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 :ملخص
ًصا٢س فاهتش٘ي اهذرٜ ٙػذٔدٖ اطذال اهتذيفًخم ل ِتوذن د٘اُتذٕ اهتِوٌٚٚذٞ ٗاوٚلوٚذٞ ٗاهتػسٙعٚذذٞ، أد٠             عوٟ ًطت٠٘ ا

اي هود٘ا،، ٗخو  غسكات ددٙدٝ ٗغتلات فتح اجملب ٙٞسدٗخ تط٘ز ًتدزز فٕٚ، خاصٞ بعد اإلصالسات اهيت طسأت عوٕٚ، بد

ٗضطا١ ً٘شعٞ عوٟ ِتون ًِاط  اه٘طّ، ٗاهعٌى عوٟ تِ٘ل املِتذات اهتيفًِٚٚٞ، ٗص٘ال    اهعٌى عوٟ دوب اهػسكات األدِتٚذٞ،  

املداطس  هو٘ا٘ف عوٟ ًطت٠٘ أدا٢ٔا ًٗد٠ ً٘افقتٔا بخم سق٘أا ٗاهتصاًاتٔا، ًٗعسفٞ ٓرا اه٘ضع ٙدفع غسكات اهتيفًخم اًصا٢سٙٞ

اهذذيت تتعذذس  وذذا ٗاهٚطذذٞ بٔذذا ًذذّ ِتوذذن اً٘اُذذب ٗل ًٚذذادّٙ ُػذذاطاتٔا، ٗاهملكٚذذص عوذذٟ ِوفذذات ٓذذرٖ املدذذاطس ل ِتوذذن        

اً٘اُب، ٗذهم بدزاضتٔا ٗتقٌٚٚٔا ُٗاٗهٞ اهتِتؤ بٔا، اصذد اهتدوص أٗ اهتدفٚن ًّ آثازٓا  ْ أًلذّ ذهم، اتى ىٌى ًا ٔب 

عٌوٚذٞ ذردذٞ داهذٞ  دازٝ    ٞ اهض١٘ عوٟ عٌوٚٞ  دازٝ املداطس ل غذسكات اهتذيفًخم، ٗاذد ازتلذصت عوذٟ      ُٗتطوط ٓرٖ اهدزاض  .ىٌوٕ

 .تقدٙس ذ٘ذز اٚاضٛ ٙسبطٔا مبدتون املتغريات اهيت تعترب ًّ بخم أٍٓ ُدداتٔا، ًّ خالي اهػسكٞ اًصا٢سٙٞ هوتيفًخماٍطس ل 

 ًخم.اًصا٢سٙٞ هوتيف اهػسكٞ ،داطسغسكات اهتيفًخم،  دازٝ امل اهتيفًخم،: املفتاسٚٞاهلوٌات 

 .jel5 G22 .G32 زً٘ش

Abstract:   

For Algeria transformation witnessed by the insurance sector in the various organizational, 

structural and legislative aspects, led to a graded the evolution, especially after the reforms that have 

taken place him, he began to open the way for the properties, and the creation of new companies and 

networks of brokers distributed to various home areas, and work on the diversity of insurance products , 

right down to work to attract foreign companies, this situation pushes the Algerian insurance companies to 

determine the level of performance and the extent of consent between rights and obligations, and know the 

risks and the surrounding of the various aspects in the fields of activities, and focus on the remnants of 

these risks in various aspects, and it studied and evaluation and attempt to predict, in order to get rid or 

mitigation, if possible, before carrying what must be endured. 

Key Words : Insurance, insurance companies, and risk management, the Algerian Insurance Company 
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 متهيد: 

 ْ غسكات اهتذيفًخم كتذااٛ غذسكات األعٌذاي ٗاملؤضطذات االاتصذادٙٞ تطذعٟ دا٢ٌذا    شازضذٞ أُػذطتٔا           

بطذس  تطذذاعدٓا عوذذٟ ىقٚذذ  أٓذذدافٔا املتعذددٝ، هلذذّ باملقابذذى ِٓذذان ع٘ا٢ذذ  ِٗذاطس  ذذٞ تعملضذذٔا، ضذذ٘ا١ عوذذٟ     

 ّ غذسكات األعٌذاي املِطذ٘بٞ هوٌؤضطذات      ًطت٠٘ اهِػاطات اٌاهٚٞ أٗ املطتقتوٚٞ، ٗمبا أْ غسكات اهتيفًخم دص١ ًذ

املاهٚٞ املت٘اددٝ ل أٜ ااتصاد، ُٗوسا هوٌلاُٞ اهيت تتشٌوذٔا ًذّ خذالي األدٗاز اهذيت توعتٔذا ل تذيفًخم األخطذاز اهذيت         

املداطذذس اهذيت ت٘ادٔٔذا تػلذذى ًصذدز تٔدٙذد دا٢ذٍ، ٙذدفعٔا    االٓتٌذاَ بٔذا            فإْٙتعس  وا األفساد ٗاملؤضطات، 

١٘     دازتٔذذا سطذذب اهوذذسٗف اهذذيت تعٚػذذٔا ٗاهٚطذذٞ بٔذذا ٗباه٘ضذذا٢ى املتذذ٘فسٝ هذذدٙٔا. هذذرا تعذذد  دازٝ    ًذذّ خذذالي اهوذذذ

املداطس ًّ أٍٓ االُػغاالت اٌاهٚٞ اهيت تعٌى املؤضطات املاهٚٞ عوٟ تيفضٚطٔا، ٗغسكات اهتيفًخم ٓذٛ أٙضذا تطذعٟ    

بغذس  ىقٚذ  اوذدف اهعذاَ املتٌجذى ل اهطذعٛ        غاهتا ل ٓرا االواٖ بإااًٞ ًا ِٙاضذتٔا ًذّ أُوٌذٞ إلدازٝ ِاطسٓذا،    

 ًّ أدى اهتقا١ ٗاالضتجٌاز ل اهٌِ٘ ٗاهتط٘ز.

باهِطتٞ هوذصا٢ذس فذاهتش٘ي اهذرٜ ٙػذٔدٖ اطذال اهتذيفًخم ل ِتوذن د٘اُتذٕ اهتِوٌٚٚذٞ ٗاوٚلوٚذٞ ٗاهتػسٙعٚذذٞ،            

اجملذاي هودذ٘ا،، ٗخوذ     أد٠    سدٗخ تط٘ز ًتدزز فٕٚ، خاصٞ بعذد اإلصذالسات اهذيت طذسأت عوٚذٕ، بذدأ ًذّ فذتح         

غسكات ددٙدٝ ٗغتلات ٗضطا١ ً٘شعٞ عوٟ ِتون ًِاط  اه٘طّ، ٗاهعٌى عوٟ تِ٘ل املِتذات اهتيفًِٚٚذٞ، ٗصذ٘ال   

هو٘ا٘ف عوذٟ ًطذت٠٘ أدا٢ٔذا        اهعٌى عوٟ دوب اهػسكات األدِتٚٞ، ٓرا اه٘ضع ٙدفع غسكات اهتيفًخم اًصا٢سٙٞ

سفذٞ املدذاطس اهذيت تتعذس  وذا ٗاهٚطذٞ بٔذا ًذّ ِتوذن اً٘اُذب ٗل           ًٗد٠ ً٘افقتٔا بخم سق٘أا ٗاهتصاًاتٔذا، ًٗع 

ًٚادّٙ ُػاطاتٔا، ٗاهملكٚص عوذٟ ِوفذات ٓذرٖ املدذاطس ل ِتوذن اً٘اُذب، ٗذهذم بدزاضذتٔا ٗتقٌٚٚٔذا ُٗاٗهذٞ           

 .اهتِتؤ بٔا، اصذد اهتدوص أٗ اهتدفٚن ًّ آثازٓا  ْ أًلذّ ذهم، اتى ىٌى ًا ٔب ىٌوٕ

 مة حوم شركات التأمنيمفاهيم عاأوال: 

