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 املقدمة العامة

بأهميته  الوعي أن إال املادية، املنتجات بتسويق مقارنة الخدمات قطاع في بالتسويق االهتمام تأخر رغم          

  كخدمات الخدمي القطاع من واسعا مجاال حاليا يشمل أصبح فقد مستمر، توسع في تطبيقه مجال جعل

 .وغيرها الفندقية الخدمات و التأمين البنوك، وخدمات

 التي و ،     العشرين القرن  بداية في كبيرة ديناميكية شهدت التي الخدمية القطاعات من التأمين قطاع عدي و

 من ذهنه ويحرر  النفس ثقة في من له يوفر ملا  والعملية اليومية اإلنسان حياة في التأمين أهمية على أكدت

 التسويق فكرة تبني التأمين إلى شركات تسعى املتغيرات هذه خضم.  و هف تصيبه قد التي املخاطر في التفكير 

 يعطيها ال صارم تنظيم الشركات إلى هذه تخضع حيث ، نشاطها وخصوصيات تهاخدم طبيعة مع تتماش ى بطريقة

 هذا في املخاطرة مستوى  ارتفاع إلى عن ناهيك ، تهاخدما تقديم في أو تهامنتجا أسعار تحديد في الحرية كل

 .القطاع

 عدة إصالحات املاض ي القرن  من األخير  العقد في شهد اإلطار،حيث هذا عن يخرج ال الجزائري  التأمين قطاع إن

 الوطنية الشركات الخاصة أمام السوق  فتح ثم أولى،  كمرحلة العمومية التأمين شركات  تخصص إلغاء أهمها كان

 وجدت ذلك إلى السوق، إضافة في الفاعلة الشركات مختلف  بين املنافسة دائرة توسع إلى أدى ما وهو  واألجنبية،

 بأهمية الجزائري  لدى الفرد التأمينية الثقافة ضعف  في يتمثل آخر نوع من تحدي أمام نفسها التأمين شركات

  التسويقية بالتقنيات اهتماما خاصا تولى أن إلى يدفعها الذي األمر ذلك، جراء من عليه تعود التي واملنافع التأمين

و ضمان استمراريتها في السوق من خالل الخدمات التي تقدمها كل  املنافسة هذه مواجهة من تمكنها كوسيلة

 . شركة تأمينية و يتبين هذا من خالل دراستنا لوكالة تراست للتأمينات الواقع مقرها في والية مستغانم 

 :البحث إشكالية

التأمينات،  قطاع في التسويق أهمية في البحث إشكالية معالم تتجلى لاملجا هذا في عرضه  سبق ما ضوء على

 :التالي الجوهري  ال السؤ  نطرح ذلك توضيح من نتمكن وحتى

 ؟ مامدى تأثير دور التسويق و أهميته على مؤسسات التأمين

 و يتفرع عن هذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية :

 التأمين؟  شركات على الخدمات تسويق يؤثر كيف  -

 ؟ ما الدور الذي يلعبه املزيج التسويقي في إبراز أهمية التسويق  -
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 ؟ ترست وكالة على التسويق يضيفها التي املساهمة مدى  ما -

 للوكالة؟ التنفيذية الوظيفة أداء على التسويق يساعد كيف  -

 :الفرضيات

 : التالية الفرضيات طرح تم املوضوع وتحليل دراسة أجل من

 .واملرتقبين نيالحالي زبائنها ورغبات احتياجات تلبي خدمات تقديم على الشركات يساعد التسويق النشاط -

 التي الخصائص من بمجموعة التأمينية الخدمات تتصف  الخسائر،كما بتقليل وعد هي التأمينية الخدمة -

 فراد .باأل  املرتبطة املخاطر تواجه انهكو  األخرى، الخدمات وحتى املادية، ت املنتجا عن تختلف 

 التقليدي التسويقي املزيج عناصر إلى باإلضافة  يتضمن تسويقيا مزيجا التأمينية الخدمات تسويق يتطلب -

  هذه تتمثل ، تهاذا حد في التأمينية الخدمة بطبيعة مرتبطة جديدة عناصر املادية، املنتجات على املطبق

  .التأمينية الخدمة ألداء التنفيذية والعمليات البشري، العنصر املادية، املكونات في العناصر

 الشركة بينها ومن)الجزائرية التأمين شركات يدفع ،ي الجزائر  الفرد لدى التأمينية الثقافة مستوى  ضعف  إن -

 ومواجهة السوق  في حصتها على املحافظة أجل من التسويقي، املزيج عناصر بكل هتماماإل  إلى(  الدراسة محل

 . املنافسة

 :البحث أهداف

 :  مايلي تحقيق إلى البحث هذا خالل من دفنه

منافسة   من عليه يترتب وما التأمينات سوق  تحرير ظل في الجزائرية التأمين شركات في التسويق بأهمية التنويه -

 . والخاصة  العمومية التأمين شركات بين

 دراسة املزيج التسويقي للخدمات التأمينية .  -

 معرفة كيفية توظيف تسويق الخدمات في شركات التأمين . -

 . املختلفة جوانبه في  البحث مجال وفتح املوضوع أهمية إلى الباحثين انتباه لفت -
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 : البحث أهمية

تسويق  بأهمية املسيرين لتحسيس محاولة  التأمينيةدور و أهمية التسويق في املؤسسات  دراسة في البحث يعد

واالحتفاظ  املنافسة مواجهة وبالتالي ، الطويل املدى على مبه واالحتفاظ الزبائن لجذب كوسيلة الخدمات

 . السوقية بالحصة

ائم   د اتصال على البقاء وبالتالي  ، تسويقية سياسة لكل بداية نقطة اعتباره ضرورة و الزبون  أهمية على التركيز  -

 . باستمرار املتطورة ورغباته حاجاته مسايرة  نحو  والسعي معه

 

 أسباب اختيار املوضوع :

 تسليط الضوء على موضوع التأمين نظرا للدور الذي يلعبه في االقتصاد . -

نقص الوعي لدى شركات التأمين بالجزائر ، حيث أن األغلبية ال يدركون الدور الذي يلعبه تسويق الخدمات و  -

 مساهمته في شركات التأمين .

  باملقابل يجده وما الخارجية األسواق على واالنفتاح التكنولوجي التطور  بحكم التأمين لقطاع املتزايدة األهمية -

 توجيه جهودها مع الحديثة التسويقية التقنيات من بمجموعة اإلملام التأمين شركات  على يفرض منافسة  من

 . الزبون  خدمة نحو 

 زيادة املعارف املتعلقة بمجال تسويق خدمات التأمين . -

 

 حدود الدراسة 

  400حي    مقرها الكائن تراست وكالة مستوى  على ميدانية دارسة في البحث موضوع اقتصر : الحدود املكانية

 مستغانم . – 15رقم "     AB"   مسكن عمارة  

 .  12/2019/ 31 غاية إلى  2019/ 08/12 من الوكالة مستوى  على التربص بداية كانت :الزمانية الحدود
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 :البيانات جمع ومصادر  البحث منهج

 تم حيث للبحث، املختلفة املراحل اللخ  التحليليو النهج  الوصفي املنهج على الدراسة في عتمادال ا تم

 النظرية الخلفية ووصف  تحليل في الثانوية املصادر من عليها الحصول  تم التي البيانات اللاستغ

 اختيار بهدف ،تراست وكالة من البيانات وجمع الدراسة ميدان الى التوجه تم لكذ بعد للموضوع،

 بجوانب حاطةاال  وبهدف البيانات جمع ملصادر بالنسبة اما املسطرة، نتائج الى والوصول  الفرضيات

 : مصدرين على تمادالعا تم فقد والتطبيقية النظرية البحث

 نترنتال ا ملواقع الولوج الى ضافةاال ب بالعربي بحاثاأل و  واملؤلفات الكتب على عال طاال  في يتمثل: النظري  املصدر . أ

 .باملوضوع الصلة ذات

  من وذلك ،مستغانم وكالة -ترست شركة شركة حول  ميدانية دراسة إجراء ذلك ويتضمن :التطبيقي املصدر . ب

 . زمةالال  البيانات وجمع الوكالة ملقر التوجه اللخ

 :البحث صعوبات

 :في تمثلت الدراسة هذه في إعداد أثناء العقبات أهم لعل

  على  مفهوم لكل تعرضت باملوضوع قةال ع لها التي املراجع معظم أن حيث التأمين،  بمجال املتعلقة املراجع ندرة -

 .بينهم الربط ون د حدى،

 .الدراسة  محل الوكالة طرف من  املعطاة البيانات توفر عدم -

 :البحث هيكلة

التأمينات   خدمات تسويق حول  عموميات بعنوان ول األ  كان فصول، 03 إلى البحث قسم الدراسة إطار في

 ،ماهية تسويق الخدمات  حول  فكان الثاني املبحث أما التسويق،مدخل الى  ول األ  في جاء مباحث  03 وتضمن

 والذي باملزيج التسويقي لخدمات التأمينية املعنون  الثاني الفصل كان حين في ،التأمين الخدمات لتسويق والثالث

األول سياسة املنتج في شركات التأمين ، و الثاني سياسة تسعير الخدمة  تناول  مباحث ى أربعة إل فيه تطرقنا

التأمينية ، الثالث سياسة توزيع الخدمات التأمينية ، و رابعا سياية االتصال التسويقي لخدمات التأمينية  

                                                                       باالضافة الى ذلك تم التطرق باختصار عن املزيج التسويقي املوسع للخدمات .                     

  مؤسسة مستوى  على ميدانية ارسة د عنوان تحت جاء فقد ارسة للد التطبيقي الفصل وهو  الثالث الفصل أما
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  مؤسسة حول  عام تقديمو الذي احتوى على ثالث مباحث درست على التوالي  وكالة مستغانم ، -للتأمين تراست

 . للمؤسسة التسويقية السياسة ثمو املزيج التسويقي الذي تعتمده ،   ،تراست

 

 



 

 الفصل األول 

التأمينات خدماتعموميات حول التسويق   



 عموميات حول التسويق و تسويق التأمينات                                                    الفصل األول :  

 7 

 تمهيد الفصل  

 

م التسويق وحتى وقت قريب مرادف ملفهوم البيع اال أنه في الوقت الحالي ومع اشتداد املنافسة هو إن مف             

من معرفة وتحديد ازداد اهتمام الباحثين و املمارسين بمفهوم التسويق و أصبح يعني بجميع األنشطة بدأ 

ر ما هحاجات ورغبات املستهلكين مع زيادة النشاط في قطاع الخدمات بدأ باالهتمام بالتسويق في هذا املجال فظ 

يسمى "تسويق الخدمات"، حيث أصبحت املؤسسات الخدمية تهتم وتطبق مختلف األشطة التسويقية من أجل  

 دراسة و اشباع حاجات و مطالب العمالء .

ويق الخدمات يختلف عن تسويق السلع الختالف الخواص وطرق إنتاج وتقديم الخدمات عن السلع. و بما أن تس

                                                                                                                                          وعليه ارتأينا أن نتناول في هذا الفصل أهم املحاور التي تبين معالم التسويق الخـدمي في ثـالث مباحث : 

بدء ا بتوضيح ماهية التسويق: تعريف و مراحل تطور الفكر التسويقي، ثم خصائص وأهمية التسويق، مجاالت  

                                                                                                                                      تطبيقه .

لننتقل بعد ذلك إلى مقدمة في تسوق الخدمات حيث نتطرق إلى ماهية تسويق الخدمات و مراحل تطور التسويق  

                                      بقطاع الخدمات ، ثم تطبيقات الخدمات و مشاكلها التسويقية .

خدمات التأمين : مفهوم تسويق الخدمة التـأمينية ، و خصائص التسويق في مؤسسات  وأخيرا نتطرق إلى تسويق 

 التأمين و  أهميته ، ثم سلوك مستعملي خدمات التـأمين . 

 

 

. 
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 الفصل األول :  عموميات حول التسويق و تسويق التأمينات

لتسويقا الى مدخل املبحث األول :   

مبسطة تتالءم    ترجع الجذور التاريخية للتسويق كظاهرة أو نشاط اقتصادي إلى أقدم العصور ، ولكـن في أشـكال

مع طبيعة العالقات االقتصادية السائدة بين األفراد وكذا تعدد وتنوع وتغير حاجات األفـراد يمثل أحد املالمح 

ويق يعتبر من أقدم مراحل النشاط اإلنساني إال أن األساسية للمجتمعات في عالم اليوم . وبالرغم من أن التس

 مرت بها املجتمعات .  مفهومه ظل موضع خالف ونقاش ،ووظيفة التسويق قد اختلفت طبقا ملراحل التطور الـتي

التسويق و   ـا مفهـومبه نعرض في هذا املبحث كل من مفهوم التسويق وأهميته وأهدافه وكذلك املراحل التي مـر

 ه .مجاالت تطبيق

 
 املطلب األول : ماهية التسويق ومراحل تطوره1

ضبط مفهوم التسويق يعتبر من األمور الصعبة , و يرجع ذلك الى اتساع و تنويع األنشطة التي ينطوي  ان محاولة

  عليها مفهوم التسويق .

تعريف التسويق : – أول   

لقد اختلفت تعريفات التسويق باختالف وجهة النظر املراد ابرازها من خالل تلك التعريفات و كذلك نتيجة 

 للتغيرات التي طرأت على التسويق .

:" هو مجموعة األنشطة البشرية التي تستهدف تسهيل عملية التبادل "  : يقوم هذا  مفهوم التسويق -1

على نشاطات معينة تتمثل في نشاطات املؤسسة التي تهدف  التعريف على اساس اقتصار  وظيفة التسويق

م حيث اتجاه جديد يهدف الى جعل التسويق    1970الى   1910الى تحقيق ربح و قد استمر هذا النهج من 

 أكثر شموال حيث يمكن تطبيقه على جميع املؤسسات و حتى املؤسسات التي ال تهدف الى تحقيق ربح .

" التسويق هم مجموعة األعمال التي تؤدي الى انتقال السلع  : 1961لتسويق تعريف الجمعية األمريكية ل -2

 2و الخدمات من املنتج الى املستهلك أو املستعمل " .

و نظرا ملحدودية هذا التعريف فلقد تعرض النتقادات  يعتبر هذا التعريف أول تعريف رسمي للتسويق ،          
 عديدة من جانب كتاب التسويق منها :3

 
والذي يعني املنجزة   Metcariمما يعني السوق، وكذا مصطلح الالتيني   Mercantisالتسويق كلمة لتينية مشتقة من املصدر الالتيني - 1

   Zicmuded et d’Amico 1986 حسب

 

اتيجيات،عين  26،ص1997الشمس، القاهرة،  عمرو خير الدين: التسويق، املفاهيم والستر .2 

 
 . 19ص-1999زكي خليل املساعد،"التسويق في املفهوم الشامل"،مطابع األرز، عمان،   3
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انه يعطي انطباعا بأن النشاط التسويقي يبدأ باالنتهاء من العملية االنتاجية ، متجاهال بذلك دور التسويق في 

ي تؤكد أن السلع و الخدمات تتوافق مع تحليل حاجات املستهلك و من ثم تلبيتها ، و توفير املعلومات الالزمة الت

 توقعات املستهلك .

 أنه يتجاهل املؤسسات التي ال تهدف الى الربح ، و التي تقوم بالعديد من األنشطة التسويقية 

 أنه التعريف يتضمن " أنشطة األعمال" و لكن لم يحدد هذه األنشطة .

" األنشطة التي تستطيع املؤسسة من خاللها تلبية حاجيات املستهلك " ، هذا  : كما يعرف التسويق بأنه -3

 التعريف باالضافة الى التعريف األول يؤكد على دور املستهلك في تحديد ما يجب انتاجه .

و خاصة في املؤسسات التي ال تهدف الى  أما املفهوم الشامل للتسويق فيشمل الكثير من جوانب الحياة ، -4

 الربح و بهذا أصبح تعريف التسويق أكثر شمولية و اتساعا . 

 

تزعمـه       الـذي خاص بشكل التسويقي والفكر عام بشكل اإلداري  الفكر في والتحول  التوجه هذا بعد

Kotler Philip, Lévy Sidny ال التي املؤسسة قبل من التسويقية املفاهيم تبني ضرورة على أكد ، حيث 

 4تهدف الى الربح .

 : السياق هذا في تندرج التي التعاريف  بين ومن

طريقها   عن والجماعات األفراد يستطيع التي واالجتماعية االقتصادية اآللية هو   "التسويق : Kotler تعريف  -

بوحـدات  أو أخرى      خدمات أو بمنتجات الخدمات أو املنتجات تبادل خالل من و رغباتهم حاجاتهم إشباع ،

 5نقدية " .

  وبعـد،  اهممارسـ علـى يدرها التي األرباح خالل من اقتصادي بعدين ذات( عملية) آلية التسويق اعتبر 

  النشاط أن تجاهل لكنه,  املستهلك رغبات و حاجيات واتساع مراعاة خالل من وإنساني اجتماعي

 . ومتغير  حركي  محيط   ظل في يتم واملؤسسات األفراد يؤديه الذي التسويقي

  ,  التسـويقي النشـاط في البداية نقطة هي املستهلك ورغبات احتياجات أن يظهر التعريف  هذا خالل من

 . التسويقية العملية جوهر هو  والتبادل

 

 

 ورغبات حاجيات تحديد على تعتمد التي التقنيات مجموعة: "التسويق فعرف  Demeur   Claude أما-

 6. " أهدافها بتحقيق للمنظمة تسمح والتي املستهلكين

 هو  األساس ي هدفها التي املؤسسة مصطلح من  أوسع هو  الذي املنظمة مصطلح التعريف  هذا يستعمل

 . الربح تحقيق إلى دفته ال املنظمة أن حين في ، حبالر  تحقيق

 
 .19زكي خليل املساعد، نفس املرجع ص     4

 
5  Philip Kotler et Bernard Dubois : Marketing management 11eme Edition, Pearson 

education, paris 2002,p18. 
6 - Demeur, Marketing, 2eme edition, Edition Sirey, Paris 1999. 
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 : 1985حسب الجمعية األمريكية للتسويق  -5

 بخلق واألفكار والخدمات السلع وترويج وتوزيع وتسعير  بتقديم الخاص واألداء التخطيط عملية هو  التسويق"

 7"واملؤسسات األفراد أهداف تشبع التي التبادالت

  بـين واسـعا قبوال التعريف  هذا اكتسب فلقد ، للتسويق تعريفها للتسويق األمريكية الجمعية طورت لقد

 يعتبر  ولكن،  والرقابة التحليل                  :  هما مرحلتين غفل أنه إال، التسويق ومديري  والدارسين الباحثين

 : يلي فيما نذكرها النقاط من مجموعة أظهر ألنه مفيدا تعريفا

  املنشـأة بالنسبة تقررهـا الـتي التوليفة وهي التسويقي باملزيج عليها يطلق ما أو التسويقية املتغيرات يحدد

 إلى يؤدي تنفيذها إستراتيجية لتكوين وتوزيعها ترويجها السعر ، السلعة ، : وهي  الرئيسية األربعة للعناصر

 . املستهلك حاجات إشباع

 وغير الهادفة للربح الهادفة املؤسسات أنواع كافة على  التسويقية املفاهيم تطبيق يصلح بأنه التعريف  هذا أقر

 للربح .

  واملؤسسات ، وتعرف األفراد أهداف تلبي والتي" التبادل" عملية هو  التسويقية العملية جوهر أن على يؤكد

إلشباع حاجات  قيمة ذو ش يء بتبادل أكثر  أو طرفان بمقتضاها يقوم التي بأن العملية" التبادل عملية

 8محسوسة " . 

 يتال طةنشألا من  ملتكام ماظ ن" : نهبأ  هرفع ذإ سويق تلل ال ما ش يفار" تعstaton" مدق ته جه  من   -6
   حاجات  إشباع   ىلإ    فتهد يتال ، املنتجات   وتوزيع   الترويج   ،  ريالتسع  ،     بالتخطيط   صتـ خت

 .9" التبادل   من خالل عملية األفكار و دماتخلا و   السلع  من    اإلنسان

 التكامل أهمية على وأكد و التوزيع(، الترويج،السعر  ،)المنتج  التسويق عناصر بتحديد التعريف  هذا جاء

  .  فعالية بأكثر املؤسسة أهداف لتحقيق العناصر هذه  بين

 مجاالت في وهذا , املؤسسة و املستهلك بين العالقة سهـل التسويق أن القول  يمكن سبق ما خالل من

 . االجتماعية والقضايا األفكار ، الخدمات،  املادية كالسلع متنوعة

 املؤسسات أنشطة يشمل  التسويق: " التالي النهائي التعريف  استخالص يمكن السابقة  تالتعريفا أساس وعلى

 السـلع ترويج و توزيع و تسعير  و تقديم خالل من  التبادل عالقات إشباع تحقيق إلى يؤدي الذي  و ، األفراد و

 ". باستمرار متغير  محيط ظل في واألفكار والخدمات

 

 تطور الفكر في مجال التسويق :  -ثانيا 

 فـروع من كفرع التسويق لكن , االقتصادي  النشاط أشكال من كشكل العصور  أقدم منذ التسويق وجد

 التوجه من انطالقا التسويقي الفكر تطور  حيث، الثانية العاملية الحرب بعد ظهر واملعرفة العلوم

 
 .58،ص2002عبد السالم أبو قحف: "التسويق: مدخل تطبيقي"، دار الجامعة الجديدة السكندرية  7 

حسن محمد خير الدين، د/ شوقي الشحات محمد الغيطاني، د/ عائشة مصطفى حسن املنياوي، د/ محمد سالم محمود سالم، د/ عمرو   -د   8

 حسن 

 .  16ص - 1995خير الدين" التسويق"، مكتبة عين الشمس 
 .20نفس املرجع ص -زكي خليل محمد  -د   9
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  إلى التسويقي الفكرمر بها  التي املراحل تقسيم ويمكن , عليها هو  التي الصورة إلى وصل أن إلى اإلنتاجي

 10: مراحل خمس

 يرتكـز كـان أين للمؤسسة التقليدي املفهوم على أساسا التوجه اذه يقوممرحلة التوجه النتاجي :   -1

 ملواجهة كفاءته ورفع اإلنتاج كمية زيادة حول  ينصب اإلدارة اهتمام وكان ،  اإلنتاج وظيفة في نشاطها 

 الطاقـة  زيـادة على املنتجين حث إلى التسويق رجال دفع مما ، الخدمات و السلع على املتزايد الطلب

 : بـ املرحلة هذه وتميزت جديدة إنتاج وحدات فتح أو اإلنتاجية

 . اإلنتاجية الطاقة على التركيز      -

 . العرض من أكبر  الطلب لكون  يباع ينتج ما  كل      -

 .اإلنتاج هي املؤسسة في األساسية الوظيفة      -

 . املنافسة انعدام      -

 :املوالي الشكل في التوجه هذا إبراز يمكن

 

 

 . : التوجه النتاجي  1 -1الشكل رقم 

 

 

Source: S.Martin et J-P Védrine, Op-cit p17 

 

 

 عمدواف , التي أدت إلى تخوف املستهلكين من حدوث مشكالت 1929استمر هذا املفهوم إلى غاية أزمة 

تصريف  إلى خفض استهالكهم األمر الذي أدى إلى تراكم السلع وأصبح الطلب أقل من العرض وأصبحت مشكلة

 .  املنتجات هي العائق األساس ي أمام املؤسسة

األساس ي  التوجهبالتالي كان ذلك هـو  في تلك املرحلة اهتمت بمشكلة اإلنتاج ورفع كفايته والسائدة إن الفلسفة 

 . لسياسات وخطط املشروع

تم  إذا إال املؤسسـات منتجات يشترون ال املستهلكين أن على التوجه هذا يقوممرحلة التوجه البيعي :  -2

علـى   التركيز  تم الفائض هذا من وللتخلص املؤسسة مخزونات   لزيادة نظرا املفهوم هذا جاء ،تحفيزهم 

 .و الدعاية اإلعالن

 
 قطاع الخدمات التعليمية . 9ص 209ل والطبع جزء رقم د عبد العليم محمد عبود، جامعية القاهرة األصو  10

 املؤسسة
 ستهلكامل يعالتوز 
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خصيصا         صـنعت املؤسسة منتجات بأن الجمهور  إلقناع الخداع و الغش أسلوب اتبع الغرض ولـهذا    

  مـن كمية أكبر  لتحقيق البيع عملية لخدمة التسويق أنشطة توجيه يتم ذالهو ،  متهرغبا و متهحاجيا إلشباع

 : ذلك يوضح املوالي والشكل البيع رجال أهمية ظهور  إلى أدى ما وهذا.  املبيعات

 

:التوجه البيعي . 2 -1الشكل رقم   

 
Source: S.Martin et J-P Védrine, Op-cit p17 

 
 : تميز هذا التوجه بـالنقاط التالية

 . التركيز على اإلعالن إلرغام املستهلك على شراء ما تم إنتاجه  -

 . تنامي دور وأهمية رجال البيع في تصريف املنتجات -

 .التوسع في خلق منافذ توزيع جديدة لتصريف املنتجات -

 هو  التوجه هذا وفق التسويق جوهر أن بين الذي" Kotler Philip" املفهوم ذابه جاء:  التوجه التسويقي -3

 حاجيات بتحديد املؤسسة تقوم أن يجب األساس هذا وعلى , النشاط في االرتكاز نقطة يعد الذي املستهلك

  إنتاج ما املؤسسة على أي , الرغبات و الحاجيات هذه تشبع التي والخدمات السلع وإعداد املستهلكين ورغبات

  حاجات ورغبات إشباع على  تعمل أن املؤسسة على  كما , إنتاجه يمكن ما بيع وليس املستهلك ويرغبه بيعه يمكن

،   تسعيرها مع املنتجات تخطيط جهود فيه تتكامل  تسويقي بجهد وهذا , املنافسين من أكثر  بفعالية املستهلكين

 : التالي الشكل في التوجه هذا تجسيد املستهلك،ويمكن لخدمة  ترويجها وطرق  توزيعها منافذ

 

 : التوجه التسويقي . 3 -1الشكل رقم 

  

 
Source: S.Martin et J-P Védrine, Op-cit p 17. 

 املؤسسة

 التسويق

 

 الحاجيات  
 

 املؤسسة
 البيع

 ستهلكامل
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 :تتلخص خصائص التوجه التسويقي في

يجب   وبذلك فإن املنتجـات،   بما يحقق رضاه تهاااملستهلك هو سيد املوقف وعلى املؤسسة أن تستخدم إمكاني -

 و حاجاته .أن تتوافق مع رغباته 

 . تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة املؤسسة ومصلحة املستهلك -

 تسويقية التي تمكنها منوضع خطط شاملة لكل أنشطة املؤسسة حتى تتمكن من االستفادة من الفرص ال -

 . خدمة الزبون بأكثر فعالية

آخر  و  الذي أعطى بعـدا،  : ظهر هذا التوجه بظهور املفهوم الشامل للتسويق  التوجه الجتماعي للتسويق   -4

األسواق   حيث يقوم هذا املفهوم على أن املؤسسة تحدد حاجيات ورغباتملجتمع ،للتسويق وهو تحقيق رفاهية ا

إطار املصلحة  في  التي تعمل فيها وتتكيف معها بإشباع الحاجيات والرغبات بالشكل األكثر فعالية من املنافسـين

 ملجتمع .باعتبار املستهلك جزء من ا ، العامة للمجتمع

  وفقا لهذا املفهوم فإن املؤسسة ال تكتفي فقط بتقديم السلع والخدمات التي تلبي حاجات ورغبات املستهلك و

 ، مبه في األجل الطويل كضرورة لجلب الزبائن واالحتفاظ املجتمعن عليها أن تسعى أيضا ملصلحة الفرد و ولك

 : والشكل التالي يوضح هذا التوجه

 

 :التوجه الجتماعي للتسويق . 4-1الشكل رقم 

 

Source: S.Martin et J-P Védrine, Op-cit p 17. 

 

 :واملتمثلة في,  إذ على املؤسسة املوازنة بينها , على ثالثة اعتبارات" Kotler" يقوم هذا التوجه حسب

 . تحقيق حاجيات ورغبات الزبائن -

 . تحقيق األرباح -

 .املجتمع  تحقيق رفاهية ومصلحة -

 التوجه املسؤولية االجتماعية للمؤسسة عند اتخاذ القرارات بصفة عامة والقـراراتكما يراعي هذا 

 .التسويقية بصفة خاصة

 لم يتوقف التطور عند الحد السابق بل حدث تطور آخر في مفاهيم التسويق بظهور املفهـوم املوسـع 

 . 1969للتسويق عام 

  املؤسسة

 الطويل املدى تحليل الحاجيات في

 

 املستهلك
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 5- املفهوم املوسع للتسويق :11 التسويق أصبح يتسع ليشمل   كال  من :

 . السلع -

 . الخدمات -

 .املؤسسات -

 .األفراد -

 .االجتماعية األغراض ذات املبادئ -

 التركيـز  وهذا التسويق، من األخير  النوع على تركز أصبحت التي املؤسسات من متزايد عدد وهناك

 السجائر، على الرقابة البيئة، حماية على الحفاظ التلوث، مثل االجتماعية القضايا في التأييد كسب إلى يهدف

 الخ... .واملخدرات

 : التالية املفاهيم توسيع يتطلب األمر فإن للتسويق املوسع للمفهوم وطبقا

  الخـدمات أو السـلع ليشمل اتسع ولكنه فقط امللموس املادي املنتج على يقتض ي يعد لم حيث املنتج : -1

 . األفكار ، واملؤسسات واألشخاص

 : يلي ما التقليدي املستهلك بجانب يشمل أصبح:  املستهلك -2

 .العام الرأي -      

 . باملؤسسة مباشر ارتباط لها التي الجهات -      

 . املؤسسة مع يتعاملون  الذين املديرون -        

 .املوردون  -        

 .املوزعون  -       

 

 

 :وهي املفهوم هذا مع تتماش ى حتى التسويقية األدوات بعض نطاق توسيع تم   : األدوات التسويقية -3

 

 مـن املنافسـة ة مواجهـ بغـرض الربح إلى تهدف ال التي املؤسسات في املنتجات وتحسين تطوير -  أ

 .املتجددة املستهلكين وحاجيات رغبات مع التكيف دفه ، و األخرى  املؤسسات

 الربح، إلى ـدفته ال الـتي املؤسسة في وتزداد اإلدارة تواجه التي الصعبة املشكالت من يعتبر:  التسعير   - ب

 املؤسسة نجاح في ويساهم العائد عن النظر بغض يمكن ما بأفضل الخدمة تقديم هو الهدف يكون  حيث

 . السوق  لنطاق جيد تحديد مع

 .دورها تأدية في الخدمية املؤسسات لنجاح بالنسبة كبيرة أهمية له تسويقي قرار هو:  التوزيع – ت
 و الـربح إلى ال تهدف التي املؤسسات نجاح في تساهم أن يمكن التي الهامة األنشطة من الترويج : –ث 

 .خاصة بصفة الخدمية

 
 . 23،ص 1985د . محمود صادق بازرعة، إدارة التسويق، القاهرة، دار النهضة العربية   11
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 لاملجا في كـبيرا شـوطا قطع قد التسويقي الفكر في التطور  كان وإن أنه القول  يمكن سبق ما كل  خالل من

 ، وإن الفكـر هذا تغذي  كافية دراسات توجد ال حيث ، مبكرة مرحلة في يزال ال تطبيقه أن إال األكاديمي

   .البعض جانب من التقييم موضع زالت ما الجديدة األفكار بعض

 

: خصائص التسويق وأهميته املطلب الثاني  

. سنتطرق في هذا املطلب إلى خصائص التسويق وأهميته االقتصادية واالجتماعية  
: خصائص التسويق أول   

: يتميز التسويق عن باقي األنشطة األخرى بما يلي  

، و الحصول على رضاهم  حيث يستهدف التسويق إشباع حاجات العمالء:  التسويق عملية هادفة و مستمرة - 1

، و اإلسهام القوي و الفعال في تحقيق رفاهية  ، و التشغيل األمثل للطاقات اإلنتاجية تحقيق األرباح، و  و والئهم

فتبدأ وظائف التسويق قبل إنتاج السلع و الخدمات بدراسة األسواق، جمع البيانات و املعلومات عن   املجتمع

، جمع البيانات و  سة األسواقحاجات العمالء فتبدأ وظائف التسويق قبل إنتاج السلع و الخدمات بدرا

 من الخدمات و السلع تدفق على  لتعمل تستمر و تهمرغبا املرتقبين و الحاليين املعلومات عن حاجات العمالء

بعدها تمتد ثم املستهلك إلى املؤسسة  

  من جعل متهرغبا و العمالء لحاجات املستمر التغيير  فإن آخر جانب من و ، البيع بعد ما خدمات لتقديم

 هذه ملقابلة الخدمات و السلع هذه تطوير على العمل و ، التغيرات هذه ملتابعة الدراسة املنطقي استمرار

. االحتياجات  

 مما ، الخدمات و السلع إنتاج بعد و أثناء التسويق وظائف  تعمل : متطورة و  متكاملة عملية التسويق - 2

 أنشطة مجموعة التسويقي فالنظام ، التسويقية الجهود تخطيط عند الوظائف  بين التكامل إحداث يستوجب

 رغبات تشبع التي الخدمات و للسلع التوزيع و ، الترويج ، التسعير  ، التخطيط تستهدف متكاملة ، متفاعلة

 و ترويج بسعر املرتقبة و الحالية املنتجات بيع هو  التسويق أن نرى  ثم من و ، عامة و املجتمع  خاصة العمالء

الحاضر و املستقبل . سوق  أماكن  في الغد و اليوم منافسة  

  املؤسسة أهداف وتحقيق ، املستهلك إلرضاء تسعى التسويقية العملية إدارة : معقدة إدارية عملية التسويق - 3

  العملية هذه تعقد إلى إضافة ، التسويقية أنشطتها ومراقبة متابعة ، توجيه ، تنظيم ، تخطيط خالل وهذا من ،

. املنافسة وازدياد ، التكنولوجي التقدم ، والرغبات الحاجات لتعدد نتيجة وإشباعها لنمو األسواق وذلك ،  

 أكثر  أو طرفين وجود تتطلب التي املنافع تبادل عملية التسويق جوهر يعد : املنافع تبادل عملية التسويق - 4
 القدرة على االتصال ، وكذا لكل طرف  ش يء ذو قيمة ومرغوب فيه من الطرف اآلخر.12

 

التسويق أهمية:  ثانيا  

: هي جوانب عدة من أهميته نلخص أن ويمكن ، املؤسسات في كبيرة أهمية للتسويق  

 : نشاطا بوصفه هام السوق  :للمنظمة  بالنسبة -1

 
   . 16، ص1999بشير العالق " أساسيات و مبادئ التسويق" ، جامعة الزيتونة األردنية ، األردن ، طبعة  قحطان عبدلي،و   12
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 . يوجهه و االنتاج يسبق -

 .وجودها ومبررات املنظمة أهداف بتحقيق يعنى -

 .البقاء على املنظمة يساعد -

 .راجعة كتغذية منه عليها ويحصل املستهلك إلى  املعلومات يوصل -

 :التسويق فإن للمنظمة املالكة للجهة بالنسبة -

 .  وتوسعها املنظمة نجاح في يسهم -

 .للمستهلك بالنسبة أهمية األكثر  املشاريع نحو  االستثمار يوجه -

 .التسويقي العمل محيط في عمل فرص يوفر -

 أم غير  هادفة املنظمة كانت سواء ، فيها تعمل التي بيئتها في اتهذا املنظمة مع والتعاطف  التأييد كسب على  يعمل -

 .للربح هادفة

 :ألنه مهم التسويق:  للمستهلك بالنسبة -  2

الحالية  ورغباته حاجاته إشباع خالل من وذلك اهتمامه ومحور  وجوده ومبرر عمله غاية املستهلك نحو  يتوجه -

 .واملستقبلية

 . للمستهلك النفسية وحتى  الزمانية و املكانية املنافع تحقيق على  يعمل -

وبما  املعروفة الترويج وسائل خالل من(الخدمي/ املادي )  املنتوج  عن يحتاجها التي باملعلومات املستهلك يزود -

 .للمستهلك الرض ى يحقق

 . املنظمة قدرة وحسب وإمكاناته يتناسب بما له ويقدمها حياته في اإلنسان يحيط ما جميع يتناول  -

: ألنه للمجتمع مهم التسويق : للمجتمع بالنسبة - 3 

ارتفاع  و القومي الدخل زيادة إلى يؤدي وبما النامية الدول  في خاصة التنموية األهداف تحقيق في يساهم -

 . املعيشة مستوى 

يعمل بوصفه نشاطا اجتماعيا ، وعليه فإنه يلتزم باملحافظة على البيئة من التلوث والفساد ، وأيضا دوره في   -

 13املحافظة على االعتبارات و القيم األخالقية و القانونية و غيرها بما يسهم بصيانة املجتمع .

