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 أ  

  : مقدمة
السنوات األخيرة بشكل  في نتشرتامن المؤسسات المالية حيث تطورت و  اتمثل شركات التأمين نوع

لشركات والهيئات المختلفة تجد في تأمين والوسيلة واألفراد فا ،كبير حتى أصبحت من الصناعات األكثر قوة

  الفعالة ضد المخاطر المتوقعة.

ن يكون لشركات التأمين نظام محاسبي خاص بها يسيرها ويقيدها كغيرها من الشركات أ من الطبيعي

 للتنظيم ومعالجة العمليات المالية من جمع أقساط ومدخرات ودفعاألخرى وذلك باعتبارها وسيلة هامة 

توفير المعلومات و ، وٕانتاج القوائم المالية لتحديد نتيجة النشاط ومعرفة المركز المالي للشركة التعويضات

 حتى تساعدهم على اتخاذ القرارات؛ لألطراف المستعملة

تخاذ القرارات االقتصادية على مستوى الدولي، عمل التكن هذه التقارير المالية موحدة وفعالة في عملية 

يير المحاسبة الدولية على وضع قواعد محاسبية تحكم عمليات االعتراف والقياس المحاسبي المتعلقة مجلس المعا

غفال المعايير األخرى التي تمكن من رفع األداء إبشركات التأمين، وذلك من خالل وضع معيار خاص بها دون 

ة وموثوقية أكبر بالنسبة والعمل المحاسبي لهذه الشركات، قصد تقديم معلومات مالية يكون لها مصداقي

  للمستخدمين القوائم المالية؛

ال وهو المعيار المحاسبي الدولي للبالغ المالي أول معيار بهذا الخصوص ألقد تمكن المجلس من وضع 

4 )IFRS4عملية عند حترامهاا الشركات هاته على يجب التي المحاسبية ألساليب خاللها من ظهر)، والذي أ 

ن هذه الجهود أال إالمتعاملين معه،  مع عليها االكتتابيتم  التي بالعقود المتعلق لمحاسبيا والتقييم التسجيل

ة وٕاعادة صياغتها في جراء عمليات تصحيحيإ إلىتكللها العديد من النقائص التي دفعت بمجلس معايير الدولية 

  .)IFRS17(17هو المعيار الدولي للبالغ المالي معيار جديد 

نتهاج مسار التوافق المحاسبي مع المعايير المحاسبي الدولية امن الدول المهتمة ب ةحدبما أن الجزائر وا

، )SCF(المتضمن النظام المحاسبي المالي 11/07بإصدار قانون رقم  2007عتمدت سياسة اإلصالح سنة افقد 

عتبار طبيعة حيث سعت جاهدة أن يشمل هذا النظام المحاسبي كل المؤسسات االقتصادية دون األخذ بعين اال

والت الجادة من مختلف انشاطها ومن بينها شركات التأمين التي لها خصوصيات في معامالتها، فبعد كل المح

الهيئات والمنظمات الممثلة للمحاسبة في الجزائر وخاصة المجلس الوطني للمحاسبة إلنجاح عملية اإلصالح 

متضمن  89ن تم إصدار اإلشعار رقم يكات تأمالمحاسبي وتكييف النظام المحاسبي المالي وفق خصائص شر 

   .التأمين تأمين وٕاعادةالالمدونة وقواعد سير الحسابات وعرض القوائم المالية لشركات 

  



  .......................................مقدمة........................................................................................................................

 ب  

  من هذا المنطلق يمكننا طرح اإلشكالية التالية. إشكالية الدراسة: -1

 ؟المالي للتقرير ما مدى توافق محاسبة شركات التأمين في الجزائر مع المعايير الدولية

  لمعالجة اإلشكالية الرئيسية يمكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 األسئلة الفرعية:  -2

  ما هي أهم األسس التي يسير عليها النظام المحاسبي في قطاع التأمينات؟ �

 ؟لدولية المتعلقة بمحاسبة التأمينهي المعايير ا ما �

  ؟ الخاصة بعقود التأمين ل تعاني الجزائر مشاكل في تطبيق المعايير الدوليةه �

  ؟ما هي اليوميات التي تقوم فيها شركات التأمين بمعالجة العقود الخاصة بها �

  اإلجابة على اإلشكالية المطروحة في إطار الفرضيات التالية:  إلىمن خالل هذه الدراسة نسعى 

 فرضيات الدراسة:  -3

 لخاصة بالمحاسبة العامة؛مبادئ النظام المحاسبي المالي الخاصة بالتأمينات هي نفسها ا �

 ؛IFRS4  4هي المعيار الدولي لالبالغ المالي المعايير المتعقلة بعقود التأمين �

 ؛المعايير الدولية الخاصة بعقود التأمين إن الجزائر تعاني من صعوبات في تطبيق �

 تقوم شركة التأمين بمعالجة العقود على مستوى يومية اإلنتاج. �

  دوافع إختيار الموضوع:  -4

  ختيارنا للموضوع في النقاط التالية: اكن تلخيص دوافع يم

 الرغبة الشخصية للبحث في هذا المجال؛ �

تماشي الموضوع مع طبيعة التخصص إذ أنه يتطرق إلى الجديد في العمل المحاسبي وما يرتبط به  �

 من تقنيات ومبادئ وتشريعات على صعيدين المحلي والدولي؛  

تأمين في مجال توحيد المحاسبي خاصة بعد تبني نظام المحاسبي الرغبة في معرفة وضع شركات ال �

  ؛SCFالمالي 

 ؛التعرف على المعايير المهتمة بشركات التأمين �

 محاولة إضافة الجديد في الموضوع وٕاثراء المكتبة الجامعية. �
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 ج  

 أهمية الدراسة:  -5

تهدف إلى معالجة موضوع  إن أهم ما تمثله هذه الدراسة في كونها حلقة وصل بين سلسة من البحوث التي

التأمين وتحديد المعوقات التي تحول قدرة شركات التأمين في الجزائر على تطبيق المعايير الدولية الخاصة 

 بالتأمين.

 أهداف الدراسة:  -6

  هم النقاط التي تهدف هذه الدراسة لمعالجتها نذكر ما يلي:أمن بين        

  في شركات التأمين؛ محاولة فهم طبيعة النظام المحاسبي المالي �

  شركات التأمين؛  تنظم المحاسبة فيتسليط الضوء على معايير المحاسبة الدولية التي  �

االطالع على مختلف التعديالت الحاصلة في النظام المحاسبي المالي ليتوافق مع قطاع التأمينات، ومع  �

  التعديالت الحاصلة في المعايير المحاسبة الدولية؛ 

ري من الدراسة على الشركة الجزائرية للتامين الشامل، ومن ثم التعرف على حقيقة سقاط الجانب النظإ �

 تطبيق النظام المحاسبي المالي.

  المنهج المتبع في الدراسة:  -7

ستعانة بمناهج متعددة تقتضي طبيعة الدراسة في موضوع محاسبة في شركات الـتأمينات ضرورة اإل

ختبار صحة الفرضيات الموضوعة مسبقا، حيث تم االعتماد اروحة و وذلك لإلجابة على التساؤالت العامة المط

على المنهج التاريخي عند تتبعنا لمراحل تطور التأمين وكذا عند تعقبنا لمسار نظام التامين في الجزائر ودراسة 

ستخدام المنهج الوصفي بشكل كبير في جوانب او  ،مختلف التحوالت الحادثة عند كل مرحلة زمنية محددة

سقاط ما تم إدراجه نظريا ظرية، أما فيما يخص الجانب التطبيقي وبما أننا قمنا بدراسة وضعية شركة واحدة لإلالن

  .تم استخدام المنهج التحليلي لدراسة الحالة

  دراسات سابقة:ال -8

هناك العديد من الدراسات التي تطرقت إلى موضوع محاسبة شركات التأمين من منظور المعايير الدولية 

لته من زوايا مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العربية واألجنبية، وسوف نستعرض جملة من هذه وتناو 

إلى أن هذه الدراسات التي سيتم  ةالدراسات التي تم االستفادة منها مع إشارة إلى إبراز مالمحها، كما يجب اإلشار 

  إستعراضها جاءت في فترات زمنية مختلفة وبلدان مختلفة.

  تم تصنيف هذه الدراسات حسب كونها دراسات محلية أو أجنبية: هذا وقد
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 د  

، )4النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين في ظل معيار االبالغ المالي الدولي ( األعور عبد الرؤوف، �

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، تخصص محاسبة 

فهم طبيعة النظام  إلىهذه الدراسة  تهدف ،2015/2016 الجزائر، ة معمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،وجباي

مدى توافق وٕالى معرفة المحاسبي المالي لشركات التأمين واالطالع على مختلف التعديالت التي حدثت له 

، ومن أهم ما توصلت إليه )4لي (النظام المحاسبي المالي في شركات التأمين مع المعيار الدولي االبالغ الما

النظام المحاسبي المالي ، هيئة مالءمة لتكيفها مع متطلباتهتطبيق معايير عقود التأمين يتطلب بيئة م الدراسة 

قدرة شركات التأمين الجزائرية عل على تطبيق معيار اإلبالغ ، ين يتميز بالدقة والتنظيم المحكمفي شركات التأم

  يير ذات العالقة.ومعا 4المالي الدولي 

رسالة  ،المالي الدولية اإلبالغدور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير ، طبايبية سليمة �

 الجزائر، ،1جامعة سطيف ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه

إطار النظري المحاسبة ومعايير إبالغ المالي الدولية إلقاء الصور على  :إلىالدراسة  تهدف ،2013/2014

طالع على واقع شركات التأمين في الجزائر ، وإ المنصوص عليها من قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية

قياس مدى اهتمام المسيرين في شركات التأمين جزائرية التأمين ، بشكل عام ومعرفة بنيتها المالية بشكل خاص

المالي  اإلبالغمعيار الدولي أن ال إلى، حيث توصلت القرار اتخاذعلى المحاسبة في عملية  ومدى اعتمادهم

عقود معينة تخضع لمعايير دولية  استثناءيطبق على جميع عقود التأمين بما في ذلك عقود إعادة التأمين 

 ر المحاسبة الدولية،أخرى، كما أنه ال ينطبق على أصول والتزامات شركة التأمين التي تقع ضمن نطاق معيا

بتقديم سياسات محاسبية تتضمن إعادة قياس التزامات التأمين المخصصة، بشكل منسق في كل  IFRS4 حيسم

ن تطبق التغيير أفترة لتعكس نسب الفائدة السوقية الحالية، وبدون هذا السماح سيكون مطلوبا من شركة التأمين 

  ى كل االلتزامات المشابهة.الحاصل على السياسات المحاسبية بشكل منسق عل

في شركات التأمين دراسة ميدانية  المعلوماتي المحاسبيواقع نظام دراسة شيخة بلقاسم عبد القادر  �

مذكرة لنيل شهادة الماستر بعلوم المالية والمحاسبة تخصص  وكالة بسكرة، CAAT للتأميناتللشركة الوطنية 

ارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد خيضر محاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتج

تحديد ، أنواعه وظائفهو  الماهيةتحديد اإلطار النظري للنظام التأمين من خالل  :إلىالدراسة  تهدف بسكرة،

ت ادراسة نظام المعلوم، 4المالي  اإلبالغالمعيار الدولي تقديم ، المحاسبية لمختلف نشاطات التأمينالمعالجات 

فرعي من نظم  نظام أهميعتبر نظام المعلومات المحاسبي ، وتوصل إلى أنه المحاسبي للشركة ومدى فعاليته

في توفير المعلومات المحاسبية التي تلخص  تمكن مكانة وأهمية نظم المعلومات المحاسبية، المعلومات اإلدارية

ا في دعمها لمختلف وظائف ي لها وكذوتشمل مختلف أنشطة المؤسسة بشكل دوري والتي تعكس الوضع المال
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يتميز قطاع التأمين بعدة خصائص عن باقي األنشطة والقطاعات األخرى ولعل من أهم وأبرز ذلك  ،اإلدارة

  هناك حسابات خاصة بهذا األخير. أن أيخصوصية الحسابات 

المعيار عقود  تقييم مدى فعالية المحتوى المعلوماتي، محمد سليمان الفار ،أحمد محمد الغالي أشرف �

 ،جامعة قناة سويس ،كلية التجارة ،على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  IFRS17التأمين

تحديد ، )IFRS 17إصدار معيار عقود التأمين ( إلىالتعرف على أسباب التي دعت  الهدف من الدراسة: كان

ائص النوعية للمعلومات لتعزيز الخص ومدى مالءمتها )،IFRS 17أهداف ونطاق معيار عقود التأمين (

حيث كانت ، )IFRS17(تقديم دليل ميداني عن إثر المحتوى المعلوماتي المعيار عقود التأمين ، المحاسبية

على تعزيز درجة المالءمة المعلومات IFRS17يؤثر محتوى المعلوماتي المعيار عقود التأمين  النتائج هي أن

  .درجة قابلية المعلومات المحاسبية للفهمكما يؤثر على تعزيز ، المحاسبية
� GREGORY SAUGNE ; APLICATION DE LA FUTURE NORME IFRS CONTRAT 

D’ASSURANCE A UN PORTEFEULLE DE CONTRAT D’EPARGNE EURO ; MEMOIRE 

PRESENTS L’OBTENTION DU MASTER DROIT ECONOMIE ET GESTION, 

L’INSTITUT DES ACTUAIRES ; 2017. 

المستقبلية مع محفظة عقود االدخار  IFRS تطبيق معايير عقود التأمين معرفة إلىالدراسة  تدفه

النظرية لعقود شرح مختلف الجوانب ، وبيورو مع شرح مختلف الجوانب النظرية لعقد التأمين وادخار باليور 

نتائج بات التي يواجهها، للقضاء على صعو اقتراح عملية تنفيذ نموذج محاسبي جديد يسعى التأمين واالدخار، 

التغيير في النظام المحاسبي المالي لمحاولة توفير تطابق أفضل بين تقديم الدراسة كانت على النحو التالي: 

متطلبات التأمين وبالتالي يعكس رؤية في الميزانية العمومية لتصبح أكثر دقة لقيمة االلتزامات التي تشمل كال 

التعقيد شفافية البيانات المالية للتأمين، مانات العقود مما يساعد على تحسين المن القيمة الزمنية للخيارات وض

من خالل استخدام IFRSالمتزايد لنموذج المحاسبي الجديد خاصة بعد إعداد حسابات حسب المعايير الدولية 

  تائج المحاسبية.نماذج العملية المعقدة إلنتاج هذه المعلومات ولفهم هذا التعقيد يجب تحليل وتفسير هذه الن

� MAXIME GEORGET ; IFRS 17 DE LA HTEORIE A LA MISE EN ŒUVRE 

OPERATIONELLE ; MEMOIRE PRESENTE DEVANT L’UNIVERSITE DE PARIS 

DHAUPHINE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER ; FRANCE ; 2019. 

، 17بيقي للمعيار الدولي لإلبالغ المالي هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اإلحاطة بالجانب النظري والتط

هو استمرار منطقي يهدف لتكملة المعايير المختلفة،  17حيث استنتج أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .9و 17وكذلك يجب على شركات التأمين أن تأخذ في االعتبار الترابط بين المعيارين إلعداد التقارير المالية 
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� EMMANUEL THERONDN ; IMPACT DES FUTURES NORMS IFRS SUR LA 

TARIFICATION ET LE PROVISINNEMENT DES CONTRATS DASSURANCE VIE 

MIE EN OVEURE DE METODE PAR SIMULATION ; JAN2012. 

التعرف ، ومدى تطبيقها من قبل شركات التأمين IFRSالتعرف على معايير كان الهدف من الدراسة 

توضيح أدوات اآللية ا مجلس المعايير المحاسبة لدولية، لمالية المفيدة لطريقة تقييم التي أوصى بهعلى األدوات ا

األدوات مالية ضرورية لتقييم التزامات التامين على ة بتأمينات وتخصيصات أصول الشركة، توصل إلى الخاص

في إطار عقد مضمون  مع توضيح هذه ألدوات المالية في شكل أساسي IASBالنحو الموصى به من قبل 

استخدام هذه األساليب المالية يتم بحذر الحتوائها على أمور ال يتم ، مسعر بيورو مع إمكانية تقسيم األرباح

استخدام تقنيات المحاكاة في ظل االحتماالت عقود التأمين مثل مقياس المحايد، التحقق منها خاصة في 

  تأمين لمستقبلية.توفير عقود الالمستقبلية أكثر مالءمة لمشكلة 

تقاطعت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع محاسبة شركات التأمين من منظور 

  المعايير المحاسبية الدولية، حيث شكلت اإلطار العام للدراسة ودعم التأصيل النظري لمحاسبة التأمين.

ارك بعض الجوانب التي لم تعالج في أما ما يمز الدراسة عن غيرها من الدراسات أنها حاولت تد

الدراسات السابقة، فان مساهمة هذه الدراسة تتمثل في تناول المعايير المصدرة حديثا المتعلقة بعقود التأمين وأهم 

األساليب والقواعد المعتمدة للمعالجة المحاسبية لعقود التأمين وفق النظام المحاسبي المالي وكذا مدى توافقها مع 

  محاسبة الدولية.معايير ال

  هيكل الدراسة: -9

بهدف معالجة وتحليل إشكالية البحث المطروحة واثبات صحة الفرضيات الموضوعة البد من اإللمام 

  بمختلف جوانب الموضوع لذلك تم تقسيم الموضوع إلى فصلين:

مفهوم فيه إلى  : يعتبر اإلطار النظري للدراسة حيث يتناول ثالث مباحث في المبحث األول تطرقناالفصل األول

  ؛باإلضافة الى شركات التامين التأمين وكذا أنواعه والتعرف على عقود إعادة التأمين والتأمين المشترك

 شركات لمحاسبة من خالل تقديم في الجزائر شركات التأمينل التنظيم المحاسبيالمبحث الثاني يحتوي على 

  ؛سبي لها في الجزائروالتنظيم المحا والتعرف على شركات التأمين الجزائرية

، وبعدها التطرق بالتفصيل إلى الدولية المتعلقة بعقود التأمين أما المبحث الثالث فهو عبارة عن عرض للمعايير

  .IFRS4-IFRS17معايير اإلبالغ المالي الخاصة بعقود التأمين 

قود التأمين في من خالل هذا الفصل قمنا بالتطرق إلى الدراسة الميدانية لمحاسبة ع :الفصل الثاني
خالل تقديمها والتطرق إلى هيكلها  CAATللتأمين الشامل  الجزائرية ةالجزائر من خالل عرضه وٕابراز الشرك
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عالجات والمنتجات التي تقدمها، كما حاولنا إسقاط دراستنا النظرية على الشركة من خالل عرض بعض الم
رنة بين النظام المحاسبي المالي للتأمينات والمعايير وأخيرا حاولنا القيام بمقاالمحاسبية الخاصة بنشاطها، 

  المحاسبة الدولية
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  :الفصل األول

  اإلطار النظري للدراسة.
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  تمهيد:

 األخطار لدرءفقد أصبح التأمين ضرورة ملحة  ،اإلنسانوتطور بتقدم يعتبر التأمين نشاط قديم النشأة 

  دورها في الحياة االقتصادية واالجتماعية. وٕاغفال هاإهمالالتي ال يمكن لألفراد والمجتمعات 

األنشطة التي تقوم عليها االقتصاديات الحديثة لما يلعبه من دور فعال،  أهمكما يعد نشاط التأمين من 

التي تقوم به شركات التأمين ظهرت تشريعات وقوانين محاسبية خاصة بهذا القطاع هذا النشاط ولتنظم 

هذه التشريعات في الحسابات التي يتم من تمثلت بها من جهة ولرقابته من جهة أخرى، للخصوصية التي يتمتع 

  .تاعمليالخاللها تسجيل وتبويب 

في اآلونة األخيرة تباينت التقارير المالية في قطاع التأمين على نطاق واسع مما دفع مجلس معايير 

  .IFRS4،IFRS17التأمين الدولية إلصدار معيار عقود 

  ثالث مباحث أساسية وفق الترتيب الموالي: إلىا الفصل قمنا بتقسيمه لدراسة هذ

  المبحث األول: ماهية التأمين؛

  حاسبي لشركات التأمين في الجزائر.المبحث الثاني: التنظيم الم

  المبحث الثالث: معايير المحاسبة الدولية الخاصة بعقود التأمين.
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  .نالمبحث األول: ماهية عقود التأمي

تحقيق مجموعة من األهداف على المستوى الفردي أو االجتماعي فهو يعد وسيلة  إلىيسعى التأمين 

هامة لتقوية شعور باألمان، كما أنه يحقق فوائد اقتصادية كثيرة فهو يشجع االئتمان، ويقلل من آثار الخسائر 

  ؛مؤمن لهمالناتجة عن وقوع الكوارث واألخطار من خالل نشر الوعي التأمين بين ال

خالل هذا المبحث إبراز هذا الدور وذلك بالتعرض أوال للتأمين من حيث النشأة والتعريف، وكذا  سنحاول

  أنواع التأمينات، وعملية التأمين وٕاعادة التامين والتأمين المشترك.

  المطلب األول: نشأة وتعريف التأمين

ستقرار، لذا وجب تبيان نشأة رد لألمن واالتطور التأمين وانتشر في السنوات األخيرة نظرا لحاجة الف

 مين وتعريفه.أالت

  النشأة التاريخية لفكرة التأمين: - أوال

لخسارة أول نظام يتعلق با فيرى الباحثون أن فكرة التأمين وجدت بظهور مرت فكرة التأمين بمراحل عدة،   

لرومانية كانت أول من ابتدع فكرة اإلمبراطورية ا إنمن الباحثين:  آخرويرى فريق  ؛1م ق 916العامة عام 

وفي القرن التاسع عشر بعد أن عمت الثورة  2؛بسبب أخطار بحرية ان األسلحة للتجارفقدالتأمين، بضمان 

ستعمار مين في الجزائر كانت بدايته مع اإلأما التأ تطورت فكرة التأمين بأنواع مختلفة؛الصناعية البلدان األوربية 

 قامت الجزائر بإصدار القوانينبعد االستقالل أما  ستعمار،رارات خالل فترة اإلالفرنسي وتطور بنصوص وق

  .3شركات وطنية بإنشاءلتنظيم قطاع التأمين وقامت  خاصة بها

 تعريف التأمين: - ثانيا

  يلي: ، ومنها ماإليهال يمكن إعطاء تعريف واحد وشامل نظرا لتعدد الجوانب التي ينظر منها 

عقد التأمين كوسيلة قانونية يترتب  إلىيهتم التعريف القانوني للتأمين بالنظر  تأمين:التعريف القانوني لل -1

عليها التزامات معينة وتنشأ حقوق معينة للطرفين المتعاقدين، حيث يبرز التعريف القانوني للتأمين العالقة بين 

التعاقد دون المراعاة للجانب الفني المؤمن والمؤمن له ويحدد التزامات كل طرف منها والمزايا المترتبة على هذا 

على انه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن "من القانون المدني  619رفه المشرع الجزائري في المادة ، فيعلعملية التأمين

                                                           
، المملكة األردنية 2015، 1، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة التأمين المبادئ واألسس والنظرياتسالم رشدي السيد،  1

  .13/29الهاشمية، عمان، ص
2 NABILE MRABET, TECHINIQUES D’ASSURANCE, UNIVERSITE VIRTUELLE DE TUNIS, 
2007, P 3.  

  .3ص ،fdsp.univ-guelma.dz  مشري راضية، محاضرات في قانون التأمين، 3
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أي عوض  أومرتب  إيراد أوالمؤمن له او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال  إلىان يؤدي 

تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط او أي دفعة مالية أخرى  أوقوع الحادث في حالة و  آخرمالي 

 1يؤديها المؤمن له للمؤمن"؛

ل يرى أنه عقد الذي يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له، الخسارة يو عرفه الفرنسي بالن

الذي يقوم المؤمن له بدفع  قسط التأميناالجتماعية التي يتعرض لها هذا األخير مقابل مبلغ من النقود يسمى 

 2للمؤمن؛

يعرف التأمين على انه وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر  كما

لك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من االفراد يكونوا جميعهم معرضين لهذا الخطر ذمعين و 

 3بمقتضى اتفاق سابق؛

هي عملية يتم بموجبها تقديم خدمة من طرف المؤمن بتحمل المسؤولية عن مجموعة خر أتعريف  وفي

من المخاطر وفقا لقوانين بتعويض عند وقوع الخطر للطرف الثاني المؤمن له مقابل ان يدفع هذا األخير أقساط 

 4محددة.

