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 دد    رصدد هللا و ر  انر لاددا برا الملنددت راعمل  دد أ الدد   احلمددهلل ا اعدداملت اع علددا بنعاددا ساملمدد  ا  دد  
رآلد  ر صدد ل  أ مد  ا ددهلل   رس كاتد  بندا ال  ددملص اع د عا ر الاددى اع تلدا صلعاددا ي صدنا و بنعدد  ر  دنت

 الهللبملهللا إىل و تملاىل. ال اسملني  ت بنا  ااهجهت يفر 
 
يف إجناز ه ا الملما رخنص  ابلشك  اجلزيا إىل ال ين  ابهللرين تقهلل أ ينرتا ا ابجلمعا رحسن ال اعع  إصإب

 ابل ك :
 

 " : اع ملاضع. يف إجناز ه ا الملما ر ابهللاب ش اف  " ال   تعلا ملز  بلهلل ال زاقاأل  اذ اعش ف احملرت 
 رالا ا ح ابعملنمل ات بني يلخا مل ال   ب ماين بلهلل القابر األ  اذ. 
 ربنا رأ هت  كاصملا كل عص األ ا سملهلل العأس  بماص ش كات ال أ ني ال ين ن لملالهت عا اك ما الملما:ال ي

بنا  حلمعهلل   اري، ب اس صلعا، تمل ي أ ني، رالسعهلل اعهللي  اجلهمل   ملزار  الملعاشي.  شك ا لكت كا الشك 
 .ملها مربنا اعملنمل ات اليت قهلل ر مل  ال هللر حسن اال  قلاص 

 
 

 إىل كا  ن  اهت يف إجناز ه ا الملما رلمل سكنم  طعل  تشجملاا
 

 
 
 
 
 



هدإء  إ 
 

 
 ريب أرزبين أن أشك  صملم ك اليت أصملمت بني ربنا رالهلل  ر أن أبما صاحلا ت ضاه""          

 احلمهلل ا ر ال  هللا ر الس   بنا ر ملل  اع  عا ر الاى اع تلا صلعاا ي صنا و بنع  ر  نت
 :أههلل  مث هللا جههلل 

 
إىل ينبوع الرمحة و احلنان إىل من حضنتين بني جوانبها حببها و رعتين بفيض حناهنا ومل تبخل علي 

 إىل قرة عيين : معامل طريقيالشمعة اليت تنري يل درب حيايت و ترسم يل بدعواهتا إىل 
 "أ ي الغالع  حعظها و ررباها"

إىل منبع احلكمة مثلي األعلى إىل من تعب من أجل راحيت وعلمين الصرب على الشدائد وأن الكفاح 
 هو السبيل للنجاح فكانت أمانيه يل سراجا ينري طريقي خلوض الصعاب:

 "حعظ  و ر رباه أيب الملزيز"
 "زرجي الغايل": ، الذي ساعد كثريا إلمتام هذا العملواحلنانرمز العطف إىل 

 "آالء  ر أصسإىل مشوع البيت أبنائي فلذة كبدي:"                        
 "أمحهلل ، اس سا ، يس  ، حسا  " :إخمليت األبزاءإىل الذين آمل رؤيتهم مكللني ابلنجاح    

 كل األهل واألقارب.إىل                                       
 .إىل كل من يفرحون بنجاحي                                      
 
 
 

 
 إلعكت مجعملا أههلل  ه ا الملما اع ملاضع
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 متهيد
يف تبين  جمموعة من اإلصالحات مع  متثلتكبرية   حركيةقطاع التأمينات يف اجلزائر كغريه من القطاعات شهد 

حيث عربت الدولة عن رغبتها الواضحة يف إحداث إصالحات هيكلية يف القطاع عن طريق إصدار بداية التسعينات، 
وطنية كانت شركات اخلاصة الأمام الذي فتح اجملال و املتعلق ابلتأمينات  5559جانفي  59يف املؤرخ  59/70 رقم: األمر

عدد من ما رفع بفتح فروع لشركات أتمني أجنبية يف اجلزائر  أيضا رخصكما ،  أو األجنبية ملمارسة نشاط التأمني
 .الناشطة يف السوقالشركات 
الساعية إىل على األضرار  د شركات التأمنيد عداازدو درجة املنافسة  ارتفعت ،ظل هذا االنفتاح والتحرير يف
جذب هدفها سياسات اسرتاتيجيات و  بىنت من خالل ،هلا البقاء والنمو يضمناحلصول على موقع تنافسي جيد و النجاح 

 داخل شركات التأمنيتلعبه عملية التسويق الذي الدور على أمهية  هذا ما سلط الضوء من املؤمن هلم،ممكن أكرب عدد 
من خالل مزجيها التسويقي الذي يتطلب مراعاة جمموعة من األسس والشروط تتمثل يف أسلوب التعامل،  على األضرار

يف ايصال هذه املنتجات إىل أكرب عدد معرفة ميوالت املستهلك واحتياجاته، تقييم السوق، وكذا االسرتاتيجيات املتبعة 
 ن ذلك.من العمالء وأبقل تكلفة ممكنة من خالل اعتماد سبل توزيع تضم

فالتوزيع هو جمموعة من األنشطة املتعلقة حبركة انتقال السلع واخلدمات من أماكن اإلنتاج إىل أماكن االستهالك 
تعمل على حتقيق شبكة توزيعية حمكمة واختيارها بطريقة مع مراعاة الوقت واملكان املناسبني، وهذا لن يتحقق إال بوضع 

  .األهداف العامة للشركة
قياس وتقييم املردودية هلذا املوضوع وتعمل دائما على ابلغة جعل شركات التأمني على األضرار تويل أمهية ما هذا 

معرفة نشاطها،  من أجل الوقوف على مدى تقدم ،بصفة عامة ويف شبكات التوزيع التابعة هلا بصفة خاصة الشركةيف 
قدرة مدى هي احلكم األويل على فاملردودية  جناحها واستمرارها.ضمان ل االحنرافات واختاذ القرارات املالئمة لتصحيحها

 حتقيق النتائج املرغوبة.و ، التحكم يف مستوايت النمو توليد أرابح تقنية يف الشركات
 :يف صيغتها التالية ناحبثتتجلى إشكالية من هذا املنطلق 

 يف حتقيقعلى األضرار  لتأمنياجلزائرية لشركات ال شبكات التوزيع اليت تعتمدهامسامهة  ما مدى" 
 " ؟ مناسبة هلامردودية 

 ولإلملام أبكرب قدر من جوانب املوضوع تتفرع عن اإلشكالية العامة األسئلة الفرعية التالية:
  ؟فيها ما املقصود بشبكات التوزيعماهي شركات التأمني على األضرار؟ و  -
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 ؟بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة على األضرارما هي أنواع شبكات التوزيع املعتمدة يف شركات التأمني  -
 مردودية شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار؟كيف يتم تقييم  -
 ؟تقييم مردودية شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرارأمهية  فيما تتمثل -
 ؟على األضرار التأمني مردودية أكرب لشركاتحتقيق ضمن ي توزيعال كاتشبنوع من أي  -

 فرضيات البحث
 التالية: الفرضياتكإجابة أولية عن التساؤالت أعاله ميكن أن نستعرض 

 ية يف حتقيق مردودية مناسبة هلا؛على األضرار اجلزائر  شركات التأمنيتساهم شبكات التوزيع اليت تعتمدها  -
 اجلزائرية حتقيق مردودية أكرب؛تضمن لشركات التأمني على األضرار هي اليت شبكة التوزيع املباشرة  -
  .ققةهو املؤثر الوحيد على مردوديتها احملاملعتمدة ليس  يف الشبكة التكاليفحجم  -

 لبحثأمهية ا
جانب واليت هتدف ملعاجلة وحتليل  ،إن أهم ما متثله هذه الدراسة كوهنا حلقة وصل يف سلسلة البحوث التطبيقية

من أهم املواضيع اليت تطرح تقييم مردودية شبكات توزيع التأمني على األضرار فموضوع ، نشاط شركات التأمنيمن  مهم
 .يف امليدان
 الذي الدور ىلإ التأمني بنشاط واملهتمني التأمني بشركات املسؤولني انتباه لفت يف الدراسة هذه أمهية تكمنو 

اليت تضمن ايصال املنتج يف أحسن  املثلىالشبكة ومدى أمهية اختيار  ،يف حتقيق الفارق والنجاحشبكات هذه اله تلعب
 وحتقيق املردودية الالزمة للشركة وأبقل التكاليف املمكنة. صورة للزبون

 أهداف البحث
  ميكن إجياز األهداف املرجوة من هذا البحث يف النقاط التالية:  

هلذه الشبكات  االختيار اجليدتبيان أمهية و  كيفية اختيار شركات التأمني لشبكاهتا التوزيعية،  التعرف على -
 املعتمدة؛

 يف شركات التأمني على األضرار؛وأمهيته كيفية تقييم مردودية شبكات التوزيع تبيان   -
 ؛االيت تواجه والتحدايت يف هذه النقطة ابلتحديد واملشاكل معرفة مدى حتكم شركات التأمني اجلزائرية -
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والدراسة املعمقة أثناء اختيار مهية التحكم اجليد السعي لتوعية وتنبيه املسؤولني يف هذه الشركات أب -
 ؛نمو للشركةالرابح و األاالسرتاتيجيات التسويقية املعتمدة لتحقيق األهداف املرجوة من 

 املسامهة يف إثراء ميدان البحث يف جمال التأمني واملمارسات املتعلقة بنشاطه. -

 البحث هجمن
يف مجيع جوانب  الوصفي ملنهجاب استعنيحيث  ،مناهج حبث متعددة مت اعتمادابلنظر لطبيعة املوضوع املعاجل، 

ابلتسويق  املرتبطة والتعريف بكافة املفاهيم البحث، من خالل مجع البياانت واملعلومات وتنظيمها بشكل تسلسلي
 .وتقييم مردوديتها اختيارها يفية، كبشبكات التوزيع املتعلقة املفاهيم لك كوكذل ،التأمني شركاتو 

ع بشكل اثنوي لدى مجاإلحصائي يف الدراسة ابملنهج  االستعانة تمتوكحتمية أملتها طبيعة املوضوع املعاجل 
حىت يسهل التحليل والوصول إىل ، داول وقياس تطورها من سنة ألخرىج تصنيفها يف، البياانت واملعلومات املختلفة

 اتشركلاب املتعلقة واملالية التقنية املعلومات معاجلة خالل من احلالة، دراسة أسلوب على االعتماد كما مت. تغريات دقيقة
وحساب خمتلف النسب الالزمة من أجل عملية تقييم املردودية على مستوى  وأشكال، جداول يف وحتليلها ،حمل الدراسة

 الشركات.هذه شبكات التوزيع يف 
 مصادر البحث

سيتم إعداد هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، ابالعتماد على عدة مصادر خمتلفة ومتنوعة ابللغتني العربية 
اليت نشرت يف اجملالت احمللية والدولية أو اليت  الدراسات واملقاالتاألحباث، ، املؤلفاتو الكتب واألجنبية، وتتمثل يف 

 عن ابخلصوص أثناء البحث اإلنرتنت شبكة على واقعاالستعانة ببعض امل إىل ضافةابإل ،نوقشت يف املؤمترات والندوات
التقارير السنوية الصادرة عن مديرية التأمينات والتقارير السنوية اخلاصة ابلشركات حمل بعض املعلومات والبياانت و 

 .ابملوضوعالقوانني ذات العالقة و  ،الدراسة
جمموعة من املديرايت اجلهوية التابعة لشركات أتمني على األضرار انشطة ابلسوق يف  ميدانية دراسة إجراءكما مت 

التقارير الداخلية هلا اليت حتتوي على املعطيات الالزمة و على هيكل شبكاهتا التوزيعية  االطالعاجلزائري، هبدف 
من أجل هلذه الشركات حمل الدراسة شخصية مع املدراء اجلهويني اجراء مقابالت الستكمال اجلزء التطبيقي، كما مت 

 مدى تطبيقه. االطالع علىفيه و  نظرهتم للموضوع واالستفادة من خربهتم معرفة

 حدود البحث
 لإلملام اجليد جبميع جوانب املوضوع، حددت الدراسة حدودا مكانية وزمانية كالتايل:
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  :التطبيق على النتائج مت احلصول على نتائج أكثر مصداقية تعكس الوضعية احلقيقية، من أجل احلدود الزمانية
  .5750سنة إىل غاية  5752سنة  منوذلك سنوات  9 خالل مدةيف شركات التأمني احملققة 
 إن اإلطار املكاين للدراسة هو جمموعة من شركات التأمني على األضرار الناشطة يف سوق : احلدود املكانية

كان جملال الدراسة التطبيقية   هذا االختيارللتطبيق عليها. مت اختيار مديرية جهوية من كل شركة قد التأمني اجلزائري، و 
تتمثل  أساسية تضمن صحة املعطيات من جهة وقابلية تطبيقها وتعميمها من جهة أخرى، نقاط أربعمنصبا على مراعاة 

 يف: 
)الشركة اجلزائرية للتأمينات،  شركات التأمني املختارة، من خالل املزج بني شركات أتمني عمومية بنيع يالتنو  -

صناديق أتمني تعاونية ) الصندوق الوطين للتعاون الفالحي(، وشركات أتمني خاصة  الشركة الوطنية للتأمني(،
 ؛)شركة سالمة للتأمينات، شركة ترست للتأمينات(

إال أن بعض  5559فبالرغم من رفع التخصص سنة  ن حيث اهتماماهتا وأهدافها،اختيار شركات خمتلفة م -
 ؛ الشركات وخاصة العمومية منها تركز على فرع معني دون غريه من الفروع التأمينية

 اختالف طابع التوزيع وكذا هيكل الشبكات املعتمدة يف كل منها؛ -
اليت تضم كون هذه املديرايت  املديرايت اجلهوية، دون غريها منسطيف اجلهوية لناحية  لمديرايتاختياران ل -

هلا تتوفر على النسيج الصناعي والسكاين الالزم لتحقيق مبدأ األعداد الكبرية، والية سطيف والوالايت اجملاورة 
فال يبقى إال املتغريات اليت سيتم التطرق هلا يف ابلتايل إلغاء تذبذب النتائج بسبب احتمالية حتقق األخطار، و 
    ، حجم الكوارث املتحققة، حجم املصاريف.وطبيعته لبحث أال وهي حجم اإلنتاجا

 الدراسات السابقة
 موضوع تناولت اليت كتل ابألخص ،قليلة جدا التأمني التوزيع يف شركات تناولت اليت راساتوالد املواضيع إن
متغريات  ا منبعض تناولت اليت الدراسات عضب وجدان نناأ إال منعدمة، تكون تكاد فهيشبكات التوزيع مردودية 

 ومن أمهها: دراستنا
توينار رمضان، حساين حسان، دراسة حتليلية لواقع توزيع اخلدمات التأمينية يف اجلزائر، مقال : الدراسة األوىل -

 .، املركز اجلامعي ميلة، اجلزائر5752جملة اقتصادايت املال واألعمال، العدد السادس، جوان  ،منشور
وكانت الدراسة حول توزيع اخلدمة التأمينية يف سوق التأمني اجلزائري، حيث تطرقت إىل خمتلف القنوات التوزيعية 

، وكذا اليت تعتمدها شركات التأمني اجلزائرية لتسويق منتجاهتا وتبيان أمهية كل منها واالختالفات اليت متيز عمل كل قناة
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، وقد توصلت الدراسة 5759-5772ات يف انتاج سوق التأمني خالل الفرتة االنتاج الذي سامهت به كل قناة من القنو 
إىل أن القنوات التوزيعية يف اجلزائر حمصورة يف الوكاالت املباشرة، الوسطاء وصريفة التأمني، وأن هذه القنوات منها ما 

 حيقق نتائج جد ضعيفة.
ية التسويقية لشركات التأمني اجلزائرية خالل موراد حطاب، أمهية شبكات التوزيع يف العمل: الدراسة الثانية -

، املركز 5750، جوان 55، مقال منشور، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد 5772/5752الفرتة 
 ، اجلزائر. اتمنغستاجلامعي 

، وشبكات التوزيع فيه من خالل التطرق إىل 5772/5752وقد تناولت الدراسة واقع قطاع التأمني خالل الفرتة 
، وقد توصلت 5757/5752بعض املفاهيم حول شبكات التوزيع يف قطاع التأمني وكذا تطورها يف اجلزائر خالل الفرتة 

الدراسة إىل أن شركات التأمني تويل اهتماما كبريا بشبكات التوزيع وأهنا تعتمد على نوعني من الشبكات لتوزيع منتجاهتا 
 باشرة.امللشبكات املباشرة والشبكات غري ا

فإن دراستنا ختتلف عن الدراسات السابقة، من حيث أهنا تتعمق يف جانب شبكات التوزيع من حيث وعليه 
وكذا طريقة تقييم هذه  .الشبكات ابلتفصيل ومميزات وخصائص كل نوع أنواع هذهو كيفية التصميم واالختيار و املفاهيم 

 ها يف حتقيق نتائج اجيابية للشركة من خالل استعمال معيار املردودية.الشبكات ومدى مسامهت

 هيكل البحث
 مت الدراسة هدف حتقيقو  السابقة والتساؤالت املطروحة اإلشكالية على إلجابةاو  البحث جوانب بكافة لإلملام

 :التطبيقي ابجلانب يتعلق آخر وفصل النظري اجلانب خيصان فصلني فصول، ثالثة إىل البحث هذا ميقست
: تناول اإلطار العام لشركات التأمني بصفة عامة وشركات التأمني على األضرار بصفة خاصة، وكذا الفصل األول

جانب التسويق يف هذه الشركات، انطالقا من التعريف ابلتسويق وتسويق اخلدمات وصوال إىل أهم مبادئ التسويق يف 
وكذا املزيج التسويقي يف هذا النوع  ،أمهيتهو  خصائصه، ابلتحديد من خالل التطرق ملفهومه على األضرار شركات التأمني
 من الشركات.

من  ،خص شبكات التوزيعوابأل يع يف شركات التأمني على األضرارعلى جانب التوز فيه ز يكمت الرت : الفصل الثاين
أمهية  تبيانكذا يف شركات التأمني على األضرار، و  هاأنواع، تصميمها وطرق اختيارهامراحل مفهومها، خالل التطرق إىل 

 وتقييمها من خالل معيار املردودية. هااختيار 



 ةــدمــــــقــــامل
 

 
 و

ملا جاء يف اجلزء النظري على جمموعة من شركات التأمني على األضرار الناشطة  اإسقاطتضمن : الفصل الثالث
تعكس وضعيتها يف السوق اجلزائري، يف حماولة لقياس وتقييم مردودية شبكاهتا التوزيعية ومقارنتها من أجل اخلروج بنتائج 

حمل  فرتةاللتأمني اجلزائري خالل سوق ا وضعية اإلشارة يف بداية هذا الفصل إىل تمت لكن قبل كل هذا ،احلقيقية
وسوق التأمني على  ككلسوق التأمني  حتقيق نتائج لمدى مسامهتها يف كذا و فيه شبكات التوزيع املعتمدة ، الدراسة

 .ابألخصاألضرار 
 صعوابت البحث

 قلة هي هذا البحث تواجولعل أهم الصعوابت اليت ، ال خيلو أي حبث من مواجهة بعض الصعوابت والعراقيل
صعوبة احلصول على املعطيات من أجل اجلانب التطبيقي،  البحث واجه كما ،إن مل نقل انعدامهااملتخصصة  املراجع

زايرة العديد من املقرات الرئيسية لشركات التأمني ابجلزائر العاصمة إال أن الرفض حبجة من احملاوالت املتكررة و بالرغم ف
فاجتهنا إىل تطبيق الدراسة التطبيقية على املديرايت اجلهوية التابعة لشركات  ،لدائمااملطلوبة كان اجلواب  لوماتسرية املع

وابألخص يف شركات التأمني اخلاصة، ولوال تدخل بعض الوساطات ملا متكنا من التأمني إال أننا واجهنا نفس املشكل 
 مجع املعلومات والبياانت اليت قمنا ابلتطبيق عليها.
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 :متهيد

يف إدارة املؤسسات اخلدمية، فاملفاهيم التسويقية اليت هلا  كبريةأصبح التسويق يف اآلونة األخرية وظيفة ذات أمهية  
 سلعة أية مثل مثلها اخلدمةف أثر فعال يف املؤسسات السلعية أصبحت مالئمة وبشكل متزايد يف املؤسسات اخلدمية،

مؤسسات. وشركات التأمني ال تعترب و  أفراد من مستعمليها إىل مقدميها من يسريها من وإىل التسويق إىل حتتاج أخرى
تلك املؤسسات، فهي حتتاج إىل معرفة وتفهم أسواقها وزابئنها وللبيئة اليت تعمل هبا لتتمكن من توجيه  عناستثناء 

 .املسطرة اهتا املتاحة لتحقيق أهدافهايامكان
يت متارسها شركات التأمني، ألن وجودها أصال يعتمد اعتمادا مباشرا وتعد وظيفة التسويق من الوظائف املهمة ال

هلم حسب قانون األعداد على بيع أكثر عدد ممكن من الواثئق وتوزيع األخطار على أكرب عدد من املؤمن  قدرهتاعلى 
 على حلفاظوا التغري ملقتضيات ستجابةاال التأمني شركات خالله من ستطاعتا حال بذلك كان التسويقالكبرية، 

على يف شركات التأمني  تسويقوال التسويق ماهية حول حملة قدميت هلذا سنحاول يف هذا الفصل .ستمرارهااو  بقائها
 :ايلتال الرتتيب وفق أساسية مباحث ثالث إىل تقسيمه متمن خالل وذلك  ،ابلتحديداألضرار 
 خالله املفهوم الشامل للتسويق والذي سنستعرض من  لتسويق وتسويق اخلدماتكمدخل ل ،املبحث األول

 ومراحل تطوره، جماالت تطبيقه، كما سنتطرق أيضا إىل انتقال التسويق إىل جمال اخلدمات.
 الوظائف الرئيسية فيها أنواعها،أهدافها وخصائصها،  ، التأمني شركات مفهوم إىلسنتطرق فيه  ،املبحث الثاين، 

 .قبلها من املقدمة التأمينية املنتجات تشكيلة عرض إىل ابإلضافة
 كمؤسسة خدمية، من خالل التطرق   التسويق يف شركات التأمني على األضرارسنستعرض فيه  ،املبحث الثالث

 ، وكذا املزيج التسويقي يف هذه الشركات.ىل تعريفه، أمهيته، خصائصه ودورهإ
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 مفاهيم حول التسويق وتسويق اخلدمات :ولاملبحث األ

آلونة األخرية بدراسة وتطبيق املبادئ واملفاهيم األساسية للتسويق يف معظم املؤسسات، كما لقد زاد االهتمام يف ا
التميز يف الكربى وغريها من الشركات األخرى هو العاملية أكدت الدراسات احلديثة أن سبب جناح العديد من الشركات 

 ال غىن عنه اليوم يف منظماتحلديثة أصبح استعمال التسويق، فتطور النشاط التسويقي واتساع جماالته واجتاهاته ا
ل. فعا تسويقي جهد يصاحبها مل ما حمدودة تكون اخلدمات وتقدمي السلع إنتاج على مؤسسة أي قدرةإذ أن  ،األعمال
تطبيقه، مع  جماالت خمتلف، أمهيته تطوره، مراحلو  التسويق مفهومأن نستعرض  هذا املبحثارأتينا من خالل وعليه 

 تسويق اخلدمات نظرا الرتباطه الوثيق ابملوضوع حمل الدراسة. الرتكيز على

 تعريف التسويق ومراحل تطوره املطلب األول:

 يف أساسا يكمن االختالف ذلك مرد ولعل التسويق، تعريف موحد يف حتديد والباحثون الكتاب اختلف لقد
خاصة  وفلسفية فكرية ن توجهاتع تعرب كانت يتال الزمنية الفرتة فضال عن النشاط، هلذا الشمولية أو النظرة اجلزئية

 تشكل حاضنة ملضامني التسويق وأهدافه. 

 تعريف التسويق  الفرع األول:

وفيما يلي من تلك التعاريف، وجهة النظر املراد إبرازها  اختلفت التعاريف اليت تناولت موضوع التسويق ابختالف
 اجملال: يف سنحاول إعطاء بعض التعاريف لبعض الكتاب واملختصني

 كوتلر  يعرف«Kotler» حاجات وتشبع تلىب طريقه عن الذي االجتماعيو  االقتصادي امليكانيزم" أبنه: التسويق 
  1".الغري عند قيمة هلا اليت األخرى األشياءأو اخلدمات و  املنتجاتمن خالل إنتاج وتبادل  اجلماعاتو  األفراد رغبات و

آلية ذات بعدين، بعد اقتصادي من خالل األرابح اليت يدرها على ممارسها  أبنهالتسويق  «Kotler» كوتلر اعترب 
وبعد اجتماعي من خالل مراعاة حاجيات ورغبات املستهلك، لكنه جتاهل أن النشاط التسويقي الذي يؤديه األفراد 

 واملؤسسات يتم يف ظل حميط يتسم ابحلركية والتغيري.
  وأهداف ةدراإ بني املتواصل التالقي يتم خالله من مهين ونشاط نظامية عملية: "أنه على التسويق عرفكما 
 2."بينهما ةكاملشرت  واملكاسب املنافع حيقق مبا املؤسسةو  العميل

                                                           
1- Philip Kotler, Bernard  Dubois, Delphine Manceau , Kevin Lane Keller , Marketing Management, Pearson Education, 12ème 

édition, 2006, p  6. 
2

 .18، ص 4002مصطفى محمود أبو بكر، مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  - 



 على األضرار مدخل إىل التسويق يف شركات التأمني                                               الفصل األول                        
 

 
4 

 ويعرف «Mc-Carthy »  املنتج من واخلدمات السلع تدفق توجه اليت املؤسسة أنشطة تنفيذ" :نهأ على التسويق 
 1."املؤسسة أهداف وحتقيق العمالء حاجات إلشباع يالصناع املشرتي أو النهائي املستهلك إىل

 مصطلح التسويق يعترب مقتضب تعريف وهو للسلع املادي ابلتوزيع مرتبط التسويق نإف التعريف هذا حسب
 .للتوزيع مرادف
 لإلدارة الربيطاين املعهد "British Institute of Marketing "النشاط أشكال من شكل" :أبنه التسويق حدد 

 وتنظيم الزابئن طلبات اكتشاف طريق عن العمالة وزايدة والتجارة اإلنتاج توسيع على يساعد الذي املبدع رياإلدا
 السلع ترويج إمكانيات مع اإلنتاج إمكانيات ربط على يعمل فالتسويق الطلبات، هذه إلشباع والدراسات البحوث

 من ميكن ما أكثر بيع نتيجة الربح، على ولللحص الضرورية العمليات وحجم وتوجه طبيعة حيدد كما واخلدمات
 2."النهائي للزبون املنتجات
 وتدفق انتقال  تعمل علىاألعمال اليت  أنشطةجمموعة  أداء "التسويق هو :فعرفته أما اجلمعية األمريكية للتسويق

 3".أو املستخدم السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك
 تعريف رمسي للتسويق، إال أنه تعرض للعديد من االنتقادات منها:ابلرغم من أن هذا التعريف يعد أول 

أنه يعطي انطباعا أبن النشاط التسويقي يبدأ من العملية اإلنتاجية، متجاهال بذلك دور التسويق يف حتليل  -
ت حاجات املستهلك ومن مث تلبيتها، توفري املعلومات الالزمة اليت تؤكد أن السلع واخلدمات تتوافق مع توقعا

 ؛املستهلك
  ؛أنه يتجاهل املؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح، واليت تقوم ابلعديد من األنشطة التسويقية -
 4أن هذا التعريف تضمن "أنشطة األعمال" لكنه مل حيدد هذه األنشطة. -

ج وتسعري وتروي وتنفيذتخطيط اخلاصة بعملية ال"التسويق هو  طورت هذه اجلمعية تعريفها أبن: 5891يف سنة 
 5السلع واخلدمات واألفكار خبلق التبادالت اليت تشبع أهداف األفراد واملؤسسات". 

لقي هذا التعريف قبوال واسعا بني الباحثني والدارسني ومديري التسويق، فبالرغم من إغفاله ملرحلتني مها: التحليل 
 :6والرقابة، لكنه يعترب مفيدا ألنه أظهر جمموعة من النقاط متثلت يف

 املتغريات التسويقية أو ما يعرف ابملزيج التسويقي وهي التوليفة اليت تقررها املنشأة للعناصر األربعة األساسية حيدد  -
                                                           
1- Philip Kotler, Sidney J.levy, Broadening The Concept of Marketing, journal of marketing, vol 33, january 1966, p 10. 

2
 .42 ص ،4004األردن،  ،عمان ،الثقافة دار ،الحديث التسويق أسس، منديل الجبار عبد -

3
  .82، ص 4002أسامة عبد الحليم مصطفى، دمحم العزازي، اإلدارة الحديثة للنشاط التسويقي، مكتبة الجامعة الحديثة، مصر،  - 
4

 .81، ص 8111خليل المساعد، التسويق في المفهوم الشامل، مطابع األرز، عمان، زكي  - 
5

 .81، ص 4004عبد السالم أبو قحف، التسويق مدخل تطبيقي، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،  - 
6

 .00، ص 4001عة األولى، ثامر البكري ، أحمد الرحومي، تسويق الخدمات المالية، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطب - 
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 ؛سرتاتيجية يؤدي تنفيذها إىل إشباع حاجات املستهلكا لتكوين
 اهلادفة أقر هذا التعريف أبنه يصلح تطبيق املفاهيم التسويقية على كافة أنواع املؤسسات اهلادفة للربح وغري -

 ؛للربح
التسويق ال ينحصر يف حدود السلع فقط، بل ميتد إىل اخلدمات واألفكار أيضا، أي يتضمن اجلانب امللموس  -

 ؛وغري امللموس يف املنتجات اليت يتعامل معها
 يؤكد على أن جوهر العملية التسويقية هو عملية "التبادل" واليت تليب أهداف األفراد واملؤسسات.  -

 عند مهنية صعوابت ويواجه جدال اجملاالت ثركأ يعترب مازال التسويق لنشاط الوظيفي الوصف أن دكمؤ  هو ما
 .اإلداري أو املايل النشاط أو الصيانة أو الشراء أو اإلنتاج بنشاط ابملقارنة توصيفه
 ستاتون يعرف كما « Stanton » دفهب ملتع اليت األنشطة جمموعة فيه تتفاعل متكامل نظام": أبنه التسويق 
  1".واملرتقبني احلاليني للمستهلكني واخلدمات السلع وتوزيع وترويج وتسعري ختطيط

  :2يلي ما أمهها من اجلوانب من العديد يف تتفق أبهنا القول ميكن ،السابقة لتعاريفل خالصة
 اليت لألشياء طوعي دلتبا لتحقيق إعدادها يتم اليت الربامج على والرقابة التنفيذو  والتخطيط التحليل هو التسويق -
 ؛تنظيمية أهداف حتقيق بغرض مستهدفة أسواق يف ومنفعة قيمة هلا
 السوق ورغبات حاجات على ءبنا بطرحه املنظمة تقوم الذي العرض تصميم على بريةك بدرجة التسويق يعتمد -

  . األسواق وخدمة والتحفيز اإلعالم ،التوزيعواالتصاالت و  للتسعري فعالة طرق استخدام على أو املستهدفة،

 مراحل تطور الفكر التسويقي  الفرع الثاين:
 الصورة إىل وصل حىت التسويق نشاط هبا مر اليت املختلفة املراحل إىل التسويق جتاه املفاهيم يف ختالفاال يرجع

 ي:التسويق الفكر اهب مر اليت املراحل خمتلف يلي فيما، و احلاضر الوقت يف املمارسنيو  الكتاب من الكثري عليها تفقا اليت
 (: مراحل تطور فلسفة التسويق1-1) الشكل رقم

 
 

1100 1190 1190 0000 
 .27 ص ، 2006 األردن، ،عمان العلمية، اليازوري دار معاصرة، ومفاهيم أسس التسويق البكري، ثامر :المصدر

                                                           
1 -William J. Stanton, Michael J.Etzel, Bruce J.Walker, Fundamentals of Marketing , Mc Graw-Hill Book Education, 9 th edition, 

1991, P6. 
2

 .48زكي خليل المساعد، مرجع سبق ذكره، ص  -

 التوجه البيعي                      التوجه التسويقي                 التوجه االجتماعي      التوجه اإلنتاجي              



 على األضرار مدخل إىل التسويق يف شركات التأمني                                               الفصل األول                        
 

 
6 

 مرحلة التوجه اإلنتاجي أوال:
ت عليها املنظمة، وفيها كانت مشكلة اإلنتاج حمور انشغال تعترب هذه املرحلة من أقدم الفلسفات اليت اعتمد

لذا كان الرتكيز يف هذه املرحلة  اإلدارة يف املؤسسة، ومل يكن تعريف اإلنتاج يواجه أي صعوبة ألن السوق مل تكن مشبعة.
ك املنتجات وكانت على اإلنتاج، أين جند املنتجون ركزوا على النوعية مث قاموا بعد ذلك يف البحث على املشرتين لتل

  1الفلسفة يف ذلك أن " املنتج اجليد يبيع نفسه"، وابلتايل برز يف هذا التوجه سيطرة العقلية اهلندسية على الفكر اإلداري.
إذن فاملفهوم الرئيسي هلذا التوجه يقوم على املنتج وليس حاجيات األفراد واألسواق أي أن املستهلكني حباجة 

 2.اتاملنتج هفعة اليت تعود عليهم من هذللمنتجات فقط وليس املن
 يف الشكل املوايل:وميكن إبراز هذا التوجه 

 التوجه اإلنتاجي :(0-1)الشكل رقم 

 التوزيع                                          
 

Source :Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, Marketing les concepts-clés, Edition d’organisation, paris, 1993, p 17. 

 :3زت هذه املرحلة مبا يليبذلك متي
الرتكيز على كمية اإلنتاج وتكلفته، فقد اتسمت هذه املرحلة مبا يعرف ب "أسواق البائع" يف العديد من  -

 ؛الصناعات ويعين ذلك أن الطلب على املنتجات يفوق العرض
مؤكد ينتج يباع، مادام الطلب على السلع واملنتجات أمر  مل يكن لنشاط البيع أية أمهية يف املؤسسة ألن كل ما -

 ؛وابلتايل مل يكن هناك حاجة لوسائل الرتويج
 ؛مل تتسم السوق أبهنا سوق منافسة شديدة، بل ميكن القول أبن املنافسة انعدمت -
 ترجيح مصلحة املشروع على ابقي املصاحل األخرى. -

دت إىل ختوف املستهلكني من حدوث مشكالت، فعمدوا إىل اليت أ 5898استمر هذا املفهوم إىل غاية أزمة 
خفض استهالكهم األمر الذي أدى إىل تراكم السلع وأصبح الطلب أقل من العرض وأصبحت مشكلة تصريف املنتجات 

 هي العائق األساسي أمام املؤسسة.
 

                                                           
1

 .48، ص 4001عمان، الطبعة األولى،  مع العربي للنشر والتوزيع،تبة المجتوفيق صبرة، مبادئ التسويق وفنونه التطبيقية، مكتسمر  -
2
 - Nathalie Van Laethem, Toute la Fonction Marketing, Dunod Edition, Paris, 2005, P 3. 

3
ازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، حميد طائي، بشير العالق، ايهاب علي القرم، محمود الصميدعي، مبادئ التسويق الحديث: مدخل شامل، دار الي - 

 .41، ص 4001

 املستهلك املؤسسة
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 بيعيمرحلة التوجه ال اثنيا:
 ،ئافشي ئاشي ابالخنفاض املشرتيني قبل من تجاتاملن على الطلب قوى بدأت أين 1930 عام مالحمه ظهرت

 املمتدة الفرتة وخالل املشرتين، إىل اهتمنتجا بيع بعملية قيامها أمهية قبل ذي من أكثر تدرك األعمال منظمات وأخذت
 ح،راباأل زايدة يف الرئيسية الوسيلة جبعلها املبيعات، اجتاه تفكريها وجهة املنظمات هذه أعادت 1950 و 1930 بني

 أكثر األعمال رجال وأصبح األسواق، مع للتعامل اهتنشاطا يف البيعي التوجه على تركز املرحلة هذه أصبحت وابلتايل
  1.والتوزيع واإلعالن الشخصي البيع يف تنحصر املهمة التسويقية األنشطة نأب إدراكا

 :هذا التوجهيوضح  الشكل املوايلو
 :التوجه البيعي(9-1)الشكل رقم 

 البيع                                          
 

Source: Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, op-cit, p 17. 

 مشكلة هي كما متاما ابملبيعات، التوجه لفلسفة الرئيسة املشكلة السوق ورغبات حاجات فهم يف النقص ويعترب
 خدمات أو سلع بشراء املستهلكني إقناع يف مشكلة ملبيعاتاب املوجهة الشركات جتد ما غالبا اإلنتاجي، التوجه فلسفة
 2.عليها تعتمد اليت البيعية واألنشطة القوى وجودة الكفاءة من الرغم على ابقتنائها، راغبني أو هلا، حباجة ليسوا
 تسويقيمرحلة التوجه ال اثلثا:

ث أصبح واضحا لدى منظمات األعمال يقوم هذا التوجه على إنتاج ما ميكن تسويقه وليس بيع ما مت إنتاجه، حي
يزت الفرق ما بني البيع والتسويق، وهكذا تقبلت املنظمات أن التسويق يقوم على أساس أن املستهلك هو سيد السوق.مت

يعرف املفهوم التسويقي على كما هذه املرحلة ابلسرعة يف ابتكار منتجات جديدة ملسايرة سرعة تغري أذواق املستهلكني،  
فتاح الذي حتمله املؤسسة لتحقيق أهدافها عرب فاعلية أكثر قياسا ابملنافسني يف تكامل أنشطتها التسويقية ابجتاه أنه: "امل

  .3حتديد إشباع احلاجات والرغبات لألسواق املستهدفة"
 ايل:ميكن جتسيد هذا التوجه يف الشكل الت

 
 

                                                           
1
 .99 ص ،ذكره سبق مرجع ،معاصرة ومفاهيم أسس التسويق ،البكري ثامر - 

2
 .42 ص ، 2008 ، اإلسكندرية ،الجامعية الدار ،معاصر مدخل :التسويق إدارة ،العظيم عبد دمحم - 

3
 -  Nathalie Van Laethem, op-cit, p 4. 

 املستهلك املؤسسة
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 :التوجه التسويقي(4-1)الشكل رقم 

 التسويق                                          
  

 حتليل احلاجات

Source: Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, op-cit, p 17. 

 :1تتلخص خصائص التوجه التسويقي يف
فاملنتجات جيب أن  املستهلك هو سيد املوقف وعلى املؤسسة أن تستخدم إمكانياهتا مبا حيقق رضاه، وبذلك -

 ؛تتوافق مع رغباته وحاجاته
 الرتكيز على التسويق وليس البيع، وذلك عن طريق حتديد حاجات ورغبات املستهلكني املستهدفني أوال؛ -
 السرعة يف ابتكار منتوجات جديدة ملسايرة سرعة تغري ألذواق املستهلكني؛ -
عرض السلع بشكل أفضل، أي االهتمام بتصميم وعرض املنتجات واخلدمات مبا يتناسب مع رغبات املستهلك  -
 ؛طريقة أفضل من املنافسنيوب
 ؛حتقيق نوع من التوازن بني مصلحة املؤسسة ومصلحة املستهلك -
وضع خطط شاملة لكل أنشطة املؤسسة حىت تتمكن من االستفادة من الفرص التسويقية اليت متكنها من خدمة  -

 الزبون أبكثر فعالية.
 التوجه االجتماعي للتسويق رابعا:

 مع تتعارض ال واليت املستهدف السوق ورغبات حاجات بتحديد الشركة يامق ضرورة على املفهوم هذا يركز
 أو تدعم اليت ابلطريقة كبرية بقيمة املستهلكني إمداد ذلك بعد عليها يكون مث ما، بطريقة للمجتمع العامة األهداف

 تبين كان إذا مبا علقيت تساؤل على املفهوم هذا وينطوي واحد، نآ يف تمعجملوا املستهلك من كل أهداف حتقيق حتسن
  حتقيق حماولة وبني القصري، األجل يف املستهلك حاجات إشباع بني تعارض وجود احتمال إىل سيؤدي التسويقي املفهوم
 2.الطويل األجل يف تمعجملا رفاهية

 :التايل النحو على عناصر ثالثة أهداف بتحقيق يهتم للتسويق االجتماعي التوجه نإف هلذا

                                                           
1

 على:  باإلعتماد - 

 .401، ص 1جزء العبد العليم دمحم عبود، وظائف المؤسسات، جامعية القاهرة للطبع، القاهرة،  -

 .85، ص 4001ربحي مصطفى عليان، أسس التسويق المعاصر، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  -
2

 .42-45ص ص  ،ذكره سبق مرجع العظيم، عبد دمحم - 

 املستهلك املؤسسة
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 ؛(اإلنسانية والرفاهية ادةالسع ) تمعاجمل 
 ؛(والرغبات احلاجات إشباع) املستهلك 
 (.والنمو البقاء، الربح ) الشركة 

  رئيسي بشكل تنصب اليت اإلدارية التوجهات ومنها االجتماعي للتسويق متعددة تعاريف وردت اخلصوص ذاهبو 
 والشكل  ومسؤوليتها، املنظمة أهداف حتقيق وحن مفتاح هو والذي الطويل، األمد على تمعجملا ورفاهية املستهلك رضا حنو

  التايل يوضح هذا التوجه:
 :التوجه االجتماعي(9-1)الشكل رقم 

 التسويق                                          
  

يف املدى الطويل اتيحتليل احلاج  

Source : Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, op-cit, p 17. 

 :1بكونه يتمثل االجتماعي التسويق نإف التعريف هذا رإطا ويف
 لنوعية األفراد إيصال يف واملسامهة للمستهلك واألمان السالمة حتقيق يف واملتمثلة بلوغها حنو املنظمة تسعى اليت الرسالة -

 إليها؛ يطمحون اليت احلياة
 ممكنة؛ منفعة أعلى حيقق ومبا مستهلكلل املنتجات أفضل لتقدمي املنظمة قبل من البحوث إجراء يف التوصل -
 املطلوبة؛ املنفعة حتقق ال اليت املنتجات مع التعامل جتنب -
 .لديه والرضا اإلشباع حالة حتقق اليت املنظمات مع تعامله واستمرارية املستهلك إدراك -

  يلخص خمتلف املراحل السابقة:وايلواجلدول امل
 

 

 

                                                           
1

 .15 ص ،ذكره سبق مرجع ،معاصرة ومفاهيم أسس التسويق ،البكري ثامر  - 

 املؤسسة
 اجملتمع 

 

  المستهلك
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 التسويقي مراحل تطور الفكر(:1-1اجلدول رقم )

 الفلسفة اهلدف الوسيلة الرتكيز املرحلة

صنع منتوجات ذات جودة  اإلنتاج التوجه اإلنتاجي
 عالية

 اصنع منتج جديد يشرتيه الناس؛- إنتاج أكرب قدر ممكن

 اربح يف كل وحدة نسبة معينة؛-

 أان أعرف أن الناس يبحثون عن اجلودة.-

املنتجات  البيعيالتوجه 
 احلالية

ية وإعالنية جهود بيع
 مكثفة

كلما زاد حجم 
 املبيعات كلما زاد رحبنا

 البائع املتميز حيل كل املشاكل؛-

 البائع يبيع كل ما ينتجه.-

احلاجات  التوجه التسويقي 
احلقيقية 

 للمستهلك

أن نربح من خالل  املزيج التسويقي املتكامل
 إشباع املستهلك

 إنتاج ما يريد املستهلك استهالكه؛-

 رغبات املشرتين. البحث يف-

التوجه 
 االجتماعي

حاجات 
املستهلك 

 واجملتمع

التسويق محالت 
 االجتماعي

الربح على املدى 
الطويل من خالل 

 خدمة اجملتمع

إنتاج ما ال يتعارض مع مصلحة بيئة -
 التسويق االجتماعية؛

 البحث يف رغبات ومشاكل اجملتمع.-

 .01، ص 4000ال، مكتبة األهرام، مصر، طلعت أسعد عبد المجيد، التسويق الفع المصدر:

 ابملؤسسة التسويقية األنشطة املطلب الثاين:

 إنتاجه، ميكن ما بيعب تمهت كانت ما فبعد ابملؤسسة التسويقية األنشطة تطورت التسويق فلسفة رتطو  من انطالقا
 املؤسسة أهداف لتحقق وهذا ية،وبيئ اجتماعية أبعاد لتسلك األنشطة هذه تطورت مث بيعه، ميكن ما إنتاج إىل حتولت

 للسوق دراسة وجود ذلك  استدعى املؤسسة، فيها تعيش اليت واملتغرية املعقدة للبيئة ونظرا سواء، حد على تمعجملوا
 .املناسب التسويقي املزيج اختيار ليتم التسويقية والبحوث

 أداء بغرض البعض بعضها على تعتمد اليتو  طةواملرتاب املتكاملة التسويقية األنشطة من جمموعة هو واملزيج التسويقي
 :هي أساسية عناصر أربع من املزيج هذا ويتكون هلا، املخطط النحو على التسويقية الوظيفية
 يشري.كما 1حاجة إبشباع تسمح بطريقة السوق يف يعرض أن ميكن ما كل أنه على املنتوج يعرف :املنتج  

  أو سلع من املرتقبني عمالئها إىل الربح إىل هتدف ال اليت تلك أو تصاديةقاال املؤسسات تقدمه ما إىل املنتج مصطلح
                                                           
1
 - Philip Kotler, Bernard Dubois, marketing mangement, paris, 8 

ème
 édition, 1994, p 139. 



 على األضرار مدخل إىل التسويق يف شركات التأمني                                               الفصل األول                        
 

 
11 

 1.لعمالئه مالئمة ثركاأل املنتجات يدرك أن الناجح التسويق رجل وعلى أفكار أو خدمات
 على احلصول سبيل يف الفرد يتحملها اليت واملعنوية املادية التضحية مقدار أنه على السعر يعرف :التسعري 

 التسعري لسياسةو .اخلدمة أو السلعة مثن بتحديد املؤسسة خالهلا من تقوم اليت العملية هو والتسعري .اخلدمة وأ السلعة
 بناء و سوقية حصة كسب عن البحث، ستمراريةواال البقاء، املردودية حتقيق، األرابح تعظيم بينها من أهداف عدة

 2 .وغريها املنافسة ، جماهبةحمببة صورة
 النشاطات من ديناميكي نشاط عن عبارة هو التوزيع إن" :للتسويق القانوين املعهد أدبيات تقول :التوزيع 

 3".املنتج أو املستهلك إىل انتاجها مصادر من واخلدمات السلع مليكة ابنتقال ختص اليت التسويقية واجلهود
 :الرتويج أن كما.4 للمستهلك الشرائي القرار على والتأثري واإلقناع ابإلخبار املتعلقة الوظيفةهو  الرتويج 
 اإلتصال عملية حتقيق إىل واهلادف التسويقي املزيج عناصر من غريه مع واملتفاعل األشكال املتعدد العنصر ذلك"هو

 أو أفراد من اجلمهور ورغبات حاجات إشباع على تعمل أفكار أو خدمات أو سلع من املؤسسات تقدمه مما النامجة
 5".قعاهتموتو  إمكاانهتم ووفق مؤسسات

 السوق دراسة: أوال
 فئة حتديد بغرض وحتليلها، السوق عن املعلومات جتميع إىل التسويق إدارة تاجحت التسويقية السياسات رسم قبل

 لديهم، املتاحة املعلومات ومصادر القرار ومراحل خصائصهم همأو  الشرائي سلوكهم على والتعرف املستهدفة، املستهلكني
 التنبؤ بوسعك كان أكثر املستهلك على تعرفت فكلما سلوكهم، يف املؤثرة واخلارجية لداخليةا العوامل مجيعكذا و 

 .بفعالية أمامك املتاحة الفرص هذه استغالل متكنت منو  لديه، الشراء وقرارات بتصرفاته
 عرضال أي للسوق، املكونة العوامل مجيع دراسة اهب يقصد بل فحسب املستهلك دراسة السوق دراسة عينت ال

 املؤسسة تضع هذا كل ضوء على م،هتوقدرا نيياملستقبل واملنافسني السوق يف املفروضة ألسعار، االبديلة السلع، املتوفر
 .وفعالية بكفاءة السوق هذا خلدمة املناسب التسويقي املزيج
 التسويق حبوث:اثنيا

 :بقوله «Lambin» عرفها وقد التسويق حبوث طريق عن يتم املؤسسة يفيد الذي ابلشكل املعلومة توفر إن
  مجع، جيب خبصوصها اليت املالئمة املتغريات ختياراو  املعلومات من حتياجاتاال تشخيص التسويق حبوث تتضمن"

                                                           
1- Marie Camille Debourg, Clavelin Joël, Perrier Olivier, Pratique du Marketing, Alger, 2004, 2

ème
 édition, p 98. 

2
 240 ص ،1988 القاهرة، القاهرة، جامعة مطبعة المعاصر، التسويق رحيم، هللا عبد دمحم - 
3

 .101 ص ، 2002 والتوزيع، عمان، للنشر المنهاج التسويق، دار الصميدعي، مبادئجاسم  محمود - 
4

 .020ص  ،2004مصر،   المصرية، الكتب دار التطبيق، و النظرية :التسويق العاصي، شريف أحمد شريف - 
5

 .243 ص ،1989 عمان، والتوزيع، للنشر المستقبل التسويق، دار مبادئ عبيدات، ابراهيم دمحم  - 
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 1".فيها وموثوق سليمة معلومات وحتليل تسجيل
 من التسويق، جلبر  واجلمهور والعمالء املستهلكني تربط اليت الوظيفة هي التسويق حبوث" :السيد إمساعيل وعرفها

 إىل التوصل يف أو التسويقية، املشكالت أو الفرص وتعريف حتديد يف ستخدامهاا ميكن معلومات من تقدمه ما خالل
 للعملية الفهم حتسني يف أو التسويقي النشاط أداء متابعة يف أو تقييمها، أو تعديلها أو التسويقية التصرفات بعض

 وتوصيل وحتليلها البياانت جتميع عملية وتدير املطلوبة املعلومات حتدد ذلك قيقحت سبيل يف وهي .وطبيعتها التسويقية
 2."ابملؤسسة القرار متخذي إىل تطبيقات من تعنيه وما النتائج،
 عن اإلحصاءات وحتليل وتسجيل جتميع يف العلمية الطريقة أبهنا: " التسويق حبوث للتسويق، األمريكية اجلمعية وعرفت
 3."واخلدمات السلع بتسويق قةاملتعل املشاكل

 املؤسسة إمداد هو منه اهلدف وموضوعي منظم منهج هي التسويق حبوث أن نستنتج التعاريف هذه خالل من
 اليت املفيدة املعلومات من مجلة تنتج البياانت وتفسري حتليل فبعد التسويقية، القرارات ختاذا يف للمساعدة ابملعلومات

 .التأكد عدم حالة من يقلل مما القرارات، اذاخت يف تساعد
 التسويقي النشاط إدارة :اثلثا

 إدارة تعريف وميكن، " Marketing Management"التسويقي النشاط إدارة املرتابطة العملية هذه على ويطلق
 فيذوتن وضع عملية هي حتديدا أكثر وبصفة تسويقية، وظيفة كل على والرقابة والتوجيه التخطيط عملية اهنأب النشاط

 التسويق مدير مسؤولية التسويقي النشاط إدارة عملية وتتضمن التسويقية، والربامج والسياسات واألهداف جياتيسرتاتاال
 اليومية التسويقية العمليات على واإلشراف التسويقية اخلطة لتنفيذ الالزمني األفراد واختبار والتنظيم املنتجات تنمية عن

 4.التسويقي األداء على والرقابة
 (البيع) التجارية الوظيفة:رابعا

 هلا التابعة الثانوية الوظائف ومجيع ابلبيع املتعلقة التجارية األنشطة تلك التسويق رجل مهام وأقدم أهم من إن
 :التالية اهلامة العناصر على ملتوتش

 للسلع؛ املادي التوزيع -
 البيع؛ بعد ما خدمات -
 .البائعني ومراقبة وتنشيط توجيه -

                                                           
1

 - Lambin Jean Jacques, La Recherche Marketing, Ediscience international, Paris, 3
ème

 tirage, 1994, p 4. 
2

 .482، ص 1999، مصر، إسماعيل السيد، مبادئ التسويق، المكتب الجامعي الحديث- 
3

 . 302 ص، 8118الطبعة الخامسة،  ،اإلسكندرية الحديث، العربي التسويق، المكتب الفتاح، عبد سعيد دمحم - 
4
 .29 -28 ص  ص ،مرجع سبق ذكره السيد، إسماعيل - 
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 أن البائع على جيب حبيث للمنتجات، جيد وختطيط تصميم إىل حتتاج وجه أكمل على التجارية لوظيفةاب وللقيام
 .هاديير  اليت ابلكمية عنها ويرضى يرغب اليت السلع للمستهلك يقدم

 التسويقية االتصاالت :خامسا
 واالتصاالت ة،مباشر  ريوغ ةمباشر  تصاالتا تكون وقد املؤسسة وإىل من املعلومات حلركة ديناميكية طريقة هي

 انتقاداته ومعرفة املستهلك من أكثر والتقرب وخصائصه ابملنتج للتعريف اهلادفة التسويقية اجلهود تلك هي التسويقية
 أهداف ثالث حتقيق إىل وتسعى والزبون، املؤسسة بني والوالء الثقة وتعزيز اخللل استدراك من ميكن االتصال فهذا وآراءه،
 :1عموما
 املعينة؛ السلعة مبزااي املستهلك وإقناع إبخبار البائع يهتم حيث البيع وظيفة من أساسيا جزء االتصاالت تعترب -
 إىل تصل أن إىل والتوزيع اإلنتاج التوريد، بعملية املتصلة املختلفة الوحدات بني الربط على االتصاالت تساعد -

 النهائي؛ املستهلك
 نواحي يف األداء تقييم يف تساعدها ومعلومات ببياانت ملؤسسةا إمداد على التسويقية االتصاالت تساعد -

 رغبات عن البيع رجل جيمعها اليت البياانت فمثال الضرورة، عند األوضاع لتصحيح القرارات واختاذ املختلفة، التسويق
  .اهنبشأ القرارات واختاذ السلعية السياسات تقيم يف اإلدارة تساعد سلوكه، و املستهلك
 :التايل شكلال يف التسويقي املسار صتلخي ميكن

                                                           
1
 .00نفس المرجع السابق، ص  - 
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 مسار األنشطة التسويقية(:6-1) مشكل رق
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, op-cit, p16. 
 قطاعات إىل وتقسيمه دقيقة دراسة السوق دراسة هو فعال لتسويق للوصول املؤسسة اهب تقوم خطوة أول إن

 مبا من هذه االحتياجات جزء لتغطية أهداف وضع هنا ومن املستهلك، هذا احتياجات ديدحت اثنية كمرحلة ستطيعتل
 االتصال من انطالقا ومتكامل، متميز يتسويق مزيج خالل من إال إليها الوصول تستطيع ال واليت ا،هتإمكانيا مع يتماشى

 مراعاة من البد نهأ غري والئه، إىل وصولوال متميزة خدمة املستهلك خدمة وابلتايل املنتج إىل والتسعري التوزيع مث
 وتسويقية إنتاجية دورة يف نهايحتس جلأ من والنتائج واخلدمات للسلع العام والتقييم املستهلك من املرتدة املعلومات

 1.أخرى
 جماالت تطبيق التسويق املطلب الثالث:

مث اتسع  وىل، وقد مسي ابلتسويق الضيقدرجة األملؤسسات اليت تستهدف الربح ابلوا ارتبط مفهوم التسويق ابلسلع
ابلتسويق  هذا اجملال ليشمل قطاع اخلدمات، كما عرب احلدود ليشمل العمليات اخلاصة ابلتبادل الدويل يف إطار ما يعرف

، لكن مع مطلع السبعينات ظهر التسويق يف مفهومه الشامل، إذ أصبح يطبق يف مجيع املؤسسات بصرف النظر 2الدويل
 ها ونوع إنتاجها أي أنه طبق يف املؤسسات اليت ال هتدف للربح وبذلك اتسع ميدان التسويق ليشمل خمتلف عن أهداف

                                                           
1
 - Sylvie Martin, Jean pierre Védrine, op-cit, p16. 

2
 .010، ص 8111الطبعة الثالثة،   ابراهيم عبيدات، مبادئ التسويق :مدخل سلوكي، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان،دمحم - 
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 ومن اجملاالت اليت يشملها التسويق:. 1ميادين احلياة السياسية واالجتماعية
 التسويق القطاعي أوال:

 لقطاع، كالتايل:يقصد به تكييف سياسة تسويقية خاصة تتناسب وختتلف ابختالف خصائص ونوع ا
 :بني : ومنيز يف هذا القطاعقطاع اإلنتاج املادي .1
 إىل املستهلكني النهائيني هو مجيع األنشطة اليت هتدف إىل إيصال املنتجات :التسويق االستهالكي. 
 ع واخلدمات ما بني املؤسسات هبدفهو مجيع األنشطة اليت يتم من خالهلا تبادل السل: التسويق الصناعي 

 2وخدمات أخرى. إنتاج سلع
إىل غاية  متيزه عن تسويق السلع امللموسة أي خصوصية: مل يكن ملفهوم تسويق اخلدمات قطاع اخلدمات .0

لصعوابت اليت واجهت نظرا لتسويق السلع املادية واخلدمات متشابه ، لكن  السائد أنفهوم امل فقد كان الستينات،
لذي كانت تلعبه اخلدمات يف احلياة املعاصرة من جهة أخرى، جعل العاملني يف قطاع اخلدمات من جهة، وتنامي الدور ا

ظهر بذلك تسويق اخلدمات والذي االجتاهات اليت عرفت توسعا كبريا، فالتفكري يف موضوع تسويق اخلدمات أحد أهم 
، التسويق يضم بدوره عدة أنواع منها التسويق السياحي، التسويق الفندقي، تسويق اخلدمات الصحية، التسويق البيئي

 3املصريف، تسويق اخلدمات التأمينية ،.....إخل.
 التسويق الدويل اثنيا:

يقصد به تسويق منتجات املؤسسات خارج حدود الدولة اليت تتواجد فيها، وجوهر االختالف بني التسويق احمللي 
 أوسع، وعلى هذا األساس ميكن والتسويق الدويل هو أن بيئة التسويق الدويل تكون أكثر اتساعا، ونطاق املنافسة يكون 

 تعريف التسويق الدويل أبنه :" أداء كافة األنشطة املرتبطة بتحديد حاجيات املستهلكني يف أكثر من سوق مستهدفة، 
 4والعمل على إشباعها إبنتاج وتوزيع السلع واخلدمات اليت تتناسب مع هذه احلاجيات".

إىل تعظيم املوارد وحتقيق أهداف املؤسسة من خالل جمموع "منهجية هتدف  :أبنه Charle Croué»»كما عرفه 
 5الفرص املتاحة يف األسواق العاملية".

 التسويق العمومي اثلثا:
 واإلدارات يف خمتلف كالوزارات، اجلماعات احمللية، : السلطات العمومية طرفنوع من التسويق يستعمل من ال هذا

                                                           
1

 .01، ص 8112زكي خليل المساعد، التسويق في المفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن،  - 
2
 -Olivier Badot, Bernard Cova, Des Marketing en Mouvement, vers un néo-marketing, Revue Francaise du marketing, 

Avril 2010, N° 231, p 18. 
3
- Philip Kotler, Bernard Dubois, op-cit, p 9. 

4
 .018دمحم ابراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  - 

5
 - Charles Croué, Marketing International, DeBoeck, Bruxelles, 2 

ème
 Edition, 1994, p 41. 
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ل اإلعالن عن ندوات فكرية أو معارض فنية أو مسابقات ترفيهية....، مثال يف امليدان الثقايف من خالاالختصاصات، 
 1أو امليدان الرايضي عن طريق ما يعرف ابلرعاية أو التمويل الرايضي.

 التسويق السياسي رابعا:
 عدد املؤيدين وتنظيم تعظيم تستهدف اليت األنشطة جمموعة أو النشاط أبنه: "ذلك السياسي التسويق عرف

 وسائل كافة ابستخدام اجلماهريي املادي الدعم ذلك يف مبا معينة أو فكرة برانمج أو معني، حلزب أو يسياس ملرشح
 2."ضرورية أخرى وسائل أي أو اجلماهريي االتصال

 السياسية املنظمة أو السياسي املرشح تسويق عن أنه: "عبارة على السياسي التسويق عرف آخر موضع ويف
وتكتيكات  اسرتاتيجيات وبرامج، إجراءات، أنشطة تتضمن أهنا حيث، ...الرائسية أو البلدية أو الربملانية لالنتخاابت

 3متعددة".
أصبح يستعمل من طرف األحزاب السياسية واألشخاص من أجل احلصول على ابلتايل هذا النوع من التسويق 

بني وحتديد الفئة املستهدفة اليت ميكن املراهنة مساندة براجمها االنتخابية ومرشحيها، إذ يقوم رجال السياسة بتجزئة املنتخ
 عليها يف كسب األصوات من خالل التخطيط اجليد للحمالت االنتخابية والفوائد اليت تعود على املواطنني من خالهلا.

 خامسا: التسويق االجتماعي
 ملشروعات قالتسوي جمرد من مداه يتسع االجتماعي التسويق مفهوم أن على  «Levy»و « «Kotlerيؤكد 
  رحبية الغري املؤسسات من وغريها اخلريية واجلمعيات فاجلامعات اتساعا، أكثر نطاقات إىل التجاري( )التسويق األعمال

 4.أيضا املادي الدعم بكسب االهتمام قدر بنفس واالجتماعي السياسي الدعم لكسب منظماهتم تسويق إىل حيتاجون
قبول أفكار و  استعمال أدوات التسويق من أجل الرتويج لقضااي اجتماعيةيقصد به ابلتايل فالتسويق االجتماعي 

معينة لدى فئة مستهدفة، أي إيصال فكرة معينة ألشخاص معينني بدافع اجتماعي حتقيقا للمصلحة العامة، ويستعمل 
خالل القيام  بغرض حتقيق أهدافها من ههذا النوع من التسويق من طرف اجلمعيات على اختالف أنواعها، وتلجأ إلي

بدراسة السوق ومعرفة الشرائح االجتماعية الواجب التوجه إليها وإعطائها األولوية يف تقدمي اخلدمات وذلك من خالل 
 5اسرتاتيجيات هتدف إىل التوعية، إقناع وإحداث استجابة يف الفئة املستهدفة.

                                                           
1
- Philip Kotler, Bernard Dubois, op-cit, p10. 

2
 .108 ،ص 2001 اإلسكندرية، الفنية، اإلشعاع مطابع العامة، والعالقات اإلعالن هندسة، قحف أبو السالم عبد - 
3
 .5  ، ص4000 عمان، للنشر والتوزيع، مناهجال دار واالستراتيجيات، المبادئ اإلعالمي: يوسف، التسويق عثمان ردينة الصميدعي، جاسم محمود - 
 الطبعة ،القاهرة للطباعة، اإليمان دار،  المجتمع مشاكل لحل فعالة  إتصالية جهود :اإلجتماعي والتسويق  اإلجتماعية المسؤولية فريدة، دمحم كريمان - 4

 .19 ص ،4005،األولى
5
-Philip Kotler, Bernard Dubois, op-cit, p10. 
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 املطلب الرابع: تسويق اخلدمات

 القطاع ذاهب فأكثر أكثر االهتمام استوجب مما االقتصاد يف كبرية انةمك حيتل اليوم اخلدمات قطاع أصبح لقد
 .والزبون اخلدمية املنظمات بني الوصل مهزة التسويق ابعتبار التسويقية الناحية من خاصة

، من خالل ابملوضوع حمل الدراسة ارأتينا التطرق إليه بشكل من التفصيل اخلدمات نظرا إلرتباط موضوع تسويقو 
   .املادية السلع تسويق عن اخلدمات تسويق خيتلف مدى أي وإىل ،وأهم خصائصها اخلدمة تعريف على ضوءال إلقاء

 وخصائصهاتعريف اخلدمة  الفرع األول:

 أوال: تعريف اخلدمة
 هذا تناولت اليت التعاريف ذلك على بناء وتعددت اخلدمة تعريف حتديد يف الكتاب نظر وجهات اختلفت

 .الفندقية واخلدمات العقارات إجيار مثل املادية السلع مع جزئي أو كامل بشكل ترتبط خدمات وجود بسبب اجلانب،
 تقدم اخلدمات من أخرى أنواع وهناك ،الصيانة مثل املباعة السلع تسويق لعملية مكملة أجزاء أخرى خدمات متثل بينما

 .والتأمني الصحية اخلدمات مثلما  بسلعة ارتباطها تتطلب ال مباشرة
 أو للبيع تقدم إشباع نواحي أو وفوائد أنشطةأهنا «: أساس على اخلدمة األمريكية التسويق مجعية عرفتيث ح

 1.«السلع لبيع مصاحبة تكون
 : التالية األجزاء إىل التعريف هذا تقسيم وميكن

 ؛اخل...احملاماة التأمني، كخدمات ابلسلع ارتباطها دون للبيع تعرض ملموسة غري منافع -
 ؛العقار كإجيار امللموسة السلع استخدام تتطلب واليت ملموسة ريغ أنشطة -
 .الصيانة خدمات ترافقها سيارة كشراء السلع مع مرافقة تشرتى خدمات -

 ينتج دون أن من آخر طرف إىل طرف يقدمه ملموس غري أداء أو عمل أي " هنا:أب« Kotler»كوتلر عرفها   كما
 2".ما شيء ملكية ذلك عن

 بشري أو كنتيجة ألعمال جهد "منتج غري ملموس حيقق منفعة مباشرة للمستهلك   أبهنا: «Skinner» ويعرفها
 3ميكانيكي لألفراد أو األشياء".

  فقاتو  أشياء ينتظر الزبون جتعل اليت العروض من جمموعة" فقد عرف اخلدمة أبهنا: «Jaques Horistaz»أما 
                                                           

1
 .269 منديل، مرجع سبق ذكره، ص لجبارا عبد - 
2

 .207 ص ،2002 األولى،  الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ودار العلمية الدار التسويق، مبادئ، المؤذن صالح دمحم - 
3

 .265 ص ، 8112عمرو خير الدين، التسويق المفاهيم واالستراتيجيات، مكتبة عين الشمس، القاهرة،  - 
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  1.والشهرة االستعمال لثمن،ا حيث من بسيطة خدمة أو منتوج تقدمي حول توقعاته
 أنواع بني فيما لالختالف نظرا ذلك للخدمة، دقيق تعريف إىل الوصول الصعب من أبنه «Lovelock»يعتربو 
 حيصل اليت اخلدمة تبدو أن وميكن واملختلفة املتنوعة األنشطة من كبري عدد اخلدمات مفهوم حتت ينطوي قد، فاخلدمات

 طبيب زايرة طائرة، منت على سفر يف املصرف، يف نقود ادخار أو فندق، يف لغرفة راستئجا شكل يف املستهلك عليها
 التنظيف حمالت يف املالبس تنظيف سينمائي، فيلم مشاهدة قدم، كرة مباراة مشاهدة للسيارة، صيانة احلالقة، للمعاينة،

 زمنية جتربة: "أهنا على هافيعترب  ،اخلدمة مفهوم جيدة بطريقة ليلخص املوايل التعريف يقرتحو  .اخل ..احملامي استشارة أو
 2."تقنية أو مادية جتهيزات مع أو املؤسسة عمال مع وتفاعله احتكاكه جراء من الزبون طرف من معاشه

 أحسن على اخلدمة وإدارة فهم من ميكن قد آخر تعريفا 5881 سنة يف «Kotler» قرتحا «Dubois» مبعيةو 
  أي على سفري الو  ملموس غري أساسا كوني املبادلة، حمل أداء أو نشاط" : اخلدمة كون يف التعريف هذا ويتمثل ،هوج
 3".تصاحبها ال أو ملموسة لسلعة مصاحبة تكون أن ميكن ،للملكية نقل

من خالل التعاريف السابقة نستخلص التعريف التايل:" اخلدمات تتضمن كل األنشطة االقتصادية اليت خمرجاهتا 
وهي بشكل أساسي غري ، وهي بشكل عام تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة ليست منتجات مادية،

 ملموسة وال يرتتب عليها نقل ملكية أي شيء".

 اثنيا: خصائص اخلدمة
 تكمن أهم اخلصائص املميزة للخدمات بصفة عامة فيما يلي: 

ن مهمة مقدم إقبل شراءها، لذلك ف: يعين أنه ال ميكن رؤية اخلدمة أو تذوقها أو اإلحساس هبا ملموسةالال .1
  4.اخلدمة هي جعلها ملموسة بطريقة أو أبخرى

)أي تزامن  : ويعين ارتباط اخلدمة مبقدمها وعدم القدرة على فصلهافصل اخلدمة عن مقدمهاقابلية عدم  .0
نتاج والتسويق وهذا خبالف ما عليه املنتجات امللموسة، حيث تندرج يف مراحل اإل ،اإلنتاج والتقدمي واالستفادة(
 واالستهالك بعد عملية البيع.

: هناك صعوبة يف ضبط نوعية اخلدمة أو وضع معايري ملستواها، فهي ختتلف مثال من طبيب إىل تنوع اخلدمة .9
  5.خرطبيب، بل ختتلف حىت ابلنسبة للطبيب الواحد من وقت آل

                                                           
1

 -  Jaques Horistaz, La Qualité de Service à la Coquète Du Client, paris, Inter édition, 1990, p 22. 
2
 - Christopher  Lovelock, Classifying Services To Gain Strategy Marketing Insight, Journal of Marketing, Chicago, 

1983, p p11-12. 
3
 - Philip Kotler, Bernard Dubois, Marketing Management, éditions Publi-Union, Paris, 9

ème
 édition, 1997, p 454. 

4
 .21ص  ، مرجع سبق ذكرهتسويق الخدمات المالية ،حمد الرحوميأ ،ثامر البكري- 
5

 .42ص  ، 4008الطبعة األولى،  عمان، والتوزيع، للنشر مؤسسة الوراق تطبيقي، منهج :المتخصصة الخدمات تسويق في دراسات نبعة، أبو العزيز عبد -
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ر، فهو ال يتذبذب بني فصول يتميز الطلب على بعض اخلدمات ابلتذبذب وعدم االستقرا :تذبذب الطلب .4
  1.من ساعة ألخرى يف اليوم الواحدحىت السنة فحسب بل يتذبذب أيضا من يوم ألخر، بل 

 يقدممن املستحيل إنتاج اخلدمة مقدما وختزينها حلني طلب العميل، فاملوظف ال ميكن صنع اخلدمة مقدما:  .9
، ويف نفس اللحظات يتم إعداد اخلدمة مبا جتهيزهايف  ويف حلظات قليلة يبدأ اخلدمة مبجرد أن يظهر العميل أمامه،

 2.يتناسب مع طلب العميل
وذلك ألن املستهلك  إن عدم انتقال امللكية متثل صفة واضحة متيز يف اإلنتاج السلعي واإلنتاج اخلدمي، امللكية: .6

 مال أو االستئجار للشيء، بينما فالدفع يكون هبدف االستع له فقط احلق ابستعمال اخلدمة لفرتة معينة دون أن ميتلكها،

 فاملستهلك له حق التصرف هبا. يف حالة شراء السلعة،
العديد من اخلدمات ذات طبيعة هالمية غري قابلة للتخزين فكلما زادت درجة الالملموسة للخدمة  اهلالمية: .7

ائية كثريا، فاخلدمات ذات الطبيعة اخنفضت فرصة ختزينها، مبعىن آخر إن درجة عدم امللموسية تزيد أو ترتفع من درجة الفن
  3.ها على شكل خمزونظالفنائية ال ميكن حف

 الفرع الثاين: أسباب أتخر تطبيق املفاهيم التسويقية بقطاع اخلدمات

فكرة تسويق خدماهتا، بل حىت وقت قريب أظهرت العديد من  يةؤسسات اخلدماتاملجتاهلت لسنوات طويلة 
وقد أرجع البعض أتخر تطبيق املفاهيم  ،أقل توجها ابلتسويق من املؤسسات اإلنتاجية الدراسات أن املؤسسات اخلدمية

 التسويقية يف قطاع اخلدمات لألسباب التالية:
 عدم أتييد رجال اإلدارة العليا للمفاهيم التسويقيةأوال: 

دارة العليا والوسطى أبن إن أحد املعوقات األساسية يف نشر الثقافة التسويقية داخل أي شركة هي عدم اقتناع اإل
 اخلدمات ميكن تسويقها وأن املفاهيم التسويقية ميكن تطبيقها بنجاح داخل الشركات اخلدماتية.

 ت كافية لتوضيح املفاهيم التسويقية يف جمال اخلدماتكتاابعدم وجود  اثنيا: 
عظمها تركز على تعريف مبراجعة الكتاابت اليت أشارت إىل تسويق اخلدمات منذ بداية السبعينات جند أن م

اخلدمات وتصنيفها وأمهيتها، مث بدأت بعد ذلك الكتاابت تركز على االختالف بني السلع واخلدمات ومدى إمكانية 
تطبيق املفاهيم التسويقية واملطبقة بنجاح على السلع املادية على جمال اخلدمات، وحىت وقت قريب اندرا ما جند كتاابت 

                                                           
1

 .24ص  ،4001حميد الطائي، تسويق الخدمات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  -
2

 .84ص ، 1999 األولى، مصر، الطبعة والنشر، للطباعة البيان المصرفية، الخدمات تسويقعوض بدير الحداد،  - 
3

 .42ص ،4002، الطبعة الثانية، األردن للنشر، دار وائل ،اتتسويق الخدم ، هاني حامد الضمور- 
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قية ملؤسسات اخلدمات وهلذا اعتقد الكثري من املديرين أن مؤسساهتم اخلدمية ال حتتاج إىل تشري إىل املشاكل التسوي
 تسويق.
 عدم االتفاق على تعريف موحد للخدمةاثلثا: 

يكون هناك اتفاق نسيب على تعريف موحد للنشاط، يف تفهم النشاط بصفة عامة أن  ءمن املسلم به أن نقطة البد
سليم سيضع احلدود اليت يسري عليها املديرين يف ممارسة هذا النشاط. وابستعراض حيث أن تعريف النشاط بشكل 

 دراسات الكتاب يف هذا اجملال جند أهنا ركزت على ثالث مداخل أساسية على النحو التايل:
: يوضح هذا التعريف طبيعة نشاط اخلدمات دون التعرف على اخلصائص املكونة مدخل التعريف التوضيحي .1

 متيزها عن ابقي العروض التسويقية، فتعرف اخلدمة على سبيل املثال أبهنا: "األنشطة واملنافع واإلشباع الذي  هلا، واليت
 يقدم للبيع أو يكون مصاحبا لبيع سلعة مادية".

...اخل دون أن يكون منصبا على تعريف يالحظ أن هذا التعريف ميكن أن يطبق على تسويق األفكار واألنشطة.
 اخلدمة ذاهتا.

التعريف على من خالل احتواء هذا : يركز على توضيح خصائص اخلدمة وذلك مدخل التعريف ابخلصائص .0
يف تعريفه للخدمة على أهنا: "أي فعل أو أداء  «Kotler»اخلدمة واختالفها عن السلع املادية، وقد ذكر كوتلر طبيعة 

رتبط أوال عنه أي ملكية لشيء وقد ي وال ينتجيقدمه طرف إىل طرف آخر على أن يكون ابلضرورة غري ملموس 
 1".يةابستخدام سلعة ماد

، إال أنه يالحظ أن هذا التعريف يتضمن خاصيتني أساسيتني للخدمة ومها عدم ملموسة اخلدمة وعدم ملكيتها
 توجد العديد من اخلصائص األخرى اليت مت جتاهلها.

ن خدمات، ويتم تقدميها إىل العمالء سواء : يتم وضع قائمة األنشطة اليت تعرب عمدخل التعريف ابلقائمة .9
 هنائيني أو غري هنائيني، وقد قدم ستانتون قائمة هبذه اخلدمات على النحو التايل:

 خدمات النقل؛ -
 خدمات عالجية؛ -
 خدمات مالية؛ -
 خدمات استشارية؛ -
 إصالح السيارات؛ -

                                                           
1

 .028-344، ص ص 4004دمحم فريد الصحن، قراءات في التسويق، الدار الجامعية اإلسكندرية ، القاهرة،  -
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 خدمات الكي والغسيل؛ -
 خدمات األمن. -

ن قد خترج بعض األنشطة عن نطاق اخلدمات، كما قد تتولد أنشطة جديدة العيب يف هذا التعريف أنه مبرور الزم
 ينبغي إضافتها إىل القائمة، وابلتايل هذه القائمة ال تكون دائمة يف مجيع األحوال. 

 اخللط بني املفاهيم التسويقية فيما يتعلق بقطاع اخلدماترابعا: 
كمتغري ، فالبعض ينظر إليها  ىل مفهوم  اخلدمة نفسهيالحظ يف كتاابت التسويق أن هناك اختالفات يف النظر إ

، بينما يعتربها البعض كسالح تنافسي ومتغري من متغريات املزيج ف تسويقيتسويقي والبعض اآلخر يعتربوهنا هد
 التسويقي للسلعة والذي يستخدم لتدعيم املركز التنافسي للسلعة يف السوق، ومن الناحية األخرى فإن نشاط املطاعم مثال

يعتربه البعض من األنشطة اخلدمية بينما يعتربه البعض اآلخر جزء من قنوات توزيع املواد الغذائية وكبديل حملالت 
 1التجزئة.

  خامة املشاكل التسويقية بقطاع اخلدماتخامسا: ض
ات طبيعة غري تعترب املشاكل التسويقية للخدمات أكثر تعقيدا عن مثيالهتا يف قطاع السلع املادية، نظرا لكوهنا ذ

ملموسة مما يصعب الوصول إىل ثقة العميل وإقناعه بقرار الشراء، ولألسف فإن الكتاابت التسويقية مل تعط االهتمام 
الكايف للمشاكل اليت يواجهها رجال تسويق اخلدمات، وكان االهتمام مركزا ومنصبا على دراسة مشاكل تسويق السلع 

 طبق املفاهيم واألساليب التسويقية.املادية يف الشركات الصناعية اليت ت
يظهر أن هناك تناقض بني نتائج هذه الدراسات وطبيعة اخلدمات حيث يستلزم تقدمي اخلدمة ضرورة االحتكاك 

 املباشر والتفاعل بني مقدم اخلدمة والعميل ذاته، وهو ما جيب على الشركات اخلدمية أن تتفهمه وتطبقه يف مفاهيمها 
  2التسويقية احلديثة.

 مراحل تطور التسويق بقطاع اخلدمات الفرع الثالث:

من املسامهات يف حقل تسويق اخلدمات كفرع متميز من فروع  اشهد منتصف السبعينات من القرن املاضي عدد
 ويعود االهتمام الكبري بدراسة حقل تسويق اخلدمات إىل:، التسويق
   ؛لقطاع السلعيأن قطاع اخلدمات يعد من القطاعات املرحبة قياسا إىل ا -
 قطاع اخلدمات. عأن فرص النمو يف القطاع اخلدمي أوسع منه يف اجملال السلعي، لتنو  -

                                                           
1

 .022-025نفس المرجع، ص ص  - 
2

 .021-022نفس المرجع، ص ص - 



 على األضرار مدخل إىل التسويق يف شركات التأمني                                               الفصل األول                        
 

 
22 

كوتلر       عموما تطورت النظرة إىل التسويق يف جمال اخلدمات خبطوات دقيقة بسبب تعقد اخلدمة، وقد خلص  
«Kotler» س مراحل:أن النظرة إىل التسويق يف هذا النوع من القطاعات مرت عرب مخ 

 وبدأ بتطبيق  كانت النظرة إىل التسويق ابعتباره "اإلعالن، تنشيط املبيعات والدعاية والنشر" :املرحلة األوىل
 بعض األدوات التسويقية يف بعض املؤسسات املالية كإعداد ميزانيات لإلعالن وترويج املبيعات جلذب العمالء.

 ن اإلعالن والرتويج إىل مفهوم أوسع فأصبحت تستهدف معرفة حتولت النظرة إىل التسويق م :املرحلة الثانية
السبيل إىل إدخال السرور على العمالء وإضفاء جو من الصداقة والبهجة داخل العمل بني العاملني والعمالء هبدف 

 جذهبم واحملافظة عليهم أي لضمان استمرارية تعاملهم مع املؤسسة.
 أنه "ابتكار" حيث بدأت املؤسسات اخلدمية وأمهها البنوك البحث عن  أصبح ينظر إىل التسويق :املرحلة الثالثة 

أساليب وقواعد جديدة وأنواع حديثة يف اخلدمات املصرفية اليت تواجه التغري والتعدد والتنويع يف احتياجات العمالء 
 وبدأ العمل على تنويع اخلدمات.

 دة جبانب اإلعالن والتعامل اجليد مع العمالء بدأت التسابق حنو أساليب وأسس أخرى جدي :املرحلة الرابعة
واالبتكار هبدف حتقق درجة عالية من التميز، وجيب البحث واختيار الفرص وتقدميها جيدا لكي يصبح هلا مركزا جيدا 
ومتميزا يف األسواق وبدأ التفكري ليس فقط يف إعطاء صورة حسنة يف ذهن العميل بل زرع شعار معني للمؤسسة 

 يث يكون من الصعب نسيانه.اخلدمية حب
 التسويق هو التحليل والتخطيط والرقابة والبدء يف تنظيم لتحليل السوق، حيث أن اإلعالن املرحلة اخلامسة :
بتسامة أو االبتكار كلها أساليب مل تعد كافية لضمان البقاء واالستمرار أو حتقيق التميز ومت التوجه للتخطيط وحتليل واال

 .دراسة السوق،....إخل
 إن تبين النظرة الواردة يف املرحلة اخلامسة ال تلغي ما جاء يف املراحل األربعة  :التكامل بني املراحل اخلمس

األوىل بل تعين املزيد من االهتمام والعمق يف ممارسة األنشطة التسويقية يف جمال صناعة اخلدمات والوصول إىل مرحلة 
ة االهتمام ابملعلومات التسويقية املطلوب توفرها كما نوعا أمام القائمني حتليل وختطيط ودراسة السوق، وهذا يعين زايد

 1مبمارسة الوظائف التسويقية وغريها داخل مؤسسات اخلدمات.
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 .81-82، ص ص 4008، اإلسكندرية، الفنية  اإلشعاع طابع، التسويق وجهة نظر معاصرة، معبد السالم أبو قحف- 
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 : املزيج التسويقي اخلدميرابعالفرع ال

 امليدان هذا يف سرتاتيجيةا أي تؤلف اليت العناصر أهم وأحد التسويقية العملية قلب اخلدمي التسويقي املزيج أصبح
 من عنصر كل ودور األمهية تلك ليبني عنصرال هذا جاء وبذلك ،خالله من تتم اأبسواقه املؤسسات عالقة وأن السيما
 .التسويقية العملية إجناح يف اخلدمي التسويقي املزيج عناصر
 اخلدمة أوال:

 أن إما اخلدمات فجميع ملقصودا ستخدامهاا على عتماداا اخلدمات تصنيف ميكن امللموسة، السلع مثل مثلها
 الصناعي و يكستهال اال القطاعني الك يستخدمها اليت اخلدمات وحىت صناعية، خدمات أو يةكستهال ا خدمات تكون
 قطاع لكل منفصلة تسويقية سياسات على حتافظ ما غالبا اخلدمات فمؤسسة الكهرابء، وخدمات والغاز اهلاتف، :مثل
 .زابئنها من

 دمةتسعري اخل اثنيا:
  مسوق أيخذ أن جيب التسعري سرتاتيجيةا صياغة فعند املؤسسات، من لكثري بريةك مشكلة اخلدمات تسعري يعترب

 املنافسة أن يالحظو  املنافسني وأتثري اإلدارية التكاليف التسويق، اإلنتاج، اخلدمة، على الطلب عتباراال بعني اخلدمة
 .حمدودة تعترب اخلدمات سوق يف السعرية

 اللياقة برامج السيارة، صليحت :مثل اخلاصة اخلدمات من لكثري هاما جزءا تشكل فهي التفاوضية األسعار أما
 هناك.و 1ةواحلماي األمن وخدمات التأمني املعدات، أتجري التسويق، حبوث والطبية، واملالية القانونية ستثماراتاال الصحية،

 :هي اخلدمات تسعري تيجيةسرتاال التعرض عند هتاامراع الواجب النقاط من عدد
 ؛التكاليف بنود من بند أهم العمالة متثل أساسية بصورة البشري العنصر على اخلدمات معظم عتمادال نظرا -
 اخلدماتك  نفسها اخلدمات مبؤسسة يتواجد أن دون اخلدمة على العميل حيصل أن األحوال بعض يف ميكن -

 ليس و "الزمن" عنصر على بناء السعر وضع يتم عندئذ ،تلفةاملخ الالسلكية تصالاال وسائل خالل من التعليمية
 ؛"املسافة"

 اخلدمات فهناك طبيعتها، مع اخلدمات تسعري يتناسب أن جيب اخلدمات، بعض على الطلب حلساسية نظرا  -
 2(.التأمني)ك التعاقدية اخلدمات عن فضال ،(السياحة)ك الروتينية غري اخلدمات هناكو  ،الروتينية
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 توزيعال اثلثا:
  يف السبب ويعود السلع توزيع يف املستخدمة تلك عن ومباشرة بساطة ثركأ أبهنا للخدمات التوزيع قنوات تتصف

 املخزون ومراقبة النقل التخزين، :مثل أبمور هتماماا أقل اخلدمات مسوق فإن وهلذا اخلدمات ملموسية عدم إىل ذلك
 ال وغالبا ومستخدميها اخلدمة مقدم بني العالقة ستمرارا لضرورة هو اآلخر والسبب أقصر، قنوات يستخدم فإنه وابلتايل
 اتكوشر  البنوك،ك :اخلدمة مستوى عن راضون أهنم طاملا معها يتعاملون اليت املؤسسات اخلدمة من املستفيدون يستبدل
 1.وغريهم التأمني
 الرتويج رابعا:

 يف العمل واضحة مكانة يتبوأ أنه كما مؤسسة ألي التسويقي املزيج يف األساسية العناصر أحد الرتويج يعترب
 القيام يف واضحة املشكلة تبدو حيث للسلع ابلنسبة احلال عليه هو عما تعقيدا أكثر هو األمر أن من ابلرغم اخلدمي

  غري شيء عن الرتويج أي ابلالملموسية املتعلقة تلك خاصة املعروفة وخصوصيتها طبيعتها بسبب اخلدمات ترويج مبهام
 .ملموس وغري مرئي

 السوقي اهلدف مع لالتصال تستخدم اليت التسويقية النشاطات "جمموعة أبنه: اخلدمي الرتويج Skinner»» عرف
 2املؤسسة". مع التعامل ودرجة طبيعة على تنعكس اليت الفعل ردود ومالحظة املطلوب

 املزااي عن ابملعلومات إبمداد العمالء قةاملتعل لتسويقيةا هوداجل جمموعة" ه:أن على اخلدمي الرتويج يعرف كما
 اخلدمات من غريها عن مهتاحتياجا إشباع على ة هذه اخلدمةبقدر  وإقناعهم هتمامهم هباا وإاثرة اهتوخبدما اهب اخلاصة

 3."املستقبل يف بشراء هذه اخلدمة أو االستمرار ابستخدامها قرار اختاذ علىهبدف حث العمالء   وذلك املنافسة،
  مجهور على التأثري يستهدف إقناعي اتصال عملية على ينطوي الذي التسويقي النشاط: "أنه على أيضا ويعرف

 4".املؤسسة قبل من فيه املرغوب االجتاه يف اجلمهور ذلك أفراد من سلوكية استجاابت استمالة بقصد املؤسسة
 عناصر من مهما عنصرا بوصفه الرتويج ديهيؤ  الذي للدور وتوضيحا مشوال أكثر األخريين التعريفني هذين أن ويبدو

 تقدمها اليت واخلدمات املؤسسة حنو إجيايب اجتاه لتكوين العمالء على للتأثري يهدف فهو للمؤسسة، التسويقي املزيج
 .مستقبال ذلك يف االستمرار أو املؤسسة خدمات شراء يف البدء االجتاه ذلك نتيجة لتكون

  لتحقيق والعميل املؤسسة بني متبادلة اتصالية عملية إال احلقيقة يف هو ما رتويجال أن إىل خنلص سبق ما على بناء
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  زايدة يف فمصلحتها املؤسسة أما وحيتاجها فيها يرغب اليت اخلدمات تلقي يف تكمن مصلحته فالعميل الطرفني، مصاحل
 .ذلك يف واالستمرار اهتخبدما التعامل أحجام

 اخلدمي التسويق جمزي يف املستحدثة العناصر خامسا:
 التسويقي املزيج مع للسلع التسويقي املزيج تشابه مدى حول والكتاب الباحثني من الكثري لدى اآلراء تعددت

 مكوانت أربعة وجود على يتفق أكثرهم أن من فبالرغم املزيج منها يتكون اليت األساسية العناصر حيث من للخدمات
 اخلدمي القطاع يف التنفيذ طبيعة أن يبني الواقع أن إال ،«Skiner»و  « «Kotlerيؤكده مثلما التسويقي للمزيج أساسية
 العناصر هذه، و هناك املقدمة اخلدمات طبيعة لتالءم التسويقي املزيج وعناصر أنشطة وتطوير توسيع ضرورة تتطلب

  :يف تتمثل اإلضافية
 األفراد / البشري العنصر (People)؛ 
 املادي الدعم أو التسهيالت (Physical Evidence)؛ 
 العمليات .(Process) 

 ذلك قبل ولكن اخلدمي، التسويق يف املستحدثة العناصر هذه تلعبه الذي الدور حتليل سنحاول ذلك ضوء وعلى
 .االجتاه هذا رواد اعتمدها اليت املربرات أبرز على الضوء تسليط أوال بنا جيدر

 تكييف بضرورة ينادي ابرز اجتاه هناك أبن وأشران بقس كما :ابخلدمات خاص تسويقي ملزيج الدعوة أسباب .1
 يف أسباب لعدة ضرورية هذه التكييف عملية أن هؤالء ويرى اخلدمات لقطاع مالئما ليصبح التقليدي التسويقي املزيج

 :مقدمتها
 أوضح التسويقي املزيج فكرة «Borden» طور عندما: الصناعية للمؤسسات أصال طور التسويقي املزيج 1.1

 إطالقا يتطرق ومل امللموسة للسلع التسويقي املزيج عن حتدث أنه بدليل حصرا الصناعي ابلقطاع ختتص اهنأ البداية منذ
 .الالملموسية من عالية بدرجة تتسم اليت للخدمات
 خدماته تعلق قدر سوى اخلدمي للقطاع يصلح ال املزيج هذا أبن ليضيف  «McCarthy»جاء الحق وقت ويف
 التسويقي املزيج صالحية عدم كذلك يؤكد وما بل اخلدمي، القطاع يف كثريا جنده ال ما وهو فقط مللموسةا ابلعناصر
 القطاع املصريف، القطاع مثل مهمة خدمية قطاعات منوذجه من استبعد ««Borden أن اخلدمية املؤسسات يف التقليدي
 .وغريها التعليم قطاع الصحي،

 التسويق مسؤويل أن امليدانية الدراسات أثبتت :اخلدمي التسويق الحتياجات التقليدي املزيج تلبية عدم 0.1
  املؤسسات مسؤويل تواجه اليت تلك عن كبري بشكل ختتلف امليدان يف وحاالت مشاكل يواجهون اخلدمية املؤسسات يف
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 :التالية اجملاالت يف تنحصر االختالفات هذه معظم حيث الصناعية
 ؛ابلسلع مقارنة قياسها يصعب حيث تاخلدما جبودة تتعلق مشاكل -
 األمور من يعد اخلدمة إلنتاج الالزم والوقت التكاليف احتساب أن حيث تعقيدا أكثر تظهر التسعري عملية -

 ؛الصعبة
 .السلع قطاع يف وارد غري وهذا اخلدمة منتج من جزءا يصبحوا قد اخلدمة يؤدون أو يقدمون الذين األفراد أن -
 ؛االخرتاع برباءات التقليد من اجلديدة تاخلدما محاية استحالة -
 الذي الوقت نفس يف لبائعها ومالزمتها املطلوبة اخلدمة وجود ضرورة يعين ما وهو نيخز تلل اخلدمة قابلية عدم -

 ؛العميل اهب ينتفع
 .اخلدمات ملموسية لعدم نظرا العميل ذهن يف الثقة وعنصر اخلدمة صورة ترك صعوبة -

 يدعو دليل من أكثر يوجد حيث: اخلدمي للتسويق صاحلة وغري ضيقة التقليدي قيالتسوي املزيج بعادأ 9.1
 أن ذلك مثال اخلدمات، بقطاع اخلاصة املتطلباتو  احلاجات مع ليتالءم التقليدي التسويقي املزيج تكييف ضرورة إىل

بعني  أيخذ ال كما ،(اخلدمة ومورد) اخلدمة يقدمون الذين األفراد االعتبار بعني أيخذ ال التقليدي التسويقي املزيج
 املادية والبيئة اخلدمة موردي أي العنصرين هذين أن حني يف خالهلا من اخلدمة تقدم اليت املادية البيئة أيضا االعتبار
 .اخلدمات تسويق يف الكبري التأثري ذات العوامل من يعدان

 وهو نفسها اخلدمة عملية وهو اخلدمة اصرعن أبرز أحد إىل يتطرق ال املوروث يالتسويق فاملزيج ذلك عن وفضال
 العناصر إىل يلي فيما سنتطرق الذي املوسع ابملزيج تعويضه وضرورة املزيج هذا صالحية عدم على إذن يدل ما

  .فيه املستحدثة
 عناصر املزيج التسويقي املوسع: .0

 إدراك على تؤثر بدورها يتوال اخلدمة مكوانت على املؤثرة العناصر أهم مناألفراد:  / البشري العنصر 1.0
 اليت املؤسسة داخل التنظيمية والوحدات األفراد كافة يشمل الذي البشري، العنصر إليهم املقدمة اخلدمة جلودة العمالء
 املستمر التكوين طريق عن مهتمهارا بتنمية القيام اإلدارة على يتوجب واليت العمالء مع مباشر غري أو مباشر بشكل حتتك
 جمموعة هناك أن عليه املتفق من حيث واستقباهلم، العمالء مبعاملة يتعلق فيما أو املادية التسهيالت ستعمالا خيص فيما
 .ابلعمالء مباشر اتصال لديهم ممن أولئك خاصة ابملؤسسة العاملون اهب يتصف أن جيب اليت والقدرات املهارات من

 املوظفني أن املؤسسات من لكثري املميزة السمات من هإنف اخلدمي التسويق مزيج يف البشري العنصر دورأما عن 
  التفاعل يف دورهم إىل ابإلضافة وأدائها اخلدمة إبجناز يضطلع عملي بدور يقومون جهة فمن مزدوجة أبدوار يقومون
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 .واملهارات التقنيات مبختلف خدمته يف والتفنن ابلعميل واالحتكاك
 بني املستمر التبادل احتمالية تقرر اليت هي ومتلقيها اخلدمة مقدم بني العالقة نوعية كانت وملا السياق هذا يف

 يف ليس ألمهيته نظرا املؤسسات قبل من البشري ابلعنصر واالهتمام العناية الضروري من أصبح ،املستقبل يف الطرفني
 حتقيق ميكن ال إذ كاملة، التسويقية العملية يف بل فقط للمؤسسة التسويقي املزيج وتكامل دعم أو البيع عملية استكمال

 الدور هذا حيققوا ولكي .موظفيها وأفكار جبهود وتتطور تنمو فاملؤسسات البشرية، ملواردها تعبئة بدون املؤسسة أهداف
 «Davidson»يؤكده  وكما وظائفهم أداء يف والتحفيز والفعالية الكفاءة من عال مستوى على يكونوا أن ينبغي مهب املنوط
 ابلعمالء املباشر االتصال ذوي من العاملني أبن علنا اإلقرار هو اخلدمة مؤسسات جناح وراء الكامن لسرا إن" :ابلقول

 تسويق يف البشري العنصر أمهية إذن يؤكد ما وهو  ،1"اخلدمة مؤسسة يف األفراد عنصر يشكل الذي األهم اجلزء هم
 انتقاء، أبمهية يقر الذي "الداخلي ابلتسويق" يسمى مبا أكثر االهتمام إىل النهاية يف يؤدي ومبا تلقائي بشكل اخلدمة
  املؤسسة أداء تطوير أجل من الفعال السلوك وتشجيع الوظائف تطوير خالل من ابملؤسسة البشري العنصر وحتفيز تدريب
 2.واألمان الرحبية من املزيد له يضمن مبا للخدمات متميز عرض وتقدمي

 الصعب ومن الغالب يف ملموسة غري خمرجات هي اخلدمة خمرجات (:اديامل الدعم) املادية التسهيالت 0.0
 احلكم ميكن ال منها االستفادة أو شرائها بعد وحىت بل منها االستفادة أو شرائها قبل اهتجود على احلكم العميل على
 .خلدماتاب والتعامل الشراء قرار يف املتأصلة اخلطورة من يزيد الذي األمر وهو دقيق، بشكل اهتجود على

  دليل بتقدمي املخاطرة هذه مستوى تقليل اخلدمي التسويق زيجيف امل سرتاتيجيةاال العامة األهداف من فإنه لذلك
 املنفعة هلم حتقق حيث العمالء حنو اخلدمة وانسياب تدفق تسهيل مهمتها تكون مادية، تسهيالت توفري أو ملموس
 .بواسطتها واملكانية الزمنية

 اخلدمات، فيه تقدم الذي للمبىن الداخلية ابلتهيئة اهتحاال أغلب يف ترتبط عدة أشكاال هيالتالتس هذه وتتخذ
 الالزمة واإلجراءات واألجهزة املعدات كافة إىل ابإلضافة للعمالء ابلنسبة املؤسسة متوقع حسن أي اخلارجية التهيئة وكذا

 .وغريها االتصال وسائل ربامج،ال اآليل، الصرف وأجهزة كاحلاسبات، وتقدميها اخلدمة إلنتاج
 من اهب العناية الضروري من ولذلك تسويقها عند سعرها أو اخلدمة وجود عن أمهية تقل ال املادية التسهيالت

 إىل احلاضر الوقت يف يستند أصبح اخلدمات من العديد أداء جودة على العمالء حكم وأن خاصة املؤسسات، طرف
 .ابملؤسسة املادية التسهيالت توافر رزهاأب من واليت املعايري من العديد
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 اخلصائص أو املواصفات إىل الوصول اهب يتم اليت واألساليب األنشطة كافة ابلعمليات يقصد :العمليات 9.0
 يبدو حيث ،ترضيه ال أو العميل ترضي قد اليت اهتجود هلا األخرى هي العمليات فهذه اخلدمة، يف العميل يرغبها اليت

 ابألسلوب أيضا يقتنع أن جيب بل النهاية يف يتلقاها اليت اخلدمة مبستوى العميل يقتنع أن ييكف ال أنه إذ واضحا ذلك
 .اخلدمة هذه به تؤدى الذي

 املؤسساتل قب من املتبعة واإلجراءات السياسات مثل ،األمهية يف وغاية كثرية أشياء تتضمن اخلدمة تقدمي فعملية
 تدفق املكننة، مثل: أخرى وبروتوكوالت نشاطات على العملية هذه تشمل كما .يناملستفيد إىل اخلدمة تقدمي لضمان

 ومعاملتهم، العمالء توجيه كيفية،  اخلدمة تقدمي على للقائمني املمنوحة االختيارات أو التصرف وحرية النشاطات
 يعطي هذا فكل تقدميها، أو مةاخلد إنتاج عملية يف الفاعلة املشاركة على حتفيزهم وكيفية معهم العالقة تسويق أساليب

 هلا العميل طلبات لتليب بسرعة اهبابنسيا يسمح ومبا اخلدمة تصميم بعملية االهتمام ضرورة إىل للمؤسسة قوية إشارة
  :خالل من وذلك

 ؛الطويلة العمليات دورة تقليص -
 ؛الروتينية اإلجراءات تبسيط -
 ؛أخرى إىل إدارة من العمل انسياب وقت ختفيض -
 ؛املتتابعة العمليات من بدال متوازية بصورة لعملياتاب القيام -
 1.خدمة كل أبداء اخلاصة العمليات حتديد يف العمالء برأي األخذ -

 أوضح حيث املستحدثة التسويقي املزيج عناصر إليها تعرضت اليت االنتقادات إىل اإلشارة من بد ال األخري ويف
 التسويقي للمزيج املكونة التقليدية األربعة للعناصر امتدادا ابعتبارها العناصر هلذه فائدة ال أبنه الكتاب من العديد

 املشرتكني األفراد عنصر أما للخدمة، التوزيع عنصر خالل من دراسته ميكن املادية التسهيالت عنصر فحسبهم البسيط،
 االنسياب عنصر أن حني يف، )البيع الشخصي( الرتوجيي املزيج مكوانت من مهنفيعتربو  (البشري العنصر) اخلدمة أداء يف
 2.اخلدمة مزيج عناصر من فرعي عنصر هي اليت ابجلودة يرتبط فهو للخدمة والتوزيع األداء عمليات يف

 ظل يف خاصة مؤسسة أي خلدمات التسويقي النجاح حتقيق يف الثالثة العناصر أمهية من ينقص ال هذا لكن
 مبستوى االرتقاء شأنه من ذلك أن يف شك وال جمتمعة صرالعنا هذه على الباحثني من اآلخر البعض أتكيدات

 األحسن إىل املؤسسات

                                                           
1

 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار الحديث ، للتسويق العلمية األسس ،، بشير العالق، محمود الصميدعي، حميد الطائىالقرم علي إيهاب - 

 .207-208ص ص ،4008 ،األولى الطبعة
2

 .247 ص ،1994 مصر، المفتوح، للتعليم القاهرة البنوك، جامعة زيد، إدارة أبو حامد الدسوقي - 
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 مفاهيم عامة حول شركات التأمني :ثايناملبحث ال

حلريق الذي م إثر حادث ا5181عام وذلك التأمني ضد احلريق  ةشركهي  ؤهانشاا ت أول شركة أتمني متكان
اليت شركات الم، كما شهدت اجنلرتا أيضا أتسيس أوىل 5191ة شركة أتمني حبرية سن ، تلتهام5111شهدته لندن سنة 

م خالل الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر، وكان ظهور شركات التأمني على 5119عام يف التأمني على احلياة متارس 
سالمي أما عن شركات التأمني اإل م.5988احلوادث الشخصية وعلى السيارات، وضد أخطار الطريان ابتداء من عام 

   .بنك فيصل اإلسالميم وذلك مببادرة من 5818قد نشأت أول شركة أتمني تعاوين إسالمية يف السودان سنة ف

 مفهوم شركات التأمني املطلب األول:

ابلرغم من أن ظهور بوادر العمليات التأمينية يرجع إىل قرون خلت، إال أن نشأة شركات متارس هذا النشاط  بصفة      
خسائر مل يستطع  حىت أواخر القرن السابع عشر، بسبب تزايد عدد وحجم األضرار اليت سببت نظمة أتخرقانونية وم

 األفراد حتملها.

