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 كلمة شكــر و تقدير
, و الشكر على ما أوالان من الفضل و الكرم, و الصالة و السالم احلمد هلل محدا يوايف ما تزايد من نعم

 على نبيه حممد سيد اخللق أمجعني.

 نسأل هللا عز و جل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي و أن يوفقنا ملا حيبه و يرضاه.

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ﴿ال يشكر هللا من ال يشكر الناس، ومن أتى إليه معروفا  واحتكاما إىل قوله
 فليكافئ به فإن مل يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره ﴾

بقدر كبري أو بسيط،  أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من قدم لنا يد املساعدة من قريب أو من بعيد،
 وخنص ابلذكر: العمل،ولو بكلمة طيبة، إلجناز هذا 

وكل ما قدمته  وسعة ابهلا وعلى مجيل صربها، على قبوهلا اإلشراف علينا، بسادات كرميةاملشرفة  ةاألستاذ
 .من نصائح وتوجيهات

 .املذكرة مناقشة هذهكما أتقدم بفائق التقدير و االحرتام إىل جلنة املناقشة و أشكرها على قبول 

من رافقين طيلة املشوار الدراسي, إىل كل من علمين حرفا أو أفادين بعلم و أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل كل 
 أو حكمة أو نصيحة.

 احلمد هلل الذي متت بنعمته الصاحلات.

 إليكم مجيعــا

 .جزيل الشكر والعرفان واالمتنان

 

   



 اإلهداء
 

 أهدي مثرة هذا العمل 

 من أوصى هبما الرمحان خريا وبرا وجعل رضاه يف رضامها صغرا وكربا إىل

 " أمي وأيب الغاليني "

أسأل هللا عز و جل أن يطيل يف عمريهما على الطاعة و أن ميتعهما ابلصحة و العافية و أن جيعل 
 لعرض.عاقبتهما جنة عرضها السماوات و األرض و أن يكتب أجر هذا العمل يف ميزان حسناهتما يوم ا

 إىل مجيع أفراد عائليت و أصدقائي.

 إىل كل من شجعين إلمتام هدا العمل.

 إىل كل من رافقوين وكانوا يل عوان وسندا يف مشواري الدراسي

 . احتفظت هبم ذاكريت و مل تسعهم مذكريتوإىل كل من 
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إىل الصورة  و تطور بتقدم حياة اإلنسان إىل أن وصلقدمية النشأة ة اتيالتأمني أحد األنشطة اخلدمان     

اجيابيا يف العديد اخلطر فهو يؤثر  ، زايدة على اعتباره و سيلة للحماية من .اليت هو عليها يف عصران احلايل

  .من املتغريات االقتصادية

واألهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة املدخرات يف سبيل متويل االستثمارات املنتجة و نظرا لألمهية     

البالغة اليت تكتسبها اخلدمة التأمينية، إذ ال تقتصر على حتقيق الربح للشركات أو تغطية املخاطر للعمالء 

املستويني االقتصادي واالجتماعي، لذلك فهي تلقى اهتماما  منافعها على اجملتمع ككل علىبل تعود 

  .الدول متزايدا من قبل حكومات خمتلف

مبختلف أنواعها،  خصصة يف تقدمي اخلدمة التأمينيةوتعترب شركات التأمني إحدى منظمات األعمال املت    

بدراستها، و عند املوافقة عليها يتم التعاقد، و يعترب ذلك حيث تتلقى طلبات التأمني من العمالء و تقوم 

مبثابة تعهد من شركة التأمني تلتزم مبوجبه أبداء مبلغ التأمني أو التعويض إىل العميل أو إىل املستفيد الذي 

  .اشرتط التأمني لصاحله، إذا حتقق اخلطر املؤمن منه، و ذلك نظري مبلغ من املال يدفعه العميل

دائم و مستمر أمرا يف غاية األمهية ابلنسبة لشركات  و تطويرها بشكلحتسني اخلدمة التأمينية  يعترب    

التأمني الوطنية، خاصة يف ظل انفتاح سوق التأمينات اجلزائرية، و تزامنا مع تطورات األوضاع االقتصادية و 

 ة األوروبية، فإن شركات التأمنيترتيبات انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية وعقد اتفاقيات الشراك

ف ابلدرجة  تستهد و تطبيق أساليب إدارية حديثة لتحسني أدائها مضطرة النتهاج اسرتاتيجيات فعالة 

 األوىل تلبية احتياجات العميل التأمينية و تعظيم مصلحته و إشباع رغباته.

ولعل استخدام هذه الشركات لنظم املعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن حيقق هلا أهدافها، فقد     

تزايد االهتمام هبذه النظم ملا تلعبه من دور حاسم يف تطوير الشركات حيث توفر كافة املعلومات املناسبة يف 
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املهام والوظائف اإلدارية ابإلضافة  األوقات األكثر مالئمة ملختلف املستوايت اإلدارية،  وذلك لدعم مجيع

إىل حتسني وتطوير حركة االتصاالت وتدفق املعلومات بني تلك املستوايت، وكل ذلك من شأنه أن 

 ينعكس اجيابيا على أدائها اإلمجايل.

الوطنية كة الشر لوجيا املعلومات على أداء املؤسسات االقتصادية قمنا ابختيار و ولدراسة أثر تكن    

( موضوعا للدراسة التطبيقية ملا شهدته هذه املؤسسة من تطورات يف جمال التأمينات الذي saa)للتأمني

 أصبح أداة أساسية يف االقتصاد القومي .

 من خالل ما سبق ذكره تربز معامل إشكاليتنا  وفق السؤال الرئيسي التايل:   

 ؟  هو أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على أداء شركات التامني ما

 و لإلجابة عن السؤال الرئيسي لإلشكالية نقوم ابإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:   

 ؟ هو التأمني  ما -1

 ؟ما املقصود بتكنولوجيا املعلومات و ما أتثريها على املؤسسات االقتصادية عموما  -2

 حمل الدراسة ؟  الوكالةو  الوطنية للتأمينات كةالشر  ما هو واقع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف -3

 الفرضيات :

بدفع قسط التامني مقابل التزام الشركة ابلتعويض يف حالة  يالشخص املادي أو املعنو التأمني هو التزام  -1

 وقوع اخلطر.

 إن تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف جممل املعدات ذات صلة مبيادين تكنولوجيا املعلومات و االتصال -2

 سسات االقتصادية .على اداء املؤ  ابإلجيابحيث تؤثر 
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 االخرية مطلبا من متطلبا العصر  تستخدم تكنولوجيا املعلومات لكون هاته للتأميناتاملؤسسة الوطنية  -3

 : أسباب اختيار املوضوع

 أمهية املوضوع يف اجملتمع يف ظل التطور التكنولوجي . -1

 ندرة و نقص الدراسات اليت تناولت املوضوع . -2

 املوضوع له عالقة وطيدة ابلتخصص الذي ندرس فيه. -3

 أهداف الدراسة و أمهيتها : 

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية : 

 .املؤسسة لزابئنهاالتعرف على أهم اخلدمات اليت تقدمها  -

 .خبدماهتا املقدمة االرتقاءمن أجل  املؤسسةالتعرف على خمتلف التكنولوجيات املستخدمة يف  -

 .ف لتحسني اخلدمة للزابئنظالتأكد من أن التكنولوجيات تُو  -

 .لزابئن املؤسسة لتسهيل معامالهتاالتعرف على أهم اخلدمات و اإلجراءات املمنوحة  -

 و مدى جذب الزابئن .هبذه التكنولوجيات  النتائجمعرفة درجة أتثر  -

 : أمهية الدراسة

مة عمومية ال ميكن خد ابعتباريف اجملتمع  التأمنيتستمد أمهية الدراسة من األمهية اليت يكتسبها قطاع  

ملسايرة التطورات احلادثة يف جمال  ةجاهد للتأميناتاملؤسسة الوطنية و ابلتايل سعت  هعن االستغناء
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عالم الآيل و ترقية وسائل للنهوض خبدماهتا من خالل تعميم شبكة اإل االتصالتكنولوجيا املعلومات و 

 الدفع اإللكرتوين ومنه ميكن لنتائج الدراسة أن تكون ذات أمهية للمؤسسة.

 منهج البحث و األدوات املستخدمة : 

على املنهج الوصفي يف  االعتمادحبكم طبيعة املوضوع الذي نود دراسته و نوع املعلومات املتوفرة عنه ميكننا 

 .لدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمينات شقه التطبيقي التحليلي يفشقه النظري و 

 جمموعة من األدوات أمهها : استخدمناو قد 

الت، رسائل املاجستري، ابإلضافة إىل بعض على الكتب، اجمل ابالعتمادطريقة املسح املكتيب : و ذلك 

 .واقع املتوفرة على شبكة اإلنرتنتامل

 .علومات امليدانيةاحلصول على امل املالحظة : و ذلك لغرض

 تقسيمات البحث ) الدراسة ( :

حيث  منها تتعلق ابجلانب النظري و الثالث فهو دراسة حالة. اثنانقسمت الدراسة إىل ثالثة فصول 

من خالل  املفاهيم العامة للتأمنييف املبحث األول إىل  فتطرقنا، التأمنيتناولنا يف الفصل األول موضوع 

عقد تناولنا يف املبحث الثاين  و و موقف الفقه اإلسالمي منه أمهيته و تقسيماته و تعريف التأمني و نشأته

 .تعريفه و عناصره وخصائصه و االلتزامات املتولدة عنه ابإلضافة إىل مبادئه و أركانه  التأمني:

تكنولوجيا و نظام كرس الفصل الثاين ملعرفة تكنولوجيا املعلومات ، حيث تطرقنا يف املبحث األول إىل 

و تناولنا و مكوانت تكنولوجيا املعلومات  تكنولوجيا مث نظام املعلوماتمن خالل إبراز مفهوم املعلومات 

 تكنولوجيا املعلومات على أداء الشركات االقتصادية . الشبكات و أثريف املبحث الثاين 
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األول ، فتناولنا يف املبحث  للتأميناتالشركة الوطنية أما الفصل الثالث و األخري فخصصناه لدراسة حالة 

شركات التأمني يف اجلزائر  إىل مث   إىل حملة اترخيية عن التأمني يف اجلزائريف اجلزائر إذ تطرقنا  اترخيية التأمني

تضمن  saaحمل الدراسة  الشركةللتأمينات يف اجلزائر أما املبحث الثاين فكان حول مث السوق احلالية 

نتائج لغرض التحقق الاألخري فخصصناه لعرض و حتليل  طلبأما املمث التعريف ابلوكالة التعريف ابلشركة 

 . saaتكنولوجيا املعلومات يف واقعمن 





 عموميات حول التأمين                                                         الفصل األول: 
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 مقدمة الفصل

إن اإلنسان بطبيعته جزوع، إذ قال هللا تعاىل يف حمكم تنزيله بعد بسم هللا الرمحن الرحيم : " إن اإلنسان خلق 

 [.               20 هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا..." ] سورة املعارج اآلية

دائما عن األمان، ممّا جعله يفكر يف أي وسيلة حتميه من املخاطر واألضرار سواء كانت يف شخصه فهو يبحث 

عن تفادي خماطر عّدة، بل عاجز حىت عن الشعور ابألمن جتاهها،  اجزاأو يف ماله، غري أنه بقي رغم ذلك كله ع

لتأمني للوجود. هنا برز مفهوم امما اضطره للبحث عن وسائل أخرى حتقق له ما يصبو إليه، و 
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 مني.أمفاهيم عامة حول التاملبحث األول: 
 متهيد:

التأمني أول ما نشأ يف الغرب ومن أسباب نشأته إحجام كثري من رؤساء األموال عن التجارة بسبب 

املخاطرة وبسبب حوادث اخلسارة، ونتيجة هلذا اإلحجام يتأثر االقتصاد القومي وعلى إثره عمل املفكرون 

شركات التأمني حىت تضمن للتاجر املتاجرة وتؤمن له اخلسارة لألقدار الطارئة مقابل مبلغ من على إنشاء 

املال يدفعه اشرتاك يقدمه لشركة التأمني وتقوم بتعويضه إذا حصل له خسارة،  وأتثرت الدول اإلسالمية 

دان اإلسالمية العوملة تباعا هبذه الشركات، ومن األسباب اليت أدت إىل انتشار التأمني التجاري يف البل

 التجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عموميات حول التأمين                                                                                                   الفصل األول: 
 

 
3 

 

 نشأة التأمني و تعريفه. املطلب االول:

 .النشأة التارخيية لفكرة التأمني:أوال 

اظهر لنا التاريخ أن قدماء املصريني كونوا مجعيات تقوم على نفس الفكرة مسيت بـ "جمتمعات دفن  لقد

 1نظري اشرتاك يدفعه األعضاء. املوتى" بغرض حتمل) مراسيم الدفن من حتنيط، تشييد القبور....(و ذلك

حثني أن فكرة التأمني  وقد مرت فكرة التأمني منذ عهد قدمي أبطوار عدة وأحوال خمتلفة، فريى بعض البا

كانت موجودة ومعموال هبا يف القرن العاشر قبل امليالد، فقد صدر أول نظام يتعلق ابخلسارة العامة يف 

قبل امليالد حيث قضى بتوزيع الضرر الناشئ من إلقاء جزء من شحنة السفينة يف  916رودس عام 

 البحر؛ لتخفيف محولتها على أصحاب البضائع املشحونة فيها.

ويرى فريق آخر من العلماء: أن اإلمرباطورية الرومانية كانت أول من ابتدع فكرة التأمني،  حيث ألزمت 

جتار األسلحة إبرسال أسلحتهم حبرا؛ لتزويد قوات اإلمرباطورية هبا على أن تقوم الدولة بضمان خسارة 

 التاجر إذا فقدت أسلحته بسبب األخطار البحرية أو بفعل العدو.

فريق آخر من العلماء: أن اإلمرباطورية الرومانية كانت أول من ابتدع فكرة التأمني،  حيث ألزمت ويرى 

جتار األسلحة إبرسال أسلحتهم حبرا؛ لتزويد قوات اإلمرباطورية هبا على أن تقوم الدولة بضمان خسارة 

 التاجر إذا فقدت أسلحته بسبب األخطار البحرية أو بفعل العدو.

ن جيمعون على أن التأمني البحري هو أسبق أنواع التأمني ظهورا،  حيث كان أول تطبيق ويكاد املؤرخو 

عملي له بشكل جتاري كان يف القرن الثاين عشر امليالدي؛ حيث جرى على عهد جتار مناطق البحر 

 األبيض املتوسط ممارسة هذا النوع من التأمني.

                                                           
1

 . 33، ص 2006، عمانوالتوزیعو المخاطر، دار كنوز المعرفة للنشر  منیرعبوي، إدارة التأمین زید-
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شر من امليالد أن التأمني على املنقوالت حبرا ظهر يف الذي عاش يف القرن الرابع ع فيالينويذكر املؤرخ  

التعويض عن اخلسارة اليت تنتج من ضياعها يف  اللومبارد، حبرا بقصد م بواسطة مجاعة 182ملبارداي سنة 

البحار مث انتقل بواسطة هذه اجلماعة إىل إجنلرتا وإىل غريها من األقاليم األوربية وصدرت األوامر احلكومية 

 هذا النوع من التأمني.لتنظيم 

مث نشأ بعده التأمني ضد احلريق وقد كان موجودا يف إجنلرتا قبل القرن السابع عشر امليالدي على شكل 

نقاابت تعاونية، كانت تعطي إعانة ألعضائها يف حال احرتاق أمالكهم، ويف منتصف القرن السابع عشر 

 ارية ختتلف ابختالف أوضاع البلدان.أخذ التأمني ضد احلريق طابعا جتاراي صدرت به نظم إد

م يف إجنلرتا، ومع ذلك  1583أما التأمني على احلياة، فيقال: أبن أول وثيقة للتأمني عليها صدرت سنة 

م، وقد كان للثورة الصناعية  1774فقد كان وجوده حمددا جدا ومل يتخذ قالبا نظاميا معتربا إال يف سنة 

 أثر كبري يف اإلقبال على التأمني على احلياة واتساع نطاق انتشاره.وما صاحبها من ظهور طبقة متوسطة 

 -ويف القرن التاسع عشر بعد أن عمت الثورة الصناعية البلدان األوربية وتبع ذلك تطور اآللة وانتشارها

ملا كانت تسببه اآلالت املتحركة من حوادث القتل، وتعطيل ظهرت فكرة التأمني ضد احلوادث؛ نظرا 

م أول مكتب للتأمني ضد احلوادث اليت يتعرض هلا  1848البدنية، فتأسس يف إجنلرتا سنة  املنافع

املسافرون ابلسكة احلديدية، وكانت بطاقات التأمني تباع مع بطاقات السفر، مث تطورت الفكرة حىت 

 األمراض. مشلت التأمني ضد احلوادث الشخصية وكافة

ابلتوسع يف األخذ بفكرة التأمني ظهر ما يسمى بـ: التأمني ضد خيانة األمانة، وبـ: التأمني ضد 

الضماانت القضائية مما هو خاص ابملسئوليات املالية على األوصياء الذين يعينون بقرارات قضائية على 
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خيانة بعض املوظفني،  انت احلكومية من جراءاالقصار واألوقاف واملعتوهني وحنوهم، وابلتأمني ضد الضم

 .وابلتأمني ضد حوادث السيارات والطائرات

أما أتريخ دخول التأمني على البلدان اإلسالمية فإن كثريا من علماء املسلمني ممن كتب يف هذا املوضوع 

يرى أن دخوله على البالد اإلسالمية كان قريبا جدا، بدليل أن فقهاء املسلمني حىت القرن الثالث عشر 

ون حياهتم العامة من عبادات ؤ م حبثوا كل ما هو حميط هبم يف شهذا املوضوع مع أهن مل يبحثوا اهلجري

 ومعامالت وأحوال شخصية.

، وذلك حينما قوي االتصال التجاري ابن عابدينأبن أول من كتب فيه من علماء املسلمني هو  ويقال

التجاريون األجانب املقيمون يف البلدان بني الشرق والغرب بعد النهضة الصناعية، واضطر الوكالء 

 1إىل التأمني على نقل البضائع اجمللوبة من بالدهم. -اإلسالمية لعقد صفقات االسترياد 

التأمني بشكله احلايل مل يظهر إال يف بداية القرن املاضي بصدور جمموعة من القوانني يف العديد من  أما

 . 1930، وفرنسا 1908، وأملانيا 1908الدول األوروبية كسويسرا 

يف اجلزائر كان النظام السائد يف هذا اجملال بعد اسرتداد السيادة الوطنية نظام التأمني الفرنسي لسنة  و

وبعده عمل املشرع على سن قواعد قانونية جزائرية، وميكن أن منيز يف هذا الصدد بني ثالث  1930

 مراحل أساسية:

 :املرحلة األوىل 

حبوايل  يقدر عددهاعرفت بفرض الدولة رقابة على الشركات األجنبية العاملة يف هذا اجملال اليت كان 

شركة تعمل على مستوى خمتلف جماالت التأمني، وأغلبها شركات فرنسية يوجد مقرها الرئيسي  270

                                                           
1

 . 40 . صفحةم 2001 -هـ  1421سنة  إصدار : -المجلد الرابع  السعودیة العربیة بالمملكة العلماء كبار هیئة أبحاث-

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=364&PageNo=1&BookID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=364&PageNo=1&BookID=1
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 8در بتاريخ بكربايت املدن الفرنسية، حيث اختذت السلطات يف ذلك احلني تدابري مبقتضى قانون صا

 ينظم كيفيات وطرق رقابة الدولة على هذا القطاع. 1963جوان 

 املرحلة الثانية: 

وهي مرحلة جتسدت فيها فكرة احتكار الدولة لعمليات التأمني وإعادة التأمني ابجلزائر، ومت ذلك 

حيث أشارت املادة األوىل منه على أنه "من اآلن فصاعدا  1966ماي  27مبقتضى األمر الصادر بتاريخ 

 1يرجع استغالل كل عمليات التأمني للدولة".

وقد أنشأت الدولة هلذا الغرض مؤسسات أتمني جزائرية لتحتكر هذا النشاط والزالت حلد اآلن. ونذكر 

، الشركة (CAAR)إعادة التأمنيالشركة اجلزائرية للتأمني و  (، saa)أهم الشركات: الشركة اجلزائرية للتأمني

، هذه الشركات هي شركات (CAAT)، الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل (CCR)املركزية إلعادة التأمني 

ذات طبيعة جتارية، ابإلضافة إىل  ذلك شركات ذات طبيعة مدنية كالتأمني التباديل اجلزائري لعمال الرتبية 

 مني التباديل يف اجملال الفالحي.والثقافة والصندوق املركزي إلعادة التأ

 :املرحلة الثالثة

املتعلق ابلتأمني  1974ابإلضافة إىل قانون  1980أوت  09متيزت بصدور قانون التأمني املؤرخ يف 

 2اإلجباري على السيارات والتعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة عن حوادث املرور.

 

 

 

                                                           
1

، 2010، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، جدیدي معراج -

 .9ـ6 ص
 

2
 .10مرجع سابق،ص جدیدي معراج، -
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 .تعريف التأمني اثنيا:

 .التامني ينبغي معرفة مفهوم اخلطر:قبل التطرق اىل تعريف     

 :مفهومه-1

 اخلطر لغة: *

 اإلشراف على اهلالك. يقصد ابخلطر لغة:

 :مفهوم اخلطر *

معنوية يعتمد ذلك على حجم  حتمال وقوع اخلسارة و هل اخلسارة مادية أوا عرف البعض اخلطر أبهنا

 اخلسارة و قوة اخلطر.

 خلسارة املادية احملتملة نتيجة وقوع حادث معني. ا أبنهوقد عرفه آخرون 

 أبنه حالة عدم التأكد. هاينزو  من وليا مزفعرفه كل 

 أنه حالة عدم التأكد املمكن قياسها. انيتوعرفه الربوفيسور 

شىت أما املفهوم العام للخطر فهو عدم التأكد من النتيجة النهائية للقرارات اليت يتخذها الفرد يف نواحي 

قد تتعلق به شخصيا )بعمله، ممتلكاته( أو أبسرته أو ابجملتمع الذي يعيش فيه ومثال على ذلك عدم 

التأكد من نتيجة االستثمار دخول مسابقة  ثمار يف نشاط إنتاجي معني أو عدمالتأكد من نتيجة االست

اليت ميكن أن توصف أبهنا معينة كل هذا يلحق لدى الفرد حالة معنوية غري مواتية " حالة عدم التأكد و 

 1اخلطر".

 

 
                                                           

.9.ص 2000للنشر، الجامعیة، الدار التطبیقو  النظریة ببن التأمینمختار الھانس، إبراهیم عبد النبي حمودة، مقدمة في مبادئ -
1
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 أنواعه.-2

 :إن للخطر أنواع ومواصفات خمتلفة ختتلف حسب طبيعة التأمني و حمله و اليت ميكن إدراجها فيما يلي

 :األخطار الثابتة. *

يوصف اخلطر على أنه اثبت، كلما كانت درجة احتمال وقوعه اثبتة، و إذا بقيت ظروف حتققه اثبتة 

 من الزمن.ملدة معينة 

 :األخطار املتغرية. *

 أو النقصان. يكون اخلطر متغريا عندما تكون احتماالت وقوعه متغرية من زمن آلخر ابلزايدة

 :األخطار املتجانسة. *

ولذلك البد من  تكون األخطار متجانسة عندما تتفق أو تتشابه من حيث طبيعتها و حمل وقوعها

 احلريق و السرقة... و غريها.جتانس األخطار من حيث نوعها، كأخطار 

 :األخطار املتفرقة. *

حيدث منها إال  هي تلك األخطار اليت ال حتدث يف فرتات متقاربة و اليت عندما يتم اجلمع بينها، ال

العدد القليل، لكن هناك حاالت تشكل أخطار عامة نستثين من هذه األخطار كأخطار احلروب و 

 الكوارث الطبيعية.

 :عينةاألخطار امل. *

 يكون اخلطر معني عند إبرام العقد و بذلك يكون حمل احتمال وقوعه حمددا.
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 :األخطار الغري معينة. *

يكون اخلطر غري معني إذا وقع االحتمال فيه على حمل غري معني وقت التعاقد، وإمنا يكون قابال للتعني 

 عند وقوع احلادث.

 تعريف التأمني:

 والتشريع واالقتصاد يف إعطاء تعريف حمدد للتأمني يتضمن جوانبه املختلفة.لقد اجتهد كل من الفقه   

   لتعريف لغة:ا -1

أصله )أمن( بتشديد عينه أي امليم وأمن فعل ماض من) أمن( و له  على وزن تفعيل مصدر تأمني:ال  

دخل يف أمانه معان كثرية يف اللغة منها: مبعىن األمان و االطمئنان وهو ضد اخلوف و يقال أمنه أي 

 1.وأمن مبعىن وفر لغريه األمن، ونقول منه: )أمن فالن أتمينا(

 نواطمئنانه وثقته. قيل: "وأصل األم القلب ، وهو يعين: سكوناخلوف التْأمني لغة من أمن، واألمن ضد

ة الالنفس وزوال اخلوف، واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر، وجيعل األمان اترة امسا للح ةطمأنين

 3ات.أتمين وهو جيمع على .2"ناا يؤمن عليه اإِلنسون عليها اإِلنسان يف األمن، واترة امسا ملاليت يك

أمنا، إذا وثق وركن إليه فهو آمن، وأمنه أتمينا، إذا جعله يف األمن، وفرس  يؤمن: من مادة أمن فالتأمني

           أمني القوي، وانقة أمون قوية مأمون فتورها، واستأمن احلريب استجار وطلب األمان، وبيت آمن ذو أمن، 

يقال أمن على ماله عند فالن أتمينا، أي: جعله يف  "املنجد" ويف  4"َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًنا "تعاىلقال 

 .     ضمانه

                                                           
13، ص:2006، اإلسكندریة، الحدیث، المكتب الجامعي أنواعهو  التأمین مشروعیةمحمد شحاتة، -

1
 

2
)الطبعة  المفردات في غريب القرآن (.1985د الكيالني )؛ تحقيق محمد سيدغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محماالر-

 .25 : دار المعرفة. صفحةلُبنان - بيروت األولى(.
 .تأمين في معجم المعاني الجامعالقاموس المعاني: معنى -3

36 . صفحةم 2001 -هـ  1421إصدار : سنة  -المجلد الرابع  السعودیة العربیة بالمملكة كبار العلماء هیئة أبحاث-
4
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=364&PageNo=1&BookID=1
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 1التأمني يعين الضمان و القدرة على درء املخاطر.

