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I

شكر و عرفـان
ويسرت لنا من يعيننا على تحصيله، ،ا يا من أمننت علينا بنعمة العلملك الحمد والشكر ربن

.وعلمتنا ما لم نكن نعلم
.ثم الصالة والسالم على الحبيب المصطفى خاتم األنبياء والمرسلين ،سيد الخلق أجمعين  

أسمى آيات الشكر إلى كل من  بقـلب ملئ باالمتنان والعرفـان والتقدير واالحترام ارفع  
ساعدني من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل ، لذا أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان لألستاذ  

بن عناية جلول لتفضله باإلشراف على هذه المذكرة ، والذي كان لتوجيهاته  / الدكتور  
مره ،وكل أساتذتي  ومساعدته القيمة األثر الكبير في إخراجها ، جزاه اهللا كل خير وأطال في ع

كما  ي  في مختلف المراحل الدراسية ، واخص بالذكر األستاذ موسى قـاضي معلم االبتدائ
أتقدم بفـائق االحترام والتقدير إلى لجنة المناقشة، واشكرها على قبول مناقشة المذكرة  

.وإثرائها، وتقديم لنا التوجيهات والنصح  

االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير بجامعة  وفي األخير عمال إدارة ومكتبة كلية العلوم  
مليانةالجياللي بونعامة بخميس  



II

الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا

أهدي ثمرة نجاحي إلى أمي الحبیبة التي سهرت ألنام و تعبت ألنام و أعطتني الكثیرة و لم تنتظر مني القلیل 
حفظها اهللا وسقاها

و أسكنه أعلى الجنانإلى أبي رحمه اهللا 

محبة أما بي وجودهقوة و اكتسبإلى من 

إلى من ساندني وكان یدي الیمنى زوجي و قرة عیني فتحي حفظه اهللا

إلى أمي الثانیة العالیة التي ساعدتني كثیرا

إلى ابنتي الغالیة فردوس حفظها اهللا

صة عقیلة و عبلةإلى إخوتي و أخواتي خا

أبنائه األعزاءإلى زوجات إخوتي و 

زوجي و أبنائهم الكرامإخوةإلى 

هدى ،كلثوم،صدیقاتي المخلصات خاصة جمیلة التي أدعو لها طوال حیاتي دون أن ننسى حلیمةكلإلى
فطیمة

خلیصة



III

ءاإلهدا
:إلى من قـال فيهم اهللا عزوجل  

الحمد هللا تعالى بقدرته جل جالله ، يلين الصغر  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا،  "
".ويسهل الصعب ، نشكره سبحانه وتعالى على منحه لنا من نعمة العقـل والمعرفة  

.ونصح األمة ، إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم  ...إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة  

الوجود ، إلى ألمع ذرة تحدق لها العيون، إلى أحن وأرق أم حنون تحزن لحزني  إلى أنبع زهرة تفتحت لي في هذا
.وتفرح لفرحي ، إلى من لم تتوانى لحظة واحدة بالدعاء لي ،إلى أمي الغالية ،حفظها اهللا وأطال في عمرها  

.إلى الرجل الذي اعتز بكنيته إلى اعز إنسان في قـلبي أبي رحمه اهللا واسكنه فسيح الجنان  

إلى من ال توفي الكلمات حق فضله ، إلى من يعجز اللسان عن شكره ، إلى أعظم وأنبل إنس

.منحه اهللا لي أخي العزيز محمد أطال اهللا في عمره وأسعده،  وزوجته خيرة  إن

ئشة  إلى كل من أحببتهم وأنست بحبهم وجمعنا حلو الحياة ومرها تحت سقف األسرة إخوتي موسى ،عبد اهللا ،وأخواتي ،عا
،فتحية ،فوزية ،وأزواجهم ،الطيب ،يحي،نور الدين ،وغنية لينده ، والى أبناء وبنات ، أخي وإخوتي ، محمد ، رمزي ، 

.والكتكوتة سلسبيل والكتكوتيني تستنيم ورماس، والى كل األقـارب واألهل  

.إلى صديقتي في المذكرة عتو خليصة العزيزة أتمنى لها السعادة في حياتها الزوجية

.فتيحة ،نورة ،سعيدة ،حنان ،سمراء ،مهدية  ،يمة ،كلثوم ،عائشة ،نادية ،فـاطمةحل:والى كل صدقـاتي  

.بتسامةبام مذكرتي والى كل من سعدنا ولو  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعه

جميلة



IV

:ملخص
لتفادى اإلنسانصا الن التامین یحتاجه االدول اهتماما خأعطتهالذلك كبیرةبأهمیةتتمتع شركات التامین 

.الخسائر
عدة خرات التي یمكن استثمارها فيع المدیمین دور مزدوج حیث یقوم بتلبیة حاجیات المؤمنین وتجمألتإن ل

االقتصاديني والمساهمة في النمو النهوض باالقتصاد الوطإلى، تؤدي أرباحصادیة تحقق مشاریع اقت
من مشاكل ومعوقات ، بالرغم ال یعاني الضعف والنقصماز التأمینيمن دول النامیة قطاعها والجزائر كغیرها

.تقف أمام شركات التامین
Résumé :

Company of insurance have Grande important for this countries give . her spastic important
.Because the (insurance) human need this for illness risks .
Insurance has a double role .where insurance grant the needs of their insured clients and colliding
pooling with can be invested in economical projects to gain profits with leads to the raise of the
national economy as well as contrib. butting in the economical growth.
Algeria like Most developing countries her insurance sector still scuffing from weakness and
shortage and in spiel of the reforms there is a lot of problems and cripples the limited the
developpement of the insurance.
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V

الصفحةالعنوانالرقم
41األهمیةترتیب شركات التامین من ناحیة 1
60تطور كثافة التامین في الجزائر02
60تطور مساهمة التامین في الناتج المحلي الخام03
60شركات التامینأعمالتطور رقم 4
41معدل اختراق التامین لمختلف القطاعات5
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VI

المصطلحات باللغة العربیة الرموز
الجزائریة للتأمینات 2A

الشركة الجزائریة لضمان قروض االستثمار AGCI

الشركة العامة للتأمینات المتوسطیة AMG

عادة التأمین ٕ الشركة الوطنیة للتأمین وا CAAR

الشركة الجزائریة للتأمینات CAAT

الشركة الجزائریة لضمان الصادرات CAGEX

الشركة الجزائریة لتأمین المحروقات CASH

عادةالشركة الجزائریة للتامین  ٕ التامینوا RAAC
الشركة المركزیة إلعادة التأمین CCR

عادةشركة التامین  ٕ التامینوا AIRGLATSUT
للتعاون الفالحيالصندوق الوطني  CNMA

عادة التأمین ٕ الشركة الدولیة للتأمین وا IARC

التعاضدیة  الجزائریة لتأمین عمال التربیة والثقافة MAATEC

الشركة الوطنیة للتأمین SAA

عادةالشركة العابرة للقارات  ٕ التامین وا ANAH-RAIS
كاردیف الجزائر  CARDIF

)سابقاواألمانشركة البركة (الجزائر للتأمیناتشركة سالمة  SALAMA

للتأمیناتألیونس  ALLIANCE
عادةترست الجزائر للتامین  ٕ التامین وا TRUSTALGER
عادةالشركة الدولیة للتامین  ٕ التامین والجزائریة للتامین وا LA2A



قائمة المحتویات                                                                                            

VII

الصفحةالموضوع                                                                                   

الشكر 

اإلهداء 

الملخص 

الجداولقائمة

قائمة الرموز والمصطلحات 

الفهرس 

المقدمة العامة

لتأمین لمدخل : الفصل األول

الفصل تمهید

مفاهیم أساسیة للتامین :المبحث األول

نشأة التأمین ومفهومه : المطلب األول

أسس التامین وعناصره : الثانيالمطلب

مبادئ وخصائص عقد التامین :المطلب الثالث 

انواع التامین ووظائفه :المبحث الثاني 

یماته التامین وتقسأنواع:األولالمطلب

مین وظائف التأ:المطلب الثاني

مین مزایا وعیوب التأ:المطلب الثالث



قائمة المحتویات                                                                                            

VIII

الفصل خاتمة 

مدخل لشركات التامین :الفصل الثاني 

:تمهید الفصل 

ماهیة شركات التامین :األولالمبحث 

نشركات التأمیتعریف:المطلب األول

أنواع شركات التأمین  : المطلب الثاني

وظائف شركات التأمین:المطلب الثالث

في تنمیة االقتصاد الوطني دور شركات التامین :المبحث الثاني 

ماعي لشركات التامین الدور االقتصادي واالجت: المطلب األول

التأمینشركاتلاألخرىدور المتغیرات :المطلب الثاني

االقتصادیة واالجتماعیة على شركات التامین األوضاعتأثیر:المطلب الثالث

:الفصل خاتمة 

عالقة شركات التامین بتنمیة االقتصاد الوطني :الفصل الثالث 

تمهید الفصل 

الدور االقتصادي لشركات التامین :األولالمبحث

عرض هیكل شركات التامین :األولالمطلب

المؤشرات االقتصادیة لشركات التامین :المطلب الثاني

دور ومساهمة التامین في المؤشرات االقتصادیة :الثالثالمطلب

تحلیل نشاط التامین :الثانيالمبحث



قائمة المحتویات                                                                                            

IX

لشركات التامین اإلنتاجتحلیل جانب :األولالمطلب

التامینتحلیل التعویضات لشركات:الثانيالمطلب

تحلیل نشاط التامین نتائج:المطلب الثالث 

خاتمة الفصل 

الخاتمة العامة 

قائمة المراجع



مقدمة العامةال

أ

أهمومن ،قوةاألكثرمن الصناعات أصبحبشكل كبیر حتى األخیرةمین وانتشر في السنوات لتأتطور ا
جد في التامین الدرع المختلفة تفالشركات والهیئات ،دولةأليالتي تدعم النشاط االقتصادي األساسیةالركائز 

ویتمثل ،طر المتوقعة وضمان استمرارهالمخاضد اأموالهاالواقي والوسیلة الفعالة لحمایة ممتلكاتها ورؤوس 
بشأنهاواتخاذ القرارات المناسبة ،األخرىشركات التامین أوطلبات التامین من العمالء بتلقيالتأمینيالنشاط 

صدارالعقود إبرامیترتب عند  ٕ والتزامات تتمثل ،التامینأقساطوثائق التامین حقوقا لشركات التامین في شكل وا
المؤمن األخطارعند تحقق ،لهم والمستفیدین من عقود التامینللمؤمن بأدائهاعویضات المطالب في قیمة الت

األخرىاالقتصادیة األنشطةمما یجعل نشاط التامین یتمیز بطبیعة خاصة تختلف اختالفا جوهریا عن ،علیها

، في التطور االقتصاديتهوأهمیمكانة هذا النشاط التأمینيالدول التي انتشر فیها الوعي أدركتولقد 
عادةاألموالنتیجة لتوظیف رؤوس  ٕ فقد دخل لفوائدهونظرا ،دفعا لعجلة التنمیة االقتصادیةوفي هذا ،تكوینهاوا

.اإلنسانالتي تهدد األخطارأنواعالتامین في مجاالت عدیدة تختلف باختالف 

لألهمیةل االستثمارات المنتجة ونظرا هم من ذلك كله انه یعمل على تعبئة المدخرات في سبیل تمویواأل
تغطیة المخاطر للعمالء بل أوتقتصر على تحقیق الربح للشركات الإذا،التأمینیةالخدمة البالغة التي تكتسبها 

ن لذلك فهي تلقى اهتماما متزایدا م،االجتماعيالمستویین االقتصادي و تعود منافعها على المجتمع ككل على 
.لدولقبل حكومات مختلف ا

ة تطورات اقتصادیة القیام بعدإلىقصد مواكبة االقتصاد العالمي ،هت الجزائر كغیرها من دول العالمواتج
المؤرخ في 07- 95المرسوم بإصداروذلك التامینبإعادةومن بینها التطورات التي سمحت ،مست عدة جوانب

حیث سمح بدخول شركات ،الجزائريمسار نظام التامین والذي شكل نقطة تحول في ،1995- جانفي - 25
وتحسین الخدمات التأمینیةلعملیة  جدیدة آفاقأعطى،ما وأجنبیةوطنیة أموالتامین جدیدة للسوق ذات رؤوس 

.جدیدةوخلق خدمات تأمینیةالجزائريالمقدمة من طرف هذه الشركات للزبون 
وأثرهاودورها الكبیر في خدمة االقتصاد ،قدمفي العالم المتالمتعاظمة لخدمات التامین األهمیةبالرغم من 

المكانة الالئقة به بین إلىفان االهتمام بالتامین في وطننا العربي لم یرق بعد ،االیجابي في االقتصاد الوطني
تقع حل ربي وعلى عاتقهمعاكبر تحد لرجال التامین في الوطن الاألمرولعل هذا األخرىاالقتصادیة النشاطات 

:التالیةاإلشكالیةومنه یتبادر لنا طرح ،مشكالته
طني ؟مدى تساهم شركات التامین في تنمیة االقتصاد الو أيإلى

:إن هذه اإلشكالیة تقودنا إلى طرح مجموعة من األسئلة الفرعیة التالیة 
:األسئلة الفرعیة

مین ؟هو المفهوم الحقیقي للتأما - 
ات المؤثرة على االقتصاد الوطني ؟مدى تعتبر شركات التامین من الشركأيإلى- 



مقدمة العامةال

ب

هي المؤشرات االقتصادیة لشركات التامین ؟ما- 
:فرضیات الدراسة

:قمنا بوضع الفرضیات التالیةاألسئلةعن لإلجابة
هو عقد یترتب علیه حقوق والتزامات :مینالتأ- 
األمانتقدیم إلىهو خدمة آجلة تهدف :مینأالت
لشركات التامین دور ایجابي وسلبي على االقتصاد - 
المستوى المطلوب إلىهذه الشركات لم ترقى أنإالالمتعلقة بالتامین في الجزائر اإلصالحاتبالرغم من كل - 

: الدراسةأهمیة
غیرات وتعزیز مكتسباتها بما یتالءم مع المتاألمامإلىالدراسة في دفع شركات التامین أهمیةتكمن 

الدور ، كما ال ننسى تلعبه في توفیر الحمایة الكاملةوالتطورات االقتصادیة المختلفة نظرا للدور الحیوي الذي
األخطارالمجتمع والحمایة عند وقوع ألفرادواألمانالطمأنینةاالجتماعي الذي تلعبه والذي یتمثل في توفیر 

.لمدخرات واستثمارها من جهة ثانیةت من جهة وتجمیع اللتامین دور مزدوج من حیث توفیر الحاجیاأنكما 
:الدراسةأهداف

:إلىتهدف دراستنا 
التامین شركاتمحاولة تسلیط الضوء على - 
مین في الجزائر أاالطالع على واقع شركات الت- 
معرفة قدرة شركات التامین على دعم االقتصاد الوطني - 
سة ومواصلة البحث فیه وخصوبة البحث محل الدراأهمیةإبراز- 

:الدراسةوأدواتمنهج
:منهج الدراسة: أوال

امین مین وكذا شركات التأمن خالل إظهار اإلطار العام للتاعتمادنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي
امین في وكما تم استخدام المنهج التحلیلي واإلحصائي من خالل دراسة واقع الت،وكیفیة تأثیره على االقتصاد

.ا لتحقیق األهداف المذكورة سابقاالجزائر وهذا سعی
:الدراسةأدوات:ثانیا

وفي التعریف االصطالحي واأللفاظفي التعریف اللغوي والدالالت أولیةر كمصاداعتمدنا على الكتب :الكتب- 
.د المعلومات اعتمدنا على المراجعورص

وباحثین بالملتقیات العلمیة في مجال أساتذةمداخالت إلىةباإلضافCNAللتأمیناتتقاریر المجلس الوطني - 
واقع الكترونیة لها صلة ورسائل جامعیة للماجستیر التي تناولت موضوع البحث وكذلك مالتأمینیةالصناعة 
. بالموضوع
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:خطة الدراسة
:دراسة الموضوع من خالل ثالث فصولتم لقد 

نظرة شاملة حول مفهوم التامین إعطاءوالذي تم من خالله "مینأمدخل للت"ت عنوان تحاألولجاء الفصل 
التي واألسساألطرافقدیم عقد التامین مبینین مختلف وجهات النظر المتعلقة بفكرة التامین مع تإلىبالتطرق 

.والمبادئ التي یقوم علیهاأنواعهمختلف إلىأیضایقوم علیها ،كما تطرقتا 
مفهوم شامل حول شركات إعطاءوالذي تم من خالله "مینأشركات الت"عنوان الفصل الثاني جاء تحت أما

ر التامین واثأهمیة"إلىوالوظائف التي تمارسها كما تطرقتا أنواعهاالتامین من حیث تعریفها وتقدیم مختلف 
ة االجتماعیاالقتصادیة و األوضاعتأثیروكیفیة ، مینأالتأهمیةإبرازوذلك من خالل "على االقتصاد الوطني

.مین على االقتصادأواثر الت
اإلنتاجكدراسة تحلیل جانب "مین بتنمیة االقتصاد الوطنيألتعالقة شركات ا"والفصل الثالث ب عنوان

.مینأوكیفیة تحلیل نشاط الت،مینأوالتعویضات لدى شركات الت
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:تمهید
وظهور المجتمعات الحدیثة أصبح من الصعب على األفراد أن یواجهوا المخاطر التي ، مع تطور الحیاة

لهم لتغطیة لألفراد المؤمنلذا كان من الطبیعي ظهور التامین باعتباره خدمة تقدمها شركات التامین ، یتعرضون لها
.األخطار المؤمن ضدها

ولكن بالرغم من تعدد ، تغطیاتهمختلفة للتامین من حیث طبیعته و والدراسة للتامین یجد أن هناك أنواع
دارتها وتوزیع فالتامین ما هو إال وسیلة عملیة  لتجمیع ا، أنواعه إال أن مبادئ التامین وأسسه لم تتغیر ٕ ألخطار وا

.ئرالخسا
مین في أي صورة من صورة ما هو إال عملیة تجمیع األخطار المتجانسة أو بعبارة أخرى تجمیع أفالت

عدد كبیر من األفراد معرضین لنفس الخطر حیث یتفقون سواء مباشرة أو عن طریق شركات التامین على تقسیم 
مختصة في مجال التامین تملك جمیع ما قد یحدث من خسائر مالیة وتتم عملیة اإلدارة عن طریق مؤسسات مالیة

ولتعریف التامین سنتطرق إلى إبراز أنواعه ، المؤهالت من خبرة وأموال وهیكل إداري مؤهل تدعى شركات التامین
:یها من خالل مبحثینوالى المبادئ و األسس التي یقوم عل، وخصائصه

.مینأمفاهیم أساسیة للت:المبحث األول
.التامین وأنواعهوظائف :لثانيالمبحث ا
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.مفاهیم أساسیة للتأمین:المبحث األول
لمحتمل وقوعه في المستقبل یعتبر التأمین في مفهومه البسیط إعطاء األمان من أجل مواجهة الخطر ا

فیعد هذا ،االستثماروهي بیئة ،عالمه المجهولاختراقوذلك حتى یعطي الثقة الالزمة للمستثمر من أجل 
وحتى األمنیة منها في بعض واالقتصادیةاالجتماعیة العراقیلاألخیر أي التأمین العنصر الداحض إلى كل 

لك سیسارع ولذ،سان المستثمر في حالة وقوع الضرروذلك من خالل میزته الخاصة في دعم اإلن، األحیان
فیا ترى فیما یتجلى ،الظروف المناسبة لإلنتاج والعملهذه التقنیة التي توفر لهابتكاراإلنسان منذ األزل إلى

.ص التي تمیز عقلهوالخصائوالمبادئهذا التأمین تعریفا ومتى نشأ وما هي األسس التي یقوم علیها 
.نشأة ومفهوم التأمین:المطلب األول

لذا وجب علینا ،واالستقرار النفسيلحاجة الفرد لالمیننظرااألخیرةتطور التامین وانتشر في السنوات 
.تبیان نشأة التامین وتعریفة 

:میننشأة التأ:الفرع األول
إن التأمین بشكله الحالي لم یظهر إال في بدایة القرن الحالي بصور مجموعة من القوانین في العدید من 

القانون األخیر هو القانون الذي كان وهذا ،)1930وفرنسا عام 1908سویسرا وألمانیا عام (الدول األوروبیة 
1.أین أصدر المشرع خاللها قانون التأمین1980سائد في الجزائر إلى غایة سنة 

وكان أول مجال تجسدت فیه هذه الرغبة،والضمان رافق اإلنسان عبر العصورالشعور باألمان إن 
قعة في حوض البحر األبیض ین الدول الوامجال المخاطر البحریة وبما یعود ذلك إلى تكثیف التبادل التجاري ب

