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ً حمد هلل فالحمد والسالم الصالة أفضل خلقه وخير زسىله وعلى وإلاكسام، الجالل ذي هلل الحمد  الشاكٍس

 الجٍصل بالشكس أثقدم أن اٌسسه  به، ًيتفع الري العلم مً البحث هرا ًكىن  أن شأهه جل وأسأله املمتىين،

 .البحث هرا إثمام في ساهم مً كل إلى

 فالشكس ألاول و ألاخير هلل العلي العظيم

ل و الثىاء الخالص إلى ألاستاذ الفاضل الدكتىز هىزًٍ، الشسف على هرا  ٌشسفني أن أثقدم بالشكس الجٍص

 العمل لك مىا كل الشكس و خالص الاحترام و التقدًس

كل مً ساعدها على إثمام هرا البحث و قدم لىا ًد املساعدة و شودها باملعلىمات الالشمة إلثمام هرا  وشكس 

 البحث

ل لألساثرة املىاقشين لتفضلهم بمىاقشة هره السسالة و إثسائها  و ال ًفىثىا أن هتىجه بالشكس الجٍص

 بمالحظاتهم القيمة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هتقدم بإهداء عملنا املتىاضع إلى:

 كل من ساهم معنا و كان سندها في إهجاس هذا العمل

 إلى جميع ألاهل و ألاصدقاء دون استثناء

 إلى جميع أساتذتنا الكزام

 و كل من كان له طيب ألاثز في إهجاس هذه الدراست

 

 نهدي ثمزة عملنا هذا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخص

ثتمتع شزكات التأمين بأهمية كبيرة لذلك أعطتها الدول اهتماما خاصا ألن التأمين ًحاحه إلانسان لتفادي 

 الخسائز.

التي ًمكن استثمارها في إن للتأمين دور مشدوج حيث ًقىم بتلبية حاحيات املؤمنين و ثجميع املدخزات 

و  عدة مشاريع اقتصادًة ثحقق أرباحا، ثؤدي إلى النهىض باالقتصاد الىطني و املساهمة في النمى الاقتصادي

و املعىقات  لضعف و النقص، بالزغم من املشاكلالجشائز كغيرها من الدول النامية قطاعها التأميني ماسال ٌعاني ا

 التي ثقف أمام شزكات التأمين.

Abstract: 

         Company of insurance have grand important for this countries give. Her spastic important. 

Because the (insurance) human need this for illness risks. 

Insurance has a double role. Where insurance grant the needs of their insured clients and colliding 

pooling with can be invested in economical projects to gain profits with leads to the raise of the 

national economy as well as contrib. Butting in the economical growth Algeria like most developing 

countries her insurance sector still scuffing from weakness and shortage and in spiel of the reforms 

there is a lot of problems and cripples the limited the developpement of the insurance.   
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 املقدمة:

إلاوظاهيت، فلد ددل عالم أصبح الخأمين في العصس الحاضس مً املعامالث الظاةدة في حميع مجاالث الحياة 

ًالخجازة والصىاعت والصزاعت ومعؽم وحىه اليشاط 
ً
ا  أو ئحباٍز

ً
ا  ادخياٍز

ً
، فالشسكاث و الهيئاث الاكخصادي ددىال

ملذاظس املخىكعت املذخلفت ججد في الخأمين الدزع الىاقي و الىطيلت الفعالت لحماًت ممخلكاتها و زؤوض أمىالها ضد ا

اجذاذ ًوضمان اطخمسازها، و ًخمثل اليشاط الخأميني بخللي ظلباث الخأمين مً العمالء أو شسكاث الخأمين ألادسي، ًو

اللسازاث املىاطبت بشأنها ًترجب عىد ئبسام العلىد و ئصداز وزاةم الخأمين حلىكا لشسكاث الخأمين في شكل أكظاط 

ضاث املعالب بأدائها للمإمً لهم و املظخفيدًً مً علىد الخأمين، عىد الخأمين، و التزاماث جخمثل في ك يمت الخعٍى

ا عً ألاوشعت  جحلم ألادعاز املإمً عليها، مما ًجعل وشاط الخأمين ًخميز بعبيعت داصت جذخلف ادخالفا حىهٍس

ًالاكخصادًت ألادسي.

اط و أهميخه في الخعىز الاكخصادي، و للد أدزكذ الدول التي اهدشس فيها الىعي الخأميني مكاهت هرا اليش

نها، و في هرا دفعا لعجلت الخىميت الاكخصادًت، و هؽسا لفىاةده فلد  هديجت لخىؼيف زؤوض ألامىال و ئعادة جكٍى

ًددل الخأمين مجاالث عدًدة جذخلف بادخالف أهىاع ألادعاز التي تهدد إلاوظان.

ل الاطدثمازاث املىخجت و هؽسا لألهميت  و ألاهم مً ذلك كله اهه ٌعمل على حعبئت املددساث في طبيل جمٍى

البالغت التي جكدظبها الخدمت الخأميييت، ئذا ال جلخصس على جحليم السبح للشسكاث أو حغعيت املذاظس للعمالء بل 

ين الاكخصادي و الاحخماعي، لرلك فهي جللى اهخماما متزاًدا مً كبل  حعىد مىافعها على املجخمع ككل على املظخٍى

ًىماث مذخلف الدول.حك

و اججهذ الجصاةس كغيرها مً دول العالم، كصد مىاكبت الاكخصاد العالمي ئلى الليام بعدة جعىزاث 

 70-59اكخصادًت مظذ عدة حىاهب، و مً بينها الخعىزاث التي طمحذ باعادة الخامين و ذلك باصداز املسطىم 

از هؽام الخأمين الجصاةسي، حيث طمح بددىل ، و الري شكل هلعت جحىل في مظ5559 -حاهفي -59املإزخ في 

             شسكاث جأمين حدًدة للظىق ذاث زؤوض أمىال وظىيت و أحىبيت، ما أععى آفاق حدًدة لعمليت الخأميييت 

ًو جحظين الخدماث امللدمت مً ظسف هره الشسكاث للصبىن الجصاةسي و دلم ددماث جأميييت حدًدة.

ت لخدماث الخأمين في العالم املخلدم، و دوزها الكير في ددمت الاكخصاد و أزسها بالسغم مً ألاهميت املخعاؼم

إلاًجابي في الاكخصاد الىظني، فان الاهخمام بالخأمين في وظىىا العسبي لم ًسق بعد ئلى املكاهت الالةلت به بين 

لعسبي   و على عاجلهم جلع حل اليشاظاث الاكخصادًت ألادسي و لعل هرا ألامس اكبر جحد لسحال الخأمين في الىظً ا

ًمشكالجه، و مىه ًدبادز لىا ظسح إلاشكاليت الخاليت:

 إلى أي مدى جساهم شركات الحأمين في ثنمية الاقحصاد الوطني؟

ًئن هره إلاشكاليت جلىدها ئلى ظسح مجمىعت مً ألاطئلت الفسعيت الخاليت:
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 ماهى املفهىم الحليلي للخأمين؟ -

 خأمين مً شسكاث املإزسة على الاكخصاد الىظني؟ئلى أي مدي حعخبر شسكاث ال -

 ماهي املإشساث الاكخصادًت لشسكاث الخأمين؟ -

 فرضيات الدراسة:

ًلإلحابت عً ألاطئلت كمىا بىضع الفسضياث الخاليت:

 .للخأمين مفاهيم مخعددة  -

 .بشسكاث الخأمين و وؼاةفها دما مللصًى -

ض عً بعض  - ًمكً اعخباز شسكاث الخأمين عىصسا فعاال في حياة الخىميت الاكخصادًت مً دالل الخعٍى

 . الخظاةس التي ًمكً أن ًخكبدها الاكخصاد

 أهمية الدراسة:

ص مكدظباتها بما ًخالءم مع املخغيراث و  جكمً أهميت الدزاطت في دفع شسكاث الخأمين ئلى ألامام و حعٍص

ت املذخلفت هؽسا للدوز الحيىي الري جلعبه في جىفير الحماًت الكاملت، كما ال هيس ى الدوز الخعىزاث الاكخصادً

الاحخماعي الري جلعبه و الري ًخمثل في جىفير العمأهيىت و ألامان ألفساد املجخمع و الحماًت عىد وكىع ألادعاز كما 

ًاث و اطدثمازها مً حهت زاهيت.أن للخأمين دوز مصدوج مً حيث جىفير الحاحياث مً حهت و ججميع املددًس

 أهداف الدراسة:

ًتهدف دزاطدىا ئلى: 

 محاولت حظليغ الضىء على شسكاث الخأمين. -

 الاظالع على واكع شسكاث الخأمين في الجصاةس. -

 معسفت كدزة شسكاث الخأمين على دعم الاكخصاد الىظني. -

 ئبساش أهميت و دصىبت البحث محل الدزاطت و مىاصلت البحث فيه. -

 

 

 منهج و أدوات الدراسة:
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 أوال: منهج الدراسة:

و  اعخمادها في هره الدزاطت على املىهج الىصفي مً دالل ئؼهاز إلاظاز العام للخأمين و كرا شسكاث الخأمين

كيفيت جأزيره على الاكخصاد، و كما جم اطخذدام املىهج الخحليلي و إلاحصاتي مً دالل دزاطت واكع الخأمين في 

ًطعيا لخحليم ألاهداف املركىزة طابلا.الجصاةس و هرا 

 ثاهيا: أدوات الدراسة:

ف اللغىي و الدالالث و ألالفاػ و في الخعٍسف  - الكخب: اعخمدها على الكخب كمصادز أوليت في الخعٍس

 الاصعالحي و زصد املعلىماث اعخمدها على املساحع.

س املجلع الىظني للخأميىاث  - ة و باحثين بامللخلياث العلميت في باإلضافت ئلى مدادالث أطاجر CNAجلاٍز

مجال الصىاعت الخأميييت و زطاةل حامعيت للماحظخير التي جىاولذ مىضىع البحث و كرلك مىاكع 

 الكتروهيت لها صلت باملىضىع.

 خطة الدراسة:

ًللد جم دزاطت املىضىع مً دالل زالر فصىل:

دالله ئععاء هؽسة شاملت حىل مفهىم حاء الفصل ألاول جحذ عىىان "مددل للخأمين" و الري جم مً 

الخأمين بالخعسق ئلى مذخلف وحهاث الىؽس املخعللت بفكسة الخأمين مع جلدًم علد الخأمين مبيىين ألاظساف و 

ًألاطع التي ًلىم عليها، كما جعسكىا أًضا ئلى مذخلف أهىاعه و املبادب التي ًلىم عليها.

أمين" و الري جم مً دالله ئععاء مفهىم شامل حىل أما الفصل الثاوي حاء جحذ عىىان "شسكاث الخ

فها و جلدًم مذخلف أهىاعها و الىؼاةف التي جمازطها كما جعسكىا ئلى "أهميت و أزس  شسكاث الخأمين مً حيث حعٍس

و  و كيفيت جأزير ألاوضاع الاكخصاديالخأمين على الاكخصاد الىظني" و ذلك مً دالل ئبساش أهميت الخأمين، 

ًو أزس الخأمين على الاكخصاد. الاحخماعيت

كدزاطت جحليل حاهب إلاهخاج و  و الفصل الثالث بعىىان "عالكت شسكاث الخأمين بدىميت الاكخصاد الىظني"

ضاث لدي شسكاث الخأ .نمين، و كيفيت جحليل وشاط الخأميالخعٍى
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 جمهُد:

جُىع الحُاة، و ظهىع اإلاجخمػاث الحضًثت أنبذ مً الهػب غلى ألاقغاص أن ًىاحهىا اإلاساَغ التي  مؼ

ًاث الخأمحن لألقغاص اإلاإمً لهم  ًان مً الُبُعي ظهىع الخأمحن باغخباعه زضمت جهضمها قغ ًخػغيىن لها، لظا 

 لخؿُُت ألازُاع اإلاإمً يضها.

مسخلكت للخأمحن مً خُث َبُػخه و حؿُُاجه، و لًٌ بالغؾم مً و الضاعؽ للخأمحن ًجض أن هىاى أهىاع 

 و ئصاعتها   حػضص أهىاغه ئال أن مباصب الخأمحن و أؾؿه لم جخؿحر، قالخأمحن ما هى ئال وؾُلت غملُت لخجمُؼ ألازُاع

 و جىػَؼ الخؿاةغ.

عة أزغي ججمُؼ غضص يبحر قالخأمحن في أي نىعة مً نىعه ما هى ئال غملُت ججمُؼ ألازُاع اإلاخجاوؿت أو بػبا

ًاث الخأمحن غلى جهؿُم ما نض مً ألاقغاص مػغيحن لىكـ الخُغ خُث ًخكهىن  و قغ ؾىاء مباقغة أو غً ٍَغ

و مإؾؿاث مالُت مسخهت في مجاُ الخأمحن جمخلَ حمُؼ  ًدضر مً زؿاةغ مالُت و جخم غملُت ؤلاصاعة غً ٍَغ

ل الخأمحن ؾيخُغم ئلى ئبغاػ أهىاغه اإلاإهالث مً زبرة و أمىاُ و هٍُل ئصاعي مإهل جضع ًاث الخأمحن، و لخػٍغ ى قغ

 و زهاةهه، و ئلى اإلاباصب و ألاؾـ التي ًهىم غليها مً زالُ مبدثحن:

: مكاهُم أؾاؾت للخأمحن.  اإلابدث ألاُو

 اإلابدث الثاوي: وظاةل الخأمحن و أهىاغه.
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 املبحث ألاول: مفاهُم أطاطُت للخؤمين.

ٌػخبر الخأمحن في مكهىمه البؿُِ ئغُاء ألامان مً أحل مىاحهت الخُغ اإلادخمل ونىغه في اإلاؿخهبل  و طلَ 

، و هي بِئت الاؾدثماع، قُػض هظا ألازحر أي  ختى ٌػُي الثهت الالػمت للمؿدثمغ مً أحل ازترام غاإلاه اإلاجهُى

صًت و ختى ألامىُت منها بػٌ ألاخُان، و طلَ مً الػغانُل الاحخماغُت و الانخها الخأمحن الػىهغ الضاخٌ ئلى ًل

زالُ محزجه الخانت في صغم ؤلاوؿان اإلاؿدثمغ في خالت ونىع الًغع، و لظلَ ؾِؿاعع ؤلاوؿان مىظ ألاُػ ئلى 

كا و متى  ابخٍاع هظه الخهىُت التي جىقغ له الظغوف اإلاىاؾبت لإلهخاج و الػمل، قُا جغي قُما ًخجلى هظا الخأمحن حػٍغ

 و ما هي ألاؾـ التي ًهىم غليها و اإلاباصب و الخهاةو التي جمحز غهله.وكأ 

 

 املطلب ألاول: وشؤة و مفهىم الخؤمين.

جُىع الخأمحن اهدكغ في الؿىىاث ألازحرة هظغا لحاحت الكغص لألمً و الاؾخهغاع الىكس ي، لظا وحب غلُىا جبُان 

كه.  وكأة الخأمحن و حػٍغ

 :و مفهىمه الفسع ألاول: وشؤة الخؤمين

ئن الخأمحن بكٍله الحالي لم ًظهغ ئال في بضاًت الهغن الحالي بهىع مجمىغت مً الهىاهحن في الػضًض مً 

ؿغا و أإلااهُا غام  ًان 1930و قغوؿا غام  1908الضُو ألاوعوبُت )ؾَى (، و هظا الهاهىن ألازحر هى الهاهىن الظي 

 1اإلاكغع زاللها ناهىن الخأمحن.أًً أنضع  1980ؾاةضا في الجؼاةغ ئلى ؾاًت ؾىت 

ًان أُو مجاُ ججؿضث قُه هظه الغؾبت مجاُ  ئن الكػىع باألمان و الًمان عاقو ؤلاوؿان غبر الػهىع، و 

ت و بما ٌػىص طلَ غلى جٌثُل الخباصُ الخجاعي بحن الضُو الىانػت في خىى البدغ ألابٌُ  اإلاساَغ البدٍغ

 2لهغى البدغي.اإلاخىؾِ، و طلَ مً زالُ ما ٌػغف بىظام ا

حن هم أُو مً غغقىا الخأمحن خُث ًظيغ ا ش اإلاسجل غلى حضعان اإلاػابضمً الثابذ أن نضماء اإلاهٍغ و  لخاٍع

ض أجهم ًىهىا حمػُاث حػاوهُت لضقً اإلاىحى هظغا الغخهاصهم في الحُاة ألازغي و ما جخُلبه مً اعجكاع  أوعام البًر

                                                           
ضة الغؾمُت،  "املخعلم بالىامُاث"،، 09/08/1980 اإلاإعر في 07-80الهاهىن عنم  1  .2، م13، الػضص 1995الهاصع بالجٍغ
 .6،م1999صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، الجؼاةغ،  "مدخل لدزاطت كاهىن الخؤمين الجصائسي"،حضًضي مػغاج،  2
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جثث، و جخىلى الجمػُت ؤلاهكام غلى هظه اإلاغاؾم هُابت غً أؾغة مغاؾُم الىقاة مثل بىاء اإلاهابغ و جدىُِ ال

 1مدهىله.الػًى اإلاخىفى في مهابل ؾضاص اقتراى ؾىىي ًضقػه الػًى أزىاء خُاجه مً غاةض ججاعجه أو 

ًاهذ خُث نضع  1820بضاًت ظهىع الخأمحن غً ألايغاع التي حؿببها اإلاغيباث للؿحر في قغوؿا في غام  و 

ًاث اإلاؿخدهت للؿحر هدُجت  مغؾىم ؾاةهي الؿُاعاث باوكاء نىضوم للخأمحن ًضقؼ مىه الالتزاماث و الخػٍى

 ألايغاع التي حؿببها جلَ اإلاغيباث.

و، قٍان ظهىعه بدغ    الظي أصي ئلى زؿاةغ ماصًت يبحرة و طلَ  1666ٍو لىضن الكهحر ؾىت أما الخأمحن غلى الحٍغ

ًاث الخأمحن للمؿاهمت في الخأمحن غلى هظا  ػاص الاهخمام بهظا الكغع مً قغوع الخأمحن لضعحت أهه أوكئذ قغ

 2الخُغ.

ث مؼ الخُىع الهىاعي، ظهغث أهىاع أزغي منها الخأمحن غلى الحىاصر الصخهُت و الخأمحن غل جلل آلاال 

اإلاٍُاهٌُُت و الخأمحن غلى آقاث الؼعاغت، جأمحن هالى اإلاىاش ي، الخأمحن غلى خىاصر الىهل البري و الجىي و 

 3الخأمحن غلى أزُاع الحغوب باإلياقت ئلى الخأمحن مً اإلاؿإولُت في مؼاولت اإلاهً، جأمحن الضًىن... و ؾحرها.

 

 الفسع الثاوي: مفهىم الخؤمين.

، و يظلَ حؿخػمل ًلمت 4مً أمً، أي اَمأن و ػاُ زىقه، و هى بمػنى ؾًٌ نلبهالخأمحن الخؤمين لؼت:  -1

، و يظلَ: " 5ألامً غىض الخىف و مً طلَ نىله حػالى بػض بؿم هللا الغخمً الغخُم:"و ءامنهم مً زىف"

 6و ئط حػلىا البِذ مثابت للىاؽ و أمىا".

كاث التي جىاولذ مىيىع  الخؤمين اصطالحا: -2 الخأمحن مً الىاخُت الانُالخُت و ختى لهض حػضص الخػٍغ

كه انُالخا بأهه "هظام حػاووي  ونخىا الحايغ لم ًخم الخىنل ئلى حػٍغل صنُو و قامل، و ًمًٌ حػٍغ

ٌ الظي ًإصي ئلى جكخِذ أحؼاء اإلاسا و الخػٍى َغ و اإلاهاةب و جىػَػها غلى مجمىع اإلاؿخأمىحن غً ٍَغ

                                                           
تمسخاع مدمض الهاوـ،ئبغاهُم غبض الىبي خمىصة،  1 ت،  و الخطبُم"، "ملدمت في مبادئ الخؤمين بين الىظٍس -57.م، م2000الضاع الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع

59. 
هاث، ؾػُض حمػت غهل،  2 ت و الخطبُم"،خغبي مدمض غٍغ  .35-34 .مصاع واةل لليكغ و الخىػَؼ، م "الخؤمين و إدازة الخطس بين الىظٍس
 .28، م2003يكىعاث الحلبي الحهىنُت، بحروث، صعاؾت مهاعهت، م "علد الخؤمين حلُلت مشسوعت"،غبض الهاصي الؿُض، مدمض جهي الحٌُم،  3
ؼ قهمي هٍُل 4  .52، م1980بحروث، صاع النهًت الػغبُت،  ،"مىطىعت املصطلحاث الاكخصادًت و إلاحصائُت"،غبض الػٍؼ
 .04ؾىعة نَغل، آلاًت عنم  5
 .125ؾىعة البهغة، آلاًت عنم  6
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نؿاَهم بضال مً أن ًبهى الًغع غلى غاجو اإلاهاب ًضقؼ للمهاب مً اإلااُ اإلاجمىع مً خهُلت أ

  1وخضه.

ف اللاهىوي: -3 مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي: الخأمحن غهض  619و لهض غّغف اإلاكغع الجؼاةغي في اإلااصة  الخعٍس

ًلتزم اإلاإمً له أو اإلاؿخكُض الظي اقتٍر الخأمحن لهالحه مبلؿا مً اإلااُ، في خالت ونىع الحاصر أو 

 2له للمإمً. جدهو الخُغ اإلابحن في الػهض و طلَ مهابل نؿِ أو أًت صقػت مالُت أزغي ًإصي بها اإلاإمً

ل الخأمحن مً الىاخُت الانخهاصًت الخعٍسف الاكخصادي: -4 بأهه "أصاة لخهلُل الخُغ الظي ًىاحهه  حػٍغ

، اإلاؿخىصع...(  ًالؿُاعة، اإلاجُز ًاف مً الىخضاث اإلاػتريت لىكـ طلَ الخُغ ) الكغص غً ججمُؼ غضص 

ً زم ًمًٌ لٍل ناخب وخضة لجػل الخؿاةغ التي ًخػغى لها ًل قغص نابلت للخىنؼ بهكت حامػُت، م

 3الاقتراى بىهِب ميؿىب ئلى طلَ الخُغ".

ف الفني: -5 ٌػغف الخأمحن غىض بػٌ الكههاء الػغب، بأهه غملُت قىُت لها هُئاث مىظمت مهامها  الخعٍس

و اإلاهانت أغباء هظه اإلاساَغ وقها  حمؼ أيبر غضص ممًٌ مً اإلاساَغ اإلادكابهت، و ًخدمل اإلاإمً غً ٍَغ

ٌ ماُ.  4لهىاهحن ؤلاخهاء، و بظلَ ًخدهل اإلاإمً له، أو مً ٌػُىه في خالت جدهو الخُغ غلى حػٍى

غغقه الضيخىع غِس ى غبضه في يخابه الػهىص الكغغُت بأهه "غهض ًلتزم اإلاإمً  الخعٍسف إلاطالمي: -6

ئًغاص أو بمهخًاه أن ًإصي ئلى اإلاإمً له أو ئلى اإلاؿخكُض الظي اقتٍر الخأمحن لهالحه مبلؿا مً اإلااُ أو 

لػهض في هظحر نؿِ أو أي مغجبا أو غىى مالي آزغ في خالت ونىع الحاصر الظي جدهو الخُغ اإلابحن با

صقػت مالُت ًإصحها اإلاإمً له و ًخدمل اإلاإمً بمهخًاه جبػه مجمىغت مً اإلاساَغ باحغاء اإلاهانت بُنهما 

 5وقها لهىاهحن ؤلاخهاء".

ٌ الكغص غً الخؿاعة اإلاالُت التي جدل به هدُجت  حعٍسف هخاب الخطس و الخؤمين: -7 الخامحن وؾُلت لخػٍى

 6بمهخط ى اجكام مؿبو.لىنىع زُغ مػحن و طلَ 

 

 

 

                                                           
ت،  "ألاهظمت املحاطبُت املخخصصت"،ألامحرة ئبغاهُم غثمان، أخمض غبض اإلاالَ مدمض،  1  .254، م2004صاع الجامػت الجضًضة، ؤلاؾٌىضٍع
: أخٍام غامت، ،"اللاهىن املدوي"ألاماهت الػامت للحٍىمت 2  .109، م2007، الباب الػاقغ، غهىص الؿغع، الكهل الثالث: غهض الخأمحن، الهؿم ألاُو
 .14، م2007أؾامت لليكغ، غمان، صاع  "الخؤمين:مبادئه و أهىاعه"،نالح غؼ الضًً،  3
ت،  "الخؤمين الخجازي و الخؤمين إلاطالمي"،وػماث مدمض مسخاع،  4  .19، م2005اإلاٌخب الجامعي الحضًث، ؤلاؾٌىضٍع
ىُت، ألاعصن، "الخؤمين الخعاووي إلاطالمي و جطبُلاجه في شسواث الخؤمين إلاطالمُت"أخمض ؾالم ملحم،  5  .10، م2000، صاع اإلاٌخبت الَى
 .93، م1980، مٌخبت النهًت الػغبُت، الهاهغة، 2، ٍ""الخطس و الخؤمين، ألاصىل العلمُت و العملُتؾالمت غبض هللا،  6
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 املطلب الثاوي: أطع الخؤمين و عىاصسه

غهض الخأمحن هى غهض ًيكأ بحن َغقحن جيكأ بُنهما التزاماث و لًٌ ختى ًٍىن هظا الػهض صحُدا و 

مكغوغا ًجب أن ًهىم غلى أؾـ الوػهاصه و مً زالُ هظا اإلاُلب ؾىداُو أن هبحن ما هما َغقا الػهض و 

 ًهىم غليها الػهض.ما هي ألاؾـ التي 

 

 الفسع ألاول: أطع الخؤمين:

ضو هظا ألاؾاؽ، أن الخأمحن ًهىم غلى أؾاؽ انخهاصي، ؾحر أجهم  ألاطاض الاكخصادي: -1 ًغي مٍإ

و آزغ أزظ بكٌغة الًمان. و منهم أزظ بكٌغة الحاحت، و قٍغ   1ازخلكىا، خُى مػُاع هظا ألاؾاؽ، قكٍغ

 

ت الخؤمين و الحاحت: - ت الخأمحن و الحاحت، أن أؾاؽ الخأمحن هى ًغي الكههاء  هظٍس الهاةمىن بىظٍغ

الحاحت ئلى الحماًت و ألامان و طلَ أن أي زُغ مدخمل الىنىع في اإلاؿخهبل، ًثحر لضي ؤلاوؿان خاحت ئلى 

 الحماًت و ألامان في مىاحهت هظا الخُغ للخؿُُت.

 

ت ًخمثل في ما ًلي:  و الىهض اإلاىحه لهظه الىظٍغ

أجها ؾحر ماوػت، ال جمىؼ صزُى أهظمت أزغي ؾحر الخأمحن، في هُانها مثل الاصزاع و الاةخمان اللظان  -

 ٌكبػان خاحت ألاقغاص ئلى الحماًت و ألامان، غلى الغؾم مً أجها ال جضزل جدذ أي هىع مً أهىاع الخأمحن. 

غلى الحُاة التي جىػضم قيها الحاحت  مثل: الخأمحنأجها ؾحر حامػت، بمػنى أجها ال جدُِ بٍل أهىاع الخأمحن  -

 2ئلى الحماًت و ألامان.

 

ت الخؤمين و الظمان: - ت أن الخُغ ال ًثحر لضي ؤلاوؿان خاحت ئلى الحماًت و  هظٍس ضو هظه الىظٍغ ًغي مٍإ

و  ألامان، بل أن الخُغ ٌؿبب لإلوؿان خاحت غضم الًمان الانخهاصي، و ًخمثل في تهضًض مغيؼه اإلاالي

و ًغون أن الخأمحن هى الظي ًدهو مً الىاخُت اإلااصي الًمان لهظا اإلاغيؼ الانخهاصي الانخهاصي، 

  3اإلاهضص و غلى هظا الىدى قان أؾاؽ الخأمحن هى الًمان، و لِـ الحاحت.

                                                           
ؼ قهمي هٍُل،  1  .29، م1980بحروث، صاع النهًت الػغبُت،  "ملدمت في الخؤمين"،غبض الػٍؼ
، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، الجؼاةغ، ، الجؼء الخؤمين في اللاهىن الجصائسي"ئبغاهُم أبى الىجا، " 2  .16، م1980ألاُو
 .17هكـ اإلاغحؼ الؿابو، م 3
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ت ًخمثل في ما ًلي  :و الىهض اإلاىحه لهظه الىظٍغ

في الىانؼ ال جخػغى لبُان الخأمحن، بل لبُان الىخاةج الانخهاصًت التي جترجب غلى الخأمحن مً الىاخُت  أجها -

 الػلمُت.

