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 ملخص

ادلتعلق   247-15هتدف ىذه الدراسة إىل تقييم اتفاقيات التأمني اليت تربمها اإلقامات اجلامعية طبقا ألحكام ادلرسوم الرئاسي       
 بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام مع شركات التأمني على األضرار.

التأمني يف ىياكل  اتفاقيةات العمومية من حيث تنفيذ وتسديد وتوصلنا من خبلل ىذه الدراسة  إىل أن تطبيق قانون الصفق       
اخلدمات اجلامعية ادلبحوثة لو تأثري كبري، كما أن تعويض األضرار كان حبجم تغطية مناسب وشامل، وادلنتجات )الضمانات( التأمينية 

 .تشمل تغطية كل األخطار، األمر الذي أكدتو إجابات أفراد عينة الدراسة
 اإلقامات اجلامعية. ؛النفقات العمومية ؛الصفقات العمومية ؛اتفاقيات التأمنيفاتيح:الكلمات الم

 A22؛ E66؛ JEL:G22تصنيف 
 

Abstract:  
      This study aims to evaluate insurance agreements concluded by university residencies in accordance 

with the provisions of Presidential Decree N. 247-15 relating to the organization of public deals and 

public utility mandates with damages insurance companies.  

     Through this study, we concluded that the application of the public procurement law in terms of 

implementation and payment of the insurance agreement in the structures of the researched university 

services has a great impact, and that compensation for damages was of an adequate and comprehensive 

coverage size, and the insurance products (guarantees) include coverage of all risks, which was 

confirmed by answers Study sample individuals. 

Key words: Insurance agreements؛ Public transactions؛Overhead expenses؛University residence 

Jel Classification Codes : G22 ؛E66 ؛A22. 

 :)توطئة( مقدمة
تعترب  متلكات ضد ادلااطر اليت ال ديكن توقعها وال معرفة درجة خطورهتا ، واجلزائريساىم التأمني يف توفري الضمان واألمان لؤلفراد وادل

واالجتماعية، وىذا يف ظل زلدودية مواردىا ادلالية اليت ال تكفي عموما لتعويض كل األضرار  التأمني ركيزة أساسية حلماية منظومتها االقتصادية
تسيري األخطار اليت زبص ادلباين ، فيتم مرفقًا عمومياً، ربرص الدولة على سبلمتو قامات اجلامعيةيف حالة ربققها خاصة الكبرية منها، وتعترب اإل

باقتناء ادلعدات والتجهيزات الضرورية للوقاية من احلرائق والقيام بأعمال الصيانة الدورية من طرف أعوان سلتصني وغريىا  ذلاوادلمتلكات التابعة 
ة، ورغم كفاءة ىذه الطريقة يف الوقاية من حدوث الكثري من األخطار إال أهنا غري كافية، ألن الوقاية ال تعين ضمان من األمور والتدابري االحرتازي

                                                           
 لمؤلف المرسلا 
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يصعب ويستحيل على ادلؤسسة إصبلحها أو تعويضها بسبب زلدودية االعتمادات ادلالية سمطلق لتفادي األخطار اليت يف حالة وقوعها 
 ادلاصصة ذلا يف ادليزانية. 

فقامت بتعزيز طرق تسيري ورلاهبة األخطار من خبلل نقلها إىل شركات التأمني اليت يتم إبرام اتفاقية التأمني  ت الدولة خطورة ذلكأدرك
ادلتعلق بتنظيم الصفقات   743-51واخلاصة بالتأمني على ادلباين وادلمتلكات وعلى ادلسؤولية ادلدنية، طبقا ألحكام ادلرسوم الرئاسي ،معها

 ة وتفويضات ادلرفق العام.العمومي
نطرح اإلشكالية ومية يف كل تعامبلهتا التعاقدية وبغية معرفة طرق تسيري األخطار يف اإلقامات اجلامعة اليت زبضع بدورىا لقانون الصفقات العم

 التالية:
 ة سطيف؟ما هو واقع اتفاقيات التأمين في ظل قانون الصفقات العمومية على مستوى اإلقامات الجامعية لوالي

 البحثأهمية 
تكمن أمهية ىذا الدراسة يف تبيان خصوصية العقود التأمينية ادلربمة يف ظل قانون الصفقات العمومية، وتقييم األخطار اليت تواجهها 

 اليت ال تستطيع ادلؤسسات العمومية شلثلة يف اإلقامات اجلامعية، إضافة إىل توضيح كيفية وضع اآلليات جملاهبتها خارج رلال ميزانية التسيري
 مواجهة مجيع األخطار.

 أهداف البحث 
 تحقيق األىداف التالية: لىذه الدراسة خبلل من  نسعى

-51تبيان ادلراحل واألطراف ادلكلفة بتسديد مستحقات اتفاقية التأمني باعتبارىا نفقات عمومية تصرف طبقا ألحكام ادلرسوم الرئاسي -
 ة وتفويضات ادلرفق العام؛ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومي  743

 ات التأمني يف التعويض عن  األخطار يف ظل زلدودية ادلوارد ادلالية للمؤسسات العمومية؛يتوضيح دور اتفاق -
معية تقييم صلاعة اتفاقيات التأمني على ادلباين وادلمتلكات وادلسؤولية ادلدنية يف تغطية األخطار اليت تقع على مستوى ىياكل اخلدمات اجلا -

 قا للمواد ادلدرجة يف اتفاقية التأمني وادلتفق عليها من الطرفني.وف
 فرضيات الدراسة
 حلل ىذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية: كمحاولة

 مراحل إبرام اتفاقيات التأمني تتم طبقا ألحكام قانون الصفقات العمومية؛ -
 كان حبجم تغطية مناسب وشامل؛تعويض األضرار حسب اتفاقية التأمني هبياكل اخلدمات اجلامعية   -
 التأمينية الواردة يف اتفاقية التأمني تشمل تغطية كل األخطار اليت ديكن أن تتعرض ذلا اإلقامات اجلامعية.  ادلنتجات  -

 منهج الدراسة
ى أدبيات ادلوضوع االعتماد يف دراسة ىذا ادلوضوع على ادلنهج الوصفي التحليلي من خبلل الرجوع للدراسات السابقة واالطبلع عل مت