لتعويض الخسائر التي قد تلحق  ،األفرادتكوين هيئة يساهم فيها  إلىيهدف التأمين  التعريف االقتصادي: -2

تكوين رصيد بغرض مجابهة خسائر  إلىعرف التأمين على أنه مشروع اجتماعي يهدف كما  بعضو ينتمي إليها

شخص واحد أو  إلىمالية غير مؤكدة والتي يمكن تحاشيها عن طريق نقل عبئ الخطر من عدة أشخاص 

  5؛مجموعة من األشخاص

لخصائص الفنية لعملية التأمين والوسيلة التي يتبعها لتحقيق الهدف منه وهو بإبراز ا يهتم الفني:التعريف  -3

تقليل الشعور بظاهرة عدم التأكد والمساعدة على اتخاذ القرار وعلى ذلك يمكن تعريف التأمين بأنه وسيلة 

                                                           
، 2007، 619مادة  1، قسم 3ية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، القانون المدنٍي، فصلالجمهورية الجزائر  1

htpps://www.joradp.dz 102، ص.  
، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، محاضرات في تقنيات التأمين وٕاعادة التأمينمحمد دبوزين،  2

  .8، ص2016/2017
، األكاديمية العربية أثر التحديات الميدانية على صناعة التأمين التكافلي بالمملكة العربية السعوديةعلي ابوشنب،  ماجد محمد 3

  .2، ص2013المفتوحة بالدنمارك، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم اإلدارة، 
4 INTRODUCTION GENERALITES SUR L’ASSURANCE : DROIT D’ASSURANCE, P 1. 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير االبالغ المالي الدوليةليمة، طبايبية س 5
  .22/23، ص 2013/2014، الجزائر، 1دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
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ة على لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة وقوع خطر معين من خالل توزيع هذه الخسار 

  1؛مجموعة كبيرة من االفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر

 "شركة تأمين"عبارة عن خدمة يقدمها المؤمن  :تعريف التأمين بأنهمن خالل التعاريف السابقة يمكننا        

  .عهد بسداد القيمة المادية للخطر المغطىيتي ذمؤمن ال إلىالمؤمن لهم مقابل ان يدفع مبلغا معينا  إلى

  .التأمين أنواعالمطلب الثاني: 

تقسيمات التأمين التي تختلف بتنوع المخاطر والتطور المستمر للحياة االقتصادية واالجتماعية  نهناك العديد م

  : أهمها

   :تقسيم تبعا للخطر المؤمن ضدهال - أوال

  .2يتضمن هذا التقسيم تأمينات األشخاص والممتلكات، تأمين المسؤولية المدينة

 أوالتي تهدد حياته  األخطاروهو التأمين يتعلق بشخص المؤمن له فيؤمن نفسه من  :األشخاصنات تأمي -1

  لعمل؛قدرته على ا أوصحته  أوسالمة جسمه 

  : مثل المادية لألفراد والشركات،يتمثل موضوع التأمين الممتلكات في الممتلكات  تأمينات الممتلكات: -2

  الطبيعية؛، تأمين ضد الكوارث التأمين ضد السرقة

شخص ويكون مسؤوال  يتضمن تأمين المسؤولية المدينة األخطار التي تصيب تأمينات المسؤولية المدنية: -3

  3.عنها شخص اخر

   :اإلدارة العلمية للتأمين أساسالتقسيم على  - ثانيا

م أو اإلدارة العلمية للتأمين وفق مخاطر التي تهدد المؤمن له سواء في حياته أساسيكون التقسيم على 

  4التأمين العام. ممتلكاته فيظهر بذلك التأمين على الحياة،

  التقسيم تبعا للغرض من التامين: -ثالثا

له، أو إلزاميا ويفرض عليه من قبل المشرع،  مأل إرادة المؤمنبو  ايكون الغرض من التأمين اختياري

  .االجتماعيةز بين نوعين التأمينات الخاصة و ونمي

  

                                                           
  .34سالم رشدي سيد، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية لية النهوض بفرع التأمين على الحياة في الجزائرإشكازينب ناجم،  2

  .26، ص 2012علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة المسيلة، 
، 2003، دار النشر الزعيم للخدمات المكتبية، مصر، ، كلية التجارة، جامعة القاهرةإدارة الخطر والتأمينممدوح حمزة احمد،  3

  .252ص
  .12/14طيايبة سليمة، مرجع سابق، ص  4
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 الهيئة التي تقوم بدور المؤمن:التقسيم حسب  -رابعا

  ، الحكومي؛نميز ضمن هذا التقسيم كل من التأمين التجاري والتعاون الذاتي

 ينشأ عندما يتفق عدد من األشخاص ويتعرض كل واحد منهم لخطر معينالتأمين التبادلي التجاري:  -1

جميعا في تكوين  ايساهمو على أن مع إمكانية تقدير الخسارة المالية التي يمكن أن تحل بهم عند وقوع الخطر، 

  1؛رصيد لتعويض كل من تقع الخسارة به

  ؛2غرض التعاون وليس الربحليقوم هذا النوع على الجمعيات التعاونية التي تنشأ التأمين التعاوني:  -2

ضرورة اجتماعية مثل التأمين ضد المرض وضد  تعتبرهاف: تقوم الحكومة بدور المؤمن التأمين الحكومي -3

  3.لتحقيق التكافل االجتماعي البطالة

 التأمين وتأمين المشترك ٕاعادةالمطلب الثالث: عقد التأمين و 

 التأمين في وقتنا الراهن يستلزم تحديدا لمبادئه وخصائصه وذلك لتقديم فكرة لجمهور المؤمن لهم.أصبح 

  أوال عقد التأمين.

مبلغا من المال في  مؤمن له إلىأن يؤدي تضاه عرف عقد التأمين بأنه عقد يلتزم المؤمن بمق عقد التأمين: -1

ويحرر عقد  4لمؤمن،لمؤمن حالة تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها ال

سم وعنوان كل من إ 5زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، على البيانات التالية: إجبارياالتأمين كتابيا، ويحتوي 

تاريخ ، تاريخ االكتتاب، طبيعة المخاطر المضمونة، الشيء أو الشخص المؤمن عليه، عاقدينالطرفين المت

 التأمين. اشتراكمبلغ قسط أو ، مبلغ الضمان، سريان العقد ومدته

                                                           
، مذكرة دراسة واقع وافاق شركات التأمين الخاصة في الجزائر دراسة حالة شركة اليانس للتأمينات الجزائريةمرسلي راضية،  1

وتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم اقتصادية، جامعة الجاللي بونعامة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر، كلية علوم اقتصادية 
  .28، ص2015/2016خميس مليانة، 

، ص 2017، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، دار كاي الجامعية، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  2
50.  

  .14، ص مرجع سابقطيايبة سليمة،  3
4 MR. BENALI, COURS DE TECHINIQUES D’ASSURANCE, P 2.  

  .6، ص2003، مصر، 1، دار الجامعية للنشر والتوزيع، الطبعة محاسبة شركات التأميناحمد صالح عطية،  5
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، حسن النية المتبادلة بين طرفين أهمها:يقوم التأمين على مجموعة من المبادئ مبادئ عقد التأمين:  -2

عنصر المغامرة من ط أن تكون هناك مصلحة تأمينية المؤمن له والمؤمن وذلك باستبعاد المصلحة التأمينية يشتر 

 1لمؤمن له في حالة وقوع الخطر.ل يجب أن يوفي المؤمن بالتزاماتهالتعويض  عملية التأمين،

 2:يقوم عقد التأمين على عناصر التالية عناصر عقد التامين: -3

 التأمين طبقا للقانون؛ شروط ممارسة فر علىتتو تأمين شركة التأمين المصدرة لوثيقة ال المؤمن: -أ 

 ؛وثيقة التأمين الذي اكتسب حقوقهاهو حامل  المؤمن له: - ب 

، ويعتبر نوع الخطر المؤمن ضده المنصوص عليه في هللمؤمن ليعبر عن الخطر المحتمل وقوعه  الخطر: -ج 

 ؛ة في وثيقة التأمينعقد التأمين أمرا جوهريا في التأمين ويجب أن يكون محددا بصورة واضح

يمثل المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين في شكل دفعات دورية أو دفعة واحدة، ويختلف  القسط: -د 

، يحدد قسط التأمين طبقا لقوانين االحتماالت بواسطة خبراء سط باختالف نوع الخطر المؤمن ضدهالق

 التأمين؛

عند حدوث الخطر المؤمن  ) للمؤمن له(المؤمنالتأمين يمثل المبلغ الذي تتعهد يدفعه شركة التعويض: -ه 

  .ضده

  :إعادة التأمين - ثانيا

المؤمن آخر يقال له المؤمن المعيد كل أو  إلىعملية ينقل بمقتضاه المؤمن المباشر : التامين إعادةمفهوم  -1

  تحققت سعيا وراء تحقق أكبر قد من التناسق بينهما. إذابعض األخطار التي تعهد بضمانها 

يتضح من مفهوم عقد إعادة التأمين أنه عقد منفصل ومستقل عن وثيقة التأمين األصلية وان طرفي عقد 

  3معيد التأمين.و ، المباشر) (المؤمنالشركة المتنازلة  :إعادة التأمين هما

  4تتسم عمليات إعادة التأمين بالخصائص التالية: خصائص إعادة التأمين: -2

  ؛تتم بين شركات التأمينفي عقد إعادة التأمين، فهي عملية  طرفا األصليال يدخل المؤمن له  -أ 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم تطور عقد التأمين في ظل التشريع الجزائريبوسحابة عودة،  1
  .8، ص2016/2017والمسؤولية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، التأمينات 

، مذكرة مقدمة دور مجمعات إعادة التأمين في تغطية األخطار الكبرى دراسة حالة المجمع الجزائري إلعادة التأمينزبار أمال،  2
ت التأمين، جامعة فرحات عباس، سطيف، لنيل شهادة الماجستير، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، قسم اقتصاديا

  .4/5، ص2013/2014
  .74، ص1993، 1، دار العواصم المتحدة للنشر، قبرص، بيروت؛ لبنان، طبعةالتأمين وأحكامهسليمان بن إبراهيم بن ثنيان،  3
دة ماجيستر، تخصص ، مذكرة لنيل شهامحاسبة شركات التأمين في ظل المعايير المعايير المحاسبية الدوليةطايلب فاتح،  4

، 2015\2014محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
  .14ص



  نظري للدراسة.....................................................................................................................اإلطار الالفصل األول

 

15 

تخضع عملية إعادة التأمين لنفس الشروط الواردة في عقد التأمين االصلي الذي تم عقده بين شركة التأمين  - ب 

  وطريقة إعادة التأمين؛  هعلى نوع الخطر المعاد تأمين األصلية والمؤمن لهم

  ؛لهمؤمن  إلىتعويض يلتزم المؤمن االصلي بدفع قيمة ال -ج 

  شركة إعادة التأمين بقسط إعادة التأمين. إلىيسمى المبلغ الذي تدفعه الشركة األصلية  -د 

  ثالثة أنواع: إلىإعادة التأمين  تنقسم عمليات التأمين: إعادة أنواع -3

ودون  يتم هذا النوع من إعادة التأمين بمحض اختيار شركة التأمين المتنازلة، :إعادة التأمين االختياري -أ 

  1؛اتفاق مسبق بينها

وذلك لغرض الحد من  قانون على قطاع التأمين في الدولة،الهو الذي يلزم به  :اإلجباريإعادة التامين  - ب 

  ؛2الخارج إلىتحويل أموال كبيرة 

هذا النوع من إعادة التأمين يتم بموجب اتفاق سابق بين شركة التأمين وشركة : االتفاقيمين أعادة التإ -ج 

إعادة التامين الزائد عن الخسارة تحدد  أو إعادة تأمين حصة معينة من الخطر إلىين وتنقسم إعادة التأم

 نشركة التأمين المباشرة الحد األعلى للخسارة التي يمكن أن تتحملها عند وقوع الخطر المؤمن منه، على أ

  .3تتحمل شركة إعادة التأمين ما يزيد عن هذا الحد المعين

  لتأمين حسب مصادرها:تقسيم عمليات إعادة ا

  ؛أخرىهي عمليات إعادة التأمين التي قبلتها الشركة من شركات  إعادة تأمين وارد: -1

  .أخرىشركات  إلىعمليات إعادة التأمين التي تتنازل عنها الشركة  هي إعادة تأمين الصادر: -2

  :التأمين المشترك -ثالثا

مواجهة نفس الخطر ويحدد التزام كل واحد أو االجتماع من أجل  االشتراكيقوم عدد من المؤمنين في 

، إال أن هذه األخيرة تتضمنها وثيقة تأمين واحدة يوقع عليها كل مشترك، ويكون 4منهم بنسبة معينة من الخطر

                                                           
1 MR. ABDELMADJID OULMANE, LAREASSURANCE, INSTITUSALGERIEN DES HAUTES 
ETUDES FINANCIERES, ALGER, P30. 
2MZDHDOUBIILIES, PILOTAGE TECHNIQUE EN REASSURANCE, SOUTENU PUBLIQUEMENT 
COMME EXIGENCE PAR TIELLEEN VUEDE L’OBTENTION DE DIPLOME D’INGENIER 
D’ETAT, INSTETUS NATIONALE DES STATISTIQUE ET D’ECONOMIE, MAROC, 2019, P15. 
3 MR. ABDELMADJID OULMANE, REFERENCEPRESIDENT, P43/48.  

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،CAARالتشخيص المالي ودوره في تقييم األداء في شركة التأمين دراسة حالة شركة تاري زهرة، مخ 4
الماجيستر في علوم التسيير، قسم مالية المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

  .23، ص2011\2010
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 األقساطتحديد كيفية تقاضي أجل إبرام العقد مع المؤمن له و  هناك مؤمنا رئيسيا يفوض من طرف اآلخرين من

  من أعمال التسيير، فيشعر المؤمن له وكأنه يتعامل مع مؤمن واحد؛ ودفع التعويض وغير ذلك

 أما، يكمن الفرق بين إعادة التأمين وتأمين المشترك في كون األول على مستوى شركة التأمين واحدة

  1.عدة شركات نثاني فيتوزع بي

  .شركات التأمينفي محاسبة لار النظري لاإلط المبحث الثاني:

محاسبة ، وهذا ما يستوجب وجود ضرورة حتمية أصبحأن التأمين  بق تبين لنامن خالل المبحث السا

، ومن خالل هذا ونتيجة نشاطه وٕايراداته أعبائهبه وذلك بغرض السيطرة على عملياته والتعرف على  ةخاص

 مقومات النظام المحاسبي الخاص بها. إلىهذه الشركات والتطرق  إلىالتعرف  إلىالمبحث سنتطرق 

  .األول: ماهية شركات التأمينالمطلب 

في الدولة، وحتى تستطيع إدراك أهميتها يجب  االقتصاديينتعتبر شركات التأمين من أهم المتعاملين 

  .من ثمة تصنيفهاتعريفها، و  إلىتطرق أوال 

  تعريف شركات التأمين: - أوال

  :2من بين التعاريف المقدمة لشركات التأمين يمكن أن نذكر ما يلي

قبل األموال التي تتمثل في األقساط التي يقدمها المؤمن لهم ثم يعيد استثمارها نيابة عنهم هي وسيط ي -1

 مقابل عائد وبالتالي يمكنها أن تحقق قدرا من األرباح المتعلقة بالتعويضات المتوقع دفعها؛

فيدون تحقيق األرباح، حيث تقوم بتجميع األقساط من المؤمن لهم والمست إلىهي مؤسسة تجارية تهدف  -2

 عند تحقق الخطر؛

تعتبر مؤسسة مالية غير بنكية متخصصة بمخاطر المشاكل الغير متوقعة ويقوم بتعويض المشتري  -3

 حسب العقد المبرم عند وقوع الخطر؛

ن شركات التأمين هي مؤسسات مالية لها ميزة تعاقدية بينها أب :من التعريفات السابقة يمكننا القول

التي تتعهد فيها بدفع مبلغ التعويض للمؤمن لهم في حالة تحقق الخطر، وثيقة و بين المؤمن لهم، من خالل و 

مقابل أقساط متفق عليها في فترة زمنية محددة، تقوم خاللها شركة التأمين باستثمار مبالغ األقساط المجمعة 

  لديها بهدف تحقيق أرباح للوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها.

                                                           
  .30/31، ص مرجع سابقسليمة،  طبايبية 1
دور المالئمة والمردودية في تحسين األداء المالي لمؤسسات التأمين دراسة حالة الصندوق شريفي وردة، دحماني كريمة،  2

، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، عين بسام C.R.M.Aالجهوي للتعاضد الفالحي 
  .16، ص2018/2019أكلي محند أولحاج البويرة، الجزائر،  جامعة
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  : شركات التأمين تصنيف - ثانيا 

  .التأمينية، وحسب شكلها القانوني شركات التأمين وفقا لتشكيلة األنشطة تصنف

 ،شركات التأمين على الحياة: إلىيمكن تقسيم شركات التأمين  :التصنيف وفق تشكيلة األنشطة التأمينية -1

الشركات  ،عمل على تغطية تكاليف عالج المؤمن لهت التي صناديق الضمان االجتماعي، شركات التأمين العام

  1.الشاملة

حسب الشكل القانوني تأخذ شركات التأمين شكلين هما: شركات : التصنيف وفقا للشكل القانوني للشركة -2

 لهموالذي  رالتسييلة األسهم العادية الذين يختارون مجلس اإلدارة الذي يتولى متكون الملكية في يد حمساهمة 

لة الوثائق التأمينية وهي ال موملكيتها تكون في يد ح ديقوشركات الصنا الحق في الربح الصافي الذي تحققه

  ؛2تب فيهاتتصدر أسهما بل تحل محلها وثائق التأمين المك

  .المطلب الثاني: ماهية النظام المحاسبي في شركات التأمين

اخر ولذلك  إلىحيث يختلف من نشاط يعد النظام المحاسبي المالي عنصر أساسي في تسير أي شركة 

  عناصر النظام المحاسبي الخاص بشركات التأمين. إلىق في هذا المطلب سوف نتطر 

 :تعريف المحاسبة في شركات التأمين - أوال

بتطبيق المبادئ واألصول والمفاهيم والفروض والنظريات  ي يهتمالفرع من فروع المحاسبة، الذ ذلكهي 

في إطار  وطبيعة وخصائص هذا النشاط،بما يتوافق  ،والقواعد والسياسات المحاسبية على النشاط التأميني

  3المتطلبات القانونية.

 :طبيعة المحاسبة في شركات التأمين - ثانيا

المحاسبة على عمليات شركات التأمين، شأنها شأن المحاسبة على العمليات المالية في الشركات 

ثم تبويبها  ل العمليات الماليةسبية في تسجياالقتصادية األخرى، من حيث التزامها بنفس المبادئ والقواعد المحا

  .كل فترة محاسبية خاللالمالية الختامية  القوائمعداد إلفي الدفاتر 

  

                                                           
  .   34\33، صمرجع سابق طيايبية سليمة، 1
، قسم المحاسبة، كلية التجارة، الدار الجامعة للنشر مصر، جامعة محاسبة المنشئات المتخصصةسمية امين علي واالخرون،  2

  .133، ص2018القاهرة، 
، انظر الموقع: 2008 لعامة للتدريب التقني والمهني، السعودية،المؤسسة امحاسبة شركات التأمين،  3

www.aoacademy.or  14:30على الساعة  23/02/2020، تم االطالع عليه في.  
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إال أن المحاسبة في شركات التأمين تختلف عن غيرها من األنشطة االقتصادية األخرى في درجة تأثرها بطبيعة 

  1العمليات التأمينية التي تزاولها هذه الشركات.

  :محاسبة في شركات التأمينوظائف ال -ثالثا

  :2اآلتيةتقوم المحاسبة في شركات التأمين بالوظائف 

  مجموعة من المفاهيم المحاسبية التأمينية التي تعكس طبيعة النشاط التأميني؛ إلى وصولال -1

 .المالية المتعلقة بنشاط التأمين قياس وتحليل وتسجيل وتبويب األحداث العمليات -2

 :اسبي في شركات التأمينمفهوم النظام المح -رابعا

  معلومات ضرورية التخاذ القرارات المختلفة. إلىيلعب النظام المحاسبي دورا هاما في تحويل البيانات 

، قوانين محددةعمل من خالل تمن الموارد البشرية والمادية  ةمتكامل مجموعةهو : تعريف نظام المحاسبي -1

بغية الوصول  المعلوماتل عليها من جمع وتجهيز وتشغيل هذه التي يتم الحصو  قوم بإعداد المعلومات الماليةتو 

، ويجب أن يتوافق هذا النظام مع الهيكل التنظيمي للمنظمة، بقصد خدمة مجموعة من التقارير والقوائم إلى

  3األطراف الداخلية والخارجية.

تقديم هو اسبي التقليدي للنظام المح كما نعرف الهدف: أهداف النظام المحاسبي في شركات التأمين -2

كما يجب اإلشارة أن ، زمنية معينة في فترة البيانات التي تساعد في إعداد القوائم المالية، وٕاظهار المركز المالي

يحتل  ،الالزمة ألجهزة الرقابة الستخدامها في ممارسة مهمتها الرقابية على نشاط التأمين هدف إنتاج التقارير

  .4هزة والرقابة تعتبر وكيال عن المالك وحملة الوثائق والسنداتأن أج إلى، وهذا يرجع مكان الصدارة

فهم طبيعة النظام المحاسبي لشركات التأمين يتطلب ل: طبيعة النظام المحاسبي في شركات التأمين -3

كما تتطلب ، 5بالضرورة فهم طبيعة النشاط الذي تزاوله تلك الشركات نظرا لوجود خصائص مميزة لنشاطها

                                                           
لنشر والتوزيع، األردن، ، دار المنهج لالنظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمين، طبعة األولىعبد اإلله نعمة جعفر،  1

  .321، ص 2007
، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، محاسبة شركات التأمين اإلطار النظري والتطبيق العلميثناء محمد طعيمة،  2

  .75، ص2012
جامعية، مصر، ، الدار المحاسبة المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين)محمد جالل علي هالل، عبد الرزاق شحادة،  3

  .287، ص1999
، مذكرة لنيل دور نظام المعلومات المحاسبية في عملية التحقيق المحاسبي دراسة حالة مؤسسة سوناطراككحول صورية،  4

  .15، ص2011شهادة الماجيستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، 
، ام سياسة التحفظ المحاسبي على مالئمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في شركات التأمينأثر استخدشراقة صبرينة،  5

، 1مذكرة لنيل شهادة الدكتورا، قسم علوم االقتصاد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف
  .231، ص 2019\2018
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 شركة التأمين توفير بيانات ومعلومات تمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات عملية تسير نشاط

ويمثل الشكل التالي النظام المحاسبي في ، 1والمعالجة المحاسبية ألقساط التأمين والتعويضات وٕاعادة التأمين

  شركة التأمين:

  .النظام المحاسبي في شركة التأمين) 1الشكل رقم(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 CAARفاتح، محاسبة شركات التامين في ضل معايير المحاسبة الدولية دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين  طايلب: مصدرال

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 2012

  25، ص2014/2015

  لشركات التأمين. ومقومات النظام المحاسبي تنظيميالمطلب الثالث: الهيكل ال
ه كما هو قتصادية على هيكل تنظيمي يكون بمثابة مخطط للمصالح المتواجدة فيإتحتوي أي مؤسسة 

التي سنتطرق اليها في هذا  كما تقوم المحاسبة فيه على مجموعة من المقومات ،الحال في شركات التأمين

 .المطلب

  :الهيكل التنظيمي - أوال

يعتمد نجاح وفعالية النظام المحاسبي في تحقيق أهداف المرجوة على سالمة الهيكل التنظيمي وتعاون 

  :2إلىفإن الهيكل التنظيمي لشركات التأمين يمكن أن ينقسم  ،األفراد ومدى رغبتهم في تحقيق وبلوغ األهداف

قسم ، قسم اإلحصاء ،قسم القضاياتتكون منتضم في داخلها األقسام الرئيسية  :ومالية األقسام اإلدارية -1

  ..الخ؛قسم المحاسبة.، األرشيف

                                                           
  .17، صن، مرجع سابقمحاسبة شركات التأميأحمد صالح عطية،  1
المحاسبة في شركات التأمين "التعرف بالتأمين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،  2

  .28ه، ص1429"، دار النشر الحسب، المملكة العربية السعودية، الطبعة والمحاسبة عنه

 المخرجات التشغيل المدخالت

 .سجل اإلصدارات والوثائق •

 .سجل التجديدات •

 .سجل التعديل واإللغاءات •

 .سجل التعويضات •

 .اصدار الوثائق •

 .تحصيل األقساط •

 .التعويضات والعموالت دفع •

 .حساب اإليرادات واألعباء •

 .حساب النتائج •

 .الميزانية •

 .تقارير عن أداء األقسام •
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أقسام مهمتها القيام بأعمال التأمين على الخطر معين تختص به شركة التأمين، قسم  تضم :فنيةاألقسام ال -2

  .خ.... الالتأمين على الحرائق، قسم التأمين على الحياة، قسم التأمين على السيارات

  القسم الذي يختص بحساب المخصصات الخاصة بعمليات التأمين.هو  قسم الحساب التقني: -3

  .بالعمالءخاصة التأمين الوثائق  صداريتم فيه إهو القسم الذي  قسم اإلنتاج: -4

 فهو يتولى مهمة تسجيل عمليات األقسام المختلفة لشركة التأمين في حساباتها ودفاترها، :المحاسبةقسم  -5

  ومن ثم إعداد الحسابات الختامية.

 :مقومات النظام المحاسبي في شركات التأمين - نياثا

، ويمكن األساس العلمي لهذاالتي تشكل من األجزاء  ةيتكون النظام المحاسبي من مجموعة مترابط

  عرض مقومات النظام المحاسبي في شركات التأمين فيما يلي:

تعد أداة اإلثبات الرئيسية في تتعدد المستندات المتداولة في شركات التأمين والتي : المجموعة المستندية -1

ويوجد نوعان من  ،السجالت أو اليوميات المساعدة والتي يخصص كل منها لتسجيل نوع معين من العمليات

  : 1المستندات

المستندات التي تعد داخل الشركة ومن أمثلتها وثائق التأمين الصادرة وكشوف المتحصالت الواردة من  -أ 

  أقسام التحصيل المختلفة.