 تعريف شركات التأمني. 0
عذذسف اطذذال اهتذذيفًخم ل اهطذذِ٘ات األخذذريٝ، ٗل اذذى اهت٘دٚٔذذات االاتصذذادٙٞ اهسآِذذٞ اهذذيت تػذذٔدٓا اهذذتالد،       

آتٌاًا كتريا ٗى٘الت عٌٚقٞ ًّ اهِاسٚٞ اهتػسٙعٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ، ُوسا هودٗز اهرٜ ٙقَ٘ بٕ باعتتازٖ أسذد اهقطاعذات   

 واًٞ ٗأسد ًصادز االدخاز اهس٢ٚطٚٞ  االاتصادٙٞ ا

ٗورا اسزت اٌلً٘ات  عطا١ االضتقالهٚٞ وذرا اهقطذال، ًذّ خذالي اذ٘اُخم ًٗساضذٍٚ توغذٛ استلذاز اهدٗهذٞ          

ٗاهذيت ال تتٌاغذٟ ًذع اهتطذ٘زات     9484-83هوعٌوٚات اهتيفًِٚٚٞ، سٚح كاُت ىلٌذٕ اذ٘اُخم ٙعذ٘د ًٚالدٓذا    ضذِٞ     

 االاتصادٙٞ.

تعتذذرب دذذص١ا ٓاًذذا ًذذّ اهِػذذات املذذاهٛ املتعوذذ  باهتٌ٘ٙذذى اهوذذٛ خاصذذٞ، ٗ ذذٞ د٘ٓسٙذذٞ       ْ غذذسكات اهتذذيفًخم 

الاتصادٙات األًٍ اهسااٚٞ شّ خالي ًا توعتذٕ ًذّ دٗز ًذصدٗز، ثسٚذح ميلذّ اعتتذاز تطذ٘ز غذسكات اهتذيفًخم ًذسآٝ           
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توعذب دٗز اه٘ضذٚط    تعلظ اهٌِ٘  ل اًاُب اوٚلوٛ ٗاملاهٛ ل ِتون االاتصادٙات، ٗباهتاهٛ فػسكات اهتذيفًخم 

 1املاهٛ ٗذهم ًّ خالي ُ٘عخم ًّ اهتدفقات: ت٘شٙع اهدخى، ٗتلّ٘ٙ زؤٗع األً٘اي فضال عّ اٌٌاٙٞ اهتيفًِٚٚٞث

فٔٛ  ذا غسكٞ تقَ٘ بتقدٍٙ خدًٞ اهتيفًخم ملّ ٙطوتٔا بغٚٞ يفٚض اٍطذا٢س اهذيت ٙتعذس  وذا املذؤًّ هذٕ ًٗذا        

اجملتٌع،  ضافٞ    ًطذآٌتٕ ل اهتٌِٚذٞ االاتصذادٙٞ هوذتالد  ًذّ تذ٘فري        ٙتتع ذهم ًّ ت٘فري األًاْ ٗاالضتقساز ألفساد

 امل٘ازد املاهٚٞ ٗتٌِٚٞ ٗتػذٚع اه٘عٛ االدخازٜ.  

كٌا أُٔا ًؤضطٞ ًاهٚٞ تقَ٘ بتذٌٚع األً٘اي أٗ دذر  املذدخسات عوذٟ غذلى أاطذات، ثذٍ  عذادٝ اضذتجٌازٓا         

 بص٘زٝ ًتاغسٝ أٗ غري ًتاغسٝ.

ىق   ادزا ًّ األزباح العتٌادٓا أضذظ عوٌٚذٞ ضذوٌٚٞ ٗاٚأًذا بتشوٚذى ٗدزاضذٞ        غسكات اهتيفًخم ميلِٔا أْ

اهتٚاُات اٍاصٞ باملؤًّ وٍ أٜ اهعٌال١، سٚح ميلِٔا ذهذم ًذّ ىدٙذد أٗ تقذدٙس األاطذات  بصذ٘زٝ عادهذٞ، كٌذا         

           اهتذذيفًخم اهطذذعٛ هت٘شٙذذع املدذذاطس عوذذٟ أكذذرب عذذدد شلذذّ ًذذّ اهػذذسكات اهعاملٚذذٞ ٗاهوٚذذٞ ٗٓذذ٘ ًذذا ٙطذذٌٟ بإعذذادٝ      

re-insurance"Co-insurance         ،ًذّ اهع٘اًذى املطذاعدٝ أٙضذا عوذٟ ىقٚذ  اهذسبح هوػذسكات

ثسٚح ٗل اى اهع٘ملٞ ميلّ هذدٗز اه٘ضذاطٞ اهدٗهٚذٞ  ت٘شٙذع ِذاطس عٌوٚذٞ ٗاسذدٝ عوذٟ  اهعدٙذد ًذّ اهػذسكات ٗل            

ٗهٞ ًا ات٘ي املداطس ًّ ٗضطا١ ل دٗهذٞ أخذس٠ ٗٙلذْ٘ زأع املذاي اهذرٜ      دٗي ِتوفٞ كٌا ميلّ ملتعٔد تيفًخم ل د

2ٙعصشٖ ل دٗهٞ ثاهجٞ، ٗاملطتفٚد ًّ عٌوٚٞ اهتيفًخم ل دٗهٞ زابعٞ ث

ٓرا ٗاد تيفخر غسكات اهتيفًخم غلى اهػسكٞ املطآٌٞ كٌا اذد تيفخذر غذلى صذِدٗ  االضذتجٌاز كٌذا       

 بعد. ضِس٠ فٌٚا

 خصائص شركات التأمني:  .2
 غسكات اهتيفًخم ًّ اه٘سدات االاتصادٙٞ اهيت تٔدف هتشقٚ  اهسبح ٗذهم عِد تقذدٍٙ خدًذٞ اهتذيفًخم       تعد

عٌال٢ٔذا،  ٗيتوذن عذذّ أُذ٘ال املِػذذىت األخذس٠ اصذذِادٙ  اهتذاًخم اٍاصذٞ،  صذذِادٙ  اهتذيفًخم اهِقابذذات ًٗذا غذذابٕ،          

 ا ٙلْ٘ ٓدفٔا تضاًين.ًؤضطات اهتيفًخم اٌلً٘ٚٞ. ..( اهيت ال تطتدعٛ هتشقٚ  اهسبح بقدز ً

 ِٓان: فإْٗ ذا أزدُا تقطٍٚ ًِػىت اهتيفًخم ًّ سٚح ٓدف اهِػات 

      اهتيفًخم اهتذازٜ ٗمتازضٕ غسكات اهتيفًخم ٗ عادٝ اهتيفًخم؛ 

 تيفًخم اٌلً٘ٛ ٗتعترب ُ٘عا ًّ اهتيفًخم االدتٌاعٛ؛ اه 

   .ٞتيفًخم اهتلافى االدتٌاعٛ ًجى صِادٙ  اهصًاهٞ ٗاهصِادٙ  اٍاص 

 ٗضتطاعدُا دزاضٞ خصا٢ص غسكات اهتيفًخم ل فٍٔ طتٚعٞ اهِػات ٗأٍٓ ٓرٖ اٍصا٢ص:
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 تعدد فروع نشاط شركات التأمني.0.5
ٗاذذد ا اهتطذذس  وذذا  - تتعذذا هِذذ٘ل املدذذاطس اهذذيت ٙتعذذس  وذذا األغذذدا، ٗشتولذذاتٍٔ، تتعذذدد أُذذ٘ال اهتذذيفًخم    

٘ل اه٘اسذد أغذلاال ًتعذددٝ ًذّ عقذ٘د اهتذيفًخم ٗذهذم        ٗبتِ٘ل اهتيفًخم تتِ٘ل ٗثا٢  اهتيفًخم، سٚذح ٙتضذٌّ اهِذ   -ضابقا