بواسطة قائمة االستبيان ادليداين جلمع البيانات لبناء إطار نظري للموضوع، إىل جانب استادام ادلنهج االستقرائي اعتماداً على أسلوب ادلسح 
لوالية سطيف، ليتم بعدىا  عيةادلوجهة للموظفني ادلكلفني بتسيري ادليزانية وعقد اتفاقيات التأمني بكل اإلقامات التابعة دلديرييت اخلدمات اجلام

 .SPSSربليلها إحصائيا باستادام برنامج

 

 التأصيل النظري للدراسة: .1
عقودىا التأمينية تتميز خبصوصيات تتماشى وإجراءات صرف النفقات تسري بادلال العام و  دماتيةخ ىي ىيئات اإلقامات اجلامعية

قيات التامني اخلاصة بالتأمني على ادلباين وادلمتلكات وعلى ادلسؤولية ادلدنية واليت يتم العمومية، ويتجلى ىذا يف شروط وزلتويات ومراحل اتفا
 طبقا لقانون الصفقات العمومية اجلزائري.  إبرامها

قابل عرف ادلشرع اجلزائري الصفقات العمومية بأهنا: " عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع ادلعمول بو، تربم دبي العمومية:تعريف الصفقات .1.1
ات مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط ادلنصوص عليها يف ىذا القانون، لتلبية حاجات ادلصلحة ادلتعاقدة يف رلال األشغال واللوازم واخلدم



 (07-07)ص.ص              ني على هياكل اخلدمات اجلامعيةدراسة تقييمية التفاقيات التأم         ،     صبرية سعيدي، صليحة فالق

 0702سنة  72العدد  70اجمللد  (JEF)جملة االقتصاد واملالية 

P-ISSN: 2437-0630 / E-ISSN: 2543-3695 / Legal Deposit N°4435-2015 
52 

لصفقات العمومية و ادلتضمن تنظيم ا 2015سبتمرب سنة 16ادلؤرخ يف  247-15)ادلادة الثانية من ادلرسومالرئاسي رقم "والدراسات
 ؛(2015تفويضات ادلرفق العام، 

قصد تسيري مرفق عام أو تنظيمو، يربمو شاص معنوي عام عقد إداري وتعرف بأهنا االتفاقية أحد طرق التعاقد يف الصفقات العمومية تعترب 
 مألوفة يف القانون اخلاص وخيول ىذا العقد ادلربم تظهر فيو نية اإلدارة يف األخذ بأحكام القانون العام، ويتضمن العقد شروط استثنائية وغري

 .للمتعاقد مع اإلدارة ادلسامهة يف تسيري ادلرفق العام

تربم اتفاقية التأمني اخلاصة بالتأمني على ادلباين وادلمتلكات وعلى ادلسؤولية ادلدنية، طبقا ألحكام  :الشكل القانوني التفاقيات التأمين .2.1
سبتمرب  16ادلؤرخ يف  247-15)ادلادة الثانية من ادلرسومالرئاسي رقم ، فهي عقد حيرر كتابيا وحبروف واضحة247-15ادلرسوم الرئاسي

، وينبغي أن حيتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفني على (2015ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات ادلرفق العام،  2015سنة
 ت التالية: البيانا

ورقم السجل التجاري للمتعامل ادلتعاقد ادلتمثل  ،اإلحصائي لكليهما اسم كل من الطرفني ادلتعاقدين وعنواهنما، وكذا رقم التعريف اجلبائي و -
 ة  وغريىا؛يف شركة التأمني وأيضا موطن )عنوان( ديكن الطرفني ادلتعاقدين من تبليغ أحدمها للطرف األخر دباتلف ادلراسبلت القانوني

صلحة الشيء أو الشاص ادلؤمن عليو، وىو موضوع االتفاقية ادلتمثل يف خدمة التأمني على ادلباين وادلمتلكات وادلسؤولية ادلدنية اخلاصة بادل -
 ادلتعاقدة؛

 طبيعة ادلااطر ادلضمونة احملددة يف دفرت الشروط و التزامات وواجبات الطرفني اذباه بعضهما؛ -
 01شهر، تبدأ ببداية السنة ادلالية يف  12تقدر بـ اليت تاريخ سريان العقد ومدتو، و تاب، وىو تاريخ توقيع الطرفني على االتفاقيةتاريخ االكت -

ديسمرب للسنة ن، وال تصبح ىذه االتفاقية سارية ادلفعول وهنائية إال بعد ادلصادقة عليها من طرف  31وتنتهي بنهايتها يف جانفي للسنة ن 
 ادلاتصة؛ادلصاحل 

 مبلغ الضمان ادلصطلح عليو دببلغ االتفاقية بدون رسوم وبكل الرسوم وادلدون باألرقام واحلروف؛ -
 األسعار تكون ثابتة حسب الكشف الكمي والتقييمي ادلرفقني باالتفاقية، وىذه األسعار غري قابلة للمراجعة وغري قابلة لتحيني؛ -

 .حقة من جراء تنفيذ ىذه االتفاقية للمتعامل ادلتعاقد يف أطر الرقابة ادلمارسة على النفقات العموميةاإلشارة إىل كيفية دفع ادلبالغ ادلست -

 تتم عرب عدة مراحل وىي: إجراءات إبرام اتفاقيات التامين: .3.1
عبلم  احلصول على عدة عروض،وإضفاء التنافس ىو ما ألزم اإلدارة على إاذلدف من طلب العروض ىو  :طلب العروض.1.3.1

(bennadji, 2000)ادلتنافسني
 le contrôle des délégations de)لقواعد ادلنافسة دون سبيز ومنحهم أجبل واحد و إخضاعهم،

service public et des marches public, 6-7 avril 2009) رت الشروط اخلاص باتفاقيات التقدم إىل اإلدارة لسحب دف، و
من ادلرسوم الرئاسي اخلاص  61 التامني،ولقد أوجب ادلشرع اجلزائري القيام باإلعبلن إذا ما رغبت اإلدارة يف التعاقد وىذا طبقا للمادة 