ئن الًمان ال ًهخهغ غلى الخأمحن خُث ًىحض أهظمت أزغي جدهو لألقغاص الًمان صون أن ًههض غليها  -

 حخماعي.ونل الخأمحن، مثل حمػُاث الاةخمان الخباصلي، و مإؾؿاث الًمان الا 

 

ًغي أههاع هظا اإلاظهب أي أؾاؽ الخأمحن الهاهىوي مدٌ لًٌ ازخلكىا في  ألاطاض اللاهىوي للخؤمين: -2

يُكُت جدضًض مػُاع أو الػىهغ الظي ٌػخمض، غلُه قالبػٌ ًغي أن الخُغ هى اإلاػُاع الهاهىوي اإلادضص 

ٌ أي مبلـ الخأمحن  للخأمحن الظي ًيخج غىه الًغع الظي ٌؿببه الكغع، بِىما ًغي َغف آزغ بأن الخػٍى

 1ضقػه اإلاإمً للمإمً له و هى اإلاػُاع الهاهىوي للخأمحن.الظي ً

 

ت الخؤمين و الظسز: - ًغي هظا الاججاه أن الخأمحن البض أن ٌؿتهضف ئنالح يغع مدخمل، ئط أن  هظٍس

ئطا  الخأمحن هى هظام الحماًت مً أزُاع مدخملت الىنىع في اإلاؿخهبل، و هى ال ًدهو هاجه الحماًت ئال 

الًغع الظي ٌؿببه الخُغ و ًهِب طمت ؤلاوؿان اإلاالُت، و غلى طلَ قان الًغع  ًان الهضف مىه ئنالح

ًاقت أهىاع الخأمحن غلى الغؾم مً أن  هى أؾاؽ الخأمحن، و هالخظ أن هظا اإلاػُاع ال ًهلح أؾاؾا ئلى 

ت ًإيضون غلى وحىص غىهغ الًغع منها.  أههاع هظه الىظٍغ

 

ع - ت الخؤمين و الخعٍى ت أن أؾاؽ الخأمحن لِـ الًغع في خض طاجه، و ئهما : ًغي أههاع هظٍس الىظٍغ

ٌ، أي مبلـ الخأمحن الظي ًضقػه اإلاإمً للمإمً له غىض ونىع الخُغ ألن  الهضف مً الخأمحن هى الخػٍى

ًاقت أهىاع الخأمحن غٌـ الخُغ الظي ًىػضم في بػٌ أهىاع الخأمحن ٌ ًىحض في  و ًإزظ     هظا الخػٍى

ت بأجه     ا ال جخكو مؼ الُبُػت الحهُهُت لػملُت الخأمحن و هي خماًت ؤلاوؿان مً الخُغ غلى هظه الىظٍغ

 و ألاؾـ الكىُت التي جهىم غليها.

 

 

ىن : و مًمىهه هى احخماع ألاطاض الفني للخؤمين -3 غضص يبحر مً َالبي الخأمحن )اإلاؿخأمىحن( خُث ٌكتًر

ؿت، خُث أهه ئطا جدهو الخُغ مىيىع في ًىجهم ًخػغيىن لىكـ الخُغ و إلاساَغ مدكابهت أو مخجاو

                                                           
ذ، "جىمُت مهازاث العاملين في شسواث الخؤمين"خؿىحن مػىى،  1  .31-30 .م، م1996، الٍٍى
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ٌ إلاً لحو به الًغع و هظا  الخأمحن ألخضهم أو لبػًهم ًخىحب غلى الكغيت مدل الخأمحن الخػٍى

 بُبُػت الحاُ و جخمثل ألاؾـ الكىُت في:

ٌ أيغاع الخُغ الظي الخعاون بين املؤمىين - : ًهىم اإلاإمً بخجمُؼ ألانؿاٍ و اؾخسضامها في حػٍى

البػٌ منهم، أي الخػاون بحن اإلاإمً لهم غلى جىػَؼ آزاع الٍىاعر غليهم حمُػا، و ًخُلب ًخػغى له 

، و مً مؼاًا الخػاون 1طلَ بالًغوعة ججمُؼ عأؽ ماُ يبحر مً زالُ اقتراى غضص يبحر مً اإلاؿخأمىحن

 2بحن اإلاإمىحن هجض:

ىاعر، و هظه اإلاحزة جخدهو ججؼةت اإلاساَغ: بمػنى أهه ال ًخدمل شخو بمكغصه جبػاث ما خل به مً ً - أ

 أيثر ًلما ػاص غضص اإلاإمً لهم.

جدهُهي ألامان باليؿبت للمإمً: ألهه ئطا حمؼ أنؿاٍ الخأمحن مً اإلاإمً لهم قاهه ٌؿخُُؼ أن ًهىم  - ب

 بالتزاماجه اإلاخػلهت بخؿُُت الٍىاعر.

ٌ ئطا ما ًإصي الخػاون يظلَ ئلى جدهُو ألامان باليؿبت للمإمً له، و طلَ بًمان خهىله غل - ج ى الخػٍى

 أنابه الخُغ.

 

: ًخػهض اإلاإمً ئلى احخظاب أيبر غضص ممًٌ مً الػمالء، زم ًدهل منهم أنؿاٍ امللاصت بين املخاطس -

الخأمحن و ًيخهي بظلَ صوع اإلاإمً لهم في جدهُو الخػاون لُبضأ بػض طلَ صوع اإلاإمً في ويؼ هظا الخػاون 

و ما ٌؿمى باإلاهانت بحن اإلاساَغ، أي ججمُؼ مىيؼ الخُبُو الػملي و الخىكُظ الكػلي،  و طلَ غً ٍَغ

غلى مجمىغهم الٌلي اإلاإمً  ألازُاع اإلادكابهت جمهُضا لخىػَؼ آزاعها الؿِئت التي جهِب بػٌ اإلاإمً لهم

لهم، قاحغاء اإلاهانت ًكترى ويؼ أنىاف لألزُاع و ئحغاء جهؿُم صازل ًل قغع و نىل، و جهؿُم ًل 

 3هل ئحغاء اإلاهانت.قغع ئلى قغوع مما ٌؿ

 

حن أؾاؾُحن:  4و البض إلجمام الػملُت مً غىهٍغ

 ججاوع املخاطس: - أ

و، أو مساَغ الؿغنت، أو مساَغ الحُاة، أو  و ٌػني طلَ حكابه اإلاساَغ في َبُػتها مثل مساَغ الحٍغ

مساَغ اإلاؿإولُت، و ًل هىع مً هظه اإلاساَغ ًسخلل في َبُػخه غً آلازغ، و غلُه ال ًجىػ ئحغاء 

                                                           
ت،  "مبادئ علد الخؤمين"،مدمض خؿحن مىهىع،  1  .25، م2003الضاع الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع
ت الخؤمين"،مدمض لُكي أخمض،  أخمض 2 ت،  "هظٍس  .46، م2007صاع الكٌغ الجامعي، ؤلاؾٌىضٍع
مظيغة ماحؿخحر، جسهو جدلُل انخهاصي، ًلُت الػلىم  "الخؤمين الجماعي:دزاطت و جحلُل لىظام الخؤمين الجماعي في الجصائس"،مدمض صبىػًٍ،  3

 .26، م2005الانخهاصًت و غلىم الدؿُحر، حامػت الجؼاةغ، 
ت و املصسفُت: علىد الخؤمين مً الىاحُت اللاهىهُت"مدمىص الٌُالوي 4  68-66م .، م2008، صاع الثهاقت، غمان، ،" املىطىعت الخجاٍز
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إلاهانت ئال بحن ألاقُاء مهانت بُنها، و ًخػحن يظلَ أن جدكابه اإلاساَغ في نُمتها غلى هدى ال ًجىػ ئحغاء ا

 اإلاخهاعبت في الهُمت.

 

 هثرة املخاطس: - ب

بمػنى أن جٍىن اإلاساَغ مً الٌثرة لضعحت أن ًخدهو مػها مبضأ الخػاون، خُث ًمًٌ للمإمً أن ًىاػن 

بحن ألانؿاٍ اإلاضقىغت و بحن اإلابالـ الىاحب صقػها لبػٌ اإلاإمً لهم غىض جدهو الخُغ، و هٌظا قان 

ظب اإلاساَغ مً خُث َبُػتها أو مً خُث مىيىغها أو مً خُث نُمتها، و يظلَ غىهغ اإلاهانت جج

جٍازغ هظه اإلاساَغ ًمًٌ مً اؾخيخاج مػلىماث صنُهت غً غضص الحىاصر و نُمت ألايغاع التي حؿببها، و 

 بالخالي جدضًض ؾػغ مىاؾب للهؿِ الظي ًىاحه هظه اإلاساَغ و ًىػع آزاعها بالدؿاوي بحن اإلاإمً لهم.

 

 كىاهين إلاحصاء: -

ت جهىم بخىقحر ألامً و ألامان للمإمً لهم، لظلَ ق هي جبُؼ ؾلػت "ألامان" التي ئن اإلاإمً يكغيت ججاٍع

جدضص مً زالُ أنؿاٍ الخأمحن التي حػخمض غلى مػغقت غضص و حؿامت اإلاساَغ التي ًٍىن اإلاإمً ناصعا 

بي  -غلى حؿُُتها، لظلَ غلُه  و نىاهحن ؤلاخهاء و بكٍل جهٍغ أن ًخىنؼ أو ًهضع اخخماالث  –غً ٍَغ

، و يم منها ٌؿخُُؼ حؿُُخه، و ُ قترة ػمىُت مػُىتغضص ألازُاع التي ًمًٌ أن جهؼ في مٍان مػحن، و زال

في ؾبُل طلَ هجض أن نىاهحن ؤلاخهاء التي ٌػخمض غليها اإلاإمً جهىم غلى خؿاب الاخخماالث و غلى 

1ناهىن ألاغضاص الٌبحرة )الٌثرة(.

                                                           
 .108-107م .، م2011صاع واةل لليكغ، ألاعصن،  "أحيام الخؤمين"،ؾاػي زالض أبى غغابيء،  1
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 الخؤمين املشترن:

ٌكترى أيثر مً مإمً في جأمحن الخُغ، خُث ًخهاؾم اإلاإمىىن مساَغ الخأمحن و ًسخو ًل منهم بجؼء 

ًالؿكً و الُاةغاث و   َبها للػهض الظي ًبرمه اإلاؿخأمً، و ًخم طلَ غاصة باليؿبت لألقُاء يبحرة الهُمت 

ى، و ؾالبا ما جخم الػملُت مً زالُ وؾُِ ًخىلى الىُابت غً اإلاإمً له بخىػَؼ الخأمحن غلى اإلاػاع 

اإلاإمىحن و جدضًض ههِب ًل منهم في الهؿِ و الجؼء مً اإلاساَغ الىاحب حؿُُتها، و ًهىم الىؾُِ 

ًاث مً اإلاإمىحن غىض خلُى الخُغ   1و حؿلُمها للمؿخأمً.يظلَ ًخهاض ى الخػٍى

 الثاوي: عىاصس الخؤمين الفسع

غىض الػملُت الخأمُيُت جىحض غضة غىانغ أؾاؾُت ٌػخمض غليها الٌُان الخػانضي، ئطا ما جىاقغث و احخمػذ 

ًان في:  مػا ال جٍىن أمام خالت جأمحن و جخمثل هظه ألاع

 طسفا الخعاكد: -

الظي ٌؿخدو مبلـ  هما اإلاإمً و اإلاإمً له و أخُاها ًٍىن َغف زالث ٌؿمى باإلاؿخكُض و هى الصخو

 الخأمحن غىض جدهو الخُغ.

 املؤمً له أو املظخفُد: - أ

اإلاإمً له هى الصخو الظي ٌػُي جٍلكت الخأمحن، خُث ًلتزم بضقؼ ألانؿاٍ، يما مً خهه 

الحهىُ غلى مبلـ الخأمحن ئطا جدهو الخُغ، يما ًبضو أن اإلاإمً له هى اإلاؿخكُض ئال أن هظه لِؿذ 

أمحن غلى الحُاة نض ال ًٍىن ألامغ غلى هظا الىدى قاإلاإمً له هى مً ًبرم الهاغضة الػامت، قكي الخ

 2اإلاإمً له أو أيثر مً أقغاص أؾغجه أو الػاملحن لضًه.غهض الخأمحن، أما اإلاؿخكُض قهض ًٍىن 

 املؤمً: - ب

ٌ غلى غاجهه غىض ونىع الحضر أي حػغى الُغف آلازغ للحاصر و  هى الُغف الظي ًأزظ الخػٍى

ًؼاُو الخأمحن ًسخلل جبػا الزخالف الضُو و ألاهظمت، قكي الضُو الاقترايُت قان  اإلاإمً الظي

الضولت هي التي جباقغ أغماُ الخأمحن بىكؿها، أما الضُو الغأؾمالُت قهي جهىم بخىػَؼ غملُاث 

و  ًاالث، و ؾالبا ججغي غملُاث الخأمحن غً ٍَغ ًاث و الى الخأمحن غلى مسخلل الهُئاث و الكغ

اؾغة" و طلَ مهابل غمىلت ًدهلىن غليها، و نض ًدضر أن ًخكاوى اإلاخػانض في ئبغام وؾُاء "ؾم

 3غهض الخأمحن مؼ اإلاإمً الظي ًسخاعه مباقغة.

                                                           
ت،  "أحيام الخؤمين"،مدمض خؿحن مىهىع،  1  .48، م1999الضاع الجامػُت الجضًضة، ؤلاؾٌىضٍع
ت، مهغ،  ميشآث الخؤمين"، -بىىن-"إدازة امليشآث املخخصصتغبض الحمُض غبض الكخاح اإلاؿغبي،  2  .243، م2009بىعناث اإلاٌخبت الػهٍغ
عت و اللاهىن"،قىيذ مدمض غلُان،  3  .19، م1996صاع ألاقىام لليكغ و الخىػَؼ، بحروث،  "الخؤمين في الشَس
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 اللظط: - ج

هى اإلاهابل اإلاالي الظي ًلتزم اإلاإمً له بضقػه لخؿُُت الخُغ الظي ًأزظه اإلاإمً غلى غاجهه و الهؿِ      

مغجبُا بالخُغ قهى زمً له، طلَ أن اإلاإمً ًخمؿَ بهُمت الهؿِ ًي ًخمًٌ مً حؿُُت الخُغ الظي 

 1ن ؤلاخهاء.ًخػغى اإلاإمً له، لظلَ ٌػخمض غلى مبضأ ًدىاؾب الهؿم مؼ الخُغ وقها لهىاهح

 الخطس: - د

ًان الخأمحن مً الخُغ هى أمغ  بىحه غام هى اإلابرع و الؿبب اإلاباقغ الظي مً أحله نام الخأمحن و ئطا 

ت اإلاإمً له.  2متروى لحٍغ

 مدة الخؤمين: - و

اجها و اهتهائها و التي مً زاللها ًهبذ للمؿخكُض  غاصة ما جكصح وزُهت الخأمحن غً الكترة لبضء ؾٍغ

ٌ أو مبلـ الخأمحن، قكي جأمحن اإلامخلٍاث غاصة ما ٌػُي جأمحن أو اإلاإمً له ا لحو في الحهُى غلى الخػٍى

ًاملت، أما الخأمحن غلى الحُاة قهض جٍىن اإلاضة أيثر مً غكغ ؾىىاث  و الػٌـ خالت الخأمحن غلى ؾىت 

 3ت أو ؾاغاث.بًاتؼ مىهىلت قالكترة هىا جٍىن نهحرة زانت في خالت ههل البًاتؼ جٍىن اإلاضة ألًام نلُل

 مبلؽ الخؤمين: -هـ

ًخمثل هظا ألاصاء في مبلـ مً الىهىص ًلتزم به اإلاإمً غىض ونىع الٍاعزت أو الحاصر اإلاإمً مىه، ئلى اإلاإمً  -

له و اإلاؿخكُض، ًسخلل جدضًض أصاء اإلاإمً في جأمحن ألاشخام غىه في جأمحن ألايغاع قكي جأمحن 

باالجكام بحن اإلاإمً له و اإلاإمً صون أًت غالنت بحن مبلـ الخأمحن و ألاشخام ًٍىن مبلـ الخأمحن مدضص 

و صقؼ أنؿاٍ  ً عأؽ ماُ غً ٍَغ ما ٌؿخدهه مً يغع، خُث ًٍىن الهؿِ مىه الاصزاع، و جٍٍى

  4مػُىت، أما في جأمحن ألايغاع قُخدضص اإلابلـ بثالزت غىامل و هي:

 مبلـ الخأمحن اإلاخكو غلُه في الػهض. -

 لظي ًلحو اإلاإمً له.مهضاع الًغع ا -

 نُمت الص يء اإلاإمً غلُه. -

 

 

                                                           
 .81ئبغاهُم أبى الىجا، مغحؼ ؾبو طيغه، م 1
ت،  "علد الخؤمين إلاحبازي"،زالض مهُكى قهمي،  2  .41، م2005صاع الجامػت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾٌىضٍع
 .244غب الحمُض غبض الكخاح اإلاؿغبي، مغحؼ ؾبو طيغه، م 3
ت و مدمض حىصث هانغ 4  .19، م1996صاع مجضالوي لليكغ، غمان،  الخطبُم"،، "إدازة أعمال الخؤمين بين الىظٍس
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 املطلب الثالث: خصائص و مبادئ علد الخؤمين

ًل غهض له زهاةهه و مباصةه التي ًخمحز بها غً الػهىص، و التي جٍىن مكتريت أخُاها و لظا ؾىػغى 

 زهاةو الػهض زم مباصةه.

 الفسع ألاول: خصائص علد الخؤمين:

الػهض الاخخمالي هى الػهض الظي ال ٌػغف قُه ًل مً اإلاخػانضًً مهضاع ما ًأزظه أو ٌػُُه  علد احخمالي: -1

مً الػهض، قُخدضص مضي التزامه أو مىكػخه في اإلاؿخهبل غىض خضور أمغ ؾحر مدهو الىنىع أو ؾحر مػغوف 

 1ونذ خهىله و هى الخُغ اإلاإمً مىه.

إلاإمً ًخلهى الهؿِ و اإلاإمً له ًأزظ مبلـ الخأمحن و هظا أي أن اإلاخػانضان ًخلهُان مهابل، ا علد معاوطت: -2

ئطا جدهو الخُغ، أما ئطا لم ًخدهو الخُغ اإلاإمً مىه، قان الػهض ًبهى يظلَ غهض مػاويت ألن اإلاهابل 

 2الظي ٌػُُه اإلاإمً هىا جدمله اإلاساَغ و أزظها غلى غاجهه.

ء الهاهىن هى الػهض الظي ًيص ئ التزاماث مخهابلت في الػهض اإلالؼم للجاهبحن في هظغ قهها علد ملصم للجاهبين: -3

ًالبُؼ ًلتزم الباتؼ قُه بىهل ملٌُت اإلابلـ في مهابل أن ًلتزم اإلاكتري بضقؼ الثمً.  3طمت ًل مً اإلاخػانضًً، 

غهض الخأمحن مً الػهىص التي ًظغً قيها اإلاإمً له إلاا ًًػه اإلاإمً مً قغوٍ، قػىضما ًخهضم  علد اذػان: -4

اإلاإمً له للخػانض ًجض أمامه همىطحا مػضا و مُبىغا ال مجاُ للىهاف أو الخكاوى بكأهه، و ال ًٍىن أمامه 

نخهاصي و في الخبرة بحن ئال أن ًهبل الخػانض أو ًغقًه، و ًغحؼ هظا الىيؼ ئلى الخكاوث في اإلاغيؼ الا

 4الُغقحن.

هى غهض مؿخمغ ألن جىكُظ الالتزاماث الىاقئت ًمخض في الؼمان، قاإلاإمً ًلتزم َىاُ مضة  علد مظخمس: -5

ان غهض الخأمحن بًمان حؿُُت الخُغ اإلاإمً غلُه بهكت مؿخمغة، و باليؿبت للمإمً له ًلتزم بأصاء  ؾٍغ

 5الخأمحن. ئلى اهتهاء مضةأنؿاٍ ختى ونىع الخُغ، و 

ًخُلب هظا الػهض جىاقغ خؿً الىُت مً حاهب الُغقحن، خُث ٌكتٍر غلى  علد مىخهى حظً الىُت: -6

ت التي ٌػلمها أو اإلاكغوى غلُه أن ٌػلمها، و التي جمًٌ اإلاإمً  اإلاإمً ألانلي ؤلاصالء بٍل البُاهاث الجىهٍغ

  6اإلاػُض مً جهضًغ الخُغ اإلاإمً مىه، و ئمٍاهُت الخأمحن.

                                                           
ت، الضا "محاطساث في علد الخؤمين"،مدمض خؿً ناؾم،  1  .79-78م .، م1999ع الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع
 .158ئبغاهُم أبى الىجا، مغحؼ ؾبو طيغه، م 2
 .255-237غبض الهاصي الؿُض، مدمض جهي الحٌُم، مغحؼ ؾبو طيغه، م م  3
 .172، م1999ميكىعاث الحلي الحهىنُت، بحروث،  "أصىل الخؤمين )علد الظمان("،اُ، مهُكى مدمض حم 4
 .158ئبغاهُم أبى الىجا، مغحؼ ؾبو طيغه، م 5
ت، "جؤمين املظؤولُت املدهُت عً أطساز الخلىث البحسي"نالح مدمض ؾلُمت،  6  .416، م2007، صاع الكٌغ الجامعي، ؤلاؾٌىضٍع
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: ًخم بخُابو ئعاصة ًل مً َغقُه اإلاإمً ألانلي و اإلاإمً اإلاػُض، صون اقتراٍ قٍل مػحن ؾحر زطائيعلد  -7

أن الهاهىن نض اقتٍر يغوعة أن ًٍىن الػهض مٌخىبا و الٌخابت في هظه الحالت قٍغ لإلزباث و لِـ 

 1لالوػهاص.

 الفسع الثاوي: مبادئ علد الخؤمين

الخأمحن مجمىغت مً اإلاباصب ألاؾاؾُت التي ًجب مغاغاتها ختى ًمًٌ الخػامل مػه غلى أؾـ  لػهىص

 ناهىهُت و جأمُيُت ؾلُمت، و جخمثل هظه اإلاباصب في ما ًلي:

 مبدأ املصلحت الخؤمُيُت:  -1

ت ًيبغي و هي مضي اإلاىكػت اإلااصًت التي حػىص غلى الصخو ببهاةه غلى ما هى غلُه، و لخدهو اإلاهلحت الخأمُيُ

ٌ( و مكغوغُت اإلاهلحت )غضم ئزاللها باإلالحت أو الىظام  جىقغ أمغان أؾاؾُان و هما: اإلاهلحت اإلااصًت )الخػٍى

 2الػام و ألاصب(.

 مبدأ مىخهى حظً الىُت: -2

ًاطبت أو ئزكاء  و الظي ًىحب غلى َغفي الػهض الخػامل بمىخهى الككاقُت و الىيىح و غضم ؤلاصالء ببُاهاث 

ت جإزغ غلى الهؿِ، و ؤلازالُ بهظا اإلابضأ ٌػغى غهض الخأمحن للكسخ مً حاهب الكغيت اإلاإمىت بُاهاث  حىهٍغ

ٌ  .و غضم زكُت اإلاإمً له في الخػٍى

ب: -3  مبدأ الظبب اللٍس

ب و الظي ًىلض ؾلؿلت مً الحىاصر  ًان الخُغ اإلاإمً يضه هى الؿبب الهٍغ ٌ ئطا  ًلتزم اإلاإمً بضقؼ حػٍى

في النهاًت ئلى ونىع الخؿاعة، صون جضزل أي مإزغ زاعجي مؿخهل، و بالغؾم مً ويىح هظا اإلاخهلت التي جإصي 

و و  اإلابضأ ئال أن جُبُهه غملُا ٌؿبب ازخالقاث يثحرة بحن الُغقحن، قمثال في خالت ئبغام غهض جأمحن يض الحٍغ

و، ًٍىن اإلاإمً ؾحر ملؼما ٌ للخؿاةغ  خضر ػلؼاُ حؿبب في اههُاع أهابِب الؿاػ و ٌكىب الحٍغ بضقؼ حػٍى

و، ألهه لِـ الؿبب اإلاباقغ في جدهُو ألايغاع.   3الىاججت غً خضور الحٍغ

 

 

 

 

                                                           
 .416الؿابو، منالح مدمض ؾلُمت، اإلاغحؼ  1
مظيغة ماحؿخحر، جسهو الخدلُل الانخهاصي، ًلُت الػلىم الانخهاصًت و غلىم  "أثس الظمان الاحخماعي على حسهُت الاكخصاد الىطني"،صعاع غُاف،  2

 .28، م2005الدؿُحر، حامػت ًىؾل بً زضه، الجؼاةغ، 
أَغوخت صيخىعاه في غلىم الانخهاص، جسهو  وفم معاًير إلابالغ املالي الدولُت"،" دوز محاطبت شسواث الخؤمين في اجخاذ اللسازاث َباًبُت ؾلُمت،  3

 .26، م2014مداؾبت، ًلُت الػلىم الانخهاصًت و الخجاعة و غلىم الدؿُحر، حامػت ؾُُل، 
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ع: -4  مبدأ الخعٍى

ض غً نُمت الخؿاةغ الكػلُت و  ٌ للمؿخكُض، بدُث ال ًٍؼ الجىهغ في هظا اإلابضأ أن ًلتزم اإلاإمً بخهضًم الخػٍى

َ جكاصًا لحاالث أزغي، لًٌ الىانؼ بخُبُو هظا اإلابضأ ال ًخجاوػ الهُمت ألانلُت للص يء مىيىع الخأمحن، و طل

 1ٌػغيه زالر مكاًل هي:

 نػىبت جهضًغ الص يء مدل الخأمحن. -

 نػىبت جهضًغ الخؿاعة اإلادههت. -

نػىبت جهضًغ مبلـ الخأمحن الٍافي، و لهظا الؿبب َغقا الخأمحن بخدضًض نُمت الص يء مىيىع الخأمحن غىض  -

 الخػانض.

 الخؤمين:مبدأ املشازهت في  -5

ٌؿُي هظا اإلابضأ غلى أن ًهىم اإلاإمً له بالخأمحن غلى هكـ الص يء مىيىع الخأمحن و غلى هكـ الخُغ لضي 

أيثر مً مإمً، بدُث حكترى مجمىغت مً اإلاإمىحن في جدمل الخؿاعة هدُجت جدهو الخُغ اإلاإمً مىه مؼ 

ٌ و بهظا جٍىن حملت اإلابالـ اإلاإمً بها أيثر   2مً نُمت ألانل اإلاإمً غلُه.مغاغاة مبضأ الخػٍى

 

 مبدأ الحلىل: -6

ًاقت خهىنه اججاه الؿحر، أي مُالبت الؿحر  ًههض بمبضأ الحلُى أن قغيت الخأمحن جدل مدل اإلاإمً له في 

ٌ التي نام اإلاإمً  ٌ غً الخؿاعة التي لحهذ به، غلى أن ًٍىن هظا ؤلاخالُ في خضوص نُمت الخػٍى بالخػٍى

ٌ مً َغف  بضقػها للمإمً له، و جغحؼ أهمُت مبضأ الحلُى في ًىن أن اإلاإمً له ًدهل غلى نُمت الخػٍى

ٌ مً اإلاإمً بهُمت الخؿاعة الكػلُت  الؿحر اإلاؿبب في الًغع هظا مً وحهت أزغي ًدهل غلى نُمت الخػٍى

ٌ مًاغل للخؿاعة الكػلُت التي لحهذ به   وقها لكغوٍ الػهض و بالخالي ًٍىن اإلاإمً نض جدهل غلى حػٍى

 3مىه ًهبذ الخأمحن وؾُلت لٌؿب ؾحر مكغوع.و 

 املبحث الثاوي: أهىاع الخؤمين و وظائفه

سخلكت مً ألاهىاع جىهؿم خؿب الؿغى و الهضف و جٌمً أهمُت الخأمحن في الىظاةل للخأمحن مجمىغت م

 التي جهىم بها.

 املطلب ألاول: جلظُماث و أهىاع الخؤمين

                                                           
اص عمًان،  1  .46، م1984غمان، ألاعصن،  "مبادئ الخؤمين"،ٍػ
اطئبغاهُم غلي ئبغاهُم غبض عبه،  2 ت،  ُاجه"،"الخؤمين و ٍز  .69، م2003-2002الضاع الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع
ض غبض الغخمً صوعي، قالح خؿً خؿحن،  3  .192، م2000صاع واةل لليكغ و الخىػَؼ، غمان،  "إدازة البىىن"،مٍإ
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ػت في الػهغ الحضًث بدُث جدىىع جهؿُماث الخأمحن في الىنذ الحاي غ و بهكت زانت مؼ الخُىعاث الؿَغ

 أنبذ هظا الىظام ًمخض ئلى مجاالث قتى، و ًمٌىىا في هظا الهضص جهؿُم الخأمحن جبػا لػضة مػاًحر و هي:

 الخلظُم جبعا للخطس املؤمً علُه: -1

 1َبها لهظا الػُاع هجض زالزت أهىاع للخأمحن و هي:

و هي جلَ الخأمُىاث الخانت بخؿُُت ألازُاع التي ًترجب غليها زؿاعة لظاث  الخؤمُىاث على ألاشخاص: - أ

الصخو، و جلحو به الًغع بهكت مباقغة في خُاجه أو صحخه و ؾالمت أغًاةه، و مً هظه اإلاساَغ ما ًدضر 

ًالخىنل غً الػمل أو اهسكاى صزله أو اههُاغه، و طلَ قان الخأمُىاث  للصخو يغعا مالُا في صزله 

 هُت حؿُي ألازُاع الخالُت:الصخ

 البُالت -العجؼ              -الىقاة               -

 اإلاغى -الحىاصر           -الكُسىزت          -

ًاث، و  الخؤمين على املمخلياث:  - ب ًخمثل مىيىع جأمحن اإلامخلٍاث في اإلامخلٍاث اإلااصًت لألقغاص و الكغ

 ًخًمً قغوع غضًضة جخمثل في:

 ؛الخأمحن البدغي 

 الخأمحن يض الؿغنت و يؿغ الؼحاج؛

 الخأمحن غلى اإلااقُت و اإلادانُل الؼعاغُت يض جهلباث الُبُػت؛

 2الخأمحن يض الؼالُػ و البرايحن، الٍىاعر الُبُػُت و الحغوب.

