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لقد تبني من خالل دراسة موضوع هذا البحث جبانبيه النظري والتطبيقي أّن توفر عنصر 
اجلودة يف جمال خدمات التأمني أصبح ضرورة تتطلبها تغريات بيئة األعمال ملختلف الشركات، 

جانفي  25املؤرخ يف  07-95وتطورات سوق التأمني اجلزائرية خاصة بعد صدور قانون التأمني 
مسح بدخول شركات تأمني خاصة جزائرية وأجنبية إىل السوق التأمينية الوطنية،  ، الذي1995

وخلق جوا من املنافسة بني جمموع الشركات العارضة باعتبارها تقدم نفس اخلدمات بنفس الشروط 
املتعلقة بإجراءات التأمني وقيود التسعري، فأصبحت الشركات الوطنية مهددة بانتزاع أجزاء من 

قية بدخول تلك الشركات اخلاصة. لذلك استهدف هذا البحث تسليط الضوء حصصها السو 
على مدخل اجلودة يف اخلدمات وسبل تقييمها وتطويرها يف شركات التأمني الوطنية، لتعظيم 

 السوقية وضمان بقائها واستمراريتها باحلفاظ على عمالئها واستقطاب عمالء جدد. احصصه
اليت  (saa)راسة حالة إحدى الشركات الوطنية العريقة ومّت التأكيد على ذلك من خالل د

ظهرت منذ مثانينيات القرن املاضي، وعايشت معظم اإلصالحات اليت مست قطاع التأمني يف 
اجلزائر، وتطورت لتصبح رائدة يف السوق التأمينية اجلزائرية بعرضها خلدمات متنوعة يف جمال التأمني 

 فية على املستوى الوطين بواسطة جاهزية شبكتها التجارية. لعمالئها يف خمتلف املناطق اجلغرا
واستهدفت الدراسة إحدى وكاالت الشركة املتواجدة على املستوى احمللي، وتبني أنّه بالرغم 
من أّن مستوى جودة اخلدمة املقدمة للعمالء بوكالة " مازونة "كان مقبوال من طرف العمالء، إال 

هتم، وحيتاج إىل حتسني وتطوير كبريين من نواحي خمتلفة: إدارية، أنّه ال يرقى إىل مستوى توقعا
 تنظيمية، تسويقية وتدريبية...اخل.

وفيما يلي نستعرض أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث واقرتاح بعض 
 التوصيات وآفاق لدراسات وأحباث مستقبلية.

 

I. :نتائج البحث 

خلصائص جتعلها ذات طبيعة خاصة وُمتمّيزة عن باقي تنفرد اخلدمة التأمينية مبجموعة من ا -1
 اخلدمات من ناحية تسويقها وإنتاجها؛

يرتبط مفهوم اجلودة يف جمال اخلدمات التأمينية بقدرة الشركة على تلبية احتياجات عمالئها  -2
سبقة حول مستوى األداء بالشركة؛

ُ
 ورغباهتم التأمينية بشكل يتوافق مع توقعاهتم امل
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هات التسويقية احلديثة على أّن تقييم اجلودة يف جمال اخلدمات يكون من وجهة تؤكد االجتا -3
نظر العميل، باعتباره عنصرا جوهريا من نظام إنتاجها، غري أّن ذلك ال يُقلل من أمهية عمليات 

 التقييم الداخلية اليت ميكن أن تقوم هبا شركات التأمني؛

خدمة التأمينية فإّن تقييم العميل للجودة مرتبط بالنظر إىل اخلصائص التسويقية واإلنتاجية لل -4
 مبستوى إدراكه جلوانب األداء املختلفة امللموسة وغري امللموسة؛

إّن تقييم اجلودة يف جمال اخلدمات التأمينية هو عملية مستمرة تتضمن جمموعة من املراحل  -5
 أداء اخلدمة؛ املختلفة واملرتبطة بسلوك العميل الشرائي وسلوكه التفاعلي وموقفه بعد

دركة للخدمة التأمينية ورضا العمالء حول األداء بالشركة، خبربة  -6
ُ
ارتباط كل من اجلودة امل

 وجتارب العميل السابقة، وعلى أساس ذلك فتقييم اجلودة عملية تراكمية طويلة األجل؛

ل بني أداء إّن تقييم اجلودة يف جمال اخلدمات التأمينية يستند إىل عملية مقارنة ُُيريها العمي -7
 الشركة وأداءات خمتلف الشركات املنافسة يف القطاع.

إّن املؤشرات التقييمية املستخدمة للحكم على مستوى اخلدمة يف شركات التأمني ختتلف من  -8
حيث أمهيتها بالنسبة للعميل نفسه من وقت إىل آخر، ومن عميل آلخر ومن خدمة إىل أخرى، 

ؤثرة 
ُ
ات العوامل امل  يف جودة اخلدمة.تبعا لتغرير

تعمل جودة اخلدمة على حتقيق رضا العميل وكسب والئه للشركة وخدماهتا وضمان استمرارية  -9
 ذلك ودميومته يف األجل الطويل.

  

II.  :ميكن اقرتاح بعض التوصيات كما يلي:توصيات البحث 

 بالنسبة لشركات التأمني الوطنية: -أوال
قدّمة للعميل.تدريب املوظفني يف خمتلف املستويات  -1

ُ
 التنظيمية على جودة اخلدمة امل

غرس االنطباعات اجليدة حول مستوى األداء بالشركة لدى العمالء احلاليني واحملتملني عن  -2
 احلمالت اإلعالنية واإلشهارية وخمتلف األنشطة الرتوُيية.

أداء ضرورة التعررف على املؤشرات املختلفة اليت يستخدمها العمالء للحكم على مستوى  -3
 اخلدمة وأبعادها املؤثرة على ذلك.
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اعتماد اسرتاتيجيات تسويقية أساسها اجلودة يف أداء اخلدمات للعمالء مبا يتوافق مع  -4
 احتياجاهتم التأمينية وتوقعاهتم املسبقة.

قّياس رضا العمالء بصفة مستمرة ودورية للوقوف على مواطن القوة ومواطن الضعف يف أداء  -5
 خدماهتا.

خلق ثقافة تنظيمية تكون أساسا لدعم وتعزيز ثقافة اجلودة بني املوظفني داخل  العمل على -6
 الشركة.

تطبيق األساليب اإلدارية احلديثة اليت تدمج بني العوامل البيئية اخلارجية وعوامل البيئة الداخلية  -7
 لضمان جناح عملية حتسني وتطوير أداء اخلدمات بشركات التأمني الوطنية.

شركات التأمني الوطنية حقيقة أّن جودة اخلدمة تتطّور بشكل مستمر تبعا  ضرورة أن ُتدرك -8
لتطورر احتياجات العمالء ورغباهتم وتوقعاهتم، وبالتايل عدم االكتفاء مبستويات معينة من األداء، 
بل ُيب أن تستجيب لتلك التطُورات املختلفة لضمان بقائها واستمراريتها يف جمال أعماهلا 

 نشاطها.والتوُسع يف 

تنظيم ملتقيات وندوات يكون موضوعها: "جودة خدمة العميل" ُموّجهة بالدرجة األوىل  -9
 للُموظفني مع إتاحة الفرصة ملشاركة العمالء، لتدعيم ثقتهم يف الشركات الوطنية.

إّن جودة اخلدمة تعترب ميزة تنافسية نسبية يف السوق التأمينية، وعلى شركات التأمني الوطنية  -10
ك مدى ُخطورة حتورل عمالئها إىل الشركات اخلاصة اليت انتشرت بشكل كبري بعد انفتاح أن ُتدر 

وّجهة 
ُ
السوق اجلزائرية، وبالتايل ُيب عليها أن تُقدم مستويات أعلى من اجلودة يف خدماهتا امل

 لعمالئها.

الدولية، ُيب إّن تطورر شركات التأمني الوطنية وتعزيز تناُفسيتها يف سوق التأمني اجلزائرية و  -11
أن ُيرتجم يف شكل برامج للجودة مبُرتكزاهتا األساسية واحلديثة: التوجره بالعميل، إدارة جلودة 

 ُمورد ...إخل.-الشاملة، وإدارة التميرز يف العالقة عميل
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 بالنسبة للدولة: -ثانيا
ا جذريا على مستوى  1995على الرغم من أّن إصالح   املتعلق بالتأمينات قد أحدث تغرير

السوق التأمينية اجلزائرية من نواحي خمتلفة: قانونية وتشريعية وتنظيمية، إال أّن قطاع التأمني باجلزائر 
 حيتاج إىل إصالحات أكثر ُعمقا واهتماما متزايدا من قبل الدولة، وقد يكون ذلك بـ:

بشركات التأمني الوطنية باملوازاة مع برامج التأهيل اليت ُخّصت هبا إعداد برامج تأهيلية خاصة  -1
 مؤسسات خمتلفة يف قطاعات متنوعة؛

دعم وتشجيع شركات التأمني الوطنية البتكار أنواع جديدة من اخلدمات التأمينية لتغطية  -2
 فراد واملشروعات وخمتلف اهليئات.املخاطر املتنوعة اليت هتدد األ

ة األفراد ونشر ثقافة التأمني يف اجملتمع لزيادة اإلقبال على طلب اخلدمات املسامهة يف توعي -3
 التأمينية؛

تعزيز تنافسية شركات التأمني الوطنية من خالل اعتماد برامج للجودة ووضع مواصفات أداء  -4
 اخلدمات ومنح شهادات مطابقة للشركات اليت تلتزم هبا؛

لة يف شركات التأمني الوطنية بشكل يتوافق مع إعداد برامج تكوينية لتأهيل اإلطارات العام -5
 متطلبات التسيري الفّعال وتطبيق األساليب اإلدارية احلديثة كبدائل ألمناط التسيري التقليدية.

 

III. :آفاق الدراسة 

ميكن اقرتاح بعض املواضيع اليت من املمكن أن تكون إشكاليات لبحوث ودراسات  
 مستقبال، كما يلي:     

خلدمة يف افة وفلسفة اإلدارة والعاملني يف تطبيق والتعامل مع مفهوم جودة اإشكالية: "ثق -1
 شركات التأمني الوطنية".

إشكالية: "العالقة بني مستوى اجلودة يف اخلدمات املقدمة من طرف شركات التأمني الوطنية  -2
 وبعض املؤشرات التسويقية: كاحلصة السوقية والقدرة التنافسية"؛

 دة اخلدمة من وجهة نظر إدارية بالتطبيق على شركات التأمني الوطنية".إشكالية: "تقييم جو 
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 متهيد:
 

يعترب التأمني أحد األنشطة اخلدمية اليت تعرف تطوُّرا وانتشارا كبريين، واهتماما متزايدا من قبل 
احلكومات، نظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها اخلدمة التأمينية، إذ ال تقتصر على حتقيق الربح للشركات أو 

 االقتصادي  واالجتماعي. ستوينيككل على املتغطية املخاطر للعمالء، بل تعود منافعها على اجملتمع  
تقوم شركات التأمني بتقدمي خدماهتا مبختلف أنواعها لعمالئها أفرادا ومنظمات الراغبني يف التأمني 
من خطر معني. غري أّن ما ميّيز هذه الشركات عن غريها من منظمات األعمال هو ممارستها لنشاط خمتلف 

 األنشطة الصناعية أو اخلدمية. خصائصه عن ابقيو  من حيث طبيعته
أنواعها وأمهيتها وخمتلف اجلوانب التقنية و وسنحاول التعرف على مفهوم اخلدمة التأمينية وخصائصها 

املتعلقة هبا، مع اإلشارة إىل تطوُّر سوق التأمني اجلزائرية، وذلك من خالل استعراض مضمون هذا الفصل يف 
 املباحث التالية:

 دمة التأمينية وخصائصها وأمهيتها.م اخلاملبحث األول: مفهو 
 دمة التأمينية وعناررها التقنية.املبحث الثاين: أنواع اخل
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  املبحث األول: مفهوم اخلدمة التأمينية وأمهيتها.

 
وقانونية، مما أدى إىل اختالف وجهات النظر حول  تلف العلوم: اقتصادية، رايضيةللتأمني عالقة مبخ

حتديد مفهومه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فارتباط التأمني هبذه العلوم جعله ينفرد خبصائص متميزة من 
 الناحية التسويقية ابعتباره شكال من أشكال اخلدمة الناجتة عن التفاعل بني العميل وشركة التأمني.

تتوىل القيام بتسويق وإنتاج خمتلف أنواع اخلدمة التأمينية  -ظر عن دورها املايلبغض الن-فشركة التأمني 
هة إلشباع حاجات ورغبات عمالئها ومقابلة توقعاهتم، وهتدف من خالل ذلك إىل حتقيق الربح واحملافظة  املوجَّ

 على مكانتها يف السوق.
املميزة هلا، مث نستعرض أهم  وسنحاول التعرُّف على مفهوم اخلدمة التأمينية وخمتلف اخلصائص

 أنواعها، مع اإلشارة إىل أمهيتها على املستويني االقتصادي واالجتماعي.
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 املطلب األول: مفهوم اخلدمة التأمينية وخصائصها.

 
 اخلصائص املميزة هلا من الناحية التسويقية. عرضيتم يف هذا اإلطار التعريف ابخلدمة التأمينية و 

 مفهوم اخلدمة التأمينية: -أّوال
من  لذلكة وغريها، اتيمفهوم التأمني من منظور تسويقي خيتلف عن وجهات النظر القانونية والرايضي إنّ       

األفضل التطرق أوال إىل تعريف التأمني حسب وجهات النظر هذه، مث ندرج بعض التعاريف اخلارة ابخلدمة 
 مفهوم اخلدمة التأمينية من وجهة نظر تسويقية.ذلك ميكن استخالص وب بصفة عامة،

 :تعريف التأمني -1
ل ما قد ينتج من  عنه لقد ارتبط ظهور التأمني بوجود اخلطر وسعي اإلنسان إىل إجياد وسائل لتحمُّ

ضرر، فلجأ إىل عدة أساليب، كاحلماية، االدخار، التجمع واملشاركة ...اخل ، وتبنّي مبرور الزمن أّن هذه 
ري كافية ملواجهة املخاطر احملتملة الوقوع مستقبال، ومن مّث ظهرت فكرة جديدة تقوم على أساس الوسائل غ

تضامن اجلماعة، ومضموهنا التعاون على تغطية الضرر الذي قد يصيب أحد أفرادها، فتضمن له األمن 
 .1واألمان، ومن هنا اشتقت كلمة " التأمني"

ات عديدة حسب وجهات نظر خمتلفة، نعرض البعض هذا كمفهوم عام للتأمني، لكن هناك تعريف
 منها كما يلي:

 التعريف األول: -أ
ن أن يؤدي إىل  619حسب نص املادة    من القانون املدين اجلزائري، فالتأمني: "عقد يلتزم مبقتضاه املؤمَّ

ن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله، مبلغا من املال أو إيراد مرتب أو أي عوض مايل آخر،  املؤمَّ
ة دفعة مالية أخرى يؤديها يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبنيَّ يف العقد، وذلك مقابل قسط أو أي

ن له للمؤمَّن"  .2املؤمَّ
إّن هذا التعريف، ينظر للتأمني من وجهة نظر قانونية، يف إطار العالقة التعاقدية بني شركة التأمني 
)املؤمَّن( والعمالء؛ مبعىن أّن االستفادة من اخلدمة التأمينية تكون من خالل إجراء عقد يتحدد من خالله 

كل طرف تعاقدي؛ فيكون لشركة التأمني احلق يف األقساط اليت يلتزم العمالء بتسديدها   حقوق والتزامات

                                                
والتي تعني األمن من خطر معين. ظهر أول  "Securusإّن التأمين نظام أوربي، يرجع أصله إلى الكلمة الالتينية "1 

 م.1910عقد له بشكل نظامي يتضمن األركان الحقيقية لعقد التأمين في ألمانيا سنة 
 
 .12، ص: 2000جديري معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط:  2
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وابملقابل يكون هلم احلق يف مبلغ التأمني أو التعويض عند وقوع اخلطر املؤمَّن منه، والذي تلتزم الشركة أبدائه 
 هلم.
 التعريف الثاين: -ب
ني أحداث الصدفة، بواسطة التعاون املنظم، )بني هناك من يُعّرف التأمني على أنّه: "عملية املقارة ب -ج

 .1العمالء( وفقا لقوانني اإلحصاء"
وإحصائية  ةلقد أبرز هذا التعريف اجلانب التقين للتأمني، ابعتباره عملية فّنية تقوم على أسس رايضي

طاَلب أبدائها عند حتقق اخلطر املؤمَّن 
ُ

منه، بواسطة تنظيم لتحديد قيمة األقساط، وحساب قيمة التعويضات امل
 التعاون بني العمالء من خالل مجع عدد كبري من احلاالت املتشاهبة وإجراء املقارة بينهما.

 ، أّن للتأمني جانبان:السابقنيوعليه، نستنتج من خالل التعريفني 
 جانب قانوين حيكم العالقة التعاقدية بني شركة التأمني والعمالء؛  -
وإحصائية  ئر ابستخدام تقنيات رايضيةاطر املتشاهبة، وتوزيع اخلساجانب فين يعمل على جتميع املخ -

 معينة.
 التعريف الثالث: -ج

" التأمني على أنّه: "عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني، وهو املؤمَّن له، نظري J. Hémardعّرف "
ن منه، دفع مبلغ معني، وهو القسط على تعهد ابلتعويض لصاحله أو لصاحل غريه، يف حالة حتقق اخل طر املؤمَّ

ن )شركة التأمني(، الذي أيخذ على عاتقه جمموعة األخطار ويقوم ابملقارة بينها  من الطرف اآلخر وهو املؤمَّ
 .2وفقا لقوانني اإلحصاء"

ل عن غريه من انحيتني  :3وحسب رأي كثري من املؤلفني، فإّن هذا التعريف يُفضَّ
 األضرار بفرعيه: التأمني على األشياء والتأمني على املسؤوليةأنّه ينطبق على كل أنواع التأمني ) أتمني  -

 .إضافة إىل التأمني على األشخاص(
ن منه، القسط،  بنيَّ أنّه  - العنارر القانونية والفنية لعملية التأمني، حيث حدد أطراف العقد، اخلطر املؤمَّ

 التأمينية.مبلغ التأمني، كما تطرق إىل األسس التقنية اليت تقوم عليها اخلدمة 
 
 

                                                
1 Boudjellal. M, « Aperçu sur les assurances en Algérie au lendemain des réformes », (Polycopie non édité, 
Bibliothèque des Sciences Economiques, Université FERHAT ABBAS-SETIF 2000), p : 08. 
2 Ibid, p : 09. 

 راجع: 3
 .39، ص: 2003: 2رمضان أبو السعود، أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ط -



ينيةمدخل للتعريف بالخدمة التأم                                الفصل األول  

 

  
10 

 
  

 التعريف الرابع: -د
يُعّرف التأمني كذلك على أنّه: "عمل من أعمال التنظيم واإلدارة، يقوم بتجميع أعداد كافية من 
احلاالت املتشاهبة لتقليل عدم التأكد إىل حد مرغوب فيه...، فالتأمني ما هو إال تصوير ملبدأ استبعاد عدم 

 .1احلاالت بدال من التعامل يف حاالت منفردة"التأكد، وذلك ابلتعامل يف جمموعات من 
ُر وفق  نستخلص من ذلك، أنّه إىل جانب شكله القانوين والفين، فالتأمني نشاط اقتصادي ُيسي َّ
نظرايت إدارية واقتصادية خمتلفة؛ ذلك أّن أغلب عملياته متارس يف شكل مشروعات، ابإلضافة إىل أّن معظم 

قيق الربح، إىل جانب توفري احلماية واألمن لألفراد وخمتلف اهلياات فيما األنشطة التأمينية يكون غرضها حت
 يتعلق ابخلسارة املادية الناشاة عن وقوع األخطار يف املستقبل واليت ال دخل إلرادهتم فيها.

 :تعريف اخلدمة التأمينية -2
 فيما يلي:  ميكن التطرق إىل بعض التعريفات اخلارة ابخلدمة 

  التعريف األول: -أ
عّرفت اجلمعية األمريكية للتسويق اخلدمة على أهّنا: "عبارة عن جمموعة األنشطة أو املنافع اليت تُعرُض 

 .2للبيع، أو اليت تُقدم مرتبطة مع السلع املباعة "
خنلص من هذا التعريف إىل أّن اخلدمة: نشاط اهلدف منه حتقيق أرابح، من خالل عملية البيع، إّما 

 اتبعة للسلع املباعة.بشكل مستقل أو تكون 
 التعريف الثاين: -ب

اخلدمة هي: "نشاط أو أداء خاضع للمبادلة، غري ملموس، وال ينتج عنه نقل للملكية، وميكن أن 
 .3يرتبط أو ال مبنتج مادي"

لقد تضمن هذا التعريف أهم خاريتني متيزان اخلدمة ومها: عدم امللموسية، وعدم انتقال امللكية؛ 
توضيح طبيعة اخلدمة كمنتوج المادي وغري قابل للحيازة عليه، مقارنة ابلسلع املادية حبيث مّت من خالله 

امللموسة، إضافة إىل إمكانية اقرتان اخلدمة ابملنتجات املادية. وهناك عدة خصائص أخرى مميزة للخدمة سيتم 
 تناوهلا الحقا.

 
                                                

 .37، ص: 2003: 1عبد الهادي الحكيم، عقد التأمين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط 1
  لفظ "كلمة خدمة يقابلها باللغة األجنبيةService،"  أصلها التيني(Servituim)  وتعني العبودية،أي كثرة خدمة األسياد

 .(Client))الملوك(، أّما في االقتصاد نجد أّن السيد هو العميل 
ردينة عثمان يوسف ومحمود جاسم الصميدعي، التسويق المصرفي "مدخل إستراتيجي، كمي، تحليلي"، دار المناهج،  2

  .19ص: ، 2001: 1األردن، ط
3 Kotler. PH, et Dubois. B, Marketing Management, Dunod, Paris, 2000, p : 443. 
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 التعريف الثالث:  -ج
 :1فاخلدمة عبارة عن ،ISO 8402**حسب معايري 

"نتيجة حمصلة بواسطة أنشطة التفاعل بني املورد والعميل، أو بواسطة أنشطة داخلية للمورد استجابة 
 الحتياجات العميل".

 ورد كذلك ضمن هذا املعيار، ما يلي:
ميكن أن حيضر كل من املورد والعميل أبنفسهما خالل عملية تقدمي اخلدمة )التفاعل(، وميكن أن يكون  -

 .تف، الفاكس، شبكات اإلنرتنيت...(مثال: من خالل وسائل االتصال املعروفة )اهلاذلك بواسطة األجهزة 
ة ألداء اخلدمةميكن أن تكون أنشطة العميل أثناء التفاع -  .ل مع املورد مهمَّ
 .نتج املادي جزءا من أداء اخلدمةميكن أن يشكل استعمال امل -
 ميكن أن ترتبط اخلدمة بتصنيع أو توريد منتج مادي. -
 التعريف الرابع: -د

اخلدمة التأمينية على أهّنا: "املنفعة أو جمموع املنافع اليت ميكن أن حيصل  2يُعّرف "زكي خليل املساعد"
 عليها العميل من وثيقة التأمني جرّاء اقتنائه هلا وُتؤدي إىل إشباع حاجاته ورغباته"

 وعليه خنلص إىل ما يلي:   
ج تسوقه وتنتجه شركة التأمني )املورد( هبدف تلبية احتياجات أّن اخلدمة التأمينية عبارة عن منتو 

العميل ورغباته التأمينية ضد املخاطر احملتملة الوقوع يف املستقبل، واليت ميكن أن ُتسبب له خسائر يف شخصه 
 أو ممتلكاته أو مسؤوليته جتاه غريه، وهي نشاط خاضع للمبادلة وال ينتج عنه نقل للملكية )غري أّن عملية

، اليت تثبت حق العميل يف االستفادة من اخلدمة وفقا للشروط التبادل هذه ينتج عنها امتالك وثيقة التأمني
 املتفق عليها يف العقد(.