 ـ تعريف الفقه:2

 التأمني إىل أن تلفت فيما بينها. ويرجع ذلك بصفة أساسيةة للتأمني واختعددت التعريفات الفقهي

ينطوي على جانبني، اجلانب األول قانوين، واآلخر فين. فمن الفقهاء من ركز على اجلانب األول مربزا 

 ز على اجلانب الفين للتأمني على حساب جانبه، أي عقد التأمني، ومنهم من ركةأداة التأمني القانوني

ق للتأمني جيب أن يتعرض جلانبيه القانوين ريف الدقيالتع أنقهاء إىل القانوين.  فيما يذهب مجهور الف

 ا.والفين، وإال كان تعريفا انقص

 :يف الرأي حول املوضوع احتاد تعريف التأمني دون لقد تناول بعض الفقهاء الفرنسيني

اه شخص يسمى املؤمن قتضيتعهد مب عقد"ه التأمني أبن پالنيول فرديناندف الفقيه الفرنسي مارسيل عر 

األخري، مقابل مبلٍغ من هلا هذا  يتعرض ةيسمى املؤمن له عن خسارة احتمالي أن يعوض شخصا آخر

 2."نالنقود هو القسط الذي يقوم املؤمن له بدفعه إىل املؤم

ن لتبادل مع شخص آخر ويسمى املؤمن ابيلتزم مبقتضاه شخص ويسمى املؤم عقد"أبنه  سوميانوعرفه  

بل مبلغ معني من املال يدفعه نتيجة حدوث خطر معني مقا له، أبن يقدم هلذا األخري اخلسارة احملتملة

 ."ن ليضيفه إىل رصيد االشرتاك املخصص لتعويض األخطاراملؤمن له إىل املؤم

                                                           
1

 ،    1998الوي للنشر، عمان،لتطبيق، الطبعة األولى، دار مجداارة أعمال التأمين بين النظرية ومحمد جودت ناصر، إد-

 .15ص 
1111 

2
  بيروت .اإليجار، دراسة مقارنة -التأمين )الضمان(  -العقود المسماة: البيع  (.2007محمد حسن ) قاسم  -

 .457 - 455 قوقية. صفحة: منشورات الحلبي الحلُبنان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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أن التأمني عملية يتم فيها منح تعهد من املؤمن لصاحل املؤمن له لصاحل الغري  اعتربفقد  هيمارأما األستاذ 

على عاتقه عددا من املخاطر و تتم املقاصة بني الطرفني  أيخذأنه يف حال حنقق خطر معني من املؤمن 

 وفقا لقانون اإلحصاء.

 1أما الفقهاء العرب فقد انقسموا يف تعريفهم إىل فريقني:

 الفريق األول: 

ويبدو أنه متأثر ابلفقه الفرنسي والذي يعرف التأمني أبنه عقد أيخذ فيه املؤمِّن على عاتقه طائفة     

معينة من األخطار حمتملة الوقوع يرغب املؤمَّن له أن ال يتحملها منفردا مقابل أن يدفع هذا األخري 

 قسطا أو اشرتاكا حمددا.

 الفريق الثاين: 

عملية فنية تزاوهلا هيئات منظمة مهامها مجع أكرب عدد ممكن من املخاطر ويعرف التأمني أبنه      

املتشاهبة، ويتحمل املؤمِّن عن طريق املقاصة أعباء هذه املخاطر وفقا لقوانني اإلحصاء، وبذلك يتحصل 

 املؤمَّن له أو من يعينه يف حالة حتقق اخلطر على تعويض مايل.

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل التأمني :"عقود التأمني"يف كتابه ويقول األستاذ مجال احلكيم 

املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال، أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مايل 

آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني ابلعقد، وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة مالية يؤديها 

املؤمن له للمؤمن، ويتحمل مبقتضاه املؤمن تبعة جمموعة من املخاطر إبجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني 

 2.اإلحصاء

                                                           
، 2010لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، ، مدخل جدیدي معراج-1

 .10ص

.36 . صفحةم 2001 -هـ  1421إصدار: سنة  -المجلد الرابع  السعودیة العربیة بالمملكة العلماء كبار هیئة أبحاث- 2
 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=364&PageNo=1&BookID=1
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 تعريف التشريع: -3

للتأمني ذلك التعريف الذي وضعه املشرعون يف دولة ما، لذا فهو قد خيتلف  ابلتعريف التشريعي يقصد  

 ة:التعريفات لتشريعيومن  .اشكال بني دولة وُأخرى، دون أن خيتلف جوهر 

عقد يلتزم املؤمن " ه:من التقنني املدين املصري أبن 747ة ه املادفت: عر تعريف القانون املصري     

من املال أو إيرادا مرتبا ا له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغمبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن 

 ةلعقد، وذلك يف نظري قسط أو أيدث أو حتقق اخلطر املبني اباآخر يف حالة وقوِع احل أو أِي عوٍض مايلٍ 

 1ن".ا املؤمن له للمؤمُأخرى يؤديه ةدفعة مالي

عقد مبقتضاه ": ود الضمان أبنهقمن قانون املوجبات والع 950: عرفت املادة بناينتعريف القانون الل     

يلتزم شخص )يقال له الضامن( بعض املوجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص املضمون أو أبمواله، 

 2."ةمقابل دفِع بدل يسمى القسط أو الفريض

 نعقد يلزم املؤم" :السوري التأمني أبنهنون املدين من القا 713ة : عرفت املادتعريف القانون السوري    

 3."نها املؤمن له للمؤمِ يؤدمبقتضاه وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى ي

ؤمن عقد يلتزم امل": ملدين الكوييت التأمني أبنهمن القانون ا 773ة : عرفت املادتعريف القانون الكوييت    

مبلغا من املال أو إيراد مرتبا أو أي عوٍض مايل آخر يف حالة مبقتضاه أن يَؤدي إىل املؤمن له أو املستفيد 

 ."نلعقد وذلك يف نظري مقابل نقدي يؤديه املؤمن له للمؤموقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني اب

                                                           
1

: لبنان - بیروت .اإلیجار، دراسة مقارنة -التأمین )الضمان(  -العقود المسماة: البیع  (.2007محمد حسن ) قاسم، -

 .464 - 463 منشورات الحلبي الحقوقیة. صفحة
2-

إعداد: د. نادر عبد العزیز شافي،  ؛ عقد التأمین )الضمان( وأبرز أحكامه ومشاكله.340العدد  -موقع الجیش اللُبناني: مجلة الجیش  
 باالستئنافُمحاٍم 

بقلم زياد الخطيب، معاون المدير العام،  ة: خصائص عقد التأمين.المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الجمهورية العربية السوري-3

 .ةؤون القانونيدير الشوم

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?36955#.VHpRmzGsW8A
http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=57
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عقد يلتزم بِه ": من القانون املدين األردين التأمني ابنه 920: عرفت املادة تعريف القانون األُردين    

يؤدي إىل املؤمن له، أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا مرتبا املؤمن أن 

أو أِي عوٍض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث املؤمن ضده، أو حتقق اخلطر املبني ابلعقد وذلك مقابل 

  ."اط دورية يؤديها املؤمن له إىل املؤمنسمبلغ حمدد أو أق

عقد يلتزم ": أمني اإليراين نظام التأمني أبنهة األوىل من قانون الت: عرفت املادالقانون اإليراينتعريف     

حمددة عند وقوع  غالر أو يدفع له مبخن يعوض اخلسائر الالحقة ابلطرف اآلأب فيه أحد الطرفني

مللتزم "املؤمن" وطرف ا و يدعى اداث وذلك إزاء دفع املبلغ أو املبالغ اليت يدفعها الطرف اآلخر. هذاألح

 عيدعى ما يؤمن "موضو " و ذي يدفعه مؤمن للمؤمن "قيمة التأمنيغ الااللتزام "مؤمن" كما يدعى املبل

 1."التأمني

ن املدين اجلزائري التأمني أبنه: "عقد يلزم من القانو  619ة : عرفت املادتعريف القانون اجلزائري    

أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله أو إيرادا مرتبا أو أي من له، ؤ املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل امل

املبني ابلعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة  ايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطرم عوض

 2ن".يؤديها املؤمن له للمؤمى مالية أخر 

 تعريف االقتصاد: -4

التنظيم واإلدارة وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية : " أبنه عمل من أعمال كنايتيعرفه االقتصادي 

من احلاالت املتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد إىل حد مرغوب فيه، فالتأمني ما هو إال تصوير ملبدأ 

 استبعاد عدم التأكد وذلك ابلتعاون يف جمموعات من احلاالت بدال من التعاون يف حاالت مفردة ".

                                                           
1

 .ة: قانون التأمينشركة التأمين الرئيسيَة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانيَ   -
 

من القانون المدني الجزائري. 619المادة-
2
 

http://www.centinsur.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=3&sub=0&PageId=345&codeV=1&tempname=arabic
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:" التأمني نظام يصمم للتقليل من ظاهرة التأكد املوجودة  عبد هللا سالمة سالمةكما يعرفه الدكتور 

لدى املؤمَّن له وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إىل املؤمِّن والذي يتعهد بتعويض املؤمَّن له عن  

 1كل أو جزء من اخلسارة املالية اليت يتكبدها".

ة التأمني إىل املؤمَّن له ، وهذه اخلدمة تنحصر يف وبشكل عام التأمني هو عبارة عن خدمة تقدمها شرك

تغطية اخلطر املادي املعرض له مقابل أن يدفع مبلغا معينا إىل شركة التأمني اليت تتعهد له بسداد القيمة 

املادية للخطر املغطى، أي أن الشركة تكون مستعدة لسداد مبلغ التأمني يف أي وقت خالل فرتة التأمني، 

 2لتعويض.وهو ما يعرف اب

 .و تقسيماته أمهية التأمني :املطلب الثاين

 امهية التأمني. أوال:

 تكمن أمهية التأمني يف الوظائف اليت يؤديها واليت نذكر منها:        

 التأمني حيقق األمان: -1

يعترب األمان الذي حيققه التأمني من أهم وظائف التأمني للفرد واجلماعة على حد سواء، حيث يستوي 

ذلك التأمني ضد األضرار مع التأمني على األشخاص. ففي التأمني من األضرار جند أن الشخص  يف

سرقة وكما حيقق أتمني األشخاص األمان والطمأنينة يف  يؤمِّن نفسه مما يقع من خماطر كحريق أو

تنعكس آاثر النفوس، فسالمة األبدان واألرواح من األمور اليت تبقي اإلنسان على الدوام يف طمأنينة، و 

األمان الذي يتحقق للفرد على اجلماعة اليت يعيش فيها، فالبد من أن تكون متماسكة وابلتايل عجلة 

                                               تاج سوف تدور ابنتظام واستمرا ر.اإلن

                                                           
.42، ص1998، الخطر والتأمین، مكتبة النھضة العربیة، سالمة عبد هللا سالمة -

1
 

2
 .308، ص2007عبد اإلله نعمة جعفر، النظم المحاسبیة في البنوك و شركات التأمین، دار الناهج للنشر والتوزیع، األردن، -
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 التأمني عامل من عوامل الوقاية: -2

يل من احلوادث قدر اإلمكان، لذلك فإنه ميثل عامال من التأمني يعمل على جتنيب املخاطر، والتقل

عوامل الوقاية يف اجملتمع، وذلك من خالل قيام شركات التأمني بدراسة أسباب وقوع املخاطر املختلفة  

كاحلرائق وإصاابت العمل وحوادث املرور والعمل على جتنبها واختاذ ما يلزم من الوسائل واالحتياطات 

 1لتقليل فرص وقوعها،

وهي تستعني يف ذلك ابخلرباء واملختصني الذين يتولون البحث والدراسة وإرسال النشرات واإلعالانت 

 اخلاصة ابلوقاية.                                                

 التأمني يعمل على تكوين رؤوس األموال: -3

األقساط اليت يدفعها املؤمَّن هلم حيث يلعب التأمني دورا هاما يف جتميع رؤوس األموال، وذلك عن طريق 

يتم جتميع رؤوس أموال ضخمة، وتستخدم كأحد عوامل اإلنتاج، األمر الذي جيعل لشركات التأمني دورا 

 هاما وحيواي يف جمال اإلنتاج القومي.

 التأمني وسيلة هامة من وسائل تنشيط االئتمان: -4

سواء ابلنسبة للمؤمَّن له أو ابلنسبة للدولة. فبالنسبة يعترب التأمني وسيلة من وسائل تنشيط االئتمان، 

للمؤمَّن له فالتأمني ميكنه من احلصول على ما حيتاج إليه من ائتمان بوسائل متعددة من أمهها مساعدته 

على تقوية املركز املايل وتسيري عملية احلصول على االئتمان نظرا ألنه يدعم الضمان الذي يقدمه املؤمَّن 

يه، أما ابلنسبة للدولة فإن التأمني ميكنها من احلصول على القروض اليت حتتاج إليها وذلك عن له لدائن

طريق رؤوس األموال اجملمعة لدى شركات التأمني واليت توظفها يف السندات العامة اليت تصدرها الدولة، 

 زدهار االقتصاد القومي.مما يساهم يف استثمارات املشروعات العامة وابلتايل تنشيط االئتمان العام و ا
                                                           

-
1

 .253، ص 2007والتوزیع، عمان، محمد جمال الھاللي وعبد الرزاق قاسم شحاذة، محاسبة المؤسسات المالیة، دار المناهج للنشر 
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 التأمني يعمل على حتسني ميزان املدفوعات: -5

يظهر دور التأمني يف حتسني ميزان املدفوعات من خالل املبالغ اليت حتصل عليها شركات التأمني من 

عمالت صعبة مقابل اخلدمات التأمينية اليت تقدمها لألجانب أومن عائد استثماراهتا يف البالد األجنبية 

ئد إعادة التأمني اليت تباشرها، وكلما زادت هذه العمليات، حتقق فائض يف ميزان املدفوعات أو على وعا

 1األقل ميكن جتنب العجز فيه.

 مكافحة التضخم: -6

عند قيام شركات التأمني بتحصيل األقساط من مجهور املؤمَّن هلم هذا يعين امتصاص السيولة من أيدي 

يف األموال املتداولة وابلتايل ختفيض ميوهلم االستهالكية وتقوم شركات الناس مما يؤدي إىل اخنفاض 

 2لتأمني ابستثمار هذه األموال يف مشاريع تنموية وإنتاجية.ا

                                                                وعموما ميكن تلخيص أهم مزااي التأمني فيما يلي: 

                                                              التأمني وسيلة للتكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع. -

                  التأمني وسيلة للقضاء على البطالة من خالل توفري مناصب الشغل.                            -

                                                                            وسيلة لتوفري االستقرار االجتماعي.  -

يعمل التأمني على زايدة اإلنتاج.                                                                                   -

 3.واالستثمارسيلة من وسائل االدخار يعد أهم و  -

 

 
                                                           

1
 .256محمد جمال علي الھاللي وعبد الرزاق قاسم شحاذة، مرجع سبق ذكره، ص

2
، 2007أسامة عزمي سالم و شقیري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمین، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان ،الطبعة األولى، -

 . 93ص
3

 . 93س المرجع، صنفأسامة عزمي سالم و شقیري نوري موسى،  -
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 .اثنيا: تقسيمات التأمني

 :يما يللقد وردت عدة تقسيمات للتأمني أمهها       

 يقسم التأمني من حيث الغرض إىل ثالثة أقسام رئيسية: التقسيم من حيث الغرض: -1

 التأمني االجتماعي: -أ

حتقيق نوع من العدالة االجتماعية وليس حتقيق اهلدف األساسي من وراء هذا النوع من التأمني هو 

نهم من إصاابت العمل ومن  الربح، إذ يقصد هبذا النوع من التأمينات ذلك الذي ينظم العمال ويؤمِّ

املرض والعجز والشيخوخة. ويساهم فيه إىل جانب العمال أصحاب العمل والدولة ذاهتا وتتوىل الدولة 

 ون إجباراي.تنظيمه وإدارة شؤونه وغالبا ما يك

 التأمني التجاري: -ب

ويسمى أيضا ابلتأمني اخلاص، إذ تقوم به مؤسسات متخصصة هبدف حتقيق الربح من خالل تقدمي 

خدمات خمتلفة مقابل أقساط يدفعها األشخاص املؤمَّن هلم هبدف تغطية األخطار املؤمن عليها. ومن 

 خصية واملمتلكات.ات، احلوادث الشأمثلة ذلك التأمني على احلرائق والسرق

 التأمني التعاوين: -ج

تقوم هبذا النوع من التأمني بعض اجلمعيات التعاونية اليت يكون هدفها التأمني أو أغراض أخرى هبدف 

 1خدمة أعضائها وليس لتحقيق األرابح.

 أي على أساس الشيء املؤمَّن عليه وينقسم إىل: التقسيم من حيث املوضوع: -2

 األشخاص:التأمني على  -أ
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وهو يشمل التأمني ضد األخطار اليت يتعرض هلا الشخص مباشرة يف حياته أو صحته ويدخل يف نطاق 

هذه اجملموعة التأمني على احلياة، التأمني على املعاش التقاعدي، التأمني الشخصي من احلوادث 

 اجلسمية، أتمينات البطالة والشيخوخة.

 التأمني على املمتلكات: -ب

الذي ال يتعلق ابلشخص املؤمَّن له، بل مباله وممتلكاته، فيؤمِّن نفسه من األضرار أو األخطار  هو التأمني

 أو عمليات سرقة...إخل. ئق أو كوارث طبيعية مثالاليت قد تصيب ممتلكاته جراء حرا

 التأمني على املسؤولية املدنية: -ج

ؤوال عنها شخص آخر، مثال أتمني تشمل التأمني على األخطار اليت قد تصيب شخصا معينا يكون مس

 املسؤولية املدنية ألصحاب السيارات والسفن والطائرات وأتمني العمل...إخل.

 ويصنف إىل: التقسيم من حيث إمكانية حتديد اخلسائر والتعويض الالزم: ـ-3

 التأمني النقدي: -أ

حتققها نتيجة وقوع اخلطر،   ففي هذا النوع من التأمني يكون من الصعب تقدير اخلسائر املالية املمكن

كما هو احلال يف التأمني على احلياة أين يكون من الصعب حتديد مبلغ الوفاة مقابل أقساط معينة 

 يدفعها املؤمَّن له.

 أتمينات اخلسارة: -ب

وهنا ميكن حتديد اخلسائر احملققة وذلك ابخلضوع ملتغريات قابلة للقياس الكمي، األمر الذي يسمح 

 1احلوادث. التعويض الالزم، ومن أمثلة ذلك التأمني على احلرائق أو بتحديد مبلغ
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ويسمى أيضا التقسيم على أساس عقد التأمني، ووفقا هلذا املعيار التقسيم من حيث قوة التطبيق:  -4

 يصنف التأمني إىل:

 التأمني االختياري: -أ

عليه األشخاص من تلقاء أنفسهم ويطلق عليه أيضا اسم التأمني اخلاص، وهو ذلك التأمني الذي يقبل 

خلدمة مصلحة من مصاحلهم دون أن تلزمهم الدولة بذلك، إذ تتدخل هذه األخرية بوضع القواعد اليت 

 حتكم العالقة بني املؤمِّن واملؤمَّن له.

 التأمني اإلجباري: -ب

على حوادث املرور، وهو ذلك التأمني الذي يقبل عليه األشخاص إبلزام من الدولة دون اختيار، فالتأمني 

.                                                                                                                     2003والتأمني ضد أخطار الكوارث الطبيعية الذي أصبح إجباراي يف اجلزائر منذ سنة 

 صنف التأمني وفق هذا التقسيم إىل: وي  التقسيم من حيث األخطار املؤمَّن منها: -5

 التأمني البحري: -أ

هو عقد يلتزم مبقتضاه املؤمِّن بتعويض املؤمَّن له عن ضرر انشئ عن خطر حبري مقابل قسط معني، كأن 

 يتحقق اخلطر جراء غرق أو تصادم أو حجز...إخل.

 التأمني اجلوي: -ب

ويقصد به التأمني ضد ما يصيب املراكب اجلوية كالطائرات واملناضد من حوادث أثناء رحالهتا من حتطم 

 أو احرتاق...إخل، وكذلك التأمني عن األضرار اليت تصيب املسافرين ومالحي الطريان.
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   التأمني الربي: -ج

نت هذه األموال للمؤمَّن له ويقصد به التأمني ضد ما يصيب األشخاص يف أجسامهم وأمواهلم سواء كا

أو لغريه، ووصف التأمني الربي لتمييزه عن التأمني البحري فقط. فمثال شخص مؤمِّن على حياته قبل 

 1سفره وخالل سفره ابلباخرة غرق ومات، فإنه تطبق عليه قواعد التأمني الذي يعترب من التأمني الربي.

 .املطلب الثالث: موقف الفقه اإلسالمي من التأمني

 ميكن تصنيف اآلراء اليت قيلت يف حترمي التأمني وحتليله إىل ثالث فئات:

 .حترمي فكرة التأمني :الفئة األوىل

تنظر هذه الفئة للتأمني من زاويته التعاقدية، أي يف العالقة بني املؤمِّن واملؤمَّن له، دون النظر إىل العالقة 

يظهر املؤمِّن كوسيط فيما بينهم ينظم تعاوهنم على جماوزة آاثر ما بني املؤمِّن وجمموع املؤمَّن هلم، حيث 

اخلطر الذي يلحق هبم أو أبحدهم، وابلفعل إذا نُِظر إىل عقد التأمني من جهة العالقة ما بني املؤمِّن 

واملؤمَّن له ابلذات، مل يعد عقد التأمني إال أن يكون عقد مقامرة أو رهان ويكون ابلتايل غري مشروع ال 

 الفقه اإلسالمي فقط وبل ويف مجيع القوانني اليت حترم املقامرة والرهان. يف

 وسند هذه الفئة يف التحرمي هو أن:

عقد التأمني ال يشبه أاي من العقود املعروفة يف الفقه اإلسالمي فهو عقد مستحدث، ولذلك يكون  -

اإلسالم ال جييز إحداث عقود غري جائز ألن العقود اجلائزة وردت يف اإلسالم على سبيل احلصر وأن 

 جديدة ألنه جاء كامال.

التأمني حيمل معىن القمار احملرم شرعا، فضمان األموال يف الشرع هو واحد من ثالثة وإمنا أن يكون  -

 بطريق الكفالة أو ابلتعدي أو ابإلتالف.
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ولذا كان من العقود عقد التأمني من عقود الغرر: فعنصر املخاطرة من صميم الشروط اليت يقوم عليها  -

االحتمالية اليت ال يعرف حملها عند التعاقد يف حني أن جممل العقد جيب أن يكون معلوما وأال يكون يف 

وجوده غرر حىت يكون العقد جائزا شرعا، ففي عقد التأمني يكون مقابل القسط الذي يدفعه املؤمَّن له 

ن منه فاملؤمِّن ال يدفع للمؤمَّن له شيئا ومن مث يكون ليس مؤكدا احلصول عليه فإذا مل يتحقق اخلطر املؤمَّ 

الرابح هو املؤمِّن وحده، فإن وقع اخلطر دفع املؤمِّن ما يعوض املؤمَّن له عن الضرر الذي أصابه يف حدود 

القيمة املؤمَّن هبا واليت تزيد كثريا عن قيمة القسط ومن مث يكون هو الرابح، وعليه فإن حتديد أي من 

يكون راحبا هو مسألة صدفة، ويف كال احلالتني ال جيوز ألحدمها أن أيكل ماال ابلباطل دون  الطرفني

                                                                                      1مقابل.

 .حتليل بعض أنواع التأمني وحترمي البعض اآلخر :الفئة الثانية

التأمني املختلفة فأبيح بعضها وحرم بعضها اآلخر، فالتأمني يتخذ من حيث الشكل يفرق هنا بني أنواع 

 صفة التأمني التعاوين أو التباديل أما التأمني مقابل قسط حمدد اثبت فيقال له التأمني التجاري.

توزيع فالتأمني التعاوين ال يقصد منه حتقيق الربح وإمنا يقصد منه التعاون اخلالص على جتزئة األضرار و 

املخاطر اليت قد تلحق أي شريك من الشركاء وختفيف عبء املصيبة من اخلسارة اليت حلقت به دون 

هذا النوع من التأمني هو تعاون حممود، فهو  النظر إىل مكسب مادي، فهو أشبه ابجلمعيات التعاونية. 

املخاطر اليت قد تلحق هبم أو تعاون على الرب والتقوى، يرب به املتعاونون بعضهم بعضا ويتقون به شر 

"مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم   أبحدهم، وهو تطبيق حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:

كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى"، وهذا النوع من 

 التأمني جائزا شرعا لنبل الغاايت اليت يهدف إليها.
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أما التأمني التجاري فقد رفضه بعض الفقهاء وأجازه البعض اآلخر، كما اختلفوا فيما بني التأمني على 

األموال والتأمني على األشخاص، فأجازوا األول دون الثاين، وكذا احلال فيما يتعلق ابلتأمني من املسؤولية 

 والتأمني على احلياة.

 القرار التايل: 25/09/1985مة املؤمتر اإلسالمي بتاريخ وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظ

إن عقد التأمني التجاري ذو األقساط الثابتة اليت تتعامل به شركات التأمني التجاري فيه غرر كبري  -

 مفسد للعقد، لذلك فهو حرام شرعا.

م على أساس التربع إن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعاون اإلسالمي هو عقد أتمني التعاون القائ -

 والتعاون، وكذلك احلال ابلنسبة لعقد إعادة التأمني القائم على نفس الشروط.

  مشروعية فكرة التأمني إطالقا. :الفئة الثالثة

ترى هذه الفئة أن التأمني جبميع أنواعه مباح، وذلك دون متييز بني نوع وآخر شرط أن خيلو من الراب، 

أنه يقوم على التعاون فهو يرعى مصاحل هامة للفرد واجملتمع، فحيث توجد  وتنظر هذه الفئة للتأمني على

   1املصلحة فثمة وجه هللا كما أن األصل يف العقود هو اإلابحة

كما قرر ذلك املذهب احلنبلي وخصوصا رأي ابن تيمية ومادام العقد ليس به ما هو ممنوع شرعا ابلنص 

 فيعترب عقدا مباحا حبكم الشرع ألنه ليس ةمة ما يدل على فهو عقد مباح. ويطبق هذا على عقد التأمني

 منعه.

ومن أنصار هذا الرأي القائل مبشروعية التأمني إطالقا استنادا لعدم وجود نص يف القرآن والسنة حيرمه 

وألنه عقد مل يكن معروفا يف اإلسالم من قبل وألن األصل يف األشياء هو اإلابحة، األستاذ مصطفى 

ل يف العقود هو اإلابحة الزرقا الذي أفاض يف الرد على حجج القائلني بتحرمي التأمني، وحجته أن األص
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والشريعة مل توجب حصر الناس يف العقود املعروفة قبال كما أهنا ال متنعهم من أي عقد جديد تدعوهم 

 1احلاجة الزمنية إليه إذا كان غري خمالف لنظام التعاقد الشرعي.
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 عقد التأمني. املبحث الثاين:

 متهيد:

إن النشاط التأميين يف خمتلف أشكاله وأنواعه وصوره املتعددة والذي متارسه شركات التأمني املختلفة    

 خيضع ملتطلبات قانونية حمددة تتجلى يف عقد التأمني.
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 .و عناصره تعريف عقد التأمني: املطلب األول

 تعريف عقد التأمني: 

عبارة  (عقد التأمني أبنه4)عرف جملس معايري احملاسبة الدويل يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية      

عن العقد الذي يقبل مبوجبه أحد األطراف)شركة التأمني( خبطر أتميين اتم من طرف آخر)حامل الوثيقة( 

على تعويض حامل الوثيقة عند حتقـق حـدث مستقبلي غري مؤكد الوقوع)احلدث املؤمن منه( و  ابالتفاق

 الذي يؤثر بشكل سليب على حامـل الوثيقة.