مبذذا ٙتِاضذذب ًذذع  ًلاُذذات املذذؤًّ وذذٍ موذذب أكذذرب عذذدد ًذذّ اه٘ثذذا٢ ، ٗشٙذذادٝ سذذذٍ اهِػذذات خاصذذٞ ٗأْ ىقٚذذ          

غسكات اهتيفًخم هألزباح ٙعتٌد بدزدٞ أضاضٚٞ عوذٟ شٙذادٝ سذذٍ ًعاًالتٔذا اضذتِادا    استٌذاالت اٌٚذاٝ أٗ سذدٗخ         

 .3األخطاز

 ٌ ازضذذٞ غذذسكات اهتذذيفًخم أُػذذطتٔا ل كذذى ًذّ ُذذ٘عٛ اهتيفًِٚذذات بفسٗعٌٔذذا املدتوفذذٞ، ٌٗٓذذا تيفًِٚذذات   ُوذسا مل

اٌٚاٝ ٗتلذّ٘ٙ األًذ٘اي ٗتذيفًخم املٌتولذات ٗاملطذؤٗهٚات ٗألغذسا  تقٚذٍٚ األدا١، فاُذٕ ٙذتٍ  ًطذان ضذذالت ًعِٚذٞ             

اي كذى فذسل بطسٙقذٞ    ٗسطابات ًطتقوٞ هلى فذسل ًذّ فذسٗل اهتذيفًخم عوذٟ سذد٠، نٚذح ميلذّ ىدٙذد ُتذا٢ر أعٌذ           

 ًطتقوٞ.  

 شركات التأمني من املنشآت املالية:.5.5
يذذتص املِػذذىت املاهٚذذٞ بذذإدازٝ سسكذذٞ األًذذ٘اي، ٗٙطوذذ  عوٚٔذذا أسٚاُذذا ااه٘ضذذطا١ املذذاهٚخم( ٗتػذذٌى اهتِذذ٘ن             

ٓا ٗغسكات اهتيفًخم، ٗتتدر ًّ املاي َاال أضاضٚا هوتعاًذى فتقذَ٘ بتذٌٚذع األًذ٘اي ًذّ دٔذٞ ٗت٘اٚفٔذا أٗ اضذتجٌاز        

 ًّ دٔٞ أخس٠، ٗٙتشق  برهم عا٢د األصشا  األً٘اي ٗهوٌِػات املاهٚٞ ُفطٔا.

ٓذذرا ٙعذذين أْ غذذسكٞ اهتذذيفًخم تقذذَ٘ بتذٌٚذذع األاطذذات ًذذّ املذذؤًّ وذذٍ ٗاضذذتجٌاز األًذذ٘اي اجملٌعذذٞ ل أٗدذذٕ          

املدذاطس   اضذتجٌاز ًضذٌُ٘ٞ، بغذس  تذ٘فري األًذ٘اي اهالشًذٞ بذدفع اهتع٘ٙضذات هوٌذؤًّ وذٍ أٗ املطذتفٚدّٙ عِذد ىقذ              

املذذؤًّ ضذذدٓا، ٗتغطٚذذٞ ُفقذذات ًصاٗهذذٞ اهِػذذات اهتذذيفًٚين ٗىقٚذذ  زبذذح ًِاضذذب، ٗتذذتودص اهعٌوٚذذات اهذذيت تقذذَ٘ بٔذذا    

 غسكات اهتيفًخم ل:

 وٌٚع املدخسات؛ 

     :اال٢تٌاْ: ٗذهم عّ طسٙ  اإلاسا  بضٌاُات زّٓ اه٘ثٚقٞ هػسكٞ اهتيفًخم ٗٙلْ٘ بػلوخم 

 هِػات ل غذسكات اهتذيفًخم، ٗٙعتذرب اهضذٌاْ اٌقٚقذٛ ٌٌوذٞ اه٘ثذا٢         االضتجٌاز: ٗٓ٘ ٙعرب عّ د٘ٓس ا

ٌص٘وٍ عوٟ سق٘أٍ ًّ غسكات اهتيفًخم، ٗتؤدٜ بصذفٞ ًتاغذسٝ    بطذط ًتوذق األاطذات ٗذهذم تتعذا        

 هق٘ٝ اهقطط االضتجٌازٜ ل ٓرٖ اهػسكٞ.  

ا٢  اهتذيفًخم، ٗهذرهم فإُِذا    ٗتتِ٘ل اضتجٌازات اهػسكات تتعا هتِ٘ل املداطس، ٗتتِاضب ًذع اخذتالف طتٚعذٞ ٗثذ     

 ّد أْ االضتجٌاز ٙػٌى:

   ُػا١ ٗغسا١ عقازات؛  

 تقدٍٙ اهقسٗ  بضٌاُات اه٘ثا٢ ؛ 

 االضتجٌاز ل غسا١ أٗزا  ًاهٚٞ بيفُ٘اعٔا؛ 
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 ٞ4اه٘دا٢ع اهِقدٙٞ ل اهتِ٘ن آلداي ِتوف  . 

دٙذذد اهذذدٗز االاتصذذادٜ ًذذّ خذذالي ًعسفذذٞ ِتوذذن االضذذتجٌازات اهذذيت تطذذتجٌسٓا غذذسكات اهتذذيفًخم ميلذذّ ى 

 ًّ خالي سى بعض املػلالت االدتٌاعٚٞ كاإلضلاْ... ٗغريٓا. ،اهرٜ تطآٍ بٕ ٓرٖ اهػسكات ل االاتصاد

غسكٞ اهتيفًخم ًِػيفٝ ًاهٚٞ،  ال أُٔا ِتوفذٞ عذّ ُوريتٔذا كاهتِذم ًذجال، ذهذم أُٔذا تقذَ٘ بتذٌٚذع ًذدخسات           

از املذذذؤًّ ضذذذدٓا، ٗتطذذذتددَ اهفذذذا٢ض هذذذدٙٔا ل   املذذذؤًّ وذذذٍ ل غذذذلى أاطذذذات ٗتطذذذتددًٔا ل تعذذذ٘ٙض األخطذذذ  

االضتجٌازات املدتوفٞ ًّٗ بِٚٔا اهقسٗ ،  ال أُِا ّد ٗاا٢ن اهتِ٘ن ًتٌجوٞ ل اتذ٘ي اه٘دا٢ذع ًٗذِح اال٢تٌذاْ فقذط،      

 املطتِدٙٞ ٗخصٍ األٗزا  اهتذازٙٞ ٗغسا١ ٗبٚع اهعٌ٘الت األدِتٚٞ ٗغريٓا.   االعتٌاداتٗكرهم فتح 

 :اإليرادات واملصروفات اختالف طبيعة. 2.5
تعتٌد ًصادز اهتٌ٘ٙى ل غسكات اهتْاًخم عوٟ زأع املاي املدف٘ل ًٗا ل سلٌٕ  ًّ أً٘اي، ٗذهم :اإلٙساداتأ.

هالف اٌاي ل ًػسٗعات األعٌاي األخس٠ اهيت ميلِٔا االعتٌاد عوٟ ًصادز مت٘ٙى خازدٚٞا اسٗ (، 

 ى  ٙسادات غسكات اهتْاًخم ل: باإلضافٞ    ًصادز اهتٌ٘ٙى اهداخوٚٞ، ٗتتٌج

 ٙسادات اه٘ثا٢ ؛  

 ٙسادات االضتجٌاز؛  

   .) ٙسادات أخس٠ ازضَ٘  صداز ٗتعدٙى اه٘ثا٢  

ٗتػٌى: :املصسٗفات  .

