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 تقديرو شكر

أْقَوُمُه، اللَُّهمَّ لك احَلْمُد َأْكَمُلُه، ولك الثََّناُء أْجَمُلُه، ولك القْوُل أْبَلُغُه، ولك الِعْلُم أْحَكُمُه، ولك السُّْلَطاُن 

 يسر لي من الوقتو، علمأنار لي درب الو احلمد هلل الذي كفاني مؤونة هذه الدراسة، ولك اجَلالُل أْعَظُمُه

 . العزمية ما أعانين على إمتامها؛ إنه على كل شيء قديرو الصحةو اجلهدو

 

 فقد كان لي عونا، على العمل اإلشرافالذي تفضل ب، بن يعقوب الطاهر: األستاذ الدكتورإىل  أتقدم بالشكر

فشكرا له ، على النحو املطلوباالرشاد عمال على اخراج هذه املذكرة و النصحو مل يدخر جهدا يف التوجيهو

 . دأبه املتواصلو على اجلهد احلثيث

 

أعضاء جلنة املناقشة املوقرة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه و السادة رئيسإىل  تقديريو كما أوجه شكري

كل أعضاء اهليئة التعليمية لكلية العلوم إىل  العرفانو كما أتدم بالشكر، حتملهم عناء قراءتهاو املذكرة

  عماال على جمهوداتهم اجلليلة طيلة فرتة التكوينو علوم التسيري أساتذةو االقتصادية، التجارية

 

كان حاضرا و األستاذ الدكتور ديلمي خلضر الذي مل يبخل جبهده ووقتهإىل  امتنانيو كما أتوجه بشكري

 . عمله خالل كل مراحل اعداد املذكرةو بعلمه

 . . . النورإىل  من بعيد يف اخلروج بهذا العملأو  بكما ال أنسى شكر كل من ساهم بقري
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 شكاليةاإل: أوال

، لذا تقفد يأبت معظم يول تقتااييةحدى الركائز اهلامة اليت تعتمد عليها التنمية االإلزراعي يعترب القطاع ا
حتياجات الغذائية يف توفري اال أجلالزراعي من  اإلنتاجالنهوض بإىل  سياسات هتدفو  تنفيذ برامجإىل  العامل

 ي نظرا لتعرضه لكثري مناإلنتاجستوى غري أن هذا القطاع واجه تقلبات شديدة على امل، العامليةو  سواق احملليةاأل
 صابة باآلفاتاإلو  ، احلريقالربي، الاقيع، احلرارة الشديدة، اجلفاف، العواصف: الطبيعية مثلالكوارث و األخطار 

يل الزراعية املداخ اخنفاضإىل  بدوره يؤييو  العائد املتوتقع منها،و  اإلنتاج اخنفاضخل مما حيتم إ...احلشراتو 
تقد يدفع بعضهم للخروج من حلقة و  ،الزراعةاملوجهة لقطاع  االستثماراتاحلد من حجم و  ،ينيللمنتجني الزراع

 . بالتايل ضعف الدور التنموي الذي يقوم به تقطاع الزراعة يف زياية معدالت النمو االتقتااييو  اإلنتاج

فاعلة يف تسيري ليات آملزارعني عن طريق تبين السعي وراء الوسائل اليت من شأهنا محاية او  إن البحث
نوع جديد من  التأمنيسوق إىل  مي تقد  ذهذا األخري ال. الزراعي التأمنياملخاطر الزراعية أسفر عن ظهور 

من املزارعني يف العامل ال يتمتعون بأي نوع من احلماية سوآءا  الكثري أظهرت أن  إال أن اإلحااءات، املنتجات
  .غريهأو  الزراعي التأمنيكان 

ليت أجريت على مستوى خمابر عاملية أثبتت أن عدم استفاية معظم املزارعني من خدمات إن الدراسات ا
 اإلجراءات صعوبة  وإىل ية الباهظة الثمنالتأمين األتقساطعدم القدرة على تسديد و  العجزإىل  راجع التأمني

املاغر  التأمنياسم  عليهأطلق  التأمنينوع جديد من  مياليإىل  مما أيى، مشاكل أخرىإىل  ضافةباإل ،القانونية
 . يتماشى مع مؤسسات التمويل املاغر

املاغر هو منح الطبقات اهلشة من املزارعني فرص تغطية تأمينية بأتقل  التأمنياهلدف األساسي من و 
 . الزراعيمما يساهم يف بعث عجلة النمو  املمكنة، األسعار
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 :ا كالتايلنحبث إشكاليةمن هنا ميكن صياغة و 

 ؟ما هي اآلليات المعتمدة في ذلكو  ؟المصغر في تنمية القطاع الزراعي التأمينور ما هو د

 :الفرعية التالية األسئلةإىل  الرئيسية تقمنا بتجزئتها شكاليةاإلو لإلجابة عن 

 ؟يف اجملال الزراعي خاوصاو  املاغر عموما التأمنيما هي آليات  -
 ا أن تواجه تأثرياته لدى الطبقة اهلشة من املزارعني؟ما هي الوسائل اليت من شأهنو  ما هو اخلطر الزراعي -
 ؟ما هي آليات عملهاو  الزراعي التأمني إطارية يف التأمينما هي املنتجات  -
 ؟ لطبقة اهلشة من املزارعنيالقرارات لدى ا اختاذاملاغر الزراعي يف  التأمنيما مدى تأثري  -

  ثانيا: الفرضيات

 :ملسار البحث ةراها موجهبثالث فرضيات نجبوانبه، استعنا  وحماولة منا لفهم املوضوع واإلحاطة
 ؛املاغر التأمنيالزراعي يف غياب  اإلنتاجتؤثر املخاطر الزراعية بشكل سليب على  -
 التقليدي؛ التأمنيعلى عكس  االكتتاباملاغر حتفز الفالحني على  التأمنيخاائص  -
 . املستقبلية يف حال شراء وثيقة تأمني جيايب على تقرارات الفالحنياملاغر بشكل إ التأمنييؤثر  -

 اختيار الموضوع ثالثا: أسباب

 :اليت حديت اختيار املوضوع نذكر منها األسبابو  هناك مجلة من العوامل  

الذي و  الفينو  اجلانب اإلنساينو  ينطوي على اجلانب العلمي اجملري التأمنياملاغر فرع من فروع  التأمنييعترب  -
 ؛االستمرارية حيمل يف طياته مقومات

 ؛الدور اجللي الذي يلعبه القطاع الزراعي يف التنمية االتقتاايية -
أيىن مستويات احلماية من إىل  الذين يفتقرونو  اهتمامي باجلانب االجتماعي لألفراي ذوي الدخل املنخفض -

 اخلدمات املالية؛إىل  ويية الوصولحمدو  املخاطر
ما يف ظل التحوالت االتقتاايية املتعاتقبة اليت يشهدها االتقتااي سياألمهية البالغة هلذا املوضوع المياين بإ -

 ؛اجلزائري
 ؛تقلة الدراسات اليت تناولتهو  خاوصا يف اجملال الزراعيو  املاغر التأمنيحداثة موضوع  -
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القرارات اليت تناسب شركات  اختاذعدم إىل  الزراعي يعوي أساسا التأمنيالتماشي مع فكرة أن عجز تقطاع  -
 . زارع على حد السواءاملو  التأمني

  رابعا: أهمية الدراسة 

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية :

مواكبة التكور املستمر السرتاتيجيات ايارة املخاطر الزراعية يف ظل تنامي اهتمام احلكومات هبا نظرا لعدم  -
 تقدرهتا على حتقيق التنمية املرجوة يف اجملال الزراعي.

  الزراعي التقليدي على تغطية املخاطر الزراعية اليت سمس الطبقات اهلشة من املزارعني.اثبات عجز التأمني -
ابراز تقدرة التأمني املاغر الزراعي على بعث التنمية االتقتاايية و االجتماعية من خالل خلق سوق مرحبة  -

 لشركات التأمني و كذا توفري التغطية التأمينية املناسبة للمزارعني .

 الدراسة  فأهدا :خامسا

 ؛الزراعيةاألخطار  املاغر يف مواجهة النظرية للتأمنيبعض املفاهيم  إبراز -
 ؛والتقنية للتأمني املاغر تسليط الضوء على أهم األطر التنظيمية -
 ؛املاغر الزراعي التأمنييف جمال  عرض جتارب بعض الدول -
 خفض يف مواجهة املخاطر اليومية؛ذوي الدخل املن األفراي إليهااليت يلجأ  سرتاتيجياتإبراز أهم اإل -
 ؛من املزارعنيتغطية الطبقة اهلشة  إطاراحلديثة املتوفرة يف و  ية التقليديةالتأمينملنتجات عرض ا -
 التأمنيكيفية تأثري فكرة و  حماولة حتليل املخاطر الزراعية اليت تواجها بعض املستثمرات الفالحية يف والية سطيف -

 الحني من خالل عينة للفالحني ذوي الدخل الضعيف؛على القرارات املستقبلية للف
تسهيل يخول و  تدابري للهيئات املشرفة بغرض حتسنيو  من خالل هذا التحليل حناول اخلروج بتوصيات -

  . اجلزائري التأمنيسوق إىل  املاغر الزراعي التأمنيمنتجات 

 الدراسة  محددات :اسادس

املاغر يف اجملال  التأمنيبوجه عام بالكيفية اليت يعمل هبا املكاين ترتبط هذه الدراسة  طاربالنسبة لإل
 . يف بعض املستثمرات الفالحية بوالية سطيفبإسقاطه على واتقع احلال بالنسبة للقطاع الزراعي و  ،الزراعي
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احلدوي التارخيية إىل  فيتم التطرق ،الزماين يعتمد على حدوي خمتلفة نظرا لطبيعة املوضوع طاريف حني أن اإل
إىل  أهم التطورات املختلفةو  املاغر بافة خاصة يف نفس اجملال التأمنيو  لتأمني بافة عامة يف اجملال الزراعيل

 . عرضهاو  حتليليهاو  مجع البياناتفرتة  بني تكون يدانيةيف حني أن الدراسة امل ،غاية اليوم

 تنمية القطاع الزراعي من املاغر يف التأمنيتناول يور بينما اتقتارت الدراسة يف شقها املوضوعي على 
 . لدى املزارعني ذوى الدخل الضعيف اإلنتاجخالل تسليط الضوء على األثر اليت ختلفه املخاطر الزراعية على 

 الدراسة  منهج :سابعا

اعتمدنا يف يراستنا هذه ، التحقق من صحة الفرضياتو  الفرعية األسئلةو  الرئيسية شكاليةاإلعلى لإلجابة 
 تنوع الدراسة إىل ضافةباإلميايين شىت إىل  ذلك لطبيعة البحث املتميزة باالمتداي النظريو  يسنيعلى منهجني رئ

 :يتمثل املنهجني يفو  ،ت حمل الدراسةاختالف املستثمراو 

 منهج يراسة حالة؛ •
 . منهج الوصفي التحليلي •

 صعوبات الدراسة  :ثامنا

خاوصية إىل  يرجع ذلكو ، امليداينو  النظريعداي هذا البحث على املستويني واجهنا عدة صعوبات يف إ
بينما اليت وجدت  ، خاصة مما جعل املراجع جد تقليلةالتأميينو  الذي يعترب حديثا يف اجملال االتقتااييو  املوضوع
 . ة اخلاصة ما ينتج عنه طول الوتقتالرتمجإىل  اضطررناو  ها باللغات األجنبيةأغلبفكانت 

ينة للدراسة علما أن فكان العمل مع املزارعني ذوي الدخل الضعيف كعيف حني أنه يف الدراسة امليدانية 
حماولة التعامل مع أفراي إىل  إضافة، ذلك لتباعد املسافات بينهمو  اجلهدو  أفراي العينة يتطلب الوتقتإىل  الوصول

 . ماملوجهة هل م خيافون من األسئلةالعينة بأبسط املاطلحات لكون املستوى التعليمي ضعيف مما جيعله

 الدراسة  : هيكلتاسعا

الرئيسية والتساؤالت الفرعية والختبار  شكاليةاإلاملرجوة من املوضوع وملعاجلة  األهدافانطالتقا من 
للتأمني النظري  طاراألول اإل فالستناول يف ال، أساسية فاةل أربعةإىل  الفرضيات سنقوم بتقسيم البحث
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كيفية و  كيفية تسويقهاو  املاغر التأمنيكيفية تاميم منتجات ،  املاغر التأمنياملاغر من خالل تقدمي خاائص 
 . تنظيم سوتقها

، املخاطر الزراعية اتيجيات إيارةاسرت ، ر الزراعيةطخااملماهية الثاين سنتعمق يف يراسة  فاليف حني أن ال
 . املاغر الزراعي التأمني إطاريف  كذا التجارب الدوليةو  الزراعي التأمني

 العامليةاملتوفرة يف السوق  الزراعي التأمنيمنتجات إىل  نتطرق بالتفايلسوف حناول  الثالث فاليف ال
 احلديثة من جهة أخرى على املستوى النبايتو  الوتقوف على آليات عمل املنتجات التقليدية من جهةو 
 . احليواينو 

ه لبعض موج استبيانالرابع سوف نقوم بعرض نتائج البيانات اليت مجعت عن طريق  يف الفال 
موتقفها ، يارهتاكيفية إو  الذي من خالله نقوم بتقييم للمخاطر اليت تواجههاو  املستثمرات الفالحية يف والية سطيف

 . التأمنيارات املستقبلية يف حالة القر و  أخريا النواياو  املاغرو  التقليدي التأمنيمن 
 . هذا البحث خباسمة عامة للموضوع اختتاميتم و     

 السابقة ت: الدراساعاشرا

يراسات تناولت هذا املااير املتعلقة باملوضوع الحظنا أنه ال توجد و  بعد املسح املكتيب ملختلف املراجع
 . ل عام مت ذكرها يف تقائمة املراجعاملاغر بشك التأمنيإال أنه توجد يراسات تناولت ، شكالياتاملوضوع من اإل

  املوسومة:Hongbin Caiy, Yuyu Cheny, Hanming Fangz, Li-An Zhouy (2011 )يراسة  -
 العنوان األصلي:و  املاغر على األنشطة االتقتاايية: أيلة من التجارب حلقول عشوائية " التأمني"أثر     

"The effect of Microinsurance on Economic Activities: Evidence from randomized Field Experiment" 

كيف ميكن من خالل الوصول : هيو  أال إشكاليةمبحاولة اجلواب على  تقام الباحثون من خالل هذه الدراسة
نتائج من خالل يراسة إىل  حيث مت التوصل االتقتااي ؟و  اإلنتاجللتأمني املاغر الرمسي أن يؤثر على منو 

إىل  املاغر الرمسي يؤيي التأمنيتسهيل و  أجريت على حقول عشوائية يف جنوب الاني  كان مفايها أن توفري
اكتتاب إىل  بعض األيلة اليت تفسر ضعف توجه املزارعنيإىل  كما وصلوا،  اإلنتاجإىل  ية توجه املزارعنيزيا

 . التأمنيمنها ضعف ثقة احلكومة يف تدعيم وثائق  التأمنيوثائق 
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العنوان و املاغر يف غانا " التأمني" تعزيز : ( املوسومة2012) ونآخر و  Mark Akanko Achawيراسة  -
جاءت هذه الدراسة بتعداي املخاطر اليت تواجه  "Promoting Microinsurance In Ghana": األصلي

كما ،  مدى تأثريها على كافة املستوياتو  يارهتاكيفية إو  الطبقات اهلشة من اجملتمع على اختالف أنشطتها
 التأمنيزاء ين منها إاملشاكل اليت يعاو  ملدى معرفة اجملتمع الغاين للتأمني استبيانعرضت هذا الدراسة من خالل 

 . التقليدي
حل من خالل : أمن الغذائي يف النيجر الكفاح ضد الال": املوسومةAli Hadizatou Bongo (2012 )يراسة  -

 Lutte Contre l’insecurité Alimentaire au Niger: une" :العنوان األصليو  ،املاغر الزراعي " التأمني

solution par la Microassurance Agricole  " ،غذائيتنيخالل أزمتني  كانت هذه الدراسة بعدما عاىن 
ضة مل سمكن النيجر من اخلروج من املنخف األسعارو  التوزيع اجملاينو  فاملساعدات اخلارجية، (2010و 2005)

 ائدة اجملتمعلفإمكانية تطوير منتج تأمني ماغر م الباحث مبحاولة حتليل امن خالل هذه الدراسة تق، األزمة
املاغر  التمويلال عرب تبين هذه املنتجات من تقبل مؤسسات ك إأنه ال ميكن القيام بذلإىل  توصل حيث

 احلكومة.و 



 
 

 

 

 

 

 الفصل األول

 النظري للتأمني طاراإل
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 :مقدمة الفصل

 ف، حيثجه لألفراي ذوي الدخل الضعياملاغر من أبرز الوسائل احلديثة ملواجهة املخاطر املو   التأمنييعد 
 التأمنيتنمية سوق  وإىل، بعث التنمية االجتماعية يف أوساط هاته الفئة من جهةإىل  من خالله تتطلع الدولو 

 . الكبرية من جهة أخرى التأمنيجلب شركات إىل  الرحبي اهلايف

لبيئة اليت فضال عن ا ،األمهية اليت يتميز هباو  اخلاائص، يتناول هذا الفال املفاهيم العامة للتأمني املاغر
فتسليط الضوء على األسس النظرية للتأمني املاغر . املنتجات الرئيسيةإىل  إضافة، الفاعلني يف اجملالو  ينشط فيها

  . سيساعدنا يف فهم الدراسة اليت حنن بادي القيام هبا

اغر امل التأمنيخاص املبحث األول ملاهية ، ثالث مباحثإىل  ملعاجلة املوضوع، مت تقسيم هذا الفالو 
 التأمنينما اهتم املبحث الثالث بعرض منتجات يب ،املاغر التأمنيحميط و  رس هليكليف حني أن املبحث الثاين ك  

 . املاغر
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 المصغر  التأمينماهية : المبحث األول

عالتقته بالتمويل و  من خالل هذا املبحث سنحاول تسليط الضوء على اجلانب التارخيي للتأمني املاغر
كما سنتناول األمهية اليت ،  التأمنيأهم اخلاائص اليت يتميز هبا هذا النوع من إىل  مث نتطرق، كذا مفهومهو  غراملا

 . يكتسيها هذا األخري

 المصغر  التأمينإلى  من القرض المصغر األول:المطلب 

نشأة إىل  يت أيتإن املتأمل لواتقع العامل املايل يدرك حقيقة كون التمويل املاغر هو اللبنة األساسية ال
  . نظرة عن التمويل املاغر إعطاءنظرا للعالفة القوية اليت تربط بني القطاعني وجب علينا و  ،املاغر التأمني

تقروض ماغرة لألسر األنظمة التمويلية اليت تسمح بتقدمي و  األجهزة"من  ف التمويل املاغر كمجموعةر عي
 يةاإلنتاجالتمويلية التقليدية بغرض مساعدهتا على تقياية األنشطة  املؤسساتإىل  الفقرية اليت ليس بإمكاهنا اللجوء

 . 1ا ال تطوير مؤسساهتم الاغرية جداملدرة للدخل مما يفتح هلم جمو 
ميكن القول أن التمويل املاغر موجه للفقراء وألصحاب املشاريع اخلاصة الذين ال يقدرون على االستفاية 

 تركز تضم مؤسسات التمويل املاغر، مؤسسات مالية. ف البنوك التجاريةمن اخلدمات املارفية املمنوحة من طر 
 مثل الرمسية البنوك، شبه مثل : الرمسية2بني ما تتمثل يف مؤسسات ترتاوح هيو  املاغر التمويل خدمات تقدمي على

 التسليف أو االئتمانو  االيخار جمموعات مثل القرى يف االيخار بنوكو  احلكومية غري املنظماتو  التعاونيات
 . 3شهر ولتمويل رأس املال العامل 12تقل من أويل على العموم ملدة تقارية ويكون هذا التم

مبايرات جائزة نوبل للسالم عام  إىل العكس الكثري من املؤلفني الذين أرجعوا بداية التمويل املاغرعلى 
يف  ائتمانيةيس أول تعاونية حيث شهدت تأس 4918سنة إىل  تعوي البداية ،بويي وآخرون ،حممد يونس 20064

إىل  هذه املنظمة تقامت بتقدمي خدمات االيخار لألسر الضعيفة الغري القايرة على اللجوء. راينالند ) أملانيا (
يول  يف تقام الناس. الشماليةكا يأمر و  مث انتشر هذا النوع من املنتظمات التعاونية تدرجييا يف أروبا ،البنوك التقليدية

                                                           
1 Brigit Helms, La Finance pour tous: construire des systèmes financiers inclusifs,Éditions Saint-

Martin,Canada,2006, p xiii 

       ،2008، األسرة بنك/األويل التدريبية األصغر، الدورة التمويل املركزي وحدة السويان ، بنكاألصغر التمويل إدارة العوض، حسن إصالح  2
 .04ص 

 3
 Ajaz Ahmed Khan, Islamic Microfinance Theory, Policy and Practice, Islamic Relief Worldwide, United 

Kingdom, 2009, p 06. 
4
  Boyé, S., Hajdenberg, Jérémy, Poursat, Christine ,Le guide de la micro finance: microcrédit et épargne 

pour le développement, Éditions d'Organisation, Paris, France p 32. 
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تكافلية" هذا األخري مبا يسمى "مجعيات  املاريف بتعويضالتعامل مع النظام و  ايرين على الوصولالغري تق اجلنوب
(tontine)  تسم يلكن هذا النوع من اجلمعيات كان . املتنقلنيخدمات املارفيني أو  (املرابني )املقرضني للمالأو

ابني فإهنا كانت تتميز مبعدالت فائدة جد املر ، على سبيل املثال، مبحدويية اخلدمات يف حني أن األنظمة األخرى
أمريكا يول و  يف منتاف السبعينيات على غرار بنغاليشو . عالية مما يزيد العبء املايل وبدوره زياية يائرة الفقر

اليت و  تقد زامنت هذه الفرتة مرحلة استقالل املستعمراتو  ،احلد من الفقرو  اجلنوبية و ظف القرض املاغر للمحاربة
 خنفاضبسبب اال فشلو  غري أن معظم هذه املبايرات تعثر ،ماارف زراعية لدعم الزراعة إنشاءها شهدت بدور 

 . جانب الضغوطات السياسية آنذاكإىل  التسيريو  يارةكذا ضعف اإلو ، الكبري ملعدالت الفائدة

ت غري أن األزمة اليت عاف ،ى أساس شعاره "القرض التضامين"نشأ بنك غرامني عل، يف نفس الوتقتو 
تدخل إىل  بالدول النامية يف منتاف الثمانينات أظهرت العجز يف مواجهة مشاكل القطاع الاحي مما أيى

هذا ما يكون غالبا يف و  ،التقشفو  صندوق النقد الدويل يف معظم احلاالت عن طريق خمططات للتكييف اهليكلي
 . غري صاحل الفقراء

 :1هذه حمطات تارخيية سريعة للتمويل املاغرو 

 . ملكافحة التآكل " Monté di Pietàالكاهن اإليطايل برنابا تريين يؤسس مجعية خريية  "  :1462
  امسهتعاونيات ايخارية أطلق عليها  إطاراخلبري املايل اإليطايل لورنزو تونيت خيلق صيغة جديدة لاليخار يف  :1653

"tontine" ما يعين تعاونية تكافلية . 
 . باملدينة ملبالغ صغرية لاغار احلرفيني سويفت أول مقرض يين جوناهتن، يف يبلن :1720