 الفرع األول: تعريف شركات التأمني

أن شركة التأمني هي هيئة مرخصة من طرف السلطات العمومية تتحصل على  «Christian Sainrapt» يرى     
جل ممارسة عمليات أتمينية حمددة تتضمنها القائمة امللحقة هبذا االعتماد، حبيث أن معظم االعتماد اإلجباري من أ

  . 1ةفلاهليئات التأمينية هي شركات جتارية، وأغلبيتها هي شركات مسامهة مغ
عدد  ويعرفها الكثري من الكتاب يف جمال التأمني على أهنا شركات خدمية تقدم خدمات أتمينية، و ذلك بتجميع       

كبري من األفراد الذين حيتمل أن يتعرضوا خلطر معني اعتمادا على التقديرات الدقيقة لقيم التعويضات املرتقب دفعها 
للمؤمن هلم أو للمستفيدين. وهي يف نفس الوقت متارس نشاطات مالية ابستثمار األموال احملصل عليها من املؤمن هلم يف 

 قصد تغطية املطالبات املرتقب مواجهتها.شكل توظيفات استثمارية، وأخرى مالية 
انطالقا من التعريفني السابقني ميكن اعتبار شركات التأمني هيئات تقدم خدمات مالية ذات خاصية تعاقدية بينها 
وبني مجهور املؤمن هلم، وذلك حسب نوع التأمني املطلوب واملراد التعاقد من أجله واجلهة املستفيدة، مقابل أقساط أو 

                                                           


در ما المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من األشخاص يكتتبون باسهم قابلة للتداول وال يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إال بق الشركة 

دة المسؤولية أعلى اكتتبوا به من المال، وتحتل الشركات المغفلة مكان الصدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى في معظم دول العالم وتشكل بعد الشركات المحدو

 .نسبة في الشركات المسجلة لديها
1

- Christian Sainrapt, dictionnaire général de l’assurance, Arcature, Paris 1996,p 1287.  
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ات متفق عليها يف فرتة زمنية حمددة، تقوم خالهلا الشركة ابستثمار مبالغ األقساط اجملمعة هبدف الوفاء ابلتزاماهتا  اشرتاك
 وحتقيق عوائد.

هيئات تتكون من املؤمنني الذين أيخذون على عاتقهم مسؤولية تقدمي اخلدمات التأمينية  كما ميكن تعريفها أبهنا
 1ذه اهليئات دفع مبلغ التأمني أو التعويض للمؤمن له عند حتقق اخلطر املؤمن ضده".حيث تتوىل ه واملنشآت، لألفراد

تقدم اخلدمة  "نوع من املؤسسات املالية التعاقدية اليت تدخل يف تعاقد مع زابئنها، هنا:أكما تعرف أيضا على 
عيد استثمارها يف مقابل عائد يشاركون لت كما أهنا مؤسسة مالية حتصل على األموال من املؤمن هلم التأمينية ملن يطلبها،

 2.مباشر" وذلك إما بطريق مباشر أو غري فيه
املؤرخ  18-11من القانون  911أما املشرع اجلزائري فقد عَرف شركات التأمني و/أو إعادة التأمني حسب املادة 

تأمني كما هي حمددة يف التشريع على أهنا شركات تتوىل اكتتاب وتنفيذ عقود التأمني و/أو إعادة ال 9111فيفري  91يف 
 ومييز يف هذا الشأن بني: ،املعمول به

الشركات اليت أتخذ التزامات يرتبط تنفيذها مبدة احلياة البشرية واحلالة الصحية أو اجلسمانية لألشخاص والرمسلة  -
 ؛ومساعدة األشخاص

 ؛شركات التأمني من أي طبيعة كانت وغري تلك املذكورة يف البند األول -
 3صد ابلشركة يف مفهوم األمر مؤسسات أو تعاضدايت التأمني و/أو إعادة التأمني.يق -

 الفرع الثاين: أهداف وخصائص شركات التأمني

 أهـداف شركات التأمني أوال:
 وميكن عرضها كالتايل: ،تتنوع أهداف شركات التأمني حسب طبيعة كل شركة 
عام تعظيم الربح، لذا جند تركيزها الشديد ينصب بشكل ينحصر هدفها األساسي يف  شركات التأمني التجارية: .1

 على األخذ بكل وسيلة تعظم الربح و جتنب اخلسارة عكس أنواع الشركات األخرى.
ميكن حتديد هدفها من خالل الدور الذي أنشأت من أجله واملتمثل يف التكافل أو  شركات التأمني التعاوين: .0

ويض من حلق به الضرر عند حتقق املخاطر املتشاهبة املتفق عليها عند تشكيل تعاون جمموعة من األفراد يتفقون على تع
 مجعية أو مؤسسة التأمني التكافلي على أن يشرتك كل عضو بدفع قسط حمدد. فاهلدف األساسي هلاته الشركات هو 

                                                           
1

 .21ص  ،4000 مصر، درية،االسكن مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، ابراهيم عبد النبي حمودة، محمود مختار الهانسي، - 
2

   .808 ص ،4001 التوزيع، عمان األردن،والتمويل وإدارة المؤسسات المالية، دار الحامد للنشر  عبد الوهاب يوسف أحمد، - 
3

 . 82الجزائر، ص  الدار البيضاء، مولود ديدان، قانون التأمينات، دار بلقيس للنشر، - 
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 التكافل و التعاون من أجل مواجهة األخطار.
اعي هي الشركات اليت تقوم بتأمني األشخاص الذين شركات التأمني االجتم شركات التأمني االجتماعي: .9

 ،الشيخوخة ،يعتمدون يف كسب معاشهم على العمل من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا فتعجزهم عن العمل كاملرض
 1إصاابت العمل.و البطالة 

خطار فشركات التأمني االجتماعي ينصب هدفها حسب التعريف على مساعدة الفئات الضعيفة على مواجهة األ
 اليت تتعرض هلا مثل: "املرض والبطالة وغريها" فهو يطبق نوع من العدالة االجتماعية.

 اثنيا: خصائص شركات التأمني
 تتميز شركات التأمني ابخلصائص التالية:

شركات التأمني من بني املؤسسات املالية األكثر خضوعا للقوانني خصوصا يف جماالت استثمار رؤوس األموال،  -
نسب يف جماالت حمددة مصرح هبا يف النصوص واللوائح القانونية، مع ضرورة االلتزام هبا، هبدف ضمان قدرة بتعيني 

هذه الشركات على الوفاء ابلتزاماهتا، ألن عجزها يؤدي إىل نتائج اقتصادية واجتماعية مضرة جملموع املؤمن هلم، وهذا 
واليت حتدد ابقي ية وحماسبية( على عمل شركات التأمني، ما يقوم به املشرع من خالل تنظيم الرقابة )رقابة تقن

 ؛للتأمينات يف اجلزائراملصاريف والتوظيفات، حتت إشراف هيئات رقابية كاجمللس الوطين 
تتميز بنوعية اخلدمة املقدمة على أهنا آجلة وليست آنية، وبثبوت أسعارها الذي يرجع إىل االعتماد على األسس  -

ت، ابإلضافة إىل اخلربة السابقة لتحديد سعر هذه اخلدمة، حيث ال خيضع لقوانني العرض الرايضياتية واالحتماال
 ؛والطلب

التزاماهتا وأهدافها تدفعها للتكيف أكثر يف التعامل مع جماالت استثمار أمواهلا احملددة قانونيا، ابلرتكيز على  -
افسة بعض املؤسسات املالية األخرى يف متويل بعض االستثمار يف امليادين األقل خماطرة مثال، وهذا ال مينعها من من

 ؛املشاريع اليت قد يعجز غريها عن متويلها
متحور وجودها على مفهوم اخلطر سواء ابلنسبة لتحمل بعض األخطار اليت يتعرض هلا الزابئن، أو األخطار اليت  -

تحوالت اليت تطرأ عليهن وحماولة تتعرض هلا هي نفسها، زايدة على ذلك مالزمتها للتطور االقتصادي وجماراة ال
 ؛مسايرة احتياجات زابئنها، بدراسة وخلق منتجات أتمينية ملواجهة األخطار النامجة عن تلك التحوالت

تنعكس أيضا على ولكن الدراسات والبحوث اليت تقوم هبا هذه الشركات ال ختدم مصلحتها الذاتية فقط،  -
 ؛االقتصادي للبالد االستقرار والنمو

                                                           
1

 .1، ص8112، دار التوفيق النموذجية، الطبعة الثانية، والتطبيق النظريةمي بين عبد السميع المصري، التأمين اإلسال - 
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حتديد نتيجة الدورة ابلنسبة لشركات التأمني والذي يكون بشكل تقديري، بسبب ختطي مدة بعض  صعوبة -
عقود التأمني للسنة املالية، وابلتايل عدم إمكانية حتديد االلتزامات املالية واملصاريف املرتتبة عن تلك العقود، مما قد 

ثال سواء املوجودة حتت التحصيل أو املدفوعة مسبقا، وال يؤثر على املركز املايل للشركة بسبب أتثري أقساط التأمني م
 ؛ميكن التحقق من تلك النتيجة إال بعد انتهاء آجال العقود

انعكاس دورة اإلنتاج فيها، حيث ال يتسىن لشركة التأمني معرفة مداخيلها إال يف املستقبل ألن خاصية طول  -
ن اتريخ االكتتاب، مبعىن أن قيمة العائد ال ميكن حتديدها إال أجل التزاماهتا اجتاه العمالء سار للسنوات القادمة م

  1 ؛احجمهو ق اخلسائر كة( ألن مبلغ التأمني متعلق بتحقبصفة استداللية )بناء على خربة الشر 
 ؛وهي خدمة آجلة وليست حاليةيتمثل املنتج النهائي لشركة التأمني يف تقدمي و ليس سلعة مادية ملموسة،  -
لقوانني الطلب والعرض يف السوق وإمنا هي أسعار اثبتة تقدر على أساس اخلربة املاضية يف  أسعارها ال ختضع -

 سوق التأمني ابالستعانة ابألساليب الرايضية املختلفة؛
 الرمسلةة ومها أتمينات احلياة و معظم شركات التأمني متارس أنشطتها يف كل من نوعي التأمينات بفروعهما املختلف -

حبيث  ىمني على حدأات واملسؤوليات حبيث تكون هناك حساابت مستقلة لكل فرع من فروع التوأتمينات املمتلك
 ميكن حتديد نتائج أعمال كل فرع بطريقة مستقلة.

2  
 

 الشروط الواجب توفرها يف شركات التأمني :ثالثالفرع ال

ى، وذلك تبعا للظروف ختتلف الشروط الواجب توفرها يف الشركات اليت متارس خدمة التأمني من دولة ألخر 
والتشريعات اخلاصة هبا، ولكن ميكن اخلروج مبجموعة من القواسم املشرتكة والشروط العامة اليت جيب توفرها يف شركات 

 التأمني فيما يلي:
حىت تقوم شركات التأمني مبمارسة أعماهلا جيب عليها احلصول على إذن قانوين من : إجازة أو رخصة التأمني .1

 ة هذه اخلدمة وتتحمل تبعاهتا.الدولة ملمارس
يشرتط يف شركات التأمني كغريها من الشركات أن ال يقل رأس ماهلا عن حد معني خيتلف من بلد : رأس املال .0

 آلخر وتبعا لنوع وحجم التأمني الذي تقوم به.
 قيد يشرتط يف شركات التأمني أن حتتفظ مبجموعة من السجالت اليت يتم من خالهلا : السجالت والدفاتر .9

 العمليات التأمينية وحقوق املؤمن هلم واألقساط.
                                                           

1
 .8 -7، ص ص 0220مصر،  ، القاهرة،لنشرللطبع و ا تراك إيطعمية ثناء دمحم، محاسبة شركات التأمين، دار  - 
2

 .81-81ص  ص ،4000 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، أحمد صالح عطية، محاسبة شركات التأمين، - 
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تعترب شركات التأمني وعاء ادخاراي كبريا كوهنا تقوم جبمع كمية كبرية من األموال : األقساط استثمارالعمل على  .4
ع اخلاصة هبا عن طريق األقساط احملصل عليها من األفراد واهليئات اليت جيب عليها استثمارها إما مباشرة ابلقيام ابملشاري

 أو تقدميها للمستثمرين يف شكل قروض.
 حيث تلتزم بدفع املستحقات العينية والنقدية املرتتبة عليهم عند حصول اخلطر.: االلتزام اجتاه املؤمن هلم .9
هي عبارة عن مبلغ أو رهن يتم إيداعه لدى السلطات النقدية يف الدولة محاية حلقوق : الوديعة أو الكفالة .6

 يف حالة إفالس أو عجز شركة التأمني عن دفع التعويضات املستحقة لألفراد أو اهليئات.املؤمن هلم 
 أن تعمل على نشر وتطوير الوعي التأميين داخل اجملتمع. .7
 إدراج اسم الشركة يف السوق املايل. .8
 تشرتط بعض الدول أن تكون شركة التأمني شركة مسامهة. .1

 1 أن هتدف إىل تنمية و تطوير النواحي االقتصادية يف اجملتمع. .10

 شركات التأمني تصنيفاتاملطلب الثاين: 

 حيث املقدمة، التأمني خدمة طبيعة وابختالف القانون ابختالف وخمتلفة، متنوعة شركات قبل من التأمني ميارس
 متارسها، اليت التأمينية لألنشطة وفق اثين وتصنيف القانوين للشكل وفقا أول تصنيف التأمني، لشركات تصنفني هنا جند

 .ابلتفصيل ضمنه تندرج اليت الشركات عرضنو  ىحد على صنف كل سنوضح يلي وفيما

 القانوين الشكل وفق التصنيفالفرع األول: 

 )ملسامهةا) التجارية التأمني شركات مها أساسيني قانونيني شكلني القانوين، شكلها انحية من التأمني شركات أتخذ
 :تعاونية أتمني وشركات
 بذل وختضع أسهم، ذات جتارية شركة شكل التأمني شركة تتخذ(: املسامهة شركات( التجارية التأمني شركات .1

 املتعلق األمر يف عليها واملنصوص هبا اخلاصة األحكام إىل ابإلضافة التجاري القانون يف عليها املنصوص العامة لألحكام
 ال شركاء، سبع عن عددهم يقل أن ميكن ال شركاء من وتتكون حصص، إىل مساهلارأ ينقسم كةشر  وهي ابلتأمينات،

 الناحيتني من التأمني لعملية وأنسبهاانتشارا  التأمني اتشرك أكثر من وهي ،2حصتهم بقدر إال اخلسائر يتحملون
  والبقاء االستمرارية على يساعدها سامهني،امل من الكبري والعدد الرأمسايل تكوينها طبيعة أن حيث والتقنية، االقتصادية

                                                           
1

 .21 ، ص4000 ،األردن ،للطباعة والنشر والتوزيعدار الصفاء  ،إدارة الشحن والتأمين ،سطام لعمرودمحم العدوا ن، علي المشاقبة،  - 
2
 .880، ص الجزائري التجاري القانون من معدلة 814 المادة :على باالعتماد - 
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 . 1واملنافسة
 بني تؤسس القانوين، التصنيف حسب التأمني شركات من الثاين الشكل هي :التعاونية التأمني شركات .0

 ابلشخصية تتمتع خاص لقانون ختضع ،)األقل على منخرط 111) الوقت نفس يف املستأمنني املنخرطني األشخاص
 طيتهمغت أو حلمايتهم منخرطيها بني تعاضدي نظام وضع إىل هتدف حيث ،2جتاري غري هدفها مدنية شركة وهي املعنوية
 بدورهم اللذين اشرتاكاهتم دفع يف املتأخرين غري املنخرطني األعضاء من العامة اجلمعية تكون حيث األخطار، من أتمينيا

 .3  اإلدارة جملس أعضاء ينتخبون

 التأمينية ألنشطةا وفق التصنيفالفرع الثاين: 

 التأمني وشركات احلياة على التأمني شركات إىل متارسها اليت التأمينية األنشطة وفق التأمني شركات تقسيم ميكن
 :ابلتفصيل صنف كل سنعرض يلي وفيما الشاملة، التأمني وشركات األضرار على التأمني شركات الصحي،

 املتعلقة التأمينات املنتجات كافة توفري يف يتمثل الشركات هلذه التأميين النشاط إن: احلياة على التأمني شركات .1
 حال يف التأمني غمبل فيها يستحق واثئق فهنا ،)املختلط التأمني(معا االثنني بني جتمع اليت أو له املؤمن حياة أو بوفاة
 املختلط التأمني أما املستفيدين، إىل التأمني غمبل ليؤول الوفاة حالة يف إال فيها يستحق ال خرىأ أو احلياة، على البقاء
 .احلياة قيد على له املؤمن بقاء أو وفاة سواء احلالتني كلتا يف التأمني غمبل يستحق ففيه

 تلتزم العقد مبوجب اليت التأمني واثئق إصدار يف ختتص اليت الشركات كتل هي:الصحي التأمني شركات .0
 خيص أبن فرداي شكال التأمني هذا أيخذ وقد معني مبرض إصابته عند واألدوية العالج مصاريف عن له املؤمن بتعويض
 لتأمني إضافة احلياة على التأمني متارس شركات هنا جند لبغاال ويف مثال، العائلة خص إذا مجاعيا أو واحدا شخصا
 .األشخاص على التأمني شركات تسمية النوع هذا على فيطلق الصحي
 املمتلكات أتمني يف أساسية بصفة الشركات هذه تتخصص (:لعاما التأمني(األضرار على التأمني شركات .9

 أو الشخص هلا يتعرض اليت املخاطر طيغي املمتلكات أتمني حيث ري،غال جتاه املدنية واملسؤولية )األشياء على التأمني(
 يتعلق فيما أما ،ياراتالس وأتمني السرقة من التأمني احلريق، من كالتأمني ،)واملنقوالت األصول) ممتلكاهتم يف املنشأة
 فهو ارتكبه، خطأ عن الواقعة األضرار بسبب عليه ريغال رجوع عند له املؤمن ضمان فهو ريغال جتاه املدنية املسؤولية بتأمني

                                                           
1
 .18 ص سبق ذكره، رجعم حمودة، النبي عبد ابراهيم الهانسي، محمود مختار - 

2 -François Couilbault, Constant Eliashberg, Les Grands Principes de L’assurance, L’Argus de l’assurance Editions, 

9
ème

 édition, 2009, p123.( بتصرف ) 
3
 الجزائري. التأمينات بقانون  ،المتعلق 1552 جانفي 52 في المؤرخ 70-52م رق األمر من مكرر 512 المادة على باالعتماد - 
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 وثيقة ضمن املدنية املسؤولية أتمني مثل مسؤوليته، حتققت إذا ريغلل يدفعها اليت املبالة من له املؤمن طيةغت إىل يرمي
 .وغريها احلريق وأتمينات ،السيارات على التأمني
 مجيع إبصدار تقوم ألهنا التأمني من معني نوع أو فرع يف تتخصص ال شركات هي :الشامل التأمني شركات .4

 التأمني عمليات جلميع املمارسة التأمينية اهليئة كتل هي أي السابقة، الثالثة الشركات تصدرها اليت التأمينية الواثئق أنواع
 1.بشخصه أو له املؤمن مبال األمر علقت سواء

 ميكننا التأمينية األنشطة حسب أو التقنية الناحية من التأمني شركات تصنيف حول نفا،آ إليه التطرق مت ملا ووفقا
 :التايل الشكل خالل من كذل تلخيص

حسب األنشطة التأمينية شركات التأمني تصنيف(:1-1الشكل رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8111، توزيع منشأة المعارف، مصر ، دي، إدارة األسواق والمنشآت الماليةيمنير إبراهيم هن على: باإلعتمادالطالبة  : من إعدادالمصدر

 

      

 

                                                           
1
 - Théodor Corfias, Théorie et Pratique de l’Assurance Vie, Edition L’Argus de l’assurance, paris, 2000, p p 13-14.( 

 . (بتصرف
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 على األضرارالوظائف الرئيسية يف شركات التأمني  املطلب الثالث:

 :كما يوضح الشكل التايل  تعتمد شركات التأمني على أربع وظائف أساسية هي

(:الوظائف الرئيسية يف شركات التأمني0-1)لشكل رقما  

 

 

 

 

 

 

 

 سامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان، باالعتماد على أ من إعداد الطالبة المصدر:

 4002الطبعة األولى،  األردن،

 إدارة العمليات أوال: 
فة مبعرفة القسط الواجب استيفاءه من املؤمن له نظري خطر معني ينوي التأمني هتتم هذه الوظي: وظيفة التسعري .1

ضده، ابلتايل فأن وظيفة التسعري حتدد سعر كل نوع من أنواع الضماانت املمنوحة من طرف الشركة. حيث يتناسب هذا 
ة ابلشيء أو اخلطر املؤمن السعر من درجة واحتمال حتقق اخلطر، كما يتناسب أيضا مع مبلغ التأمني والظروف احمليط

 1 ضده، كما يتناسب عكسيا مع معدل الفائدة التقين يف العقود اليت تتعلق بتأمينات احلياة.
هتتم هذه الوظيفة ابختيار وتبويب طاليب التأمني مبوجب السياسة اليت حتددها الشركة مبا حيقق  :وظيفة االكتتاب .0
حمفظة من واثئق التامني املختلفة و بذلك تقوم الشركة من خالل هذه  وغاايهتا، ويهدف االكتتاب إىل جتميع أهدافها

وتقوم  ،الوظيفة بقبول طلبات إصدار الواثئق واملتوقع أن ينتج عنها أرابح وترفض الطلبات املتوقع أن ينتج عنها خسائر
ذه السياسة احلصول على اإلدارة العليا ابلشركة بوضع سياسة واضحة لالكتتاب تتماشى مع أهداف الشركة وقد تكون ه

                                                           
1

 .882 ص ،4002الطبعة األولى،  األردن، ،التوزيع ، عمانوشقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر  ،سامة عزمي سالمأ  -
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جمموعة كبرية من واثئق التأمني املختلفة و اليت تعطي رحبا منخفضا، أو تكون سياسة الشركة احلصول على عدد قليل من 
واثئق التأمني واليت تعطي رحبا مرتفعا وعادة ما تقوم الشركة إبصدار دليل تبني فيه أنواع األخطار اليت تقبلها واملناطق اليت 

 :يلي ومن أهم املبادئ األساسية لوظيفة االكتتاب ما ،ا وغري ذلك من األمورتعمل هب
 ؛اختيار طاليب التأمني مبوجب سياسة االكتتاب احملددة من قبل الشركة -
احلفاظ على توازن بني الفئات املختلفة لكل نوع من أنواع التأمينات املختلفة يف حال أن الشركة متارس أكثر من  -

 ؛أمنينوع من أنواع الت
 1 تطبيق مبادئ العدل على مجيع محلة واثئق التأمني. -

 ومن املصادر اليت حتصل منها الشركة على معلومات لعملية االكتتاب ما يلي:
 ؛مني ويقوم طالب التأمني بتعبئتهطلب التأمني وهو مصدر أساسي للمعلومات الذي تسوغه شركة التأ -
 ؛بتقييم الشخص طالب التأمنييقوم  تقرير وكيل أو مندوب شركة التأمني حيث -
 ؛حالته االجتماعية املركز املايل، مني من مصادر خارجية مثلأاالستعالم عن طالب الت -
الكشف على املمتلكات املطلوب التأمني عليها حبيث يقوم موظف الشركة بعمل تقرير يبني فيه تفاصيل هذه  -

 2.املمتلكات املطلوب التأمني عليها
إن ما مييز نشاط شركة التأمني عن ابقي األنشطة االقتصادية يكمن يف  :ويضات(طالبات )التعتسوية امل .9

هذه الوظيفة اهلدف  تسيريها للكوارث وحتمل نتاجها وتبعاهتا االقتصادية بدال من املؤمن له، إذ حتقق الشركة من خالل
ترتكز هذه الوظيفة على القيام  ؤمن ضده.واملتمثل أساسا يف التزامها ابلتعويض عند وقوع اخلطر امل من اللجوء إىل التأمني

ابملهمة اجلوهرية للتأمني وهي التزام شركة التأمني بتعويض من حلق هبم الضرر واليت تسجل كأعباء ونفقات يف ميزانية 
 الشركة.

مني من وتلعب اخلربة االكتوارية على مستوى هذه الوظيفة دورا مهما ابلنظر إىل أن التحديد األكثر دقة ملبالغ التأ
على احتماالت حدوث األخطار مما سيكون له األثر اإلجيايب على التزام شركة التأمني مهما   كتواريني بناءقبل هؤالء اال 

 . ضات بناء على التكوين األنسب للمخصصات ملواجهة هذه االلتزاماتيكان حجم هذه التعو 
 :أسس متبعة يف تسوية املطالبات هيوهناك ثالث 

ملطالبة املقدمة حيث يقوم مسوي اخلسائر بدراسة املطالبة وإجراء التحرايت الضرورية للتأكد التحقق من صحة ا -
 ؛من أن اخلسارة اليت وقعت فعال وهي مغطاة من خالل وثيقة التأمني اليت أصدرهتا شركة التأمني

                                                           
1

 .850 ، صسبق ذكرهمرجع  شقيري نوري موسى، ،سامة عزمي سالمأ  - 
2
 .850-881المرجع ، ص ص  نفس -  
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من صحتها يضر اإلنصاف والسرعة يف تسديد املطالبات حيث أن التأخر أو عدم تسديد املطالبة بعد التأكد  -
 ؛بسمعة الشركة ويؤثر سلبا على مبيعاهتا

تقدمي املساعدة للمؤمن هلم وهذا البند ال عالقة له ابلشروط التعاقدية مع املؤمن له ولكن على شركات التأمني  -
 1 أن تقوم بذلك ملا يف ذلك أثر طيب على مسعتها.

 اثنيا: إدارة النشاط التسويقي
 لكل مالئمة دراسة إبعداد الزابئن وذلك رغبات اليت هتدف إىل تلبية األعمال من هتتم هذه اإلدارة مبجموعة

 مع التكيف ىوتساعدها عل عائد حتقيق مع التجاري هدفها تصيب أن هلا تسمح اليت للمؤسسة، الضرورية الوسائل
 مرتبط وتطورها بقاءها أن ابعتبار اختارهتا الشركة، اليت األسواق مع تتناسب منتجات تقدمي على قادرة وجعلها حميطها

 التحدايت جمموع مبواجهة هلا تسمح كما،  ابستمرار واملتطورة املتغرية احلاجات مع التكيف على اهتبقدر  كبري حد إىل
سيتم التطرق إليها ابلتفصيل القنوات العديد من تعتمد شركات التأمني يف تسويق منتجاهتا على حيث  .املرتبطة بتطورها
 الفصل الثاين.

 كتوارية: األنشطة اإل لثااث
كتوارية، وهي تضم جمموعة التقنيات الرايضية، خاصة منها حساابت تكز هذه األنشطة على التقنيات اإل تر      

االحتماالت واإلحصاء املستخدمة من طرف شركة التأمني. وتتجلى أمهية هذه األنشطة يف ارتباطها بنمو واستمرارية 
كتواري يف حتديد احتماالت األخطار اليت تقوم شركة التأمني بتغطيتها، يلعبه اخلبري اإل  ضمن الدور الذي ورحبية الشركة،

 .دةمن خالل حتديد قسط التأمني حسب الفئة احملد
ستثمار تلك األقساط ومدى قدرة الشركة على تغطية التزاماهتا وحتقيق هامش ربح اوابلنظر للعوائد النامجة عن 

وحتديد املؤوانت وتكوين  مقارنة حبجم التعويضات واخلسائر،ليف املرتقب حتملها معني، إضافة إىل تقدير التكا
 .االحتياطات املتعلقة بذلك

كتواريني متخصصني هلم مؤهالت وتكوين رايضيايت عايل يف جمال احلساب إهذا األمر يتطلب خرباء 
م دون إمهال أثر التغريات اليت تؤثر على هذه هذا كله يت ،يقي املطبق يف الظواهر العشوائيةواالحتماالت واإلحصاء التطب

  التقديرات كلها، كالتضخم والكوارث واألحداث الفجائية.
 رابعا :اإلستثمار

 من أهم الوظائف اليت تقوم هبا شركات التأمني، نظرا لتوفر شركات التأمني على مبالغ كبرية بني اترخيي حتصيل 

                                                           
1

 .858-850ص ص  ، سبق ذكرهأسامة عزمي سالم ، شقيري نوري موسي ، مرجع  - 
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ضافية حتتاجها يف إاستثمارها من أجل احلصول على عوائد ني على شركات التأم األقساط وتسديد الكوارث. تعمل
  1 تسديد اخلسائر واملصاريف املتعلقة هبا.

 وظيفة إعادة التأمني :خامسا
قد تضطر شركات التأمني إىل إبرام عقود أتمينية مببالغ كبرية مما قد يعرضها ابلضرورة لدفع تعويضات ضخمة يف 

لتايل ابو  عند حساب األقساط متت مراعاهتاإلخالل ابألسس التقنية اليت مما قد ينتج عنه احالة حتقق اخلطر املؤمن ضده 
مني تقوم عادة بقبول كافة أ، لذلك فإنه تطبيقا ملبدأ توزيع اخلطر فإن شركة التكن الشركة من الوفاء ابلتزاماهتاقد ال تتم

لنفسها جبزء يتناسب مع طاقتها التأمينية مث حتول الباقي  تفظزء الزائد عن طاقتها، حيث حتالعمليات التأمينية مبا فيها اجل
 .نظري احلصول على جزء من األقساط إىل شركة أو عدة شركات أتمني تساهم يف حتمل اخلطر

ويطلق على العمليات اليت حتول فيها شركة التأمني بعض املخاطر اليت التزمت بتغطيتها إىل جهة أخرى بعمليات 
تم عمليات إعادة التأمني بنفس شروط واألسعار الواردة يف عقد التأمني األصلي، كما يالحظ أن املؤمن إعادة التأمني، وت

وال دخل للمؤمن له فيها حيث حيصل  منيأعملية داخلية بني شركات الت يدخل طرفا يف عقد إعادة التأمني ألهنا له ال
هذه األخرية على التعويض من شركة إعادة التأمني عن على قيمة التعويض من شركة التأمني األصلية حىت لو مل حتصل 

                                                                                                                                                 2اخلطر الذي قبلت به.

 التأمني على األضراراملنتجات التأمينية لشركات  املطلب الرابع: 

 مال على منصبا منه املؤمن اخلطر فيها يكون أين التأمينية املنتجات من حزمة األضرار على التأمني شركات تقدم
 ضرر من يلحقه قد عما له املؤمن تعويض إىل التأمينية املنتجات من النوع هذا يهدف حيث شخصه، وليس له املؤمن
 املدفوع التعويض غمبل يف ةغاملبال عدم أساس على القائم التعويض مبدأ على قائم أنه أي ضده، املؤمن اخلطر وقوعجراء 

 لغمب حدود األحوال من حال أبي يتعدى وال الفعلية، اخلسارة قيمة عن للمستفيد أو له للمؤمن التأمني شركة قبل من
 .له للمؤمن مصدر إثراء التأمني يصبح ال أن يةغب التأمني، موضوع الشيء قيمة أو التأمني

 على والتأمني املمتلكات أو األشياء على التأمني مها أساسيني قسمني إىل بدوره التأمني من النوع هذا ينقسم كما
 .املسؤولية
 

                                                           
1

 .  181-182 صص ، 4005كة العربية السعودية، مين، دار المريخ للنشر، المملأجورج ريجدا ،مبادئ إدارة الخطر والت  -
2

 .00-08أحمد صالح عطية، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
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 التأمني على األشياء أو املمتلكات  الفرع األول:

 الضرر وتلحق مباشرة بطريقة تصيبه اليت األخطار من له املؤمن أتمني هو التأمني من النوع هذا من اهلدف إن
 األخطار من خطر حتقق نتيجة له ابملؤمن الالحق الضرر جلرب التأمينية املنتجات من جمموعة بتوفري وذل وممتلكاته، أبمواله
 :جند التأمينية املنتجات بني ومن منها املؤمن
 احلريق خطر ضد التأمني أوال:

 ومقتنياهتم ومبانيهم، عقاراهتم أو منازهلم يف األفراد يصيب ذيال احلريق عن الناتج اخلطر التأميين املنتج هذا طيغي
 التأمني عقد يف االكتتاب اتريخ عند عليها املتفق األمور احلريق ضد التأمني وثيقة طيغوت واألجهزة، واألدوات األاثث من
 .وغريها اإلطفاء حمطات من وقربه البناء نوع مثل العوامل من جمموعة على يعتمد التأمني قسط أن علما ،احلريق ضد

  النقل أتمينات اثنيا:
 وتشمل التأمني البحري والربي واجلوي كالتايل: 

 من جمموعة على التأمني من النوع هذا يشتمل حيث التجاري التأمني أنواع أقدم من يعترب :البحري التأمني .1
 :يلي فيما سنوردها واليت الضماانت

 ؛ملالكها يدفع بتعويض والتلف رقغوال التصادم أخطار ضد ومعداهتا السفينة هيكل أتمني -
 أو غرق أو تلف من ابلبضاعة تلحق اليت اخلسائر قيمة طيةغت يتم وهنا السفينة منت على املنقولة املواد أتمني -

 ؛فقدان
 ؛البحري الشحن يف عليها يطلق اليت الشحن وأجرة واملالحني القبطان أتمني -
 أتمني ضمن يندرج ما وهذا ريغابل يلحقه أن ميكن الذي ضررال أي، ريغال ضد السفينة صاحب مسؤولية أتمني -

 .املدنية املسؤولية
 :طيةغت وتضم ،اجلوي الشحن يتضمنها اليت املخاطر طيةغبت التأمني من النوع هذا عقود ختتص :اجلوي التأمني .0
 ؛وجتهيزاهتا ومعداهتا هبيكلها تتعلق واليت نفسها الطائرة أخطار -
 ؛وغريها وفقدان تلف من املشحونة املواد و البضائع أخطار -
 ؛الطائرة وطاقم بكابنت املتعلقة األخطار -
 ؛ريغال جتاه املدنية املسؤولية أخطار -
 :التأمني من النوع هذا ويشمل :الربي التأمني .9
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 ؛ملسافرينا وأ والطاقم والبضاعة العرابت جسم تصيب اليت األخطار طيةغت ويتضمن احلديدية ابلسك النقل -
 ؛املشحونة والبضاعة والسائق ابلسيارة تلحق اليت األخطار طيةغت وتتضمن أنواعها مبختلف راتالسيا -
 عن واملمتلكات األموال على الشرعي غري االستيالء عن النامجة األخطار النوع هذا طيغوي السرقة ضد لتأمنيا -

 1.خفية واألخذ االقتحام، والقوة العنف طريق
 اثلثا: أتمني القرض
 القرض أبنه: "الوسيلة اليت تسمح للدائنني مقابل دفع األقساط ضمان حالة الدفع أو عدم حتصيل يعرف أتمني

 2حقوقهم".
ولقد تطور مفهوم أتمني القرض، حبيث أصبح حاليا ال يقتصر على القروض املمنوحة للزابئن فقط بل وأصبح 

ل: خطر عدم التحويل، خطر الصرف، اخلطر حاليا يشمل جمموعة من العمليات املرتبطة ابلتصدير ويضمن خماطر مث
 السياسي،....وغريها.

بعد هذا التطور احلاصل يف جمال أتمني القرض أصبح التعريف اجلديد هو: "أتمني الرض هو وسيلة من وسائل 
ري التجارية التمويل املصريف، وأداة أتمينية تسمح للدائنني مقابل دفع أقساط لشركة التأمني من تغطية املخاطر التجارية وغ

للقرض، املرتبطة بعمليات التصدير فيما بني الدول، كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خالل ضمان االئتمان 
 املرتبط ابلتصدير".

 رابعا: أتمني األخطار الفالحية
بتوزيع أعباء  لعناصر املخاطرة فالحيهو وسيلة هتدف إىل تقليل اخلسائر جراء تعرض القطاع ال الفالحيالتأمني 

ال يقتصر على التأمني على احملاصيل  الفالحيهذه اخلسائر على جمموعة كبرية من املزارعني املشاركني، كما أن التأمني 
 3.والبيوت البالستيكية الزراعية االستزراع املائيإنه يشمل أيضا املاشية، اخليول، الغاابت، فقط، بل 

وهو أبن املنتج يقوم بتحويل املخاطر إىل شركات التأمني مقابل دفع ما حي على مبدأ أساسي اليؤسس التأمني الف
ضرر انتج عن خماطر  عند حدوث التأمنييعرف بقسط اخلطر نظري أن تقوم شركات التأمني بتعويضه حسب بنود عقد 

 4.متفق عليها

                                                           
1

 .25-22سطام لعمرو، مرجع سبق ذكره، ص ص ، دمحم العدوا ن المشاقبة، علي - 
2

 - Hacen Benmansour, Introduction à L’Assurance Crédit a L’exporation, OPU, Alger, 1990, p 2. 
3

يرات والتحديات سامة عامر، دور التأمين في دعم التنمية الزراعية، الملتقى الدولي التاسع حول استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي، في ضوء المتغأ- 

 .0، ص 4082نوفمبر  42-40االقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
4

تجربة احدى شركات التأمين الزراعي، ورشة عمل حول امكانية تعميم خدمات التأمين الزراعي في  :دانسليمان سيد أحمد، التأمين الزراعي في السو -

 .20، ص 4001الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مصر، 
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 الغري هجتا املسؤولية على التأمني:الثاين الفرع

ن املؤمن له من رجوع الغري عليه ابملسؤولية بسبب ما أصاب هذا الغري من : "ضمااملسؤولية من تأمنيابليقصد 
 1ضرر يكون املؤمن له مسؤوال عن تعويضه قانوان".

 بطريقة ماله يصيب هنا فالضرر ابملسؤولية، عليه ريغال رجوع من له املؤمن أتمني هو املسؤولية من التأمنيأي أن 
 احلال هو كما التقصريية املسؤولية الضرر هذا مصدر يكون ما وغالبا ؤولية،املس حتقق عن ينجم ضرر وهو مباشرة، غري
 على يؤمن بل الضحية، أو املتضرر على يؤمن ال النوع هذا يف له املؤمن حيث ،السيارات حوادث عن املسؤولية يف

 كذل ومن جسده، أو لهما يف ريغال أصاب قد الضرر كان سواء ابلتعويض، عليه الضحية أو املتضرر رجوع من مسؤوليته
 2.)الضحية(واملتضرر  (احلالة هذه يف املسؤول) له واملؤمن( التأمني شركة( املؤمن ثالثة احلالة هذه يف التأمني فإن أطراف
 بنفس األضرار على التأمني شركة منتجات تشكيلة تكون أن الضروري من ليس أنه إىل اإلشارة ميكن سبق مما

 راجع وهذا اير،غم وترتيب تصنيف وفق أخرى أشكال يف املنتجات هذه تتواجد أن كنمي إذ الذكر، السابقة الصور
 على التأمني شركة تسعى إذ املسطرة، وأهدافها املتبعة وسياساهتا يتالءم مبا التأمني شركة ختص االعتبارات من لعديد

 حلظة أي يف متماشية املنتجات هذه تكون حىت والعصرنة احلاجة تقتضيه مبا التأمينية منتجاهتا تطوير إىل دائما األضرار
 .له املؤمن ومتطلبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 - Faivre Yuonne Lambert, Droit Des Assurances, Dalloz, Paris, France, 8
ème

 édition, 1992, p 52. 
2

 (بتصرف .)555ص الخامسة، الطبعة ،، الجزائرالجامعية المطبوعات ديوان ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،معراج جديدي - 
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 على األضرار تسويق التأمني :لثثااملبحث ال

 وخلق األفراد لدى التأميين الوعي تطور إىل أدى كما املنافسة من عالية درجة خلق إىل احلضاري التطور أدى
 خمتلف أن تتبع لشركات التأمني البد كان لذلك التأميين، لنظاما هلا يستجب مل لو لتلىب كانت ما احلاجات من كثري

 سنتطرق وعليه حصتها السوقية. زايدة وكذا واحملافظة على مكانتها التغري ملقتضيات هذا لالستجابة التسويقية األساليب
 تسويقي اخلاص به.، خصائصه واملزيج الةتأمهياألضرار،  ىعل التأمنييف شركات  تسويقال تعريف إىل املبحث هذا يف

 على األضرار تعريف وأمهية تسويق التأمني املطلب األول:

 األخطار خمتلف ضد والطمأنينة األمن وهيؤمن هلم للم األساسية احلاجة تلبية إىل التأمنيخدمة  تسويق يهدف
ما تتجسد فيو  التأمني؟ خدمة بتسويق املقصود فما األرض سطح على وجد أن منذ ابإلنسان خلقت احلاجة وهذه

 ؟أمهيتها
 على األضرار تعريف تسويق خدمة التأمني الفرع األول:

 حيث التأمينية اخلدمات بينها ومن اخلدمات إىل تعداها بل امللموسة فقط املنتجات على التسويق يقتصر مل
 تلبية فن هو: "يلي ماك التأمني خدمة تسويق، وميكن تعريف 1إليه واحلاجة التسويق أمهية إىل شركات التأمني تنبهت

 2."الشركة صورةو  نوعيةال ردودية،لشركة من انحية املا رمدي إرضاء الوقت نفس ويف ؤمن هلمامل حاجيات
حالة فكرية هتدف إىل توجيه خمتلف اإلمكانيات املتاحة لدى شركات التأمني لتلبية حاجيات " ويعرف على أنه:

 3املؤمن هلم".
 يف رحبية األسواق ثركأ حتديد على ينطوي الذي النشاط" أنه ألضرارا على التأمني تسويق تعريف ميكن ماك

 وتصميم وإعداد شركةال أهداف بوضع يتعلق فهو. للعمالء واملستقبلية احلالية احلاجات وتقييم املستقبل، و احلاضر الوقت
 أنه ماك ط.اخلط تلك تنفيذ هابواسطت ميكن اليت ابلطريقة التأمينية اخلدمات إدارة ف،هدااأل تلك لتحقيق الالزمة اخلطط
 4."البيئي التغري يتطلبها اليت التكييف عملية يتضمن

  من نوع وجود ضرورة التعريف راعى حيث العميل ورضا الرحبية هديف بني التوازن يف التعريف هذا أمهية تكمن

                                                           
1

 .005ص  ،4080، عمان ،التوزيعو للنشر المناهج دار تطبيقاته، و الخدمات تسويق ،دالمساع خليل زكي - 
2

- Jean Claude Harrari, Le Management Dans l’Assurance: principes et pratique du marketing en état-major et sur le 

terrain, Edit Argus de l’Assurance, 1976, p 19. 
3

جهاد بوعزوز، أحمد مجدل، تسويق خدمات التأمين: واقع السوق الحالي وتحديات المستقبل، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  هواري معراج، - 

 .824، ص 4080عمان، األردن، الطبعة األولى، 
4
 )بتصرف(..88 ص ، مرجع سبق ذكره،معال ناجي - 
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 من تنبع التأمني شركة رحبية فإن ذلك سياق وضمن العمالء، حاجات وبني التأمني شركة أهداف بني التوازن
 .واملؤسسات األفراد حاجات وتلبية إشباع على قدرهتا

من خالل التعاريف السابقة تسويق التأمني يعمل على استعمال مجيع الوسائل واالمكانيات املتاحة لدى شركات 
 التأمني بغية رفع املردودية، حتسني جودة اخلدمات، حتسني صورة شركات التأمني وإرضاء املؤمن هلم.

 أمهية التسويق يف شركات التأمني الفرع الثاين:

 يف التطور هذاأ بد ، حيثاقراراهت اختاذ ويف التنظيمية هياكلها داخل ابلتسويق واهتمت التأمني شركات تطورت
 اهتا بقدر مرتبط هذه الوظيفةجناح  وأصبح لشركاتا يف هذه الرئيسية الوظيفة التسويق أصبحبذلك و  1.السبعينات أوائل

ى إشراك شبكات التوزيع، إدماج مفهوم اجلودة يف مجيع العمليات التجارية واالستفادة من تقنيات اإلعالم املتطورة، عل
 وحتقيق ذلك ال يتجسد إال بقدراهتا على دفع جمموع املوظفني إىل تلبية رغبات الزابئن.

دايت البيئية اليت تعمل يف إطارها، شركات التأمني ميكنها من مواجهة التح إن تطبيق مفهوم التسويق احلديث يف
 2تبين جمموعة من املهارات التسويقية تتمثل يف: من خالل

شركات التأمني، فاالنفتاح على األسواق اخلارجية وما يتبعه من  الذي يعد من أوىل اهتمامات حتسني الربح: .1
، وهلذا وبقاءهاها، مما يهدد استقرارها أن يؤدي إىل اخنفاض ملموس يف مردوديت املمكنتطورات تكنولوجية وتشريعية من 

 تلجأ إدارات هذه الشركات إىل إسهام مصاحل املالية، مراقبة التسيري واملوظفني.
يعترب استغالل السوق الداخلي اثين أهم موضوع لدى شركات التأمني، وذلك لعدة  استغالل السوق الداخلي: .0

 أسباب هي:
 املصرح هباش احملققة يف األسواق احمللية غالبا ما تكون أكرب من تلك حيث أن اهلوام، أسباب مرتبطة ابملردودية -

 ؛يف األسواق اخلارجية
 شركات التأمني لسوقها احمللي يشكل هلا محاية ضد منافسيها، كما قد تكون  مواجهة املنافسني اجلدد، فتغطية -
ات التجمعات السكانية لبعض الشركات عوامل حمفزة على حتسني حصتها يف السوق الداخلي، كاملناطق ذ -

 ؛الكبرية مثال
 الرغبة يف احلضور على املستوى الدويل، فالتسويق يساهم من جهة يف استكشاف أسواق داخلية جديدة ومن  -

                                                           
1
-Michel Badoc, Marketing Management pour les Sociétés Financières:Banque et Assurance, Edition d’organisation, 

Paris, 2 
éme

 édition, 1998, p 33. 
2

- ibid, p p 37-47. 
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  .جهة أخرى يساعد يف االعتناء ابلزابئن احلاليني والسعي إىل االحتفاظ هبم
اق اخلارجية وسعيها وراء اكتساح مكانة هامة شركات التأمني يف دخول األسو  فرغبة دخول األسواق اخلارجية: .9

يف األسواق اليت تتميز ابلنمو الكبري ملا يوفره هلا ذلك من آفاق للتوسع، أبرز أمهية التسويق من أجل ولوج هذه األسواق 
مهمته  كما تتمثل  .تصالدة كاإلعالم، تصميم املنتجات، االغري املتجانسة، وختص هذه العملية جماالت عديالاملختلفة و 

 :1يف
 ؛مساعدة شبكات التوزيع يف التكيف مع أسواقها  -
 .التوزيع وأساليب نظام، األسعار املنتجات حيث من املنافسة الشركات وضع دراسة -
للتسويق مهمة رئيسية يف هذا اجملال وعلى وجه التحديد من خالل املسامهة يف إنشاء التوجه حنو الالمركزية:  .4

 ؤسسة من الزابئن وتكوين املوظفني من الناحية الفنية واملنهجية.اهلياكل الضرورية لتقريب امل
لشركات التأمني أسباب عديدة دفعتها إىل تطوير مهن جديدة، من بينها الرفع من  التطور حنو مهن جديدة: .9

كن للتسويق هنا ومي مردودية شبكاهتا ورغباهتا يف تلبية جممل احلاجات املعرب عنها من طرف الزابئن ملواجهة قوة املنافسني.
 أن يساهم يف جتنب دخول جماالت غري مرحبة وكذا تكييف القوى التجارية وشبكات التوزيع مع التحوالت اجلديدة.

إن تطور التكنولوجيا وتزايد دخول املنافسني اجلدد، كلها عوامل جترب هذه  تسيري وتطوير شبكات التوزيع: .6
ر التطور الكبري الذي تعرفه شبكات توزيع املنتجات املادية، فإن الشركات البحث عن طرق توزيع جديدة، وعلى غرا

شركات التأمني تلجأ إىل بيع منتجاهتا يف عدد متزايد من الشبكات املتنوعة كوكاالت بيع السيارات، الوكاالت العقارية 
الئمة واملسامهة يف تنظيم وغريها. ويلعب التسويق دورا أساسيا يف هذا اجملال من خالل توجيه املؤسسة حنو اخليارات امل

 اهلياكل التجارية مبا ميكنها من تسيري جمموع قوى التوزيع.
إن لتطور التكنولوجيات احلديثة الذي ظهر من خالل التطور الكبري يف تقنيات  إدماج التكنولوجيات احلديثة: .7

ابلتايل على جمموعة القرارات املرتبطة اإلعالم اآليل واالتصال له أتثري ابلغ على السياسات التجارية لشركات التأمني و 
بسياسة صنع وتوزيع املنتجات واخلدمات التأمينية، ويف هذا اإلطار ظهر دور التسويق من خالل القيام بدراسات 

 واختبارات تساعد يف توجيه شركات التأمني يف هذا اجملال. 
 

 
 
 

                                                           
1

 .002ص ، مرجع سبق ذكره،تطبيقاته و الخدمات تسويق ،دالمساع خليل كيز- 
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 على األضرار خصائص التسويق يف شركات التأمني املطلب الثاين:

وهلذا فإن تطبيق  ،صائص تسويق التأمني ال تركز فقط على نشاط شركة التأمني يف حد ذاته بل متتد إىل احمليطخ
التسويق يف شركات التأمني جيب أن يراعي خصوصيات عدة، منها ما هو مشرتك كون التأمني خدمة ومنها يرجع لطبيعة 

 دمة التأمني:هذه اخلدمة يف حد ذاهتا، وفيما يلي سنعرض خصائص تسويق خ
 :وهذا عائد إىل عدة عوامل ،األمهية الكبرية اليت يلعبها التوزيع يف تسويق خدمات التأمني -
 ؛السوق مع دائمة عالقة وجود 
 ؛التأمني عناصر من عنصر هو الذي اخلطر تقبل ضرورة 
 1.التأمني مؤسسات عروض أمام للزبون الثقايف املستوى ضعف 
زام شركة التأمني وجهازها التسويقي مبراعاة مبادئ يقوم عليها نظام التأمني، ومن يرتبط تسويق خدمة التأمني إبلت -

أهم هذه املبادئ حتقيق قانون األعداد الكبرية واحملافظة على ظاهرة انتشار اخلطر القابل للتغطية من خالل بيع أكرب 
 عدد ممكن من واثئق التأمني وتوزيع األخطار على أكرب عدد من املؤمن هلم؛

عوبة تقييم مردودية املنتجات املقدمة اليت ال ميكن أن تظهر نتائجها إال بعد فرتة طويلة من بيعها أي يف حالة ص -
 حتقق األضرار واخلسائر؛  

عدم إمكانية تقدمي براءة اخرتاع يف جمال التأمينات جيعل من الصعب متييز املنتجات بصفة مستمرة مما يؤدي إىل  -
 2إال إذا أدت إىل متيز مقارنة ابملنافسني؛ لخدمات التأمينيةفشل السياسات التسويقية ل

 يتوقف جناح بيع اخلدمة التأمينية على اجلهود الرتوجيية كوظيفة تسويقية مهمة؛ -
طبيعة تسويق خدمات التأمني جتعله متكامال من حيث اإلنتاج والتوزيع مما جيعل شركة التأمني حترص على توليد  -

 3كانية عند تقدميها خلدماهتا للمؤمن هلم.املنفعتني الزمانية وامل
  خلدمة التأمني على األضراراملزيج التسويقي  :ثالثاملطلب ال

"جمموع الوسائل املوضوعة حتت  يعرف املزيج التسويقي اخلاص خبدمات شركات التأمني على األضرار أبنه:
ون هذا األخري متوازان ومتماسكا بدقة حبيث التصرف من طرف الشركة يف إطار تنشيط املسرية التسويقية، وجيب أن يك

 4يضمن وبشكل متزامن تكامل ومنو أهداف االسرتاتيجية التسويقية".
                                                           
1

 -  Michel Badoc, op-cit, p 63. 
2
 - Jean Claude Harrari, op-cit, p 21. 

3
 . 176جهاد بوعزوز، أحمد مجدل، مرجع سبق ذكره، ص هواري معراج، - 
4

 .818نفس المرجع، ص  - 
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لرتويج )التوعية وا التوزيع السعر، التأمينية، اخلدمة واملزيج التسويقي خلدمة التأمني يضم أربعة عناصر أساسية
 .يلي فيما سنعرضه ما وهذا التأمينية(،

 )اخلدمة التأمينية(املنتج التأميين الفرع األول:

 أوال: مفهومه
 منفعة من الوثيقة تلك متثله وما التأمينية الوثيقة حلامل التأمني شركات تقدمها اليت اخلدمات هو املنتج التأميين 

 اخلطر وقوع نع املتحققة اخلسارة عن تعويضه يف حلاملها التأمني وثيقة متنحه الذي واالستقرار واألمان ابحلماية متمثلة
 حامل عليها حيصل أن ميكن اليت املنافع جمموع أو منفعة إال هو ما التأميين املنتج إن القول فيمكن وابلتايل .منه املؤمن
  1.رغباتهو  حاجاته إشباع إىل وتؤدي هلا اقتنائه جزاء التأمني وثيقة
 على األضرار التأمني خدمة حياة دورة ا:اثني

ولكل  خر،آمنتوج  أو أخرى خدمة أي حياة دورة هبا متر اليت املراحل بنفس حياهتا خالل التأمني خدمات متر
 الفرصاقتناص  وكذلك مرحلة من املراحل طبيعتها اخلاصة واليت تتطلب من شركة التأمني صياغة السياسات املناسبة هلا

 تقدمي يف أمهية له امفهوم اخلدمة أو املنتوج ةحيا دورة مفهوم ويعترب .اجلديدة التأمينية اخلدمات لتقدمي املتاحة التسويقية
 التأمينية اخلدمة حياة دورة مترعلى العموم و  .السائدة املنافسة ظروف احلسبان يف واألخذ التأمني، سوق متطلبات حتليلو 

 :الشكل يف موضح كما مراحل أبربع
 على األضرار التأمني خدمة حياة (: دورة1-1الشكل رقم )

 
Source :Jacques Charbonnier, Marketing et Management an Assurance, l’harmattan édition, Canada, 2000, p 114. 

                                                           
1

 .200 ص سبق ذكره، جعمر ي، شقيري نوري موسى،عزم أسامة - 

 اإلنطالق

 منخفضة
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 من خالل الشكل تظهر خصائص كل مرحلة كالتايل:
تتميز هذه املرحلة ابلنمو املنخفض للمبيعات من اخلدمات التأمينية اجلديدة، وتكون األرابح  :مرحلة التقدمي .1

  .يف هذه املرحلةاملستثمرة تفاع التكاليف ار معدومة نتيجة 
يف هذه املرحلة تزداد املبيعات نتيجة اقبال األفراد على املنتج ما يؤدي إىل بداية حتقيق أرابح، أما  :مرحلة النمو .0

 التكاليف فتنخفض ألن الشركة قد وصلت إىل مبتغاها يف التعريف والرتويج للمنتج.
ق شركة التأمني أرابحا مرتفعة ما يشجع ابقي الشركات املنافسة على تقدمي يف هذه املرحلة حتق :مرحلة النضج .9

 خدمات مماثلة.
نتيجة دخول املنافسني تبدأ املبيعات يف االخنفاض مما خيفض األرابح، ما يدفع الشركة إىل  :مرحلة التدهور .4

 تطوير هذه اخلدمة.
 أتميين منتج تطوير إجراءاتجودة اخلدمة التأمينية و  لثا:اث

 :أهنا على اخلدمة جودة تعريف ميكن جودة اخلدمة التأمينية )املنتج التأميين(: .1
 1.اخلدمة هلذه العمالء توقعات مع للخدمة الفعلي داءاأل تطابق لدرجة معيار 
 احملصل يف يعين جودة ذات خدمة فتقدمي ،املستفيد توقعات مع املقدمة اجلودة مستوى تطابق مدى قياس 
 2.املستفيدين توقعات مع متوافقة دمةاخل تكون أن النهائية

 مقابلة على القادرة التأمني خلدمة املميزة اخلصائص جمموعة عن عبارة التأمينية اخلدمة جودة أن نستخلص وعليه
 .املنافسة ابلشركات مقارنة متيزها ودرجة الشركة ألداء تقييم متثلو  إرضائهم على تعمل ،وتوقعاهتم املؤمن هلم احتياجات

 :منها واملزااي الفوائد من جمموعة إىل يؤدي اخلدمات جودة حتسني إن للعمالء مميزة خدمة تقدمي فوائد نأما ع
 التنافسية؛ الضغوط مواجهة وابلتايل التأمني شركات بقية عن فريدة تنافسية ميزة حتقيق -
 التأمينية؛ األنشطة مبختلف القيام أثناء األخطاء قلة بسبب أقل تكاليف حتمل -
 جدد؛ عمالء وجذب (هلم املؤمن) احلاليني ابلعمالء االحتفاظ على التأمني شركة قدرة تزيد املتميزة دمةاخل إن -
 إضافية؛ أتمينية خدمات لبيع الفرصة تتيح املتميزة اخلدمة أن -
 اءاألصدق من جدد عمالء وإقناع توجيه يف التأمني لشركة بيع مندويب مبثابة العمالء من جتعل املتميزة اخلدمةأن  -

 3.والزمالء

                                                           
1

 .005عوض بدير الحداد، مرجع سبق ذكره، ص  - 
2

 .420، ص مرجع سبق ذكرهحميد الطائي،  - 
3

 .001عوض بدير الحداد، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 شركة من يتطلب ما ،وتقدمها احلياة بتغري األفراد وحاجات رغبات تتغري: التأميين منتج تطوير إجراءات .0
 ويف، النامجة التطورات مسايرةو  األفراد ورغبات حاجات إشباع لغرض التأميين املنتج نأبش عدة إبجراءات تقوم أن التأمني

 :تأميينال املنتج تطوير إجراءات أهم أييت ما
 .اخل... ضراراأل فصل أو مثال األسعار كتعديل:التأمني واثئق تعديل أو حتسني 1.0
 جديدة واثئق إصدار إىل وتطورها استمرارها لغرض التأمني شركات تسعى:جديدة منيأت واثئق إصدار 0.0

 1.اصلةاحل والتطورات يتالءم ومبا (املرتقبون املستفيدون) األفراد ومتطلبات حاجات مع تتالءم

 على األضرار التأمنيمة خد تسعري الفرع الثاين:
ألن هلا أتثريا الرئيسية يف شركات التأمني على األضرار،  من القرارات تعد القرارات املتعلقة بتسعري منتج أتميين

   مباشرا على احلصة السوقية واملردودية.
 تعريف  التسعري أوال:

 نسبة وميثل اخلطر، من واحدة لوحدة األخرية تغطية نظري التأمني شركة إىل له املؤمن يدفعها اليت التكلفة هو السعر
تعهد الشركة  لقاء له املؤمن يدفعه الذي القسط يف السعر ويتجلى ،آلخر ميينأت منتج من خيتلفو  التأمني مبلغ من مئوية

  شركات قبل من اهب االهتمام طلبيت اليت املهمة العمليات من تسعريال عملية وتعد .بدفع التعويض عند حتقق اخلطر
 .عليه التأمني سوق يف الشركات تلك واستمرار جناح يعتمد حيث التأمني

 أو منفردة بتحديدها التأمني شركات تقوم ولكن التارخيية التكلفة وال والطلب العرض حيددها ال التأمني أسعار إن
 . قانون مبوجب افرضهب احلكومية اهليئات تقوم وأحياان احتادات، هيئة يف جمتمعة

 املتوقعة اخلسائر مقدار مسبقا يعرفوا أن عليهم إذ التأمني شركات يواجه ما أصعب من األسعار وضع عملية إن
 القسط هلذا أضيف وإذا الصايف، ابلقسط يعرف ما يغطيها اخلسائر وهذهى حد على خطر كل حتقق من واحملتملة
 التجاري القسط عنه نتج اإلضافات من غريهو  للربح معينة ونسبة والعمومية اإلدارية كاملصروفات اإلضافات من جمموعة

 .ضده مؤمن خطر من له محايتها نظري التأمني شركة إىل الوثيقة حامل يدفعه الذي املبلغ وهو
 أن إذ التأمينية للخدمة املناسب السعر حتديد عملية هي التأمني شركات بني الشائعة املشاكل أهم من فإنه لذلك

 النتائج عليه ستكون ملا كمؤشر املاضية املدة عن املتوفرة اإلحصائيات على ابالعتماد التوزيع طريق عن حيدد السعر هذا
 2 .الضرورية التعديالت إجراءات ابالعتبار األخذ مع "نفسه يعيد التاريخ أن" مفهوم ضمن املستقبل يف

                                                           
1

 .080-001 صص  ،سبق ذكره مرجع ،، تسويق الخدمات وتطبيقاتهاالمساعد خليل زكي - 
2

 .208 ص بق ذكره،س مرجع عزمي، أسامة  -
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 الشروط الواجب توفرها يف األسعار اثنيا:
 جيب األمثل السعر إىل التأمني بسعر نصل ولكي املستأمن، مصلحة من يكون ال مطلقة األسعار ترك أن شك ال

 :اآلتية األساسية الشروط فيه يتوافر أن
 املؤمن اخلطر وحدة من املتوقعة اخلسارة لتغطية كافيا السعر يكون أن مبعىن :كافيا السعر يكون أن جيب .1
 التأمني، بعمليات القيام سبيل يف التأمني شركة تنفقها اليت املصروفات هذه من اخلطر وحدة خيص ما ولدفع عليها،
 السعر كفاية عدم عن وينتج .املشروع من املال رأس أصحاب يتوقعها اليت األرابح من اخلطر وحدة خيص ما لدفع وأخريا

 .املناسب غري أتمني غمبل على احلياة أتمني يف املستأمن حصول أو ،التأمني لشركة ابلنسبة خسائر حدوث
 فقد ة،للشرك معقولة غ الذي حيقق أرابحااملبل عن السعر يزيد أال مبعىن :فيه مبالغا السعر يكون ال أن جيب .0
 مراقبة يف والرقابة اإلشراف هيئة تتدخل هنا ومن التأمني غري أخرى وسائل إىل اجلمهور حتول إىل السعر رتفاعا يؤدي

 .فيها مبالغا أسعارا وحتدد ؤمن لهامل جانب ضعف التأمني شركات تستغل ال حىت األسعار وحتديد
 أبسعار تكون املرتفعة اخلطورة درجة ذات اخلطر وحدة أن مبعىن :اخلطر درجة ابختالف األسعار ختتلف أن .9

 1 .عادال يكون أن أو اخلطر درجة مع السعر يتناسب أن جيب أي ة،العادي اخلطر بوحدة اخلاص السعر ذلك من أكرب
 بتسعري اخلدمات التأمينية على األضرارالعوامل املرتبطة اثلثا:

 على شركة التأمني مراعاة ثالث نقاط أساسية عند تسعري منتجاهتا هي:
األساس الذي يعتمد عليه عند حتديد السعر، فالقسط جيب أن يغطي التعويضات  تعترب التكاليف التكاليف: .1

ديد التكاليف يف قطاع التأمني صعب نظرا لكون األخطار مستقبلية، وهذا اليت تقدمها شركة التأمني، غري أن حتاحملتملة 
 ما جيعل شركات التأمني تستمر يف مراقبة التسيري واحملاسبة التحليلية.

يتعني على شركة التأمني تقدير مردودية خدماهتا، حيث يتم حساب املردودية وتقييم رؤوس األموال  املردودية: .0
 فحساب عتبة كل منهما ميكن من معرفة مدى أتثري مستوايت التسعري على نشاط الشركة. ،املستثمرة من قبل الشركة

عند حتديد أسعارها جتد شركة التأمني نفسها أمام قيود داخلية وأخرى خارجية، إذ تتأثر سياسة قيود احمليط:  .9
من جهة، ومن جهة أخرى ردود فعل  تسعريها ابلقيود والتنظيمات املفروضة عليها من خالل القوانني والتنظيمات املهنية

   2مجعيات محاية املستهلكني اليت تنظم بشكل جيد خاصة يف هذا القطاع.
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 .404، ص 8111،والتوزيع ة للنشرالجامعي الدار التأمين، مبادئ حمودة، النبي عبد إبراهيم - 
2

مذكرة ضمن متطلبات نيل  ،دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين :رقاش سميرة، أهمية المزيج التسويقي الخدمي الموسع في تحسين الخدمات التأمينية - 

 .881-882، ص ص 4005/4002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ير،في علوم التسي شهادة الماجستير
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 على األضرار التأمينية دماتاخل تسعري طرق :رابعا
 :فهي يف شركات التأمني على األضرار التسعري لطرق ابلنسبة

 يتم حيث ،ىحد على خطر لكل الذايت عريالتس لىع أساسا الطريقة هذه عتمدت: التحكيمي التسعري طريقة .1
 تعتمد فهي صيغ، أية أو خاصة جداول أية أو مقرر صنف أي عن مستقبال اخلاصة صفاته أساس على خطر كل تسعري
 .التأمني لشركة الشخصية اخلربة على

 وجود الةح يف تستخدم وإمنا السعر واضع عليه يعتمد علمي أساس من خالية الطريقة هذه نأب القول ميكن ال
 ما غالبا الذي الشخصي التقدير على تعتمد الطريقة هذه لكون نظرا اخلطر لذلك السعر تقدير لغرض خام إحصائيات

 .التقدير يف الدقة يتطلب
 طبقات أو أقسام إىل األخطار تقسم حيث للطبقات الشامل ابلتسعري الطريقة هذه تعرف:السعر دليلي طريقة .0
 األخطار موعةجمل التأمني سعر ليبني األقسام تلك من قسم لكل أسعار ينظم مث مقس لكل الرئيسية الصفات حسب
 .الدليل يف الواردة ةهباملتشا

 الطريقة هذه مبوجب التأمني شركات تقوم:املعدلة التعريف طريقة أو اخلاصة الصفات حسب التسعري طريقة .9
 :هي عدة أمور أساس على الواحد الفرع يف الواثئق محلة بني ابلتفرقة
 ؛الشركة مع الوثيقة حلامل السابقة اخلربة -
 ؛الشركة أنفقها اليت املصروفات و اخلسارة مقدار -
 ؛هلم املؤمن عند للخطر املعرضة القيم حجم -
 .التأمني موضوع الشيء طبيعة -

 ةفرت  من التأمني لشركة تظهر اليت اخلربة حسب ألخر حني من تعدل الطريقة هذه مبوجب التأمني أسعار نإف وعليه
 :التالية الطرق إبحدى األسعار تعديل ويتم، ألخرى

 صفات حسب له املؤمن لشخصية النمطية الصفات على تعتمد الطريقة هذه إن:اخلاصة اجلداول طريقة 1.9
 أكانت سواء عامل لكل احملددة الدرجات بوضع السعر هذا يف اخنفاض أو الرتفاع طبقا األساس السعر وحيدد معينة

 .موجبة و درجاتأ سالبة درجات
 إلمكانية املتجانسة للعناصر جداول وضع وميكن الوثيقة، حلامل الطبيعي التغري إمكانية تتضمن اجلداول هذه إن

 مالئمة اهنبكو  الطريقة هذه متتاز.اخلطر لتحقق املستمرة العوامل توضح كما البعض بعضها مع املستقبلية األخطار مقارنة
  كبري عدد على ال األخرى اخلاصة الصفات حسب التسعري طرق تطبيق ميكن ال نيح يف الواثئق محلة من عدد يأل
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 .للسيارات املدنية املسؤولية أتمينات و احلريق أتمينات معظم يف الطريقة هذه وتستخدم منهم
 ؤمنللم املاضية اخلربة على يعتمد الطريقة هذه مبوجب للطبقة الشامل السعر تعديل إن:اخلاصة اخلربة طريقة 0.9

 درجة أن كما اخلربة، حسب التسعري بطريقة تعرف فهي لذلك و للمستقبل األسعار تعديل يتم طريقه عن الذي و له
 االحنراف حيدد الثقة عنصر فان لذلكو  هلم، املؤمن مع للتجربة البياانت حجم أمهية على تعتمد املقدر السعر تعديل
 .مطلقة بدرجة حمددة هلم املؤمن عينة تكون أن النادر انه حيث العينة حجم يف املباشر

  تطبيقها صعوبة إىل يؤدي مما حدة على له مؤمن لكل للخسائر السابقة اخلربة على الطريقة هذه العتماد ونظرا
 يف العمل إصاابت أتمينات و احلجم الكبرية األخطار أتمينات يف تستخدم اهنفإ لذا التأمني أنواع مجيع على عامة بصورة

 .اخلصوص وجه على كبريةال املصانع
 العينة سعر دقة يعكس لكي للفئة الشامل السعر تعديل عند الطريقة هذه تستخدم :رجعي أبثر التسعري طريقة .4
 املؤمن جتاه للشركة الفعلية اخلربة وحسب الوثيقة مدة ايةهن يف الطريقة هذه مبوجب السعر حساب ويتم الوثيقة مدة خالل

 إليها مضافا السنة خالل الفعلية للخسارة مساواي التأمني قسط يكون البحتة لنظريةا الناحية من فان وعليه له،
 .الشركة حتددها اليت األرابح نسبة إىل إضافة املختلفة أبنواعها املصروفات
 الوثيقة حبامل اخلاصة اخلربة ضوء يف القسط بتحصيل الوثيقة مدة بداية عند تقوم التأمني شركة نإف اعملي أما

 ويقتصر ،للقسط واألدىن األعلى احلدين حدود يف ابلفرق مطالبته أو إليه إعادته مث وثيقة حبامل واخلاصة ةالسابق
 لديها  اليت، و ألخرى سنة من اثبتة شبه خسائرها معدالت ابن تتميز اليت الكبرية الشركات على الطريقة هذه استخدام

 1.الوثيقة مدة خالل مرتفعة ومطالبات خسائر حدوث ةحال يف املرتفع القسط أعباء حتمل على املالية القدرة

 (التأمينية التوعية) التأمني على األضرار خدمة ترويج الفرع الثالث:

 املرتقبني ؤمن هلمامل إىل للوصول الرتويج سياسة ستخداما جيب التأمينية، للخدمة املناسب التصميم يتم أن بعد
 أذهان يف لتكوينها الشركة تسعى اليت الصورة توصل أن جيب الكاملة وجييةالرت  السياسة، فاخلدمة هذه أبمهية ناعهمإقو 

 نطباعا تقدمي أجل من التسويقي املزيج من األخرى العناصر مع منسجمة الرتوجيية السياسة تكون أن جيبكما   األفراد،
 حتقيق أجل من التكلفة حيث من فعالية األدوات أكثر الرتوجيية سرتاتيجيةاال تستخدم أن جيبو . الشركة عن جيد

 .أجلها من الرتوجيية سرتاتيجيةاال صممت اليت تصالاال أهداف
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 .488-401 سبق ذكره، ص ص مرجع ،، شقيري نوري موسىعزمي أسامة  - 
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 يف شركات التأمني على األضرار الرتويجأوال: مفهوم 
 وتربز التسويق، عناصر من مهما عنصراو  أداة فاعلة يف املزيج التسويقي للخدمة التأمينية التأمينية التوعية تعد

فأي شركة أتمني ال تستطيع ايصال  ،بتقدميها التأمني شركة تقوم اليت التأمينية ابخلدمات يداملستف تعريف يف اأمهيته
 املتاحة، الوسائل ابستخدام االقتنائه متشجيعه دفهب اهبخدماهتا للمستفيدين املرتقبني ما مل تعرفهم هبا وتقنعهم 

 تمثل أغراض التوعية التأمينية يف اآليت:وت 1.البصرية السمعية الوسائلو  السمعية والوسائل البصرية كالوسائل
 نشر الثقافة التأمينية بني اجلماهري الذين حيتمل أن يستفيدوا من اخلدمة؛ -
 2توجيه انتباه املستفيد املرتقب واهتمامه مبزااي اخلدمة التأمينية. -
 أمهية الرتويج يف شركات التأمني على األضرار اثنيا:

ألطراف األمر الذي يتطلب القيام ابالتصال بينها وبني زابئنها وأسواقها تعيش شركة التأمني يف وسط متعدد ا
 ، وتكمن أمهية الرتويج يف:املستهدفة

 تعدد الزابئن وتنوعهم يدفع املؤسسة إىل القيام ابالتصال التسويقي بوسائله املختلفة من أجل حتقيق االتصال  -
 والتفاهم بني الطرفني؛

ب من شركة التأمني القيام مبجهودات اتصالية من أجل احملافظة على مكانتها يف زايدة املنافسة واشتدادها يتطل -
 السوق وكذا إقناع الزابئن خبدماهتا؛

غياب الوعي أو الثقافة التأمينية يدفع شركة التأمني إىل مضاعفة جمهوداهتا االتصالية من أجل اقناع الزبون ابملزااي  -
 3عها.مورة الشركة والفوائد اليت جينيها من خالل التعامل اليت تتيحها له خدماهتا، والتأكيد على ص

 أهداف ترويج التأمني على األضرار اثلثا:
 :خاصة وأخرى عامة أهداف يف الرتويج أهداف حتديد ميكن

 :يف وتتمثل : العامة األهداف .1
 ؛التأمني شركة تقدمها اليت اخلدمات عن ابملعلومات املرتقبني و احلاليني العمالء إمداد -
 ؛اخلدمة هبذه العمالء اهتمام إاثرة -
 ؛لديهم للخدمات تفضيالت وخلق العمالء جتاها تغيري -
 .ستخدامهاا يف ستمراراال أو اخلدمة بشراء إما قرار ابختاذ العمالء على التأثري -
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 .2 ص ،4080الترويج واإلعالن، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى،  العبدلي، قحطان ، العبدلي سميرباالعتماد على:  - 
2

 .081مرجع سبق ذكره، ص  زكي خليل المساعد، تسويق الخدمات وتطبيقاتها، - 
3

 .841رقاش سميرة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 أخرى إىل شركة منآخر و  إىل وقت من ختتلف فإهنا للرتويج اخلاصة ابألهداف يتعلق فيما :اخلاصة األهداف .0
 احلد إىل األهداف هذه تتعدد فقد ذلك ومن .التأمني شركة فيها تعمل اليت الظروف ختالفاب أخرى إىل خدمة نوم

 1.حصرها معه يصعب الذي
 يف شركات التأمني على األضرار الرتويجطرق : رابعا

 :هي على األضرار التأمني خلدمات الرتويج جلأ من ستخدامهاا ميكن طرق عدة توجد
 التلفاز اجملالت، اإلذاعة،"اتصال شخصي مدفوع الثمن عرب الوسائل االعالمية املختلفة  الن هو:اإلع إلعالن:ا .1
  ".ما شيء حنو اجلمهور انتباه جذب دفهبمن قبل املؤسسات  حفوالص

 ببعض لإلعالن املخصصة النفقات مع مقارنة قليلة التأمني شركات معظم يف لإلعالن املخصصة النفقاتتعترب و 
 الدول يف خصوصا التأمني، شركات يف الرتويج أساليب كأحد اإلعالن أمهية من يقلل ال هذا أن إال الصناعية، الشركات

 أبمهية واحلاليني املرتقبني العمالء إلقناع كبرية تروجيية جمهودات بذل يستلزم امم التأميين الوعي مستوى ينخفض أين ناميةال
 .املقدمة التأمينية اخلدمات هذه

العمالء  مبقابلةإذ حياول القائم ابلبيع  أفضل طرق االتصال ابلعمالء، من الشخصي البيع يعترب شخصي:البيع ال .0
 وسيلة الشخصي البيع نشاط أن من وابلرغم واقناعهم بشرائها. أبمهية املنتجات اليت يعرضها عليهموتعريفهم وجها لوجه 

 الشخصي البيع وسائل تلعب حيث التأمني، خدمات يجترو  يف عالية كفاءة ذات وسيلة تعترب أهنا إال جدا مكلفة
 .التأمني صناعة يف هاما دورا (الوسطاء املباشر، البيع) املختلفة
 اهلدف التسويقي، اإلتصال أنواع منا نوع األنشطة تبين يعترب التسويق مفهوم يف :تبين النشاطات اإلجتماعية .9

 اجملتمع يف األنشطة تبينف .اجملتمع أفراد وكافة املستهلكني مع عالقة وعمل ،والتعريف ابلشركة اإلتصال منه األساسي
 الرايضية األنشطة بدعم الشركة تقوم أن ميكن حيث الشركة، هذه لرتويج ممتازة وسيلة يعترب الشركة فيه توجد الذي

 .الثقافية جتماعاتواال املهرجاانت دعم وكذلك

 متشاهبة أهداف لتحقيق تقريبا واحدة بطريقة أعماهلا رسمتا التأمني شركات إن عام، بشكل: العالقات العامة .4
 يف البسيطة الشكلية ختالفاتاال أسباب التأمني شركات مع يتعامل الذي اجلمهور على خيفى يعد ومل متطابقة، ورمبا

 قيقلتح الشركات، هذه يف العامة العالقات إقامة فإن لذلك .خدماهتا مقابل الشركات هذه تتقاضاها اليت األسعار
 قد فمثال النجاح، لتحقيق هاما عامال يعترب وعمالئها، الشركة بني املستمر والتوافق نسجاماال حتقيق يف املتمثلة أهدافها
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 .488، ص ، مرجع سبق ذكرهالحداد بدير عوض - 
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 أو التأمني من الشركة تقدمه ما مدى ويف ابلتزاماهتا، التأمني شركة وفاء مدى يف شك التأمني وثيقة حامل يدخل
 التأمني، شركة يف للجمهور تتوفر اليت الثقة مقدار على يتوقف التأمني تخدما تسويق يف النجاح أن أي .التعويض

 1.فعالة عامة عالقات وجود خالل من ذلك تدعيم وميكن ابلتزاماهتا، ووفائها معامالهتا إىل طمئنانها ودرجة
 التأمني على األضرار خدمة توزيع الفرع الرابع:

الختيار املناسب للقنوات اليت متكنها من تلبية حاجيات زابئنها يرتبط جناح سياسة التوزيع يف شركات التأمني اب
 بفعالية من جهة، وحتقيق عوائد جيدة من جهة أخرى.

 على األضرار يف شركات التأمنيتوزيع التعريف  أوال:
 2:التوزيع يف شركات التأمني على األضرار أبنهيعرف 

 تص ابنتقال ملكية وثيقة التأمني من شركة التأمني نشاط ديناميكي، من النشاطات واجلهود التسويقية اليت خت
 .على األضرار إىل املؤمن هلم

  عملية ايصال اخلدمات التأمينية إىل املؤمن هلم، عن طريق جمموعة من املنافذ من أجل تسهيل احلصول عليها
 .عند طلبها وحتقيق التغطية الزمانية واملكانية

 عن طريقهم يتم إيصال اخلدمة التأمينية للزبون جمموع القنوات، الشبكات والوسطاء الذين.  
عرب جمموعة انطالقا مما سبق ذكره، ميكن تعريف التوزيع أبنه ايصال اخلدمة التأمينية من شركة التأمني إىل املؤمن هلم 

  أمني اليت تعرفويلعب التوزيع دورا كبريا يف جناح السياسة التسويقية فشركات التمن القنوات املباشرة أو غري املباشرة، 
 سرتاتيجيتها حتقق التقدم دائما.كيف ختتار وتسري شبكات تتناسب وا

 على األضرار التوزيع يف شركات التأمني أمهيةاثنيا: 
 3كالتايل:  املؤمن هلمو  شركة التأمني من لكل ابلنسبة يلعبها اليت اإلجيابية األدوار خالل من التوزيع أمهية تظهر

 :يلي فيما األمهية وتكمن هذه للمؤمن هلم:أمهية التوزيع ابلنسبة  .1
تقليص املسافة الفاصلة بني مواقع تقدمي اخلدمة التأمينية ومواقع تواجد طالبيها، حبيث يساعد توزيع املنتجات  -

 وابلتايل فهو حيقق  التأمينية على تقليص الرتكز اجلغرايف لشركات التأمني يف مكان واحد دون مراعاة املناطق األخرى،

                                                           
 )بتصرف( .428، ص مرجع سبق ذكره نبعة، أبو العزيز عبد - 1
2

 باالعتماد على: - 

-Armande Dubos, Manuel De Distribution, édition d’organisation, paris, France, 9
ème

 édition, 1987, p 19. 
 .802، مبادئ التسويق، مرجع سبق ذكره، ص الصميدعي محمود جاسم -
3

  )بتصرف(.428-401، ص ص 4080دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، محمود جاسم الصميدعي، تسويق الخدمات،  
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 لشركات التأمني والتغطية املكانية جلميع طاليب اخلدمات التأمينية يف شىت املناطق؛ نتشار اجلغرايفاال
، وابلتايل فإن التوزيع يساعد على تقليص املدة اليت يستغرقها طالب اخلدمة التأمينية للحصول عليهاتقليص  -

 واجلهد املبذول للحصول عليها؛اخلدمة التأمينية وابلتايل تقليص املدة الزمنية املسافة على طالب 
 اليومية احلياة متطلبات مع تتماشى جديدة أتمينية ثقافة إنشاء يف ويساهم املعيشي املعنوي ابالرتقاء يسمح -

 للمؤمن هلم؛
 يساهم يف إرضاء املؤمن هلم نظرا لكونه يتيح هلم إمكانية املقارنة بني اخلدمات املقدمة واألسعار املطبقة. -
 :يلي وتكمن فيما :لشركات التأمنيابلنسبة أمهية التوزيع  .0
، وابلتايل خلق الوالء والثقة كنتيجة وزابئنها املؤسسة بني ودائمة قائمة الصلة إبقاء يف ابرز دور له التوزيع -

 الستمرار تدفق اخلدمات التأمينية املطلوبة؛
ع تشكيالت متنوعة من املنتجات بيو ابالنتشار يف مناطق خمتلفة  نطاق نشاط شركة التأمني ما يسمح هلا توسيع -

 التأمينية؛
 ؛التكاليف ختفيض يف ويساهم البيع تقنيات يف على التحكم التوزيع يساعد -
 احملافظة على احلصة السوقية من خالل زايدة حجم مبيعاهتا؛ -
 التأمني من خالل ختفيض التكاليف. التوزيع يف الرفع من مردودية شركاتيساهم  -
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 خالصة:

 خصوصا، األضرار على التأمني وشركات عموما التأمني بشركات املتعلقة املفاهيم خمتلف الفصل هذا يف تناولنا
فيها من إدارة للعمليات، إدارة لألنشطة  خصائص وأهداف هذا النوع من الشركات وكذا أهم الوظائف الرئيسية بعرض

هذا النوع من الذي يعد أحد الركائز اهلامة لنجاح  ألصول واخلصوم، وكذا إدارة النشاط التسويقياالكتوارية، إدارة ل
 شركات التأمني. 

أن التسويق من أهم الوظائف اليت تعتمد عليها شركات التأمني من  ،الفصل هذا خالل من توصلنا وقد
 تأمنيال كاتشر فنجاح  أجل استقطاب أكرب عدد من الزابئن وزايدة حصتها السوقية وتعظيم أرابحها ومردوديتها.

تضي تقدمي تشكيالت متنوعة وأبفضل سعر وكذا ايصاهلا إىل املؤمن هلم ليتمكنوا من احلصول عليها أبقل جهد، يق
هذا الدور تلعبه عملية التسويق من خالل مزجيها التسويقي الذي يتطلب مراعاة جمموعة من األسس والشروط 

يف يم السوق، وكذا االسرتاتيجيات املتبعة تتمثل يف أسلوب التعامل، معرفة ميوالت املستهلك واحتياجاته، تقي
 ايصال هذه املنتجات إىل أكرب عدد من العمالء وأبقل تكلفة ممكنة من خالل اعتماد سبل توزيع تضمن ذلك.

فالتوزيع هو جمموعة من األنشطة املتعلقة حبركة انتقال السلع واخلدمات من أماكن اإلنتاج إىل أماكن 
سرتاتيجية توزيعية حمكمة  تعمل على هذا لن يتحقق إال بوضع اواملكان املناسبني، و االستهالك مع مراعاة الوقت 

 سرتاتيجية ابلتفصيل.لتطرق إىل هذه االحتقيق األهداف العامة للشركة. وسنحاول من خالل الفصل املوايل ا
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 متهيد:

التوزيعية املالئمة للوصول إىل العمالء  الشبكةمن القرارات اهلامة اليت تواجه شركات التأمني قرار اختيار 
متثل األداة والوسيلة اليت تستخدمها هذه الشركات يف  االتوزيعية تكمن يف كوهن الشبكةاملستهدفني، وأمهية اختيار 

اجلودة ن، املكايف نتجات متاةة يف السو  ذلك عن طريق جعل تلك امل، الطلب على منتجاهتاخلق وإثراء 
 والتشكيلة املناسبة.

العمالء وزايدة درجة رضاهم عما فنظام التوزيع يهدف إىل زايدة قدرة الشركة على إشباع رغبات وةاجات 
ما هذه العالقة هي  .وحتقيق املردودية املالئمةابإلضافة إىل زايدة القدرة التنافسية للشركة  ،يقدم هلم من خدمات

 وذلك من خالل اخلطة التالية:، نصبو إليه من خالل هذا الفصل
 شركات التأمني على األضرارشبكات التوزيع يف ب سنتطر  من خالله إىل التعريف ،املبحث األول  ،

 . طر  اختيارهاكذا يفية تصميمها و ك
  :من شبكات شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرارفيه أنواع  سنستعرضاملبحث الثاين ،

مدة من طرف شركات التأمني على الشبكات املعت اإلشارة إىل دون أن ننسى، تقليدية وةديثة
 .وكذا أهم القوانني املنظمة لنشاطها ضرار اجلزائريةاأل
  :املعتمدة التوزيع  كأداة للحكم على شبكةردودية  معيار امليف هذا اجلزء سنركز على املبحث الثالث

مستوايهتا، متطلباها و ، من خالل التطر  إىل مفهوم املردودية وكذا يف شركات التأمني على األضرار
 العوامل املؤثرة فيها.أهم وكذا  آليات تقييمها ،الشروط العامة لدراسة مردودية الشبكات
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 ماهية شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار: لو األاملبحث 

تعتمد على آلية تتمثل يف شبكات التوزيع  واستمرارية نشاطها توسيع على األضرار لكي تضمن شركات التأمني
سهم بضرورة طلبها من خالل خلق احلاجة إليها، يحتسو تعريف األفراد مبختلف املنتجات التأمينية اليت تقدمها،  هبدف

ابإلضافة إىل جذب أكرب عدد ممكن من األفراد املرتقبني عن طريق االنتشار يف خمتلف املناطق اجلغرافية بغية تسهيل 
 ية الزمانية واملكانية.احلصول على اخلدمة التأمينية من خالل حتقيق التغط

 تعريف شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار ل:و األاملطلب 

 :ميكن تعريف شبكات التوزيع أبهنا
 .1جمموع املتدخلني يف سلسلة إيصال املنتج إىل املستهلك النهائي 
 إىل املؤمن هلم يف املكان والوقت املالئم جمموع الوسائل اليت تعتمدها شركات التأمني إليصال خدماهتا. 
  مكاتبها وتتمثل يف ، منتجاهتا إىل زابئنهاخمتلف جمموع املنافذ واملسالك اليت تعتمدها شركات التأمني إليصال

 الوسطاء......إخل. املباشرة والوكالء، السماسرة،
أن تتمكن من التحكم يف متغريين أساسيني مها: رضا  على شركات التأمني فعالة جيب اتالشبكهذه وةىت تكون 

أمام هذه املستلزمات وجب على شركات التأمني . 2املناسبة املبتغاة من هذه الشبكات املردوديةحتقيق و من جهة الزبون 
 البحث عن كيفية متكنها من:

 تقوية وحتسني شبكتها التوزيعية؛ -
 التوفيق بني الشبكة وةاجيات الزابئن؛ -
 مردودية مجيع وسائل التوزيع.حتسني  -
 تعتمد شركات التأمني على األضرار على هذه الشبكات هبدف:و 
مجع املعلومات وحتليلها من أجل تسهيل عملية اختاذ القرارات ورسم السياسات وحتديد األهداف اليت من شأهنا  -

 ؛للمكان املالئم وابلشكل والوقت املناسب تسهيل عملية إيصال اخلدمة التأمينية
 ؛ عن طريق دخول أسوا  جديدة تسهيل عملية االتصال ابملؤمن هلم احلاليني واستقطاب وجذب زابئن مرتقبني -
 حتسني ةصتها من السو  وحتقيق أكرب انتشار ملنتجاهتا؛ -

                                                           
1
- Marie Camille Debourg, Clavelin Joël, Perrier Olivier, op-cit, p 253. 

2
-T.Venkateswara Rao, Alternative Distribution Channels in India, 6

TH
 Global Conference of Actuaires, 18–19 February 

2004, p 2. 
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 زايدة ةجم املبيعات من املنتجات التأمينية اليت تقدمها الشركة؛ -
 1.تقليل تكاليف و الرفع من مردودية الشركة -

 شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار صميمت الثاين:املطلب 

 :2نوجزها كالتايل خمتلفة مبراةلعلى األضرار  يف شركات التأمني التوزيع شبكات تصميم عملية متر
 جتزئة السوق :الفرع األول

 إىل السو  تقسيم هو العملية ذههب واملقصود السو ، جتزئة بعملية القيام هي شبكة التوزيع تصميم يف مرةلة لأو 
يف احلاجة للخدمة  التماثل كل متماثلون إما هم الذين )املؤمن هلم( العمالء من جمموعة منها واةد كل يشمل قطاعات،
 وراء من شركة التأمني إليه دفهت ما أهم بني ومن. موعاتجملا بني فيما متاما خمتلفون أو جمموعة، كل ضمنالتأمينية 
 .اهتمنتجا لتسويق ختتارها واليت قطاع لكل املناسبة التسويقية واخلطط السياسات صياغة هو التجزئة بعملية القيام

 الشبكةحتديد شكل  :الفرع الثاين
 كل خلدمة املالئمة لشبكةا بنية حتديد مرةلة أتيت القطاعات، من جمموعة إىل السو  جتزئة بعملية القيام بعد

 التدفقات جمموعة خالل من الشبكة شكل تحديدشركة التأمني ب فيها قومت مرةلة وهي القطاعات، هذه من قطاع
 اليت األنشطة تلك عن عبارة هي التوزيع شبكة داخل حتدث اليت التدفقات فمجموعة .اهب القيام جيب اليت الضرورية
 ميارسها اليت الوظائف جانب إىل احلال بطبيعة وذلك عليه، احلصول املؤمن له يريد الذي التأميين جللمنت قيمة تضيف
 .ضو اوتف ترويج من شبكةال أعضاء
 :يلي مبا القيام املثلى لشبكةا بنية حتديد عملية تضمنو 

 شبكةال أعضاء نوع حتديدأوال: 
لكون  ذلك التوزيع،شبكة  يف أعضاء يكونوا أن جيب الذين هم من حيدد أن شبكة التوزيع مصمم على ينبغي

إىل ويرجع هذا االختالف  ،امنتجاهت تصريفيف  اليت تعتمد عليها شركة التأمني شبكة التوزيع األعضاء خيتلفون ابختالف
 :أمهها عدة عوامل على الوسطاء اختيار ويتوقف الشروط الواجب توفرها يف كل عضو.

 الوسطاء؛ أنواع من نوع كل يؤديها أن ميكن اليت اخلدمات إىل احلاجة درجة -
 .ةالقنا اهب تدار اليت والكفاءة هؤالء، بني من وسيط كل استخدام عن الناجتة التوزيع تكاليف -

                                                           
1
-ibid, p 3. 

2
، المملكة العربية السعودية، الطبعة للدراسات اإلدارية تبحث في التسويق، مكتبة العبيكان  كيلوغ  دون إيكابوتشي،  تعريب ابراهيم يحي الشهابي، كلية-

 . )بتصرف(703-793، ص ص 2002األولى، 
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 الشبكة )كثافة الشبكة( أعضاء عدد حتديداثنيا: 
 كنمي ةيث التغطية، بدرجة يسمى ما أو التوزيع يف شبكة األعضاء عدد ةول القرار ابختاذ هنا األمر يتعلق 
 :واحملدود االنتقائي املكثف، التوزيع بني املفاضلة
 ،والتوزيع البيع نقاط من ممكن عدد أكرب لىع شركات التأمني تعتمد التوزيع، هذا النوع من يف :املكثف التوزيع .1
 أةجامحتقيق هبدف  عديدة منافذ عرب املنتجات تصريف يتم ةيث السو ، قطاعات ملختلف القصوى التغطية لضمان

 .مبيعات كبرية
 األعضاء الوسطاء عدد بتقليل الوةيد التوزيع يف تقوم شركة التأمني املكثف، التوزيع خالف على:الوحيد لتوزيعا .2

ا منتجاهت توزيع ةقالشركة  منح صرتيق ةيث ،تقليل نوع حمدد منهم أو ةد ألدىن املنتجات لونو ايتد الذين شبكةال يف
 غريها.معينة دون  مناطق أو السو ، قطاعات من معني قطاع يف املوزعني من حمدود عدد على التأمينية
شركة التأمني  تارخت ةيث الوةيد، والتوزيع املكثف التوزيع من كال االنتقائي التوزيع يتوسط :االنتقائي لتوزيعا .3
 .املكثف التوزيع يف منه وأقل الوةيد التوزيع وسطاء عدد من أكرب الواةدة املنطقة يف الوسطاء من عددا امنتجاهت لتوزيع
 ةيث ،وتكلفتهم معقولة األرابح من معقول مبقدار يسامهون الذين عتماد للوسطاءمنح اال االنتقائي التوزيع يتضمن

 من بقدر يتمتعون الذين املختارين، الوسطاء مع جيدة عمل عالقات تطوير إىل ذلك خالل من شركة التأمني سعىت
 .املكثف التوزيع يف عليه هي مما أقل وتكاليف أكثر ورقابة جيدة سوقية بتغطية اهل يسمح ما والتنظيمية، اإلدارية الكفاءة

 القطاعات استهداف الفرع الثالث:
 استهدافها، ينبغي ال اليت تلك املقابل ويف استهدافها، ينبغي اليت األساسية القطاعات حتديد املرةلة هذه يف يتم
 .مرحبة مبيعات حتقيق خالهلا من ميكن اليت تلك على الرتكيز من انطالقا وذلك

 ،البيئة عناصر حتليل من انطالقا ،ةالشرك لبيئة واخلارجي الداخلي التحليل على القطاعات استهداف عملية تقوم
نوع معني من  العتماد الكافية امليزانية بتخصيصشركة لل املالية اتياإلمكان تسمح ال قد مثال، الداخلي املستوى فعلى

 التنافسية املؤشرات وخمتلف والتشريعات ابلقوانني املتعلقة البيئية العوامل فمجموعة اخلارجي املستوى على أما ،الوسطاء
 .ةلشبكا تصميم عملية أيضا تعيق قد

 شبكةال بنية إقامة :الفرع الرابع
 مت اليت السو  قطاعات إىل للوصول السبل أةسن معامل حتديد إىل تتوصل قد شركة التأمني كونت املرةلة هذه يف
  إقامة تتم بذلك ،أخرى قطاعات استهداف عملية من حتد اليت القيود معامل حتديد أخرى جهة ومن جهة، من استهدافها

 يتم من خالهلا تلبية طلبات املؤمن هلم. جديدة ةشبك بنية
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 ل مرة، و ال أتخذ تكاليف شبكة التوزيع بعني االعتبار عند تصميمها ألأن شركة التأمني إىل جيدر بنا اإلشارة هنا 
شركة التأمني مرتبطة حبجم اإلنتاج  التوزيع إال بعد انتهاء العملية نظرا ألن تكاليف التوزيع يفألهنا ال تعرف تكاليف 
 الذي حتققه تلك القناة.  