 عناصره:

عدة عناصر أساسية يعتمد عليها الكيان التعاقدي، إذا ما توافرت و  حتتوي علىالتأمينية  العملية    

 :اجتمعت معا ال نكون أمام حالة أتمني و تتمثل هذه األركان يف

 :التعاقد طرفا -1

الشخص الذي يستحق مبلغ  ومها املؤمن و املؤمن له و أحياان يكون طرف اثلث يسمى ابملستفيد و هو

 عند حتقق اخلطر.التأمني 

 املؤمن له أو املستفيد: -أ

املؤمن له هو الشخص الذي يعطي تكلفة التأمني، حيث يلتزم بدفع األقساط ، كما من حقه احلصول 

على مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر، كما يبدو أن املؤمن له هو املستفيد، إال أن هذه ليست القاعدة 

فاملؤمن له هو من يربم عقد التأمني،  ال يكون األمر على هذا النحوالعامة، ففي التأمني على احلياة قد 

 1أسرته أو العاملني لديه. أما املستفيد فقد يكون املؤمن له أو أكثر من أفراد

                                                           
 ،2009، مصرالعصریةبورصات المكتبة -التأمینمنشآت -بنوك–عبد الفتاح المغربي، ادارة المنشآت المتخصصة الحمیدعبد - 

243ص: -
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 املؤمن: -ب

اآلخر للحادث،  وهو الطرف الذي أيخذ التعويض على عاتقه عند وقوع احلدث أي تعرض الطرف

خيتلف تبعا الختالف الدول و أنظمتها، ففي الدول االشرتاكية فإن الدولة واملؤمن الذي يزاول التأمني 

هي اليت تباشر أعمال التأمني بنفسها، أما الدول الرأمسالية فهي تقوم بتوزيع عمليات التأمني على خمتلف 

اهليئات و الشركات والوكاالت، وغالبا ما جتري عمليات التأمني عن طريق وسطاء "مساسرة" و ذلك 

وقد حيدث أن يتفاوض املتعاقد يف إبرام عقد التأمني مع املؤمن الذي خيتاره  ابل عمولة حيصلون عليها،مق

 1مباشرة.

 :الفرتة الزمنية للتأمني -2

عادة ما تفصح وثيقة التأمني عن الفرتة لبدا سرايهنا و انتهائها، و اليت من خالهلا يصبح للمستفيد أو 

املمتلكات عادة ما يعطى التأمني  التعويض أو مبلغ التأمني، ففي أتمنياملؤمن له احلق يف احلصول على 

سنة كاملة، أما التأمني على احلياة فقد تكون املدة أكثر من عشر سنوات و العكس يف حالة التأمني 

على بضائع منقولة فالفرتة هنا تكون قصرية خاصة يف حالة نقل البضائع تكون املدة ألايم قليلة آو 

 2ساعات.

 اخلطر املؤمَّن منه: -3

يكون  وهو ذلك احلادث االحتمايل املستقبلي، أي ذلك احلادث الذي قد يقع أو ال يقع، دون أن

وقوعه متوقفا على إرادة أحد املتعاقدين، وحىت يكون اخلطر قابال للتأمني البد أن تتوفر فيه الشروط 

 :التالية

                                                           
.19، ص 1996بیروت، التوزیعو القانون، دار األشواق للنشر و  الشریعةفي  التأمین، علیانشوكت محمد -

1
 

. 244: عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص الحمیدعبد -
2
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 احلدوث.أن يكون اخلطر غري مؤكد الوقوع وغري مستحيل  -

                                                              أن يكون اخلطر غري حمقق الوقوع يف اتريخ التأمني، مثال ال ميكن التأمني على مصنع احرتق فعال.                                     -

وإحصاءات ميكن افر بياانت ب أن تتو أن يكون يف اإلمكان حساب احتمال وقوع اخلطر، حيث جي -

 على أساسها قياس احتمال وقوع اخلطر.

 أن يكون اخلطر منتظم الوقوع، ومألوف جلميع املؤّمن هلم وليس ملؤمَّن له بعينه. -

إىل كارثة النسبة  أن يكون اخلطر متفرقا ومتشتتا على نطاق واسع )زمنيا ومكانيا( حىت ال يؤدي حتققه -

                                                                        (. للمؤمِّن )شركة التأمني

                         أن ال يتعلق وقوع اخلطر إبرادة أحد املتعاقدين، كمن يؤمن منزله من احلريق ويقوم إبحراقه بنفسه.                                   - 

 يكون اخلطر مشروعا فال جيوز التأمني من خطر مصادرة املخدرات واملمنوعات. أن -

 :القسط أو مقابل التأمني-4

هو املقابل املايل الذي يلتزم املؤمن له بدفعه لتغطية اخلطر الذي أيخذه املؤمن على عاتقه والقسط مرتبط 

من تغطية اخلطر الذي قد يتعرض ابخلطر فهو ةمن له، ذلك أن املؤمن يتمسك بقيمة القسط كي يتمكن 

 مع اخلطر وفقا لقوانني اإلحصاء. املؤمن له، لذلك يعتمد على مبدأ يتناسب القسط

 :مبلغ التأمني-5

عدم إثراء املؤمن له أو  يعترب التعويض من املبادئ اليت تقوم عليها عملية التأمني، لذلك فإن مضموهنا هو

به اخلطر مبلغ يفوق اخلسارة الفعلية أو  ينبغي تعويض من أحلقاملستفيد على حساب التأمني، و هلذا ال 

ذلك الضرر مبلغ التأمني املتفق عليه عند التعاقد يف وثيقة  الضرر املادي ويدفع هذا التعويض إلصالح
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بـقيمة  يطلق على مبلغ التأمني عدة تسميات و ذلك ابختالف نوع و حمل التأمني، فيسمى التأمني

 التأمني، أداة التأمني. 

التأمني(بدفعه إىل املؤمن له أو  مبلغ يتعهد به املؤمن )شركة أما املفهوم العام ملبلغ التأمني فهو عبارة عن

 إىل املستفيد عند حتقق اخلطر املؤمن ضده.

 خصائص عقد التامني و االلتزامات املتولدة عنه. املطلب الثاين:

 خصائصه.:أوال

التأمني بعدة مسات و إن كانت مشرتكة مع عقود أخرى، فإنه ينفرد خبصائص معينة تتمثل  يتميز عقد

 عقد رضائي؛ عقد ملزم للجانبني ؛ عقد احتمايل؛ عقد معاوضة؛ عقد زمين؛ عقد اذعان. :يف

 :عقد رضائي-أ

 هو العقد الذي إذا اتفق الطرفني يتم انعقاده و الذي يكون فيه اإلجياب و القبول، من 

صائصه أنه شديد التعقيد و معظمه طويل األجل، بعضـه يتعـدى أثـره إلـى الغيـر)املستفيد(  و لذلك خ

إلثبات العقد و تشرتط القوانني  عقد التامني جيب أن يكون مثبتا و تعترب وثيقة التأمني هـي الوسـيلة

كما أن عقود التأمني تتم بدفع   شكال خاصا لعقد التأمني كأن يكـون موقعـا مـن قبـل )املؤمن و املؤمن له(

 1القسط فال يكفي التوقيع فقط.

 :عقد ملزم للجانبني -ب

عند وقوعه و لعل  معىن ذلك أن املؤمن له ملزم بسداد األقساط و شركة التأمني ملزمة بتغطية اخلطر

حياته و يف أوضح مثال على ذلك أن يف عقد التأمني على احلياة يقوم املؤمن له بدفع قيمة القسط طوال 

 الوفاة هو خطر مؤكد. املقابل تدفع شركة التأمني مبلغ العقد حني وفاته و ذلك أن خطر
                                                           

.123.ص 2009التوزیع، عمان،العلمیة للنشر و  ، الیازوريالتأمینالسیفو، ادارة الخطر و  عید احمد ابو بكر، ولیداسماعیل-
1
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القسط لكن شركة  أما يف حالة إذا كان اخلطر غري مؤكد مثل التأمني على مصنع فإن املؤمن له يدفع

ه احلالة فإن العقد ملزم التأمني ال تلتزم بدفع مبلغ العقد إال إذا حتقق اخلطر املؤمن منه و لذلك يف هذ

أبحد الطرفني و هو املتعاقد ابلتأمني، يف الواقـع أن عقـد التأمني هو من العقود االحتمالية و ذلك أن 

تنفيذ التزام الطرفني أو كالمها يكـون معلقـا بشرط، يف نفس الوقت يكون ملزما ابلطرفني ألن االلتزامني 

 1ينشأن منـذ وقـت إبـرام العقد.

 :احتمايل عقد -ج

كال املتعاقدين حيث  يندرج عقد التأمني ضمن عقود الغرر، حيث أنه ال ميكن معرفة التزامات أو حقوق

 خطورهتا. أن معرفة احلقوق أو االلتزامات يكون بعد وقوع الكارثة و درجة

حية االقتصادية والنا يعترب عقد التأمني عقدا احتماليا من الناحية القانونية فقط ، لكن من الناحية الفنية

عقود من املستأمنني و الذين  ال يعترب احتماليا و ذلك ألن املؤمن ال أيخذ عقدا واحدا بل جيمع عدة

على أساس إحصائي دقيق تكفي لتغطية  يتعرضون خلطر واحد حيث يتقاضى منهم أقساطا حمددة

 2املخاطر اليت قد تقع ألي منهم.

 :عقد معاوضة -د

وسيلة للتعويض فقط ،  ال جيوز له أن جيعل من عقد التأمني مصدر للربح بلمعىن ذلك أن املؤمن له 

    وتكون قيمة التعويض مبا ال يزيد عن قيمة مبعىن أنه إذا حتقق اخلطر يلتزم املؤمن بدفع قيمة التعويض

ية الدقيقة مبعىن آخر يتحدد مفهوم التعويض أبنه القيمة املال اقعة فعال مهما كان مبلغ التأمنياخلسارة الو 

 3عليه كما كان عليه قبل اخلسارة مباشرة. الكافية إلعادة وضع املؤمن

                                                           
.7. ص 2009دراسة تطبیقیة، دار الفكر الجامعي للنشر، اإلسكندریة، التامینعلي محمود بدوي، -

1
 

.99-98 ص ,2000قانون اإلثبات,  منشأة المعارف, محمد حسین منصور-
2
 

.147. ص 2009لنشر، عمان،محمد رفیق المصري، التأمین و إدارة الخطر تطبیقات على التأمینات العامة، زهران ل-
3
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 :عقد زمين-ه

حيث يكون الزمن عنصرا أساسيا يف العقد، حيث يتحمل املؤمن اخلطر خالل مدة حمددة كما يكون 

ال يكون  هذه الصفة أن الفسخ املؤمن له ملتزم بدفع األقساط يف موعدها املتفق عليه، حيث ينجم على

املؤمن له جزء من القسط أي عن املدة الباقية،  أبثر رجعي إذا مت فسخ العقد بعد سراينه حيث يتقاضى

 أما املبلغ الذي مت دفعه من بداية مدة العقد حىت اتريخ الفسخ فال ميكن للمؤمن له اسرتداده.

 :عقد إذعان -و

على الطرف اآلخر إال  من طرف واحد، ومـاإن عقود اإلذعان هي تلك العقود اليت توضع فيها الشروط 

أن يقبل تلك الشروط و إذا مل يتم قبول تلك الشروط ال يتم العقد وقد امجع الفقه أن عقود التأمني مجيعا 

هي عقود إذعان، لذلك ال خيرج عقد التأمني مـن املسؤولية عن دائرة عقود التأمني يف إسباغ هذه الصفة 

 1عليه.

 ه.املتولدة عناثنيا: االلتزامات 

      عقد التأمني هو من العقود امللزمة للجانبني، ينشئ التزامات على كاهل كل من املؤمَّن له واملؤمِّن.      

 2التزامات املؤمَّن له: يلتزم املؤمَّن له بـ: -1

التصريح عند اكتتاب العقد جبميع البياانت والظروف املعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح  -

 للمؤمِّن بتقدير األخطاء اليت يتكفل هبا.

 دفع القسط أو االشرتاك يف الفرتات املتفق عليها. -

                                                           
.124. ص 2010بھاء بھیج شكري، التامین من المسؤولیة في النظریة و التطبیق، دار الثقافة للنشر التوزیع، عمان،-

1
 

2
 .10، ص 2007مبروك حسین، المدونة الجزائریة للتأمینات، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  
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التصريح الدقيق بتغري اخلطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة املؤمَّن له خالل سبعة أايم ابتداءا من  -

 اتريخ إطالعه عليه إال يف احلالة الطارئة أو القاهرة.

 امات اليت اتفق عليها مع املؤمِّن وتلك اليت يفرضها التشريع اجلاري به العمل.احرتام االلتز  -

 التزامات املؤمِّن: يلتزم املؤمِّن بـ: -2

 تعويض اخلسائر واألضرار. -

تقدمي اخلدمة احملددة يف العقد عند حتقق اخلطر املضمون أو عند حلول أجل العقد وال يلتزم املؤمِّن مبا  -

 يفوق ذلك.

أيمر املؤمِّن إبجراء اخلربة عندما تكون ضرورية يف أجل أقصاه سبعة أايم ابتداءا من استالم التصريح  -

 1ابحلادث.

 عقد التأمني و اركانه. املطلب الثالث: مبادئ

 مبادئه. أوال:

خيضع عقد التأمني لعدد من املبادئ القانونية، واليت تشكل األساس يف شرعيته واستمراريته، وهذه    

 املبادئ هي:

 مبدأ املصلحة التأمينية: -1

املصلحة التأمينية هي احلق القانوين للفرد يف التأمني على الشيء موضع التأمني، ويعترب هذا املبدأ من أهم 

 املبادئ الالزمة إلبرام عقد التأمني وهو توافر املصلحة التأمينية من جانب املؤمَّن له يف الشيء املؤمَّن

                                                           
.13-11مبروك حسین، مرجع سبق ذكره، ص  -

1
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 بقائه منفعة تعود عليه ويف فنائه ضررا يلحق به، فمقياس املصلحة التأمينية هي عليه، حيث جيد يف

 1الفائدة أو املنفعة الناشئة عن هذا الشيء.

 مبدأ حسن النية: -2

يقوم مبدأ حسن النية على االعتقاد بصحة البياانت اليت يديل هبا طالب التأمني، وأن شركة التأمني قد  

قبلت التعاقد وهي على يقني أبن طالب التأمني مل خيف عنها أمرا مما يعرفه قصد تضليلها أو قصد محلها 

تعلقة ابلتأمني يعترب غشا من على االعتقاد أبن هذا األمر غري موجود، لذلك فإن إخفاء البياانت امل

جانب طالب التأمني ويؤدي إىل إبطال العقد حىت ولو كان اإلخفاء عن حسن نية ووقع عن طريق 

 السهو أو اخلطأ.

 مبدأ التعويض: -3

ينص هذا املبدأ على أن التعويض للمؤمَّن له يكون بقدر ما حلقه من خسائر عن حتقق اخلطر املؤمَّن  

التأمني إىل التعويض أبكثر من ذلك، حىت ال يؤدي إىل حتقيق ربح من عمليات  ضده، وال هتدف عقود

التأمني، ومعىن ذلك أنه إذا وقع اخلطر املؤمَّن ضده جيب أن يعوض تعويضا كامال بشرط أن ال يتجاوز 

 قيمة التعويض اخلسارة اليت حدثت فعال.

 ـ مبدأ احللول يف احلقوق: 4

ؤمَّن له ضد أخطار معينة حيق له، وتطبيقا ملبدأ التعويض احلصول على ويعين هذا املبدأ أن الشخص امل

تعويض عما حلقه من خسائر نتيجة وقوع اخلطر املؤمَّن ضده، على أن حيّول إىل املؤمِّن )شركة التأمني( 

عن عمد أو إمهال. وذلك بعد حصوله على التعويض  مجيع حقوقه املرتتبة له من تسبب يف وقوع اخلطر

ن احلق يف البضائع املسروقة اليت ميكن العثور عليها.أو قب  ل ذلك مثل: التأمني ضد السرقة يكون للمؤمِّ
                                                           

1
 .314عبد اإلله نعمة جعفر، مرجع سبق ذكره، ص -
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 مبدأ املشاركة يف التأمني: -5

ويعين هذا املبدأ أنه يف حالة وجود عدة عقود أتمني لدى أكثر من مؤمِّن واحد على نفس الشيء، فإنه 

نني على أكثر من قيمة اخلسارة الكاملة اليت حلقت به، ليس للمؤمَّن له احلق أن حيصل من مجيع املؤمِّ 

مثال شخص يؤمِّن على بضاعة معينة لدى أكثر من شركة أتمني، مث ارتفعت القيمة السوقية هلذه 

البضاعة ورأى الشخص أن مبلغ التأمني األول غري كايف للحصول على حقه لو حتقق اخلطر املؤمَّن ضده 

ني على نفس البضاعة لدى شركة أتمني أخرى، فإذا حتقق اخلطر االلتزام على البضاعة، فيقوم ابلتأم

 1ابلتعويض يتم ابملشاركة بني شركات التأمني اليت قبلت التأمني كل بنسبة مبلغ التأمني.

 مبدأ السبب القريب: -6

مبعىن أن ويعين ذلك أن احلادث املؤمَّن منه هو السبب األقرب أو األصلي أو املباشر حلدوث اخلسارة، 

يكون السبب الفّعال الذي بدأت به سلسلة احلوادث واليت أدت يف النهاية إىل وقوع اخلسارة دون تدخل 

ن بدفع قيمة التعويض أو مبلغ التأمني وكلمة  أي مؤثر خارجي غري السبب األصلي وذلك حىت يلتزم املؤمِّ

 2القريب ال تعين القرب زمنيا وإمنا القريب من انحية التسبب.

 .: أركان عقد التأمنينيااث

لقيام عقد التأمني يستوجب األمر توافر األركان املوضوعية كغريه من العقود األخرى إىل جانب الشروط 

 اليت يفرضها املشرع.

 

 

                                                           
.318-315عبد اإلله نعمة جعفر، مرجع سبق ذكره، ص  -

1
 

2
 .130أسامة عزمي سالم وشقیري نوري موسى، مرجع سبق ذكره،ص-
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 األركان املوضوعية: -1

 الرضا: -1.1

يعد الرضا الركن األساسي للعقد، وهو يفيد تالقي إرادة املؤمَّن له من جهة وإرادة املؤمِّن من جهة اثنية، 

ن  بطريقة اإلجياب والقبول من أجل إبرام عقد التأمني عن املخاطر، تتحدد مبقتضاه التزامات كل من املؤمِّ

راف أهلية التعاقد من جهة وأن تكون أن يتوافر لألطينبغي واملؤمَّن له. و لكي يكون الرضا صحيحا 

 إرادهتما خالية من مجيع عيوب الرضا املتمثلة أساسا يف الغلط، التدليس، اإلكراه واالستغالل.

 األهلية: -2.1

الواقع ليس هنالك إشكاالت ابلنسبة ألهلية املتعاقد البالغ سن الرشد وال تثور اإلشكالية ابلنسبة  يف

لشركات التأمني ألهنا تتمتع ابلشخصية القانونية، غري أن اإلشكال   قد يثور ابلنسبة للشخص غري 

يسمى أبهلية اإلدارة ومن مث  البالغ سن الرشد. فاألهلية املطلوبة إلبرام عقود التأمني هي إرادة تدخل فيما

جيوز حىت للقاصر إبرام عقد التأمني، وينبغي يف هذه احلالة أن يكون مأذوان إبدارة أمواله. أّما القاصر غري 

املأذون فهو يف الواقع غري أهل إلبرام عقد التأمني وإذا مت إبرام العقد يكون قابال لإلبطال ملصلحته. إال 

ة األوىل لولّيه أو الوصّي عنه أن يربم عقد التأمني لصاحله وحلسابه، وهذا ما يتم أنه جيوز لوكيله أو ابلدرج

 1يف الواقع ويف اجملال العملي ابعتبار أن عقد التأمني من عقود اإلدارة.

 احملل:  -3.1

ل يتمثل حمل عقد التأمني يف اخلطر الذي خيشى املؤمَّن له من وقوعه يف املستقبل، ويعترب مبلغ التأمني حم

 التزام املؤمِّن، أما اخلطر هو من أهم هذه العناصر فهو حمل التزام كل من املؤمَّن له و املؤمِّن.
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فاملؤمَّن له يلتزم بدفع أقساط التأمني ليؤمِّن على نفسه من املخاطر، واملؤمِّن يلتزم بدفع مبلغ التأمني 

ومبلغ التأمني هو القياس الذي يقاس به  لتأمني املؤمَّن له من اخلطر، فاخلطر إذن هو من وراء القسط، 

 كل منهما.

ولوجود احملل )اخلطر( يقتضي األمر توافر العديد من الشروط كأن يكون اخلطر قابال للتعيني، حمتمل 

 الوقوع ومشروعا. 

 السبب: -4.1

ذلك السبب املباشر الذي  وهو الغرض املباشر الذي يقصد امللتزم الوصول إليه من وراء التزامه. وهو 

يدفع ابملتعاقدين إىل إبرام عقد التأمني. ويتمثل السبب يف عقد التأمني يف املصلحة املراد التأمني عليها 

من وقوع املخاطر واليت جيب أن تكون مشروعة، وهذا ما أخذت به معظم التشريعات احلديثة ومن بينها 

. انون املدين " للتأمني كل مصلحة اقتصادية مشروعة"من الق 621التشريع اجلزائري حيث نصت املادة 

 من قانون التأمني على هذا املبدأ حيث نصت على أنه "لكل شخص مصلحة  26وقد أكدت املادة 

مباشرة أو غري مباشرة يف حفظ مال أو عدم وقوع خطر أن يؤمنه". هذا من جانب ومن جانب آخر .

كون خمالفة للقوانني والنظام العام واآلداب، وتؤدي هذه أن تكون هذه املصلحة مشروعة أي أهنا ال ت

 املخالفة إىل بطالن التأمني.

 الشكلية: األركان-2

يشرتط املشرع يف معظم دول العامل أن يستويف العقد بعض الشكليات حىت ميكن أن ينتج أاثره القانونية 

وقد اشرتط املشرع اجلزائري إلبرام  وخاصة ابلنسبة للعقود الزمنية وعقود نقل امللكية وعقود الشركات.
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عقد التأمني أن يكون مكتواب دون أن حيدد أبن تكون الكتابة يف حمرر عريف أو يف شكل حمرر رمسي ومل 

 1حيدد كذلك الوسيلة والصياغة واللغة اليت يكتب هبا هذا العقد، وترك ذلك إىل اتفاق أطراف العقد.

غ عقود التأمني يف مناذج معدة مسبقا ومطبوعة من قبل وقد جرى العمل يف هذا اجملال على أن تفر 

شركات التأمني ومتضمنة الشروط العامة املألوفة لكل نوع من أنواع التأمني، وعند التعاقد يضاف على 

 ذلك يف بعض األنواع شروط أخرى خاصة تتعلق بطبيعة التأمني ونوع املخاطر. 

أبن يتضمن عقد التأمني إجباراي زايدة على توقيع األطراف  وابإلضافة إىل الكتابة يشرتط املشرع اجلزائري

املتعاقدة البياانت التالية: امسا كل من املتعاقدين وعنواهنما، الشيء املؤمَّن عليه أو الشخص املؤمَّن له، 

نوع األخطار املضمونة، اتريخ إبرام العقد ومدة سراينه، مبلغ الضمان ومبلغ القسط. كما جيوز لألطراف 

بياانت أخرى كطريقة وميعاد دفع مبلغ التأمني وكيفية اإلدالء أو التصريح ابلبياانت املطلوبة خالل  ذكر

مدة العقد. ويتخذ عقد التأمني شكل أحد النماذج التالية: وثيقة التأمني، ملحق وثيقة التأمني ومذكرة 

 التغطية املؤقتة، وفيما يلي بياهنا:

 جرى التعامل مبقتضاها بني شركات ألشكال اليت يربم هبا العقد، وقدتعترب من أهم ا وثيقة التأمني:أـ 

جمال التأمني،  التأمني واملؤمَّن هلم وتعد يف الواقع عقد أبمت معىن الكلمة، وهو العقد األكثر استعماال يف

                                 ويتضمن نفس العناصر املشار إليها سابقا.                                                     

وهو اتفاق إضايف يربم بني أطراف العقد األصلي، ويتضمن شروطا جديدة تقضي  ملحق التأمني: -ب

بتعديل مضمون العقد األول ابلزايدة أو النقصان، وهذا نظرا لظروف قد استجدت بعد إبرام العقد ومل 

 تكن يف احلسبان.                                
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ال، أن يتفق الطرفان على تغطية بعض املخاطر بصورة جرى العمل يف هذا اجمل مذكرة التغطية املؤقتة: -جـ

 يكون ذلك يف حالتني:مؤقتة، و 

احلالة األوىل: عندما يقبل الطرفان بشروط التأمني ويتطلب األمر بعض الوقت لتحرير وثيقة التأمني، 

 ذه املخاطر.ونظرا خلوف املؤمَّن له من وقوع املخاطر اليت هتدده يتفق مع املؤمن على التغطية املؤقتة هل

الثانية:  كون املؤمِّن مل يتمكن بعد من دراسة البياانت املقدمة له على اخلطر وطبيعته ألن ذلك  احلالة

يتطلب وقتا للبت فيه بصورة هنائية، فيلتزم املؤّمن مبقتضى مذكرة التغطية بتأمني املخاطر املعلن عنها 

لرد بقبول أو عدم قبول التأمني طوال الوقت الضروري لذلك. وتبقى هذه الوثيقة سارية املفعول إىل غاية ا

 1على هذه املخاطر.