 خصائص اخلدمة التأمينية: -اثنيا
 .ابإلضافة إىل اخلصائص املميزة للخدمة، بصفة عامة، فإّن خدمة التأمني تنفرد بعدة خصائص أخرى

 
 

                                                
**
 ISO: هي الحروف األولى السم المنظمة العالمية للمواصفات (The International Organisation for 

Standardisation  )وتقع إدارتها بسويسرا. في حين أّن  ،1946 التي تأسست سنةISO 8402  هي: "مواصفة تضع
 ".ISO تعريفا للمصطلحات المستخدمة عبر سلسلة مواصفات

1 Leclet. H, et Vilcot. C, Qualité en santé « 150 Questions pour agir », Afnor, Paris, 2e Ed, 1999, p : 23. 
 .357ص:  2003: 1زكي خليل المساعد، تسويق الخدمات وتطبيقاته، دار المناهج، األردن، ط 2
 " وثيقة التأمينPolice d’assurance.هي وسيلة إثبات العقد بين شركة التأمين والعمالء طالبي التأمين " 
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 للخدمة بصفة عامة:ابلنسبة  -1
 هناك خصائص عديدة تتميز هبا اخلدمات مقارنة ابلسلع، أمهها:

 .عدم امللموسية -
 .عدم االنفصالية -
  .عدم التجانس -
 .القابلية للتلف -
 امللكية. -
تعين هذه اخلارية أّن: "اخلدمة ليس هلا كيان مادي، وابلتايل يفقد العميل القدرة على :عدم امللموسية -أ

 .1وأحكام بناءا على تقييم حمسوس، من خالل ملسها، تذوقها، مشها أو رؤيتها قبل شرائه هلا "إردار قرارات 
إّن هذه اخلارية جتعل عامل املخاطرة مالزما للخدمة؛ فقد ال حيصل العميل على اخلدمة املطلوبة 

 وفقا للوعد بتوفريها حسب خصائص حمددة من طرف املورد.
خاطرة وعدم التأكد، يلجأ العميل إىل البحث عن العالقة املميزة لذلك ومن أجل التقليل من حدة امل

للخدمة؛ واليت تعكس طبيعتها وخصائصها، وترتكز على املكان، عملية التقدمي، املستخدمني، وكذلك السعر  
 .2كعامل منافسة وتشجيع، إضافة إىل السرعة والفعالية وغريها

 عدم االنفصالية: -ب
. تشري هذه اخلارية إىل 3اخلدمة ذاهتا والشخص الذي يتوىل تقدميها"وتعين: "درجة االرتباط بني 

كذلك قد    وجود عالقة مباشرة بني مورد اخلدمة والعميل، وعدم انفصاهلا عن مقدمها، يف أغلب األحيان،
وهذا يتطلب أيضا  بظاهرة تزامن اإلنتاج واالستهالك""يتطلب تقدميها حضور وتواجد العميل، وهو ما يسمى 

 ركة فعالة للعميل يف عملية إنتاج اخلدمة.مشا
وضمن هذه الفكرة )تزامن اإلنتاج واالستهالك(، هناك من يرى أّن إنتاج اخلدمة يتأثر مبستوايت 

 : 4ثالثة
حيث كلما زادت عدم ملموسية اخلدمة، تزداد  :البياة املادية اليت حتدث فيها عملية اإلنتاج واالستهالك -

 كاملوقع، التسهيالت...اخل؛أمهية اجلوانب املادية:  

                                                
 .217، ص: 2002: 1طمحمد صالح المؤذن، مبادئ التسويق، مكتبة دار الثقافة، األردن،  1
 .46، ص: 2003: 1زكي خليل المساعد، تسويق الخدمات وتطبيقاته، دار المناهج، األردن، ط 2
 .223محمد صالح المؤذن، مرجع سابق، ص:  3
 . 25، ص: 2002: 1طهاني حامد الضمور، تسويق الخدمات، دار وائل، األردن،  4
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إدراكهم حلاجات العميل  حيث أّن أداء اخلدمة يتأثر بسلوك العاملني ومدى :األفراد ُمقدمي اخلدمة -
 .ورغباته

لضمان التفاعل السليم عند أداء اخلدمة،   ةالعميل: حيث يعترب مزاجه وطبيعة حاجاته ورغباته عوامل مهم -
 كما أّن دور العميل ومشاركته يتأثران مبستوى البياة املادية احمليطة، وطبيعة وسلوك األفراد العاملني.

 عدم التجانس: -ج
واملقصود بذلك: رعوبة تنميط وتوحيد املخرجات؛ إذ أّن كل وحدة من اخلدمة ختتلف عن ابقي 

سواء كان ابلنسبة للمورد الواحد خالل فرتات خمتلفة من الزمن، أو ابلنسبة  . وهذا1وحدات نفس اخلدمة
جملموعة من املوردين لنفس اخلدمة، بطبيعة احلال، هذا راجع العتماد اخلدمة على مهارة   وسلوك وكفاءة 

 مقدميها، إضافة إىل زمان ومكان تقدميها، ودرجة مشاركة العميل، ووفقا لظروف معينة.
 :لتلفالقابلية ل -د

مبا أّن اخلدمة تستهلك يف وقت إنتاجها، فهي تتعرض للزوال واهلالك عند استخدامها، وابلتايل عدم       
إمكانية ختزينها واالحتفاظ هبا أو أتجيل االستفادة منها إىل وقت الحق. مثال ذلك أّن املقعد اخلايل يف طائرة 

 قادمة.ما خالل رحلة معينة، ال ميكن ختزينه إىل رحلة 
فوظيفة التخزين اليت تسمح بتحقيق التوازن بني املعروض واملطلوب، يقتصر أداؤها على السلع فقط 
دون اخلدمات، وعليه فإّن مشكلة التوفيق بني الطلب على اخلدمة واملعروض منها، ال ميكن التورل إليه 

طاقات اإلنتاجية يف بعض أنواع االحتفاظ ابل :وحتقيقه من خالل عملية التخزين، وإّّنا بطرق أخرى، مثل
اخلدمة وليس ابإلنتاج الفعلي، إتباع إسرتاتيجيات سعرية متناسبة مع حاالت اخنفاض الطلب، تقدمي خدمات 

 تكميلية...اخل.
 امللكية: -ه

مّيزة للخدمة، فإّن عملية بيع اخلدمة، ال تتوفر على عنصر نقل امللكية،  
ُ

إضافة إىل العنارر السابقة امل
احلال عند بيع املنتجات املادية. ويعتمد العميل على ُمقدم اخلدمة خالل عملية االستفادة منها، كما هو 

 حيث ال يكون مستقال عنه، حىت يتم انتفاعه من اخلدمة واستعماهلا.
ل عليها من اخلدمة اليت ُقّدمت له،   وال و  بتعبري آخر، فإّن العميل له حق املنفعة املباشرة اليت حتصَّ

 احليازة عليها أو امتالكها.ميكنه 
 
 

                                                
، 2002: 1محمود جاسم الصميدعي وبشير العالق، أساسيات التسويق الشامل والمتكامل، دار المناهج، األردن، ط 1

 .400ص:
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 ابلنسبة للخدمة التأمينية: -2
 :1تنفرد خدمة التأمني بعدة خصائص، نذكر أمهها فيما يلي

أهّنا خدمة آجلة وليست حاضرة مثل ابقي أنواع اخلدمة؛ حيث يشرتي العميل اخلدمة لكّنه حيتفظ هبا  -أ
ن منه؛  ؤمَّ

ُ
 لدى شركة التأمني حلني احلاجة إليها، وذلك عند حتقق اخلطر امل

ني إّن مشرتي وثيقة التأمني قد ال جيين مثار ما اشرتاه بنفسه، حيث ميكن أن متتد العالقة التعاقدية ب -ب
 العميل طالب التأمني والشركة لتشمل طرفا آخر أُشرتط التأمني لصاحله؛

إّن خدمة التأمني وعد على ورقة تسمى: وثيقة التأمني، وقد يتحقق الوعد أو ال يتحقق، أو يتحقق بعد  -ج
 .مرتبط بتحقق اخلطر املؤمَّن منه عشرات السنني، وابلتايل فاحلصول على اخلدمة التأمينية

 .ثيقة التأمني( املساومة يف سعرهاالعميل )مشرتي و ال يستطيع  -د
تتميز العالقة بني شركة التأمني والعميل، أبهّنا عالقة مستمرة ورمسية، حيث أّن طبيعة كل الواثئق  -ه

 .ام حىت عشرين عاما أو أكثرالتأمينية عقودا متتد من ع
شركة التأمني، عكس اخلدمات األخرى إّن االستفادة من خمتلف أنواع اخلدمة التأمينية له حمددات من قبل  -و

 .ة، القدرة على دفع األقساط...اخلمثل: توفر الشروط الصحي
نية ورايضياتية ال ختضع أسعار خدمة التأمني إىل آليات العرض والطلب، وإّّنا يتطلب تسعريها خربة ف -ز

 .بعمليات التأمني
ع، وكذلك طبيعته من حيث اختالف إّن الطلب على اخلدمة التأمينية مرتبط ابلوعي الثقايف للمجتم -ح

 طبقاته يف الدولة الواحدة.
ابإلضافة إىل ما سبق، فاخلدمة التأمينية تتميز خبضوع عملية عرضها وتسويقها لتأثري سياسات 
احلكومة، حيث أّن شركة التأمني ليس هلا احلرية التامة يف عرض خدماهتا وال يف حتديد أسعارها، كذلك ارتباط 

. 2فهوم اخلطر الذي خيتلف ابختالف البياة ومستوى التطور املادي ودرجة الوعي لدى األفرادهذه اخلدمة مب
له من وابلتايل فعلى شركة التأمني أن أتخذ يف احلسبان كل هذه االعتبارات يف مجيع أنشطتها التسويقية ملا 

ابتكار وجتديد خدمات أخرى  وضمان بقائها واستمراريتها يف السوق، كذلك فإنّ   ارتباط مباشر بتحقيق الربح
مرتبط بظهور أخطار جديدة هتدد الشخص وتستدعي وجود أنواع جديدة من التغطية التأمينية إلشباع 

 حاجات ورغبات العمالء ومقابلة توقعاهتم.

                                                
راجع: نادية أمين محمد على،"إستراتجيات مستحدثة لتطوير المنتج بالتطبيق على وثائق التأمين"، الملتقى العربي  1

 . 129، ص 2003، قطر، -الفرص والتحديات-الثاني: التسويق في الوطن العربي
2 Badoc. M, Marketing Management pour les sociétés financière, 2éme tirage, Organisation, Paris, 1998, p : 
14.  
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 املطلب الثاين: أمهية اخلدمة التأمينية.

 
ونفسية، خارة يف ظل توسع تربز أمهية اخلدمة التأمينية من جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية 

قاعدة األخطار وانتشارها. وألن اهلدف األساسي من هذه اخلدمة يتمثل يف توفري التغطية التأمينية لألفراد 
وخمتلف اهلياات من نتائج تلك األخطار، سواء كان ذلك يف رورة جتارية هبدف حتقيق الربح، أم يف رورة غري 

الجتماعية، ومهما كان شكلها، فخدمة التأمني هلا مكانة اجتماعية جتارية هتدف إىل حتقيق بعض املزااي ا
 .1واقتصادية

 أمهية اخلدمة التأمينية من الناحية االقتصادية: -أّوال
 للخدمة التأمينية أمهية اقتصادية تربزها بعض النقاط التالية:

ميع األقساط التأمينية، يشكل التأمني إحدى الوسائل اهلامة لالدخار، حيث تعمل شركات التأمني على جت -1
 .   تقوم ابستثمارها يف توظيفات خمتلفة ويف انتظار ورول اتريخ استحقاق مبالغ التأمني

وتتميز االدخارات التأمينية ابالستمرارية ملدة طويلة من الزمن، خارة ما تعلق منها ابلتأمني على        
 األشخاص.

مما يعمل على حتقيق الكفاءة اإلنتاجية؛ فوجود التغطية التأمينية حتقيق استقرار املشروعات والعاملني فيها،  -2
لألخطار اليت هتدد هذه املشروعات ومستخدميها تشجع على الدخول يف جماالت إنتاجية جديدة، أو التوسع 
يف جماالت اإلنتاج احلالية، كما يساعد على استقرار العمال واستمرارهم يف العمل لفرتات طويلة من الزمن، 

إلضافة إىل ذلك يعمل التأمني على زايدة االئتمان وتدعيم الثقة املالية ابملقرتضني، مما يشجع املؤسسات اب
قرضة على منح القروض الالزمة ملختلف املنظمات.

ُ
 امل
املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات، من خالل زايدة الصادرات غري املنظورة )خدمات التأمني(، وما  -3

ت الوطنية من عمالت رعبة بواسطة أتمينات األجانب وعمليات إعادة التأمني الذي حتصل عليه الشركا
يكون يف مصلحة الدولة. إىل جانب ذلك فإّن اخلدمة التأمينية تدعم املعامالت الدولية، وتعترب عامال مشجعا 

                                                
1
 راجع: 

 .69 – 68، ص ص: 2003: 1علي المشاقبة وآخرون، إدارة الشحن والتأمين، دار صفاء، األردن، ط -
 .400، ص: 2002منير إبراهيم هندي، إدارة األسواق والمنشآت المالية، منشأة المعارف، مصر، ط:  -
 .75 – 74، ص ص: 2003امعية، مصر، ط: إبراهيم عبد ربه، التأمين ورياضياته، الدار الج -
 .15 – 14جديري معراج، مرجع سابق، ص ص:  -

  وهذا ما يصطلح عليه "بالدور المزدوج لشركة التأمين"، فهي من جهة مؤسسة تأمينية تقدم التغطية التأمينية لمن
 .االدخارية إلى الفئات االستثماريةيطلبها ومن جهة ثانية هي مؤسسة مالية تعمل كوسيط في نقل األموال من الفئات 
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ستوى الدويل لتكييف املبادالت بني الدول، ولقد أُنشات هلذا الغرض العديد من مؤسسات التأمني على امل
واإلقليمي واحمللي، وهي مؤسسات ميكن أن تقدم التغطية التأمينية جلميع أنواع اخلسائر يف جمال املبادالت 

 .الدولية
العمل على حتقيق التوازن يف جمال العرض والطلب يف احلياة االقتصادية؛ حيث ميكن للدولة يف فرتات  -4

أمينية فيما يتعلق خبدمة التأمني االجتماعي اإللزامي من حيث الرواج االقتصادي التوسع يف نطاق التغطية الت
مشوهلا لفاات عديدة، حيث يساعد ذلك على زايدة املدخرات اإلجبارية، مما حيد من املوجة التضخمية بواسطة 
التقليل من حجم الدخل املتاح للتصرف فيه، عن طريق اقتطاع قيمة االشرتاكات من دخول األفراد الذين 

التغطية التأمينية. ويف فرتات الكساد، تعمل خدمة التأمني االجتماعي على زايدة قيمة التعويضات تشملهم 
املستحقة للعمالء، مما يساعد على زايدة استهالكهم للسلع واخلدمات، وابلتايل املساعدة على تنشيط الطلب 

 .الفّعال عليها
 ري من العمالة يف اجملتمع.إىل جانب ما سبق، يساهم قطاع التأمني يف امتصاص جزء كب

 أمهية اخلدمة التأمينية من الناحية االجتماعية: -اثنيا
َنَظم بني فاات اجتماعية خمتلف

ُ
فلخدمة التأمني،  ة، على أساس اخلطر املؤمَّن منهإضافة إىل التعاون امل

 جوانب اجتماعية أخرى عديدة، نذكر منها:
ن خالل توفري األمن واحلماية عن طريق تعويض الفرد عما االجتماعي للفرد وأسرته، م يق االستقرارقحت -1

يصيبه من أمراض، عجز، انقطاع الدخل...اخل. وابلتايل املسامهة يف حماربة الفقر وخلق جمتمع متماسك 
ومتعاضد، ابإلضافة إىل ذلك، فإّن خدمات أتمينية مثل: أتمني األوالد عند بلوغ سن معينة، أتمني الزواج، 

يساعد على إشباع حاجات نفسية و اجتماعية خمتلفة، ويساهم يف حتقيق رفاهية األفراد  التعليم...اخل
 واستقرارهم.

تنمية الشعور ابملسؤولية والعمل على تقليل احلوادث، حيث أّن التزام الفرد جتاه نفسه وأسرته  وجمتمعه،  -2
من خالل شراء التغطية املناسبة جيعله يفكر يف وسائل محايتهم وجتنب إحلاق الضرر هبم، ويتجسد التزامه 

لرغبته التأمينية، على سبيل املثال: أتمني الفرد على حياته، يرتتب عنه معاش ألسرته بعد وفاته. كذلك أتمني 
السيارات أتمينا شامال يوفر احلماية للشخص وما ميكن أن يسببه لغريه من األضرار. زايدة على ذلك، فإّن 

ت وتقدير معدالت حدوثها(، ءاالكتشاف أسباب حتقق احلوادث )اإلحصاحبوث ودراسات شركات التأمني 
 تساعد على انتشار الوعي وتقليل تكرار حدوثها، مما يعود ابلفائدة على اجملتمع ككل.

 
 

                                                
 .ُيقصد بالطلب الفّعال ذلك الطلب على السلع والخدمات الذي يكون مصحوبا بقدرة شرائية 
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 املبحث الثاين: أنواع اخلدمة التأمينية وعناصرها التقنية.

 
 تتميز وظيفة اإلنتاج يف شركات التأمني بعملياهتا الفنية اليت يقوم هبا اخلرباء االكتواريون،      

ويكون هلا أتثريا كبريا على رحبية الشركة وبقائها واستمراريتها يف السوق، ويتم التورل من خالل تلك 
بدرجة  -يف األساس-ذان العنصران العمليات إىل تسعري اخلدمة التأمينية، وحتديد مبلغ التأمني، ويرتبط ه

اخلطر املؤمن منه وطبيعته، ابإلضافة إىل ذلك، يقوم فن التأمني على فلسفة قوامها التعاون بني العمالء طاليب 
التأمني، واملقارة بني النتائج اعتمادا على اإلحصاءات والتقديرات وهذا ابلنسبة ملختلف أنواع اخلدمة 

 التأمينية.
هذا الصدد األنواع املختلفة للخدمة التأمينية، مث نتناول تقنية التأمني من خالل وسوف نستعرض يف 

 شرح عناررها التقنية واألسس اليت تقوم عليها.
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 املطلب األول: أنواع اخلدمة التأمينية.

 
جملموعة املخاطر اليت ميكن التمييز بني عدة أنواع خلدمة التأمني، واليت تتضمن أشكال تغطية خمتلفة 

هتدد العمالء )األفراد واهلياات(. ويرجع هذا التنوع يف اخلدمة التأمينية إىل اختالف وجهات النظر يف تصنيفها 
 وتنوع املعايري املعتمدة يف ذلك.

فعلى سبيل الذكر، ينظر خلدمة التأمني يف إطارها القانوين على أهّنا قد تكون يف شكل إجباري؛ 
عميل ملزما بشرائها، وقد تكون يف شكل اختياري وللعميل كامل احلرية فيما يتعلق بقرار الشراء حيث يكون ال

 من عدمه، ويكون له احلق يف اختيار نوع التغطية التأمينية الذي يناسبه.
التمييز بني خدمة غرضها حتقيق الربح "أتمني جتاري" وخدمة غري هادفة  مكنأّما من منظور رحبي في

ت حكومية خمتلفة، وتكون هياا -يف أغلب األحيان-بح "أتمني غري جتاري"، واليت تلتزم بتقدميها لتحقيق الر 
عادة ذات طابع إلزامي من الناحية القانونية. يف حني أّن معظم اخلدمات التأمينية اليت يشرتيها العمالء بطريقة 

ياات االكتتاب املتخصصة، غري أّن اختيارية يكون هدفها حتقيق الربح وتتوىل تقدميها شركات جتارية، وه
 بعضها مثل: التأمني على السيارات يكون إجباراي بقوة القانون.

: أتمني األشخاص وأتمني األضرار؛ هذا األخري 1يميز بنيفالتصنيف وفقا ملوضوع اخلدمة  أّما معيار
 يتفرع إىل: أتمني على املمتلكات وأتمني املسؤولية املدنية.

 ني على األشخاص:خدمة التأم -أّوال
 أو رحته وجوده أو هتدد الفرد يف قد  تشمل التغطية التأمينية يف هذه احلالة جمموعة األخطار اليت

اته أو ؛ فموضوع اخلدمة التأمينية هو العميل نفسه و ليس ممتلكسالمة جسمه أو قدرته على القيام بعمله
 أخطار املوت، املرض العجز،احلوادث اجلسمية....إخل.ه جتاه غريه، ويتناول جمموعة من األخطار مثل: مسؤولي

يهدف هذا النوع من اخلدمات التأمينية إىل دفع مبلغ من املال إذا حتقق اخلطر املؤمن منه بغض النظر 
. و 2عن الضرر الذي قد ينشأ عنه؛ أي ليس له الصفة التعويضية مثلما هو عليه احلال يف التأمني من األضرار

 يتفرع إىل:
 
 

                                                
1 Corfias. T, Assurance vie : technique et produits, L’Argus Ed, Paris, 2003, p :23. 

ستراتيجيات التأمين المتط 2 :  1ورة في ظل اتفاقية الجات، دار الخلود، بيروت، ط محمد درويش، إدارة األخطار وا 
 .130، ص : 1999
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 لتأمني على احلياة: ا -1
يشرتي العميل التغطية التأمينية لفرتة معينة من الزمن، يستفيد بعد انقضائها من مبلغ التأمني إذا بقي 

هذا املبلغ يؤدى إىل طرف اثلث هو املستفيد. ويكون مبلغ التأمني إّما يف شكل إيراد  حيا، أّما إذا تويف فإنّ 
مرتب مدى احلياة، أو رأس مال يؤدى دفعة واحدة. وللتأمني على احلياة رورا متعددة، أكثرها شيوعا: التأمني 

 ماعي على احلياة...اخل؛حياة(، التأمني اجل-حلالة الوفاة، التأمني حلالة البقاء، التأمني املختلط )وفاة
 التأمني من احلوادث الشخصية:  -2

الغرض من هذه اخلدمة هو تغطية خطر إرابة جسم الفرد املؤمن له حبوادث معينة، إضافة إىل أّن إّن 
 هذا النوع يشمل أتمني املرض وتغطية مصاريف العالج؛

 أمني معىن االدخار.مثل: أتمني الزواج، أتمني األوالد...اخل، حيث يكون للت: أنواع أخرى -3
 :خدمة التأمني على املمتلكات -اثنيا

ختتص التغطية التأمينية يف هذا النوع مبجموعة األخطار اليت هتدد ممتلكات العميل )شخص طبيعي أو 
معنوي(، سواء كانت يف مكاهنا الثابت أو عند نقلها من مكان إىل آخر، ويسمى مبلغ التأمني يف هذه احلالة 

وحيدد على أساس الضرر أو اخلسارة اليت تلحق مبمتلكات العميل،  وذلك نتيجة وقوع اخلطر املؤمن "تعويضا" 
منه. وهلذا النوع عدة رور نذكر منها: أتمني احلريق، أتمني السرقة والسطو، التأمني على املاشية، التأمني على 

 املزروعات، التأمني على النقد...اخل.
 سؤولية املدنية:خدمة التأمني على امل -اثلثا

تتعلق التغطية التأمينية يف هذه احلالة مبسؤولية العميل جتاه الغري، عّما قد يسببه هلم نتيجة قيامه بعمل 
 معني أو تصرف خاطئ، يؤدي إىل إرابتهم أبضرار يف أشخارهم أو ممتلكاهتم أو االثنني معا.

