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 شكـر وتقدٌـر

 
 سبحانه وتعالى والثناء علٌه على عونه فً إنجاز هذا البحث المتواضع ،بعد حمد هللا 

 وعلى رسول هللا أزكى صالة وأفضل سالم .

 فأتقدم بخالص الشكر والتقدٌر ٌطٌب لً أن أعترف بالفضل ألهله ،

فً ها للبحث والباحث ، ومساعدت هالرعاٌت "" حً رقٌةمال"":   ةالفاضل  ًتوالعرفان الى أستاذ

التً شملت  القٌمة اوتوجٌهاته امن خالل التواصل الفعال ، وإرشاداته التغلب على كل العقبات

 فضل وإخراجه فً صورته الحالٌة .إثرائه وتطوٌره إلى األ جمٌع جوانب البحث والتً أدت إلى

 علوم التسٌٌر.وقسم  التجارٌةئة التدرٌس بكلٌة العلوم كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتً أعضاء هٌ

 والمساعدة  والتشجٌع،وأخٌرا أتوجه بالشكر والتقدٌر الى كل الذٌن مدوا لً ٌد العون  

  .ن قرٌب أو من بعٌد م سوءاوشاركونً الجهد 

 

 .العالمٌنك ومواله والحمد هلل رب إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب ، وهللا ولً ذل ًوما توفٌق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهـداء
 ومعنى الحنان والتفانً . حبمعنى ال إلىمالكً فً الحٌاة ......... إلى      

من كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً  إلىبسمة الحٌاة وسر الوجود .......  إلى

 والدتً الحبٌبة .القلب الناصع بالبٌاض ..... إلى...... 

من أحمل  إلىمن علمنً العطاء بدون إنتظار ....  إلىمن كلله هللا بالهٌبة والوقار .....  إلى

.....أرجو من هللا أن ٌمد فً عمره لٌرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول  افتخارإسمه بكل 

 زٌزالع والديإنتظار ...... وستبقى كلماته نجوم أهتدي بها الٌوم وفً الغد و إلى األبد ......... 

. 

 إلىالقلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة ..... إلىمن بهم أكبر وعلٌهم أعتمد .....  إلى  

 نصٌرة، حفٌظة، كنزة ، عبد هللارٌاحٌن حٌاتً ....إخوتً : 

 إسماعٌل ًإلى شعلة النور والوجه المفعم بالبراءة ......حبٌب

من معها  إلىٌنبوع الصدق الصافً.... إلىوتمٌزت بالوفاء والعطاء .... باإلخاءمن تحلت  لىإ 

من كانت معً على طرٌق  إلىسعدت ، وبرفقتها فً دروب الحٌاة الحلوة والحزٌنة سرت ....

 " لٌلى" توأم روحً ولرفٌقة دربً إلىالنجاح والخٌر ....

إلى الشمعة التً تنٌر ظلمات قلبً...إلى صاحب القلب الطٌب والنواٌا الصادقة إلى ٌنبوع 

 .عبد القادرأجمل فً الحٌاة زوجً  ما لً هرظأ منإلى .إلى من أرى التفائل بعٌنٌه.....برالص

 

 "خٌرة"



 

 أ

 

 :ةـة العامـمقدم
 
   

الدول ادلتقدمة دلا لو من أمهية بالغة يف التنمية  اقتصادياتيعترب قطاع التأمٌن من أىم القطاعات اليت تقوم عليها 

األمان  مصدر من نسبة معتربة يف الناتج الداخلي اخلام ذلذه الدول ،حيث يعترب اإلقتصادية واإلجتماعية، ودلا ديثل إنتاجو

التأمٌن أضف إىل ذلك أن   اليت أصبحت من احملددات الرئيسية لقرار تقبل وما ينطوي عليو من خماطرللمس واإلدخار

وادلشاركة يف األرباح من العوامل ورلاهبة التضخم  واالدخارادلفاىيم وادلزايا ادلالية للتأمٌن من عوائد إستثمارية  وقروض، 

اط التأمٌن يف قيام شركات التأمٌن بإبرام خمتلف عقود التأمٌن مع ادلؤمن ادلؤثرة يف إختاذ  القرار شراء التأمٌن، ويتمثل نش

قد ولد لدى شركات التأمٌن نشاطا أخر مكمال لو  اليت يواجهوهنا ،جند أن نشاط التأمٌن  ذلم من أجل تغطية األخطار

يل،حيث تقوم ىذه األخًنة أال وىو النشاط ادلايل، الذي جعل من شركات التأمٌن منشأت مالية فاعلة يف النظام ادلا

بتلقي األقساط أو  اإلشرتاكات من ادلؤمن ذلم)تعبئة اإلدخار( مث توظيفها يف أوجو االستثمار ادلختلفة ، وىذا حبكم 

الفارق الزمين بٌن حتصيل ىذه األقساط أو اإلشرتاكات ودفع التعويضات أو اإليرادات للمؤمن ذلم حالة حتقق اخلطر 

 يف العقد ، ومن ىنا يربز دور شركات التأمٌن والقطاع ككل يف دتويل االقتصاد. ادلؤمن عليو ادلنصوص

ادلمارسة لو  تباعا تدرك مكانة وأمهية نظام التأمٌن فيإقتصادياهتا، مما جعلها تشرف على الشركات العامل لقد بدأت دول

احل ادلؤمن ذلم مىن جهة وضمان بقاء القوانيٌن التشريعية والتنظيمية ، وىذا بغية محاية مصمن خالل سنها دلختلف 

 شركات التأمٌن من جهة أخرى.

إن قطاع التأمٌن يوظف اجملمعة لديو يف خمتلف أوجو اإلستثمار بطريقة عقالنية تسمح لو بضمان مصاحل ادلؤمن ذلم 

 حسب التزاماتو اجتاىهم من جهة ، وحتقيق عائد مقبول على ىذا التوظيف من جهة أخرى.

لعمل التأميين يف كافة أشكالو يهدف إىل تلبية احلاجة وإىل األمان دلختلف الفاعلٌن اإلقتصاديٌن، معتمدا ىكذا جند أن ا

يف ذلك على رلموعة من التقنيات واألسس الغاية منها ىو تقدير اجليد للخطر ومنح التعويض ادلناسب جراء حتقق 

 األخطار ادلؤمن عنها.
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 : اإلشكالية

 صياغة إشكالية ادلوضوع يف السؤال اجلوىري التايل: وإنطالقا مما سبق ديكن 

 إىل أي مدى يساىم قطاع التأمٌن يف تنمية اإلقتصاد الوطين؟

 ولإلحاطة واإلدلام هبذا اإلشكال نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 *ماذا نقصد بقطاع التأمٌن؟ 

 *ماىو واقع سوق التأمٌن يف اجلزائر وما أىم الشركات الناشطة فيو؟

 * كيف تساىم شركات التأمٌن يف دتويل االقتصاد الوطين؟ 

 * ماىو تأثًن التأمٌن على متغًنات االقتصاد الوطين الكلي؟ 

 : الفرضيات

 دلعاجلة اإلشكالية ادلطروحة أنفا واإلجابة على األسئلة الفرعية ، سوف نعتمد الفرضيات التالية: 

  األمانعلى تغطية األخطار وتوفًن يقوم التأمٌن 

 .إن التأمٌن لو تأثًن كبًن يف بعض ادلتغًنات اإلقتصادية كالدخل ، الناتج احمللي اخلام واإلستثمار 

 .يعترب التأمٌن من النشاطات اإلقتصادية اذلامة للوطن ، واليت ذلا دور فعال يف دتويل اإلقتصاد الوطين 

 : أهداف البحث

اليت يقوم عليها سوق التأمٌن، وكذا التوصل إىل بناء منوذج  قياسي  هندف من خالل دراستنا ىذه إىل إبراز أىم األسس

ذلذا السوق وعالقتو ببعض متغًنات اإلقتصاد الكلي كاإلستثمار، الناتج احمللي اخلام، الدخل ، وكذا اإلدخار، ويساعدنا 

ا ، وىل فعال تساىم يف تساىم البحث يف معرفة النشاطات اإلستثمارية اليت توظف فيها شركات التأمٌن اجلزائرية أرباحه

يف دتويل ادلشاريع اإلقتصادية للنهوض باإلقتصاد الوطين؟ خاصة دلواكبة اإلصالحات اإلقتصادية والتأقلم مع متطلبات 

 إقتصاد السوق واإلنفتاح اإلقتصادي.
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 : أهمية الدراسة

من خالل توفًنه للضمانات الالزمة  االقتصاديةمية تتجلى أمهية التأمٌن يف الدور ادلزدوج الذي يؤديو نشاط التأمٌن يف التن

لتحقيق خطط ىذه األخًنة وجتميعو حصيلة معتربة من ادلواد ادلالية تستفيد منها ادلشاريع ادلنتجة، بالتايل تكمن أمهية 

، إضافة إىل  ذلذا ادلوضوع اختيارناالوطين ، ومن ىنا جاء  االقتصادادلوضوع يف الدور الرئيسي الذي يلعبو التأمٌن يف 

 الدور احملوري الذي يلعبو قطاع التأمٌن يف اإلقتصاد اجلزائري.

 أسباب إختيار ادلوضوع :

احملورية اليت حيتلها التأمٌن يف االقتصاد الوطين، العلمية  وأيضا إىل ادلكانة  اىتماماتناذا ادلوضوع ينبع من ذل إن إختيارنا

نساىم يف دعم الدراسات واألحباث يف ىذا اجملال ، وخاصة القياسية  ومن جهة أخرى نأمل من خالل ىذه الدراسة أن

 منها.

 منهج البحث :

يطرحها ادلوضوع،  األسلوب العلمي من أجل الوصول إىل إجابة على اإلشكالية األساسية اليت سلكنا يف ىذا البحث

ا ادلنهج التارخيي من خالل عرض لوقائع  من خالل العرض والتحليل، وكذ االستقرائيواعتمدنا ذلذا السبيل أسلوب ادلنهج 

على  ادلنهج التطبيقي  اعتماداوىذا فيما خيص اجلانب النظري ، وتدعم ذلك باجلانب لتطبيقي كما ىو يف البحث ، 

القياسي ، وذلك من خالل دتثيل الظواىر ، قياسها  االقتصاد استخدامالقياسي، حيثت مثلت األدوات ادلستعملة يف 

 ر العالقة بينها.والقيام بتقدي

 : خطة البحث

الفرضيات، فقد جاءت الدراسة يف ثالث فصول مع مقدمة عامة وخادتة عامة،  واختبارلإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة 

 وىذه الفصول ىي: 

 الفصل األول : تطرقنا فيو إىل ماىية اخلطر والتأمٌن



 

 د

 

 تصاداالقالفصل الثاين: تطرقنا فيو إىل دور التأمٌن يف تنمية 

  saaدراسة حالة لشركة التأمٌن  الثالث: وفيو مت التعرض إىل الفصل

 ونشًن يف األخًن إىل أن كل فصل سيكون مسبوقا بتمهيد وخمتوما خبالصة
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  سبهيد :

مع تطور اغبياة، وظهور اجملتمعات اغبديثة، أصبح من العسَت على األفراد أف يتجمعوا بعدد كايف جملاهبة اؼبخاطر، لذا كاف من 

الطبيعي ظهور شركات التأمُت لتقـو دبهمة الًتويج بُت األفراد، وبالتايل أصبح ينظر إىل التأمُت باعتباره خدمة تقدمها شركات 

راد اؼبؤمن ؽبم لتغطية األخطار اؼبؤمن ضدىا )باعتباره خدمة تقدمها شركة التأمُت لألفراد( مقابل مبالغ متفق عليها التأمُت لألف

 يسددىا األفراد للشركة دفعة واحدة أو على أقساط.

قنية ذات إف األسلوب األكثر انتشارا ؼبواجهة اػبطر ىو اللجوء لعملية التأمُت ولكن ىذه العملية ربتاج إىل فن أو ت 

 قواعد وأنظمة، وىذا بغيت ترتيب وتنظيم اؼبعلومات اؼبقدمة.

 للتأمُت أنواع عديدة يف كل اجملاالت وكل نوع يقـو بوظيفة من أجل ربقيق ىدفو كما أف إلعادة التأمُت أنواع كذلك. 

ؤمن واؼبؤمن لو أما عقد إعادة وكالمها ينظماف عقد، مها عقد التأمُت، وإعادة التأمُت، فعقد التأمُت ىو اتفاؽ بُت اؼب 

 التأمُت فهو ينظم العالقة بُت اؼبؤمن األصلي وىيئة إعادة التأمُت.

 لذا سنتطرؽ إىل كل ىذه النقاط من خالؿ ىذا الفصل.
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 : عموميات عن التأمُت.المبحث األول

خاص ضد اؼبخاطر اليت لألش Sécuritéيستهدؼ يف الواقع تقدمي الضماف واألماف   Assuranceالتأمُت    

ال ديكن توقعها وال معرفة درجة خطورهتا واألضرار اؼبًتتبة على ذلك وؽبذا قمنا بتوزيع ىذا اؼببحث إىل ثالث 

: عناصر التأمُت واؼببادئ القانونية لو؛ بعنواف الثاين أما ،األوؿ: نشأة ومفهـو التأمُتأدرج يف اؼبطلب مطالب: 

 والثالث: أمهية التأمُت.

 : نشأة ومفهـو التأمُت.لب األولالمط

 نشأة التأمُت:  :الفرع األول

التأمُت بشكلو اغبايل مل يظهر إال يف بداية القرف اغبايل بصور ؾبموعة من القوانُت يف العديد من الدوؿ إف    

سائدا يف  (، وىذا القانوف األخَت ىو القانوف الذي كاف1930وفرنسا عاـ  1908األوروبية )سويسرا وأؼبانيا عاـ 

 .1أين أصدر اؼبشرع خالؽبا قانوف التأمُت 1980اعبزائر إىل غاية سنة 

إف الشعور باألماف والضماف رافق اإلنساف عرب العصور، وكاف أوؿ ؾباؿ ذبسدت فيو ىذه الرغبة، ؾباؿ اؼبخاطر   

األبيض اؼبتوسط، وذلك البحرية وربا يعود ذلك إىل تكثيف التبادؿ التجاري بُت الدوؿ الواقعة يف حوض البحر 

 .2من خالؿ ما يعرؼ "بنظاـ القرض البحري"

ـ فإف عمليات 15توفَت حجم القروض الكبَتة اليت تتطلبها العمليات البحرية يف أوائل القرف  ونظرا لالستحالة  

يق وذلك إثر ـ ظهر التأمُت الربي يف الدوؿ األوروبية كالتأمُت على اغبر 17االقًتاض مل تستمر طويال، ويف القرف 

من مباين اؼبدينة، األمر الذي أدى إىل إقامة صبعيات  %85ـ، حيث دمر حوايل 1666حريق لندف الشهَت عاـ 

هتتم بالتأمُت ضد أخطار اغبريق واليت تطورت عرب الزمن لشركات ـبتصة، مث انتقل التأمُت إىل العديد من الدوؿ، 

وؿ عدـ مشروعيتو ؼبخالفتو أحكاـ الشريعة اإلسالمية رغم ظهور عدة اذباىات لو من طرؼ بعض الفقهاء ح
                                                   

 .2ص ،13 العدد ،1995 ، الصادر باعبريدة الرظبية،المتعلق بالتأمينات، 09/08/1980واؼبؤرخ يف  07-80القانوف رقم  -1
  .6، ص1999امعية، ديواف اؼبطبوعات اعب ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  -2
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فنادوا بتحرديو باعتباره عقد ينطوي على اؼبقامرة وحيمل يف طياتو معٌت ربدي القدر وعدـ التوكل على اهلل عز 

على النقيض من ىذا الرأي، ذىب بعض الفقهاء إىل القوؿ دبشروعيتو، فهو ال يتعارض مع أحكاـ   وجل.

 مية، ومل يرد أي نص بتحرديو، ووفقا ألحكامها فهو مباح وجائز شرعا.الشريعة اإلسال

ومع تطور اغبياة االقتصادية واالجتماعية، ازدادت ـباطر اغبياة وأدت الضرورة لظهور أنواع عديدة للتأمينات يف   

التامُت على شىت اجملاالت، ومن بُت التأمينات، لدينا التأمُت على اؼبسؤولية، التامُت على اؼبمتلكات، و 

 األشخاص......وغَتىا من التأمينات.

 مفهـو التأمُت: :الفرع الثاني

اختلفت مفاىيم التأمُت باختالؼ الكتاب والفقهاء من جهة، واختالؼ العصر الذي عاعبوا فيو تعاريفهم من   

 جهة ثانية.

 تعريف التأمُت لغة: -1

كن قلبو، وكذلك تستعمل كلمة األمن عند اػبوؼ، و التأمُت من أّمن، أي اطمأف وزاؿ خوفو، وىو دبعٌت س  

وكذلك: "وِإْذ َجَعْلَنا البَػْيَت َمثابًَةِ للَناِس   1من ذلك قولو تعاىل بعد بسم اهلل الرضبن الرحيم:" َءاَمنَػُهم ِمْن َخْوٍؼ"

 .2َوأََمناً"

 ف وزواؿ اػبوؼ وسكوف القلب.كذلك يقاؿ استأمنتو أي طلب منو األماف، واألمن ىو اغبماية، ويعٍت االطمئنا  

 تعريف التأمُت قانونا: -2

تطرؽ العديد من علماء القانوف لوضع تعريف للتأمُت، إذ عرفو اعبزائريوف، اؼبصريوف والفرنسيوف كوسيلة قانونية   

 للتعاقد.

 من وجهة نظر اؼبشرع اعبزائري: -أ
                                                   

 .04سورة قريش، اآلية رقم  - 1
  .125 رقم سورة البقرة، اآلية -2



 مفاهيم عامة حول التأمين                                                                  الفصل األول:

10 

 

أف: "التأمُت عقد يلتـز اؼبؤمن دبقتضاه أف يؤدي  من القانوف اؼبدين اعبزائري، اليت تنص على 619حسب اؼبادة   

إىل اؼبؤمن لو أو إىل اؼبستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاغبو مبلغا من اؼباؿ أو إيراد أو أي عوض مايل من آخر يف 

حالة وقوع اغبادث أو ربقق اػبطر اؼببُت يف العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة أخرى يؤديها اؼبؤمن لو 

 .1واؼبؤمن

يرى البعض أف ىذا التعريف ديتاز بإبرازه ألىم عناصر العقد من أشخاص التأمُت، وىم اؼبؤمن واؼبؤمن لو   

 ، وديتاز أيضا بأنو جاء شامال ألنواع التأمُت.واؼبستفيد ومضمونو اػبطر والقسط ومبلغ التأمُت

اؼبفهـو اقتصاره على أحد جانيب التأمُت يأخذ على ىذا  ؛إال أف البعض اآلخر ومنهم الدكتور إبراىيم أبوالنجا  

 وىو اعبانب القانوين وإغفالو عبانب آخر ال يقل أمهية وىو اعبانب الفٍت.

 من وجهة نظر اؼبشرع اؼبصري: -ب

من القانوف اؼبدين اؼبصري أف: "التأمُت عقد يلتـز اؼبؤمن دبقتضاه أف يؤدي إىل اؼبؤمن لو، أو  747حسب اؼبادة   

اشًتط التأمُت لصاغبو مبلغا من اؼباؿ أو إيراد مرتبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع اغبادث  اؼبستفيد الذي

 .2أو اػبطر اؼببُت بالعقد وذلك يف نظَت قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها اؼبؤمن لو للمؤمن

 وىو نفس التعريف مع اؼبشرع اعبزائري، فمن يتبع اآلخر اعبزائري أـ اؼبصري.  

نظاـ يصمم ليقلل من ظاىرة عدـ التأكد اؼبوجودة ا عرؼ الدكتور سالمة عبد اهلل التأمُت يف قولو "التأمُت كم   

لدى اؼبستأمن وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إىل اؼبؤمن، والذي يتعهد بتعويض اؼبؤمن لو عن جزء أو  

 كل اػبسارة اؼبالية اليت يتكبدىا".

                                                   
 .8ذكر، صالبق امرجع س ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  -1
-44ص ص 1980، اعبزائر، ، اعبزء األوؿ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعيةجديداألحكام العامة طبقا للقانون التأمين ال، اإبراىيم أبو النج -2

46. 
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الدكتور مل يركز على نوعية التأمُت، حرفية التعاقد، وسيلة التعامل، وذلك لتغيَت من خالؿ ىذا التعريف قبد   

ىذه العناصر من حالة ألخرى لكنو ركز على تعريف التأمُت بأنو نظاـ ىدفو التقليل من درجة اػبطورة اليت يتعرض 

 ؽبا اؼبستأمن.

 من وجهة نظر الفقهاء الفرنسيُت: -ج

التأمُت عملية تستند إىل عقد احتمايل من عقود ملزمة عبانبُت، يضمن  :Girardتعريف الفقيو جَتار * 

 .1لشخص معُت مهدد بوقوع خطر معُت اؼبقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسببو ىذا اػبطر لو

تعهد دبقتضاه شخص يسمى اؼبؤمن أف يعوض شخصا آخر : التأمُت عقد يPlaniolتعريف الفقيو بالنيوؿ * 

خسارة احتمالية يتعرض ؽبا ىذا األخَت، مقابل مبلغ من النقود ىو القسط الذي يقـو  يسمى اؼبستأمن عن

 . 2اؼبستأمن بدفعو إىل اؼبؤمن

يعترب بالنيوؿ أف تعويض اػبسارة احملتملة أمرا أساسيا يف كل أنواع التأمُت، وىذا خطأ إذ ال ينطبق على بعض   

 اعبانب القانوين ومل يربز اعبانب الفٍت للتأمُت.صوره، كالتأمُت على اغبياة، كما أنو اقتصر على 

التأمُت ىو عملية حيصل دبقتضاىا أحد الطرفُت على تعهد لصاغبو أو  :Hemard تعريف الفقيو ىيمار* 

لصاحل الغَت يف حالة ربقق خطر معُت من اؼبؤمن الذي يأخذ على عاتقو ؾبموعة من اؼبخاطر، وجيري اؼبقاصة 

 .3حصاءبينها وفقا لقوانُت اإل

 

 

 
                                                   

 .45نفس اؼبرجع أعاله، ص -1

 .28، ص2002اعبزائر،  ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،الجزائري نالوجيز في قانون التأميديدي معراج، ج -2

لنشر، لبناف، ، الطبعة األوىل، دار نفائس للطباعة واالتأمين االجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالميةعبد الطيف ؿبمود آؿ ؿبمود،  -3
  .32، ص1994
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 : تعريف التأمُت فنيا -3

ويعرؼ التأمُت عند بعض الفقهاء العػرب، بأنػو عمليػة فنيػة ؽبػا ىيئػات منظمػة مهامهػا صبػع أكػرب عػدد فبكػن مػن   

اؼبخاطر اؼبتشاهبة، ويتحمل اؼبؤمن عن طريق اؼبقاصػة أعبػاء ىػذه اؼبخػاطر وفقػا لقػوانُت اإلحصػاء، وبػذلك يتحصػل 

 .  1و يف حالة ربقق اػبطر، على تعويض ماؿاؼبؤمن لو، أو من يعين

كمػػا يعػػرؼ التػػأمُت مػػن الناحيػػة الفنيػػة، بأنػػو نظػػاـ يصػػمم ليقلػػل مػػن ظػػاىرة عػػدـ التأكػػد اؼبوجػػود لػػدى اؼبسػػتأمن،    

وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إىل اؼبػؤمن، الػذي يتعهػد بتعػويض اؼبػؤمن لػو عػن كػل أو جػزء مػن اػبسػارة 

 .2اليت تكبدىا

  : عناصر التأمُت واؼببادئ القانونية لو.ب الثانيالمطل

 عناصر التأمُت: الفرع األول:

 .يرتكز عقد التأمُت على ثالث عناصر أساسية وىي: اػبطر، القسط ومبلغ التأمُت 

 اػبطر: -1

ن أبرز اػبطر ىو اغبادث االحتمايل الذي ال يرجع ربقيقو إىل ؿبض إرادة أحد الطرفُت وخاصة اؼبؤمن لو، فهو م  

 عناصر العقد، وقبد أف مفهومو يف التأمُت خيتلف عن اؼبفاىيم العامة األخرى. 