2.وذلك من خالل ما یعرف بنظام القرض البحري،المتوسط

من الثابت أن قدماء المصریین هم أول من عرفوا التأمین حیث یذكر التاریخ المسجل على جدران 
أنهم كونوا جمعیات تعاونیة لدفن الموتى نظرا العتقادهم في الحیاة األخرى وما تتطلبه البردياق ر المعابد وأو 

وتتولى الجمعیة اإلنفاق على هذه المراسم نیابة عن، من ارتفاع مراسیم الوفاة مثل بناء المقابر وتحنیط الجثث
3.عائد تجارته أو محصولهحیاته منأسرة العضو المتوفى في مقابل سداد اشتراك سنوي یدفعه العضو أثناء

حیث 1820وكانت بدایة ظهور التأمین عن األضرار التي تسببها المركبات للغیر في فرنسا في عام 
صدر مرسوم سائقي السیارات بإنشاء صندوق للتأمین یدفع منه التزامات والتعویضات المستحقة للغیر نتیجة 

.األضرار التي تسببها تلك المركبات

.2، ص13، العدد 1995ریدة الرسمیة، ، الصادر بالج"المتعلق بالنامیات"، 09/08/1980المؤرخ في 07- 80القانون رقم 1
.6ص، 1999طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الم"مدخل لدراسة قانون التامین الجزائري"، جدیدي معراج2
الدار الجامعیة  ،"مقدمة في مبادئ التامین بین النظریة والتطبیق"، مختار محمد الهانس، إبراهیم عبد النبي حمودة 3

59.3-57ص،2000اإلسكندریة،
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الذي أدى إلى خسائر مادیة 1666فكان ظهوره بحریق لندن الشهیر سنة ،لى الحریقأما التأمین ع
كبیرة وذلك زاد االهتمام بهذا الفرع من فروع التأمین لدرجة أنه أنشئت شركات التأمین للمساهمة في التأمین 

1."على هذا الخطر

الشخصیة والتأمین على تلف ظهرت أنواع أخرى منها التأمین على الحوادث ، مع التطور الصناعي
التأمین على حوادث النقل البري والجوي ، اآلالت المیكانیكیة والتأمین على آفات الزراعة هالك التأمین المواشي

2.غیرها...تأمین الدیون ، مزاولة المهنوالتأمین على أخطار الحروب باإلضافة إلى التأمین من المسؤولیة في 

.نمفهوم التأمی:الفرع الثاني
وكذلك تستعمل كلمة ،3وهو بمعنى سكن قلبه، أي اطمأن وزال خوفه، لتأمین من أمنا:التأمین لغة -1

:وكذلك، 4"هم من خوفءامن:"د بسم اهللا الرحمن الرحیم األمن عند الخوف ومن ذلك قوله تعالى بع
5."ذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمناوإ "

وحتى لقد تعددت التعارف التي تناولت موضوع التأمین من الناحیة االصطالحیة :التأمین اصطالحا-2
نظام تعاوني "ویمكن تعریفه اصطالحا بأنه ، وقتنا الحاضر لم یتم التوصل إلى تعریف دقیق وشامل

یؤدي إلى تفتیت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزیعها على مجموع المستأمنین عن طریق التعویض 
مصاب من المال المجموع من حصیلة أقساطهم بدال من أن یبقى الضرر على عاتق الذي یدفع لل

6.المصاب وحده

التأمین :من القانون المدني الجزائري619ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة :التعریف القانوني-3
في حالة وقوع الحادث ، عقد یلتزم المؤمن له أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال

دارةمین أالت"، سعید جمعة عقل،حربي محمد عریقات1 ٕ ص ص ،، دار وائل للنشر والتوزیع"الخطر بین النظریة والتطبیقوا
34-35.

الحقوقیة،منشورات الحلبي، دراسة مقارنة،"عقد التامین حقیقة مشروعة"عبد الهادي السید ،محمد تقي الحكیم ،2
.28ص،2003،بیروت

.52، ص1980، بیروت، دار النهضة العربیة، "واإلحصائیةاالقتصادیةموسوعة المصطلحات "عبد العزیز فهمي هیكل، 3
.04سورة قریش، اآلیة رقم 4
.125اآلیة رقم ،سورة البقرة5
2004،اإلسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة"األنظمة المحاسبیة المتخصصة"،حمد عبد المالك محمدأ،األمیرة إبراهیم عثمان6

.254ص
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أخرى یؤدي بها المؤمن له تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیةأو
1.للمؤمن

أداة لتقلیل الخطر الذي یواجهه الفرد "االقتصادیة بأنه تعریف التأمین من الناحیة : االقتصاديالتعریف-4
...) كالسیارة، المنزل، المستودع(لنفس ذلك الخطر عن تجمیع عدد كاف من الوحدات المتعرضة

لجعل الخسائر التي یتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جامعیة، من ثم یمكن لكل صاحب وحدة 
2."طراالشتراك بنصیب منسوب إلى ذلك الخ

هامها یعرف التأمین عند بعض الفقهاء العرب، بأنه عملیة فنیة لها هیئات منظمة م:التعریف الفني-5
جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة، ویتحمل المؤمن عن طریق المقاصة أعباء هذه 

على المخاطر وفقا للقوانین اإلحصاء، وبذلك یتحصل المؤمن له، أو من یعینه في حالة تحقق الخطر
3.تعویض مال

عقد یلتزم المؤمن "في كتابه العقود الشرعیة بأنه عرفه الدكتور عیسى عبده:التعریف اإلسالمي-6
بلغا من المالبمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه م

أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث الذي تحقق الخطر المبین بالعقد في أو إیراد أو مرتبا
المؤمن له ویتحمل المؤمن بمقتضاه تبعه مجموعة من المخاطر نظیر قسط أو أي دفعة مالیة یؤدیها 

4."صة بینهما وفقا لقوانین اإلحصاءبإجراء المقا

تحل به نتیجة التامین وسیلة لتعویض الفرد عن الخسارة المالیة التي: مینأالتتعریف كتاب الخطر و -7
5.ذلك بمقتضى اتفاق مسبقلوقوع خطر معین، و 

أسس التأمین وعناصره :المطلب الثاني
مین هو عقد ینشا بین طرفین تنشا بینهما التزامات ولكن حتى یكون هذا العقد صحیحا ومشروعا أعقد الت

األسسنبین ما هما طرفا العقد وما هي أنمن خالل هذا المطلب سنحاول النعقاده و أسسیقوم على أنیجب 
.علیها العقدالتي یقوم 

:أسس التأمین:األولالفرع 

أحكام :األولالقسم ،عقد التامین:لعاشر، عقود الغرر، الفصل الثالث، الباب ا"القانون المدني"األمانة العامة للحكومة، 1
.2007،109،عامة

.14ص ،2007،عمان،دار أسامة للنشر، "مبادئه وأنواعه:مینأالت"صالح عز الدین،2
.19، ص2005ي الحدیث، اإلسكندریة، ، المكتب الجامع"التامین التجاري والتامین اإلسالمي"نعمات محمد مختار،3
،2000،ار المكتبة الوطنیة، األردن، د"وتطبیقاته في شركات التامین اإلسالمیةالتامین التعاوني اإلسالمي "م،حاحمد سالم مل4

.10ص
.93، ص1980، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة،2، ط"مین، األصول العلمیة والعملیةأالخطر والت"سالمة عبد اهللا، 5
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قوم على أساس اقتصادي، غیر أنهم أن التأمین ی، یرى مؤیدو هذا األساس:األساس االقتصادي-1
1.وفریق آخر أخذ بفكرة الضمان، ففریق منهم أخذ بفكرة الحاجة، حول معیار هذا األساسا، ختلفو ا

أن أساس التأمین هو الحاجة ، یرى الفقهاء القائمون بنظریة التأمین والحاجة:نظریة التأمین والحاجة- 
یثیر لدى اإلنسان حاجة إلى ، أن أي خطر محتمل الوقوع في المستقبل، إلى الحمایة واألمان وذلك

.ةالحمایة واألمان في مواجهة هذا الخطر للتغطی
:جه لهذه النظریة یتمثل في ما یليوالنقد المو 

في نطاقها مثل االدخار واالئتمان اللذان یشبعان ، تمنع دخول أنظمة أخرى غیر التأمینال، غیر مانعةأنها - 
.تدخل تحت أي نوع من أنواع التأمینعلى الرغم من أنها ال، حاجة األفراد إلى الحمایة واألمان

فیها الحاجة لحیاة التي تنعدمالتأمین على ا:تحیط بكل أنواع التأمین مثل بمعنى أنها ال، أنها غیر جامعة- 
2.إلى الحمایة األمان

یثیر لدى اإلنسان حاجة إلى الحمایة یرى مؤیدو هذه النظریة أن الخطر ال:نظریة التأمین والضمان- 
ویتمثل في تهدید مركزه المالي ، بل أن الخطر یسبب لإلنسان حاجة عدم الضمان االقتصادي، واألمان

التأمین هو الذي یحقق من الناحیة المادیة الضمان لهذا المركز االقتصادي المهددویرون أن ، واالقتصادي
3.ولیس الحاجة، وعلى هذا النحو فإن أساس التأمین هو الضمان

:وجه لهذه النظریة یتمثل فیما یليوالنقد الم
على التأمین من الناحیة بل لبیان النتائج االقتصادیة التي تترتب، تتعرض لبیان التأمینأنها في الواقع ال- 

.العلمیة
حیث توجد أنظمة أخرى تحقق لألفراد الضمان دون أن یقصد غلیها ، یقتصر على التأمینالضمان الإن- 

.ومؤسسات الضمان االجتماعي، مثل جمعیات االئتمان التبادلي، وصف التأمین
القانوني محض لكن اختلفوا یرى أنصار هذا المذهب  أي أساس التامین: مینأاألساس القانوني للت-2

في كیفیة تحدید معیار أو العنصر الذي یعتمد، علیه فالبعض یرى أن الخطر هو المعیار القانوني 
یض أي المحدد للتامین الذي ینتج عنه الضرر الذي یسببه الشرر، بینما یرى طرف آخر بان التعو 

4.مینأانوني للته وهو المعیار القمین الذي یدفعه المؤمن للمؤمن لأمبلغ الت

إذ أن ، یره هذا االتجاه أن التامین البد أن یستهدف إصالح ضرر محتمل:نظریة التامین والضرر- 
هو ال یحقق هاته الحمایة إال إذا ار محتملة الوقوع في المستقبل، و التامین هو نظام الحمایة من أخط

. 29، ص1980، بیروت، دار النهضة العربیة، "مینالتأفيمقدمة"عبد العزیز فهمي هیكل،1
.16ص،1980،الجزائر،األول ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء "التامین في القانون الجزائري"، إبراهیم أبو النجا2
.17ص،نفس المرجع السابق3
.31-30ص ص ،1996،الكویت،"أمینمهارات العاملین في شركات التتنمیة "، حسنین معوض4
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على ذلك فان و ،المالیةیصیب ذمة اإلنسانإصالح الضرر الذي یسببه الخطر و كان الهدف منه
نالحظ إن هذا المعیار ال یصلح أساسا إلى كافة أنواع التامین على الرغم ، و الضرر هو أساس التامین

.یؤكدون على وجود عنصر الضرر منهامن أن أنصار هذه النظریة 
ن،  و یرى أنصار النظریة إن أساس التامین لیس الضرر في حد ذاته: نظریة التامین والتعویض-  ٕ ما ا

الهدف من التامین هو التعویض، أي مبلغ التامین الذي یدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر
ن هذا التعویض یوجد في كافة أنواع التامین عكس الخطر الذي ینعدم في بعض أنواع التامینأل
اإلنسان من الخطر مین وهي حمایة أطبیعة الحقیقیة لعملیة التیؤخذ هذه النظریة بأنها ال تتفق مع الو 
.الفنیة التي تقوم علیهااألسسو 

حیث ) المستأمنین(یر من طالبي التامین ومضمونه هو اجتماع عدد كب:مینأاألساس الفني للت-3
نه إذا تحقق ، حیث أیشتركون في كونهم یتعرضون لنفس الخطر ولمخاطر متشابهة أو متجانسة

الخطر موضوع التامین ألحدهم أو لبعضهم یتوجب على الشركة محل التامین التعویض لمن لحق به 
:تتمثل األسس الفنیة فيو الضرر وهذا بطبیعة الحال 

یقــوم المــؤمن بتجمیــع األقســاط واســتخدامها فــي تعــویض أضــرار الخطــر الــذي : التعــاون بــین المــؤمنین- 
ویتطلب ،أي التعاون بین المؤمن لهم على توزیع آثار الكوارث علیهم جمیعا،همیتعرض له البعض من

ومن مزایـا التعـاون ، 1ذلك بالضرورة تجمیع رأس مال كبیر من خالل اشتراك عدد كبیر من المستأمنین
2: بین المؤمنین نجد

ه المیزة تتحقق وهذ،بمعنى أنه ال یتحمل شخص بمفرده تبعات ما حل به من كوارث: تجزئة المخاطر-أ
أكثر كلما زاد عدد المؤمن لهم؛

ألنه إذا جمع أقساط التأمین من المؤمن لهم فإنه یستطیع أن یقوم : تحقیق األمان بالنسبة للمؤمن-ب
بالتزاماته المتعلقة بتغطیة الكوارث؛

التعویض إذا ما وذلك بضمان حصوله على ،یؤدي التعاون كذلك إلى تحقیق األمان بالنسبة للمؤمن له- ج
.أصابه الخطر

ثم یحصل منهم ،یتعهد المؤمن إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من العمالء:المقاصة بین المخاطر- 
أقساط التأمین وینتهي بذلك دور المؤمن لهم في تحقیق التعاون لیبدأ بعد ذلك دور المؤمن في وضع 

عن طریق ما یسمى بالمقاصة بین وذلك،هذا التعاون موضع التطبیق العملي والتنفیذ الفعلي
أي تجمیع األخطار المتشابهة تمهیدا لتوزیع آثارها السیئة التي تصیب بعض المؤمن لهم ،المخاطر

.25، ص 2003،اإلسكندریة،الدار الجامعیة،"التأمینعقدمبادئ"،محمد حسین منصور1
.46ص2007،،اإلسكندریة،دار الفكر الجامعي،"التأمیننظریة"،حمدأحمد محمد لطفي أ2
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جراء تقسیم  ٕ على مجموعهم الكلي للمؤمن لهم، فإجراء المقاصة یفترض وضع أصناف لألخطار وا
1.المقاصةوتقسیم كل فرع إلى فروع مما یسهل إجراء،داخل كل فرع وصنف

2: وال بد إلتمام العملیة من عنصرین أساسیین

:تجانس المخاطر-أ
أو ،أو مخـاطر الحیـاة،أو مخاطر السـرقة،ویعني ذلك تشابه المخاطر في طبیعتها مثل مخاطر الحریق

وعلیـه ال یجـوز إجـراء مقاصـة ،وكل نوع مـن هـذه المخـاطر یختلـف فـي طبیعتـه عـن اآلخـر،مخاطر المسؤولیة
صة إال بین األشیاء المتقاربـة ویتعین كذلك أن تتشابه المخاطر في قیمتها على نحو ال یجوز إجراء المقا،بینها

. في القیمة
:كثرة المخاطر-ب

بمعنى أن تكون المخاطر من الكثرة لدرجة أن یتحقـق معهـا مبـدأ التعـاون، حیـث یمكـن للمـؤمن أن یـوازن 
بـین األقسـاط المدفوعــة وبـین المبــالغ الواجـب دفعهــا لـبعض المـؤمن لهــم عنـد تحقــق الخطـر، وهكــذا فـإن عنصــر 

مخــاطر مــن حیــث طبیعتهــا أو مــن حیــث موضــوعها أو مــن حیــث قیمتهــا، وكــذلك تكــاثر هــذه المقاصــة تجنــب ال
المخــاطر یمكــن مــن اســتنتاج معلومــات دقیقــة عــن عــدد الحــوادث وقیمــة األضــرار التــي تســببها، وبالتــالي تحدیــد 

.سعر مناسب للقسط الذي یواجه هذه المخاطر ویوزع آثارها بالتساوي بین المؤمن لهم
:  صاءقوانین اإلح-

التــي " األمــان"لــذلك فهــي تبیــع ســلعة ،لمــؤمن لهــمإن المــؤمن كشــركة تجاریــة تقــوم بتــوفیر األمــن واألمــان ل
تحـدد مــن خــالل أقســاط التـأمین التــي تعتمــد علــى معرفـة عــدد وجســامة المخــاطر التـي یكــون المــؤمن قــادرا علــى 

أن یتوقـع أو یقـدر احتمـاالت عـدد األخطـار -عن طریق قوانین اإلحصاء وبشكل تقریبـي-لذلك علیه،تغطیتها
وكـم منهـا یسـتطیع تغطیتـه، وفـي سـبیل ذلـك نجـد ،وخالل فترة زمنیـة معینـة،التي یمكن أن تقع في مكان معین

أن قـــوانین اإلحصـــاء التـــي یعتمـــد علیهـــا المـــؤمن تقـــوم علـــى حســـاب االحتمـــاالت وعلـــى قـــانون األعـــداد الكبیـــرة 
3.)الكثرة(

تخصص تحلیل ،ماجستیرمذكرة ،"الجزائرفيالجماعيالتأمینلنظاموتحلیلدراسة: الجماعيالتأمین"،محمد دبوزین1
.26ص2005،،جامعة الجزائر،اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

ص ،،2008عمان،دار الثقافة،"عقود التأمین من الناحیة القانونیة: الموسوعة التجاریة والمصرفیة"،محمود الكیالني2
.68- 66ص

.107-107، ص ص 2011دار وائل للنشر، األردن، ، "أحكام التامین"غازي خالد أبو عرابيء، 3
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:ركالتأمین المشت- 
حیــث یتقاســم المؤمنــون مخــاطر التــأمین ویخــتص كــل مــنهم ،یشــترك أكثــر مــن مــؤمن فــي تــأمین الخطــر

ویــتم ذلــك عــادة بالنســبة لألشــیاء كبیــرة القیمــة كالســفن والطــائرات ،بجــزء طبقــا للعقــد الــذي یبرمــه مــع المســتأمن
توزیع التأمین على المؤمنین والمعارض، وغالبا ما تتم العملیة من خالل وسیط یتولى النیابة عن المؤمن له ب

ویقـــوم الوســـیط كـــذلك ،وتحدیـــد نصـــیب كـــل مـــنهم فـــي القســـط والجـــزء مـــن المخـــاطر الواجـــب تغطیتهـــا1
1.بتقاضي التعویضات من المؤمنین عند حلول الخطر وتسلیمها للمستأمن

عناصر التامین :الفرع الثاني
ما توافرت واجتمعت إذا، علیها الكیان التعاقديعند العملیة التأمینیة توجد عدة عناصر أساسیة یعتمد 

:الة تامین وتتمثل هذه األركان فيتكون أمام حمعا ال
:طرفا التعاقد- 

هما المؤمن والمؤمن له وأحیانا یكون طرف ثالث یسمى بالمستفید وهو الشخص الذي یستحق مبلغ 
.التامین عند تحقق الخطر

:المؤمن له أو المستفید-أ
كما من حقه الحصول على ، حیث یلتزم بدفع األقساط، له هو الشخص الذي یعطي تكلفة التامینالمؤمن 

ففي ، كما یبدو أن المؤمن له هو المستفید إال أن هذه لیست القاعدة العامة، مبلغ التامین إذا تحقق الخطر
أما المستفید فقد ، عقد التامینالتامین على الحیاة قد ال یكون األمر على هذا النحو فالمؤمن له هو من یبرم 

2.من أفراد أسرته أو العاملین لدیهیكون المؤمن له أو أكثر 

:المؤمن- ب
الطرف الذي یأخذ التعویض على عاتقه عند وقوع الحدث أي تعرض الطرف اآلخر للحادثهو

االشتراكیة فان الدولة هي التي ففي الدول ، والمؤمن الذي یزاول التامین یختلف تبعا الختالف الدول وأنظمة
أما الدول الرأسمالیة فهي تقوم بتوزیع عملیات التامین على مختلف الهیئات ، تباشر أعمال التامین بنفسها

وذلك مقابل عمولة یحصلون "سماسرة "وغالبا تجري عملیات التامین عن طریق وسطاء ، والشركات والوكاالت
3.ین مع المؤمن الذي یختاره مباشرةفي إبرام عقد التاموقد یحدث أن یتفاوض المتعاقد، علیها

.48، ص1999، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، "التأمینأحكام"، محمد حسین منصور 1