 والشكل املوايل يلخص مجيع املراةل السابقة الذكر:
 مراحل تصميم شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار :(1-2) الشكل رقم

 
 

 طرق اختيار شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار الثالث:املطلب 

 :1تعتمد شركات التأمني على األضرار يف عملية اختيار شبكة التوزيع على عدة طر  منها

 مقارنة معدالت العائد الفرع األول:

ل و ااملبيعات، فإهنا حتإذا مل تتمكن شركة التأمني من التمييز بني التكاليف الثابتة واملتغرية وتطورها ةسب ةجم 
 تقدير التكلفة الكلية لكل شبكة من الشبكات على أساس املستوى املرتقب من املبيعات، فمثال تكلفة شبكة التوزيع 

                                                           
1

 .230-230 ص  ، ص2000ف أوفيس مانجمنت أسوسيشن إنك، البحرين، يرسون وآخرون، تسويق التأمين، اليشارون ألن ب -

للدراسات اإلدارية تبحث في التسويق،   كيلوغ  دون إيكابوتشي،  تعريب ابراهيم يحي الشهابي، كلية :من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

 . 2002مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 



 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
64 

 وحيسب العائد لكل قناة كما يلي: ابلنسبة للوسطاء تتمثل يف العموالت اليت يتحصلون عليها،

 

 مقارنة التكاليف ومستوى املبيعات الفرع الثاين:
تعتمد هذه الطريقة على املقارنة بني تكاليف الشبكة ومستوى املبيعات الذي حتققه، وال تصلح هذه الطريقة إال 

بعدها يسهل عليها أن تقارب بني إذا متكنت شركة التأمني من التمييز بني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية للتوزيع و 
عني من ةجم املبيعات ن السهل أن نالةظ أنه عند مستوى متقديرات التكاليف الثابتة واملتغرية لكل شبكة ، وأنه م

ية، ةيث على يسار هذا املستوى تكون إةدامها أقل تكلفة، وتكون الشبكة األخرى أقل و اتكلفة الشبكتني تكون متس
 تكلفة على ميني نفس املستوى من ةجم املبيعات، كما هو موضح على الشكل التايل: 

 

 (:مقارنة تكاليف شبكات التوزيع يف شركات التأمني2-2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .32، ص 2002نصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  المصدر:

 ةيث أن:
- C1 :؛ىلو التوزيع األ شبكة 
- C2 :التوزيع الثانية؛ شبكة 

 

V1  ةجم املبيعات 

C3 

C2 

C 1 

V2 

 تكلفة التوزيع

 التوزيع(/تكلفة التوزيعتكلفة  -) رقم األعمال = العائد
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- C3 :التوزيع الثالثة؛ شبكة 
- Vةجم املبيعات ةيث أن:V1V2. 

 يتضح أنه:من خالل الشكل 
 ؛ة هلما نفس التكلفةىل والثالثو الشبكة األ (V1)عند النقطة  -
 والثانية هلما نفس التكلفة؛ لثالثةالشبكة ا(V2)عند النقطة  -
 ة عن الثانية؛تفضل الشبكة الثالث (V1) النقطة على يسار -
 يقع االختيار على الشبكة الثانية. (V2) النقطة على ميني -

على أساس قيمة فار  املبيعات املنتظرة إىل فار  تكاليف التوزيع، من خالل ةساب النسبة يتم االختيار النهائي 
 التالية:

 

 استعمال النماذج الفرع الثالث:

مت إعداد عدد كبري من النماذج املساعدة يف اختاذ القرار فيما خيص شبكات التوزيع، ولعل أسهلها هو منوذج لقد 
العوامل بقيم مث  أوالتعويض، ويتمثل هذا النموذج يف حتديد العوامل اليت تؤثر على النجاح املستقبلي وترجيح هذه املعايري 

 إعطاء نقطة لكل شبكة من شبكات التوزيع.
ض أن شركة التأمني ةددت أربعة معايري إلجراء عملية املقاربة، وهذه املعايري تعرب عن أربعة جوانب تراها لنقرت 

 شركة التأمني أساسية وهي:
 فعالية التوصل إىل املؤمن هلم؛ -
 اهلامش املنتظر؛ -
 تكلفة الشبكة؛ -
 االستقاللية جتاه الشبكة التوزيعية. -

 التالية:أنخذ على سبيل املثال احملاكاة 
 توزيع املنتجات التأمينية عن طريق مساسرة التأمني؛ :ىلو الشبكة األ -
 ؛الوكاالت املباشرة توزيع املنتجات التأمينية عن طريق  :ثانيةالشبكة ال -
 ؛الوكالء العامنيتوزيع املنتجات التأمينية عن طريق  :ثالثةالشبكة ال -

(C1-C2) / (V1-V2) 
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 .شبابيك البنوكلتأمينية عن طريق توزيع املنتجات ا :رابعةالشبكة ال -
 بنا اإلشارة إىل أن خمتلف البياانت املوضحة يف اجلدول التايل افرتاضية، ويستلزم احلصول عليها القيام إبجراء جيدر 

استبيان وحتليل نتائجه ابالعتماد على برانمج حتليل البياانت، وعليه فالنتائج املتحصل عليها ختتلف ابختالف البياانت 
 املعطاة:

منوذج حول تقييم شبكات التوزيع يف شركات التأمني. (:1-2اجلدول رقم )  
11إىل  1من  السلم:  

ىلو الشبكة األ الرتجيح العامل  الشبكة الرابعة الشبكة الثالثة الشبكة الثانية 

العالمة  العالمة
 املرجحة

العالمة  العالمة
 املرجحة

العالمة  العالمة
 املرجحة

العالمة  العالمة
 املرجحة

فعالية التوصل إىل 
 املؤمن هلم

1..0 7 1.70 8 . 8 . 0 1..0 

 ... 6 1.8 7 ..2 8 ..2 8 1..1 اهلامش املنتظر
 0..1 0 . 8 1.70 7 1.0 6 0..1 تكلفة العملية

استقاللية املؤسسة 
اجتاه الشبكة التوزيعية 

 املختارة

1.11 11 1 1 1 1 1 6 1.6 

 1 / 7..0 / 6..0 / ..8 / 0.0 
 .) بتصرف(37، ص مرجع سبق ذكرهنصيب رجم، المصدر:

 أفضل من القنوات األخرى.الشبكة التوزيعية الثالثة إن بناء على النتائج املتحصل عليها يف اجلدول، ف
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 تأمني على األضراريف شركات ال توزيعالشبكات  الثاين:املبحث 

إن اهلدف األساسي ألي شركة أتمني هو توزيع منتجاهتا التأمينية وتسويقها للوصول إىل الزبون، ولكن هذه 
واملؤمن تتم إال عن طريق شبكات التوزيع واملتمثلة يف الوكاالت املباشرة كشبكة توزيع مباشرة تربط بني الشركة  الالعملية 

كما ظهرت شبكات جديدة للتوزيع    ،)الوكاالت العامة والسماسرة(هلم، شبكات توزيع غري مباشرة جيسدها الوسطاء 
 .وصريفة التأمني كالتسويق اإللكرتوين

  يف شركات التأمني على األضرار شبكات التوزيع املباشرةل: و املطلب األ

فيكون  وسطاء.دون احلاجة إىل  يكمن التوزيع املباشر للتأمني يف كون شركة التأمني تقدم خدماهتا مباشرة للمؤمن له
االتصال بني الراغب يف التأمني وبني شركة التأمني مباشرة من أجل التعرف أكثر على أنواع التأمني اليت تعرضها الشركة، 

 وهو ما يوضحه الشكل املوايل:واملزااي النسبية اليت تتمتع هبا وثيقة التأمني هذا ما يتيح فرصة االختيار األمثل أمام الزابئن. 
 (: التوزيع املباشر خلدمة التأمني3-2)الشكل رقم 

 
 

 .طالبةمن إعداد الالمصدر: 

ميكن أن يكون البيع املباشر الطريقة املختارة لتوزيع خدمات التأمني من خالل العناية ابختيار املؤمن هلم، أو بسبب 
 والتوزيع املباشر ملنتوج التأمني يتميز مبا يلي: ،التالزم بني املزود واخلدمة

 احملافظة على التحكم األفضل؛ -
احلصول على خدمة مميزة خيلق املفاضلة بطريقة أخرى لألسوا  املوةدة واملنافسة من خالل اخلدمة الشخصية  -

 احلقيقة؛
على اإلدراك احلسي وكذلك التعرف  احلصول على رد فعل مباشر من املؤمن هلم الةتياجاهتم املتزايدة، -

 للمنافسني وعرض السو .
 مع ذلك هناك العديد من املآخذ على هذا النوع من التوزيع منها:

 مشاكل توسع األعمال مع عبئ عمل كبري؛ -
 أةياان البيع املباشر يعين سوقا جغرافيا حمدودا، تغطية جزئية حمدودة وابلطبع فإن البيع املباشر ميكن أن يتم عن  -

 الوكاالت املباشرة
 املؤمن له شركة التأمني
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 1 زبون إىل مزود اخلدمة، أو عن طريق ذهاب مزود اخلدمة إىل الزبون.طريق ذهاب ال
، فمن خالهلا تسعى ملنتجات شركات التأمني املباشرة تعترب وكاالت التأمني املباشرة من أهم شبكات التوزيعو 

حبيث تقوم ببيع عقود التأمني  .مباشرة دون تدخل أي وسيط شركات التأمني إىل توزيع منتجاهتا وإيصاهلا للمؤمن هلم
مدير عام يقوم و  يتحصلون على أجرة شهريةمؤهلني وخمتصني يف عملية التسويق اخلاصة ابلشركة املعنية فقط عرب موظفني 

 .إبدارة الوكالة املباشرة
 كالتايل:من التعريف السابق   هااستنتاجن كمفي ،أما عن خصائص هذه الوكاالت املباشرة

 ؛املباشرة وسيلة لعملية التسويقالوكالة  -
 االتصال املباشر والدوري مع الزابئن هبدف بيع منتجات أخرى واقرتاح عدة خدمات إضافية؛ -
 كافة العروض املقدمة من طرف الوكالة؛على  اطالع املؤمن هلم  -
القيام بعملية إعادة  األمر قيمة معينة، وإذا استوجباليت تقل عن تقوم الوكالة املباشرة بتأمني األخطار الصغرية  -

 التأمني؛
 العمل ابلتوجيهات والقرارات املقدمة من طرف الشركة األم.  -

 على األضرار يف شركات التأمني شبكات التوزيع الغري مباشرةاملطلب الثاين:

جعل الفرد يف ةرية من كيفية اختيار  األضرارعلى  التأمنيتعدد وتنوع املنتجات التأمينية اليت تقدمها شركات  إن
 التأمنيهذا ما تطلب ضرورة وجود وسطاء خمتصني يف  ،على ممتلكاته للتأمنيوالطريقة املثلى  ،املنتج التأميين املناسب

نظرا لألمهية و  ،التأمنيشركات خمتلف ية املتاةة لدى التأمينفيما خيص التغطيات  ؤمن هلميعملون على تقدمي املشورة للم
من  التأمنيبحث ملعرفة ماهية وسيط الاجلزء من ية خصصنا هذا التأمينيف الصناعة  التأمنيالكربى اليت حيتلها وسيط 

 إليه.مربرات اللجوء و  أمهيته، أنواعه إىلرها فيه ابإلضافة الشروط والصفات الواجب توف إبرازخالل 

 التأمنيماهية وسطاء  ل:و الفرع األ

وعبارة وساطة تعين ببساطة عون اقتصادي  ،التأمينية تصنيف وسطاء التأمني موزعني جتاريني للخدمةنستطيع 
ملنتج أي شركة التأمني أو حلساب اويف شركات التأمني الوسيط ينشط إما مكلف بوظائف جتارية تتعلق ابلبيع أو الشراء، 

 حلساب الزبون أي املؤمن له.

                                                           
1

 .209 -203ص ص ، 2000، بعة األولىطال دار وائل للنشر، عمان، األردن،هاني حامد الضمور، طرق التوزيع،  -
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 التأمنيتعريف وسطاء  ال:أو 
 :1أبهنم التأمنيف وسطاء يعر ت ميكن

 وفقا لشروط  ،التأمنيتربطهم عالقة تعاقدية من نوع معني مع شركات  التأمنييف سو   اإلنتاجياجلهاز  "أعضاء
طبقا لقوانني  التأمنيالوساطة يف  أعمالالتسجيل يف سجل الوسطاء واملنتجني والسماسرة وطبقا للقواعد املنظمة ملمارسة 

 ".والرقابة اإلشراف
 " تتمثل مهمتهم الرئيسية يف توطيد العالقة ومنح الثقة ألطراف العلمية  ،التأمنيشركة و  هلم نؤموصل بني املالمهزة
 ".من خالل ضمان وفاء كل طرف ابلتزاماته ،يةالتأمين
  " إعادةشركة  أو التأمنيحلساب شركة  التأمني إعادة أو التأمنيكل من يتوسط أبي صورة يف عقد عمليات 
 ".عمولة أومكافأة  أومقابل مرتب  التأمني
 " ا كان الوسيط ميثل إذف ،شركات ختتلف صفتهم ابختالف الطرف الذي ميثلونه يف العملية التأمينية أو أشخاص

 ".مثل شركة التأمني فيدعى الوكيل العام للتأمنيإذا  أما ،يدعى مسسار التأمني ؤمن لهامل
 أو التأمنيمعنوي ميثل شركة  أوأبنه شخص طبيعي  التأمنيميكن تعريف وسيط  ،سابقة الذكرال ى التعاريفبناء عل

يف مناطق  ؤمن هلمية للمالتأمينيوفر التغطية كما مقابل احلصول على عمولة   التأمنييقوم ببيع منتجات شركة  ؤمن له،امل
اليت رمبا فقدوها نتيجة العتقاد ؤمن هلم ومنح الثقة للم التأمنييساهم يف ختفيض تكاليف التوزيع ابلنسبة لشركة و  ،متعددة

تتماطل يف دفع التعويضات عند حتقق  التأمنيشركات  أنو  ،ية تشكل عبء وليس ميزةالتأمينن املنتجات معظمهم أب
 .اخلطر املؤمن منه

 التأمني طاءمربرات االستعانة بوس :اثنيا
 ثل متطلبا أساسيا يف أي شركة أتمنيمي كما أنه  ،التأمنييف تطوير وازدهار صناعة  مهما ادور  التأمنييلعب وسيط 

مربرات االستعانة  أهمولعل  ،املهارات العلميةيتطلب مزجا من املعرفة الفنية و  دورهذلك لو  تسعى إىل حتقيق النجاح
 :2تتمثل يف التأمنيبوسطاء 

 التأمنييتسم النشاط التسويقي ابلديناميكية والتطور فكل شركات  :التأمنيزايدة احلصة السوقية لشركات  .1
 مل تعدل من نشاطها التسويقي وفقا للتغريات  إذا التأمنينه ال ميكنها االستمرار والتقدم يف سو  أالناجحة تدرك متاما 

                                                           
1

 .7، ص 2000دمحم المهدي دمحم علي، هاشم علي جامع حسين، فن اإلنتاج في التأمين، وزارة التربية والتعليم قطاع الكتب، مصر،  - 
2

 باالعتماد على: -

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه،  هبال عبد النور، استخدام البرمجة الخطية في تصميم شبكات التوزيع لرفع آداء المؤسسة االقتصادية، رسالة-

 .)بتصرف(20-01، ص ص 2007/2002جامعة فرحات عباس، سطيف، 

- Marie Camille Debourg, Clavelin Joël, Perrier Olivier, op-cit, p 256.   )بتصرف(
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 .السريعة والدائمة اليت حتدث يف بيئة عملها
ابلتايل و  ؤمن هلم،وقدرهتا يف خدمة امل التأمنيمن بني العناصر اليت تؤثر على نشاط شركة  التأمنيولعل وسطاء 

كرب ةصة أاملسامهة يف حتقيق  إىلمن خالل تقدمي منتجات ذات جودة عالية يسعى من خالهلا الوسيط  أهدافهاحتقيق 
بني الشركات املنافسة  ؤمن هلمةركة املوذلك من خالل مجع املعلومات عن  ،اليت يتعامل معها التأمنيسوقية لشركة 

 1.لة استقطاهبم وابلتايل زايدة ةجم املبيعاتو اوحم
 إمجايلالذي يتمثل يف  األعمالواملعرب عنها برقم  التأمنيتتمثل احلصة السوقية يف ةجم املبيعات الكلية لشركة 

زمنية معينة ومن بني املقاييس اليت تستخدم يف ية خالل مدة التأمينالصافية على ةجم املبيعات الكلية للصناعة  األقساط
 :2ةساب احلصة السوقية نذكر

  قطاع  أعمالخالل فرتة زمنية معينة على رقم  التأمنيشركة  أعمالتقاس بقسمة رقم  اإلمجالية:احلصة السوقية
 :وعليه tيف نفس الفرتة  التأمني

 
 

  ثالث شركات رائدة  أعلى أعمال برقمالتأمني شركة  أعمالرقم  تقاس من خالل مقارنةاحلصة السوقية النسبية
 :العالقة التاليةية كما هو معرب عنه يف التأمينيف الصناعة 

 

  تقاس على النحو التايلاحلصة السوقية مقارنة ابلقائد: 

 

 

احلجم زايدة ةجم  يقصد ابقتصادايت: يةالتأمينتشكيلة للمنتجات  أفضلحتقيق اقتصادايت احلجم وعرض  .2
ية وجذب التأمينابعتباره ةلقة مهمة إليصال اخلدمة  التأمنيوهذا ما يساهم به وسيط  ،املبيعات مقابل ختفيض التكاليف

                                                           
1

شهادة الماجستير في األسواق المالية، جامعة حلب، سوريا، نيل أسامة دخان، الحصة السوقية ودورها في قياس آداء المنظمة، مذكرة ضمن متطلبات -

 .2، ص 2001
2

مجلة االقتصاد  ،2000-0992طارق قندوز، مؤشر الحصة السوقية كمقياس للحكم على النجاعة التنافسية لشركات التأمين الجزائرية خالل الفترة  -

 giem.kantakji.com اإلسالمي العالمية، مجلة إلكترونية ، متاحة على الموقع:

 

 t مني أقطاع الت أعمالرقم  t  منيأشركة الت أعمالرقم   اإلمجاليةاحلصة السوقية 

 رقم أعمال الشركات املنافسة هلا  t  منيأرقم أعمال شركة الت  احلصة السوقية النسبية
t 

ائدة يف ر رقم أعمال الشركات التأمني ال t   التأمنيرقم أعمال شركة   احلصة السوقية مقارنة ابلقائد
 t الصناعة 
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جر أوضمان استمرار والئهم مقابل حتمله لتكاليف ممارسة نشاطه من جهة وةصوله على  التأمنيالعمالء املميزين لطلب 
على ختفيض تكاليفها  التأمنيكل هذا يساعد شركة ،  أخرىالذي حيققه من جهة  اإلنتاجيتمثل يف عمولة تتعلق حبجم 

سامهوا حبجم كبري  إنال يهمهم  املباشرة ن عمال الوكالةإكأبرز مثال على ذلك ف  ،مقارنة ابالعتماد على الوكاالت املباشرة
ية التأمينالوساطة  أنيف ةني  اإلنتاجاثبتة نسبيا وليست مرتبطة حبجم  أجورعلى  ألهنم يتحصلون ،ال أمالشركة  إنتاجيف 

وابلتايل  ،كربأجل احلصول على عمولة أمن  اإلنتاججتعل من الوسيط مسؤوال ويعمل جاهدا على جذب العمالء وزايدة 
 .التأمنيلتحقيق اقتصادايت احلجم يف شركات  األمثلهو السبيل  التأمنيستعانة بوسطاء ن اإلإف

بغض النظر  التأمنيفهذا يعد الدور الرئيسي لوسيط  ،يةالتأمينتشكيلة من املنتجات  أفضلفيما خيص عرض  أما
أتثري  أيواليت تكون مستقلة عن  للمؤمن لهتشكيلة  أفضلن له واجب يتمثل يف تقدمي عن اجلهة اليت ميثلها نظرا أل

 التأمنيسعار دون التمعن يف صيغ واثئق رخص األأيسعى دائما وراء احلصول على  ؤمن لهونظرا لكون امل ،التأمنيلشركة 
 األمورأيخذ بعني االعتبار كل هذه  التأمنيوسيط  أنإال  ،ةىت خربهتا يف دفع التعويضات أواالستقرار املايل للشركة  أو

يسرية مقارنة بتلك اليت  إضافيةسع قد ال يكلفهم إال مبالغ و ية األالتأمينغطية ن احلصول على التأب ؤمن هلمامل إقناع وحياول
 .يةالتأمينتشكيلة من املنتجات  أفضليف تقدمي  التأمنيكل هذا يربر الدور الذي يلعبه وسيط   ،اختاروها أبنفسهم

زاد عدد العناصر الفاعلة ية تعقيدا كلما التأمينعملية ومن بينها العمليات  أيتزداد  :تقليل خطوط االتصال .3
 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل ،فيها

 

 يف التقليل من خطوط االتصال التأمنيدور وسائط  :(4-2) شكل رقم 

 التوزيع بدون وساطة

 

 

 

 

 يتبع..

 
 

 Nشركات أتمني عددهم

 إمجايل خطوط االتصال
N.K=44=16 

 K املؤمن هلم عددهم
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 التوزيع بوساطة
 

 

 
 

 

 

 .81، ص هبال عبد النور، مرجع سبق ذكره :المصدر

يقلل من عدد االتصاالت  التأمنيوسيط  إىل ؤمن لهتوجه امل أنيتضح  ،يف املثال الذي يوضحه الشكل السابق
 ؤمن لهألنه يسهل العملية على امل التأمنيعلى مسسار  أكثروهذا ينطبق  ،اتصاالت فقط مثانية إىلمن ستة عشرة اتصال 

 االطالعجل أجهد وتكلفة االتصال اليت يقوم هبا من له وابلتايل فهو يوفر  ،منينظرا لكونه يتعامل مع عدة شركات أت
 .نسبهاأية اليت تقدمها تلك شركات وحتديد التأمين على خمتلف املنتجات

 يف اجلزائر  التأمنيالقانوين لوسطاء  اإلطار :اثلثا
إال بعد  التأمنييف اجلزائر ابلتعامل مع وسطاء  التأمنيمل حيظى قطاع  ي:اجلزائر  القانون يف التأمنيتعريف وسيط  .1
ةيث مسح  ،اتلتأمينم املتعلق اب1995جانفي  25ه املوافق ل  1415شعبان  23املؤرخ يف  17-0.األمر صدور 

من  205متارس عملياهتا عن طريق وسطاء معتمدين وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة  أن التأمنياملشرع اجلزائري لشركات 
  :يلي وىل منها ماةيث جاء يف نص الفقرة األ ،اآلمرهذا 

 .1عن طريق الوسطاء املعتمدين أو/مباشرة و التأمنيمتارس عمليات  أناملعتمدة  التأمنيميكن لشركات "
يف  املؤرخ 2.1-0. يف نص املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  التأمنيوقد عرف املشرع اجلزائري وسيط 

سحب االعتماد منهم ومراقبتهم   أسباباملهنية و  األهليةاالعتماد و  التأمنياملتضمن شروط منح وسطاء  0..1أكتوبر21
  :كما يلي
  التأمنيوضع مسسار  أو للتأمنيهذا املرسوم كل شخص له وضع وكيل عام مفهوم يف  التأمنييعترب وسيط "

                                                           
1

م، المتعلق بالتأمينات، الجريدة  0992جانفي  22ل الموافق ه 0702شعبان  27المؤرخ في  03-92الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، األمر رقم  - 

 .21م، ص  0992مارس  1ل الموافق ه 0702شوال  3، الصادرة بتاريخ 07الرسمية، العدد 

 Nشركات أتمني عددهم

= 8إمجايل خطوط االتصال
NK=44 

 K املؤمن هلم عددهم
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 .1التأمنيويقوم بدور عمليات  1995يناير  25املؤرخ يف  17-0.رقم  األمرمن  262 إىل 252احملددين يف املواد 
 للتأمنيية يف نوعني مها الوكيل العام التأمينع اجلزائري ةصر الوساطة املشر  أنيتضح من خالل نص هذه املادة 

اليت عرفها يف نص املادة الثالثة من املرسوم  التأمنيى عاتقهما واملتمثلة يف عمليات وبني املهمة امللقاة عل ،التأمنيومسسار 
 :أعاله إليهاملشار 
  آخرعلى شخص  التأمنيمعنوي يقرتح اكتتاب عقد  أوشخص طبيعي  أيكون   التأمنييعترب تقدمي عملية 
 .2كتابيا  أوشفواي 

شخص ابقرتاةه جمرد عرض  أيعلى  التأمنييعرض خدمات  أنسيط التأمني على و مبوجب هذا النص  هنإوعليه ف
 ،تغطيتها وانتقاء املناسب منها إمكانيةاملراد أتمينها ودراسة مدى  األخطارن يتعرف على أو  ،التعاقد إىلدعوة  أومتهيدي 
 3.منيرة أتسامس أوية اليت يقوم هبا الوسطاء سواء كانوا وكالء عاميني التأمينالعام للعملية  األصلهذا هو 
الشخص  تتمثل الشروط العامة الواجب توفريها يف :يف اجلزائر التأمنيرها يف وسطاء الشروط الواجب توف .2

 :ية يف اجلزائر يفالتأمينالذي يريد ممارسة الوساطة 
ةيث  ،يةالتأمينوضع املشرع اجلزائري جمموعة من الشروط املتعلقة مبمارسة مهنة الوساطة : شروط املمارسة 1.2

 :4يلي ات مالتأميناملتعلق اب 17-0.األمرمن  265 إىل 263جاء يف النص املواد من 
  الرتكاب جرمية من جرائم  إدانتهمالثابتة  األشخاص التأمنيميارس مهنة وسطاء  أنال يستطيع : "62.املادة

ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانني اخلاصة بعقوابت االةتيال  أواةتيال  أو أمانةخيانة  أوعن سرقة  أوالقانون العام 
مت احلصول عليها بواسطة هذه اجلرائم  أشياء إخفاءعن  أوصكوك بدون رصيد  إصدارعن  أوقيم  أو أموالعن هنب  أو
 .احلرب التحريرية إابنعن تصرفات غري مشرفة  أو

يرتكب عنه فقدان  أعالهالتواطؤ على ارتكاب اجلرائم املذكورة  أولة الرتكاب هذه اجلرائم و اعن حم إدانةكل 
 ."ذاهتا  األهلية
  مماثل له يف نظر القانون أو آخرنشاط جتاري  أيمع  التأمنيتتعارض ممارسة نشاط وسيط ": .6.املادة". 
  مهنية كافية ملمارسة املهنة إثبات التأمنيجيب على وسطاء " :60.املادة". 

                                                           
1

م  0992أكتوبر  70 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية  2المؤرخ في  770-92زائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الج - 

 3، الصادرة بتاريخ 22المتضمن تحديد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبها منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الجريدة الرسمية، العدد 

 .02م، ص  0992 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية 
2

 .02نفس المرجع، ص  - 
3

، مجلة العلوم 2002فيفري  23المؤرخ في  07-02الهادي خضراوي، دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب آخر تعديل لقانون التأمينات  - 

 .202، ص 2007، ماي 70اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
4

 .72-77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص ص 03-92األمر رقم  - 
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 1995أكتوبر 30 املؤرخ يف 95-340من مرسوم التنفيذي رقم  18ةسب املادة : شروط الكفاءة املهنية 2.2
 :1نصهاواليت جاء يف 

 األقل:على  أدانهشروط الكفاءة املهنية املبنية  إةدى التأمنيتتوفر يف من يطلب اعتماد وسيط  أنجيب "
 شهادة معادلة هلا واثبات جتربة مهنية يف امليدان التقين اخلاص  أوةيازة شهادة هناية الدراسات الثانوية  -
 ؛سنوات 10ال تقل مدهتا عن عشر  لتأمنياب
التجارية  أواملادية  أواالقتصادية  أوىل من التعليم العايل يف شعبة من الشعب القانونية و ةيازة شهادة املرةلة األ -

 سنوات؛5ل مدهتا عن مخس قال ت لتأمنيواثبات جتربة مهنية يف امليدان التقين اخلاص اب
املالية  أوصادية االقت أواملرةلة الثالثة يف شعبة من الشعب القانونية  أوةيازة شهادة عليا يف الدراسات املعمقة  -
 ."سنوات3ال تقل مدهتا عن ثالث  للتأمنيالتجارية واثبات جتربة مهنية يف امليدان التقين  أو

 :أنهمن املرسوم التنفيذي السابق ذكره  19نصت املادة  ،الشروط السابق ذكرها إىلابإلضافة 
من اتريخ نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية  ابتداء 2سنتانانتقاليا وملدة  التأمنين يرتشح لصفة وسطاء أميكن  "

 اآلتية:للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من تتوفر فيهم الشروط 
يف  أوالتجاري يف شركة  أوالقانوين  أوسنوات يف منصب املسؤولية يف امليدان املايل  10جتربة مدهتا عشر  -

 ؛مؤسسة وطنية
 ؛التجارية أواالقتصادية  أوشعبة من الشعب القانونية  األقلىل من التعليم العايل على و ةيازة شهادة املرةلة األ -
 ؛لدى وسيط معتمد أويف شركة  أشهر6 تدريب مدته ستة  إجراء -
 2."النجاح يف امتحان مهين تنظمه الوزارة املكلفة ابملالية مبشاركة مجعية املؤمنني -

من املرسوم السابق ذكره الشروط املالية الواجب توفرها يف وسطاء  20ضحت املادة أو لقد  :الشروط املالية 2.3
  :ةيث نصت على ما يلي ،التأمني
 :أييتيثبتوا بعنوان الضمان املايل ما  أن التأمنيجيب على وسطاء "
 اآلتية:كفالة لدى اخلزينة العمومية يف ةدود املبالغ   إيداع -

  ؛للتأمنيابلنسبة للوكيل العام 500.000 دينار  ألفمخسمائة 
  ؛السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا إىلابلنسبة  1.500.000دينار ألفمليون و مخسمائة 

                                                           
1

وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبها منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، مرجع سبق  ، المتضمن تحديد شروط منح770-92المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .02-07ذكره، ص ص 
2

 . 02نفس المرجع، ص  - 
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  ؛كل واةد من شركاء شركة السمسرة   إىلابلنسبة  1.500.000دينار  ألفمليون و مخسمائة 
 .كفالة مصرفية تسلم يف ةدود املبلغ املذكور  أو -

 أعاله:املذكورة   16تثبت شروط الضمان املايل املنصوص عليه يف املادة: "1.كما نصت املادة 
 ؛تسلمها اخلزينة إيداعبواسطة شهادة  إما 
 بواسطة شهادة الكفالة املصرفية إما. 

من املرسوم التنفيذي  7.و 26د ةسب نص املوا :يف اجلزائر التأمنيالرقابة والعقوابت املفروضة على وسطاء  .3
حبيث ميارس هذه الرقابة حمافظون مراقبون يؤهلهم قانوان  ،لرقابة الوزارة املكلفة ابملالية التأمنيخيضع وسطاء  340-95

 .الوزير املكلف ابملالية
ن يذكروا صفتهم ومراجع قرار أ التأمنيجيب على وسطاء " :نهأمن نفس املرسوم على   28وأشارت املادة

 1."طار ممارستهم لنشاطهمإاعتمادهم يف كل وثيقة يوزعوهنا على اجلمهور يف 
مني خيضعون مساسرة أت أوابختالف صفتهم سواء كانوا وكال عامني  التأمنيوسطاء  أن إىلهنا  اإلشارةجيدر بنا 
تكون من طرفها لكوهنا  إضافيةاليت اعتمدته خيضع لرقابة  التأمنيلكن الوكيل العام بصفته ممثل لشركة  ،لرقابة وزارة املالية
 :95-07مراألمن  267ذلك وفقا ملا نصت عليه املادة  ،أعمالههي املسؤولة عن 

من القانون املدين عن الضرر املرتتب عن خطا 136صاةبة التوكيل مسؤولة مدنيا بنص املادة  التأمنيتعد شركة " 
 2."فق على غري ذلكأتوكالئها الذين يعدون تطبيقا هلذه املادة مبثابة مستخدمني ولو  إمهال أو إغفال أو

 :على ما يلي 95-07مراأل من  268املادةما فيما يتعلق ابلعقوابت فقد نصت أ
يكون معتمدا قانوان يعاقب بنفس  نأولو كوسيط دون  التأمنييقرتح اكتتاب عقد من عقود  أوكل شخص يكتتب "

 3.األمر"من هذا 245 و244العقوابت املنصوص عليها يف املادتني 
 : 4جاء يف نصهما ما يلي 17-0.من األمر  0..و  ...ابلرجوع للمادتني 

 خيالف مني عقدا حلساب شركة أت أويتعرض كل شخص يقدم للجمهور سواء حلسابه اخلاص " : 244املادة
 .من قانون العقوابت 372 مر لعقوابت االةتيال املنصوص عليها يف املادةمن هذا األ  204ةكام املادةأ

 ".تستحق الغرامة املشار إليها يف الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود املقرتةة أو املكتتبة

                                                           
1

 .02نفس المرجع، ص  - 
2

 .72، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص 03-92األمر رقم  - 
3

 .72نفس المرجع، ص  - 
4

 . 77نفس المرجع، ص  - 
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 نه ال حيتج أابطلة غري  أعاله 244 املكتتبة ةسب الشروط الواردة يف املادة  التأمنيتعترب عقود " : 245املادة
 ".كانوا على ةسن نية   إذاهبذا البطالن يف ةق املؤمن هلم واملكتتبني و املستفيدين 

 يف اجلزائر للتأمنيالوكيل العام  الفرع الثاين:

 ،للتأمنياجلزائرية تعتمد على الوكالء العاميني  التأمنيات مل تكن شركات لتأميناملتعلق اب 95-07األمرقبل صدور 
للوكيل العام اختذت شركات  األساسياملتعلق ابلقانون  95-341وبصدور املرسوم التنفيذي  األمرولكن بعد صدور هذا 

 .ية وانتشارها يف مناطق جغرافية متعددة التأمينقناة لتوزيع منتجاهتا  للتأمنيالوطنية من الوكالء العاميني  التأمني
وهذا  ،يةالتأمينابلغة يف الصناعة  أمهيةنظرا ملا له من  اإلنتاجعلى الوكيل العام للقيام بعملية  التأمنيتعتمد شركات و 

 العنصر.ما سنتعرف عليه من خالل هذا 
 التأمنيعريف وكيل تأوال: 

  على أنه: ميكن تعريفه 
 " التأمنيوسطاء  أنواعابعتباره نوع من  ؤمن لهوامل التأمنيمهزة وصل بني شركة". 
 "  عمل يقوم به  أي إىل إضافة التأمنيوتوزيع وبيع واثئق  التأمنيشخص يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل شركة

 1".نيابة عنها أوحلساب الشركة 
اليت اعتمدته مبوجب  التأمنيأبنه شخص طبيعي ميثل شركة  التأمنيمن التعاريف سابقة الذكر ميكن تعريف وكيل 
 .عقد وكالة ويوزع منتجاهتا مقابل احلصول على عمولة

 :2ومن خصائص الوكيل العام للتأمني الكفء ما يلي
 جيب أن يكون مسري ومدير جيد، جتاري ومتخصص يف التسويق؛ -
 منافس له القدرة على البيع والتفاوض؛ -
 ةساس جلودة اخلدمات؛ -
 األفراد؛عرض منتجات التأمني تبعا لرغبات ي -
 القدرة على فحص وحتليل إنتاجية ومردودية وكالته؛ -
 مالةظة التطبيقات اجليدة للمنافسني اجلدد؛ -

                                                           
1
 -Ramia el Monayery, Insurance Agent vs Broker, The Macrothem Review, Egypt, n 3, p 82.)بتصرف( 

2
- Jean Pierre Bardini, profession : Agent Général d’Assurance (role bonnes pratiques et enjeux financiers), Avril 2006, 

p p 20- 21/ available at : www.CNA.dz  
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 استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة وأساليب التسويق؛قادر على  -
 زايدة التحصيل املتوسط للمحفظة؛ -
 اكتساب أقساط هامة؛ -
 وفاء الزابئن.يعرف كيف يكسب  -
 التأمنيوكيل  أمهيةاثنيا: 

العمليات اليت  أهموابلتايل فإهنم يشاركون يف  ،يف توزيع املنتجات دفع وتسوية املطالبات التأمنيوكالء  أمهية زترب  
ألي  أساسيالكون الثقة تشكل عنصرا  التأمنيوشركات  ؤمن لهكما حيتلون موضع الثقة بني امل  ،التأمنيتقوم هبا شركة 

قيامهم ابلعديد من  إىلابإلضافة  ،مرتبطة حبادث مستقبلي حمتمل احلدوث التأمنين تعهدات شركة عملية أتمينية نظرا أل
 :يف أمهيتهموتربز  التأمنيازدهار صناعة  إىلاملهام اليت تؤدي 

مرتبط  أجرهمنظرا لكون  ؤمن هلمالشركة من خالل بذل جمهود كبري يف استقطاب عدد من امل إنتاجزايدة ةجم  -
وهبذا فهم يسامهون بقدر كبري يف ازدهار الصناعة  ،التأمنيالذين يكتتبون معهم عقود  بعدد املؤمن هلمارتباطا وثيقا 

 ؛ية وكسب العمالءالتأمين
نظرا لكوهنا  التأمني أسعارختفيض  إىلواةد هذا يؤدي  آنوتوزيع منتجاهتا يف  التأمنيختفيض تكاليف شركة  -

عادة يسعى وراء احلصول  ؤمن لهن املاملرتقبني نظرا أل ؤمن هلموابلتايل استقطاب عدد كبري من امل ،مرتبطة ابلتكاليف
 ؛على منفعة كبرية مقابل سعر منخفض

ذلك من خالل شرح املفاهيم والعبارات الصعبة واإلجابة عن االستفسارات  ؤمن هلم لدى املالتأميينتنمية الوعي  -
 1.املختلفة لكسب ثقتهم ووالءهم

 يف اجلزائر للتأمنيالقانوين للوكيل العام  اإلطار :اثلثا
 :2أبنه 07/95األمرمن  253عرفته املادة : للتأمنيلوكيل العام اتعريف  .1
مبوجب عقد التعيني املتضمن اعتماده  للتأمنيعدة شركات  أوشخص طبيعي ميثل شركة الوكيل العام للتأمني "

 ".هبذه الصفة
 :يضع الوكيل العام بصفته وكيال أنوتنص هذه املادة على 

  ؛واكتتابه حلساب موكله التأمنيكفاءته التقنية حتت تصرف اجلمهور قصد البحث عن عقد  -

                                                           
1

ء التأمين في دولة اإلمارات، المؤتمر السنوي عبد المجيد مصبح، المسؤولية الجنائية لوسطاء التأمين على ضوء نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطا -

 .271، ص 2007حول الجوانب القانونية  للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية المدينة الجامعية، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة،  22
2

 .77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص 03-92األمر رقم  - 
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خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة حتت تصرف الشركة أو الشركات اليت ميثلها ابلنسبة للعقود اليت توكل  -
 إدارهتا.له 
يريد ن طالب االعتماد الذي إف 95-340 من املرسوم التنفيذي 16 وفقا للمادة: شروط منح االعتماد .2

 :1تتوفر فيه الشروط التالية أنممارسة نشاط الوكيل العام للتأمني جيب 
 ؛ال يكون لطالب االعتماد سوابق عدلية أناخللق احلسن يقصد به  -
 األقل؛يبلغ طالب االعتماد سن اخلامسة والعشرين سنة على  أنالسن جيب  -
 ؛تتوفر لدى طالب االعتماد اجلنسية اجلزائرية أناجلنسية جيب  -
 ؛سابقا إليهاتوفر الكفاءة املهنية املطلوبة واليت مت التطر   -
 .سابقا إليهاامتالك الضماانت املالية املطلوبة واليت مت التطر   -

واليت جاء  95-340 نفيذيمن املرسوم الت 17يرفق ملف طلب االعتماد ابلواثئق اليت نصت عليها املادة أنوجيب 
 أييت:يرفق االعتماد مبا  أنجيب " :يلي يف نصها ما

 ؛مستخرج من عقد امليالد -
 ؛3 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم -
 ؛شهادة اجلنسية -
 اإلقامة؛شهادة  -
نشاط مهين يعده الرتشيح املعمول به منافيا لصفة  أينه ال ميارس أطالب االعتماد يثبت فيه  كتايب منتصريح   -

 ؛للتأمنيالوكيل العام 
 املطلوبة.الدبلومات  أوشهادات الكفاءة املهنية املطلوبة  أوشهادة  -
 :للتأمنيعقد تعيني الوكيل العام  .3

 :يلي اليت جاء يف نصها ما 95-340من املرسوم التنفيذي 15وفقا للمادة  :تعريف عقد التعيني 1.3
املعنية وفق التنظيم املعمول به يف هذا  التأمنيعقد تعيني بينه وبني شركة  إبرامعلى  للتأمنيتتوقف مهنة الوكيل العام "

 2".اجملال
 

                                                           
1

، المتضمن تحديد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبها منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، مرجع سبق 770-92المرسوم التنفيذي رقم - 

 .07ذكره، ص 
2

 .07نفس المرجع، ص  - 
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يتضمن  حتصل على عقد تعيني إذا إال أعمالهمباشرة  للتأمنينه ال ميكن للوكيل العام أمن خالل نص املادة يتبني 
 .ميثلها أناليت يريد  التأمنياعتماده هبذه الصفة من شركة 

 30املوافق ل  1416مجادى الثانية عام  6املؤرخ يف  95-341وعرفت املادة السابعة من املرسوم التنفيذي 
 :1عقد التعيني كما يلي للتأمنيللوكيل العام  األساسياملتضمن القانون  1995أكتوبر

 95-07مر من األ 254 مبوجبها الوكيل العام مهامه طبقا للمادةعقد التعيني اتفاقية مكتوبة حتدد الشروط اليت ميارس " 
 عالهأواملذكور 1995يناير سنة  25ه املوافق ل1415شعبان عام  23يفاملؤرخ 

ن العقد النموذجي للتعني املنظم للعالقات بني أبينت  95-07مرمن األ 254 ن املادةأهنا  اإلشارةجيدر بنا 
نه يف ةالة عدم وجود عقد منوذجي أوبينت كذلك  ،منيأاليت ميثلها تعده مجعية شركات التمني أالوكيل العام وشركة الت

دارة الرقابة مسبقا عن  إ إبالغنه جيب أيضا أكما نصت هذه املادة   ،هي املكلفة إبعداده وزارة املالية دارة الرقابةإن إف
 2.يوما قبل سراين مفعوله 45 قصاهأجل أكل عقد للتعيني يتضمن على اخلصوص مبلغ الكفالة ونسب العمولة يف 

نه أمني على أساسي للوكيل العام للتاملتضمن القانون األ 95-341كما نصت املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي 
 3.التسيري املسندة للوكيل العام حتديدا دقيقا أعمالن حيدد عقد التعيني أجيب 

 :مني لقاعدتني مهاأخيضع عقد تعيني الوكيل العام للت :قواعد عقد التعيني 2.3
-0.ةسب نص املادة التاسعة من املرسوم التنفيذي  اإلقليميويقصد ابالمتياز  :اإلقليميقاعدة االمتياز  1.2.3

 :4ما يلي 2.1
مني املنصوص عليها يف عقد تعيينه  أعمال املتعلقة بعمليات التاأل إبجنازينفرد الوكيل العام يف دائرة مقر وكالته العامة " 

ن تعتمد يف عمليات أعمال ذلك ذا تطلب ةجم األإمني أنه ميكن لشركة التأغري  ،عمالكما ينفرد بتسيري هذه األ
 ".عامني يف الدائرة نفسها و عدة وكالءأخر آمني نفسها وكيال عاما أالت

 :من املرسوم التنفيذي السابق اليت جاء يف نصها ما يلي 16 وتتكون دائرة الوكيل العام ةسب املادة
ن أوجيب  ليه وميارس فيه مهامهإقليم الذي متتد ني املنصوص عليها يف عقد التعيني من اإلأمتتكون دائرة الوكيل العام للت

تعرتف به خر آداري إي تقسيم أو البلدية وإما يف أو الدائرة أقليم الوطين كالوالية دارية من دوائر اإلإيف دائرة  إما تتمثل
 .طرافهأو أتعدل الدائرة إال ابتفا  طريف عقد التعيني  أنوال ميكن ، املختصة اإلداريةالسلطات 

                                                           


 .00أنظر الملحق رقم - 
1

م  0992أكتوبر  70 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية  2المؤرخ في  770-92الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  - 

 . 03م، ص  0992أكتوبر  70 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية  3، الصادرة بتاريخ 22المتضمن القانون األساسي للوكيل العام، الجريدة الرسمية، العدد 
2

 .77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سابق، ص  03-92األمر رقم  - 
3

 .03، المتضمن القانون األساسي للوكيل العام، مرجع سبق ذكره، ص 770-92المرسوم التنفيذي رقم  -
4

 .03نفس المرجع، ص  - 
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ي ينفرد ابالكتتاب يف ذلك أمني خيصص نشاطه إلقليم معني أن الوكيل العام للتأيتضح  ،من خالل هذه املادة
 :ةيث جاء يف نصها ما يلي ،من نفس املرسوم 17قليم وفقا ملا نصت عليه املادة اإل

ني ما أييتأمكتتاب عقود التساسي يشمل االنفراد إبمن هذا القانون األ 11 عمال ابملادة: 
 ؛العامةخطار اليت تقع ماداي يف دائرة الوكالة األ -
 ؛خطار اخلاصة ابملؤمن له الذي يقيم يف دائرة الوكالة العامةاأل -
و املؤمن له املقيم يف دائرة الوكيل أخطار ذات الطابع املتحرك يف الرب و البحر اليت تقع حتت مسؤولية املكتتب األ -
 .العام

مني مع الشركة اليت وكلته أالعام للتن يعمل الوكيل أنتاجي يقصد ابالمتياز اإل: اإلنتاجيقاعدة االمتياز  2.2.3
 :ةيث نصت 95-341فقط ولصاحلها وهذا وفقا ملا جاء يف النص املادة الثالثة والرابعة من املرسوم التنفيذي 

 املادة الثالثة: للشركة اليت وكلته وفق عقد التعيني وهذا  إنتاجهن خيصص كل أمني أجيب على الوكيل العام للت
 .مني إال يف العمليات اليت وكل بشأهناأالت الوكيل ال ميثل شركة

 املادة الرابعة:  تيةمني اآلأخرى إال يف عمليات التأمني ن يكتتب حلساب شركات أتأال ميكن للوكيل العام: 
 ؛ني اليت ميثلهاأمالعمليات اليت متارسها شركة الت -
 ؛ميثلهاالعمليات اليت مل تكن موضوع توكيل بني الوكيل العام والشركة اليت  -
 ؛ن فسختها الشركةأالعمليات اليت ترتبت عليها عقود سبق  -
 ؛ن رفضتها الشركةأسبق  تاةاالعمليات اليت ترتبت عليها اقرت  -
 .1رفضت الشركة شروطها أناليت ترتبت عليها اقرتاةات سبق  العمليات -

مني اليت أالتعيني يف ةالة اندماج شركة التمني فيما يتعلق بعقد أوضع الوكيل العام للت ىلإشار املشرع اجلزائري أوقد 
 95-341 من املرسوم التنفيذي 11 بينت املادة ،خريةحمفظة هذه األخرى وكذلك يف ةالة حتويل أمني ميثلها مع شركة أت

 ،"خرىأمني اليت ميثلها لشركة أن يعارض حتويل حمفظة شركة التأةوال ال ميكن للوكيل العام أبي ةال من األ :"نهأعلى 
 :نهأما فيما خيص ةاالت االندماج فقد نصت املادة العاشرة من املرسوم السابق ذكره على أ

مني املندجمة يف أن يعترب اةتفاظ شركات التأكثر بعضها يف بعض ال ميكن أو أمني يف ةالة اندماج شركيت أت
 .املعتمد وواجباته اثبتة جتاه املوكل اجلديدغريها يف الدائرة نفسها ابلوكالء العاميني اعتمادا جديدا وتبقى ةقو  الوكيل 

                                                           
1

 .03 -02جع سبق ذكره، ص ص المتضمن القانون األساسي للوكيل العام، مر ،770-92المرسوم التنفيذي رقم  - 
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 مني ومكافأتهأوظائف الوكيل العام للت :الفرع الثالث
مني ومكافأته يف نص املواد أوظائف الوكيل العام للت 95-341ةدد املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي

 :التالية
 12 املادة: ممارسة مهامه  عنق عليه يف عقد التعيني ويتقاضى اتف ينظم الوكيل العام وكالته حبرية يف ةدود ما

 .عموالت حتدد نسبها يف عقد التعيني
 :وتشمل العموالت ما أييت

 ؛مكافأة عن عمل االنتاجكعمولة املسامهة   -
 .التعيني"عمال التسيري املنصوص عليها يف عقد أعمولة التسيري عن  -

 :و العمولة اليت يتحصل عليها الوكيل العام كما يليأكيفية ةساب هذه املكافأة   14و13وقد بينت املادة 
 13 املادة:  ن تتجاوز أحتسب عمولة املسامهة بنسبة مئوية يف مبلغ القسط الصايف من احلقو  والرسوم وال ميكن

 .مني أمر لكل صنف من عمليات التاأل اقتضىن إقصى الذي حيدده الوزير املكلف ابملالية بقرار هذه النسبة احلد األ
 14 املادة:  طار عقد التعيني إىل الوكيل العام يف إعمال التسيري املسندة أمتثل عمولة التسيري مقابل 

 :نهأعلى  95-341 من املرسوم التنفيذي 15 شار املشرع اجلزائري يف نص املادةأكما 
 1."منيأللوكيل العام للتي تغيري على ةجم املهام التسيريية املوكلة أ أذا طر إميكن تعديل عمولة التسيري  " 

ذا كان غري حمدد إما أذا كان حمدد املدة إمني تنتهي ابنتهاء عقد التعيني اللت من مهام الوكيل العاأوقد بني املشرع 
 :ما يلي 95-07مرمن األ 256 املدة جاء يف نص املادة

 بعد مني ووكيلها العام أبني شركة التةد الطرفني املتعاقدين العقد املربم ألجل غري حمدد أن ينتهي إبرادة أميكن
 .خرشعار الطرف اآلإ

ن فسخ العقد أغري  :وبني اجلزاء املرتتب عن فسخ العقد يف الفقرة الثانية من نفس املادة ةيث جاء يف نصها
ألةكام القانون ضرار للطرف املغبون طبقا ن ينجز عنه ةق املطالبة بتعويض األأةد الطرفني املتعاقدين ميكن أةاداي من أ

 .2املدين
 
 

                                                           
1

 .03نفس المرجع، ص - 
2

 .77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص  03-92األمر رقم  -
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 مسسار التأمني :الثالث الفرع

على الرغم من أن ظهور اإلطار القانوين املنظم لعمل مسسار التأمني يف اجلزائر كان متالزما مع الوكيل العام، إال أن 
ع هذا إىل وقد يرجمسسار التأمني يف اجلزائر مل حيظى بنفس القدر من االهتمام الذي ةظي به الوكيل العام للتأمني، 

لعل أمهها ضعف الوعي التأميين وكذلك لكون السمسار ال ميثل شركة التأمني وال حيمل امسها مثل العديد من االعتبارات 
إذ جند أن معظم األفراد الذين يتوجهون إليه على جهل اتم أبنه  ،الوكيل العام للتأمني الذي حيمل اسم الشركة اليت ميثلها

وهذا ما يسهل عليه القيام مبهامه دون احلاجة إىل بذل جمهودات كبرية يف التعريف بنفسه، على عكس  وكيل عام للتأمني
مسسار التأمني الذي جيب عليه القيام مبجهودات كبرية للتعريف مبهنته ودوره البارز يف خدمة أطراف العملية التأمينية 

 اماهتما.والتخفيض من املشاكل الناجتة عن إخالف أةد الطرفني ابلتز 
 وأسباب اللجوء إليه تعريف مسسار التأمني :أوال

 عرف مسسار التأمني أبنه:ي: التأمني مسسار عريفت .1
 ويتوىل ةفظ ةقوقه وتوجيهه ألفضل تشكيلة من اخلدمات التأمينية". ؤمن له"شخص طبيعي أو معنوي ميثل امل 
  إلمتام عملية التأمني لصاحل املؤمن له""شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي ابلتفاوض مع شركات التأمني 
  شخص طبيعي أو معنوي يتعامل مع أكثر من شركة أتمني، يتم مبوجب عقد وساطة أتمني ويقوم عادة بتقدمي"

وتقدمي املساعدة خلدمة معلومات ذات نوعية جيدة لالكتتاب يف عقود التأمني، كما يقوم ابلتفاوض مع شركة التأمني 
 املؤمن هلم". 

  طبيعي أو معنوي يتمتع خبربة كبرية يف حمال التأمني متكنه من اختيار أفضل مصلحة أتمينية للمؤمن له "شخص
وتقدمي االستشارة العملية الصحيحة واحملايدة مقابل ةصوله على عمولة من قبل شركة التأمني وليس من قبل املؤمن 

 1له".
نه:" شخص طبيعي أو معنوي يعمل حلسابه اخلاص، بناء على التعاريف السابقة ميكن تعريف مسسار التأمني أب

بناء على خربته يف جمال التأمني وبغض له وفقا الةتياجاته وإمكانياته، يقوم ابختيار التشكيلة املثلى واملناسبة للمؤمن 
ة يتحصل مسسار التأمني على عمولة واةدة تتمثل يف عمولةيث النظر عن ةجم العمولة اليت يتقاضاها من الشركة، 

 ".بناء على التفاوض بينه وبني الشركات اليت يتعامل معها أثناء عقد اتفاقية التوزيع املسامهة ويتم االتفا  عليها
                                                           

1
 باالعتماد على:-

-Patrick Gabriel, Ronan Divard, Marine le Gall-Ely, Isabelle Prim-Allaz, Marketing des Services, Dunod, France, Paris, 

2014, p p 132- 133 (بتصرف ) . 

-Saudi Arabian Monetary Agency, Insurance Intermediaries Regulation, Insurance supervision Departement, 20 

october2011, p 7 . 


 .02أنظر الملحق رقم  
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يفضل العديد من املؤمن هلم خاصة الشركات االعتماد على مسسار التأمني : أسباب اللجوء إىل مسسار التأمني .2
 وهذا لعدة أسباب منها: ،واألخذ ابستشارته التأمينية

عدم معرفتهم بكل اةتياجاهتم التأمينية واملخاطر اليت جيب عليهم تغطيتها، نظرا لعدم قيام شركات التأمني بتقدمي  -
 التأمينية نيابة عنهم؛النصح للمؤمن هلم خبصوص تلك املخاطر، وةاجتهم إىل جهة متخصصة تتوىل األمور 

شركة التأمني يتميز عن الوكالء ومندويب املبيعات ابملهارة املهنية العالية اليت مسسار التأمني يعد ذراعا تسويقية ل -
ميكن أن تساعد شركة التأمني على تقدمي العروض املناسبة للمؤمن هلم بناء على ما يقدمونه من معلومات وتفاصيل  

 كافية ووصف صحيح للمخاطر املراد تغطيتها؛
 والتخوف من متاطلها يف دفع التعويض عند حتقق اخلطر املؤمن منه؛عدم ثقة املؤمن هلم يف شركات التأمني  -
االستقاللية النسبية لسمسار التأمني عن شركات التأمني مينح املؤمن هلم نوع من الثقة يف السمسار لكونه يعمل  -

  لصاحلهم وليس لصاحل شركة التأمني.
 : دور مسسار التأمني يف خدمة أطراف العملية التأمينيةاثنيا

تتمثل أطراف العملية التأمينية اليت خيدمها مسسار التأمني يف شركات التأمني واملؤمن هلم، وفيما يلي سنوضح الدور 
 :الذي يلعبه مسسار التأمني يف خدمة كل طرف

 : يساهم مسسار التأمني يف خدمة شركة التأمني ويتجلى دوره يف:دور مسسار التأمني يف خدمة شركة التأمني .1
 العناء على شركات التأمني يف البحث عن املؤمن هلم وما يتطلبه ذلك من مشقة التوعية واإلقناع؛توفري  -
 يتحمل مسسار التأمني املسؤولية يف تقدمي اخلدمة التأمينية ونوعيتها عن الشركة؛ -
 يقوم مسسار التأمني بدراسة وحتليل السو  وتقسيمه إىل شرائح هبدف الوصول إىل مجيع العمالء؛ -
 د شركة التأمني يف احلصول على األقساط وتسوية املطالبات؛يساع -
 يقدم لشركة التأمني االستشارات اخلاصة بشأن قوة املركز املايل ألي من شركات التأمني أو إعادة التأمني؛ -
يقوم بتنسيق املعلومات األساسية عن العميل وعن اخلطر وتقدميها بشكل خمتصر لشركات التأمني اليت يتعامل  -

 معها.
يتجلى الدور الذي يقوم به مسسار التأمني من أجل خدمة املؤمن هلم دور مسسار التأمني يف خدمة املؤمن هلم:  .2
 يف:

 تقدمي االستشارة واحللول التأمينية للمؤمن هلم سواء كانوا أفراد أو شركات؛ -



 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
84 

والعبارات الصعبة واإلجابة عن  املسامهة يف تنمية الوعي التأميين لدى املؤمن هلم من خالل شرح خمتلف املفاهيم -
 االستفسارات املختلفة؛

 تقدمي ةزمة أتمينية متكاملة ألنواع التأمينات املختلفة ملواجهة مجيع اةتياجات املؤمن هلم؛  -
ال يتحمل املؤمن له عند اعتماده على مسسار التأمني أي تكلفة بل يتحصل مقابل ذلك على أفضل األسعار  -

 ية مما لو ذهب للشركة بنفسه؛وأةسن التغطيات التأمين
شركة التأمني اليت تقدم أفضل تغطية أتمينية أبقل له ينوب عن املؤمن له يف اتصاالته بسو  التأمني وخيتار  -

 تكلفة؛
 1 دراسة ةقو  املؤمن له وإرشاده إىل االلتزام بواجباته. -

 اإلطار القانوين لسمسار التأمني يف اجلزائر :لثااث
صنف املشرع اجلزائر مهنة مسسار التأمني ضمن املهن التجارية، وذلك وفقا  :لسمسار التأمنيالتعريف القانوين  .1
 اليت نصت على ما يلي: 17-0.من األمر  .0.للمادة 

"مهنة مسسار التأمني نشاط جتاري، وهبذه الصفة خيضع مسسار التأمني للتسجيل يف السجل التجاري كما خيضع 
 2كل اتجر".  لاللتزامات املوضوعة على عاتق

ومسح له أبن يتخذ صفة الشخص الطبيعي أو  17-0.من األمر  08.وعرف مسسار التأمني يف نص املادة 
 يلي: املعنوي عكس الوكيل العام للتأمني الذي يتخذ صفة الشخص الطبيعي فقط، وقد نصت املادة على ما

التوسط بني طاليب التأمني وشركات التأمني "مسسار التأمني شخص طبيعي أو معنوي ميارس حلسابه اخلاص مهنة 
 3بغرض اكتتاب عقد التأمني، ويعد مسسار التأمني وكيال للمؤمن له ومسؤوال جتاهه".

ختتلف شروط منح االعتماد والواثئق املكونة مللف طلب االعتماد ابختالف صفة  شروط منح االعتماد: .2
 الشخص طالب االعتماد إن كان شخص طبيعي أو معنوي.

فإن منح  2.1-0.ابالعتماد على نص املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي  ابلنسبة للشخص الطبيعي: 1.2
 :4االعتماد ملمارسة مهنة مسسار التأمني يتطلب توفر جمموعة من الشروط يف الشخص طالب االعتماد، واملتمثلة يف

                                                           
1-Direction de la formation et de la qualification, Analyse de la Profession De Courtier en Assurance Dommages, 

Autorité des Marchés Financières, Canada, février 2010, p 20. 
2

 .77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص  03-92األمر رقم  - 
3

 .77نفس المرجع، ص  - 
4

ة المهنية وسحبها منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، مرجع سبق ، المتضمن تحديد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلي770-92المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .07-02ذكره، ص ص 
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 اخللق احلسن؛ -
 سنة على األقل؛ 0.بلوغ عمر  -
 اجلنسية اجلزائرية؛ -
 الكفاءة املهنية املطلوبة؛ -
 .امتالك الضماانت املالية املطلوبة -

ابإلضافة إىل ضرورة توفر الشروط سابقة الذكر جيب أن يرفق طلب االعتماد مبجموعة من الواثئق املنصوص عليها 
 واملتمثلة يف: 2.1-0.يف املادة السادسة من املرسوم التنفيذي 

 مستخرج من عقد امليالد؛ -
 ؛2فة السوابق القضائية رقم مستخرج من صحي -
 شهادة اجلنسية؛  -
 شهادة اإلقامة؛ -
تصريح كتايب من طالب االعتماد يؤكد فيه أنه ال ميارس أي نشاط مهين يعده التشريع املعمول به منافيا لصفة  -

 مسسار التأمني؛
 شهادة أو شهادات الكفاءة املهنية املطلوبة؛ -
 املطلوبة.الواثئق اليت تثبت وجود الضماانت املالية  -

من خالل التمعن يف شروط ومكوانت ملف طلب االعتماد لسمسار التأمني الشخص الطبيعي يتضح أهنا 
 مطابقة لشروط ومكوانت طلب االعتماد للوكيل العام للتأمني.

فإن منح  2.1-0.ابالعتماد على نص املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي  ابلنسبة للشخص املعنوي: 2.2
االعتماد ملمارسة مهنة مسسار التأمني للشخص املعنوي يتطلب توفر جمموعة من الشروط املختلفة ابختالف صفة 

 :1األشخاص املكونني لشركات السمسرة، ةيث أن
 : جيب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:مسريي شركات السمسرة 1.2.2

 اخللق احلسن؛ -
 سنة على األقل؛ 0.بلوغ عمر  -
 ية اجلزائرية؛اجلنس -

                                                           
1

 .07نفس المرجع، ص - 
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 الكفاءة املهنية املطلوبة؛ -
ابإلضافة إىل ضرورة توفر الشروط سابقة الذكر جيب أن يرفق طلب االعتماد مبجموعة من الواثئق املنصوص عليها 

 واملتمثلة يف: 2.1-0. يف املادة السادسة من املرسوم التنفيذي
 شهادات الكفاءة املهنية للمسري أو املسريين؛ -
 امليالد؛ مستخرج من عقد -
 ؛2مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -
 شهادة اجلنسية؛  -
 شهادة اإلقامة؛ -
 .شهادة أو شهادات الكفاءة املهنية املطلوبة -

جيب أن تتوفر فيهم  2.1-0.ةسب نص املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي  :شركاء شركة السمسرة 2.2.2
 الشروط التالية:

 اخللق احلسن؛ -
 اجلزائرية؛اجلنسية  -
 يف اجلزائر؛ اإلقامة -
 حترير رأمسال الشركة ةسب الشروط املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما يف هذا اجملال؛ -
 امتالك الضماانت املالية املطلوبة. -

ها ابإلضافة إىل ضرورة توفر الشروط سابقة الذكر جيب أن يرفق طلب االعتماد مبجموعة من الواثئق املنصوص علي
 واملتمثلة يف: 2.1-0.يف املادة السادسة من املرسوم التنفيذي 

 مستخرج من عقد امليالد؛ -
 ؛2مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -
 شهادة اجلنسية؛  -
 شهادة اإلقامة؛ -
 الواثئق اليت تثبت وجود الضماانت املالية املطلوبة لكل واةد من الشركاء. -

لف طلب االعتماد من أجل أتسيس شركة السمسرة واملتعلقة بكل من املسريين ابإلضافة إىل الواثئق املكونة مل
 نصت عليه املادة  لتأسيس شركة السمسرة وفقا ملا االعتمادوالشركاء، هناك واثئق أخرى جيب توفرها يف ملف طلب 
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 :1، وهي2.1-0.السادسة من املرسوم التنفيذي 
 السمسرة؛نسخة طبق األصل من القانون األساسي لشركة  -
 وثيقة تثبت حترير رأس املال. -
وبغض النظر  17-0.من األمر  .0.ابإلضافة إىل الشروط الواردة يف املادة : شروط ممارسة مهنة السمسرة .3

عن شروط منح االعتماد اليت تطرقنا إليها سابقا، هناك شروط أخرى اشرتط املشرع اجلزائري توفرها يف مسسار التأمني من 
 أجل ممارسة نشاطه وتتمثل يف:

 اليت نصت على أنه: 2.1-0.: وذلك طبقا للمادة الرابعة من املرسوم التنفيذي طلب االعتماد1.3 
مسسار التأمني على اعتماد مينحه إايه الوزير املكلف ابملالية بقرار بعد استشارة اجمللس الوطين  "تتوقف ممارسة مهنة

 للتأمني".
 اليت نصت على أنه: 2.1-0.: وذلك وفقا للمادة الثامنة من املرسوم التنفيذي حترير االعتماد2.3 

مني اليت تطلب االعتماد، وجيب أن يشتمل " حيرر االعتماد ابسم مسسار التأمني أو ابسم شركة السمسرة يف التأ 
 على ما يلي: 

 بيان دقيق لفروع التأمني؛ -
 الرقم التسلسلي واتريخ اإلصدار". -

اليت  2.1-0.وذلك وفقا للمادة السابعة اخلامسة من املرسوم التنفيذي  :التسجيل يف السجل التجاري3.3 
 نصت على أنه:

فعلية، سواء يف ذلك األشخاص الطبيعيون أو املعنويني إال بعد احلصول "ال تصبح ممارسة مهنة مسسار التأمني  
 .2على االعتماد والتسجيل يف السجل التجاري وفقا للتشريع املعمول به"

اليت جاء يف  17-0.من األمر  61.: وذلك وفقا للمادة ضرورة التأمني على املسؤولية املدنية املهنية4.3 
  نصها على أنه:

مسسار للتأمني أن يكتتب أتمينا لتغطية التبعات املالية اليت قد تتعرض هلا  مسؤوليته املدنية "جيب على كل 
 املهنية".

 اليت جاء يف  17-0.من األمر  .6.ذلك وفقا للمادة  :ضرورة وجود ضمانة مالية تثبت تسديد األموال3.5 

                                                           
1

، المتضمن تحديد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبها منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، مرجع سبق 770-92المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .07ذكره، ، ص 
2

 .07، ص المرجعنفس  - 
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 نصها أبنه:
لشركة التأمني املعتمدة أو للمؤمن هلم، أن يثبت يف كل "على كل مسسار للتأمني، توكل إليه أموال قصد دفعها  

وقت وجود ضمانة مالية خمصصة لتسديد هذه األموال. وميكن أن تكون الضمانة انمجة عن التزام ابلكفالة يتخذه بنك 
 1ما أو يغطيه عقد من عقود التأمني".

أنه  2.1-0.بني املشرع اجلزائري يف نص املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي  :أسباب رفض وسحب االعتماد .4
أو ألسباب  ،فاءه مجيع الشروط املوصى عليهايميكن أن يرفض طلب االعتماد املقدم رفضا كليا أو جزئيا نظرا لعدم است

ها مع وصل استالم للسمسار سواء  أخرى يعللها الوزير املكلف ابملالية يف قرار الرفض الذي يبلغه يف رسالة موصى علي
كان شخص طبيعي أو معنوي، ومسح لطالب االعتماد حبق الطعن يف القرار الصادر من الوزير املكلف ابملالية لدى 
السلطة القضائية املختصة خالل اآلجال املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما، أما يف احلاالت اليت مل حيصل 

 ملف طلب االعتماد املؤسس قانوان. إيداعميكن أن يقدم الطعن يف األشهر الستة ابتداء من اتريخ فيها التبليغ 
أما فيما يتعلق بسحب االعتماد فهو قرار من الوزير املكلف ابملالية بعد استشارة اجمللس الوطين للتأمني، وهذا 

عذار إمن نفس املرسوم أنه جيب  12، وبينت املادة 2.1-0.من املرسوم التنفيذي  .1وفقا ملا جاء يف نص املادة 
مسسار التأمني املعين ابإلجراء اخلاص بسحب االعتماد قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم لإلجابة كتابيا 

 عذار. يوما ابتداء من اتريخ استالم اإل 10عن ذلك يف أجل 
من املرسوم التنفيذي  11سة مهنة مسسار التأمني ةسب املادة ومن بني احلاالت اليت تؤدي إىل سحب اعتماد ممار 

 نذكر: 0-2.1.
احلاالت اليت يصبح فيها مسسار التأمني غري مستوف للشروط املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما  -

 يف هذا اجملال؛
 يف ةالة تصريح السمسار إبفالسه؛ -
 ؛األقليف ةالة توقفه عن ممارسة مهامه ممارسة دائمة ملدة عام على  -
 يف ةالة توقفه إراداي عن القيام بنشاط السمسرة التأمينية.  -

 
 

                                                           
1

 .77، المتعلق بالتأمينات، مرجع سبق ذكره، ص 03-92ألمر رقم ا - 
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 املطلب الثالث: شبكات التوزيع احلديثة

نتيجة للتطور الذي عرفه اجملال االقتصادي والتكنولوجي، ابت من الضروري على شركات التأمني البحث عن 
اسرتاتيجيات جديدة تسمح ابلتقرب من الزبون أكثر وتطوير القطاع وجعله أكثر مرونة ومواكبة للتطورات احلديثة، ومن 
بني هذه االسرتاتيجيات توسيع شبكة التوزيع، وذلك عن طريق فتح وتطوير منافذ تسويقية جديدة لتقدمي املنتجات 

مني اليت كانت نتيجة التعاون ما بني البنوك وشركات التأمني، التسويق التأمينية، هذا ما أدى لظهور ما يعرف بصريفة التأ
 االلكرتوين، البيع عن طريق مكاتب الربيد ووكاالت السيارات ووكاالت السفر.

 الفرع األول: صريفة التأمني

 لشركة االمتياز قدمت وصريفة التأمني شبكاهتا، ومبردود مابحلج مرتبطة وانشغاالت اهتمامات هلا التأمني شركات إن
 ما هذا العائالت، لسو  أةسن بتجزئة تسمح للزابئن ملفات على تتوفر معززة أو مكثفة جد شبكات المتالك التأمني
  1.البنوك شبابيك يف التأمني نتجاتم عرض خالل من يرتجم

 أوال: نشأة وتطور صريفة التأمني
 التأمني صريفة جتربة خاضت اليت األوىل البلدان من وإسبانيا فرنسا وتعترب ، جديدة نسبيا ظاهرة هي التأمني صريفة

العديد من دول شر  أورواب وأخريا و  أملانيا مث بلجيكا، إيطاليا مث انتقلت هذه الظاهرة  إىل املاضي القرن سبعينيات بداية
 الدول العربية ومنها اجلزائر.
م، 1.71 سنة "Mutuel de l’est crédit"هو بنك  قام أبوىل عمليات صريفة التأمنيالذي بنك الففي فرنسا أول 

فكانت الفكرة يف البداية الرغبة يف توفري أتمني صحي لزابئن البنك، لتتطور فيما بعد ملنتج التأمني على احلياة خاصة وأنه 
 احلياةم للشركة األم للتأمني على 1.72عام "  Cardif" وهو ما أدى إلنشاء فرع كارديف يشبه االدخار البنكي.

"La Compagnie Bancaire"، .من هنا نالةظ أن صريفة التأمني اقتصرت يف البداية على التأمني على احلياة 
عضو  6.1.111بـقدر  ما 116.ةيث مثلت هذه األخرية عام  (AFER)م أنشئت مجعية املدخرين 1.76ويف سنة 

وابلتايل اعتربت فرنسا أكثر سو  متقدم يف قطاع التأمني خاصة وأن البنوك الكبرية  التوفري،مليار أورو من أموال  20و
من  %11من توزيع منتجات التأمني على احلياة وةوايل  %61ة تةركت االقتصاد بتبنيها هذا القطاع، فحققت ما نسب

 .117.أتمينات األضرار عام 
  ومن بني هذه البنوك:مع املهين لشركات التأمني، من اجمل( ضG11وقد نظمت هذه البنوك يف جمموعة مسيت ب )

                                                           
1

 .070 ص ، 1991الجزائرية، المطبوعات ديوان الجزائري، القانون في التأمين ، النجا أبو ابراهيم- 
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 AGF". ... 1"، بنك "Société générale"، بنك "Groupama Gan"، بنك "AXA"بنك
ةيث م، 1..1م ومنتصف عام 1.81يف بلجيكا يعود أول تطبيق ةقيقي لصريفة التأمني إىل الفرتة ما بني منتصف عام 
م، ةيث قامت كل واةدة فيهن 1.81بدأت أربعة من أكرب بنوك الودائع يف بلجيكا بتبين هذه التقنية يف منتصف عام 

إبنشاء شركة أتمني فرعية اتبعة هلا، وكانت تبدع يف هذا النشاط وحتاول مواكبة ما مت النجاح فيه يف فرنسا، وةقا 
 La" بنك، "La BBL" بنك، "Le crédit communal" بنك استطاعت حتقيق جناح ابهر وهذه البنوك هي:

kreditbank" ،بنك "la Generale de banque". 
كانت الغاية من تبين هذه التقنية من طرف هذه األربع بنوك، تعظيم أرابةهم ةيث مبجرد بداية فروع التأمني 

 ت عليهم بعموالت وأرابح موزعة جيدة.ر التابعة هلا بنشاط صريفة التأمني أد
إذا ممارسة نشاط التأمني عرب هذه البنوك كان له أتثري قوي يف االقتصاد، وهذا اهلدف املايل حتول إىل هدف اكتساب 

 زابئن وحماولة إرضائهم بربطهم مبجموعة من املنتجات، وما ساعد على هذا النجاح ما يلي:
للبنوك مبمارسة عمليات  الذي ألغى التخصص مبعىن السماح "La Loi Mammouth"إصدار قانون العمال   -

 ؛التأمني واخلوض يف نشاطات كانت حمتكرة من طرف بعض املؤسسات كصناديق االدخار...
 على أقساط أتمينات احلياة؛ %1...إلغاء رسم  -
 سنوات مثال( إىل سنة واةدة؛ 11حتويل فرتات التعاقد يف واثئق التأمني من طويلة األجل ) -
 2 اآليل احلديثة اليت لعبت دور هاما يف تسيري هذا النشاط.استعمال البنوك تقنيات اإلعالم  -

 أهداف صريفة التأمنيو اثنيا: تعريف 
انتشرت صريفة التأمني انتشارا واسعا يف معظم الدول األوروبية، ةيث ميكن تفسري هذه تعريف صريفة التأمني:  .1

التقنية بطر  خمتلفة، لذلك تعددت التعاريف واألهداف، فمنها ما هو مبين على أسس نظرية ومنها ما اقتبس من وجهة 
 :هممن نذكر التأمني لصريفة ممفهو  إعطاء املختصني من كثري ةاولوقد نظر وظيفية، 

  عرف«Bernard de Gryse» تسويق اخلدمات التأمينية عن طريق قنوات التوزيع يف  على أهنا: صريفة التأمني"
 3.املصارف لصاحل املؤمن هلم الذين ميثلون زابئن البنك"

 أي أن صريفة التأمني تقوم على أساس التحالف بني البنك وشركة التأمني.

                                                           
1-Bernard De Cryse, Mond Changeant Des Assurances, De Boeck, Bruxelles, 2007, p p 55-58. 
2
 -ibid, p p 28-33. 

3
- Bernard De Cryse, La Bancassurance En Mouvement, De Boeck , Bruxelles, 2005, p p 1-3. 



 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
91 

 وةسب « Jean-Philippe Jungers » و « Brieuc Kaisin » نشاطي جتميع :"تعين التأمني صريفة فإن 
 1".واةدة مؤسسة يف والتأمني املصارف

 هذا التعريف أيضا ركز على جانب التحالف بني البنوك وشركات التأمني.
 هاوعرف «Alan Leach» " :نتجاتامل توزيع، تسويق و صناعة يف دخاراإل ومصارف البنوك مشاركةأبهنا 
 2".التأمينية
  ةسب املعجمأما (INVESTOR فإن صريفة التأمني هي: "بيع التأمني ) لبنك، منتجات مشاهبة عن طريق او

عقاري، يستطيع  قرضيف بعض احلاالت فمثال عندما يطلب البنك من زبونه أتمني احلياة مقابل  فهذه الطريقة تساعد
 3.الزبون شراء التأمني مباشرة من البنك"

  ةسب صريفة التأمني تعين«Jean Bigot»" :أو أن بنك  إما أن البنك يراقب شركة أتمني ،ةالتني خمتلفتني
 4."األضرارتأمني على احلياة أو الشبكاته منتجات يوزع عن طريق 

 هذا التعريف يفصل بني الرقابة وتوزيع املنتجات التأمينية.
  5."صناعة وتوزيع  تكاليف منتجات التأمني والبنوك بفعالية للزابئن العامني" أبهنا:صريفة التأمني كما مت تعريف 

 كز على تكاليف املنتجات.أما هذا التعريف فقد ر 
من خالل كل التعاريف السابقة، ميكن إعطاء تعريف شامل لصريفة التأمني على أساس أهنا تقنية تتمثل يف عملية 

ل التحالف بني شركات التأمني والبنوك هبدف األداء اجليد واملشاركة يف األرابح التطور من املنافسة إىل التعاون من خال
 وخدمة العمالء يف الوقت املناسب، من خالل تقدمي منتجات جيدة وزايدة القدرات التسويقية وخفض التكاليف.

 وابلتايل أطراف صريفة التأمني هم كما يوضحه الشكل التايل:
 
 
 
 

                                                           
1

 -  Jean Philippe Jungers, Brieuc Kaisin, La Bancassurance, Fundp, Econm831: Financement de l'entreprise, risques et 

rôle des banques, Faculté Universitaire Notre Dame De La Paix, Namur, 2010, p 3.  
2
-Alain Borderie, Michel Laffitte, La Bancassurance Stratégie et Perspectives en France et en Europe, Edition 

d’organisation, Paris, 2004, p 49.  
3
-Investor Words.com, (the biggest, Best investing glossary on the web). 

4
- Jean Bigot, Traité De Droit Des Assurances: Entreprises et organisations des assurances, Paris, Tome1, 2

ème
 édition, 

2000, p p 24-25. 
5
-ShirishWadivkar, Indian Bancassurance : The unique bank-insurer partnership, 7

th
Asian conference on bacassurance 

and  alternative distribution channels, p 3. 
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التعاريف السابقة تتجلى أهداف صريفة التأمني يف ثالث مداخل  رئيسية من خالل أهداف صريفة التأمني:  .2
 وهي: املردودية والتنويع، الوفاء للزابئن.

كان للبنوك مصدر وةيد للعوائد واملتمثل يف هامش الفائدة أي الفر  بني الودائع املردودية والتنويع:  1.2
هذه األخرية مبرور السنوات، لذلك كان من الضروري البحث ومعدالت الفائدة املفروضة على املقرتضني، لكن اخنفضت 
وهذا العائد يتمثل يف ثالث حماور هي العموالت اليت تدفعها  عن مصادر ربح أخرى مثال عوائد متأتية من نشاط أتميين.

ةصص وأخريا  شركات التأمني للبنوك، األرابح املالية والتقنية اليت حتققها شركات التأمني من نشاطها وتكون يف شكل
 خلق القيمة.

، إذا يكون له احلق يف العوائد تتمثل يف العموالت ابافرتاض أن البنك متحالف مع شركة التأمني لتوزيع منتجاهتف
. إذا املشاركة يف األرابح لتأمني فرعا من البنك وليس شريكاولكي يستحق العائدين اآلخرين جيب أن تكون شركة ا ،فقط

وهذا الدمج يؤدي إىل زايدة املردودية  ، تكون نتيجة الدمج العمودي ملراةل اإلنتاج والتوزيعمن خالل صريفة التأمني
، خالل النشاط وختفيض التكاليف ةيث ميكن إنتاج وتسيري واثئق التأمني من خالل استعمال وسائل البنك )إعالم آيل

  .ء آخر، فإذا روعي هذا اهلدف حبذر سيؤدي إىل خلق منتج وراتسويق، شبكة...(
هنا يتم الرتكيز أكثر على التأمني على احلياة ألنه أكثر املنتجات مردودية ويتم تفضيل املنتجات الشبيهة ملنتجات البنك 
االدخارية، فتكون يف البداية منتجات بسيطة، مث يتم خلق منتجات التأمني يف ةال الوفاة لتصبح مرتبطة ابلقرض املمنوح 

 تشطوبتطور السو  ن غطية للزبون والبنك ويف نفس الوقت مردودية أكرب لشركة التأمني.من طرف البنك فتكون هناك ت
 صريفة التأمني يف أتمينات األضرار لزايدة األرابح واكتساب الزابئن.

 البنوك

 

شركات 
 التأمني

 الزابئن

أطراف عملية صريفة 
 التأمني

 

Source :Manoj Kumar, Best Pratices and Challenges in Bancassurance : Maximazing the 

profits, (UK, USA, INDIA), p 4. 

 

 أطراف عملية صريفة التأمني(: 5-2الشكل رقم )
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من هنا يتضح أن نشاط صريفة التأمني هو فرصة  للبنوك اليت تبحث عن مصادر بديلة لألرابح عن طريق تدفق 
، ولشركات التأمني اليت تبحث عن زايدة أرابةها وتعظيم مردوديتها من خالل األرابح وخلق القيمةالعموالت وةصص 

  توسيع شبكة توزيعها وجذب أكرب عدد ممكن من الزابئن. 
يعترب هدف اثن لصريفة التأمني مرغوب فيه وحمقق نتيجة ممارسة البنك لنشاط التأمني هدف الوفاء للزبون:  2.2

يف هذا السيا  أول شيء جيب مالةظته هو أن كلما اشرتى زبون منتوج ما زاد ارتباطه  لوفاء الزابئن.من خالل دعمه 
مبنتج ذلك املنتوج، طبعا جيب أن يتم استقباله جيدا ومنحه منتجات ذات جودة عالية ةىت يبقى راضيا ويشرتى 

 منتجات أخرى.
يف  واةد فهو يكون من الصنف الصعب إقناعه ابالكتتاب وهنا يوجد نوعني من الزابئن: النوع األول مرتبط مبنتوج

أما النوع الثاين فهو الزبون املتعدد املنتجات فنجده مستعدا لشراء منتجات أخرى لذا إلضافة التأمني إىل منتوج آخر، 
 املنتجات البنكية يتم الرتكيز على النوع الثاين.

البنك، أو التأمني على احلريق لشخص يبتدئ ةياته العملية فمثال يتم اقرتاح التأمني يف ةال الوفاة ملقرتض من 
مبشروع اقتصادي، هذا ما يعرف ابلبيع املتقاطع الذي يتم عن طريق الربط بني خصائص املنتجات واةتياجات الزابئن، 

 1 ةيث يتم مزج منتجات التأمني مبنتجات البنوك هبدف تعظيم املنافع ابالعتماد على وفاء الزابئن.
 أسباب التوجه إىل صريفة التأمني اثلثا:

 من بني أهم أسباب التوجه حنو صريفة التأمني ما يلي:
 توسع وكرب ةجم اخلدمات املصرفية الذي أصبح أكرب من خدمات التأمني؛ -
ختفيض املصاريف التسويقية اليت تتحملها شركات التأمني، من خالل استغالل االنتشار لفروع البنوك مقارنة  -

 ووسطاء التأمني؛بوكاالت 
 الصورة اجليدة والثقة اليت تتمتع هبا البنوك لدى اجلمهور تدفعهم للتعامل أكثر معها؛ -
خلفية النظرة السيئة يف بعض األةيان عن شركات التأمني تدفعهم للتعامل أكثر مع البنوك، إضافة إىل بطء  -

 2 نها وبني عمالئها.عمليات التعويض واللجوء إىل احملاكم للفصل يف القضااي العالقة بي
 ومن أهم احلوافز اليت حتث البنوك وشركات التأمني على االندماج ما يلي:

 الفائدة؛ يف ظل تقلص هوامش زايدة الرحبية لدى املصارف من خالل زايدة العموالت الناجتة عن النشاط التأميين -

                                                           
1
 -Bernard De Cryse, Monde Changeant Des Assurances, op-cit, p p 133-139.)بتصرف( 

2
، جامعة  في العلوم االقتصادية الماجستيرنيل شهادة ضمن متطلبات  رسالةعبد القادر عصماني، تقييم و إدارة المخاطر في شركات التأمين الجزائرية،  - 

 .92 ، ص2002/2002فرحات عباس، سطيف، 
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 تعزيز النمو من خالل التوسع يف أسوا  جديدة؛ -
 للعميل مما ميكنه من إجراء خمتلف عملياته يف مكان واةد؛توفري مشولية اخلدمة  -
 توسيع قاعدة العمالء من خالل استقطاب قطاعي املصارف وشركات التأمني عمالء القطاع اآلخر؛ -
 أثر الرافعة يف تقدمي خدمات جديدة دون زايدة الكلفة ابالعتماد على البنية واملوارد املتوفرة يف كال القطاعني؛ -
عديدة ومتنوعة لدى املصارف لتسويق اخلدمات التأمينية، مثل شبكة الفروع، أجهزة الصراف وجود وسائل  -

 1 اآليل، موقع اإلنرتنت، كشوف احلساابت وغريها.
 رابعا: مناذج صريفة التأمني 

 املصارف، خالل من التأمني خدمات لتقدمي مناذج عدة على عتمدت أن ميكن حبيث خمتلفة أبعادا التأمني لصريفة
 :النماذج هذه أهمو 

 يف الوسيط أو الوكيل بدور املصرف ميقو  احلالة هذه ففي التأمني، صريفة أشكال أبسط وهي: التوزيع اتفاقية .1
 .عمولة مقابل أتمني لشركة املنتجات توزيع

 شركات عدة أو أتمني شركة وبني بينه مشرتكة مبلكية شركة إبنشاء املصرف ميقو  حبيث ة:املشرتك املشاريع .2
 مراقبة مسؤولية التأمني شركات أتخذ ما عادة لإلدارة، املشرتكة املسؤولية وحتمل املال رأس يف املسامهة خالل من ،أتمني
 العوائد من النسبية ةصته على منهما كل ويتحصل التوزيع، عملية عن مسؤوال املصرف يكون ةني يف املخاطر وإدارة

 .واخلسارة واألرابح
 شركة إنشاء خالل من املصرفية واخلدمات التأمينية املنتجات بني اجلمع االسرتاتيجية هذه تتضمن ل:التكام .3
 2.فرعية

 العامل: يف التأمني لصريفة الرئيسية النماذج خمتلف يلخص املوايل واجلدول
 
 
 
 

                                                           
.29-21ص أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سبق ذكره، ص  - 
1
 

2
، جامعة 02االقتصادية، العدد ، مجلة األبحاث الجزائر في تطويره ومتطلبات  الواقع: التأمين مرقوم كلتوم، حساني حسان، بلعزوز بن علي، صيرفة - 

 .227، ص 2002، الجزائر، 2البليدة 
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 أهم مناذج صريفة التأمني (:2-2اجلدول رقم )

 فيهاالبلدان اليت ينتشر  السلبيات االجيابيات الوصف النموذج
 

 اتفاقيات التوزيع
يلعب البنك دور 

 .الوسيط لشركة التأمني
 سرعة العمليات؛-
ال حيتاج إىل -

 ؛استثمارات
 منوذج غري مكلف.

 بني الثقافة اختالف-
 ؛املؤسستني

 توزيع يف املرونة معد -
 .جديدة منتجات

 أملانيا، األمريكية، م و
 اابنيال املتحدة، اململكة
 .اجلنوبية وكوراي

 املشاريع
 املشرتكة

 لشركة شريك بنك
 أكثر أو أتمني

 على التسيري صعوبة نقل املعرفة.
 .الطويل املدى

 إسبانيا، إيطاليا،
 .اجلنوبية كوراي الربتغال،

 جديدة شركة إنشاء التكامل
 )فرع(

 بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، ارات ضخمة.ماستث واةدة شركة ثقافة
 .املتحدة اململكة

 .227ص  مرجع سبق ذكره،مرقوم كلتوم، حساني حسان، بلعزوز بن علي،  المصدر:

 : اسرتاتيجيات التسويق املتبناة يف صريفة التأمنيخامسا
 هذه االسرتاتيجيات تركز على العوامل التالية:

تستهدف صريفة التأمني الزابئن األكثر وفاء واألكثر ارتباطا، ةيث جيب استغالل  فئة الزابئن املستهدفة: .1
أصناف الزابئن من أطفال، شباب، كهول أو مؤسسات، يف نفس الوقت يستفيد هؤالء الزابئن من ختفيض تكاليف 

 التحويل، ةيث تعرض الذمة املالية للزابئن مردودية أكرب هلذه الشركات؛ 
جيب أن تكون سياسة التسعري مالئمة ألهداف كل من البنك وشركات التأمني، ةيث  تبناة:سياسة التسعري امل .2

يتم تقريرها ةسب قدرة الزابئن الشرائية وةسب خصائص منتجات التأمينية والبنكية، وهذا كله يف ظل املنافسة العادلة 
 بني الشركات؛

ات، سهلة للفهم من طرف الزابئن، ويف جيب أن يكون عرض املنتجات بسيط لبيعها من طرف الشبك العرض: .3
 ؛.....نفس الوقت جيب تنويع العروض لتأخذ أشكاال خمتلفة مثال يف شكل ةزمة، 

أشخاص مكلفني  من خاللجيب أيضا تنويع شبكات التوزيع فقد تعتمد على شبكة متعددة القنوات  التوزيع: .4
 1 هاتف، انرتنت... واحملافظة دائما على جودة اخلدمة.بذلك، موقع جديد، استعمال الوسائل اإللكرتونية احلديثة من 

وعموما لبناء صريفة أتمني سليمة يالةظ أن العديد من شركات التأمني تركز عند بناء اسرتاتيجية صريفة التأمني 
على النموذج األمثل والذي يكون واضحا جللب عدد من الزابئن، وما نالةظه أن معظم الصيارفة واملؤمنون أيخذون وقتا  

                                                           
1
 -Sabine Grafe, L’assurbanque: les stratégies des assurances sur les marchés bancaires, précepta groupe xerfi, 4

ème
 

édition, Avril 2008, available at : www.precepte.fr. 
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ط املناسبة لكال الطرفني، أي جيب أن تكون الشروط عادلة وهذا ما كافيا لدراسة املشروع واختيار الشريك ووضع الشرو 
يعرف ابلصفقة اجليدة ابلنسبة يل ولشريكي فعلى البنوك وشركات التأمني أن يفهم كل طرف اةتياجات اآلخر 

لعالقة ومسؤولياته، وكذا دراسة اةتياجات الزابئن، ومفاوضة كل من السعر والعموالت اليت يتقاضاها البنك، فتكون ا
بينهما مبنية على االتصال الدائم واالستعالمات وخاصة الثقة يف مجيع مراةل املشروع، ةيث جيب أن تكون مطالب كل 

 طرف عقالنية ورشيدة. 
 وجيب أن تتبع صريفة التأمني املراةل التالية:

 سهولة التسيري؛ -
 سرعة التغلغل يف السو ؛ -
 لشهرة؛بناء أهداف أين يكون النجاح قابل للقياس وا -
 إمكانية اختاذ القرارات اهلامة؛ -
 االستثمار احلذر املضمون العوائد؛ -
 سرتاتيجية.مراقبة مراةل اال -

، تنظيمية  وكذا سلوك ورمبا أهم عامل هو دراسة السو  بكل العوامل اليت قد تؤثر فيه من عوامل اجتماعية، ثقافية
لزابئن. ولضمان جناح صريفة التأمني جيب االعتماد على توضيح األرابح اليت تعود على الشريكني وعلى ااملستهلك، 

 1 وعلى البنك وشركة التأمني العمل معا لتحقيق األهداف املبتغاة. ،املهارة واخلربة العملية
 : صريفة التأمني يف اجلزائرسادسا
عمليات هذه التقنية م، أين بدأت أوىل 118.جتسيد صريفة التأمني ابجلزائر مل يعط صدى يف البداية ةىت عام  

يف إطار التجربة ابلتطبيق من خالل االتفاقيات املربمة بني خمتلف البنوك وشركات التأمني، ولكون قطاع التأمني يعاين 
هذا ما استدعى رفع الكفاءة واملنافسة بني شركات التأمني بدوره دون تطور صريفة التأمني،  ةالما يف التطور  انقص

 جودة اخلدمات.واألخذ بعني االعتبار 
-16من القانون  02إن ممارسة صريفة التأمني ابجلزائر منظمة ابملادة  :التنظيمي لصريفة التأمني ابجلزائر اإلطار .1

 117.ماي  ..يف 102-17، هذا األخري مت استكماله ابملقرر التنفيذي رقم 17-0.من األمر  .0.املعدلة للمادة  .1
 الذي أتى بتحديد شروط التوزيع اجلديد.

                                                           
1
- Ben McDemott, Mark Saunders, Bancassurance: Doing it Right, discuss common short falls of current bancassurance 

initiative in Asia, April 2003, p p 1-2. 
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توزيع منتجات التأمني فإن صريفة التأمني تعين: "  .1-16من القانون  02املادة الفقرة الثانية من نص حسب ف
 1".و املؤسسات املالية وما شاهبها، وغريها من شبكات التوزيع عن طريق البنوك

حمل الوكيل العام للتأمني أو مسسار التأمني على اعتبار أن تعترب البنوك ةسب هذه املادة وسيط أتميين حيل 
 شركات التأمني مسموح هلا قانوان أبن توزع منتجاهتا عرب البنوك أو املؤسسات املالية أو شبكات توزيع أخرى.

 :2ن استخراج شروط التوزيع التاليةكمي 102-17التنفيذي رقم من خالل قراءة مواد املقرر و 
شركات التأمني املعتمدة ميكنها توزيع منتجاهتا التأمينية عن طريق وساطة البنوك على  املوزعة:املنتجات  1.1

 اختيار احلصول على شريك واةداحلق يف ابإلضافة إىل أن شركات التأمني هلا  ،اتفاقيات توزيع ةأو عداتفاقية  أساس
 )عدة اتفاقيات(. ءمع عدة شركا ا)اتفاقية واةدة مع بنك واةد( أو توسيع شبكة توزيعه

أوت  16ددة ابملقرر احملابإلضافة إىل احلد األعلى للعموالت منتجات التأمني اليت ميكن توزيعها من طرف البنوك و 
 كالتايل:  هي 117.
 يف الرمسلة فرع خيص فيما للعقد الكاملة املدة أثناء املوالية السنوية األقساط نم %11و األول القسط من 1%. -

 ؛األشخاص أتمينات
 األخرى؛ األشخاص أتمينات لفروع ابلنسبة 10% -
 لضمان وذلك قرض على للحصول املصارف تشرتطها التأمينات من النوع هذا القروض، أتميناتيف  11% -

 العميل؛ وفاة بعد القرض أقساط ابقي سداد
 ؛ (MH)للسكن املتعددة األخطار أتمني يف %.2 -
 ؛0% (CAT-NAT)اإللزامي الطبيعية الكوارث أخطار أتمني -
 .%11 الزراعية األخطار أتمني -

بني أن البنوك املوزعة ملنتجات التأمني تتميز خباصية ت 102-17من املقرر رقم  .1املادة  حالة الشركاء: 2.1
عترب أي أنه يني، مالتأ ابلنظر هلذه اخلاصية، فإن البنك شخص معنوي ينشط حلساب شركة النيابة عن شركات التأمني.