فإذا كاف مفهـو اػبطر دبعناه العاـ يتمثل فيما يهدد اإلنساف من وقوع أحداث ضارة، فإف معناه يف التأمُت قد   

تنتقي فيها فكرة الضر   ال يقتصر على ذلك بل حيقق يف العديد من اؼبناسبات ولبعض األطراؼ أحداث صارت

، ويقصد اغبصوؿ على مبلغ التأمُت كلما ازداد للمؤمن كالتأمُت لبلوغ سن معينة، وتأمُت الزواج، وتأمُت األوالد

 طفال والتامُت على اؼبعاش الذي ين حصل دبقتضاه اؼبؤمن لو على إيراد إذا بلغ سن معينة.

                                                   
 .19ص 2005، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، التأمين التجاري و التأمين اإلسالمي ،نعمات ؿبمد ـبتار  -1
 مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس، دور التأمين على الحياة في التنمية االقتصاديةبولعراس نصَتة، صحراوي صبيلة، بن عيسى سعاد،  -2

 .09، ص2008ـو االقتصادية، زبصص نقود مالية وبنوؾ، جامعة اؼبدية، دفعة يف العل
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و حادث مستقبلي ؿبتمل الوقوع ال دخل إلدارة الطرفُت أو واػبطر جبميع مواصفاتو وأصنافو ديكن تعريفو بأن  

األطراؼ يف حدوثو وأف يكوف ؿبلو مشروعا، وعليو فالصدفة ىي اليت جيب أف تسبب اغبادث ولو بصفة جزئية، 

 .1فاألخطار اليت تتحقق بإرادة اؼبؤمن لو ال ديكن أف تكوف ؿبال للتأمُت

 :يعة وأنواع التأمُت، وديكن ترتيبها حسب األصناؼ اآلتيةكما أف مواصفات اػبطر زبتلف باختالؼ طب   

 أخطار قابلة للتأمُت وأخطار غَت قابلة للتأمُت. -      

 أخطار ثابتة وأخرى متغَتة. -      

 أخطار متجانسة وأخرى متفرقة. -      

 أخطار معينة وأخرى غَت معينة. -      

 القسط: :ب

غ الذي يدفعو اؼبؤمن لو إىل اؼبؤمن يف مقابل تكلفة باػبطر، وقد يكوف القسط القسط ىو شبن التأمُت أي اؼببل  

ثابتا وقد يكوف متغَتا يف بعض اغباالت، فيكوف متغَتا يف نظاـ التأمُت التباديل حيث جيوز ؽبيئة أو مؤسسة 

يع عمليات التأمُت التأمُت طلب مبالغ إضافية لالشًتاؾ الذي يكوف قد دفع عند إبراـ العقد. ويكوف ثابتا يف صب

 .التجارية وىو الشكل الغالب يف الوقت الراىن

إف القاعدة اؼبعموؿ هبا يف صبيع عمليات التأمُت ولدى صبيع الشركات القائمة هبذا النشاط ىي قاعدة تناسب   

القسط مع اػبطر، حيث يتم تقدير القسط على أساس درجة احتماؿ وقوع اػبطر من جهة ودرجة جسامتو من 

 ة أخرى.جه

ة اػبطر "إف قسط اعبرد ىو القسط الصايف اؼبطابق لتكلف 1من قانوف التأمُت اعبزائري 80حيث أشارت اؼبادة   

 لتسيَت الواقعة على عاتق اؼبؤمن".مضافا إليو نفقات ا

                                                   
  .73ص ،1980ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  ،التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمين الجزائريراشد راشد،  -1
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ونستخلص من ىذا التناسب القسط مع اػبطر أي يتم تقدير القسط على أساس درجة احتماؿ وقوع اػبطر   

 ودرجة جسامتو من جهة أخرى. من جهة

 15إف بعض اؼبعطيات اإلحصائية اؼبفروضة بينت أف حدوث الكوارث يف نوع معُت من فروع التأمُت تقع بنسبة 

لتغطية من األلف، فإف درجة احتماؿ ربقق اػبطر تكوف هبذه النسبة وعلى نفس اؼبعطيات تكوف اؼببالغ اؼبطلوبة 

اليت تكوف شركة التأمُت ملزمة بدفعها تقدر ب فإف ؾبموع اؼببالغ  ألف دينار لكل حالة، 100اغباالت 

مؤمنا فإف اؼببلغ اإلصبايل  1500لدى الشركة ؽبذا النوع من التأمُت وكاف عدد اؼبستأمنُت  دج 00,15.000

 .2دج، و حيدد القسط على أساس ىذه الطريقة100يقسم على ىؤالء ويكوف نصيب كل واحد منهم 

ق بدرجة جسامة اػبطر إف األمر خيتلف من تأمُت آلخر، فتكوف درجة اعبسامة مرتفعة يف التأمُت أما فيما يتعل  

على األشخاص وتكوف متفاوتة )ضئيلة، متوسطة،مرتفعة( يف التأمُت من األضرار ألف اإلحصائيات تبُت أف اػبطر 

س يف التأمُت على األشخاص، إذ قد ال يتحقق يف التأمُت عن األضرار كليا ويكوف الضرر بذلك جزئيا بينما العك

 يتحقق اػبطر ربققا كليا.

يبقى أف نشَت أف القسط يشمل على جزئُت، يدعى األوؿ بالقسط الصايف أو القسط النظري وىو الذي ينتج   

عن اؼبعطيات اإلحصائية، ويدعى الثاين باألعباء أي اؼبصاريف العامة اليت تتحملها شركة التأمُت واليت يتم 

 ها من كل قسط بنسبة معينة وثابتة يف صبيع التأمينات اؼبتعلقة بأخطار متشاهبة.ربصيل

 مبلغ التعويض )مبلغ التأمُت(:  :ج

على عاتق اؼبؤمن اذباه اؼبؤمن لو، ويكوف ؿبل التعهد تارة تعويضا يف ىو ذلك االلتزاـ الذي يرتبو عقد التأمُت   

 دد يف وثيقة التأمُت )يف التأمُت على األشخاص(.التأمُت على األضرار وتارة أخرى دفع مبلغ ؿب

                                                                                                                                                               
اؼبؤرخ يف  06/04، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 13الرظبية رقم الصادر باعبريدة  25/01/1995 اؼبتعلق بالتأمينات اؼبؤرخ يف 95/07األمر  - 1

 .15الصادر باعبريدة الرظبية رقم  26/02/2006
 .47-46ص ص ،مرجع سابق الذكر ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،جديدي معراج - 2



 مفاهيم عامة حول التأمين                                                                  الفصل األول:

15 

 

حيصل اؼبؤمن لو أو اؼبستفيد على مبلغ التعويض اؼبتفق عليو يف العقد كامال دوف ففي التأمُت على األشخاص   

اؼبعدلة  1من قانوف التأمُت اعبزائري 10انتقاص ودوف النظر إىل جسامة الضرر  وىذا ما أكدتو أحكاـ اؼبادة 

ىو عقد احتياطي يكتسب بُت اؼبكتتب واؼبؤمن، :"التأمُت على األشخاص اليت نصت على 60للمادة واؼبتممة 

يلتـز بواسطتو اؼبؤمن بدفع مبلغ ؿبدد يف شكل رأس ماؿ أو ريع يف حالة وقوع اغبادث أو عند حلوؿ األجل 

   .جدوؿ استحقاؽ متفق عليو" ، يلتـز اؼبكتتب بدفع أقساط حسباحملدد يف العقد للمؤمن لو أو اؼبستفيد اؼبعُت

وىذه الصور تتحقق من جراء إصابات العمل وحوادث السيارات وغَت ذلك لألشخاص الذين يكونوف قد أبرموا   

 عقودا للتأمُت على اغبياة.

 ويكوف تقدير التعويض يف التأمُت من األضرار متوقفا على عدة عوامل وىذه العوامل ىي: 

اؼببلغ لى أساس اؼببلغ احملدد يف العقد: أي ال ينبغي أف يزيد مقدار التعويض على ربديد مقدار التعويض ع -  

من  623اؼبتفق عليو يف العقد مهما كانت جسامة اػبطر وىذا ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائري دبقتضى أحكاـ اؼبادة 

 القانوف اؼبدين.

 لو أو اؼبستفيد.ربديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق باؼبؤمن  - 

 ربديد مقدار التعويض على أساس قيمة اؼبؤمن عليو. - 

  ربديد مبلغ التعويض بتدخل اؼبشرع.   - 

 اؼببادئ القانونية للتأمُت: :الفرع الثاني

زبضع عقود التأمُت جملموعة من اؼببادئ استمدت من التشريعات اليت نظمت عملية التأمُت حىت ال يكوف ؾباؿ   

تعدد أنواع التأمينات يؤدي إىل تعدد العقود، أي لكل و القواعد العامة للمجتمع  اؼبشروع دبا يتنا ى و إلثراء غَتل

مبادئ التأمُت الستة، حيث أنو قبد ثالثة مبادئ زبضع ؽبا  لكن ىذه العقود ال تتطابق كلها و نوع عقد خاص بو 
                                                   

اؼبؤرخ  06/04اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف ، 13 رقم ،ظبيةاعبريدة الر  ات،اؼبتضمن قانوف التأمين ،25/01/1995اؼبؤرخ يف  95/07 رقم األمر -1
 .15الصادر باعبريدة الرظبية رقم  26/02/2006يف 
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اؼببادئ الثالثة األخرى اؼبتمثلة يف مبدأ قريب و حة التأمينية، منتهى حسن النية والسبب الكافة العقود وىي اؼبصل

اؼبسؤولية اؼبدنية، وفيما يلي نتناوؿ تسري على عقود تأمُت اؼبمتلكات و التعويض، مبدأ اؼبشاركة، مبدأ اغبلوؿ 

 . 1اؼببادئ السابقة بالتفصيل

      مبدأ منتهى حسن النية: -1

 اؼبمتلكات أو اؼبسؤوليات. تعلقة بتأمينات األشخاص أوسواء كانت مخيضع ؽبذا اؼببدأ كافة وثائق التأمُت   

يقصد بو أف يلتـز طريف التأمُت بتوفر كل اؼبعلومات عند التعاقد، وحسن النية  اؼبؤمن تتمثل يف إدالءه بكافة 

ء البيانات  واغبقائق اؼبتعلقة بالتأمُت اؼبطلوب للمؤمن لو وأف تكوف تلك البيانات صحيحة ومطابقة للواقع أثنا

 سرياف العقد.

االتفاؽ على قيمة ي يرد أف يؤمن عليو  بالتدقيق، و أما حسن نية اؼبؤمن لو تتجلى يف إثباتو لنوع التأمُت الذ  

ها، ترجع أمهية ىذا اؼببدأ لألمور احملتملة الوقوع الناذبة عن إغفاؿ أي القسط والشروط اليت يتم التأمُت على أساس

ىرية خاطئة بسوء نية وقصد ن النية أو سوءىا، فإف أدىل أحدمها ببيانات جو طرؼ يف إدالءه للبيانات على حس

"كل كتماف أو تصريح كاذب متعمد من اؼبؤمن  21التظليل،يبطل العقد بطالنا مطلقا كما نصت اؼبادة الغش و 

من 75اؼبادة لو قصد تظليل اؼبؤمن يف تقدمي اػبطر ينجر عنو إبطاؿ العقد مع مراعاة األحكاـ اؼبنصوص عليها يف 

 ىذا األمر.

يكوف العقد قابال وطرأ سهو وعدـ االنتباه حبسن النية  اعبوىرية أما يف حالة ما إذا تعلق األمر بالبيانات  

 للبطالف، وبالنسبة للبيانات غَت اعبوىرية ال يبطل العقد بل جيب تعديلو فقط من حيث الشروط.

        مبدأ السبب القريب: -2

                                                   
اؼبؤرخ يف  06/04، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 13الصادر باعبريدة الرظبية رقم  25/01/1995 اؼبتعلق بالتأمينات اؼبؤرخ يف 95/07األمر  -1

 .15ية رقم الصادر باعبريدة الرظب 26/02/2006
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اؼبؤدي للتعويض الذي يلتـز اؼبؤمن دأ على كافة وثائق التأمُت دوف استثناء واؼبتمثل يف السبب يسري ىذا اؼبب  

بدفعة للمؤمن لو يف حالة ربقق اغبادث، فالتعويض يكوف السبب القريب و الفعاؿ غبدوث اػبسارة بغض النظر 

طرفُت يف نص الوثيقة على عدـ عن األسباب األخرى البعيدة اؼبسامهة يف وقوع اػبسارة،ففي حالة ما اتفق ال

 . 1استثناء أي خطر وربققت اػبسارة اؼبالية للمستأمن يكوف لو اغبق يف اؼبطالبة بالتعويض

أما إذا كانت ىناؾ استثناءات، ألخطار معينة مث ربقق اػبطر اؼبؤمن منو نتيجة اػبطر اؼبستثٌت فال حيق للمؤمن   

 ثاؿ التايل:لو اؼبطالبة بالتعويض،وديكن التوضيح باؼب

اؼبتمثلة يف عدـ االستثناء، كأف يؤمن شخص ما على سيارتو من كسر الزجاج واستثٌت حادث  :اغبالة األوىل

االصطداـ، مث شاء أف اصطدـ مع سيارة فباثلة لو فأصيب جبروح خفيفة وبقيت السيارة كما كانت، وبينما كانا 

قاـ البعض باالندفاع لكسر زجاج السيارة وسرقة فيتحدثاف يف إجراءات التسوية ذبمهر الناس للمشاىدة 

ففي ىذه اغبالة حيق للمؤمن لو طلب التعويض ويعترب السبب القريب  للخسارة اؼبالية ذبمع الناس أما  البضاعة،

  .السبب البعيد ىو حادث االصطداـ

ؽبا ـبتصة يف صناعة اؼبواد  كأف تؤمن مؤسسة وحدة تابعةاؼبتمثلة يف االستثناءات لبعض األخطار   :الثانيةغبالة ا

الكيماوية التغطية من خطر اغبريق  واستثنت الزالزؿ و الرباكُت مث شاء وأف حدث زلزاؿ بالوحدة فانفجرت 

واشتعل اغبريق، فهل حيق اؼبطالبة بالتعويض؟ يتمثل السبب القريب يف حادث الزلزاؿ الذي انبثق عنو أنابيب الغاز 

ريق ودبا أنو استثٌت يف العقد خطر الزلزاؿ فال حيق لو اؼبطالبة بالتعويض وىذا حسب السبب البعيد اؼبتمثل يف اغب

 .2نص اؼببدأ

 مبدأ اؼبصلحة التأمينية: -3

                                                   
 .46مرجع سابق الذكر، ص ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري جديدي معراج، -1

، مذكرة زبرج لنيل التجاري سونلغاز مين على الممتلكات، المؤسسة الوطنية ذات الطابع الصناعي وأالتأمين والتطهراوي فتيحة،  -2
 .13، ص2007ف، دفعة شهادة ليسانس يف علـو التسيَت، زبصص مالية، جامعة الشل
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 إف ربقيق اػبطر أو اغبادث للمؤمن لو يسبب لو خسارة مادية فَتجع للمصلحة التأمينية لتوفر لو اؼبنفعة اؼبادية.  

اؼبستفيد ربقق لو قيمة التعويض، ىذا ال يؤدي بو إىل التفكَت يف القياـ بعمليات توافر اؼبصلحة يف اؼبستأمن أو   

 وغَتىا من العمليات العمدية. لغرض ربقيق اؼبصلحة كاغبريق اؼبتعمد، وارتكاب جرائم القتل العمدي

نسبة للمصلحة الذي ديلكو، تتمثل يف سالمة اؼبمتلكات اليت حبوزتو، أما بال الشيءللمستفيد مصلحة مادية يف   

اؼبعنوية تتمثل يف تأمينات اغبياة كأف يؤمن على حياتو أو حياة شخص آخر، غَت أف بعض التشريعات ال تأخذ 

بفكرة اؼبصلحة يف لتأمُت األشخاص، كالتشريع البلجيكي الذي أبطل التأمُت على حياة الغَت واعترب أف اؼبتعاقد 

 ليس لو مصلحة يف بقاء الغَت.

يتحوؿ عقد  لوقت توافر اؼبصلحة التأمينية زبتل باختالؼ نوع العقد،ففي العقود الشخصية الأما بالنسبة   

واغبوادث فالتحويل يقتضي موافقة شركة التأمُت و التأمُت لشخص آخر دوف موافقة اؼبؤمن،مثل تأمُت اغبريق 

من آلخر دوف اغباجة ؼبوافقة إعادة العد من جديد، وإذا تعلق األمر بالعقود غَت الشخصية ديكن ربويلها من مؤ 

 اؼبؤمن.

لدينا اؼبثاؿ التايل النتقاؿ العقد اػباص بالتأمُت البحري كأف يشًتي شخص بضاعة من بلد ما يقـو بشحنها   

على منت باخرة وتأمينها قبل وصوؽبا للمكاف اؼبقصود للتصدير، عند الوصوؿ يقـو ببيعها على منت تلك الباخرة، 

على البضاعة أي تلف أو أ أمُت للمالك اعبديد دوف أخذ الرأي من اؼبؤمن، ويف ما إذا طر تفيتمثل بذلك عقد ال

حرؽ يكوف للمالك حق اؼبطالبة بالتعويض، ىذا دبقتضى عقد التأمُت بالنسبة للمالك اعبديد إال أنو يستفيد من 

 اؼبصلحة التأمينية.

 مبدأ التعويض:  -4

 اإلنسافعدا وثائق تأمُت اغبياة واغبوادث الشخصية ألف حياة  ، ماكافة وثائق التأمُت يسري ىذا اؼببدأ على

 ومرضو ال تقدر بثمن مادي، فهذا اؼببدأ يطبق على تأمينات اػبسائر بكل أنواعها.
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، الفصل 623كما أف ىذا اؼببدأ يشًتط أف ال تتعدى قيمة التعويض على مبلغ التأمُت حسب صراحة اؼبادة    

ين على أنو: "ال يلتـز اؼبؤمن يف تعويض اؼبؤمن لو إال عن الضرر الناتج من وقوع اػبطر الثالث من القانوف اؼبد

 اؼبؤمن منو يشًتط أال جياوز ذلك قيمة التأمُت".

مؤمنُت بنفس مبلغ الضرر، ألف ربقق واحد لدى عدة  شيءعدة عقود تأمُت على  إبراـكما ال حيق للمؤمن لو    

من طرؼ كل اؼبؤمنُت بقيمة الضرر اؼبتماثلة، ىذا يعٍت تضاعف اؼببلغ مرات  حدث اؼبؤمن منو حيقق لو التعويض

عدة، أي ربقق اغبدث حيقق لو وسيلة للثراء والكسب غَت اؼبشروع للمؤمن ؽبم، ولتفادي صعوبات تقدير اػبسارة 

 الشيءقيمة  على اإلنفاؽالفعلية للمؤمنُت قامت شركات التأمُت بإصدار وثائق ؿبددة القيمة يتم دبقتضاىا 

 عند التعاقد. موضوع التأمُت

 مبدأ اؼبشاركة يف التأمُت: -5

يسري ىذا اؼببدأ على تأمينات اػبسارة، تأمينات اؼبمتلكات، واؼبسؤولية اؼبدنية، وال يسري على التأمينات   

ى ؾبموعة من اؼبؤمنُت النقدية حىت ال يكوف وسيلة للثراء غَت اؼبشروع، فاؼببدأ ينص على قياـ اؼبؤمن ؽبم بتأمُت لد

على نفس اػبطر بوثائق تأمُت سارية اؼبفعوؿ، وعندىا فإف ربقيق اػبسارة للمؤمن ؽبم تؤدي للتعويض من طرؼ  

كل اؼبؤمنُت بنسب معينة يف اؼبشاركة، وىي عدـ ربمل اؼبؤمن واحد كل مبلغ التعويض، وبالتايل زبفيف العبء 

 على اؼبؤمنُت.

 مبدأ اغبلوؿ: -6

ذا اؼببدأ على تأمينات اػبسائر فقط، وال يسري على التأمينات النقدية، مقتضاه ينص على أف حيل يسري ى  

اؼبؤمن ؿبل اؼبؤمن لو يف رجوعو بالتعويض على غَت اؼبسؤوؿ عن إحداث اػبطر اؼبؤمن منو، للفهم أكثر نتطرؽ 

وقع حادث اصطداـ مع سيارة  للمثاؿ التايل: شخص )أ( أمن سيارتو لدى اؼبؤمن )س( أثناء سَته بالسيارة

ووفقا لقواعد . الشخص )ب( نتيجة خطأ ىذا األخَت، وقد نتج عن االصطداـ أضرار لسيارة الشخص )أ(



 مفاهيم عامة حول التأمين                                                                  الفصل األول:

20 

 

حيقق للشخص )أ( مقاضاة الشخص )ب( للحصوؿ على التعويض اؼبستحق، لكن وفق مبدأ اغبلوؿ القانوف العاـ 

التسوية واؼبطالبة بالتعويض اؼبطلوب، اؽبدؼ من ىذا اؼببدأ  ربل الشركة اؼبؤمنة )س( ؿبل الشخص )أ( يف إجراءات

حىت ال يصبح عقد التامُت مصدرا للربح غَت اؼبشروع للمؤمن لو ومضاعفتو اؼببلغ، أي حصولو على مبلغ التعويض 

 من مصدرين، الشركة اؼبؤمنة والشخص )ب(. 

 مُتأ: أمهية التالمطلب الثالث

ف اليت يؤديها، ونظرا للفوائد الكثَتة، معظم الدوؿ تدخلت وفرضو جربا كالتأمُت تظهر أمهية التأمُت يف الوظائ  

ثالثة وظائف ضد إصابات العمل والتأمُت ضد حوادث اؼبرور، كما قبد أف التأمُت يقـو بوظائف عدة نذكر منها 

 :1وىي

 الوظيفة االقتصادية: :الفرع األول

قدمها اؼبدين ضمانا ؼبا حيصل عليو من قروض يقيم هبا مشروعاتو، إف التأمُت يزيد يف فرص االئتماف اليت قد ي  

فوثيقة التأمُت ديكن أف ترىن بشروط خاصة،كما أف الدولة ربوؿ جزء كبَت من احتياطي شركات التأمُت اليت 

 تصدرىا فبا يعزز االئتماف يف الدولة.

مواؿ اؼبكونة من أقساط واشًتاكات وذلك بتجميع رؤوس األ لالدخاريشكل التأمُت إحدى الوسائل اؽبامة   

اؼبستأمنُت اليت سبثل يف الواقع رصيدا لتغطية نتائج اؼبخاطر ويوظف ىذا الرصيد غالبا يف عمليات استثمارية 

 فإنو ال يتم يف وقت واحد.وذبارية، فالتجربة أثبتت أف اؼبخاطر ال ربقق يف كل اغباالت حىت وإف مت ذلك 

غ ضخمة من األقساط تدفع منها مبالغ التأمُت عند وقوع الكوارث وحيتفظ جبزء  ودبعٌت آخر فإف ذبمع مبال  

كاحتياطي، ويستغل الباقي يف سبويل اؼبشروعات، وعلى ىذا النحو تتكوف رؤوس األمواؿ ويزداد اطمئناف اؼبؤمن 

                                                   
 .15-14ص، مرجع سابق الذكر، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  -1
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ستثمار لألفراد ؽبم على حصوؽبم على مبالغ التأمُت اؼبتفق على دفعها ؽبم عند وقوع اػبطر، كما يزيد فرص اال

 والدولة فبا ينهض باالقتصاد الوطٍت.

كما أف للتأمُت أمهية كبَتة يف ؾباؿ اؼبعامالت الدولية، حبيث يعد عامال مشجعا لتكثيف اؼببادالت بُت األمم،    

فهو يسمح للمستثمرين بالقياـ بعمليات خارج حدود أوطاهنم دوف خوؼ من اؼبخاطر التجارية والسياسية 

لتخطي صبيع أنواع اؼبخاطر ة، لذا مت إنشاء العديد من ىيئات التأمُت على اؼبستوى اإلقليمي والدويل والطبيعي

 واػبسائر يف اجملاالت الدولية.