     اهتع٘ٙضذذات: تع٘ٙضذذات اٌٚذذاٝ ٗاه٘فذذاٝ ٗتع٘ٙضذذات اهتيفًِٚذذات اهعاًذذٞ الضذذملداد اًذذ٘ا٢ص باهطذذشب ت٘شٙعذذات

 األزباح؛

 اهعٌ٘الت؛ 

 صسٗفات اهعًٌ٘ٚٞ ٗاإلدازٙٞ؛امل 

 ًصسٗفات أخس٠ ٗاهيت ال تدخى ىت أٜ بِد ًّ اهتِ٘د اهطابقٞ؛ 

 ًصسٗفات املسكص اآلهٛ؛ 

 .ٝاملدصصات ٗتلْ٘ ألغسا  ًجى ً٘ادٔٞ ُقص األص٘ي ٗاهتصاًات غري ُدٗد 

 كٌا تتٌٚص غسكات اهتيفًخم هصا٢ص أخس٠ أٌٓٔا: 

 قدٍٙ خدًٞ ٗهٚظ ضوعٞ ًادٙٞ ًوٌ٘ضٞ، ٗٓٛ خدًٞ آدوٞ ٗهٚطت ساهٚٞ.ٙتٌجى املِتر اهِٔا٢ٛ هوػسكٞ ل ت 

            ال ميلّ هػسكٞ اهتيفًخم ىدٙذد ًقذداز أزباسٔذا ٗخطذازتٔا بداذٞ كافٚذٞ ل ختذاَ اهطذِٞ املاهٚذٞ، ٗٙسدذع

داز    ضتتخم األٗي أْ عقذ٘د اهتذيفًخم غاهتذا ًذا تتدطذٟ ًذدتٔا ُٔاٙذٞ اهطذِٞ املاهٚذٞ اهذيت عقذدت فٚٔذا، ٗاهجذاُٛ أْ ًقذ              

 .االهتصاًات املاهٚٞ ٗاملصسٗفات اململتتٞ عوٟ عق٘د اهتيفًخم ال ميلّ ىدٙدٓا بداٞ  ال بعد اُتٔا١ آداي توم اهعق٘د
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 األنشطة والوظائف الرئيسية يف شركة التأمني:  . 2
هطذ٘اد  باعتتاز اهدٗز املصدٗز اهرٜ توعتٕ غسكٞ اهتيفًخم، فإ  داُب اهِػذات اهتذيفًٚين اهتذازش اهذرٜ وِذد هذٕ ا      

األعوذٍ ًذذّ عٌذذاي اهػذسكٞ فِٔذذان اهِػذذات االضذذتجٌازٜ، أٗ ٗاٚفذٞ االضذذتجٌاز ٗٓذذٛ اهِػذات األاذذى ٗضذذ٘سا، ٓذذرا      

اهدٗز اهرٜ اُعلظ عوٟ تِوٍٚ ٗ دازٝ توم اهػسكات، ٙسكص ثٙغري ٗضتٚصث ا ِتصاْ ل ٓرا اجملذاي ( عوذٟ أزبعذٞ    

ٌوٚذذات،  دازٝ اهِػذذات اهتطذذ٘ٙقٛ، ٗىدٙذذد اٌٚذذٞ  ٗاذذا٢ن ز٢ٚطذذٚٞ تضذذطوع بٔذذا  دازٝ غذذسكٞ اهتذذيفًخم ٗٓذذٛ:  دازٝ اهع  

 كت٘ازٙٞ( ثٍ  دازٝ االضتجٌازا دازٝ األص٘ي ٗاٍصَ٘ (.اطط اهتيفًخم ااألُػطٞ اإل

 5الدور االقتصادن واالجتناعي يف شركات التأمني:. 4
 األهنية االقتصادية: . 0.4

 ٙعترب اهتيفًخم ًّ أٍٓ ٗضا٢ى االدخاز ٗاالضتجٌاز؛ 

 ٙادٝ اإلُتاز؛اهعٌى عوٟ ش 

 تطٔٚى ٗاتطال عٌوٚات اال٢تٌاْ ٗشٙادٝ اهجقٞ اهتذازٙٞ؛ 

 اهعٌى عوٟ ىقٚ  اهت٘اشْ بخم اهعس  ٗاهطوب ل اٌٚاٝ االاتصادٙٞ؛ 

 ٌٞٓل اتطال ُطا  اهت٘اٚن ٗاهعٌاهٞ املطا. 

 : االجتناعيةاألهنية . 5.4

 قٚ   االضتقساز االدتٌاعٛ هوفسد ٗاألضسٝ؛  ى 

 ػع٘ز باملط٣٘هٚٞ ٗاهعٌى عوٟ تقوٚى اٌ٘ادخ.  تٌِٚٞ اه 

 املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التأمني وكيفية إدارتهاثانيا: 

ادٕ غسكات اهتيفًخم سطب ًِٞ باشيأُ٘ال املداطس اهيت ت٘ :10اهػلى 

 

 

 

 

 

Source: Paul Embrechts, Insurance Risk Management in the Light of Basel, ETH Zurich and London School of Eoonomic, Nccessed 

in August, 2004 , P8 

ِاطس اهط٘  

 ِاطس اهقس 

ِاطس ازتفال 

 سذٍ اهتع٘ٙضات

ِاطس عدَ 

ملؤُٗات تقدٙس ا

 اهتقِٚٞ

، هط٘ اِاطس 

 تجتٚت األضعاز،هطٚ٘هٞا

 ،ِاطس ااُُ٘ٚٞ

اهطٌعٞ،هفقداْا

 ِاطس ضٚاضٚٞ

 ِاطس ُواًٚٞ

 ِاطس ثابتٞ:اهط٘ 

 اهطٚ٘هٞ، اهقس 

املداطس اهيت ٙتعس  وا املؤًّ

املداطس املتعوقٞ ًتاغسٝ باملِتذات 

 املتاعٞ

 املداطس املاهٚٞ

(surplus assets only) 

 املداطس

اهتػغٚوٚٞ

ِاطس ًتعوقٞ 

 باألسداخ

 ِاطس  دازٝ

األص٘ي 

 ٗاٍصَ٘

  ِاطس األص٘ي

 ِاطس( اأص٘ي ًدعٌٞ مبِت٘دات 

(assets supprotinq products) 

 

ِاطس غري املتعوقٞ باملِتذات املتاعٞ بصفٞ ًتاغسٝ

 اٍصَ٘
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ُوسا هتػعب ٗكجذسٝ أُذ٘ال املدذاطس اهذيت تتعذس  وذا غذسكات اهتذيفًخم، ضذِسكص عوذٟ أٓذٍ أزبذع املدذاطس،              

 .ٗٓرا ال ميِع اإلغازٝ    املداطس األخس٠

 ستجنارية خماطر االخنفاض احملتنل يف القينة السوقية ملكونات احملفظة اال .0
تتعو  ٓرٖ املداطس مبٚذداْ اضذتجٌاز أًذ٘اي غذسكات اهتذيفًخم، أٗ مبعِذٟ آخذس ٓذٛ ِذاطس ًتعوقذٞ باألصذ٘ي،            

سٚذذح تعتذذرب دذذص١ا ًذذّ املدذذاطس اهذذيت تتطذذتب فٚٔذذا ِذذاطس ُطذذب اهفا٢ذذدٝ،  ضذذافٞ ملدذذاطس  عذذادٝ اهتٌ٘ٙذذى ٗ عذذادٝ           

 االضتجٌاز.