 .املطلب الثالث : مجالت تطبيق التسويق

بمستوى  بالسلع وبالنسبة للمؤسسات التي تستهدف الربح بالدرجة األولى و ، قـد سمـيارتبط مفهوم التسويق 

الخدمات ، كما  قطـاع  "التسويق الضيق" الذي يشمل املنتجات االستهالكية و الصناعية ثم اتسع الحقل ليشـمل

عبر الحدود ليشمل العمليات الخاصة بالتبادل الدولي في إطار مـا يعـرف  "بالتسـويق الدولي " 14،لكن مع مطلع 

املؤسسات بصرف النظر  السبعينات من هذا القرن ظهر التسويق في مفهومه الشامل إذ ، أصبح يطبق في جميع

  ليشمل التسويق ميدان سعت ا وبذلكتهدف الى الربح ،  عن أهدافها ونوع إنتاجها أي أنه طبق في املؤسسات التي ال

 
اتيجيات   13 ائل للنشر والتوزيع، األردن ،طبعة  -األسس -املفاهيمالتسويق :  البرواريوأخرون،"إستر ،  16، ص  2004الوظائف"، دار و

17 
 . 390،ص 1999محمد ابراهيم عبيدات: مبادئ التسويق مدخل سلوكي "الطبعة الثالثة" دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان  14
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                                                                                         غيرها...املتاحف  الحكوميـة كاملستشفيات واالجتماعية السياسية الحياة ميادين مختلف 

 ومن املجاالت التي يشتملها التسويق مايلي : 15

 :القطاعي التسويق - أول 

              : يلي كما اقتصادي قطاع كل وخصائص تتناسب خاصة، تسويقية سياسة تكييف  به ويقصد

 :    السلع من نوعين القطاع هذا في ونميز  :املادي  اإلنتاج قطاع  -  1        

 *                                                                 االستهالكي  التسويق" النهائيين املستهلكين إلى موجهة استهالكية سلع *    

                                                          ."الصناعي التسويق" الصناعيين املشترين إلى موجهة صناعية سلع

 القطاع ال اذه في املشتري  فإن وبالتالي ، أخرى  مؤسسة إلى املؤسسة منتجات بتسويق الصناعي التسويق يختص 

                                                   . املؤسسة لحاجة يشتري  إنما و الخاصة لحاجته يشتري 

 الصـناعي املشتري  رغبات و حاجيات لدراسة املوجه النشاط ذلك: " بأنه الصناعي  التسويق تعريف  يمكن            

  16األخرى.    الحالية و املستقبلية من خالل عملية التبادل بين املؤسسة و املؤسساتختلفة، امل

 : لملجاا هذا في للتسويق املميزة الخصائص أهم إدراج يمكن اإلطار هذا وفي

 مقارنة نسـبيا أسهل امليدان في السوق  دراسة يجعل ما هذا و( األحيان أغلب في قليل) محدود الزبائن عدد -

 . االستهالكية املنتجات بتسويق

 .األخرى  بالجوانب مقارنة كبيرة أهمية الفنية الجوانب تكتس ي -

 فقدانه، أو الزبون  كسب بالتالي و الصفقات عقد في أساسيا دورا الشخصية العالقات و املؤسسة سمعة  تلعب -

 .دائمة عالقة بناء أجل من املوردين أحسن اختيار على يعمل الصناعي املستعمل أن نجد ولهذا

  يغلـب على وكان ، الستينيات غاية إلى مميزة خصوصية الخدمات تسويق ملفهوم يكن لم: الخدمات   قطاع - 2

 لكـن الصعوبات بينـهما، التميز  دون  متشابه الخدمات و املادية السلع تسويق أن مفاده اعتقاد التسويق كتاب

  املعاصرة في الحياة الخدمات تلعبه كانت الذي الدور  وتنامي ، جهة من الخدمات قطاع في العاملين واجهت التي

  في كبيرا عرفت توسعا التي االتجاهات أهم أحد الخدمات تسويق موضوع في التفكير جعل ، أخرى  جهة من

  من  عالية نسبة كونـه يشكل التسـويقية املفاهيم لتطبيق خصبا مجاال القطاع هذا أصبح حتى. األخيرة السنوات

                                                                                                                                                                    . % 70 بحوالي يقدر فرنسا ففي "PIB" اإلجمالي املحلي الناتج

 
15 P Kotler B Dubois , op,cit P9,10. 

اتجيات"، دار الحامد، عمان ،  16   .15،ص 1999سمير العبادي و نظام السويداني ، "التسويق الصناعي مفاهيم و استر
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 الفنـدقي، التسويق التسـويق السياحي، التسويق منها أنواع عدة دورهب يضم والذي الخدمات تسويق بذلك وظهر

  .ألخ... .البيئي، التسويق الصحية، الخدمات تسويق التأمينية، الخدمات تسويق املصرفي،
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 املبحث الثاني : تسويق الخدمات

 ،ها بين واحتدمت املنافسة ،هب ةلالعام املؤسسات ت كثر  ،االته مج وتنوع هميتهأ وزيادة الخدمات قطاع تطور  مع

  من ممكنة شريحة وصول إلى أكبر لل وذلك  ، اهتطور  و اهبقائ ىلع الحفاظ في الحديثة التسويق بتقنيات لتستعين

. املوالي العنصره يبين ما وفق ، اهخدمت و ءال العم  

الخدمات تسويق ماهية: املطلب األول   

 السبعينات بداية فقبل ، املاض ي القرن  من خير األ  النصفالل خ مراحل بعدة الخدمات بتسويق تمامااله مر

 وبين اهبين فال ختاال  هوأوج اهوخصائص اهوطبيعت الخدمة تعريف  حول  وترتكز غايةلل محدودة الكتابات كانت

 بنجاح املطبقة التسويقية دواتاأل و  يمهاملفا تطبيق  بمحاولة تيتم بدأت السبعينات بداية ومنذ ، املادية عةلالس

 حديثة اتهاتجا  تهر ظ الثمانينات بداية ومنذ ، الخدمات مجال في الهنق ومحاولة املادية السمعة تسويق في

 عمى الخدمات تسويق تطبيق ومهمف  1987 سنة  Langeard و Eglies من كل طور  حيث ، الخدمات تسويق اتجاه

 ذاه يتكون  حيث ، والزبون  إنتاجيا لنظام موسةلامل والعناصر الخدمة مقدم بين  تفاعل نتيجة اهاعتبار  أساس

 17، هي  :   ريةهجو    عناصر ستة من النظام

 خدمة؛ توجد ال الزبون  ذاه فدون  قيالخ في مهويسا الخدمة يشتري  الذي كهلاملست و ه : الزبون  -

 لية؛اآل الخدمة نظام في موجود غير  و هو  الزبون  مع يتصل شخص كل و هو :  الخدمة مقدم الشخص -

 املواد سواء ، الخدمة قللخ الضرورية املادية العناصر عن عبارة يهو  : الفيزيائـيـــة العنـــاصر  -

 البيئة؛  عناصر من أو الخدمة مقدم الشخص قبل من أو الزبون  قبل من املستخدمة

 املساعدة؛  واملواد الخدمة مقدم الشخص مع الزبون  تفاعل من ينتج ما يه:  نفسها الخدمـــــة -

 ممكنة؛ الخدمة يجعل والذي الخدمة إنتاج نظام في املنظور  غير  الجزء و ه:  ـيلالداخ التنظيم -

 وتقديم قلخ إمكانية ىلع خريناآل  الزبائن وكلس أثر الحسبان في نأخذ املستوى  ذاه ىلع:  خرينال   الزبائن -

 .الخدمة

  : التالية سساأل  ىلع يقوم أن يجب الخدمات مجال  في تسويقلل ومقبول  شامل ومهمف  إلى التوصل محاولة أن كما

18 

 

 .  9،ص 2004،  ، الطبعة الثالثةلالدارة   هنيةامل الخبرات ، مركز  البيع ، منهج مهارات التسويق و  ان توفيقحمعبد الر    17   

 . 183سعيد محمد املصري، مرجع سبق ذكره، ص     18
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 حول  تدور  (ورقابة وقيادة وتنظيم تخطيط) ةلاملتكام االدارية نشطةاأل من كمنظومة التسويق إلى النظر يجب -

  اه مع تتفاعل التي املحيطة البيئة وفي ءال العم لدى إيجابيا انطباعا يحقق ومتميز  متكامل تسويقي  مزيج محور 

 . املؤسسة

  تقوم ومربحة  مستمرة قاتال ع وتدعيم عمى والحفاظ البناءه ى املنظومة كلت نشطةاأل أداء من دفهال يكون  أن -

                                    . الطويل جلاأل  في الءالعم مع تحقيقلل ةلالقاب الوعود تبادل عمى

 19   : يهو  مراحل ثال ث التسويق يةلعم تتضمن أن ومهاملف ذاه ىلع ويترتب 

 ملز تست يهو  ، البناء ةلبمرح ةلاملرح ذهه وتدعى قةال الع إنشاء يتم حيث ،العميل  مع األول  التصال مرحلة -

 .املحتمل العميل عند  ايجابيا انطباعا قليخ حيث املسوق  جانب من  متميزة اتصالية اراتهم

 مع قةال الع في ستمراراال  في الرغبة العميل لدى تتكون  حيث ، بناؤها يتم التي العالقة على الحفاظ مرحلة -

 .العميل مع املقامة  قةال الع ىلع حفاظلل متميزة حرفية وأنشطة أدوات استخدام زمتلتس يهو  ، السوق 

 زملتست يهو  ، املسوق  نفس مع هقتال ع نطاق توسيع العميل يقرر  حيث املستمرة، قةالالع تدعيم ةلمرح -

 ( .جديدة فكرة أو خدمة أو سمعة) املنتج في جديدة خصائص واستحداث مكثفة ترويجية ودهج استخدام

  اهفي يشترك التي املستمرة والبحوث ةلاملتكام نشطةاأل من  منظومة التسويق اعتبار  يمكن ، سبق ما لىع واستنادا

 عالقات وتدعيم والحفاظ بناء لال خ من ، ومتميز  متكامل  تسويقي مزيج بإدارة وتختص املنظمة في ين لالعام كل

 .قةال الع كلت أطراف لكل متبادلة  ووعود منافع تحقيق إلى فتههد ءال العم مع ومربحة  مستمرة

 . التسويقية ومشاكلها الخدمات املطلب الثاني : تطبيقات

 . التسويقية املشاكل بعض إلى باإلضافة والتطبيقات الخصائص من بجملة بالسلع مقارنة الخدمات تنفرد

 : الخدمات خصائص: أول

 املقدمـة للمستهلك  مثيلتـها عن النهائي للمستهلك املقدمة الخدمات طبيعة في االختالفات بعض من الرغم على

 . طبيعـة مستخدميها  عن النظر بصرف الخدمات تميز  التي الرئيسية املالمح بعض تصور  يمكن أنه إال الصناعي

رؤيتها  يمكن ال فالخدمة السلعة عن الخدمة تميز  التي الخصائص أهم من تعتبر و  (: غيرملموسة) مادية غير - 1

 أنه أي ملموس غـير  معنـوي  إشباع املستهلك على يعود الذي واإلشباع ، املادية السلعة مثل رائحتها شم أو وحملها
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 التسويقية بعض الوظائف  أداء الصعب من فإنه الخاصية لهذه ونظرا للخدمة،(  ملموس) مادي كيان يوجد ال

 .  20  التخزين النقل، التغليف،: مثل

  وتذكرةما  برحلة تقوم فالطائرة واحد وقت في وتستهلك تنتج بطبيعتها لخدماتا  21: والستهالك اإلنتاج  تزامن- 2

 بالكشف  يقوم للطبيب فهو  تذهب عندما كذلك ، الطائرة إقالع بمجرد تستهلك الرحلة ذهه ى تشتر  التي الطيران

 واملستهلك الخدمة بين مقدم تنشأ التى العالقة فإن ولذلك الزيادة تكلفة قيمة فيه تدفع الذي الوقت نفس في

 عدم أو وقبول  واضح،لا تأثير  فيها له البشري  العنصر ألن العالقة هذه استمرار أسباب على قائمة تكون  أن البد

 . 22  هـذه العالقة اسـتمرارية مـدى على يؤثر سوف لآلخر طرف كل قبول 

في   موحدة ليست التسويق استشاري  أو الطبيب من املقدمة الخدمات :القياس توحيد درجة انخفاض- 3

  فاملراجعـة املستمرة لذلك الخدمة مقدم البشري  العنصر على تعتمد انهأل امللموسة املادية السلع مثل خصائصها

 .العمالء رضا على املحافظة يمكن حتى ملحا، أمرا تصبح للعمالء املقدمة الخدمة لجودة

،   عليهـا   الحصول  بمجرد تستهلك لذلك للتخزين قابلة غير  بطبيعتها الخدمة   :النتهاء أو  للتلف القابلية- 4

يحتاجـه  الذي الوقت في الخدمة توفير  يمكن حتى بالطلب التنبؤ  دقة يستلزم واالستهالك اإلنتاج وتزامن

 .املستهلك

 ، مقـدم الخدمة يـد في أمانة  يكون  ما عادة الخدمة مشتري  أن القول  يمكن الخدمات مجال في :العمالء عالقة- 5

 الخدمة يضـعها مقدم التي بالشروط ملتزم فهو  الطيران بشركة الراكب عالقة أو بالطبيب املريض عالقة مثل

 .العميل مصلحة تحقق انهاأ يفترض والتي

 العمالء يتعذر من عدد  استخدامها في ويشترك واحدة منفعة إلشباع املنتجة الخدمات نأ:  التنوع أو  التغيرية- 6

    يلي ما إلى في الخدمة الخاصـية هذه توافر ويرجع أخر، إلى عميل من طفيفة ولو  اختالفات دائما فهناك ، تنميطها

23: 

 . املميزة الخاصة باحتياجاته الخدمة إنتاج في العميل اشتراك -

 .أخر إلى عميل من الخدمة ذات مقدم وقدرات مهارات اختالف -

 
 .85د عبد العليم محمد عبود مرجع سابق ص    20
 .496عادل شكري، مرجع سابق ص -عبيد محمد عتان، د حسين حيوان، د/عايدة نخلة، د/ زهير ثابت، د      21
 .496عادل شكري مرجع سابق ص -عبيد محمد عتان، د/ حسين حيوان، د/عايدة نخلة، د/ زهير ثابت، د     22
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 .املادية السلع إنتاج حالة في منه كبيرة بدرجة كون .  ي الخدمة إنتاج في الخطأ عنصر إن -

 :  24أسس تقسيم الخدمات  –ثانيا 

 مختصـرا عرضا نقدم يلي وفيما ، أساس من أكثر  باستخدام الخدمات تقسيم يمكن الكتاب من للعديد طبقا

 : التقسيم لهذا ومبسطا

 : 25الخدمات  تقديم من للهدف طبقا التقسيم-1

 الفندقيـة والصحية الخدمات مثل الخاصة املؤسسات تقدمها خدمات وهي الربح تحقيق دفبه تقدم خدمات -

 الخ... .التصليح وخدمات

  في املؤسسـات الحكومية الخصوص على تقدمها التي الخدمات تلك وهي الربح تحقيق عدم دفبه تقدم خدمات -

 . معملجتا فئات لبعض االجتماعي والتكفل والتعليم الصحة مجال

 :العميل لنوع طبقا التقسيم- 2

 اإلصالح مثـل خدمات الشخصـية متهحاجا إلشباع األفراد يشتريها التي الخدمات تلك وهي استهالكية خدمات -

 (.الخ...االلكترونية األجهزة السيارات، تصليح)

  مثل  أداء أعمالها مـن  تمكينـها بغرض األعمال مؤسسات تشتريها التي الخدمات في  واملتمثلة صناعية خدمات -

 .وغيرها والحراسة والصيانة التركيب خدمات

 :اللة أو  العمالة على العتماد درجة حسب التقسيم- 3

  مثـل خدمات تقديمها في أساسيا دورا العمالة تلعب التي الخدمات تلك وهي:  العمالة على تعتمد خدمات -

 إلخ... .الفندقية الخدمات املصرفية، الخدمات التصليح، التعليم،

  اآللي خـدمات اإلعالم مثـل تقـديمها في هاما دورا اآللة تلعب التي الخدمات وهي:  اآللة على تعتمد خدمات -

 .البدنية اللياقة ومراكز االتصاالت، وخدمات

  كالخدمات واآللـة معا العمالة عنصر على تقديمها في  تعتمد خدمات وهي معا، واآللة العمالة على تعتمد خدمات -

 .الطبية والخدمات النقل وخدمات املصرفية

 
 .265/270،ص1999عبيد عنان وآخرون "التسويق" مطبعة جامعة عين الشمس القاهرة    24
 .248-245زكي خليل املساعد مرجع سابق ص   25
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 :  26 بالعميل والحتكاك  التصال حسب التقسيم- 4

 يعتـبر تواجد حيث الطبية، والخدمات واملصرفية، الفندقية كالخدمات بالعميل كبير  اتصال ذات خدمات -

 . الخدمة ألداء ا ضروري  أمرا العميل

  مثـل خدمات العميل، تواجد دون  تقديمها يتم التي الخدمات تلك وهي بالعميل قليل اتصال ذات خدمات -

 .عامة بصفة التصليح

 :الخدمة مقدم مهارة حسب التقسيم- 5

  له حق تعطي شهادة  مؤديها يحمل ما عادة حيث بالتعقيد تمتاز التي الخدمات تلك وهي:  املهنية الخدمات -

 . وغيرها واملصرفية القانونية الخدمات مثل املهارة من عالية درجة مؤديها في ويتوافر ا،به القيام

  تعليمية علـى شهادة الحصول  ضرورة مؤديها من يتطلب وال بالبساطة تمتاز خدمات وهي:  املهنية غير  الخدمات -

 مؤديها في يتوافر وال ،  عن أبائهم يتوارثها ما غالبا التي الشخصية متهخبر  على أدائها في بهاأصحا ويعتمد مهنية أو

 .الخ...والطالء التنظيف  التصليح، خدمات مثل املهارة من عالية درجة

 :   27 العميل  سلوك  حسب التقسيم- 6

  القيام تطلب األمر إذا خاصة مجهودات، بذل بعد املستهلك يشتريها التي الخدمات تلك وهي:  التسويق خدمات -

 التأمين، خدمات تـأجير السيارات، خـدمات في الخـدمات هذه وتتمثل املتاحة الخدمات تلك بين مقارنة بعملية

 الخ... .النقل خدمات

  مثل خدمات مكان أقرب من  شرائي مجهود دون  العميل يشتريها التي الخدمات تلك وهي:  مسيرة خدمات -

 .التصليح وخدمات املالبس تنظيف  وخدمات الحالقة،

 

 

 

 
  مد زيدان محمد دكتوراه في "دور التسويق في قطاع املصرفي في حالة بنك الفالحة وتنمية الريفية"، رسالة دكتورة دولة،غير منشورة، ، علو /  26

ائر ،دفعة   .64ص  2005-2004القتصاد وعلوم التسيير، فرع التخطيط ، جامعة الجز

 

 
 . 5القاهرة ص  1998شورات معمد الدراسات املصرفية طبعة / د جمال الدين مرس ى " تسويق الخدمات املصرفية" من  27
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                                                                                الخدمات بقطاع التسويق تطور  : مراحل لثاملطلب الثا

 تسويق حقل في  املساهمات من عدد املاض ي  مـن القرن  السبعينات منتصف  شهد األكاديمي الصعيد على 

 الخدمات أهمية وتعاظم  األعمال عالم في الحاصلة للتغيرات نتيجـة. و التسـويق فـروع من متميز  كفرع الخدمات

 ، واألولية العليا الدراسات مستوى  على خاصة مسافات في استحداث السـباقة"   هوفـارد " جامعـة انـت ك أصال 

                             . االختصاصات مـن شتى األعمال ورجال طلبة واستقطبت

 : إلى الخدمات تسويق حقل بدراسة الكبير  االهتمام عودي و    

 . السلعي القطاع إلى قياسا املربحة القطاعات من يعد الخدمات قطاع أن -  1

 .الخدمات قطاع لتنويع ، السلعي ال املث في منه أوسع الخدمي القطاع في النمو  فرص أن - 2

 لخـص فلقـد الخدمة تعقد بسبب دقيقة بخطوات الخدمات مجال في التسويق إلى النظرة تطورت وعموما

Kotler.P 28  مراحل خمس عبر  مرت القطاعات من لنوع هذا في التسويق إلى النظرة أن : 

 بتطبيق وبـدأ" لنشر وا والدعاية املبيعات وتنشيط اإلعالن، " باعتباره التسويق إلى النظرة كانت : األولى املرحلة -

  بعض لجذب املبيعـات وتـرويج لإلعالن ميزانيات كإعداد املالية املؤسسات بعض في التسويقية األدوات بعض

 . والترويج اإلعالن بأنشطة للقيام اإلعالن وكذا العمالء

  معرفة تسـتهدف فأصبحت أوسع مفهوم إلى والترويج اإلعالن من التسويق إلى النظرة تحولت : الثانية املرحلة -

  والعاملين العمـالء بين العمل داخل والبهجة الصداقة من جو  وإضفاء العمالء على السرور إدخال إلى السبيل

 . املؤسسة مع تعاملهم استمرارية لضمان أي عليهم واملحافظة العمالء جذب دفبه

 البحث البنـوك وأهمهـا الخدمية املؤسسات أن بدأ حيث" ابتكار" أنه التسويق إلى ينظر أصبح : الثالثة املرحلة -

 في والتنويع والتعدد التغير  تواجه التي املصرفية الخدمات في حديثة وأنواع جديدة وقواعد أساليب عن

 . الخدمات تنويع على العمل وبدأ العمالء احتياجات

ابعة املرحلة -   العمالء مع واالبتسام  اإلعالن بجانب جديدة أخرى  وأسس أساليب نحو  التسابق بدأت:  الر

 مركزا لها يصبح لكي ، جيدا وتقديمها الفرص واختيار البحث ويجب ، التميز  من عالية درجة تحقق لكي واالبتكار

  معين  شعار زرع بـل العميل  ذهن في ة حسن صورة إعطاء في فقط ليس التفكر وبدأ األسواق في ومتميزا جيدا

 . نسيانه الصعب من يكون  بحيث ، الخدمية للمؤسسة
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  اإلعالن أن حيـث السـوق  لتحليل تنظيم في والبدء والرقابة والتخطيط التحليل هو  التسويق : الخامسة املرحلة -

 التوجه وتم التميـز تحقيق أو واالستمرار البقاء لضمان كافية تعد لم أساليب كلها االبتكار أو واالبتسامة

 الخ... .والعقاب للثواب نظم وبناء ، السواق دراسة وتحليل للتخطيط

 األربعة املراحـل في جـاء ما تلغي ال الخامسة املرحلة في الواردة النظرة تبني إن : 29  الخمس املراحل بين التكامل- 

 والوصول  الخـدمات  صناعة مجال في التسويقية األنشطة ممارسة  في والعمق االهتمام من املزيد تعني بل األولى

 توفرها التسـويقية املطلوب باملعلومـات االهتمـام زيادة يعني وهذا ، السوق  ودراسة وتخطيط تحليل مرحلة إلى

 .الخدمات مؤسسات داخل وغيرها التسويقية الوظائف  بممارسة القائمين أمام ونوعا كما
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 املبحث الثالث : تسويق خدمات التأمين

االخرين فهذا  من املؤكد أن حاجيات مستهلك التأمين )فرد أو مؤسسة( تختلف عن حاجيات املستهلكين

متكاملة ، كما سيتم ابرازه  االختالف يمثل مصدر إبداع وترويج ملنتجات وخدمات التأمين ، ضمن عملية تسويق

 في هذا العنصر .

 املطلب األول : تعريف تسويق الخدمات التأمينية

املؤسسة )مردودية ،  "هو فن تلبية حاجيات الزبائن و في نفس الوقت إرضاء مدير يعرف تسويق التأمين كما يلي : 

 نوعية ، صور ( " 30

كما يعرف تعريف تسويق التأمين على أنه "النشاط الذي ينطوي على تحديد أكثر األسواق ربحية في الوقت 

يتعلق بوضع أهداف املؤسسة و الحاضر و املستقبل ، وتقييم الحاجات الحالية و املستقبلية للعمالء ، فهو 

اعداد و تصميم الخطط الالزمة لتحقيق تلك األهداف ، ادارة الخدمات التأمينية بالطريقة التي يمكن بواسطتها 

 تنفيذ تلك الخطط ، كما أنه يتضمن عمليات الكييف التي يتطلبها التغيير البيئي "  31

ضرورة وجود نوع من  حية ورضا العميل حيث راعى التعريف وتكمن أهمية هذا التعريف في التوازن بين هدفي الرب

لك فإن ربحية مؤسسة التأمين تنبع من  التوازن بين أهداف مؤسسة التأمين وبين حاجات العمالء وضمن سياق ذ

 قدرتها على إشباع وتلبية حاجات األفراد واملؤسسات .

 

 املطلب الثاني : سلوك مستعملي خدمات التأمين

 شراء التأمينية وهي كاالتي : ان مستعملي الخدمات التأمينية يرتكز على دوافع ال

افع األولية : -1  الدو

هي الدوافع التي تدعو العميل لشراء وثيقة التأمين أو الحصول على تغطية تأمينية لحماية سيارته أو 

مستقبله أو مستقبل أسرته أو لحماية منزله أو مصنعه من خطر الحريق و ذلك بغض النظر عن نوع 

 الوثيقة و الشركة املصدر لها .

افع النتقائية : -2  الدو

وهي الدوافع الحقيقية التي تدفع العميل نحو شراء وثيقة معينة دون الوثائق األخرى التي توفر املزايا و 

 األسعار و الشروط و يلعب الوعي التأميني دورا مهما بالنسبة لتحريك الدوافع عند األفراد .

 
30     G. HARRARI , le management dans l’assurance, 3éme Edition, 1974, p 20. 

 .18 ،ص 1994ناجي معال، أصول التسويق املصرفي، مطابع صفوة، الطبعة األولى، عمان، األردن،   31
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افع التعامل : -3  دو

عميل للتعامل مع شركة معينة دون الشركات األخرى نظرا لحجمها و هي الدوافع التي تؤدي الى تفضيل ال

و ملكية رأس مالها أو شهرتها في السوق و نظرا للخدمات الكثيرة التي تؤدي لعمالئها و يقع العبء في 

 شركات التأمين في القيام بالترويج ألنواع مختلفة من التغطيات .

ديث مكانا محوريا في عملية سير املؤسسة فال يمكنها " يحتل املستهلك وفق املفهوم التسويقي الح   

 ( 119، ص  1993االستمرار في نشاطها ما لم تتمكن من ارضاء مستهلكيها " .) محمد ، 

 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك : -1

 قد تكون داخلية تتعلق بشخصية الفرد ، و قد تكون خارجية و تمثل أسرته .

 :تعدد مستهلكي خدمة التأمين  -2

 خالفا لباقي الخدمات األخرى فان خدمة التأمين قد يستفيد منها طرف اخرا قد يكون :

هو الشخص املوقع على عقد التأمين ، و امللتزم أمام الشركة بتسديد   ( :Souscripteurاملكتتب : )  -أ

 قيمة األقساط املتفق عليها و عادة ما يكون املؤمن له هم املكتتب نفسه لكن هذا ليس اجباري .

هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتعرض للخطر املؤمن ضده ، سواء  ( : L’assuréاملؤمن )  -ب

 اته أو نشاطه . كان في شخصه أو ممتلك

هم األشخاص الذين تدفع لهم التعويضات من طرف شركة التأمين سواء كان   (  :Les Tiersالغير )  -ج

منصوص عليهم في عقد التأمين كتأمينات الوفاة ، أو غير محددين في العقد كتأمينات املسؤولية 

 املدنية .

خصائص التسويق و أهميته في مؤسسات التأمين :الثالث ب لاملط  

 سنتطرق في هذا املطلب الى خصائص التسويق و مدى مساهمة أهميته للمؤسسات التأمينية .