  دات التي يتم إعدادها خارج الشركة ومن أمثلتها كشوف حسابات البنوك، وٕاشعارات الخصم.المستن -ب 

تعتبر شركات التأمين من المؤسسات المالية التي لها أنشطة متعددة تستدعي وجود : الدفترية المجموعة -2

 سجل، سجل إصدار وثائق التأمين :2السجالتسجالت محاسبية تتالءم مع طبيعة عملها ومن هذه 

  .ية العامة وسجل األستاذ العامسجل اليوم ،سجل الصندوق، اتالتعويض، التجديدات لوثائق التأمين

مدونة الحسابات عبارة عن قائمة بأسماء الحسابات مبوبة ومرقمة وفقا لنظام معين يؤدي  :الحسابات مدونة -3

  . 3الحسابات في شركات التأمين وتبويبتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لإلدارة والجهات الخارجية،  إلى

تعتبر التقارير المالية المحاسبية مخرجات النظام المحاسبي في شركات التأمين وتنقسم : التقارير المالية -4

  : إلى

                                                           
 .20ص مرجع سابق،أحمد صالح عطية،  1
  .136\135، صمرجع سابقية أمين علي واالخرون، سم 2
المحاسبة في شركات التأمين "التعرف بالتأمين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،  3

  .36\35، ص مرجع سابق"، والمحاسبة عنه
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وهذه التقارير تعد على فترات دورية قصيرة (سنة أو أقل) بهدف تحديد نتائج أعمال الفروع  دورية: تقارير -أ 

  .1عمال الشركة ككل ومركزها الماليالمختلفة بالشركة ونتيجة أ

  .وهذه التقارير تعد ألغراض خاصة مثل الرقابة والمتابعة وتقييم األداءخاصة:  تقارير - ب 

  معايير المحاسبة الدولية لعقود التأمين.المبحث الثالث: 

نتيجة للتطورات السريعة التي شهدها قطاع التأمين في سنوات الماضية، فقد تضاعفت وتنوعت 

إصدار معايير تختص  إلىات مستخدمي القوائم المالية، مما دفع مجلس المعايير المحاسبة الدولية احتياج

  بالممارسة المحاسبية لشركات التأمين، لحماية جميع األطراف المتعاملة مع قطاع التأمين.

يار لمعالتعرف على اعقود التأمين، وكذا تنظم المعايير التي  إلىمن خالل ما سبق سيتم التطرق 

  .17معيار الدولي للتقرير المالي ال، و 4الدولي لتقرير المالي 

  .عقود الـتأمينلالمنظمة  المطلب األول: المعايير

عتراف والقياس عمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية على وضع قواعد محاسبية تحكم عمليات اإل

 إلىبالنسبة  أكبريكون لها مصداقية وموثوقية  ، قصد تقديم معلومات ماليةات التأمينالمحاسبي المتعلقة بالشرك

  ؛مستثمرين واألطراف األخرى ذات العالقة

  2المعايير المهنية المتعلقة بالصورة خاصة بقطاع التأمين نجد: إلىبالنظر 

  التأمينلعقود  منظمة: المعايير ال)1(جدول رقمال

  التأمين المتعلقة بعقودIFRS/IASمعايير 

IAS1                      عرض قوائم المالية.  

IAS19                   ) و االعتراف) منافع المستخدمينأمحاسبة.  

IAS32                    عرض األدوات المالية.  

IAS39                  االعتراف والقياس األدوات المالية.  

IFRS4                     عقود التأمين.  

IFRS7                     فصاحاتاألدوات المالية اإل.  

IFRS9                      األدوات المالية.  

                                                           
  .426\425، ص مرجع سابقسامر مظهر القنطقجي،  1
، مداخلة بعنوان -تجارب الدول-الصناعة التأمينية، الواقع العلمي وافاق التطوير 7ملتقى دوليجة، نبيل بوفليح، سحنون بونع 2

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن محاسبة شركات التأمين من منظور معايير المحاسبة الدولية
 .5/6 ، ص2012ديسمبر  04\03بوعلي بالشلف، 
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IFRS13                     القيمة العادلة. 

IFRS17                     عقود التأمين.  

IAS8                     التغير في السياسات المحاسبية والتقديرات واالخطاء  

IFRS15                       اإليرادات من العقود على العمالء 

IFRS16                    عقود االيجار 

IAS37              المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة 

  .المعلومات السابقة، باالعتماد على ينتمن إعداد الطالبالمصدر: 

  عرض القوائم المالية: IAS1المعيار الدولي  - أوال

جل أي عرض القوائم المالية، وذلك من توضيح األسس المستخدمة ف إلىيهدف المعيار  المعيار: هدف -1

  ؛المقارنة إجراء

على كل المؤسسات الهادفة للربح التي تعرض القوائم المالية ذات الغرض العام، باستثناء  نطاق المعيار: -2

أنواع المشاريع، وكذلك البنوك، وشركات القوائم المرحلية المختصرة، يمكن تطبيق هذا المعيار على كافة 

  التأمين والمؤسسات المالية.

تشمل البيانات المالية في القوائم المالية على الحد األدنى من المعلومات وتوضيح طريقة ترتيب بنودها، وتتمثل 

ن التغيرات في حقوق قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشامل، قائمة التدفقات النقدية، بيا في:القوائم المالية 

  1الملكية، الجداول وااليضاحات.

  :بمنافع المستخدمين IAS19 المعيار الدولي - ثانيا

 واإلفصاحيوضح هذا المعيار محاسبة منافع الموظفين  المتعلق بمنافع المستخدمين IAS19المعيار  أما

  عنها من قبل أصحاب العمل؛ 

  يلي: امتلفين فيما يخص قطاع التأمين، وذلك كعلى وجهين مخ هذا المعيار يكون تأثير       

ة في قطاع التأمين كما هو الشأن بالنسبة لألخرى العاملة في القطاعات األخرى تكون لالشركات العام �

 ملزمة بتقييم التزامات التقاعد تجاه مستخدميها، ويجب عليها تطبيق ما ورد في المعيار؛

  

  

                                                           
  .ias1 ،site.iugaza.edu.ps ،28/01/2020عرض قوائم المالية"، ، 1معيار المحاسبة الدولية 1
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االلتزامات االجتماعية للمؤسسات، وحتى هنا العديد منها تهمل شركات االستشارية تكون لها مهمة تقييم  �

تقوم به ال يعتد به على النشاط الذي  أثرالمؤونات الواجب تكوينها في هذا الخصوص، ويكون لهذا المعيار 

 .1هذه الشركات االستثمارية

  عرض األدوات المالية: IAS 32 المعيار الدولي -ثالثا

تعزيز فهم مستخدمي القوائم المالية عن  إلى ويهدف المعياروات المالية، عرض األد إلىتطرق المعيار 

  المالي، وتدفقاتها النقدية. وأداءهاأة شأهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للمن

  ات وعلى كل أنواع األدوات المالية باستثناء ما يلي: نشئمن قبل كافة الممعيار اليجب تطبيق 

ثمارات بالمنشئات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة، حقوق والتزامات الموظفين بموجب الحصص في االست

عقود التأمين  ،األعمال، عقود وااللتزامات الطارئة في اندماج 19خطط المنافع الموظفين حسب معيار 

  4.2األدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار اإلبالغ الماليو 

  :والقياس لألدوات المالية االعتراف IAS39 يالمعيار الدول -رابعا

 إلى، يهدف 32المعالجة المحاسبية لألدوات المالية وقد جاء استكماال لمتطلبات معيار معيار اليتناول 

عتراف بها، والمعالجة المحاسبية اإلو  إلغاءوضع أسس لالعتراف والقياس المتعلقة باألصول المالية ومتى 

  3.التحوط النخفاض القيمة، ومحاسبة

  :األدوات المالية االفصاح 7معيار اإلبالغ المالي الدولي  -خامسا

تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية ألهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز المالي  إلى يهدف المعيار -1

دد وتدفقاتها النقدية ويحتوي هذا المعيار على متطلبات عرض األدوات المالية، ويح وأدائهاللشركة 

  طلبات اإلفصاح على تصنيف األدوات.المعلومات الخاصة بها التي يجب اإلفصاح عنها وتطبيق مت

مالي  أصلنشوء  إلىالمالية هي عقد يؤدي  واألداةمعيار على األدوات المالية ال هذا ينطبق :النطاق -2

  لمؤسسة ما والتزام مالي او أداة حق ملكية لمؤسسة أخرى؛

ر االئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق، أسس االعتراف والقياس والسياسات يعالج هذا المعيار: مخاط

  المحاسبية المختلفة؛

                                                           
، مرجع سابق، -تجارب الدول-الصناعة التأمينية، الواقع العلمي وافاق التطوير 7ملتقى دوليسحنون بونعجة، نبيل بوفليح، 1

  .7ص 
، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، دار النشر 2015الدولية مختصر المعايير المحاسبية خالد جمال الجعارات،  2

  .91، ص2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
3COMPTABILISATIONIFRSDESENGAGEMENTD’ASSURANCE, FORMATION ERM DEL 
INSTITUS DES ACTUAIRES, PARIS, 25 SEPTEMBRE 2009, P8. 
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ستبعاد تكاليف العملية، كما يتناول القياس إفإن األدوات المالية يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد  روفق هذا المعيا

  1االحق لألدوات المالية.

  :IFRS9 المالية األدوات قياس 9مالي ال للتقرير الدولي لمعيارا - سادسا

مستخدمي المعلومات  قى الكثير من االنتقادات من طرفال الذي  IAS 39محل  هذا المعيار حل

 لألدوات المالية،العتراف والقياس واتطبيق  المعنية بالمعلومات المحاسبية حيث وجدو صعوبة في واألطراف

  ؛2018/ 1/ 1من عيار ساري المفعول اعتبارًا اعتبر هذا المو 

انخفاض قيمة األدوات  ،األدوات المالية وقياس تصنيف :على ثالث مراحل جديدةمتطلبات  ارالمعي قدمي

تغيرات  إلى IFRS4واالستبدال المقبل ل IFRS 9من المتوقع أن يؤدي كل من ، و محاسبة التحّوط ،المالية

  ، IFRS9المخاوف بشأن تطبيق محاسبية كبرى لمعظم مستخدمي ومصدري عقود التأمين لمعالجة 

 .2IFRS9المالية التي تحتفظ بها شركات التأمين ستخضع لمتطلبات االعتراف وقياس الخاصة األصولأن 

المالية الذي  األدواتهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ للتقرير المالي عن  إن هدف من المعيار: -1

المالية في تقويمهم لمبالغ التدفقات النقدية ومفيدة لمستخدمي القوائم  مالئمةسوف يعرض معلومات 

  .3المستقبلية للمنشأة وتقويتها وعدم تأكدها

الحصص في المنشآت التابعة والزميلة  ألدوات المالية ماعدا:ايطبق هذا المعيار على جميع  :المعيار نطاق -2

ع اإليراد من العقود م ين،الموظف منافع ،التأجير والمشروعات المشتركة الحقوق وااللتزامات بموجب عقود

  .وعقود التأمين العمالء

  : IFRS13قيمة العادلة القياس بال -سابعا

واحد للمعيار القياس،  إطارإعطاء تعريف واضح ودقيق للقيمة العادلة وكيفية تحديد  إلى يهدف هذا المعيار -1

 ومتطلبات اإلفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة؛

                                                           
ديوان المطبوعات  ،scfو النظام المحاسبي المالي firsللمعايير الدولية لإلبالغ المالي المحاسبة المالية وفقا شعيب شنوف،  1

  .291، ص 2016الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
2APPLYINGIFRS 9 FINANCIAL INSTRUTMENTSWITHIFRS 4 INSURANCE CONTRATS 

(AMENDMENTTOIFRS 04), IFRS PROJECT SUMMARY AND FEED BOCKS TATEMENT, 
SEPTEMBER 2016, P2. 
3IFRS, ISSUED STANDARDS, www.ifrs.org, 20/06/2020.  
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فصاحات إو أو يسمح بقياس أعداد التقارير المالية خر اإلأعندما دولي  ينطبق هذا المعيار نطاق المعيار: -2

حول قياسات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات (متضمنة قياسات تعتمد على القيمة العادلة مثل القيمة 

  حول تلك القياسات). تفصاحاواالالعادلة مطروحا منها تكاليف البيع، 

على: معامالت الدفع على أساس األسهم، عمليات التأجير،  صاحواإلفوال تنطبق متطلبات القياس 

 1المقاييس التي تتشابه مع القيمة العادلة لكنها ليست قيمة العادلة مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق.

  8المحاسبي الدولي  المعيار-ثامنا

محاسبية، مع المعالجة الى تحديد ضوابط اختبار وتغير السياسات ال 8يهدف المعيار المحاسبي الدولي 

  المحاسبية واالفصاح عن التغير في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاء.

  اما نطاقه يطبق عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية، وعند المحاسبة عن التغيرات في السياسات 

  .2قةفترة سابوتصحيح أخطاء  المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية

   15المعيار الدولي للبالغ المالي -تاسعا

 إلى مفيدة معلومات لتقديم تطبقها أن المنشأة على يجب التي المبادئ وضع هو المعيار هذا من الهدف

 عميل عم عقد عن الناشئة النقدية والتدفقات اإليراد تأكد وعدم وتوقيت ومبلغ طبيعة عن القوائم المالية مستخدمي

 اما نطاقه يجب على المنشأة ان تطبق هذا المعيار على جميع العقود مع العمالء باستثناء: عقود التأمين

IFRS4،  عقود االيجارIFRS 16 األدوات المالية والحقوق او االلتزامات التعاقدية األخرى الواقعة ضمن ،

  .IFRS 93نطاق

   16المعيار الدولي للبالغ المالي - عاشرا

 هو والهدف. اإليجار عقود عن واإلفصاح والعرض والقياس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعيار هذا يحدد: الهدف

 هذه تعطي. المعامالت تلك عن بصدق تعبر بطريقة مالئمة معلومات والمؤجرون يقدم المستأجرون أن ضمان

 والتدفقات المالي واألداء المالي المركز ىعل اإليجار عقود أثر لتقييم المالية لمستخدمي القوائم أساسا المعلومات

  .4للمنشأة النقدية

                                                           
، الصادر عن المجتمع الدولي IFRS EXPERTخبير معايير الدولية إلعداد التقارير المالية جمعة حميدات، ابراهيم نخالة،  1

  .823، ص2014العربي المحاسبين القانونيين، 
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين،   2

، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، السعودية، واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  .694، ص2017/2018ض، الريا

  .560، صمرجع سابق  3
  .604، صمرجع سابق  4



  نظري للدراسة.....................................................................................................................اإلطار الالفصل األول

 

26 

  المخصصات وااللتزامات المحتملة: 37المحاسبي  المعيار- أحد عشر

 وااللتزامات المخصصات على مناسبة قياس وأسس إثبات ضوابط تطبيق ضمان هو المعيار هذا هدفالهدف: 

 من المستخدمين لتمكين اإليضاحات ضمن كافية علوماتم عن اإلفصاح يتم وأنه واألصول المحتملة المحتملة

  .ومبلغها وتوقيتها طبيعتها فهم

تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول  المنشآتنطاقه: يجب على 

  المحتملة باستثناء: 

، منافع الموظفين IFRS16 يجار؛ عقود االIAS12، ضرائب الدخل IFRS9األدوات المالية التي تقع ضمن 

IAS19 اإليرادات من العقود مع العمالء ،IFRS15 التأمين  د، عقوIFRS4 ينطبق هذا المعيار على ،

المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة للمؤمن بخالف تلك الناشئة عن التزاماته وحقوقه التعاقدية 

  .1IFRS4لمعيار بموجب عقود التأمين التي تقع ضمن نطاق ا

  .4 رقم المالي ريرر الدولي للتقياالثاني: المالمح األساسية للمعالمطلب 

ول معيار محاسبي أ، ويعتبر 1/1/2005اعتبارا من ويطبق  2004لعام  أوت صدر هذا المعيار في

لمتعلقة بتحديد فصاحات ادولي يتناول عقود التامين من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التامين، واإل

  وتفسير المبالغ ذات العالقة بعقود التامين.

  هدف المعيار:  - أوال

حتى يكمل مجلس المعايير التقارير المالية لعقود التأمين عداد إتحديد أساليب  إلىيهدف المعيار 

  2المحاسبة الدولية المرحلة الثانية لمشروعه من عقود التأمين ويتطلب هذا المعيار ما يلي: 

  ؛خال تحسينات محدودة للمحاسبة من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بعقود التاميندإ  �

ظهارها في القوائم المالية الناشئة من عقود التأمين، وتساعد إاإلفصاح الذي يوضح المبالغ الواجب  �

تقبلية من عقود وحالة عدم التأكد للتدفقات النقدية المس هامستخدمي هذه القوائم على فهم ماهية المبالغ وتوقيت

 التأمين.

  

  

  

  

                                                           
  .938، صمرجع سابق  1
  .563، صمرجع سابقجمعة حميدات، ابراهيم نخالة،  2
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  نطاق المعيار:  - ثانيا

تقوم  ياألدوات المالية الت، عقود التأمين وٕاعادة التأمين الصادرة والواردةيشمل نطاق المعيار ما يلي:  - 1

يتم  أن األدوات المالية 7للتقرير المالي بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة االختيارية ويتطلب معيار الدولي 

  1عن األدوات المالية بما فيها األدوات المالية التي تتضمن هذه الميزات. اإلفصاح

تاجر  أوالموزع  أوضمانات المنتج الصادرة مباشرة من المنتج  : ينطبق هذا المعيار على ما يليال  - 2

أصول والتزامات صاحب العمل بمقتضى خطط منافع الموظفين )، 18،17ئة (والتي ينطبق عليها معيار التجز 

بالحق في استخدام بند غير  أوااللتزامات التعاقدية المشروطة باستخدام،  أوالحقوق التعاقدية ، 19رقم يار عم

المتغيرة  اإليجارمالي في المستقبل (على سبيل المثال بعض رسوم التراخيص، والرسوم االمتياز، ودفعات 

تمويلي حسب معيار  إيجارلمدمجة في عقد ضمان المستأجر للقيمة المتبقية ا إلىوالبنود المتشابهة)، إضافة 

"اإليرادات من عقود العمالء"،  15"، والمعيار الدولي للتقرير المالي اإليجار"عقود  16الدولي للتقرير المالي 

؛ عقود التأمين هالم يكن مصدر  عقود الضمان المالي ما"األصول الغير ملموسة"،  38الدولي ومعيار المحاسبة 

عقود التأمين المباشر التي ،  IAS32،IFRS7 ،IFRS9إما  تطبيق اختياركن للمصدر في هذه الحالة يم

تحتفظ بها المنشأة (أي عقود التأمين التي تكون فيها المنشأة حاملة للوثيقة) وبالرغم من ذلك يجب على المؤمن 

البدل الطارئ واجب الدفع  ،2األصلي تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود التأمن التي يحتفظ بها

  3).األعمال ندماجإالمالية تقارير  إلعدادعمال (معيار الدولي ألا ندماجاواجب القضاء في  أو

  :4المصطلحات الواردة في المعيار الدولي لتقرير المالي  -ثالثا

   .عقد إعادة التأمين بموجبحامل وثيقة تأمين  شركة التأمين المباشرة: -1

 39لمكون المحاسبي الذي ال تتم محاسبته كمشتق بموجب معيار المحاسبة الدولية ا داعي:يالمكون اإل -2

  .كانت أداة منفصلة إذا 39نطاق معيار المحاسبة الدولي  والذي يقع ضمن

  .عقد التأمين الذي ال يكون عقد إعادة تأمين عقد التأمين المباشر: -3

المنافع المضمونة التي  إلىافع التالية كإضافة الحق التعاقدي بالحصول على من ميزة المشاركة االختيارية: -4

و وقت أدائها عائدا لتقدير أالتي يكون مبلغها و  ،تكون جزءا أساسيا من مجموع المنافع التعاقدية أنيرجح 

                                                           
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين،  1

  .184، صمرجع سابق، ت األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينواالصدارا
2GERARDHIRIGOYEN, NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION  
 FINANCIERE, IFRS 4 
 CONTRATS D’ASSURANCE, IMPRIMEEN BELGIQUE, 30/04/2005, P14.  

  .107، مرجع سابق، ص2016يير الدولية إلعداد التقارير المالية المعاالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  3



  نظري للدراسة.....................................................................................................................اإلطار الالفصل األول

 

28 

عوائد ، و بنوع محدد من العقودأ اءالوفاء بوع: يما يلشركة التأمين؛ والتي قامت تعاقديا على أساس 

و الخسارة أالربح ، التأمين غير المحققة على وعاء محدد من األصول لدى شركة وأاالستثمار المحققة 

 1و أي مؤسسة أخرى تصدر العقد.أالصندوق  أوللشركة 

و الذي تتم به تسوية فيما بين األطراف عارفة وراغبة أستبدال األصل به االمبلغ الذي يمكن  قيمة العادية: -5

  بمعاملة على أساس تجاري.

ن تقوم الجهة المصدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن أعقد يتطلب  مالي:عقد الضمان ال -6

 ألداةالمعدلة  أوصلية األ األحكامالخسارة التي يتحملها ألن مدينا معينا ال يقوم بالدفع عند استحقاقه حسب 

  الدين.

 الماليةى سعر األداة و علأمخاطر حدوث تغيير مستقبلي على معدالت الفائدة المحددة  المخاطر المالية: -7

ن يكون التغير أخر، ويشترط في الحال كون المتغير غير مالي أو أي متغير أو سعر الصرف العملة أ

  غير محدد بالنسبة ألحد أطراف العقد.

و للمستثمر حقوق غير مشروطة أمل الوثيقة او المنافع األخرى التي يكون لحأالدفعات  المنافع المضمونة: -8

  حال للسلطة التقديرية لشركة التأمين.فيها وال تكون م

بدفع المنافع المضمونة التي يتضمنها العقد الذي يحتوي على ميزة المشاركة  لتزاماإل العنصر المضمون: -9

  االختيارية.

  صافي حقوق التعاقدية لشركة التأمين بموجب عقد التأمين. أصول التأمين: -10

  لى شركة التأمين بموجب عقد تأمين.صافي االلتزامات التأمينية ع أميني:تااللتزام ال -11

  شركة التامين. إلىالمخاطر غير المالية التي تنتقل من حائز العقد  مخاطر التأمين: -12

الحدث المستقبلي غير مؤكد الوقوع الذي يغطيه عقد التأمين والذي يخلق المخاطر  الحدث المؤمن منه: -13

  التأمينية.

ن بتعويض حامل الوثيقة في حال تحقق الحدث المؤمن الطرف الملتزم بموجب عقد تأمي شركة التأمين: -14

  منه.

                                                           
، مذكرة مقدمة )4النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين في ظل معيار االبالغ المالي الدولي (األعور عبد الرؤوف،  1

جباية معمقة، جامعة قاصدي الستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، تخصص محاسبة و 
 .14/16، ص2015/2016مرباح ورقلة، الجزائر، 
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ن المبلغ أو أزيادة ( إلىالتأميني بحاجة  لتزاملالالمبلغ المسجل  تقييم ما إذا كان مالءمة االلتزام: ختبارا -15

  األصول غير الملموسة) بناء على مراجعة التدفقات النقدية. نخفاضاو أالمسجل لتكاليف الشراء المؤجلة 

  الطرف صاحب الحق بالتعويض بموجب عقد تأمين في حال تحقق الحدث المؤمن منه. لوثيقة:حامل ا -16

  صافي الحقوق التعاقدية لشركة التأمين المباشرة بموجب عقد إعادة التأمين. أصول إعادة التأمين: -17

أخرى عقد التأمين الصادر عن إحدى شركات إعادة التأمين لتعويض شركة التأمين  ـأمين:تعقد إعادة ال -18

من عقود التأمين الصادرة عن شركة  أكثر أوعن الخسائر الناشئة عن واحد  المباشرة)(شركة التأمين 

  التأمين المباشرة.

  الطرف الملتزم بموجب عقد إعادة التأمين المباشرة في حال تحقق الحدث المؤمن منه. معيد التأمين: -19

 1ة.محاسبة مكونات العقد كما لو كانت عقود متعدد التجزئة: -20

  : والقياس بعقود التأمين عترافاإل -رابعا

  2يتطلب هذا المعيار ما يلي: 

 IAS8من االلتزامات  اإلعفاءالدولية األخرى ومنها  الماليةعفاء المؤقت من بعض معايير التقارير اإل �

ي من ، فشركات التأمين تستثنواألخطاءالمتعلق بالسياسات المحاسبية والتغيير في التقديرات المحاسبية 

عقود الـتأمين ، تطبيق تلك المعايير على سياستها المحاسبية بالنسبة لما يلي: عقود التأمين التي أصدرتها

 التي لديها.

 تبرأ من هذا االلتزام.  أوعلى شركة التأمين استبعاد التزام التأمين من ميزانيتها فقط عندما تؤدي  �

الي مدى كفاية التزاماتها التأمينية، باستخدام التقديرات تقدر في كل تاريخ تقرير الم أنعلى شركة التأمين  �

 برمتها.أالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في ضل عقود التأمين التي 

عتراف بكامل والتدفقات النقدية ذات العالقة بها واال اتعاقداتهجميع و التزاماتها  مالئمةيجب اختبار مدى  �

  قيمة العجز أو نقص في قائمة الدخل.

حامل الوثيقة  وإعادة التأمين أ أصلإذا كان هناك انخفاض بقيمة : نخفاض قيمة أصول إعادة التأمينإ �

في قائمة  ن يتم االعتراف بخسارة االنخفاضإ إعادة التأمين فإنه يجب تخفيض القيمة المسجلة الدفترية و 

  ؛الدخل

  د التأمين من شركة التأمين.وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي سوف يتسلمها حامل بوليصة عق �

                                                           

  
  .116، ص مرجع سابقالمعايير الدولية إلعداد لتقارير المالية، 1
  .566/568ص  مرجع سابق،جمعة حميدات، 2
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ن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين إذا كان هذا التغيير سيجعل القوائم أيمكن لشركة التأمين  �

  ولكن ليس أقل موثوقية الحتياجات متخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية. مالئمة أكثرالمالية 

التأمين يمكن أن تعيد شركات التأمين تصنيف بعض أو كل  لتزاماتالاسة المحاسبية بالنسبة يعند تغير الس �

أصولها المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ومن العوامل الهامة التي تسمح بالتغيير السياسات 

المحاسبية لدى شركات التأمين عند تغيير أسعار الفائدة السوقية الحالية والتي تؤثر على قياس التزامات 

  التأمين ويتم االعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الدخل.