 بالصفقات العمومية .
الشروط اخلاصة للعقد أو الصفقة ادلراد واليت تتضمن الشروط العامة و  ىو الكراسة اليت تضعها اللجنة ادلاتصة دفتر الشروط:.2.3.1

الشروط وادلواصفات الفنية ادلتمثلة يف قوائم األعمال ادلراد اصلازىا،أو األصناف ادلراد توريدىا، ونساة من مشروع العقد ادلزمع  إبرامها،زيادة على
)حسني عبد وااللتزامات اليت ترتبها على طريف العقد بعد إبرامهاإبرامو وادلعايري اليت يتم االستناد عليها يف إرساء الصفقة، زيادة على بيان احلقوق 

 ، وتتقدم شركات التأمني الراغبة يف ادلشاركة يف ادلنافسة إىل إدارة اإلقامة اجلامعية و شراء دفرت الشروط.(81، صفحة 2015اهلل، 
ض وكل الوثائق ادلطلوبة و ادلدونة يف دفرت الشروط ادلاتوم من طرف اإلقامة اجلامعية، والذي بعد أن يتم وضع العرو  تقييم العروض: .3.3.1

 يتم إرفاقو من قبل شركات التامني الراغبة يف عقد اتفاقية التامني يتم فتح ىذه العروض من طرف جلنة مستقلة تتكون من موظفي اإلقامة و
نتقاء أحسن عرض اقتصادي من اييم العروض دراسة و تقييم العروض، و رى تسمى جلنة تقتسمى جلنة فتح األظرفة، وبعدىا تتوىل جلنة أخ

 اليت مت ذكرىا يف دفرت الشروط، والقيام بادلنح ادلؤقت التفاقية التامني لشركة التامني اليت فازت بالعرض.خبلل الشروط 
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قر ادلشرع وجود عدة إجراءات الرقابة على صرف ادلال العام ايف إطار تشديد  تسديد النفقة العمومية الخاصة باتفاقيات التأمين: .4.1
 األطراف يف:ىذه العمومية، وتتمثل  لصرف النفقة أطراف مستقلة عن بعضها

ىو كل موظف معني يف منصب تسيري الوسائل ادلالية و ادلادية ويؤىل لتنفيذ العمليات ادلتعلقة بإصدار االلتزام اخلاص  :اآلمر بالصرف.1.4.1
على مستوى اإلقامة اجلامعية   ادلتعلق باحملاسبة العمومية، واآلمر بالصرف 21-90يد النفقات وتنفيذ كل العمليات ادلشار إليها يف القانونبتسد
لقانون األساسي ادلتضمن ا 1991ديسمرب  21الصادر يف  502-91)ادلرسوم التنفيذي رقم مدير اإلقامة ويعترب آمر بالصرف ثانويىو 

 .(1991اخلاص دبوظفي ادلفتشية العامة للمالية لوزارة اإلقتصاد، 
جل القيام دبهمة الرقابة السابقة على النفقات بادلالية من أادلراقب ادلايل ىو موظف يعني من طرف الوزير ادلكلف  :المراقب المالي.2.4.1

، ويتوىل التأشري على صرف النفقات العمومية (72، صفحة 7102)الكاىنة، ابة وقائيةادللتزم هبا من طرف اإلدارات العمومية،وىي دبثابة رق
 اليت اقرىا اآلمر بالصرف من خبلل بطاقة االلتزام.

من القانون  33يف ادلادة ادلشرع اجلزائري  العمومية عرفوىو عون مكلف بالسهر على الرقابة السابقة للنفقة  :العمومي المحاسب.3.4.1
الوزير ادلكلف بادلالية  من قبلو ويتم تعيينحسب القانون، ادلاولة لو االختصاصاتبتعداد  العمومية وذلكادلتعلق باحملاسبة  91/70

 .(0991ية، ادلعدل وادلتمم، ادلتعلق باحملاسبة العموم 0991أوت  01ادلؤرخ يف  70-91القانون رقم  33)ادلادة لسلطتووخيضع
 :منهجية الدراسة الميدانية.2

 11باعتبارىا تظم  1دلديرية اخلدمات اجلامعية سطيف 33منها  استبيان 51بـ بلغ عدد االستبيانات ادلوزعة :مجتمع وعينة الدراسة.1.2
 51، وكان عدد االستبيانات ادلسرتجعة ت جامعيةإقاما 06دلديرية اخلدمات اجلامعية اذلضاب سطيف باعتبارىا تظم  18إقامة جامعية، و

، وبذلك أصبح بسبب رفض ادلوظف ادلبحوث اإلجابة على كل زلاور االستبيان استبيان غري صاحل للتحليل اإلحصائي 01استبيان من بينها 
 .نة الدراسةاالستبيانات ادلوزعة على أفراد عي من %98استبيان بنسبة  50عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل ىو 

 فيو مت ما ومنها االستبيان ربكيم جلألاستغل  ما على ادلقابلة منها مت االعتماد يف ىذه الدراسة :الدراسةاألدوات المعتمدة في .2.2
 .لنشاطات اإلدارية ادلتعلقة بإبرام اتفاقيات التأمنيمن ناحية شلارستها ل اإلقامات اجلامعيةواقع  تشايص

سلفا جلمع ادلعلومات، حبيث قمنا باستعمال استبيان للكشف عن آراء  معدة أسئلة رلموعة وصياغةأيضا  االستبيان علىمت االعتماد و     
 :ليي كماىي  و  ورازلمخسة  انياالستب حوى حول العديد من األمور، وقد ادلسؤولني

 .نون الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العامطرق إبرام اتفاقيات التأمني يف ظل قال الدراسة نةيع إدراك مدى دلعرفة :لالمحور األو  -
 .كيفية تنفيذ اتفاقيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية بسطيف  دلعرفة خصص: المحورالثاني -
 خصص لتبيان إجراءات تسديد النفقة العمومية اخلاصة باتفاقيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية بسطيف. المحور الثالث: -
 خصص دلعرفة تعويض األضرار هبياكل اخلدمات اجلامعية.بع: المحور الرا -
 خصص لؤلخطار ادلؤمنة مقارنة بالضمانات )ادلنتجات( ادلدرجة باتفاقية التأمني. المحور الخامس: -