البنك خيتلف عن وضع السمسار  لتزم بوضع عقود التأمني يف خدمة العمالء ابإلضافة إىل أن وضعيممثل شركة التأمني و 
الذي يعترب شخص طبيعي أو معنوي مرسل من قبل املؤمن له ومسؤول اجتاهه، كذلك خيتلف وضع البنك عن الوكيل 

                                                           
1

م، المعدل والمتمم لألمر  2002فيفري  20 لالموافق  ه 0723محرم  20المؤرخ في  07-02الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  - 

  .02م، ص  2002مارس  02 لالموافق  ه 0723صفر  02والمتعلق بالتأمينات، الصادرة بتاريخ  92-03
2

ماي  22  لالموافق  ه 0721جمادى األولى  2المؤرخ في  097-03باإلعتماد على: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم  - 

 2م، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، الصادرة بتاريخ  2003

  .01م،  ص  2003ماي  27 لالموافق  ه 0721جمادى األولى 
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لكن ال ميكنه متثيل سوى شركة أتمني واةدة لنفس العملية  العام الذي يعترب شخص طبيعي مرسل من قبل شركة التأمني،
أما البنك فيمكنه متثيل عدة شركات لنفس املنتوج وال يوجد أية ةدود يف  (يف املطلب الثاين )كما سبق الذكر التأمينية

 التنظيم احلايل لصريفة التأمني.
وبنفس ، وزيع، التوزيع احلصري ملنتجاهتا فقطشرتاط على البنك يف إطار اتفاقية التاال شركة التأمنيلكن ميكن ل
 فقط للتوزيع . على شركة التأمني استعمال شبكاتهشرتاط االالطريقة ميكن للبنك 

، فإن موظفي البنك .10-17من املقرر  16 ةسب املادة تكوين املوظفني املوزعني ملنتجات التأمني: 3.1
هذه املادة أيضا شركة التأمني كما تلزم القائمني على توزيع منتجات التأمني جيب أن يكونوا ةاملني لشهادة جامعية،  

 هلؤالء املوظفني. النهاية بتوفري تكوين خاص ملدة معينة مع منح بطاقة مهنية يف
رتم القواعد املبينة يف اتفاقية التوزيع املربجمة من طرف العالقة بني شركة التأمني والبنك حتاتفاقية التوزيع:  4.1

 تراعي عدة عوامل هامة. (، هذه االتفاقيةUARاحتاد املؤمنني )
يف توزيع منتجات التأمني يكون  املشاركةنشاط البنوك واملؤسسات املالية  مراقبة نشاط صريفة التأمني: 1.1

 حتت رقابة هيئة اإلشراف على التأمينات.
 2008 سنة أن القول من البد :التأمني اجلزائرية وشركات اجلزائرية البنوك بني املربمة صريفة التأمني اتفاقيات .2

 لشركات مسح والذي التأمني قطاع يف الفرنسي-اجلزائري االتفا  دعم يف اجلزائر، يف التأمني لقطاع نوعية نقلة متثل 
 هو املصريف للتأمني الرتويج خالل من التأمني قطاع إصالح وراء فاهلدف اجلزائري، السو  إىل ابلدخول الفرنسية التأمني
 أهم يلي وفيما التأمني، لشركات املايل األمن وتقوية النشاط حتفيز وكذلك الوكاالت لشبكة مردودية أفضل إىل الوصول

 :التأمني وشركات اجلزائري السو  يف الناشطة البنوك بني املوقعة االتفاقيات
 كارديف وشركة "CNEP-banque"واالحتياط  للتوفري الوطين الصندوق بني الشراكة اتفاقية 1.2

التأمني كارديف  شركة مع واالةتياط للتوفري الوطين الصندو  وقع السيا  هذا يف ":CARDIF-el djaziar"اجلزائر
 إطار حتت تدخل شراكة اتفاقيةعلى  العاصمة اجلزائر يف 2008 مارس 25 يوم"  BNP paribas" جممع فرع اجلزائر
 .شبكات عرب كارديف اخلاصة بشركة التأمني منتجات ببيع مبوجبها يسمح املصريف، التأمني

 للتوفري الوطين الصندو  لعمالء خصيصا مصممة منتجات بتطوير التزمت كارديف شركة فإن أوىل، كمرةلة
 من العديد حتديد مت فقد احلياة، على والتأمني دخاراال ومنتجات التقاعد منتجات يف أساسا واملتمثلة واالةتياط،
 أو العمل عن والعجز على احلياة كالتأمني  واالةتياط للتوفري الوطين ابلصندو  اخلاصة القروض تغطي اليت املنتجات
 محاية احلياة، على التأمني خدمات تشمل واليت والتوفري االةتياط منتجات إىل كمرةلة اثنية  التوسع يتم مث البطالة،
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الصندو   أطلق فقد وابلفعل للسكن، املتعددة واألخطار الطبيعية الكوارث ضد والتأمني األضرار أتمني احلساابت،
 عمالء يستهدف " الذيprévoyance CNEP totalيسمى " منتج2009 جويلية  01 يف واالةتياط للتوفري الوطين
 كحد ساعة 72 غضون يف الضمان مبلغ تلقي للمستفيدين يضمن اجلزئي" أو الكلي" العجز أو الوفاة ةالة يف البنك
 الضرائب. من معفى للمكتتب مال رأس دفع املؤقت أو الدائم املطلق العجز ةالة يف ذلك إىل إضافة يضمنو  أقصى،

  3 عددهم يقارب الذين وعمالءه وكالة206  من متكونة شبكة واالةتياط للتوفري الوطين الصندو  وضع كما
 الفرنسية الشركة خربات من وكذا ملوظفيه تكوين من استفادته مقابل اجلزائر، كارديف شركة تصرف حتت عميل ماليني
 أقساط حتصيل عمليات من مئوية نسب أساس على حتسب عموالت يف متمثل مزدوج، تعويض على احلصول مع

  أخرى. جهة من الشركة قبل من احملققة األرابح يف واملشاركة جهة، من التأمني
 تدخل اتفاقية توقيع مت لقد": BDL " المحلية  التنمية "وبنكSAA للتأمني " الوطنية الشركة اتفاقية 2.2

 مرة أول كانت ةيث احمللية، وبنك التنمية للتأمني الوطنية الشركة بني 2008 أفريل 19 يوم املصريف التأمني إطار حتت
 املنتجات توزيع ةول االتفا  متحور وقد البنك، هذا شبابيك عرب منتجاهتا من توزيع الوطنية الشركة خالهلا من تتمكن
 .السكن" أتمني األشخاص، على التأمني " جيدا املعرفة

 أفريل 1. يوم ":BADRالريفية " والتنمية الفالحة بنك مع" SAAللتأمني " الوطنية الشركة اتفاقية 3.2
 العاصمة اجلزائر يف للتأمني الوطنية الشركة مبقر الريفية والتنمية الفالةة بنك للتأمني مع الوطنية الشركة وقعت  2008
 والتنمية الفالةة بنك شبابيك عرب للتأمني الوطنية الشركة قبل من املقرتةة املنتجات 1بتوفري تسمح شراكة اتفاقية على

 الفتية، والزراعات والربد احملاصيل كاةرتا  الزراعية ابملخاطر املتعلقة التأمني منتجات توزيع االتفاقية هذه وتشمل الريفية،
 املتعلقة أتمنيا ومنتجات على األشخاص التأمني منتجات توزيع أيضا تشمل كما احملاصيل، جبين املتعلقة واألخطار
 الرتاب كامل عرب املوزعة الريفية والتنمية الفالةة بنك شبابيك مستوى على تباع أتمني عقود خالل من ابلسكن،
 .الوطين
 كتعويض للتأمني الوطنية الشركة تقدمها مبالغ من الريفية والتنمية الفالةة بنك االتفاقية هذه خالل من يستفيدو 

 ة،احملصل األقساط على مئوية بنسب حمسوبة عموالت شكل على وتدفع منتجاهتا توزيع يف املصرفية شبكته عن استعمال
 والتنمية الفالةة بنك مستوى على التأمني عقود اكتتاب أعوان فإن التأمني ملنتجات تسويق أةسن ضمان أجل ومن
 للتأمني، الوطنية للشركة التابعة التكوين مراكز مستوى على يتم نظري قسم إىل تنقسم تكوينية لدورات خضعوا الريفية
 مستوى الوكاالت. على يتم تطبيقي وقسم

                                                           
1
، 2002،  سبتمبر 7المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، جامعة المدية ، الجزائر، العدد شراطي نسيمة، التأمين المصرفي كنموذج لالبتكار في الخدمات،  - 

  .13-32ص ص 
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 وقعت": BNA اجلزائري " الوطين البنك " معCAARالتأمني " وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة اتفاقية 4.2
 التأمني منتجات بتوزيع يسمح شراكة مشروع على اجلزائري الوطين التأمني والبنك وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة من كل

 04 يوم منوذجية جتربة أول أطلقت لكن كبريا، أتخرا الفكرة هذه جتسيد عرف شبابيكه، وقد عرب الشركة هلذه التابعة
 .111.أكتوبر 

 قامت ":CPA"اجلزائري  الشعيب القرض " معCAARالتأمني " وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة اتفاقية 1.2
 يسمح ، 2008ماي يف شراكة اتفا  على ابإلمضاء اجلزائري الشعيب والقرض التأمني وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة
 اتفق إذ .اجلزائر يف املصريف التأمني وتطوير تنمية إطار يف وذلك السو  إىل جديدة أتمني منتجات وتسويق إبدخال
 اتبعة منوذجية وكاالت ثالث مستوى على املنتجات هذه إطال  اتريخ2009  جويلية  01يكون أن على الطرفان
 يتم االتفاقية هذه ومبوجب الزوار. ابب ووكالة مراد، ديدوش ةيدرة، وكالة وكالة يف واملتمثلة اجلزائري الشعيب للقرض
 الطبيعية، الكوارث ضد التأمني للسكن، املتعددة األخطار التأمني ضد: "يف واملتمثلة أوىل كخطوة منتجات أربع تسويق
 أتمني منتج إبضافة اثنية مرةلة يف املنتجات هذه جمموعة توسيع ليتم ،"القروض أتمني ،املؤقت الوفاة خطر ضد التأمني
 . "واجلماعية الفردية احلوادث وأتمني اجلماعات، أتمني اخلارج، إىل السفر

 "CAATالشامل" للتأمني اجلزائرية " والشركةCAARالتأمني " وإعادة للتأمني اجلزائرية الشركة اتفاقية 2.2
 مع الشركة اتفاقية على العاصمة اجلزائر اخلارجي ابجلزائر بنك وقع 2008 ماي 11 يف": BEAاخلارجي " اجلزائر وبنك
 وقد املنتجات، من كبرية جمموعة إىل ابلوصول تسمح الشامل للتأمني اجلزائرية والشركة التأمني وإعادة للتأمني اجلزائرية
 الكوارث ضد التأمني :يف واملتمثلة البنك شبابيك عرب فقط الكالسيكية التأمني منتجات تسويق أوىل، كمرةلة ةدد

 وعلى احلريق على التأمني السيارات، على التأمني منتجات تسويق سيتم اثنية وكمرةلة ،اخل..القروض وأتمني الطبيعية،
 لشركيت االتفاقية هذه وتسمح األشخاص، التأمني على منتجات تسويق للبنك ميكن كما األخرى، املختلفة األخطار
 أخرى. مشاريع تطوير يف الستخدامها األرابح من مزيدا هلما ما يوفر البنك شبابيك منتجاهتما عرب بتوزيع التأمني

 مستوى على التسويق مدير أعلن 2011 أكتوبر 4 بتاريخ للتأمني: السالمة شركة مع الربكة بنك اتفاقية 2.2
 مستوى على البنك شبابيك مستوى على السالمة بشركة اخلاصة التأمينية املنتجات بعض تسويق بداية عن الربكة بنك
 متقد و  إسالمية، أتمني منتجات لتسويق الطرفني بني املوقعة االتفاقية لتجسيد أوىل كخطوة منوذجية وكاالت مخس

 1..11.وكالة بداية سنة  38 إىل الوصول
 

                                                           
1
 .19-11نفس المرجع، ص ص  - 
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 الفرع الثاين: التسويق اإللكرتوين ملنتجات التأمني

 يف متهيدية خطوة تعد الويب اليت العاملية العنكبوتية والشبكة االلكرتوين الربيد بظهور االنرتنت استخدام توسع إن
 وأعطاها التسويقي ابلعملية هنا أدى إىل االهتمامحيتاجو  ومعلومات مبنتجات املرتقبني املستهلكني وتزويد التسويق جمال

 .املتكاملة الشمولية الصيغة
 انتباه وجلذب فاعلية أكثر التسويق جلعل التكنولوجيا تسخري كيفية يف االلكرتوين التسويق فكرة ترتكز وابلتايل

 أعداد ازدايد ومع للموقع، األفضل والتصميم التجارية للحاالت اجليدة اإلدارة على يعتمد هذا وكل ،املستهلكنيو  األفراد
 لشراءوا البيع عمليات إمتام جمال يف خاصة استخدامه عواتس االنرتنت على اإلقبال ارتفع االنرتنت شبكة على املواقع

 .الناجحة
  االلكرتوين التسويق ماهية أوال:

 مع لتكيفه وذلك والتطور للتغري قابل مصطلح هو التسويق مفهوم أن Michel Badoc» » دوكاب ميشال أشار
 أساس على واملبين سوقية قطاعات إىل املقسم العمالء طلب أساس على املبين التقليدي فالتسويق التكنولوجي التطور
 ورقم السوقية احلصة يف رفعال إىل اهلادف واإلعالن املنتوج التوزيع، السعر، املتغريات ألن كافيا، يعد مل املختلط التسويق
 متغريات أربعة يتطلب االلكرتوين التسويق فإن وعليه، التكنولوجية املشاريع إدماج على قادرة تعد مل شركاتلل األعمال
 مستقل كمصدر تعترب أن ميكن املتغريات هذه كل،  األفراد التوزيع، التكنولوجيا، املعلومة،: وهي له القيادية املفاتيح تعترب
  ة.جديد عروض أو جدد عمالء جلذب

 وبذل املؤسسات أرابح تعظيم إىل املتاةة التكنولوجية التقنيات استخدام طريق عن يهدف االلكرتوين فالتسويق
 1 .ممكنة مقاربة أكرب إطار يف و تفاعلية دائمة كلية، بصفة زبون لكل الشخصية احلاجات لتلبية هوداتاجمل

 عن مفهومنا أساسية بطريقة غريت قد الرقمية الثورة أبن  «Kotler»كوتلر أوضح تعريف التسويق االلكرتوين: .1
 مكان أي ويف موجودة تكون أن ميكن فهي كبري فراغ ملء إىل منظمة أية حتتاج ال وابلتايل والكتلة والوقت الفضاء
 ككتلة شحنها من بدال ومضات شكل على األشياء شحن وميكن الوقت، نفس يف واستالمها الرسائل إرسال وميكن
 اخلصائص إليه مضاف التقليدي للتسويق املكافئ أنه على االلكرتوين التسويق إىل النظرة جتعل التطورات هذه كلنة  معي

  2.االنرتنيت مع املرتافقة اجلديدة
 أنه: وقد عرف التسويق االلكرتوين على

                                                           
1  - Michel Badoc, Bertand Lavayssiere, Emmanuel Copin, E-marketing De La Banque et De l’Assurance, Paris, 2

eme
 

édition, Edition d’organisation, 2000, p p 74-75. 
2

- Philip Kotler, Bernard Dubois, Marketing Management, op-cit, p 679. 
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 1.واإلنرتنت احلاسب وشبكات اإللكرتونية الوسائط على تعتمد اليت التسويقية األنشطة جمموعة عن يعرب 
 حتقيق من متكن وفورية وانجحة جديدة اسرتاتيجيات تطوير يف التسويق جمال يف واخلرباء اخلربة من ستفادةاال 

 وقت يف كبرية بدرجة األعمال ومنو توسع إىل ابإلضافة التقليدي، التسويق من أسرع بشكل احلالية والغاايت األهداف
 2.املال لرأس أقل وابستثمار قصري
 تعد اإللكرتوين التسويق أنشطة كل فإن وعليه التسويقية، األنشطة داءأ يف اآللية واحلاسبات األنرتنت استخدام 
 .اإللكرتونية األعمال أنشطة من

 ومستهلكني املنظمة بني ةوار وإةداث خللق التفاعلية التكنولوجية الوسائل من وغريها األنرتنت استخدام هو 
 .معينني
 عمليات من بدال املعنية األطراف بني التبادلية التجارية العمليات أجزاء يف االلكرتونية الوسائل استخدام هو 
 3.املباشر االتصال
 التسويقية األهداف حتقيق يف املتعددة الوسائط و املختلفة االتصال وشبكات االنرتنت شبكة إمكانية استخدام 
 4.عديدة إمكانيات و جديدة مزااي من ذلك على يرتتب ما مع

 لدراسة املستعملة التقنية الوسائل من جمموعة هو اإللكرتوين التسويق أبن نستنتج التعاريف خمتلف خالل من
 من القسم ذلك هو االلكرتوين التسويقوابلتايل  .شبكة ابستخدام إليهم واخلدمات السلع إيصالو  املستهلك ةاجيات
 عرب التسويق علميات ترشيد إىل يهدف و الدولية االتصاالت شبكة على اسرتاتيجياته يف يعتمد الذي التقليدي التسويق
 .االنرتنت
 وتتمثل التسويقية البيئة هذه متيز اليت اخلصائص معرفة الضروري من :اإللكرتوين للتسويق املميزة اخلصائص .2

 :5يف
  وتقدمي أنفسهم حتديد من االنرتنت شبكة مواقع زوار إبمكان االنرتنت تكنولوجيا جعلت: التحديد قابلية 1.2
  أن قبل الزابئن حتديد على سو  أي وقدرة املشرتايت على اإلقدام قبل ورغباهتم املنتجات من ةاجاهتم بشأن املعلومات
 .التحديد على ابلقابلية تدعى معينة شراء عملية على يقدموا

                                                           
1
  31 .ص  ،2002، مصر،  اإللكترونية والتجارة باألنترنت التسويق، طارق طه - 

2
 ، ص2007 ،، مصراهرة، دار إيتراك للطبع والنشر، القواإللكتروني التقليدي التسويق في ودورها المعلومات تكنولوجيا، فرغلي هللا عبد موسى، علي - 

128 . 
3
  .77، ص 2000، عمان، األردن، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيعر توفيق صبرة، التسويق االلكتروني، سم - 

4
  .07، ص 2001مصر، دمحم الصيرفي، التسويق االلكتروني، دار الفكر الجماعي، االسكندرية،  - 
5

البلداوي، تأثير التسويق االلكتروني في عناصر المزيج التسويقي للخدمة التأمينية، مجلة دراسات  هادي عبدالكريم عالء حمد خلف حسين علي الزهيري،أ -

  .022، جامعة بغداد، ص  2002،  22محاسبية و مالية ، المجلد الثامن ، العدد 
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 استجابة للشركة مباشرة ورغباهتم ةاجاهتم عن التعبري على الزابئن قدرة التفاعل ويعطي: التفاعل 2.2
 . الشركة هبا تقوم اليت التسويقية تصاالتلال

 الزابئن عن املعلومات تتضمن اليت البياانت ومستودعات قواعد إىل الوصول على القدرة وهي: الذاكرة 3.2
 .وتفضيالهتم املاضية مشرتايهتم واتريخ

 ما حيددون املستخدمني ألن معينة، سحب وسيلة أهنا على إليها يشار الدولية الشبكة إن: السيطرة 4.2
 .الدولية الشبكة مواقع يف يستعرضوه

 عليها احلصول على والقدرة االنرتنت، يف متاةة املعلومات من عتياديا غري قدر هناك :الدخول قابلية 1.2
 .الدخول على ابلقدرة إليها يشار

 املنتجات بعض األقل على أو معني منتوج عرض على القدرة إىل الرقمي سلوباأل يشري الرقمي: سلوباأل 2.2
 تلك وتعزيز توزيع أجل من ستخدامها ميكن الذي االنرتنت موقع الرقمي سلوباأل ويعين. املعلومات من رقمية كأجزاء
 مواجهة على والعمل مزجها السهولة من أبهنا الرقمية املفردات وتتصف نفسها املادية املفردة عن النظر بغض السمات
 .نفرادا على منهم كل الزابئن طلبات
العتماد التسويق االلكرتوين جيب توفر  :اإللكرتوين التسويق عتمادال توافرها الواجب األساسية الركائز .3

 جناةه وتتمثل يف:العوامل اليت تساعد على جمموعة من 
 ألي ميكن ال إذا ،اإللكرتوين التسويق مستلزمات أهم من املعلومات نظام يعد :تاملعلوما نظام تصميم 1.3

 مصمم معلومات نظام متتلك كانت إذا إال فعال بشكل االنرتنت على موقعها عرب خدماهتا تقدمي يف الشروع شركة
 .جيدة بطريقة

 األعمال مزااي على احملافظة على يعمل الذي اإللكرتوين التسويق عصب اإلمداد يعد :اإلمداد نظام توفري 2.3
 .للفعالية وتعزيز للتكاليف ختفيض، للوقت توفري من االنرتنت عرب

 واإلعالن الرتويج مبجال اخلاصة اخلدمات من العديد ةاليا االنرتنت شبكة تقدم الفعال: ابلرتويج القيام 3.3
 .الربيد وقوائم اإللكرتوين ابلربيد اخلدمات هذه وتتمثل وملنتجاهتا للشركات

 كل جهزت قد تكون أن وبعد اإللكرتوين التسويق تطبيق يف الشركة تشرع لكي: البشرية الكوادر هتيئة 4.3
  مل جديدة وظائف إبدخال وذلك فعليا العمل لبدأ مؤهلة بشرية قاعدة توفري عليها جيب لذلك، والتقنية املادية الوسائل
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 1...الويب مشرف، املشروع رئيس االنرتنت، وخرباء كاالستشاريني سابقا موجودة تكن
 التأمينية للخدمة اإللكرتوين التسويقاثنيا: 

وقد لعبت كل من التغريات صناعة التأمني متشابكة بشكل متزايد  خالل السنوات القليلة املاضية أصبحت
دورا يف إعادة تشكيل القوى احملركة هلذا القطاع، وكنتيجة لذلك بدأت شركات التنظيمية والتقنيات التكنولوجية املستجدة 

التأمني البحث عن ةلول جديدة تساعدها على حتقيق أهدافها يف استقطاب العمالء، زايدة ةصتها السوقية، خفض 
احلل اجلديد الذي يواكب  تكاليفها ورفع أرابةها وعوائدها، فكان التسويق اإللكرتوين أو ما يعرف ابلتأمني اإللكرتوين

   2متطلبات العصر.
أبنه استعمال االنرتنيت وتقنيات املعلومات ذات العالقة يف  التسويق االلكرتوين ملنتجات التأمني ميكن تعريفو 

 انتاج وتوزيع اخلدمات التأمينية.
استعمال اإلنرتنت  هتدف شركات التأمني من خالل  :أهداف شركات التأمني من خالل استعمال اإلنرتنت .1

 كوسيلة لتوزيع التأمني تتمثل فيما يلي:
 اكتساب الزابئن ذات الفئة املستعملة لإلنرتنت؛ -
 دعم شبكة توزيعها يف التموقع اجليد واكتتاب واثئق أتمني جديدة لتعظيم ةصة مبيعاهتا؛ -
 اإلبداع بتبين الطر  احلديثة للتكنولوجيا. -

يعرف العديد من شركات التأمني املعلنة على مواقع إلكرتونية لتسنح له  إذن االنرتنت أساس املعرفة، فالزبون
ريات، لكن قد أي إمكانية االستعالم الشامل واملقارنة بني خمتلف التسع ،الفرصة للمقارنة اجليدة بني خمتلف العروض

 3.وفاء الزابئنختسر شركة التأمني 
كل يوضح خصائص بيع منتجات التأمني عرب : فيما يلي شخصائص بيع منتجات التأمني عرب االنرتنت .2

 االنرتنت:
 
 
 

 

                                                           
 العدد العاشرة، السنة التأمين، لشركات االتحاد األردني عن تصدر التأمين رسالة مجلة االنترنت، من باالستفادة التأمين شركات نجحت ، هلحدادينباسم  - 1

 .1، ص 2009 ،0
2

،العدد 7نيلين، المجلد فكري كباشي األمين، أثر التسويق اإللكتروني على تسويق خدمات شركات التأمين في السودان، مجلة كلية التجارة العلمية، جامعة ال - 

 .)بتصرف(277 ، ص2002، ديسمبر 7
3
- TSN Sofre, Attentes En Matière D’offre et De Distribution Des Produits d’Assurance, Euro group, 11

ème
 publication, 

p p 20-21. 
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 (: خصائص بيع التأمني عرب األنرتنت2-2الشكل رقم )

 
 
 
  

 
 

 
 

 
Source : TSN sofres, op-cit, p 12. 

هتدف الشركات التأمني إىل التعريف هبيكلتها وطبيعة املنتجات اليت تعرضها وصوال  لتسويق االلكرتوينمن خالل ا
إىل اهلدف الشخصي للمؤمن له من تغطية ومعرفة مستوايت السعر لتلك الضماانت واملقارنة بينها بعد اإلملام مبجموعة 

 ولتعظيم املبيعات جيب إتباع قاعدتني: املعلومات.
 اإلبداع التكنولوجي؛ -
 املنطقية ) اليت تعتمد على البساطة والسهولة والسعر املقتصد(. احلزم -
التأمني لقناة االنرتنت لتوزيع شركات فالزبون خيتار استعمال قناة التوزيع اليت تعرض له قيمة مضافة واستعمال  

 :1منتجات التأمني يعود لألسباب التالية
استعمال االنرتنت كقناة للتوزيع واستعمال شركات التأمني  يف نظر العديد من احملللني قطاع التأمني أتخر كثريا يف -

 هلذا النوع من القنوات يفيدهم يف املنافسة؛
 ضرورة تبين أسلوب بيع منتجات التأمني عرب االنرتنت كقوة بيع؛ -
 (.%0.إمكانية زايدة مبيعات عقود التأمني عرب االنرتنت )ةوايل  -

 كقناة للتوزيع عليها أن متلك موقع الكرتوين لإلعالن عن منتجاهتا   ينالتسويق اإللكرتو ولكي تطبق شركات التأمني 
 واألخذ بعني االعتبار تغري سلوك املستهلك، هل يريد شراء منتوج بسيط أو معقد، ففي احلالة األوىل سريكز على السعر 

                                                           
1
 -Malika Aboubeker, Suzane Rivard, Pertinence de l’Utilisation d’Internet Comme canal de Distribution : cas de 

secteur des assurances, Montréal, Juin 2003, p 39. 

 اهلدف العام

 االنعكاس

 اهلدف الشخصي

@ 

معرفة املؤسسات 
 وطبيعة املنتجات

الدفع إىل املقارنة 
وحتصيل جمموعة 

 معلومات

سهولة الشراء 
 وسرعته

مستوايت معرفة 
 السعر املقتصد
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  أما يف احلالة الثانية فيكون تركيزه على اجلودة.
 للخدمة اإللكرتوين التسويق تطبيق عملية إن: اإللكرتوين التسويق عرب التأمينية اخلدمة تقدمي مراحلو  خطوات .3
 التسويقي ابلنشاط عالقة ذات إجراءات مبوجب مناإو  ،اعتباطا حتدث وأساليب لياتآ وفق احلال بطبيعة تتم ال التأمينية
 له ةيوي جمال على أتثري ذات ومنظومة متكامل برانمج إدخال طريق عنوذلك  االنرتنت شبكة عرب التأمينية للخدمة
 وفق تتم االنرتنت شبكة عرب التأمينية اخلدمة تسويق عملية أن جند لذا تصال،ا خطوط تنظمه وعالقات تنظيمي هيكل

 املتناسقةراةل امل هذه وتكمن خمتلفة، وأبساليب متعددة أبشكال املتخصصة األدبيات إليها أشارت قد مربجمة خطوات
 : يتابآل بلورهتا ميكن اليت

، 1الشركة عن معلومات بتقدمي املوقع هذا مو قوي االنرتنت، شبكة على هلا ويب موقع إبنشاء التأمني شركة تقوم -
على شركات التأمني اليت تعتزم بيع منتجاهتا من خالل االنرتنت أن تشهر بنفسها وتنشر معلومات عنها، خاصة ف

الوفاء ابلتزاماهتا، وكذا تبني موقعها واألشخاص العاملني هبا وكفاءاهتم، وقد فرض سالمتها املالية وإثبات قدرهتا على 
 .2عليها القانون ذلك للرقابة ومحاية ةقو  املؤمن هلم

فمن ، 3شراؤها املطلوب التأمينية اخلدمة على ويتعرف التأمني لشركة اإللكرتوين املوقع التأمني طالب يتصفح -
على واةدة من تركيبات التأمني للحصول  رمثال ما على الزبون سوى النق www.maif.frخالل املوقع اإللكرتوين 

على كل املعلومات والشرح التام حملتواها أي للضماانت املوجودة هبا، وقد يكون املوقع مزود خبدمة الفيديو لشرح 
دقائق فقط  0واضح وتكفي أفضل  ابلصوت والصورة، ويبقى على الزبون االختيار مث االكتتاب، فالعرض شفاف و 

 ؛لالكتتاب يف وثيقة أتمني ما
 يف معينني أبفراد اإلتصال طريق عن أو اإللكرتوين الربيد ابستعمال التأمني وطالب التأمني شركة بني التفاعل يبدأ -

 ؛البحث من الزابئن متكن بياانت الشركة تضيف أن ميكنو  الشركة
 املوقع على املوجودة التأمني طلب إستمارة مبلء يقوم فيه، يرغب الذي التأمني نوع التأمني طالب خيتار أن بعد -

  1web,.وطبعا سيسجل الزبون مبجرد اكتتابه ويفتح ملف ابمسه وذلك عرب ما يسمى ب  ،للشركة اإللكرتوين
 4)الفضاء الشخصي( فمن خالل الرقم السري يستطيع الزبون اإلطالع على ةسابه الشخصي يف التأمني؛

                                                           
1

 . 020 مرجع سبق ذكره، ص ، حمد خلف حسين علي الزهيريأ - 
2
- Thibault Verbiest et Maxine Le borne, L’offre De Produits d’Assurance Sur Internet: le point juridique, France, 2002, 

p p 1- 3. 
3

 .77، ص 0999رأفت رضوان، عالم التجارة االلكترونية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  - 
4
- Béatrice Gueguiniat (responsable internet du groupe Maif), l’Assurance En Ligne MAIF Avec Le Nouveau Niort, 

Avril 2009, Available at: www.maif.fr 



 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
107 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 على إمالؤه يتم إلكرتوين طلب وصل بتسجيل التأمني طالب يقوم التأمني طلب على الشركة موافقة ةال يف -
 هناك نإف اإللكرتوين النقد أو اإلئتمان ببطاقة التأمني قسط تسديد ةالة ويف ،الشخصية املعلومات مجيع وتقدمي اخلط
 صالةية من التأكد ويتم واملعلومات البياانت سرية على احملافظة مع الدفع عملية وتؤمن احلالة تعاجل معينة طريقة
 إلكرتونية رسالة إبرسال التأمني شركة تقوم املرةلة هذه ويف. التأمني قسط لتسديد الالزمة النقود تواجد ومن البطاقة
 ؛التأمني وثيقة إبصدار تقوم وبعدها التعامل صالةية لتأكيد التأمني طالب إىل
 ؛التعامل رفض لتأكيد التأمني طالب إىل إلكرتونية رسالة إبرسال تقوم التأمني طلب الشركة رفض ةالة يف -
 عن ماداي واجنازها اإللكرتونية العملية اجناز سرعة بني التوافق حتقق أن التأمني شركة على جيب احلاالت كل ويف -

 1.الظروف أةسن يف الزابئن إىل خدماهتا إيصال تؤمن مناسبة نقل وسائل توفري طريق
بل التطر  إىل الدور الكبري الذي ق وعلى جودة اخلدمة التأمينية: التنافسية امليزة يف اإللكرتوين التسويق أثر .4

طر  يف البداية إىل الفوائد اليت حتسني جودة اخلدمة التأمينية وخلق امليزة التنافسية، سنت يلعبه التسويق اإللكرتوين يف
 التسويق اإللكرتوين.حتققها شركات التأمني وعمالئها من اعتماد 

خلدمات التأمني فوائد ومنافع تعود  للتسويق االلكرتوين فوائد اعتماد التسويق اإللكرتوين خلدمات التأمني: 1.4
 كالتايل:شركات التأمني وعمالئها  كل من على  

سوف حتصل شركات التأمني على فوائد كبرية من خالل استخدام الفوائد اليت حتققها شركات التأمني:  1.1.4
 شبكات االنرتنيت لتحسني العمليات التجارية القائمة لصناعة التأمني، وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية:

                                                           
1

 . 020 مرجع سبق ذكره، ص ،حمد خلف حسين علي الزهيريأ - 

 

Source : www.maif.fr 

 

 الفضاء الشخصي للزبون على االنرتنيت(:7-2)شكل رقم 

http://www.maif.fr/
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التأمني توسيع قدرة وسرعة عمليات االتصال مع العمالء والوسطاء مع ختفيض تكلفة : تستطيع شركات التوزيع -
 توزيع وحتديث املعلومات ويف ذات الوقت حتقيق الرضا لعمالء شركات التأمني.

: يساعد التأمني االلكرتوين يف القيام إبجراءات طلب األسعار ومجع البياانت الكرتونيا مما شراء واثئق التأمني -
 ىل إمكانية تكملة اإلجراءات يف زمن وجيز وجبهد ال يرهق العميل وكذلك يقلل من أخطاء الطباعة واالختزال.يؤدي إ

: التأمني االلكرتوين يقلل من الوقت الالزم لطباعة وثيقة التأمني وإرساهلا للعميل وابلتايل إصدار واثئق التأمني -
 خيفض من التكاليف.

 نح ةامل الوثيقة مراقبة أكرب على عملية التأمني.: التأمني االلكرتوين مياملطالبات -
: يوفر التأمني االلكرتوين عملية تسويقية شخصية حمددة اهلدف عرب قنوات عدة مما يساعد على التسويق -

 استخدام ميزانية التسويق بشكل فعال.
 سرتاتيجية البيع.ا: إن التأمني االلكرتوين خيفض من تكاليف عملية البيع و أوقات التحويل ويعزز املبيعات -

عمالء االستفادة من التأمني االلكرتوين من خالل لميكن لالفوائد اليت حيققها عمالء التأمني االلكرتوين:  2.1.4
ةيث تتيح الشبكة اإللكرتونية  ،احلصول على خصومات يف األسعار وكذلك احلصول على خدمات ذات نوعية أفضل

للمشرتين املقارنة بني عروض واسعة من األسعار والشروط املتعلقة بواثئق التأمني مث اختيار املنتج األقل سعرا، قد تؤدي 
هذه املمارسات إىل ةدوث اخنفاض كلي يف األسعار لدى فئات منتجات أتمني معينة وميكن لشركات التأمني من 

، اال اإلنتاج أو التوزيع خلدماهتاملعلومات يف جم ليات التكلفة النامجة عن استخدام وتطبيق تكنولوجياجهتها استغالل فعا
 1وأن تقدم لزابئنها ما ميكن من خصومات مع احلفاظ على معدالت عالية من األرابح.

ية قدرة اخلدمة على يقصد جبودة اخلدمة التأميندور التسويق اإللكرتوين يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية:  2.4
توفري إشباع اتم الةتياجات العمالء وحتقيق رغباهتم، هبدف الوصول إىل رضا العمالء عن اخلدمة التأمينية املقدمة وهو ما 

 ينعكس إجيااب على درجة والء هؤالء العمالء لشركة التأمني املقدمة للخدمة.
شفافية السو ، وقد يعزز أيضا عملية املنافسة ما قد إن التأمني اإللكرتوين حيسن من شروط تنسيق املعلومات و  

يؤدي إىل اخنفاض األسعار وتكاليف التوزيع، وميكن للتأمني اإللكرتوين أيضا إةداث حتسن كبري يف جودة اخلدمة املقدمة 
 من خالل ما يلي:

 ؛أايم أسبوعيا( مع إمكانية احلصول على استجابة أسرع زمنيا 7ساعة/  ..استمرارية تقدمي اخلدمة ) -

                                                           
1
 ،7المجلد  فكري كباشي األمين، أثر التسويق اإللكتروني على تسويق خدمات شركات التأمين في السودان، مجلة كلية التجارة العلمية، جامعة النيلين، - 

 .273-272ص  ، ص2002، ديسمبر 7العدد 
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 ؛املعلومات اخلاصة ابملنتج...( ومن مث ةرية االختيارتوفرة )كأسعار الواثئق وشروطها، كثافة املعلومات امل -
 ؛عدم وجود قيود مفروضة من احلدود الوطنية -
 السرعة يف أداء اخلدمة التأمينية. -

وزيع تبين شركات التأمني لالنرتنيت كقناة لت ساعدي يف حتقيق امليزة التنافسية: دور التسويق اإللكرتوين 3.1
 :يلي ما التنافسية املزااي هذه أهم ومن اآلخرين، عن يزهاتأمينية على حتقيق ميزة تنافسية متاخلدمة ال
 فيه والتسويق إليه الوصول ميكن ضخم مجاعي سو  مع التعامل فرصة شركة التأمنيل اإللكرتوين التسويق يوفر -

 تنافسية؛ ميزة للمؤسسة يعطي وهذا ،عاملي نطا  على التسويق وإمكانية احمللية دوداحل عن اخلروجكذا و  ،بكل سهولة
 تنافسية ميزة يعطيهاشركة لل إلكرتوين تسويقي موقع إطال  خالل من األعمال جمال يف احلديثة التطورات مواكبة -
 تكلفة؛ وأبدىن ووقت مكان كل يف إليهم تصل أهنا ةيث الزابئن، مع التعامل يف
 أسرع يف املستهدفة التسويقية الشرائح إىل الوصول يف تنافسية ميزة هلا حيقق واسع نطا  على للمؤسسة الرتويج -
 تكلفة؛ وأبقل وقت
 يف تنافسية ميزة للمؤسسة حيقق اإللكرتونية التسويقية املعامالت جمال يف األخالقية والقواعد ابملصداقية االلتزام -
 ابلقواعد االلتزام عدم اإللكرتوين التسويق انتشار من حتد اليت املعوقات أهم من نأ ةيث اإللكرتوين، التسويق عامل

 املعامالت؛ يف األخالقية
 حتقق اإللكرتوين التسويق عمليات خالل من قياسي وقت يف الصفقات وإمتام الزابئن لطلبات الفورية االستجابة -
 شركة؛لل هامة تنافسية ميزة
 بيئتها؛ عناصر وأهم الشركة بني التسويقية العالقات حتسني -
 تنافسية ميزة الشركة تعطي اإللكرتوين التسويق عمليات خالل من واحلوارات التسويقية اجلهود يف الزابئن إشراك -
 لديها؛  للتسو  تسعى اليت السوقية الشرائح لدى
 واخلدمات املنتجات طرح على يساعد ما التقليدي ابلتسويق مقارنة تكاليفه ابخنفاض اإللكرتوين التسويق يتميز -

 تنافسية؛ ميزة للمؤسسة يعطي وهذا زابئنها لدى مقبولة أبسعار
 تقدمي مع التجارية، والشركات األعمال رجال قطاع بني خاصة واسع نطا  على نرتنتابإل االهتمام تزايد -
 تنافسية، ميزة هلا حيقق التجارية والصفقات املعلومات ومجع االتصاالت جمال يف وأعظم أكرب وفرص خلدمات نرتنتاإل

 .األعمال لبيئة وواضحة شاملة رؤية هلا يوفر هذا أن ةيث
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 1 .التنافسي ومركزها الشركة وخدمات منتجات وجودة أداء على وإجيايب مباشر بشكل ينعكس كله وهذا
 اإللكرتوين يف شركات التأمني اجلزائريةاثلثا: واقع ومعوقات استخدام التسويق 

من خالل اإلطالع على واقع استخدام واقع استخدام التسويق اإللكرتوين يف شركات التأمني اجلزائرية:  .1
 التسويق تعتمد ال توجد أي شركة هأنلألسف شركات التأمني اجلزائرية للتسويق اإللكرتوين خلدماهتا التأمينية وجدان 

وأن التسويق اإللكرتوين فيها يقتصر على مواقعها االلكرتونية اليت ، هاعمل يف أساسية سرتاتيجيةملنتجاهتا كا اإللكرتوين
 ما يلي: كما الةظناغالبا ما يصعب الدخول إليها نتيجة األعطال املتكررة،  

وال متنح امكانية اجراء املواقع اإللكرتونية للشركات ال تتيح للمتصفح اإلطالع على أنواع واثئق التأمني املقدمة  -
 وثيقة أتمني جتريبية ملعرفة األسعار فما ابلك بوثيقة ةقيقية ودفع إلكرتوين أو تصريح عن ةادث؛

 اإللكرتوين؛ التسويق يف واستخدامها الستغالهلا مالئمة تكنولوجية بنية توفر عدم -
 عدم وجود قوانني تؤطر وتنظم هذا النوع من املعامالت؛ -
 املعلومات بتكنولوجيا اليت تتحكم الفنية والكوادر اخلربات يف شديد نقص من اجلزائريةات الشرك تعاين -

 واالتصاالت؛
 وال تروجيية، مواد على حيتوي ال وابلنسبة جلميع الشركات فاملوقع اإللكرتوين، موقعها ابستغالل اتالشرك تقوم ال -
 آخر؛ إىل ةني من إال املعلومات بتجديد تقوم
 والواثئق السجالت على اليومية معامالهتا تنفيذ يف وتستند التعامل يف التقليدي األسلوب اتالشرك مجيع اعتماد -

 ؛الورقية
 .املعلومات تبادل يف االلكرتوين الربيد استعمال عن فضال -
هناك بعض املخاوف واملعوقات اليت  معوقات استخدام التسويق اإللكرتوين يف شركات التأمني اجلزائرية: .2

وهي على نوعني معوقات عامة ومعوقات يف شركات التأمني اجلزائرية تتعلق ابلتسويق االلكرتوين للخدمات التأمينية 
مدى مالئمة التسويق االلكرتوين كأسلوب طبيعة وخصائص اخلدمة التأمينية، طبيعة سو  التأمني، خاصة مرتبطة ب

 2اآليت:ك وهياخلدمات،  لتسويق هذا النوع من
اخلدمات واليت يتم  وكافة املنتجات سواء السلع أ : ويقصد هبا املعوقات اليت تصيباملعوقات العامة 1.2

 تسويقها عرب االنرتنت وأمهها:

                                                           
 والتنمية، االستراتيجية مجلة الجزائرية،  االقتصادية المؤسسات في التنافسية الميزة لتحقيق كمدخل اإللكتروني التسويق بغداد كربالي، ،نورية بن نامة - 1

  .27- 62ص ص ، 2007 ،2  العدد ،الجزائر مستغانم، جامعة
2

 .020، مرجع سبق ذكره،  ص حمد خلف حسين علي الزهيري - 
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 مدى وجود تشريع قانوين لتنظيم التسويق االلكرتوين؛ -
 مشكلة األمن واحلفاظ على سرية وخصوصية املعلومات؛ -
 ؛جية التسويق االلكرتوينيسرتاتارتفاع التكاليف اخلاصة بتبين ا -
 ةداثة مفهوم التسويق االلكرتوين وغياب ثقافة االنرتنت؛ -
 .مشكلة إدارة وصيانة املواقع االلكرتونية -

: يقصد هبا تلك املعوقات املرتبطة بطبيعة وخصائص اخلدمة التأمينية وطبيعة سو  التأمني املعوقات اخلاصة 2.2
 ومدى مالءمة التسويق االلكرتوين كأسلوب لتسويق هذا النوع من اخلدمات وأمهها:

 اخنفاض درجة منطية اخلدمات التأمينية؛ -
 زايدة خماطر االختيار ضد مصاحل شركة التأمني؛ -
 اخنفاض معدل تكرار عمليات الشراء للخدمات التأمينية؛ -
 .صناعة التأمني من الصناعات كثيفة املعلومات والعمالة -

 لبيع السيارات ونعتمدامل ءالالوكالفرع الثالث: 
مارسة عمليات التأمني غري مصرح له قانوان مب (concessionnaire d’automobile) مبا أن الوكيل املعتمد لبيع السيارات

وهذا ةسب قانون التأمينات، فإن شركات التأمني تقوم بتنصيب مكاتب أتمينية على مستوى الوكيل املعتمد لبيع 
سيلة لبناء عالقة مع الزابئن، ويقتصر دور الوكيل املعتمد لبيع السيارات على التوجيه فقط فيما خيص صناعة كو السيارات  
لكن يف بعض الدول يصرح للوكيل املعتمد لبيع  .1حتصيل األقساط أو اختيار الضماانت للزبونمينع عليه ةيث  التأمني، 

 2 شرط أن يكون املوزع ذو كفاءة ومعتمد يف قطاع التأمني.بالسيارات بتوزيع منتجات التأمني 
املعلومات اخلاصة بكل وعقد توزيع التأمني عرب الوكيل املعتمد لبيع السيارات كغريه من اتفاقيات الوساطة يبني 

طرف على ةدى، طبيعة العقد، نوع اخلدمة املوزعة، وكذا جمموعة التعليمات ةول العالمة، كيفية التدخل، استعمال 
نتهاء وةاالت اإللغاء، الشروط اخلدمة، السعر، التخفيض، مدة العقد، شرط عدم املنافسة، السرية التامة، اال

  .التسجيلو 

                                                           
1
- Jean Bigot, op-cit, p p 47- 48. 

2
-Bureau d’assurance du Canada, Consultation Relative à La Distribution des Produits d’Assurance Par Les 

Concessionnaires et Autres Marchants d’Automobiles, commentaires présentés à l’autorité des marchés financiers, 

Octobre 2006, p 12.  
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تعمل هذا الوكيل كهدف أو وسيلة لتوزيع منجاهتا عرب شبابيكه ولزايدة مبيعات أتمني إذن شركات التأمني تس
خاصة وأن الزبون يشرتي من هناك سيارات ذات قيمة عالية جدا فال يتطلب األمر جهدا إلقناعه  ،السيارات الشامل

 بضرورة التأمني الشامل.

 الفرع الرابع: مكاتب الربيد  

يع معمول به يف بعض الدول كفرنسا، بلجيكا، بريطانيا، وهو يف تطور مستمر يف هذا النوع من قنوات التوز 
م يسمح هلم بذلك ابعتبار أن الربيد يعرض خدمات متعلقة ابلتأمني يف إطار 1..1أصدر سنة إذ هناك قانون  ،أورواب

بتقدميها الدعم الكامل هلذا النوع من املنافسة العادلة وقد اةتج الكثري من الوسطاء آنذاك على ذلك واهتموا احلكومة 
 املكاتب.

م يسمح ملكاتب الربيد بتوزيع منتجات أتمني على احلياة ابإلضافة إىل أتمني األضرار مع 1..1ةيث أن قانون 
سنة لمث جاء قانون املالية  ،تقدمي ختفيضات ابلنسبة للضريبة على األجور والضريبة املهنية وهذا ما شكل منافسة ةقيقية

م وألغى عموالت هذا التحفيز الضرييب على األجور وبررت الدولة ذاك الدعم على أنه خدمات مساعدة للشعب ...1
لكن املهم هنا هو أن مكاتب الربيد اعتربت وسيلة من وسائل توزيع منتجات التأمني وتطوير هذا القطاع من  1ليس إال.

 خالل زايدة املبيعات يف شىت الفروع.
توزيع منتجات التأمني عرب الربيد فتتضمن معلومات مكتب الربيد )مؤسسة عمومية ذات طابع أما عن اتفاقية 

اقتصادي وجتاري مسجلة ابلسجل التجاري، موقعها االجتماعي وممثلها( من جهة، ومن جهة أخرى اسم شركة التأمني 
 وخصائصها وممثلها.

وحمتوى هذه االتفاقية
 هو كالتايل:لربيد حتت إطار قانون التأمينات وقانون ا 

هذه االتفاقية هلا هدف حتديد العالقات بني شركة التأمني ومكتب الربيد، فصرةت شركة  هدف االتفاقية: .1
 والشروط العامة هي كما يلي: التأمني للربيد بتنفيذ واثئق التأمني ابمسها وحلساهبا اخلاص.

 احلاضرة واملستقبلية؛مسامهة الطرفني يف كل من مبادئ وتطور وإدماج واثئق التأمني  -
توزيع واإلعالن عن منتجات التأمني من خالل مكاتب الربيد مقابل أداء عموالت اثبتة مبينة يف الشروط  -

 اخلاصة.

                                                           
1
- Jean Bigot, op- cit, p p 48- 49. 
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 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
113 

شركة التأمني هلا احلق يف ملكية حمفظة عقود التأمني املكتتبة من طرف مكتب الربيد يف إطار  ملكية احملفظة: .2
 ينات(.االتفاقية ) وهذا ةسب قانون التأم

شركة التأمني تلتزم أبداء عموالت ملكتب الربيد، ةيث منوذج احلساب وأساليب األداء اثبتة ومبينة العموالت:  .3
 كما أن هذه العموالت ال تكون يف كل احلاالت مبنية على أساس النتائج اإلمجالية لعقد التأمني.  ،يف الشروط اخلاصة

 التزامات شركة التأمني: .4
 يد جمموعة عقود التأمني؛لدى مكتب الرب  تعرض -
 حتمل مسؤولية تكوين األشخاص املكلفني بتوزيع منتجات التأمني؛ -
 ؛ملكتب الربيدالواثئق التجارية كل جلب   -
 خالل املدة األساسية لطرح أي منتوج أتميين املساعدة التقنية والتجارية ملوظفي الربيد؛ تضمن -
 يح للمؤمن هلم وإعالمهم جيدا وأداء خدمات جيدة؛معاجلة يف أقرب اآلجال كل ملف واالستجابة لكل تصر  -
 التصريح ملمثلي مكتب الربيد بفحص العموالت واألقساط. -
 التزامات مكتب الربيد: .1
 توزيع عقود التأمني ابسم شركة التأمني وحلساهبا اخلاص؛ -
 ببيع واثئق التأمني من خالل مكاتب الربيد؛ املتعلقةاألخذ ابملقاييس التطبيقية والضرورية  -
 ضمان إدماج واثئق التأمني يف إطار زابئن الربيد؛ -
مع األخذ بعني االعتبار مدة  ،حتويل الواثئق املتعلقة ابالكتتاب ويف مدة ال تتجاوز منتصف مدة واثئق التأمني -

 انتهاء الوثيقة؛
 من طرف شركة التأمني؛ ةاألقساط احملددحتصيل ضمان  -
 إىل شركة التأمني يف أقرب اآلجال. الواثئق املتعلقة أبداء التعويضات إىل املؤمن هلم أو املستفيد مجيعحتويل  -
وكذا ضرورية لتوزيع وتسيري واثئق التأمني كة الربيد وسائل اإلعالم اآليل شبتطبيقات اإلعالم اآليل والسرية:  .2
 عنمكتب الربيد ملزم بتوفري املعلومات الضرورية . كما أن لربيدبذلك اهلدف املشرتك بني شركة التأمني ومكتب ا حتقيق

وكال الطرفني ، طالع على قاعدة البياانت اململوكة من طرف مكتب الربيدشركة التأمني ال متلك احلق ابالعقود التأمني و 
 .ملزمني ابحملافظة على السرية التامة للمعلومات املتعلقة ابملؤمن هلم واملستفيدين

 إللغاء:حاالت ا .2
 ةالة إفالس أةد الطرفني؛ -
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رسالة مضمونة مع وجوب إشعار  بواسطةاإللغاء من أةد الطرفني جيب أن يعرب عنه يف ظرف ثالثة أشهر  -
 ل؛و ابلوص
 عدم اةرتام أةد الطرفني للواجبات الواقعة عليه وخرقه للقوانني. -

حتديد املدة األساسية وشروط التجديد حمددة يف االتفاقية يبدأ سرايهنا مبجرد اإلمضاء عليها من الطرفني، أما عن 
 الشروط اخلاصة للعقد.

 الفرع اخلامس: توزيع منتجات التأمني من خالل وكاالت السفر

كوسيط بني املسافرين وشركات وتكون بذلك   توزيع منتجات التأمنييف دورا كبريا والسفر تلعب وكاالت السياةة 
ةيث وكاالت وشركات التأمني هذه الالتأمني، ويف معظم البلدان السياةية يوجد تنسيق وتعاون على مستوىل عال بني 

 مبعلومات تفصيلية ةول خدمة التأمني وأسعارها طيلة أايم السنة.املسافرين بتزويد تقوم 
 أسعار تشجيعية خاصة للعاملني لسفر تقدم شركات التأمنيولتوثيق العالقة بني شركات التأمني ووكاالت ا

أما عن تنظيم العالقة بني الشركتني فيتم توقيع عقد يضم الطرفني لتحديد طبيعة التعامل التجاري وبشكل  ،عائالهتمو 
 خاص نسبة العمولة اليت تتقاضاها وكالة السفر.
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 لى األضراراملبحث الثالث: مردودية شبكات توزيع التأمني ع

تعتمد شركات التأمني شبكة توزيع معينة من أجل ايصال خدماهتا إىل جمموع املؤمن هلم من جهة، وتعظيم انتاجها 
وختفيض تكاليفها من جهة أخرى، لذلك ابت من الضروري وضع شبكة التوزيع املثلى اليت تضمن الصورة اجليدة للشركة 

املردودية يف شركات التأمني بصفة عامة ويف شبكات التوزيع التابعة هلا بصفة فقياس وتقييم وحتقق هلا أعلى مردودية. 
خاصة يساعدها على تقييم نشاطها، معرفة االحنرافات واختاذ القرارات املالئمة لتصحيحها من أجل ضمان جناةها 

 تائج املرغوبة.واستمرارها، فاملردودية هي احلكم األويل على مدى فعالية التسيري والقدرة على حتقيق الن

 يف شركات التأمني على األضرار  املطلب األول: ماهية املردودية

 حتقيق على ةرصها يرتمجه ما ذلك املردودية، حتقيق على العمل شركات التأمنيل األساسية األهداف بني من إن
 املادية وإمكانياهتا طاقاهتا كل وجتنيد تسخري على تعمل ةيث الالزمة، واإلمكانيات الوسائل بشىت املردودية هذه

 املاديةالشركة ) عناصر بني التكامل ذلك تعين املردودية فإن ومنه .املنشود اهلدف إىل الوصول أجل من والبشرية
 .عليها تؤثر أن ميكن اليت العوامل كل عتباراال بعني األخذ مع ،(واملعنوية

 الفرع األول: تعاريف عامة عن املردودية

املردودية كثري االستخدام وهي لغة مشتقة من كلمة "رد" واليت تعين رد الشيء إىل أصحابه دون إن مصطلح 
ليوانن، وهي األصول ا، أما اصطالةا فهي مشتقة من كلمة مردود والذي يعين العائد الذي كان يستعل عند 1نقصان

 قة ابلعملية وابلتايل حتقيق ربح صايف.اليت تنتج عن بيع احملاصيل الزراعية وهذا بعد طرح مجيع التكاليف املتعل
من حتديد ةجم نشاطها األمثل  شركة التأمنيبواسطتها تتمكن و فاملردودية هي متهيد إىل أي نشاط اقتصادي  

الذي جعلها حتافظ على مركزها املايل بصفة عامة، وعلى رحبيتها بصفة خاصة، كما تزداد احلاجة للمردودية كلما تعددت 
ةيث أن املردودية هي إعطاء نتيجة ألي نشاط اقتصادي معرب عنه ابلوةدات النقدية فهي نتيجة  ،ؤسسةاملشاريع يف امل

 مالية تكون مقارنة مع القيمة النقدية للوسائل املستعملة لتحقيق تلك النتيجة. 
، ومن أجل ظرا للتعاريف املتعددة اخلاصة بهن واسع، ويصعب إعطاء مفهوم حمدد لهمفهوم املردودية مفهوم و 

 :اليت وردت يف هذا اخلصوص تعاريفالمفهوم علمي دقيق نذكر بعض  وقصد إعطائهااإلةاطة الكاملة 
 من  كل يرى«P.Lauzale»  وR.Teller» » عن الناتج النقدي الفائض عن عبارة عامة بصفة املردودية أبن  

                                                           
1

 .65 ص ، 2002 مصر، ،العربية ةالنهض دار ، اإلدارة في والتخطيط تحليلال أدوات، الحناوي دمحم صالح - 
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 األموال تكلفة وةجم النتائج احملققة بني عالقة عن عبارة فاملردودية وابلتايل للشركة، واخلارجية الداخلية العمليات
 1التسويق.و  السياسات النقدية املتعلقة ابإلنتاج، التحويلاملستقبلية، املستثمرة ابعتبارها مرتبطة مبدى املعلومات 

  مدى حتدد ةيث ،حتقيقها يف سامهت اليت والوسائل النتائج بني رتباطاال ذلككن تعريفها أبهنا: "ميكما 
 2".املالية النتائج حتقيق يف املستثمر املال رأس مسامهة
 من كل عرفها «Jérome Caby» و «Jack Koehl» يف وتتمثل فوائد، حتصيل على الشركة "قدرة أهنا: على 
 3وأموال". مادية وغري مادية أصول من تصرفها حتت وضعت اليت واملوارد عليها حتصلت اليت النتائج بني العالقة
  عرفها األستاذ«P. conso»4:  املردودية هي قاعدة تطبق على كل املراةل االقتصادية وهذا عند استخدام أو"

استعمال اإلمكانيات املادية واملالية والبشرية، فهي إذن تعرب عن العالقة بني اإلمكانيات والنتائج، ويعرب عنها ابلنسبة 
 التالية:
 

 

  5على حتقيق وفرة نقدية، مبعىن حتقيق وفرة من األرابح". لشركة" قدرة ا تعريف املردودية أبهنا:كما ميكن 
ابلرغم من االختالفات السابقة بني احملللني املاليني واالقتصاديني يف حتديد تعريف شامل للمردودية، إال أهنم 

 بني النتيجة احملققة والوسائل املستعملة يف حتقيقها. يكادون يتفقون يف النهاية إىل أن املردودية هي العالقة اليت توجد

 الفرع الثاين: متطلبات املردودية 

تكمن متطلبات املردودية يف املراقبة وهي عملية هامة تقوم مبعاجلة االحنرافات بسرعة ويف وقت زمين قصري، وكذلك 
 يف قياس املردودية.

 أوال: مراقبة املردودية
ةيث تتمكن من خالهلا من تصحيح االحنرافات  شركات التأمنيعملية جد هامة ابلنسبة لإن مراقبة املردودية 

 بسرعة ويف وقت قصري، وهذه املراقبة تستلزم إجراءات منها:
 وضع تقديرات مفصلة على النتائج املالية واالقتصادية؛ -

                                                           
1
- Pierre Lauzale, Contrôle De Gestion et Budget, sirey, Paris, 1986, p 24. 

2
 .210 ص ،2000 الثانية، الطبعة األردن، ،عمان للنشر، وائل دار ، وتطبيقات دروس المالية اإلدارة: المالي التسيير قريشي، يوسف، ساسي بن إلياس- 

3
 -Jérome Coby ,Jack Koehl ,Analyse Financière, Pearson Education ,France , 2

ème
 édition, 2012 ,p 63. 

4
- Pierre Conso, Gestion Financière de l’Entreprise ,7 

éme
  édition ,1989,  p134. 

5
 -Pierre Paucher,  Mesure de la Performance Financière de l’entreprise, OPU, Alger, 1993,  p 31. 

النتائج
اإلمكانيات

=  املردودية
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ل مصادر اخللل وأسبابه سواء داخلية أو حتديد فوري لالحنرافات وهذا مبقارنة النتائج احملققة ابلنتائج املقدرة وحتلي -
 خارجية؛

حبيث تكون هذه اإلجراءات مدروسة من  ،اختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا أن تنقص من ةدة هذه االحنرافات -
أجل االقرتاب إىل مسار األهداف املوضوعة أو حتديد أهداف أخرى، ومراقبة املردودية عملية مستمرة تكون على 

 علومات احملاسبية؛أساس الواثئق وامل
 نظام نقدي للمعلوماتية كوضع امليزانية التقديرية؛ -
 الدراسات االقتصادية؛متابعة  -
 حتليل النتائج عن طريق احملاسبة التحليلية. -

وهنا ميكن القول أن الرقابة على املردودية تقع على عاتق املسؤول املايل ابلدرجة األوىل وكذا مراقب التسيري فهما 
اذ التدابري الفعالة وتوفري كل املعلومات والبياانت اليت من شأهنا أن تساعد على مراقبة املردودية أبةسن وجه مطالبان ابخت

 . شركةومتكن من احلفاظ على نتائج امل
ال ميكن للمؤسسة تصحيح االحنرافات النامجة عن الفر  بني األهداف املسطرة والنتائج احملققة يف الوقت وجيز إال 

 :قبة املردودية، ولكي تقوم بعملية الرقابة على أةسن وجه البد من إتباع اإلجراءات التاليةبواسطة مرا
 ؛إجراء تنبؤات مفصلة ومدققة عن النتائج املالية واالقتصادية -
 ؛حتليل فوري لالحنرافات النامجة عند مقارنة النتائج الفعلية ابلنتائج املتوقعة واليت مل يتم تقديرها -
 1 واملتعلقة ابملتغريات االقتصادية واملالية. ،واليت من شأهنا تقليص من ةدة االحنرافاتاختاذ إجراءات  -

 اثنيا: قياس املردودية
والضعف، من بني متطلبات املردودية قياسها ألنه شيء مهم جدا والبد منه قصد اكتشاف ومعرفة نقاط القوة 

في مجيع املؤسسات جند أن التسيري املايل ف ،اه السليمدف تصحيح االحنرافات والنهوض ابملردودية حنو االجتوذلك هب
 وتضم احملاسبة فرعني متكاملني:  ومراقبة التسيري يرتبطان ارتباطا وثيقا ابحملاسبة.

 احملاسبة العامة؛ -
 احملاسبة التحليلية. -

من هذين الفرعني ميكن إعطاء مفهوم أو تعريف لكل من احملاسبة العامة والتحليلية ومدى العالقة اليت تربط كل 
 فنجد احملاسبة العامة هتتم بنشاطات املؤسسة والعمليات االقتصادية يف شكل تدفقات  املتكاملني على املنظور التسيريي،

                                                           
1
 .273، ص 2002بيار كوالس، التسيير المالي للمؤسسة، دار الطبع دنيو،  - 
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 بني املؤسسة وخمتلف عمالئها وكذا عملها يف تسجيل تدفقات املؤسسة مع األعوان االقتصاديني اآلخرين.
ة ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة العامة ومصادر أخرى عكس احملاسبة التحليلية اليت هي تقني

وحتليلها، من أجل الوصول إىل نتائج يتخذ على ضوئها مسريو املؤسسة القرارات املتعلقة بنشاطها وتسمح بدراسة ومراقبة 
 1ورية لتسيري املؤسسات.املردودية وقياسها وحتديد فعالية تنظيم املؤسسة وكذا مراقبة املسؤوليات، وهي أداة ضر 

 املردودية مستوايت الفرع الثالث:

 : هي مستوايت ثالث على األساس يف املردودية تقاس
 .التجاري املستوى أو النشاط مستوى -
 .االقتصادي املستوى -
 .املايل املستوى -

 : وهي للمردودية رئيسية أنواع ثالث جند وعليه
 (؛التجارية املردودية) النشاط مردودية -
 ؛االقتصادية املردودية -
 .املالية املردودية -
 (التجارية املردودية) النشاط مردودية أوال:

 معيار فهي للشركة، البيعي أو التجاري األداء بتقييم وتسمح تدرس ألهنا التجارية، املردودية اسم أيضا عليها يطلق
 هامش أو التشغيل من فائض استخالص على الشركة قدرة يف املردودية هذه وتتمثل شركات التأمني، يف األداء لتقييم مهم

 2.الشركة متارسه الذي التجاري النشاط وكفاءة فعالية ةول ةكم إصدار على تساعد معلومات تقدم بذلك فهي جتاري،
 الذي وهو (الضرائب خارج) احملقق األعمال ورقم النتيجة بني ابملقارنة الشركة أداء تقييم يتم املستوى هذا على

 ،وتعكس3واملتغرية الثابتة تكاليفها لتغطية املبيعات من كافية نتيجة حتقق الشركة كانت إذا ملعرفة النشاط، مستوى يشمل
  املبيعات من الدينار قدرة على تؤشر فهي لذلك أعلى بسعر أو أدىن بكلفة املنتجات تقدمي على الشركة قدرة النسبة هذه
 .الربح حتقيق على

 

                                                           
1
 .93، ص 0990دي عدون، المحاسبة التحليلية، دار البحث، ناصر دا - 
2

 .17، ص 2000سعيد فرحات جمعة، األداء المالي للمنظمات والتحديات الراهنة، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، - 
3
 -Josette Peyrard ,Analyse Financière,8

eme
 édition ,Vuivert ,Paris,1999, p 178. 



 مردودية  شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار               الفصل الثاين                                                 
 

 
119 

 االقتصادية املردودية: اثنيا
 مجيع من األرابح توليد على املؤسسة قدرة النسبة هذه تعكس ةيث املوجودات، على ابلعائد كذلك تسمى
 1.إليها عهدت اليت األصول هاته استعمال يف دارةاإل جناح مدى أيضا وتقيس وأصوهلا،موجوداهتا 

 املالية دوديةر امل اثلثا:
 املسامهنيهتم هذه النسبة ابلدرجة األوىل  ةيث اخلاصة، األموال على أو امللكية ةقو  على ابلعائد ى كذلكمست

ثروهتم  وزايدة املسامهني مكافأة على التأمني شركة قدرة على مؤشر وهي املسريين، إىل ابإلضافة احملتملني واملستثمرين
 شأنه من االةتياطات يف ختصيص شكل على أو موزعة أرابح شكل على سواء العادية، أنشطتها عن الناجتة الصافية
 الشركة لدى مدخراته وعهد بوضع ويقبل املستثمر أو املساهم يرضى وةىت حيملوهنا، اليت لألسهم اجلوهرية القيمة دفع
 2مرتفعة. املالية تكون مردوديتها أن جيب

 :3وميكن ةساهبا يف شركات التأمني إبةدى هاتني العالقتني 
املتحصل عليها عن طريق الصافية تبني هذه العالقة للمردودية املالية مدى مسامهة النتيجة  :العالقة األوىل -

 يف حتقيق فائض نقدي )مايل(. شركةاستخدام املوارد اخلاصة لل
 
 
 
ةيث تعرب عن الربح ، أوساط احملللني املالينيتعترب هذه النسبة من أكثر النسب تداوال يف  العالقة الثانية: -

 .الصايف الذي يتحصل عليه املسامهون يف املؤسسة لكل دينار يستثمرونه فيها
 

 
 

 
 
 

                                                           
1-Earl K.Stice ,James stice ,Michael Diamond ,Financial Accounting :reporting and analysis ,6th édition ,south western 

,usa ,2001 ,p 83. 
2
 -Patrick Piget, Gestion Financiére de l’entreprise, Economica, Paris, France, 2

éme
 édition, 2005, p 105. 

3
-Compagnie Algérienne Des Assurance, Plan Stratégique: 2004-2008, Année 2003, p 20. 

النتيجة الصافية 
األموال اخلاصة

=    املردودية املالية

الصافية النتيجة
رأس املال االجتماعي

=    املردودية املالية
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 يف شركات التأمني  مردودية شبكات التوزيعلدراسة املطلب الثاين: الشروط العامة 

متيزها عن مردودية الشركة اإلمجالية خصوصيات معينة يف شركات التأمني على األضرار شبكات التوزيع ملردودية 
 جيب االشارة إليها قبل التطر  إىل كيفية ةساهبا وطر  تقييمها. 

 التأمنييف شركات  الفرع األول: تعريف مردودية شبكات التوزيع

ابلنسبة لشبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار سواء املباشرة أو الغري املباشرة، فمفهوم املردودية فيها هو 
هي العالقة املوجودة بني النتائج املتحصل عليها والوسائل اليت فيها نفسه، أي أن مردودية أي شبكة من شبكات التوزيع 

 النتائج.استخدمت للحصول على هذه 
على مستوى الشبكات ال ميكن ةساب املردودية املالية واالقتصادية، ألن شبكات التوزيع ليس هلا رأس مال لكن 

واملردودية اليت يتم ةساهبا على مستوى هذه  ،اجتماعي أو أموال خاصة هبا منفصلة عن تلك اخلاصة ابلشركة ككل
 األعمال رقمو  النتيجة بني ابملقارنةمن الشبكات   شبكةكل  أداء تقييم يتم أينالشبكات هي املردودية التجارية لنشاطها 

 املبيعات من كافية نتيجة حتقق بكةالش كانت إذا ما ملعرفة النشاط، مستوى يشمل الذي وهو (الضرائب خارج) احملقق
  .واملتغرية الثابتة تكاليفها لتغطية

توجد نسب أخرى تستخدمها شركات التأمني على األضرار لتقييم مردودية كل شبكة من شبكاهتا التوزيعية،  كما
 املطلب الثالث(.يف سيتم التطر  إليها الةقا )

  شبكات توزيع التأمني مردودية يف املؤثرة العواملالفرع الثاين: 

  :إىل شبكات توزيع التأمني على األضرار ردوديةم يف املؤثرة العوامل تقسيم ميكن
 التكاليف ارتفاع:أوال

 :الثابتة والتكاليف املتغرية التكاليف كل يف االرتفاع إىل التكاليف ارتفاع يعود
 وبنفس النشاط ةجم تغري مع تتغري اليت التكاليف أهنا على املتغرية التكاليف تعرف :املتغرية التكاليف ارتفاع .1
 2 :يلي ما ابالرتفاع املتغرية التكاليف على تؤثر اليت األسباب أهم ومن ،1النسبة
 ؛األجور ارتفاع -

                                                           
1

 .27، ص 0939فوزي غرايبية، محاسبة التكاليف، مكتبة النهضة اإلسالمية، األردن،  - 
2

 .002، ص 0999دمحم القيومي دمحم، أصول محاسبة التكاليف، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  - 
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 ؛االنتاج يف املستعملة املواد أسعار زايدة -
 .املبيعات ةجم ارتفاع -
 االنتاج ةجم على النظر بصرف التأمني شركة تتحملها اليت التكاليف أهنا على نعرفها :الثابتة التكاليف ارتفاع .2

 التكاليف ارتفاع إىل تؤدي اليت األسباب أن ةيث ،االنتاج ةجم يف احلاصلة التغريات رغم تغري دون اثبتة مبالغها تبقيو 
 : هي الثابتة
 ؛كبرية تكاليف إىل حيتاج وهذا الشركة نشاط يف التغري -
 ؛الضرائب زايدة -
 ؛القروض على الفوائد زايدة -
 ؛الثابت الدخل ذوي العمال أجور ارتفاع -
 .التقين التقدم -

 األعمال رقم ضعف: اثنيا
 اخنفاض إىل يؤدي البيع وسعر املبيعات ةجم اخنفض فإذا البيع، وسعر املبيعات ةجم بتغري األعمال رقم يتأثر

 ، وذلك كالتايل:األعمال رقم
 : هي املبيعات ةجم من ختفض اليت األسباب :املبيعات حجم اخنفاض .1
 ؛السعر موافقة وعدم اجلودة توافر لعدم املبيعات على الطلب ةجم اخنفاض -
 ؛التأمني سو  يف البديلة أو املنافسة اخلدمات انتشار -
 .األولية املواد تكاليف ارتفاع -
 : هي التأمينية اخلدمة سعر اخنفاض إىل تؤدي اليت األسباب أهم: السعر خنفاضا .2
 ؛السو  يف املنافسة ارتفاع -
 ؛كبرية بكميات التأميين السو  يف املعروضة اخلدمات انتشار -
 .املنخفض السعر ذات اخلدمات على هلم املؤمن إقبال -

، سيولة إىل التأمني شركة أصول حتويل فرتة طول هو بطئ بكلمة املقصود: االقتصادية األصول دوران ءبط .3
 :هي االقتصادية واألسباب

 ؛جممدة أموال عن عبارة أهنا أي مستغلة، غري ضخمة استثمارات وجود -
 ؛التسويق سوء -
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 .الديون حتصيل صعوبة -

 التكاليف اخلاصة بشبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار الفرع الثالث:

حلساب املردودية اخلاصة بكل شبكة من شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار جيب اإلشارة إىل نقطة 
 هامة، وهي اختالف طبيعة التكاليف يف كل نوع من أنواع الشبكات:

 التكاليف اخلاصة بشبكة التوزيع املباشرةأوال: 
 ابلنسبة لشبكات التوزيع املباشرة )الوكاالت املباشرة( تعترب التكاليف فيها تكاليف اثبتة تتحملها شركة التأمني

اليت تضم ، وتتمثل يف مصاريف التسيري تغري دون نسبيا اثبتة مبالغها تبقياحملقق و  نتاجاإل ةجم على النظر بصرف
 .وأجور العمالاملصاريف اإلدارية 

 املباشرةغري التكاليف اخلاصة بشبكة التوزيع  اثنيا:
 ةجم تغري مع تتغريتكون على شكل عمولة  متغرية فيها هي تكاليف التكاليفغري املباشرة شبكات التوزيع 

كة التأمني ليست ملزمة بدفع أجور أي ترتفع ابرتفاع النتائج احملققة، ففي هذه احلالة مثال شر  النسبة وبنفس النشاط
 للعمال بل هي مسؤولية الوكيل العام أو السمسار أو البنك ولكنها تكون ملزمة بدفع تكاليف أخرى كالتايل:

ابل تسيريه للملفات التأمينية، يتحصل على عمولة مقابل مسامهته يف اإلنتاج وعمولة أخرى مق: الوكيل العام .1
وعلى الرغم من أن هناك نوع من احلرية يف حتديد هذه النسب إال أن وزارة املالية وضعت ةدود قصوى هلا فيما خيص  

 كل فرع من فروع التأمني على األضرار، وهذا ما سنوضحه من خالل اجلدول التايل:

 العام للتأمني حسب فروع التأمني على األضرارالنسب القصوى لعمولة الوكيل (:3-2اجلدول رقم )

 (اجملموع ) (عمولة التسيري ) (عمولة املسامهة ) فروع التأمني
 :فرع التأمني على السيارات

 املسؤولية املدنية -
 الضماانت االختيارية -

 
10 
11 

 
10 
10 

 
11 
10 

 :فرع التأمني على األخطار البسيطة
 األخطار املتعددة -
 األخطار األخرى -

 
2. 
11 

 
16 
1. 

 
.8 
1. 

 :فروع التأمني على النقل
 النقل البحري: -

 
 
12 

 
 
1. 

 
 
17 
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 Corps 
 Faculté 
 النقل اجلوي -
 النقل الربي -

10 
12 
1. 

1. 
1. 
1. 

1. 
10 
12 

 :فرع التأمني على األخطار الصناعية
 احلريق -
 املسؤولية املدنية -
 األخطار اهلندسية -

 
18 
18 
18 

 
1. 
1. 
1. 

 
1. 
1. 
1. 

Source: Ministère des finances, rapport des taux maximum de commissionnement des intermédiaires des assurances, 

direction générale du trésor, direction des assurances, p  2.  

الوكالء العامني من خالل اجلدول نالةظ أن وزارة املالية وضعت ةدود قصوى لكال نوعي العمولة اليت يتقاضاها 
 للتأمني، من أجل تنظيم وأتطري أجورهم.

يتقاضى عمولة تقدمها له شركة التأمني مقابل مسامهته يف اإلنتاج، وهي ال ختضع حلدود قصوى : مسسار التأمني .2
حتددها وزارة املالية كما هو احلال ابلنسبة للوكيل العام للتأمني وإمنا حتددها شركة التأمني ابلتفاوض مع السمسار، وابلتايل 

ني على السيارات فهي اثبتة ابلنسبة جلميع مساسرة التأمني فهي ختتلف من شركة أتمني إىل أخرى، ما عدا عمولة التأم
 ابلنسبة لضمان املسؤولية املدنية.  0للضماانت االختيارية و  11وتقدر ب 

الذي يوقع عليه السمسار مع شركة التأمني، وهي نسب  كما أن هذه العمولة يتم حتديدها يف بروتوكول االتفا 
 إنتاج معني يتم االتفا  عليه وإيراده يف الربوتوكول.  اثبتة لكن قابلة للتغيري عند ةجم

 يف صريفة التأمني يتقاضى البنك عمولة عن أتمينات األضرار ةددها القانون  كالتايل:: صريفة التأمني .3
 ؛القروض أتميناتيف  11% -
 ؛ (MH)للسكن املتعددة األخطار أتمني يف %.2 -
 ؛0% (CATNAT)اإللزامي الطبيعية الكوارث أخطار أتمني -
 .%11 الزراعية األخطار أتمني -

 التوزيع يف شركات التأمني على األضرار شبكاتمردودية  حتسنيمعايري  الفرع الثالث:
 ةالتني:ب األخذ بعني االعتبار جيلتحسني مردودية شبكات توزيع منتجات التأمني على األضرار 

 أوال: الشبكات املتوازنة وذات مردودية
 جيب على شركة التأمني أن تقوم ب: يف هذه احلالة
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قبل تنشيط شبكات التوزيع وضمان مردوديتها جيب االعتماد على بعض املقاييس لتحسني  حتسني التسيري: .1
عملية التسيري، ومن بينها االعتماد على برامج معلوماتية للتسيري ومعاجلة املعلومات على مستوى الوكالة ما مينح للمسري 

للتسيري بطريقة ةديثة  اكبري   اومتنح للمسري دعم وتعترب هذه األداة وسيلة ختلق احملاكاة الضروريةدعم معلومايت كفء، 
 1ملواجهة املنافسة وجتاوز كل املعوقات اليت حتول دون ذلك.

تقوم املديرية العامة لشركة التأمني ابلشراكة مع املتعاملني االجتماعيني وضع نظام جديد حتفيزي للموظفني:  .2
 خذ بعني االعتبارعلى معايري جديدة أت يرتكزظام جديد حتفيزي فردي أو مجاعي، خمطط تدرس من خالله وضع نبوضع 
 .داخيل وتغطية الديون من جهة أخرىامل ،منو رقم أعمال الشركة من جهةو ط الشبكة من ةيث عملية اإلنتاج نشا

 اثنيا: الشبكات عدمية املردودية
ختالف الشبكة املعتمدة ففي ةالة الوكاالت املباشرة مثال جمموعة من احللول لكنها ختتلف اب يف هذه احلالة هناك

يكون إبمكاهنا ختفيض وإنقاص مواردها البشرية ةىت التصفية أو حتويلها إىل وكالة عامة، فاملديرية العامة عليها ابختيار 
 االعتبار مصلحة وفائدة موظفيها.مع األخذ بعني  لشركةالقرارات املناسبة املتوافقة مع ةالة ا

من الواضح أن الوكاالت العدمية املردودية تتميز ابرتفاع مصاريف التسيري مقارنة مع ختفيض املوارد البشرية:  .1
اإلنتاج ما خيلق هلا العجز يف امليزانية، ويف هذا اإلطار ويف ةالة عدم استطاعة الوكالة حتسني عملية اإلنتاج يتوجب عليها 

إىل ختفيض املوارد البشرية ما ميكنها من ختفيض املصاريف وإةداث التوازن للوكالة، حبيث متثل مصاريف اليد اللجوء 
 من مصاريف الوكالة. %71العاملة  

ماي  ..الصادر يف  .1-..ويف اإلطار القانوين تعترب هذه العملية سارية التطبيق مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
، ويطبق هذا االختيار بعد على الشغل ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة الإراديةاملتضمن احلفاظ ، ...1
 ، إذ تعترب هذه العملية توافقية خاضعة لشروط العقد.عامةموظفي الوكالة املباشرة قرار حتويلها إىل وكالة رفض 

املعنية، إىل مصري احملفظة املالية للوكالة  وابعتبار أن خيار إنقاص املوارد البشرية احلل األخري، فال بد من النظر
تسمح هذه العملية حبماية احملفظة املالية للوكالة وزايدة مردوديتها حبذف مصاريف التسيري اليت تعجز ميزانيتها، ويف ةيث 

 .ةالة عدم إمكانية ذلك فيجب حتويل الوكالة املباشرة إىل وكالة عامة
لها إىل يهذه العملية اخليار األول ابلنسبة للوكاالت عدمية املردودية بتحو تعترب التحويل إىل الوكالة العامة:  .2

 ويطبق قرار التحويل إىل الوكالة العامة ابجتماع املدير العام للشركة مع خمتلف ، وكاالت عامة من أجل إعادة توازهنا

                                                           
1
-Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance, Etude Sur La Rentabilité Des Agences et Restructuration du 

Réseau Direct, Septembre 2009, p 12. 
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 وهلذه العملية وقت معني واجراءات  باشرة،مديري الوكاالت املباشرة، وقرار اإلمجاع هو الذي حيدد مصري الوكاالت امل
 حمددة كالتايل:

، ابإلضافة .21/1على ضوء النتائج املسجلة يف  11/11تطبق عملية التحويل األوىل يف  :وقت التحويل 1.2
 1 إىل جمموعة من العمليات اليت ميكن تطبيقها بعد غلق كل ميزانية وحتليل النتائج احملققة للوكالة املعنية.

من السنة، واليت تتميز ابلتعاقد والعالقة  .21/1إىل  11/11متتد مدة هذه العملية من : املرحلة التحويلية 2.2
. أما عن العمل خارج التعاونيات اجلماعية بني الشركة وموظفي الوكالة املعنية، فعقد العمل الذي ميتد إىل عام يثبت عالقة

 وضعية املوظفني يف الوكالة فتصبح كاآليت:
ستوىف كامل الشروط املبينة الة يصبح وكيال عاما للشركة إذا اةسب قانون األولوية، فإن مدير الوك ر الوكالة:مدي -

وسطاء التأمني االعتماد شروط منح الذي يوضح  0..1أكتوبر  21املؤرخ يف  2.1-0. يف املرسوم التنفيذي
ويف ةالة إقالة مدير الوكالة، فإن املرشح لتويل مهام الوكيل العام   .منهم ومكافأهتم ومراقبتهم اواألهلية املهنية وسحبه

 ؛لوكالة املباشرةموظفو اخيتاره 
 للوكيل العام، وإعداد قرار ملشاكل اإلدارية للموظفني املوجهنيتتحمل الشركة كليا كل ااملوارد البشرية للوكالة:  -

الشركة وموظفي الوكالة تتحول إىل الوكيل العام املعتمد، هذا التعيني لكل موظف، ويف هذه احلالة فإن العالقة بني 
األخري الذي يقوم بتوظيف موظفي هذه الوكالة يف إطار عقد عمل غري حمدد، ويف ةالة رفض موظفي الوكالة عقد 

 التوظيف لدى الوكيل العام يسرةون هنائيا يف إطار النظام القانوين القائم.
يف هناية السنة املالية، فإن املمتلكات العقارية هلذه  الشركةية اجلرد اليت تقوم هبا يف عملمصري االستثمارات:  3.2
جيب تصفيتها  ،....(األاثث املكتيب)أجهزة اإلعالم اآليل،  خرىاألمتلكات أما املإىل الشركة،  تهاد ملكيالوكاالت تعو 

 كالتايل:  املمتلكاتةيث جيب توضيح هذه الوضعية وشروط حتويل هذه ، لذوي ةقوقها واعادهتا
 للشركة اختيار ةلني ممكنني هلذه املمتلكات:ميكن املمتلكات العقارية: 1.3.2

 لعقار؛نقل ملكية ا -
 كراء العقار. -

ابلنسبة للوكاالت املستأجرة فإن الشركة إبمكاهنا حتويل ةق اإلجيار للوكيل العام يف نفس : احلق يف اإلجيار 2.3.2
 التحويل من الوكالة املباشرة إىل الوكيل العام، يف شكل شروط يف عقد التعيني.الوقت الذي تتم فيه عملية 

                                                           
1
 -idem, p p 13-14. 


م المتضمن تحديد شروط منح الوسطاء التأمين االعتماد  0992أكتوبر  70 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية  2المؤرخ في  770-92المرسوم التنفيذي رقم  

 م. 0992 لالموافق  ه 0702جمادى الثانية  3، الصادرة بتاريخ 22واألهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الجريدة الرسمية، العدد 
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كتبية وجتهيزات اإلعالم اآليل، عامة، فإن هذه املمتلكات تتمثل يف املعدات املبصفة  املمتلكات املكتبية: 3.3.2
التنازل عن ةق االستئجار يف إمتام التنازل عن هذه املمتلكات يشبه ألن  التنازل عنها يكون يف نفس وقت التحويلو 

 عملية التسيري للوكالة بصفة عادية.
بعد انتقال التسيري من الوكالة املباشرة إىل الوكالة العامة، فإن وضعية احلساابت ال بد  تصفية احلساابت: 4.2

ة اجلزء املتعلق حبقو  خاص من تسويتها ةسب املخطط املايل واحملاسيب، ما يتوجب ضمان متابعة دقيقة لعملية التطبيق
 1 ن هلم.الوكالة اجتاه زابئنها أو املؤم

 شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرارمردودية آليات تقييم   املطلب الرابع:
من أجل احلكم على شبكة توزيع معينة يف شركة أتمني أبهنا ذات مردودية ضعيفة، متوسطة، ةسنة أو جيدة 

 جمموعة من املعايري أمهها:يؤخذ بعني االعتبار 
تقييم تطور ةجم اإلنتاج يف الشبكة، أي مراقبة ما إذا كانت الشبكة حتقق انتاجا جيدا من جهة وأن انتاجها يف  -

 ارتفاع من سنة ألخرى من جهة أخرى؛
تقييم تطور ةجم التعويضات يف الشبكة، أي كلما ارتفعت قيمة التعويضات املسددة معناه أن الشبكة حترص  -

على تسديد مستحقات زابئنها وهذا أمر جيد من أجل صورة الشركة، كما جتدر اإلشارة أيضا أنه عند املقارنة بني 
شبكتني مثال، ونالةظ ارتفاع ةجم التعويضات يف اةداها بسنة معينة هذا ال يعين أن الشبكة غري جيدة وأن 

خطر كبري استدعى قيمة تعويض كبرية أما الثانية  األخرى أفضل، فممن املمكن أن يكون قد حتقق يف الشبكة األوىل
 صغرية فكان ةجم التعويضات أقل، وابلتايل جيب األخذ بعني االعتبار كل هذه األمور؛فيها فاألخطار اليت حتققت 

 وترية التسديد يف الشبكة؛ -
الشبكة أةسن، فهو ةجم خمزون الكوارث قيد التسديد يف الشبكة، فكلما كان هذا املخزون أقل كلما كانت  -

 ؛ومل يتم تسديدها بعد، وابلتايل الديون اليت على الشبكة جتاه املؤمن هلم تيقيس قيمة الكوارث اليت حتقق
 2.ةجم املصاريف الثابتة واملتغرية اليت يتم صرفها على الشبكة -

 كالتايل:  ةساهبا تيجة الصافية للشبكة، واليت يتمبعد االنتهاء من النقاط السابقة أتيت مرةلة حتديد الن
 

                                                           
1

 - Etude Sur La Rentabilité Des Agences et Restructuration du Réseau Direct ,op-cit, p p 16- 17 
2

 من اعداد الطالبة باالعتماد على: -

 مقابلة مع السيد موزاوي العياشي، المدير الجهوي للشركة الجزائرية للتأمينات، حول طرق تقييم المديرية الجهوية لمردودية شبكاتها. -

-Compagnie Algerienne des Assurances, Rapport Régionale: statistiques succursale setif, 2017 .  

 التعويضات املسددة + الكوارث قيد التسديد + إمجايل املصاريف() –األقساط املصدرة =  النتيجة الصافية
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 ةيث أن:
 األقساط املصدرة اخلالية من كل الضرائب والرسوم؛ -
والعموالت إمجايل املصاريف، وتضم مصاريف التسيري والتجهيز وكذا أجور العمال يف الشبكات املباشرة،  -

 املستحقة للوسطاء يف الشبكات الغري املباشرة.
 :1انطالقا من هذه النتيجة الصافية ميكن ةساب جمموعة من النسب للحكم على الشبكة، وأهم هذه النسب

يف النتيجة الصافية االمجالية لشبكة  املصدرة : وتقيس هذه النسبة مسامهة األقساطاملردودية التجارية للشبكة .1
 وحتسب ابلعالقة:دينار تتحمله كخطر،  أي كم حتقق كربح مقابل كل التوزيع، 

 
 
 
 

احملققة والوسائل الصافية : هذه املردودية حتدد العالقة اليت توجد بني النتيجة اإلمجالية التكاليف مردودية .2
 وحتسب ابلعالقة:أي مجيع التكاليف من تعويضات، كوارث قيد التسديد، مصاريف التسيري، املستعملة يف حتقيقها، 

 
 
 

 

يف الشبكة احملققة الصافية : هذه املردودية حتدد العالقة اليت توجد بني النتيجة الشبكة تسيري مصاريف مردودية .3
وتضم املصاريف اإلدارية، أجور العمال يف الشبكات املباشرة والعموالت ، هذه الشبكةلتسيري  واملصاريف اليت دفعت

 وحتسب ابلعالقة: املدفوعة يف الشبكات غري املباشرة،

 
 

 

                                                           
1

 باإلعتماد على:-

- Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance Etude Sur La Rentabilité Des Agences et Restructuration du 

Réseau Direct, op-cit, p 20. 

-Compagnie Algerienne des Assurances, Rapport Régionale: statistiques succursale setif, , op-cit, p 4. 

 

 

 النتيجة الصافية                                                  
 =       التكاليف اإلمجالية مردودية

 التكاليف اإلمجالية                                               

 النتيجة الصافية                             
 = املردودية التجارية

 األقساط املصدرة                            

 النتيجة الصافية                                                  
 =       مصاريف التسيري مردودية

 مصاريف التسيري                                        
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 ابلعالقة: : وتقيس مدى مسامهة العمال التابعني للشبكة يف النتيجة احملققة، وحتسبمردودية العنصر البشري .4

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتيجة الصافية                             
 =  العمال مردودية

 أجور العمال                              
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 خالصة:
 شركات يف خاصة التسويقية العملية يف ابلغة أمهية حيتل التوزيعتوصلنا من خالل هذا الفصل إىل أن 

ما حيتم عليها كسب ثقة زابئنها عن  غري ملموسة خدمات شكل يف منتجاهتا تقدم شركات ابعتبارها التأمني،
 .إليهم يف الوقت واملكان املناسبنيطريق اختيار أفضل السبل إليصاهلا 

على شركات تعتمد ال هذه أن ، وجدانشركات التأمني على األضراريف  سرتاتيجية التوزيعمن خالل حتليلنا ال
اعتماد  من خالل باشرةامل غريومنها  اليت ختضع إلدارهتا ا املباشرةوكاالهتممثلة يف  املباشرة منهاشبكات توزيع معينة 

الشركة على أطراف أخرى لتقدمي منتجاهتا كالوكالء العامون، السماسرة، البنوك يف إطار ما يعرف بصريفة التأمني، 
 البيع عن طريق االنرتنيت ووكاالت السفر، مكاتب الربيد....

كل هذا من أجل ايصال خدماهتا إىل جمموع املؤمن هلم من جهة، وتعظيم انتاجها وختفيض تكاليفها من 
جهة أخرى، لذلك ابت من الضروري وضع شبكة التوزيع املثلى اليت تضمن الصورة اجليدة للشركة وحتقق هلا أعلى 

يتها بصفة عامة ويف شبكات التوزيع التابعة كما أن قياس وتقييم شركة التأمني ملردودمردودية وأبقل تكلفة ممكنة.  
هلا بصفة خاصة يساعدها على تقييم نشاطها وفعالية شبكتها املعتمدة، معرفة االحنرافات واختاذ القرارات املالئمة 
لتصحيحها من أجل ضمان جناةها واستمرارها، فاملردودية هي احلكم األويل على مدى فعالية التسيري والقدرة 

 لنتائج املرغوبة.على حتقيق ا
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

صل 
الث  الف   :الث 

م ال  ي  ي  ق 
ت 

ة   ي  مردودي 
عف  ت  وز  كات  الت  ب   ش 

عض   لت  عة  ات  ركات  ال  الث  ة  ش  ري  ائ  ر   الج 

ن  ل  ا مي  راز لث  ض   علي الأ 
 



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

131 

 متهيد:

 منهجية خطوات إتباع خالل من البحث، من النظري اجلانب يف جاء ملا إسقاطا امليدانية الدراسة تعترب
 التأكد إىل تقود ميدانية نتائج استخالص إىل الوصول هبدف عليها، احلصول جيب اليت املعلومات بتحديد تسمح

 .عدمها من البحث إشكالية يف املوضوعة الفرضيات صحة من
ابلتطرق إىل تقييم شبكات التوزيع يف جمموعة من شركات التأمني على األضرار  الفصل هذا يف قمنا لذا

 مت هوعلي ،مردودية مناسبة هلامدى مسامهتها يف حتقيق  الناشطة يف سوق التأمني اجلزائري من أجل احلكم على
 :يتكاآل مباحث ثالثة إىلأيضا  الفصل هذا تقسيم
 على األضرار سوق التأمني شبكات التوزيع يف سنقوم من خالله إبعطاء نظرة شاملة عن  ،األول املبحث

يف البداية إىل واقع وتطور سوق التأمني اجلزائري بصفة عامة وسوق التأمني على  سنشرياجلزائري، حيث 
كما سنتطرق من خالل هذا اجلزء إىل تطور (، 3102-3102)األضرار بصفة خاصة وذلك خالل الفرتة 

  شبكات التوزيع وكذا مسامهتها يف سوق التأمني على األضرار اجلزائري خالل الفرتة حمل الدراسة.
 يف جمموعة من شركات املعتمدة  شبكات التوزيعسنستعرض من خالله تقييما ملردودية  ،الثاين املبحث

هذه الشركات هي الشركة  اجلهوية. مديرايهتاة، من خالل التطبيق على التأمني على األضرار اجلزائري
للتعاون ، الصندوق الوطين "SAA""، الشركة الوطنية للتأمنيCAATاجلزائرية للتأمينات"

  ".CRMAالفالحي"
 شركات التأمني على شبكات التوزيع اليت تعتمدها بعض سنتطرق فيه إىل تقييم مردودية  ،الثالث املبحث

سالمة شركة هذه الشركات هي  .اجلهوية امديرايهتاألضرار اخلاصة، من خالل التطبيق أيضا على 
  ."TRUST" ميناتللتأ كة ترستشر ، "SALAMAللتأمينات"
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 ياجلزائر السوق يف على األضرار  توزيع التأمني شبكات املبحث األول:

، زائريةاجلتأمني على األضرار الشركات ارأتينا قبل التطرق إىل تقييم مردودية شبكات التوزيع التابعة لبعض 
واقع و  ،(3102-3102)سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة تطور عطاء نظرة عامة عن ختصيص هذا اجلزء من الدراسة إل

وكذا مسامهة  وتطورها يف الفرتة حمل الدراسة شبكات التوزيع املعتمدةاإلشارة إىل  توزيع اخلدمة التأمينية فيه من خالل
 .هذه الشبكات يف تطوير السوق التأمني اجلزائري

 (3102-3102تطور سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة ) املطلب األول:

مر قطاع التأمني يف اجلزائر بعدة مراحل وإصالحات منذ االستقالل إىل غاية يومنا هذا، هذه االصالحات      
أثرت على تطور سوق التأمني اجلزائري وعلى هيكل السوق مما انعكس على تطور االنتاج والتعويضات، وسنعرض فيما 

الناشطة يف اجلزائر وكذا تطور االنتاج والتعويضات  يلي هيكل سوق التأمني اجلزائري من خالل التطرق ملختلف الشركات
 (.3102-3102)خالل الفرتة 

 الفرع األول: هيكل سوق التأمني يف اجلزائر

يتكون سوق التأمني يف اجلزائر من جمموعة متنوعة من الشركات بعضها ذات طابع عمومي والبعض اآلخر ذات      
، وأصبح 3102 سنة منه" MAATEC"بعد خروج شركة   هيكل السوقطابع خاص ابإلضافة إىل التعاونيات، وقد تغري

 كالتايل:شركة أتمني مقسمة 32عدد شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائري 

 03 شركة أتمني على األضرار؛ 
 8 شركات أتمني على األشخاص؛ 
 3 شركات أتمني متخصصة؛ 
 .شركة واحدة يف إعادة التأمني 

، حسب طبيعة شركات التأمني ونوع النشاط أصبح على 3102وبذلك فإن هيكل سوق التأمني اجلزائري لسنة 
 النحو التايل:
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3102(: هيكل سوق التأمني اجلزائري يف سنة 0-2الشكل رقم )  

 

Source :Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des 

Finances, rapport annuel 2017, p 6. 

يتضح من خالل الشكل أعاله أن شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر مقسمة بني شركات عمومية وشركات 
شركات  2شركات منها  9خاصة وشركات خمتلطة ابالضافة إىل تعاونيات، حيث بلغ عدد شركات التأمني العمومية 

شركات مقسمة كما يلي:  2شركات أتمني على األشخاص، أما الشركات اخلاصة فقدرت ب  4ني على األضرار وللتأم
ابإلضافة إىل شركة واحدة إلعادة  شركتان متخصصتانني على األشخاص، شركتان للتأمشركات أتمني على األضرار،  4

، يف شركات للتأمني على األشخاص 2ى األضرار والتأمني، أما الشركات املختلطة فهي موزعة بني شركتني للتأمني عل
  تني فقط واحدة للتأمني على األضرار واألخرى للتأمني على األشخاص.حني تنشط يف اجلزائر تعاوني

مبا أن دراستنا ترتكز على شركات التأمني على األضرار فقط دون شركات التأمني على األشخاص، فقد قمنا و 
 الشكل التايل: يفبتلخيصها 

 ش ت على األضرار 2 •
 ش ت على األشخاص 3•

 ش ت على األضرار 1•

 ش ت على األشخاص 1•

شركات أتمني على  5•
 األضرار

شركات أتمني على  2•
 األشخاص

  األضرار على ت ش 4•
 األشخاص على ت ش 2•
 أتمني إعادة ش1•
 شركات 7 متخصصة ش 2 •

 أتمني خاصة
شركات  9

 أتمني عمومية

شركات  5
تعاونيات 2 أتمني خمتلطة  
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 شركات التأمني على األضرار الناشطة يف سوق التأمني اجلزائري(:3-2الشكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على:  :المصدر

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances,les 

rapports annuels2013,2014,2015,2016,2017. 

أنواع من شركات التأمني الناشطة يف اجلزائر اليت متارس أتمينات  4نالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك      
: شركات أتمني خاصة هي ، " CASH, SAA, CAAR, CAAT " متمثلة يفاألضرار وهي: شركات أتمني عمومية 

"2A, CIAR, TRUST, GAM, ALLANCE , SALAMA" ، مع وجود شركة أتمني واحدة خمتلطة وهي شركة
"AXA Assurance Algerie Dommage" ،وتعاونيتان مها " :CNMA, MAATEC." 

 (3102-3102)خالل الفرتة  اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائريحجم تطور الفرع الثاين: 

خالل السنة، وقد تطور اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري من ميثل اإلنتاج يف شركات التأمني إمجايل األقساط احملصلة      
   سنة إىل أخرى ومن فرع إىل آخر مع سيطرة فروع التأمني على األضرار وهذا ما توضحه النقاط اآلتية:

 أوال:تطور اإلنتاج اإلمجايل يف سوق التأمني اجلزائري 
، 002992، بعدما كان 3102مليون دينار جزائري سنة  022382بلغ اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري 

بزايدة  ،على التوايل3103، 3102، 3104، 3102يف السنوات مليون دينار جزائري  039230، 032911، 032212
، وقد كانت مسامهة %02,38أي بنسبة  3102مقارنة بسنة  3102مليون دينار جزائري سنة  09391قدرت ب 

ابرزة مقارنة بشركات التأمني على األشخاص، وهذا ما سنوضحه يف يف اإلنتاج اإلمجايل رار شركات التأمني على األض
 اجلدول التايل:

 
 

شركات التأمني على 
 األضرار

 :التعاونيات
CNMA, MAATEC 

 :شركات أتمني خمتلطة
AXA Assurance 

Algerie Dommage 

 :شركات أتمني خاصة
2A, CIAR, TRUST, 
GAM,ALLANCE , 

SALAMA 

 :شركات أتمني عمومية
SAA, CAAR, CAAT, 

CASH  
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 (3102-3102اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة )حجم تطور  (:0-2اجلدول رقم )

   
 السنوات     

 

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
أتمينات 
 األضرار

012832 
04 
% 

003929 00% 002833 
1,2 
% 

008230 
1,43

% 
031320 3% 

أتمينات 
 األشخاص

8038 08% 8232 4% 01122 08 % 00341 03% 02424 31% 

 031120 %3 032111 % 01 031111 %01 002111 اإلمجايل
0,2
% 

022231 2% 

 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

أن تطور إمجايل اإلنتاج احملقق يف سوق التأمني اجلزائري ارتفع من سنة إىل  أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
يف %04و  %01عرف تباطؤا يف نسب النمو، فبعدما حقق نسب إرتفاع قدرت ب  3102أخرى، لكنه ابتداء من سنة 

، 3103يف سنة  %0,2مث إىل  3102يف سنة  %3على التوايل، اخنفضت هذه النسبة إىل  3102و 3104سنيت 
 .%2لتصل إىل  3102وارتفعت قليال يف سنة 

هذا االرتفاع الطفيف يف حجم اإلنتاج، راجع ابلدرجة األوىل إىل االرتفاع املسجل يف أتمينات األشخاص مقارنة 
بتأمينات األضرار، لكن ابلرغم من ذلك فإن حجم مسامهة أتمينات األضرار يف اإلنتاج اإلمجايل احملقق حيتل املكان 

 مقارنة حبجم مسامهة شركات التأمني على األشخاص خالل فرتة الدراسة.      %91كرب وبنسب ال تقل عن األ
 بتجسيد قمنااجلزائري،  التأمني سوق إنتاج يفاألضرار  على التأمني لشركات الفعالة املسامهةإبراز  أجل ومن

 :التايل الشكل يف السابقمعطيات اجلدول 
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 (3102-3102اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة )حجم تطور  (:2-2الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. :المصدر

 3102تأمينات األشخاص خالل الفرتة من ب مقارنةنالحظ من خالل الشكل أعاله سيطرة فرع أتمينات األضرار     
، ورغم أن الدولة اجلزائرية قامت بعدة إصالحات للنهوض بقطاع أتمينات األشخاص لعل أمهها إلزامية  3102إىل غاية 

الفصل بني أتمينات األضرار وأتمينات األشخاص وظهور شركات أتمني على األشخاص مستقلة، إال أن هذه 
 األفراد اجةضرار هو املهمني بسبب حعلى األ حيث ظل التأمني ،اإلصالحات مل تصل إىل اهلدف املرجو منها حلد اآلن

  ...، أتمني الكوارث الطبيعة،مثل: أتمني السياراتالبعض اآلخر منها الزامية من جهة و  هإىل منتجات
 تطور اإلنتاج حسب شركات التأمني على األضرار :اثنيا

تعد مسامهة شركات التأمني على األضرار بنوعيها العمومية واخلاصة األكرب يف سوق التأمني اجلزائري كما سبق 
من إمجايل اإلنتاج، لتحتل بذلك املكانة األكرب بال منازع يف سوق التأمني اجلزائري على  %91وذكران وبنسبة ال تقل عن 

ذات املكانة األكرب، وهذا راجع بطبيعة احلال إىل اختالف  عكس بعض الدول اليت تكون فيها أتمينات األشخاص
 الثقافات التأمينية من جهة والوازع الديين لدى األفراد من جهة أخرى.