األملاين فريدريش فيلهلم رايفايزن يؤسس يف راينالند يف أملانيا أول مجعية تعاونية هدفها توفري الضمان  :4918
 . القروضللبنوك بغرض سمكني الفقراء من احلاول على 

مت تطوير تعاونيات  اخلمسينيات،الدول يف و  اعدات الدوليةبعد فشل البنوك الريفية املمولة من طرف املس :1970
 (Garmeen Bank) دت يف عدة برامج منها: بنك جرمنيجتسو  االيخار يف الدول السائرة يف طريق النموو  القرض

يف ( Accion International) اكسيون انرتانسونالو  يف اهلند( Sewa)، ِسوا 1976الذي أسسه حممد يونس سنة 
   . الربازيل

                                                           
1
Petite histoire de la microfinance, Baromètre de la Microfiance 2012 , 3eme Edition,France,2012, p2.  
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إىل  ير القطاعات املالية للوصولتطو  املاغر هبدفكسنة يولية للقرض   2005األمم املتحدة تعلن سنة : 2005
 . 1التنموية لأللفية " األهداف"

 . جائزة نوبل للسالم ىتلقيباالشرتاك  1976بنك جرامني الذي أسسه يف و  الربوفيسور حممد يونس: 2006
فعالية و  الشفافية، عدة مبايرات لتعزيز اإلشراف أطلقت، حمليةبعد حدوث عدة أزمات : 2009-2012

 مؤسسات التمويل املاغر    
 وكالة تنموية عامة 31هو جمموع و CGAPمن طرف التمويل املاغر بايئ ممت وضع  2004يف جوان 

يف   G8تقمةومت بعث هذه املبايئ من تقبل . توسيع نطاق تعامل الفقراء مع املمولني: خاصة تعمل سويا هدفهاو 
ما يلي عرض يفو  ،كفاءة مؤسسات التمويل املاغر"و  زياية حجمحيث مت االتفاق على "، جورجيا، سي ايالند

 : 1خمتار ملا جاء 

ليس و  تأمني ( شرط أن تكون مناسبةو  حتويالت، يخاراإن الفقراء حباجة للخدمات التمويلية كافة  ) -1
 . للقروض فقط

القدرة على مواجهة املخاطر(  الدخل،ل القوية للحد من القفر )زياية يعترب التمويل املاغر أحد الوسائ -2
 . املستقبليمنطق التخطيط إىل  اليوميةمن منطق احلياة  الفقراء من التوجهمما ميكن 

اخلدمات  ية املقااة من أيىنغلبأهنم ميثلون األو  خاصة، أنظمة مالية للفقراء إنشاءالتمويل املاغر يعين  -3
 . بالتايل ميكن اعتباره كـ "وسيلة تنمية"و ، يع اجملتمعاتالتمويلية يف مج

االستدامة إىل  غري أن الوصول الفقراء،عدي كبري من إىل  االستدامة املالية أمر ضروري لضمان الوصول  -4
 إجياي طرق جديدة للوصولو  املنتجات للزبائنو  عرض أحسن اخلدمات التحويل،يعين ختفيض تكاليف 

 . البنوكإىل  على الوصول الفقراء العاجزينإىل 
 . املؤسسات املالية احمللية املستدامة إنشاءاغر يعين التمويل امل   -5
احلاالت مجيع و  األشخاصبكل بساطة ليس موجها جلميع و  ألنه الدائم،ال يعترب القرض املاغر احلل  -6

تطوير  صغرية،مساعدات مالية  الدعم:فمثال الطبقات الضعيفة جدا من الفقراء معنيون بنوع أخر من 
 خل...إالتكوينبرامج  اهلياكل،

ذلك بسبب تضارب و ، اخلدمات املاليةإىل  ميكن لتسقيف معدالت الفائدة أن يعطل من وصول الفقراء -7
هدف الدولة الذي يقضي بتوفري تقروض مبعدل فائدة صغري جدا مع هدف املؤسسات املالية الذي 
                                                           
1
 Brigit Helms, Op.cit, p xiii-xiv. 
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 العرضوق )ـات السـة يتماشى مع آليدـدل فائـة هذه األخرية عن طريق توفري معـيقضي باستدام
 . (الطلبو 

ذلك بتوفري حميط و ، املسهل وليس املوفر املباشر للخدمات املاليةو  جيب على الدولة لعب يور امليسر -8
 . محايتهو  اخلدمات التمويلية للفقراء مع مراعاة ايخارهمو  مالئم لتطوير املنتجات

حيث أنه ميكن ، اجلهات املاحنة وليس تنافسو  ألموال اخلاصةجيب أن يكون هناك تكامل بني رؤوس ا   -9
جانب القروض يف تعزيز القدرات املؤسساتية إىل  املساعداتو  للجهات املناحة أن تستعمل التربعات

 املؤسسات احملاسبية، املؤسسات الرتقابيةية بغرض تطوير اهلياكل الداعمة )لعارضي اخلدمات املال
 . (خل...إالتحليليةو 

 . البشرية عقبة رئيسية أمام جناح التمويل املاغرو  رب النقص يف القدرات املؤسساتيةيعت -10
هذا على خلفية و  الفعاليةو  لضمان السري احلسن لربنامج التمويل املاغر جيب التقييم الدوري لألياء -11

 . احتياج الفقراء هلذه املعلومات اليت تشجعها على التقرب من املؤسسات املالية

 المصغر  التأميناني: مفهوم المطلب الث

التجارية ترى بأنه وسيلة مي كنها من  التأمنيفشركات ، أخرىإىل  املاغر خيتلف من طبقة التأمنيإن مفهوم 
األمم املتحدة و  حني أن مؤسسات التنمية مثل البنك الدويل يف ،احملرومةأو  األسواق الكبرية املقااةإىل  الوصول

احملللون املاليون فيسلطون الضوء على حجم السوق يف و  الاحفيون أما ،الفقر تركز على تقدرته على احلد من
 التانيع مثل ضروري أمر املايل القطاع تنمية إن األكايمييون يقولو ، "bottom of the pyramidأسفل اهلرم "

  . املستدام االتقتاايي للنمو

 : نذكر ريف شيوعاأكثر هذه التعا من بني لكنو  لتأمني املاغر لهناك عدة تعاريف 

 أنه محاية ذوي الدخول املنخفضة ضد" :علىاملاغر  التأمني Craig Churchillل تشرشكريغ يعرف   
وهذا التعريف هو . خماطر حمدية مقابل يفع أتقساط تأمينية منتظمة تتناسب واحتمال وتقوع هذه املخاطر وتكلفتها

تاي فيما عدا السوق املستهدف احملدي بوضوح وهو: ذوي ذات التعريف الذي جيوز استخدامه بالنسبة للتأمني املع
 . 1"الدخول املنخفضة

                                                           
1
 Craig Churchill, Protecting the poor A microinsurance compendium, Copyright International Labour 

Organization, First published, Germany, 2006, p13.   
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املاغر هو آلية حلماية ذوي  التأمني" :فقد عرفها كما يلي (BIT)يف حني أن املكتب الدويل للعمل 
 سب( مقابل يفع أتقساط تأمينية تنا ...الكوارث الطبيعيةو  املوت، املرض، الدخول املخفضة ضد املخاطر )حايث

خاصة و ، غري أهنا تستهدف يف املقام األول العمال ذوي الدخل املنخفض يف البلدان النامية، احتمال وتقوع اخلطرو 
أنظمة و  التجارية التأمنيأولئك الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي احملرومني يف غالب احلال من خدمات شركات 

 . 1"االجتماعي التأمني

املاغر هو مثل أي تأمني آخر من  التأمني" : فقد كتب  Michael J. McCordماكوري جيه أما مايكل
ذوي الدخول  األفرايأنه خيتلف من حيث السوق املستهدفة:  إال. اخلسائراحليطة ضد و  حيث أنه يوفر احلماية

وير تطو  تنمية نه يتطلب جمموعة خمتلفة من املعلمات يف الطريقة اليت يتم هبافإ، على هذا النحوو . املخفضة
 . 2بيعها "و  تسعريها، تسويقها، املنتجات

ذوي الدخول املنخفضة  األفرايآلية حلماية : املاغر هو التأمنيمن خالل هذه التعاريف ميكن القول أن 
 مقابل يفع أتقساط تأمينية تتناسب، ضد املخاطر املختلفةاالجتماعي و  التجاري التأمنياحملرومة من خدمات 

 . املؤسسة املالية إيارةكيفية و  التجاري يف السوق املستهدفة التأمنيتلف عن خيو  احتمال وتقوع اخلطرو 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
  BIT (Bureau International du Travail), Fonds pour l'innovation en Micro assurance, 2008. 

2
 Michael J. McCord , Microinsurance product development for microfinance providers , International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) 2012 , p12. 
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 توزيع مجتمعات العالم حسب الدخل:(1-1م )شكل رقال

 
 

حدمها يركز على ضرورة أ: حتقيق هدفني أساسنيإىل  املاغر جند أنه يسعى التأمنيأمعنا النظر يف ماهية  إذا
بالتايل املسامهة يف التنمية االجتماعية و  ة للفقراء يف غياب الربامج احلكومية املناسبةمد مظلة احلماية االجتماعي

يف حني أن اآلخر )اهلدف( فريكز على تنمية منوذج العمل املناسب الذي جيعل من الفقراء تقطاعا ، االتقتاايية
 . التعاونيةو  التجارية التأمنيمستدام( بالنسبة لشركات أو سوتقيا مرحبا )

ال السعي لتحقيق و  ال ميكن تزكية، ندرك أهنما وجهني لعملة واحدة، أنه بالتحليل املعمق هلذين اهلدفنيإال 
ركزت املنظمات على  إذا. مستدامةجيب حتقيق التوازن بينهما لضمان تنمية  وإمنا، أحدمها على حساب اآلخر

ي حلول لألسر ذات الدخل املنخفض اجيإإىل  الرحبية السوتقية يف املدى القاري فإهنا لن تتمكن من الوصول
جتعل من االستدامة مشكل املنظمات نظري التقيد هبامش رحبية جد ، يف حني أن احلالة املعاكسة. ()اهلدف األول

عليه فمن واجب و  النمو على املدى الطويل و  تقابلية التطبيقإىل  أي تقطاع كان يرجعتطوير و  تنمية إن. ضعيف

Source: Issue Digest, Microinsurance, KPMG International, N°12-006, 2013, p 2. 
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: املرجوة األهدافوضع خطط تتماشى مع إىل اع أن تسعى جاهدة منذ البداية املنظمات العاملة يف القط
 . (1-1حه الشكل )التجارية كما يوض األهدافو  االجتماعية االتقتاايية األهداف

 المصغر التأمين: قيمة (2-1) شكل رقمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصغر  التأمين خصائص: المطلب الثالث

ل فكرة خلق سوق مرحبة مقابو  حول وضع خاائص ثابتة للتأمني املاغر تتوافق لقد تعديت الدراسات
عشر لالبتكار يف األسواق أسفل اهلرم  ثينوذلك من خالل تطبيق املبايئ االاحلد من الفقر بتأمني الفقراء، 

فنستلهم مما  ،شةاحلد من املخاطر اليت تواجه الطبقة اهلإىل  تطويقها بربامج حكومية هتدفو ،Prahalad لرباهاالي
 :من خالل الشكل املوايل Sigmaعن طريق خمربها  Swiss-Re التأمني عايةتوصلت إليه الشركة السويسرية إل
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Source: Amit Karla, Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, 

Brochure Swiss Re N° 6 ,2010, p5. 
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 التأمنيتفرض يفع أتقساط من طرف محلة وثائق و  التجاري التأمنيأي أن ختضع ملبايئ : التأمينمبادئ  -
بالتعويض يف حالة حتقق  التأمنيمقابل تقيد شركة  ني (املتربعو  وكاالت التنمية، من طرف احلكومةأو  )

 . اخلطر
بالتايل و  ،الغري مستقرةو  املخفضة الدخل األفراياملاغر على فئة  التأمني يركز: ليهالوصول إ إمكانية -

األخطار  تقااءإإىل  التجاري اليت تسعى التأمنيعلى غرار شركات األخطار  جتميع أكرب عدي ممكن من
يوفر تغطية تأمينية ألكرب عدي ممكن من و  شرائح اجملتمع املعزولةإىل  التأمنيمما يوسع نطاق  هذا ،العالية
 . اجملتمع

Source: Amit Karla , Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, 

Brochure Swiss Re N° 6, 2010, p2. 

 العناصر األساسية للتأمين المصغر : ( 3-1الشكل رقم ) 
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يف و  هذا حىت تبقى أسعار املنتجات معقولةو  ،ية باحملدوييةالتأمينالتغطية و  األتقساطتتميز : التكاليف -
ت التنمية تسمح باحلفا  على وكاالو  فاإلعانات املمنوحة من طرف احلكومة، متناول الفئة املستهدفة

 . هذه امليزة
املاغر مع  التأمنيفيجب أن ت كيف منتجات ، نظرا لكون الفئة املستهدفة غري متجانسة: المرونة -

فمثال . ذوي الدخل املنخفض األفرايمواتقع اهلشاشة لدى و  متطلبات اجملتمع بشكل فعال تتناسب
 . حلملة الوثائقمع الدخل الغري النظامي  األتقساطتكييف حتايل 

 التأمنييف الواليات املتحدة أنه ال يفهم وثيقة  التأمني أعلن املدير العام ألحد أكرب شركات: البساطة -
بالتايل جيب أن يتميز اهليكل التنظيمي للتأمني املاغر بالبساطة التامة من و ، اخلاصة بشركته ألهنا معقدة
 توضيح سياسة تسري البوليااتو  تقساطاألحتايل ، االكتتابشروط ، حيث تاميم املنتجات

     . التارحيات يف حال وتقوع احلايثو 
أو  خلق سوق مرحبةو  ،احلماية االجتماعية من جهة إطاراملاغر يف  التأمنين السري احلسن لنظام إو عليه ف

 :التالية إجياي التوازن بني األهداف التأمنيحيتم على شركات  ،خرىمستدامة من جهة أ

 متطلبات الفئة املستهدفة؛و  تأمينية تتناسب توفري تغطية .1
 ؛التأمنيختفيض تكاليف التسيري من طرف شركات  .2
 . يةالتأمينختفيض أسعار املنتجات  .3

حيث أنه يف بداية نشأة نظام ، هو تبنيه لفلسفة منفرية التأمنياملاغر عن باتقي أنواع  التأمنين ما مييز إ
أنه نشأ يف كنف املاانع بغرض محاية و  خاصة ،أساس أنه النظام املثايل عترب علىاالجتماعي ا  أو  التجاري التأمني
 . العمال

 خرية أثرت يف جناعةهاته األ، رجم يف كثرة الشروطالتجاوزات ت  و  احلد من االحتيال، لكن مع مرور الوتقت
الء ذوي املريويية حتول الشركات العاملة يف القطاع حنو العمإىل  إضافة ،لية النظام الذي يستهدف الفقراءفعاو 

 . العالية لتعظيم االرباح

بالتايل الرتكيز على احتياجات و  "صلاألإلى  "الرجوعاملاغر حبملة  التأمنيمر ميكن وصف يف حقيقة األ
 . املخاطر للطبقة اهلشة إيارة
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التسعري إىل  التقليدي حيث أن كليهما خيضع التأمنياملاغر أساسا على نفس مبايئ  التأمنيويقوم 
ذات الدخل  األسواقاملاغر يف  التأمنيغري أن جتربة . اخل...تسوية الكوارث ،، التأمني إعاية، كتواريإل ا

 . املنخفض أبرزت وجوي اختالفات على عدة مستويات

حمدويية التغطية و  املاغر يف حقيقة األمر يتميز باغر حجم التأمنييتنب لنا أن  من خالل اجلدول أسفله،
بانكوسول يف بوليفيا  :فعل سبيل املثال. مهية بالغةالتقليدي جيعل منه ذو أ التأمنياهليكلية مع  إال أن االختالفات

Bancosol   التأمنيشركات مقارنة باألغرب من ذلك و ، يوالر شهريا 5الاحي بأتقساط غريبة جدا  التأمنيتوفر 
 . ت الطبيةمن يون الفحوصاو  يف صفحتني ال غري التأمنيهو احناار وثيقة  ،التقليدي
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Source: Amit Karla, Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, Brochure 

Swiss Re N° 6, 2010, p3. 

  Llyod’s 360 risk insight, Insurance in developing countries: exploring opportunities in microinsurance, 

Microinsurance Centre, 2009, p8. 

 

 
 املاغر التأمني التقليدي التأمني 

 . املرتفعو  ذوي الدخل املتوسط األفراي  السوق املستهدفة / العمالء
 بيئة خمفضة املخاطر . 
  التأمنيالسوق مدرك لفائدة .  

 ذوي الدخل الضعيف األفراي . 
 بيئة عالية املخاطر / هشاشة كبرية . 
 التأمنيجدا بيراك / معرفة حمدوية إ  

 . ميزات متعديةو  تغطية  تاميم املنتجات
  التسعري على أساس اخلطر استنايا ملعايري

 . جوية البيانات، متعدية

 منتجات بسيطة مبيزات سهلة الفهم . 
 حمدويية ، التعاوينأو  التسعري اجلماعي

  . البيانات االكتوارية
 ة يستعمل تقنوات التوزيع الكالسيكي  التسويق والتوزيع

 . (...) وكالء، بنوك، انرتنت
  عن طريق وسطاء  التأمنيتباع وثائق

 . معتمدين

 توزيع مبتكر مع مجعيات متعدية . 
 

  يف غالب احلال يباع مع باتقة من
 . املنتجات عن طريق املؤسسات املالية

 . القيم املالية املؤمنة  كبرية، اكتتاب كامل  االكتتاب
  ة معقدة مع عد التأمنيناوص وثيقة

 . شروط عامةو  استثناءات

 القيم ، اكتتاب بسيط يون ترشيح
 . املؤمنة صغريةاملالية 

 تقلة االستثناءات، ناوص بسيطة 
 . االتقااءاتو 

 . بيانات إحاائية جيدة  األتقساطحساب 
 التسعري على أساس املخاطر الفريية 

 )العمر وغريها من اخلاائص(

 البيانات التارخيية تقليلة . 
 تسعري اجملموعة.  
 يف كثري من األحيان القسط أعلى من 

 . نسب التغطية
 . السعر جد حساس للسوق• 

اخلام ، تسديد منتظم لألتقساط بشيك  األتقساطجتميع 
  . بطاتقة االئتمانأو  املباشر

 مرتبطا مع أو  نقدا. تسديد غري منتظم
 . منتجات اخرى

 . عملية تسوية الكوارث كاملة  تسوية الكوارثو  إيارة
 الةوثائق مف . 

 سريعةو  عملية بسيطة . 
 وثائق حمدوية . 

 التأمنيالسيطرة على خماطر 
) سوء االختيار، اخلطر 
 األخالتقي، واالحتيال (

 أهلية حمدوية . 
 طلب وثائق هامة . 
 مثل الفحوصات الطبية، الغربلة . 

 أهلية واسعة 
   ضوابط حمدوية ولكن فعالة )يقلل

 التكاليف(
  بدال  ساطاألتقمدرجة يف  التأمنيخماطر

 . من االستثناءات
  خدمات أخرى )االئتمان(إىل  رابط 
  

 التأمين المصغرو  مقارنة بين التأمين التقليدي :(1 -1) جدول رقمال
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 المصغر  التأمينالمطلب الرابع: أهمية 

التجاري و  االجتماعي من جهة، -املاغر كنظام، يلعب يورا هاما على الاعيدين االتقتاايي  التأمنيإن 
ها من خالل تغطية املخاطر اليت من جهة أخرى فاألسر ذات الدخل املنخفض تتوتقع التحسني يف مستوى معيشت

الناشئة للدخل املنخفض هبدف توليد  األسواقاالستثمار يف إىل  تسعى التأمنييف حني أن شركات  ،تواجهها
   : 1سنشرح ذلك فيم يلي ،أرباح

 من الناحية االجتماعية االقتصادية أوال: 

لقد مت تقييد : الضعيف الدخل ويذ لألفراي الكايف الدعم عموما االجتماعي الضمان خمططاتتوفر  ال
سبل العيش  خمططات احلماية االجتماعية هبدف حتسني إطالقت التنمية بضرورة املشاركة يف وكاالو  احلكومات

يف . هبذا النوع من احلماية األفرايإال أن الواتقع يعكس عدم استفاية عدي كبري من  ،لألفراي ذوي الدخل الضعيف
 ر.املخاط إيارةالتجاري كوسيله من وسائل  التأمنيجتاه ا نقل معدومة ملن إجدا  ضئيلة استجابةالوتقت الذي نرى فيه 

ذوي الدخل  األفراي إليهايتعرض  اليت املخاطر يارةإل للتطبيق القابل البديل املاغر أن يلعب يور ميكن للتأمني
أو  فئةي الدخل الضعيف ميثلون ذو  األفراين أوضح أ األخريتنيالتمويل املاغر خالل العشريتني فنمو : الضعيف

أن  مني املاغرأللتهنا ميكن و  ،يةالتأمينللخدمات سوق نوعية  اليت تعكسو  على املدى الطويلة مرحبة شرحيه جتاري
 غرتمويل املالساسا بنمو اأمرتبط املاغر  التأمنيأن منو و  املخاطر بأسعار معقولة خاصة يارةيلعب يور كوسيلة إل

 ةالتوعيو  مما يسمح بالتحسيسالقرض املاغر  على احلياة بزياية الطلب على غراملا التأمنيلى : يزيد الطلب عمثال
 . التأمنيمهية أب

مني املاغر هو توفري منتجات أساسي للتاهلدف األف واالتقتاايية: االجتماعية التنمية يف املاغر التأمني يساهم
 علىساهم مباشرة يف النمو االتقتاايي يهشاشتهم و  عفهمفتخفيض ضها، خماطر  إيارةمن ية سمكن هذه الشرحية مينأت
مما حيميهم  ةللعائالت املعني املاليةاية التدفقات محإىل  إضافة ،زماتاأل تأثريتقليل و  الناشئة لألسواقالكلي  اعيدال

 . اصةمؤسساهتم اخل إنشاء كذاو   احلياةنيخرى لتحسأالرتكيز على معطيات ببالتايل بسمح هلم و  ،من خطر الفقر

 

                                                           
1 Amit Karla, Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, Brochure Swiss Re 

N° 6, 2010, p18. 
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اول فرص احل توفريف: الشامل النمو االتقتاايية لتعزيز الفرص خيلق املالية اخلدمات على احلاول فرص توسيع
 فااليخار، ةاالتقتااييجيد من التنمية مر ضروري لضمان مستوى أعلى اخلدمات املالية جلميع شرائح اجملتمع 

حاوهلم على و  ،خل املنخفض بالتقليل من املخاطرذات الداليت تسمح لألسر  من الوسائل التأمنيو االئتمان و 
تسمح  اتقتااييةختلق فرص  املاليةذن اخلدمات إ. إيراياتلتوليد الفرص يع نو شركات وت إنشاءباالئتمان يسمح هلم 

 . مداخيل وليدبغرض ت ةم املاليأصوهلبتسيري  لألفراي

ية الدعم االجتماعي عن طريق برامج ميكن للحكومات عن طريق الشراكة مع القطاع اخلاص أن توجه بفعال
لك عن ذاملاغر كربنامج ميكنه  التأمنين أال إ، التجاري ال خيدم فئة الفقراء جدا اغرامل التأمنيف ر: املاغ التأمني

  التأمني أتقساطو  املنتجات إيارةب التأمنيحيث تقوم شركات  ،العامو  بني القطاعني اخلاص اكةشر بناء إىل  ءطريق االرتقا
ليات يلعب يورا هاما خاوصا يف ا النوع من اآلذوه ،اتنعامنح اإلأو  ن يقوم القطاع العام بالتمويل الكاملأ على