 أول : خصائص التسويق في مؤسسات التأمين  32 

لخصائص ا ذههتسويق وتأتي للا الطرق التطبيقية هى إثر لك مؤسسات التأمين خصائص معينة تقوم علتم

ويمكن حصر خصائص للمؤسسة .       يةل، و الخصائص الداخ : طابع املؤسسة الخدمي ماه ين لنتيجة لعام

لي :    قة بالعوامل السابقة فيما يلمؤسسات التأمين املتع  

سنوات   ة قد تصل إلى عدةلبعد مدة طوي الر هتظ  ال دودية املنتجات املقترحة من طرف مؤسسات التأمين  مر  -

 ه .، وكذلك درجة حدوث ا نظرا لحالة حدوث أو عدم حدوث الخطرهيعمن ب

 
32   Michel Badou, marketing management des entreprise financier (banques, assurance), 2émeédition,1998. 
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ذلك تأثير  قلي عن بعض املنتجات والزبائن دون أن يخلجتماعي ملؤسسات التأمين حيث يستحيل التخالدور اال  -

منطقة معروفة  ، حيث يصعب رفض تأمين أنواع معينة من السيارات أو جتماعي أو السياس يال ى املستوى الع

 .تفاع السرقةبار 

                      .دودية ى التسعير واملرليؤثر بصفة كبيرة ع همية كبيرة جدا حيث أنهأ هالخطر ل ي عال -

في مؤسسة   ى وضع السياسة التسويقيةلتأثير كبير ع هاناك من له،   ومن بين املميزات والخصائص املذكورة 

 :يلفيما ي في مجال التأمين والتي تنحصر  التسويق ها نا تنتج الخصوصيات التي يتميز بهالتأمين ومن 

 :عوامل عدة إلى ذلك  ويعود التأمين خدمات تسويق في توزيعلل الكبرى  ألهميةا -

 .السوق  مع دائمة قةال ع وجود -

 .التأمين عناصر من عنصر و ه الذي الخطر تقبل ضرورة -

 .التأمين مؤسسات عروض  أمام زبون لل الثقافي املستوى  ضعف  -

 عقد موضوع هذات بحد و ه بحيث التأمين مؤسسات في التسويقية السياسة في الخطر فكرة إدخال وجوب -

 .التأمين

 .واملتنوعة الكثيرة التقسيمات ذي الزبائن بيةلت ضرورة -

 زمةالال  الوسائل توفير  جلأ من ذلك امليزانية وتسيير  التسويق وظيفة  بين وظيفي تعاون  قةال ع بوضع تمامااله -

 .التسويقي املخطط لتحقيق

 أهمية التسويق في مؤسسات التأمين ثانيا :

 من االستفادة التوزيـع، شبكات إشراك على الشركات هذه بقدرات مرتبطة التأمين شركات في التسويق نجاح إن

 اتهبقدرا إال يتم ال ذلك وتحقيق التجارية، العمليات مجمل في الجودة مفهوم  وإدماج ، املتطورة اإلعالم تقنيات

                         . الزبائن ورغبات حاجيات تلبية نحو  املوظفين مجموع تعبئة على

  على قادرة ولجعلها ، محيطها مع الشركات لتكيف  التسويق أهمية مدى ز يبر  التأمين شركات مميزات في النظرو    

 إلى مرتبط وتطورهـا واسـتمرارها بقاءها أن باعتبار اتهاختار  التي األسواق متطلبات  مع تتناسب منتجات تقديم

                         .باستمرار واملتطورة املتغيرة الحاجات مع التكيف على ااتهبقدر  كبير  حد
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  رهاإطا في تعمل التي البيئة تحديات بمواجهة يسمح التأمين شركات في الحديث التسويق مفهوم تطبيقن إ   

  واملهـارات التسويقية املبـادئ من  مجموعة تبني دون  مواجهتها يمكن وال عديدة التحديات وهذه التأمين، شركات

 : 33  في وتتمثل

 : الربح تحسين- 1

 مـن تحوالت يتبعه وما الخارجية األسواق على فاالنفتاح التأمين، شركات  اهتمامات أولى من الربح تحسين يعتبر 

  منها،  باختفـاء البعض يهدد مما ا ، وديته مرد في محسوس انخفاض إلى يؤدي أن شأنه من وتشريعية تكنولوجية

  املالية، إسهام مصالح إلى الشركات هذه إدارات تلجأ ولهذا سنوات منذ األوروبية البلدان بعض تعرفه ما وهو 

                                                                  .واملوظفين التسيير  مراقبة

  تـدعيمها بالبحث يجـب وإنما كافية تكون  ال قدنهاأ إال وغيرها، األخطار من والحد التكاليف تحديد أهمية فرغم 

  علـى مستوى  وهذا املهمة، هذه إنجاز في التسويق مساهمة أهمية هنا وتبرز املربحة، والنشاطات الزبائن عن

 : 34  الثالث وظائفه

  املسـتهدف والنشاطات القطاعات اختيار على تشرف التسيير  مراقبة مع  بالتعاون  االستراتيجي التسويق وظيفة -

 . املربحة

 هيكلة وإعادة الزبون  خدمة نحو  وتوجيههم املوظفين مجموع وتنشيط تعبئة التنظيمي التسويق وظيفة تضمن -

 .اإلنتاجية لتحسين البيع نقاط

 األسعار وتحديد الزبائن احتياجات تلبي التي والخدمات املنتجات تقديم على فتسهر العملي التسويق وظيفة أما -

 . ديناميكية تجارية بعمليات القيام  مع املناسبة

 :الداخلي السوق  استغالل- 2

 :لعـدة أسباب هـذا ويرجـع التأمين، لشركات هام موضوع ثاني شك دون  من الداخلي السوق  استغالل يعتبر 

  تلـك املعلن مـن أعلى تكون  ما غالبا املحلية األسواق في املحققة الهوامش أن حيث: باملردودية مرتبطة  ألسباب -

 . الخارجية األسواق في عليها

 
33 M.Badoc .op,cit,pp38-47. 

 . 57- 56ص ، املرجع نفس ، ليلى مطالي 34
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  ضد حماية عادة التجاريــة يشكل ــاتهبقو  املحلــي لســوقها التــأمين مؤسســة فتغطيــة الجــدد، املنافســين جهــةملوا -

 الحال هو  كما الداخلي،  في السوق  حصـتها تحسـين على  محفزة عوامل   املؤسسات لبعض تكون  قد كما املنافسين،

 .  املثال سبيل على كبير  سكاني تجمع ذات املناطق في أو القطاعات، بعض في

 التي هـي تلك حدودها خارج قوية تكون  التي املنظمة بأن اإلدراك لتزايد الدولي، مستوى  على الحضور  في رغبةال  -

  أسواق إعـادة استكشاف أو غـزو  في جهـة من يساهم التسويق أن نرى  املنظور  ذاهو  الداخلي سوقها في نجحت

 إلى والسعي بالزبـائن الحاليين االعتناء أخرى  جهة ومن ضعيفا، فيها الشركات حضور  يكون  جديدة داخلية

 .مبه االحتفاظ

 : الخارجية األسواق  دخول  - 3

 نمو  الـتي تعرف األسواق في هام موقع شغل وراء  وسعيها الخارجية األسواق دخول  في التأمين شركات رغبة إن

 حظيرة مختلفة، أهمية  معيشية بمستويات املستهلكين، من هام عدد) التوسع وأفاق فرص من  لها يوفره ملا كبيرا،

  على البحث ينتظـر منها حيث املتجانسة، وغير  املختلفة األسواق هذه بين التسويق أهمية يبرز ، الخ... (السيارات

                                                                                                                                                             .البلدان مختلف  مستوى   على التآزر  عمليات  من لالستفادة تسمح خارجية قطاعات

  في مساعدة مهمتـه تتمثـل كما االتصال، ، املنتجات  تصميم كاإلعالم، متنوعة جد مجاالت العملية هذه وتخص

 . أسواقها مع التكيف  على التوزيع شبكات

 : الالمركزية  نحو  التوجه - 4

  مركزيتها ودرجة الهـام الشركات هذه لحجم كان وإن أسواقها، مع التأمين شركات لتكييف  بالالمركزية الوعي بتزايد

  يجعلها ثقلها أن إال الجنسيات متعـددة والسـيما الكبيرة الشركات سوق  مواجهة في تكون  عندما يبرزهما ما الكبيرة

 القرارات المركزية نحو  التوجه ضـرورة يبرز مما واملتوسطة، الصغيرة الشركات مع التكييف  على قادرة غير 

                                                           .للفروع أكثر  مسؤولية بإعطاء

 الضـرورية الهياكل إنشاء في املساهمة خالل من التحديد وجه وعلى الملثا هذا في رئيسية مهمة لتسويقل و 

 . واملنهجية الفنية الناحية من املوظفين وتكوين الزبائن من املؤسسة لتقريب

 : جديدة مهن نحو  التطور - 5

 هـذا القطاع، إلى جـدد منافسـين دخول  لحواجز القوانين تقليص ذلك في يساعد جديدا تطورا التأمين يعرف

  اتهورغبا  اتهوديـة شبكا مرد لرفع سعيها بينها من جديدة مهن تطوير إلى التأمين شركات تدفع أسباب عدة وهناك

 املعروفة بين الصور  ومن الجدد، املنافسين قوة ملواجهة  الزبائن طرف  من عنها املعبر  الحاجات مجمل تلبية في
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" بنكية" كانت الخدمات التي بعض بتقديم التأمين شركات قامت حيث. املالي بالتأمين يعرف ما نجد التطور  لهذا

 مجاالت دخول  في تجنب يساهم أن هنا لتسويق يمكن. و للزبائن قروض وتقديم ودائع حسابات فتح في واملتمثلة

 هذا يكون  أن كما ينتظر الجديدة، التحوالت هذه مع التوزيع والشبكات التجارية القوى  يتكيف  مربحة غير 

 مختلف  بين إطـار التنسيق في وهذا للمؤسسة،  الربح ضمان مع للزبائن الفعلية االحتياجات اتجاه في التطور 

 .املنفذة العمليات

 :التوزيع شبكات وتطوير  تسيير - 6

  تجبر  كلـها عوامل الجدد، املنافسين دخول  وتزايد التكنولوجيا تطور  جديدة، مهن على  التأمين شركات انفتاح إن

 املنتجات توزيع تعرفـه شبكات الذي الكبير  التطور  غرار وعلى جديدة، توزيع طرق  عن البحث على الشركات هذه

 البيع كمنشورات املتنوعة مـن الشبكات متزايـد عدد في اتهمنتجا بيع إلى تلجأ بدورها، التأمين شركات فإن املادية،

 التكنولوجيا بتطوير فأكثر  أكثر  تمتها نهأ كما. وغيرها العقارية الوكاالت السيارات، بيع محاوالت باملراسلة،

 في النظر إعادة إلى يؤدي أن من شأنه متزايد، اهتمام من يعرفه ملا باملترل  التأمين بإنشاء تسمح التي الحديثة

  نحو  املؤسسة توجيه خالل من  الملجهذا ا في أساسيا دورا التسويق ويلعب للتوزيع، التقليدية الشبكات تعريف 

 .التوزيع قوى  مجموع مـن تسيير  يمكنها بما التجارية الهياكل تنظيم في واملساهمة املالئمة، الخيارات

 :الحديثة التكنولوجيات إدماج- 7

  اآللي تقنيـات اإلعالم في لـه سابق ال الذي التطور  خالل من ظهر الذي الحديثة التكنولوجيات لتطور  أن شك ال

 املرتبطة مـن القرارات مجموعة على وبالتالي التأمين لشركات التجارية السياسات على كبيرا تأثير  له واالتصال

  من  متميزة بمبادرات الشـركات البريطانية بعـض قامـت اإلطار هذا وفي والخدمات، املنتجات وتوزيع صنع بسياسة

 القيام خالل من التسويق دور  ظهر  هنا ومن . شخصية حسابات من انطالقا التأمين خدمات تطوير بينها

 املجال .هـذا  في التأمين شركات توجيه تساعد واختبارات بدراسات
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 خالصة الفصل 

 

منذ القدم لكنه مر بعدة مراحل حتى  من خالل ما تم تناوله في هذا الفصل تم استنتاج أن التسويق  وجد             

وم  ، حيث   يعتبر من بين  أهم الوظائف االدارية األخرى فالتسويق نشاط  وصل إلى املفهوم الذي  هو عليه الي

متميز ينطوي على إحداث توافق بين احتياجات ورغبات العمالء من جهة ومن بين موارد املنظمة من جهة أخرى 

حيث توسع مجال تطبيق التسويق الى عدة مجاالت جديدة غير السلع املادية و التي تشمل            .                       

وغير قابلة للتخزين وعدم  تسويق الخدمات الذي تميز بخصائص أخرى كالتزام عمليتين انتاجها و استهالكها

ليها، لذلك نأخذ إمكانية تملكها وقد شكلت الخصائص التي تميزها صعوبات من تطبيق املفاهيم التسويقية ع

ع لظهور مفهوم تسويق الخدمات رغم ذلك بدأت املحاولة في تطبيق املفاىيم التسويقية املطبقة في تسويق الس

املادية ونقلها في مجال الخدمات و الذي بدوره مر بمراحل تطوره في مجال تسويق قطاع الخدمات من بينها 

أهميته البالغة في حياة املجتمع و عليه تسعى املؤسسات   خدمات التأمينية باعتبار التأمين قطاع مهم نتيجة

 التأمين الى اتباع مختلف األساليب التسويقية للمحافظة على مكانتها في السوق .

 

 

 

 

 

. 

 



 

 الفصل الثاني

 املزيج التسويقي للخدمات التأمين

 



 املزيج التسويقي للخدمات التأمين                                                               الفصل الثاني:

 

 34 

 

 تمهيد الفصل

احتل التسويق مركزا مهما في املؤسسات االقتصادية ، حيث يعتبر السبيل الوحيد لتطوير املنتجات و زيادة          

على هذا تعتمد املؤسسة على التسويق العملي من خالل تجسيد مزيج تسويقي يتالئم مع  الطلب عليها ، و بناءا

 االتصال، التسعير، املنتج، بتوزيع املرتبطة العمليات ظـيم مختلف ت إلى يهدف خياراتها و اهدافها املسطرة و الذي

 أو نجاح على بالحكم تسمح التي النهائية املرحلة التسويقية العمليات تنفيذ ويعتبر  .وغيرها البيع، قوة تكوين

 السـيما الشبكات، مختلف  مع الجهود تظافر يتطلب ما وهو  العليا، ة اإلدار مستوى   على  السياسـات املقررة فشـل

                                                                                                                                                         . رئيسيا دورا التوزيع فيه يلعب إليه اإلشارة وسبقت كما الذي مجـال التأمين في

حيث سنسعى في هذا الفصل على تسليط الضوء على دراسة املزيج التسويقي للخدمات التأمينية من خالل  

 املوسع التسويقي حث تشمل كل من املنتوج ، التسعير ، التوزيع ، االتصال باالضافة الى املزيجعرض أربعة مبا

 التأمين . لخدمة
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 التأمينية ( .سياسة املنتج في شركات التأمين ) الخدمة  ألول : ااملبحث 

ا  هولى تأتي من انتمائال ا هالتجارية الخاصة بيات لى العملتتميز املنتجات التأمينية بخاصيتين أساسيتين تؤثران ع

نتماء إلى اال ذا ها، و هب مشاركة الزبون وشبكة توزيع أثناء "إنتاج" الخدمة وشرائلإلى مجال الخدمات الذي يتط 

ا  هئمة، ومن بينال عالم الخدمات يخفي وراءه خصائص أخرى تحد حيانا من إمكانية تنفيذ سياسة تسويقية م

ي ناتجة مباشرة  ها املؤسسة أما امليزة الثانية فهمة وصعوبة حماية التحسينات التي تقوم بموسية الخدلعدم م

ا من  همع أسواق مقسمة بطبيعت لهاوم الخطر، عامهمية، مفهوانين، أقتأثير ال)نةهذه املهعن قواعد سير 

ولوية ال ا هما يفسر إعطائ ذاهى إنشائيا و لية التي تؤثر علاملؤسسات إلى الخواص ...) ومجموعة من القيود الداخ

 .ستماع إلى الزبون ى حساب اال لالقرارات التسويقية والتي تكون أحيانا ع ف عند اتخاذ مختل

 

 املطلب األول : الخدمة التأمينية و دورة حيانها .

دورة وأخـيرا ، متنامي منتج و أساس ي كمنتج التأمينية  الخدمة مفهوم إلى املطلب هذا في نتطرق  سوف  

. التأمينية الخدمة ي أ املنتج حياة  

  التأمينية : الخدمة - أول 

 السواق في أهـدافها وتحقـق ، زبائنـها حاجيات إشباع في التأمين شركات عليها تعتمد التي الداة الخدمة تمثل

 مستويين :  على إليها النظر يمكن التأمين خدمات حالة في"  املقدمة الخدمة بمعنى" 1  املنتج مفهوم إن ، املستهدفة

 هذا يأخذ و التأمين إلى شركات املتعرضين من للخطر املالي العبء لتحويل آلية كونه حيث من  التأمين في يتمثل  

 :  هما رئيسيين بعدين املنتج

 . ( التطبيق ونطاق التعاقد شروط تحدد والتي)  التأمين وثيقة إصدار  -

 .(   ومعاينات إجراءات من  ابه يرتبط وما)  الخسارة حدوث حالة في التعويض تسوية   -

 جهد لي يمكن فال  ،  الفعال للتسويق الرئيسية املطالب أحد هو " الساس ي املنتج" مفهوم أن فيه الشك مما و

  هو  املنتج هذا تميز  يعد وبالتالي جودته حيث من املتميز  املنتج إلى استنادا إال منشودا نجاحا يحقق أن تسويقي

 .التسويقي النشاط لنجاح  كافيا شرطا ليس ولكنه الضرورية الشروط أحد

 
األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و  ACIIطارق سيف ، " التسويق و التأمين البحري" رسالة ماجستير في معهد التأمين بلندن  - 1

 النقل البحري . 
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     level         service  " الخدمـة بميثـاق يعرف ما  صياغة إلى  العاملية التأمين شركات  من ا عدددعا ما وهذا

agreement " 

 لهذه التسويقي الدور  إلى فةباإلضا و  ، بتحقيقيها التأمين شركة تلتزم التي الوعود من مجموعة يعني والذي

  عدم مشكلة على التغلب في تساعد)  عليها يحصل التي الخدمة لتقييم أساسا  العميل تعطيالوعود فأنها أيضا 

 استطاعة العمالء لتقييم الخدمات امللموسة و مثال ذلك ما يلي : 2

. التأمين  طلب تلقي من دقيقة.... خالل:   بالعمالء املبدئي التصال   - 

الشروط مع االتفاق من دقيقة.....خالل :  التأمين وثيقة إصدار   .  - 

اليوم نفس خالل -:  الخسارة حالة في املعاينة    - 

.                                            عمل يوم أول  خالل  . 

 أساس ي  منتج  وجود فان عامة بصفة و دج،.....من أقل التعويضات أيام خالل:  التعويضات تسوية

 هـو  يكـن لم إن و حـتى بالعمالء االحتفاظ في الساس لنه ، التسويقي النشاط عصب هو  متميز 

 في جذبهم . الساس

  القيم من تحسن والتي" الساس ي املنتج"  املصاحبة الخدمات من  مجموعة به يقصد : املتنامي املنتج - 2

 الخدمات هذه عن المثلة بعض إعطاء ويمكن أقساط من دفعه ما  مقابل  العميل عليها يحصل التي اإلجمالية

 : التالي النحو  على املصـاحبة

 ومعلومـات السعار على للحصول  أسبوعيا أيام  7 و ساعة 24 ملدة اتصال ومراكز ساخنة خطوط -

 . التعويضات اعايد عن

 . اآللي السداد وطرق  االئتمانية البطاقات خالل من السداد قبول  -

 . التأمين قسط خفضشأنها  من التي الخطر إدارة بأساليب ويتعلق يخص فيما النصائح و املشورة -

 
اتيجيات  –التسويق والتأمين البحري املفاهيم    2  ) موقع أنترنت (        املزيج التسويقي" من إعداد طارق سيف  –اإلستر

www.insureegypt.com consultée le: 02-03-2020 
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 . االنترنت عبر  الوثيقة بإبرام السماح -

 التعامـل  بإجراءات يتعلق فيما السيما ،  العمالء لدى التأمين ومسئولي  بموظفي التأمين منهي تدريب -

 بذج التأمينية الخدمة أن هو  إليه التنبيه املراد املفهوم . ان  لتعويضات  تسوية وأساليب الخسائر مع

 االحتياجـات مع السريع التجاوب على قادرة تكون  أن يجب ديناميكية خدمة على أنها  إليها النظر

 .العمالء مطالب في  التغيرات و السوقية

 مفهوم و دورة حياة الخدمة التأمينية : ثانيا :

 .اتهحيا دورة مراحل مختلف  وتحديد تعريفها يجب التأمينية للخدمة النظري  اإلطار تحديد أجل من

  ته حقق ما هو  الساس ي الدافع فان معينة تأمينية  خدمة شراء الزبون  يقرر  عندما الخدمة التأمينية :  مفهوم - 1

و  املنـافع زاويـة مـن تقـدمها التي الخدمة إلى تنظر أن التأمين مؤسسة  على ولهذا  ، منافع من الخدمة هذه

 تضمن الـتي املنـافع تبيع أمينلت ا منتجات معينة، خدمة شرائه وراء الزبون  عليها يحصل أن يتوقع التي شباعاتاال 

 3. المان للزبون 

  ، منتج أي بها يمر التي املراحل بنفس اتهحيا خالل التأمينية الخدمة تمر  4: التأمينية الخدمة حياة دورة -1

  في مساعدة أداة زبائنها إلى تأمين ال شركات  تقدمها التي التأمين خدمة حياة دورة ومراقبة ويعتبر تحليل

  في مساعدة أداة  زبائنها إلى أمينالت شركات تقدمها التي التأمين خدمة حياة دورة ومراقبة  على تحليل التعرف

 . املنافسة وتطور  على التأمينية التعرف

 :  يلي كما أساسية مراحل  بأربعة التأمينية الخدمة وتمر

 وبصـفة الجديدة،  التأمينية الخدمات من للمبيعات املنخفض بالنمو  املرحلة هذه تتصف :التقديم مرحلة أ-

 .املرحلة هذه في التكاليف  الرتفاع نظرا معدومة الرباح تكون  عامة

 . السوق  في الخدمة قبول  لزيادة نتيجة والرباح املبيعات تزداد املرحلة هذه في: النمو مرحلة - ب

 التـأمين  مؤسسة تحققها التي الرباح تشجع عندما النضج مرحلة إلى الخدمة تصل:  النضج مرحلة - جـ

 
 165مرجع سابق، ص أنظر إلى: عوض بدر الحداد ،  3

4 2 M.Bacloc,op,cit,p270. page consultée le02/03/2020.   
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 . املؤسسة تقدمها التي لتلك مماثلة خدمات وتقديم السوق  دخول  على املنافسين بقيمة

  املؤسسة إما على يحتم بما ، الرباح وقلة باالنخفاض املؤسسة مبيعات تتميز  املرحلة هذه في:  التدهور  مرحلة - د

 . تطويرها أو الخدمة هذه على التخلي

 : التالي الشكل في موضحة املراحل وهذه

 

 دمة التأمينيةخل:دورة حيات ا 1-2الشكل رقم 

 

 

 

 . Source : P.Kotler et B. Dubois op.cit P340 

 التسويقية العناصر أهم على بالتدقيق التأمينية الخدمة ابه تتميز  التي الخصائص التالي الجدول  في نقدم سوف

من :   التسويقي املزيج ثم ، التسويقية أهدافها إلى باإلضافة مرحلة كل في املنافية وكذا ، الرباح و  تاملبيعا وهي

 ذلك مرحلة،كل كل  في املنافسة نوعية يوضح كما ، الترويج و االتصال النفقات ، التسعير  ، التوزيع ، الخدمة

 : التالي الجدول  في توضيحه سيتم

 

 

 املبيعات / األرباح 
 

 

 النضج

رالتدهو النمو  

يمالتقد  

لزمنا  
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 حياة اخلدمة التأمينية.خصائص دورة  1-2:  جلدول رقم
 

  ةي ينمتأـ لا مةدـ خلا ياةـ ح ةرود احلمر

 التقدمي النمو النضج التدهور 
 ئصاـ  ـــ ص خلا منخفضة  منو معدل مرتفع منو معدل منخفض منخفضة 

 املبيعات األرابح ضعيفة مرتفع أرابح مرتفعة  أرابح قليلة 
 املنافسة معدومة أو قليلة  متزايد استقرار تقليل عدد املنافسني

 افدـ ـــ هاأل ةردااإل فـ ــ لخ ـز ـ كملرا  دةاـ  ـ يز ةـ ظف ا احمل   و   حا براأل   دةا يز تقليل التكاليف و إمجال
 التسويقية ابخلدمة التنافسي على املركز التنافسي  حذف اخلدمة

 اخلدمة خدمات أساسية حتسني اخلدمات تنويع اخلدمات حذف اخلدمات
 التوزيع توزيع انتقايل مكثف مكثف انتقائي

 التسعري مرتفعة يف اخنفاض  منخفض ارتفاع يف 
 نفقات االتصال  مرتفعة مرتفعة يف اخنفاض  منخفضة 

 

 

 : املنتج حياة دورة على املؤثرة العوامل - ثالثا

 هنـاك ، و السـنوات عشرات إلى أشهر بضعة من تمتد وقد املنتجات باختالف املنتج حياة دورة تختلف 

 5: بينها من التنوع هذا في تساهم التي العوامل من  مجموعة

 . النمو  فترة تقليص أو تمديد على تؤثر التي السوق   تظاراتن ال املنتج مسايرة مدى -

 . قوية منافسة بوجود طويلة لفترة االستمرار انهشأ من املرحلة وهذه -

 . أكبر  وقت التقديم عملية نجاح تطلب كلما ، التجديد بطابع يتميز  املنتج كان كلما -

 

 
5 :Jcharbonnier, Management en assurance,L’Harmatan, Paris,2000,p115-116 
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  حيث من املنتجات  حياة دورة على كبيرا تأثيرا تؤثر الديمغرافية العوامل خاصفان بشكل التأمين مجال في أما

 جديدة منتجات ظهـور   إلى يؤدي املثال سبيل على الفراد أعمار معدالت ارتفاع أن كما ، للسكان الجغرافي التوزيع

 تقديم إلى غالبا يؤدي القـوانين تطور  فان أخرى  جهة من و ، الحياة على التأمين صيغ بعض ظهور  على ويشجع

 االمتيازات من القوانين هذه تقلل عندما تطورها مرحلة تقليص أو ، ضربية إعفاءات من  تستفيد حياة منتجات

 .  زوالها في تتسبب قد وبالتالي ، املنتجات ببعض الخاصة

 .  التأمين منتجات بعض  اختفاء أو ظهور  في دور  لها التكنولوجية التطورات فبعض ، قسبما  إلى باإلضافة و

اتيجيات التأمينية الخدمات جودة:  الثاني املطلب  . تقديمها وإستر

 هي في جديدة منتجات نحو  التوجه أو الحالية املنتجات على الحفاظ نحو  موجهة املنظمة إدارة كانت سواء

 أن تجسد يمكن التي ، و املنتجات لهذه املمكنة الجودة ضمان على الحرص عليها فانه أخرى، مهنا  تخص الصل

  املنافسة على سوق   في املستمرة التغيرات ظل في أنه كما ، بعد فيما إليها التعرض سيتم التي العناصر مجموعة

فيما   نقدمه سوف هذا كل الفضل التنفيذ و بينها االختيار يمكن التي إستراتيجيتها من تشكيلة تقديم املنظمة

 يلي :

 6: التأمينية الخدمات جودة - أول 

 املميزة الخدمـة أصبحت ، إذ املنافسين مواجهة في التميز  لتحقيق كأساس للزبائن الخدمة جودة أهمية ازدادت

  أصبح الزبائن إلى املقدمـة التـأمين مؤسسات عروض لتشابه نظرا.  و أخرى  مؤسسة بين املفاضلة في الساس هي

 للمؤسسات والنمو  االستمرار تؤمن التي القوية التنافسية السلحة أحد التأمينية الخدمة وأداء جودة ى مستو 

 . خاصة بصفة التأمين ومؤسسات عامة بصفة الخدمية

 تعني كانـت حيث املادية، السلع على الجودة وقياس بتعريف  الخاصة الجهود انصبت: الخدمة جودة مفهوم - 1

 في تعريف  صعوبة هناك أن غير  ، مرة  لول  به القيام د عن املطلوب الوجه على الش يء إنجاز أو العيوب من الخلو 

 معيـار لدرجة" انهبأ الجودة عرفت ثم املادية، بالسلع ا قياس لها املميزة العامة للخصائص نظرا الخدمة جودة

 الزبائن . منظور  من يكون  للخدمة تعريف  أي فإن وبالتالي ،" الزبائن توقعات مع للخدمة الفعلي الداء تطابق

 جودة على حكمهم  وبالتالي  متهتوقعا الزبائن عليها يبني التي املعايير  من جملة هناك : الخدمة جودة أبعاد - 2

 : في  تتمثل الخدمة

 
 .  29بيشاري كريم: مرجع سبق ذكره،ص  6
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 . بذلك الوعد تم كما الخدمة إنجاز وتعني:   األداء في املصداقية درجة -

 عـن  فضـال  حاجاته تجاه والحساسية الزبون  استفسارات على بالرد يتعلق فيما:  الستجابة سرعة -

 . الخدمة تقديم في السرعة

 .الخدمة على الحصول  سهولة:  الزبائن خدمة في الخدمة مقدمي  مهارة وتعكس:  الكفاءة -

 .يفهمها التي باللغة ومخاطبته الالزمة باملعلومات الزبون  إمداد:  التصال -

 . للزبون  الخدمة تقديم تسهل التي والتجهيزات التسهيالت كل:  امللموسة املادية  النواحي -

اتيجيات - ثانيا  ية :التأمين الخدمة تقديم إستر

 تقـوم هذه أن الضروري  من يصبح ، التأمين ملؤسسات التسويقية والبيئة السوق  في املستمرة التغيرات ظل في

  الخدمـة التأمينية  بينـها من والتي ، لزبائنها املتغيرة االحتياجات مع تتالءم تسويقية برامج بتصميم املؤسسات

 . فيها تنشط التي بالبيئة املستمر اتصالها خالل من السوق  باحتياجات ربطها دفبه

 بديلـة إسـتراتيجيات أربعة تأمين ال لشركات تتيح التي والخدمات السواق مصفوفة يوضح املوالي والشكل

 .  التأمين سوق  مع  للتعامل

اتيجيات منتج التأمخت 1-2: دول رقمجلا  .نيطيط إستر

 ية ل اــــــح جديدة
 املستهلكني

 خدمات

 ع ـبي  : لـمث ق سو لا ية م تن و  يرو تط تيجيةا رتسإ
 إضافية  منتجات 

إسرتاتيجية  
اخرتاق السوق مثل: زايدة حجم  

 مبالغ التأمني على احلياة احلالية 

 

 ةيل ا ــ ح

 أي تطوير منتج جديد يقدم  التوزيع  إسرتاتيجية
 ق ـل حتز لا   دثواح    ني أمت: مثل   ديد ج   لكهتملسا

 اجلليد.  على

تطوير و تنمية املنتجات مثل :   إسرتاتيجية
 تقدمي واثئق 

 حلاملي الواثئق احلالية  طلب 

 
 دةدي ــج
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اتيجية - 1  والـتي السوق  في القائمة التأمينية طياتالتغ من  املبيعات زيادة بها ويقصد:  السوق  اختراق إستر

  ، أقـل أسعار تحمالت)  جديدة جذب عوامل تطبيق اإلستراتيجية هذه وتستلزم ، أصال  الشركة فيها تعمل

 . الهجومية لتسويقا إستراتيجيات و املبيعات وتنشيط الترويج وأساليب...(  اتساعا أكثر  تأمين  تغطيات

اتيجية - 2  لشراء جديدة أسواق أو ، سوقية قطاعات من عمالء استقطاب في وتتمثل:  السوق  تنمية إستر

 الجديدة الدراسة ضرورة في تتمثل الصعوبات بعض اإلستراتيجية هذه وتتضمن ، فعال  قائمة تأمينية تغطيات

 . الجديدة السوقية للقطاعات

اتيجية- 3  بمعنى املقدمـة املنتجات مزيج توسيع في إستراتيجيات من النوعية هذه وتتمثل:  املنتجات تنمية إستر

 . القدامى عمالئها  لنفس ومستحدثة جديدة تأمينية  تغطيات تقديم

اتيجية- 4   املنتج تنمية إستراتيجيات من  مزيج فهي وبالتالي والسوق  املنتج من  كل تنمية في وتتمثل: التنويع إستر

 7  . السوق  تنمية وإستراتيجيات

 أقل السوق  اختـراق إسـتراتيجية تعتبر  حيث ذكرها السابق النمو  إستراتيجيات باختالف املخاطر درجة وتختلف 

  املنتجات وتطوير تنميـة ثم السـوق  وتنمية تطوير إستراتيجية في املخاطرة تزداد ثم ،  ة  مخاطر النمو  إستراتيجيات

 .التنويع إستراتيجية  في أقصاها إلى املخاطرة وتصل

 

 

 

 

 

 

 

 
اتيجيات   –املفاهيم  التسويق والتأمين البحرى   7  املزيج التسويقى" من إعداد طارق سيف )موقع أنترنت(.  – اإلستر

 

 :www.insuregypt.com.. page consultée le11/03/2020 
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 . التأمينية املنتجات تطوير :  الثالث املطلب

 : يلي كما ية التأمين املنتجات تطوير وأهمية مفهوم تناول  املطلب هذا خالل من سنحاول 

 : املنتجات تطوير  مفهوم - أول 

 ظل في القطاع تطـورات في يبحـث الخليجي للتأمين ملتقى بانعقاد مثال  ، التأمين قطاع تطوير إلى الدول  كل تسعى

 املتعلقة الخليجية والتشريعات القـوانين توحيـد عـدم  في تكمـن املشكلة أن على امللتقى هذا يؤكد.الدولية املتغيرات

 الخليجي . التعـاون  مجلس  دول  في التأمين سوق   أمام عقبة  تشكل مازالت والتي بالتأمين

 8.   2001 جانفي 28 بتاريخ ظبي أبو  في الخليجي التأمين ملتقى  أعمال بدأت قد كما

 تحسين و ، يةالتأمين الخدمات لتطوير ملثالا هذا في الصغيرة املؤسسات اندماج إلى الخير  هذا دعا حيث

 .  العاملية ة التجار منظمة اتفاقيات ظل في الخليجية السواق في التأمين صناعة مستقبل

 تطوير كـذلك ، و املتجددة السوق  احتياجات لتناسب التأمينية الخدمات أفضل بتقديم ملزمة الشركة أن كما

  و ينسجم بمـا الشـركة عمالء متطلبات لتناسب جديدة تأمين أنواع وتقديم الحالية التأمين منتجات وتحسين

 9. التأمين سوق  متطلبات

مع  تتالءم تأمين منتجات إنتاج على اتهقدر  في السوق  في واالستمرار البقاء  على التأمين شركة قدرة تكمن

 :  10 االحتياجات املتطورة للزبائن و من هنا فان ادارة الشركة التأمين يجب ان تعمل في ظل االعتقاد بأن

 

 

  املنتجات وتحسـين تطوير أو جديدة تأمين منتجات تقديم على عاجزة التأمين شركة فيه تصبح الذي الوقت وفي

 هذا يؤكد ومما                                                           . بالفشل  مصيرها  و مستقبلها على تحكم نهافإ ، حاليا املقدمة

 
 التأمين التجاري بين امجزين و املائعين"عقود التأمين التجاري .د" رجب أبو مليح محمد) موقع أنترنت(.  8

 :www.islamiefi.com/news/artical.asp ?ID=64679. page consultée le02/04/2020 . 
9 :www.emiratesbank.ae/NRrdonlyres/ehouyacevndkedy36pxmothnka6jtxvlek. page concept le 02-04-2020 . 