 خماطر زيادة حجم التعويضات عنا هو متوقع .5
طس تقِٚٞ، تملكص أضاضا ل داُب اٍصَ٘ ألُٔا تستتط بصفٞ ًتاغذسٝ ٗبصذفٞ غذري ًتاغذسٝ بق٘اعذد      ٓٛ ِا

 اهتقِٚٞ. ٗامل٣ُ٘اتتقِٚٞ أٗ اكت٘ازٙٞ ٌطا  األاطات 

 .SAAدراسة حالة يف شركة التأمني الوطنية  ثالجا:

 .ٗىوٚؤا  سصا٢ٚا SAA(اٍا، بػسكٞ 4029  0222دزاضٞ اهتيفًخماًّ

 لة إدارة اخلطر يف شركات التأمني.تقدير دا .0
تتٌجى عٌوٚٞ ذردٞ داهٞ  دازٝ اٍطس ل غسكات اهتيفًخم ل تقدٙس ذ٘ذز اٚاضذٛ ٙسبطٔذا مبدتوذن املذتغريات     

اهيت تعترب ًّ بخم أٍٓ ُدداتٔا، ٗٙلْ٘ ذهم اُطالاا ًّ طسٙقذٞ االْذداز اهتطذٚط اهذيت تطذٌح هِذا بتقذدٙس ًعذا          

 .%5ل دزاضتِا عوٟ ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ ذز، كٌا ضِعتٌد ٘ٓرا اهٌِ

 صياغة الننوذج حمل الدراسة.0.0

.عرض املتغريات االقتصادية احملددة لدالة الننوذج يف اجلزائر .0.0.0

 ْ أٓذذٍ اهع٘اًذذى اهذذيت تذذيفثس ل ُوذذاَ اهتذذيفًخم ل اًصا٢س،ًذذع أخذذر بعذذخم االعتتذذاز اهتيفًِٚذذات عوذذٟ اهطذذٚازات         

: ًتوذذق اهتعذذ٘ٙض، اطذذط اهتذذيفًخم، عذذدد   SAA اهتذذيفًخم اه٘طِٚذذٞغذذسكٞ كٌشذذى دزاضذذٞ، سٚذذح دذذا١ت اهدزاضذذٞ ل   

 اٌ٘ادخ، عدد املؤًِخم، ٗاًدٗي اهتاهٛ ٙتخم اهعالاٞ املت٘اعٞ بخم ِتون املتغريات.

 اهتيفًخم عوٟ اه٘دا٢ع ل اًصا٢س : اهعالاٞ املت٘اعٞ بخم املتغري اهتابع ٗاملتغريات املطتقوٞ ل ُوا10َ دٗياً

 اإلغازات املت٘اعٞ صاهسً املتغري

   mtremb ًتوق اهتع٘ٙض

 + nmbraccid عدد اٌ٘ادخ

 + nmbrassure عدد املؤًِخم

 + annitassur اطط اهتيفًخم

 اعتٌادا عوٟ صٚاغٞ اهٌِ٘ذز. اهتاسجخمًّ  عداد :املصدز
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 ميلّ تقدٙس داهٞ ُواَ اهتيفًخم عوٟ اه٘دا٢ع ًّ خالي اهعالاٞ اهداهٚٞ اهتاهٚٞ:

)1....(..........)nnitassur  ، mbrassurer nmbraccid، ( anfmtremb

سٚح أْ اهتقدٙس ٙتضٌّ اهٌِ٘ذز ل غذلى استٌذاهٛ، ٗبذافملا  أْ اٍطذيف اهعػذ٘ا٢ٛ ل ضوذذذ٘ن داهذٞ  ُوذاَ         

، (9)اهتيفًخم ل اًصا٢س ًط٣٘ي عّ اْسافات ٓرٖ اهداهٞ بقٌٚٞ ًت٘اعٞ تطاٜٗ صفسًا ٗبتتاّٙ ثابت فإْ املعادهذٞ زاذٍ   

 ميلّ  عادٝ صٚاغتٔا عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:  

)2.(..........321 nmbrassure iannitassurinmbraccib0 ebbbb mtrembnj 

 سٚح أْ:

jعدد فسٗل غسكات اهتيفًخم ُى اهدزاضٞ ل اًصا٢س؛

nٞ(4029-0222)اهدزاض

b0اهجابت

b1،b2 ،b3  =ًٞعاًالت املتغريات املطتقو

ei ٛاٍطيف اهعػ٘ا٢

 تعيني الننوذج .5
-0222(ا اهقٚذاَ بتذٌٚذع بٚاُذات ضوطذوٞ شًِٚذٞ هوفذملٝ ًذّ ضذِٞ          هتقدٙس داهٞ اٍطس ُواَ اهتيفًخم ل اًصا٢س،

، ًّ خالي اإلسصا٢ٚات املِػ٘زٝ ٗباالتصاي بأًات املط٣٘هٞ ذات اهعالاٞ، ٗت٘صٚن اهعالاٞ املرك٘زٝ، ثذٍ  )4029

 تعسٙن املتغريات املدتوفٞ عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

 الننوذج  متغريات.0.5

 ْ أٍٓ اهع٘اًى اهيت تيفثس ل ًتوق اهتع٘ٙض ٓٛ: عدد املؤًِخم، عدد اٌذ٘ادخ، اطذط اهتعذ٘ٙض، اهذيت ُطذعٟ      

 ًّ خالي ٓرا اهٌِ٘ذز اهقٚاضٛ    ًعسفٞ ًد٠ ازتتات ٓرٖ املتغريات املطتقوٞ ًع املتغري اهتابع.

  .(mtremb)تطعري ُواَ اهتيفًخم :املتغري التابع 0.0.5

 .ٙتٍ تعسٙن املتغريات املطتقوٞ باختصاز : ستقلةاملتغريات امل 5.0.5

 تعيني الننوذج ومتغريات الدراسة .2
ٙتٍ ذهم ًّ خالي اًدٗي اهتاهٛ اهرٜ ٙ٘ضذح اهطوطذٞ اهصًِٚذٞ ُذى اهدزاضذٞ، ٗذهذم باالعتٌذاد عوذٟ ٌَذ٘ل          

 .4029   غاٙٞ  0222اهتٚاُات امليفخ٘ذٝ ًّ اهػسكٞ اًصا٢سٙٞ هوتيفًِٚات ًّ ضِٞ 
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 : بٚاُات اهٌِ٘ذز املقملح10 ياًدٗ

 : اهدِٙاز اًصا٢سٜاه٘سدٝ

 Mtremb nmbraccid Nmbrassure annitassurاملتغري

0222 6200000000 290000 1350000 4500 

0229 4600000000 250000 1460000 4500 

0220 4900000000 260000 1540000 4500 

0228 6400000000 300000 1570000 4500 

0222 5000000000 290000 1600000 4500 

0225 5800000000 320000 1580000 4500 

0222 6000000000 350000 1610000 4500 

0222 6800000000 410000 1680000 4500 

0223 7000000000 450000 1630000 5200 

0224 8000000000 520000 1745000 5200 

0292 9000000000 570000 1890000 5200 

0299 10200000000 620000 1940000 5200 

2012 10280000000 670000 1980000 5200 

2013 10350000000 800000 2000000 5200 

2014 10400000000 850000 2500000 5200 

 .اهدزاضٞ املٚداُٚٞاعتٌادا عوٟ  اهتاسجخمًّ  عداد :املصدز

 :اذج االدحدار ذات الصيغة اخلطيةمن.0.2

ال ُعسف صٚغٞ ذ٘ذز االْداز اٍا، بِواَ اهتيفًخم ٗاهع٘اًذى املذؤثس فٚٔذا، فإُِذا ضذِفمل  أُٔذا        باعتتاز أُِا

ٞ  بٚذذٍِٔخطٚذٞ.  ْ اهٌِذذ٘ذز املقذذدز ٓذذ٘ اهذرٜ ٙضذذٍ املذذتغريات اهذذيت افملضذِا أُٔذذا ًذذّ      ُوذذاَ اهتذذيفًخم ل  ُذددات عالاذذ

 اًصا٢س.