  الوظيفة االجتماعية::الفرع الثاني

تتمثل الوظيفة االجتماعية يف التعاوف بُت ؾبموعة من األشخاص هبدؼ ضماف خطر معُت، فيدفع كل واحد   

 القسط أو االشًتاؾ لتغطية اػبسائر اليت ديكن أف يتعرض ؽبا. منهم

 إنشاءوتتجلى الوظيفة االجتماعية للتأمُت يف التشريعات والتأمينات االجتماعية وما يًتتب على ذلك من   

مؤسسات للتعويض عن األمراض واغبوادث اؼبهنية والشيخوخة والبطالة وغَتىا من الصناديق اليت تنشأ ؽبذا 

 ض.الغر 

 الوظيفة النفسية: :الفرع الثالث

يؤدي التأمُت وظيفة نفسية تتمثل يف األماف وإزالة اػبوؼ من باؿ اؼبؤمن لو من أخطار الصدفة، ويصبح هبذه   

 العملية يشعر بنوعية من االرتياح على مستقبلو.

 .راضر التأمُت من األ : ماىيةالمبحث الثاني

ـ يف اقبلًتا وظهر بشكل التأمُت عن 17حيث ظهر يف القرف  اغبديثة النشأةيعترب التأمُت الربي من التأمينات   

 Assuranceالتأمُت الربي إىل قسمُت ومها:التأمُت على األشخاص ) وينقسماغبريق وبعده التأمُت على اغبياة 
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De Personnes( والتأمُت على األضرار )Assurance de Dommages وؽبذا سوؼ نتعرض إىل )

 من األضرار اليت ىي ؿبل دراستنا يف ىذا اؼببحث والذي قسمناه إىل ثالثة مطالب وىي كالتايل:التأمينات 

 مُت من األضرار.أالتمفهـو :المطلب األول

 تعريف التأمُت من األضرار:: الفرع األول

اؼبؤمن لو، فهو إف التأمُت من األضرار يقصد بو ذلك التأمُت الذي يكوف فيو اػبطر اؼبؤمن منو أمرا يتعلق دباؿ   

 عقد تأمُت ضد نتائج حادث ديكن أف يسبب ضررا يف الذمة اؼبالية للمؤمن لو، كما نصت اؼبادة 

من قانوف التأمينات على أنو " ديكن لكل شخص لو مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة يف حفظ ماؿ أو يف  29

  .1عدـ وقوع اػبطر، أف يؤمنو"

 تعويض اؼبؤمن لو عن الضرر اغبقيقي الذي يصيبو من ربقق اػبطر، ويقابل تتمثل وظيفة التأمُت من األضرار يف  

اؼبؤمن لو نفسو من حيث وجوده أو كمالو أو صحتو أو  تأمُت على األشخاص الذي ؿبلو شخصالتأمُت، ال ىذا

ذا ىو الفرؽ فعاليتو، والذي ال تقاس فيو اؼببالغ اؼبالية اليت وعد هبا اؼبؤمن بالضرر الذي سببو ربقق اػبطر وى

 .2اعبوىري مابُت ىذين القسمُت الرئيسيُت للتأمينات

عل أنو "ديكن التأمُت كليا أو  1995من تقنُت التأمينات لعاـ  40اؼبشرع اعبزائري نص يف اؼبادة كما أف    

ة، أعماؿ جزئيا على اػبسارة أو األضرار الناصبة عن األحداث التالية: اغبرب األىلية، الفنت واالضطرابات الشعبي

 .3اإلرىاب والتخريب"
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وقد جعل اؼبشرع ربديد شروط وكيفيات تطبيق ىذه اؼبادة خاضعا عند االقتضاء، لطريق التنظيم الذي مل يصدر   

 .  1بعد، والتأمُت على ذلك ينم يف إطار العقود اػباصة بتأمينات األضرار مقابل قسط إضايف

 تأمينات على األشياء والتأمينات من اؼبسؤولية.والتأمينات من األضرار تنقسم إىل قسمُت ال  

 : القواعد العامة للتأمينات من األضرار.الثاني المطلب

 على ثالثة مبادئ أساسية وىي كما يلي:يقـو التأمُت من األضرار   

 التأمُت من األضرار:يف اؼبصلحة  :الفرع األول

قتصادية مشروعة ؽبا قيمتها اؼبالية ألف اػبطر اؼبؤمن ينبغي أف تكوف اؼبصلحة يف التأمُت من األضرار مصلحة ا  

 .2من القانوف اؼبدين 621منو يف ىذا التأمُت ىو خطر يتعلق باؼباؿ وىو ما نصت عليو اؼبادة 

واؼبقصود باؼبصلحة يف التأمُت من األضرار، ىو أف يكوف للمؤمن لو أو للمستفيد مصلحة يف عدـ وقوع اػبطر   

من قانوف التامُت  26ىذه اؼبصلحة أمن ضد ىذا اػبطر، وىو ما نصت عليو اؼبادة  اؼبؤمن منو، ومن أجل

اليت ذبيز لكل شخص لو مصلحة مباشرة أو غَت  1995من تقنُت عاـ  29، وأكدتو اؼبادة 1980اعبزائري لعاـ 

مُت من األضرار مباشرة يف احملافظة على شيء، أو يف عدـ ربقق خطر ما أف يؤمن عليو ألف اؼبؤمن عليو يف التأ

 ىو اؼباؿ.

 كما أف اػبطر اؼبؤمن منو جيب أف يكوف أيضا مشروعا أي غَت ـبالف للنظاـ العاـ واآلداب.    

 مبدأ حسن النية: :الفرع الثاني

على الطرفُت اؼبؤمن واؼبؤمن لو أف يفحصا على صبيع اغبقائق، فال خيفياف بذلك أي بيانات تكوف جوىرية ال بد   

اقد، فإذا أخل أحد الطرفُت هبذا اؼببدأ فإف العقد يصبح باطال أو قابال للبطالف تبعا لسبب اإلخالؿ، بالنسبة للتع

وزبضع صبيع العقود ؽبذا اؼببدأ فإذا أخذنا مثال: للتأمُت على اغبياة يعترب اؼبؤمن لو أنو أخل دببدأ حسن النية إذا 
                                                   

 .49، ص2008 اعبزائر، ،كليك للنشر،، الطبعة األوىلالتأمين والمسؤولية المدنيةسعد مقدـ،  -1
  .48صاعبزائر،  ،، دار بلقيس للنشرنظام التأميناتمولود ديداف،  -2
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د التقاعد، أو إذا مل يذكر أف ىناؾ أمراض وراثية أخفى عن شركة التأمُت أنو أصيب دبرض معُت يسأؿ عنو عن

 معينة يف أسرتو مثال، كذلك إذا عمل على إخفاء عوارض مرض السكر أو أعطى بيانات غَت صحيحة عن عمره.

كما أف مبدأ حسن النية كذلك ال بد أف يكوف يف التأمُت على األشياء، إذ ال بد على اؼبؤمن لو أف يقدـ كل    

، أي تتوفر صبيع اغبقائق اػباصة بالتعاقد حىت يستطيع اؼبؤمن أف البيانات الالزمة على الشيء الذي يريد تأمينو

لتأمُت ال بد أف يعرؼ ىذه اغبقائق حىت يستطيع أف حيدد يقرر إذا كاف يرفض التأمُت أو يقبلو، وإذا قرر قبوؿ ا

 القسط والشروط لقبولو.

"كل كتماف أو تصريح كاذب متعمد من اؼبؤمن لو قصد تضليل اؼبؤمن يف تقدمي اػبطر  21ولقد نصت اؼبادة   

 .1من ىذا األمر" 75ينجر عنو إبطاؿ العقد مع مراعاة األحكاـ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

ا أف اإلخالؿ دببدأ حسن النية ديكن أف يكوف حبسن نية، حبيث يقدـ اؼبؤمن لو بيانات خاطئة ولكنو ال كم   

يعرؼ ذلك ويف ىذه اغبالة ال يبطل التعاقد إذا كاف اػبطأ غَت جسيم، أما إذا كاف اػبطأ جسيما يصبح التعاقد 

 قابال للبطالف ويعتمد ذلك على رغبة اؼبؤمن.

الطرفُت يكوناف ملزماف دبراعاة مبدأ حسن النية طواؿ مدة التفاوض وقد يستمر االلتزاـ هبذا  ومن الواضح أف كال  

اؼببدأ طواؿ مدة التعاقد إذا نص العقد على إخطار اؼبؤمن بأي تغيَت يف مهنة اؼبؤمن لو يف حالة التأمُت مثال يف 

ى البضائع إذا غَت نوع البضاعة اؼبنقولة مهنة اؼبؤمن لو يف حالة التأمُت ضد اغبوادث الشخصية أو التأمُت عل

 .2سريعة االشتعاؿئع ىذه البضاخاصة إذا كانت 
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 الصفة التعويضية يف التأمُت من األضرار: :الفرع الثالث

من القانوف اؼبدين اعبزائري على ما يلي:"ال يلتـز اؼبؤمن يف تعويض اؼبؤمن لو إال عن الضرر  623تنص اؼبادة   

اػبطر اؼبؤمن منو بشرط أال يتجاوز ذلك قيمة التأمُت". ويالحظ من صياغة اؼبشرع ؽبذا النص أنو الناتج من وقوع 

أي أف عقد التأمُت ىنا ىو عقد تعويض قاصر على التأمُت من األضرار وال يشمل التأمُت على األشخاص، كما 

 اـ اؼبصلحة السالفة الذكر.عقد ذو صفة تعويضية خيضع ؼببدأ التعويض نظرا الرتباطو بفكرة ضرورة قي أنو

واؼبقصود بالصفة التعويضية يف التأمُت من األضرار، أف اؽبدؼ من عقد التأمُت ىو تعويض اؼبؤمن لو عن الضرر  

ربقق اػبطر اؼبؤمن منو وذلك يف حدود ما يلحقو من ضرر دوف أف يتعداه، ألف التأمينات الذي يلحقو من جراء 

ؼبستفيد من التأمُت ال ديكنو بأي حاؿ من األحواؿ أف يعترب التعويضات مصدرا من األضرار تقـو على أساس أف ا

إلثرائو، كما ال ينبغي أف يكوف اؼبؤمن لو يف مركز أفضل بعد ربقق اػبطر فبا كاف قبل ربققو، وذلك بفضل عقد 

نصت على ذلك  1995من قانوف التأمُت اعبزائري لعاـ  30التأمُت حفاظا على ذمة اؼبؤمن من ذلك أف اؼبادة 

بقوؽبا "إف تأمُت األمواؿ للمؤمن لو خيوؿ يف حالة وقوع حادث منصوص عليو يف العقد، اغبق يف التعويض 

حسب شروط عقد التأمُت وال ديكن أف يزيد ىذا التعويض على مقدار استبداؿ اؼباؿ اؼبؤمن عليو وقت وقوع 

 اغبادث، ذلك مامل يتم االتفاؽ على خالؼ ذلك.

 األضرار مقابللتعويضية تستمد يف التأمُت من األضرار من فكرة أف التأمُت مصدر عقدي لتعويض والصفة ا 

 التزاماتيرتباف  االجتماعيالضماف  جهة اػبطر وإذا كانت اؼبساعدة االجتماعية أوبدفع األقساط يف موا االلتزاـ

على ؾبموع تأمُت يقـو يف استقامتو وتوازنو ملـز لطرفيو الف القانونية يف إطار نزيو، فإف عقد التأمُت بالضرورة 

أف الفرؽ يكمن يف أف ، و اؼبؤمن ؽبم الذين يعود إليهم الفضل يف سبكُت اؼبؤمن من تغطية األخطار اؼبؤمن منها

أو التأمُت االجتماعي دوف أي سبييز، وعلى العكس فإف  ؾبموع اؼبسامهُت أو أغلبيتهم ديولوف اؼبساعدة االجتماعية 
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و يدفع مقابل خطره بقيمتو، واؼبقاصة تتم بينهما بطريقة حسابية وفق قانوف األكثرية وال ينتظر فيعقد كل مؤمن ل

   .1التأمُت أف يقدـ اؼبؤمن ىدايا للمؤمن لو وال امتياز بُت اؼبؤمن لو واؼبؤمن

ويًتتب على وتعقدىا وعلى أساس ىذه القاعدة تتم العالقات بُت التأمُت واؼبسؤولية اؼبدنية بالرغم من تنوعها   

 الصفة التعويضية للتأمُت من األضرار مبدآف ىاماف: 

: عدـ ذباوز مبلغ التأمُت من األضرار قيمة الضرر الناتج من وقوع اػبطر اؼبؤمن منو أي تعويض الضرر اؼببدأ األوؿ

مة الضرر أي أف اؼبؤمن يف حدود اؼببلغ اؼبتفق عليو دبعٌت أنو ال جيوز للمؤمن لو أف يتقاضى تعويضا أعلى من قي

   غَت ملـز إال بقيمة الضرر حىت لو زاد اؼببلغ اؼبتفق عليو من قيمة الضرر.

اؼبتمثل يف جواز تقاضي تعويض على األقل من قيمة الضرر، فبموجبو جيوز للمؤمن أف يتفق مع : اؼببدأ الثاين

يو أف يكوف مبلغ التأمُت أقل عند ربقق اؼبؤمن لو من األضرار على مبلغ أقل من قيمة الضرر ولو أف يشًتط عل

 اػبطر من قيمة الضرر.

 : نطاؽ تطبيق عقد التأمُت من األضرار.المطلب الثالث

 ربديد األضرار اؼبضمونة:  :الفرع األول

زبضع مسألة ربديد األضرار اؼبضمونة على اتفاؽ الطرفُت الذين حيدداف وحبرية تامة وبالًتاضي فيما بينهما   

ؼبؤمن ضدىا ومدى الضماف اؼبطلوب، إال أف ىذا اؼببدأ يف ربديد األضرار اؼبضمونة ال يعتمد على األخطار ا

بعض االستثناءات اليت تقيد تارة اغبرية التعاقدية باسم النظاـ العاـ وربدد مرة اتفاؽ فحسب، وإمنا توجد بصدده 

 أخرى مدى الضماف يف حالة عدـ االتفاؽ على خالؼ ذلك.

 ليت يسببها أشخاص يسأؿ اؼبؤمن لو عنهم مدينا:األضرار ا -1

 يلـز اؼبؤمن: 1من قانوف التأمُت 12تنص اؼبادة رقم   

                                                   
 .51ص كر،ذ البق ارجع سم ،التأمين والمسؤولية المدنية سعد مقدـ، -1
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 تعويض اػبسائر واألضرار. -أ  

 .الناذبة عن اغباالت الطارئة -

 .الناذبة عن خطأ غَت متعمد من اؼبؤمن لو -

من القانوف اؼبدين،  136إىل  134واد من اليت حيدثها أشخاص يكوف اؼبؤمن لو مسؤوال مدنيا عنهم طبقا للم -

  .كيفما كانت نوعية اػبطأ اؼبرتكب وخطورتو

من القانوف  140إىل  138اليت تسببها أشياء أو حيوانات يكوف اؼبؤمن لو مسؤوال مدنيا عنها دبوجب اؼبواد  -

 اؼبدين.

أو عند حلوؿ أجل العقد، وال يلـز تقدمي اػبدمة احملددة يف العقد حسب اغبالة عند ربقق اػبطر اؼبضموف  -ب  

 اؼبؤمن دبا يفوؽ ذلك

 العيب الذايت يف الشيء: -2

 35لقد استبعد اؼبشرع من الضماف العيب الذايت واػبسارة الناذبة عن زبزين غَت كايف وذلك دبقتضى اؼبادة   

 ا يلي:: ال يتحمل اؼبؤمن األمواؿ التالفة أو اؼبفقودة أو اؽبالكة نتيجة م2ونصها كالتايل

 زبزين غَت كايف أو رديء من اؼبؤمن لو؛ -

وبسبب استبعاد العيب الذايت ىو أف ىذا  عيب ذايت يف الشيء اؼبؤمن عليو، وإال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ ـبالف -

  األخَت ضرر أو تلف يرجع إىل الشيء نفسو.

لدليل على ذلك أف اؼبشروع أجاز ويف اؼبذكورة آنفا ليست قاعدة آمرة وا 35كما أف القاعدة اؼبقررة يف اؼبادة    

 نفس اؼبادة االتفاؽ على ـبالفتها.

                                                                                                                                                               
اؼبؤرخ يف  06/04، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 13الصادر باعبريدة الرظبية رقم  25/01/1995 لتأمينات اؼبؤرخ يفاؼبتعلق با 95/07األمر  -1
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 أخطار اغبرب: -3

إف األخطار الناذبة عن اغبرب األجنبية استبعدىا اؼبشرع وظبح لألطراؼ باالتفاؽ صراحة على ضماهنا يف الفقرة   

ضرار اليت تتسبب فيها اغبرب األجنبية "ال يتحمل اؼبؤمن اػبسارة واأل 1من قانوف التأمينات 39األوىل من اؼبادة 

 خالؼ ذلك".إال إذا اتفق 

ومن حيث عبء اإلثبات خبطر اغبرب قررت الفقرة الثانية من اؼبادة اؼبذكورة "يقع على اؼبؤمن عبء إثبات   

 الضرر الناجم عن حرب أجنبية".

سائر واألضرار الناصبة عن من األمر نفسو ظبحت بالتأمُت الكلي أو اعبزئي على اػب 40كما أف اؼبادة    

األحداث التالية يف إطار التأمُت اػباص بتأمينات األضرار مقابل قسط إضايف، وىي اغبروب األىلية، 

االضطرابات الشعبية، اإلرىاب والتخريب، كما تبُت أف شروط وكيفيات تطبيق ىذه اؼبادة يكوف عن طريق 

 التنظيم.

"ديكن التأمُت كليا أو جزئيا على اػبسائر واألضرار الناصبة عن  ولى أنمن نفس القانوف ع 41كما نصت اؼبادة    

الطبيعية مثل اؽبزات األرضية، الفيضانات، ىيجاف البحر، أو أية كارثة  بالكوارث حادث من اغبوادث اػباصة

 أخرى يف إطار عقود تأمُت األضرار مقابل قسط إضايف.

الذي يتعلق بإلزامية على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا  03/12كما أنو جيدر بنا أف نشَت إىل األمر رقم    

يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا األمر بعد سنة إبتداءا من نشره يف اعبريدة الرظبية   .2منو 16حسب ما جاء يف اؼبادة 

 للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية.

 
                                                   

اؼبؤرخ يف  06/04، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 13الصادر باعبريدة الرظبية رقم  25/01/1995 اؼبتعلق بالتأمينات اؼبؤرخ يف 95/07األمر  -1
 .15الصادر باعبريدة الرظبية رقم  26/02/2006

مذكرة زبرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية،  ،تأمينات األضرار في ظل قانون التأمين الجزائريجعبوط سليماف، ىنطاؿ اعبياليل،  -2
 .25، ص2003/2004فرع قانوف التأمينات، جامعة التكوين اؼبتواصل، مركز الشلف، دفعة 
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 مُت:أانتقاؿ عقد الت :الفرع الثاني

التامُت من خالؿ انتقاؿ ملكية الشيء اؼبؤمن عليو أو بشهر إفالس اؼبؤمن لو وقبولو يف تسوية  يكوف انتقاؿ عقد  

 قضائية.

 إفالس اؼبؤمن لو: -1

تقرر يف حالة إفالس اؼبؤمن لو أو قبولو يف تسوية قضائية استمرار  ،1اعبزائريمن قانوف التأمُت  23إف اؼبادة   

عُت عليهم دفع األقساط اليت قرب حلوؿ أجلها إبتداءا من إعالف اإلفالس أو تأمُت لفائدة صباعة الدائنُت الذي يت

 التسوية القضائية.

ومن حيث آثار استمرار التأمُت لفائدة صباعة الدائنُت فإهنا تتمحور حوؿ انتقاؿ الضماف والتكفل بتسديد   

 لضماف عند وقوع اغبادث الضار.األقساط فهذه األخَتة ىي اليت ؽبا اغبق يف أف تطالب اؼبؤمن بتنفيذ أثر ا

 انتقاؿ ملكية الشيء اؼبؤمن عليو: -2

عليو إثر وفاة أو تصرؼ بُت األحياء يستمر أثر التأمُت لفائدة الوارث أو اؼبالك ملكية الشيء اؼبؤمن  انتقلتإذا   

وارث أو اؼبالك و الاعبديد يشًتط أف ينفذ صبيع االلتزامات اؼبنصوص عليها يف العقد ويتعُت على اؼبتصرؼ أ

 .من قانوف التأمُت اعبزائري( 24اعبديد أف يصرح للمؤمن بنقل اؼبلكية )اؼبادة 

إذا فعقد التأمُت من األضرار ينتقل بقوة القانوف سواء كانت تأمينات على األشخاص أو تأمينات من اؼبسؤولية   

االلتزامات اؼبنصوص عليها يف العقد، مع  إىل الوارث أو اؼبالك اعبديد للشيء اؼبؤمن عليو، بشرط أف ينفذ صبيع

اعبزائري مل يشر إىل إمكانية فسخ العقد من قبل الطرفُت )اؼبؤمن واؼبالك اعبديد(، كما أنو أننا نالحظ أف اؼبشرع 
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ىناؾ نظاما خاصا يطبق يف حالة بيع آلة برية ذات ؿبرؾ، أي انتقاؿ ملكية سيارة ما يؤدي إىل استمرار التأمُت 

                                                           .1هبا لفائدة اؼبالك اعبديد حىت انتهاء مدة العقداؼبتعلق 

يشًتط أف يعلم اؼبؤمن خالؿ مدة أقصاىا ثالثوف يوما ويدفع زيادة القسط اؼبستحق إذا اقتضى اغباؿ ذلك يف   

ُت يوما إبتداءا من تاريخ سبلك السيارة جيب عليو دفع حالة تفاقم اػبطر، وإذا مل يصرح اؼبشًتي يف أجل ثالث

قسط إضايف على أف يصيب ناتج ىذا الدفع يف الصندوؽ اػباص بالتعويضات، غَت أف عقد التأمُت اؼبتعلق 

باآللية الربية ذات احملرؾ ديكن أف يتوقف عن السَتاف بطلب من اؼبتصف هبذه اآللة وذلك من أجل أف يستفيد 

عقد عن طريق نقل الضمانات إىل سيارة أخرى شريطة أف يعلم اؼبؤمن بذلك قبل التصرؼ ويعيد ىو نفسو من ال

 .إليو شاىدة السيارة اؼبعينة

 اؼبستفيدوف من الضماف: :الفرع الثالث

يستفيد اؼبؤمن لو من الضماف كما يستفيد شخص من غَت األجنيب على العقد ويتحقق ىذا األمر يف حالة   

لغَت يف التأمُت على األشياء حيث خيصص تعويض التأمُت )مبلغ التأمُت( للدائنُت الذين ؽبم التأمُت غبساب ا

 على الشيء اؼبؤمن عليو حق امتياز أو رىن، ويف التأمُت من اؼبسؤولية حيث خيصص تعويض التأمُت للضحية.

 ال يشارؾ وال ديثل يف غبساب الغَت يرـب عقد التأمُت من قبل شخص غبساب الغَت، وىذا الغَتيف التأمُت   

 العقد، مثل: إبراـ صاحب مرأب للسيارات عقد تأمُت يضمن األضرار اليت تلحق بالسيارة اؼبودعة يف مرأبو.