التأمني متتد لتشمل الشخص املتضرر، حيث تلتزم ما مييز هذا النوع هو أّن العالقة بني العميل وشركة 
الشركة بدفع قيمة التعويض املرتتب على العميل إىل الشخص املستفيد الذي تضرر من احلادث، واألمثلة على 
هذا النوع كثرية، نذكر منها: أتمني املسؤولية املدنية من حوادث العمل، حوادث السيارات، حوادث النقل، 

دنية ألرحاب املهن احلرة )األطباء، املهندسني، املقاولني،...(، أتمني املسؤولية املدنية املرتتبة أتمني املسؤولية امل
 عن احلريق...اخل.
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  .املطلب الثاين: العناصر واألسس التقنية للخدمة التأمينية

 
اسب من يتم إنتاج اخلدمة التأمينية وتقدميها يف أحسن رورة ممكنة، مع مراعاة احلجم املنحىت 

التكاليف، هتتم شركة التأمني بتحديد ثالثة عنارر أساسية متكاملة ومرتابطة فيما بينها، وضرورية لقيام عقد 
: اخلطر، القسط، ومبلغ التأمني. ويتم حتديدها وفقا ألسس تقنية معينة تقوم عليها فلسفة يف تتمثلالتأمني، 

 االحتماالت واإلحصاءات. التأمني، هذه األسس هي: التعاون، املقارة، وتقدير 
ومتثل هذه العنارر األركان األساسية لعقد التأمني، ونذكرها فيما : العناصر التقنية للخدمة التأمينية -أّوال

 يلي: 
 :اخلطر -1

يرتبط اخلطر يف هذا اجملال مبفهوم التأمني، فيعرف اخلطر التأميين على أنّه: "احلادثة احملتملة الوقوع، 
 .1وغري املستحيلة، واليت ينجم عنها خسارة مادية "يعين غري احملققة 

 .2ُعّرف على أنّه: "اخلسارة املادية احملتملة يف الثروة أو الدخل، نتيجة وقوع حادث معني" ماك
ومفهوم اخلطر ابملعىن التأميين، ميتد ليشمل األحداث احملزنة وحىت األحداث السعيدة، اليت يكون فيها 

 ر مثل: أتمني الزواج، أتمني حياة األوالد، أتمني حلالة البقاء...اخل. التأمني أقرب إىل االدخا
 نستنتج أّن اخلطر التأميين يّتصف بعّدة خصائص، أمهها:

 أنّه ذو طابع احتمايل حدوثه أو عدم حدوثه مستقبال غري مؤكد؛ -أ
 أنّه حيدث بصورة غري إرادية خارجة عن سيطرة الشخص؛ -ب
 إمكانية قياسه كميا؛ -ج
وقوعه خسارة مادية للشخص يف نفسه، أو ممتلكاته أو االثنني معا، وقد يتسبب وقوعه يف يرتتب عن  -د

 ضرر للغري، ترتتب عنه مسؤولية مدنية للشخص املعين.
إّن وجود اخلطر هو الدافع األساسي وراء الطلب على خدمة التأمني، فشعور العميل    بوجود خطر 

ة قلق وعدم أتكد خبصوص اخلسارة املادية اليت ميكن أن يسببها معني يهدد شخصه أو ممتلكاته جيعله يف حال
  حدوث أو حتقق هذا اخلطر، وابلتايل يلجأ إىل طلب احلماية بشراء التغطية التأمينية.

 
 

                                                
1
 .18، ص: 1998: 1جودت ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق، دار مجدالوي، األردن، ط 

 .07إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص:  2
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 :القسط -1
يعرب القسط عن مثن أو سعر اخلدمة التأمينية املقدمة من طرف شركة التأمني، يدفعه العميل مقابل 

ة اخلطر املؤمن منه، ويعترب ركنا من أركان التأمني القانونية وعنصرا من عنارره الفنية، التزام الشركة بتغطي
وتربطه عالقة تناسبية قوية ابخلطر؛ فسعر اخلدمة التأمينية ال خيضع آللية العرض والطلب مثل أسعار السلع 

، ويتوىل ذلك متخصصني يف وابقي اخلدمات، وإّّنا يتحدد وفقا لنظرية االحتماالت وقانون األعداد الكبرية
 اجملال يطلق عليهم اسم: "اخلرباء االكتواريون".

 :مبلغ التأمني -2
إذا حتقق اخلطر املؤمن منه، يصبح للعميل أو للمستفيد احلق يف مبلغ التأمني الذي تلتزم الشركة 

 ّنيز بني حالتني:و  أبدائه له.
إذا كان موضوع اخلدمة أتمني أشخاص، فيسمى مبلغ التأمني "رأمسال" أو "ريع"، حيث يتم االتفاق  -أ

 مقدما يف العقد حول املبلغ، ويُدفع مبجرد حتقق اخلطر املؤمن منه أو ورول أجل استحقاقه؛ 
لغ التأمني إذا كان موضوع اخلدمة أتمني أضرار، بنوعيه: أتمني املمتلكات وأتمني املسؤولية، يسمى مب -ب

 "تعويضا" ويقاس حبجم الضرر.
قد يتضمن العقد أحياان قيام شركة التأمني أبداء خدمات شخصية للعمالء، ويكون ذلك عادة يف و 

أتمني املسؤولية، كأن تتدخل الشركة يف الدعاوى اليت يرفعها املتضرر على العميل، ملطالبته ابلتعويض ويكون 
 .1وحتمل مصاريف الدعوى، وحماولة حصر التعويض احملكوم بهتدخل الشركة هبدف الدفاع عنه، 

 األسس التقنية للخدمة التأمينية: -اثنيا
يتضمن مفهوم التأمني، والذي يصطلح عليه "فن التأمني" جتميع أكرب عدد ممكن من العمالء الراغبني 

)أقساط(، وتتوىل الشركة يف التأمني ضد خطر معني، فيقوم هؤالء بشراء اخلدمة وتسديد سعرها على فرتات 
عملية تنظيم التعاون بينهم وابستخدام قوانني االحتماالت واإلحصاء جترى املقارة بني جمموعة املخاطر 

 .املتشاهبة
 :التعاون -1

يقوم التأمني على فكرة التعاون، مبعىن: جتميع عدد كبري من العمالء، ألجل عدد قليل من 
 . 2املتضررين

بتعبري آخر: تشكيل وعاء تساهم فيه األكثرية، وتعوض منه األقلية ممن حتقق هلم اخلطر املؤمن منه، 
ويتوىل تنظيم وإدارة هذه العملية شركة التأمني اليت تعمل على استقطاب العمالء وجتميعهم يف فاات متجانسة 

                                                
 .79، ص: 2000محمد حسين منصور، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، مصر، ط:  1

2 Boudjellal. M, op. cit, p: 08. 
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يف حتمل عبء اخلسارة اليت قد من حيث اخلطر، ويلتزم كل منهم بدفع القسط الذي ميثل مقدار مسامهته 
يتعرض هلا أفراد الفاة اليت ينتمي إليها. وابلتايل فشركة التأمني تلعب دور الوسيط بني جمموع العمالء املتعاونني 

 :1على تغطية حجم اخلسائر اليت قد تصيب البعض منهم، ويشرتط لقيام هذه العملية توافر ما يلي
 .قيمتهو   مدتهو ة املعرضة لنفس اخلطر؛ أي جتانسه من حيث طبيعته وجود عدد كبري من احلاالت املتماثل -أ

ذ شكل الكوارث أو أن يكون اخلطر متفرقا؛ مبعىن أن ال يتجمع حدوثه يف وقت واحد، أي ال أيخ -ب
 .املصائب العامة

فال يكون وقوعه اندرا حبيث يتعّذر إحصاؤه وال يكون   ؛أن يكون اخلطر منتظم احلدوث إىل درجة مألوفة -ج
 ثري احلدوث فتكلف تغطيته مثنا ابهضا.ك

من خالل توفر هذه الشروط، تتمكن شركة التأمني من توزيع عبء اخلطر املتعرَّض له على كافة 
العمالء، وابلتايل يتحمل كل واحد منهم جزءا بسيطا، مقابل استفادته من مبلغ التأمني كامال إذا حتقق اخلطر 

 املؤمن منه.
 :املقاصة -2

شروط قيام التعاون بني العمالء من حيث جتانس اخلطر وتَ َفرُّقه وانتظام حدوثه، إضافة إىل إذا توفرت 
الكثرة العددية، يصبح إبمكان شركة التأمني إجراء مقارة بني ما ورد إليها من أقساط دورية وما ستدفعه من 

من دفع مبلغ التأمني، الذي  تعويضات لعمالئها املتضررين أو املستفيدين. وبفضل هذه املقارة تتمكن الشركة
 قد يتجاوز أحياان ما يدفعه العميل من أقساط.

 تقدير االحتماالت: -3
لغ اليت تتعهد بدفعها عند النجاح عملية املقارة بني األقساط اليت تتحصل عليها شركة التأمني واملب

احلوادث اترخييا من حتقق اخلطر، يتم االعتماد على األساليب اإلحصائية، وذلك بدراسة معدالت تكرار 
ات املتجمعة لديها واليت على أساسها يتم تقدير فرص أو احتماالت وقوعها. ويتم ذلك وفقا ءخالل اإلحصا

الذي مضمونه: "كلما كان عدد التجارب اجملراة كبريا، كانت نتائج هذه األخرية قريبة لقانون األعداد الكبرية
م بذلك تسعري كل نوع من أنواع اخلدمة التأمينية على أساس من االحتمال النظري يف وقوع احلادثة". ويت

اخلطر واحتمال وقوعه إضافة إىل عنارر أخرى يتضمنها قسط التأمني، مثل: )املدة أو فرتة التأمني، املصاريف 
 .علقة بعملية التأمني، الرسوم...(املت

                                                
 .59رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص:  1
  توصل الباحث الرياضي السويسري " (18)في القرن الثامن عشرBernoulli إلى وضع قانون األعداد الكبيرة، وكان "

، وبرهن على إمكانية إدارة (17)" في القرن السابع عشر Pascalنتيجة دراسات سابقة قام بها الرياضي الفرنسي "ذلك 
 الخطر بقوانين.
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 :خالصة الفصل األول

 
 ، وتبنّي من خالل ذلك أّن: ابخلدمة التأمينية انب املتعلقةتضمن هذا الفصل شرحا ملختلف اجلو 

 
خدمة التأمني من الناحية التسويقية، عبارة عن: منفعة متبادلة بني طرفني؛ العميل الذي يسعى إىل إشباع  -1

احتياجاته ورغباته بشراء التغطية التأمينية خلطر )أو جمموعة أخطار( حمتمل وقوعه )أو وقوعها( مستقبال، 
 خسائر مادية معينة، من جهة. وشركة التأمني اليت تكون لديها املقدرة على مقابلة هذه ويتسبب له ذلك يف

 .ت هبدف حتقيق الربح من جهة أخرىاالحتياجات والرغبا
اخلدمة التأمينية مبختلف أنواعها، ال تقتصر منفعتها على العميل من خالل إشباع رغباته           -2

الصعيدين  حيث حتقيقها لألرابح، بل ميتد ذلك ليشمل اجملتمع ككل علىواحتياجاته، أو شركة التأمني من 
 .االجتماعي واالقتصادي

تنفرد خدمة التأمني بعدة خصائص جتعلها خمتلفة عن ابقي أنواع اخلدمة من حيث تسويقها        -3
يل وشركة التأمني وإنتاجها، حيث تتميز بتداخل جوانبها الفنية والقانونية مما جيعل عملية التفاعل بني العم

 .)واثئق، شروط فنية، رحية...اخل تكون يف رورة رمسية )إجراءات،
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 متهيد:
 الفصل هذا خالل من سنتناول التأمني، جمال يف اخلدمة جودة ملوضوع النظري لإلطار استعراضنا بعد      
 امليدانية، للدراسة حمال لتكون "LA SAA"للتأمني الوطنية الشركة اختيار مت حيث للموضوع، التطبيقي اجلانب
 :التالية  املباحث خالل منلفصل ا هذا دراسة وستتم
 : تطور سوق التامني يف اجلزائر األول املبحث
 "مازونة "وكالة   " " LA SAAدراسة ميدانية للشركة الوطنية للتامني  :الثاين املبحث
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 : تطور سوق التأمني اجلزائرية.ول املبحث األ

 
من قبل الدولة عن  احتكارية من سوقلقد عرفت السوق اجلزائرية للتأمني تطورات خمتلفة حتولت خالهلا       

 . طريق مؤسساهتا العامة، إىل سوق تنافسية مفتوحة على االستثمارات اخلاصة الوطنية   واألجنبية
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 م".1979 -1962املطلب األول: وضعية السوق خالل الفرتة "

 
 ميكن تقسيم هذه الفرتة إىل مرحلتني:

 الوطنية؛مرحلة فرض السيادة  -
 مرحلة احتكار السوق التأمينية. -

 :مرحلة فرض السيادة الوطنية -أّوال
 ؛بسيطرة منطق السيادة الوطنية على سوق التأمني اجلزائرية 1965و 1962متيزت الفرتة املمتدة ما بني  

من خالل ؛ 1مؤسسة أتمينية عارضة يف السوق إىل إجراءات االعتماد 300حيث أخضعت الدولة حوايل 
الذي يهدف إىل تنظيم كيفيات وطرق الرقابة على السوق التأمينية  1963جوان  08لقانون الصادر يف ا

 ابجلزائر.
كرد فعل على ذلك، قررت املؤسسات األجنبية االنسحاب من السوق اجلزائرية. ولقد جتسد ذلك 

 :2من خالل
 استغالل عملية إعادة التأمني لتحويل األموال إىل اخلارج؛ -1
 وإهناء كافة األنشطة يف اجلزائر.قطع  -2

رحيل هذه املؤسسات وختليها عن مسؤولياهتا جتاه عمالئها اضطر الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة إّن 
للتدخل استجابة ملطالباهتم التعويضية، خاصة ما تعلق ابلتأمني على السيارات  LA CAAR"التأمني "

" STAR"مصرية( واملؤسسة التونسية -املختلطة )جزائرية "LA SAA وحوادث العمل. ولقد واصلت الشركتني "
 للتأمني، إحدامها للفالحة واألخرى خاصة بعمال الرتبية. نشاطها يف السوق اجلزائرية إىل جانب تعاونيتني

إىل جانب ذلك، تضمن القانون املذكور إلزامية إعادة التأمني اإلجباري والقانوين، حيث أخضعت 
من األقساط احملصلة واخلاصة جبميع أنواع  % 10نشط يف السوق اجلزائرية إىل التنازل بنسبة املؤسسات اليت ت

 " اليت أُنشئت هلذا الغرض.LA CAAR"املخاطر املكتتب فيها، لصاحل الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 
                                                

1 Naouri. M, Un fort potentiel a exploiter, Revue Algérienne des assurances, Ed AUR, Vol 04, Juin 
2001, p : 16. 
2 Idem. 


، وكانت تسمى "الصندوق الجزائري للتأمين      1963" سنة CAARتأسست الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين " 

وإعادة التأمين"، بهدف ممارسة عمليات إعادة التأمين، ثم أصبحت تمارس جميع عمليات التأمين األخرى، وعرف 
المؤرخ في  85/81؛ حيث بمقتضى المرسوم 1985وسنة  1973قانونها األساسي تعديالت مختلفة خاصة سنة 

 اسم الشركة الجزائرية للتأمين.أصبحت تحمل  30/04/1985
  تختلف التعاونيات عن شركات التأمين في أّن هذه األخيرة تعتبر قانونيا تاجرة بالنسبة لعالقتها مع الغير، بينما

التعاونيات تعتبر جمعيات ال تهدف إلى تحقيق الربح وإنّما تهدف لممارسة عمل اجتماعي لالحتياط والتضامن 
 ضائها عن طريق جمع االشتراكات.والتعاون في فائدة أع
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 التأمينية: مرحلة احتكار السوق -اثنيا
بفرض احتكار الدولة لنشاط التأمني، الذي   1979إىل غاية  1966متيزت هذه الفرتة املمتدة من 

م، حيث أشارت املادة األوىل منه إىل أنّه: "من 1966ماي  27املؤرخ يف  127-66كانت بدايته صدور األمر 
 .1اآلن فصاعدا يرجع استغالل كل عمليات التأمني إىل الدولة"

"، اليت LA CAARة للتأمني وإعادة التأمني "احتكار السوق من طرف الشركتني: الشركة اجلزائريكان 
ُعّدل قانوهنا األساسي وأصبح إبمكاهنا ممارسة مجيع عمليات التأمني إىل جانب إعادة التأمني. والشركة 

 " اليت مّت أتميمها خالل هذه الفرتة.LA SAAاجلزائرية للتأمني "
نافسة بني هاتني الشركتني،   حيث مّت ما ميز السوق التأمينية اجلزائرية خالل هذه الفرتة هو حدوث م

اللجوء إىل الوكالء العموميني لتوزيع منتجات كل من الشركتني، حيث أّن هؤالء الوُكالء أُعُتمُدوا مبوجب األمر 
66-127. 

وقد تبع قرار احتكار الدولة لقطاع التأمني مبادرات كان القصد منها حتقيق التنسيق بني هذا القطاع 
م، تضاعف هذا االحتكار كنتيجة لتطبيق "مبدأ التخصص" 1973والقطاعات األخرى للدولة. وبداية من سنة 

 الذي يقضي أبن تتوىل كل شركة أتمينية تقدمي التغطية جملموعة أخطار معينة.
والنقل، ومّت سحب نشاط  **" قد ُحّدد جمال ختصصها يف األخطار الصناعيةLA CAARوعليه جند "

 "CCR"إعادة التأمني منها لصاحل مؤسسة أخرى أُسست هلذا الغرض هي الشركة املركزية إلعادة التأمني 
ُؤممممة يف سنة LA SAAوابملوازاة مع ذلك ختصصت "

م يف أخطار السيارات، 1966" الشركة اجلزائرية للتأمني وامل
 األخطار البسيطة، والتأمني على احلياة.

ولعّل أهم ما ميز سوق التأمني إىل جانب االحتكار املزدوج هو ظهور الشركة املركزية إلعادة التأمني 
"CCR         127 -66" وخروج وسطاء التأمني )الوكالء العموميون( املعتمدين طبقا لقانون. 

 
 
 
 
 

 .1980التأمينية مابعد سنة ثاين: وضعية السوق املطلب ال
 

                                                
1
، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: 1980أوت  09راشد راشد، التأمينات البرية في ظل قانون التأمين المؤرخ في:  

 .05، الجزائر، ص: 1990
**

 األخطار الصناعية: الحريق، الهندسة، التركيب، المسؤولية المدنية، األخطار المتنوعة...الخ. 
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 ميكن التمييز خالل هذه الفرتة بني مرحلتني:
 .لتخصص واستقاللية مؤسسات التأمنيمرحلة إلغاء ا -
 مرحلة انفتاح سوق التأمني اجلزائرية. -

 مرحلة إلغاء التخصص واستقاللية مؤسسات التأمني: -أّوال
تزامنت هذه املرحلة مع بداية اإلصالحات اليت مست خمتلف القطاعات االقتصادية للدولة بدءا 

، ومّت خالهلا إعادة هيكلة الشركة 1980منذ إبعادة اهليكلة العضوية اخلاصة ابملؤسسات االقتصادية العمومية، 
اليت  CAAT""لتأمينات النقل  ، وانشقت عنها الشركة اجلزائرية-CAAR-اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 

البحري واجلوي وذلك مبوجب و ُحّدد جمال ختصصها يف تقدمي التغطية التأمينية املتعلقة أبخطار النقل الربي 
 .1م1985أفريل  30املؤرخ يف  82-85املرسوم 
م عرفت السوق اجلزائرية للتأمني جوا من املنافسة إثر إلغاء مبدأ التخصص 1989بداية من سنة و 

متاشيا مع عهد استقاللية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وكان اهلدف من وراء ذلك متكني شركات التأمني 
من التأقلم مع التحوالت الكربى اليت مير هبا االقتصاد اجلزائري، وإاتحة الفرصة من الناحية الفنية لتوازن أفضل، 

ذا أصبحت الشركات متار  مجيع عمليات التأمني يف من أجل تدارك االختالل بني فروع التأمني املختلفة، وهب
 جو تنافسي، من أجل تقدمي خدمة أفضل بتكلفة أقل.

 مرحلة انفتاح سوق التأمني اجلزائرية: -اثنيا
م إىل وقتنا احلايل مبرحلة "انفتاح سوق التأمني اجلزائرية"، من خالل 1995ُُسيت الفرتة املمتدة من سنة 

م، والسماح لرؤو  األموال اخلاصة مبمارسة خمتلف األنشطة التأمينية مبا 1966سس سنة رفع احتكار الدولة املؤ 
 فيها إعادة التأمني. وإخضاع السوق للقواعد التجارية لتسهيل االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية.

الذي  م1995جانفي  25املؤرخ يف  07-95جتسد رفع احتكار الدولة لنشاط التأمني، من خالل قانون 
رسم اإلطار القانوين والتشريعي ملمارسة التأمني يف السوق اجلزائرية، حيث مت السماح للمستثمرين اخلواص 
احملليني واألجانب احلاصلني على اعتماد من وزارة املالية ابلدخول إىل السوق اجلزائرية، من جهة. ورد االعتبار 

افة إىل السماح ابختيار شبكة من الوكالء العموميني( من ُساسرة إض 10لوسطاء التأمني )حيث مت اعتماد 
 .2جهة أخرى

إىل جانب ذلك، وهبدف مراقبة خروج األموال من العملة الصعبة إىل اخلارج، أُسند البيع القانوين 
ة مبوجب هذا القانون مسؤوليت ، واليت تول(CCR) واإلجباري إلعادة التأمني إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني

                                                
  تُسمى الشركة الجزائرية للتأمين الشامل.أصبحت 
 .90جديري معراج، مرجع سابق، ص:  1

2 Naouri. M, op. cit, p: 17. 
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: ُحّدد البيع 571-95بيع وقبول صفقات خاصة إبعادة التأمني من وإىل السوق الدولية، وطبقا لألمر 
أّما ابلنسبة  .% 40وابلنسبة لفرع البضائع الربية بنسبة  ،% 80اإلجباري يف فرع األخطار الصناعية بنسبة 

 .% 25ألصناف األخطار الباقية )أخطار بسيطة( كان املعدل يف حدود 
إدخال التنازل اإلجباري يف جمال إعادة التأمني ضرورة حتمية النفتاح السوق على اخلواص، فوجود  إنّ 

هيئة تتوىل رد جزء هام من املعامالت يف جمال إعادة التأمني إىل اخلارج جينب الدولة خطر خروج كثري من 
تنازل اإلجباري يؤدي إىل ختلي األموال ابلعملة الصعبة إىل األسواق اخلارجية، حيث أّن عدم وجود هذا ال

شركات التأمني املباشر التابعة للدولة عن الشركة املركزية إلعادة التأمني، وتلجأ هذه الشركات إىل األسواق 
 الدولية خبصوص إعادة التأمني وحيدث بذلك نزيف حقيقي من رؤو  األموال إىل اخلارج.