  بح
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 خالصة الفصل

 

من خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه اجلانب الفيّن والذي يشمل األسس والقواعد  الفنية اليت يستند 

والقواعد اليت حتكم إليها املؤمِّن يف تغطية املخاطر، واجلانب القانوين الذي يشمل عالقة املؤمِّن واملؤمَّن له 

التأمني وما يرتتب عنه من حقوق والتزامات، كذلك أدواره وخصائصه يتضح لنا أن التأمني يلعب دورا 

مهّما يف حياة األفراد، فهو يوفر هلم احلماية من األخطار اليت حتدث هلم ويعمل على جتزئة وتشتيت 

 كرب عدد ممكن من األشخاص املؤمَّن هلم.اخلسائر الناجتة عنها وتقليل األضرار ماليا وماداي بني أ

مناسب 
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 : مقدمة الفصل
أحدثت القطيعة  اليتة تكنولوجيا املعلومات ثور  هي البشرية مرت بعدة ثورات و آخرهاأبن تاريخ يشهد ال

 .بني كل ما هو قدمي و أصبح جديد اليوم قدمي الغد

و ابلتايل أصبحت هذه األخرية هي مورد أكثر  ،تكنولوجيا و نتيجة هلذه التطورات تزايد الطلب على هذه

لشروط املشغل املستوفية ا تكنولوجيا املعلومات ومما أصبح االهتمام ب الكالسيكية،ابملقارنة ابملوارد أمهية 

هتدف هذه  املعلوماتية.نقطة القوة و التميز يف عصر مسته األساسية هي  ابعتبارهاالشاغل ألي مؤسسة 

شركات قد اختريت و  صادية،الدراسة إىل إبراز أثر استخدام نظم املعلومات على أداء املؤسسات االقت

 .التأمني جمتمعا هلذه الدراسة نظرا ألمهيتها االقتصادية واالجتماعية

يعد تدفق املعلومات  يد االستمرار والنجاح يف األسواقتعد املعرفة من أهم املوارد ألي منظمة أعمال تر 

اليت البد وان تصاحب مجيع األعمال فهناك املعرفة ذه املعرفة وابلتايل هلذا النجاح، يعدان الشراين الرئيس هل

  .واألنشطة هلذه املنظمات ابإلضافة إىل املعرفة املساعدة يف احناز هذه األعمال واألنشطة املتعددة

ولكي تستطيع اإلدارة  ،ولذلك ميكن القول أن تدفق املعرفة يعد القلب النابض ملنظمات األعمال احلديثة

 فهم متكامل لتكنولوجيا املعلومات ابعتبارها املصدر احليوي لتدفق املعرفةفهم التدفق املعريف البد وان يتوفر 

على أداء الشركات االقتصادية و تكنولوجيا املعلومات  أثرمن هنا جاء هذا البحث ليلقي الضوء على . 

 خنص ابلذكر شركات التأمني.
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 .تكنولوجيا املعلومات : األول ملبحثا

 متهيد:

لتطورات اليت ميزت ، و أبرز هذه اغري مسبوقة يف كافة نواحي احلياةرية تطورات سريعة  خشهدت اآلونة األ

، أو تعلقة عمعاةجة املعلومات و بثهاهي الدينامكية اليت  عرفها اجملال التكنولوجي خاصة تلك املوقتنا احلايل 

 عما أصبح يعرف بتكنولوجيا املعلومات.
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 .يا املعلوماتلوجو تكن :املطلب األول

 .الكثري من الدول ابقتصادايتلقد أصبحت التكنولوجيا تلعب دورا مهما يف النهوض 

 :تعريف التكنولوجيا أوال:

، تعين التشغيل الصناعي (Techno)يواننية اليت تتكون من مقطعني مها كلمة يرجع أصل التكنولوجيا إىل ال

 1ي.كلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعا تكون بذ، ل( أي العلم أو املنهجLogos)والثاين 

أبهنا "جمموعة املعارف واملهارات واخلربات اةجديدة اليت  عريفها من جهة التحليل االقتصاديميكن ت و 

، أو استخدامها يف اج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعهاميكن حتويلها إىل طرف إنتاج أو استعماهلا يف إنت

 2."توليد هياكل تنظيمية إنتاجية

ت العلمية تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي واخلربا:" ميكن تعريف التكنولوجيا على إهنا و

، وال تعين التكنولوجيا هنا األدوات واملكائن فقط بل أهنا األسس النظرية والعلمية حلل املشكالت الواقعية

 .3"البشري يف احلركة اليت تتناوهلا اليت ترمي إىل حتسني األداء

 التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو املعرفة املنظمة من اجل إغراض علمية. على أهنا  كالربت هاوَعرف

وميكن االستنتاج أبن تكنولوجيا طريقة نظامية تسري وفق املعارف املنظمة، وتستخدم مجيع اإلمكانيات 

 4اإلتقان. اىل درجة عالية من املتاحة املادية أو الغري مادية أبسلوب فعال الجناز العمل املرغوب فيه
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 .22ص  2006الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(، ،يغسان قاسم الالم1

-
، جامعة لتسيرياو العلوم  قتصاديةاالكلية العلوم   ،( دولة، )غري منشورة دكتوراه، أطروحة العاملي االقتصاديف  لالندماجتكنولوجيا اإلنرتنت و أتهيل املؤسسة حديد،  نوفل2

 .52-51ص   2006/2007اةجزائر،

-
3

اإلدارية،  ة، منشورات املنظمة العربية للتنميالنظرية و دالالهتا يف البيئة العربية املعاصرة س: األس، تكنولوجيا األداء البشري يف املنظماترةدإبراهيم  ،البارئعبد  
 .26ص  2003القاهرة،

4
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 :مفهوم املعلومات اثنيا:

ذلك قصد إزالة اللبس الواقع بني تطرق إىل مفهوم البياانت، الر بنا دجيقبل التطرق إىل مفهوم املعلومات   

 املعلومة و البيان (.)املفهومني 

  :البياانت-1

و رموز ال ون يف شكل أرقام أو كلمات أحقائق غري منتظمة قد تكعبارة عن جمموعة "تعرف على أهنا :  

 .1" سلوك من يستقبلها، أي ليس هلا معىن حقيقي و ال تؤثر يفالبعض بعضهاعالقة بني 

 .2"عليها أية معاةجات فهي متثل املواد اخلام جيرى ملحقائق جمردة كما تعرف أيضا : "

  :املعلومة-2

 :التعاريف ز  هذه ر بمن أ، فهوم املعلوماتعمتعلقة تعددت التعاريف امل  

 3.ف موقفا معينا أو مشكلة معينة"حقائق و بياانت منظمة تص" أبهنا: Wiigعرفها ي

 4."خربتناغري نظرتنا لألشياء يقلل كل ما حيمل لنا معرفة ي  "هي:و يعرفها بعض املختصني يف التسيري 

ى البياانت من مصدرها بياانت متت معاةجتها بطريقة حمددة بداء يتلق" أهنا: ىعرف أيضا علكما ت 

املختلفة مث حتليلها و تبويبها و تطبيقها حىت يتم إرساهلا إىل اةجهات املعنية مصدرها املختلفة مث حتليلها و 

 5"إىل اةجهات املعنية اىت يتم إرساهلتبوهبا و تطبيقها ح

                                                 
1

  .36، ص 2007، الطبعة األوىل، دار الفكر اةجامعي، اإلسكندرية، ، نظم املعلومات اإلداريةحممد عبد العليم صابر- 
2

 . 28، ص 2004، دار نشر و مكان النشر، نظم املعلومات اإلدارية،صىشريف أمحد العا- 
 .102، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، ، اقتصاد املعلوماتمصطفى رحبي - 3
و علوم التسيري و العلوم  وم االقتصادية، كلية العل(غري منشورة)، مذكرة ماجستري، دعم متخذي القرار يفدور إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية حبيب دريس، - 4

 .30، ص 2005، جامعة حممد بوضياف، ابملسيلة، التسيريوم عل التجارية، ختصص
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عرفة هي املف، جهة أخرى من و عمصطلح املعرفة جهة،فمصطلح املعلومات مرتبط عمصطلح البياانت من 

، الذين ناع القرار و املستخدمني اآلخريناملعلومات من قبل ص استثمارو  الستخدامحصيلة مهمة و هنائية 

 1.حيولون املعلومات إىل املعرفة و عمل مستمر خيدمهم و خيدم جمتمعاهتم

 .املوايلو عالقة املعلومات ابملعرفة و البياانت و التأثريات عليها هي موضحة ابلشكل 

 البياانت و املعلومات و املعرفة.تطور العالقة بني  :(1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

املصدر : عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين جنايب، نظم املعلومات و تكنولوجيا املعلومات اإلدارية، 

 .31، ص 2008دار املسرية، عمان،  الطبعة الثالثة،

 :تكنولوجيا املعلومات

الرمزية املعقدة من  انسياقاملعلومات كل نظم و أدوات احلاسوب اليت تتعامل مع يتضمن مفهوم تكنولوجيا 

املعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية و يف حقول التعليم والذكاء، بذلك تشكل تكنولوجيا املعلومات 

 مظلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا عمعطيات الفكر اإلنساين. 

 لتكنولوجيا املعلومات نذكر منها : من هذا جند عدة تعار يف و  
                                                 

  31، ص2008، الطبعة الثالثة، دار املسرية، عمان، يا املعلومات اإلدارية، نظام املعلومات و تكنولوجعامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين اةجنايب-2
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تكنولوجيا املعلومات أبهنا : "األنشطة واألدوات املستخدمة لتلقى، ختزين، حتليل،  روجر كارتريعرف 

تواصل املعلومات يف كل أشكاهلا، تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، املكتب، املصنع و املنزل". و مييز 

 لتكنولوجيا املعلومات : روجر كارتر بني ثالث جوانب رئيسية 

 اةجانب األول : تكنولوجيا تسجيل البياانت وختزينها،

 اةجانب الثاين : تكنولوجيا حتليل البياانت،

 .1اةجانب الثالث : تكنولوجيا توصيل البياانت )االتصال(

لياف "خليط من أجهزة الكمبيوتر و وسائل االتصال ابتداء من األ أبهنا:وتعرف تكنولوجيا املعلومات 

لمية و االستنساخ، متثل جمموعة كبرية من يالضوئية إىل األقمار الصناعية و التقنيات املصغرات و الف

 2.االخرتاعات الذي يستخدم املعلومات خارج العقل البشري"

و  اإلدارية املنظمات ضوئها يف تبىن اليت األساسية "القاعدة تعرف تكنولوجيا املعلومات على أهنا:كما 

 أن ميكن اليت والتطبيقية و العلمية الفنية املعرفة أنواع كل ابلتكنولوجيا و يقصد التنافسية". ميزهتا املنشآت

 األداءو  العالية الكفاءة ذات و اإللكرتونية امليكانيكية ، املعدات، اآلالت، األجهزةتوفري الوسائل يف تسهم

و  بكفاءة النوعية و الكمية أهدافها نظمةللم و حتقق الوقت و توفري اةجهد لإلنسان تسهل اليت األفضل

كما عرفتها وزارة التجارة والصناعة الربيطانية تعريفا شامال هي: "احلصول على البياانت و معاةجتها 3فاعلية"

مكتوبة أو يف صورة رقمية، ذلك  صوتية أوو ختزينها و توصيلها و إرساهلا يف صورة معلومات مصورة أو 

 4.ت االلكرتونية و طرق املواصالت السلكية و الالسلكية"بواسطة توليفة من اآلال

                                                 
1

 .39ص  1990، دار العريب للنشر و التوزيع بدون مكان النشر، اةجماهريي االتصال، تكنولوجيا املعلومات و صناعة و حممود علم الدين -
http://www.4shared.com/get/UP5u-n7D/________.html 

2
 . 32ص  1989دار الشروق، القاهرة،  ، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاهتا،ديحممد اهلا- 
3

، اجمللة األردنية  العامة واخلدمية املسامهة الصناعية الشركات يف الداخلي التدقيق كفاءة يف وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  محدون وطالل العرود فالح شاهر -
 .478ص  2009 4  العدد ،5 جمّللدا األردنية يف إدارة األعمال، 

 86ص 2010ديوان املطبوعات اةجامعية، اةجزائر،   االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرة،، بوحنية قوي-4
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تساعد  اليتأبهنا: "جمموعة من األدوات  تكنولوجيا املعلومات Peter و  Haag كل من  و عرف

 .1مستخدميها على التعامل ابملعلومات و إبجناز الفعليات أو األنشطة ذات العالقة عمعاةجة املعلومات"

ضح لنا أن تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف خمتلف الوظائف من جتميع ومن خالل هذه التعريفات يت

املعلومات و ذلك عن طريق التكامل بني اآلالت اإللكرتونية و نظم  اسرتجاعللبياانت وحتليلها وختزينها و 

 احلديثة. االتصاالت

 لوجيا املعلومات.و مكوانت تكن :املطلب الثاين

 تتكون تكنولوجيا املعلومات من:

 .: األجـهـزةأوال

أي نظام معلومايت جيب أن حيوي على حواسيب آلية سواء شخصية أو متوسطة احلجم أو كبرية أو شبكة  

 من احلواسيب املتنوعة.

 اثنيا: الربجميات.

األنظمة اليت تشتغل بواسطتها احلواسيب وتنقسم إىل قسمني مها برجميات النظم وتعين تلك الربامج وهي  

مثل تـرتيب البياانت واسرتجاعها من الذاكرة، وبرجميات التطبيقات وهي  يذ العملياتاليت تساعد على تنف

 اليت تـقـوم بـتـشـغيل بـياانت املنظمة مثل برامج األجور واحملاسبة وبرامج التصنيع.

 اثلثا: قـواعـد البـياانت.

 جات ومتطلبات املستخدمني.وهي جمموعة من البياانت املرتبطة ببعضها واملنظمة بطريقة تتالءم مع احتيا 

 

 
                                                 

1
، جملة أهل البيت جبامعة أهل بالءىف جودة الفندقية دراسة لعينة من الفنادق السياحية يف حمافظة كر  تكنولوجيا املعلومات أثر، بشار عباس احلمريي، أمحد كاظم بريس- 

 . 348البيت، العدد الرابع ص
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 .رابعا: اإلجـراءات

هـي عمليات تـقوم بوصف وترتيب جمموع اخلطوات والتعليمات احملددة إلجناز الـعمليات احلاسـوبية،  

 وتسمى خبريطة مسار النظام وتقوم بشرح ما الذي جيب عمله.

 خامسا: األفـراد.

سيطرة عليها، ويعترب من أهم عناصر النظام حيث يقوم هـو الـمورد األساسي لتشغيل املكوانت األخرى وال 

 بتحليل املعلومات و وضع الربامج وإدارة نظم املعلومات.   

 سادسا: الشبكات. 

تعرف الشبكة على أهنا: "عبارة عن جمموعة من التجهيزات )أو املعدات أو األشياء امللموسة لصورة عامة( 

ل, حبيث تسمح عمرور عناصر معينة فيما بينها حسب قواعد املرتبطة فيما بينها عن طريق قنوات اتصا

حمددة و تتكون الشبكة من قسمني رئيسني : انقل و منقول فالقسم الناقل ضروري و يشمل على 

  1. التجهيزات و قنوات االتصال, أما القسم املنقول أي وقع عليه فعل النقل"

كوانت الشبكة و حسب اجملال اةجغرايف و فالشبكات ميكن تصنيفها حسب الطريقة اليت توصل هبا م

تصنف أيضا حسب اخلدمات اليت ميكن  , كماحسب املعيار دور كل حاسب يف توفري خدمات الشبكة

 أن تقدمها.

وتقسم وفق هذا املعيار إىل تصنيف الشبكات حسب الطريقة اليت توصل هبا مكوانت االتصال: -أ

 ثالث أنواع:

                                                 
 .55ص 2003/2004، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة مقياس املعلوماتيةإبراهيم خييت،  1 
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                                                                                                                                  النجمة:        منط ذات شبكة-1

تستخدم لربط جمموعة من احلواسيب مع بعضها البعض بواسطة حاسوب مركزي حيث إن كل األنواع 

      .1عتمد بشكل كبري على قدرة احلاسوب املركزيفإهنا ت االتصاالت متر عرب هذا احلاسوب، بذلك

هذه الشبكة هو أن عطل أي جهاز ال يؤثر على عمل الشبكة ابستثناء عطل املزود أو املوزع، من مزااي 

ن من عيوهبا اخنفاض درجة االعتماد عليها بسبب املخاطرة عطل ابإلضافة إىل سهولة تراسل البياانت, لك

 2.ة االنتظار و ارتفاع تكاليفهااحلاسوب املزود و طول فرت 

  الشبكة ذات النمط اخلطي) الناقل( :-2

حواسيب يكون شكلها كحركة سري الباص و احلواسيب و هي شبكات   Bus topologyو تسمى أيضا  

، تستخدم لربط جمموعة من احلواسب مع بعضها البعض بواسطة خط 3املشاركة على طريف خط سريه

  .4يل احلواسيب إما سلك مربوم أو سلك حموري أو سلك األلياف الضوئيةرئيسي و يستخدم يف توص

و من مزااي هذا النوع من الشبكة أهنا حمدودة التكاليف و إذا ما حصل خلل أو تعطل أي جهاز من 

األجهزة املشاركة فلن يؤثر ذلك على الشبكة، و من السهل إدارهتا إضافة إىل إمكانية اإلضافة إليها 

 .5اةجدد أو االنسحاب منها من دون أتثري يذكر على أداء الشبكةاملشاركني 

 الشبكة ذات النمط احللقي : -3

و فيها مت ربط مجيع احلاسبات بواسطة انقل يف شكل حلقي أو دائرة، تتكون من وصل كل حاسوب   

على مدار ابحلاسوب اجملاور له و وصل احلاسوب األخري ابألول و يتم نقل املعلومة وفق هذه الشبكة 

                                                 
1

 .199ص 2008، إثراء للنشر و التوزيع، عمان، ، الطبعة األوىلالعملية اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتمزهر شعبان العاين، شوقي انجي جواد،  
 . 167ص 2005الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان ، ، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،سعد غالب ايسني2

 .398ص بق ذكره،، مرجع سعامر إبراهيم قندليجي3

 .197ص بق ذكره،، مرجع سمزهر شعبان العاين4

 .398ص بق ذكره،، مرجع سيم قندليجيعامر إبراه5
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احللقة يف اجتاه واحد و من مميزات هذه الشبكة أن تعطيل إحدى احلواسيب يؤدي إىل توقف عمل 

 .1الشبكة

        الشبكة اهلرمية:-4

، تستخدم لربط جمموعة من احلواسب مع بعضها البعض على شكل 2أتخذ شكل شبكة شجرية أحياان

 :  ما يليع احلاسوب املركزي و من ميزاته شجري أو هرمي و يتم ارتباط مجيع حواسب الطرفية م

  متر عرب احلاسوب املركزي؛  االتصاالتكل 

 كل البياانت موجودة يف احلاسوب املركزي؛ 

   سهولة التعامل مع البياانت عن طريق أي طرق من احلواسيب، إذا حصل خلل من أي

 احلواسيب الطرفية فلن يؤثر على بقية الشبكة؛

  سوب املركزي فإنه يعطل عمل الشبكة؛و إذا حصل عطل يف احلا 

 3الشبكة تعتمد على حاسوب مركزي. 

  إىل:ميكن تصنيف الشبكات حسب هذا جمال  تصنيف الشبكات حسب اجملال اجلغرايف: -ب

  :LANالشبكة احمللية -1

، إال أن هذا النوع 4و هي اليت تربط عدد من أجهزة يف مكتب واحد أو عدد من مكاتب يف مبىن واحد 

الشبكات يغطي مسافات حمددة تكون عادة بناية واحدة، أو بضعة بياانت يف منطقة جغرافية  من

                                                 
 .31ص  2005عالء السلمي، حسني السلمي، شبكات اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  1
 .399ص بق ذكره،، مرجع سعامر إبراهيم قندليجي2
 .200صبق ذكره، ، مرجع سمزهر شعبان العاين3
 .164ص بق ذكره،، مرجع سسعد غالب ايسني4
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ميغاابيت حسب نوعية املوصالت و  100ميغاابيت إىل  10. ترتاوح سرعة حتويل البياانت من 1واحدة

 .2 التكنولوجيا املستعملة يف التشابك

 نوعان :  LAN و الشبكة 

 : ) املزود/الزبون()املضيق /الزبون(شبكة اخلادم / املستفيد -1-1

تتكون هذه الشبكة من جمموعة من أجهزة احلاسوب يطلق على أحدها إسم خادم الشبكة، بينما       

 يطلق على البقية حمطات العميل أو املستفيد. 

 نالحظ أن احلاسب يف هذا النوع من الشبكات يؤدي أحد دورين إما خادم أو مستفيد فاخلادم هو      

الذي خيزن و يعاجل البياانت املشرتكة و يتوىل إدارة نشاطات الشبكة و هو ليس مرئيا للمستخدم، أما 

 املستفيد فإنه يتفاعل مباشرة يف حصة من التطبيقات و غالبا ما تكون يف إدخال البياانت أو اسرتدادها.

 تتمتع شبكة خادم /املستفيد ابملزااي التالية: 

  .شبكة و مصادرها مما يسهل إدارهتاأمن الالسيطرة املركزية على  -1

 .ي الكفاءة يف الوصول إىل املصادروجود معدات و أجهزة إبمكانيات مميزة تؤد -2

  3وجود كلمة مرور واحدة للدخول إيل الشبكة. -3

  :الشبكة التناظرية-1-2

دم و املستفيد يف آن تتمثل الشبكة التناظرية يف البيئة اليت ميكن ةجميع احلواسيب فيها أن تلعب دور اخلا 

 حيتاجهاواحد، حيث يوفر كل منهم اخلدمة لآلخرين، كما يطلب اخلدمة من آلخرين يف وقت آخر عندما 

 الشبكة التناظرية مفيدة يف البحوث و التصميم و التعاون التنافسي يف العمل و من مزااي هذه الشبكة هي 

                                                 
 .402صبق ذكره، ، مرجع سمر إبراهيم قندليجيعا1
  .23ص 2008، ديوان املطبوعات اةجامعية، اةجزائر، التجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسةإبراهيم خبيت، 2
 .248 -247ص  2005، دار احلامد للنشر، األردن، نظم املعلومات اإلداريةفريد النجار مجعة،  3
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 .اإلنشاء و البناء سهولة -1

 .للشبكة دم احلاجة إىل تعيني مديرع -2

 .تساهم يف تقليل التكلفة -3

 تعمل يف بيئة ذات عدد حمدود من األجهزة. -4

 أما عيوهبا فهي: 

 .عدم و جود سيطرة مركزية -1

 .ما يكون عدد حواسب الشبكة كبرياال تؤدي دورا جيد عند -2

 1قد حيتاج املستخدم لكثري من كلمات املرور، إذ جنذ أن لكل مصدر كلمة مرور خاصة به. -3

  : إلقليميةالشبكات ا-2

هذا النوع من الشبكات ينشأ من ربط عدة شبكات احمللية مع بعضها، لتغطية مدينة كبرية و غالبا ما متتد 

كيلومرت، حيث إبمكان جمموعة من الشبكات احمللية لنفس املنظمة أو ملنظمات خمتلفة ميكن   50إىل مسافة 

 .2أن تكون شبكة إقليمية إذا ما ربطت مع بعضها 

  :ت الواسعةالشبكا-3

و هي شبكات تغطي بقعة جغرافية واسعة و قد تسمى الشبكات البعيدة، تستخدم هذه الشبكات أيضا 

لتغطية املدينة واسعة األرجاء أو املدينة و ضواحيها و قد أصبحت مثل هذه الشبكات ضرورة ألداء 

ل املصارف، املؤسسات النشاطات و الفعالية اخلاصة ابألعمال اليومية االعتيادية و تستخدم من قب

 3الصناعية الكبرية، شركات النقل، املؤسسات اليت تنتقل و تسلم املعلومات عرب البلدان أو العامل.

                                                 
 250-248ص  بق ذكره،، مرجع سمجعة النجار فريد 1
 .208-207ص   2009ىل، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األو  ،نظم املعلومات اإلداريةمزهر شعبان العاين، 2

 .31ص 2005الطبعة األوىل، دار وائل، عمان،  ، شبكات اإلدارة االلكرتونية،عالء الساملي، حسني الساملي 3
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 .: نظام املعلوماتاملطلب الثالث

على  نفس الوقت على نشاط املؤسسة، حيث تعمل هذه األخرية د مكلف و مؤثر يفر مو تعترب املعلومة 

 هذا يتطلب توفري ما يسمى بنظام املعلومات. مجع املعلومات و حتويلها، 

 :نظام املعلومات تعريف

 : شيوعاكثر األمن التعاريف و  لنظم املعلومات ةقدماملتعاريف دت التعد

عرف م و معلومات حيث، يف تعريفه لنظم املعلومات إىل توضيح املدلول اللفظي لكلميت نظ سني اجته   

، كما "مع بعضها البعض لتحقيق عرض معنيو مكوانت اليت تتفاعل من األجزاء أجمموعة النظم أبهنا :"

 ملنفذبياانت قد مت معاةجتها حبيث يكون هلا معىن و قيمة حقيقية مدركة ابلنسبة : " عرف املعلومات أبهنا

 . "القرار

ض جمموعة األجزاء اليت تتفاعل مع بعضها البع"هي  لسنيإىل ذلك فإن نظم املعلومات وفقا  استنادا و

 1."بغرض معاةجة البياانت و حتويلها إىل معلومات ميكن أن تستخدم ألغراض صنع القرارات

جمموعة منظمة من املوارد : مادية، برجميات، أفراد ، بياانت، إجراءات، عبارة عن ": هو نظام املعلومات

..اخل ( يف ، أصوات .ور، صوص، نصيصال املعلومات ) على شكل بياانت، إتسمح جبمع معاةجة، ختزين

 2."املنظمات

تشغيل و ختزين املعلومات لتدعيم و  اسرتجاعموعة إجراءات اليت تقوم جبمع و جم"هو  نظام املعلومات

القرارات و الرقابة و ميكن أن يساعد املدرين و العاملني يف حتليل املشكل و تطوير و خلق منتجات  اختاذ

 3."جديدة

                                                 
 .18ص1990الدار اةجامعية للنشر، اإلسكندرية،  مقدمة نظم املعلومات اإلدارية،على عبد مسلم، سونيا حممد البكري،  1
 .57حبيب دريس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 14ص 2002، دار اةجامعية للنشر، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، 3
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 :املعلوماتوظائف نظام 

  : التاليةملعلوماتية ابلوظائف يقوم نظام ا  

 النشاطات تمثلة يفاملة، الداخلية جيو اخلار  مصادر الداخلية خالل منذلك : و يتم جتميع البياانت -1

فتتمثل يف املصادر اخلارجية  أما، اآلراء و غريها من الوسائل سرب وأ خلية يف املؤسسة بواسطة التقاريرالدا

  .....اخل.املسح الشامل طريقة

، نيفالتصوسائل مثل الكافة   ابستخداممعلومات إىل  البياانت حتويل : و هي عمليةتشغيل البياانت -2

التلخيص و إجراء العمليات احلسابية على البياانت لتحويلها إىل معلومات مث ختزن يف  الرتتيب، الفرز، 

 . قواعد البياانت و قد تعد على شكل مناذج

البياانت و  استدعاءلى ختزين و حتديث و ة التنظيمية اليت تعمل ع: و هي الوحدإدارة البياانت -3

، و إجراء عمليات التشغيل عليها لتحويلها إىل معلومات يف ملفات و قواعد البياانت، بتحديثها وضعها

 . مفيدة للمستخدم

اانت من العمليات اليت تتضمن التأكد من خلو هذه البي وهيرقابة و محاية البياانت و املعلومات:  -4

 . لنظام و العبث ابلبياانت و املعلوماتا اخرتاقملراجعة و ضمان عدم التالعب و األخطاء من خالل ا

لومات املطلوبة من و هي اخلالصة النهائية لعملية معاةجة البياانت و الوصول إىل املعإنتاج املعلومات:  -5

 1.بيف املؤسسة عند الطل اتتخذ القرار قبل املستفيد لتوفريها مل

 : أنواع نظم املعلومات -2

   :ميكن تقسيم نظم املعلومات إىل   

                                                 
 ختصص إدارة أعمال،مذكرة ماجستري،) غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ، ؤسسات احلكوميةعلومات ىف إدارة املدور نظم امل، الشريفعبده نعمان 1

 .42، ص2004/2005جامعة اةجزائر، 
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 غري أنهعليها سابقا  االعتمادمت ، ظم املعلوماتم التقليدي إلدارة نتتمثل يف النظا دوية:النظم اليأوال:

 من أهم النظم املستخدمة هلذا النوع : و هناك العديد من املؤسسات تستعمله

ت و ألوراق الرمسية و املستندات اخلاصة بنشاط املؤسسة حلفظ البياانا: و يتمثل يف نظام امللفات -1

 الرجوع إليها عند احلاجة. 

