
 

 

  تحت إشراف:

 بن فرحات ساعدد. أ. 

  يف العلوم االقتصادية مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري
 ختصص: إقتصاديات التأمني

 نمذجة تسعير حوادث السيارات
  

   SAA اتللتأمين جزائريةدراسة قياسية على الشركة ال
 – 2004/2013 المديرية الجهوية سطيف للفترة –

  16/12/2015نوقشت بتاريخ: 

  

  لجنــــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــة: 

  
  أ.د. بوعظم كمال 

  أ.د. بن فرحات ساعد

 حاج صحراوي حموديد. 

   أ.د. بوجالل محمد

                  غراب رزيقة  د. 

  أستاذ تعليم عالي 

  أستاذ تعليم عالي  

   محاضر أأستاذ 

 أستاذ تعليم عالي  

         محاضر أ      أستاذ 

   1جامعة سطيف 

  1جامعة سطيف 

  1جامعة سطيف 

  جامعة المسيلة

               1جامعة سطيف 

 رئيســـــــــــــــــــــــــــا

 مشرفـــــا ومقــــــــررا

 مناقشـــــــــــــــــــــــــا

  مناقشـــــــــــــــــــــــــا

  مناقشـــــــــــــــــــــــــا

 4120/5201السنـة الجـامعية 

  
  البة: ن إعداد الطم

  صالحي  شھرزاد

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -1سطيف–جـامعة فرحـات عباس 
  كليـة العلـوم االقتصاديـة، التجارية وعلوم التسيير

  العلوم االقتصاديةقسم 
  
 



 
 

 

 



  

  إهداء 

  

  أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع للوالدين الكرميني، لكل العائلة الكرمية، 

 لكل األصدقاء، لكل من متىن يل اخلري.



 شكر وتقدير

احلمد  ،ا العملأشكر اهللا الذي لوال توفيقه يل وتسخريه من وما يساعدين ملا متكنت من إجناز هذ
.والشكر لك ريب  

أستاذي يف خمتلف األطوار  بن فرحات ساعدمث أتقدم بالشكر لألستاذ املشرف األستاذ الدكتور 
مقياس اإلحصاء الوصفي، السنة الثانية مقياس االحتماالت،  اقتصاديةباجلامعة (السنة األوىل علوم 

؛ أشكره ) ليكون املشرف على مذكرة املاجستريالسنة األوىل ماجستري مقياس أدوات البحث العلميو 
على حسن تعامله معي  ،على قبول اإلشراف على إجناز هذا العمل، على نصائحه وتوجيهاته القيمة

    ومع كل الطلبة؛  

  أعضاء اللجنة املناقشة لقبوهلم تقييم هذه املذكرة وإثرائها بآرائهم القيمة؛ األساتذة

  ساعدين باملراجع وبتوجيهاته القيمة وكذا مراجعة املذكرة؛األستاذ أوغليسي حمند آكلي الذي 

  بلموهوب خدجية اليت ساعدتين بالتوجيهات القيمة وكذا مراجعة املذكرة؛ والصديقة األستاذة

فيما يتعلق باجلوانب الرياضية  من قسم الرياضياتاألستاذة قريش صونية  و عبد اجمليد األستاذ عقون
  ؛R برنامج وكذا

م يل و  هيل عملية احلصول تسعمال املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف على مساعد
 عبد النور،سفيان،  كال من مجال، كيشو،على البيانات الضرورية إلجناز هذه املذكرة وأخص بالذكر  

العمال على بعض مصلحة التأمني على السيارات؛ أيضا أشكر  نصر الدين، وكل باقي العمال
  قدموا يل التوجيهات القيمة طوال فرتة الرتبص لديهم؛ الذينمستوى الوكاالت التابعة 

  مؤلفي املراجع املستعملة يف إعداد املذكرة؛

زمالئي طلبة و  هاجرطه، حممد، على إمتام هذه املذكرة شكر لكل من ساعد وأخريا أتقدم جبزيل ال
 كل من ساهم ولو بكلمة تشجيعية.لو  2011ماجستري اقتصاديات التأمني دفعة 
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  مقدمة:

صيب ممتلكاته، تصيبه مباشرة يف جسده، ومنها ما تيف حياته مجلة من األخطار منها ما  اإلنسان يواجه
معنوية يسعى إىل تفاديها أو مادية و ينجم عن حتقق هذه األخطار خسائر نها ما تصيب الغري مبسؤولية منه، و وم

ا، وهلذا  ، فكر يف طريقة لتحقيق ذلك متثلت يف التأمني على األخطار القابلة للتأمني منها فإنهالتقليل من حد
مقابل مبلغ من املال  األخطار وذلكهاته حتقق اخلسائر النامجة عن  ملعلى حت وذلك بالتعاقد مع شركة التأمني

  يدفعه كقسط أو اشرتاك.
ملا يساهم به يف التنمية قطاعات اقتصاديات الدول حيتل مكانة مهمة ضمن قطاع التأمني  هذا ما جعل

سنة  %6.3وملا ميثله من نسبة معتربة يف الناتج الداخلي اخلام، اليت بلغت بالدول املتقدمة  ،االقتصادية واالجتماعية
 1440أما رقم األعمال يف اجلزائر قدر بــــ مليار دوالر، 4640بـــــ  2013. فاملبلغ العاملي لألقساط قدر سنة 20131

  عامليا بعد قطر ولبنان. 67بذلك احتلت املرتبة  وتكون، من نفس السنةمليون دوالر 
أهم  التأمني على السياراتيقسم التأمني إىل قسمني: التأمني على احلياة والتأمينات العامة، حيث حيتل 

فرع ضمن هذه األخرية وذلك ألسباب هي: إجباريته من طرف السلطات وكذا تطور حظرية السيارات، هذا ما 
ذا الفرع التأميين مما كان احملفز لشركات التأمني لعرض اخلاص رفع يف رقم األعمال الرفع يف عدد املؤمنني وبالتايل 

بني شركات التأمني وذلك من خالل التنوع يف الضمانات  عقود لتأمني السيارات، اجنر عن هذا خلق التنافسية
ومن ناحية أخرى فإن التوسع يف حظرية السيارات اجنر عنه أيضا  هذا من ناحية؛املعروضة وكذا التنافسية السعرية، 

تسجل سنويا عشرات اآلالف من حوادث السري ملتهمة  يف اجلزائرالكبري يف عدد احلوادث، فالطرقات  االرتفاع
اية  ،لك موارد بشرية كبريةبذ قدر عدد حوادث  2013فحسب اإلحصائيات املقدمة من طرف الدرك الوطين يف 

أصيبوا بإعاقة، باإلضافة إىل فرد  3500جرحى إضافة إىل  4912وفاة و 3784حادث، اجنر عنه  27544السري بــــ
على شكل يار دينار سنويا، وهو ما يظهر مل 100قدرات مالية هائلة (أضرار مادية بعشرات املاليري) تصل إىل 

النامجة هذه احلوادث لدى خمتلف شركات  املادية والبشرية اآلالف من امللفات املطروحة للتعويض عن األضرار
  .هذه الشركاتالتأمني وترمجتها بأموال ضخمة على عاتق 
جتد نفسها بني أن حتظى  من خالل حمفظة التأمني على السيارات لديهامن خالل هذا فإن شركة التأمني 

لكي حتافظ  ظل ارتفاع عدد احلوادث، وعليه برقم أعمال مرتفع غري أنه مهدد بالتنافسية والتعويضات املرتفعة يف
الشركة على وجودها وحتقق اهلدف من وجودها باعتبارها شركة رحبية عليها أن تبحث عن سعر حدي أي أمثلي 

  للمنتج التأميين يضمن هلا ذلك.
قطاع التأمني بشكل عام يعاين من عشوائية حتقق األخطار هذا ما يضع شركات التأمني يف موضع غري أن 

واجهها تقوم على نظرية االحتماالت يف حساب اخلسائر اليت ت فهي تعتمد سبل احتمالية عدم التأكد، وعليه

                                                            
1  Swiss Re, SIGMA,  “World insurance in 2013: steering towards recovery”, N°3, 2014. 
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على رأسها العامة، يف التأمينات د يزيد عدم التأك؛ و سعر املنتج وهو ما يعرف بالقسطعلى أساسها حتسب اليت و 
من إمجايل منتجات التأمني يف اجلزائر  %58تأمني السيارات الذي حيتل أكرب نسبة ضمن باقي منتجات التأمني (

	 .1)مليار دينار 66.11مبا يعادل حوايل  2014سنة 
 استعمال السيارة، )la puissance(يقوم نظام تسعري السيارات يف  اجلزائر أساسا على قوة السيارة 

)usage(الصنف  (الشمال أو اجلنوب)، ، املنطقة اجلغرافية)genre( التغرمي-ونظام املكافأة )Bonus-malus( 
  للمسؤولية املدنية.

املشكل الرئيسي يف تأمني السيارات يف اجلزائر هو مستوى األقساط املتدين واقرتابه من مستوى التكلفة 
تكاليف التعويضات، وأيضا بفعل املنافسة، فكما تكون املنافسة على الضمانات تكون التقنية وذلك بفعل ارتفاع 

  التسعري.انب أيضا على السعر، هذا ما يؤدي بنا إىل االهتمام أكثر جب

 modèle aمنوذج حدي للتسعري يقوم على خصائص املؤمن هلم ( حنن نقرتح يف هذه الدراسة بناء

prioriحجم اخلسائر النامجة عن هذه احلوادث ( )، عدد حوادث األفراد وكذاmodèle a posteriori( فبتعديل ،
   .ن يتحقق التوازن املايل، يف هذه احلالة املؤمِّ األقساط مبا يتناسب وحجم اخلسائر اليت يتسبب فيها كل مؤمن له

  طرح اإلشكالية: .1
السيارات يف اجلزائر من خالل نظام من خالل ما سبق تطرح إشكالية حتليل نظام التسعري يف التأمني على 

النامجة عن حتقق  تتحملها شركات التأمني قد اليتاحتمال اخلسارة الطريقة الوحيدة لتفادي ف ،دي للتسعريح
يقة بالقانون الذي احلوادث أو بعبارة أخرى املعرفة الدقهذه هو املعرفة الدقيقة بطريقة حتقق  حوادث السيارات

صول إىل التوزيع أيضا الو باإلجراءات الوقائية الالزمة، و كذا املسببات هلذه الظاهرة للقيام و  ،(التوزيع) تتحقق وفقه
طلق ميكن من هذا املن ،وهو ما يطلق عليه بالنظام احلدي للتسعري ، أو التسعري األمثل للخطرالعادل للخسارة
  :التايل ل الرئيساستساغة السؤا

  ؟ االسيارات في الجزائر حديًّ  حوادثهل نظام تسعير 
أســــــــــئلة فرعيـــــــــــة أخـــــــــــرى تـــــــــــدور  ويشـــــــــــتق مـــــــــــن صـــــــــــميم هــــــــــذا الســـــــــــؤال الـــــــــــرئيساألســــــــــئلة الفرعيـــــــــــة: 

  :هيوتتمحور الدراسة شكال ومضمونا وحتليال يف اإلجابة عليها و 

	ما هي العوامل املؤثرة على تردد حتقق حوادث السيارات يف اجلزائر؟ -

	اخلسائر النامجة عن حتقق حوادث السيارات يف اجلزائر؟ما هي العوامل املؤثرة على مبالغ  -

	حوادث السيارات يف اجلزائر؟ ترددكيف يتوزع  -

                                                            
1  Revue  de  l’assurance  No  7, Septembre à Décembre 2014, de CNA,  p.62, 

http://www.cna.dz/content/view/full/78/%28mode%29/note, 18/03/2015, 23:18. 
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	كيف تتوزع مبالغ اخلسائر النامجة عن حوادث السيارات يف اجلزائر؟ -

تطـــــــــرح يف مثـــــــــل هـــــــــذه الدراســـــــــة إىل طـــــــــرح مجلـــــــــة مـــــــــن  إلجابـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذه األســـــــــئلة الـــــــــيتتقودنـــــــــا ا
 ا لدراستنا هذه.الفرضيات اليت ستكون منطلق

  فرضيات الدراسة: .2
  :عامة تقوم هذه الدراسة على فرضية الفرضية العامة:

  تسعير حوادث السيارات في الجزائر غير حدي.نظام 

 الفرضيات:  هذه الفرضية وجب جتزئتها إىل مجلة من  أكد منلتل

ل من العوامل: السائق، تتأثر بك يف اجلزائر ادث ومبلغ اخلسائر)و (عدد احل حوادث السياراتحتقق ظاهرة  -
 ؛السيارة واحمليط اخلارجي

 )؛السالب  حتقق حوادث السيارات يف اجلزائر قانون بواسون املختلط (قانون ثنائي احلدتردد يتبع  -

   .)gamma(يتبع توزيع قاما  يف اجلزائر مبلغ اخلسائر النامجة عن حتقق احلوادث -
  أهمية الدراسة: .3

عن طريقه نتمكن من  الذي ،األجنعالنموذج  ية التطبيقية فهو حماولة الختيارالناح تظهر أمهية املوضوع يف
 جياد توزيع ظاهرة حوادث السيارات،ذلك عرب إالية حلوادث السيارات يف اجلزائر، و الوصول إىل التسعرية األكثر فع

اليت متثل املتغريات عوامل اليت تكون املسببة للخطر و المجلة من ة بني حتقق احلادث كمتغري تابع و العالقة السببي
دف الوصول إىل التسعري األمثل. فنظرا لتمايز أسباب حتقق احلادث واختالف  كذااملستقلة و  معرفة ثقل كل منها 

اإلجراءات املتبعة مل ختفف من حدة احلوادث، ؤمن هلم من حيث حتقيقهم للخطر، ونظرا ألن مجلة القرارات و امل
تم بالتعريف باملتغريات املسببة للحادث ، وهلبل بالعكس فإن عددها هو يف تزايد ذا كان من األمهية إجراء دراسة 

هو األقل حتقيقا للخطر يف حني و لتمييز بني العمالء، أي املؤمن اجليد ل مسامهة كل متغري يف حتقق احلادثومدى 
تغريات املؤثرة على مبلغ اخلسائر ومدى مسامهة كل متغري ، وكذا املأن املؤمن السيئ هو األكثر حتقيقا للخطر

   لتشكيل التسعرية املثلى.
السعر يف تظهر لنا األمهية البالغة اليت يكتسبها تسعري منتج التأمني، ذلك أن أي سوء تقدير وعليه 

  القدرة التنافسية.يف املناسب يضع مؤسسة التأمني يف مشاكل إما عدم املالءة أو خفض 
  :لدراسةهدف ا .4

دف الدراسة إىل الوقوف على نواقص هذا الفرع التأميين والسعي إىل بلورة اقرتاحات لتحسني الوضع 
تكون هناك عالقة تناسبية بني القائم من خالل إجياد منوذج حدي لتسعري حوادث السيارات يف اجلزائر، حبيث 

  .املؤمن له والسعر املطبق عليه
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 تحديد المفاهيم: .5

  ؛اخلطر املؤمن عليه: ونعىن به احلادث -
 املقدمة من طرف شركة التأمني إثر حتقق اخلطر املؤمن عليه. عويضات: جممل التةر اخلسا -

هذا النوع من الدراسات كان مصدر اهتمام الكثري من الباحثني الذين تطرقوا إىل  الدراسات السابقة: .6
  بعض اجلوانب املشرتكة مع هذه الدراسة منها:

يف ظل سوق  دي لتأمني السياراتمنوذج تسعري ححول  	Olfa N. ghali	دراسة  :األولىالدراسة  -
هذا البحث يف حتليل نظام تسعري تأمني السيارات التونسي باالستعانة بالنموذج احلدي، ، متثلت إشكالية 1مقننة

	وألجل ذلك استعملت الباحثة منوذج تسعري يقوم على خصائص قبلية وبعدية.

من سوق تأمني السيارات  % 7متت الدراسة على مستوى شركة خاصة تونسية مهمة تستحوذ على 
مالحظة موزعة  46337، أما العينة املستعملة يف الدراسة فكانت عبارة عن 1995-1990خالل الفرتة  ،التونسي

  سنويا على نفس الفرتة.
تقدير أمهية العوامل انطالقا من هذه العينة وباالستعانة بنماذج العد (بواسون وثنائي احلد السالب) مت 

 )Bonus-malus( التغرميكافأة و امللسنوية، وكذا تشكيل جداول املفسرة حلوادث السيارات انطالقا من املعطيات ا
  دية.احل

املكافأة لتسعري التونسي ونظام نظام اكل من   م حدية أما النتائج املتوصل إليها كانت عبارة عن برهنة بعد
ذات  )l’usage(واالستعمال  )puissance( جد متغريات أخرى إضافة إىل القوة، والدليل على ذلك أنه تو التغرميو 

	معنوية ومفسرة لعدد احلوادث.

، 2تأمني السيارات، حول دراسة التسعري والتقسيم يف onnetGuillaume Gدراسة لــــ  :الدراسة الثانية -
حول أعمال  تالدراسة كان ، وهي شركة تأمني فرنسية،Mutant d’ Assuranceعلى شركة هذه الدراسة  متت

بأخذ كل عقود التأمني على السيارات واليت هلا على األقل يوم ضمان واحد  وذلك 2008الشركة خالل السنة 
	نفس السنة.ئر املسجلة خالل اخلسا ، ويف املقابل2008خالل السنة 

وتصحيح البيانات واستعمال التحليل العاملي مث بناء النماذج لكل من عدد  معاجلة تيف هذه الدراسة مت
احلوادث ومبلغ اخلسائر بشكل منفصل باالعتماد على النماذج اخلطية املعممة وباستغالل النماذج التالية: منوذج 

Poisson ،quasi Poisson وgamma.  
	

                                                            
1 Olfa N. ghali, " Un modèle de tarification optimal pour l’assurance automobile dans le cadre d’un marché 
réglementé : application à la Tunisie", cahier de recherche 01-09, Décembre 2001, École des Hautes Études 
Commerciales (HEC) Montréal. 
2 Guillaume Gonnet,  "Etude de la tarification et de la segmentation en assurance automobile", Mémoire 
présenté devant l’Institut de Science Financière et d’Assurances pour l’obtention du diplôme d’Actuaire de 
l’Université de Lyon, le 27 Janvier 2010, Université Claude Bernard – Lyon 1, Institut de science financière et 
d’assurances. 
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  املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة متثلت يف:أما النتائج 
  بناء منوذج للتسعري يف تأمني السيارات وذلك من خالل املرور مبختلف مراحل النمذجة من مجع

البيانات، تصحيحها، والتحليل العاملي هلا وصوال إىل النمذجة باالعتماد على النماذج اخلطية 
	املعممة؛

  عري السيارات.يف تسالتقسيم عرض منهجية لتحليل        
 Olgaو Noureddine Benlagha ، Michel Grun-Réhommeلـدراسة  الدراسة الثالثة:  -

asechkoVA. ،متت هذه الدراسة على عينة مشكلة من 1 يف التأمني على السيارات حول منذجة تردد اخلسائر ،
خالل وذلك عجالت  4بــ  سياحية مالحظة يف شركة تأمني فرنسية، معطيات هذه العينة ختص سيارات 50000

	.2005سنة 
ا من طرف املؤمن له يف هذه الدراسة مت االهتمام  بالعوامل املفسرة لعدد احلوادث ذات املسؤولية املصرح 

للمؤمن، عموما مناذج العد (منوذج بواسون ومنوذج ثنائي احلد السالب) تستعمل يف منذجة تردد احلوادث؛ لكن يف 
د كبري من املؤمن هلم ليس لديهم أي خسائر مسجلة يف فرتة التأمني (سنة)، فهذه القيمة حمفظة التأمني عد

ا، ومن أجل اإلملام بأمهية هذه القيم املعدومة  الصفرية قد تعين إما عدم حدوث خسارة فعال أو عدم التصريح 
املتغريات املفسرة لرتدد  ،ZINB و ZIPتمع موضوع الدراسة مت استعمال مناذج وكذا عدم التجانس يف اجمل

      اخلسائر هي نفسها يف مناذج العد الكالسيكية باستثناء أن اختيار العقد الذي يوحي بأثر االختيار املضاد 
 ).selection adverse ( العكسيأو 

  نتائج هذه الدراسة فكانت مرتبة كالتايل:أما عن 
 النتائج املتعلقة بنموذج بواسون ومنوذج ثنائي احلد السالب؛ 
  النتائج املتعلقة بنماذجZIP وZINB؛ 
  .املقارنة بني النماذج 

من منوذج بواسون وثنائي احلد  كالففيما خيص منوذج بواسون وثنائي احلد السالب فقد أظهرت الدراسة أن  
 type deنوع السائق ( : حيث حددت هذه املتغريات بــ وبآثار متقاربة،املعنوية نفس املتغريات  أفرزا السالب

conducteur  أي إن كان املؤمن له هو نفسه السائق أو ال)، ضمان الضرر على السيارة وذلك يف احلاالت
، املكافأة والتغرميصة السيارة وعامل ، عمر رخالثالثة (بإعفاء مهم، بإعفاء متوسط وبإعفاء ضعيف)، عمر السيارة

وكذا  املكافأة والتغرميالتايل:  احتمال تكرار اخلسائر يرتفع تبعا ملعامل كأما عن العالقة بني هذه املتغريات فكانت  
  عمر السيارة، وينخفض تبعا لباقي املتغريات.

                                                            
1 Olga A. Vasechko et al. " Modélisation de la fréquence des sinistres en assurance automobile ", Bulletin 
français d’actuariat, Vol 9, n 18, juillet – décembre 2009, pp 41-63. 
  ZIP : zero inflated Poisson ; 
  ZINB : zero inflated binomial negative.   
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هذا ما جيعل منوذج ثنائي احلد   )sur-dispersionفوقي (  تشتتالدراسة تتميز بغري أن البيانات يف هذه 
  السالب هو األكثر مالئمة مع املعطيات منه عن منوذج بواسون.

ا (أي عدد  سجلة معدوم) فإنه املسائر اخلوكما مت ذكر أمهية املؤمن هلم الذين ليس لديهم خسائر مصرح 
   :والنتائج املستخلصة كانت كالتايل ZINBو : ZIPالصفر فخيمتمت تطبيق مناذج ب

برتدد اخلسائر فإن النتائج هي نفسها كما يف مناذج العد الكالسيكية؛ أما اجلزء الثاين يف اجلزء األول املتعلق 
فإن احتمال اخلسارة يزداد بقدم رخصة السياقة وعمر السيارة ) inflation de zérosتفخيم الصفر (املتعلق ب

  .تغرميالو  املكافأةوضمان الضرر على السيارة بإعفاء متوسط وينخفض تبعا ملعامل 
أنه يفضل  والنتيجة املستخلصة كانت: Vuong للمقارنة بني كل هذه النماذج متت االستعانة باختبار 

  على منوذج ثنائي احلد السالب.ZINBعلى منوذج بواسون العادي، كما يفضل منوذج  ZIPمنوذج 
ائي.  ZINB أخذ ويف األخري ميكن    كنموذج 

اليت ، 1خطر احلوادث يف الطرق احلضرية منوذج قياس حول  Fang Lai-Shuدراسة لــــ  :رابعةالدراسة ال -
إىل إنشاء منوذج لقياس خطر حوادث املرور يف املناطق احلضرية و ذلك باستعمال منوذج  الباحث تطرق فيها
املتغريات املؤثرة على حتقق احلوادث كثرية جدا فقام  ،(Structural Equation Modeling)ة يكلياملعادلة اهل

من ذلك مت حتديد ؛ الطريق الباحث حبصرها يف ثالثة أبعاد: خواص السائق، خواص السيارة، و أخريا خواص
	متغريات الدراسة كالتايل :

بالنسبة لعدد  أي عدد احلوادث اخلطر حتقق نسبةكال من يشمل  ، حادث السرياملتغري التابع: خطر  -
	؛نسبة الوفيات و اجلرحىوجسامة اخلطر وذلك ب، السيارات
	املستقلة تضم كال من :املتغريات  -

  الرخصة ونسبة املشروب؛ : اجلنس، السن، السائقخواص 
  ؛)Traffic volumeوحجم حركة املرور ( خواص السيارة : نوع السيارة

	عرض الطريق، استقامة الطريق،..خواص الطريق : 

قطعة حسب خواص الطريق،  249طريق مقسمة إىل  26تغطية لــ متت بالتايوان وذلك بالدراسة التطبيقية 
 31مت إحضارها من مكتب الشرطة، دامت فرتة الدراسة من الفاتح جانفي إىل غاية البيانات اخلاصة باحلوادث 

  .2003ديسمرب 
ا التأثري األكرب على حتقق اخلطر، أما مواستخلص النتائج التالية: أن كال من البعدين السائق و الطريق هل

  .احتقق احلوادث يبقى دائما بشريالبعد اخلاص بالسيارة فليس ذو معىن، كما خلص أن السبب األكثر تأثريا يف 

                                                            
 inflation de zéros. 
1  Shu‐Fang  Lai,  " The  accident  risk measuring model  for urban  arterials",Takming University of  Science and 
Technology,  Taiwan,  2008.  http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2011/RSS/2/Lai,S‐F.pdf, 
11/9/2012, 16:25. 
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 تحديد موقع الدراسة الحالية ضمن الدراسات السابقة: .7

جيب من خالل عرض الدراسات السابقة ميكن االستنتاج بأنه من أجل منذجة تسعري حوادث السيارات 
لنمذجة ، حيث يتم استعمال منوذج بواسون وثنائي احلد السالب منذجة كل من عدد احلوادث وكذا مبلغ اخلسائر

)؛ لكن ما يالحظ يف البيانات وجود عدد كبري من املؤمن هلم عدد gammaعدد احلوادث، ومنوذج قاما (
احلوادث لديهم معدوم، هذا األخري ميكن أن يكون فعال مساوي للصفر أو ناجم عن عدم التصريح باحلادث من 

  .ZINBو ZIPطرف املؤمن له، وألجل تغطية هذه احلالة نستعمل مناذج 

  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف عدة نقاط نلخصها: يزاتتم وعليه
: متت الدراسات السابقة يف الدول الغربية كفرنسا، تايوان، ودول عربية من حيث بيئة العمل  -

تم ببيانات متواجدة باجلزائر(تونس). بينم  .ا الدراسة احلالية 
دف الدراسة احلالية لنمذجة تسعري حوادث السيارات وذلك باألخذ من حيث األهداف  -  :

وذلك خالل فرتة زمنية بعني االعتبار كال اجلانبني، أي عدد احلوادث وكذا مبلغ اخلسائر، على 
تأخذ يف عني االعتبار جانبا واحدا  إما خالف الدراسات السابقة اليتعلى  2013إىل  2004من 

   ، أو أن يكون هدفها فقط معرفة أسباب حتقق احلوادث.الل سنة واحدة، أو تكون خيف الدراسة
 لدراسة: هيكلة ا .8

فصلني، الفصل  جزئني، جزء نظري و آخر تطبيقي، حيث يتضمن اجلزء األولتتضمن هذه الدراسة سوف 
والذي ، األول يشتمل على املفاهيم األساسية حول التأمني بشكل عام والتأمني على السيارات بشكل خاص

، أما يشكل بوابة للدراسة احلالية فقبل التطرق إىل التسعري جيدر التعريج أوال على التأمني على السيارات كمفهوم
 الفصل الثاين فيضم املفاهيم األساسية حول تسعري منتج تأميين وعرض ملختلف مناذج تسعري حوادث  السيارات

على منذجة تسعري حوادث السيارات عبارة عن ، الذي هو بشكل نظري ليتم تطبيقها ميدانيا يف اجلزء املوايل
تعريف بالشركة موضوع العليه فهذا اجلزء يتضمن و مستوى املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف، 

  وإنشاء النماذج وصوال إلجياد التسعري احلدي. ، حتليلهاالدراسة مث عرض البيانات اجملمعة
ا ستأما اخلامتة  املتوصل إليها باإلضافة إىل عرض ألهم  النتائج تلخيص جململعبارة عن  كونفإ

  .االقرتاحات املمكنة من خالل هذه الدراسة

 مناهج الدراسة: .9

بتحديد املشكلة مث وضع الفرضيات وبعدها جتميع البيانات  تضبط عملية البحث العلمي مراحل عدة تبدأ
 تعتمد األحباث العلمية على مناهج تفرضها شروطا كثرية التعميمات.وصوال إىل اختبار الفرضيات و مث حتليلها 

أمهها طبيعة مشكلة البحث ومنه تعريف منهج البحث بأنه جمموعة األسس النظرية العلمية اليت يتوقف على 
 اومفاهيمه اوأمهيته اضوء طبيعتهعلى  الدراسةحتقيقا هلدف و  وع معني ملعرفة احلقائق العلمية،أساسها معاجلة موض
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ة الفرضيات ، واختبار صحاواإلملام بكل جوانبه الدراسة، وحىت نستطيع اإلجابة عن أسئلة اوحدوده اوفروضه
  ركزنا يف حبثنا هذا على: مبا يتوفر لنا من بيانات املذكورة سابقا

بية اليت ت العربية واألجنعن طريق استقراء الدراسات واألحباث والكتب والدوريا المنهج االستقرائي -
   ختدم موضوع البحث.

دف مجع البيانات اليت تتوافر عن مشكلة البحث ويف إطار اإلشارة إىل ي وصفالمنهج ال - وذلك 
لتأمني لشركة الوطنية لاملديرية اجلهوية ل منأسباب حوادث املرور سنعتمد على البيانات اليت سوف جنمعها 

  املتواجدة على مستوى والية سطيف. 

  من خالل حتليل البيانات اجملمعة وبناء مناذج التسعري.المنهج التحليلي:  -



 

 ألولاالفصل 
  السيارات تأمين
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 : تأمني السياراتالفصل األول

  تمهيد

من خالل  من االهتمام به،اد تطوره وز ما زاد يف  يعد التأمني تقنية فعالة يف تغطية العديد من املخاطر ذلك
تعد حوادث  مني ملختلف الضمانات.هلم وكذا من خالل عرض شركات التأ الطلب املتزايد عليه من قبل املؤمن

 العاملي؛ستوى املمن أكثر املخاطر شيوعا واليت ينجم عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة وذلك على  السيارات
والزيادة الكبرية يف أعداد السيارات وحتمية استخدامها   ملالتقدم الكبري الذي حلق بصناعة السيارات يف العاف

زيادة اآلثار السلبية املرتتبة على استخدامها وزيادة  إىلكوسيلة النقل األكثر مالئمة أدت بشكل أو بآخر 
ا أو يستخدموها أو لطرف ثالث متضرر نتيجة إصابته  األخطار الناجتة عنها سواء لصاحب السيارة أو ملن يركبو

لكي والذي كان يف بداية القرن العشرين، و  السيارات  ، هذا ما أدى إىل ظهور التأمني علىحادث ما إثرا 
ألخطار من خالل استخدام الغري للسيارة فقد ألزمت ل ناحلكومات حقوق مواطنيها الذين قد يتعرضو تضمن 

   هو ما يعرف بتأمني املسؤولية املدنية.و  أصحاب السيارات بالتأمني اإللزامي الضامن حلقوق اآلخرين
إنشاء منوذج  فاهلدف من هذا الفصل هو اإلحاطة باملفاهيم العامة حول تأمني السيارات، فمن أجل

فهوم وأمهية هذا النوع من التأمينات ذلك أنه ميثل النسبة مللتسعري حوادث السيارات كان من األجدر التطرق أوال 
األشخاص، ويف األخري تكوين األعلى يف القطاع، مث فيما خيص جماالت تطبيقه وذلك من ناحية املضمون وكذا 

  مني السيارات وما يرتتب عنه.عقد تأ

  :على النحو التايلفصل هذا ال مت تقسيموعليه 

   ؛مفاهيم عامة حول التأمني: المبحث األول

  ؛ه، أمهيته وأنواعهمفهومالتأمني على السيارات : المبحث الثاني

  ؛جمال تطبيق التأمني على السيارات: المبحث الثالث

  .عقد التأمني على السياراتالمبحث الرابع: 
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   حول التأمنيمفاهيم عامة : املبحث األول
أمني بصفة عامة، وذلك من خالل عرض أهم املراحل نعرج أوال على التقبل التطرق إىل تأمني السيارات 

ا إىل أن وصل إىل صورته احلالية، عر  ختلف التعاريف ملصطلح التأمني وكذا خمتلف أنواعه والوظائف مل ضاليت مر 
ا، أركان التأمني ويف األخري عقد الت   أمني. اليت يقوم 

  تاريخ وتطور التأمني: املطلب األول

، فهناك من يرجعه إىل العصور القدمية حيث هناك اختالف حول تاريخ ظهور فكرة التأمني بصورة عامة
يتجسد يف رؤية يوسف عليه السالم خالل احلضارة الفرعونية يف مصر، حول ختزين القمح يف سنوات الرخاء 

هذه الرؤية تعرب عن احليطة واحلذر من الوقوع يف املخاطر اليت قد تقع  ملواجهة السنوات العجاف الالحقة،
العصور الوسطى متمثال فيما يعرف بقرض املغامرة البحري اخلاص وهناك من يرجع تاريخ ظهوره إىل ؛ 1الحقا

من  قرضلا هذا م ومع ازدهار املبادالت التجارية تطور12في القرن فبالنقل البحري يف احلوض األبيض املتوسط، 
التاسع  Grégoire كنتيجة لذلك، حرم البابا، و جديد وأعطى الفرصة للمغاالة خبصوص معدالت الفائدة آنذاك

وبالتايل كان  ،ل فائدة املرتفع) وحرم معه قرض املغامرة البحريدم القرض الربوي (مع1234من خالل فتوى يف 
وشيئا فشيئا مت وضع النظام  ،سداد القروض املمنوحةة تكفل هلم لزاما على الصيارفة البحث عن وسيلة مضمون

يف حالة  –ع للتجار بقبول ضمان مالذي مسح بظهور التأمني البحري والذي من خالله يقوم الصيارفة أو جت
إن املكتوب الذي كان جيسد هذا التعاقد  .قيمة السفينة ومحولتها، مقابل سداد مبلغ ثابت مسبقا –اخلسارة 

ا وسيلة إثبات، واملبلغ املسّدد مسبقا يدعى القسط (Police( يدعي وثيقة  يف تلك الفرتة مل ،)Praemium) أل
يعود أول عقد تأمني حبري إىل سنة ا مبجرد انتهاء الرحلة املؤمنة. توجد الكثري من العقود التأمينية ألنه يتم متزيقه

  .2اإليطالية "جنوه"يف مدينة  1347

ى وظهور أنواع جديدة م مع ظهور املدن الكرب 17يف القرن كان صورته العصرية  أما عن ظهور التأمني على 
ر أسس حساب االحتماالت اليت أعطت دفعة قوية لقيام نظام التأمني و ظهساعد على ذلك كما   ،من املخاطر

  التحكم يف قياس املخاطر بدقة والتقدير السليم والصحيح لقيمة القسط.من الدقيق واملعاصر، حيث أمكن 

والذي أتى  1666سبتمرب  5 -2عقب نشوب حريق مهول يف لندن من إجنلرتا يف ظهرت تأمينات احلريق 
كنيسة)، مما أدى لظهور مجعيات لتعويض أضرار احلريق مثل   100مسكن و 13000على معظم بنايات املدينة ( 

أما يف و.م.أ كانت أول شركة سنة   1684،3تأمني احلريق أنشئت سنة  شركةأول هي و  ؛)Fire office(شركة 

                                                            
  .6ص:  ،2008الجزائر،  الجامعية، ديوان المطبوعات ،  "محاضرات في قانون التأمين الجزائريجديدي معراج، "1 

2 François couilbault  et Constant eliashberg,  "Les grands principes de l’assurance", 9éme éd, L’argus, 2009, p.16. 
3 Idem. 
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امللكية  ؤسسةمسيت بامل 5817يف فرنسا أنشئت أول شركة لتأمني احلريق سنة  ، 1"بنيامني فرانكلني"أسسها  1752
  . d’ Assurance Royale Compagnie(2( للتأمني

ولعل  اجملال الربي فكان متأخرا نسبيا يظهر بأن أوىل العقود التأمينية كانت يف اجملال البحري، أما مما سبق
م)، ومنذ ذلك احلني واستعمال عقود التأمني يعرف 1666( أول تطبيق له كان تأمني احلريق كما أسلفا بالذكر

تأمني و تطورا واتساعا، فانتقل تطبيق تلك العقود إىل ضمان خماطر أخرى كالتأمني على احلياة، تأمني املمتلكات، 
  املدنية.املسؤولية 

  التأمني أنواع: تعريف و الثاين طلبامل

   التأمني : تعريفالفرع األول

  :تعريف التأمين لغة .1
تعين األمان والضمان والتكافل؛ أما لفظة اليت  Securusو  Assecuratioأصل الكلمة من املفردة اليونانية 

فهي مصدر للفعل تأمَّن على وزن تفعلل، وأصل كلمة التأمني من أِمن أمنا، فكأنه طلب  العربيةالتأمني يف اللغة 
م بظلم أولئك هلم األمن ﴿قال اهللا تعاىل:  صلي،األمن بإدخال التاء على الفعل األ الذين آمنوا ومل يلبسوا إميا

 فال يأمن مكر اهللا إال القوم أفأمنوا مكر اهللا﴿وقال سبحانه وتعاىل:  سورة األنعام، 82اآلية  ﴾وهم مهتدون
أي الركون  طمأنينة النفس وزوال اخلوف،نه جعله يف األمن، واألمن مبعىن ، وأمسورة األعراف 99اآلية ﴾اخلاسرون

األمن معان عديدة، وأقرب معان التأمني يف املصطلح املايل املعاصر هو إعطاء  إىل الشيء والوثوق به؛ وللتأمني
نشاط جتاري غرضه أن حيصل تأمني األفراد والشركات من بعض ما خيافونه من املكاره مقابل ذلك أن التأمني هو 

  .3عوض مايل

أما التعريف االصطالحي للتأمني  فمصطلح التأمني يدور حول خلق الطمأنينة واألمان من املخاوف، 
  يه فإن:لوع تعريف،فيختلف باختالف املدخل املتخذ لكل 

   

                                                            
 .7ص: ،  2008، دار أسامة، عمان،األردن، 1ط ،"التأمين، (مبادئه، أنواعه)"عز الدين فالح،  1 

2 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit. p. 17. 
 ظر :ان 3 
 .6عز الدين فالح، مرجع سابق، ص: - 
، جامعة 4ع مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،"،  الشركات التأمينية التجارية التعاونية: نحو اتجاھات بديلةيوسف بن عبد هللا الزامل، " - 

  .65ص: ، 2005 ،–سطيف -فرحات عباس
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   :من الناحية القانونية التأمين .2
ضمن العالقات التعاقدية الثنائية اليت تربط املؤمن باملكتتب، فهو عبارة عن عقد من خالله يتعهد يظهر 

 1املؤمن للمكتتب مبنحه األداء يف حالة حتقق اخلطر املؤمن منه، وذلك مقابل قسط أو اشرتاك.

بأنه "عقد يلتزم مبقتضاه أن يدفع املؤمن إىل  2من القانون املدين 619املشرع اجلزائري يف املادة  هيعرفكما 
املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيراد مرتب أو أي عوض مايل آخر يف 

ها املؤمن له حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني يف العقد، وذلك مقابل قيمة أو أي دفعة مالية أخرى يؤدي
  للمؤمن".  

   :من الناحية الفنية التأمين .3
ة وحتمل  يعرف بأنه "عملية فنية تزاوهلا هيئات منظمة مهمتها مجع أكرب عدد ممكن من األخطار املتشا

ا عن طريق املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء، ومن مقتضى ذلك حصول املؤمن هلم حالة حتقق اخلطر  تبعا
  3".على عوض مايل يدفعه املؤمن، يف مقابل وفاء األول باألقساط املتفق عليها يف وثيقة التأمنياملؤمن عليه 

"العملية اليت مبقتضاها ينظم املؤمن عددا كبريا من املؤمن هلم املعرضني ألخطار معينة  هأنب كما ميكن تعريفه
  4وذلك بالتعاون بينهم، ويقوم بتعويض الذين حتقق لديهم اخلطر عن طريق األقساط املتجمعة".

وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية من عمل من أعمال التنظيم واإلدارة، ويعرف أيضا على أنه "
ة للتقليل من درجة عدم التأكد إىل حد مرغوب فيه   5".احلاالت املتشا

ة، التعاون بني املؤمن  :يف عملية التأمني تظهر العناصر التالية التعريفاتمن هذه  جتميع األخطار املتشا
  قوانني اإلحصاء.  هلم، املقاصة،

   :قتصاديةمن الناحية اال التأمين .4
ميكن عن طريقها استبدال خسائر كبرية حمتملة بأخرى صغرية مؤكدة واليت وسيلة اقتصادية يعرف بأنه "

  6تتمثل يف قسط التأمني".

                                                            
1  Yvonne Lambert Faivre, "Droit des assurances", 8éme éd, Dalloz, Paris, 1992,  p.39. 

   .619، المادة رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58األمر رقم  2
  .38:ص، 2003 ،بيروت ،دار بن حزم ،"التأمين وأحكامه" ،سليمان ابن إبراھيم بن ثنيان 3

4 Yvonne Lambert Faivre, op.cit.  p.40.  
  .91ص: ،1980"، مكتبة النھضة العربية،  القاھرة،  –األصول العلمية والعملية–الخطر والتأمين ، "سالمة عبد هللا 5 
  .42ص:، 1999"، الدار الجامعية،  اإلسكندرية، مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية والتطبيقمختار الھانس، "6 
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كما يعرف فريدمان وسافاج التأمني يف مقالتهما "حتليل املنفعة يف حالة املفاضلة بني االختيارات البديلة 
ل حتمل خسارة مالية صغرية مؤكدة ذات املخاطر" بأن "الفرد الذي يشرتي تأمني احلريق على منزل ميتلكه يفض

نزل بأكمله) (قيمة امل (قسط التأمني) بدال من أن يبقى حمتمال مزجيا من احتمال صغري خلسارة مالية كبرية
  1.واحتمال كبري بأن ال خيسر شيئا، ذلك يعين بأنه يفضل حالة التأكد عن حالة عدم التأكد"

استبدال اخلسائر االحتمالية بأخرى أكيدة، اخلسارة بأن عملية التأمني تتمثل يف ظهر ومن هذه التعريفات ي
  املؤكدة الناجتة عن عقد التأمني واملتمثلة يف القسط تكون دائما أقل بكثري من اخلسارة االحتمالية يف حالة حتققها.