ابلنسبة لألخطار الصناعية  % 10 تنازل بـ:م، فقد مّت ختفيض معدالت ال1998بداية من سبتمرب و 
 فيما يتعلق ابألعمال األخرى إلعادة التأمني. % 5وهياكل السفن والطائرات، وبنسبة 

 :2كان يهدف إىل حتقيق ما يلي   25/01/1995املؤرخ يف  07-95إّن إصدار قانون 
 .القة بني شركات التأمني والعمالءتوازن الع -
 .للعمالء املؤمن هلمقيقية وفعالة محاية ح -
 .التمكن من جتميع وتوجيه االدخار -
 حتسني اخلدمات التأمينية. -

 قد تضمن عدة تغريات أمهها : 07-95وعليه، خنلص إىل أّن قانون 
و  أموال خاصة وطنية و/أو حترير سوق أتمني جزائرية من خالل السماح إبنشاء شركات التأمني برؤ  -

 .أجنبية
 .مفروضا على إعادة التأمنيذي كان إزالة االحتكار ال -
ة خلق دينامكية جتارية عن طريق تدخل الوسطاء اخلواص )وكالء معتمدون من قبل شركات التأمني وُساسر  -

 .معتمدين من طرف وزارة املالية(
املنافسة بني الشركات العارضة يف السوق اجلزائرية من أجل تقدمي أحسن خدمة للعمالء، وابلتايل خلق  -

 ة على إدخال املنتجات اجلديدة اليت تليب إحتياجاهتم ورغباهتم التأمينية.ديناميكية قادر 
 الوضعية احلالية لسوق التأمني اجلزائرية: -اثلثا

                                                
1
 ، المجلّة الجزائرية للتأمينات، منشورات اتحاد شركات التأمين-تحوالت عميقة-عبد النور خلوط، إعادة التأمين  

 .02، ص: 1998، ديسمبر 2، عدد (UAR)وإعادة التأمين 
2 Rami. Y, « législation Algérienne sur les assurances », Revue Algérienne des Assurances, UAR, Vol 02, 
Janvier 1998, p 07.  



 وكالة مازونة la saaدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين    الفصل الثالث:  

 

  
60 

 
  

الشركات العارضة يف السوق اجلزائرية تقدم خمتلف اخلدمات أصبحت م، 1995بداية من سنة 
وأصبحت السوق التأمينية ابجلزائر خاضعة قانونيا التأمينية، ابستعمال شبكات توزيع متعددة )وكالء وُساسرة(، 

 إىل:
 .م املتعلق ابلتأمينات1995جانفي  25املؤرخ يف  07-95األمر  -
 م املتعلق بتأمينات القرض املوجَّه للتصدير.1996جانفي  10املؤرخ يف  06-96األمر  -

واع التأمني، مبا فيها وتضم حاليا سوق التأمني اجلزائرية عدة شركات عمومية وخاصة، متار  مجيع أن
 إعادة التأمني ومنها:

ثالث مؤسسات عمومية للتأمني املباشر، ُمعتمدة ملمارسة خمتلف أنواع التأمني التجاري، إضافة إىل إعادة  -1
 التأمني، وهي:

 ."CAARالشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني " -أ
 ."SAAالشركة اجلزائرية للتأمني " -ب
 ".LA CAATللتأمينات "الشركة اجلزائرية  -ج
وهي تقريبا مستحوذة على سوق إعادة التأمني وعمليات القبول الدولية،  مؤسسة عمومية إلعادة التأمني -2

 ".CCRوهي: الشركة املركزية إلعادة التأمني "
 تعاونيتني للتأمني متخصصتني مها: -3
 .الحية" الرائدة يف جمال التأمينات الفCNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي " -أ

 ".MAATECالتعاونية اجلزائرية لتأمني عمال الرتبية والثقافة " -ب
 أربع شركات أتمينية متخصصة وهي: -4
 ؛1996"، أتسست سنة CAGEXالشركة اجلزائرية لضمان الصادرات " -أ

 ؛1998" أتسست سنة SGCI"شركة ضمان القرض العقاري  -ب
 .1998" املتخصصة يف جمال القرض الداخلي املتعلق ابالستثمارات، أتسست سنة AGCI"شركة  -ج
مبسامهة كل من سوانطراك، نفطال،  2000"، أتسست سنة CASHالشركة اجلزائرية لتأمني احملروقات " -د
"LA CAAR"و "CCR." 
 شركات التأمني اخلاصة الوطنية و/أو األجنبية، نذكر منها: -5
-": وهي شركة جزائرية للتأمني وإعادة التأمني خمتلطة: جزائريةTrust Algériaشركة تروست اجلزائر " -ه

 م، وهي أوىل الشركات اخلاصة اليت دخلت السوق اجلزائرية؛1998حبرينية وقطرية بدأت نشاطها يف سنة 
 م؛1999" ابشرت نشاطها يف L’Algérienne des Assurances –2Aاجلزائرية للتأمينات " -أ
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 م؛1998 "، أتسست يفCIARإلعادة التأمني "الشركة الدولية  -ب
 .2000" انطلقت يف ممارست نشاطها سنة Al Baraka oua al Amaneشركة الربكة واألمان" -ج
 ؛2001" أُنشئت سنة Al Rayan Insuranceشركة الرّّين للتأمني " -د
 .2002وبدأت نشاطها خالل سنة  2001" أتسست سنة GAMالعامة للتأمينات املتوسطية " -ه

 .2002" أتسست خالل سنة Star Hanaستار هنا " شركة -و
إّن دخول شركات التأمني اخلاصة إىل السوق اجلزائرية وعرضها ملختلف أنواع اخلدمات التأمينية دون 
ختصص، ميثل حتّد أمام الشركات الوطنية املتواجدة منذ فرتة طويلة يف السوق، واليت من املفروض أّن لديها 

 الت النشاط التأميين اليت كانت حتتكرها سابقا.خربة معتربة يف بعض جما
وتزامنا مع ترتيبات انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية وعقد اتفاقيات الشراكة األوروبية، 

 .Horriوإنشاء مناطق التبادل احلر ودخول الشركات املتعددة اجلنسيات، فإّن املعايري احلالية للتنافس حسب "

M. B"1  خالل:تتجسد من 
 .جاهزية  الشبكة التجارية جتاه العميل -
 سرعة معاجلة امللفات. -

بتعبري آخر؛ البحث عن اجلودة من خالل: التقرب من العميل لتحديد احتياجاته ورغباته التأمينية 
وتلبيتها، ومعرفة توقعاته وحماولة جتسيدها، مع ضمان السرعة يف تقدمي اخلدمة، وذلك حتقيقا للتمّيز يف السوق 
والتوسع؛ ابعتبار أّن الشركات الوطنية واخلاصة تعرض نفس اخلدمات وبنفس الشروط )إجراءات التأمني وقيود 

 التسعري(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Horri. M. B, DG de Trust Algéria, « Suele une dynamique marketing permettra une croissance réelle », 
Revue Algérienne des Assurances, UAR, Vol : 05, Mars 2002, p : 08.   
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 وكالة " مازونة " ‐SAA -للتأمني الوطنية ابلشركة دراسة ميدانية  :ثاين ال املبحث
 
 تطوير يف تساهم حيث اجلزائرية،  التأمني سوق يف رئيسيا فاعال  –LA SAA -للتأمني اجلزائرية الشركة تعترب

 من % 28 ب 2014 سنة خالل السوقية حصتها قدرت وقد األخطار، تسيري يف خربهتا بفضل التأميين النشاط
 .اإلمجالية السوقية احلصة
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 ‐LA SAA ‐للتأمني الوطنية الشركة عموميات حول  :األول املطلب

 
 ‐LA SAA ‐للتأمني الوطنية الشركة عن اترخيية حملة 1-
 جانفي 12 يف أتسيسها مت اليت % 39 مصرية -% 61 جزائرية) خمتلطة شركة تعترب األصل يف كانت      

 حيث الشركة أتميم مت 1966 ماي 27 املؤرخ -12766 رقم قرار وإثر تقريبا سنوات ثالث بعد  1963
 .جزائرية % 100 أصبحت

 والتأمينات السيارات أتمني يف متخصصة الشركة أصبحت التأمني قطاع هيكلة إعادة مبناسبة ، 1976 عام يف
 أحناء مجيع يف وكاالهتا فتح إىل ابلشركة أدى ،1975يما 21 يف املؤرخ 828 رقم للقرار نتيجة وذلك البسيطة،
 السوق، اقتصاد نظام إىل االشرتاكي، النظام من واالنتقال العامل على االنفتاح من اجلزائر عرفته ملا ونظرا الوطن،
 21 يف املوثق العقد مبوجب مث اخلاص، لالستثمار السوق وفتح االحتكار، ورفع السوق بتحرير يقتضي الذي
 وذلك أسهم، ذات عمومية شركة إىل الدولة طرف من حمتكرة عمومية شركة من الشركة حتويل ، 1989 ماي
 .التأمينات سوق يف مكانتها وفرض املنافسة على القدرة أجل من

 ‐LA SAA ‐:للتأمني الوطنية الشركة تعريف 2-
 شي" ارنستو شارع05 :الرئيسي ومقرها جزائري، دينار مليار 4.5 قدره مال برأ  مسامهة شركة هي      
 أحناء كافة على يتوزعون جهوية مديرية :14 من للتأمني الوطنية الشركة وتتكون العاصمة اجلزائر ،"غيفارا
 .الكبري الدخل ذات وكاالت مباشرة، وكاالت مركزية، خدمات :على حتتوي مديرية وكل الوطن،
 1 :يلي كما يتوزعون  2007 سنة يف 3883 :ب ابلشركة العمال عدد يقدر

 .املركزية اخلدمات يف عامل 1652
 . املباشرة الوكاالت يف عامل 379

 .الكبري الدخل ذات الوكاالت يف عامل 1852
 :جند )درجات (العمال تصنيف حيث من أما

 .مسري إطار : 11
 .سامي إطار : 212
 .إطار : 926

 .تقين عون : 1392
 .تنفيذ عون : 1342
 %8 :ب يقدر منو مستوى ميثل املبلغ هذا جزائري دينار مليار 26.5:ب 2015 سنة الشركة أعمال رقم ويقدر
 .. ( 2014 ) املاضية السنة إىل ابملقارنة
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 "‐LA SAA."للتأمني الوطنية الشركة وأهداف مهام -3

 ادخار ومجع اخلدمات تقدمي يف اخلصوص وجه على يتمثل للتامني الوطنية للشركة الرئيسي النشاط      
 الوطنية الشركة وتعترب .واملمتلكات األشخاص حلماية وهذا الفوائد وجلب األضرار لتغطية والعائالت الشركات
 تعويضات، شكل يف وخترج عالوات شكل على أموال على تتحصل حيث مايل، قطاع ذات مؤسسة للتأمني
 .الوطين املستوى على هامة مكانة حتتل فالشركة وعليه
 :التالية النقاط يف مجلها فيمكن الشركة مهام عن أما      
 :بينها ومن اإلنسان حبياة املتعلقة التأمينات مجيع وتشمل احلياة، على التأمني

 .العالج عن التعويض -
 .احلياة مدى أو معينة ملدة معني سن الشخص بلوغ عند املرتب أو املعاش دفع -
 .املهنية األخطار ضد التأمني -
 أصحاب تعويض يف ويتمثل والربي، اجلوي البحري، النقل خماطر ضد التأمني -

 .تلف أو ضرر من يصيبها قد ما أو الوسائل، تلك هالك نتيجة ضرر من هبم يلحق مما النقل وسائل
 .املخاطر هذه عن املرتتب الضرر من ممتلكاته أو الفرد محاية هو منه والغرض احلرائق ضد التأمني -
 .السرقة ضد التأمني-
 .اجلسمانية احلوادث ضد التأمني -
 .السيارات على التأمني -
 .النقل على التأمني  -
 سواء البشرية ابملوارد خاصة أمهية  تويل اليت الكربى الشركات من  -LA SAA–للتأمني الوطنية الشركة تعترب
 وهبذا املستوى، رفيعة خدمة لتقدمي الوحيد الدافع مبثابة يكون مالئم مناخ خللق وهذا أعوان أو إطارات كانوا
 وضعت
 :إسرتاتيجية أهداف الشركة
 .السوق يف جديدة حصص واستغالل للمحافظة مكثف تطوير -
 .التكاليف يف التحكم -
 .املالية املوارد تسيري -
 .منتجاهتا وحتديد تنويع -
 .خدمات من تقدمه ما كل خالل من رحبها زّيدة -
 للتأمني الوطنية للشركة التنظيمي اهليكل دراسة  -4
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 يساعده العامة املديرية رئيس أعاله يف جند للتأمني، الوطنية للشركة العام التنظيمي اهليكل خالل من
 التنظيمي اهليكل يضم كما الوطنية، الصفقات إبرام إىل إضافة اخلارجي، ابملستوى املتعلقة املهام يف مستشارين

 عدة مدير انئب كل مسؤولية وحتت إداري، واآلخر تقين أحدمها مديران انئبان العامة، املديرية رئيس بعد
 .فرعية وأقسام عامة مديرّيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‐LA SAA -للتأمني الوطنية للشركة التنظيمي اهليكل: (05 ) رقم الشكل
 

 الرئيس املدير العام 

 مستشارين 
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 للمؤسسة املبحوثة  البشرية املوارد مديرية :املصدر
 
 
 

 :التالية املديرّيت على املسؤول وهو :اإلداري العام املدير انئب- 1
I. البشرية املوارد مديرية: 

العام  انئب املدير
 اإلداري

مديرية املوارد 
 البشرية
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 :مهامها من
 .والتنظيم ابلدراسات القيام -
 .املديرّيت طرف من املبذولة اجلهود خمتلف بني ابلتنسيق القيام -
 .الشركة داخل االجتماعية العالقات مراقبة -
 التطورات مواكبة أجل من وذلك البشرية، املوارد أتهيل وإعادة ابلتكوين القيام -

 .احلديثة والتكنولوجيا
II. املمتلكات مديرية: 
 السري أجل من املالية، والتغطية املادية الضرورية واإلمكانيات الوسائل توفري-
 .الشركة داخل اهلياكل ملختلف اجليد واألداء احلسن-
 .تنفيذها ومراقبة دراستها جديدة، برامج حتضري-
 .املمتلكات تسيري على والتنسيق ابلرقابة القيام-

III. مصلحتني من تتكون :واحملاسبة املالية مديرية: 
 :مهامها من األموال، نقل أو حتويل يوميا، ابلتسجيل تقوم املالية للوظيفة اتبعة :احملاسبة مصلحة -
 .رُسية حماسبة واثئق وعلى مفصل بشكل الدورة عرب العمليات كل بتسجيل القيام-
 .ابمليزانية امللحقة اجلداول وكل النتائج حساابت جدول العامة، امليزانية إبعداد القيام-
 .احلقوق حتصيل وكذا واخلرباء، املوظفني أجور دفع ومتابعة ختصيص-
 .املنتظر األعمال رقم مع وكالة كل يف احملقق سنوّي األعمال رقم مقارنة-
 .األخرى املصاحل يف احملققة النتائج مع املسجلة النتائج مقارنة-
 :املالية مصلحة -
 :أهدافها ومن املايل النشاط أو املالية الوظيفة مبعىن

 القصري، املدى على اليومية القرارات خالل من ومراقبتها املؤسسة نشاط متابعة-
 .والطويل املتوسط

 . الوكاالت عمل ومراقبة متابعة-
 :التالية املديرّيت عن املسؤول وهو :التقين العام املدير انئب- 2
I. التأمني إعادة مديرية: 
 :مهامها من
 .الشركة خزينة مراقبة -
 .عالية مردودية هلا تكون اليت والتوظيفات مسامهات بفضل وذلك الشركة مردودية زّيدة على العمل -
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 .التأمني إعادة إطار يف تدخل اليت العمليات لكل ابلنسبة التأمني إعادة طرق حتديد -
 .اجلارية لألخطار تقنية احتياطات حلساب واملبادئ الطرق وضع -
II. واملنازعات التنظيم مديرية: 
 .ابخلالفات اخلاصة امللفات دراسة-
 األوامر نشر إىل ابإلضافة املنازعات إبجراءات اخلاصة الدراسات يف املشاركة-

 .تنفيذها على والسهر عنها الناجتة
 .الطعن ملصاحل احلسن السري تنظيم على السهر-
 .امليدان هذا يف للشركة اخلارجة للمصاحل املنازعات قضاّي متابعة-
 .جسدية أضرار إىل أدت اليت املادية احلوادث ملفات تسيري-
 .املنازعات إبجراءات املتعلقة الدراسات يف املشاركة-
 .املنازعات إبجراءات املتعلقة األوامر نشر-
 :وهي التقين العام املدير انئب سلطة وحتت أقسام عدة جند كما
 :التسويق قسم 1-
 :مهامها من
 فرع لكل املنتجات أسعار وضع التوزيع، شبكة تنشط أي الشركة، مبنتجات للتعريف إشهارية بعمليات القيام-

 .أتمني
 .العامة لإلدارة التقديرات هذه إرسال مع للشركة املايل لتحليل وذلك املالية، التنبؤات التقديرات، إعداد-
 .املرتقبة املنافسة ملواجهة الكفيلة والوسائل الطرق اختيار .جديدة منتوجات عن البحث-

 .واألشخاص األمالك أتمني فرع كل منتجات تنمية
 :املؤسسات أخطار قسم 2-
 :ب تتعلق
 .وجتارية صناعية أخطار
 .اآلالت كسر
 .ومعلوماتية إلكرتونية أخطار
 .املؤسسات انفجار أو احلريق
 :واملهنيني اخلواص أخطار قسم 3-
 :ب التأمينات هذه تعلق

 .املشروع وسائل أتمينات-
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 .اآلالت تكسر أو عطب أتمينات-
 .ابملوظفني املتعلقة التأمينات-

 :السيارات أتمني قسم 4-
 :ب التأمينات هذه تتعلق
 .السيارات وحريق سرقة
 .الزجاج كسر
 .األخطار كل

 :احلياة قسم 5-
 :ب التأمينات هذه تتعلق

 .احلياة أو املوت حالة يف) احلياة على التأمني-
 .الشخصية احلوادث ضد التأمني-
 .املرض ضد التأمني-
 .السفر حالة يف الفرد أتمني-
 .الشيخوخة ضد التأمني-
 .املهنية واألمراض العمل إصاابت أتمينات-
 .االجتماعية التأمينات-
 :مهامه ومن العام املدير رئيس إلدارة مباشرة خيضع فهو العامة واملراقبة التدقيق املعلومات، نظام قسم أما
 .ابلشركة النشاط لتسيري معلوماتية برامج وضع-
 .وفروعها املديرّيت بني توصل معلوماتية شبكة وضع-
 .إحصائية أو حسابية كانت سواء املعلومات تدقيق-
 .املتبعة التسيري لكيفية املفصلة الشروح مع سنوية تقارير وضع-
 .عنها املسؤولة اجلهة حتديد مع النشاط خالل املسجلة والتجاوزات االحنرافات حتديد-
 .اإلدارة جملس قبل من املوضوعة اإلسرتاتيجية وكذا املتبعة السياسة واحرتام تطبيق على السهر-
 
 
 
 

 "الوطنية للتامني " وكالة مازونةجودة اخلدمة على مستوى الشركة  املطلب الثاين :
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 للتأمينات :حملة عن وكالة مازونة  .1

 هي وكالة اتبعة للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتامني " غليزان "  للتأميناتوكالة مازونة 
، كان مقرها بدائرة سيدي احممد بن علي  1982مقرها الرئيسي بشارع السوق دائرة مازونة مت استحداثها سنة 

يف حميط ال اب  به حبيث متتد  التأمينيةتسوق وكالة مازونة خدماهتا ، له اىل دائرة مازونة يمت حتو  2000ويف سنة 
 .دوائر   3بلدّيت و 9خدماهتا على مستوى 

 اهليكل التنظيمي للوكالة : .2
لوكالة ابهليكل التنظيمي للوكالة حبيث يتصدره املدير العام عن ا األول لاملسؤو  أمدانمن خالل تواجدان ابلوكالة 

 ثالثة مصاحل رئيسة هي :للوكالة وهو املسؤول األول فيها ، كما حتتوي الوكالة على 
التأمني  إنتاج وإصدار واثئق وبوالص : هي مصلحة املسئولة عن التأمني  واالستقبال و اإلنتاجمصلحة  -

 . ة التأمنيوكالاملختلفة واملتعددة ب
 . والتعويضات يقوم جبميع األعمال اإلدارية كاإلصدار واملعاينةمصلحة احلوادث : هي اليت  -

 إىل ابإلضافةامليزانية  إبعدادمصلحة احملاسبة : او احملاسب يعد هو املراقب على املصلحتني السابقتني ويقوم  -
 الالزمة .دول حساابت النتائج وحساب النتائج وتدوين الواثئق ج

 ( يوضح اهليكل التنظيمي لوكالة مازونة 6وفيما يلي الشكل )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اهليكل التنظيمي لوكالة مازونة للتأمينات ( يوضح 06الشكل ) 
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 saaاملصدر: رئيس وكالة مازونة للتامينات 
 
 
 
 

 71SAAعلى مستوى وكالة مازونة للتامني  التأمينيةجودة اخلدمة  .3
 التأمينيةمعرفة مستوى جودة اخلدمة  إىلمن خالل مدرة تربصنا ابلوكالة حاولنا الوصول بشىت الوسائل       

  للوكالة قد يتجاوز  اإلمجايللنا مدير الوكالة ان عدد الزابئن  أدىلوقد املقدمة للزابئن على مستوى الوكالة ،
التامني  -اتمني على السكنات  -" اتمني السيارات  التأمينات أنواعمقسمة على خمتلف  زبون سنوّي10000
 األكثرالتأمني على السيارات هي اخلدمة  أن أضافالتامني على احملالت " ، كما -الفالحية  األراضيعلى 
 عا على مستوى الوكالة وهذا نظرا الجباريتها .مبي
 أو إجياريربم عقد  أنأييت التأمني على السكنات و احملالت اثنيا وذلك الن القانون اجرب كل من يريد      

 .او البيع  اإلجياربيع وكذا من يريد فتح سجل جتاري على ان يقوم بتأمني حمل 
عدد عمالء الوكالة يف تزايد مستمر وخاصة طاليب التامني  على السيارات وهذا بسبب التزايد  أن وأوضح    

...... وكذا كما قال على  onsejالكبري يف عدد املركبات الراجع ملشاريع التدعيم اليت تنتهجها اجلزائر مثل 
هي ما جعلت طاليب نوحة للعمالء حد تصرحيه اخلدمات اجليدة والنوعية اليت تقدمها الوكالة والتسهيالت املم

 عن غريها من الشركات . saaخدمة التأمني يفضلون الشركة الوطنية للتامني 
 

 رئيس الوكالة

 مصلحة احلوادث مصلحة االنتاج

 مصلحة احملاسبة
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العمالء  رأيمعرفة  أردان األخريهذا  إذنبعد احلصول على هته املعلومات من رئيس الوكالة وبعد       
 تطلعاهتم وحتقق جودة نوعية يف اخلدمات املقدمة اليهم   ىإىل مستو كانت الوكالة تصل   إنوتوجهاهتم وما 

املباشر مع  قدمي اخلدمة التأمينية واسلوب املقابلة ذلك من خالل مالحظتنا العينية للعملية اليت تتم خالل تو
 الزابئن وطرح جمموعة من األسئلة واليت كان موضوعها كاآليت :

 
 ة للتامنيما هو السبب الذي جعلك ختتار الشركة الوطني saa دون ابقي الشركات ؟ 
 هل املظهر اخلارجي للوكالة متناسب مع طبيعة نشاطها ؟ 
  الوكالة ؟ يف مواعيد العمل يف وانضباطهل هناك التزام 
  يف املستوى املطلوب ؟هل جتد ان املوظفني 
 هل حيسن العمال معاملة العمالء واحرتامهم وتقدير ظروفهم ؟ 
  التامني (  مناسب ؟هل مثن اخلدمة ) قسط 
  ال ؟ أمهل تسدد الوكالة مبلغ التعويض مبدة وجيزة 
 هل واجهت صعوابت خالل عملة التعويض إن حدثت ؟ 
 هل تتصل بك الوكالة عند انتهاء مدة العقد ؟  
راضون عن املظهر اخلارجي للوكالة  %99متشاهبة اىل حد ما ، فقد كان معظم الزابئن اإلجاابتوكانت       

 اختيار الشركة الوطنية للتأمني  إىلمواعيد فتح وغلق الوكالة دقيقة ، وعن السبب الذي دفعهم  أنوكذا أجابوا 
 saa التأمني عرب  إىلانه نصح ابن يتوجه  أوضح، بعض الزابئن كان اختيارهم عشوائي  %20 أنان دفقد وج

أو من طرف عمالء آخرين جربوا مشاريع دعم الشباب من طرف البنوك يف حالة  سوءا saaوكالة مازونة 
 التعامل مع الوكالة .