و ًخػلو باأليغاع التي جهِب الؿحر و ًٍىن الصخو مؿإوال غنها و ًضزل جؤمين املظؤولُت املدهُت:  -ج

ع مً الخأمحن زالزت أَغاف و هي: اإلاإمً )قغيت الخأمحن(، اإلاإمً له )صاقؼ ألانؿاٍ(، اإلاخًغع يمً هظا الىى 

)نابٌ مبلـ الخأمحن(، و ال ًمًٌ اغخباع اإلاخًغع هى اإلاؿخكُض و الخُغ اإلاإمً مىه في الخأمحن هى اإلاؿإولُت، و 

 3مً عحىع اإلاخًغع غلُه.لِـ هى الًغع التي ًهِب اإلاخًغع، بل هى الًغع الظي ًهِب اإلاإمً له 

 

 الخلظُم حظب مجال الخطس:  -2

 هظا هى الخهؿُم الخهلُضي الظي ًمحز ألاهىاع الٌبري للخأمحن:

                                                           
لُت للخؤمُىاث"،مُالي لُلى،  1 صًت و غلىم الدؿُحر، حامػت مظيغة ماحؿخحر، جسهو غلىم الانخهاص، ًلُت الػلىم الانخها "جحلُل الظُاطاث الدظٍى

 .43، م2002الجؼاةغ، 
 .12َباًبُت ؾلُمت، مغحؼ ؾبو طيغه، م 2
هاث، ؾػُض حمػت غهل، مغحؼ ؾبو طيغه، م 3  .37خغبي مدمض غٍغ
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ت: - أ و هى الىىع الظي ؾبو حمُؼ أهىاع الخأمُىاث ألازغي في اليكأة، و ًسهو ألازُاع التي  الخؤمُىاث البحٍس

تهضص الؿكً و خمىلتها زالُ عخالتها، أو غىض ئعؾائها باإلاُىاء، و ًل غملُت ههل بدغي، و نض هظم ألامغ عنم 

ش  95/70  1بأخٍامها.، ًل أهىاع الخأمُىاث و ويؼ 25/01/1995اإلاخػلو بالخأمُىاث الهاصع بخاٍع

ت: - ب ت، و تهضف ئلى حؿُُت ألازُاع التي تهضص الصخو  الخؤمُىاث البًر ظهغ هظا الىىع بػض ظهىع الخأمُىاث البدٍغ

 2في البر و جىهؿم ئلى: جأمُىاث غلى ألايغاع، و جأمُىاث غلى ألاشخام.

ت:  - ج ت مػا، و نض ظهغث مؼ ظهىع الُاةغاث يما  الخؤمُىاث الجٍى ت و البًر هي أخضر غهضا مً الخأمُىاث البدٍغ

ؾبو الظيغ، و تهضف ئلى حؿُُت ألازُاع التي جخػغى لها أو جدضثها اإلاغيباث الهىاةُت أزىاء عخالتها أو غىض جىنكها 

 3خٍامها.في اإلاُاع و حمُؼ ألازُاع ألازغي التي جخػلو بػملُت الىهل الجىي و ويؼ أ

 الخلظُم على أطاض العالكت مع الىظام العام: -3

ت: - أ ظهغث أوكُت الخأمُىاث الاحخماغُت و طلَ إلاغانبت و مغاغاة ظغوف  الخؤمُىاث الاحخماعُت أو إلاحباٍز

الػمل و الػماُ و طلَ مً نبل الحٍىماث اإلاسخلكت و التي تهضف ئلى حؿُُت أزُاع الكُسىزت، العجؼ، 

ت أزىاء الػمل خُث ًخدمل ناخب الػمل و الػماُ جٍلكت الخأمحن حىبا ئلى حىب اإلاغى و الحىاصر زان

و لهظا الؿبب غاصة ما جخىلى ئخضي الهُئاث مؿإولُت الخأمُىاث الاحخماغُت بما ٌؿمذ لها بخهضًم زضمت 

 4جأمُيُت مىخضة حؿاغض يثحرا في زكٌ وزاةو الخأمحن الخانت بها.

ت: - ب ت ال  الخؤمُىاث الخاصت أو الاخخُاٍز ًخمحز هظا الىىع مً الخأمحن بأهه ازخُاعي، ًترى لإلصاعة الحٍغ

ت تهضف ئلى جدهُو الغبذ، قُضقؼ اإلاإمً له الهؿم الظي ًخم جدضًضه غلى  ًاث ججاٍع غاقه و جهىم به قغ أَل

ٌ و الظي  أؾاؽ صعحت اخخماُ جدهو الخُغ و نُمت مبلـ الخأمحن، في خحن ًدضص اإلاإمً نُمت الخػٍى

مبالـ ههضًت ٌؿخدهها اإلاؿخكُض الظي ًدضص اإلاإمً له مهضما في الػهض، ئطن ًمًٌ الهُى أن  ًخمثل في

ًاهذ باليؿبت  الخأمحن الخام هى أيثر قمىلُت، هظغا الحؿاع مجاله في الػضًض مً الجىاهب ؾىاء 

 5لألشخام أو ألامىاُ.

ع الالشم: -4  6الخلظُم مً حُث إمياهُت جحدًد الخظائس و الخعٍى

 الخهؿُم غلى أؾاؽ جدضًض الخؿاةغ اإلادخملت جدهُهها، و َبها لهظا الخهؿُم هجض ألاهىاع آلاجُت: ًهىم هظا

                                                           
ضة الغؾمُت، الجؼاةغ، الػضص  25هـ اإلاىاقو لـ  1415قػبان  23اإلاإعر في  95/07ألامغ  1  .5، م1995، 13ًىاًغ م اإلاخػلو بالخأمُىاث الجٍغ
 .5هكـ اإلاغحؼ، م 2
ع الجصائسي"غبض الغػام بً زغوف،  3  .206، م1998، الجؼاةغ، "الخؤمُىاث الخاصت في الدشَس
 .12، م2003-2002الضاع الجامػُت لليكغ، مهغ،  "محاطبت شسواث الخؤمين"،مدمض نالح غُُت،  4
ت، الضاع الجامػُت، ؤلاؾ "مبادئ علد الخؤمين"،مىهىع مدمض خؿحن،  5  .30، م1999ٌىضٍع
ت"،بغؾىحي ولُض،  6 مظيغة ماحؿخحر، في غلىم الانخهاص،  "جلُُم حىدة خدماث شسواث جؤمين و أثسها على الطلب على طىق الخؤمُىاث الجصائٍس

 . 11، م2014جسهو انخهاص الخىمُت، ًلُت الػلىم الانخهاصًت و الخجاعة و غلىم الدؿُحر، باجىت، 
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ًاقت أهىاع الخأمحن التي ًهػب جهضًغ الخؿاعة اإلاالُت الىاججت و طلَ لىحىص  الخؤمين الىلدًت: - أ حكمل 

ت ًخم الاجكام مؿبها غلى  حاهب مػىىي هدُجت جدهُو الخُغ و هدُجت لهػىبت نُاؽ ألازُاع اإلاػىٍى

اإلابلـ اإلاؿخدو غىض جدهو الخُغ، حػض الخأمُىاث غلى الحُاة أبغػ هىع يمثاُ غلى طلَ و لهظا قان 

لخأمُىاث غلى الحُاة ًُلو غليها بالخأمُىاث الىهضًت هظغا لخهضًغ نُمت الخؿاعة مؿبها ة وػٍاصة غلى ا

 طلَ قان غهىص الخأمُىاث غلى الحُاة لِؿذ غهىص مػاويت.

ًاقت الخأمُىاث التي حؿهل قيها غلُه جدضًض الخؿاعة الكػلُت الىاججت غً جدهو  جؤمين الخظائس: - ب حكمل 

 ها طلَ جأمحن اإلامخلٍاث بأهىاغهاو مً أبغػ ألاهىاع التي ًمًٌ أن ًىُبو غلي الخُغ اإلاإمً مىه،

ٌ ًدىاؾب مؼ الخؿاعة الكػلُت، هجض أنص ى مً مبلـ الخأمحن اإلادضص في الىزُهت  اإلاسخلكت، قالخػٍى

 الخأمُيُت.

 الخلظُم العلمي للخؤمين: -5

حهضف هظا الىىع مً الخأمحن ئلى خماًت ألاؾغة في خالت وقاة الػاةل يما حهضف ئلى  الخؤمين على الحُاة: - أ

خماًت الػاةلت  مً الخؿاةغ الىاقئت غً وةُى الػاةل ئلى ؾً الكُسىزت و العجؼ الضاةم، و بىحه غام، 

ا، أو جُغأ قان هظا الىىع مً الخأمحن ٌكمل أغماُ الخأمحن التي جخػلو بالحُاة و ألازُاع التي جخػغى له

ًالىقاة و العجؼ، و الكُسىزت و اإلاغى و ًىضعج جدذ هظا الىىع مً الخأمحن.   1غليها 

و  مً اإلاؿإولُت اإلاضهُت ججاه الؿحرٌؿُي هظا الىىع مً الخأمحن جأمحن اإلامخلٍاث و الخأمحن  الخؤمين العام: - ب

و و الظي ٌكمل الخؿاةغ  اإلااصًت الىاقئت غً خىاصر ًىهؿم ئلى: الخأمحن البدغي، الخأمحن غلى الحٍغ

و اإلامخلٍاث ألاقغاص اإلاػغيت للخُغ ، جأمحن الحىاصر و الظي ٌكمل جأمحن الؿُاعاث، جأمحن الحىاصر خٍغ

 2الصخهُت، الخأمحن غلى الؿغنت.

 الخلظُم حظب الهُئت التي جلىم بدوز املؤمً: -6

 جبػا لهظا اإلاػُاع وؿخُُؼ أن همحز بحن ألاهىاع الخالُت:

هى جأمحن جهىم به حمػُاث حػاوهُت أو مإؾؿاث ال تهضف ئلى الغبذ، جخٍىن مً أغًاء  عاووي:الخؤمين الخ - أ

مؿخأمىحن ًإمىىا بػًهم بػًا صون وؾُِ ؾىي الكغيت التي جمثلهم، و ئن ما ًضقػه ًل مؿخأمً ئهما 

ض به الخػاون مؼ ػمالةه في جدهُو الًغع أو عقػه غً أخضهم، و بالخالي الهضف ألاؾاس ي ل لخأمحن ًٍغ

 3الخػاووي هى زضمت ألاغًاء و الخػاون و لِـ جدهُو الغبذ.

                                                           
 .307، م2003، صاع الٌىىػ، ألاعصن، ًاث الىلىد و البىىن )ألاطع و املبادئ(""اكخصادخؿً بً هاوي،  1
 .111، م2005صاع الكٌغ الجامعي،  "املبادئ العامت للخؤمين"،قهاب أخمض حاؾم الػىٌبي،  2
ت،  ، "مشسوعُت الخؤمين و أهىاعه"،مدمض أخمض شحاجت خؿحن 3  .33، م2005اإلاٌخب الجامعي الحضًث، ؤلاؾٌىضٍع
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في هظا الىىع جخػاون مجمىغت مً ألاشخام الظًً ًخػغيىن لىكـ الىىع مً اإلاساَغ  الخؤمين الخبادلي: - ب

 1ئلى الاجكام غلى جهاؾم الخؿاعة اإلاالُت التي جهِب واخضا منهم بدُث ًخدمل ًل منهم حؼءا مً الخؿاعة.

ًاث مبالـ مالُت جهخُػها مً أعباخها الؾخػمالها غىض  ن الراحي:الخؤمي - ج ًههض به جسهُو بػٌ الكغ

ًاث الخأمحن غلى  ًاهذ ؾخظهب ئلى قغ حػغيها لخؿاعة هدُجت جدهو زُغ مػحن و بظلَ هي جىقغ اإلابالـ التي 

ُغ قٍل أنؿاٍ في خالت ما ئطا الخُغ لم ًخدهو خُث ًٍىن مجمىغت ألانؿاٍ التي جضقػها جكىم حجم الخ

 2و بالخالي حػخبر ألامىاُ اإلاسههت بمثابت جأمحن طاحي.

هي غباعة غً حمػُاث مٍىهت مً مجمىغت مً ألاقغاص جغبُهم مهىت واخضة أو صىادًم الخؤمين الخاصت:  -د

ًاث مالُت مدضصة في خاالث مػُىت مثل ػواج  نلت احخماغُت مػُىت ًٍىن ؾغيها أن جإصي ألغًائها حػٍى

 3ىا مػُىا، وقاجه...الخ، و حؿمى هظه الهىاصًو بهىاصًو ؤلاغاهاث.الػًى، أو بلىؾه ؾ

جهىم الحٍىمت في هظا الىىع بضوع اإلاإمً غىضما جالخظ أن الهُئاث الخانت للخأمحن  الخؤمين الحىىمي: -و

جمخىؼ غً نبُى جأمُىاث مػُىت حػخبرها الحٍىمت يغوعة احخماغُت مثل الخأمحن يض أزُاع الحغوب، 

ي غملها هظا ال تهضف ئلى جدهُو الغبذ و ئهما ئلى اإلاهلحت الاحخماغُت و ما ًمحز هظا الىىع اهه قالحٍىمت ف

 4ئحباعي في أؾلب ألاخُان، أنؿاَه مىسكًت وؿبُا مً ألاهىاع ألازغي.

ًاث مؿاهمت و التي تهضف في الػاصة ئلى جدهُو الغبذ، ًخٍىن عأؽ  الخؤمين الخجازي: - ي ًهىم بهظا الىىع قغ

ت في الحهىم و الىاحباث حؿمى ًل خهت منها ؾهما، و جخدضص مؿإولُت اإلاؿاهمحن  مالها مً خهو مدؿاٍو

 5بمهضاع مؿاهمت ًل واخض منهم بغأؽ ماُ الكغيت.

 

 املطلب الثاوي: وظائف الخؤمين

 6أهمُت الخأمحن البالؿت هاججت مً الىظاةل التي ًلػبها في الحُاة، و في ما ًلي:

 

 

                                                           
 .77، م2003صاع نكاء لليكغ و الخىػَؼ، غمان،  "إدازة الشحً و الخؤمين"،غلي اإلاكانبت، مدمض الػضوان، ؾُام الػمغو،  1
اص عمًان، مغحؼ ؾبو طيغه، م 2  .17ٍػ
اص عمًان، اإلاغحؼ الؿابو، م 3  .17ٍػ
 .17هكـ اإلاغحؼ، م 4
 .17هكـ اإلاغحؼ، م 5
 .15-14م .ًضي مػغاج، مغحؼ ؾبو طيغه، محض 6
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 الىظُفت الاحخماعُت: -1

جخمثل الىظُكت الاحخماغُت في الخػاون بحن مجمىغت مً ألاشخام بهضف يمان زُغ مػحن، قُضقؼ ًل واخض 

 منهم الهؿِ، و الاقتراى لخؿُُت الخؿاةغ التي ًمًٌ أن ًخػغى لها.

ػاث و الخأمُىاث الاحخماغُت و ما ًترجب غلى طلَ مً ئوكاء و  جخجلى الىظُكت الاحخماغُت للخأمحن في الدكَغ

ٌ غً ألامغاى و الحىاصر اإلاهىُت و الكُسىزت و البُالت و ؾحرها مً الهىاصًو التي جيكأ لهظا  مإؾؿاث للخػٍى

 الؿغى.

 الىظُفت الىفظُت: -2

مان و ئػالت الخىف مً باُ اإلاإمً له مً أزُاع الهضقت، و ًهبذ ًإصي الخأمحن وظُكت هكؿُت جخمثل في ألا 

 بهظه الػملُت ٌكػغ بىىغُت مً الاعجُاح غلى مؿخهبله.

 الىظُفت الاكخصادًت: -3

ض في قغم الاةخمان التي نض ًهضمها اإلاضًً يماها إلاا ًدهل غلُه مً نغوى ًهُم بها مكغوغاجه،  ئن الخأمحن ًٍؼ

ًاث الخأمحن التي قىزُهت الخأمحن ًمًٌ أن ج غهً بكغوٍ زانت، يما أن الضولت جدُى حؼء يبحر مً اخخُاَي قغ

 جهضعها مما حػؼػ الاةخمان في الضولت.

ًاث  ٌكٍل الخأمحن ئخضي الىؾاةل الهامت لالصزاع و طلَ بخجمُؼ عؤوؽ ألامىاُ اإلاٍىهت مً أنؿاٍ و اقترا

تإلاساَغ و ًىظل هظا الغنُض ؾالبا في اإلاؿخأمىحن التي جمثل في الىانؼ عنُضا لخؿُُت هخاةج ا و  غملُاث اؾدثماٍع

ت، قالخجغبت أزبدذ أن اإلاساَغ ال جدهو في ًل الحاالث ختى و ئن جم طلَ قاهه ال ًخم في ونذ واخض.  ججاٍع

و بمػنى آزغ قان ججمُؼ مبالـ ضخمت مً ألانؿاٍ جضقؼ منها مبالـ الخأمحن غىض ونىع الٍىاعر و ًدخكظ 

ل اإلاكغوغاث، و غلى هظا الىدى جخٍىن عؤوؽ ألامىاُ و ًؼصاص اَمئىان  ًاخخُاَي، و ٌؿخؿل الباقي في جمٍى بجؼء 

ض قغم الاؾدثماع لألقغاص  اإلاإمً لهم غلى خهىلهم غلى مبالـ الخأمحن غلى صقػها لهم غىض ونىع  الخُغ، يما ًٍؼ

ني.  و الضولت مما ًنهٌ باالنخهاص الَى

 1الىظُفت العاملُت: -4

                                                           
 .60، م1985، الجؼاةغ، 2ٍ الخؤمين في اللاهىن الجصائسي"،ئبغاهُم أبى الىجا، " 1
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ىُت  لِـ للخأمحن خضوص حؿغاقُت و بما أن ألازُاع مىدكغة في الػالم، قُجب أن ًخجاوػ الخأمحن الحضوص الَى

ىُت جأمُىاث مباقغة في لُلػب صوعا غاإلاُا، و ًلػب الخأمحن هظا الضوع مً حهت غىضما ججغي ق ًاث الخأمحن الَى غ

و ئغاصة الخأمحن. و قغوع لها في البلضان ألاحىبُت و مً حهت أزغي غً ٍَغ  الخاعج غً ٍَغ

 :املطلب الثالث: أهمُت الخؤمين

ت ألاهمُت -أوال  .الخجاٍز

 أصاة ٌػخبر والاحخماعي الخجاعي  بكهُه الخأمحن نُاع ئن :والاطدثماز الادخاز وطائل أهم مً الخؤمين ٌعخبر 1-

ُ  بٍاقت الاؾدثماع زم مً اإلاضزغاث، ججمُؼ أصواث مً ومخمحزة هامت ُ  في وزانت الػالم صو  وطلَ الىامُت، الضو

ًاث أنؿاٍ مً اإلاٍىهت ألامىاُ عؤوؽ ججمُؼ بىاؾُت ًاث ججغبت نأل  اإلاؿخأمىحن، واقترا  ال اإلاساَغ أن جثبذ الكغ

ًاث جضقؼ خُث واخض، ونذ في ًٍىن  ال قهظا طلَ جم وئطا صاةما جخدهو  تها في اصزاعا مً يبحر بجؼء الخأمحن قغ

ًاث لألقغاصوى الهغ  و (اؾدثماع قهاصاث ؾىضاث، أؾهم) اإلاالُت ًاألوعام مخػضصة، اؾدثماعاث أوحه  والكغ

 اإلاسخلكت

ت نىاغُت)  اإلاضزغاث لخجمُؼ يأصاة هاما صوعا ًلػب الخأمحن نُاع قان وبظلَ الخ .....البىٌُت والىصاتؼ (وججاٍع

ل في واإلاؿاهمت ت والؼعاغُت الهىاغُت اإلاكغوغاث جمٍى  في اإلاؿاهمت ئلى باإلياقت زانت أو غامت ًاهذ ؾىاء والخجاٍع

ل  تها في خل مكاًل الخضماث الػامت.إلاؿاغض الحٍىماث جمٍى

ادة على العمل -2  شجؼ مما يثحرة، أزُاع مً الخأمُيُت اإلاخؿُُاث جىقحر مً الخأمحن به ًخمحز إلاا هظغا :إلاهخاج ٍش

ُ  واإلاإؾؿاث ألاقغاص  ٌؿاغض بالخالي و جغصص، صون  الحالُت ئهخاحهم مجاالث في بالخىؾؼ أو ئهخاحُت مجاالث في بالضزى

ُ  في اصة غلى ٌػمل يما الٌبحر، ؤلاهخاج مؼاًا ئلى الىنى  .اإلاكغوغاث لهظه ؤلاهخاحُت الهضعة ٍػ

 ؾىاء اإلاسخلكت ألازُاع مً واإلاكغوغاث باإلاإؾؿاث الػاملحن لألقغاص الخأمُيُت الخؿُُت واقغ قان أزغي  هاخُت ومً

لت إلاضة اإلاكغوغاث هظه ًمثل الػمل في اؾخمغاعهم غلى ٌؿاغض قهظا بأمغهم أو مبهجخػلو  الخؿُُت هظه ًاهذ  ٍَى

مأهِىت لهم وأمان اؾخهغاع مً ًىقغ ما ئلى باإلياقت تهم الػملُتنضعا جىمُت غلى ًىػٌـ وهظا وؿبُا غلى  ٌػمل بما َو

 .الػاملحن هإالء لضي ؤلاهخاحُت الٌكاًت عقؼغلى 

ادة و الائخمان عملُاث احظاع و حظهُل-3 ت الثلت ٍش ت الثهت وػٍاصة الاةخمان غملُاث احؿاع ئن :الخجاٍز  في الخجاٍع

لػببها،  الانخهاصًت للحُاة جضغُم قُه ما صولت  ال البىىى أن قىجض وأؾاؾُا، باعػا صوعا اإلاجاُ هظا في الخأمحن ٍو

 غلى ًىاقو التهً اإلاغ  الضاةً وأًًا ،تهمممخلٍا غلى جأمحن بىحىص ئال ألاغماُ عحاُ أو اإلاكغوغاث ئنغاى غلى جىاقو

 .اإلاغهىن  الػهاع لهظا الحغم  زُغ مً الخأمُيُت الخؿُُت جخىاقغ لم ما الػهاع بغهً ؤلانغاى

ت، الثهت جضغُم في أزغ صوعا الخأمحن ًلػب يما  جأيض ئطا ئال الخجؼةت لخجاع ًبُؼ ال الجملت جاحغ آن هجض خُث الخجاٍع
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 ًالؿُاعاث بالخهؿُِ اإلاػمغة الؿلؼ وباتؼ والؿغنت الحٍغو زُغ مً ومساػهه بًاغخه امً نض ألازحر هظا أن مً

 .قامال جأمُىا الؿُاعة غلى بالخأمحن اإلاكتري  نام ئطا ئال خهه بًمان ئلى ًُمئن ال مثال

 للضولت ًمًٌ الانخهاصي الغواج أزىاء :الاكخصادًت الحُاة في والطلب العسض بين الخىاشن  جحلُم على العمل-4

اصة غلى طلَ ٌؿاغض خُث ؤلالؼامُت، الاحخماغُت للخأمُىاث باليؿبت الخأمُيُت هُام في الخىؾؼ ت اإلاضزغاث ٍػ  ؤلاحباٍع

 ٌػمل ألهه الاؾتهاليُت الؿلؼ غلى اإلاتزاًض الُلب مً الخهلُل غلى ٌؿاغض ؤلاحغاء قهظا الخطخمُت اإلاىحت مً ًدض مما

 غلى ٌؿاغض ما وهظا والخضماث الؿلؼ غلى ئهكانهم ٌؿاغض بما قُه، الخهغف اإلامًٌ الضزل حجم مً الخهلُل غلى

اصة  .والخضماث الؿلؼ هظه مثل غلى الكػاُ الُلب ٍػ

مً  يبحر حؼء امخهام غلى اإلاسخلكت بهُاغاجه الخأمحن ٌػمل :والعمالت الخىظُف هطاق احظاع في املظاهمت-5

 بأهىاغها الػمالت مً أصوى خض جىاقغ ًهخط ي الخجاعي، بالهُاع الخأمحن في الخىؾؼ أن طلَ ،إلاجخمؼا في الػمالت

ت قىُت اإلاسخلكت  الهىضس ي والخأمحن ًالحٍغو غامت جأمُىاث أو الحُاة جأمُىاث مً اإلاسخلكت قغوغها في ومهىُت وئصاٍع

حن مً الخ....والؿُاعاث ًاث الغةِؿُت اإلاغايؼ في وغماُ ومىخجحن ويخابُحن ئصاٍع ًالتها وقغوغها للكغ  أما اإلاسخلكت، وو

 الكػب نُاغاث مً الىىع هظا قغوع جُبُو هى الحضًث الاججاه الن قىظغا الاحخماعي، الخأمحن لهُاع باليؿبت

جُت بهىعة اإلاسخلكت  الهُئاث في مباقغة بهىعة اإلاسخلكت الػمالت مً يبحر حؼء جىظُل غلى ؾِؿاغض طلَ قان جضٍع

 والهُئاث للضولت ؤلاصاعي  بالجهاػ الخأمحن وأنؿام ئصاعاث في مباقغة ؾحر الكغوع،وبهىعة هظه جىكُظ غلى الكاةخت

ًاث و الػامت  .البُالت مداعبت في اإلاسخلكت الخأمحن نُاغاث حؿاغض وبظلَ والخام، الػام الػماُ نُاع قغ

ُ  بحن الخػاوهُت أي الضولُت بالهكت الخأمحن ئغاصة جخمحز :الدفىعاث ميزان جحظين في املظاهمت-6  الػالم اإلاسخلكت صو

مًٌ ُ  جهؿُم ٍو  :هىغحن ئلى جاُهظا اإلا في الػالم صو

  ُ ًاث أنؿاٍ مً غلُه هدهل ما مجىع أن هجض وقيها للخأمحن مهضعة صو ُ  ئلى جضقػه ما ًكىم  وحػٍى  الضو

ت الػملُاث في قخظهغ ألازغي   .اإلاضقىغاث محزان مً الخجاٍع

  ُ  ما ئطا جأمُيُت حؿُُت ًهابلها تهامضقىغا محزان ابه ًخدمل التي الكغوم قان الخأمُيُت للخضمت مؿخىعصة صو

 قٍل غلى ؾخأحي الٍاعزت هظه زؿاةغ مً يبحرة قيؿبت الؿىىاث، ئخضي في يبري  ًاعزت الضولت هظه أناب

ًاث ُ  مً حػٍى  .الٍاعزت له جدههذ الظي الص يء غلى لضحها الخأمحن اإلاػاص الخاعحُت الضو

 .الاحخماعُت ألاهمُت -ثاهُا

 الػىػ  الكغص ًجىب أهه خُث الكهغ مداعبت في الاحخماعي الخأمحن ٌؿاهم :وألاطسة للفسد الاطخلساز جحلُم-1

ًه َغم  غً وألمغجه له اإلاػِكت إلاؿخىي  ألاصوى الحض له ًًمً بما والحاحت،  في جدضر التي الخؿاةغ غً حػٍى

   .للبُالت حػغيه أو الكُسىزت ؾً بلىؾه أو عجؼه أو إلاغيه هدُجت صزله

 أو الؿغم  أو الحغم  ألزُاع الكغص ممخلٍاث حػغى غىض ئلُه اإلاكاع الؿغى ًدهو الخجاعي  الخأمحن أن يما

  .والخماؾَ باالؾخهغاعاإلاجخمؼ  غلى ٌػىص هظا ًل الؿغنت،
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 الخُغ جدهُو في اإلاؿخأمً أن الخأمحن به ًخمحز ما ئن :الحىادث جللُل على والعمل باملظؤولُت الشعىز  جىمُت -2

ًا له اإلاإمً ٌؿخدو ال الخأمحن أهىاع بػٌ في أهه يما مىه، اإلاإمً  وحىص و مػحن، خض غً الخؿاعة ػاصث ئطا ئال حػٍى

 مىه اإلاإمً الخُغ جدهو لخجىب باإلاؿإولُت الكػىع  الكغص لضي جىمي بالخأمحن والخدكظاث الاقتراَاث هظه مثل

ًاث هجض يما ؤلامٍان، بهضع  أؾباب الؾخٌكاف والضعاؾاث البدىر باغضاص حاهبها مً جخػامل الخأمحن وهُئاث قغ

اصة غلى اإلاؿاغضة والػىامل ألازُاع جدهو  ومضي ألازُاع هظه جٌغاع جهلُل غلى للػمل جمهُضا وطلَ ا،تهخض ٍػ

ًاث مً الجهىص هظه مثل وئن اهدكاعها،  غلى أو غليها بالكاةضة ٌػىص ال الحىاصر مً الخهلُل غلى للػمل الخأمحن قغ

 1اإلاجخمؼ يٍل. غلى بالكاةضة ٌػىص بل قهِ غليهم اإلاإمً

 

 : مصاًا و عُىب الخؤمين:السابعاملطلب 

 الفسع ألاول: مصاًا الخؤمين:

ؾُاؾت الخأمحن اإلاإؾؿت ججىب ججمُض حؼء يبحر مً أمىالها إلاىاحهت ألازُاع اإلاسخلكت التي ًخدمل  حؿاغض -

ونىغها، خُث مً زالُ صقؼ نؿُا مػُىا جدهو يماها يض الخؿاةغ اإلاالُت التي ًخدمل أن جهُبها هدُجت ونىع 

 2زُغ مػحن.