: ضرورة االشًتاط ؼبصلحة الغَت حيث جيب أف يشمل 2كما أنو يشًتط يف التامُت غبساب الغَت شرطاف ومها   

 من خاللو إرادة الطرفُت واضحة. عقد التأمُت على شرط صريح هبذا الشأف تظهر

                                                   
، اؼبتعلق بإلزامية تأمُت 30/01/1974، اؼبؤرخ يف 74/15، اؼبعدؿ واؼبتمم لألمر رقم: 19/07/1988، اؼبؤرخ يف 88/31القانوف رقم:  -1

 .4، ص13، العدد 1995، الصادر باعبريدة الرظبية، السيارات ونظاـ التعويض
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من القانوف اؼبدين، حيث ديكن القوؿ  116ربقق مصلحة اؼبكتتب يف التأمُت غبساب الغَت تطبيقا لنص اؼبادة   

أنو ال ضرورة يف التأمُت غبساب الغَت أف يشًتط اؼبكتتب لنفسو وللمستفيد من العقد يف آف واحد بل يكفي أف 

 غَت على مصلحة شخصية للمكتتب حىت ولو كانت ىذه اؼبصلحة معنوية.يشمل عقد التأمُت غبساب ال

يتحمل اؼبكتتب االلتزامات اؼبتولدة عن العقد، فهو يلتـز شخصيا اذباه اؼبؤمن ويقع على عاتقو التصريح باػبطر   

 ووقوع اغبادث الضار.

الثانية منها: "يلتـز اؼبؤمن لو بدفع  من قانوف التأمُت اليت تقوؿ يف الفقرة 15والوفاء باألقساط طبقا للمادة   

القسط أو االشًتاؾ يف الفًتات اؼبتفق عليها كما يلتـز بالتصريح الدقيق بتغَت اػبطأ وبتفاقمو إذا كاف خارجا عن 

 أياـ إبتداءا من تاريخ إصالحو عليو، إال يف حالة القوة القاىرة أو الطارئة" 07إرادة اؼبؤمن لو خالؿ 

 ديد تعويض التأمُت من األضرار.ربالمبحث الثالث:

من أجل تقدير تعويض التأمُت أي مبلغ التأمُت يتوجب تقومي الضرر الذي سببو اغبادث للمؤمن لو أو اؼبستفيد   

حقوؽ اؼبؤمن لو من األضرار سواء كاف تأمينا على األشياء أو تأمينا من اؼبسؤولية دببدأ من وثيقة التأمُت، فتحدد 

ا إليو يف اؼبطلب الثاين من اؼببحث األوؿ من ىذا الفصل، كما ذبدر اإلشارة أف التأمُت جيب التعويض الذي أشرن

 أف يعوض اؼبستأمن عما غبقو من خسارة وضرر دوف أف حيقق لو كسبا من وراء وقوع الكارثة.

 : تقومي الضرر.المطلب األول

ادث اؼبؤدي إىل ضرر جزئي وحالة اغبوادث ديكن تقومي الضرر يف حالة اغبادث اؼبؤدي إىل ضرر كلي وحالة اغب  

 .1اؼبتتابعة، أما مبلغ اػبسائر فعادة حيدد عن طريق اػبربة إال أنو أحيانا حيدد بالًتاضي

 اغبادث اؼبؤدي إىل ضرر كلي: :الفرع األول

                                                   
، 2001الفتح للطباعة والنشر،  ، جامعة اإلسكندرية، الطبعة األوىل،التأمين الخاص استنادا للقانون المدنيمصطفى ؿبمد اعبماؿ،  -1

  .265ص



 مفاهيم عامة حول التأمين                                                                  الفصل األول:

32 

 

لك وقت ىالؾ الشيء اؼبؤمن عليو ىالكا كليا حيث يقدر الضرر يف ىذه اغبالة على أساس قيمة الشيء اؽباأي   

ربقق اػبطر اؼبؤمن منو وجيري العمل يف ىذه اغبالة على التفرقة بُت األشياء اؼبعدة للبيع فتقدر قيمتها يف السوؽ 

واؼبعدة لالستعماؿ تقدر بقيمتها اؼبستعملة، وغالبا ما يلجأ إىل قيمة شيء ليحل ؿبل الشيء اؽبالك مع خصم 

بعض وثائق التأمُت أف يدفع قيمة شيء جديد دوف خصم مقابل قيمة ما يقابل القدـ أو االستعماؿ، ويكوف يف 

 .1القدـ

 اغبادث اؼبؤدي إىل ضرر جزئي: :الفرع الثاني

يف حالة ىالؾ الشيء اؼبؤمن عليو ىالكا جزئيا يكوف التقومي بكيفيتُت ـبتلفتُت تؤدياف لنفس النتيجة، فالكيفية   

قيمة األشياء الضائعة أو التالفة بفعل اغبادث حيث ربسب  األوىل يكوف تقومي مباشر للضرر اعبزئي حبيث حيدد

القيمة وقت اغبادث، ويف الكيفية الثانية يكوف تقدير قيمة الشيء كما لو كاف قد ىلك ىالكا كامال مث خيصم 

 من ىذه القيمة ما تبقى بعد اؽبالؾ حيث ربسب القيمة وقت اؽبالؾ

 اغبوادث اؼبتتابعة: :الفرع الثالث

ىذا ىو ما ىو أحيانا الشيء اؼبؤمن عليو حبوادث ضارة متتابعة، لكن السؤاؿ الذي يفرض نفسو يف أف يصاب   

 .2مقدار الضماف؟ وىل يتأثر ىذا اؼبقدار بتعاقب اغبوادث الضارة

إف كل حادث ضار وقع أو يقع خالؿ مدة العقد يكوف مضمونا بكل اؼببلغ اؼبؤمن عليو إال إذا اتفق على   

إذا حدث االتفاؽ ونص على ذلك يف وثيقة التامُت على طرح اؼببالغ اليت يستلمها اؼبؤمن لو خالؼ ذلك، أي 

من اؼببلغ اؼبؤمن عليو حبيث أف الباقي بعد عملية الطرح ىو الذي يغطي اغبادث الضار التايل أي الذي وقع بعد 

 اغبادث األوؿ.
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من قانوف التأمُت على  13ًتاضي حيث تنص اؼبادة كما جيري تقومي الضرر عن طريق اػبربة وقد يتم أحيانا بال   

 : 1ما يلي

 "يدفع التعويض أو اؼببلغ احملدد يف العقد يف أجل تنص عليو الشروط العامة لعقد التأمُت". 

( أياـ من يـو استالـ التصريح 07"جيب أف يأمر بإجراء اػبربة عندما تكوف ضرورية يف أجل أقصاه سبعة ) 

 باغبادث".

 اؼبؤمن أف يعمل على إيداع تقرير اػبربة يف اآلجاؿ احملددة يف عقد التأمُت". "جيب على 

 : إثبات مقدار الضرر.المطلب الثاني

ربدد حقوؽ اؼبؤمن لو يف التأمُت من األضرار سواء كاف تأمينا على األشياء أو تأمينا على اؼبسؤولية دببدأ أساسي   

ومقتضى ذلك أف اؼبؤمن يعوض اؼبؤمن لو عما غبقو من خسارة دوف  سبقت اإلشارة إليو وىو )اؼببدأ التعويضي(،

 .2أف حيقق لو كسبا من وراء وقوع اػبطر اؼبؤمن منو

كما أف إثبات مقدار الضرر يعٍت إثبات وجود األمواؿ اؼبتضررة يف وقت ومكاف اغبادث وإثبات قيمة ىذه    

ؤمن عليو يف مسألة اإلثبات، وىنا ديكن اإلشارة إىل األمواؿ والذي ديكن أف ننظر إليو ىو ما يلعبو اؼببلغ اؼب

حالتُت: حالة ربديد اؼببلغ للمؤمن عليو من قبل اؼبؤمن لو، وذلك عن طريق التصريح بالقيمة وحالة االتفاؽ على 

 ربديد اؼببلغ بُت الطرفُت )القيمة اإلضافية(.
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 القيمة اؼبصرح هبا: :الفرع األول

وال يف تقدير قيمة الضرر، فتحدد قيمة الضرر أف اؼببلغ اؼبؤمن عليو ال يفيد يف إثبات  والقاعدة يف ىذه اغبالة  

باالستناد إىل اؼببلغ اؼبؤمن عليو، كما أف اؼبؤمن لو قد دفع قسطا متناسبا مع اؼببلغ اؼبؤمن عليو ومع ذلك يستلم 

مع اؼبنطق، لكن ىناؾ ما يربره، حيث عند وقوع اغبادث تعويضا أقل من ىذا اؼببلغ، حيث قبد أف األمر متناقضا 

قبد أف اؼببلغ اؼبؤمن عليو قد حدده اؼبؤمن لو حبرية تامة وكاف عليو أف حيدده دبا يتالءـ مع القيمة اغبقيقية للشيء 

 اؼبؤمن عليو.

د وعلى ىذا ديكن أف نستخلص أف اؼببلغ اؼبؤمن عليو ال يعترب حجة يف إثبات قيمة الضرر فهو ال يعرب عن اغب  

 .1األقصى اللتزاـ اؼبؤمن فيقع على اؼبؤمن لو إثبات وجود قيمة األمواؿ اؼبتضررة يف غبظة وقوع اغبادث

 والقاعدة أنو ال جيوز للمؤمن لو أف يتقاضى من اؼبؤمن أكثر من قيمة الضرر، فمهما كاف مبلغ التأمُت ال  

 عليو. أكثر من قيمة الضرر نتيجة لوقوع اغبادث اؼبؤمنيستحق اؼبستأمن 

 القيمة االتفاقية: :الفرع الثاني

، وغالبا ما يتم ىذا االتفاؽ بعد إجراء اػبربة وعليو 2أحيانا حيدد اؼببلغ اؼبؤمن عليو عن طريق اتفاؽ بُت الطرفُت  

لعقد التأمُت وعليو ديكن أف فإف قيمة الشيء اؼبؤمن عليو تثبت عند إبراـ العقد وتقبل من طرؼ اؼبؤمن كأساس 

 ما ىي أمهية القيمة االتفاقية يف مسألة إثبات قيمة الشيء اؼبؤمن عليو عند وقوع اغبادث. ؿنتساء

إف اعبواب على ذلك يتمثل يف حرماف اؼبؤمن لو يف حالة الضرر الكلي من اغبصوؿ على القيمة االتفاقية إال   

أ التعويضي يف كل مرة تصبح فيها خالؼ ذلك خيًتؽ اؼببد بعد أف تثبت مساواهتا للقيمة اغبقيقية للضرر ألف قوؿ

 قيمة الشيء أقل من ىذه القيمة االتفاقية.
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وعلى ىذا األساس، ديكن القوؿ بأف اغبل يتشابو يف حالة القيمة االتفاقية أو يف حالة القيمة اؼبصرح هبا، وعليو   

ة للشيء اؼبؤمن عليو احملدد عند يلتـز اؼبؤمن بدفع اؼببلغ اؼبؤمن عليو دوف نقاش، وإمنا يلتـز بدفع القيمة اغبقيقي

  وقوع اغبادث الضار، حىت ال يتم خرؽ اؼببدأ التعويضي.

 : زبفيض التعويض دبقتضى قاعدة النسبية.المطلب الثالث

من قانوف التأمُت واليت تقوؿ: "إذا اتضح أف تقديرات قيمة اؼباؿ اؼبؤمن عليو تفوؽ اؼببلغ  32يتضح من اؼبادة   

ث وجب على اؼبؤمن لو ربمل كل الزيادة يف حالة الضرر الكلي، وربمل حصة نسبية يف حالة اؼبضموف يـو اغباد

 .1الضرر إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ ـبالف"

اليت تعٍت أنو يوجد تأمُت ناقص أي تأمُت مرـب من أجل مبلغ يقل عن إف اؼبشرع اعبزائري قرر قاعدة النسبية   

يستلم اؼبؤمن لو تعويضا إال دبقتضى نسبة اؼببلغ اؼبؤمن عليو إىل القيمة القابلة  القيمة اغبقيقية لألشياء اؼبضمونة ال

دج فإذا تلف ىذا البناء تلفا  160.000دج يؤمن عليو من أجل مبلغ  200.000للتأمُت، فمثال: بناء قيمتو 

اؼببلغ اؼبؤمن أطباس الضرر اغبقيقي ألف:  دج أي أربعة 160.000لو اؼببلغ اؼبؤمن عليو كليا يستلم اؼبؤمن 

 4/5= 160.000/200.000عليو/القيمة القابلة للتأمُت= 

دج أي يتحمل كل الزيادة أما إذا غبق البناء ضرر جزئي قدر  40.000ويتحمل شخصيا طبس قيمة الضرر   

 فإف اؼبؤمن لو يستلم تعويضا عن ىذا الضرر  دج 100.000مثال بػ 
000.200

000.160 000.100 000.80 

  .2دج 20.000ويتحمل شخصيا طبس قيمة الضرر اعبزئي أي 

دير، كما أنو ىناؾ شروط من أجل تطبيق قاعدة النسبية واليت تعترب شروطا أساسية وىي قيمة قابلية للتأمُت والتق   

 وجود تأمُت ناقص يقدر يـو وقوع اغبادث وربقق خطر جزئي.

                                                   
اؼبؤرخ يف  06/04، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 13الصادر باعبريدة الرظبية رقم  25/01/1995 اؼبتعلق بالتأمينات اؼبؤرخ يف 95/07مر األ -1

 .15الصادر باعبريدة الرظبية رقم  26/02/2006
 .157ذكر، صال بقا، مرجع سالتأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائريراشد،  راشد -2
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فبالنسبة للشرط األوؿ بأف يضمن التأمُت ماال للمؤمن لو )التأمُت على األشياء أو يضمن مسؤوليتو اؼبدنية(،   

لتقدي، ومن ىذا التأمُت من اؼبسؤولية ألف األمواؿ اؼبنقولة واألمواؿ العقارية واؼبسؤوليات ىي قيم قابلة للتأمُت وا

نستنتج أف قاعدة النسبية ال تطبق على التأمينات على األشخاص ألف اؼبوت واغبياة والعجز والصحة أمور ال 

 ديكن تقديرىا دببالغ مالية ؿبددة وعليو قاعدة النسبية ال تطبق إال على التأمينات على األضرار.

إذا اتضح أف تقديرات قيمة اؼباؿ اؼبؤمن عليو تقوؿ: " واليت 32أما الشرط الثاين فهو مقرر صراحة يف اؼبادة   

تفوؽ اؼببلغ اؼبضموف يـو اغبادث وجب على اؼبؤمن لو ربمل كل الزيادة يف حالة الضرر الكلي، وربمل سببو يف 

حالة الضرر إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ ـبالف". وعليو ديكن القوؿ أف نية تعمد إبراـ تأمُت ناقص غَت مهمة، سواء 

 دت أو انعدمت.وج

والشرط الثالث إف قاعدة النسبية تفرض عمليا وجود ربقق خطر جزئي ألنو إذا ربقق خطر كلي فإف اؼبؤمن لو   

 ال ديكنو أف يستلم أكثر من اؼببلغ اؼبؤمن عليو وال تقـو أي منازعة يف ىذا.
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 :خاسبة الفصل األوؿ

ن دراسة شاملة عن التأمُت و إعادة التأمُت و ماىية شركات التأمُت بعد تعرضنا للفصل األوؿ و الذي يتضم    

  التالية:استخلصنا النقاط 

  للتأمُت دورا بالغا يف وقتنا اغباضر و أمهية كبَتة ، ويعترب وسيلة مثلى غبماية اؼبمتلكات و

 األشخاص و رؤوس األمواؿ.

  ىو الصلة اليت تر بط األطراؼ التعريف بعقد التأمُت و إعادة التأمُت من حيث أف التأمُت

كما مت التطرؽ إىل اؼببادئ اليت ربكم كال العقدين )التأمُت و إعادة التأمُت ( إال أف   اؼبتعاقدة.

 التأمُت.عقد التأمُت قد يتوفر على مبادئ قد ال قبدىا يف عقد إعادة 

 لتعدد شركات التأمُت يف  باإلضافة إىل اؼبنافسة اغبرة بُت شركات التأمُت و دور الرقابة عليها راجع

 ووظائفها.اعبزائر و كذلك التقسيمات الفنية 
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 :تمهيد 
الوطٍت بصفة عامة ، وعلى  االقتصاديعترب التأمُت عنصر ضروري يف حياتنا اليومية وذلك من خالل تأثَته على    

ومالية تتمتع بالشخصية ادلعنوية  اقتصاديةالشركات الوطنية بصفة خاصة ،حيث أن شركات التأمُت تعترب منشأة 

خدمة التأمُت دلن يطلبها ،كما أهنا مؤسسة مالية حتصل على ادلارل ،أنشئت كمؤسسة عمومية لتورل  واالستقالل

األموال من ادلؤمن ذلم لتقيد استثماراهتا مقابل عائد،ىذا العائد يشارك فيو ادلؤمن ذلم بطريقة غَت مباشرة من 

 .خالل دفع أقساط التأمُت اليت تقل يف رلموعها عن قيمة التأمُت ادلستحق يف حالة وقوع اخلطر ادلؤمن منو 

ومن ىذا ادلنطلق يعترب التأمُت إحدى عوامل الًتاكم اليت تتكون من خاللو عملية التنمية نفسها أي أن التأثَتات   

الذي سوف نتناولو بالتفصيل يف ىذا الفصل ، والذي يتضمن تنظيم  االقتصاديمتبادلة بُت التأمُت والتطور 

 سة العناصر التالية :الوطٍت عن طريق درا االقتصادالتأمُت ودوره يف تنمية 

 االقتصاديعلية التأمُت يف النشاط ادلبحث األول :أ

 وأثاره االقتصاديادلبحث الثاين :دور التأمينات يف دتويل النشاط 

 االقتصادادلبحث الثالث:دور التأمُت وتأثَته على ادلتغَتات احليوية يف 
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 :أعلية التأمُت يف النشاط اإلقتصاديالمبحث األول

يف ىذا ادلبحث تربز أعلية التأمُت من خالل ما يؤديو من وظائف إجتماعية وإقتصادية عن طريق التكافل بُت    
 دلواجهة األخطار اليت قد تصيب الفرد. أفراد اجملتمع ،وكذلك بإعتباره كوسيلة

 من سلاطر االئتمانيضمن التأمُت للمؤمن لو الراحة النفسية و الثقة يف ادلستقبل من خالل تغطية ما يتعرض لو 
 : وؽلكن أن نذكر بعض وظائف التأمُت ادلتمثلة فيما يلي

 أعلية التأمُت يف احلياة االجتماعية : المطلب األول
التأمُت دورا كبَتا يف حياتنا االجتماعية لدرجة أنو ال ؽلكن أن نتصور وجود نشاط اقتصادي واجتماعي يلعب 

ال ؽلنع ادلرض واحلوادث الشخصية من الوقوع ولكنو ػلمي اإلنسان من  دون التأمُت إذا أن التأمُت يف حد ذاتو
اخلسائر ادلادية النامجة عن حتقيق ىذه األىداف .ليس ىذا فقط بل إن اجملهود الذي تقوم بو ىيئات ومنظمات 

ث ادلختلفة وكذا يف التقابل من احلوادالتأمُت من إجراءات دلنع احلوادث جتعلنا صلزم بأن التأمُت أصبح لو أثر كبَت 
من حتقق األخطار اجلسيمة وما غلدر ذكره ىو أن ىيئة التأمُت تقوم بدور الوسيط الذي يوزع اخلسائر اليت حتققت 

 فرد االستقرار االجتماعي و غلعلو معتمدا على نفسو.شلا غلعلو مطمئنا يف احلياتو وهبذا يوفر التأمُت لل
 ما يلي : نلخص شلا سبق أعلية التأمُت اإلجتماعي في

 * التأمُت وسيلة للتكافل والتضامن بُت أفراد اجملتمع
 (1)* التأمُت وسيلة للقضاء على البطالة 

 *التأمُت يساعد على توفَت مناصب التشغيل
 *ال ؽلكن تصور النشاط اإلقتصادي أو اإلجتماعي بدون تأمُت 

 كرامة الفرد طوال فًتة التأمُت*التأمُت وسيلة حلفظ  
 يلة لتوفَت اإلستقرار اإلجتماعي *التأمُت وس

 *التأمُت وسيلة لإلحتياط من ادلستقبل
  
 
 
 

                                                   
 19،،1،بيروت، النهضة العربية ،ص مبادئ التأمينعادل عبد الحويد،  (1)
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 : أعلية التأمُت يف احلياة اإلقتصادية المطلب الثاني

 التأمُت وسيلة لإلدخار واإلستثمار :: الفرع األول

عترب أداة ىامة ومتميزة وي،جتماعي من أىم النظم اليت تقوم عليها احلضارة احلديثة أصبح التأمُت التجاري واال    

من أدوات جتميع ادلدخرات ، وىذا بكافة دول العادل وخاصة يف الدول النامية ، ففي تأمينات احلياة، عادة ما 

يغلب على عقودىا العنصر االدخاري كعقود تكوين األموال ، وعقود التأمُت ادلختلط ، وبالنسبة لعقود الوفاة 

ادلخصص الرياضي ذلا أي أن احتمال الوفاة يتزايد بتقدم العمر ، وىناك عالقة فيتبلور العنصر االدخاري يف صورة 

طردية بُت ىذا االحتمال وقيمة قسط التأمُت خاصة يف السنوات األوذل دلثل ىذه العقود، وما ؽليز ىذا النوع من 

ن أن ؼلسر جزءا ملموسا ال يستطيع التخلص من ارتباطو مع شركة التأمُت دو االدخار يف قطاع التأمُت، أن ادلؤمن 

من حقوقو خاصة يف السنوات األوذل من سريان عقد التأمُت، وىذا عكس ما ػلدث يف األوعية االدخارية 

 األخرى، لذا تتصف ادخارات التأمُت باالستمرارية دلدة طويلة نسبيا.

فنية عند حساب قيمة ىذه كما أن عائد استثمار أقساط التأمُت على احلياة، يعترب عنصرا ضروريا من الناحية ال

 األقساط، وىو جزء ال يستهان بو من الناحية االقتصادية من جانب األفراد وشركات التأمُت .

وال ؼلتلف األمر من الناحية االدخارية بالنسبة لتأمينات ادلمتلكات و ادلسؤولية ادلدنية، أي التأمينات قصَتة 

 بالزيادة العددية والتجديد أي أهنا غالبا ما تكون عقود مستمرة. األجل، فمن وجهة نظر ادلؤمن فهذة العقود تتميز

فشركات التأمُت ذلا دور مزدوج إذل جانب قيامها بتقدم خدمة التأمُت دل يطلبها، فهي مؤسسات مالية تتلقى 

ذلم مث  األموال من ادلؤمن ذلم، وىي كذلك تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها ادلؤمن

استثماراهتا نيابة عنهم مقابل عائد، شأهنا يف ذلك شأن البنوك التجارية و أيضا شركات و صناديق تعيد 

 االستثمار.
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أما بالنسبة لقطاع التأمينات االجتماعية، فيعترب االدخار ىنا إحدى صور االدخار اإلجباري نظرا ألن فروع مثل 

رية بالنسبة دلن تسري عليهم ىذه الفروع، وؼلتلف أيضا الصفة التجارية ىذا النوع من التأمُت غالبا ما تكون إجبا

 يف مثل ىذا النوع من التأمُت من فرع آلخر.

ويعترب تأمُت العجز والوفاة والشيخوخة، وعاءا ادخاريا ىاما يف ىذا القطاع، حيث أن اشًتاك التأمُت يتضمن ىنا 

وجزءا آخر ادخاريا يستحق عند وصول ادلؤمن عليو سّن ادلعاش  جزءا لتغطية اخلطر التأميٍت )العجز و الوفاة (،

 )التقاعد(.