األوراق و نظام امللفات أي مناذج معينة هبا ملخص حملتوايت يف ثل تتم نظام السجالت: -2

 1.، تداوهلا و اسرتجاعهالرمسية األصلية مما يسهل تصنيفهااملستندات ا

اآلالت اليت تيسر  ابستخدامذلك ، لنظام السابقهو تطوير ل اآلالت: استخداممع النظم اليدوية  اثنيا:

العمليات املتعلقة عمجموعة السجالت والسندات مما  و كذلك سابيةعمليات احلالء إجرا تسجيل البياانت و

 .اآللة احلاسبة كاستعمالاألعمال   يساهم يف زايدة سرعة تنفيذ

 ومن أنواعه: :النظام اآليل للمعلومات  اثلثا:

هي جمموعة من الوسائل واألجهزة اليت هتدف إىل حتويل الواثئق الورقية إىل  :لميةفنظام املصغرات ال-1

نسخ صورة رقمية مكان تكبريها، إل حجمها املصغر ابلعني اجملردة، لكن ابيف صور مصغرة ال ميكن قراءهتا

 . احلاضر وهي وسيط متطور لتخزين وتسجيل املعلومات يف عصران منها

يف مؤسسة ألي ال ميكن حيث ، سب اآليل أكثر هذه األنواع تطورا: ميثل احلانظام احلاسب اآليل -2

 .2نظام احلاسب اآليل تستخدم ما مل نشطتهاأ أعماهلا و تطوير جماالت من ياديناملخمتلف 

 

 

                                                 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إختاذ القرارات اإلدارية يف املؤسساتعبد العزيز سطحاوي، مفيدة حيياوي، دور  1

2
 2005، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  أكتوبر املؤسسات الصغرية و املتوسطة يفمقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات  إبراهيم خييت، 

 .27ص 
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 ادية.املؤسسات االقتص أداءاملبحث الثاين: الشبكات و اثر تكنولوجيا املعلومات على 

 

سنتطرق يف هذا املبحث اىل تكنولوجيا الشبكات اخلاصة اليت تضم االنرتانت و االكسرتانت مث تكنولوجيا 

الشبكات العامة االنرتنيت و دراسة أتثري تكنولوجيا املعلومات على أداء املؤسسات االقتصادية بصفة عامة 

. 
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  .إلنرتانت و اإلكسرتانت(تكنولوجيا الشبكات اخلاصة)ا: األولاملطلب 

 اإلنرتانت أوال:

 : تعريفها-1

، تستعمل تكنولوجيا اإلنرتانت و تكون فيها عبارة عن شبكة داخلية: " اإلنرتانت أن  J.N.yolinيرى 

  .1"يف متناول العاملني ابملؤسسة فقطاملعلومات 

فقط من اإلستفادة من خدمات شبكة خاصة ملؤسسة متكن املستخدمني املوجودين فيها " : فاإلنرتانت هي

 .ن اإلستفادة من خدمات هذه الشبكةالشبكة و ال تسمح ألي مستخدم من خارج املؤسسة أو الشركة م

ه اإلنرتانت هي يف الواقع نسخة مصغرة من شبكة اإلنرتنت تعمل داخل مؤسسة يستطيع العاملون يف هذ و

 .2"حدهم الوصول إىل املعلومات املوجودة فيهااملؤسسة و 

: تسمح اإلنرتانت للمستخدم إبستعمال اخلدمات اليت توفرها اإلنرتانت مع الفرق خدمات اإلنرتانت -2

يف كون هذه اخلدمات تتم على مستوى املؤسسة وهي تسري من خالل ما يسمى خبادم اإلنرتانت و من 

  :  أهم هذه اخلدمات

 خدمة الربيد اإللكرتوين. 

 خدمة الدراسة عرب الويب. 

 الفوري ربيدخدمة ال. 

 ؛خدمة البحث عن املعلومات 

 ؛خدمة منتدايت احلوار على الويب 

                                                 
 .121ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد1
، مذكرة ماجستري، اةجامعة اإلسالمية، عزة، نافسية يف املصارف العاملة يف قطاع عزةدورة إدارة املعرفة و تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزااي التسلوى حممد الشرف، 2

 .64ص  2008عمارة الدارسات العليا، 
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 خدمة البحث عن املعلومات؛ 

 ؛خدمة اهلاتفية عرب اإلنرتنت على مستوى املؤسسة 

  1قوائم النشر خدمة. 

 ح ذلك يف اةجدول التايل :ينت و اإلنرتانت ميكن توضولكن هناك عدة فروقات بني اإلنرت 

 أهم الفروقات بني اإلنرتنت و اإلنرتانت(  1اجلدول رقم )

 اإلنرتانت اإلنرتنت املعيار

 فهيهو ملك للمؤسسة اليت تستض غري مملوك ألحد امللكية

ال ميكن ألي شخص الوصول إليه إال  أي شخص ميكنه الوصول إليه إمكانية النفود

 الذين مسح هلم بذلك

حيتوي على العديد من املواقع أو  حجم املواضيع

صفحات و اليت ميكن أن تكون ال

 مفيدة للمؤسسة

حيتوي على املواضيع و املعلومات اليت توافق 

 عليها املؤسسة

 .121ص  بق ذكره،مرجع س ي،نوفيل حديد املصدر :

 ا يلي : أما األوجه الشبه بني اإلنرتنت و اإلنرتانت ميكن ختليصها فيم

  ؛HTMLكل من الشبكتني تستخدمان صفحات كتبت بلغة   -

  ؛يستعمل كل منها متصفح الويب ملشاهدة الصفحات -

 .2يف إستقبال و إرسال املعلومات الربتوكوالتكل يستعمل نفس   -

 
                                                 

 .123ص  بق ذكره،مرجع س ،نوفيل حديد 1
2

 .121ص  مرجع سبق ذكره، ،نوفيل حديد 
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 .اإلكسرتانت  اثنيا:

 .تستخدم املؤسسات املتطورة ابإلضافة إىل اإلنرتانت ما يسمى  ابإلكسرتانت

''  كل من اإلنرتنت و اإلنرتانت فهي نتائج'' تزاوج» : تعرف شبكة اإلكسرتانت على أهنا : هاتعريف-1

عة نشاطها يشبكة إنرتنت مفتوحة على احمليط اخلارجي ابلنسبة للمؤسسة املتعاونة معها و اليت هلا عالقة بطب

لدخالء و الوصول لبياانت لوج اور عرب جدران انرية  اليت متنع و حبيث تسمح لشركاء أعمال املؤسسة املر 

ا شراكة مبينهكز حبث جتمع را ، أو مشركاء موردين، موزعني، شركاء، عمالء، وقد يكون هؤالء الاملؤسسة

 .1«عمل يف مشروع و احد 

 .2"التجارينيشركائها ة بني اإلنرتانت اخلاص ابلشركة و املشارككما تعرف على أهنا: "

مرونة  و نشطةو الواقع أن شبكة اإلكسرتانت تساهم يف زايدة فعالية األعمال من خالل حتسني جودة األ

كما تساهم شبكة . مع خمتلف فئات املستفيدين و الرئيسنيالفوري مع الالعبني  لالتصالعالية 

اإلكسرتانت يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل دورها املباشر يف إجناز أنشطة القيمة املنظمة عمستوى تكلفة 

 .فيد ( قيمة مضافةشرتي ) أو املستمللمنخفض ابملقارنة مع املنافسني أو بطريقة تقدم 

تدريب ة مثل نظم تعليم، نظم وشبكات اإلكسرتانت أنواع جتد مجيعها جند تطبيقاهتا اليوم يف جمالت عديد

وشبكات منظمات اخلدمات  التابعة ملنظمات أو مراكز خمتلفةنظم التشارك على قواعد البياانت ، العمالء

  .3املوارد األخرى اخلاصة ابلشركات العامليةاملالية و املصرفية و نظم إدارة املوارد البشرية و 

  

 
                                                 

مذكرة ماجستري، )غري منشورة(،  "،  DMLمديرية الصيانة لسوانطراك  ابألغواط  " سة حالةيف املؤسسة درا  أثر تكنولوجية املعلومات على املوارد البشرية مراد رايس، 1
 .47، ص 2005/2006كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ختصص إدارة األعمال، جامعة اةجزائر، ابةجزائر، 

 .293ص 2004ية، ، الدار اةجامعية، اإلسكندر األعمال يف عصر التكنولوجياحممد الصاحل احلناوي، 2
 . 23ص  مرجع سبق ذكره،  بشري عباس العالق، 3
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 أنواع شبكات االكسرتانت:-2

  :  ، حيث نصنف إىل ثالث أنواع رئيسة هيكات اإلكسرتانت على قطاع األعمالو يعتمد تصنيف شب

 شبكة إكسرتانت التزويد أو التكميل : -أ

قوم ابلتوفيق بني املخازن الفرعية و تربط هذه الشبكات املخازن و املستودعات اخلاصة ابلبضائع فيها ت

افظة على كميات لتفادي مشكالت العجز و احمل ،يف مستوى املخزن بنظام الرئيسية للتحكم اتاملستودع

 .اثبتة من املخزون

 انت التوييع : بكة إكسرت ش-ب

 و  من حجز اإللكرتوين للعمالء ثر أنواع تواجد فهو يقدم خدمة الطلبيعترب هذا النوع من اإلكسرتانت أك

اليت قد حتدث على  غرياتلنشر الفوري للتعديالت و الت ظل خدمات ا، يفو غريها من خدمات اشرتاكات

  .1هذه اخلدمات من تغري أسعار و مواصفات

 شبكات إكسرتانت التنافسية : -ج

ال البيع و هذا النوع من الشبكات مينح املؤسسات الصغرية و املتوسطة و كبرية احلجم فرصا متكافئة يف جم

الشراء عن طريق ربط الشركات الصغرية و الكبرية لكي تنتقل األسعار و املواصفات التقنية بينهما مما يرفع 

   .2االحتكارودة املنتجات و يقضي على من مستوى اخلدمة يف ذلك القطاع و يعزز ج

 خدمات اإلكسرتانت :  -3

نذكر يف ما يلي بعض اجملاالت اليت ، كسرتانتفوائد من تطبيق شبكة اإل  لقد حققت عديد من املؤسسات

ميكن أن تستخدم فيها اإلكسرتنت لتحسني العمل و نقله خطوة عن طريق اإلنتقال إىل األعمال 

 اإللكرتونية و ذلك من خالل : 
                                                 

 .   41عالء الساملي، حسني عالء الساملي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .24ص  مرجع سبق ذكرهبشري عباس العالق، 2
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إبرسال طلب شراء عرب أن تقوم مؤسسة للميكن ل عمليات  الشراء يف املؤسسات : هيتس  -أ

 اجة إىل املراسالت بكل أنواعها.حلاإلكسرتانت و تلغي ا

ل هذه اخلدمة عملية توقيع الفواتري من مديري الفروع املنتشرين يف مناطق هتسمتابعة الفواتري : -ب

خمتلفة كما تسمح هلم عمتابعة إجراء الصرف أو القبض ووضع العالمات اليت تشري إىل كل عملية جتري على 

 .ألقساماء تناقلها بني الفروع و االفاتورة أثن

ة املؤهلة مع سوق العمل ريتستخدم اإلكسرتانت لربط مصادر املوارد البشخدمة التوظيف : -ج

 . دمة متعددة املنافع لكال الطرفنياملتخصصة بغرض تقدمي خ

أتمني سوق العمل ل كما ميكن ،العمل املناسبة يف الوقت املناسبإذ جتد املوارد البشرية املؤهلة فرصة 

قد تصل فعالية الشبكة إىل درجة املشاركة ابلتخطيط مع مصادر  و يق الشبكة نفسهاعن طر  احتياجاته

 . البشرية ملا فيه صاحل سوق العمل املوارد

ربط املوزعني احملليني ابملزود الرئيسي و بشبكة إكسرتانت  تسمحتواصل شبكات توييع السلع :  -د

ما ميكن أن تبىن التطبيقات املستندة إىل ذلك لتسريع عمليات الطلب و الشحن و تسوية احلساابت. ك

    .1ع و تسوية احلساابت املتعلقة هبامفهوم نقطة الطلب إلمتام كامل عمليات التوزي

و إنطالقا مما ذكر ميكن توضيح العالقة بني اإلنرتنت و اإلنرتنت و اإلكسرتانت و هذا من خالل اةجدول 

 : التايل

 

 

 
                                                 

 .73-72ص  ،  مرجع سبق ذكرهزينب شطيبة، 1
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  .نت و اإلكسرتانتااإلنرتنت و اإلنرت ( : العالقة بني  2 رقم ) اجلدول

 نوع املعلومات الوصول املستخدمني نوع الشبكة

 أي شخص عن طريق اإلنرتنت

 اهلاتف أو شبكة العمل

بدون  العامة،عدد غري حمدود من 

 قيود

 شعبية، تسويقية عامة،

 

العاملون املرخص هلم  اإلنرتانت

 فقط

و حمظور على  خاص و مقيد

 العاملني

خاصة ابملؤسسة و عما 

 يرتبط ابلعمل

جمموعات خاصة من  اإلكسرتانت

 شركاء العمل

خاص و حمضور على شركاء 

 العمل الرخص هلم

مشرتكة بني جمموعات 

 الشركاء

 

 2010 ،اإلسكندريةخالد ممدوح إبراهيم، اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، الدار اةجامعية، : ملصدر ا

    .96ص

 .وجيا الشبكات العامة ) اإلنرتنت(تكنولاين:املطلب الث

  :تعريف االنرتنت-1

و معناها شبكة  International Networkالكلمة االجنليزية  اختصارهي  Internet كلمة إنرتنت    

طريق  املعلومات العاملية، اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن

يكون هلا القدرة على تبادل املعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر  حيث، قمار الصناعيةاأل أواهلاتف 

ا و التحكم ابلشبكة ، اليت تستطيع ختزين املعلومات األساسية فيه serverأجهزة اخلادم  ابسمية تسمى مركز 

 1.ديناملستفيأجهزة  ابسمالكمبيوتر اليت يستخدمها الفرد ، كما تسمى أجهزة بصورة عامة

                                                 
   http://www.kutub.info/downloads/6533.doc (2016/04/17)مفهوم اإلنرتنت  كرمي عياد، 1

http://www.kutub.info/downloads/6533.doc
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كليا و املوزعة عرب أحناء "جمموعة من شبكات احلواسب املستقلة  :  على إهنا وكوتورأكارول ها فو يعر    

ذ تتوىل كل شبكة منفردة مسؤولية اإلدارة و إ، حيث تشكل هذه اجملموعة نظاما عمالقا واحد العامل

 ".الصيانة الذاتية هلا أولوية خاصة

نرتنت عبارة عن جمموعة الشبكات احلاسوبية العاملية و كايت مسيث "اإلل من بوب نورتون كما عرفها ك   

 .1متباعدة "  اتصاليةواسطة وصالت املتصلة يبعضها البعض ب

 2."شبكة عاملية مكونة من عدد من الشبكات املتصلة مع بعضها البعضكذلك أبهنا "  و تعرف   

 .نرتنت ابإل االتصالتقنيات  -2

 االتصالنرتنت حيث تنقسم إىل عدة طرق منها إلاب لالتصالسائل و التقنيات العديد من الو هنالك    

و كذا   DSLأو من خالل تقنية اخلط املشرتك الرقمي   RNISابهلاتف العادي أو عن طريق اخلط الرقمي 

 ، ابإلضافة إىل طرق أخرى حديثةأو عن طريق اخلط املستأجر Satelliteبواسطة األقمار الصناعية  االتصال

 ظهرت مؤخرا كالواي فاي و الواي ماكس.

  :خدمات االنرتنت-3

 توفر اإلنرتنت العديد من اخلدمات نذكر منها:     

ى اإلنرتنت و يعد الربيد اإللكرتوين من أول اخلدمات الىت مت تطويرها عل خدمة الربيد اإللكرتوين : -أ

 .3ن بعضها البعضلوجود شبكة تربط املواقع البعيدة ع األصليابلرغم أن اهلدف 

ال ابملالين من البشر حول و الربيد اإللكرتوين" يعد من اإلستخدمات الشائعة و الىت توفر إمكانية اإلتص

 .1"العامل

                                                 
 (2016/03/12بوخاوة إمساعيل و عطوي عبد القادر ) 1
 http://dc314.4shared.com/download/-1iOiF4Q 
  .38ص  2004دار حامد، عمان،  ،التسويق اإللكرتوينحممد طاهر نصري،  2
 . 42ص  1999، الطبعة األوىل، عامل الكتب، القاهرةنت و العوملةاإلنرت هباء شاهني، 3
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كما تسمح هذه اخلدمة إبرسال و إستقبال رسائل اإللكرتونية من و إىل مجيع املشرتكني ىف الشبكة عرب   

طلب معلومات حول املنتج معني أو  م الربيد اإللكرتوين يفداالعامل، على مستوى التجارى ميكن اإلستخ

 طلب فواتري شكلية أو إرسال طلبيات للموردين أو إلغائها.

بل و حىت الواثئق و الصور و كذلك  االجتاهنيكال   يفكما ميكن للربيد اإللكرتوين من نقل الرسائل 

شكل  يشرتط أن تكون حممولة يفرفاق اللوحات اإلشهارية للتسويق و النمادج التصميمية عن طريق اإل

ملفات رقمية و عند وصوهلا ميكن للمستلم أن يطبعها بشكلها و ألواهنا األصلية مما جيعل الربيد اإللكرتوين 

 .2متميز عن الفاكس شكال و تكلفة

 .WWW(Word Wide Web)   خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات-ب

يف  استخداما، فهي من أكثر اخلدمات الواسع، و يطلق عليها خدمة الويب يالعاملأيضا ابلنسيج  و تسمى

اإلنرتنت و ميكن من خالهلا اإلحبار يف خمتلف املواقع على شبكة اإلنرتنت و تصفح ما هبا من صفحات 

 .3عن طريق وسائط متعددة قد تكون مكتوبة أو مرسومة أو ابلصوت أو ابلصورة

وسائل الرتويج و الدعاية و اإلعالن على املستوى احمللى و اإلقليمي و دمة وسيلة من هذه اخلكما تعد 

 4.العاملي

 

 

 

                                                                                                                                               
 .231ص  2002، الطبعة األوىل، دار الزهران، عمان، نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبية يفاملوسوعة الكاملة ، الطائيحممد عبد حسني آل فرج 1
 .28-27ص  2008بوعات اةجامعية، اةجزائر، ، ديوان املطيف املؤسسة، التجارة االلكرتونية مفاهيم و إسرتاتيجيات التطبيق إبراهيم خبيت 2
 .84، ص ذكره بقرجع سمخالد ممدوح إبراهيم،  3
لية، ،ختصص نقود و ما التسيريو علوم  االقتصادية، مذكرة ماجستري،) غري منشورة(، كلية العلوم البلدان العربية يف، التجارة اإللكرتونية واآلفاق تطورها أمينة رابعي 4

 .8ص  2004/2005جامعة اةجزائر، اةجزائر،
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  : FTPنقل امللفات  خدمة بروتوكول -ج

ل بعض امللفات من جهاز خادم بعيد، يوهو بروتوكول يستعمل لنقل امللفات عرب شبكة اإلنرتنت كتحم

هذا الربوتوكول إلرسال  webmastersاسرت و يستعمل مسريو املواقع اإللكرتونية املعروفة ابلواب م

 ها.يري يشرفون على تس هزة اخلادمة اليتجاألالتحديثات الالزمة إىل 

                                        :           forums de discussionخدمة منتدايت النقاش   -د

معني يطرح للنقاش، و يستخدم الربيد  تسمح هذه اخلدمة للمشرتكني فيها ابلتعبري عن آرائهم حول موضوع

ع هذه اجملموعات إىل إدارة شخص واحد، يعمل على إدارة لإلدالء ابآلراء، و غالبا ما ختض اإللكرتوين

لطرح  تستعمل بعض املؤسسات هذه النوادي ا ال يناسب منها، وم استبعاداملناقشات و توجيهها و 

  .1ستهلكني و آرائهم الشخصيةنقاشات خاصة عمنتجاهتا ملعرفة ردود فعل امل

 املباشر( :  االتصالخدمة الدردشة ) -ه

لعامل، و ميكن عدد من األشخاص حول ا انية إجراء احلوار املباشر بني أيو تسمح لنا هذه اخلدمة إمك

 ما ابلكتابة أو الصوت أو ابلصورة و الصوت معا.إجراء هذا احلوار إ

 :News groupsخدمة اجملموعات اإلخبارية -و

املشرتكة، و يتم ذلك  االهتمامات اص ذويو تعرف اجملموعات اإلخبارية أبهنا وسيلة للنقاش مع األشخ

من خالل وضع موضوع حمدد للنقاش من قبل مدير اجملموعة ليقوم األشخاص املهتمني هبذا املوضوع 

   2.خمتلفةو وجهات نظر  بتدعيمه آبراء

                                                 
مذكرة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم ، (اةجزائر االتصاالتودورة يف زايدة القدرة التنافسية )دراسة حالة مؤسسة جواب فرع  اإللكرتوينالتسويق نور الدين شارف، 1

 . 24ص 2007دة، البلي ، ختصص تسويق، جامعة سعد حلب،سيريالتو علوم  االقتصادية

 
2

  2009اإلصدار األول ، تعليم.....اإلنرتنتحممد نزيه حممد،  

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html 

 
TIC* : Technologies de l'Information et de la Communication 

http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
http://www.4shared.com/document/jsENAFaZ/Internet_eBook________.html
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 .االقتصاديةاملؤسسات  أداء علىات تكنولوجيا املعلوم أثر الثالث:املطلب 

أو السياسية من أثر  االقتصاديةأو الثقافية أو  االجتماعيةال يكاد خيلو جمال من جماالت احلياة    

 املعلومات.  التطبيقات املعتمدة لتكنولوجيا

 تعريف األداء: :أوال

ص له بنجاح، ويتوقف ذلك يعرف األداء على أنه نشاط ميكن الفرد من اجناز املهمة أو اهلدف املخص 

 على القيود العادية لالستخدام املعقول للموارد املتاحة.

 كما يعرف األداء على أنه النتائج الفعلية اليت حيققها املوظف يف املنظمة اليت يعمل هبا.

ائج وعليه ميكن تعريف األداء على أنه عبارة عن األنشطة واملهام اليت يزاوهلا املوظف يف املنظمة و النت

الفعلية اليت حيقها يف جمال عمله بنجاح لتحقيق أهداف املنظمة بكفاءة و فعالية وفقا للموارد املتاحة و 

 األنظمة اإلدارية و القواعد واإلجراءات والطرق احملددة للعمل.

ا إن معيار األداء عبارة عن بيان خمتصر يصف النتيجة النهائية اليت يتوقع أن يصل إليه معايري األداء:

املوظف الذي يؤدي عمل معني، حيث يعد معيار األداء الدستور أو القانون الداخلي املتفق عليه بني 

الرؤساء و املرؤوسني لتحديد الكيفية اليت يتوصلوا هبا إىل أفضل مستوى أداء، ويف الوقت نفسه التعرف 

راقبة األداء بصفة مستمرة على أوجه القصور اليت تشوب األداء. إن اهلدف من وضع معايري لألداء هو م

للتعرف على أي تذبذب أو تغيري يف مستوى األداء للتدخل يف الوقت املناسب قبل تدين مستوى األداء 

لتصحيح السلبيات و أوجه القصور و إعادة توجيه األداء لكي ال تتكرر السلبيات و تتحول إىل سلوك 

 وظيفي لدى العاملني يصعب تغيريه.
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  األداء فيما يلي:وتنحصر أهم معايري

و هي ترتبط جبميع نشاطات املنشأة، حيث تعرب عن مستوى أداء العمل، حيث عرفت على  اجلودة: -

أهنا إسرتاتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع و خدمات ترضي بشكل كبري العمالء يف الداخل و 

 اخلارج و ذلك من خالل تلبية رغباهتم املختلفة.

جم العمل املنجز،  وهذا جيب أن ال يتعدى قدرات و إمكاانت األفراد و يف و يقصد هبا ح الكمية: -

الوقت نفسه ال يقل عن قدراهتم و إمكاانهتم ألن ذلك يعين بطء األداء مما يصيب العاملني ابلرتاخي و قد 

 يؤدي يف املستقبل إىل مشكلة تتمثل يف عدم القدرة على زايدة معدالت األداء.

لوقت إىل كونه من املوارد غري القابلة للتجديد أو التعويض، مما حيتم استغالله ترجع أمهية ا الوقت: -

 االستغالل الصحيح يف كل حلظة من حياتنا ألنه يتضاءل على الدوام و ميضي من غري رجعة.

هي اخلطوات اليت يسري فيها أداء العمل، أو عمعىن آخر هي بيان توقعي للخطوات الضرورية  اإلجراءات: -

إتباعها لتنفيذ املهام، لذلك جيب االتفاق على الطرق و األساليب املسموح هبا و املصرح الواجب 

 ابستخدامها لتحقيق األهداف. 

 

 لوجيا املعلومات على أداء املؤسسات االقتصادية.و دراسة أتثري تكن :اثنيا

   :لوجيا املعلومات دور فعال يف املؤسسات االقتصادية يتمثل يفو لتكن

 .عن طريق تنظيم كفاءات املستخدمنيوات اإلدارة العليا تطوير أد -1

 .حتسني التوظيف الداخلي للمؤسسة -2

 .اءة و تطوير اخلدمات و املنتجاتحتسني اإلنتاجية و الكف -3

 .ملتطلبات الزبون االستجابةسرعة  -4
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 .قيةمة و احملافظة على احلصة السو للبقاء يف اخلد االنقطاعو التجديد بدون  االبتكار -5

 .لق عروض مالئمة ملتطلبات الزبونشبكة التوزيع و خ اتساع -6

 .دمات جديدة، أسواق جديدة،....اخلركيزة اإلبداع و التنمية و خلق منتجات جديدة، خ -7

 .ابئنز لدمات املقدمة لاخلتساهم يف حتسني جودة  -8

 .قة وطيدة بني املؤسسة و زابئنهابناء عال -9

 .1ارة االلكرتونيةانتشار و توسع التج -10

  2: لوجيا املعلومات على أداء املؤسسات نذكر منها ما يليو تكن وقد أجريت عدة دراسات حول أتثري

 Using the balanced بعنوان  (Kaplan and Norton, 1996)دراسة كابلن ونورتن  الدراسة األوىل: -1

Scorecard as a Strategic Management System  

اسة إىل توضيح كيفية استخدام بطاقة العالمات املتوازنة كنظام لإلدارة اإلسرتاتيجية، فهذا هدفت هذه الدر 

النظام ميكن اإلدارة العليا من االستخدام األفضل لألصول غري امللموسة ، وكيفية قياس أدائها، وذلك من 

لعليا من ربط املؤشرات خالل حمور التعلم والنمو، والزابئن، والعمليات الداخلية، كما ميكن اإلدارة ا

 املستقبلية املتعلقة ابإلسرتاتيجية ابملؤشرات احلالية املتعلقة هبذه احملاور.