الوصول إىل  من أجل" ألفا كرونباخ " قمنا بالتأكد من ثبات أداة الدراسة باستادام معامل االتساق الداخلي   :ثبات أداة الدراسة. 3.2
 معامل الثبات الكلي لبلستبيان وىذا ما يوضحو اجلدول التايل:

 االستبيانور ـابات لمحـالت الثــامـمع( : 01جدول رقم )
 حاورـالم عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

 طرق إبرام اتفاقيات التأمني يف ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام 50 0.237
 تنفيذ اتفاقيــات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية 01 0.247
 تسديد النفقة العمومية اخلاصة باتفاقيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية 01 0.276
 تعويض األضرار هبياكل اخلدمات اجلامعية 01 0.364
 ة التأمنياألخطار ادلؤمنةمقارنة بالضمانات )ادلنتجات( ادلدرجة باتفاقي 01 0.472
 االستبيان ككل 60 0.316

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر:
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 ما وىو أعلىكقيمة   0.472قيمة و كأدىن0.276ان تراوحت بني يادلكونة لبلستب للمحاور الثبات معامل بأن تضحي أعبله اجلدول خبلل من
 كن، وديدقة أكثر نتائج بظهور سمحي الذي األمر، ريكب حد إىل متشاهبة كانت نة الدراسةيأفراد ع إجابات أن أي ،انياالستب ثبات على دلي

 .%31.6عادلي أديا 0.316انيلبلستب ادلكونة سؤاال 60لـ  "كرونباخ ألفا"معامل بلغ ثيح ثابت انياالستب أن القول
معتمدة تدعم أىداف الدراسة  تتعدد أساليب التحليل اإلحصائي وزبتلف، وبغية الوصول إىل مؤشراتة:اإلحصائيأساليب ادلعاجلة . 4.2

 وفرضياهتا، فقد مت تبويب البيانات وجدولتها، وذلذا الغرض مت استادام العديد من األساليب ادلناسبة باستادام احلزم اإلحصائية للعلوم
 اسة فقد مت استادام األساليب اإلحصائية التالية:تساؤالت الدر  ولئلجابة علىSPSSاالجتماعية 

 : لوصف أفراد عينة الدراسة وربديد استجاباهتم اذباه زلاور وأبعاد الدراسة اليت تضمنها االستبيان.التكرارات والنسب المئوية -
 سة ذباه زلاور وأبعاد أداة الدراسة.: لتحديد األمهية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
 الدراسة. لتحديد معامل ثبات أداة" ألفاكرونباخ" باستادام الثباتاختبار  -
 لتحديد االتساق الداخلي للعبارات دلعرفة صدق أداة الدراسة. "رمانيسب"معامل ارتباط  -
 يف ادلتغري التابع. وذلك لقياس أثر أبعاد ادلتغري ادلستقل الكل على حدة ،اخلطي البسيط االرتباط -
 أو نفي الفرضيات ادلتعلقة دبتغريات الدراسة. إثباتللعينة الواحدة من أجل  Tاختبار -

 يف الدراسة كما ىو موضح يف اجلدول: "ليكرت الخماسي"مقياس  ناكما استادم
 (:  األهمية النسبية لمقياس ليكرت الخماسي2رقم ) جدول

 موافق تماما قمواف محايد غير موافق غير موافق تماما
1 2 3 4 5 

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 
 

 ( لتفسري نتائج االختبارات ادلستادمة.095.ها مستوى ثقة ) ـ( والذي يقابل0.5.ومت اعتماد مستوى داللة ) 
 "ليكرت الخماسي"حكم على إجابات ادلبحوثني لفقرات االستبيان من خبلل ربديد طول خبليا مقياس  استادام ادلقياس التايل للكما مت

بعد ( 08.= 5÷4)مث تقسيمو على عدد خبليا ادلقياس للحصول على طول اخللية أي (4=1-5)القيمة الدنيا و العليا (  مث حساب ادلدى )
اليت سبثل اخللية الدنيا لتحديد احلد األعلى ذلذه اخللية و ىكذا وصوال إىل أخر خلية على  ذلك يتم إضافة ىذه القيمة إىل أقل قيمة يف ادلقياس

 النحو التايل:
 (: مقياس ليكرت الخماسي3رقم ) جدول

 قيم المتوسط الحسابي مقياس ليكرت الخماسي التقدير) الحكم(
 [5.40ـ  5] غري موافق بشدة منافض جدا

 [7.20ـ  5.45] غري موافق منافض
 [6.40ـ  7.25] زلايد متوسط
 [4.70ـ 6.45] موافق مرتفع

 [1ـ  4.75] موافق بشدة مرتفع جدا
 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 

 محاور االستبيان:تحليل . 5.2
ادلستقصيني حول متغريات الدراسة، وذلك باستادام جداول التوزيع التكراري والنسب  ربليل آراء من خبلللبيانات الدراسة  ربليبل

 ربصلنا على مايلي: ادلئوية واألوساط احلسابية واالضلراف ادلعياري.
يضات ادلرفق طرق إبرام اتفاقيات التأمني يف ظل قانون الصفقات العمومية وتفو  يقيس ىذا احملور :اإلجابة على أسئلة المحور األول. 1.5.2

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي النتائج ادلمثلة يف اجلدول التايل:، و ادلبحوثة ىياكل اخلدمات اجلامعيةيف العام 
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 عينة البحث اإلقاماتفي  طرق إبرام اتفاقيات التأمين في ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام(: 4رقم ) جدول
مستوى 
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 العنصـر العــبارة الحسابي

 3,34 0,362 مرتفع
قانون الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام ملم بكل شروط إبرام اتفاقية 

 1 التأمني 

 4,07 0,455 مرتفع
الشفافية يف اإلعبلن إجراء تقوم بو ادلصلحة ادلتعاقدة إلعبلم كل ادلتعاملني 

 2 االقتصاديني 

 3 جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض مستقلة عن سلطة اآلمر بالصرف 3,14 0,560 مرتفع
 4 شلارسة جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض دلهامها بكل شفافية  3,22 1,007 مرتفع

 4,44 0,462 جدا مرتفع
التكوين والكفاءة ألعضاء جلنة الفتح والتقييم يف قانون الصفقات العمومية 