) J.Hémardالفرنسي ( الربوفيسوروضعه التعريف الذي تلك املفاهيم هو  ثركغري أن التعريف الشامل أل
 -نظري دفع مبلغ معني هو القسط-التأمني هو عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني وهو املؤمن له " ويف نظره:

من الطرف اآلخر وهو املؤمن الذي يأخذ على عاتقه   غريه يف حالة حتقق اخلطرعلى تعهد لصاحله أو لصاحل
  2.ء"جمموعة األخطار وجيري املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصا

(هذا األخري  ،فيظهر من خالل هذا التعريف أن التأمني عملية تقوم بني طرفني أو أكثر املؤمن واملؤمن له
يف تأمني املسؤولية هو احلال خيتلف عنه كما يف بعض األحيان يكون هو نفسه املستفيد، ويف أحيان أخرى 

، حيث يتعهد املؤمن بالتعويض يف حالة حتقق اخلطر موضوع التأمني مقابل قسط يدفعه املكتتب، وذلك املدنية)
  : اخلطر والقسط والتعويض واملقاصة.التالية عناصرال كال منفعملية التأمني تشمل  ، يف إطار منظم بقواعد تقنية

أنه بالنسبة للمؤمن عملية منظمة يتم من اغة تعريف للتأمني صميكن است السابقة التعريفاتمن كل هذه و 
ا وإجراء املقاصة بني املؤمن هلم يف حالة حتقق  ة، مث جتميع األقساط اخلاصة  خالهلا جتميع األخطار املتشا

اخلسارة  حيث أن الية بأخرى أكيدة،استبدال اخلسائر االحتمأما بالنسبة للمؤمن له فإن التأمني يعين  اخلسائر؛
كل ذلك يتم وفقا   ؛املؤكدة واملتمثلة يف القسط تكون دائما أقل بكثري من اخلسارة االحتمالية يف حالة حتققها

  .قوانني اإلحصاءل

   التأمني أنواع: الثاين فرعال

العميل أو املؤمن له، وكل باشرة وذلك حسب العالقة مع املغري مينات إىل التأمينات املباشرة و تقسم التأ
 قسم من هذين القسمني يقسم بدوره إىل أقسام فرعية.

  تقسم التأمينات املباشرة إىل تأمينات األضرار وتأمينات األشخاص. التأمينات المباشرة: .1

                                                            
 .88، مرجع سابق، ص:سالمة عبد هللا 1

2 François couilbault  et Constant eliashberg, op.cit. p. 53. 
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را يتعلق مبال املؤمن له تأمينات اليت يكون اخلطر فيها أمهي جممل ال تأمينات األضرار: .1.1
ختضع ملبدأ التعويض، والذي يدل على أن أداء  احلال يف تأمينات األشخاص،وليس شخصه كما هو 

ومنيز  ؛املؤمن ال ميكن أن يتجاوز بأي حال من األحوال اخلسارة احلقيقية امللقاة على عاتق املؤمن له
 فيها نوعني: 

تلكات مني يصيب وبطريقة مباشرة أموال وممأاخلطر يف هذا النوع من الت التأمين على األشياء: -
 ؛شكل ضمان مباشر لألمالكي و، وبالتايل فهاملؤمن له

يهدف هذا التأمني إىل تعويض الضرر الذي حلق الغري يف ماهلم أو يف  تأمين المسؤولية:  -
 .من لهشخصهم والذي كان املتسبب فيه املؤ 

 ، فهياهلدف منها هو دفع مبالغ جزافية يف حالة تضرر شخص املؤمن له تأمينات األشخاص: .2.1
ال ختضع ملبدأ التعويض ألنه من املستحيل تقييم القيمة املالية للنفس البشرية، لكن يطبق عليها 

  تنقسم إىل: ؛)Principe Forfaitaire( املبدأ اجلزايف
واليت تشمل تأمينات األمراض، احلوادث، العجز، مصاريف  :تأمينات األضرار الجسمانية -

 ؛العالج...
 .احلياة؛ يف حالة املوت؛ اإلدخار؛...يف حالة  :تأمينات الحياة -

اك تقسيم آخر للتأمينات املباشرة: تأمينات احلياة والتأمينات العامة، تضم هذه األخرية هن مالحظة:
  تأمينات األضرار املادية واجلسمانية، ومن بني أهم التأمينات العامة التأمني على السيارات. 

 مباشرة:الالتأمينات غير  .2
يعرف التأمني املشرتك من الناحية القانونية أنه اشرتاك عدة مؤمنني لتغطية  المشترك:التأمين  .1.2

نفس اخلطر يف إطار عقد تأمني واحد، حيث يسند تنفيذ وتسيري عقد التأمني إىل أحد املؤمنني 
ني )، يعترب هذا األخري ممثال أو وكيال عن باقي املؤمنني املشرتكl’apériteurويسمى املؤمن الرئيس (

   1يف تغطية اخلطر.
أما من الناحية الفنية فيمكن تعريفه بأنه اقتسام الضمان خلطر كبري بني عدة مؤمنني كل واحد منهم 

املقيد من ) plein de souscriptionحد االكتتاب ( حدوديغطي اجلزء من اخلطر الذي قبله يف 
وذلك بني عدة اخلطر االقتسام وبطريقة نسبية لنفس على يقوم التأمني املشرتك ف 2طرف الشركة.

                                                            
  .03المادة ، 1995جانفي  25المؤرخ  يناتالمتعلق بالتأم 95/07رقم األمر  ،1995مارس  8الصادرة في  13الجريدة الرسمية رقم  1 

2 Yvonne Lambert Faivre,  op.cit. p. 44 . 
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يف املقابل حيصل على نفس النسبة من قسط هذا مؤمنني، كل واحد منهم يغطي نسبة من اخلطر 
    1اخلطر، ويف حالة حدوثه فإنه سيتحمل نفس النسبة من األداء (التعويض).

من املؤمنني بتغطية خطر ما بنسب  يتمثل يف عقد قانوين يلتزم فيه جمموعةأي أن التأمني املشرتك 
م حيصلون على نفس النسب من القسط املدفوع من طرف املؤمن له  حمددة مسبقا، وعليه فإ

  لتغطية هذا اخلطر؛ يشرف على تنظيم هذه العملية املؤمن الرئيس.
 إعادة التأمين: .2.2
مبقتضاه املؤمن أو املتنازل اتفاق يتنازل  ميكن تعريف إعادة التأمني بأنه: إعادة التأمين تعريف -

)cédant) ملؤمن آخر هو معيد التأمني أو املتنازل له (cessionnaireل أو جبزء من األخطار ) بك
  2اليت حتمله؛

عملية عن طريقها تقوم شركة التأمني (املتنازل) بالتأمني على نفسها لدى شركة تأمني أخرى 
  3؛أمني التأمني أو التأمني من الدرجة الثانية(املتنازل له ) معيد التأمني، وهذا ما يسمى بت

اتفاق داخلي بني هيئتني أو أكثر من هيئات التأمني، تقوم اهليئة األوىل بالتنازل عن جزء من كل 
ذلك مقابل أن تلتزم اهليئة األخرى بتحمل نسبة من التعويض عملية تأمينية حتصل عليها اهليئة و 

ر املؤمن ضده يف صورة حادث، يف حني تلتزم اهليئة األوىل املدفوع للمؤمن له يف حال وقوع اخلط
بسداد مبلغ معني للهيئة األخرى، وهو نصيب تلك اهليئة من قسط التأمني، وهذا االتفاق قد 

  4؛ايكون اتفاق مسبق لكل العمليات التأمينية أو اتفاق فوري حسب كل عملية على حد
ت التأمني، تقوم األوىل (وتسمى املتنازل أو املؤمن األصلي) هيئائتني من اتفاق داخلي يتم بني هي

بالتنازل عن جزء أو كل عملية التأمني اليت حصلت عليها للمنشأة الثانية (وتسمى القابلة أو 
األوىل بسداد مبلغ معني للمنشأة الثانية يعرف املتنازل هلا أو معيد التأمني) وذلك مقابل أن تقوم 

قد يقوم معيد التأمني باالحتفاظ بعملية هذا االتفاق مسبق أو اتفاق فوري؛ بقسط إعادة التأمني و 
  5.التأمني املعادة إليه بالكامل وقد يقوم هو األخري بإعادة تأمينها مرة أخرى

ا إعادة التأمني اتفاق داخلي بني املؤمن (املتنازل) ومعيد التأمني (املتنازل له) يتنازل مبقتضاه إذً 
عني يعرف ها للمتنازل له وذلك مقابل مبلغ مأو جزء من األخطار اليت حتملاملتنازل عن كل 

 بقسط إعادة التأمني.
ة  املتخذيرياالتأمني عدة أشكال وذلك حسب املعتأخذ عملية إعادة : أنواع إعادة التأمين -

تأخذ عملية إعادة التأمني حسب املعيار القانوين شكلني  حسب املعيار القانوينف ،لتصنيفه
                                                            

1 François couilbault et Constant eliashberg , op.cit.  p. 61. 
  .40المادة ، 1995جانفي  25المؤرخ  يناتالمتعلق بالتأم 95/07رقم األمر  ،1995مارس  8الصادرة في  13الجريدة الرسمية رقم  2 

3 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit. p.63. 
 .170:ص،  2007، دار الحامد، عمان، 1ط ،"والتأمينإدارة الخطر "شقيري نوري موسى، و أسامة عزمي سالم  4
  420-419ص ص:، 2010المكتبة العصرية،  مصر، ، 1ط "- الخطر والتأمين–"التأمين ورياضياته إبراھيم محمد مھدي  5
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فإن إعادة التأمني يف  ،الذي هو أقدم األنواعفاالختياري و جباري؛ إما اإلختياري و اال سيني إمارئي
وللمتنازل هنا احلرية يف التنازل عن اخلطر (غالبا  ةهذه احلالة تكون على كل وثيقة تأمني على حد

فعملية إعادة أما اإلجباري  ،1ما تكون األخطار الكبرية) وملعيد التأمني احلرية يف القبول أو الرفض
 ة للنسب واألجزاء املتفقاملتضمن) traité de réassurance( التأمني هنا تكون على شكل اتفاقية

 ا.على إعادة تأمينها، ملزمة للطرفني فيما بعد ويف املدة املتفق عليه
نسيب أو الغري يمكن تقسيم عملية إعادة التأمني إىل إعادة التأمني الفحسب املعيار التقين أما 

، %100و  %0 وهو حمصور بني  يف عملية إعادة التأمني النسبية فيوجد معدل تنازل نسيب؛
ة دفع نفس النسبحيث حيصل معيد التأمني على نفس النسبة من القسط وباملقابل فإنه سيقوم ب

ه يعرف كدالة ملبلغ غري أنه يف حالة إعادة التأمني الغري نسيب فإن ؛2أيضا يف حالة حتقق اخلطر
إعادة التأمني وذلك ما يعرف بإعادة التأمني على  اخلسائر املتعلقة بعقود التأمني الداخلة يف اتفاقية

ا إال تبعا  اخلسائر، وهي غري متناسبة مع الضمانات، فإعادة التأمني هذه ال ميكن حسا
  .3ئرالحتمالية اخلسا

لقد اتبع املشرع اجلزائري التقسيم التقليدي من جهة حيث خصص فصوال خاصة للتأمني على  :مالحظة
وأخرى للتأمني من األضرار، ومن جهة ثانية أخذ بالتصنيف القائم على التفرقة بني اجملاالت الكربى األشخاص 

  4للتأمني، اجملال الربي واجملال البحري واجملال اجلوي.

   

                                                            
1 Jean‐François Walhin , "La réassurance ", Larcier,  Bruxelle, 2007,  p.9. 
2 Ibid,  p.11. 
3 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit.  p. 64. 

  .32ص:، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1"، طمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج، " 4 
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 : أنواع التأمني)1.1( الشكل 

  من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق: المصدر        

يوضح الشكل خمتلف أنواع التأمني وذلك حسب العالقة مع الزبون وحسب املشرع اجلزائري، لكن عمليا 
  التقسيم األول هو األكثر استعماال. 

  التأمني وظائف: لثالثا طلبامل
  يؤدي التأمني عدة وظائف خمتلفة تتمثل يف الوظيفة االجتماعية، الوظيفة االقتصادية والوظيفة النفسية. 

  الوظيفة االجتماعية : الفرع األول
 :تتمثل يف

دف ضمان خطر معني، فيقوم كل منهم بدفع قسط أو اشرتاك لتغطية التعاون  - بني األشخاص 
يف تشريعات العمل،  تظهر أيضا الوظيفة االجتماعية ،أحد منهم ميكن أن يتعرض هلا أي اخلسائر اليت

والتأمني االجتماعي وما يرتتب على ذلك من إنشاء مؤسسات للتعويض عن األمراض واحلوادث املهنية 
 1 ؛والشيخوخة والبطالة وغريها من الصناديق اليت تنشأ هلذا الغرض

قيام لدى مؤسسات الضمان االجتماعي والصحي من بني الفوائد الناشئة عن جتميع املبالغ الضخمة   -
بدور هام يف حتقيق التكافل االجتماعي ملواجهة البطالة واملرض والشيخوخة والوفاة وغري هذه األخرية 

  2ذلك من األحداث الطارئة اليت ال بد أن تواجهها األسر.

                                                            
  .14ص:  ،مرجع سابق،[2007]جديدي معراج  1 
  .10، ص:3ج  "،- التخطيط التنظيمالتأمين –"عالم التجارة وإدارة األعمال موسوعة  2 

 التأمني

هل حسب العالقة مع العميل أو املؤمن حسب املشرع اجلزائري  

:التأمينات المباشرة  

تأمينات األضرار -  

تأمينات األشخاص-  

:اشرةالتأمينات الغير المب  

التأمني املشرتك -  

إعادة التأمني-  

 التأمني الربي

ويالتأمني اجل  

بحريالتأمني ال  
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  الوظيفة االقتصادية: الفرع الثاين

  :1 تتمثل يف

النامجة عن حتقق بتعويض اخلسائر احلفاظ على القدرة الشرائية وذلك التقليل من وقع اخلسارة و  -
 األخطار املؤمن عليها؛

ملا يوفره التأمني من محاية وحمافظة على إمكانية القيام باألعمال التجارية وعلى نطاق واسع  -
 ويد عاملة؛عناصر اإلنتاج من رؤوس أموال 

تقليل أو تفادى بعض األخطار والذي يظهر  توفر املعلومات عن طريق شركات التأمني تؤدي إىل -
 ؛جلي من خالل حسوم أقساط التأمني اليت حتصل عليها

جتميع رؤوس األموال، فالتأمني نوع من أنواع االدخار حيث جتمع األقساط املرتاكمة لدى شركات  -
 التأمني؛

 ال؛تنشيط االئتمان ويظهر ذلك من خالل تدعيم املؤمن له أمام دائنه الذي يقرضه امل -
األخطار يف تدعيم التجارة وذلك بتغطية  على املستوى الدويلتتمثل الوظيفة االقتصادية للتأمني  -

إمكانية انتقال التأمني املباشر عن طريق فتح فروع بدول أجنبية، احملتملة خالل املبادالت الدولية، 
عدة بلدان وهذا حبد ذاته وكذا تقنية إعادة التأمني اليت تؤدي إىل توزيع األضرار على اقتصاديات 

 ؛عامل توازن واستقرار
باشرة اليت حتققها عمليات التأمني الدولية، حيث إذا متكنت شركات التأمني املقيمة املغري الفوائد  -

التوسع يف القيام بأعماهلا التأمينية كي تشمل املقيمني خارج هذه الدولة، فإن من يف دولة ما 
قيمون يف اخلارج تشكل بندا هاما من بنود املقبوضات اليت تدفعها األقساط اليت يدفعها املؤمن امل

شركات التأمني هلم عند وقوع األخطار املؤمن ضدها بندا هاما من بنود املدفوعات يف هذا 
  امليزان.

  الوظيفة النفسية : الفرع الثالث
ستقبل، األمر الذي جيعله بالتأمني يشعر بنوع من االرتياح فيما خيص املتتمثل يف األمن فاملؤمن بقيامه 

  يتحلى بروح املبادرة وكذا األمان واالطمئنان من كل الصدف واملفاجآت اليومية.

وميكن أن تتعدى فائدة التأمني املؤمن له إىل الغري كما هو احلال بالنسبة حلوادث املرور وهذا بفضل اتساع 
   2نطاق املسؤولية اليت أصبحت اآلن تشمل العديد من اجملاالت.

                                                            
  .11-9" مرجع سابق، ص ص: - التأمين التخطيط التنظيم–عالم التجارة وإدارة األعمال موسوعة " 1 
  .15]، مرجع سابق،  ص:2007جديدي معراج [ 2 
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ا  التأمني تتجلى لنا األمهية البالغة وسبب توسع استعماله انطالقا من كل هذه الوظائف اليت يتميز 
وتطوره، فهو ميس كل اجلوانب تقريبا ما يتعلق بنفس املؤمن له وماله، مبجتمعه من خالل التعاون وحىت على 

  الصعيد الدويل. 

  عقد التأمني: الرابع طلبامل
  تعريف عقد التأمني : األول الفرع

يعرف عقد التأمني بأنه اتفاق بني طرفني، يتعهد مبقتضاه الطرف األول بأن يدفع إىل الطرف الثاين أو من 
حيدده مبلغا من املال يف حال وقوع خطر معني خالل مدة حمددة، وذلك مقابل أن يدفع الطرف الثاين للطرف 

عها أقل نسبيا من املبلغ الذي يتعهد الطرف األول بدفعه، وذلك األول مبلغا أو عدة مبالغ تكون قيمتها يف جممو 
  1ألن وقوع اخلطر ليس أمرا مؤكدا وإمنا هو حدث احتمايل.

اتفاق بني شخصني فأكثر يهدف إىل إنشاء عالقة قانونية، وينصب على موضوع (أو  هكما يعرف بأن 
قسط أو اشرتاك مقابل التزام املؤمن بأداء مبلغ من وهو اخلطر يلتزم مبقتضاه املؤمن له بدفع  أالحمل) حمتمل الوقوع 

 2املال وقت وقوع اخلطر املؤمن منه.
ريف يظهر بأن عقد التأمني احتمايل، إلزامي، من عقود املعاوضة، استمراري، كما أنه االتع همن خالل هذ

  لتأمني كالتايل:عقد إذعان. وعليه ميكن صياغة خصائص عقد ا

  خصائص عقد التأمني : ينالفرع الثا
 تتمثل خصائص عقد التأمني فيما يلي:

 عقد التأمني عقد احتمايل: ذلك أنه يقوم على موضوع احتمايل والذي هو اخلطر املؤمن منه؛ -
 عقد التأمني عقد معاوضة مبعىن أن كال الطرفني حيصل على العوض ملا قدمه؛ -
يف حالة حدوث اخلطر، ويلزم التعويض للمؤمن له عقد التأمني عقد ملزم للجانبني فيلزم املؤمن بأداء  -

 بدفع أقساط التأمني؛خري هذا األ
عقود املستمرة، ويظهر ذلك من خالل تنفيذ االلتزامات على فرتات متعددة أو العقد التأمني من  -

 دورية؛
  رض شروط يقبلها املؤمن له دون مناقشة.عقد التأمني عقد إذعان فشركة التأمني تف -

  

                                                            
  .27مرجع سابق، ص:" - التأمين التخطيط التنظيم–"عالم التجارة وإدارة األعمال موسوعة  1 
   .619المادة رقم  1975سبتمبر  26من القانون المدني المؤرخ في   75/58األمر رقم  2 
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  عقد التأمني  أطراف: الفرع الثالث

يعد الطرف األساسي يف عقد التأمني وعادة ما يكون املؤمن شركة تأمني مسامهة هدفها  :نالمؤمِّ  .1
فالوكيل  .1هلا مفوضون أو مندوبون أو مساسرةوكالء  إجراء العقد عنها مع املؤمن هلمالربح، يتوىل 

هو أوسع الوسطاء سلطة إذ هو مفوض يف أن يتعاقد مع املؤمن له نيابة عن شركة التأمني،  المفوض
المندوب ذو ويليه  ،، وله أن يعدل يف العقد أو يفسخهويتم التعاقد مباشرة بينه وبني املؤمن له

 ،   العامة املألوفةد بشروط التأمني ، وله أن يربم عقد التأمني مع املؤمن له شرط أن يتقيالتوكيل العام
 وظيفته البحث عن املؤمن له وليس له احلق يف إبرام عقد التأمني مع املؤمن له. السمسارمث يليه 

  :2 يف 04- 06 يتمثل وسطاء التأمني حسب قانون التأمينات رقم :مالحظة
التعيني الوكيل العام للتأمني وهو شخص طبيعي ميثل شركة أو عدة شركات للتأمني مبوجب عقد  -

ذه الصفة؛   املتضمن اعتماده 
بني طاليب التأمني مسسار التأمني وهو شخص طبيعي أو معنوي ميارس حلسابه اخلاص مهنة التوسط  -

  وشركات التأمني بغرض اكتتاب عقد التأمني، ويعد مسسار التأمني وكيال للمؤمن له ومسؤوال اجتاهه.

  املؤمن له :يف غالبا ما جتتمع صفات ثالث  :ن لهالمؤمَّ  .2
 يف وثيقة التأمني؛الطرف املتعاقد (املكتتب) أن يكون  -
 أن يكون الشخص املهدد باخلطر موضوع التأمني؛ -
أن يكون الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمني التعويض يف حالة وقوع اخلطر موضوع التأمني ويف  -

 هذه احلالة يسمى املستفيد.
املستفيد عن املؤمن له  يف شخص املؤمن له، فقد خيتلف جمتمعةلكن قد ال تتوفر هذه الصفات الثالثة 

فاملكتتب قد يكون  التأمني من املسؤولية املدنية، مثال يف تأمني السيارات من املسؤولية املدنية يف ويظهر ذلك جليا
 صاحب السيارة أو السائق يف حني أن املستفيد يكون طرف آخر.

  : أركان التأمنيامساخل طلبامل

 أركان التأمني يف ثالثة عناصر: اخلطر، القسط، مبلغ (أو أداء) التأمني.تتمثل 

  

                                                            
  .70ص:،2003،  منشورات الحلبي الحقوقية، 1"، ط- دراسة مقارنة–عقد التأمين حقيقته ومشروعيته عبد الھادي السيد محمد تقي الحكيم، " 1 
، دار ھومة، 2010طبعة  "- ص التطبيقية واالجتھاد القضائي والنصوص المتممةمع النصو–"المدونة الجزائرية للتأمينات مبروك حسين،  2 

  .160-152الجزائر، ص ص:
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  اخلطر الفرع األول:

"حادث حمتمل الوقوع ال يتوقف وقوعه على إرادة أحد طريف  يتمثل يفيعترب من أهم وأبرز أركان التأمني 
"حادث مستقبلي حمتمل الوقوع ال دخل إلرادة وميكن تعريفه أيضا أنه   ؛1عقد التأمني أو املستفيد يف عقد التأمني

"حادث مستقبلي، غري أكيد، غري تابع بأنه ؛ يعرف أيضا 2وع"ر أحد األطراف يف حدوثه وأن يكون حمله مش
  .3إلرادة املؤمن له؛ قد يكون حادث أكيد ولكن بتاريخ غري معلوم"

من هذه التعاريف ميكن استصاغة التعريف التايل: اخلطر هو عبارة عن حادث مستقبلي، حمتمل الوقوع، 
  ووقوعه مستقل عن إرادة طريف عقد التأمني، ذو حمل مشروع قابل للتأمني. 

  القسط الفرع الثاين:

ا املؤمن له للمؤمن مقابل الضمان املمنوح تلك بالقسطيقصد  له، يدفع يف بداية  "املسامهة اليت يدفع 
"املبلغ من املال الذي يلتزم املؤمن له بدفعه للمؤمن مقابل تغطية املخاطر املؤمن والقسط هو أيضا ؛  4فرتة التأمني"

  .5"هو دائما أساس لتقدير قيمة اخلطر، فإذا ما تغري اخلطر تغري معه القسط بالزيادة أو بالنقصان منها، فالقسط

احلاالت  العناصر التالية: القسط الصايف، العالوات، األرباح، والضرائب الرسوم، ويف بعض سطقيشمل ال
يقر املشرع إضافة نسبة معينة يف شكل مسامهة لبعض الصناديق اخلاصة بالتعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة 

  1971.6عن حوادث املرور الذي أنشئ مبقتضى قانون املالية لسنة 

  مبلغ (أداء) التأمني الثاين:الفرع 

؛ فالتعهد الذي أخذه 7يتفق األطراف على ضمانه مبقتضى عقد التأمني" املبلغ الذي" مببلغ التأمنينعين 
املؤمن على عاتقه يف حالة حتقق اخلطر يقوم على دفع أداء، ويعرب عنه بصفة عامة مببلغ مايل، قد يكون تعويض 

 .8احلياةأو أداء جزايف كحالة التأمني على 

  

                                                            
  .76ص: ،2007"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، نظرية التأمين (المشكالت العملية والحلول اإلسالمية)أحمد محمد لطفي أحمد، " 1 
  .40]، مرجع سابق، ص:2007جديدي معراج [ 2 

3 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit. p. 54. 
4 Ibid, p. 55.  

  .51-50]، مرجع سابق، ص ص: 2008جديدي معراج [ 5 
  .52- 51نفس المرجع، ص ص:  6 
  .54نفس المرجع، ص:  7 

8 François couilbault  et Constant eliashberg,  op.cit. p. 55. 
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  مفهومه، أمهيته وأنواعه التأمني على السيارات: املبحث الثاين

ظرية السيارات من سنة حلاملذهل  فالتزايد، ةمج خسائر تضمن خماطر شىت وينتج عنهاة السيارة اليوم تقياد
هذه النتائج اليت  اليت تتسبب فيها،احلوادث املرورية  جراءناجتة  ألخرى، وما يرتتب عن استعماهلا من نتائج وخيمة

بالرغم من جممل ؛ و اجملتمع ككل ومؤسساته االقتصادية واالجتماعية ال متس املواطنني واألفراد فحسب بل
املتخذة للتخفيف من هذه املخاطر من إصالحات يف قانون املرور، إال أن املخاطر تبقى كبرية  تاإلجراءا

 فلجأ إىل إجبارية التأمني على السيارات وذلك لتخفيفتثقل كاهل االقتصاد ككل، واخلسائر النامجة عن ذلك 
كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب يف عقد تأمني يغطي  يف مادته األوىل: " 74/15 ينص األمرف اخلسائر، أثر هذه

  . 1"لسريلاألضرار اليت تسببها املركبة للغري وذلك قبل إطالقها 

والتعديل الالحق له املتمثل يف القانون رقم  74/15األمر  على على السيارات يف اجلزائر نظام التأمنييستند 
واألحكام الواردة  1995، باإلضافة إىل األحكام اليت وردت يف قانون التأمني لسنة 19/07/1988املؤرخ يف  88/31

  يف القانون املدين ذات الصلة.

  وأخريا أنواعه.، ذكر ألمهيتهوكذا  قمنا بعرض لتعريفهلإلحاطة مبفهوم تأمني السيارات 

  التأمني على السيارات مفهوم: ولاأل املطلب
الذي ميكن تعريفه "بأنه كل و قبل التطرق لتعريف تأمني السيارات جتدر اإلشارة إىل مفهوم حادث املرور 

؛ من هنا يعرف التأمني 2أو وقوفها أو تشغيلها أو على أي صورة كانت"سواء أثناء حتركها حادث تسببه السيارة 
جراء 3""ضمان ملالك السيارة أو من حتت حراسته من رجوع الغري عليه بالتعويض حوادث السيارات كالتايل:من 

  . تد ليكون ضمانا له ألمالكه (السيارة) من الضياع أو اهلالكوقد ميحتقق اخلطر املؤمن منه 
املؤمن بالتعويض للمؤمن له تأمني السيارات بأنه عقد تأمني حمله السيارة يلتزم من خالله كما ميكن تعريف 

  أو املستفيد مبلغا من املال جراء حصول احلادث املؤمن منه.

 مهية التأمني على السياراتأ الثاين: املطلب
فزيادة كثافة ، ةمبا أن تأمني السيارات هو أحد فروع التأمني، بل هو أهم فرع من فروع التأمينات العام

هذا النوع من التأمني، وأصبح ميثل دخال ثابتا لشركات  أقساطالسيارات سنويا مبعدالت مرتفعة رفع من حصيلة 
التأمني اليت تتعامل مع هذا النوع من فروع التأمينات حيث أن حجم األقساط يف هذا الفرع يزيد عنه يف باقي 

                                                            
، المادة 1974جانفي  30المتعلق بإجبارية التأمين على السيارات المؤرخ  74/15رقم األمر  ،1974فيفري  19ادرة في الجريدة الرسمية الص 1 

  .01رقم 
(دراسة  يمدى تغطية التأمين اإلجباري لألضرار الجسدية الناشئة عن حوادث السيارات في القانونين األردني واإلماراتغازي أبو العرابي، " 2 

  .162، ص:2008، أكتوبر 36ع  – ،مجلة الشريعة والقانون"، مقارنة بالفقه اإلسالمي)
  .139]،  مرجع سابق،  ص: 2008جديدي معراج [ 3 
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منها  وذلك على كافة األصعدة االقتصاديالفرع من التأمني هذا ما خيلق من األمهية هلذا ، الفروع العامة
   :حىت النفسياالجتماعي و و 

 النشاط نسبة عالية مقارنة متثل مداخيل شركات التأمني العاملة يف هذا االقتصادي لصعيدعلى اف -
مبداخيلها يف فروع التأمني األخرى، وذلك بالنظر إىل حجم العمليات أمام طلب املستأمنني املتزايد نتيجة 
استعمال السيارة مبختلف أنواعها كوسيلة لنقل األشخاص والبضائع ووسيلة للرتفيه والسياحة. مقابل ذلك تلتزم 

ببها حوادث املرور، وبني العملية واألخرى ميثل شركات التأمني بدفع مبالغ ضخمة للتعويض عن األضرار اليت تس
   1؛التأمني أداة الدخار األموال اليت ميكن توظيفها يف العديد من املشاريع االستثمارية

فالتأمني على السيارات يعترب من أهم الوسائل الوقائية حلماية ضحايا  االجتماعي لصعيدأما على ا-
كما مت إنشاء   ثري من دول العامل جلعله إجباريا،دفعت باملشرع يف ك احلوادث، ولعل ذلك من بني األسباب اليت

  2؛صناديق خاصة لتعويض بعض ضحايا حوادث املرور

حيققه من طمأنينة وأمان لصاحب السيارة يف حالة ويتجلى ذلك فيما  النفسي الصعيدويف األخري على -
   .اليت يتسبب فيها للغريتضرره الشخصي أو األضرار اليت متس املركبة أو حىت األضرار 

  أنواع التأمني على السيارات:الثالث املطلب
تأمني السيارات التكميلي تصنف التأمينات على السيارات حسب الضمانات إىل تأمني املسؤولية املدنية، 

- للسيارات (األسطول ركبات بالوثيقة إىل التأمني الفردي والتأمني اجلماعي؛ وحسب عدد املوالتأمني الشامل
flotte(.  

   تصنيف التأمني على السيارات حسب الضمانات:الفرع األول

املؤمن  ة العقد الذي مبوجبه يؤمن املؤمنيقصد بالتأمني من املسؤولية املدني :ولية المدنيةتأمين المسؤ  .1
له من األضرار اليت تلحق به من جراء رجوع الغري عليه باملسؤولية وذلك بسبب األضرار اليت يلحقها 

ينجم عن الذي ضرر ذلك البدوره بالغري ويعترب مسؤوال عنها قانونا، والضرر املؤمن منه هنا ليس هو 
مني املسؤولية املدنية فالغرض من تأ 3.له بسبب حتقق مسؤوليته التقصرييةدين يف ذمة املؤمن 

 تسببه يف حادث وذلك من جراءهو ضمان املؤمن له ضد األضرار اليت تسبب فيها للغري للسيارات 
سواء تعلق األمر باألضرار اجلسمانية أو من اآلثار املالية النامجة  كليغطي  سيارته املؤمن عليها، فهذا ب

  .ملعنوية اليت تعرض هلا الغرياملادية أو ا
                                                            

  .140]، مرجع سابق،  ص: 2008جديدي معراج [ 1 
  نفس المرجع. 2 
  .47ص: ،2008 الجزائر،،   كليك للنشر، 1، ط "التأمين والمسؤولية المدنيةسعيد مقدم، " 3 
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هو تأمني اختياري وأسعاره تتحدد من قبل شركات التأمني طبقا لشروط  :السيارات التكميليتأمين  .2
ال يشمله  ذيللحادث وال يكل املركبة املسببةهلمني احلماية أويوفر هذا النوع من التفيما بينها  املنافسة

التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية حيث تتعهد الشركة يف حالة وقوع حادث بتعويض املؤمن له عن 
ا وقطع غيارها  األضرار النامجة عن اهلالك أو اخلسارة أو التلف الذي يصيب السيارة وملحقا

 ،اخلارجي أو االشتعالأو االنفجار احلريق ، االنقالب، ولة من احلاالت التالية: التصادماملشم
عن تساقط األجسام  ،لناجتة عن الفعل الصادر من الغرياألضرار ا ،السرقة أو حماولة السرقة ،اعقةالص

اعن األضرار اليت تصيب املركبة املؤمنة أثناء قطرها بسبب  أو تطايرها يتعهد املؤمن كما  ؛عطل أصا
الغري بتعويض املؤمن له عن كافة املبالغ اليت  يف نطاق الشرط اخلاص بتحديد املسؤولية املدنية قبل

تعاب احملاماة وذلك بصفة يف حالة حتقق احلادث مضافا إليها املصاريف القضائية وأدفعها للغري بيلتزم 
الشروط واالستثناءات حسب وثائق التأمني اليت توفرها الشركات   التأمني إىلكما وخيضع  ؛التعويض

  1ل السائق والركاب.كما ميكن توسيع التغطية لشمو 
 2 التكميلي.اإللزامي و  أمنيجيمع هذا النوع من التأمني نوعي الت :الشامل السيارات تأمين .3

  تصنيف التأمني على السيارات حسب عدد الوثائق  الفرع الثاين:

هو عقد تأمني موضوعه سيارة واحدة ميكن أن يشمل كافة الضمانات السابقة،   :التأمين الفردي .1
مني املسؤولية املدنية إلجباريته؛ يهتم هذا النوع من التأمينات باألفراد، يضم فقط تأ كما ميكن أن

 .3فاخلواص املأخوذة هنا بعني االعتبار ختتص بالسيارة وكذا السائق
متثل وثيقة تأمني األسطول للسيارات عقد تأمني يغطي  :(األسطول) التأمين الجماعي للسيارات .2

مبحرك ميلكها نفس الشخص أو تابعة لفرع ما من نفس اجملموعة، أو جمموعة من السيارات الربية 
بق فاخلواص املأخوذة فيه ا؛ يف هذا النوع من التأمني وعلى خالف السمستأجرة يف إطار مدة طويلة

  4بعني االعتبار متس السيارات موضوع التأمني وذلك مهمها اختلف السائقون.

   

                                                            
  .62-61عز الدين فالح، مرجع سابق، ص ص: 1 
  نفس المرجع. 2 

3 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit.  p.194. 
  انظر: 4 

-Lionel Ray , "L’assurance des flottes automobiles –Souscription, tarification, gestion‐", L’ARGUS, 2008,  p.23. 
-François couilbault et Constant eliashberg, op.cit. p.194. 
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  : أنواع تأمني السيارات)2.1(الشكل 

  
   من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق المصدر:

يلخص الشكل خمتلف أنواع التأمني على السيارات وذلك بأخذ كمعيار للتقسيم كال من الضمانات وعدد 
 الوثائق.

 تطبيق التأمني على السيارات جمال: الثالث املبحث
من التأمني ينبغي أوال حتديد جمال تطبيقه من حيث املوضوع، وثانيا جمال  لتحديد جمال ونطاق هذا النوع

  تطبيقه من حيث األشخاص.

  من حيث املوضوع تأمني السيارات تطبيق جمال : األول ملطلبا

  أخرىيتعلق املوضوع بتحديد مفهوم السيارة وتشخيصها من جهة وحتديد األخطار املضمونة من جهة 

  ركبة)مفهوم السيارة (امل :الفرع األول

ا وفق املادة األوىل من األمر  برية ذات حمرك، وما يتبعها من كل مركبة : السابق ذكرها 15-74يقصد 
 فإذا ئع.تعملة لنقل األشخاص أو لنقل البضاكانت املركبة مس سواءً مقطورات وشبه مقطورات، وكذلك محولتها، 
ملزما قبل انطالقها للسري بإبرام عقد تأمني يغطي األضرار اليت تسببها حتقق هذا التعريف يف املركبة يكون مالكها 

  1للغري.

                                                            
  1 جديدي معراج [2007]، مرجع سابق، ص:126.

السيارات تأمني  

عدد الوثائقحسب    الضمانات املقدمةحسب  

  الفردي التأمني

األسطولتأمني   

نيةتأمني املسؤولية املد  

الشاملالتأمني   

التكميليالتأمني   
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اويفهم من  ا وشبه مقطورا  :1مقطورا
صصة لنقل ذات حمرك، وتكون تلك املركبات خماملركبات الربية املنشأة بقصد ربطها مبركبة برية  -

 األشياء؛األشخاص أو 
 كل جهاز بري مرتبط مبركبة برية ذات حمرك؛ -
ة للمقطورات أو نصف املقطورات، مبوجب مرسوم. -   كل آلية أخرى ميكن أن تكون مشا

ا أمشل وأوسع حبيث تشمل مجيع أنواع  استعمل املشرع اجلزائري كلمة مركبة بدال من كلمة سيارة أل
االسيارات ومجيع العربات واآلليات األخرى شريطة أن يكون هلا حمرك، وكما نص قانون التأمني  مجيع  على أ

ت احلصاد واحلفر واجلرافات والرافعات السيارات اخلفيفة مبختلف أنواعها واحلافالت والشاحنات واجلرارات وآال
ة؛ غري أنه استثىن  والعربات املقطورة بواسطة هذه املركبات والدراجات النارية وغريها من املركبات واألجهزة املشا

أما الدراجة اليت ليس هلا حمرك والعربة  .74/15من األمر  3وذلك يف املادة  من ذلك النقل على السكك احلديدية
   2بواسطة احليوانات فال ختضع إللزامية التأمني. اليت جتر

أو املوضوعة حتت حراستها من إجبارية التأمني  ةاستثىن املشرع املركبات الربية ذات احملرك اململوكة للدول
ومن أمثلة السيارات ؛ 15-74من األمر  2وذلك طبقا للمادة  وذلك باعتبار أن الدولة مؤمنة على نفسها بنفسها

للدولة أو املوضوعة حتت حراستها السيارات املخصصة للوزارات واملصاحل التابعة هلا كاألمن الوطين اململوكة 
واجلمارك والربيد وغريها من املصاحل األخرى، وكذا املركبات واآلليات املخصصة لوزارة الدفاع الوطين واملصاحل 

  التابعة هلا.

  : تشخيص املركبةثاينالفرع ال

هي: الصنف،  3ملشمولة بالضمان اخلاص بالتأمني اإللزامي مبجموعة من املواصفاتيتم تشخيص املركبة ا
وبناء على ذلك حترر شركة التأمني وقت توقيع العقد  ؛الطراز، رقم التسلسل، سنة االستعمال ورقم التسجيل

شهادة تثبت التزامها بتغطية األخطار النامجة عن املسؤولية املدنية للمكتتب أو املالك أو احلارس، وتسمى بشهادة 
، إىل جانب املركبة وتشمل هذه الشهادة عند احلاجة)، attestation d’assurance autoالتأمني على السيارة (

ا، مع بيان نوعها وقم تسجيلها حىت ال يكون هناك تداخل بينها وبني مقطورات أخرى؛مق وتتضمن على  طورا
  وجه اخلصوص:

 اسم ومقر وعنوان شركة التأمني؛ -

                                                            
  .184مبروك حسين، مرجع سابق، ص: 1
وان الوطني "،  الديإلزامية التأمين على السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في الجزائرعبد الحفيظ بن عبيدة، " 2

  .20ص: ، 2002الجزائر،  لألشغال القروية،
  127]،  مرجع سابق، ص 2007جديدي معراج [ 3 
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 ؛اسم ولقب وعنوان املؤمن له (املكتتب يف العقد) -
 مدة الضمان ورقم وثيقة التأمني؛ -
 مواصفات املركبة املضمونة وخاصة رقم تسجيلها؛ -
 ختم وتوقيع ممثل شركة التأمني. -

ا  ومتثل هذه الشهادة قرينة قاطعة لضمان شركة التأمني لألخطار اخلاصة بالتأمني اإللزامي للمدة احملددة 
  وللمركبة املعنية باملواصفات اليت ذكرت آنفا يف شهادة التأمني. 

  غري قابلة للضمانوال األخطار القابلة للضمانحتديد : ثالثالفرع ال

 :األخطار القابلة للضمان .1
بب يف حدوثها املؤمن له للغري، والناجتة املادية واجلسمانية اليت يتس تلتزم شركة التأمني بتغطية األضرار 

وبذلك يضمن التأمني يف جانبه اإللزامي مسؤولية املؤمن له سواء كان مصدر  عن حوادث املرور،
ثل يف الكثري من احلاالت يف تصادم سيارة املؤمن له وهذا الضرر املادي يتم يا أو جسمانيا،الضرر ماد

الذي يتجسد يف بسيارة أو جسم آخر ثابت أو متحرك، وبالتايل فهو خيتلف عن الضرر اجلسماين 
نفجارات اليت تسببها املركبة أو ىل األضرار النامجة عن احلرائق واالباإلضافة إ صور العجز والوفاة،
 .1األشياء اليت تنقلها

 : الغير قابلة للضمان األخطار .2
  :2وتشمل األضرار التالية

 األضرار اليت تسبب فيها املؤمن له بصورة عمدية؛ -
 األضرار النامجة بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن اإلشعاعات النووية وأضرار الطاقة الذرية؛ -
 األضرار النامجة عن االختبارات أو املنافسات؛ -
ة حتت حراسة املرآب أو من ميارسون السمسرة وبيع وتصليح األضرار اليت تسببها املركبة املوضوع -

 ومراقبة حسن سري املركبات.
   األشخاصمن حيث تأمني السيارات جمال تطبيق : املطلب الثاين

عن األضرار اليت يسببها  نيص املسؤولاشخاأليشمل جمال تطبيق التأمني من حيث األشخاص كل من 
  بذلك التعويض. ونالضرر من جراء هذا احلادث، ويستحق ميلحقه نص الذياشخحادث املرور، واأل

  
                                                            

  .129-128]، مرجع سابق، ص ص:2007جديدي معراج [ 1
  .130- 129نفس المرجع، ص ص: 2
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  عن الضرر ون: األشخاص املسؤولالفرع األول

  قبل عرض األشخاص املسؤولون عن الضرر جيب توضيح مفهوم كل من اإلذن واحلراسة:          

مفهوم اإلذن: يقصد ذلك الرتخيص الذي يصدر عن املؤمن له لفائدة السائق أو اجلار أو االبن  -
ذه املهمة   ؛باستعمال السيارة، وما يرتتب على ذلك من تصرفات تقتضيها متطلبات القيام 

ا السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه سواء كانت هذه السيطرة مش - روعة مفهوم احلراسة: يقصد 
  أو غري مشروعة.