وؽلثل االدخار يف الفروع األخرى للتأمُت هبذا القطاع يف رصيد ادلخصصات الفنية. وتكون العناصر السابقة هبذا 

ويل خطط التنمية القطاع مبالغ كبَت تتسم باالستقرار وضخامة احلصيلة تساىم بطرق مباشرة أو غَت مباشرة يف دت

 ، شلا يساعد على ظلو ادلشروعات ادلختلفة خاصة يف الدول النامية.االقتصادية 

ومن خالل ما سبق، يتضح مدى الدور الذي يلعبو قطاع التأمُت بشقية التجاري و االجتماعي كأداة ىامة 

بطريقة أوجو االستثمار ادلتعددة  بواسطة ىذه اذليئات و الشركات يفلتجميع ادلدخرات و ضخامة ادلبالغ ادلستثمرة 

مباشرة أو غَت مباشرة، مبا يساىم يف دتويل ادلشروعات الصناعية والزراعية والتجارية سواء كانت مشروعات عامة 

عامة كاإلسكان أو خاصة، باإلضافة إذل ادلساعلة يف دتويل احلكومات دلساعدهتا يف حل مشاكل اخلدمات ال

 مث ادلساعلة يف اإلستثمار القومية لتحقيق التنمية والتقدم االقتصادي. وادلوصالت وادلياه...، و من

 (1):العمل على زيادة اإلنتاج:الفرع الثاني

نظرا دلا يتميز بو التأمُت من توفَت التغطية التأمينية من أخطار كثَتة، شلا شجع األفراد وادلنشآت بالدخول يف 

هم احلالية دون تردد، وبالتارل يساعد يف الوصول إذل مزايا اإلنتاج يف رلاالت إلنتاجتوسع لرلاالت إنتاجية أو با

 الكبَت كما يعمل على زيادة القدرة اإلنتاجية ذلذه ادلشروعات.

                                                   
(1)

 97،صمرجع سابق الذكرإبراىيم على إبراىيم عبد ربو،  
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ومن ناحية أخرى فإن توافر التغطية التأمينية لألفراد العاملُت بادلنشآت وادلشروعات من األخطار ادلختلفة)وفاة، 

 ( سواء كانت التغطية التأمينية .تقاعد، مرض، إصابات ، وبطالة

تتعلق هبم أو بأسرىم، كل ذلك يساعد على استمرارىم يف العمل مثل ىذه ادلشروعات مدة طويلة نسبيا، وىذا 

رفع  سينعكس على تنمية قدراهتم العملية باإلضافة إذل ما يوفره من استقرار وأمان وطمأنينة لو مبا يعمل على

 ء.الكفاية اإلنتاجية لدى ىؤال

 : تسهيل واتساع عمليات األدتان وزيادة الثقة التجارية:الفرع الثالث

يف دولة ما فيو تدعيم للحياة االقتصادية هبا،ويلعب التأمُت شلا ال شك فيو أن اتساع االئتمان وزيادة الثقة التجارية 

أن ض مالو ما دل يطمئن إذل يف ىذا اجملال دورا بارزا وأساسيا ، فمن ادلعروف أنو ال ؽلكن لصاحب ادلال أن يفر 

موضوع ضمان ىذا ادلال سواء كان موضوع الضمان ىذا منقوال أو ثابتا باق وغَت مهدد بالفناء نتيجة حتقق خطر 

كانت مالو، ويقوم التأمُت بتوفَت ىذا الضمان يف حالة حتقق اخلطر بالنسبة دلوضوع الضمان ادلشار إليو ، ومن ىنا  

اتساع االئتمان، فنجد أن البنوك ال توافق على اإلقراض برىن العقار ، ما دل تتوافر أعلية التأمُت يف تسهيل و 

التغطية التأمينية من خطر احلريق ذلذا العقار ادلرىون، كما يلعب الـتأمُت دورا آخر يف تدعيم الثقة التجارية حيث 

 قد أمن على بضاعتو وسلازنة من خطر صلد أن تاجر اجلملة ال يبيع لتاجر التجزئة إال إذا تأكد من أن ىذا األخَت

احلريق والسرقة، وبائع السلع ادلعّمرة بالتقسيط كالسيارات مثال ال يطمئن إذل ضمان حقو إال إذا قام ادلشًتي 

 بالتأمُت على السيارات تأمينا شامال.

 (1) :العمل على حتقيق التوازن بُت العرض والطلب يف احلياة االقتصادية: الفرع الرابع

لتأمُت ؽلكن أن يلعب دورا أساسيا كوسيلة لتحقيق التوازن التلقائي بُت العرض والطلب يف االقتصاد القومي، ففي ا

االجتماعية اإللزامية و  أثناء الّرواج االقتصادي ؽلكن للدولة التوسع يف نطاق التغطية التأمينية، بالنسبة للتأمينات

                                                   
(1)

 
)

 97إبراىيم على إبراىيم عبد ربو، مرجع سابق الذكر،ص 
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لى زيادة ادلدخرات اإلجبارية مبا ػلد من ادلوجة التضخمية، لفئات جديدة حيث يساعد ذلك عمن حيث مشوذلا 

خاصة يف الدول النامية، فاإلجراء السابق يساعد على التقليل من الطلب ادلتزايد على السلع االستهالكية ألنو 

على التقليل من حجم الدخل ادلمكن التصرف فيو عن طريق اقتطاع قيمة االشًتاكات دلثل ىذه التأمينات يعمل 

 من دخول األفراد الذين مشلتهم التغطية التأمينية.

و يف فًتات الكساد تعمل التأمينات االجتماعية على زيادة قيمة التعويضات اليت تستحق للمؤمن عليهم يف 

حاالت التعطل وادلرض واإلصابة ذلم ودلستحقيها من أرامل ويتاملى يف حالة الوفاة، مبا يساعد على زيادة مستوى 

مثل ىده السلع لى السلع واخلدمات، واإلجراءات  السابقة تساعد على زيادة الطلب الفعال على إنفاقهم ع

واخلدمات ،مبا يساعد على القضاء على ىدا الكساد . و تتضح ىذه بصورة زلسوسة يف الدول الرأمسالية اليت 

 تتعرض ذلزات اقتصادية عنيفة نتيجة الدورات االقتصادية من رواج أو كساد.

 : ادلساعلة يف اتساع نطاق التوظيف والعمالة: ع الخامسالفر 

يعمل التأمُت لقطاعاتو ادلختلفة)التجاري الرأمسارل( بالعمل على امتصاص جزء كبَت من العمالة يف اجملتمع، ذلك 

مهنيا يف أن التوسع يف التأمُت بالقطاع التجاري يقتضي توافر حد أدىن من العمالة بأنواعها ادلختلفة فنيا وإداريا و 

فروعها ادلختلفة من تأمينات حياة أو تأمينات عامة كاحلريق والتأمُت اذلندسي والسيارات ... من إداريُت وكتابُت 

ومهندسُت وعمال يف ادلراكز الرئيسية وفروعها ووكاالهتا ادلختلفة. أما بالنسبة لقطاع التأمُت االجتماعي فنظرا ألن 

النوع من التأمُت على قطاعات الشعب ادلختلفة بصورة تدرغلية فإن ذلك  االجتاه احلديث ىو تطبيق فروع ىذا

و يساعد على توظيف جزء كبَت من العمالة ادلختلفة بصورة مباشرة يف اذليئات القائمة على تنفيذ ىذه الفروع، 

طاع األعمال العام بصورة غَت مباشرة يف إدارات وأقسام التأمُت باجلهاز اإلداري للدولة واذليئات العامة وشركات ق

 واخلاص، وبذلك تساعد قطاع التأمُت ادلختلفة يف زلاربة البطالة.
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 (1): ادلساعلة يف حتسُت ميزان ادلدفوعات واحملافظة على الثروة القومية: الفرع السادس

ذا اجملال إذل تتميز إعادة التأمُت بالصفة الدولية، أي أنو لنجاح صناعة إعادة التأمُت فيتطلب األمر التعاون يف ى

دول مصدره للتأمُت وفيها صلد أن رلموع ما حصل عليو سنويا من أقساط وتعويضات يفوق ما ال تدفعو :نوعُت

الدول األخرى، و من مث صلد أن ادلتحصالت تظهر يف العمليات اجلارية من ميزان ادلدفوعات حتت بند التأمُت، 

ادلدفوعات أو تعمل على تقليل العجز بو مبا يساعد على  وزيادة ىذا البند تعمل على تتحقيق فائض يف ميزان

 سالمة االقتصاد القومي.

لدول ادلستوردة للخدمة التأمينية فإن الفروق اليت حتمل هبا ميزان مدفوعاهتا، يقابلها تغطية تأمينية إذا ما وبالنسبة ل

ر بنسبة بسيطة من ىذه الكارثة، أصاب ىذه الدول كارثة كربى يف إحدى السنوات، فإن اقتصادىا القومي سيتأث

ذلك ألنو سيأيت إليها نسبة كبَتة من اخلسائر الناجتة عن ىذه الكارثة كتعويضات من الدول اخلارجية ادلعاد إليها 

 التأمُت على الشيء موضوع التأمُت الذي حتققت لو الكارثة.

حملتمل وقوعو يف ادلستقبل، وذلك حىت يعترب التأمُت يف مفهومو البسيط إعطاء األمان من أجل مواجهة اخلطر ا

من أجل اخًتاق عادلو اجملهول، وىي بيئة االستثمار، فيعد العنصر الوحيد القاضي  يعطي الثقة الالزمة للمستثمر

على كل العراقيل االجتماعية واالقتصادية وحىت األمنية منها يف بعض األحيان، وذلك من خالل ميزيو اخلاصة يف 

تثمر يف حالة وقوع الضرر،والقيام بالعمليات االستثمارية ذات  العائد يف ادلدى الطويل، كما دعم اإلنسان ادلس

 : رأينا سابقا، إضافة إذل ذلك قيامها بتمويل النشاط االقتصادي، وىذا ما سوف نتطرق إليو

 

 

 

                                                   
(1)

 
)

 11إبراىيم على إبراىيم عبد ربو، مرجع سابق الذكر،ص 
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  :دور التأمينات في تمويل النشاط اإلقتصادي المبحث الثاني

االدخار واالستثمار، يساعد على زيادة اإلنتاج، حتقيق التوازن بُت العرض  يعترب التأمُت من أىم وسائل

والطلب، تسهيل واتساع عمليات االئتمان، زيادة الثقة التجارية، ادلساعلة يف اتساع نطاق التوظيف والعمالة، 

 ادلساعلة يف حتسُت ميزان ادلدفوعات، واحملافظة على الثروة القومية. 

  وعالقتها بتمويل ادلؤسسات اإلقتصاديةمينات التأ : المطلب األول

يعترب التأمُت من أىم وسائل االدخار واالستثمار، يساعد على زيادة اإلنتاج، حتقيق التوازن بُت العرض والطلب، 

طاق التوظيف والعمالة، ادلساعلة يف تسهيل واتساع عمليات االئتمان، زيادة الثقة التجارية، ادلساعلة يف اتساع ن

 ميزان ادلدفوعات، واحملافظة على الثروة القومية. ىذا عن أعليتو االقتصادية،أما عن دوره يف دتويل النشاط حتسُت

 : االقتصادي فيتجلى من خالل اجلداول التالية

 )الوحدة : مليار دوالر أمريكي ( 1711توزيع رقم أعمال التأمُت حسب مناطق العادل  (:11اجلدول رقم )

 

 رقم األعمال  % النسبة العناصر  
 أمريكا الشمالية 

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 كندا

81.1 
17.1 

1.9 

..1.1 
.16 

89.1 
 8.1 1.6 أمريكا الالتينية 

 أوروبا
 أوروبا الغربية 

 أوروبا الشرقية 

17.1 
17.1 

1.. 

.81.6 

.1..6 
11 

 أسيا
 اليابان

81.8 
17.9 

91..1 
.89.8 
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 161.9 1.1 أسيا اجلنوبية الشرقية 
 11.8 1.1 الشرق األوسط

 إفريقيا
 إفريقيا اجلنوبية 

 دول إفريقيا أخرى

1.1 
1 

1.1 

11.1 
11.9 

6.6 
 ..81 1.1 نيوزيلندا(-دوال زليطية )أسًتاليا

 1168.6 111 العادل كلو
 11،صمردودية شركات التأمينجبار عبد الرزاق وأخرون:دراسة  المصدر :

ألعمال احملقق يف قطاع التأمُت ؼلتلف من منطقة الخرى من أضلاء العادل ، إذ حتتل ومن خالل اجلدول يتبُت أن رقم ا

جدا  ،أما النسبة الباقية فهي نسبة ضئيلة%17.1،وتأيت يف ادلرتبة الثالثة اوروبا بنسبة %  81.8أسيا ادلرتبة األوذل 

على  %11،%1.6،%1.1بنسبة  فريقيالندا(وأمريكا الالتينية وإتتقامسها كل من الدول احمليطة )اسًتالياونيوزي

 اإلختالف يف نسبة رقم األعمال احملققة يف سلتلف مناطق العادل إذل :الًتتيب.ويعود ىذا 

 التفاوت يف التطور الصناعي والتكنولوجي من منطقة إذل أخرى .-

 إختالف الدول يف اإلستثمار يف ادلشاريع الضخمة وما حتملو من سلاطر )مصانع،مطارات،...(-

 إختالف ثقافات الشعوب جتاه التأمُت -

 العدد اذلائل من شركات التأمُت يف الدول ادلتطورة -

 ىذا باإلضافة إذل عوامل أخرى دينية ،إجتماعية ...إخل-

احملقق يف قطاع التأمُت على ادلستوى العادلي ،نتطرق إذل أعلية ىذا القطاع يف دتويل األعمال بعد التطرق إذل رقم 

 قتصادي الوطٍت كما ىو مبُت فيما يلي:النشاط اإل
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 (1)(: مساعلة قطاع التأمُت يف الناتج الداخلي اخلام 1اجلدول رقم )

 1777 1771 1779 .177 1771 السنوات 

 17.47 16.35 16.01 15.55 13.57 رقم األعمال اإلمجارل لقطاع التأمينات 

 le pib 1999.50 2494.5 2762.40 2761.60 3186.80الناتج الداخلي اخلام 

 pib 0.68% 0.62% 0.58% 0.59% 0.55%نسبة مساعلة قطاع التأمُت يف 

  11 19 .1،ص دراسة مردودية شركات التأمين: جبار عبد الرزاق وأخرون :  المصدر

يف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية من أنشطتو ادلختلفة، إال أن ىناك اطلفاضا يساىم القطاع بدور حيوي وىام 

 (1).ىذه األنشطة شلا أدى إذل حتديد خطة التنمية من أجل زيادة معدل ظلو قطاع التأمُت

بعد االطالع على معطيات اجلدول أعاله يظهر لنا بوضوح تلك النسبة الضئيلة اليت يساىم هبا قطاع التأمُت يف 

 الناتج 

 18,19وادلعربة عن مبلغ  1771سنة  % 1.,1حيث كانت ىذه النسبة دتثل   Le PIBالداخلي اخلام 

 مليار دج بالرغم من 

 .%16,17بنسبة زيادة  .177ارتفاع  ادلبلغ يف السنة ادلوالية 

شلا جعل مساعلة قطاع التأمُت يف تكوين الناتج  %16,99لكن نسبة زيادة الناتج الداخلي اخلام كانت أكرب منها

 الداخلي 

 لذي جعل نسبة ىذه ادلساعلة تنخفض من نسبة ألخرى.وىذا ىو السبب الرئيسي ا %1.,1اخلام تنخفض إذل 

، أما من الناحية االقتصادية فيعود اطلفاض نسبة وىذا من الناحية احلسابية 1777سنة  %1,11حيث مثلت 

يف تكوين الناتج الداخلي اخلام إذل أن االقتصاد الوطٍت يعتمد أساسا على قطاع احملروقات مهمال مساعلة القطاع 

                                                   
 11-19-.1،مرجع سابق ، ص مردودية شركات التأمينجبار عبد الرزاق وأخرون :دراسة  (1)
(2)

 www.alwatan.comمعوقاث قطاع التأمين في السلطت   ندوةage consultée le p:22/33/2312 

http://www.alwatan.comندوة
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ات األخرى.لكن بالرغم من ذلك ؽلكن ذلذا األخَت بفضل ما ػلققو كإنتاج أن يساىم يف دتويل بذلك القطاع

نشاط االقتصاد الوطٍت، فإما أن يقوم باالستثمار يف األوراق ادلالية من خالل السوق ادلفتوح،أو أن يقوم مبنح 

األخطار إذل لعب دور حيوي يف عملية وظيفتها ادلبدئية ادلتمثلة يف تأمُت  قروض وبالتارل تعدت شركات التأمُت 

 إذل استثمارات مالية . النمو االقتصادي من خالل حتويل ادلخدرات

 .1777إذل 1771وفيما يلي جدول يبُت التوظيفات ادلالية اليت يقوم هبا قطاع التأمُت يف اجلزائر ما بُت سنوات 

 (1)( : يبُت التوظيفات اليت يقوم هبا قطاع التامُت18اجلدول رقم )

 

 1777 1771 1779 .177 1771 السنوات 

 69189 81191 11991 16116 11191 التوظيفات ادلالية

 

 19،ص  دراسة مردودية شركات التامينادلصدر : جبار عبد الرزاق وأخرون : 

 

 Structure du financement:ىيكل التمويل لشركات التأمُت  المطلب الثاني

 : أمُت من خالل اذليكل التارلة لالستثمارات يف شركة التيوجد نوعان من ادلوارد ادلالي

 épargne budgétaire ‘Lادخار ادليزانية - 

 pargne institutionnelle ‘‘Lاال دخار التأسيسية  -

ادخار ادليزانية: تتحصل احلكومة على األموال من الضرائب والتأمينات من اإلمجارل ادلارل، مث تستخدمها يف  -

 تصليح الطرق ، ادلياه، ... اخل  عامة  مثلالادلشاريع 

                                                   
(1)

 19،ص  دراسة مردودية شركات التامينجبار عبد الرزاق وأخرون :  



  دور التأمين في تنمية اإلقتصاد                                                           :الثاني الفصل 

44 

 

 وظليزىا بُت نوعُت:دخار التأسيسية: تتحصل عليها من الفوائد اليت دتنحها على القروض ، اال -

ادخارات اخلواص: ىي عبارة عن رلموعة من األموال اليت ؽلنحها البنك للمقًتضُت، ويتحصل عليها من اخلزينة 

ك يقوم مبنح القروض بفوائد يتم استخدامها يف تسيَت عمليات الصيانة، اإلعالن فوائد عليها، يف حُت البندون 

 ... اخل .

ادخار الشركات العامة: تتحصل الشركات العامة على اقتطاعات من أجور عماذلا الذين يفرض الـتأمُت عليهم  -

 للشركة .  %.1و  %7مبقدار

 : آثار دتويل النشلط االقتصادي المطلب الثالث

فهو يعمل على احلفاظ على ىدفو األساسي )احلماية ( وحىت التأمُت  يواكب تطور األخطار باختالف أنواعها، 

للحضارة  تفرض الدولة رقابة خاصة على شركات التأمُت تتمثل يف احملافظة على التزاماهتم  إزاء يكون وسيلة 

ي التأمُت إذل جانب ادلصلحة الفردية ادلصلحة ادلؤمن ذلم ، وذلك بتكوين احتياطات سلتلفة ، ومع كل ىذا يراع

العامة ، فهو يقوي االقتصاد الوطٍت ، ويصبح عامل إنتاج باحملافظة على وسائل اإلنتاج األخرى ، وؽلكن حصر 

 آثالر النشاط االقتصادي يف النشاطات التالية :

 ويل ادلشاريع االقتصادية ::دت الفرع األول

تصادية وذلك عن طريق األموال الضخمة اليت توفرىا ، فمن خالل ىذه األموال يقوم التأمُت ادلشروعات االق

تستطيع شركات التأمُت تكوين احتياطات ، مهي مبالغ حتتفظ هبا ىذه الشركات دلواجهة التزامها جتاه اجملمعة 

ع اقتصادية جديدة ادلؤمن لو ، فتستخدمها يف دتويل ادلشاريع االقتصادية شلا يؤدي إذل الزيادة يف إقامة مشاري

 وبالتارل خلق فرص عمل جديدة وزيادة اإلنتاج .

صناعة وأصحاب األعمال واحلكومات عن طريق دعمهم بالقروض مبعٌت آخر تساىم ىيئات التأمُت يف دتويل ال

 وزيادة التطور خاصة  ادلشاريع التنموية وأوقات احلروب شلا يعكس أثره اإلغلايب  على زيادة اإلنتاجالالزمة 
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وسيلة فعالة من وسائل جتمع ادلدخرات على صورة األقساط، وىي تفوق يف معظم األحيان  االقتصادي والدخل

 ؽلكن االستفادة منها يف رلاالت االستثمار ادلختلفة . األخطار ادلغطاة مببالغ كبَتة

 تعبئة ادلدخرات الضخمة : : الفرع الثاني

عن طرق تلك ادلختلفة إذل شركات التأمُت ، ومن مث توجيهها تكون عند دفع الناس أقساط التأمُت بأنواعو 

 ادلشاريع االستثمارية وخاصة طويلة األجل .ادلؤسسات ضلو 

إن شركات التأمُت تعّد أكثر ادلؤسسات قدرة على مجع ادلدخرات واالدخار كما ىومعلوم أساس يف االقتصاد 

 الوطٍت .

 تكوين رؤوس األموال:  :الفرع الثالث

تأمُت على جتميع كتلة معتربة من األموال بواسطة االحتياطات الفنية، لتحصيل القسط يكون قبل أداء يعمل ال

شركات التأمُت ال تكتنز ىذه األموال بل توظفها يف صور متعددة )أسهم، سندات، عقارات( اخلدمة ومنو 

ع جديدة شلا يًتتب عنو رفع مستوى وبالتارل ادلساعلة يف دتويل ادلشاريع االقتصادية وذلك من خالل إقامة مشاري

 (1)ادلعيشة وبالتارل حتسُت االستقرار االجتماعي .

 

 

 

 

 

 

                                                   

 .111-116هضة العربية ، بَتوت ، لبنان ص ، دار النالمبادئ النظرية واألسس الرياضية -التأمين على الحياةعادل عبد احلميد:  (1)
 .91، مرجع سابق، ص دور نشاط التأمين في تمويل التنمية االقتصاديةأقسام نوال،  (1)
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 التأمُت مصدر العملة الصعبة:  :الفرع الرابع

تعترب بعض البلدان التأمُت مصدرا الستقطاب العملة الصعبة وذلك رلال للعمليات التجارية وادلالية مع اخلارج 

موال، تعويض ادلتضررين ...( وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب أقساط، حركة رؤوس األ)دفع 

السنوات وحسب ىيكل قطاع التأمُت للبالد ادلعٍت إذا كان موجبا يؤدي إذل جلب العملة الصعبة والعكس 

 صحيح.

ل قيامهم من خال ؽلكن ألصحاب ادلشاريع جتنب جتميد جزء من رأمساذلم كاحتياط دلواجهة األخطار ادلختلفة 

 معُت  لتحقيق ضمان ضد اخلسائر ادلالية احملتملة وقوعها النامجة عن حادث معُت...اخل.بدفع قسط 

وىذا لكون أن ادلؤسسات اليت ال تعتمد على وسيلة التأمُت تضطر يف غالب األحيان إذل تعطيل جزء كبَت من 

ستثمارات ويتم استعمال وسيلة التأمُت عند دلواجهة ىذه األخطار ، وبالتارل ينجم عن ىذا تعطيل االرأمساذلا 

ىذه ادلؤسسة لتقدير االحتياطات الالزمة دلواجهة ىذه األخطالر وذلك باالعتماد على أسس عملية مبنية على 

الدقة واخلربة دون اجلوء إذل استخدام مجيع األموال وىذا من خالل ضمان تعويض ما يواجهها من خسائر مقابل 

 (1)ذليئات التأمُت مبلغ متواضع يدفعو 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 111عبد احلميد ،ادلرجع نفسو،ص عادل (1)
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 : دور التأمُت وتأثَته على ادلتغَتات احليوية يف االقتصاد المبحث الثالث

يف االقتصاد، فكلما ذكرنا سابقا بأن التأمُت لو أعلية بالغة من الناحية يف ىذا ادلبحث سنتطرق إذل دور التأمُت 

يعترب كمحرك رئيسي لتنمية االقتصاد، وذلك من الناحية وىو ال يقل أعلية من الناحية االقتصادية، إذا االجتماعية 

دوره يف حتقيق التوازن يف السوق االنتاجية وكذا دوره على ميزان ادلدفوعات باإلضافة إذل أنو يساعد يف حتويل 

 ادلشاريع وتشجيع االستثمار.