، قياس االلتزامات التامين على أساس غير مخصومالتالية:  ةالممارسيمكن لشركة التأمين االستمرار في  �

  ،عادلة بالمقارنة بقيمتها السوقيةقياس الحقوق التعاقدية لرسوم االستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها ال

تخدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود التأمين للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح به معايير سإ

  التقارير الدولية.

ال تدخل في المزيد من الحيطة  نأإذا كانت عقود التأمين تقاس بتحفظ كافي فيجب الحيطة والحذر:  -1

  1خطار كارثية).أمخصص  قتطاعا زال يجو والحذر (

تغيير سياستها المحاسبية الستبعاد هوامش االستثمار بال تلزم شركة التأمين  ش االستثمار المستقبلي:امه -2

  المستقبلي.

و أيمكن لشركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية للحد الذي يمكن فيها االعتراف بربح  حاسبة الظل:م -3

والتسويات ذات العالقة على ، الطريقة ا األرباح والخسائر بنفسالخسارة غير محققة على أصول تقاس فيه

 أوكانت األرباح  إذاتم االعتراف بها في حقوق الملكية يبنود الميزانية األخرى سوف  أما التزامات التأمين،

الخسائر غير المحققة سوف يتم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية، ويطلق على هذه الممارسة عادة 

  2محاسبة الظل.

  المبالغ المعترف بها:  توضيح -خامسا

يجب على الشركة التأمين أن تفصح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ الناشئة عن عقود 

  3ما يلي: اإلفصاح على التأمين في بيانتها المالية، لذا على شركة التأمين 

  ين واألصول ذات العالقة والدخل؛مسياستها المحاسبية لعقود التأ �

                                                           
 .6، صIFRS4، عقود التأمين 4المعيار الدولي للتقرير المالي  1
  .568، ص مرجع سابقجمعة حميدات،  2
 .197، صمرجع سابق، 2018/2017الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  3
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كانت تعرض بيانات التدفقات  إذاوالدخل والمصروفات المعترف بها والتدفقات النقدية  األصول وااللتزامات �

  النقدية باستعمال أسلوب المباشر الناشئة عن عقود التأمين؛

  و خسارة في شراء إعادة التأمين؛أاح والخسائر المعترف بها كالربح األرب �

كانت شركة التأمين المباشرة تؤجل  إذانهاية المدة اإلطفاء للمدة والمبلغ الذي يبقى غير مستهلك في بداية و  �

  وتطفئ األرباح والخسائر الناشئة عن شراء إعادة التأمين؛

 ن وجدت.إصول إعادة التأمين وتكاليف الشراء أتسوية التغييرات في االلتزامات التأمينية و  �

  : المبلغ وتوقيت عدم التأكد فيما يتعلق التدفقات النقدية �

تأمين أن تفصح عن البيانات التي تساعد المستخدمين على فهم المبلغ والتوقيت وعدم يجب على شركة ال �

التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية من عقود التامين، لذا وجب عليها أن تفصح عما يلي: 

ير المادي على حكام عقود التأمين ذات التأثأو  شروط، المخاطر الناشئة عن عقود التأمينأهدافها من إدارة 

  ؛ لمتعلقة بالمخاطر التأمينيةالمعلومات ا، المبلغ والتوقيت وعدم التأكد بالتدفقات النقدية المستقبلية

  ؛32IASضمن كانت عقود التأمين  إذاالبيانات المتعلقة بمخاطر نسبة الفائدة  �

الضمنية التي  و مخاطر السوق ضمن المشتقاتأالمعلومات المتعلقة بتعرض للمخاطر نسبة الفائدة  �

 كانت شركة التأمين غير مطالبة بقياسها بالقيمة العادلة ولم تقم بذلك. إذايتضمنها عقد التأمين األساسي 

فيما يتعلق  للمرة األولى عندما تقوم شركة الـتأمين بتغيير سياستها التأمينية إعادة تحديد األصول المالية: �

تتم إعادة تصنيف بعض او كل األصول المالية على أساس التأمينية فإنه من المسموح أن  تبااللتزاما

قامت بإجراء تغيير الحق على سياستها المعتمدة يطبق  وٕاذا، لعادلة من خالل الربح او الخسارةالقيمة ا

  .8عليها المعيار المحاسبة الدولي 

  :4التقارير المالية  ألعدادالمزايا في المعيار الدولي  - سادسا

عمال، حيث يمكن لشركات التأمين ألا ندماجاات التأمين فيما يخص المحاسبة في لشرك متيازاتاهناك 

لتزامات المأخوذة بشكل عام، غير الملموس وهو الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية إل باألصلن تعترف أ

ختيارية في مزايا الربح اإل ستثمار ذات الميزة المشاركةستمرار في تقويم عقود التأمين واإلكما تستطيع المنشأة اإل

  1.خدام سياسيها المحاسبية الحاليةستإمن خالل 

  .IFRS17المطلب الثالث: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

بسبب التطورات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لعقود التأمين في ظل تطبيق المعاير الدولية لجئ مجلس       

  ر دولي لإلبالغ المالي خاص بمعالجة عقود التأمين.المعايير إلى تحديث معيا
                                                           

  .17، صمرجع سابقسحنون بونعجة، نبيل بوفليح،  1
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  :اصدار معيار عقود التأمين إلىالتي دعت  باألسبا - أوال

ى تحسين محاسبة عن عقود تقديم معالجات محاسبية تعمل عل IFRS4ستهدف معيار عقود التأمين إ

طة قات النقدية ودرجة عدم التأكد المحي، لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقدير القيمة وتوقيت التدفالـتأمين

ته االفتتاحية على انه يوجد العديد من أسباب التي فقر أوضح في  قد IFRS17 ن معيار عقود التأمينإ إلىبه 

  1ضرورة إصداره حيث تتمثل هذه األسباب فيما يلي:  إلىدعت 

لمحاسبية عبر التشريعات اختالفات في المعالجة ابسبب كان معيار مؤقت  4ن معيار عقود التأمين إ �

  ؛المستخدمينصعوبة فهم ومقارنة النتائج شركات التأمين من قبل  إلىأدى المختلفة 

التأمين وعدم تداول عقود  نتيجة لطول أجالها، وتعقد مخاطر وجود تحديات في قياس عقود التأمين �

  ستثمارية؛ احتواء بعض عقود التأمين على مكونات ا إلىالتأمين في األسواق، باإلضافة 

يسمح لشركات التأمين بتعامل بشكل مختلف مع عقود التأمين التي تصدرها حتى وان  IFRS4ن معيار إ �

  كانت هذه العقود متشابهة؛

حاسبية لمستخدمي القوائم لم يوفر قدر كافي من الخصائص النوعية للمعلومات الم IFRS4معيار  �

 .2المالية

 :IFRS17 التأمينهداف ونطاق تطبيق معيار عقود أ - ثانيا

لعقود التأمين  واإلفصاحقياس والعرض المبادئ موحدة العتراف و  IFRS17وضع معيار عقود التأمين 

ضمان قيام الشركات المصدرة  إلى باإلضافة لتوحيدا الحفاظ على متطلبات إلىالتي تقع في نطاقه، حيث هدف 

يث تساعد تلك المعلومات مستخدمي القوائم المالية بشفافية ح عنها تعبر مالئمةلعقود التأمين لتقديم معلومات 

تحقيقها  إلىهداف التي يسعى األ إن، 3عقود التأمين على األداء المالي والتدفقات النقدية أثرعل تقييم 

IFRS17  4.تساهم في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية أنيمكن  

  

  

                                                           
  .17/18ص  ، 17IFRS  ،book.com/ifrs17-www.noorياسر سالمة،  1

 IFRS17تقييم مدى فعالية المحتوى المعلوماتي المعيار عقود التأمين سليمان الفار، أشرف أحمد محمد الغالي، محمد محمد 2

 .16/18كلية التجارة، جامعة قناة سويس، ص  على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية،
  

3 IFRSIN FOCUS IASB ISSURES IFRS 17, INSURANCE CONTRACTS, DOLOITTE IFRS 
GLOBAL OFFICE, MAY 2007, P2. 

  .www.acc4arab.com:https ،12/03/2020//، شبكة محاسبين العرب4
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  نطاق:ال -ثالثا

يتضمن العقود التي يطبق عليها في حالة استفاءها للعناصر نطاق محدد  IFRS17حدد معيار 

  : 1الجوهرية لتعريف عقد التأمين وبعض متطلبات األخرى حيث يتضمن

  عقود الـتأمين التي تصدرها الشركة؛ �

  عقود إعادة التأمين التي تصدرها الشركة او التي تحتفظ بها؛ �

الشركة مصدرة أيضا لعقود ن تكون أة طارية شريعقود االستثمار التي تحتوي على ميزة المشاركة االختي �

وبالتالي يصعب تحملها بالنسبة لشركات التي تصدر  IFRS17ارتفاع تكاليف تطبيق معيار  ، بسببالتأمين

  2؛عقود التأمين

: هي تلك العقود التي يعتمد فيها مستوى الخدمة على حدث مستقبلي عقود الخدمة ذات األتعاب المحددة �

ث يوفر مصدر عقد يتي تفي تلك العقود بتعريف عقود التأمين الوارد بمعيار عقود التأمين حغير مؤكد، وال

امه بتعويضه عن الحوادث التأمين السلع أو الخدمات لصاحب البوليصة بدال من األموال النقدية لتسوية التز 

  .3المؤمنة 

  ص النوعية للمعلومة المحاسبية:على الخصائ IFRS17أثر محتوى المعلومات لمعيار عقود التأمين  -رابعا

الماضية، الحالية،  األحداثالحتياجات متخذ القرارات من خالل تقييم  مالئمةأن تكون المعلومات : المالئمة -1

المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية، حتى تتسم المعلومات المحاسبية بالمالءمة يجب ان تتوفر 

  4القيمة التأكيدية. ،نبؤيةالقيمة الت على خاصيتين هما:

، يجب أن ت التي تتضمنها التقارير الماليةيقصد بها أن يكون من الممكن االعتماد على المعلوما الموثوقية: -2

، ن عنهاتكون خالية من األخطاء أو الحذف الهام في بيان األحداث االقتصادية ومعالجة المعلومات المالية المعل

قياس ال جهة معينة من المستخدمين أن تكون قابلة للتحقق ناتجة عنلأن تكون محايدة وغير متحيزة 

  5موضوعي.ال

                                                           
1IFRS STANDESRDS, INSURANCECONTATS IFRS 17, MAY2017, P3. 

  .21/22، ص مرجع سابقياسر سالمة، 2
3 IFRS17INSURANCE CONTRATS, P55. 

المالية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة أثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات سميحة بوحفص،  4

، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، أطروحة مقدمة لنيل حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية
  .138، ص 2017/2018شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مذكرة مقدمة لنيل  علومات المحاسبية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية،أثر الخصائص النوعية للمالغربي سماح،  5
  .28، ص 2014/2015شهادة الماستر، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
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ستخدميها، لذا يفترض أن يتوفر تكون المعلومات المالية المتوفرة قابلة للفهم المباشر لم أن قابلية للفهم: -3

  درجة من المعرفة على معدي المعلومات عرض المعلومات المالية بأسهل طريقة ممكنة. يهملد

إمكانية مقارنة المعلومات عبر الفترات المختلفة لنفس المنشأة أو بين شركتين مختلفتين من  بلية للمقارنة:قا -4

  1نفس المجال لتحديد نقاط القوة والضعف.

على تعزيز خصائص النوعية لمعلومات IFRS17المتوقعة لتطبيق معيار عقود التأمين  االنعكاسات -خامسا

  المحاسبية: 

المتمثل في متطلبات فصل مكونات العقد، وتجميع عقود  IFRS17وى المعلومات للمعيار يمكن تناول محت

  عرض واالفصاح عقود التأمين وفيما يلي عرض لهذه المتطلبات:القياس و الو  عترافالواالتأمين 

يقع  أكثر أويحتوي عقد التأمين على مكون انه  إلىIFRS17 أشار معيارفصل مكونات عقد التأمين:  -1

كليهما مما يتطلب  أومكون خدمة  أوستثمار إكان يتضمن على سبيل المثال مكون  أخراق معيار ضمن نط

كان يحتوي على مكونات غير تأمينية  إذامن الشركات ضرورة القيام بتحليل عقد حتى تتمكن من تحديد ما 

فصل المشتقات  إلى IFRS17ال، كما أشار معيار  أميجب فصلها لمعالجتها وفق متطلبات معايير أخرى 

  2الضمنية والودائع من عقود التأمين في بعض الظروف.

مخاطر المماثلة في محفظة العقود التأمين تجميع لينبغي على الشركات المصدرة تجميع عقود تأمين:  -2

العقود التي صدرت خالل سنة واحدة من ثم تقسم  إالتتضمن  أنالمجموعة الواحدة ال يمكن  أنمحددة حيث 

  ود التأمين على النحو التالي: المحفظة عق

  ؛األوليمجموعة العقود التأمين المحملة بالخسائر عن االعتراف  -أ 

  مجموعة عقود التأمين التي ال يحتمل بشكل كبير ان تصبح محملة بخسائر الحقا؛ -ب 

 .3حفظةممجموعة عقود التأمين األخرى المتبقية في ال - ج 

  

  

  

  

                                                           
، كلية لنوعية للمعلومات المحاسبيةقياس التكامل اإلفصاح عن نموذج االعمال مع الخصائص اعباس حميد يحيي التميمي،  1

  .531/532، ص 2020اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،
  .31/32، صمرجع سابقياسر سالمة،  2

3IFRS17, INSURANCE CONTRATS, P14/22. 
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   عتراف بعقود التأمين:اإل - سادسا

  بداية الشركات االعتراف بمجموعة عقود التأمين التي تصدر في أقرب فترة مما يلي:ينبغي على 

  وجود عقد إلىعندما تشير الوقائع ، ول دفعة من حامل الوثيقةأستحقاق إتاريخ ، فترة تغطية لعقود التأمين

  1بخسارة. و محفظة عقود التأمين محملةأمحمل الخسارة 

   القياس: -سابعا

ثالث مناهج لقياس مجموعة عقود التأمين الواقعة ضمن نطاقه  IFRS17 التأمينأوضح معيار عقود 

  وهي: 

يطبق على جميع عقود التأمين التي ال تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة عند قياس  نهج نموذج العام: -1

ج تخصيص ن تطبق عليها نهأالتي اختارت الشركة طوعا  األجلما عدا عقود التأمين قصيرة في متيازاتاال

  الالحق. أوأقساط طالما كانت مؤهلة لذلك حيث يطبق النموذج العام سواء عند قياس األولي 

قياس التزامات  العامعقود التأمين طبق للنموذج  يجب على الشركات التي تصدر األوليفي مرحلة قياس 

  التالية:عقود التأمين في ضوء المكونات 

يتكون من تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية؛ تسوية تعكس القيمة مكون الوفاء للتدفقات النقدية والذي  �

الحد الذي ال تدرج فيه المخاطر  إلىالزمنية للنقود والمخاطر المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية 

  في تقديرات التدفقات النقدية؛ المالية

  .دفقات الماليةيقاس بالقيمة الحالية للت هامش الخدمة التعاقديةمكون  �

 IFRS17 يقيس عقود التأمين التي تحتوي على ميزة المشاركة المباشرة وفق المعيار نهج الرسوم المتغيرة: -2

يتوافق تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية على تعديل المخاطر الغير  أوليحي يطبق في قياس 

القيمة الدفترية لهامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين  تقاس والحق هامش الخدمة التعاقدية، أوالمالية 

إضافة عقود جديدة مماثلة، مقدار التغير في القيمة العادلة للبنود الضمنية، التغيرات مع  في نهاية الفترة التقرير

  2...في الوفاء بالتدفقات النقدية، التغيرات في أسعار الصرف

حيث يقيس التزامات التغطية المتبقية  إلزاميياس اختياري، وليس وهو نموذج ق نهج تخصيص األقساط: -3

  لعقود التأمين، ويمكن تطبيقه في ظل توافر الشروط التالية:

  ؛األجليطبق فقط في العقود قصيرة  �

  استخدام نهج التخصيص األقساط في قياس االلتزامات؛ أنتوافر دليل منطقي على  �

                                                           
  .24/27، ص مرجع سابقأشرف أحمد محمد الغالي، محمد سليمان الفار،  1
  .26/29ص  ، مرجع سابق،الفار أشرف أحمد محمد الغالي، محمد محمد سليمان 2
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   يختلف عن القياس وفقا للنموذج العام.التغطية المتبقية لعقود التأمين سوف ال �

 اإلفصاح: -سابعا

  لمستخدمي القوائم المالية بتقييم  IFRS17تسمح متطلبات اإلفصاح لمعيار عقود التأمين  أنينبغي 

التي تقع ضممن نطاق المعيار على كل من المركز المالي، واألداء المالي، مما يتطلب من شركات  تأثير العقود

  يلي: عماصاح عن المعلومات المالية بشفافية من خالل اإلفصاح التأمين اإلف

  المبالغ المعترف بها والتي تنشأ من عقود التأمين؛ -1

  المهنية المرتبطة بالمعالجات المحاسبية لعقود التأمين؛ األحكامالتغيرات في  -2

1المخاطر الناشئة عن عقود التأمين. -3
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .29/34، ص المرجع نفسه 1
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  خالصة الفصل

أمين منذ فترات طويلة أهمية بالغة في الحياة االقتصادية، وقد ازداد االهتمام بهذا لقد احتلت شركات الت

القطاع خاصة مع التطورات التي تحدث على مستوى االقتصاد الوطني من جهة، وتحوالت الحاصلة في 

يها المحيط الدولي من جهة أخرى، فحاولنا في هذا الفصل عرض مختلف المفاهيم والتقنيات التي يعتمد عل

محاسبة شركات النظري ل اإلطار إلىقطاع التأمين والتي يتميز بها عن باقي القطاعات األخرى، كما تطرقنا 

مع باقي القطاعات  في تسجيل  واألسستعتمد في محاسبتها على نفس المبادئ والقواعد  أنهاالتأمين حيث 

ل محاسبتها تتميز عن باقي القطاعات العمليات المالية والمحاسبية...الخ، مع بعض االختالفات التي تجع

اهتمام مجلس معايير المحاسبة الدولية  إلىاألخرى، هذه الخصوصية التي يتمتع بها قطاع التأمين  أدت 

كان هدفه IFRS4معايير تتعلق بمحاسبة عقود التأمين، فمعيار  إعدادبمحاسبة شركات التأمين من خالل 

تحضير واعتماد معيار جديد يوحد محاسبة عقود التأمين  إطار في 1كمرحلة  تحسين محاسبة عقود تأمين 

IFRS17.   

دراسة شاملة لمختلف العمليات والمفاهيم المتعلقة بشركات التأمين في  إلىنتطرق في الفصل الموالي ل

 ببرج بوعريريج. CAATن الشامل ميدانية للشركة الجزائرية للتأميدراسة  ٕالىالجزائر، و 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

9 



 

 

  

  

  

  :الثانيالفصل  

لمحاسبة عقود    ةالدراسة الميداني

التأمين.
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  تمهيد:

بعدما تناولنا في الجانب النظري لموضوع محاسبة شركات التأمين وفق المعايير المحاسبة الدولية، من 

المعايير الدولية التي تتأثر بها شركات التأمين وتطورها، سوف نتطرق في  أهمنظرة شاملة على  إلقاءخالل 

المحاسبية  وما إذا كانت الجزائر تطبق المعايير ،التأمين الدراسة الميدانية لمحاسبة عقود إلىهذا الفصل 

  الدولية؛

حيث وقع اختيارنا على شركة تعتبر من شركات التأمين الرائدة والفعالة في مجال التأمين في الجزائر    

  دانية بوكالة برج بوعريريج؛، وقمنا بإجراء دراسة ميCAAT وهي الشركة الجزائرية للتأمين الشامل

 ولمختلف المعالجات إليهخالل تقديمه وتطرق  عليه ركز هذا الفصل على النظام المحاسبي المالي من

  وكل هذا من خالل المباحث التالية:  المحاسبية والقوائم المالية

  ؛محاسبة شركات التأمين وفق النظام المحاسبي المالي المبحث األول:

  ؛ببرج بوعريريج CAATتقديم عام لوكالة  المبحث الثاني:

  .محل الدراسةCAATعمل وكالة  آلية المبحث الثالث:
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  المبحث األول: محاسبة شركات التأمين وفق النظام المحاسبي المالي.

المحاسبية في شركات التأمين وفق النظام المحاسبي المالي  إلىسيتم من خالل هذا المبحث التطرق 

ثالث مطالب سيركز في المطلب األول على  إلىوعليه سنقسم هذا المبحث  ،المعايير الدولية المستند على

كات ما المطلب الثاني خصصناه للتنظيم المحاسبي في الجزائر لشر أشركات التأمين وتاريخها في الجزائر، 

يشمل القوائم المالية وأخيرا المطلب الثالث الذي  ةالمحاسبي تالتسجيالهم أ إلىالتأمين من مدونة حسابات 

  والسجالت الخاصة بشركات التأمين في الجزائر.

 .التامين في الجزائر شركاتماهية  :المطلب األول

  .يهلتعرف عليعد نشاط التأمين في الجزائر من النشاطات الناشئة، مما يستدعي دراسة ل

 :ري مر بها قطاع التأمين في الجزائالمراحل الت - أوال

أصدر  حيث1يرتبط وجود التأمين بوجود االستعمار ومؤسساته التي تسير هذا النشاط: اريةالفترة االستعم- 1

  من أهمها:  مشرع الفرنسي مجموعة من القوانينال

 ؛قابة الدولة لقطاع التأمين البريالمعدل الذي أعطى أولية بالغة لر  14/06/1938القانون المؤرخ في  �

  يرها؛تسنشاء شركات التأمين والقواعد التي حدد طرق إ 30/12/1938المرسوم الصادر في  �

  المتعلق بالتأمين إلزامي على السيارات؛ 27/02/1938القانون المؤرخ في  �

  المتعلق بتأمين السيارات االستشفائية؛ 17/04/1943المرسوم المؤرخ في  �

  التأمين على النقل العمومي للبضائع والمسافرين؛  04/11/1949األمر الصادر في  �

  التأمين على المحالت العمومية؛ 04/08/1945صادر في األمر ال �

  التأمين على الجمعيات الرياضية. 05/05/1958القرار الصادر في  �

د كان قطاع التأمين وقبقي قطاع التأمين خاضعا للتشريع الفرنسي  ستقاللبعد اال: مرحلة ما بعد االستقالل- 2

ية، تمكنت هذه المؤسسات من نقل رؤوس األموال مؤسسة أجنبية أغلبها فرنس 270مستغال من طرف حوالي 

  حماية المصالح الوطنية إلىتهدف  بعض اإلجراءات الجزائر اتخذت الذ، 2الخارج إلى

 مجموعة من القوانين والتي تتمثل في:من خالل ومصالح 

 جميع عمليات التأمين وذلك إلىوالذي فرض إجبارية إعادة التأمين بالنسبة  63/167إصدار قانون  �
                                                           

1BOUAZIZ CHEIKH, L HESTOIRE D’ASSURANCE EN ALGERIE, ASSURANCE ET 
GESTIONDES RISQUEVOL 81(3-4) OCTOBRE-DECEMBRE 2013, P285 /286. 
2BOUAZIZ CHEIKH, REFERENCE PRECEDENT, P286/287. 
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  الذي أنشئ حصصا لهذا الغرض؛ CAARلدى الصندوق الجزائري للتأمين وٕاعادة التأمين 

أهم ما جاء به هو طلب االعتماد لدى وزارة المالية وعليه فإن المؤسسات  63/201إصدار القانون رقم  �

- %61ي شركة مختلطة (جزائرالشركة الوطنية للتأمين: وه :التي اعتمدت وبدأت ممارسة عملها هي

الصندوق المركزي إلعادة التأمين ، CAARالصندوق الوطني لتأمين وٕاعادة التأمين ، %)39رمص

التأمين التبادلي لعمال التربية والثقافة: وهي تعرف ، CRMAالتبادلي الفالحي وهو ما يعرف اختصارا پ 

  وهكذا هذه الفترة قد عرفت اعتماداتها ومؤسستي تامين؛  MAATEاختصارا ب 

والذي تم بموجبه تأميم شركات التأمين العاملة في الجزائر انتقال أموالها وحقوقها والتزاماتها  66 رقم األمر �

 .1الدولة  إلى

 تأمين المخاطر التي تلتزم الشركات الوطنية بالتنازل  إلعادة 73/94األمر �

قانون وسطاء التأمين الخاص وألزمهم ال إلىحيث منعت الشركات العمومية من اللجوء  73/64األمر  �

 .2بالعمل مع وكاالت مباشرة تابعة إلحدى شركات التأمين العمومية

إخضاع قطاع التامين للنظام االشتراكي  إلىالمتعلق بالتأمينات والذي كان يهدف  07/80إصدار القانون  �

 عناصر تتمثل في التأمين البري والبحري والجوي ورقابة الدولة،  4 إلىينقسم هذا القانون 

زدادت عملية التخصص من خالل إعادة الهيكلة التي مست الشركات الوطنية إلنشاء إ 85/82مرسوم  �

الشركة أصبحت هذه  CAARالتي انشقت عن الشركة الوطنية  CAATالشركة الجزائرية لتأمين النقل 

  .3مختصة في التأمينات النقل

بين من خالله هذا اإلجراء تم الذي بموجبه تم تحرير قطاع التأمين وٕالغاء االحتكار وت 07- 95األمر رقم  �

 ؛الجميعتجاه الجديد للدولة بتحرير القطاع وفتحه أمام إاعتماد 

الذي  2007م والقرارات التي صدرت سنة مجموعة أخرى من المراسي إلى) إضافة  04-06قانون رقم (  �

  .4إعادة التأمين من حيث حماية الممتلكات والثروات الوطنيةب اهتم

  بها قطاع التأمين بالشكل التالي:المراحل التي مر  ومن ذلك يمكن تلخيص
                                                           

1NOUR EL HOUDA SADI ETMOHAMEDACHOUCHE, L’EVOLUTIONDU SECTEURS DES 

ASSURANCESEN ALGERIEDEPUITL’INDEPENDANCE, P235/238.  
، مذكرة لنيل ماستر، دور تحليل المالئمة والمردودية في تحسين األداء المالي لشركات التأمينهبتون كريمة ورزيق منال،  2

  .28، ص2015\2014لوم التسيير، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة، قسم علوم تجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع
  .30-28، صمرجع سابقهبتون كريمة ورزيق منال،  3

4 NOUR EL HOUDA SADI ET MOHAMED ACHOUCHE, REFERENCE PRECEDENT, 
P238/244. 



  .لدراسة الميدانية لمحاسبة عقود التأمين.....ا..................................................................................الفصل الثاني

 

41 

 :مكونات قطاع التأمين في الجزائر - ثانيا

  نقصد به مختلف الهيئات والمؤسسات واألجهزة التي تكون السوق الجزائري للتأمين وهي:

خيص لفتح م بتقدم التر و تمارس رقابة الدولة لنشاط التأمين من طرف وزارة المالية التي تق: هيئة المراقبة -1

 .1شركات التأمين وٕاعادة التأمين والتي ال يمكنها ممارسة نشاطها إال بعد موافقة الوزير ومديرية التأمينات

شركة، منها شركات عمومية  17يتكون سوق التأمين الجزائري من  :شركات التأمين وٕاعادة التأمين -2

 وشركات خاصة، وشركات تعاونية وشركات متخصصة.