، بورصات المكتبة العصریة، مصر، "منشات التأمین-بنوك-نشآت المتخصصةمدارة الإ"،عبد الحمید عبد الفتاح المغربي2
.243، ص 2009

.19ص،1996واق للنشر والتوزیع، بیروت، ، دار األش"مین في الشریعة والقانونأالت"محمد علیان ،شوكت 3
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:القسط-ج
قابل المالي الذي یلتزم المؤمن له بدفعه لتغطیة الخطر الذي یأخذه المؤمن على عاتقه والقسط مهو ال

ذلك أن المؤمن یتمسك بقیمة القسط كي یتمكن من تغطیة الخطر الذي یتعرض، مرتبطا بالخطر فهو ثمن له
1.لذلك یعتمد على مبدأ یتناسب القسم مع الخطر وفقا لقوانین اإلحصاء، المؤمن له

: الخطر–د
ذا كان التامین من الخطر هو أبوجه عام هو المبرر والسبب المباشر الذي م ٕ مر ن اجله قام التامین وا

2.متروك لحریة المؤمن له

:مینأمدة الت–و 
عادة ما تفصح وثیقة التامین عن الفترة لبد سریانها و انتهائها و التي من خاللها یصبح للمستفید 

ففي تامین الممتلكات عادة ما یعطي تامین ، أو المؤمن له الحق في الحصول على التعویض أو مبلغ التامین
العكس في حالة التامین على بضائع ات و تكون المدة أكثر من عشر سنو أما التامین الحیاة فقد، سنة كاملة

3.تمنقولة فالفترة هنا تكون قصیرة خاصة في حالة نقل البضائع تكون المدة ألیام قلیلة أو ساعا

:مبلغ التامین -ه
إلى ، یتمثل هذا األداء في مبلغ من النقود یلتزم به المؤمن عند وقوع الكارثة أو الحادث المؤمن منه

یختلف تحدید أداء المؤمن في تامین األشخاص عنه في تامین األضرار ففي تامین ، والمستفیدالمؤمن له 
األشخاص یكون مبلغ التامین محدد باالتفاق بین المؤمن له والمؤمن دون أیة عالقة بین مبلغ التامین وما 

أما في ، ط معینةوتكوین رأس المال عن طریق دفع أقسا، حیث یكون القسط منه االدخار، یستحقه من ضرر
4:ر فیتحدد المبلغ بثالثة عامل وهيتامین األضرا

.مبلغ التامین المتفق علیه في العقد- 
.مقدار الضرر الذي یلحق المؤمن له- 
.قیمة الشيء المؤمن علیه- 

.81ص،براهیم أبو النجا، مرجع سبق ذكرهإ1
.41، ص2005دة للنشر، اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدی"عقد التامین اإلجباري"خالد مصطفى فهمي،2
.244ص،مرجع سبق ذكره،المغربيعبد الحمید عبد الفتاح 3
.19، ص1996عمان، ،، دار مجد الوي للنشر"إدارة اعتمال التامین بین النظریة والتطبیق"محمد جودت ناصر،4
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.مینأخصائص ومبادئ عقد الت:طلب الثالثالم
تكون مشتركة أحیانا ولذا سنعرض كل عقد له خصائصه ومبادئه التي یتمیز بها عن العقود، والتي

.خصائص العقد ثم مبادئه
:خصائص عقد التامین:الفرع األول

العقد االحتمالي هو العقد الذي ال یعرف فیه كل من المتعاقدین مقدار ما یأخذه أو یعطیه :عقد احتمالي- 1
معروفأو غیرق الوقوع فیتحدد مدى الزماته أو منفعته في المستقبل عند حدوث أمر غیر محق، من العقد

1.وقت حصوله وهو الخطر المؤمن منه

تعاقدان یتلقیان مقابل،المؤمن یتلقى القسط والمؤمن له یأخذ مبلغ التامین وهذا إذا مأي أن ال:عقد معاوضة- 2
فان العقد یبقى كذلك عقد معاوضة الن المقابل الذي ، أما إذا لم یتحقق الخطر المؤمن منه، تحقق الخطر

2.تحمله المخاطر وأخذها على عاتقهیعطیه المؤمن هنا

العقد الذي ینشئ التزامات متقابلة في :العقد الملزم للجانبین في نظر فقهاء القانون هو :عقد ملزم للجانبین- 3
3.ابل أن یلتزم المشتري بدفع الثمنكالبیع یلتزم البائع فیه بنقل ملكیة المبلغ في مق، ذمة كل من المتعاقدین

فعندما یتقدم ، مین من العقود التي یذعن فیها المؤمن له لما یضعه المؤمن من شروطأعقد الت:عقد اذغان- 4
وال یكون أمامه إال أن ، المؤمن له للتعاقد یجد أمامه نموذجا معدا ومطبوعا ال مجال للنقاش أو التفاوض بشأنه

4.القتصادي وفي الخبرة بین الطرفینالمركز اویرجع هذا الوضع إلى التفاوت في ، یقبل التعاقد أو یرفضه

فالمؤمن یلتزم طوال مدة سریان ، هو عقد مستمر الن تنفیذ االلتزامات الناشئة یمتد في الزمان:عقد مستمر- 5
وبالنسبة للمؤمن له یلتزم بأداء أقساط حتى ، عقد التامین بضمان تغطیة الخطر المؤمن علیه بصفة مستمرة

5.مینأانتهاء مدة التوالتي ، وقوع الخطر

حیث یشترط على المؤمن ، یتطلب هذا العقد توافر حسن النیة من جانب الطرفین:عقد منتهى حسن النیة- 6
والتي تمكن المؤمن ، األصلي اإلدالء بكل البیانات الجوهریة التي یعلمها أو من المفروض علیه أن یعلمها

مكانیة ، المعید من تقدیر الخطر المؤمن منه ٕ 6.التامینوا

.79-78، ص ص 1999ة، اإلسكندریة، ، الدار الجامعی"مینأمحاضرات في عقد الت"محمد حسن قاسم، 1
.158إبراهیم أبو النجا، مرجع سبق ذكره ،ص2
.255- 237یم، مرجع سبق ذكره، ص ص عبد الهادي السید محمد تقي الحك3
.172، ص1999،، منشورات الحلي الحقوقیة، بیروت")عقد الضمان(مین أأصول الت"مصطفى محمد جمال، 4
.158ص،براهیم أبو النجا، مرجع سبق ذكرهإ5
،2007لجامعي، اإلسكندریة ،، دار الفكر ا"البحريالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث مینأت"صالح محمد سلیمة، 6

.416ص
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دون اشتراط شكل معین، یتم بتطابق إرادة كل من طرفیه المؤمن األصلي والمؤمن المعید:عقد رضائي- 7
1.غیر أن القانون قد اشترط ضرورة أن یكون العقد مكتوبا والكتابة في هذه الحالة شرط لإلثبات ولیس لالنعقاد

مبادئ عقد التامین :الفرع الثاني
مجموعة من المبادئ األساسیة التي یجب مراعاتها حتى یمكن التعامل معه على أسس لعقود التامین 

:قانونیة أو تأمینیة سلیمة، وتتمثل هذه المبادئ في ما یلي
:مبدأ المصلحة التأمینیة - 1

ولتحقق المصلحة التأمینیة ، وهي مدى المنفعة المادیة التي تعود على الشخص ببقائه على ماهو علیه
عدم إخاللها بالمصلحة (ومشروعیة المصلحة ) التعویض(المصلحة المادیة :غي توفر أمران أساسیان وهما ینب

2).أو بالنظام العام واألدب

:مبدأ منتهى حسن النیة - 2
والذي یوجب على طرفي العقد التعامل بمنتهى الشفافیة والوضوح وعدم اإلدالء ببیانات كاذبة أو إخفاء 

واإلخالل بهذا المبدأ یعرض عقد التامین للفسخ من جانب الشركة المؤمنة ، جوهریة تؤثر على القسطبیانات
.وعدم خفیة المؤمن له في التعویض 

:مبدأ السبب القریب - 3
إذا كان الخطر المؤمن ضده هو السبب القریب والذي یولد سلسلة من تعویضیلتزم المؤمن بدفع

ي تؤدي في النهایة إلى وقوع الخسارة، دون تدخل أي مؤثر خارجي مستقل، وبالرغم من الحوادث المتصلة الت
وضوح هذا المبدأ إال أن تطبیقه عملیا یسبب خالفات كثیرة بین الطرفین، فمثال في حالة إبرام عقد تأمین ضد 

ما بدفع تعویض الحریق وحدث زلزال تسبب في انقطاع أنابیب الغاز ویشوب الحریق، یكون المؤمن غیر ملز 
3.للخسائر الناتجة عن حدوث الحریق، ألنه لیس السبب المباشر في تحقیق األضرار

:مبدأ التعویض4-
یزید عن قیمة الخسارة الفعلیةبحیث الالجوهر في هذا المبدأ أن یلتزم المؤمن بتقدیم التعویض للمستفید،

لكن الواقع بتطبیق هذا المبدأ ، وذلك تفادیا لحاالت أخرى، وال یتجاوز القیمة األصلیة للشيء موضوع التامین
4:بعرضه ثالث مشاكل هي 

.416، صصالح محمد سلیمة، المرجع السابق1
، مذكرة ماجستیر، تخصص التحلیل االقتصادي   كلیة "ثر الضمان االجتماعي على حركیة االقتصاد الوطنيأ"،درار عیاش2

.28، ص2005،الجزائر،جامعة یوسف بن خده،العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
في ،أطروحة دكتوراه "دور محاسبة شركات التامین في اتخاذ القرارات وفق معاییر اإلبالغ المالي الدولیة"طبایبیة سلیمة، 3

.   26، ص2014علوم االقتصاد، تخصص محاسبة،  كلیة العلوم االقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
.46، ص1984عمان، األردن، ، "مبادئ التامین"زیاد رمضان، 4
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.مینأصعوبة تقدیر الشيء محل الت- 
.صعوبة تقدیر الخسارة المحققة- 
ولهذا السبب یقوم طرفا التامین بتحدید قیمة الشيء موضوع التامین عند صعوبة تقدیر مبلغ التامین الكافي،- 

.التعاقد
:مینأمبدأ المشاركة في الت- 5

یغطي هذا المبدأ على أن یقوم المؤمن له بالتامین على نفس الشيء موضوع التامین وعلى نفس الخطر 
بحیث تشترك مجموعة من المؤمنین في تحمل الخسارة نتیجة تحقق الخطر المؤمن منه ، لدى أكثر من مؤمن

.1بالغ المؤمن بها أكثر من قیمة األصل المؤمن علیه مع مراعاة مبدأ التعویض وبهذا تكون جملة الم
:مبدأ الحلول- 6

أي مطالبة الغیر ، یقصد بمبدأ الحلول أن شركة التامین تحل محل المؤمن له في كافة حقوقه اتجاه الغیر
المؤمن على أن یكون هذا اإلحالل في حدود قیمة التعویض التي قام ، بالتعویض عن الخسارة التي لحقت به

وترجع أهمیة مبدأ الحلول في كون أن المؤمن له یحصل على قیمة التعویض من طرف ، بدفعها للمؤمن له
الغیر المسبب في الضرر هذا من وجهة أخرى یحصل على قیمة التعویض من المؤمن بقیمة الخسارة الفعلیة 

سارة الفعلیة التي لحقت به ومنه وفقا لشروط العقد وبالتالي یكون المؤمن قد تحصل على تعویض مضاعف للخ
2.یصبح التامین وسیلة لكسب غیر مشروع 

أنواع التامین ووظائفه :المبحث الثاني
مین مجموعة مختلفة من األنواع تنقسم حسب الغرض والهدف وتكمل أهمیة التامین في الوظائف أللت

. التي یقوم بها 
تقسیمات وأنواع التامین :المطلب األول
بصفة خاصة مع التطورات السریعة في العصر الحدیثسیمات التامین في الوقت الحاضر و تتنوع تق

یمكننا في هذا الصدد تقسیم التامین تبعا  لعدة معاییر و ، بحیث أصبح هذا النظام یمتد إلى مجالت شتى
:هيو 
:التقسیم تبعا للخطر المؤمن علیه- 1

3:هيللتامین و معیار نجد ثالثة أنواعطبقا لهذا ال

.69، ص2003- 2002یة، اإلسكندریة، ، الدار الجامع"التامین وریاضیاته"إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، 1
.192، ص2000نشر والتوزیع، عمان، ، دار وائل لل"إدارة البنوك"مؤید عبد الرحمان دوري، فالح حسن حسین، 2
، مذكرة ماجستیر، تخصص علوم االقتصاد، كلیة العلوم االقتصادیة "یل السیاسات التسویقیة للتأمیناتتحل"، مطالي لیلى3

.43، ص2002وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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وهي تلك التأمینات الخاصة بتغطیة األخطار التي یترتب علیها خسارة :التأمینات على األشخاص-أ
ومن هذه المخاطر ما ، وتلحق به الضرر بصفة مباشرة في حیاته أو صحته وسالمة أعضائه، لذات الشخص

ات وذلك فان التأمین، أو انقطاعهیحدث للشخص ضررا مالیا في دخله كالتوقف عن العمل أو انخفاض دخله 
:الشخصیة تغطي األخطار التالیة

البطالة - العجز - الوفاة- 
.المرض- الحوادث  - الشیخوخة     - 
یتمثل موضوع تامین الممتلكات في الممتلكات المادیة لألفراد والشركات، :التأمینات على الممتلكات-ب

ویتضمن فروع عدیدة تتمثل في 
التأمین البحري ؛

التأمین ضد السرقة وكسر الزجاج؛
التأمین على الماشیة والمحاصیل الزراعیة ضد تقلبات الطبیعة؛

1.التأمین ضد الزالزل والبراكین، الكوارث الطبیعیة والحروب

مسؤوال عنها ویدخل ویتعلق باألضرار التي تصیب الغیر ویكون الشخص :لمدنیةمین المسؤولیة اأت-ج
،المتضرر )دافع األقساط(المؤمن له ،)شركة التامین (المؤمن :لنوع من التامین ثالثة أطراف وهيضمن هذا ا

والخطر المؤمن منه في التامین هو ، یمكن اعتبار المتضرر هو المستفیدوال،)قابض مبلغ التامین (
المؤمن له من رجوع بل هو الضرر الذي یصیب ، ولیس هو الضرر الذي یصیب المتضرر، المسؤولیة

2.المتضرر علیه 

:التقسیم حسب مجال الخطر- 2
:هذا هو التقسیم التقلیدي الذي یمیز األنواع الكبرى للتامین 

ویخصص األخطار ، وهو النوع الذي سبق جمیع أنواع التأمینات األخرى في النشأة:التأمینات البحریة-أ
وقد نظم األمر رقم ، وكل عملیة نقل بحري، أو عند إرسائها بالمیناء، التي تهدد السفن وحمولتها خالل رحالتها

3.ل أنواع التأمینات ووضع بأحكامهاك، 25/01/1995المتعلق بالتأمینات والصادر بتاریخ 95/70

ظهر هذا النوع بعد ظهور التأمینات البحریة، وتهدف إلى تغطیة األخطار التي تهدد :التأمینات البریة- ب
4.تأمینات على األضرار، وتأمینات على األشخاص:في البر وتنقسم إلىالشخص 

.12طبایبیة سلیمة، مرجع سبق ذكره، ص1
. 37ید جمعة عقل، مرجع سبق ذكره، صحربي محمد عریقات، سع2
مینات الجریدة الرسمیة، الجزائرم المتعلق بالتأ1955ینایر 25ه الموافق ل 1415بان شع23المؤرخ في07/ 95األمر3

.05ص ،1995، 13العدد 
.5نفس المرجع ، ص 4
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وقد ظهرت مع ظهور الطائرات كما ، هي احدث عهدا من التأمینات البریة والجویة معا:التأمینات الجویة-ج
عند وتهدف إلى تغطیة األخطار التي تتعرض لها أو تحدثها المركبات الهوائیة أثناء رحالتها أو ، سبق الذكر

1.وجمیع األخطار األخرى التي تتعلق بعملیة النقل الجوي ووضع أحكامها، توقفها في المطار

:لى أساس العالقة مع النظام العامالتقسیم ع- 3
ظهرت أنشطة التأمینات االجتماعیة وذلك لمراقبة ومراعاة ظروف :االجتماعیة أو اإلجباریةالتأمینات -أ

، العجز، الحكومات المختلفة والتي تهدف إلى تغطیة أخطار الشیخوخةالعمل والعمال وذلك من قبل 
المرض والحوادث خاصة أثناء العمل حیث یتحمل صاحب العمل والعمال تكلفة التامین جنبا إلى 
جنب ولهذا السبب عادة ما تتولى إحدى الهیئات مسؤولیة التأمینات االجتماعیة بما یسمح لها بتقدیم 

2.في خفض وثائق التامین الخاصة بهاتساعد كثیرا خدمة تأمینیة موحدة

یترك لإلدارة الحریة ال، یتمیز هذا النوع من التامین بأنه اختیاري:االختیاریةالتأمینات الخاصة أو -ب
فیدفع المؤمن له القسط الذي یتم تحدیده ، وتقوم به شركات تجاریة تهدف إلى تحقیق الربحألطرافه
في حین یحدد المؤمن قیمة التعویض ، درجة احتمال تحقق الخطر وقیمة مبلغ التامینأساسعلى 

یمكن القول إذن، والذي یتمثل في مبالغ نقدیة یستحقها المستفید الذي یحدده المؤمن له مقدما في العقد
لنسبة نظرا التساع مجاله في العدید من الجوانب سواء كانت با، شمولیةأكثرالتامین الخاص هو أن

3.األموالأولألشخاص

4:التقسیم من حیث إمكانیة تحدید الخسائر والتعویض الالزم- 4

:لهذا التقسیم نجد األنواع اآلتیةوطبقا ، یقوم هذا التقسیم على أساس تحدید الخسائر المحتملة تحقیقها
الناتجة وذلك لوجود جانب تشمل كافة أنواع التامین التي یصعب تقدیر الخسارة المالیة :ةمین النقدیأالت-أ

مسبقا على المبلغ المستحق االتفاقونتیجة لصعوبة قیاس األخطار المعنویة یتم معنوي نتیجة تحقیق الخطر
عند تحقق الخطر، تعد التأمینات على الحیاة ابرز نوع كمثال على ذلك ولهذا فإن التأمینات على الحیاة یطلق 
علیها بالتأمینات النقدیة نظرا لتقدیر قیمة الخسارة مسبقا وزیادة على ذلك فإن عقود التأمینات على الحیاة 

.  لیست عقود معاوضة
تشمل كافة التأمینات التي تسهل فیها علیه تحدید الخسارة الفعلیة الناتجة عن تحقق :الخسائرمین أت-ت

تأمینات الممتلكات بأنواعها الخطر المؤمن منه، ومن ابرز األنواع التي یمكن أن ینطبق علیها ذلك 

.206، ص1998، الجزائر،"التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري"عبد الرزاق بن خروف، 1
.12، ص2003- 2002عیة للنشر، مصر، الجام، الدار "مینأمحاسبة شركات الت"محمد صالح عطیة، 2
.30، ص1999الجامعیة، اإلسكندریة، الدار ، "مینأمبادئ عقد الت"منصور محمد حسین، 3
، مذكرة ماجستیر، في "الجزائریةتتقییم جودة خدمات شركات تأمین وأثرها على الطلب في السوق التأمینا"برغوتي ولید، 4

.  11، ص2014علوم االقتصاد، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصاد والتجارة وعلوم التسییر، باتنة، 
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في الوثیقة المختلفة، فالتعویض یتناسب مع الخسارة الفعلیة، نجد أقصى من مبلغ التأمین المحدد 
. التأمینیة

:التقسیم العلمي للتامین - 5
یهدف هذا النوع من التامین إلى حمایة األسرة في حالة وفاة العائل كما یهدف إلى :مین على الحیاةأتلا-أ

فان ، وبوجه عام، حمایة العائلة من الخسائر الناشئة عن وئول العائل إلى سن الشیخوخة والعجز الدائم
تطرأ علیها أو، مین یشمل أعمال التامین التي تتعلق بالحیاة واألخطار التي تتعرض لهاأالتالنوع من هذا 

1.مینأویندرج تحت هذا النوع من التوالشیخوخة والمرض ، كالوفاة والعجز

ة المدنیة تجاه الغیر یغطي هذا النوع من التامین تامین الممتلكات والتامین من المسؤولی:مین العامأالت-ب
التامین على الحریق والذي یشمل تغطیة الخسائر المادیة الناشئة عن حوادث ، مین البحريأالت:إلىوینقسم