ن احلكومات تدعم حتسني أو  خاصة، فعالةو  ةبديل خططاالجتماعي ك ضمانسواق اليت تعاين من نقص يف نظم الاأل
 . نفاقاحلد من اإلو  الفعالية الكفاءة،

 االستثماريةتساهم التدفقات : إنعاش االيخار على املدى الطويلو  أن يقوم ببعثتأمني املاغر لميكن ل
هبا أات الدخل الضعيف ال تقوم بااليخار على املدى الطويل تذسر عموما األو . االتقتاايييف النمو  االيخارو 

ملعظم املخاطر  تأمينيةااليخار عن طريق ضمان تغطية املاغر سيسمح تقطعا ب التأمنيفتوفر  األزمات،ملواجهة 
 توظفاملاغر  التأمنيشركات  اليت تدخل املاليةالتدفقات ، تقتاايياملستوى الكلي اال يف حني أنه على. النوعية

 . ةاملالي لألسواق التحتية ةتطوير البنيإىل  كسندات مؤسساتيه مما يؤييو  للدولةتقروض ، استثمارات على شكلمباشرة 

 ثانيا: من الناحية التجارية 

لشرحية األسر ذات  التأمنيتوفري  : التأمنياملاغر أن يساهم بشكل فعال يف تنمية صناعة  التأمنيعلى جيب 
سوق تستهدفه هذه إىل  حتول وإمنا ،نيحسب بالنسبة لشركات التأمو  مل يعد مسؤولية اجتماعيةالدخل الضعيف 

 . اق الدول الاناعيةاالستمرارية يف املستقبل يف ظل تشبع أسو و  ضمان النمو أجلالشركات من 

ذلك عن طريق و  ،النمو على املدى الطويلإىل  املاغر هتدف التأمنياليت تستثمر يف برامج  التأمنين شركات إ
 فبذل اجلهوي الكافية من يوره أن يساهم يف تعزيز، األفرايلدى  التأمنيكذا غرس ثقافة و  تكوين حمفظة زبائن متينة

 األفرايمما يسمح بانتقال شرحية  ،احلد من القفرو  ني املستوى العام ملداخيل األسرتطوير السوق املايل من خالل حتسو 
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التقليدي الذي  التأمنيبالتايل االنفتاح على سوق و  ،ذوي الدخل املتوسط األفرايشرحية إىل  من ذوي الدخل الضعيف
املاغر من طرف شركات  التأمنييز على منه ميكن القول أن الرتكو ، املدفوعة األتقساطو  يتميز بارتفاع املبالغ املؤمنة

  . تكوين حمفظة زبائن مستقبلية من شأهنا أن تدفع بالنمو أجلمن  وإمنا ليس فقط بغرض تغطية املخاطر احلالية التأمني

ذلك من خالل و  ،دفع بعجلة النمو للتأمني ككلاملاغر من شأنه أن ي التأمنيبذل اجلهوي الكافية يف نشر 
كان له األثر   التأمنيالتحسيس بأمهية و  حيث أن غياب التوعية، لدى األسر ذات الدخل املنخفض التأمنيزرع ثقافة 

   . يف القطاع االتقتاايي التأمنيالسليب على نسبة تغلل 
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 المصغر  التأمينالمبحث الثاني: سوق 

سلسلة التوريد للتأمني إىل  مث نتطرق التأمنيسنتناول خالل هذا املبحث كيفية تأثري املخاطر على طلب 
كيفية سريورهتا يف و  اإلشرافو  أخريا نعرض أمهية التنظيمو ، توضيح أهم الفاعلني يف اجملالإىل  إضافة، املاغر
 . املاغر التأمني

  التأمينالمطلب األول: الطلب على 

املمتلكات املالية إىل  باللجوء هاته األخرية تواج ه، ذوي الدخل الضعيف حمفوفة باملخاطر األفرايإن حياة 
إىل  القبلية يضطر معظم هؤالء الناسأو  املخاطر الوتقائية يارةيف ظل غياب أيوات إلو . البشريةو  املايية االجتماعية

معينة للخروج من  إسرتاتيجيةفلحظة وتقوع اخلطر كل منهم يتبع ، البعديةأو  االعتماي على اخليارات املستقبلية
 النظامي التأمنيتقليال منهم عن طريق و  مؤسسات التمويل املاغرأو  ريق االتقرتاض من األشخاصزمة إما عن طاأل
 . الرمسيأو 

فاألزمات . فهو عملية بطيئة تدرجيية تتميز باحملدويية ،حياة الفقراء يتطلب الكفاح املتواصلو  حتسني أوضاع
مما جيعل املسار ، سرتاتيجياهتم املاليةف تؤثر على افراي ذوي الدخل الضعياملتتابعة اليت تعاف باألصول املالية لأل

يف  يراياتمنو اإلو  التقدم يعكس فرتات تكوين األصول: اخلروج من الفقر يتبع طريقا منعرجاإىل  الذي يؤيي هبم
 . 1نفاق أكثر من الدخلت االتقتاايية اليت جتعل غالبا اإلالتوتراو  ات تعكس التقلباتخنفاضحني أن اال

العقبات و  املخاطر هو التخفيف من التقلبات يارةاملاغر الدور على غرار أي أياة فعالة إل نيالتأميلعب 
مداخيل و  وضح لنا كيفية تأثري األزمات على أصولي (4-1)يف الشكل املوايل . اليت تعرتقل اخلروج من الفقر

      : األفراي

 

 

 

                                                           
1
Craig Churchill, Protéger les plus démunis Guide de la micro-assurance, Fondation Munich Re Édition 

française, 2009 , p27. 
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غري رمسي، البحث عن الو  االيخار الرمسي، االتقرتاض: زمات جتمع عموما عدة وسائلاألو  مواجهة التقلبات
 التأمنياملخاطر هو نقطة بداية لفهم الطلب على  يارةسرتاتيجيات إلفهم هذه اإل. اخل...ضايفعمل يدر يخل إ

  . لألفراي ذوي الدخل الضعيف

فالطلب . على تسيري اخلطر األفرايلى أهنا تقدرة ترتبط اهلشاشة ارتباطا وثيقا بالفقر حيث ميكن تعريفها ع 
 فدراسة كيفية تأثري اخلطر. ذوي الدخل الضعيف األفراي اسب طرييا مع اهلشاشة اليت سميزاملاغر يتن التأمنيعلى 

يتجسد اخلطر يف عدة أشكال منها . التأمنيفهم الطلب على إىل  يؤيي بنا األفرايكيفية مواجهته من طرف و 

 

 غني

 ليس فقير 

 هش-ليس فقير 

 فقير نوعا ما

 فقير جدا

 دون أي مدخول  

 

 

   

 شبكة األمان

 عتبة الفقر

 التقلبات
مع خيار أداة 
 إلدارة المخاطر

يار أداة بدون خ
 إلدارة المخاطر

 الفترات

Source: Craig Churchill, Protéger les plus démunis Guide de la micro-assurance , Fondation 

Munich Re Édition française , 2009 , P 27 

 مداخيل األفرادو  تأثير األزمات على أصول(:4-1شكل رقم)ال
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سر ذات الدخل ق نوع من الضغط املايل على األخيلاألخطار  اخل لكن وتقوع أحد هذه...،السرتقة، يقاملوت، احلر 
مااير خارجية إىل  األفرايومللء هذه الفجوة يسعى ، يزيد هذا الضغط املايل عند جتاوزه تقدرة الدخلو  ،الضعيف

 . املاغر كخيار التأمنيوهنا ميكن توظيف 

ميلك خمزون و ، التجاري أن األول أكثر فقرا التأمنيحامل وثائق و  املاغر التأمنيالفرق بني حامل وثائق 
 ذوي الدخل الضعيف هم أكثر هشاشة جتاه التقلبات األفرايف. مايل أتقل كما أن مداخيله غري ثابتة طوال السنة

 . جمديالكن لتحمل التكاليف الثانوية اليت تتعلق بالنهوض و  ليس فقط لتحمل التكاليف األولية األزماتو 

 ذوي الدخل الضعيف تكون تفاعلية بعد وتقوع األزمة حسب آليات عدة األفرايوبالتايل فمعظم سلوكيات 
آليات إىل  املخاطر من آليات تفاعلية إيارةتغيري آليات إىل  ماغر يسعى جاهدا التأمنيهنا ميكن القول أن و 

 . 1استباتقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Craig Churchill, Op.cit, p 29. 
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 خطرالوضع 

 فقدان الدخل ·

 ولفقدان األص ·

 نقدية دفعةإلى  الحاجة ·

 الضغط المنخفض

 ستهالكاالتعديل  -
 حتسني ميزانية العائلة -
 تتطلب سداي الديون الاغرية -
 استخدام التأمني -
 الغري رمسي على أساس اجملموعة -
 مسياستخدام التأمني الر  -

 الضغط المتوسط

 استخدام املدخرات -
مااير رمسية أو غري  ناالتقرتاض م -

 رمسية
 تنويع مااير الدخل -
 تعبئة القوى العاملة -
 اهلجرة للعمل -
 احلاول على مساعدة من األصدتقاء -
 املنزلإىل  نقل العمل -

 الضغط العالي

 بيع األصول املنزلية -
 بيع األصول اإلنتاجية -
 تسريح املوظفني -
 تقليل املخزون التجاري -
 عدم احرتام آجال القروض -
 احلد من استهالك  -
 التضحية بالروابط األسرية -
 إرسال األطفال للعمل -

 

 إعاية ختايص املواري احمللية -
 احلد من النفقات غري الضرورية -
تعديل منط احلياة بشكل  -

 مؤتقت

 

 استنفاذ االحتياطيات املالية  -
املطالبة املسبقة على  -الديون  -

 الدخل
ساعات طويلة من العمل /  -

 اخلسائر التجارية
 التدخل يف احلياة األسرية -
 ·زياية االلتزامات االجتماعية -
 

 فقدان القدرة اإلنتاجية -
 فقدان الدخل -
 األصول استنفاي  -
األسواق إىل  فقدان الوصول -

 املالية
 املشاكل الاحية غري املعاجلة -
 اعيةالعزلة االجتم -

 األثر الفوري ردة الفعل األثر على المدى الطويل

 البعيدو  على المدى القصير :أثر المخاطر(5-1) رقمشكل ال

Source: Craig Churchill, Protéger les plus démunis Guide de la micro-assurance , Fondation 

Munich Re Édition française, 2009, p 31. 
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ذوي الدخل الضعيف من خالل عرض  األفرايالتقليدي يف تلبية متطلبات  التأمنيإن فشل شركات 
عدم جتديد وثائق أو  حجام عن شراء هذه املنتجاتترجم هذا األخري يف اإل، منتجات تأمينية كلل بعدم الرضا

اليت اإلجراءات  اختاذو  مناسبة خلق منتجات تأمينيةإىل  فالفهم اجليد للطلب يؤيي. يف حاالت أخرى التأمني
جراء يراسة للسوق لتحديد ما ال يتم هذا الفهم إال من خالل إو . تضمن مالءمة هذه املنتجات ملتطلبات الفقراء

ما نوع املنتوج الذي ميكن و  أي واحدة ميكن شراؤهاو  ذوي الدخل الضعيف األفراياليت حيتاجها  التأمنينوع وثيقة 
فهم متطلبات : 1نتائج ملموسة من خالل يراسة السوق يتم عرب ثالث مستوياتىل إ إال أن الوصول. عرضه

 . حتليل السوقو  يراسة املنتوج، املخاطر يارةالعمالء وسلوكياهتم إل

اليت من املفرتض تأمينها من طرف األخطار  يف هذا املستوى يـ ر كز على حتديد: فهم متطلبات العمالء -
 : لك عن طريق يراسةو ذ. ذوي الدخل الضعيف األفراي
 األخطار اليت يتعرض هلا الفقراء؛ •
 (؛5-1الطويل كما يف الشكل أعاله )و  على املدى القارياألخطار  تأثري هذه •
 (؛2-1كما يف اجلدول أيناه )األخطار   آليات مواجهة هذه •
 فعالية هذه اآلليات؛ •
 . املاغر التأمنيالدور املمكن لعبه من طرف  •

 . كذا التوزيع الفعلي ملنتوج تأميينو ، تطوير منتوج واختبار منوذج له عن طريق: دراسة المنتوج -
ذلك بتقييم العدي و  املاغر التأمنيعن طريق يراسة حجم السوق احملتمل لعرض منتوج : تحليل السوق -

 . القدرة على االتقتناءو  يف منطقة جغرافية حمدية مع عرض حمتمل التأمنياحملتمل حلملة وثائق 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Craig Churchill ,Op.cit, p 29-30. 
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 األخطار / الادمات الوتقائية القبلية راءات اإلج

 
 الاحة

 حياة يورة
 
 
 املالية

 الكوارث

 التفاعلية البعدية اإلجراءات 
 مدخرات -
 رمسية غري مجاعية خمططات  -

 مجعيات/ 
 

 /األصدتقاء اجملتمع/املعيل -
 الطوارئ تقروض -
 امللكية/  األصول بيع -

 املاغر التأمني -
 احلماية خمططات -
 ذلك يف مبا االجتماعية -

 الوتقائي الطب
 

 

 العامة الاحية الرعاية -
 التمويل مؤسسات تقروض -

 التعاونيات/ املاغر
 / املساعداتو  أموال الدعم -

 احلكومية غري واملنظمات احلكومات
 التنمية ووكاالت

 
 

 

 ذوي الدخل األفرايحلول اخلطر التقليدي لدى إىل  الوصول إمكانيةخالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن  من
 إذا، غري أنه، ة مثل االيخار من شأنه أن حيد من التأثرياتة القبليالوتقائي اإلجراءات. الضعيف يتميز باحملدويية

مساعدات إىل  األفرايغالبا ما يلجأ ، يف هذه احلاالت. من الناير جدا أن يساهم يف تعويض اخلسائر، و جد حقا
كذلك بالنسبة ملخططات . لقروض استعجالية االكتتابأو  يقومون ببيع أصوهلم، احمليطأو  من طرف العائلة

بكل بساطة الشرحية األضعف و  اليت تتميز باحملدويية بالنسبة هلاته الشرحية من اجملتمع حيثو  احلماية االجتماعية
 . يف اجملتمع هي اليت األتقل محاية نظرا حملدويية وسائل احلماية املتوفرة

 

 

 

 غير
سم

ر
 يةـــــ

 
سم

ر
يةـــــ

 

 البعديةو  : استراتيجيات ادارة الخطر القبلية(2-1) رقم جدولال

Source:Amit Karla, Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, 

Brochure Swiss Re N° 6, 2010,p 3 
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 :ىلوي الدخل الضعيف حيث مييل الناس إاملخاطر لذ يارةهناك العديد من الطرق إل

 يقلل الفرص املتاحة؛و  تقليل املخاطر، األمر الذي حيد من خياراهتمو  جننب -
بالتايل تقدرة حمدوية على و  األسر، غري أهنا تتميز بضعف الدخلو  تقاسم املخاطر بني فئات اجملتمع -

 املساعدة؛
 يةاإلنتاجبيع األصول و  استخدام املدخرات، احلد من االستهالك ،  باخلطر عن طريق االتقرتاضالحتفاا -

 . بالتايل التوجه حنو مستوى منخفض من الدخلو  يةاإلنتاجغري و 

 

 تحديد المخاطر

 تقييم أثر المخاطر

  (الشدةو  التردد)

ستراتيجيات إدارة إ
 المخاطر

  تجنب المخاطر

 )التحفظ(

 تحمل الخطر 

، الحد من االئتمان)
 (االستهالك

 الحد من الخطر 

 االستعداد()

 تحويل الخطر

 التأمين()

 تقاسم الخطر

 ات التعاونية()المجموع

 الحكومة

 الحماية االجتماعية()

 ستراتيجيات إدارة المخاطر : إ(6-1)  شكل رقمال

Source: Michael J. McCord , Microinsurance Product Développement for Microfinance Providers,   

IFAD , 2012 , p24. 
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 ( للتأمين المصغر سلسة التوريد )االمداد: المطلب الثاني

ابتكار طرق إىل  غالبا ما تسعىو  اغرامل التأمنياملؤسسات يف جمال و  تعمل جمموعة متنوعة من الشركات
 تشمل األمناط منوذجية:و ، حديثة لتقدمي اخلدمات للعمالء

 تقنوات توزيع أخرى؛و  مؤسسات التمويل املاغرو  التجارية التأمنيالشر كات بني شركات  -
 اخلاضعة للرتقابة اليت ختدم العمالء ذوي الدخل الضعيف مباشرة؛ التأمنيشركات  -
 خدمات الرعاية الاحية؛و  التأمنيية الذين يوفرون حزم تضم كل من مقدمي الرعاية الاح -
 منظمات اجملتمع احمللي اليت جت  مع املخاطر أو/و أموال األعضاء؛ -
 لعمالئها؛ التأمنيمؤسسات التمويل املاغر اليت توفر  -
 . اليت تدعمها احلكومة التأمنيخطط  -

 :األيوار احملتملة يف سلسلة التوريدو  يسيةيف الشكل املوايل حملة عامة عن اجلهات الفاعلة الرئ

 

 التأمينحامل وثيقة  قنوات التوزيع المؤمنون  التأمين إعادةشركات  

يون
وذج

لنم
ن ا

ركو
مشا

ال
 

 املتعدية اجلنسية •
 اجلهوية •
 الوطنية •

 التأمنيشركات  •
التجارية املتعدية 

 احملليةو  اجلنسية
 تعاونيات تأمينية •
غري املنظمات  •

 احلكومية
 ت تعاونيةتنظيما •
 جمموعات غري رمسية •

 املؤسسات املالية •
 البنوكو 

املنظمات غري  •
 احلكومية

 تنظيمات تعاونية •
 احلكومة •
 الوسطاء •
 أرباب العمل •

 األفراي •
 األسر •
 جمموعات  •

 

 

 اآلخر والبعض المعلومات، تكنولوجيا ومقدمو الخبراء، والجمعيات، االكتواريون،: الدعم هياكل
 يات حماية المستهلكخلق جمع: اإلشرافو  التنظيم

 الجهات المانحة: تقوية واقع الضعفو  المبادرات
 المصغر  التأمينالسياسات الداعمة لتنمية : الحكومات

 الفاعلون الرئيسيون في سلسلة القيمة للتأمين المصغر : (3-1) رقم جدولال

Source: Llyod’s 360 risk insight, Insurance in developing countries: exploring opportunities in 

microinsurance, Microinsurance Centre, 2009, p 12. 
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  التأمين إعادة شركات :أوال

املاغر أن حتقق التوازن بني  التأمنيعلى مؤسسات ، التأمنيعلى غرار الشركات اليت تنشط يف جمال 
 األتقساطذا فاق مبلغ التعويضات مبلغ فإ، هذا يعتمد على احتمال حدوث اخلطرو  عويضاتالتو  احملالة األتقساط

شريك خارجي بإمكانه تعويض النقص أو  سيشكل ذلك خطرا على بقاء ا املؤسسة، يف حني أن توفر احتياطات
 . مما سيمكنها من االستمرارية

ذلك و  قق خسائر يف السنوات األوىل هلااملاغر حت التأمنيو الواضح من خالل التجارب أن معظم شركات 
 . املنخفضة جدا هبدف جذب أكرب عدي من العمالء األسعاراحلفا  على وترية إىل  راجع

املاغر ميكن هلا أن تتقاسم املخاطر مع شركات تأمني ماغر  التأمنيومثل أي شركة تأمني فمؤسسات 
تأمني بتعويض شركة تأمني يف حال ال إعايةركة تعهد ش لذلك من خالو . تأمني خماطرها إعايةأخرى عن طريق 
 . التأمني إعايةمشاكل املالءة مقابل يفع أتقساط أو  حتقق خماطر كارثية

فاعل أساسي يف سلسلة القيمة للتأمني املاغر  التأمني إعايةاليت جتعل من  اإلجيابياتهناك العديد من   
 :1 التأمني إعايةحيث أنه ميكن تلخيص ذلك يف أن 

 املاغر؛ التأمنيز السالمة املالية للمؤسسات يعز  -
 املاغر؛ التأمنييضفي ماداتقية أكرب ملؤسسات  -
 ؛بناء خطط مستقبلية أجلمن  مهارهتا اإلكتواريةو  يارهتاغر التطوير يف إاملا التأمنييفرض على مؤسسة  -
 . الاناييق احملليةو  (...إخلاجلهات املاحنة الدوليةو  الدولةالرابط بني الاناييق املركزية ) ميكن له أن يوفر -

املاغر إما عن طريق يعم  التأمنياليت تدعم مبايرة  التأمني إعايةهناك الكثري من الشركات الرائدة يف 
 التأمنيتأمني خمططات  إعايةإما عن طريق و ، مبؤشر على سبيل احلار التأمنيتنمية منتج ما، خاصة منتجات 

غري أن املالحظ يف . (املاغر التأمنييف عدة شراكات لبعث  خلتاليت ي، Munich Re ميونيخ ري)املاغر 
ية منخفضة مقارنة التأمينذلك لكون التغطيات و  ،ال يزال حمدويا التأمني إعايةأن يور شركات  التأمني إعايةسوق 

 . حبجم اخلسائر

 
                                                           
1
 Toon Bullens, Micro insurance institutions and reinsurance, ASKMI,2006, consulté sur le site: 

http://www.askmi.in/docs/Training%20material/01%20Microinsurance.pdf, le 01/08/2013 

http://www.askmi.in/docs/Training%20material/01%20Microinsurance.pdf
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  نونالمؤم   :ثانيا

يفع التعويضات يف حالة حتقق و  خاطر، حتمل املاالكتتابإن املهمة األساسية للمؤِمن هو تسيري عملية 
 . كيفية إيارهتاو  كنتيجة لتحمله اخلطر ميلك القول الفال يف حتديد أسعار املنتجاتو . اخلطر

املاغر  التأمنيغري أنه غالبا ما تكون خمططات ، غري نظاميةو  أن تكون نظامية التأمنيو ميكن لشركات 
يف بعض و . املنظمات التعاونية الاغرية للجنازة يف افريقيا: املثال غري رمسية أيضا على سبيلالغري نظامية صغرية و 

 . أي اعتماي خطط للتأمني املاغر بطرق غري نظامية، األحيان تقوم املنظمات غري احلكومية بنفس الشيء

ختضع  ةاألخري  التعاونية يكمن يف أن هذهو  التجارية التأمنيو ميكن القول أن الفرق األساسي بني شركات 
فهي شركات مسجلة . حتقيق الربحإىل  وانني تنص على توزيع الفائض على أعضائها ألهنا شركات ال هتدفلق

 . التأمنيسري من طرف طاتقم من اخلرباء يف تقانونيا غري رحبية ت  

 تقنيني يف اجملال  و  سري من طرف فنينيت  و  التأمنيالتجارية اليت ختضع لقانون  التأمنيعلى عكس شركات 
 . اجلنسيات متعديةأو  حملية تكون أن ميكنو  حقيق أرباحتسعي لتو 

 التوزيع  قنوات :ثالثا

 باع عن طريق وسطاء بإمكاهنم شرحت   وإمنا، راييا بشكل عامإ التأمنيإنه من الناير التوجه لشراء منتجات 
رفة القيمة احلقيقية معإىل  ال ميكن التوصلو  غري ملموسة التأمنييف الواتقع منتجات . تفايل املنتج يف حد ذاتهو 