اتيجية التسويق في املصارف و املؤسسات املالية،الطبقة األولى  10       . 51،ص1995،عمان،ناجي معال، إستر

 

 (القدرة على التغير = البقاء والستمرار)
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 الزوال مرحلة إلى املنتج وصل ما فإذا ، مختلفة مراحل عبر  املنتجات هذه ستنقل املنتج حياة دورة أن هو  التوجه

 االستمرار . تستطيع فلن إال و جديدة تأمين منتجات لتقديم مهيأة تكون  أن التأمين شركات على

 : تأمينال منتج تطوير  إلى الحاجة - ثانيا

املالية  الحالة كذا ، و والقوانين املنافسة سوق  مع باستمرار التكيف  إلى يهدف التأمينية املنتجات تطوير إن

 : 11  التالية الغايات تحقيق إلى التأمين شركات في التطوير عملية دفتهو  ، للمؤسسة

  مجموعة مـن يتكـون  إنما و ، فقط الحالية سوقها في  يتمثل ال تأمين شركة لي السوق  إن:  جدد زبائن جذب- 1

  جـودة املنتجات  وتحسـين الجديـدة التأمين منتجات تطوير عمليات فان ولهذا ، واملرتقبين الحاليين الزبائن

 لدى مشبعة حاجات غير  عن بحثها خالل من ذلك ويتم ، بالنمو  الخاصة بالهداف موجهة تكون  أن يجب الحالية

 السوق  في الفجوات املوجودة سد  على تعمل وبالتالي ، هؤالء ابه يرغب التي باملستويات مشبعة غير  أو ، الفراد

 . لاملجا هذا في املنجزة واإلحصاءات الدراسات تظهرها أن يمكن والتي

  حاليـا عن املقدمة املنتجات مع التعامل حجم زيادة يمكن:  حاليا املقدمة املنتجات مع التعامل حجم زيادة- 2

 خاللها مـن تقـدم فروعا تمتلك التأمين شركات أن املعروف فمن:  الشركة مع  التعامل حجم زيادة :  طريق

 قادرة أن تكون  يجـب الشركة فروع فان ولهذا ، الجغرافي باالنتشار يتميزون الزبائن أن كما ، للزبائن املنتجات

  مع املنافسة للتعامل التأمين شركات زبائن تحويل وبها ،  يوجدون  التي الماكن في الزبائن هؤالء جذب على

 الخرى  ن الشركاتزبائ إقنـاع تستهدف أن يجب الشركة تتبناها التي التأمين منتجات تطوير فعملية:  الشركة

  طرف من املقدمة تلـك من تتميز  منتجات تقديم على العمل خالل من ، للشركة الجيد بالتحول  املنافسة

 تقديم خالل من الشركة نحـو منتجات املنافسـة  التـأمين شركات زبائن جذب يمكن فانه وأخيرا.  الخرى  الشركات

 . املنافسة الشركات قبل من املقدمة تلك غير  جديدة أو بديلة منتجات

 كونـه عن فضال  ، التأمين عمليات إلى الحديثة التكنولوجيات إدخال إن:  تأمين ال منتج تكلفة تخفيض- 3

  الوسائل  فاستعمال العمليات هذه تأدية تكلفة تخفيض في هاما عامال  يمثل فانه ،  املنتجات لتمييز  فعالة وسيلة

  كتقدير هامة تأمين عمليات وإدارة تأدية في املستحدثة العمالة حجم يقلل أن استطاع الحديثة التكنولوجية

 الخ... . العقود ومتابعة تسجيل ، التأمين قسط حساب ، الخسائر

 

 
 . 158-154بتصرف عن ناجي معال، عن مرجع سبق ذكره، ص  11
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 : التأمين خدمات تطوير  طرق  - ثالثا

 : طريق عن يتم أن يمكن التأمين شركات تقدمها التي الخدمات تطوير إن

املسـتخدمين   الزبائن عدد لزيادة فعالة وسيلة يعتبر  جديدة منتجات ضافة إن : جديدة منتجات إضافة- 1

  التعامل ال حجم زيادة فإن هكذا ، و الشركة تقدمها التي التأمين منتجات  معدل زيادة وبالتالي ، أخرى  ملنتجات

 قـد يكون  فـالزبون  ، الزبائن من العدد لنفس املقدمة املنتجات زيادة في إنما ، و للزبائن العددية زيادة في يكمن

 يتم أن السـوق يمكن نطاق فتوسع.زبونا الزبون  يكون  منتج لكل وبالنسبة ، ذلك من أكثر  أو واحدا تأمين ملنتج

 : بأن القائلة بالقاعدة عمال  ، املقدمة املنتجات بزيادة

 (.خدمات 5ل  عميل  1000=  واحدة لخدمة عميل  5000) 

 ، الشركة تقـدمها الـتي  املنتجات بين من كون  قد:  و مواصفاته عناصره حيث من الحالي املنتج تصميم إعادة- 2

  ، املنتجات ترويج كل إمكانية عدم إلى بالنظر فانه ذلك ومع ، الزبائن من معينة قطاعات بحاجات مرتبط هو  ما

 تطوير عملية إلى الشركات تلجـأ ولهذا. حاجاته مع وتالؤمه املقدم  تأمين ال  منتج لتطابق مدركا  يكون  ال الزبون  فان

  منتجات خاللها من  تنتج بطريقة تصميمها وإعادة اختبارها خالل من ، جديد بشكل تقديمها دفبه املنتجات

 .  معينة سوقية لقطاعات تقديمها يمكن مميزة

 املنتجات في جوهري  تغيير  بدون  يتم أن يمكن تأمين ال منتج تطوير إن:  الحالية املنتجات  وتوسيع تكييف- 3

 من شـكال  ، جديدة جغرافية مناطق إلى لتمتد تهامنتجا توزيع شبكة بتدعيم الشركة قيام يعتبر :  فمثال  ، الحالية

 . التأمين منتج في جوهري  تغيير  أي تتضمن ال التي التطور  أشكال

  على التأمين وثيقة نجد المريكي السوق  في واملسؤولية املمتلكات تأمينات في املتطورة املنتجات  12و من أمثلة   

 .  وشروطها تهاكلما في واختصارا وضوحا أكثر  الوثائق أصبحت ا كم ، العمل أخطار تأمين ووثيقة املنازل  مالكي

 و القابلـة للتغيير  والوثـائق ، القيمة املتغيرة الوثائق ظهرت فقد الصحي اتتأمين و الشخاص تأمينات مجال في أما

  املنخفضـة ومجموعة الصـحي التأمين ووثيقة املتغيرة الحياة ودفعات ، الشخاص على  للتأمين العاملية الوثائق

 . الجماعية والصحة الحياة على التأمين وعقود املعاشات عقود من كبيرة

 

 
اتيجيات التسويقية للمنتجات التأمين  12 ول و   1997" دراسة تحليلية تطبيقية"،طبعة  يةمحمد مهدي محمد علي، اإلستر

أ
العددين األ

 . 19الثاني جامعة املنوفة ص 
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 . التأمين خدمات تسعير :  الثاني املبحث

 له حيث الشراء في رئيسيا دورا يلعب أنه كما  ، للمؤسسة الرئيسية االهتمامات من السعر تحديد يعتبر 

   ،  املردودية و السوق  حصة على مباشر تأثير 

 : ةيالتأمين الخدمة تسعير :  األول  املطلب

  يلي وفيما ، للشـراء هام كمعيار السعر اعتبار إعادة في كبير  دور  لهما كان االنترنت وتطور  االقتصادي التطور ن  إ

  عـرض أهم إلى باإلضافة ، التسعير  وأهداف وأهمية التأمين خدمات تسعير  مفهوم بتقديم نقوم سوف

 . ةيالتأمين الخدمات تسعير  إستراتيجيات

 : التأمين خدمات تسعير  مفهوم - أول 

العملية  وتكاليف  ، الخطر  تحقيق احتمال أهمها العناصر من بمجموعة ترتبط التأميني املنتج تسعير  عملية إن

املتوقع  الفائدة معدل الحساب في الخذ يتم كما ، اإلدارية واملصارف البيع ومصروفات العمالت تشمل التي

  املنتجاتأسعار  مراعاة مع كله ذلك ويتم ، املتوقع التضخم معدل أيضا يؤخذ قد ، وجدت إن الرباح وكوبونات

 13  . للمؤمن ربح  هامش يحقق بحيث املنافسة

قيمتـه  تكـون  قسط مقابل  ففي  ، معكوسة إنتاج بحلقة التأمين نشاط يتميز :   التأمين في السعر  مفهوم-1

 ، عـام وبشـكل. وقيمته تحققه تاريخ تجهل خطر  بتغطية التأمين شركة تتكفل ، العقد إمضاء عند معروفة

مختلـف  وكـذا  ،  اته التزاما مجموع لتغطية التأمين لشركة الضروري  القسط  تقييم في يتمثل التأمين تسعير 

 :  14  التالية الطريقة وفق يحسب  التجاري  بالقسط  ف يعر ما هو  التأمين سعر و. لتسييرها الضرورية املصاريف 

 

 :  15حيث أن 

 التكلفة فهو  ، املؤمنين تجاه التأمين  مؤسسة التزامات يغطي الذي القسط من الجزء هو  : الصافي القسط -

 . اإلحصائية الطرق  أساس على تقديرها يتم التي و لألخطار املستقبلية

 
 . 23ذكره،ص، مرجع سبق  .د: محمد املهدي محمد علي  13
 .  107، مرجع سبق ذكره،ص مطالي ليلى  14

15 :F.Ewald et JHcyclopédie de l’assurance,Ed.Economica.Paris,1998,p9. 

املنتجات املالية +رصيد إعادة التأمين + الهامش   -القسط التجاري =القسط الصافي + مصاريف التسيير   
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 . الخدمة بتقديم املتعلقة املصاريف  مختلف   وتشمل : التسيير  مصاريف -

 . املستقبلية الفائدة ومعدالت التوظيف  ، ةمد توظيفه تم الذي املبلغ معرفة يتطلب : املالية املنتجات -

 . التأمين شركة تحقيقه إلى تسعى الذي الربح:  الهامش -

 الخسـائر  وقيمـة( العمالت من صافية) القساط بين الفرق  أنه على يعرف : التأمين إعادة رصيد -

 .التأمين إعادة لشركات عنها املتنازل 

 الضريبة احتساب بعد سعر ال على الحصول  ويتم الضريبة خارج النظري  السعر يمثل:التجاري  القسط -

 .الضمانات باختالف تختلف  والتي الضريبة معدالت بتطبيق

منـتج   مـن املحققة النتائج دراسة اختبار عند أو ، للسوق  جديد منتج تقديم عند التسعير  بعملية القيام ويتم

 عليها الـتي الخطار معرفة أوال عليها التأمين لشركة بالنسبة و. جديدة معايير  أو القوانين تفرض عندما أو ، معين

 : مرحلتين علـى  العمليـة هذه وتتم ، الصافي القسط حساب موضوع هو  وهذا.ممكنة دقة بأكبر  وهذا ، تغطيتها

 . متجانسة أخطار ذات طبقات أقسام إلى السوق  تقسيم - أ

 يغطـي  قسـم كـل من املطلوب القسط يكون  حتى ، الخطر  وتكلفة الخطر بين العالقة تقييم - ب

 . أخطاره

  تحتـوي على انهأ حيث شائكة عملية التأمين في التسعير  عملية أن املعروف من : التأمين في التسعير   مراحل - 2

 :  أساسية مراحل أربعة ضمن إيجازها يمكن التي املراحل من العديد

 . الخطر سعر حساب -

 .العكسية التقلبات احتياطي حساب -

 . ينالتأم لوثيقة اإلنتاجية و اإلدارية التكاليف  حساب -

 .تحقيقه املطلوب الربح هامش حساب -

  عناصـر فهي السعر عناصر بقية أما فقط الربح هامش التسعير  في التسويقي للنشاط يخضع وما14

مـن   ة  مباشـر غير  بطريقة عليها التأثير  يمكن أنه إال ،  معها التعامل  التسويقي للنشاط يمكن ال(  إحصائية)فنيـة
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نسبة  ) النتائج تحسين على  يعمل ما  منها للتأمين جيدة أخطار يجتذب أن يستطيع ناجح تسويقي نشاط خالل

 . أكبر  بشكل ة تنافس ي أسعار منح  معه يمكن مما الخطر أقساط تدنية على فيعمل(الخسائر

في   الرغبـة شق بين تقع انهل  ، ة معقد قرارات تعتبر  التأمين في التسويقية التسعير  قرارات فإن عامة وبصفة

 .تنافسية أسعار تقديم و مرض ي عائد  معدل تحقيق

 جراء قرارها من املتوقعة املنافسين  أفعال ردود على  يعتمد تأمين شركة كل تسعير  لن:  املنافسة درجة طبيعة -

 . السعري 

 شكل دورة في دورية  بتقلبات يمر التأمين سوق  فإن االقتصادية الظواهر من العديد مثل :الكتتابية الدورة  -

 : التالي الشكل في موضح هو  كما ، أعمال

 اإلكتتابية الدورة: 2-2 رقم الشكل 

 

                             أسعار التأمين زيادة                                                                             أرباح مرتفعة

  

  

 

 تقلص الطاقة                                                                                          الكتتابيةالطاقة   زيادة

 

 

 أنخفاض األرباح  أسعار تنافسية

Source: Martin Dockrill,etal , Underwriting Management (London: Chartered Insurance 

Institute 2000),p17 
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 : التأمين خدمات تسعير  أهداف و  أهمية -  ثانيا

التي  الهداف خالل من التسعير  أهمية تظهر و  ، عديدة أطراف على تؤثر انهكو  التسعير  قرارات أهمية تظهر

 : في واملتمثلة خالله من تحقيقها إلى املؤسسة تسعى

  دالـة طلب فرض من املؤسسة وتنطلق ، الربح تعظيم هي شيوعا الكثر  التسعير  أهداف من : األرباح تعظيم - 1

  حسابا فيمـ ، املتغيرة التكاليف  و الثابتة التكاليف  بين تربط تكلفة ودالة ، املباعة والكميات السعر بين تربط

 الذي هـذا النموذجو   ، التكـاليف  ومجموع( السعر x كمية) ال اإلجمالي الدخل بين الفرق  في يتمثل الذي السعر

  التسويقي املزيج متغيرات االعتبار بعين يأخذ وال ، ومستقرة معروفة هي والطلب التكاليف  تأثيرات أن يفترض

 يمكن ال انطالق  نقطة أو مرجعا يمثل أنه إال حدوده له القانوني اإلطار وكذا املنافسين أفعال وردود ، الخرى 

 .  16 السعر تحديد عند إغفالها

  زمنية معينة فترة خالل السوق  في حصتها تعظيم إلى التأمين مؤسسة تسعى قد كما:السوقية الحصة تعظيم- 2

 التي يجب الشروط من  مجموعة وهناك ، التعاقدات حجم زيادة من تمكنها منخفضة أسعار خالل من وذلك

 : 17   منها املنتظرة النتائج اإلستراتيجية هذه تحقق حتى تحققها

 .  السعر اتجاه حساسا السوق  يكون  أن -

 .الحجم بارتفاع محسوس بشكل للوحدة والتوزيع اإلنتاج تكاليف  تنخفض أن -

 . السوق  في البقاء أو الدخول  على املنافسين املنخفض  السعر يشجع ال أن-

لكل  يبرز كشط سعر تتبنى لهذا ، الحجم من الجودة في الزيادة تفضل أخرى  شركات : الجودة في الزيادة- 3

 .  بمنافسيه مقارنة املنتج هذا أفضلية وكذا البحث  مجهودات للمنتج تجديد أو تحسين

الرئيس ي  الهدف السوق  في بقاؤها يصبح الشديدة باملنافسة يتميز  محيط في املؤسسة تكون  عندما:البقـاء- 4

 إلحداث رد أسعارها تخفيض إلى تلجأ ، نهامخزو  وتقليص  نشاط حالة في موظفيها على للحفاظ إليه يسعى الذي

 تخفيضات تصل تقدم حيث مؤسسات  عدة طرف  من املطبقة البقاء إستراتيجية وهي ، السوق  طرف  من فعل

 ..االستقرار من املحققة الهوامش تمكن حيث ، البيع سعر نصف  إلى أحيانا

 

 
 . 30بيشاري كريم، مرجع سبق ذكره، ص   16

17 :www .sarambite .com. . page consultée le04/04/2020. 
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اتيجياتاملطلب الثاني :   : التسعير  في  املؤثرة العوامل و  التأمين خدمات تسعير  إستر

 : يلي كما التسعير  عملية في تؤثر عوامل  عدة لها التسعير  إستراتجية

  ثالثـة نقاط مراعاة عليها  تهاخدما تسعير  املؤسسة تريد عندما : التأمين خدمات تسعير  في املساعدة العوامل - 1

 :  في تتمثل أساسية

التـأمين   فقسط إذن ، يةالتأمين الخدمة سعر تحديد عند عليه يعتمد الذي الساس التكاليف  تعتبر  : التكاليف

التأمين  قطاع في التكاليف  تحديد أن غير  ، التأمين  مؤسسة تقدمها التي املستقبلية التعويضات يغطي أن يجب

 واملحاسـبة التسـيير  مراقبـة في تستمر التأمين مؤسسات يجعل ما وهذا ، املستقبلية لألخطار نظرا يصعب

 التحليلية .

وتقيـيم دية دو  املر  حساب يتم حيث ، اتهخدما دودية مر تقدير التأمين مؤسسة على  يتعين:   دودية املر . 1-1

مـن   يمكن الموال دودية مر و ةدودي املر عقبة من  كل حساب إن.املؤسسة قبل من املستثمرة الموال رؤوس

 .  املؤسسة نشاط على التسعير  مستويات تأثير  مدى معرفة

 إذ ، خارجيـة وأخرى  داخلية قيود أمام نفسها التأمين مؤسسة تجد أسعارها تحديد عند : املحيط قيود. 1-2

 ، جهة من املهنية التنظيمات أو القوانين خالل من عليها املفروضة والتنظيمات بالقيود تسعيرها سياسة يتأثر

الدول  في خاصـة القطـاع هذا في جيد بشكل تنظم التي املستهلكين حماية جمعيات فعل ردود أخرى  جهة ومن

 املتقدمة .

اتيجيات - 2 إلى   دفته التـأمين  مؤسسة  فإن اتهخدما بتسعير  القيام عند : التأمينية الخدمات تسعير  إستر

 : أساسية أهداف ثالثة تحقيق

 . السوق  في تهالخدما القبول  تحقيق -

 .عليه املحافظة و التنافس ي مركزها تدعيم -

 . الرباح زيادة -

 : هما التأمينية الخدمات تسعير  عند  إستراتيجيتان هناك و
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من  قدر أكبر  على الحصول  بغية اتهلخدما مرتفعة أسعار وضع اإلستراتيجية هذه  تتضمن:  السوق  كشط.2-1

خصوصـا   مناسبة هذه تكون  ، اينسب للسعر حساسيتهم تقل التي و ، املرتفع الدخل ذات الفئات من الرباح

 لكـون  بالسعر تتأثر أن املتوقع غير  من الخدمة  من املبيعات كمية : لن ذلك و ، الجديدة التأمينية للخدمات

 تحديد في مؤثرا دورا املنافسة تلعب أين الخدمة حياة دورة في الخرى  باملراحل مقارنة وذلك جديدة الخدمة

 السعر .

  بسـعر مرتفع البدء السهل من إذ ، الجديدة الخدمة على الطلب الختبار اإلستراتيجية هذه استخدام يمكن كما

مميز عن  انطباع خلق  على يساعد أن يمكن املرتفع السعر أن كما.ذلك السوق  ظروف اقتضت إذا تخفيضه ثم

 املؤسسة .

اتيجية. 2-2   تأمينيـةة الالخدم تسعير  يتم فإنه الولى اإلستراتيجية عكس  على : السوق  من  التمكن إستر

يتم  ، ثم الخدمة لتقديم الولى املراحل في مرتفعة سوقية حصة على للحصول  كوسيلة منخفض بسعر الجديدة

 : بذلك الظروف سمحت كلما تدريجيا ذلك بعد السعر رفع

 : التالية الظروف في اإلستراتيجية هذه تطبيق يمكن

 . تقديمها بعد مباشرة للخدمة قوية منافسة وجود احتمال  -      

 .الخدمة تقديم بداية في ذلك كان ولو  حتى مرتفعة طلب مرونة وجود حالة في  -     

 .مرتفعة بأسعار الخدمة على الحصول  يمكنها املرتفع الدخل ذوي   من كافية فئة وجود عدم  -    

 كـل تـوفير  املؤسسـة على  يتعين أساسية مرحلة يعد النهائي السعر تحديد  إن :  النهائي السعر  تحديد- 3

 : االعتبار بعين الخذ خالل من أهدافها السعر يحقق لكي الالزمة الشروط

املطبقة   السعار بتحليل تقوم أن التأمين مؤسسة على النهائي السعر اختبار قبل : املنافسين أسعار  تحليل 3-1

 بعين الجودة مستوى  أخذ مع وهذا فيه تتحرك الذي للمجال تصورا يعطيها الذي المر ، املنافسين طرف  من

 لظـروف وفقا الحالية اتهخدما أسعار تعديل أو الجديدة تهاخدما أسعار بتحديد يتعلق فيما هذا و ، االعتبار

 السوق .

بدراسـة   تقـوم أن  املؤسسة على التأمينية الخدمة سعر تحديد عند : للسعر  الزبون  قبول  مدى  تحديد.3-2

مسبقة  فكرة لديه تكون  الزبون  أن أساس على النفس ي البعد ويقوم ، الزبون  على وأثره للسعر النفسية البعاد
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 مؤشرا يعتـبر  السعر فإن أخرى  جهة من ، للسعر وأعلى أدنى حد شكل في يقننها أن يريد التي الخدمات سعر عن

 . الزبون  قبول  يلقي الذي السعر تحدد تهاخدما تسعير  عند املؤسسة ولهذا الجودة على

 مـن عناصر واحد عنصر  على االعتماد يصعب أن البديهي من:  األخرى  التسويقي  املزيج وعناصر  التسعير .  3-3

 كافة النشطة بين والتفاعل التناسق مدى على يعتمد تحقيقها أن إذ ، املؤسسة أهداف لتحقيق التسويقي املزيج

  فعالية العناصر وزيادة لتدعيم استخدامه يجب واحد عنصر محور  سوى  ليس فالسعر  ، التسويقية واملهارات

 .معينة جودة مستوى  يتطلب معين سعر فاختيار ، الخرى 
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 توزيع خدمات التأميناملبحث الثالث : سياسة 

 حاجيات تلبية من اهتمكن التيللقنوات  املناسب ختيارال با كذلك مرتبط التأمين خدمات توزيع سياسة نجاح إن

 شركات لجميع ساس يل ا دفهال و هو  التسويقي املزيج  عناصر من  ماها عنصرا التوزيع ويعتبر  ، بفعالية اهزبائن

 .عامة بصفة خدمي أو تجاري  مشروع أو منظمة لي  ول ال  دفهال و ه بل ، التأمين

 . التأمين خدمات  توزيع: األول  املطلب

 حاجيات تلبيـة من تمكنها التي للقنوات املناسب باالختيار كذلك مرتبط التأمين خدمات توزيع سياسة نجاح إن

  شركات لجميع الساسـي الهـدف وهو  ، التسويقي املزيج  عناصر من  هاما عنصرا التوزيع ويعتبر  ، بفعالية زبائنها

 . عامة بصفة خدمي أو تجاري  مشروع أو منظمة لي  الول  الهدف هو  بل ، التأمين

 .اختيارها وطرق   التأمين مؤسسة  أمام املتاحة املنافذثم ، يةالتأمين الخدمات توزيع بتعريف  نقوم يلي وفيما

 : التأمين خدمات توزيع ماهية - أول 

مؤسسة   في أهميته وذكر التوزيع تعريف  ي يل فيما ، و املستهلك إلى املنتج من الخدمة انتقال التوزيع يحقق

 . التوزيع قناة تنصيب ومراحل التوزيع قنوات اختيار وكيفية التأمين

السلع  انسياب على يساعد الذي النشاط ذلك هو  التوزيع : التأمين مؤسسة في أهميته و  التوزيع تعريف - 1

 خالل من املالئم والوقت والنوعية ، بالكمية وفعالية بكفاءة املستعمل أو املستهلك إلى املنتج من والخدمات

 قنوات التوزيع .

 الشـبكات ، قنوات مجموع  بأنه التأمينية الخدمات توزيع تعريف  يمكن:التأمين خدمات توزيع تعريف. 1-1

 نجـاح في دورا التسويق يلعب و ، للزبون  التأمينية الخدمة تقديم أو إيصال يتم طريقهم عن الذين والوسطاء

  تتطور  تبقـى وإستراتيجيتها تتناسب شبكات وتسير  تختار كيف  تعرف التي التأمين فشركات ، التسويقية السياسة

 منافسين جدد . تطـور  يعيـق عـامال  يشكل التأمين شركة استعمال أن ذلك ، بالزوال مهددة فهي ى الخر بينما ،

 الزبون  رضا : وهما أساسين متغيرين في التحكم من تتمكن أن يجب فعالة الشبكة تكون  حتى فإنه أخرى  جهة ومن

  مقارنة إلى باسـتمرار ون  يلجؤ  الذين ، الوفياء غير  الزبائن تزايد بفعل ضروري  أصبح الول  واملتغير  ، ةدودي واملر

  طرف من املقدمة تلك مع ثانية جهة ومن  ، جهة من املحددة السعار مستوى  مع املطبقة الخدمات نوعية

 حلول  تقديم يتطلـب مما ، الهوامش انخفاض عن ناتجة هي دودية املر في التحكم ضرورة بينما.الخرى  املؤسسات
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  عرف فقد ، املادية املنتجات توزيع غرار على و .......(التوزيع ، الخطر ، التكاليف  تخفيض)رباح ال  بتحسين تسمح

 الهاته أو االنترنت . طريـق عـن التوزيع إلى املعروفين التأمين وسطاء فمن كبيرا تطورا بدوره التأمين توزيع

  إلى مضـافة قيمـة يمثل  كونه التأمين مؤسسة في التوزيع أهمية تنبع : التأمين مؤسسة في التوزيع أهمية. 1-2

 تزيد كما.املناسب الوقت و املكان في الخدمة تقديم أي ، واملكانية ة  الزماني املنفعة في واملتمثلة التأمينية الخدمة

  عـن خدمات تميزهـا يصعب التأمينية الخدمات حماية غياب ظل في أنه إلى نظرا تأمين ال شركات في التوزيع أهمية

 عليها الـتي تتوفر الشبكات خالل من املؤسسة خدمات تمييز  في مهما دورا يلعب فالتوزيع وبالتالي ، .املنافسين

 من يزيد.  الذي بالشكل معهم تتعامل الذين الوسطاء نوعية إلى إضافة ، تغلغلها أو  إتساعها  ومدى املؤسسة

 . للزبون  الخدمة إتاحة

. االختيـار يجب التأمين لخدمات الفعال التوزيع ضمان أجل من:   التأمينية الخدمة توزيع  قنوات إختبار . 1-3

 .  املؤسسة إمكانيات و الزبائن حاجيات مع يتوافق بما توزيع لقنوات املناسب

و  متهرغبا مع تتناسب بطريقة الزبائن إلى الوصول  هو  التوزيع لعملية الساس ي الهدف إن:للزبائن بالنسبة -

 إلى القـرب املكان يفضل فالزبون  ، توزيعها في أساسيا يعد للزبون  الخدمة مالئمة عنصر فإن لهذا و ، متهحاجيا

 .الخدمة على الحصول  عملية عليه  ويشمل عمله أو سكنه مقر

  ، التأمين مؤسسة وأهداف إمكانيات مع يتوافق إن يجب التوزيع قنوات اختبار  إن:التأمين ملؤسسة بالنسبة -

 التي املنافع من عدد يحقق التأمين لشركة بالنسبة توزيع. وال املستهدفة أسواقها إلى الوصول  لها يتيح الذي المر

 :  18يمكن تلخيصها فيما يلي 

 منهم بالقرب للعمالء متاحة  التأمين خدمة جعل* 

 .فاعليتها ورفع العمالء خدمة مهمة  دور  تسهيل* 

 .العمالء إلى الترويجية الجهود و املعلومات تدفق تسهيل*                    

 :التوزيع قنوات  وضع مراحل:  ثانيا

 : في تلخيصها يمكن والتي ، املراحل من بمجموعة االنتقال توزيع قناة وضع يتطلب

 مـاذا  ؟ يشـتري  مـن   :  بينها من السئلة من  مجموعة على باإلجابة : الزبائن حاجات دراسة مرحلة. 2-1

 
 . 24سيف، التسويق و التأمين العربي، رسالة ماجستير، مرجع سبق ذكره، ص طارق :  18
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 . املستهدف السوق  إطار في ملاذا و كيف  ؟ متى ؟ أين ؟ يشتري 

 حيث ، واملكان ، راضـيا الزبـون  كان قصيرة كانت كما التي كاآلجال ، لزبائنا إنتظارات عن تعبر  مؤشرات وهناك

 تحديد ، ويجب متشعبة توزيع شبكة وجود يتطلب مما عديدة أماكن في إليه يحتاج ما الزبون  يجد أن يفضل

 إلى الوصول  فتهد  السوق  قطاعـات علـى  االنتظـارات هـذه توزيـع وكذلك ، الزبون  طرف من املنتظر املستوى 

 . املقدمة والخدمات البيع سعر بين املثلى العالقات

ومـن   ،فيه املرغوب الخدمة مستوى  من انطالقا التوزيع طريقة هدف يحدد : والقيود األهداف تحديد. 2-2

 يكـون على وبعدها ، كبير  حد إلى بينهما املرتبطة التوزيع وقنوات السوقية القطاعات إختيار فإن العملية الناحية

  و طـرف الوسطاء  مـن عليها املفروضة الرئيسية القيود من إنطالقا  بالتوزيع املتعلقة أهدافها تحديد مؤسسة كل

 .تقدمها التي املنتجات بحكم ،و املحيط

كانت   كلما أنه املعروف فمن ، املنتجات بطبيعة كبير  حد إلى التوزيع قنوات إختيار يرتبط:  املنتج يعةبط -

 . قصيرة التوزيع شبكة كانت كلما ، للتخزين قابلة غير  املنتجات

 من ، التوزيع وظائف  أداء في هاما دورا الوسطاء أنواع مختلف  وضعف  قوة نقاط تلعب:  الوسطاء خصائص -

 . .....(، عنها الناجمة التكاليف  ، البيع مجهودات حيث

 تؤدي قـد توزيع أنظمة تكوين منع إلى القانون  يسعى ما غالبا حيث ، منها القانونية السيما : املحيط خصائص -

 . إحتكار تكوين على تشجع أو املنافسة إضعاف إلى

 . لخدمات ا لتوزيع املمكنة الحلول  جميع نحدد الجزء هذا في  : الحلول  تحديد. 2-3

 . والقيود لألهداف املناسب التأمين:  الحلول  تقييم. 2-4

 تحقيـق  في أفضل بشكل تساهم التي تلك تقدير املؤسسة على يكون  ، املمكنة التوزيع أنظمة تحديد بعد

 : وهي أساسية معايير  ثالثة أساس على االختيار هذا ويكون  ، أهدافها

  باملقابل يجـر لكـن معين أعمال رقم بتحقيق يسمح املحتملة الحلول  من حل فكل ،  معيار أهم ويعتبر  :التكلفة  -

  أعلى تحقيق مـن يمكن الذي وإنما ، تكلفة أقل وال أعمال رقم أكبر  يحقق الذي ذلك ليس نظام فأفضل ، التكلفة

 . ربح

اقبة - رجـل   هو  املثال سبيل على كيل فالو  ، مراقبتها إمكانية أساس على التوزيع قنوات اختيار يتم ثم  : املر

 . املنتج لبيع الكافية املهارات له تكون  ال قد كما الربح، تعظيم ن ع  ش يء كل قبل يبحث مستقل
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  تلجـأ إلى التي فاملؤسسة ، الطويل أو املتوسط املدى على إلتزاما يتطلب التوزيع قنوات من نوع كل  : املرونة -

 كالبيع هـذه الفترة خالل أخرى  بيع طرف أهمية زادت أن حدث فلو  ، سنوات عدة  ملدة عقد إمضاء عليها الوكيل

 قناة اختيار. ف بالعقد   إلتزامهـا بحكـم منـها االستفادة املؤسسة على الصعب من يكون  ، مثال  املراسلة طريق عن

 .املراقبة على القدرة أو التكلفة حيث من  سواء هامة مزايا لها تكون  أن قارة،يجب

،  انتقاء الخيرة، هذه على يكون  ، املؤسسة توزيع لنظام العريضة الخطوط تحديد بعد : التوزيع قناة تسيير  - 3

 : طريق عن وسطائها تقييم و تحفيز ،

  حجـم ، وسمعته الوسيط منهم،كخبرة الفضل بتميز  تسمح التي الخصائص تجديد:  الوسطاء اختيار . 3-1

 .  املؤسسة منتجات لبيع  إستعداده وكذلك ، يغطيها التي املناطق لديه البيع قوة ونوعية

 نجد لهذا ، املؤسسة وأهداف توجهات مع إنسجامهم هاما،لضمان عنصرا التكوين يعتبر :  الوسطاء تكوين. 3-2