أما عن نسب مسامهة خمتلف شركات التأمني على األضرار اجلزائرية يف اإلنتاج احملقق، فهي موضحة يف اجلدول 
 التايل:  
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 (2013-2017شركات التأمني على األضرار يف اإلنتاج وحصتهم السوقية للفرتة )(: مسامهة 3-2جدول رقم )

 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد :المصدر

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

 

 إىل شركات التأمني العمومية" MATEEC "و"CNMAجتدر اإلشارة إىل أننا قمنا بضم كل من التعاونيتني "
 ألهنما اتبعتان للدولة وليس للقطاع اخلاص.

أن مسامهة شركات التأمني على األضرار العمومية يف إنتاج سوق التأمني  أعاله اجلدولمعطيات من نالحظ 
احلصة السوقية اليت حققتها الشركات العمومية  تراوحتاجلزائري أكرب من مسامهة شركات التأمني اخلاصة، حيث 

حققت حصة سوقية  مقارنة بشركات التأمني اخلاصة اليت، 3102إىل  3102خالل السنوات من  %21و  %33نيب

 2013 2014 2015 2016 2017 
 اإلنتاج 

)مليون 
 دج(

احلصة 
 ()السوقية

 اإلنتاج
)مليون 

 دج(

احلصة 
 ()السوقية

 اإلنتاج
)مليون 

 دج(

احلصة 
 ()السوقية

 اإلنتاج
)مليون 

 دج(

احلصة 
 ()السوقية

 اإلنتاج
)مليون 

 دج(

احلصة 
 ()السوقية

SAA 25759 23 26586 21 27413 21 26875 21 26527 20 
CAAR 15198 13 16088 13 16638 13 15082 12 15154 11 
CAAT 18114 16 20192 16 21160 17 22615 17 23128 17 
CASH 9720 09 12002 10 9943 08 9887 8 10761 8 

CNMA 9593 8 11268 9 12452 10 12649 10 13012 10 
MAATEC 397 0 512 0 553 0 439 1 - - 

إنتاااااااااااااااااااج ش ت 
 علاااااااى األضااااااارار

 العمومية

23230 23 32211 21 33022 23 32122 23 33133 22 

GAM 3303 03 2213 3 3203 03 3329 3 3464 3 
SALAMA 4015 04 4490 02 4707 04 5019 4 4787 4 

TRUST 2725 02 2613 02 2152 02 2453 2 2746 2 
ALLIANCE 4150 04 4427 04 4432 03 4565 4 4802 4 

CIAR 7585 07 8859 07 9079 07 9182 7 9174 7 
2A 4057 04 3943 03 3594 03 3627 3 3629 3 

AXA 1211 01 2491 02 2496 02 2569 2 3066 2 
إنتاااج شااى علااى 

 اخلاصة األضرار
32112 31 21221 32 31222 31 21211 31 20223 31 

جمموع إنتاج 
شركات التأمني 

 على األضرار

011332 12 002121 93 002332 92 118321 13 120251 90 

جمموع إنتاج 
سوق التأمني 

 اجلزائري

002111 011 031111 011 032111 011 031120 100 031120 100 
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، وقد يرجع هذا التباين يف احلصة السوقية لكون شركات التأمني اخلاصة خالل نفس الفرتة%32و  %32تراوحت بني 
اصة يفوق عدد ركات التأمني اخلتزايد بوترية أقل من إنتاج شركات التأمني العمومية على الرغم من أن عدد ش تعرف

 هذا ما يدل نوعا ما على بقاء اخللفية االحتكارية للتأمني.الشركات العمومية، 
 والشكل املوايل يوضح مسامهة كل من شركات التأمني على األضرار العمومية واخلاصة خالل الفرتة حمل الدراسة:

 (3102-3102العمومية واخلاصة يف اإلنتاج خالل الفرتة )مسامهة شركات التأمني على األضرار (:1-2الشكل رقم )
 الوحدة:مليون دينار جزائري

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

خالل هذه العمومية  شركات التأمني على األضراراحملقق من طرف يتبني أنه ابلرغم من أن هناك زايدة يف اإلنتاج 
 3102يف سنيت  %38اخنفضت إىل  3104سنة  %21فبعدما كانت السوقية شهدت اخنفاضا  تهاصحالفرتة، إال أن 

وشركيت  "SAA، هذا بسبب اخنفاض احلصة السوقية لكل من شركة "3102يف سنة %33لتصل إىل  3103و
"CAAR"و"CASH ،" أن احلصة السوقية لشركات التأمني على األضرار اخلاصة متيزت ابلثبات نوعا  املقابل نالحظيف

ما. أما عن ترتيب شركات التأمني حسب مسامهتها يف اإلنتاج وحصتها السوقية من إمجايل إنتاج التأمني على األضرار، 
 كما هو موضح يف الشكل التايل:   3102فكانت يف سنة 
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  3102(:ترتيب شركات التأمني على األضرار حسب حصتها السوقية سنة 1-2الشكل رقم )
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des 

Finances, rapport annuel 2017, p 9. 

 اإلنتاج حسب فروع التأمنياثلثا: تطور 
، (3102-3102)ابلنسبة ملسامهة خمتلف فروع التأمني يف إمجايل اإلنتاج احملقق يف أتمينات األضرار خالل الفرتة

 كما يوضحه اجلدول التايل:  فكان
 (3103-3102تطور اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري حسب فروع التأمني خالل الفرتة )(:3-2اجلدول رقم )

 الوحدة:مليون دينار جزائري
 السنوات        
 

2013 2014 2015 2016 2017 
 احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة

 %24 32142 %22 32028 %22 33840 %23 32231 %28 30122 فرع أتمني السيارات
 IARD 22121 22% 43821 22% 43232 23% 44343 22% 42284 41%فرع 

 %2 2841 %3 3304 %2 2323 %2 3413 %2 2249 فرع أتمينات النقل
 %0 0338 %3 3323 %3 3290 %3 3123 %3 0228 فرع األخطار الزراعية

 1 023 1 21 1 2 1 2 1 4 أتمينات القرض

 011% 031310 011% 003230 011% 002332 011% 002121 011% 011332 اإلمجايل
 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

هيمنة فرع التأمني على السيارات على احلصة األكرب من إمجايل اإلنتاج احملقق يف  أعاله نالحظ من خالل اجلدول
املسجل يف احلصة السوقية هلذا الفرع خالل  االخنفاض، وذلك ابلرغم من (3102-3102)أتمينات األضرار خالل الفرتة 

 من سنة ألخرى. صة السوقيةالذي سجل ارتفاعا مستمرا يف قيمة اإلنتاج وكذا احل IARDنفس الفرتة، يليه فرع 
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 والشكل التايل يوضح تطور نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني يف إنتاج سوق التأمني على األضرار خالل الفرتة

(3102-3102): 
 (3102-3102خالل الفرتة )نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني يف إنتاج سوق التأمني على األضرار تطور (:2-2الشكل رقم )

 

   على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر

نالحظ من خالل الشكل أعاله سيطرة فرع التأمني على السيارات وهذا راجع ابلدرجة األوىل إىل إلزامية التأمني  
املنتجات اليت على السيارات يف اجلزائر، يليه مباشرة فرع أتمني املمتلكات بنسب معتربة أيضا ويعود ذلك إىل طبيعة 

يقدمها هذا الفرع خاصة األخطار احلريق واألخطار الصناعية الكربى... أما ابقي املنتجات فهي تساهم بشكل ضعيف 
 مقارنة بفرع السيارات واملمتلكات.

 (3102-3102خالل الفرتة ) التعويضات يف سوق التأمني اجلزائريحجم الفرع الثالث:تطور 

املستحقات اليت تدفعاها شركة التأمني للمؤمن هلم يف حالة حتقق الضرر، ويتأثر تتمثل التعويضات يف إمجايل 
حجمها حبجم االنتاج أي عدد العقود التأمينية املكتتبة، فكلما ارتفع عدد العقود زادت احتمالية حتقق عدد أكرب من 

 الكوارث، وكذلك حبجم اخلسائر يف هذه الكوارث املتحققة.
 اإلمجايل يف سوق التأمني اجلزائريات التعويضحجم تطور :أوال

كما هو موضح يف اجلدول (3102-3102)خالل الفرتةبلغ حجم التعويضات املسددة يف قطاع التأمني اجلزائري 
 التايل:
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 (3103-3102التعويضات يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة )حجم تطور (:4-2اجلدول رقم )
 الوحدة:مليون دينار جزائري    

 السنوات        
 

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
نسبة  القيمة

 التغري
أتمينات 
 األضرار

23309 +2% 29224 +04% 38303 +02% 33843 -3% 33839 1% 

أتمينات 
 األشخاص

0841 +001% 3328 +34% 3823 +33% 3203 -2% 2800 41% 

 %3+ 21211 %3- 21123 %01+ 20133 %01+ 20323 %2+ 11111 اإلمجايل
 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد  المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

من خالل اجلدول يتضح أن حجم التعويضات اليت سددت يف قطاع التأمني اجلزائري قد عرفت نوعا من التذبذب 
مليون دينار جزائري،  20188و  30823أين ارتفعت هذه القيمة إىل  3102و 3104من سنة ألخرى، ابألخص سنيت 

على التوايل. هذا االرتفاع امللحوظ كان بسبب االرتفاع املسجل على مستوى  %02و  %04أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 
 تعويضات أتمينات األضرار وأتمينات األشخاص يف آن واحد.

ارتفع مرة أخرى  3102، لكنه يف سنة 3102 مقارنة بسنة %3بنسبة  3103سنة  لينخفض هذا املبلغ جمددا
جزائري، وقد كان سبب هذا االرتفاع هو زايدة حجم التعويضات املسددة مليون دينار  21341بنفس النسبة ليبلغ قيمة 

مليون  2800مليون دينار جزائري إىل  3203من قيمة  %41على مستوى فرع أتمينات األشخاص اليت ارتفعت بنسبة 
 .3102دينار جزائري يف سنة 

مقارنة بشركات التأمني  املسددة األكربيف التعويضات اإلمجالية وقد كانت مسامهة شركات التأمني على األضرار 
 :يوضحه الشكل التايل، وهذا ما %92وذلك بنسبة ال تقل عن  على األشخاص
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 ( 3102-3102خالل الفرتة )مسامهة كل من أتمينات األضرار واألشخاص يف التعويضات املسددة  (:2-2الشكل رقم )
 الوحدة:مليون دينار جزائري

 
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر

يتضح من خالل الشكل أن تعويضات شركات التأمني على األضرار هلا حصة األسد يف التعويضات اإلمجالية 
مقارنة بتأمينات األشخاص اليت ال تتعدى نسبة  (3102-3102)املسددة يف سوق التأمني اجلزائري خالل فرتة الدراسة 

 كأقصى حد.  %2مسامهتها يف التعويضات 
 تطور التعويضات حسب شركات التأمني على األضرار:اثنيا

 كانت حصة خمتلف شركات التأمني من حجم التعويضات املسددة كما يوضحه اجلدول التايل:
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 (2013-2017وحصتهم السوقية للفرتة )تعويضات (: مسامهة شركات التأمني على األضرار يف ال5-2جدول رقم )

 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد  المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

عرفت ارتفاعا من سنة ألخرى يتضح من خالل اجلدول أن التعويضات اليت دفعتها شركات التأمني على األضرار 
حيث ابلرغم من اخنفاض هذه احلصة  ،%92و  %92وحبصة سوقية تراوحت ما بني  3102-3102خالل الفرتة 

مليون دينار جزائري سنة  33839ليصل إىل  3102سنة  23309السوقية إال أن حجم التعويضات سجل ارتفاعا من 
3102. 

يت دفعتها شركات التأمني على األضرار العمومية أكرب من اليت دفعتها شركات كما يالحظ أن حجم التعويضات ال
التأمني على األضرار اخلاصة، وهذا راجع بطبيعة احلال إىل االختالف يف حجم وعدد العقود املربمة يف كل منهما. ففي 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 التعويضات شركات التأمني
 )مليون دج(

احلصة 
السوقية

() 

 التعويضات
 )مليون دج(

احلصة 
السوقية

() 

 التعويضات
 )مليون دج(

احلصة 
السوقية

() 

 التعويضات
 )مليون دج(

احلصة 
السوقية

() 

 التعويضات
 )مليون دج(

احلصة 
السوقية

() 
SAA 01111 32 01220 32 02230 32 02021 32 01210 33 

CAAR 2202 01 1113 01 02133 01 03213 03 00233 02 
CAAT 3211 01 1200 02 03211 03 02210 31 02133 01 
CASH 3222 1 2112 2 2123 1 3131 2 2111 1 

CNMA 1220 3 1113 1 2201 1 2313 01 2021 01 
MAATEC 032 1 032 1 321 1 - 1 - - 

ش ت تعويضااااااااااااااااااات 
 علااااااااااااااااى األضاااااااااااااااارار

 العمومية

22232 23 11100 23 12231 21 10111 21 10311 23 

GAM 0231 2 0300 2 0201 3 0113 2 0230 3 
SALAMA 0110 1 3333 1 3311 2 3223 2 3323 2 

TRUST 0213 2 132 3 0012 3 0223 3 0012 3 
ALLIANCE 3010 1 3132 2 0111 2 3111 2 3312 2 

CIAR 1132 1 1031 3 1113 3 1322 3 1111 3 
2A 3022 1 0333 2 0122 3 0122 3 0221 3 

AXA 331 1 131 3 331 0 223 0 0122 3 
شااى علااى  تعويضااات

 اخلاصة األضرار
01321  01112  01333  01113  01111  

 تعويضاتش تجمموع 
 على األضرار

13301 12 11111 12 23302 12 22312 12 22331 11 

 تعويضاتجمموع 
سوق التأمني 

 اجلزائري

11111 011 20323 011 20133 011 21123 011 21211 011 
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نار جزائري كتعويضات مليون دي 20341مثال سددت شركات التأمني على األضرار العمومية ما قيمته  3102سنة 
مليون دينار  22321مليون دينار جزائري دفعتها شركات التأمني على األضرار اخلاصة، أي بفارق 02291مقابل 

 جزائري، وهو احلال ابلنسبة جلميع السنوات حمل الدراسة. 
 كالتايل:  3102أما عن ترتيب شركات التأمني من حيث حجم التعويضات املسددة فقد كان يف سنة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 اثلثا: تطور قيمة التعويضات حسب فروع التأمني
ابلنسبة ملسامهة خمتلف فروع التأمني يف إمجايل التعويضات املسددة من طرف شركات التأمني على األضرار خالل 

 فهي كما يوضحه اجلدول التايل: (،3102-3102)الفرتة
 (         3102-3102فروع التأمني خالل الفرتة )تطور التعويضات يف سوق التأمني اجلزائري حسب (:6-2اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دينار جزائري
 السنوات
 

2013 2014 2015 2016 2017 

 احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة

 %39 43223 %39 42923 %21 42332 %23 44239 %28 41239 فرع أتمني السيارات
 IARD 8219 02% 01482 08% 03328 32% 02040 32% 04134 30% فرع

 %8 2291 %4 3483 %2 3232 %4 3422 %4 0299 فرع أتمينات النقل
فرع األخطار 

 الزراعية
323 0% 0193 3% 0232 3% 0322 3% 994 3% 

 1 09 1 32 1 42 1 210 1 000 أتمينات القرض
 %011 22331 %011 22312 %011 23302 %011 11111 %011 13301 اإلمجايل

 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

Source : Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des 

Assurances, Ministère des Finances, rapport annuel 2017, p 21. 

 2017(:ترتيب شركات التأمني على األضرار حسب حجم التعويضات املسددة يف سنة 8-3الشكل رقم )
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يف  التعويضات املسددةنالحظ من خالل اجلدول هيمنة فرع التأمني على السيارات على احلصة األكرب من إمجايل 
املسجل يف احلصة السوقية هلذا الفرع خالل  االخنفاض، وذلك ابلرغم من (3102-3102)أتمينات األضرار خالل الفرتة 

وهذا راجع إىل عدد عقود التأمني الكبري يف هذا الفرع من جهة وارتفاع عدد حوادث املرور من سنة ألخرى  نفس الفرتة،
 من جهة أخرى.

من سنة ألخرى ماعدا  وكذا احلصة السوقية التعويضاتالذي سجل ارتفاعا مستمرا يف قيمة  IARDيليه فرع  
مليون دينار جزائري مقارنة بسنة  04134ت ليسجل بذلك أين عرف هذا الفرع اخنفاضا يف قيمة التعويضا 3102سنة 

 مليون دينار جزائري. 02040أين كان  3103
مقارنة بباقي السنوات حمل الدراسة فقد قدر ب  3102أما فرع أتمينات النقل فقد عرف ارتفاعا ملحوظا سنة 

، أي أنه ارتفع 3103مليون دينار جزائري سنة  3483بعدما كان  ،%8مليون دينار جزائري حبصة سوقية بلغت  2291
 مليون دينار جزائري وهي قيمة معتربة. 3918ب 

 210و  000ابلنسبة للتعويضات املسددة يف فرع أتمينات القروض فقد عرفت اخنفاضا ملحوظا، فبعدما كانت تقدر ب 
، 3102يون دينار جزائري يف سنة مل09على التوايل اخنفضت لتصبح  3104و  3102مليون دينار جزائري يف سنيت 

 هذا ابلرغم من ارتفاع االنتاج املسجل على مستوى هذا الفرع يف السنوات احملل الدراسة. 
 والشكل املوايل يوضح تطور نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني يف إنتاج سوق التأمني على األضرار خالل الفرتة

(3102-3102): 
 (3102-3102خالل الفرتة )نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني من تعويضات سوق التأمني على األضرار تطور (:1-2الشكل رقم )

 
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر
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 اجلزائري شبكات التوزيع يف سوق التأمني على األضرارتطور املطلب الثاين: 

توزيع منتجاهتا على الشبكات املباشرة واملتمثلة يف وكاالهتا املباشرة، الوسطاء أي تعتمد شركات التأمني اجلزائرية يف 
الوكالء العامون والسماسرة، صريفة التأمني لكن بنسبة قليلة، أما ابقي القنوات فهي غري معتمدة يف اجلزائر كبيع املنتجات 

 عرب االنرتنيت)التسويق اإللكرتوين(، أو عرب مكاتب الربيد.....
هذه الشبكات املعتمدة يف توزيع املنتجات التأمينية يف السوق اجلزائري ابستثناء صريفة التأمني اليت مل تتوفر لنا 

 املعلومات عن عدد نقاط البيع فيها، موزعة حسب عددها كما هو موضح يف اجلدول التايل :
 (3102-3102شبكة التوزيع يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة )(:7-2اجلدول رقم )

 3102 3101 3101 3102 3102 
 0092 0033 0022 0120 0192 الوكاالت املباشرة

 22 28 28 20 38 مساسرة التأمني
 0221 0039 0191 991 939 مجايل الوكالء العامنيإ

 0123 909 934 830 290 وكالء التأمني على األضرار
 :تقارير باالعتماد علىالطالبة من إعداد  المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des 

Assurances, 3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

أن شبكة التوزيع بنوعيها املباشرة والغري مباشرة قد عرفت توسعا من سنة ألخرى، وهذا  يالحظ من خالل اجلدول
يثبت سعي شركات التأمني اجلزائرية إىل الوصول إىل أقصى األماكن وكذا زايدة نقاط البيع، هبدف الوصول إىل أكرب عدد 

 ت التأمني وازدايد املنافسة.من املؤمن هلم وتعظيم إنتاجها وأرابحها، وابألخص بعد ارتفاع عدد شركا
قد كان أكرب من عدد الوكالء العامني،  3103-3102كما يالحظ أيضا أن عدد الوكاالت املباشرة خالل الفرتة 

وكيل عام أما الوكاالت املباشرة فقد  0221نالحظ عكس ذلك، حيث بلغ عدد الوكالء العامني  3102لكن يف سنة 
ا أن الوترية اليت يزداد هبا عدد الوكالء العامون أكرب من الوترية اليت يزداد هبا عدد وكالة مباشرة. كم 0092بلغ عددها 

 33وكيل عام أما الوكاالت املباشرة فارتفع عددها ب  011ارتفع عدد الوكالء ب  3102الوكاالت املباشرة ففقي سنة 
وكيل عام  310بقيمة معتربة قدرت ب  ارتفع عدد الوكالء العامون 3103مقارنة بسنة  3102وكالة مباشرة ويف سنة 

 وكالة. 22على عكس الوكاالت املباشرة اليت ارتفع عددها ب 
هذا االختالف يف الوترية يعود إىل توجه شركات التأمني اجلزائرية، وابألخص الشركات اخلاصة إىل منح اعتمادات 

لشركات اليت ألغت غالبية الشروط الالزمة ملنح أكثر للوكالء العامني لتوزيع منتجاهتا، وبدرجة مبالغ فيها يف بعض ا
 اإلعتماد وأصبح مهها الوحيد استقطاب أكرب عدد من الزابئن وتعظيم انتاجها وختفيض تكاليفها.
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 املطلب الثالث: مسامهة شبكات التوزيع يف سوق التأمني على األضرار

التوزيعية يف سوق التأمني الكلي وكذا  من خالل هذا اجلزء من الدراسة حاولنا تبيان مسامهة خمتلف الشبكات
 سوق التأمني على األضرار بشكل خاص.

 الفرع األول: مسامهة شبكات التوزيع يف سوق التأمني الكلي

مليون دينار  002992، 032212، 032911، 039230، 133685بلغ اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري 
كل نوع من أنواع شبكات مسامهة   توقد كان على التوايل، 3102، 3103، 3102،3104،3102يف السنوات جزائري 

 جلدول التايل:ا االتوزيع يف هذا اإلنتاج اإلمجايل كما يوضحه
 (3102-3102خالل الفرتة) (:  مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني اجلزائري8-2جدول رقم )

                                                                                                                            دينار جزائريالوحدة:مليون 

 3102 3101 3101 3102 3102 
نسبة  القيمة

 املسامهة
نسبة  القيمة

 املسامهة
نسبة  القيمة

 املسامهة
نسبة  القيمة

 املسامهة
نسبة  القيمة

 املسامهة
 %33 89122 %39 89330 %38 88188 %21 82318 70% 80610 الشبكة املباشرة 
وسطاء التأمني 

 )وكالء+مساسرة(
20223 %38 22924 39% 22313 39% 22333 39% 29281 21% 

 %4 4839 %3 3328 %3 3330 %0 0932 1% 0349 صريفة التأمني
 %011 022231 %011 031120 %011 032111 %011 031111 %011 002111 اإلنتاج اإلمجايل

 :تقارير عتماد علىباإلالطالبة من إعداد  المصدر:

Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, 

3102, 3102 ,2015,2016,2017. 

أن تطور حجم إنتاج كل نوع من شبكات التوزيع كان يف ارتفاع من سنة ألخرى،  اجلدولمعطيات نالحظ من 
 3102إىل  3102مليون دينار جزائري يف الفرتة من  89122إىل  81301فقد تطور حجم إنتاج الوكاالت املباشرة من 

 تقريبا. %00مليون دينار جزائري وبنسبة تغري تقدر ب  8432أي بفارق 
مليون دينار  20223كذلك ارتفع حجم انتاج وسطاء التأمني)وكالء التأمني +مساسرة( خالل نفس الفرتة، من 

أكرب  سجلتوقد ، 3102مليون دينار جزائري يف سنة  2921إىل  ،3102يف سنة  22313إىل  3102جزائري يف سنة 
 3102مقارنة بسنة  3104ار جزائري يف سنة مليون دين 4098خالل هذه الفرتة بقيمة  يف انتاج الوسطاء نسبة تطور
مليون دينار جزائري 3008واليت كانت  3103مقارنة بسنة  3102تليها القيمة اليت سجلت يف سنة  ،%02أي بنسبة 

هذا االرتفاع يف انتاجهم كان نتيجة ،  3103مقارنة بسنة  3102مليون دينار جزائري يف سنة  0323 مث، %3وبنسبة 
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 3104، ففي سنة التوزيع الغري املباشرة من حيث عدد السماسرة وكذا الوكالء العامني من سنة ألخرىتوسع شبكة 
 011و  30وعدد الوكالء العامني ب  3102مسسار يف سنة  28مسسار مث إىل  20مثال ارتفع عدد مساسرة التأمني إىل 

 022ابلرغم من اخنفاض عدد السماسرة إال أن عدد الوكالء ارتفع بفارق  3102وكيل عام يف هاتني السنتني، ويف سنة 
مليون دينار جزائري فقط مقارنة بسنة  23 اليت عرفت قيمة ضئيلة يف تطور إنتاج الوسطاء ب 3103وكيل عن سنة 

 وكيل عام فقط وثبات عدد السماسرة. 29وذلك نتيجة ارتفاع عدد الوكالء بفارق  3102
أين سجلت قيمة انتاج من قبل  ،3102ة التأمني كقناة للتوزيع فقط عرفت ارتفاعا ملحوظا يف سنة ابلنسبة لصريف

مليون دينار   بعدما كانتمليون دينار جزائري  4839شركات التأمني اليت جلأت إىل هذا النوع من الوساطة يقدر ب 
 ابلتطور الذي كان يف السنوات األخرى.وهي نسبة معترب مقارنة %82 بنسبة، وذلك  3103 يف سنة3328جزائري 

الشكل املوايل يوضح تطور إنتاج خمتلف الشبكات من اإلنتاج الكلي لشركات التأمني )األضرار واألشخاص( يف 
 الفرتة حمل الدراسة:

-3102يف الفرتة) مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني اجلزائريتطور قيم (: 01-2رقم )شكل 
 دينار جزائريالوحدة:مليون (3102

 
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر

، فهي حسب ما يوضحه فيما يتعلق بنسب مسامهة كل نوع من أنواع شبكات التوزيع يف امجايل اإلنتاج احملقق
 الشكل التايل:

                                                           


 .(8-2أنظر الجدول رقم ) 
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 يف الفرتة التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني اجلزائري من شبكات ةشبك كلمسامهة  نسب (: 00-2رقم )الشكل 
(3102-3102)

 
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر

نسبة مسامهة شبكة التوزيع املباشرة هي اليت حتتل ن أ ،يتضح من خالل الشكل أنه وعلى طول الفرتة حمل الدراسة
الصدارة يف توزيع منتجات التأمني يف السوق اجلزائري، وذلك ابلرغم من االخنفاض الذي عرفته نسبة مسامهة هذه 

زيع من إمجال اإلنتاج الكلي احملقق، وأتيت يف املرتبة الثانية شبكة التو %33الشبكة من سنة ألخرى إال أهنا مل تقل عن 
كأقصى حد، إال أنه من املالحظ أنه يف السنوات األخرية بدأت شركات   %21الغري املباشرة )وسطاء التأمني( بنسبة 

أما فيما التأمني يف توسيع شبكة توزيعها الغري املباشرة من خالل منح اإلعتماد للوكالء العامني وحماولة زايدة عددهم. 
من سنة ألخرى إال أهنا مل تتجاوز رتفاع نسب مسامهتها ااألضعف ابلرغم من يتعلق مبسامهة صريفة التأمني فهي تعد 

 .من إمجايل اإلنتاج %4 نسبة
أنه حىت لو ضممنا نسب مسامهة صريفة التأمني إىل نسب الوسطاء تبقى شبكة التوزيع  ،من املالحظ أيضا

املباشرة هي اليت حتتل الصدارة يف سوق التأمني اجلزائري وبفارق كبري، هذا على عكس الدول املتقدمة اليت حتتل فيها 
 .%91بنسب كبرية جدا قد تتجاوز حىت و شبكة التوزيع الغري مباشرة املرتبة األوىل يف توزيع املنتجات التأمينية 

 الفرع الثاين: مسامهة شبكات التوزيع يف سوق التأمني على األضرار

ككل أي   السابق إىل مسامهة خمتلف شبكات التوزيع املعتمدة يف سوق التأمني اجلزائري الفرعبعد التطرق يف 
شركات التأمني على األضرار واألشخاص معا، سنتطرق يف هذا الفرع إىل مسامهة هذه الشبكات يف شركات التأمني على 

 األضرار ابلتحديد.
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 يف سوق التأمني على األضراراملباشرة أوال: مسامهة شبكات التوزيع 
تعد شبكة التوزيع املباشرة األكثر اعتمادا يف سوق التأمني اجلزائري، وهو احلال ابلنسبة ملسامهة الوكاالت املباشرة 
لشركات التأمني على األضرار يف إنتاج هذه األخرية، واجلدول التايل يوضح تطور إنتاج الوكاالت املباشرة خالل الفرتة 

  اإلنتاج احملقق من طرف شركات التأمني على األضرار:وكذا نسب مسامهتها يف إمجايل 3102-3102
 (3102-3102على األضرار خالل الفرتة)التأمني  شركاتإنتاج  مناملباشرة (:  مسامهة شبكات التوزيع 9-2جدول رقم )

 دينار جزائريالوحدة:مليون 

 3102 3101 3101 3102 3102 
 031320 008230 002833 003929 012832 إنتاج ش ت على األضرار

 83323 83942 80933 83234 24989 إنتاج الوكاالت املباشرة
 %39,22 %21,19 %39,22 %21,24 %21,82 نسبة املسامهة

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر:

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

أن إنتاج الوكاالت املباشرة حيتل نسبة كبرية من إنتاج شركات التأمني على األضرار بنسبة يتضح من خالل اجلدول 
ها كان يف من طرف اإلنتاج احملققة، وابلرغم من إخنفاض هذه النسبة خالل فرتة الدراسة إال أن قيمة 39ال تقل عن 

مليون دينار جزائري، حيث بلغت قيمته  228بقيمة  3104أين اخنفض قليال عن سنة  3102ارتفاع ابستثناء سنة 
مليون دينار جزائري  24989، 83234، 80933، 83942بعدما كانت  3102مليون دينار جزائري يف سنة  83323

 3102مقارنة بسنة  3104على التوايل، وسجلت أكرب نسبة ارتفاع سنة  3102، 3104، 3102، 3103يف السنوات 
 مليون دينار جزائري كما هو موضح يف الشكل التايل: 2222بقيمة  00أين قدرت ب 

 (        3102-3102تطور إنتاج الوكاالت املباشرة خالل الفرتة )(:03-2الشكل رقم)
 الوحدة: مليون دينار جزائري

 
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر
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 يف سوق التأمني على األضرارغري املباشرة مسامهة شبكات التوزيع اثنيا:
 ىمن أجل معرفة مد :مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج سوق التأمني على األضرار حسب شركات التأمني .0
قمنا بدراسة تطور  ،على األضرار الناشطة يف سوق التأمني اجلزائريوسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني  مسامهة

 الوسطاء لكل شركة أتمني، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:
                                                                                                           (3102-3102األضرار خالل الفرتة )(:تطور إنتاج وسطاء التأمني وحصتهم السوقية حسب شركات التأمني على 10-2جدول رقم )

 الوحدة:مليون دينار جزائري

أن اإلنتاج اإلمجايل احملقق من طرف وسطاء التأمني )الوكالء العامون والسماسرة( قد  من خالل اجلدول نالحظ
مليون دينار جزائري  422أين عرف اخنفاضا طفيفا بقيمة  3103ماعدا يف سنة  عرف تطورا اجيابيا خالل الفرتة املذكورة

مليون دينار جزائري، يعود إىل  3842بقيمة  3102يف سنة  22293إىل  3102يف سنة  21249، هذا االرتفاع من 
 .إرتفاع عدد الوكالء العامون ومساسرة التأمني من سنة ألخرى كما سبق وذكران

                                                           


 (.8-2أنظر الجدول رقم ) 

 (حصة وسطاء التأمني من اإلنتاج ) إنتاج وسطاء التأمني )مليون دج( إنتاج شركة التأمني )مليون دج( الشركة
 3102 3102 3101 3101 3102 3102 3102 3101 3101 3102 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات
SAA 25759 26586 27413 26875 26527 8229 9192 9228 8911 8221 22 24 22 22 22 

CAAR 15198 16088 16638 15082 15154 2321 2339 2233 3933 4812 34 32 30 31 23 
CAAT 18114 20192 21160 22615 23128 3194 3122 3123 3108 0982 03 01 01 9 9 
CASH 9720 12002 9964 9887 10761 0121 0231 0422 3111 0023 00 00 02 31 00 

CNMA 9593 11268 12452 12649 13012 - - - - - - - - - - 
MAATEC 397 512 553 469 - - - - - - - - - - - 

 01 01 01 01 31 16692 15884 16653 16139 15153 88582 87577 88163 86649 78781 ش ت العمومية

GAM 3303 3606 3203 3329 3464 231 0342 0222 0302 0801 32 22 42 48 23 
SALAMA 4015 4427 4707 5019 4787 2309 2341 2233 2282 2423 81 80 23 32 23 

TRUST 2725 2613 2152 2453 2746 828 823 0129 844 0090 20 24 49 24 42 
ALLIANCE 4150 4427 4432 4565 4802 3401 3228 3899 2112 2341 29 33 32 33 32 

CIAR 7585 8859 9079 9182 9174 3210 2934 8384 8402 8292 88 89 90 93 94 
2A 4057 3943 3594 3627 3629 0438 0222 0443 0424 0203 23 29 41 41 42 

AXA 1211 2491 2496 2569 3066 11 39 023 332 392 1 10 12 01 32 

 22 23 21 21 12 20697 18985 18775 17985 15396 31668 30744 31222 21221 32112 ت اخلاصةش 

 20 21 21 21 31 37392 34869 35346 34124 30549 120251 118321 117826 116979 105827 اجملموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les rapports 

annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 
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يف أن مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار املذكورة يف اجلدول أعاله ارتفعت كما 
اليت عرفت تذبذاب يف مسامهة وسطاء  "SAA"، " CAAR"، "SALAMAشركات "، ماعدا السنوات حمل الدراسة

 ،01 إىل 03من  هاالتأمني يف إنتاجاخنفضت فيها مسامهة وسطاء اليت  CAATالتأمني بني ارتفاع واخنفاض وشركة 
إىل االنتشار اجلغرايف غري املنتظم لوكالئها  "SALAMA"ميكن إرجاع اخنفاض مسامهة وسطاء أتمني شركة إذ  .9مث

العامني، فمثال يف مدينة سطيف جند عدة وكالء هلا يف نفس املنطقة مما نتج عنه منافسة بينهم عوض أن يكون هناك 
 من أجل زايدة حجم اإلنتاج. احتاد

يف شركات التأمني على األضرار  وسطاء التأمني من اإلنتاج كما نالحظ من خالل اجلدول أن نسب مسامهة
اخلاصة أكرب منها يف شركات التأمني على األضرار العمومية، وهذا راجع إىل اختالف سياسة كل منهما يف التوزيع 
فشركات التأمني العمومية معروف عنها أهنا تعتمد سياسة التوزيع املباشر ملنتجاهتا عن طريق وكاالهتا املباشرة أكثر من 

 ى الوسطاء، على عكس شركات التأمني اخلاصة اليت تعتمد على الوسطاء أكثر يف توزيع منتجاهتا.اعتمادها عل
والشكل املوايل يوضح تطور إنتاج وسطاء التأمني وكذا مسامهتهم يف إنتاج كل نوع من أنواع شركات التأمني على  
 األضرار:

 نوع من أنواع شركات التأمني على األضرار (:تطور إنتاج وسطاء التأمني ومسامهتهم يف كل02-2الشكل رقم )
 الوحدة:مليون دينار جزائري

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر:

من أجل معرفة مدى فعالية مسامهة وسطاء التأمني يف شركات التأمني على األضرار العمومية واخلاصة، قمنا و 
ومقارنته مبتوسط مسامهة  (3102-3102) التأمني يف إنتاج كل منهما خالل الفرتةحبساب متوسط نسبة مسامهة وسطاء 

 وسطاء التأمني يف سوق التأمني اجلزائري ككل، وهذا ما سنوضحه من خالل اجلدول التايل:
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 (3102-3103) (: املقارنة بني مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار العمومية واخلاصة11-2جدول رقم )
متوسط نسبة  () نسبة مسامهة الوسطاء يف اإلنتاج 

مسامهة 
الوسطاء يف 

 () اإلنتاج
  3102 3102 3101 3101 3102 السنوات 

شركات التأمني على 
 األضرار العمومية

SAA 33 34 35 22 22 24 
CAAR 24 23 21 31 23 34 
CAAT 12 10 10 9 9 01 
CASH 11 11 15 31 00 04 

 30 متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار العمومية
 

شركات التأمني على 
 األضرار اخلاصة

GAM 23 35 43 48 23 41 
SALAMA 80 81 76 32 23 22 

TRUST 31 34 49 24 42 28 
ALLIANCE 59 62 65 33 32 34 

CIAR 88 89 91 93 94 90 
2A 36 39 40 41 42 40 

AXA 00 01 07 01 32 8 
 10 متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار اخلاصة

 21 متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج سوق التأمني اجلزائري
 ابالعتماد على: لطالبةمن إعداد ا:املصدر

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

من خالل اجلدول يتضح أن متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار العمومية 
ء التأمني يف إنتاج سوق التأمني اجلزائري، وهذا ما يدل نوعا ما على املسامهة الفعالة أقل من متوسط نسبة مسامهة وسطا

 لوسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار العمومية.
أما فيما يتعلق بشركات التأمني على األضرار اخلاصة فنجد أن متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني فيها أكرب 
بكثري من متوسط نسبة مسامهة وسطاء التأمني يف السوق، وهذا ما يدل على أن شركات التأمني اخلاصة حققت نصف 

االعتماد على  نوعا ما لكوهنا عن طريقو شيء إجيايب وه( 3102-3102)إنتاجها تقريبا عن طريق الوسطاء خالل الفرتة 
 قلص بعض التكاليف مقابل رفع حجم اإلنتاج، وهذا ما ينتج عنه زايدة يف احلصة السوقية هلا.يالوسطاء 
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  حيمل الوكيل العام اسم شركة التأمني اليت ميثلها :مسامهة الوكالء العامون يف إنتاج سوق التأمني على األضرار .3
، هذا ما يسهل عليه املسامهة يف إنتاجها، واجلدول املوايل يبني تطور نشاط الوكالء العامني يف السوق كما سبق وذكران

 :3102-3102خالل الفرتة  اجلزائري
 (3102-3102على األضرار خالل الفرتة)التأمني  شركاتإنتاج  الوكالء العامني يف(:  مسامهة 12-2جدول رقم )

 ينار جزائريدالوحدة:مليون 

 3102 3101 3101 3102 3102 
 031320 008230 002833 003929 012832 إنتاج ش ت على األضرار

 22293 24839 22243 24034 21249 إنتاج الوسطاء
 38888 33410 32349 33323 32282 إنتاج الوكالء العامون

نسبة املسامهة من إنتاج ش ت 
 على األضرار

32,98% 33,23% 32,02% 33,20% 34,12% 

 %22,33 %22,20 %22,19 %28,14 %82,18 نسبة املسامهة من إنتاج الوسطاء
 من إعداد الطالبة باالعتماد على:: المصدر

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

، إال أن فرتة الدراسةزايدة يف عدد الوكالء العامني لشركات التأمني على األضرار خالل ه ابلرغم من النالحظ أن
 3102مليون دينار جزائري يف سنة  2212عرفت تطورا قليال من سنة ألخرى، وذلك بقيمة نسبة مسامهتهم يف اإلنتاج 

ميكن إرجاعه إىل شدة املنافسة بني الوكالء العامني لنفس الشركة الناتج عن  هذا االرتفاع الطفيف، 3102مقارنة بسنة 
وهذا ما يؤكد على أن  ئهاائرية للمسافات الفاصلة بني وكالاالنتشار اجلغرايف الغري جيد وعدم مراعاة شركات التأمني اجلز 
ايدة العدد ومل أتخذ بعني االعتبار االنتشار اجلغرايف اجليد معظم شركات التأمني على األضرار يف اجلزائر ركزت على ز 

 الذي يستقطب زابئن جدد وال يولد املنافسة بني الوكالء العامني لنفس الشركة حول نفس الزابئن.  
التأمني على  وسطاء من إمجايل إنتاج التابعني لشركات التأمني على األضرار أما عن مسامهة الوكالء العامني

وذلك ابلرغم من االخنفاض الطفيف الذي عرفته هذه األخرية إال أهنا فتعترب األكرب مقارنة مبسامهة السماسرة  األضرار
 .%22تبقى حتتل الصدارة بنسبة مسامهة ال تقل عن  

 :سوق التأمني على األضراريف  السماسرةمسامهة  .2
عكس الوكيل العام فإن السمسار ال حيمل سوق التأمني على األضرار:  يف إنتاجمسامهة مساسرة التأمني  0.2

هذا ما جعل عمله أكثر صعوبة مقارنة ابلوكيل العام للتأمني. وقد بلغ هلم، ن املؤماسم شركة التأمني وال ميثلها بل ميثل 
ويعترب هذا الرقم صغريا جدا مقارنة  3102مسسار أتمني معتمد سنة  22عدد مساسرة التأمني يف سوق التأمني اجلزائري 

مليون  8210ب  على األضرار ببعض الدول، حيث ساهم هذا النوع من وسطاء التأمني يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني
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، على التوايل 3102و  3103يتنس دينار جزائري مليون  2033و  8438مقارنة ب  3102سنة  دينار جزائري
 :(3102-3102)إنتاج مساسرة التأمني خالل الفرتة يوضح تطور  وايلامل دولواجل

 (3102-3102) على األضرار خالل الفرتةالتأمني  شركاتإنتاج  يف مساسرة التأمني(:  مسامهة 13-2جدول رقم )
 دينار جزائريالوحدة:مليون 

 3102 3101 3101 3102 3102 
 031320 008230 002833 003929 012832 إنتاج ش ت على األضرار

 22289 34869 35346 34124 30549 إنتاج الوسطاء
 8210 8438 8192 2493 2033 إنتاج السماسرة

 %2,12 %2,02 %3,82 %3,41 %4,91 نسبة املسامهة من إنتاج ش ت على األضرار
 % 33,22 %34,38 %33,93 %30,92 %03,90 نسبة املسامهة من إنتاج الوسطاء

 باالعتماد على:من إعداد الطالبة : المصدر

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

-3102)أثناء الفرتة ما بني يف أتمينات األضرار عرف ارتفاعا  نالحظ أن إنتاج مساسرة التأمني اجلدولمن خالل 

 3102مليون دينار جزائري مقارنة بسنة  2493أين بلغ إنتاجهم يف أتمينات األضرار  3104ابألخص يف سنة ، (3102
مليون دينار جزائري، هذا االرتفاع امللحوظ راجع إىل  3233مليون دينار جزائري، أي بقيمة تغري  2033أين قدر ب 

 .3102مسسار أتمني يف سنة  32مقارنة ب  3104مسسار يف سنة  20ارتفاع عدد السماسرة إىل 
على أقصى تقدير، ومن إمجايل  %34أما عن نسبة مسامهتهم من إنتاج وسطاء التأمني على األضرار فهي تقدر ب 

 . 3102 سنة%2,12 و 3102 يف سنة%4,91اإلنتاج احملقق من طرف شركات التأمني على األضرار فقد تراوحت بني 

 :(3102-3102)مسامهة كل نوع من أنواع الوسطاء يف اإلنتاج خالل الفرتة  يلخص املوايلوالشكل 
 (3102-3102(:نسب مسامهة الوكالء العامون والسماسرة من إنتاج وسطاء التأمني على األضرار خالل الفرتة )01-2الشكل رقم)

 
 (.02-2(، )03-2رقم )ين على معطيات الجدول باالعتماد: من إعداد الطالبة المصدر
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بعد التطرق إىل مسامهة حسب شركات التأمني على األضرار:  نتاجاإليف مسامهة مساسرة التأمني  3.2
معرفة أي نوع من شركات التأمني العامة أو اخلاصة فقد ارأتينا  ،السماسرة يف إنتاج شركات التأمني على األضرار

 من خالل اجلدول املوايل: ابلتحديد اليت يسامهون بشكل أكرب يف انتاجها
 على األضرار خالل التأمني  حسب شركاتنتاج اإل مساسرة التأمني يف(:  مسامهة 14-2جدول رقم )

 دينار جزائريالوحدة:مليون (                      3101-3102الفرتة)    
 3102 3101 3101 

SAA 164 400 557 
CAAR 760 0133 1049 
CAAT 2174 2222 3603 
CASH 1155 0422 1501 
CNMA - - - 

MAATEC - - - 
 6710 6483 4253 على األضرار العمومية إنتاج السماسرة مع ش ت

GAM 2 42 18 
SALAMA 58 033 93 
TRUST 212 322 177 

ALLIANCE 82 80 161 
CIAR 111 340 318 

2A 45 29 62 
AXA 412 312 578 
 1407 1011 912 اصةعلى األضرار اخل إنتاج السماسرة مع ش ت

 8097 7493 5162 اجملموع
 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

يتضح من خالل اجلدول أن مساسرة التأمني يسامهون بشكل أكرب يف شركات التأمني على األضرار العامة مقارنة 
مليون 0412مليون دينار جزائري مقابل  3201قدر انتاجهم مع شركات التأمني العمومية ب  3102، ففي سنة ابخلاصة

.وقد يرجع سبب ذلك إىل ثقة املؤمن هلم 3104و 3102يت دينار جزائري مع شركات التأمني اخلاصة، كذلك يف سن
أكثر يف  شركات التأمني العمومية ابألخص أن مسسار التأمني ميثل املؤمن له وليس شركة التأمني، وابلتايل يليب رغبة 

 املؤمن له يف مع من يتعامل.
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إنتاج مساسرة التأمني حسب ابلنسبة لتوزيع  :األضرار على التأمنيمنتجات  حسب السماسرة مسامهة 2.2
 املنتجات التأمينية اليت اكتتبوها لصاحل زابئنهم فهي كما يوضحه اجلدول التايل:

 (3102-3102على األضرار حسب املنتجات خالل الفرتة)التأمني  شركاتإنتاج  السماسرة يف(:  مسامهة 15-2جدول رقم )
 ينار جزائريالوحدة:مليون د

 السنوات        
 

2013 2014 2015 2016 

 احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة احلصة القيمة

 %30,89 0824 %09,49 0228 %09,22 0420 %02,42 911 فرع أتمني السيارات
 IARD 2922 23,04% 2230 22,21% 3131 24,24% 3199 23,12%فرع 

 %3,13 204 %3,04 492 %3,22 214 %3,0 201 فرع أتمينات النقل
 %1,13 0 %1,13 3 1 1,14 - - األخطار الزراعية فرع

 - - - - %1,03 03 - - أتمينات القرض
 %011 3123 %011 3113 100% 2113 %011 1022 اإلمجايل

 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

بنسبة ال IARDنالحظ أن أغلبية العقود اليت اكتتبها مساسرة التأمني كانت يف فرع ، 3103-3102خالل الفرتة 
يليه  مليون دينار جزائري، 3199و  2922وبقيمة أقساط تراوحت بني  من إمجايل حمفظة التأمني لديهم%23تقل عن 

مليون دينار  0824قدرت ب  أينفرع أتمني السيارات الذي ارتفعت فيه قيمة األقساط احملصلةمن سنة ألخرى 
 كمسامهة يف حمفظة مساسرة التأمني.   %3، أما فرع أتمينات النقل فيحتل املرتبة الثالثة بنسبة 3103جزائريفي سنة 

ت قيمة األقساط فيه ضئيلة جدا وكذا مسامهته، وهو نفس احلال ابلنسبة لتأمينات فرع األخطار الزراعية كان
مليون دينار جزائري، وهذا نتيجة الزايدة يف فرع أتمينات القروض  03فقط بقيمة  3104القروض اليت ظهرت يف سنة 

 االستهالكية يف هذه السنة.
 :3103والشكل املوايل يبني توزيع حمفظة مساسرة التأمني حسب منتجات التأمني على األضرار يف سنة 
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 3102(: توزيع حمفظة السماسرة حسب منتجات التأمني على األضرار يف سنة 01-2الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. المصدر:

هذا الرتتيب يف حجم اإلنتاج احملقق من طرف السماسرة يف كل نوع من أنواع أتمينات األضرار يعود إىل سعي 
مساسرة التأمني إىل اكتتاب عقود التأمني اليت تعود عليهم بعمولة أكرب، فمثال العمولة اليت يتلقوهنا عن أتمينات فرع 

IARD .أكرب منها يف أتمينات السيارات والنقل 
يقوم مساسرة التأمني ابكتتاب عقود العموالت اليت استحقها مساسرة التأمني حسب شركات التأمني: 1.2

تأمني لزابئنهم من املؤمن هلم مقابل عموالت يتلقوهنا وبنسب ختتلف حسب نوع عقد التأمني كما سبق وذكران، وقد  ال
 كالتايل: 3102 و 3104كانت قيمة العموالت اليت تلقوها يف سنيت 

 
 
 
 
 
 
 
 

22% 

72% 

6% 

0% 0% 

 فرع تأمين السيارات

 IARDفرع 

 فرع تأمينات النقل

 فرع األخطار الزراعية

 تأمينات القرض
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 خالل الفرتة على األضرارالتأمني  العموالت اليت استحقها السماسرة من شركات(:  16-2جدول رقم )
 دينار جزائريالوحدة:مليون              (     3101-3101)                                                   

 السنوات                                          
 الشركات   

3101 3101 

SAA 40 44 
CAAR 88 83 
CAAT 334 384 
CASH 012 004 
CNMA - - 

MAATEC - - 
 528 498 على األضرار العمومية عموالت السماسرة من ش ت
GAM 4 0 

SALAMA 01 8 
TRUST 02 00 

ALLIANCE 2 04 
CIAR 30 39 

2A 4 3 
AXA 02 33 
 91 76 اصةعلى األضرار اخل عموالت السماسرة من ش ت
 619 574 اجملموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

مليون دينار جزائري  309و  224مساسرة التأمني من شركات التأمني على األضرار  تلقاهابلغت قيمة العمولة اليت 
على التوايل، وقد كانت النسبة األكرب منها من طرف شركات التأمني على األضرار العمومية  3102و 3104يف سنيت 

 اصة.كات التأمني على األضرار اخلشر كانت أكثر من اليت اكتتبت مع   األقساط املكتتبة معهم وهذا راجع إىل أن
 اثلثا: مسامهة صريفة التأمني يف سوق التأمني على األضرار

 0920تعد صريفة التأمني من شبكات التوزيع اليت هي يف طور النمو البطيء فبالرغم من ظهور هذه اآللية يف سنة 
أن التعامل هبا واعتمادها ال يزال ضعيفا على عكس الدول األخرى وابألخص  ، إىل3118 وتنظيمها يف اجلزائر يف سنة

 املتقدمة منها اليت تطورت كثريا يف التعامل هبذه التقنية.
بذلك فإن قيم مسامهة صريفة التأمني يف توزيع منتجات التأمني تعد األضعف مقارنة ابلوكاالت املباشرة ووسطاء 

من اإلنتاج الكلي لشركات التأمني على األضرار، فبلغ بذلك إنتاجها  %1,49ب  3102التأمني، حيث قدرت يف سنة 
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مليون  204و  3103مليون دينار جزائري يف سنة  219مليون دينار جزائري مقارنة ب  291يف هذه السنة ما قيمته 
 .3102دينار جزائري يف سنة 

امهتها يف إنتاج سوق التأمني على األضرار خالل واجلدول املوايل يبني تطور إنتاج صريفة التأمني وكذا نسب مس
 (:3102-3102) الفرتة

 (3102-3102على األضرار خالل الفرتة)التأمني  سوقإنتاج  صريفة التأمني يف(:  مسامهة 17-2جدول رقم )
 دينار جزائريالوحدة:مليون 

 3102 3101 3101 3102 3102 
 031320 008230 002833 003929 012832 إنتاج ش ت على األضرار

 291 219 204 220 389 إنتاج صريفة التأمني
 %1,49 %1,42 %1,42 %1,38 %1,32 املسامهة

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:: المصدر

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

 :هي حسب ما يوضحه الشكل التايل3102يف سنة سبق يتضح أن نسب مسامهة شبكات التوزيع السابقة  مما

 3102نسب مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف إنتاج شركات التأمني على األضرار سنة (:02-2الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على : المصدر:

Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du TrésorDirection Des Assurances, Ministère des Finances, 

les rapports annuels 2017. 

مسامهة الوكاالت املباشرة يف توزيع منتجات التأمني على  كانت  3102أنه يف سنة  من خالل الشكل يتبني
مقسمة بني الوكالء العامون والسماسرة  20، يليها مساسرة التأمني ب 38هي اليت حتتل املرتبة األوىل بنسبة األضرار 

34  2و  0 بعلى التوايل، وأييت يف املرتبة األخرية صريفة التأمني بنسبة رمزية تقدر%. 

68% 

1% 

24% 

7% 
31% 

 السماسرة الوكالء العامون صيرفة التأمين الوكاالت المباشرة
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 العامةتقييم مردودية شبكات التوزيع يف جمموعة من شركات التأمني على األضرار  :ثاينلاملبحث ا

 مناسب شكلب التأمينية منتجاهتا تقدميتسمح هلا ب جيدة توزيع نافذملها اختيار  على يتوقف التأمني شركة جناح إن
مردوديتها من جهة من خالل حتسني م أرابحها يض تكاليفها وتعظيخفمن جهة،  العميل ورغبات حباجات فيي

جمموعة من املديرايت اجلهوية التابعة لشركات  تقييم مردودية شبكات التوزيع يفأخرى.سنحاول من خالل هذا املبحث 
، الصندوق الوطين "SAA"، الشركة الوطنية للتأمني"CAAT"الشركة اجلزائرية للتأمينات :هي ،أتمني على األضرار عمومية

 ."CNMA"حيللتعاون الفال

 "CAAT" اجلزائرية للتأميناتتقييم مردودية شبكة التوزيع يف الشركة املطلب األول:  

شبكات التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية للشركة دراسة وتقييم مردودية خمتلف لهذا اجلزء من البحث  خصص
كل هذا سنعرف ابلشركة األم، مكانتها   قبل التطرق إىللكن واملقارنة بينها،  "CAAT" -سطيف- اتللتأمين اجلزائرية

 يف السوق، اجنازاهتا وشبكة التوزيع اإلمجالية فيها.

 : التعريف ابلشركة واملديرية اجلهوية حمل الدراسةاألولالفرع 

 ،شركة ذات وزن مهم يف سوق التأمني اجلزائري من خالل املراتب اليت حتتلها اتتعد الشركة اجلزائرية للتأمين
 .ؤمن هلمامل واحتياجات تتناسب منتجات وتطوير األخطار إدارة جمال يف ربهتاخب التأمني صناعة تطوير يفهتا اومسامه

 "CAAT" التعريف ابلشركة اجلزائرية للتأمينات أوال:

 يف التفكري الضروري من كان النقل، قطاع يف اجلزائر عرفته الذي السريع للتطور نظرا: حملة اترخيية عن الشركة .0
 اجلزائرية الشركة نشاءإمن خالل 1985  أفريل 30 بتاريخ دسجت ما هذا النقل، عمليات أتمني يف متخصصة إجياد هيئة

 .واالستقالل املايل املعنوية لشخصيةاب تتمتع اقتصادية عمومية مؤسسة يف شكل لتأمينات النقل
 لسياسة اجلزائر  انتهاج وبعد، والربي واجلوي البحري النقل عمليات بتأمني فةمكلشركة ال كانت 1990 سنة قبل

 مؤسسة إىل الشركة حتويل مت، 0991جانفي  10يف  التأمني شركات على املفروض التخصص مبدأ إلغاءو  السوق اقتصاد
 دينار مليار 0,2 ب قدر مال برأس "للتأمينات اجلزائرية الشركة" تسمى وأصبحت أسهم ذات اقتصادية عمومية
 إىل مث 2003  سنة دج مليار 2,2 إىل انتقل إذ عدة مرات رأس ماهلا برفع الشركة قامت ،املالية هتاقدر  لتعزيز.جزائري
 . 3102سنة  دج مليار 03، ليبلغ 3119سنة  00,49، 3113سنة  2,49
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 نشاطها نطاق بتوسيع اجلزائرية للتأمينات الشركة قامت ،الناشطة يف القطاع التأمني شركات بني املنافسة حبكم
يف خطوة أخرى هتدف إىل حتديث الشركة وعصرنة أنظمتها  .التأمني أنواع مجيع النقل عمليات أتمني جانب إىل ليشمل

 فصلال املتضمن 3113 ير فيف 31 يف املؤرخ 14-13 القانون صدوربعد  األساسي هانظام تغيريبقامت هذه األخرية 
 من خالل: وذلك األشخاص وأتمينات األضرار أتميناتبني 

 "،TALA"" حتت االختصار Taamine Life Algérieاألشخاص " يف أتمينات متخصصة اتبعة شركة إنشاء -
 ؛"BEA"وبنك اجلزائر اخلارجي  "FNI" لالستثمار الوطين الصندوق مع ابلشراكة

 .هاأهداف مع يتماشى مبا هتطوير و  تنظيم هيكلها إعادة -
  املتغريات مع أفضل بشكل للتكيف يف التنظيم،تضمن مرونة  ةهيكلي اتصالحإب ركزت الشركة على القيام إذ
 1.خدماهتا جودة وحتسني منتجاهتا نطاق لتوسيع الفرصة اهلما وفر  واخلارجية الداخلية
مسامهة  اجلزائري بنسب التأمني سوقيف  حتتل الشركة اجلزائرية للتأمينات املرتبة الثانية: مكانة الشركة يف السوق .3

  .3102ابتداء من سنة  %02إىل لرتتفع  ،3104، 3102 يف السنتني 03قدرت ب احملقق  اإلنتاجيف إمجايل 
-3102خالل الفرتة تطورا  اجلزائرية للتأميناتالذي حققته الشركة  اإلنتاج عرف :يف الشركة اإلنتاجتطور  .2

 ، كما هو موضح يف الشكل التايل:3102
 (2017-2013خالل الفرتة ) للتأميناتاجلزائرية يف الشركة  اإلنتاج(:تطور 02-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 
 .3102، 3102، 3102، 3102،3102عتماد على التقارير السنوية للشركة للسنوات عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:     

 ألخرى، وأكرب نسبة من سنة  ارتفاعا قد عرف اجلزائرية للتأميناتيف الشركة  اإلنتاجيتضح من خالل الشكل أن 

                                                           
1
 .www.caat.dzباالعتماد على: الموقع الرسمي للشركة الجزائرية للتأمينات:  - 
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  النتائج املسجلةتليها  ،%03,84واليت قدرت ب  3103مقارنة بسنة  3102سنة يف ارتفاع كانت تلك اليت مت تسجيلها 
، %3,82، %4,29أقل قدرت ب  طورلتواصل الشركة سلسلة االرتفاعات لكن بنسب ت، %00,42بنسبة  3104سنة 

 على التوايل. 3102، 3103، 3102يف السنوات  3,33%
إىل  3102فيما يتعلق حبجم التعويضات اليت سددهتا الشركة يف الفرتة من سنة : يف الشركة التعويضاتتطور  .1
 الشكل التايل: كما يوضحهفقد كانت   3102سنة 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

قد عرف ارتفاعا من سنة  اجلزائرية للتأميناتحجم التعويضات اليت سددهتا الشركة نالحظ من خالل الشكل أن 
يرجع  .مليون دينار جزائري 332ب املسددة اخنفاضا قدر التعويضات سجل مبلغ  أين 3102ابستثناء سنة  ،ألخرى

الذي وضع  3134-3104السياسة املنتهجة من طرف الشركة يف إطار خمططها االسرتاتيجي للنمو  ذلك أساسا إىل
 .سياسة االنتقاء كأولوية أساسية لتحسني األداء التقين للشركة

عرب كامل منتشرة شبكة  يف توزيع منتجاهتا على اجلزائرية للتأميناتلشركة ا تعتمد: شبكة التوزيع يف الشركة .1
 : حسب ما يوضحه الشكل املوايلالرتاب الوطين 

 
 
 
 

 

 .2017، 2016، 2015، 2014،2013رير السنوية للشركة للسنوات عتماد على التقاعداد الطالبة باإلإمن  :المصدر

 (2017-2013(: تطور حجم التعويضات يف الشركة اجلزائرية للتأمينات خالل الفرتة )18-3رقم )الشكل 
 الوحدة: مليون دينار جزائري
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 الشركة اجلزائرية للتأمينات(:شبكة التوزيع يف 01-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 .www.caat.dzعتماد على :الموقع الرسمي للشركة: من إعداد الطالبة باإل المصدر:

 -سطيف-ملديرية اجلهوية التعريف اب :اثنيا
برج  ،سطيف قسنطينة، :غري املباشرة اليت تقع يف الوالايتو كانت مجيع الوكاالت املباشرة  3103قبل سنة 

اتبعة للمديرية وكيل عام(  02وكالة مباشرة و 03نقطة بيع ) 22 ، ابلتحديدجيجل، ابتنة، ميلة ،جباية ،املسيلة ،بوعريريج
انشاء مديرية جهوية بوالية  3103يف سنة مت  األخريةونظرا للضغط الكبري الذي كان على هذه  ،اجلهوية بقسنطينة

 سطيف، برج بوعريريج، املسيلة وجباية. األربع التالية: سطيف تضم الوالايت
 املعطيات عن مجع فقد مت ،3102إىل غاية سنة  3102هي من سنة عليها ومبا أن الفرتة اليت مت تطبيق الدراسة 

 يف مجيع الشركات. الدراسةفرتة  لتوحيد ،من املديرية اجلهوية بقسنطينة 3103 اليت تسبق سنةالسنوات 

 -سطيف- شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية الثاين:الفرع 

مكوان من  3102يف سنة  -سطيف- اجلزائرية للتأميناتلمديرية اجلهوية للشركة لكان هيكل شبكة التوزيع التابعة 
 :الشكل التايل هو موضح يفكما وكالء عامون،   2وكاالت مباشرة وشبكة غري مباشرة تضم  3شبكة مباشرة تضم 

 
 

 الشركة اجلزائرية للتأمينات 

 مديرايت جهوية 9

مديرية 
 اجلنوب

مديرايت  2 مديرية عنابة
 يف الغرب

مديرية 
 قسنطينة

مديرايت  3
 يف العاصمة

مديرية 
 سطيف

وكاالت مباشرة 6  

وكالء عامون 7  

مباشرة لةوكا 24  

عام ليوك 13  

مباشرة لةوكا 11  

وكالء عامون 5  

مباشرة لةوكا 11  

وكالء عامون 10  

مباشرة ةوكال 11  

وكالء عامون 2  

مباشرة لةوكا 36  

عام ليوك 27  
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 -سطيف– اجلزائرية للتأمينات(:شبكة التوزيع يف املديرية اجلهوية للشركة 31-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .-سطيف-عتماد على الوثائق الداخلية للمديرية الجهويةإلبا طالبة ال من إعداد :المصدر

هو كما  كانف ،الوكاالت من حيث عدد 3102-3102أما عن تطور شبكة التوزيع يف هذه املديرية خالل الفرتة 
 :التايل موضح يف اجلدول

 (3102-3102)خالل الفرتة  -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهويةا يف(: تطور شبكة التوزيع 18-2اجلدول رقم )
 السنوات               

 التوزيعشبكة 
3102 3101 3101 3102 3102 

 3 3 3 3 3 الشبكة املباشرة 
 2 3 3 3 3 غري املباشرةشبكة ال

 .-سطيف-عتماد على الوثائق الداخلية للمديرية الجهويةباإل طالبةمن إعداد الالمصدر: 

اتسمت ابلثبات يف عدد  -سطيف- أن شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهويةنالحظ من خالل اجلدول 
 3102ابستثناء سنة  وكالء عامون 3وكاالت مباشرة و 3، وقد بلغ عددها غري املباشرةأو منها لوكاالت سواء املباشرة ا

من ن يف شبكة التوزيع هبذه املديرية من التواز  انوعأيضا ، كما نالحظ أين ارتفع عدد الوكالء العامون بوكيل واحد فقط
  .حيث العدد

حلد ، لكن اخلارجيبنك اجلزائر لتوزيع منتجاهتا عرب  ا سبق وذكران للشركة اتفاقيةكم  ،صريفة التأمنيفيما خيص 
ابلرغم من أن  ،-سطيف-لمديرية اجلهوية الشبكة التوزيعية لعلى مستوى  ال يوجد أي مكتب صريفة أتمني اآلن

 .3118ماي  00يف  ابلتحديد ،ةسن 00منذ االتفاقية مت توقيعها 

 ال تبذل جمهودا تسويقيا للتوسع بل تركز فهي  تعتمد أسلوب التوزيع االنتقائي ملنتجاهتا، مما سبق يتضح أن الشركة
 أمينية الصارمة يف منح الشركة من بني الشركات التتعترب  إذ، التوزيعية ودية دون التنمية والتوسع يف شبكتهاعلى حتقيق مرد

 .جدد لوكالءاعتمادات 
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 -سطيف-التوزيع يف املديرية اجلهوية اتشبكتقييم مردودية : الفرع الثالث

بتحديد وتقييم املردودية  يف حد ذاهتا جزء من شبكة التوزيع الكلية للشركة، قمنا يف البدايةاملديرية اجلهوية  ابعتبار
)املباشرة وغري املباشرة(، وذلك هبدف الوصول إىل  التوزيعية تطرق إىل مردودية كل شبكة من شبكاهتاقبل ال ،هلاالكلية 
 احلكم على كل منها ومدى مسامهتها يف حتقيق نتائج للشركة ككل.خالهلا كن من مينتائج 

 -سطيف-اجلهوية لمديريةة لمجالياإلردودية املتقييم : أوال
 عرب النقاط التالية: اجلهوية ملديريةمر تقييم مردودية ا

 3102سنة من املمتدة خالل الفرتة : -سطيف -اجلزائرية للتأميناتشركة لل يف املديرية اجلهوية اإلنتاجتطور  .0

مليون دينار  2312مقدر ب  إنتاج إمجايل -سطيف-اجلزائرية للتأمينات شركةلل املديرية اجلهوية سجلت ،3102سنة إىل 
 التايل:ك جزائري موزع

                               (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتيف املديرية اجلهوية  اإلنتاج(: تطور 19-2اجلدول رقم)
 الوحدة: مليون دينار جزائري

 3102 3101 3101 3102 3102 
 

 اإلنتاج
 التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة نسبة التغري القيمة القيمة
0103 0122 

 
0,22% 0124 

 
2,82% 0122 -0,94% 0132 -3,42% 

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل ة الطالبمن إعداد  المصدر:

من ، وذلك 3102إىل غاية  3102يف السنوات من ارتفاعا  عرفقد  اإلنتاجحجم أن أعاله يتضح لنا من اجلدول 
 3102و  3103 أما يف السنوات، %2,20بلغت ة إمجالي، أي بنسبة تغري مليون دينار جزائري 0124إىل  0103قيمة 

وذلك بنسب قدرت  مليون دينار جزائري 0132مث إىل  مليون دينار جزائري 0122اخنفض إىل حيث  تراجعافقد عرف 
 على التوايل. %3,42 و %0,94 ـب

 على السيارات  فرعي التأمني إنتاجيف  إىل االخنفاضبشكل أساسي هذا االخنفاض املسجل يف هاتني السنتني يعود 
يف املديرية حسب فروع التأمني خالل  اإلنتاجحجم الذي يبني تطور  املوايلحسب ما يوضحه اجلدول  وأتمينات النقل

 (:3102-3102)الفرتة 
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 -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتيف املديرية اجلهوية حسب املنتجات  اإلنتاج(: تطور 20-2اجلدول رقم )    
 مليون دينار جزائري الوحدة:                      ( 3102-3102)الفرتة خالل                                           

 السنوات                    
 فرع التأمني

3102 3101 3101 3102 3102 

 284 293 328 339 304 أتمني السيارات
 013 023 80 22 32 األخطار اهلندسية

األخطار الصناعية والكوارث 
 الطبيعية

330 300 321 341 330 

 29 88 014 030 002 أخطار النقل
 1 1 1 1 1 أتمني القرض

 1 1 1 1 1 األخطار الزراعية
 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل لطالبة امن إعداد  :المصدر

 ما يلي:من خالل معطيات اجلدول ميكن استخالص 
 لسببني:، يرجع ذلك أساسا 3103عرف حجم اإلنتاج يف فرع أتمني السيارات اخنفاضا ابتداء من سنة  -
  السياسة التجارية املنتهجة من طرف املديرية اليت تقضي الرتكيز على أتمينات األخطار الصناعية واألخطار اهلندسية

 ألخربة مببالغ أقساط معتربة ومعدالت كارثية منخفضة نسبيا؛وذلك لتميز هاته ا
 سحب االعتماد من وكيل عام وحتويل تسيري ملفاتة إىل وكيل آخر؛ 

على أتمينات األخطار الصناعية واألخطار  اليت تقضي الرتكيز املنتهجة من طرف املديريةتجارية السياسة الإىل  -
 منخفضة نسبيا؛اهلندسية وذلك لتميز هاته األخربة مببالغ أقساط معتربة ومعدالت كارثية 

، حيث سجل مبلغ 3102النقل على مستوى املديرية ابتداء من سنة أتمينات اخنفاض حجم اإلنتاج يف فرع  -
، يرجع ذلك إىل 3104مليون دينار جزائري يف سنة  030مقابل مبلغ  3102مليون دينار جزائري يف سنة  29

الوضعية االقتصادية الصعبة اليت متر هبا البالد واليت حتمت على الدولة وضع قيود على عمليات االسترياد ما أدى إىل 
   اخنفاض نشاط النقل عموما ونشاط النقل البحري خصوصا.

حجم التعويضات عرف : -سطيف–لتسديد يف املديرية اجلهوية الكوارث قيد ا تطور التعويضات وخمصص .3
ما هو موضح يف ك تطوار( 3102-3102)يف الفرتة ابملديرية اجلهوية الكوارث قيد التسديد  خمصصوحجم  املسددة

 :اجلدول التايل
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 خالل  -سطيف-اجلزائرية للتأميناتللشركة يف املديرية اجلهوية والكوارث قيد التسديد (: تطور التعويضات 21-2اجلدول رقم)
 الوحدة: مليون دينار جزائري                             (3102-3102الفرتة )                                                       

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات        
 التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة القيمة

 211 %4,32- 232 293 التعويضات
 

32,49% 349 -2,38% 230 -02,23% 

الكوارث قيد 
 التسديد

39 32 / 1 / 1 / 011 / 

 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية للالتقارير عتماد على باإل الطالبةمن إعداد  المصدر:

  3104ففي سنة  ،عرفت تذبذاب قدعلى مستوى املديرية  لتعويضات املسددةأن قيم ا من خالل اجلدولنالحظ 
مليون  211 إىلبذلك تصل و  3102 يف سنة %32,49 لتعود وترتفع بنسبة %4,32 اخنفضت قيمة التعويضات بنسبة

 على التوايل. %02,23و %2,38بنسب  3102 و 3103 يف السنتنيمن جديد  اخنفضتمث ، جزائريدينار 
قيمة حققة من جهة و توارث املحبجم الك ةمرتبطيف حجم التعويضات املسددة هذه االرتفاعات واالخنفاضات 

 3104، فمثال يف سنة كما سبق وذكران  ه املتغرياتك عالقة بني هذتسديد من جهة أخرى، مبعىن أن هناالكوارث قيد ال
مليون دينار جزائري وابرتفاعه اخنفض حجم التعويضات املسددة  32إىل  39ارتفع خمصص الكوارث قيد التسديد من 

مليون  232 ـبل سددت جزءا منها قدر بيف هذه السنة أي أن املديرية مل تسدد مجيع الكوارث املصرح هبا  ،يف هذه السنة
ديون على حساب املديرية لصاحل املؤمن هلم، أما كيف حساب خمصص الكوارث قيد التسديد  دينار جزائري وتركت الباقي 

قيام املديرية بعملية  بسبب فقد كانت قيمة خمصص الكوارث قيد التسديد مساوية للصفر 3103و 3102يف سنيت 
اليت عاودت  ،ارتفاع قيمة التعويضات أدى إىلما  مجيع حقوق املؤمن هلم وسددتاألخرى تصفية مع شركات التأمني 

     ابرتفاع حجم الكوارث قيد التسديد. 3102يف سنة  االخنفاض
، (3102-3102)يف املديرية اجلهوية خالل الفرتة  اإلنتاجابملقارنة مع حجم املسددة حجم التعويضات  تطورأما 

  فكان حسب ما يوضحه الشكل التايل:
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يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات  اإلنتاج(:تطور حجم التعويضات املسددة مقارنة بتطور 30-2الشكل رقم)  
 ئري    االوحدة: مليون دينار جز          (3102-3102) خالل الفرتة -سطيف–                                   

 
 (33-2و ) (31-2رقم) ينعتماد على معطيات الجدولباإل  إعداد الطالبة : منالمصدر

يف املديرية قد تطورا حبركة متزامنة، فبالرغم من أن حجم  والتعويضات املسددةاحملقق نالحظ من الشكل أن اإلنتاج 
ابخنفاض حجم اإلنتاج يف سنيت  تراجعأكرب بكثري من حجم التعويضات املسددة، إال أن حجم التعويضات كان اإلنتاج  
 .3102و  3103
تعتمد املديرية : شبكات التوزيعخمتلف حسب  -سطيف-والتعويضات يف املديرية اجلهوية  اإلنتاجتطور  .2

اجلهوية يف الشركة اجلزائرية للتأمينات يف توزيع منتجاهتا على شبكتني ختتلف كل واحدة منهما عن األخرى من حيث 
عدد الوكاالت وكذا مسامهتها يف النشاط، حيث ميكن عرض حصيلة هذا النشاط التقين لكل منهما من خالل اجلدول 

 التايل:
 التوزيع  اتشبكخمتلف حسب  -سطيف- يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات والتعويضات اإلنتاج حجم(:22-2رقم )اجلدول 

 الوحدة: مليون دينار جزائري                                 3102-3102خالل الفرتة                                                           
 3102 3101 3101 3102 3102 

 التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج

 الوكاالت 
 املباشرة

 422 910 496 872 476 857 416 818 447 773 القيمة
نسبة 

 75,22% 88,60% 76,42% 82,81% 68% 79,82% 73,32% 79,19% 75,50% 76,08% املسامهة
الشبكة 

الغري 
 مباشرة

 029 002 022 080 334 303 020 302 042 342 القيمة
نسبة 

 24,78% 11,39% 23,57% 17,19% 32% 20,13% 26,63% 20,81% 24,49% 23,93% املسامهة
 230 0132 349 0122 211 0122 232 0122 293 0103 اجملموع

 على الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية.عتماد باإل لطالبةامن إعداد المصدر: 
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ملديرية، وهذا مببالغ اباحملقق  اإلنتاجمسامهة يف  هي األكثريتضح من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع املباشرة 
 السبعةأين جتاوزت  3102، ابستثناء سنة أضعاف أبربعةأقساط مصدرة تتعدى تلك اليت تصدرها الشبكة غري املباشرة 

 اإلنتاجعلى حجم أيضا هذا ما أثر  ،أضعاف بسبب غلق وكيل عام وحتويل عملية تسيري ملفاته إىل وكيل عام آخر
  .3102و 3103سنيت يف  إلنتاجاباخنفاضا حيث سبق والحظنا يف املديرية  مجايلاإل

وهذا أمر منطقي نتيجة االختالف  ،فيها يتعلق حبجم التعويضات املسددة فإن للشبكة املباشرة النسبة األكربفيما 
على تعتمد اجلزائرية للتأمني أيضا يدل أن الشركة  كل هذا .يف كل منهما وعقود التأمني املربمة اإلنتاجالكبري يف حجم 

من هيكل مسامهة كل شبكة  والشكل التايل يوضح ،أكثر من اعتمادها على التوزيع غري املباشرنتجاهتا ملالتوزيع املباشر 
  :املسددة والتعويضاتاحملقق  اإلنتاجيف كات الشب

  ابملديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات والتعويضات اإلنتاجيف مسامهة شبكات التوزيع  (:33-2الشكل رقم)
 3102يف سنة  –سطيف -

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.باإل طالبةمن إعداد ال المصدر:

حتتل شبكة التوزيع املباشرة  -سطيف-اجلزائرية للتأميناتيف املديرية اجلهوية التابعة للشركة  هأنمن الشكل  نالحظ
 تهاسبة مسامهكانت نمثال   3102احملقق وكذا حجم التعويضات املسددة، ففي سنة  اإلنتاجحجم من حيث  املرتبة األوىل

من  %00فكانت  باشرةاملالشبكة غري مسامهة نسبة أما  ،تعويضاتالقيمة من  %22و احملقق  اإلنتاج إمجايلمن  89%
 .التعويضات إمجايلمن  %32و اإلنتاج إمجايل
  قمنا عطيات احملصلةانطالقا من امل: -سطيف-النتيجة الصافية للمديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات .1

89% 

11% 

 اإلنتاج

 
75% 

 
25% 

 التعويضات
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من أجل تقييمها  3102إىل  3102من فرتة الحبساب النتيجة الصافية ابملديرية اجلهوية وذلك خالل يف اجلدول املوايل 
 :يف الفصل الثاين وذكرانها سبق اليت نفسها العالقة خالل من وذلك، املردوديةنسب العتماد عليها يف حساب وا

 
 

 

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–اجلزائرية للتأمينات  شركةللمديرية اجلهوية لل(: النتيجة الصافية 23-2دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دينار جزائري     

 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات                        
 0132 0122 0122 0122 0103   )األقساط املصدرة( اإلنتاج

 230 349 211 232 293   التعويضات املسددة
 011 1 1 32 39 الكوارث قيد التسديد

 31 43 2 4 2 مصاريف إدارية
 014 003 23 23 20 أجور العمال

 15 24 28 30 24 العموالت املدفوعة
 332 333 338 392 382 النتيجة الصافية للمديرية

 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرمعطيات على  عتمادباإللطالبة من إعداد ا المصدر:

نتيجتها الصافية اخلالية من مجيع ف، املديرية قد حققت نتائج اجيابية يتضح أناجلدول  معطياتمن خالل 
قيم النتيجة الصافية  تطوروالشكل املوايل يوضح ، يف مجيع السنوات حمل الدراسة التعويضات واملصاريف كانت موجبة

 :وخمتلف العناصر املؤثرة فيها (3102-3102)ابملديرية خالل الفرتة 
خالل  -سطيف– اجلزائرية للتأميناتابملديرية اجلهوية للشركة وخمتلف العناصر املؤثرة فيها (: تطور قيم النتيجة الصافية 32-2الشكل رقم )  

 الوحدة: مليون دينار جزائري                       (3102-3102الفرتة )                                                     

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر
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عرفت أهنا  إال ،موجبة يف مجيع السنوات حمل الدراسة ابلرغم من أن القيم كانتمن خالل الشكل نالحظ أنه 
 3102مليون دينار جزائري يف السنتني  392و  382 سجلت مبالغا قدرت ب، فبعدما 3102ابتداء من سنة اخنفاضا 

مليون دينار جزائري يعود إىل  32هذا الرتاجع بقيمة  ،3102يف سنة مليون دينار جزائري  338 إىل اخنفضت 3104و 
أجور العمال مصاريف التسيري )ألن ابقي املتغريات ك ،ارتفاع حجم التعويضات املسددة من طرف املديرية يف هذه السنة

مليون دينار جزائري،  3بقيت اثبتة نوعا ما والعموالت املدفوعة للوسطاء عرفت اخنفاضا بقيمة  اإلدارية(صاريف املو 
مر سليب بل ابلعكس ألن ابأل ليسهذا االخنفاض  إال أن ،لتعويضاتبذلك فاملتغري املؤثر يف هذه السنة هو حجم ا

 ية يف هذه السنة قد سددت مجيع ديوهنا اجتاه املؤمن هلم.املدير 
مليون دينار  333 ـقدرت بمليون دينار جزائري حيث  43 ـسجلت النتيجة الصافية اخنفاضا ب ،3103يف سنة 

مليون دينار جزائري إال أن هذا االخنفاض يف النتيجة التقنية  31 ـاحملقق يف هذا العام ب اإلنتاج، فبالرغم من تراجع جزائري
هذه السنة مت حتويل املديرية اجلهوية إىل والية  ففي ،وأجور العمال بشكل كبري اإلداريةصاريف امليعود إىل ارتفاع كل من 

تعيني العديد كما مت  ،)مكاتب، أجهزة احلواسيب،......( هذه املديرية اجلديدة جتهيزسطيف وابلتايل كان من الالزم 
خنفاض امللحوظ يف مصاريف االعاودت النتيجة االرتفاع وذلك بعد  3102وما يؤكد ذلك أنه يف سنة  ،وظفنيمن امل
  .التسيري
بعد حتديد النتيجة الصافية : -سطيف–ملديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات يف ا املردوديةنسب  .1

 ملديرية اجلهوية:اردودية ليت من خالهلا ميكن احلكم على محبساب جمموعة من النسب اسنقوم للمديرية اجلهوية 
 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–ملديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات يف ا نسب املردودية(: 24-2جدول رقم )

 السنوات                           
 النسب     

3102 3101 3101 3102 3102 

 %22 %21 %25 %28 % 28 املردودية التجارية
 %163 %122 %255 %278 %259 مردودية التسيري

 %218 %198 %372 %410 %401 مردودية العنصر البشري
 %28 %27 %33 %40 %39 مردودية التكاليف االمجالية

 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية لل معطيات التقاريرباالعتماد على  طالبةمن إعداد ال المصدر:

فرتة من سنة ال موازية حلركة النتيجة الصافية خاللعرفت حركة تغري قد أن مجيع النسب يتضح  من خالل اجلدول
سة والعكس وهذا يعود إىل األسباب فكلما ارتفعت النتيجة الصافية ارتفعت النسب حمل الدرا ، 3102إىل سنة  3102

  والشكل املوايل يوضح ذلك: اليت سبق ذكرها يف العنصر السابق،
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 -سطيف– اتللتأمين اجلزائريةخمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية للشركة  تطور(: 31-2الشكل رقم )
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 معطيات الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر

أنه ابلرغم من هذه احلركة بني ارتفاع واخنفاض فإن مجيع النسب هي نسب موجبة وهذا مبدئيا أيضا لكن املالحظ 
 :ى فيمكن عرضها يف النقاط التاليةكل نتيجة على حد  قراءاتأما عن  ،اجيديعترب مؤشرا 

أي أن ،%38و  %30نسب ترتاوح ما بني الكانت   :(النتيجة الصافية /األقساط املصدرة) املردودية التجارية .0
 .3102-3102خالل الفرتة  دينار كربح 38و 30ما بني  حققت ه كخطرتملدينار حت 011 املديرية مقابل كل

يف هذه النسبة تراوحت القيم  :(+أجور العمال+العموالتإداريةمصاريف النتيجة الصافية/) مردودية التسيري .3
وأجور العمال  اإلداريةصاريف املمن  وذلك بسبب ارتفاع كل 3103يف سنة مت تسجيلها كأدىن قيمة  %033ما بني 

 لتسيري املديرية ه املديرية كمصاريفتدفعدينار  011 كأعلى قيمة، أي أن كل %329و، لألسباب اليت سبق ذكرها
مثال بعد اعتدال  3102ففي سنة  ،دينار 329 و 033يرتاوح ما بني ا عليها مب هذه الفرتة عادخالل )اثبتة ومتغرية( 

مت دفعه دينار  011كل   عندينار  032عائدا يقدر ب حققت املديرية  ،وعودة املصاريف إىل طبيعتهااألوضاع ابملديرية 
 .كمصاريف

مقابل   ،مثال 3102حقق العمال للمديرية يف سنة  :(النتيجة الصافية/أجور العمال) مردودية العنصر البشري .2
 .، وهذا يدل على أن مردودية العمال جيدةدينار 308 عائدا قدر بدينار كأجر  011كل 

كانت القيم يف هذه النسبة ترتاوح ما بني  :(ةمجاليالتكاليف اإلالنتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) .1
ة ابعتبارها قناة إمجاليكتكلفة   حتملتهدينار  011 ، ففي آخر سنة من الدراسة حققت املديرية من كل%41و 32%

    . كعائد دينار 38توزيعية اتبعة للشركة األم ما قيمته 
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 -سطيف-التابعة للمديرية اجلهوية مردودية شبكة التوزيع املباشرة اثنيا:
املقارنة بينها و  تقييمها سنحاول من خالل هذا العنصر حتديد مردودية هذه الشبكة لكي نتمكن يف األخري من

 باشرة.املوبني الشبكة غري 
  التابعة للمديرية اجلهوية: يف شبكة التوزيع املباشرة التعويضات والكوارث قيد التسديد، اإلنتاجتطور  .0

اخلاصة بشبكة التوزيع ، (3102-3102) والتعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة اإلنتاجكانت قيم 
 يف اجلدول التايل: ضحمو املباشرة، كما هو 

 -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتلمديرية اجلهوية شبكة التوزيع املباشرة  التابعة ل مؤشراتتطور (:25-2دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102)خالل الفرتة                                                               

 السنوات       
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

%4,22 857 %2,83 818 773 اإلنتاج  872 0,22% 910 4,22%  
 %04,93- 433 %4,31 493 %04,43 423 %3,94-   403 442 التعويضات

الكوارث قيد 
 التسديد

31 42 / 1 / 1 / 31 / 

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرباالعتماد على  الطالبةمن إعداد  المصدر:

 من خالل اجلدول نالحظ:
 222كانت قيمته   فبعدما، من سنة ألخرىيف قيمه شبكة التوزيع املباشرة ارتفاعا حققت ، إلنتاجفيما يتعلق اب -

 تغري قيمةبذلك  حمققا 3102يف سنة  مليون دينار جزائري 901 ارتفع ليبلغ 3103يف سنة مليون دينار جزائري 
  ؛ اإلنتاجمن انحية  حتقق نتائج اجيابيةالشبكة هذه فخالل مخس سنوات، وابلتايل تقريبا  %08 ـب قدرت

 على التوايل، %04,93 و %3,94 ـاخنفضت ب 3102و 3104تذبذاب يف قيمها ففي سنيت  لتعويضاتسجلت ا -

عدد ب ميكن تفسري هذا التذبذب، %4,31و %04,43 ـبقدر ارتفاعا  عرفتفقد  3103و 3102 سنيتأما يف 
سنيت  حيث قامت املديرية يفمنها ككوارث قيد التسديد، وحجم الكوارث املسددة وما بقي الكوارث املصرح هبا 

خمصص الكوارث قيد التسديد  والعالقة مما أدى إىل ترصيداملتحققة  الكوارث لفاتممجيع  بتسوية 3103و  3102
 ارتفاع التعويضات.و 

صحيح أنه كلما كان حجم الكوارث  .أمر سليبهو حجم التعويضات يف رتفاع اال هذا هنا أبن القولال ميكن 
ألنه نتيجة ظروف  فقط إدارته بل تتماملتحققة أقل كان ذلك أفضل للشركة لكن هذا املتغري ال ميكن التحكم فيه 

ابلتايل من حق اطر مقابل أقساط من املؤمن هلم، مبدأ التأمني يقوم على حتمل شركات التأمني للمخخارجية، وأصال 
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لتعويضات الالزمة وأبسرع وقت ممكن ما يعطي انطباعا جيدا عن الشركة أخطارهم احلصول على ا املؤمن هلم املتحققة
  .  هلا وحيقق وفاء الزابئن

نتيجة صافية شبكة التوزيع املباشرة  سجلت التابعة للمديرية اجلهوية: لنتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرةا .3
 يف اجلدول التايل: عرضهامت  3102 إىل سنة 3102 من سنةالفرتة يف 

 للشركة اجلزائرية للتأميناتملديرية اجلهوية الشبكة التوزيع املباشرة يف  (: النتيجة الصافية26-2جدول رقم )               
 الوحدة: مليون دينار جزائري               (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–                                     
 3102 3101 3101 3102 3102 

 901 823 842 808 222 اإلنتاج
 433 493 423 403 442 التعويضات املسددة

 60 0 0 45 20 الكوارث قيد التسديد
 6 2 2 4 2 مصاريف إدارية

 72 39 23 23 20 أجور العمال
 350 302 294 281 230 النتيجة الصافية للشبكة

 باالعتماد على التقارير الداخلية للمديرية الجهوية. الطالبةمن اعداد  المصدر:

سجلت منحىن ، كما أهنا املباشرة خالل الفرتة حمل الدراسة موجبة الشبكةكانت النتيجة الصافية اليت حققتها 
إىل أساسا هذا االرتفاع يرجع  ،خالل فرتة الدراسة مليون دينار جزائري 221إىل  321حيث ارتفعت من  تصاعداي،

 اثبتة نسبيا. (لعمالدارية وأجور ااإلصاريف )املمع بقاء مصاريف التسيري  من سنة ألخرىاحملقق  اإلنتاجرتفاع حجم ا
حتويل بعض العمال من  يرجع أساسا إىل 3103يف سنة أجور العمال يف الشبكة املباشرة  اخنفاض مالحظة:

 الوكاالت املباشرة إىل املديرية اجلهوية.
اجلزائرية  يف املديرية اجلهوية للشركة يوضح تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيهاالشكل املوايل 

 :(3102-3102) خالل الفرتة -سطيف-للتأمينات
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 النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركةقيم (: تطور 31-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري        (3102-3102خالل الفرتة) -سطيف-اجلزائرية للتأمينات                                           

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

يوضح خمتلف نسب اجلدول املوايل : -سطيف-يف املديرية اجلهوية لشبكة التوزيع املباشرةنسب املردودية  .2
 :(3102-3102)املباشرة خالل الفرتة تعلقة ابلشبكة املاملردودية 

 خالل  ركة اجلزائرية للتأميناتللششبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية نسب مردودية :(27-2دول رقم )اجل
 (3102-3102الفرتة )

                                                   السنوات                    
 النسب        

3102 3101 3101 3102 3102 

 %28 %22 %22 %24 %21 املردودية التجارية
 449% 418% 283% 221% 212% مردودية التسيري

 486% 438% 408% 390% 324% مردودية العنصر البشري
 32% 22% 53% 52% 42% التكاليف اإلمجالية مردودية 

 باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. طالبةالمن إعداد  :المصدر      

األمر الذي ، مردودية شبكة التوزيع املباشرة قد سجلت نتائج موجبةنالحظ من خالل النظرة األوىل للجدول أن 
 يف الشبكة: والشكل التايل يبني تطور خمتلف نسب املردودية، يدل على فعالية الشبكة املعتمدة
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 -سطيف– اتللتأمين زائريةيف املديرية اجلهوية للشركة اجلشبكة التوزيع املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 32-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

نسبا موجبة وفق منحىن تصاعدي، األمر الذي  سجلتشبكة التوزيع املباشرة قد  يتضح من خالل الشكل أن
 :فيمكن عرضها كالتايل ى، أما عن نتيجة كل نسبة على حديعترب مؤشرا اجيابيا 

متزايدة  حققت الشبكة نسب مردودية جتارية :)النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.2
إىل سياسة الشركة التجارية من جهة االرتفاع يرجع هذا ، 3102 يف سنة %28 إىل 3102 سنة يف %21ارتفعت من 

 مبلغقابله كخطر   ملديريةدينار حتملته ا 011واسرتاتيجيتها فيما خيص تسيري ملفات الكوارث من جهة أخرى، إذ أن كل 
 عائد.دينار ك 28إىل  21من 

  مسجلأي أن عوائد كل دينار : (+أجور العمال /مصاريف إداريةالنتيجة الصافية مردودية التسيري ) 3.2
هذا االرتفاع يف القيم يعود ، 3102-3102خالل الفرتة  دينار 449و  212ما بني  تراوحتكمصاريف لتسيري الشبكة 

حتكم الشبكة املباشرة  القيم املسجلة، كما يالحظ أيضا من خالل اإلنتاجف التسيري اثبتا نسبيا مع ارتفاع إىل بقاء مصاري
   .يف مصاريفها التسيرييةجيدا 

جيدة، حيث أن كل نتائج هذه النسبة كانت  :(النتيجة الصافية/أجور العمالمردودية العنصر البشري ) 2.2
 .دينار 483و  234ما بني عائد الفرتة هذه خالل  قابلهدينار مت دفعه كأجر  011

من  اارتفاع سجلتهذه النسبة أيضا  :(ةمجاليالنتيجة الصافية/التكاليف اإلمردودية التكاليف اإلمجالية ) 1.2
دينار   32و  43دينار أخرجته من خزينتها قيما ترتاوح بني  011، حيث أن هذه الشبكة حققت مقابل كل سنة ألخرى
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 -سطيف-باشرة التابعة للمديرية اجلهويةغري امل التوزيع شبكة: مردودية اثلثا
وكالء عامون،   3 من مكونةوكالء عامون وقد كانت قبل ذلك  2من  3102يف سنة شبكة التوزيع املباشرة  تتكون

 ملفاته إىل وكيل آخر.مجيع  تسيريوكيل عام وحتويل  سحب اإلعتماد منمت  3103كما أنه يف أواخر سنة 
: ملديرية اجلهويةاباملباشرة الغري ، التعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع اإلنتاجتطور  .0

 اخلاصة بشبكة التوزيع(، 3102-3102)التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة ، اإلنتاجكانت قيم 
 املباشرة، كما هو موضح يف اجلدول التايل: غري

   -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتلمديرية اجلهوية املباشرة التابعة ل غري مؤشرات شبكة التوزيعتطور  (:28-2دول رقم )اجل     
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                (3102-3102خالل الفرتة )                                                        

 السنوات  
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة التغرينسبة  القيمة القيمة

 %22,23- 002 %03,31- 080 %1,43 303 %00,23- 302 342 اإلنتاج
 %9,02- 029 %20,21 - 022 %48,24 334 %4,04 020 042 التعويضات

الكوارث قيد 
 التسديد

9 20 / 0 / 0 / 40 / 

 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرباالعتماد على  طالبة المن إعداد  المصدر:

 :ما يلي  من خالل اجلدول نالحظ

وبنسب  هقيمتراجعت  حيث ،ىمن سنة ألخر ة نتائج سالبشبكة الفقد حققت  اإلنتاججم فيما يتعلق حب -
 يلهاسجمت تتلك اليت كانت  اخنفاضأكرب نسبة أما  ،3103سنة  %03,31و  3104سنة  %00,23 ـمرتفعة قدرت ب

على مستوى فرع أتمني املسجل االخنفاض كان نتيجة   اإلنتاج حجمهذا الرتاجع يف  .%22,23 ـب 3102يف سنة 
 اإلنتاجيرتاجع هبذا الفرع  اإلنتاجوبرتاجع شبكة ال يف هذه اإلنتاجهيكل  من %82يشكل ما نسبته  فهذا الفرع،السيارات

بشكل   3102يف سنة  اإلنتاجعلى حجم أيضا أحد الوكالء العامون أثر  اإلعتماد منسحب لشبكة، كما أن ل مجايلاإل
  كبري؛

مليون  334إىل  042ارتفاعا يف قيمها من  3102-3102خالل الفرتة من ابلنسبة للتعويضات، فقد عرفت  -
وذلك بسبب  %48,24 ـكبرية قدرت بنسبة  ب 3104 عن سنةأين ارتفعت  3102ابألخص يف سنة ، دينار جزائري

    . اخنفاض خمصص الكوارث قيد التسديد نتيجة تسديد الشبكة لكل الكوارث املصرح هبا يف هذه السنة
 بنسبة مليون دينار جزائري 022إىل  334اخنفاضا ملحوظا من عرفت قيمة التعويضات  3103أما يف سنة  

وعدد  اإلنتاجإال أن االخنفاض يف حجم  ،كوارثهاوذلك ابلرغم من تسديد الشبكة يف هذه السنة أيضا جلميع   20,21%
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لعقود املكتتبة من طرف اأدى إىل اخنفاض حجم التعويضات ابألخص أن غالبية يف هذه السنة عقود التأمني املربمة 
ولكن يف  اإلنتاجوكما هو معلوم أن هذا الفرع يتميز حبجم كبري من  ،يف فرع التأمني على السيارات هي الشبكة وكاالت

 ؛3102ه مرتبط بعدد العقود املربمة، وهو نفس احلال ابلنسبة لسنة نفس الوقت حجم التعويضات في
كان أكرب من حجم  3102و  3102يف سنيت حجم التعويضات املسددة  كما نالحظ من خالل اجلدول أن

الذي يشكل التأمني على السيارات فيه أكرب يف هذه الشبكة و  اإلنتاجإىل طبيعة هيكل  ذلك أساسااحملقق، يعود  اإلنتاج
مقابل  املسؤولية اليت تكون فيها قيمة األقساط منخفضة )تتبع سلما حمددا قانونيا( ةوابألخص ضمان( %82)تفوق نسبة 

 مبالغ تعويضات كبرية جدا.
كانت النتيجة الصافية لشبكة : -سطيف-يف املديرية اجلهوية النتيجة الصافية لشبكة التوزيع غري املباشرة .3
 كما هو وضح يف اجلدول التايل:  (3102-3102)املباشرة يف الفرتة غري التوزيع 

 للشركة اجلزائرية للتأميناتملديرية اجلهوية ايف لشبكة التوزيع غري املباشرة  (: النتيجة الصافية29-2دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دينار جزائري                 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–                                             

 3102 3101 3101 3102 3102 

 002 080 303 302 342 اإلنتاج
 029 022 334 020 042 التعويضات املسددة

 40 0 0 20 9 الكوارث قيد التسديد
 15 24 28 30    24  العموالت املدفوعة

 77- 4 36- 14 23 للشبكةالنتيجة الصافية 
 .-سطيف– على التقارير الداخلية للمديرية الجهوية باالعتماد الطالبةعداد إمن  المصدر:         

، قد سجلت -سطيف–التابعة للمديرية اجلهوية  غري املباشرةتوزيع الشبكة من اجلدول أن النتيجة الصافية ل يتضح
مليون دينار  22و 23حققت خسائر بقيمة  3102و  3102، ففي سنيت قيما متدنية وحىت سالبة يف بعض السنوات

 .احملقق اإلنتاج دةان إىل جتاوز حجم التعويضات املسدجزائري على التوايل، هذه القيم السالبة تعود كما سبق وذكر 
 يوضح تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها: وايلوالشكل امل
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 املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركةغري النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع قيم (: تطور 32-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري        (3102-3102خالل الفرتة) -سطيف-اجلزائرية للتأمينات                                        

 
 لجدول السابق.الطالبة باإلعتماد على معطيات ا: من إعداد المصدر

يف اجلدول املوايل سنقوم حبساب  :-سطيف-يف املديرية اجلهوية لشبكة التوزيع غري املباشرةنسب املردودية  .2
واليت من خالهلا سنتمكن من ، 3102-3102املباشرة خالل الفرتة غري الشبكة مبردودية جمموعة من النسب املتعلقة 

 وتقييمها: احلكم عليها
 للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهوية ايف غري املباشرة شبكة التوزيع نسب مردودية (: 30-2دول رقم )اجل

 (3102-3102)الفرتة  خالل -سطيف–
                                                          السنوات                        

 النسب 
3102 3101 3101 3102 3102 

%02- 6% 21% املردودية التجارية  %2 -33%  
%022 مردودية التسيري  42%  -039%  02%  -202%  

%2 %38 مردودية التكاليف اإلمجالية  -04%  %2 -41%  
 على معطيات الجدول السابق. باالعتماد طالبةمن إعداد ال المصدر:

السنوات اليت كانت فيها النتيجة كانت منخفضة وسالبة أيضا يف  يتضح أن النسب ،من خالل نتائج اجلدول
ة للمديرية، كما يالحظ أيضا أن هذه الشبكة ال مجالييؤثر على املردودية اإلوهذا أمر سليب و الصافية للشبكة سالبة، 

تلخيصها يف تقين ميكن و ، يرجع ذلك لعدة أسباب ذات طابع جتاري تساهم بشكل جيد وال حتقق مردودايت جيدة
 النقاط التالية:

مني على السيارات حصة األسد فيها، إذ يعترب فرع التأ تلشبكة التوزيع غري املباشرة اليت حيهيكل حمفظة أخطار  -
 جهة وعدم بسبب إرتفاع معدل الكارثية من  فرع التأمني على السيارات من الفروع اليت تعرف تذبذاب كبريا يف نتائجها
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 ؛من جهة أخرى فيما خيص ضمانة املسؤولية املدنية وجود سقف للتعويضات

عدم إعتماد الوكالء العامون سياسة انتقاء العمالء أثناء عملية االكتتاب، األمر الذي يؤثر سلبا على الشركة يف  -
والوكيل  األم إىل الطبيعة القانونية بني الشركةيرجع امهال الوكالء العامون هلذه النقطة اهلامة و جانب التعويضات، 

 إذ يتحصل الوكيل على عمولته كنسبة من قسط التأمني دون األخذ بعني االعتبار حجم التعويضات احملتملة. ،العام
 :(3102-3102)خالل الفرتة  يبني تطور خمتلف نسب املردودية يف الشبكة وايلوالشكل امل

 -سطيف– اجلزائرية للتأميناتيف املديرية اجلهوية للشركة شبكة التوزيع غري املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 33-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.من إعداد الطالبة باإل :المصدر

يف هذه النسبة حققت الشبكة نسبا منخفضة،  :(النتيجة الصافية/األقساط املصدرةاملردودية التجارية ) 0.2
دينار حتملته الشبكة كخطر حققت  011 فكل وهذا قليل جدا، %30أكرب قيمة سجلت خالل اخلمس سنوات كانت ف

 011حققت خسائر عن كل  3102و  3102حىت أهنا يف السنتني دينار كربح،  30يف أحسن الظروف  من خالله

 ؛دينار على التوايل 33و 02ب  تقدر دينار حتملته كخطر 
ابلرغم من اخنفاض قيم العموالت اليت دفعتها : (العموالت املدفوعةالنتيجة الصافية /مردودية التسيري ) 3.2

أثر على  إال أن اخنفاض النتيجة الصافية، احملقق من قبلهم اإلنتاجبسبب اخنفاض  من سنة ألخرىاملديرية للوسطاء 
  دينار 022يف أحسن الظروف ب  سجلدينار دفع كعمولة للوسطاء  011أيضا، حيث أن كل نتائج هذه النسبة 

دينار فقط، ويواصل اخنفاضه لدرجة حتقيق خسائر ب  42إىل  3104، لينخفض يف سنة 3102وذلك سنة  كمردود 
  على التوايل؛   3102و 3102دينار يف السنتني  202و  039

                                                           


 (21-2أنظر الجدول رقم ) 

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

2013 2014 2015 2016 2017

 مردودية التسيير مردودية التكاليف المردودية التجارية



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

182 

 يف السنوات حمل الدراسة تذبذبت : (ةمجاليالنتيجة الصافية/التكاليف اإل)مردودية التكاليف اإلمجالية  2.2
 3102هنا أيضا نتائج سالبة ففي السنتني حققت ، كما أن الشبكة قيم هذه النسبة بنفس اجتاه قيم النتيجة الصافية

 .على التوايل دينار 41و  04من خالله  خسرت دينار حتملته املديرية كتكاليف 011كل بعبارة أخرى   ،3102و
 الشبكتنينتائج رابعا: املقارنة بني 

أنه يف املديرية اجلهوية حققت شبكة التوزيع املباشرة نتيجة صافية وقيم  ،من خالل اجلداول السابقة الحظنا
لتسيري  ديريةفعها املدمردودية أكرب من اليت حققتها شبكة التوزيع الغري املباشرة، ابلرغم من ارتفاع قيم املصاريف اليت ت

النتائج املسجلة يف  واجلدول التايل يلخص  شبكتها املباشرة مقارنة ابلعموالت اليت أخذها أعضاء الشبكة الغري مباشرة،
  الشبكتني:كلتا 

 خالل الفرتة  -سطيف–للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهوية ايف  شبكات التوزيعمردودية (:قيم 31-2اجلدول رقم )
(3102-3102) 

 الشبكة الغري املباشرة الشبكة املباشرة 
النتيجة 
 الصافية

 

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

النتيجة 
 الصافية

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

3102 321 21% 212% 43% 23 30% 022% 38% 
3102 380 24% 221% 23% 04 3% 42% 2% 
3102 394 22% 283% 22% -23 -02% -039% -04% 
3102 213 22% 418% 22% 4 3% 02% 3% 
3102 221 28% 449% 32% -22 -33% -202% -41% 

 (.21-2) (،39-2) (،32-2)(، 32-2)باإلعتماد على معطيات الجداول رقم   طالبةمن إعداد ال :المصدر

ابلرغم من التوازن بني الشبكتني من حيث عدد الوكاالت، إال أننا من خالل معطيات اجلدول نالحظ الفارق 
، سواء من حيث قيم النتيجة الصافية اليت كانت يف الشبكة املباشرة أكرب بكثري النتائج املسجلة يف كل منهماالكبري بني 

مليون دينار  221أو من حيث خمتلف نسب املردودية، ففي آخر سنة من فرتة الدراسة مثال حققت الشبكة املباشرة 
مليون دينار جزائري،   22حققت يف نفس هذه السنة خسارة بـ  غري املباشرة ةجزائري كنتيجة صافية يف حني أن الشبك

هو احلال ابلنسبة جلميع السنوات حمل غري املباشرة و كما متيزت الشبكة املباشرة مبردودية عالية وجيدة مقارنة ابلشبكة 
 وهذا ما توضحه األشكال التالية: ،الدراسة
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 املردودية التجارية                                                    النتيجة الصافية                   

 مردودية التكاليف اإلمجالية                                                     مردودية التسيري                  

 
 عداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابقإمن  المصدر:

 خالل الفرتة  -سطيف–(: الفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات 29-3الشكل رقم )
(2013-2017) 
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من جهة وكذا  ةشبكالذي سجلته كل  اإلنتاجهذا االختالف الكبري يف النتائج يعود يف األساس إىل حجم 
الشبكتني الحظنا أن الشبكة املباشرة تتميز بتنوع  إنتاجفبالتدقيق يف  املكتتب فيها من جهة أخرى، عقود التأمنينوع 

فيها متنوع  اإلنتاجوأن هيكل أي أهنا هتتم جبميع منتجات التأمني وال تركز على نوع واحد فقط،  ،عقود التأمني
 .ويتوزع بني خمتلف املنتجات التأمينية

ن حيث أ ،أهنا تتبع سياسة تسويقية جيدةطالعنا على طريقة عمل هذه الشبكة اوجدان أيضا من خالل كما 
مدراء الوكاالت املباشرة جيذبون نسبة كبرية من الزابئن أصحاب املصانع والشركات سواء العمومية أو اخلاصة 

اكتتاب صاحب مصنع لعقد أتمني على  فمثال عند ،يلية جمانيةخدمات تكمو  خمتلفة امتيازاتيضات، ومينحوهنم ختف
تأمني على أو متنحه ختفيضات يف عقود الاألخطار الصناعية متنحه الوكالة عقد أتمني على الكوارث الطبيعية جماان 

كتتاب عقد أتمني على خماطرها مع الوكالة قامت ابفمثال شركة االمسنت بعني الكبرية السيارات جلميع عمال املصنع، 
وكامتياز مت منح ختفيضات جلميع عمال الشركة عند التأمني على  -سطيف–املباشرة للشركة اجلزائرية للتأمينات 

 )ختتلف ابختالف منصب العامل(. %22سياراهتم لدى هذه الوكالة تصل حىت إىل 
كتتاب يف أكثر من عقد أتمني أو ما يعرف حبزمة اخلدمات، اال ل بكما أهنا تقوم مبنح عقود أتمينية جمانية مقا

فمثال إذا قام املؤمن له ابكتتاب عقد أتمني على السيارات وعقد أتمني متعدد املخاطر على السكن تقوم الوكالة 
هلم  رفعت من عدد املؤمنهذه السياسة اليت تتبعها هذه الشبكة مبنحه عقد أتمني على الكوارث الطبيعية جماان. 