  تتمثل فيما يلي: عموميةشركات التأمين ال -3

مليار دينار جزائري، لتخصص في اإلطار  2.7م برأسمال 1963: أنشأت سنة CAARالجزائرية للتأمين  -أ 

  ؛2الصناعية

نار جزائري، تخصص مليار دي 15برأسمال  1985: أنشأت سنة CAATالشركة الجزائرية لتأمينات  -ب 

  ؛3في أخطار النقل

مليار دينار جزائري،  2برأسمال  1975): أنشأت سنة CCRالشركة المركزية إلعادة التأمين ( - ج 

  ؛4تتخصص في إعادة التأمين

مليار  1.8في شركة ذات أسهم برأسمال وطني يقدر : )CASHالشركة الجزائرية لتأمين المحروقات ( -د 

  ؛5لتمارس كل عمليات التأمين وٕاعادة التأمين 1999دج، ثم اعتمادها سنة 

  31ل م برأسما1963: هي شركة مصرية جزائرية أنشئت عام )SAAالشركة الوطنية للتأمين ( - ه 

 .6مليار دج تتخصص في السيارات

                                                           
الملتقى الدولي  رة والمتوسطة،خوصصة قطاع التأمين وأهميته لدى المؤسسات الصغيكمال رزيق ومحمد لمين مراكشي،   1

، 2012السابع للصناعة التأمينية الواقع العلمي وافاق التطوير، تجارب الدول، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
  .9ص

2 COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE, DECOUVREZ LA 
CAAR, www.caar.dz, 24/05/2020. 
3 COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE TOTALE, DECOUVREZ LA CAAT, www.caat.dz, 
24/05/2020. 
4 COMPAGNIE CENTRALE DE REASSURANCE, DECOUVREZ LA CCR, www.ccr.dz, 
24/05/2020. 
5 COMPAGNIE D’ASSURANCES DES HYDROCARBURES, DECOUVREZ LA CASH, 
www.cash.dz, 24/05/2020. 
6 SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCE, DECOUVREZ LA SAA, www.saa.dz, 24/05/2020. 
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  : شركات التأمين الخاصة -4

  ؛1ار مليون دجملي 1.8، برأسمال 1997): تم اعتمادها سنة TRUST AGREIAترست الجزائر ( - أ

مليار دج  450م، برأسمال 1998: تأسست سنة CIARالشركة الدولية للتأمين وٕاعادة التأمين  - ب

  ؛2تخصص بالقيام بمختلف أنواع التأمين

  ؛3مليون دج 500، برأسمال 1998): تأسست سنة 2Aالجزائرية للتأمينات ( - ت

لتمارس كل عمليات  2000): تم اعتمادها سنة Al baraka ou Alamnaneشركة البركة واألمان ( - ث

  ؛4مليون دج 480التأمين وٕاعادة التأمين، وهي شركة ذات أسهم برأسمال خاص يعادل 

شركة الريان للتأمين ما يلي: م، تتمثل في2000خاصة جديدة ستة  شركات وقد تم اعتماد
5ALRAYANASSURANCE ،) العامة للتأمينات المتوسطيةGAM(6.  

 المطلب الثاني: التنظيم المحاسبي لشركات التأمين في الجزائر.

كذا المرسوم و  11-07من خالل القانون رقم يحدد النظام المحاسبي المالي الجزائري والذي تم تبنيه 

قواعد مسك الحسابات لشركات التأمين العاملة في الجزائر وطرق عرض ونقل  ،156-08 التنفيذي رقم

المعلومات الناتجة عن هذه المحاسبة، ولقد وضعت القيود المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي المالي القطاعي 

  .المحاسبية بطريقة متسقة وسليمة تمحاسبية حتى يمكن معالجة معلوماللتأمين، وتطبق هذه اإلجراءات ال

  

  

  

  

                                                           
1 TRUST ASSURANCE, DECOUVREZ TRUST, www.trustassurance.dz, 28-05-2020. 
2 COMPAGNIE INTERNATIONAL D’ASSURANCE ET REASSURANCE, DECOUVREZ LA 
CIAR, www.ciar.dz, 28-05-2020. 
3 ALGERIENNES DES ASSURANCES, DECOUVREZ A2, www.A2.dz, 28-05-2020. 
4 SALAMA ASSURANCE, DECOUVREZ SALAMA, www.salamaassurance.dz , 28-05-2020. 
5 ALRAYANASSURANCE, DECOUVREZ ALRAYAN, www.cna.dz , 28-05-2020. 
6 GENERALE ASSURANCE MEDITERRANEENNE, DECOUVREZ LA GAM, www.gam.dz, 28-
05-2020. 
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  :مدونة الحسابات الخاصة بشركات التأمين - أوال

  إن الهدف من تعديل الحسابات المتعلقة بالنشاط التأمين هو تحديث النظام المحاسبي لشركات التأمين

  ى يعطي صورة واضحة وحقيقية على الذمةليكون متماشيا مع النظام المحاسبي المالي الجزائري، وحت

  1 :المالية لشركات التأمين، ولقد كانت التعديالت كما يلي 

   .حسابات رؤوس األموال :1الصنف -1

 تهاتستعمله شركات التأمين لحماية المؤمن لهم في حالة عدم قدر  المؤونات القانونية: 14الحساب رقم  - أ

لك من أجل مواجهة نقص محتمل في التزاماتها التقنية، ، وذد التعويضات في آجالها المستحقةعلى سدا

المتمم  مؤونات 141الحساب  ،مؤونات الضمان 140لحساب ا ويتكون من حسابات فرعية تتمثل في

  لتغطية الكوارث الطبيعية؛  مؤونات 142الحساب  ،اإللزامي لألخطار المستحقة

تحتاجها  التقنية: التزاماتهاادة تبيان أموال وقيم متحصل عليها من المتنازلين إع19 الحساب رقم - ب

شركات التأمين في حالة وجود تخفيضات أو إقتطاعات من القيم، وتعد أمواال لضمان إلتزامات شركات 

 القيم 192الحساب  التأمين التأمين جراء التنازل، ويحتوي على الحسابات الفرعية التالية إعادة

  و المقتطعة؛ المخصومة أ األموال 195الحساب  ،الموضوعة

نظرا لعدم وجود التركيبات الفنية والمعدات الصناعية على مستوى  :حسابات األصول الثابتة 2الصنف  -2

فنية، المعدات واألدوات  تتركيبا 215الحساب  التأمين، لقد تم إلغاء الحسابات شركات التأمين وٕاعادة

، المنشآت الفنية كهتالإ 2815حساب ال ،الفنية الممنوح امتيازها التركيبات 225الحساب  ،الصناعية

  ؛القيمة على المنشآت الفنية خسائر 2915الحساب 

لقد تم إنشاء الحساب من قبل األموال أو القيم المتنازل عنها في شكل إلتزامات تقنية:  277لحساب ا - أ

دي التأمين، النظام المحاسبي من أجل تسجيالت األموال المحتفظ بها أو المقتطعة من قبل المتنازل لدى معي

 وهذه األموال تمثل الضمانات المقدمة من قبل شركات التأمين لمعيدي التأمين؛

  

                                                           
  تم اعداد المدونة اعتمادا على: 1

  .13المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية رقم 1995\03\08الموافق ل 07-95االمر 
  .39-38-29والمتضمن النظام المحاسبي المالي الفقرة:  2007\11\25الموافق ل  11- 07انون الق

  .62فقرة 2008والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2008\07\27الموافق ل  02-08االمر 
  .24-15الفقرات:  11\07المتضمن تطبيق احكام القانون  2008\05\26الموافق ل  156-08المرسوم التنفيذي 
  ).3(138\) 2(138الفقرات  2008-07-26القرار الصادر في 
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شركات التأمين بضآلة المخزون من المواد واإلمدادات  تتمتع :التقنيةحسابات المؤونات  3الصنف  -3

قنية المرتبطة إلظهار المؤونات الت 3ونظرا ألهمية المؤونات التقنية لديها، لذا استخدمت حسابات الصنف 

 ؛بالنشاط التأميني

  كحسابات جارية لمختلف العمليات التي تكون 4حسابات الصنف  تستعمل: رالغيحسابات  4الصنف  -4

والمتنازلين والمتنازل لهم، والذين يعتبرون الموردون  التأمينمع شركات التأمين المماثلة وشركات إعادة  

 يوضح الحقوق الناشئة عند تسجيل عمليات التأمين؛  والذي الزبائن 41الحساب ، األساسين للخدمات

: يتضمن هذا الحساب حساب فرعي يحمل رقم المدينون المختلفون والدائنون المختلفون 46الحساب  -أ

الموجود في النظام  الموردون والحسابات المرتبطة بهم 40، والذي يعوض الحساب رقم الموردون460

  المحاسبي المالي الجزائري؛

السنوات  أومحتملة في السنة ال األعباءتتضمن مجموع المصاريف و  :حسابات األعباء 6 لصنفا -5

في  استبدل تهلكةالمشـتريات المسـ 60الحسـاب رقـم تعـويض  أمين وتتمثل فيالسـابقة مـن طـرف شـركة الت

ومصاريف إلستهالكات من المواد واللوازم ا 610، الحساب الفرعي اتتعويضـشـركات التـأمين بإسـم 

والذي يتم فيه تسجيل تعويضات اإليداعات المستلمة من  الفوائـد المدفوعـة علـى اإليداعات، 663 ،الخدمات

  قبل المتنازلين ومعيدي التنازل؛ 

جـاءت حسـابات النـواتج لتجميـع كافـة مـوارد شـركات التـأمين المرتبطـة  :حسابات النواتج 7الصنف -5

المصدرة، يمثل األقساط  طاألقسا 70حساب رقم  :رئيسـية خاصة هي بنشـاطها، وتتضـمن حسـابات

اط أقس 71حساب  ،لمسـند إليهم مقابل ضمانات محددةالمكتتبة من طرف المؤمن لهـم والمتنـازلين، وا

 72مؤجلــة تعتـبر المبـالغ التي لم تسـدد بعـد مـن قبـل المـؤمن لهـم كأقسـاط قابلـة للتحصيل الحقا، حسـاب 

أو المسـند إلـيهم، يمثـل المكافـآت المسـتحقة مـن طـرف المتنازل في  مـوالت مسـتلمة مـن المتنـازل لهـمع

فوائـد  763والذي يندرج ضمنه الحساب الفرعي رقم  نواتج مالية 76حساب  ،عمليات التنازل أو اإلسناد

مستحقة لشركات التأمين والمدفوعة ، يخص المكافآت المتحصـل عليهـا مـن قبل المتنازلين والمسند إليهم

  .من قبـل المتنـازلين والمسـند إلـيهم، أو السماسرة في عمليات إعادة التأمين

  :التسجيل المحاسبي لشركات التأمين - ثانيا

عدلت المعالجات المحاسبية لمختلف العمليات التأمينية لتوافق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، 

بطريقة منتظمة وبصفة دورية، لذا كانت  تهاتأمين وٕاعادة التأمين أن تمسك حساباووجب على شركات ال

  على شكل عدة يوميات وهي كالتالي. التسجيالت المحاسبية لمختلف أنشطة شركات التأمين
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  أقساط مباشرة (تأمين): -1

 ي هذهاألساسية لنشاط التأمين، حيث تحتو  باإليراداتوهي اليومية التي تعنى  يومية اإلنتاج: - أ

 طرأ أي إذاالقسط  إلغاءاإليرادات على األقساط الصادرة الكلية وطريقة الدفع لهذه األقساط مع كيفية 

 .ذلك، حيث تكون على الترتيب التالي إلىوضع يؤدي 

هنالك قسط تأمين صادر من المؤسسة حيث  أن إثباتحيث يتم في هذا القيد  تثبيت القسط المباشر: �

ومجموعة من المصاريف والرسوم، ويجب تبديل الحسابات بتغير صنف التأمين يحتوي على مبلغ القسط 

أشخاص)، أما إذا كان هنالك وسيط في العملية التأمين (وكيل 7023- 7020ضرار/أ 7003- 7000(

- 4122بالحساب الوكيل والسمسار وهي على الترتيب ( 4110سمسار) يستبدل الحساب –عام 

4121(1.  

  

  دائن  مدين  البيان  الحساب  لحساب ا

4110     
7000 
7003 
4450 

44311 
44271 
44272 

  

  المؤمن له
 أقساط صادرة على العمليات المباشرة              
 تكلفة البوليصة              
 TVAالمضافةالرسم على القيمة              
 FGA 3%شتراكات صنف أضرار للسياراتإ            
 TDحجم حقوق الطابع حسب ال           
 TGحقوق الطابع تصاعدي            

  يومية اإلنتاج

    

المحاسبة القطاعية)، محاضرات مقدمة لطلبة تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية (المحاسبة الخاصة  :المصدر

  .28، ص 2016\2015، 1وعلوم التسيير، جامعة باتنة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
محاضرات مقدمة لطلبة تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم المحاسبة الخاصة (المحاسبة القطاعية)،  1

  .29\28، ص 2016\2015، 1، جامعة باتنةالتسيير
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يتم  أنالقسط الخارج عن الدورة على  إظهارسنة المالية يجب عدم توافق تاريخ العقد مع الفي حالة 

 :جديدة ويكون في القيدين التاليينترصيده بداية السنة ال
  دائن  مدين  البيان  الحساب  الحساب

7150  

  

  

3000  

  أقساط للترحيل
  أقساط صادرة مرحلة                  

  يومية اإلنتاج

    

3000    

710  

  

  أقساط صادرة مرحلة
  أقساط مرحلة من سنوات سابقة                 

  يومية اإلنتاج

    

  .29، صمرجع سابقالمحاسبة القطاعية)، (المحاسبة الخاصة : المصدر

عندما يتم سداد أقساط وثائق التأمين المستحقة الجديدة منها والمستحقة من قبل المؤمن  :أو التسديد الدفع �

كان المؤمن له دفع قسط التأمين نقدا،  تحصيالت نقدا " إنيومية ال 530ه يسجل القيد في اليومية رقم ل

  :1كما يلي يومية التحصيالت بنك، ويكون التسجيل المحاسبي 512رقم أو في اليومية 

 وبعدها يتم تحويل 4111 إلى 530حيث يتم تسجيل المبلغ في يومية الصندوق أوال من الحساب  نقدا: −

  .512 إلى 581من الحساب الحساب البنكي مباشرة وذلك  إلىالمبلغ 

  

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

530  

  

  

  

4111  

  الصندوق   
  المؤمن له أقساط التأمين المستحقة                 

  يومية اإلنتاج

    

581    

530  

  تحويالت مالية
  الصندوق                   

  يومية اإلنتاج

    

512    

581  

  البنك
  تحويالت مالية         

  ة اإلنتاجيومي

    

زبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية، مطبوعة موجهة لطلبة الماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  :المصدر

  .47، ص2017- 2016براهيمي، برج بوعريريج،التسيير، جامعة محمد البشير اإل
                                                           

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ة موجهة لطلبة الماسترمحاضرات محاسبة قطاعية، مطبوعزبيري عزالدين،  1
  .49\47، ص2017-2016التسيير، جامعة محمد البشير االبراهيمي، برج بوعريريج، 
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ف يتم خصمه في البنك الشيك الذي سو  إثباتجل أكوسيط وذلك من  511يظهر حساب بشيك بنكي:  −

على  512مع الحساب  511الدائن من البنك يتم ترصيد الحساب  اإلشعارولي وفي حين وصول أكقيد 

  :النحو التالي

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

511  
  
  

  
 4111  

  شيكات للتحصيل   
  المؤمن له أقساط التأمين المستحقة                  

  يومية اإلنتاج

    

512    
511  

  البنك
  شيكات للتحصيل                  

  يومية اإلنتاج

    

  .47، صمرجع سابقزبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر

 أما في حالة التسديد عن طريق شيك بنكي من قبل المؤمن له وعند تحصيله وجدته شركة التأمين بدون  −

  :رصيد، فإن المحاسب يكتب القيد التالي −

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

416  

  

  

511  

  المؤمن له المشكوك فيه

  شيك للتحصيل              

  يومية اإلنتاج

    

  .48ص مرجع سابقزبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر

  :كما يلي ن عملية تحصيل األقساط تترتب عليها مصاريف مالية، والتي يسجلها المحاسبأوكما نعلم  −
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  ابالحس

6682  

416  

  

  

512  

  ية مسددة على عاتق شركات التأمينمصاريف مال

  مصاريف مالية مسددة على عاتق المؤمن له

  البنك                                   

  يومية اإلنتاج

    

  .48، صمرجع سابقزبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر
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  :يلي كما 416لشيك للمرة الثانية يرصد الحساب وبعد خصم ا −

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

512    

416  

  لبنكا

  المؤمن له المشكوك فيه                    

  يومية اإلنتاج

    

  .49صمرجع سابق، زبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر

ة لتسـديد األقسـاط المسـتحقة وعنـد عـدم السـداد يرسـل لهـم يمـنح المـؤمن لهـم مهلـ :إلغاء عقود التأمين �

قيمـة األقسـاط الـتي لم تحصـل والـتي  المدة تقوم إدارة الحسـابات بحصـر انتهاءإنـذار بالبريـد المسـجل وعند 

حقة المحددة، لغرض إطفائها وتخفيض المصاريف المست لم يـتم تسـديدها مـن قبـل المـؤمن لهم في آجالها

 :1كما يلي على الوثائق الملغاة وفق حالتين

  اإللغاء بدون محسومات ممنوحة: −

  .عقود التأمين بدون حسومات ممنوحةل الكلي الحالة األولى إلغاء �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

7000 

7003 

4550  

44311 

44271  

44272 

 

 

 

 

 

  

4110  

  

  أقساط صادرة عمليات مباشرة

  احقهاتكلفة البوليصة ولو 

  الرسم على القيمة المضافة 

  اشتراكات صندوق ضمان السيارات                 

  حقوق الطابع حسب الحجم

  حقوق الطابع التصاعدي 

  أقساط للتغطية-المؤمن                   

  يومية اإلنتاج

    

 .50صرجع سابق، زبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية، م :المصدر

ويكون ذلك على النحو التالي مع  ون محسومات ممنوحة:اإللغاء الجزئي لعقد التأمين بدالحالة الثانية  �

بأقساط لسنوات سابقة، وكذلك تغيير الحساب  األمرإذا تعلق  70091ب  70090إجبارية تغيير الحساب 

أقساط السنوات  إلغاء( 70291 أوأقساط السنة الجارية صنف أشخاص)  إلغاء( 70290ب  70090

                                                           
  .51-50، صمرجع سابقزبيري عزالدين، 1
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بالنسبة لصنف  7003بالنسبة لصنف أشخاص مكان  7023قة صنف أشخاص)، والحساب الساب

  أضرار.

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

70090 
4550 

14431 
 

 
 
 

44272 
7003 

44271  
4110  

  عمليات مباشرةملغاة صادرة أقساط 
  رسم على القيمة المضافة 

  اشتراكات صندوق ضمان السيارات
  حقوق الطابع التصاعدي                   

  تكلفة البوليصة ولواحقها                   
  حقوق الطابع حسب الحجم                   

  أقساط للتغطية -المؤمن له                 
  يومية اإلنتاج

    

 .50، صمرجع سابقزبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر

  :بحسومات ممنوحةعقود التأمين ل الجزئي لغاءاإل  −

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

70090 
4550 

14431 
 

 
 
 

44272 
7003 

44271  
41952  

  عمليات مباشرةملغاة صادرة أقساط 
  رسم على القيمة المضافة 

  اشتراكات صندوق ضمان السيارات
  حقوق الطابع التصاعدي                   
  حقهاتكلفة البوليصة ولوا                   
  حقوق الطابع حسب الحجم                  
  حسومات ممنوحة                  

  يومية اإلنتاج

    

  .51، صمرجع سابق زبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية، :المصدر

وبعد هذا القيد يقوم المحاسب بتسوية حساب الحسومات الممنوحة والتي يـتم تسـديدها مـن خـالل البنـك 

   :"" التحصيالت 51كما يلي في اليومية رقم  ل المؤمن له، ويكون تسجيل التسويةمن قب
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

41952  

  

  

512  

 حسومات ممنوحة

  البنك               

  يومية اإلنتاج

    

  .51، صمرجع سابقزبيري عزالدين، محاضرات محاسبة قطاعية،  :المصدر
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و سوف تدفعها شركة التأمين أه اليومية على مجموع المبالغ التي دفعتها تحتوي هذيومية الحوادث:  -  ب

للمؤمن كتعويض له على الحادث، ومن الناحية المحاسبية تمر المعالجة المحاسبية للحوادث بعدة مراحل 

  : 1مرتبة حيث تكون على النحو التالي

قوم شركة التأمين بتكوين مؤونة بمبلغ عند التصريح بالحادث الذي وقع للمؤمن له ت التصريح بالحادث: �

  محتمل للتعويض وذلك باالستناد على وثيقة معاينة الحادث، ويكون تكوين المؤونة كما يلي:

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6009  

  

  

3060  

 مؤوناتالتكوين وتعديل 

  خدمات وتكاليف للدفع              

  يومية الحوادث

    

دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية، مذكرة لنيل شهادة شوقي مايو،  :المصدر

الماستر، تخصص تدقيق محاسبة ومراقبة التسيير، قسم علوم مالية ومحاسبية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

  .88، ص2015\2014جامعة عبد الحميد ابن باديس،

نتائج تقرير الخبير بعد المعاينة تقع المؤسسة في حالتين  إلىبعدها تنظر شركة التأمين  عد تقرير الخبير:ب �

  و تقرير الخبير أقل من المؤونة المكونة.أتقرير الخبير أكبر من المؤونة ما أ

بتعديل المؤونة تقوم شركة التأمين في هذه الحالة  :لمكونةالحالة األولى تقرير الخبير أكبر من المؤونة ا �

 و زيادة مبلغ الفرق بين المؤونة وتقرير الخبير وذلك عن طريق القيد التالي:أالمكونة سابقا بإضافة 

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6009  

  

  

3060  

 تكوين وتعديل مؤونات

  خدمات وتكاليف للدفع                        

  يومية الحوادث

    

  .88، صمرجع سابقر محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية، شوقي مايو، دو  :المصدر

 

  

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، يةدور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولشوقي مايو،  1

تخصص تدقيق محاسبة ومراقبة التسيير، قسم علوم مالية ومحاسبية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
  .89\88، ص2015\2014عبد الحميد ابن باديس،



  .لدراسة الميدانية لمحاسبة عقود التأمين.....ا..................................................................................الفصل الثاني

 

51 

في هذه الحالة يتم استرجاع المبلغ الباقي من المؤونة حالة تقرير الخبير أقل من المؤونة المكونة:  �

  يلي: باقي كماالمكونة سابقا عن طريق تخفيض مبلغها بترصيد قيد تكوين المؤونة بمبلغ ال

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3060  

  

  

6009  

  خدمات وتكاليف للدفع

  مؤونات الحوادثالتكوين وتعديل                

  يومية الحوادث

    

شوقي مايو، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية، مذكرة لنيل شهادة  :المصدر

 .89ص مرجع سابق،لماستر، ا

: تكون المعالجة المحاسبية عبر قيدين القيد األول تلغى فيه المؤونة المكونة دفع قيمة التعويض للزبون �

 مرة والقيد الثاني يثبت فيه المبلغ الذي دفع للمؤمن له. أول

  
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6009  
  

  
3060  

 تكوين وتعديل مؤونات
  خدمات وتكاليف للدفع                 

  يومية الحوادث

    

6000  
  

  
512  

 خدمات رئيسية 
  البنك                     

  يومية الحوادث

    

 .89، صمرجع سابقشوقي مايو، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية،  :المصدر

مات حيث يتضمن هذا الطعن المعلو  ركة التأمين بتعويض الخسائيتمثل الطعن في مطالبة شر  الطعون: �

يكون  أن إمامن طرف زبون لشركة أخرى يعني  أوءا من زبون الشركة الكافية عن الحادث، ويقدم سوا

  :1يلي هو المسؤول عن الضرر، وتكون المعالجة المحاسبية له كما أوزبون الشركة هو المتضرر 

 تقوم شركة التأمين بإرسال طعن لشركة التأمين األخرى التي تؤمن ر:حالة زبون الشركة هو المتضر  �

المحاسبية  المتسبب في الضرر وبعد موافقة هذه األخيرة على الطعن تقوم شركة تامين المتضرر بالمعالجة

  وذلك بإثبات المبلغ الذي ستسترجعه وتحويله للبنك بعد ذلك دفعه للزبون.