 ُٗتا٢ر اهتقدٙس ً٘ضشٞ ل اًدٗي امل٘اهٛ:

 اهتقدٙس هوٌِ٘ذز  اٍطٛ. ُتا٢ر: 10اًدٗي 

 Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model Beta T Sig. Std. Error B 
,110 1,798  5,425E7 9,751E7 (Constant) 

,002 4,335 1,430 43,996 190,724 nmbraccid 

,302 -1,103 -,243 22,479 -24,802 nmbrassure 

,221 -1,329 -,276 10177,444 -13525,012 annitassur 

 .اهتاسجخمًّ  عداد :املصدز

 ٗفقا هوذدٗي، كاُت ُتا٢ر تقدٙس اهٌِ٘ذز اٍطٛ عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

annitassur *13525,012-nmbrassure *24,802-nmbraccid * 190.727 + 9,75 =mtremb 

ٙوٛ: ُالسظ ًّ خالي ًا ضت  ًا الدراسة االقتصادية للننوذج اخلطي1.1.3

    باهِطذذتٞ ملعاًذذى عذذدد اهتِذذ٘ن( :(b1      ُالسذذظ أْ  غذذازتٕ ً٘دتذذٞ، أٜ أْ اهعالاذذٞ اهطسدٙذذٞ بذذخم املذذتغري اهتذذابع

، ٗتتفذ  ٓذرٖ اهِتٚذذٞ ًذع ًِطذ  اهِوسٙذٞ االاتصذادٙٞ، سٚذح  ذا         (nmbraccid)ااطط ُواَ اهتيفًخم( ٗاملتغري املفطذس  

 وا ًعِ٘ٙٞ ااتصادٙٞ.b1) )عاًىٗسدٝ،  ذْ ً 190.727ب٘سدٝ ٗاسدٝ، فاْ اطط اهتيفًخم ضٚتغري بذ  nmbraccidتغري 
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   باهِطذذتٞ ملعاًذذى عذذدد اهتِذذ٘ن( :(b2   ُالسذذظ أْ  غذذازتٕ ضذذاهتٞ، أٜ أْ اهعالاذذٞ اهعلطذذٚٞ بذذخم املذذتغري اهتذذابع

، ٗتتف  ٓرٖ اهِتٚذذٞ ًذع ًِطذ  اهِوسٙذٞ االاتصذادٙٞ، سٚذح  ذا       (nmbrassure)ااطط ُواَ اهتيفًخم( ٗاملتغري املفطس 

 وا ًعِ٘ٙٞ ااتصادٙٞ.b2) )ٗسدٝ،  ذا ًعاًى   24,802ب٘سدٝ ٗاسدٝ، فاْ اطط اهتيفًخم ضٚتغري بذ nmbrassure تغري

   باهِطذذتٞ ملعاًذذى عذذدد اهتِذذ٘ن( :(b3   ُالسذذظ أْ  غذذازتٕ ضذذاهتٞ، أٜ أْ اهعالاذذٞ اهعلطذذٚٞ بذذخم املذذتغري اهتذذابع

، ٗتتفذ  ٓذرٖ اهِتٚذذٞ ًذع ًِطذ  اهِوسٙذٞ االاتصذادٙٞ، سٚذح  ذا         (annitassur) ااطط ُواَ اهتيفًخم( ٗاملذتغري املفطذس  

وذذا ًعِ٘ٙذذٞ   b3) )ٗسذذدٝ،  ذا ًعاًذذى   13525,012ب٘سذذدٝ ٗاسذذدٝ، فذذاْ اطذذط اهتذذيفًخم ضذذٚتغري بذذذ       annitassurتغذذري 

 ااتصادٙٞ.

 :اختتاز ًد٠ اهداٞ ٙتٍ اختتاز اهٌِ٘ذز املقدز باضتعٌاي ًعاٙري  سصا٢ٚٞ اهيت تٔدف    الدراسة اإلحصائية 

اإلسصا٢ٚٞ ل اهتقدٙسات اٍاصٞ مبعوٌات اهٌِ٘ذز، سٚح ٙتٍ اختتاز ًعِ٘ٙٞ املعوٌات باضتدداَ  سصا٢ٚٞ ضت٘دُت 

t  ٗاختتاز املعِ٘ٙٞ اهلوٚٞ هوٌِ٘ذز باضتدداَ  سصا٢ٚٞ فٚػسF ٗR2 .ًعاًى اهتشدٙد

ِ٘ٙٞ ًعا  اهٌِ٘ذز، ًّٗ ثٍ تقٍٚٚ تيفثري املتغريات هتقٍٚٚ ًع tتطتددَ  سصا٢ٚٞ ضت٘دُت اختبار معنوية املعامل: أ.

املفطسٝ عوٟ املتغري اهتابع باختتاز اهفسضٚات اٍاصٞ باملعوٌات املقدزٝ عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ:

 :َ010       فسضٚٞ اهعد  bb H 0 

 ٞ011:      فسضٚٞ اهتدٙو  bb H 0  

ت هوٌِ٘ذز األٗي ًّ خالي اًدٗي امل٘اهٛ، اهرٜ ُ٘ضح ًّ خالهٕ اهقٍٚ ميلّ ت٘ضٚح ُتا٢ر اختتاز ضت٘دُ

ُطتدسدٔا ttabاهقٍٚ اًدٗهٚٞ%5ٗذهم عِد ًطت٠٘ ًعttabِٞٙ٘هوٌعوٌات املقدزٝ ٗاهقٍٚ اًدٗهٚٞ tcal اهط٘بٞ

05.0ًّ ددٗي ضت٘دُت عِد ًطت٠٘ املعِ٘ٙٞ

 دُت هوٌِ٘ذز اٍطٛ األٗيُتا٢ر اختتاز ضت٘: 10 اًدٗي

 القرار اإلحصائي اهقٍٚ اًدٗهٚٞ اهقٍٚ اهط٘بٞ املعاًالت املقدزات

 قبول فرضية العدم C 1,798 1.96 اهجابت

Nmbraccid b1 4,335 1.96 رفض فرضية العدم 
Annitassur b1 -1,103 1.96 قبول فرضية العدم 
Annitassur b1 -1,329 1.96 قبول فرضية العدم 

 .اهتاسجخمًّ  عداد  :املصدز

 ٙوٛ: ُالسظ ًا ًّ خالي اًدٗي

     باهِطذتٞ ملعاًذى املذتغري اهجابذت(b0)،   ٞ ٞ   ااذى tcalُالسذظ أْ اهقذٍٚ اهتطذت َ   ttabًذّ اهقٌٚذٞ اًدٗهٚذ أٜ:ُقتذى فسضذٚٞ اهعذد

H0 ْأٜ أ ،b05%عِد ًطت٠٘ ًع0ِٞٙ٘%هٌِ٘ذز هطيف ادزٖ هٚظ ًعِٜ٘، ًا ٙدي عوٟ إُٔ ال ميلّ ات٘ي اهجابت ل ا

  باهِطذذتٞ ملعاًذذى(b1)  ُالسذذظ أْ اهقذذٍٚ اهتطذذب tcal ًذذّ اهقٌٚذذٞ اًذذدٗي   أكذذربttab :ٜأcaltab tt   ٗبٔذذرا ضذذِسفض ،

0%ذز هطيف اذدزٖ  ل اهٌِ٘( b1)ًعِٜ٘، ٗسٚح أْ أدُٟ ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ ًا ٙدي عوٟ إُٔ ميلّ ات٘ي  b1، أٜ أH0ْبفسضٚٞ اهعدَ 
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ل تفطري ُوذاَ اهتذيفًخم خذالي فذملٝ      5%وا ًعِ٘ٙٞ  سصا٢ٚٞ عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ  (b1)، ًِٕٗ ميلّ اهق٘ي أ5ْ%عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 

( ٙؤثس ل املتغري اهتابعااطط ُواَ اهتيفًخم(.اهدزاضٞ، ٗباهتاهٛ فاْ املتغري املطتقى ا

  باهِطتٞ ملعاًى املتغري اهجابت(b2)ُٞالسظ أْ اهقٍٚ اهتطت ، tcal ٞٚااى ًّ اهقٌٚٞ اًدٗه ttab    َأٜ:ُقتى فسضذٚٞ اهعذدH0 ،

؛5%عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 0%هٚظ ًعِٜ٘، ًا ٙدي عوٟ إُٔ ال ميلّ ات٘ي اهجابت ل اهٌِ٘ذز هطيف ادزٖ  b0أٜ أْ 