مین الحوادث أت، مین السیاراتأتامین الحوادث والذي یشمل ت، حریق ممتلكات األفراد المعرضة للخطر
2.مین على السرقةأالت، الشخصیة

:التقسیم حسب الهیئة التي تقوم بدور المؤمن - 6
:تبعا لهذا المعیار نستطیع أن نمیز بین األنواع التالیة 

تتكون من أعضاء ، تهدف إلى الربحهو تامین تقوم به جمعیات تعاونیة أو مؤسسات ال:مین التعاونيأالت-أ
یدفعه كل مستأمن إنما یرید به وان ما، مستأمنین یؤمنوا بعضهم بعضا دون وسیط سوى الشركة التي تمثلهم

وبالتالي الهدف األساسي للتامین التعاون هو خدمة ، حدهمأالئه في تحقیق الضرر أو رفعه عن مع زمالتعاون
3.األعضاء والتعاون ولیس تحقیق الربح 

في هذا النوع تتعاون مجموعة من األشخاص الذین یتعرضون لنفس النوع من المخاطر :التامین التبادلي- ب
4.ث یتحمل كل منهم جزءا من الخسارةالمالیة التي تصیب واحدا منهم بحیإلى االتفاق على تقاسم الخسارة 

یقصد به تخصیص بعض الشركات مبالغ مالیة تقتطعها من أرباحها الستعمالها عند : مین الذاتيأالت-ج
تعرضها لخسارة نتیجة تحقق خطر معین وبذلك هي توفر المبالغ التي كانت ستذهب إلى شركات التامین على 

قساط في حالة ما إذا الخطر لم یتحقق حیث یكون مجموعة األقساط التي تدفعها تفوق حجم الخطرشكل أ
5.موال المخصصة بمثابة تامین ذاتيوبالتالي تعتبر األ

.307، ص2003، دار الكنوز، األردن، )"األسس، والمبادئ(النقود والبنوكاقتصادیات"حسن بن هاني، 1
.111، ص2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، "العامة للتامینالمبادئ "شهاب احمد جاسم العنكبي، 2
.33، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة"مشروعیة التامین وأنواعه"محمد احمد شحاته حسین،3

2003، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،"مینأإدارة الشحن والت"علي المشاقبة، محمد العدوان، سطام العمرو، 4
. 77ص

.17ص،زیاد رمضان، مرجع سبق ذكره5
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هي عبارة عن جمعیات مكونة من مجموعة من األفراد تربطهم مهنة واحدة صنادیق التامین الخاصة -د
ا أن تؤدي ألعضائها تعویضات مالیة محددة في حاالت معینة مثل زواج أوصلة اجتماعیة معینة یكون غرضه

1.وتسمى هذه الصنادیق بصنادیق اإلعانات، الخ...فاته و ، أو بلوغه سنا معینا، العضو

تقوم الحكومة في هذا النوع بدور المؤمن عندما تالحظ أن الهیئات الخاصة بالتامین :مین الحكوميأالت- و
فالحكومة ، تأمینات معینة تعتبرها الحكومة ضرورة اجتماعیة مثل التامین ضد أخطار الحروبتمتنع عن قبول 

نما إلى المصلحة االجتماعیة وم ٕ ا یمیز هذا النوع انه إجباري في في عملها هذا ال تهدف إلى تحقیق الربح وا
2.نواع األخرىأقساطه منخفضة نسبیا من األ، غلب األحیانأ

یتكون رأس ، یقوم بهذا النوع شركات مساهمة التي تهدف في العادة إلى تحقیق الربح:مین التجاريأالت-ي
وتتحدد مسؤولیة المساهمین ، مالها من حصص متساویة في الحقوق والواجبات تسمى كل حصة منها سهما

3.مة كل واحد منهم برأس مال الشركةبمقدار مساه

.مینأوظائف الت:يالمطلب الثان
4:وفیما یلي، التامین البالغة ناتجة من الوظائف التي یلعبها في الحیاةأهمیة

:الوظیفة االجتماعیة- 2
كل معین، فیدفعتتمثل الوظیفة االجتماعیة في التعاون بین مجموعة من األشخاص بهدف ضمان خطر 

.الخسائر التي یمكن أن یتعرض لهاواالشتراك لتغطیة، واحد منهم القسط
الوظیفة االجتماعیة للتامین في التشریعات والتأمینات االجتماعیة وما یترتب على ذلك من إنشاء وتتجلى

ن الصنادیق التي تنشا لهذا مؤسسات للتعویض عن األمراض والحوادث المهنیة والشیخوخة والبطالة وغیرها م
.الغرض

: الوظیفة النفسیة - 2
زالة الخوف من بال المؤمن له من أخطار الصدفةیؤدي التامین وظیفة نفسیة تتمثل في األمان  ٕ ویصبح ، وا

.بنوعیة من االرتیاح على مستقبلهبهذه العملیة یشعر 

.17، صالسابقالمرجع، زیاد رمضان1
.17نفس المرجع، ص 2
.17نفس المرجع ،ص3
.15-14جدیدي معراج، مرجع سبق ذكره، ص ص 4
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:الوظیفة االقتصادیة
مین یزید في فرص االئتمان التي قد یقدمها المدین ضمانا لما یحصل علیه من قروض یقیم بها أالتإن

كما أن الدولة تحول جزء كبیر من احتیاطي شركات ، ترهن بشروط خاصةالتامین یمكن أنفوثیقة، مشروعاته
.التامین التي تصدرها مما یعزز االئتمان في الدولة 

یشكل التامین إحدى الوسائل الهامة لالدخار وذلك بتجمیع رؤوس األموال المكونة من أقساط 
المخاطر ویوظف هذا الرصید غالبا في نتائجواشتراكات المستأمنین التي تمثل في الواقع رصیدا لتغطیة

یتم فالتجربة أثبتت أن المخاطر ال تحقق في كل الحاالت حتى وان تم ذلك فانه ال، عملیات استثماریة وتجاریة
.في وقت واحد 

وبمعنى آخر فان تجمیع مبالغ ضخمة من األقساط تدفع منها مبالغ التامین عند وقوع الكوارث ویحتفظ 
وعلى هذا النحو تتكون رؤوس األموال ویزداد ، ویستغل الباقي في تمویل المشروعات، بجزء كاحتیاطي

كما یزید فرص ، اطمئنان المؤمن لهم على حصولهم على مبالغ التامین على دفعها لهم عند وقوع الخطر
.االستثمار لألفراد والدولة مما ینهض باالقتصاد الوطني 

1:الوظیفة العالمیة- 4

فیجب أن یتجاوز التامین الحدود الوطنیة ، للتامین حدود جغرافیة وبما أن األخطار منتشرة في العالملیس 
ویلعب التامین هذا الدور من جهة عندما تجري شركات التامین الوطنیة تأمینات مباشرة في ، لیلعب دورا عالمیا

.یق إعادة التامین الخارج عن طریق فروع لها في البلدان األجنبیة ومن جهة أخرى عن طر 
:مزایا وعیوب التامین:المطلب الثالث

:مینأمزایا الت:الفرع األول
المختلفة التي یتحمل األخطارلمواجهة أموالهاتساعد سیاسة التامین المؤسسة تجنب تجمید جزء كبیر من - 

تصیبها نتیجة أنحیث من خالل دفع قسطا معینا تحقق ضمانا ضد الخسائر المالیة التي یحتمل ، وقوعها
2.وقوع خطر معین

،كثیرة عن خطر معین والعوامل المرتبطة بهإحصاءاتیتجمع لدى هیئات التامین نتیجة قیامها بعملها - 
3.الشائعة لوقوع الخطراألسبابتتعرف عن أنتستطیع اإلحصاءاتفبتحلیلها لهذه 

.60ص،1985الجزائر،،2، ط"التامین في القانون الجزائري"إبراهیم أبو النجا، 1
، مذكرة ماجستیر، تخصص بنوك وتأمینات، كلیة العلوم االقتصادیة "التامین على أخطار المؤسسة"العزیز شرابي، عبد 2

.65ص،2005متنوري، قسنطینة، دفعة وعلوم التسییر، جامعة اإلخوة 
.65ص نفس المرجع، 3
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اإلجراءاتوهنا تظهر میزة التامین كدافع الحترام بعض :جل تلبیة الواجبات تجاه القانون أمین من أالت- 
اجل حمایة حقوق العمال من، ویظهر من خالل التزام صاحب المؤسسة في االشتراك في الضمان االجتماعي

1.المختلفة

2.والهدوء لدى الجمیع في كل زمان وفي كل مكانوالطمأنینةیخلق جوا من الراحة أنواعهمین بكافة أالت- 

وهي تكون محددة مسبقا أقساطمن دفع ما هو مستحق من أكثرالمستأمنیتطلب التامین من جانب ال- 
األموالوضع خطط العمل بصورة دقیقة واضحة ثابتة دون تعطیل لرؤوس في األعمالمما یساعد رجال 

یعتبر التامین عامال هاما تعتمد علیه الدولة الحدیثة في محاربة الفقر والذي یترتب على البطالة - 
.الممتلكات بسبب الحریق أو السرقةوالمرض والعجز وبلوغ سن الشیخوخة والوفاة والخسارة في 

معلوماتها عن الطرق یؤدي تخصص بعض الهیئات في عملیة التامین إلى اتساع خبرتها وزیادة - 
.واجه اإلنسانالمختلفة التي یمكن بواسطتها تفادي األخطار المختلفة التي ت

تقوم به شركات التامین بما لدیها من معلومات عن مسببات الخطر والعوامل المساعدة لوقوعه بماإن- 
صداروأبحاثدراساتمن  ٕ عد المؤمن لهم في النشرات والمجالت المتخصصة في هذه المجاالت یساوا

.في بعض الحاالتالتخفیف والتقلیل من درجة احتمال وقوع المخاطر وتجنب وقوعها 
جراءعملیة تجمیع المخاطر المشتتة إن- ٕ درجة كبیرة إلىكثیرة لذات الخطر یساعد تأمینیةعملیات وا

تحویل الخسارة أيقسطا صغیرا یستخدم لمواجهة خطر كبیر أنالكبیرة وبذلك نجد األعدادفي تطبیق نظریة 
.خسارة صغیرة مؤكدةإلىالمؤكدة الكبیرة غیر المتوقعة وغیر

.مینأعیوب الت:الفرع الثاني
الي فكان قد یقوم بعض المؤمن لهم بدفع عدد معین من األقساط  دون تحقق الخطر المؤمن منه وبالت- 

.األقساط دفعت دون مقابل
یتناسب ودرجة الخطر المفروض تغطیته مما یمثل عبء قد تغالي بعض الشركات في تحدید قسط مرتفع ال- 

.كبیر على میزانیة رب األسرة أو المنشاة
سیحصل علیه من تعویضات نتیجة وقوع الخطر المؤمن منه وهذا یعتمد العدید من المؤمن لهم على ما- 

خطار واإلهمال في محاربة انتشارها یساعد في وقوع المخاطر ویحقق التهاون في القضاء على أسباب وقوع األ
.الخسائر مما یضر بشركة التامین وبالوطن ككل

1 Maurice Salvatore .le Guide Assurance du Chef D’entreprise .ed Centre de l’ibrairie et aris.1983.P10-14.
D’éditions techniques Clet .P

یة ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفن"مبادئ التامین التجاري واالجتماعي"مختار محمود الهانسي، إبراهیم عبد النبي حموده، 2
58، ص2003جامعة اإلسكندریة، 
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أعطیت شركات التامین إعادة التامین الحریة في نقل المخصصات الالزم احتجازها في إعادة التامین إذا ما- 
استثمار هذه المخصصات داخلیا والمساعدة في عملیة إلى خارج الدولة یفوت هذا التامین على الدولة فرصة 

1.النهوض االقتصادي للبالد

ثیر من المواطنین عن الدخول الكإحجامإلىیثیر التامین بعض التحفظات من الناحیة الدینیة مما یؤدي - 
. فیه
ومن ثم تكون ، ن منهیتحقق الخطر المؤمأندون األقساطبطابع المقامرة حیث یتم دفع أحیاناالتامین یتسم - 

2.قد دفعت دون مقابلاألقساط

صیاغة إلىوالتهرب من تغطیة الخطر المؤمن منه األرباحتتجه شركات التامین بدافع تحقیق المزید من - 
لما تصمیه من شروط تعسفیة والتزامات ال یملك المؤمن له وثیقة التامین بصورة تقربها من عقود االذغان

.الكثیر من حقوقهإسقاطإلىوتؤدي هذه الشروط في حاالت كثیرة ، حق مناقشتها

.59، صمرجع سبق ذكره،إبراهیم عبد النبي حموده، مختار محمود الهانسي1
.19حسین منصور، مرجع سبق ذكره، صمحمد2
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:خالصة الفصل
متكونة من أطرافهوالذي تكون ، مین بعدة مراحل حتى تصبح عقدا ساري المفعولأتمر عملیة الت

قد تكون تلك مین تغطي له المخاطر كما أفي مقابل الحصول على وثیقة تأقساطالمؤمن له والذي یدفع 
ویتمثل الطرف الثاني في المؤمن الذي یتعهد ، سبیال لالدخار كما هو الحال في التامین على الحیاةاألقساط

األحیانوفي غالب ، الثالث فهو المستفید والذي یقبض قیمة التعویضأمایدفع تعویض في حالة تحقق الضرر 
ویتوفر عقد التامین على مبلغ التامین والخطر ، في حالة التامین على الحیاةإالد یكون المؤمن له هو المستفی

فتلجا ، یصعب علیها مواجهة المخاطر الكبیرةومن خالل قیامها بنشاطها ، قسط التامین وتعهد، المؤمن ضده
ا وتفادیا لعدم الوفاء حتى ال تتأثر سمعتها في السوق ومكانته، إلى إبرام عقود إعادة التامین والتامین المشترك

وتعمل جاهدة للمحافظة على تحقق توازن ، بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده
.ومصاریفهابین إیراداتها
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: تمهید
تلعب المؤسسات المالیة دورا هاما في توطید أواصر االستقرار والتقدم االقتصادي واالجتماعي في 
حتمیا المجتمعات خاصة الحدیثة منها وتعد شركات التامین إحدى صور هذه المؤسسات التي كان ظهورها أمرا 
لتقوم بمهمة ترویج فكرة التامین العبة في ذلك دور المنظم لضمان االستقرار وبعث الطمأنینة ووسیط بین 

المؤمن لهم ومختلف المؤسسات االقتصادیة ،فهي تعتبر احد مكونات النظام المالي في أي دولة تقوم بتحصیل 
حیث تلعب شركات .م ضد أخطار معینة لحمایتهم  وتعویضه) المشتركین(أقساط التامین من المؤمن لهم 

التامین دور الوسیط في قبولها لألموال المقدمة من طرف المؤمن لهم لتعید استثمارها بدال عنهم ،وفي النهایة 
یحصل المستفیدین على قیمة أو مبلغ التامین ،وهي عبارة عن األقساط المتجمعة مضافا إلیها بعض العوائد 

.مالیة بین المؤمن والمؤمن لهركةوهذه العملیة تعبر عن ح
لى االقتصاد وللتعرف على هذه الشركات أكثر سنتطرق في هذا الفصل إلى إبراز دور واثر شركات التامین ع

:من خالل مبحثین هما
ماهیة شركات التامین :المبحث األول
دور شركات التامین في االقتصاد الوطني :المبحث الثاني
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مین أماهیة شركات الت:األولالمبحث 
ا تتلقاه من أموال من المؤمن شركات التامین هي شركات مالیة تقدم خدمة التامین لمن یطلبها مقابل م

وهي كذلك شركات تستعمل كوسیط یقبل األموال التي تتمثل في األقساط التي یقدمها المؤمن لهم ثم یعید ،لهم
.ثمارها لهم مقابل عائداست

مینأمفهوم شركات الت:األولالمطلب 
:لمقدمة لشركات التامین نذكر منهالقد اختلفت التعاریف ا

ثم تعید استثمارها نیابة عنهم مقابل ،األقساط التي یقدمها المؤمن لهمهي وسیط یقبل األموال التي تتمثل في -1
المتوقع دفعها واألقساط المطلوب عائد ،وبالتالي یمكنها أن تحقق قدرا من األرباح المتعلقة بالتعویضات 

1.تحصیلها

هي منشاة تجاریة تهدف لتحقیق الربح، حیث تقوم هذه الشركة أو المنشاة بتجمیع األقساط من المؤمن لهم -2
ین والمستفیدواستثمارها في أوجه استثماریة مضمونة بغرض توفیر األموال الالزمة لدفع التعویضات للمؤمن لهم

2.وتغطیة نفقات مزاولة النشاط التأمیني وتحقیق ربح مناسبالمؤمن علیهاعند تحقق المخاطر 

مؤسسة مالیة تقوم بتوفیر التامین لألفراد والمشروعات من :لشمري على أنها حمد اأوقد عرفها الدكتور ناظم  -3
وتعد شركات ت المالیة لهذه الجهات المتضررة،المخاطر والخسائر التي یمكن أن تتعرض لها بدافع التعویضا

التامین ذات أهمیة كبیرة في تجمیع الموارد المالیة من أقساط التامین ،وتستخدم هذه الموارد في إقراض مختلف 
3.الفرق بین نشاطها الدائن والمدینوتحقق أرباحها عن طریق ،لمشاریع التي تكون بحاجة للتمویلا

قدم الخدمة مین تأتمارس دورا مزدوجا ،فهي شركة للتكما یمكن تعریفها بأنها نوع من المؤسسات المالیة التي - 4
استثمارها في مقابل كما أنها تقوم بتحصیل األموال من المؤمن لهم في شكل أقساط لتعید ،التأمینیة لمن یطلبها

4.تحقیق عوائده

.127ص،2000لدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،ا،"المالأسواق"بد الغفار حنفي ،ع1
.86ص،1986،بیروت،دار النهضة العربیة،"المالیةالمنشآتمحاسبة"حمد بسیوني شحاتة ،أ،حمد نورأ2
.161ص،1995مدیریة دار الكتب،،"والمصاریفلنقودا"ناظم محمد الشمري،3
.397ص،1999،اإلسكندریة،المعارفمنشأةتوزیع ،"المالیةوالمنشآتاألسواقإدارة"،هنیديإبراهیممنیر 4
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ئر قد التامین والذي یتعهد بدفع مبلغ أو قیمة التعویض عن الخساإن شركة التامین هي الطرف األول في ع-5
على قسط التامین الوحید أو مجموعة األقساط والتي تدفع في شكل منتظم مقابل حصوله،المادیة المحققة

1.والتي تقل في مجموعها نسبیا عن مبلغ التامین المقرر

أنواع شركات التامین :المطلب الثاني 
:إلىیمكن تقسیم شركات التامین إلى عدة أنواع ونحن اعتمدنا تقسیمها 

األشكال القانونیة لشركات التامین :الفرع األول
:إلىتصنف شركات التامین وفقا لهذا الشكل 

شركات األسهم في ید حملة األسهم العادیة ،الذین تكون الملكیة في شركات المساهمة أو:شركات المساهمة- 1
ویضع الخطة التأمینیة واالستثماریة للشركة ،تولى تسییر الشركة وتصریف أمورهامجلس اإلدارة الذي ییختارون

ویشرف على تنفیذها ،وللمساهمین الحق في الربح الصافي الذي تحققه حیث تقوم هذه الشركة بحمایة المؤمن 
نوع من الشركات یتمیز بكبر رأس أن هذا ال،مة عند وقوع المخاطر المؤمن منهالهم ودفع التعویضات الالز 

2.راجع للعدد الكبیر من المساهمینمالها وهذا

إذ تحل ،امهتصدر أسهذه الشركات تشبه إلى حد كبیر شركات االستثمار ،فهي ال:شركات الصنادیق- 2
عائدات حیث أن ،مینألخبراء متخصصین في مجال التأما إدارتها فتوكل،مین المكتتب فیهاأحلها وثائق التم

3.التامین مقارنة بشركات المساهمةي تغطي ارتفاع تكلفةهاستثماراتها لها تأثیر كبیر ف

لواحدة ،أو یعملون لدى یقصد بها الجمعیة المؤلفة من أشخاص تجمعهم روابط المهنة ا:الجمعیات التعاونیة3-
إذ أنها ،لناس تربطهم رابطة واحدةوهذه الجمعیات تقوم على أساس فكرة التعاون بین جماعة من ا،مشغل واحد

4.سدادهوتحدد مسؤولیة كل عضو وفق قیمة اشتراك كل عضو المحدد والمطلوب ،تنشا برأسمال غیر محدود

فتقوم الدولة بدور ،أخطار الحرب والزالزل والبراكینیمكن للحكومات أن تتدخل لتغطیة:الحكومة كمؤمن- 4
إصالحوالهدف هو ،لعمل إلحدى هیئات التامین األخرىسها أو بإسناد هذا االمؤمن إذ تقوم بدورها التأمیني بنف