 .للوسطاء موجها للتكوين كامال  برنامجا تضع املؤسسات بعض أن

  إلى  إنتمائهم كان وإن ، لديهم ما أحسن يقدموا حتى محفزين الوسطاء يكون  أن يجب : الوسطاء تحفيز . 3-3

 البيع أن مع ، طرفها من دائم بتشجيع تدعيمه يجب انه إال ، التحفيز  أشكال من شكال  املؤسسة توزيع قنوات

 الشكل املوزع تسويق ويعتبر  ،توزيعها  اتجاه املؤسسة تبنتها التي السياسة ضمن التحفيز  ل يدخ أيضا للوسطاء

 مع بالعالقات خاصة  مصلحة للمؤسسة تنشأ حيث ، واملوزعين املؤسسات بين العالقات لتسيير  تطورا الكثر 

  ماتهذ املـوزعين مـع بالتعاون  املصلحة هذه وتحدد ، متهونشاطا متهحاجا تطور  متابعة في مهمتها تتمثل املوزعين

 بتركيز  املوزعين إقناع منها الهدف يكون  ، غيرها واالشهارية  والحمالت العرض وعمليات التجارية الهداف

 البنوك بين جديدة عالقات تعريف  شأنه من التصور  وهذا ، املؤسسة مع التفاوض بدل للزبائن البيع في جهودهم

 .والخارجية الداخلية تهاوشبكا ، التأمين شبكات ،

 يقظة تبقـى أن يجب التي وامليادين ، بانتظام توزيعها قنوات  تقييم مؤسسة  كل على وأخيرا:  الوسطاء تقييم. 3-4

  تحدد ما  وغالبا ..، للزبون  املقدمة والخدمات ، اإلشهار مجال في التعاون  ، السوق  تغطية تخص فيما ، فيها

 .الوسطاء طرف   من املنتظرة النتائج تمثل للمبيعات حصصا املؤسسة
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 : التأمينية الخدمة توزيع نواتق: الثاني املطلب

  انهإ املهمة ذهه للقيام  خارجية أطراف مع بالتعاقد أو الخاصة تهاشبكا على إما يعتمد الشركة خدمات توزيع إن

 أو أفعالهم ردود على والحصول  الزبائن مع  مباشرة بصفة الخدمة تقديم تضمن تأمين ال بشركة خاصة شبكات

  عبر  تأمين الو  التـأمين  سماسرة و للتأمين العاملين الوكالء خالل من وذلك الوسطاء طريق عن مباشر غير  توزيع

  عن والبحث التأمين خـدمات في حدث الذي التطور  نتيجة ظهرت القنوات هذه كل ، السيارات وكالء و ، البنك

 و تقليدية منها،يرى التوزيع له عدة أشكال   الطريقة ذهبه ، زبائنها إلى وإيصالها اتهخدما لتوزيع السبل أفضل

 :يلي فيما أكثر  توضيحها يمكن حديثة أخرى 

 :التأمين خدمات لتوزيع التقليدية األشكال - أول 

 طريق  عـن ، فعليين زبائن إلى لتحويلهم املحتملين الزبائن من والتقرب بتحديد الوسائل مجموعة التوزيع يضم

 : التوالي على هي التأمين لتوزيع املعروفة والشكال حاجتهم لتلبية ضرورية تعتبر  التي املنتجات بيع

 . العاملون  الوكالء -

 . التأمين سماسرة -

 " . Les producteurs vendeurs salariés " الجراء بالبائعين أيضا ويعرفون  الجراء املنتجون  -

بتسجيل   يقوم أنه حيث ، كفاءته من تستفيد أين عقد بمقتض ى معينة منطقة في تمثيلها : التأمين مؤسسة - 1

  نشاط توسع                                  . غيرها و اإلجراءات بسعر يتعلق فيما املؤسسة قرارات وفق التأمين عقود

 بالنظر محلي تمثيل إلى حاجة في جعلـها ، اتساعا فأكثر  أكثر  جغرافي مجال في اتهاعملي بيع خالل من يظهر التأمين

 بهذه املهمة . يقـوم                                الـذي هو  الوكيل كان لهذا ، االتصال نقل في عليها املفروضة للقيود

 تها ذا حد في التأمينـات تطور  بفعل بعد فيما دوره يتطور  و البائع دور  للوكيل ترفع التأمين شركات كانت وقد

 كما ، توكله التي الشركة منتجات ويبيع يعرض ، يبحث أنه بحكم بائع فهو .واحد آن في للزبون  ومرشد بائع ليصبح

  وتحليل إدراك علـى واملحـتملين الحاليين الزبائن يساعد لنه مرشد أيضا  ، البيع بعد ما خدمة يضمن أنه

 حالتهم .  مـع تالؤمـا الكثر  التأمين صيغ نحو  توجيههم يمكن ا بم ، متهحاجيا عن التعبير  و أخطارهم

فعلـى   ، التـأمين فروع أحد في متخصصين وا يكون  قد ، مستقلون  تجار عن عبارة هم:  التأمين  سماسرة - 2

 لـدى ويمثله الزبون  طرف من موكال  يكون  فالسمسار ، تفوضه التي الشركة يمثل الذي العام الوكيل عكس
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 يوكله الذي له املؤمن و التأمين مؤسسة  بين وساطة بعملية السمسار يقوم."  كوسطاء يعتبرون فهم ، الشركة

 19"والتوجيه  ، النصح ، الشرح بعملية السمسار يقوم حيث ، حاجياته لتغطية

 رئيسية هي : سمـات بخمـس الوسيط ويتميز  

 الخطار لتغطية الشروط أفضل على معها  ليتفاوض زبونه طرف  من  كموكل  الشركات أمام يقدم -

 . تسييرها ثم إليه املعهودة

 جيـد تكوين مع زبائنه، بأخطار جيدة ملعرفة إمتالكه يستدعي مما ، التأمين مجال في معتمد تقني هو  -

 القانونية  الناحية من السيما

 . التأمين  وشركة املؤمن بين وصل همزة ويعتبر  ، بزبائنه دائم إتصال على يكون  -

 حيـث ، له للمؤمن  حقيقيا محاميا ويعتبر  ، أخطاره تحليل عل زبونه بمساعدة اإلرشاد واجب يمارس -

 .التأمين شركة لدى مصالحه على الدفاع أجل من بجانبه يكون 

 .الطرفين اتجاه باالستقاللية يتمتع أنه كما -

 البنـوك  بعض أن  كما ، التأمين منتجات يبيعون  أجراء توظف  الشركات بعض إن : األجراء البائعون - 3

 . شبابيكها في املنتجات ببيع الجراء فيها يقوم ين التأم توزيع فروع أنشأت

 : مزدوجة ضرورة التأمين من الطريقة لهذه أن التأمين لشركات بالنسبة وتظهر

 . جهة من الخطار تسيير  نجاعة مراقبة -

 . أخرى  جهة من لألجراء التجاري  التنشيط -

 دائمين غير  أجراء خدمات إلى تلجأ التأمين شركات  فبعض بالشركة البائعين هؤالء عمل صيغة وتختلف 

 الهاتف  طريـق عـن تهامنتجا يبيعون  الذين التأمين شركات أجراء إغفال يجب ال كما ، خاصة التفاقيات يخضعون 

 العام الوكيل بين للتمييز  الساس ي املعيار أن نستنتج سبق مما. و املراسلة طريق عن البيع قنوات باستعمال أو

 معهد بواسطة أجريت دراسةي وف       . الشركة عن استقالليتهم أو  إرتباطهم مدى في يتمثل والجراء والوسيط

 
 .33أنظر إلى بشاري كريم، مرجع سبق ذكره ،ص:  19
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 القنوات لهذه النسبية الهمية أن التالي الجدول  يوضح كما تتوزع القنوات أهمية أن اتضح بلندن التأمين

  تختلف 
 
 الدول  من جوهريا تختلف نها أ كما  ، الشخاص  تأمينات حالة في عنها التجارية التأمينات حالة في جوهريا

 تقدما القل الدول  ىإل(  يا تأمين) املتقدمة

 املختلفة النسبية لقنوات التوزيع  يةاألهم 3-1: جدول رقم

 

 ة ا ـــالقن التأمينات التجارية  أتمينات األشخاص 
%37   %72  ( مسجلني ) مساسرة أتمني  

 %30  %12  ( ك...وبن)  وسطاء آخرون 
%9  %5  وكالء أتمني  
%9  %3  ( مندويب بيع ) رجال بيع  

 %13   %5  بيع مباشر  
%2  %3  قنوات أخرى متنوعة  

 

source; Martin Dockrill,etal , Underwriting Management (London: Chartered Insurance 

Institute 2000)   

  كل تأمين،وخاصةال مـن نـوع لكـل بالنسـبة التوزيع قنوات أهمية ضح يو  التأمين من نوع لكل بالنسبة الجدول  هذا

 النوعين كال  في أكبر أهمية يحتل التأمين سماسرة أن يتضح حيث ، الشخاص وتأمينات التجارية تأمينات ال من

 ل ثم آخرون وسطاء يلـيهم ثم% 37 الشخصية تأمينات من أكثر  ،%  72   ب التجارية والتأمينات ، التأمين من

 لقنوات النسبة أهمية وتقل التجارية للتأمينات  %  12     ب و الشخاص لتأمينات بالنسبة %  30  ب البنوك

 .  %2 غاية الى الهمية وصلت حتى أخرى 
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 )مسجلين(سماسرة تأمين 

... )بنوك(وسطاء آخرون 

 وكالء تأمين

  (مندوبى بيع(بيع  رجال 

 بيع مباشر

 قنوات أخرى متنوعة

 ية النسبية لقنوات التوزيع املختلفة مهاأل 3-2: شكل رقم    

 
 
 

 
 األشخاص  تأمينات 

 

 

 

 

 

 التجاري  ميناتالتأ                                      

 
 
 

0 %  20 %  40 %  60 %  80 %  100 %  

 

source; Martin Dockrill,etal , Underwriting Management (London: Chartered Insurance 

Institute 2000) 

 

 من جهة والتكنولوجيا ، جهة من النشاط تطور  أدى فقد ، التأمين لتوزيع املعروفة الشكال هذه إلى باإلضافة

 . جديدة أشكال ظهور  إلى أخرى 

 : التأمين خدمات لتوزيع الحديثة األشكال - ثانيا

 على يعتمد الذي التصنيف  بينها من ، معايير  عدة وفق التأمين خدمات لتوزيع الحديثة الشكال تصنيف  يمكن

 :  أساسيين محورين

 . الشركة بين و بينه مباشر اتصال غياب أو الزبون  من بمبادرة توزيع -

 . الزبون  وبين بينها مباشر  اتصال غياب أو وجود مع التأمين شركة من بمبادرة توزيع -

 وهـي  الزبون  وبين بينها مباشر  اتصال وجود مع التأمين شركة مبادرة تدمج التي التوزيع أشكال - 1

 : يلي كما
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 . assurance queban 20 التأمين بنك -

 . العامة الخزينة و البريد -

 . الكبرى  املساحات و املحالت -

 . السيارات بائعو  -

 :  21يلي  كما     وهي الشركة  و  الزبون  بين مباشر  اتصال غياب مع  الزبون  مبادرة تدمج التي التوزيع أشكال - 2

 . ليون  الو املوزعون  -

 . االنترنت -

 وهـي  الزبون  بين و  بينها مباشر  اتصال وجود مع التأمين شركة مبادرة تدمج التي التوزيع أشكال - 3

 : في أساسا تتمثل

 la vente par réunion   االجتماعات طريق عن البيع -

les assurances des groupements     الجماعات تأمينات - 

 : 22يلي    فيمـا  تتمثل الزبون  مع املباشر  التصال غياب مع التأمين شركة مبادرة تدمج التي التوزيع أشكال - 4

 . الكتالوج طريق  عن التأمين بيع -

 . الصحافة طريق عن البيع -

 . باملراسلة البيع -

 تركيز  نحـو  اتجاه يوجد حيث ، واحد كل من التأمينية املنتجات أنواع كل شراء هو  آخر اتجاه هناك أن كما

 الطريقـة تعتبر  وهذه" ، املاكينات خالل من البيع" و" واحد منفذ"خالل من املالية الخدمات كل في التعامل

  على الحياة أمينكالت التأمين منتجات بعض النواع هذه أهم ومن ، املستهلك لدى النمطية للمنتجات مناسبة

 
اتيجيات  –التسويق والتأمين البحري املفاهيم   20  ) موقع أنترنت (         املزيج التسويقي" من إعداد طارق سيف  –اإلستر

http://www.insureegypt.com/%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%20%E6%20%C7%E1%CA%C7%E3%ED 

E4%20%C7%E1%C8%CD%D1%ED.doc . 06 -04-2020 % 
 .19محمد املهدي محمد علي ،مرجع سابق ،ص   21
 .19نفس املرجع ،ص  22
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 املـوانئ ومحطات في البيع ت ماكينا خالل من المريكي السوق  في املنتجات هذه تباع حيث الحوادث وتأمين

 الجماهيري  البيع"أو الكـبير  البيـع عملية هو  الثالث والنوع ، ماركت السوبر ومحالت ومحطات ، ةالحديدي السكك

  القساط إن ، النظام هذا مزايا من وغيرها"كبيرة تأمين حزمة" بيع محاولة على العملية هذه تقوم حيث" ،

  نتيجة.  %  20 االنخفاض نسبة تصل حيث ، للمجموعة املفردة القساط مجموع عن  منخفضة تكون  املستحقة

 . املوزعين وعمالت  البيعية املصروفات في تتحقق التي رات و فللو 

 ، املؤمن مع يتعاقد الذي البرنامج أو وعةاملج راعي جانب من البرنامج قبول  على يتوقف  التسويقي النظام وهذا

 وهو  ، موعةاملج تلـك الى جـدد لفراد مستمر انضمام أو املجموعة أعضاء املستهلكين جانب من تشجيع ووجود

  التغطية املؤمن يقبـل حتى توافرها يجب شروط  عدة له التأمين أن إال ، االجتماعي تأمين من ال نسبة بذلك

 بالصحف  خـالل اإلعالن من  أساسا ينشأ ي الجماهير  البيع وهذا.الحياة على  التأمين عادة وهو   وعةاملجم لعضاء

  مجموعة تضم التي. املنظمة أو والهيئة املؤمن بين املباشرة البريدية املراسالت خالل من أو والتلفزيون  تاملجال و 

 . الفراد من

 طـرق التوزيع  بعـض أفضلية معرفة بغرض أجريت التي الدراسات من العديد هناك : التوزيع  قنوات بين مقارنة -

 بالوالياتأجريت  التي الدراسات بعض أوضحت فقد ، الوكالة نظامي مقارنة خاصة وبصفة اآلخر البعض على

 من أقل يتطلـب مصروفات املباشـر البريـد طريـق عن ي الجماهير  البيع من أكثر  الوكالة مصروفات أن املتحدة

 . الوكالة

  من  للمستهلك بالنسـبة أفضـل تعتـبر  املستقلة الوكاالت تقدمها التي الخدمات أن أخرى  دراسات أوضحت كما       

  هذه  تتساوى  بينما قد التاملجا بعض في وذلك ، املباشرة الطرق  باستخدام التوزيع طريق عن املقدمة الخدمات

  املقدمة  كفاءة الخدمة بين وللربط.الحيان بعض  في  العكس يتحقق قد ا كم ، أخرى  مجاالت في الخدمات

 أنواع لبعض خـدمات ممتازة تقـدم الوكاالت أن الدراسات أوضحت فقد التوزيع بنظم الخاصة واملصروفات

 يهدد  الذي  لمر  ا  ،  التوزيع الخرى   نظم  عن  يرةالكب  التكاليف   لتعويض  تكفي  ال  املمتازة  الخدمة  هذه  ولكن  ،  التأمين

 تكاليف ارتفاع رغم ولكن ، التوزيع من الخرى  لألنواع بالنسبة املستقلة الوكالة طريق عن التوزيع مستقبل

 بين توازن  يحقق التأمين سوق  أن الحديثة الدراسات أوضحت فقد ، املباشر االكتتاب لنظم بالنسبة الوكاالت

     .داخل السوق  اآلخر مع متواجد  كالهما يظل وسوف املباشر التسويق و الحرة الوكاالت
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ابع : املبحث  . التأمينية لخدمات التسويقي التصال الر

  تحقيق  أجـل مـن  معا  تتفاعل أن يجب التي التسويقي املزيج عناصر من الرابع العنصر التسويقي االتصال يمثل

 خالل من نتناول  . ورغباته حاجاته حسب املستعمل أو املستهلك إلى املنتج اتصال وهو  الساس ي التسويق هدف

 .  التأمين مؤسسة أمام املتاحة االتصال وسائل إلى  باإلضافة ومستوياته التسويقي االتصال مفهوم املبحث هذا

 التسويقي  التصال ماهية : األول  املطلب

 الجمهـور  مـع االتصـال بعملية تقوم إذ ، املؤسسة  في االتصال عملية من جزء هو  التسويقي االتصال

 :     23  في تتمثل محاور  عدة خالل من وذلك ة مختلف  أهداف تحقيق أجل من املستهدف

 جو  ق خلـ       دفته التحفيز  و اإلعالم أجل من  عامة  بصفة املؤسسة داخل للموظفين موجه:  داخلي اتصال- 1

 . املؤسسة داخل مناسب اجتماعي

 . املحلية اإلدارات مع عالقات تكوين اجل من : محلي اتصال- 2

 املالية املؤسسـات البنوك و ، املؤسسة مال رأس في  املساهمين  إلى موجه االتصال من النوع هذا : مالي اتصال- 3

 .للمؤسسة الالزمة الموال على الحصول  عملية تسهيل أجل من

   ،ة قـاد ، املـوزعين ، املستهلكين)السوق  في الفاعلين كافة إلى املؤسسة توجهه الذي : تسويقي اتصال- 4

 . التسويقية أهدافها تحقيق تسهيل أجل من(الرأي

 :التسويقي التصال مفهوم  – أول 

 :منها نذكر التسويقي لالتصال في تعار عدة هناك

 علـى وينطوي  تسويقي جهد أي إطار ضمن يتم الذي النشاط" :  بأنه التسويقي االتصال كولتر  عرف

 24." إقناعي اتصال عملية

 
23  J.Lendrevie etD.Lindon,Marcator,Théorie et pratique Marketing,6eme Edition,dallez,Paris2000,p413. 

 
اتيجية التسويق " ، الحامد للنشر ، عمان ، د  24  .  256، ص2000. محمد جاسم الصميدع " استر
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 الطلب تنشـيط وبالتالي عليه للحصول  وحثهم باملنتج وتعريفهم باآلخرين االتصال يمثل بأنه فيرى  stanton  أما

 . االتصال  بوسائل يتم و املبيعات وزيادة

باملؤسسة   تعريفه أجل من والجمهور  املؤسسة بين  مشتركة عملية هو  التسويقي االتصال بأن القول  يمكن

أهدافها  تحقيـق مـن والجمهـور  املؤسسة يمكن الذي بالشكل اتجاهاته و سلوكه على التأثير  و وإقناعه ، ا تهومنتجا

. 

 :التأمين  قطاع في التسويقي التصال أهمية - ثانيا

  زبائنها بين و بينـها باالتصال القيام يتطلب الذي المر التركيب ومعقد الطراف ومتعدد  وسط في املؤسسة تعيش

 : 25 في التسويقي االتصال أهمية وتكمن ،  املستهدفة وأسواقها

 أجل تحقيق من املختلفة بوسائله التسويقي باالتصال القيام إلى التأمين  املؤسسة يدفع وتنوعهم الزبائن تعدد -

 .  الطرفين بين التفاهم و االتصال

 واملحافظة ترقيـة أجـل مـن اتصالية بمجهودات القيام التأمين مؤسسة من يتطلب واشتدادها املنافسة زيادة -

 .تها لخدما املستهلك إقناع وكذا السوق  في تهاإمكانيا على

 الزبون باملزايا إقناع أجل من االتصالية تها مجهودا مضاعفة إلى املؤسسة دفع التأمينية  الثقافة أو الوعي غياب -

 معها .  التعامل خالل من يجنيها التي والفوائد املؤسسة صورة على والتأكيد ، اتهخدما له تتيحها التي

 : ومستوياته للتأمينات التسويقي التصال هدافأ - ثالثا

  املعلومات وكـل تقدمها التي بالخدمات املستهدف الجمهور  إعالم إلى املؤسسة دفته االتصال عملية خالل من

 عن فضال  ، منافسيها  خدمات عن وتمييزها واملؤسسة املنتج صورة وتحسين إقناعه إلى إضافة ، ابه املتعلقة

 .رغباته على والتأثير  سلوكه تعديل على العمل

 هذه اختالف ورغم محددة أهداف لبلوغ ينظم أن يجب وإنما ، ذاته حد في هدفا االتصال يشكل أن يمكن و

 : وهي رئيسية أهداف أربعة بين التمييز  يمكن انه إال ، املؤسسات بين الهداف

 . للزبون  بالنسبة الخدمة أو املنتج تبسيط و ، الطلب على التأثير  ، وفائهم تنمية ، الزبائن جذب

 
 .  42بيشاري كريم، مرجع سبق ذكره،ص   25
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  إلى  املؤسسات تلجـأ الغـرض ولهـذا ، مؤسسة لكل الساسية الهداف أحد يعد جدد زبائن جذب : الزبائن جذب - 1

 . املختلفة الخارجية االتصال وسائل

 م؟بهجذ يمكن يف ك و ، الجدد الزبائن هؤالء هم من:  و ه يطرح الذي السؤال لكن

 : الزبائن من مجموعات أربعة وجود املؤسسة سوق  تحليل طريق عن ونميز 

 . املؤسسة زبائن -

 .  املنافسة املؤسسات زبائن -

 مؤسسـة لي زبائن وا ليس لكنهم ، إلشباعها ووسائل حاجات لها التي الفئة وهم املحتملون  الزبائن -

 . اتهمنتجا  على حصولهم دون  تحول  عوائق وجود أو املؤسسة لهذه معرفتهم لعدم إما وهذا

 املالية  الوسائل لنقص إما:  تلبيتها  يستطعون  ال لكنهم ، للمنتج الحاجة لديهم الذين هم: و الزبائن غير  -

 . منها بالقرب الخدمة وجود لعدم أو

املؤسسة  لدى وتحويلهم للتأثر قابلية أكثر  ،باعتبارها أوال الثالثة  وعةملجما يخص إذن الجدد الزبائن فجلب

 ثم ومن .القـوى البيعية و كـاإلعالن خاصـة جذب وسائل باستعمال  ، الشرائي سلوكهم على التأثير  خالل من وذلك

 فتتم ، السـوق املحتمل مع الحالي السوق  يتساوى  أين ، تشبع حالة في السوق   يكون  عندما الثانية وعةاملجم

 . البيع قوة  طريق عن أو ، باملمارسة بالبيع اشهارية حمالت طريق عن هذه الجذب ممارسة عملية

 وهو ال  عام، بشكل الخدمية للمؤسسة االتصال لسياسة الثاني الهدف هو  الزبائن وفاء : الزبائن وفاء تنمية - 2

  مفهوم حول  الكتابات اختالف ورغم ، للمؤسسة الحاليون  الزبائن:هم واملستهدفون  الول  الهدف عن أهمية يقل

من نفس   دائما يشتري  ، االختيار عليه يكون  عندما الذي ذلك هو  لعالمة الوفي الزبون  أن إال ، الوفي الزبون 

 . 26العالمة ملنتج معين  

 . 27وفائه تنميـة ومـربح ممكـن أ نه إال ، % 100 بـ الزبون  وفاء يقدر أن واقعي غير  أو الصعب من أنه ورغم

 ، للزبائن استقبالهم طريقة ، االتصال موظفي من تنطلق فهي:  لملثاا هذا في فعال  دور  االتصال ولسياسة

  بمنح ترويجـي اتصال شكل على تكون  قد كما ، اإلمكان قدر للزبون  املقبلة الزيارة بتسهيل الكفيلة اإلجراءات

 
26   : Hill,Olivier Netter Negel,Satisfaction client,de la conquête a la fidélisation,Edition ESKA,paris2000,p44. 

 . 43ارجع إلى نفس املرجع، ص        27
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 معلومات للمؤسسـة كان إذا إال ، فعالة تكون  أن يمكن ال االتصال سياسة و.شرائه بحجم مرتبطة مزايا الزبون 

 . وفائهم ومدى زبائنها حول  كافية

 تلجأ الشكل هذا وملواجهة ، أخرى  إلى فترة من الطلب تذبذب عامة بصفة الخدمات تعرف : الطلب تعديل- 1

  وتدعيمهم اإلعالن خـالل مـن طلبا القل الوقات إلى طلبا الكثر  الوقات من الطلب تحويل إلى الخدمية املؤسسة

 .خاصة بأسعار مدعمة اشهارية بحمالت سعرية  بتحفيزات

الخدمـة  على الحصول  عملية  تبسيط التسويقي االتصال أهداف بين من : الخدمة على الحصول  تسهيل- 2

 ذلك يكون بعد جهد، بأقل الخدمة اقتناء على املستهلك تساعد التي التوجيهية اللوحات خالل من ذلك ويكون 

 بالضرورة ال تقدم والـتي ، للزبائن املتكررة السئلة أساس على تصميمها يتم حيث ، الداخلية اللوحات دور 

 .جيدة وبطريقة املناسبة املعلومات

 :  28 يلي ما منها الشروط من عدد االشهارية اللوحات في تتوفر أن فيجب

 . مختصين طرف من الغرض لهذا خصيصا مصمم حامل على ، وبسيطة واضحة تكون  أن يجب -

 من تقرأ      ال الكثيرة فاملعلومات الضرورية املعلومات كل توفر مراعاة مع ، قليال  املعلومات عدد يكون  أن يجب -

 . اإلشهار مجال في معروفة ظاهرة وهي ، الزبون  طرف

        املحـيط مع تناسقها مراعاة مع ، االنتباه وتشد معبرة تكون  أن يجب املستعملة والرسومات الشكال -      

 .للمؤسسة الداخلي

 .إليها يحتاج حين الزبون  متناول  في يجعلها بما أماكنها اختيار يجب -

  على للحفاظ اللوان نفس ، الحامل  نفس تستعمل ، بينها فيما متجانسة املقدمة املعلومات تكون  أن يجب -

 .للمؤسسة موحدة صورة

 أن  نفتـرض حيـث ، الزبون  وبمنظار مختصين طرف من الداخلية اللوحات إعداد يجب ، باختصار و -

 . املعروضة منتجات  على التعرف من زيارة أول  عند يتمكن    

 :29 تكون  وقد ، وبعناية مسبقا محددة أهداف اتصال سياسة لكل تكون  أن يجب أنه يظهر سبق  مما

 
 .120-119أنظر إلى: مطالي ليلى، مرجع سبق ذكره، ص   28    

29 :J.charbonnier,op.cit,p167. 
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 امليادين بعض في الخاصةاتها بمهار  التعريف  ، صورة حماية أو نشاءإ : املؤسسة مستوى  على -

 ...حوله مالئم جو  خلق ، املبيعات تطوير به التعريف  : املنتج مستوى  على -

 جزئيا أو كليا منها الحد على  العمل و املنافسة مواجهة :السوق  مستوى  على -

 .جدد زبائن وربح ، املوجودين الزبائن وفاء من التأكد : الزبائن  مستوى  على -

ابعا  :التأمين مؤسسة في التسويقي التصال مستويات - ر

أصبحت   فشيئا  شيئا لكن العالمة أو املعروضة والخدمة املنتج نحو  خاصة موجه التسويقي االتصال كان

أربعـة  بين نميز  أن يمكن الساس هذا وعلى  التسويقي االتصال لعملية الخاصة الهداف  من ه تعتبر  املؤسسة

 :هي التأمين مؤسسة في  التسويقي لالتصال مستويات

أفكارهـا  تنظيمها ، املؤسسة برسالة التعريف  على االتصال من النوع هذا يهدف : املؤسساتي التصال - 1

  الهيئات مثل معملجت ا من معينين لفراد موجه فهو ، وخدمته تمعو املج املحيط داخل االندماج في تهاورغبا

 .ال أم املؤسسة زبائن كانوا سواء أي ، عامة بصفة العام والرأي والجمعيات املحلية

 التي والنشطة بالهداف والتعريف  اإلعالم  إلى االتصال من النوع هذا يهدف : باملؤسسة الخاص التصال - 2

 .للمؤسسة واملحتملين الحاليين للزبائن أساسا موجه وهو  ، املؤسسةبها   تقوم

 و للمؤسسة التجارية  العالمة تدعيم إلى االتصال من النوع هذا يهدف  : التجارية  بالعالمة الخاص التصال-3

جهة   من املنافسة املؤسسات عن تمييزها جهة،و من ورغباته بحاجاته ربطها خالل من املستهلك ذهن في ترقيتها

 أخرى .

  حيث مـن  التـأمين مؤسسة تقدمها التي للخصائص املؤسسة تعريف  دف يكون  : بالخدمة الخاص التصال-4

 .ورغباته حاجاته إلشباع واستعمالها استهالكها جراء من املستهلك على تعود التي واملنافع تهاجود
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 : التأمين مؤسسة أمام املتاحة الترويج  وسائل :  الثاني املطلب

 وبين شركة واملحتملين الحاليين العمالء بين االتصال أي"  التسويقي اإلعالم" أساليب كافة إلى الترويج كلمة تشير 

 . االتصالية أنشطتها أداء أجل من  التأمين مؤسسة أمام متاحة اتصالية قنوات عدة وهناك  .التأمين

من   يمكنها ما منها االتصالية أنشطتها أداء أجل من التأمين مؤسسة  أمام متاحة اتصالية قنوات عدة وهناك

  توجـد وسائل القنوات هذه بين ومن ، الدعاية مثل  تحكمها إطار عن يخرج ما ومنها ، اإلعالن:  مثل فيها التحكم

  في ، بالنسـبة لإلعالن الحال وهو  ، وزبائنها املؤسسة بين مباشرا االتصال فيها يكون  ال والتي شخصية غير  اتصال

 وسائل الكثير من  أن كما البيع، رجال طريق عن أو الشخص ي البيع مثل شخصية اتصال وسائل هناك حين

.  واملقاالت الصحفية للدعاية بالنسبة الحال هو   كما مجانيا يكون  منها والقليل عالية نفقات تتطلب االتصال

 إضافة إلى الحديث التقسيم ثم تقليدية أنواع إلى واالتصالية املختلفة الترويجية الساليب تقسيم ويمكن

 .أهميته على التأكيد

 :التصال لوسائل التقليدي  التقسيم - أول 

 : إلى التسويقية االتصال وسائل تصنيف  على التقليدي التقسيم يقوم

 ي : يل فيما تتمثل أساسية وسائل أربع وهناك : اإلعالمية الترويج وسائل - 1

 : تضم وهي استعماال الكثير  اإلعالم وسائل بين من وتظهر  : املكتوبة الصحف طريق عن اإلعالن.  1-1

 إخ..... .  جهوية ، الوطنية ، اليومية الصحافة -

 . الشهرية أو السبوعية املجالت -

 ....مختصة ، املهنية أنواعها اختالف على الدوريات -

 املشترين عدد النشر، ناطق ت لم متوسط نسب عنوان لكل بالنسبة ، دوريا تقدم  املتخصصة الهيئات بعض و -

الـدخول  أصحاب السيما ، الفراد من كبير  عدد إلى وصولها في املكتوبة الصحافة أهمية وتكمن....أو القراء

 الذي التـأمين وسيط وحتى ، معلن  كل طرف من مقصودة تجعلها بها اإلعالن تكلفة أن واملتوسطة،كما الضعيفة

 الفراد مـن كبير  عدد  طرف من وتقرأ تنشر التي اإلعالنات ببعض القيام بإمكانه محدودة  وسائل على يتوفر

 . منطقته في املوجودين
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  مع باملوازاة  بإمكانـه الـذي ، املستمع طرف من خاصا انتباها تتطلب ال انهأ هو  الوسيلة هذه يميز  ما :  الراديو . 1-2

 خالل من تأثير  له يكون  الراديو  و اإلذاعة طريق عن اإلشهار فان أخرى  جهة ومن. املختلفة ا تهبنشاطا القيام

 . اإلعالنات تكرار على اعتماده

 خاصة الكـبير، التـأمين شركات يجعل ، اإلشهار وسائل وأنجع أهم كأحد التلفزيون  اعتبار إن:  التلفزيون . 1-3

 و  السمع حاستي على يعتمد أنه أي ، مرئية و مسموعة وسيلة لنه ، 30تها بمنتجا للتعريف  إليها تلجأ لتكلفتها نظرا

 النطاق واسعة إعالنية وسيلة يعتبر  التلفزيون  لن ونظرا .الخرى  الوسائل من اكبر  تأثيره يكون  لذلك ، البصر

  منتجات أو منـتج عـن املعلنة التأمين شركة فإن ، الصناعية القمار انتشار بعد عامليا و بل ، جغرافيا و جماهيريا

 املنتجات هذه كانتالتأمينية اال اذا  تهامنتجا شراء على حثه أو للمستهلك السريعة االستجابة تضمن ال معينة

  وبالتالي ، التأمين سوق  في يوجـد ال التقليـد أو الطبع حق أن كما ، املنافسة الشركات لدى متوفرة غير  مزايا ذات

  يحول  قد مما املعلنة الشركات بمنتجـات الخاصـة  املزايـاو   رالفكا من االستفادة يمكنها املنافسة الشركات فإن

 . 31  املنافسة الشركات منتجات إلى القصير  املدى في املرتقب املستهلك

  بحصـر يسمح حضري  الشبه و الحضري  الوسط في مستعملة اتصال وسيلة هو  امللصق:  امللصقات.  1-4

 : امللصقات من أنواع عدة  وهناك ، معاملجت كل إلى بالوصول  أو ، حي أو مدينة ، منطقة في ،  اإلشهارية الجملة

 الخ.....فئات أو جدار على رسم شكل تأخذ قد والتي :الثابتة  امللصقات • 

 : تكون  وقد متنوعة وهي :املتحركة  امللصقات • 

  إطفاء و إشعال  خالل من سريعة بطريقة نص إظهار خالل من ، الكلمات من مجموعة كانسياب :مضيئة  -     

 .  بائية كهر مصابيح

 فالرسم ، امللصقات في هامـا دورا والرسومات الشكال وتلعب ،.... القطارات و الحافالت ، السيارات على أو  -     

  انتباه جلب منها مجموعـة ينتظر  البعض بعضها مع  تشكل للرسالة املكونة الكلمات بعض و واللوان والصورة

 . فورية شبه بطريقة معناها وإيصال ، السيارة سائق أو املتجول 

 

 
 . 124انظر إلى:مطالي ليلى، مرجع سبق ذكرهن ص  30
 .  24مرجع سبق ذكره، ص.د: محمد مهدي محمد علي،    31
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  املبيعات تنشـيط وتضم ، منـها اإلعالمية ماعدا االتصال وسائل كل وتضم : اإلعالمية غير  الترويج وسائل- 2

 . والتدعيم الرعاية و العامة العالقات ، البيع مكان في واإلعالن ، املباشر والتسويق

  تنشـيط تستهدف التي الترويجية النشطة من مجموعة املبيعات تنشيط أساليب تعني: 32  املبيعات تنشيط. 2-1

 الحاليين العمـالء لدى الشراء عادات على التأثير  خالل من التسويقي الداء تحسين و الشركة خدمات على الطلب

 :  الوسائل هذه وتشمل ، جدد عمالء جذب وكذلك

 للعمالء تقدم الشركة وبيانات شعار عليها متفاوتة قيم ذات الهدايا من متعددة أنواع وهي الترويجية الهدايا -

 . متهمستويا حسب

  معينـة زمنيـة لفتـرة منخفضة  بأسعار تأمين مثل:  مهنية حوافز تتضمن عروض تقديم بمعنى:  العروض -

  أساليب تكون  ما غالبا و ، شهريا أو سنويا معين مبلغ  أقساطهم حجم يتجاوز  الذين العمالء لبعض خصوصا

  .املبيعات لتنشيط معينة زمنية فترة خالل اتطبيقه أي ، زمني إطار ذات املبيعات تنشيط

  إلى مباشرة وصول ال مـن يمكن نظام وهو  ، انتقائي وكذا منفرد أو شخص ي بإيصال يسمح :  املباشر  التسويق. 2-2

 .  ذاتها املؤسسة على مباشرة  إجابة في يتمثل جدا القصير  الزمني املدى على الفعل رد على الحصول  دفبه ، الفرد

 وبين املنظمة بين العالقة وتحسين توطيد تستهدف التي الوظائف  و الجهود مجموعة  هي:  العامة العالقات. 2-3

 االنطباع تحسـين على تساعد انهأ كما ، أيضا الداخلي والجمهور  "  ال أو عمالء كانوا سواء"  الخارجي جمهورها

 . تقدمها التي الخدمات قيمة من يزيد ما التأمين لشركة الخاص الذهني

 و خدماتها املؤسسة صورة تطوير اجل من يكون  ى الخر الوسائل استعمال أن إلى اإلشارة وتجدر

 إجمـالي  مـن%    63 تشكل اإلعالمية غير  الخرى  الوسائل استعمال أن حين في ،  الطويل املدى في ذلك و

   "          ابه قامت التي الدراسة خالل من وهذا اإلعالمية  االتصال وسائل على  % 37 مقابل االتصال نفقات

France  PUD"     .   