غً زُغ مػحن و الػىامل اإلاغجبُت به، ًخجمؼ لضي هُئاث الخأمحن هدُجت نُامها بػملها ئخهاءاث يثحرة  -

 3الكاتػت لىنىع الخُغ.قبخدلُلها لهظه ؤلاخهاءاث حؿخُُؼ أن جخػغف غً ألاؾباب 

الخأمحن مً أحل جلبُت الىاحباث ججاه الهاهىن و هىا جظهغ محزة الخأمحن يضاقؼ الخترام بػٌ ؤلاحغاءاث و ًظهغ مً  -

  4الًمان الاحخماعي، مً أحل خماًت خهىم الػماُ اإلاسخلكت.زالُ التزام ناخب اإلاإؾؿت في الاقتراى في 

 5الخأمحن بٍاقت أهىاع ًسلو حىا مً الغاخت و الُمأهِىت و الهضوء لضي الجمُؼ في ًل ػمان و في ًل مٍان. -

ال ًخُلب الخأمحن مً حاهب اإلاؿخأمً أيثر مً صقؼ ما هى مؿخدو مً أنؿاٍ و هي جٍىن مدضصة مؿبها مما  -

 ألاغماُ في ويؼ زُِ الػمل بهىعة صنُهت واضحت و زابخت صون حػُُل لغؤوؽ ألامىاُ.ٌؿاغض عحاُ 

ٌػخبر الخأمحن غامال هاما حػخمض غلُه الضولت الحضًثت في مداعبت الكهغ و الظي ًترجب غلى البُالت و اإلاغى و العجؼ  -

و أو الؿغنت  .و بلىؽ ؾً الكُسىزت و الىقاة و الخؿاعة في اإلامخلٍاث بؿبب الحٍغ

                                                           
ت، الجامػُت، الضاع ،الخؤمين" وإعادة الحُاة جؤمُىاث على الخطبُم مع :وزٍاطُاجه الخؤمين "عبه، غبض غلي ئبغاهُم 1  .84-74م .، م2003، مهغ ؤلاؾٌىضٍع
ؼ قغابي،  2 مظيغة ماحؿخحر، جسهو بىىى و جأمُىاث، ًلُت الػلىم الانخهاصًت و غلىم الدؿُحر، حامػت  املؤطظت"، " الخؤمين على أخطاز غبض الػٍؼ

 . 65، م2005ؤلازىة مىخىعي، نؿىُُىت، صقػت 
 .65هكـ اإلاغحؼ، م 3

4 Maurice Salvatore, le Guide Assurance du Chef D'entreprise, ed Centre de librairie et aris, 1983, P 10-14, Editions techniques Clet,P 
ت،  مبادئ الخؤمين الخجازي و الاحخماعي"،مسخاع مدمىص الهاوس ي، ئبغاهُم غبض الىبي خمىصه، " 5 ، 2003مٌخبت و مُبػت ؤلاقػاع الكىُت، حامػت الاؾٌىضٍع

 .58م
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اصة مػلىماتها غً الُغم اإلاسخلكت التي ًمًٌ  - ًإصي جسهو بػٌ الهُئاث في غملُت الخأمحن ئلى احؿاع زبرتها و ٍػ

 بىاؾُتها جكاصي ألازُاع اإلاسخلكت التي جىاحه ؤلاوؿان.

ًاث الخأمحن بما لضحها مً مػلىماث غً مؿبباث الخُغ و الػىامل اإلاؿاغضة لىنىغه بما جهىم به مً  - ئن قغ

ث و أبدار و ئنضاع اليكغاث و اإلاجالث اإلاخسههت في هظه اإلاجاالث ٌؿاغض اإلاإمً لهم في الخسكُل و صعاؾا

 الخهلُل مً صون اخخماُ ونىع اإلاساَغ و ججىب ونىغها في بػٌ الحاالث.

 ئن غملُت ججمُؼ اإلاساَغ اإلاكدخت و ئحغاء غملُاث جأمُيُت يثحرة لظاث الخُغ ٌؿاغض ئلى صعحت يبحرة في جُبُو -

ت ألاغضاص الٌبحرة و بظلَ هجض أن نؿُا نؿحرا  ل الخؿاعة الٌبحرة ؾحر هظٍغ ٌؿخسضم إلاىاحهت زُغ يبحر أي جدٍى

 اإلاخىنػت و ؾحر اإلاإيضة ئلى زؿاعة نؿحرة مإيضة.

 الفسع الثاوي: عُىب الخؤمين. 

بالخالي قٌأن نض ًهىم بػٌ اإلاإمً لهم بضقؼ غضص مػحن مً ألانؿاٍ صون جدهو الخُغ اإلاإمً مىه و  -

 ألانؿاٍ صقػذ صون مهابل.

ًاث في جدضًض نؿِ مغجكؼ ال ًدىاؾب و صعحت الخُغ اإلاكغوى حؿُُخه مما ًمثل  - نض حؿالي بػٌ الكغ

 غبء يبحر غلى محزاهُت عب ألاؾغة أو اإلايكأة.

ًاث هدُجت ونىع الخُغ اإلاإمً مىه و هظا -  ٌػخمض الػضًض مً اإلاإمً لهم غلى ما ؾُدهل غلُه مً حػٍى

و   التهاون في الهًاء غلى أؾباب ونىع ألازُاع و ؤلاهماُ في مداعبت اهدكاعها ٌؿاغض في ونىع اإلاساَغ

ً يٍل.  ًدهو الخؿاةغ مما ًًغ بكغيت الخأمحن و بالَى

ًاث الخأمحن  - ت في ههل اإلاسههاث الالػم في ئغاصة الخأمحن ئطا ما أغُُذ قغ و ئغاصة الخأمحن الحٍغ

و   ولت ًكىث هظا الخأمحن غلى الضولت قغنت اؾدثماع هظه اإلاسههاث صازلُااخخجاػها ئلى زاعج الض

 1اإلاؿاغضة في غملُت النهىى الانخهاصي للبالص.

ًثحر الخأمحن بػٌ الخدكظاث مً الىاخُت الضًيُت مما ًإصي ئلى ئحجام الٌثحر مً اإلاىاَىحن غً الضزىُ  -

 قُه.

الخأمحن أخُاها بُابؼ اإلاهامغة خُث ًخم صقؼ ألانؿاٍ صون أن ًخدهو الخُغ اإلاإمً مىه، و مً زم  ًدؿم -

 2جٍىن ألانؿاٍ نض صقػذ صون مهابل.

ض مً ألاعباح و التهغب لخؿُُت الخُغ اإلاإمً مىه ئلى نُاؾت  - ًاث الخأمحن بضاقؼ جدهُو اإلاٍؼ جخجه قغ

ن إلاا جهمُه مً قغوٍ حػؿكُت و التزاماث ال ًملَ اإلاإمً مً غهىص الاطؾا وزُهت الخأمحن بهىعة جهغبها

 له خو مىانكتها، و جإصي هظه الكغوٍ في خاالث يثحرة ئلى ئؾهاٍ الٌثحر مً خهىنه.

                                                           
 .59مسخاع مدمىص الهاوس ي، ئبغاهُم غبض الىبي خمىصه، مغحؼ ؾبو طيغه، م 1
 .19مىهىع، مغحؼ ؾبو طيغه، ممدمض خؿحن  2
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 الفصل: خاجمت

، و الظي جٍىن أَغاقه مخٍىهت مً  اإلاإمً له جمغ غملُت الخأمحن بػضة مغاخل ختى جهبذ غهضا ؾاعي اإلاكػُى

و الظي ًضقؼ أنؿاٍ مهابل الحهُى غلى وزُهت جأمحن حؿُي له اإلاساَغ يما نض جٍىن جلَ ألانؿاٍ ؾبُال 

ٌ في خالت  لالصزاع يما هى الحاُ في الخأمحن غلى الحُاة، و ًخمثل الُغف الثاوي في اإلاإمً الظي ًخػهض بضقؼ حػٍى

ٌ، و في ؾالب ألاخُان ًٍىن اإلاإمً له هى جدهو بالًغع أما الثالث قهى اإلاؿخكُض و الظي ًهبٌ  نُمت الخػٍى

، نؿِ و الخُغ اإلاإمً يضه  اإلاؿخكُض ئال في خالت الخأمحن غلى الحُاة، و ًخىقغ غهض الخأمحن غلى مبلـ الخأمحن

الخأمحن و حػهض، و مً زالُ نُامها بيكاَها ًهػب غليها مىاحهت اإلاساَغ الٌبحرة، قخلجأ ئلى ئبغام غهىص ئغاصة 

و جكاصًا لػضم الىقاء بالتزاماتها ججاه اإلاإمً   الخأمحن و الخأمحن اإلاكترى، ختى ال جخأزغ ؾمػتها في الؿىم و مٍاهتها

كها. ظت غلى جدهو جىاػن بحن ئًغاصاتهالهم في خالت جدهو الخُغ اإلاإمً يضه، و حػمل حاهضة للمداق  و مهاٍع



 

 

 

 

 الفصل الثاوي:

مدخل لشركاث 

 الخؤمين
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 :الفصل جمهيد

جللب اإلااظعاث اإلاالُت دوسا هاما في جىػُذ ؤواصش الاظخِشاس و الخِذم الاُخصادي و الاحخماعي في 

ٔان ؿهىسها ؤمشا خخمُا اإلاجخملاث  ٔاث الخإمين بخذي صىس هزه اإلااظعاث التي  الخاصت الحذًثت منها و حلذ شش

لخِىم بمهمت جشوٍج ًٕشة الخإمين الكبت في رلٗ دوس اإلاىـم لظمان الاظخِشاس و بلث الؼمإهِىت و وظُؽ بين 

إلاالي في ؤي دولت جِىم بخدصُل اإلاامً لهم و مخخلٍ اإلااظعاث الاُخصادًت، ًهي حلخبر ؤخذ مٖىهاث الىـام ا

ٔاث الخإمين  ظهم طذ ؤخؼاس ملُىت، خُث جللب شش ين( لحماًتهم و حلٍى ؤُعاغ الخإمين مً اإلاامً لهم )اإلاشتٓر

دوس الىظُؽ في ُبىلها لؤلمىا٘ اإلاِذمت مً ػشي اإلاامً لهم لخلُذ اظدثماسها بذال كنهم، و في النهاًت ًدصل 

لخإمين، و هي كباسة كً ألاُعاغ اإلاخجملت مظاًا بليها بلع اللىائذ و هزه اإلاعخٌُذًً كلى ُُمت ؤو مبلى ا

ت مالُت بين اإلاامً و اإلاامً له.  اللملُت حلبر كً خٓش

ٔاث الخإمين كلى الاُخصاد  ٔاث ؤٓثر ظيخؼَش في هزا الٌصل بلى ببشاص دوس و ؤزش شش و للخلشي كلى هزه الشش

 مً خال٘ مبدثين هما:

: ماهُت ٔاث الخإمين اإلابدث ألا٘و  شش

ٔاث الخإمين في الاُخصاد الىػني  اإلابدث الثاوي: دوس شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                         مدخل لشركات التأمين
 

52 
 

 املبحث ألاول: ماهيت شركاث الخؤمين

ٔاث ٔاث مالُت جِذم خذمت الخإمين إلاً ًؼلبها مِابل ما جخلِاه مً ؤمىا٘ مً اإلاامً لهم،  شش الخإمين هي شش

ٔاث حعخلمل ٔىظُؽ ًِبل ألامىا٘ التي جخمثل في ألاُعاغ التي ًِذمها اإلاامً لهم زم ٌلُذ  و هي ٓزلٗ شش

 اظدثماسها لهم مِابل كائذ.

 املعلب ألاول: مفهوم شركاث الخؤمين

ٔاث الخإمين هزٓش منها:لِذ اخخل  ٌذ الخلاٍسٍ اإلاِذمت لشش

هي وظُؽ ًِبل ألامىا٘ التي جخمثل في ألاُعاغ التي ًِذمها اإلاامً لهم، زم حلُذ اظدثماسها هُابت كنهم  -1

م دًلها و ألاُعاغ  ظاث اإلاخُى مِابل كائذ، و بالخالي ًمٕنها ؤن جدِّ ُذسا مً ألاسباح اإلاخللِت بالخلٍى

 1اإلاؼلىب جدصُلها.

ت ؤو اإلايشإة بخجمُم ألاُعاغ مً اإلاامً  -2 ت تهذي لخدُِّ الشبذ، خُث جِىم هزه الشٓش هي ميشإة ججاٍس

ظاث للمامً لهم  ير ألامىا٘ الالصمت لذًم الخلٍى ت مظمىهت بوشض جًى لهم و اظدثماسها في ؤوحه اظدثماٍس

الخإمُني و جدُِّ سبذ  و اإلاعخٌُذًً كىذ جدِّ اإلاخاػش اإلاامً كليها و حوؼُت هٌِاث مضاولت اليشاغ

 2مىاظب.

ير الخإمين لؤلًشادو  -3 ها الذٓخىس هاؿم ؤخمذ الشمشي كلى ؤنها: ماظعت مالُت جِىم بخًى  ُذ كًش

ظاث اإلاالُت لهزه الجهاث و  اإلاششوكاث مً اإلاخاػش و الخعائش التي ًمًٕ ؤن جخلشض لها بذاًم الخلٍى

ٔاث الخإمين راث ؤهمُت ٓبيرة في ج جمُم اإلاىاسد اإلاالُت مً ؤُعاغ الخإمين، اإلاخظشسة، و حلذ شش

ّ و  ل، و جدِّ ؤسباخها كً ػٍش م التي جٖىن بداحت لخمٍى حعخخذم هزه اإلاىاسد في بُشاض مخخلٍ اإلاشاَس

 3الٌَش بين وشاػها الذائً و اإلاذًً.

ت للخإمين جِذ -4 ٌها بإنها هىق مً اإلااظعاث اإلاالُت التي جماسط دوسا مضدوحا، ًهي شٓش م ٓما ًمًٕ حلٍش

الخذمت الخإمُيُت إلاً ًؼلبها، ٓما ؤنها جِىم بخدصُل ألامىا٘ مً اإلاامً لهم في شٖل ؤُعاغ لخلُذ 

 4اظدثماسها في مِابل جدُِّ كىائذه.

ع كً  -5 ت الخإمين هي الؼشي ألا٘و في كِذ الخإمين و الزي ًخلهذ بذًم مبلى ؤو ُُمت الخلٍى بن شٓش

ُعؽ الخإمين الىخُذ ؤو مجمىكت ألاُعاغ و التي جذًم في الخعائش اإلاادًت اإلادِِت، مِابل خصىله كلى 

 1شٖل مىخـم و التي جِل في مجمىكها وعبُا كً مبلى الخإمين اإلاِشس.

                                                           
ت،  "أصواق املال"،كبذ الوٌاس خىٌي،  1  .127، ص2222الذاس الجاملُت، ؤلاظٕىذٍس
 .86، ص1986داس النهظت اللشبُت، بيروث،  ، "محاصبت امليشآث املاليت"،ؤخمذ هىس، ؤخمذ بعُىوي شحاجت 2
ف"،هاؿم مدمذ الشمشي، 3 ت داس الٕخب،  " الىلود و املصاٍر  .161، ص1995مذًٍش
ت، "ادارة ألاصواق و امليشآث املاليتمىير ببشاهُم هىُذي،  4  . 397، ص1999"، جىصَم ميشإة اإلالاسي، ؤلاظٕىذٍس



 الفصل الثاني                                                                         مدخل لشركات التأمين
 

52 
 

 املعلب الثاوي: أهواع شركاث الخؤمين

ٔاث الخإمين بلى كذة ؤهىاق و هدً اكخمذها جِعُمها بلى:  ًمًٕ جِعُم شش

ٔاث ال : ألاشٖا٘ الِاهىهُت لشش  خإمينالٌشق ألا٘و

ِا لهزا الشٖل بلى: ٔاث الخإمين ًو  جصىٍ شش

ٔاث ألاظهم في ًذ خملت ألاظهم اللادًت،  شركاث املضاهمت: -1 ٔاث اإلاعاهمت ؤو شش جٖىن اإلالُٕت في شش

ت  ٍ ؤمىسها، و ًظم الخؼت الخإمُيُت و الاظدثماٍس ت و جصٍش الزًً ًخخاسون مجلغ ؤلاداسة الزي ًخىلى حعُير الشٓش

ت و ٌششي كلى ت  للشٓش جىٌُزها، و للمعاهمين الحّ في الشبذ الصافي الزي جدِِه خُث جِىم هزه الشٓش

ٔاث ًخميز  ىق اإلاخاػش اإلاامً منها، ؤن هزا الىىق مً الشش ظاث الالصمت كىذ ُو بدماًت اإلاامً لهم و دًم الخلٍى

 2بٕبر سؤط مالها و هزا ساحم لللذد الٕبير مً اإلاعاهمين.

ٔا شركاث الصىادًم: -2 ٔاث الاظدثماس، ًهي ال جصذس ؤظهما، بر جدل هزه الشش ث حشبه بلى خذ ٓبير شش

ل لخبراء مخخصصين في مجا٘ الخإمين، خُث ؤن كائذاث  مدلها وزائّ الخإمين اإلإخدب ًيها، ؤما بداستها ًخٔى

ٔاث اإلاعاهمت.  3اظدثماسها لها جإزير ٓبير ًهي حوؼي اسجٌاق جٖلٌت الخإمين مِاسهت بشش

ًِصذ بها الجملُت اإلاالٌت مً ؤشخاص ججملهم سوابؽ اإلاهىت الىاخذة، ؤو  يت:الجمػياث الخػاوه -3

ٌلملىن لذي مشول واخذ، و هزه الجملُاث جِىم كلى ؤظاط ًٕشة الخلاون بين حماكت مً الىاط جشبؼهم 

ّ ُُمت اشتراْ ٔل كظى اإلادذد  سابؼت واخذة، بر ؤنها جيشإ بشؤظما٘ هير مدذود، و جدذد معاولُت ٔل كظى ًو

 4و اإلاؼلىب ظذاده.

ًمًٕ للحٖىماث ؤن جخذخل لخوؼُت ؤخؼاس الحشب و الضال٘ص و البرآين، ًخِىم الذولت  الحكومت كمئمً: -4

بذوس اإلاامً بر جِىم بذوسها الخإمُني بىٌعها ؤو بةظىاد هزا اللمل إلخذي هُئاث الخإمين ألاخشي و الهذي هى 

5بصالح احخماعي، و جىصَم اإلاذاخل بلذالت و خماًت ألاًشاد مً العجض و الٌِش.

                                                                                                                                                                                           
 .76خمىدة، مشحم ظبّ رٓشه، صمخخاس مدمذ الهاوس ي، ببشاهُم كبذ الىبي  1
 .426-425مىير ببشاهُم هىُذي، مشحم ظبّ رٓشه، ص ص  2
 .127خىٌي كبذ الوٌاس، مشحم ظبّ رٓشه، ص  3
 .5، ص1994داس النهظت اللشبُت، بيروث،  "محاصبت شركاث الخؤمين"،خيرث طٍُ،  4
 .86مدمذ مخخاس الهاوس ي، ببشاهُم كبذ الىبي خمىدة، مشحم ظبّ رٓشه، ص 5
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 ع الثاوي: ألاشكال الفىيت لشركاث الخؤمين:الفر 

ِا للشٖل الٌني بلى: ٔاث الخإمين ًو  جىِعم شش

ٔاث الخإمين كلى الحُاة ؤخذ مٖىهاث الىـام اإلاالي في ؤي دولت ًهي  شركاث الخؤمين غلى الحياة: -1 جمثل شش

إمين لحماًتهم طذ بمثابت وظُؽ مالي جِىم بخدصُل ؤُعاغ الخإمين مً اإلاامً لهم و هم ؤصحاب وزائّ الخ

ٔاث بةُشاض هزه اإلابالى  ذ جِىم هزه الشش اة ؤو العجض ؤو الشُخىخت، و في هٌغ الُى اإلاخاػش الىاشئت كً الًى

بلى ماظعاث ألاكما٘ ألاخشي اللاملت في اإلاجخمم، ٓما ُذ جِىم بةُشاض حضء مً هزه ألامىا٘ للمامً لهم 

ٔا ث الخإمين كلى الحُاة جِىم بخجمُم ألامىا٘ مً خال٘ بظمان ؤُعاغ الخإمين اإلاذًىكت و مً زم ًةن شش

 1ؤُعاغ الخإمين و بكادة ضخها بلى ظَى سؤط اإلاا٘.

ٔاث التي جِذم مخخلٍ ؤهىاق الخإمين  شركاث الخؤمين الػام: -2 ٔاًت الشش ٔاث الخإمين اللام  كادة ما ًِصذ بشش

خإمين كلى اإلامخلٖاث و اإلاعاولُت اإلاذهُت اللام كذا الخإمين كلى الحُاة، و هٕزا ًىدصش الخإمين اللام في ال

ت، و جإمين الىِل بإهىاكه ٌوؼي ألاخؼاس  ّ و العُش اججاه الوير، و كادة ما ٌلؼي جإمين اإلامخلٖاث ؤخؼاس الحٍش

التي جخلشض لها البظاكت اإلاصحىهت ؤما وزائّ اإلاعاولُت اإلاذهُت اججاه الوير، و كادة ما ٌلؼي جإمين اإلامخلٖاث 

ت، و جإمين الىِل بإهىاكه ٌوؼي ألاخؼاس التي جخلشض لها البظاكت اإلاصحىهت ؤما وزائّ ؤخؼاس الحش  ٍّ و العُش

ع كً الخعائش  اإلاعاولُت اإلاذهُت ًمً ؤمثلتها الخإمين طذ خىادر العُاساث، خُث ًذًم مبلى الخإمين للخلٍى

 2التي لحِذ بالوير ؤو ممخلٖاتهم.

ٔاث الخإمين ؤن جِىم كملُاث الخ شركاث اغادة الخؤمين: -3 إمين كلى ًٕشة جىصَم اإلاخاػش و ُذ ًؼلب مً شش

ت الخإمين باالخخٌاؾ لىٌعها بجضء مىاظب مً اللملُاث التي  ذ كلى ػاُتها ًخِىم  شٓش جامً للمالئها بما ًٍض

ٔاث جإمين ؤخشي و بالخالي جىصق الخؼش كلى كذة مامىين ت ؤو كذة شش      جخلاُذ كليها، زم جد٘ى الباقي بلى شٓش

ت التي 3و ًؼلّ كلى هزه اللملُت بةكادة الخإمين ت الخإمين ألاولى باإلاامً اإلاباشش بِىما جلِب الشٓش ، حعمى شٓش

ٔاث  ت بكادة الخإمين، و ًالخف ؤن كملُت بكادة الخإمين هي كملُت داخلُت بين شش ؤكُذ لذيها الخإمين بشٓش

ع بلى اإلاامً له، ختى و لى لم الخإمين ال دخل للمامً له بها، و لزلٗ ًةن اإلاامً  اإلاباشش ًلتزم بذًم حلٍى

ت اإلاخىا٘ص لها كلى ُُمت هصُبها في الخؼش الزي ُبلذ الخإمين كلُه، و رلٗ  ًدصل اإلاامً اإلاباشش مً الشٓش

ا في كِذ بكادة الخإمين.  4ألن اإلاامً له ال ًذخل ػًش

                                                           
ا ُص 1 ت،  ، "أصواق املال"،سظمُت ٍُش  .186، ص1999الذاس الجاملُت، ؤلاظٕىذٍس
 .425مىير ببشاهُم هىُذي، مشحم ظبّ رٓشه، ص 2
اُص، مشحم ظبّ رٓشه، ص 3  .148سظمُت ٍُش
 .148هٌغ اإلاشحم، ص 4
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الي ػَش بحشاء الخإمين و باخخالي هىق و في ألاخير وعخيخج ؤن الشٖل الزي ًخخزه اإلاامً ًخخلٍ باخخ

ٔاث الخإمين كلى الحُاة هي ألآثر ًلالُت ألنها حلبر كً الادخاس.  الخإمين، و حلخبر شش

 املعلب الثالث: وظائف شركاث الخؤمين

ٔاث الخإمين ًُما ًلي:  جخجلى وؿائٍ شش

ت الِعؽ الىاحب دًله مً اإلاامً هـير  الدضػير: -1 الخؼش الىاحب جإمين  تهخم وؿٌُت الدعلير بملًش

طذه و بالخالي هزه الىؿٌُت جظم ظلش لٖل هىق مً ؤهىاق الخإمُىاث اإلاخخلٌت ًدىاظب مم دسحت و اخخما٘ 

جدِّ الخؼش، و مبلى الخإمين  و الـشوي اإلادُؼت بالص يء ؤو الخؼش اإلاامً طذه خُث ًِىم بذساظت 

ُاث و ألامشاض و الحى  ادر بىاءا كلى هزه اإلاللىماث و باإلطاًت بلى ؤلاخصائُاث الخاصت بالىالداث و الًى

اإلاللىماث التي جِىم بخجمُلها مً ماظعاث سظمُت و خاصت جِىم بخدذًذ و اخدعاب ؤظلاس الخإمُىاث 

ٔاًُا لخوؼُت الخؼش اإلاامً طذه و ؤن ًذًش بلع الشبذ مً وساءه.  1اإلاخخلٌت و ًجب ؤن ًٖىن ظلش الخإمين 

ت تهخم هزه الىؿٌُت ب الاكخخاب: -2 ب ػالبي الخإمين بمىحب العُاظت التي جدذدها شٓش اخخُاس و جبٍى

الخإمين بما ًدِّ ؤهذاًها و هاًاتها، و يهذي الآخخاب بلى ججمُم مدٌـت ًشكُت مً وزائّ الخإمين اإلاخخلٌت، 

م ؤن ًيخج كنها خعائش، ت مً خال٘ هزه الىؿٌُت بِب٘ى ػلباث بصذاس الىزائّ اإلاخُى و  و بزلٗ جِىم الشٓش

ت، و ُذ جٖىن هزه  ت بىطم ظُاظت واضحت لالٓخخاب جخماش ى مم هاًاث الشٓش جِىم ؤلاداسة الللُا بالشٓش

العُاظت الحص٘ى كلى كذد ٓبير مً كِىد الخإمين اإلاخخلٌت و التي حلؼي ؤسباح ُلُلت ؤو الحص٘ى كلى كذد 

 ُلُل مً كِىد الخإمين و التي حلؼي ؤسباخا ٓبيرة.

ت الخإمين كً اإلاللىماث الالصمت للملُت الآخخاب مً مصادس كذًذة ؤهمها: ػلب الخإمين     و جدصل شٓش

ض اإلاالي، الٌدىصاث الؼبُت في خالت الخإمين كلى  ٔاإلآش ت لالظخلالم كً مصادس خاسحُت  ش مىذوب الشٓش جٍِش

 2الحُاة ؤو اإلاشض.

ٔاث الخإمين   و التي ٌلني ؤلاهخاج ٔل ما ًخللّ باإلابُلاث و ا إلاهخاج: -3 ُِت التي جِىم بها شش ليشاػاث الدعٍى

ٔاث اإلاخخصت في جإمين اإلامخلٖاث و اإلاعاولُت جىحذ  جخمثل في الخذمت الخإمُيُت، ًللى ظبُل اإلاثا٘ في الشش

ّ جدخىي كلى مىؿٌين كادًين باإلطاًت بلى مىؿٌين ًىُين كلى دسحت كالُت مً الخبرة في مجاالث  دوائش حعٍى

ٔاث الخإمين كامت الخإم ين اإلاخخلٌت، خُث ًِىمىن مثال بششح بشهامج جإمين حذًذ للمامً لهم، ٓما جِىم شش

ّ و جُُِم الذوس الزي جدخله في ظَى  ش ًلعٌت الدعٍى ُِت ٓخؼٍى بمجمىكت واظلت مً اليشاػاث الدعٍى

ش بشامج جإمُي لت ألاحل، ٓما جِىم بخؼٍى ُت حذًذة لخلبُت خاحاث الخإمين، و وطم خؼؽ لئلهخاج ُصيرة و ػٍى

                                                           
 .158-157ص .، ص2227ليشش و الخىصَم، ألاسدن، داس خامذ ل "ادارة الخعر و الخؤمين"،ؤظامت كضمي ظالم،  1
 .158-157ؤظامت كضمي ظالم، مشحم ظبّ رٓشه، ص  2
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ّ باإلطاًت بلى بكالن كً الىظائل  ت و وطم اظتراجُجُاث حذًذة للدعٍى اإلاعتهلٕين و اإلااظعاث الخجاٍس

 1الخإمُيُت الجذًذة مً وظائل ؤلاكالم اإلاخخلٌت.

ل: -4 ٔىن ؤُعاغ الخإمين جم ججمُلها في بذاًت اللملُت الخإمُيُت ًةهه ظِخىاًش لذي  الاصدثمار و الخمٍو

ل بشمتها في جإمُىاث الحُاة بر ؤن ش ت الخإمين مبالى ضخمت ًمًٕ اظدثماسها، جشد ؤهمُت الاظدثماس و الخمٍى ٓش

ير  ٔاًُت و طماها ؤُٓذا لحملت وزائّ الخإمين و لٕثاًت العُىلت و طشوسة جًى ت ؤن جدِّ ؤسباخا  كلى الشٓش

 2الظماهاث الٖاًُت.

حضء مً الخؼش بلى حهت ؤخشي اُذس كلى جدمل هزا الخؼش و  و ًِصذ بةكادة الخإمين هِل اغادة الخؤمين: -5

ٔاث بكادة الخإمين، و كِذ بكادة الخإمين هى كِذ ٌشبه كِذ الخإمين، بال ؤن  هالبا ما جٖىن هزه الجهت هي شش

 3ؤػشاًه جٖىن مخخلٌت.