فئة األشخاص الذين يتحملون التبعية املالية للمسؤولية املدنية من املؤمن له، من تؤول له املركبة  وعليه، فإن
؛ وإذا كان املؤمن له يأيت يف 1بإذن منه، مكتتب عقد التأمني، مث شركة التأمني كضامن للمسؤول عن احلادث

ناجتة عن األضرار اليت يسببها حادث املركبة للغري، فإن شركة التأمني تأيت يف الدرجة األوىل من حيث املسؤولية  ال
الدرجة الثانية بوصفها ضامنة للمؤمن له أو من آلت إليه حراسة املركبة بإذن منه عن رجوع الغري بالتعويض، وإذا 

يا، وهذا وفقا ملا نصت مل يكن مالك السيارة مؤمنا فستتحمل ذمته املالية إصالح الضرر الذي قد يصيب الضحا
جيب أن تغطي املسؤولية املدنية للمكتتب بالعقد  أمني: "إن إلزامية الت2واليت تنص 74/15من األمر  4 عليه املادة

ا حراسة أو قيادة تلك املركبة، ماعدا أصحاب ومالك املركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له مبوجب إذن منه
عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سري املركبات املرائب واألشخاص الذين ميارسون 

ا إليهم نظرا ملهامهم    ."وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق باملركبات املعهود 

  : األشخاص املستحقون للتعويضالفرع الثاين

، والضحية يف هذا تشمل هذه الفئة الضحايا وذوي احلقوق الذين يصيبهم الضرر من جراء حادث مرور
الصدد هو ذلك الذي يستفيد من التعويض نتيجة ضرر أصيب به من جراء حادث سيارة يف حالة بقائه على قيد 

  ه يف التعويض.حملاحلياة، ويف حالة وفاته حيل ذوي احلقوق 

  واجلهات املعنية بدفع التعويضات املستحقة هلؤالء هي يف األساس:

 املعين مالكا ملركبة مؤمنا عليها؛ : إذا كان الشخصشركات التأمين -
هلا، أو  : قد تتوىل الدولة دفع التعويض عندما تكون املركبة املتسببة يف احلادث مملوكةالدولة -

 موضوعة حتت حراستها؛

                                                            
  .132-130]،  مرجع سابق، ص ص:2007جديدي معراج [ 1 
، المادة 1974جانفي  30المتعلق بإجبارية التأمين على السيارات المؤرخ  74/15رقم األمر  ،1974فيفري  19الجريدة الرسمية الصادرة في  2 

  .04رقم 
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: بصورة استثنائية يلتزم هذا الصندوق بتعويض )FGAالصندوق الخاص بضمان السيارات ( -
 :1احلاالت التاليةالضحايا أو ذوي حقوقهم وهذا يف 

 عندما يبقى املسؤول عن احلادث جمهوال؛ 
 عندما يسقط حق املؤمن له املسؤول عن احلادث يف الضمان؛ 
 إذا كان التأمني غري كاف لتعويض الضحية؛ 
 عندما يشرتك يف احلادث عدة مسؤولني يف التسبب يف ضرر واحد.  

  عقد التأمني على السيارات: رابعاملبحث ال
على السيارات هو كباقي العقود التأمينية األخرى ال خيتلف عنها كثريا، حيث كما سبق الذكر عقد التأمني 

 31-88، والتعديل الالحق به املتمثل يف قانون رقم 30/01/1974فإن هذا العقد يستند على األمر الصادر يف 

 .04- 06و 07-95، باإلضافة إىل األحكام الواردة يف قانون التأمني 19/07/1988املؤرخ يف 

  تاخلاصة لعقد التأمني على السياراالشروط الشروط العامة و  :األول طلبامل
  خاصة واليت سنوردها يف هذا املطلب.وأخرى عامة شروط عقد التأمني على السيارات  متيز 

  : الشروط العامة لعقد التأمني على السياراتالفرع األول

    السيارات فيما يلي:تتمثل أهم الشروط العامة لعقد التأمني على 

  موضوع التأمين ومجاله .1

املادية اليت تلحق بالغري أو باملركبة من جراء حادث تكون األضرار يغطي العقد تعويض األضرار اجلسمانية و 
  قد تسببت فيه:

 السيارة املبينة يف الشروط اخلاصة؛ -
 املقطورة؛ األجهزة الربية -
 املقطورات املبينة يف الشروط اخلاصة. -

  الضمان اإلقليميةدود ح .2

  2ال يسري ضمان هذا العقد إال على احلوادث اليت تقع داخل الرتاب الوطين.

                                                            
  .134-132]، مرجع سابق، ص ص:2007جديدي معراج [ 1 

2 Conditions générales « assurance auto », Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 01/MF/DGT/DASS, du 
15/03/2010, p.3.  
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  الضمانات  .3
 : المسؤولية المدنية .1.3

  ، وهو يشمل:1املشرع اجلزائري هاضمان املسؤولية املدنية الذي نص علي تتمثل يف
 ):Responsabilité civile en circulationالمسؤولية المدنية أثناء السير ( .1.1.3

د هلا املؤمن بسبب األضرار اجلسمانية أو املادية اليت ق تضمن شركة التأمني التبعات املادية اليت يتعرض
ضحية أو لذوي احلقوق حىت للكما تضمن الشركة التعويض عن األضرار اجلسمانية   تلحق بالغري أثناء سري املركبة،

  .املسؤول مدنياوإن مل تكن هلا صفة الغري اجتاه الشخص 
 ):Responsabilité civile hors circulationالمسؤولية المدنية خارج السير ( .2.1.3

تضمن شركة التأمني التبعات املادية اليت قد يعرتض هلا املؤمن له بسبب األضرار اجلسمانية أو املادية اليت 
تنقلها وذلك  لحقات واملواد اليتيسببها للغري نتيجة فعل أو حادث أو حريق، انفجار أو سقوط األشياء أو امل

  أثناء توقف املركبة.
غري أن هذا الضمان ال يغطي احلوادث اليت تنجم عن استعمال املركبة املؤمن عليها كمصدر لتوليد الطاقة 

  دف استغالهلا يف نشاط آخر مهما كان نوع النشاط.
 Responsabilité civile garantiesؤولية المدنية (الضمانات المكملة للمس  .3.1.3

complémentaire:(  
ا إذا   تضمن الشركة األضرار اليت تتسبب فيها املركبة املؤمن عليها عند جرها ملركبة أخرى معطلة، غري أ
كانت هي نفسها يف حالة عطل وكانت جمرورة من طرف مركبة أخرى فال يغطي هذا الضمان األضرار الالحقة 

  بالعربات األخرى.
من عليها ذات أربع عجالت فإن الضمان ميتد طبقا للمسؤولية الشخصية للركاب اجتاه إذا كانت العربة املؤ 

م إىل حني خروجهم من العربة املؤمن عليها.   الغري من غري املنقولني وذلك من حلظة ركو
وإذا قاد املركبة املؤمن عليها شخص آخر غري مالكها فإن الضمان ميتد ليشمل التبعات املالية اليت تتعرض 
ذا السائق أو باألشخاص املنقولني، ويكون نامجا  هلا املسؤولية الشخصية لنفس املالك يف حالة حادث يلحق 

  عن عيب أو سوء صيانة يف املركبة يسندان ملالكها.
إذا استعمل املكتتب املركبة املؤمن عليها إلعطاء دروس يف القيادة ألقربائه البالغني السن القانونية المتحان 

 لسياقة.رخصة ا
 
  

                                                            
، المادة 1974جانفي  30المتعلق بإجبارية التأمين على السيارات المؤرخ  15/74رقم األمر  ،1974فيفري  19الجريدة الرسمية الصادرة في  1 

  .13رقم 
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 DASC. Dommage avec au sans( أو دونه تصادمتأمين جميع األخطار إثر  .2.3

collusion :( 
تضمن شركة التأمني املركبة  ):DASC classiqueتأمين كل األخطار الكالسيكي (  .1.2.3

املؤمن عليها يف حالة التصادم مع مركبة أخرى أو جبسم ثابت أو متحرك أو انقالب 
 :1اصطدام مسبق بــــاملركبة عليها دون 

ا  - دفع النفقات اخلاصة بتصليح األضرار اليت قد تلحق باملؤمن عليها أو مبلحقا
 أو قطع غيارها املسجلة يف فهرس الصانع نتيجة هلذا التصادم؛

يار  - كما يشمل الضمان األضرار النامجة عن: سقوط املياه، الفيضانات، ا
  الكوارث األخرى. لاستثناء كبالصخور، تساقط احلجارة وانزالق الرتبة 

معدل  ، كما يقدرسنوات 5: عموما هذا الضمان مينح فقط للسيارات اليت يقل عمرها عن ةمالحظ
 2.%4.5القسط املطبق على هذا الضمان هو 

  ): DASC limitéeتأمين كل األخطار المحدود ( .2.2.3
يكمن يف التعويض، حيث حيمل هذا الضمان نفس خصائص الضمان السابق االختالف الوحيد بينهما 

تضمن شركة التأمني املركبة املؤمن عليها يف حالة التصادم مع مركبة أخرى أو جبسم ثابت أو متحرك أو انقالب 
  املركبة املؤمن عليها دون اصطدام مسبق بــــ:

ا  - دفع النفقات اخلاصة بتصليح األضرار اليت قد تلحق باملركبة املؤمن عليها أو مبلحقا
يف حدود املبالغ احملددة  صانع نتيجة هلذا احلادثيارها املسجلة يف فهرس الأو قطع غ

 واملتفق عليها يف الشروط اخلاصة؛
يار الصخور،  - كما يشمل الضمان األضرار النامجة عن: سقوط املياه، الفيضانات، ا

  تساقط احلجارة وانزالق الرتبة مع استثناء كافة الكوارث األخرى.
  : مالحظة

  سنوات. 10ا الضمان مينح فقط للسيارات اليت يقل عمرها عن عموما هذ
 :3على هذا الضمان كالتايل يف الشركة الوطنية للتأمني يقدر معدل القسط املطبق

  %3,50   من قيمة السيارة؛ %70من القيمة اإلمجالية للسيارة، يف حال القيمة املؤمنة 
  2.85 %   من قيمة السيارة؛ %50من القيمة اإلمجالية للسيارة، يف حال القيمة املؤمنة 
 1.80 %   من قيمة السيارة. %30من القيمة اإلمجالية للسيارة، يف حال القيمة املؤمنة 

                                                            
1 Notes de cours, « assurance automobile », destinées aux futurs chefs d’agence, centre de formation de tizi 
ouazou, Société nationale d’assurance Saa, janfier 2009, pp.7‐8.  
2 Ibid, p.8. 
3 Ibid. p.9. 
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كما جتدر اإلشارة أنه يف حالة االكتتاب يف ضمان كل األخطار بنوعيه فإن شركات التأمني اجلزائرية متنح 
 نا ضمان الدفاع واملتابعة وضمان انكسار الزجاج، أما ضمان السرقة فهو غري متضمن.معه جما

 ):DC » Dommage-collusion »(أضرار التصادم  .3.3
ب الذي ميلكه أو يشغله أو يستأجره املؤمن له بني املركبة املؤمن رآيف حالة التصادم الذي حدث خارج امل

فإن ، 1اهلوية، أو أي حيوان أليف مملوك لشخص معروف اهلويةعليها ومركبة أخرى أو شخص راجل معروف 
دفع تعويض يف حدود املبالغ املتفق عليها يف الشروط اخلاصة من أجل تصليح شركة التأمني تضمن للمؤمن له 
 األضرار النامجة عن هذا التصادم.

 ).1ق رقم (يف الشركة الوطنية للتأمني يظهر يف امللح معدل القسط املطبق على هذا الضمان
  ):BDG » Bris de glaces »انكسار الزجاج ( .4.3

تضمن شركة التأمني مبوجب هذا الضمان تعويض املؤمن له عن كل األضرار الالحقة بالزجاج األمامي 
للمركبة املؤمن عليها نتيجة رمي احلجارة أو احلصى أو أي أجسام أخرى متطايرة يف اهلواء  ةاجلانبياملرايا واخللفي و 
  .3األقساط يف هذا الضمان جزافية ؛2كانت املركبة يف حالة سري أو توقفسواء أ

  تضمن شركة التأمني يف حالة سرقة املركبة املؤمن عليها أو حماولة سرقتها ما يلي: ):Volالسرقة ( .5.3
ا أو حتطمها أثناء حماولة سرقتها باستثناء األضرار غري املباشرة؛ -  اخلسارة الناجتة عن فقدا
 اليت يدفعها املؤمن له مبوافقة من الشركة بقصد اسرتجاعها؛املصاريف  -
كما أن الشركة تضمن الدواليب االحتياطية وكذا امللحقات وقطع الغيار اليت ينص فهرس  -

 4الصانع على تسليمها مع املركبة.
 ):Incendie et explosionالحريق واالنفجار ( .6.3

ا وقطع غيارها اليت ينص عليها  يف هذه احلالة تضمن الشركة األضرار الالحقة باملركبة املؤمن عليها وملحقا
االشتعال فهرس الصانع ويتم تسليمها مع املركبة يف آن واحد، وهذا إذا كانت األضرار النامجة عن احلريق، 

 عن نقل أي مواد متفجرة داخل املركبة املؤمن عليها سقوط الصاعقة واالنفجار باستثناء األضرار الناجتةالتلقائي، 
ا للمؤمن  .5بصفة غري قانونية أو غري مصرح 

 
 
  

                                                            
1 Conditions générales "assurance auto", Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 01/MF/DGT/DASS, du 
15/03/2010, p .7.  
2 Idem. 
3 Notes de cours, "assurance automobile", destinées aux futurs chefs d’agence, centre de formation de tizi 
ouazou, Société nationale d’assurance Saa, janfier 2009, p.10. 
4 Ibid, p.8. 
5 Ibid, p.9. 
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  ):DR » Défense-Recours »(الدفاع والمتابعة   .7.3
تضمن الشركة للمؤمن له يف حدود املبلغ احملدد يف الشروط اخلاصة مصاريف احملامني، التحقيق وكافة 

املدنية للمؤمن له أمام اجلهات القضائية عندما تكون مسؤوليته املدنية حمل متابعة مصاريف الدفاع عن املصاحل 
كما أنه يف حالة حادث الحق باملركبات املؤمن عليها فإن الشركة تضمن ب استعمال املركبات املؤمن عليها،بسب

أو عن طريق القضاء، مجيع املصاريف والنفقات الالزمة للحصول على التعويض من الغري وذلك إما بصفة ودية 
  .1سواء تعلق األمر بتعويضات مادية أو جسمانية

  :2يقدر معدل القسط املطبق يف الشركة الوطنية للتأمني على هذا الضمان كالتايل

 120.00دج يف حالة السيارات السياحية ذات االستعمال اخلاص؛ 
 150.00 دج يف حالة املراكب التجارية املستعملة للنقل اخلاص للبضائع ومراكب النقل العمومي

 للمسافرين أو البضائع؛  
  : (« PTA »)ركاب المركبة .8.3

قبل قرار الفصل بني شركات تأمني األضرار وشركات تأمني األشخاص كان هناك ضمان اختياري متنحه 
يف حدود املبالغ احملددة واملتفق عليها يف الشروط اخلاصة دفع التعويضات يف  الشركة عند تأمني السيارة تضمن

حالة وقوع حادث جسماين للمؤمن له عند صعوده أو نزوله من املركبة املؤمن عليها، وعندما يساهم بصفة جمانية 
ا للسري أو تصليحها يف الطريق   .3يف إعدادا

املركبة املؤمن عليها عربة ذات أربع عجالت يشمل الضمان احلوادث الالحقة باملكتتب  عندما تكون 
  :4عندما يقوم باستعماهلا

ا اإلمجايل باحلمولة عن  - بصفته سائقا أو راكبا ملركبة متحركة ذات أربع عجالت وال يزيد وز
م وليست املر  5,3 كبة املؤمن طن، وال تعود ملكيتها له وال لألشخاص الذين له صلة 

 عليها؛
 بصفته راكب لكل وسائل النقل العمومي عرب الطرق الربية؛ -

                                                            
1Notes  de  cours,  "assurance  automobile",  destinées  aux  futurs  chefs  d’agence,  centre  de  formation  de  tizi 
ouazou, Société nationale d’assurance Saa, janfier 2009, p.10. 
2 Idem. 
3 Conditions  générales  "assurance  auto",  Société nationale   d’assurances  Saa, Visa No  01/MF/DGT/DASS,  du 
15/03/2010, p .10.  
4 Idem. 
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تفيد من الضمان يف الشروط إذا كان املكتتب شخصا معنويا، جيب تعيني املؤمن له املس -
وال ميكن تعيني إال مستفيدا واحدا من امتداد هذا الضمان عن مركبة واحدة مؤمن  ،اخلاصة
  عليها.

حالة حادث مؤمن عليه دفع املبلغ املنصوص عليه يف الشروط اخلاصة، وذلك يف  كما تضمن الشركة يف
  :1احلالة

 الوفاة إذا حصلت فورا أو خالل مدة سنة من تاريخ وقوع احلادث؛ -
من املبلغ املؤمن عليه ميثل  %15سنة مبلغ التعويض حيدد بــــ 16وفاة طفل ال يتجاوز عمره  -

 نفقات الدفن؛
العجز الدائم يدفع للمؤمن له التعويض املنصوص عليه يف الشروط اخلاصة حسب درجة  -

  .لعجزدول اجالعجز احملدد على أساس 

يتم تعويض املصاريف الطبية والصيدالنية يف حدود الضمان املتفق عليها يف الشروط اخلاصة  كما
  :2وتشمل

 مصاريف األطباء واجلراحني وأطباء األسنان ومساعديهم؛ -
 صاريف اإلقامة يف املستشفى أو العيادة؛م -
 املصاريف الطبية والصيدالنية؛ -
 مصاريف األجهزة وترميم األعضاء إصطناعيا؛ -
 مصاريف سيارات اإلسعاف؛ -
 مصاريف احلراسة الليلية والنهارية؛ -
 مصاريف العودة إىل الطبيب يف حالة اقتضى األمر ذلك. -

عند ية ميكن أن مينح له املؤمن تكفال، بصفة استثنائيف حالة عجز الضحية عن دفع هذه املصاريف 
اآلداءات اليت ميكن  االقتضاء تأيت التعويضات املستحقة مبوجب الضمانات السابقة كتكملة لنفس التعويضات أو

أن حيصل عليها املؤمن له عن نفس األضرار من الضمان االجتماعي، أو أي نظام احتياطي مجاعي، وذلك دون 
  من له من املؤمن على مبلغ يتجاوز املصاريف الباقية على عاتقه.أن حيصل املؤ 

                                                            
1Conditions générales "assurance auto", Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 01/MF/DGT/DASS, du 
15/03/2010, p.11.  
2 Idem. 
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حددت مبالغ التعويض والقسط املطبق على هذا الضمان يف الشركة الوطنية للتأمني كما هو موضح يف 
   ).2امللحق رقم (

  (Assistance aux véhicule)النقل في حالة العطل:   .9.3

يف فإن شركة التأمني متنح ضمان  95/07،1املعدل واملتمم للقانون  04- 06من قانون  2طبقا للمادة رقم  
حالة ما إذا كان املؤمن له مسافرا وتعطلت سيارته أو تعرض حلادث فإن شركة التأمني تتكفل عن طريق هيئة 

ته إىل مساعدة بنقل السيارة إىل أقرب مصلح أو إىل غاية منزل املؤمن له، كما ميكن للمؤمن له أن خيتار نقل سيار 
  .2أي مصلح خيتاره لكنه يف هذه احلالة يتحمل الفرق بني تكلفة النقل إىل أقرب مصلح واملصلح الذي اختاره

  :3كما يضمن مايلي

العودة إىل املنزل: حيث أن هيئة املساعدة تنظم وتتحمل حدود املبالغ املتفق عليها يف  -
رافقيه إىل املنزل بإحدى الشروط اخلاصة كافة التكاليف من أجل إيصال املؤمن له وم

 الوسائل التالية:
 سيارة أجرة؛ 
 ؛درجة أوىل يف القطار 
 الطائرة يف درجة اقتصادية؛ 
  سيارة مؤجرة صنفA  أوB  ساعة كحد أقصى. 24ملدة 

  .حيث أن اخليار يف استعمال إحدى الوسائل السابقة يعود لشركة التأمني
فإن تكاليف ذلك ال ميكن أن تتجاوز إكمال السفر: إذا فضل املؤمن له إكمال سفره  -

 بأي حال من األحوال املبالغ اليت تكلف من أجل إعادته إىل املنزل؛
مصاريف الفندق: إذا فضل املؤمن له انتظار تصليح سيارته الشركة تتحمل مصاريف  -

 بقائه يف فندق ملدة يومني كأقصى حد؛
ارة مدة حرمان من مصاريف احلراسة واسرتجاع السيارة: إذا تطلب إصالح السي -

 استعماهلا تفوق يومني فإن الشركة تضمن ما يلي:
 مصاريف حراسة املركبة املؤمنة يف حدود املبالغ املتفق عليها يف الشروط اخلاصة؛ 

                                                            
، 95/07يعدل ويتمم األمر  2006فيفري  20المؤرخ في  04-06رقم  القانون ،2006مارس  12، الصادرة في 15الجريدة الرسمية، العدد  1 

  .2المادة رقم 
2 Conditions générales "assurance auto", Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 01/MF/DGT/DASS, du 
15/03/2010, p.14.   
3 Idem. 
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  ،ا مصاريف تنقل املؤمن له أو من ينوبه إىل مكان السيارة من أجل استعاد
يف حال سرقتها  حيث أن هذا الضمان يسري فقط يف حال اسرتجاع السيارة

 من املكان الذي وجدت فيه؛
  تكليف سائق جيد يف حال ما إذا كان املؤمن له غري قادر على القيادة بسبب

احلادث أو الوفاة، الشركة تتحمل مصاريف تعيني سائق من أجل قيادة املركبة 
املؤمنة إىل غاية منزل املؤمن له أو إىل غاية الوجهة اليت يقصدها، حيث أن هذا 

ألشخاص املرافقني قيادة ضمان يسري فقط يف حال ما إذا كان ليس بإمكان اال
 املركبة.

  
  أنواع الضمانات ):3.1الشكل (

  
   من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق المصدر:

عدم ذكر ضمان  ، وما يالحظ من الشكلمت تقسيم الضمانات إىل ضمانات إجبارية وأخرى اختيارية
ركاب السيارة ذلك أنه مت إلغاء هذا الضمان من شركات تأمني األضرار بعد قرار فصل شركات تأمني األضرار عن 

فإن  2014إىل غاية  2004، لكن مبا أن الدراسة متت على الفرتة املمتدة من سنة شركات تأمني األشخاص
   . 2011إىل غاية  2004سيظهر هذا الضمان يف السنوات من 

ء السرياملسؤولية املدنية أثنا  

لسريا خارجاملسؤولية املدنية   

ة الضمانات املكملة للمسؤولي
 املدنية

هدون تأمني مجيع األخطار إثر حادث أو  
  أضرار التصادم

 انكسار الزجاج 
 السرقة

 الضمانات

 الضمانات االختيارية الضمانات اإلجبارية

 احلريق واإلنفجار
 الدفاع واملتابعة
لالنقل يف حالة العط  
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 سريان العقد .4
آثاره تكون ابتداءا من احملددة يف و  يعترب هذا العقد كامال عندما يوقعه الطرفان (املؤمن واملؤمن له)،

 .1الشروط اخلاصة
 حاالت سقوط الحق في الضمان (االستثناءات) .5

أورد املشرع اجلزائري طائفة من األضرار املستبعدة من نطاق الضمان بقوة القانون، أي ال جيوز أن يغطيها 
ا، ونصت على ذلك املادة  املتضمن  34،2-80من املرسوم رقم  03الضمان ولو وجد اتفاق خاص على ضما

  وهذه األضرار هي:  15- 74من األمر رقم  07شروط تطبيق املادة: 

 اليت يتسبب فيها املؤمن له عمدا أو بتحريض منه؛األضرار  -
األضرار الناجتة بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن االنفجار وانبعاث احلرارة واإلشعاع الناجم عن  -

 حتويل النوى الذرية، وعلى آثار الطاقة اإلشعاعية املتولدة من التسارع االصطناعي للذرات؛
إذ مل يكن سائقها قد بلغ السن القانونية املطلوبة عند وقوع  األضرار اليت تسببها املركبات املؤمنة -

ا  احلادث أو حامال للوثائق سارية املفعول اليت تنص عليها األحكام القانونية والتنظيمية اجلاري 
 .العمل لقيادة املركبة، ماعدا حاالت السرقة أو العنف أو استعمال املركبة دون علم املؤمن له

إن األضرار السابقة هي أضرار مستثناة وال جيوز االتفاق على خمالفتها، إال أن املشرع اجلزائري أضاف 
فيها لكن باتفاق يف وثيقة التأمني وبقسط إضايف.  االكتتابحاالت أخرى تستثين من الضمان جيوز للمؤمن له 

  :3لة يفواملتمث 80/34من املرسوم  04وهي األضرار املنصوص عليها يف املادة 

ا) اليت تكون خاضعة  - األضرار احلاصلة خالل االختبارات و السباق أو املنافسات (أو جتار
ا برخصة مسبقة تصدر من السلطات العمومية،  لألحكام القانونية والتنظيمية اجلاري العمل 

 وذلك عندما يشارك املؤمن له فيها بصفته منظما أو ممارسا أو مندوبا ألحدمها؛
اليت تتسبب فيها املركبات املؤمن عليها عند نقل املواد سريعة االلتهاب أو املتفجرة سواء  األضرار  -

كانت هذه املواد السبب يف وقوع احلادث مثل سقوط كمية من املواد السريعة االلتهاب على 
األرض وتسببها يف انزالق السيارات، أو سقوط مواد متفجرة وانفجارها وإحداثها للضرر أو أن 

 م هذه املواد يف مضاعفة خطورته.تساه

                                                            
1 Conditions générales "assurance auto", Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 01/MF/DGT/DASS, du 
15/03/2010, p .23.     

  .03المادة  ،1980فيفري  16المؤرخ في  80/34المرسوم  ،1980فيفري  19الجريدة الرسمية الصادرة في  2 
  .04المادة  ،1980فيفري  16المؤرخ في  80/34المرسوم  ،1980فيفري  19الجريدة الرسمية الصادرة في  3 
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ويبقى هذا الضمان مكتسبا لنقل الزيت أو البنزين املعدين أو النبايت أو الوقود أو احملروقات السائلة  -
ل مبا يف ذلك التمويل الضروري  600كغ أو  500أو الغازية إذا مل تتجاوز هذه الكمية املنقولة 

 للمحرك؛
نقولة اليت تنقلها السيارة املؤمن عليها اليت تسببت يف يصيب السلع واألشياء امل التلف الذي -

 إحداث الضرر، ماعدا تلك املتعلقة بتلف ألبسة األشخاص املنقولني الناجتة عن حادث جسماين؛
األضرار اليت تتعرض هلا املركبة والنامجة عن شحن املركبة أو تفريغها ألن هذه العمليات ال تتصل  -

 بسري السيارة؛
تصيب األشياء واملباين أو احليوانات العائدة إليها بأي صفة كانت، غري أن شركة  األضرار اليت -

التأمني تتحمل التبعات املالية للمسؤولية اليت قد يتسبب فيها املؤمن له أو السائق جراء أضرار 
 احلريق أو االنفجار احلاصلة للبناية اليت تكون املركبة موقوفة فيها؛

كبة املوضوعة حتت حراسة املرأب أو األشخاص الذين ميارسون السمسرة األضرار اليت تسببها املر  -
وبيع وتصليح ومراقبة املركبات، حيث أن هؤالء ملزمون بأن يؤمنوا أنفسهم من املسؤولية املدنية 
بالنسبة لألضرار اليت تسببها املركبة للغري بإذن منهم أو بإذن أشخاص آخرين مؤهل هلم مبقتضى 

 عقد التأمني.
  حاالت فسخ العقد .6

  :1ميكن فسخ العقد قبل تاريخ انقضاء أجله يف احلاالت التالية

 من طرف املكتتب أو الشركة: وهذا يف حالة نقل ملكية املركبة املؤمن عليها؛ -
  من طرف الوارث أو الشركة: يف حالة نقل ملكية املركبة املؤمن عليها بسبب الوفاة؛ -
 من طرف الشركة: -

 أيام من تعليق الضمانات؛ 10قساط بعد يف حالة عدم دفع األ 
  يوم من استالم االقرتاح اخلاص بالنسبة اجلديدة  30يف حالة تفاقم اخلطر بعد مهلة

 لألقساط؛
 حالة إفالس املكتتب أو صدرت يف شأنه تسوية قضائية، حيث حيق للمؤمن فسخ يف 

أشهر من اإلفالس أو التسوية  4يوم وخالل مدة ال تتجاوز  15العقد بعد إشعار مدته 
 القضائية؛

 

                                                            
1 Notes de cours, "assurance automobile", destinées aux futurs chefs d’agence, centre de formation de tizi 
ouazou, Société nationale d’assurance Saa, janfier 2009,  pp. 28‐27 . 
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 بقوة القانون: -
  يف حالة مصادرة املركبة املؤمن عليها يف احلاالت والشروط اليت حيددها التشريع املعمول

ويف مجيع حاالت الفسخ الطارئة أثناء مدة التأمني فإن اجلزء املتعلق بالقسط املتبقي  ،به
 من املدة املوالية هلذا العقد، ال يعترب حقا مكتسبا للشركة بل ينبغي رده للمكتتب؛

 يف حالة ضياع املركبة املؤمن عليها نتيجة حادث غري مضمون بالعقد؛ 
 الصادر عمدا عن املؤمن له فإن األقساط املدفوعة  يف حالة الكتمان أو التصريح الكاذب

ا للمؤمن وكذلك املال بالنسبة للعقد الكلي للمركبة املؤمن عليها الناتج بتستبقى حقا مك
 عن حادث غري منصوص عليه يف العقد.

عندما يكون خيار الفسخ من طرف املؤمن له، ميكن له ذلك إما عن طريق تصريح مقابل وصل لدى وكالة 
ركة أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول. أما إذا مت الفسخ مببادرة من الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول الش

  مع إشعار باالستالم.
 التغريمتحفيز و معدل ال .7

، يطبق على اجلزء اإلجباري من تأمني السيارات، malus-Bonus(( الردع-يسمى أيضا معدل املكافأة 
تبعا لسجل املؤمن له كل سنة، وعليه فإن قسط املسؤولية املدنية يتجه حنو الزيادة أو  أي املسؤولية املدنية، وذلك

  النقصان.

 نظامال، و 1أنظمة التحفيز والتغرمي، نظام فئات األخطار (املراتب) كما هو مطبق يف تونسهناك نوعان من 
   ، أما نظام التحفيز والتغرمي باجلزائر فهو مزيج بينهما:  2املضاعف كما هو مطبق يف فرنسا

 معدل المكافأة: .1.7
 معدل املكافأة ):1.1اجلدول (

  معدل املكافأة  فرتة الضمان املرتاكمة
  % 0  شهرا 12الفرتة أقل من 

  % 25  شهر.24شهرا وأقل من 12الفرتة أكثر أو تساوي 
  % 35  شهرا. 24الفرتة أكثر أو تساوي 

 Source : Conditions générales « assurance auto », Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 
01/MF/DGT/DASS, du 15/03/2010, p.35.     

                                                            
 Bonus‐malus = B‐M. 
1 Olfa N. ghali, « Un modèle de tarification optimal pour l’assurance automobile dans le cadre d’un marché 
réglementé : application à la Tunisie », cahier de recherche 01‐09, Décembre 2001, École des Hautes Études 
Commerciales (HEC), Montréal , p. 5. 
2 -François couilbault et Constant eliashberg, op.cit.  pp.207‐208.   
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بعد  % 35، ليبلغ أقصى حد له % 0عند االكتتاب ألول مرة يف عقد التأمني فإن معدل املكافأة يقدر بــــ 
  سنتني أو أكثر بدون تسجيل أي حادث.

: ميثل يف حالتني، حالة أن يكون املؤمن له ليس له أي مكافأة وحالة أن يكون له  معدل التغريم .2.7
  مكافأة.

  : املؤمن له ليس له أي مكافأة من قبل. الحالة األولى
  املؤمن له ليس له أي مكافأة من قبلمعدل التغرمي يف حال  ):2.1اجلدول (

  معدل التغرمي  دد اخلسائر اجمللة طيلة فرتة املالحظةع
  % 50  حادث 01
  % 100  حادث 02
  % 200  حادث 03

Source : Conditions générales « assurance auto », Société nationale  d’assurances Saa, Visa No 
01/MF/DGT/DASS, du 15/03/2010, p.35.     

، وذلك بالنسبة بعد تسجيل املؤمن لثالثة حوادث % 200، ليبلغ أقصى حد له %50 يقدر معدل الغرمي بــــ
  . للمؤمن له الذي ليس له مكافأة من قبل

  : املؤمن له لديه مكافأة من قبل. الحالة الثانية 
  مكافأة من قبل لديهاملؤمن له يف حال  معدل التغرمي ):3.1اجلدول رقم (

  معدل التغرمي  حظةعدد اخلسائر اجمللة طيلة فرتة املال
  % 0  حادث 01
  % 50  حادث 02
  % 100  حادث 03
  % 200  حادث أو أكثر 04

Source : Conditions générales « assurance auto », Société nationale d’assurances Saa, Visa No 
01/MF/DGT/DASS, du 15/03/2010, p.35.     

نعدم ي مبسؤولية يف سنة املالحظة واحد فإنه عند تسجيله حلادثاملؤمن له لديه مكافأة من قبل إذا كان 
  معدل التغرمي كأنه أول تأمني له.

 بسبب ورق على حرب جمرد قىيب التغرمي هذا إنف مما لوحظ يف الدراسة التطبيقية العملية احلياة يف لكن 
 لديها منيأالت  الشركة، نفس من أخرى ووكالة بل أخرى شركة إىل ة)الكثري  احلوادث ذي( له املؤمن انتقال سهولة
 للمؤمن املركزي بامللف تسميته ميكن ما انعدام هو السببو  حياته يف األول هو هذا تأمينه نأكو  تغرمي أي بدون
 الكثري يف مطبق هو مثلما السوق كل نع معلومات بنك عن عبارة هو الذيو  له مؤمن لكل احلادثية اهلوية أو هلم
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 التأميين ماضيه تبعات بدون آخر مكان أي يف تامني عقد إبرام له مؤمن أي على يستحيل حبيث الدول من
    .املركزي امللف يف املدون

  : الشروط اخلاصة لعقد التأمني على السياراتالفرع الثاين

الشروط اخلاصة هي الشروط اليت تشخص اخلطر وتكون يف شكل مطبوعات ومناذج معدة مسبقا من 
التأمني وهي متثل الوثائق الوحيدة املمضاة من الطرفني وجيب أن حتتوي إجباريا على املعلومات طرف شركات 

  :1التالية

 وعنوان األطراف املتعاقدة؛ اسم -
 األشياء حمل التأمني أو األشخاص املؤمن عليهم؛ -
 طبيعة اخلطر؛ -
 تاريخ بداية سريان العقد ومدته؛ -
 مبلغ التأمني؛ -
 مبلغ القسط. -

  صة جيب أن تكون يف ثالث نسخ موزعة كما يلي:و الشروط اخلا

 نسخة تقدم للمؤمن له؛ -
ا يف الوكالة (قسم اإلنتاج)؛ -  نسخة حيتفظ 
  نسخة تقدم لقسم احملاسبة؛ -

  
انطالقا من الشروط العامة واخلاصة يتم حتديد القسط الواجب دفع من قبل املؤمن له وهو ما يعرف 

 الثاين من املذكرة.بالتسعري والذي سيكون موضوع الفصل 

  : االلتزامات املتولدة عن التأمني على السياراتينالثااملطلب 

  : التزامات املؤمن لهالفرع األول

  :2ميكن تلخيص التزامات املؤمن له يف
ا؛ أي كل الظروف االلتزام بتقدمي مجيع البيانات اليت تتعلق بالشيء املؤمن عليه دون إمهال أي منه -

 حيث يتمكن املؤمن من التقدير الصحيح لألخطار اليت سيأخذها على عاتقه؛ ،املتعلقة باخلطر
                                                            

  .07، المادة رقم 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07، األمر رقم 1995مارس  8الصادرة بتاريخ  13الجريدة الرسمية رقم  1
  .23- 19مبروك حسين، مرجع سابق،ص ص 2
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  يف الفرتات املتفق عليها؛ بدفع األقساطااللتزام  -
إبالغ املؤمن عن أية تعديالت أو إضافات طرأت على موضوع التأمني "املركبة"، وذلك عن طريق  -

 ستجدة؛رسالة مضمونة الوصول إىل املؤمن خيطره فيها على الظروف امل
ا قانونا وتقدمي كافة الوثائق املتعلقة  - إشعار املؤمن فورا عند حصول اخلطر وخالل املدة املسموح 

ويف أجل ال يتعدى سبعة أيام. إال يف احلاالت العرضية أو القوة القاهرة، وأن  ،باخلطر عند وقوعه
ذا الضرر. وقد است ثىن املشرع اجلزائري يزود املؤمن جبميع اإليضاحات الصحيحة اليت تتصل 

ميعاد التصريح املذكور أعاله بالنسبة للسرقة، وحىت عدد ميعاد اإلدالء بثالثة أيام من وقوع 
 احلادث أو العلم به؛

 االلتزام مببدأ حسن النية طوال مدة سريان العقد. -

  : التزامات املؤمنالفرع الثاين

  :1تتمثل يف
حصول اخلسارة سواء كانت نقدية يف شكل رأمسال االلتزامات بدفع مبلغ التأمني (تعويض) عند  -

 أو إيداعات دورية أو عينيا (تصليح أو استبدال ما مت خسارته)؛
إنشاء وديعة لصاحل املؤمن لدى السلطات النقدية تكون ضمانا يف حالة عدم القدرة على  -

 التعويض؛
 القيام بالكشف املباشر حني وقوع اخلطر لتقدير األضرار واخلسائر؛ -
اء العقد؛ -  تطبيق نصوص عقد التأمني يف حالة حصول اخلطر أو إ
القيام ببحوث ختص احلد من احلوادث واخلسائر وتشجيع املؤمن له على احرتام اإلجراءات الوقائية  -

 وقانون املرور؛
تعيني اخلبري إلجراء تقرير اخلربة للمركبة موضوع التأمني وتوضيح اخلسائر اليت وقعت من جراء  -

 (حمضر تقييم اخلسائر من قبل اخلبري)؛ احلادث
إجراء خمالصة التعويض وهي عبارة وصل تغطية الشركة للمؤمن له عند تعويض هذا األخري عن  -

 اخلسائر اليت حلقت به.

   

                                                            
  .89- 96ص ص ،  2005دار ھومة، الجزائر، نظام تعويض األضرار المادية والجسمانية الناتجة عن حوادث المرور"،يوسف دالندة، " 1 
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 : التغيريات املمكن إجراؤها أثناء سريان العقد "تعديل العقد"ثالثالاملطلب 

السيارات أثناء فرتة سريانه تكون إلزامية بواسطة ما يعرف مجيع التغريات اليت تطرأ على عقد تأمني 
  :1مبلحقات تعديل العقد. وهذه امللحقات هي

يف حالة تغيري املركبة ميكن للمؤمن له أن يطلب تغيري أو نقل الضمانات من  ملحق تغيير المركبة: .1
نتاج يف وكالة التأمني بتحرير املركبة األوىل حمل التأمني إىل املركبة اجلديدة، نتيجة لذلك يقوم قسم اإل

ملحق تغيري املركبة آخذا بعني االعتبار وبطريقة دقيقة خصائص املركبة اجلديدة. حيث يتوجب عند كل 
 تغيري للمركبة حترير تقرير معاينة للخطر.

يف حال ما تكون خصائص املركبة اجلديدة خمتلفة عن املركبة األوىل وجب على قسم اإلنتاج إعادة 
لغ القسط، الضريبة املتصاعدة، مصاريف الوثيقة، خمتلف األعباء املتعلقة بعقد التأمني. كما حساب مب

  جيب أيضا حترير شهادة تأمني خاصة باملركبة اجلديدة.
هذا النوع من امللحقات يتم حتريره عند نقل ملكية السيارة املؤمن عليها  ملحق تغيير اسم المؤمن له: .2

ؤمن له إىل شخص آخر، حيث مبوجبه يصرح صاحب املركبة اجلديدة من الشخص املالك هلا أي امل
يف مجيع قبوله بالشروط والضمانات املوجودة يف عقد التأمني األساسي ودفع األقساط املستحقة. 

األحوال ال ميكن ملالك املركبة اجلديد أن يستفيد من االمتيازات والتخفيضات املطبقة يف عقد التأمني 
  األول للمركبة.  واليت منحت للمالك

التأمني  إعالم شركةيف حال تغيري استعمال املركبة املؤمنة جيب على املؤمن له  ملحق تغيير االستعمال: .3
هذا امللحق  حيث تقوم هذه األخرية بتحرير ملحق تغيري االستعمال والذي يلزم توقيعه من الطرفني.