 . 1للمنتج إال من خالل استشارة أهل اجملال

فاحلل املثايل هلذه املشكلة هو ، يف أسفل اهلرم هو التوزيع األفرايفمن أكرب التحديات اليت تواجه خدمة 
نية االستثمار يف البو  ذوي الدخل الضعيف من خالل االستفاية األفرايالتعاون مع منظمات تقد خربت التعامل مع 

 . 2التحتية القائمة لالتاال باألسر الفقرية 

                                                           
1
 Craig Churchill, Op.cit, p20. 

2
 Issue Digest, Microinsurance, KPMG International, N°12-006, 2013, p5. 
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 األفرايالعالتقة املبنية على الثقة مع و  املاغر يعتمد على عدة عوامل مثل التعاون التأمنيو توزيع منتجات 
التعاونيات هلا و  نرى أن املؤسسات املاليةو ، ضبط التكاليف املرتبطة بعملية التوزيع إطارذوي الدخل الضعيف يف 

 . 1كذا تغللها يف األسواق املستهدفةو  ألسد يف عملية التوزيع من خالل الشبكات الواسعة اليت تتميز هباحاة ا

املاغر كانت كبرية من خالل يمج هذه  التأمنيو تقد بينت التجارب أن نسبة القبول الطوعي ملنتجات 
فعلى عكس ، دمات البنكيةاخلأو  شراء ممتلكات بقروضأو  ،املنتجات مع منتجات مالية أخرى كاالئتمان

تقبول املنتج من طرف و  موافقةإىل  التوصلو  جيب االستعانة بوسطاء لتمكني عملية البيع ، لزاميةاملنتجات اإل
اجلماعات  ،ن تقنوات التوزيع جند أيضا النقابات العماليةا ذكر يف اجلدول أعاله من أمثلة عمإىل  إضافةو . الزبون
 . خلإ...احملالت التجارية، الدينية

على العديد من النماذج اليت تستخدم يف املاغر حاليا  التأمني إطاريف  يارةاإلو  التطوير، يعتمد التوزيع
يف حني يبدو لنا أنه من املكن مفاضلة منوذج على اآلخر، إال أننا يف النهاية ، الشبه الرمسيأو  السياق الرمسي

 . ال لتطبيق حسب اختالف احلاالتكٌل له جمو  عيوبو  أن كل منوذج له مزاياإىل  سنتوصل

التعاضدي أو  النموذج التعاوين، كيلو  منوذج شريك/: هيو  النماذج األكثر شيوعاإىل  و فيم يلي سنتطرق
 . ن املباشرومنوذج املؤمِ 

  : نموذج شريك/وكيل -1
 تميزةيقوم منوذج شريك/وكيل أساسا على اتفاق بني منظمتني مستقلتني تعمالن يف جمال من اخلربات امل

املاغر فهو يعين، من جهة، شبكة التوزيع  التأمنيأما فيم خيص . التعاون أجلشراكة من  إطاراملختلفة يف و 
من جهة أخرى شركة و  ،( اليت تضمن توزيع املنتجاتر، تعاونيات حملية، جتار التجزئة)مؤسسات التمويل املاغ

 . 2عقدة اليت ترتبط بذلكالعمليات املو  املخاطر إيارةالتجارية اليت تتحمل  التأمني

تقد تبنته مؤسسات التمويل املاغر اليت و ، املاغر التأمنييعترب هذا النوع من النماذج األكثر شهرة يف جمال 
ن على أكمل التقنية حىت تقوم بدور املؤمِ  اإلمكانياتغري أهنا ال سملك ، التأمنيتعترب حقيقة مكسب للشركات 

 . سية للتأمني املاغريف حني أهنا الواجهة األسا، وجه

                                                           
 
2
 Groupe d’experts, Étude sur la Microassurance dans la zone CIMA – État des lieux et recommandations, 

Développement international Desjardins,2011,Annexe 1, p1. 
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العميل ـ ففي اهليكل التنظيمي األمثل ال و  التأمنيتلعب مؤسسات التمويل املاغر يور الرابط بني شركة 
جيب عليها نقل شكايات  وإمنا التعويضات، ياريالتسيري اإل، األتقساطتكتفي مؤسسات التمويل املاغر بتحايل 

يف اجلهة و  جراءاهتا حسب متطلبات العمالء،إو  تكييف منتجاهتال التأمنيالعمالء من خالل الضغط على شركات 
  . أن تسعى خللق وسائل ملتابعة الفعالية على مستوى املوزعني التأمنيعلى شركات ، املقابلة

 

 
Source: Lamis Aljounaidi, Rapport sur Les articulations Microfinance/Micro -assurance,                    

      ESF Paris, 2007, p 10 

 

املاغر  التأمنياألسهل بالنسبة للمؤسسات التمويل املاغر لعرض منتجات و  يعترب هذا النموذج األبسط
نني املستعدين لالستثمار يف هذا السوق للعمالء، غري أن التطبيق على أرض الواتقع يادم بالغياب املطلق للمؤمِ 

 . يةالتأمينات التمويل املاغر عن عرض بعض املنتجات حجام مؤسسإالضعيف املريويية، ناهيك عن 

 

 نموذج وكيل/شريك: (7-1)شكل رقم 
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 : النموذج التعاضدي/التعاوني -2
املاغر يف  التأمنيفمؤسسات ، التجاري للتأمني املاغرو  يعرب هذا النموذج على البعدين االجتماعي

 . غالب األحول هي نفسها مؤسسات تعاونية مرتبطة بشبكة من التعاضديات

 األرباح التأمنييتشارك محلة وثائق و  إيارهتا ألعضائها،و  شركة تعوي ملكيتها أو فالتعاونية هي مؤسسة
التعاضدية  كون أن األوىل تعوي ملكيتها وجوبا و  يكمن الفرق األساسي بني التعاونيةو  .املخاطر اليت تواجه الشركةو 

بالضرورة أن ميتلكها  ية( وليسانيرجة ثللتعاضديات أخرى )أو  ا لعمالئهابينما الثانية تعوي ملكيتها إم، لعمالئها
 . 1عمالؤها

 شبكة للتوزيع مثل التعاضديات االيخارية: منيز عنارين أساسني للشكل األول للنموذج التعاوين
 . 2يةالتأمينيكفل املنتجات و  حامل اخلطر الذي خيلقو  االئتمانية،و 

فاملؤِمن تعوي ، مات املستقلةالقائم على أساس عالتقة تعاتقدية بني املنظ، شريك-على عكس منوذج وكيل
ذوي  األفرايتكلفة اخلدمات املقدمة لشرحية و  مما يؤثر على نوعية. إيارته للشبكة يف النموذج التعاضديو  ملكيته

توفري أتقساط منخفضة و  ية تقايرة على ختفيض التكاليفالتأمينوغالبا ما تكون التعاضديات ، الدخل الضعيف
لكن هذا ال ينفي الضعف املوجوي على مستوى هيكل احلوكمة الذي . واجههاالسعر مقارنة باملنافسة اليت ت

 . جراءات غري فعالةإتبين و  بإمكانه أن خيلف عزلة املسريني 

  نموذج المؤمن المباشر  -3
أمر ، ثبات أن االستعانة بشبكات توزيع تقائمة مسبقاالنماذج السابقة كانت تقايرة على إعلى الرغم من أن 

إال أننا نرى أن البعض استطاع أن بثبت أنه ، املاغر بالنسبة للمؤِمن التأمنيرحبية منتجات مهم على مستوى 
. نتائج ملموسةإىل  توصلالو  شبكات التوزيع القائمة مسبقاإىل  بإمكانه اخرتاق هذه األسواق من يون اللجوء

 هذا النموذج غري أنه ال ميثل التجارية تتبىن التأمنيمن شركات  %50فريقيا على سبيل املثال ما يقارب ففي إ
 . 3الرمسية التأمنياملاغر املادرة من طرف شركات  التأمنيمن جمموع وثائق  %13سوى 

                                                           
1
 Craig Churchill ,Op.cit, p390. 

2
 Mutuals, Cooperatives And Community Based Insurers. Microinsurance In Focus , N°11,March 2008, p1. 

3
 Groupe d’experts, Op.cit, p4. 
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الذين بدورهم يقومون باالتاال املباشر بالعمالء القاطنني يف املناطق ، و يعتمد هذا النموذج على وكالء
 . عالوات كما يف األسواق املتطورةأو  املقابل يتلقون أجورايف و  األتقساطحتايل و  يةالتأمينالريفية لعرض املنتجات 

تكوين شبكات متخااة من إىل  فالبعض منهم يستعمل وكالء تقليديني يف حني أن البعض اآلخر يسعى
 . املاغر التأمنيالوكالء املدربني املأجورين خاياا هبدف بيع منتجات 

بالتحكم  التأمنيشريك أنه يسمح للشركات -نموذج وكيلاليت ميزت هذا النموذج مقارنة بال اإلجيابياتمن 
بناء الثقة و  وسائل للتوزيعو  املوزعني، غري أن هذا امليزة مكلفة نظرا لكون املؤِمن ملزم بتطوير أيواتو  يف العمليات

 . 1طارهذا ما يفسر العدي احملدوي من التجارب يف هذا اإلو ، على مستوى سوق جديد

 مينالتأوثيقة  حامل :رابعا

على احلياة أين  التأمنياملطالبة بالتعويضات مع عدا يف حالة و  األتقساطبدفع  التأمنييقوم حامل وثيقة 
 . جمموعةأو  ميكن حلامل الوثيقة أن يكون فرياو ، يكون املطالب بالتعويض هو املستفيد

بيع وثائق ذات تقيمة  انيةمكذلك إلو  مجاعيا أكثر منه فرييا التأمنياملاغر أن محلة وثائق  التأمنيفنجد يف 
اليت تقتين ، ميكن ذكر النقابات كمثالو ، صغرية جلميع أعضاء اجملموعة بسعر أتقل مما هو عليه البيع الفريي

 . بشكل مجاعي كبري لااحل أعضائها التأمنيمنتجات 

 المصغر  التأمينفي مجال  الثالث: الفاعلونالمطلب 

ذوي الدخل الضعيف مرهون بتكاتف كل اجلهوي على  األفراياملاغر لفائدة  التأمنيتطوير و  إن تنمية
أكرب املوضوع  وإمنا، توزيع املنتجات من طرف املؤسسات املالية فقطو  تاميم، ال يكفي تقدمي، مستويات عدة
كما ،  اجلزئيأو  املتوسط، خرى سوآءا على املستوى الكلييستدعي تدخل خمتلف املؤسسات األو  من ذلك بكثري
 . مبا يناسب كل مستوىو  فكل مؤسسة جيب أن تتدخل مبا يوافق تسهيل التنمية. ل املوايليوضحه الشك

 

 

                                                           
1
 Groupe d’experts, Op.cit, p4. 
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 الجزئي المستوى :أوال

حيث أنه ميكن أن يتمثل املؤِمن يف صيغة مؤسسة ، املاغر التأمنياملؤِمنني يف مركز نظام و  جند محلة الوثائق
كما ميكن أيضا أن ،  املطالبات إيارةو  توزيع املنتجاتو  تسويق، ن حتمل اخلطرواحدة تقوم جبميع العمليات م

 غريف حني أن التوزيع تضمنه مؤسسة سمويل ما، فيقوم املؤمن بتحمل اخلطر، يتكفل هبذه املهام هيئات خمتلفة
 . املطالبات إيارةبينما يقوم طرف ثالث متخاص ب

 :  أسفلهث فئات كما يبينه اجلدول ثالإىل  التأمنيخدمات  مقدمكما ميكن تقسيم 

 

 ي ــالمستوى الكل

 ة ــسبالبنية المنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شراف واإل التنظيم، التشريعات، السياسات

 طـالمستوى المتوس

 ة ــدعم البنية التحتي

 

 

 

 

 

اث السوق، الشبكات والجمعيات منظمات أبح، االكتواريون، المؤمنون، معيدو التأمين

 مقدمو تكنولوجيا المعلومات ، خبراء التسوية، مدققو الحسابات،

 

 ي ـالمستوى الجزئ
 ةـالتجزئ 
 

 

غير و التعاونية، شركات التأمين التجارية
 وسطاءو رسمية  وكالء سماسرة

 

 

 

 حملة الوثائق

 بيئة التأمين المصغرو  الهيكل التنظيمي :(8-1) رقمشكل 

Source: Llyod’s 360 risk insight, Insurance in developing countries: exploring opportunities in 

microinsurance, Microinsurance Centre, 2009, p14. 
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 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األوىل
مرخص هلا و  منظمات تنشط
شركات ) التأمنيمبوجب تقانون 

 (التأمني

و مرخص هلا منظمات تنشط و/أ
الكيانات مبوجب أي تقانون آخر )

الرمسية مبوجب تقوانني أخرى غري 
 (التأمنيتقانون 

  املخططات غري الرمسية
تنشط بدون أي و  غري مسحجة)

 وضع تقانوين ( 

التجارية  التأمنيشركات  -
 )شركات املسامهة(

 تعاضديةأو  تعاونية -
 

 مجعيات اجلنازةأو  شركات -
 التعاونياتو  التعاضديات -
 خمططات الاحة -
املمنوح من طرف  التأمني -

 الربيد
 هيئات غري حكومية -

 

 اجلمعيات اخلريية -
اجلمعيات االجتماعية غري  -

 رمسية

   

 

 ثانيا: المستوى المتوسط 

حيث ، حيتوى هذا املستوى على البنية املالية التحتية الضرورية لتسهيل سري األنشطة على املستوى اجلزئي
. بالتجزئة حيتاجون بدورهم للعديد من خدمات املوفرة من طرف املؤسسات الداعمة التأمنيأن مقدمي خدمات 

أمهها اخلدمات  املاغر، إال أن التأمنيدعم يف جمال سات املتخااة يف الالنوع من املؤسبالرغم من نقص هذا 
 . شبكات اجلمعياتو  منظمات أحباث السوق، )تطرتقنا هلم سابقا( التأمني اليت يوفرها معيدو

املراتقبة و  الرصد، احلوارو  كسب التأييد: اجلمعيات تتشارك يف القيام باملهام التاليةو  نرى أن الشبكات
كذا و  املشرتكة االستثماراتسمويل ، تطوير املنتجاتو  األحباث، تنفيذهاو  نمية مدونات لقواعد السلوكالذاتية، ت

 . بناء القدراتو  تقدمي الدعم التقين

 نظرة عامة على مقدمي خدمات التأمين على أساس وضعهم القانوني :(4-1) جدول رقم

Source: CGAP Working Group on Microinsurance, Issues in regulation and supervision of 

Microinsurance, IAIS-CGAP ,June,2007, p24. 
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املاغر من  التأمنيفري و جند أيضا اجلمعيات الغري تأمينية كالتعاونيات الفالحية اليت من يورها أن تسهل ت
مراكز البحث اليت من شـأهنا أن تلعب يورا يف و  ا يضم هذا املستوى اجلامعاتكم. خالل لعب يور تقناة للتوزيع
 . املاغر التأمنيهليئات  االكتتاباملعلومات املتعلقة بو  توفري حتليال حامسا لألسواق

البيانات اليت تسمح و  املاغر حيتاج أيضا كما هائال من املعلومات التأمنيف، التقليدي التأمنيعلى غرار و  
غري أنه جيب على . فيم تتاف تقضية جوية البيانات باملعقدة، القرارات التجارية اختاذ أجلكتواريا من تها إمبعاجل

يف بناء  ذات الالة اليت من شأهنا أن تساعدو  حاائية ذات املاداتقيةاهلام فهم اخلاائص اإلو  القطاع اخلاص
اليت تلعب  ،ستوى هو املعلومة الدتقيقة عن السوقبالتايل فالعنار األساسي الذي يوفره هذا املو . كتواريةمناذج إ

 . الكليو  جناعة املستويني اجلزئيو  فعاليةإىل  توضيح معامل السياسة اليت تؤييو ، يورا هاما يف تطوير املنتجات

 ثالثا: المستوى الكلي   

ؤمنني يف مرحلة يقوم العمل يف هذا املستوى أساسا على يور الدولة يف تثبيت القوانني اليت تنظم سري امل
 . السهر على تطبيقهاو   مرحلة ثانية للتأكد من عدم خمالفة القواننييف اإلشرافو  أولية مث الرتقابة

و من جهة أخرى ميكن للحكومات أن تلعب يورا أساسيا يف تعزيز محاية املستهلكني من خالل ضبط 
 . تقوانني تسعى للحفا  على حق كل األطراف

لذلك خاانا له املطلب التايل لنبني و ، تلخيص هذا املستوى يف بضع أسطر يف احلقيقة األمر ال ميكن
 . يف اجملال اإلشرافو  أمهية الرتقابة

 المصغر  التأمينفي  اإلشرافو  التنظيم الرابع:المطلب 

 التأمنياملاغر هو حتقيق التوازن بني تعزيز فرص احلاول على  التأمني جتاهإن اهلدف من سياسة احلكومة ا
النمو و  التجربة، التطورإىل  املاغر اجلدي حيتاجون التأمنيفمن ناحية جند أن مقدمي خدمات . املستهلك محايةو 

املنهجي فضال عن محاية و  من ناحية أخرى هناك أولويات االستقرار املؤسسيو . حىت يتمكنوا من مواجهة السوق
 . 1على املدى الطويل التأمنيكل هذا متعلق بتعزيز الثقة بو . املستهلك

                                                           
1
 Llyod’s 360 risk insight, Insurance in developing countries: exploring opportunities in microinsurance, 

Microinsurance Centre , 2009, p18. 
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، مما خيلف يف هذا السياق سببني التأمنيال ميكن القضاء هنائيا على تدفق املعلومات غري املتماثلة يف تقطاع 
إىل  كـ "مطالبة" حيث أن املؤ م ن يقوم بالدفع مسبقا مما خيلق احلاجة  التأمنيأوال، طبيعة . التأمنيأساسني حلماية 

أن هذا يف حد ذاته سبب غري كايف نظرا ألنه ينطبق على أي عقد ىل إ شارةجتدر اإلو . فعالية املؤِمنو  ضمان أياء
كمطالبات املسؤولية الشخاية اليت ختلق مشاكل خاصة   التأمنيمع ذلك فإن الذيل الطويل لبعض عقوي و . مؤتقت

ف له موتقف تفاوضي خيتل التأمنيثانيا، جند أن كل طرف من أطراف عقد . التأمنيتوفر لنا تربيرا لوجوب تنظيم 
 ( ميكن هلم الولوجالتأمنيشركات إال أن املؤ ِمنني )، كل له مستوى معني من املعرفة عن اخلطر احملتملو  عن اآلخر

جيعل من عقوي تأمني معقدة و  العميل( مما خيلق تباين يف املعلوماتكتوارية على عكس املؤم ن )ات اإل البيانإىل 
"محاية إىل  هذا ما يربر احلاجةو ، التأمنيلألفراي من تقبل شركات  االستغالل الغري عايلإىل  مما تقد يؤيي، نوعا ما

 . 1املستهلك" من خالل التنظيم

تنظيم و  تنظيم املالءة املالية: تقسمني رئيسنيإىل   التأمنيو بالتايل ميكن تقسيم املسؤوليات التنظيمية يف 
اليت ليس  التأمنيضد خماطر شركات  التأمنياملالءة املالية هي محاية محلة وثائق ، فمن الناحية النظرية. السوق

املمارسات التجارية ، العايلة للتأمني األسعاريف حني أن تنظيم السوق هو ضمان . بإمكاهنا الوفاء بالتزاماهتا
إال أن تنظيم املالءة متعلق حبقوق محلة وثائق ، على الرغم من أن كال اهلدفني مرتابطنيو . املنتجاتو  السليمة
  . 2اليني يف حني أن تنظيم السوق أكثر توجها حنو الزبائن احملتملني احل التأمني

اجملموعات املختلفة و  فعال على اهليئاتو  ( يؤثر بشكل مباشراملاغر )أو عدم وجويه التأمنين التنظيم يف إ
 (ماغر مؤسسات سمويل، التجارية الاغرية التأمنيشركات ، شركات تأمنياملمارسني ): أوالفنجد ، بطرق متنوعة

إما يعانون يف ظل و  (التأمنيالذين يعملون على اغتنام الثغرات القانونية يف كثري من األحيان )خارج تقانون و 
ذوي  األفراييف اهلند أن تستهدف شرحية  التأمنيال ميكن لشركات : على سبيل املثال. التشريع القانوين احلايل

املستهلكني الذين يعانون عدم ثانيا: . لقانونية الالزمةذلك الرتفاع االحتياطات او  الدخل الضعيف على حدى
ا من اخلدمة لعدم وجوي شركات تأمني على استعداي خلدمة إطالتقإتقاائهم أو  توفر احلماية أثناء شراء املنتجات،

نني املشرفني الذين يعانون الضغط املتزايد إزاء التارف أمام املمارسات خارج تقواثالثا: . هذا النوع من الشرحية
أن يلعبوا يور  التأمنيميكن للمشرفني يف جمال و . املاغر من جهة أخرى التأمنيتسهيل تقدمي و  من جهة التأمني

                                                           
1
 Ayandev Saha, Driving Efficiency & Growth in Microinsurance through regulatory intervention – A 

Perspective, 2012 Research Conference  Miroinsurance, April 11 – 13, 2012 , University of Twenty, 

Netherlands, p6.  
2
 Ibidem. 
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بالتايل حتفيز التنمية من يون املساومة على و  امليسر من خالل جعل البيئة التنظيمية أكثر مالءمة للتأمني املاغر
 . 1جوانب احليطة 

محاية املستهلك من ، التأمنياحتياجات شركات و  لى حتديد متطلباتإذن اللوائح التنظيمية تعمل ع
 :2بـ  التأمنيبشكل أكثر حتديدا تقوم أنظمة و  للحفا  على املالءة املالية التأمنيعلى شركات  اإلشرافخالل 

 املمارسات التجارية الغري عايلة؛و  محاية العمالء من تضليل الباعة -
 ؛التأمني محاية السالمة املالية لشركات -
 حتديد املالمح العامة للتأمني؛ -
 املسؤوليات؛و  حتديد الواجبات -
 يف السوق؛ نيالفاعلخروج و  حتديد الشروط الالزمة لدخول -
   . ضمان فرص متكافئة يف السوق -

ن املالحظ يف جمال التنظيم أن املشرفني تقد التمسوا يورا آخر غري الدور الكالسيكي املتمثل يف محاية إ
من خالل حتسني فعالية ، التأمنيتطوير سوق و  يور تنميةإىل  على االستقرار املايل للمؤسسات حلفا او  املؤم ن

كانيزمات التوزيع اليت من شأهنا أن تفتح اجملال مو  تنظيمي مالئم خللق منتجات إطارالسوق عن طريق تشكيل 
 :3يام هباته املهام جيب عليهم حىت يتسىن للمشرفني القو . التأمنيسوق إىل  لألفراي العاجزين عن الوصول

 ؛حتديد صالحية املخططات الغري رمسيةو  املاغر التأمنيالتهديدات املتعلقة بو ، الفرص، فهم نقاط القوة -1
املسامهة يف املناتقشات الدولية و  املاغر يف أنظمة يول أخرى التأمنييف جمال  اإلشرافو  يراسة أمثلة التنظيم -2

 للتأمني املاغر؛ ةياإلشرافو  حول األطر التنظيمية
ه القانوين التنظيمي بني محلة الوثائق، إطار املاغر يف  التأمنيحوار وطين حول إىل  الدعوةو  التشجيع -3

 ؛املستهلكني ذوي الدخل الضعيفو  الوسطاء، املتعاملني
الذي  الرمسي التأمنيالتنسيق مع اجلهات الرتقابية املختلفة يف واليتها القضائية املسؤولة عن تنظيم خمططات  -4