5.وحمایة األفراد من العجز والفقروتوزیع المداخل بعدالة،اجتماعي

.76ص ، مرجع سبق ذكره،عبد النبي حمودةإبراهیم،مختار محمد الهانسي1
.406-405ص ص،مرجع سبق ذكره،هنیديإبراهیممنیر 2
.127ص،مرجع سبق ذكره،حنفي عبد الغفار3
.5ص،1994،بیروت،دار النهضة العربیة،"التامینشركاتمحاسبة"،خیرت ضیف4
.86سبق ذكره ،صمرجع ،النبي حمودةإبراهیم،محمد مختار الهانسي5
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:   میناألشكال الفنیة لشركات التأ:الفرع الثاني
:تنقسم شركات التامین وفقا للشكل الفني إلى 

تمثل شركات التامین على الحیاة احد مكونات النظام المالي في أي دولة :التامین على الحیاةشركات - 1
التامین من المؤمن لهم وهم أصحاب وثائق التامین لحمایتهم ضد أقساطفهي بمثابة وسیط مالي تقوم بتحصیل 

المخاطر الناشئة عن الوفاة أو العجز أو الشیخوخة ،وفي نفس الوقت تقوم هذه الشركات بإقراض هذه المبالغ 
إلى مؤسسات األعمال األخرى العاملة في المجتمع ،كما قد تقوم بإقراض جزء من هذه األموال للمؤمن لهم 

ن أقساط التامین المدفوعة ومن ثم فان شركات التامین على الحیاة تقوم بتجمیع األموال من خال أقساط بضما
عادة ضخها إلى سوق رأس الم ٕ 1.الالتامین وا

ین عادة ما یقصد بشركات التامین العام كافة الشركات التي تقدم مختلف أنواع التام:امشركات التامین الع- 2
وهكذا ینحصر التامین العام في التامین على الممتلكات والمسؤولیة المدنیة اتجاه ،الحیاةالعام عدا التامین على

التي األخطارمین الممتلكات أخطار الحریق والسرقة ،وتامین النقل بأنواعه یغطي أالغیر ،وعادة ما یعطي ت
تتعرض لها البضاعة المشحونة أما وثائق المسؤولیة المدنیة فمن أمثلتها التامین ضد حوادث السیارات ،حیث 

2.ممتلكاتهمأوین للتعویض عن الخسائر التي لحقت بالغیر یدفع مبلغ التام

التامین أن تقوم عملیات التامین على فكرة توزیع المخاطر وقد یطلب من شركات:شركات إعادة التامین- 3
ب من العملیات التي تتعاقد تؤمن لعمالئها بما یزید على طاقتها فتقوم شركة التامین باالحتفاظ لنفسها بجزء مناس

ثم تحول الباقي إلى شركة أو عدة شركات تامین أخرى وبالتالي توزع الخطر على عدة مؤمنین ویطلق ،علیها
ة التامین األولى بالمؤمن المباشر بینما تلقب الشركة التي أعید تسمى شرك3.على هذه العملیة بإعادة التامین 

ات التامین ال ویالحظ أن عملیة إعادة التامین هي عملیة داخلیة بین شرك.لدیها التامین بشركة إعادة التامین 
لمؤمن حتى ولو لم یحصل ا،ؤمن لهالمإلىولذلك فان المؤمن المباشر یلتزم بدفع تعویض ،دخل للمؤمن له بها

وذلك الن المؤمن له ال ،في الخطر الذي قبلت التامین علیهالمباشر من الشركة المتنازل لها على قیمة نصیبها 
4.یدخل  طرفا في عقد إعادة التامین

.186ص،1999،اإلسكندریة،الدار الجامعیة،"المالأسواق"،قریا قصرسمیة 1
.405ص،مرجع سبق ذكره،هنیديإبراهیممنیر 2
.148ص،مرجع سبق ذكره، قصقریارسمیة 3
.148ص،نفس المرجع4
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نوع وفي األخیر نستنتج أن الشكل الذي یتخذه المؤمن یختلف باختالف طرق إجراء التامین وباختالف 
.شركات التامین على الحیاة هي األكثر فعالیة ألنها تعبر عن االدخار وتعتبر ،التامین

وظائف شركات التامین :المطلب الثالث
:تتجلى وظائف شركات التامین فیما یلي 

مین ضده أه من المؤمن نظیر الخطر الواجب تتهتم وظیفة التسعیر بمعرفة القسط الواجب دفع: التسعیر- 1
وبالتالي هذه الوظیفة تضع سعر لكل نوع من أنواع التأمینات المختلفة یتناسب مع درجة واحتمال تحقق الخطر 

الخطر المؤمن ضده حیث یقوم بدراسة اإلحصائیات الخاصة أو،ومبلغ التامین والظروف المحیطة بالشيء 
بالوالدات والوفیات واألمراض والحوادث بناءا على هذه المعلومات وباإلضافة إلى المعلومات التي تقوم بتجمیعها 
من مؤسسات رسمیة وخاصة تقوم بتحدید واحتساب أسعار التأمینات المختلفة ویجب أن یكون سعر التامین كافیا 

1.غطیة الخطر المؤمن ضده وان یدیر بعض الربح من وراءهلت

مین بما أجب السیاسة التي تحددها شركة التتهتم هذه الوظیفة باختیار وتبویب طالبي التامین بمو :االكتتاب- 2
وبذلك تقوم رعیة من وثائق التامین المختلفة، ویهدف االكتتاب إلى تجمیع محفظة ف،یحقق أهدافها وغایاتها

ة من خالل هذه الوظیفة بقبول طلبات إصدار الوثائق المتوقع أن ینتج عنها أرباح وترفض الطلبات التي الشرك
وقد ،تتماشى مع غایات الشركةبوتقوم اإلدارة العلیا بالشركة بوضع سیاسة واضحة لالكتتا،ینتج عنها خسائر

الحصول أوقلیلة أرباحتكون هذه السیاسة الحصول على عدد كبیر من عقود التامین المختلفة والتي تعطي 
.التامین والتي تعطي اربحا كبیرعلى عدد قلیل من عقود

طلب التامین :أهمهاوتحصل شركة التامین عن المعلومات الالزمة لعملیة االكتتاب من مصادر عدیدة ،
الشركة لالستعالم عن مصادر خارجیة كالمركز المالي ،الفحوصات الطبیة في حالة التامین على تقریر مندوب 

2.المرض أوالحیاة 

یعني اإلنتاج كل ما یتعلق بالمبیعات والنشاطات التسویقیة التي تقوم بها شركات التامین والتي :اإلنتاج- 3
المختصة في تامین الممتلكات والمسؤولیة توجد دوائر تتمثل في الخدمة التأمینیة ،فعلى سبیل المثال في شركات

تسویق تحتوي على موظفین عادیون باإلضافة إلى موظفین فنیین على درجة عالیة من الخبرة في مجاالت 
التامین المختلفة ،حیث یقومون مثال بشرح برنامج تامین جدید للمؤمن لهم ،كما تقوم شركات التامین عامة 

وتقییم الدور الذي تحتله في سوق التامین ،التسویقیة كتطویر فلسفة التسویقلنشاطاتبمجموعة واسعة من ا

.158-157ص ص،2007،األردن،والتوزیعدار حامد للنشر ،"مینأالخطر والتإدارة"،عزمي سالم أسامة1
.158- 157ص ،مجع سبق ذكره،أسامة عزمي سالم 2



مدخل لشركات التامینالثانيالفصل 

28

،ووضع خطط لإلنتاج قصیرة وطویلة األجل ،كما تقوم بتطویر برنامج تأمینیة جدیدة لتلبیة حاجات المستهلكین 
جدیدة من عن الوسائل التأمینیة العالنإیات جدیدة للتسویق باإلضافة إلى والمؤسسات التجاریة ووضع استراتیج

1.وسائل اإلعالم المختلفة

فانه سیتوافر لدى شركة التامین التأمینیةفي بدایة العملیة كون أقساط التامین یتم تجمیعها:والتمویلاالستثمار 
أنعلى الشركة أنإذالحیاة تأمیناتاالستثمار والتمویل برمتها في أهمیةترد استثمارها،مبالغ ضخمة یمكن 

2.الكافیةوضرورة توفیر الضمانات لحملة وثائق التامین ولكثافة السیولة أكیداكافیة وضمانا أرباحاتحقق 

اقدر على تحمل هذا الخطر أخرىجهة إلىالتامین نقل جزء من الخطر بإعادةویقصد :التامینإعادة- 5
أنإالالتامین هو عقد یشبه عقد التامین ،إعادةوعقد ،التامینإعادةوغالبا ما تكون هذه الجهة هي شركات 

3.تكون مختلفةأطرافه

ومنها التسویق التأمینیةتعتمد شركات النامین قنوات متعددة لتسویق خدماتها :النشاط التسویقيإدارة- 7
والتسویق الناتج األخرىالتسویق من خالل شركات التامین أسلوبالمباشر والوكالء والمنتجون وكذلك اعتماد 

الزبائن المحتملین إلىیشتمل على تقدیم تشكیالت متنوعة وجذابة لوثائق التامین والوصول إنماالتأمینیةللخدمة 
4.تكلفة ممكنةبأقل

یرتبط قسط التامین ارتباطا وثیقا بعمل الخبیر المتخصص في تقدیر :تحدید احتماالت الخطر أنشطة- 7
التي یغطیها التامین ویعتمد في ذلك على الدراسة التاریخیة لمعدالت وقوع المخاطر األخطاراحتماالت وقوع 

تغییر في تلك المعدالت إحداثفي تأثیریتم توقعه من متغیرات یكون لها جانب ماإلىالمؤمن ضدها وذلك 
.مستقبال

ي ظة استثماراتها أاتها ومكونات محفعناصر موجدإدارةوتمثل :األموالالموجودات ومصادر إدارة- 8
من حیث كلفتها ومكوناتها األموال،وكذلك دراسة وتحلیل مصادر األموالالمجاالت التي یتم بها توظیف 

5.والمرونة التي تتوفر فیها 

.72ص،2006،األردن،والتوزیعدار كنوز المعرفة،"التامین والخطرإدارة"،بصینيیزید منیر - 1
دارةالتامین "محمد رفیق المصري ،2 ٕ .90ص،2009،دار زهران للنشر والتوزیع،"الخطروا
.163ص،مرجع سبق ذكره، شقیري نوري موسى،عزمي سالمأسامة3
.195- 194صص،مرجع سبق ذكره،مؤبد عبد الرحمان الدوري،فالح حسن الحسیني4
.195ص ، نفس المرجع5
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مؤمن ،ویعد المحاسب التقاریر المالیة أليقسم المحاسبة مسؤول عن عملیات المحاسبة المالیة :المحاسبة - 9
ویتتبع اثر مالیین الدوالرات التي تخرج ، بالتفصیل ،ویحلل العملیات المالیة في الشركةویوضح المیزانیات 

التقاریر الدوریة بالتعامل مع دخل القسط ،مصروفات التشغیل إعدادشركة نموذجیة كل عام ،ویتم أليتدخل أو 
1.الستثمار وكوبونات حاملي الوثائق،والمطالبات ودخل ا

باألمالكیستخدم الحاملون في االكتتاب المتقدم والتخطیط للتصرف ،التامین على الحیاةففي:القانونیة-10
.للجمهورالحاملون الصیاغة القانونیة وشروط الوثیقة الجدیدة قبل بیعهاأیضاویضع 

الخطر ،ویقدم مؤمنو الممتلكات إدارةالتحكم في الخسارة هو جزء مهم في :خدمات التحكم في الخسارة -11
نظام ،المبكراإلنذارنظامإرشاداتوتشمل هذه الخدمات ،ج خدمات عدیدة للتحكم في الخسارةالمسؤولیة نموذو 
.الخ ...والصحة المهنیة واألمان،رانلرشاشات التلقائیة ،منع النیا

في طریق اإلسراعوذلك عن،مینأساب اآللي ثورة في صناعة التلقد احدث استخدام الح:تشغیل البیانات-13
.مینأصناعة الت

دور شركات التامین في االقتصاد الوطني :المبحث الثاني
المصلحة العامة وذلك من خالل كسب األفراد للطمأنینة تامین إلى جانب المصلحة الفردیة تراعي شركة ال

لك من إضافة إلى ذلك فان شركة التامین تعمل على تقویة االقتصاد الوطني وبالتالي تصبح عامل إنتاج وذ
.لتالي على المرد ودیة االقتصادیةخالل المحافظة على وسائل اإلنتاج األخرى وبا

تلعب شركة التامین في االقتصاد دورا دینامیكیا ذلك من خالل تقدیم الضمانات لرأس المال والعمل 
.خسارة سواء كانت جزئیة أو كلیةستمراریتها بتوفیر كفالة التعویض عما قد یتعرض له منال

:میناالقتصادي واالجتماعي لشركة التأالدور:المطلب األول
االستقرار االجتماعي ألفراد المجتمع عن طریق توفیر عوامل األمان مین دور عظیم في تحقیقألشركة الت

عویض المستأمن عما یصیبه االجتماعي هو حصیلة االستقرار االقتصادي الناتج عن تواالطمئنان، واالستقرار
:التالیةمن أضرار ویمكن تحدید أهمیة التامین من خالل العناصر 

:خاللیعمل التامین على التنمیة اقتصادیا من :االقتصاديالدور :األولالفرع 

819- 818صص ،2006دار المریخ للنشر ،،"مینأالخطر والتإدارةمبادئ "،محمد مهديإبراهیم،محمد توفیق البلقیني1
.
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یعمل التامین على تجمیع كتلة معتبرة من األموال بواسطة االحتیاطات التي :تمویل المشروعات االقتصادیة -1
فتلجأاألولىنتیجة إتباع طریقة القسط المتساوي والذي یزید عن تكلفة الحمایة التأمینیة في السنوات تنشأ

1.واستثماره لسد العجز في السنوات األخیرة األولىحتجاز الجزء الزائد في السنوات اإلىشركات التامین 

وجود التامین یشجع على القیام بالمشروعات المختلفة :بالمشروعات االقتصادیة المختلفةتشجیع القیام- 2
المستثمرة فیها نتیجة األموالهذه المشرعات بسبب الخوف من ضیاع إنشاءحیث لم یعد هناك مجال للتردد في 

2.الحریق والسرقةالبحتة مثلطاراألختحقق الكثیر من 

تحقق أناستثماریة متعدد یمكن ألنشطةالمواد المالیة تعمل شركة التامین على توفیر:توفیر الموارد المالیة- 3
تاریخ استحقاق إلىالتامین أقساطحیث تملك فترة زمنیة قد تكون طویلة بین تجمیع ،من خاللها عوائد مجزیة

وهذه الفترة الزمنیة تمثل فرصة للشركة لكي ،الدفعات المستحقة على الشركةأوالتعویضات أيمین أمبلغ الت
لألفرادالمالیة وكذلك قدرة هذه الشركات على منح قروض األوراقفي شراء األقساطتوظف هذه الحصیلة من 

3.أنشطتهملتمویل والمنشآت

مما لآلخرینوضمانها اإلنتاجیةاألفرادتقوم شركات التامین بالحفاظ على حیاة :اإلنتاجیةزیادة الكفاءة - 4
والعاملین في كافة القطاعات االقتصادیة وهذا بدوره یؤدي األعمالأصحابفي نفوس الطمأنینةبث إلىیؤدي 

4.ملین وبالتالي استقرار المشروعاتوالعااألعماللدى رجال اإلنتاجیةزیادة الكفاءة إلى

جمیعها رصیدا االدخار القدیمة نتیجة تأوعیةتعتبر شركات التامین وعاءا هاما من :األموالتكوین رؤوس - 5
في االستثمارات األموالواالشتراكات التي یقوم بسدادها المؤمن لهم وتستخدم هذه األقساطا من مجموع ضخم

5.كن من دفع التعویضات في المستقبللتتم) قصیرة وطویلة(

تضرر مصنعه مثال إذاشركة التامین بتعویض المؤمن له یتم ذلك من خالل قیام:الثروة المستغلةحفظ - 6
حتى خالل أوهذه المشاریع تنفیذالجهات التي تطلبها سواء قبل إلىشركة التامین قد تقدم النصح والمشورة 

:الل خبرتها بهذا المجالیئات من خوالهاألفرادتزود أنشركة التامین فبإمكانهذه المشاریع إدارة
.المقاومة لخطر الحریقاإلنشائیةالمواد بأفضل- 

.114ص،2009،األردن،الیاروزي العلمیة للنشر والتوزیعدار ،السیفوإسماعیلولید ،بكرأبوعید احمد 1
.113ص، نفس المرجع2
.190ص،"إدارة الخطر والتأمین"،مؤید عبد الرحمان،فالح حسن الحسیني3
دارةالتمویل "،عبد الوهاب یوسف احمد4 ٕ .198ص،2008،األردنعمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع،"المؤسسات المالیةوا
.198، صنفس المرجع5
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.مصنع مالمنشأتاألمثلالتخطیط 
1.الخ...تجاري ما وكیف یمكن تفادیها أوالعمل في قطاع صناعي إصاباتأسباب- 

األخرىین بدور مماثل للدور الذي تقوم به المنشات المالیة أمتقوم شركات الت:تنمیة وتشجیع االدخار- 
أقساطوهل وثیقة التامین لمدى الحیاة خیر مثال على ذلك ،حیث یبقى المؤمن له یدفع ،كالمصارف التجاریة

ذاالتامین حتى الوفاة ،بعدما یحصل المستفید على مبلغ التامین المحدد في الوثیقة ، ٕ ما حدث الوفاة في وقت وا
حدثت الوفاة في إذاأما،تامین ضد الوفاةأمرهیصبح التامین في حقیقة بكر لما توقعته شركة التامین ،حینئذم

2.من كونه نوعا من التامینأكثرالتاریخ الذي توقعته الشركة ، عندئذ یصبح التامین نوع من االستثمار 

وزیادة األسعاریمثل االئتمان في عصرنا الحالي عصب الحیاة االقتصادیة ،فاالرتفاع في :تدعیم االئتمان
یقدم أنمتطلبات الفرد وظهور الكثیر من السلع المعمرة الفعالیة الثمن ،اوجب على البائع في حاالت كثیرة 

على مقدرة المشتري سلعته في نظیر جزء ضئیل من الثمن فقط وتقسیط الباقي ،وحصوله على مستحقاته قائمة
في الحصول على دخله ،ویقدم  تامین االئتمان خدمة خلیلة استقرارهعلى الدفع والتي تتوقف بدورها على 

3.كاملةللمقرضین والبائعین بالتقسیط وذلك من خالل ضمان حصولهم على مستحقاتهم

:الدور االجتماعي:الفرع الثاني 
في نفوس المؤمن لهم والطمأنینةباألمانالتامین یساهم بقدر كبیر في بث الشعور :والطمأنینةاألمانتوفیر- 1

التي تصیبهم في األخطاروذلك عن طریق تقلیل الشعور بالخوف لدیهم فالتامین یقدم الحمایة للمؤمن لهم ضد 
بصورة أوجتماعیة االالتأمیناتعن طریق إجباریةمسؤولیاتهم المدنیة سواء بصورة أوممتلكاتهم أوأشخاصهم

4.الخاصة التأمیناتاختیاریة عن طریق 

تمثل شركات التامین احد القطاعات االقتصادیة الهامة التي تستقطب عدد كبیر من :خلق فرص عمل - 2
5.اإلنتاجالعاملة ومن ثم تقلل من البطالة وتزید من األیدي

االجتماعیة الوسیلة العملیة لمواجهة الخسائر التأمیناتتقدم نظم :تقدیم الحلول لبعض المشاكل االجتماعیة - 3
تدخل الحكومات لغرض التامین یكن التقاعد ،ولمأو الوفاة أوالمالیة المترتبة على انقطاع الدخل نتیجة العجز 

.92صمرجع سبق ذكره ،،شقیري نوري موسى،عزمي سالمأسامة1
.191-190ص صمرجع سبق ذكره ،مؤید عبد الرحمان،فالح حسن الحسیني- 2
.16ص،مرجع سبق ذكره،السیفوإسماعیلولید ،بكرأبوعید احمد - 3
.197ص،مرجع سبق ذكره،یوسف احمدالوهابعبد - 4
.198ص،نفس المرجع- 5
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نظام التامین لحل تلك المشاكل االجتماعیة المتعلقة بفقد الدخل بأفضلیةاعترافا إالإجباریااالجتماعي وجعله 
األفرادللدخل لدى كثیر من األساسيرثل المصدأو الذهني والذي یمالناتج عن المجهود الجسماني العضلي 