هناك جتاواب  أنعلى  إمجاعوعما ان كان عمال الوكالة يف املستوى ومعامالهتم لزابئنهم فقد وجدان      
  مصلحة اإلنتاج .واحرتاما متبادال وخاصة عامالم 

نوعا ما من بعض الوكاالت  أغلىاخلدمة فقد الحظنا تفهم العمالء كوهنا  وأمثان قساطاألعن موضوع  أما    
 تدفع قسطا كافيا . أنفالبد  إن حتققعلى قدر اخلطر التعويض  أردت إنالبعض انه  أضاف، وقد  األخرى
عتماد فيما خيص التعويض هو ما احدث نوعا من عدم الرضا فقد أدىل بعض العمالء انه البد لك من اال    

تظرها للحصول على مبلغ التعويض هناك مدة ليست ابلقصرية تن أن وأضافواعلى مواردك اخلاصة للتعويض 
التقدم  أو مإعادة التقيي إىلهناك احياان عدم الرضا عن تقرير اخلربة الذي يعده اخلبري وهو ما يؤدي  وأيضا

حالة هناية عقد التأمني ال تعلم الوكالة زابئنها ، هذا ما و يف ابلواثئق الالزمة اليت تقيم حمل الضرر كالفواتري ....
 قاله كل العمالء .
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كانت هناك شكاوى او غري ذلك من   إذااطلعنا على سجل االقرتاحات هبدف معرفة  أننا إىل إضافة      
عبارات الشكر والتقدير  إالعية وجودة اخلدمة املتحصل عليها بيد اننا مل جند طرف عمالء الوكالة بشأن نو 

 لعمال الوكالة .
 

ومما سبق وجدان انه هناك توافق بني ما هو مسطر يف الوكالة وما هو جمسد وكذا قاران بني ادالءات طاقم       
اخلدمة املقدمة من طرف  هنالك رضا نسيب عن أنلنا  أكدوهو ما  ة وتصرحيات العمالء بعد املقابلة الوكال

اخلدمة املقدمة من طرف وكالة مازونة للتامني التابعة للشركة الوطنية للتأمني  أن إىلوحي الوكالة ،وهو ما ي
"SAA "  وزّيدة حصتها يف زابئنها واستقطاب عمالء جدد  إرضاء اليت مبقدورها حتقق مستوى من اجلودة

 سوق التأمني اجلزائري .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل خالصة
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خمتلف التطورات واملراحل اليت مر هبا سوق التأمني يف اجلزائر وكذا خمتلف الشركات اليت  الفصل هذا تضمن

 LA" للتأمني اجلزائرية ابلشركة ميدانية دراسةتتنافس للحصول على اكرب حصة من هذا السوق مث عمدان اىل  

SAA"  للوقوف على نوع وجودة اخلدمة مبازونة    وكالتها خالل من لعمالئها تقدمها اليت اخلدمة جودة لتقييم
التأمينية املقدمة للعمالء عن طريق طرح جمموعة من االسئلة على القائمني على الوكالة وايضا على العمالء 

خبالصة حول ما اذا كانت اخلدمة املقدمة يف املستوى طاليب اخلدمات التأمينية من هذه الوكالة مث اخلروج 
 من طرف العمالء . واملأمولاملسطر 

 



طويرهاالفصل الثاني                                         تقييم جودة الخدمة التأمينية وسبل ت  
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 متهيد:
 

لقد شهدت هناايت القرن العشرين حتوُّالت كبرية يف كافة اجملاالت، لعّل أبرزها ظهور التكتالت 
االقتصادية الدولية والشركات متعددة اجلنسيات، حترير التجارة العاملية واالجتاه حنو اخلصخصة، ابإلضافة إىل 

هذه التحوُّالت أفرزت نوعا من املنافسة التطوُّر التكنولوجي يف جمال اإلنتاج وجمال املعلومات واالتصاالت. 
احلادة بني الدول والشركات لالستحواذ على األسواق، والبحث عن ميزة تنافسية، مما أدى إىل تزايد االهتمام 

 ابجلودة كُمتطلب أساسي لضمان البقاء واالستمرار والتوسع يف جمال األعمال. 
فاهيم املختلفة للجودة، فإنّه بداية من مثانينيات وإن كان النشاط الصناعي ميداان لظهور وتبلور امل

القرن املاضي طُبَقت هذه املفاهيم على قطاع اخلدمات، واهتم كثري من الباحثني واإلداريني بدراسة موضوع 
جودة اخلدمة وإببراز أمهيتها والبحث عن طرق وأساليب تقييمها يف العديد من األنشطة اخلدمية ومن بينها 

 التأمني.
 ُخصص هذا الفصل لتناول موضوع جودة اخلدمة يف شركات التأمني من خالل املباحث التالية: ولقد

 .املبحث األول: مفهوم جودة اخلدمة التأمينية وسريورة تقييمها 
 : ُسبل تطوير جودة اخلدمة التأمينية. ين املبحث الثا
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 تقييمها. املبحث األول: مفهوم جودة اخلدمة التأمينية وسريورة
 

لقد ازداد وعي الشركات بضرورة حتقيق اجلودة يف منتجاهتا )سلع و/أو خدمات( كسالح تنافسي 
لضمان البقاء واالستمرار والتوسع يف األسواق. غري أّن االهتمام مبفهوم اجلودة ليس حديث العهد، بل ارتبط 

جدة، وما مّيز ذلك هو انتقال األفكار بظهور اإلنسان وتطوَّر استجابة للظروف واملتغريات البيئية املست
األساسية للجودة من اجملال الصناعي إىل جماالت أخرى كاخلدمات؛ حيث كان موضوع جودة اخلدمة وحتديد 
مفهومها وإبراز أمهيتها ابلنسبة لعدة أنشطة خدمية ومن بينها التأمني، حمل انشغال الكثري من الباحثني 

 واملهتمني مبجال تسويق اخلدمات.
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 املطلب األول: مفهوم جودة اخلدمة التأمينية.
 

سنحاول من خالل هذا العنصر، إبراز بعض مراحل التطّور التارخيي ملفهوم اجلودة وإعطاء بعض 
 التعريفات اخلاصة به، واليت على أساسها ميكن حتديد مفهوما جلودة اخلدمة التأمينية.

 ملفهوم اجلودة:التطوُّر التارخيي  -أّوال
نتيجة للتغريات البيئية احمليطة وخاصة التنافسية فقد عرف مفهوم اجلودة عّدة مراحل تطّور؛ فمن 
البحث عن الدقة واإلتقان يف العمل، والتأكيد على جودة املنتوج، توسع هذا املفهوم ليشمل كافة التعامالت 

 وظهور الشركات الكربى واشتداد املنافسة. اخلاصة ابلشركة وحميط أعماهلا، وذلك بتطور علم اإلدارة
 مرحلة العصور القدمية: -1

لقد طّبقت احلضارات القدمية مفهوم اجلودة يف ممارساهتا ملختلف األعمال؛ حيث ظهر قدميا خمتصني 
يف اجلودة، مهمتهم وضع وتوضيح خصائص العمل قبل الشروع فيه، ويتم بذلك حتديد كيفية أدائه، مما يسمح 

نجز. هلم بقبول
ُ
 أو رفض العمل امل

خالل عهد البابليني ظهر االهتمام جبودة البناء؛ إذ نصت إحدى املواد اليت تضّمنها قانون محورايب 
. كما اهتم الفينيقيون جبودة 1على: "إعدام كل من يقوم ببناء منزل ال يتوفر على مواصفات البناء املوضوعة"

 .2املعيبة، مبعاقبة املتسبب يف ذلك بقطع يدهاإلنتاج؛ فحاولوا منع ظهور الوحدات 
أّما أقدم الواثئق املتعلقة ابجلودة، فقد اكتشفت يف مصر القدمية، كان يستعملها الفراعنة، توّضح هذه 
الواثئق صّورا لقاطع حجر ينفذ "نقشا" وفقا لطلب عميله، بينما يقوم مفتش اجلودة ابلتحقق املستمر من 

 .3وفقا للمواصفات احملددةسالمة ودقة التنفيذ 
فاجلودة خالل هذه الفرتة كان املقصود هبا: إجناز العمل املطلوب بدقة وإتقان ودون أخطاء، ورافق 

 ذلك وضع أنظمة عقابية ألصحاب األعمال اليت ال تتوفر على اجلودة املطلوبة.
 مرحلة احلضارة اإلسالمية: -2

اة االقتصادية خالل عهد احلضارة اإلسالمية إبنشاء لقد جتّسد االهتمام بتوفر عنصر اجلودة يف احلي
"مؤسسة احلسبة" كهيئة رقابية تتوىل القّيام ابلرقابة االحتسابية اليت مبوجبها ترفع كفاءة األداء الفردي واجلماعي 

بة عند القّيام ابألعمال األساسية واملهام الضرورية اليت يتطلبها تطوُّر اجملتمع، ولقد أُسندت ملؤسسة احلس

                                                
1 Leclet.H et Vilcot. C, op. cit, p :15. 

، جوان 21التطبيق"، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، عدد رة الجودة الشاملة بين النظرية وفهيمة بديسي، "إدا 2

 .94، ص: 2004
: 1، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ط 9000أحمد سيد مصطفى، دليل المدير العربي إلى سلسلة اإليزو:  3

 .39،  ص: 1997
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: متابعة مدى االلتزام مبقاييس اجلودة واإلتقان ومواصفات السالمة العامة هبدف 1جمموعة من املهام، مثل
توجيه السلوك اإلنتاجي، مراقبة كفاءة القّيام ابملهن وضوابط أداء احلرف، مراقبة وتنظيم األسواق وتوجيه 

 املعامالت...إخل.     
 مرحلة العصور الوسطى: -3

حلة بظهور التنظيمات احلرفية اليت مسحت بوضع قواعد للتطوير و التحكم يف العمل، متيزت هذه املر 
؛ إذ يقوم احلريف بواسطة فّنه ابلتحكم يف عمله، عن طريق 2حيث اعترب  "اإلنتاج فّنا و اجلودة قياس هلذا الفن"

بذلك يتم  يوب، وخال من الع الرقابة على منتجاته و وسائل إنتاجه من أجل الوصول إىل إنتاج سليم و
 احلصول على اجلودة يف العمل.

لقد سامهت هذه التنظيمات احلرفية يف تطوير االقتصاد واالجتاه حنو التنظيمات األكثر تعقيدا يف ظل 
 الثورة الصناعية اليت نتج عنها العديد من التغريات، خاصة فيما يتعلق ابلفكر اإلداري.

 مرحلة التنظيم العلمي للعمل: -4
ر األنظمة اإلنتاجية وظهور املصانع الكبرية األثر املباشر يف ظهور مجلة من املشاكل تطوّ لقد كان ل

املرتبطة ابلعامل التقين والعامل البشري. وحبثا عن احللول جاءت املناهج التسيريية املعروفة   )مدرسة التسيري 
هتدف إىل حتقيق فعالية األداء، خاصة  العلمي، مدرسة اإلدارة العامة، مدرسة التسيري العقالين...( واليت كانت

دراسات احلركة والزمن اليت ساعدت على ضبط اإلنتاج وتوحيد املخرجات هبدف القضاء على اإلنتاج املعيب، 
 بوضع وحتديد مواصفات املنتجات النهائية، وتكليف العامل مبراقبة عمله )رقابة ذاتية على اجلودة(.

دارس التسيريية كان هلا أثرا مهّما يف حتسني أداء خمتلف الشركات؛ إّن األفكار اليت جاءت هبا هذه امل
حيث قامت هذه األخرية إبنشاء أقسام ووحدات خاصة مبراقبة املنتجات بعد عملية الصنع، وبذلك ارتبط 

 مفهوم اجلودة ابلفحص والتفتيش للقضاء على عيوب اإلنتاج واحلد من اإلسراف يف املوارد.
 صائية على اجلودة:مرحلة الرقابة اإلح -5

خالل هذه املرحلة مّت استخدام األساليب اإلحصائية للتحقق من اجلودة، طبقت هذه األساليب بداية 
، مث انتشر استخدامها إىل ابقي الصناعات، 3يف الصناعة العسكرية األمريكية خالل احلرب العاملية الثانية

                                                
صالح صالحي، "مكانة مؤسسة الحسبة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في القضاء على الفساد االقتصادي"، المؤتمر  1

 1426/ 04/ 26-23 ،جامعة أُم القرى، مّكة المكّرمة، المملكة العربية السعودية ،العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

 . 06، ص: 2005جوان  03ماي  31الموافق لـ: 
2 Daudin.J. J et Tapiero.Ch, les outils et le contrôle de la qualité, Economica, Paris, 1996, 
p :09. 

،      1999: 4الخدمات، دار النشر غير موجودة، مصر، ط أحمد سيد مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة و 3

 .544ص: 
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وتوحيد )تنميط( اإلنتاج كوسيلة للتقليل من األخطاء، مما خاصة بعد ظهور أمناط اإلنتاج ابلسالسل الكبرية 
)مبعىن توفر خاصية التجانس(. مث انتقل استخدامها إىل  1سهل عملية املعاينة اإلحصائية لفحص اجلودة

 الصناعة الياابنية ابتداء من سنوات اخلمسينيات وكان هلا دورا كبريا يف تفوق الياابن يف جمال جودة السلع.
ما ميز هذه املرحلة هو: املفهوم القياسي للجودة؛ فمن الفحص والتفتيش إىل قابلية القياس  لعّل أهم

عن طريق اختيار عينات من املنتجات )السلع النهائية(، واالستدالل ابلنتائج املتوصل إليها على نسبة املعيب 
 يف اإلنتاج؛ فاجلودة توافق أقل قدر ممكن من األخطاء وأبقل تكلفة ممكنة.

ا ميكن استخالصه مما سبق، أّن مفهوم اجلودة قد احنصر يف حدود الوظيفة اإلنتاجية وارتكز يف م
أساسه على منع أخطاء وعيوب اإلنتاج، دون األخذ بعني االعتبار الحتياجات العميل ورغباته ومدى قدرة 

 السلعة على إشباعها وتلبيتها.
 مرحلة ضمان اجلودة: -6

يف  1952"الرقابة الشاملة على اجلودة". ولقد ظهر هذا املفهوم يف سنة وُيصطلح عليها أيضا: مبرحلة 
الوالايت املتحدة األمريكية للتعبري عن قدرة الشركة على أتمني مستوايت اجلودة املطلوبة مبرور الزمن. ويقوم يف 

 قيقها.أساسه على منهج وقائي هدفه إعطاء ثقة للعميل أبّن متطلبات اجلودة سوف يتم أتمينها أو حت
ولقد ُعّرف ضمان اجلودة على أنّه: "كل األفعال املخططة أو النظامية الضرورية لتوفري الثقة أبّن 

 .2املنتوج )سلعة أو خدمة( سريضي حاجات معينة"
فاجلودة ضمن هذا املفهوم عبارة عن: نظام متكامل يبدأ ابلعميل يف شكل حاجات ورغبات،    

عن املنتوج. وهذا ما مّيز مفهوم اجلودة خالل هذه املرحلة حيث مّت األخذ  وينتهي أيضا ابلعميل يف شكل رضا
بعني االعتبار احتياجات العميل ورغباته هبدف إرضائه وكسب ثقته. وبدال من االكتفاء ابلرقابة على 
املخرجات النهائية )الفحص والتفتيش عن العيوب( أّكد مفهوم ضمان اجلودة على مسؤولية كل األقسام 

شركة عن حتسني اجلودة والعمل على "املنع" وليس "التصحيح" لالحنرافات؛ فاجلودة تُبىن يف مرحلة التصميم ابل
وتستمر أثناء التنفيذ، ومتتد إىل ما بعد تسليم املنتوج للعميل، مع ضرورة التنسيق والتكامل بني خمتلف األنشطة 

 لضمان مستوى اجلودة املطلوبة.
جتدر اإلشارة إىل أّن مفهوم ضمان اجلودة كان البداية الفعلية لتبلور املفهوم الشامل للجودة الذي 

 .TQM" -أصبح أسلواب إداراي حديثا، ُيصطلح عليه: "إدارة اجلودة الشاملة

                                                
1 Caby. F et Jambart. C, La qualité dans les services, Economica, Paris, 2eme éd, 2002, p : 
19. 

عالمي الثاني لضمان تحليل الممارسة"، المؤتمر الي، "ضمان الجودة: صياغة المنهج ورعد الطائمحمد الوادي و 2

 .07، ص: 2003العلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء األهلية، األردن، أكتوبر: الجودة     وأثره في أداء كليات االقتصاد و
 TQM : Total Quality Managment 
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 مرحلة اجلودة الشاملة: -7
لعاملية وغزو الصناعة ظهر مفهوم اجلودة الشاملة خالل فرتة الثمانينيات كنتيجة الشتداد املنافسة ا

الياابنية ملعظم األسواق على حساب الشركات األوروبية واألمريكية اليت طّورت املفاهيم السابقة للجودة إىل 
فلسفة حديثة أتخذ شكل هنج أو نظام إداري شامل، يهدف إىل خلق ثقافة متميزة يف األداء كوسيلة دفاعية 

 .1لصّد غزو الصناعة الياابنية ألسواقها
مفهوم اجلودة من منظور شامل مرتبط بكافة التعامالت اخلاصة ابلشركة مع بيئة أعماهلا. كما أّنه  نّ إ

يتعدى حدود الوظيفة اإلنتاجية )جودة املنتوج( ليشمل مجيع أوجه النشاط ابلشركة )جودة الشركة(، ويركز 
املفهوم حتوال جذراي يف  على ضرورة التعاون واملشاركة بني مجيع األقسام واإلدارات. ولقد أحدث هذا

املمارسات اإلدارية التقليدية، وأصبحت آليات التسيري تتمحور حول حلقات اجلودة، فرق العمل لتطوير 
وحتسني األداء، تعبئة كل الكفاءات ومشاركة مجيع الوحدات. ولقد ارتبط هذا املفهوم جبملة من املفاهيم 

 ملشاركة، إدارة التميُّز، إدارة املعرفة...اخل.مورد، اإلدارة اب-: العالقة عميل2األخرى، مثل
ما مّيز هذه املرحلة هو زايدة االهتمام ابجلودة واعتبارها سالحا تنافسيا للشركة لدخول األسواق 
الدولية، خاصة يف إطار أبعاد العوملة، والتجارة احلرة، والتوسعات اليت شهدهتا ثورة التكنولوجيا واملعلوماتية. 

أثرها البارز يف زايدة االهتمام جبودة اخلدمة وحماولة تطبيق خمتلف املفاهيم التسويقية اليت كان  واليت كان هلا
مثل: خدمات البنوك، خدمات التأمني،  1980منشؤها اجملال الصناعي، على قطاع اخلدمات بداية من 

 .3اخلدمات اإلدارية...اخل
 تعريف جودة اخلدمة التأمينية: -اثنيا

الذي يُقصد به: طبيعة الشخص  (Qualitas)إىل اللفظ الالتيين  (Qualité)"جودة" يرجع أصل كلمة 
 .4أو طبيعة الشيء ودرجة صالبته

وجودة اخلدمة بصفة خاصة، نعرض البعض منها فيما  -بصفة عامة-هناك تعريفات متنوعة للجودة 
 يلي:

 
 

                                                
1 Jonvenel. G, Usagers ou clients ? "Ecoute, marketing et qualité dans les services publics", 
Organisation, Paris,      2eme éd, 1997, p : 33. 

 .97فهيمة بديسي، مرجع سابق، ص:  2
3 Collignon. E, "Qualité", Encyclopédie de gestion, Vol 02, Economica, Paris, 2e éd, 1997, 
P : 2782. 

، ص: 2003: 1طارق الشبلي، إدارة الجودة في المنظمات الحديثة، دار صفاء، األردن، ط راجع: مأمون الدرادكة و 4

15 
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 التعريف األول:  -1
عبارة عن: "قدرة جمموعة من اخلصائص ( فاجلودة 2000)إصدار  9000 ISOحسب معايري 

 .1اجلوهرية ملنتوج أو نظام أو سريورة ما على إرضاء متطلبات العمالء وابقي األطراف املعنية"
 مفهوم اجلودة حسب هذا التعريف يشمل خمتلف األنشطة والعمليات سواء كانت صناعية أو إنّ 

غري ذلك. ويتضمن ضرورة حتقق التعادل بني خدمية، وينطبق على كافة التنظيمات سواء كانت رحبية أم 
 اخلصائص واملتطلبات لتحقيق رضا األطراف املستفيدة من اجلودة.

 التعريف الثاين:  -2
ُعّرفت جودة اخلدمة على أهّنا: "تقييم عام لشركة خدمية متخصصة، انتج عن املقارنة بني أداء هذه 

 .2عتبار أداء شركات نفس القطاع"الشركة، والتوقعات اإلمجالية للعمالء، أخذا بعني اال
جودة اخلدمة هي حمصلة عملية تقييم كلية، ُُيريها العميل من خالل  ُيشري هذا التعريف إىل أنّ 

مطابقته ألداء هذه الشركة مع ما كان يتوقعه، إضافة إىل مقارنة هذا األداء مع أداء الشركات املنافسة. ولعّل 
 انب مهم من جوانب جودة اخلدمة وهو "توقعات العمالء".أهم ما ميز هذا التعريف هو إبرازه جل

 التعريف الثالث: -3
يُعّرف البعض جودة اخلدمة على أهّنا:"مقابلة احتياجات العمالء من أّول مرة، ويف كل مرة يتعاملون 

 3فيها مع شركة اخلدمة"
جودة اخلدمة هي: عملية حتسني مستمرة أساسها تقدمي خدمة صحيحة  خنلص من هذا التعريف إىل أنّ 

من املرة األوىل مع مراعاة احتياجات العمالء وتطورها مبرور الزمن، لضمان مستوايت جودة أحسن لتلبية هذه 
 االحتياجات.

 التعريف الرابع: -4
على تقدمي احلماية التأمينية  عّرف أحد الباحثني جودة اخلدمة التأمينية على أهّنا: "قدرة شركة التأمني

ؤمن هلم( ويتطابق مع توقعاهتم ويفي ابحتياجاهتم التأمينية بشكل مستمر. ومتثل 
ُ
مبا حيقق رغبات العمالء )امل

 .4دوما مقياسا أو معيارا للدرجة اليت يصل إليها مستوى اخلدمة املقدمة للعمالء ليقابل توقعاهتم"

                                                
 ISO 9000 تحدد هذه 1987: عبارة عن سلسلة المواصفات المكتوبة، أصدرتها المنظمة العالمية للمواصغات سنة ،

تتبناه إدارة ة الجودة  الذي يتعين أن تصممه وتصف العناصر الرئيسية المطلوب توافرها في نظام إدارالسلسلة و
توقعات العمالء. ثاني إصدار خدمات تتوافق مع أو تفوق حاجات ورغبات والمنظمة للتأكد من أّن منتجاتها سلعا و/أو 

 .2000كان سنة ثالث إصدار و 1994للسلسلة كان سنة 
1 Monin. J. M, La certification qualité dans les services, Afnor, Paris, 2001, p : 52. 
2 Mathe. H, Le service globale, Maxima, Paris, 1997, p : 214. 

3 www.ser-qua.com, service quality, (30/07/2005). 
 .83ص: مرجع سابق، محمد فؤاد حسان،  4

http://www.ser-qua.com/
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مّيزة خلدمة التأمني، وعليه، خنلص إىل أّن جودة اخلدمة ا
ُ
لتأمينية عبارة عن: جمموعة اخلصائص امل

 متثل تقييما شامال ألداء الشركةو ء وتوقعاهتم، وتعمل على إرضائهم القادرة على مقابلة احتياجات العمال
 ودرجة متيُّزه مقارنة ابلشركات املنافسة.