إضايف "يف حالة ارتفاع القسط" حيدث تغيريات يف قسط التأمني، ميكن أن تكون يف شكل قسط 
  واسرتجاع "يف حالة اخنفاض القسط"

عند طلب املؤمن له إيقاف سريان عقد التأمني وتعليقه مؤقتا، حيث يف  ق الضمانات:يملحق تعل .4
ذا امللحق شرط أن يلتزم املؤمن له  هذه احلالة تتوقف التغطية املمنوحة للمؤمن له من التاريخ احملدد 

عند إعادة سريان  ط املستحقة يف ذلك اليوم، وهذا امللحق ينبغي توقيعه من الطرفني.بتسديد األقسا
الضمانات يتم احتساب مدة تعليق الضمانات شرط أن ال تكون هذه املدة أقل من شهر، ويف حالة 
عدم إعادة سريان الضمانات يف مدة أقصاها سنتني من تاريخ تعليق الضمانات يتم فسخ العقد 

  ن سابق إشعار.تلقائيا دو 

                                                            
1 Notes de cours, « assurance automobile », destinées aux futurs chefs d’agence, centre de formation de tizi 
ouazou, Société nationale d’assurance Saa, janfier 2009, p p. 29‐25 .  
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إن إعادة سريان الضمانات بعد تعليقها يتم من خالل حترير ملحق  ملحق إعادة سريان الضمانات: .5
 وهذه العملية ليس هلا أي تأثري على قسط التأمني.

وذلك حسب احلاالت اليت سبق ذكرها "حاالت فسخ  ملحق فسخ عقد التأمين قبل تاريخ انتهائه  .6
حيث جيب على قسم اإلنتاج املطالبة باسرتجاع ملحق فسخ العقد،  م ذلك مبلحق يسمىالعقد" ويت

وثيقة التأمني عند حترير ملحق الفسخ، حيث يتم مجعها مع نسخة من ملحق الفسخ ليتم حفظها يف 
  مصلحة األرشيف على مستوى املديرية اجلهوية.

العقد اجلماعي يف حالة إضافة مركبة إىل  ملحق إضافة مركبة إلى العقد الجماعي للسيارات: .7
ملركبات التأمني يتوجب على قسم اإلنتاج حترير ملحق إضافة والذي يتم مبوجبه تطبيق ضمانات عقد 

يتم حساب قسط التأمني  التأمني اجلماعي للمركبات على املركبة اجلديدة املعنية يف هذا امللحق.
  ). flotteالتأمني اجلماعي (للمركبة ابتداء من تاريخ سريان امللحق حىت تاريخ انتهاء سريان عقد 

تتم عملية إخراج مركبة من العقد اجلماعي للمركبات  إخراج مركبة من العقد الجماعي للسيارات: .8
عن طريق حترير ملحق يتوجب من خالله أن يقوم املكتتب بإرجاع شهادة التأمني املتعلقة باملركبة املعنية 

ملسرتجع واملتعلق بالفرتة املتبقية من عقد التأمني للمؤمن ويلتزم هذا األخري بتحديد مبالغ القسط ا
اجلماعي للمركبات واخلاص باملركبة املعنية باستثناء حالة اخلسارة الكلية للمركبة بسبب حادث مضمون 

  يف عقد التأمني.
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  األول خالصة الفصل
وذلك لتعدد وظائفه من خالل هذا الفصل تتجلى لنا أمهية التأمني وضرورته يف حياة األفراد واجملتمعات 

على خمتلف األصعدة: االقتصادية، االجتماعية وحىت النفسية، ولتعدد املخاطر اليت تتم تغطيتها بواسطته، وبالتايل 
تنوع التأمني وتعدد تقسيماته، من بينها التقسيم الذي ينجر عنه نوعني للتأمني: تأمينات احلياة أين األداء فيها 

مة اليت يكون األداء فيها تعويضي يف  غالب األحيان. أهم فرع من التأمينات العامة يكون جزايف والتأمينات العا
  الذي حيتل غالبا أكرب نسبة يف الشركات العاملة يف اجملال. و  تأمني السيارات

عقد تأمني السيارات هو كباقي عقود التأمني األخرى يقوم على أركان: اخلطر، القسط ومبلغ التأمني، 
تتعلق باملؤمن له، وأخرى باملؤمن؛ وأثناء  روط عامة وأخرى خاصة، وتندرج عنه مجلة من االلتزاماتيتميز أيضا بش

  سريان العقد هناك مجلة من التغيريات ميكن إحداثها عليه.

دف شركة التأمني عند طرح منتج تأميين ما إىل حتقيق الربح، أي عوائد الشركة جيب أن تكون أكرب من 
ا للمؤمن هلم يف حال وقوع األخطار املؤمن عليها، أما العوائد فهي  التكاليف املتمثلة يف التعويضات اليت تدفع 

  تتمثل يف األقساط اجملمعة لديها.

فإن أي سوء يف تقدير األقساط قد يولد عدم مالءة للشركة أو حىت إفالس، خاصة وكما هو  وعليه
  ا يولد خطر أكرب.معروف أن دورة اإلنتاج منعكسة يف هذه الشركات هذا م

تقدير األقساط وهو ما يسمى بالتسعري والذي سيكون موضوع الفصل الثاين عملية من هنا تظهر أمهية 
 من هذه املذكرة.



  

 

 الثانيالفصل 
  نماذج تسعير التأمين على السيارات
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  السيارات التأمني على تسعري اذجمن :الثانيالفصل 

 تمهيد

نا أمهية هذا النوع من التأمينات، جمال تطبيقه وعقد الـتأمني تأمني السيارات وبيّ تطرقنا يف الفصل األول إىل 
أين تظهر التزامات كل من املؤمن واملؤمن له، حيث أهم التزام للمؤمن له يتمثل يف دفع األقساط. السؤال املطروح 

 فيه سنعرضة، حيث املذكر هذه هنا هو كيف يتحدد هذا القسط؟، والذي سيكون موضوع الفصل الثاين من 
توزيع عدد اخلسائر واملتمثلة يف  ذجمناخمتلف النماذج املستعملة لنمذجة تسعري حوادث السيارات، وهي كالتايل: 

. النماذج باإلضافة إىل مناذج توزيع مبلغ اخلسائرZINB وZIP منوذج بواسون، مناذج بواسون املختلطة وكذا مناذج 
 Olfa N. ghali [2001], Olga A. Vasechko...( كل من  من أحباث ةمستلهماملستعملة يف هذه الدراسة 

[2009], J.P. Boucher, M. Denuit, and M. Guillén [2008], Lemaire [1985], .(املستخدمة  الطرقف
مبعامالت  بواسون وثنائي احلد السالباليت تقوم على استخدام مناذج تلك  يمن أجل تقدير تردد احلوادث ه

ميكن أن هذه الطريقة  ن األفراد يف إطار تقدير احلوادث،وذلك بعد استخدام كافة البيانات املتوفرة عاالحندار، 
والذي يشتمل ويف نفس الوقت على املعلومات القبلية والبعدية حول  B-Mتسمح أيضا بتعديل وحتسني نظام 

  األفراد.

لكن قبل ذلك وجب التعريج  التسعري،ماذج املستغلة يف خمتلف الن خالل هذا الفصل من سنعرض وعليه
 تم تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:أوال على مفهوم التسعري،  ف

  تسعريمفاهيم عامة حول ال: المبحث األول

 : مناذج توزيع عدد اخلسائرالمبحث الثاني

 : مناذج توزيع مبلغ اخلسائرالمبحث الثالث
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    التأمني : مفاهيم عامة حول تسعرياملبحث األول

  تسعري إىل بعض املفاهيم العامة حول قبل التطرق لنماذج تسعري حوادث السيارات جتدر اإلشارة أوال
 ، يليهمفهوم تسعري التأمني إىلبداية سنتطرق عن تسعري املنتجات األخرى، يف هذا املبحث  الـتأمني والذي خيتلف

ا أسس   .مني على السياراتأعوامل التسعري يف التوصوال إىل عرض ل املؤثرة يف عملية التسعريوالعوامل  حسا

  التأمني مفهوم تسعري :ولاأل طلبامل

 ،التأمني لكل من تعريف وأهداف تسعرييف هذا املطلب سوف نتطرق  تأمنيال بغية اإلحاطة مبفهوم تسعري
من هذا املطلب  ويف جزء ثان مث الغرض من التسعري، ط، قسفا خمتصرا لعملية التسعري وكذا النعرض تعريسحيث 

  ها.ذلك أن التأمني على السيارات فرع من ،وليةؤ التسعري يف تأمني املمتلكات واملسطرق نتطرق فيه إىل 

  التأمني : تعريف وأهداف تسعريالفرع األول

 تعريف التسعير .1
ا الشركة   مستقبلي،  باالعتماد على البيانات السابقة بإجراء حتليلعملية جوهرية وأساسية تقوم 

بالعوائد  تضمن من خالله أن تكون التسعرية تتماشى وتطور املخاطر، األهداف املسطرة اخلاصة
ا  1ة.وكذا تأثريات التنافسي ختتلف عملية التسعري يف التأمينات عنه يف القطاعات الصناعية يف كو

  2تأمني.، باإلضافة إىل أن معظم احلكومات تتدخل يف حتديد سعر التعتمد على التنبؤ
 القسط  .2

يشكل القسط ركن من أركان التأمني، وهو املبلغ الذي يدفعه املؤمن له للمؤمن مقابل تعهد هذا 
فالقسط ميثل سعر وحدة واحدة من التأمني  األخري بتغطية اخلطر موضوع التأمني يف حال وقوعه.

هذه التكاليف ال يف التأمني غري أنه  3،فهو كأي سعر منتج آخر عبارة عن دالة يف التكاليف
تتحكم فيه عدة أو ما يعرف بالتسعري تحديد قيمة هذا القسط ف تكون معرفة مسبقا، وعليه

  عوامل وخيضع ألسس رياضية وإحصائية وليس لقانون العرض والطلب. 
  نعرض هنا خمتلف األقساط يف التأمني:

  

                                                            
1 Christian Partrat, Jean‐Luc Besson, "Assurance non‐vie (modélisation, simulation)", ECONOMICA, 2005, p. 10.  
2 Emmett J. VAUGHAN & Therese M. VAUGHAN, "Fundamentals of Risk and Insurance ",10th ed, John Wiley & 
Sons, Inc, 2008 ,  p. 131. 
3 Ibid, p.130. 
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 (la prime pure)قسط الخطر  .1.2
التأمني دفعه للمؤمن له كتعويض (باملتوسط) جراء يتمثل يف املبلغ الذي يتوجب على شركة 

يتم احلصول عليه حبساب األمل  ،1اخلسائر النامجة عن حتقق األخطار بال زيادة وال نقصان
هي تعرب عن احلد األدىن الذي يطلبه املؤمن حبيث يضمن به ف، 2الرياضي للخسائر اإلمجالية

بقسط التوازن الذي يغطي اخلسائر النامجة  أيضاقسط اخلطر  يسمى. سالمته من اإلفالس
عىن أن قسط ، مبعن حتقق اخلطر بغض النظر عن املصاريف اليت يتكّبدها املؤمن واألرباح

 اخلطر البد أن يساوي التكلفة املتوقعة للكوارث، واليت تقّدر على أساس عنصرين مها:
 ؛تعويض الواجب سدادهلل املتوسط بلغامل -
 احتمال حتقق احلادث.  -

ملتغري العشوائي ا Nنة واحدة، وليكنساملتغري العشوائي إلمجايل مبالغ اخلسائر املسجلة خالل  Sكنيل
i,...,1، حيث iمبلغ اخلسارة رقم iX، وةاملسجلة يف هذه السن رلعدد اخلسائ N:وعليه نكتب .  

                                                
1

N

i
i

S X


                                         ).21(  

)يتمثل يف األمل الرياضي إلمجايل اخلسائر، أي وكما ذكرنا قسط اخلطر  )E S ،الفرضيتني وبافرتاض، 
األوىل بأن  

1i i
X




لغ اباملاالستقاللية بني  مستقلة وتتبع توزيعا متماثال، والثانية 

1i i
X




 Nوعدد اخلسائر 

  :3فإن

                                          1( )E S E N E X                                   ).22(  

  (la prime d'inventaire)قسط الجرد  .2.2
املطابق لتكلفة  قسط اجلرد بأنه القسط الصايف 07-95من قانون التأمني  80تعرف املادة 

  :  ، وعليه4اخلطر مضافا إليه نفقات التسيري الواقعة على عاتق املؤمن

       frais de gestioninv S E S                               )3.2( 
  

                                                            
1  Michel  Denuit,  Arthur  Charpentier, " Mathématiques  de  l’assurance  non‐vie  (Principes  fondamentaux  de 
théorie du risque) ", tome 1, ECONOMICA, 2004,P.110. 
2 Christian Partrat, Jean‐Luc Besson, op.cit, p.62. 
3  David  C.  M.  Dickson, "Insurance  Risk  and  Ruin",  International  Series  on  Actuarial  Science,    Cambridge 
University Press, 2006,pp.53‐55. 

   يقصد بالقسط الصافي ھنا قسط الخطرla prime pure.  
  .45مبروك حسين، مرجع سابق، ص: 4 
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 (la prime nette)القسط الصافي  .3.2
 ، وعليه:التحصيليشمل القسط الصايف كل من قسط اجلرد مضافا إليه نفقات 

              frais d 'acquisitioninvS S                                )4.2(  
حنصل على التحميل احلمائي  تحصيلوجبمع كل من نفقات التسيري ونفقات ال

)chargement de sécurité :إذن ،(  

     chargement de sécuritéS E S                              )5.2(  
  (la prime commerciale)  القسط التجاري .4.2

 يتمثل القسط التجاري يف القسط الصايف مضافا إليه الرسوم، وعليه:
    Taxes et chargements fiscauxcomm S S                        )6.2( 

  (la prime totale)  القسط اإلجمالي .5.2
حنصل على  الربح للقسط التجاري، هامشبإضافة ذلك و  يتمثل يف التكلفة الكلية للخدمة

  :أو ما يسمى أيضا بسعر التأمني املبلغ املسّدد فعال من طرف املكتتب
        Marge de profitcommS S

tot
                           )7.2(  

 التأمينتسعير أهداف  .3
   اط التأمني منها :أثناء احتساب أقس كتواري أخذ بعض األهدافاإل  اخلبري على

اليت تتحملها شركة  لتغطية كافة اخلسائر املتوقع حدوثها واملصاريف والعمولة أن يكون القسط كافيا -
، حيث أن معرفة قسط عملها وال تتعرض لضائقة ماليةيف عائد الربح حىت تستمر حتقيق  االتأمني وكذ
 1؛ولكن يتم معرفته بعد انتهاء فرتة التغطية للتأمني دقة غري سهل ألنه يتم دفعه مقدماالتأمني ب

مع التغطية التأمينية املمنوحة مبعىن أن ال يزيد زيادة كبرية جدًا عن  أن يكون قسط التأمني متناسقا -
ذلك خمالفة للمصلحة العامة حيث يقوم املؤمن له بدفع أقساط غري مربرة إىل  التكلفة احلقيقية ألن يف

 2؛الشركة املؤمنة
، ولتحقيق امليزة التنافسية ا حيث يساعد الشركة على اجتذاب العمالءينافست نيأن يكون قسط التأم -

  3السعرية؛ غري أنه يف تأمني السيارات إداري أكثر منه تنافسي.

                                                            
1 François couilbault et Constant eliashberg, op.cit. p. 55.  

)"، الوطنية التأمين شركة في ستطالعيا بحث( يالتكميل /تاالسيار تأمين وثيقة تسويق معوقات" ،عالء عبد الكريم البلداوي، رابحة محمد الشونة 2 
 . 180ص: ،2013بغداد،  ، 23، ع2الفصل  ،الثامن المجلد ،مالية و محاسبية دارسات مجلة  

الدولي حول المنافسة واالستراتيجيات  الملتقىمدخل التسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية (إشارة للتجربة الجزائرية)"، "، حساني حسين 3
جامعة ، االقتصادية و علوم التسييرلعلوم ، كلية ا2010نوفمبر  09-08  ،التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية

  .9، ص:الجزائر الشلف،بحسيبة بن بوعلي 
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 ؛مكان، يتوجب أن تكون أسعار األخطار املتماثلة موحدة قدر اإلالتأمني عادالأن يكون قسط  -

  ولية ؤ لتسعري يف تأمني املمتلكات واملساطرق : الفرع الثاين

 1ولية :ؤ املسو هناك ثالث طرق أساسية للتسعري بالنسبة للممتلكات 

 يعتمد تأمني قسط سيتحمل اخلطر صاحب أن تعين الطريقة ذههو  :الفردي التسعير طريقة .1
 عادة الطريقة ذههل طبقاً  التسعري ويكون التسعري يةلبعم القائم الشخص عدالة ىلع كبرية بدرجة

  ؛التسعري موضوع خطرلل املعرضة وحدةلل ةلمماث مبجموعة قةلاملتع اإلحصائية البيانات أساس ىلع
 فئة وكل ،متجانسة جمموعات إىل اخلطر وحدات تصنف الطريقة ذهه يف التسعير بالتصنيف : .2

 اليت اخلطر وحدات جلميع يامتساو  السعر ذاه يكون كما ا خاصاً  راسع اهل يكون الفئات همن
ذه الطريقة يكون إما بطريقة القسط الصايف أو بطريقة نفس الفئة إىل تنتمي ، حساب السعر 

 ؛نسبة اخلسارة
 إىل نتميت اليت اخلطر وحدات بني السعر فلخيت الطريقة ذهه وفق :حسب االستحقاق التسعير .3

 االختالف ذاه، خطرلل معرضة وحدة لكل املتوقعة اخلسائر الختالف اً قطب اهنفس السعرية الفئة
 التحميل حسب أو خطرلل املعرضة الوحدة حلجم أو املاضي خربة أساس ىلع يكون قد السعر يف

حسب  تسعريلل أنواع أربعة توجد ولذلك خطرلل املعرضة الوحدة جودة ملدى يلالتفصي
من  اخلصم مجاوبر  يلاملستقب ،اخلربة حسب التسعري ،اجلدول حسب االستحقاق وهي: التسعري

  القسط.
  على:  بالزيادة أو النقصان بناءويتم تعديل قسط التأمني

دراسة مواصفات املمتلكات املراد التأمني عليها من حيث أسلوب اإلنشاء واألشغال واحلماية  -
والصيانة، فقد تكون املباين املراد التأمني عليها على سبيل املثال مبنية من االمسنت املسلح واملوقع 

 ؛ن من مواد سريعة التأثر باحلرارةاملقاوم للحرارة أو تكو 
، يتم ذا كانت حصيلة اخلسائر قليلة جدافإ ،دراسة نتائج تأمينات املؤمن له خالل عدة سنوات -

  ؛ه إذا كانت حصيلة اخلسائر مرتفعةبطريقة التصنيف، وتتم زيادتفيض قسط التأمني احملتسب خت
الة يكون قسط التأمني دراسة نتائج تأمينات املؤمن له خالل السنة التأمينية، ويف مثل هذه احل -

على نتائج تأمينات املؤمن له خالل السنة التأمينية موضوع البحث، وال يعرف القسط  مبنيا
اية السنة التأمينية، أي لدى ظهور النتائج الفعلية لتأمينات املؤمن له،  املرتتب دفعه إال يف 

                                                            
 دارسات مجلةعالء عبد الكريم البلداوي وآخرون، "قياس كلفة الخدمة في قطاع التأمين دراسة لقسم تأمين السيارات (شركة التأمين الوطنية)"،  1 

  .69، ص:2013 ،  بغداد،24، ع3الفصل  ،الثامن المجلد ،مالية و محاسبية
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السنة التأمينية  ى لقسط التأمني، فإذا كانت نتائجأعل ك يعطى املؤمن له حدا أدىن وحداولذل
حسنة يؤخذ من املؤمن له احلد األدىن من السعر، وإذا كانت النتائج سيئة يؤخذ من املؤمن له 

  عر.احلد األعلى من الس

  أسس حساب أقساط التأمني :الثاين طلبامل

مبلغ خسائره املستقبلية املرتاكمة  ،املطالب به من طرف مؤسسة التأمني لتغطية خطر ما التجاريالقسط 
 الذيو  S)( أسس حتديد قسط الصايفأما عن حتليل  )،6.2( عطى بالصيغة، املSعبارة عن املتغري العشوائي 

متناسبة هي  فهذه األخرية بشكلها البسيط ؛ chية وحتميالت احلما SE)( قسط اخلطركل من ميثل جمموع  
)()(تحميل ال، فوقسط اخلطر SES    هو دالة لقانونS للخطر ( وللتأثري السليبversiona Risk على (

نسمي النسبة شركة التأمني؛ اخلاصة ب ةواملردوديملالءة يأخذ يف عني االعتبار حلسابه عناصر ا املؤمن،
)(/))()(( SESES  ) 1.أو احلماية) بالنسبة لقسط اخلطرمبعدل التحميل 

  وخواص أسس حساب األقساط تعريف الفرع األول:

، S، تولد خطر يعرب عنه بواسطة متغري عشوائي متماثلةمن عقود التأمني، ليست بالضرورة  فئة Cلتكن
 يستغل الذيCمن عقود الفئة  املركب الوحيد والذي ميثل مبلغ اخلسائر املرتاكمة يف الفرتة املستقبلية من الضمان.

)يف حساب قسط اخلطر  )S  هو قانونS من إذا  ن عند االكتتاب يف عقود التأمني)،(كما يظهر للمؤم
  :الناحية الشكلية

 عشوائية موجبة، ولتكنجمموعة الدوال التوزيعية ملتغريات  لتكن    .  

  : 2بأنهأساس حساب األقساط ميكن تعريف   تعريف: .1

  التالية:  la fonctionnelle(( الدالة

                                                 :

      ( )

H

F H F




F    

                                                            
1 Christian Partrat, Jean‐Luc Besson, Op.cit, p. 103. 
2 Michel Denuit et  Arthur Charpentier [2004], op.cit, pp. 204‐205. 

   نقول عن دالة بأنھا فضاء شعاعي على  لتكن المجموعة ،fonctionnelle  في أو فضاء جزئي منه تأخذ قيمھا  الدالة المعرفة على.  
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) وهو:  Hاخلطر يستنتج انطالقا من األساس ، قسطS من أجل خطر خبسائر ) ( )H SS H F  
)إذا وفقط إذا Hمن أجلفاخلطر قابل للتأمني  .Sدالة توزيع SFحيث )SH F   ،:أيضا إذا كان 

 ( ) 1 ( )SH F E S  فإن ،S غري قابل للتأمني إال إذا كانS ميلك عزم من الدرجة األوىل.  

اية–العدد  فيما يلي سنسمي  -قد يكون غري منته أي ماال   sup ; 1Sx F x  باخلسارة العظمى 
، يرمز لهSرخلط )SMP  )Sinistre maximum possible ةاملمكن max S.  

يف حالة أن max S لـــ غري منته، سنعرب عن اخلسارة العظمى احملتملةS ربيعيات (بالquantile( pq S 
  .، ...)0.999، 0.99، 0.95( وتكون عالية الدرجة ختتار من قبل. هذه Sلـــ pبدرجة

يعرب max S فكل أسس حساب األقساط ستحقق املرتاجحة، عن حجم اخلسارة العظمى
   maxS S  من أجل كل خطرS.  

   1ميكن تلخيص خواص أسس حساب األقساط فيما يلي: خواص أسس حساب األقساط: .2
S ،من أجل كل  :قل قسط اخلطرعلى األ  )أ   S E S ؛  

0و Sالتجانس: من أجل كل  )ب ،   S S   ؛   
0cو Sمن أجل كلعدم التغري باالنسحاب:   )ج ،   S c S c   ؛ 
Sو Sمن أجل ):Additivitéخاصية اجلمع (  )د  ،متغريين مستقلني 

                                
     S S S S    ؛ 

Sو Sمن أجل :)Sous-additivitéخاصية اجلمع اجلزئي (  )ه ،متغريين مستقلني 
                                S S S S      ؛ 

Sو Sمن أجل :)Sous-additivité forteخاصية اجلمع اجلزئي القوي (  )و  ، 

                              
     S S S S     ؛ 

Sو S: من أجل)Convexitéالتحدب (  )ز  و 0,1، 

           1 1S S S S             .  

يف الفقرة املوالية سنعرض أسس حساب األقساط عمليا، ذلك فيما يتمثل يف األسس التقنية، أما باقي 
  فهي مفيدة من الناحية النظرية أكثر منها عمليا.األسس 

                                                            
  انظر: 1 

‐ Christian Partrat, Jean‐Luc Besson, Op.cit.  p104. 
‐ Michel Denuit et Arthur charpentier ]2004[ , Op.cit. , pp 205‐207. 
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  العملية األسس: الثاينالفرع 

  1ية حلساب أقساط التأمني فيما يلي:األسس العمل تتمثل  

 :أساس قسط اخلطر .1   S E S ؛ 
 أساس األمل الرياضي: .2     1S E S  ، 0من أجل ؛ 
 أساس التباين .3       1 VarS E S S   ، 0من أجل ؛ 
أساس االحنراف املعياري: .4     S E S S   ،0من أجل ؛ 

الشرط أن حتقق املعلمةجيب  Sمن أجل كل خطر   maxS S .  
S ) إذا وفقط إذا كان4) و(3) (على التوايل (2) و(1قابل للتأمني من أجل األسس ((S  ميلك

  عزما من الدرجة األوىل (على التوايل من الدرجة الثانية).
 ):4التحميل يف األساس (معدل  

 
S

E S


 يتناسب ومعدل التغري يفS:  

 
S

cv
E S


.  

  يأخذ أساس اخلسارة القصوى عدة أشكال  منها: مالحظة:
أساس اخلسارة القصوى .5       1 maxS E S S    من أجل ، 0,1 ؛  

بــــــ االستبدال، ميكننا غري حمدود )supportلديها حامل ( Sأن حالة يف  max S.  

  :العملية نستنتج أن األسسمن خالل عرض هلذه 

هذا ميثل . من الناحية  النظرية S) ال تتطلب إال العزم األول والثاين لــ4) إىل (1من ( األسس -
نقص فدرجة اخلطورة ال تقاس فقط بالعزمني األول والثاين، كما أن مبالغ اخلسائر يف غالب 

، ذلك أن قسط اخلطر حيسب بسهولةاألحيان غري متناظرة. من الناحية التطبيقية هذا ميثل ميزة 
 ه ال يستدعي بيانات معقدة؛باإلضافة إىل أن تقدير 

، املالءة، املردودية وجسامة اخلطر. بعض حول املنافسة تعرف انطالقا من االعتقادات قيمة -
 .Sتكون خاصة بالفرع الذي يتموضع ضمنه هذه العوامل

   املنفعة الثابتة أساس: الثالثالفرع 

حسب  هذا األساس ،(هذا ما سيأيت تربيره) 2يسمى أيضا يف البحوث الكالسيكية بأساس املنفعة املنعدمة
Partrat  وBosson  ميكننا من اإلدماج وبشكل جلي عند حساب القسط حالة املؤمن (شركة التأمني) املالية

                                                            
1 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  pp. 105‐106. 
2 Jean Lemaire,  "Automobile insurance (actuarial models)", Kluwer‐Nijhoff publishing, Boston, 1985, p.146. 
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املانع األساسي يف استخدام هذا األساس عمليا يعود إىل اختيار دالة املنفعة اليت ترتجم  ، غري أنعند االكتتاب
  . 1املؤمن خيارات

نرمز هلا بـــMorgenstern-Von Neumann ليكن مؤمن لديه موقف ملواجهة اخلطر يرتجم بدالة املنفعة لـــ 
u املعرفة على اجملال ,E B  0حيث B  يفرض القسط ،  لتغطية اخلطر (الذي تنتج عنه

  .Sاخلسائر)

w )0متثل يف **كانت وضعية املؤمن املالية عند االكتتاب (الوضعية االبتدائية)إذا   w B (  ا تصبح فإ
اية فرتة الضمان: إما wوذلك إذا مل يقبل تغطية اخلطر، أو  wعند  S   إذا قبل تغطية اخلطر مقابل

  .قسط

wباالستعانة مببدأ تكافؤ اخليارات للمؤمن، أي: S w  ،حيدد القسط باستعمال دالة املنفعةu :  

                                 E u w S u w                                           )8.2(     

0حيث ) يكون وحيدا،8.2الذي حيقق املعدلة ( مستمرة فإن uإذا كانت B w    0و    إذا
كان 0 1P S   ميكن املالحظة بأن هذا القسط مستقل عن دالة املنفعة لـ ؛ من هذاVNM  لتقدمي املختارة

  خيارات املؤمن.

  مالحظات:

إذا كان uللتأمني من أجل أساس املنفعة قابال Sيكون اخلطر .1  1P S B                   
و E u S    . 

0Sفإن أساس التكافؤ يؤدي إىل: للمؤمنللوضعية املالية االبتدائية  بإجراء جتريد .2  ويصبح
   0 0E u S u     ألنه لدينا دائما إمكانية اختيار ،u اليت حتقق 0 0u  القسط .

يعرف باملعادلة  0E u S        .هذا مل يربر تسمية هذا األساس بأساس املنفعة املنعدمة ،   

   

                                                            
1 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit. pp. 107‐111. 
 Von Neumann‐Morgenstern=VNM. 

  لمعنية. الوضعية االبتدائية للمؤمن ھنا ال تمثل رأس المال الخاص بل تتمثل في الجزء المخصص لالكتتاب في فئة عقود التأمين ا ** 
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 أسس أخرى حلساب األقساط : الرابعالفرع 

نظرية أكثر منها تطبيقية، وتتمثل هذه  تقوم على معتقدات حساب األقساط اليت سيأيت ذكرهاأسس 
  :1األسس يف

f، غري أنه هنا علىهو امتداد ألساس قسط اخلطر القيمة المتوسطة: أساس .1 moyenne 
 القسط، فدالة معرفة، مستمرة ومتزايدة متاما على fحيث S لخطرلS احلل  يتمثل يف

:الوحيد للمعادلة يف    f E f S     ،أي    1S f E f S     فحل املعادلة ،
 f x x اخلطر. يعطي قسط  

 .)Jensen(مرتاجحة ) convexeحمدبة ( fاملذكورة سابقا حمققة هنا إذا كانتاخلاصية (أ) 
يقدم بشكل شبيه لكل من أساس القيمة املتوسطة وأساس املنفعة املنعدمة.  السويسري: ساساأل .2

، و، مستمرة ومتزايدة متاما علىةدالة معرف fلتكن 0,1aالقسط ، S للخطرS  هو
 :جذر املعادلة يف

                              1E f S a f a                                     (9.2)  
0aفإذا كان  1وإذا كان، حنصل على أساس القيمة املتوسطة؛a املنفعة  س، حنصل على أسا

املنعدمة وذلك بافرتاض   u x f x               .  
 عة املنعدمة.فألساس املن) l’analogue multiplicatifاملثيل الضريب (هو   : Orliczأساس  .3

. القسطمعرفة، مستمرة ومتزايدة متاما على fلتكن الدالة S للخطرS  هو جذر
: املعادلة يف 1

S
E f f


       

  .  

احتمال وقوع اخلطر والذي يستعمل  2يف حتديد قيمة القسط مجلة من العوامل تتمثل يف:يدخل  مالحظة:
عن األمل الرياضي للخسائر، هذا ما يربر تأثري يف حساب قسط اخلطر، فكما مت تبيينه بأن هذا األخري عبارة 

جتميع األخطار، فالتسعري يف التأمني يقوم على أساس قانون األعداد الكبرية وليس على أساس قانون العرض 
والطلب كما هو معروف يف تسعري املنتجات األخرى. يدخل أيضا يف حتديد قيمة القسط كل من نفقات 

ت املطبقة على القسط، باإلضافة إىل املعدالت املتوسطة لعائدات األموال املودعة يف االكتتاب والتسيري والتحميال
 السوق املايل أو النقدي، باإلضافة أيضا إىل قرارات إعادة التأمني.  

                                                            
1 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  pp. 112‐113.  

  انظر: 2 
 ؛14-13حسين حساني، مرجع سابق،  ص ص: - 

- Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  pp. 62‐75. 
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   مني على السياراتأعوامل التسعري يف الت :ثالثال املطلب

العامل على عوامل خمتلفة ولكنها تقع يف إطار تعتمد نظم التقسيم يف التأمني على السيارات يف أغلب دول 
  1، وهي كالتايل:عوامل تتعلق بقائد السيارة وأخرى تتعلق بالسيارة وثالثة تتعلق باملنطقة اجلغرافية

االجتماعية واملهارة يف  العمر واجلنس واحلالة :من أهم هذه العوامل :العوامل المتعلقة بقائد السيارة :أوال
  .القيادة

شركات  من ادث السيارات وبالتايل فإن كثريافيما يتعلق ببعض حو  ال شك أن للعمر دورا :العمر .1
والذين  ،25 يارات اليت يقودها الشباب دون سنأعلى عند التأمني على الس التأمني تقوم بفرض أقساطا

م بالتهور وعدم  هذه وترى شركات التأمني أن فرض أقساط أعلى على  ،املباالةعادة ما تتصف قياد
إال أن هذا  ،وبالتايل تقليل نسبة احلوادث ،الفئة من الشباب ميكن أن جتعلهم أكثر حرصًا عند القيادة

دف   ؛أقساطهم املدفوعة استعادةالشرط قد يكون معكوساً وذلك عند تقصد الشبان احلوادث 
على فئة الشباب حيث أوضحت بعض الدراسات يف أن نسبة  هذا العامل ما يطبق غالبا :الجنس .2

وبالتايل ميكن لشركة  اإلناثاحلوادث عند الشباب الذكور تفوق ضعفي تلك النسبة عند  ارتكاب
 اإلناث؛فئة الشباب الذكور منها عن الشباب  ىالتأمني أن تقوم بفرض أقساط أكرب عل

كعامل من عوامل التسعري بالنسبة لفئة الشباب من تستخدم احلالة االجتماعية   :الحالة االجتماعية .3
عند  %50بة الذكور فقط حيث أوضحت بعض الدراسات أن نسبة احلوادث واخلسائر تزداد بنس

 ؛من املتزوجني نيالعازب
 .دورات التدرب على القيادة .4

  العوامل المتعلقة بالسيارة : ثانيا

البضائع وأخرى خمصصة لقل الركاب وأخرى فمثال هناك سيارات خمصصة لنقل  : نوع االستخدام .1
 ؛خمصصة لنقل بعض املواد اخلاصة كاملواد البرتوكيماوية  وسيارات خاصة للنقل بالعبور ...

                                                            
  .79-78، دار الينابيع، دمشق، سوريا، ص ص: 1995"، التأمين وتأمين السياراتفؤاد سلوم، " 1 
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يف وقوع احلوادث ولكن ختتلف  يكون سببا قدسيارة إن عمر ال : عمر السيارة وقيمتها األصلية .2
قيمة التعويض اليت ستدفع للمؤمن له حيث أن حوادث السيارات احلديثة قد يرتتب عليها مدفوعات 

 ؛ما تكون أكثر عرضة للسرقة  وأيضا السيارات احلديثة غالباأكرب
ية للخزان وقد السعة اللرت  ،: واليت ميكن أن يعرب عنها مبقاييس مثل قوة احملرك باحلصان ارةيحجم الس .3

مع معدل تكرار احلوادث ومتوسط  حجم السيارة عادة ما يتناسب طرداأثبتت بعض الدراسات أن 
حجم اخلسائر الناجتة هذا فيما يتعلق بالسيارات اخلاصة أما فيما يتعلق بسيارات النقل عادة ما يعرب 

  .ها مبقدار احلمولة أو عدد الركابعن حجم

وذلك بسبب إمكانية الغش فيه وعدم اعتماد هذا املعيار يف البلدان  عادة ال يتم : المنطقة الجغرافية:ثالثا
  .مكان تواجد السيارة قدرة املؤمن على إثبات

 ،باإلضافة إىل هذه العوامل ميكن أن تؤخذ بعض العوامل األخرى باحلسبان مثل النضج والرشد واإلدراك
وجود ، البلد املصنع، نوع السيارة، سنوات اخلربة يف القيادة ،سنويااملسافة املقطوعة  ،القيادةاملهارات الشخصية يف 

  للسيارة . مستودع

مت فيه اعتماد  ليتميكن تلخيص خمتلف هذه املتغريات يف اجلدول املوايل وذلك بتبيان خمتلف الكتابات ا
  هذه املتغريات:
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  عوامل املؤثرة يف عملية التسعري بالكتاباتال  ):1.2ل (اجلدو 
  الكتابات   المتغير   النوع

 O. A. Vasechko, M.  Grun-Réhomme, N. Benlagha  له املؤمنمع تطابق السائق  -  سائقال
(2007), 

 .Olfa N. ghali(2001), J.P. Boucher, M. Denuit, and M  اجلنس -
Guillén(2007), 

  ,J.P. Boucher, M. Denuit, and M. Guillén(2007)  العمر -

 O. A. Vasechko, M.  Grun-Réhomme, N. Benlagha  رخصة السياقةعمر  -
(2007), 

)Guillaume  GONNET  االستعمال -  السيارة   2010 ), 

Olfa N. ghali  ماركة السيارة -   )2001( , 

Olfa N. ghali  الضمانات -   )2001( , G. GONNET ( )2010 , O. A. 
Vasechko, M.  Grun-Réhomme, N. Benlagha (2007), 

) G. GONNET  السيارة قوة -   )2010 , J.P. Boucher, M. Denuit, and 
M. Guillén(2007), 

Olfa N. ghali  عمر السيارة -   )2001( , G. GONNET ( )2010 , O. A. 
Vasechko, M.  Grun-Réhomme, N. Benlagha (2007), 

Olfa N. ghali    المنطقة الجغرافية )2001 ( , G. GONNET ( )2010 , 

  الخسائر
  

Olfa N. ghali  عدد اخلسائر - )2001 ( , G. GONNET ( )2010 , 

) G. GONNET  مبلغ اخلسائر - )2010 , 

) G. GONNET  التغرمي-معامل املكافأة - )2010 , O. A. Vasechko, M.  Grun-
Réhomme, N. Benlagha (2007), 

 المصدر: من إعداد الطالبة.

العوامل اليت تؤثر على عملية التسعري، وهي مقسمة إىل عوامل خاصة يشتمل اجلدول على خمتلف 
بالسائق، عوامل خاصة بالسيارة، عوامل خاصة باملنطقة اجلغرافية وعوامل خاصة باخلسائر، مهمشة ببعض 

     ر يف عملية تسعري تأمني السيارات، وذلك يف دراسات تطبيقية.الكتابات أين مت اعتبار هذه العوامل عوامل مؤث

ميكن القول أيضا عملية حتديد القسط الواجب تسديده من طرف املؤمن له للمؤمن متر عملية التسعري أو 
 ، وللقيام بذلك للخسائرمبراحل، أول وأهم مرحلة هي حتديد قسط اخلطر واملتمثل كما ذكرنا آنفا األمل الرياضي 

ساب احتمال حتقق اخلسائر وآخر متعلق مببلغ الدراسة إىل جزئني، جزء خاص بعدد اخلسائر وذلك حل ئةجتز مت 
منها أن بعض املتغريات تؤثر على تردد حتقق اخلسائر يف  اخلسائر؛ يدرس كل جزء باستقالل عن اآلخر ألسباب
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، أيضا فعل التضخم الذي يؤثر فقط على املبالغ 1حني أنه ليس هلا تأثري معنوي على مبلغ هذه اخلسائر والعكس
     دون العدد.

  : مناذج توزيع عدد احلوادث بحث الثاينامل

وثها، و مبا أن هذا املمكن حد عدد احلوادثتسعري حوادث السيارات جيب معرفة كما قلنا من أجل 
وادث احل، إذا تكفي معرفة كيفية توزيع احلوادث، أي إجياد النموذج (أو القانون) الذي حيكم حتقق العدد عشوائي

يف حالة  0يف حالة حتقق احلادث و  1يأخذ القيم  ئيواحد هو عبارة عن متغري عشوافهذا األخري بالنسبة لسائق 
1أو pوذلك باحتمال 0أو  1عدم حتققه؛ فنكون هنا أمام توزيع احتمايل حلدث عشوائي يأخذ قيمه  p  حيث

لكن السائق الواحد ميكن أن يتسبب ؛ )Bernoulli( قانون برنويل، فهو احتمال حتقق اخلسارة pميثل االحتمال
مني، أي جتميع تشمل على عدد كبري من وثائق التأيف أكثر من حادث وكذا احملفظة الواحدة لدى شركة التأمني 

عبارة عن التوزيع االحتمايل املتقطع هو الذي التوزيع ثنائي احلد ملتغريات تتبع توزيع برنويل هذا ما يودي بنا إىل 
صغري فإن توزيع  pكبري واحتمال النجاحnعدد املالحظات إذا كانجتربة برنويل؛ غري أنه  nالذي يصف نتيجة

npثنائي احلد سيقرب إىل توزيع بواسون بأمل  الصغرية ذلك أنه يعرب عن  بقانون األرقامتوزيع بواسون . يلقب
الرتددات حلدث حيدث نادرا لكنه ميلك فرص كثرية لتحققه، بشكل أوضح متغري بواسون يعرب عن عدد األحداث 

طة حمددة وذلك من خالل ذلك عدد السيارات املارة على نق ةاليت حتدث يف جمال زماين ومكاين حمدد؛ من أمثل
فرتة معينة من الزمن، عدد اخلسائر املسجلة من طرف شركة التأمني وذلك يف تأمني السيارات وخالل مدة حمددة 

  .2من الزمن

توزيع بواسون حيتل الدور الرئيسي يف منذجة البيانات املستقلة واخلاصة بالعد، وذلك لتكيفه   من هنا،
ذجة يف حالة مندائما فر الكن هذا غري متو  العشوائية ويف إطار جمتمع متجانس،كنموذج حيث ال تكون هناك إال 

 املوجه الوجه املقابل لتوزيع بواسون البسيطالذي ميثل مزيج بواسون  البيانات املتعلقة بالتأمني، وعليه نلجأ إىل
عات) تتكون من عدد وهي أن هذه األخرية (أي اجملتم املتجانسة ذات خاصية مهمة أالغري وصف اجملتمعات ل

منته من اجملتمعات اجلزئية املتجانسة، يف هذه احلالة فإن التوزيع االحتمايل هلذا النوع من اجملتمعات يظهر على 
  .املختلطة شكل توزيعات بواسون

                                                            
1 I. B. Hossak and al., "Introductory statistics with applications in general insurance", 2nd ed.,  1999, cambridge 
univercity press, p. 122.  
2 Michel Denuit and al., " Actuarial Modelling of Claim Counts ( Credibility and Bonus‐Malus Systems ) ", John 
Wiley & Sons,  2007,   pp.  .4-3  
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من النماذج استعمل هذا النوع  Gilbert (1970)هذا النوع من النماذج ظهر يف حتليل االقتصادي املعاصر 
 العمليات من أجل Hausman, Hall et Griliches (1984)يف فرتة معطاة؛ لتقدير عدد مرات إجراء السباقات 

من أجل عدد الفحوصات الطبية لدى الطبيب؛ Cameron et Trivedi (1986) املدفوعة من طرف املزارع؛ 
Boyer, Dionne et Vanasse (1992)  ؛ عدد الحوادثمن أجلWinkelmann (1994)  من أجل شرح عدد

أخذ ولوجيا، ذلك أن الظواهر تمناذج العد مستعملة جدا يف جمال  البيات اليت يغري فيها األفراد عملهم، كما أن املر 
  1.يف عدد احلوادث لألفرادقوانني استثنائية كما هو احلال 

   منوذج بواسون: املطلب األول

 عبارة عناليت يتسبب فيها الفرد خالل فرتة زمنية عدد احلوادث  تعريف وشروط نموذج بواسون: .1
التخمني بأن احتمال التورط يف موجبة وصحيحة، وعليه من املنطق  متغري متقطع، يأخذ قيم

 :2حادث حيقق الشروط التالية
 االحتمال اآلين لتحقق اخلسارة يتناسب وطول الفرتة حمل الدراسة؛ -
ثابت على طول الفرتة حمل الدراسة (أي أن اخلطر ثابت االحتمال اآلين لتحقق حادث  -

 يف الزمن)؛
 احتمال حتقق أكثر من حادث ضعيف؛ -
 احلوادث مستقلة فيما بينها. -

احتمال تورط إذا  ؛3الذي يتميز بأنه قانون احلوادث اآلنية واملستقلة هذه الشروط تتناسب وتوزيع بواسون
  اة يساوي إىل:خالل فرتة معطحادث  kفرد يف

                                    ,
!

ke
P k

k




                                              )10.2(  

 .معلمة بواسون اليت نسعى لتقديرها، وهي تعرب عن متوسط وتباين التوزيع  

ه يكن تلخيص فإن ،↝ تبع توزيع بواسون أيي Nإذا كانخصائص توزيع بواسون:  .2
 :4كالتايلتوزيع بواسون   خصائص

 

                                                            
1 Olfa N. ghali, op.cit, pp. 6‐7.  
2  Idem. 
3 Renée Veysseyre, "Aide‐mémoire Statistique et  probabilités pour l’ingénieur",2ème éd,  DUNOD, Paris, 2006, 
p.88.  
4 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  pp. 191‐192. 
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 الدالة المولدة للعزوم: .1.2

       1

0 0! !

z z

kzk
e ezk

N
k k

ee
z e e e e e

k k


  


 

 

 

      
: انطالقا منالعزوم .2.2 

k
k   نستنتج:  

 
       22 2 2 2

m E N

V N E N E N



    

 

        
 

1 2

1 1
,   


                                            

هي أهم ، و )équidispersion( نالحظ التساوي بني املتوسط و التباين و هذا ما نعرب عنه بتكافؤ التشتت
  خاصية متيز توزيع بواسون.