على التعویض المتضرروسیلة لضمان حصول أفضل،وفي مجال المسؤولیة المدینة یقدم نظام التامین 
1.المستحق له

شركة التامین بحكم خبرتها الخاصة أنیهدف تقلیل الخسائر وتحقیق وقوع الخطر :واألبحاثالدراسات إعداد- 4
العالمیة یتوفر لها رصید واألسواقفي السوق المحلي األخرىوبحكم اتصالها بالشركات األخطارفي مواجهة 

التي تفید جمهور المؤمن لهم للتعرف على واإلحصائیاتهائل من المعرفة والخبرة یمكنها من تقدیم الدراسات 
2.حدودها الدنیاإلىتقلیل الخسائر أوانجح الوسائل لمنع 

اإلشعاعاتأخطارفیما قد یتعرضون له من األفرادیعتبر التامین عامال هاما تعتمد علیه الدولة من حمایة - 5
تامین تتوالها الدولة نفسها وتلعب دور اجتماعي فهي كلها طرق واألعاصیروالحروب والزالزل والفیضانات 
.األخطارعظیم في التعویض مثل هذه 

لشراكات التامین األخرىدور المتغیرات االقتصادیة :المطلب الثاني 
3:متغیرات االقتصادیة وذلك من خاللعلى الالتأثیرتلعب شركة التامین دورا كبیرا في 

:میزان المدفوعات - والأ
میزان المدفوعات لبلد ما ،هو عبارة عن كشف محاسبي لجمیع المعامالت االقتصادیة والمالیة التي تتم 

السلطات عن وضعیة المركز المالي إبالغعلى أساساخالل فترة معینة بین المقیمین وغیر المقیمین فهو یعمل 
سجل خلل ماإذاكان متوازنا ،بینما إذااألجنبیةلهذا البلد ،فبذلك یعزز قیمة العملة الوطنیة بین العمالت 

.العملیة المحلیة إضعافعجزا فان هذا یساهم في أو
وتسجل فیه عملیات األموالمین بندا من بنود میزان المدفوعات وبالتحدید في میزان حركة رؤوس أیمثل الت

:متعددة نذكر منها 
.بموجب االتفاقیات المبرمة مع شركات التامین في الخارج ةالوطنیالتامین التي تحولها الشركات إعادةأقساط- 
.مین أالمالیة لشركات التاألصولعند تسیر محفظة - 

.117ص،مرجع سبق ذكره، السیفوإسماعیلولید ،بكرأبوعید احمد 1
.78ص،مرجع سبق ذكره،مختار محمود الهانسي2
رسالة "االقتصادیةاإلصالحاتدراسة لحالة التامین في الجزائر في ظل ،ط التامین في التنمیة االقتصادیةدور نشا"،اقسام نوال3
.15ص،2001،اد وعلوم التسییر ،جامعة الجزائركلیة االقتص،جستیرما
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.التامین في الخارج إعادةالعملیات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات - 
مراكز إلىلتي تنتسب في السوق المحلیة وااألجنبیةتحویل احتیاطي التامین الناتج عن فروع الشركات - 

.رئیسیة في الخارج 
معید ي (علیها القبلتینالتامین ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة لدى إعادةینتج عن عملیة تصدیر 

إنمن العملیة الصعبة ،موجود اتهمتخفیض إلىوبالعكس تؤدي عملیة تسویة المتضررین ) الخارج إلىالتامین 
الواردة األموال،الذي یمثل الفرق بین التأمینیةالتامین في میزان المدفوعات یرتبط برصید العملیات تأثیر

الناتجة المقبوضانارتفاع حصیلة إلىالصادرة ،یؤدي قرار تخفیض العملة لبلد ما في میدان التامین واألموال
التنازل أيؤدي ارتفاع حجم المدفوعات ،یأخرىعن عملیات التامین المصدرة نحو الخارج من جهة ومن جهة 

.الخارج إلىاألموالتسرب رؤوس إلىغیر مقیمة یؤدي األجنبیةعن عملیات التامین لشركات 
ن كالرفع م(الدولة في هذه الحالة فرض قیود على هیئات التامین المحلیة إلیهاالتي تلجا اإلجراءاتومن 

على وجود سوق تامین وطنیة اإلجراءلكن في المقابل یتوقف نجاح مثل هذا ) نسبة االحتفاظ لدى هذه الشركات
الخارج تناسبا إلىلألموالفي الداخل وبصفة عامة یتناسب حجم التدفق الطبیعي أموالهااستثمار إلعادةمتطورة 

.عكسیا مع درجة نمو صناعة التامین المحلیة 
1.التضخم:ثانیا

د المتداولة الحد من خلق الضغوط التضخمیة التي تسببها زیادة كمیة النقو یلعب التامین دورا مهما في 
:ونلخص ذلك في نقطتین

.ستنفق على سلع وخدمات استهالكیةكانتأموالحجز إلىعلى طلب التامین حتما اإلقبالیؤدي - 
من وسائل التحكم في التضخم زیادة حجم العرض من السلع والخدمات والتي توازي ارتفاع حجم الطلب إن- 

مما یزید ،لیعاد استثمارها في مشاریع منتجةوبالتالي یعمل التامین على توفیر حصیلة معتبرة من الموارد المالیة 
.زن مابین العرض والطلبمن حجم السلع والخدمات المعروضة في السوق والتي في النهایة توا

:الدخل الوطن:ثالثا 
التامین للفرد أقساطمابین مبلغ ) النسبیة(التامین في اقتصاد البالد ،علنیا دراسة العالقة أهمیةلمعرفة 

.الواحد والناتج الوطني الخام لسنة معینة 
تكون هذه العالقة مهمة ،مرتفعان نسبیاناتج الوطني الخام یكون الدخل المتاح والأینفي البلدان المتقدمة 

.ستكون هذه النسبة غیر معتبرة أینوالعكس ما نجده في دول العالم الثالث 

.15صزیاد رمضان، مرجع سابق، - 1
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:مساهمة التامین في الدخل الوطنيتؤخذ بعین االعتبار لتقییمأخرىهناك عوامل 
:وتتمثل في:المساهمة الكمیة-أ
.او المستفیدین من عقود التامینع مبالغ تامین للمؤمن لهمحقن مباشر للموارد في االقتصاد الوطني بفضل دف- 
بما فیها (االقتصاد الوطني بأموال وذلك من خالل تموین مؤسسات خاصة أو حكومیة بالسلع والخدمات تزوید- 

...).حقوق االعتماد ،العموالت المدفوعة ،توزیع األرباح على المساهمین ،مشتریات مكتبیة ،نفقات المحاسبة
.یر رؤوس أموال الستثمار ها في مشاریع مختلفة توف- 
:عوامل أخرى غیر قابلة للوزن - ب

االستثمار حیث أن تسهیل منح االئتمان هو الذي ،تشجیع مكتبي التامین على االدخاربها یعمل التامین على 
.یلعب دورا تقریریا في التنمیة االقتصادیة ،وتطویر قطاع النقل 

مین أصادیة واالجتماعیة على شركات التاالقتاألوضاعتأثیر:المطلب الثالث
وكذا على فعالیتها في تقدیم ،على شركات التامینأثاراالقتصادیة واالجتماعیة السائدة لألوضاعإن
ومنها ما یؤثر بالسلب ،وفیما یلي سنتناول بعض النقاط الهامة في باال جاب،فمنها ما یؤثر التأمینیةالخدمات 

.هذا المجال 
فيوالسیاسياالقتصاديالمالياالستقرار إن:قرار المالي واالقتصادي والسیاسيحالة االست:األولالفرع 

تخلق نوعا ألنهاالحیاة،التامین على ،وخاصة بأنواعهدة على ازدهار التامین الدولة یعتبر من العوامل المساع
النشاط فيیزید بأنواعهاالستقرار أنكما ،بمرور الزمنتتأثرن القوة الشرائیة لنقودهم لن أباألفرادفيمن الثقة 

ى زیادة الطلب على خدمات ایجابیة علأثارالخارجیة مما ینتج عنه أوكالتجارة سواء الداخلیة االقتصادي
1.مینأالت

:التضخمیةواألزماتقتصادیة و حالة الركود التقلبات اال:الثانيالفرع 
ونمیز بین حالتین،حالة الكساد ،أنواعهابكافة التأمینیةبیة على الخدمات سلأثاراألوضاعنتج عن هذه 

2.التضخمحالةو 

:حالت الكساد- 1
أو ،األقساطانخفاض حجم مبیعات شركات التامین و ذلك بسبب تعذر بعض المؤمن لهم عن سداد 

شان شراء وثائق التامین فيبعض العمالء المحتملین عن خططهم تراجع 

.106،صمرجع سبق ذكره زیاد رمضان ،1
.106منیر ابراهیم هنیدي ،مرجع سبق ذكره ،ص2
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ربما قیمة السندات أوانخفاض القیمة السوقیة االستثمارات وهذا راجع للتوقف عن سداد فوائد السندات - 
محتمل وفى مثل هذه أمراالشركات یكون أرباحنخفاض ض في عائد السهم العادیة نتیجة اذاتها،كذلك االنخفا

المال وتنخفض معها القیمة السوقیة رأسسوق فياألسعارتنخفض مستویات الظروف
.مینأة االستثماریة لشركة التظفمحلمكونات ال

محاولة المؤمن لهم الحصول على دخل فيزیادة مخاطر تصفیة الوثائق ومخاطر االقتراض وذلك - 
.عن انخفاض القیمة الشرائیة للنقودأونجم عن الكساد الذيیعرضهم عن انخفاض الدخل 

:حالة التضخم- 2
معدل فيحدوث ارتفاع أوفقد یكون راجع لحدوث كارثة معنیة ،حجم التعویضات كما هو متوقعزیادة- 

التعویضات وقیمةلألخطارالحقیقيتقدیم الحجم فيحدوث خطا إلىالتضخم،كما قدا یرجع 
أنأساسعلى عن شراء وثائق التامین على الحیاة،األفرادإحجاممین وذلك بسب أالتانخفاض حم شركات - 

كالبنوك مثال،من األخرىالمالیة المؤسساتمن خالل األمینأقساطمن قیمة االدخاريیعادل الشق استثمار ما
یمكن للمؤمن له التيالمستثمر بدرجة اكبر،مقارنة بالقیمة النقدیة لوثیقة التامین األصلیزید ن قیمة  أنشانه 

.من قسط التامیناالدخاريمعدل فائدة متواضع على الشق أساسعادة ما تحسب على التيالحصول علیها و
وتنخفض القیمة السوقیة االستثمار ففى فترات التضخم ترتفع معدالت الفوائدالقیمةفينخفاض المحتمل اال- 

العادیة ،فان العائد األسهمالممتازة والسندات ،وحتى األسهمالمالیة ذات العائد الثابت من األوراقالسوقیة 
.التضخم مما یترتب علیه انخفاض فى قیمتها السوقیةمواجهاتالمتولد عنها قد ینخفض  مع 

ضخم مما ینجم عنه مخاطر تصفیة الوثائق الوثائق وكذا معدالت االقتراض تزداد خالل فترات التإلغاء- 
.ومخاطر االقتراض

:حالة البطالة
الدولة القیام بعملیة ضد البطالة أوالقتصادیة یقتضى على مؤسسات التامین الحمایة العمال من الخسائر
تسریحهم ،فبواسطة التامین للدخل عندما یتعطلون عن العمل مؤقتا نتیجةأساسیةحیث یتم التوفیر للعمال حمایة 

1.دةالشأوقاتفيمسرحین على استهالكهم لعمال الیتم حفاظ ا

،1999مصر،،للترجمة والنشرمركز االھرام،"جنون العولمة"،لوبرت ج شابیرو،، زلورات إلیتانبیرتلسجاري 1
..170-169ص
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ضد البطالة تنخفض بزیادة عدد العمال العاطلین مما یدفع بمؤسسات التامین التامینأقساطأنإذننستخلص 
.ة لهاتنخفض الوارد المالیوبالتاليهنا تزداد نسبة تقدیم التعویضات إذنبالتعویض لهم،

ولذلك تلجا ،التي تنتج عن الحروباألخطارمین عن قبول التامین ضد أتمتنع شركات الت:حالة الحروب-
ضروري من الناحیة االجتماعیة وبالتالي أمرمین ضدها أتقوم بدور المؤمن ضدها الن التأنإلىالحكومة 

ر التامین   على تعویض كل من یتضر أقساطتجعل التامین اجباربا على جمیع المواطنین فیتجمع لدیها من 
1.وبالتالي تزید مواردها المالیة

.18ص ،، مرجع سبق ذكرهالعزیز فهمي هیكلعبد 1
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:خالصة الفصل
من خالل ما تم عرضه خالل هذا الفصل یمكننا استنتاج أن شركات التامین هي مؤسسات مالیة ومنشآت 

ویقوم نشاطها ،الرخاء االقتصاديف الربح وتحقیق مین لمن یطلبها ، حیث تستهدتجاریة تقوم بتقدیم خدمة التا
ل تقلیص التي قد یتعرضون لها وذلك من خالاألخطارمن وتأمینهملألفرادعلى تقدیم خدمات اجتماعیة 

متعددة لهذه وأنواع، كما تقوم بوظائف لیعاد استثمارهااألموال، كما تعتمد على تجمیع الخسارة المحتمل تحققها
طها لتحقیق اكبر ربح ممكن انطالقا من ادوار اقتصادیة ومالیة وفق سیاسة الشركات التي تهدف من وراء نشا

وجه یجب أكملعلى أنشطتهااستثماریة معینة وتوظیف جید من اجل ضمان السیولة الدائمة لها ، ولكي تؤدي 
.یة التزاماتها المتوقعة مستقبالیستهان بها لتغطالأموالتعمل على تكوین رؤوس أن

إلى إمكانیة تقییم أدائها بطریقة الدول اهتماما خاص ، وذلك من خالل الوصول أولتهاأهمیةتع به ونظرا لما تتم
.تالاجتحوالت اقتصادیة في شتى المعلمیة حتى تضمن استمراریتها وبقائها في جو تسوده
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:     تمهید
غداة االستقالل كانت الجزائر مفتقرة لكثیر من المؤسسات التي تقوم بتسییر شؤون الدولة ناهیك 

أسسیقوموا ببناء اقتصاد على أنآنذاكفكان على المسیرین ،عما خلفه االستعمار من اقتصاد هش
سنوات من األمروستلزمالدولة إیراداتمین یشكل جزءا هاما في ن قطاع التأوال یختلف اثنان بأ،یثةحد

وجود الجزائر الحدیثة تشریعات وتنظیمات تهتم بقطاع التامین ،فمن تنظیم إلىاالجتهاد لكي یطلع 
المتعلق بكیفیة 88/18األمرإلىالمتعلق بالقانون المدني 75/15رقم األمر1975للمسؤولیة سنة 

الجزائر االشتراكیة أي1989التعویضات عن حوادث السیارات وغیر ذلك من المراسیم هذا قبل دستور 
سعیا سیأتيفیما أهمهاسنذكر ،ولقد شهدت الجزائر ما بعد المرحلة االشتراكیة كما معتبرا من التشریعات 

95/07األمروكان لالستثمار عبر ، نموه العاديمن المشرع الجزائري خلق جو ینمو فیه قطاع التامین
:مبحثینإلىوسنتطرق 07/و

عالقة شركات التامین بتنمیة االقتصاد الوطني :األولالمبحث 
تحلیل جانب اإلنتاج والتعویضات لدى شركات التامین :الثانيالمبحث
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:األولالمبحث 
وافق نموذج تامین تشركات إنشاءإلىریة منذ االستقالل لقد عمدت السلطات العمومیة الجزائ

لب شركات تامین في ظهرلة جدیدة یصلها االقتصاد الوطني تمع كل مرحإذالتنمیة االقتصادیة المتبع ،
.یتعرض لها المجتمع مستقبالدیر المخاطر التي قد ا تبذلك تطورات هامة جعلت منهتفعرف،النقاش
،ي عبر مختلف المراحل التي مر بهاحث شركات التامین الجزائر الدراسة في هذا المبسنتناول فإننامن ثم 
.صادیة لشركات التامینالمؤشرات االقتأهموتبیان 

1.مینأعرض هیكل شركات الت:األولالمطلب 

إما كفروع لشركات أجنبیة أو مؤسسات جزائریة حیث ،ظهرت عدة شركات خاصة1995عد سنة ب
عادة التامین ونذكر منهاكل عملیات الةبمزاولسمح لها  ٕ :تامین وا
:الشركات

عادةمین أللتئریة الجزا-1 ٕ ملیار دینار تتخصص في 27برأسمال1963سنة أنشئتRAACنالتامیوا
.الصناعیةاألخطار

ملیار دینار 31برأسمال1963سنة أنشئتSAA)   شركة مصریة جزائریة(مین أریة للتالجزائ-2
.تخصص في السیارات

یار دینار تتخصص في أخطار مل1.5برأسمال 1985أنشئت سنة CAATالجزائریة للتامین الشامل- 3
.النقل

.مینملیار دینار تتخصص في إعادة الت2برأسمال 1975أنشئت سنةCCRالمركزیة إلعادة التامین -4
التعاضدیات 

األخطارملیون دج تتخصص في تامین 100برأسمالCNMAالفالحيالصندوق الوطني للتعاون 
.الفالحیة 

.التربیة والثقافیة أعمالمین أملیون دج تتخصص في ت100برأسمالMAATECالتعاضدیة الجزائریة
بالتأمیناتالمتعلق 07-91األمرالمعتمدة بعد صدور 

شركات التامین المتخصصة *
ملیون دج تتخصص لضمان 450رأسمالهاCAGEXالجزائریة لضمان الصادراتالشركة-1

1996عام تأسستالعملیات الموجهة للتصدیر 

الصناعة :الملتقى الدولي السابع حول،"دور قطاع التامین في تنمیة االقتصاد الوطني"،وآخرون،إبراهیمزروقي 1
دیسمبر - 04-03یومي ،حسیبة بن بوعلي بالشلفالتسییر،العلوم التجاریة وعلوم،كلیة العلوم االقتصادیة،التأمینیة
2012.
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القروض ضمانات  ملیار دج تتخصص في تقدیمرأسمالهاSGCIض العقاريشركة ضمان القر -2
.1997عام تأسستالعقاریة  

ملیار دج تتخصص لممارسة عمالیات 2رأسمالهاICGAالجزائریة لضمان قرض االستثمارالشركة -3
.1998عام تأسستالتامین المرتبطة بمنح قروض االستثمار الموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

األخرىشركات التامین 
عادةشركة التامین -1 ٕ ملیار ملیون دج شركة جزائریة بحرینیة 1.8رأسمالهاAIRGLATSUTالتامینوا

.1997عام تأسستقطریة 
عادةولیة للتامین الشركة الد-2 ٕ ملیار ملیون دج تتخصص للقیام 46رأسمالهاCIARالتامینوا

.1998عام تأسستالتامین أنواعبمختلف 
ملیون دج 500برأسمال1998سنةتأسست2Aللتأمیناتالجزائریة -3
ملیار ملیون دج 1.8رأسمالهاتخصصت للقیام بتامین المحروقات CASHالمحروقاتمین أشركة ت-4
.2001عام تأسستالتامین أنواعتتخصص بالقیام بمختلف MAGالشركة المتوسطیة للتامین  -5
عادةالشركة العابرة للقارات -6 ٕ .2001عام تأسستANAH-RAISالتامینوا
.2001عام تأسستشركة ریان للتامین -7
فهي متخصصة في التامین على 2006سنة بالجزائر أنشئتالجزائر التي كاردیفأما-8

المؤمنین على في المرتبة الرابعة بفرنسا في قائمة * اس ا*كاردیف األموقد صنفت الشركة األشخاص
ملیون شخصا وهي ال تمتلك شبكة خاصة بل تعتمد على 35بلدا وتؤمن 36الحیاة وهي ناشطة في 

1.بنكا في العالم 150شبكات بنكیة لشركاتها عبر 

.2009فیفري 10الثالثاء ،onlineمقالة منشورة عبر جریدة الشروق - 1
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2010- 2009خالل الفترة األهمیةترتیب شركات التامین من ناحیة ): 1(الجدول رقم 
شركات 
التامین

المال رأس
االجتماعي 

عدد األعمالرقم 
الموظفین 

عدد 
الوكاالت 

الحصة في 
السوق 

المالحظات 

SAA
CAAT
CAAR
CIAR

CASH
TRUST

2A
SALAMA

CGCI
ALIANCE

16
11.49

4
3.4

2.800
2.050
1.015

1
1

800

ملیون دج 

16.4
12.866
1.933

 -
8.924
1.339

 -
 -
 -

2.852

4186
1535
1730

 -
 -

176
 -
 -
 -

116

460
142
125

 -
 -

70
112

 -
 -

310

24
20
17
 -

15
 -
 -
 -
 -
 -

1الرتبة 
2الرتبة
3الرتبة 
4الرتبة
5الرتبة
6الرتبة 
7الرتبة
8الرتبة 
9الرتبة 
10الرتبة 