 أمهية جودة اخلدمة التأمينية: -اثلثا
ات املتسار  عة يف بيئة األعمال وحتدايت املنافسة اليت تواجهها العديد من الشركات، مبا يف ظل التغريُّ

فيها شركات التأمني، متثل اجلودة سبيال لتحقيق ميزة تنافسية، متكنها من تعزيز مكانتها السوقية وتضمن 
 :1خالل استمراريتها، وتُتيح هلا إمكانية التوسع يف أسواق أخرى مستقبلية، وقد يكون ذلك من بقاءها و

 خلدمة التأمينية املقدمة للعميلاحلفاظ على العمالء احلاليني وتوسيع نطاق التعامل؛ فارتفاع مستوى ا -1
بشكل يتوافق مع احتياجاته ويقابل توقعاته، ُيعله راض عن الشركة ويستمر يف التعامل معها، بل قد يزيد 

كسب والء العميل ووفائه للشركة وخمتلف نطاق هذا التعامل بشراء تغطيات أتمينية أخرى متنوعة؛ مبعىن  
 اخلدمات اليت تعرضها.

العمالء التصاالت بني العمالء احلاليني و جذب واستقطاب عمالء جدد؛ يتحقق ذلك بواسطة ا -2
املستقبليني، الناجتة عن االنطباعات اجليدة والصورة اإلُيابية اليت ينقلها العميل إىل غريه، فالعميل احلايل يكون 

مالء آخرين حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات على أّن: "العميل الراضي يستطيع أن ُيذب مصدرا لع
مخسة عمالء آخرين للتعامل مع الشركة، دون أن تكون هناك جهودا تروُيية هلذه األخرية". يؤكد ذلك مدير 

بكثري من آالف التسويق إبحدى الشركات الكربى بقوله: "إّن كلمة إطراء واحدة من عميل راض، أفضل 
 الكلمات اليت سوف تستخدمها يف إعالانتك".

حتسني األداء املايل للشركة؛ وذلك بزايدة املبيعات نتيجة توسيع نطاق التعامل مع العمالء احلاليني  -3
واستقطاب عمالء جدد، هذا من جهة. وختفيض التكاليف النامجة عن تصحيح األخطاء املمكن حدوثها يف 

وابلتايل ختفيض ميزانية الرتويج؛ فالعميل احلايل أقل تكلفة   يف البحث عن عمالء جددالعمل، وتوفري تكال
 وأكثر رحبية ومصدر لعمالء آخرين. 

 
 
 
 

                                                
 راجع:  1

،       2004مهارات البيع، الدار الجامعية، مصر، ط: أبو بكر، دليل فن خدمة العمالء ومصطفى ل الدين مرسي وجما -

 .34-33: ص ص
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 املطلب الثاين: سريورة تقييم جودة اخلدمة التأمينية.
 

ومدى  يُنظر عادة إىل تقييم جودة اخلدمة من وجهيت نظر؛ إحدامها داخلية تُعرب عن موقف اإلدارة
التزامها ابملواصفات اليت ُصّممت اخلدمة على أساسها، أّما وجهة النظر اخلارجية فرُتكز على جودة اخلدمة 

-املدركة من قبل العمالء. وعلى اعتبار أّن املفهوم التسويقي احلديث الذي ُيصطلح عليه بـ: "التوجه ابلعميل
Orientation client "ييم اجلودة يقوم على أساس مالحظة العميل خلصائص ومعرفة حاجاته وتوقعاته، فإّن تق

 اخلدمة وأبعادها ومدى إدراكه ألدائها الفعلي؛ مبعىن اخلدمة الكلية املدركة.
وبناءا على ذلك، ميكن القول أّن تقييم جودة اخلدمة التأمينية ُيب أن يكون من وجهة نظر العميل. 

 ويرجع ذلك إىل عدة أسباب أمهها:
شركة التأمني معرفة ابملعايري أو املؤشرات احملددة الختيار العمالء أو نوااي الشراء لديهم قد ال يكون لدى  -

 تقييم جودة اخلدمات اليت تقدمها. أو حىت األمهية النسبية اليت يُولوهنا لكل مؤشر يف
 للخدمة.ا العمالء األداء الفعلي قد ختطئ اإلدارة يف شركات التأمني يف معرفة األساليب اليت يُدرك هب -
قد ال تعرتف شركة التأمني حبقيقة أّن حاجات العمالء وتوقعاهتم تتطّور استجابة للتطوُّر يف اخلدمات  -

تعتقد أّن ما تقدمه يعترب املقدمة هلم سواء من الشركة نفسها أو من طرف شركات منافسة، وهو ما ُيعلها 
 مناسبا.

حتديد حاجات عمالئها ومعرفة توقعاهتم أو تقييم قد ال تستطيع شركة التأمني، نظرا لنقص إمكانياهتا،  -
 مستوى رضاهم عن األداء، وابلتايل عدم القدرة على حتديد مستوى اجلودة يف خدماهتا.

يرتبط تقييم اجلودة مبستوى إدراك العمالء للخدمة الكلية املقدمة هلم؛ مبعىن أّن عملية تقييم اجلودة من 
ة األساسية أو اجلوهرية "التأمني" خمتلف اجلوانب املادية )امللموسة(، طرف العميل تشمل ابإلضافة إىل اخلدم

وغري امللموسة )التفاعلية( املتصلة بتقدمي اخلدمة. إىل جانب ذلك، فعملية التقييم تعتمد بشكل كبري على 
 حاجات ورغبات وتوقعات العمالء قبل شراء اخلدمة التأمينية.

تأمينية تبدأ من مرحلة ما قبل الشراء، وتستمر أثناء التقدمي ومتتد وعليه، فسريورة تقييم جودة اخلدمة ال
إىل ما بعد التسليم بغرض إعطاء حكم شامل على اجلودة يتضمن كافة اجلوانب املتعلقة بتقدمي اخلدمات 

 التأمينية.
 سنحاول يف هذا اإلطار التعرف على سريورة تقييم جودة اخلدمة يف شركات التأمني، من خالل دراسة

 العناصر التالية:
 .مرحلة ما قبل شراء اخلدمة التأمينية -
 .مرحلة إنتاج اخلدمة التأمينية -
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 مرحلة ما بعد تسليم اخلدمة التأمينية. -
 مرحلة ما قبل شراء اخلدمة التأمينية: -أّوال

تتضمن مرحلة ما قبل شراء اخلدمة التأمينية جمموعة من املراحل الفرعية اليت يتم من خالهلا اختاذ قرار 
الشراء، بداية مبرحلة إدراك اخلطر القابل للتأمني منه، مث التعبري عن احلاجة، أخذا بعني االعتبار جملموعة 

رغبات وتكوين التوقعات لدى العميل وتدفعه التحفيزات واآلراء والظروف املوقفية اليت تعمل على إظهار ال
الختاذ القرار بشراء اخلدمة التأمينية. إّن هذه املراحل جمتمعة تشكل ما يُعرف بسلوك العميل الشرائي املوضح 

 حسب الشكل التايل: 
 

 : سلوك العميل الشرائي)1(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Source : Charbonnier. J, Marketing et management en assurance, L’Harmatan, Paris, 2000, 
p : 59. 

 

أ

 و

 إدراك اخلطر

 التعبري عن احلاجة

 تصّرف الشراء

 رغبات و توقعات

 دافع الشراء

 آراء

 مواقف

 حتفيزات

  عدم الرضا الرضا
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 إدراك اخلطر والتعبري عن احلاجة: -1
وما ميكن أن مال احلدوث العشوائي حلادث معني إبدراك اخلطر: الشعور به؛ أي تقدير احتقصد يُ 

 .1يسببه من أضرار
ويتأثر إدراك العميل للخطر بعدة عوا مل، منها: درجة الوعي الثقايف، البيئة االجتماعية، التعليم، 

ىل النتائج اليت ميكن أن تنتج عن احمليط املهين، الدخل، عوامل دميوغرافية مثل: السن، اجلنس...،إضافة إ
 وقوعه )درجة الضرر(.

إّن الشعور بتهديد خطر ما، قد ينشأ عنه خسارة مادية معينة للعميل يف شخصه و/أو ممتلكاته   أو 
مسئوليته جتاه غريه بسبب حالة عدم التأكد املرتبطة حبجم هذه اخلسارة، مما يدفع ابلعميل إىل التعبري عن 

 ية أتمينية هلا.حاجته لوجود تغط
             وتُعّرف احلاجة على أهّنا: "طموح نفسي عميق متولد عن حالة فيزيولوجية، شعورية

(Affectif) نتيجة إلدراك الفرق بني الوضعية احلالية املعيشة ،(Vécue) أي تنبُئية، تتطلب ، ووضعية مستقبلية
 . 2البحث عن الرضا"

التأمينية أساسه شعور العميل ابخلطر؛ مبعىن التنبؤ مبا قد يسببه وقوعه فالتعبري عن احلاجة إىل التغطية 
من خسائر مادية، ويتم إرضاء هذه احلاجة )إشباعها( من خالل البحث عن وضعية مستقبلية أفضل؛ أي إزالة 

 حالة عدم التأكد مستقبال فيما يتعلق ابخلسارة املادية النامجة عن حتقق اخلطر املؤمن منه.
 والتوقعات: الرغبات -2

يتطلب إرضاء احلاجة إىل التغطية التأمينية ضد خطر أو جمموعة أخطار معينة، قيام العميل ابلبحث 
عن مصادر احلصول عليها من خالل جتميع املعلومات اخلاصة مبختلف شركات التأمني العارضة خلدماهتا، عن 

 يقدمها األصدقاء والزمالء واألقارب...اخل.  طريق وسائل اإلعالم املتنوعة، مواقع اإلنرتنت، اإلرشادات اليت
وعلى أساس ذلك، يقوم العميل ابملفاضلة بني تلك الشركات، واختيار الشركة اليت يرغب يف التعامل 
معها، وابلتايل تظهر رغبته يف طلب اخلدمة التأمينية وتتكون لديه جمموعة من التوقعات حول مستوى األداء 

 هبذه الشركة.
ة على أهّنا: "اإلرادة العفوية الصرحية أو الضمنية لتحقيق هدف معني، وتتطلب إشباعها تُعّرف الرغب

 .3فورا أو يف األجل القصري"

                                                
1 Charbonnier. J, op. cit, p : 60. 
2 Ibid, p : 64. 
3 Charbonnier. J, op. cit, p : 79. 
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 عتقادات اليت تتكون لدى العميلوتُعّرف توقعات العمالء حول مستوى اخلدمة على أهّنا: "تلك اال
 .1ة اليت يتعامل معها"ويتمىن حتقيقها أو توافرها يف اخلدمة املقدمة له من طرف الشرك

 أمهها:قد يكون مصدرها تفاعل عدة عناصر إّن هذه التوقعات اليت تتكون لدى العميل 
 .احتياجات العميل الشخصية -
 .اخلربة السابقة للخدمة: موقف العميل اجتاه التعامالت السابقة مع الشركة -
 .االتصاالت بني العمالء وتبادل اآلراء واخلربات املتعلقة ابخلدمة -
 األنشطة الرتوُيية املختلفة اليت تقوم هبا الشركة. -

يرى كثري من الباحثني يف جمال التسويق أّن اخلدمة املتوقعة هي: منطقة وسطى بني اخلدمة املرغوبة 
)(Service désiré  واخلدمة املقبولة)Service acceptable(وُيسمى الفرق بني املستويني "منطقة القبول ،-

Zone de tolérance"2. 
 
 
 

 : مستوايت التوقع لدى العمالء)2(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Pendrevie. J et al,  Mercator « Théorie et pratique du marketing », Dalloz, Paris, 
2003, p : 1013. 

 

                                                
،     2003، مؤسسة حروس الدولية، مصر، ط: 1ستراتيجيات"، جإلان أبو علفة، التسويق "المفاهيم وعصام الدين أمي 1

 .510ص: 
2 Pendrevie. J et al, Mercator « Théorie et pratique du marketing », Dalloz, Paris, 2003, p : 
1001. 

أنشطة تروُيية  -
)إشهار، اتصال 

 شخصي...(
آراء واتصاالت مع  -

 اآلخرين
 اخلربة السابقة -

 توقعات -
 حاجات شخصية -
 
 
 عوامل ظرفية -
 مواقف تفاعلية -

 خدمة متوقعة:
 خدمة مرغوبة -

 
 

 خدمة مقبولة -

منطقة 

 القبول

 خدمة مدركة
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مبعىن أنّه مزيج مما ل أو يتمىن العميل احلصول عليها متثل اخلدمة املرغوبة: مستوى اخلدمة اليت أيم
 .)2(يوضحه الشكل رقم  يعتقد العميل أنّه ميكن أو ُيب حتقيقه، كما

تتأثر اخلدمة املرغوبة بدرجة كبرية بتوقعات العميل وحاجاته الشخصية ابإلضافة إىل: وعود الشركة  
 اليت تقدمها من خالل أنشطتها الرتوُيية، آراء وخربات سابقة...اخل.

أو ف أنّه كا بينما متثل اخلدمة املقبولة: ذلك املستوى من اخلدمة الذي قد ينظر إليه العميل على
مبعىن احلد األدىن املسموح به من اخلدمة مقبول؛ أي مقدار ما ميكن أن يتنازل عنه يف تطلعاته حنو مستوى 

ي اخلدمة، ويتأثر ذلك بدرجة العوامل الظرفية أو املوقفية للعميل أو املوظف واملواقف التفاعلية بينهما وابق
 لعوامل األخرى.ابإلضافة إىل االتفاعالت مع العمالء اآلخرين 

وتعكس منطقة القبول: نطاق األداء الذي قد ال يسبب إزعاجا للعميل أو يؤدي إىل احلكم على 
 مستوى اخلدمة أبهّنا غري مقبولة أو رديئة.

وابلتايل       إّن وجود مستوايت من األداء دون منطقة القبول قد يؤدي إىل شعور العميل ابإلحباط 
 ابملقابل فإّن وجود مستوايت من األداء تفوق منطقة القبول تعمل على إسعاد العميل.تدين مستوايت الرضا، 

وجتدر اإلشارة إىل أّن: منطقة القبول ختتلف من عميل آلخر ومن خدمة ألخرى لنفس العميل، وفقا 
 قعات العمالء.لتغريُّ اخلدمة املتوقعة بشقيها: املرغوبة واملطلوبة، استجابة لتغريات العوامل املؤثرة على تو 

 اختاذ قرار شراء اخلدمة التأمينية: -3
إّن توفر الرغبة يف احلماية من خطر أو جمموعة أخطار معينة قابلة للتأمني، إىل جانب التوقعات 
اإلُيابية حول الشركة، تدفع العميل الختاذ القرار بشراء التغطية التأمينية هلذه األخطار، حيث يتقدم إىل الشركة 

 ، وتبدأ بذلك مرحلة التفاعل بني الطرفني )العميل وشركة التأمني(.بطلب التأمني
 مرحلة إنتاج اخلدمة التأمينية: -اثنيا

تُعرب هذه املرحلة عن عملية التفاعل بني العميل وشركة التأمني. وتتميز بتداخل عدة عناصر أخرى، 
. كما أّن عملية إنتاج اخلدمة (Servuction)تشكل جمتمعة ما يُعرف بنظام اخلدمة أو كما ُيصطلح عليه: نظام 

 التأمينية تتم من خالل إجراءات رمسية خمتلفة.
 خطوات إنتاج اخلدمة التأمينية: -1

 تتضمن عملية إنتاج اخلدمة التأمينية عدة خطوات، أمهها:
 تقدمي طلب التأمني: -أ

تتلقى شركة التأمني طلبات العمالء الراغبني يف التأمني، ويكون ذلك عن طريق ملء استمارة طلب 
شركة يتضمن كافة البياانت املطلوبة من العميل، لُتعطي الالتأمني، اليت هي عبارة عن: "منوذج ُمعد من قبل 
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جل مساعدة شركة التأمني عن اخلطر املطلوب تغطيته واحتماالت وقوعه، من أ -إىل حد ما-صورة واضحة 
 .1يف اختاذ القرار ابلقبول أو الرفض للتغطية التأمينية"

ويربز دور العميل ومشاركته يف هذه اخلطوة من خالل إعطائه كافة البياانت املطلوبة بكل صدق 
 وشفافية، ملا لذلك من أمهية ابلنسبة لبقية املراحل.

 من جزأين: -عادة-تتكون استمارة طلب التأمني 
اجلزء األول: يتعلق ابلعميل طالب التأمني نفسه: كامسه، مهنته، عنوانه، سنه، مدة التأمني الراغب  -

 فيها...اخل؛
اجلزء الثاين: يتعلق ابخلطر املطلوب تغطيته، وجبميع الظروف احمليطة به اليت من شأهنا مساعدة الشركة يف  -

 دراسة طبيعة اخلطر وظروفه.
 فحص الطلب ودراسته: -ب

 :2ودراسته، من خالل اء بفحص الطلبتتحصل الشركة على البياانت املطلوبة، يقوم اخلرب بعد أن 
فحص األخطار املرغوب يف التأمني منها ومدى توّفرها على الشروط التقنية من حيث )الكثرة العددية،  -

سليما، حىت حتتاط انتشار اخلطر وتفرقته، انتظام حدوثه...(. واهلدف من ذلك هو ضمان توزيع اخلطر توزيعا 
 الشركة للتقلبات املفاجئة وغري املتوقعة، وهذا ما مُيّكنها من احملافظة على سالمة مركزها املايل ويساعدها على

 ج.االستمرار يف جذب عوامل اإلنتا 
 اختيار األخطار اليت تتوافق مع سياسات الشركة التأمينية احملددة. -
 حتليل اخلطر هبدف التسعري: 

يتم حتليل اخلطر وتسعريه؛ ذلك أّن األسعار  -بعد دراسة اخلطر-ة على طلب التأمني عند املوافق
ؤمن منه.

ُ
 تتناسب مع درجة اخلطر امل

ابإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء فحص طيب إذا كان موضوع اخلدمة "أتمني على احلياة"، والكشف عن 
ات"، ويتم تبليغ العميل بكافة الشروط وانتظار املسببات احملتملة للخطر إذا كان املوضوع "أتمني على املمتلك

 الرد ابملوافقة أو ابالنسحاب.
 
 

                                                
 .61جودت ناصر، مرجع سابق، ص:  1
2
 راجع: 

: 1النشر، مصر، ط شركات التأمين "اإلطار النظري والتطبيقي"، ايتراك للطباعة و محمد طعيمة، محاسبةثناء  -
 .23، ص: 2002
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 إصدار إشعار التغطية املؤقت: -د
بعد موافقة العميل على الشروط يتم إصدار إشعار التغطية املؤقت، وهو عبارة عن: "مذكرة تغطية 

، ويتم إصدار هذا اإلشعار نظرا ألّن 1التأمينية"مؤقتة حتررها الشركة إلبالغ العميل مبوافقتها على منح التغطية 
مل يصدر  إصدار وثيقة التأمني يتطلب فرتة زمنية معينة، لكن هذا اإلشعار ال يُلزم شركة التأمني ابلتزاماهتا ما

 عقد التأمني.
 إصدار عقد التأمني: -ه

التأمني يف صورته  اليت هي عبارة عن عقد (police d’assurance)يتم بعد ذلك إصدار وثيقة التأمني 
النهائية، وتشتمل على كافة الشروط اليت جتعلها ُمستندا ُملزما لطريف العقد، وبعد توقيع الشركة لوثيقة التأمني 

 يتم إرساهلا إىل العميل، الذي يؤيد استالمها بسداده للقسط األول.
تسعريها، ودراسة إمكانية وتعمل الشركة خالل فرتة التعاقد على مراقبة األخطار قصد إعادة النظر يف 

وتقومي سياستها اإلنتاجية وحتسينها. ودور العميل يف هذه احلالة يكون مهما؛ حيث أّنه  إعادة التأمني عليها
إبعالن تفاقم اخلطر واإلفصاح عن كل ما يطرأ من ظروف تؤثر يف درجة  -و يف حدود علمه-ملزم قانونيا 

 احتمال اخلطر.
 :ملطالبة ابلتعويضاإلخطار بوقوع احلادث وا -و

البة بدفع مبلغ التأمني عدا أتمني احلياة الذي يكون له أجل استحقاق؛ حيث حيقُّ للعميل املطما
أو ريع( عند حلول أجله، فإّن مرحلة اإلخطار بوقوع احلادث واملطالبة ابلتعويض من طرف العميل )رأس مال 

أتيت مباشرة بعد حتقق اخلطر املؤمن منه، فيتم إبالغ )طالب التأمني أو املؤمن له أو املستفيد حسب احلالة( 
الشركة بذلك من أجل االستعداد الختاذ اإلجراءات الالزمة، هذا إذا تعلق األمر بتأمني املسؤولية. أّما إذا تعلق 

 أو املسروقة أو...اخل وكافة األمر بتأمني األموال )ممتلكات( فإّن اإلخطار يتضمن بياان ابألموال احملروقة
املستندات اليت ُتؤكد وقوع احلادث، ويكون العميل ُمقيدا بفرتة زمنية لإلخطار، فإذا ختّلف عن ذلك )حبسن أو 

 بسوء نية( سقط حقه يف املطالبة مببلغ التأمني؛ وابلتايل عدم استفادته من اخلدمة.
 
 
 
 

                                                
 .62جودت ناصر، مرجع سابق، ص:  1

   ن من خالل شركة أخرى تغطية جزء من المخاطر". انظر:إعادة التأمين عبارة عن: "تأمين يضمن بواسطته المؤم 

Cherit. K, Dictionnaire Générale de l’assurance, M.L.P, 2000, p : 12. 
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 نظام اخلدمة التأمينية: -2
به: تنظيم الوسائل املادية والبشرية الضرورية ، ويُقصد Servuction""عَرف نظام اخلدمة ابسم: يُ 

لتقدمي أو أداء اخلدمة، هذه األخرية هي حمصلة جملموعة من التفاعالت بني خمتلف العناصر املكونة للنظام،  
 :)3( كما يوضحه الشكل رقم

 "Servuction": نظام اخلدمة )3(الشكل رقم 
 

      (Back-office) (Front-office) 
 
 
 
 
 

           Source : Pendrevie. J et al, op. cit, p :1003 . 

 إىل جزأين: (3) ينقسم نظام اخلدمة املوضح ابلشكل رقم
 واجلزء اآلخر خمفي عنه (front-office)جزء ظاهري لدى العميل وُيسمى ابملكتب األمامي 

 ، وقد يتجاهل تواجده. (Back-office))غري ظاهري( ُيسمى ابملكتب اخللفي
 وبناءا عليه، فنظام اخلدمة التأمينية، ميكن أن يتضمن العناصر التالية:

 .هو العنصر األساسي لوجود اخلدمةالعميل:  -أ
امللموسة للخدمة، مثل: املوقع، املظهر اخلارجي للشركة احمليط املادي: ويشمل خمتلف العناصر املادية  -ب

 .تلف التسهيالت املادية األخرى...وتصميمها الداخلي، وخم
ستقبال العميل وإرشاده املستخدمون يف االتصال: وهم املمثلون املباشرون لشركة التأمني، ُمكّلفون اب -ج

 ومساعدته.
 ى من اخلدمات اليت تقدمها الشركة.أنواع أخر عمالء آخرون: سواء كانوا طالبني لنفس اخلدمة أو  -د
النظام غري املرئي: وُيسمى أيضا ابجلوهر التقين، يهتم ابلتسيري الكامل للشركة )إسرتاتيجية الشركة،  -ه

 تسويق، تسيري املوارد البشرية...اخل(.ون من عدة أقسام وظيفية ) مالية اإلدارة، اهليكلة التنظيمية...اخل( ويتك
 ميل للجودة خالل خمتلف املراحل ألداء اخلدمة التأمينية، يتأثر بعدة عوامل أمهها:إّن تقييم الع

                                                


" التي Production"التي تعني الخدمة و "Service"" هو نتيجة إدغام الكلمتين الالتينيتين Servuctionلفظ " 
 تعني اإلنتاج.