 متغري عشوائيتقلني لبواسون هو عبارة عن جمموع متغريين مس ):Additivité( خاصية الجمع .3.2
تبع أيضا توزيع بواسون مبعلمة تساوي إىل جمموع معلميت املتغريين األوليني، فإذا كان املتغريين ي

 فإن: ↝و  ↝حيث :   و  العشوائيني املستقلني 
                                ↝. 

 مع تصحيح االستمرار: , نحو القانون الطبيعي التقريب .4.2

  1/ 2n
P N n




     
                                

18املعيار املستعمل:              .   

 مستقلة فئة rيف حال لو كانت اخلسارة مقسمة إىل :)Décomposition(التفكيك  .5.2
)exhaustives،(  مثال r ،إذا كان التكرار الكلي للخسائرف ضمانN  يتبع قانون بواسون

i,...,1(حيث iإذا كان التكرار من أجل كل، و  rلدينا (i  احتمال بأن اخلسارة
املتغريات العشوائية. املوافق هلذه الفئةتكرار اخلسارة هو  iNو iتكون من الفئة

1 2, ,..., rN N N  موزعة حسب قوانني بواسون هي متغريات مستقلة و
, , … , .   

1ت (إذا كان :اإلحصائياالستدالل  .6.2 2, ,...,n n n (ثل مشاهدات العينةمت )1 2, ,...,N N N  (
ىل نفس املقدر لــــ إاملعقولية العظمى يؤدون طريقة طريقة العزوم و كل من  ،Nمتغري العشوائيلل

من أجل األوىل: فالنتيجة واضحة ،  و الذي هو  E N n    ،من أجل و
 الثانية فدالة املعقولية العظمى كالتايل:

                              

 
1

1 2
1

1

, ,..., ,
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ii
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i ii
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                                         إذا: 1
ln lnii

L cte n
 


             

1ln                                               ومنه:      
0ii

nL



 


   




  
1                                               وعليه:          ii

n
n





 

                
  :خواص مقدر N     

 مقدر غري منحاز أي  E N  هو أيضا ارب حسب قانون األعداد الكبرية و متق، و

:) ذلك أنienteffic (فعال  1ln ii
NL

I V V




  


            


 

و   
1

V
I


 

 
 

):standard( املعياري اخلطأ ، أي ؤشر الدقة يف تقديركما أن م

   


 يقدر بـــ: 
 


 .  
املقدرات باملعقولية ) normalité asymptotiqueاملقاربة الطبيعية ( عن طريقأو باشرة لدينا م

  :Slutskyالعظمى و باستعمال نظرية 
 


 0,1


  

 



L

N  

asymptotique(املقاربة ( ملستوىجمال الثقة  1  من أجل :يستنتج  






1 /2 1 /2,q q 

  
  

 
  
  

  

                    :1صغري، نستعمل جمال الثقة حجم يف حالة عينة ذات مالحظة:

     2 2

2 2 1

1 1
/ 2 , 1 / 2

2 2i ii i
N N

   
  

    
 

عند مستوى على األقلوذلك  1  من أجل كل قيمة لــــ نذكر بأن، كما 2
d   الربيعي  هو

)quantile (ذو الرتبة تربيع بـــ-لقانون كايd .درجة حرية  

اخلطي التقليدي يظهر عدم  متغري متقطع تابع ملتغريات أخرى فإن منوذج االحندار عن عالقة التعبري  دنع
فرضية  وثانيهما أنأن سحابة املالحظات ال تأخذ شكال يتماشى والشكل اخلطي،  أوهلما :2كفاءة لسببني

                                                            
1 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  p. 193. 
2 Olfa N. ghali, op.cit. p. 7. 
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؛ غري أن فرضية التساوي بني بواسون يتماشى وهاتني الفرضيتني وزيعت) قد ال تكون سالبة، normalitéالطبيعية (
وذلك لكثرة القيم املعدومة هي جد حمدودة،  األمل الرياضي والتباين واليت تدل على جتانس احملفظة بالنسبة للخطر

تشتت ب نا هو أكرب من املتوسط، يف هذه احلالة نتحدث على ما يسمىهالتباين فالقصوى، وجود بعض القيم و 
املعياري ونرفض الفرضية  لالحنرافهذه الوضعية تستلزم تقدير جزئي  ،Nللمتغري) dispersion-sur( فوقي

تشتت إذا الفكرة هي استعمال منوذج آخر يأخذ يف عني االعتبار  يف النموذج،املعدومة اخلاصة مبعنوية العوامل
للمتغريات مالحظ غري إضافية وذلك حلبس عدم التجانس ال معلمات وذلك بإدخال) sur-dispersion(فوقي 

  .1املالحظ) dispersion-surالتشتت الفوقي (الضمنية اليت ميكن أن ختلف هذا 

  تتمثل هذه النماذج واليت تستجيب هلذه اإلشكالية يف مناذج بواسون املختلطة.

  : مناذج بواسون املختلطة املطلب الثاين

جمتمع غري متجانس  يبدو أنهالذي هو عبارة عن مجوع سائقي السيارات املؤمنني، موضوع الدراسة اجملتمع ف
عليه فإننا يف تأثري يف حتقق حوادث السري، و فكل سائق أو فئة من السائقني هلم خصائص ختتلف عن البقية هلا 

  توزيع عدد اخلسائر.دراسة املختلطة لهذه احلالة سنلجأ إىل مناذج بواسون 

  مناذج التوزيع املختلطة : الفرع األول

دف :موذج المختلطالن تعريف .1 إىل وصف اجملتمع  هو تركيبة متقطعة أو متصلة من أوزان التوزيعات 
الذي حيوي على األقل على جمموعتني جزئيتني خمتلفتني، حيث كل جمموعة مرتبطة الغري متجانس و 

بسيط؛ أما مصدر عدم التجانس فقد يكون مرتبطا إما ببيانات الشخص من عمره، سنة بنموذج 
  2رخصة السياقة، املنطقة اجلغرافية،...اخل.

تتخذ النماذج املختلطة شكلني، قد تكون عبارة عن مزيج متقطع، كما قد  :أنواع النماذج المختلطة .2
 :3كما سيأيت  تكون مزيج مستمر
ميكن متثيله بالدالة  Nغرار تعريف النموذج املختلط رياضيا، نفرض أن توزيع: على المزيج المتقطع
  االحتمالية التالية:
        1 1 1Pr / / ... /N k p k q p k q p k                     )11.2(  

                                                            
1 Olga A. Vasechko et al., "Modélisation de la fréquence des sinistres en assurance automobile", Bulletin français 
d’actuariat, Vol 9,No18, juillet – décembre 2009, p. 45. 
2 Michel Denuit, and al. [2007], Op.cit.  pp. 22‐23. 
3 Idem. 
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أين: ,
TT Tq ، :حيث 1 2, ,...,Tq q q q و 1 2, ,...,T

     تتناسب مع منوذج  هيو
 معلمات متيز الدالة االحتمالية  i ). هناىاملزيج املتقطع (يسمى أيضا املنته . /j jp   وjq  متثل

  األوزان.
احتمالية خمتلفة، لكن الصيغة السابقة للمزيج املتقطع تدل على أن مكونات هذا املزيج عدة دوال 

  أغلب االستعماالت للنموذج املختلط تأخذ الشكل:
      1 1/ / ... /p k q p k q p k                          )12.2(  

هذا النوع من النماذج يتضمن أيضا املزيج من توزيعات بواسون فهو مزيج يتوافق مع مناذج العد، مثال 
ا السائق،...اخل،  عدد اخلسائر املسجلة لدى شركة تأمني ما، عدد حوادث السيارات اليت يتسبب 

فئة من   متثل املتوسط لتوزيع بواسون. تعين الصيغة األخرية للمزيج املتقطع أن هناك iحيث أن
ا ل مل السنويكل فئة األلمكتتيب عقود التأمني،  i,...,1حيث iلخسارة هواخلاص  .  

كبري جدا فإنه يستحسن هنا معاملة املزيج السابق على أنه  : إذا كان عدد الفئاتالمزيج المستمر
  صبح الدالة االحتمالية كالتايل:لك باستبدال اجملموع بالتكامل، فتمستمر وذ

     /p k p k g d                                          )13.2(  
حيث .g ــمتثل دالة الكثافة االحتمالية ل.  

  منوذج بواسون املختلط لعدد اخلسائر: الفرع الثاين 
حفظة عدم مالئمة للمشاهدات مبتوزيع بواسون يف الغالب  يظهر: نموذج بواسون المختلط تعريف .1

السبب راجع إىل عدم التجانس بني مكتتيب التأمني، هنا نضرب متوسط تردد أوراق التأمني املكتتب، و 
عبارة عن متغري عشوائي تابع  قق اخلسائروعليه يصبح متوسط حت ،مبتغري عشوائي موجب اخلسائر

حبيث . خنتارــل  1E   فس تردد حتقق احلوادث يف ألننا نريد أن حنصل  بالتقريب على ن
 لدينا: بشرط احملفظة

        
Pr / / ,  0,1,...

!

k
e

N k p k k
k

 
 



                       )14.2(  
حيث . /p  هي دالة بواسون االحتمالية مبتوسط هذه املقاربة تعين أنه ليس بالضرورة كل .

1حيثإمنا البعض منهم هلم متوسط مرتفع ( تأمني هلم نفس تردد حتقق احلوادث،مكتتيب ال  ،(
1حيثو البعض اآلخر هلم متوسط منخفض ( (1.  

قانون بواسون املختلط، وعليه فإن احتمال يف الغالب تبع يحتقق حوادث السيارات وكما ذكرنا مسبقا 
. ) بأمل14.2( راء هذه احلوادث له نفس الصيغةمن اخلسائر لدى شركة التأمني ج kتسجيل عدد

                                                            
1 Michel Denuit, and al. [2007] ,  Op.cit.  p. 24. 
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يكون عشوائي ال مستمر وال متقطع إمنا مزيج من كليهما، وعليه يصبح  يف احلالة العامة املتغري
  التوزيع االحتمايل كالتايل:

       
0

Pr /
!

k
e

N k E p k dF
k

 
 




                      )15.2( 
  .متثل دالة التوزيع للمتغري Fحيث:

ؤمن هلم ال يتغري بتغري الزمن، نستنتج من الصيغة السابقة أن متوسط حتقق احلوادث لألشخاص امل
  بكل شخص.لكن بتغري متوسط حتقق احلوادث اخلاص و 

مستوى من اخلطر يساوي و  يتبع توزيع بواسون املختلط مبعلمة Nمن هنا نقول بأن املتغري العشوائي
  نكتب:و  )،15.2(، بدالة احتمالية هلا الصيغة إىل

                                             ↝ ,Θ   
  تصبح يف هذه احلالة:
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  هذا ما يكافئ:
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  خصائص توزيع بواسون المختلط: .2
 األمل الرياضي: -
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 توزيع بواسون املختلط هو نفسه يف توزيع بواسون.نالحظ بأن األمل الرياضي يف حالة 
 التباين: -
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التشتت الفوقي  ما يالحظ هنا أن التباين يف هذه احلالة أكرب منه يف حالة توزيع بواسون وهذا ما يربره
)sur-dispersion(. 

-  
  

     
 

    
 

2

3/2

1
3 2

V N E N
N V N E N

E NVV N




    
  

 



  نماذج تسعير حوادث السيارات                                                                   الفصل الثاني

60 
 

 :) gaussien-inversepoisson( بواسون غوص العكسيتوزيع  .3

	) وذلك ملا  15.2) و (14.2(هنا نستكمل الصيغ  ↝   فتصبح:  ,1
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  أما الدالة االحتمالية فتعطى بالعالقة:
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 )16.2(  

  خصائص توزيع بواسون غوص العكسي المختلط:

 الرياضي:األمل  -
 E N  

 التباين: -
  2V N         

-   
    3V N   

 تعطى بالعالقة: Nــالدالة املولدة للعزوم ل -
    1

1 1 2 1z

N z e



  

 
    :)Poisson log-normalطبيعي (-بواسون لو توزيع .4

Θملا  ↝ 2⁄ 2بأخذو  , 2   مع اإلشارة إىل أن)  1E   فإن دالة،(
 هي: الكثافة االحتمالية ل
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التالية:طبيعي فتعطى بالصيغة -أما الدالة االحتمالية للتوزيع املختلط بواسون لو
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 ميكننا إجياد كل من األمل الرياضي و التباين كالتايل: :)18.2(و )17.2( باالستعانة بالعالقتني

 E N  

    2
2 1V N e

    

 : منوذج ثنائي احلد السالب الفرع الثالث

تشمل على كافة  بواسون للتعبري عن توزيع احلوادث جملموعة من األفراد يفرتض ضمنيا أناستعمل توزيع 
دث، غري أن هذه اخلاصية جد حصرية، لدراسة هذا النوع من النماذج املعلومات للتعبري عن احتمال حتقق احلا

  ال حتوي على كافة املعلومات اخلاصة باألفراد. نتطرق أوال للحالة أين تكون 

  العد دون مميزات األفراد:نماذج  .1

ال حتوي على كافة املعلومات ومن أجل كل فرد عدد احلوادث يتبع قانون بواسون من  بافرتاض أنف
  .1، يف حالة توزيع عدد اخلسائر يف تأمني السياراتو  aمبعلمتني تتبع توزيع املالئم افرتاض أن

هي إذا توزيع f  :حيث 

   
1a ae

f
a

 
 




  

aمبتوسط مساوي إىل:


2، وتباين: 

a


، و a  هي دالةgamma لــa . 

   :2حادث يعرف كالتايل kاحتمال أن حيقق فرد خمتار عشوائيا
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 )18.2(   

aمبتوسط


1، وتباين

1
a

 
  
 

.  

                                                            
1 Olfa N. ghali, Op.cit. p.8. 

  وتوزيع سنتطرق لكل من دالةgamma   بالتفصيل في نموذجgamma.  
2 Jean Lemaire, op.cit., p. 122.  
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,يتبع قانون ثنائي احلد السالب ذا املعلمتني Nوعليه نقول بأن
a

a


 
 
 

 ونكتب: 
                                              ↝ ,  

أهم استعماالت توزيع ثنائي احلد السالب يف التأمينات العامة يف توزيع عدد اخلسائر أين تكون األخطار 
 .2، أين يكون التباين أكرب من األمل الرياضي1غري متجانسة 

 نماذج العد بمميزات األفراد وتطبيقها: .2

  حتدث خالل فرتة معطاة. إذا كانواليت iميثل عدد احلوادث اخلاصة بشخص ما iNنفرض أن املتغري
iN   مستقل عن'iN من أجل كل'i i ، فإن جمموعة هذه املتغريات تتبع قانون بواسون ذو املعلمةi.   

  :3كالتايلمبتغريات األفراد   iالصيغة العملية اليت تربط املعلمةيف مناذج العد مبميزات األفراد تظهر 

 expi iX   

  ميثل املتوسط والتباين. iالذي حنن بصدد تقديره، املعلمات شعاع حيث

، 4استعمال األس يسمح لنا باحلصول على متوسط وتباين غري سلبيني هذا ما يلغي مناذج االحندار اخلطي
  حادث خالل فرتة معطاة، يعطى كالتايل: ikبإحداث iأيضا احتمال أن يقوم الفرد

 
   exp exp
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ii
kX
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e X
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  دالة املعقولية العظمى معطاة كالتايل:
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ا رتيبة فهذا ي الدالة اللوغاريتمية تتميز دالة املعقولية العظمى  بدال من  سمح لنا بتعظيم بسيط للوغاريتمبأ
ا، ومبا أن   فإن حل اجلملة، الدالة اللوغاريتمية لدالة املعقولية العظمى ليست خطية يفالدالة يف حد ذا

  :Newton Raphson  5مثل طرق  ) itératifalgorithme(يستوجب استعمال خوارزمية التكرار 

   1
1t t t tH g   


      

                                                            
1 I.B.Hossak and al., Op.cit. p. 98. 
2 Michel Denuit, and al., [2007] , Op.cit.  p. 23. 
3 Olfa N. ghali, Op.cit. p.8 . 
4 Idem. 
5 Ibid,  p.9 . 
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، عملية التكرار )arbitraireكيفية ابتدائية (قيمة   tاللوغاريتم دالة املعقولية و gradientميثل  g(.)حيث
)procédure d’itération(   برنامج) تنتهي بتحقق شرط التقاربLimped  يسمح لنا وبسهولة تقدير.(  

فرضية االستقالل بني  على أساس النموذج ينبيناألقل عيبني، فالصيغة السابقة تطرح لنا على غري أن 
تعرب عن   iXباإلضافة إىل أن املتغريات متساويني بالتعريف، iNمتوسط وتباين كل من  األحداث املتتالية، وأيضا

  كل احتماالت احلوادث. هاتني اخلاصيتني ال ترتبط دائما باملالحظات املتحققة يف حوادث السري.

اللتقاط كل االختالفات بني  غري كاف iXوعليه كحل ملعاجلة هذه املشاكل نفرض أن شعاع اخلصائص
بالشكل  iغري مالحظة ميكن متثيلها مبتغري عشوائي إضايفهناك متغريات األخرى  األفراد، نفرض أيضا بأن

  التايل:

 expi i iX     

وذلك بنسيان متغريات مؤثرة أو درجة ضخامة  iميثل خمتلف األخطاء احلاصلة لدى حتديد iحيث 
  اخلطر.

 حادث يصبح: ikملتزما يف ) بأن يكون الفردmarginale( االحتمال اهلامشيإذا 

   
     

exp exp
Pr / ,

!

ii i
kX

i i
i i i i i i i

i

e X
k X h d h d

k

   
    

  
  

حيث ih  دالة الكثافة االحتمالية لـــi.واليت هي الصيغة العامة لتوزيع بواسون املركب ،  

 :1تكتب كالتايل الصيغة اخلاصة اليت نعتمدها

 expi i iX    

أنبافرتاض و  expi i  توزيع  تتبعGamma كثافة احتمالية  دالةب:  

   
1a a ae a

f
a


 




  

/1ن) وتباي0يفرض بأنه يساوي إىل  i(متوسط 1مبتوسط يساوي إىل  a.  

                                                            
1 Dionne G., Vanasse C., "A Generalization of Automobile Rating Models: the Negative Binomial   Distribution 
with a Regression Component". Astin Bulletin 19, 1989, p.204.  
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يعطى: iمتوسطوعليه فإن  exp iX ه يعطى بــ، وتباين: 21
exp iX

a
 عموما صيغة دالة الكثافة .

 :1االحتمالية بالنسبة لتوزيع احلوادث جندها كالتايل
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)        19.2(  

و aواليت متثل صيغة توزيع ثنائي احلد السالب باملعلمات exp iX  وتباينه كالتايل:، متوسطه  

   
       

exp

1

i i

i i i i

E N X

V N E E V



  



   
                             )20.2(  

  .) للمتوسطconvexeتباينه حتويل متزايد وحمدب (

تظهر عادة البيانات اجملمعة عن املؤمن هلم أن عدد كبري منهم عدد اخلسائر احملققة لديهم معدوم، لكن 
غري ضمين تتم انعدام اخلسائر قد يكون فعلي، كما قد يكون ناتج عن عدم التصريح باحلادث؛ أي وجود مت

   .ZINBو ZIP معاجلة هذه احلاالت باستعمال مناذج

 ZINBو ZIP مناذج: الثاملطلب الث

خمتلف النماذج يف حالة من أجل متغري ضمين، ميكن حلدث (مثل شراء سلعة أو   Gragg (1971)طور
 تسند القيمة صفر مل يتحقق احلدثإذا  ،)Tobin, 1958(  Tobitالتصريح باخلسارة) أن حيدث أو ال كنموذج 

إىل املتغري الضمين والذي نفرض بأنه متغري مستقل يأخذ قيم موجبة. مسار اختاذ القرار ميثل عن طريق منوذج 
probit ) وعليه ميكن تقدمي املؤمن هلم الذين املعرف يف كل حالة، نموذج ال) ميثل بعدد احلوادثواحلدث الثاين

0Nلديهم عدد خسائر مسجلة معدوم أي    :2إىل فئتني     

 ، مل حيدث أي منهم خسارة فعليا؛فئة أوىل -
لتجنب تطبيق معامل التغرمي عليهم، أو وفئة أخرى مل تصرح باحلادث وذلك لعدم جسامته و  -

 ).constatلتجنب اإلجراءات اخلاصة بتسجيل احلادث (

                                                            
1 Dionne G. et Vanasse C., op.cit, p. 204. 
2 Olga A. Vasechko et al.  Op.cit.  pp 46‐47. 
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باحلادث الذي يكون املؤمن له هو   هذه التفرقة مهمة بالنسبة للمؤمن، فيمكن التخمني بأن عدم التصريح
هذا ال ينفي  غري أنال يصرح للمؤمن كما قلنا لفوائد،  فهذا األخري يدل على أن اخلطر صغري، املسؤول يف حتققه 

   ).risquéبأن املؤمن له أصبح يشكل خطرا على املؤمن (

 ZINBو ZIP؛ غري أن منوذج تنين لنا بالتفرقة بني هاتني الفئمنوذج بواسون وثنائي احلد السالب ال يسمحا
 Lambert(1992)هذه النماذج واليت طورت من قبل  وذجني منفصلني ليتم الربط بينهما،كل منهما يولد من

  .)même processus( مولدة بنفس املسار أن القيم املعدومة واملوجبة متاماسوى ال تفرض  Greene(1994)و

هو  Nالسالب السابق ذكرمها، نفرض هنا بأن املتغري العشوائيباملقارنة مع منوذجي بواسون وثنائي احلد 
  )ZINB ةحال (يف ب)، أو قانون ثنائي احلد السالZIPة وقانون بواسون (يف حال )binaire( جداء قانون ثنائي

*N BN )                                        21.2(  

من أجل تقدير ) logistiqueباالحندار اللوجيسيت (تتم منذجته ) inobservé( غري املالحظ املتغري العشوائي
0ikاحتمال أن يكون من أجل املؤمن له  ، أي حدد احلوادث املسجلة معدومi ،0ib  إذا كان املؤمن له مل
بواسون (أو منوذج ثنائي احلد  منوذجيتبع  N*يف احلالة العكسية. املتغري العشوائي 1ibيصرح باحلادث و

). هذه املعادلة تقدر 1ibباخلسارة (من أجل املؤمن هلم الذين يصرحون  Nالسالب) وهو يستعمل للتنبؤ بقيمة
  .ikأمل

الذي يأخذ يف احلسبان  N*حتوي جزئني، جزء يرتبط بنموذج العد (من أجل  ZINBو ZIPالنماذج 
ا) ويرتبط أيضا بتضخيم الصفر (عدد اخلسائر يف حالة أن    ) الذي يفسر عدم التصريح.probitاملؤمن له يصرح 

قانون  معلمةiو  (أي عدم التصريح) 0ibإىل احتمال  iq،إذا رمزنا بــــ ZIPبأكثر دقة، يف منوذج 
 N)، إذا الكثافة االحتمالية للمتغري20.2( بواسون لرتدد اخلسائر التابع كما ذكرنا سابقا إىل املتغريات املفسرة

 تكتب كالتايل:

( 0 / ) (1 ) i
i i iP N X q q e                                 )22.2(   

  حيث:

)exp(1

)exp(
'

'




i

i
i X

X
q


  

  : مصفوفة تشمل خصائص األفراد؛iXحيث 
       .الشعاع املعامالت املطلوب إجياد تقدير له :  



  نماذج تسعير حوادث السيارات                                                                   الفصل الثاني

66 
 

  :غري معدوم ikمن أجل

 ( / ) (1 )
!

i

i

k
i

i i i
i

P N k X q e
k

                              )23.2(  

أو غري  راعىامليساوي االحتمال الغري شرطي للمتغري غري  1ibـــ عدد اخلسائر املشروط ب احتمال
*)inobservée( املالحظ

ik.  

  أي منوذج ثنائي احلد السالب) )219.(االحتمال يعطى كالتايل (مقارنة مع  ZINBيف منوذج 

      
   

( / ) 1 min ,1 1
1 .

ik

i i
i i i i i

i i i

k
P N k X q k q

k


  
    

     
                 

)24.2(  

  2,1,0i..., حيث

 : مناذج توزيع مبلغ اخلسائر املبحث الثالث

أهم أساس والذي ميثل للخسائر يتمثل يف األمل الرياضي للخسائر املرتاكمة  ذكرنا مسبقا بأن قسط اخلطر
جيب دراسة توزيع مبلغ اخلسائر أيضا؛ لكن قبل كل  ، وعليه فبعد دراسة توزيع عدد احلوادثحلساب األقساط

جيب التحديد وبدقة املفهوم املقصود من مبلغ اخلسائر والذي نعين به مبلغ التعويض الفعلي املدفوع من  ذلك
طرف شركة التأمني للمؤمن له، والذي خيتلف يف أغلب األحيان عن مبلغ اخلسائر الواقعة جراء احلادث؛ هذا 

  له يف حتقق احلادث.االختالف يكون ناجم إما عن الضمانات املختارة، أو مسؤولية املؤمن 

 )Gamma( قاما  منوذج: املطلب األول

 الدالة لتأمينات العامة، يستغل فيه كل منيعد من أكثر النماذج املستعملة لنمذجة مبلغ اخلسائر يف ا
 ceLaplaإىل  gammaيعود قانون  .complètes et incomplètes(1التامة وغري التامة (،  والدالة
    1838.2، وذلك سنة الذي وجده بأنه حالة خاصة من قانون كاي تربيع Bienaymé، و3681حوايل 

ذا املعلمتني gamma يتبع توزيع  بأنه Sنقول عن متغري عشوائي: gammaتعريف توزيع  .1 ,  
,0حيث 0   :إذا كانت دالة كثافته االحتمالية 
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                       )25.2(  

                                                            
   تعني الدالةgamma و ،  تعني الدالةtaêb.  

1 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  p. 360. 
2 Michel Denuit et Arthur charpentier [2004], Op.cit. , P. 69. 
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حيث   هي دالةgamma ـــو هي معرفة ب:  

  1

0

te t dt


     

تعرف بالعالقة الرتاجعية:   1     . إذا كان:عدد طبيعي فإن   1 !   .1   
  مالحظات:  

1عندما يكون  -  فاملتغريS يف هذه احلالة يتبع التوزيع gamma املنمط )standard( ،
1عندما يكون و   فاملتغريS يف هذه احلالة يتبع التوزيع األسي E2؛  

، وذلك يف حالة معلميت dمتثل توزيع كاي تربيع بدرجة حرية  gammaحالة خاصة من توزيع  -
/هي: gammaتوزيع  2d  1و/ 2 .3   

  :4يتميز توزيع باخلصائص التالية  خصائص توزيع قاما: .2

الدالة املولدة للعزوم:  -   
 

 
 

 
1

0

t s
S t s e ds

tt

 




  
  


    

        
  

                 األمل الرياضي:  - E S



                                            

                        التباين: -  2V S



                                                   

 )normale-log( لوطبيعي منوذج:  املطلب الثاين
) أين اخلطر هو Skewed positively( يستعمل كنموذج لتوزيع حجم اخلسائر يف حالة االلتواء إىل اليمني

اية، 0حجم اخلسائر و الذي يأخذ القيم من  فهو يستعمل عندما يكون االحنراف املعياري ملتغري  إىل ماال 
 .5مثال أقل من الربع كقاعدة عملية ،عشوائي ضعيف مقارنة بأمله الرياضي

املتغري يتبع القانون الطبيعي، أنه يتبع قانون لو طبيعي إذا كان لوغاريتم هذا  Sنقول عن متغري عشوائي
  نكتب:و 

↝ ,  
  دالة كثافته االحتمالية:

  
 2ln

22
1

, 0
2

s

f s e s
s





 


                               )26.2( 

                                                            
1 S. David Promislow, "Fundamentals of Actuarial Mathematics", 2nded, John Wiley & Sons, United Kingdomp , 

2011, p.269. 
2 Christian Partrat et  Jean‐Luc Besson, Op.cit.  p. 360. 
3 Michel Denuit et Arthur charpentier [2004] , Op.cit. , p. 70. 
4 S. David Promislow, op.cit, 270. 
5 François Dress, "Les probabilités et la statistique de A à Z",  DUNOD,  2007,p. 115. 
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  خصائص توزيع لو طبيعي:

          األمل الرياضي:  -   2

2E S e


               
        التباين:-     

2
222

1V S e e
 

                    
 ) gaussien-inverseي (غوص العكس منوذج:  املطلب الثالث

نقول عن ، skewed-right1يستعمل توزيع غوص العكسي يف غلب األحيان لنمذجة املعطيات ذات 
   إذا كانت دالة كثافته اإلحتمالية: و أنه يتبع قانون غوص العكسي ذا املعلمتني Sمتغري عشوائي مستمر

   21
2

3
 0

2
s s

f s e s
s

 


                            )27.2(  

  و نكتب:
                                             ↝ ,  

  خصائص توزيع غوص العكسي: 
       األمل الرياضي:  - E S                                           
             التباين:   - V S                                                   
  الدالة املولدة للعزوم:  -

   

  

21
2

2 21
2

3
0

1 2

3
0

2

2

s

s

s ts

S

s t

t e ds
s

e e ds
s








 









  


  








 

1بإجراء تبديل متغري 2s t    :جند  
   1 1 2 t

S t e

   

  

   

                                                            
1 Michel Denuit, and al. [2007],  Op.cit.  pp. 31‐32. 
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  خالصة الفصل الثاني

من خالل هذا الفصل يتضح لنا مفهوم التسعري، أهدافه، أسس حساب األقساط يف التأمني على 
وتأمني السيارات بشكل خاص، العوامل املؤثرة يف تسعري تأمني السيارات فهي ختتلف عن املمتلكات بشكل عام 

باقي منتجات التأمني األخرى، وكما ذكرنا سابقا لبناء منوذج لتسعري حوادث السيارات نقوم بنمذجة كال من 
  عدد احلوادث وكذا مبلغ اخلسائر.

د احلوادث، أمهها منوذج بواسون وتتفرع عنه مناذج وعليه مت عرض خمتلف النماذج املستعملة يف منذجة عد
أخرى مشتقة منه تتمثل يف مناذج بواسون املختلطة، ولتغطية احلالة اليت يكون فيها عدد احلوادث املعدوم كبري 

أيضا مت عرض خمتلف النماذج املستعملة يف منذجة مبلغ اخلسائر من منوذج ، ZINBو ZIPاستخدام مناذج 
gamma.منوذج لوطبيعي، ومنوذج غوص العكسي ،  

وعليه وبعد جتميع هذه القاعدة النظرية املتمثلة يف الفصلني النظريني األول والثاين سنقوم يف الفصل املوايل 
    للمجتمع موضوع الدراسة.التأمني اجلزائرية واستخراج مناذج التسعري املوافقة بإسقاطها على واقع مؤسسة 

  

  

  

  

    



	
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
لشركة الوطنية نمذجة تسعير حوادث السيارات ل

 -المديرية الجهوية بسطيف–للتأمين 
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  -املديرية اجلهوية بسطيف–لشركة الوطنية للتأمني منذجة تسعري حوادث السيارات ل :ثالثالفصل ال

 تمهيد

بعد عرض اإلطار النظري للدراسة من خالل الفصلني السابقني سننتقل اآلن إىل الدراسة التطبيقية واملتمثلة 
الدراسة املطروحة يف بداية هذه املذكرة عن يف استغالل تلك القاعدة النظرية لتمكن من اإلجابة على إشكالية 

  طريق اختبار الفرضيات املوضوعة كإجابة مسبقة عن هذه اإلشكالية والتأكد من صحتها.

وجب يف  وعليهعلى مستوى املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف،  الدراسة التطبيقيةمتت 
مجع البيانات وإجراء التحليل الوصفي هلا وصوال  ةعرض لطريق تقدمي الشركة موضوع الدراسة، يلي ذلكالبداية 

، وZIPبواسون، ثنائي احلد السالب،  :النماذج باستغالل ومبلغ اخلسائر، احلوادث لنمذجة كل من عدد
ZINB  لنمذجة عدد احلوادث، ومنوذجgamma  لنمذجة مبلغ اخلسائر وذلك على ضوء الدراسات السابقة؛

للتأكد من صحتها، ليتم عرض النتائج املتوصل إليها ومناقشتها على  الدراسة فرضياتبعد ذلك سيتم اختبار 
الدراسة، واقرتاح جمموعة من املواضيع اليت ميكن أن تكون منطلقا  هذه ضوء الدراسات السابقة املعروضة يف بداية

  تقسيم هذا الفصل على النحو التايل:     إذا تمف دراسات مستقبلية،ل

  تقدمي املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف المبحث األول:

  مجع البيانات والتحليل الوصفي هلا المبحث الثاني:

  ومبلغ اخلسائر احلوادث منذجة عدد المبحث الثالث:

  نتائج الدراسة المبحث الرابع:
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  saa لشركة الوطنية للتأمنياملديرية اجلهوية بسطيف ل تقدمي: ألولااملبحث 

قصد احلصول على البيانات الالزمة  (cna)بداية قصد اجمللس الوطين للتأمني مت إلجراء الدراسة التطبيقية 
 تتم الدراسة على املستوى اجلهوي؛ فارتأينا إىل أن ،مل نبلغ غايتنايف الدراسة وذلك على املستوى الوطين، لكن 

  جمموعة من الشركات العاملة بسطيف ومت اختيار الشركة الوطنية للتأمني لألسباب:بذلك قصدنا 

 املديرية اجلهوية للشركة موقعها مدينة سطيف؛ -
اإلطار الزمين على مستوى املديرية وهو ما يتماشى و  2004الربنامج املعمول به مت اعتماده منذ سنة  -

 2010سنة بداية من آخر  برنامجبأنه مت استبدال  la caatالحظناه على مستوى شركة  فمادراسة، لل
 مما يصعب الدراسة بسبب التقطع يف البيانات؛

 ة يف السوق كما سوف نتطرق لذلك فيما يلي؛حتتل مكانة كبري  كما أن الشركة موضع الدراسة -
  مت قبولنا إلجراء الدراسة التطبيقية فيها.  -

، مث تطور اإلنتاج باملديرية اجلهوية سنقوم بداية بتقدمي الشركة الوطنية للتأمنيمن خالل هذا املبحث 
   .بالشركة بسطيف مبينني يف ذلك أمهية التأمني على السيارات

  تقدمي الشركة الوطنية للتأمني  :املطلب األول

 25.6برقم أعمال  منه % 42متثل مكانة هامة يف سوق التأمني اجلزائرية فهي  الوطنية للتأمني حتتل الشركة
املنتجات اليت كذا ية حوهلا، اهليكل التنظيمي هلا و خيالشركة عن طريق إعطاء حملة تار فيما يلي قدم سن، 1مليار دينار

  تقدمها.

 حملة تارخيية عن الشركة الوطنية للتأمني الفرع األول:

 :)1966-1963( التسيير االحتكاريمن النشأة إلى   .1
 12/12/1963:  61مصرية" (-"جزائرية ةعلى شكل شركة خمتلطالشركة الوطنية للتأمني أنشئت % - 

 ؛)% 39
 27/05/1966: ؛127- 66احتكار الدولة على عمليات التأمني باألمر  أسيست 
  ؛127 -66 الشركة عن طريق األمرتأميم 
   تلخص يف اجلدول التايل الفرتة ا خالل هذهاجنازاأما عن : 

 
                                                            

1 http://www.saa.dz/, 26/04/2015, 17 :17. 
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 1966- 1963الفرتة  الشركة الوطنية للتأمني خالل : إجنازات)1.3اجلدول(
 بيانات        

  السنوات
1964  1965  1966  

  28  23  15  رقم األعمال(مليون دج)

 
  الشبكة

 15 وكالة مباشرة 
 10 وكالء عامون ومساسرة  

  10 وكالة مباشرة 
  40 عامون وكالء 

  ومساسرة

 10 وكالة مباشرة 
 40  وكالء عامون

  ومساسرة
  190  170  55  عدد العمال

  مطويات املؤسسة.  املصدر:
يف كل من رقم األعمال وكذا عدد العمال غري أن الشبكة مل تتطور بشكل تطور  نلمس اجلدول من خالل

  .خلصوصية الوضع بعد االستقالل كبري
 :)1990-1967للمؤسسات (من االختصاص إلى االستقالل الذاتي   .2

  استغالل احتكار الدولة يف عمليات التأمني تنافسا معCAARالشركتني العموميتني يتقامسان  ، أي
 السوق.

  الشركة الوطنية للتأمني تتلقى  ، نتيجة هذا التخصص فإن: ختصص شركات التأمني1976جانفي
 مهمة تطوير السوق الداخلية مبمارسة نشاط التأمني:

 السيارات؛على  -
أخطار البيوت السكنية، التجار واحلرفيون، اجلماعات احمللية واإلدارات األخرى واألخطار على  -

 العادية للخواص؛
 على األشخاص (احلوادث، احلياة، األمراض، التقاعد والتأمني االجتماعي،...). -

  إطار االستقالل الذايت : تغيري الشركة الوطنية للتأمني إىل مؤسسة عمومية اقتصادية يف 1989فيفري
 للمؤسسات.

 1990 رفع ختصص املؤسسات العمومية للتأمني: الشركة الوطنية للتأمني تبدأ يف ممارسة التأمينات :
 على األخطار الصناعية، اهلندسية والنقل.

 :اجنازات الفرتة 
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 1990-1967 اجنازات الفرتة): 2.3اجلدول رقم (
 بيانات        

  السنوات
1976  1984  1990  

  2898  1911  326  رقم األعمال(مليون دج)

  وكالة    280  وكالة    248  وكالة   136  الشبكة
  5100  3831  1543  عدد العمال

  مطويات املؤسسة املصدر:
من خالل اجلدول نالحظ تطور يف عمل الشركة وذلك بفعل احتكار الدولة والتخصص (احتكار 

 السوق).
  :2013-1995سوق التأمينات  انفتاح .3

 1995  : 
 ؛1995املؤرخ يف جانفي  07 - 95األمر  -
  .07- 95املعدل واملتمم لألمر  04-06القانون رقم  -
  إىل:إدخال إصالحات على نشاط التأمني وحترير السوق ما أدى 

 وفتح اجملال للمستثمرين اخلواص الوطنيني واألجانب؛افتتاح السوق  -
  ومساسرة).إعادة إدخال الوسطاء اخلواص (وكالء عامون  -
 :تسريع يف تطوير وعصرنة املؤسسة 

 توسيع الشبكة التجارية؛ -
 التجاريني؛إصالح نظام األجور لفئة كبرية من العمال  -
 شخاص؛تسويق منتوجات جديدة، السيما يف تأمينات األ  -
 وضع خدمات جديدة؛ -
 إدارة األعمال؛إصالح يف التنظيم و  -
 التقنية واحملاسبية املوافقة؛وضع منهج تسيري يف اإلعالم اآليل للعمليات  -
يف التأمينات على  % 40السوق ومراقبة قيمة تصل إىل يف  %25يف التأمينات حبصة  1رقم  -

  السيارات.
 :اجنازات الفرتة 
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  2013 - 1995 اجنازات الفرتة :)3.3(اجلدول
بيانات        

  السنوات
1995  2005  2013  

  27521  12532  4859  رقم األعمال(مليون دج)

 
  الشبكة

 309  وكالة 
  

  295 وكالة مباشرة 
  123 وكالء عامون 
  17 مساسرة  

 290 وكالة مباشرة 
 182 وكالء عامون 
 22 مساسرة  

  4670  3447  5218  عدد العمال

 مطويات املؤسسة املصدر:
من خالل اجلدول يظهر تطور ملحوظ يف كل من رقم أعمال الشركة وكذا الشبكة، لكن تدهور نوعا ما يف 

 عدد العمال والسبب راجع إىل سياسة االنفتاح اليت مست سوق التأمني واإلصالحات احلاصلة جراء ذلك. 
 : اهليكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمنيالثاين لفرعا

 مستويات: 3إن تنظيم املؤسسة الوطنية للتأمني يكون على 
ومستقلة  للتأمني هي شركة عمومية ذات أسهمة لوطنيالشركة ا المستوى العام (المقر المركزي): .1
  .رأس ماهلا فهو للخزينة العمومية ماليا، أما
يتم تعينهم من طرف  ، وهو يتكون من أعضاءدورات عادية أو استثنائية باملقرتمع جملس اإلدارة يف جي

، كما يهتم اجمللس بتحديد السياسة العامة املسطرة واألهداف الواجب حتقيقها )لكي الشركة (اخلزينة العموميةما
   حسب تعليمات مالكي الشركة.