  (1)دور التأمُت يف حتقيق توازن السوق وزيادة اإلنتاجية  المطلب األول:

 دور التأمُت يف حتقيق توازن السوق::األولالفرع 

يلعب التأمُت دورا ىاما يف القضاء على التضخم، وىذا عن طريق امتصاصو للفائض يف األموال يف شكل أقساط، 

األخَتة يستخدمها يف دتويل ادلشاريع االقتصادية واليت تؤدي إذل الزيادة يف اإلنتاج ليقلل النقود ادلتداولة يف ىذه 

ا يؤدي بالتأكيد إذل توازن العرض والطلب، وإلظهار الدور الذي يلعبو التأمُت يف احلفاظ على التوازن السوق. شل

 والذي ينتج عند توازن السوق نقوم مبالحظة التارل:  بُت العرض والطلب

 ؽلثل أثر التأمُت يف توازن السوق.: 18رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 91مرجع سابق، ص ، دور نشاط التأمين في تمويل التنمية االقتصادية،أقاسم نوال (1)
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 (1)عات من حيث أموال العاملُت:ادلساعدة على استقرار ادلشرو : الفرع الثاني

يضمن التأمُت التعويض على اخلسائر الناجتة عن وقوع األخطار تتأثر هبا ادلشروعات و يساعد التأمُت ىذه 

ادلشروعات على عدم اقتطاع مبالغ طائلة من أرحبها واحتياطاهتا دلقابلة ىذه اخلسائر يف حالة عدم التأمُت ضدىا  

عامل مهم بالنسبة لرجل األعمال وضرورة قصوى لالزدىار االقتصادي، واالستقرار كما أن الشعور بالطمأنينة 

فالتأمُت يغدي عوامل الطمأنينة واالزدىار يف القطاعات االقتصادية ادلختلفة اليت تستفيد منو ولذا فإن معظم دول 

 العادل ترتكز على تأمُت العادلُت يف اجملاالت االقتصادية.

 أمُت يف زيادة الكفاءة اإلنتاجية:دور الت :الفرع الثالث

من خالل الطمأنينة اليت يوفرىا العامل شلا يؤدي بو للعمل يف يلعب التأمُت دورا ىاما يف رلال زيادة اإلنتاج وذلك 

ظروف حسنة وىو مؤمن من مجيع األخطار احمليطة بو، وىذا يشجع العامل على العمل بكل طاقتو وىذا من 

 اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية.شأنو أن يؤدي إذل زيادة 

 دور التأمُت يف توفَت الرخاء والرفاىية االقتصادية: : الفرع الرابع

إن التأمُت يشجع على توفَت السلع واخلدمات لسد حاجات ومتطلبات ادلواطنُت كما تساىم ىيئات يف توفَت 

 العمل للكثَت يف رلال إدارة وتسويق العمليات التأمينية.

 ر التأمُت يف ميزان ادلدفوعات واعتباره كبديل لالدخار :أثالمطلب الثاني

 )*( (1)أثر التأمُت على ميزان ادلدفوعات:الفرع األول :

وبالتحديد حركة رؤوس األموال، وتسجيل فيو عمليات متعددة نذكر  ؽلثل التأمُت بندا من بنود ميزان ادلدفوعات

 منها:

                                                   
 .116، الطبعة الثانية، بدون نشر ،صمين،األردنمبادئ التأزيادة رمضان:  (1)
 ..11،ادلرجع السابق ،ص مبادئ التأمينزيادة رمضان :  (1)
 دلقيمن .ميزان ادلدفوعات لبلد ما: عبارة عن كشف زلاسيب جلميع ادلعامالت االقتصادية وادلالية اليت تتم خالل فًتة معينة بُت ادلقيمُت وغَت ا-*
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 وطنية بوجب االتفاقيات ادلربمة مع شركات التأمُت يف اخلارج؛أقساط إعادة التأمُت اليت حتوذلا الشركات ال_

 عند تسيَت زلفظة األصول ادلالية لشركات التأمُت؛ _

 شركات إعادة التأمُت يف اخلارج ؛العمليات ادلرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم هبا _

 .نسب إذل مراكز رئيسية يف اخلارج حتويل احتياطي الناتج عن فروع الشركات األجنبية يف السوق احمللية واليت ت_

ما جتدر اإلشارة إليو أن عملية تصدير إعادة التأمُت اليت تؤدي إذل ارتفاع موجوداهتم من العملة الصعبة لدى 

ادلقبلُت عليها )معيدي التأمُت يف اخلارج ( وبالعكس تؤدي عملية تسوية ادلتضررين إذل ختفيض موجوداهتم من 

 العملة الصعبة.

َت التأمُت يف ميزان ادلدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية، الذي ؽلثل الفرق بُت األموال الواردة واألموال إن تأث

 الصادرة.

دل تسّو أو دل يتكون ىذا ادلخصص من األموال احملتجزة عن احلوادث اليت توقعت خالل السنة احلالية، ولكنها 

نة أو السنوات ادلالية التالية، وىذه األموال تًتاكم كلما زادت تسّدد بعد، بل يتم تسويتها وسدادىا يف الس

 اإلصدارات اجلديدة، وتتحول إذل استثمارات طويلة األجل بطبيعتها.

 سلصص التقلبات يف معدالت اخلسارة:  _

 دلواجهة أي تقلبات غَت متوقعة حتدث مستقبال ىذا ادلخصص يف السنوات يكون يف السنوات ذات النتائج اجليدة

زيادة معدالت اخلسارة الفعلية عن معدالت اخلسارة ادلتوقعة لكل فرع من فروع التأمينات العامة على حدة، نتيجة 

وىو حق من حقوق محلة الوثائق حيث تزيد التزامات شركات التأمُت جتاىهم يف السنوات الرديئة ذات الكوارث، 

 يف ىذه السنوات.وبالتارل يستخدم ىذا ادلخصص لتغطية التزامهم الكبَتة 

 

 أموال غَت مرتبطة بنشاط التأمُت: -
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 تتمثل ىذه األموال يف ادلبالغ و يطلق عيها ادلخصصات األخرى الغَت فنية واليت ختصص دلقابلة خسائر معينة، و 

ادلستحقة لشركات التأمُت وإعادة التأمُت وللوكالء،وأرصدة أي حسابات جارية دائنة أو دائنتُت متنوعُت، وىذه 

 قصَتة األجل ودتثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة مبوارد األموال األخرى واجلتمعة لدى شركات التأمُت.ألموال ا

و جدير بالذكر أن أموال محلة الوثائق ىي اليت دتثل الغالبية العظمى من موارد شركات التأمُت، حيث أعلها يف 

و من مث يعترب من  %9دلساعلُت ال يتجاوز بينما حقوق ا %78خالل السنوات األخَتة ما يقارب من ادلتوسط 

وىو ادلصدر األساسي الستثمارات شركات التأمُت ، ومرة أخرى يتطلب ذلك ضرورة االىتمام والًتكيز على ادلوارد 

 (1)عنصري الضمان والسيولة بصفة أساسية عند اختيار رلاالت االستثمارات ادلختلفة.

 التأمُت كبديل لالدخار::الفرع الثاني

تمد اإلنسان منذ القدم يف مواجهة األخطار ادلختلفة اليت يتعرض ذلا على االدخار وتكوين احتياطي ذلذا يع

 بادخار جزء معُت من دخلو وذلك بصفة منظمة.اذلدف فيقوم 

وهبذه الطريقة يصبح لديو مبلغ معُت من ادلال يستخدمو عند احلاجة أو دلا يتعرض لو من حوادث سلتلفة يف حياتو 

فإن وسيلة االدخار جتعل اإلنسان يعتمد على نفسو يف مواجهة األخطار وبالتارل يستغٍت عن طلب العون  ومنو

 (1)وادلساعدة من الغَت.

غَت أن وسيلة االدخار ال يكون فعالة يف بعض األحيان، إذا يقع اخلطر قبل أن يكون اإلنسان قد ادخر ما يكفي 

سيلة غَت رلدية كذلك احلال بالنسبة للمؤسسات الكبَتة اليت تضطر إذل اخلطر وهبذا يصبح االدخار و دلواجهة ىذا 

تعطيل جزء كبَت من رأمساذلا إذا ما اعتمدت على ىذه الوسيلة يف مواجهة األخطار اليت تواجهها، وبذلك فإن 

 نطاق نشاطها يتأثر كثَتا .

                                                   
 ..11ادلرجع السابق،صالتأمين ، مبادئزيادة رمضان:  (1)
 .69، مطبعة شفيق، العراق،صالنظرية والتطبيقكاظم الشربيٍت:  (1)
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ا أن توفر لو األمن والضمان يف وعلى ىذا األساس فكر اإلنسان يف طريقة أخرى تكون فعالة ورلدية من شأهن

األخطار اليت ذلا سواء يف شخصية أو يف مالو ىذه الطريقة ىي التأمُت الذي يتكفل بإزالة ادلخاطر ادلؤمن مواجهة 

 منها، عند وقوعها أنو ػلارب جتميد رؤوس األموال ادلدخرة، ويوجهها إذل الفائدة العامة.

 (1)دخل الوطٍت :دور التأمُت يف تكوين الالمطلب الثالث

 يساىم التأمُت يف تكوين الدخل الوطٍت من خالل حتقيق قيمة مضافة وحتسب ىذه القيمة كاآليت:

 األقساط احملصل عليها خالل دورة+ ادلنتوجات ادلالية= رقم األعمال.

 

 تسوية  ادلتضررين  

 =القيمة ادلضافة الزيادة يف اإلحتياطات التقنية                  

 مشًتيات السلع واخلدمات الوسطية                     

 وتوجد عوامل أخرى تؤخذ بعُت اإلعتبار لتقدًن مساعلة التأمُت يف الدخل الوطٍت :

 ادلساعلة الكمية :وتتمثل يف :  - أ

 احلقن ادلباشر للموارد يف اإلقتصاد بفضل دفع مبالغ التأمُت للمؤمن ذلم .-  

األمور من خالل دتوين مؤسسات خاصة أو العامة بالسلع واخلدمات )مبا فيها تزويد اإلقتصاد الوطٍت ب-  

 الرسوم، حقوق اإلعتماد ،توزيع األرباح على ادلسلمُت ...(

العوامل الغَت قابلة للوزن: وهبا يعمل التأمُت على تشجيع مكتتيب التأمُت على اإلدخار ،اإلستثمار -ب

 وتسهيل منح اإلئتمان .

 

 : دور التأمُت يف الناتج الداخلي اخلام والضرائب اإلمجالية والتضخم  المطلب الرابع
                                                   

(1)
 44،ص441،،رسالة هاجستير ،كلية العلىم اإلقتصادية وعلىم التسيير ،الجزائر ، دور نشاط التأمين في التنميت اإلقتصاديتأقاسن نىال ، 
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الناتج الداخلي اخلام : دلعرفة أعلية التأمُت يف اإلقتصاد فالبد من معرفة أقساط التأمُت للفرد : الفرع األول

بلد ادلعٍت ، الواحد وعالقتو مع الناتج الوطٍت اخلام ، وكلما كانت العالقة مهمة سيكون دليل على تطور ال

ويساىم التأمُت يف تكوين الدخل الوطٍت  من خالل حتقيق قيمة مضافة وتقاس ىذه األخَتة بالفرق ما بُت 

رقم األعمال لقطاع التأمُت أي رلموع األقساط الصادرة خالل السنة ورلموع ادلبالغ ادلدفوعة إذل الغَت ، 

 التأمُت يف الدخل الوطٍت وىي : وىناك عوامل أخرى تؤخذ بعُت اإلعتبار لتقييم مساعلة 

 ادلساعلة الكمية : -1

 دفع مباشر للموارد يف اإلقتصاد الوطٍت بفضل دفع مبالغ للمؤمن ذلم . -

 تزويد  اإلقتصاد الوطٍت بأموال من خالل دتوين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع واخلدمات . -

 توفَت رؤوس األموال إلستثمارىا يف مشاريع سلتلفة  -

 وامل أخرى :ع -1

 يعمل التأمُت على تشجيع مكتتيب التأمُت على اإلدخار اإلستثمار . -

 تسهيل منح اإلئتمان الذي يلعب دورا أساسيا يف التنمية اإلقتصادية وتطوير قطاع النقل . -

فيما يلي سنقدم بعض األرقام اليت حققها قطاع التأمُت بعد اإلصالحات اليت مستو وذلك بعرض تطور 

 اليت ؽلكن إصلازىا فيما يلي : 1111و1771ئج احملققة يف الفًتة ادلمتدة بُت السنتُت النتا
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 :16اجلدول رقم 

 1111 1111 1111 1777 1771 1779 .177 1771 السنة

رقم 

األعما

 ل 

181.

1 

11111 1.11

1 

1.81

6 

1969

6 

17811 11918 11918 

معدل 

 النمو

/ 14 .66 

% 

2.95

% 

2.14

% 

6.84

% 

11.16

% 

11.70

% 

32.13

% 

 

 .98أقاسم نوال، نشاط التأمُت يف التنمية االقتصادية،صالمصدر:

أي مت إلغاء  1771من خالل نالحظ أن رقم األعمال احملقق من طرف القطاع يف ارتفاع مستمر منذ سنة 

وات وهبذا فإن رقم أعمال القطاع تضاعفت خالل سبعة سن 1111االختيار وىذا مبعدالت متزايدة وصلت سنة 

 مليون دينار جزائري . 11111قدرىا 

 مساعلة التأمُت يف الدخل الوطٍت:-8

 ضلاول من خالل ىذا اجلدول معرفة مدى مساعلة قطاع التأمُت من إمجارل الناتج الوطٍت اخلام. 

 (: مساعلة التأمُت يف الناتج الوطٍت اخلام.11اجلدول رقم )

 1777 1771 1779 .177 1771 السنة البيان 

نتاج الكلي اإل

 للقطاع 

181.1 11111 1.111 1.816 19696 

 1..811 2781.6 2762.4 2494.8 199.5الناتج الوطٍت 
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 اخلام 

 %1.11 %0.59 %0.58 %0.62 %0.68 نسبة ادلساعلة 

 

 .17،صدراسة مردودية شركات التأمين: جبار عبد الرزاق وآخرون، المصدر

 %8..1نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الشقيقة)تونس وىي  %1.9نسبة ادلساعلة ال تتعدى  نالحظ أن

1.187%  

 يف ادلغرب (

 باجلزائر. 1111إذل  1777(: تطور حصة السوق للمؤسسات من .اجلدول رقم )

 1111 1111 1111 1777 ادلؤسسات 

 %68 %71 %78 %82 ادلؤسسات العمومية 

 %23 %16 %10 %78 ادلؤسسات اخلاصة 

 %9 %13 %12 %11 التعاضديات 

 

 .96أقاسم نوال، مرجع سابق،ص:المصدر

سنة   %91من خالل اجلدول نالحظ تزايد حصة ادلؤسسات اخلاصة من سنة ألخرى حيث ارتفعت من 

وىذا ما يفسر خاصة اجملهودات اليت تبذذلا من جهة أخرى حيث بلغ عددىا  1111سنة   %18إذل  1777

 ياسية تسويقية  زلكمة.تسعة مؤسسات خاصة إضافة إذل تبنيها س

 وضعية اجلزائر يف السوق العادلية واإلفريقية: -
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على ادلستوى العادلي وادلرتبة السابعة على ادلستوى اإلفريقي، غَت أنو على مستوى تأمُت  7.حتتل اجلزائر ادلرتبة 

رة على ادلستوى اإلفريقي، على ادلستوى العادلي وادلرتبة العاش 19األشخاص صلدىا متأخرة نسبيا إذا حتتل ادلرتبة 

 واجلدول ادلوارل يوضح ذلك.

 (: مكانة اجلزائر يف السوق الدولية.9رقم )اجلدول 

 1111 1111 البيان 

على ادلستوى 

 اإلفريقي 

على ادلستوى 

 العادلي 

على ادلستوى 

 اإلفريقي 

على ادلستوى 

 العادلي 

 91 9 7. 9 الًتتيب العام 

 19 11 18 11 التأمُت على احلياة 

 8. 1 1. 1 التأمينات األخرى 

 

 .91: أقاسم نوال، مرجع سابق ،صالمصدر 
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 الضرائب اإلمجالية: :الفرع الثاني

طها على غرار الكثَت من الشركات تقوم شركات التأمُت بدفع مبالغ مالية معتربة إذل صاحل الضرائب  على نشا

اع الضرائب ادلباشرة والغَت ادلباشرة واليوم تستعملها يف أوجو األخرى، حيث حتصل مصاحل الضرائب على كل أنو 

 النفقات العامة للدولة وكذا دتويل ادلشاريع اإلقتصادية ورفع وتَتة التنمية يف البالد.

 التضخم: :الفرع الثالث

ذلك يف  يلعب التأمُت دورا مهما يف احلّد من خلق الضغوط التضخمية اليت تسببها زيادة كمية النقود، ونلخص

 نقطتُت: 

 إذل حجز أموال كانت ستنفق على سلع وخدمات استهالكية.أ.يؤدي اإلقبال على طلب التأمُت 

ب.إن من وسائل التحكم يف التضخم، زيادة حجم العرض من السلع واخلدمات واليت توازي ارتفاع حجم 

ة ليعاد استثمارىا يف مشاريع منتجة شلا يزيد الطلب وبالتارل يعمل التأمُت على توفَت حصيلة معتربة من ادلوارد ادلالي

 من حجم السلع اخلدمات ادلعروضية يف السوق واليت ىي يف هناية التوازن بُت العرض والطلب.

 

 

 

 

 

 

 

 



  دور التأمين في تنمية اإلقتصاد                                                           :الثاني الفصل 

49 

 

 : خاتمة الفصل الثاني

ىي حق من حقوق اإلنسان، فبإشباع حاجتو و ساسية، من احلاجات األ للتأمُت اإلجتماعي اإلنسان  إن احلاجة

ألمن يتم حتقيق احلرية احلقيقية اليت تؤمنها العدالة اإلجتماعية والعقالنية والتنظيم الرشيد، وىي شروط ال من ا

الذي ال يوفر ألفراده إشباعا حلاجاهتم وال يعطيهم فرصة لتنمية قدراهتم، وبالتارل إذل تنمية اقتصاد تتوفر يف اجملتمع 

 وطنهم.

قيق األمن االقتصادي فحسب، وإظلا صارت جزءا ال يتجزأ من سياسة  إن سياسة التأمُت ال تقتصر فقط على حت

وتوظيفيها يف كوسيلة لتجمع رؤوس األموال الالزمة واالجتماعية، حيث ؽلكن اختادىا   التنمية االقتصادية

 مشروعات منتجة لدفع عجلة التنمية.
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 : تمهيد

تعترب الشركات الوطنية للتأمني من أقدم ادلؤسسات على ادلستوى الوطين يف قطاع التأمينات إال أنو بعد فتح السوق 
للمؤسسات اخلاصة للمنافسة و بالتايل ظهور مؤسسات أخرى و ىو ما ديثل هتديدا دلكانتها و حصتها السوقية, غري أن 

ا للسوق لفًتة طويلة من خالل إرضاء زبائنها و كدالك الصورة الدىنية ادلتميزة و خربة الشركة الوطنية للتأمني و احتكارى
 دلك من خالل الًتكيز على وظيفة التسويق بوضع

منهجية فعالة تسمح بتحقيق األىداف ادلسطرة من طرف ادلؤسسة و ىو التسويق اخلدمي نظرا لطبيعة نشاط التأمني، 
 أو األىداف و كدالك معرفة مدى جتاوب الزبائن خلدماهتا .فلتسويق أمهية بالغة للوصول للنتائج 

 سوف نبني مدى فاعلية شركة التأمني يف التنمية اإلقتصادية  فصلو من خالل ىدا ال
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 :تقديم الشركة الوطنية للتأمين :المبحث األول

 السوق الحالية للتأمينات في الجزائر:  المطلب األول

ين لقطاع التأمني يف اجلزائر أنشئت مجعية حتت اسم اإلحتاد اجلزائري دلؤسسات التأمني و إعادة التأمني من أجل التنظيم القانو 
(U.A.R)  م يضم كل من مؤسسات التأمني الناشطة يف قطاع التأمينات باجلزائر فكان رد فعل الدولة و 1994سنة ،

ى القوانني اليت تنظم النشاط يف ىذا القطاع و ىذا بإصدار الوزارة الوصية بالنسبة ذلذا التأسيس إجراء حتويالت عميقة عل
شلا يفتح اجملال (1)ادلتعلق بالتأمينات ليلغي احتكار الدولة لعمليات التأمني  1995جانفي  25بتاريخ  07 – 95األمر 

كات أن دتارس عمليات للمستثمرين جزائريني كانوا أم أجانب إلنشاء شركات التأمني يف اجلزائر، كما يسمح ىذا القرار للشر 
مدين من طرف وزارة تمع (التأمني عن طريق الوسطاء ادلعتمدين، أي الوكالء ادلعتمدين من طرف الشركة و السماسرة 

  (C.N.A)و قد مت إحداث رقابة صارمة من طرف الدولة و إنشاء جهاز استشاري يدعى اجمللس الوطين للتأمينات )ادلالية

 مؤسسة   تتمثل يف :    15ت التأمني اليت تنشط يف اجلزائر فهي عبارة عن أما عن ادلؤسسات أو   شركا

الشركات الثالثة ذات األقدمية يف قطاع التأمني و ىي شركات عمومية تطبق كل فروع التأمني و إعادة التأمني و ىي الشركة 
لشركة اجلزائرية لتأمينات النقل و ا (CAAR)، الصندوق اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني  (SAA)الوطنية للتأمني 

(CAAT)  و اليت انضمت إليها شركة جديدة تطبق أيضا كل عمليات التأمني و ىي(CACH) . 

 اليت أنشئت سنة TRUSTأربع شركات أخرى و ىي خاصة تطبق كل عمليات التأمني و ىي 

كة و األمان اليت أسست سنة ، مؤسسة الرب  1999و اليت أنشئت سنة  CIARو  2A، اجلزائرية للتأمينات  1998 
 .CCR، باإلضافة إىل شركة عمومية هتتم فقط بإعادة التأمني و االتفاقيات الدولية وىي  2000

 تعاضدتني و ىي من أىم و أبرز شركات التأمني يف ىذا النوع وىي كل من:

  (MAATEC)التعاونية اجلزائرية لتأمني عمال الًتبية و الثقافة  -
  (CNMA)تعاون الفالحيالصندوق الوطين لل -

                                                           

  .1995مارس  8الصادرة  يف   13دد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، الع1995جانفي  25، الصادر يف  الخاص بالتامينات ) 07 – 95 (القرار رقم (1)
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من زلفظة نشاطاهتا تأيت من عملية تامني  % 100يعد زلدودا باعتبار أن حوايل  MAATECحيث أن نشاط 
فهو متخصص يف القطاع الفالحي حيث يعترب  (CNMA)السيارات، أما بالنسبة للصندوق الوطين للتعاون الفالحي 

 الرائد يف ىذا اجملال.

، باإلضافة إىل شركات حديثة و متخصصة ،  (GAM)للتأمني، ادلتوسطية للتأمينات  و توجد أيضا مؤسسة الريان
CAGEK ، للضمانات اخلاصة بالتقديرSGCI  يف رلال القرص الداخلي ادلرتبط باالستثمارات و أيضا مؤسسة

SRH . 