 5 يضرور 

 3,72 1,072 متوسط
معايري التقييم حسب قانون الصفقات العمومية بني ادلتعهدين كافية يف نظركم 

 6 الختيار العرض ادلفضل

 3,32 0,552 مرتفع

دج   055.555من قانون الصفقات العمومية اليت ربدد مبلغ  12ادلادة 
قبة صرف النفقة كحد أدىن يف إبرام اتفاقية التأمني تعد عنصر إجيايب لتعزيز مرا

 العمومية
7 

 .3,5 1,035 مرتفع

دج يتم صرف النفقة مباشرة بسند  055.555يف حالة كان ادلبلغ أقل من 
طلب لكن اإلجراءات ادلكيفة ادلفروضة من طرف ادلراقب ادلايل تلزمكم بإبرام 

 اتفاقية الـتأمني.
8 

 
 مرتفع

 
.,766 4,.6 

رفة وتقييم العروض وادلراقب ادلايل الرقابة ادلمارسة من طرف جلنة فتح األظ
 9 واحملاسب العمومي كافية إلبرام اتفاقية التأمني

 3,22 55.,1 متوسط
األنواع ادلاتلفة للرقابة وإجراءات اإلبرام والتسديد عامل زلفز الكتتاب شركات 

 .1 التأمني لعقود عمومية

  المتوسط العام 3,72 465,. مرتفع

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية ني لباحثإعداد امن المصدر: 
( وكانت أمهيتو مرتفعة 6.37بعد حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية آلراء ادلبحوثني، نبلحظ أن ادلتوسط العام بلغ )

 (.0.421حسب سلم األمهية باضلراف معياري قدره )
 التكوين والكفاءة ألعضاء جلنة الفتح والتقييم يف قانون الصفقات العمومية ضروريكما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية ىي عبارة " 

 الرقابة ادلمارسة من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض وادلراقب ادلايل(، مث عبارة " 0.462معياري ) اضلراف ( و4.44" دبتوسط حسايب )
الشفافية يف اإلعبلن إجراء (، ثـم عبارة " 0.322( واضلراف معياري )4.02" دبتوسط حسايب ) واحملاسب العمومي كافية إلبرام اتفاقية التأمني

قانون (، مث عبارة " 0.455معياري ) واضلراف( 4.07" دبتوسط حسايب )تقوم بو ادلصلحة ادلتعاقدة إلعبلم كل ادلتعاملني االقتصاديني 
مث ،(0.362( واضلراف معياري )6.34" دبتوسط حسايب )صفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العام ملم بكل شروط إبرام اتفاقية التأمني ال

دج كحد أدىن يف إبرام اتفاقية التأمني تعد عنصر إجيايب لتعزيز  100.000من قانون الصفقات العمومية اليت ربدد مبلغ  75ادلادة " ةعبار 
شلارسة جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض (.تليها عبارة " 0.552معياري ) واضلراف( 6.32توسط حسايب )دب" النفقة العمومية مراقبة صرف

جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض جلنة مستقلة سباما مث عبارة "  ،(1,002( واضلراف معياري )3,66" دبتوسط حسايب ) دلهامها بكل شفافية
دج  100.000يف حالة كان ادلبلغ أقل من عبارة "  ،لتأيت(0.560معياري ) واضلراف( 6.14" دبتوسط حسايب ) رفعن سلطة اآلمر بالص
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" دبتوسط حسايب  يتم صرف النفقة مباشرة بسند طلب لكن اإلجراءات ادلكيفة ادلفروضة من طرف ادلراقب ادلايل تلزمكم بإبرام اتفاقية الـتأمني
معايري التقييم حسب قانون الصفقات العمومية بني ادلتعهدين كافية يف نظركم الختيار " ، مث عبارة (1,035( واضلراف معياري )6.10)

األنواع ادلاتلفة للرقابة وإجراءات اإلبرام والتسديد عامل عبارة " ، أخريا(1,026( واضلراف معياري )6.72" دبتوسط حسايب ) العرض ادلفضل
 .(1,055( واضلراف معياري )6.77" دبتوسط حسايب ) موميةزلفز الكتتاب شركات التأمني لعقود ع

 اإلجابة على أسئلة المحور الثاني .2.5.2
ها ) رؤساء فروع ادليزانية واحملاسبة، من وجهة نظر ادلوظفني فيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية سطيف تنفيذ اتفاقييقيس ىذا احملور 

 :أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي النتائج ادلمثلة يف اجلداول التاليةدراء اإلقامة اجلامعية(، و رؤساء مصاحل إدارة الوسائل العامة، م
 تنفيذ اتفاقيات التأمين في هياكل الخدمات الجامعية(: 5رقم ) جدول

 اإلجابةمستوى 
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 
 العنصر العبارة الحسابي

 7,62 1,516 متوسط

/ن إىل غاية 52/52لتأمني خبلل السنة ادلالية )تنفيذ اتفاقية ا
/ن( يتناسب وتاريخ ادلصادقة على ميزانية التسيري 12/21

 لئلقامة

.1 

 3,52 0,254 مرتفع
يبدأ تنفيذ االتفاقية مباشرة مع استبلم شركة التأمني الفائزة 

 بالعرض للمنح ادلؤقت لبلتفاقية
.2 

 3. معها تتماطل يف تنفيذ التزاماهتا التعاقدية شركة التأمني ادلتعاقد 7,84 5,514 متوسط

 3,62 1,164 متوسط
وجود احللول البديلة يف حالة رفض شركة التأمني التعامل مع 

 اإلقامة قبل حصوذلا على مستحقاهتا ادلالية
.4 

 4,52 1,012 مرتفع
فهمكم لؤلمور التقنية يف رلال التأمني تساعد على تنفيذ 

 اتفاقية التأمني
.5 

  المتوسط العام 3,40 0,161 توسطم
 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 

حسب  متوسطة( وكانت أمهيتو 6.40بعد حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية آلراء ادلبحوثني، نبلحظ أن ادلتوسط العام بلغ )
 .(5350,م األمهية باضلراف معياري قدره )لس