    .من جهة أخرىمتنوعا  هافي اإلنتاججعلت هيكل كما ،  حتظى بزابئن دائمني وأوفياء من جهةجعلتها و 
أتمني السيارات  يف فرع فيها هو اإلنتاجمن  %82 أن ما نسبته وجدانغري املباشرة شبكة التوزيع ابلنسبة لأما 

إمهال ابقي فروع التأمني وعدم اهتمام كما الحظنا وابألخص ضمانة املسؤولية املدنية اليت تتميز أبقساطها املتدنية،  
الوكالء العامون جبذب عمالء ذو صفقات أتمينية كبرية وتنويع منتجاهتم وعدم اعتمادهم على سياسات تسويقية 

يف هذه الشبكة متدنيا وحجم التعويضات مرتفعا ابألخص أن التأمني على السيارات  اإلنتاججعل هذا ما جيدة، 
 شبكةيجة الصافية هلذه اليتطلب تعويضات كبرية نتيجة عدد حوادث املرور املرتفع، كل هذا أثر ابلسلب على النت

 .ومردوديتها
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  "SAA" للتأمنيالوطنية الشركة تقييم مردودية شبكة التوزيع يف  املطلب الثاين:

شبكات التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية للشركة دراسة وتقييم مردودية خمتلف لهذا اجلزء من البحث  خصص
قبل التطرق إىل كل هذا سنعرف ابلشركة األم، مكانتها يف السوق، و واملقارنة بينها،  "SAA" -سطيف-الوطنية للتأمني 

 فيها.اجنازاهتا وشبكة التوزيع اإلمجالية 

 واملديرية اجلهوية حمل الدراسةلشركة التعريف اب: ولاأل الفرع

الشركة الوطنية للتأمني هي أول شركة أتمني أنشئت بعد االستقالل، وحتتل هذه الشركة الصدارة يف سوق التأمني 
 اجلزائري منذ انشائها إىل يومنا هذا.

   "SAA"التعريف ابلشركة الوطنية للتأمني: أوال
كمؤسسة خمتلطة جزائرية مصرية   1963ديسمرب  12أنشئت الشركة الوطنية للتأمني يف  :اترخيية عن الشركةة حمل .0
اجلزائر عقب االستقالل مباشرة لإلطارات ذات  الفتقارمن رؤوس األموال على التوايل، وهذا نظرا  %29 و %30بنسبة 

بدأت املؤسسة نشاطها بواسطة مؤطرين مصريني وعمال جزائريني إال أنه بعد ذلك ، حيث الكفاءة يف جمال التأمينات
 احتكار الدولة لقطاع التأمني.مت لك ذمت أتميم  احلصة املصرية خالل قمة اهلرم وب 27/05/1966وحتديدا يف 

ويف نطاق سياسة ختصص أنشطة التأمني أجربت الشركة الوطنية للتأمني على التحول إىل السوق  1976يف سنة 
. استمر هذا كالتجار واحلرفيني  البسيطة للخواصاحمللية لألخطار البسيطة كتأمني السيارات، التأمني على احلياة، األخطار 

اقتصادية مؤسسة عمومية  إىلستقالليتها املالية وحتولت حتصلت الشركة الوطنية للتأمني على ا أين 1989الوضع إىل غاية 
وسعت  0991، وإبلغاء مبدأ التخصص املفروض على شركات التأمني يف سنة مليون دينار جزائري  80برأمسال يقدر ب

 الشركة نطاق نشاطها ليشمل أتمني األخطار الصناعية، اهلندسية، الفالحية والتأمني على األشخاص.
قدر  1992في سنة ، فالتخصص قامت الركة برفع رأمساهلا االجتماعي عدة مرات بغية تغطية متطلباتبعد إلغاء 

ليبلغ    2005سنةيف  مليار دينار جزائري 3,8 وإىل 1998مليار يف سنة  2,5إىل لريتفع  مليون دينار جزائري، 500 ب
 1 .3102 مليار يف سنة 21و  3100يف سنة مليار دينار جزائري  31

حتتل الشركة الوطنية للتأمني املرتبة األوىل يف السوق اجلزائري، بنسبة مسامهة قدرت مكانة الشركة يف السوق:  .3
 احملقق  رقم األعمال إمجايلعلى التوايل من  3102، 3103، 3102يف السنوات  02,88 ،08,82 ،08,23ب 

 . كما أهنا حتتل املرتبة األوىل ابلسوق يف التأمني على السيارات واملرتبة الرابعة خارج فرع التأمني على اجلزائرية يف السوق

                                                           
1

  .www.saa.dzباإلعتماد على الموقع الرسمي للشركة الوطنية للتأمين:  - 
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 السيارات.  
 حجم إنتاج( 3102-3102)الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة  حققت: يف الشركة اإلنتاجتطور حجم  .2
 الشكل التايل: يوضحه

 (2017-2013يف الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة ) اإلنتاجحجم (:تطور 21-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 
 .3102، 3102، 3102، 3102،3102عتماد على التقارير السنوية للشركة للسنوات عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

قد عرف اخنفاضا ابتداء من سنة  يف الشركة الوطنية للتأمنياحملقق  اإلنتاجحجم يتضح من خالل الشكل أن 
، وذلك مليون دينار جزائري 33232 مببلغ %0,39 قدر ب 3102سنة كما سجل اخنفاضا ،  0,90 مبعدل 3103

على  00,22 ،2,28 ،2,23بنسب  3102، 3104، 3102السنوات  خالل الوترية املتصاعدة املسجلةبعد 
   التوايل.
 3102 يف سنة حجم التعويضات اليت سددهتا الشركة الوطنية للتأمني بلغ :يف الشركة لتعويضاتاتطور حجم  .1

 03039أين سددت الشركة  3103سنة  يفاخنفاضا  ، وقد سجل حجم التعويضاتمليون دينار جزائري 02310 مبلغ
يوضح تطور حجم  املوايلوالشكل  .3102مليون دينار جزائري يف سنة  03330مبلغ مقابل مليون دينار جزائري 

 يف الشركة يف الفرتة حمل الدراسة:التعويضات 
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 (3102-3102التعويضات املسددة يف الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة ) حجمتطور  (:20-2الشكل رقم )
 ريدينار جزائ : مليونالوحدة                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3102، 3102، 3102، 3102،3102عتماد على التقارير السنوية للشركة للسنوات عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

املسددة يف الشركة قد عرف يف السنوات األوىل وترية ارتفاع الشكل أن حجم التعويضات خالل يتضح من 
وذلك  3102مليون دينار جزائري سنة  03330إىل  3102مليون دينار جزائري يف سنة  04241متزايدة، إذ ارتفع من 

نتيجة تراجع حجم اإلنتاج يف هذه الفرتة  املسددة يف مبالغهتراجعا سجل  3103 لكنه ابتداء من سنة، %04بنسبة 
 .ابلتحديد

  عرب كامل الرتاب الوطين تنتشرشبكة التوزيع شركة الوطنية للتأمني لل: شبكة التوزيع يف الشركة الوطنية للتأمني .1
 كالتايل:

 3102يف سنة  (:شبكة التوزيع يف الشركة الوطنية للتأمني23-2الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 
 

 .3102عتماد على التقرير السنوي للشركة لسنة عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

 

 للتأمنيالشركة الوطنية  

 مديرية جهوية 15

وكالة  293
 مباشرة

وكيل  217
 عام

وكالة  150
صريفة 
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، 3، اجلزائر 0مديرايت يف العاصمة )اجلزائر  2: الوطنية للتأمني كالتايلاملديرايت اجلهوية التابعة للشركة  تتوزع
 ن، عنابة، بشار، تلمسان، سطيف.ا(، ابتنة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، موزاية، وهران، ورقلة، قسنطينة، غليز 2اجلزائر 

كما تتعامل الشركة مع مساسرة التأمني املتواجدين يف السوق اجلزائري، أما فيما يتعلق بصريفة التأمني فالشركة 
 تعاقدة مع البنوك:م

 ؛"BADR"بنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 ؛"BNA"البنك الوطين اجلزائري  -
 ."BDL"بنك التنمية احمللية  -

 يف الشكل التايل: مبنيكما هو   3102و  3103سنيت احملقق يف نتاج حجم اإلهذه الشبكة سامهت يف 
 3102-3102احملقق ابلشركة الوطنية للتأمني يف السنتني  اإلنتاج(:مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف 22-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 .02، ص 3102لسنة الوطنية للتأمين التقرير السنوي للشركة  :المصدر

 اإلنتاجنالحظ من خالل الشكل أنه يف الشركة الوطنية للتأمني تعترب الوكاالت املباشرة املساهم األكرب يف حجم 
 على التوايل، وذلك بنسبة 3102و  3103مليون دينار جزائري يف السنتني  33232و  33822احملقق والذي بلغ 

 %3,20 مث مساسرة التأمني بنسبة بلغت، %20 يليها يف ذلك الوكالء العامون بنسبة، %32,93و  %32,03 قدرت ب
 .3102يف سنة %0,14يف هاتني السنتني، أما صريفة التأمني فكانت نسبة مسامهتها األضعف وذلك بنسبة  %0,93و

فكانت حسب ما هو  ،(3102-3102)أما عن تطور قيم مسامهة هذه الشبكات يف إنتاج الشركة خالل الفرتة 
 موضح يف اجلدول التايل: 
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 (3102-3102)الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة انتاج (: تطور مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف 32-2اجلدول رقم )
 3102 3101 3101 3102 3102 

 02483 02204 02822 17169 17127 الوكاالت املباشرة
 8322 8033 8204 8686 8215 الوكالء العامون

 202 221 223 411 164 السماسرة
 322 432 493 320 253 صريفة التأمني

 عتماد على:من إعداد الطالبة باإل: المصدر
- Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du Trésor Direction Des Assurances, Ministère des Finances, les rapports 

annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

- Société Nationale D’Assurance, Les Rapports Annuels, Année 2013, 2014, 2015. 

خالل الفرتة الدراسة قد يف حجم اإلنتاج احملقق نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة مسامهة الوكاالت املباشرة 
، وهو احلال ابلنسبة ملسامهة مساسرة التأمني، أما الوكالء فقد عرفت مسامهتهم 3103عرفت اخنفاضا ابتداء من سنة 

 3103سنة  لتنخفضمليون دينار جزائري،  8204 إىل 8302 من 3102-3102ارتفعت مسامهتهم يف الفرتة  إذتذبذاب 
 .3102يف سنة  8322 اإلرتفاع حلجم قدر بود اتعمليون دينار جزائري مث  02204إىل 

 -سطيف–اثنيا: التعريف ابملديرية اجلهوية 
بشبكة توزيع  0981جانفي  0أنشئت يف ،  شارع شليلي قويدر ابحلي املايلع املديرية اجلهوية لوالية سطيف يفقت

 بوعريريج، املسيلة.تضم حتتها أربع والايت هي: سطيف، جباية، برج 

 -سطيف–الفرع الثاين: شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية 

جمموعة من الوكاالت املباشرة شبكة توزيعية مقسمة على  -سطيف-للشركة الوطنية للتأمني  ملديرية اجلهويةتضم ا
 كالتايل:وغري املباشرة وكذا مكاتب صريفة أتمني  

 -سطيف–التوزيع يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني (:شبكة 21-2الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية. عتماد علىمن إعداد الطالبة باإل: المصدر
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 ا هو موضح يف اجلدولمكتطورا ملحوظا   (3102-3102)شبكة التوزيع يف هذه املديرية خالل الفرتة  وقد عرفت
 :التايل

 (3102-3102)خالل الفرتة  -سطيف-للشركة الوطنية للتأمني ملديرية اجلهويةا يف(: تطور شبكة التوزيع 23-2)اجلدول رقم 
 3102 3101 3101 3102 3102 

 39 39 38 38 38 الوكاالت املباشرة
 20 39 32 34 32 الوكالء العامون
 9 9 9 3 3 صريفة التأمني

 39 32 22 24 22 اجملموع
 الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية. إعداد الطالبة باالعتماد علىمن المصدر: 

قد عرفت توسعا من سنة ألخرى،  -سطيف-نالحظ من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية
وكالة مباشرة، كما أنه يف كل سنة قد مت منح االعتماد إىل عدد من  39إىل  38حيث ارتفع عدد الوكاالت املباشرة من 

الوكالء العامني لفتح وكاالت جديدة حىت ولو كانت بعدد قليل، أما بشأن صريفة التأمني فنالحظ أن املديرية قد وسعت 
، وهذا يف 3102مكاتب ابتداء من سنة  9إىل  3104و 3102عدد مكاتبها على مستوى البنوك من مكتبني يف سنيت 

 حماولة من الشركة توسيع نشاطها يف هذا النوع من التوزيع.
تعتمد على أسلوب التوزيع املكثف طريقة توسع شبكة التوزيع ابملديرية تدل على اسرتاتيجية الشركة التجارية اليت 

 .بيعاتامل من كبري حجم حتقيقو  السوق قطاعات ملختلف القصوى طيةغالت لضمان ملنتجاهتا،

 -سطيف-تقييم مردودية شبكات التوزيع يف املديرية اجلهوية الفرع الثالث:

 مردودية كل شبكة من شبكات التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية )املباشرة وغري املباشرة(تقييم قبل التطرق إىل أوال 
 حد ذاهتا جزءا من شبكة ابعتبارها يف -سطيف-، قمنا بتحديد وتقييم املردودية الكلية للمديرية اجلهويةعلى حدى

  التوزيع الكلية للشركة الوطنية للتأمني.

   -سطيف-تقييم املردودية اإلمجالية للمديرية اجلهوية  أوال:
نقطة بيع، ولقياس وتقييم مردوديتها قمنا بتتبع جمموعة من  39تضم املديرية اجلهوية شبكة توزيع مكونة من 

 املتغريات كالتايل:
، حققت (3102-3102)خالل الفرتة : -سطيف-يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  اإلنتاجتطور  .0

 إمجايل إنتاج كما هو موضح يف اجلدول التايل: -سطيف-املديرية اجلهوية 
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 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف-يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني اإلنتاج(: تطور 34-2اجلدول رقم)
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                                                                                                                 

 3102 3101 3101 3102 3102 
 

 اإلنتاج
 التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة القيمة
2752 2798 

 
0,32% 2 873 

 
3,38% 2 968 2,21% 2 962 -1,31% 

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على من إعداد الطالبة باإل المصدر:

 3بقيمة  3102يف املديرية قد عرف اخنفاضا طفيفا يف سنة  اإلنتاجحجم نالحظ من خالل معطيات اجلدول أن 
االخنفاض املسجل يف فرعي أتمينات األخطار الصناعية واألخطار الزراعية هبذه  سببهمليون دينار جزائري، هذا الرتاجع 

ابملديرية ارتفاعا من سنة ألخرى ولو بنسب  اإلنتاج حجمأين عرف  3103إىل  3102السنة، عكس السنوات من 
 3822مث  مليون دينار جزائري 3298تفع إىل لري  3102مليون دينار جزائري يف سنة  3223 سجل مبلغقليلة، حيث 

 على التوايل.  3103، 3102، 3104يف السنوات  مليون دينار جزائري 3938 إىل مث ،مليون دينار جزائري
: -سطيف-التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمنيحجم تطور  .3

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  3102-3102كان حجم التعويضات والكوارث قيد التسديد ابملديرية خالل الفرتة 
             خالل الفرتة  -سطيف-للشركة الوطنية للتأمنييف املديرية اجلهوية  التعويضات والكوارث قيد التسديد(: تطور 35-2اجلدول رقم)

 الوحدة: مليون دينار جزائري                               (3102-3102)
 3102 3101 3101 3102 3102 

 التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة التغري القيمة القيمة
 668 1 %9,03 0223 0441 التعويضات

 
3,01% 0322 -3,19% 1 827 00,88% 

الكوارث 
 قيد التسديد

02 33 / 33 / 28 / 92 / 

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على من إعداد الطالبة باإل المصدر:

قد عرفت ارتفاعا من سنة  3102-3102من خالل اجلدول نالحظ أن قيمة التعويضات املسددة خالل الفرتة 
 مليون دينار جزائري أي 0322إىل  0338التعويضات املسددة من  حجم أين اخنفض 3103ألخرى، ابستثناء سنة 

 حققةسببها ارتفاع عدد الكوارث املتهذه االرتفاعات واالخنفاضات يف حجم التعويضات املسددة ، %3,19بنسبة 
 :اخنفض حجم التعويضات املسددة نتيجة 3103وحجم اخلسائر فيها، ففي سنة 

 ؛3102يف سنة  حادث 42230حادث بعدما كان  39567اخنفاض عدد الكوارث املتحققة واملصرح هبا إىل  -
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أي أن املديرية مل تسدد مجيع الكوارث  ،مليون دينار جزائري 28إىل  33ارتفاع قيمة الكوارث قيد التسديد من  -
مليون دينار جزائري وتركت الباقي يف حساب خمصص  0322املصرح هبا يف هذه السنة بل سددت جزءا منها قدر بـ 

بعبارة أخرى سجلت املديرية وترية تسديد  الكوارث قيد التسديد كديون على حساب املديرية لصاحل املؤمن هلم.
 حجم الكوارث املصرح هبامنخفضة ابملقارنة مع 

 التأمني: فروعواجلدول التايل يلخص ويفسر تطور حجم التعويضات املسددة وعددها حسب خمتلف 
 الفرتة خالل  -سطيف-يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني(: تطور عدد وحجم التعويضات املسددة 36-2اجلدول رقم )

 مليون دينار جزائري الوحدة:                                         ( 3102-3102)
 3102 3101 3101 3102 3102 

 العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة
 42100 0243 28919 0284 908 41 0330 641 41 0420 28422 0239 أتمني السيارات

 330 39 420 33 382 32 234 21 490 43 األخطار البسيطة
 154 32 21 22 030 8 038 66 98 03 األخطار الصناعية

 27 2 33 2 41 4 22 4 22 3 أخطار النقل
 197 31 90 02 020 01 102 21 014 02 األخطار الزراعية

 42808 0832 39567 0332 42543 0338 42230 0223 39203 0441 اجملموع
 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على الطالبة باإلمن إعداد  المصدر:

ارتفع حجم التعويضات املسددة  3102، 3102، 3104من خالل معطيات اجلدول يتضح أنه يف السنوات 
 نتيجة ارتفاع عدد الكوارث املتحققة ابألخص يف فرع التأمني على السيارات. 

-3102)يف املديرية اجلهوية خالل الفرتة احملقق  اإلنتاجمع حجم  مقارنةاملسددة حجم التعويضات تطور أما عن 

 ، فكان حسب ما يوضحه الشكل التايل:(3102
 يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني اإلنتاج(:تطور حجم التعويضات املسددة مقارنة بتطور 35-2الشكل رقم)

      الوحدة: مليون دينار جزائري            (3102-3102) خالل الفرتة-سطيف–                                                   

 
 (.22-2) و (22-2) رقم ين عتماد على معطيات الجدولعداد الطالبة باإلإ: من المصدر

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016 2017

 اإلنتاج

 التعويضات



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

193 

من اجلدول نالحظ أن الفرق بني حجم اإلنتاج احملقق ابملديرية وحجم التعويضات املسددة قد عرف اخنفاضا يف 
 التعويضات بنسبةملحوظ يف حجم يف هذه السنة مقابل ارتفاع قليال اإلنتاج حجم بسبب اخنفاض ، 3102سنة 

00,88%. 
 اإلنتاج كانحسب خمتلف شبكات التوزيع:  -سطيف-والتعويضات يف املديرية اجلهوية  اإلنتاجتطور  .2
 :كالتايل التوزيع شبكاتأنواع  مننوع  كل حسب مقسما اجلهوية املديرية مستوى على املسددة والتعويضات احملقق

          التوزيع  اتشبكخمتلف حسب  -سطيف-للشركة الوطنية للتأمني  املديرية اجلهوية يف والتعويضات اإلنتاج حجم(:37-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                       3102-3102الفرتة  خالل

 3102 3101 3101 3102 3102 
 التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج

 الوكاالت 
 املباشرة

 0113 0293 922 0283 930 0222 921 0221 839 0202 القيمة
نسبة 

 املسامهة
33,32% 31,22% 30,82% 30% 30,02% 22,30% 31,14% 22,02% 31,32% 22,13% 

وسطاء 
 التأمني

 229 0043 383 0021 213 0191 311 0120 232 999 القيمة
نسبة 

 املسامهة
23,21% 29,01% 22,23% 28,08% 22,94% 43,22% 28,22 43% 28,22 40,24% 

صريفة 
 التأمني

 33 34 04 23 0 33 10 02 8 41 القيمة
نسبة 

 املسامهة
0,42% 1,22% 1,30% 1,34% 1,90% 1,13% 0,30% 1,83% 1,80% 2,29% 

 0832 3933 0322 3938 0338 3822 0223 3298 0441 3223 اجملموع
 الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية. عتماد علىباإل من إعداد الطالبة: المصدر

احملقق ابملديرية  اإلنتاجمن خالل معطيات اجلدول يتضح أن شبكة التوزيع املباشرة هي املساهم األكرب يف حجم 
أصبح عدد نقاط البيع يف الشبكة غري املباشرة أكرب  3102يف مجيع السنوات حمل الدراسة، ابلرغم من أنه ابتداء من سنة 

، شبكة غري املباشرة(داخل الشبكة الواحدة )اليف مسامهة األعضاء تفاوات أيضا منه يف الشبكة املباشرة. كما نالحظ 
اتب مكحجم اإلنتاج احملقق من طرف وسطاء التأمني من وكالء ومساسرة أكرب بكثري من فحجم اإلنتاج احملقق من طرف 

 صريفة التأمني.
فيما يتعلق حبجم التعويضات املسددة فإن للشبكة املباشرة النسبة األكرب فيها، وهذا أمر منطقي نتيجة االختالف 

وعقود التأمني املربمة يف كل منهما. كل هذا يدل أن الشركة تعتمد على التوزيع املباشر ملنتجاهتا  اإلنتاجالكبري يف حجم 
 :اإلنتاجى التوزيع غري املباشر، والشكل التايل يوضح هيكل مسامهة كل شبكة من الشبكات يف أكثر من اعتمادها عل
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 3102يف سنة  -سطيف-الوطنية للتأمنيشركة لملديرية اجلهوية لاب والتعويضات اإلنتاجيف (:مسامهة شبكات التوزيع 36-2الشكل رقم)

 

 الجدول السابق. عتماد على معطياتمن إعداد الطالبة باإل المصدر:

احملقق وكذا حجم  اإلنتاجاملرتبة األوىل من حيث حجم حتتل شبكة التوزيع املباشرة  من خالل الشكل أن نالحظ
 مليون دينار جزائري بنسبة مسامهة 0293مثال حققت هذه الشبكة ما قيمته  3102التعويضات املسددة، ففي سنة 

 .التعويضات إمجايلمن  %22سددت قيمة تعويضات بنسبة كما ،  احملقق يف هذه السنة  اإلنتاج إمجايلمن  %30قاربت 
املسددة يف سنة  من إمجايل التعويضات %43و اإلنتاجمن إمجايل  %28وسطاء التأمني بنسبة  بعد ذلكيليها 

مل  نسبةصريفة التأمني فتحتل املرتبة األخرية يف توزيع منتجات التأمني ابملديرية حيث حققت يف نفس السنة أما ، 3102
 من قيمة التعويضات. %2واإلمجايل  اإلنتاجمن  %0 تتعدى
 حبساب سنقوم املوايل اجلدول يف :-سطيف-للتأمينات اجلزائرية للشركة اجلهوية للمديرية الصافية النتيجة  .1
 يف عليها واالعتماد تقييمها أجل من 3102 إىل 3102 مناملمتدة  الفرتة خالل وذلك اجلهوية ابملديرية الصافية النتيجة
 :احملققة املردودية نسب حساب

 
 
 
 

 

61% 

38% 

1% 

 االنتاج

 
55% 

 
42% 

 
3% 

 التعويضات
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 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمني الوطنية  شركةللمديرية اجلهوية لل(: النتيجة الصافية 38-2دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دينار جزائري     

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات                        
 2962 2968 2873 2798 2752 )األقساط املصدرة(   اإلنتاج

 1827 1633 1668 1472 1440 التعويضات املسددة  
 93 78 62 22 17 الكوارث قيد التسديد

 012 89 84 81 84 مصاريف إدارية
 228 223 284 289 293 العمال أجور

 157 164 155 151 154 العموالت املدفوعة
 413 338 231 384 332 النتيجة الصافية للمديرية

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرعلى  عتمادباإللطالبة من إعداد ا المصدر:

 ، فنتيجتها الصافية اخلالية من مجيعاجيابية نتيجةاملديرية قد حققت أن  نالحظمن خالل النتائج يف اجلدول 
النتيجة الصافية  تطور مبالغوالشكل املوايل يوضح التعويضات واملصاريف كانت موجبة يف مجيع السنوات حمل الدراسة، 

 :3102-3102ابملديرية خالل الفرتة 
 خالل  -سطيف–(: تطور قيم النتيجة الصافية ابملديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني 37-2الشكل رقم )

(3102-3102الفرتة )  

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

 3104ارتفعت يف سنة ، فبعدما 3102سنة  يفعرفت اخنفاضا قد  النتيجة الصافية ةأن قيمنالحظ من الشكل 
 034بقيمة  االخنفاضهذا  ،3102مليون دينار جزائري يف سنة  231لتسجل اخنفضت  ،مليون دينار جزائري 384 إىل

يف هذه السنة، والكوارث قيد التسديد إىل ارتفاع حجم التعويضات املسددة بشكل أساسي مليون دينار جزائري يعود 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2013 2014 2015 2016 2017

 الكوارث قيد التسديد+التعويضات االنتاج مصارف التسيير النتيجة الصافية



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

196 

مليون دينار  4بقيمة  رتفاعا طفيفاالعموالت املدفوعة للوسطاء ات حيث ارتفع ،ألن ابقي املتغريات بقيت اثبتة نوعا ما
مها حجم التعويضات وحجم خمزون  اناملؤثر  ان، بذلك فاملتغري قابلها اخنفاض بنفس القيمة يف أجور العمال جزائري

 . الكوارث قيد التسديد
ارتفاع   مليون دينار جزائري، ذلك ابلرغم من 018قدره صافية حققت املديرية ارتفاعا يف النتيجة ال 3103يف سنة 

مليون دينار  01مليون دينار جزائري والعموالت املدفوعة للوسطاء ب  03كل من خمصص الكوارث قيد التسديد ب 
مليون دينار جزائري  22مليون دينار جزائري، إال أن اخنفاض حجم التعويضات املسددة ب  2جزائري واملصاريف ب 

 رفع من النتيجة الصافية هبذه السنة. مليون دينار جزائري 92ج ب وارتفاع اإلنتا 
مليون دينار جزائري،  333فقد عاودت النتيجة الصافية االخنفاض وبقيمة معتربة قدرت ب  3102أما يف سنة 

 02مليون دينار جزائري وخمصص الكوارث قيد التسديد ب  094هذا الرتاجع يعود إىل ارتفاع حجم التعويضات ب 
 مليون دينار جزائري من جهة، وارتفاع قيمة املصاريف من جهة أخرى.

  بعد حتديد النتيجة الصافية :-سطيف–ملديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات يف ا املردوديةنسب  .1
 :من أجل تقييم أداء الشبكةردودية املحساب نسب  إىل يف اجلدول املوايل سنتطرقللمديرية اجلهوية 

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف– الوطنية للتأمنيملديرية اجلهوية للشركة يف ا نسب املردودية(: 39-2رقم )جدول 
 السنوات                           

 النسب     
3102 3101 3101 3102 3102 

 %04 %30 %08 %34 %32 املردودية التجارية
 %32 %011 %82 %001 %013 مردودية التسيري

 %013 %032 %022 %023 %021 مردودية العنصر البشري
 %03 %32 %33 %23 %20 مردودية التكاليف االمجالية

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرباالعتماد على طالبة من إعداد ال المصدر:

النتيجة الصافية خالل الفرتة  ملنحىن تطور منحى تطور موازيمن خالل اجلدول يتضح أن مجيع النسب قد عرفت 
، فكلما ارتفعت النتيجة الصافية ارتفعت النسب حمل الدراسة والعكس وهذا  3102إىل سنة  3102من سنة املمتدة 

  والشكل املوايل يوضح ذلك: يعود إىل األسباب اليت سبق ذكرها يف العنصر السابق،
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 (3102-3102خالل الفرتة )-سطيف–خمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  تطور(: 38-2الشكل رقم )

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

األمر الذي يعطي مؤشرا موجبة سجلت معدالت  املردودايتبني ارتفاع واخنفاض فإن مجيع  التغريابلرغم من 
 :ىعلى حدكل مردودية ، أما عن تقييم نتيجة  جيدا عن أداء املديرية

أي أن  ،%34و  %04ما بني  تراوحت النسب: )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1
  إىل 3102 املمتدة منالفرتة دينار كربح خالل  34و 04حققت ما بني  دينار حتملته كخطر 011املديرية مقابل كل 

3102. 
سنوات  2خالل فرتة : مصاريف إدارية+أجور العمال+العموالت(النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1

دينار 011كل   وهو اخنفاض معترب فبعدما كانت الشركة حتقق مقابل، %32 إىل %013 من مردودية التسيرياخنفضت 
دينار، هذا االخنفاض يعود إىل اخنفاض النتيجة الصافية  32كربح أصبحت حتقق دينار   013تدفعه لتسيري املديرية 

   .وارتفاع املصاريف ابألخص املصاريف اإلدارية
مقابل كل  حققت املديرية سنوات 2 يف ظرف(: النتيجة الصافية/أجور العمال) مردودية العنصر البشري 2.1

النسبة أيضا عرفت اخنفاضا على مدار السنوات هذه ، كعائددينار   013و  023بني ما للعمال كأجر   دفعته دينار 011
 حمل الدراسة.
يف هذه النسبة املسجلة كانت القيم : التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 1.1

دينار حتملته كتكلفة إمجالية  011 كل  علىاملديرية  هاحققتاخنفضت املردودية اليت  حيث، %03و %23ترتاوح ما بني 
وذلك ، 3102دينار يف سنة  03إىل  3102يف سنة  صايف كعائد دينار 23من ابعتبارها قناة توزيعية اتبعة للشركة األم 

   .  ارتفاع التعويضات والكوارث قيد التسديد من سنة ألخرى من جهة واملصاريف اإلدارية من جهة أخرى بسبب
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ابعتبارها شبكة توزيع اتبعة للشركة األم حتقق قيم مردودية موجبة اجلهوية أن املديرية  إىلمما سبق ميكن أن خنلص 
واملصاريف فيها من سنة ألخرى إال أن ارتفاع حجم التعويضات فيها بشكل كبري  اإلنتاجللشركة، لكن ابلرغم من ارتفاع 

  جعل مردوديتها تتأثر وتتناقص من سنة ألخرى.اإلدارية 
 -سطيف– املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية التوزيع ودية شبكةمرد اثنيا:

 :املباشرة وتقيم آدائها عرب دراسة النقاط التاليةسنحاول من خالل هذا العنصر حتديد مردودية الشبكة 
والتعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية:  اإلنتاجتطور  .0

اخلاصة بشبكة التوزيع ( 3102-3102)والتعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة  اإلنتاجقيم  سجلت
 يف اجلدول التايل: نتائج ميكن عرضهااملباشرة 

 -سطيف-الوطنية للتأمنيللشركة لمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة  التابعة لتطور (:40-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102خالل الفرتة )                                                              

 السنوات       
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

 %1,8 0293 %0,43 0283 %0,23 0222 %0 0221 0202 اإلنتاج
 %2,83 0133 %3,90- 922 %4,29 930 %2,23 902 839 التعويضات

الكوارث قيد 
 / 23 / 42 / 22 / 02 01 التسديد

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرباالعتماد على  الطالبةمن إعداد  المصدر:

  من خالل اجلدول نالحظ:
 0211أين جتاوز حجم اإلنتاج عتبة  3102سجلت دالة اإلنتاج للشبكة املباشرة منحىن تصاعداي من سنة  -

، الشيء الذي يعطي مليون دينار جزائري 0811 أين قارب حجم اإلنتاج عتبة 3102مليون دينار جزائري إىل غاية 
 املنتهجة من طرف املديرية؛مؤشرا اجيابيا عن السياسة التجارية 

عرفت اخنفاضا أين  3103ابستثناء سنة  موازاي حلجم اإلنتاجارتفاعا  سجللتعويضات، فقد حلجم اابلنسبة  -
يف الشبكة مما أدى إىل اخنفاض حجم التعويضات من جهة تباطؤ وترية التسديد  إىل يرجع ذلك ،%3,90بنسبة 

 .وارتفاع حجم خمزون الكوارث من جهة أخرى
-3102)كانت النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف الفرتة  النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة: .3

 كما هو وضح يف اجلدول التايل:  (3102
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  -سطيف–للشركة الوطنية للتأمني لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية  (: النتيجة الصافية41-2جدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري             (     3102-3102خالل الفرتة )                                                     

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات                        
 0293 0283 0222 0221 0202 اإلنتاج

 0113 922 930 917 839 التعويضات املسددة
 56 47 22 13 01 الكوارث قيد التسديد

 83 38 34 33 34 إداريةمصاريف 
 322 322 380 382 323 أجور العمال

 375 461 404 453 494 النتيجة الصافية للشبكة
 عتماد على التقارير الداخلية للمديرية الجهوية.إلعداد الطالبة باإمن  :المصدر

كانت النتيجة الصافية اليت حققتها املديرية اجلهوية من خالل شبكتها املباشرة خالل الفرتة حمل الدراسة موجبة، 
 404اخنفضت إىل  3102مليون دينار جزائري سنة  211 قاربت عتبةلكنها عرفت تناقصا من سنة ألخرى، فبعدما 

هي السنة  3103، وقد كانت سنة 3102مليون دينار جزائري يف سنة  222 مث 3102مليون دينار جزائري يف سنة 
مليون دينار جزائري. والشكل املوايل  42بقيمة  3102الوحيدة اليت عرفت فيها النتيجة الصافية ارتفاعا مقارنة بسنة 

 يوضح تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها:
 صافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة(: تطور النتيجة ال39-2الشكل رقم )

 الوحدة: مليون دينار جزائري        (3102-3102خالل الفرتة) -سطيف-الوطنية للتأمني                                        

 
 الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات المصدر

يف حجم التعويضات ملستمر لالرتفاع اترجع أساسا االخنفاضات يف النتيجة الصافية من خالل الشكل يتضح أن 
عرفت أن قيمة مصاريف التسيري )مصاريف إدارية وأجور العمال( من جهة أخرى، إذ والكوارث قيد التسديد من جهة 

اخنفضت  أين 3102سنة  نذكر على سبيل املثال، اخنفضت يف بعض السنواتفهي مل ترتفع كثريا حىت أهنا  استقرارا نسبيا
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إال أن النتيجة الصافية اخنفضت ومل ترتفع يف هذه  3104مليون دينار جزائري عن سنة  3قيمة مصاريف التسيري ب 
 السنة.  
املباشرة خالل موعة النسب املتعلقة ابلشبكة اجلدول املوايل جم يلخص لشبكة التوزيع املباشرة:نسب املردودية  .2
 :(3102-3102)الفرتة 

 خالل -سطيف–للشركة الوطنية للتأمني شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية نسب مردودية (:42-2جدول رقم )
 (3102-3102الفرتة )

 السنوات                                                                      
 النسب       

3102 3101 3101 3102 3102 

 %30 %33 %32 %33 %39 املردودية التجارية
 %014 %022 %031 %020 %042 مردودية التسيري

 %022 %039 %042 %029 %029 مردودية العنصر البشري
 %33 %22 %20 %22 %40 ة مجاليالتكاليف اإلمردودية 

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. :المصدر

، موجبة وال توجد أي نسبة سالبة كانتالنسب اليت مت حساهبا   مجيعنالحظ من خالل النظرة األوىل للجدول 
 نسب املردودية يف الشبكة:والشكل التايل يبني تطور خمتلف ، للشركةابلتايل فالشبكة املعتمدة حتقق مردودية 

 -سطيف–يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني شبكة التوزيع املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 40-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

اخنفضت ، حيث ركة النتيجة الصافيةحل تطورت وفق منحىن موازيخمتلف النسب  نالحظ من خالل الشكل أن
 أما عن ، 3102مقارنة بسنة  3103، لكنها عرفت ارتفاعا يف سنة 3102، 3102، 3104قيم املردودية خالل السنوات 

  بشكل مفصل يف النقاط التالية: نتيجة كل مردودية على حدى فسنعرضها
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حققت الشبكة نسبا سنوات  2يف ظرف  :)النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( ةاملردودية التجاري 0.2
بني ارتفاع واخنفاض، لكن ابلرغم من هذا التذبذب إال أن القيم كانت موجبة ففي سنة  %39و %30تراوحت ما بني 

 3102دينار كربح، ويف سنة  33هلا حقق  حتملته الشركة كخطر دينار 011أي أن كل  %33مثال كانت  3103
 .حتملته كخطركل دينار عن   دينار كربح 30 تحقق

حققت هذه النسبة قيما موجبة : (النتيجة الصافية /مصاريف إدارية +أجور العمالمردودية التسيري ) 3.2
هذا االخنفاض ، 3102كأدىن قيمة يف سنة   %014و  3102كأعلى قيمة سجلت سنة   %042تراوحت ما بني 

ارتفاع مصاريف التسيري وابألخص أجور العمال نتيجة ارتفاع عددهم يف الفرتة  بسببسنوات كان  2 امللحوظ على مدار
 املذكورة.

نتائج هذه  :النتيجة الصافية/أجور العمال :(النتيجة الصافية/أجور العمالمردودية العنصر البشري ) 2.2
 022ب عاد عليها كأجر للعمال   دفعته الشركةدينار  011، أي أن كل %022و %029عرفت كانت ما بني النسبة 
تكاليف إىل ارتفاع أساسا ، هذا االخنفاض يف قيم مردودية العنصر البشري يرجع 3102كأدىن حد سجل يف سنة دينار  

 هم.عددالعمال الناتج عن ارتفاع 
ودية التكاليف اإلمجالية مرد تراوحت: (ةمجاليالنتيجة الصافية/التكاليف اإلمردودية التكاليف اإلمجالية ) 1.2

أي أنه ، 3102كأدىن قيمة مت تسجيلها يف سنة   %33و  3102كأفضل نسبة مت تسجيلها يف سنة   %40بني  للشبكة
كأدىن حد، هذا االخنفاض يف هذه   دينار 33 دينار حتملته الشركة كتكلفة عن نشاط الشبكة حققت 011مقابل كل 

 النسبة يعود إىل ارتفاع حجم الكوارث املتحققة واملسددة وقيد التسديد وكذا حجم املصاريف ابألخص أجور العمال. 
 -سطيف-باشرة التابعة للمديرية اجلهويةغري املالتوزيع شبكة اثلثا: تقييم مردودية 

 مكاتب صريفة أتمني 9وكيل عام و  20من  -سطيف–يف املديرية اجلهوية  تتكون شبكة التوزيع غري املباشرة
 ابإلضافة إىل عدد من السماسرة وقد كانت مردودية هذه الشبكة كالتايل:

كانت ، التعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع الغري املباشرة ابملديرية اجلهوية: اإلنتاجتطور  .0
اخلاصة بشبكة التوزيع غري (، 3102-3102)، التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة اإلنتاجقيم 

 املباشرة، كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 خالل  -سطيف-الوطنية للتأمنيللشركة لمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع غري املباشرة التابعة لتطور (: 43-2اجلدول رقم )     
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                 (3102-3102الفرتة )                                                               

 السنوات  
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

 %3,09- 0031 %3,32 0083 %4,49 0003 %3,29 0138 0129 اإلنتاج
 %02,38 830 %0- 211 %2,92 212 %04,20 322 220 التعويضات

الكوارث قيد 
 التسديد

2 9 / 32 / 20 / 22 / 

 .-سطيف- مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرباالعتماد على  طالبة المن إعداد  المصدر:

 :ما يلي من خالل اجلدول نالحظ
، حيث ارتفعت 3103إىل سنة  3102وبنسب متزايدة خالل الفرتة من سنة  اإلنتاجحققت الشبكة ارتفاعا يف  -

، 3104مليون دينار جزائري يف السنوات  0083، 0003، 0138إىل  3102 سنةمليون دينار جزائري  0129من 
نتيجة الرتاجع الذي عرفه كان   %3,09اخنفاضا بنسبة  سجلت 3102إال أهنا يف سنة على التوايل،  3103، 3102

 .مليون دينار جزائري 03مليون وانتاج وكاالت صريفة التأمني ب  8انتاج الوسطاء ب 
اليت حققت اخنفاضا  3103من سنة ألخرى، ابستثناء سنة سجل ارتفاعا التعويضات فقد حجم فيما خيص  -

كما أن حجم خمزون الكوارث قيد التسديد قد ارتفع هو األخر ما ، بسبب اخنفاض وترية التسديد %0طفيفا بنسبة 
  يبني أن الشبكة يف كل سنة تتحمل حجم تعويضات كبري جدا.  

 املباشرة يف الفرتةغري كانت النتيجة الصافية لشبكة التوزيع  غري املباشرة:التوزيع  النتيجة الصافية لشبكة .3
 وضح يف اجلدول التايل:مكما هو   3102-3102

 -سطيف–لشبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  (: النتيجة الصافية44-2جدول رقم )
 جزائريالوحدة: مليون دينار                     (3102-3102خالل الفرتة )                                                   

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات
 0031 0083 0003 0138 0129 اإلنتاج

 830 211 212 322 220 التعويضات املسددة
 37 31 32 9 2 الكوارث قيد التسديد

 022 034 022 020 024 العموالت املدفوعة
 145 291 339 322 307 النتيجة الصافية للشبكة

 عتماد على التقارير الداخلية للمديرية الجهوية.إلباعداد الطالبة إمن  :المصدر

شبكة التوزيع غري املباشرة كانت موجبة، كما أهنا عرفت اخنفاضا لنالحظ من اجلدول أن قيم النتيجة الصافية 
 هذا يرجع ، 3102مليون دينار جزائري سنة  042إىل  3102مليون دينار جزائري سنة  212سنوات من  2خالل فرتة 
ارتفاع حجم التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد ألن العموالت املدفوعة للوسطاء ارتفعت  أساسا إىلاالخنفاض 

 والشكل التايل يوضح تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها: .لكن بقيم قليلة
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 املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركةغري ا يف شبكة التوزيع (: تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيه41-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري        (3102-3102خالل الفرتة) -سطيف-الوطنية للتأمني                                        

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

ابلشبكة النسب املتعلقة يف اجلدول املوايل سنقوم حبساب جمموعة من  لشبكة التوزيع املباشرة:نسب املردودية  .2
 واليت من خالهلا سنتمكن من احلكم عليها وتقييمها:، 3102-3102املباشرة خالل الفرتة غري 

  -سطيف–شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني نسب مردودية  (:45-2جدول رقم )
 (3102-3102خالل الفرتة )

 3102 3101 3101 3102 3102 
 13% %25 %30 %34 30% املردودية التجارية
 %93 177% %048 %038 199% مردودية التسيري

 14% 33% %33 %20 42% مردودية التكاليف اإلمجالية
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. :المصدر

، إال أهنا للمديرية، ابلتايل فالشبكة حتقق مردودية اجيابية سجلت قيما موجبةمبدئيا يالحظ من اجلدول أن النسب 
السابقة الذكر، أما عن عرفت هي األخرى اخنفاضا خالل الفرتة حمل الدراسة نتيجة اخنفاض النتيجة الصافية لألسباب 

 نتيجة كل نسبة على حدى:
يف هذه النسبة حققت الشبكة نسبا ترتاوح ما  املردودية التجارية )النتيجة الصافية/األقساط املصدرة(: 0.2

دينار كربح،  21دينار حتملته الشبكة كخطر حققت يف أحسن الظروف  011مقابل كل أي ، %02و  %21بني 
فبالرغم من ارتفاع األقساط املصدرة من سنة ألخرى إال أن قيم املردودية التجارية للشبكة عرفت اخنفاضا نتيجة تراجع 

 قيم النتيجة الصافية لألسباب اليت سبق ذكرها.
ملديرية  : هنا أيضا ابلرغم من أن ما دفعته امردودية التسيري )النتيجة الصافية /العموالت املدفوعة( 3.2

كعموالت للوسطاء من سنة ألخرى ارتفع بقيم قليلة إال مردودية التسيري يف الشبكة عرفت هي األخرى تراجعا، حىت أنه 
 إال أن قيمة املردودية يف هذه السنة اخنفضت  3104ابلرغم من اخنفاض قيمة العمولة املدفوعة يف بعض السنوات كسنة 
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 ومل ترتفع، كل هذا يعود إىل أتثري حجم الكوارث املتحققة.  %038إىل  %099من 
: يف السنوات حمل الدراسة اخنفضت مردودية التكاليف اإلمجالية )النتيجة الصافية/التكاليف اإلمجالية( 2.2

أساسا يرجع ذلك  ،3102مقارنة بسنة  %2 نسبةاليت عرفت ارتفاعا ب 3103قيم هذه النسبة بشكل كبري ابستثناء سنة 
اخنفاض حجم الكوارث املتحققة يف هذه السنة، أي أن ارتفاع حجم الكوارث املتحققة يف السنوات األخرى أدى إىل  إىل

حتصلت على عائد تراوح كتكلفة املديرية  ه تدينار مت حتمل 011كل   ، بصيغة أخرىاخنفاض مردودية التكاليف اإلمجالية
 دينار. 04 و 43 بني

 نتائج الشبكتني رابعا: املقارنة بني
الحظنا من خالل اجلداول السابقة، أنه يف املديرية اجلهوية حققت شبكة التوزيع املباشرة نتيجة صافية وقيم 
مردودية أكرب من اليت حققتها شبكة التوزيع الغري املباشرة ابستثناء مردودية التسيري ، واجلدول التايل يلخص قيم 

 الشبكتني: 
 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للشركة الوطنية للتأمني ملديرية اجلهوية ايف  شبكات التوزيعمردودية (:قيم 46-2اجلدول رقم )

 الشبكة الغري املباشرة الشبكة املباشرة 
النتيجة 
 الصافية

 

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

النتيجة 
 الصافية

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

3102 494 39% 042% 40% 212 21% 099% 43% 
3101 422 33% 020% 22% 322 34% 038% 20% 
3101 404 32% 031% 20% 339 30% 048% 33% 
3102 403 33% 022% 22% 390 32% 022% 22% 
3102 222 30% 014% 33% 042 02% 92% 04% 
 .(22-2)(، 22-2)(، 23-2)(،20-2)من إعداد الطالبة  باإلعتماد على معطيات الجداول رقم  :المصدر

وكاالت وتوسع  8فاق عدد وكاالت شبكة التوزيع غري املباشرة عدد الوكاالت املباشرة ب  3102ابتداء من سنة 
كانت النتيجة الصافية احملققة يف الشبكة فقد  ، وابلرغم من ذلك 3102وكالة يف سنة  03الفارق إىل أن وصل إىل 

 املباشرة أكرب منها يف الشبكة غري املباشرة. 
 ، منها يف الشبكة غري املباشرة كما أن املردودية التجارية ومردودية التكاليف اإلمجالية كانتا أكرب يف الشبكة املباشرة

الشبكة املباشرة، وذلك يف ها نسبتهما بشكل ملحوظ اليت ارتفعت في 3102إال أن قيمهما كانت متقاربة ابستثناء سنة 
ا يف مليون دينار جزائري يف حني أن الشبكة املباشرة عرفت ارتفاع 33بسبب اخنفاض إنتاج الشبكة غري املباشرة ب 

، أما فيما يتعلق مبردودية التسيري فقد كانت أفضل يف مليون دينار جزائري 04قدر ب يف هذه السنة  اإلنتاج حجم
 ، وهذا ما توضحه األشكال التالية:الشبكة غري املباشرة
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 املردودية التجارية                                                    النتيجة الصافية                   

 مردودية التكاليف اإلمجالية                                                     مردودية التسيري                  

 
 .الجدول السابقعداد الطالبة باالعتماد على معطيات إمن  المصدر:

 (2017-2013خالل الفرتة ) -سطيف– الوطنية للتأمني(: الفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية للشركة 42-3الشكل رقم )
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الذي  اإلنتاجيعود ارتفاع النتيجة الصافية يف الشبكة املباشرة عن الشبكة غري املباشرة إىل االختالف يف حجم 
مليون  293سجلته كل منهما، فالشبكة املباشرة حققت انتاجا فاق الذي حققته الشبكة غري املباشرة بقيم كانت أدانها 

إال أن ارتفاع  اإلنتاجكل من املردودية التجارية ومردودية التكاليف فبالرغم من ارتفاع دينار جزائري، أما فيما يتعلق ب
 تكاليف التسيري يف الشبكة املباشرة مقارنة ابلشبكة غري املباشرة جعل قيم املردودية يف الشبكتني متقاربة.

ما يؤكد ذلك أن مردودية التسيري يف الشبكة غري املباشرة كانت أكرب وأفضل من الشبكة املباشرة، بسبب ارتفاع 
املصاريف اليت تدفعها املديرية لتسيري الشبكة املباشرة مقارنة بتلك اليت تدفعها كعموالت للوسطاء، واالختالف يف حجم 

 التسيري موضح يف اجلدول التايل: مصاريف 
 شبكات التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمنيف التسيري يف خمتلف يتطور مصار  (:47-2رقم ) جدول

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف– 
 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات

 359 341 345 347 340 الشبكة املباشرة
 022 034 022 020 024 الشبكة غري املباشرة

 .-سطيف–التقارير الداخلية للمديرية الجهوية من إعداد الطالبة باإلعتماد على  :المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن حجم املصاريف يف الشبكة املباشرة يفوق حجمها يف الشبكة غري املباشرة أبكثر من 
 فيها، لذلك على املديرية حماولة ختفيض  اإلنتاجالضعف، هذا ما خفض من خمتلف قيم مردوديتها ابلرغم من ارتفاع 

 مصاريف الشبكة املباشرة لرفع مردوديتها.

 "CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي"شبكات التوزيع يف  تقييم مردودية املطلب الثالث:

إىل شبكات " CNMA"توزيع منتجات التأمني للصندوق الوطين للتعاون الوطين للتعاون الفالحي شبكة  تنقسم
 يضم حتت وصايته"CRMA" فرعية منتشرة عرب خمتلف اقليم البالد، ترتأس كل شبكة صندوق جهوي للتعاون الفالحي

عددا من الوكاالت املباشرة. إذ تعترب شبكة التوزيع يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي الشبكة الوحيدة اليت تعتمد 
 .اجلزائري التوزيع يف سوق التأمني على األضراربشكل مطلق على وكاالت مباشرة دون غريها من قنوات 

 حمل الدراسة اجلهوي الصندوقو  صندوقالفرع األول: التعريف ابل
يف بداية التأمر كتجسيد ملبدأ التعاون بني من يهددهم خطر  لصندوق الوطين للتعاون الوطين للتعاون الفالحياأنشأ 

مشرتك، إذ اكتفى يف بداية سنوات انشائه بتحصيل االشرتاكات من الفالحني مث تعويضهم يف حدود املبالغ اجملمعة من 
األساسي املتعلق ابلتأمينات مت إدخال تعديالت على قانونه  12-92تلك االشرتاكات، لكن بعد دخول إصدار األمر 

 واعتماده كشركة أتمني تقوم ابالكتتاب يف مجيع فروع التأمني.
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 "CNMA"صندوق الوطين للتعاون الفالحيالتعريف ابل: أوال
املؤسسات التعاونية الفالحية مؤسسات قدمية ختتص : حملة اترخيية عن الصندوق الوطين للتعاون الفالحي .0

 وحرصه على ضمانانشغال املستعمر ، فالفرنسية وشجعت تواجدهاأساسا بقطاع الفالحة، أوجدهتا املستعمرات 
أنشأ أوهلا مبدينة تيارت فاألخطار املتعلقة ابلكوارث الطبيعية جعله خيلق الصندوق اخلاص ابلتأمينات التعاونية الفالحية 

بتلمسان، حيث عملت  0900وامتدادا هلذه الصناديق مت إنشاء صندوق مماثل سنة  ،0912 وقسنطينة يف 0912سنة 
السلطات الفرنسية على تطويرها بسرعة متاشيا مع التطور الذي حققه االقتصاد الفالحي للمستعمرات حتديدا مع هناية 

 احلرب العاملية الثانية.
 احتوت التعاونية الفالحية على ثالث مؤسسات متثلت يف :  0933ويف سنة 

   ؛لفالحيالصندوق املركزي إلعادة التأمينات للتعاون ا -
 ؛الفالحيي الصندوق املركزي للتعاون االجتماع -
 .الصندوق التعاوين الفالحي للمتقاعدين -

املتضمن  0923ديسمرب  3املؤرخ يف  34-23 بقيت هذه الصناديق الثالثة األساسية إىل أن جاء األمر رقم
 وكانت النتيجة والدة صندوق موحد جديد هو الصندوق الوطين ، الذي وحد كل الصناديق إحداث التعاون الفالحي

 .ما حتتويه من مكاتب حمليةللتعاون الفالحي الذي هو عبارة عن جتمع للصناديق اجلهوية للتعاون الفالحي و 
 توىل مهمة تنشيط الصناديق اجلهوية املنتسبةت يعترب الصندوق الوطين للتعاون الفالحي مؤسسة ذات طابع تعاوين،و 

 .إليه تنظيمها ومراقبتها
حيتل الصندوق الوطين للتعاون الفالحي املرتبة الرابعة يف السوق اجلزائري وذلك ابتداء مكانة الشركة يف السوق:  .3

احملقق يف سوق  اإلنتاجمن إمجايل  01,3 بعدما كان يف املرتبة اخلامسة، بنسبة مسامهة قدرت ب 3102من سنة 
  .%32حيتل املرتبة األوىل ابلسوق يف التأمني على األخطار الزراعية بنسبة التأمني اجلزائري، كما أنه 

الذي حققه الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل الفرتة  اإلنتاج كان تطور: اإلنتاج ابلصندوقحجم تطور  .2
 ، كما هو موضح يف الشكل التايل:3102-3102
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 ( 3102-3102يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل الفرتة ) اإلنتاجحجم (:تطور 43-2لشكل رقم )ا
 الوحدة: مليون دينار جزائري

 

 

 

 

 

 
 

 .3102، 3102، 3102، 3102،3102للسنوات  صندوقعتماد على التقارير السنوية للعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

الصندوق الوطين للتعاون الفالحي قد عرف تطورا اجيابيا خالل يف  اإلنتاجحجم يتضح من خالل الشكل أن 
 يف السنوات %01,21، %02,43، %09,88ابألخص يف السنوات األوىل، أين ارتفع بنسب  3102-3102الفرتة 
 3102و 3103، أما يف سنيت مليون دينار جزائري 03423، 00338، 9292 أي ما قيمته 3102، 3104، 3102

 .3102يف سنة  %4,39و  3103يف سنة  %0,28لكن بوترية أقل وذلك بنسبة  سجل حجم اإلنتاج ارتفاعا فقد
بلغ حجم التعويضات اليت سددها الصندوق الوطين للتعاون الفالحي يف  :ابلصندوق التعويضاتتطور حجم  .1

 ألخرى، مليون دينار جزائري، وقد عرفت قيمة التعويضات يف الصندوق ارتفاعا من سنة  2029ما قيمته  3102 سنة
 يوضح تطور حجم التعويضات يف الفرتة حمل الدراسة: املوايلوالشكل 

 (3102-3102التعويضات املسددة يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل الفرتة ) حجمتطور  (:44-2الشكل رقم )         
 دينار جزائري يونمل الوحدة:                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 .3102، 3102، 3102، 3102،3102عتماد على التقارير السنوية للشركة للسنوات عداد الطالبة باإلإمن  :المصدر
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مليون  4220ارتفع خالل فرتة الدراسة من يف الصندوق املسددة من خالل الشكل يتضح أن حجم التعويضات 
، هذا االرتفاع يف حجم التعويضات سببه 3102مليون دينار جزائري سنة  2029إىل  3102دينار جزائري يف سنة 

فع عدد عقود التأمني املكتتبة ازدادت احتمالية فكلما ارت ،ارتفاع حجم اإلنتاج املسجل يف هذه الفرتة وهذا أمر طبيعي
 حتقق أخطار أكثر.

 للصندوق شبكة توزيع مباشرة تنتشر كالتايل: شبكة التوزيع يف  الصندوق الوطين للتعاون الفالحي:  .1
 

 3102يف سنة  (:شبكة التوزيع يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي45-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 . www.cnma.dzمن إعداد الطالبة باإلعتماد على :الموقع الرسمي للشركة:  :المصدر

 423صندوق جهوي تتفرع عنهم  32نالحظ أن الصندوق حيقق تغطية شاملة للرتاب الوطين ب من الشكل 
 وكالة مباشرة دون استعانة أبي وكيل عام أو مكتب صريفة أتمني.

 -سطيف-الفالحي: التعريف ابلصندوق اجلهوي للتعاون اثنيا
حتت اسم الصندوق احمللي للتعاون  0923ديسمرب  3يف  -سطيف–نشأ الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي أ
 0999نوفمرب  21املوافق ل  ه0431شعبان  33املؤرخ يف  322-99ولكن مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ،الفالحي

ع الصناديق التعاضدية الفالحية، أصبح الصناديق احمللية من جممو  ألغى الذي 92-92املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 
 للتعاون الفالحي. ق اجلهويدو مى ابلصنسي

 

للتعاون الفالحيالصندوق الوطين    

 صندوق جهوي للتعاون الفالحي 67

صندوق  15
 يف الشرق

صندوق  21
 يف الغرب

صندوق   18
 الوسطيف 

صندوق  13
 يف اجلنوب

مكتب  142
 مباشر

مكتب  153
 مباشر

مكتب  64
 مباشر

مكتب  93
 مباشر
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 -سطيف-اجلهوي للتعاون الفالحي : شبكة التوزيع التابعة للصندوقالفرع الثاين
على مستوى  منتشرةوكالة مباشرة  09شبكة توزيع تتكون من  -سطيف-لصندوق اجلهوي للتعاون الفالحيل

 :التايل اجلدول من خالل (3102-3102)خالل الفرتة  هاتطور  ميكن عرضوالية سطيف، 
 3102-3102خالل الفرتة  -سطيف-للتعاون الفالحي اجلهوي للصندوق(: تطور شبكة التوزيع التابعة 48-2اجلدول رقم )

 3102 3101 3101 3102 3102 
 09 04 02 01 8 الوكاالت املباشرةعدد 

 الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي. عتماد علىمن إعداد الطالبة باإل: المصدر     

قد عرفت  -سطيف-نالحظ من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع التابعة للصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي
 00وكالة مباشرة، أي بفارق  09إىل  8، فارتفع عدد الوكاالت املباشرة من 3102-3102توسعا ملحوظا خالل الفرتة 

وكالة، هذا التوسع يعود إىل السياسة اليت انتهجها الصندوق من أجل ايصال منتجاته إىل املؤمن هلم يف كل مكان من 
 ربوع الوطن.

 -سطيف–يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  تقييم مردودية شبكة التوزيع الفرع الثالث:
شبكة توزيع مباشرة فقط، لذلك سنقوم بتقييم مردوديتها من  -سطيف-ي للصندوق اجلهوي للتعاون الفالح

احلكم على طبيعة التوزيع الذي يعتمده الصندوق، ومبا أننا ال منلك هنا شبكتني للمقارنة  بغيةخالل جمموعة من النسب 
وتقييم املردودية فيها من  نتاج وتعويضات الشبكة املباشرةإبينهما سنقوم ابفرتاض شبكة توزيع غري مباشرة انطالقا من 

 .صندوقأجل حتديد أي الشبكتني أفضل لل
  -سطيف–أوال: تقييم مردودية الشبكة املباشرة يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 

 اتبعنا النقاط التالية:شبكة التوزيع يف الصندوق  احلكم على ما حتققهلنتمكن من 
كان تطور اإلنتاج احملقق   3102-3102خالل الفرتة تطور اإلنتاج والتعويضات يف الصندوق اجلهوي:  .0

 مثلما هو موضح يف اجلدول التايل: -سطيف-والتعويضات املسددة على مستوى الصندوق اجلهوي التعاون الفالحي
 3102-3102سطيف خالل الفرتة –اجلهوي للتعاون الفالحي الصندوق شبكة التوزيع املباشرة يف  مؤشراتتطور (: 49-2اجلدول رقم )

 مليون دينار جزائري الوحدة:
السنوات            

 
 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

%09,20 394 343 اإلنتاج  220 33,09%  222 1,22%  238 -0,24%  
%02,08 083 %33,48 028 039 التعويضات  042 -30,43%  044 1,39%  

 / 02 / 2 / 08 / 2 02 الكوارث قيد التسديد
 الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي. عتماد علىمن إعداد الطالبة باإل: المصدر



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

211 

 نالحظ من خالل اجلدول:
ب  3102اخنفاضا يف سنة قد عرف  -سطيف-يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي اإلنتاج حجم أن -

مليون  222إىل  343وذلك من  3103إىل  3102وذلك بعدما عرف ارتفاعات متتالية يف السنوات من  0,24%
، على التوايل %33,09 و %09,20أين ارتفع بنسب قدرت ب  3102و  3104دينار جزائري، ابألخص يف سنيت 

التأمني على السيارات والتأمني متعدد  ءاحملقق يف مجيع فروع التأمني ابستثنا اإلنتاجهذا االخنفاض كان نتيجة اخنفاض 
 ؛األخطار اليت عرفت ارتفاعا

وبنسب  3102إىل سنة  3102فيما يتعلق ابلتعويضات، فقد عرفت هي األخرى ارتفاعا خالل الفرتة من سنة  -
 3103معتربة بسبب ارتفاع التعويضات يف فرعي التأمني على السيارات وأتمني األخطار الفالحية، لتنخفض يف سنة 

مليون دينار جزائري  012 فرع أتمني األخطار الفالحية منتعويضات نتيجة االخنفاض املسجل يف  %30,43بنسبة 
، أما مليون دينار جزائري 23 أي بقيمة تراجع قدرت ب 3103يف سنة مليون دينار جزائري  39 إىل 3102 يف سنة
 .فقط مليون دينار جزائري 0فقد ارتفعت لكن بفارق  3102يف سنة 

 :3102-3102والشكل التايل يوضح تطور حجم اإلنتاج والتعويضات يف الصندوق خالل الفرتة 
 الفرتة خالل  -سطيف-والتعويضات يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي اإلنتاج(:تطور 46-2الشكل رقم)

 الوحدة: مليون دينار جزائري                                 (3102-3102)                                                              

 
 معطيات الجدول السابق. عتماد علىمن إعداد الطالبة باإل: المصدر

اإلنتاج الذي حققه الصندوق خالل الفرتة املمتدة من سنة من خالل الشكل يتضح الفارق الكبري بني حجم 
  .التعويضات اليت سددها الصندوقوحجم  3102إىل سنة  3102
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قوم حبساب مبا أن الصندوق ميتلك شبكة توزيع مباشرة فقط سنالنتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة:  .3
 : ، حيث ميكن عرض خمتلف حمددات النتيجة الصافية يف اجلدول التايلالنتيجة الصافية هلذه الشبكة

 خالل الفرتة -سطيف–(:النتيجة الصافية لشبكة التوزيع يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 50-2جدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                (             3102-3102)                                                               

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات                    
 238 222 220 394 343 اإلنتاج

 044 042 083 028 039 التعويضات املسددة
 34 28 18 7 13 الكوارث قيد التسديد

 8 6 5 4 2 مصاريف التسيري
 46 41 30 20 14 أجور العمال

 136 155 136 105 106 النتيجة الصافية للشبكة
 صندوق الجهوي.إلعتماد على التقارير الداخلية للمن إعداد الطالبة با :المصدر

والشكل التايل  .اجيايب مؤشرنالحظ من خالل اجلدول أن النتيجة الصافية للشبكة هي نتيجة موجبة وهو مبدئيا 
 يوضح تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها:

 الصندوق اجلهوي (: تطور النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف 47-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري        (3102-3102خالل الفرتة) -سطيف-للتعاون الفالحي                                            

 
 عتماد على معطيات الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

، 3103إىل سنة  3102من سنة املمتدة يف الفرتة ارتفاع منحىن قيم النتيجة الصافية من خالل الشكل نالحظ 
واملتزايد من سنة  الشبكة املباشرة تتحمل حجم مصاريف ضئيل مقارنة حبجم اإلنتاج احملققأن يعود إىل االرتفاع هذا 
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وارتفاع ابقي  جزائري رمليون دينا 238إىل  جزائري رمليون دينا 222خنفاض اإلنتاج من اب وما يثبت ذلك أنه، ألخرى
  .جزائري رمليون دينا 09 باخنفضت النتيجة الصافية  3103مقارنة بسنة  3102يف سنة  املتغريات
قمنا يف اجلدول املوايل حبساب خمتلف  :املباشرة يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي الشبكةمردودية  .2

 :(3102-3102)مردودايت الشبكة املباشرة يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي خالل الفرتة 
 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف-نسب مردودية الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي(:51-2جدول رقم )

 السنوات                           
 النسب     

3102 3101 3101 3102 3102 

 %22 %43 %22 %23 %42 املردودية التجارية
 %323 %221 %289 %428 %332 مردودية التسيري

 %393 %228 %422 %232 %222 مردودية العنصر البشري
 %94 %018 %24 %33 %22 مردودية التكاليف اإلمجالية

 الجدول السابق.من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات  :المصدر

موجبة، وال توجد أي نسبة سالبة نالحظ من خالل النظرة األوىل للجدول أن النسب اليت مت حساهبا هي نسب 
وابلتايل فالشبكة املعتمدة حتقق مردودية موجبة للشبكة، وقد عرفت قيم هذه النسب تذبذاب بني ارتفاع واخنفاض من سنة 

والشكل املوايل يبني تطور خمتلف نسب  ب الذي عرفته قيم النتيجة الصافية،ألخرى خالل فرتة الدراسة نتيجة التذبذ
 املردودية يف الشبكة:

 -سطيف– الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحييف شبكة التوزيع املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 48-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 على معطيات الجدول السابق.عتماد : من إعداد الطالبة باإلالمصدر

 أما عن نتيجة كل نسبة على حدى: 
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قيما هذه النسبة حيث حققت فيها الشبكة  :)النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.2
ففي إال أهنا كانت موجبة، القيم  يفبني ارتفاع واخنفاض، لكن ابلرغم من هذا التذبذب  %42 و %23تراوحت ما بني 

دينار  011كل   3102دينار كربح، ويف سنة  43دينار مستثمر حيقق  011أي أن كل  %43مثال كانت  3103سنة 
 .كعائددينار   22مستثمر حقق 

نتائج هذه النسبة كانت جيدة جدا : مردودية التسيري )النتيجة الصافية /مصاريف إدارية +أجور العمال( 3.2
من مصاريف خاصة  الشبكةصرف من أجل تسيري نشاط دينار ت 011أي أن كل  ،%323جتاوزت أدىن قيمة هلا نسبة 

دينار. إال أننا نالحظ أن هذه النسبة حققت قيما متناقصة  323عود للشركة ب العمال ت بتسيري النشاط اإلداري وأجور
يدفع  دينار  011صبح كل أدينار كربح صايف واخنفضت إىل أن  332قق دينار حي 011 كل  تأين كان 3102من سنة 

، هذا االخنفاض كان نتيجة ارتفاع كل من مصاريف التسيري وأجور العمال من سنة كعائددينار   323 كمصاريف حيقق
 ألخرى.

هذه النسبة كانت نتائجها تدل على مدى  :ي )النتيجة الصافية/أجور العمال(مردودية العنصر البشر  2.2
فعالية العنصر البشري يف النتائج احملققة، فبالرغم من اخنفاض هذه النسبة أيضا من سنة ألخرى نتيجة ارتفاع قيم أجور 

 393 دينار تدفعه الشركة للعمال كأجر يعود عليها ب 011مثال كل  3102العمال، إال أهنا بقيت جيدة ففي سنة 
 وهو أمر جيد. ددينار كعائ

حققت هذه النسبة قيما موجبة : مردودية التكاليف اإلمجالية )النتيجة الصافية/التكاليف اإلمجالية( 1.2
دينار صرفته الشركة على هذه الشبكة   011مثال كان كل  3102ففي سنة ، %018و %33ومرتفعة تراوحت بني 

 دينار وهو أمر جيد. 94حقق هلا كتكاليف 
  غري املباشرة االفرتاضيةتقييم مردودية الشبكة  اثنيا:

احملقق والتعويضات املسددة من طرف الشبكة املباشرة هي نفسها  اإلنتاجسنقوم يف هذا العنصر ابفرتاض أن 
 احملققة من طرف الشبكة الغري املباشرة، إىل أننا سنغري هنا املصاريف فكما هو معلوم ختتلف طبيعة املصاريف اليت تدفعها

الشركة ابختالف شبكة التوزيع، ففي شبكة التوزيع الغري مباشرة ال تدفع الشركة أجورا للعمال وال مصاريف للتسيري بل 
 تدفع عموالت للوسطاء.

يتحصل الوكيل العام على عمولته )عمولة املسامهة+ عمولة التسيري( انطالقا من حجم حتديد قيمة العموالت:  .0
، انطالقا من القانون النسب القصوى هلذه العمولة وبقيم ختتلف ابختالف نوع التأمني وقد حدد، الذي حيققه اإلنتاج

                                                           


 .(2-3)أنظر الجدول رقم  
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لصندوق خالل الفرتة اباملكتتب يف كل نوع من أنواع التأمني  اإلنتاجهذا املبدأ سنقوم حبساب قيم العمولة حسب حجم 
3104-3102 : 

 خالل الفرتة -سطيف–يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  قيمة العموالت االفرتاضية للوكالء العامون(:52-2جدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                      3101-3102                                                         

 السنوات               
 فرع التأمني

3101 3101 3102 3102 
 العمولة اإلنتاج العمولة اإلنتاج العمولة اإلنتاج العمولة اإلنتاج

 23 323 23 338 32 098 33 022 أتمني السيارات
 1,23 3 0 9 1,84 2 1,23 3 احلريق

 9 44 02 22 02 82 09 93 األخطار الزراعية
 33 22 34 21 31 43 02 23 األخطار املتعددة
 0 3 0 2 0 2 0 3 الكوارث الطبيعية

 1,33 3 1,33 3 1,02 0 1,02 0 النقل
 1,23 2 1,48 4 1,48 4 1,34 3 األخطار اهلندسية
 1 1 1 1 1 1 1 1 املسؤولية املدنية
 1 1 1 1 1 1 1 1 األخطار األخرى

 23 238 22 222 33 241 22 394 اجملموع
 .(2-3الجدول رقم )عتماد على التقارير الداخلية للصندوق ومعطيات باإل: المصدر

مليون دينار جزائري إىل  22من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن قيم العموالت يف الشبكة االفرتاضية ارتفعت من 
 مليون دينار جزائري وذلك ابرتفاع قيم اإلنتاج. 23

كانت قيم النتيجة الصافية للشبكة اليت افرتضناها كما هو موضح يف  االفرتاضية:للشبكة النتيجة الصافية  .3
 ايل: اجلدول املو 

 يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  االفرتاضيةللشبكة غري املباشرة  (:النتيجة الصافية53-2جدول رقم )                  
 الوحدة: مليون دينار جزائري                 (3102-3101) الفرتةخالل   -سطيف–                                          

 3102 3102 3101 3101 السنوات
 238 222 220 394 اإلنتاج

 044 042 083 028 التعويضات املسددة
 34 28 18 7 الكوارث قيد التسديد

 23 22 33 22 عمولة الوكالء
 118 129 105 72 النتيجة الصافية للشبكة

 (.22-2( و )21-2من إعداد الطالبة  باإلعتماد على معطيات الجدولين رقم ) :المصدر
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من  3103-3104يف الفرتة ارتفعت  أن النتيجة الصافية للشبكة غري املباشرة االفرتاضية نتائج اجلدوليتضح من 
لكنها على املستوى العام ابخنفاضه،  3102ابرتفاع اإلنتاج، واخنفضت يف سنة وذلك  مليون دينار جزائري 039إىل  23

 عرفت تطورا اجيابيا.
ردودية نسب املحساب مت انطالقا من النتيجة الصافية يف اجلدول السابق  تقييم مردودية الشبكة االفرتاضية: .2

 الشبكة االفرتاضية:
 االفرتاضية ابلصندوق اجلهوي للتعاون الفالحيغري املباشرة (:نسب املردودية للشبكة 54-2جدول رقم )

 (3102-3101)خالل الفرتة  -سطيف -
 السنوات                           

 النسب     
3101 3101 3102 3102 

 %23 %22 %38 %34 املردودية التجارية
 %23 %22 %33 %22 مردودية التسيري

 %22 %31 %43 %22 مردودية التكاليف اإلمجالية
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. المصدر:

مردودية موجبة، لكن بقيم أقل حتقق للصندوق االفرتاضية هي األخرى املباشرة غري أن الشبكة من اجلدول نالحظ 
من القيم اليت حتققها هلا الشبكة املباشرة، كما نالحظ أيضا أن خمتلف قيم املردودية عرفت ارتفاعا يف السنوات األوىل إال 

عتمد بسبب اخنفاض النتيجة الصافية اليت أتثرت ابلرتاجع املسجل يف اإلنتاج، ويف حال ا 3102أهنا اخنفضت يف سنة 
 الصندوق اجلهوي على شبكة غري مباشرة هلا نفس معطيات شبكته املباشرة كانت ستحقق له:

 دينار سيتحمله100 كل   بعبارة أخرى ،%22و  %34ني سجلت معدالت بقيمها املردودية التجارية:  0.2
 كربح. دينار جزائري 24و  34الصندوق كخطر سيحقق من خالله ما يرتاوح بني 

، أي عن كل %22و  %22بني  3102-3104تراوحت قيم هذه النسبة خالل الفرتة  :ريالتسيمردودية  3.2

 دينار كربح. 22و  22يتم صرفه كعمولة للعمال حيقق هلا ما بني دينار  011
، أي عن  %22و  %22بني  3102-3104عرفت هذه النسبة خالل الفرتة  :التكاليف اإلمجاليةمردودية  2.2

 دينار كربح. 22و  22يتم صرفه كعمولة للعمال حيقق هلا ما بني دينار  011كل 
 رابعا: املقارنة بني نتائج الشبكتني

الحظنا من خالل اجلداول السابقة، أنه يف املديرية اجلهوية حققت شبكة التوزيع املباشرة نتيجة صافية وقيم 
 ، واجلدول التايل يلخص قيم الشبكتني: االفرتاضية غري املباشرةمت حساهبا يف شبكة التوزيع مردودية أكرب من اليت 
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 (3102-3101خالل الفرتة ) -سطيف– الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحييف  شبكات التوزيعمردودية (:قيم 55-2اجلدول رقم )
 الشبكة الغري املباشرة الشبكة املباشرة 

النتيجة 
 الصافية

 

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

النتيجة 
 الصافية

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

3101 012 23% 428% 33% 23 34% 22% 22% 
3101 023 22% 289% 24% 012 38% 33% 43% 
3102 022 43% 221% 018% 039 22% 22% 31% 
3102 023 22% 323% 94% 008 23% 23% 22% 
 (.22-2(، )22-2(، )20-2( ، )21-2)من إعداد الطالبة  باإلعتماد على معطيات الجداول رقم  :المصدر

احملققة، سواء من حيث النتيجة الصافية أو  ول نالحظ الفارق الكبري بني قيم الشبكتنيمن خالل معطيات اجلد
 األشكال التالية:وهذا ما توضحه ، وابألخص مردودية التسيريمن حيث خمتلف نسب املردودية، 
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 (2017-2013خالل الفرتة ) -سطيف– الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي(: الفرق بني نتائج الشبكتني يف 49-3الشكل رقم )
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يعود إىل الفرق بني مصارف التسيري يف الشبكتني ألن ابقي املتغريات )اإلنتاج،  هذا االختالف يف النتائج

التعويضات، الكوارث قيد التسديد( هي نفسها يف كلتا الشبكتني والعنصر الوحيد املختلف هو مصاريف التسيري، 
اليت كانت ستتحملها لو  فالشبكة املباشرة تتحمل مصاريف تسيري )مصاريف إدارية وأجور العمال( أقل من املصاريف 

 كانت هذه الشبكة غري مباشرة كعموالت للوسطاء.
هذا االرتفاع يف قيم العموالت يعود إىل ارتفاع اإلنتاج املسجل من جهة وإىل نوع عقود التأمني املكتتبة، فبالتدقيق 

ر البسيطة هي املساهم األكرب يف يف هيكل اإلنتاج جند أن التأمني على السيارات، أتمني األخطار الزراعية وأتمني األخطا
  .%48%، 31%، 02إنتاج الصندوق، ونسب العموالت املستحقة للوسطاء عن هذه الفروع هي 

وما يؤكد أيضا على أن العنصر املؤثر هنا هو مصاريف التسيري هي تلك املعدالت املسجلة يف مردودية التسيري 
يف حني أن أعلى قيمة هلا يف الشبكة غري  %323بكلتا الشبكتني ففي الشبكة املباشرة كانت أدىن قيمة مت تسجيلها هي 

 .%22املباشرة االفرتاضية كانت 
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 .عتماد على معطيات الجدول السابقعداد الطالبة باإلإمن  المصدر:
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 تقييم مردودية شبكات التوزيع يف جمموعة من شركات التأمني على األضرار اخلاصةاملبحث الثالث: 

 مردودية شبكات التوزيع يف جمموعة من شركات التأمني على األضراربعدما تطرقنا يف املبحث السابق إىل تقييم 
العامة، ارأتينا يف هذا املبحث اختيار بعض شركات التأمني على األضرا اخلاصة للتطبيق عليها، من أجل الوصول إىل 

وشركة ترست  "Salama Assurance"سالمة للتأمينات شركة نتائج ميكن اعتمادها وتعميمها، هذه الشركات هي: 
 ."Trurt Assurance" للتأمينات

 "Salama Assurance" للتأمينات سالمةشركة تقييم مردودية شبكة التوزيع يف : املطلب األول

على أساس أهنا شركة أتمني تكافلية، بل لكوهنا من بني شركات التأمني شركة سالمة للتأمينات مل يكن اختيار 
اخلاصة اليت تنشط يف سوق التأمني اجلزائري، إذ حتتل الشركة املرتبة الثانية يف ترتيب الشركات اخلاصة، كما أن هلا شبكة 

 توزيع واسعة. 

 التعريف ابلشركة واملديرية اجلهوية حمل الدراسة: الفرع األول

شركة سالمة للتأمينات شركة معروفة يف السوق اجلزائري، فبالرغم من حداثة نشأهتا مقارنة ببعض الشركات عد ت
 اخلاصة إال أهنا استطاعت مع مرور الوقت خلق مكانة يف السوق. 

 أوال: التعريف بشركة سالمة للتأمينات
 بتاريخ الصادر القرار مبقتضى اجلزائر للتأمينات سالمة شركة اعتمدت: شركة سالمة للتأميناتة اترخيية عن حمل .0

 املنشأة التأمني" مني وإعادةأللت واألمان الربكة "السعودية الشركة على استحوذت بعدما ،املالية وزير عن 3113جويلية  13
توفر  حاليا. سالمة التأمني وإعادة منيأللت الدويل عاجملم إىليف الشركة  األسهم أغلبية تعود إذ، 3111مارس  33يف 

   1.اإلسالمي ابلتأمني تتعامل اليت الوحيدةتعد  منيأالت شركات كل بني منف اجلزائرية السوق يف متعددة خدماتالشركة 
حتتل شركة سالمة للتأمينات املرتبة السابعة يف السوق اجلزائري، بنسبة مسامهة قدرت مكانة الشركة يف السوق:  .3

املرتبة من حيث نفس كما أهنا حتتل   ،من إمجايل اإلنتاج احملقق يف سوق التأمني اجلزائري 3102 يف سنة %2ب 
 .3102يف سنة  % 2مسامهتها يف التعويضات اإلمجالية املسددة يف السوق حبصة سوقية تقدر ب 

مت إنتاج حجم ، (3102-3102)خالل الفرتة سالمة للتأمينات شركة سجلت : يف الشركة اإلنتاجحجم تطور  .2
 الشكل التايل: متثيله يف

                                                           
1

 .www.salama-assurances.dzباالعتماد على: الموقع الرسمي لشركة سالمة للتأمينات:  - 
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 (3102-3102اإلنتاج يف شركة سالمة للتأمينات خالل الفرتة )حجم (:تطور 50-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 
 

 عتماد على:من إعداد الطالبة باإل المصدر:
 Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du Trésor Direction Des Assurances, Ministère des Finances, les rapports 

annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

فقد  ،تطورا اجيابيا يف السنوات األوىلقد سجل شركة سالمة للتأمينات يف  اإلنتاجأن يتضح من خالل الشكل 
 3102يف سنة ، لكنه 3103مليون دينار جزائري سنة  2191إىل  3102مليون دينار جزائري سنة  4102من ارتفع 

 نتاج فرع التأمني على السيارات يف هذه السنة.إبسبب الرتاجع الذي مت تسجيله يف  %2,92بنسبة عرف اخنفاضا 
من سنة  املمتدة لتعويضات اليت سددهتا الشركة يف الفرتةحلجم اابلنسبة  :يف الشركة التعويضات حجم تطور .1
 فقد كانت كما هو موضح يف الشكل التايل: ،3102إىل سنة  3102

 للتأمينات خالل الفرتة شركة سالمة  التعويضات املسددة يف حجمتطور  (:51-2الشكل رقم )    
 دينار جزائري مليون الوحدة:                   (3102-3102)                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:
Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du Trésor Direction Des Assurances, Ministère des Finances, 

                     les rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 
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حركة اإلنتاج، إذ عرف ارتفاعا مسار يف الشركة يتطابق مع  حجم التعويضاتمسار تطور من الشكل نالحظ أن 
 ،3103مليون دينار جزائري يف سنة  3223إىل  3102مليون دينار جزائري سنة  0940يف السنوات األربع األوىل من 

تراجع اإلنتاج يف هذه السنة  يعود أساسا إىلمليون دينار جزائري، هذا االخنفاض  3333ليبلغ  3102مث اخنفض يف سنة 
فباخنفاض عدد العقود املكتتبة ابألخص يف فرع التأمني على السيارات الذي تتحمل فيه الشركة نسبة تعويضات كبرية، 

 تعويضات.قيمة اليف ما نتج عنه اخنفاض فيه اخنفض عدد الكوارث املصرح هبا  يف هذا الفرع
املوضحة يف الشكل شبكة الللتأمينات يف توزيع منتجاهتا على شركة سالمة  تعتمدشبكة التوزيع يف الشركة:  .1

 ايل: الت
 3102يف سنة  اتللتأمين سالمة(:شبكة التوزيع يف شركة 52-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 .3102عتماد على التقرير السنوي للشركة لسنة عداد الطالبة باإلإمن  المصدر:

: مديرية اجلزائر شرق، مديرية اجلزائر غرب، مديرايت جهوية هي 2لشركة سالمة للتأمينات من الشكل يتضح أن 
مديرية ابتنة، مديرية سطيف، مديرية عنابة، مديرية وهران، مديرية تلمسان. هذه املديرايت تتفرع عنها شبكة مباشرة تضم 

وكالة صريفة أتمني على مستوى  28وكالة عامة و  312وكالة من بينها  342وكالة وشبكة غري مباشرة مكونة من  30
   نك الربكة.ب

 -سطيف-ابملديرية اجلهوية لشركة سالمةالتعريف  اثنيا:
، يف والية سطيف هبدف 3110هي مديرية مت انشاؤها سنة  -سطيف–املديرية اجلهوية التابعة لشركة سالمة 

اليت تقع يف مجيع الوكاالت املباشرة وغري املباشرة املديرية اجلهوية  ترتأس هذهتوسيع شبكة التوزيع للشركة، حيث 
 جباية. ؛املسيلة ؛برج بوعريريج ؛والايت: سطيفال

 شركة سالمة للتأمني 

 مديرايت جهوية 7

وكالة  21
 مباشرة

وكيل  207
 عام

وكالة  38
صريفة 
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 -سطيف-للتأمينات شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية لشركة سالمة الفرع الثاين:

 :التايل يف اجلدولمن سنة ألخرى، قمنا بتلخيصه عرف حجم شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية تطورا 
 (3102-3102)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمينات للمديرية اجلهوية لشركة سالمة(: تطور شبكة التوزيع التابعة 56-2اجلدول رقم )

 3102 3101 3101 3102 3102 
 3 3 3 3 3 الشبكة املباشرة

 22 23 49 42 42 الشبكة الغري املباشرة
  .-سطيف-لشركة سالمةعتماد على الوثائق للمديرية الجهوية من إعداد الطالبة باإل: المصدر

 -سطيف- للمديرية اجلهوية لشركة سالمة للتأميناتة التابعة مجالينالحظ من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع اإل
، لكن هذا التوسع كان نقطة بيع 29 نقطة بيع إىل 42من  (3102-3102)قد عرفت توسعا ملحوظا خالل الفرتة 
 للوكالء العامني ألن عدد الوكاالت املباشرة بقي نفسه خالل فرتة الدراسة.نتيجة ارتفاع عدد االعتمادات املمنوحة 

 على التوزيع املباشر، كما أكثر من اعتمادها ملنتجاهتا  غري املباشرماد املديرية على التوزيع يتضح جليا اعتكما 
ظيم مردوديتها من خالل ختفيض تركز الشركة على اعتماد سياسة التوسع املكثف لشبكتها غري املباشرة كاسرتاتيجية لتع

 التكاليف إىل أكرب قدر ممكن.

 -سطيف– املديرية اجلهويةتقييم مردودية شبكة التوزيع يف  الفرع الثالث:

 من خالل التطرق إىل تقييم املردودية الكلية للمديرية ،اتبعنا يف هذه الشركة نفس املنهج املتبع يف الشركات السابقة
 قبل التطرق إىل مردودية كل شبكة من شبكاهتا. اجلهوية

  -سطيف–أوال: تقييم املردودية اإلمجالية للمديرية اجلهوية 
وكالة أغلبها وكاالت عامة، ولتقييم مردوديتها اعتمدان على دراسة ومالحظة تطور كل  29شبكة تضم  للمديرية

  كالتايل:  من اإلنتاج، التعويضات، النتيجة الصافية للمديرية وخمتلف نسب املردودية
املمتدة من سنة خالل الفرتة : -سطيف-للتأمينات اإلنتاج يف املديرية اجلهوية لشركة سالمةحجم تطور  .0
مثلما هو  -سطيف-املديرية اجلهوية لشركة سالمة مستوى على احملققاإلنتاج  حجم كان تطور  3102 سنة إىل 3102

 موضح يف اجلدول التايل:
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 (3102-3102)سطيف خالل الفرتة – للتأمينات املديرية اجلهوية لشركة سالمةاإلنتاج يف حجم (: تطور 57-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:

 3102 3101 3101 3102 3102 
 التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

%09,88 989 832 اإلنتاج  0122 8,02%  0142 0%  0121 -0,33%  
 .-سطيف–للتأميناتلشركة سالمة  ةالجهوي مديريةللعتماد على التقارير الداخلية من إعداد الطالبة باإلالمصدر: 

من  3103مقارنة بسنة  3102يف املديرية قد عرف اخنفاضا يف سنة  اإلنتاجأن  أعاله نالحظ من خالل اجلدول
 موجة ارتفاعبعد هذا الرتاجع جاء  ،%0,33بنسبة أي  مليون دينار جزائري 0121إىل  مليون دينار جزائري 0142

 مليون دينار جزائري. 333قيمتها  3102إىل سنة  3102سجلها حجم اإلنتاج من سنة 
: -سطيف-للتأمينات التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية لشركة سالمةحجم تطور  .3

 233ابلنسبة لتطور حجم التعويضات فقد عرف ارتفاعات متتالية يف السنوات حمل الدراسة، حيث ارتفع تدرجييا من 
 .   3102مليون دينار جزائري يف سنة  332إىل أن بلغ  3102مليون دينار جزائري يف سنة 

  سطيف خالل الفرتة –للتأمينات املديرية اجلهوية لشركة سالمةيف  التعويضات والكوارث قيد التسديد(: تطور 58-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:                      (3102-3102)

 3102 3101 3101 3102 3102 
 التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

%3,80 232,2 %2,23 221 233 التعويضات  313,2 2,32%  332 9,34%  

الكوارث قيد 
 التسديد

09 33 / 31 / 41 / 31 / 

 .-سطيف–للتأميناتلشركة سالمة  ةالجهوي مديريةعتماد على التقارير الداخلية للمن إعداد الطالبة باإل: المصدر

واليت  3102كانت تلك اليت مت تسجيلها سنة يف حجم التعويضات  من اجلدول نالحظ أن أكرب نسبة ارتفاع 
مليون  31إىل  41هذه النسبة صاحبها أيضا ارتفاع يف قيمة خمصص الكوارث قيد التسديد من ، %9,34قدرت ب 

 مليون دينار جزائري. 41 وخمصص كوارث قيمته %2,32 بنسبة ارتفاع قدرت ب 3103 دينار جزائري، تليها سنة
هذه االرتفاعات يف حجم التعويضات تعود إىل ارتفاع عدد الكوارث املصرح هبا من جهة وقيمة اخلسائر فيها من 

حساب الكوارث جهة أخرى، حيث سددت املديرية جزءا منها يف حني تركت الباقي كديون عليها اجتاه املؤمن هلم يف 
  قيد التسديد.