توجو االىتمام إىل فروع  ومن ادلالحظ أن شركات التأمني تعمل جاىدة لتوسيع زلفظة نشاطها يف كل الفروع، كما نالحظ
التأمينات االختيارية مثل ك تأمني األشخاص و ىذا من أجل ادلنافسة و اقتطاع حصة سوقية معتربة و قد تدعمت ىذه 

و فدرالية مجعية أولياء التالميذ للتأمني ادلدرسي على كل األخطار و ىذا يف  « CAAR »اجلهود  بإمضاء اتفاقية بني 
، حيث مت إعادة تنظيمو و تدعيمو دتاشيا مع  1995يم سوق التأمينات باجلزائر يبدأ من سنة إن تقي 1998أفريل  30

متطلبات اقتصاد السوق حيث ديكن يف ىذا اإلطار إعطاء رقم األعمال احملقق من طرف شركات التأمني اجلزائرية لسنة 
مينات و حتتل ادلؤسسات العمومية الصدارة و ىذا حسب اجمللس الوطين للتأ  (1)مليار دينار   35,8و ادلقدر ب  2004
 للمؤسسات اجلديدة . % 18,5من الرقم اإلمجايل مقابل  % 81,5بنسبة 

و إذا رجعنا للسوق اجلزائرية للتأمينات، فإننا نالحظ ىيمنة التأمينات اإلجبارية كتأمني السيارات و النقل و األخطار  -
 تزال نسبتها ضعيفة. الصناعية، يف حني أن التأمينات اإلختيارية ال

 

 

 

 

 

                                                           

(1)   source :el watan   économie,n°8  P15 
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 (SAA)تارخيية عن الشركة الوطنية للتأمني  حملة : المطلب الثاني

 39و  %   61كمؤسسة سلتلطة جزائرية مصرية بنسبة   1963ديسمرب 12يف  (SAA)أنشئت الشركة الوطنية للتأمني 
مباشرة لإلطارات ذات الكفاءة يف رلال  من رؤوس األموال على التوايل، و ىذا نظرا إلفتقار اجلزائر عقب االستقالل  %

 التأمينات.

بواسطة مؤطرين مصريني و عمال جزائريني إال أنو بعد ذلك و حتديدا يف  1964بدأت ادلؤسسة نشاطها ابتداء من سنة 
 مت تأميم  احلصة ادلصرية خالل قمة اذلرم و بدلك احتكار الدولة لقطاع التأمني. 27/05/1966

على التحول إىل السوق  SAAطاق سياسة ختصص أنشطة التأمني أجربت الشركة الوطنية للتأمني و يف ن 1976يف سنة 
 احمللية لألخطار البسيطة كتأمني السيارات، التأمني على احلياة، األخطار البسيطة  للخواص كالتجار و احلرفيني.

حتولت من مؤسسة عمومية إىل شركة ذات على استقالليتها ادلالية و  SAAحتصلت الشركة الوطنية للتأمني  1989سنة 
مليون دينار جزائري، ليصل يف  500إىل  1992مليون دينار جزائري لريتفع يف سنة  80برأمسال يقدر ب  (SPA)أسهم 
 مليار دينار جزائري. 3,8 )  2005سنة  (مليار ليبلغ اليوم  2,5إىل  1998سنة 

حول التأمينات اليت منحت الوسطاء اخلواص احلرية دلزاولة نشاط  95/07و إثر قرار وزاري من خالل التعليمة  1995سنة 
التأمني، باإلضافة إىل إجراءات تنظيمية ادلتعلقة بالسلع و النقل و ادلسؤولية ادلدنية و أيضا التأمني ادلتعلق بقطاع البناء و 

 (1)بالتايل رفع احتكار الدولة لنشاط التأمني.
 

 

 

 

 

                                                           

(1) Source: plan stratégique 2004/2008 
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 SAA)(لتنظيمي للشركة الوطنية للتأمني اذليكل ا : المطلب الثالث
 

 إن تنظيم ادلؤسسة الوطنية للتأمني يكون على مستويني :

 المستوى العام : : الفرع األول 

 (PDG)نوع من إدارة األعمال يف تنظيمها فهي مسرية من طرف رئيس مدير عام  (SAA)تتبع ادلؤسسة الوطنية للتأمني 
ين :مدير عام مكلف باجلانب اإلداري،مرتبط مبديريات مركزية ، و األخر مكلف باإلضافة إىل مديرين عامني مساعد

 . (Division)باجلانب التقين و ىو مرتبط باألقسام 

 المستوى الجهوي :: الفرع الثاني  

 كل وحدة منظمة كما يلي :  )وحدة 22حيث كانت قبل ىذا العام  (مديرية جهوية  14ادلؤسسة مكونة من 

 مدير الوحدة. -
 أربع أقسام : قسم التسويق، قسم اإلنتاج، قسم ادلالية، و اإلدارة. -
 مسرية من طرف رئيس الوكالة و حتتوي على ادلصاحل التالية : )وكالة 450 (الوكاالت  -

 صلحة  التقنية  التجارية.ادل 
 .مصلحة األضرار 
 .مصلحة احملاسبة 

 مهام األقسام و ادلديريات:

 مهام يتم عرضها فيما يلي :  SAAؤسسة الوطنية للتأمني لكل مديرية و قسم من مديريات ادل

  (   Division   Marketing   ) : قسم التسويق -1

 تتمثل مهامها يف :

 جات ادلؤسسة.تاإلشهار للتعريف مبن -
 تنشيط شبكة التوزيع. -
 التخطيط و القيام بالدراسات اخلاصة بادلؤسسة. -
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 حتديد أىداف كل فرع تأمني مومسي . -
 تطوير منتجات جديدة.البحث و  -
     Direction   R. H   )( :مديرية الموارد البشرية  2

 تتكلف بادلهام التالية :

 إعداد العالقات االجتماعية يف ادلؤسسة. -
 تكوين ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من أجل التكيف مع احمليط . -
 لف ادلديريات.تالتنسيق بني سل -
 تنظيم ادلؤسسة. -
 (   Direction   Patrimoines     ) :ات مديريات الممتلك -3

 تقوم ب:

 تقدمي الوسائل الالزمة : ادلادية، ادلالية و التقنية. -
 مراقبة و متابعة تسيري ادلمتلكات. -
 إعداد الدراسات و مراقبة الربامج اجلديدة. -
 : مديرية النقل -4

 تتمثل مهامها يف :

 حتسني خدمات التأمني اخلاصة بالنقل. -
 مات اإلحصائية.جتميع ادلعلو  -
 تنفيذ عقود التأمني. -
 : مديرية الرقابة -5

 تقوم بالوظائف التالية :

 تقدمي التقارير السنوية. -
 البحث عن الفروقات ادلسجلة. -
 متابعة اإلسًتاتيجية ادلوضوعة من طرف رللس اإلدارة. -
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 :مديرية األعمال القانونية  -6

 و  مهامها ىي :

 تسيري األعمال القانونية. -
 اإلجراءات اليت تسمح بتطبيق القوانني.حتديد  -
 حتديد وسائل التعويض. -
 تطبيق القواعد القانونية يف ادلؤسسة. -
 

  : المديرية المحاسبية و المالية 7

 و مهامها ىي :

 تسجيل عمليات النشاط بدقة حول الوحدات احملاسبية . -
 . (TCR)إعداد ادليزانية العامة و جدول حسابات النتائج   -
 ينة .تسيري اخلز  -
 دفع الضرائب . -
 متابعة دفع األجور و تغطية الديون . -
 :مديرية التنظيم و المعلومات  -8

 تقوم ب :

 حتليل ادلعلومات احملاسبية و اإلحصائية . -
 إنشاء شبكة معلوماتية تربط بني ادلديريات . -
 إعداد الربامج ادلعلوماتية من أجل تسري ادلؤسسة . -

 :مديرية تأمين العمال - 9

 ثل دورىا يف :و يتم

 حتسني اإلنتاجية و ختفيض التكاليف . -
 إحصاء األخطار و مبالغ التعويض و تقييم احلوادث . -
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 تقدمي التقارير اخلاصة بادلنتجات للمديرية العامة . -
 : المديرية العامة التقنية -10

 : و حتتوي على مديرية إعادة التأمني ومديرية البحث و التطوير و تقوم بادلهام التالية

 حتديد وسائل إعادة التأمني يف ادلؤسسة . -
 مراقبة خزينة ادلؤسسة . -
 تقييم ادلردودية يف ادلؤسسة من خالل األموال ادلوظفة .  -
 

 (SAA)(1)اذليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للتأمني : (1) الشكل رقم

 :على ادلستوى ادلركزي

  

 

                                                           

(1) Source: plan stratégique 2004/2008 

 (1)
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لمستشارونا   

المديرية العامة  المديرية العامة اإلدارية 

يةقنالت   

عدونالمسا  

  قسم  التسويق  مديرية المواد البشرية

  قسم األخطار للموظفين

 و األفراد

مديرية  

  الممتلكات

  قسم أخطار المؤسسات  مديرية  المراقبة العامة

  قسم تأمين السيارات

  قسم تأمين الحياة  مديرية المالية و المحاسبة

 مديرية التنظيم و معالجة

 المعلومات

العامة المديرية  
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 (1)على ادلستوى اجلهوي:   (2)الشكل رقم

 :ادلديريات اجلهوية

 

 

 
 

  

                                                           

(1)
 Source: plan stratégique 2004/2008

 (1)
  

 رئيس الوكالة

رئيس 

 مصلحة

األضرار   

 رئيس المصلحة

التجارية التقنية   

المحاسب    

 المدير

 دائرة المحاسبية 

 و المالية

دائرة  دائرة األضرار

 اإلنتاج

 دائرة التسويق
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 (SAA)قسم التسويق يف الشركة الوطنية للتأمني  : المطلب الرابع
 

 إن النظرة اإلسًتاتيجية للمؤسسة تستشف إعداد مسعى تسويقي وسياسة اتصالية اليت تركز على :

 احمليط لالجتاه للزبون و تلبية حاجاتو.معرفة  -
 معرفة و تطور ادلنافسة. -
 دراسة السوق اليت دتكن من معرفة تقسيماهتا "السوق" لتطويرىا. -
 تطوير سياسة التوزيع. -
 إعداد خطط االتصال ادلتكيفة مع األىداف ادلسطرة. -
 اللجوء لوسائل ادلعلومات و االتصاالت األكثر تطورا. -

اف، فكرت ادلؤسسة يف إعادة النظر يف مديرية التسويق ادلتكونة من مصلحتني، و أصبح اليوم قسم و لتحقيق ىذه األىد
،  ) Réseaux (مكون من ثالث مديريات : مديرية شبكات التوزيع  Division  )  (  Marketingالتسويق 

 مديرية الدراسات و التخطيط ، و مديرية االتصال.

مهامو األساسية وضع خطة تسويقية و جتارية تضمن للمؤسسة مستويات التطور ادلتوقعة  باإلضافة إىل إن قسم التسويق من
 من ادلخطط االسًتاتيجي، و ذلك من خالل معرفة جيدة للزبائن و حاجياهتم من حيث اجلودة و الكمية.

 Approche )واري و أيضا سياسة اتصال جيدة ضلو الزبائن و حتسني الصورة الذىنية للمؤسسة تساىم يف التقارب اجل
de Proximité ) . 

لكن التسويق ليس فقط تلبية احلاجيات، و إمنا للمؤسسة وسيلة لتحقيق اذلدف فهو يساىم يف حتقق عالقات ثقة مع 
 الزبائن.

 النظرة احلالية للمؤسسة موجهة لتكوين موظفني يف شبكات التوزيع و تكرس أكرب وقت شلكن يف شلارسة التسويق.

فيما يدور حول األىداف اإلسًتاتيجية للمؤسسة يستلزم إعادة توجيو احلركة التجارية للبحث و التطوير ألخطار  تعبئة العمال
ادلؤسسات و كذلك األفراد، يف ىذا اإلطار، قسم التسويق يقوم بأحباث عميقة للمحيط االقتصادي االجتماعي و كذا 

  (  se Positionner)سب ادلناطق، ما ديكن من التموقع السوق هبدف تقسيم الزبائن و معرفة األىداف احملتملة ح
 مقارنة مع إمكانيات السوق و ادلنافسة.



                                     الوطنية للتأمين ةدراسة حالة الشرك                                                                        الثالث الفصل

77 

 

لعوامل مرتبطة بالسوق، ادلنافسة و سلوك ادلستهلكني، التجزئة ضرورية لتثبيت االختيارات، تكيف ادلنتوجات و تفضيل 
 بعض األىداف على أخرى وديكن أيضا من :

 التعديل التقين للمنتوج. -
 تقدمي أنواع سلتلفة من ادلنتوجات . -
 مراجعة األسعار. -
 حتقيق بعض أنواع احلركات التجارية مثل : اإلشهار -
 تبين سياسة توزيعية جديدة. -

 فإختاد قرار ذا كفاءة مبين على معلومات مالئمة و مناسبة ويف الوقت ادلناسب دلتخذ القرار.

ن يقظا دلناورات ادلنافسني و سلوكات الطلب و ىي احلاجة إىل إعداد و مبساعدة اإلعالم اآليل، رجل التسويق جيب أن يكو 
 نظام معلومايت تسويقي.

قسم التسويق مكلف بتحضري و تطبيق السياسة التجارية للمؤسسة، و حسب ادلخطط التنظيمي، قسم التسويق متكون 
 : ) deux sous   direction (       من ثالث مديريات، كل مديرية مكونة من مصلحتني

 : وىي مكلفة مبايلي : مديرية الدراسات و التخطيط -1

 إعداد دراسات السوق. -
حتديد و ختطيط األىداف التجارية السنوية للمديريات اجلهوية على أساس ادلخططات متوسطة و طويلة ادلدى بالتعاون  -

 من اذلياكل ادلركزية األخرى للمؤسسة.
 مؤسسة.متابعة حتقيق األىداف يف سلطط التطوير لل -
 مراقبة و حتليل النتائج ادلتحصل عليها، شلا يسمح بتوجيو و تصحيح األخطاء. -
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 و ىي مقسمة إىل مديريتني فرعيتني :

 : و ىي مكلفة مبا يلي :مديرية فرعية للدراسات  1-1

 إعداد دراسات السوق على ادلستوى الوطين و القطاعي .  -
 اعية، اقتصادية ادلرتبطة باحمليط.جتميع و استغالل ادلعلومات ذات طبيعة اجتم -
 هتيئة قاعدة البيانات اإلحصائية اليت ديكن أن تفيد بقية اذلياكل للمؤسسة . -
 إجراء سرب أراء على مستوى ادلنافسة و كذلك ادلنتوجات ادلقًتحة للزبائن. -
 ادلشاركة يف حتسني ادلنتوجات ودراسة مرد وديتها. -
 ألقسام التقنية ادلختصة.اقًتاح منتوجات جديدة و تصميمها مع ا -
 ادلشاركة يف إعداد منتوجات جديدة  و طرحها يف السوق . -
 البحث عن تقسيمات جديدة للسوق و معرفة االحتياجات اجلديدة للزبائن. -
 حتليل نقاط القوة و الضعف للسياسة ووسائل التوزيع للمنافسة. -
 مكلفة ب:ىذه ادلديرية : ج مديرية فرعية للتخطيط و متابعة النتائ 1-2

 حتضري العناصر اليت تستبق إصلاز ادلخططات السنوية لتطوير ادلؤسسة ذات عالقة مع ادلديرية اجلهوية. -
 إعداد ادلخططات السنوية للتسيري التقديري للمؤسسة. -
 متابعة حتقيق األىداف. -
 إعداد جداول القيادة للمؤسسة يف رلال النشاطات التجارية. -
 و السنوية للمديريات اجلهوية.( trimestriels )ري الثالثية استغالل و حتليل نتائج التسي -
 .( Assurables )تكوين و تسيري ملفات ادلؤمنني  -
 ادلشاركة يف توجيو السياسة التجارية و تطوير منتوجات جديدة. -

 : مديرية شبكات التوزيع 2-

 لشبكة التجارية فيما خيص تنظيمها و تنشيطها.ىذه ادلديرية مكلفة يف ادلشاركة يف إعداد السياسة التوزيعية للمؤسسة يف ا

 مديرية الشبكات مكونة من مديريتني فرعيتني :

 



                                     الوطنية للتأمين ةدراسة حالة الشرك                                                                        الثالث الفصل

79 

 

 : و ىي مكلفة ب :مديرية فرعية لتنظيم الشبكات  2-1

 ادلسامهة يف إعداد السياسة التجارية للمؤسسة. -
 إعداد سلططات شبكات التوزيع. -
 تقدمي اإلعتمادات للوسطاء. -
 التوزيع ادلناسبة لتدعيم و ترويج ادلنتوجات ادلطروحة يف السوق .احلرص على معرفة وسائل  -
 متابعة إجراء حتويل زلفظة نشاط الوكالء العاملني يف حالة التخلي عن النشاط. -
 إعداد سياسة تسري للشبكة الداخلية للتوزيع. -
 ادلسامهة يف أعمال التوجيو ادلتعلقة بالوسطاء . -
 بتطوير نظام االستغالل. ألعمال اإلدارية و اإلحصائية ادلتكررةمساعدة الشبكة التجارية فيما خيص ا -
 :و ىي مكلفة ب:مديرية فرعية للتنشيط 2-2

 نصح عمال الشبكة التجارية لالستقبال احلسن للزبائن. -
 .(Assurables)حتسني وسائل التحسيس و ادلعلومات للمأمنني  -
 ي إىل التعويض يف أقرب اآلجال لألضرار.تنفيذ عن طريق الشبكات االتفاقات ادلختلفة و ىو ما يؤد -
 معرفة احتياجات التكوين و إعادة التأىيل للشبكات. -
 تدعيم الشبكات عن طريق احلركات التجارية اليت تسمح بتحقيق األىداف ادلسطرة يف ادلخططات السنوية. -
و ما يسمح بتوجيو الشبكة احلرص على الشبكة التجارية من خالل تنويع زلفظة النشاط و البحث عن زبائن جدد و ى -

 التجارية للمنتوجات األكثر مرد ودية على ادلستوى التقين و ادلايل.
 احلرص على حتسني اخلدمات للزبائن. -
 ادلشاركة يف عمليات طرح منتوجات جديدة . -
 احلرص على شبكة التوزيع و سياسة التطوير ادلنتهجة من طرف ادلؤسسة. -

 : مديرية االتصال

 ذلا مهمة متابعة  اسًتاتيجية التطوير لالتصال بكل كفاءة و حضور قوي يف سوق التأمينات.مديرية االتصال 

 و ىي متكونة من مديريتني فرعيتني :
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 : وىي مكلفة ب :مديرية فرعية لالتصال الداخلي  3-1

 توجيو احلركات االتصالية الداخلية. -
 اف ادلسطرة.ادلشاركة يف إنشاء جو عمل مالئم لتنفيذ اإلجراءات و األىد -
 . ( Documentation )تسيري ادلعلومات بالتعاون مع مصلحة التوثيق  -
 تأمني سيولة ادلعلومات الداخلية. -
 ". Sentiment d'Appartenanceإحداث بني العمال روح الوالء " -
 :: و ىي مكلفة مبا يليمديرية فرعية لالتصال الخارجي  3-2

 للمؤسسة بالنسبة للشركاء و الزبائن. ( l’image de marque )تطوير و حتسني الصورة الذىنية  -
 تعريف اجلمهور بطبيعة نشاطات ادلؤسسة. -
 إعداد سلططات اتصال مناسبة. -
 إعداد موازنة االتصال و متابعة تنفيذىا. -
 تصميم و حتقيق العمليات االشهارية ادلساعدة على البيع. -
 ح ادلنتوجات ادلقًتحة للزبائن.ر تقدمي عمليات الدعم و ط -
 ادلشاركة يف برامج الوقاية و ادلعلومات. -
 تقييم تكاليف العمليات االشهارية -
 ادلسامهة يف تنويع و تدعيم عمليات البيع ادلباشر. -
 . )االنًتنت ، الوسائل ادلعلوماتية  (اللجوء إىل وسائل االتصال األكثر تطورا  -
 ل.إنشاء و تسيري عالقات مع الوكاالت ادلختصة يف الدراسات و االتصا -
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 :(4)الشكل رقم

 :اذليكل التنظيمي لقسم التسويق 

 

 

 
 

 

 

 

 

رئيس 

 القسم

 

  المساعد

مديرية 

  االتصال

  مصلحة

   الدراسات

  مصلحة

 اإلتصال

   الداخلي 

  مصلحة 

 اإلتصال

    الخارجي

مصلحة  

  التخطيط

  و متابعة

    النتائج

  مصلحة

 تنشيط

 

    الشبكات

  مصلحة تنظيم

ومتابعة   

اتالشبك      

مديرية الدراسات و التخطيط    مديرية شبكات التوزيع  
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 محيط و نشاط الشركة الوطنية  لتأمين :المبحث الثاني

 )الوطني  (: المحيط العام  المطلب األول

ل العوامل اليت حتيط بادلؤسسة و اليت يتم من خالذلا وضع و متابعة سياسات ادلؤسسة و نظرا لكون يتكون احمليط من ك
 احمليط واسع جدا ديكن التطرق إىل اجلوانب العريضة، السياسية، االقتصادية، االجتماعية و التكنولوجية 

 :المحيط السياسي  1)

و مراقبة جيدة ذلذا القطاع احلساس وذلك من خالل القوانني و  يتميز قطاع التأمني بتدخل واسع للدولة من أجل تنظيم
ادلتعلق بالتأمينات   95/07و ترقية سوق التأمينات يف اجلزائر، و تغيري األمر  )ادلؤمن لو (ذلك من أجل محاية مصلح الزبون 

 . (CNA)كأداة إلحداث رقابة صارمة و إنشاء جهازا استشاري ىو اجمللس الوطين للتأمينات 

 : المحيط االقتصادي )2

يتميز احمليط االقتصادي يف اجلزائر بالتدىور خاصة من حيث القدرة الشرائية للمستهلك الذي يكرس مدخولو للحاجيات 
 الضرورية وأهنم ينظرون إىل التأمني على أنو تكلفة إضافية.

 :المحيط االجتماعي و الثقافي   3)

ن أصل ريفي فإن مفهوم احلماية لديهم زلدود ، أما بالنسبة لثقافة اجملتمع اجلزائري باعتبار أن أغلبية العائالت اجلزائرية م  
باإلضافة إىل أن ثقافتهم التأمينية  )مثل التأمني على احلياة  (فهي تعتمد على العقيدة الدينية و بالتايل يكون ىناك تأثري 

 ناقصة ،و بالتايل ديكن للثقافة أن تكون عائقا جلزء من النشاط .

 :المحيط التكنولوجي  4)

يتميز احمليط التكنولوجي بتطور سريع خاصة يف جانب ادلعلوماتية واليت دتكن ادلؤسسات من معاجلة ادلعطيات و تسهيل 
 اليت تعترب وسيلة لإلطالع على األسواق العادلية للتأمني. (Internet)تسيري عقود التأمني، باإلضافة إىل شبكة االنًتنت 
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 احمليط الداخلي ني :المطلب الثا
فاألوىل على ادلؤسسة  (SAA)و ديكن دراسة احمليط الداخلي من خالل نقاط القوة و نقاط الضعف للشركة الوطنية للتأمني 

 احملافظة عليها و تطويرىا أما الثانية فعليها بتصحيحها و حتسينها.