 

 

 
 . 22أنظر إلى:طارق سيف ، التأمين البحري، مرجع سبق ذكره،ص:  32
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 :  33  الترويج لوسائل الحديث التقسيم - ثانيا

 :هي أساسية أقسام أربعة إلى املؤسسة  في االتصال وسائل تقسيم على التقسيم هذا يقوم

 : يلي ما تضم بحتة ترويجية وظيفة لها التي االتصال وسائل وهي : البحتة الترويج وسائل - 1

 .  اإلعالم وسائل طريق  عن اإلعالن -

 .البيع أماكن في اإلعالن -

و              الرعايـة ، املناسـباتي االتصال ، العامة العالقات في واملتمثلة اإلعالن غير  الخرى  االتصال وسائل -

 التدعيم .

 والتي الخـرى  التسويقي املزيج عناصر وتضم : ترويجي جانب لها والتي األخرى  التسويقي النشاط وسائل - 2

  في االتصال وسـائل  مثـل   ، املؤسسـة داخل االتصال في مهما دورا تلعب لكنها ، فقط  االتصال وظيفة لها ليس

 إلى إضافة ، للزبون  بالنسبة أساسية معلومات مصادر يعتبرون الذين البيع رجال مقدمتها وفي املنهي النشاط

 حيث ، اتصال أداة تهاذا حد في تعتبر  التي الخدمة في االتصالي للجانب بالنسبة الش يء ونفس ، املباشر التسويق

 .  مهم اتصالي دور  لهما التجاري  االسم و الخدمة عالمة أن

 و مسيريها اتهصـور  خـالل مـن وذلك اتصال عامل يكون  أن يمكن اتهذا حد في املؤسسة : وموظفيها املؤسسة - 3

  بالنسبة خاصة االتصال عملية في مهما دورا تلعب عليها تتوفر التي اإلمكانيات و املؤسسة فموقع ، عمالها

 دورا تملكها التي التجهيزات و والوسائل للمؤسسة والداخلي الخارجي املظهر يلعب أين الخدمية للمؤسسة

 ترويج في كـبير  أثر لهم يكون  الخدمة تقديم في يشاركون  ن الذي خاصة املؤسسة عمال أن ا كم ، مهما اتصاليا

 . املؤسسة خدمات

  في مهما دورا املؤسسة عن الخارجية املصادر تلعب الذكر السابقة الوسائل إلى إضافة : الخارجية املصادر  - 4

 وأراء الصـحفية املقـاالت املستهلكين عن مباشر تأثير  لهم الذين الرأي بقادة يتعلق فيما وذلك ، االتصال عملية

 .ونتائجه االتصال عملية على مباشر تأثير  لهم يكون  التي الخبراء

 

 

 
 .55:عداد رشيدة، التسويق في املؤسسة الخدمية السياحية، مرجع سبق ذكره،ص  33
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 : التأمين مؤسسة في األذن إلى الفم من أهمية - ثالثا

 أن العون  وهدف الخدمة تقييم عملية تصعب التي  المور  من الخدمات في  الالملموسية خاصة أن املعروف من

 .الذن إلى الفم من ظاهرة على  لالعتماد يدفعه مما  ملموسية أكثر  يجعلها

 : التالي الشكل نستعمل الظاهرة هذه ولنوضح

 : ظاهرة من الفم الى األذن .  4-2الشكل رقم 

 

 

Source :  Eigilier , P , Langerard , E .op .ci t. P105 

 

نالحظ من خالل الشكل أن الزبون املجرب للخدمة هو أول قاعدة معلومات عنها يقدم انطباعاته لصديقيه و 

سواء  ليكن الشخصين "أ" و "ب" هذا الخير بدوره ينقلها لصديقه "ج" و هكذا دو اليك ، ان انتشار االراء

االيجابية أو السلبية عن طريق هذه الظاهرة ) من الفم الى الذن ( تتم بسرعة فائقة مما يوجب على املؤسسة  

الخدمية أن تؤدي الخدمة بكفاءة من أول مرة باعتبار الزبون ال يستطيع تجريب الخدمة قبل شرائها لذا يلجأ 

دمة ، و على هذا الساس ينبغي على املؤسسة التأمين أن  لالستماع لراء أصدقائه الذين سبق لهم و أن جربوا الخ

 تضاعف مجهوداتها من أجل ارضاء الزبون و كسب وفائه .

 

  

 الشخص )ب( الشخص )ج(

 
 



 املزيج التسويقي للخدمات التأمين                                                               الفصل الثاني:

 

 73 

  عن اإلعالن في تتلخص ذكرنا كما الترويج أهداف إن : 34  البيع عملية في والترويج اإلعالن  وسائل  دور  - 1

  بالنسـبة لإلعالن بثهـا وميعاد اإلعالنية الرسالة وتكرار  زمن وتحديد املناسبة اإلعالن  وسائل باستخدام ،  املنتجات

  ضآلة وبالرغم من. املرتقبين املستهلكين قائمة على الحصول  بعد املناسبة الترويج وسائل استخدام تم التلفزيون 

 التأمينية لتسـويق املنتجات بالنسـبة املختلفة والترويج اإلعالن وسائل فعالية دراسة بغرض أجريت التي البحوث

 على ،ل تد خاصة املصـري بصفة السوق  وفي عامة بصفة العاملية السواق في أجريت التي البحوث معظم أن إال ،

 املرتبة يحتل حيث منتجي التأمين جانب من الشخص ي االتصال هي الشراء عملية على تأثير  الكثر  الوسيلة أن

  وسائل أن على البحوث فقد دلت ، املتقدمة السواق في ، والصدقاء الزمالء ثم التلفزيون  اإلعالنات ثم ، الولى

 أو الحياة على  بالتأمين تعلق المر سواء   جدا  ضئيلة بنسبة  التأمين منتجات بيع إلى تؤدي وحدها اإلعالن

 من اكبر  بدرجة التلفزيون  عن طريق اإلعالن تفضل املتقدمة السواق في التأمين شركات ولكن.العامة بالتأمينات

 إحساس على تؤثر جذابة وحركات وألوان املوسيقى من اإلعالنية الرسالة يحيط ملا نظرا الخرى  الوسائل

  عن قرؤوه ما منهبأذها بمـا يعلق الصحف  قراء أن تعلم الشركات هذه فإن أخرى  ناحية ومن ، املشاهدين

 انهفإ والترويج اإلعالن عملية من الشركات هذه تدعم ولكي .الوقت من محدودة لفترة إال ، التأمين منتجات

 الشركة اسم على للمحافظة تستخدم الـتي واللوحـات امللصـقات مثل التلفزة  من تكلفة القل الوسائل تستخدم

 .واملرتقبين الحاليين املستهلكين علـى الجديـدة املنتجات لعرض املباشر والبريد املتخصصة املجالتو 

  لم ما  عامة بصفة التأمين تسويق عملية في ملموسة نتائج إلى تؤدي ال والترويج اإلعالن وسائل أن هي والخالصة

 شركات ممثلـي  باختصار أو واملنتجين والسماسرة والوكالء البيع رجال وإرشادات ونصائح  بمجهودات تقترن 

 . التأمين

الهدايا  بتوزيع والوكالء واملنتجين البيع رجال  يقوم الترويجية الهداف إطار في:  35  البيع  رجل دوران نظام- 2

 مشغوال بين يكون  واملنتجين البيع ورجال الوكالء وقت لن ونظرا ، واملرتقبين الحاليين املستهلكين على الرمزية

  هاما بالنسبة أمرا يعد وقتهم تنظيم فإن ، جدد عمالء على الحصول  محاربة أو للعمالء والذهاب باملكاتب العمل

  وفق نظام املرتقبين الزبائن إلى تصل وحتى الحاليين عمالئها  على املؤسسة تحافظ ولكي التسويقية للعملية

 بدوران رجل"املسمى النظام استخدام يمكن فإنه ، الشركة ممثلي جانب من كبير  وقت ضياع وبدون  مخطط

 ".البيع

 
 .  31أنظر إلى د.محمد املهدي محمد علي، مرجع سبق ذكره،ص :    34
 . 32،  31على نفس املرجع ، ص  د. محمد املهدي محمد علي ،  35
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 ولكنها املسـاحة  في تقريبـا متساوية أجزاء أربعة إلى البيع رجل  عمل منطقة تقسيم يتم النظام هذا ضوء وفي

  هذه جزء من كل ينفي املوجود العمالء لزيارة السبوع أيام من  معين يوم البيع رجال يحدد ثم ، جغرافيا مختلفة

 . وهكذا آخر في ثانية بزيارة يقوم الربعة املناطق زيارة من االنتهاء وبعد ، الصغيرة املناطق

يـوم   الرابعـة ثم االثـنين يوم التالية ثم الثانية املنطقة يزور حدال  و ، السبت يوم الولى املنطقة يزور:  فمثال 

 هذه تتميز                     . وهكذا الثانية املنطقة الجمعة ثم ، الولى املنطقة زيارة الخميس يعيد ثم ، الثالثاء

 البيع لرجل تتيح انهأ كما للسفر وقت وتوفير  صغيرة مناطق في نشاطه وتركيز  البيع رجل وقت بتنظيم الطريقة

  ، الولى املرة في  باملترل  دامتواج يكن لم الذي الزبون  مقابلة  من يتمكن وبالتالي ، السبوع في مرتين املنطقة زيارة

 بصفة التأمين أنواع في يمكـن استخدامها الطريقـة وهـذه املرتقب املستهلك أو الحالي املستهلك زيارة يتم قد كما

 .  خاصة بصفة الحياة على التأمين املبيعات تنشيط وفي عامة

 والحفاظ على بناء الو  التأمين لشركات املنتجات  ترويج في التأمين شركات وممثلي البيع رجل دور  إلى باإلضافة

  خالل التأمين من منتجات عن اإلعالن بدور  يقومون  قد أنفسهم املستهلكين فإن املنتجة الشركات وسمعة صورة

 . مبهوأقار  وزمالئهم أصدقائهم مع الحديث

 بصفة الحيـاة تأمينات تسويق في هاما دورا تلعب االئتمان لكروت املصدرة والشركات البنوك بعض  أن كما

 . التأمين أنواع لبعض وترويجية إعالنية وثائق بنشر الشخصية املكاتب تقوم كما ، لعمالئها خاصة

اتيجية: الثالث املطلب  . للتأمينات التسويقي التصال إستر

يتطلب  منه املرجوة أهدافه االتصال يحقق ولكي ،  التأمين  مؤسسة في بالغة أهمية التسويقي االتصال يكتس ي

املتاحة  للوسائل الجيد واالستعمال للمؤسسة التسويقية الهداف االعتبار بعين تأخذ اتصالية إستراتيجية وضع

أساسـيات   هم أ و اإلستراتيجيات أنواع ، االتصالية اإلستراتيجية ماهية املطلب هذا خالل من نتناول  ، أمامها

 . التسويقي االتصال إستراتيجيات

اتيجية ماهية - أول   : التصالية اإلستر

 ؟ االتصالية اإلسـتراتيجية هـي فمـا ، اتصالية إستراتيجية بإعداد املؤسسة تقوم االتصالية أنشطتها أداء اجل من

 التأمين؟  مؤسسة في أهميتها هي وما

اتيجية مفهوم-1 علـى   نؤكـد ثم االتصالية لإلستراتيجية تعريفا نقدم يلي فيما : أهميتها و  التصالية اإلستر

 :أهميتها
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اتيجية مفهوم. 1-1   ، التـأمين مؤسسـة في التسويقي االتصال إلستراتيجية العام املفهوم إن : التصال إستر

 الـتي التسويقي االتصال لعمليات والرقابة التنفيذ ، التخطيط هو  املؤسسة في  االتصال أشكال أحد باعتباره

 االتصال أهداف  تحقيق اجل من وذلك  عامة بصفة املستهدف والجمهور  زبائنها مع  التأمين مؤسسة ابه تقوم

 . التسويقي

اتيجية أهمية. 1-2   بينها فعال اتصال تحقيق في أهميتها تكمن  : 36  التأمين مؤسسة في التسويقي التصال إستر

  التأمينيـة الخدمـة فإن أخرى  جهة ومن هةمن ج، االتصالية الهداف تحقيق من يمكنها بما الجمهور  وبين

  خـالل من الخدمات هذه خصوصيات مع تتوافق اتصالية إستراتيجية تصميم تتطلب امللموسة غير  بطبيعتها

 .تقدمها التي املنافع و املزايا إظهار

اتيجيات أنواع- 2  : التسويقية التصالية اإلستر

  وطبيعـة املستهدفة  السواق بطبيعة أساسا مرتبطة  مؤسسة أي تعتمدها التي التسويقي االتصال إستراتيجية

  باستعمال  املؤسسة تقوم أساسيتين إستراتيجيتين وهناك. التوزيع وطريقة نطاق عن فضال  وسعره املقدم املنتج

 :وهما بينهما باملزج تقوم أو إحداهما

اتيجية 2-1  إلى وصوال التوزيع قنوات خالل من املنتج بدفع تقوم انهل الدفع بإستراتيجية تسمى:  الدفع إستر

 تركيز  يتم إذ ، اإلستراتيجية هذه في الساس ي العنصر تعتبر  الذي الشخص ي البيع على ذلك في معتمدة ، املستهلك

 اإلعالن يـتم استخدام كما ، املستعمل أو النهائي املستهلك ومنه الوكاالت إلى التأمين مؤسسة من البيعية الجهود

 : ذلك يوضح املوالي الشكل و أقل بشكل

 

 

 

 

 

 

 
 . 74ص  2000-1999بهاء شهين شبكة النترنت، العربية لعلوم الحاسب، القاهرة طبعة   36
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لدفعا  

 البيع الشخص ي

اتيجية الدفع   5  -2شكل رقم   : استر

 

 

 

 

 

 

 .75ص ، 1999/2000 طبعة  ن القاهرة الحاسب،  لعلوم ة العربي النترنت، شبكة  شهين، ءبها: املصدر

 

اتيجية 2-2   شراء على وحثه إلقناعه النهائي املستهلك على تركز انهل الجذب إستراتيجية تسمى : الجذب إستر

 أكثر  بشكل أساس ي اإلعالن على اإلستراتيجية هذه تعتمد ، املوزعين طرف من عليها الطلب خلق وبالتالي ، الخدمة

  طلب على مما يؤدي التكرار مع املكثف  اإلعالن على باالعتماد وذلك ، الخرى  االتصالي املزيج عناصر بقية من

 : ذلك يوضح والشكل ، املوزعين من  للخدمة املستعمل

اتيجية الجذب 6  -2شكل رقم   : استر

 .76ص ، 1999/2000 طبعة ن القاهرة  الحاسب،   لعلوم  العربية النترنت، شبكة  شهين، بهاء: املصدر

 

 العمالء جذب

 

 الوسطاء

 

 الوسطاء ) الوكالء (

 املستهلك أو املستعمل

 مؤسسة التأمين
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لدى  الخدمة بتوفير  تقوم حيث االستراتيجيتين هاتين من مزيج  املؤسسة تستعمل قد أنه إلى اإلشارة تجدر

 . عنها اإلعالن ثم الوسطاء

اتيجية استخدام  عوامل - 3  :التسويقي التصال إستر

 : في تتمثل االستراتيجيتين هاتين استخدام على تؤثر التي العوامل من جملة هناك

انية.  3-1 اسـتخدام   نحـو  االتجاه كان كلما محدودة لالتصال املخصصة امليزانية كانت كلما : التصال ميز

إسـتراتيجية   استخدام يمكن املالية املوارد توفر عند حين في كبيرة أموال تتطلب ال انهلكو  الدفع إستراتيجية

 . الجذب

اختيار  على تؤثر تهاحيا دورة من الخدمة فيها تكون  التي املرحلة إن  :الخدمة  فيها تكون  التي املرحلة.  3-2

يفضـل   املسـتهلك لدى معروفة غير  الخدمة تكون  أين التقديم مرحلة في انه حيث ، املناسبة اإلستراتيجية

لن  الجـذب استخدام يتم والنضج النمو  مرحلتي في أما ، التوزيع قنوات عبر  بدفعها وذلك الدفع استعمال

 .والوسطاء الوكالء من بطلبها يقوم إذ املستهلك لدى معروفة أصبحت قد الخدمة

 : أخرى  عوامل  هناك أن كما

 . الترويجي املزيج عناصر من عنصر لكل الكلفة تحليل -

 منافسين  مع باملقارنة للمنتج التنافسية امليزة -

 . املزيج في عنصر لكل املخصصة املبالغ وحجم للمؤسسة املتاحة املوارد -

 .املشتراة الخدمة أهمية و حجم -

 . السواق في  املستعملين وخصائص عدد -

 .االتصال أدوات ومواصفات خصائص -
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اتيجية أساسيات - ثانيا  :   37التسويقي  التصال إستر

 في : واملتمثلـة الشروط من جملة تحقق يجب منها املرجوة الهداف التسويقية االتصالية اإلستراتيجية تحقق لكي

  بمنافسيها مقارنة عليها تعتمد التي واملحاور  إستراتيجيتها بتعريف  تقوم أن التأمين مؤسسة على : الوجود– 1

 .  املؤسسة مع  املتعاملين  مختلف  طرف من  معلومة تكون  لكي اتهكتابا خالل من وذلك

 سنوات جهود تراكم هو  الهداف تحقيق أن إذ ، مستمرة االتصال إستراتيجية تكون  أن يجب كما : الستمرار – 2

 .الزبائن أذهان في ترسيخها أجل من

 الـذي يدفع المر ، العروض بتشابه القطاعات كل وفي للمؤسسات الحالي العرض أو السوق  يتميز  :التميز – 3

  القطـاب الساسية أحد االتصال ويعد ، املنافسة املؤسسات بقية عن تهاخدما  تمييز  على العمل إلى املؤسسة

 .ذلك تحقيق في عليها االعتماد يمكن التي

  املؤسسة أن على يتعين ولهذا ، وسهال  واضحا يكون  أن يجب وفعاال مفهوما االتصال يكون  لكي : الوضوح– 4

 جليا في هذا يظهر و املستهدفة الفئة طرف من للرسالة تفسيرات عدة إلى يؤدي قد الذي مهتمااال  تتجنب

  على خـالل التأكيد من واضحا االتصال يكون  أن يتطلب وهذا ملموسة غير  الخدمة تكون  أين التأمين مؤسسة

 .الخدمة استعمال أو استهالك جراء من املستهلك عليها يحصل التي املزايا

اقعية– 5 لكي  والخدمة االتصال بين التناسق ضرورة االعتبار بعين تأخذ أن يجب االتصال إستراتيجية إن  : الو

  إلى عدم يؤدي ابه الترويج تم التي والكيفية الخدمة بين التطابق عدم أن حيث ، الجمهور  طرف من القبول  تلقى

 .الزبون  الرضا

يتعلـق   فيمـا خاصة املؤسسة قرار مع ومتوافقة  متناسقة تكون  أن يجب االتصال إستراتيجية : التناسق– 6

  كمـا يكون  ، منها املرجوة الهداف تحقق لكي...( التوزيع قنوات ، املستهدف الجمهور ) التسويقية بالقرارات

 .املخصصة وامليزانية املستخدمة الوسائل ، املسطرة الهداف بين التنسيق

 أن تلقى يجب ، الخارجي املستوى  على  التسويقية االتصال لإلستراتيجية النجاح يكتب لكي : الداخلي القبول - 7

 .الزبون  مع مباشر اتصال في هم الذين خاصة ، املؤسسة في املوظفين طرف من الداخلي القبول 

 

 
 . 46ص   1997طالء عبود و حسن علي: الدراسات التسويقية ونظم املعلوما ت التسويقية، دار الرضا دمشق طبعة   37
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اتيجية إعداد خطوات - ثالثا  : التأمين ملؤسسة التسويقي التصال إستر

 :  التالي الشكل يوضحه كما  أساسية مراحل  بسبعة مؤسسة لي االتصال إستراتيجية إعداد يمر

اتيجية التصال . 7 -2الشكل رقم   : مراحل اعداد استر

 . 76،ص 1999/2000 طبعة  ن القاهرة الحاسب،  لعلوم ة العربي النترنت، شبكة  شهين، بهاء:  املصدر 

 

ا به القيام يجب التي الولى الخطوة فإن التسويقي االتصال إستراتيجية إعداد عند:املستهدفة الفئة تحديد - 1

 االتصـالية الرسـالة توجيه يتم التي الفراد مجموعة من تتكون  والتي ، االتصال بعملية املستهدفة الفئة تحديد

  إل توجيههـا يتم االتصالية الرسالة لكون  ونظرا( الرأي قواد ، املوزعين ، املحتملين أو الحاليين الزبائن) غليها

 .                                        متجانسة فئات إلى تقسيمها يتطلب الذي ر الم  متجانسة غير  الغالب في تكون  السوق  من مختلفة شرائح

 النشطة خالل من املستهدفة الفئة بالضرورة هي ليست االتصال عملية من املستهدفة الفئة أن إلى اإلشارة تجدر

  في تتمثل يا تسويق ةاملستهدف الفئة أن حين في مثال  واملوزعين الوكالء إلى االتصال توجيه يتم فقد ، التسويقية

 النتائج تقييم

اHHHGاااال

 ختيار املزيج التصالإ

انية التصال ديدتح  ميز

 الاالتص إختيار قناة

 تحديد الرسالة

 تحديد أهداف التصال

 ستهدفةامل تحديد الفئة
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 الفئـة املستهدفة عـن مستقلة  بصفة االتصال ة بعملي املستهدفة الفئة تحديد يجب املؤسسات،ولهذا و الفراد

 . التسويقية بالعملية

  االتصـال عملية من املرجوة الهداف تحديد يتعين املستهدفة الفئة تحديد بعد : التصال أهداف تحديد - 2

  إذ ، االتصال طبيعة حسب تختلف  والتي ، املؤسسة عليها تحصل أن تزيد التي اإلجابات في واملتمثلة ، التسويقي

شراء  شكل في النهاية في عنها يعبر  والتي املستهدفة الفئة طرف من  ة ايجابي استجابة إحداث تريد املؤسسة أن

 : خالل من وذلك

  من طرف املقدمة بالخدمات وتعريفه املستهلك إعالم يتم أين االتصال عملية  من الول  الهدف وهو  : اإلدراك 2-1

 التوزيع،كيفية  منافـد) الضـرورية املعلومات بكل تزويده عن فضال .إليها يحصل التي واملنافع واالمتيازات املؤسسة

 .( سعرها الخدمة، عن الحصول 

  عن ايجابية صورة وتكوين ايجابي موقف  املستهلك تبني على الحصول  هو  الهدف يكون  وهنا : الترغيب 2-2

 املؤسسة و خدماتها .

وإعادة  الشراء بعملية املستهلك يقوم أن هو  التسويقي االتصال عملية من الرئيس ي الهدف : التصريف 2-3

ترسـيخ   من وفائه تنمية عن  املؤسسة تعمل  وهنا ، عنها  واستفساره املؤسسة بخدمات االهتمام مبديا الشراء

 .تهاخدما جودة على والتأكيد تهاصور 

التي  املناسبة الرسالة تصميم يأتي إحداثها املراد واالستجابات املستهدفة الفئة اختيار بعد : الرسالة تحديد- 3

 . ومصدرها موضوعها ، الرسالة محتوى  هي أساسية عناصر بثالثة باالهتمام وذلك  بالغرض تفي

 

 نم فيهـا املرغوب االستجابة إلحداث إرساله يجب الذي ما تحديد يتعين إذ : التسويقية الرسالة مضمون  3-1

 : أساسية أبعاد ثالثة على بالتركيز  وذلك املستقبل طرف

 . اقتصادية انهكو  إلى إضافة وفعاليتها الخدمة جودة ى عل التأكيد خالل من عقالني بعد -

 . فيه للتأثير  املستقبل ترهيب أو ترغيب  عملية خالل من  عاطفي بعد -

 . الضعيفة الفئات ومساعدة العامة املصلحة على فيه التأكيد يتم خلقي بعد - 

 في التـأثير   جوانـب علـى ومركز التسويقية الرسالة موضوع تحديد يتوجب إذ :الرسالة  موضوع 3-2
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 . املسطرة الهداف وفق املستهلك

 االستعانة يتم ولهذا اإلعالنية للرسالة ة املصداقي إعطاء في أساس ي دور  املصدر يكتس ي  :الرسالة  مصدر  3-3

 .املرسل في الثقة تدعيم اجل من لخبراءا  بأراء

  في تتمثل سبقها  ما عن أهمية تقل ال أخرى  خطوة تأتي السابقة بالخطوات القيام بعد : التصال قناة اختيار  - 4

 ، الوسائل من نوعين بين ونميز  ، املستهدف الجمهور  على  املعلومات نقل من تمكن التي االتصال قناة اختيار

 . شخصية غير  وأخرى  شخصية وسائل

 املستهدفة الفئة مع مباشرا  شخصيا اتصاال تضمن التي االتصال وسائل  كل وتضم : الشخصية  القنوات 4-1

  وتسمح ، االنترنـت شـبكة طريق عن االلكتروني االتصال ، الهاتف  طريق  عن االتصال ، الشخصية املقابالت مثل

 .زبائنها ردود معرفة من املؤسسة وتمكن عكسية تغذية على بالحصول  الوسائل هذه

 ،( شخص ي)مباشر اتصال دون  الرسائل إرسال يمكن القنوات هذه طريق عن : الشخصية غير  القنوات 4-2

  الوسـائل مختلف  على باإلضافة ونشر  تلفزة ، إذاعة ، مكتوبة  ة فاح ص  من اإلعالم وسائل مختلف  في وتتمثل

 . تدعيم أو رعاية شكل في تكون  والتي معينة بمناسبات املرتبطة

انية تحديد- 5   على اإلنفـاق أجل من تخصيصها يتم التي الموال هي االتصال ميزانية :التسويقي  التصال ميز

 : هي التسويقي االتصال ميزانية تحديد في مستعملة أربعة وهناك ،  املؤسسة في االتصالي النشاط

 حسب االتصال لعملية املال من مبلغا تخصيص يتم الطريقة هذه حسب : املتاحة  املوارد أساس على 5-1

  علىيعاب   املؤسسة،وما لظروف تبعا وذلك لخرى  سنة من امليزانية تختلف  و بهذا ، املؤسسة لدى املتوفرة املوارد

و   املؤسسة بين وتقويتها العالقة الستمرار االتصالي اإلنفاق في املطلوب االستقرار غياب هو  الطريقة هذه

 املستهلكين .

  من كنسبة االتصالية ميزانيتها تحديد إلى املؤسسات من الكثير  تعمد :األعمال  رقم من نسبة أساس على 5-2

  على  اإلنفـاق في أعمالها رقم من معينة  نسبة تخصص حيث املتوقعة أو الحالية تها مبيعا إجمالي أو أعمالها رقم

 : أهمها املزايا من جملة الطريقة ه ولهذ ، االتصالية أنشطتها

 . االتصالية النشطة على لإلنفاق تهامبيعا حصيلة من املالية املوارد توفر ضمنت -

  ويقل املبيعات بزيادة اإلنفاق فيزيد االتصالية أنشطتها على اإلنفاق في التوازن  بتحقيق الطريقة هذه تسمح -

 بقلتها .