لي: -6 ّ خذماتها الخإمُيُت و  ادارة اليشاط الدضٍو ٔاث الخإمين ُىىاث مخلذدة لدعٍى منها  حلخمذ شش

ٔاث الخإمين ألاخشي و  ّ مً خال٘ شش الء و اإلاىخجىن و ٓزلٗ اكخماد ؤظلىب الدعٍى ّ اإلاباشش و الٓى الدعٍى

ّ الىاجج للخذمت الخإمُيُت بهما ٌشخمل كلى جِذًم حشُٕالث مخىىكت و حزابت لىزائّ الخإمين و  الدعٍى

  4الىص٘ى بلى الضبائً اإلادخملين بإُل جٖلٌت ممٕىت.

ًشجبؽ ُعؽ الخإمين اسجباػا وزُِا بلمل الخبير اإلاخخصص في جِذًش  احخماالث الخعر:أوشعت جحدًد  -7

ىق اإلاخاػش  خُت إلالذالث ُو ىق ألاخؼاس التي ٌوؼيها الخإمين و ٌلخمذ في رلٗ كلى الذساظت الخاٍس اخخماالث ُو

له مً مخويراث ًٖىن لها جإزير في بخذار حوُي ر في جلٗ اإلالذالث اإلاامً طذها و رلٗ بلى حاهب ما ًخم جُى

 معخِبال.

: و جمثل بداسة كىاصش مىحذاتها و مٖىهاث مدٌـت اظدثماساتها ؤي ادارة املوحوداث و مصادر ألاموال -8

اإلاجاالث التي ًخم بها جىؿٍُ ألامىا٘، و ٓزلٗ دساظت و جدلُل مصادس ألامىا٘ مً خُث ٔلٌتها و مٖىهاتها و 

ش ًيها.   5اإلاشوهت التي جخًى

ش  املحاصبت: -9 ُعم اإلاداظبت معاو٘ كً كملُاث اإلاداظبت اإلاالُت ألي مامً، و ٌلذ اإلاداظب الخِاٍس

ت، و ًخدبم ؤزش مالًين الذوالساث التي  اإلاالُت و ًىضح اإلايزاهُاث بالخٌصُل، و ًدلل اللملُاث اإلاالُت في الشٓش

ش الذوسٍت بالخ ت همىرحُت ٔل كام، و ًخم بكذاد الخِاٍس لامل مم دخل الِعؽ، جخشج ؤو جذخل ألي شٓش

 6مصشوًاث الدشوُل، و اإلاؼالباث و دخل الاظدثماس و ٔىبىهاث خاملي الىزائّ.

                                                           
ذ مىير بصُني،  1 ت لليشش و الخىصَم، ألاسدن،  "ادارة الخؤمين و الخعر"،ًٍض  .72، ص 2226داس ٓىىص اإلالًش
ُّ اإلاصشي،  2  .92، ص2229، داس صهشان لليشش و الخىصَم "الخؤمين و ادارة الخعر"،مدمذ ًس
 .163ؤظامت كضمي ظالم، شِيري هىسي مىس ى، مشحم ظبّ رٓشه، ص 3
ذ كبذ الشخمً الذوسي، مشحم ظبّ رٓشه، ص ص 4  .195-194ًالح خعً الحعُني، مٍا
 .195هٌغ اإلاشحم، ص 5
ُّ البلُِني، ببشاهُم مدمذ مهذي،  6 خ لليشش، "مبادئ ادارة الخعر و الخؤمين"مدمذ جًى  .819-818ص .، ص2226، داس اإلاٍش
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ًٌي الخإمين كلى الحُاة، ٌعخخذم الحاملىن في الآخخاب اإلاِذم و الخخؼُؽ للخصشي  اللاهوهيت:  -12

 ا للجمهىس.باألمالْ و ًظم ؤًظا الحاملىن الصُاهت الِاهىهُت و ششوغ الىزُِت الجذًذة ُبل بُله

الخدٕم في الخعاسة هى حضء مهم في بداسة الخؼش، و ًِذم مامىى  خدماث الخحكم في الخضارة: -11

اإلامخلٖاث و اإلاعاولُت همىرج خذماث كذًذة للخدٕم في الخعاسة، و حشمل هزه الخذماث بسشاداث هـام 

 اإلاهىُت...الخ.ؤلاهزاس اإلابٕش، هـام الششاشاث الخلِائُت، مىم الىيران، و ألامان و الصحت 

ّ ؤلاظشاق  حشغيل البياهاث: -12 لِذ اخذر اظخخذام الحعاب آلالي زىسة في صىاكت الخإمين، و رلٗ كً ػٍش

 في صىاكت الخإمين.

 

 املبحث الثاوي: دور شركاث الخؤمين في الاكخصاد الوظني

ت الخإمين بلى حاهب اإلاصلحت الٌشدًت اإلاصلحت اللامت و رلٗ مً خال٘ ٓعب ألا  ًشاد الؼمإهِىت جشاعي شٓش

ت الاُخصاد الىػني و بالخالي جصبذ كامل بهخاج و رلٗ مً  ت الخإمين حلمل كلى جٍِى بطاًت بلى رلٗ ًةن شٓش

 خال٘ اإلاداًـت كلى وظائل ؤلاهخاج ألاخشي و بالخالي كلى اإلاشدودًت الاُخصادًت.

ت الخإمين في الاُخصاد دوسا دًىامُُٕا رلٗ مً خال٘ جِذًم الظما هاث لشؤط اإلاا٘ و اللمل جللب شٓش

ٔاهذ حضئُت ؤو ٔلُت. ع كما ُذ ًخلشض له مً خعاسة ظىاء  ير ٌٓالت الخلٍى تها بخًى  الظخمشاٍس

 املعلب ألاول: الدور الاكخصادي و الاحخماعي لشركت الخؤمين:

ير كىامل ألاما ّ جًى ت الخإمين دوس كـُم في جدُِّ الاظخِشاس الاحخماعي ألًشاد اإلاجخمم كً ػٍش و  نلشٓش

ع اإلاعخإمً كما ًصِبه مً  الاػمئىان، و الاظخِشاس الاحخماعي هى خصُلت الاظخِشاس الاُخصادي الىاجج كً حلٍى

 ؤطشاس و ًمًٕ جدذًذ ؤهمُت الخإمين مً خال٘ اللىاصش الخالُت:

 الفرع ألاول: الدور الاكخصادي: ٌػمل الخؤمين غلى الخىميت الاكخصادًت مً خالل:

ل املشروغاث  -1 ٌلمل الخإمين كلى ججمُم ٓخلت ملخبرة مً ألامىا٘ بىاظؼت الاخخُاػاث التي  الاكخصادًت:جمٍو

ذ كً جٖلٌت الحماًت الخإمُيُت في العىىاث ألاولى ًخلجإ  ِت الِعؽ اإلادعاوي و الزي ًٍض جيشإ هدُجت بجباق ػٍش

ٔاث الخإمين بلى اخخجاص الجضء الضائذ في العىىاث ألاولى و اظدثماسه لعذ الع  1جض في العىىاث ألاخيرة.شش

وحىد الخإمين ٌصجم كلى الُِام باإلاششوكاث اإلاخخلٌت  حشجيؼ الليام باملشروغاث الاكخصادًت املخخلفت: -2

خُث لم ٌلذ هىاْ مجا٘ للتردد في بوشاء هزه اإلاششوكاث بعبب الخىي مً طُاق ألامىا٘ اإلاعدثمشة ًيها 

ت.هدُجت جدِّ الٕثير مً ألاخؼاس البدخت مثل الحٍش  1ّ و العُش
                                                           

 . 114، ص2229كُذ ؤخمذ ؤبى بٕش، ولُذ بظماكُل العٌُى،داس الُاصووي الللمُت لليشش و الخىصَم، ألاسدن،  1
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ت مخلذدة ًمًٕ ؤن جدِّ  جوفير املوارد املاليت: -3 ير اإلاىاد اإلاالُت ألوشؼت اظدثماٍس ت الخإمين كلى جًى حلمل شٓش

خ  لت بين ججمُم ؤُعاغ الخإمين بلى جاٍس ت، خُث جملٗ ًترة صمىُت ُذ جٖىن ػٍى مً خاللها كىائذ مجٍض

ظاث ؤو الذًلاث اإلاع ت، و هزه الٌترة الضمىُت جمثل ًشصت اظخدِاَ مبلى الخإمين ؤي الخلٍى خدِت كلى الشٓش

ٔاث كلى مىذ  ت لٖي جىؿٍ هزه الحصُلت مً ألاُعاغ في ششاء ألاوساَ اإلاالُت و ٓزلٗ ُذسة هزه الشش للشٓش

ل ؤوشؼتهم.  2ُشوض لؤلًشاد و اإلايشأث لخمٍى

ادة الكفاءة إلاهخاحيت: -4 ٔاث الخإمين بالحٌاؾ كلى خُاة ألاًشاد ؤلاه ٍز ً مما جِىم شش خاحُت و طمانها لآلخٍش

ٔاًت الِؼاكاث الاُخصادًت و هزا بذوسه  ًادي بلى بث الؼمإهِىت في هٌىط ؤصحاب ألاكما٘ و اللاملين في 

ادة الٌٕاءة ؤلاهخاحُت لذي سحا٘ ألاكما٘ و اللاملين و بالخالي اظخِشاس اإلاششوكاث.   3ًادي بلى ٍص

ً رإوش ألاموال: -5 ٔاث الخإمين وك جكٍو اءا هماما مً ؤوكُت الادخاس الِذًمت هدُجت ججمُلها سصُذا حلخبر شش

ٔاث التي ًِىم بعذادها اإلاامً لهم و حعخخذم هزه ألامىا٘ في  ضخما مً مجمىق ألاُعاغ و الاشترا

ظاث في اإلاعخِبل. لت( لخخمًٕ مً دًم الخلٍى   4الاظدثماساث )ُصيرة و ػٍى

ت حفظ الثروة املضخغلت: -6 ع اإلاامً له برا جظشس مصىله مثال  ًخم رلٗ مً خال٘ ُُام شٓش الخإمين بخلٍى

م ؤو ختى خال٘  ت الخإمين ُذ جِذم الىصح و اإلاشىسة بلى الجهاث التي جؼلبها ظىاء ُبل جىٌُز هزه اإلاشاَس شٓش

ت الخإمين ؤن جضود ألاًشاد و الهُئاث مً خال٘ خبرتها بهزا اإلاجا٘:  م ًبةمٖان شٓش  بداسة هزه اإلاشاَس

ّ.بإًظل اإلاىاد ؤلا -  وشائُت اإلاِاومت لخؼش الحٍش

 الخخؼُؽ ألامثل إلايشأث مصىم ما. -

 5ؤظباب بصاباث اللمل في ُؼاق صىاعي ؤو ججاسي ما و ٍُٓ ًمًٕ جٌاديها...الخ. -

 

ٔاث الخإمين بذوس ممازل للذوس الزي جِىم به اإلايشأث اإلاالُت ألاخشي  جىميت و حشجيؼ الادخار: -7 جِىم شش

ت، و هل وزُِت الخإمين إلاذي الحُاة خير مثا٘ كلى رلٗ، خُث ًبِى اإلاامً له ًذًم ؤُعاغ  ٔاإلاصاسي الخجاٍس

اة، بلذما ًدصل اإلاعخٌُذ كلى مبلى الخإمين اإلادذد في الىزُِت و برا ما خ ذ الخإمين ختى الًى اة في ُو ذر الًى

اة في  اة، ؤما برا خذزذ الًى ت الخإمين، خُيئز ًصبذ الخإمين في خُِِت ؤمشه جإمين طذ الًى لخه شٓش مبٕش إلاا جُى

ت، كىذئز ًصبذ الخإمين هىق مً الاظدثماس ؤٓثر مً ٔىهه هىكا مً الخإمين. لخه الشٓش خ الزي جُى  6الخاٍس

                                                                                                                                                                                           
 .113هٌغ اإلاشحم، ص 1
ذ كبذ الشخمً،  2  .192ص "ادارة الخعر و الخؤمين"،ًالح خعً الحعُني، مٍا
ل و ادارة املئصضاث كبذ الىهاب ًىظٍ ؤخمذ،  3  .198، ص2228داس الحامذ لليشش و الخىصَم، كمان، ألاسدن،  املاليت"،"الخمٍو
 .198هٌغ اإلاشحم، ص 4
 .92ؤظامت كضمي ظالم، شِيري هىسي مىس ى، مشحم ظبّ رٓشه، ص 5
 .191-192ص .ٍذ كبذ الشخمً، مشحم ظبّ رٓشه، صًالح خعً الحعُني، ما  6
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ادة ًمثل الائخمان في كصشها ا جدغيم الائخمان:  -8 لحالي كصب الحُاة الاُخصادًت، ًاالسجٌاق في ألاظلاس و ٍص

مخؼلباث الٌشد و ؿهىس الٕثير مً العلم اإلالمشة الٌلالُت الثمً، اوحب كلى البائم في خاالث ٓثيرة ؤن ًِذم 

ظللخه في هـير حضء طئُل مً الثمً ًِؽ و جِعُؽ الباقي، و خصىله كلى معخدِاجه ُائمت كلى مِذسة 

ٍ بذوسها كلى اظخِشاسه في الحص٘ى كلى دخله، و ًِذم جإمين الائخمان خذمت اإلاشتري ك لى الذًم و التي جخُى

ٔاملت.   1حلُلت للمِشطين و البائلين بالخِعُؽ و رلٗ مً خال٘ طمان خصىلهم كلى معخدِاتهم 

 الفرع الثاوي: الدور الاحخماعي:

بث الشلىس باألمان و الؼمإهِىت في هٌىط اإلاامً لهم و  الخإمين ٌعاهم بِذس ٓبير في جوفير ألامان و العمؤهيىت: -1

ّ جِلُل الشلىس بالخىي لذيهم ًالخإمين ًِذم الحماًت للمامً لهم طذ ألاخؼاس التي جصُبهم في  رلٗ كً ػٍش

ّ الخإمُىاث الاحخماكُت ؤو  ت كً ػٍش ؤشخاصهم ؤو ممخلٖاتهم ؤو معاولُاتهم اإلاذهُت ظىاء بصىسة بحباٍس

ّ الخإمُىاث الخاصت.بصىسة اخخُاٍس  2ت كً ػٍش

ٔاث الخإمين ؤخذ الِؼاكاث الاُخصادًت الهامت التي حعخِؼب كذد ٓبير مً ألاًذي  خلم فرص غمل: -2 جمثل شش

ذ مً ؤلاهخاج.   3اللاملت و مً زم جِلل مً البؼالت و جٍض

اللملُت إلاىاحهت : جِذم هـم الخإمُىاث الاحخماكُت الىظُلت جلدًم الحلول لبػض املشاكل الاحخماغيت -3

اة ؤو الخِاكذ، و لم ًًٕ جذخل الحٖىماث  الخعائش اإلاالُت اإلاترجبت كلى اهِؼاق الذخل هدُجت العجض ؤو الًى

ا بال اكتراًا بإًظلُت هـام الخإمين لحل جلٗ اإلاشأل الاحخماكُت  لوشض الخإمين الاحخماعي و حلله بحباٍس

اوي اللظلي ؤو الزهني و الزي ًمثل اإلاصذس ألاظاس ي للذخل اإلاخللِت بٌِذ الذخل الىاجج كً اإلاجهىد الجعم

لذي ٓثير مً ألاًشاد، و في مجا٘ اإلاعاولُت اإلاذهُت ًِذم هـام الخإمين ؤًظل وظُلت لظمان خص٘ى اإلاخظشس 

ع اإلاعخدّ له.   4كلى الخلٍى

ت الخإمين اغداد الدراصاث و ألابحاث: -4 ىق الخؼش ؤن شٓش بدٕم خبرتها  يهذي جِلُل الخعائش و جدُِّ ُو

ش لها  ٔاث ألاخشي في العَى اإلادلي و ألاظىاَ اللاإلاُت ًخًى الخاصت في مىاحهت ألاخؼاس و بدٕم اجصالها بالشش

ت و الخبرة ًمٕنها مً جِذًم الذساظاث و ؤلاخصائُاث التي جٌُذ حمهىس اإلاامً لهم  سصُذ هائل مً اإلالًش

 5لى خذودها الذهُا.للخلشي كلى ؤهجح الىظائل إلاىم ؤو جِلُل الخعائش ب

                                                           
 .16رٓشه، صكبذ ؤخمذ ؤبى بٕش، ولُذ بظماكُل العٌُى، مشحم ظبّ  1
 .197كبذ الىهاب ًىظٍ ؤخمذ، مشحم ظبّ رٓشه، ص 2
 .198هٌغ اإلاشحم، ص  3
 .117كُذ ؤخمذ ؤبى بٕش، ولُذ بظماكُل العٌُى، مشحم ظبّ رٓشه، ص 4
 .78مخخاس مدمىد الهاوس ي، مشحم ظبّ رٓشه، ص  5
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و  ٌلخبر الخإمين كامال هاما حلخمذ كلُه الذولت مً خماًت ألاًشاد ًُما ُذ ًخلشطىن له مً ؤخؼاس ؤلاشلاكاث -5

الحشوب و الضال٘ص و الٌُظاهاث و ألاكاصير ًهي ٔلها ػَش جإمين جخىالها الذولت هٌعها و جللب دوس احخماعي 

ع مثل هزه ألاخؼاس.  كـُم في الخلٍى

 املعلب الثاوي: دور املخغيراث الاكخصادًت ألاخرى لشركاث الخؤمين

ت الخإمين دوسا ٓبيرا في الخإزير كلى اإلاخويراث الاُخصادًت و رلٗ مً خال٘:  1جللب شٓش

 ميزان املدفوغاث: -أوال

جخم خال٘ ميزان اإلاذًىكاث لبلذ ما، هى كباسة كً ٓشٍ مداظبي لجمُم اإلالامالث الاُخصادًت و اإلاالُت التي 

ض اإلاالي لهزا البلذ،  ًترة ملُىت بين اإلاُِمين و هير اإلاُِمين ًهى ٌلمل ؤظاظا كلى ببالن العلؼاث كً وطلُت اإلآش

ا، بِىما برا سجل خلل ما ؤو عجضا ًةن هزا  ٔان مخىاٍص ًبزلٗ ٌلضص ُُمت اللملت الىػىُت بين اللمالث ألاحىبُت برا 

 ٌعاهم في بطلاي اللملُت اإلادلُت.

ت سئوط ألامىا٘ و حسجل ًُه كملُاث ًم ثل الخإمين بىذا مً بىىد ميزان اإلاذًىكاث و بالخدذًذ في ميزان خٓش

 مخلذدة هزٓش منها:

ٔاث الخإمين في  - ٔاث الىػىُت بمىحب الاجٌاُُاث اإلابرمت مم شش ؤُعاغ بكادة الخإمين التي جدىلها الشش

 الخاسج.

ٔاث الخ -  إمين. كىذ حعُير مدٌـت ألاص٘ى اإلاالُت لشش

ٔاث بكادة الخإمين في الخاسج. -  اللملُاث اإلاشجبؼت باظدثماساث مباششة جِىم بها شش

ٔاث ألاحىبُت في العَى اإلادلُت و التي جىدعب بلى مشآض  - ل اخخُاػي الخإمين الىاجج كً ًشوق الشش جدٍى

 سئِعُت في الخاسج.

الصلبت لذي اإلاِبلين كليها )ملُذي جيخج كً كملُت جصذًش بكادة الخإمين اسجٌاق اإلاىحىداث مً اللملت 

ت اإلاخظشسًٍ بلى جخٌُع مىحىداتهم مً اللملت الصلبت، و بن  الخإمين بلى الخاسج( و باللٕغ جادي كملُت حعٍى

جإزير الخإمين في ميزان اإلاذًىكاث ًشجبؽ بشصُذ اللملُاث الخإمُيُت، الزي ًمثل الٌَش بين ألامىا٘ الىاسدة و 

ُشاس جخٌُع اللملت لبلذ ما في مُذان الخإمين بلى اسجٌاق خصُلت اإلاِبىطاث الىاججت كً  ألامىا٘ الصادسة، ًادي

 كملُاث الخإمين اإلاصذسة هدى الخاسج مً حهت و مً حهت ؤخشي، ًادي بلى حعشب سئوط ألامىا٘ بلى الخاسج.

                                                           
سظالت ماحعخير، ٔلُت  الخؤمين في الجسائر في ظل إلاصالحاث الاكخصادًت"،"دور وشاط الخؤمين في الخىميت الاكخصادًت، دراصت لحالت اُعام هىا٘،  1

 15، ص2221الاُخصاد و كلىم الدعُير، حاملت الجضائش، 
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م مً و مً ؤلاحشاءاث التي جلجإ بليها الذولت في هزه الحالت ًشض ُُىد كلى هُئاث الخإمين  ٔالًش اإلادلُت )

ٍ هجاح مثل هزا ؤلاحشاء كلى وحىد ظَى جإمين وػىُت  ٔاث( لًٕ في اإلاِابل ًخُى وعبت الاخخٌاؾ لذي هزه الشش

مخؼىسة إلكادة اظدثماس ؤمىالها في الذاخل و بصٌت كامت ًدىاظب حجم الخذًّ الؼبُعي لؤلمىا٘ بلى الخاسج 

 دلُت.جىاظبا كٕعُا مم دسحت همى صىاكت الخإمين اإلا

 1ثاهيا: الخضخم

ادة ٓمُت الىِىد اإلاخذاولت و  ًللب الخإمين دوسا مهما في الحذ مً خلّ الظوىغ الخطخمُت التي حعببها ٍص

 هلخص رلٗ في هِؼخين:

ٔاهذ ظدىٌّ كلى ظلم و خذماث اظتهالُٓت. -  ًادي ؤلاُبا٘ كلى ػلب الخإمين خخما بلى حجض ؤمىا٘ 

ادة - و  حجم اللشض مً العلم و الخذماث التي جىاصي اسجٌاق حجم الؼلب بن مً وظائل الخدٕم و الخطخم ٍص

ذ مً  م مىخجت، مما ًٍض ير خصُلت ملخبرة مً اإلاىاسد اإلاالُت لُلاد اظدثماسها في مشاَس بالخالي ٌلمل الخإمين كلى جًى

 حجم العلم و الخذماث اإلالشوطت في العَى و التي في النهاًت جىاصن ما بين اللشض و الؼلب.

 ا: الدخل الوظني:ثالث

ت ؤهمُت الخإمين في اُخصاد البالد، كلىُا دساظت اللالُت )اليعبُت( ما بين مبلى ؤُعاغ الخإمين  إلالًش

 للٌشد الىاخذ و الىاجج الىػني الخام لعىت ملُىت.

في البلذان اإلاخِذمت ؤًً ًٖىن الخل اإلاخاح و الىاجج الىػني الخام مشجٌلان وعبُا، جٖىن هزه اللالُت 

 مت و اللٕغ ما هجذه في د٘و اللالم الثالث ؤًً ظخٖىن هزه اليعبت هير ملخبرة.مه

 هىاْ كىامل ؤخشي جاخز بلين الاكخباس لخُُِم معاهمت الخإمين في الذخل الىػني:

 : و جخمثل في:املضاهمت الكميت - ؤ

 ًً مً كِىد الخإمين.خًِ مباشش للمىاسد في الاُخصاد الىػني بٌظل دًم مبالى جإمين للمامً لهم ؤو اإلاعخٌُذ -

ً ماظعاث خاصت ؤو خٖىمُت بالعلم و الخذماث )بما ًيها  - جضوٍذ الاُخصاد الىػني بإمىا٘ و رلٗ مً خال٘ جمٍى

اث مٕخبُت، هٌِاث اإلاداظبت...(  خَِى الاكخماد، اللمىالث اإلاذًىكت، جىصَم ألاسباح كلى اإلاعاهمين، مشتًر

م  - ير سئوط ألامىا٘ الظدثماسها في مشاَس  مخخلٌت.جًى

 

 

                                                           
اد سمظان، مشحم ظابّ، ص 1  .15ٍص
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 غوامل أخرى غير كابلت للوزن: - ب

بها ٌلمل الخإمين كلى حصجُم مٕخبي الخإمين كلى الادخاس، الاظدثماس خُث ؤن حعهُل مىذ الائخمان هى الزي ًللب 

ش ُؼاق الىِل. ا في الخىمُت الاُخصادًت، و جؼٍى ٍش  دوسا جٍِش

 الثالث: جؤثير ألاوضاع الاكخصادًت و الاحخماغيت غلى شركاث الخؤمين املعلب

ٔاث الخإمين، و ٓزا كلى ًلالُتها في جِذًم  بن ألاوطاق الاُخصادًت و الاحخماكُت العائذة آزاس كلى شش

الهامت في الخذماث الخإمُيُت، ًمنها ما ًازش باإلًجاب و منها ما ًازش بالعلب، و في ما ًلي ظىدىا٘و بلع الىِاغ 

 هزا اإلاجا٘.

: بن الاظخِشاس اإلاالي الاُخصادي و العُاس ي في الذولت الفرع ألاول: حالت الاصخلرار املالي و الاكخصادي و الضياس ي

ٌلخبر مً اللىامل اإلاعاكذة كلى اصدهاس الخإمين بإهىاكه، و خاصت الخإمين كلى الحُاة، ألنها جخلّ هىكا مً الثِت 

ذ في اليشاغ  في ألاًشاد بإن الِىة الششائُت لىِىدهم لً جخإزش بمشوس الضمً، ٓما ؤن الاظخِشاس بإهىاكه ًٍض

ادة الؼلب كلى خذماث  ٔالخجاسة ظىاء الذاخلُت ؤو الخاسحُت مما ًيخج كىه آزاس اًجابُت كلى ٍص الاُخصادي 

 1الخإمين.

 الفرع الثاوي: الخللباث الاكخصادًت و حالت الركود و ألازماث الخضخميت:

خج كً هزه ألاوطاق آزاس ظلبُت كلى الخذماث الخإمُيُت بٖاًت ؤهىاكها، و ًخميز بين خالخين، خالت الٕعاد، و ه

 2خالت الخطخم.

 حالت الكضاد: -1

ٔاث الخإمين و رلٗ بعبب حلزس بلع اإلاامً لهم كً ظذاد ألاُعاغ، ؤو  - اهخٌاض حجم مبُلاث شش

 شاء وزائّ الخإمين.جشاحم بلع اللمالء اإلادخملين كً خؼؼهم في شإن ش

ٍ كً ظذاد ًىائذ العىذاث ؤو سبما ُُمت  - ُت لالظدثماساث و هزا ساحم للخُى اهخٌاض الُِمت العُى

ٔاث ًٖىن ؤمشا  العىذاث راتها، ٓزلٗ الاهخٌاض في كائذ العهم اللادًت هدُجت اهخٌاض ؤسباح الشش

اث ألاظلاس في ظَى سؤط اإلا ا٘ و جىخٌع ملها الُِمت مدخمل و في مثل هزه الـشوي جىخٌع معخٍى

ت الخإمين. ت لشٓش ُت إلاٖىهاث اإلادٌـت الاظدثماٍس  العُى

ادة مخاػش جصٌُت الىزائّ و مخاػش الاُتراض و رلٗ في مداولت اإلاامً لهم الحص٘ى كلى دخل  - ٍص

 ٌلشطهم كً اهخٌاض الذخل الزي هجم كً الٕعاد ؤو اهخٌاض الُِمت الششائُت للىِىد.

                                                           
اد سمظان، مشحم ظبّ رٓشه، ص 1  .126ٍص
 .126مىير ببشاهُم هىُذي، مشحم ظبّ رٓشه، ص 2
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 حالت الخضخم: -2

ادة حج - ٔاسزت ملُىت ؤو خذور اسجٌاق في ملذ٘ ٍص م،ًِذ ًٖىن ساحم لحذور  ظاث ٓما هى مخُى م الخلٍى

ظاث.  الخطخم، ٓما ُذ ًشحم بلى خذور خؼإ في جِذًم الحجم الحُِِي لؤلخؼاس و ُُمت الخلٍى

ٔاث الخإمين و رلٗ بعبب بحجام ألاًشاد كً ششاء وزائّ الخإمين كلى الحُاة، كلى  - اهخٌاض حجم شش

ن اظدثماس ما ٌلاد٘ الشّ الادخاسي مً ُُمت ؤُعاغ ألامين مً خال٘ اإلااظعاث اإلاالُت ألاخشي ؤظاط ؤ

ذ مً ُُمت ألاصل اإلاعدثمش بذسحت ؤٓبر، مِاسهت بالُِمت الىِذًت لىزُِت  ٔالبىْى مثال، مً شإهه ؤن ًٍض

ًائذة مخىاطم الخإمين التي ًمًٕ للمامً له الحص٘ى كليها و التي كادة ما جدعب كلى ؤظاط ملذ٘ 

 كلى الشّ الادخاسي مً ُعؽ الخإمين.

ُت لالظدثماس ًٌي ًتراث الخطخم جشجٌم ملذالث الٌىائذ و جىخٌع  - الاهخٌاض اإلادخمل في الُِمت العُى

ُت لؤلوساَ اإلاالُت راث اللائذ الثابذ مً ألاظهم اإلامخاصة و العىذاث، و ختى ألاظهم  الُِمت العُى

ذ كنها ُذ ًىخٌع مم مىاحهاث الخطخم مما ًترجب كلُه اهخٌاض في ُُمتها اللادًت، ًةن اللائذ اإلاخىل

ُت.  العُى

بلواء الىزائّ و ٓزا ملذالث الاُتراض جضداد خال٘ ًتراث الخطخم مما ًىجم كىه مخاػش جصٌُت الىزائّ  -

 و مخاػش الاُتراض.