  

  

  
                                                           

  .56\54، ص مرجع سابقزبيري عزالدين،  1
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  :مبلغ الضرر إثبات �

  دائن  مدين  التاريخ  حسابال  الحساب

511  

  

  

3069  

 قيم قابلة للتحصيل

  تكاليف وخدمات للقبض            

  يومية الطعون

    

  .54زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص  :المصدر

  :قيد استرجاع المبلغ للزبون −

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3069  

  

  

6007  

 تكاليف وخدمات للقبض

  ن الطعو                   

  يومية الطعون

    

  .55زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص  :المصدر

 :دائن من البنك من شركة الخاصة بالمتسبب في الضرر إشعاروصول  −

  
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

512  

  

  

511  

 البنك

  قيم قابلة للتحصيل                     

  يومية الطعون

    

 .55ص  زبيري عزالدين، مرجع سابق، :المصدر

  :دفع المبلغ المسترجع للمتضرر �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6007  
  

  
4196  

 الطعون
  الزبائن الدائنون                 

  يومية الطعون

    

4196  
  

  
512  

 الزبائن الدائنون
  البنك                 

  يومية الطعون

    

  .55زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص  :المصدر
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في هذه الحالة تقوم الشركة التي التمست الطعن بتكوين مؤونة  الشركة هو المتسبب في الخطأ:حالة زبون  �

  ثم تسديدها وذلك عن طريق القيدين التاليين:
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3060  

  

  

6009  

 خدمات وتكاليف للدفع

  تكوين وتعديل مؤونة الحوادث                

  يومية الطعون

    

  .56زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص  :رالمصد

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6009  

  

  

512  

  تكوين وتعديل مؤونة الحوادث

  البنك             

  يومية الطعون

    

  .56زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص  :المصدر

ـات تفـوق طاقتهـا في تغطيـة تقـوم شـركة التـامين أحيانـا بـإجراء عملي :)إعادة التأمين( أقساط غير مباشرة -2

الفنية، ولكي تغطي الشركة مخاطر التأمين التي  تهاالمخـاطر والـتي تعتمـد أساسـا علـى رأسمالهـا وٕاحتياطا

تقوم بمشاركتها مع شركات إعـادة التـأمين من خالل عقود مقابل الحصول على قسط معين  تهاتتجاوز قدر 

اطر أو كلها لغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق بينهما، من اإليرادات نظير تحمل جزء من المخ

 .وفيما يلي أهم المعالجات المحاسبية لعمليات إعادة التأمين
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  يومية اإلنتاج: - أ

عندما تقوم الشركة االصلية بالتنازل عن  تثبيت قسط إعادة التأمين صادر أقساط إعادة التأمين صادرة: �

ن تدفع لها هذه األخيرة مبلغ محدد أأخرى تدعى الشركة معيدة التأمين على  جزء من عقد التأمين لشركة

  .1يدعى العموالت على التنازل عن أقساط

  دائن  مدين   التاريخ   الحساب  الحساب

7090  
  

  
401  

  أقساط إعادة التأمين الصادرة
  الحساب الجاري لمعيدي التأمين                   

  يومية اإلنتاج

    

401  
  

  
7210  

  الحساب الجاري لمعيدي التأمين
  عموالت مقبوضة              

  اإلنتاجيومية 

    

  .35محاسبة خاصة (محاسبة قطاعية)، مرجع سابق، ص :المصدر

  وعند تسديد قيمة القسط: −
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

401  
  

  
512  

  الحساب الجاري لمعيدي التأمين
  البنك              

  اإلنتاجيومية 

    

  .35محاسبة خاصة (محاسبة قطاعية)، مرجع سابق، ص :المصدر

معناه قبول شركة التأمين جزء من عقد التأمين المقدم لها من قبل الشركة  :أقساط إعادة التأمين الواردة �

قسط التأمين  إثباتتدفع لها عمولة ويتم معالجتها محاسبيا بمرحلتين أوال  أنمعيدة التأمين وذلك مقابل 

  .2العمولة ودفعها إثباتد للشركة وثانيا الوار 

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

402  
  

  
7010  

  الحساب الجاري للمتنازلين والمتنازل الخلفي
  أقساط على القبول                  

  يومية اإلنتاج

    

7290  
  

  
402  

  إعادة التأمين - تعويضات مدفوعة
  المتنازل الخلفيالحساب الجاري للمتنازلين و             

  يومية اإلنتاج

    

                                                           

  35.1، صسابقمرجع محاسبة خاصة (محاسبة قطاعية)،  
  .97\96، ص، مرجع سابقشوقي مايو 2
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512  
  

  
402  

  البنك
  الحساب الجاري للمتنازلين والمتنازل الخلفي           

  يومية اإلنتاج

    

  .96شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

في حالة وقوع الحادث للزبون الذي تم إعادة تأمين قسطه لدى شركة أخرى تقوم يومية الحوادث:  - ب

نفس اإلجراءات التي يعالج بها التأمين المباشر على ان يتم التسجيل المحاسبي الخاص الشركة االصلية ب

  بين الشركة االصلية والشركة معيدة التأمين، كما يلي:

  تكوين مؤونة من طرف معيدي التأمين: �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3906  

  

  

60909  

  تكاليف وخدمات للتحصيل من معيدي التأمين

  تكوين وتعديل مؤونة لمعيدي التأمين                   

  يومية الحوادث

    

  .96شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

  المبلغ الذي ستدفعه الشركة معيدة التأمين: إثبات �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

401  

  

  

609  

  الحساب الجاري لمعيدي التأمين

  حصة معيدي التأمين في الحادث         

  مية الحوادثيو 

    

  .96شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

  تحويل المبلغ للشركة األصلية:  �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

512  

  

  

401  

  البنك

  الحساب الجاري لمعيدي التأمين

  يومية الحوادث

    

 .97شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر
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  قيد المؤونة: إلغاء �

  دائن  دينم  التاريخ  الحساب    الحساب

60909  

  

    

3906  

  تكوين وتعديل مؤونة على عاتق معيدي التأمين

تكاليف وخدمات للتحصيل من معيدي         

  التأمين

  يومية الحوادث

    

  .97شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

بإجراءات قيود خاصة  األصليةفي حالة ما إذا لم يقع أي حادث في السنة الجارية تقوم الشركة  أما

  ترحيل أقساط المتنازل عنها خالل السنوات الالحقة.ب

  تكوين مؤونة أخطار خاصة بالشركة معيدة التأمين �

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3900  

  

  

7159  

  مؤونات األقساط المتنازل عنها

  حصة إعادة التأمين للترحيل        

  يومية الحوادث

    

  .97شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

  المؤونة في بداية السنة الموالية بالقيد التالي: يدترص �
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

7109  

  

  

3900  

  حصة إعادة التأمين المرحلة

  مؤونات األقساط المتنازل عنها        

  يومية الحوادث

    

  .97شوقي مايو، مرجع سابق، ص :المصدر

الخصوصيات على مستوى الجباية أثناء معالجته  قطاع التأمين ببعض يحظىجباية شركات التأمين:  - 3

األخرى وفيما يلي  االقتصاديةلبعض الضرائب والرسوم التي ينفرد بها قطاع التأمين عن باقي قطاعات 

  توضيحات خاصة بهذا الشأن:
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  ): الرسوم والضرائب الخاصة بعقود التأمين.2الشكل رقم(

 

  .المعلومات السابقةعلى عتمادا إ تينالطالب إعدادمن المصدر: 

% من (رقم 19يحسب هذا الرسم على جميع عمليات التأمين بمعدل  : TVAالرسم على القيمة المضافة �

[يخصم االسترجاع تكلفة البوليصة) مع األخذ بعين االعتبار كون رسم على قيمة مضافة قابل  +األعمال

 األعماللمؤسسة خالل الشهر من رقم رسم على قيمة مضافة المدفوع على الخدمات التي استفادت منها ا

 .1على أقساط المحققة في نفس الشهر]

  دائن  مدين  التاريخ الحساب الحساب

4450   

  

4451  

  

  ح/ رسم على قيمة المضافة على أقساط الصادرة 
  

  على قيمة المضافة األقساط مقبوضةح/ رسم 

    

  

  .60 زبيري عزالدين، مرجع سابق، ص :المصدر

على حجم الورقة أو الوثيقة المسلمة للزبون تخضع له جميع العقود واتفاقيات  يحسب طابع الحجم: �

 محددة حسب القانون. األعمالرقم  معينة منبأنواعها يجمع ويدفع لصالح ميزانية الدولة وهو نسبة 

رك مرتبط بقوة المح أنواعها، وهويطبق هذا الطابع فقط على عقود تأمين السيارات بشتى  الطابع المتزايد: �

 .(يتصاعد بتصاعد قوة المحرك) يستثنى من هذا الرسم حظيرة سيارات الجماعات المحلية

شتراكات المؤمنين (تأمين السيارات ومعدات إهو عبارة عن  : (FGA 3%)صندوق ضمان السيارات �

الفالحية) يهدف هذا الصندوق لتغطية المأساة الناتجة عن حوادث المرور مجهولة الفاعل، يحسب على 

 الصافية ولوائح العقد بكل الرسوم يدفع نهاية كل ثالثي. األقساطموع مج
                                                           

  .60\59، ص مرجع سابقزبيري عزالدين،  1
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ويفرض على السيارات واالليات،  2020هو رسم سنوي استحدث في قانون المالية  : TEالبيئة رسم �

دج للسيارات السياحية و  1500واجب الدفع خالل اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين حددت قيمته ب 

  . 1السيارات والمركباتدج لباقي  3000

محاسبيا تعتبر كل من طابع حجم وتصاعدي وصندوق ضمان يتم تثبيتها مع قيد خاص بإصدار 

باقي الرسوم والضرائب سواء مباشرة وغير مباشرة يتم تسويتها محاسبيا مثل جميع قطاعات  ، بينماالعقد التأمين

  .2جبائيالتشريع الاقتصادية األخرى وتخضع لقانون تنظيم محاسبي و 
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب
4470  

4450  

44271  

44272  

44311  

44  

  

  

  

  

  

  

xxx5  

  الرسم على النشاط المهني  
  الرسم على القيمة المضافة   
  رسوم الطابع   

  رسوم حسب الحجم
  صندوق الضمان السيارات  
                      رسم البيئة  

  النقديات                        

    
  
  
  
  
  

  .30، صمرجع سابق: المحاسبة الخاصة ( محاسبة قطاعية )، المصدر
  وفق النظام المحاسبي المالي للتأمينات.والسجالت  : القوائم الماليةالثالثالمطلب 

العناصر األساسية التي تقدم من خاللها حوصلة نشاط والسجالت المحاسبية تعتبر القوائم المالية 

تخضع مثل باقي النشاطات لقواعد النظام المحاسبي المالي  حيثورة محاسبية، المؤسسة في نهاية كل د

  باإلضافة للقوانين والتشريعات المنظمة لنشاط شركات التأمين. 

  القوائم المالية:  - أوال

السنة المالية كباقي المؤسسات االقتصادية، فهي ال  أخرتقوم شركة التأمين بعرض ميزانيتها في  الميزانية: -1

عناصر  أوف عنها في جانبي الشكل العام حيث يكمن االختالف في ترتيب وتبويب الحسابات تختل

والخصوم وذلك الختالف طبيعة نشاطها. وفيما يلي نموذج يوضح شكل وعناصر الميزانية  األصول

  .لشركات التأمين

  

  
                                                           

ديسمبر  30المؤرخة في  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،81الجريدة الرسمية العدد ، 2020قانون المالية  1
  .32، ص84جمادى األولى، المادة رقم  3الموافق ل  2019

  .30، صمرجع سابقاصة ( محاسبة قطاعية )، المحاسبة الخ 2
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  نموذج ميزانية األصول. :)02جدول رقم(ال

  .السنة المالية المقفلة في ...........
  إجمالي   مالحظة  األصول

N 

 االهتالكات وانخفاض القيمة

N  

  الصافي

N  
 الصافي

N-1  
  أصول غير جارية:

  فارق االقتناء 

  قيم ثابتة معنوية

  قيم ثابتة عينية:

  أراضي 

  مباني

  العقارات الموظفة

  قيم ثابتة عينية أخرى

  قيم ثابتة ممنوحة امتيازها

  قيم ثابتة قيد االنجاز 

  قيم ثابتة مالية

  سندات التوظيف

  سندات المساهمة 

  سندات مثبتة 

  قروض وأصول مالية أخرى غير جارية 

  الضرائب المؤجلة

  األموال أو القيم المودعة لدى المنازلين 

          

            مجموع األصول الغير جارية

  األصول الجارية

  المؤونات التقنية لتأمين

  حصص التأمين المشترك المتنازل عنها

  مين المتنازل عنهاحصص إعادة التأ

  مدينون واستخدامات المماثلة  

  المتنازل لهم والمتنازلون المدينون 

  مدينون آخرون 

  الضرائب ومشابهها 

  حسابات الدائنة أخرى واستخدامات مماثلة

  الموجدات ومشابهها

  التوظيفات واألصول المالية الجارية األخرى 

  الخزينة

          

            مجموع األصول الجارية

            جموع العام لألصولالم



  .لدراسة الميدانية لمحاسبة عقود التأمين.....ا..................................................................................الفصل الثاني

 

60 

Source : avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des 

êtas financier des entêtes d’assurance et ou réassurance ; ministère des finance ; conseil national 

de la comptabilité ; Algérie ; 2011 ; P 78. 

  نموذج ميزانية الخصوم :)03جدول رقم(ال

  السنة المالية المقفلة في ............

  إجمالي   مالحظة  الخصوم

N 

  إجمالي

N-1  

  رؤوس األموال الخاصة:

  رأس مال الصادر

  رأس المال غير المطلوب

  احتياطات مدرجة-عالوات واحتياطات

  فارق إعادة التقييم

  فارق المعادلة

  النتيجة الصافية

  الترحيل من جديد-وس األموال خاصة أخرىرؤ 

  

      

        حصة الشركة المدمجة

        حصة األقلية

        مجموع األموال الخاصة

  الخصوم الغير جارية

  قروض وديون مالية

  الضرائب المؤجلة

  ديون أخرى غير جارية

  مؤونات مقنتة

  مؤونات ومنتجات مدرجة في حسابات سابقة

      

        مجموع الخصوم الغير جارية

  الخصوم الجارية:

  أموال والقيم مستلمة من معيدي التأمين

  مؤونات تقنية للتأمين

  العمليات المباشرة 

  القبول

  دائنون وحسابات ملحقة

  المتنازلون دائنون 

  المؤمنون ووسطاء التأمين دائنين 

  ضرائب 

  ديون أخرى 
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Source : avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des 

êtas financier des entêtes d’assurance et ou réassurance ; ministère des finance ; conseil national 

de la comptabilité ; Algérie ; 2011 ; P 79. 

الخاصة  اإليراداتو  األعباءيظهر لنا حسابات النتائج الفرق بين  لنتائج (قائمة الدخل):جدول حسابات ا -2

والمبالغ المتأتية من  األقساطعن  اإليراداتبالمؤسسة خالل السنة المالية، ففي شركات التأمين تعبر 

ج بجدول حساب والمصاريف التي تسير بها الشرك. وفيما يلي نموذ األضرارفهي  األعباءاالستثمار، أما 

  :النتائج حسب الطبيعة والوظيفة في شركات التأمين

  نموذج جدول حساب النتائج. :)04جدول رقم(ال

  .......... إلىالفترة من ........ 
  العمليات الصافية  ٕاعادة التنازلو  التنازل  العمليات اإلجمالية  مالحظة  البيان

N  

  العمليات الصافية

N-1  

  باشرةأقساط صادرة على عمليات م

  أقساط مقبولة

  أقساط صادرة مرحلة

  أقساط مقبولة مرحلة

          

            أقساط مقتناة للسنة المالية-1
  خدمات على العمليات المباشرة 

  خدمات على القبول
          

            خدمات خالل السنة-2
  عموالت مقبوضة من إعادة التأمين

  عموالت مدفوعة من إعادة التأمين
          

            التأمين عموالت إعادة-3
            إعانات استغالل التأمين-4
            هامش التأمين الصافي-5

الخدمات الخارجية واالستهالكات 

  األخرى

  أعباء المستخدمين

  الضرائب والرسوم والمدفوعات 

  اإلنتاج المثبت

  المنتجات العملياتية األخرى

          

  خزينة السلبية

        مجموع الخصوم الجارية

        ومالمجموع العام للخص
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  األعباء العملياتية األخرى

  مخصصات االهتالك ومؤونات القيمة

سترجاعات على خسائر القيمة ا

  والمؤونات

            النتيجة التقنية العملياتية-6
  المنتوجات المالية

  االعباء المالية
          

            النتيجة المالية-7
            )6+5النتيجة العادية قبل الضريبة (
  الضرائب على النتائج العادية

  الضرائب المؤجلة 
          

            النتيجة الغير عادية-8
            صافي نتيجة السنة المالية-9

حصة الشركات الموضوعة موضع 

  المعادية في النتيجة الصافية
          

            صافي نتيجة- 10
Source : avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des 

êtas financier des entêtes d’assurance et ou réassurance ; ministère des finance ; conseil national 

de la comptabilité ; Algérie ; 2011 ; P 80. 

يحتوي جدول تدفقات الخزينة التغيرات التي تحدث في الميزانية وجدول حساب  جدول التدفقات النقدية: -3

ة وتمويلية. ويكون بطريقة استثماري تشغيلية، إلىحسب نوعها  األنشطةتبويب  إلىالنتائج. حيث يهدف 

  :مباشرة وغير مباشرة حسب النموذج التالي

  ل تدفقات الخزينة.نموذج جدو :)05جدول رقم (ال

  .......إلىالفترة من .... 
  السنة المالية  مالحظة  البيان

N 

  السنة المالية

N-1  

  تدفقات أموال الخزينة المتأمية من األنشطة العملياتية 

  ن أنشطة التأمين وٕاعادة التأمينالتحصيالت المقبوضة م

  المبالغ المدفوعة على األنشطة التأمين وٕاعادة التأمين

  المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين

  المبالغ المدفوعة للدولة وتنظيمات األخرى

  الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة

  الضرائب عن النتائج المدفوعة
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        قبل العناصر غير العاديةتدفقات أموال الخزينة 
        تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية 

        صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية-1
  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار

  المسحوبات عن اقتناء القيم الثابتة العينية أو المعنوية

  حوبات عن االقتناء القيم الثابتة الماليةالمس

  التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة العينية او المعنوية

  المسحوبات عن اقتناء القيم الثابتة المالية

  التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة المالية

  الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية 

  قساط المقبوضة عن النتائج المستلمةالحصص واأل

      

        صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية-2
  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

  التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم

  الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

  التحصيالت المتأتية من القروض 

  يدات القروض أوالديون األخرى المماثلةتسد

      

        صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل-3
        تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت 

        )3+2+1تغيير أموال الخزينة في الفترة (
  أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

  خزينة ومعادالتها عند إقفال السنة الماليةأموال ال

 تغير أموال الخزينة خالل الفترة

      

        المقاربة مع النتيجة المحاسبية
Source : avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des 

êtas financier des entêtes d’assurance et ou réassurance ; ministère des finance ; conseil national 

de la comptabilité ; Algérie ; 2011 ; P 81. 

في كل فصل من الفصول التي  أثرتحيث يمثل تحليال للحركات التي  الخاصة: األموالجدول تغيرات  -4

هذا الجدول  الخاصة للكيان خالل السنة المالية والمعلومات التي يحتويها األموالتشكل منها رؤوس 

 :يلي بالنسبة لشركات التأمين هي كما
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  ): نموذج جدول التغير في األموال الخاصة.06الجدول رقم (

االحتياطات   فارق إعادة التقييم  فارق التقييم  اإلصدار عالوة  رأس مال شركة  مالحظة  البيان

  والنتيجة

             N-2 31/12الرصيد في 
  تغيير الطريقة المحاسبية 

  ألخطاء الهامةتصحيح ا

  إعادة تقييم القيم الثابتة

األرباح والخسائر غير المدرجة في 

  حسابات النتائج

  الحصص المدفوعة 

  زيادة رأس المال

  صافي نتيجة السنة المالية

            

             N-1 31/12الرصيد في 
  تغيير الطريقة المحاسبية 

  تصحيح األخطاء الهامة

  إعادة تقييم القيم الثابتة

ح والخسائر غير المدرجة في األربا

  حسابات النتائج

  الحصص المدفوعة 

  زيادة رأس المال

  صافي نتيجة السنة المالية

            

              N 31/12الرصيد في 
Source : avis N°89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des êtas 

financier des entêtes d’assurance et ou réassurance ; ministère des finance ; conseil national de la 

comptabilité ; Algérie ; 2011 ; P 83. 

هي مجموع الوثائق تحتوي على معلومات كانت تكتسي طابع هاما لشرح العمليات الواردة في  المالحق: -5

قوائم مالية،  إعدادة لمسك محاسبة و الكشوفات المالية مثال: القواعد و الطرق المحاسبية المعتمد

  و الوكاالت.....الخ األمالمعلومات التي تخص الشركة 
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 :السجالت لشركة التأمين - ثانيا

 ): السجالت في شركات التأمين.3الشكل رقم (

 
 
 
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

      

  .ة وطبيعة العمل في شركات التأمينيحياوي سفيان، نظام محاسب، باالعتماد على مرجع تينالطالب إعدادمن المصدر:    

عمليات مختلفة ويحتفظ بها بمقتضى القانون  إثباتهي سجالت تساعد على  :اإلحصائيةالسجالت  - 1

  :وتحتوي على

  ؛الذي تثبت فيه العمليات التأمينية الجديدة :االصدارسجل  -  أ

 ؛التأمين أقساط عقوديحتوي على تجديد وثائق  :سجل التجديدات - ب

 ؛: تلغى وتعدل فيه عقود تأميناإللغاءاتو سجل التعديالت   - ت

 ؛التعويض للزبونضات: يسجل فيه عند وقوع الحادث و سجل التعوي - ث

 الحساب الجاري للمكتب

 البنك والحساب الجاري

لسجالت اإلحصائيةا  السجالت المالية الدفاتر المحاسبية 

 دفتر اليومية العامة

 دفتر االستاد العام سجل التجديدات

 اإلصدار سجل

سجل اإللغاء 

 والتعديالت

 سجل التعويضات

 دفتر االستاذ المساعد

 سجل الصندوق

سجل األموال 

 المتخصصة

 سجل االتفاقيات

 سجل الوسطاء

 السجالت لشركة التأمين
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لتأمين الذين يتعاملون مع : تسجل فيه كافة المعلومات المتعلقة بالوكالء ووسطاء اسجل الوسطاء - ج

 ؛1الشركة

 ؛: تسجل فيه كافة عمليات إعادة التأمينسجل االتفاقيات - ح

  .: تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمؤوناتالمختصة سجل األموال - خ

  :المحاسبية الدفاتر - 2

 ؛العمليات بشكل يوميجميع دفتر اليومية العامة: يسجل فيه  - أ

 ؛تسجل فيه اإليرادات والنفقات المتعلقة بالوكالء والفروعالمساعد:  األستاذدفتر  - ب

الميزانية وجدول حسابات النتائج باإلضافة  يحتوي على الحسابات التي تظهر في األستاذ العام:دفتر  - ت

  .2إيرادات الفروع إلى

   .على تحتويتعبر عن السيولة داخلة وخارجة من شركة التأمين و  سجالت مالية: - 3

 ؛فسجل الصندوق: تسجل فيه عمليات التحصيل للوصالت وتسوية التكالي - أ

السحب عن طريق البنك و  واإليداعالحساب الجاري: يحتوي على عمليات التحويل سجل البنك و  - ب

 ؛حساب الجاريأو 

والنفقات  األقساطومردودات  والملغاةالمحققة  األقساطلحساب الجاري للمكاتب: يتعلق بتسجيالت ا - ت

  .3المعالجة األضرارالعامة و 

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص محاسبة وتدقيق، قسم نظام محاسبة وطبيعة العمل في شركات التأمينيحياوي سفيان،  1

، 2014\2015علوم مالية ومحاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد أكلي محند اولحاج، البويرة، 
  .34ص

  .60، صمرجع سابقطبايبية سليمة، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرار وفق المعايير اإلبالغ المالي الدولية،  2
  .38، صمرجع سابقيحياوي سفيان،  3
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  CAATالمبحث الثاني: شركة التأمين الشامل 

ذلك من خالل ما تطرقنا له في كانت دراستنا لمحاسبة شركات التأمين تقتصر على الجانب النظري و 

الفصل السابق والكتمال ذلك البد من وجود فصل تطبيقي حيث قمنا بدراسة حالة وكالة الشركة الجزائرية 

وبداية تم تقديم شامل لشركة جزائرية للتأمينات ودراسة حالة حقيقية وبعدها  CAATللتأمينات ببرج بوعريريج 

  المقارنة بين النظامين. إلىانتقلنا 

  :CAATالمطلب األول: تعريف ونشأة الشركة الجزائرية 

من أوائل شركات التأمين في الجزائر تتمتع بشخصية معنوية واالستقاللية  CAATتعد شركة التأمين  

  .1المالية، موضوعة تحت وصاية وزارة المالية

  : نشأة الشركة - أوال

 30أنشأت هذه الشركة في  CAARتأمين في إطار إعادة هيكلة الشركة الجزائرية للتأمين وٕاعادة ال

أفريل والتي كان من اختصاصها التأمين الخاص بالنقل الجوي والبحري والبري فهي إذا مؤسسة عمومية 

في إطار اإلصالح االقتصادي وٕالغاء  1989وفي أكتوبر  82/85بمقتضى المرسوم 1985أنشأت سنة 

  تمارس كل أنواع التأمين. شكل شركة عمومية اقتصاديه CAATالتخصص، أخذت شركة 

من شركات االقتصادية الوطنية والتي تساهم برأس مالي  CAATللتأمين تعد الشركة الجزائرية 
مليون دج  900 إلى، ثم 1992مليون دج سنة  230 إلى، وانتقلت 1985مليون دج في 60اجتماعي قدره 

حو وحدات متواجدة ن 8على CAATأمين شركة تتحتوي ، مليار دج 20 إلىأما حاليا فيصل رأس مال الشركة 
  :القطر الوطني على نحو التالي

  :CAAT): الوحدات الجهوية لشركة الجزائرية للتأمين الشامل 4الشكل رقم (

  

  

  

  

  .باالعتماد على المعلومات السابقة تينالطالب إعدادمن  المصدر:
                                                           

1 COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE TOTALE, DECOUVREZ LA CAAT, www.caat.dz, 
04/06/2020. 

 

  وحدة

 عنابة

  وحدة

 غرداية

  وحدة

 وهران
  وحدة
 سطيف

  وحدة
 الجزائر

  وحدة
 قسنطينة

  الجزائر

1 

  الجزائر

2 

  الجزائر

3 
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 ببرج بوعريريج:  CAATوكالة  - ثانيا

بمقتضى وزاري صادر عن الوزارة المالية  1987أفريل  16يج ببرج بوعرير  CAATتأسست شركة 

  وتعتبر وكالة برج بوعريريج إحدى الوكاالت التابعة لفرع سطيف.