 املزيج التسويقي للخدمات التأمين                                                               الفصل الثاني:

 

 82 

  في االتصالي النشـاط تسبق املبيعات أن تفترض إذ ، معكوس منطق إلى تستند انهأ الطريقة هذه على يعاب ما لكن

  هذه استعمال أن كمـا ،تها زياد في أساس ي لكونه املبيعات االتصالي النشاط يسبق أن يقتض ي الواقع أن حين

 املبيعات إنخفاض عنـد وانخفاضه املبيعات زيادة عند االتصالية النشطة على اإلنفاق زيادة عنه يترتب الطريقة

  من بدال املبيعات من املالية املوارد توفر إلى تستند أن الطريقة هذه على يعاب كما ،تها زياد من تتمكن لكي

 . تحقيقها إلى املؤسسة تسعى التي الهداف حسب اإلنفاق على االعتماد

 إلى استنادا التسويقي لالتصال املخصصة امليزانية تحديد على املؤسسات بعض تلجأ :املنافسة  أساس على 5-3

  معدل لكون  نظرا املنافسة  املؤسسات من اإلعالني املتهجم يمنع ذلك بأن منها اعتقادا ، املنافسين  ينفقه ما

 . ميزانيتهم تحديد في املنافسين خبرة من االستفادة من  للمؤسسة يسمح كما ، املنافسين بين متساوي  اإلنفاق

 تحديده تم قد املنافسين طرف  من إنفاقه يتم ماأن   يضمن ما  هناك ليس أنه الطريقة هذه على يعاب ما لكن

  محاكـاة بـأن  يضـمن ما هناك ليس انه إلى إضافة ، سليمة تسويقية إستراتيجية أو صحيحة عملية بطريقة

 .الطريقة هذه تختار التي املؤسسة على اإلعالني التهجم يمتع االتصالي اإلنفاق في املنافسين

  يقومـوا أن املؤسسة مسيري  من يتطلب الطريقة هذه استخدام : تحقيقها املراد األهداف أساس على 5-4

 الالزمة النشطة تحديد خالل من تحقيقها املراد التسويقية الهداف على اعتمادا ، االتصالية امليزانية بتحديد

 للمزايا نظـرا وهذا املؤسسات في كبيرا رواجا الطريقة هذه تعرف.  لذلك الالزمة والتكلفة الهداف هذه لتحقيق

 : في واملتمثلة تتيحها التي

 . أهدافها تحقيق على املؤسسة الطريقة هذه تساعد أن يمكن -

 وفقـا  وقت أي في ا لتحقيقه امليزانية تعديل وبالتالي الهداف تعديل للمؤسسة الطريقة هذه تسمح -

 . السوق  في تطرأ قد التي للتغييرات

 أو املطلوبة بالدقة الهداف تحديد من املؤسسة تمكن التي الوسيلة إيجاد الحيان من الكثير  في يصعب أنه غير 

 الطرق  هذه خالل ومن                                                     . لتحقيقه الالزمة النشطة تحديد من يمكن عددي بشكل

 يمكن الذي الساس هو  املتاحة الوسائل حدود في تحقيقها املراد الهداف وفق امليزانية تحديد بأن القول  يمكن

 . أهدافها لتحقيق املؤسسة عليه تعتمد أن

املـزيج   اختيـار املؤسسة  على يتعين ، الذكر السابقة الخطوات استكمال بعد : التصالي  املزيج اختيار  - 6

يـتم   ما نسبة تحديد خالل من ، و التسويقي االتصال لعملية ايجابي أثر إحداث  أجل من ، التسويقي االتصالي

مسار   في جميعها تعمل بحيث العناصر هذه بين التوحيد يضمن بما  التسويقي، االتصال عناصر من استخدامه
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يختلف  والذي يحدثه الذي الثر من  معين له املزيج  عناصر  من عنصر فكل االتصال أهداف تحقيق نحو  واحد

 . اتصالية وسيلة كل تحدثه الذي الثر تحديد يصعب العملية الناحية من انه غير  املستهدفة الفئة طبيعة حسب

املطلوبـة  االتصالية الرسالة نوع ، املستهدفة الفئة وخصائص بنوع يرتبط االتصالي املزيج اختيار فإن وعليه

 :في االتصالي املزيج اختيار على تؤثر التي العوامل إجمال يمكن و إليها الوصول  املراد والنتيجة

 عن النظر بصرف االتصالي املزيج عناصر إختيار  في هاما دورا املالية املوارد تلعب : املتاحة املالية املوارد-  6-1

 املناسبة .  التقنيـات الستعمال واسع مجال املؤسسة أمام كان متوفرة املوارد كانت كلما حيث ، املناسب املزيج

 الشخص ي االتصـال علـى   االعتماد زاد صغيرة املؤسسة فيها تعمل التي السوق  كانت كلما   : السوق  طبيعة- 6-2

 على للوصول  الشخص ي غير  االتصال استعمال إلى الحاجة ظهرت واسعة السوق  كانت فكلما صحيح والعكس

 . السوقية الفئات مختلف 

  و تعليمه مستوى  ، ثقافته بدرجة يتعلق فيما املستهلك بطبيعة االتصالي املزيج اختيار يتأثر :املستهلك – 6-3

 .تقاليده و عاداته

 .ما مجتمع في السائدة الثقافة بنوع مرتبط االتصالية الوسيلة اختيار:  املستهلك ثقافة درجة- 6-4

 للفرد . التعليمي املستوى  مع املختارة االتصال وسائل تتناسب أن يجب إذ : للمستهلك  التعليمي املستوى -  6-5

 .االتصالية الوسيلة إختيار عند إغفاله يجب ال عنصر وهو  :  والتقاليد العادات-  6-6

 بعث فعند ، لخرى  مرحلـة مـن تختلـف  املستعملة االتصال لوسائل النسبية الفعالية إن  :املنتج  حياة دورة- 6-7

 مرحلة في أما ، السوق  له في صورة وبناء  به التعريف  أجل من فعالية أكثر  العامة والعالقات اإلعالن يكون  املنتج

  في مهما دورا البيعية تلعب القوى  التدهور  مرحلة في أما باإلعالن مقارنة أهمية املبيعات تنشيط يكتس ي النضج

 .املنتج نحو  طفيف  انتباه جلب

 :النتائج تقييم- 7

 العكسية التي التغذية خالل من منه املرجوة لألهداف االتصال تحقيق مدى ملعرفة ضرورية مرحلة التقييم يعد

  مدى وصول  ملعرفة  بدراسات القيام إلى باإلضافة الزبائن من  مرتدة معلومات شكل  في املؤسسة عليها تحصل

   : 38  حيث  من  لهداف وتحقيقها الرسالة

 
38   -j.charbonnier ;marketing et management en asse rance ;édition l’h.armant2000 :p 174. 
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 .الخدمة عن املستهلكين  معلومات اختيار ♦

 . ونوعيتهم الجدد املستهلكين عدد ♦

 .  املبيعات حجم في الزيادة ♦

 . املقدمة الخدمات تجاه املستهلكين موقف  ♦

 . تهاوخدما املؤسسة عن املستهلك رضا مدى ♦

 : هي أساسية عناصر أربعة االعتبار بعين الخذ يجب املحققة النتائج فعالية تقييم عند

 : النفس ي التأثير . 7-1

 الذهنيـة لعالمة الصورة ترسيخ على بالتركيز  باملؤسسة دائمة معرفة املستهدفة الفئة  إكتساب بهدف يتعلق وهو 

و   باملؤسسة الزبائن معرفة في الحاصل التطور  مدى قياس خالل من التقييم ويكون  ، اتهوخدما املؤسسة

 .خدماتها

 : النفسية الفعالية.7-2

 في  يترجم والذي ،تها وخدما املؤسسة تجاه حصلت التي االيجابية التطورات معرفة على التركيز  يتم وهنا

هذا  في تنشر قد التي الصحفية املقاالت إلى إضافة ، الوكالء أو الزبائن من املؤسسة تصل التي االستفسارات

 . اإلطار

  و املؤسسة تجاه الزبائن ت سلوكيا في االيجابية التغيرات خالل من قياسها ويمكن :التسويقية  الفعالية.7-3

 . اتهتعامال  و املؤسسة مبيعات زيادة شكل في التي تترجم

  ، تحقيقها تم الـتي املبيعـات ومقدار االتصال تكاليف  مقارنة خالل من وذلك :التصالية  األنشطة دودية مر . 7-3

 بقية مع  أن يتكامل يفتـرض والذي ، التسويقي املزيج عناصر أحد إلى هو  ما االتصال أن إال اإلشارة تجدر أنه غير 

 . للمؤسسة التسويقية الهداف لتحقيق الخرى  العناصر
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ابعالاملطلب   التأمين لخدمات املوسع التسويقي  املزيج:  ر

 : (EVIDANCE PHYSICAL) املادي  للدليل املادية البيئة. 1

 تال يهتس (الداعمة موسةلامل شياءال  ، الديكور  ، التصميم ، الضوضاء ، ن اللو  ، ثاث)ال املادية البيئة تتضمن

  يةلبعم فائقة بعناية تمامااله التسويق رجال و لفع امللموسية بعدم الخدمات هب تتميز  ما إلى وبالنظر أخرى  مادية

  انتج في املستخدمة يزاتهوالتج دواتال  اللخ من  موسلم عنصر إلى تكون  ما أقرب الخدمة لجعل التخطيط

 النطاق من جزء املادية البيئة إتبار ويمكن الزبون  إلى هب تقدم ان يمكن الذي واملضمون  وبالشكل الخدمة

  ونوعية كفاءة عن أوال الرأي هإعطائ اللخ من الخدمة عمى الزبون  حصول  طريق عن الخدمات لترويج الواسع

 39 .خدماتلل  التسويقي املزيج عناصر أحد يمثل بذلكهو و  الخدمة كلت

 ( PEOPLEاملشاركون : )  .2   

 من جزءا يصبحون  وأخذوا ، الخدمات معظم تقديم وفي ، نتاجاال  في أساس عنصر مه الناس أو املشاركون 

 .تنافسية ميزة وكسب مضافة قيمة قلخ إلى الخدمية الشركات تسعىه بواسطت الذي فال ختاال  أو التمايز تحقيق

 بين القائمة قاتالالع ، اهمن واملنتفع الخدمة مزود بيت قةال الع من املنتفعون  ، الخدمة مزودو هم والناس

  بالزبائن صالاالت ىلع القائمون  رادالف ، التسويقية  النشاطات ىلع والقائمون  فرادال  ، الخدمة من املستفيدين

 الخدمة إنتاج في الزبائن مشاركة درجة ، والحوافز املكافآت  ، اراتهوامل التدريب ، والثقافية يةهنالذ الصورة

 40  . الزبائن مع الشركة ةالقوع مهأنفس الزبائن بين العالقة

 ، املقدمة خدمةلل الزبون  إدراك ىلع ويؤثرون الخدمة تقديم في يشاركون  الذين شخاصال بالناس ويقصد

 بيئة في املوجودين خروناآل  والزبائن ، والزبائن الشركة في تصالاال وأفراد الخدمة مقدمي منهم  وبالتجديد

 مصنع داخل كان سواء الخدمة وتقديم انتاج هفي يتم الذي املكان في يحدث الخدمات هالكاست أن حيث الخدمة

  بين التفاعل ان لىإ الخدمة تقديم مكان عن النظر وبصرف ،له عم أو الزبون  إقامة مكان في أو الخدمة

 الخدمة تقديم يةلعم في زمال  ه وشب مألوف ش يءهو  الخدمة ومقدمي تصالاال أفراد ينلوب خدمةلل املستخدمين

  املقدمون  هم الخدمة  ومقدمو  ، وواضح مها ش يء يعتبر  الخدمة ومقدمي  صالاالت أفراد تأثير  فإن لذلك ونتيجة

 .التأمين شركات في الخدمة ومقدم البنك في الخدمة مقدم  مثل ريةهالجو  خدمةلل  الساسيون 

 
 .  98طارق سيف: مرجع سبق ذكره، ص   39

40  Kotler koler, marketing management international, edit on 2006, p19. 
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  طريقة ىلع كبير  حد إلى تؤثر كميا مهاتهواتجا الشخص ي مهر هومظ  ملهتعام وطريقة فرادال  هؤالء وكلس إن

  وبسيطة مختصرة بصورة ون ليتفاع الشركة في موظفون  فيم تصالالا أفراد أما ، خدمةلل الزبون  تقديم تقييم

 جودة ىلع تأثير  مهل هؤالء حتى حيث سياراتلل نتظاراال  مكان في حراس ، ستقبالاال  مضيفي مثل الزبون  مع

 41 .أخرى  أمور  تلودخ نتاجإل ل أصال الجودة لكون  خدمةلل الزبون  تقييم

 (process) الخدمة تقديم عملية. 3

 الخدمة ملزود بالنسبة حاسما يعد بما الخدمة تقديم االلهخ من يتم التي الكيفية هي الخدمة تقديم يةلعم إن

  قبل من املتبعة جراءاتاال  و السياسات مثل ميةاله غاية في أشياء الخدمة تقديم  يةلعم وتضم ، اهمن واملستفيد

 أخرى  تال بروتوكو  و نشاطات ىلع يةلالعم هذه تشمل كما املستفيدين إلى الخدمة تقديم لضمان الخدمة مزود

  وكيفية مثال حياتال الص الخدمة تقديم ىلع قائمينلل املمنوحة التصرف وحرية ،  النشاطات وتدفق امليكنة مثل

وأساليب تحفيزهم على املشاركة   ، املستفيدين مع قةال الع تسويق وأساليب ، مهتال ومعام املستفيدين هتوجي

 42  الفاعلة في عملية انتاج الخدمة أو تقديمها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Anderson Judy, Feldman, FSA& brown, Robert, FSA? “Risk and insurance», second 

printing, printed in USA, 2005. 
 .  19ص  2009، األردن، -مدخل شامل –العالق بشري والطائي محيد: مبادئ التسويق الحديث   42
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 خالصة الفصل : 

 من خالل دراستنا للمزيج التسويقي لخدمات التأمينية توصلنا إلى مايلي : 

الخدمة التأمينية هي املنتج الذي تعتمد عليه مؤسسة التأمين في إشباع حاجات زبائنها وتحقيق أهدافها في 

                                                                                                                                                            السوق املستهدفة، ولهذه الخدمة دورة حياة تختلف مراحلها عن غيرها بخصائصها وأهدافها التسويقية . 

كما أن هناك عدة إستراتيجيات يمكن أ ن تتبعها شركات التأمين لتقديم و تنمية خدماتها وتختلف درجة 

      املخاطرة بين تلك اإلستراتيجيات لتنمية السوق والتنويع... .الخ 

تم تطوير املنتجات التأمينية بهدف جذب الزبائن، وزيادة حجم التعامل مع املنتجات املقدمـة حاليـا  ي     

وتخفيض تكاليف املنتج التأميني ، ويتم التطوير بتقديم منتجات جديد أو ة إعادة تصميم املنتج الحالي وتوسيع  

 .     املنتجات الحالية

لتزاماتها ودفع التعويض للمتضررين وتـتم إمن لشركة التأمين لتغطية التسعير هو القسط الذي يدفعه مؤ         

عملية التسعير عند تقديم منتج جديد أو عند دراسة النتائج املحققة، تمر هذه العملية بمرحلة تقسيم السوق 

يـث إلى طبقات ذات مخاطر متجانسة، ثم تقييم الخطر وتكاليفه حتى يغطي القسط قيمة الخطار املتوقعة ، ح

                                                                                                                                                                             . يهدف هذا التسعير إلى تعظيم الربح وتعظيم الحصة السوقية

التوزيع يلعب دور ا مهما في حماية الخدمة التأمينية وتميزها عن غيرها من الخدمات من خـالل شـبكة التوزيع 

والوكالء والوسطاء والسماسرة، وتحدد قنوات التوزيع ضمن حدود إمكانيات شـركات التـأمين وحسب حاجة 

   الزبون إلى ذلك .

ملزيج التسويقي لخدمات التأمين ، له أهمية كـبيرة في تقـديم االتصال التسويقي هو العنصر الرابع في ا     

املؤمن  معلومات حول كيفية التعامل مع شركات التأمين وأهم منتجات أو عقود التأمين لكل أنـواع الخطـار

 عليها.ويهدف هذا االتصال على جلب الزبائن وتنمية وفاء الزبائن، وتعديل الطلب، تسهيل الحصول على الخدمة .

أيضا إلى العنصر البشري والشواهد املادية والعملية التنفيذية ، التي تعتبر  تحتاج يةإن الخدمة التأمين               

مـزيج تسويقي موسع، وذلك لن العنصر البشري يعتبر عامل اإلنتاج في الخدمة التأمينية لنها صناعة بشرية . 

قرينة لجودة الخدمة التأمينية   انهل ينظر للمكونات املادية على أكما تحتاج إلى الشواهد املادية ، لن العمي

 املقدمة من طرف الشركة كاملطبوعات و الهدايا ، و مظهر املوظفين.

 



 

 الفصل الثالث 

تأمين لل لشركة ترستدراسة تطبيقية 

TRUST ASSURANCE 
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 تمهيد الفصل :

 هذا الجزائرية التأمين للشركات وأهميته الخدمات تسويق دراسة على كبير  بشكل الدراسة هذه تقوم            

 ملعرفة كمرجع واعتبارها"  ترست "شركة دراسة من بينها  الشركات، صورة تحسين تركزالذي يساهم على  الدور 

استخدام  تم امليدانية الدراسة أهداف إلى الوصول  من ولنتمكن التأمين، شركات في التسويق كيفية اعتماد

 خاللها التي من البيانات من  مجموعة على فيه االعتماد تم الذي املوضوع لطبيعة وذلك التحليلي الوصفي املنيج

 .  التأمين شركات تحسين في الخدمات تسويق مساهمة  مدى معرفة تم
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 TRUSTاملبحث األول : الشركة الوطنية للتأمين و اعادة التأمين 

الى ابراز  وكذلك التطبيقية، الدراسة اهفي تمت التي الجزائية، تأميناتلل تراست شركة تقديم إلى التطرق  سيتم

 أهدافها املسطرة املتمثلة في ضمان استمراريتها .

 للتأمين :    TRUSTاملطلب األول : تعريف شركة 

 تعريف العام شركة ترست :أوال : 

  ، 1995يناير 25 املؤرخ 07 - 95 املرسوم إطار في 1997 عام  في إنشاؤها تم مساهمة شركة هي الجزائر" ترست" 

                                         .الخاص لالستثمار الجزائري  التأمين سوق  افتتاح كرس والذي

  1997 نوفمبر  18 بتاريخ موافقتها على الحصول  بعد خاصة جزائرية كشركة 1998 فبراير 28 في نشاطها بدأت   

 . التأمين وإعادة  التأمين عمليات كامل وتمارس

  عام في CCR و CAAR أسهم شراء بعد ،٪  100 بنسبة أجانب مساهمين حاليا لديها الجزائر للتأمينات تراست

 :التالي النحو  على  توزيعها يتم. 2007

 ٪(77.5) الدولية ترست -

 ٪(22.5) القطرية العامة التأمين-

.  دج مليارات 8 تتجاوز  كبيرة بأصول  العمومية ميزانيتها" للتأمينات ترست" شركة أغلقت ، 2017  عام نهاية في

 . 2016 عام  نهاية في دوالر مليارات 5 من أكثر  املجموعة أصول  بلغت

حاليا   تستجيب الشبكة وهذه العالم عبر  ومنتشرة واسعة فروع شبكة الشركة في الرئيس ي املساهم يملك

 :التالي النحو  على الشركة محفظة تتوزع و الدوليين الزبائن لحاجيات

 . السيارات تأمين% 38 • 

 .الحوادث تأمين35% • 

 .الحوادث تأمين% 17 • 

 .البسيطة األخطار% 10 • 
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 ميدان األخطار في خبرة تملك حيث ، واملحيط البيئة ملتطلبات واالستجابة بالجودة املؤسسة خدمات وتميزت

 ثالث بعد جزائري وهذا دينار مليار 822 قدرها أعمال رقم 2000 سنة بتحقيق لها  سمح ما وهذا التكنولوجية

                                                                                                                                    .إنشائها من ط فق سنوات

  3.200.000.000و منذ تاريخ بداية نشاطها الى يومنا هذا تمكنت من تحقيق نمو في رقم أعمالها حيث قدر ب   

سوق التأمينات الجزائري ، نسبة جيدة في  حصة ، مم جعلها تستحوذ على    2018مليار دينار جزائري في سنة 

                                            لوكالتها عبر كامل التراب الوطني .                                                                                             اسعتعبر عن طموحات كبيرة و آفاق نمو واعدة  ، حيث ترمي الى انتشار و 

ية تسيير متميز ، توفر " ترست " للتأمينات طاقما محترفا من اطارات كفؤ ة تحرص على التزاماتها لتقديم نوع

بفضل التحفيزات التي يحظى بها العاملون في شبكتها ، الش يء الذي يجعل " ترست " للتأمينات واحدة من أكثر 

 الشركات أداء و حركية في سوق التأمين الجزائري 

من من رقم أعمالها اال أن ذلك لم يصنع الشركة  % 60بعض النظر عن خدمة التأمين على السيارات التي تحقق 

اقتحام قطاعات أخرى كقطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ، التأمين على الحوادث الجسمانية و املهنية .... 

 ألخ .

 ومهامها :ثانيا : تعريف وكالة ترست بمستغانم 

 ( :3134تعريف بوكالة التأمينات ) -1

اكتوبر  1( و اعتمدت هذه الوكالة في  trust Algérie وكالة التأمين لوالية مستغانم هي احدى الوكاالت العامة )

( اال أنها تتمتع باستقاللية   ) trust Algérieبمستغانم و تعمل تحت نظام و قوانين الشركة األصلية  2017

مسكن والية مستغانم ، أما عدد العمال في هذه الوكالة هم أربعة  400التسيير املالي ، و تقع هذه الوكالة في حي 

ال على رأسهم املدير ، و املحاسب ، و عامالن األول مسؤول عن االنتاج و الثاني مسؤول عن مصلحة عم

التعويضات ، اضافة الى محامي الوكالة و الخبير ،كما تقدم هذه الوكالة التأمين الشامل ما عدا التأمين على  

 الدراجات النارية .

 ( : 3134) مهام وكالة ترست بمستغانم  -2

تقدم هذه الوكالة خدمة التأمين على املمتلكات األشخاص املعنويين و الطبعيين ، كما تقدم التأمين ضد األخطار 

التي يمكن أن يتعرض لها هؤالء األشخاص في حياتهم املهنية و  االجتماعية ، فهي تقوم بابرام عقود التأمين و  

لكي يدفع له التعويض في حالة وقوع حادث ، و هذا  الذي بمقتضاها يحصل املؤمن له على وعد من طرف الوكالة

مقابل أن يدفع ثمن الخدمة و التي تسمى بالقسط أو االشتراك ، فالشركة تقوم بتنظيم أنشطتها لكي تقدم 

 الخدمة التي تتوافق مع حاجيات و تطلعات زبائنها .
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 منتجات التأمين للوكالة : – 2-1

 تأمين السيارات .  -

 تأمين األخطار البسيطة و الفالحية . -

 اعادة التوازن ملحفظتها . -

تحسين جودة الخدمة املقدمة الى الزبائن بادخال تقنيات التسيير و العالم الحديثة على كل مستويات  -

 الخدمة .

 التسجيل الدوري ملختلف عمليات التأمين . -

 عرض سجالت أقسام التأمين لدى الوكالة : -2 -2

م املتخصصة في شركات التأمين عمليات اصدار وثائق التأمين و عمليات التعديل و سداد تتولى األقسا

التعويصات عند حدوث أي مخاطر ،ـ و تحتفظ هذه األقسام بمجموعة من السجالت االثبات  و من أهم هذه 

 السجالت :

ملتخصصة ، يتم بمجرد تقديم املؤمنين لهم لطلبات التأمين الى األقسام ا سجل الوثائق املصدرة : -

اصدار وثائق التأمين و التي يتم تسجيلها في سجل خاص بالوثائق املصدرة و يحتوي هذا السجل على  

البيانات الهامة التالية : رقم الوثيقة ، تاريخ بدأ التأمين ، موصوع التأمين نوع الخطر ، قيمة قسط 

ملستفيذ في حالة الـتأمين ، مبلغ التأمين جهة  التأمين ، تاريخ الوثيقة ، مدة التأمين ، اسم املؤمن له أو ا

 اصدار الوثيقة ) الفرع أو    الوكيل ( .

و يتم تسجيل قيمة القسط في هذا السجل ) القسط الصافي املستحق للشركة ( عن عملية التأمين   -

رسم دمغة االتساع ، رسم القيد ، رسم االشراف لحساب مصلحة  مضاف اله الرسومات التالية : 

 التأمين .

هو سجل خاص بتسجيل وثائق التأمين السابق اصدارها قبل انتهاء مدة التأمين   سجل التجديدات : -

بفترة كافية ) أسبوعين مثال ( حيث يقوم القسم النتخصص بالتأمين باخطار العميل بالتجديد مع طلب 

عن عملية التجديد هذه و يحتوي على البيانات الرئيسية التالية : رقم وثيقة التأمين ، سداد املستحق 

اسم املؤمن له ، نوع التأمين ، القسط ، العمولة املستحقة عن التجديد ، تاريخ التجديد مبلغ التأمين ، 

 اسم املنتج أو الفرع املسؤول عن اصدار الوثيقة .
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يخصص هذا السجل الحتواء أي تعديالت يطلبها العميل أو الغاء و  سجل التعديالت أو االلغاءات : -

الوثيقة بالكامل ان رغب في ذلك مثل : زيادة مبلغ التأمين أو  تخفيضه أو  الغائه ، وال شك أن هذه 

التعديالت تؤثر على قيمة األقساط املستحقة أو ردعا للعميل ، و يعتبر هذا السجل مكمال لالصدار 

يادة مبلغ التأمين ، و يشبه دفتر اليومية ) مردودات املبيعات ( في حالة االلغاء ، أو السابق في حالة ز 

خفض املبلغ التأمين ، و يتضمن هذا السجل البيانات التالية: رقم الوثيقة ، اسم املؤمن له أو املستفيد 

لتعديل أو االلغاء ، ، اسم املنتج أو الفرع الذي اصدر الوثيقة ، قيمة التعديل ، القسط األصلي ، رقم ا

 تاريخ التعديل أو االلغاء ، القسط املعدل . 

يختص هذا السجل لبيان حركة التعويضات التي تدفعها شركة التأمين عندما   سجل التعويضات : -

 يحقق الخطر موضوع التأمين .

 ويتم اخطار قسم الحسابات العامة بمجموعات التعويضات املقدرة و املسجلة الجراء قيد مركزي  -

 بالتعويض املستحق . 
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  TRUSTاملطلب الثاني : الهيكل التنظيمي ملؤسسة 

 لهيكل التنظيمي للشركةا -1 -3الشكل 

 

 

املصدر : 

معلومات 

 مقدم من طرف الوكالة

 

املدير العام

نائب املدير العام

إدارة املالية و 

املحاسبة

إدارة املوارد 

البشرية

إدارة تجارية

إدارة التسويق

إدارة األخطار

إدارة التأمين و 

إعادة التأمين

املديريات الجهوية

املكاتب اإلقليمية

املكتب 

اإلقليمي 

وهران

الوكاالت 

األساسية

03

الوكاالت 

العامة 

20املعتمدة   

الوكاالت 

املباشرة
11

املكتب 

اإلقليمي 

الجزائر 

الوكاالت 

األساسية
05

الوكاالت 

العامة 

17املعتمدة   

الوكاالت 

املباشرة
24

املكتب 

اإلقليمي 

عنابة

الوكاالت 

األساسية
02

الوكاالت 

العامة 

02املعتمدة   

الوكاالت 

املباشرة
15

املكتب اإلقليمي 

سطيف

الوكاالت 

األساسية
04

الوكاالت 

العامة 

16املعتمدة   

الوكاالت 

املباشرة
11

املكتب 

نةاإلقليمي بات

الوكاالت 

األساسية
02

الوكاالت 

العامة 

19املعتمدة   

الوكاالت 

املباشرة
15

إدارة اإلنتاج

إدارة األخطار

إدارة املحاسبة
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  "TRUST املطلب الثالث : أهداف الشركة"  

يعتمــد علــى تقديــم الخدمــات النوعيــة واملنتجــات املميــزة   إن تحقيــق هــدف الشــركة بزيــادة حصتهــا فــي الســوق ،

 :التــي تدفــع بالجمهــور لإلنحيــاز للشــركة وذلــك مــن خــالل 

  .2021-2019حقيق املوازنة املقترحة ألعوام  

 تعزيز التقدم في أداء الشركة من خالل تفعيل عملية االنتاج وتطوير منتجات تأمينية جديدة . -

تطويـر بيئـة العمـل االداريـة واملعلوماتيـة واللوجسـتية  بمـا يضمـن توحيـد اآلليـات واملنهجيـات لزيـادة الجـودة  -

 وتقليـل التكاليـف .

ل األخطـار املتوقعـة وااللتـزام التـام أمـام املؤمنيـن وسـهولة دفـع بنـاء و تفعيـل قـدرة الشـركة علـى تحمـ -

 .التعويضـات فـي أوقاتهـا

طبيـق مبـادئ الحوكمـة  والشـفافية واملحاسـبة فـي كل مراحـل العمـل وعلـى كل املسـتويات االداريـة ، وذلـك  -

  .لضمـان تحقيـق النتائـج املقترحـة

 .  بشرية محترفة قادرة على العمل بكفاءة وفاعلية االستمرار في تطوير موارد -

تحديــث وبنــاء أنظمــة العمــل وتوحيــد االجــراءات وزيــادة الكفــاءة مــن خــال االســتثمار املــدروس فــي     -

  .تكنولوجيــا املعلومــات

الوصــول إلــى كافــة الشــرائح فــي املجتمــع  محاولــة   اللاملســاهمة فــي بنــاء منظومــة الشــمول املالــي مــن خــ -

 .لتقديــم الخدمــات التأمينيــة لتلبــي جميــع احتياجاتــه لجزائري ا
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 TRUSTاملبحث الثاني : املزيج التسويقي لخدمات التأمين 

يعتبر املزيج التسويقي مجموع الوسائل املوضوعة تحت تصرف املؤسسة في اطار تنشيط العملية 

التسويقية ، حيث الحظنا أنه يجب أن يكون هذا األخير متماسكا بدقة و متكامال من أجل تحقيق أهداف 

 . االستراتيجية

 TRUSTاملطلب األول : سياسة املنتج في شركة التأمين 

ست للتأمين حاليا مجموعة من املنتجات التأمينية املتنوعة بهدف تغطية األخطار التي تعرض الشركة ترا

يتعرض لها الزبائن ) أفراد ، مؤسسات ( سواء في ممتلكاتهم أو مسؤولياتهم أو في شخصهم و هي تسعى 

 لخلق التوافق بين املنتجات املقدمة من طرف الشركة .

 :لــ واملخصصة ألفرادل املوجهة التأمينات -الأو 

 . املساعدة اهفي بما السيارات -

 .وفاة/  حياة – الفردية الحوادث -

 .ملسكنات املتعددة املخاطر -

 .(الحج عمرة ، أخرى  تهاوج و  شنغن  فضاء تأشيرة السفر) -

 .الطبيعية ارث الكو  -

 .تياطاالح و الصحة -

 املهن ، الصناعية املتوسطة املؤسسات /املتوسطة و  الصغيرة املؤسسات املهنية التأمينات -ثانيا

 والتجار ،الحرفيين الحرة

 .كبير  أو صغير  أسطول  السيارات -

 (كبير  أو صغير  أسطول ) املساعدة -

 .(ى أخر كضمانات املدنية املسؤولية هافي بما ) نيةهامل املتعددة املخاطر -

 .(صحة إضافي) املجموعة  تأمين -
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 .املياه أضرار ، الطبيعية الكوارث -

 .وجوا وبحر برا البضائع نقل -

 الكبرى  الشركات الصناعية خطار األ  ىل ع التأمين -ثالثا

 . حقةلم ومخاطر حرائق -

 .تآالال  تحطم -

 .العامة املدنية املسؤولية -

 .املدنية املسؤولية -

 ". املسممة املنتجات" املدنية املسؤولية -

 .تآالال  تحطم أو حريق بعد االستغالل خسائر -

 .التبريد غرفة في مخزنة  منتجات خسارة -

 .الخزينة/ الصندوق  سرقة و منتجات سرقة -

 .الصغيرة االلي االعالم أنظمة تأمين -

 .(سيارة 51 من أكثر )سيارات أسطول  -

 .املستخدمين لفائدة صحة إضافي -

 .جوي  ، بري  ، بحري  البضائع نقل -

 .شعبية كاحتجاجات اضطرابات -
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ابعا  الهندسية عمالاأل و  البناء ىلع التأمينات -ر

 .(ندسينهامل و املراقبين يئاته الدراسات مكاتب) مصمملل املدنية املسؤولية -

 في مقاولون  أو ، رئيسيون  مقاولون  ،االنجاز ىلع املشرف) املشروع ملنجز املدنية املسؤولية -

 .(نجازاال 

 .يزاتهالتج و تآالال  تركيب أخطار وكل املدنية ندسةهال في  شاتور ال أخطار جميع -

 .الورشة يزاتهلتج شامل  وسيط وتخزين نقل -

 .رشات الو  شاحنات أخطار جميع -

 .وفاةلل املدنية املسؤولية -

 .رشات الو  في  ينلملعام الفردية الحوادث -

 .يزاتهوالتج املنتجات نقل ىلع  تأمينات -

 . املسبق االستغالل خسائر -

 TRUSTفي شركة التأمين  املطلب الثاني : سياسة تسعير خدمات

يعتبر تسعير الخدمات من أكثر القرارات صعوبة و حساسية بالنسبة الدارات املؤسسات الخدمية و منها الشركة 

خاصة عند القيام ألول مرة أو عندما تتطلب الظروف االقتصادية أو املنافسة تغيير األسعار   الوطنية للتأمين ،

القائمة بصفة دائمة  أو مؤقتة ، فاألسعار تؤثر بشكل مباشر على األرباح و على بقاء و مستقبل الشركة نفسها .  

 كما أنها موضع اهتمام العديد من األفراد بما فيها السلطات النقدية .

 في هذا املطلب سنتناول محددات تسعير خدمات الشركة تراست للتأمين ، وكذا أهم الطرق املعتمدة في ذلك .

 محددات تسعير خدمات شركة ترست   -1

 يتم تسعير الخدمات في الشركة الوطنية للتأمين على أساس مجوعة من العوامل من أهمها : -

 احترام تعليمات السلطات النقدية . -

 ملنافسة .أسعار الشركات ا -
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 تكلفة الخدمات و املنتجات التأمينية .  -

 األهداف التسويقية للشركة حيث الشركة تراست من خالل استراتيجيتها التسعيرية الى :

 االستمرار و البقاء و هو عام تسعى اليه كافة املؤسسات الخدمية املنافسة . •

 زيادة مبيعات الشركة يجعل األسعار أكثر تناسبا مع قدرات أفراد املجتمع الجزائري . •

تدعيم املركز التنافس ي و الحصة السوقية للشركة و ذلك بمحاولة جذب عمالء جدد و املحافظة على  •

 العمالء الحاليين .

 طرق التسعير لدى الشركة ترست للتأمين   -2

جانب مداخل التكلفة ، السوق و املنافسة على بعض الطرق الحديثة في تعتمد الشركة الوطنية للتأمين الى 

 تسعير خدماتها و منها :

 أوال : التسعير و فقا ملنافع العمالء :

و تبنى هذه الطريقة على أساس أن الطريقة التقليدية التي تنظر على أنه تكلفة + هامش ربح معين ال تأخذ في  

االعتبار قيمة املنافع التي يحصل عليها العمالء من خالل الخدمة لذلك فانه يتم وفقا لهذه الطريقة تقدير 

 بار عند تحديد سعر الخدمات .قيمة تلك املنافع التي يحصل عليها العمالء و أخذها في االعت

 ثانيا : التسعير القائم على العالقات :

تقوم هذه الطريقة على أساس تقييم العالقة االجمالية التي تربط املؤسسة بالعميل ، و وفقا لذلك تقوم 

الشركة بمنح عروض سعرية خاصة للعمالء األكثر تعامال مع الشركة تكون في شكل هوامش منخفضة أو 

أقل مقابل تعامل العميل في أكثر من خدمة ، لكن الجدير باالشارة هنا أن هذه الطريقة تميز بين عموالت 

 عمالء الشركة و بالتالي فهناك امكانية لترك اثار سلبية على سمعة الشركة مستقبال .