 حالت البعالت: -3

إمين ؤو الذولت الُِام بلملُت طذ لحماًت اللما٘ مً الخعائش الاُخصادًت ًِخض ى كلى ماظعاث الخ

خا هدُجت  ير لللما٘ خماًت ؤظاظُت للذخل كىذما ًخلؼلىن كً اللمل مُا البؼالت خُث ًخم الخًى

اث الشذة. دهم، ًبىاظؼت الخإمين ًخم خٌاؾ اللما٘ اإلاعشخين كلى اظتهالٓهم في ؤُو   1حعٍش

ادة كذد ا للما٘ اللاػلين مما ًذًم بماظعاث وعخخلص برن ؤن ؤُعاغ الخإمين طذ البؼالت جىخٌع بٍض

ظاث و بالخالي جىخٌع اإلاىاسد اإلاالُت لها. ع لهم، برن هىا جضداد وعبت جِذًم الخلٍى  الخإمين بالخلٍى

 حالت الحروب: -4

ٔاث الخإمين كً ُب٘ى الخإمين طذ ألاخؼاس التي جيخج كً الحشوب، و لزلٗ جلجإ الحٖىمت بلى  جمخىم شش

ألن الخإمين طذها ؤمش طشوسي مً الىاخُت الاحخماكُت و بالخالي ججلل ؤن جِىم دوس اإلاامً طذها 

ع ٔل مً ًخظشس  ا كلى حمُم اإلاىاػىين ًُخجمم لذيها مً ؤُعاغ الخإمين كلى حلٍى و  الخإمين بحباٍس

ذ مىاسدها اإلاالُت.   2بالخالي جٍض

                                                           
ض ألاهشام للترحمت و اليشش، مصش،  "حىون الػوملت"،بلُخان، لىبشث ج شابيرو،  حاسي بيرجلغ، صلىساث 1  .172-169.ص, ص1999مٓش
ض ًهمي هُٖل، مشحم ظبّ رٓشه، ص 2  . 18كبذ اللٍض
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 الفصل:  خاجمت

ٔاث  الخإمين هي ماظعاث مالُت  و ميشأث مً خال ما جم كشطه خال٘ هزا الٌصل ًمٕىىا اظخيخاج ؤن شش

ت جِىم بخِذًم خذمت الخإمين إلاً ًؼلبها، خُث حعتهذي الشبذ و جدُِّ الشخاء الاُخصادي، و ًِىم وشاػها  ججاٍس

كلى جِذًم خذماث احخماكُت لؤلًشاد و جإمُنهم مً ألاخؼاس التي ُذ ًخلشطىن لها و رلٗ مً خال٘ جِلُص 

حلخمذ كلى ججمُم ألامىا٘ لُلاد اظدثماسها، ٓما جِىم بىؿائٍ  و ؤهىاق مخلذدة الخعاسة اإلادخمل جدِِها، ٓما 

 ّ ٔاث التي تهذي مً وساء وشاػها لخدُِّ ؤٓبر سبذ ممًٕ اهؼالُا مً ادواس اُخصادًت و مالُت ًو لهزه الشش

ت ملُىت و جىؿٍُ حُذ مً ؤحل طمان العُىلت الذائمت لها، و لٖي جادي ؤوشؼتها  كلى ؤٓمل ظُاظت اظدثماٍس

لت معخِبال. ً سئوط ؤمىا٘ ال ٌعتهان بها لخوؼُت التزاماتها اإلاخُى  وحه ًجب ؤن حلمل كلى جٍٖى

و هـشا إلاا جخمخم به ؤهمُت ؤولتها الذ٘و اهخماما خاصا، و رلٗ مً خال٘ الىص٘ى بلى بمٖاهُت جُُِم ؤدائها 

تها  ِت كلمُت ختى جظمً اظخمشاٍس و بِائها في حى حعىده جدىالث اُخصادًت في شتى اإلاجاالث.بؼٍش



 

1 
 

 

 الفصل الثالث:

عالكت شركاث التأمين 

بتىميت الاكتصاد 

 الىطني
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 : الفصل جمهيذ

ًاهذ الجؼابغ مكخهغة لٌشير مً اإلاؤؾؿاث التي جهىم بدؿُير قؤون الضولت هاهَُ غما زلكه  ؾضاة الاؾخهالُ 

ً آهظاى ؤن ًهىمىا ببىاء انخهاص غلى ؤؾـ خضًشت، و ال ًسخلل  الاؾخػماع مً انخهاص هل، قٍان غلى اإلاؿيًر

ازىان بإن نُاع الخإمين ٌكٍل حؼءا هاما في إًغاصاث الضولت و اؾخلؼم ألامغ ؾىىاث مً الاحتهاص لٍي ًُلؼ ؾلى 

ػاث و جىظُماث تهخم بهُاع الخإمين، قمً جىظُم للمؿؤولُت ؾىت  وحىص الجؼابغ  ألامغ عنم  1975الحضًشت حكَغ

ًاث غً خىاصر الؿُاعاث و ؾير طلَ مً  88/18اإلاخػلو بالهاهىن اإلاضوي إلى ألامغ  75/15 اإلاخػلو بٌُكُت الخػٍى

غ بػض مغخلت الاقترايُت يما مػخبرا ؤي الجؼابغ الاقترايُت، و لهض قهضث الجؼاب 1989اإلاغاؾُم هظا نبل صؾخىع 

ػاث ؾىظيغ ؤهمها قُما ؾُإحي ؾػُا مً اإلاكغع الجؼابغي زلو حى ًىمى قُه نُاع الخإمين همىه  مً الدكَغ

ًان لالؾدشماع غبر ألامغ   و ؾيخُغم إلى مبدشين: 95/07الػاصي، و 

: غمىمُاث خىُ الخىمُت الانخهاصًت  اإلابدث ألاُو

ني: غالنت قالشاوياإلابدث  ًاث الخإمين بدىمُت الانخهاص الَى  غ

ًاث الخإمينالشالثاإلابدث  ًاث لضي قغ  : جدلُل حاهب ؤلاهخاج و الخػٍى
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 املبحث ألاول: عمىمياث حىل التىميت الاكتصادًت.

 اإلاُلب هظا زالُ ومً الانخهاصًت الخىمُت عجلت صقؼ إلى آلان ًهبى ؤنبذ ألاقغاص لحماًت يهضف الخامين ًان بػضما

 .الانخهاصًت الخىمُت إلى ؾيخُغم 

 املطلب ألاول: مفهىم التىميت الاكتصادًت.

ي ف حؿير بدضور مهغوها وؤؾاس ي هام يػىهغ الانخهاصي الىمى جخًمً مغيبت ظاهغة هي الانخهاصًت الخىمُت

 الهُاًل في غمُهت حؿيراث في جخمشل قهي ، الخاعحُت والػالناث والشهاقُت والؿُاؾت والاحخماغُت الانخهاصًت الهُاًل

 ، الػالمي والؿُاس ي الانخهاصي بالىظام جغبُه التي الػالناث في و اإلاجخمؼ في والؿُاؾُت والاحخماغُت الانخهاصًت

يخج اصاث جىلُض طالَ غً ٍو  و انتران غاعؾخمال ل نابلت جٍىن  ؤن غلى الحهُهي يالكغص الضزل مؿخىي  في جغايمُت ٍػ

 1.انخهاصًت ؾير اًجابُت بأزاع طالَ

اصاث جدهُو في للمجخمؼ اإلاخاخت الانخهاصًت اإلاىاعص اؾخسضام غملُاث هي بإنها حػغف يما  الضزل في مؿخمغة ٍػ

اصاث إلى ًؤصي بما الؿٍاوي الىمى مػضالث جكىم  ، الهىمي  2 .لالضز مً الكغص ههِب مخىؾِ في خهُهُت ٍػ

اصة الخىمُت مكاهُم مسخلل ًًم ًىهه انخهاصي الىمى مكهىم مً احؿاغا ؤيثر الخىمُت وحػض  والهضعة الضزل يٍؼ

غ ، ؤلاوؿان خُاة هىغُت جدؿين ،الكغابُت اث اإلاضهُت الحهىم  وجغنُت ، اإلاػغقت و اإلاهاعاث جٍُى  والاؾخهاللُت والحٍغ

 3. الخؿيراث إخضار إلى باإلياقت الىمى حػني قهي ، الؿُاس ي والخمشُل

 الثاوي: خصائص و أهذاف التىميت الاكتصادًت. املطلب

 الاكتصادًت: التىميت خصائص -1

 منها: زهابو مً بمجمىغت الانخهاصًت الخىمُت جخميز

ت ألاهضاف بخدهُو الاهخمام - ُ  تهضف ، مىاؾبت غمل تراجُجُاثاؾ وحىص غلى اإلاػخمضة الخىمٍى  إلى للىنى

 . اإلاُلىب الانخهاصي الىمى مػضُ

غها بالضولت الخام اإلادلي الانخهاصي والهُاع للمجخمؼ، الضازلُت البِئت جدؿين هدى الخىحه -  . ،وجٍُى

 في الخسُُِ لخُبُو اإلاػؼػة الانخهاصًت الخىمُت لخدهُو ، الظاجُت الانخهاصًت الجهىص غلى الاغخماص  -

 . عغاباؾخم الانخهاصي الىمى بمخابػت اإلاهخمت الانخهاصًت واإلاؤؾؿاث ، الحٍىماث

 ما خؿب ، اإلادلُت والخجاعة ، الؼعاغت و  ، الهىاغت لضوع  اإلاػؼػة وؤلامٍاهاث اإلاىاعص اؾخؿالُ غلى الحغم  -

 . ًاقت ألاغماُ ؤهىاع نهىى جدُذ التي وألاصواث الىؾابل اؾخسضام مً الانخهاصي الىانؼ ًُلبه

                                                           
 310 م ، 2006 ، غمان ، خامض صاع  ، "الكلي الاكتصاد "، نُل ؾلُمان بغاهُمإ ، الػِس ى الضًً ؾػضؼاع ه 1
 صاع ، واملإسساث" والسياساث ألاركان وجحليل وألاولىياث وألاهذاف للمفاهيم دراست " إلاسالمي الاكتصاد في البذًل التىمىي  "املىهج ، نالحي نالح 2

 .90 م ، 2006 ، الهاهغة ، والخىػَؼ لليكغ الكجغ
 .05، بكاع، م2014ماعؽ  – 5 – 4 الخىمُت مً ؾىت زمؿين يىء غلى "زائري الج لالكتصاد مستلبل "رؤيت : صولي ملخهى  3
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 الانخهاصًت، للخىمُت مىاؾبا صغما جهضم قهي اإلاخُىعة، الالٌتروهُت وألاحهؼة الخٌىىلىحُا مً الاؾخكاصة  -

غ في ٌؿاهم مما ، اإلاخىىغت واإلاػغقُت الػلمُت والُاناث ، ؤلامٍاهاث في الاؾدشماع ٍَغو غً  مً الػضًض جٍُى

 1. والخػلُم ألابدار : ؤهمها ومً اإلاجاالث

 

 :الاكتصادًت التىميت أهذاف -2

 مجخمؼ ؤي في الانخهاصًت الخىمُت ؤن إلى " الانخهاصًت الخىمُت يخابه في " عو  جىصا مِكُل اإلاػغوف الانخهاصي ٌكير

 : الخالُت ألاهضاف مً واخض ألانل غلى قيها ًخىقغ ؤن ًجب

اصة  -  . والحماًت ، الؿًٌ ، الؿظاء : مشل الحُاة مهىماث مً حػخبر التي ألاؾاؾُت الؿلؼ وجىؾُؼ إجاخت ٍػ

 والهُم الشهاقُت بالهُم يبير اهخمام و ؤقًل وبػلم ، الػمل قغم جىقير مخًمىا اإلاػِكت مؿخىي  عقؼ  -

 الكغصي مؿخىي  غلى غؼ جىلض ؾىف ؤنها بل اإلااصًت الغقاهُت جدؿين إلى قهِ جؤصي ال والتي ؤلاوؿاهُت،

 . يبير بكٍل

 مً جسلُههم ٍَغو غً وطالَ ألامم و لألقغاص اإلاخاخت والاحخماغُت الانخهاصًت الازخُاعاث هُام جىؾُؼ  -

ُ  الىاؽ مؼ غالنتهم قهِ ولِـ الاغخماصًت و الػبىصًت غهم ؤًًا بل والضو  .2 واإلاإؾاة الجهل نىي  مً جدٍغ

 

 الذور الاكتصادي لشركاث التأمين :الثاوياملبحث 

ًاث جإمين جىاقو همىطج الخىمُت  ت مىظ الاؾخهالُ إلى إوكاء قغ لهض اغخمضث الؿلُاث الػمىمُت الجؼابٍغ

ًاث جإمين في لب الىهاف، قػغقذ  الانخهاصالانخهاصًت اإلاخبؼ، إط مؼ ًل مغخلت حضًضة ًهلها  ني جظهغ قغ الَى

 بظلَ جُىعاث هامت حػلذ منها جضًغ اإلاساَغ التي نض ًخػغى لها اإلاجخمؼ مؿخهبال.

ًاث الخإمين الجؼابغي غبر مسخلل اإلاغاخل التي مغ بها، و  مً زم قئهىا ؾخدىاُو الضعاؾت في هظا اإلابدث قغ

ًاث الخإمين.جبُان ؤهم اإلاؤقغاث الانخهاصًت   لكغ

 3املطلب ألاول: عرض هيكل شركاث التأمين.

ت خُث ؾمذ لها  1995بػض ؾىت  ًاث ؤحىبُت ؤو مؤؾؿاث حؼابٍغ ًاث زانت، إما يكغوع لكغ ظهغث غضة قغ

 بمؼاولت ًل غملُاث الخإمين و هظيغ منها:

                                                           
 http//www.mawdou3.com، 12/03/2017اطلع عليه بتاريخ:   "مفهىم التىميت الاكتصادًت"مىيىع مىنؼ الػغبي بالػالم:  1
-1990راست ملارهت خالل فترة د ، السعىدًت ، مصر ، الجزائر حالت هفعيها وسبل العربيت الذول  في الاكتصادي للىمى الحذًثت "املحذداث ، مُلىص وغُل 2

 .25-26م .، م2014، 3يخىعاه، حامػت الجؼابغقهاصة ص "،2010
: الهىاغت الخإمُيُت، ًلُت الػلىم الانخهاصًت  "دور كطاع التأمين في جىميت الاكتصاد الىطني"،ػعوقي إبغاهُم، و آزغون،  3 اإلالخهى الضولي الؿابؼ خُى

ت و غلىم الدؿُير، خؿِبت بً بىغلي بالكلل، ًىمي   .2012صٌؿمبر -04-03الػلىم الخجاٍع
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 الشركاث:

ت للخإمين و إغاصة الخإمين  -1 ملُاع صًىاع جخسهو في ألازُاع  27بغؤؾماُ  1963ؤوكئذ ؾىت  RAACالجؼابٍغ

 الهىاغُت.

ت( -2 ت حؼابٍغ ت للخإمين )قغيت مهٍغ ملُاع صًىاع جخسهو في  31بغؤؾماُ  1963ؤوكئذ  SAA الجؼابٍغ

 الؿُاعاث.

ت للخإمين الكامل  -3  ملُاع صًىاع جخسهو في ؤزُاع الىهل. 1.5بغؤؾماُ  1985ؤوكئذ ؾىت  CAATالجؼابٍغ

ت إلغاصة الخإمين  -4  ملُاع صًىاع جخسهو في إغاصة الخإمين. 2بغؤؾماُ  1975ؤوكئذ ؾىت  CCRاإلاغيٍؼ

 التعاطذًاث:

ني للخػاون الكالحي  -  ملُىن صج جخسهو في جإمين ألازُاع الكالخُت. 100بغؤؾماُ  CNMAالهىضوم الَى

ت  -  ملُىن صج جخسهو في جإمين ؤغماُ التربُت و الخىمُت. 100بغؤؾماُ  MAATECالخػايضًت الجؼابٍغ

 اإلاخػلو بالخإمُىاث 07-91اإلاػخمضة بػض نضوع ألامغ 

 *شركاث التأمين املتخصصت:

ت لًمان الهاصعاث  -1 ملُىن صج جخسهو لًمان الػملُاث اإلاىحهت  450عؤؾمالها  CAGEXالكغيت الجؼابٍغ

 .1996للخهضًغ جإؾؿذ غام 

ت  SGCIقغيت يمان الهغى الػهاعي  -2 عؤؾمالها ملُاع صج جخسهو في جهضًم يماهاث الهغوى الػهاٍع

 .1997جإؾؿذ غام 

ت لًمان نغى الاؾدشماع -3 ملُاع صج جخسهو إلاماعؾت غملُاث الخإمين  2عؤؾمالها  ICGAالكغيت الجؼابٍغ

 .1998خىؾُت جإؾؿذ غام اإلاغجبُت بمىذ نغوى الاؾدشماع اإلاىحهت للمؤؾؿاث الهؿيرة و اإلا

 شركاث التأمين ألاخري:

يُت  1.8عؤؾمالها  AIRGLATSUTقغيت الخإمين و إغاصة الخإمين  -1 ت بدٍغ ملُاع ملُىن  صج قغيت حؼابٍغ

ت جإؾؿذ غام   .1997نٍُغ

ملُاع ملُىن صج جخسهو للهُام بمسخلل  46عؤؾمالها   CIARالكغيت الضولُت للخإمين و إغاصة الخإمين  -2

 .1998خإمين جإؾؿذ غام ؤهىاع ال

ت للخإمُىاث  -3  ملُىن صج. 500بغؤؾماُ  1998جإؾؿذ ؾىت   2Aالجؼابٍغ
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 ملُاع ملُىن صج. 1.8جسههذ للهُام بخإمين اإلادغوناث عؤؾمالها  CASHقغيت اإلادغوناث  -4

 .2001جخسهو بالهُام بمسخلل ؤهىاع الخإمين جإؾؿذ غام  MAG  الكغيت اإلاخىؾُُت للخإمين  -5

 .2001جإؾؿذ غام  ANAH-RAISالكغيت الػابغة للهاعاث و إغاصة الخإمين  -6

ان للخإمين جإؾؿذ غام  -7  .2001قغيت ٍع

ًاعصًل الجؼابغ التي ؤوكئذ بالجؼابغ ؾىت  -8 قهي مخسههت في الخإمين غلى ألاشخام و نض  2006ؤما 

ًاعصًل *اؽ ا* في اإلاغجبت الغابػت بكغوؿا في نابمت اإلاؤ  مىين غلى الحُاة و هي هاقُت نىكذ الكغيت ألام 

ًاتها  35بلضا و جؤمً  36في  ملُىن شخها و هي ال جمخلَ قبٌت زانت بل حػخمض غلى قبٍاث بىٌُت لكغ

 بىٍا في الػالم. 150غبر 
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 2010-2009( جرجيب شركاث التأمين من هاحيت ألاهميت خالل الفترة 1الجذول ركم )

ًاث  قغ

 الخإمين

عؤؽ اإلااُ 

 الاحخماعي
 عنم ألاغماُ

غضص 

 اإلاىظكين
ًاالث  غضص الى

الحهت في 

 الؿىم 
 اإلاالخظاث

SAA 

CAAT 

CAAR 

CIAR 

CASH 

TRUST 

2A 

SALAMA 

CGCI 

ALIANCE 

 

16 

11.49 

4 

3.4 

2.800 

2.050 

1.015 

1 

1 

800 

 ملُىن صج

16.4 

12.866 

1.933 

- 

8.924 

1.339 

- 

- 

- 

2.852 

4186 

1535 

1730 

- 

- 

176 

- 

- 

- 

116 

460 

142 

125 

- 

- 

70 

112 

- 

- 

310 

24 

20 

17 

- 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

 1الغجبت 

 2الغجبت 

 3الغجبت 

 4الغجبت 

 5الغجبت 

 6الغجبت 

 7الغجبت 

 8الغجبت 

 9الغجبت 

 10الغجبت 

 .41، ص26/04/2011املصذر: خالذ خطيب، مإسساث التأمين التكافلي و التأمين التلليذي، هذوة،  

اصة في  مً ًاث الخإمين الغقؼ مً حجم مػامالتها و الٍؼ زالُ ما ؾبو ههل إلى هدُجت مكاصها ؤهه غلى قغ

ًاث الخإمين في  عنم ؤغمالها و الدكؿُل، و بالخالي الحهت الؿىنُت، و الجضُو الخالي بين الحهو الؿىنُت لكغ

 .2009-2006الجؼابغ زالُ الكترة 

 ًت لشركاث التأمين.املطلب الثاوي: املإشراث  الاكتصاد

قُما ًلي ؾىهضم بػٌ ألاعنام التي خههها الخإمين و طلَ بػغى جُىع الىخابج اإلادههت في الكترة اإلامخضة  

ً و هما يشاقت الخإمين و م 2010-1995بين ؾىت  و هظا ٌػني ػضُ الازترام لٍاقت الهُاغاث و هىاى ًىحض مؤقٍغ

 في الىاجج اإلادلي الخام ؤلاحمالي و غلى مؿخىي الهُاغاث. مضي مؿاهمت الىاجج الخإمُني
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 الىحذة: مليار دًىار 2010-1995(: جطىر كثافت التأمين في الجزائر 2الجذول ركم )

 .60، ص40، الركم 2010، وشرة 2009-2007املصذر: الذًىان الىطني لإلحصاء، هتائج 

زالُ الجضُو ؤغاله ًخطح لىا ؤن مػضُ إهكام الكغص الجؼابغي غلى الخإمين ًؼصاص مً ؾىت ألزغي، لًٌ  مً

 ،2006صوالع ؾىت  554.8ًبهى ؾػغ الضوالع مغجكػا يما ًبهى هظا اإلاخىؾِ بػُضا غً اإلاخىؾِ الػالمي و اإلاهضع بـ 

صوالع غلى الخىالي، و في خالت مهاعهتها بالضُو  52.42و  59.25ؤما قُما ًسو صُو الجىاع يخىوـ و اإلاؿغب قهض بلـ 

ؿغا ًهضع بـ   3589.6صوالع مً هكـ الؿىت و الُابان بـ  5561.9اإلاخهضمت قىجض ؤن هىاى قغم قاؾؼ قمشال ؾَى

 صوالع.

ؤما مؿاهمت الخإمين في الىاجج اإلادلي الخام قهى حض يػُل إط ما نىعن باإلاخىؾِ الػالمي و الظي ًهضع بـ 

 ، و ًمًٌ جىيُذ طلَ في الجضُو الخالي:2006 ؾىت 7.5

 يشاقت الخإمين

 

 الؿىىاث

 يشاقت الخإمين )صوالع( يشاقت الخإمين )صج(

1995 480.32 9.74 

1999 581.49 8.5 

2000 641.56 8.52 

2001 707.45 8.96 

2002 952.08 11.37 

2003 967.4 12.81 

2004 1116.3 14.42 

2005 1266 17.2 

2006 1387 19 

2007 1579.7 22.77 

2008 1966.10 30.44 

2009 2169.35 29.87 

2010 2322 30.87 
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 2009-1995(: جطىر مساهمت التأمين في الىاجج املحلي الخام 3الجذول ركم )

 الىحذة: مليار دًىار

 الػىانغ

 

 الؿىىاث                                  

ؤلاهخاج الٌلي لهُاع 

 الخإمين
 PIBمؿاهمت الهُاع في  الىاجج اإلادلي الخام

1995 13.75 1995.5 0.68 

1999 17.138 3187 0.54 

2000 19.513 4012 0.49 

2001 21.845 4222 0.5 

2002 29.008 4455 0.65 

2003 31.33 5149.4 0.61 

2004 36.13 6112 0.59 

2005 41.16 7560 0.55 

2006 46.5 8450 0.55 

2007 53.86 9287 0.58 

2008 68 10968 0.62 

2009 76.5 10200 0.75 

 .60، ص40، الركم 2010، وشرة 2009-2007املصذر: الذًىان الىطني لإلحصاء، هتائج 

مً زالُ الجضُو ؤغاله ًبين لىا ؤم مؿاهمت الخإمين في الىاجج اإلادلي الخام مخظبظب بين الاعجكاع و الاهسكاى 

في الؿىىاث الشالر ألازيرة  ؤما 0.5ختى  2001لخىسكٌ ؾىت  1995ؾىت  0.68خُث بلؿذ وؿبت اإلاؿاهمت 

ؤما إطا نىعهذ ببػٌ صُو الػالم زانت اإلاخهضمت قىجض  2009ؾىت  0.75ؤزظث في الاعجكاع لخهل  2007-2009

ُاهُا في الىاجج اإلادلي بيؿبت  و الى.م.ؤ  %10و الُابان بيؿبت  2006ؾىت % 16الكغم قاؾؼ حضا خُث حؿاهم بٍغ

هُا بـ  %9بيؿبت  جدخل لبىان  2006ـ الؿىت، ؤما الضُو الػغبُت و خؿب إخهابُاث لىك %15و حىىب إقٍغ

اصة بيؿبت  قهض اعجكػذ وؿبت اإلاؿاهمت  2009ؤما في ؾىت  %1.9و ؤلاماعاث بيؿبت  %2.9و اإلاؿغب بيؿبت  %3الٍؼ

 غلى الخىالي. %0.31و  %3.07في ًل لبىان و ؾىعٍا بيؿبت 
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 الىحذة: مليار دًىار       2010-2000 (: جطىر ركم أعمال شركاث التأمين4الجذول ركم )

 %مػضُ الىمى عنم ألاغماُ الؿىىاث

2000 19.5 11.43 

2001 21.8 11.79 

2002 29.1 33.49 

2003 32.2 7.22 

2004 36.7 17.63 

2005 41.4 12.81 

2006 46.5 12.32 

2007 53.8 15.70 

2008 67.6 25.65 

2009 77.3 14 

2010 81.3 5 

 .60، ص40، الركم 2010وشرة  2009-2007املصذر: الذًىان الىطني لإلحصاء، هتائج 

في اعجكاع مؿخمغ، خُث ًهضع ؾىت  2010-2000هالخظ مً زالُ الجضُو ؤن عنم ألاغماُ زالُ الكترة 

الؿىىاث و  2002إلى 2001همى ًغجكؼ بىجيرة ؤيبر زانت في الؿىىاث ملُاع صًىاع هالخظ مػضُ  19.5بـ  2000

    ملُاع صًىاع، 81.3ملُاع صًىاع ليرجكؼ إلى  77.3عنم ؤغماُ ًهضع بـ  2009يظلَ، و لهض جدههذ ؾىت  2007-2008

       2010-2009و هظا ما بين ؤن نُاع الخإمين في جغاحؼ و طلَ هدُجت إلاا جبِىه الىجيرة التي اعجكؼ بها زالُ الكترة 

ض مً الخكانُل قالجضُو الخال ي ًبين لىا مضي مؿاهمت الخإمين في مسخلل الهُاغاث الانخهاصًت و التي و إلاٍؼ

 ًمًٌ اهجاػها قُما ًلي:
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 2002-1998(: معذل اختراق التأمين ملختلف اللطاعاث الاكتصادًت 5الجذول ركم )

 الىحذة: مليار دًىار

 الؿىىاث

 

 الهُاغاث

1998 1999 2000 2001 2002 

 

 الهُاع الػابلي

 

0.30 0.33 0.36 0.34 0.37 

نُاع 

اإلاؤؾؿاث ؾير 

الكالخُت )بما 

 قيها الهاصعاث(

 

0.37 0.33 0.29 0.31 0.44 

 

 الهُاع الكالحي

 

0.33 0.30 0.38 0.47 0.47 

 

 نُاع الىاعصاث

 

0.27 0.22 0.21 0.19 0.15 

 .2004-2003املصذر: التلارير الصادرة على املجلس الىطني للتأميىاث 

اصة نُاع الػابالث في ؤلاهكام، قهض نضع مخىؾِ ؤلاهكام خؿب  ٌػغف الهُاع الػابلي اهخػاقا مً زالُ ٍػ

 9.5و اعجكؼ إلى  5.5ب  1998، و نض نضع ؤلاهكام ؾىت 2002ؾىت  0.37إلى  1998ؾىت  0.3الجضُو ؤغالم مً 

، ؤما قُما ًخػلو بهُاع إلى قغع جإمين الهغوى و الؿُاعاث، و ًغحؼ هظا الاهخػاف 2002ملُاع صج ؾىت 

ؤما قُما ًسو الهُاع  0.44إلى  1998ؾىت  0.37اإلاؤؾؿاث ؾير الكالخُت قهض اعجكؼ مخىؾِ ؤلاهكام مً 

و بظلَ قهض ؤزغ إًجابا غلى  الكالحي قهض جدؿً و طلَ هدُجت لؿُاؾت الضغم الكالحي اإلاُبهت مً َغف الضولت

 .2002ؾىت  0.47إلى  1998ؾىت  0.33الخإمُىاث الكالخُت، خُث اعجكؼ مخىؾِ ؤلاهكام غلى الخإمين مً 
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 957إلى  1998ملُاع صج ؾىت  555في ألازير غغف نُاع الىاعصاث اعجكاغا مً ؾىت ألزغي، خُث اهخهلذ مً 

ت  الخ2002ملُاع صج ؾىت  ؾىت  1.46ملُاع صًىاع إلى  1.47إمين غلى الىاعصاث قهض اهسكٌ مً ، هظغا إللهاء إحباٍع

 .2002ؾىت  0.15إلى  1998ؾىت  0.27قهض بلؿذ وؿبت مؿاهمت الهُاع مً  2002

 

 1املطلب الثالث: دور و مساهمت التأمين في املإشراث الاكتصادًت.