راجحة التنظيمية على سبيل تبايل املعلومات بانتظام ملنع املأن يكون خارج سيطرهتم حىت اآلن )ميكن 
 (؛املثال

                                                           
1
 Ayandev Saha, Op.Cit , p 7. 

2
 Ibidem 

3
CGAP Working Group on Microinsurance, Issues in regulation and supervision of Microinsurance, IAIS-

CGAP, June,2007, p 21. 
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 تكييف املمارسات الرتقابية؛و  تطبيق األنظمة املالئمة للتأمني املاغر، -5
اطر اليت ، لعب يور أكرب يف فهم املخICP11)) كجزء من متطلبات اهليئة التنظيمية لتحليل األسواقو  -6

لى احلواجز اليت حتول يون الوصول عو  الطلب احملتمل على اخلدمات،، ذوي الدخل الضعيف األفرايتواجه 
 اخلدمات الرمسية؛

 املاغر؛ التأمنيتسهيل تدريب املشرفني خاصة يف بعض اجلوانب احلساسة يف  -7
 املاغر؛ منيالتأفااح لرصد خطط متطلبات اإلو  عداي التقاريرإو  وضع مؤشرات أياء مناسبة -8
 . لوجياو املاغر بالتكن التأمنيتشجيع يمج عمليات  -9

 مستقر أمر بالغ األمهية لضمان النمو املستدام لالتقتااي على املدى الطويلو  ن تأسيس نظام تأمني تقويإ
ال يتم ذلك إال من خالل كسب ثقة اجلمهور يف املؤسسات اليت من شأهنا تقدمي و ، كذا التوزيع الفعال للمواريو 

يف هذا الادي، يقوم املشرف بتعزيز هذا االستقرار و . دمات موثوتقة ذات جوية عالية يف ظل محاية املستهلكخ
 . األفرايمحاية و  على املدى الطويل من خالل رصد السالمة املالية للمؤسسات

 نياملاغر من طرف املشرف التأمنيو حىت نعزز ما تقلنا سابقا سنذكر بعض األساليب املبتكرة لتعزيز 
 :1املخططات يف بعض النظم القانونيةو  املسؤولني عن وضع السياساتو 

املاغر الئحة النظم  التأمنيتعزيز تنمية إىل  جهويها الرامية إطارالتنمية يف و  التأمنيفالت هيئة تنظيم : الهند -
 التأمنيارنة باملاغر مق التأمنيمن ميزاهتا أهنا أتقل صرامة فيم خيص مؤهالت وكالء ، التأمنياخلاصة هبذا 

كذلك من املفاتيح املستعملة تقدمي منح ،  التقليدي شريطة بيع منتج واضح ٌعرض من طرف شركة تأمني مسبقا
يف حني جند أهنا تسمح ببيع منتجات مركبة )حياة / غري حياة( يف ، املاغر التأمنيعالية مقابل بيع منتجات 

 . ني يف ظهر الوثيقةالتأميناضح بني شريطة الفال الو  التأمنيالواجهة األمامية لوثيقة 
ومت ايخال ، املاغر التأمنيتعزيز احلوار بني القطاعات حول و  بتشجيع التأمنيتقام املشرتقون على : البرازيل -

 حوافز لقنوات التوزيع البديلة كما تقدمت،  (OMBUDSMANأمني املظامل" )تقانون "و  برامج للتعليم املايل
توسيع توفري و  التجاري التأمنيسفر عن نتائج مقبولة يف صناعة احلياة مما أعفاءات ضريبية للتأمني على إو 

 . املاغر التأمني

                                                           
1
 CGAP Working Group on Microinsurance, Op.Cit., p 22 
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هناك لوائح و ، املاغر الاحي التباييل التأمنيلقد مت تبين تنظيم جديد لالئحة النظام املتعلق ب: ماليو  السنغال -
فريقيا حتاي االتقتاايي النقدي لغرب إلال جديدة تقيد املناتقشة مبنية على أساس عملية تتشارك فيها مثان أنظمة

يفع و  التعاضدية حىت تضمن احلماية لألفرايو  وضع مالمح واضحة خلاائص املؤسسات التعاونيةإىل  هتدف
 . اجلديدةو  املؤسسات اهلشة

إال أنه ال ميكن ، أنظمة أخرىإىل  ضافةميكن أن تعطي اإلو  أخرى حمل نقاشو  إن جتارب هذه األنظمة
منهج خاص و  يتطلب ابتكار منوذجو  يتقيق حلالتهو  حتليل خاصإىل  كل نظام حيتاج  وإمنا تقياسية،و  اريةاعتبارها معي

 . به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املصغراالطار النظري للتأمني   الفصل األول 

38 
 

 المصغر  التأمينمنتجات : المبحث الثالث

جري طرح منتج مب هتقد يبدو للبعض أنو  ،طرح منتج ناجح يعتمد على الفهم اجليد للسوقإىل  ن الوصولإ
على  األسواقف. إال أن التجارب تقد بينت عكس ذلك، جناحه يف سوق أخرى يكفي بالغرضأثبت سابقا 

ذن التحليل اجليد إ. أنظمتهاو  مواريها، احتياجاهتا، مكاهنا اجلغرايف ختتلف أيضا يف متطلباهتاو  اختالف حجمها
 :1ويكون الفهم احلقيقي للسوق كما عن طريق . هلذه العوامل هو الذي حيدي جناح املنتج

 المصغر التأمين: التركيبة الجوهرية لسوق (9-1)شكل رقم 

 
Source: Michael J. McCord , Microinsurance product development for microfinance providers , 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) 2012, 2012 , p 23 

 

ذوي الدخل  األفرايوتقد مت التطرق إليه سابقا من خالل شرح احتياجات ، هو الفهم ملتطلبات السوقو: الطلب
 . كيفية مواجهة املخاطرو  املنخفض

                                                           
1
 Michael J. McCord , Microinsurance product development for microfinance providers , International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) 2012, 2012 , p 23 
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. ية اليت ننتشط فيهالتأمينالشركات و  كيفية عرضهاو  هو معرفة واتقع السوق من خالل املنتجات املطروحةو : العرض
 . املاغر التأمنيوسيتم التعرض ألهم املنتجات اليت يوفرها 

 . ومت التطرق اليه. لعرض منتجاهتا التأمنيهو حتليل اخليارات املتوفرة لشركات و : توزيعال

فمن الاعب جدا التطرق . املاغر التأمنيكيف تؤثر على سري و  القواننيو  كيف تبدو األنظمة: األنظمةو  القوانين
تقد مت التطرق ألمهية هذا و ي أنظمة تتماشى مع السوق احمللو  لواتقع األنظمة عموما ألن كل بلد خيتص بقوانني

 . العامل يف الفال السابق

كذا و  يف تسميتها التأمنياليت اختلفت شركات  يةالتأمينهو تعدي املنتجات  التأمنيمن املالحظ يف سوق 
إىل  فنجد للمنتج الفرعي الواحد عدة تسميات مما ياعب الفهم على القارئ غري أننا ارتأينا ،اخلرباء االتقتااييون

  .الزراعي التأمنيو  على املمتلكات التأمني، على احلياة التأمني الاحي، التأمني رئيسة:حماور  أربعتاب يف  أهنا

، توجه العرضو  املاغر جند أن هناك عدم تالءم بني توجه الطلب التأمنيفإذا تقمنا بالتمعن يف طبيعة سوق 
نظرا  التأمنياملعروضة من طرف شركات  على منتجات تكون أكثر تعقيدا من تلك األفرايفعموما يكون طلب 

 . على اجلنازة الذي يتميز بالبساطة إال أنه من املنتجات املطلوبة كثريا التأمنيباستثناء ، لبساطتها

 اتجاه الطلب عليهاو  حسب درجة التعقيد يةالتأمين المنتجات: ترتيب (10-1) شكل

 

 

 

 

 

 

 

Source: Groupe d’experts financiers , Positionnements Institutionnels: Microassurance, Développement 

international Desjardins (DID) , 2010 , p 19 
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ية مما يؤثر سلبا على التأمينخاوصا على مستوى عرض املنتجات و ، عامة تواجه عدة خماطر التأمنيصناعة 
وفيما . اخلطر األخالتقيو  خطر التباين، االحتيال، تيارسوء االخ: من أهم املخاطر اليت تواجههاف  التأمنيشركات 

 :1يلي شرح خمتار هلذه املاطلحات

  (asymétrie d’information)أو  (anti sélection)سوء االختيار 

تأمني خطر عايل الشدة مقارنة إىل  األفراياألول هو نزعة : سوء االختيار له مفهومني التأمنييف جمال 
ذلك لتغطية و  لى سبيل املثال اكتتاب شخص ما لوثيقة تأمني صحي مع علمه املسبق باملرضع، املؤمنة باألخطار

فهذا النوع من احلاالت . الثاين هو فسخ عقد تأمني خلطر منخفض ألنه يبدو للمؤم ن غري مربح. تكاليف العالج
 . التأمنيميكن أن يؤثر على استقرار نظام 

  (la fraudeاالحتيال )
كذا هناك احتيال عندما يارح و  ،التأمنيشركة إىل  كاذب أيىل به العميلأو   ح غري صحيحهو نتيجة لتاري

جابات خاطئة حال القيام باالستجواب ما عند تقدمي إأو  ،العميل بوتقوع احلدث يف حني أن احلقيقة عكس ذلك
 . تقبل االختيار

 (risqué covariant)خطر التباين  
يكون غري و  ( يف نفس الوتقتعلى العديد من املؤمنني )العمالءي يؤثر احلدث الذو  و هو ذلك اخلطر

 (...األوبئة، الكوارث الطبيعية: متوتقع مثال
     (risque Moralالخطر األخالقي )

على التسبب يف وتقوع  األفرايبتوفري تغطية تأمينية إما تشجع  التأمنيينشأ هذا اخلطر عندما تقوم شركات 
بغرض زياية  األفرايتغري سلوكيات إىل  إما تؤييو  ،على احلياة التأمنيوثائق  اخلطر كحاالت االنتحار حلملة

هبدف احلاول على ، على األبقار التأمنياحتمال وتقوع اخلطر كحاالت عدم تلقيح القطيع حلملة وثائق 
 . تعويضات

رف شركات سرتاتيجيات من طإ اختاذاملاغر ميكن  التأمنيللتوفيق بني مااحل مجيع الفاعلني يف جمال 
 :2نذكر منها التأمني

                                                           
1
 Dominic Liber et autres, Guide technique pour le développement et la prestation de services de 

Microassurance, OIT, 1ere Edition, 2004, p 11-17 
2
 Groupe d’experts financiers, Positionnements Institutionnels: Microassurance, Développement international 

Desjardins (DID) , 2010 , p 19 
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 تأمني القرضو  تأمني اجلنازة: الرتكيز يف البداية على املنتجات البسيطة اليت تتميز باحتمال جناح كبري مثال -1
مث االيماج التدرجيي خلطوط ، احملافظة على االستقرارو  ذلك لتكوين رأس املال املطلوب لتأمني العملياتو 

 . دا غري أهنا األكثر طلباانتاجية جديدة تكون أكثر تعقي
ية األكثر طلبا من طرف التأمينالتغطيات و  وضع املنتجات على شكل حزم فعالة جتمع من ناحية املنتجات -2

على  األفراياألتقل طلبا من تقبل و  األتقل خطرا ية املرحبةالتأمينالتغطيات و  من ناحية أخرى املنتجاتو  األفراي
تأمني  ،جتمع تأمني اجلنازة : (1يف  3) واحديف  ثالثة أمينيةتغطية ت Cic Kenyaأطلق : سبيل املثال

  . تأمني الاحةو  الاحةو  احلوايث
تعدي املخاطر  إطاراملاغر أمر صعب يف  التأمنيالتسويق ملنتجات و  األفرايالتوفيق بني طلب و  ن اجلمعإ

سنتطرق فيم و . حة يف تاميمهااليت غاليا ما تتطلب الدتقة الواضو  ،اليت ميكن تغطيتها عن طريق هذه املنتجات
    : يلي ألهم املنتجات

 المصغر التأمينيوفرها الخدمات التي و  (: نوع المنتجات5-1رقم )جدول 

 األهمية المنتجات الفرعية المنتجات

االستشفاء، الرعاية األولية،  على الصحة التأمين
 األمراض اخلطرية

: ةاالصابات اجلسمانيو  حتمي املؤمن يف حالة املرض
 تغطية عاية ما تكون حمدوية باالستشفاء

على الحياة/  التأمين
 ائتمان

: حتمي خسارة املقرض ألمواله يف حالة وفاة املقرتض محاية احلياة ) مرتبط بالقرض (
 مبلغ حمدي 

على الحياة /  التأمين
 حماية

، حوايث، جنازة، وفاة مؤتقت
 عجز

تعويضات مالية للمستفيدين يف حالة 
 /عجز املؤمن  وفاة/حايث

على الحياة /  التأمين
 ادخار

مزج احلماية بااليخار: تعبئة االيخار للااحل  استثمارات، أرباح، تغطية خمتلطة
 املؤمن/املعالني

تغطية و  تأمني احملاصيل، ماشية الزراعي/مؤشر التأمين
 مبؤشر

حيمي املداخيل / املريوي الزراعي يف حالة الكوارث 
 الطبيعية

عاية مرتبط بالقرض: حيمي املستفيد من خسارة  سكنات / أصول جتارية لى الممتلكاتع التأمين
 األصول 

يوفر تأمني يتناسب مع الشريعة االسالمية لألسر  تكافل شاملو  تكافل عائلي المصغر التكافلي التأمين
 املسلمة  ذات الدخل الضعيف 

Source: Amit Karla, Microassurance – couverture des risques pour 4 milliards de personnes, Brochure 

Swiss Re N° 6, 2010, p 18 
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 الصحي  التأمين: المطلب األول

 الواضحة يف جتنب املعاناة األفرايبارف النظر عن رغبة و ، الاحي من املنتجات األكثر طلبا التأمنييعترب 
فعندما سئل ، عيشي لألفراي ذوي الدخل الضعيفصابات هلا آثار خطرية على األمن املاإلو  املرض فاألمراضو 

كنت جائعا ال ميكنك وع يف املرتبة األوىل ألنه إذا  " امسحوا يل أن يكون اجل:تقروي زاميب عن أهم أسباب الفقر تقال
 .1ال، الاحة هي الرتقم األول ألنه إذا كنت مريضا ال ميكنك العمل " ! العمل

األوبئة املميتة اليت يتحملها األسر و  للتخفيف من خماطر املرضاملاغر الاحي فرصا واعدة  التأمنييوفر 
 . ذات الدخل املنخفض على حنو غري متناسب

توفري تغطية تأمينية صحية لسوق الدخل املنخفض  :املاغر الاحي على نطاق واسع أنه التأمنييعرف و 
 . طرتكلفة وتقوع اخلو  ضد املخاطر الاحية مقابل أتقساط تأمني تتناسب مع احتمال

يف عدة أوجه لذلك فتطبيقه حيتاج  التأمنياملاغر الاحي عن األنواع األخرى من منتجات  التأمنيو خيتلف 
 :2العتبارات عديدة

 التأمنيفبعض خمططات ، تقدمي اخلدمات الاحيةو  الاحي يف جوهره تقائم حول احلماية املالية التأمني -
تغطية املالية لألمراض الكارثية يف حني أن البعض ذلك لتوفري الو  الاحي ترتكز على ما سبق من أحداث

 ؛حتسني النتائج الاحية عن طريق التأكيد على وضع خطط أوسع للرعاية الطبيةإىل  اآلخر يهدف
 املاغر الاحي يف غالب األحوال هو املنتج يف حد ذاته التأمنييعترب توفري الرعاية الطبية يف خمططات  -

كذا و  االحتيالو  التكاليف املتعلقة باخلطر األخالتقي، اي من تعقيد املنتجشراك مقدمي الرعاية الطبية ز إو 
 بالنسبة جلوية اخلدمات الطبية؛

 كيفية تقدمي اخلدمات الاحيةو  التكاليفو  يف حني أنه من ناحية الطلب فالعمالء جد حساسون للمنافع -
تغلل نقص ثقافة و  ز بعدم الثقةأن شرحية الفقراء تتميو  بالتايل فتوليد الطلب ليس باألمر السهل خاصةو 

 ؛التأمني
العام إال أنه من الاعب جدا املقارنة بني و  الاحي يف القطاعني اخلاص التأمنيو هناك العديد من مناذج  -

البيئة اليت تنشط  بكل بساطة مكيفة حسبو  حماولة تطبيق أحسنها يف أنظمة أخرى ألهناأو  هاته النماذج

                                                           
1
 Rebecca Dodd and Lise Munck , Dying for Change, WHO and World Bank, Switzerland,2001,p20 

2
 Taara Chandani and Denis Garand, Lessons Learned and Good Practices in Health Microinsurance, 

Microinsurance Network , Luxembourg, 2013 , p 8-9    
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ت أن تبذل جهويا لتطبقيها على أكمل وجه حىت تضمن االستدامة بالتايل جيب على الشركاو  فيها
 ؛لسريورهتا

 الاحي منتج حتدي نظرا لاعوبة احلاول على البيانات الاحية يف البلدان النامية التأمنيي عد منتج  -
فتوفري هذا املنتج ميكن أن يغري من السلوكيات بتحفيز  ،ذوي الدخل الضعيف األفرايخاصة املتعلقة بو 

استمرارية هو و  فتاميم منتجات ذات تقيمة. التقليص من عدي الوفيات بسبب األمراضو  عاية الطبيةالر 
 املاغر الاحي هو الرتيي املنخفض التأمنيما مييز معظم منتجات و ، أكثر تعقيدا من املنتجات األخرى

على ذلك و . ينيةهو الرعاية الاحية الروتو  غالبا ما تكون غري متوتقعة على عكس املنتج املطلوب جداو 
أن و  املاغر الاحي تناضل حىت تضمن االستمرارية يف تطوير هذا النوع من املنتجات خاصة التأمنيبرامج 

ذن فاحلال األمثل هو التوفيق إ. األسر الفقرية ترى أنه األنسب هلا ألنه يغطي املخاطر ذات الرتيي العايل
 . 1تائج الاحية عامةحتسني النو  بني احلد من هشاشة األسر اجتاه الكوارث

 العالمأفقر بلد في  100في  يالمؤمنون بالمنتجات الفرعية للتأمين الصح األفراد(: 6-1جدول رقم )

 المؤمنون األفراد عدد المنتجات المنتجات الفرعية
 786.342 38 الصحة الشاملة 
منتجات الصحة 

 األخرى
8 1.797.861 

 3.343.752 66 االستشفاء
 31.778.723 79 ة األوليةالرعاية الصحي

 789.634 40 المعاشات التعاقدية
 38.496.312 231 المجموع 

 

Source: Jim Roth, Michael J. McCord, and Dominic Liber, The Landscape of Microinsurance in  the World’s  

100 Poorest Countries, The Microinsurance Centre LLC, April 2007, p 27 

نظام احلماية و  املاغر التأمنياملاغر الاحي خري مثال لتوضيح كيفية التنسيق بني نظام  التأمنييعترب 
املاغر تقوم بتوفري التغطية للرعاية الاحية األولية من خالل منظمات اجملتمع  التأمنيمعظم شركات . االجتماعية

  . مة فيها بتوفري الرعاية الثانويةاملنظمات غري احلكومية يف البلدان اليت تقوم احلكو و  الكلي

                                                           
1
 Sheila Leatherman, Lisa Jones Christensen, Jeanna Holtz, Innovations And Barriers In Health 

Microinsurance , Paper Research No. 6 ,ILO ,2010,p2 



 املصغراالطار النظري للتأمني   الفصل األول 

44 
 

الشائعة خاصة يف احلاالت اليت ال تتدخل فيها و  يف حني أن تأمني االستشفاء من املنتجات املفيدة جدا
جراءات حىت تسمح باحلفا  على مستوى إو  مقيدة بعالجاتو  إال أن التغطية فيها تكون حمدوية ،احلكومة

 . منخفض لألسعار

 على الحياة  مينالتأالمطلب الثاني: 

 اليومية لإلنسان كالوفاة، العجز على احلياة تغطية مالية لعواتقب املخاطر اليت تواجه احلياة التأمنييعترب 
فعند فقدان ، احلوايث غري املقاويةأو  نسان حمفوفة باملخاطر الطبيعة منهافحياة اإل، خلإ...التقاعدو  احلوايث

مؤتقتا تنجم عنه خسائر مالية تثقل كاهل األسر أو  ا عجزا يائماحتقق خطر جيعل منه عاجز أو  حياة إنسان
 . الفقرية

 و بالرغم من أن حياة اإلنسان ال تقدر بثمن إال أنه ميكن حتديد املبلغ املايل الذي يؤمن على أساس املبلغ
 . كتواريةت السابقة جراء حتقق اخلطر بطرق إالدخل الذي خسرته األسر يف السنواأو 

فعواتقب املوت تشكل هاجسا كبريا لألسر ، لى احلياة هو اخليار األكثر وضوحا للتأمني املاغرع التأمنيف
 . 1القفرية مما جيعل الطلب على هذا املنتج مستمرا

فمن مواصفاته كما ، على احلياة خاوصا تعترب املرونة السعرية للطلب أتقل أمهية نسبيا التأمنيو يف سوق 
ال و  على احلياة "يباع التأمنيلنظرية االتقتاايية على خالف الكثري الرأي العام أن ( لااحل اbabbelأضافه بابل )

ثانيا: و  ليس املشرتيو  أن املبايرة يف الغالب تكون من طرف البائع: و تدعم هذه الفكرة سببني األول2يشرتى" 
 . على احلياة تعقد من مأمورية املشرتين يف املقارنة التأمنيصعوبة تسعري 

تلعب أمهية   األسعارإال أن املنافسة على ، على احلياة التأمنيلرغم من صعوبة املقارنة بني أسعار و على ا
 جند أن األسر ذات الدخل املنخفض يف األسواق الناشئة جد حساسة اجتاه، فمن جهة. املاغر التأمنيكبرية يف 

                                                           
1
Jim Roth and Gaby Ramm , Micro insurance Demand And Market Prospects India, Allianz AG ,GTZ and 

UNDP, august 2006, p 1 
2
 Georges Dionne , Handbook of Insurance , Kluwer Academic Publishers , USA , 2000 , p 908 
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كنسبة   "معامل التحميل"، املغطاةاألخطار و  يةالتأمين األتقساطمن جهة أخرى جند أنه مع صغر و . 1األسعار
  . 2املاغر التأمني إطارمئوية من القسط مرتفع نسبيا يف 

 على احلياة املؤتقت التأمنياملاغر على احلياة بتعدي املنتجات، من بني منتجاته الرئيسية  التأمنييتميز 
تعويضات يف حالة وفاة املؤمن كلها تنص على ضرورة يفع و  تأمني على احلياة/ائتمانو  الشامل، تأمني اهلبات،

أمني االيخار فترتتب عليه تو ، تغطية نفقات اجلنازة، معاشات العجز، يف حني أن تأمني املوت العرضي. عليه
 . ضافيةفوائد إ

املاغر على احلياة باالختالف بينها من حيث املدة، املبلغ املؤمن، نوع  التأمنيكما تتميز منتجات 
كلها تنطوي حتت فئتني رئيسيتني: املنتجات . غريها من املعايريو  ، طلبات املكتتبنيتقساطاألالتغطية، خيارات يفع 

 . 3املنتجات اجلماعيةو  الفريية

ميكن أن يغطي مدة و  يباع عاية يف حزم ،على احلياة /ائتمان من املنتجات األكثر شيوعا التأمنيو يعد 
 . لغ املتفق على تأمينه الذي يوافق عاية مبلغ القرضكذا املبو  عدة سنوات بناءا على مدة القرضإىل  من يوم