يتوىل رئاسة جملس اإلدارة الرئيس املدير العام الذي ينتخب من طرف اجمللس اإلدارة ملدة ستة سنوات قابلة 
كذلك يف   ، ويساعد هذا األخريية فيما يتعلق بالتسيري واإلدارةمرة واحدة وهو يتمتع بالسلطة التنفيذللتجديد 

  :مهامه مديرين عامني مها
الذي يقوم بإعداد خطة شاملة لتجسيد السياسة العامة التقنية املسطرة  المدير العام المساعد التقني •

  لكل أنواع التأمينات مبا يف ذلك سياسة التسويق، وتسيري املوارد البشرية اليت تدخل يف نطاق سلطته.
  الذي يسهر على التسيري اإلداري واملايل للشركة . المدير العام المساعد اإلداري •

  : اهليكل التنظيمي للشركة على املستوى املركزيوالشكل املوايل يبني
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  ) على املستوى املركزيSaaللتأمني ( للشركة الوطنيةاهليكل التنظيمي ):1.3(الشكل

  
  املصدر: وثائق املؤسسة       

نظرا ألمهية التأمني على السيارات فهو حيتل قسم خاص به ضمن املديرية العامة التقنية على خالف 
من إمجايل منتجات التأمني يف  58 %منتجات التأمني األخرى، فكما ذكرنا فإن التأمني على السيارات حيتل 

  اجلزائر.

مديرية جهوية كل مديرية تشرف على جمموعة من  14الشركة مكونة من المستوى الجهوي:  .2
دف التخفيف من املركزية والسيطرة على املشاكل بأكثر فعالية وسرعة .  الوكاالت التابعة هلا 

 : وينقسم عمل املديرية إىل وظيفتني مها

 تتمثل فيما يلي :    وظيفة إدارية 
قبة تنفيذها على مستوى تطبيق األهداف املسطرة من طرف املديرية العامة وهذا من خالل مرا -

  .الوكاالت
  توفري كل وسائل العمل املادية (لوازم مكتبية ومطبوعات) والبشرية للوكاالت بأنواعها الثالثة .  -
  ة هلا.التسيري اإلداري واملايل للمديرية والوكاالت التابع -

 تتمثل فيما يلي :  وظيفة تقنية 
  متابعة األنشطة التجارية والتقنية. -

يةاملديرية العامة اإلدار   

 املساعدون املستشارون

 املديرية العامة

قنيةالتاملديرية العامة   

ريةاملوارد البشمديرية   
 مديرية املمتلكات
عامةمديرية املراقبة ال  

مديرية التنظيم ومعاجلة 
بة مديرية املالية واحملاس

 قسم التسويق
راد قسم األخطار للموظفني األف  

قسم األخطار 
اتقسم تأمني السيار   

 مديرية التدقيق
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  مراقبة صحة التسعريات واملعايري املطبقة يف الوكاالت. -
  إمتام ومتابعة العقود الضخمة اليت تفوق قدرات الوكاالت. -

  :التنظيمي للشركة على املستوى اجلهويوالشكل املوايل يبني اهليكل 

  على املستوى اجلهوي (املديريات اجلهوية)اهليكل التنظيمي  ):2.3الشكل (  

  
  وثائق املؤسسة المصدر:

ا الشكل من خالل  فإنه حىت على املستوى اجلهوي يظهر تأمني السيارات على شكل دائرة مستقلة بذا
   ، وذلك إثباتا ألمهيته.على غرار باقي منتجات التأمني األخرى

متثل قاعدة هرم اهليكل التنظيمي للشركة باعتبارها تتوزع الوكاالت عرب الرتاب الوطين ، وهي : الوكالة .3
نقطة البداية إلبرام أي نوع من أنواع عقود التأمني ، وعمل املستويات التنظيمية األخرى يعترب  

  .. والشكل املوايل يبني اهليكل التنظيمي للشركة على مستوى الوكاالتتامتدادا لعمل الوكاال
  مستوى الوكاالت على): اهليكل التنظيمي 3.3الشكل(

  
  وثائق املؤسسةالمصدر: 

  على مستوى الوكالة يتم الفصل فقط بني اإلنتاج واألضرار.

 رئيس الوكالة

رئيس مصلحة األضرار  احملاسب
  املادية واجلسمانية

 رئيس املصلحة التقنية التجارية
 (مصلحة االنتاج)

 املدير

اردائرة األضر  دائرة تأمني األشخاص دائرة السيارات ملاليةدائرة احملاسبة وا  مةالعا دائرة اإلدارة  رةدائرة التجا   
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  للتأمني الوطنيةاملنتجات اليت تقدمها الشركة  الفرع الثالث:

  ) فروع التأمني املتمثلة يف:saaللتأمني ( وطنيةمتارس الشركة ال

  وتشمل كال من:  املمتلكات:تأمينات األضرار على 
 ؛تأمني احلريق واألخطار األخرى البسيطة (املنازل، األخطار املهنية، السرقة...) -
 ؛تأمينات األخطار التقنية (اآلالت، املعدات االلكرتونية واإلعالم اآليل...) -
 ؛التأمينات املرتبطة بالبناء -
 .التأمني عل الكوارث الطبيعية -

 التأمني على القروض 
 (بعد احلريق وانكسار اآلالت) التأمينات على خسائر االستغالل 
 التأمينات على املسؤولية املدينة 
 تأمين السيارات 
 تأمينات النقل 
 التأمينات الزراعية 

  املديرية اجلهوية بسطيف للشركة الوطنية للتأمنياإلنتاج ب: تطور املطلب الثاين

، 52اجلزائري فيبلغ تعداد الوكاالت ووسطاء التأمني التابعة هلا بــحتتل املديرية اجلهوية أمهية بالغة يف الشرق 
ا.   وهي موزعة على مستوى أربع واليات: سطيف، برج بوعريرج، مسيلة، جباية، هذا ما زاد أمهية اإلنتاج 

 يف هذا املطلب كل من رقم األعمال املوزع على املنتجات وكذا مقارنة التطور سنويا بالنسبة لتأمنيفصل ن
 :2013 -2006لفرتة السيارات وذلك خالل ا

  2013إىل  2006تطور اإلنتاج من ): 4.3الشكل (
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، وذلك 2013إىل  2006يظهر الشكل التطور الكبري الذي ميس تأمني السيارات خالل السنوات من 
  مقارنة مع باقي منتجات التأمني األخرى باملؤسسة. 

  2013لسنة  Saa متثيل منتجات التأمني لشركة): 5.3الشكل(

  
 : ملفات املؤسسة المصدر       
  .2013من منتجات التأمني يف الشركة الوطنية للتأمني خالل سنة  86احتل تأمني السيارات إذا 

  والتحليل الوصفي هلا البياناتمجع : يناملبحث الثا

  مجع البيانات املطلب األول:

ا يف هذه الدراسة الطريقة  من خالل هذا املطلب سنقوم بعرض كل من جمتمع الدراسة، املتغريات املعمول 
ا مجع البيانات.    اليت مت 

   جمتمع الدراسة الفرع األول:

وثائق التأمني على كل تعريف مبجتمع الدراسة، فهو يتمثل يف  القبل التطرق لكيفية مجع البيانات جيب أوال 
ووسطاء التأمني التابعني للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف وذلك  تالوكاالالسيارات املكتتبة لدى 

اخلاصة بكل أنواع  ،2013و، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004خالل السنوات 
مش القوة حسب ما متت  املركبات الربية ذات حمرك بأكثر من عجلتني (ذلك أنه يف حالة عجلتني فقط 

واخلسائر مبسؤولية كلية أو جزئية للمؤمن له املسجلة  فرتات اكتتاب سنوية، ذات، مشاهدته أثناء مجع البيانات)
، 2010/2011، 2009/2010، 2008/2009، 2007/2008، 2006/2007، 2005/2006، 2004/2005 خالل الفرتات

   .2013/2014و 2012/2013، 2011/2012
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تتألف  فالعملية متت يدويا، عينات وليست شاملة لعدم إمكانية ذلك، شكلالبيانات اجملمعة كانت على 
مع اإلشارة إىل أن مجع هذه البيانات كان بافرتاض االستقاللية،  )،وحدة كل سنة (وثيقة تأمني 120العينات من 

نفس  وثيقة تأمني بشكل مستقل عن السنوات األخرى، فليس بالضرورة أن يكون 120أي كل سنة جتمع منها 
  وذلك ألسباب هي:املكتتبني طيلة فرتة الدراسة؛ 

إجياد املؤمن هلم الذين يكتتبون لدى نفس الوكالة (أو الوسيط) طيلة فرتة الدراسة ذلك أنه صعوبة  -
حسب  اريةتتم معاجلته خالل السنة اجلوهو موضوع س –هناك استقاللية بني الوكاالت يف الشركة 

يظهر ذلك يف رقم امللحق حيث أن أغلبها   -رئيس مصلحة التأمني على السيارات باملديرية قول
 ؛كما سيأيت  )b-mالتغرمي (-مساوي للصفر، كما يظهر أيضا من خالل معامل املكافأة

بنفس املؤمنني طيلة فرتة الدراسة حىت ولو وجدوا فإن الدراسة ستفقد مصداقيتها إذ ولينا اهتمامنا  -
بفئة حمددة مهملني بذلك عناصر هامة يف هذه ذلك أننا سنهتم يف هذه احلالة سنوات)،  10(

الدراسة وهي أن عمر السيارات يف السنوات األخرية من الدراسة سيكون أكرب من أو يساوي 
ل، باإلضافة عمر السائق باحتمال كبري، هذا ما يستبعد إمكانية وجود الضمان الشام سنوات10

دراسة سيتم استبعاد فئة مهمة من اجملتمع املتمثلة يف السائقني حيث أنه يف السنوات األخرية من ال
  سنة، وهي الفئة اليت قد تكون هلا الفاعلية الكربى يف حتقيق احلوادث 25الذين يقل عمرهم عن 

 كما هو معمول به.

  كالتايل:وعليه مت حتديد متغريات الدراسة  

   متغريات الدراسة الفرع الثاين:
ا يف الشركة كما هو موضح يف امللحق رقم ( مع  )3مت حتديد املتغريات انطالقا من املتغريات املعمول 

 إدخال بعض التغيريات، فتم حتديد املتغريات يف هذه الدراسة كما هو موضح يف اجلدول املوايل:
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  الدراسة القياسية): متغريات 4.3اجلدول (
  التفسير  رمز المتغير  المتغير  وعالن

تطابق السائق مع  السائق
 (نوع السائق)املؤمن له

type1    كذلك  إن كان ليس 0لسائق، و إذا كان املؤمن له هو نفسه ا 1يأخذ القيمة  
type2  إن كان كذلك 0إذا كان املؤمن له ليس هو نفسه السائق، و  1يأخذ القيمة  

  عمر السائق وهو متغري يأخذ قيم طبيعية ageC السائقعمر 
  إن كان ليس كذلك 0رجل، و  إذا كان السائق 1يأخذ القيمة  SexeM جنس السائق

SexeF  إن كان ليس كذلك 0امرأة، و  إذا كان السائق 1يأخذ القيمة  
  عمر رخصة السياقة وهو متغري يأخذ قيم طبيعية ageP رخصة السياقة عمر

  إذا كان ليس كذلك 0و Affaireإذا كان استعمال السيارة   1يأخذ قيمة  Affaire االستعمال السيارة 
Fonctionnaire  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةFonctionnaire إذا كان ليس كذلك 0و  

Commerce  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةCommerce إذا كان ليس كذلك 0و  
auto-ecol, tax  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةauto-ecol, tax إذا كان ليس كذلك 0و  

TPM  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةTPM إذا كان ليس كذلك 0و  
TPV  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةTPV إذا كان ليس كذلك 0و  

V. spécieux  إذا كان استعمال السيارة  1يأخذ قيمةV. spécieux إذا كان ليس كذلك 0و  
إذا كانت السنة اجلارية سنة أول  0 عمر السيارة وهو متغري يأخذ قيم طبيعية (يساوي ageV عمر السيارة 

  استعمال)
  إن كان ليس كذلك 0، و 2cvكانت قوة السيارة إذا   1يأخذ القيمة  C.V 2 القوة 

 3-4 C.V  و 3كانت قوة السيارة بني إذا   1يأخذ القيمة C.V 4 إن كان ليس كذلك 0، و  
 5-6 C.V  و 5كانت قوة السيارة بني إذا   1يأخذ القيمة C.V 6 إن كان ليس كذلك 0، و  
 7-10 C.V  و 7كانت قوة السيارة بني إذا   1يأخذ القيمة C.V 10 إن كان ليس كذلك 0، و  
 11-14 C.V  و 11كانت قوة السيارة بني إذا   1يأخذ القيمة C.V 14إن كان ليس كذلك 0، و  
 15-23C.V  و 15كانت قوة السيارة بني إذا   1يأخذ القيمة C.V 23إن كان ليس كذلك 0، و  
 24 C.V et +  24كانت قوة السيارة أكرب من إذا   1يأخذ القيمة C.V  إن كان ليس كذلك 0، و  

  متغري حقيقي موجب قيمة السيارة  val-V قيمة السيارة
  إذا كان ليس كذلك 0و Garan1إذا كان الضمان املختار   1يأخذ قيمة  Garan1 الضمانات الضمانات 

 Garan2  إذا كان الضمان املختار   1يأخذ قيمةGaran2 إذا كان ليس كذلك 0و  
 Garan3  إذا كان الضمان املختار   1يأخذ قيمةGaran3 إذا كان ليس كذلك 0و  

  متغري يأخذ قيم طبيعية nb وادثعدد احل الخسائر
  متغري حقيقي موجب Sinistre مبلغ اخلسائر

   2و 0.65حمصور بني  b-m لتغرمياو معامل املكافأة 
  من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات املؤسسةالمصدر: 

تناوهلا يف الدراسة التطبيقية مصنفة حسب النوع إىل: متغريات يظهر من خالل اجلدول املتغريات اليت سيتم 
متعلقة بالسائق، متغريات متعلقة بالسيارة، متغريات متعلقة بالضمانات ومتغريات متعلقة باخلسائر، حيث يندرج 

 ضمن هذه األخري كل من عدد اخلسائر ومبلغ اخلسائر، اللذان ميثالن املتغريين التابعني يف هذه الدراسة.
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  مالحظات:
 :بالنسبة للضمانات فإن  

Garan1: ؛يشمل الضمان اإلجباري أي املسؤولية املدنية باإلضافة إىل ضمان الدفاع واملتابعة  
Garan2:  يشملGaran1  ؛ضمان أضرار التصادمإىل باإلضافة  
Garan3: .يشمل باقي االحتماالت  

 ) ضمان تأمني الركاب وضمان اإلسعافassistance ( مل يكونا متوفرين على طول فرتة الدراسة، هذا ما
  الضمانني.إمهال هاذين حتم علينا 

   مجع البيانات الفرع الثالث:

البيانات يف هذه الدراسة تعتمد على ملفات مؤسسة التأمني اخلاصة بالتأمني على السيارات مجع  عملية
 مت مالحظته أن:، متت على مستوى املديرية، لكن ما واخلسائرلكل من اإلنتاج 

 ؛بشكل رقمي العملية متت يدويا لعدم توفر تقنية متكن من احلصول على البيانات جمتمعة -
إمنا بسنة جتديدها  ،أي عمر رخصة السياقة ال يعرب عنه بالتاريخ األول لصدورها agePتغري امل -

 ؛استبعاده من الدراسةوعليه مت 
ال يعرف إال يف حالة وجود ضمان السرقة واحلريق أي مثن السيارة موضوع التأمني val-V تغري امل -

  أو الضمان الشامل، مت استبعاده أيضا من الدراسة.

  ت: التحليل الوصفي للبيانااملطلب الثاين 

ا  بعد احلصول على البيانات وبعد تعريف أدوات النمذجة املستعملة، هناك بعض التحاليل جيب القيام 
، همع التقسيم التعريفي املعمول ب إلمكانية وجود متغريات غري مالئمة أو ال تتوافققبل البدء يف النمذجة، وذلك 

 على واحدة. خاص باملتغريات الكالسيكية، ويف النهاية إما أن نؤكد بديهية أو حنصل تم بشكل

التحقق من مالئمة مث وسائل التحليل الوصفي متعددة، فهي تسمح بداية بتحديد خواص فرد متوسط،  
لنصل يف األخري لعدة معلومات حول اجملتمعات تغريات عن طريق دراسة العالقة االرتباطية بني املتغريات، امل

      اخلطر.فعال وحتديد املتغريات اليت تصف 

 - مدخل نظري- التحليل العاملي : الفرع األول 

متغري، فإن طرق التحليل العاملي  pيوصف كل فرد بــحيث فرد  nحول يف ظل معطيات األساس: .1
التحليل الوصفي الكالسيكية. طرق وسيلة الستكشاف العالقة بني املتغريات بشكل إمجايل على خالف 
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(التحليل  ACPتتعدد هذه الطرق، وكل واحدة تستعمل يف ظل إطار خاص بالدراسة. هنا سنعرض 
متغريات كمية بنفس  يف حال املتغريات الكمية، واألحسن أن تكونيطبق مبركبات أساسية)، والذي 

يستعمل لدراسة اجلداول التقاطعية. هذين التحليلني يشكالن  )التقابلي(التحليل العاملي  AFCاملقياس، 
املتعدد) واليت تعىن بدراسة التقابلي  (حتليلACM قاعدة أساسية لعدد من طرق التحليل املعممة مثل 

 .)disjonctif completالفصل التام ( مبتغريات كيفية املمثلة مبا يعرف جدولاجلداول 

كانت من التمثيل البياين لسحابة النقاط واليت ال تكون رؤيتها الفكرة يف التحليل العاملي انطالقتها  
إلسقاط هذه السحابة على فإننا نبحث عن طريقة ، وعليه 3من أكرب  pواضحة عندما يكون البعد

  .1افظة على أكرب حجم من املعلوماتمستوي لتكون املشاهدة أوضح، بشرط احمل
 :ACP   التحليل بمعامالت أساسية  .2

1لتكن املصفوفة
1

i nij
j p

X x  
 

     املتغريات متثل املمثلة لألفراد، حيث األسطر متثل األفراد واألعمدة
ذات املركبات iMبالنقطة iكل فردمتثيل لهي  "Nuواليت نرمز هلا  بــ" النقاطاملميزة لكل فرد. سحابة 

1

2

i

i

ip

x

x

x

 
 
 
 
  
 


الرتجيحمعامالت  . نعرفpيف الفضاء  

1i i n
p

 
غالبا ما تكون  واليتاملرفقة بكل فرد،  

1متساوية ومساوية لـ / n،2  (ليس بالضرورة إقليدية) لمرتيرفقة لاملفضاء األفراد مزود مبسافة M  ذو
Tباجلداء السلمي الفضاء إذا مزودا، pرتبةال

M
x y y Mx من أجلx وy منp نبحث إذا .

2k(غالبا kبعده kEتآلفي على فضاء جزئي ) حيث الشدة (inertie( اليت نرمز هلا بــ
k

I E  لسحابة
بأكرب كمية  ( أي التمثيل األكثر ثقة ممكنة )minimalتكون أقل ما ميكن ( kEبالنسبة لــ Nuالنقاط

  صيغة هذه الشدة هي إذا: .)من املعلومات
  2

1

,
k

n

i M i k
i

I p d M


 E E
 

                                  )1.3( 

حيث ,M i kd M E متثل املسافة الفاصلة بني النقطةiM وإسقاطها على الفضاءkE والذي نرمز له
im.(نقطة اإلسقاط) هذه املسافة ميكن كتابتها ,M i i i i M

d M m M m  حيث . 
M 

 النظيم 

)norme (املرفق للمرتيMز. حنن هنا حنتفظ بالرمiM لكن يف احلقيقة هي ترمز للشعاعiOM
حيث ،

O ميثل املركز. الفضاءkE  من نقطة تتوسط سحابة النقاط يطلق عليها الثقل (ميرgravité،(  هذا ما

                                                            
1 Michel  Denuit,  Arthur  Charpentier, " Mathématiques  de  l’assurance  non‐vie  (Tarification  et 

provisionnement) ", tome2, Ed.,  ECONOMICA, 2005,  p.21. 
 ACP=Analyse en Composantes Principales. 
2 Gilbert Saporta,  "Probabilités, analyse des données et statistique",2éme éd, TECHNIP, Paris, 2006, p.156. 

  =متريmétrique  فضاء متري ھو الفضاء المعرفة عليه مسافة)d )distance((  
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حبد  جدولددية نستنبط متوسط املتغري، حنصل على دي إىل االهتمام مبتغريات مركزية ولكل قيمة عيو 
   1التايل:عام ك

kikx x                                              )2.3(  

ءات هي عبارة عن مستقيمات تسمى هذه الفضا فضاء جزئي متعامد، kإىل kEنقسم إذا الفضاء 
سنمثل سحابة النقاط على مستويات خمتلفة تتشكل من  ).les axes principaux( باحملاور األساسية

حمورين، نعرف إذا الشعاع
1

p

u

u

u

 
 

  
 
 

  كشعاع موجه للمحورu املساوي ألول فضاء لــkE ، أنه نفرض

1Tuأي ،Mمبفهوم املرتي )unitaireشعاع واحدي ( Mu  الغرض إذا هو البحث على شعاع يقلل .
uIشدة اإلسقاط بني النقاط وهذا املستقيم (متوسط مربعات املسافات  ، وهو نفسه الذي يقلل املسافة

 unitaire-M يكون vبني النقاط وهذا املستقيم يف إطار إقليدي). باإلضافة إىل أننا نبحث عن شعاع
0Tuأي  Mمبفهوم املرتي u(يعامد ألولل orthogonal-Mيكون و  Mv ( يصغر )minimiser(  من

بعد اإلسقاط على احملور iMسرتمز ملركبات النقطة imيف كل ما سيلي( وهكذا جديد شدة اإلسقاط،
u( ،:وعليه الشدة اإلمجالية لسحابة النقاط تصبح  

  
2

1

n

T i i M
i

I p M


                                         )3.3(  

نعلم بأن i i i iM m M m   ،2وبتطبيق نظرية فيثاغورس 2 2

i i i iM M M
M m M m  . 

  (انظر الشكل املوايل)
    املثلث القائم التآلفي لسحابة من النقاط مع توضيح : االحندار)6.3(الشكل

  
            Source : Gonnet  Guillaume, op.cit. p.28   

                                                            
1  Brigitte  Escoffier  et  Jérôme  Pagès,"Analyses  factorielles  simples  et  multiples  (Objectifs,  méthodes  et 
interprétation)", 4éme éd., DUNOD, Paris, 2008,  p. 10. 
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النقاط إىل شدة اإلسقاط على احملور نظرية فيثاغورس ميكننا جتزئة الشدة الكلية لسحابة من خالل 
نشكل هذه  )،mécanique) وشدة حول احملور تسمى متحركة (statique( ساكنةتسمى الشدة ال
  1املساواة كما يلي:

    2 2

1 1

n n

T stat meca i i i i iM M
i i

I I u I u p m p M m
 

        
          )4.3(  

) تتوافق مع ما مت تسميتهmécaniqueونالحظ بأن الشدة املتحركة (
k

I E ) وذلك من ) 1.3يف العالقة
1kأجل  .TI صغراملوافقة لسحابة النقاط ت )minimiser) الشدة املتحركة وتعظم (maximiser (

   ).projetéeة (املسقطة الشدة الساكن
(مع التذكري بأن املركبات يتم احلصول عليها عن طريق اجلداء السلمي)، وذلك  imنبدأ بإعطاء صيغة

)قبل حتديد )statI u.  
 T T

i i i iTM
M

u u
m M u M Mu M Mu u

u u Mu
    

  :وعليه
     2 22

1 1 1

n n n
T T T

stat i i i i i iM
i i i

I u p m p M Mu u Mu p M Mu
  

         

 
1 1

n n
T T T T

stat i i i i i i
i i

I u p u MM M Mu u M M p M Mu
 

 
    

 
   

  واملصفوفة القطرية للرتجيحات كالتايل: X صفوفةاملاخلاص باجملموع بداللة ميكننا كتابة اجلزء 

 
1 1 1 1

1
1

0

0

T T

n
T T T

n i i i
iT T

n n n n

p M p M

X DX X M M M p M

p M p M 

    
                        

   

  
TVإضافة الرتميز: يبقى يف األخري X DX ،:وعليه نكتب  

    T
statI u u MVMu                                )5.3(  

MVتسمى M التباين املشرتك  مصفوفةمع  تنطبق مصفوفة الشدة لسحابة النقاط وهي)variance 

covariance( وحدة. نذكر بأن اهلدف هو إذا البحث عن شعاعميثل ال يف حالة أن املرتيu يعظم
 statI u )u  هذا ما يكافئ البحث عن شعاعة واحديليس بالضرور ،(u يعدم املشتق، بداية نبني بأن

V M  هوsymétrique-M أي متناظر مبفهوم املرتي)M( املشتق: مث حنسب  
   TT T T T T TMVM M V M M X DX M MX DXM MVM     

ب إذا مشتقسحن statI u:  

                                                            
1 Gonnet  Guillaume, op.cit. p.28.   
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 2

2 2
0

T

T

T Tu MVMu
stat u Mu

T

u Mu MVMu u MVMu MuddI u

du du u Mu

  
    

 
 
T

T

u MVMu
MVMu Mu

u Mu
  

Tuكل من Mu وTu MV Mu هي قيم عددية وM :قابلة للقلب إذاV Mu uحيث ،u  شعاع
Vذايت لــ M املوافق للقيمة الذاتيةإذا كان هذا حمقق يكون لدينا .T Tu MV Mu u Mu    يف
  املوافق ألكرب قيمة ذاتية. u. حنصل إذا على الشدة العظمى باختيار الشعاع الذايتاحديشعاع و  uحالة

Vنعلم باإلضافة لذلك أن M  هيsymétrique-M ألن)MV M تناظرية)، نستنتج أنV M  قابلة
أشعة ذاتية. حندد فيما بعد  مشكلة من M-orthogonale) يف قاعدة diagonalisableللقطري (

للقيمة الذاتية األكرب، مث حنسب ثاين حمور وذلك  وبسهولة أول حمور وذلك باختيار الشعاع املقابل
  1ويوافق ثاين أكرب قيمة ذاتية، وهكذا.) orthogonale-M( يعامد األول باختيار الشعاع الذايت

TVإىل تقطري املصفوفة لاملشكل االبتدائي إذا حوّ  M X DX M منانطالقا ، وذلكTV M U U  
ا متثل احملاور الرئيسية و ،orthogonale( عمودية ( مصفوفة Uحيث ا مصفوفة قطرية مرك أعمد با

Vالقيم الذاتية لــ M .إمكانية ترتيب القيم الذاتية بشكل أوضح. أول حمور هو إذا أول عمود يف وبالتايل
U .وهكذا  

 kuفإن (ترتيبه حسب األمهية)، kميثل الشعاع الذايت ذو املرتبة kuيبقى إذا اختيار عدد احملاور إذا كان
  :نقيس إذا مسامهة كل حمور يف الشدة بالعالقة ،kيسمى حمور األساس ذو الرتبة

 
100k

trace VM




 
                                       )6.3(  

القيم الذاتية اليت ميكننا فيما يلي متثيل املسامهة لكل شعاع ذايت يف الشدة اإلمجالية يف متثيل بياين. خنتار 
1: 2حتقق الشرط

1 2
1

p

n
 
 


من الشدة  %80 تنص على اختيار عامة، لكن هناك قاعدة 

    .3اإلمجالية
. kuعلى Xوذلك بإسقاط kساسي ذو الرتبةاحملور األ حنصل فيما بعد على ما يسمى باملركبات على

ليكن الشعاع
1 1

k
k M

k
k

k
n n k M

c M u

c XMu

c M u

  
  

     
   
   

  عمليا  مركبات سحابة النقاط على احملور، ميثل

. هذا jcو icوذلك باالستعانة باملركبات  juو iuثنائيات من احملاورمستويات أي على  nمنثل األفراد
                                                            

1 Jean‐Marie Bouroche et Gilbert Saporta, "L’analyse des données",   5éme   éd. corrigé, presse universitaire de 
France, 1992,  p. 36.  

  نقول عن مصفوفةU  عمودية إذا وفقط إذا كانت تحقق المساواة:  بأنھاTU U I حيثI  .مصفوفة الوحدة   
2 Gilbert Saporta [2006], op.cit. p.172. 
3 Gonnet  Guillaume, op.cit. p.30. 
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 ،iuعلى احملور iما يسمح لنا بالتفرقة بني خمتلف فئات األفراد. كما سنضيف مفهوم مسامهة كل فرد
  الشدة املوافقة للمحور ستكون كالتايل:

   2 2

1 1 1

n n n
j T T T T T

i i i i j j i i i j j j j
i i i

p c p M Mu u M M p M Mu u MX DXMu 
  

       
  1ستكون: juعلى املستوي iللفرد نستنتج بأن املسامهة النسبية

 2j
i i

j

p c




 
                                            )7.3(  

لكن  )،plus atypique( متقاربة، مع استبعاد القيم الشاذةاألفراد  يف الدراسة أن تكون قيممن املفضل 
مؤشر النوعية وهو ما  بالضرورة مها قريبتني يف الفضاء، يف املستوي ليس قريبتني جيب التوضيح بأن نقطتني

  يكتب: iمتثيل النقطة kيسمى املسامهة النسبية للمحور
 
 

2

2

1

k
i

p
k

i
i

c

c

 

                                            )8.3(  

أي هي قريبة منه. هذه القيمة توافق مربع  iكلما كان احملور ممثل للنقطة  1تكون قريبة من هذه القيمة 
كل نقطتني قريبتني يف املستوي وقريبتني وعليه ميكننا االستنتاج أن   ،جتب الزاوية بني هذه النقطة واحملور

  من حمور مها قريبتني يف الفضاء.
املتغريات األولية. حنن نعلم بأن األشعة الذاتية يبقى يف األخري متثيل احملاور األساسية، ولعمل ذلك نسقط 

هي توفيقة خطية للمتغريات األساسية، نالحظ إذا  )orthonormaleمتعامدة ومتجانسة ( لقاعدة
األولية واألشعةالعالقة بني املتغريات  kcعة. األشkc تنسيبها للواحد  حتدد حماور اإلسقاط اليت سيتم

)normalisation( بالقسمة علىk بني املتغريات األولية  االرتباطات، هذا ما يسمح مبشاهدة
 . 1واملتغريات اجلديدة املختلقة يف دائرة نصف قطرها 

املوافق لــ )covarianceالرتابط (حنسب معدل مبا أننا نتحدث عن املركبات األساسية فإننا 

1 k
i

k

y c


 حيثiy املتغري رقمiو ،
1i

i

ni

x

y

x

 
   
 
 

) معدل الرتابط .covarianceإذا هو (  

  2كالتايل:
  ,k

i k kr c y u ألن  1
,k T

k k k

k

r c X X DXMu u


 
           
 )9.3(  

                                                            
1 Gilbert Saporta [2006], op.cit. p.175. 
2 Ibid, p.173. 
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) متوقع املتغريات cercle des corrélationsميكننا إذا متثيل املتغريات يف دائرة تسمى دائرة االرتباطات (
مع التوضيح بأن فقط املتغريات املتموقعة قريبا من حميط الدائرة  ،يعطينا املعلومة املعربة عن هذه األخرية

 موجب أو سالب)، وتكون هي األكثر متثيال، ففي حال دراستناار (أي ارتباط قوي تؤخذ بعني االعتب
   أو مبلغ اخلسائر.  تكون األكثر متثيال لعدد احلوادث

 :AFC  التقابليالتحليل العاملي  .3
آلن والذي يشكل األساس يف التحليل العاملي ككل، نتوجه ابعدما تطرقنا للتحليل مبعامالت أساسية 

 .ين كيفينيتغري لدينا دراسة مبأين تكون الة احلطريقة جد مستعملة يف  التقابلي وهيإىل التحليل العاملي 
خط  Iبــ Yو Xنجدول تقاطعي ملتغريي Tليكن ة، وعليهالتقاطعيبدراسة اجلداول طريقة هذه ال تعىن
، Yمن املتغري jمرق هو ما ميثل التكرار املطلق لألفراد ذوو اخلاصيةو  ijnعمود، نرمز  لعناصره بـــ Jو

.، نرمز بــXمن املتغري iواخلاصية رقم jn ،.in  للتكرارات اهلامشية، أما التكرارات النسبية التقاطعية

..والتكرارات النسبية اهلامشية فهي:
. . ,   ,  j iji

i j ij

n nn
p p p

n n n
  مع ،n  التكرار الكلي (عدد

  للمصفوفتني القطريتني للتكرارات اهلامشية للمتغريين: 2Dو 1Dاألفراد)، نرمز بـــ
1. .1

2. .2
1 2

. .

0 0

,   

0 0I J

n n

n n
D D

n n

   
   
    
   
   
   

 
  

للعناصر جدول اجتاه األسطر
.

ij

i

n

n
1هو إذا:  

1D Tةجدول اجتاه األعمد ، و للعناصر
.

ij

j

n

n
هو إذا:  

1
2TD .  
Jنقطة يف Iسحابة من يشكل راجتاه األسط ، 1عرف كل من اجتاه األسطر واجتاه األعمدة كما يلين

1D(مصفوفة الوزن وزن نسيب لتكرارها اهلامشيكل نقطة يطبق عليها 

n
)، مركز ثقل هذه السحابة من 

  النقاط: 

 

.1
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.2
.21

1 1

.
.

1
1

T

l

J
J

n

n p
n

p
g D T D n

n

p
n
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 AFC=Analyse Factorielle des Correspondances. 

  =اتجاه األسطرprofil ligne .  
  =اتجاه األعمدةcolonne profil .  

1 Gilbert Saporta [2006], op.cit. p.202. 
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عليها وزن ، كل نقطة يطبق Iنقطة يف Jسحابة من يشكلهو فبنفس الطريقة  ةاالجتاه األعمدأما 
2Dنسيب لتكرارها اهلامشي (مصفوفة الوزن

n
  )، مركز ثقل هذه السحابة من النقاط: 

1.

2.

.

c

I

p

p
g

p

 
 
 
 
 
 


  

، بالنسبة لألسطر فهو ينتمي إىل فضاء جزئي ذو بعد1كال االجتاهني هلما جمموع نالحظ أن   1J  
معرفة بــ

1

1
J

j
j

x


 0(حيثjx .نفس الشيء بالنسبة لألعمدة ،(  
   1نستعمل الصيغة التالية: i'و iاجتاه األسطرحلساب املسافة بني عنصرين من 

 2

2

'2

1 . . '.

, '
J

ij i j

j j i i

n nn
d i i

n n n


 
  

 
                           )10.3(  

1املرفقة باملرتي هي إذا املصفوفة
2nD  اليت تقابل يف القطر القيم. jn

n
. التربير األساسي الستعمال قياس

2 أساس التكافؤ التوزيعي ( بدال من قياس إقليدس يعود إىلéquivalence distributionnelleفإذا ،(  
رفإنه من املنطقي جتميعهم يف نفس التكرا  )Profilاالجتاه ( هلما نفس j'و jكان كل من العمودين

'ij ijn n ،ميكننا التأكد وبسهولة أن دون إحداث تغيري على املسافة:  

 
2 2 2

' ' ' ' ' ' ' '

. . '. . ' . '. . '.. . '

ij i j ij i j ij ij i j i j

j i i j i i i ij j

n n n n n n n nn n n

n n n n n n n nn n

      
         

     
  

'إذا كان:  

. . '

ij ij

j j

n n

n n
2.، وهذه اخلاصية ال تتحقق يف حال املرتي اإلقليدي 

تساوي القيمة املقابلة  2رتيالجتاه األسطر أو األعمدة بامل شدة سحابة النقاط سواء بأن ما يالحظ
 النقاط . وبالفعل شدة سحابة2ار االستقاللية لــبكما جندها عند اخت 2احنراف االستقالليةقياس ل

  3:تكتب كالتايل الجتاه األسطر
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 وبنفس الطريقة يف حال اجتاه األعمدة.

                                                            
1 Gilbert Saporta [2006], op.cit , p.203. 
2 Idem. 
3 Brigitte Escoffier et Jérôme Pagès, op.cit. p.74. 
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1قطري املصفوفة ت) يعود إىل profil ligneى األسطر (لع acp طبيقت
1 1 1 2 1 2

1T TP D P nD T D TD
n

  ،
تقطري املصفوفة يعود إىل ) profil colonneى األعمدة (لع acp طبقأما ت

1
2 2 2 1 2 1

1T TP D P nD TD T D
n

 .  
أن كال املدخلني يؤدي إىل نفس القيم الذاتية، وبالفعل فإذا   ؤكدهرضنا بذلك كال الطريقتني لكن ما نع

  :. لدينا إذا العالقةuقيمة ذاتية باالستعمال األسطر ترفق بالشعاع الذايت كانت
   1 2

TT D TD u u
 

                               )11.3(   
حيث  2TD u v ،غري معدوم  
ن نستنتج أ        2 1 2 2 1 2

T TTD T D TD u TD T D v TD u v   ، ميكن إذا  وعليه
هي أيضا قيمة ذاتية يف حال استعمال األعمدة لكن من أجل الشعاع الذايت االستخالص بأن

 2v TD uالتنسيب للواحد ( . من الالزم إذاnormalisation(  وذلك بــ وعليه البحث يصبح ،
1يصبح والذي بعد التنسيب للواحد vعن الشعاع

2

1
D normé

n
 :  

   1 2 1
2 2 2 2 2

1 1
 et T T Tv k TD u v D v k u D T D TD u

n n
         

12 2
1 1 2 1

2 2 2 1

1
1T T T T Dk k

u T D D TD u u D u k u u k
n n n

  



   

           
 

2إذا: 

1
v TD u


  1و

1 Tu T D v


                     )12.3(  
إذا استخالص عالقة بسيطة بني املركبات األساسية اخلاصة مبدخل (األسطر أو األعمدة) وحماور  ميكننا

  املدخل اآلخر. ميكننا كتابة املركبات األساسية لألسطر كالتايل:
2 1 2 1 2 2 2

1T T n
D T nD v D T nD TD u D u n D u 

 
   1و 2 1D TnD u n D v  

)13.3(   
ومبا أن القيم الذاتية حمفوظة فيوجد تكافؤ بني املدخلني وعليه عمليا خنتار أين يكون عدد  ويف األخري
  احملاور أقل.

   ACM: التقابلي المعمم لالتحلي .4
الحظنا يف العنصر السابق سري التحليل العاملي التقابلي وذلك يف حالة متغريين كيفيني، لكن ما تفرضه 

لدراسة أكثر من متغريين كيفيني يف وقت واحد، والذي يندرج ضمن  علينا معظم الدراسات وجود طريقة
)، الدراسة يف ACMالتحليل العاملي التقابلي املتعدد (اختصارا نقول التحليل التقابلي املتعدد ونرمز له بــ

متغري)، نرمز لكل متغري  pمبتغريات ( )، يتميزونnهذا النوع من التحاليل تكون على عدد من األفراد (

                                                            
 ACM ou AFCM=Analyse Factoriel des Correspondances Multiples.  
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بــ 
1

i

i p
X

 
. نرمز بــ 1 2, , , pm m m الفئات ( إىل عددmodalités( ،نسمي جدول  للمتغريات

مععمود (mخط و nالكلي، وهو جدول حيتوي على )disjonctifالفصل (
1

p

i
i

m m


(  أي عمود
، تأخذ اخلانة من السطر القيمة 1أو 0حيتوي على القيم لكل فئة من فئات متغريات الدراسة، كل سطر 

ن جمموع القيم يف كل سطر بالتايل فإ، و 0وباقي الفئات منه  من املتغري املقابل عند الفئة املوافقة 1
الذي يقابل عدد األفراد  kXللمتغري j) الفئة رقمporteurحامل (. نعرف pمتساوية ومساوية إىل

ذه الفئة، ونرمز له بــ:   املتميزين 

1

n
k
j il

i

n x


  
                                       )14.3(  

1حيث: 2 1kl m m m j     و
1

km
k
j

j

n n


.  

TXحيث Bـوالذي نرمز له بـ Burtما يسمى جبدول  من جدول الفصل الكلي نعرف انطالقا XB= ،
كالتايلميكن أيضا كتابته   1

1
i pij
j p

 
 

B= B حيثijB لــ هو اجلدول التقاطعيiX وjX إذا كانi j ،

وهو 1 2, , ,
k

j j j
mdiag n n n إذا كانi j.  حنصل إذا على بعض اخلواص حول جدولBurt  منها

مرة من حامل الفئة املوافقة للسطر (أو العمود)، pاجملموع على السطر (أو العمود) يساوي  أنه متناظر،
2pجمموع كل العناصر يساوي nخص هذه النتائج من خالل اجلدولني:. نل  
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  الفصل الكلي جدول : (5.3)اجلدول 
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  Burt: اجلدول التقاطعي وجدول (6.3)اجلدول 

 

Source : Gonnet  Guillaume, op.cit. p.45.  
  