 Aعميل 

املستخدمون  عمالء آخرون
 يف االتصال

احمليط 
 املـادي

نظام 
غري 
 مرئي

 تفاعالت
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 .التفاعل بني العميل واملستخدمني يف االتصال -
 .احمليط املادي لتقدمي اخلدمة التأمينية -
العمالء اآلخرين: حيث أّن عملية التفاعل بينهم تشكل جزءا من نظام تقدمي اخلدمة، وهلا أتثري كبري يف  -

 حتديد موقف العميل جتاه اخلدمة التأمينية املقدمة له.
التفاعل بني أجزاء النظام املرئية وغري املرئية، ودرجة التنسيق بينهما؛ فأي خلل يف مهام مستخدمي املكتب  -

اخللفي يؤثر مباشرة على مهام مستخدمي املكتب األمامي، ويصبح ذلك ملموسا لدى العميل من خالل 
الظاهر من النظام، مثال: طول فرتة االنتظار، احتجاج العمالء، صعوبة االتصال تفاعله مع اجلزء 
 ابملستخدمني...اخل.

 مما سبق خنلص إىل أّن هناك ثالث مستوايت جلودة اخلدمة يف شركات التأمني، هي:
تَـَوَقعة: وتعين كل ما يتو  -

ُ
 قعه العميل عن اخلدمة املقدمة له.اجلودة امل

َُجرَّبَة:  -
 يل أثناء جتربة حصوله على اخلدمة.ويُقصد هبا اجلودة اليت يشعر هبا العماجلودة امل

درََكة: وهي اليت يُقّدرها العميل عند قيامه ابملقارنة بني اجلودة املتوقعة واجلودة اجملربة. -
ُ
 اجلودة امل

 مرحلة ما بعد تسليم اخلدمة التأمينية: -اثلثا
يل عن اخلدمة الكلية املقدمة له من طرف شركة يتحدد خالل هذه املرحلة رضا أو عدم رضا العم

 التأمني، أخذا بعني االعتبار كافة املراحل السابقة.
 مفهوم الرضا: -1

 توجد العديد من التعريفات اخلاصة برضا العميل، منها:
 التعريف األول: -أ

 .1وتوقعاته" ج عن املقارنة بني األداء املدركيُعّرف الرضا على أنّه: "مستوى من إحساس الفرد النات
 مبعىن أّن: الرضا هو دالة للفرق بني األداء والتوقعات.

 التعريف الثاين: -ب
الرضا هو: "حالة نفسية ملا بعد شراء واستهالك خدمة معينة، يرتجم بواسطة شعور عابر )مؤقت( 

ق )األّويل( جتاه انتج عن الفرق بني توقعات العميل واألداء املدرك. يعتمد ابملوازاة مع ذلك على املوقف املسب
 .1اخلدمة"

                                                
 .71، ص: 2002محمد فريد الصحن، قراءات في إدارة التسويق، الدار الجامعية، مصر، ط:  1
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إّن مفهوم الرضا حسب هذا التعريف مرتبط ابملواقف أو التجارب السابقة للخدمة؛ مبعىن: إدراكات 
 العميل جلودة اخلدمة املقدمة له.

 وعلى أساس ذلك، ميكن التمييز بني ثالث مستوايت:
 .العميل غري راض الالجودة  التوقعات  األداء 
 .العميل راض اجلودة  التوقعات  األداء 
 العميل راض وسعيد. جودة عالية  التوقعات  األداء 

إّن املستوايت العالية من الرضا ختلق نوعا من االرتباط العاطفي الكبري بني العميل والشركة، فهي 
 ليست عالقة تفضيل ولكن نوعا من الوالء والتقدير.

 خصائص الرضا: -2
 :2خصائص، أمههايتميز الرضا بعّدة 

 عميل ومدى إدراكه للخدمة املقدمة.أو ذايت؛ ألنّه مرتبط بشخص ال (Subjective)الرضا شخصي  -أ
إذ أنّه يتغري حسب مستوايت التوقع ملختلف العمالء، مبعىن: أّن الرضا خيتلف ؛ (Relative)الرضا نسيب  -ب

 من عميل آلخر يف حدود معينة )نسبية( وليست مطلقة؛
بداللة الزمن؛ ابعتباره دالة للتوقعات واملؤشرات التقييمية اليت يستخدمها  (Evolutive)الرضا تطوُّري  -ج

 العميل للحكم على مستوى اجلودة خالل مراحل استهالك أو استعمال اخلدمة.
 العالقة بني اجلودة والرضا: -3

ودة اخلدمة املدركة،    ويف من خالل ما سبق، ميكن أن نقول أّن هناك عالقة تداخلية بني الرضا وج
 :3هذا الصدد فقد حاول كثري من الباحثني التمييز بني املفهومني كما يلي

جودة اخلدمة املدركة هي: حكم من طرف العميل حول اخلدمة املقدمة مبين على أساس توقعاته، هذا  -
 احلكم ميكن أن يُعطى دون خربة سابقة يف التعامل مع الشركة؛

تقييم يتضمن جانبا انفعاليا )عاطفيا( ُمؤسس على خربات سابقة يف التعامل مع الشركة، أّما الرضا فهو:  -
 إضافة إىل خربات تعامل أخرى مع شركات منافسة.

 
 

                                                                                                                                              
1 Belin. A, « La mesure de la satisfaction client dans les marches industriel », Mastère 
Marketing et Communication Commerciale, Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, 
Juillet 2002, p : 07. 
2 Idem. 
3 Darpy. D et Volle. P, Comportement du consommateur « concepts et outils », Dunod, 
Paris, 2003, p : 163.  
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 وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:
 : منوذج الرضا)4( رقم الشكل

 
 
 
 
 
 

Source : Pendrevie. J et al, op.cit, p : 912. 

أو واقف العميل جتاه اخلدمة وجتاربه تتأثر مب )4(إّن حالة الرضا/عدم الرضا حسب الشكل رقم 
خرباته السابقة، وتؤدي إىل تكوين مواقف أخرى جديدة بعد كل جتربة جديدة للخدمة. لذلك يرى بعض 

 التعامل مع الشركة".: "تقييم للمفاجأة املالزمة خلربة 1الرضا عبارة عنالباحثني أّن 
فلكل من الرضا واجلودة املدركة عالقة خبربة اخلدمة. فمن جهة، تؤثر هذه اخلدمة على توقعات 

وأسلوب تفاعلهم مع اخلدمات املقدمة هلم.  الشراء، وتؤثر يف إدراكاهتم العمالء ومواقفهم خالل مرحلة ما قبل
ن جهة أخرى، فالرضا يعتمد بشكل أساسي على تلك املواقف واخلربات السابقة، غري أّن الرضا مييزه جانب م

عاطفي )حالة شعورية للعميل( يتضمن السرور والسعادة الناتج عن املستوى املتميز للجودة ويدوم لفرتة زمنية 
، فعدم الرضا يؤدي إىل تكوين املواقف حمدودة، ويؤدي إىل تكوين مواقف إُيابية اجتاه اخلدمة )على العكس

السلبية (. وابلتايل فاجلودة تعمل على حتقيق الرضا لدى العميل من خالل إشباع حاجاته ورغباته وجتاوز 
 توقعاته.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ibid, p : 164. 

 نيـّة الشــراء

 خربة

 توقعات

 الرضا أو عدم الرضا مواقف
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 : ُسبل تطوير جودة اخلدمة التأمينية.املبحث الثاين
 

إذا كانت اجلودة متثل سالحا تنافسيا للشركة، مُيّكنها من دخول األسواق وتعزيز مكانتها، فإّن تقييم 
اجلودة والبحث املتواصل لتطويرها وحتسينها يعترب عملية استثمار طويلة األجل تتمكن الشركة بواسطتها من 

 ضمان بقائها واستمراريتها يف جمال أعماهلا. 
 ل التعريف ببعض السبل اليت مُتّكن شركات التأمني من حتقيق ذلك.ويف هذا اإلطار سنحاو 
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 املطلب األول: وضع نظام لقيادة اجلودة وحتقيق التميُّز يف العالقة مع العميل.
 

عتمدة يف خمتلف الشركات، وذلك بغرض حتسني 
ُ
يعترب نظام قيادة اجلودة من بني األساليب احلديثة امل

جودة خدماهتا وضمان التنسيق الداخلي لعملياهتا، وحتسني الرضا الدائم لعمالئها، وذلك من خالل أنظمته 
ألعمال يف عمليات تطوير نشاط الشركة الفرعية اليت هتدف إىل استغالل املعلومات والبياانت املتوفرة عن بيئة ا

 وتفوقه عن املنافسني من جهة، وحتقيق التمّيز يف خدمة العميل وكسب والئه ووفائه للشركة من جهة أخرى. 
 وضع نظام لقيادة اجلودة: -أّوال

إّن اهلدف من نظام قيادة اجلودة هو حتقيق رضا العميل وحتسني أداء الشركة، ويتكون هذا النظام مما 
 :1يلي
 نظام اليقظة: -1

ويتعلق مبتابعة تطور احتياجات العمالء والتغريات املستقبلية ابلنسبة للمنافسني، واهلدف من وراء 
إن -ذلك هو: التنبؤ ابلوضعية املستقبلية للشركة اجتاه عمالئها ومنافسيها، من أجل استغالل الفرص املتاحة 

رضها هذه التغريات. وابلتايل وضع إسرتاتيجية الشركة يف واالستعداد ملواجهة التهديدات اليت قد تف -أمكن
 جمال جودة اخلدمات اليت تعرضها. 

يعمل نظام اليقظة على توفري املعلومات الضرورية حول املنافسني والعمالء احلاليني واحملتملني، مما 
لسوقية بكسب يسمح بتحليل نشاط الشركة ودراسة إمكانية متوقعها يف السوق عن طريق توسيع حصتها ا

 عمالء ُجدد.
 حتديد املظهر العام للخدمة املستهدفة: -2

وأبعادها  إّن توفر معلومات حول املنافسني والعمالء، مُيّكن الشركة من حتديد خصائص اخلدمة
امللموسة وغري امللموسة، وفقا ملا يتوقعه العميل وبشكل متميز عن املنافسني جلذب واستقطاب عمالء جدد 

 ء احلاليني، ابإلضافة إىل ذلك فإّن لتحديد املظهر العام للخدمة عدة مزااي، من حيث:وإرضاء العمال
 وين حزمة اخلصائص املميزة للخدمة.خمطط التسويق: إذ يتم تك -أ

 لشركة من خالل محالهتا اإلشهارية.املخطط التجاري: حتقيق الوعود التجارية اليت تروجها ا -ب
 يق املواصفات الداخلية.املخطط اإلداري: التمكن من تلبية وحتق -ج
 
 

                                                
 راجع: 1

Monin. J. M, op. cit, p : 62. 
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 حتديد سياسة اجلودة: -3
بعد حتديد العمالء املستهدفني واختيار املظهر العام للخدمة، تعمل الشركة على تكييف سريورات 
أدائها بوضع أو حتديد سياسة اجلودة؛ حتديد اإلجراءات الضرورية واملتعلقة بـ: املوارد البشرية، طرق وأدوات 

 التمويل، التخطيط...اخل.التنظيم، االتصال، 
إّن تنفيذ سياسة اجلودة يسمح بتحقيق منوذج األعمال املستهدف )اإلسرتاتيجية املختارة يف جمال 

اجلودة ابلنسبة لنظام  سياسة جودة اخلدمات(. والوصول إىل إرضاء العمالء، وفيما يلي شكل يوضح مكانة
 القيادة.

 نظام تقييم رضا العمالء: -4
ويكون ذلك لتحسني وحتقيق فعالية إجراءاهتا، عميل مُيّكن الشركة من استغالل فرص اإّن تقييم رضا ال

 ابالستماع للعمالء، وحتديد توقعاهتم والتعرُّف على مواقفهم اجتاه اخلدمات املقدمة هلم ابإلضافة إىل:
 استقبال وحتليل شكاوى العمالء. -أ

 قيق مع العمالء القدامى.التح -ب
 االستخبارات التسويقية. -ج
 ظام التحسني املستمر:ن -5

يهتم هذا النظام مبعرفة التطورات على مستوى بيئة أعمال الشركة والتعرُّف على مستوى الرضا لدى 
نظام التحسني املستمر يعتمد بشكل أساسي على نتائج التقييم الداخلي  العمالء، ابإلضافة إىل ذلك فإنّ 

 والتنظيم. (Offre)لتحسني العرض  املتاحةلسريورات األداء املختلفة، وذلك هبدف استغالل الفرص 
 وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:

 من خالل ما سبق، خنلص إىل أّن عملية بناء نظام قيادة اجلودة تتضمن املراحل التالية:
 وضع نظام اليقظة للجودة. -
 دمة هبدف التنظيم الداخلي لألداء.حتديد املظهر العام للخ -
 من خالل وضع سياسة اجلودة. لنشاطتوجيه وتطوير ا -
 لضمان فعالية التحسني والتطوُّر. االعتماد على االستماع للعمالء -
 تصميم نظام التقييم لتدعيم حتسني وتطوير النشاط. -

 حتقيق التميُّز يف العالقة مع العميل: -اثنيا
يعترب التميُّز يف العالقة مع العميل ركيزة أساسية ابلنسبة لشركات التأمني لتطوير جودة خدماهتا وتعزيز 
تنافسيتها يف السوق، فتواصل العالقة ابلعميل متثل عملية حتسني مستمر جلودة اخلدمة عن طريق تقييم العميل 
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اصفات به الشركة بنفسها لضمان توافق مو للنتيجة املتحصل عليها من جهة، والتقييم الداخلي الذي تقوم 
 اخلدمة مع متطلبات العميل.

حيدث اتصال بني الشركة والعميل من خالل سريورة التسويق ملعرفة احتياجاته ورغباته ويتم ترمجتها إىل 
املواصفات اليت على أساسها يتم حتديد خصائص اخلدمة الكلية ومواصفات الرقابة على جودهتا قبل عملية 

ليم، وبعد ضبط هذه املواصفات يتم أداء اخلدمة )التداخل بني العميل وشركة التأمني(. بعد ذلك تتم التس
عملية التقييم على املستويني الداخلي واخلارجي، واستغالل نتائج التقييم يف إعادة تصميم اخلدمة ومواصفات 

 أدائها أو استغالهلا يف ضبط سريورة األداء.
التميُّز يف العالقة مع العميل لغرض تفعيل عملية حتسني اجلودة، تتطلب وضع وعليه، ميكن القول أّن 

 :1عدة اسرتاتيجيات منها
 إدارة فرتة انتظار العميل: -1

إّن الفرتة اليت يقضيها العميل يف انتظار احلصول على اخلدمة التأمينية أو يف انتظار إجناز معاملة معينة 
املطالبة ابلتعويض...اخل( تؤثر أتثريا كبريا على إدراكاته لألداء الفعلي ار بوقوع احلادث، ط)طلب التأمني، اإلخ

وانطباعاته حول الشركة ومستوى اجلودة يف خدماهتا، ولذلك ينبغي على الشركة استثمار فرتة انتظار عمالئها، 
العميل  جبعلهم ينشغلون بشيء ما خالل تلك الفرتة؛ فالعميل الذي ينتظر وهو مشغول يشعر بوقت أقصر من

الذي ينتظر وهو غري مشغول، وميكن حتقيق ذلك على سبيل املثال: بوضع جرائد أو جمالت أو نشرات 
 إعالمية يف متناول العمالء للتعريف ابلشركة، هتيئة قاعات وأماكن االنتظار املناسبة...اخل.

 التعامل مع شكاوى العمالء: -2
وى األداء ابلشركة، وقد يرجع ذلك لعدة إّن شكوى العميل عبارة عن ترمجة لعدم رضاه عن مست

 أسباب، منها:
عدم تقدمي اخلدمة حسب الوعد بتوفريها من حيث: التوقيت، السلوك، أمناط االتصال...اخل، مما يتسبب  -أ

 يف وجود مشاكل لدى العميل؛
ت قدرهتم على فهم احتياجا ضعف املصداقية أو الثقة يف الشركة نتيجة لضعف مهارة املوظفني أو عدم -ب

 العميل.
مقاومة التغيري من طرف العميل: فقد تقوم الشركة بتغيري السياسات أو اإلجراءات أو أنظمة العمل أو  -ج

 مر العميل ورفضه للتغيري.شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة، مما يؤدي إىل تذ

                                                
 راجع: 1

 .294هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص:  -
 .65-64ص: ي ومصطفى أبو بكر، مرجع سابق، ص جمال الدين مرس -
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ؤثر على حالته احلالة املزاجية للعميل أو املوظف: قد يواجه العميل و/أو املوظف ظروفا غري مرغوبة ت -د
ك مشكالت يف التعامل بني املزاجية، وابلتايل ُتؤثر على تفاعالته واستجابته للطرف اآلخر، وقد يرتتب عن ذل

 الطرفني.
 أسباب أخرى، مثل:   -ه

 التمييز بني العمالء فيما يتعلق بزمن أو أسلوب أو طريقة احلصول على اخلدمة؛ -
 العميل.وعدم توافر املعلومات لدى نقص الوعي  -
 عدم توافق اخلدمة املقدمة مع توقعات العميل...اخل. -

وعلى أساس ذلك يقرتح بعض الكتاب العديد من األساليب للتعامل مع شكاوي العمالء، نذكر 
 منها:

 لعمالء ملستوايت اخلدمة املقبولة.التعرف على توقعات ا ●
 التحديد اجلّيد جملاالت الشكاوى. ●
 ة واستخدام التكنولوجيا املتطورة.تطلبات احلصول على اخلدمتطوير إجراءات العمل وتبسيط م ●
 خاطرة عند شراء اخلدمة التأمينية.تقدمي الضمان وتوفري األمان يف التعامل مع الشركة إلزالة الشعور ابمل ●
 مة بطريقة صحيحة من املرة األوىل.أداء اخلد ●
 االتصال الفعال ابلعمالء. ●
 واحملافظة على العمالء احلاليني. الء ُجددحتويل املشكالت إىل فرص هبدف كسب عم ●
 وحتقيق التميُّز يف تقدمي اخلدمة.جتاوز توقعات العميل  ●
 لى استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات.العمل ع ●
 لتعامل مع شكاوى العمالء.وضع اإلرشادات الالزمة ل ●
 تنمية وتطوير ثقافة تنظيمية تدعم اجلودة "ثقافة اجلودة". ●
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 الثاين: تطوير ثقافة اجلودة وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.املطلب 
 

إّن التفوق يف جمال اجلودة يتطلب توافر مقومات أساسية، أييت يف مقدمتها: العمل على خلق      
ونشر ثقافة داخل الشركة تنظر دوما إىل اجلودة على أهّنا اهلدف األول، وأّن حتسينها بشكل مستمر جزء ال 

مل الروتيين اليومي؛ مبعىن ثقافة جتعل اجلودة حمور االهتمام ونقطة االنطالق والوصول. ويُعترب يتجزأ من الع
 وجود هذه الثقافة شرطا ضروراي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الشركات لضمان النجاح والتمّيز.

 تطوير ثقافة اجلودة: -أّوال
جمال اإلدارة، ارتبط ظهوره مبفهوم إدارة اجلودة  يُعترب مفهوم ثقافة اجلودة من املفاهيم احلديثة يف

 .1994، غري أّن أوىل الدراسات املتعلقة به، كانت بداية من سنة ) TQM (الشاملة 
 تعريف ثقافة اجلودة: -1

عّرف أحد الباحثني ثقافة اجلودة على أهّنا: "األسلوب الذي من خالله مُتنهج الشركة املشاكل 
حيملها العاملون حنو املواقف أو حنو بعضهم البعض يف كافة املستوايت اإلدارية والقرارات واالجتاهات اليت 

 .1داخل الشركة"
يّتسم هذا التعريف ابلرؤية الضيقة واحملدودة نسبيا ملفهوم ثقافة اجلودة، إذ أنّه ركز على اجلوانب 

 الفكرية بدرجة أكرب.
قيم واملعتقدات واالفرتاضات األساسية ميكن القول أّن ثقافة اجلودة عبارة عن: منط العادات وال

والسلوك اإلنساين املرتبط جبودة اخلدمة، وابلتايل فثقافة اجلودة يف الشركة تعكس شخصيتها، وهي مبثابة القلب 
 النابض هلا.

 وميكن التمييز بني نوعني أساسيني من ثقافة اجلودة، مها:
وأمناط سلوك سلبية، تؤثر سلبا على كفاءة  ثقافة جودة سلبية: تقوم على أساس عادات وقيم ومعتقدات -أ

 وفعالية الشركة مثل: إخفاء األخطاء.
ل ثقافة جودة إُيابية: تنشأ من خالل القيام خبطوات غري عادية من أجل إسعاد العمالء، مبعىن حتمُّ  -ب

 املتاعب من أجل حتقيق رضا العميل وجتاوز توقعاته.
 
 
 

                                                
التجارية، جامعة الية و"، مجلة الدراسات الم-دراسة نظرية- ار متكامل لتطوير ثقافة الجودةوائل قرطام، "نحو إط 1

 .171، ص: 1998القاهرة، العدد الثاني، 
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 األسس املختلفة لثقافة اجلودة: -2
 :1ثقافة اجلودة إىل عدة أسس أمههاتستند 

 القيم األساسية: -أ
القيم هي تلك األشياء اليت يعتربها الفرد هامة، وتتسم أبهنا ذات جذور أكثر عمقا من اجتاهات الفرد 
ومواقفه، وهي أكثر سيطرة على سلوك الفرد؛ إذ تلعب دورا جوهراي يف نظام اإلدارة ألهّنا حتدد األولوايت، 

 حد أية قرارات يتم اختاذها داخل املؤسسة.ومن مّث فهي تو 
 إسرتاتيجية التشغيل األساسية: -ب

ُتشري اإلسرتاتيجية هنا إىل القاعدة أو املعيار األساسي الضروري من أجل التنفيذ الشامل ألي نشاط 
ختلفة، أو صنع أي قرار. وتتمثل يف أّن اجلودة أتيت أوال؛ حيث توفر اخلطوط املرشدة للعاملني يف املواقف امل

 هبدف فعل األشياء الصحيحة من املرة األوىل.
 التحسني املستمر: -ج

إّن عملية حتسني اجلودة تزيد من قدرة الشركة على حتقيق أهدافها على أحسن وجه، من خالل 
استغالل املعلومات املتوفرة هلا واليت ختص حميط أعماهلا، مما مُيّكنها من استغالل الفرص املتاحة، وتفادي 

 يدات اليت قد تواجهها. ويتطلب ذلك:التهد
ضرورة التحوُّل من رد الفعل يف العمل إىل املبادرة فيما يتعلق بتحسني اجلودة. لذلك فإنّه ينبغي على   -

 عميل وتوقعاته.كافة األقسام ابلشركة تطوير فهمها الحتياجات ال
"عادة" لدى العاملني يف  ضرورة أن يصبح التحسني جزءا من العمل اليومي الروتيين، أي أن يصبح  -

 كافة املستوايت؛
، إىل حتسني اجلودة على -بصفة خاصة-واإلدارة العليا  -بصفة عامة-ضرورة أن ينظر أعضاء الشركة  -

 أنّه ميثل عمال إسرتاتيجيا، يضمن دميومة وبقاء الشركة يف أسواقها ويُتيح إمكانية توسعها يف أسواق أخرى.
 ودة يف شركات التأمني:املقومات األساسية لثقافة اجل -3

 إّن االرتقاء مبستوايت جودة اخلدمة يف شركات التأمني يتطلب توافر جمموعة من العناصر، أمهها:
خلق اإلدراك أبمهية اجلودة واحلفاظ عليه: ويتحقق ذلك من خالل نشر املعلومات املتعلقة ابلوضع احلايل  -أ

علقة هبا، وابلتايل توفر الدليل إىل احلاجة لتقدمي برانمج للجودة ابلشركة، مما يسمح ابلتعرف على املشاكل املت
عمل لتطوير اجلودة أساسه وعي العاملني وإدراكهم ألمهية اجلودة يف حتقيق أهدافهم اخلاصة وأهداف الشركة  

 ككل.
                                                

 راجع: 1

 .174وائل قرطام، مرجع سابق، ص  -
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توفري دليل القيادة اإلدارية: مبعىن دعم اإلدارة العليا لعملية تطوير اجلودة وحتسينها، ويكون ذلك من  -ب
 خالل:
 .إنشاء واملشاركة يف جملس اجلودة -
 .وضع سياسات اجلودة -
 .حتديد ونشر أهداف اجلودة -
 .توفري املوارد -
 توفري التدريب للعاملني حنو املشاكل اخلاصة ابجلودة )التدريب على جودة اخلدمة(؛ -
 تقدمي املكافآت واالعرتاف أو التقدير...اخل. -

ا كحلول للمشاكل املختلفة االقرتاحات اليت يقدموهن مشاركة األفراد يف جهود التطوير: من خالل -ج
 للجودة.