 : ثالثا : التفاوت السعري حسب الزبائن 

حسب درجة والئه للشركة ، ففي الكثير من األحيان تقدم تخفيضات  تختلف قيمة القسط من زبون الخر

كما قد تمنح   %  30عن قيمة القسط الصافي للزبون الذي يتعامل بشكل مستمر مع الشركة تصل الى حد 

 25% تخفيضات للزبائن في حالة شراء أكثر من عقد ألن يؤمن الشخص على منزله و سيارته تصل أحيانا الى
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كما تقدم تخفيضات في حالة وجود اتفاقيات مع أطراف معينة في اطار الترويج ملنتجات الشركة كبعض  

الزبائن و آلالت بيع السيارات و تسعى الشركة من خالل هذه االستراتيجية لكسب الزبائن و التحكم في 

 طلباتهم .

د يعرف بنظام التحفيز و تختلف قيمة القسط املقدم كذلك حسب تصنيف الزبون اذا كان س يء أو جي

التقويم يتعلق األمر هنا بتشجيع املؤمن لهم الذين ال يتسببون في الحوادث طيلة السنة من خالل تخفيض 

قيمة القسط املدفوع  أما التقويم فمن خالله تفرض زيادة في أقساط التأمين للمؤمن لهم املتسببين في  

عليه يصبح املبلغ الذي يدفعه املؤمن كل سنة اما باتجاه   حوادث كثيرة لتدفعهم ملزيد من الحذر ، و بناءا

الزيادة أو باتجاه النقصان و فق نسب مضبوطة و تبعا لسجله ، و حسب النظام املطبق في شركة فاننا نجد 

 ما يلي :

من مبلغ قسط التأمين   % 25في حالة التحفيز فالنسبة املطبقة خالل سنة األولى بدون حادث تصل الى 

بعد سنوات الحقة بدون حوادث ألقص ى نسبة يمكن   %  35ية املدنية ، لترفع هذه النسبة الى املسؤول

 تطبيقها .

 TRUSTاملطلب الثالث : سياسة توزيع خدمة التأمينية لشركة 

الت ا الجزائرية للتأمين على مستوى كل واليات الوطن فاالضافة الى هذه الوك  TRUSTتتواجد الشركة 

املباشرة تعتمد الشركة على الوكالء العاملين للتأمين ، حيث يتم التنسيق بين الشركة ووكالئها عن طريق  

املين اجراء اجتماعات دورية بين ممثلي الشركة ووكالئها ، كما تقوم الشركة بمراقبة عمل الوكالء الع

ن التابعين لكل وكيل ، بحيث يتلقى الوكيل العام تحفيزا بائالتابعين لها عن طريق اعادة دراسة ملفات الز 

                                                                                                                                                         تلقاء الجهودات التي يقوم بها و تتمثل في التحفيزات املادية .

يعتبر تطوير منافذ التوزيع من بين املواضيع الهامة التي فرضت نفسها بقوة داخل القطاع الخدمي في  حيث

السنوات األخيرة فهو أحد العوامل الرئيسية للنمو في شركات التأمين ، و يظهر ذلك من خالل توزيع وكالتها 

 جهوية .ال

 املديريات الجهوية :

 مديريات    5تحتوي شركة " تراست " للتأمينات 

  تتفرع الى :                                                                                                            :  املديرية الجهوية للجرائر العاصمة -1

     41                                                                                                                   املعتمدون  العامون  الوكالء    17

 مباشرة  وكالة

         لعنابة  : تتفرع الى :                                                                                                        املديرية الجهوية  -2
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                                                                                                                             املعتمدون  العامون  الوكالء   02  -3

 مباشرة  وكالة   17  -4

 لباتنة  : تتفرع الى :                                                                                                         املديرية الجهوية  -5

                                                                                                                   املعتمدون  العامون  الوكالء 19  -6

                 مباشرة وكالة 17  -7

 تتفرع الى :                                                                                                   لسطيف   :املديرية الجهوية  -8

                                                                                                                    املعتمدون  العامون  الوكالء 16 -9

                                                                                                                                         مباشرة وكالة 27 -10

                                                     تتفرع الى :                                                                                                                    لوهران :املديرية الجهوية   -11

                                                                                                                               املعتمدون  العامون  الوكالء 20

 مباشرة   وكالة   06       

                                      وكاالت :                                                                                                        3من بنها وكالة مستغانم و التي تتفرع الى     

 مستغانم .  –: شارع بن سماعيل محمد   A 3103 و كالة -

 مستغانم .  –: طريق وهران   A 3130وكالة  -

 مستغانم . – 15مسكن عمارة رقم   400: حي   A 3134وكالة  -
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ابع :  TRUSTسياسة ترويج خدمات التأمينية لشركة  املطلب الر

الجزائرية للتأمين من خالل استراتيجيتها التسويقية املتبعة الى تحسين جودة خدماتها   TRUSTتهدف الشركة 

و االقتراب من الزبائن و تقوية اشهار الشركة ، و تركز سياسة الترويج في الشركة الجزائرية للتأمين على  

و منشورة و طرق أخرى كتمويل نشطات ثقافية و رياضية و تقديم اعانات لبعض   االشهار بصورة مرئية

 . الجمعيات و املنظمات الحيوية

 االعالن : –أ 

املرئية ، و  كبير سواء كان بصورة مباشرة ) األجهزة لتستخدم الشركة هذه الوسيلة غير الشخصية بشك

قامت بعض املعارض و امللتقيات ، و في هذا الصدد فان الشركة تعتبر االصحافة املكتوبة ( أو تم نم خاللها 

 سباقة في هذا النوع من املزيج الترويجي حيث استخدمت عدة اعالنات املرئية بشكل كبير .

 العالقات العامة : –ب 

ن طرف الشركة الجزائرية للتأمين يمكننا أن نذكر امللتقيات من بين أشكال العالقات العامة املستخدمة م

التي تنظمها على املستوى الوطني و الجهوي و التي تقوم من خاللها بدعوة أهم زبائن الشركة و دعوة رؤساء  

املؤسسات الكبرى و الزبائن املرتقبين حيث تقوم باالستماع الى انشغاالتهم و رغباتهم و تقدم منتجاتها  

                                                                                   أو اضافة بعض التعديالت على املنتجات القديمة .                                                                                ة الجديد

م اعالنات سنوية لفائدة بعض الجمعيات و املنظمات و في اطار دعم عالقتها العامة تقوم الشركة بتقدي

 الهالل األحمر ....ألخ .  –الخيرية نذكر في مفدمتها جمعية أطفال مرض السرطان 

 تنشيط املبيعات : –ج 

الى وسائل الترويج السابقة نجد أن الشركة الجزائرية " تراست " للتأمين تستخدم وسيلة أخرى و  باالضافة

هي تنشيط املبيعات و من أهم التقنيات املستخدمة من طرفها نذكر أهمها : العروض الخاصة باألسعار :  

 حيث نميز بين األشكال التالية :     

حالة شراء عقد تأمين سيارة و منزل تمنح   –عقد تأمين مثال   التخفيضات املقدمة في حالة شراء أكثر من

خاص بالزبائن الذين يقومون بالتأمين جميع  %  70، تم طرح مؤخرا تخفيض ب    % 10تخفيضات ب 

أخطار  أي التأمين الكلي للسيارة حيث تستفيذ هذه الفئة من الزبائن بالتخفيض املذكور كما أنه يشجع 

     استقطاب زبائن جدد . 
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 األنترنت :   -د 

قامت الشركة بفتح موقع لها على األنترنت تماشيا مع التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا املعلومات و   

تسعى الشركة من خالل هذا املوقع الى عرض خدماتها و التعريف بنشاطاتها اضافة الى  –االتصاالت 

 التواصل مع الزبائن .

 TRUSTلشركة  وسعاملطلب الخامس : املزيج التسويقي امل

يعد املزيج التسويقي املمدد من أهم األدوات الفعالة التي تسمح للمؤسسة الخدمية بالتأثير على مدركات  

 ، فكثيرا ما يتأثر هذا األخير بالعناصراملادية و الشخصية و عملية تقديم الخدمة .املستهلك 

انب املادية  -1 أي املظهر الخارجي لوكالة  املادية ألداء الخدمة و تشمل العناصر :( الدليل املادي )الجو

مستغانم فهو يتناسب مع طبيعة نشاطها ، أما تصميم املبنى صغير من حيث املساحة أما املوقع فهو 

استراتيجي في وسط املدينة ، املظهر الداخلي للمكان فهو منظم و ذو ديكور جيد يتوفر على وساؤل و  

 مة املقدمة .التجهيزات الحديثة و التطورة  التي تعبر عن جودة الخد

يتضمن كافة األفراد املشاركون في تقديم الخدمة للزبون الذين املشاركون ) العملية االدارية للمنتج ( :  -2

لهم تأثير مباشر على رضاه ، و ذلك من خالل توفير املنتجات في األوقات و األماكن املناسبة و بنوعية 

 تذهب به هذه الخدمات .عالية و ثابتة باالضافة الى االقتناع باألسلوب الذي 

تشمل العناصر املسؤولة في تقديم الخدمة التي تساهم  عملية تقديم الخدمة ) الجانب الشخص ي ( : -3

( فهم يتمتعون بقدرات هائلة و TRUSTفي خلق انطباع جيد لدى الزبائن ان مقدمين الخدمة لوكالة ) 

ميز جدا في التعامل مع الزبائن من حيث كفاءات عالية في خلق جو من الراحة و الثقة ، و لهم أسلوب م

 السرعة في تقديم الخدمة و مدى وفائهم و االلتزامهم اتجاه الزبون من حيث السرعة في معالجة امللفات .
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  TRUST شركة لدى  التسويقية السياسةاملبحث الثالث : 

سنعرض في هذا املبحث على السياسة التسويقية التي تعتمدها وكالة تراست في تقديم خدماتها لتميزها عن باقي  

 املؤسسات التي تنشط في نفس النشاط .

 ترست  وكالة لدى  التسويقية السياسة مكوناتاملطلب األول : 

 قامت وقد ، املالية املحفظة في التوازن  تحسين في يتمثلمستغانم( )تراستالتأمينات لوكالة ساس ياأل  دفهال إن

 حركة تستدعي املنتجات ذههل التسويق يةلعم أن ،كما 2018 سنة بداية السوق  في جديدة منتجات بطرح الوكالة

   1يلي بما الوكالة تقوم حيث الزبائن من كبير  عدد استقطاب بغرض والطويل املتوسط املدى ىل ع موسعة يةالمإع

 كما يلي : الجديد باملنتج تعريف ل الطرق  من ةلجم وتتضمن جديدة؛ منتجات طرح أجل من ترويجية حملة -أوال

 .والصحف  والراديو  فازلكالت : والبصرية السمعية جهزةأل ا. 1

 في برنامج سطرت لذا ، يالعم تعتمد إذ وكالةل كبيرة ميةهأ الحضرية صقاتلامل تشكل : الحضرية صقاتلامل. 2

  عبال وامل العمومية ناألماك في الجدران ىلع صقلت قةال عم اريةهإش لوحات إعداد في تلتمث املاضية السنوات

 .الركاب وسيارات النقل ووسائل

 :اللخ من املباشر التسويق ويتضح ؛ املباشر  التسويق -ثانيا

  ها .إصدار  تم كثيرة مطبوعات اكهنو :    (PRESPECTUS) املطبوعات. 1

 من قاالانط  وذلك الوكالة منتجات لترويج وفعالة  مباشرة ةلوسي ةلاملراس تشكل:( EMAILING) ةلاملراس. 2

 .الوكالة لدى املحفوظة الزبون  بطاقات أو سجل

 وتطوير الوكالة صورة  سيحسن فةلمك أو مدعوة الوكالة لدى التوزيع شبكة إن : العمومية األماكن  في االشهار  3

 .(AUTOCOLLANT) املطبوعات أو صقاتلامل توزيع طريق عن وذلك  العميل لدى اهمنتجات

 قتصاديةاال راتهالتظا من الوكالة اهب تقوم التي املالي الدعم ياتلعم إن :(  sponsoring)التمويل -ثالثا

 جديدة قاتال ع وربط ةهج من الشركة صورة بتحسين سمحت( ...تقياتلم ، دراسية أيام ، منتديات) والثقافية

  هامتهمسا في يتمثلو ابراز مثال الدعم الذي تقوم به الشركة  ، ثانية ةهج من قتصادييناال الشركاء ف لمخت مع

 
 .معلومات مقدمة من طرف الوكالة  - 1
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 فزيونيةلالت البرامج مثل الوطني نمل ل العامة املديرية مع والتنسيق بالتعاون  املرور حوادث من الوقاية تال حم في

 .املرور حوادث حول  التوعوية

  ويعتبر  ، كبيرة مالية إمكانيات تسخير  بليتط الجزائر في حترافيةاال  الرياضة تطوير إن: والثقافي الرياض ي الدعم

 :يلي بما يسمح فعال  اري هإش عامله ذات حد في ذاه

 .الناس من  شريحة بأكبر  اهنشاطات وكذا الوكالة صورة ورفع تحسين -

 .(حترافيةاال  الرياضة) ناجعة سوق  دافهاست -

ابعا   ى لواملعارض ع الدراسية ياماأل  منتديات تنشيط في ةهم واملسا باملشاركة وذلك:  العامة قاتالالع تنشيط -ر

 في التي تنشط واملؤسسات الشركاء ف لمخت مع عامة قاتال ع بربط وكالةلل السماح اهشأن من الوطني املستوى 

 .التأمين مجال

مما  الجديدة املنتجات بيع عمليات لشرح داخلية منتديات بتنظيم وذلك  : الشبكة نشيطتو  توجيه -خامسا

 .ةهلس بصورة هامنتجات وتوزيع الترويج ياتلعم يلهتس في الشركة يساعد

 :تضرر امل التعويضات تقديم إجراءات -سادسا

 :التالية جراءاتاال  عبر  ملرورالل خ من املتضرر  تعويض يتم

  ومات حول لمع بتقديم وكذلك ، التأمين ورقم العقد رقم ذكر بعد بالحادث التصريح يتم: بالحادث   التصريح -

 و قبللوا سم اال مثال  الضرر  في املقابل الشخص يخص خراال  والطرف ، العقد صاحب ، العنوان ، العقد تاريخ

 .إلخ...القيادة بطاقة ورقم  العنونان

 .ضده املؤمن ملخطر يلالفع الوقوع من تأكدلل : املعاينة -

 .التعويض قيمة لتحديد : ضرار األ  قيمة تقديم -

و   املعدل 25/01/1995في املؤرخ 07/95 رقم القانون  اللخ من  التعويض ىلع حصول لل : جراءاتاال  تسريع -

 .  2006/ 06/ 04 بتاريخاملتمم 

 موقع وكذلك األنترنت شبكة عبر  داريةاال  تال مراسلل ، وكالةلل كترونياالل البريد  طريق عن : صالاالت تسهيل -

 .وماتلاملع  من اهوغير  اه ومنتجات بالشركة تعريف لل األنترنت عبر  الشركة
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انيت نوع من شبكة -   ميدان في ينلالفاع املمكنين ف لمخت بين مشترك لكترونياال بالبريد خاص خادم  : إكستر

 .الجزائري  التأمين بوابة عبر  واملتاحة املفتوحة التأمينات

 

 ترست  لوكالة التأمينية الخدمة داءأل  التنفيذية يةلالعم املطلب الثاني :

  عن عبارة التأميني املنتج كون  وذلك التأمينية، واملنتجات الخدمات تقييم في مهم معيار التنفيذية يةلالعم تعتبر 

  التأمينية املنتجات تسويق  في يساعد مهم  معيار خدمة داءأل  يةلعم أي تجعل املمموسية، بعدم تتصف  خدمة

 تراست .                                                                                وكالة هعن تتغاض ى ال ما ذاهو 

  ياتلعم كونيا وكذلك ابه ويتأثر التأمينية الخدمة إنتاج في العميل إشراك يه الوكالة اهيلع تركز نقطة مهأ إن 

 الفنية داراتاال و  الخدمات لتسويق التنفيذية ياتلالعم بين التوازن  ارهبإظ الشركة تيتم حيث معقدة، أو بسيطة

                                                                                                                              .هانشأت منذ الكمبيوتر طرف من آلي بشكل% 80 إلى ياتلالعم نسبة ورفع ممكنة، خدمة أبسط إلى وصول لل

 أثناء املدنية املسؤولية  إثبات مثل اهإتباع الواجب جراءاتاال  من  مجموعة أيضا اكفهن التعويضات حالة في أما

 وتحدد تعاين التي بةلالص الخبرة إلى تحتاج وكما القائم النزاع في فصللل قضاءلل تصل أن باإملكان أو الحادث،

  بعض ففي التعويض، غلبمب شيك ىلع الحصول  يتم ذلك بعد التعويض يتم اهأساس ىلع والتي الضرر، نسبة

 جراءاتاال  فتكثر  خطيرة وأصبحت الحالة تعقدت إذا ولكن ساعات، إلى يصل قد سريع التعويض يكون  حياناأل 

 . يوم 30  اهأقصا مدة في التعويض وقيمة حتيال،اال  عدم من تأكدلل

 :التالية  الطرق  تتضمن و  TRUST شركة  تدعم إجراءات -أوال

الوطنية  الشركة طرف  من استخداما األكثر  التقنيات من تعتبر  واإلعالم االتصال إن : و االتصال االعالم. 1

مهيئا   الزبون  مستقبل يكون  أن يجب. مهامهم بإنجاز البيع عمليات وتسيير  اتهنشاطا تطوير أجل من للتأمين،

 .  االتجاهات كل في ونشرة بتبييته الشركة تقوم حيث

 جوءالل ىلمجبرة ع التأمينات ف لبمخت قةلاملتع اهنشاطات تطوير إطار في الوكالة إن: يةالمعاال  املعروضات. 1.1

 . ور هالجم شريحة من أكبر  ىلع اهوتعيين بيعلل العدة هامنتجات بعرض وذلك قتصادياال م االعال ب ستعانةال وا

 تتمثل في لية والدو الوطنية راتهالتظا ف لمخت في باملشاركة الوكالة تقوم :والدولية الوطنية املعارض. 2.1

 بتوزيع الشركة تقوم وحاليا التجارية، حةلاملص مسؤول  اهب يقوم ما  وعادة ،ةالشرك ملعروضات مستقل عرض

 ذهه في املبرمجة املسابقات ف لمخت في الفائزين املشاركين ىلع(رياضية ألبسة لعب، كتب،) فةلمخت جوائز

 .راتهالتظا
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 وكذا السوق  في هتطرح منتج بأي أو بالشركة تعريف لل املخصصة الوسائل من مجموعة و هو : شهارال ا. 3.1

  في ارهشاال  ويشكل ،هلدي هالكستال ا توى سم لرفع ور هالجم لدى اهتصريف أجل من البيع محل املنتجات تشجيع

 .أخرى  ةهج من املنتجات وترويج بيع ةلووسي ةهج من مال إع ةلوسي هذات حد

 "TRUST" الخدمات  تقديم  إجراءات لتسهيل جديدة تشريعات وضع. 2

 أمن عليها أصحابها لدى الوكالة . التي ارت  بالسيا قةلاملتع األضرار الحبإص تقوم خاصة ورشات وضع  -

 .التعويض في التأخير  عن املؤمنة الشركة مقاضاة في الحق هل مؤمنلل -

 .العقد بمحتوى  الزبون  مال إع  ىلع املؤمنة الشركة إجبار -

 .الشروط هئمال ت لم اذا العقد فسخ ملشخص يحق التأمين  عقد انعقاد عند -

 .التأمين قطاع ملراقبة املالية وزارة مستوى  ىلع لجنة قلخ تم -

 .اهب التأمين شركة  تأسيس تمسي التي  األموالمصداقية من التأكد -

 :التكنولوجي التطوير . 3

 أو التعويضات، التأميني املنتج حيث من التأمين خدمات بتقديم قةلاملتع التنفيذية اتليالعم تطوير في يساىم

 :هامهأ  وسائل عدة طريق عن وذلك

   التأمين، متكامل لتسيير  وبرنامج وماتيلمع نظام عن عبارة و هو  :( ORASS) جديد معموماتي نظام إدخال. 1.3

  .اهووكالئ مديرية كل وبين والجيوية العامة املديرية بين والفوري تصال املباشرالا ىلع يعمل

و    التأمين، متكامل لتسيير   وبرنامج وماتيلمع نظامك عن عبارة و هو  :(ISTA) جديد وماتيلمع نظام إدخال. 2.3

                                                                                                                                                                   .الخارجية العمليات مراقبة،واملحاسبة املطالبات وتسوية ، اإلنتاج في الداخلية العمليات مراقبة

 :ءلعمال  وعةاملتن االحتياجات مع التعامل في والكفاءة  للمناورة كبيرة إمكانيات قدمي حيث للعمالء موجه نظام إنه
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 :الوكالة في الخدمة تنفيذ يةللعم أخرى  إجراءات - ثانيا

 وفق الخطوات الخدمة ذهه تقديم ويتم السيارات؛ منتجات تقديم حالة مثل التأمين خدمة تقديم إجراءات

 :التالية

 . باملعاينة هي لع املؤمن الش يء من التأكد -

ت) الخطر حماية من التأكد -
ٌ
 .(رهالن بجانب مصنع  مثل مرتفع القسط فيكون  خطر مؤشر من رابال

 .هيلع املؤمن بالخطر التصريح -

 .هيلع املخطر الش يء قيمة وتقييم الخطر تسعير  -

 .قساطاأل دفع -

من هذا األخير تساهم االجراءات التي تم التطرق لها تسهيل العملية التنفيذية التي تقوم بها الشركة و التي تعتبر 

و بالتالي   لتميز عن الشركات التي تنشط في نفس النشاط ، التأمينية  املنتجات تسويق في يساعد مهم معيار

تحقيق أهداف املرجوة لكال للزبون عن طريق تقديم خدمة ذات جودة ، و للشركة عن طريق مواجهة املنافسة و  

 ضمان استمراريها .
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 خالصة الفصل 

 

 التأمين، شركات في أهميتهو  الخدمات تسويقلل ميدانية دراسة حول  تمحورت التي الدراسة ذهخالل ه من          

    -ترست شركة الدراسة دفتهاست وقد مؤسسةلل التنفيذية يةلالعم رهجو  باعتباره التسويق ألهمية التطرق  تم

 لرقم املستمر التطور  خالل من أساسا تظهر والتي للشركة القوة نقاط بعضمستغانم حيث تم استنتاج وكالة

 عليها يفرضفي السوق التأمينات و من أجل الحفاظ على استمراريتها  رغم شدة املافسة العموم، على  أعمالها

 إلى باللجوء التوزيع شبكات تنويع ضرورة يظهر أين والترويج كالتوزيع التسويقي األخرى  املزيج عناصر تطوير

 ونقل بالزبون  االتصال طرق  في الحديث التطور  مع لتأقلم كاإلنترنت أنواعها بكل تهاإلى وكاال باإلضافة حديثة طرق 

  كامل  على موزعة كبيرة شبكة  من يوفره ملا حيويا قطاع يعتبر  الذي البريد إلى توسيعها التأمينية مع املنتجات

  ءباإلعتا اتهومنتجا الشركة يخدم  ما وفق توجيهها وإعادة الترويج طرق  في وتجديد تطوير يجب الوطني كما التراب

  واملعرض امللتقيات أهمية  نلغي أن ودون  املنتجات بكل لتعريف  االلكتروني كبريد الترويج في الحديثة بطرق  أكثر 

                                        .اتهومنتجا بالشركة التعريف  مقابل للمشاريع والتمويل الدعم وأنظمة

ملموسة  انهكو  الطرق  بأفضل الخدمة لتقديمكما يجب عليها التركيز على استخدام العناصر املوسع للمزيج        

  عند االستقبال حسن بشكل الزبون  مع بالتعامل  له تسمح بطريقة وتكوينه البشري  العنصر أهمية يبين ما وهذا

 . االمتيازات أنواع وكذا»  TRUST» املنتجات أنواع حول  لهم الالزمة املعلومات كل وتوفير 
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 خاتمة العامةال

 ءال عم لجذب وذلك ، التأمينية في املؤسسات تسويق وأهمية دور  فيه تناولنا الذي البحث هذا خالل من             

  طرف من  مثلال  التسويقي املزيج واعتماد تسويقية برامج اللخ من وذلك الطويل، املدى ىلع مهب حتفاظال و 

    :التالية شكاليةال  ضمن املطروح ري هالجو  التساؤل  ىلع إلجابةا محاول  في تراستوكالة

 مامدى تأثير دور التسويق و أهميته على مؤسسات التأمين  ؟  

  معالتأمين  خدمات تسويق حول  ةلشام نظرة بإلقاء الخدمة تسويق معالم مأه تحديد الضروري  من كان فقد   

                                                                                                                                      . اهمكونات بجميع املدروسة بالوكالة الخدمات داء ال التنفيذية يةلالعم فعالية وكذا املزيج التسويقي، ىلع التركيز 

 املجتمع و واملنشآت فرادال  ىلع تعود فوائد من هيحقق ملا الوطني، قتصادال دعائم مهأ من التأمين يعتبر  حين في

 والتكنولوجي ميلالع طور لل ونتيجة هعن الناتجة املالية الخسارة عبء لتخفيف  أداة التأمين يعتبر  حيث ككل،

 الخدمات تعدد إلى أدى حوظلم بشكل الصناعية خطارال  وتكاثر ستثمارات،ال  مجال ىلع طرأ الذي ئلهاال

  املناسبة التأمينية التغطية اختيار كيفية من حيرة في الفرد يجعل  ما ومتنوعة، فةلمخت  تغطيات ور هوظ التأمينية

                    . هنفس أو هأسرت أو هكاتلممت ىلع تأمينلل ىلاملث والطريقة

 مارسةلمل هنأ نجد لذلك واملؤسسة، العميل بين التأمين شركات بين وصل مزةه الخدمات تسويق يشكل وبالتالي 

  في التأمين شركات في واعتماده  التسويق إدخال رالم بليتط  املرجوة دافاله لتحقيق السعي و التأميني النشاط

 في التأمين شركات في التسويق ميةهأ تبرز اهوى. ءال العم ورغبات حاجات يشبع بما التأمينية هاخدمات تسويق

 التأمين نوع اختيار  ىلع مهوتساعد فرادال  مع الهتعام  كيفية ىلع  تعمل يهف اهوخدمات اهملنتجات اهتقديم حسن

 التأمين شركات في التسويق دور  عن بالبحث الدراسة ذهه اللخ من قمنا لذا الخدمات، من اهوغير  مهيناسب الذي

 ذهه تجسيد حاولنا كما اهخدمات تحسين ىلع التأمين شركات يساعد وكيف  الخدمات تسويق ىلع تعتمد التي

 جابةال  في يكمن الدراسة ذهه من دفناه و وم،هاملف ذاهل اهتطبيق مدى معرفة أجل من تراست وكالة في الدراسة

 وكالة ومسؤوليات ام هم ىلع الدقة من بنوع نتعرف نالتجع بطريقة بحثنا إشكالية في املطروحة ةلسئال  ىلع

 املوضوع، ذاه يل لوتح دراسة اللخ ومن التأمين .   خدمات ىلع التسويق تنفيذ بكيفية قةلاملتع و التأمين

 املستوى  ىلع ذلك كان سواء مةهامل النتائج من مجموعة صال استخ يمكن ،هل الرئيسية الجوانب ومعالجة

 .التطبيقي أو النظري 
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 النظري  القسم نتائج

 .  مهل املؤمن من قاهليت قسط مقابل الخطر عبء بتحمل التأمين شركات تقوم. 1

  مجال في خاصة طرق  ذلك ىلع ترتب وقد الخدمات كبقية حاضرة وليست ةلآج خدمات التأمين خدمات تعتبر . 2

 .همن املؤمن الحدث تحقق عند اهيلع الحصول  يتم التأمينية الخدمة فإن. التسويق

 قتناءإ و مهفي والتأثير  ءال العم  مع التعامل وكيفية عميللل الخدمة تقديم حسن ىلع يقوم الخدمات تسويق إن. 3

 .الشركة منتجات

4 .  
 
للمزيج   الهامة العناصر أحد فإن ملموسية  عدم مشكلة  من سبق  كما تعاني الخدمات كافة ن ل نظرا

وتساعد  الخدمة، جودة قرينة انهل ضافية إ أهمية تكتسب والتي(  املادية الشواهد)  املكونات هي التسويقي

 . الخاصية ههذ عالج على املادية املظاهر وإدارة خلق عملية

 .القطاعات كل ىلع ودههج ويركز القطاعات كل يشمل  أن التأمين خدمات تسويق ىلع يترتب. 5

 .املرتقبين ءال العم من  مجموعة ىلع الحصول  في تسعى أن املؤسسة ىلع. 6

 :التطبيقي القسم نتائج

 نشاط وتتابع كين،هلاملست أذواق ىلع تتعرف اللهخ فمن  الخارجية، هبيئت ىلع املؤسسة نافذة التسويق يعتبر . 1

 .املنافسين

 حجم  ىلع بالس  يؤثر مما مجدودا  مازال التأميني الوعي لكن خطار،ال  ةهملواج طريقة فضلأ و ه مينأالت. 2

 . النشاط

 عدد بيع صعوبة الى أدى مما  بالتسويق قةلاملتع خاصة الفنية الكوادر في شديد نقص من التأمين  سوق  يعاني. 3

 .التأمين خدمات من كبير 

 التقليدي الخرى  التسويقي املزيج بعناصر الهتمام عليها يفرض أسعارها في تام بشكل الشركة تحكم عدم . 4

  ملتقيات الحديث، من و التقليدي أنواعها باختالف بالترويج الشركة اهتمام يفسر ما وهو  وترويج، توزيع من

 في المر بتجسيدها و الخطار من الوقاية لهمية إدراكها عن فضال  سواء، حد على مفتوحة وأيام ومعارض 

 . الخطار هذه ضد الزبائن توعية إلى الهادفة تهاحمال 

 .التسويقي  الفكر عن  ما نوعا بعيد و هف التسويق، مفيوم نقص من يعاني املجتمع زالل ي.5
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 :وتوصيات اقتراحات

 .مهيلوالحفاظ ع ءالالعم جذب في كبير  دور  اهل أن باعتبار الخدمات بتسويق التأمين شركات تمامها ضرورة. 1

 عدد التأمين، وزيادة في  عام تكوين جانب إلى خاصة  بصفة التسويق مجال  في العمال تكوين تركيز  على العمل . 2

  رجال من العدد املحدود عوض ابه القيام الواجب الجهود و املهام ة لكثر  وهذا التسويق في املتخصصين العمال

 . الشركة في التسويق

 يتوفر التي تيازاتالم نفس من الخاص القطاع وتمكين قطاعلل ةلشام إصالحات إيجاد إلى الدعوة ضرورة. 3

 . العمومي القطاع اهيلع

 . العمومية الصفقات سوق  إلى الدخول  من الخاصة مينأالت شركات تمكين. 4

ثقافة  ونشر التأمين بأهمية الواسع الجمهور  لتعريف  الترويجية جهودها كل  تكريس التأمين شركة على . 5

 .  التأمين بأهمية تأمينية

 املنتجات أنواع ف ل مخت  ىلع التأمين بإجبارية تفرض أن الدولة ىلع يتوجب التأمينية الخدمة تحسين جلل . 6

 . معقول  بسعر لكن التأمينية

 .سعارو ال  بالتغطية قليتع ما في خاصة التعاقد، شروط بتطوير كبر ال تمامالها التأمين  شركات ىلع يتوجب. 7

 .ءال العم رغباتمع  تتماش ى جديدة تسويقية أساليب عن البحث وجوب. 8
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 :لخصامل

 

 كافة التخصصات ليشمل شمولية، أكثر  أصبح ما بعد خاصة عنه،  ستغناءيمكننا ال  ال علم التسويق         

  عميج في عنه يمكن االستغناء ال أمر التسويق أصبح التي التأمينية الخدمات بينها ومن والخدمات، واألعمال

  مكانتها على تحافظ حتى تسويق الخدمات مفهوم  التأمين مؤسسات وأدخلت قتصادية،ال واألنشطة املجاالت

 وهذا فقط، األولى مراحله في الخدمات التأمينية على التسويقية املفاهيم تطبيق ويبقى السوق، في وبقائها

.التأمين في شركات الكوادر ونقص األفراد لدى التأميني الوعي نقص الى يرجع  

 

 

 الكلمات املفتاحية : 

شركات التأمين      –الخدمات التأمينية  –قتصادية األنشطة ال  -تسويق الخدمات         

Résumé : 

                  Connaissance du marketing, je ne peux pas m'en passer, surtout après ce qui est devenu 

plus inclusif, pour inclure toutes les disciplines et les services aux entreprises, y compris les 

services d'assurance dont le marketing est indispensable dans tous les domaines des activités 

économiques, et introduit le concept de services de marketing de l'assurance afin pour maintenir 

sa position et sa présence sur le marché, et l'application des concepts de marketing sur les services 

d'assurance à ses débuts uniquement, et cela est dû au manque de vigilance de l'assurance chez 

les particuliers et au manque de cadres dans les compagnies d'assurance . 
 

 
Mots clée  : 

Marketing des Services   - Des activités économiques  -  Services d'assurance  -  Les sociétés d'assurance  