  بعض المعلومات عن وكالة التأمين محل الدراسة محل الدراسة:

  برج بوعريريج. CAATمعلومات تخض وكالة التأمين  ):07جدول رقم (ال

  للتأمين الشامل  الشركة الجزائرية  التسمية 
  1987  سنة التأسيس 

 RUE24 AVRIL Bp 113 B.B.A  العنوان 
  035729797/035729898  الهاتف

  Info@caat.dz  البريد االلكتروني 
  305  رمز الوكالة

  Aguida mohamed ridha  مدير الوكالة 
  13  عدد العمال 

  .CAATوكالة التأمين  مصلحة المحاسبة والمالية باالعتماد على المعلومات المقدمة من ينتلطالبا إعدادمن  المصدر:

  : 1ويمكن تلخيص فيما يلي CAATشركات التأمين  أهداف

  المحافظة على مكانتها كرائد في السوق؛ �

الفرص، خاصة في األخطار العمل من أجل رفع من رقم األعمال وذلك من خالل رفع البحث عن  �

  تحسين مستوى الوظيفي للعمال؛و  ،لمختلفةا

، الزبائن من خالل التحسين المستمرتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة والبحث عن إرضاء عدد أكبر من  �

  جودة االستقبال والتعويض في أقرب اآلجال في حالة وقوع الضرر؛

  طرح منتوجات جديدة للتأمين يتماشى مع متطلبات الزبائن.  �

  : CAATالهيكل التنظيمي لشركة التأمين المطلب الثاني: 

تم صياغة  CAATعملية التخصيص العمليات التأمينية لكل شركات التأمين ومنهم شركة  إلغاءبعد 

  ستجابة لحاجيات السوق وهو على النحو التالي:جل ضمان خدمة أفضل للزبون ولإلأهيكل تنظيمي من 

  

  

                                                           
1 COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE TOTALE, DECOUVREZ LA CAAT,  
www.caat.dz, 04/06/2020. 
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  .ببرج بوعريريج CAATمينات ): الهيكل التنظيمي لوكالة التأ5الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .برج بوعريريج CAAT الشاملالوكالة الوطنية للتأمين  المصدر:

 الزبون

تقديم الضمانات 

 والعروض 

 اإلنتاج عقود التأمين 

 تسديد االقساط

 الزبون 

 التصريح بالحادث 

 فتح ملف بالحادث 

 معاينة الحادث

 تقرير الخبير 

 تسديد التعويض 

 يوميات اإلنتاج 

 بنك اإليرادات 

 بنك النفقات 

 الصندوق

تحويل األرصدة من 

لمكتب الجهوي والى ا

  بسطيف
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  :�1"� و��ون  رح ا����ل ا���ظ��� ���

المصدر الرئيسي لدخول األموال عن طريق إبرام عقود التأمين و هي مصلحة تقنية  :اإلنتاجمصلحة  -1

  ...الخ.راألخطا من أهم ما يأمن عليه تأمين السيارات، تأمينواستالم األقساط المختلفة و 

  وتضم هذه المصلحة بدورها قسمين وهما:  مصلحة التعويضات والمنازعات(حوادث): -2

 ن جراء حوادث المرور أو غيرها منالحوادث المادية: ويعاني هذا القسم بخسائر مادية التي تحدث م - أ

معاينة  ،لمعلومات المبلغ عنها حول الحوادث واألخطار الواقعةمعاينة االحوادث المخالفة ومن مهامها: 

  .ديد نسبة التعويض عن طريق الخبيرتح ،المؤمن منها األخطارنات التي تدخل في أنواع الضما

بجروح  أصيبواقسم الحوادث الجسمانية: يهتم هذا القسم الحوادث التي تخلف جرحى أو قتلى أو ضحايا  - ب

 عن طريق المسؤولية المدنية،  تعويض ألشخاص آخرينمهما كان نوعها يتعدى ال

 تقسيم مصلحة الحوادث. :)6الشكل رقم (

  

 .CAATوكالة التأمين  مصلحة المحاسبة والمالية باالعتماد على المعلومات المقدمة من تينعداد الطالبإمن  المصدر:

ضبط حساباتها وضمان من المهم أن تكون للمؤسسة مصلحة محاسبية ل مصلحة المحاسبة والمالية: -3

التوازن لها، حيث أن محاسبة التأمين هي محاسبة خاصة، ألن معظم الحسابات التي تضبطها هي عبارة 

صدار إ، ليات الحسابية اليومية والبنكيةعن عمليات مالية وليس لديها ميزانية ومن مهامها: ضبط العم

تسديد ، رية لمواجهة االلتزامات الجاريةو تخصيص المدونات الكافية والضر ، الشيكات الخاصة بالتعويض

 وتسوية المستحقات التي عليها.

  

  

  

                                                           
  برج بوعريريج. CAAT الوكالة الوطنية للتأمين الشامل 1
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  .قاعة األرشيف، رياالسكريتا، والتوجيه اإلعالم: حة االستقبال وتكمن مهامها فيمصل -4

  .CAATمطلب الثالث: منتوجات الشركة الجزائرية للتأمينات ال

ئرية للتأمين الشامل في تحسن مستمر من إن أنواع منتوجات التأمين المقدمة من طرف الشركة الجزا

خالل إدخال منتوجات تأمين جديدة موجهة إلرضاء عمالئها بمردودية عالية، وعلى هذا نجد منتوجاتها تنقسم 

  :1صنفين أساسيين هما إلى

   :منتوجات تأمين الحياة واألفراد - أوال

ن األفراد، حيث تم طرح العديد من إن الشركة الجزائرية للتأمين الشامل تقدم منتوجات متنوعة لتأمي

  المنتوجات الجديدة في السوق للسنوات األخيرة ويتعلق األمر بالمنتوجات التالية: 

التقاعد المستقبلي: ويسمح هذا النوع من التأمين برأس مال يدفع كل مرة، وفي المستقبل في حالة الوفاة  -1

   .يصبح رأس المال المجمع إيرادات زمنية

  في حالة الوفاة: ويتم فيها تعويض الشركاء في حالة الوفاة حتى تحافظ الشركة على بقائها. تأمين األفراد -2

  تأمين سداد القرض الفردي: ويتعلق بضمان الحفاظ على الثروة أو الممتلكات الورثة في حالة وفاة المالك. -3

في حالة وفاته حتى ال  تأمين سداد القرض الجماعي: ويقوم هذا النوع من التأمين بتغطية ما تركه المالك -4

  تضيع الشركة.

الحادث  أوتأمين متعدد األخطار للسكن: وفيه التأمين خسائر المتعلقة بالسكن واألثاث نتيجة حريق،  -5

  فيضانات أو الثلوج. والطارئ، أ

الجسمانية للشخص أثناء السفر، أو المساعدة  أوتأمين السفر الفردي: وهو عقد ضد الحوادث الجسدية  -6

  ج فالشركة مع شركاء أجانب.في الخار 

  المؤمن لعملية جراحية على سبيل المثال. أوتأمين تعويضات اليومية: وهذا في حالة إجراء شخص  -7

تأمين الجماعات: ويهتم هذا التأمين بمجموعة عمال المؤسسات العامة، وهذا التأمين يكون في فائدة  -8

  ضمان أساسي في حالة الوفاة أو العجز. العمال، وذلك من أجل حمايتهم من اإلصابات الجسدية ومنح

   :منتوجات التأمين على األضرار - ثانيا

  :وتشتمل على

ر بالنسبة للوكالة % من رقم األعمال التقديري ويعتب6تأمين السيارات: وهذا النوع من التأمين يقدر ب  -1

  ؛كمورد للخزينة

                                                           
 .80-79، صمرجع سابقشيخة بلقاسم عبد القادر،   1
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الصناعية، والمؤسسات الصغيرة تأمين األخطار الصناعية والتجارية: هذا المنتوج موجه للمؤسسات  -2

المؤسسات التجارية والحرفيين وأصحاب الوظائف الحرة وهذا بهدف الحماية من األخطار  ٕالىوالمتوسطة، و 

  التالية :(الحريق، االنفجارات واألخطار الملحقة بها، الفيضانات، تأمين الهندسة والبناء)؛

 جات التأمين األضرار والمسؤولية موجه لألفراد والبيوتتأمين األخطار البسيطة المدنية والوظيفية: أن منتو  -3

  ؛والتجار والحرفيين والمهن الحرة

  تأمين النقل: ويشمل هذا التأمين النقل البحري، والنقل البري، والجوي والنقل عبر السكك الحديدية؛ -4

لطلب من بعض خرا فقط وهذا اؤ تأمين األخطار الفالحية: أن منتوجات التأمين أخطار الفالحية طرحت م -5

الزبائن ولكن الشركة ال تغطي كل أخطار الفالحية ال كنها تعتزم الرد على زبائنها األوفياء خاصة تغطية 

   األخطار التقليدية الفالحية.
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  .برج بوعريريج CAATدراسة ميدانية للشركة الوطنية للتأمين المبحث الثالث: 

 CAATبعض المعالجات المحاسبية في شركة التأمين الشامل  إلىسنتطرق من خالل هذا المبحث 

   .حيث ال يتسع المقام لعرضها جميعا

   .د تأمين سيارةمطلب األول: التسجيل المحاسبي لعقال

وكالة برج بوعريريج للتأمينات أين يستقبل  إلىعندما يرغب شخص أن يأمن من خطر معين يتوجه 

ين السيارات يتقدم شخص لطلب عقد التأمين، فإذا قبلت الوكالة أن من طرف مصلحة اإلنتاج، فمثال في تأم

  .تأمن ضمانه ضد الخطر المطلوب تحرر له وثيقة التأمين التي تحتوي على البيانات التالية

  ؛سم المؤمن وعنوانهإ �

  الشيء المؤمن عليه؛ �

  نوع األخطار المضمونة؛ �

  تاريخ سريان العقد وسريانه؛ �

  مبلغ القسط والضمان. �

ولتحرير هذا العقد يقدم الزبون الوثائق الالزمة: بطاقة الرمادية، رخصة السياقة، وهذا لالطالع عليها       

وٕادخال المعلومات الضرورية في الحاسوب، وبعد عملية الترقيم يتم تكوين شهادة التكوين مصحوبة بوثيقة 

  له. الشروط الخاصة مع عقد التأمين مع إرجاع الوثائق المسبقة من المؤمن

تسجل هذه العقود المبرمة المختلفة على مستوى مصلحة اإلنتاج يوميا في سجل واحد يسمى سجل      

  المقبوضات، حيث يسجل في رقم الوثيقة، القسط، نوعية القبض.

أن القبض يمثل قسط هذا العقد ويتم تسجيل نقدا أو بشيك، ويتمثل في المبلغ مترتب على المؤمن له       

مقابل تكلفة الخطر المؤمن له، ويحدد القسط بشكل عام عن طريق االلتفاف وهو يشتمل على  ن فيالمؤمتجاه 

  .نجزئيي

فمثال في تأمين السيارات تحدد النسبة على  ومحددة،وهو نسبة معينة  القسط الصافي األول:الجزء  �

  المدة) النوعية،، (الطاقةحسب 

ط الصافي + المصاريف واالعباء التي تتحملها وهو عبارة عن قس القسط اإلجمالي :الجزء الثاني �

 الوكالة والتي يتم تحصيلها من كل قسط.

  

� ا����� ا���ط=  ا�����+ا���ط    TVA19%+ TE+DT+TF+FGA3%. 
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تبدأ مهمة الحوادث عند تصريح بوقوع الحادث أو عند تلقي المراسلة من شركات التأمين األخرى 

  تعلمهم بوقوع حادث يكون فيه زبونها طرفا فيه. 

مادية عند وقوع حادث مادي سيارة مثال، يتقدم المؤمن حوادث الما ذكرنا سابقا هناك حوادث عديدة مثل �

مصلحة الحوادث ويصرح بالحادث، تقوم مصلحة الحوادث بتحرير أربع نسخ: األصلية للوكالة، نسخة  إلىله 

  ؛للخبير، نسخة للمؤمن له، نسخة للمديرية الجهوية

اريخ السريان واالنقضاء ورقم ، رقم عقد التأمين، توعنوانهويحتوي تصريح الحادث على اسم المؤمن له  �

رخصة السياقة ويحتوي على اسم طرف الثاني في الحادث وعنوانه، رقم شركة التأمين، رقم عقد التأمين 

  ؛وتاريخ سريان واالنقضاء ورخصة السياقة

تقوم الوكالة بمراقبة كل المعلومات الموجودة في التصريح مثل هذا الحادث يدخل في نوع األخطار  �

  ؛نوع الضمانات المقدمةالمغطاة و 

فتح ملفات الحوادث يوضع في الملف نفس المعلومات الموجودة في التصريح وترسل الملفات شهريا  �

 إلىبعد وصول نسخة من الخبرة يمكن للمؤمن له أن يتقدم  زمنية،المديرية الجهوية بعد مرور فترة  إلى

  التعويض؛الوكالة ويأخذ شيك بقيمة 

أيام ويعين خبير  8ن له مبلغ التعويض يمكنه أن يقدم طعنة لمدة ال تتجاوز في حالة لم يقبل المؤم �

  ؛القضاء إلىآخر للتقييم وفي حالة عدم التفهم بين الطرفين يمكن لجوء 

  شرعية.الملف شهادة طبية  إلىفي حالة الحوادث الجسمانية يضاف  �

يث هناك عدة عوامل تأخذ بعين ح مرحلة التعويضبعد مرور بمرحلة التصريح بالحادث ومعاينته تأتي  �

األقساط  خسائر الحرائققبل التسديد كما أن كل ضمان يسدده من األقساط الموجهة إليه تغطية  االعتبار

  الموجهة النكسار الزجاج.

هذه الطريقة يأخذ فيها  التعويض فيأن عملية حساب  الضرر: حيثالتعويض على أساس عنصر  �

ضده ونوع العقد في حالة ما كان المؤمن له مسؤول عن الحادث فإنه  كقاعدة أساسية نوع الخطر المؤمن

تقوم الوكالة بتعويض الغير الذي وقع  زيادة، بحيثيقبض قسط التأمين الخاص بأضرار التصادم فقط دون 

  ؛له الضرر

أما في الحالة العكسية تقوم الوكالة بمراسلة المسؤول المدني للخصم الذي وقع له الحادث من أجل  �

 .لحصول على تعويض إجمالي للضررا

حيث من أجل عقد تأمين سيارة لمدة عام  : تقدم (العميل واحد))السيارةتسجيل عمليات إنتاج (تأمين  -1

 كانت المعلومات كالتالي:
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  )3\2\1(انظر الملحق: 

    PN" 15661,00" القسط الصافي �

  ACC"200.00"ملحقات �

  FGA3%" 51.25"ضمان صندوق السيارات  �

  DT" 40,00"حق الطاب �

  TF" 844,83"طابع الجبائي  �

  TVA19%" 3013,59"الرسم على القيمة المضافة  �

 تتم المعالجة المحاسبية للقيد كما يلي:        
  المبلغ  المبلغ  2020\01\20  الحساب  الحساب

4111    

  

700011  

7003  

44271  

44272  

4431  

4450  

  ) 1ح/ العمالء (العميل  

  

  ن على السياراتح/ التامي                  

  ح/ ملحقات                    

  ح/ حق الطابع                   

  ح/ طوابع متغيرة                   

  ح/ صندوق ضمان السيارات                     

  ح/ ر ق م المحصلة                     

  عقد التأمين على السيارات

19810.67    

  

15661.00  

200.00  

40.00  

844.84  

51.25  

3013.59  

  

  .)4انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة باالعتماد على تينعداد الطالبإمن  المصدر:

  :حيث تتم المعالجة المحاسبية كالتاليالتسديد نقدا كان و 

  المبلغ  المبلغ  2020\10\20  الحساب  الحساب

530    

411  

  ح/ الصندوق 

  عمالءح/ ال                

  تسديد قيمة العقد نقدا

19810.67    

19810.67  

  .)4انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر: المصدر:

البنك ويكون التسجيل  إلىبعد انتهاء الفترة الصباحية يقوم المحاسب بتحويل األموال من الصندوق 

 : كالتاليالمحاسبي 
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  المبلغ  المبلغ  2020\10\20  الحساب  الحساب

581    

530  

  ح/ تحويالت المالية

  ح/ الصندوق                  

  تحويل أموال

19810.67    

19810.67  

512    

581  

  ح/ البنوك والحسابات الجارية  

  ح التحويالت المالية                   

  البنك إلىتحويل األموال 

19810.67    

19810.67  

  .)4انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر: المصدر:

  وكانت المعلومات كالتالي: 2020\02\17حادث في  إلىحيث تعرض العميل  تسجيل عمليات الحادث: -2

  .37500مبلغ المؤونة المحدد: 

  .24326,74تقرير الخبير: 

عند التصريح بالحادث الذي وقع للمؤمن له تقوم شركة التأمين بتكوين مؤونة بمبلغ محتمل  يح بالحادث:التصر -أ 

  للتعويض وذلك باالستناد على وثيقة معاينة الحادث، ويكون تكوين المؤونة كما يلي:
  دائن  مدين  2020\02\18  الحساب  الحساب

6009  

  

  

3060  

 تكوين وتعديل مؤونات

  فعخدمات وتكاليف للد

  يومية الحوادث

37500    

37500  

  .)6\5انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر: المصدر:

تقرير الذي يظهر  أمانتائج تقرير الخبير بعد المعاينة  إلىبعدها تنظر شركة التأمين  بعد تقرير الخبير: - ب 

من مبلغ التقرير لذا تقوم بتخفيض المؤونة بمبلغ الفرق بينهما وتكون المعالجة  أكبرمبلغ المؤونة  إن

  المحاسبية كالتالي:
  دائن  مدين  2020\02\18  الحساب  الحساب

3060  

  

  

6009  

  خدمات وتكاليف للدفع

  تكوين وتعديل مؤونات الحوادث               

  يومية الحوادث

13173.26    

13173.26  

  .)8\7انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة داد الطالبتين باالعتماد علىمن إع المصدر:

: تكون المعالجة المحاسبية عبر قيدين القيد األول تلغى فيه المؤونة المكونة دفع قيمة التعويض للزبون -ج 

  مرة والقيد الثاني يثبت فيه المبلغ الذي دفع للمؤمن له. ولأ
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  دائن  مدين  2020\02\18  بالحسا  الحساب

6009  

  

  

3060  

 تكوين وتعديل مؤونات

  خدمات وتكاليف للدفع

  يومية الحوادث

37500    

37500  

  .)10\9انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

  دائن  مدين  2020\07\08  الحساب  الحساب

6000  

  

  

512  

 دمات رئيسية خ

  البنك               

  يومية الحوادث

21494,07    

21494,07  

  .)10\9انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

  .المعالجة المحاسبية لعقد مسؤولية مدنيةالمطلب الثاني: 

  سنوات. 10ن أجل عقد تأمين على المسؤولية المدنية لمدة م 2تقدم العميل  يومية اإلنتاج: -1

 .PN :6800000القسط الصافي 

  .200المالحق: 

  .500حقوق الطابع: 

  كما يلي:  المعالجة المحاسبية ليومية اإلنتاجوتتم 

  القسط اإلجمالي= القسط الصافي+ المالحق+حق الطابع.
  دائن  مدين  البيان  الحساب  لحساب ا

4110     
7000 
7003 
4450 

44271 
 
 
  
  

  المؤمن له
 أقساط صادرة على العمليات المباشرة          
 تكلفة البوليصة           

 المضافةالرسم على القيمة            
 حقوق الطابع حسب الحجم          

 
  يومية اإلنتاج

8092795   

6800000 

200  

1292095  

500 

  

  .)11انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:
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عن طريق شيك بنكي وتكون المعالجة  2وتتم عملية التسديد من طرف العميل  :أو التسديد الدفع - أ

 المحاسبية كما يلي:
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

511  

  

  

  

4111  

  شيكات للتحصيل   

  ساط التأمين المستحقةالمؤمن له أق               

  يومية اإلنتاج

8092795    

8092795  

512    

511  

  البنك

  شيكات للتحصيل                     

  يومية اإلنتاج

8092795    

8092795  

  .اCAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

، وفي هذه المرحلة يقوم 2020\06\21يح عن حادث تعرض له في قام المؤمن له بالتصر يومية الحوادث:  -2

دج وذلك قبل وصول تقرير  250000المحاسب بتسجيل قيد اولي بمبلغ مؤونة مقدر من طرف الوكالة ب 

 الخبير، وتكون تسوية مختلف العمليات على النحو التالي: 

  تكوين مؤونة: -أ 
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6009  

  

  

3060  

 كوين وتعديل مؤوناتت

  خدمات وتكاليف للدفع                    

  يومية الحوادث

250000   

250000  

  .)12انظر الملحق ( CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

  يقوم المحاسب بتخفيض المؤونة بالمبلغ التالي: :بعد تقرير الخبير - ب 

 )104000= (250000 -146000 
  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3060    

6009  

  

 خدمات وتكاليف للدفع

  تكوين وتعديل مؤونات

  يومية الحوادث

104000   

104000  

  ).14\13(انظر الملحق  CAATوكالة التأمين الشامل من  الوثائق مقدمة من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

: تكون المعالجة المحاسبية عبر قيدين القيد األول تلغى فيه المؤونة المكونة يض للزبوندفع قيمة التعو  -ج 

 أول مرة والقيد الثاني يثبت فيه المبلغ الذي دفع للمؤمن له.
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  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

3060    

6009  

  

 خدمات وتكاليف للدفع

  تكوين وتعديل مؤونات

  يومية الحوادث

250000   

250000  

  ).15انظر الملحق ( CAATمن إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق مقدمة من وكالة التأمين الشامل  المصدر:

  دائن  مدين  التاريخ  الحساب  الحساب

6000  

  

  

512  

 خدمات رئيسية 

  البنك                               

  يومية الحوادث

146000   

146000  

  .CAATاالعتماد على الوثائق مقدمة من وكالة التأمين الشامل من إعداد الطالبتين ب المصدر:

يتم تبويب عناصر الميزانية وفقا لمبدأ االستمرارية  :CAATميزانية شركة الجزائرية للتأمين الشامل

 .)17(و )16نظر للملحق (أ واالستحقاق.

ة السنة المالية للمؤسسة حساب نتيج يكون جدول لشركة الجزائرية للتأمين الشامل: جدول حسابات النتائج

  ).18ملحق (ال كما هو مذكور في

  المطلب الثالث: المقارنة بين النظام المحاسبي المالي للتأمينات ومعايير المحاسبة الدولية.

جراء مقارنة بينه وبين إبعض خصائص النظام المحاسبي المالي للتأمينات حاولنا  إلى أن تطرقنابعد 

  مليها الظروف الدولية.تة حيث أصبح تبنيها ضرورة المعايير المحاسبية الدولي

 \IFRS4 والمعايير الدولية للبالغ المالي SCF ): مقارنة النظام المحاسبي المالي08جدول رقم (ال

IFRS17. 