.41ص،26/04/2011ندوة ،،امین التكافلي والتامین التقلیديالت، مؤسساتخالد خطیب: المصدر
نتیجة مفادها انه على شركات التامین الرفع من حجم معاملتها إلىمن خالل ما سبق نصل 

یبین الحصص السوقیة وبالتالي الحصة السوقیة ،والجدول التالي،والتشغیلأعمالهاوالزیادة في رقم 
.2009-2006لشركات التامین في الجزائر خالل الفترة 

1.االقتصادیة لشركات التامینالمؤشرات:المطلب الثاني

وذلك بعرض تطور النتائج المحققة في الفترة التي حققها التامین األرقامفیما یلي سنقدم بعض 
یوجد مؤشرین و هما كثافة التامین ومعدل االختراق لكافة وهناك 2010-1995الممتدة بین سنة

التأمیني في الناتج المحلي الخام اإلجمالي وعلى مستوى القطاعات وهذا یعني مدى مساهمة الناتج 
.القطاعات 

1
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ملیار دینار :الوحدة 2010-1995تطور كثافة التامین في الجزائر ) :2(الجدول رقم 
كثافة التامین 

السنوات 
)دوالر (كثافة التامین )دج(كثافة التامین 

1995480.329.74
1999581.498.5
2000641.568.52
2001707.458.96
2002952.0811.37
2003967.412.81
20041116.314.42
2005126617.2
2006138719
20071579.722.77
20081966.1030.44
20092169.3529.87
2010232230.87

.60ص،40، الرقم 2010، نشرة 2009-2007،نتائج لإلحصاءالدیوان الوطني :المصدر
الفرد الجزائري على التامین یزداد من سنة إنفاقمعدل أنیتضح لنا أعالهمن خالل الجدول 

لكن یبقى سعر الدوالر مرتفعا كما یبقى هذا المتوسط بعیدا عن المتوسط العالمي والمقدر ،ألخرى
52.42و59.25فیما یخص دول الجوار كتونس والمغرب فقد بلغأما،2006دوالر سنة 554.8ب

قدر یاسویسر هناك فرق جد شاسع فمثال أنوفي حالة مقارنتها بالدول المتقدمة فنجد ،دوالر على التوالي
.دوالر3589.6فس السنة والیابان بدوالر من ن5561.9ب

ما قورن بالمتوسط العالمي والذي إذمساهمة التامین في الناتج المحلي الخام فهو جد ضعیف أما
یقدر 

،ویمكن توضیح ذلك من الجدول التالي 2006سنة 7.5ب
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2009- 1995تطور مساهمة التامین في الناتج المحلي الخام ):3(رقمالجدول
ملیار دینار:الوحدة 

العناصر
السنوات

اإلنتاج الكلي لقطاع 
التامین 

مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام 
PIB

199513.751995.50.68
199917.13831870.54
200019.51340120.49
200121.84542220.5
200229.00844550.65
200331.335149.40.61
200436.1361120.59
200541.1675600.55
200646.584500.55
200753.8692870.58
200868109680.62
200976.5102000.75
.60، ص40،الرقم 2010،نشرة 2009-2007نتائج ،لإلحصاءالدیوان الوطني : المصدر

مساهمة التامین في الناتج المحلي الخام متذبذب بین االرتفاع أنیبین لنا أعالهمن خالل الجدول 
في ماأ0.5حتى 2001لتنخفض سنة 1995سنة 0.68واالنخفاض حیث بلغت نسبة المساهمة 

ما قورنت إذاأما2009سنة 0.75في االرتفاع لتصل أخذت2009-2007األخیرةالسنوات الثالث 
ببعض دول العالم خاصة المتقدمة فنجد الفرق شاسع جدا حیث تساهم بریطانیا في الناتج المحلي بنسبة 

الدول أما،السنةلنفس 15بإفریقیاوجنوب 9ا بنسبة .م .الوو10والیابان بنسبة 2006سنة 16
1.9بنسبة واإلمارات2.9والمغرب بنسبة 3بنسبة الزیادةتحتل لبنان 2006إحصائیاتالعربیة وحسب 

على 0.31و3.07فقد ارتفعت نسبة المساهمة في كل من لبنان وسوریا بنسبة 2009في سنة أما
.التوالي 
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ملیار دینار :الوحدة 2010-2000شركات التامین أعمالتطور رقم ): 4(الجدول رقم 
%معدل النمو األعمالرقم السنوات
200019.511.43
200121.811.79
200229.133.49
200332.27.22
200436.717.63
200541.412.81
200646.512.32
200753.815.70
200867.625.65
200977.314
201081.35
.60ص،40الرقم ،2010نشرة 2009-2007نتائج ،لإلحصاءالدیوان الوطني :المصدر

في ارتفاع مستمر،حیث 2010- 2000خالل الفترة األعمالرقم أننالحظ من خالل الجدول 
2001ملیار دینار نالحظ معدل نمو یرتفع بوتیرة اكبر خاصة في السنوات 19.5ب2000یقدر سنة 

ملیار 77.3یقدر بأعمالرقم 2009كذلك ،ولقد حققت سنة 2008-2007والسنوات 2002إلى
قطاع التامین في تراجع وذلك نتیجة لما تبینه الوتیرة أنوهذا ما بین ،ملیار دینار81.3إلىدینار لیرتفع 

لنا مدى مساهمة ولمزید من التفصیل فالجدول التالي یبین 2010-2009التي ارتفع بها خالل الفترة 
:التامین في مختلف القطاعات االقتصادیة والتي یمكن انجازها فیما یلي 
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2002- 1998معدل اختراق التامین لمختلف القطاعات االقتصادیة ):5(الجدول رقم
ملیار دینار :الوحدة 

السنوات
القطاعات

19981999200020012002

0.300.330.360.340.37القطاع العائلي 

قطاع 
المؤسسات 

غیر الفالحیة 
بما فیها (

)الصادرات

0.370.330.290.310.44

القطاع 
الفالحي 

0.330.300.380.470.47

0.270.220.210.190.15قطاع الواردات 
..2004-200التقاریر الصادرة عن المجلس الوطني للتأمینات :المصدر

قدر متوسط اإلنفاق داإلنفاق، فقیعرف القطاع العائلي انتعاشا من خالل زیادة قطاع العائالت في 
5.5ب1998قدر اإلنفاق سنة د، وق2002سنة 0.37إلى 1998سنة 0.3حسب الجدول أعاله من 

،ویرجع هذا االنتعاش إلى فرع تامین القروض والسیارات ،أما فیما 2002ملیار دج سنة 9.5وارتفع الى
أما 0.44الى1998سنة 0.37فقد ارتفع متوسط اإلنفاق من یتعلق بقطاع المؤسسات غیر الفالحیة

اسة الدعم  الفالحي المطبقة من طرف الدولة فقد تحسن وذلك نتیجة لسیفیما یخص القطاع الفالحي
سنة 0.33، حیث ارتفع متوسط اإلنفاق على التامین من با على التأمینات الفالحیةوبذلك فقد اثر إیجا

.2002سنة 0.47إلى 1998
ملیار دج سنة 555في األخیر عرف قطاع الواردات ارتفاعا من سنة ألخرى ،حیث انتقلت من

نظرا إللقاء إجباریة التامین على الواردات فقد انخفض من ،2002سنة ملیار دج957إلى 1998
إلى 1998سنة 0.27نفقد بلغت نسبة مساهمة القطاع من 2002سنة 1.46ملیار دینار إلى 1.47
.2002سنة 0.15
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1.دور ومساهمة التامین في المؤشرات االقتصادیة:المطلب الثالث

نجد انه حقق رقم أعمال بقیمة 2009اإلحصائیات الصادرة عن قطاع التامین سنة من خالل 
ع في مجال التامین على ملیار دینار خالل الثالثي األول ،إضافة إلى ذلك فقد تم تسجیل ارتفا38.7

أي بمبلغ رقم أعمال %16وفي مجال التامین الفالحي  بزیادة نسبة ،%22.7بنسبةاألشخاص
ملیون دینار جزائري ،وبخصوص هیكل السوق الوطنیة للتأمینات عبر الفروع تم تسجیل 358.7
%0.9التامین الفالحي ،%0.9النقل ،%6تامین األشخاص ،%80.2للسیارات، 47.9%

.القرض والضمان 
2Aالشركة الوطنیة للتامین    ،SAAالشركة الوطنیة  (هذه المؤسسات المسیطرة أهم وتبقى

عادة التامین    ٕ والشركة الجزائریة للتامین والنقل      ، CAARالشركة الجزائریة للتامین وا
CAAT     والصندوق الوطني للتعاضدیة  الفالحیة،CNMA من حصص بإنتاج %64.8،التي تملك
،وتمثل 2009ل السداسي األول سنة ملیار دینار خال9.16وبرقم أعمال یقدر بملیار دج،29.53

من إنتاج قطاع التأمینات لنفس الفترة ومن خالل قطاع %23.7حصة الشركات الخاصة للتامین 
:التامین فقد عرف هذا القطاع ما یلي 

لكن بمعدل استفادة واستغالل ضعیف في مجال األقساط المتراكمة ،شهد تطورا ملحوظا- 
ى تأمینات األشخاص سیطرة تأمینات األضرار عل- 
ملیون دج 9109مبلغ اإلنتاج بلغ ،وكالة420عدد الوكاالت الخاصة - 
آخر اإلحصائیات %21.89حصة اإلنتاج اإلجمالي تقدر ب- 
2006من الناتج المحلي اإلجمالي سنة %0.5بلغ رأس المال في بورصة الجزائر - 
%84ملیار دینار بمعدل فرع السیارات 77ب2009ن في الجزائر سنةقدر رقم أعمال قطاع التامی-

.ملیار دینار 80ب2010وقدر سنة 
%1.3یساهم قطاع التامین في الجزائر في إفریقیا بمعدل -
0.16عالمیا من حیث حصته في السوق العالمي بمعدل 68یحتل قطاع التامین في الجزائر المرتبة - 
.2010سنة %
%80میة على سوق التامین بمعدل عمو سیطرة الشركات ال- 
.2010سنة %10.03معدل نمو أقساط التامین - 
.من السوق لوحده %40یحظى فرع السیارات بحصة األسد بنسبة - 

- 44ص،خالد خطیب، مرجع سبق ذكره 1
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مینوالتعویضات لدى شركات التأاإلنتاجتحلیل جانب :المبحث الثاني
ینمو ویزدهر أنالمؤشرات والتي من خاللها یمكن له أهمیتطلب تحلیل نشاط التامین لبلد ما دراسة 

الذي فسح المجال 07-95األمروخصوصا لقطاع التامین الجزائري الذي شهد تحوالت عمیقة بصدور 
.مین للخواص لمباشرة مختلف عملیات التأ

مین ألدى شركات التاإلنتاجتحلیل جانب :األولالمطلب 
كبیرة في عملیة تمویل االقتصاد الوطني،كما یعتبر رافدا مهما في أهمیةالتأمیناتیكتسي قطاع 

إنتاج، فمن خالل هذا المطلب سنتحدث عن تطور قطاع التامین منها دولةأليبلوغ التنمیة االقتصادیة 
نتاج،الشركات المباشرة ٕ .العالمي للتأمینواإلنتاج،التامینإعادةوا

1:المباشرةإنتاج الشركات - 1

ووصل رقم األعمال المحقق ،1993مقارنة ب1994سنة %19قد شهد مستوى اإلنتاج ارتفاع بل
8.1ملیار دج مقابل 9.7إلىCCRمین التاإلعادةة المركزیة من قبل كل الشركات بما فیها الشرك

من مجموع %39الحصة الكبر بSAAسجلت الشركة الجزائریة للتامین، كما 1993ملیار دج في 
%32بCAATالشركة الجزائریة للتامین الشاملأماالسوق إنتاج

37لصالح فرع النقل بألعلىموجب غیرالفروع فكان التحسب اإلنتاجحجم إلىنضرنا إذأما
تحریر التجارة الخارجیة بتخفیض قیمة الدینار ویخفض ذلك البضائع إلىویمكن تفسیر  ذلك .%

.السفنمین أالمستوردة وت
ومن ،األضرارتأمیناتمعظمهیخصاإلجمالياإلنتاجمن %5حصة األشخاصوتتمثل تامین 

الثقافة ،العاداتلك لعوامل ترتبط بالدخل،الجتماعیة وكذاام الحمایةظكبح تطور هذا الفرع وجود نأسباب
ندوق السوق بالنسبة للصإنتاجمن %6فقد حقق نسبة الفالحیة األخطارعن فرع أماالخ،...الدین 

وتتكون نصف محفظته  الفالحیة،األخطارفياألولویةتعطى له والذيCNMAالفالحیةالتعاضدیة 
قد تنجم عن التيتتحمل جزء كبیر من الخسارة أنإلىمن مخاطر السیارات وتؤدى هذه الوضعیة بالدولة 

.الفالحیة األخطارتحقق 
الهیكلیة التي مر بها االقتصاد اإلصالحاتتغیرات عمیقة وذلك في معظم 1995ولقد عرفت سنة

ینص على تحریر نشاط التامین و بالتأمیناتالمتعلق 07-95األمرصدر اإلطارالوطني وفي هذا 
.قانون احتكار الدولة لقطاع التامین وإللغاء

المؤرخ في 06- 96األمرقروض الصادرات بموجب نظام تامینبإنشاءتمیزت 1996وعن سنة 
التي األخطارویحدد شروط وطرق تسییر والمتعلق بتامین القرض الموجه للتصدیر ،1996جافني10

.173ص،مرجع سبق ذكره،نوالأقسام1
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الشركة الجزائریة لضمان "شركة تامین جدیدة لنشاطها وهي وممارسةبإنشاءیضمنها ویسمح بموجبه 
.CAGEX"الصادرات

كان األكبروالنصیب ،1995مقارنة ب%13ارتفع بأيدجملیار 15.1إلىاإلنتاجولقد وصل 
فرع النقل فتمثل أما%29الصناعیة الذي سجل ارتفاعا باألخطارثم فرع %38لفرع السیارات 

ظهر ،تحریر التجارة الخارجیةإطاروتشیر هنا ومع زیادة حجم الواردات من السلع في %19حصته 
شركات التامین تتفاوض مع أصبحتحیث "ر المشروعة والتي تخص فرع النقلغینوع من المنافسة 
فعالیة ودینامیكیة أكثرولهذا یتطلب وضع سیاسة تجاریة ،وغالبا بالتخفیضاألقساطزبائنها على قیمة 

.هذا الفرع إنتاجلتحسین مستوى 
عادةثم اعتماد شركة جدیدة للتامین 1997سنة أما ٕ كة هي شر )TRUSTALGERIA(التامینوا

11وشهد فرع النقل تراجعا ب%30السنة ارتفاع قدره إنتاجولقد سجل ،مختلطة جزائریة بحرینیة قطریة
تأمیناتالفالحیة وفرع األخطارفي حین حقق كل من فرع ،األخیروهذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا %

اإلجمالیةالبنیة فيعلى التوالي ،لكن مساهمتهم تبقى ضعیفة %46و%35تطورا باألشخاص
.)على التوالي%6و%4(للسوق 

یغطي الذياإلجباريرات ،بحیث نجد وثیقة التامین للضمان اهیكلة فرع السیفيولقد طرا تحسین 
تلحق  التياألضراریغطى الذياالختیاريالضمان أنبینمافقط %36المسؤولیة المدنیة للسائق تمثل 

الشروط  لضمان  ممتلكاتهم بأحسنوهذا یوضع مدى درجة اهتمام المؤمن لهم %64بالسیارة یمثل 
.لبالد وكذا تحدید حظیرة السیاراتالتي مرت بها ااألمنیةالوضعیة إلىیرجع هذا التحسن كذلك و 
عادةالشركة الدولیة للتامین :فلقد تم اعتماد شركتین وهما1998في سنة أما-  ٕ تامین والجزائریة الوا

ولقد ،سماسرة8وكیال واعتماد 266املین وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكالء الع،LA2Aللتامین
%41حصته في السوق أصبحتبحیث %15باإلنتاجحقق قطاع التامین ارتفاعا في مستوى 

تغیرا أخرىبینكما شهدت الفروع %40بRCالمسؤولیة المدنیةعیرة تامینارتفاع تسإلىویرجع هذا 
:إلىالفالحیة األخطاریعود انخفاض التامین في فرع رأیناسالبا ،وحسب 

PIBضعف مساهمة قطاع الزراعیة في - 
.تنظیمي والتشریعي لقطاع الزراعةالتحویل ال- 

الشروط إلىفیما یخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدد شركات خاصة ،فیرجع أما
نتائج المنافسة بینإلىالجویة والبحریة وكذا لألساطیل التامینإلعادةالممیزة التي تمنحها الدولة 

انخفاض القدرة إلىالسوق إنتاج ته في بنیةفیرجع انخفاض حصاألشخاصتأمیناتالشركات ،بینما فرع 
.وضعف دور الدعایةالتأمینیةالشرائیة وغیاب الثقافة 
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1:التامینإعادةإنتاج- 2

مین تحوالت عمیقة من خالل التخفیض القوي الذي عرفته أالتإعادةعرف تنظیم نشاط 1998في سنة 
:كالتاليأصبحتنسب التنازل القانوني بحیث 

.الصناعیةلألخطار10%- 
.السفنبأجسامالنقل المتعلقة ألخطار10%- 
.لنقل البضائع5%- 
.األخرىرلألخطا5%

منح التنازل القانوني لشركة تامین مباشرة قد ینجم عنه تردد المتنازلین أناإلشارةكما تجدر 
م ،هذا المشكل لالمغطاةباألخطاربالتعامل مع شركة منافسة وتزویدها بكل المعلومات والبیانات المتعلقة 

.مینأالتإعادةیطرح مع شركة متخصصة فقط في 
فكان نصیب ،1993مقارنة ب%34مین ارتفاعا بأالتإعادةشهد نشاط 1994وفي سنة 

ثر إوهذه الزیادة ناتجة عن %21ونسبة الزیادة في حجم الموافقات %38الزیادة من الموافقات الوطنیة 
وتتوزع محفظة معید %24باإلنتاجتطور 1995في سنة أماتخفیض الدینار الجزائري في هذه الفترة 

%41بحرا بنسب على التوالي ةالحریق والبضائع المشحونبأخطارالخاصة األقساطالتامین الوطني من 
لصالح السوق %43من الموافقات الوطنیة لحسابها وتنازلت عن %57بCCR،احتفظت %21و

.الدولیة إلعادة التامین وشملت األخطار الصناعیة وأخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة 
ملیار دج تخص حجم الموافقات 3.6ملیار دج منها 4.07إنتاجا قدره 1996حققت الشركة في 

من رقم أعمال %89نسبة وتمثل ) %66یمثل فرع الحریق وفرع البضائع المنقولة بحرا ونسبة (الوطنیة 
مین أمعید التإلىمن هذه الموافقات %28أيملیار دج 1.1یعادل إسنادهاالشركة والتي تعید 

.األجنبي
األعمالمن رقم %92وتساهم الموافقات الوطنیة %16نمو ب1997سنة إنتاجولقد عرف 

من مجموع الموافقات %32واحتفظت الشركة ب%8،في حین تمثل حصة الموافقات الدولیة اإلجمالي
إجماليمن %38التامین لهذه السنة بإعادةولقد ساهم نشاط %68التامین الخارج إعادة،بینما 

.األجنبيمین أویتحمل الباقي نعید الت%15التامین إلعادةوتمثل حصة الشركة المركزیة ،التعویضات
السنة اعتمدت هذهأن إنتاجإالمین تأالإعادةالتنظیمي لنشاط اإلطارتغیرات في 1998وشهدت سنة 

على حجم %1- ثر هذا االنخفاض بأف%2تراجعا باألعمالفي حین عرف رقم ،على النسب القدیمة
.على حجم الموافقات الدولیة 20-بالموافقات الوطنیة و

.25/01/1995الصادر في 07- 95من األمر 208المادة 1
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:مین أالعالمي للتاإلنتاج- 3
1996وهو في تطور مقارنة بسنة Sملیار2129إلى1997العالمي في اإلنتاجوصل حجم 

وهو %7.7الحیاة بتأمیناتویفسر هذا النمو باالرتفاع الذي سجلته ،Sرملیا2106إلىحیث وصل 
ذلك نجد النقاش القائم حول قابلیةإلىأدتالتي األسباب، ومن سنوات9اكبر معدل نمو عرفته منذ 