ذلك و  التقليدي األسهل من حيث التوفريو  املاغر التأمنيعلى احلياة من بني مجيع أنواع  التأمنييعترب 
 : 4لعدة اعتبارات

 ؛ية طلبا عليهاالتأمينهو من أكثر التغطيات  -
 ؛سهل التسعري مقارنة باملنتجات األخرى -
 ؛اخلطر األخالتقيو  مقاومة ملشاكل االحتيالو  األكثر مواجهة -
األياء و  هو منتج مستقل على عكس العديد من املنتجات األخرى اليت تتطلب توافر الكفاءات -

 على سبيل املثال؛ العيايات بالنسبة للتأمني الاحيو  األمثل للبنية التحتية كاملستشفيات

                                                           
1
  C.K. Prahalad , The Fortune at the Bottom of the Pyramid:Eradicating Poverty Through Profits, Pearson 

Education, Inc , USA , edition 3,2010 , p 38 

كذا و  احلقيقيةو  التشغيل ،الفرق بني اخلسارة املتوتقعة تكاليف :لتغطية، تكلفة التأمنيإىل  هو املبلغ الذي يضافو  :loading factorمعامل التحميل *
 بتكلفة التأمني الاافية. يسمىمبلغ ىل إ يضافو  التغريات اليت تطرأ على فوائد االستثمارات

2 Craig Churchill: Protecting the Poor A Microinsurance Compendium 
 
, OIT And Munich Re Foundation,  

Edition 1, Germany , 2006 , p 248 , 598   
3
 Denis Garand, John Wipf, Les Indicateurs De Performance En Micro-assurance , Appui au Développement 

Autonome, 2
eme 

Edition , Luxembourg ,2012,p 60 
4
 Jim Roth, Michael J. McCord, and Dominic Liber, The Landscape of Microinsurance in  the World’s  100 

Poorest Countries, The Microinsurance Centre LLC, April 2007, p 29 
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 ؛اغرربطه بسهولة تامة مع منتجات التمويل املو  يماجهميكن إ -
 . حتقق اخلطر هو حقيقة فعلية واضحة -

نظرا للنمو الكبري الذي تشهده مؤسسات التمويل املاغر يف البلدان النامية ليس من الغريب أن ما يقارب و 
وضح ييف اجلدول التايل و . مليون عقد تأمني ماغر 78,5مليون عقد تأمني ماغر على احلياة من بني  64 ـال

 . املاغر على احلياة منيالتأبعض األرتقام ملنتجات 

 العالم أفقر بلد في  100المؤمنون بالمنتجات الفرعية للتأمين على الحياة في  األفراد(: 7-1جدول رقم )

 المؤمنون األفراد عدد المنتجات المنتجات الفرعية
 غ/م 2 المنافع العائلية

 23.187.879 103 على الحياة ائتمان التأمين
 32.871 11 تمان +على الحياة ائ التأمين

 1.229.450 16 الوقف
 3.045.892 18 جنازة

 65.000 1 االستثمارات
 34.685.079 14 المعاشات التقاعدية

 1.493.359 19 على الحياة مؤقت التأمين
 63.739.530 184 المجموع

Source: Jim Roth, Michael J. McCord, and Dominic Liber, The Landscape of Microinsurance in the World’s 

100 Poorest Countries, The Microinsurance Centre LLC, April 2007, p 29 
 على الممتلكات  التأمين :الثالثالمطلب 

املاغر على  التأمنيأن يكون أتقل بكثري مما هو عليه احلال يف سوق إىل  مييل الطلب على تأمني املمتلكات
 السرتقة يف األسواق ذات الدخل املنخفضو  ا تغطية خماطر احلريق، الفيضاناتاحلياة والاحة، فمن الاعب جد

 : 1ذلك لعدة أسباب نذكر منها و 

 ؛عدم وجوي سندات ملكية للسكنات غري الرمسية -
 املطالبة بالتعويضات العالية التكاليف؛ -

                                                           
1 Llyod’s 360 risk insight, Op.Cit ,  p 15-16
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 صعوبة التعامل مع حاالت االحتيال؛ -
 ية ما يتميز باملخاطر الطبيعية العالية؛املكان اجلغرايف ألسواق الدخل املنخفض الذي عا -
 . تكاليف التسيريو  املبالغ املؤمنة مقارنة باخلطرو  األتقساطصغر  -

 السكنات، منتج تأمني على املمتلكات يف العامل موزعة بني تأمني احملاصيل 54بينت وجوي  1فالدراسات
ليس للمجموعات مما يفسر و  ل فرييمنتج يباع على شك 54من بني  34و. ممتلكات أخرىو ، الثروة احليوانية

 %11و، من املنتجات تسوق عن طريق مؤسسات التمويل املاغر %22يف حني أن حوايل ، الفشل يف التسويق
مثايل لألصحاب  التأمنيفهذا النوع من ، املعدات املشرتاتو  تأمني البضائع إطارذلك يف و  عن طريق الوسطاء

 . دات عن طريق القرضاملشاريع الاغرية خاوصا عند شراء املع

على املمتلكات خاصة  التأمنيتقرتح كحل للمشاكل اليت تواجه مبؤشر ا   التأمنيوتقد ظهر منتج جديد هو 
. اخل...األعاصري االستوائيةو  الزالزل، املخاطر الكارثية مثل الفيضاناتو  بالنسبة للجفاف يف القطاع الزراعي

تعتمد على مؤشر موضوعي  وإمنا التأمنيسارة الفريية حلامل وثيقة التعويضات يف هذا املنتج ال تتم على أساس اخل
مبجري تثبيت مؤشر يرتبط بشكل جيد باخلسارة الفعلية و . تقوة الزالزلو  مثل مستوى هطول األمطار، حجم

 . اخلطر األخالتقيو  كذا القضاء على االحتيالو  املطالباتو  االكتتابستنخفض تكاليف 

 مصغر الزراعيال التأمين: المطلب الرابع

 رعني الاغار يف البلدان الناميةاملاغر الزراعي هبدف تغطية املخاطر اليت تواجه املزا التأمنيلقد ص مم 
بالتايل يسمح و ، كارثة طبيعيةأو   تالف احملاصيل عن طريق اجلفافاصيل مثال يغطي اخلسائر يف حالة إفتأمني احمل

يقوم هذا على أساس يفع املزارعني أتقساط يورية مقابل تعهد شركة و . هذا النظام للمزارعني بالتغلب على الكوارث
 . البذورو  عينيا كاحلبوبأو  ما نقدابالتعويض عند حتقق اخلطر إ التأمني

نظرا لاعوبة تطبيقه مقارنة باملخاطر اليت  طالقاملاغر األعقد على اإل التأمنييعترب هذا النوع من منتجات 
 تأمني املخاطر احملدية )احملاصيل: 2تقسمنيإىل  عدة منتجات تأمينية زراعية تقسم وهناك، تواجه القطاع الزراعي

 . كل نوع منها يتم تسيريه بطريقة ختتلف عن األخرىو  تأمني املخاطر املتعدية املقرتحة عن طريق مؤشرو  (املاشيةو 

                                                           
1
Jim Roth, Michael J. McCord, and Dominic Liber, Op.Cit , p 35-36 

2 Ali Hadizatou Bongo , Lutte Contre l’insécurité Alimentaire au Niger: Une Solution par la Micro 

Assurance Agricole ,United Nation Development Programme and Regional Bureau For Africa , 2012, p 5-6 
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الفال الثاين من هذه الشرح املفال له يف إىل  هذه حملة خاطفة عن هذا النوع من املنتجات ألننا سنعوي
 . ية الزراعية حسب املخاطر اليت يواجها القطاع الزراعيالتأمينمجيع املنتجات إىل  املذكرة حيث سنتطرق

 2013-2011المصغر في البلدان النامية باألرقام  التأمينآخر الدراسات حول   :(8-1) جدول

عدد البلدان  المكان الجغرافي 
 المقَيمة

عدد البلدان مع 
 المصغر أمينالت

المستجيبون 
 للدراسة

عارضو خدمات 
 ت م 

مجموع 
المنتجات 
 المعروضة

 500 216 250 24 31 2013آسيا 
 598 511 214 39 51 2012افريقيا 

 الكاريبيبو تينية أمريكا الال
2011 

20 19 108 99 159 

 - 826 572 82 102 المحموع
Source: Auteur en se basant sur: rapport The Landscape of Microinsurance in Africa 2012,The Landscape of 

Microinsurance in Asia 2013 , The Landscape of Microinsurance in Latin America and the Caribbean 2011 

 املاغر السهلة الفهم بأسعار يف التأمنيتوفري منتجات  أجلبدفع عجلة االبتكار من  التأمنيتقوم شركات 
على احلياة يعد املنتج  التأمنيبالرغم من طرح عدة منتجات جديدة إال أن و  ،متناول األسر ذات الدخل الضعيف

حيمي املقرتضني و  األكثر انتشارا الذي يدعم بشكل أساسي من تقبل مؤسسات التمويل املاغر حيث أنه يغطي
 . من اخلسارة الذين يلجؤون للقرض املاغر

التعقيد و  الاحة يف طريقه لكسب املزيد من الشعبية يف ظل الاعوبةو  الزراعة على التأمنييف حني أن 
 . جزئياأو  كليا  األتقساطمما يتطلب التحفيز كدعم  االكتتابالذي تتميز به عملية 
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 :خالصة الفصل

ليت تنطوي كأحد املنتجات ا أيامنا هذه من تقبل الكثري وإىل املاغر منذ فرتة طويلة التأمنيلطاملا أ عت رب  
أو  ضمن هذه الوضعية أظهر أنه ميلك خاائص مشاهبةو  ةغري أنه يف السنوات األخري ، حتت التمويل املاغر

ميكن ملزيج بني االثنني أن يلعب يورا فعاال يف حتسني مستوى املعيشة لدى خمتلف و  مكملة للتمويل املاغر
 . سبةمناو  شخاية، استجابات حمديةو  مما يتطلب تدخالت، اجملتمعات

املاغر حديث النشأة حيث أنه يتميز مبحدويية  التأمنييعد تقطاع ، على عكس التمويل املاغرو 
إىل  التدخالت بعناية فائقة حىت نتمكن من الوصولو  لذا السبب يستوجب اتباع التجاربو . التدخالت نسبيا

 . نتائج تأكد املزاعم النظرية عرب الزمن

ليدي تقد سامهت خالل مائة سنة املاضية بشكل فعال يف تقوية الكثري التق التأمنيالرغم من أن منتجات ب
توفري رأس و  الوتقاية، فرص العمللسند األساسي حاليا فيم خيص خلق اليت سمثل او  من االتقتااييات للدول املانعة

. يل يف البلدان الناشئةاملاو  أمهية على املستوى االتقتااييو  ثارةاملاغر ي ِعد  فعليا بفرص أكثر إ التأمنيإال أن ، املال
 



 

 
 

 

 

 الفصل الثاني

 عرض عام ألهمية الزراعة وأخطارها

 من خالل

الزراعي التأمنيمقاربة 



 عرض عام ألهمية الزراعة وأخطارها من خالل مقاربة التأمني الزراعي                    انيالفصل الث
 

51 
 

 :مقدمة الفصل

 حركة يف خراآل على يعتمد منهما فكل االتقتاايي، والقطاع الزراعي القطاع بني متبايل تأثري هناك
 بدورها واليت الزراعية األنشطة كافة لتفعيل سيؤيي عية،الزرا التجارة حركة وتنشيط فتحريك املتبايلة، النشاط
خماطر حتول يون تقيامه بالدور و  ، إال أن هذا القطاع يواجه عدة حتدياتاالتقتااي حركة ومنو تنشيطإىل  ستؤيي

مستوى إىل  يف الواتقع يواجه معظم هذه املخاطر املزارع البسيط الذي يواجه صعوبة كبرية يف الوصول. املنوط به
سرتاتيجيات لتسيري هذا اخلطر واء للتفكري جبدية يف طرق وإمما يفع بالدولة واملزارع على حد س، لتنمية املنشويا

 . الزراعي التأمنيومن ضمن هذه السياسات 

ماهية إىل  كذا التطرقو ، الدور الذي تلعبه الزراعة يف يفع عجلة النمو االتقتااييإىل  يتطرق هذا الفال
بعض التجارب  أخريا عرضو ، سرتاتيجيات موجهةمن مث كيفية مواجهتها عن طريق إو  أنواعهاو  املخاطر الزراعية
 . الزراعي التأمنيالدولية يف جمال 

مهية اليت تلعبها الزراعة عرض األإىل  خاص األول، ثالث مباحثإىل  ملعاجلة هذه النقاط مت تقسم الفال
يف حني أن املبحث الثالث ، يارتهكيفية إو  ة اخلطر الزراعيماهيإىل  بينما املبحث الثاين فخاص، يف االتقتااي

 . الزراعي التأمنيرس لعرض أهم التجارب الدولية يف جمال فك  
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 المبحث األول: دور القطاع الزراعي في دفع عجلة التنمية

ل هذا تعد الزراعة أحد أهم مفاتيح حتقيق التنمية االتقتاايية، حيث أن وضع سياسات مالئمة لتفعي
القطاع يعين بالضرورة حتقيق التوازن االتقتاايي على املستوى الكلي من خالل ميزان املدفوعات وأسعار الارف 
وختفيض البطالة والفقر وزياية الدخل القومي، يون أن ننسى يورها اجلوهري يف حتقيق األمن الغذائي الذي يؤرق 

 . حتما ساسة كل الدول

   الفقري القضاء على دور الزراعة فالمطلب األول: 

 تستطع مل اليت واجملتمعات، االتقتااييات من للعديد مالزمة واجتماعية اتقتاايية ظاهرة الفقر ميثل
 مشكلة الفقراحلياة،  مناحي شىت يف اإلنسانية عرفتها اليت الكبرية والتطورات تقدمها من الرغم على منها التخلص

الكرة  سطح ثلث وخياص. 1 %35و اإلسكندنافية الدول يف %2 بني الدول بني انتشاره نسبة ترتاوحو  عاملية
 يزال ال ذلك ومع نسمة، مليار 6,5إىل  الغذائية االحتياجات لتغطية الزراعي وهذا ضروري األرضية لالستخدام

 . 2الريفية املناطق يف معظمهم شخص مليار 1,4 على يؤثر الفقر
 اهبا من أنشطة لتدبري جزء هام من أسباب عيشهم، إذ   يعتمد معظم مدتقعي الفقر على الزراعة وما يتال

 الفقر يقلل الزراعي النمو الفقر، وختفيض النمو بني فيما املباشرة للعالتقات التايل التفسري مع الشواهد تتفق
 يعيشون الذين الفقراء لغالبية التوظيف وفرص الدخول يف مباشرة لزياية تؤيي أهنا حقيقة تتضمن عديدة، ألسباب

 (1-2)أنظر اجلدول رتقم  3. القطاع هذا يف
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le rôle de l'agriculture dans le développement des pays les moins avancés, sur le site officielle de FAO: 

http://www.fao.org/docrep/003/Y0491f/y0491f01.htm , date d'accès: 15/04/2014, p 1. 
2
 L’agriculture dans le monde, rapport  « alim’agri Chiffres clés 2011 », sur le site officielle le ministère 

d’agriculture et agroalimentaire et de la forêt  française: http://agriculture.gouv.fr/ , p 4. 
3
 Cervantes-Godoy, D. J. Dewbre, Importance économique de l'agriculture dans la lutte contre la pauvreté, 

Éditions L’OCDE, 2010, p10. 

http://www.fao.org/docrep/003/Y0491f/y0491f01.htm
http://agriculture.gouv.fr/
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 : دور الزراعة في الحد من الفقر والجوع بحسب نوع االقتصاد(1-2) الجدول رقم

 

منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المصدر: تقرير إسهام النمو الزراعي في الحد من الفقر والجوع وسو التغذية، 
 . 31، ص 2012

 لقطاع الزراعي لليد العاملة والحد من البطالةالمطلب الثاني: استيعاب ا

السياسات واخلطط االتقتاايية واالجتماعية مواجهتها  لبطالة ضمن املشكالت اليت حتاولبرزت مشكلة ا
 الثالث وأصبحت ملويا كبريا يف الكثري من يول العاشكلة عائقا تنمهذه املأضحت  ووضع احللول املناسبة هلا، كما

قرار العديد من األنظمة واحلكومات يف ظل املعدالت املتزايدة للنمو السكاين يف هذه البلدان سببا يف هتديد است
ومن هنا أصبحت البطالة من القضايا امللحة واحلامسة اليت ال تقبل بأي واالستهالك،  اإلنتاجوزياية الفجوة بني 

تقتاايية للتقليص من حدهتا عن ات من خالل سياساهتا االاحلكوملذلك سعت خمتلف  ،حال التأخري والتأجيل
ختتلف األساليب اليت تتخذها الدول يف ، كما 1ق عدة برامج مشلت كل القطاعات مبا فيها القطاع الزراعييطر 

                                                           
لتقى الدويل: اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على داخلة ضمن املم، دور القطاع الزراعي في امتصاص البطالة بالجزائرعمر جنينة، مدحية خبوش،   1

 .16، ص 2011نوفمرب  16-15البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة: 

االقتصادات ذات الطابع 
 الحضري

االقتصادات التي تمر 
 بمرحلة تحول

االقتصادات 
القائمة على 

 الزراعة

 

 مجموع السكان )بالماليين( 615 3510 965
 
32 
91 

 
582 

1530 

 
170 
287 

 )بالماليين( الفقراءمجموع السكان 
 دوالر أمريكي/ في اليوم 1,08
 دوالر أمريكي/ في اليوم 2,15

18 57 65 
 نصيب القوة العاملة الزراعية كنسبة من 

 ( %المجموع )

2,6 6,3 3,8 
 الزراعي نمو الناتج المحلي االجمالي

(%) 

2,2 2,9 4 
 الزراعي لينمو الناتج المحلي االجما

 (%كنصيب من المجموع)

5 7 22 
إسهام الزراعة في نمو   الناتج المحلي 

 (%، 2005-1993االجمالي )
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امتااص اليد العاملة العاطلة  أجلمعاجلة مشكلة البطالة، وتاب كلها يف تفعيل سياساهتا االتقتاايية من 
 من كبرية نسبة ياق يعد تقطاع الزراعة من أهم القطاعات اليت تستوعبوايماجها يف سوق الشغل ويف هذا الس

 يف النمو لتحفيز أساسيا   ما يعترب عامال   ،1العامل يف العاملة القوى من %43 يقارب ما فهي توظفالعمالة  إمجايل
 . الريفية ناطقامل لسكان وخدماهتا منتجاهتا ببيع القائمة الزراعية غري القطاعات ذلك يف مبا ككل، االتقتااي

 القومي الدخل المطلب الثالث: تأثير الزراعة على زيادة

 تدخل الزراعة أهداف فإن وبالتايل يولة، يف أي االتقتاايية التنمية عناصر أهم من الزراعية التنمية تعترب 
 اجلوانب من يف العديد عناصرمها بني فيما والتداخل للرتابط نظرا عام، بشكل االتقتاايية التنمية أهداف ضمن

 :2ما يليمهها هو مسامهتها يف الزياية املضطرية للدخل القومي الذي يتحقق من خالل أولعل  التنموية،

 من الفري نايب متوسط من يرفع مما اإلمجايل، الوطين الدخل ضمن يدخل الذي الزراعي الوطين الدخل زياية 
 :( 2-2الزراعية ) أنظر اجلدول رتقم  يةاإلنتاجو  الناتج يف النمو زياية طريق عن هذا ويتم احلقيقي، الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 L’agriculture dans le monde, rapport  « alim’agri Chiffres clés 2012 », sur le site officielle le ministère 

d’agriculture et agroalimentaire et de la forêt  française: http://agriculture.gouv.fr/ , hors-série n°26 juillet 2012,  

p4.  
 العلوم يف يكتوراه وحة، أطر للتجارة العالمية المنظمةإلى  االنضمام ظل في واالستثمار الدعم وإشكالية الجزائري الزراعي القطاعحممد،  غريي 2

 .9، ص 2012، -3- اجلزائر التجارية، جامعة والعلوم التسيري وعلوم االتقتاايية العلوم ، كليةاالتقتاايية

http://agriculture.gouv.fr/
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 لبعض الدولPIB) مساهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي )  (:2-2الجدول رقم )

 البلد المساهمة في الناتج المحلي

 ألمانيا 2,4

 البرازيل 20,8

 كامبوديا 60,3

 الصين 44,1

 الواليات المتحدة 1,9

 فرنسا 4,2

 دغشقرم 78,0

 الباكستان 42,1

 الفيتنام 59,9

 

Source: Jacques Le Cacheux, Agriculture Mondiale et Européenne Défis Du  XXI
e
 siècle, Revue de OFCE 

« Observatoire français des conjonctures économiques », 2011, p 206 . 