 باهِطتٞ ملعاًى املتغري اهجابت(b3)هقٍٚ اهتطت، ُالسظ أْ ا ٞtcal  ٞ ، H0أٜ:ُقتذى فسضذٚٞ اهعذدَ     ttab ااى ًّ اهقٌٚٞ اًدٗهٚذ

؛5%عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 0%هٚظ ًعِٜ٘، ًا ٙدي عوٟ إُٔ ال ميلّ ات٘ي اهجابت ل اهٌِ٘ذز هطيف ادزٖ  b0أٜ أْ 

Rُطتعٌى ًعاًى اهتشدٙد اختبار املعنوية الكلية للننوذج:ب.
هالختتاز املعِ٘ٙٞ اهلوٚٞ هوٌِ٘ذز املتشصى عوٕٚ  Fاز فٚػس ٗاختت 2

.(5)اُطالاا ًّ اًدٗي زاٍ

 اختتاز ًعِ٘ٙٞ اهلوٚٞ هوٌِ٘ذز: 10 دٗياً

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,970a ,942 ,920 4,78908E6 

 .اهتاسجخمًّ  عداد  :املصدز

 ٙدًعاًى اهتشدR
R 422 ْ اهقٍٚ املتشصى عوٚٔا ملعاًى اهتشدٙد تقدز بذ 2

2
=0.

 

ًّ املتغريات اهيت ىدخ عوٟ اطط %42ٗٓٛ اسٙتٞ ًّ اه٘اسد، سٚح أْ املتغريات املفطسٝ تتشلٍ بذ

ُواَ اهتيفًخم، شا ٙدي عوٟ أْ ِٓان ازتتات اٜ٘ ددا بخم اطط ُواَ اهتيفًخم ٗاملتغريات املفطسٝ، أًا اهتااٛ

%0,03"

 تفطسٓا ع٘اًى أخس٠ غري ًدزدٞ ل اهٌِ٘ذز ًٗتضٌِٞ ل اٍطيف اهعػ٘ا٢ٛ.

 :6 ٓرا االختتاز    ًعِ٘ٙٞ االْداز كلى ًّ خالي اهفسضٚتخم اهتاهٚتخم:ٙٔدفاختتاز فٚػس 

  ٞٚ010تِص عوٟ اُعداَ اهعالاٞ بخم املتغريات املفطسٝ ٗاملتغري اهتابع أٜ:اهعدَ:فسض  bb H 0

  ٞٚتِص عوٟ ٗد٘د عوٟ األاى ًعاًى ًّ بخم املعاًالت اهيت ٙتضٌِٔا اهٌِ٘ذز غري ًعدَٗ، اهتدٙوٞ: فسض

011أٜ:  bb H 0

5%: اختتاز ًعِ٘ٙٞ اهٌِ٘ذز اٍطٛ األٗي عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ 10 دٗياً

 .اهتاسجخمًّ  عداد  :املصدز

سٚح ٙتٍ اضتدسادٔا ًّ ددٗي Ftabًع اهقٍٚ اًدٗه43,099ٞٚٗاملقدزٝ بذFcaٙتٍ ًقازُٞ اهقٍٚ اهط٘بٞ

 ا ٓ٘ ًتخم ل اهعالاٞ اهتاهٚٞ:،ك05.0ًٌطت٠٘ املعFِٞٙ٘فٚػس

63,305.0

9

05.0

1*   FFF kntab



Ftabأكرب ًّ اهقٌٚٞ اًدٗهFcaٞٚ، ًِٕٗ ُالسظ أْ اهقٌٚٞ اهتطتٞ

ٗعوٕٚ ُسفض فسضٚٞ اهعدَ ٗاهيت تِص عوٟ أْ كى املتغريات املطتقوٞ ًطاٗٙٞ هوصفس ًاعدا اهجابت، ُٗقتى 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 2,965E15 3 9,885E14 43,099 ,000a 

Residual 1,835E14 8 2,294E13   

Total 3,149E15 11    



 

 

411 

  (يق على الشركة اجلزائرية للتامنيدراسة قياسية بالتطب) دارة املخاطر يف شركات التأمنيإ

 

 5102 ديسمبر، 9دد الع ،جامعة الشهيد حمه خلضر، الوادي، اجلزائر،«مجلة رؤى اقتصادية»

DOI: 10.12816/0017482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األاى ًتغري ٗاسد ال ٙطاٜٗ اهصفس، ًا ٙدي عوٟ ٗد٘د عالاٞ خطٚٞ  باهفسضٚٞ اهتدٙوٞ ٗاهيت ًفادٓا إُٔ ت٘دد عوٟ

 ًعِ٘ٙٞ بخم املتغري اهتابع ٗاملتغريات املفطسٝ،  ذْ اهٌِ٘ذز كلى هٕ ًعِ٘ٙٞ.

ُطتعٌى املت٘ضط اٌطابٛ ٗاالْساف املعٚازٜ هالختتاز املعِ٘ٙٞ اإلسصا٢ٚٞ هوٌِ٘ذز اختبار السلسلة الزمنية: ج.

(2)اا ًّ اًدٗي زاٍاملتشصى عوٕٚ اُطال

 ٙ٘ضح ًقاٙٚظ اإلسصا٢ٚٞ: 10 دٗياً

 

 

 

 

                                   

 
 .اهتاسجخمًّ  عداد :صدزامل

اات بخم سُٗالسظ أْ املت٘ضط اٌطابٛ ًستفع ددا ملدتون ًتغريات اهدزاضٞ، شا ٙدي عوٟ عدَ ٗد٘د ف

ازٜ ًِدفض شا ٙدي عوٟ عدَ ٗد٘د تػتت بخم ِتون ِٚتون ًتغريات اهدزاضٞ، ل سخم ّد أْ االْساف املع

 ًلُ٘ات اهطوطوٞ اهصًِٚٞ.

األخريٝ ٗأْ اٌ٘ادخ ل شٙادٝ ًطتٌسٝ  99ت٘صى    إُٔ ال ٙ٘دد تػتت بخم اهطِ٘ات ًّ خالي كى ًا ضت  ُ

شا ٙصٙد املداطس اهيت تتعس  وا غسكات اهتيفًخم

 :خالصة

 ْ أٍٓ املداطس اهيت تتعس  وا غسكات اهتيفًخم ٓٛ املداطس اهتػغٚوٚٞ املتٌجوٞ ل ُقص تلّ٘ٙ ً٘افٛ 

ات    اهقطال اٍا، ٗٓرا ًستتط مبطت٠٘  دازٝ امل٘ازد اهتػسٙٞ ألْ ٓرٖ اهػسكٞ ٗى٘ي اإلطازات ذات اهلفا١

امل٘ازد ٓٛ زأع املاي اٌقٚقٛ هوػسكٞ، أًا اهتعض اآلخس فري٠ أْ املداطس املتعوقٞ باهط٘  ٓٛ أٍٓ املداطس اهيت 

ٗ ًّ ُاسٚٞ تتعس  وا غسكات اهتيفًخم ض٘ا١ ًّ اهِاسٚٞ اهتِافطٚٞ أٗ اهدخ٘ي املستقب هػسكات ددٙدٝ، أ

املداطس االضتجٌازٙٞ هألً٘اي اجملٌعٞ هدٙٔا ُٗاٗهٞ املصز األًجى هوٌشفوٞ االضتجٌازٙٞ ٗهٚظ االعتٌاد عوٟ اهتِ٘ٙع 

اهتطٚط إلدازتٔا. أًا اهتقٚٞ ًٍِٔ فتعتقد أْ أٍٓ املداٗف أٗ املداطس اهيت  ميلّ أْ تتعس  وا غسكات اهتيفًخم 

 7ٔا ٗآتصاش ص٘زتٔا.ٓٛ فقداْ املصٙد ًّ ثقٞ عٌال٢ٔا ب

 ال أْ سقٚقٞ األًس ٓٛ أْ اهػسكٞ تتعس  هدزدات ًتفاٗتٞ ًّ اٍطس، ٗآفا  سذٍ ًتٚعاتٔا ٗازتفال 

سذٍ اهتع٘ٙضات ٗآفا  اهقٍٚ اهط٘اٚٞ هفوتٔا االضتجٌازٙٞ، فػسكات اهتيفًخم تتعاًى ًع املداطس اهطابقٞ 

اطس ٗاٍطا٢س املٌلّ ىٌؤا ل املطتقتى، ٗعدَ زبطٔا اهركس سطب سذٍ اٍطازٝ املتشٌوٞ دْٗ اهِوس هوٌد

 بخم أضتا  ُٗتا٢ر ٓرٖ املداطس فٌٚا بِٚٔا ٗٓرا ٙدي عوٟ أضو٘  اهتطٚري اهتقوٚدٜ اهرٜ تِتٔذٕ اهػسكٞ ل 

 ًٚادّٙ عدٝ.