17IFRS IFRS4  النظام المحاسبي المالي

 للتأمينات

 

طبقا لنموذج تقييم شفاف 

مؤسس على عدة مراحل 

ات أي يتم تقييم االلتزام

  على أفضل تقييم 

هامش المخاطر، هامش 

 متبقي

وفقا للمعايير وجود 

تعديالت كاختبار كفاية 

 االلتزام ومحاسبة الظل

طبقا لما ورد في القوانين 

والتعليمات عدم وجود 

كفاية االلتزام ومحاسبة 

 الظل

  قياس االلتزامات التأمينية 

ينطوي تقييم أصول إعادة  ختبار انخفاض القيمة إ تشكيل مؤونات مناسبة   أصول إعادة التأمين 
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تأمين على تخفيضها 

لقيمة الحالية لتعكس ا

المتوقعة للخسائر الناجمة 

و النزاعات أعن تخلف 

المحتملة ويتم تسجيل هذا 

 انخفاض في قائمة دخل 

واعتراف بانخفاض القيمة 

 كخسارة في قائمة الدخل

للقيم المتوقعة غير قابلة 

ثبات الفرق إللتحصيل ويتم 

وقعة بين المبالغ المت

تحصيلها وقيمة الدفترية 

 كعبء في حساب النتائج 

إذا تضمن عقد التأمين 

مكونات غير مرتبطة 

بالتأمين يجب ان تفصل 

هذه المكونات على انها 

تكن  لمعقود منفصلة اذ 

ذات صلة بالتأمين يجب 

ان تفصل هذه المكونات 

وتعامل على انها عقود 

ات منفصلة اذ لم تكن ذ

 صلة بتغطية التأمينية 

فصلها من العقد األساسي 

إذا تحققت الشروط 

وقياسها بالقيمة العادلة 

وعكس الفروقات في قائمة 

 الدخل 

ال يوجد مفهوم للمشتقات 

 المدمجة في عقود الـتأمين 

مشتقات المدمجة في عقود 

 التأمين

إمكانية فصل اذ تحققت  تعالج كمشتق مالي

 الشروط 

وم لمكونات اليوجد مفه

 اإليداع 

 مكونات اإليداع 

 متعددة شركة ستقوم

 عقود بقياس الجنسيات

 داخل باستمرار التأمين

 يسهل مما المجموعة،

 حسب النتائج مقارنة

  .الجغرافية والمنطقة المنتج

 الشركات بعض تقوم

 بتوحيد الجنسيات متعددة

 باستخدام التابعة شركاتها

 مختلفة محاسبية سياسات

 عقود من نوعال لنفس

 بلدان في المكتوبة التأمين

  مختلفة

توحيد وتجميع الحسابات 

بين الشركة االم والوكاالت 

  التابعة 

  تأمين عقود تجميع

 اإليرادات تعكس سوف

 المقدمة، التأمينية التغطية

 الودائع، مكونات باستثناء

 أي في الحال هو كما

  .أخرى صناعة

 النقد الشركات بعض قدم

 لمستلمةا الودائع أو

  . كإيرادات

تعكس اإليرادات التغطية 

  التأمينية 

  االيراد

محاسبة شركات التأمين في ظل المعايير المعايير  طايلب فاتح،ومعلومات سابقة إعتمادا على  تينعداد الطالبإمن  المصدر:

علوم االقتصادية وتجارية وعلوم المحاسبية الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، تخصص محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية ال

  .166، ص2015\2014التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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  : إلى في الجزائر  IFRS 17 ستخدامإ يؤدي أن يمكن - 1

 أفضل أساس على) التقنية المؤونات(التأمين  التزامات تقييم يتم التأمين وٕاعادة التأمين عقود الموحد تقييم �

   ؛المتبقي هامشوال المخاطر هامش تقييم

 للفهم التامين وهذا عقود عن الناتجة واالخطار بالمبالغ المتعلقة المعلومات عن الملحق في اإلفصاح زيادة �

 ما يتبنى IFRS17 وIFRS4 ألن التأمين عقود محاسبة لتعقد نظرا للشركة المالية والحالة للنتائج الجيد

  ؛اإلفصاح في مبادئ على المبني بالمنهج يسمى

 المراكز في والضعف القوة مراكز تحديد على تأمين وٕاعادة التأمين لشركات المالية للقوائم المحلل تمكين �

  ؛والربحية المالية

  .تأمين شركة اي تواجهه قد لما المالية القوائم لمستخدم إنذار مؤشرات إعطاء �

 تواجهها التي حدياتت أن :الجزائرية التأمين شركة في الدولية لإلبالغ المالي معايير تطبيق تحديات -2

الجزائرية  المؤسسات نفس تواجهها التي التحديات نفس هي IAS/ IFRS لتطبيق الجزائرية التأمين شركة

  : يلي فيما إليها التطرق يمكن والتي

 البشرية والموارد فعالة غير المعلومات أنظمة فالزالت المباشر للتطبيق المؤسسات من الالزم االستعداد ضعف

  .المعايير لتطبيق ومؤهلة ةالمهيئ غير

  ؛الجزائرية التأمينية المؤسسات معظم لدى المحاسبي الفكري الوعي غياب �

 إلى يحتاج العادلة القيمة وفق التقييم فمثال بالمصداقية يتميز الوطني لالقتصاد المعلومات نظام غياب �

  جارية؛ وغير الجارية األصول الحالية األسعار عن الكافية معلومات توفير

 األسواق العولمة نتيجة كان الدولي المحاسبي فتطور ةءبالكفا يتميز الجزائر في المالي سوق غياب �

 ماال وهو ممكنا العادلة القيمة لطريقة وفقا ومشتقاتها األسهم تقييم يجعل مما بالكفاءة تتميز التي المالية

  الجزائر؛ بورصة حالة في يتحقق

  الكافية؛ المعلومات على المشتري وحيازة العادية ظروف في العادلة القيمةتحديد  صعوبة �

 إلى أدت الجزائر في المحاسبي إصالح وتيرة في التسريع أن حيث وطنية، محاسبة معايير توفر عدم �

 المعايير هذه مضمون على احتوى حيث الدولية المحاسبة معايير مقتضيات تطبيق ضمنيا يكفل SCF تبني

 افتقد قانون شكل في صدوره وبسبب تعديالت بأي يقم لم الحين ذلك ومنذ ،2004 قبل موجودة كانت التي

  الدولية؛ المحاسبة المعايير مجلس استحداثات مع التوافق تحقيق إلى يؤدي الذي المرونة لعامل
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 الحلول ووضع المتابعة يمكنها حيث المحاسبية المشاكل بمعالجة تقوم تنظيمية هيئة توفر عدم �

  المحاسبية؛ إلشكالياتا بحل الكفيلة والتوصيات

 مستمر بتغيير األخيرة هذه ولكن الدولية المحاسبة المعايير أساس على المالي المحاسبي النظام عدأ �

 هذه إدراج كيفية على األمر صعب مما المتقدمة، الدول لمتطلبات وفقا تعديلها وتم فيها النظر أعيد فقد

  .التأمينية المؤسسات في تطبيقه ةكيفي ثم ومن المالي المحاسبي النظام في التعديالت

 دستور نشاط لكل: الدولية لإلبالغ المالي معايير مع الجزائرية التأمين محاسبة شركات توافق متطلبات - 3

 األداء، وتقييم للمقارنة موحدة قاعدة هناك تكون األمور كي المعالجة ويوحد وتضبطه تحكمه ومعايير

 قواعد عن فيه البحث يجب والذي االقتصاد في دوره من أهمية بيكتس األنشطة من كغيره التأميني والنشاط

 شركات لتسهيل مواكبة الضرورية المتطلبات أهم يلي فيما القرارات اتخاذ في عليه االعتماد يمكن موحدة

   .الدولية المحاسبة لمعايير الجزائرية التأمين

 خالل الجديدة من المحاسبية معايير عم للتأقلم الفاعلين مساعدة في دورها وتدعيم مستقلة هيئة تعيين �

 مهامها بين من والتي واإلشراف المراقبة لهيئة المناسبة العمل خطط وكذا ومحدد منظم إطار وضع

 الجيدة الشركات وضعية تحديد يمكن وبذلك احترامها على والسهر موحدة وقواعد معايير وضع األساسية

  وضعيتها؛ وقياس صعوبات تعاني التي من

 بشركات الخاصة والمعلومات البيانات قاعدة دارةإل نظام على والمتابعة اإلشراف هيئة حيازة ضرورة �

  لغيرها؛ تأمين شركة كل بمقارنة تسمح التي الشركة حسابات خاللمن  التأمين

 الموحدة الجديدة المحاسبية للمعايير وتطبيقها احترامها مدى عن دورية تقارير بتحرير التأمين شركات إلزام �

  الكافية؛ العمل وخطط النتائج استخالصو 

 عن مفصلة محاسبية معلومات على احتوائها رغم التأمين شركاتعدم تجانس التقارير الدورية التي تعدها  �

 احترامها مدىتبيان  التأمين شركات إلزام عن البحث المفيد من المعلومات لهذه الجيد لالستغالل أدائها

 موحدة؛وال المحددة المحاسبية للمعايير
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 تكييف التشريعات وقوانين بما يتوافق مع متطلبات معايير اإلبالغ المالي الخاصة بعقود التأمين؛ �

  التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين ليكون قادر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح؛ �

 .1المالية القوائم عناصر بتقييم الخاصة المحاسبية القواعد توحيد ضرورة �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

د على: نور الدين مزياني، محمد صالح كروم، معايير المحاسبة الدولية والبيئة الجزائرية مقومات ومتصلبات باالعتما  1
  53-48، ص ص 2010التطبيق، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

.167-159طايلب فاتح، مرجع سابق، ص ص   
ايير المحاسبة الدولية دراسة تحليلية تقييمية، سعيداني محمد السعيد، زريقات بوبكر، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع مع

  .259-258، الجزائر، ص ص 2018، مارس 3مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، العدد 
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  خالصة الفصل

ا نأبرز  305برج بوعريريج  وكالة CAAT من خالل دراستنا التطبيقية التي قمنا بها في شركة التأمين

مختلف  إلىوهيكلها التنظيمي، كما تطرقنا أيضا  CAATهم المفاهيم والتعاريف المتعلقة بشركة التأمين أ

 تسجيالت المحاسبية التي تتم على وبعضبصفة عامة م بها شركات التأمين التسجيالت المحاسبية التي تقو 

  مستوى الوكالة محل التربص؛

تطبيق النظام المحاسبي المالي لم يكن كامال وكان جزئيا فقط، حيث لم  انمن خالل ذلك يمكن القول 

جاء بها النظام الجديد  برج بوعريريج اتباع كل طرق التقييم والتسجيل المحاسبي التي CAATتستطع وكالة 

حيث اقتصرت العمليات المحاسبية فقط في تسجيالت المحاسبية لعمليات اإلنتاج والحوادث، كما أنها ال تقوم 

 بإعداد القوائم المالية، أن تطبيق هذا نظام كان شكليا أكثر منه ضمنيا، حيث اقتصر على إعادة ترتيب

 .، كما انه لم يطابق المعايير الدولية لإلبالغ المالياباتهاوأرقام حسعناصر قوائم مالية وتغير أسماءها 
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  خاتمة:

محاسبة عقود التامين من منظور  إلىالتطبيقي الذي تطرقنا فيه ي ختام هذا البحث بشقيه النظري و ف

عالجة المحاسبية لهذا حيث تمت الملية المطروحة في بداية هذا البحث المعايير وذلك إلجابة على اإلشكا

واألسئلة الفرعية المطروحة المشار إليها سابقا  تالموضوع في فصلين مع دراسة ميدانية، وانطالقا من الفرضيا

  في المقدمة.

من هذا المنطق يمكن القول أن التأمين أصبح ضرورة حتمية في وقتنا الحالي كونه الوسيلة المثلى 

ظهور شركات للتأمين وهي  إلىلية، والتطور الذي شهده هذا القطاع أدى لحماية األفراد من األخطار المستقب

التنظيم اإلداري الذي يعتبر المحرك األساسي فيه النظام المحاسبي، فشركات  إلىكغيرها من الشركات تحتاج 

تختلف  تقوم بالمعالجة المحاسبية لجميع العمليات المتعلقة بنشاطها فهي ال التي من الشركاتواحدة التأمين 

  ومن هنا يمكننا استخالص النتائج التالية: عن المحاسبة العامة بل تستمد أساسها منها.

  اختبار الفرضيات. - أوال

  النتائج التالية: إلىبعد أن استعرضنا مختلف جوانب الموضوع، توصلنا أثناء االختبار 

الخاصة بالتأمينات هي  مبادئ النظام المحاسبي المالياألولى التي تنص على أن خصوص الفرضية ب - 1

حيث تم إثبات صحة هذه الفرضية، فشركات التأمين هي مؤسسة عادية  نفسها الخاصة بالمحاسبة العامة

تتبع قواعدها النظام المحاسبي المالي غير أن االختالف بشكل قليل بالنسبة للشركات األخرى فيما يتعلق 

  ؛عة نشاطهاببعض قواعد النظام المحاسبي وذلك نظرا الختالف طبي

، تبين لنا IFRS4هو المعيار الدولي  المعايير المتعقلة بعقود التأميننية فهي تنص على أن الفرضية الثا - 2

باإلضافة إلى  يهو المعيار الرئيس IFRS4من خالل دراستنا إلى نفي الفرضية كون المعيار الدولي 

 المعايير األخرى مساعدة؛ IFRS17المعيار الدولي 

الفرضية الثالثة كون الجزائر لديها مشاكل عويصة في تطبيق المعايير الدولية الخاصة  تأكدنا من صحة - 3

  بالتأمين؛

، فتبين لنا نفي تقوم شركة التأمين بمعالجة العقود على مستوى يومية اإلنتاجوبخصوص الفرضية األخيرة  -4

نتاج ومعالجة تعويض هذه الفرضية وعدم صحتها كون شركة التأمين تعالج تثبيت األقساط في يومية اإل

  عن الخطر والطعون في يومية الحوادث. 

    النتائج المتوصل إليها. - ثانيا

 ممتلكاتهم. الهدف من التأمين هو مواجهة األخطار المحتمل حدوثها سواء لحيات األفراد أو - 1
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 إعادة التأمين هو وسيلة تلجئ الشركة إليها من اجل تدارك قسط التأمين الذي يفوق طاقتها. - 2

  ميز قطاع التأمين بعدة خصائص عن باقي األنشطةيت

 والقطاعات أي أن هناك حسابات خاصة بهذا القطاع. - 3

على كافة عقود التأمين وٕاعادة التأمين التي تقوم  4IFRSلإلبالغ المالي رقم  يينطبق المعيار الدول - 4

 الشركة بإصدارها أو التي تحوزها، باستثناء عقود معينة تخضع لمعايير أخرى.

 نوع عقود التأمين المقدمة من طرف الشركات وذلك حسب المنتجات المقدمة في كل شركة.تت - 5

 المحاسبة في شركات التأمين هي فرع من فروع المحاسبة الخاصة. - 6

تقوم وكالة التأمين بعمليات المعالجة المحاسبية على مستوى مصلحة المحاسبة وذلك بتحويل العمليات  - 7

 التعويض).-الحوادث- تاجالتي تقوم بها كل مصلحة (اإلن

 إن الوكالة ال تقوم بإعداد القوائم المالية الختامية بل تتولى هذه المهمة المديرية العامة لهذه الوكالة. - 8

شفافة وموثقة ة و يسمح تطبيق معايير المحاسبية الدولية في شركات التأمين بتوفير معلومات مالي - 9

لحد األدنى للمعلومات الضرورية التي تفيد جميع ومعبرة فعال عن الوضعية المالية، واإلفصاح عن ا

 األطراف.

  التوصيات: -ثالثا

  على ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية:

ضرورة نشر الوعي التأميني في الوسط االجتماعي فالكثير من األشخاص يجهلون أهمية التأمين في  - 1

 الحياة اليومية.

والتفسيرات والمعايير ذات العالقة لتحقيق  4IFRSلدولي لإلبالغ المالي معيار ا دالتوصية باعتما - 2

 االستفادة القصوى من هذه المعايير.

تأسيس مجلس للمعايير المحاسبية في الجزائر يتولى مراجعة النظام المحاسبي المالي المعتمد ومحاولة  - 3

 التوافق مع المعايير قدر اإلمكان.

 اجل توضيح طرق تطبيق المعايير في شركات التأمين.تنظيم العديد من الملتقيات من  - 4
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  رابعا: أفاق الدراسة.

ما توصلنا إليه من نتائج يمكن اقتراح بعض المواضيع  إلىباإلضافة على ضوء معالجتنا للموضوع و  −

  التي تكمل بحثنا هذا:تي نراها جديرة بالبحث مستقبال و ال

  مين؛أشركات التاثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على  -1

 تطوير نظم الرقابة الداخلية كأداة لضبط العمليات المحاسبية والمالية في شركات التامين؛ -2

 مدى التزام شركات التأمين بمعايير المحاسبة الدولية؛ -3

  على عقود التأمين. 17أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإلبالغ المالي  -4
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 :قائمة المراجع

 .ة المراجع بالغة العربيةقائم

  .: الكتبأوال

دار النشر الجامعة اإلسالمية، غزة،  ،االجتماعي والتبادلي في الفقه اإلسالمي حمد ذياب شويدح، التأمينأ �

  فلسطين؛

  ؛2003، مصر، للنشر والتوزيع ، دار الجامعيةمحاسبة شركات التأمينحمد صالح عطية، أ �

، دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األهداف-فهوماستراتيجية التأمين المأسامة عبيد،  �

  ؛2016األردن، 

، ايتراك للطباعة والنشر محاسبة شركات التأمين اإلطار النظري والتطبيق العلميثناء محمد طعيمة،  �

  ؛2012والتوزيع، 

دار  ،IFRS EXPERTخبير معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ،نخالة إبراهيمجمعة حميدات؛  �

  ؛2014 ،المحاسبين القانونيينالنشر المجتمع الدولي العربي 

، كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم 2015مختصر المعايير المحاسبية الدولية خالد جمال الجعارات،  �

  2015التسيير، دار النشر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 ،2015 ،1الطبعة  ،دار الراية للنشر والتوزيع ،رياتوالنظ واألسسالتأمين المبادئ ، سالم رشدي السيد �

  ؛عمان، المملكة األردنية الهاشمية

مركز أبحاث فقه المعامالت دار كاي الجامعية،  ،محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  �

  ؛2017اإلسالمية، 

؛ 1طبعة ،لبنان ،بيروت قبرص؛ ،؛ دار العواصم المتحدةالتأمين واحكامه ،نيانثسليمان بن إبراهيم بن  �

  ؛1993

الدار الجامعية،  سمية امين علي واالخرون، محاسبة المنشئات المتخصصة، قسم المحاسبة، كلية التجارة، �

  ؛2018جامعة القاهرة، 

و النظام المحاسبي المالي firsالمحاسبة المالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  ،شعيب شنوف �

scf، الجزائر؛ ،ت الجامعية؛ بن عكنونديوان المطبوعا  

قياس التكامل اإلفصاح عن نموذج االعمال مع الخصائص النوعية للمعلومات  ،عباس حميد يحيي التميمي �

  ؛2020، جامعة بغداد ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،المحاسبية
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زيع جمعية المجتمع ، دار النشر والتو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وآخرونعباس علي ميرزا  �

  العربي للمحاسبين القانونيين؛

، دار المنهج للنشر النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمين، طبعة األولىنعمة جعفر،  اإللهعبد  �

  ،2007والتوزيع، األردن، 

أثر التحديات الميدانية على صناعة التأمين التكافلي بالمملكة العربية  ،بوشنبأماجد محمد علي  �

  ؛قسم اإلدارة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك ،عوديةالس

 دار النشر هيئة المحاسبين، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،محاسبة شركات التأمين،  �

  ؛2008 السعودية،

، الدار وشركات التأمين)محاسبة المؤسسات المالية (البنوك محمد جالل علي هالل، عبد الرزاق شحادة،  �

  ؛1999الجامعية، مصر، 

دار النشر الزعيم للخدمات  ، كلية التجارة، جامعة القاهرة،إدارة الخطر والتأمينممدوح حمزة احمد،  �

  ؛2003مصر،  المكتبية،

المحاسبة في شركات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،  �

  ؛ه1429حسب، المملكة العربية السعودية، الطبعة دار النشر  "،مين "التعرف بالتأمين والمحاسبة عنهالتأ

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  ،السعودية للمحاسبيين القانونيين الهيئة �

الهيئة السعودية  ،للمحاسبين القانونيينالسعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، السعودية،  ،اضالري ،للمحاسبين القانونيين

  ؛2017/2018الرياض،

  ثانيا: المذكرات والرسائل الجامعية. �

المعيار  تقييم مدى فعالية المحتوى المعلوماتي ،محمد محمد سليمان الفار ،أشرف أحمد محمد الغالي �

جامعة قناة  ،كلية التجارة على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية؛ IFRS17عقود التأمين 

  سويس؛

 ،)4النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين في ظل معيار االبالغ المالي الدولي (، األعور عبد الرؤوف �

تخصص ، لية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسييرك ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة؛ ،محاسبة وجباية معمقة

كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،تطور عقد التأمين في ظل التشريع الجزائري ،بوسحابة عودة �

  مستغانم؛جامعة عبد الحميد ابن باديس  ،قسم التأمينات والمسؤولية ،والعلوم السياسية
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الكبرى دراسة حالة المجمع الجزائري إلعادة  األخطاردور مجمعات إعادة التأمين في تغطية  ،أمالزبار  �

كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير؛ قسم اقتصاديات  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،التأمين

  سطيف؛ ،جامعة فرحات عباس ،التأمين

ضمن متطلبات نيل مذكرة مقدمة  ،نهوض بفرع التأمين على الحياة في الجزائرإشكالية ال ،زينب ناجم �

  جامعة المسيلة؛ ،قسم العلوم االقتصادية ،قتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية علوم اال ،شهادة الماجستير

تجارب -الصناعة التأمينية، الواقع العلمي وافاق التطوير 7ملتقى دولينبيل بوفليح؛  ،سحنون بونعجة �

كلية العلوم االقتصادية  ،محاسبة شركات التأمين من منظور معايير المحاسبة الدوليةمداخلة بعنوان  ،- الدول

  ؛2012ديسمبر  04- 03 ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،والتجارية وعلوم التسيير

سات أثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤس ،سميحة بوحفص �

كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم  ،االقتصادية الجزائرية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية

  ؛2017/2018 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،قسم علوم التسيير ،التسيير

وثوقية المعلومات المحاسبية في شراقة صبرينة، أثر استخدام سياسة التحفظ المحاسبي على مالئمة وم �

، قسم علوم االقتصاد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم هشركات التأمين، مذكرة لنيل شهادة الدكتورا

  ؛1التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف

سة دور المالئمة والمردودية في تحسين األداء المالي لمؤسسات التأمين دراشريفي وردة، دحماني كريمة،  �

، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم عين بسام C.R.M.Aحالة الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي 

  ؛2018/2019االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، الجزائر، 

، مذكرة مالي الدوليةدور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير اإلبالغ الشوقي مايو،  �

لنيل شهادة الماستر، تخصص تدقيق محاسبة ومراقبة التسيير، قسم علوم مالية ومحاسبية، كلية العلوم 

  ؛2015\2014االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد ابن باديس،

لة الشركة الجزائرية للتأمين طايب فاتح، محاسبة شركات التامين في ضل معايير المحاسبة الدولية دراسة حا �

CAAR 2012 مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ،

  ؛2014/2015بومرداس، الجزائر، 

رسالة  ،دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير االبالغ المالي الدولية،طبايبية سليمة �

  ؛1جامعة سطيف ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،نيل شهادة دكتوراهمقدمة ل
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أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية في البنوك ،الغربي سماح �

محمد  جامعة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر؛ كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير ،التجارية

  ؛2014/2015مسيلة؛  ،بوضياف

دور نظام المعلومات المحاسبية في عملية التحقيق المحاسبي دراسة حالة مؤسسة كحول صورية،  �

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، سوناطراك

  ؛2011الجزائر، 

، مذكرة CAARلي ودوره في تقييم األداء في شركة التأمين دراسة حالة شركة مختاري زهرة، التشخيص الما �

مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في علوم التسيير، قسم مالية المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

  ؛2011\2010التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

لتأمين الخاصة في الجزائر دراسة حالة شركة اليانس دراسة واقع وافاق شركات ا ،مرسلي راضية �

 ،علوم التسييركلية علوم اقتصادية وتجارية و  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر ،للتأمينات الجزائرية

  جامعة الجاللي بونعامة خميس مليانة؛ ،قسم علوم اقتصادية

، ة في تحسين األداء المالي لشركات التأميندور تحليل المالئمة والمردوديهبتون كريمة ورزيق منال،  �

مذكرة لنيل ماستر، قسم علوم تجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة اكلي محند 
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  ملخص:

مفاهيم هدفت هذه الدراسة إلى معالجة محاسبة التأمين من منظور المعايير. فحاولنا إبراز أهم ال

والتقنيات الخاصة بقطاع التأمين، والتركيز على جانب التنظيم المحاسبي في شركات التأمين سواء من الجانب 

األجنبي الذي يتمثل في المعايير الدولية المتعلقة بالتأمين، والجانب المحلي فقد ركزنا على مختلف المبادئ 

ونات هذا القطاع في الجزائر، وحاولنا تسليط الضوء على والقواعد التي تحكم محاسبة التأمين باإلضافة إلى مك

واقع تطبيق جزء من النظام المحاسبي المالي في شركات التأمين من خالل إجراء دراسة ميدانية في شركة 

  . ليتم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل أهمها في:CAATالتأمين الشامل 

  التأمين في الجزائر. عدم تطبيق المعايير الدولية الخاصة بقطاع 

 غياب ثقافة التأمن في المجتمع الجزائري. 

المعايير الدولية  التأمين، محاسبة شركات التأمين، المعايير الدولية لإلبالغ المالي، الكلمات المفتاحية:

 عقود التأمين.، 17، المعايير الدولية لإلبالغ المالي 4لإلبالغ المالي 

Abstract 

This study aimed to handle the accounting of insurance contracts from the perspective of 

international standards. We tried to highlight the most important concepts and techniques of the 

insurance sctor. We focused on the aspect of the accounting organization in insurance companies 

wethex from the foreig side, wich is represeted in the internationel standards, or the local side, rule 

the insurance accounting, and its components in algeria. We tried to center on the opplying of the 

system og accounting on reaality, by doing a field research in the insurance company CAAT. 

This research led us to reach sevral points about the insurance system in algeria : 

 Inretnational standars of insurance are not applied in algeria. 

 Lock of insurance awarness between the algerians. 

Key words : insurance, Accounting insurance copmanies, international financial reportion 

standards, international financial reportion standards 4, international financial reportion standards 

17, insurance conrtarcts. 