يف البداية ومبا أنه متناظر فالعمل على األسطر أو  ؛Burtنطبق إذا التحليل العاملي التقابلي على جدول 
ي 1األعمدة متماثل. إذا أخذنا يف احلسبان األسطر فاملصفوفة املقابلة ه
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، نقرر العمل على على هذا اجلدول AFCنطبق  ،Xنعود إىل اجلدول األساسي والذي قد رمزنا له بــ
1اجتاه األسطر، إذا املصفوفة الواجب تقطريها هي 1 1TX XnD D

p n p
 B،  أشعة املركبات األساسية

1kهي إذا
k k

n
c X nDu X Du

p p
 

 
نالحظ إذا  ،kuومنثل املركبات األفراد على احملور املعرف بالشعاع

  :1مركبات فرد، فإن uميثل مركبات لفئة من متغري و zاالرتباط بني األفراد واملتغريات، فإذا كان
1

z XDu


 1و 1
u X z

p
                           )15.3(  

1يعين من جهة بأن  هذا


مركبات فئة ما تقابل املتوسط احلسايب ملركبات أفراد هلذه الفئة، ومن جهة 

1أخرى 


ا. متثيل فئة ما هو إذا مركز ثقل مركبات فرد ما تقابل املتوس ط احلسايب للفئات اليت يتميز 

)barycentre ( ،ا   .uوليس uذلك نأخذ احملورولاألفراد الذين يتميزون 
الشعاع  1,1, ,1  األشعة الذاتية األخرى تعامده ، 1هو الشعاع الذايت التافه املرفق بالقيمة الذاتية

الفئات التكرار وعدد  يؤثركز املستوي. وبالتايل فلها متوسط معدوم. مركز متثيل األفراد والفئات هو إذا مر 
)modalités على الشدة املرفقة، عمليا حناول جتنب التفاوت الكبري بني املتغريات والتكرار اجلد (

  ضعيف.
للجدول األساسي، ذلك أن األشعة الذاتية  AFC و Burtجلدول  AFCنالحظ يف األخري العالقة بني 

قيمة ذاتية وشعاع ذايت حمصل  uو احملصل عليها متماثلة، لكن القيم الذاتية ليست كذلك، فإذا كان
املرفق بالقيمة الذاتية Burtجلدول   AFCشعاع ذايت لــ u، فإن الفصل الكليجلدول  AFCعليها من 

2:2، وهو ما يتم الربهان عليه كما يلي   
2

21 1 1
Du u D u D u u

p p p
  

   
      

   
B B B                )16.3(  

 التحليل المختلط للبيانات الكمية والنوعية: .5
متغري لكن إما كلها كمية أو كلها كيفية،  لكن  pفرد و nرأينا فيما سبق طرق حتليل جدول مكون من

يف كثري من الدراسات ومن بينها الدراسة احلالية وكما وضحا املتغريات فهي مزيج من كليهما، فنحن هنا 
ملعاجلة هذه احلالة ميكن أن نقوم برتميز املتغريات  ).mixtesنتكلم عن ما يعرف باملتغريات املختلطة (

 ACPمعاجلتها باستعمال وهناك إمكانية  )،ACM )Escofier 1979كل باستعمال الكيفية مث معاجلة ال
على جدول يضم كال من جدول الفصل الكلي للمتغريات الكيفية وجدول املتغريات الكمية 

)Saporta.1990 وهو ما مساه بتمديد لـــ (ACP  و ACM يف حال املتغريات تنشئ جمموعات متجانسة ،

                                                            
1 Gilbert Saporta [2006], op.cit. p.224. 
2 Gonnet  Guillaume, op.cit. p. 46. 
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 AFM )Escofier et(يعين املتغريات من نفس اجملموعة هلا نفس النوع) وهي التحليل العاملي املتعدد 

Pagés,1998, Pagés,2002 .( 
يسمى ، وهي ما ) يعطينا التربير لطريقة أخرىACM ,ACP, AFMاملقاربة بني هذه الطرق الثالث (

   .AFDM  )Pagés,2004 (1 بالتحليل العاملي للمعطيات املختلطة
نبحث عن متغري مركب (أول مركب أساسي) الذي يعظم جمموع حاصل االرتباطات اخلطية  ACPيف 

بأنه حتليل  AFDM كن القول لتوضيح فكرة، ميACMبني املتغريات اجلديدة واألولية. بنفس الشيء 
 ، فاألساسللمتغريات الكيفيةللمركبات األساسية بالنسبة للمتغريات الكمية وحتليل تقابلي معمم بالنسبة 

ل الفصل الكلي للمتغريات أن نضع يف نفس اجلدول املتغريات الكمية النظيمية املركزية وجدو  2فيه:
ذ بعني االعتبار أوزان إذا نقوم بقسمة عناصر املتغريات الكيفية على جذر حامل الفئة (أي األخ الكيفية،

، وعند البحث ACPيتم احلصول عليه باستحضار  ACMيف  االرتباط املتعدد نسبتعظيم األعمدة). 
على اجلدول اجلديد (بعد حتويله).  ACPعن تعظيم جمموع نسب االرتباطات اخلطية املتعددة نطبق 

تم  وذلك  ACMفيه بالعمل على املتغريات الكمية مبعاجلتها باستعمال يوجد عمل مناظر هلذا أين 
1متنيبتقسيم كل متغري كمي إىل قسمني بالقي

2

x 1و

2

x.  

  لبيانات املؤسسةالتحليل العاملي : الفرع الثاين 

  .ade4"3خص "وبشكل أ، R ئياعلى الربنامج اإلحص إلجراء التحليل العاملينعتمد 

 : ACP التحليل بمعامالت أساسية  .1
 عن طريق األمر:) كمثال للتطبيق 2013العاشرة (بالنسبة لبيانات السنة  ACPنقوم بتفعيل 

 4[,1]),scannf=FALSE,nf=data[,1]/sum(data[,2:5],row.w=data=dudi.pca(ACP   

 القيم الذاتية بالنسبة لشدة اإلسقاط كالتايل:ستخرج قيم ن
 ))$eigACP$eig/sum(ACPbarplot( 

  

   

  

  

                                                            
 AFDM=Analyse Factorielle de Données Mixte. 
1 Jérôme Pagés, "Analyse factorielle de données mixtes", Revue de statistique appliquée, tome 52, n0 4 (2004), 
Société française de statistique,  pp.93‐111. http://archive.numdam.org/article/RSA_2004__52_4_93_0.pdf . 
2 Gonnet  Guillaume, op.cit. p.52. 
3 Package ‘ade4’, http://cran.r‐project.org/web/packages/ade4/ade4.pdf ,09/03/2015, 17:47. 
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  : متثيل القيم الذاتية)7.3(الشكل 

  

     R خمرجات برنامج :المصدر                             

وعليه  من املعلومات تتواجد على مستوى احملورين األول والثاين. %50يف هذه احلالة بأن أكثر من ونقول 
  ننشئ سحابة النقاط املمثلة لألفراد كالتايل:

 )$li,xax=1,yax=2ACPs.label(   

  ACP  على احملورين األساسيني األوليني لـ: متثيل سحابة النقاط )8.3(الشكل

  
    R: خمرجات برنامج المصدر                                 

وعليه سنعتمد يف يرمز هلم بأرقام، أي كل األفراد متماثلون، ما يالحظ يف هذه الدراسة أن األفراد 
  التحليل على دائرة االرتباطات، واليت يتم احلصول عليها كالتايل: 

 )$coACPs.corcircle( 

  

  



  -المديرية الجهوية بسطيف– لشركة الوطنية للتأميننمذجة تسعير حوادث السيارات ل      الفصل الثالث 

96 
 

  : دائرة االرتباطات)9.3(الشكل 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

  الشرح سيأيت شامال لكل سنوات الدراسة العشر.
  يف متثيل واحد يضم األشكال كلها:إذا نلخص ما سبق 

>par(mfrow=c(2,2)) 
>barplot(ACP$eig/sum(ACP$eig)) 
>s.label(ACP$li,xax=1,yax=2) 
>s.corcircle(ACP$co) 

 : القيم الذاتية، سحابة النقاط ودائرة االرتباطات  )10.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                             

  ).4لكل السنوات ممثلة يف امللحق (القيم الذاتية، سحابة النقاط ودائرة االرتباطات متثيل 
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  نعرض اآلن دوائر االرتباطات اخلاصة بكل سنوات الدراسة:

  : دوائر االرتباط اخلاصة بكل سنوات الدراسة)11.3(الشكل 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                

  لشرح املستخرجات يف دائرة االرتباط منيز احلاالت التالية:
قريب من الدائرة، ويكون أضعف متثيال كلما  املتغريات تكون ممثلة أكثر كلما كان شعاع املتغري  -

 كان قريب من مركزها؛

موجب  ارتباطنقول أن املتغريات مرتبطة ( 090عندما تشكل أشعة املتغريات زاوية أقل أو أكثر من  -
 أو سالب)؛

 نقول أن املتغريات غري مرتبطة. 090عندما تشكل أشعة املتغريات زاوية تساوي  -

 البياين لدوائر االرتباطات اخلاصة بسنوات الدراسة واملمثلة للمتغريات الكمية:من خالل التمثيل وعليه 
b-m  ،ageC ،ageV، sinistre وnb نستنتج مايلي :  

يف ما سيأيت نرمز بثنائية للمتغريات املرتبطة  . ,  ..  
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   :2004سنة 
، وفعال ما مت مالحظته عند مجع البيانات على مستوى b-mكل املتغريات ممثلة جيدة عدى  -

 2004معامل املكافأة والتغرمي كان ثابت ذلك أن السنة الشركة أين متت الدراسة التطبيقية أن 

ود التأمني اجلديدة (أي ق، فأدخل فيه فقط عORASSكانت أول سنة مت فيها استخدام برنامج 
 ؛1استثىن منه التجديد) فأخذ بذلك القيمة 

املتغريات  - ageC, ageV ، ageC, nb ، ageC,sinistre  أي الزاوية ( رتباط موجبامرتبطة
)؛ واملتغريات 090أقل من بني الشعاعني  sinistre, ageV ، nb, ageV  مرتبطة ارتباط

 .)090أكثر من (سالب 

  : 2005سنة 
 متثيله أقل؛ b-m كل املتغريات ممثلة جيدة عدى  -
املتغريات  - ageC, ageV مرتبطة ارتباط موجب. 

  : 2006سنة 
 له متثيل ضعيف؛ ageV كل املتغريات ممثلة جيدة عدى  -
املتغريات  - ageC, ageV ؛ واملتغريات مرتبطة ارتباط موجب ageC, b-m و ageV, b-m 

 مرتبطة ارتباط سالب.

  : 2007سنة 
 له متثيل أقل نوعا ما؛ ageC كل املتغريات ممثلة متثيال جيدا عدى  -
-  ageC, b-m و ageV, b-m .مرتبطة ارتباط سالب 

  : 2008سنة 
 ؛ا متثيل متوسطهل ageV وageC كل املتغريات ممثلة جيدة عدى  -
املتغريات - ageC, ageV ؛ واملتغريات موجب مرتبطة ارتباط ageC, b-m و ageV, b-m 

  مرتبطة ارتباط سالب.

  : 2009سنة 
 b-mله متثيل متوسط واملتغري  ageC ممثلة جيدة، أما املتغري  ageV ، وsinistre ، nbاملتغريات  -

 له متثيل ضعيف؛
املتغريات - nb, ageV و ageV, ageC  مرتبطة ارتباط موجب؛ واملتغريات ageC, sinistre 

 مرتبطة ارتباط سالب.
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  : 2010سنة 
 ممثلة جيدة أما باقي املتغريات هلا متثيل متوسط؛ sinistre و nbفقط املتغريين  -
املتغريات - ageC, b-m  مرتبطة ارتباط موجب؛ واملتغريات ageC, b-m و ageV, b-m 

 مرتبطة ارتباط سالب.

  : 2011سنة 
 b-mله متثيل متوسط واملتغري  ageC ممثلة جيدة، أما املتغري  ageV ، وsinistre ، nbاملتغريات  -

 له متثيل ضعيف؛
املتغريات - ageC, ageV مرتبطة ارتباط موجب.  

  : 2012سنة 
 كل املتغريات ممثلة جيدة تقريبا؛ -
املتغريات  - ageV, b-m ، sinistre,b-m و nb, b-m واملتغريات ، مرتبطة ارتباط موجب

 ageC, ageVو ageC, b-m مرتبطة ارتباط سالب.  

  : 2013سنة 
 كل املتغريات ممثلة جيدة تقريبا؛ -
املتغريات  - ageC,nb ، sinistre,ageC و nb, b-m  مرتبطة ارتباط موجب، واملتغريات

 ageC, ageVو ageV, nb .مرتبطة ارتباط سالب 

نالحظ من خالل دوائر االرتباط بأن الزاوية الفاصلة بني املتغريين عدد ومبلغ اخلسائر، ال : مالحظة
االستقالل يف الدراسة بني عدد اخلسائر ومبلغ اخلسائر، بل السبب فرضية نقول هنا االرتباط وذلك ل

 راجع إىل أن نفس املتغريات املفسرة تقريبا لكل منهما.

حتليل دوائر االرتباط اخلاصة بسنوات الدراسة وجدنا، وبغض النظر عن املتغريين من خالل  نتيجة:
، االرتباط بني بعض املتغريات موجبا كان أو سالبا، لكن ما جيدر إيضاحه أنه sinistreو nbالتابعني

) أي أن االرتباط ليس 0180وال  00يف الغالب الزاوية ليست صغرية أو كبرية كفاية (ليست قريبة ال من 
بني هذه قوي فهو نسيب، ولذلك فإننا فيما يلي من خالل التحليل املختلط سنقوم بدراسة االرتباط 

املتغريات الكمية وباقي املتغريات الكيفية يف الدراسة إلعطاء نظرة أوضح تعطينا فكرة عن ما سيظهر 
وباقي املتغريات يدل على  sinistreأو nbالنماذج فيما بعد؛ أما فيما خيص االرتباط بني املتغري  يف

  ا مفسرة لظاهرة حوادث السيارات.  أن هذه األخرية متغري 
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 :AFDMالتحليل المختلط  .2
 وذلك عن طريق األوامر التالية : Rباستعمال الربنامج اإلحصائي 

>afdm=dudi.mix(data) 
> par(mfrow=c(3,2)) 
> for(i in 6:10){ 
+ s.class(afdm$li[,1:2],fac=data [,i],clabel=0,cstar=0,cpoint=0.5,cellipse=0) 
+ s.class(afdm$li[,1:2],fac=data[,i],cstar=0,cpoint=0, 
+ col=rep("red",times=length(levels(a10[,i]))),add.plot=TRUE)} 
> s.corcircle(afdm$co[1:5,]) 

العديد  نستنبط )5هو موضح يف امللحق رقم (كما  التمثيل البياين للسنوات العشر للدراسة لن خالم
 (االستعمال والقوة)puissance و usage  ارتباط بني املتغريينوجود من املعلومات، بداية نالحظ 

إلمتام التحليل العاملي االحتفاظ  وعليه من الضروري ،2006سنة  خالل كل سنوات الدراسة عدى
  .puissanceمبتغري واحد منهما، وليكن 

للتعبري أكثر عن املتغريات نقوم هنا بتجزئة املتغريات الكمية إىل فئات، أي جعلها كمتغريات كيفية. 
  . Olfa N. ghali 2و  Arthur Charpentier 1نعتمد هنا يف التقسيم على كل من 

  كالتايل:تلخيصها   ) ميكن6حسب الرسومات يف امللحق رقم (كما تظهر   النتائج و 
ال يوجد ارتباط واضح بني املتغريات، أما  2013و 2012، 2011، 2009، 2004بالنسبة للسنوات 

يوجد ارتباط بني   2006، السنة  ageVواملتغري  ageCفيوجد ارتباط بني املتغري  2005بالنسبة للسنة 
مت مالحظة  2008والسنة  2007 السنةيف .puissance و ageC  ،ageV ،b-mكل من املتغريات 
يوجد مالحظة ارتباط بني املتغريات  2010. السنة puissanceواملتغري  ageCارتباط بني املتغري 

ageC ،b-m و puissance.  
)، وهو يوضح 7كما هو موضح يف امللحق رقم (لتمثيل النهائي للتحليل العاملي  امن هنا جند 

  االستقاللية بني املتغريات. 
  

 مبلغ اخلسائرعدد احلوادث و منذجة : املبحث الثالث

 -مدخل نظري- النموذج اخلطي املعمم املطلب األول:

، أما املتعددة يعرب Xواحد ربواسطة متغري مفسِّ  Yتابعيف النماذج اخلطية البسيطة يتم التعبري عن املتغري ال
يتم التعبري عن أمله  Yيف النماذج اخلطية الكالسيكية بدال من التعبري عن؛ iXعنه بواسطة عدة متغريات مفسرة

                                                            
1 Arthur Charpentier, Christophe Dutang, "L'Actuariat avec R" , Décembre 2012, Version numérique, p. 39, 
https://cran.r‐project.org/doc/contrib/Charpentier_Dutang_actuariat_avec_R.pdf , 21/09/2014, 15:23 
2 Olfa N. ghali, op.cit, p. 14. 
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وبشكل خاص أكثر /E Y X1دالة الربط، بواسطةيتم التعبري عنه النماذج اخلطية املعممة  ه يف، يف حني أن 
  كما سنفصل يف ذلك فيما يلي. Xو Yننشئ دالة للربط بني Yفمن أجل تفسري

 GLM  النموذج اخلطي املعمم  مفهوم الفرع األول:

من  ادف كغريه J.Nelder،2و  R.Wedderburnمن طرف  1972قدمت النماذج اخلطية املعممة يف 
 النماذج إىل إجياد العالقة بني املتغريات املفسرة 1, , pX X X  تابعواملتغري الY ميكن تلخيص بناء .
  النموذج اخلطي  املعمم من خالل املخطط التايل:

  : خمطط النموذج اخلطي املعمم)12.3(الشكل 

  العشوائي كبر امل شرح
Y   يتبع قانون من عائلة أسية دالة

  كثافته االحتمالية تعطى بالصيغة:

    
   , exp ,

y b
f y c y

a 

 




    
  

  

  لدينا إذا:
   'E Y b    
         ''V Y b a V a     

  الربط
تابع لــ بــيرمز له  Yأمل X 

عن طريق دالة الربط يرمز هلا بــ .g ،
رتيبة وقابلة لالشتقاق، فهي قابلة 

  للقلب: 
   g X   

) canonique( دالة الربط القانونية
  هي دالة خاصة حتقق العالقة:

   1g X       

  املنتظم التفسريي املركب
 ليكن 1, , px x x  

مشاهدة للمتغريات املفسرة. 
نعرف التوقع اخلطي 

)prédicteur املرفق باملشاهدة (
  ــ:ب

 
1

p

i i
i

x x 


  

ت املعامال 1, , p  اليت
جيب تقديرها تقابل ما رمزنا له 

  .بــ
 Source : Gonnet  Guillaume, op.cit. p.89.  

 
 ضمن العائلة األسية،  Yجيب أوال اختيار قانون من خالل هذا املخطط جند بأنه لبناء منوذج خطي معمم

مث والستعمال النموذج اخلطي املعمم سنبدأ كقاعدة عامة  ،ط، اختيار دالة الربc()و a،()b()أي حتديد الدوال
بالتقدير بشكل منفصل معلمة التشتت اليت نعتربها ثابتة فيما بعد. مث جيب تقدير املعامل 1, , p تبّ ، كي نث

 X  قد حددنا كون بذلكنو  1g X   النموذج، هذا ما يثّبت يف يف اليت متثل املتوسط أي األمل
اليت سنعرفها انطالقا من العالقة األخري   1

'b واليت تسمح أيضا حبساب دالة التباين ، V  تباين
Y .    

                                                            
1P. de Jong and G. Z. Heller, "General linear models for insurance data", CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2008, 
pp. 42‐43. 
 GLM=General Linear Model. 
2 Hélène Compain, "Analyse du  risque de provisionnement non‐vie dans  le cadre de  la  réforme Solvabilité  II", 
Mémoire  d’Actuariat  présenté  le  18  novembre  2010  devant  l’Université  Paris  Dauphine  et  l’Institut  des 
Actuaires, p.27. 
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االختيار األبسط لدالة  ا، كما أناستقرارً  أكثر اخلطأ تباين جلعل هو الربط دالة من اهلدف إن مالحظة:
اليت حتقق gالربط والذي يسهل احلسابات هو اختيار  1

'g b
.  

  باستعمال املعقولية العظمىالنموذج اخلطي املعمم معامل تقدير : الفرع الثاين
f,بعد حتديد دالة الكثافة   ميكن كتابة لوغاريتم املعقولية من أجل املشاهدةi  وذلك بفرض أن لكل

، وعليه:املشاهدات نفس الوزن
   

        ,, , ln ,i
i i i

Y b
l l Y f c Y 

 
  




                 )17.3(  
جيب تعظيم لوغاريتم املعقولية، ولعمل ذلك نستخدم الطرق التكرارية  و لكل من عن تقديرللبحث 

   1نعلم بأن املقدر بواسطة املعقولية العظمى يتبع توزيع تقاريب طبيعي ونكتب:؛ للتعظيم
    1

0,   Tn N X WX  


 L                      )18.3(  

حيث: 1, , nW diag W W  و
 

2
1 i

i
i i

W
V


 

 
   

ر ن W. نقد ونكتب: انطالقا م

 *W W :حنصل يف األخري على ،  
   20,   

i
i in N


   L                             )19.3(  

حيث:  12 * 
i

T

ii

X W X


 
    

i;1من أجل:  p.  
انطالقا من هذه الصيغة، نضع 

21
q 

ذو الدرجة )quantile( ياجلزئ  21   من القانون الطبيعي، وعليه
جمال الثقة بـنسبة 1  للمركبة رقمi من :هو  

  
1 1

2 2

;i i

i i iIC q q
n n

 
  

 
  

 

 
   
  

                     )20.3(  

   فهي كالتايل: iو iالثقة من أجلأما جماالت 

 
1 1

2 2

;i i

i i iIC q q
n n

 
  

 
  

 

 
   
  

                      )21.3(  

 
1 1

2 2

;i ii i
i i i

i i

IC q q
n n

 
  

    
  

  
   

   
               )22.3(  

مع  1*
. .

T T
i i iX X W X X 


.  

 
 

                                                            
1 Gonnet  Guillaume, op.cit. p.94. 
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 ويةواختبار املعناخلطي املعمم  النموذج مالئمة :الفرع الثالث

أما يف النماذج اخلطية  جمموع البواقي،لنموذج انطالقا من حندار اخلطي جنري اختبارات املالئمة ليف اال
لفعل ذلك نعرف ما يسمى باحنراف  Pearson.1 املعممة فإننا نركز نظريا على اختبارات بإسناد املعقولية و

  .Pearson ) باإلضافة إىل إحصائيةDévianceالنموذج (

باستعمال دالة املعقولية، يسمح لنا باحلصول على تعظيم للمعقولية من أجل كل مشاهدة  بــ تقدير
   :iأو بداللة وذلك إما بداللة 

    , ,i il Y Y b cte                                     )23.3(  
          1 1

, , ' 'i i i il Y Y b b b cte                            )24.3(   

بفرضية اشتمال عدة مشاهدات  iY(أين املتوسط iYبالنموذج يقابل iتوقعال إذا كان النموذج جيد، 
iXمثل Xنتكلم إذا عن النموذج املشبع .( )saturé( كالتايل:  حلساب لوغاريتم املعقولية العظمى، فيمكننا  

          1 1
' 'saturé i i i il Y Y b Y b b Y cte                         ).352( 

  بالنموذج املشبع املقابل:احنراف النموذج، الذي يقيس االحنراف بني املعقولية يف النموذج مقارنة  إذا نعرف

    
1

2 , , 0
n

saturé i i
i

D l Y l Y  


                              
)26.3(  

*كالتايل:  standardisé Déviance( *Dاملنمط ( نعرف االحنراف /D D ول بأن النموذج ق، ون
، نعرض  اختبار معنوية النموذج نتيجة يفالاالحنراف قريب من الصفر، نستغل هذه يكون أكثر مالئمة كلما كان 

يتبع  D*فإن 0Hمتغري مفسر معنوي". لكن تطبيقيا، حسب الفرضية p: "النموذج بـ0Hكفرضية معدومة 
nتقاربيا قانون كاي تربيع بدرجة حرية p .نقول بأن النموذج معنوي مبخاطرة إذا كانت قيمة*D  أقل من أو

تساوي القيمة اجلدولية لقانون كاي تربيع عند  2 1n p  .  

) فهي ال تتبع توزيع كاي تربيع، يف binaireاالختبار ال يكون فعال يف حال املتغريات ثنائية (غري أن هذا 
 gاملرتبة تصاعديا إىل فئات iالذي يقوم على تقسيم Lemershow-Hosmer نلجأ إىل اختبار هذه احلالة 

10g(غالبا   كاي تربيع بدرجة حرية). اإلحصائية املستعملة فيه تتبع  بالتقريب قانونg،  

                                                            
1 Youngjo  Lee  and  al.,  "Generalized  Linear Models with  Random  Effects  (Unified Analysis  via H‐likelihood)", 
Chapman & Hall/CRC (Taylor & Francis Group), New York, 2006, p. 45. 
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)27.3(  

مع  *
k km c املتغايرة يف الفئة عدد املشاهداتkو ،*

1
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i
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m
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 حيثim  عدد املشاهدات يف

  .kالفئة

  وتسمى يف كثري من األحيان كاي تربيع لبريسون املعممة: pearsonنعرف أيضا إحصائية 

 
 

2

2

1 var

n ii

i
i

y

y









                                    
)28.3(

  
فهذه اإلحصائية تقابل جمموع ) identitéهي الدالة نفسها ( إذا كان التوزيع طبيعي ودالة الربط مالحظة:
   ).SCRمربعات البواقي (

2للمقارنة بني منوذجني فإننا حنسب الفرق بني احنرافهما 1D D D   والذي يتبع توزيع كاي تربيع بدرجة
1حرية 2p p 1حيثp 2وp .متثل عدد املعامل يف النموذج األول والثاين على الرتتيب  

والفكرة من هذين املعيارين تقوم على أنه   BIC و AIC 1هناك أيضا معيارين آخرين للتفريق بني النماذج:
تعطى ، ذج أحسنو مالنعل جيكلما كانت معقولية النموذج كبرية كان لوغاريتم املعقولية كبري أيضا وهذا ما 

  العالقات كالتايل:

 
2 2

2 log

AIC p

BIC p n

  

  

L

L                                  )29.3(  

  عدد املشاهدات. nعدد املعلم املقدرة، و pحيث:

  

  

  

  
                                                            

1 P. de Jong and G. Z. Heller, op.cit, p.63. 
 AIC= Akaïke Informative Criterion ; 
  BIC= Bayesian Informative Criterion. 
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 النموذج اخلطي املعمم لبيانات املؤسسة :ثاينال املطلب

هذا الفرع سنعرض نتائج النمذجة املتحصل عليها عن طريق املعاجلة باستعمال الربنامج كما سيتم  يف
    .بلة لكل متغرياتوضيح ذلك، نلخص النتائج هنا يف جداول نوضح فيها املعامالت املق

 تسمية املعامالت ):7.3اجلدول (
 B1  B2  B3  B4  B5  B6 B7  املعامل 

 ageC  ageV  b-m  Type1  Type2  sexeF sexeM  املتغريات املوافقة

 B8  B9  B10  B11  B12  B13  B14  B15  املعامل 

املتغريات 
  املوافقة

Affaire  commerce fonctionnaire TPM  TPV  auto-ecol, 
tax  

V.spécieux 3-
4C.V 

  B16 B17 B18  B19  B20  B21  B22  B23  املعامل 
املتغريات 
  املوافقة

5-
6C.V 

7-10C.V 11-14C.V  15-
23C.V  

24C.V 
et  

Garan1  Garan2  Garan3 

  من إعداد الطالبة المصدر :

  احلوادثمنوذج عدد  :الفرع األول

منوذج بواسون ذلك أن كال من منوذج ثنائي احلد السالب منوذج عدد اخلسائر يف هذه املذكرة يف مثل يت
األوامر مل تكن ناجعة يف ظل البيانات اجملمعة، فبعد أن مت إدخال البيانات واستعمال  ZINBومنوذج ZIP ومنوذج 

 :أظهرت خطأ، واألوامر املستعملة كانت كالتايل Rيف برنامج 

 بالنسبة لنموذج ثنائي احلد السالب: -
 X) = data , . ~ nb = glm.nb(formula 

 : zipبالنسبة لنموذج  -
zeroinfl(nb~. , data = X, na.action=na.omit, dist = "poisson")  

 :zinbبالنسبة لنموذج  -
zeroinfl(nb~. , data = X, na.action=na.omit, dist = "negbin")  
 

 كالتايل:بواسون نلخص منوذج 

  :Rمت إجنازه باستعمال األمر يف برنامج 
GLMA <‐ glm(sinistre~. ,family=Gamma(link='inverse'), data=X) 

 " كالتايل:stepوالختيار فقط املتغريات األكثر متثيال للنموذج باستعمال الدالة "  

 ’GLMA2=step(GLMA,dir='backward  
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 " كالتايل:drop1الدالة " استعملنا مالئمة النموذج واملتغريات املفسرة والختبار

drop1(GLMA2,test='Chi ') 

 والنتائج حسب السنوات: 
  :2004السنة 
  النموذج: -

 2004/2005 : منوذج بواسون)13.3(الشكل                 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

أن كال  العمود األخري واملتمثل يف اختبار ستيودنت (اختبار الفرضية املعدومة للمعامالت)يظهر 
املفسرة لعدد  املتغريات كانت  typeو ageC ،ageV ،puissance ،sexeمن املتغريات 

؛ يظهر أيضا من خالل احنراف النموذج املعياري 2004/2005احلوادث خالل السنة 
)standardiser( غري أنه ال ميكن اجلزم حول معنوية املتغريات ، أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا

ا تظهر اإلشارة كما ؛  ألن االختبار هنا يقوم على تردد املتغريات وليس املتغريات يف حد ذا
واملتغريات ذات املقدرات السالبة، عدد احلوادث  السالبة يف النموذج العالقة العكسية بني

  كلما كان عدد هذه السياراتتظهر أنه   c.v 6إىل  5السيارات ذات قوة من مقدرات متغري قوة ف
  .ضعيف كبري كان عدد احلوادث

 ) Drop1االختبار ( -
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 2004/2005 " للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")14.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

برجة خماطرة  ageVيظهر االختبار أن كل متغريات النموذج ذات داللة لكن أعلى داللة للمتغري 
1%.  

   :2005السنة 
 النموذج: -

 2005/2006 : منوذج بواسون)15.3(الشكل 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

 2005/2006يظهر من خالل النموذج أن املتغريات املفسرة لعدد حوادث السيارات يف السنة 

؛ كما يظهر من typeو ageV ،garantie ،sexeحسب البيانات اجملمعة تتمثل يف كل من 
ت تدل قدراشارة املوجبة للمالنموذج املعياري أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا. اإلخالل احنراف 

الضمان أو 2Garanلضمان املؤمن هلم خيتارون اكان عدد احلوادث يكون كبري كلما   على أن
3Garan  2ليسو مالكي السيارة (و جنسهم ذكر وtype.(   
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  )Drop1االختبار ( -
  2005/2006" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")16.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

مقدرات معامل و  %5ذو داللة بدرجة خماطرة  Garantieمتغري مقدر معلمة يظهر االختبار أن 
 typeاملتغري  مقدر معلمة يف حني أن %10هلما داللة بدرجة خماطرة  sexeو ageVاملتغريين 

  الفرضية املعدومة.ا النموذج وعليه تقبل ليس له داللة يف هذ
   :2006السنة 
 النموذج: -

 2006/2007 : منوذج بواسون)17.3(الشكل 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                    

يظهر بأنه يوجد متغريات أخرى مفسرة لعدد  2006/2007من خالل النموذج اخلاص بالسنة 
  احلوادث غري املختارة وذلك يف ظل العينة املختارة.

   :2007السنة 
  النموذج: -
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  2007/2008 : منوذج بواسون)18.3(الشكل                 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                    

، ageVيظهر بأن املتغريات املفسرة هي كل من  2007/2008من خالل النموذج اخلاص بالسنة 
.b m وpuissance ؛ من خالل احنراف النموذج املعياري ميكن القول بأن النموذج مقبول

السيارات ذات القوة من متغري قوة السيارة وباألخص مبدئيا؛ يظهر من خالل اختبار املعنوية أن 
العالقة العكسية للمتغريات املرفقة وعدد تظهر ، أما اإلشارة السالبة للمقدرات c.v 10إىل  7

احلوادث. أما اإلشارة املوجبة داللة على العالقة الطردية فيكون عدد احلوادث كبري كلما كانت 
b.قيمة معامل  m  كبرية  .  

 )Drop1االختبار ( -
 2007/2008" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")19.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                  

b.بالنسبة  %5كل متغريات النموذج ذات داللة وذلك بدرجة خماطرة ختبار بأن  يظهر اال m و
ageV بالنسبة لــ %1، وبدرجة خماطرةpuissance.  

   :2008السنة 
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 النموذج: -
 2008/2009 : منوذج بواسون)20.3(الشكل 

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                    

يظهر بأن فقط متغري اجلنس هو الوحيد املفسر لعدد احلوادث باإلضافة إىل   خالل النموذجمن 
كلما كان قدر السالبة تدل على أنه  ، غري أن إشارة املريات أخرى غري حمددة يف الدراسةمتغ وجود
 .  يكون صغري عدد احلوادث  كبري  ذو اجلنس ذكر ؤمننيعدد امل

 )Drop1االختبار ( -
 2008/2009" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")21.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

  .%0.1وهو الوحيد يف النموذج ذو داللة بدرجة خماطرة  sexeيظهر االختبار بأن املتغري 
   :2009السنة 
 النموذج: -
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 2009/2010 ): منوذج بواسون22.3الشكل (

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                        

، ageV ،ageCمن خالل النموذج يظهر بأن املتغريات املفسرة لتحقق احلوادث تتمثل يف: 
.b m ،Garantie ،puissance ،sexe وtype  كما يظهر من خالل احنراف النموذج ؛

؛ يظهر اختبار املعنوية أن أغلب املتغريات هلا معنوية لكن املعياري أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا
 .1Dropال ميكن اجلزم بذلك إال بإجراء اختبار املعنوية كما سيلي باستعمال الدالة 

 )Drop1االختبار ( -
 2009/2010" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")23.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 

ageC ،.b، فكال من داللةيظهر االختبار بأن كل متغريات النموذج ذات  m ،Garantie ،
puissance وtype  ؛ أما %0.1فهي ذات داللة بدرجة خماطرةsexe  فهو ذو داللة بدرجة

  .%10ذو داللة بدرجة خماطرة  ageCيف حني أن  %1خماطرة 
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   :2010السنة 
 النموذج: -

 2010/2011 ): منوذج بواسون24.3الشكل (

  
   R: خمرجات برنامج المصدر                                        

 2005/2006يظهر من خالل النموذج أن املتغريات املفسرة لعدد حوادث السيارات يف السنة 

؛ كما يظهر من خالل typeو puissance ،sexeحسب البيانات اجملمعة تتمثل يف كل من 
احنراف النموذج املعياري أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا. يظهر اختبار املعنوية أن متغري 

puissance  مبختلف فئاته غري معنوي لكن بدون جزم، أما إشارة املعامالت فكلها سالبة عدى
) يكون عدد 2typeاملؤمن هلم ليسو مالكي السيارات ( تدل على أنه كلما كان  2typeمعامل 

 . احلوادث كبري
 )Drop1االختبار ( -

 2010/2011" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")25.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 
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بدرجة  typeواملتغري  %1بدرجة خماطرة ذو داللة  puissanceيظهر االختبار أن املتغري 
ذه احلالة نقبل الفرضية املعدومة، أي ليس له داللة يف ه sexeيف حني أن املتغري  %10خماطرة 
  ليس مفسر للمتغري التابع املتمثل يف عدد احلوادث. sexeاملتغري 

   :2011السنة 
 النموذج: -

 2011/2012 ): منوذج بواسون26.3الشكل (

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                      

 2011/2012يظهر من خالل النموذج أن املتغريات املفسرة لعدد حوادث السيارات يف السنة 

احنراف كما يظهر من خالل ؛  typeو ageC ،sexeحسب البيانات اجملمعة تتمثل يف كل من 
كثر املتغريات املفسرة أمبدئيا؛ يظهر اختبار املعنوية أن ري أنه ميكن قبول النموذج النموذج املعيا

لعدد حوادث السيارات تتمثل يف جنس املؤمن هلم ملا يكون ذكر، وكذا عدم ملكية املؤمن هلم 
كان عمر املؤمن هلم كبري وليسو  لى أنهتدل عاملوجبة ملعامالت )، أما إشارة ا2type( للسيارة

  .كلما كان عدد احلوادث كبري  )2typeمالكي السيارة (
 )Drop1االختبار ( -

 2011/2012" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")27.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                
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 %10بدرجة خماطرة  sexeواملتغري  %1ذو داللة بدرجة خماطرة  typeاالختبار أن املتغرييظهر 
  ليس له داللة يف هذه احلالة نقبل الفرضية املعدومة. puissanceيف حني أن املتغري 

   :2012السنة 
 النموذج: -

 2012/2013 ): منوذج بواسون28.3الشكل (

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                       

 2012/2013يظهر من خالل النموذج أن املتغريات املفسرة لعدد حوادث السيارات يف السنة 

ageV،.bحسب البيانات اجملمعة تتمثل يف كل من m،puissance، sexe وtype ؛ كما
ظهر إشارة املعامالت تيظهر من خالل احنراف النموذج املعياري أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا؛ 

b.مبختلف فئاته باإلضافة إىل  puissanceومتغري عدد احلوادث العالقة الطردية بني  m .  
 )Drop1االختبار ( -

  2012/2013" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")29.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                 
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b.يظهر االختبار أن املتغريين  m وsexe  يف حني أن باقي  %5هلما داللة بدرجة خماطرة
  متغريات النموذج ليس هلا داللة.

   :2013السنة 
 النموذج: -

 2013/2014 ): منوذج بواسون30.3الشكل (

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                                       

 2011/2012يظهر أن املتغريات املفسرة لعدد حوادث السيارات يف السنة  من خالل النموذج

ageC،ageV،.bحسب البيانات اجملمعة تتمثل يف كل من  m وtype ؛ كما يظهر من خالل
احنراف النموذج املعياري أنه ميكن قبول النموذج مبدئيا؛ يشف اختبار املعنوية على ارتفاعها فيما 

b.خيص باملتغري m  والثابت يدل على أنه كلما كان عدد احلوادث كبري كان عمر املسببون يف
b.احلوادث لديهم معامل  m   .كبري، أما الثابت فيتعلق بوجود متغريات أخرى خارج الدراسة 

 
 )Drop1االختبار ( -

 2013/2014" للسنةdrop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")31.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                               
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 %5وذلك بدرجة خماطرة  typeختبار بأن كل متغريات النموذج ذات داللة عدى املتغرييظهر اال
b.بالنسبة لــ %0.1، وبدرجة خماطرة ageVو ageCبالنسبة  m. 
  نلخص النتائج يف اجلدول التايل: من خالل ما سبق

  : ملخص مناذج بواسون)8.3(اجلدول 

  
  : من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق   المصدر          

اتسصاغة معادلة منوذج عدد اخلسائر   ، ميكنجلدولهو موضح يف احبساب متوسط املعامالت السنوية كما 
  كالتايل: 

         log 6.080557 0.001194 0.016398 1.190877 . 0.868249 2ageC ageV b m Type      

     1.025698 1.056906 3 4 . 1.061993 5 6 .sexeM puissance C V puissance C V      
   0.681341 7 10 . 1.872977 15 23 .puissance C V puissance C V   

     4.202891 24 .  0.977783 2 1.378957 3puissance C V et Garan Garan    
(30.3) 

)( متوسط عدد احلوادث حيث  )E N (.  

   مبلغ اخلسائر منوذج :الثاينالفرع 

 :Rمت إجنازه باستعمال األمر يف برنامج 
data=X,na.action=na.exclude) ,family=Gamma(link='inverse'), ~.inistreglm(s ‐< GLMA 

  " كالتايل:stepوالختيار فقط املتغريات األكثر متثيال للنموذج باستعمال الدالة "
 ’GLMA2=step(GLMA,dir='backward  
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  والختبار النموذج واملتغريات املفسرة استعملنا:
 كالتايل:   " anova" الدالة  -

anova(GLMA2,test='F ') 

 " كالتايل:drop1الدالة " -
drop1(GLMA2,test='F ') 

 سنكتفي فيما يلي بعرض نتائج أحد االختبارين إذا كانت نتائجهما متماثلة. مالحظة:
 كالتايل:   " plot" الدالة  -

 par(mfrow=c(2,2))   
 

 plot(GLMA2,which=1:4,ask=F)   

يف النماذج اخلطية املعممة يسمح لنا بإجراء اختبار للبواقي، وباألخص  " plot" استعمال الدالة 
متثيالت، األول على اليسار يتمثل يف  4عنها )، ينتج résidus de dévianceبواقي االحنراف (

) وتكافؤ tendance)، والذي يف ظل غياب النزعة (préditesمتثيل البواقي كدالة للقيم املتوقعة (
مالئمة النموذج؛ ثاين متثيل يسمح مبراقبة مالئمة البواقي للتوزيع يدل على  0التشتت حول 

البواقي (بالقيمة املطلقة) كدالة للقيم املتوقعة الطبيعي؛ التمثيل الثالث هو عبارة عن متثيل جلذر 
)prédites) وبنفس املدلول للتمثيل األول فغياب النزعة ،(tendance هو برهان على مالئمة (

يف حال عدم  1واليت تكون أكرب من   cookالنموذج؛ أما التمثيل الرابع فهو عبارة عن مسافة 
  مالئمة املشاهدات.