 (1)تتمثل نقاط القوى فيما يلي: 

 (1)تتمثل نقاط القوى فيما يلي: 

 : نقاط القوة )1

نقاط القوة ىي اخلصائص اليت تتميز هبا ادلؤسسة عن غريىا من ادلؤسسات اليت تعمل يف نفس القطاع، وديكن تلخيص نقاط 
 القوة للشركة الوطنية للتأمني كما يلي :

 وجود مديرية التسويق -
 تغطية جغرافية ىامة على ادلستوى الوطين. -
 حصة سوقية مهمة. -
 البشرية. وجود مديرية ادلوارد -
 . )يف كل من باتنة ، تيزي وزو، وىران  (للمؤسسة ثالث مراكز للتكوين  -
 السمعة احلسنة للمؤسسة. -
 استعمال احلسابات التقديرية و التنبؤية. -
 أسعارىا منافسة. -
 زلفظة نشاط مهمة. -
 سياسة اتصالية داخلية مناسبة داخل ادلؤسسة. -
 . ) ادلنافسةاحلصول على معلومات حول (نظام معلومات متقدم  -
 حتوي على البحث و التطوير. -
 

                                                           

(1) Source plan stratégique 2004/2008 
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 : نقاط الضعف( 2

 (2)و تتمثل يف النقاط السلبية و النقائص اليت تعاين منها ادلؤسسة بادلقارنة مع ادلؤسسات ادلنافسة بدرجة أقل و من أمهها : 

 من رقم األعمال . %   1نقص يف اإلتصال اخلارجي حيث أن ميزانيتو دتثل  -
 اسبة التحليلية.عدم استعمال احمل -
 إجراءات الدفع و التعويض أقل مرونة. -
 غياب توعية و حتسيس إجتاه ادلستهلكني. -
 تكاليف إدارية مرتفعة. -
 ضعف تسيري األضرار. -
 قنوات التوزيع شبو منعدمة. -
 تبعية يف فرع تأمني السيارات. -

 احمليط اخلارجي: المطلب الثالث
على ادلؤسسة استغالذلا، حيث أن الفرص تتحدد بوجود ثالث عناصر  و يتم عرض الفرص و التهديدات، حيث أن الفرص

 :(1)  

 إدراك وجود حالة بديلة للوضع القائم.  -
 ىذه احلالة البديلة االكثر جاذبية من الوضع القائم.  -
 قدرة ادلؤسسة على العمل الالزم لتنفيذ ىذه احلالة البديلة. -
 :الفرص  3-1

  (2)استغالذلا :  (SAA)الوطنية للتأمني و من أىم الفرص اليت على ادلؤسسة 

، اليت تسمح بتخفيض أجال تصفية ادللفات اخلاصة بادلتضررين و  )التعويضات ادلباشرة لتأمني  ( IDAإمضاء اتفاقية  -
 بالتايل حتسني صورة التأمني لدى ادلستهلك .

 le parc )اع حضرية السيارات للسيارات يف اجلزائر و ارتف (les concessionnaires )دخول وكالء معتمدين  -
 automobile) .يسمح بزيادة الطلب على تأمني السيارات 

 سوق التأمني يف اجلزائر واعدة حيث مل يتم بعد استغالذلا جيدا. -
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، سعر احلرائق و مؤشر اخلطر الصناعي يف نفس 2002مثل:سعر ادلسؤولية ادلدنية للسيارات يف  (استحداث االسعار  -
 . )السنة

 . (CAN  -   UAR)يئات استشارية تسمح بالرقابة من االخطار وجود ى -
 تنامي الوعي لدى ادلستهلك اجلزائري. -
 . CCRمن طرف  (réassurance)انتهاء احتكار إعادة التأمني  -
 إصلاز الوحدات السكنية اإلضافية شلا يسمح بالتأمني متعدد األخطار للسكن. -
 :التهديدات  3-2

ع العوامل اليت يكون ذلا تأثري سليب على ادلؤسسة وبالتايل على ادلؤسسة مواجهتها و احلد حيث أن التهديدات ىي رلمو 
 منها.

 نذكر : (SAA)و من أىم التهديدات اليت تواجو الشركة الوطنية للتأمني 

 غياب مدارس خاصة بالتكوين يف التأمني. -
 ظهور مجعية محاية ادلؤمن -
 ة.ارتفاع حوادث السيارات يف السنوات األخري  -
 تدىور القدرة الشرائية للمستهلك اجلزائري. -
 مؤسسة تأمني عمومية وخاصة.15ظهور مؤسسات جديدة حيث يبلغ عددىا حىت اليوم  -
 ادلوقف الديين خاصة فيما خيص تأمني احلياة. -
 ادلنافسة غري النزيهة للمؤسسات التابعة لنفس القطاع. -

 

 (SAA): نشاط الشركة الوطنية للتأمني  المطلب الرابع

من خالل دراسة تطور كل من رقم األعمال ، زلفظة النشاط،  (SAA)ديكن دراسة الوضعية العامة للشركة الوطنية للتأمني 
 التعويضات.
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 : تطور رقم األعمال -أ

مليون دينار، و ىو ما  8537ورقم أعمال ب % 27مكانة ادلؤسسة يف السوق حبصة تقدر ب  2003أكدت سنة 
 وذلك حتت تأثري النشاط التجاري ادلكثف و أيضا النمو االقتصادي 2002مقرنة بسنة  % 17يفسر التطور ب 

 حسب الفروع: 2003 – 2001ما بني  تطور رقم أعمال الشركة الوطنية للتامني للفًتة :(1)اجلدول رقم 

 ماليني الدينارات

 

 2003 2002 2001 السنوات الفروع

 5673 4883 4527 تأمني السيارات

 ألخطارتأمني ا

 ةادلختلف

1332 1459 1589 

 100 66 31 تأمني األخطار الفالحية

 437 223 238 تأمني  النقل

 738 691 644 تأمني األشخاص

 8537 7322 6772 اجملموع

 مقارنة مع السنوات السابقة. 2003من خالل اجلدول نستنتج أن تطور رقم األعمال بصفة إمجالية كان إجيابيا لسنة 
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 (1)ور هيكلة محفظة نشاط المؤسسة :تط –ب 

 2003 2002 2001 السنوات

 %20.60 %  22.29 %24.35 تأمني إجباري للسيارات

تأمني غري إجباري 
 للسيارات

42.50% 44.40% 45.85% 

 

من خالل اجلدول نالحظ أن تأمني السيارات ىو الذي ينال احلصة األكرب يف زلفظة نشاط الشركة بالرغم من التطور 
 .  ادللحوظ يف الفروع األخرى

 

 

 

                                                           

(1) Source :4691-2004 :10ans d’assurance au service du développement  

 

 %18.61 %19.93 %19.67 تأمني األخطار ادلختلفة

 %1.17 %0.90 %0.46 تأمني األخطار الفالحية

 %5.12 %3.05 %3.51 تأمني النقل

 %8.64 %9.44 %9.51 تأمني   األشخاص

 %100 %100 %100 اجملموع
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 :   2002  -  2003تطور التعويضات للفترة  -ج 

 ن الدينارات :ماليي

 التطور 2002 2002 السنوات

أضرار مادية 

 للسيارات

2969 2592 +9% 

 أضرار جسدية نتيجة

 حوادث السيارات

4824 2026 +44% 

 

 أضرار جسدية نتيجة

 حوادث السيارات

4824 2026 +44% 

 %42- 199 928 أخطار مختلفة

 %99- 11 66 تأمين النقل

تأمين األخطار   

 الفالحية

89 24 -91% 

 %1+ 251 292 تأمين  األشخاص

 %49- 484 241 إعادة التأمين

 %2+ 9556 9945 المجموع         

 

 

إن التعريف عن األضرار دلختلف األخطار كان يف ارتفاع نوعا ما خاصة فيما خيص األضرار اجلسدية و ادلادية للسيارات و 
م التعويض فيو أكرب مقارنة مع الفروع األخرى و ذلك راجع لكثرة بالتايل ديكن أن نستنتج أن ىذا الفرع يف اجلزائر يت

 احلوادث .
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 (SAA)إسًتاتيجية تسويق الشركة الوطنية للتأمني  :المبحث الثالث 

 اخلدمات ادلقدمة:  المطلب األول

ني جديدة تتحسن و تدخل منتوجات تأم (SAA)إن أنواع منتوجات التأمني ادلسوقة من طرف الشركة الوطنية للتأمني 
 :موجهة إىل سوق ذات مردودية، و يف ىذا اإلطار تقسم منتوجاهتا إىل صنفني  أساسيني مها 

  منتوجات تأمني احلياة و األفراد 1)

منتوجات متنوعة لتأمني األفراد ، حيث مت طرح منتوجات جديدة يف السوق ن منها  (SAA)تقدم الشركة الوطنية للتأمني 
 2004، و أخر سنة  2003ج واحد سنة ، و منتو 2000يف سنة   6

 

 و يتعلق األمر  بادلنتوجات التالية :

 2000سنة   Avenir  retraite ) ( : التقاعد المستقبلي -1-1

 يسمح بتكوين رأمسال يدفع يف كل فًتة ، و يف ادلستقبل يف حالة الوفاة يصبح الرأمسال اجملمع إيرادات زمنية.

 2000سنة  é   plus   )(  Sécurit  : أمن إضافي -1-2

هبدف محاية أقربائو من احلوادث ادلؤدلة و ادلفاجئة مثل  ( Assurable)و يتم بدفع رأمسال ذا قيمة سلتارة من طرف ادلؤمن 
 الوفاة أو العجز قبل إنتهاء أجل العقد .

 2000سنة  (Associés)  : تأمين األفراد في حالة الوفاة -1-3

 لة الوفاة حىت حتافظ ادلؤسسة على بقائها.و يتم تعويض الشركاء يف حا

 2000سنة  (A.R.C) : تأمين سداد القرض الفردي -1-4

 و يتعلق بضمان احلفاظ على الثورة أو ادلمتلكات للورشة يف حالة وفاة ادلالك.
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 2000طرح سنة  (   A.R.C   groupe   ) :تأمين سداد القرض الجماعي  -1-5

 ك يف حالة وفاتو حىت ال تضيع الًتكة .و يقوم بتغطية ما تركو ادلال

 : تأمين متعدد األخطار للسكن -1-6

 و يقوم بتأمني اخلسائر ادلتعلقة بالسكن و األثاث نتيجة حريق، حادث طائرة، فياضانات أو اهنيار الثلوج.

 2003طرح سنة  : تأمين السفر الفردي

 . Assistance » « AXAاخلارج بالشراكة مع و ىو عقد ضد احلوادث اجلسدية أثناء السفر و ادلساعدة يف 

 : تأمين التعويضات اليومية -1-8

، باإلضافة إىل 2004و ىذا يف حالة إجراء عملية جراحية و قد مت طرح ىذا ادلنتوج خالل الثالثي األول من سنة 
 : ادلنتوجات القددية و ادلتمثلة يف

 : »  Assurance  Groupe « : تأمين الجماعات –أ 

ىذا التأمني رلموع عمال ادلؤسسات العامة ، و ىذا التأمني بكون يف فائدة العمال ، و ذلك من أجل محايتهم من  يهم
 اإلصابات اجلسدية و منح ضمان أساسي يف حالة الوفاة أو العجز.

 : تأمين الحوادث الجسدية –ب 

 ضمان أي حادث جسدي مفاجئ خالل احلياة الشخصية و الوظيفية .

 . »   Retraite   plus  individuelle « : التقاعد اإلضافي لألفراد تأمين –ج 

 . »     Retraite   plus   collective «:   تأمين التقاعد اإلضافي الجماعي –د 

 »   non  vie «   :منتوجات التأمين  2)

 و تتكون شلايلي:
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 : تأمين السيارات –أ 

من رقم األعمال التقديري ، و يعترب بالنسبة للمؤسسة كمورد للخزينة و ىذا  %  60ىذا النوع من التأمني يقدر سنويا ب 
يف إستغالل ىذا الفرع الذي يقدم التعويض عن اخلسائر  (SAA)ما يفسر اإلىتمام الذي توليو الشركة الوطنية للتأمني 

 ارة .اجلسدية أو ادلادية اليت قد يتسبب فيها الغري من خالل احلوادث و اليت تكون يف السي

 : تأمين األخطار الصناعية و التجارية –ب 

منذ رفع اإلحتكار ، خصصت ادلؤسسة منتوجات تأمني األخطار الصناعية اليت حتسنت مبرور السنوات، و ىذا النوع من 
التأمينات موجو للمؤسسات الصناعية، و مؤسسات صغرية و متوسطة، و إىل مؤسسات جتارية ، احلرفيون و أصحاب 

 احلرة و ىذا هبدف احلماية من األخطار التالية:الوظائف 

 احلريق . -
 اإلنفجارات و األخطار ادللحقة هبا. -
 الفيضانات . -
 : تأمين الهندسة و البناء –ج 

و ىو موجو دلؤسسات األشغال العمومية، و ىو النوع من التأمني يقدم الضمان دلشاريع البناء ، و احلماية من األخطار 
 أن تضر بادلعدات ادلوجودة يف ادلعمل أو ادلشغل و ىو يعطي احلماية للمقاولني يف حالة : العشوائية اليت ديكن

 أخطار الًتكيب. -
 ىالك األالت. -
 التهيئة. -

 : تأمين األخطار البسيطة المدنية و الوظيفية –د 

تعترب   (SAA)حلرة اليت تقدمها منتوجات التأمني لألضرار و ادلسؤولية ادلوجو لألفراد و البيوت والتجار و احلرفيني و ادلهن ا
،توسيع الضمانات، و التكيف مع التجاوزات، و رفع  (les  assurables)موضوع اإلىتمام لتصبح مالئمة ومتطلبات ادلؤمنني 

خاصة بعد إقرار  2005 – 2004مستويات التغطية مسجلة ضمن العمليات اليت تريد ادلؤسسة الوصول إليها خالل الفًتة 
 أمني ضد الكوارث الطبيعية .إجبارية الت
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 : تأمين النقل –ه 

 ويشمل تأمني النقل عرب الطرق، النقل البحري، اجلوي، والنقل عرب السكك احلديدية.

 : تأمين األخطار الفالحية –و 

و ىذا بعد طلب من بعض الزبائن، و لكن ادلؤسسة ال  ) 2001سنة  (منتوجات تأمني األخطار الفالحية طرحت حديثا 
 ي كل األخطار الفالحية لكنها تعتزم الرد على متطلبات زبائنها األوفياء خاصة تغطية األخطار التقليدية الفالحية .تغط

 : التأمين ضد الكوارث الطبيعية –ي 

 تغطية أخطار الكوارث الطبيعية كانت زلدودة يف أخطار ادلؤسسات، إال أنو و بعد الفيضانات و الزالزال احلديثة اليت عرفتها
أجربت السلطات العمومية بإقرار إجبارية تغطية ىذه األخطار إبتداءا  ) 2003ماي  21فياضانات  باب الواد، زلزال  (اجلزائر 

 .2004من سنة 

 اإلسًتاتيجية ادلتبعة : المطلب الثاني
عمال الذي يعد زلور اسًتاتيجية التطوير للمؤسسة مكنتها من حتقيق حلد األن و يف ظروف صعبة أىدافها اخلاصة برقم األ

 . (SAA)اىتمام الشركة الوطنية للتأمني  

لقطاع التأمينات العامل  1995إضافة إىل األخذ بعني اإلعتبار السوق الواعدة اليت أصبحت بعد رفع اإلحتكار سنة  
 األساسي يف حتسني و تطوير رقم األعمال .

تها مبنية أساسا على تطوير فروع تأمينات األضرار و أن فمن ادلهم للمؤسسة اليت تسيطر على السوق و أن تـكون سياس
البحث عن القبول أو الرضا اإلجتماعي لصاحل التأمني دير بتسيري أكثر كفاءة لفرع تأمني السيارات الذي يعد العامل الذي 

 من رقم األعمال تأيت من ىذا الفرع .  2/3حيقق التطور يف التأمينات بكل أشكاذلا ألنو  

، اجملهودات الكربى للمؤسسة تكون يف حتسني جودة  اخلدمة للزبائن ادلبنية أساسا على التعويضات يف أقرب بادلقابل 
 األجال .

 و على ىذا األساس مسح ىذا ادلسعى بربط عالقات مع الزبائن مبنية على الثقة و بالتايل حتقيق ما يلي :
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رات مع بيع منتوجات السيارات بفضل التعويض السريع حتقيق رقم أعمال مهم فيما خيص األخطار اإلختيارية للسيا -
 لألضرار يف مراكز اخلربة ادلنتشرة يف معظم الًتاب الوطين.

 حتسني ظروف إستقبال الزبائن يف الوكاالت . -
 إرتفاع األرباح بفضل عالقات الثقة مع الزبائن . -

 و البحث عن زبائن جدد يكون ب:

 ًتفة مثل  : التجار ، احلرفني ، األطباء ، الصيادلة ، ادلقاولني إبرام إتفاقيات تأمني مع اجلمعيات احمل -
 و يكون غالبا مصوبا حبمالت إشهارية . (  les  Assurables )إرسال رسائل جتارية دلنازل ادلؤمنني . -
-  

 (SAA): أهداف الشركة الوطنية للتأمين  المطلب الثالث

  (1)يمايلي : ف (SAA)ديكن تلخيص أىداف الشركة الوطنية للتأمني 

 احملافظة على مكانتها كرائد يف السوق. -
 les  Risques »الرفع من رقم األعمال و ذلك من خالل البحث عن الفرص خاصة ادلتعلقة باألخطار ادلختلفة  -

 Divers » . 
 حتسني نظام اإلستغالل و ذلك بتحديثو . -
 ىيكلة موجهة للنشاط . -
 إنشاء فرع للصيانة . -
 إنشاء مركز خربة . -
 . (  Actualiser les connaissances  )حتسني ادلستوى الوظيفي للعمال  -
.و البحث عن إرضاء أكرب عدد من  (  L’image   de marque)التحسني من الصورة الذىنية للمؤسسة  -

 الزبائن من خالل التحسني ادلستمر جلودة اإلستقبال و التعويض يف أقرب األجال يف حالة الضرر. 
يدة للتأمني و متطلبات الزبائن، حيث تعتزم ادلؤسسة طرح منتوجني جديدين للتأمني على طرح منتجات جد -

 األشخاص.
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 :خاتمة الفصل الثالث

يلعب التأمني ، دورا فعاال و مؤثرا يف االقتصاد القومي، فهو يساعد على تكوين رؤوس األموال، و يعمل على 
شروعات و اليت حتقق انتعاش االقتصاد القومي خاصة و أنو يعترب أىم إنشائها، و اليت يتم استثمارىا يف العديد من ادل

الوسائل ادلستخدمة حملاربة جرائم تبييض األموال، اليت ذلا أثر على االقتصاد الوطين. وتعترب من معوقات التنمية االقتصادية و 
 االجتماعية من خالل حتسني الكثري من األوضاع االجتماعية.

ىداف التنمية مت حترير ىذا القطاع يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة اليت تسعى إىل توسيع سوق و يف إطار حتقيق أ 
ني، و توضيح أمهيتو بصورة أكرب. التأم  
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 :ةـة العامـالخاتم

يعترب التأمني من أىم عناصر السياسة االقتصادية للبالد و ذلك لقوة الًتابط بني مصري التأمني واالقتصاد بصفة عامة 
اليت تًتجم بالبحث عن استمرارية ادلوارد و التوزيع العادل ذلا من خالل التعويضات اليت يقدمها و أن ادلبدأ األساسي للتأمني 

ألخطار الفردية و اجلماعية كلما تطورت اجملتمعات وازداد عدد األفراد زادت العاجلة إىل االحتماء و األمان و ىو مواجهة ا
حلماية الفرد وأسرتو شهد ىذا األخري تطورا كبري يف الدول ادلتطورة إىل درجة أنو فاق التأمني  سأن التأمني ىو األسا باعتبار 

إذن فإن انعكاسات التأمني على التنمية االقتصادية  % 85ط التأمني يف العامل نسبة الربي و حسب خرباء التأمني حيتل نشا
تبدو واضحة من خالل التطورات العادلية للتأمني و آثاره االجتماعية و االقتصادية يف ظل التطورات العادلية من خالل 

اعات االقتصادية و كان من نتائجها حترير قطاع االنضمام للمنظمة العادلية للتجارة و ما أحدثتو من تغريات على مجيع القط
اخلدمات الذي مشل التأمني إذ يعد ىذا األخري من أىداف التنمية االقتصادية غري أن األمر خيتلف يف اجلزائر فبدال من 

و إىل تطوير ىذا القطاع و تدعيمو ليساىم يف تطوير االقتصاد الوطين فإن كل العوامل ادلتواجدة تؤدي إىل إضعافو بل 
 إخفاءه.

 نتائج الدراسة:

  التأمني ليس فقط عقدا بني طرفني حيدد حقوقا و التزامات كل منهما بل ىو أيضا عالقة تعاونية بني ىذين الطرفني
حبيث تقوم شركة التأمني بإدارة و تنظيم ىذه العالقة و ذلك من خالل جتميع ادلخاطر ادلتشاهبة يف الطبيعة و النوعية و 

 ة بينها. و هبذا ننفي الفرضية اليت تقول بأن التأمني ىو عقد يًتتب عليو حقوق و التزامات.إجراء ادلقاض
  شهد قطاع التأمينات تطورا كبريا نتيجة لتطور احلياة االقتصادية و االجتماعية يف عصرنا احلاضر حيث كانت نشأتو

مية أين بدأت الفًتة بشأنو حيث مت التوصل إىل إباحتو فعال يف إذملًتا مث فرنسا مث باقي الدول اليت من بينها الدول اإلسال
 شريطة أن ال يكون مشابو للغرر و القمار أو للمضاربة حبياة اإلنسان و ىذا ما يؤخذ بالفرضية الثانية.

 و  للتأمني دور إجيايب و فعال يف االقتصاد و ذلك من خالل تأثريه على ادلتغريات االقتصادية فهو ديتص التضخم
ينعش االستثمار و يزيد يف اإلنتاجية و يساىم بشكل كبري يف الناتج احمللي اخلام ويساىم يف توازن ميزان ادلدفوعات. 
لكن ىذا ال ينفي من وجود سلبيات. فالتأمني يعترب من أىم قنوات تبييض األموال بالرغم من وجود ىيئات خمتصة يف 

 حماربة ىذه اجلردية ادلنظمة.
 واقع التأمني يف اجلزائر ديكننا القول أنو ر  إجيابية و كثرة اإلجراءات و التشريعات ادلتخذة إداريا إال أنو إذا نظرنا إىل 

 و ىذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة. يبقى بعيدا كل البعد عن مستويات التعامل العادلي
 



 

96 

 

 التوصيات:

ية االقتصادية دما يؤدي إىل حتقيق الطموحات ادلنشودة يتضح دما مت ذكره أن التأمني يلعب دورا حيوي و ىام يف التنم
 و حىت يتم تفعيل دور القطاع يف القيام بادلهام ادلناطة نوصي بالتايل:

 .اإلسراع بإصدار قانون الرقابة و اإلشراف على التأمني 
  ذلك من خالل إعادة تنظيم سوق التأمني حبيث يكون ىناك عدد أقل من الشركات دلواجهة ادلنافسة األجنبية و

عملية الدمج اليت تزيد رؤوس أمواذلا إضافة إىل تعزيز قدراهتا الفنية و اإلدارية دما يساعد على رفع كفاءهتا و قدرهتا 
 التنافسية و بالتايل احتفاظها حبصصها من السوق.

 م و ذلك بالتنسيق مع زيادة الوعي التأميين لدى ادلواطنني من خالل الندوات و ادلطبوعات و غريىا من وسائل اإلعال
 شركات التأمني.

  اىتمام اجلزائر بعقد ادلؤمترات و ادللتقيات و الندوات حول إدارة اخلطر و التأمني و تشجيع البحث العلمي يف
 موضوعات التأمني و خاصة يف اجملاالت التطبيقية و ادليدانية و نشر ىذه البحوث يف اجملالت.

 التأمني يف إطار االنضمام إىل   االىتمام بتحرير قطاع التأمني خاصة OMC. 
 

 آفاق الدراسة:

 نًتك يف األخري ىذه اإلشكاليات ادلقًتحة دلن يهمو األمر أو ديتلك رغبة اخلوض يف مواضيع التأمني.

 .آثار اخلوصصة يف اجلزائر على قطاع التأمني 
 يف اإلنعاش الوطين. ةدور التأمينات االجتماعي 
  انضمام اجلزائر إىل ما ىي اآلثار ادلتوخاة يفOMC  .على التأمني 
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 فهـــرس الجــــدول
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 الرقـم عنـوان الجـداول الصفحة
 10 77;0توزيع رقم أعمال التأمني حسب مناطق العامل  68

 10 مسامهة قطاع التأمني يف الناتج الداخلي اخلام :6

 10 التوظيفات اليت يقوم هبا قطاع التأمني ;6

 16 0110-7;;0تطور نتائج احملققة يف الفرتة املمتدة بني السنتني  :7

 17 مسامهة التأمني يف الناتج الوطين اخلام  ;7
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 19 مكانة اجلزائر يف السوق الدولية  80

 :1 حسب الفروع 0110-0110تطور رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمني للفرتة مابني  8:

 ;1 ؤسسةتطور هيكلة حمفظة نشاط امل 9:

 01 0110-0110تطور التعويضات للفرتة  ::
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