.1996مقارنة بسنة 2.2انخفاضا باألضرارتأمیناتفي حین عرفت ،استمرار النظام العمومي للتقاعد
:ویتحكم في التامین العالمي كل من

%34.52الشمالیة أمریكا- 
%31.44بأوروبا-
%29.13بأسیا-

الجنوبیة إفریقیاوتمثل حصة %1.25في التامین العالمي غیر معبرة بنسبة إفریقیاتبقى حصة 
1.05%

وبمساهمة عالمیة أمریكيملیون دوالر 271أقساطمین العالمي بحجم أفي الت66وتحتل الجزائر المرتبة 
كما وصلت كثافة التامین في الجزائر في .اإلفریقيوتحتل المرتبة الثامنة على المستوى 0.01%
تأمیناتدوالر تخص 0.4واألضرارتأمیناتتخص دوالر8.6دوالر لكل فرد منها 9إلى1997

متأثركان في القیمة فقط ألخرىمن سنة اإلنتاجارتفاع مستوى أننستنتج أناألخیرالحیاة ویمكننا في 
.الخ ....التضخمبعملیة تخفیض الدینار وبظاهرة 

1مین أتحلیل التعویضات لدى مؤسسات الت: المطلب الثاني

المؤمن لهم بعد تحقیق إلىالمدفوعة من قبل شركات التامین اإلجمالیةوتمثل القیمة :التعویضات-
مبالغ المتضررین السنة من مجموعآخروتطرح هذه القیمة في ،المؤمن ضدهااألخطارعدد من 

المتضررین إزاءكلما زاد مقدار التزام المؤمنین اإلنتاجفكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم ،المستحقة الدفع
ویحتل فرع السیارات الحصة 1994في 11وب1993في 17،وعرف حجم التعویضات ارتفاعا ب

الفالحیة نموا التأمیناتلقد سجل فرع 12الصناعیة باألخطارثم فرع 15الكبرى في التعویض بمتوسط 
عملیة تطهیر ءبإجراوفي نفس الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 34في حجم التعویضات ب

7.2فقد وصل مستوى التعویضات الى1995في سنة أما.وصفیاتهمفي مخزن المتضررین المعلقة 
ملیار دج للمتضررین المصرح بهم 25وهو اكبر ارتفاع من مجموع 1994عن 44ملیار دج ،ارتفع ب

فرع السیارات نموا في ملیار دج في حساب الدیون التقنیة لمختلف الشركات ،كما شهد 18ویسجل الباقي 
وفیه وصلت قیمة التعویض عن 29الصناعیة نموا باألخطاربینما فرع 24حجم التعویضات ب

- 10-07:تاریخ الدخول ،http//www.caar.com.dz:باالعتماد على اإلحصائیات المتوفرة في الموقع االلكتروني 1
2012.
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مقارنة بالسنة  ویرجع ذلك 22.4و89ملیون دج بارتفاع 449الحریق والهندسة على الترتیب أخطار
دیدة ویظهر لنا ذلك بالنسبة ارتفاع االستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن االكتشافات الجإلى

عادةللشركة الجزائریة للتامین  ٕ وشهد فرع النقل 59التامین     حیث ارتفع مستوى التعویض لدیها بوا
.البضائع المنقولة بحرا أساساویخص 87قفزة كبیرة تقدر ب

ویحتل فرع 14ارتفاع بأي،ملیار دج8.2إلىوصل مستوى التعویضات 1996ففي سنة 
72الحریق بأخطاروفیه ارتفعت 51الصناعیة ارتفاعا قدره األخطاروفرع 50من أكثرالسیارات 

فقد األشخاصوتأمیناتالفالحیة األخطارفرع أماناجمة عن عملیة االستغالل ،أضراروهذا یعني تحقق 
تبقى أنهاإال1996في سنة 23و1995،45على الترتیب في سنة 65و105سجال نمو ب

في سنة أماللتعویضات ،اإلجمالیةعلى التوالي من التركیبة 6و95تمثل أنهاإذنسبا غیر معبرة ،
عرفت ،/ 7ماعدا فرع السیارات الذي سجل نموا قدره 6باإلجماليانخفض مستوى التعویض 1997

.الصناعیةلألخطاربالنسبة 37لفرع النقل ،بالنسبة12كل  الفروع انخفاضا في حجم التعویضات ب
للتعویضملیون دج784ملیار دج مقابل 4.8إلىاألخیرلدى هذا اإلنتاجووصل مستوى 

عادةوحقق فرع الحریق نتائج تقنیة ایجابیة في كل من الشركة الجزائریة للتامین  ٕ CAARالتامین وا
ارتفع حجم 1998في سنة أما.ملیون دج 165تقدر على الترتیب بSAAوالشركة الجزائریة للتامین 

ثم یلیه فرع 60ملیار دج ،یحتل فرع السیارات المرتبة األول بنسبة 8.5إلىلیصل 10التعویض ب
ونستطیع  تفسیر ذلك 37قیمة التعویض بفانخفضتعن فرع النقل أما14الصناعیة باألخطار

لناتج من جهة من دخول شركات جدیدة خاصة في السوق وكذلك من ا" 9فرع هذا الإنتاجبانخفاض 
.األسعارمختلف الشركات في مجال هاشهدتالمنافسة التي 
1.مینأنتائج تحلیل نشاط الت:المطلب الثالث

.أمیننتائج تحلیل نشاط الت- 1
فهو وسیلة ،االقتصاد الزاهربر احد المقومات یعتإذ،یستهان بهللتامین له دور اقتصادي ال-

.الخ...هیل االئتمان والحد من التضخم لتشجیع الصادرات وتس
.األخرىیحتل التامین مكانة بارزة في تنمیة االدخار ضمن وسائل التمویل - 
عنصر ضروري لتطویر هذا القطاع وذلك لما لهو من عالقة مع المتغیرات االقتصادیة التأمینیةالثقافة - 

.ةواالجتماعی
.مین تأالدفعة قویة لعملیة أعطىفتح سوق التامین في الجزائر - 

ة تخصص محاسب،كلیة العلوم التجاریة،ماسترمذكرة ،"وتخصص شركات التامینأشكال"،وآخرون،بوغرارةسارة1
.90ص،2006
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ما قورنت بمثیلتها في الدول المتقدمة وهذا ما إذامال الشركة الناشطة حالیا بقیم بسیطة رأسیمثل - 
.ستقبل عامال كابحا لنشاط التامینیشكل في الم

:التامین في الجزائروأفاقإستراتیجیة- 2
.التكالیف وتحقیق وفرات الحجمالتحكم في - 
.تطور حصص جدیدة في السوق - 
.التسییر الحسن للموارد المالیة - 
.لمعلوماتیة في كل مستویات النشاطتقنیات تسییر جدیدة وتعمیم ابإدخالتحسین نوعیة الخدمات - 
.األعمالتفاع رقم وبالتالي ار ،ترفع من اكتتاب العقودأنمین والتي من شانها أالتإعادةتحریر سیاسة - 
.مینأوسطاء التإدخالترقیة الشبكة التجاریة من خالل - 
.ل مواكبة كل التطورات االقتصادیةمن اجالتأمینیةالمؤسسات رأسمالزیادة تدعیم - 
معتبرةأرباحعالمیة والحصول على تأمینیةالمساهمة في مختلف الشركات الدولیة من اجل كسب خبرة - 
.لقویةاالتامین من اجل مواجهة المنافسةریاضیة في تحدید تسعیرةا العتماد على طرق- 
.حسنة مع الزبون من اجل كسب ثقتهعالقات إقامةضرورة - 
تسویة المتضررین وتطبیق اتفاقیة التعویض المباشر من اجل كسب الثقة إجراءاتالعمل على تسهیل - 

.والوفاء للزبون 
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:الفصل الثالثخالصة
شهد االقتصاد الجزائري تحوالت عمیقة اثر الوضعیة المعقدة التي عرفها بما فیها المشاكل الداخلیة 
كارتفاع معدل البطالة ،وارتفاع معدل التضخم ،وأخرى خارجیة كارتفاع حجم المدیونیة ،ومن ثم اعتمدت 

المالیة الدولیة على تنفیذه وتتمثل الجزائر برنامج االستقرار والتصحیح الهیكلي التي اتفقت مع المؤسسات 
عادةاحتكار الدولة لهذا القطاع والسماح بممارسة نشاط التامین إلقاءفي أساسا ٕ التامین من طرف وا

التي اإلصالحاتمن األخرىوخاصة وعامة ، على غرار القطاعات االقتصادیة وأجنبیةشركات وطنیة 
وضعته أمام تحدیات تتطلب االستجابة للتغیرات المختلفة االقتصادیة المختلفة والتي وضتها السیاساتر ف

.في المحیط 
یستهان بها في دفع وتیرة النمو االقتصادي في الجزائر حیث قدمت شركات التامین دفعة قویة ال

ة رقمیة تسمح بإعطاء وفي األخیر نقدم حصیللجزائر على مستوى االقتصاد الكلي، حیث حققت استقرار ا
.صورة واضحة عن القطاع 
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توصلنا، قة في المقدمة والتي كانت تشغلناعن التساؤالت الساباإلجابةهذا محاولین بعد القیام بدراستنا 
من استخالص ، كما تمكنا تعامل معه، وحدیث من حیث الفكرة قدیمة من حیث التفكیر فیهالتامین أنإلى

.تعریف شامل للتامین 
المختلفة التي تصیب واألعباءلألخطارمخففا أومین البد من الخضوع له حتى یكون درعا واقیا أفالت

همالهبتقصیر منه أوالقیام بنشاطه سواء كانت بفعل الشخص نفسه أثناءالمؤمن له  ٕ بفعل الغیرأووا
المشرع على لزومیته حفاظا على الفرد وممتلكاته التي أكدواقع عملي البد من الخضوع له ، وقد فالتامین

.التلفأولألخطارتكون دائما معرضة 
وتقالید أعرافهناك أنإذذلك النشاط المستمر والمتغیر بأنهانشأتهالقد تمیزت شركات التامین منذ 

بفعل عوامل اقتصادیة األعمالئة شركات التامین القدرة على مواكبة التطور في بیوأثبتت، تكونت بمرور الزمن
.واجتماعیة

من خالل مساهمتها مع إلى األمام وتقدم شركات التامین مساهمة كبیرة في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة 
، ولكي تؤدي هذا الدور الرائد في اقتصادیات الدول فان نمویة وسد الثغرات في هذا المجالالدولة في خططها الت

، وذلك من خالل التطور والتحسین المستمر في االستمرار في تعظیم نموها بشكل یمكنها من الصعودعلیها 
.والمخاطر التي تؤمن ضدها التأمینیةالعملیات 

لتامین في مدى تساهم شركات اأيإلىوالتي تمحورت حول اإلشكالیةمن خالل هذه الدراسة والتي تناولت 
، وذلك بالتطرق للتامین من ات االقتصادیة في السوق الجزائريعلى المتغیر أثرهاما ، و تنمیة االقتصاد الوطني

.ات التامین والمؤشرات االقتصادیةالخدمة المقدمة في شركإلىإضافةالناحیة النظریة 
إلىن تراجع نتائج شركات التامین كبر من الشركات الخاصة وإ أن نسبة وحققت الشركات العمومیة للتامی

لخاصة على انخفاض المنح اإلى، على السیارات والمخاطر المتعددةوخاصة بالنسبة للتامینأساسیینعاملین 
.المنح المطبقة في الدول المجاورةقل بثماني مرات مقارنة بأالسیارات والتي تعتبر 

خاطئ للممتلكات المعتمدة ، فان التقییم السلبي والصریح الوبخصوص التامین عن الحوادث والمخاطر 
.محققة ضعیفة مقارنة بما هو موجودیجعل النتائج ال

:الدراسة نتائج 
:النتائج التالیةإلىمن الدراسة تم التوصل 

ینقل عبء الخطر الى عاتق شركات التي تصیب الفرد حیث األضرارفعالة في تقلیل اثر أداةیعتبر التامین - 
عیني بدفعة المؤمن مقابل التزام المؤمن له بسداد تكلفة التامین أوالتامین والذي یكون في شكل تعویض نقدي 

.المتفق علیه في العقد 
مین تقوم به شركات التامین وهي شركة مالیة تقوم بدور مزدوج ، كما تقوم بتلبیة حاجات أشركات التإن- 

.التي تحصل علیها من المؤمنیناألموال، كما تستثمر األساسيالمؤمنین وهو الدور 
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كبیر في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة وذلك من خالل المساهمة في تمویل وتوفیر لشركات التامین دورأن- 
.االقتصادیةاألنشطةاالحتیاجات المالیة لمختلف 

.التأمینيانخفاض الوعي أوالذي یلعب دورا مهما في زیادة لألفرادالوضع المادي - 
.المتشككة حول مشروعیة التامین األفرادنظرة - 
عادة التأمین-  ٕ .حدوثهاعملیتان للتخفیف من حدة الحوادث المتوقع التأمینوا
.ین أماألفراد بشركات التعدم ثقة - 

:الدراسةفرضیاتاختبارنتائج
ه شركات تقوم  بتنظیماألمانتقدیم إلىمین خدمة آجلة تهدف أالت"أنالتي تقوم على :األولىالفرضیة- 

بلیة غیر كون التامین في حقیقته خدمة مستقصحة هذه الفرضیةإثبات، حیث تم التامین وهي شركات مالیة
التعویضات أوالمصدرة للعقد بسداد المطالبات ، تتمثل في التزام المؤمن ویقصد به شركة التامین منظورة

للمستفید من العقد عند تحقق الخطر المؤمن ضده، وذلك مقابل التزام المؤمن له وهو الشخص صاحب العقد 
في حیاة الفرد والمجتمع والدولة ، وبهذا یؤدي التامین دورا حیویا وهاما المستحقة في مواعیدهااألقساطبسداد 

، ثم تجمیع المدخرات وتوجیهها لخدمة الفرد واالقتصاد القومي العرضین لهااألخطاروذلك من خالل تحمل 
، وتعتبر شركات التامین مؤسسات مالیة كونها ئم على الوعود من قبل طرفي العقدوالتامین على هذا النحو قا

، شانها في ذلك شان البنوك التجاریة استثمارها نیابة عنهم مقابل عائدتعید من المؤمن لهم ثماألموالتتلقى 
.ادیق االستثمارصنو 

التامین هو عملیة یحصل بمقتضاها احد الطرفین وهو المؤمن له نظیر دفع قسط ، على إن:الثانیةالفرضیة
معینا عند تحقق أداءاألخیروهو المؤمن ، بمقتضاه یدفع هذا لصالح الغیر من الطرف اآلخر أوتعهد لصالحه 

جراء، وذلك عن طریق تجمیع مجموعة من المخاطر خطر معین ٕ .اإلحصاءلقوتینالمقاصة بینها وفقا وا
عالقة تعاونیة بین أیضا، بل هو ن یحدد حقوقا والتزامات كل منهماومنه فالتامین لیس فقط عقد بین طرفی

، وذلك من خالل تجمیع المخاطر المتشابهة وتنظیم هذه العالقةبإدارةفین بحیث تقوم شركة التامین هذین الطر 
جراءفي الطبیعة والنوعیة  ٕ المقاصة بینها ،وبهذا ننفي الفرضیة التي تقول بان التامین هو عقد یترتب علیه وا

.حقوق التزامات 
ذلك من خالل الوظائف في بناء االقتصاد الوطني و أساسيو لشركات التامین دور مهم إن:الثالثةالفرضیة- 

رفع إلىمما یؤدي والطمأنینةللمؤمن له ویخلق له جوا من الراحة األمانانه یكفل أهمها، ومن التي یؤدیها
یساهم في تمویل المشاریع أخرىهذا من جهة ، ومن جهة اإلنتاجیةكفایته وزیادة، الروح المعنویة له

، والحفاظ اإلنتاجیة، وزیادة الكفایة المجمعة وتوظیفها في صور عدیدةاألقساطذلك من خالل االقتصادیة و 
اقتصادیة في مجال المعامالت أهمیةفي تدعیم الثقة االئتمانیة كما له أیضا، كما یساهم على الثروة المستغلة

استعماله أسئد شركات التامین الدولیة والمساهمة في الدخل الوطني من خالل تحقیق قیمة مضافة ، كذلك نج
.كقناة لعملیات غیر مشروعة بإدخاله
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تخذة موالتشریعات الاإلجراءاتانه رغم ایجابیة وكثرة التامین في الجزائر یمكننا القول واقعإلىنظرنا إذا
مین أعلى التقتصر التامین في الجزائرانه یبقى بعیدا كل البعد عن مستویات التعامل العالمي ، واإال،إداریا

أنوالواضح، مفاهیمإلىة التامین تفتقر تزال صیاغ، وكذلك مااألخرىاألنواعوتهمیش إهمالوتم اإلجباري
یبت القصید هو أنإالكانت مع كثرتها وتنوعها تعاني من بعض النقائص المشكلة لیست مشكلة تشریعات وان

المتعامل مع شركات التامین عموما الأوالزبون أن، حیث واألفرادالثقة غیر المتبادلة بین شركات التامین 
) إجباريالذي هو (التامین على السیارات أنكان مجبرا على ذلك ،والدلیل إذاإالشركة التامین إلىیذهب 

من أوحیث عدد المؤمنین الفارق من فان هناك قیاس مع ) الذي هو اختباري(مین على الحیاة أومقارنة مع الت
تي لم تكسب ثقة المواطن الة في الجزائر لشركات التامین العامإلىاألولىلقیمة النقدیة وهذا یعود بالدرجة حیث ا

مامنتجاتهالغالء إما، الجزائري ٕ ، ویبقى على المنافسة الداخلیة والخارجیة التي لعدم قدرتها على كسب عمالئهاوا
منتجاتها، وان تعمل على خفض ة المفقودة للزبون من جهةجع الثقتر أنوالقوانینالعدید من التشریعات أقرتها

.من جهة أخرى 
:التوصیات

:علیها نقترح مجموعة من التوصیاتفي ظل النتائج التي تحصلنا
هذه تواكبأنولذلك یجب علیها آلخرتتطور من وقت احتیاجات العمیل أنإدراكعلى شركات التامین - 

.راریتها في السوقستمإمستویات الخدمة وذلك من اجل التطورات بالتحسین المستمر ل
أهمیة التامین في الحیاة یجهلون األشخاصفي الوسط االجتماعي وكثیرا من التأمینيالوعي ضرورة نشر- 

.الیومیة
تخصصات جدیدة في مجال من خالل فتح :مینألكفاءات البشریة في مجال التتدریب وتنمیة المهارات وا- 

نشاء معاهد علیا للتالتامین في مختلف الجامعات الجزائریة  ٕ .مینأوا
بأهمیةاألفرادوتوعیة إعالمیةمن خالل قیام شركات التامین بحمالت : والتسویقاإلشهارأسالیبتطویر - 

.التامین في حیاتهم
.التامین على االستثماریز شركات تشجیع الدولة للمواطنین على التامین وتحف- 
.التي تفتقد لوسائل التسییر الكفء التأمینیةتحسین المؤسسات الجزائریة - 
ممارسة النشاط الن شركة التامین في وضعها أثناءضرورة وضع خطة واضحة وسلیمة لالعتماد علیها - 

.منطقیةإستراتیجیةتعتمد أنالتقدیریة یجب للمیزانیة
القیمة الكاملة والحقیقیة أساس، على وممتلكاتهاأموالهاقیام المؤسسات االقتصادیة بالتامین على ضرورة  - 

تحدید مبلغ التامین الكافل والضامن لتغطیة كل الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر إلىلهذه العناصر وصوال 
لیها ، التي كانت عالحالة نفسهاإلىوذلك عن طریق التعویض الكامل وبالطریقة التي تعید للمؤسسة ممتلكاتها 

.فبل وقوع الحادث المؤمن ضده
:الدراسة آفاق



الخاتمة العامة

59

أوالتامین ودوره الفعال في حمایة الممتلكات الخاصة بالشخص المؤمن له أهمیةعلى التأكدظلفي
خاصة (مین أالتس به من مؤسساتبأالشركة المؤمن لها وبالرغم من المنافسة القویة الناتجة من ظهور عدد ال

.المستوى المطلوبإلىالتامین لم یرتق أن، فنجد )عمومیة
وشموال في معالجة شركات اتساعاأكثرتكون أخرىتكون دراستنا مجرد تمهید لدراسات أنلذلك نطمح 

.أخرى، وعلى مشاركته في التنمیة االقتصادیة من ناحیة ، للتعریف على وضعیته من ناحیةالتامین
.التامین على میزان المدفوعاتوتأثیر،دفع عجلة التنمیة وتعبئة االدخاردور التامین في 
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