 الاايرات زياية وإىل كذلك، تزايد يف هم الذين السكان طرف من املتزايد الطلب لتلبية الغذائي اإلنتاج زياية 
 تقطاع خاصة األخرى، القطاعات مطالب تغطية خالل من جديدة وظائف خلق وإىل الواريات، من واحلد

 ؛الاناعة
 الزراعي القطاع على معيشتهم يف سكاهنا يعتمد اليت الريفية املناطق يف خاصة السكان معيشة مستوى رفع 

 ؛وغريها ومسكن وملبس مأكل من املايية الضروريات يف زياية حتقيق لخال من وهذا
 وحتقيق املايي الناتج من تقدر أكرب إنتاج على العمل خالل من مستمرة بافة االتقتاايي االستقرار حتقيق 

 يالزراع اإلنتاج وأن خاصة وتكنولوجيا، طبيعية ومواري عاملة يد من املتاحة للمواي استغالل مستويات ىلأع
يبني لنا التزايد يف أسعار املنتجات الغذائية منذ ( 1-2) بارتفاع أسعاره من سنة ألخرى والشكل رتقم يتميز
 . وأمهية هذه السلع يف التنمية االتقتاايية تنعكس من خالل زياية أسعارها 2012حىت سنة  2000سنة 
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تكوينية لدى منظمة ومؤشرات السلع ال : الرقم الدليلي ألسعار األغذية (1-2الشكل رقم )
 األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 

 . 99، ص 2012، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، مستقبل أفضل أجل تقرير االستثمار في الزراعة مناملادر: 
 

 خمتلف يف املوجوية الوحدات تطويرأو  جديدة إنتاجية وحدات باستحداثاإلنتاجي  اهليكل يف التوسع 
 حمسنة وبذور آالت من اإلنتاج مدخالت أحسن توفري مع احليوانيةأو  النباتية سواء الزراعية الفروع
 يف الذرة الستخدام الرامية املشاريعإىل  ، وهذا ما أثبته العامل اليوم بعدما توصلجيدة حيوانية التوسال
 .(2-2)أنظر الشكل رتقم . االيثانول كطاتقة بديلة ونظيفة صنع

 
 
 

 

 

                                                           
   فهي تعكس األسعار احلقيقية غري املعدلة طبقا 2012وحىت أوت  2000األرتقام الدليلية لألسعار: هي أرتقام مرصوية شهريا مأخوذة من جانفي ،

 تضخم. لنسب ال
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 : حركة تكلفة إنتاج الطاقة من اإليثانول في مقابل البترول في العالم(2-2الشكل رقم )

 

 . 81ص 2011، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 2011-2010 تقرير حالة األغذية والزراعةاملادر: 

 تحقيق األمن الغذائيو  المطلب الرابع: الزراعة

، أي أكثر شخص من كل 2013-2011مليون نسمة يف فرتة  842أن ما جمموعه  إىل تشري التقديرات
 1مثانية أشخاص يف العامل كانوا يعانون من اجلوع املزمن وال حيالون بشكل منتظم على الغذاء الكايف حلياة نشطة

 . يةاألفريق الدول بعض يوميا  يف جوعا   إنسان ألف 35 من أكثر كما ميوت. (3-2)أنظر الشكل رتقم 
 حسب األقاليم )بالماليين( 2013-2011: نقص التغذية في (3-2الشكل رقم )

 
  2. ، ص2013، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالماملادر: 

                                                           
، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والاندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، األمن الغذائي في العالم انعدامحالة  1

 .2، ص 2013روما، 
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 يةاإلنتاج رفع خالل من سواء وانية،احلي واملنتجات الغذائية الزراعية السلع توفري يف كبرية أمهية زراعةلل
 التوسع ميثل ما وهو الزراعية الرتقعة زيايةأو  الرأسي، التوسع ميثل ما وهو احلديثة، يةاإلنتاج الوسائل باستخدام

 من سواء عليها، املتزايد الطلب ملقابلة الزراعية السلع من الناتج حجم زيايةإىل  منهما كل يؤيي حيث األفقي،
 متغريات مع مرتابطة عالتقة ذات اجملتمع ألفراي مناسبة باورة الغذاء توفري مسألة وتعترب النوعية،أو  يةالكم الناحية
 من العمال سيمكن عليه، الطلب طبيعة ظل يف وتوفريه الغذاء نقص معاجلة أن إذ الزراعية، االتقتاايية التنمية
إىل  الوصول أن يعين هذا السلع، هذه أسعار من ضوخيف الغذائية، ظروفهم حتسني نتيجة يةاإلنتاج كفاءهتم زياية

 لتحقيق أنه كما اجملتمع، ألفراي األساسية االحتياجات حتقيقإىل  سيؤيي الزراعية، التنمية من مالئمة معدالت
 . 1الزراعي العمل كفاءة رفع يتطلب االحتياجات تلك

 النقدية الموارد المطلب الخامس: توفير

 االحتياجات األساسية توفري يف واستخدامها النقدية املواري توفري يف هاما االزراعي يور  القطاع يلعب 
 من ميزات النامية الدول به سمتاز ملا وفقا التاديرية احملاصيل إنتاج يف التوسع خالل من وذلك االتقتاايية، للتنمية
املادر  يعترب الزراعي القطاع فإن وبالتايل التادير، ألغراض وتوجيهها الزراعية احملاصيل بعض إنتاج يف نسبية

 وزياية ية،اإلنتاج لرفع التكنولوجية الوسائل وجذب االستثمارات، لتنمية النقدية املواري على للحاول الرئيسي
 2. اإلنتاجحجم 

 تأثريه على معدل خالل ويلعب يورا جوهريا من االتقتاايية، الفقري للتنمية العموي الزراعي يعد القطاع
 توفري للسكان، ويف الضرورية الغذائية االحتياجات توفري يف مسامهته بفضل ككل، لالتقتااي اإلمجايل النمو

 هلا، ومنفذا أولية كمواي الزراعية املخرجات على تعتمد اليت القطاعات لتنمية ومادر األخرى، للقطاعات العمالة
 الزراعي املساهم القطاع يابح ايلوبالت تطويره، يف الزراعي القطاع يستخدمها اليت األخرى القطاعات ملخرجات

 املعركة تقلب يف فهو منها وأخريا النامية الدول خاصة العامل يول ملعظم الوطين والدخل الناتج تكوين يف الرئيسي
 . الفقر ضد

 
 

                                                           
 .12حممد، مرجع سبق ذكره، ص  غريي  1
 .12حممد، املرجع السابق، ص  غريي  2
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 كيفية ادارتهاو  ماهية المخاطر الزراعية: المبحث الثاني

شطة احلديثة اليت تقوم هبا املؤسسة احلديثة حىت املخاطر الزراعية أحد األن يارةإل إسرتاتيجيةيعد تبين  
 : على ضوء ذلك سنتناول املوضوع كما يليو ، ية السنويةاإلنتاجتتمكن من احلد من اخلسائر 

 الزراعي الخطر: المطلب األول

األخطار  من للعديد الزراعي اإلنتاج لتعرض نظرا يةاإلنتاج للتقلبات الشديد بتعرضها الزراعة تتسم
 واحلشرات باآلفات اإلصابة ،احلريق ،العواصف ،اجلفاف ،الشديدة احلرارة ،لاقيع ،الربي مثل الطبيعية ثوالكوار 

 عن الناجتة املخاطر بعض إىل الزراعي اإلنتاج تعرض إىل أيضا ضافةباإل احليوانية، واألمراض النباتية واألمراض
 املتمثلة الزراعي اإلنتاج لتقلبات رئيسيا مادرا خطارواأل املخاطر هذهتعد . الكيماوية واألمسدة املبيدات استخدام

 مما الزراعيني للمنتجني الزراعية الدخول اخنفاضإىل  يؤيي الذي األمر منها، املتوتقع والعائد يةاإلنتاج اخنفاض يف
 لتايلوبا ،اإلنتاج حلقة من اخلروجإىل  بعضهم هذا يدفع وتقد ،الزراعة لقطاع املوجهة االستثمارات حجم من حيد

 . االتقتاايي النمو معدالت زياية يف الزراعة تقطاع به يقوم الذي التنموي الدور ضعف
 المشكلة عرض :أوال

 األسعارتقلب  املخاطر من متنوعة جمموعة املزارعون إذ يواجه باملخاطر حمفوف هو عمل الزراعي اإلنتاج 
 من كثري يف. أخرىإىل  سنة من هبا التنبؤ ميكن وال ةمستقر  غري يخوهلم جيعل هذا ما املواري املستعملة،و  العائدو 

 جديدة اآلفات انتشارأو  اجلفاف جراء سماما الكوارث اليت بدورها تقد تدمر احملاصيل خطر يضاأ تواجه احلاالت،
العاملية أو  احمللية األسواق يف تعديالت بسبب املنتجات أسعار اخنفاضو  املدخالت تكاليف زياية كما أن مثال،

 األصول تضيع أن ميكنوالفيضانات  واحلرائق األعاصري ويف حالة األوىل املزارعني فهم املتضررين، بالدرجة ميسو 
 الزراعية ومناخ املنطقة الزراعة، لنظام وفقا ختتلف املزارعني تواجه اليت املخاطر وشدة أنواع إن .وحىت حياهتم

. النامي العامل يف املزارعني لاغار وخاصة مرهقة اعيةالزر  املخاطر ولكن املؤسسية، األطرو  احمللية، والسياسة
. للغاية حمدويا يكون ما عاية املالية اخلدمات على وحاوهلم الزراعي، اإلنتاج على كبري حدإىل  تعتمد فمعيشتهم

 1. االتقتاايية التنمية تباطؤ يف عملية جيد فستسبب هذه املخاطر الزراعية بشكل املخاطر تدار مل ما

                                                           
1
 P. Hazell and others , The Potential for Scale and Sustainability in Weather Index Insurance for 

Agriculture and Rural Livelihoods, International Fund for Agricultural Development and World Food 

Programme, Rome,  2010, p13. 
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 الخطر الزراعي فهومم :ثانيا

 نشأت السبب وهلذا املخاطر من للحد ويسعى األمن ينشد واإلنسان األرض على احلياة منذ بدء
 ليحد التأمني نظام ظهر احلديث العار ويف، الدولة لشكل وصلت أنإىل  وتطورت األوىل اإلنسانية اجملتمعات

 شرع الذي يالرئيس العنار كونه يف اخلطر يراسة يةأمه وتربز، واالستقرار منباأل الشعور من ويزيد املخاطر من
 .  ناملؤم   التزام حملل واحملدي ناملؤمِ  التزام حملل احملدي فهو هأجل من التأمني

 1احلدوث تقابل للتنبؤ" حمتمل اخلطر: لعل أبسط تعريف للخطر هو التايل: "حايث. 
 األخطار  لزراعية، وتشملاخلطر الزراعي: هو الضرر الذي تقد يايب املمتلكات واملنتجات ا

اخل، كما تشمل أيضا ...الطبيعية كاجلفاف، الثلوج، األمطار الغزيرة، الربي والعواصف، السيول والاقيع،
  . 2احليوانأو  اآلفات املرضية واحلشرية والوبائية اليت تقد تايب النبات

 الزراعية:  المخاطر ثالثا أنواع

 :معايري عدة نانطالتقا م املخاطر الزراعية نيفتا ميكن
 :3حسب مصدر الخطر -1

 :اإلنتاج مخاطر - أ
 األخرى املشاريع أصحاب ملعظم وخالفا، اإلنتاج نتائج تقلب من عالية بنسبة الزراعة تتسم ما غالبا

 عوامل بسبب ختتلف سوف اإلنتاج عملية ألن ،اإلنتاج بكمية اليقني وجه على التنبؤ على تقايرين ليسوا املزارعنيف
  الدرسأو  احلااي أثناء سلبية أحداثتعوق املزارعني  أن أيضا وميكن. واألمراض واآلفات قسالط مثل خارجية

 . اإلنتاجيف  خسائرإىل  تؤيي
 :السوق مخاطرأو  السعر - ب
 السلع أسعار .الزراعة جمال يف السوق خماطر أهم مااير هي األسعار وتقلب واملخرجات املدخالت

 على واخلارجية الداخلية األسواق صدمات عاية من ينبع املنتجات أسعار بكما أن تقل للغاية، متقلبة الزراعية
 العاملية األسواق أكثر حني تتأثر يف احمللي، والطلب العرض ظروف من الزراعية أسواق التجزئة فتتأثر ،سواء حد

يف  األسعار خماطر من ميكن التخفيف األحيان يف بعض، الدويل اإلنتاج أزمات خالل من ملحو  وبشكل

                                                           
1
 Robert G. Aumell et autres, Guide de gestion des risques agricoles,  Conseil canadien de la gestion 

d’entreprise agricole, Ottawa, 2005, p6. 
2
 Robert G. Aumell et autres, Ibidem. 

3
 Robert G. Aumell et autres, Ibid, p8. 
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 .اإلخراج سعر خفضإىل  مييل املزارع السنوي اإلنتاج يف حالة زياية ففي" الطبيعية احليطة" خالل احمللية األسواق
 القدرة عدمللسوق ف اإلنتاجتوصيل أو  تسليم عملية أثناء وهي اليت تقد تنشأ السوق خماطر من آخر نوعهناك 

 عدم عرض املنتوج للخطر، كما أني أن ميكن املناسب وتقتال السوق يفإىل  للتلف القابلة املنتجات تقدمي على
 . للخطر مادرا أيضا يعد تطورةامل سواقاألو  التحتية البنية وجوي

 :وخطر االئتمان المالية المخاطر - ج
 هذا يفو . االتقتاايية املؤسسات من للعديد بالنسبة كبري تقلق مادر هو ألنشطتها سمويل الشركات طرق

 مما يلزم ،الزمن من طويلة لفرتات سمتد الزراعية اإلنتاج يورات من فالعديد عي خاوصيته،القطاع الزرا لدى الادي
تاريف هذا  عند واحدة يفعة معقولة وتقابلة لالسرتجاع على أن تكون اإلنتاجيورات  نفقات يتوتقع املزارع أن

 التأمني خدمات على احلاول فرص نقص بسبب تتفاتقم اليت احملتملة النقدي التدفق ما خيلق مشاكل وهذا .املنتج
 . االتقرتاض تكلفة وارتفاع واالئتمان

 :المؤسسية المخاطر - د
 متوتقعة غري تغريات عن وتنشأ للمزارعني، بالنسبة اليقني عدم من آخرا مهما مادرا املؤسسية تعد املخاطر

 الدعمأو  األسعار مستوى املالية، اخلدمات القوانني، يف تغيريات. املزارعني أنشطة على تؤثر اليت القوانني يف
/  االسترياي بنظم أيضا القوانني اخلاصة. الزراعية األنشطة رحبية على كبري وبشكل ثريؤ  أن ميكن ،واإلعانات

 أن ميكن اليت النباتية والاحة الاحية القوانني حالة يف أيضا مهمة هناكما أ،  املخاص للمزارعني والدعم التادير
 . إضافية كاليفت تفرض املنتجني نشاط من حتد

 :التكنولوجيا مخاطر - ه
 نشاطاته عن يرتتب ما كل عن املسؤول هو املزارع أيضا ،األخرى املشاريع أصحاب معظم على غرار

 املسؤولية خطر زياية يسبب وراثيا املعدلة احملاصيل إيخالأو  مثال الزراعة حتديث يف جديدة تكنولوجيات فاعتماي
 . على املنتج

 :الشخصية المخاطر - و
حياهتا  على تؤثر اليت ةيالشخا املخاطرإىل  أخرى اتقتاايية أي مقاولة مثل تتعرض الزراعية األسر أخريا

أو  احملتملة واألضرار واجلفاف واألعاصري الفيضانات جراء خسارة األصول خماطر وكذلك باملزرعة، العاملني ورفاهية
 . أصول أخرى أيةأو  اإلنتاج معدات سرتقة
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 :حسب خصائص الخطر -2
 خماطر بني ترتاوح أي املخاطر. املنطقةأو  اجملتمع نفس يف األسر بني االرتباط ويقاد به يرجة التباين: - أ

 نفس يف اجلميع على تؤثر أي) التباين عالية وخماطر( فقط واحد شخص على تؤثر أي) مستقلة
 . (الوتقت

 . حلدوث اخلطر الزمنية الفرتة على اعتمايا التردد: - ب
 الذي يرجة الضررأو  املومسي، الدخلأو  اإلنتاجيف  سواء كانت اخلسائر نقص الخسائر: شدةو  نوع - ج

 . األصول مس
 مثل) عموما منخفض ترييه لكن التباين شديد خطر هناك (3-2) رتقم اجلدول يف مبني هو كما
 سبيل على .املتضررة املناطق على كارثي تأثري هلا يكون أن ميكن ولكن ،(الشديد اجلفافو  واألعاصري الفيضانات

 املساعدات من شخص مليون 12,5 واستفاي البالي، أحناء على معظم 2002 عام إثيوبيا يف اجلفاف أثر تقد املثال
وأثرها  وحماصيل ماشية من القاري املدى على املال رأس خسارة يف اإلنسانية التحدياتإىل  ضافةباإل. الغذائية

 . الطويل املدى على الفقر براثن يف يقعون املزارعني من كثري املساعدات من يون. على الدخل
 تؤثر املخاطر هذه متكررة، ولكن منخفضة التباين املخاطر من واسعة جمموعة هناك، اجلانب اآلخر يف

 نسبة ولكن ،(احليوانية الثروةأو  األسرة أفراي أحد مرضأو  وفاة مثل) األسر على بعض عشوائية أكثر بطريقة
 والكفاءة اإلنتاج على تؤثر اليت املخاطر أغلب. عام كل يف هبا التنبؤ ميكن األحيان من كثري يف املتضررة األسر

 فقط األسر من جمموعات على تؤثر اليت األوبئةأو  الطفيليات مع مشاكلأو  الطقس لظروف نتيجة هي املومسية
 من هجومأو  جبلي، ايو  يف موجويا يكون تقد الشديد الاقيع املثال، سبيل على، املزرعة من معينة حقولأو 

أين يرجة التباين  املخاطر من أخرى متنوعة جمموعة هناك. مكان معني فقط يف حماول تدمر أن ميكن احلشرات
 بسبب األصول تلفأو  والدخل اإلنتاج فقدان املخاطر هذه وتشمل جدا، معتدل تريي على حتدث كما معتدلة

 هلا يكون أن ميكن املخاطر من األنواع هذه. والسعر السوق طرخماأو  املفرطة، األمطار وهطول حدة، أتقل اجلفاف
 وغريها واألجور الدخل على تؤثر اليت الزراعية كما أن اخلسائر االتقتااي، ياخل جدا واسعة اتقتاايية تداعيات

 غريأين يابحون  الزراعة من يخلهم يستمدون خاصة املزارعني الاغار الذينو  الزراعية، الغذائية االحتياطات من
 . ملنازهلم احلاول على أبسط اخلدماتو  السلع شراء على تقايرين
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 معها للتعامل المحلية الزراعية والقدرات والخسائر المخاطر أنواع: (3-2الجدول رقم)
 أنواع الخسارة المخاطر أنواع
 درجة
 التباين

درجة 
 التردد

 أمثلة الدخل/  اإلنتاج ممتلكات حياة

مرتفع
ض   

منخف
 

 نطاق على حاالت وفاة
 اجلوية الظواهر بسبب واسع

 األعاصري مثل الكارثية
 اجلفافأو  والفيضانات

 يواجه حمليا ويكون الشديد
 بطيء االنتعاش منها
 . وصعب

 واألصول املنازل تدمري
 واسع نطاق على يةاإلنتاج

تواجه  لكارثة مناخية، نظرا
 احمللي على املستوى

 بطيء االنتعاش منهاو 
 وصعب

 الكارثية املناخية اثاألحد تأثري
 أن ميكن والدخل اإلنتاج على

 تقدرة شديد خاصة وأن يكون
 الكوارث حمدوية مع التعامل

 . حمليا
 يف بطيء يكون تقد االنتعاش

 األصول فقدانأو  الوفاة حالة

 
 مثل كوارث
 واجلفاف تسونامي

 الشديد
 والفيضانات

أو  واألعاصري
 الزالزل

متوسط
متوسط 
 

 

 بعض سبب يكون أن ميكن
 الاحية واملشاكل الوفيات

 هو سوء واسع نطاق على
 مع التعامل يكونو  التغذية

 على صدمة هذا اخلطر تأثري
 . احمللي املستوى

 احليوانات على نطاق موت
أو  اجلفاف نتيجة واسع

تقدرة ؛ املعدية األمراض
 متواضعة تعامل مع اخلطر

. بطيء واالنتعاش حمليا
املزارعني  تسبب وتقوع بعض

 الفقر فخ يف

 عن الناتج الدخل اخنفاض
األثر  السوق؛ أسعار اخنفاض

 الدخلو  احمللي اإلنتاج على
 بسبب ثقيل يكون أن ميكن

 غري الريفي االتقتااي تراجع
 متواضعة للتعامل الزراعي؛ تقدرة

 تتأثر مل انتعاش سريع إذاو  حمليا
 بعض تقع؛ تقدم على األصول

 الفقر فخ يف الناس

 
أو  املعتدل اجلفاف

 االمطار ولهط
 األوتقات يف الغزيرة

غزو  احلرجة،
 واألمراض اآلفات

 . احليوانية

ض
منخف

 

مرتفع
 

إلى 
متوسط

 

 واإلصابات الوفيات
 نسبة على تؤثر اليت واألمراض

 السكان من هبا التنبؤ ميكن
 . سنويا

احمللية  توجد بعض القدرات
يف مثل هذه احلاالت وذلك 

 مشرتكة، هذه املخاطرجلعل 
 هذه من ايفالتع ولكن

 يكون أن ميكن اخلسائر
 . املتضررة لألسر بطيء

 ضرر تضربأو  خسارة
 من هبا التنبؤ نسبة ميكن

اليت  األمراضأو  األسر
 تتضرر منها األصول

 . سنويا يةاإلنتاج
جيدة يف  احمللية القدرات

 املخاطر جعل هذه جمال
 هذه من التعايف مشرتكة،
 يكون أن ميكن اخلسائر
 . تضررةامل لألسر بطيء

 املزارعني لبعض منخفضة عوائد
 ومشاكل الطقس لظروف نظرا

 . اآلفات
 للتعامل جيدة احمللية القدرات

 ما عاية املخاطر؛ هذه مع
 . السريع االنتعاش يكون

 
 املناخية األخطار
 اآلفات ومشاكل
 مثل) املوضعية

 على واي يف جتميد
 اخلاوص، وجه

 اآلفات وتفشي
 . (احلقول بعض يف

Source: P. Hazell and others , The Potential for Scale and Sustainability in Weather Index Insurance for 

Agriculture and Rural Livelihoods, International Fund for Agricultural Development and World Food 

Programme, Rome,  2010, p13.  
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 طر الزراعيةالمخا إدارةالمطلب الثاني: 

 املناخ املخاطر هذه وتشمل حتدث بوترية مرتفعة، اليت املخاطر من متنوعة جملموعة الزراعي القطاع يتعرض
 األسعار خماطر أيضا. اإلنتاجكبري يف  اختالف يف تتسبب اليت واألمراض، واآلفات الطبيعية والكوارث والطقس

 آلية من واليت ترتاوح الزراعة يف املخاطر إيارةلذا تتوجب . سسيةاملؤ  واملخاطر التكنولوجية خماطر االئتمان، خماطر
 . 1الزراعي التأمني مثل الرمسية لغاية اآلليات احملاصيل باملخاطر وتنويع احملفوفة احملاصيل جتنب مثل رمسية غري

 المفهوم :أوال

 أعمالنا رغم أهداف بتحقيق لنا تسمح اليت املخاطر وفهم وتقييم حتديد عمليةاملخاطر الزراعية هي إيارة 
 . 2تأثريها من للحد خطط ووضع احملتملة الاعوبات توتقع يف املخاطر إيارة تطبيق وتكمن فعالية هذه املخاطر،

  المخاطر إدارة ستراتيجياتإ :ثانيا

 واآلليات سرتاتيجياتاإل املخاطر خطوة مهمة لفهم يارةإل املالئمة السياسات تاميم كيفية مناتقشة تعد
 الرمسية املخاطر إيارة آليات بني التمييز املناتقشة هذه من والغرض اخلطر، مع لتعاملل املنتجني تقبل من املستخدمة

 العامل يف التنمية تقرير يف برزتأ   كما .الالحقة سرتاتيجياتواإل املسبقة سرتاتيجياتوبني اإل الرمسية وغري
أو  األفراي تشمل اليت اتالرتتيب" بـ رمسية غري سرتاتيجياتإ حتديد يتم ،(2001 الدويل البنك) 2000/2001
 على القائمة األنشطة" هي الرمسية سرتاتيجياتاإل بينما ،"القرىأو  اجملتمعات الريفية مثل جمموعاتأو  األسر

 وتقت نقطة على يركز فهذا التانيف والالحقة املسبقة سرتاتيجياتأما اإل. " عليها علنا املناوص واآلليات السوق
 ريوي ومن بني. (الالحقة)احلدث  وتقوع بعدأو  (املسبقة) اإليذاءأو  احلدث تقوعو  تقبل: املخاطر على الفعل ري

 سرتاتيجياتوإ املزرعة مستوى على سرتاتيجياتإ بني اختالف على الضوء تسليط أيضا ميكن فإنه، املسبقة الفعل
 . 3التانيفات هذه (4-2) اجلدول ويلخص. املخاطر على مستويات أخرى تقاسم

 
 
 

                                                           
1
 Risk management in agriculture, Report for the eleventh five year plan (2007-2012), Planning Commission _ 

Government of India_, New Delhi, p8. 
2
 Robert G. Aumell et autres, op.cit, p6. 