Mean Std. Deviation N 

Mtremb 6,6583E7 1,69194E7 12 

Nmbraccid 385833,3333 1,26883E5 12 

Nmbraccid 1,6329E6 1,65728E5 12 

Annitassur 4733,3333 344,65617 12 
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هلّ اهػ١ٛ اهرٜ ميلّ ًالسوتٕ: ٓ٘ إُٔ زغٍ ضداًٞ ٓرٖ اهػسكٞ ًٗلاُتٔا ل ض٘  اهتيفًخم 

 أُٔا ال ت٘هٛ آتٌأًا كتريا هتيفضٚظ بسُاًر أٗ ستٟ خوٚٞ إلدازٝ املداطس املتعس  وا عوٟ األاى، اًصا٢سٙٞ،  ال

ٗاُعداَ أٙٞ ثقافٞ هد٠ ًعوٍ ً٘افٚٔا هوٌداطس، ًٗعسفتٍٔ  بٔا ٓٛ َسد اعتقادات أٗ تفطريات هوٌػاكى اهيت 

ٗاهاضتٞ هػسكٞ اهتيفًخم، ميلّ اضتِتاز  ت٘ادٔٔا، ًّٗ خالي اهادثٞ املِذصٝ ل فسٗل االضتجٌازات ٗاملاهٚٞ

عدَ ٗد٘د  دازٝ  ضملاتٚذٚٞ ملا ضٚ٘ادٕ اهػسكٞ ٙػلى داٚ ، ٗ ذا َسد عًٌ٘ٚات ٙتٍ اهتعاًى بٔا ل املدطط 

 اإلضملاتٚذٛ اهرٜ ُزِفض طوتِا اإلطالل عوٕٚ ٗه٘ بإهقا١ ُوسٝ.

ٝ عدَ اهتيفكد امل٘د٘دٝ هد٠ املؤًّ وٍ باعتتاز أْ اهتيفًخم ٙعد هد٠ اهتعض ُواًا ُٙصٌٍ هٚقوى ًّ اآس

ٗذهم عّ طسٙ  ُقى عب١ أخطاز ًعِٚٞ    املؤًّ اغسكٞ اهتيفًخم( اهرٜ ٙتعٔد بتع٘ٙض املؤًّ هٕ عّ اٍطازٝ 

املاهٚٞ اهيت ٙتلتدٓا أٗ دص١ ًِٔا، فإْ  زضا١  دازٝ هوٌداطس اهيت ٙتعس  وا املؤًّ ٙعد أٙضا ُواًا ًصٌٌا 

ملداطس أٗ هِقى عت٣ٔا    أطساف األخس٠. ورا فإْ ىٌى غسكات اهتيفًخم هوٌداطس ٙسدع هتشٌى أٗ تفادٜ ٓرٖ ا

 بتطاطٞ هطتنب:

  أٗال: ألُٕ ميلّ ىقٚ  أزباح ًّ خالوا؛ 

 .ثاُٚا: ال خٚاز هدٙٔا ل ذهم ألُٔا دص١ ًّ األعٌاي اهيت تقَ٘ بٔا 

متلِا ًّ اٍسٗز بٔرٖ االاملاسات  عوٟ ض١٘ اهدزاضٞ اهيت اٌِا بٔا عوٟ غسكٞ اهتيفًخم اهعاًٞ،

 ٗاهت٘صٚات:

شزل ثقافٞ اهتيفًخم ل اهصبا٢ّ اٌاهٚخم ٗاملستقتخم، عرب االضتغالي األًجى هألدٗات ٗاه٘ضا٢ى اإلغٔازٙٞ املت٘فسٝ 

هد٠ ٓرٖ اهػسكٞ: اهقِ٘ات اهتوفصُٙ٘ٚٞ، اًسا٢د، اهقِ٘ات اإلذاعٚٞ، الفتات.

ٙ  خو   دازٝ أٗ اطٍ خا، بٔا ٙتطِٟ هوػسكٞ  ّاش دزاضات ذاتٚٞ االٓتٌاَ بإكت٘ازٙٞ اهتيفًخم، عّ طس

اُطالاا ًّ ٗااع ٗاسٗف اٍدًات اهتيفًِٚٚٞ ل اًصا٢س.

تلّ٘ٙ امل٘افخم ل َاي  دازٝ املداطس ٗتصٗٙدٍٓ باملعوً٘ات املطتذدٝ ٗاملتعوقٞ باملداطس باُتواَ.

بِا١ عالاات بخم اهعٌال١ ٗغسكٞ اهتيفًخم.

تادزٝ ٗاهتعاْٗ ل اهتطٚري ل غلى عاَ بخم ِتون اإلدازات ٗاألاطاَ املت٘اددٝ ل اهػسكٞ، خو  زٗح امل

ٗاهتط بخم املدٙسٙات هو  غتلات ٗا٘اعد ًعوً٘ات داخوٚٞ، هتطٔٚى عٌوٚٞ اهتػاٗز ٗاملػازكٞ ل اياذ 

اهقسازات املِاضتٞ هصاحل اهػسكٞ.

٘خ ٗاهدزاضات املِذصٝ ل كى ًِٔا، بٔدف اهتعاْٗ اٚاَ كى ًّ اًاًعات ٗغسكات اهتيفًخم بسبط اهتش

 ل طسح املػاكى اهيت ت٘ادٔٔا ٓرٖ اهػسكٞ ٗ ٔاد اٌو٘ي املِاضتٞ وا اصد تط٘ٙس ٓرا اهقطال ل اًصا٢س.
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 ملخق اجلداوم واألشكام البيانية :  

 ملخق اجلداوم 

 رقم الصفحة عِ٘اْ اًدٗي زاٍ اًدٗي

 22 ملتغري اهتابع ٗاملتغريات املطتقوٞ ل ُواَ اهتيفًخم عٟو اه٘دا٢ع ل اًصا٢ساهعالاٞ املت٘اعٞ بخم ا 29

 22 بٚاُات اهٌِ٘ذز املقملح 20

 23 ُتا٢ر اهتقدٙس هوٌِ٘ذز  اٍطٛ 28

 24 ُتا٢ر اختتاز ضت٘دُت هوٌِ٘ذز اٍطٛ األٗي. 22

25 

 

 92 اختتاز املعِ٘ٙٞ اهلوٚٞ هوٌِ٘ذز

 99.اٍطٛ األٗي عِد ًطت٠٘ ًعِ٘ٙٞ اختتاز ًعِ٘ٙٞ اهٌِ٘ذز   22

 90 ح ًقاٙٚظ اإلسصا٢ٚٞٚ٘ضت 22

ملخق األشكام 
زاٍ 

 اًدٗي

 رقم الصفحة عِ٘اْ اًدٗي

أُ٘ال املداطس اهيت ت٘ادٕ غسكات اهتيفًخم سطب ًِٞ باشي ل ُواَ اهتيفًخم عوٟ اه٘دا٢ع ل  29

 اًصا٢س

25 
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