 والتعويضات للمديرية اجلهوية خالل الفرتة حمل الدراسة: اإلنتاجوالشكل التايل يوضح تطور حجم 
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 (3102-3102خالل ) -سطيف-للتأمينات املديرية اجلهوية لشركة سالمة(:تطور اإلنتاج والتعويضات يف 53-2الشكل رقم)
 الوحدة: مليون دينار جزائري

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابق.: المصدر

، إال أننا نالحظ املسددة أكرب من حجم التعويضاتاجلهوية من الشكل يتضح أن حجم اإلنتاج احملقق ابملديرية 
  .تقلص الفارق بينهما مع مرور السنوات نتيجة ارتفاع حجم التعويضات بوترية أكرب من وترية ارتفاع حجم اإلنتاج

حسب خمتلف شبكات التوزيع:  -سطيف-تطور التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية  .2
كان اإلنتاج احملقق والتعويضات املسددة على مستوى املديرية اجلهوية مقسما حسب كل شبكة من شبكات التوزيع  

 كالتايل:
 التوزيع  اتشبكحسب خمتلف  -سطيف- للتأمينات سالمةشركة اجلهوية ليف املديرية  والتعويضات اإلنتاج حجم(:59-2اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دينار جزائري                                 3102-3102خالل الفرتة                                                           
 3102 3101 3101 3102 3102 

 التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج ضاتالتعوي اإلنتاج التعويضات اإلنتاج

 الوكاالت 
 املباشرة

 8 32 9,2 32 8,2 34 8 30 2 09 القيمة
نسبة 

 املسامهة
%3,21 %0,24 %3,03 %0,42 %3,20 %0,21 %3,22 %0,23 %3,43 %0,31 

الشبكة 
الغري 

 مباشرة

 322 0112 292 0131 222 0102 243 938 202 813 القيمة
نسبة 

 98,81% 92,28% 98,44% 92,42% 98,21% 92,39% 98,22% 92,88% 98,33% 92,21% املسامهة

 332 0121 313,2 0142 232,2 0122 221 989 233 832 اجملموع
 عتماد على الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية.باإل لطالبةامن إعداد المصدر: 
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احملقق ابملديرية، وهذا مببالغ  اإلنتاجاملباشرة هي األكثر مسامهة يف غري يتضح من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع 
مثال بلغت قيمة اإلنتاج الذي حققته  3102، ففي سنة شرةاملباتلك اليت تصدرها الشبكة بكثري أقساط مصدرة تتعدى 

مليون دينار جزائري  32 حني أن الشبكة املباشرة حققت ما قيمته مليون دينار جزائري يف 0112الشبكة غري املباشرة 
املباشرة النسبة األكرب فيها، وهذا أمر منطقي غري للشبكة فحجم التعويضات املسددة . نفس األمر ينطبق على فقط

للتأمينات  سالمةكل هذا يدل أن شركة  يف كل منهما. وعقود التأمني املربمة اإلنتاجنتيجة االختالف الكبري يف حجم 
ايل يوضح هيكل مسامهة كل واوالشكل امل تعتمد على التوزيع غري املباشر ملنتجاهتا أكثر من اعتمادها على التوزيع املباشر،

 احملقق والتعويضات املسددة:  اإلنتاجحجم شبكة من الشبكات يف 

  للتأمينات سالمة ية اجلهوية لشركةابملدير  والتعويضات اإلنتاجيف مسامهة شبكات التوزيع  (:54-2الشكل رقم)
 3102يف سنة  –سطيف -

 

 عتماد على معطيات الجدول السابق.باإل طالبةمن إعداد ال المصدر:

احملقق أو  اإلنتاجمن حيث حجم  سواء ،املباشرةغري شبكة التوزيع يتضح لنا من خالل الشكل املسامهة الكبرية ل
احملقق و  اإلنتاجمن إمجايل  %98 ب 3102سنة يف مسامهتها  قدرت حيثحجم التعويضات املسددة، من حيث 

 %3 واليت قدرت بحمدودة جد مسامهتها  اليت كانتالشبكة املباشرة  على عكس، املسددة من قيمة التعويضات 99%
 .املسددة من إمجايل التعويضات %0و اإلنتاجمن إمجايل 

الفرتة  خالل حققت املديرية اجلهوية: -سطيف-للتأمينات سالمةلشركة  النتيجة الصافية للمديرية اجلهوية .1
 :كانت قيمها كالتايل  صافيةنتيجة  3102 سنةإىل  3102سنة من املمتدة 
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 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  سالمة لمديرية اجلهوية لشركةل(: النتيجة الصافية 60-2دول رقم )اجل
 جزائريالوحدة: مليون دينار      

 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات                        
 1030 1047 1037 989 825 )األقساط املصدرة(   اإلنتاج

 665 606,5 565,5 550 522 التعويضات املسددة  
 60 38 20 22 19 الكوارث قيد التسديد

 18 16 15 13 12 مصاريف إدارية
 23 20 17 16 14 أجور العمال

 170 165 155 143 126 العموالت املدفوعة
 34 310,2 334,2 342 023 النتيجة الصافية للمديرية

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرعلى  عتمادباإللطالبة من إعداد ا المصدر:

، 3102فبعدما حققت ارتفاعا يف السنوات  3103عرفت النتيجة الصافية يف املديرية منعطفا ابتداء من سنة 

مليون دينار  310,2مليون دينار جزائري، اخنفضت إىل  332,2مليون دينار جزائري إىل  132من  3102، 3104
هذه االرتفاعات واالخنفاضات ميكن مالحظتها ، 3102مليون دينار جزائري يف سنة  34مث إىل ، 3103جزائري يف سنة 

 التايل:من خالل الشكل 
  -سطيف- للتأمينات سالمةشركة ابملديرية اجلهوية لوخمتلف العوامل املؤثرة فيها يجة الصافية (: تطور قيم النت55-2الشكل رقم )

(3102-3102الفرتة )خالل   

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

 يعود إىلمليون دينار جزائري  32والذي قدر ب  3103من خالل الشكل يتنب أن الرتاجع الذي مت تسجيله سنة 
 04مليون دينار جزائري من جهة وارتفاع مصاريف التسيري ب  29ارتفاع حجم التعويضات والكوارث قيد التسديد ب 
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 3102سنة يف  مليون دينار جزائري 022,2قدر ب أما االخنفاض املعترب الذي من جهة أخرى.  مليون دينار جزائري
 هبا، مصاريف التسيري، ابإلضافة إىل اخنفاض اإلنتاج يف هذه السنة.إىل ارتفاع كل من الكوارث املصرح يعود 

بعد حتديد النتيجة الصافية مت يف اجلدول املوايل : -سطيف-لشركة سالمة نسب املردودية يف املديرية اجلهوية .1
 :(3102-3102)حساب خمتلف قيم املردودية اخلاصة ابملديرية اجلهوية خالل الفرتة 

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات سالمة شركة ملديرية اجلهوية ليف ا نسب املردودية(: 61-2جدول رقم )
 السنوات                           

 النسب     
3102 3101 3101 3102 3102 

 %9 %09 %32 %34 %03 املردودية التجارية
 %42 %011 %040 %043 %82 مردودية التسيري

 %419 %0112 %0223 %0220 %942 مردودية العنصر البشري
 %01 %34 %24 %22 %09 مردودية التكاليف االمجالية

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرباالعتماد على طالبة من إعداد ال المصدر:

عرفت حركة تغري موازية حلركة النتيجة الصافية خالل النسب أن مجيع  نالحظلجدول النظرة األوىل لمن خالل 
 صحيح ، فكلما ارتفعت النتيجة الصافية ارتفعت النسب حمل الدراسة والعكس 3102إىل سنة  3102الفرتة من سنة 

 وهذا يعود إىل األسباب اليت سبق ذكرها يف العنصر السابق، والشكل املوايل يوضح ذلك: 
 -سطيف– سالمة للتأميناتخمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية لشركة  تطور(: 56-2الشكل رقم )

 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 الجدول السابق.: من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات المصدر

أنه ابلرغم من هذه احلركة بني ارتفاع واخنفاض فإن مجيع النسب موجبة من خالل الشكل لكن املالحظ أيضا 
 :ىعلى حدكل مردودية جيد، أما عن تقييم كل نتيجة   مؤشروهذا مبدئيا 
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يف البداية املردودية التجارية  ارتفعت معدالت: )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1
، إال أهنا تراجعت 3102دينار يف سنة  32إىل  3102يف سنة  كخطراملديرية  دينار حتملته  011مقابل كل دينار  03من 
وذلك بسبب اخنفاض االنتاج يف هذه  3102دينار فقط يف سنة  9 لتواصل االخنفاض إىل 3103دينار سنة  09إىل 

 السنة مع ارتفاع ابقي املصاريف.
ابلرغم من ارتفاع : مصاريف إدارية+أجور العمال+العموالت(النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1

إال أن ارتفاع اإلنتاج مبعدالت تفوق معدالت ارتفاع املصاريف  ،3102مقارنة بسنة  3104يف سنة مصاريف التسيري 
، لكن يف دينار مت صرفه لتسيري املديرية  011حمقق مقابل كل  دينار 043دينار إىل  82مسح ابرتفاع مردودية التسيري من 

 011 ابملديرية إىل وبسبب اخنفاض النتيجة الصافية وارتفاع املصاريف اخنفضت مردودية التسيري 3102و  3103سنيت  

 .3102 دينار يف 24 مث إىل  3103 دينار يف
يالحظ تسجيل هذه النسبة معدالت ضخمة (: النتيجة الصافية/أجور العمال) مردودية العنصر البشري 2.1

 2يسريمها فقط ، هذه القيم سببها اخنفاض أجور العمال، فالشبكة املباشرة تضم وكالتني %0223جدا وصلت حىت إىل 
 أشخاص فقط.

مردودية التكاليف قيم  سجلت: التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 1.1
نتيجة  3102و  3103، لكنها اخنفضت يف سنيت 3102إىل  3102خالل الفرتة األوىل من  ااإلمجالية أيضا ارتفاع

 011اخنفاض اإلنتاج، حيث حققت املديرية مقابل كل و والكوارث قيد التسديد التعويضات حجم املصاريف، ارتفاع 

 دينار كعائد. 01و 24كتكاليف إمجالية ما تراوح بني 
  -سطيف–اثنيا: تقييم مردودية الشبكة املباشرة يف املديرية اجلهوية 

 مردودية الشبكة املباشرة فيها:، وابتباع نفس اخلطوات سنقوم بتقييم بعد حتديد املردودية اإلمجالية للمديرية
كانت باشرة التابعة للمديرية اجلهوية:تطور اإلنتاج والتعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع امل .0

 اخلاصة بشبكة التوزيع املباشرة(، 3102-3102)قيم اإلنتاج والتعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة 
 ، كما هو موضح يف اجلدول التايل:يف املديرية اجلهوية
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 -سطيف-سالمة للتأميناتللشركة لمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة التابعة لتطور (:62-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102خالل الفرتة )                                                              

 السنوات       
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

 %2,41- 32 %03,2 32 %04,38 34 %01,23 30 09 اإلنتاج
 %02,29- 8 %00,23 9,2 %3,32 8,2 %04,38 8 2 التعويضات

الكوارث قيد 
 / 4 / 4 / 2 / 2 4 التسديد

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل الطالبةمن إعداد  المصدر:

 من خالل اجلدول نالحظ: 
يف وذلك بعد سلسلة من االرتفاعات اليت شهدها ، 3102 يف سنة %2,41 اخنفضا بنسبةاإلنتاج  سجل حجم -

 جزائري.مليون دينار  32مليون دينار جزائري إىل  19من فيها ارتفع  اليتالسنوات األربع األوىل 

مليون دينار جزائري يف سنة  9,2إىل  3102مليون دينار جزائري يف سنة  7ارتفاع حجم التعويضات أيضا من  -
 .نتيجة اخنفاض حجم اإلنتاج احملقق يف هذه السنة مليون دينار جزائري 8إىل  3102 واخنفاضه يف سنة، 3103

نتيجة  (3102-3102)فرتة ال حققت الشبكة املباشرة خالل :النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة .3
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:،صافية

                                         3102-3102سطيف خالل الفرتة – لشركة سالمةاملديرية اجلهوية يف النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة (: 63-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:

 3102 3101 3101 3102 3102 
 32 32 34 30 09 اإلنتاج

 8 9,2 8,2 8 2 التعويضات املسددة
 4 4 2 2 4 الكوارث قيد التسديد

 3 4 2 0 0 مصاريف إدارية
 2 2 4 2 2 العمالأجور 

 3 4,2 2,2 4 4 النتيجة الصافية للشبكة
 التقارير الداخلية للمديرية.من إعداد الطالبة باإلعتماد على  المصدر:

بقيمة قدرت ب  3102ارتفعت قليال يف سنة أن قيم النتيجة الصافية اخلاصة ابلشبكة املباشرة قد يبني اجلدول 
والشكل  ،مليون دينار جزائري فقط 3 لتبلغ 3102و  3103يف السنوات  تراجعت مليون دينار جزائري، إال أهنا 0,2

 (:3102-3102خالل الفرتة ) حركة تغري قيمهااملوايل يبني تطور 
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 ةمديرييف شبكة التوزيع املباشرة التابعة لل وخمتلف العناصر املؤثرة فيها (: تطور قيم النتيجة الصافية57-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                   (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف– اتسالمة للتأمينلشركة اجلهوية             

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق :المصدر

املراحل الثالث اليت مرت هبا النتيجة الصافية، إذ اتسمت املرحلة األوىل بوضوح من خالل املنحنيات البيانية يظهر 
، إال أن ارتفاع حجم 3102مليون دينار جزائري مقارنة بسنة  2ب  3104ابلثبات فبالرغم من ارتفاع اإلنتاج يف سنة 

 تقدم على اإلطالق.التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد بنفس القيمة جعل النتيجة الصافية ال حتقق أي 
أما يف املرحلة الثانية وكنتيجة الرتفاع اإلنتاج بوترية أكرب من وترية ارتفاع ابقي املتغريات حققت النتيجة الصافية 

سجلت  3102و  3103مليون دينار جزائري، لكن هذا اإلرتفاع مل يدم طويال ففي سنيت  0,2ارتفاعا طفيفا قدر ب 
 3103يف سنة قيمها، إذ كان الرتفاع خمتلف املتغريات من كوارث مصرح هبا ومصاريف تسيري النتيجة اخنفاضا متتاليا يف 

مليون  0,2حبجم أكرب من حجم ارتفاع اإلنتاج أتثري سليب على هذه النتيجة، وابلرغم من اخنفاض حجم التعويضات ب 
مليون  2وارتفاع مصاريف التسيري ب مليون دينار جزائري  3إال أن اخنفاض اإلنتاج ب  3102دينار جزائري يف سنة 

نتيجة قيام املديرية ابصالحات على مستوى الوكاالت املباشرة وكذا اقتناء مستلزمات وتوظيف عمال جدد  دينار جزائري
 مليون دينار جزائري.  3خفض من قيمة النتيجة الصافية للشبكة لتصل إىل أدىن قيمة هلا واليت قدرت ب 

وابقي معطياهتا كانت  هلذه الشبكةانطالقا من قيم النتيجة الصافية  التوزيع املباشرة:شبكة يف نسب املردودية  .2
 :معدالت مردوديتها كما هو موضح يف اجلدول التايل
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 3102-3102سطيف خالل الفرتة –شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة سالمة  :نسب مردودية(64-2جدول رقم )
                                        السنوات                                                 

 النسب 
3102 3101 3101 3102 3102 

 %8 %02 %32 %09 30% املردودية التجارية
 %08 %21 %28 %011 %011 مردودية التسيري

 %41 %91 %028 %022 %022 مردودية العنصر البشري
 %9 %31 %21 %34 %32 مردودية التكاليف االمجالية

 على معطيات الجدول السابق.من إعداد الطالبة باإلعتماد  :المصدر

قد عرفت اخنفاضا  احملققة من طرف الشبكةمعدالت املردودية نالحظ من خالل النظرة األوىل للجدول أن 
 :أيضا وايل يوضح ذلكاملالشكل و ، (3102-3102)ملحوظا خالل الفرتة 

 -سطيف– سالمة للتأميناتشركة املديرية اجلهوية ليف شبكة التوزيع املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 58-2قم )الشكل ر  
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

يف سنة بعد االخنفاض الذي سجلته  3102ارتفاعا طفيفا يف سنة  عرفتتبني املنحنيات أن مجيع املردودايت 
هذا االخنفاض سببه الرئيسي اخنفاض النتيجة ، أيضا ابستثناء مردودية التسيري اليت عرفت اخنفاضا يف هذه السنة 3104

  على حدى:كل مردودية أما عن تفسري نتيجة  ، الذكر الصافية لألسباب السابقة
عرفت هذه املردودية تذبذاب حيث اخنفضت يف : )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( التجاريةاملردودية  0.1

بسبب  3102و  3103نتيجة إرتفاع األقساط املصدرة، لتعود وتنخفض يف سنيت  3102يف سنة  وارتفعت 3104سنة 
تجارية تراوحت خالل الفرتة الردودية يف معدالت امل هذه االخنفاضات واالرتفاعاتاخنفاض اإلنتاج وارتفاع املصاريف. 

 .كخطرالشبكة  دينار حتملته  011دينار مقابل كل  8دينار و  32بني  (3102-3102)
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مردودية التسيري يف  يالحظ أن: مصاريف إدارية+أجور العمال(النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1
ابرتفاع مصاريف التسيري يف السنوات األخرى سجلت  هالكن 3104و  3102قد عرفت ثباات يف سنيت الشبكة 

 08و 3102 يف سنة 011بني  تتراوحر دفعته كمصاريف مت تسجيل عوائد دينا 011فمقابل كل  ،اخنفاضات متتالية
 .  3102يف سنة  دينار

دينار دفعته   011 كل  حققت الشبكة من (:النتيجة الصافية/أجور العمال) مردودية العنصر البشري 2.1
 .3102إىل سنة  3102خالل الفرتة املمتدة من سنة  دينار 41 دينار إىل 022اخنفضت من  عوائدكأجر للعمال 

عرفت معدالت هذه املردودية حركة : التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 1.1

 9و  21دينار استثمرته يف الشبكة ما بني  011حققت الشبكة عن كل  حيث، تغري موازية حلركة املردودية التجارية
 دينار كعائد صايف.

 -سطيف-يف املديرية اجلهوية  غري مباشرة تقييم مردودية الشبكةاثلثا: 
  وكيل عام، وقد كانت مردوديتهم كالتايل: 22يف املديرية الشبكة غري املباشرة  تضم

عرفت باشرة التابعة للمديرية اجلهوية:قيد التسديد يف شبكة التوزيع املتطور اإلنتاج والتعويضات والكوارث  .0
غري اخلاصة بشبكة التوزيع ( 3102-3102)التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد خالل الفرتة اج، قيم اإلنت
 اجلدول التايل:يف املديرية اجلهوية تطورا يوضحه  املباشرة

 -سطيف-سالمة للتأميناتشركة للمديرية اجلهوية املباشرة التابعة ل غري شبكة التوزيعمؤشرات تطور (:65-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102خالل الفرتة )                                                              

 السنوات       
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

 %0,42- 0112 %1,2 0131 %4,34 0102 %31,19 938 813 اإلنتاج
 %01,12 322 %3,12 292 %3,23 222 %2,34 243 202 التعويضات

الكوارث قيد 
 / 23 / 24 / 02 / 02 02 التسديد

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل الطالبةمن إعداد  المصدر:

 نالحظ من خالل نتائج اجلدول:
إىل  3102مليون دينار جزائري يف سنة  813خالل السنوات األوىل من تطورا اجيابيا اإلنتاج حجم  سجل -

 بسبب %0,42بنسبة  3102يف سنة  اطفيفا تراجع، إال أنه عرف 3103مليون دينار جزائري يف سنة  0131
 اخنفاض اإلنتاج على مستوى فرعي التأمني على السيارات وأتمني أخطار النقل يف هذه السنة؛
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مليون  322اليت سجلت حجم تعويضات قيمته  3102ارتفاع التعويضات من سنة ألخرى، ابألخص يف سنة  -
بنسبة ارتفاع تعد األكرب خالل اخلمس سنوات  3103سنة  مليون دينار جزائري يف 292دينار جزائري مقارنة ب 

ارتفاع حجم التعويضات يف فرع األخطار الصناعية نتيجة حتقق بعض هذه النسبة تعود إىل ، %01,12ب  قدرت
 األخطار اليت كانت قيمة اخلسائر فيها مرتفعة.

مليون دينار  02االرتفاع يف حجم التعويضات صاحبه أيضا ارتفاع يف قيم خمصص الكوارث قيد التسديد من  -
، فبالرغم من ارتفاع التعويضات خالل هذه الفرتة 3102مليون دينار جزائري يف سنة  23إىل  3102جزائري يف سنة 

 منها كديون لصاحل املؤمن هلم. إال أن ارتفاع حجم الكوارث املصرح هبا دفع املؤسسة إىل ترك جزء
خالل الفرتة للمديرية اجلهوية املباشرة غري لشبكة ا حققتاملباشرة: غري النتيجة الصافية لشبكة التوزيع  .3

 يف اجلدول التايل: كانت قيمها كما هو موضح  صافيةنتيجة  (3102-3102)
 سطيف خالل– املديرية اجلهوية لشركة سالمةيف النتيجة الصافية لشبكة التوزيع الغري املباشرة (: 66-2اجلدول رقم )

 مليون دينار جزائري الوحدة:                            (3102-3102)الفرتة 
 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات                    

 0112 0131 0102 938 813 اإلنتاج
 322 292 222 243 202 املسددة التعويضات

 23 24 02 02 02 الكوارث قيد التسديد
 021 032 022 042 033 العموالت املدفوعة

 122 224 384 266 150 النتيجة الصافية للشبكة
 التقارير الداخلية للمديرية.على من إعداد الطالبة باالعتماد  :المصدر

مليون دينار  333إىل  021عرفت يف األوىل ارتفاعا من  ،املباشرة مبرحلتنيمرت النتيجة الصافية يف الشبكة غري 
لكنها يف املرحلة الثانية سجلت اخنفاضا ، 3102، 3104، 3102مليون دينار جزائري يف السنوات  328 إىلجزائري، مث 

ميكن مالحظة و  على التوايل. 3102، 3103مليون دينار جزائري يف السنتني  033مث  334 يف قيمها، إذ تراجعت إىل
   هذا التغري من خالل الشكل التايل:
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 للتأمينات سالمة املديرية اجلهوية لشركةللشبكة غري املباشرة يف (: تطور قيم النتيجة الصافية 59-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري           (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–                                               

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

كانت  3102إىل  3102نالحظ من الشكل أن النتائج اإلجيابية اليت حققتها النتيجة الصافية يف السنوات من 
والعموالت املدفوعة للعمالء، إذ نالحظ ارتفاع  املصرح هباالكوارث اإلنتاج بوترية تفوق وترية ارتفاع  حجم نتيجة ارتفاع

واخنفاضه يف سنة  3103سنة  هذا االرتفاع يف باطؤمبيل أكرب من املتغريات األخرى، إال أن ت احملقق اإلنتاجمنحىن 
 أدى إىل تراجع النتيجة الصافية.يف االرتفاع ابقي املتغريات  استمرارمع  3102
الشبكة للفرتة  احملققة من طرفكانت معدالت املردودية : املباشرةغري شبكة التوزيع يف نسب املردودية  .2

 ، كما هو موضح يف اجلدول التايل:(3102-3102)
 -سطيف-للتأمينات املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة سالمة غري  شبكة التوزيع  :نسب مردودية(22-2جدول رقم )

 (3102-3102)خالل الفرتة 
                                        السنوات                                                   

 النسب 
3102 3101 3101 3102 3102 

 %03 %33 %38 %32 %09 املردودية التجارية
 %23 %023 %082 %083 %009 مردودية التسيري

 %04 %38 %29 %28 %32 مردودية التكاليف اإلمجالية
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. :المصدر

ال أن هذه إ، اجيابية للمديريةردودية الشبكة غري املباشرة قد حققت معدالت مأن ول نالحظ من خالل اجلد
، 3103يف السنوات  اضاواخنف ، 3102، 3104، 3102يف السنوات ابرتفاع النتيجة الصافية  املعدالت سجلت ارتفاعا

 ، كما يبينه الشكل التايل:  هاابخنفاض 3102
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 -سطيف– سالمة للتأميناتشركة يف املديرية اجلهوية لشبكة التوزيع غري املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 60-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102خالل الفرتة )

 
 السابق.من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن املردودية التجارية ومردودية التكاليف عرفت نفس حركة التغري حيث ارتفعت يف 
اخنفاضا يف معدالهتا، أما مردودية التسيري فقد بدأت  سجلت 3103لكنها ابتداء من سنة  3102و  3104سنيت 

 شكل مفصل يف النقاط التايل:ميكن عرض ذلك بو ، 3102سنة  ابتداء مناإلخنفاض معدالهتا يف 
معدالت نشاط الشبكة خالل الفرتة  عرفت:)النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1

يف سنة  ها اخنفضتلكندينار حتملته كخطر،  011دينار مقابل كل  38 إىلدينار  09ن ارتفاعا م (3102-3102)
 3102سنة يف دينار  03مث إىل  ،والعموالت املدفوعة للوكالء ةاملتحققبسبب ارتفاع الكوارث دينار  33إىل  3103

 نتيجة إخنفاض اإلنتاج وارتفاع املتغريات األخرى.
عرفت  3102نتيجة ارتفاع مصاريف التسيري يف سنة : العموالت( النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1

استمرار ارتفاع قيم ومع ، 3102مقارنة بسنة  3104يف سنة  حققتهاالرتفاع الذي بعدما معدالت هذه املردودية اخنفاضا 
هذه معدالت استمر اخنفاض  3102و  3103النتيجة الصافية يف سنيت قيم العموالت املدفوعة للعمالء واخنفاض 

 دينار دفعته املديرية كعمولة لوكالء الشبكة. 011دينار مقابل كل  23املردودية إىل أن بلغت 
بعد اإلرتفاع الذي سجلته مردودية : التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 2.1

بسبب ارتفاع حجم الكوارث املتحققة  3103، اخنفضت يف سنة 3102و  3104التكاليف اإلمجالية يف السنوات 
 دينار كعائد. 04دينار  011لتحقق مقابل كل  توسع الفارق أكثر 3102والعموالت املدفوعة وابخنفاض اإلنتاج يف سنة 

 

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

 مردودية التسيير مردودية التكاليف المردودية التجارية



 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

236 

 رابعا: املقارنة بني نتائج الشبكتني
يف  لتسهيل عملية املقارنة قمنا جبمع خمتلف املعدالت اخلاصة ابملردودية وقيم النتيجة الصافية اخلاصة ابلشبكتني

 اجلدول التايل:
-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهوية ايف  التوزيعشبكات مردودية (:قيم 23-2اجلدول رقم )

3102) 
 الشبكة الغري املباشرة الشبكة املباشرة 

النتيجة 
 الصافية

 

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

النتيجة 
 الصافية

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

3102 4 30% 011% 32% 021 09% 009% 32% 
3101 4 09% 011% 34% 333 32% 083% 28% 
3101 2,2 32% 28% 21% 384 38% 082% 29% 
3102 4,2 02% 21% 31% 334 33% 023% 38% 
3102 3 8% 08% 9% 033 03% 23% 04% 
 (.22-2(، )22-2(، )22-2(، )22-2)من إعداد الطالبة  باإلعتماد على معطيات الجداول رقم  :المصدر

لكن بدرجات  مديريةمردودية للنتيجة صافية ومعدالت  انتوضح معطيات اجلدول أن كلتا الشبكتني حتقق
 بكثري أكربومردودية يظهر بوضوح أن شبكة التوزيع غري املباشرة اليت تعتمدها املديرية حتقق هلا نتيجة صافية  إذ، متفاوتة

بيانية ملالحظة الفرق بشكل أشكال وقد حولنا معطيات هذا اجلدول إىل من تلك اليت حتققها هلا شبكتها املباشرة، 
 :أوضح
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 املردودية التجارية                                                    النتيجة الصافية                   

 مردودية التكاليف اإلمجالية                                                     مردودية التسيري                  

 
 عداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابقإمن  المصدر:

 (2017-2013خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  سالمةشركة الشبكتني يف املديرية اجلهوية ل نتائج(: الفرق بني 61-3الشكل رقم )
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إىل اختالف حجم كل منهما فالشبكة املباشرة تضم وكالتني فقط على عكس  هذا االختالف يف النتائج يعود
 .22إىل  3102من سنة ألخرى إىل أن وصل يف سنة  الوكاالت العامة فيها غري املباشرة اليت تطور عدد الشبكة

 "Trust  Assurance" للتأمينات ترسىشركة تقييم مردودية شبكة التوزيع يف : ثايناملطلب ال

كشركة بعد التطرق إىل تقييم مردودية شبكة التوزيع يف شركة سالمة للتأمينات، اخرتان شركة ترست للتأمينات  
  أخرى للتطبيق عليها.خاصة 

 التعريف ابلشركة واملديرية اجلهوية حمل الدراسة: الفرع األول

 للتأمينات ترسىأوال: التعريف بشركة 
 12-92مبقتضى األمر  0992سنة شركة ترست اجلزائر  أسستللتأمينات:  ترسىشركة ة اترخيية عن حمل .0

 38بدأت نشاطها يف  الستثمار األجنيب.ا أمام الذي رخص لفتح سوق التأمني اجلزائري 0992جانفي  32الصادر يف 
ريين ابشرتاك جزائري حب خمتلط اجتماعي برأس مال كأول شركة أتمني خاصة تدخل السوق اجلزائري  0998فيفري 
الشركة املركزية إلعادة التأمني  ؛%31 بنسبة الدولية البحرينية ستتر كالتايل: أربعة مسامهني   مقسم بنيقطري،
العامة للتأمينات  ؛%02,2بنسبة " CAAR" للتأمني وإعادة التأمني الشركة اجلزائرية ؛%02,2بنسبة " CCR" اجلزائرية

   1.%2القطرية بنسبة 
إال أهنا السوق اجلزائري،  ابلرغم من أن الشركة هي أول شركة أتمني خاصة تدخلمكانة الشركة يف السوق:  .3

، كما أهنا  3102 يف سنةمن إمجايل اإلنتاج احملقق يف سوق التأمني اجلزائري  %3بنسبة مسامهة قدرت ب تتذيل الرتتيب 
 اإلمجالية املسددة.يضات يف التعو  ونفس نسبة املسامهةحتتل نفس املرتبة 

-3102)خالل الفرتة  تطورا للتأمينات ترستاإلنتاج الذي حققته شركة  عرف حجمتطور اإلنتاج يف الشركة:  .2

 ، كما هو موضح يف الشكل التايل:(3102
 
 
 
 

                                                           
1

 . )بتصرف(www.trustalgeriains.comللتأمينات:  ترستباالعتماد على: الموقع الرسمي لشركة  - 

 

http://www.trustalgeriains.com/
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 (3102-3102للتأمينات خالل الفرتة ) ترسى(:تطور اإلنتاج يف شركة 62-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 
 عتماد على:إعداد الطالبة باإلمن  لمصدر:ا

 Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du Trésor Direction Des Assurances, Ministère des Finances, les 

rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 

يف شركة ترست للتأمينات قد عرف منعطفا إجيابيا ابتداء من سنة  اإلنتاجحجم تطور أن يتضح من خالل الشكل 
، ارتفع حجم اإلنتاج الذي حققته على التوايل 3102و  3104فبعدما سجلت الشركة اخنفاضا يف سنيت  ،3103
، هذا االرتفاع احملقق كان نتيجة السياسة اجلديدة 3102 يف سنة %00,91و ، 3103يف سنة  %02,98بنسبة 

اعتمدهتا الشركة، إذ قامت هذه األخرية بتوسيع شبكتها التوزيعية من خالل منح تراخيص لوكالء عامون جدد اليت 
 ملزاولة النشاط.

 3102تعويضات اليت سددهتا الشركة يف الفرتة من سنة فيما خيص حجم ال :يف الشركة التعويضاتتطور حجم  .1
 الشكل التايل: عرفت تطورا يوضحهفقد  3102إىل سنة 

 للتأمينات خالل الفرتة  ترسىشركة  تطور إمجايل التعويضات املسددة يف (:63-2الشكل رقم )    
 دينار جزائري مليون الوحدة:                       (3102-3102)                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باالعتماد على:من إعداد الطالبة  المصدر:
Activité des assurance en Algérie, Direction Générale du Trésor Direction Des Assurances, Ministère des Finances, 

                     les rapports annuels 2013 ,2014,2015 ,2016, 2017. 
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، إذ من سنة ألخرى يف قيمه تذبذاب شركة قد عرفيف الحجم التعويضات املسددة  من الشكل نالحظ أن
، إال أهنا 3102 و 3104يف السنوات اخنفاضا  يف حني أهنا عرفت 3103، 3102ت قيمه ارتفاعا يف السنوات سجل

  مليون دينار جزائري. 229على طول الفرتة اإلمجالية حققت اخفاضا بقيمة 
حسب ما يوضحه  مقسمةعلى شبكة تعتمد شركة سالمة للتأمينات توزيع منتجاهتا ل شبكة التوزيع يف الشركة: .1

 الشكل املوايل: 
 3102يف سنة  ترسى للتأميناتشركة (:شبكة التوزيع يف 64-2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 
 

 www.trustalgeriains.comعلى الموقع الرسمي لشركة ترست للتأمينات: من إعداد الطالبة باإلعتماد  المصدر:

املديرايت اجلهوية اخلمس يف الشركة هي: مديرية اجلزائر، مديرية وهران، مديرية سطيف، مديرية عنابة، هذه 
وكالة عامة. أما عن صريفة التأمني فلحد اآلن مل توقع  028وكالة مباشرة و  02وكالة منها  022املديرايت تتفرع عنها 

لرغم من وجود بنك اتبع جملمع ترست ينشط يف السوق اجلزائري هو الشركة أي اتفاقية لتوزيع منتجاهتا عرب البنوك، اب
 ترست بنك اجلزائر.

 -سطيف-ترسىابملديرية اجلهوية لشركة التعريف  اثنيا:
سطيف هبدف  ، يف والية3111هي مديرية مت انشاؤها سنة  -سطيف- ترستاملديرية اجلهوية التابعة لشركة 

؛ جيجل؛ جباية ؛املسيلة ؛برج بوعريريج ؛والايت: سطيفالتتبع هذه املديرية اجلهوية و شركة، توسيع شبكة التوزيع يف ال
 قسنطينة.
 
 

 شركة ترسى للتأمينات 

 مديرايت جهوية 5

وكالة  17
 مباشرة

وكيل  158
 عام التأمني

http://www.trustalgeriains.com/


 أمني على األضرارللت ةريئاز جلا شركاتالتقييم املردودية يف شبكات التوزيع التابعة لبعض                                  :        الفصل الثالث
 

 

241 

 -سطيف-ترسى للتأميناتشبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية لشركة  الفرع الثاين:

إىل  3102من سنة  املمتدة يف الفرتة -سطيف-مديرية اجلهوية التابعة للشبكة التوزيع عدد نقاط البيع يف تطور 
 :التايلك  3102سنة 

 3102-3102خالل الفرتة  -سطيف-ترسى للتأميناتللمديرية اجلهوية لشركة (: تطور شبكة التوزيع التابعة 21-2اجلدول رقم )
 3102 3101 3101 3102 3102 

 4 4 2 2 2 الشبكة املباشرة
 28 33 03 03 03 الشبكة الغري املباشرة

  .-سطيف-ترست للتأميناتللمديرية الجهوية لشركة  الداخلية عتماد على الوثائقالطالبة باإلمن إعداد : المصدر

 3102األوىل من سنة أن حجم شبكة التوزيع يف املديرية مل يعرف أي تغري يف السنوات نالحظ من خالل اجلدول 

واليت هتدف إىل إيصال منتجاهتا إىل  3103لكن نتيجة السياسة اجلديدة اليت اعتمدهتا الشركة يف سنة  ،3102 إىل سنة
وكالة يف  33ارتفع عدد الوكاالت بشكل ملحوظ فبلغ  ،أكرب عدد من الزابئن عن طريق على توسيع شبكتها التوزيعية

 من بكثري شرة أكربشبكة التوزيع غري مبا جليا من اجلدول أنيتضح  كما. 3102وكالة يف سنة  43، مث 3103سنة 
 مثال فاق عدد الوكالء العامون عدد الوكاالت املباشرة بتسعة أضعاف. 3102، ففي سنة املباشرة الشبكة

 -سطيف– املديرية اجلهويةتقييم مردودية شبكة التوزيع يف  الفرع الثالث:

تقييم إىل يف البداية  مت التطرق قبل تقييم مردودية كل من الشبكة املباشرة وغري املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية،
  .األم ابعتبارها جزءا من الشبكة الكلية للشركة املردودية الكلية للمديرية

  -سطيف–أوال: تقييم املردودية اإلمجالية للمديرية اجلهوية 
اعتمدان على دراسة ومالحظة تطور كل من اإلنتاج، التعويضات، النتيجة الصافية املديرية اجلهوية  نشاط لتقييم

  كالتايل:  فيها ةوخمتلف نسب املردودي
إىل  3102من خالل الفرتة : -سطيف-تطور حجم اإلنتاج يف املديرية اجلهوية لشركة ترسى للتأمينات .0
-املديرية اجلهوية لشركة ترست للتأميناتمستوى اإلنتاج احملقق والتعويضات املسددة على حجم كان تطور   3102
 اجلدول التايل: كما يلخصه -سطيف
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 3102-3102سطيف خالل الفرتة – ترسى للتأميناتاملديرية اجلهوية لشركة (: تطور اإلنتاج يف 21-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:

 3102 3101 3101 3102 3102 
 التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة نسبة التغري القيمة القيمة

%3,40 324 348 اإلنتاج  333 4,23%  214 04,38%  423 21%  
 .-سطيف–ترست للتأمينات لشركة  ةالجهوي للمديريةعتماد على التقارير الداخلية من إعداد الطالبة باإلالمصدر: 

 3103ارتفاعا يف قيمه من سنة ألخرى، لكن ابتداء من سنة عرف اإلنتاج احملقق على مستوى املديرية اجلهوية 
، 3104يف السنوات  %4,23، %3,40فبعدما حقق نسب منو قدرت ب  بشكل ملحوظ، ازدادت وترية هذا اإلرتفاع

هذا االرتفاع املسجل  .3102يف سنة  %21مث إىل  3103يف سنة  %04,38إىل هذه النسب ارتفعت ، 3102
 وامللحوظ يف حجم اإلنتاج كان نتيجة توسع الشبكة التوزيعية وارتفاع عدد الوكاالت الناشطة فيها. 

: -سطيف-ترسى للتأميناتالتعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية لشركة حجم تطور  .3
كما يوضحه ( 3102-3102)عرف حجم التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية ارتفاعا خالل الفرتة 

 اجلدول التايل:
 سطيف خالل – ترسى للتأميناتاملديرية اجلهوية لشركة يف والكوارث قيد التسديد (: تطور التعويضات 20-2اجلدول رقم )

 مليون دينار جزائري الوحدة:                                   3102- 3102الفرتة                                                                  
 3102 3101 3101 3102 3102 

 التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة التغري نسبة القيمة نسبة التغري القيمة القيمة
%43,32 023 %4,49 92 89 التعويضات  022 1,22%  023 02,82%  

الكوارث قيد 
 التسديد

2 02 / 1 / 1 / 43 / 

 .-سطيف–ترست للتأميناتلشركة  ةالجهوي مديريةعتماد على التقارير الداخلية للمن إعداد الطالبة باإل: المصدر

ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة حمل الدراسة، وأكرب أن حجم التعويضات يف املديرية قد عرف  من اجلدول نالحظ
 ب 3104 فبعدما قدر حجم التعويضات يف سنة %43,32ب  3102نسبة ارتفاع كانت تلك اليت مت تسجيلها سنة 

 ترصيد خمصصهذا االرتفاع يعود إىل ، 3102 مليون دينار جزائري يف سنة 023 مليون دينار جزائري ارتفع إىل 92
الكوارث قيد التسديد، أي أن املديرية يف هذه السنة قامت بتسديد مجيع الكوارث املصرح هبا ومل ترتك أي ديون عليها 

 .3103، وهو نفس احلال ابلنسبة لسنة اجتاه املؤمن هلم
كما قدر حجم ، %02,82 بنسبةوذلك  جزائريمليون دينار  023إىل ارتفع حجم التعويضات  3102يف سنة 

عدد مليون دينار جزائري، هذا اإلرتفاع يف كالمها يعود إىل ارتفاع  43 خمصص الكوارث قيد التسديد يف هذه السنة ب
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، ففي هذه السنة ارتفع حجم اإلنتاج املكتتب فيهاالتأمني عقود ة ارتفاع عدد نتيجالكوارث املصرح هبا يف هذه السنة 
  . %21 نسبةبفاع عدد الوكاالت يف الشبكة ابرت

، (3102-3102)يف املديرية اجلهوية خالل الفرتة احملقق  اإلنتاججم حب مقارنةاملسددة حجم التعويضات  تطورأما 
  فكان حسب ما يوضحه الشكل التايل:

 للتأمينات  ترسىشركة اجلهوية ليف املديرية  اإلنتاج(:تطور حجم التعويضات املسددة مقارنة بتطور 65-2الشكل رقم)
 ائري    الوحدة: مليون دينار جز                 (3102-3102) خالل الفرتة -سطيف–                                                    

 
 (-2و ) (-2رقم) ينعتماد على معطيات الجدولباإل  إعداد الطالبة : منالمصدر

 وابألخصاملسددة  حجم التعويضاتو اجلهوية حجم اإلنتاج احملقق ابملديرية الكبري بني  الفرقمن الشكل يتضح 
هذا الفارق يعود إىل تركيز املديرية على جذب أكرب عدد ممكن من عقود التأمني يف فرعي التأمني على ، 3102سنة 

 حتقق األخطار فيه قليل.تمال احلريق واألخطار الصناعية ألن هذا النوع من العقود يتميز حبجم أقساط كبري واح
ت مسامهة  كان: حسب خمتلف شبكات التوزيع -سطيف-تطور اإلنتاج والتعويضات يف املديرية اجلهوية  .2

 اإلنتاج احملقق والتعويضات املسددة على مستوى املديرية اجلهوية كالتايل: كل شبكة من شبكات التوزيع يف حجم
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 التوزيع  اتشبكحسب خمتلف  -سطيف- يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات والتعويضات اإلنتاج حجم(:23-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                 3102-3102خالل الفرتة                                                           

 3102 3101 3101 3102 3102 
 التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج التعويضات اإلنتاج

 الوكاالت 
 املباشرة

 9 22 30 23 34 23 00 42 9 41 القيمة
نسبة 

 املسامهة
%03,03 %01,00 %03,92 %00,82 %09,22 %02,32 %00,82 %02,22 %8,00 %2,22 

الشبكة 
الغري 

 مباشرة

 042 409 003 338 003 304 83 300 81 318 القيمة
نسبة 

 94,32% 90,89% 84,37% 88,12% 83,22% 81,42% 88,02% 82,12% 89,89% 82,88% املسامهة

 023 423 022 214 023 333 92 324 89 348 اجملموع
 عتماد على الوثائق الداخلية للمديرية الجهوية.باإل لطالبةامن إعداد المصدر: 

احملقق ابملديرية، وهذا مببالغ  اإلنتاجاملباشرة هي األكثر مسامهة يف غري يتضح من خالل اجلدول أن شبكة التوزيع 
حجم التعويضات املسددة نفس األمر ينطبق على  .شرةاملباتلك اليت تصدرها الشبكة بكثري أقساط مصدرة تتعدى 

 وعقود التأمني املربمة اإلنتاجمنطقي نتيجة االختالف الكبري يف حجم املباشرة النسبة األكرب فيها، وهذا أمر غري للشبكة ف
املباشر ملنتجاهتا أكثر من اعتمادها غري تعتمد على التوزيع ات أيضا للتأمينترست شركة يدل أن  كل هذا يف كل منهما.

احملقق والتعويضات  اإلنتاج يوضح هيكل مسامهة كل شبكة من الشبكات يف وايلوالشكل امل على التوزيع املباشر،
 املسددة: 

  للتأمينات ابملديرية اجلهوية لشركة ترسى والتعويضات اإلنتاجيف مسامهة شبكات التوزيع  (:26-2الشكل رقم)
 3102يف سنة  –سطيف -

 

 عتماد على معطيات الجدول السابق.باإل طالبةمن إعداد ال المصدر:

8% 

92% 

 اإلنتاج

 
6% 

 
94% 

 التعويضات
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حجم التعويضات املسددة، ففي سنة تتضح املسامهة الكبرية لشبكة التوزيع غري املباشرة يف الشكل خالل من 
نسبة  ، يف حني أنمن قيمة التعويضات %94احملقق و  اإلنتاجمن إمجايل  %93 مثال كانت نسبة مسامهتها 3102

 .املسددة من إمجايل التعويضات %3و اإلنتاجمن إمجايل  %8 مل تتعدىمسامهة الشبكة املباشرة 
قمنا يف  انطالقا من املعطيات احملصلة: -سطيف-ترسى للتأميناتلشركة  النتيجة الصافية للمديرية اجلهوية .1
 :(3102 -3102)لفرتة اخلاصة ابلمديرية اجلهوية لاملوايل حبساب النتيجة الصافية  اجلدول

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  ترسى اجلهوية لشركةلمديرية ل(: النتيجة الصافية 22-2دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دينار جزائري     

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات                        
 423 214 333 254 248 )األقساط املصدرة(   اإلنتاج

 156 137 136 93 89 التعويضات املسددة  
 42 0 0 15 5 التسديدالكوارث قيد 

 02 00 9 2 3 مصاريف إدارية
 38 32 31 09 08 أجور العمال

 23 22 21 39 32 العموالت املدفوعة
 030 93 20 90 012 النتيجة الصافية للمديرية

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرعلى  عتمادباإللطالبة من إعداد ا المصدر:

عرفت اخنفاضا يف السنوات األوىل، قد يف املديرية اجلهوية  النتيجة الصافيةيتضح من معطيات اجلدول أعاله أن 
مليون دينار جزائري يف السنتني  20و  90تراجعت إىل  3102مليون دينار جزائري يف سنة  012فبعدما كانت قيمتها 

 مليون دينار جزائري يف 93رتجعت ارتفاعها، إذ سجلت اس 3103على التوايل، لكنها ابتداء من سنة  3102 ،3104
والشكل املوايل يوضح حركة قيم النتيجة الصافية ابملديرية . 3102مليون دينار جزائري سنة  030وبلغت  3103 سنة

 :(3102-3102)خالل الفرتة وخمتلف العناصر املؤثرة فيها 
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 خالل  -سطيف– للتأمينات ترسىلشركة ابملديرية اجلهوية  وخمتلف العناصر املؤثرة فيها تيجة الصافية(: تطور قيم الن67-2الشكل رقم )
(3102-3102الفرتة )  

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

 قيمةيعود إىل ارتفاع  (3102-3102)من الشكل يتضح أن االخنفاض املسجل يف النتيجة الصافية خالل الفرتة 
الكوارث املصرح هبا ومصاريف التسيري حبجم أكرب من حجم منو اإلنتاج احملقق خالل هذه الفرتة، وما يثبت ذلك أنه يف 

االرتفاع الكبري املسجل يف حجم التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد ومصاريف التسيري إال أن  رغم 3102سنة 
  .فع من النتيجة الصافيةر  (%21)إرتفاع حجم اإلنتاج مبستوى أكرب 

بعد حتديد النتيجة الصافية مت يف اجلدول املوايل : -سطيف-ترسىلشركة  نسب املردودية يف املديرية اجلهوية .1
 :(3102-3102)حساب خمتلف قيم املردودية اخلاصة ابملديرية اجلهوية خالل الفرتة 

 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  ترسىشركة ملديرية اجلهوية ليف ا نسب املردودية(: 21-2جدول رقم )
 السنوات                           

 النسب     
3102 3101 3101 3102 3102 

 %22 %20 %32 %23 %43 املردودية التجارية
 %292 %383 %342 %221 %439 مردودية التسيري

 %222 %402 %222 %429 %223 مردودية العنصر البشري
 %24 %43 %23 %23 %20 التكاليف االمجاليةمردودية 

 .-سطيف-مديرية الجهوية الداخلية لل معطيات التقاريرباالعتماد على طالبة من إعداد ال المصدر:

معدالت عرفت كما  ،يعد مؤشرا اجيابياموجبة وهذا  النسبأن مجيع  نالحظلجدول النظرة األوىل لمن خالل 
، 3104حيث اخنفضت يف السنوات ، حمل الدراسةحركة تغري موازية حلركة النتيجة الصافية خالل الفرتة مجيع املردودايت 

 والشكل املوايل يوضح ذلك: ، 3102 ،3103لتعود وترتفع يف سنيت  3102
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 -سطيف– ترسى للتأميناتشركة املردودية يف املديرية اجلهوية لخمتلف نسب  تطور(: 68-2الشكل رقم )
 (3102-3102الفرتة )خالل 

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

أي أن الشبكة املعتمد من طرف ، معدالت املردودية خالل الفرتة األوىل إال أهنا كانت موجبةابلرغم من اخنفاض 
 :ىعلى حد أما عن تقييم كل مردوديةاملديرية هلا حتقق مردودية، 

حققت املديرية معدالت مردودية جتارية : )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1
 43 حققت من خالله عائد تراوح ما بنيدينار حتملته املديرية كخطر  011 أي مقابل كل، %20و  %43تراوحت بني 

 (.3102-3102) دينار خالل الفرتة 20 و
مصاريف التسيري  عرفت: مصاريف إدارية+أجور العمال+العموالت(الصافية/ النتيجة) مردودية التسيري 3.1

ارتفاع أجور العمال نتيجة توظيف عمال جدد  ويرجع ذلك إىل ،3102 و 3103يف املديرية ارتفاعا ابألخص يف سنيت 
املدفوعة للوكالء نتيجة اجلهوية من جهة، وارتفاع العموالت على مستوى املديرية و  الوكالة املباشرة اجلديدةعلى مستوى 
 011 أي مقابل كل، %342و  %433. حيث تراوحت معدالت هذه املردودية بني من جهة أخرى ارتفاع انتاجهم

  .كعائد  دينار 342 و 433 دينار دفعته الشركة لتسيري املديرية حققت ما بني
املديرية اجلهوية للشركة مقابل   حققت: التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 2.1

 ملردوديةحيث أتثرت قيم هذه ا، (3102-3102)دينار يف الفرتة  22و  20ما بني دينار حتملته كتكلفة  011كل 
حسن من مردودية  3102و  3103 يف سنيتابملديرية لكن ارتفاع االنتاج  ،ابرتفاع حجم املصاريف والكوارث املتحققة

 ها.تكاليف
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  -سطيف–اثنيا: تقييم مردودية الشبكة املباشرة يف املديرية اجلهوية 
، وابتباع نفس اخلطوات سنقوم بتقييم مردودية الشبكة املباشرة اجلهوية بعد حتديد املردودية اإلمجالية للمديرية

 :لتابعة هلاا
كانت التابعة للمديرية اجلهوية:تطور اإلنتاج والتعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع املباشرة  .0

خالل الفرتة  قيم اإلنتاج والتعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد اخلاصة بشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية
 اجلدول التايل: يوضحهكما ( 3102-3102)

 -سطيف-للتأمينات ترسىشركة للمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة التابعة لتطور (:21-2اجلدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102خالل الفرتة )                                                              

 السنوات       
 

 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة التغرينسبة  القيمة القيمة

 %3,2 22 %21,8- 23 %31,92 23 %2,2 42 41 اإلنتاج
 %22,04- 9 %03,2- 30 %008 34 %33,33 00 9 التعويضات

الكوارث قيد 
 / 03 / 1 / 1 / 4 0 التسديد

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل الطالبةمن إعداد  المصدر:

  من خالل اجلدول نالحظ:
أين سجل نسبة تطور  3102يف سنة خصوصا  3102، 3102، 3104اإلنتاج يف السنوات  ارتفاع حجم -

وذلك ابلرغم من فتح وكالة جديدة يف هذه  %21,8اخنفض بنسبة  3103لكنه يف سنة  ،%31,92قدرت ب 
األخطار  اتاخنفاض اإلنتاج احملقق على مستوى مجيع فروع التأمني ابستثناء فرع أتمينالسنة، هذا االخنفاض يعود إىل 

 املتعددة؛

اخنفض حجم  3103 سنةفي ف، 3103اخنفاضا يف قيمها ابتداء من سنة  سجلتابلنسبة للتعويضات فقد  -
يف هذه  ةعقود التأمني املكتتب اخنفاض عدد إىل هذا االخنفاض يعود أساسا، %03,2بنسبة سددة التعويضات امل

 مت حيث اخنفاض وترية التسديد ابلشبكة يعود إىل  %22,04فاالخنفاض الذي نسبته  3102، أما يف سنة السنة

 مليون دينار جزائري. 03مليون دينار جزائري ووضع اجلزء األكرب ككوارث قيد التسديد بقيمة  9ما قيمته  يدسدت
الشبكة املباشرة خالل الفرتة  احملققة من طرفصافية النتيجة ال كانتالنتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة:  .3

 اجلدول التايل: يفكما هو موضح  (3102-3102)
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 سطيف خالل الفرتة – ترسى للتأميناتاملديرية اجلهوية لشركة يف النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة (: 22-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:                                         3102-3102

 3102 3101 3101 3102 3102 
 22 23 23 42 41 اإلنتاج

 9 30 34 00 9 التعويضات املسددة
 03 1 1 4 0 الكوارث قيد التسديد

 2 3 4 2 2 مصاريف إدارية
 2 3,2 4,2 4 4 أجور العمال

 3 3,2 09,2 30 32 النتيجة الصافية للشبكة
 التقارير الداخلية للمديرية.من إعداد الطالبة باإلعتماد على  المصدر:

اخنفاضا  قد سجلتالشبكة املباشرة اليت حققتها قيم النتيجة الصافية أن  يتضح من خالل معطيات اجلدول
مليون دينار  3إىل  3102مليون دينار جزائري يف سنة  32اخنفضت من  حيث ،من سنة ألخرى يف قيمهاشديدا 

 (:3102-3102خالل الفرتة ) حركة اخنفاضها، والشكل املوايل يبني 3102جزائري يف سنة 
 للتأمينات ترسىشركة مديرية اجلهوية ليف شبكة التوزيع املباشرة التابعة للافية (: تطور قيم النتيجة الص69-2الشكل رقم )

 الوحدة: مليون دينار جزائري                   (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–                                           

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق :المصدر

 3102و 3103ابألخص يف سنيت يف قيم النتيجة الصافية،  االخنفاضبوضوح من خالل املنحنيات البيانية يظهر 
يعود إىل  3102و  3104ميكن ارجاعه لعدة أسباب، ففي سنيت االخنفاض  إىل مستوايت دنيا، هذاأين اخنفضت قيمها 

فكان نتيجة  3103الكوارث املصرح هبا ومصاريف التسيري بوترية أكرب من وترية ارتفاع حجم اإلنتاج. أما يف سنة ارتفاع 
. وابلرغم من االرتفاع افتتاح وكالة مباشرة جديدةبسبب ارتفاع مصاريف التسيري و  %21,8اإلنتاج بنسبة حجم اخنفاض 
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الكوارث املصرح حجم رتفاع سن من قيمة النتيجة الصافية نظرا ال حيمل هإال أن 3102الطفيف يف حجم اإلنتاج يف سنة 
 .يف هذه السنة هبا

 انتوابقي معطياهتا ك هلذه الشبكةانطالقا من قيم النتيجة الصافية  شبكة التوزيع املباشرة:يف نسب املردودية  .1
 :هو موضح يف اجلدول التايلكما معدالت املردودية فيها  

 (3102-3102)سطيف خالل الفرتة –ترسىشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  مردودية:نسب (22-2جدول رقم )
                                        السنوات                                                 

 النسب 
3102 3101 3101 3102 3102 

 %5 %7 %37 %49 %58 املردودية التجارية
 %14 %20 %229 %300 %329 مردودية التسيري

 %29 %38 %433 %525 %575 مردودية العنصر البشري
 %6 %7 %60 %95 %135 مردودية التكاليف االمجالية

 على معطيات الجدول السابق.من إعداد الطالبة باإلعتماد  :المصدر

ابلتايل فالشبكة املعتمدة حتقق موجبة، نالحظ من خالل النظرة األوىل للجدول أن النسب اليت مت حساهبا 
والشكل املوايل يبني  الشبكة قد عرفت اخنفاضا شديدا يف معدالهتا، املالحظ أيضا أن مردودايتلكن مردودية للشبكة، 

 :ذلك

 -سطيف– ترسى للتأميناتشركة يف املديرية اجلهوية للشبكة التوزيع املباشرة خمتلف نسب املردودية  تطور(: 70-2الشكل رقم )
3102-3102خالل الفرتة )

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

كما أن حركتها كانت   ،نالحظ أيضا من خالل الشكل أن مجيع نسب املردودايت قد عرفت نفس حركة التغري
  كل نتيجة على حدى:أما عن تفسري   ، لألسباب اليت سبق وذكرانها موازية حلركة النتيجة الصافية
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املباشرة اخنفضت العوائد اليت حققتها الشبكة : )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1
أي أن ، كمخاطراملديرية  ه تدينار حتمل 011مقابل كل  3102يف سنة فقط داننري  3إىل  3102دينار يف سنة  09من 

 . 3103ابتداء من سنة حيقق هلا مردودية ضعيفة أصبح نشاط الشبكة 
 حىت مردودية التسيري:مصاريف إدارية+أجور العمال+العموالت(النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1

دينار يتم دفعه كمصاريف أصبحت حتقق  011دينار مقابل كل  239اخنفاضا يف معدالهتا فبعدما كانت حتقق  سجلت
  كعوائد.فقط  دينار  04

حتقق  العنصر البشريبعدما كانت مردودية (: النتيجة الصافية/أجور العمال) مردودية العنصر البشري 2.1
  .3102دينار يف سنة  39دينار اخنفضت لتصبح  222 للعمال دينار يتم دفعه كأجر 011مقابل كل 

هذه املردودية أيضا سجلت اخنفاضا  :التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 1.1
، أي 3102فقط يف سنة  %3اخنفضت إىل  %022قدرت ب  3102فبعدما كانت حتقق للشبكة عوائد مرتفعة يف سنة 

 داننري فقط وهي قيمة قليلة جدا. 3دينار حتملته الشبكة كتكاليف حتقق  011أهنا أصبحت مقابل كل 
 -سطيف–يف املديرية اجلهوية  مباشرةغري التوزيع  شبكةتقييم مردودية اثلثا: 

بعد تقييم مردودية الشبكة املباشرة سنتطرق إىل تقييم مردودية الشبكة غري املباشرة ابتباع نفس املراحل لنتمكن يف 
 األخري من املقارنة بني الشبكتني:

كانت للمديرية اجلهوية:تطور اإلنتاج والتعويضات والكوارث قيد التسديد يف شبكة التوزيع املباشرة التابعة  .0
خالل قيم اإلنتاج، التعويضات املسددة والكوارث قيد التسديد اخلاصة بشبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية 

 يوضحه اجلدول التايل:كما  ،(3102-3102)الفرتة 
 -سطيف-ترسى للتأميناتشركة للمديرية اجلهوية املباشرة التابعة ل غري مؤشرات شبكة التوزيعتطور (:23-2اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دينار جزائري                          (3102-3102خالل الفرتة )                                                              
 السنوات       

 
 املؤشرات

3102 3101 3101 3102 3102 
 نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة نسبة التغري القيمة التغرينسبة  القيمة القيمة

 %23,24 409 %32,32 338 %0,43 304 %0,44 300 318 اإلنتاج
 %33,23 042 %2,22 003 %23,28 003 %3,2 83 81 التعويضات

الكوارث قيد 
 / 21 / 1 / 1 / 00 4 التسديد

 .-سطيف-مديرية الجهويةالداخلية لل التقاريرعتماد على باإل الطالبةمن إعداد  المصدر:

 اجلدول:معطيات نالحظ من خالل 
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، 3103مت تسجيلها ابتداء من سنة اإلرتفاع نسب الشبكة من سنة ألخرى، لكن أكرب ارتفاع اإلنتاج احملقق يف  -

حققت نسبة تطور  اليت 3102 ارتفع اإلنتاج بشكل كبري ابألخص يف سنةيف الشبكة عدد الوكالء العامون  فبارتفاع
هذه القفزة ، 3102 مقارنة بسنة %32,32نسبة ب االيت حققت بدورها تطور  3103 مقارنة بسنة %32,24 قدرت ب

 اح السياسة اليت اعتمدهتا الشركة؛يف اإلنتاج تبني جن
ارتفاع حجم التعويضات وهذا أمر منطقي، فبارتفاع عدد عقود التأمني املكتتب فيها ترتفع احتمالية حتقق  -

التأمني حيث ال ميكن لشركات التأمني تفادي وقوعها أو التحكم فيها  حمور نشاطهذه األخطار هي فأخطار أكثر، 
 ف كيف تسريها بشكل جيد.ألهنا خارجة عن سيطرهتا لكن شركة التأمني الناجحة هي اليت تعر 

 (3102-3102حققت الشبكة غري املباشرة خالل الفرتة )النتيجة الصافية لشبكة التوزيع غري املباشرة:  .3
 تطورها كان كما هو موضح يف اجلدول التايل: نتيجة صافية،

 سطيف خالل– ترسى للتأميناتاملديرية اجلهوية لشركة يف النتيجة الصافية لشبكة التوزيع الغري املباشرة (: 21-2اجلدول رقم )
 مليون دينار جزائري الوحدة:                            (3102-3102)الفرتة 

 3102 3102 3101 3101 3102 السنوات                    
 419 268 214 211 208 اإلنتاج

 147 116 112 82 80 التعويضات املسددة
 30 0 0 11 4 التسديدالكوارث قيد 

 23 22 21 39 32 العموالت املدفوعة
 186 115 72 89 97 النتيجة الصافية للشبكة

 التقارير الداخلية للمديرية الجهوية.على من إعداد الطالبة باالعتماد  :المصدر

سجلت تراجعا يف  من اجلدول أعاله نالحظ أن النتيجة الصافية الناجتة عن نشاط شبكة التوزيع غري املباشرة قد
مليون دينار جزائري يف سنة  23مث إىل  3104مليون دينار جزائري يف سنة  89حيث اخنفضت إىل  ،السنوات األوىل

الكوارث املتحققة يف ظل النمو الطفيف يف  عدد، هذا الرتاجع يعود إىل ارتفاع حجم العموالت املدفوعة للوكالء و 3102
ارتفعت قيم النتيجة الصافية  3102و  3103اإلنتاج يف سنيت امللحوظ يف حجم تحسن لل نظرا حجم اإلنتاج، لكن

ميكن مالحظة هذا التغري من خالل الشكل  .للشبكة ابلرغم من ارتفاع حجم الكوارث املتحققة والعموالت املدفوعة
   التايل:
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 لشركةاملديرية اجلهوية غري املباشرة يف  التوزيع  شبكةوخمتلف العناصر املؤثرة يف  (: تطور قيم النتيجة الصافية71-2الشكل رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري           (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات ترسى                             

 
 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق.المصدر

، فحجم التكاليف يف احملقق حبجم اإلنتاجمن خالل املنحنيات يف الشكل يظهر بوضوح أتثر النتيجة الصافية 
 الشبكة كان يف إرتفاع من سنة ألخرى، لكن ارتفاع اإلنتاج بنسب كبرية حسن من النتيجة الصافية.

معدالت املردودية يف الشبكة  خمتلف املوايليلخص اجلدول : املباشرةغري شبكة التوزيع يف نسب املردودية  .1
 :(3102-3102)للفرتة التوزيعية غري املباشرة 
 -سطيف-للتأمينات  ترسىاملباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة غري  شبكة التوزيع  :نسب مردودية(31-2جدول رقم )

 (3102-3102)خالل الفرتة 
                                        السنوات                                                   

 3102 3102 3101 3101 3102 النسب 

 %44 %42 %24 %43 %42 املردودية التجارية
 %223 %200 %341 %212 %229 مردودية التسيري

 %81 %22 %20 %22 %82 مردودية التكاليف اإلمجالية
 السابق.من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

قد  أهنايظهر ، كما أمر جيدمبدئيا وهذا  موجبةكلها أن معدالت املردودية كانت  ول نالحظ من خالل اجلد
 3102إىل  3102السنوات من فبعد حتقيقها الخنفاضات متتالية يف ، 3103عرفت منعطفا إجيابيا ابتداء من سنة 

نتيجة ارتفاع النتيجة الصافية لألسباب اليت سبق ذكرها، وإلبراز حركة تغري  3103ارتفاعا يف قيمها بعد سنة سجلت 
 الشكل التايل:   خمتلف املردوايت يف الشبكة قمنا إبعداد
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 -سطيف– للتأمينات ترسىشركة يف املديرية اجلهوية لشبكة التوزيع غري املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور(: 72-2قم )الشكل ر 
 (3102-3102)خالل الفرتة 

 
 من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات الجدول السابق. :المصدر

يتضح من الشكل املرحلتني اليت مرت هبما خمتلف نسب املردودية، إذ يظهر االخنفاض املسجل يف السنتني  
  أما عن تفسري كل نتيجة على حدى:، 3103، واالرتفاع امللحوظ بعد سنة 3102و  3104

حقق نشاط الشبكة غري املباشرة مردودية : )النتيجة الصافية /األقساط املصدرة( املردودية التجارية 0.1
، كما يالحظ حتسن قيم هذه املردودية بتحسن كخطرالشبكة   دينار حتملته  011دينار عن كل  24و  42تراوحت بني 

 .حجم اإلنتاج يف الشبكة
كعمولة للوكالء حققت  دينار مت دفعه 011مقابل كل : العموالت( النتيجة الصافية/) مردودية التسيري 3.1

وهي عوائد ميكن اعتبارها ، دينار 341و  229بني  (3102-3102)الشبكة من خالله عوائد تراوحت خالل الفرتة 
 جيدة جدا.
يف هذه النسبة من املردودية حققت : التكاليف اإلمجالية(النتيجة الصافية/مردودية التكاليف االمجالية ) 2.1

، 3102كأدىن قيمة مت تسجيلها يف سنة   %20كأعلى قيمة و   %82الشبكة غري املباشرة للمديرية عوائد تراوحت بني 
 دينار. 20و  82دينار مت صرفها كتكاليف على الشبكة حققت عوائد بني  011أي أنه مقابل كل 

 رابعا: املقارنة بني نتائج الشبكتني
يف  لتسهيل عملية املقارنة قمنا جبمع خمتلف املعدالت اخلاصة ابملردودية وقيم النتيجة الصافية اخلاصة ابلشبكتني

 اجلدول التايل:
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 (3102-3102خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  ترسىشركة لملديرية اجلهوية ايف  شبكات التوزيعمردودية (:قيم 30-2اجلدول رقم )
 الشبكة الغري املباشرة الشبكة املباشرة 

النتيجة 
 الصافية

 

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

النتيجة 
 الصافية

 املردودية
 التجارية

مردودية 
 التسيري

مردودية 
 التكاليف

3102 32 28% 239% 022% 92 24% 229% 82% 
3101 30 49% 211% 92% 89 43% 212% 22% 
3101 09,2 22% 339% 31% 23 24% 341% 20% 
3102 3,2 2% 31% 2% 002 42% 200% 22% 
3102 3 2% 04% 3% 083 44% 233% 81% 
 (.81-2(، )29-2(، )22-2(، )22-2)من إعداد الطالبة  باإلعتماد على معطيات الجداول رقم  :المصدر

أن شبكة التوزيع غري املباشرة اليت تعتمدها املديرية  من معطيات اجلدول يظهر بوضوح ،من انحية النتيجة الصافية
أين جتاوزهتا ب  3103ابألخص بعد سنة من تلك اليت حتققها هلا شبكتها املباشرة، بكثري حتقق هلا نتيجة صافية أكرب 

 ضعف.  02
فاملردودية التجارية  ،كما توضح معطيات اجلدول أن كلتا الشبكتني حتقق مردودية للشبكة لكنها بدرجات متفاوتة

، على عكس مردودية التكاليف اليت كانت ومردودية التسيري يف الشبكة غري املباشرة أكرب منها يف الشبكة املباشرة
أكرب يف الشبكة غري أصبحت  3103معدالهتا يف الشبكة املباشرة أكرب يف السنوات األوىل لكنها ابتداء من سنة 

 .املباشرة
-ح الفرق بني نتائج الشبكتني التوزيعيتني التابعتني للمديرية اجلهوية لشركة ترست للتأميناتاألشكال التالية توضو 
 :-سطيف
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 مردودية التكاليف اإلمجالية                                                     مردودية التسيري                  

 
 باالعتماد على معطيات الجدول السابقعداد الطالبة إمن  المصدر:

 (2017-2013خالل الفرتة ) -سطيف–للتأمينات  ترسىشركة الشبكتني يف املديرية اجلهوية ل (: الفرق بني نتائج73-3الشكل رقم )
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وكاالت فقط يف  4إىل الفرق يف حجم كل منهما فالشبكة املباشرة تضم  هذا االختالف الكبري يف النتائج يعود
 فبالرغم من ارتفاع حجم، 3102وكالة يف سنة  28حني أن الشبكة املباشرة وصل عدد الوكاالت العامة فيها 

إال أن ارتفاع مقارنة ابلشبكة غري املباشرة املصاريف يف الشبكة غري املباشرة و  التعويضات والكوارث قيد التسديد
 حجم اإلنتاج فيها رفع من نتيجتها الصافية.
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 :خامتة عامة
هذا  ،السوق حتريرو فتح  كزت أساسا علىاليت ر  اإلصالحاتاجلزائر ابلعديد من  قامتمن أجل عصرنة القطاع، 

من أجل ضمان خلق جو من املنافسة و  ابألخص شركات التأمني على األضرار عدد شركات التأمني ارتفاع يفنتج عنه  ما
املتاحة ساراتيجيات االسياسات و ال تنتهج خمتلفأن ابلتايل أصبح من الضروري على كل شركة أتمني  النجاح واالستقرار.
من منافع  ها يقدمملاملزيج التسويقي وذلك  كأحد عناصرنشاط التوزيع  هنا برزت أمهية  ،سوقية ممكنة ةلكسب أكرب حص

 بني الوصل حلقةكاليت تعمل   التوزيع شبكاتتصب يف تقليل الفجوة بني املؤمن هلم وشركة التأمني عن طريق ما يسمى ب
 . التأمني ةوشرك العميل

قانونيا  للشركة أوالمها اتبعة ،يف توزيع منتجاهتا على نوعني من الشبكات على األضرار تعتمد شركات التأمني
تعمل ابسم الشركة وحلساهبا مقابل مستقلة غري مباشرة ممثلة يف هيئات واألخرى  .بشبكة التوزيع املباشرةتعرف وماليا 

 عالقتهاواختالفها سواء من انحية  يةشبكات التوزيعهذه اليف ظل تعدد . ه وزارة املاليةحددتعمولة وفق إطار قانوين 
إىل تعظيم مردودية شبكة التوزيع اليت تتبناها عن طريق شركات التأمني  هتدف، منط تسيريهاابلشركة األم أو من انحية 

تكاليف   ممكن اختيار املزيج اهليكل األمثل لشبكة التوزيع الذي يضمن هلا حتقيق أكرب رقم أعمال مقابل حتمل أقل قدر
 .ية للشركةوعالقتها ابملردودية االمجال لية إختيار مردودية شبكة التوزيعإشكاهذا ما أبرز  تسيري

وكذا سبل تقييم مردوديتها شبكات توزيع  اإلطار العام الذي حيكم على الدراسة مت تسليط الضوءهذه من خالل 
يف  خلصت دراستناوقد األخرى،  تلف عنتنتهج كل واحدة منها منط توزيع خم ،وخاصة عمومية أتمنيشركات يف عدة 

ستساعد على اختبار صحة الفرضيات اليت شكلت منطلقا للدراسة  اليتجانبيها النظري والتطبيقي إىل مجلة من النتائج 
 .من جهة أخرى التوصيات أهم عرضكذا و  من جهة، 

 النظري: اب أوال: النتائج اخلاصة ابجل

 شركات تقوم حيث مستقبال، حتدث أن ميكن اليت املفاجئة اخلسائر حملاربة وسيلةعلى األضرار  التأمني يعترب -
 هلم؛ املؤمن من تلقاهت قسط مقابل اخلطر عبء بتحملعلى األضرار التأمني 
 يتمحور بقائها أن إال هلم، املؤمن خماطر طيةغلت أتمينية منتجات بتقدمي تقوم األضرار تأمنيات الشرك أن من رغمابل -
ن وقدرة هذه الشركات على بيع أكثر عدد ممكن من الواثئق وتوزيع األخطار على أكرب عدد من املؤم اخلطر مفهوم على

  ؛هذا الدور تلعبه عملية التسويق من خالل مزجيها التسويقيهلم حسب قانون األعداد الكبرية، 



 خامتة
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لنشاط التوزيع كأحد عناصر املزيج التسويقي أمهية ابلغة يف شركات التأمني على األضرار ابعتباره األداة اليت  -
إىل مجهور املؤمن هلم، من خالل اعتماد شبكات توزيعية مناسبة تضمن حتقيق أهداف تبحث يف طرق ايصال املنتجات 

 ؛الشركة
منها ما هو تقليدي ومنها ما هو مباشرة وأخرى غري مباشرة  شبكات التوزيع يف شركات التأمني نوعان: شبكات -

ممثلة يف الوكاالت ، فالشبكة املباشرة التأمني ةحديث، وختتلف هذه الشبكات من حيث طبيعة العالقة بينها وبني شرك
، جور للعمالمن أ هبااملتعلقة  كما أن الشركة هي تتحمل مجيع املصاريف  ،املباشرة ختضع مباشرة إلدارة الشركة األم

وال تتحمل مصاريف لتسيريها املباشرة اليت ال تتدخل شركة التأمني يف إدارهتا غري عكس الشبكة  مصاريف إدارية........
عضاء هذه الشبكة من وكالء كنسبة من القسط الصايف ختتلف ابختالف نوع وثيقة التأمني تدفعها أل  بل تتحمل عمولة

 ؛، مكاتب الربيد.....التأمنيعامون، مساسرة، مكاتب صريفة 
غري املباشرة، وابلرغم من أن كالمها وسيط  التوزيع لشبكات املكونني أهم منالعامون والسماسرة  الوكالء يعد -

 أتمني إال أنه يوجد اختالف كبري بينهما؛
التأمني،  خصص املشرع اجلزائري قوانني خاصة لتنظيم عمل كل من الوكالء العامون، السماسرة، ومكاتب صريفة -

وحتديد طبيعة العالقة بينهم وبني شركات التأمني وكذا حجم العموالت اليت يتلقوهنا ملنع أي جتاوزات تضر ابملساعي 
   احلثيثة اليت تبذهلا الدولة لتطوير هذا القطاع؛ 

التوزيع اجليدة شبكة فا، بطريقة مدروسة وليس عشوائيشركات التأمني هليكل شبكاهتا التوزيعية يتم اختيار تصميم و  -
 هي اليت تضمن ايصال املنتجات إىل أكرب عدد من العمالء وأبقل تكلفة ممكنة؛

يعد معيار املردودية ، إذ املرغوبة النتائج حتقيق على والقدرة التسيري فعالية مدى على األويل احلكم هي املردودية -
 النتائج احملققة واالمكانيات املستعملة لتحقيقها؛ألنه يقارن بني  ،املعتمدةاألفضل لقياس جناح شبكة التوزيع 

تركز يف البداية  إذلتقييم مردودية شبكاهتا على جمموعة من املعايري والنسب، تعتمد شركات التأمني على األضرار  -
منها كتعويضات و غري املسددة ككوارث املسددة )الكوارث املتحققة ، حجم مالحظة تطور كل من حجم اإلنتاجعلى 
 ركيزةالتقوم حبساب نتيجتها الصافية اليت تعد بعد ذلك  ،اليت حتملتها لتسيري هذه الشبكة املصاريف حجم، (التسديد قيد

  األساسية حلساب جمموعة من نسب املردودية؛
ختتلف نسب املردودية اخلاصة بشبكات التوزيع ابختالف نوع املردودية املراد قياسه، فنجد شركات التأمني إذا  -

أرادت تقييم مردودية نشاطها التجاري تستعمل العالقة اخلاصة ابملردودية التجارية، أما إذا أرادت مقارنة املصاريف اليت 
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حتققها تستعمل العالقة اخلاصة مبردودية مصاريف التسيري......، أي أن كل النتائج اليت مع تتحملها لتسيري شبكة معينة 
 من جوانب نشاط شبكات التوزيع. عالقة من العالقات تعكس مردودية جانب معني

 :ابجلاب  التطبيقي اخلاصة النتائج: اثبيا
ابلرغم من احملاوالت العديدة للدولة لتطوير فرع التأمني على األشخاص إال أنه وحلد اليوم ال تزال شركات التأمني  -

أو من حيث نسب املسامهة يف رقم أعمال يف سوق التأمني اجلزائري سواء من حيث العدد على األضرار املهيمن األكرب 
من  %09أن لشركات التأمني على األضرار حصة سوقية تقدر ب القطاع، فمن خالل حتليلنا لسوق التأمني وجدان 

مليون دينار جزائري   0109 مبل  مليون دينار جزائري مقابل 079720 بل مب 7902سنة املسجل نتاج اإلحجم 
 ؛ يف نفس السنة حققتها شركات التأمني على األشخاص

حلد اآلن ال تزال شركات التأمني على األضرار العمومية حتتل املرتبة األوىل مقارنة بشركات التأمني على األضرار  -
 ؛لقطاع التأمني الطابع االحتكارياخلاصة، ما يثبت بقاء 

ون العام الءالوك ) تأمنيال وسطاء املباشرة، تالوكاال يففقط  اجلزائري التأمني سوق يف التوزيع شبكات تنحصر -
يف سوق العصرية  التسويقبعض أساليب  تطبيق عدملحد اآلن ينف، مكاتب صريفة التأمني إىل ابإلضافة ،(التأمني ةسر اومس

 لربيد.....؛اعرب مكاتب أو نتجات التأمني عرب االنارنيت إذ ال جند على سبيل املثال عمليات تسويق ملالتأمني اجلزائري، 
 التأمني وسطاء نتائج تزال فال ،حتتل شبكة التوزيع املباشرة املكانة األوىليف سوق التأمني على األضرار الكلي،  -

 املنتجاتو ضعيف جد ال يزال استعمال صريفة التأمني ، كما املباشرة التوزيع بشبكة مقارنة ضعيفة األقساط مجع يف
 كما أن نتائجها تعد األضعف؛حمدود،   هذه التقنية طريق عن بتوزيعها املسموح
 حيتاج السمسرة نشاط لكون انظر  التأمني، مساسرة من أكثر العامني الوكالء األضرار على التأمني سوق يعتمد -

 كبرية؛ مالية ومتطلبات واسعة خربة إىل
 حيثتوزيع املعتمدة يف شركات التأمني على األضرار اجلزائرية ابختالف نوع الشركة، شبكات الهيكل تلف خي -

على عكس شركات التأمني  ،املباشرة أكربحجم الحظنا اعتماد شركات التأمني العمومية على شبكة توزيع خمتلطة إال أن 
 ؛اخلاصة اليت تعتمد على شبكات التوزيع الغري مباشرة بشكل أكرب

، حجم ونوع عقود التأمني تتأثر مردودية شبكات التوزيع مبجموعة من العوامل تتمثل يف: حجم اإلنتاج -
 التعويضات املسددة، حجم خمزون الكوارث قيد التسديد وكذا حجم خمتلف مصاريف التسيري؛

فقد الحظنا أن حمفظة األخطار اليت تشكل فيها  ،فيهاحمفظة األخطار بطبيعة التوزيعية تتأثر مردودية الشبكة  -
من رقم األعمال حتقق مردودية أكرب يف شبكة التوزيع املباشرة  كرباألصة احلفروع التأمني الكبرية ذات األقساط املرتفعة 
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مثال أو التأمني البحري  IARD كفرعيرجع ذلك لكون أن عقود أتمني هذه الفروع  منها يف شبكة التوزيع غري املباشرة، 
 شبكة التوزيع املباشرة تتميز بعدد قليل من العقود مقابل مبال  أقساط معتربة، ابلتايل فإن مصاريف تسيري تلك احملفظة يف

فعند من أجور عمال ومصاريف إدارية.. تكون أقل منها يف شبكات التوزيع غري املباشرة )مبال  العموالت املدفوعة(، 
اليت تتميز حبجم عقود كبري يف أتمينات األخطار الزراعية وجدان أنه  "CRMA"تطبيقنا على الشبكة التوزيعية لشركة 

اليت افارضناها،  الشبكة املباشرة مردودية أكرب من مردودية الشبكة غري املباشرةابالعتماد على نفس املعطيات حققت 
وأتمينات  IARD رعي" فنظرا الستقطاهبا أكرب عدد ممكن من عقود التأمني يف فcaatنفس الشيء ينطبق على شركة "
 .كبرية للمديرية  حققت مردودية النقل من خالل شبكتها املباشرة

فروع التأمني اليت تتميز بعدد عقود كبري جدا وعدد ملفات كوارث معترب حمفظة األخطار اليت تتشكل من أما 
الفرع أكرب يف شبكات ف تسيري هذا يمقابل مبال  أتمينات حمتشمة كفرع التأمني على السيارات مثال، تكون مصار 

ابلتايل هيكل هذه احملفظة حيقق مردودية أكرب يف شبكات التوزيع غري  التوزيع املباشرة منه يف شبكات التوزيع غري املباشرة
 املباشرة؛
إذ أن رفع حجم  ،اعتماد شركة التأمني على سياسة رفع اإلنتاج لتحسني املردودية ال أتيت دوما بنتائج اجيابية -

، ما قد يؤدي إىل اخنفاض يف معدالت املردودية احملققة، مثلما خطار يصاحبه ابلضرورة ارتفاع يف حجم اخلسائرحمفظة األ
" اليت اخنفضت فيها قيم معدالت املردودية من سنة ألخرى بسبب ارتفاع حجم saaحدث يف الشركة الوطنية للتأمني "

 اإلنتاج؛التعويضات والكوارث قيد التسديد تزامنا مع ارتفاع حجم 
فمخزون ، %099ارتباط حتديد مردودية أي شبكة مبخزون الكوارث قيد التسديد جيعل نتائجها غري دقيقة  -

الكوارث قيد التسديد هو خمصص يضعه املوظف عند فتح ملف حادث جديد تقديراي فقط ابألخص يف شركات التأمني 
إذ الحظنا من خالل دراستنا امليدانية أن موظفي قسم الكوارث يقومون بوضع قيم ال عالقة هلا حبجم اخلسائر  ،اجلزائرية

 املتحققة؛
طبيعة املصاريف املتعلقة بتسيري كل شبكة جيعل من اختيار نوع الشبكة املعتمدة قرارا جد هام ابلنسبة للشركات  -
 يعتمد على احلفاظ على أدىن مستوى ممكن لألعباء الثابتة؛ نشأةحديثة ال، ألن السلوك العقالين لشركة الناشئة
شركات التأمني اخلاصة تعتمد بدرجة أكرب على شبكات التوزيع غري املباشرة ألهنا تضمن هلا مصاريف أقل، فهي  -

تكلفها  تركز بكثرة على منتجات التأمني البسيطة مثل التأمني على السيارات وأتمني متعدد املخاطر للسكن اليت ال
عكس شركات التأمني  يف حال اعتماد شبكة مباشرة. علىاليت قد تدفعها حجم عموالت كبرية مقارنة مبصاريف التسيري 

عقود التأمني  تعتمد شبكات مباشرة أو خمتلطة، إذ ينصب جل اهتمامها على جذب أكرب عدد ممكن منالعمومية اليت 



 خامتة
 

 

263 

من خالل شبكتها املباشرة أما العقود أتمينات النقل و IARDفرع  الضخمة والكبرية يف حجم األقساط مثل أتمينات
 ؛البسيطة ذات حجم األقساط املنخفض من خالل شبكتها غري املباشرة

تنخفض املردودية يف بعض الشركات بسبب ارتفاع حجم اخلسائر املسددة يف فرع التأمني على السيارات  -
، إذ ميكن نة املسؤولية املدنية ضماب اخلسائر املتعلقةعويضات حيدد سقفا لتمل خاصة، يرجع ذلك إىل أن املشرع اجلزائري 

 دج أن حيمل الشركة خسائر جد ضخمة قد تؤدي إىل افالسها؛ 7999مبل  القسط فيه ال يتعدى سيارة لعقد أتمني 
فا يف طبيعة بطريقة معاجلة خمزون الكوارث قيد التسديد، حيث ال حظنا اختالتتأثر مردودية شبكات التوزيع  -

معاجلته بني شركات التأمني العمومية واخلاصة، فشركات التأمني اخلاصة تركز على تضخيم مبال  الكوارث قيد التسديد 
هبدف ختفيض نتيجتها الصافية كوسيلة لدفع ضرائب أقل ابلتايل تكون قيم املردودية اليت يتم حساهبا أقل من مردوديتها 

العمومية تعمد إىل ختفيض حجم الكوارث قيد التسديد من أجل رفع نتيجتها تأمني احلقيقية، يف حني أن شركات ال
، ابلتايل تكون نسب املردودية املعرب عنها ابستخدام أكرب من األرابح املوزعة حصةحصول مسؤوليها على من الصافية 

  .الواثئق الرمسية للشركة أكرب من النسب اليت تعرب عن الوضعية املالية للمؤسسة
        . فرضيات البحث من أجل أتكيدها أو تفنيدها  ل هاته النتائج ستساهم يف اختبارج
  بتائج اختبار الفرضيات:اثلثا: 

 فرضيات سيتم اختبار كل واحدة على حدى وفق الارتيب التايل: أربع انطلق البحث من
على األضرار اجلزائرية يف حتقيق  شركات التأمنيتساهم شبكات التوزيع اليت تعتمدها " الفرضية األوىل: -

إذ  هذه الفرضية"صحة"  بعد الدراسة التطبيقية ومن خالل النتائج املتحصل عليها مت أتكيد ."مردودية مناسبة هلا
الحظنا أن الشبكات اليت تعتمدها خمتلف الشركات حمل الدراسة حتقق مردودية اجيابية للشركة إال أن قيم هذه املردودية 

، هيكل حمفظة األخطارات من حيث حجم اإلنتاج، اختالفعدة سببه  التفاوتختتلف من شركة ألخرى، هذا 
  االساراتيجية التسويقية للشركة وأهدافها.

شبكة التوزيع املباشرة هي اليت تضمن لشركات التأمني على األضرار اجلزائرية حتقيق " الثابية:الفرضية  -
نظرا لتوصلنا إىل حاالت أين كانت شبكات التوزيع املباشرة هي  ،" هذه الفرضيةبفي". بينت الدراسة "مردودية أكرب

ذات املردودية األكرب )الشركة اجلزائرية للتأمينات، الشركة الوطنية للتأمني، الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي(، وحاالت 
نات، شركة ترست أخرى أين كانت شبكات التوزيع غري املباشرة هي ذات املردودية األكرب )شركة سالمة للتأمي

 للتأمينات(.
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"، من حجم التكاليف يف الشبكة املعتمدة ليس هو املؤثر الوحيد على مردوديتها احملققة" الفرضية الثالثة: -
مردودية بعض أتثري عدة عوامل على " هذه الفرضية، إذ الحظنا صحةخالل الدراسة التطبيقية أيضا توصلنا إىل إثبات "

اإلنتاج )شركة سالمة  حجمارتفاع حجم التعويضات والكوارث قيد التسديد )الشركة الوطنية للتأمني(،  هي: الشبكات
حمفظة األخطار )الشركة اجلزائرية للتأمينات(، مصاريف التسيري )الصندوق الوطين هيكل للتأمينات، وشركة ترست(، 

 للتعاون الفالحي(.
 التوصياترابعا: 

 ليها، ميكن اقاراح بعض التوصيات اليت نراها مناسبة كما يلي:على ضوء النتائج املتحصل ع
لشبكاهتا التوزيعية بطريقة مدروسة  هااختيار من خالل التأمني أكثر جبانب التوزيع فيها، اهتمام شركات ضرورة  -

 وليست عشوائية؛ 
 وحتفيزهم املعنيني تكوين على الاركيز خالل من فعالة توزيعية كقناة صريفة التأمني دور تفعيل كيفية يف البحث -

 تسمح تطورا أكثر مناذج إىل التوجه حنو للبنوك اجملال فتح إىل ابإلضافة بتسويقها، املسموح املنتجات قائمة وتوسيع
 التأمينية؛ املنتجات ببعض بتوزيع فقط االكتفاء وليس متكاملة مالية خدمات بتوزيع

 التطورات استغالل ميكن حبيث التأمني قطاع تطوير يف تساعد أن ميكن التوزيع احلديثة واليت شبكاتل أكثر اجملال فتح -
 مهمة؛ توزيعية كقناة التأمينية للخدمات االلكاروين التوزيع إدراج وبذلك واالتصال اإلعالم تكنولوجيات يف احلاصلة

 ؛لنفس الشركة مراعاة االنتشار اجلغرايف لوكالء التأمني -
ملردودية شبكاهتا التوزيعية، من أجل حتديد االحنرافات تقييم بعملية ابستمرار أن تقوم شركات التأمني جيب على  -

 وتصحيحها؛
عند حماولة توسيع شركات التأمني لشبكتها، جيب عليها األخذ بعني االعتبار جمموعة من األمور اليت حتدد من خالهلا  -

 لة للشبكة؛اعتماد شبكة مباشرة أو وكالة غري مباشرة ومن بينها املردودية احملتم
طبيعة نشاطها على شركات التأمني اجلزائرية أن أتخذ بعني االعتبار أثناء املفاضلة بني خمتلف شبكات التوزيع  -

 وأهدافها اليت ترغب يف حتقيقها؛
 قبلهم من ممارسة كل وتشجيع العمالء انتقاء مبدأ على تعتمد تسويقية سياسة وضعالتأمني  شركات جيب على -

 أصحاب العمالء على أكرب أتمني معدالت وفرض ،(Système Bonus) اخلطر حدوث احتمالية تقليل إىل هتدف
  .(Système Malus) الكبرية أو املتكررة الكوارث عدد

 خامسا: آفاق الدراسة
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 يع يف شركات التأمني على األضرار، تبني أبن له جوانب هامة الزالت يفبعد التطرق ملوضوع تقييم مردودية شبكات التوز 
 حاجة إىل املزيد من الدراسة والتحليل واليت ميكن أن تكون كمقارحات ألحبث أخرى، ولعل أمهها:

 تقييم مردودية شبكات التوزيع احلديثة يف شركات التأمني.آليات  -
 األساليب احلديثة يف تقييم شبكات التوزيع يف شركات التأمني على األضرار. -
 .7ا ملتطلبات املالءة آليات تقييم مردودية شبكات التوزيع وفق -
دراسة مقارنة بني السوق اجلزائري والسوق –مسامهة شبكات التوزيع غري املباشرة يف تطوير سوق التأمني  -

 -الفرنسي
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 .3002 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، أمحد صالح عطية، حماسبة شركات التأمني، .1
 .3002أسامة عبد احلليم مصطفى، دمحم العزازي، اإلدارة احلديثة للنشاط التسويقي، مكتبة اجلامعة احلديثة، مصر،  .3
األوىل،  الطبعة األردن، ،لنشر والتوزيع ، عمانشقريي نوري موسى، إدارة اخلطر والتأمني، دار احلامد ل ،سامة عزمي سالمأ  .2

3002.  
 .1994  مصر، املفتوح، للتعليم القاهرة جامعة البنوك، إدارة زيد، أبو حامد الدسوقي .4
 .1991 اجلزائرية، املطبوعات ديوان اجلزائري، القانون يف التأمني ، النجا أبو ابراهيم .5
 .1991 والتوزيع، اجلامعية للنشر رالدا التأمني، مبادئ محودة، النيب عبد إبراهيم .6
 .1999 مصر، احلديث، اجلامعي املكتب التسويق، مبادئ السيد، إمساعيل .2
 الثانية، الطبعة األردن، عمان، للنشر، وائل داروتطبيقات،  دروس املالية اإلدارة املايل: التسيري قريشي، ساسي، يوسف بن إلياس .1

3011. 
 اليازوري دار احلديث ، للتسويق العلمية ، األسسيالصميدعي، محيد الطائجاسم مود القرم، بشري العالق، حم علي إيهاب .9

 .3005 األوىل، الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر العلمية
 والتوزيع، للنشر زهران دار تطبيقي، وظيفي إسرتاتيجي مدخل اخلدمات عباس العالق، محيد عبد النيب الطائي، تسويق بشري .10
 .2001 الثانية،  الطبعة ،عمان

 .3003بيار كوالس، التسيري املايل للمؤسسة، دار الطبع دنيو،  .11
 .2005  األوىل، الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر احلامد دار املصريف، ري العجارمة، التسويقتيس .13
 .3001اثمر البكري وأمحد الرحومي، تسويق اخلدمات املالية، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  .12
 .3006دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  معاصرة، ومفاهيم أسس التسويق البكري، اثمر .14
 اخلامسة. الطبعة اجلامعية، اجلزائر، املطبوعات ديوان جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، .15
 .3006العربية السعودية،  جورج رجيدا ،مبادئ إدارة اخلطر والتأمني، دار املريخ للنشر، اململكة .16
 .3009محيد الطائي، تسويق اخلدمات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، األردن،  .12
: مدخل شامل، دار اليازوري احلديث مبادئ التسويق ،ايهاب علي القرم، حممود الصميدعي بشري العالق،، طائيالمحيد  .11

 .3009العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
مكتبة العبيكان، اململكة للدراسات اإلدارية تبحث يف التسويق،   كيلوغ   تشي،  تعريب ابراهيم حيي الشهايب، كليةدون إيكابو  .19

 .3003الطبعة األوىل، العربية السعودية، 

: ة  ي  ة  العرب  اللغ  ع ب   المراج 

 :الكتب
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 .3009رحبي مصطفى عليان، أسس التسويق املعاصر، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  .30
 .1992سويق يف املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، زكي خليل املساعد، الت .31
 .1999كي خليل املساعد، التسويق يف املفهوم الشامل، مطابع األرز، عمان، ز  .33
 .3010عمان،  والتوزيع، للنشر املناهج دار ،هوتطبيقات اخلدمات تسويق املساعد، خليل كيز  .32
والتحدايت الراهنة، دار املريخ للنشر، الرايض، اململكة العربية السعودية، األعمال ت ملنظماسعيد فرحات مجعة، األداء املايل ال .34

3000. 
 .3009مع العريب للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، تتوفيق صربة، مبادئ التسويق وفنونه التطبيقية، مكتبة اجمل مسر .35
 .3010، عمان، األردن، الطبعة األوىل، للنشر والتوزيعمع العريب تمكتبة اجملر توفيق صربة، التسويق االلكرتوين، مس .36
 .3010العبديل، الرتويج واإلعالن، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  قحطان العبديل،  مسري .32
 .3010ف أوفيس ماجنمنت أسوسيشن إنك، البحرين، يريسون وآخرون، تسويق التأمني، الشارون ألن ب .31
 . 1998 األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر احلامد دار التسويق، أساسيات احلداد، شفيق .39
 .2004 مصر، املصرية،  الكتب دار التطبيق، و النظرية :التسويق العاصي، شريف أمحد شريف .20
 .2002 العربية، مصر، النهضة دار ، اإلدارة يف لتخطيطوا التحليل احلناوي، أدوات دمحم صاحل .21
 .3003مصر،  طعمية ثناء دمحم، حماسبة شركات التأمني، دار إيرتاك  للطبع والنشر، القاهرة، .23
 .3000طلعت أسعد عبد اجمليد، التسويق الفعال، مكتبة األهرام، مصر،  .22
 .3006، مصر،  اإللكرتونية والتجارة ابألنرتنت طه طارق، التسويق .24
 .2002  عمان، دارالثقافة، احلديث، التسويق منديل، أسس عبداجلبار .25
 .3001، اإلسكندرية، الفنية اإلشعاع عابحف، التسويق وجهة نظر معاصرة، مطعبد السالم أبو ق .26
 . 2001 الفنية، اإلسكندرية، اإلشعاع العامة، مطابع والعالقات اإلعالن أبو قحف، هندسة السالم عبد .22
 .3003أبو قحف، التسويق مدخل تطبيقي، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، عبد السالم  .21
 .1912عبد السميع املصري، التأمني اإلسالمي بني النظرية و التطبيق، دار التوفيق النموذجية، الطبعة الثانية،  .29
 الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة تطبيقي، منهج :املتخصصة اخلدمات تسويق يف دراسات نبعة، أبو عبدالعزيز .40

 .3005األوىل، 
 .9زء اجلعبد العليم دمحم عبود، وظائف املؤسسات، جامعية القاهرة للطبع، القاهرة،  .41
 .3001 التمويل وإدارة املؤسسات املالية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان األردن، عبد الوهاب يوسف أمحد، .43
 .3002األردن،  ،للطباعة والنشر والتوزيع إدارة الشحن والتأمني، دار الصفاء ،لعمرو سطام، علي املشاقبة، دمحم العدوان .42
واإللكرتوين، دار إيرتاك للطبع والنشر، القاهرة،  التقليدي التسويق يف ودورها املعلومات فرغلي، تكنولوجيا هللا موسى، عبد علي .44
 .2007مصر، 
 . 1992تبة عني الشمس، القاهرة، مكات، عمرو خري الدين، التسويق املفاهيم واالسرتاتيجي .45
 .1999  األوىل، الطبعة مصر، والنشر، للطباعة البيان املصرفية، اخلدمات تسويقعوض بدير احلداد،  .46
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 .1929بية، حماسبة التكاليف، مكتبة النهضة اإلسالمية، األردن، فوزي غراي  .42
فعالة حلل مشاكل اجملتمع ، دار اإلميان للطباعة،  والتسويق اإلجتماعي: جهود إتصالية  كرميان دمحم فريدة، املسؤولية اإلجتماعية  .41
 .3006، ة، الطبعة األوىلالقاهر 

 .1989دمحم ابراهيم عبيدات، مبادئ التسويق، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان،  .49
  .1999الطبعة الثالثة،  ل للنشر والتوزيع، عمان،بالتسويق مدخل سلوكي، دار املستق دمحم ابراهيم عبيدات، مبادئ .50
 .3001، االسكندرية، مصر، دمحم الصرييف، التسويق االلكرتوين، دار الفكر اجلماعي .51
 .1999دمحم القيومي دمحم، أصول حماسبة التكاليف، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  .53
 .3011دمحم املهدي دمحم علي، هاشم علي جامع حسني، فن اإلنتاج يف التأمني، وزارة الرتبية والتعليم قطاع الكتب، مصر،  .52
 .1995، الطبعة اخلامسة ،اإلسكندرية احلديث، العريب التسويق، املكتب الفتاح، عبد سعيد دمحم .54
 .2008 اجلامعية، اإلسكندرية ، مدخل معاصر، الدار التسويق: عبدالعظيم، إدارة دمحم .55
 .1988  القاهرة، القاهرة، جامعة مطبعة املعاصر، التسويق رحيم، هللا عبد دمحم .56
 .2002األوىل،  الطبعة،األردن  عمان، والتوزيع، للنشر ثقافةال ودار العلمية الدار التسويق، مبادئ، املؤذن صاحل دمحم .52
 .2002دمحم فريد الصحن، قراءات يف التسويق، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، القاهرة،  .51
 . 2002 والتوزيع، عمان، للنشر املنهاج التسويق، دار الصميدعي، مبادئ حممود جاسم .59
 والتوزيع، للنشر املناهج دار ،حتليلي كمي اسرتاتيجي مدخل :املصريف ويقالتس يوسف، عثمان ردينة الصميدعي، جاسم حممود .60

 .3001، األوىل عمان، الطبعة
 للنشر والتوزيع، املناهج دار واالسرتاتيجيات، املبادئ اإلعالمي: يوسف، التسويق عثمان ردينة الصميدعي، جاسم حممود .61
 .3002عمان،
 .3010مليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، حممود جاسم الصميدعي، تسويق اخلدمات، دار ا .63
 االسكندرية، مقدمة يف مبادئ التأمني بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، ابراهيم عبد النيب محودة، حممود خمتار اهلانسي، .62
 .3000 مصر،
ة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، مصطفى حممود أبو بكر، مدخل اسرتاتيجي تطبيقي يف إدارة التسويق، الدار اجلامعي .64

3004. 
 .1999، دي، إدارة األسواق واملنشآت املالية، توزيع منشأة املعارف، مصريمنري إبراهيم هن .65
 اجلزائر.  الدار البيضاء، مولود ديدان، قانون التأمينات، دار بلقيس للنشر، .66
 . 1994  األوىل، الطبعة عمان، الصفوة، مطابع املصريف، التسويق انجي معال، أصول .62
 . 1990 اجلزائر، انصر دادي عدون، احملاسبة التحليلية، دار البحث، .61
 .3006نصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  .69
 .0222الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، هاين حامد الضمور، طرق التوزيع،  .20
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 .3004دمات، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة الثانية، هاين حامد الضمور،  تسويق اخل .21
هواري معراج، جهاد بوعزوز، أمحد جمدل، تسويق خدمات التأمني: واقع السوق احلايل وحتدايت املستقبل، دار كنوز املعرفة  .23

 .3012العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 
 ،األردن عمان، والتوزيع، وائل للنشر دار االنرتنت، عرب التسويقي املزيج عناصر : كرتويناالل التسويق فارة، أبو محدأ يوسف  .22
 .األوىل الطبعة

  

 

 ،أسامة دخان، احلصة السوقية ودورها يف قياس آداء املنظمة، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف األسواق املالية .24
 .3001جامعة حلب، 

مذكرة  ،دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمني: ج التسويقي اخلدمي املوسع يف حتسني اخلدمات التأمينية، أمهية املزي رقاش مسرية .25
  .3006/3002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ،  علوم التسيريضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف 

داء املؤسسة االقتصادية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات أية يف تصميم شبكات التوزيع لرفع ، استخدام الربجمة اخلطهبال عبد النور .26
 .3014/3015وراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، نيل شهادة الدكت

 للماجستري املعادل الدبلوم العايل شهادة لنيل حبث ،التأمني صناعة يف االلكرتونية التجارة تطبيق إمكانية الكرمي، مدى عبد فائزة .22
 . 3009بغداد،  جامعة واحملاسبية، املالية للدراسات العايل املعهد التأمني، يف
 

 

البلداوي، أتثري التسويق االلكرتوين يف عناصر املزيج التسويقي للخدمة  هادي عبدالكرمي عالء محد خلف حسني علي الزهريي،أ .21
 ، جامعة بغداد. 3013،  33التأمينية، جملة دراسات حماسبية و مالية ، اجمللد الثامن ، العدد 

يف دعم التنمية الزراعية، امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب، يف ضوء  أسامة عامر، دور التأمني  .29
 .3014نوفمرب  34-32املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

فيفري  32املؤرخ يف  04-06اوي، دور وسطاء التأمني يف عمليات التأمني حسب آخر تعديل لقانون التأمينات اهلادي خضر  .10
  .3012، ماي 20، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 3006

 لشركات االحتاد األردين عن تصدر التأمني رسالة جملة االنرتنت، من ابالستفادة التأمني شركات جنحت ، هلحدادين ابسم .11
 .3009،  1 العدد العاشرة، السنة التأمني،

التأمني الزراعي، ورشة عمل حول امكانية تعميم خدمات سليمان سيد أمحد، التأمني الزراعي يف السودان: جتربة احدى شركات  .13
 .3009التأمني الزراعي يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، مصر، 

-1995ات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة طارق قندوز، مؤشر احلصة السوقية كمقياس للحكم على النجاعة التنافسية لشرك .12
 .giem.kantakji.com جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، جملة إلكرتونية ، متاحة على املوقع: ،3010

 الرسائل العلمية:

 املقاالت واملؤمترات:
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ظام وساطة التأمني وتنظيم أعمال وسطاء التأمني يف دولة عبد اجمليد مصبح، املسؤولية اجلنائية لوسطاء التأمني على ضوء ن .14
حول اجلوانب القانونية  للتأمني واجتاهاته املعاصرة، كلية املدينة اجلامعية، عجمان، اإلمارات  33اإلمارات، املؤمتر السنوي 

 .3012العربية املتحدة، 
فكري كباشي األمني، أثر التسويق اإللكرتوين على تسويق خدمات شركات التأمني يف السودان، جملة كلية التجارة العلمية،  .15

 .3016، ديسمرب 2،العدد 2نيلني، اجمللد جامعة ال
اجلزائر، جملة األحباث االقتصادية،  يف تطويره ومتطلبات  الواقع :التأمني ، حساين حسان، بلعزوز بن علي، صريفةمرقوم  كلتوم .16

 .3016، اجلزائر، 3، جامعة البليدة 15العدد 
، التأمني املصريف كنموذج لالبتكار يف اخلدمات، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، جامعة املدية ، اجلزائر، العدد طي شرا  نسيمة  .12

  .3015،  سبتمرب 4
 جملة اجلزائرية،  االقتصادية املؤسسات يف التنافسية امليزة لتحقيق كمدخل اإللكرتوين التسويق بغداد كرابيل، انمة، بننورية  .11
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, flcprü.s.cttIcr Iu (.ont1tt41nie 
devont trtrttt,.s jurirlict.ile c'clle-ci, uI tltctlotl\ t'tt .sL' c'ortfortrtlttt ,,:\. tttstt.,(tiot.t\

' Eflbctuer l,cncctissente ut tl1:t ytt inlsr !.t 1.,!n. (i(lt ,
rctourtterà h (.'onputp;it,trr,,,,,,,,,,,,.,,iiii,,',,,'i,,,,r,'i,!,r, L': ti.tt:r ltt 1ig j4r; t:t!)uri j.ç oi:it: :, - t i '- , :,!t: t,:,, ti.., 1,, ,;.,, .. ,..r'1,'1,'t:it 

.tuttt L()0lliitii)ii;i,, r.: .....t.,,.....
tlt:li;'r.yt1t 1t,;,.;,,,1.i.:....;;.;; ,.., r:" .' .. a: ,:j .,{..