." دبتوسط فهمكم لؤلمور التقنية يف رلال التأمني تساعد على تنفيذ اتفاقية التأمنيكما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية ىي عبارة " 
شركة التأمني الفائزة بالعرض للمنح ادلؤقت  يبدأ تنفيذ االتفاقية مباشرة مع استبلم(، مث عبارة " 5.012ضلراف معياري )إ( و 4.52حسايب )
وجود احللول البديلة يف حالة رفض شركة التأمني التعامل مع (، ثـم عبارة " 0,698( واضلراف معياري )3,96." دبتوسط حسايب )لبلتفاقية

شركة التأمني ادلرتبة الرابعة عبارة "  (، ويف1,138( واضلراف معياري )3,36" دبتوسط حسايب ) اإلقامة قبل حصوذلا على مستحقاهتا ادلالية
تنفيذ اتفاقية التأمني " ، وأخريا عبارة (1,154( واضلراف معياري )2.88." دبتوسط حسايب )ادلتعاقد معها تتماطل يف تنفيذ التزاماهتا التعاقدية

( 2.66." دبتوسط حسايب )سيري لئلقامة( يتناسب وتاريخ ادلصادقة على ميزانية الت/ن65/57إىل غاية  /ن05/05خبلل السنة ادلالية )
 (.1,153واضلراف معياري )

 اإلجابة على أسئلة المحور الثالث.3.5.2
رؤساء فروع  وىم  هامن وجهة نظر ادلوظفني في تسديد النفقة العمومية اخلاصة باتفاقيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعيةيقيس ىذا احملور 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي النتائج ادلمثلة يف و .صاحل إدارة الوسائل العامة، مدراء اإلقامات اجلامعية(ادليزانية واحملاسبة، رؤساء م
 اجلداول التالية:
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 عينة البحثتسديد النفقة العمومـية الخاصة باتفاقيات التأمين في هياكل الخدمات الجامعية (: 6جدول رقم )

االنحراف  اإلجابةمستوى 
 المعياري

المتوسط 
 صرـالعن ارةــالعب الحسابي

 1. ادلراقب ادلايل واحملاسب العمومي أداة فعالة يف الرقابة على النفقات العمومية  4,50 0,565 مرتفع

 3,42 0,569 مرتفع
الصبلحيات ادلمنوحة لآلمر بالصرف يف تسديد النفقة تتأثر بسلطة ادلراقب 

 2. ادلايل واحملاسب العمومي   

 3. إجراءات إبرام اتفاقية التأمني ربفظ احلقوق ادلالية لشركة التأمني 3,34 1,002 مرتفع

 3,60 0,442 متوسط
من كل شهر  15الوثائق احملاسبية لتسديد نفقة اتفاقية التأمني قبل تاريخ 

 4. من اإلجراءات التنظيمية للتسيري احلسن للميزانية العمومية

 3,20 1,043 مرتفع
ية ادلمنوحة يف باب التكاليف ادللحقة كافية لتسديد قيمة اإلعتمادات ادلال

 5. اتفاقية التأمني

  المتوسط العام 3,47 0,157 مرتفع
 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 

رتفعة ( وكانت أمهيتو م3,82راء ادلبحوثني، نبلحظ أن ادلتوسط العام بلغ )بعد حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية آل
 (.5120,حسب سلم األمهية باضلراف معياري قدره )

ادلراقب ادلايل واحملاسب العمومي أداة فعالة يف الرقابة على كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وكانت يف ادلرتبة األوىل عبارة " 
الصبلحيات ادلمنوحة لآلمر بالصرف يف (، مث يف ادلرتبة الثانية عبارة " 9310,( واضلراف معياري )4,10" دبتوسط حسايب ) لعموميةالنفقات ا

( ، وجاءت عبارة " 0,969( واضلراف معياري )3,86." دبتوسط حسايب )تسديد النفقة تتأثر بسلطة ادلراقب ادلايل واحملاسب العمومي
(، ويف 1,006( واضلراف معياري )3,74" يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب ) ية التأمني ربفظ احلقوق ادلالية لشركة التأمنيإجراءات إبرام اتفاق

( 3,60" دبتوسط حسايب )اإلعتمادات ادلالية ادلمنوحة يف باب التكاليف ادللحقة كافية لتسديد قيمة اتفاقية التأمني.ادلرتبة الرابعة عبارة " 
من كل شهر من  70الوثائق احملاسبية لتسديد نفقة اتفاقية التأمني قبل تاريخ أما ادلرتبة اخلامسة فكانت لعبارة "  ،(1,087ياري )واضلراف مع

 (.0,886( واضلراف معياري )3,30" دبتوسط حسايب ) اإلجراءات التنظيمية للتسيري احلسن للميزانية العمومية
 عاإلجابة على أسئلة المحور الراب.4.5.2
تعويض األضرار هبياكل اخلدمات اجلامعية من وجهة نظر ادلوظفني هبا رؤساء فروع ادليزانية واحملاسبة، رؤساء مصاحل قيس ىذا احملور ي

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي النتائج ادلمثلة يف اجلداول التالية:إدارة الوسائل العامة، مدراء اإلقامات اجلامعية(، و 
 عينة البحث تعويض األضرار بهياكل الخدمات الجامعية: (7) الجدول رقم

مستوى 
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 صرـالعن ارةــالعب الحسابي

 1. ح احلادث مباشرة عند ربقق اخلطر تقوم إدارة اإلقامة اجلامعية بتصري 6,34 0,524 تفعر م

 3,34 0,443 مرتفع
دارة بإصبلح األعطاب واألضرار اليت تتوىل شركة التأمني بعد تصريح اإل

 2. تصيب اذلياكل وادلمتلكات ادلؤمنة

 3. تتكفل شركة التأمني بتعيني خبري لتقييم األضرار قبل التعويض 4,74 0,330 جدا مرتفع
 4. تقوم شركة التأمني بتحرير فاتورة وربرير صك لتعويض قيمة الضرر 4,04 0,467 مرتفع
 5. التعويضات ادلقدمة من طرف شركة التأمني تتناسب وحجم الضرر قيمة 7,40 5,547 متوسط
  المتوسط العام 3,37 0,645 مرتفع

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 
( وكانت أمهيتو مرتفعة 3,72، نبلحظ أن ادلتوسط العام بلغ )بعد حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية آلراء ادلبحوثني