ملُاع  38.7عنم ؤغماُ بهُمت هجض ؤهه خهو  2009مً زالُ ؤلاخهابُاث الهاصعة غً نُاع الخإمين ؾىت 

،  %22.7إياقت إلى طلَ قهض جم حسجُل اعجكاع في مجاُ الخإمين غلى ألاشخام بيؿبت  صًىاع زالُ الشالسي ألاُو

اصة وؿبت  ملُىن صًىاع حؼابغي، و بسهىم  358.7ؤي بملـ عنم ؤغماُ   %16، و في مجاُ الخإمين الكالحي بٍؼ

ىُت للخإمُىاث غبر   % 6جإمين ألاشخام،  %80.2للؿُاعاث،  % 47.9الكغوع جم حسجُل  هٍُل الؿىم الَى

 الهغى و الًمان. % 0.9الخإمين الكالحي،  % 0.9الىهل، 

ىُت  ىُت للخإمين SAAو جبهى ؤهم هظه اإلاؤؾؿاث اإلاؿُُغة )الكغيت الَى ت  2A، الكغيت الَى ، الكغيت الجؼابٍغ

ت للخإمين و الىهل  CAARللخإمين و إغاصة الخإمين  ني للخػايضًت  CAAT، الكغيت الجؼابٍغ ، الهىضوم الَى

ملُاع صًىاع  9.16ملُاع صج، و بغنم ؤغماُ ًهضع بـ  29.53مً خهو بئهخاج  %64.8، التي جملَ  CNMAالكالخُت 

ًاث الخانت للخإمين 2009زالُ الؿضاس ي ألاُو مً ؾىت  مً إهخاج نُاع  %23.7، و جمشل خهت الكغ

 خإمُىاث لىكـ الكترة و مً زالُ نُاع الخإمين قهض غغف هظا الهُاع ماًلي:ال

 قهض جُىعا ملحىظا، لًٌ بمػضُ اؾخكاصة و اؾخؿالُ يػُل في مجاُ ألانؿاٍ اإلاترايمت. -

 ؾُُغة جإمُىاث ألايغاع غلى جإمُىاث ألاشخام. -

ًاالث الخانت  - ًالت، مبلـ ؤلاهخاج بلـ  420غضص الى  ملُىن صج. 9109و

 آزغ ؤلاخهابُاث. %21.89ؤلاهخاج ؤلاحمالي جهضع بـ  خهت -

 .2006مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ؾىت  %0.5بلـ عؤؽ اإلااُ في بىعنت الجؼابغ  -

و نضع  %84ملُاع صًىاع بمػضُ قغع الؿُاعاث  77بـ  2009نضع عنم ؤغماُ نُاع الخإمين في الجؼابغ ؾىت  -

 ملُاع صًىاع. 80بـ  2010ؾىت 

هُا بمػضُ ٌؿاهم نُاع  -  .%1.3الخإمين في الجؼابغ في إقٍغ

ؾىت  %0.16غاإلاُا مً خُث خهخه في الؿىم الػالمي بمػضُ  68ًدخل نُاع الخإمين في الجؼابغ اإلاغجبت  -

2010. 
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ًاث الػمىمُت غلى ؾىم الخإمين بمػضُ  -  .%80ؾُُغة الكغ

 .2010ؾىت  %10.03مػضُ همى ؤنؿاٍ الخإمين  -

 مً الؿىم لىخضه. %40ؾض بيؿبت ًدظى قغع الؿُاعاث بدهت ألا  -

 

 : جحليل حاهب إلاهتاج و التعىيظاث لذي شركاث التأمينالثالثاملبحث 

جدلُل وكاٍ الخإمين لبلض ما صعاؾت ؤهم اإلاؤقغاث و التي مً زاللها ًمًٌ له ؤن ًىمى و ًؼصهغ و  ًخُلب

الظي قسح اإلاجاُ للخىام  07-95زهىنا لهُاع الخإمين الجؼابغي الظي قهض جدىالث غمُهت بهضوع ألامغ 

 إلاباقغة مسخلل غملُاث الخإمين.

 لتأميناملطلب ألاول: جحليل حاهب إلاهتاج لذي شركاث ا

ني، يما ٌػخبر عاقضا مهما في بلىؽ  ل الانخهاص الَى ًٌدس ي نُاع الخإمُىاث ؤهمُت يبيرة في غملُت جمٍى

ًاث  الخىمُت الانخهاصًت ألي صولت، قمً زالُ هظا اإلاُلب ؾيخدضر غً جُىع نُاع الخإمين منها إهخاج الكغ

 اإلاباقغة، و إهخاج إغاصة الخإمين، و ؤلاهخاج الػالمي للخإمين.

  1ئهتاج الشركاث املباشرة: -1

، و ونل عنم ألاغماُ اإلادهو مً نبل ًل 1993مهاعهت بـ  1994ؾىت  %19لهض قهض مؿخىي ؤلاهخاج اعجكاع بـ 

ت إلغاصة الخإمين  ًاث بما قيها الكغيت اإلاغيٍؼ يما ، 1993ملُاع صج في  8.1ملُاع صج مهابل  9.7إلى  CCRالكغ

ت للخإمين  ت  %39الحهت ألايبر بـ  SAAسجلذ الكغيت الجؼابٍغ مً مجمىع إهخاج الؿىم ؤما الكغيت الجؼابٍغ

  .%32نضع بـ  CAATللخإمين الكامل 

، و ًمًٌ جكؿير %37ؤما إطا هظغها إلى حجم ؤلاهخاج خؿب الكغوع قٍان الخؿير مىحب ألغلى لهالح قغع الىهل بـ 

غ الخجاعة الخاعحُت بخسكٌُ نُمت الضًىاع و   ًسكٌ طلَ البًاةؼ اإلاؿخىعصة و جإمين الؿكً.طلَ إلى جدٍغ

مً ؤلاهخاج ؤلاحمالي ًسو مػظمه جإمُىاث ألايغاع، و مً ؤؾباب يبذ جُىع  %5و جخمشل جإمين ألاشخام خهت 

هظا الكغع، وحىص هظام الحماًت الاحخماغُت و يظلَ لػىامل جغجبِ بالضزل، الػاصاث، الشهاقت، الضًً...الخ، ؤما 

 CNMAمً إهخاج الؿىم باليؿبت للهىضوم الخػايضًت الكالخُت  %6الكالخُت قهض خهو وؿبت غً قغع ألازُاع 

ت في ألازُاع الكالخُت، و جخٍىن ههل مدكظخه مً مساَغ الؿُاعاث و جؤصي هظه  و الظي حػُي له ألاولٍى

 خُت.الىيػُت بالضولت إلى ؤن جخدمل حؼء يبير مً الخؿاعة التي نض جىجم غً جدهو ألازُاع الكال 
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ني و في  1995و لهض غغقذ ؾىت  حؿيراث غمُهت و طلَ في مػظم ؤلانالخاث الهٍُلُت التي مغ بها الانخهاص الَى

اع نضع ألامغ  غ وكاٍ الخإمين 07-95هظا ؤلَا و إللؿاء ناهىن اخخٍاع الضولت   اإلاخػلو بالخإمُىاث و ًىو غلى جدٍغ

 لهُاع الخإمين.

و  ،1996حاهكي  10اإلاؤعر في  06-96جإمين نغوى الهاصعاث بمىحب ألامغ جميزث بئوكاء هظام  1996و غً ؾىت 

اإلاخػلو بخإمين الهغى اإلاىحه للخهضًغ و ًدضص قغوٍ و َغم حؿُير ألازُاع التي ًًمنها و ٌؿمذ بمىحبه بئوكاء 

ت لًمان الهاصعاث"   .CAGEXو مماعؾت قغيت جإمين حضًضة ليكاَها و هي "الكغيت الجؼابٍغ

ًان لكغع الؿُاعاث 1995مهاعهت بـ  %13ملُاع صج ؤي اعجكؼ بـ  15.1و لهض ونل ؤلاهخاج إلى  ، و الىهِب ألايبر 

و حكير همً و مؼ  %19ؤما قغع الىهل قخمشل خهخه  %29زم قغع ألازُاع الهىاغُت الظي سجل اعجكاغا بـ  38%

غ الخجاعة الخاعحُ اصة حجم الىاعصاث مً الؿلؼ في إَاع جدٍغ ت، ظهغ هىع مً اإلاىاقؿت ؾير اإلاكغوغت و التي ٍػ

ًاث الخإمين جخكاوى مؼ ػبابنها غلى نُمت ألانؿاٍ و ؾالبا بالخسكٌُ، و  جسو قغع الىهل "خُث ؤنبدذ قغ

ت ؤيثر قػالُت و صًىامٌُُت لخدؿين مؿخىي إهخاج هظا الكغع.  لهظا ًخُلب ويؼ ؾُاؾت ججاٍع

ت  (TRUSTALGERIA)إمين و إغاصة الخإمين جم اغخماص قغيت حضًضة للخ 1997ؤما ؾىت  هي قغيت مسخلُت حؼابٍغ

ت، و لهض سجل إهخاج الؿىت اعجكػا نضعه  يُت نٍُغ و هظا عاحؼ  %11و قهض قغع الىهل جغاحػا بـ  %30بدٍغ

إلاىاقؿت التي غغقها هظا ألازير، في خين خهو ًل مً قغع ألازُاع الكالخُت و قغع جإمُىاث ألاشخام جُىعا بـ 

 غلى الخىالي(. %6و %4غلى الخىالي، لًٌ مؿاهمتهم جبهى يػُكت في البيُت ؤلاحمالُت للؿىم ) %46و  35%

و لهض َغؤ جدؿين في هٍُلت قغع الؿُاعاث، هجض وزُهت الخإمين للًمان ؤلاحباعي الظي ٌؿُي اإلاؿؤولُت اإلاضهُت 

و هظا  %64قهِ بِىما الًمان الازخُاعي الظي ٌؿُي ألايغاع التي جلحو بالؿُاعة ًمشل  %36للؿابو جمشل 

ًىضح مضي صعحت اهخمام اإلاؤمً لهم بإخؿً الكغوٍ لًمان ممخلٍاتهم و ًغحؼ هظا الخدؿً يظلَ إلى 

 الىيػُت ألامىُت التي مغث بها البالص و يظا جدضًض خظيرة الؿُاعاث.

ت للخإمين قلهض جم  1998ؤما في ؾىت   اغخماص قغيخين و هما: الكغيت الضولُت للخإمين و إغاصة الخإمين و الجؼابٍغ

LA2A ؾماؾغة، و لهض خهو نُاع  8ويُال و اغخماص  266، و في مجاُ الىؾاَت ونل غضص الىيالء الػاملين

ى اعجكاع حؿػيرة و ًغحؼ هظا إل %41بدُث ؤنبدذ خهخه في الؿىم  %15الخإمين اعجكاغا في مؿخىي ؤلاهخاج بـ 

بِىما قهضث الكغوع ألازغي حؿيرا ؾالبا، و خؿب عؤًىا ٌػىص اهسكاى الخإمين  %40بـ  RCجإمين اإلاؿؤولُت اإلاضهُت 

 في قغع ألازُاع الكالخُت إلى:

 .PIBيػل مؿاهمت نُاع الؼعاغت في  -

عي لهُاع الؼعاغت. - ل الخىظُمي و الدكَغ  الخدٍى
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ًاث زانت، قيرحؼ إلى الكغوٍ اإلاميزة التي ؤما قُما ًسو قغع الىهل الظي سجل  اهسكايا عؾم اغخماص غضة قغ

ًاث، بِىما قغع  ت و يظا إلى هخابج اإلاىاقؿت بين الكغ ت و البدٍغ جمىدها الضولت إلغاصة الخإمين لألؾاَُل الجٍى

الشهاقت جإمُىاث ألاشخام قيرحؼ اهسكاى خهخه في بيُت إهخاج الؿىم إلى اهسكاى الهضعة الكغابُت و ؾُاب 

 الخإمُيُت و يػل صوع الضغاًت.

 1ئهتاج ئعادة التأمين: -2

غغف جىظُم وكاٍ إغاصة الخإمين جدىالث غمُهت مً زالُ الخسكٌُ الهىي الظي غغقخه وؿب  1998في ؾىت 

ًالخالي:  الخىاُػ الهاهىوي بدُث ؤنبدذ 

 لألزُاع الهىاغُت. 10% -

 ألزُاع الىهل اإلاخػلهت بإحؿام الؿكً. 10% -

 البًاةؼ. لىهل 5% -

 لألزُاع ألازغي. 5% -

يما ججضع ؤلاقاعة ؤن مىذ الخىاُػ الهاهىوي لكغيت جإمين مباقغة نض ًىجم غىه جغصص اإلاخىاػلين بالخػامل مؼ قغيت 

مىاقؿت و جؼوٍضها بٍل اإلاػلىماث و البُاهاث اإلاخػلهت باألزُاع اإلاؿُاة، هظا اإلاكٍل لم ًُغح مؼ قغيت 

 ن.مخسههت قهِ في إغاصة الخإمي

اصة مً اإلاىاقهاث 1993مهاعهت بـ  %34 قهض وكاٍ إغاصة الخإمين اعجكاغا بـ 1994و في ؾىت  ، قٍان ههِب الٍؼ

ىُت  اصة في حجم اإلاىاقهاث  %38الَى اصة هاججت غً إزغ جسكٌُ الضًىاع الجؼابغي في  %21و وؿبت الٍؼ و هظه الٍؼ

ني مً ألانؿاٍ الخانت و جخىػ  %24جُىع ؤلاهخاج بـ  1995هظه الكترة ؤما في ؾىت  ع مدكظت مػُض الخإمين الَى

و و البًاةؼ اإلاصحىهت بدغا بيؿب غلى الخىالي  مً اإلاىاقهاث  %57بـ  CCR، اخخكظذ %21و  %41بإزُاع الحٍغ

ىُت لحؿابها و جىاػلذ غً  لهالح الؿىم الضولُت إلغاصة الخإمين و قملذ ألازُاع الهىاغُت و ؤزُاع  %43الَى

 الىهل التي جخُلب التزاماث هامت.

ىُت )ًمشل  3.6ملُاع صج منها  4.07إهخاحا نضعه  1996خههذ الكغيت في  ملُاع صج جسو حجم اإلاىاقهاث الَى

و و قغع البًاةؼ اإلاىهىلت بدغا وؿبت  مً عنم ؤغماُ الكغيت و التي حػُض  %89 ( و جمشل وؿبت%66قغع الحٍغ

 مً هظه اإلاىاقهاث إلى مػُض الخإمين ألاحىبي. %28ملُاع صج ؤي  1.1إؾىاصها ٌػاصُ 
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ىُت  %16همى بـ  1997و لهض غغف إهخاج ؾىت  مً عنم ألاغماُ ؤلاحمالي، في خين   %92و حؿاهم اإلاىاقهاث الَى

مً مجمىع اإلاىاقهاث، بِىما إغاصة ألامين الخاعج   %32يت بـ و اخخكظذ الكغ  %8جمشل خهت اإلاىاقهاث الضولُت 

ًاث،   %38و لهض ؾاهم وكاٍ إغاصة الخإمين لهظه الؿىت بـ  68% و جمشل خهت الكغيت  مً إحمالي الخػٍى

ت إلغاصة الخإمين   و ًخدمل الباقي وػُض الخإمين ألاحىبي.  %15اإلاغيٍؼ

اع الخىظُم 1998و قهضث ؾىت  ي ليكاٍ إغاصة الخإمين إال ؤن إهخاج هظه الؿىت اغخمضث غلى حؿيراث في ؤلَا

غلى حجم اإلاىاقهاث  %1-قإزغ هظا الاهسكاى ب  %2اليؿب الهضًمت، في خين غغف عنم ألاغماُ جغاحػا بـ 

ىُت و بـ   جم اإلاىاقهاث الضولُت.غلى ح %20الَى

 إلاهتاج العاملي للتأمين: -3

 2106خُث ونل إلى  1996مهاعهت بؿىت ملُاع $ و هى في جُىع  2129إلى  1997ونل حجم ؤلاهخاج الػالمي في 

 9و هى ؤيبر مػضُ همى غغقخه مىظ  %7.7ملُاع$ و ًكؿغ هظا الىمى باالعجكاع الظي سجلخه جإمُىاث الحُاة بـ 

بلُت اؾخمغاع الىظام الػمىمي للخهاغض، في ؾىىاث، و مً ألاؾباب التي ؤصث إلى طلَ هجض الىهاف الهابم خُى نا

 ، و ًخدٌم في الخإمين الػالمي ًل مً:1996مهاعهت بؿىت  2.2خين غغقذ جإمُىاث ألايغاع اهسكايا بـ 

ٍا الكمالُت  -  .%34.52ؤمٍغ

 .%31.44ؤوعوبا  -

 .%29.13آؾُا  -

هُا في الخإمين الػالمي ؾير مػخبرة بيؿبت  هُا الجىىبُت  %1.25جبهى خهت إقٍغ و جدخل  %1.05و جمشل خهت إقٍغ

ٍي و بمؿاهمت غاإلاُت  271في الخإمين الػالمي بحجم ؤنؿاٍ  66الجؼابغ اإلاغجبت  و جدخل  %0.01ملُىن صوالع ؤمٍغ

هي، يما ونلذ يشاقت الخإمين في الجؼابغ في   8.6صوالع لٍل قغص منها  9إلى  1997اإلاغجبت الشامىت غلى اإلاؿخىي ؤلاقٍغ

صوالع جسو جإمُىاث الحُاة و ًمٌىىا في ألازير ؤن وؿخيخج ؤن اعجكاع مؿخىي  0.4ع جسو جإمُىاث ألايغاع و صوال 

ًان في الهُمت قهِ مخإزغ بػملُت جسكٌُ الضًىاع و بظاهغة الخطخم...الخ.  ؤلاهخاج مً ؾىت ألزغي 

 1: جحليل التعىيظاث لذي مإسساث التأمين.املطلب الثاوي

ًاث الخإمين إلى اإلاؤمً لهم بػض جدهُو غضص مً  - ًاث: و جمشل الهُمت ؤلاحمالُت اإلاضقىغت مً نبل قغ الخػٍى

ألازُاع اإلاؤمً يضها، و جُغح هظه الهُمت في آزغ الؿىت مً مجمىع مبالـ اإلاخًغعًٍ اإلاؿخدهت الضقؼ، قٍلما 

ًاث اعجكػذ باإلاهاعهت مؼ حجم ؤلاهخاج ًلما ػاص مهضاع التزام اإلاؤمى ين إػاء اإلاخًغعًٍ، و غغف حجم الخػٍى
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ٌ بمخىؾِ  1994في  %11ع بـ  1993في   %17اعجكاغا بـ   %15و ًدخل قغع الؿُاعاث الحهت الٌبري في الخػٍى

ًاث بـ  %12زم قغع ألازُاع الهىاغُت بـ  و في  %34لهض سجل قغع الخإمُىاث الكالخُت همىا في حجم الخػٍى

َني للخػاون الكالحي بئحغاء غملُت جُهير في مسؼن اإلاخًغعًٍ اإلاػلهت هكـ الىنذ نام الهىضوم الى 

ملُاع صج للمخًغعًٍ اإلاهغح بهم و ٌسجل  25و هى ؤيبر اعجكاع مً مجمىع  1994غً  %44ونكُاتهم، اعجكؼ بـ 

ًاث، يما قهض قغع الؿُاعاث همىا في حجم  18الباقي  ملُاع صج في خؿاب الضًىن الخهىُت إلاسخلل الكغ

ًاث بـ الخ و %29بِىما قغع ألازُاع الهىاغُت همىا بـ  %24ػٍى ٌ غً ؤزُاع الحٍغ   و قُه ونلذ نُمت الخػٍى

مهاعهت بالؿىت، و ًغحؼ طلَ إلى اعجكاع الاؾدشماعاث  22.4و  89ملُىن صج باعجكاع  449و الهىضؾت غلى الترجِب 

ت للخإمين و إغاصة في مجاُ اإلادغوناث الىاجج غً الايدكاقاث الجضًضة و ًظهغ لىا طل َ باليؿبت للكغيت الجؼابٍغ

ٌ لضيها بـ  و ًسو ؤؾاؾا  %87و قهض قغع الىهل نكؼة يبيرة جهضع بـ  %59الخإمين خُث اعجكؼ مؿخىي الخػٍى

 البًاةؼ اإلاىهىلت بدغا.

ًاث إلى  1996قكي ؾىت  و ًدخل قغع الؿُاعاث ؤيثر مً  %14ملُاع صج، ؤي اعجكاع بـ  8.2ونل مؿخىي الخػٍى

و بـ  51و قغع ألازُاع الهىاغُت اعجكاغا نضعه  50 و هظا ٌػني جدهو ؤيغاع هاحمت  72و قُه اعجكػذ ؤزُاع الحٍغ

غلى الترجِب في  65و  105غً غملُت الاؾخؿالُ، ؤما قغع ألازُاع الكالخُت و جإمُىاث ألاشخام قهض سجال همى بـ 

غلى الخىالي مً التريُبت  6و  95إال ؤنها جبهى وؿبُا ؾير مػبرة، إط ؤنها جمشل  1996ىت في ؾ 23و  54، 1995ؾىت 

ًاث، ؤما في ؾىت  ٌ ؤلاحمالي بـ  1997ؤلاحمالُت للخػٍى ما غضا قغع الؿُاعاث الظي  6اهسكٌ مؿخىي الخػٍى

ًاث بـ %7سجل همىا نضعه  باليؿبت  37الىهل، باليؿت لكغع  %12، غغقذ ًل الكغوع اهسكايا في حجم الخػٍى

 لألزُاع الهىاغُت.

و  784ملُاع صج مهابل  4.8و ونل مؿخىي ؤلاهخاج لضي هظا ألازير إلى  ٌ و خهو قغع الحٍغ ملُىن صج للخػٍى

ت للخإمين و إغاصة الخإمين  ت للخإمين  CAARهخابج جهىُت اًجابُت في ًل مً الكغيت الجؼابٍغ  SAAو الكغيت الجؼابٍغ

ٌ بـ  1998ملُىن صج، ؤما في ؾىت  165ـ جهضع غلى الترجِب ب ملُاع صج،  8.5لُهل إلى  10 %اعجكؼ حجم الخػٍى

ؤما قغع الىهل قاهسكًذ  %14زم ًلُه قغع ألازُاع الهىاغُت بـ  %60ًدخل قغع الؿُاعاث اإلاغجبت ألاولى بيؿبت 

ٌ بـ  ًاث و وؿخُُؼ جكؿير طلَ باهسكاى إهخاج هظا الكغع و الىاجج مً  37نُمت الخػٍى حهت مً صزُى قغ

ًاث في مجاُ ألاؾػاع.  حضًضة زانت في الؿىم و يظلَ اإلاىاقؿت التي قهضتها مسخلل الكغ
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 1املطلب الثالث: جحليل وشاط التأمين.

 هتائج جحليل وشاط التأمين: -1

الخإمين له صوع انخهاصي ال ٌؿتهان به، إط ٌػخبر ؤخض مهىماث الانخهاص الؼاهغ، قهى وؾُلت لدصجُؼ  -

 الهاصعاث و حؿهُل الابخمان و الحض مً الخطخم...الخ.

ل ألازغي. -  ًدخل الخإمين مٍاهت باعػة في جىمُت الاصزاع يمً وؾابل الخمٍى

غ هظا الهُاع و طلَ لها له مً غالنت مؼ اإلاخؿيراث الانخهاصًت  -  الشهاقت الخإمُيُت غىهغ يغوعي لخٍُى

 و الاحخماغُت.

ت لػملُت الخإمين. قخذ ؾىم  - ًمشل عؤؽ ماُ الكغيت الىاقُت خالُا الخإمين في الجؼابغ ؤغُى صقػت نٍى

ًابدا ليكاٍ  بهُم بؿُُت إطا ما نىعهذ بمشُلتها في الضُو اإلاخهضمت و هظا ما ٌكٍل في اإلاؿخهبل غامال 

 الخإمين.

 ئستراجيجيت و آفاق التأمين في الجزائر: -2

 اث الحجم.الخدٌم في الخٍالُل و جدهُو وقغ  -

 جُىع خهو حضًضة في الؿىم. -

 الدؿُير الحؿً للمىاعص اإلاالُت. -

اث اليكاٍ. -  جدؿين هىغُت الخضماث بئصزاُ جهىُاث حؿُير حضًضة و حػمُم اإلاػلىماجُت في ًل مؿخٍى

غ ؾُاؾت إغاصة الخإمين و التي مً قإنها ؤن جغقؼ في ايخخاب الػهىص، و بالخالي اعجكاع عنم ألاغماُ. -  جدٍغ

ت مً زالُ إصزاُ وؾُاء الخإمين. -  جغنُت الكبٌت الخجاٍع

اصة جضغُم عؤؾماُ اإلاؤؾؿاث الخإمُيُت مً ؤحل مىايبت ًل الخُىعاث الانخهاصًت. -  ٍػ

ًاث الضولُت مً ؤحل يؿب زبرة جإمُيُت غاإلاُت و الحهُى غلى ؤعباح مػخبرة. -  اإلاؿاهمت في مسخلل الكغ

ايُت في جدضًض حؿػي - ت.الاغخماص غلى َغم ٍع  رة الخإمين مً ؤحل مىاحهت اإلاىاقؿت الهٍى

 يغوعة إنامت غالناث خؿىت مؼ الؼبىن مً ؤحل يؿب زهخه. -

ٌ اإلاباقغ مً ؤحل يؿب الشهت  - ت اإلاخًغعًٍ و جُبُو اجكانُت الخػٍى الػمل غلى حؿهُل إحغاءاث حؿٍى

 و الىقاء للؼبىن.

 

 

                                                           
ت، جسهو مداؾبت،  "أشكال و جخصص شركاث التأمين"،ؾاعة بىؾغاعة، و آزغون،  1  .90، م2006مظيغة ماؾتر، ًلُت الػلىم الخجاٍع
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 املطلب الرابع: معىكاث جلذم سىق التأمين الجزائري 

ؾىم الخإمُىاث الجؼابغي مجمىغت مً اإلاػىناث و اإلاكاًل الانخهاصًت و الاحخماغُت التي خالذ صون واحه 

و هدى الخدُى إلى انخهاص الؿىم، إال ؤن هظه  جهضمه، و عؾم ؤلانالخاث الانخهاصًت التي هضقذ إلى جمهُض الٍُغ

 ي:اإلاػىناث و اإلاكاًل طاتها ماػالذ نابمت و التي ًمًٌ إحمالها قُما ًل

 يػل الضزل الكغصي: -1

دت واؾػت مً اإلاجخمؼ،  ًىاحه ؾىم الخإمين الجؼابغي مكٍل مهم ًخمشل في يػل الضزل الكغصي لضي قٍغ

ت و الٌمالُت، و التي ًمٌنها الاؾخؿىاء غنها ؤمام  و زانت جلَ التي جغي في الخإمين هىغا مً الىكهاث الشاهٍى

ؤن مؿإلت الضزل نًُت مً  لِـ باألمغ الهين غلى اغخباع ؤغباء الحُاة اإلاسخلكت، و مػالجت هظا اإلاكٍل 

ازخهام الهابمين غلى الؿُاؾت الانخهاصًت الٍلُت يما جخػضص و جخضازل قيها غضة ؤؾباب و لًٌ ًمًٌ ؤن 

هغص هظا اإلاكٍل إلى ؾىء جىػَؼ الضزل لظا قئن الحل لً ًٍىن في ألاحل الههير  و إهما نض ًخُلب ألامغ  غضة 

ت و مً ؾىىاث ختى  ًهبذ صزل اإلاىاًَ الجؼابغي بمؿخىي ًمٌىه ؤوال مً جلبُت مخُلباث اإلاػِكت الًغوٍع

 زم ؾِخىحه إلى الخإمين.

 نهىع الىعي الخإمُني: -2

ٌػغف الىعي الخإمُني بإهه إصعاى الكغص للمساَغ التي ًخػغى لها في خُاجه و خاحخه للحماًت الخإمُيُت التي 

ًاث الخإمين مً زالُ  ما جهضمه مً مىخجاث لخؿُُت الخؿابغ التي ًخػغى لها في ؤمىاله و جىقغها قغ

 ممخلٍاجه و خُاجه.

 يػل البيُت الخدخُت. -3

ػت ؤلاؾالمُت و زانت في مجاُ الخإمين غلى الحُاة، قهىاى  مسالكت -4 بػٌ ألاصواث الخإمُيُت إلاباصا الكَغ

 قئت جضعى ؤهمُت الخإمين الانخهاصًت و الاحخماغُت إال ؤنها ال جهبل غلُه بؿبب اإلاػخهض الضًني.

زغي حبابُت و هظه ؤاعجكاع وؿبت الًغابب و الضمؿاث التي ًخدملها اإلاؤمً له إياقت إلى جدمله عؾىماث  -5

بت غلى ألاعباح.ألازيرة ال جىحض في الضُو اإلاخهضمت  ، ؤما اإلاؤمً ؤو الكغيت الخإمين قخسًؼ إلى الًٍغ

الىهو الكضًض في البُاهاث و ؤلاخهابُاث الالػمت إلاؼاولت غملُاث الخإمين، خُث ال ًخم اؾدُكاء هظه  -6

ًاث، يما البُاهاث بهىعة صحُدت و مىخظمت بالغؾم مً الخىؾؼ في إ صزاُ الحاؾباث في مػظم الكغ

 ؤهه ال ًىحض هظام مػلىماث جإمُني ؤو مالي للهُاع.