' .r'i. . J. i .. ... j. , .. ..

w
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niveau dc la (ompaç1nie , et $ntmuniquécs ri l,Àgent Oinérul.
' Cérer ct régler, s«ns xtllicito'l'uu«trisutiotr r/u scr t,it'e dcs sittistrcs, lcs dsntrrtoges à ltt

clwrge de la ()ompq.Snie, justyt'à cow:urrence rles rnolllrnf.t pur hranche ou cutéjorie de
branche, I'ixés dans lcs notes et ittstructions en vigueLtr ou nit,eau de lu Compîg,nie, et
cotnmuttiquées à I'tlgent Cénéru1.

Dncasdtt,rruuuràrrànttlesltrintespot la(itntpullttie,ccttader,1ièt.cretiettdt.ttsurletnontertdes
cotttrrrissions les fruis de r(,«ütvt-.:nrcnt.

ARTICLI] B: REGIME DE PREVOYANCE ou DIi RETRAtTE coV\LEMENT'A\RE

l,'tlglcrtt (iénéru1 est tcnu de s'afftlier au régime tle sécurité sociole des txtil.suluriés, att vertu tles
tll.spo.slfron.s légoles et réqlcnrcntoircs crt t'igucur. ll iloit, it cet ellet, produire it lo Contpu.qnie
I'u ttest a tion d' olli I i a ti an rl kr f.14.!Y0.tl

ll pourrait, en outrc, lÉné/ici<:r tlu régin*: dc prévovoncc socktle rle lu {kt»paglnic, maye*tunt
1ta ient ent des toti so ti orts.

AR'|'ICLE 9 : §ANCTIANS :

l.'Apcnt (itinéru! cst, rlons l'axarcice de ses j,onctions pus.tiltlt: rles srlrcfiçrrs tlisciltlilttit.er
ltnlrut's por lt rtiqlentcnt intarieur L\t t,i.qileut..

Irulüÿcndotnmrnt de rcs.§ortcrl(rr,.s et, tivcntuelletnent,, dcs poursuitcs cit,iles ou pënales rltti
pauvcnt étrc enllogtas cturtre l'tl51ent. {iénercl, en vertu clt l« ltllisltttion en t,igucttr, it peut ûirerti*tqué por la CampalTnic qu'il re présante, duns le t.os 1!,11p1, itrcuytatité rtotoire, tl,unc
in.srrllisorrcc duns la prûducLion ou lu grstittrt, ct d'urrt rnunière: iénérula, tle let |<tttt.profcssionnalle (]ïttvc ùu tte l'txercict d'uL:tit'itt; int'ourltutiltltt st,ee l'exercice de lu prtlcssion
tl'itttt:rntlt!iuir-e d'ussttruttt.t'. Si lc hien-liurtlé de su rtlvot:utirtn t,st «)trtt:sté, le !iti31e ,ri ,r,11té 1rn,.lo contnisçiott dt: corrciliution otr la t'us échéunt, par la com..l'issi.tt d,arhitru11e,

ARTICLE 10 : CESSATION DE FONCTION DE L'AGENT GENERA\. D,ASSURANCT

A l'initiqtive tle la Conpagnie etsorns intlemnité,

La Canpugnie stetÿil au €onttût de l'/r!]efit rr&lr.s les rïs sujra*És ..

1. Violatian de l* lai, des rôglemenTs ail tûilt autre documerr- !éga! régissant, le 1o,nçine
de l'sssuranee en tllgéri*

/

:

6 Se*làk occryEtt srprer dt*u eere {.msapryme *r

['uusse üéc'lçrurton lnicn!!ult:t!lt', t, (ttjr.: 'ii.itit it,r tnftsrrnLition.t re ltttît,us ou{x)
rlsrlrie(sfrr.s.srl,'ttltltl:).ott rltii:t!::ii ;,. i,,!.\ ir.ra,a_\i;,?r,11!rr(.r,]l;a,f! ii,: i0 1:n:t;t:t:nit:.:

H
æ
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ARTICLî 12: CARTE PRAFESSIONNELLË

Avunt rle c(,p1.:ae,taer xtn uclivite, !',1qr:nt 0cnéral rie'.'r'o étrt' ert ptr:§ess.lon dt: lu cartc
prulèssionnclle délivréa par I'Ur1{l (Ilnion ,11ÿét iattttc des (.ontputlnies d'tlssurartce et dc

Rtiqssurunu:) t:t ltur le ltlittistre cltoryié dcs l"irtuttces, sttt'so deùtutt{lc ct apres rettttrc :

. tl'tttt cxetnpluire du contrut,

' de quatre lthottts d'iderrtittt r'éce trtrs,

ARTICLE 1ll : RC PROFESSTANNELLE

l.'À11ent Générol s'enguge r).çouscrire et à ntuintattir ett étdt de vaIidité a.ttre (1.§strr(rr]cc

l1:sltonsabilité Civile I'rofe ssiannclle conrprcrtunt utre litttite de cottverturc sulli«nta.

AR'ttCLË 14 : NORMES DF.I,'AGENCE GENERALE

l,'tl11ent Générale.sf dorls l'obligation de :

. Ilespectct'lu lxtlitiqtre de rttise ù I'intoqc de la Cotnpa,qrtie

. :llcrrt a {rl.\ /t(,t',lc\ /gr irrrrur (l lu c.orrttnttttit utittn dc I'upttrtt:,t.çrr/ott /c.ç tlit'cctit'e^r r:i

orict'ttutiort.ç tltt lo !)irectiort iicnÙrak dt ltt Lontpttt|rtie
, llttintenir urt rtivauu d'lty11iène al de. propreté, rics irtrrttrr; irréprochable.
. Nirfl/i.sel que dcs outils et çJ/.§ldnrr: d'irtformution lburnis ltor l« Cttntpqlnie et s'acquittcr

cl c I u r t d e v o n c e u |fé rtt rt t c.

ARTICLE 15: FRAIS DE L'AGENCE GENERAIE

Sonti lu chttrge rle l'Agent Cénéral:

, Les {rais cl'exploitation rle ïAgence {iénérale (Ltryer, Téléphane, Ëlectricité, Ëau, etc*}
, Les frais de personnel de l'agence {§ûktit'es, couvllrtürc sociale, intpôts...)
. Ls; {rsis de déplacenents
. Les frais d'assurance eles lacüux de I'a!]ence Cénérale, abligataire'
. iss côrias iiés ou.r charges eftsagées por la Çanû(\Jfiie en terme : d'infarmatigue, de

télécotnnunicuti*n, défor*r*tia* du persa*rc|, tlt tnise ù l'întage et tle cütllttzu,tittttir;tt.

*&Ilf,ââ -16 ; C$rfnu§§r#iY ÿË CoNCt LtâTt0rv'À§&r*c çE'

I*ur d;$iiread surlce?tible da s.r*,e*ir €l;§e le$ Far$er. s ra §orlmi§ dffis k *dr* de lc
r*r*srr{lf, d'irÿ}e salg§oa sffirsàIa

lle*s *r pr. *,rr:§*r i§:*?Fs fr f:t§hr aa §es§.s Ê ;§{# @t #'æffi6æ æeæ* dr4eterrr

{&fj *:es:er* #r** d**x "rry:lfuetê*!?Ë§ &* {expngrtr e* d@*es psr e*fu" {§Jæÿrt {b §r*
*ie§d?sr6 * &rs{terr e*tr *e*x rfp{ds{æt@.fË & Tl4gass .Se**rd eæ*w:*i g *#*,$+e*r par &*,

w
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Don'.i;i1ié
L.}) i-:.r

évcnlucllcmcnt

ci-aprcs rJirronlmé « le

rcDfi:Ùilta P:\i " '

(l;ruiti,:rt' ti': t;c':drtdc Patt'

ll cst cc,,ni'ci''r c;i '-[ri.;rrii 
:

i,.a rrL.Éscrrtc 
(.t.,irr-,.:;irr,.,.', ,.,,,..,, obletdc t1éilnir lt rôlc attribué pat'<< {lJS:i lrr . (-*iLi-ii':t" drrtr-s ['; cadrc de

llsÙtrr:::lr'.1'r'-''l :'"''tt"'""tl"tconlriltsti't*sut'tn'ttt'ciirprèsd''t''tr:l:'t:''i'' 
t I1l'ii

u ! ig7.t i r t,. ! : L tr t l' t.' y-'l t r C o t!)' l'-!'r r i o n'

; T - ohjtt lt lt ('onYetrtrort

La préscutc uonr..,.,,,,,n ,, f"r, oul.t <i,étabrir Ics règLes de coirabOratiou dcs r*r'ircr ei rie Jjlrr.rir re s .roirs

I, 
"tif 

r=rti"". clcs l)'rr'rics .e cnntratS d,assuranccs, cilirs lc: lù:i:iirs '-'l liiliite: dc la

Le Courticr itti':rt ' t'tln tttt de la conclusionde contrats d'assuranccs' c

législirLi,,ir .rt Yi:"i-'rri d:rns son ptys en nlatièrc de contrats d'assurancc'

i.j",..,,,11-., ,ii."].l,il,':ï::iil':j;li,i:l':::3:::r'taduiscnt'crr:crablc 
'!;':i ''rr' : s:t'c r)r.'[rucs

: SL]i
,rrurar,,. 1';,' '"i i)': i':;' ,r-..târle.( orr conditions tlc llr (
ToirtclroJillr-r'.i''trr:'-'lLrtttqtttllonque 

ciesclausesouconditionsticlrr(orlr't:liLrt"'l: 
'iolLriicclt

éventLrcllcs arulc\ùs. ..l"rirn ni..rruir"n',,ent etr. ""*tàiet 
par rn écrit signé I)Lrr i!'i i'lu':\ i'iirttes'

1.3 Dutt t!'ellct el Lurie' 
,. oct cnncirlc Do,r,nc pir.iLrcr- r:li.ini,ir::rtu'ltu I I décembre

L.a Corrr.Cit:.i11it rrL.,,it,i.ri.ï1" ., ..,.. et eilc cst conciuc po,r tlnc Pcl'ii)L' ':ilrirl: !."'j' "* .-' 
s

6a 1'311r1Éi '

I-aCort',,ctltl...:.t.s:..llSili|.rcconduitctacitcmcntpourdcspériodcssucccssi'.,'..ii.;.i..:.,,..;il.|!)ii.S3tIt'
rôsitiuri.rr ' . :'Lrir- ""'i::':;:"à';o;;;::::i::'".;,,5l';î",J,:"'u'trcr:L 

rr 1':"rii r'-'(i ci-tressor.ts'

liiÏ;1ïlJ.,,,,,," ' ttt*tiit 'it t,, convendon est le premier janvtcr

- *","..,ffi les P:rîi*s » : . r,rnrténe*dancc à L-g0?1
ir.t:t ils i.;ll-\r:r:->' $' '

3) t35 Eurape , -"i;i; ;tG social est in*ï "ï*" 1 de ta Rue de i'ind':pendancc à L-80

sT8*q.§sEN isr3J*.iclr'd* {-uxeurb:ïiui,;i;*i oi*o*'I*i* «' lllS-"' c'e prcnrièrc pnrt'

çllflpttre r:,lttto ,-.tt 
^, 

lBS.
2.1 Lc cottrtict c\t ttn "iî"aifr* 

irulépend.ant d'IBS'

ll cst e*tcnclLi qLrc, clairs i" .rJr. de 1a conventi";,-18' tic con[èrc illrcune *L'"ci'iLé tlc s.ttscrtptton au

CourtLer.
Tour rrrandat dc souscrrp''io-, 1:i :11t,1"1i;::iÏ :::Ï::r 

par iBs lcra I'objcr ti'trn écrit' distinclde,la

Tout Inandat dc souscrrpi'on'Jul selalr uvrirere f,u

rur::ffi îili*i:i:llüiïï.:::=Ïuüi*suxiï';Hig;ï,Ï-ï::îËiïi::p.Le L'ouruct aÉ'rd-' us"J 
,n, "ia*, 

ses rapports avec la c{tffii$efit comneu,n pr§Pu}' u ruu r'r vv!
n.'agir,'dans dc teis rappotts ou oar§ 5Ü) rdyvvru .*F-iÊ*ia&i: 

= *,i ia, ,*fft ". i
arrx!eux
r orr instru§'i:iiiii';;";;;i'' <r'18S' rc.court':::,':::ï'i::::g;o;ffH:;:i:Ïi";: i"$Ï. #i"il4r;'

"."'"ii'r;;';;"t î:'"-ttr nrandat il s'i*terdit notamrnent' sâut convel
t. -Én

écrirc de IBS: : 1i
çurrlv uv 

if, ..pr,:..n,.r IBS en iustice ou "'o"*lnli,o". '=' ' § i
- rlu rufrrururrrwr 1"" 

, q,-,altonque air nom d'lBS; ' ; ' ; '
- d'acceptûr ull ilsqtie quttuui19uu':' :;,^.. ^, -i^..,r,rnq |,nnlicc irvcnutlt. cluiltancc dc pritl]e ou

- tic signcr,n u,,.,.on[iil'l;:T;";;;i;.,,.i 
pir.. d'lBS (policc' iivcn.tlt' cltrirtancc dc pri.re

:l*n:; [lîj;,îm [i*] ,:: 
:u 

dc rvrAESrRrA sur qucrq*c support quc cc soit cr quelque

soit Ic but poursr'rivi par le Courtier :

_ d,effectt,c, ,lrs pni.ril.no, pou, qucique motit'que ce soit, au nonl d'lBS :

_ dcrnodi[rer,dcsapropreinitiative, 
lecontcnrri'uncontratou laprimcvalidécparlB§'

wZ*) 283 Ls

yi 5r'.-gT,S=*,.Ëfnf,Tl i9:,ÿ")v^;-,'r i r r-llrf\ D'lsf
l_ir,iIl--:r'*- : : :

le rÏanrlatoitt d' IBS' 
^ r:^-^,;-+^r..r;i rrp nô(
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7.7 intlcntt":i.;o/iort'
Le co.rricr s,.ngrgù à indemniser IBS pour route réclamaiion ou cicillaÙtlc' ilcliou, courn-ragcs-intétôi'

coùt or'r clépcrrsc <lont IBS pourrait être tenu responsable en.raison ci'trIrc iàtrtc, trn oubii olI ul)c

omission tl,.r courtier, de ses employés, sots-traitants, mandataircs cl dirig':eill*' darls

I'acr:oilrPlisse tlrcnt rlc sa nrission défrnie par ia Convention'

.;. t .'lt;ti,;r:tct/ir'tr ,..... ,,,,r,. rr]

l-rr (-torri.iici s'crlgirgc:\ inlitInicr tBs sans clélri dc toules réclanralions liritri ll:ii l'-)uic p'isolltlÙ physict'trl

ou nroraie, uuiorili gouvùr'llclllcnlalc, administrativc ou cle contrÔlc, re llti';tr'; ilr'Ir( 
'Ôillrilts 

ct prodLrits rlc

li]S. Lt (.]rr.'ltiicr.a.",.. .u,.,.n,,rniqtrcr à IBS toutes le infort-rrations trlilcs i: l:l iijI.:rrst tl'IBS crr nlrcillc

ci rcrrrtstttitli

7.t) i"it;ticrs itr.fbrtrtutiqtLe'§ .:i r r,rr,,,)iiiilrrl. ii:r:r: l.: rcslccl L-L c.i

La (',.,,,, ,'a' - ,ri'',,,,,,, 1i t|lri',cr lcs flchicrs intbrrnatiqtrcs c11 r?tf P()rl i\"'''rÙ I

iarr,,,r,',',, ;1 l r;sriir-i i-ùr irllitcntcn[ tics donnécs à caraclèrc pcrsonnci

7.lA C'ortJidentialité'
I-c ctotrrticr \ .ilsirgc à n; lirs clivulguer aux tlers lout ou partie de l'intilrtlirttltrrr rulrrtivc ij lrl prôsclrte

(.onr.c.rir-rii. .:t il itnpr-tsc li scs prépÀéS, soLis-traitatrts et nlandatail'eS' lc l'11'lnC L'll{ilgÙ'llclll'

7. t I \!t'il:lit rrlian le lu Cor*enliotr'

r\.,.1r,.r.;1, :,,..r.:r 1:ii.r,!: ;L!!ai.tnù rllOtlitiCatiOn de la COnvCrltiOn ne SCr.a ()l)PtrSitir!'r :: I i!ir: ';t i':rLlLr': tirS l)aftiCS à

iirt iir. rl :::i ,.':.itsriii:) prlr;rL:rit ct signé(e) par les deur Partics'

7' I ) 'lhstnc'e ile sociëté' 
'réer cnlre les partics unc . ,oô,uru

i_,, p.i,,,,,.,r. t'i,ilr..cnti.n n'a pas pour objet de créer cnlre les Partics unc st'ciclc coiill)ilrllc' lll Llll

.il i)-',i iie il'.i:i')ii. i|)Lil nilcc"io societatis étant exclu'

:.I .l !;ii,:,grrt!ité dc ltt Crttr"'cntiot:' .r.
L:r Ll,rrr.r:ir,). LL)1sIi,.,-1.: I'eccurt.l intégral cnlre lcs Partics ct sc strbstituu: it-l!.: ii':il')j i;ucll'''is, colltrâls,

n,.,,,.,.,,,.t., . |ilii'_:ittioils. promcsscs, cngagcnlcnts, contnlunications, ddclarrrtiolls '"'t giLlLlrltics' oralcs et

dcritcs. ljriti irr,r. i'rLnc cu l'autrc des Parties, o,, pu, l',-rn de leurs ttin:ini;lrilitrtrl. liir'lu.'irrlts. clrlployéi'

il gcnl:i a)ii i.:;lill:ciltallt§.

7. t,l t\otifications.
Toutc nttti lication, dcnlandc, instruction, plainte, réclamt'tion, accOrtl ou aLllrc conlrttunicalion adreSsée par

i'unc tics P:irties à l'autre, dcvra être écrite et sera considérée comn]c valable mcnt rcmisc à la partie

dcstinatairc, à ia date de riception de ladite comnunication par celle-ci, iorsqu'clle cst adressée,par porteur

ou par cor-LrriL-r rccomn.randé tu p.r télécopie(étant bien entendu qu'un counier électronique doit être

Oo,iUfe d'u. cor.rrrier par portcuiou d'un courrier recommandé ou d'unc tétécopic), iiux adrcsscs
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7.1 5 lntégritt.
Dans l'liypcrtitàs" ou l'Lrnc quclcollquc des stipulations cie

§s.§:

or"r tl'uno loi cn vigLicur'. cllc scrait rdputée non écritc

7. I6 Droit applicuhle et juridictittn'
l.t pre:sc:rtc Convcntion est régic par lc droit lurr

Convcntiort relÙvc dc ia conlpétencc du TribunalL()llYullllLrrr rçrvYU ue 
: ,

tqs parti!;s, après avoir pris connaissance des stipulations dc la'prérente Cctnveatid§. àéi:Ércnt en

lcs tcnnes.
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7,t Responsabilité des I'arlics' , -r^:-.-^ ^-,,i-,,orrr l^ resnonsabilité dcs Part
- Sous réscrve cr.s disposiiLr-,s législ.r,',,c:i ct i'égi§nlcntnires cn viguerr, la responsabilité dcs Parlics' [etri

entreellesq*'àl'égarcl i;;ii.;-;t,r'i'iiciritii'-isLipt'letionsspécitrquesprévuesparlaprésc11tÙ
Convention' 'cngagcnt tant pour leur comple qlre porr| cciLri rl': lcLtr

- Pour I'exécution dc la Convcirtiorf i'is !'itrtrcs s

sous-traitants ct ri'unc tirçttn gÉrré'.ai': i-il1:i lc tùlirlll; (i' totrte pet-sollne physiquc ou lnoralÙ lttttlti':ilc-

eilcs rlérégrrcraicnt ou aoi,l_i,.,',i,,,!,,i.11i. i,:iiticlrcrrrcni oLL tcmporairernent, une obrigatiou tcrrr inci-ri,ir:rn[:r'r

titre clc la présenle Llonvcrttiorr si]11ii';;r''i:rr'-'ir" irtr;\ siiprilâtions cic I'article 8 2 ci-ccssous

-LeCourticrcertit]equilbcrlctici.-,.jltiiiiic.-.irIirlLrcLacicbénéiiciercitrranttouieiaciuréetlcl:r
convention, d'une assuriiitc. ir()ir\ Iiiili .,' '"'1to"'t'|.)i[ité 

professionnelle. et celle des ses ctlrploy j'

mandataires et dirigeants, pour l,cnsrir'0r. .,., .", ofJraiions et obligations qui résultent potrr lc L'rlut'lici (['

Ia conventiOn, et couwaniégaicnlc.i t,,r,t clommage qui résutterait J'une efieur' d'un orrbli o, d'uite

umissionduCourtier,descserrroloic..r-"cscs,ro,i,iuoir*etdirigeants. 
IBSseréserveledrOii ti'crigciiiLi

Courticr la production (l,tttlc p"I:iû§rall. il i| ;I:\llrancù inliSÇ par son assurcur, précisant la pcritrdr...l.-' ilL

cor-lYertrrre et les nronrnnls gilr:lnii)' .. - - :..-rr^- ^^,,.o,,itr ,.lorn:rnr.lrr r.:clL
_ Le courtirr intoilu"r, l,r,,i1citïiri,.i,i:,.,,t lllS Jc L()utc iiclionetr justice, poursuite' detnandc, ricl:.tirtrt"ittir '"r

procédure. clc quelque ,;;,;;"-;,,. 1-'-- i'ri:. '.it'iii ii scra notiué et pouvant engager la respon"sabiliit 'li: Iit-i ri

lui comnruniquera toutc ass,gr'intir,,' . 'ri':lttsiiii.l' 
rr'otiilcatiOn et'''oU dOoument néccSSairc l) iBS lrliir

d,assurer sa détcnse. lËS -;; srrii t;'r''''i'rsecLc ttu cfroix de son Conseil' et de la protection dc sc" iiticr'l'

t

- restituer à IBS cfès la ccssation tic la Clonvcnrion l'ensenrblc des inforn'rations' iichicrs ct

documentsoriginauxrclati[srltt:(colltrat!Ouau\assulésencoreen§apossession'ainsiqtrcto"ts

lY:Ïii:ifïJ,::ï;13::î;i:T:: i,:iiilÏ,xil;" que ce soit au oomde IBS, sous réserve iles

disPositions du Préscnt aûicic'

Cltapitre 7 : Disoosilions générülcs'

7.2 Sous'Délégatiott à sa charge dans lc catirc i.ir iL
Le courticr lle poll|.lil ,irrli.'.lali1lrl.lr-tolli otl partie des actes mls â sa cnarge oans IC uauir 

I

Convetrtion,qu,aprèstÿirii.)11i..:ii[Lprcalablcntcntl'accordécritdeIBS'
- Lc Courticr scra rùj!t)iriiliri.: tlcr ecics iic Lout délégataife etSOuS-traitant et reStcrlr 

'?anilt 
tlt

i,exécrrtion a.i'iuijg,,,ri,ri .,:': ,:blir:rrLi.ns prér'rtes au titre de la Corlvention'

i

iJ rr"Îlr'iJlJuiJJqu,ir possccc. c;, i .iigr1q. ,, irrésûrver pÿnd.ant route ra varidiré de ra convcntil.'l'.r.,,,'

agrément nécessaire pou, l:"....,.i.. ,1. i'..r"'ité cl'i.tcr'rêdiation en assurance' en fonction dcs lois tu

règlements en vlgucur dans sort plii': Il :'0ner.gc à procurer à IBS la preuYe de cetagrénlent'

7.4 Le courtier ile PouTr{1 Prt§ :

engager IBS d'une quelcoiteiLLc nranière '
;i,t1i;ffi;ffi;;, ;;;,;Ïii".î,, *.,iorierde venre portantre nomd'rBS ou de ro*te socrcrri

,-- rnÔ .

affrliée ou de ses prodliits blcveLés or'r non' saul et foumis par IBS ;

- porter préjudice atr'r activilis dc IBS' à sa

générale.

7.5 ResPonsabilité du Courtier"

ûg de se§ Produits de mauièrc

Le Courtier engage sa responsabilitl o<iLrr tÙtrt.actÊ cx

dans le cadre de la ConvcntiLx ct n'.ri ltttL pas été prÔalablemènt eutorisé par IBS'

7.6 Contrôle.
l" Courri", niet à Ia disposition dc itlS totrtes pièces ou

au lbnctionnen'rent des contrals réuis par 1a Convcntion'

r T' Ë;-



,i-)ttl

s,engage d'aileurs à signalcr aLr ccssionr"iriro potcnlicl l'existence de pareiiles résiliations clont I'e ilet

tornberait après ia datc clc ia cÙssiotl'

En cas de re fgs par iBS ci'agrécr le ccssionnairc préseuté par le Courtier, ce denüer a la facuLté de

recherchcr un autre cessioniai.c potenticl ou dc àemand., a tsS qu'elle rachète 1es policcs IBS en

p".t"f"r-riff" objer cle 1a cession nu p'i* du marché' r,r^L:^-.-^ ^-,.,,.-ri,,,-,..,
En tout itat clc ôausc. la ccssion rl.: ixritclcLLille ii.,cnclra cflet sculement à i'échéance nnnttclit rcslttcti'''c i.ic

chaqr,rc colltrai.

Chapitre 6 : Fin tle la Cttrtvcntiott'

6.1 Résilintion'
à.i.f i\. chatlLr,: éc6éarrcc iiiri^iri,rlle . Ir. n,ésentc Convention se renotrvellcra altotlratiqucillcllt f]ilr irciiÙ

rcconcluclii..rn l)(rui (i!rs irc,iivclies irlrioi.lcs cle un an chacunc. sauldénonciatiort notillic Pilt i'rrtt

cics i)artics par. lcttr.-' r'liItr:t:Iirn{1.i,1 irvcc accusé cle réception et Inoyennant le t'cspt:ct (i'tir' :":'''"'
.ti.i.ru.r ,1ç 1;1;i: ti'.(,is. ('llec'-rtlr: llcs Partics reste tenue de 1'exéctrtion des scs tlroiis e I

obligations nuis uvalr l.r risiiiliii.rt rlc la Convcntion, lesquels nc scront pas allectcs plr i:r

résiliatiorr dc 1lr (ltrn\.'nLio Ir'

6.1 .2 La présenrc Cour.cntion pourre cependant être résiliée de plein droit et sans préavis tlans ii:s clts

suivatrts :

- en c'.rs de re rrlit ti'ngrément adntinistratif par iBS ;

- si I'rrnc rl,:: l,lLrrirs csl niisc en redressement, en liquidation, en taiilitc olr rr tlé1'.r- - tirt.'

d--pltrrric dc i.ll1;.r]a'1, srr-rs administrationjudiciairc, [a Conventiolt s;t-it rii;utur'r''.:ii.i
(ic plcip rlr,,ii,r irr dirtc ci.. cc ou celle redressenlent, liquidation, iaillitc orr tlcttt:rndc tiu

piarc6lüilt .;,,Lrs :riirninisr.r:riion iudiciaire, sous réserve des pouvoirs lcc.ai::'i il':s r'' i :':'j; r'i

. la Pi'océtltrr':.
6.1.j D,autre p,,,i, iilS pLrulit nlcrrrü ijn à la Convention, immédiatenlent, dans les cas suivattLs:

si Ic CoLirrrcr r)r1r)q!rù nux obligations et responsabilités résultant pour lLri ,ic k, pr.*'.r,,c

ConveaLion. oir sL ic Ccurticr devient objectivement incapable d'exécuter . I -

c()p\'ùntbl.jsrùi',i irs tâcires et n.rissions iui incombant en vertu de 1a Cortvu-ntirrS I I

Cop\.cnrirrlr scr'r i-ésiiid.. iic plcin droit, si bon semble à IBS, à I'expiration ,..1'trrT.iii.'i 'l'r,l
ntois s,"ri\,anl niisc.-r'l Clllrcure infrucfueuse faite par lcttre recommaitdéc lr':c dcrlliiJl
d'avis ric récci.tion atr Courticr de remédieraux manquements constalis. l. tout sans

préjgJicc il: rorrics inclcnrnisations dc tous dommages intérêts qui pourraicrrl 61;3 1;1i-s r'r lr

chargc du Coui iicr :

- si lc Courticr ir'cst pLLi> assuré contre les conséquences pécuniaircs dc sn rcsportsri iiil.ô

civilc prolcssionnclle .

- si [c Courtie r pcrd soi, statltt et son agrément pour I'intermédiation en asslrrancc c,-rivatlt

les lois et règlcments en vigueur dans son pays ; i
- si le Coiuticr n'agit pas coniormément aux règles définies par IBS qui sont applicablcs l:
auxproduitsd'assùan.cscouvertsparlescontiatsetce,maigréunemiseendcmeLrrcpar [-
lcttre reconlmandée de la part d' IBS ; i.

en cas de cession totalc ou partielle par le Courtier de son portefeuiile, cette cession f
affectant ta mission déléguée par IBS au Courtier ; ,

- en cas d; modification âe la répartition de capitai sociai du Courtier ayant podr ,

conséquence rl'cn translérer le contrôle eflectif à d'autres actionnaires ou groulet

d'actionnaires que ceux détenant ledi$optrôle à la date de signature de la Convcntion.
endu entrc lcs Parries qu'cn cas de résitiaËode la présente Convention, iBS sc'réscnc

affectant ta mission déléguée par IBS au Courtier ;

- en cas d ; modification de la répartition de capital sociai du Courtier ayant

conséquence rl'cn translérer le contrôle eflectif à d'autres actionnaires ou g

6.1.4 II est entendLr entrc lcs Parries qu'cn cas de réSitiaËode la présente Convention, IBS sc'réscrvc lc

droit cle résilier à la nrênrc date toutc autrc convcntion conôuffi le Çour,tier et liânt lcs Particg

*S=i'ri lt6.2 Fin de la Convention. ' ' ç îF :r* ' ; ' I
Lors de la ccssation dé la Convcntion, porrr quelque cause que ce soit, le Courtier devra :

- sans rémunération cornplémcntaire, s'engager à poursuivre sa mission pour les contrats èn corrrs
jusqr.r'à lcru'échéancc anntrellc : lcs termes de la Convention continueront à s'appliquer y compris
le droit de contrôle de IBS ct scront maintenus jusqu'au règlement définitif du dernier sinistre ;

i
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lBS sc rÛscr.',c ic cir..,ii r.lt r.clir:;ri. irrr cii,;nt L)Ll unc souscriptiorr p0ur ull rllotil.qtL. 1i}S iltlttt.rli :;l:til .:stti]lcl

suftrsant. -r..-^ r,- -aononr.te le rriqleme*lation cn vigucur, la résiliationc':

De mênre, rtss atrra soLri rc droit u: u:::0.::t-Ï::""::i*ï:i:l,^':":'Ï::1ri'n,",. s,,rrist"t
su[frsant.

?_i...,",,i1ïi;i1:ilJïJi:li::X1::,iiïïiiiiÏJl,'J; 
,,,-,.niquc rcs rarirs orircie r< rirrirri' .:tr ii; i' rÙc(rLrr'

;;,.;,;i.t de souscrrptiorr' siqrrécs i)xr ic clitlrtt'

2.2 'l'tatt;*t!.tsioitç tl,.s rlantandts da sortsctiptio'n ù IBS 
-r:^-. -r,î,-.. riti ir:

Lc Corrrlirrr tririrsirrji u,,, rlr,,rri... à lBS la ti"n-'*''-tti" cie souscriptiott' clùtuctri corripiji':: !'i :i..il'l' i

i'U.'It'^n,e. l'iivoit iiiiilsiriisc i ii3S p:ri Intttntt..,,, 
lr ,.1rnran,c ric sousc

Lc corrrticl. li.()ir\Jr:,, r,,...},,.l.u,,nrariri: l'r Lrrilisr-r o.'.rr la demandc cic sousc'illirt)il iiiii irj:i: j

\\'\\'\\ibsüIllt) rr"J'''. 
j..iji.'r üoLL;.ri.;r. i. solrrlirrn rctcnuc ar.Lrctarri tlc l:t.l..tttl':,.1- 'i' '' r''' it1'ri(1ll ir;rl'l

IBS cr,ltliir::::lt ,':r' l: '' .nlirc pnpier dirnrcrr[ ;1r111lricrr' cr s.sr:i' ;:rL; !i 'ititit

'l;i^ll'::,:;i;;i;,;i]: [ :ïii]i"i,li'ui|r",.,.biisscmsnt des docun,c*,5 ùo.t,.ur :'rr: Liu cilu

transmer clircctcrrrcnr ,rii ciic*t ou au courrie r, qui ies adressera à son tour au ciicrit' scltrn ll choix thr

Cotrrtier.
Encasclcrc-iiLstic\1,'|:iL:t'rl)trt)llparlBS'ccllc-cifaitpartdc-sonrefusauCirttrti"r'"'iltli:l;iit::'''llt:
courticrtlc,.r.,i,.::,ir,r 

,,,..1, :,:licnl. llcsterrrcnchiiti.i;inrotn*tioncluc'Lrt'Li;r 
iif'et':lil'i 'ir':i-"'iid'-'

l'assrrrô.

C l, « o i r r c -l !!t!.::-t!l !:- i: ; i !!)'Z!il!Jlt
tBS proccrl.: rr I r.;,.. ,';.-.'.,6> riirccLctttent auprèS des clicirL'

E. co*séqrr..,ct, i,. l- ,,,r.ir.li s'iirtcrciii tbrniclleJ."i aa proaaocr à 1'cncaissclli,Jrii i1'''' l'i: :r-'r' 'iirii :i iÏ a

,açr a*prt"tl|L:'l1i irriil(iir'l ccLit pllr tut 
- ,-',,",,r,e rrne orime entre [es mirins rltr Cotirii,:i non nllndalé à

Si, néanmotrrs, uil .ri.1lt- paic clc sepropre initiative uneprime entre [es maius rltr Cotirii':i non n'

cetic fin prr lli-\ l: l u,.riliiri :rL:rii liobligatron de reverser à IBS lc molltaÛl aitrsi p':r'çri .'l 
'ris ics scpt 'icrrr;

ouvrablcs r\ c..ririlr..l. i, ,...p,.ion prIh,i a, Jii pui.*.nt. 1l est précisé qlte <1irns r-i.c ililc Ér'crltualité' le

paicrrrcnr cr.riic 1.': ,,.,;. u,,".,:,;;u.l n. Liut"it-il""t qu'à la daie cic r-éception tles lir;itli par IBS'

Cltapitre '! : RitttrttL;:

En rérnLlnér:'tiott ll''i I

De ntênre, [tsS atrra soul lc ûroIL (rtr uçurlrut """";;;Ë-S 
pourro rJ.,t estinrcr strfl-istnt

;;;;";"cIlctlcnt c1'trn cotrtrat pour rtn nlott]

itttttttirulitltt dtt Loltr|'.tcr' ! 1^ -^-.,^-r;^- rn I r.rrf irr r,,','r:rrit rl':,: hi,norair"'s tl0nl
rr ri,'r Ciilllr';n'tcs inrssrons figurant à la Convention'.le Colrlticr l:lt'crrit rl':

*r@'t"i',.€* Eq. t

le ntontant c:r. coiti,ltLL 'ir.lt.. ics Paf ics pouI chaque qpe de 
"onttol:..

ccs honr:rair.!). s\liri. b.,1..i. ,.,i ics piinrci r,orr,u*ir.nJaisséespar IBs qiri ver:c cei iit'iitrt-iLit'ts atr countcr

àchaquercltou'''c]i:ittcrrlricchlquccontraletl:1ltqu.-laprésenteConl,cntionL-:iÙil!i.:iiCtii..
ii cst convcrru cr.rtr!, i,ls l,lii-tics quc ics honoraires na ,oni acquis au Courticr qrrc si, ct ait tltotncnt (rir' ics

prinres des cottti.als:tLt:liiLrcls ils,ie rapportent sont dûmcnt acquitæes cl versées r\ IBS'

IBS se réscrvc 1" çliirt ilf moditicr ic mode de calcul et tes m;daiités relatils aux ltouoraircs du Courticr'

Les nrodiflcarionr.i,,ir, Jr'.ntu.llen,enr apporlées ar'r-r honoraires' ne s'appliqucront qrr'aux notrvciles

affaires, sair[ motlitlca,iàn, qri seraien-, i*poset' p" ou en vertu de dispositio^s légalcs ou réglcmenuires'

";;;;;;;; dcs ho.oraires est annexé à Ia convention 
!

Le barènre dcs h'ortot'ltres cst alllluÀs r rd L vrrÿçt' 
i

onpone[cui1le,ra|n,i11*::1::ÏqtrcIcon.qtredcrtrartde,d;rgrénient

dr.. tiers cessionnairc ,1u'e io 
"on 

iition pàaiable que'tout solde tiébitctu éventuel du Corrrticr ':édant soit

(lccoulanl oc ra Piuf,çr*u 
rotentiel si ce deirier refuse dc signer la préscnt! 

.+IBS refuscra égalerncnt d'agrôcr le cesstonnatte tr

Convention "t 
a. ,uppo.t"ri.r.onreqr.nces financières et auhes décorrlânt dc la préscntc Convcntion'

notammcr.rt, t., .o,.,.eq,,.,-,r... a.t résiliations clc contrat&Cus*{§ ante*iaurcrtrcnt à la ccssion' Ld Courticr

i,
ilk
§:
F,:.
Êa§:
§:i

&i
§1,'

k'
g..

*j r'

i:
s.:_r;r

§'s

entière menl apr-rré à la date dc la dcn.rande'

En vue de l,obr.cnric,r.l,l.;;;;;,t*ent par 1Bs. le cessionnaire proposé par le (iotLrtiü tloit itrrpirztivcmcnt

répondrc aux cxigcncct fiü.i.t ., administratives de Son pays eû matièrc d'intcrrnÔ4iatiott cn 'rssurances'

Lc Courtier s,crsagc a -,i*.ur" à i'agrénrcnt d'lBS la cànvention dc cession <lc portcfluilic' IBS n'cst pas

lié par lc choix riu..rri";,;;;;. ;*, i. ëour,i.r, il cst ha§lité à refuser d'agrécr [out ccssi.ttnuire pour dcs

justcs nrotiti, 
"t,,ot,,nr,.,r.ni,'.iii"r,i,.,," 

quc lc ccssionnaire=proposé nc disposc pas dc solvabilité $ulfisantc

ou s,iI estir,c qu. r...rrio*naire porcntier n'est pas en mesure-d'exécuter convcnablcnrent lcs obligations

découlant rlc ra préscntc"C""î'^iri'' lesquclles '::1:::lï3ïT,:::ï"0^"r'""1i1T.1, ,^ ,.,,,.,!*.nrn

'"PF*F :f ' li.)d èr J I t
.-k* {$§ il :. , .l

, 
ç1{{.i*; t$+ &+*,,*' " i ,

ffi.,
ffi
#.1
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Fait crt, clctrr cxcnrpllircs i\ ;"

Pour 18S.

Caôl cle i\'liorltlr.li1r'':

Àcluiirris t|lrt,: rt r I )Li l': r:li:

Pour le Courticr.
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,'a 
1;,,esenle converrtion a pour objet cle ciéilrtir'ir.;,-ai;tloiis entre i'entreprise d'assu

ei, la posie Tr;nisienne. L'entreprise d'ass',tra.:rli ir!aini;iir: l-a Poste TLlnisienne en

ri,e Ia trésenie convention poLrr conciure des coirtr-eis ii'assui'ance en son nom et

ccmpie et ce, pour les branches d'assuratices clont ia iiste est flxée par un

rninistre chargé des finances'

L-es conditions généraleS de Sa mise ert CeU/r'3 5i]ll ie.; s'.ti'iantes :

, La collaborati'oh des deux parties poui- la (-i:)irc€ptiori, le développement

ciifiusion des contrats d'assurance actueis ei iuit"li-s.

t-a distribution et la promotion des coilli.eis ti'a:s'u,-ance par l'entremise des

rJe La POSte TUniSienne, mOyenn;lfti i:.: ':.'.-::'::,1'ijirl- deS COmmiSSiOnS fiXéeS

conditioirs particulières.
I.:rlrlnr|l.\]rl/ontranrico.l,2....|!.f,l::..,:..riri.Ul L/ Pûi iUiiliCPii.). ij uui't"' ' 'rrJ'!'rrru

iechnique nécessaire à la réalisatron le '-r'r' ,rtl:'-tlf'

Anrrlc-Z - Propriété du portefeuille

:-.,rii,ri'iltément auX dispositions de l'aticic iii,i.i Cocie des AsSUrances, l',

i'a,;ui-ance nrandante détient la propriété rl,, L:r.,i'tefeullle des ContratS'd',
: ,,,,Ciit5 par La POSte TUnisienne dans ie CaCi? 'ii: i.r i;i-éienle COnventiOn.

,jiicie 3 - Conrmissions

.-'::tii-rprise d'assuranCe est tenue de verse,-à ',.t i-'ùsie iunisienne des cOmm

ie nrode de calcuI et les modalités de verser;rant soni flxés aux conditions particulières.

1.,:.; commissions ne peuvent en aucun cas êri-:: b,rsee:; sirr les résultats globaux du

J'as;Ltran ce.

,:llicle 4 - Engagements de l'entrepri-te d'assuiince

l-.'errtreprise d'assurance s'engage à :

Pi-oposer à La Poste Tunisienne une gamnre cje contrats d'assurance.
Prendre en charge la formation des formateurs chargés de former

-1

2.
concerné par [a distribution des contrats
conditions particulières.

selon les modalités
:è

Apporter son concours à La Poste Tunisien
con merciale, les actions de communicaticn

à,

C
Jr

Assurer durant la période initiale de la

technico-commerciale rapprochée aux com x de La Poste Tunisienne.
Traiter dans les délais lei plus brefs tout docurnent el répondre à toute réËlamatic,

adressés par La Poste Tunisienne au nonr des assurés notamment pour l'établisserner
des contrats, le règlement des prestations et l'infornralion des assurés conformémel
aux conditions générales des contrats d'assurance objet de la présente convention.

6. Apporter son concours aux représentants de La Poste Tunisienne pour la véri

lad

7.
des commissions et des primes.
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Aft-iiLe-:,-:l rqagei-neitts de La Posie [Liriisieiti t'',

La P,-rste 
-fiirrisienne s'engage à :

1. Conciui-e et faire souscrire des contrats cl'assui'êttLi: ;-i;,: rloin el pour le compte

l'entreor-ise r:i'assurance conforménrenL au;< cciiditicls particulières de Ia prést

con,tention.
pi-encii-e les mesui-es pratiques et nécessaires püui':e;tsjüilisei- ie personnel conct;

par la'.rente des contrats d'assurance à ti-avers les bui-eirtili de La Poste Tunisienne,

i\-rrur.r ia diffLrsion des contrats de l'enireprise d'assurence auprès de sa clientèle,

Trarrsmaflre, les documents relatifs à la souscr-iptioi: r'i;<ts âuX conditions particulii

rii.: i:i ,resenre convention et ce dans un cleiai nc i :::'-,iâilI pas la moitié des dt,

r-1,-:t';i1j tl-t)i cünrJitions générales et patticuliàres il,;:;.,1,:il-.ii5 d'assurance et prenanl

corisitj;:;ation, le cas échéanl, les délais pré'iii., 'l-jcrri ia renonciatioil au c0['

d'assurance.
Assurer le recouvrement des primes et autres règlements pour le compte È

l'enti-er*.,i-ise d'assurance selon les modalités fixées aux conditions particuliè+'

cciri'or;lé:'lerii à la légistation et la réglementatior en '.iit)t.jeur en matière d'assuranl:
j-.r;.,5r:,i ,i:c à l'entrôpr-iSe d'aSSuranèeS, dsns l:s ,-:iu , liefs dé!ais, touS dOcumr,

;,:laiii:, ari;i iliestations et aux indemnités émananl- ir-'.: e--,::ui-es et/ou des bénéficiaiq

.'. Anpi;il:t- :;on concours aux représentants d.: i'ririr-eprise d'assuraqce df

i'accoinolissement de leurs missions conforménrent ai..r;< dispositions du Code §
ClriiL,raiions et des Contrats et notamntenl de l'articie i i35. â

Tl

A1tlÇiÈÉ * Apnlicatifs informatiques - n'rarques el io.qos ! i;:
.i. Le,'tn,litcentenl, l'installation au niveau du réseau de r-;r ;)osie Tunisienne, l'expioital{

ain.;i q,-ie le développement des applicatifs in[or-nraiiques nécessaires à i
comnrercialisation et à la gestion des contrats d'assurance feront I'objet d'acc$

spécifrques entre l'entreprise d'assurances et La Posle -[unisienne.

La Poste Tunisienne s'engage à fournir toutes les irformaiions nécessaires ài

conception et au développement des contrats û'assurances, Les entreprii

d'assurance n'ont pas accès à la base de données de La Poste Tunisienne qui re$ei
propriété.

5.

2. Les noms et logos de l'entreprise d'assurancffi & l-

être utilisés par les parties sans accord préffifE}'# drdits.d'utilisation d'u n'e

et/ou d'un logo accordé par une partie à l'autre,cëSseront automatiquemen$au
de la présente convention sous réserve des cfrtrats en cours le jour de la iésili
Cette disposition s'applique également aux anffihcês et aux communication{aL
des actions découlant de la présente conven§ffi§ "qe ' : è 

'l i I

Arlicle 7 -La confidentialité

, ,. .o-S I ,:: f' + il.u s'5 "" t

Chaque partie s'engage, irrévocablement à garder strictement confidentielle à l'égard di

tiers toute information concernant les assurés et les'bénéficiaires.

]PflT.-

S-r 3,'i'.f. {*:é
,-' ' T '-:..1:

*i., * ..'l
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i r;.\\l:\,ili;1. i \;'li: " :':r. l::i:iii'l'\l'ls'\-lll)]l):lssi:l'i"ii l::'!)'\:'\i r(" r: r'::'

. : ,,i.-;:,,,:\,.',;.f Ciaiie[SA!iç:-e-t.l 
.. i':'c5;i

/i * Cas lil ;-é:;ill::i-lt:n

1" Résllleljr::r 'il: Plain rjrÛit
La présen,. .oOilntj.on est résiliée de plein clroit en cas de iiquiilaiion

ou judicialr., *roiuuU,iita, dissolution, faillite c.le l'une ties pai-lies o\.j par

d,exécution pourîn. .uri. indépendante de la volonté cles oartie:'

2. R.ésill;rtion r.rnllatérale

La présent. .';;;;;i* p"'l être résilié'":Y: IX't::;:'=i:iJi;..,î;: 
d,;''âXj[ii;

:: :::':i:=n;i, à;,-ï;;ilà. ;; *oi.' rrois (3) mois a'rant ia 'iare de renot

de ia pr-esente convention pu1- lettre recommandée avec e:cll:é ilr:'r-Ôception'

3, Résililliori ciin:'?nsueile 
-t-itiA^r,,rn rnnrû s derrx

la nré;ttlLa,,a'.ttrantion peut être résiliée d'un conlnlun :i(-t-oir-i ?il''ie le
Lu ï7Mç ',-

r,. p16u1ll;i:iri-] r:r-,.ji *u,rqo*rnent (11exécytion),d1s;:bilij;1:T:,ll ,,,u.,.,^.,;î=;:r.";;; ;;,".;ion est résiiiée si i'une ries deu;< '-'artie: it'honoi-e pas

:: n 5n# ! :;' ;;,,;;ioi u * a rti cr es 1 Tt-1 ::ll':t: i :?tï: I ::'"* 3ï 
en s asen

::iâiiHJ;i::;rrrances et de La posre runisienne er de ra confidentiatitél

;
è

conditions Particulières. 
::\

5, Ces deux dernières mesures ne s'appliqueront

manquement de I'une des deux parties à ltne de

fin dans un délai de trente (30) jours après

pas si la résiliation est. due à r

ses obligations, si elle n'y a pas mi1

notification à la partie ,défaillan{

*,
"{ t

précisant ra nature or§ryii§_{

dCCC! l.l' :. i1j :.1 vt t viJ' 
r i

2, La résiîiaiion cle cette convention n'aura aucun effet sur ies corrtrats en qigueurrF'

continueron, Ol produire ieurs effets entre l'entrepi-ise rJ'assui-ance et les assu:

pour li:iri- ,--rui+. restant à courrr, La gestion ie ces coriirêis sera assurée I

l,enlre2rire i,assur-ance sauf pou,, t.t coirtrats dcni la iiste;:sl flxée aux condittl

particuiièr-es icr-s de la signature de la présente con'renlion' r-:s conirats figi:rantt

ceire iisir .on,inr.ronl l'être gérés par La Poste Tiintsierrlre poui- le compte:

l,entreDi-ise d'assurance conformément aux dispositions 
"le 

la ili-ésenie convention"

B -- [.ii',,,r.1 ; ' ,.,;'ii;iion

1, I1 eSr .;lriattlrli:t',i interdit à La POSte TUnisienne de Sot'litri':r ii'j''' Cunirats dr

-' 
Jéaarl.:':l ir: i I l:ésente conventton après sa résiliation

3. En cas de résiliatlon à l'initiative de La Poste Tunisienne au c.urs de Ia durée inlti'

;ii; ï r'."'ii.i 
" 

i I ut n*0. a ux con d iti ol s 
?a 1l :ylï:'l 1.1?::ï ! î i:::ii::i1UILYU'-

droil à une indemnité versée par La Poste Tunisienne destinée à la

iensemUte des dépenses, frais et honoraires engagés au titre. de

-^^.rcnriôn I e nlàa" de calCUl de Cêi& indemnité Sera fiXé aL
convention. Le mode de calcul de *.4 -rr - Ir'i"Ë ? ."' §l î'.1; 

= 
| r ,! .. J.Jlparticulières'

4, En cas de résiliation de la présente conventibn à l'initiative de l'entreprise

au cours de la àurée initiaie prévue à l'article 11 et fixée aux conditions

La poste Tunisienne aura droit à une indemnité versée par l'entreprise $'âssuranl

destinée à la clédommager de l,ensemble des dépenses, frais et honoraires engagési
-^-^ r:,,I 

^,

1:
*a
i
i
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,i.)tll Aiticle 9 -_ Ài-llli.]ir:i

La présenie coni,'cilicrr esl coitciue de bonne foi, les parties conti-aciantrs s'engaqt'

cas de difficuliés reiati'res à son application, avant de s'en renretti"e à la sentencer
par un tribunal arbiii'al conformément aux dispositions du Code de l'Arbitrage pror

par la loi n"93-42 tu 2ti avril 1993, de recourir à un arrangement à l'amiable.

Article 10 - Dispositions diverses

L. i-'arnenrlen-rei:i: touie modification, tout amendement à la présenLe convent.
liera les parties que s'il est fait par avenant et signé par chacune des ç,

contraCantes ei après approbation préalable du Ministre char-gé des iinances.

2, Les contrats : piJur chaque ÿpe de contrat d'assurance conÇu par l'enhi

d'assurance distribué par La Poste iunisienne, il sera établi des conr.liiions spÉ

fixant les Cisposliilns spécifiqires retenues pour ce contrai, nctamment
cai-actéi-istiqi-res, SCI t'ltditi':ns de souscription, la popuiation cûiracir:e isi néces,

les modalités de paienrent des primes et des prestations, les montan.s e[ les mol
des commissions de La Poste Tunisienne ainsi que toute autre disposition utift,

droits et obligations des parties nés de la présente convention ne peuvent pas êtreci

3" l-es responsabililés r

a. En cas de négii'Eencê, de ciéfaillance, de malversation conrnrise par i'un des emp
de La Pcste [Ltnislenne, l'entreprise d'assurance est tenue d'exéculei- lesr engag€F
contractés par La Poste TLlnisienne, dans la limite des pouvoirs corlférés-à,
dernière. L'enirepr-ise d'assurance exercera ensuite des recours coÀtre La ;

Tunisienne e[ exigera le paiement des dommages et intérêts pour- non-resper
obli gations contractées,

b. En cas de négligence de la paft de l'entreprise d'assurance portant préj
à La Poste J-unisienne coniormément à la réglementation en vigueui, cetre dern:,
le droit de r'éclarner r-rne indenrnité proportionnelle au dom,'nage subi.

Article 1l- - Date ci'effet et renouvellement de ta convention

La présente convention prend
conditions de renouvellement
pafticulières.

Pour l'Office National des Postes

effet dès sa signature. La fixation de la durée initiale t

de cette convention seront détenninées aux cond.

*
.i
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J
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AvertisSernent; le présent mo'cèle ne peut être utilisé que lorsque le'

conditions régares, régrenrenia,::s ci c,rnrrentionne,es cre sa varidité et cle s"r

efficacité sont réuniJs, Le reclacteur ou l'éditeur ne peut ê[re [enu ds'

conséquences ai'reites ou inclirectes d'un usage de Ce modèle 6ans de'

conditions non p;é;i;t par l; ioi. ii ne conititue qu'un modèle simpïiir'

Nirti*pt,ble d'êLre aclaplé à tor'ries les situations'

ENTRE LES SOUs§lGirl'ES :

CONTRAT - SltV]PI-iF.It- - DE DiSTRIBUTIOhI EXCLUSIVE

, Société « forme juridique '> au capitai di

Francs, dont le si

enregistrée au Registre du Commerce et

numéro

Représentée Par

ci-après dénommée les << COIVCES,SIONNAIRE >>'

D'AUTRE PART,

La société

en registrée a, R".J"ri-e clr-i C1r.-i,r:ei-ce eL des Sociétés de --.---.'-- '-sctls i'

numéro

Représentée

ET:

La société

par
t *i'
,f,1.r #..lrÀrËtË
'tr:l*
iâ:

5

ED,4i{I »,1
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CONTRA'T.Sii"IPI-IFiE'DEDiSTRIBUTIOI\IEXCLUSIVE

AvertisSement : le pr-ésent modèle ne peut être utilisé que lorsque le:

conditions légales, réglenienia'.s:t.':n'renticnnelles de sa validité eI cle:i

efficacité sont rérnlu=. l-e reclacteur- ou t'éditeur ne peut être lenu tit'

conséquences direltes ou inclirectes d'un USage de ce modèle dans de'

conditions non ptàui*t par 1r loi. ii ne conititue qu'un modèle simpiii:'

lnirriuptible d,être aciapté à rorrtes les situations,

ENTRE LES SOUs§lGir=§ :

La société G;6 i, rs."?Ëï. :J:,'# lr;u 
rid iq u e'> 1 11'i' l-',

enregistrée au Reqrts[."'lr,"i't"t.rileTce et des sociétés de ..-=- s'c''rs l:

numéro

Représentée Par

ci-après désignée le << COICC€ÙANT

D,U I\ i

ET:

La société , Société « forme
Francs, dont 1e sièg

enregistrée au Reglstre du Commerce et

numero

Représentée Par

ci-après dénommée les << COIYCESSIONNAIRE >),

D'AUTRE PART,*,1.\L. ^..tr§

iF
1,, i

PAR

ifl

juridique >> au caPital

..i-Y.U

r9
iâittÉaëIEi*

l

!
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En vertu de ru qlé'.un-tj--::.1.'-':::1.,,;]l-'i ï,nJ;i:i:î.'*:il''jËrjjü
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;',"ffi : l.' ; î:ï ii;i i? {;
;::;*:r:ï[f ffi :,i''J:','ffi i]'i-, j1;i,îfl i:*:iï?$;11i:'if
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:'';;;'i:-ci-ap'ès dénommé " La' r

F

l!
1:,,H ïtr iil: ïil:ili iii m o ïi''',,,,i1;it':ii:§': §,ffiï*' iil
lîttniSienne"

t{}&l'"fENîTüF{ Ce*Rf î1 '"t'* 
lriîvËtË§ ü' À§§l:ft ÂT* Ü î

.-, .l i'.*i tul f,RCi ÀLt SATiC N Üi
:.'.,= i*= F.'fSE,eU POSTAL

.. :

., rePrésentée aux fins d

;; i'"nti*ptise d'assu rance"tsr

ii a été convenu ce qui suii :

Préambule

D'autre

l'année 2004 et
Sous réserve des dispositions, du Code des

du e mars 1ee2 tet àüe mooine :t ::Ttlïil
::rili:àà;;;,;éË'0" 2oo3' P-oftant roi de

dr'üffi; .n.tgé àes financtt^oY,B jt-"^1::k
i"rtài.r. os 1 nou'eau) du Code des Assu

ili;î;."Lsi résie Pu' r.' d':!î::t'"'^-T ::L(JllvÇ.llLrvr, )_

.oiuÀÀ.nt celles relatives au mandat remun

Cette convention est également régie par la loi

la Poste.

rances Promulgué Par la.

ioi no 7OOz-,37 du 1" avril

E-

!
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Corta-a:;:iit i I . r,' ; i'i: i:xcl i-t sif

Les 1l;rrli,',::' se sont rapprochées afin cle

-,. -- .-.,--- lu commercialisation' en qualiIe

prodr-t its 3i sei-'/lces "'

asouhaiiépourroii-i-rti:tliir-t':i-clelaaualitéd',l
La soClr:i'i:

i\ !)T;r-; -j :' .l ,:.nCeSSiOn
-r\r:+'--:

Le Ccnr.-ér-i.r,l' t-'li'ii-ère au Concessionnaire' qui accepi':' i'; iiisti-ibution

desprc:i,jii.:iSer'liCesdontlalistefigureàl,annexeii-i.Jinte.,.

Une excirsi'lre rerritoriale est accordée au Concessionl-iai::l ';Lti-le territoire

l,anneXr-_ ,.r-tOinte.

Le Conce:3ionr]C]ire S,engage à s,approvisionner e)(CiUSi,,.i.l}eni

Concédanis,aqissantdesproduitsobjetduprésentcon[rai.

A défaut, le conii-at sera résiiie immédiatement et sans préavis' dans

conditions visées cr-dessous'

Le Concé,lant declare que la gamme de prduiis visée à l'annexe

dont la distribution est confiée en exclusivité au ConCessionnaire' est évol

En conséquence, le Concédant pourra le m

ARTIC-LE I:t - Marque et Enseigne

Les marqttes, logos, enseignes et autres signe§ distin

contractuels sont protégés, conformément aux dispositions

ôioprlete intellectuelle, et aux lois et règlements en vigueur.

Le Concessionnaire au[orise l'utilisation de la marque, dLr logo, de l'enseigne

des signes distinctifs y attachés pendant Ia seule durée du contrat

-li tiii:i a la

cic Crri'rcessionnaire,

a u près

me,bon lui semble
,,: T -!
,. i ; .*. . §.. tçi.t si i.

du

:
'.

,nl

..

,t;;"":î ,:".rr,t1,. -- cle prccluiis et/ou servit'

La ccFtiir;r r-i:ilisa[lcn de ces produits et services ']j:' ''----' 
j ic ar': nloyen d

ï_,::i 
'r, '*itt*t.l*i:" exclusirs resro''iré:; :ious l'enseisi'

&"s
'

.c..., t5,"e t
â"*l *. :i !
+'{Sq e & ii
{fif .Ç'-* }f ,

w)l zgt lS

t
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exclt-lsirrei-ncl,i''l a rl':

d'une recievarlce dl

Le Conceclani :'o':lige
l'enseigrte: c; Ces sii;tes

e lo
Fra ncs

à veiller à la

ciisiinclifs et à

payable

protection de la marque, clLl

mettre en cÊLlvre ies actions n

iogc,

ARTICLT-t-i'- .- ;\:;slstance du Concédant

Afin de faciiri:r i'irlsialla[ion clu ConceSsionnaire, le Colcec]ani -s'engarSe' dans

brrt Ci'arl-léliii;-.:i ie:,; concji[ions de CommerCialisatiOn CieS p'i-cCluiiS -li tttllt::":l
;;'p;ér;;t ,,-riiri..al a, apporter au Concessionnaire soir 

'i:rr'isiair{-':: 
':rl SCS

dans lgs i,liii;.:r il',r3:-: :ir-J ivants I

- l'étucle,'1.1 i'r;llr-)iântatioil "
- l'instailalIioti, i'agerlcement, l'aménagement des

Le Concér.i:-iii- S'3irÇâÇe , par ailleurs, à assister

l,exécu[itr -, -i ::.(.\t.,:;.îal:, dans les domaines suivants

loca u x

le Ct) 1( (::j>; J tl r a ire pe

- fc rrr :l I'i:.; ' 
'

- rechei'-il:
- i) r0lli 1l iiu i:
- gestion el

fo rm a [t c'rr

r,;r-r:ilC3SSiOnnaire
;i (l'r',,'?l Cppement,
i.i i-tS','eûtesr
a ci n r in isIra tio n,
.-;l ;:l: ri; r ClnCeSStOnnaife

et des membres de

et des membres ilu Pe rsrlrlnel

ARTICLË I-k' - ÂPPruvisionnemeni

Le Concéd;tiii S'enga,3e à assUrer l'approvisionnement e;<clr-rsif ei régulier

ConcessroniiatIe cans les zones [errrtoriales définies à l'artne;<c

Le Concérlant s'interclit d'approvisionner d'autres re'uenCleUrS Sur la

territoriale définie clans l'annexe

En cas de reiard de
calculé au taux de

paiement, le Concessionnaire
olo Sâ ise

préjudice du droit pour le Concédant de

ARTICI.§ V - Conditions d'approvision

di

etara un intérêt de r
ure préalablelet

:

SU

en

t
t

tfins
+

Le Concessiortnatre reconnaît avoir une

de la logistique d'aDprovtslonnement du

AC
de règlement, tels que'décrites

obligati

il a égaiement
des conditions
à l'annexe

En contrePartie
contractées à

connaissance des tarifs pratiqfués
générales de vente, de livraison et

,i' i :nÉ : i:-
æi*ê - t
1S. *
.,. I

ci-jointe.

de I'exclusivité sur le territoirb concédé et des autres
son bénéfice par le Concédant, le Concessionnaire

3,4 i

{+

llzsai\'**-{Jr"* j- ' :
t't+, §

s'oblige à

I

I
I
I
I
f
t
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,f lt.i i.tSi','.::llililt en prodttits

ia clrirée tle celui-ct' auPres
et services obiet- citr tl

du Concédant's'a PPro'lisio l1 rl'J:-

et Pendarrt tottie

A cléfaut, Ie cclir'ri- st':l
aor,al,tiont cl écl t'es ci - a irres'

IQuota annuel / i^nensurell

résilié imrnédiatement et sans préa'ris Cans i'

' ne du Concédant
ARTICLE VI - Usaçie rie la iltarqli€ et de l'ensetg

Le Concesstonnali'e i-?CoililaÎt que |,usage qui lui est concéclé, :]LlX |iiin:s r,.

présent co nrra r,';;''J;: t'-;"; t'l:'lJ#j,;;;"tt 
îut ïutres sis n':s ci lsi i aciiis' i'

iui-àonfere aLrcLrrr (l!-'Jri (-irj ilroprleie'

Il s,engage à falr.:3lr Sii"[e que touie confusion soit évitée, i,lai-t5 .,;r,i.:1 .1i'

clients et prospel,r, ,u,- i'usage ", 
;;; ; quafité de ion-tmerçant indeperrclarrt

1l s,oblige à user l)c]}Sll]iiI-1.}ent de la marque, de l,enseigne eI c.le; rJr.;its d.,

:

Concéda nt

1:
ARTICl-Evll-'Ê'ssirriilli3s - 

t i

Le COncesslonnaire s'ol-rliqe- à souscrire une police d'assurance' garantisbant s*

responsabirité .,",L 
-=i 

proresrioln.ri.- pour toutàr"rur-u.iiviter ei cbiba[ioni

découlant du p;à;;,.i-cnrtrai er, J en lustifie,. ro.ur quinzaine au ccr:cé.ant' i

iànqus. "eur:T^.:::,,,:j1';l::.:i:".:::mlt::::.::t i'ii"il; :i.?;',';i'oft
résitiation desdlteS DUrrt:-) r'r LrJJ!

brefs délais'

ARTICLE VIII - Prix de revente des produits

LeConcessionttairedéiei.mrnelibrementles.prixdereventedesoi.oduil:
conrracruers à ra'.rËni*r". rr s,engJgà tlitàr.ir à.suivre la potitique de promotior

des produtt, conria]uàri oo;er otnï.àmmunication publique " 1 ' ,,;l:
.A,RTrCLE rx - oéclaration d'indépendantti'rèëiproque i ,
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iiq.'u' cre sa propre exploitation'

A,RTICLE X - Durée du contrat

[durée déterminée]

Irenouvellement par tacite reconduction]
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Idurée indétermirrée 
"l

Le présent contrat esI concll: L-rrrJi iine durée incléterminée.

Il prend effet à comPiei' ciir

Il pourra être résilié à tor:: ffioi,-tÊiii
du respect d'un délal de i)ié,,'t'i''.til.3

La résiliation sera notiiiée oar le[tre

l'autre des parties, sc,-r;
mois.

oar l'une our

,-l €i

-t:i"

i'Ês€ii''

recommandée avec avis de réceotion

ARTICLE XI - Flci:*coil";r.i r"ii:It.:Ë

Le Concessionnaire s'iri i:.,:r'i1,r .:irirai :l i-ii.ia dr-ri-ée cl u présent corrtraL, de s'i;1iÀi,.,,-.1,

directemeni ou iridirecter-,i.:n.,', des activités simiiaires ou concui-renils lle:.i:tl:
exercées par le résear-i ,.i:r rl,siribu[ton exc]usive du Concédani, et ce so1

quelque forme et de queique nranrère que ce soit.
'

AR.TICLE XII - Prohili;i:2i, il'-es.sioi':

Leprésentcontraté:it.-.'.,'.....'-iiiuituperSonae/ilrrepourraêtr:cüi:t
transféré de quelque man:i;'-1, '.'.ruelque titre et à quelque personne ilire 1,.-. -.i !.et notamment sous for-nr': ci: cession de fonds de commerce, de nüse e,$
location-gérance de ionds d:,:::mmerce ou de cession de titres ou o'croiori .F
société de l'entreprise e;<r',icité: oar le Concessionnaire sans l'accoi-C eroi-es:
pr'éalable et écrit, du Ccncéit;rrr

.

ARTICLE, XIII - Confide;r';iaiiié ei discrétion

Le Concessionnaire s'enqaEe D:ncJant louLe la durée du présent contrai ei sans.
limitation après son expiratior à la confidentialité la plus totale et à une cornplète
discrétion, concernant touies inicrmations auxquelles il aurait pu avoir accès
dans le cadre de l'exécution du présenl contrlt, , §.,. ;" r
Le concessionnaire s'engage à faire r-"rp*§ër=€etteËobligatfo,n par..t{lê resî,i

#:Ë i ! :'

. t §.,i, t'-
Le concessionnaire s'engage à faire ,-"rFtër=€etteËobligatfo,n par.,t{r{ res$i

#:Ë i, ! ,

*à**", ii ..*l,ir* ,ll fi
Le présent contrat pourra êrre résirié par *T.*#tior{ipâr*ffiffiu'-rêi,#J a.rB
parties, en cas de violation de l'un querconqüè des ëngagemenËë êËiputés ...? 

* 
:iË

t+r *
I

La résiliation anticipée prendra effel un mois après l'envoi d'une mise en
demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d,avis
de réception.

fConséquences de la cession du contrat]
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En cas cle cessation ll

à sirlnature de
t,.

de la
la situation antérieure

ÂRTICLE XV - Clause d'arbitrage

Tousleslitiges'auxquelsleprese.nIcontrat?:'ï::titdonnerlieu'con(
notamment sa varidité' 'ol ii!?:!'^'^:à11":^:?i,-'iiiïI"l"T!,,ii,;i Xîtàql;
l:lliï:# ::#::::'.;:;:i;:1:.;;, i, i.sru'"ent ;; conciriation et d'arbi

;;îLÀ"mbre de iommerce inter rr;i ionaie'

IARTICLE XVI - Droit aPPlicalrlei

ARTICLE XVII - Divisibilitê

ARTICLE XVIII - Enregisti-er:ent

Le présent contrat entraînanI uir dioil d'usage

fournisseur, sera ànregrstrée à l'll"lPI au>l frais du

Ce contrat pourra égalemen[ ètr-e presenlé à la formalité de l'enregistrement' s

frn" Aut parties le souhaitei aux frars ce celle-ci'

La nullité de l'une rJes stiptrlatro'r': 'lLr 
présent

d'entraîner l'annulation du conii-':i i'-:i-inême' à

IrJri. uttentielle el- détermitrairi'' ':'.r lellr conse

:;;t;;;;;ioià Ju remettrr: en cai::;:r r:clutlibre s'

contrat n'est Pas susce

moins qu'il ne s'aqissÇ

ntement et que son annu

énéral de la convention' i

i

i
sur la marque e[ l'enseig
Concession naire.
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 قائمة املختصرات: 

  الداللة االختصار
2A L’Algérienne des Assurances 

AFER Association Française  D’Epargne et de Retraite 

ALLIANCE Alliance Assurance 

AXA AXA Assurance Algérie Dommage 

BADR Banque De L’agriculture et du Développement Rural 

BBL Banque Bruxelles Lambert 

BDL Banque De Développement Local  

BEA Banque extérieure d'Algérie 

BNA Banque nationale d'Algérie 

CAAR Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance 

CAAT Compagnie Algérienne des Assurances 

CAGEX Compagnie Algérienne d’Assurance des garantie des exportation 

CASH Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures 

CAT-NAT Catastrophe Naturel   

CCR Compagnie Centrale de Réassurance 

CNEP Caisse nationale d'épargne et de prévoyance-Banque 

CNMA Caisse Nationale de Mutualité Agricole 

CPA Crédit populaire d'Algérie 

CRMA Caisse Régional de Mutualité Agricole 

GAM Caisse Nationale de Mutualité Agricole 

IARD Incendie Accident Risques Divers 

MAATEC Mutuelle Algérienne des Assurances des Travailleurs de L’éducation et de La 

Culture 

MH Multi Risque Habitation   

SAA Société Nationale d’Assurance 

SAP Sinistres à Payer 

SGCI Société de garantie de crédit immobilier 

TRUST TRUST Algéria Assurance et Réassurance 

UAR Union Algérienne des Sociétés d'Assurance et de Réassurance 



 

 
 

 

 

 

 

 

داول  كال والج  هرس الأ ش 
ف 
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 فهرس األشكال
 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة

 1-1 مراحل تطور فلسفة التسويق 5
2-1 التوجه االنتاجي 60  
 1-3 التوجه البيعي 60
4-1 التوجه التسويقي 60  
5-1 التوجه االجتماعي 60  
6-1 مسار األنشطة التسويقية 41  
7-1 تصنيف شركات التأمني حسب األنشطة التأمينية 55  
8-1 الوظائف الرئيسية يف شركات التأمني 50  
9-1 دورة حياة خدمة التأمني 10  
1-2 األضرارمراحل تصميم شبكات التوزيع يف شركات التأمني على  05  
2-2 مقارنة تكاليف شبكات التوزيع يف شركات التأمني 01  
3-2 التوزيع املباشر خلدمة التأمني 00  
4-2 دور وسائط التأمني يف التقليل من خطوط االتصال 04  
5-2 أطراف عملية صريفة التأمني 09  

6-2 خصائص بيع التأمني عرب األنرتنت 465  
7-2 على االنرتنيتالفضاء الشخصي للزبون  460  
1-3 2117هيكل سوق التأمني اجلزائري يف سنة  455  
2-3 شركات التأمني على األضرار الناشطة يف سوق التأمني اجلزائري 451  
3-3 (2117-2113) اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة حجم تطور 450  
-2113)مسامهة شركات التأمني على األضرار العمومية واخلاصة يف االنتاج خالل الفرتة  450

2117) 
3-4  

5-3 2117ترتيب شركات التأمني على األضرار حسب حصتها السوقية سنة  450  
خالل الفرتة نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني يف إنتاج سوق التأمني على األضرار تطور  416

(2113-2117) 
3-6  

-2113)خالل الفرتة مسامهة كل من أتمينات األضرار واألشخاص يف التعويضات املسددة  419
2117)  

3-7  

8-3 2117ترتيب شركات التأمني على األضرار حسب حجم التعويضات املسددة يف سنة  411  
خالل نسب مسامهة خمتلف فروع التأمني من تعويضات سوق التأمني على األضرار تطور  415

 (2117-2113)الفرتة 
3-9  

تطور قيم مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني اجلزائري يف  410 3-11  
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                                                (     2117-2113)الفرتة
اجلزائري يف  نسب مسامهة كل شبكة من شبكات التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني 410

 (2117-2113)الفرتة
3-11  

12-3              (2117-2113)تطور إنتاج الوكاالت املباشرة خالل الفرتة  456  
13-3 تطور إنتاج وسطاء التأمني ومسامهتهم يف كل نوع من أنواع شركات التأمني على األضرار 459  
نسب مسامهة الوكالء العامون والسماسرة من إنتاج وسطاء التأمني على األضرار خالل  455

 (2117-2113)الفرتة 
3-14  

15-3 2116توزيع حمفظة السماسرة حسب منتجات التأمني على األضرار يف سنة  450  
16-3 2117نسب مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف إنتاج شركات التأمني على األضرار سنة  406  
 17-3 (2117-2113 ) الفرتة خالل للتأمينات اجلزائرية الشركة يف اإلنتاج حجم تطور 409
18-3 (2117-2113)  الفرتة خالل للتأمينات اجلزائرية الشركة حجم التعويضات يف تطور 405  
19-3 شبكة التوزيع يف الشركة اجلزائرية للتأمينات 401  
21-3 اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأميناتكة التوزيع يف املديرية شب 405  
اجلزائرية ملديرية اجلهوية للشركة ابتطور حجم التعويضات املسددة مقارنة بتطور االنتاج  400

 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف– للتأمينات
3-21  

-للتأميناتاجلزائرية شركة لملديرية اجلهوية لاب نتاج والتعويضاتيف اإلمسامهة شبكات التوزيع  406
 2117 يف سنة -سطيف

3-22  

تطور قيم النتيجة الصافية  وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية  404
 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف-للتأمينات

3-23  

 -سطيف– اتللتأمين اجلزائريةخمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية للشركة  تطور 405
 (2117-2113)خالل الفرتة 

3-24  

النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية قيم تطور  400
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف-اجلزائرية للتأمينات اجلهوية للشركة

3-25  

 اجلزائريةيف املديرية اجلهوية للشركة شبكة التوزيع املباشرة ردودية مخمتلف نسب  تطور 400
 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف– اتللتأمين

3-26  

املباشرة يف غري تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع  406
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف-املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات

3-27  

 اجلزائريةاملباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة غري تطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع  404
 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف– اتللتأمين

3-28  

خالل  -سطيف–الفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات  405
 (2117-2113)الفرتة 

3-29  

31-3 (2017-2013)اإلنتاج يف الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة حجم تطور  400  
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31-3 (2117-2113)التعويضات املسددة يف الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة  ر حجمتطو  400  
32-3 2117يف سنة  شبكة التوزيع يف الشركة الوطنية للتأمني 400  
 اإلنتاج احملقق ابلشركة الوطنية للتأمني يف السنتنيمسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف  400

2116-2117 
3-33  

34-3 -سطيف–شبكة التوزيع يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  400  
ملديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني ابتطور حجم التعويضات املسددة مقارنة بتطور االنتاج  409

 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف–
3-35  

-الوطنية للتأمنيشركة لملديرية اجلهوية لاب يف االنتاج والتعويضاتمسامهة شبكات التوزيع  401
 2117 يف سنةسطيف 

3-36  

الوطنية تطور قيم النتيجة الصافية  وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف املديرية اجلهوية للشركة  405
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف- للتأمني

3-37  

خالل  -سطيف–تطور خمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  400
 (2117-2113)الفرتة 

3-38  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية  400
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف-الوطنية للتأمنياجلهوية للشركة 

3-39  

تطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  966
 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف–

3-41  

تطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية  965
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف–للتأمني 

3-41  

خالل الفرتة  -سطيف– الوطنية للتأمنيالفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية للشركة  965
(2113-2117) 

3-42  

43-3 (2017-2013) الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل الفرتة تطور اإلنتاج يف 960  
 تطور إمجايل التعويضات املسددة يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل الفرتة 960

(2113-2117) 
3-44  

45-3 شبكة التوزيع يف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي 960  
 خالل -سطيف-اجلهوي للتعاون الفالحيتطور االنتاج والتعويضات يف الصندوق  944

(2113-2117) 
3-46  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع غري املباشرة يف  949
 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف- الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي

3-47  

 الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحيتطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف  945
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف–

3-48  

خالل الفرتة  -سطيف–الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحيالفرق بني نتائج الشبكتني يف  940
(2113-2117) 

3-49  
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51-3 (2117-2113) للتأمينات خالل الفرتةتطور حجم اإلنتاج يف شركة سالمة  996  
51-3 (2117-2113) للتأمينات خالل الفرتةشركة سالمة  تطور حجم التعويضات املسددة يف 996  
52-3 2117يف سنة  شبكة التوزيع يف شركة سالمة للتأمينات 994  
 -سطيف-للتأميناتاملديرية اجلهوية التابعة لشركة سالمة تطور االنتاج والتعويضات يف  991

 (2117-2113) خالل
3-53  

-ملديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمنيابمسامهة شبكات التوزيع يف االنتاج والتعويضات  995
 2117يف سنة  -سطيف

3-54  

لشركة سالمة تطور قيم النتيجة الصافية  وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف املديرية اجلهوية  990
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف- للتأمينات

3-55  

خالل  -سطيف– لشركة سالمة للتأميناتتطور خمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية  990
 (2117-2113)الفرتة 

3-56  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية  956
 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف- سالمة للتأميناتلشركة اجلهوية 

3-57  

 لشركة سالمة للتأميناتتطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية  954
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف–

3-58  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع غري املباشرة يف  951
 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف- لشركة سالمة للتأميناتاملديرية اجلهوية 

3-59  

لشركة سالمة تطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية  955
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف– للتأمينات

3-61  

خالل  -سطيف– لشركة سالمة للتأميناتالفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية  950
 (2117-2113)الفرتة 

3-61  

62-3 (2117-2113)للتأمينات خالل الفرتة  ترستتطور حجم اإلنتاج يف شركة  950  
63-3 (2117-2113)للتأمينات خالل الفرتة  ترستتطور حجم التعويضات املسددة يف شركة  950  
64-3 شبكة التوزيع يف شركة سالمة للتأمينات 916  
 -سطيف-للتأمينات ترستتطور االنتاج والتعويضات يف املديرية اجلهوية التابعة لشركة  915

 (2117-2113) خالل
3-65  

-لشركة ترست للتأميناتملديرية اجلهوية ابمسامهة شبكات التوزيع يف االنتاج والتعويضات  911
 2117سطيف يف سنة 

3-66  

 ترستتطور قيم النتيجة الصافية  وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف املديرية اجلهوية لشركة  910
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمينات 

3-67  

خالل  -سطيف–للتأمينات  ترستتطور خمتلف نسب املردودية يف املديرية اجلهوية لشركة  910
 (2117-2113) الفرتة

3-68  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية  910 3-69  
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 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمينات  ترستاجلهوية لشركة 
للتأمينات  ترستتطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  956

 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف–
3-71  

تطور قيم النتيجة الصافية وخمتلف العناصر املؤثرة فيها يف شبكة التوزيع غري املباشرة يف  955
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمينات  ترستاملديرية اجلهوية لشركة 

3-71  

 ترستتطور خمتلف نسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  951
 (2117-2113) خالل الفرتة-سطيف–للتأمينات 

3-72  

خالل  -سطيف–للتأمينات  ترستالفرق بني نتائج الشبكتني يف املديرية اجلهوية لشركة  950
 (2117-2113) الفرتة

3-73  
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 فهرس اجلداول

دولعنوان اجل الصفحة  دولاجل رقم 
 1-2 منوذج حول تقييم شبكات التوزيع يف شركات التأمني 00
 2-2 أهم مناذج صريفة التأمني 05

 3-2 األضرارالنسب القصوى لعمولة الوكيل العام حسب فروع التأمني على  499
 1-3 م(2013-2017)اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتةحجم تطور  455
 2-3 (2013-2017)مسامهة شركات التأمني على األضرار يف اإلنتاج وحصتهم السوقية للفرتة  450
 3-3 (2117-2113)خالل الفرتةحسب فروع التأمني تطور اإلنتاج يف سوق التأمني اجلزائري  450
 4-3 (2013-2017)التعويضات يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة  حجم تطور 414
-2017)وحصتهم السوقية للفرتة  التعويضاتمسامهة شركات التأمني على األضرار يف  415

2013) 
3-5 

-2113)تطور التعويضات يف سوق التأمني اجلزائري حسب فروع التأمني خالل الفرتة  411
2117) 

3-6 

 7-3 (2117-2113)شبكة التوزيع يف سوق التأمني اجلزائري خالل الفرتة  410
مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف اإلنتاج الكلي لسوق التأمني اجلزائري خالل  410

 (2117-2113)الفرتة
3-8 

من إنتاج شركات التأمني على األضرار خالل املباشرة  مسامهة شبكات التوزيع  456
 (2117-2113)الفرتة

3-9 

تطور إنتاج وسطاء التأمني وحصتهم السوقية حسب شركات التأمني على األضرار خالل  454
 -2113)الفرتة 

3-11 

املقارنة بني مسامهة وسطاء التأمني يف إنتاج شركات التأمني على األضرار العمومية واخلاصة  455
(2112-2116) 

3-11 

-2113) إنتاج شركات التأمني على األضرار خالل الفرتةمسامهة الوكالء العامني يف  451
2117) 

3-12 

 13-3 (2117-2113)يف إنتاج شركات التأمني على األضرار خالل الفرتة مسامهة مساسرة التأمني 455
 الفرتة مسامهة مساسرة التأمني يف اإلنتاج حسب شركات التأمني على األضرار خالل  450

(2113-2115      )                 
3-14 

 مسامهة السماسرة يف إنتاج شركات التأمني على األضرار حسب املنتجات خالل الفرتة 450
(2113-2117) 

3-15 

 خالل الفرتة العموالت اليت استحقها السماسرة من شركات التأمني على األضرار 450
(2113-2117)                

3-16 

 17-3 (2117-2113)يف إنتاج سوق التأمني على األضرار خالل الفرتةمسامهة صريفة التأمني  406
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خالل الفرتة  -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهويةا يفتطور شبكة التوزيع  405
(2113-2117) 

3-18 

خالل الفرتة  -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتتطور اإلنتاج يف املديرية اجلهوية  400
(2113-2117)                               

3-19 

 -سطيف-للشركة اجلزائرية للتأميناتيف املديرية اجلهوية اإلنتاج حسب املنتجات تطور  400
                       ( 2117-2113) الفرتة خالل

3-21 

-اجلزائرية للتأميناتللشركة يف املديرية اجلهوية والكوارث قيد التسديد تطور التعويضات  400
                              (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-21 

 -سطيف- يف املديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات اإلنتاج والتعويضات حجم 400
                                  (2117-2113)خالل الفرتة يع التوز  اتشبكحسب خمتلف 

3-22 

404 
خالل الفرتة  -سطيف–اجلزائرية للتأمينات  شركةللمديرية اجلهوية للالنتيجة الصافية 

(2113-2117) 

3-23 

خالل الفرتة  -سطيف–ملديرية اجلهوية للشركة اجلزائرية للتأمينات يف ا نسب املردودية 409
(2113-2117) 

3-24 

-للشركة اجلزائرية للتأميناتلمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة  التابعة لتطور  401
                           (2117-2113)خالل الفرتة  -فسطي

3-25 

– للشركة اجلزائرية للتأميناتملديرية اجلهوية الشبكة التوزيع املباشرة يف  النتيجة الصافية 405
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-26 

 خالل  ركة اجلزائرية للتأميناتللششبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية نسب مردودية  400
 (2117-2113)الفرتة 

3-27 

للشركة اجلزائرية لمديرية اجلهوية مؤشرات شبكة التوزيع غري املباشرة التابعة لتطور  400
                                 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمينات

3-28 

 للشركة اجلزائرية للتأميناتملديرية اجلهوية الشبكة التوزيع غري املباشرة يف  النتيجة الصافية 400
                  (2117-2113) الفرتةخالل  -سطيف–

3-29 

 للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهوية اشبكة التوزيع غري املباشرة يف نسب مردودية  406
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف–

3-31 

 -سطيف–للشركة اجلزائرية للتأمينات ملديرية اجلهوية ايف  شبكات التوزيعمردودية قيم  409
 (2117-2113)خالل الفرتة 

3-31 

-2113)تطور مسامهة خمتلف شبكات التوزيع يف الشركة الوطنية للتأمني خالل الفرتة  400
2117) 

3-32 

-2113)خالل الفرتة  saaلشركة -سطيف-تطور شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية 406
2117) 

3-33 
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 خالل الفرتة -سطيف-االنتاج يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمنيحجم تطور  404
(2113-2117) 

3-34 

-يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني التعويضات والكوارث قيد التسديدتطور  404
 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف

3-35 

-تطور عدد وحجم التعويضات املسددة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  409
      ( 2117-2113) الفرتة حسب فروع التأمني خالل -سطيف

3-36 

حسب شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية للشركة حجم االنتاج والتعويضات املسجلة  405
      ( 2117-2113) الفرتة خالل -سطيف-الوطنية للتأمني 

3-37 

- للشركة الوطنية للتأمني ملديرية اجلهويةايف  النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة 405
      ( 2117-2113) الفرتة خالل -سطيف

3-38 

خالل الفرتة  -سطيف–نسب املردودية يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  400
(2113-2117) 

3-39 

-تطور مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة  التابعة للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  400
  (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-41 

–النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  400
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-41 

 نسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني خالل  966
 (2117-2113)الفرتة 

3-42 

-تطور مؤشرات شبكة التوزيع غري املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  969
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-43 

–النتيجة الصافية لشبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  969
              (    2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-44 

 45-3 نسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني 965
خالل  -سطيف–الوطنية للتأمني املديرية اجلهوية للشركة يف  قيم مردودية شبكات التوزيع 961

 (2117-2113)الفرتة 
3-46 

تطور مصاريف التسيري يف خمتلف شبكات التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية للشركة الوطنية  960
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-للتأمني

3-47 

خالل الفرتة  -سطيف-تطور شبكة التوزيع التابعة للصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 946
2113-2117 

3-48 

سطيف –يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  املباشرةمؤشرات شبكة التوزيع تطور  946
 (2117-2113)خالل الفرتة 

3-49 

خالل  -سطيف–النتيجة الصافية لشبكة التوزيع يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  949
                                                                                 (2117-2113) الفرتة

3-51 
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-2113) الفرتة خالل -سطيف-نسب مردودية الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 945
2117 )      

3-51 

–قيمة العموالت االفرتاضية للوكالء العامون يف الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  945
                                                                                    (2117-2114)خالل الفرتة  -سطيف

3-52 

 ةخالل الفرت  -سطيف–الفالحي النتيجة الصافية االفرتاضية يف الصندوق اجلهوي للتعاون  945
( 2114-2117)                   

3-53 

 ةخالل الفرت  -سطيف-نسب املردودية االفرتاضية ابلصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 940
( 2114-2117)                   

3-54 

خالل  -سطيف–الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي يف  شبكات التوزيعمردودية قيم  940
 (2117-2114)الفرتة 

3-55 

خالل  -سطيف-لشركة سالمة للتأمينات تطور شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية  999
 (2117-2113)الفرتة 

3-56 

خالل الفرتة  -سطيف-لشركة سالمة للتأمينات تطور حجم االنتاج يف املديرية اجلهوية  995
(2113-2117) 

3-57 

-لشركة سالمة للتأمينات تطور التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية  995
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-58 

لشركة حجم االنتاج والتعويضات املسجلة حسب شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية  991
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف-سالمة للتأمينات 

3-59 

-لشركة سالمة للتأمينات النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية  990
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-61 

خالل الفرتة  -سطيف–لشركة سالمة للتأمينات نسب املردودية يف املديرية اجلهوية  990
(2113-2117) 

3-61 

-لشركة سالمة للتأمينات تطور مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة  التابعة للمديرية اجلهوية  990
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-62 

–سالمة للتأمينات النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  990
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-63 

خالل  لشركة سالمة للتأمينات نسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية  954
 (2117-2113)الفرتة 

3-64 

لشركة سالمة للتأمينات تطور مؤشرات شبكة التوزيع غري املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية  959
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-

3-65 

–لشركة سالمة للتأمينات النتيجة الصافية لشبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية  955
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-66 

–لشركة سالمة للتأميناتنسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية  951 3-67 



 
314 

 (2117-2113) خالل الفرتة -سطيف
خالل  -سطيف–لشركة سالمة للتأمينات قيم مردودية شبكات التوزيع يف املديرية اجلهوية  950

 (2117-2113)الفرتة 
3-68 

خالل  -سطيف- ترست للتأميناتتطور شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية لشركة  914
 (2117-2113)الفرتة 

3-69 

خالل الفرتة  -سطيف- ترست للتأميناتتطور حجم االنتاج يف املديرية اجلهوية لشركة  919
(2113-2117) 

3-71 

- ترست للتأميناتتطور التعويضات والكوارث قيد التسديد يف املديرية اجلهوية لشركة  919
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-71 

حجم االنتاج والتعويضات املسجلة حسب شبكة التوزيع التابعة للمديرية اجلهوية لشركة  911
 (2117-2113)خالل الفرتة -سطيف- ترست للتأمينات

3-72 

-النتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  915
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-73 

خالل الفرتة  -سطيف– ترست للتأميناتنسب املردودية يف املديرية اجلهوية لشركة  910
(2113-2117) 

3-74 

- ترست للتأميناتتطور مؤشرات شبكة التوزيع املباشرة  التابعة للمديرية اجلهوية لشركة  910
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-75 

– ترست للتأميناتالنتيجة الصافية لشبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  910
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-76 

خالل   ترست للتأميناتنسب مردودية شبكة التوزيع املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  956
 (2117-2113)الفرتة 

3-77 

 ترست للتأميناتتطور مؤشرات شبكة التوزيع غري املباشرة التابعة للمديرية اجلهوية لشركة  954
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف-

3-78 

– ترست للتأميناتالنتيجة الصافية لشبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  959
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-79 

–ترست للتأميناتنسب مردودية شبكة التوزيع غري املباشرة يف املديرية اجلهوية لشركة  955
 (2117-2113)خالل الفرتة  -سطيف

3-81 

خالل  -سطيف– ترست للتأميناتقيم مردودية شبكات التوزيع يف املديرية اجلهوية لشركة  955
 (2117-2113) الفرتة

3-81 
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 فهرس احملتوايت:

 ....................................................................................أ.عامة قدمةم
 على األضرار شركات التأمنيالتسويق يف الفصل األول: مدخل إىل 

 2.....................................................................................الفصل األول متهيد
 التسويق وتسويق اخلدمات: مفاهيم عامة حول ولاألاملبحث 

  3...............................................................تعريف التسويق ومراحله. :األولاملطلب 
 3............................................................................تعريف التسويق. :الفرع األول
 5................................................................مراحل تطور الفكر التسويقي. :الفرع الثاين

 01..........................................................األنشطة التسويقية ابملؤسسة. :املطلب الثاين
 01.............................................................جماالت تطبيق التسويق. :املطلب الثالث
 17....................................................................تسويق اخلدمات. :املطلب الرابع
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 :امللخص
حتقيق  عن البحث إىل يخرةاأل هذه دفع ما ،اجلزائر الناشطة يف التأمني شركات بني املنافسة حدة ازدادتالتأمني  قسو  النفتاح نتيجة

ابلتايل ابت قرار ايختيار الشبكة التوزيعية املالئمة من القرارات اهلامة من املؤمن هلم، ممكن جذب أكرب عدد هبدف الزمانية واملكانية  التغطية
من جهة  أعلى مردودية وأبقل التكاليف املمكنة وحتقيق ،من جهة للوصول إىل العمالء املستهدفنيعلى األضرار اليت تواجه شركات التأمني 

 .أيخرى
دراسة حالة  يخالل من وتطبيقي نظري جانب من ،على األضرار مردودية شبكات توزيع التأمني موضوعالدراسة  هذه تتناول لذا

وقد توصلنا إىل أن شركات التأمني على األضرار اجلزائرية تعتمد على شبكات حمددة  جمموعة من شركات التأمني على األضرار اجلزائرية.
ونوع حجم طبيعة وحجم نشاطها وكذا  ابيختالفدرجتها ختتلف مردودية هلا ق حتق املعتمدةشبكات ال هذهإال أن ، وتقليدية لتوزيع منتجاهتا

 .هاتكاليف
 .املردودية توزيع، وسطاء التأمني،الشبكات  التسويق، شركات التأمني على األضرار،: مفتاحيةكلمات 

 
 
 
 

Résumé: 
Après l’ouverture du secteur des assurances aux investisseurs étrangers, le marché des 

assurances s’est caractérisé par une forte concurrence entre les différentes compagnies 

d’assurances Algériennes. En effet, la décision de choix du réseau de distribution des produits 

d’assurances de dommage est devenue primordiale et peut déterminer la situation d’une 

compagnie d’assurance de dommage au sein du marché dans les années à venir. 

Ce travail met en exergue aspect théorique et technique de la  rentabilité du réseau de 

distribution des produits d’assurance de dommages, en se basant sur les résultats divulgués  

par  un certain nombre des compagnies d’assurance Algériennes. En dépit du fait que la 

politique commerciale soit basée sur un réseau de distribution classique et rigide, les 

compagnies d’assurance Algériennes réalisent des résultats positifs qui se varient en fonction 

de l’importance de l’activité ainsi que la structure est la qualité des charges en supportées    

Mots clefs : Compagnie d’assurance de dommages, Marketing, Réseaux de 

Distribution, Courtiers d’assurance, La Rentabilité.  

 