شركة( أمريكية تعمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية حيث مت  100طبقت هذه الدراسة على أكثر من )

من حيث تطبيق اإلدارة  أخذ آراء املدراء التنفيذيني حول بطاقة العالمات املتوازنة لقياس األداء

اإلسرتاتيجية، وقد خلصت الدراسة إىل أن نظام بطاقة العالمات املتوازنة يزود اإلدارة يف اإلطار املفاهيمي 

لتطبيق إسرتاتيجية املنظمة، كما ميكن إسرتاتيجية املنظمة من التكيف مع التغريات البيئة والتكنولوجية  

 احثان أربع عمليات لتحقيق ذلك هي:والتنافسية، واألسواق ، وقد حدد  الب
                                                 

 .49ص مرجع سبق ذكره، ،، مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات ىف املؤسسات الصغرية و املتوسطةإبراهيم خييت1
2
يات القضايا الُمِلّحة لالقتصاداني لكلية األعمال بجامعة األردن دراسة مقدمة إلى المؤتمر الث :أ. هدى بن محمد, د.عبد النور موساوي - 

 .2009نيسان  15الناشئة في بيئة األعمال الحديثة. 
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 ترمجة رؤية ورسالة املنظمة، وربطها عمجموعة من األهداف. - 

ربط اإلسرتاتيجية جبميع دوائر املنظمة وموظفيها وإجراء عملية االتصال  املستمر بينهما، ويتم ذلك  - 

ذلك من خالل جمموعة من خالل حتقيق هدف االنسجام بني إسرتاتيجية املنظمة، ودوائرها، وموظفيها، و 

 من اإلجراءات واملكافآت واحلوافز. 

ختطيط األعمال، وذلك من خالل الربط الفعال بني التخطيط االسرتاتيجي واملوازانت التقديرية عما  - 

 يتوافق مع أهداف املنظمة واسرتاتيجياهتا.

رتاتيجية املنظمة وآلية التغذية العكسية والتعلم، وذلك من خالل املراقبة واملراجعة املستمرة إلس - 

تطبيقها، وعما توفره بطاقة العالمات املتوازنة من مؤشرات ومقاييس للمستقبل، وليس للماضي واحلاضر 

 فقط.

دراسة سناء مسودة، منوذج مقرتح لقياس األداء الشامل يف منظمات األعمال يف ضوء  الدراسة الثانية: -2

عالمات املتوازنة( والنموذج الياابين ) اإلدارة التكاملية الشاملة( مقارنة حتليلية لنموذج األمريكي )بطاقة ال

 .2006لقياس األداء الشامل، 

جاءت هذه الدراسة القرتاح منوذج لقياس األداء يف ضوء دراسة وحتليل العناصر واملقومات األساسية اليت  

إلدارة التكاملية الشاملة( والنموذج تتكون منها النماذج العاملية لقياس األداء ومنها النموذج الياابين ) ا

األمريكي ) بطاقة العالمات املتوازنة( لقياس األداء الشامل وعما يتالءم مع الظروف احمللية والعاملية احمليطة يف 

 املنظمة. 

ولقد توصلت هذه الدراسة إىل اقرتاح منوذجا لقياس أداء املنظمات منبثقاً من رؤيتها واسرتاتيجياهتا وعما 

سب مع املناخ التنظيمي للمنظمة، ومعتمدا على التقييم الذايت هلا والذي على أساسه يتم حتديد عوامل يتنا

النجاح احلرجة وابلتايل حتديد احملاور األساسية الواجب الرتكيز عليها لتطوير األداء وحتسينه وأولوايت تنفيذ 
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دد العالقات املتبادلة واملرتابطة بني مكوانت هذه احملاور وربطها يف اخلارطة اإلسرتاتيجية للمنظمة، اليت حت

احملاور وعالقة السبب والنتيجة بينهما، واالتفاق على توليفة متوازنة من املقاييس املالية وغري املالية 

واملقاييس قصرية األجل وطويلة األجل، واملقاييس الداخلية واخلارجية، واملقاييس الكمية والنوعية، ومقاييس 

 تائج قياس األداء.النشاطات ون

حممد عبد الرحيم احملاسنة، أثر كفاءة نظم املعلومات يف فاعلية عملية اختاذ القرارات،  الدراسة الثالثة: -3

 .2005دراسة ميدانية يف دائرة اةجمارك األردنية، 

ئرة حيث سعت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر كفاءة نظم املعلومات يف فاعلية اختاذ القرارات يف دا

اةجمارك، وذلك عمعرفة اجتاهات املبحوثني يف دائرة اةجمارك إزاء كفاءة نظم املعلومات وفاعلية اختاذ القرارات 

و حتليل أثر كفاءة نظم املعلومات يف فاعلية اختاذ القرارات، وقد توصل الباحث إىل أن نظم املعلومات 

ن عملية اختاذ القرارات ذات فعالية مرتفعة أيضا، االدارية يف دائرة اةجمارك ذات جودة وكفاءة مرتفعة، و أ

وأن هناك ارتباطا هاما ذا داللة إحصائية بني املتغري املستقل )كفاءة نظم املعلومات( وبني املتغري التابع 

 )فاعلية عملية اختاذ القرارات(.  

ها أبداء املنظمات، الطاهر الكري، تكلفة االستثمار يف أنظمة املعلومات وعالقت الدراسة الرابعة: -4

2005. 

سعت هذه الدراسة إىل معرفة مدى وجود عالقة بني تكلفة االستثمار يف أنظمة املعلومات احملاسبية 

ومتطلباهتا وأداء البنوك التجارية يف األردن، وبصورة أكثر حتديدا قام الباحث ابختبار العالقة بني معدل 

ة املعلومات احملاسبية، واختبار العالقة بني معدل العائد العائد االستثمار وتكاليف االستثمار يف أنظم

امللكية وتكاليف االستثمار يف أنظمة املعلومات احملاسبية، ابعتبار أن هذه املتغريات هلا عالقة بقياس 

األداء. وقد توصل الباحث إىل أن معدل العائد على امللكية هو مقياس أكثر مالئمة للتعبري عن األداء ألنه 
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مباشرة ملا ينظر إليه املالكني من تعظيم الثروة، و أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكلفة  يرتبط

االستثمار يف أنظمة املعلومات ومتطلباهتا ومعدل العائد على امللكية و العائد على االستثمار يف البنوك، 

ملعلومات رعما ترجع إىل أن هذه وأن العالقات السالبة بني أداء البنوك وتكلفة االستثمار يف أنظمة ا

 االستثمارات رأمسالية تتصف خبصائص كرب حجمها وكثرة خماطرها، وعائدها مل ينعكس يف املدى القصري. 

 بتنمية واالتصاالت وعالقتها املعلومات تكنولوجيا خبيت، صناعة إبراهيم دراسة الدراسة اخلامسة: -5

 .2005تطوير األداء، 

استه على تبيني عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتنمية وتطوير األداء يف حيث عمد الباحث يف در 

املؤسسات، وقد توصل إىل أن تكنولوجيا املعلومات تعد قامسا مشرتكا يف أغلب املؤسسات، فالتكنولوجيا 

ملتكررة، هلا العديد من املميزات اليت تتمتع هبا على رأسها تقليل نسبة التدخل البشري يف العمليات ا

وحتسني صورة خمرجات وأداء املؤسسات وتسريع عمليات تبادل املعلومات عرب الشبكات. وحيدث تطبيق 

تكنولوجيا املعلومات تغريات أساسية يف اإلدارة ويساعد بشكل خاص يف اختاذ القرار املناسب والسريع 

املكتبية التقليدية إىل اإلدارة  املبين على احلقائق واملعلومات ، كما حيدث حتوال تدرجييا من اإلدارة

 االلكرتونية.

دراسة مراد رايس، أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة،  الدراسة السادسة: -6

2005-2006. 

حيث عمدت هذه الدراسة إىل إبراز أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة، وقد توصلت 

ولوجيا املعلومات ساعدت على رفع األداء البشري وذلك ابلسرعة والدقة يف أداء األعمال، إىل أن تكن

والتقليل من التكاليف، والقضاء على ضغوطات العمل وتفادي بعض املشاكل والصعوابت املرتتبة عن 

املكان النظام الكالسيكي ككثرة الورق واإلجراءات البريوقراطية والغموض يف أتدية بعض املهام وضيق 
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بسبب كثرة الرفوف. كما بني الباحث أن العمل عرب الشبكات أدى إىل تقليل حركة األفراد داخل التنظيم 

 وأداء أعماهلم يف وقت قصري دون احلاجة إىل التنقل.

كما توصل الباحث إىل أن املزااي اةجليلة اليت منحتها لنا تكنولوجيا املعلومات يف أتدية األعمال هذا ال يعين 

ا ال تنطوي على سلبيات، لكن هذه السلبيات ال تعود لتكنولوجيا املعلومات يف حد ذاهتا بقدر ما تعود أهن

لقصور يف معارف األفراد جتاه التكنولوجيا واستخداماهتا أو قصور يف تصميم بعض الربامج املعلوماتية واليت 

 .يف غالب األحيان تكون بسبب عدم استشارة العمال يف خصوصيات العمل
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 خالصة الفصل : 

من أبرز مظاهر الربع األخري من القرن املاضي وبداايت القرن  واالتصاليعد تطور تكنولوجيا املعلومات  

يعد أهم  واالتصالاحلايل، و يرى العلماء املختصني يف هذا اجملال أن تطور صناعة تكنولوجيا املعلومات 

نسان أن يلغي املسافات و خيتصر الزمن و جيعل من العامل أشبه اإل استطاعإجناز تكنولوجي حتقق، حيث 

 ابلشاشة اإللكرتونية الصغرية. 

احلياة اليومية لكثري من البلدان و خاصة الصناعية منها، و  نواحيلقد غزت تكنولوجيا املعلومات كل    

مال هبذه املوجة اةجديدة، الرقمي مسة العصر يف هذه البلدان و أتثر أصحاب املال و األع االقتصادأصبح 

سواء على مستوى الكلي أو اةجزئي، و لعل األنشطة التجارية و التسويقية تعد أكرب املستفيدين من 

تكنولوجيا اإلنرتنت، حيث سخرت هذه األخرية خدمات لتسهيل حركة التبادالت و حتسني العالقات، 

 نها.سواء ما بني املؤسسات فيما بينها أو بني املؤسسات و زابئ
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 : مقدمة الفصل
 ااجاب  ، سنحاول يفعلى املؤسسات بصفة عامة  وماتلتكنولوجيا املع أثررأينا يف الدراسة النظرية 

و كالة ، حيث أخدان saaيف الشركة الوطنية للتأمينات  تاملعلوماواقع تكنولوجيا  التطبيقي هذا دراسة

 كميدان إلجراء هذه الدراسة.مازوبة  

ااجزائر و يف التأمني يف  و هلذا قسمنا الفصل إىل ثالث مباحث، حيث تناولنا يف املبحث األول تقدمي

 الشركة.التعريف ابلشركة و الوكالة و واقع تكنولوجيا املعلومات يف املبحث الثاين تناولنا 
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 مني يف اجلزائر.أاملبحث األول: الت

 

 متهيد:

، وألبه كان 1930لقد كان النظام السائد يف ااجزائر بعد اسرتاد السيادة الوطنية بظام التأمني الفربسي لسنة 

يتصف ابلضعف و التعقيد و بقص احلماية فقد عمل املشرع ااجزائري على إصدار عدة بصوص قابوبية 

 .و إبشاء مؤسسات أتمني جزائرية و هذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفاصيل إلرساء بظام أتمني جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 saaدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمينات     الث                        الفصل الث

 

 

74 

 

 املطلب األول: حملة اترخيية عن التأمني يف اجلزائر

 .مر قطاع التأمني يف ااجزائر مبرحلتني هامتني مها االستعمار و مرحلة االستقالل

 .مرحلة االستعمار :أوال

ومؤسساته اليت تسري هذا النشاط حيث ظهر يف ااجزائر  االستعماريرتبط وجود التأمني اباجزائر بوجود   

.وتتبعها إبشاء التعاوبية 1861أول مرة على شكل تعاوين إثر إبشاء الشركة التعاوبية للتأمني من احلريق سنة 

املركزية الفالحية من طرف الفالحني الفربسيني, ويف احلقيقة  إن الظهور احلقيقي هلذه الشركات كان 

, وبعدها 1947, والذي تواصل تطبيقه إىل 1930جويلية 13جتسيدا للتشريعات الفربسية اليت أمالها قابون 

 06وف ااجديدة ملتطلبات العصر آبذاك و هو مرسوم أدت الضرورة إىل سن قابون جديد يتالءم و الظر 

 1الذي يتضمن تكوين الئحة إدارية عامة ملراقبة مؤسسات التأمني اباجزائر. 1947مارس 

ومن أهم ما ميكن ذكره يف هذه الفرتة عن التأمني أبه اقتصر على املعمرين حيث مل يستفد ااجزائريون إال 

ظهرت متأخرة اباجزائر مقاربة بفربسا و الدول  االجتماعيةمينات ابلقليل منه خاصة إذا علمنا أن التأ

من وراء ذلك إىل ترك الشع  ااجزائري يتخبط يف مشاكله  االستعماريةاألخرى, وكابت تسعى السياسة 

من جمموع مؤسسات  %59, يظهر ذلك جليا من خالل اهليمنة الفربسية بنسبة واالقتصادية االجتماعية

للتأمني يف هذه الفرتة على تلبية  االجتماعيمؤسسة و اقتصر الدور  21من 127دل التأمني أي ما يعا

فلم يكن له دورا فعااًل بظرًا لقلة املؤسسات الصناعية املّؤمنة يف  االقتصاديحاجات املعمرين, أما الدور 

 تلك الفرتة.

 

 
                                                 

BoualamTafiani ; Les assurances en Algérie ; OP4 1987 ; P 241 
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 .: مرحلة االستقاللاثنيا

التأمني يف ااجزائر أثناء االستقالل ميزه تغريات مستمرة و سريعة يف السياسات املتبعة لتنظيم سري بشاط  إن

كنقطة ابعطاف يف السياسات املنتهجة، حيث   1966، 1963، 1995التأمني، حيث ميكن اعتبار سنوات 

 :تقسم هذه املرحلة إىل ثالث فرتات هي

 :1966-1965ما قبل احتكار الدولة  أوال: فرتة

كان بشاط التأمني إثر خروج املستعمر الفربسي مسريًا من طرف مؤسسات أجنبية, و بتيجة للسياسة    

أهنا اغتنمت الفرصة اليت جنت منها أرابحًا طائلة  حيث الراسخة يف عمل هذه املؤسسات, االستعمارية

من خالل إعادة التأمني بفروعها بفربسا من أجل هتري  األموال, وهو ما أدى ابلسلطات ااجزائرية للتدخل 

 1الوطين. االقتصادفور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه املمارسات على  1963سنة 

 ينصان على: 1963جوان 8 يف ويتمثل هذا التدخل يف سن قابوبني أساسيني

هذا من خالل أتسيس  اباجزائرإبشاء عملية إعادة أتمني قابوبية وإجبارية اجميع عمليات التأمني احملقق  -1

 " كمؤسسة وطنية.CAAR"الصندوق ااجزائري للتأمني و إعادة التأمني

ت مسبقة, و طل  يوّج  القابون الثاين من هذا التدخل على مؤسسات التأمني, تقدمي ضماان -2

 لدى وزارة املالية لتمكينها من مزاولة بشاطها اباجزائر. االعتماد

 و ميكن تلخيص أهم األهداف اليت كان يرمي إليها هذا القابون يف:

 مراقبة استعمال األموال اجملمعة من األقساط احملصلة. -أ

 التأمني.جتن  حتويل األموال العمومية إىل اخلارج عن طريق عمليات إعادة  -ب

                                                 

BoualemTafiani ; opicit ; P28.1 
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هذه األخرية  األجنبية, فضلتوبظرا لكون األحكام السابقة الذكر ال تتفق و مصاحل مؤسسات التأمني 

مؤسسات كابت يف  06ومل يبقى منها سوى  االقتصاديةمن الساحة  االبسحابتوقيف بشاطها و 

 مقدمتها:

 الشركة الوطنية للتأمني -

 .CCRMAالصندوق املركزي إلعادة التأمني للتعاوبية الزراعية  -

 .MAATECالتعاوبية ااجزائرية لتأمني عمال الرتبية و الثقافة  -

مثلت بداية النشاط الفعلي والنزيه للتأمني ااجزائري, وذلك من خالل  63ومن ااجدير ابلذكر أن قوابني 

 صية إىل خدمة املصاحل العامة للبالد.حتويل التأمني من وسيلة لتحقيق األهداف الشخ

 .1995-1966 : أتميم التأمني يف ااجزائراثبيا

اليت يكتسبها قطاع التأمني ومدى فعاليته يف دفع وترية التنمية رأت السلطات  االقتصاديةبظرًا لألمهية   

قد متثل هذا التدخل املركزية للبالد أبه ال بد من أتميم هذا القطاع من أجل تنظيم بشاطه واستغالله, و 

 1ينص على ما يلي: 63للدولة يف إصدار قوابني مكملة لقابون 

 الدولة لكافة عمليات التأمني. احتكارينص على  66-127 األمر رقم -

 .saaينص على أتميم الشركة ااجزائرية للتأمني  66-129األمر رقم  -

كان بتيجة الزايدة املستمرة يف الطل  على   ,والذي1973أّما التنظيم ااجديد لسوق التأمني ااجزائري سنة 

 اخلدمة التأمينية فيتمثل يف:

إبشاء الصندوق املركزي إلعادة التأمني و ختصصه يف عمليات إعادة التأمني اليت كابت من  -

 وكان اختصاصه أتمني األخطار الصناعية. saaاختصاص الشركة ااجزائرية للتأمني 
                                                 

BoualemTafiani ; opicit ; P611 
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 :1995احتكار الدولة لقطاع التأمني  الغاء اثلثا: فرتة

بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق املنافسة عرف بشاط التأمني ابكماشا و حقق منوا سلبيا سنيت 

وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت ابلدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على  1990-1995

و أهم ما جاء به هو  1995جابفي 25يف  07-95لقرار رقمالقوابني املنظمة لنشاط التأمني، وفعال صدر ا

إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمني، ووضع بعض اآلليات ااجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخري 

دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمني، و اجمللس الوطين للتأمني و هيئة املراقبة، ويف األخري بشري إىل 

يت يتحملها التأمني قرض لتحديد األخطار ال1996جابفي10الصادر يف  06-90قماملرسوم التنفيذي ر 

 التصدير.

 يف اجلزائر.و املؤسسات املراقبة للتامني الثاين: شركات التأمني  طلبامل

 واألمر   ابلتأمينات,املتعلق  1995جابفي  25املؤرخ يف  07-95خيضع حاليا سوق التأمني قابوبيا إىل األمر 

 04-06املتعلق ابلقروض املوجه للتصدير. املعدلني واملتممني ابلقابون رقم  1996جابفي10املؤرخ يف  96-06

 املتعلق بتأمينات بصفة عامة. 2006فرباير27املؤرخ يف

وبعد  07-95ستة شركات متارس بشاطها قبل صدور األمر  06شركة منها  19يضم سوق التأمني يف ااجزائر 

 وأجنبيةثالثة عشر شركة خاصة 13صدور هذا األمر أبشأت الشركات األخرى املقدر عددها إىل يومنا هذا بـ 

 شركتني خمتصتني يف اخلربة التأمينية بستعرضها مجيعها فيما يلي: 2 شركتني خمتصتني يف املراقبة,وو 
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 .07-95: الشركات الوطنية قبل صدور األمر أوال

 : الشركة اجلزائرية للتأمني - 1

SociétéNationaled’Assurance (saa) 

ومصرية بنسبة  %61يف صور خمتلطة جزائرية بنسبة  1963ديسمرب12أتسست الشركة ااجزائرية للتأمني يف  

ماي  21و يف  أممت الشركة يف إطار احتكار الدولة ملختلف عمليات التأمني. 1966ماي  27.ويف 39%

األخطار البسيطة, أتمينات  الشركة كل من فرع السيارات, احتكرتومع ظهور قابون التخصص  1975

 .احلياة

 :الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني -2

Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR). 

و كابت مكلفة ابملراقبة من  1963تعترب إحدى الشركات الكربى لقطاع التأمني يف ااجزائر, بشأت عام  

خالل التنازل القابوين, حيث كابت تلزم خمتلف الشركات اليت تزاول بشاطها يف ااجزائر أن تتنازل عن 

 .CAARلصاحل الشركة ااجزائرية للتأمني و إعادة التأمني  %10حجم األقساط بنسبة 

تنازلت عن  1985, يف CCRتنازلت عن بشاط إعادة التأمني إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني  1975ويف 

و يف إطار إعادة هيكلة بشاطها  CAATحمفظتها يف فرع النقل إىل الشركة ااجزائرية للتأمني الشامل

 أصبحت ختتص ابلتأمني عن األخطار الصناعية.

إىل شركة مسامهة  CAAR،حتولت شركة 1988صادية اليت أدخلتها قوابني سنة ومنذ اإلصالحات االقت-   

 . مع وزارة املالية املساهم الوحيد فيها
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ومع إلغاء قابون التخصص و االبتقال إىل االستقاللية عملت الشركة من جديد على تنويع  1989ويف سنة 

تنازلت عن حمفظتها يف فرع القرض املوجه  1995أتمني األشخاص(, ويف السيارات, حمفظتها )النقل,

 .CAGEXللتصدير إىل الشركة ااجزائرية للتأمني و ضمان الصادرات 

دينار سـنة  مليار 2.7مليار دج مث 2 إىل1994مليون دج سـنة 500الرأمسال االجتماعي ابتقل من -   

 .2008مليار دينار يف  4ليصل حىت 1998

 وكياًل عاما معتمدا. 33وكالة مباشرة, أما الغري مباشرة 80هوية و فروع ج 5شبكة توزيع الشركة  -   

, و يرجع 1998عامل سنة 1964إلـى  1997عامل سنة 1636, 1996عامل سنة  1737عدد العمال  -   

مليون 2.5يف حني تصل إبتاجية كل عامل إىل  إىل إحالة عدد العمال إىل التقاعد التعاقد, االخنفاضهذا 

 1دج.

 :الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل - 3

.Compagnie Algérienne d’Assurance (CAAT( 

, اهتمت يف البداية ابألخطار املرتبطة بفرع النقل وذلك طبقا ملبدأ التخصص واحتكار 1985يف  بشأت

املعتمدة  االقتصاديةالدولة لقطاع التأمني يف تلك الفرتة, وعند إلغاء التخصص يف إطار اإلصالحات 

 مؤسسة اقتصادية عمومية متارس خمتلف فروع التأمني. CAATأصبحت 

 وكالة.70فروع و  5,وابتقلت حاليا إىل1985وكاالت يف بداية  10شبكة التوزيع كابت  -

   900مث إلـى  1992مليون دج سنة 230,وابتقل إىل1985مليون دج يف 60يقدربـ االجتماعيرأمساهلا  -

 مليون دج.1500يصل إىل  دج, وحاليامليون 

                                                 

Revue l’actuel    N°37 ; Mai 1999, P 40.1 
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, و حاليا يصل 1996عامل سنة  1200عامل يف بداية بشاطها إلـى 300عدد العمال ابتقل من  -

 عامل.1365عدد العمال إىل 

 1:الشركة املركزية إلعادة التأمني - 4

Compagnie Centrale de Réassurance (CCR). 

 قصد حتقيق املهام التالية: 1975بدأت الشركة بشاطها يف 

 .االحتفاظاملسامهة يف تطوير السوق الوطنية إلعادة التأمني من خالل ارتفاع قدرهتا على  -

 ترقية التعاون الدويل و اإلقليمي يف جمال إعادة التأمني. -

 مليون دج.2000رأمسال الشركة يقدر حاليا بـ  -

 عامل. 112و حاليا 1990عامل يف  115إلـى  1985يف  101إىل  1975عامل يف 28عدد العمال ابتقل من 

 التعاضدايت: - 5

 يضم السوق ااجزائري للتأمينات عدة تعاضدايت ومن أهم وابرز شركات التأمني من هذا النوع مها: 

 2:الصندوق الوطين للتعاون الفالحي -أ 

Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA). 

مليار  3تعرف التعاوبية الفالحية أبهنا شركة مدبية لألشخاص ذات طابع تعاوين برأس مال متغري يقدر بـ  

مكت  حملي,  256صندوق حملياو 62تسعى إىل حتقيق ربح, يتكون الصندوق الوطين من  دينار. و ال

د,احلريق,التأمني منهم ذوي شهادات جامعية.ويضمن الصندوق األخطار التالية: الرب 1013عامل  2469و

                                                 
 1  .132. ص  2010دور نشاط التامني يف التنمية االقتصادية دراسة حالة اجلزائر,رسالة ماجستري, معهد العلوم االقتصادية اجلزائر  –أقاسم نوال -

2 .  132ص  نفس املرجع . –أقاسم نوال -   
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الشامل على املاشية,التأمني الشامل على النخيل والتمور, والتأمني على أجسام سفن الصيد,االستغالل 

 الفالحي.

 1: التعاضدية اجلزائرية لتأمني عمال الرتبية و الثقافة -ب 

Mutuelle Algérienne d’Assurance des Travailleurs de l’Education et de la Culture 

(MAATEC). 

,مسح هلذه التعاضدية أن تّؤمن 1992بصدور أمر إبشاء احتكار الدولة لعمليات التأمني  1966يف  اعتمدت

 مليون دج. 71إىل  1998حجم الصندوق التأسيسي سنة  للسكن. وصلعلى السيارات والتأمني الشامل 

 :07-95: شركات التأمني بعد صدور األمر اثنيا

  التأمني املتخصصة:شركات Ⅰ:  فرع

 2:الشركة اجلزائرية لضمان الصادرات - 1

Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). 

املتعلق بتأمني القرض املوجه للتصدير, واعتمدت 07-96مبوج  األمر 1996جابفي10بشأت الشركة يف 

 .1996جويلية 20يف  235-26مبرسوم رقم 

 مليون.450مليون دج عند بشأهتا ليصل حاليا إىل 250رأمساهلا  -

 مهام الشركة:

ضمان العمليات املوجهة للتصدير حلساهبا اخلاص و حلساب الدولة ) اخلطر السياسي حلساب  -

 الدولة,واخلطر التجاري حلساهبا اخلاص(.