  :2004السنة 
  النموذج: -

 gamma  2004/2005) : منوذج 32.3الشكل(

  
     R: خمرجات برنامج المصدر        
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، تظهر typeو ageC ،ageVيظهر النموذج أن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسارة هي كل من 
أنه كلما كان كال  ageVو ageCإشارة املعامل املقابلة هلذه املتغريات موجبة بالنسبة لكل من 

كلما كان مبلغ اخلسارة يف ارتفاع أيضا، غري أن إشارة معامل من عمر السيارة والسائق يف ارتفاع  
2type عدد املؤمن هلم الغري مالكني للسيارة موضوع التأمني كبري   السالبة تدل على أنه كلما كان

؛ يظهر اختبار الداللة أن كل املتغريات املفسرة ذات داللة الناجتة صغري مبلغ اخلسائر كلما كان
ه تردد املتغريات كما ذكرنا أو أقل لكن األمر ليس جازم ذلك أنه يدخل في %5بدرجة خماطرة 

 آنفا يف منوذج بواسون.
مل تعمل يف هذه احلالة، أما االختبار باستعمال   drop1و  anovaكال من االختبارين  االختبار: -

 فكانت النتائج كالتايل:   plot الدالة 
 2004/2005: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )3.33(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر   

تكافؤ للتشتت على العموم ، ذلك أنه يوجد مالئمميكن القول أن النموذج  من خالل الشكل
، وكذا بالنسبة جلذر البواقي بداللة القيم املتوقعة أيضا بالنسبة للبواقي بداللة القيم املتوقعة 0حول 

    .1هي يف أغلب األحوال أقل من  cookمالئمة البواقي للتوزيع الطبيعي، ويف األخري مسافة 
   :2005السنة 
 النموذج: -
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 gamma  2005/2006): منوذج 34.3الشكل (

  
     R: خمرجات برنامج المصدر      

تربطهم عالقة  puissanceو ageVاملفسرة ملبلغ اخلسارة هي  يظهر النموذج أن املتغريات
والتأكد من طردية، غري أن اختبار الداللة يظهر أن املتغريات ليس هلا داللة لكن ذلك ليس جازم 

   ذلك يتم باختبار املتغريات فيما يلي.
أي نتائج ، يف حني كانت النتائج   anovaمل يظهر االختبار باستعمال الدالة  االختبار: -

 كالتايل:  drop1 باستخدام الدالة 
 2005/2006" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")35.3(الشكل      

  
    R: خمرجات برنامج المصدر                      

 من خالل الشكل جند أن كل متغريات النموذج ليس هلا داللة؛ أما االختبار باستخدام الدالة
plot  :فكانت النتائج كالتايل  
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  2005/2006: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )36.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

وكذا  0خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج غري مالئم، وذلك لعدم تكافؤ التشتت حول  من
بكثري يدل على عدم مالئمة  1أكرب من  cookعدم موافقتها للتوزيع الطبيعي، وأيضا مسافة 

  بعض املشاهدات.
   :2006السنة 
 جالنموذ  -
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 gamma  2006/2007: منوذج  )37.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر

و ageC ،ageV ،garantieاملتغريات املفسرة ملبلغ اخلسارة هي يظهر النموذج أن 
puissanceـــاملعامل سالبة عدى املعلم املتعلق ب مقدرات ، إشارة ageC 3وgaran  فرتبطهم

ليس يف العمود األخري فيظهر أن كل املتغريات عالقة طردية مع مبلغ اخلسارة، أما اختبار الداللة 
  هلا داللة لكن لذلك عالقة برتدد املتغريات.

 كانت النتائج كالتايل:anova باستخدام الدالة   االختبار: -
 2006/2007" للسنة anova: النتائج املستخرجة من الدالة ")38.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر        

و Garantie، املتغريين %5ذو داللة بنسبة خماطرة  ageCشكل جند أن املتغري من خالل ال
puissance  يف حني أن املتغري %10ذوا داللة بدرجة خماطرة ،ageV  ليس له داللة؛ أما

  فقد كانت النتائج كالتايل:drop1 الة خدام الدتختبار باساال
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  2006/2007" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")39.3(الشكل

  
   R: خمرجات برنامج المصدر                        

؛ أما نتائج االختبار باستعمال الدالة من الشكل أظهر بأن كل متغريات النموذج ليس هلا داللة
plot  :كانت كالتايل  

 2006/2007: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )40.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر           

من خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج مالئم إىل حد ما، فالبواقي تتالئم والتوزيع الطبيعي، وكذا 
يف أغلب األحيان، غري أنه هناك بعض التذبذب لقيم البواقي أو اجلذر الرتبيعي هلا  1أقل من   cookمسافة 

  بداللة القيم املتوقعة.  
   :2007السنة 
  النموذج: -
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 gamma  2007/2008: منوذج )41.3(الشكل 

 
     R: خمرجات برنامج المصدر                

  ageC ،ageV ،puissance ،sexeأن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسائر هي يظهر النموذج 
 ، أما اختيار الداللة يظهر أن كل املتغريات ليس هلا داللة يف ظل تردد املتغريات.typeو

 كانت النتائج كالتايل:anova باستخدام الدالة   : االختبار: -
 2007/2008" للسنة anova: النتائج املستخرجة من الدالة ")42.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

 sexeو ageC ،puissanceمن خالل الشكل جند بأن االختبار أظهر أن كال من املتغريات 
ليس هلم داللة يف  typeو ageVيف حني أنه أظهر بأن املتغريين  %5هلم داللة بدرجة خماطرة 

  النتائج كالتايل:فكانت drop1 باستخدام الدالة  االختبارالنموذج؛ أما 
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  2007/2008" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")43.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر         

بدرجة خماطرة  ageVواملتغري  %5بدرجة خماطرة  sexeأظهر االختبار بأن املتغري من الشكل 
ليس هلا  typeو ageC ،puissanceيف حني أن باقي املتغريات واملتمثلة يف كل من  10%

  فكانت النتائج كالتايل:  plotباستعمال الدالة  داللة؛ أما االختبار
  

  2007/2008: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )44.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر           

، وذلك لوجود نزعة وعدم تكافؤ للتشتت وعدم من خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج غي مالئم
    بكثري يف بعض املشاهدات.  1من  أكرب cookاملالئمة والتوزيع الطبيعي وأيضا مسافة 

   :2008السنة 
  النموذج: -
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 gamma  2008/2009: منوذج )45.3(الشكل 

 
     R: خمرجات برنامج المصدر                   

b.هي يظهر النموذج أن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسائر  m ،garantie ،puissance ،sexe 
b.؛ تظهر املعامالت بإشارات موجبة عدى املتعلق بـــtypeو m وsexe ؛  يظهر اختبار الداللة

 يف العمود األخري أن أغلب املتغريات ذات داللة.
أي نتائج؛  أما  drop1والدالة  anovaمل يظهر كال من االختبارين باستعمال الدالة  االختبار: -

 فكانت النتائج كالتايل:plot باستعمال الدالة االختبار 
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 2008/2009: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )46.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر             

مالئم، وذلك لوجود نزعة وعدم تكافؤ للتشتت وأيضا  ميكن القول بأن النموذج غريمن خالل الشكل 
  بكثري يف بعض املشاهدات.    1أكرب من  cookمسافة 
  : 2009السنة 
 النموذج: -

 gamma  2009/2010: منوذج  )47.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر                
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و ageC ،ageV ،puissance ،sexeيظهر النموذج أن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسائر 
type 0.1، كما يظهر اختبار الداللة أن كل املتغريات املفسرة ذات داللة بدرجة خماطرة% 

 وذلك يف ظل تردد املتغريات.
كانت متماثلة drop1والدالة  anovaنتائج االختبارات باستعمال كال من الدالة   االختبار: -

 وتظهر كالتايل:
 2009/2010" للسنة drop1"" والدالة anovaمن الدالة ": النتائج املستخرجة )48.3(الشكل

 
     R: خمرجات برنامج المصدر           

. أما %0.1من خالل الشكل يظهر االختبار أن كل متغريات النموذج ذات داللة بدرجة خماطرة 
  فكانت كالتايل: plot نتائج االختبار باستعمال الدالة 

  2009/2010: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )49.3(الشكل

 
     R: خمرجات برنامج المصدر



  -المديرية الجهوية بسطيف– لشركة الوطنية للتأميننمذجة تسعير حوادث السيارات ل      الفصل الثالث 

128 
 

ميكن القول بأن النموذج مالئم، ذلك أنه ال يوجد نزعة للقيم كما هناك تكافؤ للتشتت  من خالل الشكل
، أيضا مالئمتها للتوزيع الطبيعي، وكذا قيم بالنسبة لقيم البواقي أو اجلذر الرتبيعي هلا بداللة القيم املتوقعة

  غري مالئمة على العموم.مما ينفي وجود مشاهدات  1هي يف أغلب األحيان أقل من  cookمسافة 
  

  ة، وباستعمال األوامر يف النموذجالتطبيقيالدراسة  الشركة حمل يف ظل البيانات اجملمعة من: 2010السنة 
R  2010/2011 نتمكن من إنشاء منوذج خاص بالسنةاليت مت التنويه إليها مل .  

  : 2011السنة 
 النموذج: -

 gamma  2011/2012: منوذج )50.3(الشكل 

 
     R: خمرجات برنامج المصدر

؛ يظهر usageو ageC ،ageVيظهر النموذج أن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسارة تتمثل يف 
أيضا أن إشارة املعامالت سالبة إال الثابت أي وجود متغريات أخرى تؤثر يف مبلغ اخلسارة 

 بالزيادة.
 كانت النتائج كالتايل:  anovaباستخدام الدالة  االختبار: -
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 2011/2012" للسنة anova: النتائج املستخرجة من الدالة ")51.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

، املتغري %0.1له داللة بدرجة خماطرة  usageمن خالل الشكل أظهر االختبار أن املتغري 
ageC  يف حني أن املتغري %10له داللة بدرجة خماطرة ،ageV .ليس له داللة  

  فكانت النتائج كالتايل: drop1االختبار باستعمال الدالة أما 
  2011/2012" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")52.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر        

له  ageC، املتغري %0.1له داللة بدرجة خماطرة  usageاملتغري  من الشكل أظهر االختبار بأن
ليس له داللة؛ واالختبار باستعمال الدالة  ageV، يف حني أن املتغري %5داللة بدرجة خماطرة 

plot :أظهر النتائج التالية  
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  2011/2012: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )53.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

من خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج مالئم، ذلك أنه ال يوجد نزعة للقيم كما هناك تكافؤ للتشتت 
نوعا ما بالنسبة لقيم البواقي أو اجلذر الرتبيعي هلا بداللة القيم املتوقعة، أيضا مالئمتها للتوزيع الطبيعي، 

  ئمة على العموم.مما ينفي وجود مشاهدات غري مال 1أقل من  cookوكذا قيم مسافة 
   :2012السنة 
  النموذج: -

 gamma  2012/2013: منوذج )54.3(الشكل 

  
    R: خمرجات برنامج المصدر               
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، ageC ،puissanceمن خالل النموذج يظهر بأن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسارة هي كال من 
sexe وtypeأما إشارة املعامالت فكلها ؛ كما يظهر أيضا أن كل املتغريات املفسرة ذات داللة ،

 فهي سالبة دليل على العالقة العكسية . typeواملتغري ageCموجبة عدى املتعلقة باملتغري 
 كانت النتائج كالتايل:  anova باستخدام الدالة  االختبار: -

 2012/2013" للسنة anova: النتائج املستخرجة من الدالة ")55.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

 ageCواملتغريين  %1له داللة بدرجة خماطرة  puissanceمن الشكل أظهر االختبار أن املتغري 
ليس له داللة. أما  باستعمال  sexe، يف حني أن املتغري %5هلما داللة بدرجة خماطرة  typeو

  فكانت النتائج كالتايل:drop1 الدالة 
  2012/2013" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")56.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر       

من الشكل أظهر االختبار أن كل متغريات النموذج ذات داللة وذلك بدرجات خماطرة متفاوتة  
%5بدرجة خماطرة  ageC، %1له داللة بدرجة خماطرة  puissanceكالتايل: بالنسبة للمتغري 

 plot. أظهر االختبار باستعمال الدالة %10هلما داللة بدرجة خماطرة  typeو sexeاملتغريين و 
  النتائج التالية:
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  2012/2013: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )57.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

من خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج مالئم، ذلك أنه ال يوجد نزعة للقيم كما هناك تكافؤ للتشتت 
نوعا ما بالنسبة لقيم البواقي أو اجلذر الرتبيعي هلا بداللة القيم املتوقعة، أيضا مالئمتها للتوزيع الطبيعي، 

جود مشاهدات غري مالئمة على مما ينفي و  1هي يف أغلب األحيان أقل من  cookوكذا قيم مسافة 
  العموم.
   :2013السنة 
 النموذج: -
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 gamma  2013/2014: منوذج )58.3(الشكل 

 
     R: خمرجات برنامج المصدر

 
، ageC ،ageVمن خالل النموذج يظهر بأن املتغريات املفسرة ملبلغ اخلسارة هي كال من 

garantie، puissance ،type وusageكل املتغريات   ه على األغلب؛ كما يظهر أيضا أن
v.و TPVعدى الفئتني  املفسرة ذات داللة specieux  من املتغريusage أما إشارة غري معرفة ،
 وجود متغريات أخرى تؤثر يف مبلغ اخلسارة بالزيادة.دليل  الثابتعدى  سالبةاملعامالت فكلها 

مل يظهر أي نتيجة ، يف حني استخدام anova استخدام االختبار باستعمال الدالة  االختبار: -
 اجنرت عنه النتائج التالية: drop1 الدالة 

 2013/2014" للسنة drop1: النتائج املستخرجة من الدالة ")59.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر        
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و ageCمن خالل الشكل أظهر االختبار أن كل متغريات النموذج ذات داللة كالتايل: املتغريين 
type  املتغريات %1هلما داللة بدرجة خماطرة ،ageV ،Garantie وusage  هلم داللة بدرجة

  . %10له داللة بدرجة خماطرة  puissanceواملتغري  %5خماطرة 
  كانت نتائجه كالتايل:  plotاالختبار باستخدام الدالة 

  2013/2014: التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة )60.3(الشكل

  
     R: خمرجات برنامج المصدر          

من خالل الشكل ميكن القول بأن النموذج مالئم إىل حد ما، ذلك أنه ال يوجد نزعة للقيم كما هناك 
تكافؤ للتشتت نوعا ما بالنسبة لقيم البواقي أو اجلذر الرتبيعي هلا بداللة القيم املتوقعة، أيضا مالئمتها 

يدل على وجود مشاهدات  1هي يف بعض األحيان أكرب من  cookللتوزيع الطبيعي، غري أن قيم مسافة 
  غري مالئمة.

مت األخذ بعني االعتبار املتغريات اليت مت تبيني معنويتها باختبار املعنوية وإن مل نتمكن من  مالحظة:
  .plotاختبارها نكتفي مبا أظهره النموذج يف حال أن النموذج مالئم وذلك عن طريق اختبار 

  : املوايلنلخص جممل النتائج يف اجلدول  من خالل ما سبقوعليه 
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  gammaملخص مناذج ): 9.3(اجلدول 

  
  : من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق   المصدر

اغة معادلة منوذج مبلغ اخلسائر  يصميكن  ،اجلدولكما هو موضح يف حبساب متوسط املعامالت السنوية  
  كالتايل: 

         1
( ) 1.53 04 7.26 07 3.28 06E X E E ageC E ageV

      

        1.65 05 2 3.28 05 3.3.89 05 .E Type E sexeM E usage commerce     

     3.83 05 . 2.37 05 . ,E usage TPV E usage auto ecol tax    

     4.08 05 . . 5.45 05 3 4 .E usage v specieux E puissance C V    

     4.91 05 5 6 . 3.66 05 7 10 .E puissance C V E puissance C V     

     1.78 05 15 23 . 9.77 05 24 .  etE puissance C V E puissance C V    

  2.43 05 3E Garan  
)31.3(  

)حيث:  )E X .متوسط مبلغ اخلسائر  

 نتائج الدراسة  :املبحث الرابع

  حناول مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية بغرض إثبات أو رفض فرضيات الدراسة.من خالل هذا املبحث  

  النماذج األول: طلبامل

بعد جممل املراحل اليت مت اتباعها لبناء مناذج التسعري مت التوصل إىل أن منوذج عدد احلوادث هو منوذج 
  وعليه ميكننا رفض الفرضية الثالثة. بواسون وذلك يف ظل عدم جناعة مناذج العد األخرى،
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) املمثلة لنموذج بواسون جند أن عدد احلوادث متغري تابع لكل من عمر السائق، 30.3من خالل املعادلة (
عمر السيارة، معامل املكافأة والتغرمي، نوع السائق، اجلنس، القوة  والضمان املختار، باإلضافة إىل وجود ثابت 

  ارج املتغريات املختارة.يعرب عن متغريات أخرى خ

هذا يودي بنا إىل قبول الفرضية )، 31.3( معادلته gamma أما لنمذجة مبلغ اخلسائر مت استعمال منوذج 
  الثالثة للدراسة.

جند أن مبلغ اخلسارة هو متغري تابع لكل من عمر  gammaاملمثلة لنموذج ) 31.3(من خالل املعادلة 
  اجلنس، االستعمال، القوة، والضمان املختار.نوع السائق، ، السيارةالسائق، عمر 

فإننا نقبل الفرضية األوىل من الدراسة  gammaوعليه ومن خالل وصف معادليت منوذج بواسون ومنوذج
دنا أن ظاهرة حتقق احلوادث تتأثر بكل من عوامل تتعلق بالسائق وأخرى تتعلق لكن بشكل جزئي، ذلك أننا وج

  بالسيارة، أما العوامل املتعلقة باحمليط فهي جمهولة التأثري.

 )genreيف اجلزائر يقوم على كل من القوة، االستعمال، الصنف (ذكرنا فيما سبق أن نظام التسعري 
انطالقا من هنا ، النموذج املتوصل إليه جند متغريات أخرى تدخل يف التسعريمن خالل  هواملنطقة اجلغرافية، غري أن

  ميكننا القول أن نظام التسعري يف اجلزائر غري حدي، هذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الرئيسية يف الدراسة. 

  ةمناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابق الثاين: املطلب

	دراسة  .1 Olfa N. ghali	  تشرتك معها يف بعض العوامل ،التسعير الحدي لتأمين السياراتحول
املسامهة يف التسعري من عمر السيارة، اجلنس، اختيار الضمان، غري أنه مت استغالل منوذج ثنائي احلد 

	السالب والذي أظهر جناعة أكرب مقارنة بنموذج بواسون

تشرتك ، في تأمين السيارات ، حول دراسة التسعير والتقسيمGuillaume GONNETدراسة لــــ  .2
لنمذجة gamma معه يف العديد من العوامل املسامهة يف التسعري، كما مت االعتماد فيها على منوذج 

 quasiمبلغ اخلسائر، أما لنمذجة عدد احلوادث فتم استخدام كل من منوذج بواسون و منوذج 

poisson تفضيل بينهما باالعتماد على مؤشر ، واختبار ال AIC  أظهر بأن منوذجquasi poisson 
	 أحسن للتعبري عن عدد احلوادث.

 Olgaو  Noureddine BENLAGHA ، Michel GRUN-RÉHOMMEلـ دراسة  .3

A.VASECHKO  ،تشرتك مع الدراسة ،  في التأمين على السيارات حول نمذجة تردد الخسائر
احلالية يف العوامل املسامهة يف منذجة عدد احلوادث باستعمال منوذج بواسون واملتمثلة يف نوع السائق، 
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الضمان املختار، عمر السيارة ومعامل املكافأة والتغرمي. غري أنه يف هذه الدراسة مت استعمال كل من 
	 لتعبري عن عدد احلوادث.ل ZINBو ZIPمنوذج ثنائي احلد السالب و

تشرتك ، حول نموذج قياس خطر الحوادث في الطرق الحضرية  Shu-Fang Laiدراسة لــــ  .4
الدراسة احلالية معها يف بعض العوامل املسامهة يف حتقق خطر احلوادث واملتعلقة بالسائق والسيارة، غري 

ا غري متوفرة يف البيانات اجملمعة  ا أضافت متغريات متعلقة باحمليط يف حني أ لدينا من الشركة أ
السيارة هلا داللة على خالف موضوع الدراسة، كما أنه ظهر من خالل الدراسة احلالية بأن خواص 

  هذه الدراسة السابقة واليت اقتصرت فقط على خواص السائق وخواص الطريق.
 
   األفاق املستقبلية للدراسة: الثالث املطلب

يف غضون البحث يف الدراسة احلالية واملتمثلة يف منذجة تسعري حوادث السيارات اعرتضتنا مجلة من 
  لبحوث مستقبلية منها: التساؤالت ميكن أن تكون بوابة

بنفس البيانات اجملمعة القبلية والبعدية ميكن إنشاء جدول املكافأة والتغرمي يتماشى واملعطيات  -
 املتواجدة باجلزائر ومقارنته والنظام احلايل؛ 

منذجة تسعري حوادث السيارات ولكن بإدخال متغريات جديدة غري املقرتحة يف هذه الدراسة،  -
 ؛كخواص الطريق  يط اخلارجيمثل املتعلقة باحمل

 يف هذه الدراسة قمنا حبساب قسط اجلرد، لكن القسط الواجب دفعه من طرف املؤمن له يتمثل -
يف القسط اإلمجايل، للوصول إىل هذا األخري فإننا منر بعدة حمطات معرفني بذلك أنواع خمتلفة 

 لألقساط، كل منها ميكن أن يشكل دراسة مستقلة تشكل الدراسة احلالية قاعدة هلا؛
من خالل هذه الدراسة متكنا من معرفة منهجية بناء منوذج تسعريي يف تأمني السيارات، ماذا عن  -

 نتجات التأمني األخرى، كيف يكون بناء منوذج تسعريي فيها؟ وما هو اخلالف عنها؟؛باقي م
سائر، هذه الدراسة مت استغالل جمموعة من النماذج لدراسة توزيع عدد احلوادث ومبلغ اخليف  -

 استغالل مناذج أخرى على خالف املستعمل هنا.ميكن من خالل دراسات أخرى 
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  خالصة الفصل الثالث

من خالل هذا الفصل مت التعريف بالشركة الوطنية للتأمني وباألخص املديرية اجلهوية بسطيف واليت كانت 
حمل الدراسة التطبيقية وذلك باالعتماد على عينة من املؤمن هلم لدى الشركة، من خالل قاعدة البيانات هذه مت 

  لنمذجة مبلغ اخلسائر. gammaسائر ومنوذج بناء منوذج للتسعري اعتمد فيه على منوذج بواسون لنمذجة عدد اخل

ل الفرضية األوىل جزئيا وذلك فيما خيص العوامل املتعلقة بالسائق والسيارة، خلصت هذه الدراسة إىل قبو  
ذلك أننا مت رفضها الفرضية الثانية م تتوفر لدينا متغريات تعاجل ذلك؛  أما فيما خيص أما فيما خيص احمليط فل

قبول الفرضية الثالثة ذلك ويف األخري مت ؛ قق اخلسائر يتبع توزيع بواسون وليس بواسون املختلطوجدنا أن تردد حت
   وهو فعال ما مت إجياده. gammaأننا وجدنا أن تردد حتقق اخلسائر يتبع توزيع 

ة الرئيسية، وذلك لوجود متغريات أخرى ميكن اعتمادها يف الفرضي قبولإىل أيضا خلصت هذه الدراسة 
  التسعري.

عرض بعض تضمن هذا الفصل مقارنة نتائج الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة و ويف األخري 
  آفاقا مستقبلية هلذه الدراسة. االقرتاحات تشكل

 



 

 

  

    خاتمةال
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  الخاتمة: 

يف اجلزائر، أي بصيغة أخرى تناول بناء القسط  متحور موضوع هذه املذكرة حول تسعري حوادث السيارات
، واختبار حدية نظام التسعري املعمول به، والذي املتواجدة يف اجلزائر عطياتامليف تأمني السيارات وذلك يف ظل 

املنطقة ، باإلضافة إىل االستعمالاملتغريات املتعلقة بالسيارة واملتمثلة يف كل من القوة، الصنف و  يقوم على
  .اجلغرافية

القسط الذي مت تناوله هنا هو قسط اخلطر وهو كما مت تعريفه القسط املوافق متاما للخطر ال زيادة وال 
باالفرتاض أن عدد احلوادث ومبلغ اخلسائر متغريين نقصان، والذي صيغته هي األمل الرياضي للخسارة اإلمجالية، و 

منفصلني فإن قسط اخلطر ميثل جداء األمل الرياضي لكل منهما. انطالقا من ذلك مت البحث عن النماذج 
  املناسبة اليت تعرب عن توزيع كل من مبلغ اخلسائر وعدد احلوادث كل على حدا.

هل نظام التسعير في اليت متثلت يف التساؤل التايل: " لإلجابة على إشكالية هذا البحثانطالقا من ذلك و 
يات، رض" واليت مت حتليلها إىل جمموعة من التساؤالت الفرعية، هذه األخرية متت اإلجابة عنها بفالجزائر حدي؟

متثلت الفرضية األوىل يف أن ظاهرة حتقق حوادث السيارات يف اجلزائر تتأثر بكل من العوامل: السائق، السيارة 
واحمليط اخلارجي، ومن خالل منوذج التسعري املتوصل إليه وجدنا بأن ظاهرة حتقق احلوادث تتأثر فعال بعوامل تتعلق 
بالسائق وأخرى تتعلق بالسيارة أما العوامل املتعلقة باحمليط اخلارجي فهي غري ظاهرة يف الدراسة وذلك لغياب 

  جزئيا.بيانات حوهلا، من هنا ميكننا قبول الفرضية األوىل 

حتقق حوادث السيارات يف اجلزائر يتبع قانون بواسون املختلط، غري أنه الفرضية الثانية متثلت يف أن تردد 
مل  ZINBو ZIPمن خالل الدراسة التطبيقية وبإدخال األوامر اخلاصة بالنماذج: بواسون، ثنائي احلد السالب، 

أن تردد حوادث إذا ال النتائج اخلاصة بنموذج بواسون، وباختبارها الذي أظهر معنويتها بشكل نسيب نقول تظهر إ
  السيارات يف اجلزائر يتبع توزيع بواسون وعليه نرفض الفرضية الثانية.

؛ gammaأما الفرضية الثالثة واملتمثلة يف أن مبلغ اخلسائر النامجة عن حتقق احلوادث يف اجلزائر يتبع توزيع 
منذجة مبلغ اخلسائر وجدنا بأن النموذج الذي حيكم توزيع مبلغ اخلسائر  وانطالقا من الدراسة التطبيقية وباألخص

  وذلك باالختبار الذي أظهر معنويته نسبيا، من هنا ميكننا قبول الفرضية الثالثة. gammaهو منوذج 

لتوزيع مبلغ اخلسائر ومنوذج  gammaحيكمه منوذج مما سبق أن نظام التسعري يف اجلزائر  يتضحوعليه 
يقوم على مجلة من العوامل تتعلق بالسائق  أنهبواسون لتوزيع عدد احلوادث، وانطالقا من هذه النماذج وجدنا ب

، وعوامل تتعلق بالسيارة تتمثل يف: عمر السيارة، عمر السائق، جنسه وتطابق السائق مع املؤمن له :تتمثل يف
االستعمال والقوة، باإلضافة إىل معامل املكافأة والتغرمي والضمان املختار، من هنا نقول بأن نظام التسعري املعمول 
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، ونقرتح نقبل الفرضية الرئيسية وذلك لوجود متغريات أخرى تدخل يف التسعري اجلزائر غري حدي وبالتايلبه يف 
    بدل ذلك النموذج الذي مت التوصل إليه من خالل هذه املذكرة.

أثناء إجنازنا هلذه الدراسة اعرتضنا مجلة من التساؤالت ميكن أن تشكل بوابة لدراسات الحقة قد تكون 
  دراسة احلالية منها:مكملة لل

 إدخال متغريات جديدة غري املقرتحة يف هذه الدراسة، مثل املتعلقة باحمليط اخلارجي؛ -
قسط اجلرد، لكن القسط الواجب دفعه من طرف املؤمن له يتمثل يف عنيت هذه الدراسة حبساب  -

ع خمتلفة لألقساط،  القسط اإلمجايل، للوصول إىل هذا األخري فإننا منر بعدة حمطات معرفني بذلك أنوا 
 كل منها ميكن أن يشكل دراسة مستقلة تشكل الدراسة احلالية قاعدة هلا؛

يف هذه الدراسة مت استغالل جمموعة من النماذج لدراسة توزيع عدد احلوادث ومبلغ اخلسائر، ميكن من  -
  خالل دراسات أخرى استغالل مناذج أخرى على خالف املستعمل هنا.

   



 

 

  

    الحقالم
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-1- الملحق  

   la saa معدالت األقساط والتحميالت المطبقة على ضمان ضرر االصطدام في شركة

Montant de la garantie Taux de Prime Franchise 

10.000,00 DA 150%  de la prime RC 500,00 DA 

20.000,00 DA 280%  de la prime RC 
10% du montant des dommages avec 
un maximum de 2.000,00 DA et un 
minimum de 500,00 DA 

30.000,00 DA 390%  de la prime RC 
10% du montant des dommages avec 
un maximum de 3.000,00 DA et un 
minimum de 1.000,00 DA 

40.000,00 DA 450%  de la prime RC 
10% du montant des dommages avec 
un maximum de 4.000,00 DA et un 
minimum de 1.500,00 DA 

50.000,00 DA 480%  de la prime RC 
10% du montant des dommages avec 
un maximum de 5.000,00 DA et un 
minimum de 2.000,00 DA 

Valeur  Vénale 2,5% de la valeur du véhicule 
1.000,00 DA quelques soit la 
catégorie du véhicule. 
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-2-الملحق   

 la saaحسب اختيار المؤمن له في شركة مبلغ تعويض الخسائر البشرية 
             Formule 

Risque 
A B C D E F 

Décès 
Capital 10.000  20.000 30.000 50.000 100.000 200.000 

Taux 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 

I.P.P 
Capital 20.000 40.000 30.000 50.000 100.000 200.000 

Taux 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 

Frais 
Médicaux 

Capital 2.000 4.000 4.500 5.000 6.000 8.000 

Montant 10 DA 20 DA 22,5DA 30 DA 36 DA 50 DA 

 

Prime par place = (capital décès x taux décès)+(capital IPP x taux IPP)+montant FM 

Prime PTA = (prime par place x nombre de places sur carte grise) + 50 DA. 
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-3-الملحق   

 تقسيم المتغيرات المعمول بها في التسعير

 Le genre du véhicule : Il permet d’identifier le type du véhicule ; à chaque genre est associé 
un code tarifaire. 

CCooddee  Modalités

00  VEHICULE PARTICULIER SANS REMORQUE 

11  Remorques de véhicules particuliers  

22  Motocyclettes sans side-cars jusqu’à 125 cm3 

33  Side-cars, tricycles, triporteurs 

44  T.P.M dont la charge utile n’excède pas deux tonnes sans transport de matières inflammables 

55  Cyclomoteurs jusqu’à 50 cm3 

66  Scooters jusqu’à 125 cm3 

77  Scooters jusqu’à 175 cm3 

88  Triporteurs, tricycles jusqu’à 125 cm3 

99  Vélomoteurs sans side-cars jusqu’à 125 cm3 

1100  Voitures d’ambulances 

1111  Voitures utilisées uniquement à l’occasion des défilés ou d’exhibitions 

1122  Corbillards et fourgons funéraires 

1133  Chasse neige  

1144  Camions et bennes utilisés uniquement pour l’enlèvement des ordures ménagères 

1155  Camions de salubrité (vidange) 

1166  Tracteurs et camions appartenant aux entreprises ou exploitants d’attractions foraines ambulants 

1177  Véhicules moteurs pouvant être utilisés indépendamment de la remorque camping 

1188  Véhicules de sapeurs pompiers utilisés par le service incendie 

1199  Véhicules particuliers attelés d’une remorque 

3300  Véhicules dont les poids total en charge excèdent 3,5 t 

3311  Remorques dont le poids total en charge excède 3,5 t 

3322  
Transport  public de marchandises TPM dont la charge utiles excède 2 tonnes sans transport de 
matières inflammables 

3333  Remarque T.P.M 

3344  Transport public de voyageurs TPV 

3355  Tracteurs routiers Attelés d’une semi remorque 
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3366  Tracteurs routiers non porteur 

3388  Tracteurs forestiers 

4455  Engins de chantiers, engins agricoles, de travaux publics avec utilisation sur la voie publique  

4466  
Engins de chantiers, engins agricoles, matériel de travaux public Sans utilisation sur la voie 
publique 

4477  Garagistes automobiles 

4488  Garagistes cyclomoteurs 

4499  Dépannage 

 

 L’usage du véhicule : la tarification dépend aussi bien de l’usage qu’aura le véhicule. Le code 
usage peut prendre une des valeurs suivantes : 

 

CODE  DESIGNATION

110000  AFFAIRE 

110011  FOCTIONNAIRE 

110022  COMMERCE 

110033  AUTO ECOLE 

110044  TAXI 

110055  LOCATION 

110066  COMMERCE C-bis 

110077  TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES TPM 

110088  TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS 

110099  VEHICULES SPECIAUX 

 

 La zone géographique : Cette variable est composée de deux zones (nord et sud). 

Chaque zone tarifaire contient une liste de régions et les codes qui lui sont associés : 

1- ZONE NORD : 

CODE 
WILAYA 

WILAYA CODE 
WILAYA 

WILAYA CODE 
WILAYA 

WILAYA 

02 CHLEF 18 JIJEL 31 ORAN 

04 OUM EL 
BOUAGHI 

19 SETIF 34 B.B ARRERIDJ 

05 BATNA 20 SAIDA 35 BOUMERDES 
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06 BEJAIA 21 SKIKDA 36 EL TAREF 

09 BLIDA 22 SIDI BEL ABBES 38 TISSEMSILT 

10 BOUIRA 23 ANNABA 40 KHENCHELA 

12 TEBESSA 24 GUELMA 41 SOUK AHRAS 

13 TLEMCEN 25 CONSTANTINE 42 TIPAZA 

14 TIARET 26 MEDEA 43 MILA 

15 TIZI OUZOU 27 MOSTAGANEM 44 AIN DEFLA 

16 ALGER 28 M’SILA 46 AIN TIMOUCHENT 

17 DJELFA 29 MASCARA 48 RELIZANE 

 

1- ZONE SUD :  
 

CODE WILAYA 
WILAYA 

CODE 
WILAYA 

WILAYA 
CODE 

WILAYA 
WILAYA 

01 ADRAR 11 TAMENRASSET 37 TINDOUF 

  03 LAGHOUAT 30 OURGLA 39 EL OUED 

07 BISKRA 32 EL BAYADH 45 NAAMA 

08 BECHAR 33 ILLIZI 47 GHARDAIA 

 

 La puissance du véhicule : La puissance du véhicule est aussi une composante de la 
tarification de l’assurance automobile. 

 

Le code puissance peut avoir plusieurs significations et ceci suivant le type du véhicule : 

a) Motorcycles Sans Sides-Cars, Tandems/ Side-Cars, Triporteurs, Tricycles  
 

CODE PUISSANCE DESIGNATION

0 2 CV 

1 3 CV 

2 4 CV 

3 5 CV 

4 6 CV 

5 7 CV et plus 

 

b) Cyclomoteurs, Scooters, vélo mètres, Triporteurs et tricycles jusqu’à 175 CM3 
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CODE PUISSANCE DESIGNATION

7 Jusqu'à 50 CM3 

8 Jusqu'à 125 CM3 

9 Jusqu'à 175 CM3 

  

c) autres cas : 
 

CODE PUISSANCE DESIGNATION

0 2 CV 

1 3à 4 CV 

2 5 à 6 CV 

3 7 à 10 CV 

4 11 à 14 CV 

5 15 à 23 CV 

6 24 CV et plus 
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-4-الملحق   

 التحليل مبعامالت أساسية

  
2005السنة  2004السنة    

  
2007السنة  2006السنة    

  
2009السنة  2008السنة    
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2011السنة  2010السنة                       

  
2013السنة  2012السنة    
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-5-الملحق   

املختلط (املرحلة األوىل)لتحليل العاملي ا  

 
2004 

 
2005 

type 

type  sexe

usage  puissance

garantie 

sexe

puissanceusage 

garntie 
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2006 

 
2007 

type 

garantie 

usage  puissance

type  sexe

sexe

usage  puissance

garantie 
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2008 

 
2009 

usage 

garantie 

puissance

type  sexe

usage 

type  sexe

puissance

garantie
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2010 

 
2011 

sexetype 

usage  puissance

garantie 

usage 

type 

puissance

sexe

garantie 
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2012 

 
2013 

usage 

garantie 

type  sexe

puissance

usage 

sexetype 

puissance

garantie 
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-6-الملحق   

 التحليل العاملي املختلط (املرحلة الثانية)

  
2004 

ageC  ageV

type 

puissance 

sexe

garantie
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2005 

 
2006 

b.m 

ageC  ageV

type

sexe  puissance

garantie 

ageC  ageV

b.m  type

sexe 

garantie 

puissance
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2007 

 
2008 

sexe 

garantie 

puissance

b.m  type

ageC ageV

garantie 

sexe 

b.m 

puissance

type

ageC  ageV



 

159 
 

 
2009 

 
2010 

garantie 

garantie 

sexe 

b.m 

puissance

type

ageVageC 

sexe 

b.m 

ageC  ageV

type

puissance
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2011 

 
2012 

sexe 

sexe 

b.m 

garantie 

puissance

type

ageC  ageV

garantie 

puissance

b.m  type

ageC  ageV
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2013 

sexe 

garantie 

puissance

b.m 

ageC 

type

ageV
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-7-الملحق   

 التحليل العاملي املختلط (املرحلة الثالثة)

  
2004  

  
2005  

type 

ageV

sexe

ageV 

garantiepuissance 

sexetype 

ageV  b.m

garantiepuissance 
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2006  

  
2007  

sexetype 

puissance  garantie

b.mageV 

sexe

puissanceusage 

garantie 

type 
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2008  

  
2009  

sexe

garantie 

puissance

type

sexe 

b.m 

ageVageC 

puissance

b.mageV 

type 

usage 
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2010  

  
2011  

sexe  puissance

typeageV 

garantie 

sexe 

b.m 

ageC  ageV

type

puissance

garantie 
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2012 

 
3201  

sexe 

garantie 

puissance

b.m  type

ageC  ageV

ageC  ageV

b.m  type

sexe  puissance

garantie 
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  109  2007/2008" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  19.3
  110  2008/2009 منوذج بواسون  20.3
  110  2008/2009" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  21.3
  111  2009/2010 منوذج بواسون  22.3
  111  2009/2010" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  23.3
  112  2010/2011 منوذج بواسون  24.3
  112  2010/2011" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  25.3
  113  2011/2012 منوذج بواسون  26.3
  113  2011/2012" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  27.3
  114  2012/2013 منوذج بواسون  28.3
  114  2012/2013" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  29.3
  115  2013/2014 منوذج بواسون  30.3
  115  2013/2014" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  31.3
  gamma  2004/2005  117منوذج   32.3
  118  2004/2005التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   33.3
  gamma  2005/2006  119منوذج   34.3
  119  2005/2006" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  35.3
  120  2005/2006التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   36.3
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  gamma  2006/2007  121منوذج   37.3
  121  2006/2007" للسنة anovaالنتائج املستخرجة من الدالة "  38.3
  122  2006/2007" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  39.3
  122  2006/2007التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   40.3
  gamma  2007/2008  123منوذج   41.3
  123  2007/2008" للسنة anovaالنتائج املستخرجة من الدالة "  42.3
  124  2007/2008" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  43.3
  124  2007/2008التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   44.3
  gamma  2008/2009  125منوذج   45.3
  126  2008/2009التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   46.3
  gamma  2009/2010  126منوذج   47.3
" للسنة drop1"" والدالة anovaالنتائج املستخرجة من الدالة "  48.3

2009/2010  
127  

  127  2009/2010التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   49.3
  gamma  2011/2012  128منوذج   50.3
  129  2011/2012" للسنة anovaالنتائج املستخرجة من الدالة "  51.3
  129  2011/2012" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  52.3
  130  2011/2012التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   53.3
  gamma  2012/2013  130منوذج   54.3
  131  2012/2013" للسنة anovaالنتائج املستخرجة من الدالة "  55.3
  131  2012/2013" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  56.3
  132  2012/2013التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   57.3
  gamma  2013/2014  133منوذج   58.3
  133  2013/2014" للسنة drop1النتائج املستخرجة من الدالة "  59.3
  134  2013/2014التمثيالت البيانية لتحليل البواقي للسنة   60.3
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  :ملخص
اهلدف من هذه املذكرة دراسة التسعري يف تأمني السيارات. اهتممنا بداية بتأمني السيارات بصفة عامة مث 

أوىل املفاهيم الظاهرة هنا مجع البيانات، التحليل العاملي احل الالزمة لنمذجة خطر التأمني، عرض خمتلف املر 
والنمذجة باستعمال النماذج اخلطية املعممة لكل من مبلغ اخلسائر وعدد  احلوادث. وعليه قمنا بتفصيل نظري 

 بعرض خمتلف أنواع التحليل العاملي مثل التحليل مبعامالت أساسية، التحليل العامليللمفهومني األخريين وذلك 
  التقابلي، التحليل التقابلي املعمم والتحليل العاملي املختلط قبل التطرق للتفصيل يف النماذج اخلطية املعممة. 

عشر يف الدراسة، قمنا انطالقا من النماذج لكل من مبلغ اخلسائر وعدد احلوادث للسنوات ال إنشاءبعد 
موذج العام وذلك حبساب املتوسطات، مستنتجني من ذلك أن نظام التسعري يف هذه األخرية باستخالص الن

  الشركة موضوع الدراسة غري حدي، لوجود متغريات أخرى تدخل يف عملية التسعري. 
التحليل العاملي، النماذج اخلطية املعممة، منوذج بواسون، التأمني على السيارات، التسعري، : الكلمات المفتاحية

  ختلط، منوذج قاما.بواسون امل

 
 
 
 
Résumé : 
 

Ce mémoire a pour objet l’étude de la tarification en assurance automobile. Nous allons 
ainsi nous intéresser à l’assurance auto en général avant d’entrevoir les différentes étapes à 
suivre pour la modélisation du risque automobile, donc les premières notions abordées ici sont 
l’extraction de données et l’analyse factorielle et la modélisation linéaire généralisée du coût 
et de la fréquence. Nous nous attacherons plus particulièrement à ces deux derniers points. 

Nous détailleront ainsi les principes théoriques de différents types d’analyses 
factorielles telles que l’ACP, l’AFC ou l’ACM puis AFDM  avant de nous intéresser à la 
théorie de la modélisation linéaire généraliser. On conclus sorte que le système de tarification 
dans la société n’est pas optimale pour que la présence d'autres variables impliquées dans le 
processus de tarification . 

 
Après le création des modèles pour le coût et la fréquence pour les dix ans, on obtient 

des modèles  globales par calculer les moyennes.  
 
 

Mots clés : assurance automobile, tarification, analyse factorielle, modèles linéaires 
généralisés, modèle Poisson, Poison mixte, modèle gamma. 
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