وجود نظام واضح للرقابة: يساعد نظام الرقابة على توفري املعلومات الضرورية لإلدارة، ويقوم هذا النظام  -د
على افرتاض أساسي هو: "لكي تكون قادرا على حل مشكلة ما، ُيب أن تكون قادرا على رؤيتها أّوال"؛ 

إّن هذا النظام يسمح ابلتعرف على االحنرافات يف الوقت املناسب، ووضع اإلجراءات التصحيحية وابلتايل ف
 املناسبة. 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: -اثنيا
وأسلوب أداء  ظر يف املمارسات اإلداريةإّن تطوُّر جودة اخلدمة يف شركات التأمني يتطلب إعادة الن

دة الشاملة كأسلوب إداري حديث متثل مدخال إىل حتسني مستمر يشمل  األعمال. ويف هذا الصدد فإّن اجلو 
 كافة مراحل وجماالت األداء، ويشكل مسؤولية تضامنية لإلدارة العليا واإلدارات الفرعية واألقسام وفرق العمل.

 
 تعريف إدارة اجلودة الشاملة: -1

اليت استحوذت على اهتمام الباحثني تُعدُّ إدارة اجلودة الشاملة من أهم املفاهيم الفكرية والفلسفية 
 واملعنيني بتطوير وحتسني األداء اإلنتاجي واخلدمي يف خمتلف الشركات.

ويهدف إىل تطوير لبشرية ُعّرفت إدارة اجلودة الشاملة على أهّنا: " نظام إداري يرتكز على املوارد ا
  1وحتسني مستمر يف خدمة العميل أبقل تكلفة ممكنة"

فإدارة اجلودة الشاملة تبحث عن الفعالية يف األداء من خالل مشاركة األفراد يف  حسب هذا التعريف
 عملية التحسني والتطوير.

                                                
1 Diridollon. B et Vincent.ch, Le client au cœur de l’organisation "La qualité en action", 
Organisation, Paris, 2e éd, 2001, p : 79. 
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من جهة أخرى، هناك من يرى أّن إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن: "فلسفة إدارية مصممة جلعل 
ة العاملني لكسب العمالء، الشركة أكثر مرونة وسرعة يف إنشاء نظام هيكلي متني يوجه من خالله جهود كاف

 1عن طريق املشاركة اجلماعية يف التخطيط والتنفيذ"
خنلص من هذا التعريف إىل أّن: اإلدارة ابجلودة الشاملة هلا جانب فكري فلسفي أساسه التعاون 

 املشرتك بني أعضاء الشركة لضمان التطور يف خدمة العميل.
 شركات التأمني تتحدد من خالل العناصر التالية:وعليه، نستنتج أّن إدارة اجلودة الشاملة يف 

 من أجل حتسني اجلودة بشكل مستمر. عنصر اإلدارة: مبعىن التطوير واحملافظة على إمكانية الشركة -أ
 بات العمالء، بل وجتاوزها.عنصر اجلودة: ويعين ذلك الوفاء مبتطل -ب
ن مظاهر العمل بدءا ابلتعرُّف عنصر الشمولية: ويتضمن تطبيق مبدأ البحث عن اجلودة يف أي مظهر م -ج

 بتقييم رضاه عن اخلدمة املقدمة. وانتهاءعلى احتياجات العميل التأمينية 
 أهداف إدارة اجلودة الشاملة: -2

 :2يتضمن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عّدة أهداف، من بينها
 ت ورغبات العميل لتحقيق ما يريده.فهم حاجا -أ

 دة والتكلفة والوقت واالستمرارية.من حيث: اجلو توفري اخلدمة وفق متطلبات العميل  -ب
 ماعية بشكل خيدم اجلودة املطلوبة.التكيُّف مع املتغريات التقنية واالقتصادية واالجت -ج
 جعل ذلك عمال مستمرا.توقع احتياجات ورغبات العمالء يف املستقبل و  -د
 واحملافظة على العمالء احلاليني. جذب املزيد من العمالء -ه
ألداء عن طريق التطوير والتحسني املستمرين للخدمة، وجعل الكفاءة اإلنتاجية بشكل عام التميُّز يف ا -و

عالية يف ظل ختفيض التكلفة إىل أدىن حد ممكن، لكن ليست على حساب اجلودة، بل من خالل ترشيد 
 اإلنفاق.

فسية الشركة لضمان تنااجلودة الشاملة هو إرضاء العميل يتضح مما سبق، أّن اهلدف األساسي إلدارة 
 ودميومتها يف جمال أعماهلا.

 املقومات األساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات التأمني: -3
 إّن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات التأمني يتطلب توافر عّدة مرتكزات أساسية، أمهها:

                                                
 .16، ص: 2002: 1خدمة العمالء، دار المسيرة، األردن، ط خضير كاظم، إدارة الجودة و 1
 .41، ص: 2000: 1عمر عقيلي، المنهجية المتكاملة في إدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر، األردن، ط  2
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وتوقعاهتم من  العمالء واحتياجاهتمالتميُّز: مبعىن أن تعتمد الشركة يف حركيتها بشكل أساسي على رغبات  -أ
خططها وإسرتاتيجياهتا  خالل اهتمامها ابلبياانت واملعلومات املرتدة عن العميل وأخذها بعني االعتبار يف

 التنظيمية.
على اجلودة مبعناها الواسع وهذا يتطلب معرفة خصائص اخلدمة املمكن  -بشكل كبري-تركيز الشركة  -ب

 هبا العمالء مستوى اجلودة احملقق. تقييمها والطريقة اليت يدرك
 شركة، كنتيجة للرتكيز على اجلودة.جعل التحسني املستمر حمور االهتمام ابل -ج
تغيري نظرة األفراد العاملني ابلشركة عن طريق التعاون املشرتك فيما بينهم، وكذلك تعاوهنم مع اإلدارة  -د

ماعي( وتدريبها على أساليب اختاذ القرارات، لتحقيق األهداف. واستغالل مجاعات العمل الفعالة )العمل اجل
 ام بتدريب األفراد وتقدير جهودهم.وإعطاء العاملني سلطات وصالحيات أكرب، واالهتم

اعتماد عملية اختاذ القرارات على البياانت، ويتطلب ذلك التسجيل الدائم لألحداث اليت تتم يف  -ه
 املستمرين يف العمل؛ الشركة والعمل على حتليلها لضمان التطوير والتحسني

 مل الصحيح من أول مرة ودون أخطاء.أداء الع -و
ُيب أن تكون الرؤية مشرتكة لكل من العاملني واملديرين واضحة ومتثل توجُّها حمددا للشركة، لضمان  -ز

 التنسيق وتوحيد اجلهود وجتنب التكرار والغموض والتعارض يف املهام والوظائف.
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 الثاين:خالصة الفصل 

 
 نستخلص من خالل دراستنا هلذا الفصل جمموعة النقاط التالية:

بقدرة شركة التأمني على تلبية  -إىل حد كبري-إّن مفهوم اجلودة يف جمال اخلدمات التأمينية مرتبط  -1
 قعاهتم حول مستوى األداء ابلشركة.احتياجات عمالئها ورغباهتم التأمينية بشكل يتوافق مع تو 

اجلودة يف شركات التأمني يعتمد على عدة مؤشرات أساسها خصائص اخلدمة وأبعادها اليت إّن تقييم  -2
تكون موضعا ملالحظة العميل وتقديره ألمهيتها، أخذا بعني االعتبار لعوامل خمتلفة: توقعاته املستقبلية، 

نية يكون من وجهة نظر احتياجاته الشخصية، مواقفه وجتاربه السابقة...اخل، لذلك فتقييم جودة اخلدمة التأمي
 العمالء وليس من منظور إداري أو تنظيمي؛

يرتبط تقييم اجلودة من طرف العميل مبستوى إدراكه للخدمة الكلية املقدمة من طرف شركة التأمني، من  -3
خالل عّدة مراحل مرتبطة بسلوكه الشرائي وسلوكه التفاعلي وموقفه بعد أداء اخلدمة، وهي مراحل متكاملة 

 وغري امللموسة املرتبطة ابألداء. نها وتتضمن كافة اجلوانب امللموسةفيما بي
دركة ورضا العميل عن مستوى األداء، وعلى أساس ذلك تتحدد  -4

ُ
هناك عالقة أتثري متبادل بني اجلودة امل

 فهم حنو اخلدمة التأمينية.اجتاهات العمالء ومواق
ل دائم ومستمر يكون من خالل عمليات إّن حتقيق مستوايت اجلودة املطلوبة من طرف العميل بشك -5

وخارجيا بواسطة  ارية وتطوير إجراءات العمل،التحسني املستمرة، داخليا عن طريق تكييف األنظمة اإلد
 البحث عن التميُّز يف خدمة العميل وضمان إرضائه وإشباع رغباته. 
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 .2003: 2رمضان أبو السعود، أصول التأمني، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، ط -11
 .2003: 1زكي خليل املساعد، تسويق اخلدمات وتطبيقاته، دار املناه،، األردن، ط -12
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    العامةاملقدمة 

لقد شهدت العقود األخرية تطورا هاما يف جمال تقدمي اخلدمات ومنافسة حادة بني ُمقّدميها، ووعي  
كبري لدى الباحثني واملهتمني ابلنشاطات اخلدمية أبمهية جودة اخلدمة املقدمة وأثرها على حتقيق رضا العميل 

 ملنظمات األعمال اخلدمية.والتمايز يف السوق والرحبية، خاصة ابلنسبة 

أنواعها؛  فتعترب شركات التأمني إحدى منظمات األعمال املتخصصة يف تقدمي اخلدمة التأمينية مبختل
حيث تتلقى طلبات التأمني من العمالء وتقوم بدراستها، وعند املوافقة عليها يتم التعاقد. ويعترب ذلك مبثابة 

اء مبلغ التأمني أو التعويض إىل العميل    أو إىل املستفيد الذي اشرتط تعهد من شركة التأمني، تلتزم مبوجبه أبد
التأمني لصاحله، إذا حتقق اخلطر املؤمن منه، وذلك نظري مبلغ من املال يدفعه العميل دفعة واحدة أو على 

 شكل أقساط.

 حتصل عليها وإضافة إىل كوهنا مؤسسة أتمينية، فهي مؤسسة مالية تقوم إبعادة استثمار األموال اليت
 من العمالء )األقساط( يف جماالت خمتلفة مقابل عائد تتحصل عليه.

إّن استمرارية شركات التأمني يف أداء نشاطها بشكل جيد، وضمان منوها وتطورها مرتبط مبدى قدرهتا 
 -إىل حد كبري-على جلب أكرب عدد ممكن من عقود التأمني، هذا من جهة. من جهة أخرى، فهو مرهون 

رهتا على تلبية حاجات ورغبات عمالئها، ويتوقف كل هذا على مستوى جودة اخلدمة التأمينية املقدمة من بقد
طرف هذه الشركات؛ إذ تلعب اجلودة دورا مهما يف تصميم خدمة التأمني وعرضها، وتؤثر على حجم الطلب، 

 وتعد وسيلة لصنع املكانة التنافسية للشركة يف السوق.

اجلودة يف اخلدمات التأمينية ومن مّث حتسينها وتطويرها بشكل دائم ومستمر، أمرا يعترب تقييم مستوى 
يف غاية األمهية ابلنسبة لشركات التأمني الوطنية خاصة يف ظل انفتاح سوق التأمينات اجلزائرية، وتزامنا مع 

 .اتفاقيات الشراكة األوروبيةوعقد  ةوترتيبات انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملي ةتطورات األوضاع االقتصادي

فإّن شركات التأمني مضطرة النتهاج إسرتاتيجيات فعالة يف تسويق خدماهتا وتطبيق أساليب إدارية حديثة 
 تستهدف ابلدرجة األوىل تلبية احتياجات العميل التأمينية وتعظيم مصلحته وإشباع رغباته.
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 إشكالية البحث: -أوال

املقدمة والبحث املتواصل لتحسينها وتطويرها، واالهتمام بتوقعات  إّن تقييم مستوى جودة اخلدمة
العميل وحماولة جتسيدها، يعترب أحد املنافذ أمام شركات التأمني الوطنية لتضمن جناحها وابلتايل بقاءها 

 واستمراريتها يف السوق اجلزائرية، وتتيح هلا إمكانية التوسع يف األسواق اخلارجية.

 يغت إشكالية البحث كما يلي:من هذا املنطلق، ص

املقدمة من طرف شركات التامني الوطنية اىل املستوى االمثل من اجلودة وماهي  التأمينيةهل ترقى اخلدمة 
 ؟سبل تطوير هته اخلدمات لتتصف ابجلودة 

 

( ميداان لدراسة إشكالية هذا البحث، وذلك من خالل SAAلقد مّت اختيار الشركة الوطنية للتأمينات )
 إلجابة عن التساؤالت التالية:ا

عرب  (SAA)للتأمينات  هل يُقّيم العمالء األداء الفعلي للخدمة املقدمة إليهم من طرف الشركة الوطنية  -1
 وكالة مازونة.

اليت يستخدمها العمالء للحكم على مستوى اخلدمة املقدمة هلم من طرف الشركة  املعايريما هي أهم  -2
 عرب وكالة مازونة؟ (SAA)الوطنية  للتأمينات 

هل هناك عالقة ارتباط بني اجلودة املدركة للخدمة ورضا العمالء واستمراريتهم يف التعامل مع الشركة  -3
 ( مستقبال؟SAAالوطنية  للتأمينات )

 فرضيات البحث: -اثنيا

 بناءا على التساؤالت املطروحة، مّت وضع الفرضيات التالية:

( عرب SAAالفعلي للخدمة املقدمة إليهم من طرف الشركة الوطنية  للتأمينات )يتباين تقييم العمالء لألداء  -1
 وكالة مازونة. 

اليت يستخدمها العمالء للحكم على مستوى اخلدمة املقدمة من طرف  للمعايري ختتلف األمهية النسبية  -2
 عرب وكالة مازونة. (SAA)الشركة الوطنية  للتأمينات 
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عرب   (SAA) املدركة للخدمة املقدمة من طرف الشركة الوطنية  للتأمينات هناك عالقة ارتباط بني اجلودة -3
 وكالة مازونة ورضا العمالء.

عرب ( SAA) هناك عالقة ارتباط بني اجلودة املدركة للخدمة املقدمة من طرف الشركة الوطنية  للتأمينات -4
 وكالة مازونة واستمرارية العمالء يف التعامل معها مستقبال.

 

 نهج البحث ومصادر مجع البياانت:م -اثلثا

مّت االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي خالل املراحل املختلفة للبحث؛ حيث مّت استغالل 
البياانت اليت مّت احلصول عليها من مصادرها الثانوية يف حتليل ووصف اخللفية النظرية للموضوع. بعد ذلك، مّت 

ت اخلاصة ابلشركة حمل الدراسة وتبويبها وتفسريها؛ دهدف اختبار التوجه إىل ميدان الدراسة ومجع البياان
 الفرضيات واستخالص النتائج

أّما ابلنسبة ملصادر مجع البياانت، ودهدف اإلحاطة جبوانب البحث النظرية والتطبيقية، فقد مّت 
 االعتماد على مصدرين:

إىل  ةويتمثل يف اإلطالع على املؤلفات والدورايت واألحباث العربية واألجنبية، إضاف املصدر النظري: -أ
 دخول مواقع على شبكة اإلنرتنيت ذات الصلة ابملوضوع.

 تومجع البياان( SAA) وتضّمن ذلك إجراء دراسة ميدانية ابلشركة الوطنية  للتأميناتاملصدر التطبيقي:  -ب
ومت حتلل هذه النتائج العميل( ابستخدام أسلوب االستفسار املباشر خصية مع مباشرة )املقابلة الش الوكالةمن 

 والتوصل اىل جمموعة من النقاط .

 أهداف البحث: -رابعا

 يهدف هذا البحث إىل:

التعرُّف على اخلدمة التأمينية من جوانبها املختلفة: القانونية، والرايضياتية واالقتصادية وإبراز خصائصها  -1
 التسويقية؛

 حتديد مفهوم جودة اخلدمة التأمينية ومناذج تقييمها وسبل تطويرها. -2

حتليل العالقة بني اجلودة املدركة يف جمال اخلدمات التأمينية ورضا العمالء واستمراريتهم يف التعامل مع  -3
 الشركة.
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اخلدمة املقدمة  لفت انتباه املسؤولني بشركات التأمني الوطنية، واملهتمني بنشاط التأمني إىل أمهية جودة  -4
 كمصدر للميزة التنافسية )النسبية( يف ظل انفتاح سوق التأمني اجلزائرية.

 اقرتاح حلول على ضوء النتائج املتوصل إليها يف البحث واالرتقاء جبودة اخلدمة يف شركات التأمني الوطنية. -5

 أمهية البحث وأسباب اختيار املوضوع: -خامسا

يف االقتصادايت احلديثة إاّل أنّه مل حيظ ابالهتمام الكايف من قبل يلعب قطاع التأمني دورا حموراي 
الدارسني والباحثني يف اجلزائر، ويتطلب املزيد من األحباث والدراسات خاصة املتعلقة ابجملال التسويقي للتعرُّف 

ا املوضوع يرجع على اخلدمة التأمينية وخصائصها التسويقية وعالقتها بسلوك العميل، وعليه فإّن اختياران هلذ
 لألسباب التالية:

 قّلة األحباث والدراسات املتعلقة بقطاع التأمني يف اجلزائر. -1

 نقص الوعي أبمهية جودة اخلدمات التأمينية وأمهيتها التنافسية. -2

واجلودة ( Orientation Client)إبراز أمهية تطبيق اإلدارة يف شركات التأمني الوطنية ملدخل التوجه ابلعميل  -3
 لة يف اخلدمة التأمينية اليت تعرضها لضمان التميُّز يف السوق.الشام

يف األحباث املرتبطة بتقييم  جال اخلدمات التأمينية ومسامهتهاالتخصصية واملتعلقة مب زايدة معارف الطالب -4
 اجلودة. 
 خطة البحث: -سادسا

 واخلامتة. لقد مّت تقسيم هذا البحث إىل فصلني نظريني وآخر تطبيقي إضافة إىل املقدمة

املقدمة: مّت من خالهلا تناول إشكالية البحث، فرضياته، أهدافه، أمهيته وأسباب اختيار املوضوع، ، منهج  -
البحث ومصادر مجع البياانت، تقسيمات البحث، والتعريفات اإلجرائية، مع اإلشارة إىل بعض صعوابت إجناز 

 البحث.

من زوااي خمتلفة: قانونية ورايضياتية واقتصادية وخصائصها  خّصصنا الفصل األول للتعريف ابخلدمة التأمينية -
التسويقية وأمهيتها مع اإلشارة إىل اخلدمة اليت تقدمها مؤسسات التأمني التشاركية، مّث دراسة العناصر واألسس 

 .التقنية اليت تقوم عليها اخلدمة التأمينية

ابستعراض مفهومها وسريورة تقييمها اليت تتضمن مّت الرتكيز يف الفصل الثاين على جودة اخلدمة التأمينية  -
دراسة وحتليل سلوك العميل الشرائي، لنخلص بعد ذلك إىل ذكر بعض السبل املقرتحة لتطويرها بشكل دائم 

 ومستمر.



 املقدمة

 

  
 ه

 
  

تطور سوق التأمني يف اجلزائر وذكر بوجه وتناولنا يف الفصل الثالث الدراسة امليدانية اليت كان موضوعها  -
(  ، حيث مّت يف البداية تقدمي الشركة حمل الدراسة من انحية النشأة SAAة الوطنية  للتأمينات )الشركاخلصوص 

وذلك بغرض التطرق اىل الوكالة " وكالة مازونة " حمل الدراسة واهليكل التنظيمي ونشاطها التأميين، مث  روالتطو 
الوصول اىل مستوى اخلدمة التامنية على مستوى هذه الوكالة ومدى جودهتا وكيفية استقطاب الزابئن من 

وللوصول اىل ما سبق يف هذا الفصل مت االعتماد على ،  خالل حتسينها والوصول دها اىل اعلى املستوايت 
 حملدودية الوكالة وعدد زابئنها .اسلوب االستفسار املباشر جملموعة من الزابئن رغم قلتهم نظرا 

اخلامتة: وتضمنت أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث، وبعض التوصيات املقرتحة على ضوء  -
 تلك النتائج، مع اإلشارة إىل بعض اإلشكاليات لتكون آفاق دراسة مستقبلية.

  

 صعوابت إجناز البحث: -اتسعا

ه التطبيقية، فقد واجهت الباحث جمموعة من الصعوابت، ابلنظر إىل طبيعة املوضوع وخصوصيات
 أمهها:

نقص املراجع املتخصصة يف معاجلة موضوع جودة اخلدمة، ابستثناء جمموعة األحباث والدراسات السابقة  -
للموضوع اليت مّت االعتماد عليها، هذا من جهة. إضافة إىل عدم توفر املراجع اليت تدرس التأمني من منظور 

 تسويقي.

من الناحية العملية: فإّن أكثر الصعوابت اليت واجهت إجناز البحث تركزت خالل مرحلة الدراسة امليدانية،  -
. وهذا ما تطلب جهدا ووقتا كبريين لشرح مضمون الدراسة ملسؤويل شركة لوجود عدة مرتبيصن ابلوكالة نظرا 

"SAA االستفسار للزابئن ." وكالة مازونة، وشرح هدف 
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 قائمة األشكال 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 مدخل للتعريف ابخلدمة التأمينية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين:
جودة اخلدمة التأمينية وسبل 

 تطويرها 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
" SAAالشركة الوطنية للتأمني "دراسة حالة 

 -وكالة مازونة  -

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة العامة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة العامة 
 



 

 

 ":"و إذ تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم قال تعالى
 7سورة إبراهيم اآلية                                              

 :" من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"قال الرسول صلى هللا عليه و سلم
 صدق رسول هللا                                                         

 ر للمولى العلي القدير الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل المتواضع .الشك

و نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من  ممندنا بيند المدنا,دم   من  أرينن مو من  بعيند 

بننشنهنن   ن:"  إلنجناز هننذا العمننل المتواضنع   و نذنن  بالننذكر مدنتاذنا المشننر 

 و توجيهاته .ى إتمام هذا العمل م  ذالل نصائحه ي شجعنا ,لالذن "عبدنالقادر

كننل منن  رافقنننا فنني دنننوا  كننذلن نتقنندم بالشننكر الذننال  إلننى 

 هللا خيرا كال على حدا"  اكم"جز     مداتذم.الدرادة م  
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