 (.6490,حسب سلم األمهية باضلراف معياري قدره )
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تتكفل شركة التأمني بتعيني خبري لتقييم األضرار قبل التصليح كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وكانت يف ادلرتبة األوىل عبارة " 
تقوم شركة التأمني بتحرير فاتورة وربرير صك (، مث يف ادلرتبة الثانية عبارة " 7700,( واضلراف معياري )4,24سايب )."دبتوسط حوقبل التعويض

تتوىل شركة التأمني بعد تصريح اإلدارة بإصبلح (، وجاءت عبارة "0,832( واضلراف معياري )4,04." دبتوسط حسايب )لتعويض قيمة الضرر
(، ويف ادلرتبة  8870,( واضلراف معياري )3,78" يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب )اذلياكل وادلمتلكات ادلؤمنةاألعطاب واألضرار اليت تصيب 

( واضلراف معياري 3,74." دبتوسط حسايب )تقوم إدارة اإلقامة اجلامعية بتصريح احلادث مباشرة عند ربقق اخلطر )الضرر(الرابعة عبارة " 
" دبتوسط حسايب قيمة التعويضات ادلقدمة من طرف شركة التأمني تتناسب وحجم الضررة فكانت لعبارة "أما ادلرتبة اخلامس ،(9640,)
 (.1,142( واضلراف معياري )2,80)

 اإلجابة على أسئلة المحور الخامس. 5.5.2
ظر ادلوظفني هبا رؤساء فروع ادليزانية األخطار ادلؤمنة مقارنة بالضمانات )ادلنتجات( ادلدرجة باتفاقية التأمني من وجهة نيقيس ىذا احملور 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي النتائج ادلمثلة يف ولقد  .واحملاسبة، رؤساء مصاحل إدارة الوسائل العامة، مدراء اإلقامات اجلامعية(
 اجلداول التالية:

 عينة البحث اتفاقية التأمين فيمقارنة بالضمانات )المنتجات( المدرجة ب األخطار المؤمنة(: 8الجدول رقم )
مستوى 
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 صرـالعن ارةــالعب الحسابي

 
 3,04 1,142 متوسط

الضمانات )التغطيات( التأمينية ادلدرجة يف اتفاقية التأمني ادلنصوص عليها يف دفرت 
 1. الشروط كافية لتغطية كل األخطار اليت تتعرض ذلا اإلقامة اجلامعية

 3,42 1,542 مرتفع
قبل إصلاز خبري التأمني لدفرت الشروط يلتزم جبرد كل احلوادث زلتملة التحقق 

 2. باإلقامة

 3,44 0,511 مرتفع
احتمال ربقق خطر الكوارث الطبيعية ضعيف أو منعدم مقارنة مع باقي األخطار 

 3. ادلؤمن عليها

 4. قية التأمني تلجأ اإلقامة إلبرام ملحقيف حالة وجود أخطار خارج اتفا 3,67 1,055 متوسط

 3,57 1,072 مرتفع
الضمانات التأمينية توفر محاية للممتلكات واألموال العمومية وكذلك ضمان 

 5. ادلسؤولية ادلدنية للموظفني والعمال

  المتوسط العام 3,15 0,854 مرتفع
 SPSSانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائيةباالعتماد على نتائج ربليل البي لباحثني إعداد امن المصدر: 

 مرتفعة( وكانت أمهيتو 3,51بعد حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية آلراء ادلبحوثني، نبلحظ أن ادلتوسط العام بلغ )      
انت يف ادلرتبة األوىل عبارة " (.كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وك0,454حسب سلم األمهية باضلراف معياري قدره )

( 3,92" دبتوسط حسايب ) الضمانات التأمينية توفر محاية للممتلكات واألموال العمومية وكذلك ضمان ادلسؤولية ادلدنية للموظفني والعمال
مقارنة مع باقي األخطار  احتمال ربقق خطر الكوارث الطبيعية ضعيف أو منعدم(، مث يف ادلرتبة الثانية عبارة " 1,026واضلراف معياري )

قبل إصلاز خبري التأمني لدفرت الشروط يلتزم جبرد كل (، وجاءت عبارة " 0,955( واضلراف معياري )3,84" دبتوسط حسايب ) ادلؤمن عليها
يف حالة لرابعة عبارة " (، ويف ادلرتبة ا 1,142( واضلراف معياري )3,46" يف ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب )احلوادث زلتملة التحقق باإلقامة

أما ادلرتبة اخلامسة  ،(1,019( واضلراف معياري )3,32" دبتوسط حسايب ) وجود أخطار خارج اتفاقية التأمني تلجأ اإلقامة إلبرام ملحق
طية كل األخطار اليت الضمانات )التغطيات( التأمينية ادلدرجة يف اتفاقية التأمني ادلنصوص عليها يف دفرت الشروط كافية لتغفكانت لعبارة " 

 .(1,142( واضلراف معياري )3,04" دبتوسط حسايب )تتعرض ذلا اإلقامة اجلامعية 
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   ة وتفسير النتائجاختبار فرضيات الدراس .602
 ة األولىـنتائج اختبار الفرضي .10602

التأمني يف ىياكل  اتفاقيةن حيث تنفيذ للتأكد من صحة وثبوت الفرضية واليت مفادىا:ىناك أثر يف تطبيق قانون الصفقات العمومية م
 اخلدمات اجلامعية.
طرق إبرام اتفاقيات التأمين في ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامبتنفيذ (: نتائج قياس عالقة 9جدول رقم)

 اتفاقيات التأمين في هياكل الخدمات الجامعية
معامل االرتباط 

(R) 
معامل التحديد 

(R2) 
الفرضية نتيجة 

 H0 الصفرية
 (Tقيمة ) مستوى الداللة

 الجدولية
 (Tقيمة )

 المحسوبة
 

 الفرضية األولى 4.464 2.576 0000. رفض 0.005 0.066
 (0.05*  دال عند مستوى )

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 

( وىذا يوجب قبـول الفرضية اليت تنص على "وجود أثر 2.576( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية ادلقدرة بـ )Tدول أن قيمة )يبني اجل      
 "بريسون"التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية"، ويعزز ىذا قيمة معامل االرتباط  اتفاقيةيف تطبيق قانون الصفقات العمومية من حيث تنفيذ 

