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 ........... علوم الماليةال : الشعبة.  .(D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 ...........................................................................و تأمينات  وكبنمالية : التخصص

 .......................   2019 /2018 : السنة الجامعية ................................الخامس : السداسي
 

 

 

 

 

 ..............................................................التأمين محاسبة  : العنوان

 ..............................................................................أساسية : وحدة التعليم

 2 : المعامل  6:    عدد األرصدة

 ...........................................( ساعات03( ثالثة : الحجم الساعي األسبوعي

   .................................سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................سا1.30 : أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .(أ) محاضر، أستاذ   مطرف عواطفد. : االسم، اللقب، الرتبة

 . ...........................  )(رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 .ametarref@yahoo.fr : اللكترونيالبريد ا

 ......................................................................................... : رقم الهاتف

 (109،24،23رقم ) اتقاع( بالh 9–00 h 14 30ثنين )اإليوم  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 سبة العامة، الرياضيات العامةالمحاتقنيات ا

.....................………………………………………………....................................

... 

 

مية يات يوعملتقنيات التسجيل المحاسبي لنشاط التأمين اإلحاطة بمادة التعليمية : الهدف العام لل
 .............................................................ختاميةلا و إعداد الوثائق الماليةوتسويات نهائية 

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

  تأمين التجاريالنشاط حاطة بخصوصية اإل -1

 سات التأمين لمؤسللعمليات اليومية ا تقنيات التسجيل المحاسبيباإلحاطة  -2

 مينالتحكم في الطرق المحاسبية و الحسابية لتكوين المؤونات التقنية في مؤسسات التأ -3

 الختامية تعلم كيفية إعداد قوائمها المالية -4

 

 

 

 

 مقدمة -1

 دورة نشاط التأمين المعكوسة -2

 التأمين التجاريفي  النشاط  خصائص 2-1

 جمالي إكتتاب العقود و تحديد التسعيرة و القسط اإل 2-2

 تحديد القسط اإلجمالي في فرع السيارات و الفروع األخرى 2-2-1

 تحديد القسط اإلجمالي في فرع تأمين األشخاص 2-2-2

 التسجيل المحاسبي للعمليات اليومية  -3

 تسجيل عمليات اإلكتتاب المباشر 3-1

 و الفروع األخرى فرع تأمين السياراتإكتتاب العقود تسجيل  3-1-1

 شخاصفرع تأمين األإكتتاب العقود  تسجيل 3-1-2

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 حساب وتسجيل المالحق 3-1-3

 تسجيل اإلكتتاب الغير مباشر 3-2

 تسجيل القبول و التنازل في إطار التأمين المشترك 3-2-1

 تسجيل القبول والتنازل في إطار إعادة التأمين 3-2-2

 حساب وتسجيل التعويضات  3-3

 تسجيل التعويضات في فرع السيارات و الفوع األخرى 3-3-1

 تسجيل التعويضات في فرع تامين األشخاص 3-3-2

 حساب وتسجيل الطعون 3-4

 عمليات الجرد -4

 تسجيل المؤونات التقنيةحساب و  4-1

 الختامية القوائم الماليةإعداد  4-2

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20 %50

جزئيامتحان     

 أعمال موجهة  

 أعمال تطبيقية  

فرديمشروع الال    

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(  

 (Quizz)استجواب  10 %25

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة 5 %12.5

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  5 %12.5  

 المجموع  100%
 

 

 طرق التقييم
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:المرجع األساسي الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2010الجزائر  ليمحاسبة التأمينلت وفق النظام المحاسبي الما المجلس الوطني للمحاسبة   

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

 
 

 

تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول  

 األسبوع الثاني  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس  

 األسبوع السابع االمتحان الجزئي 

 االسبوع الثامن  

 االسبوع التاسع  

 االسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثاني عشر  

عشر االسبوع الثالث امتحان نهاية السداسي   

 - االمتحان االستدراكي 

 

 : أستاذ)ة( األعمال الموجهـــة                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 مرتقبالزمني ال المخطط

 المصادر والمراجع
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 تخصص ...........................................شعبة...........................من السنة.............نحن طلبة الفوج

ادة م،نشهد أننا اطلعنا على منهاج ...........................................................
 لى ذلك :    عمضاءاتنا  إيلي ا و على كيفية التقييم ، و فيم....." ............................................."..........
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