هُت الحضًشت مً بدىر  -7 و الخضماث الخإمُيُت و غضم إجباع ألاؾالُب الدؿٍى الاقخهاع إلى حهىص حؿٍى

الؿىم يخدلُل مخُلباث الؿىم )جىنػاث و اخخُاحاث الػمالء( جدلُل مداقظ الػمالء لضي ًل قغيت 
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اإلاخاخت في  اخخُاحاث و جىنػاث اإلاؿتهلٌين و الخؿُُاث)الؿً/الضزل/الاخخُاحاث(، غضم الخيؿُو بين 

 يظلَ غضم وحىص نىىاث اجهاُ مؿخمغة بالػمالء.  1الؿىم،

 مكٌالث مشل البُالت، الكهغ، الخطخم، يػل مػضالث الىمى، اعجكاع مػضالث الىمى الؿٍاوي. -8

 مدضوصًت الهضعة الخىاقؿُت. -9

ًالتهغب الخإمُني بىىغُه الٌلي و الجؼةي و الؿل الخإمُني  -10 مً حاهب اإلاؤمً لهم،  اإلاماعؾاث الؿير ؾلُمت 

ًاث الخإمين ؤو  ت اإلاخًغعًٍ و غضم وحىص قكاقُت في الخػامالث مً حاهب )اإلاؤمً( قغ و َُى مضة حؿٍى

 الىؾُاء.

ض مً الكجىة بين ؾىم الخإمُىاث  -11 يػل مجاالث الاؾدشماع و غضم وحىص ؾىم مالي يلء و هى ما ًٍؼ

  الجؼابغي و ؤؾىام الخإمين اإلاخهضمت.

الضولت في الخإمين لضي ؤؾلب قئاث اإلاجخمؼ، لظا قيؿب الخإمين الازخُاعي مدضوصة حضا الاغخماص غلى  -12

 ؤمام الخإمين ؤلالؼامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .27،  م2002ابتراى للُباغت و اليكغ، الهاهغة، مهغ،  سبت شركاث التأمين"،"محازىاء مدمض َػُمت،  1
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 خالصت الفصل الثالث:

قهض الانخهاص الجؼابغي جدىالث غمُهت إزغ الىيػُت اإلاػهضة التي غغقها بما قيها اإلاكاًل الضازلُت  

ًاعجكاع حجم اإلاضًىهُت، و مً زم اغخمضث ًاعجكاع مػضُ البُالت، و  اعجكاع مػضُ الخطخم، و ؤزغي زاعحُت 

الجؼابغ بغهامج الاؾخهغاع و الخصحُذ الهٌُلي التي اجكهذ مؼ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت الضولُت غلى جىكُظه و جخمشل ؤؾاؽ 

ىُت و في إلهاء اخخٍاع الضولت لهظا الهُاع و الؿماح بمماعؾت وكاٍ الخإمين و إغاصة الخإم ًاث َو ين مً َغف قغ

ؤحىبُت و زانت و غامت، غلى ؾغاع الهُاغاث الانخهاصًت ألازغي مً ؤلانالخاث التي قغيتها الؿُاؾاث 

 الانخهاصًت اإلاسخلكت و التي ويػخه ؤمام جدضًاث جخُلب الاؾخجابت للخؿيراث اإلاسخلكت في اإلادُِ.

ت ال ٌؿتهان بها في  ًاث الخإمين صقػت نٍى الىمى الانخهاصي في الجؼابغ خُث  صقؼ وجيرةخُث نضمذ قغ

خههذ اؾخهغاع الجؼابغ غلى مؿخىي الانخهاص الٌلي، و في ألازير ههضم خهُلت عنمُت حؿمذ بئغُاء نىعة 

 واضحت

 



 

 

 

 

 

 :الفصل الزابع
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 :تمهيذ 

ًاهدشاسا کشؿت الخذماجُت التي حهشف جؿىسا و ٌهخبر الخأمين أخذ ألاو بل خذًث الههذ  وشاؾاألهه لم یکً  بيًر

ئلى الطىسة التي هى نليها في نطشها  ضلخُاة ؤلاوعان ئلى أن و  بخلذمجؿىس وشأ كذًما مو فىشة الخهاون، و 

ادة نلى انخباسه وظُلت للحماًت مً الخؿش  في الهذًذ مً اإلاخغيراث الاكخطادًت.  ئًجابُاًإثش  ىفهالحالي، ٍص  

ل الاظدثماساث اإلاىخجت و شاث في ظوالاهم مً رلً وله أهه ٌهمل نلى حهبئت اإلاذخ همُت أل ا كش هبُل جمٍى

أو حغؿُت اإلاخاؾش للهمالء بل  ششواثذ لالبالغت التي جىدعبها الخذمت الخأمُيُت، ئر ال جلخطش نلى جدلُم الشب

ين اكخ حهىد مىافهها نلى مً  اًذاماعي، لزلً فهي جللى اهخماما متز ادي والاحخطاإلاجخمو هيل نلى اإلاعخٍى

.  لفكبل خيىماث مخخ  الذٌو

وعي هبير ملذميها و مىافعت خادة بين ذماث و هً جؿىسا هاما في مجاٌ جلذًم الخللذ شهذ الىكذ الشا

ت وأثشها نلى جدلُم سغا الهمُل مذمت اإلالذليشاؾاث الخذمُت بأهمُت حىدة الخلذي الباخثين واإلاهخمين با

 الشبدُت.لخماًض في العىق و او 

الخأمين ئخذي مىكماث ألانماٌ اإلاخخططت في جلذًم الخذمت الخأمُيُت بمخخلف وحهخبر ششواث  

هخبر رلً  ذنىساظتها، و جلىم بذخللى ؾلباث الخأمين مً الهمالء و أهىانها، خُث ج اإلاىافلت نليها ًخم الخهاكذ، َو

ؼ ئلى الهمُل هبمثابت حه أو ئلى اإلاعخفُذ الزي ذ مً ششهت الخأمين جلتزم بمىحبه بأداء مبلغ الخأمين أو الخهٍى

 .اشترؽ الخأمين لطالحه، ئرا جدلم الخؿش اإلاإمً مىه، ورلً هكير مبلغ مً اإلااٌ ًذفهه الهمُل

شها بشيل دائم  معخمش أمشا و ٌهخبر جلُُم معخىي الجىدة في الخذماث الخأمُيُت ومً ثم جدعُنها وجؿٍى

ت قلفي غاًت ألاهمُت باليعبت لششواث الخأمين الىؾىُت، خاضت في  ، فان اهفخاح ظىق الخأمُىاث الجضائٍش

م خذماتها و  اظتراجُجُاثششواث الخأمين مػؿشة الهتهاج  ت خذًثت فهالت في حعٍى جؿبُم أظالُب ئداٍس

 ئشبام سغباجه. ُم مطلحخه و كحهاخخُاحاث الهمُل الخأمُيُت و  حعتهذف بالذسحت ألاولى جلبُت

ذی حىدة الت معخغاهم للُاط مت للخأمين الواس بىولزا ظىلىم بذساظت مُذاهُت في الششهت الجضائٍش

مً خالٌ الىخائج اإلاخىضل ئليها ظىداٌو جلذًم ذمت اإلالذمت مً ؾشف الششهت ومذي سغا الضبائً و الخ

 .الخأمُيُتلشبما حعاهم في جدعين هىنُت الخذمت  الاكتراخاث
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 وشأة و تطور شزكت التأمين و اعادة التأمين  :املبحث ألاول 

 CAARإعادة التأمين وشأة الشزكت الجزائزيت للتأمين و املطلب ألاول: تاريخ 

ت للخأمين وئنادة الخأمين  الششهت-1  :CAARالجضائٍش

 خُث جمثلذ مهمتها 1691حىان  8حهخبر ئخذي الششواث الىبري للؿام الخأمين في الجضائش، وشأث ًىم 

ت للحفاف نلى  في وغو حهاص ئنادة الخأمين اللاهىوي و الخىفل بيافت الخذابير التي حعمذ للذولت الجضائٍش

خ الفاجذ مً ظبخمبر  وظـ حى مً ؤلانتزاص والفخش جذشين ملش  1691مطالحها في كؿام الخأمين وكذ جم بخاٍس

، خُث 1شاكبت مً خالٌ الخىاٌص اللاهىويشاسم الهلُذ بىكشة بالهاضمت , وواهذ ميلفت باإلا13"الواس" اليائً ب 

% لطالح 11واهذ جلضم مخخلف الششواث التي جضاٌو وشاؾها في الجضائش أن جدىاٌص نً حجم ألاكعاؽ بيعبت 

ت للخأمين و ئنادة الخأمين  . CAARالششهت الجضائٍش

ت إلنادة الخأمين  1693وفي  جىاصلذ  1683في  ،CCRجىاصلذ نً وشاؽ ئنادة الخأمين ئلى الششهت اإلاشهٍض

ت للخأمين الشامل  نً وفي ئؾاس ئنادة هُيلت وشاؾها  CAATمدفكتها في فشم الىلل ئلى الششهت الجضائٍش

 جخخظ بالخأمين نً ألاخؿاس الطىانُت. أضبدذ

ئلى الاظخلاللُت نملذ الششهت مً حذًذ نلى  الاهخلاٌومو ئلغاء كاهىن الخخطظ و 1686ت وفي ظى

و جىاصلذ نً مدفكتها في فشم اللشع اإلاىحه  1663جأمين ألاشخاص(، وفي  العُاساث، مدفكتها )الىلل جىَى

ت للخأمين  للخطذًش  .CAGEX وغمان الطادساثئلى الششهت الجضائٍش

ملُاس  19ثم لُلفض ئلى  4111ملُاس دج ظىت  14ئلى  4114ملُاس دج ظىت  4اهخلل مً  الاحخماعيالشأظماٌ  -

  .4119ظىت  دًىاس

ت  3شبىت جىصَو الششهت  -  ناما.ال وهُ 16أما الغير مباششة  ووالت، 99وفشوم حهٍى

لُطل ئلى  4118نامل ظىت  1981ئلى  4111نامل ظىت  1341 ،1669نامل ظىت  1919نذد الهماٌ :  -

ظىت اإلااغُت في خين  13و مىه هالخل اظخلشاس وعبي في نذد نماٌ الششهت خالٌ  4114نامل ظىت  1818

 ملُىن دج 4.3 ئهخاحُت ول نامل ئلى جطل

 

 

 

 

 

 

 CAAR. للتأمين الجزائرية للشركة الخمسون للذكرى خاص عدد, الكار إعداد من مجلة .1
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 CAAR تطور الشزكت الجزائزيت للتأمين الثاوي:املطلب 

 4114ئلى  1694ؿىس سكم ألانماٌ مً ج : 

 جشحمت الىخائج التي خللتها الواس خالٌ خمعين ظىت مً الىحىد ال بذ وأن جمش نبر وضف العُاق ئن

 الاكخطادي الزي ؾبو مخخلف مشاخل جؿىس ظىق الخأمُىاث بالجضائش بانخباسها فانال سئِعُا نایش مخخلف

 نلى الشغم مً الفتراث الطهبت التي مشث بها اظخؿانذ أن مشاخل جؿىس وجدٌى ظىق الخأمُىاث فان الواسو 

ش ضىانت الخأمين في   ئش.الجضاجشفو الخدذي و حشاسن في جؿٍى

اث اإلاىذ التي خشستها الواس في ول فترة  : وجبين الجذاٌو آلاجُت همى وجؿىس معخٍى

 ألاسكام بالىُلى دج                                         1689ئلى  1694: ًمثل جؿىس سكم ألانماٌ مً  1الجذٌو سكم 

 

 1689 1681 1699 1691 1696 1699 1694 العىت

 سكم

 ألانماٌ

43.191 99.961 114.133 418.941 484.111 911.311 1.133.491 

 CAAR املصذر: مجلت من إعذاد الکار عذد خاص لذكزى الخمسون للشزكت الجزائزيت للتأمين

 

خ جأظِعها 41جؿىس سكم أنماٌ الششهت خالٌ مً خالٌ الجذٌو هالخل   ظىت مً جاٍس

 

 ظىت ئنادة جىكُم الواس نلى غىء اإلاهؿُاث الجذًذة التي فشغها اللاهىن اإلاخػمً 1699فلذ واهذ ظىت   -

 اخخياس الذولت ليشاؾاث الخأمين لخطبذ بزلً الششهت اهم فانل بامياهه الاظخجابت إلخخُاحاث العىق و

 . هالخل أن سكم ألانماٌ الواس بذا في الاسجفام بشيل ملحىف 1699مً ظىت  ابخذاءا

ت جم وغهها خيز جؿىسها في خين ٌهخبر اداؤها واضلذالواس فمدفكت مخاؾش  ٍش  هدُجت وغو اظتراججُت جؿٍى

 الخمىكو الاظتراجُجي و جىاصن مدفكت الضبائً في ضلب ئهخمامها ئنادة وغهذوالتي  4113الخىفُز ظىت 

 .فاجُذ لىجاح اإلاإظعت غمً مدُـ ًخميز بتزاًذ جىافعِخههم

ذ للششهت وجدىمها في مهىتها كذ ظمدا لها  بخىفير اللانذة اإلاالُت الالصمت إلوشاء فشم ان الىغو اإلاالي اإلاٍش
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 .دججأمُىاث ألاشخاص بشأظماٌ احخماعي ًلذس بملُىن 

 

ش 4111ظىت  و كذ جم ئوشاء ششهت الىشامت  خُث وسثذ مهام حعُير مدفكت الخأمين نلى ألاشخاص وجؿٍى

 و التي مً احل جمىكهها همإظعت سائذة في مجاٌ وشاؾها باإلاعاهمت في الىخائج التي حسجلها الواسهفعها 

 (.4119ملُاس دج ظىت  19) 4114ملُاس دج ظىت  19جمىىذ الُىم مً جدلُم سكم أنماٌ مهخبر ًلاسب 

 

 

 الوحذة مليار دج              2012الى  2002: يمثل تطور اهتاج الشزكت من  1م الشكل رق

 

 

 

 caar.dz/chiffres://httpsاملصذر: موقع الشزكت 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 CAARتطور انتاج الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين 

 CAARتطور انتاج الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين 
 



 وكالت مستغاهم CAARدراست حالت للشزكت الجزائزيت للتأمين وإعادة التأمين                     فصل الزابعال

63 
 

 

 

 : شكل يمثل الهيكل التىظيمي للشزكت الجزائزيت للتأمين و إعادة التأمين الكار 3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزئيس املذيز العامءء

ت  الاجطاٌمذًٍش  

 اإلاعدشاسون

ت اإلاشاكبت  مذًٍش

 اإلافدشُت الهامت

ب اإلاذًش الهام للشإون الخلىُت هائ

ت  والخجاٍس

ذًش الهام للشإون اإلاالُت      هائب اإلا

دنم ألاوشؿتو   

 مهاون 

اث  ت الىبًر مذًٍش

 مخاؾش ؤلاوشاء

اث  ت الىبًر مذًٍش

الاظخغالٌمخاؾش   

ت الخأمين  مذًٍش

 نلى الىلل

 خلُت ألامً

 مهاون 

ت اإلاداظبت ت ؤلاداسة  مذًٍش مذًٍش

 والىظائل الهامت

ت اإلاشاكبت  مذًٍش

ت أهكمت  مذًٍش

 ؤلانالم

ت اإلاالُت و  مذًٍش

 ٌ  حعببر ألاضى

ت اإلاىاسد  مذًٍش

ت  البشٍش
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 الخاثمة:

اللُام بدزاطدىا هره مداولين إلاحابت عً الدظاؤالث الظابلت في امللدمت و التي واهذ حشغلىا، جىضلىا  بعد

ئلى أن الخأمين فىسة كدًمت مً خُث الخفىير فُه، و خدًث مً خُث الخعامل معه، هما جمىىا مً اطخخالص 

 حعٍسف شامل للخأمين.

أو مخففا لألخؿاز و ألاعباء املخخلفت التي جطِب املإمً  فالخأمين البد مً الخػىع له ختى ًيىن دزعا واكُا

 له أزىاء اللُام بيشاؾه طىاء واهذ بفعل الشخظ هفظه أو بخلطير مىه و ئهماله أو بفعل الغير.

فالخأمين واكع عملي البد مً الخػىع له، و كد أهد املشسع على لصومُخه خفاقا على الفسد و ممخلياجه التي 

 لألخؿاز أو الخلف.جيىن دائما معسغت 

للد جميزث شسواث الخأمين مىر وشأتها بأجها ذلً اليشاؽ املظخمس و املخغير ئذ أن هىان أعساف و جلالُد 

جيىهذ بمسوز الصمً، و أزبدذ شسواث الخأمين اللدزة على مىاهبت الخؿىز في بِئت ألاعماٌ بفعل عىامل اكخطادًت 

 و احخماعُت.

هبيرة في دفع عجلت الخىمُت الاكخطادًت ئلى ألامام مً خالٌ مظاهمتها مع و جلدم شسواث الخأمين مظاهمت 

ت و طد الثغساث في هرا املجاٌ، و ليي جإدي هرا الدوز السائد في اكخطادًاث الدٌو فان  الدولت و خؿؿها الخىمٍى

ملظخمس في عليها الاطخمساز في حعكُم همىها بشيل ًمىنها مً الطعىد و ذلً مً خالٌ الخؿىز و الخدظين ا

 العملُاث الخأمُيُت و املخاؾس التي جإمً غدها.

و مً خالٌ هره الدزاطت و التي جىاولذ إلاشيالُت و التي جمدىزث خٌى ئلى أي مدي حظاهم شسواث الخأمين 

في جىمُت الاكخطاد الىؾني، و ما أزسها على املخغيراث الاكخطادًت في الظىق الجصائسي، و ذلً بالخؿسق للخأمين مً 

ت ئغافت ئلى الخدمت امللدمت في شسواث الخأمين و املإشساث الاكخطادًت.  الىاخُت الىكٍس

و خللذ الشسواث العمىمُت للخأمين وظبت أهبر مً الشسواث الخاضت و ئن جساحع هخائج شسواث الخأمين ئلى 

على ع املىذ الخاضت عاملين أطاطُين و خاضت باليظبت للخأمين على الظُازاث و املخاؾس املخعددة، ئلى اهخفا

 الظُازاث و التي حعخبر أكل بثماوي مساث ملازهت باملىذ املؿبلت في الدٌو املجاوزة.

ذ الخاؾئ للممخلياث  و بخطىص الخامين عً الحىادر و املخاؾس املخعددة، فان الخلُُم الظلبي و الخطٍس

 ًجعل الىخائج املدللت غعُفت ملازهت بما هى مىحىد.
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 نتائج الدراسة:

 مً الدزاطت جم الخىضل ئلى الىخائج الخالُت:

ٌعخبر الخأمين أداة فعالت في جللُل أزس ألاغساز التي جطِب الفسد خُث ًىلل عبء الخؿس ئلى عاجم شسواث  -

ؼ هلدي أو عُني ًدفعه املإمً ملابل التزام املإمً له بظداد جيلفت  الخأمين و الري ًيىن في شيل حعٍى

 لعلد.الخأمين املخفم علُه في ا

ئن شسواث الخأمين جلىم به شسواث الخأمين و هي شسهت مالُت جلىم بدوز مصدوج، هما جلىم بخلبُت  -

 خاحاث املإمىين و هى الدوز ألاطاس ي، هما حظدثمس ألامىاٌ التي جدطل عليها مً املإمىين.

ل و  أن - لشسواث الخأمين دوز هبير في دفع عجلت الخىمُت الاكخطادًت و ذلً مً خالٌ املظاهمت في جمٍى

 جىفير الاخخُاحاث املالُت ملخخلف ألاوشؿت الاكخطادًت.

ادة أو اهخفاع الىعي الخأمُني.الىغع املادي لألفساد الري ًلعب دوزا مهما  -  في ٍش

 مين.هكسة ألافساد املدشىىت خٌى مشسوعُت الخأ -

 الخأمين و ئعادة الخأمين عملُخان للخخفُف مً خدة الحىادر املخىكع خدوثها. -

 عدم زلت ألافساد بشسواث الخأمين. -

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

مً  916في املادة  كاهىهُا املشسع الجصائسي  مفاهُم مخعددة خُث عسفه ان للخأمين الفرضية ألاولى: -

اللاهىن املدوي الجصائسي: الخأمين علد ًلتزم املإمً له أو املظخفُد الري اشترؽ الخأمين لطالحه مبلغا 

في هخابه العلىد الشسعُت بأهه "علد ًلتزم املإمً بملخػاه  شسعا عسفه الدهخىز عِس ى عبدهو  مً املاٌ

ؽ الخأمين لطالحه مبلغا مً املاٌ أو ئًساد أو مسجبا أو أن ًإدي ئلى املإمً له أو ئلى املظخفُد الري اشتر 

عىع مالي آخس في خالت وكىع الحادر الري جدلم الخؿس املبين بالعلد في هكير كظـ أو أي دفعت مالُت 

ًإدحها املإمً له و ًخدمل املإمً بملخػاه جبعه مجمىعت مً املخاؾس باحساء امللاضت بُنهما وفلا 

 . للىاهين إلاخطاء

ت تهدف لخدلُم السبذ، خُث جلىم هره ًلطد بشسواث الخـأمين على أجها  رضية الثانية:الف - ميشأة ججاٍز

ت مػمىهت بغسع  الشسهت أو امليشأة بخجمُع ألاكظاؽ مً املإمً لهم و اطدثمازها في أوحه اطدثماٍز

ػاث للمإمً لهم و املظخفُدًً عىد جدلم املخاؾس  كد و  املإمً عليهاجىفير ألامىاٌ الالشمت لدفع الخعٍى

املشسوعاث مً و  عسفها الدهخىز هاقم أخمد الشمسي على أجها: مإطظت مالُت جلىم بخىفير الخأمين لألفساد

ػاث املالُت لهره الجهاث املخػسزة و ذلً مً  املخاؾس و الخظائس التي ًمىً أن جخعسع لها بدافع الخعٍى
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ل خالٌ الىقائف التي جلىم بها و جخجلى في الدظعير و الا و اعادة هخخاو و الاهخاج و الاطدثماز و الخمٍى

لي و الخ .....  الخأمين و ادازة اليشاؽ الدظٍى

و ذلً مً خالٌ  خُاة الخىمُت الاكخطادًتئن لشسواث الخأمين دوز مهم و أطاس ي في  الفرضية الثالثة: -

مً الساخت و الؿمأهِىت مما الىقائف التي ًإدحها، و مً أهمها أهه ًىفل ألامان للمإمً له و ًخلم له حىا 

ادة هفاًخه إلاهخاحُت هرا مً حهت، و مً حهت أخسي ٌظاهم في  ت له، و ٍش ًإدي ئلى زفع السوح املعىٍى

ادة  ع الاكخطادًت و ذلً مً خالٌ ألاكظاؽ املجمعت و جىقُفها في ضىز عدًدة، و ٍش ل املشاَز جمٍى

ما ٌظاهم أًػا في جدعُم الثلت الائخماهُت هما له الىفاًت إلاهخاحُت، و الحفاف على الثروة املظخغلت، ه

أهمُت اكخطادًت في مجاٌ املعامالث الدولُت و املظاهمت في الخل الىؾني مً خالٌ جدلُم كُمت 

 مػافت، هرلً هجد شسواث الخأمين أطاءث اطخعماله بادخاله هلىاة لعملُاث غير مشسوعت.

عاث املخخرة  ئذا هكسها ئلى واكع الخأمين في الجصائس ًمىىىا اللٌى أهه زغم ئًجابُت و هثرة إلاحساءاث و الدشَس

اث الخعامل العالمي، و اكخطس الخأمين في الجصائس على الخأمين  ا، ئال أهه ًبلى بعُدا ول البعد عً مظخٍى ئداٍز

الىاضح أن إلاحبازي و جم ئهماٌ و تهمِش ألاهىاع ألاخسي، و هرلً ما جصاٌ ضُاغت الخأمين جفخلس ئلى مفاهُم، و 

عاث و ئن واهذ مع هثرتها و جىىعها حعاوي مً بعؼ الىلائظ ئال أن بِذ اللطُد هى  املشيلت لِظذ مشيلت حشَس

الثلت غير املخبادلت بين شسواث الخأمين و ألافساد، خُث أن الصبىن أو املخعامل مع شسواث الخأمين عمىما ال ًرهب 

، و الدلُل أن الخأمين على الظُازاث )الري هى ئحبازي( و ملازهت مع ئلى شسهت الخأمين ئال ئذا وان مجبرا على ذلً

الخأمين على الحُاة )الري هى اخخُازي( فان هىان كُاض مع الفازق خُث عدد املإمىين أو مً خُث اللُمت 

لجصائسي، الىلدًت و هرا ٌعىد بالدزحت ألاولى ئلى شسواث الخأمين العاملت في الجصائس التي لم جىظب زلت املىاؾً ا

على املىافظت الداخلُت و الخازحُت التي أكستها  ى هظب عمالئها، و ًبليئما لغالء مىخجاتها و ئما لعدم كدزتها عل

عاث و اللىاهين أن جسحع الثلت املفلىدة للصبىن مً حهت، و ئن حعمل على خفؼ مىخجاتها مً  العدًد مً الدشَس

 .حهت أخسي 

 التوصيات:

 قل الىخائج التي جدطلىا عليها هلترح مجمىعت مً الخىضُاث: في

على شسواث الخأمين ئدزان أن اخخُاحاث العمُل جخؿىز مً وكذ آلخس و لرلً ًجب عليها أن جىاهب  -

تها في الظىق. اث الخدمت و ذلً مً أحل ئطخمساٍز  هره الخؿىزاث بالخدظين املظخمس ملظخٍى

طـ الاحخماعي و هثيرا مً ألاشخاص ًجهلىن أهمُت الخأمين في الحُاة غسوزة وشس الىعي الخأمُني في الى   -

 الُىمُت.
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ت في مجاٌ الخأمين: مً خالٌ فخذ جخططاث حدًدة في مجاٌ  - ب و جىمُت املهازاث و الىفاءاث البشٍس جدٍز

ت و ئوشاء معاهد علُا للخأمين.  الخأمين في مخخلف الجامعاث الجصائٍس

س أطالُب  إلاشهاز  - م: مً خالٌ كُام شسواث الخأمين بدمالث ئعالمُت و جىعُت ألافساد  جؿٍى و الدظٍى

 بأهمُت الخأمين في خُاتهم.

 حشجُع الدولت للمىاؾىين على الخأمين و جدفيز شسواث الخأمين على الاطدثماز. -

ت الخأمُيُت التي جفخلد لىطائل الدظُير الىفء. -  جدظين املإطظاث الجصائٍس

وغع خؿت واضحت و طلُمت لالعخماد عليها أزىاء ممازطت اليشاؽ ألن شسهت الخأمين في وغعها  غسوزة -

ت ًجب أن حعخمد ئطتراجُجُت مىؿلُت.  للميزاهُت الخلدًٍس

غسوزة كُام املإطظاث الاكخطادًت بالخأمين على أمىالها و ممخلياتها، على أطاض اللُمت الياملت و  -

لى جددًد مبلغ الخأمين اليافل و الػامً لخغؿُت ول الخظائس الىاججت الحلُلُت لهره العىاضس وضىال ئ

لت التي حعُد للمإطظت ممخلياتها ئلى  ؼ اليامل و بالؿٍس م الخعٍى عً جدلم الخؿس و ذلً عً ؾٍس

 الحالت هفظها، التي واهذ عليها كبل وكىع الحادر املإمً غده.

 آفاق الدراسة:

وزه الفعاٌ في خماًت املمخلياث الخاضت بالشخظ املإمً له أو الشسهت في قل الخأهد على أهمُت الخأمين و د

ت الىاججت مً قهىز عدد ال بأض به مً مإطظاث الخأمين )خاضت و  املإمً لها و بالسغم مً املىافظت اللٍى

 عمىمُت(، فىجد أن الخأمين لم ًسجم ئلى املظخىي املؿلىو.

ث أخسي جيىن أهثر احظاعا و شمىال في معالجت شسواث لرلً هؿمذ أن جيىن دزاطدىا مجسد جمهُد لدزاطا

الخأمين، للخعٍسف على وغعُخه مً هاخُت، و على مشازهخه في الخىمُت الاكخطادًت مً هاخُت أخسي، دوز الخأمين 

 في دفع عجلت الخىمُت و حعبئت الادخاز، و جأزير الخأمين على ميزان املدفىعاث.
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 امللخص

جتمتع غزواث التأمين بأهمُت هبيرة لذلً أعطتها الذٌو اهتماما خاؾا ألن التأمين ًحاحه ؤلاوطان لتفادي 

 الخطائز.

إن للتأمين دور مشدوج حُث ًلىم بتلبُت حاحُاث اإلاؤمىين و ججمُع اإلاذخزاث التي ًمىً 

ع اكتؿادًت جحلم أرباحا، جؤدي إلى النهىف باالكتؿاد الىطني و اإلاطاهمت في  اضتثمارها في عذة مػاَر

ماساٌ ٌعاوي الكعف و الىلـ،  الىمى الاكتؿادي و الجشائز هغيرها مً الذٌو الىامُت كطاعها التأمُني

 بالزغم مً اإلاػاول و اإلاعىكاث التي جلف أمام غزواث التأمين.

 

 اليلماث املفتاحيت

 التىمُت. –الىمى الاكتؿادي  –الاكتؿاد  –غزواث التأمين  –التأمين 

Abstract: 

         Company of insurance have grand important for this countries give. Her spastic important. 

Because the (insurance) human need this for illness risks. 

Insurance has a double role. Where insurance grant the needs of their insured clients and 

colliding pooling with can be invested in economical projects to gain profits with leads to the 

raise of the national economy as well as contrib. Butting in the economical growth Algeria like 

most developing countries her insurance sector still scuffing from weakness and shortage and in 

spiel of the reforms there is a lot of problems and cripples the limited the development of the 

insurance.   

 

Keyword 

 Insurance - Company of insurance – economy - economical growth -  

 