 ( مستوى الداللة ادلعتمد.0.01( حيث أنو أقل من )0.000( البـالغ ) Tيؤكد ىذه النتيجة مسـتوى داللـة ) (، كما0.066)

ي أن تطبيق قانون أ و القوة التفسريية منعدمة،  قوة تفسريية ضعيفة جدا ( وىيR²= 0.001أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت )     
 فيذ اتفاقيات التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية.الصفقات العمومية ال يفسر عملية تن

 الثانيةاختبار الفرضية  نتائج. 20602

 مني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية.أتفاقية التإومية من حيث تسديد ـأثر يف تطبيق قانون الصفقات العم ىناك     
التأمين في ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات طرق إبرام اتفاقيات (: نتائج تحليل االنحدار لقياس عالقة .1الجدول رقم )

 بتسديد اتفاقيــات التأمين في هياكل الخدمات الجامعية المرفق العام

معامل االرتباط 
(R) 

معامل التحديد 
(R2) 

نتيجة الفرضية 
 H0 الصفرية

 (Tقيمة ) مستوى الداللة
 الجدولية

 (Tقيمة )
 المحسوبة

 

 لثانيةالفرضية ا 52602. 2.576 .000. رفض 0.84. .029.
 (0.05*  دال عند مستوى )

 SPSSباالعتماد على نتائج ربليل البيانات باستادام حزمة الربامج اإلحصائية لباحثني إعداد امن المصدر: 

تطبيق قانون  أثر يف ىناك "قبول الفرضية ( وىذا يوجب 2.576( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية ادلقدرة بـ )Tيبني اجلدول أن قيمة )
(،  0.290) "بيـرسون"الصفقات العمومية من حيث تسديد اتفاقية التامني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية"، ويعزز ىذا قيمة مـعامل االرتباط 

 ( مستوى الداللة ادلعتمد.0.05( حيث أنو أقل من )0.000( البالـغ )Tكـما يؤكد ىذه النتيجة مستوى داللة )
فسر ما تطبيق قانون الصفقات العمومية يقوة تفسريية ضعيفة جدا يعين أن  ( وىيR²= 0 .084للنموذج فقد بلغت )أما القوة التفسريية 

  .تسديد اتفاقية التأمني يف ىياكل اخلدمات اجلامعية % من8.4مقداره 
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 الثالثة.تائج اختبار الفرضية ن .30602
 .جلامعية كان حبجم تغطية مناسب وشاملالتأمني هبياكل اخلدمات ا اتفاقيةحسب  األضرارتعويض    
حيث ضرار هبياكل اخلدمات اجلامعية، الختبار ىذه الفرضية قمنا باستادام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية للتعرف على تعويض األ 

وىذا  [4.20ـ3.41]وىو ما يقع يف اجملال (،  0.649( وكان اضلرافو ادلعياري قدره )3.72سبثل ادلتوسط احلسايب اإلمجايل يف ىذا احملور ب )
 ما يوافق اإلجابة السائدة موافق شلا يدل على أن درجة االستجابة مرتفعة ، ومن خبلل ىذه النتائج ادلتوصل إليها نستنتج أنو يتم تعويض

مة مع اإلقامات اجلامعية زلل الدراسة كانت األضرار على مستوى اذلياكل اجلامعية زلل الدراسة دبستوى مرتفع وىذا ما يثبت أن االتفاقيات ادلرب 
 حبجم مناسب وشامل لتعويض معظم األضرار اليت تتعرض ذلا ىاتو األخرية. 

 :الرابعةنتائج اختبار الفرضية .4.6.2
 جلامعيةادلنتجات )الضمانات( التأمينية الواردة يف اتفاقية التأمني تشمل تغطية كل األخطار اليت ديكن أن تتعرض ذلا اإلقامات ا

اتفاقية  الختبار ىذه الفرضية قمنا باستادام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية للتعرف على ادلنتجات)الضمانات( التأمينية الواردة يف 
احملور بـ  التأمني تشمل تغطية كل األخطار  اليت ديكن أن تتعرض ذلا اإلقامات اجلامعية، حيث سبثل ادلتوسط احلسايب اإلمجايل يف ىذا

وىذا ما يوافق اإلجابة السائدة موافق شلا يدل على  [4.20 ـ 3.41](، وىو ما يقع يف اجملال 0.814( وكان اضلرافو ادلعياري قدره )3.516)
اقيات التأمني أن درجة االستجابة مرتفعة، ومن خبلل ىذه النتائج ادلتوصل إليها نستنتج أن ادلنتجات ) الضمانات( التأمينية اليت تضمنتها اتف

 على مستوى اإلقامات اجلامعية سطيف غطت معظم األخطار اليت تتعرض ذلا ىاتو اإلقامات.
 :الخالصة  

 من خبلل ما مت التطرق إليو من أجل اإلجابة على إشكالية واقع تقييم اتفاقيات التأمني يف ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق
قامات اجلامعية لضوابط الصفقات العمومية من خبلل ادلرسوم اإلة لوالية سطيف، ودبوجب إلزامية القوانني زبضع قامات اجلامعياإلالعام يف 
ضرورة إبرام اتفاقيات التأمني قصد مواجهة األخطار اليت قد تتعرض ذلا اإلقامات تركز على قد كانت نتائج الدراسة ، ف15/247الرئاسي 

لضمانات التأمينية تتماشى وحجم األخطار، وال يتأتى ذلك إىل بدراسة معمقة للمااطر يف ادلؤسسات اجلامعية، وذلك بوضع رلموعة من ا
 العمومية ذات الطابع اإلداري.

لية ومن أجل محاية ىذه ادلمتلكات ال بد من التنفيذ اجليد التفاقية التأمني والعمل مستقببل على ربيني الضمانات ادلدرجة وجعلها أكثر مشو 
 قابلة للتطور. و طية أكرب، ألنو من خبلل معاجلتنا لعينة الدراسة تبني وجود حجم تغطية جيد لؤلخطار لكن تبقى نسبية وحبجم تغ
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