                                                 
.  133مرجع سبق ذكره ص  –أقاسم نوال - 1 
.  134ص  نفس املرجع –أقاسم نوال -   2 
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 ضمان حتويل الصادرات. -

 و القابوبية. االقتصاديةلومات تقدمي النصائح و املساعدة للمصدر و تزويده ابملع -

 إطار. 17عامل من بينهم 29عدد العمال يصل إىل  -

                    :         شركة ضمان القرض العقاري -2

Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI).1 

و تتمثل مهام  مليون دج1000برأس مال قدره  1997وهي مؤسسة عمومية اقتصادية, أبشأت يف ديسمرب  

 الشركة يف تقدمي ضماانت القروض املمنوحة من طرف املؤسسات املالية من أجل احلصول عليها.

 :AGCIاالستثمارالشركة اجلزائرية لضمان قرض  -3

املوجهة للمؤسسات الصغرية و  االستثمارملمارسة عمليات التأمني املرتبطة بقروض  1998اعتمدت يف  

 مليار دج.2يقدر بـ  االجتماعياملتوسطة, رأمساهلا 

 CGMP:2صندوق ضمان األسواق العمومية -4

و تتمثل  1998فيفري21يف 07 -98وهي مؤسسة مالية متخصصة,أبشأت مبوج  املرسوم التنفيذي رقم   

 مهامه فيما يلي: 

 تسهيل عملية تنفيذ املشاريع التنموية يف قطاع اهلياكل القاعدية و البناء. -

 الضماانت مبختلف أبواعها.منح  -

من تسبيقات تعاقدية وقابوبية موجهة لتغطية بفقات تنفيذ األسواق العمومية أو  االستفادة -

 الطلبات.

                                                 

http://www.sgci.dzLe 24/04/2016  1 
Le 24/04/2016  http://www.cgmp.org.dz2 
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 : شركات التأمني األخرى:Ⅱفرع  

1- TRUST ALGERIA Assurance et Réassurance. : 

و قطر  %60شركة للتأمني وإعادة التأمني خمتلطة جزائرية حبرينية قطرية, تساهم فيها البحرين حبصة  وهي 

 CCRو الشركة املركزية إلعادة التأمني % 17.5ـب CAARمسها كل من ا% أما حصة ااجزائر فتتق5حبصة 

 %.17.5بـ

 دج.مليار 1.8برأمسال اجتماعي يقدر بـ  1997الشركة يف بوفمرب  اعتمدت

       الشركة الدولية للتأمني و إعادة التأمني:     -2

Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance(CIAR) 

مليون دج وتضم شبكة 450لتباشر خمتلف عمليات التأمني برأمسال اجتماعي  1998أوت 5يف  اعتمدت

 وكيال عاما. 25توزيع بـ

                                        :   اجلزائرية للتأمينات -3

L’Algérienne des Assurances (2 A). 

 1998أوت 05يف  االعتمادو منح هلا  1995جابفي 25يف  07-95أبشأت هذه الشركة مبوج  أمر 

 مليون دج.500لتمارس بشاط التأمني و إعادة التأمني, و يقدر رأمساهلا بـ 

                شركة أتمني احملروقات  :   -4

Compagnied’Assurance des Hydrocarbures (CASH). 

مليون,وتباشر عمليات أتمني احملروقات إىل جاب  1800وهي شركة ذات أسهم برأمسال اجتماعي قدره  

 فروع التأمني األخرى.
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 إىل جاب  هذه الشركات الوطنية و اخلاصة, مت اعتماد عدة شركات جديدة يف التأمني:

                            شركة املتوسطية للتأمينات:   -5

Générale Assurance Méditerranéenne (GAM). 

و ابلتايل تدعم سوق التأمني يف ااجزائر, و يظهر ذلك من خالل اعتماد تسعة مساسرة  2001أتسست سنة 

 مليون دينار. 203أتمني, ويقدر رقم عماهلا بـ 

                                اجلزائر: السالمة للتأمينات -6

SALAMA ASSRANCES ALGERIE. 

 214.4مليون دينار وقدر رقم أعماهلا بـ 480وهي شركة برأس مال خاص يعادل  2000مت اعتمادها سنة 

 .    2002مليون دينار سنة 

7ALLIANCE Assurances. -  : 

, وتضم مليون دينار 500برأس مال يقدر بـ  122-05مبوج  األمر  2005جويلية  30منح هلا االعتماد يف  

 مسسار. 51وكالة ,  32رايت جهوية و يثالث مد

AL RAYAN INSURANCE Co.- 8: 

مليون  174وقدر رقم اعملها بـ 2001اكتوبر30وهي شركة خاصة  ذات أسهم برأس مال خاص, أبشئت يف 

أي أهنا مل تعد شركة انشطة يف سوق  2005, إال أهنا قد سح  منها االعتماد آخر سنة 2002دينار سنة 

 التأمني ااجزائري.

Cardif group PNP PARIBAS.- 9:                                    

بلد حول العامل, أبشئت  32ية  وهي فرع من فروع كارديف الفربسية املوجودة يف بوهي شركة خاصة أجن
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,مع العلم 2007مليون دينار سنة  17مليون دينار وقدر رقم اعملها بـ 400برأس مال يقدر بـ  2006جوان يف

 .  1أهنا عبارة عن بنك خمتص يف التأمينات على األشخاص

 2. املؤسسات املراقبة لعمليات التأمني يف اجلزائر 

                                    اجمللس الوطين للتأمينات:  -1

.Conseil National Des Assurances(CNA) 

يسعى إىل ترقية وتطوير بشاط التأمني  و وهو اتبع لوزارة املالية, 1995جابفي  25أبشأ هذا اجمللس يف  

للدولة يف بشاط ألبه يعترب وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة  الوطين مستقبال, االقتصادليصبح ركيزة 

 و ميكن تلخيص أهدافه فيما يلي: التأمني,

 التوازن ما بني حقوق و التزامات طريف العقد. -

 السهر على مردودية األموال اجملمعة -

 السري احلسن ملختلف شركات التأمني -

 املسامهة يف توجيه و تطوير سوق التأمني يف ااجزائر. -

 املسامهة يف إعداد النصوص التنظيمية. -

 شروط مهام شركات التأمني وإعادة التأمنيحتسني  -

 وضع تسعريات التأمني تطابق السوق ااجزائرية. -

 جل  التجربة الدولية من خالل التعاون مع اخلارج واقتناء قنوات جديدة يف بشاط إعادة التأمني. -

                                                 
http://www. bnpparibas.com/  Le25/04/2016 11-  

.152أقاسم نوال ؛ مرجع سبق ذكره, ص   -2 
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ني التنسيق يف جمال األسواق الدولية حىت يساهم يف توازن ميزان املدفوعات وحيفز التبادل ما ب -

 شركات التأمني.

 من أجل تطوير بظام التأمني. اسرتاتيجيةإبشاء مركز للبحث يقوم بدراسات  -

               : اإلحتاد اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني-2

Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de Réassurance (UAR) 

املهنية, وخيتلف عن اجمللس الوطين للتأمني كوبه يهتم مبشاكل , وله صفة ااجمعية 1994فيفري22أبشأ يف 

املّؤمنني, حيث ال تشمل عضويته إال شركات التأمني, أما اجمللس الوطين التأمني فيهتم مبشاكل السوق 

ااجزائري للتأمني وإعادة  االحتادطبيعة املتدخلني فيهم, حيث جند يف  اختالف,وهذا ما يفسر  بصفة عامة

 التأمني ممثلني عن وزارة املالية ووزارات أخرى, شـركات التأمني, املؤمـن هلم ...إخل. 

 ما يلي: االحتادو من أهداف  

 ترقية بوعية اخلدمات املقدمة من شركات التأمني و إعادة التأمني. -

 .حتسني مستوى التأهيل و التكوين -

 ن مع األجهزة و املؤسسات املعنية.ترقية ممارسة املهنة ابلتعاو  -

 احلفاظ على أدبيات ممارسة املهنة. -

 : 95/07 املعدل واملتمم لقابون 2006فرباير 20املؤرخ  06/04القابون رقم *

املؤرخ يف  95/07الذي يغري و يكمل األمر رقم  20061فيفري  20املؤرخ يف  06/04إن القابون رقم  

 اهلامة و اليت تلزم شركات االمتيازاتيسمح ابحلصول على عدد من  املتعلق ابلتأمينات، 25/01/1995

                                                 
1 2006مارس  12الصادرة  يف 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2006فرباير 20يفاملؤرخ  ابلتأميناتاخلاص 06/04القانون رقم -  
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ات و بذكر بعض من هذه التغري  و يف بفس الوقت على تدعيم قدرهتا املالية محاية للمؤمن هلم, التأمني

 1فيما يلي : االمتيازات

 املباشر من طرف شركة التأمني ملصاريف اإلصالح اخلاص ابملركبات املؤمن عليها لديهم و اليت  التحمل

 عوضا عن تعويضهم على أساس الفواتري اليت يقدموهنا. تعرضت حلوادث مرور،

  تسدد شركات التأمني للمؤمن هلم التعويضات مضافا هلا الفوائد اليت حتس  على كل يوم أتخري يف

 ام اآلجال احملددة يف العقد.حالة عدم احرت 

 .تلزم شركات التأمني إبعالم زابئنها بشكل كامل حول حمتوى عقود التأمني اخلاصة ابحلياة 

  إمكابية املؤمن هلم  التخلي عن عقد أتمني األشخاص يف أجل شهر من اتريخ اكتتابه، إذا رأوا أن

 شروط العقد ال تناسبهم.

 صور يف عمال صاح  العمل املكتت  لعقد التأمني، ابلنسبة لباقي إن امتداد التأمني ااجماعي حاليا حم

 اجملموعات اليت متثل بفس الطائفة من األخطار)زابئن، موردين،.......(

 .)اللجوء إىل البنوك من أجل توزيع منتجات التأمني )أتمني البنوك 

حتسني طرق تسيريها و أدخل هذا القابون إجراءات جديدة موجهة لتدعيم مراقبة شركات التأمني و 

 منها:

 .أتسيس مجعية مؤمين ااجزائر 

  االعتمادإلزامية حترير الرأس مال األدىن لشركة التأمني قبل احلصول على. 

 .وضع عقود تنافسية من أجل التسيري اإلداري لشركات التأمني 

 1عمل شركات التأمني" مكلفة بـ: إبشاء لدى وزارة املالية " اجنة مراقبة و إشراف على 
                                                 

http://www.saa.dz/news  Le25/04/20161 
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 لشركة التأمني. االجتماعياإلعالم حول مصدر األموال املخصصة لتكوين أو زايدة رأس املال -

 من رأس مال شركة أتمني املعتمدة. %20مراقبة اكتساهبم لألسهم األكثر أو تساوي -

 التأمني.تنظيم و ضبط مسامهة املؤسسات البنكية و املالية يف رأس مال شركات -

 إعطاء املوافقة من أجل تعيني اإلداريني و مسريي هذه الشركات.-

 .التفريق بني أتمينات احلياة و التأمينات العامة 

 .إبشاء صندوق ضمان املؤمن هلم 

 .إبشاء مركزية لألخطار 

 : السوق احلالية للتأمينات يف اجلزائر.املطلب الثالث

ااجزائري ملؤسسات  التحادمن أجل التنظيم القابوين لقطاع التأمني يف ااجزائر أبشئت مجعية حتت اسم  

،ليضم كل من مؤسسات التأمني الناشطة يف قطاع 1994سنة  (U.A.R)التأمني وإعادة التأمني 

ء حتويالت عميقة على التأمينات اباجزائر فكان رد فعل الدولة و الوزارة الوصية ابلنسبة هلذا التأسيس إجرا

املتعلق  19952جابفي25بتاريخ 07-95القوابني اليت تنظم النشاط يف هذا القطاع وهذا إبصدار األمر

ابلتأمينات ليلغي احتكار الدولة لعمليات التأمني  مما يفتح اجملال للمستثمرين جزائريني كابوا أم أجاب  

إلبشاء شركات التأمني يف ااجزائر، كما يسمح هذا القرار للشركات أن متارس عمليات التأمني عن طريق 

 )مدين من طرف وزارة املاليةتمع (السماسرة  الوسطاء املعتمدين، أي الوكالء املعتمدين من طرف الشركة و

، و قد مت إحداث رقابة صارمة من طرف الدولة و إبشاء جهاز استشاري يدعى اجمللس الوطين للتأمينات 

(C.N.A). 

                                                                                                                                               
http://www.saa.dz/news1 

2 رقم  األمر )95–07( ،الصادر يف ابلتأميناتاخلاص   13، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 1995جانفي25 الصادرة  يف    8 مارس   1995. 
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 مؤسسة   تتمثل يف : 19أما عن املؤسسات أو شركات التأمني اليت تنشط يف ااجزائر فهي عبارة عن 

الشركات الثالثة ذات األقدمية يف قطاع التأمني وهي شركات عمومية تطبق كل فروع التأمني و إعادة 

و الشركة  (CAAR)،الصندوق ااجزائري للتأمني و إعادة التأمني (saa)التأمني وهي الشركة الوطنية للتأمني 

 .(CACH)و اليت ابضمت إليها شركة جديدة  (CAAT)ااجزائرية لتأمينات النقل 

،ااجزائرية للتأمينات TRUSTأربع شركات أخرى و هي خاصة تطبق كل عمليات التأمني و هي 

2AوCIAR مؤسسة الربكة واألمان، ابإلضافة إىل شركة عمومية هتتم فقط إبعادة التأمني و االتفاقيات،

 .CCRالدولية وهي 

 من:تعاضديتني و هي من أهم و أبرز شركات التأمني يف هذا النوع وهي كل 

 (MAATEC)التعاوبية ااجزائرية لتأمني عمال الرتبية و الثقافة  -

 الصندوق الوطين للتعاون الفالحي -

- (CNMA) حيث أن بشاطMAATEC  من حمفظة بشاطاهتا  %100يعد حمدودا ابعتبار أن حوايل

فهو  (CNMA)أما ابلنسبة للصندوق الوطين للتعاون الفالحي  أتيت من عملية اتمني السيارات،

 ص يف القطاع الفالحي حيث يعترب الرائد يف هذا اجملال.متخص

، ابإلضافة إىل شركات متخصصة  (GAM)وتوجد أيضا مؤسسة الراين للتأمني، املتوسطية للتأمينات 

،CAGEX ، للضماانت اخلاصة ابلتصديرSGCI  يف جمال القرص الداخلي املرتبط ابالستثمارات وأيضا

 . SRHمؤسسة 

ومن املالحظ أن شركات التأمني تعمل جاهدة لتوسيع حمفظة بشاطها يف كل الفروع،كما بالحظ توجه  

أتمني األشخاص و هذا من أجل املنافسة واقتطاع حصة  :االهتمام إىل فروع التأمينات االختيارية مثل 
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ة أولياء التالميذ وفدرالية مجعي« CAAR »سوقية معتربة وقد تدعمت هذه ااجهود إبمضاء اتفاقية بني 

 .1998أفريل30للتأمني املدرسي على كل األخطار و هذا يف  

،حيث مت إعادة تنظيمه و تدعيمه متاشيا مع متطلبات 2010إن تقييم سوق التأمينات اباجزائر يبدأ من سنة 

 اقتصاد السوق.

 2014ائرية لسنة حيث ميكن يف هذا اإلطار إعطاء رقم األعمال احملقق من طرف شركات التأمني ااجز  

وهذا حس  اجمللس الوطين للتأمينات وحتتل املؤسسات العمومية الصدارة  1مليار دينار 26.5  واملقدر ب 

رجعنا للسوق ااجزائرية للتأمينات،  للمؤسسات ااجديدة. وإذا%18,5من الرقم اإلمجايل مقابل % 81,5بنسبة 

فإبنا بالحظ هيمنة التأمينات اإلجبارية كتأمني السيارات والنقل واألخطار الصناعية، يف حني أن التأمينات 

 .انهأدكما هو موضح يف ااجدول  عرفت ارتفاعا ملفتا

 
 إجباريةو الغري  اإلجبارية األخطارارتفاع نسبة املداخيل على :3 اجلدول

 

 

 

                                                 
1 Source :el watan   économie, le 13/04/2005 n°8  P15. 
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 .saa الشركة الوطنية للتأمنيدراسة حالة : الثايناملبحث 

 متهيد:

بعد التعرف على التأمني يف ااجزائر ابطالقا من بشأته وصوال اىل السوق احلالية للتأمني و بعد دراسة خمتلف 

اليت هي حمل دراستنا يف  saaمؤسساته بسلط الضوء يف هذا املبحث على الشركة الوطنية للتأمينات 

اليت مت الرتبص فيها و يف  2310ااجاب  التطبيقي و سيتم التطرق اىل التعريف ابلشركة عامة و وكالة مازوبة 

 األخري دراسة واقع تكنولوجيا املعلومات يف الشركة و الوكالة .
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 املطلب األول: التعريف ابلشركة الوطنية للتأمينات .

 : التعريف النشأة و-1

 مليار دينار. 20برأس مال بقيمة  هي شركة مسامهةsaa الشركة الوطنية للتأمني 

 الشعار ااجديد للشركة

 
و  %61كمؤسسة خمتلطة جزائرية مصرية بنسبة 1963ديسمرب12يف   saaأبشئت الشركة الوطنية للتأمني  

ااجزائر عق  االستقالل مباشرة لإلطارات ذات  الفتقارمن رؤوس األموال على التوايل،و هذا بظرا  39%

 الكفاءة يف جمال التأمينات.

بواسطة مؤطرين مصريني و عمال جزائريني إال أبه بعد  1964بدأت املؤسسة بشاطها ابتداء من سنة   

الدولة لقطاع  احتكارإمت أتميم  احلصة املصرية خالل قمة اهلرم وبذلك مت  27/05/1966 ذلك و حتديدا يف

 التأمني.

على التحول  saaويف بطاق سياسة ختصص أبشطة التأمني أجربت الشركة الوطنية للتأمني  1976يف سنة 

،التأمني على احلياة، األخطار البسيطة  للخواص   إىل السوق احمللية لألخطار البسيطة كتأمني السيارات

على استقالليتها املالية وحتولت من  saaحتصلت الشركة الوطنية للتأمني 1989.سنة  كالتجار و احلرفيني

مليار دينار جزائري و رقم أعمال  20ب  ويقدر رأمساهلا.(SPA)مؤسسة عمومية إىل شركة ذات أسهم 

 .2014مليار دينار جزائري سنة  26.5بلغ

حول التأمينات اليت منحت الوسطاء اخلواص  95/07وإثر قرار وزاري من خالل التعليمة 1995ويف سنة 

ابإلضافة إىل إجراءات تنظيمية املتعلقة ابلسلع و النقل واملسؤولية املدبية و  ملزاولة بشاط التأمني، احلرية
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 و هتدف اىل : أيضا التأمني املتعلق بقطاع البناء و ابلتايل رفع احتكار الدولة لنشاط التأمني

 احملافظة على مكابتها كرائد يف السوق. -

 اصة املتعلقة ابألخطار املختلفة خالل البحث عن الفرص خ الرفع من رقم األعمال و ذلك من -

 و ذلك بتحديثه. االستغاللحتسني بظام  -

 هيكلة موجهة للنشاط.-

 إبشاء فرع للصيابة.-

 إبشاء مراكز خربة جديدة.-

 حتسني املستوى الوظيفي للعمال.-

عن إرضاء أكرب عدد من الزابئن من خالل التحسني  و البحث التحسني من الصورة الذهنية للمؤسسة.-

 و التعويض يف أقرب اآلجال يف حالة الضرر.  االستقبالاملستمر اجودة 

طرح منتجات جديدة للتأمني و متطلبات الزابئن، حيث تعتزم املؤسسة طرح منتجني جديدين للتأمني على 

 األشخاص.

 :saaطبيعة نشاط 

اقتصادية و مالية غايتها إرضاء حاجيات ورغبات املؤمن له أو املستفيد  الشركة الوطنية للتأمني مؤسسة

بطريقة مباشرة و تعويض األخطار النامجة بطريقة غري مباشرة فهي مؤسسة ذات طابع خدمايت و يدخل يف 

 حقل بشاطها ما يلي:

قسط أثناء وقوع أتمني األشخاص بعقد يلزم مبوجبه بني الطرف املؤمن و املؤمن له بعد حصوله على ال -

 اخلطر، يدفع له مبلغ من املال احملدد يف العقد.
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 أتمني األخطار املرتبطة ابلتأمينات على البضائع. -

و الذي ميثل أتمني إجباري أمام املخاطر  80/70التأمينات على السيارات الربيـة و ينظمها القابون رقم  -

اليت ميكن تغطيتها هي مسؤولية مدبية و سب  وقوع احلادث املتسب  يف ذلك، و يف هذه احلالة جي  

 أايم. 07على املؤمن له أن يصرح لدى وكالته خالل 

 و املتابعة. األضرار اليت تصي  السيارات أضرار االصطدام، ابكسار الزجاج، السرقة، احلريق، الدفاع -

 و تنظم الشركة الوطنية للتأمني يف هيكل هرمي متسلسل و منظم يف الشكل التايل:

 saa: اهليكل اهلرمي للشركة الوطنية للتأمني 2الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 saaاملصدر: واثئق داخلية يف 

 saaاهليكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمني 

ثالث مستوايت، جند يف املستوى األول املديرية العامة أين يتم جتميع  saa يشمل اهليكل التنظيمي لشركة

املعطيات وحتديد السياسة العامة للنشاط، مث يليها الوحدات حيث تشرف كل وحدة على جمموعة من 
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الوكاالت التابعة هلا فيما يتعلق ابحملاسبة والرقابة وكذا متوينها بوسائل العمل، وأخريا جند الوكاالت وهي 

 نتشرة عرب كامل الرتاب الوطين لالقرتاب أكثر من الزابئن.م

 املديرية العامة:

حيث يتكون من  85/82شارع أربستو تشي غيفارا و هذا ما بص عليه املرسوم  05توجد اباجزائر العاصمة 

 املوايل: 02جملس إدارة و مدير عام و جمموعة من املديرايت و هذا يتضح لنا من خالل الشكل رقم 
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 saaللشركة الوطنية للتامني  التنظيمي: اهليكل 3لشكل رقم ا

 

 



 saaدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمينات     الث                        الفصل الث

 

 

97 

 

 دراسة اهليكل التنظيمي-

 املستوى العام: :أوال 

كل هياكل الشركة ختضع للمديرية العامة اليت يديرها رئيس مدير عام واملديرايت التابعة مباشرة له تتمثل 

 يف:

 : مديرية احملاسبة و العناية.اإلدارة العامةـ مديرية 

 اإلدارة العامة التقنية: مديرية املنازعات و التنظيم.

 :ويساعده يف مهامه مديرين مها

العام املساعد التقين الذي يقوم إبعداد خطة شاملة لتجسيد السياسة العامة التقنية املسطرة لكل  ـ املدير1

أبواع التأمينات، مبا يف ذلك سياسة اإلعالم اآليل، الرقابة على تسيري ممتلكات الشركة واملوارد البشرية اليت 

 تدخل يف بطاق سلطته، وتتمثل املديرايت التابعة له يف:          

ـ مديرية أتمينات النقل                                                                                           

ـ مديرية أتمني السيارات واألشخاص                                                                           

                                                                                      الصناعية ـ مديرية األخطار العادية و

 ـ املدير العام املساعد اإلداري والذي يسهر على التسيري اإلداري واملايل للشركة، ويرأس املديرايت التالية:2

 ـ مديرية املوارد البشرية والتكوين

 ـ مديرية الوسائل واملمتلكات

 يرية املالية واحملاسبة.ـ مد

 ابإلضافة إىل مفتش عام الذي يشرف على جمموعة من املفتشيات التابعة له. 
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 :وتتمثل مهامها الرئيسة يف :نشاطها أو مهامها

 مني.أمني بشىت أبواعها و البعض من  عقود إعادة التأإبرام عقود الت -

 تسوية ملفات احلوادث عند وقوعها. -

 :شبكتها التجارية -

 :وتتكون هذه الشبكة التجارية من

  مديرية جهوية 14 -         

  وكالة مباشرة  293-         

  وكالة عامة  125 -         

  مسسار   26 -         

 دار للنشر أو مطبعة    -  

 :املستوى اجلهوياثنيا :

 كل وحدة منظمة كما يلي :   ةمديرية جهوي 14املؤسسة مكوبة من 

 الوحدة. مدير -

 أربع أقسام : قسم التسويق، قسم اإلبتاج، قسم املالية، و اإلدارة. -

 مسرية من طرف رئيس الوكالة و حتتوي على املصاحل التالية : )وكالة 416 (الوكاالت  -

 صلحة  التقنية  التجارية.امل 

 .مصلحة األضرار 

 .مصلحة احملاسبة 



 saaدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمينات     الث                        الفصل الث

 

 

99 

 

 مهام األقسام و املديرايت:

 مهام يتم عرضها فيما يلي:   saaلكل مديرية و قسم من مديرايت املؤسسة الوطنية للتأمني 

 :  قسم التسويق 1-

 تتمثل مهامها يف :

 جات املؤسسة.تاإلشهار للتعريف مبن -

 تنشيط شبكة التوزيع. -

 التخطيط و القيام ابلدراسات اخلاصة ابملؤسسة. -

 حتديد أهداف كل فرع أتمني مومسي . -

 البحث و تطوير منتجات جديدة. -

 مديرية املوارد البشرية:  2-

 تتكلف ابملهام التالية :

 إعداد العالقات االجتماعية يف املؤسسة. -

 تكوين املوارد البشرية يف املؤسسة من أجل التكيف مع احمليط . -

 لف املديرايت.تالتنسيق بني خم -

 تنظيم املؤسسة. -

 مديرايت املمتلكات: 3-

 تقوم بـ:

 تقدمي الوسائل الالزمة املادية ،املالية و التقنية. -
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 مراقبة ومتابعة تسيري املمتلكات. -

 إعداد الدراسات ومراقبة الربامج ااجديدة. -

 مديرية النقل : 4-

 تتمثل مهامها يف :

 حتسني خدمات التأمني اخلاصة ابلنقل. -

 جتميع املعلومات اإلحصائية. -

 تنفيذ عقود التأمني. -

 ة:مديرية الرقاب 5-

 تقوم ابلوظائف التالية :

 تقدمي التقارير السنوية. -

 البحث عن الفروقات املسجلة. -

 املوضوعة من طرف جملس اإلدارة. االسرتاتيجيةمتابعة  -

 مديرية األعمال القابوبية : 6-

 ومهامها هي :

 تسيري األعمال القابوبية. -

 حتديد اإلجراءات اليت تسمح بتطبيق القوابني. -

 وسائل التعويض. حتديد -

 تطبيق القواعد القابوبية يف املؤسسة. -
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  املديرية احملاسبية و املالية : 7-

 ومهامها هي :

 تسجيل عمليات النشاط بدقة حول الوحدات احملاسبية . -

 .إعداد امليزابية العامة و جدول حساابت النتائج   -

 تسيري اخلزينة . -

 دفع الضرائ  . -

 الديون .متابعة دفع األجور و تغطية  -

 مديرية التنظيم و املعلومات : 8-

 : بـتقوم 

 حتليل املعلومات احملاسبية و اإلحصائية . -

 إبشاء شبكة معلوماتية تربط بني املديرايت . -

 إعداد الربامج املعلوماتية من أجل تسري املؤسسة . -

 مديرية أتمني العمال : 9-

 ويتمثل دورها يف :

 . حتسني اإلبتاجية و ختفيض التكاليف -

 إحصاء األخطار و مبالغ التعويض و تقييم احلوادث . -

 تقدمي التقارير اخلاصة ابملنتجات للمديرية العامة . -

 املديرية العامة التقنية : 10-
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 وحتتوي على مديرية إعادة التأمني ومديرية البحث و التطوير و تقوم ابملهام التالية :

 حتديد وسائل إعادة التأمني يف املؤسسة . -

 مراقبة خزينة املؤسسة . -

 تقييم املردودية يف املؤسسة من خالل األموال املوظفة .  -

 
 

 

: املديرايت اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني4الشكل  

    وكاالت التأمني بوالية مستغامن.: 3اجلدول
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 .2310تقدمي وكالة مازونة  :املطلب الثاين

 التعريف ابلوكالة:-1

مؤسسة تلع  دورها يف التأمني املباشرة مع    2310اتبعة للشركة الوطنية للتأمني رمزها:   وكالة مباشرة هي

وحس  األخطار اليت يتعرضون  ابطالقا مما يطلبوبه و بناءا على اخلدمات املتوفرة على مستواها, الزابئن,

 :  2301أسست يف السبعينيات اتبعة إداراي إىل مديرية غليزان  وكالة عامة هلا,حيث  أهنا

 .2310وكالة مازونة  :4ااجدول

 عمال 08و تضم الوكالة 

 مدير الوكالة .  - 

 انئب املدير.-

  .احملاسب-

 05املوظفني -

 : 2310املصاحل وتوزيع املهام يف الوكالة  -2

 مدير  الوكالة:-

 و تتمثل مهامه فيما يلي:

 متابعة السياسة العامة للمؤسسة. -

Direction 

Régionale 

Code 

agence Agence Adresse TEL FAX 

RELIZANE 2310 MAZOUNA 

MITOYENNE A LA 

SALLE OMNI 

SPORT RELIZANE 

046 

94.95.84 

046 

94.95.84 
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 التسيري املادي والبشري لوسائل الوكالة. -  

 متابعة عمليات التأمني األخرى أو اخلاصة ابلشركات. , استقبال الزابئن يف بعض األحيان -  

 وتبسيط قواعد وإجراءات التأمني. املشاركة يف التوعية واإلعالم, -  

 ضمان االبضباط على مستوى العمل والعمال. -  

 انئب رئيس الوكالة:

 .وهو شخص له صالحية تسيري الوكالة والشؤون املتعلقة هبا يف غياب رئيس الوكالة

 املصاحل املوجودة داخل الوكالة و مهامها:-3

 مصلحة اإلنتاج: أوال:

 ومن أهم ما يؤمن عليه يف هذه املصلحة هي كتايل: وهي املصلحة اليت تقوم إبصدار مجيع عقود التأمني  

مني على أ,الت مني على الكوارث الطبيعيةأالت الفالحي, منيأالت األشخاص, منيأت مني السيارات,أت -

مني على املمتلكات العامة و النشاطات أالت مني على النقل,أالت مني على السفر,أالت املصرفية,القروض 

 مني على املسؤولية املدبية.أالت مني على احلريق,أالت الصناعية و التجارية,

 وتتمثل مهامها يف: مصلحة احملاسبة واملالية: اثنيا:

 ضبط العمليات احلسابية اليومية و البنكية. -

 إصدار الشيكات اخلاصة ابلتعويض. -

 وانت الكافية والضرورية ملواجهة االلتزامات ااجارية.ؤ ختصيص امل -

 تسديد و تسوية مجيع املستحقات اليت عليها. -
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 مصلحة احلوادث:اثلثا:

وهي بدورها ينقسم إىل قسمني ومها قسم احلوادث املادية وقسم  وتظم الوكالة مصلحة حوادث املرور, 

 احلوادث ااجسمابية.

أو غريها  و يعتين هذا القسم ابخلسائر املادية اليت حتدث جراء حوادث املرور, قسم احلوادث املادية: -أ

 ومن مهامها: من احلوادث املختلفة,

 حول احلوادث واألخطار الواقعة. معاينة املعلومات املبلغ عنها, -

 املؤمن منها.معاينة الضماانت اليت تدخل يف أبواع األخطار  -

 فتح ملفات لتسجيل التصرحيات املبلغ عنها. -

 حتديد بسبة التعويض. -

ويعتين هذا القسم ابحلوادث اليت ختلف جرحى أو قتلى أو ضحااي أصيبوا  قسم احلوادث اجلسمانية: -ب

جسماين أو ضحااي توفوا من جراء هذه ااجروح, أو عند وقوع حادث  جبروح مهما كان بوعها و بسبتها,

سواء كان املصاب هو املؤّمن بعينه أو كان هو املتسب  فيه وقد يتعدى التعويض لألشخاص  مميت,

 أخريني, يعدون عليه عن طريق املسؤولية املدبية, وهنا يقوم قسم احلوادث ااجسمابية مبا يلي:

 واستدعاء الضحااي. دراسة ملف احلادث, -

,وهذا طبعا بناءا على تقرير الطبي  الشرعي وعلى أساسه حتدد  القيام بتحديد بسبة العجز بكل أبواعه -

 قيمة التعويض. 
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 ظروف عمل املصاحل املوجودة داخل الوكالة: -4

ميكن القول عنها أهنا مرحية إىل جيدة إذا ما قارانها بباقي الوكاالت على  2310ظروف العمل ابلوكالة  

ساسا من مساحة مباشرة للزابئن ابلنسبة ملصلحة املستوى ااجهوي تتميز بشكل عصري . وهي مكوبة أ

, هذا الذي يطفي عليها شكل من أشكال العصربة واملباشرة يف التعامل سواء كان التعامل بني اإلبتاج

أجهزة   8املوظفني فيما بعضهم أو كان التعامل مع الزابئن وطاليب احلقوق, توجد على هذه املكات  

كمبيوتر تساعدهم على خمتلف األعمال اليومية, مربوطة ببعضها البعض بواسطة شبكة داخلية. حيث 

يعترب كمبيوتر مكت  املدير مبثابة اخلادم حيث ابه يتوج  تشغيله لتعمل بقية األجهزة املربوطة داخل هذه 

  orassيسمى saaالشبكة الداخلية بواسطة برانمج حديث خاص بشركة  

 ل موظف رقم سري للدخول خاص به.ولك

 التعامالت املختلفة للوكالة:-5 

 وهي تعامالت داخلية وأخرى خارجية. وتنقسم تعامالت الوكالة إىل قسمني,

 التعامالت الداخلية:-أ  

وهي تعامالت بني املصاحل  مني,أكغريها من الوكاالت التابعة لشركات الت  2310إن تعامالت الوكالة 

مستوى املؤسسة, فمصلحة اإلبتاج اليت تقوم إبصدار العقود املختلفة تنشط بصفة دائمة  املتواجدة على

لك للتأكد من القسط ة احلوادث املادية أو ااجسدية وذعلى املستوى الداخلي للوكالة وتعود إليها مصلح

 لك.اخلاص ابلشركة إذا تطل  األمر ذ وال بنسى هنا دور اخلرباء و احملامي واألخطار املؤّمن ضدها,

 ابإلضافة للمصلحة احملاسبة واملالية اليت تتعامل وترتبط ابملصاحل األخرى, وهي تشمل ضبط العمليات

لك خمتلف ااجداول اخلاصة ابلنشاطات وإصدار الشيكات اخلاصة احلسابية اليومية و البنكية وكذ
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ه التعويض بقدا وهذا التعامل يشمل املوظفني بصفة ابلتعويضات, ويشمل الصندوق الذي يتم من خالل

االحرتام املتبادل والتحاور ويف بعض األحيان ااجدل إذا تطل  األمر ذلك,  خاصة لذا كان ما الحظناه هو

وهذا حلل خمتلف املشاكل والعقبات اليت تواجه املوظفني يف تعامالهتم مع امللفات و الزابئن ,حىت مع 

 إذا تعلق األمر بتأخر التعويض املتضررين جراء خمتلف احلوادث املّؤمن منها .وخاصة  بعضهم البعض,

 التعامالت اخلارجية:-ب  

وتتعامل هذه األخرية خارجيا مع  ترتبط التعامالت اخلارجية ارتباطا وطيدا مع التعامالت الداخلية للوكالة,

ى ااجزائري أو العريب, فاملؤّمن له ابلوكالة مثال الوكاالت املختلفة للتأمني ليس فقط ابلوالية وإمنا على املستو 

يف حالة تعرضه حلادث مرور, وكان اخلصم مؤّمنا يف وكالة أخرى اتبعة للنفس الشركة أو لشركة أتمني أخرى 

بريد  فاكسات, فالتعامل هنا يكون بني الوكالتني أو الشركتني املختلفتني وهذا عن طريق اتصاالت هاتفية,

إىل املقابلة يف احملاكم حبضور حمامي كل شركة, هذا إذا حدث اختالف بني الوكالتني حول وقد يصل األمر 

,كما أن على الوكالة التعامل مع السوق  بسبة التسب  يف احلادث لكل من املؤّمنني حتديد بسبة اخلطأ أو

وكذلك فيما خيص  بدراسة أسعاره وخمتلف املستجدات والتواصل الشركات املؤمن هلا واألشخاص املؤمن هلم

بنك التنمية هو  مازونة,إال أن البنك الرمسي الذي تتعامل معه وكالة  التعامل مع خمتلف البنوك

مداخيل مصلحة  أايم 10كل ويكون التعامل معه بشكل يومي عن طريق احملاس  اّلذي حيول   BDLاحمللية

لك التعامل املستمر والدائم اخلارجية كذ,ومن التعامالت 2301لغليزان اإلبتاج إىل حساب املديرية ااجهوية

مع املديرية ااجهوية لغليزان كون هذه األخرية تسهر وحترص على املراقبة املستمرة للعمل الوكالة وكل 

الظروف املتعلقة هبا سواء كان من مراقبة ابضباط املوظفني إىل مراقبة العمل ومراقبة العتاد واألجهزة 
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, صيابة (System d'Exploitation)     التجديد املستمر للربامج النظامالكمبيوتر من إصالح وصيابة و 

 (. Anti Virus)وحتديث برامج مكافحة الفريوسات (Réseau)الشبكة

 .لوجيا املعلومات يف الشركة الوطنية للتأمني نو املطلب الثالث:واقع تك

الوقت الذى تسعى فيه شركات التأمني اليت تعمل يف الدول املتقدمة اىل االهتمام بكيفية امتالك  يف  

واستخدام بظم احلاسبات اإللكرتوبية عرب الشبكة ، هناك العديد من شركات التأمني اليت تعمل يف الدول 

ء يف تبىن واستخدام بظم النامية مازالت تعمل ابلنظام الورقي ، وحىت ميكن حث شركات التأمني يف البد

  : اسباب هي ثالثةتكنولوجيا املعلومات هناك 

 اجتاه األسواق حنو التحرر، والضغوط التنافسية حتث شركات التأمني على زايدة اإلبتاجية والكفاءة1- 

 يف االبرتبت أساساستكمال التطور يف الدول النامية حيتاج اىل التغري اىل العمليات اإللكرتوبية على 2-

 العمليات املتنازل عنها ، وىف قبول عمليات إعادة التأمني

تصور لسياسة التجارة اإللكرتوبية حيتاج اىل مكات  خلفية عن تكنولوجيا املعلومات حىت يتم  أي إن3-

  .التواصل مع املواقع عرب شبكة األبرتبت

تخدام تكنولوجيا املعلومات. ، دخلت شركات التأمني العاملة يف ااجزائر مرحلة مبكرة يف اس2014يف عام 

عصر فاكس" املستخدم يف اإلدارة الداخلية، ولكنها تبقى متأخرة فيما يتعلق »متحررة ابلتأكيد من 

خبدمات القيمة املضافة فيم خيص العالقة املباشرة مع العمالء. يف هذا العام مت إطالق تدفق عايل للمحمول 

تأخر يف هذا اجملال، لتحسني األداء. استخدام هذه إذ يعترب دعوة للحاق ابلتطور و استدراك ال

التكنولوجيات ااجديدة للمعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية فتح الطريق أمام قطاع التأمني يف 

ااجزائر. تدرجييا مجيع شركات التأمني العاملة يف ااجزائر ، اصبح  لديها بسبيا ،بظم املعلومات تصل مجيع 



 saaدراسة حالة الشركة الوطنية للتأمينات     الث                        الفصل الث

 

 

110 

 

مما يضمن زايدة اإلبتاجية واإلبرتابت الذي يضمن التنسيق وتنظيم العمل األمثل يف كل الوكاالت احمللية 

شركة. وينعكس هذا بطريقة غري مباشرة إجيااب على العميل. العديد من شركات التأمني  أيضا لديها حضور 

الدقيق  أدائي على شبكة اإلبرتبت. ومع ذلك، فإن معظمها من دون خدمات القيمة املضافة، ابملعىن

للكلمة، للعميل. وااجميع لديه مشروع يف األعمال: االقتباسات واالشرتاك عرب اإلبرتبت، الدفع اإللكرتوين، 

وتطبيقات احملمول، اخل وهذا عالمة لبداية اختاذ وعي مديري الشركات حول مسامهة تقنيات جديدة 

ة للعمالء. وألن مسامهتها ال ميكن لتحسني النظام التنظيمي الداخلي وأثره على جودة اخلدمات املقدم

إبكارها يف قطاع تنافسي للغاية أو كلمة االبتكار املنطقي يف التكيف مع عروض الحتياجات العمالء، 

وأكثر تطلبا، مبا يف ذلك العادات االستهالكية تطورت مع تطور التكنولوجيا ااجديدة املعلومات 

اهتموا بتأخري كبري يف إدماج تكنولوجيا املعلومات  واالتصاالت. شركات التأمني تقر ابإلمجاع أهنم

 واالتصاالت يف اسرتاتيجية التمايز العاملية. حىت لو كان ال يزال غري واسع االبتشار يف العامل، وزايدة 

 iاستخدام تكنولوجيا املعلومات االتصاالت يف القطاع يف بعض مناطق العامل.

ابتهاجها لسياسات تنموية و استخدامها لتكنلوجيا املعلومات إلدراك التطور احلاصل يف الشركة بفضل 

 :بقوم ابلدراسة التحليلية ألرقام أعمال الشركة خالل السنوات األخرية املوضحة فيم يلي
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 saaالشركة الوطنية للتامني رقم أعمال :5الشكل

فإن هذه األخرية حققت رقم أعمال يف اتمني  2014حس  ما جاء يف التقرير السنوي للشركة لسنة 

.و ذلك  2013مقاربة مع سنة  (%3.38) +مليون دينار 864ر دينار بتطور قيمته املي 26.5األضرار قيمته 

 اتفاقية لتحتل بذلك املركز األول يف أتمني األخطار. 68000وايل حبفضل توقيع 

 (.%13.2) +مليار دينار  5.8الفروع األخرى ما عدا السيارات سجلت منو قيمته 

مليون دينار  118.88فقد خص برقم أعمال قيمته  SAPS)حساب )أما حجم اإلبتاج يف أتمني األشخاص

 .2014من اهلداف السنوية لسنة %93أي

  :يف السوق الوطين saaالشركة الوطنية
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 تأمني.اليف سوق  saa:حصة 5ااجدول

حافظت على حصصها يف السوق و   saaفإن الشركة الوطنية  2014يف ظل منو ضئيل للسوق سنة 

 احتلت املرتبة األوىل يف التأمني حيث تشغل أعلى ترتي  يف أحسن رقم لفرع التأمينات.

 من حصة السوق.%32.1املرتبة األوىل يف أتمني السيارات بنسبة -1

 
 يف أتمني السيارات. saaمركز :6الشكل
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 من حصة السوق.%26.3املرتبة األوىل يف أتمينات النقل الربي بنسبة  -2

 
 :املركز األول يف النقل الربي . 7الشكل

 من حصة السوق. %23املرتبة األوىل يف التأمني يف كل الفروع بنسبة  -3

 
 :املركز األول يف كل الفروع.8الشكل
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 من حصة السوق.%17.7املتفرقة بنسبة املرتبة الثابية يف التأمني ضد األخطار  -4

 
 املركز الثاين يف التأمني ضد األخطار املتفرقة. :9الشكل

 :بنية رقم األعمال
, خماطر العمل, اخلواص و املهنيني استفادوا من بقطتني على 2013يف سياق تعريف احملفظة ابلنسبة لسنة 

.%78إىل  %80حساب فرع السيارات حيث ابتقلت احلصة من 

 
 .2013بنية رقم األعمال لسنة  :10الشكل

 .2014مماثل ملعدل السوق يف سنة  (%13)+ارتفاع رقم أعمال الشركة يف األخطار غري السيارات 
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 .2014بنية رقم األعمال لسنة  :11الشكل

:األقساط املكتتبة حسب نوع الشبكة

 
 .2014و  2013لسنيت  األقساط املكتتبة حس  بوع الشبكة :12الشكل

 حصة الشبكة املباشرة اخنفضت بنصف بقطة لصاحل الشبكات الوسيطة و التأمني املصريف .

مليار دينار يف رقم األعمال يف حني جل  السماسرة  حصة قدرت  08الوكاالت املعتمدة مسحت بتحقيق 

 مليون دينار. 724من حجم ابتاج الشركة أي ما قيمته  % 2.72ب 

 من حمفظة األخطار الزراعية. %60شبكة التأمني املصريف و الوسطاء احتكروا أكثر من 
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 يف قطاع السيارات و خماطر اخلواص و املهنيني. %30الوكالء املعتمدين سامهوا حبوايل 

 .%14مسامهة السماسرة يف تركيبة حمفظة األخطار الصناعية مبا يعادل 

 :اخلسائر و التعويضات

 
 ر دينار(.اتطور التعويضات )ابمللي :13الشكل

 خسارة( 6549-) 2013مقاربة مع سنة  2014شكوى سجلت سنة   385  989يف سياق وترية اخلسائر,

ملف يف  140182ملف يف بداية العام إىل  153054ملف, من  12872اخلسائر الغري مسددة اخنفضت ب 

 .2014هناية 

املوازانت املنجزة يف  السيارات واألداء هو بتيجة اجهود الشركة لتصفية السجالت و خاصة يف قطاع  هذا

 غريها من القطاعات مبا يف ذلك أتمني األشخاص.

تعويضات خالل السنة  03وقد حتسن معدل تسوية خسائر السيارات بشكل كبري حيث حققت أكثر من 

 .(%75)خسائر  04مقابل 
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 :الصايف الناتج

 
 تطور الناتج الصايف )ابملليار دينار(. :14الشكل

بفضل النتائج التقنية املسجلة وأيضا مراجعة اخنفاض معدل الضريبة على األرابح من قبل السلطات العامة 

مليار دينار,  3.29أهم النتائج منذ أتسيسها حبوايل  2014أطلقت الشركة الوطنية سنة  (%23إىل  25)من 

, / رأمسال  %11هذا األداء يرتجم مردود ملموس و أعلى بكثري من معدل السوق )اعتمادات خاصة 

 (.%16اجتماعي أبكثر من 

 :املقابالت التقنية و تغطياهتا
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 تغطية املقابالت التقنية من قبل املمثلني النشطني. :15الشكل

األقساط غري  و املتكون من مقابالت ختص 2013مارس  28ب  114-13طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 املكتسبة للسنة.

 :التحليل 

من الدراسة السابقة و من حتليل النتائج فإن التطورات احلاصلة يف القطاع و اليت ارتفعت بشكل كبري سنة 

مما لوجيا املعلومات إىل جمال التأمني و ليست وليدة الصدفة, و لكنها جاءت تزامنا مع إدخال تكن 2014

أدى إىل تطور أعمال الشركة و ارتفاع مردودها و هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مدى أتثري 

العمالء و هذا ما جعل الشركة الوطنية للتأمني حتتل و  إرضاءلوجيا املعلومات على الشركة وابلتايل  و تكن

ني للشركة اذ على حقوق املسامهحيث حتسن معدل العائد   كز األوىل للتأمني يف عدة قطاعاتابمتياز املرا 

 مليار دينار و هي النتيجة األكثر أمهية منذ إبشائها . 3.2يف قدر ب حققت ربح صا

ستخدام اهلاتف و الفاكس و الكمبيوتر و الشاشات و أخذت الشركة يف تطبيق منط التكنولوجيا ااجديدة اب

و من أجل اللمسية و الربيد االلكرتوين يف االعالم و التوثيق و التكوين و التسيري و العمل و االتصال 

 األبظمة قامت بتوقيع اتفاقيات و شراكات مع شركات حملية وعاملية .تسريع وترية 

اهلياكل و االدارات من اجل استخدام تكنولوجيا  لتحديث و عصربة و قامت الشركة بعملية ضخمة

مت كذلك بتحديث شعارها ملواكبة التحديثات اليت قااملعلومات و االتصال على بطاق واسع يف فروعها و 

 BNAتقوم هبا و كذلك وقعت اتفاق شراكة لرتكي  حمطات الدفع االلكرتوين مع البنك الوطين ااجزائري 

دفع أقساط التامني اخلاصة هبم ابستخدام البطاقات املصرفية و دخلت حيز التنفيذ يف  حيث ميكن للزابئن

 الوقت و املال . وكالة من شاهنا توفري 62
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 خامتة الفصل
 
من خالل هذا الفصل التطبيقي والذي خصصناه لدراسة الشركة الوطنية للتأمينات  إبعطاء وصف عام  

وظائفها، وهيكلها التنظيمي، والقيام بدراسة وكالة مازوبة توصلنا عن الشركة من حيث بشأهتا، مهامها و 

ايدهتا لسوق التأمني يف إىل أن الشركة الوطنية للتأمينات يف طريقها إىل عصربة هياكلها للحفاظ على ر 

 ااجزائر من خالل أثر التكنولوجيا يف حتسني أدائها .
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من أقدم مؤسسات التأمني على املستوى الوطين إال أنه بعد فتح سوق  saaتعترب الشركة الوطنية للتأمني   

التأمني للقطاع اخلاص و األجنيب للمنافسة وابلتايل ظهور مؤسسات أخرى و هو ما ميثل هتديدا ملكانتها وحصتها 

ما ابلصدارة  السوقية, غري أن خربة الشركة الوطنية للتأمني و احتكارها للسوق لفرتة طويلة جعلها حتتفظ إىل حد

إال أن املعطيات اجلديدة يف السوق احلالية للتأمني يف اجلزائر مرهون برهاانت   شطةاو املرتبة األوىل بني الشركات الن

واجلديدة وحىت القدمية منها, فصار من الصعب التكهن ابملراتب األوىل من السوق  ةكبرية على الشركات األجنبي

وهذا األخري ميثل  ث صار االرتفاع واالخنفاض املوازي له شيء متقبل احلصول,لسنوات التالية كما كان سابقا حي

 تومن خالل هدا البحث خلصاليت الزمت املرتبة األوىل منذ عدة سنوات,  saaخطر حمدق ابلنسبة لشركة 

نسبية إذ خدم تكنولوجيا املعلومات بصفة تست saa صحة الفرضيات املطروحة فوجدان أن لبعض النتائج اليت تؤكد

التكنولوجيات احلديثة مما يزيد من ها من أولوايت الشركة و ذلك مقارنة ابملنافسني الذين يستخدمون ميعد تعمي

 حدة املنافسة .

 : نتائج الدراسة

من خالل الدراسة النظرية و التطبيقية توصلنا اىل جمموعة من النتائج كما قمنا ابختبار الفرضيات املقرتحة سابقا 

 : فيما يلي

قد يلتزم مبقتضاه املؤمن "شركة التأمني" أن يؤدي اىل املؤمن له مبلغا من املال يف حال وقوع التامني هو ع -

 اخلطر املبني يف العقد يف حني التزام هذا األخري بدفع األقساط .

خاصة نسبيا نظام معلومات يصل مجيع الوكاالت احمللية مما يضمن  saaأصبح لشركات التأمني عامة و  -

 النتاجية و االنرتانت الذي يضمن التنسيق و تنظيم العمل األمثل .ا
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الشروع يف أعمال االشرتاكات و االقتباسات عرب االنرتنيت , الدفع االلكرتوين و تطبيقات احملمول و  -

هذه خطوة انتهجها مديري و مسريي الشركة لتحسني النظام التنظيمي الداخلي و منه حتسني اخلدمة 

 املقدمة للعمالء . 

 للمعلومات و االتصال.تطور العادات االستهالكية للعمالء مع التكنولوجيا اجلديدة  -

 حتديث شعار الشركة متاشيا مع االدخاالت التكنولوجية اجلديدة إلضفاء طابع العصرنة على الشركة . -

توقيع اتفاقيات الشراكة مع البنوك لرتكيب حمطات الدفع االلكرتوين لتمكني الزابئن من دفع أقساط  -

 التأمني ابستخدام البطاقات املصرفية .

 : التوصيات

 دراستنا هلذا املوضوع تبني لنا العديد من النقائص و اليت ميكن االشارة اليها بتوصيات يف مضموهنا من خالل :يف 

 جيب على الشركة مواكبة التغريات اجلديدة و طرق املنافسة الشرسة. -

 تفوق الشركات األخرى على حساهبا.دراسة أساليب و أسباب  -

 فقدان و لو جزء صغري من سوق التأمني اجلزائري .حماولة تدارك األخطاء اليت أدت هبا اىل  -

 زايدة نشر الوعي التأميين لدى األفراد و ذلك عن طريق االشهار مبختلف انواعه . -

 حتفيز العمال معنواي و ماداي من أجل حتسني نوعية اخلدمة .. -

 توظيف أموال الشركة ابلشكل الذي يضمن هلا احلماية و السيولة. -

 ة و تنبئية من أجل وضع اسرتاتيجية مالئمة لتحقيق البقاء و النمو .اجراء دراسات تقديري -

 ارساء نظم معلومات ابلوكالة ابالعتماد على أحدث تكنولوجيا االعالم . -
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 : االفاق املستقبلية  

قد وفقنا و لو بشيء قليل يف ال ندعي كماال لبحثنا و ال ننفي قصورا من جهدان اال أننا أنمل أن نكون 

على اإلشكالية موضوع حبثنا غري أننا هبدف توسيع نطاق هذا البحث و تعميقه نقرتح بعض  االجابة

االفاق املستقبلية للبحث يف شكل عناوين تصلح اشكاليات ملوضوعات البحوث املستقبلية نذكر منها ما 

 يلي :

 حتسني جودة و نوعية اخلدمات التأمينية إبدراج تقنيات جديدة . -

 املعلومات يف تسيري شركات التأمني.أمهية تكنولوجيا  -

 التسويق االلكرتوين للخدمة التأمينية. -
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