3
 Raghvendra Singh, Agricultural Livelihoods and Crop Insurance in India, GIZ, New Delhi, January, 2013, 

p5. 
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 الزراعية المخاطر إدارةإستراتيجيات : (4-2) الجدول رقم
 آليات غير رسمية آليات رسمية 

 عليها الدعاية المنصوص قائمة على السوق

اإل
ستراتيجيات

ال 
قبلية

 

على مستوى المزرعة
 

 

  جتنب التعرض للمخاطر 
  تقدر االمكانتنويع احملاصيل 
  الزراعة املختلطة: هو النظام الذي ميزج

 . املواشيالزراعة مع تربية 
  تنويع مااير الدخل 
  احملافظة على حد أيىن من تراكم

األصول أو  املخزون سواء من احملاصيل
 السائلة 

  اعتماي تقنيات الزراعة املتطورة
 (...)التسميد والري،

   اإلرشاي الزراعي 
  ،توريد البذور اجليدة

 واملدخالت ذات النوعية، اخل 
   اآلفات  إيارةتطوير نظم 
 التحتية )الطرق تقوية البىن 

 والسدوي وشبكات الري(

تقاسم المخاطر مع اآلخرين
 

  تقاسم احملاصيل  
  تبايل املعدات الزراعية ومااير

  خل...إالري،
 صندوق مشرتك للمخاطر  إنشاء

 الرمسية

  عقوي التسويق 
 ة جلالعقوي اآل 
 التأمني 

 

اإل
ستراتيجيات

ال 
بعدية

التأقلم  مع الصدمات 
 

 الك خفض أمناط االسته 
    خفض الوظائف خاصة األسرية 
    بيع األصول 
    اهلجرة 
   توزيع العمالة  إعاية 
 املساعدات املتبايلة  

 القروض  االجتماعية  اتاملساعد 
)اإلغاثات، والغذاء مقابل 

 اخل(  ..العمل،
   جدولة القروض  إعاية 
   الزراعي  التأمني 
    االرخاء يف إجراءات شراء

 احلبوب 
   عالف توريد األ 
   التحويالت النقدية 

Source: Raghvendra Singh, Agricultural Livelihoods and Crop Insurance in India, GIZ, New Delhi, 

January, 2013,p 5 
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 الزراعي التأمينالمطلب الثالث: 

 بالعوامل ثرهتأ نتيجة واخلسائر والتقلبات للمخاطر عرضة االتقتاايية تقطاعات أكثر من الزراعي القطاع
الزراعي  التأمني فكرة كانت القطاع، هذا هلا يتعرض اليت املعاناة من وللتقليل األمراض، وانتشار اجلوية والظروف

 ضمن طبعا   وذلك الكوارث، عن «مثال» للتعويض املزارعني بني االجتماعي والتضامن التكامل صور من صورة
  . حمدية ومالية وإيارية فنية إجراءات

 الزراعي التأمينمفهوم  :أوال

 جراء من األنعام ومربو الزر اع هلا يتعرض اليت الادمات المتااص وساية مبثابة الزراعي التأمني يعترب
 للتأمني األساسي اهلدف ويعترب .املخاطر وتقوع لدى أمان شبكة بذلك ويوفر م،طاتقته فوق تكون اليت الكوارث
 حملاصيل التغطيات من جمموعة بتقدمي الزراعي اجملتمع حتياجاتا وتأمني استقرار يف املساعدة هو الزراعي

 . 1وأسرته لنفسه املزارع وممتلكات

 الزراعي التأمينأهمية : ثانيا

عوامل الطقس والكوارث  سواء كانت بفعل ،توتقعها أو املخاطر الزراعية خماطر ال ميكن التنبؤ هباباعتبار 
بفعل اخلطأ الذي ينجم  حىتأو  الزراعيةمنتجات لعل انعدام التسويق لبفأو  بفعل الكوارث السياسيةأو  الطبيعية

مني احتياجات اجملتمع الزراعي عن أيعمل على املساعدة يف استقرار وتالزراعي  التأمنيجند أن ، زارعاملأحيانا من 
 اإلنتاجلزياية  لتأمنياوتأيت أمهية  .طريق تقدمي جمموعه من التغطيات حملاصيل وممتلكات املزارع وأسرته ومسؤوليته

واليت تقوم هبا شركات . عن طريق االئتمان وتوفري اخلربة الفنية واملدربة واحللول لبعض املشاكل عن طريق األحباث
الزراعي يف  التأمنياملخاطر وتقليل اخلسائر مع إجياي حد أيىن من الدخل للمزارع فيما يساعد  إيارةبغرض  التأمني

الزراعي من املخاطر اليت  التأمنيوحيد  .واستقرار إمدايات الغذاء وزياية االستثمار يف الريفالتوسع الزراعي وتوفري 
إن أمهية . يواين اليت منها املخاطر الطبيعية واملؤسسية واالتقتاايية واالجتماعيةاحلنبايت و اللقطاع الزراعي ا تعوق

 ضافةباإل اإلنتاجبالتايل منحهم الثقة يف تطوير وسائل نه يوفر احلماية احلقيقية الستثمارات املزارعني و أيف  التأمني

                                                           

، 20/04/2014، تاريخ اإلطالع: 09/08/2012: ، تاريخ النشرفي وجه العاصفة كانشي الزراعي.التأمين صديق رمضان، عمار الضو،  1 
 .http://www.sudaress.com/alsahafa/49712متوفر على املوتقع االلكرتوين: 

http://www.sudaress.com/alsahafa/49712
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ويساعد املؤسسات التمويلية والتعاونية يف تقدمي العون  ،حتسني موتقف املزارع يف ما يتعلق بالديون الفرييةإىل 
 :2الزراعي للتأمني سرتاتيجيةاإل األمهية توضيح ميكن يلي وفيما. 1للمزارع

 وذلك اجملتمع من عريضا   تقطاعا   سمثل اليت الفئة تلك جبانب والوتقوف لزراعيا بالعمل املشتغلني مجيع مساندة 
 السيطرة ميكن ال اليت الطبيعية الكوارث ومااير االتقتاايية املخاطر مااير من أي إيل منتجاهتم تعرض عند

 الزراعيني؛ املنتجني جانب من جتنبهاأو  عليها

 عليه يرتتب الذي األمر الزراعيني، للمنتجني النفسي ستقراراال من حالة إيل يؤيي الذي املناسب املناخ خلق 
 لألخطار؛ التعرض من خوف يون اإلنتاجواستمرار  مواصلة

 تأخري؛ يون احملدية املواعيد يف والتسويق اإلنتاج خدمات كل تأيية إىل يؤيي مما املنتجني ثقة زياية 

 العمالة نسبة الرتفاع نظرا الزراعي العمل نارع السيما تعطيل يون الزراعي اإلنتاج عوامل استخدام ضمان 
 الزراعي؛ للقطاع الزراعية

 الزراعيني؛ العمالو  الزراعيني لفئة الفقر حدة من التخفيف 

 الزراعية؛ االستثمارات تلك وزياية تنوع ايل يؤيي مما الزراعي اإلنتاج تقطاع يف لالستثمار مناسب مناخ هتيئة 

 الغذائية األزمات عن ينتج ما جتنب إىل يؤيي مما اجملتمع ألفراي توافرها جيب اليت الغذائية االحتياجات تأمني 
 ؛للغذاء العاملية لألسعار العام املستوي يف التقلبات نتيجة

  الزراعية؛ اخلام املواي من يتطلبه مبا الاناعة تقطاع إمداي حنو الزراعة لقطاع احليوي الدور على احلفا 

  لقطاعات االتقتاايية القدرة على احلفا  مث ومن الزراعة لقطاع تقتااييةاال والقوة القدرة على احلفا 
 القومي؛ االتقتااي

 الزراعي التأمني أن باعتبار االتقتاايي النمو معدل يف زياية لتحقيق واالجتماعية الزراعية التنمية عجلة يفع 
 . الزراعية األنشطة لتمويل الرئيسية املااير أحد الشامل

                                                           
، متوفر على املوتقع 19/04/2014، تاريخ اإلطالع: 26/06/2009: لنشر، تاريخ االتأمين الزراعي بين النظرية والتطبيقعلي ابوحبله،  1

  .http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/06/26/168420.html.االلكرتوين:
، تاريخ اإلطالع: 05/07/2012: جريدة التعاون، تاريخ النشرلزراعي. ضرورة استراتيجية، خدمات التأمين احممد امحد عبداهلايى،  2

  . http://www.ahramdigital.org.eg/Economy.aspx?Serial=923131، متوفر على املوتقع االلكرتوين: 19/04/2014

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/06/26/168420.html
http://www.ahramdigital.org.eg/Economy.aspx?Serial=923131
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 الزراعي المصغر التأمينراسة تجارب دولية في مجال د: المبحث الثالث

 هتديهم اليت املخاطر يارةإل اآلخرين املالحة وأصحاب املزارعني اليت يستخدمها األيوات أحد هو التأمني
 ذلك كان حيثما( تقسط أو) رسوم املقابل يف يأخذ الذي آخر، طرفإىل  املخاطر تلك من جزء نقل يتم حيث
 كبرية فوائد يوفر أن ميكن احليوانية وهذا ما الثروةأو  خيص احملاصيل الزراعي التأمنيو  لة،معقو  وبأسعار متاحا
 أن 2010 عام يف الدويل البنك يراسة أفايتكما رواجا،   التأمنيالزراعية هذا ما جعله من أكثر منتجات  لألسر
 األتقساطتوزيع ( 4-2)من الشكل  ويتضح. أمريكي يوالر مليار 24,31 بلغت العاملية الزراعي التأمني أتقساط
  1. اجلغرافية املناطق حسب

 الزراعي في الدول المتقدمة التأمين(: التوزيع الجغرافي ألقساط 4-2الشكل رقم )

 
Source: Source: Slide from O. Mahul’s presentation at FARM - Pluriagri conference on Insuring Agricultural 

Production held in Paris in December 2012.  

 الزراعي المصغر التأمينالدولية في  التجارب :األولالمطلب 

 طريق عن إما الزراعي، التأمني تطوير يعم يف أكرب ااهتمام البلدان من العديد يف احلكومات أظهرت 
 التأمني من النوع هذا ومن فإن تقليلة، استثناءات مع القطاع، هلذا حمدية سياسات بناء طريق عنأو  إعانات تقدمي

 يف كبري ارتفاع فإن ذلك،إىل  ضافةباإلو . احلكومي الدعم على كبري بشكل يعتمد العامل بلدان من بلد أي يف

                                                           
1
 Thérèse Sandmark, Jean-Christophe Debar, Clémence Tatin-Jaleran, The Emergence And Development Of 

Agriculture Micro Insurance A Discussion Paper, The government of Luxembourg, 2013, p12. 
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 وعدم الطبيعية والكوارث املناخ تغري مع جنبإىل  جنبا العامل، بلدان يف اإلمجايل احمللي الناتج من الزراعة حاة
أال وهو  التأمني سوق من القطاع هذا لتغطية وأكثر مالءمة جديدة حلول تطوير عشج العاملي، املايل االستقرار

 . الزراعي التأمني

 المتحدة الواليات :أوال

كما  احملاصيل، تغطية ومستويات جيدة من التأمني منتجات من متنوعة تتميز الواليات املتحدة مبجموعة
 بشكل منت 1990 أوائل منذ املتحدة يف الواليات احملاصيل على التأمني برنامج يف املدرجة التغطية أن مستويات
 احملاول منطقة تأمني لتشمل املزرعة مستوى على واحد عائد من التأمني منتجات خيارات توسعت كبري، حيث

 خماطر خطة وتسمى هذه الغلة، منطقة وتأمني احملاصيل حىت عائدات التأمني منتجات من متنوعة ضمن جمموعة
 تأمني أي منتجات املزارع مقاطعة يف العام العائد على التغطية وتقواعد ،1995 عام يف خلتوأي اجملموعة

 املزرعة مستوى على الفريية تغطية املنتجات وتشمل الرئيسية، احلقلية للمحاصيل عاية تتوفر واليت ،يراياتاإل
أما منتج  ،1997و 1996 يف ضالدخل وتقد عر  ومحاية يراياتاإل هبدف ضمان احملاصيل يراياتبالتايل تغطية إل

 مستويات من جمموعةإىل  إضافة. 2000 يف تقدم حلماية أكثر للدخل خماطر جمموعة أي منطقة إيرايات تغطية
 املئة يف 55 بـ وتعويضه املتوتقع العائد من املئة يف 50 تغطية )تغطية الكوارث( أين تشمل CAT من ميتد ضمان

 وتغطية املتوتقع، السعر من باملائة 100 بنسبة يتم تعويضه املتوتقع العائد من املئة يف 85أو  املتوتقع السعر من
CAT رسم: منخفضة بتكلفة للمنتجني وتقدم، 1994 للمحاصيل لعام التأمني إصالح تقانون بعد عرضها مت 
. كومةاحل تقبل من املدفوعة كتواريااإل  أساس على التأمني تقسط كامل مع( احملاصيل يف يوالر 100 حاليا) إياري
 مبا 2001 عام يف 110 من أكثرإىل  مبكر وتقت يف 1990 يف 50 حنو من متاح تأمينها اليت احملاصيل تقائمة منت

البنك  وتقدر. واملراعي واملستنبتات، واجلوز الفاكهة أشجار من أنواع وعدة واخلضروات، الفواكه من كثري ذلك يف
 مجيع من املئة يف 90 من أكثر ملا ميثل متاحا اصيلاحمل على التأمني يكون سوف 2001 عام يف أنه الدويل

 جتريبيا برناجما املتحدة الواليات احملاصيل يف على التأمني برنامج ويشمل. املتحدة الواليات يف تزرع اليت احملاصيل
 AGR التجرييب الذي يدعى الربنامج وتقدم. الزراعية السلع مجيع من اإلمجالية يراياتاإل تأمني مبوجبه ميكن

  حيث منتجات التأمني للمحاصيل تغطية تقدميإىل  حيث يهدف 1999 عام يف ،(يراياتلإل اإلمجايل املعدل)
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 MPCI مثل فريية، حماصيلهم جيب أن تكون AGRحيالون على  الذين املزارعنييف حني أن  توفرةم غري

 . 1للمزرعة كاملةال املسؤولية ضبط يتمو  AGRحيسب  احلاالت، ملثل هذه توفرامل للمحاصيل

 إسبانيا :ثانيا

 احمليط يف واحد خمتلفان نظامان طقسيان التقاء نقطة عند ومكان سموتقعها تضاريسها بسبب سبانياإ
 1978 عام منذ. جدا متغرية مناخية وأمناط نسبة األمطار لديها ،املتوسط األبيض البحر يف واآلخر األطلسي
 وكالة خالل ومن احلكومة حيث وحىت املختلط واخلاص العام قطاعنيال احملاصيل يف على التأمني خطة وضعت

 جتري والغذاء السمكية والثروة الزراعة لوزارة تابعة متخااة واليت هي وكالة (ENESA) الزراعية لتأمني الدولة
 أمنيالتالذي يعد برنامج  كما تقامت بوضع برنامج .التأمني إعايةو  التأمني ملنتجات جديدة وتااميم يراسات

 من %42 حوايل تأمني مت اآلن حىت ،تقدر اإلمكان الشاملة التغطية من تقريبا يكون أن هدفه سباين احلايلاإل
 واألمراض احلرارة موجات، اجلفاف، الفيضانات ،الرياح ،النار، الربي هي املشمولة املخاطر. املزروعة املساحة
 االتقتاايية واخلسائر املاشية من والتضحيات والوفاة ثاحلواي ،(الفطريات التهابات أي) املناخية الظروف بسبب
( األنواع كل) واخلضروات املؤمنة هي احليوانات الرئيسية احملاصيل. احليوانية األمراض من العديد عن النامجة

 والزيتون واحلمضيات والزهور واملراعي، ،(والتبغ والسكر القطن) الاناعية واحملاصيل والدرنات والبقول واحلبوب
 كان ،2002 التأمني خطة يف. واملاعز اخليول واخلنازير، واألغنام واألبقار األمساك أثار مزرعة من عديدة وأنواع
 تواجه اليت الزراعية للتعاونيات الثابتة التكاليف لضمان برنامج ذلك يف مبا الربامج،/  تأمني منتج 65 هناك

 مليون 74 من للدولة السنوية التكلفة ارتفعت املتزايد تعقيدال نتيجة 1990 عام يف. يسببها املناخ اليت اخلسائر
 اخلسائر من %100-65 بني تغطي التعويض مدفوعات. 2002 يف مليون يورو 250 حيت 1978 يف يورو

 الرئيسي السياسي املنطق. اإليارية التكاليفإىل  ضافةباإل التعويض مدفوعات جتاوزت تارخييا التأمني وأتقساط
 واسعة التغطيات وأنواع عام كل التأمني مليزانية التخطيط يتم ألنه املالية النفقات يف االستقرار هو نيالتأم لربنامج

 . 2جدا

 

                                                           
1
 Mark Wenner and Diego Arias, Agricultural Insurance in Latin America:  Where Are We?, Paving the 

Way Forward for Rural Finance An International Conference on Best Practices, American Development Bank, 

2008, p5. 
2
 Mark Wenner and Diego Arias, Ibid p 6. 
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 الزراعي في آسيا التأمين :ثالثا

 الصين: . أ
 من فقط %10 يزرع ذلك ومع للزراعة صاحلة مساحة أكرب رابع ،العامل يف زراعي منتج أكرب هي الاني

 العاملة القوى من %41 وتوظف الايين اإلمجايل احمللي الناتج من %11 حوايل الاينية عةالزرا وسمثل البالي سطح
 والسكر والقطن اللفت وبذور السوياين الفول) النقدية خاصة احملاصيل فهو جيد جيدا القطاع أما تنويع

 أصحاب من ومعظمهم عنياملزار ( الاويا وفول والذرة، والقمح األرز) الغذائية واحملاصيل( والفاكهة واخلضراوات
 للفري$  715 للايين السنوي الدخل متوسط يبلغ حيث سكان فقرا، أكثر بني من هي وهم الاغرية احليازات

 الوطين للمكتب وفقا ،$ 2370 املتحدة الواليات سكان يخل كان حني يف ،2008 عام يف الواحد
 يقول العامل إذ يف الزراعي للتأمني سوق أكرب نيالا ستابح املقبلة، 20 ال السنوات يف. الاني يف لإلحااءات

 الاني مفتاح مها القوية املخاطر إيارةو  الاينية للسوق العميق "إن الفهم الزراعي: التأمنيوارويك خبري  ستيفن
 اهلايئ هبذه واحمليط آسيا منطقة اهتمام سماما يعكس ما هذا ". الزراعي التأمنييف جمال  الرائدة مكانتها لتدعيم

 الاني يف الزراعة لتحديث جديدة يافعة تقوة أصبحت الزراعي التأمني الاني، يف التنمية آفاق يف الاناعة خاصة
 . ازيهارا أكثر جديد اشرتاكي ريف بناء عن فضال املزارعني محاسة من خالل رفع

 التأمني منظا أن يثبت مما ،(GNP) اإلمجايل القومي الناتج من %10 من أكثر الاني يف الزراعة شكلت
 التطور وضمان املزارعني، يخل استقرار على واحملافظة الزراعي اإلنتاج خماطر منع يف رائدا يورا يلعب الزراعي
 الزراعي التأمنيتطوير و  لتوجيه تقرير املركزية احلكومة وضعت، 2014 إىل 2004 من. الزراعي لالتقتااي السلس

 عملية وتسريع الريفية، املناطق يف شامل إصالح تعميق" هبدف اخلطط هذه وضعت 2014 عام يف ،األمامإىل 
 2013 عام هناية يف عقد الذي املركزي الريفي العمل مؤسمر يف" .الزراعي التأمني يعم بزياية الزراعي التحديث

 عمل كما جاء يف تقرير  ، "الزراعي التأمني يف جيد بعمل القيام جيب" هأنإىل  بينغ جني شي رئيسال أشار
 نظام إنشاءو  الزراعي، لتأمنيل جيايباإل تطورال" صراحة ذكر أيضا تشيانغ كه يل الوزراء ورئيس العام، هذا ةاحلكوم
  2014.1 لعام كأولوية" الكوارث ضد التأمني

                                                           
1
 Agriculture insurance: China: Leading the agricultural insurance market, Asia Insurance Review, Jun 

2014, sur le site: http://www.asiainsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle?aid=35139 ,   p1-3. 

http://www.asiainsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle?aid=35139
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 أصبححيث  ،للاني واالتقتاايي االجتماعي النظام يف حامسا يورا الريفي واالتقتااي الزراعة تنميةتلعب 
 يف الرتكيز. الطبيعية الكوارث تواجه عندما املزارعني يخل واستقرار الزراعة منو ضمان يف يارئيس الزراعي التأمني

 عام يف أطلق الذي اجلديد الزراعي التأمني وحماكمة 1980 منذ الايين الزراعي التأمني تطور تاريخ هو املاية هذه
 والدراسة التحقيق من نتائج استخدام مت .عملية ومناذج املختارة، احملافظات يف تنفيذها سياسة تفاصيل ،2007
 التأمني تشغيل حماكمة هذه وآثار أياء للحت املاية وهذه هونان، مقاطعة يف 2007 عام منذ أجريت اليت امليدانية
 التجربة وتتلخص. للربنامج مساخل املبايئ على الرتكيز ومع ، املشاركني املالحة أصحاب نظر وجهة من الزراعي

 الزراعي التأمني ربنامجل املستدامة والتنمية السلس التشغيل ضمان كيفية بشأن توصيات تليها اية،املستف والدروس
 . 1اجلديد

 الهند: . ب
 كل يف ملخاطر املزارعني عرضة يكون ما وعاية الزراعي اإلنتاجسريورة  من يتجزأ ال جزء هي املخاطر

 الطبيعية والكوارث األمطار هطول تقلبأو  فافاجل مثل املناخية األحداث تولدها أن ميكن واليت زراعي، موسم
 اليت السوق وأحداث النباتية األمراضأو  اآلفات هجمات مثل البيولوجية واألحداث احلرائق،أو  الفيضانات مثل

 خالل من املخاطر هذه ملثل متنوعة املزارعني استجابة كانت تارخييا. العالية السعرية على التقلبات تنطوي
 يعمل السياق هذا يف. زراعتها مؤسسات يف أكرب تنويع خالل من منها احلدأو  اإلجيار ترتيبات يف مشاركتها

 . املؤكدة وغري املتوتقعة األحداث عن النامجة املخاطر ضد املزارعني حتمي هامة الزراعي كأياة التأمني

ومن خالل  ،ختلفةامل احملاصيل على التأمني خطط وجدوى مالءمة االستقالل تقضية بعد اهلند يف تطورت
 ومشلت ،املطلوب للنهج للوصول مبكرة كانت املناتقشات اهلند يف الزراعي للتأمني التارخيي التطور يف البحث
 (NAIS) والطقس للتأمني الوطنية الزراعية طةاخل نسبيا، جناحا أكثر كان الذي الزراعي لتأمنيل تنيخط الدراسة

 اعتمايه ينبغي اليت النهج على اتفاق هناك يكن مل االستقالل بعد رةمباش. WBCIS) احملاصيل تأمني نظام وبناء
 مزارعة أسرة كل حيث الواليات حكومات املركزية احلكومة أوصت حني يف ،اهلند يف للمزارعني التأمني لتوفري

 جدا جحةنا تكن مل ،الفريية املناهج أساس على مبكرة الربامج وكانت التأمني نظام يف األساسية الوحدة ستكون
 أيخلته الذي غوجارات والية يف  H-4 القطن على حماصيل التأمني خمطط اجلدوى.أو  التغطية حيث من سواء

                                                           
1
 Sun xiang yu, Wang Hong lei, A Fram of Weather Index Based Insurance’s Pricing in China --compare 

with traditional crop insurance, Nanjing University of Information Science & Technology, p8. 
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 لنحو املخطط عمل ذلك على األمثلة أخرى وأحد ويول األخرى احملاصيلإىل  الحقا امتد للتأمني العامة املؤسسة
 للحياة تقابلة خطة من الواضح أهنا ليست اأيض كان مزارع 3110 سوى يغطي مل ولكن 1970 يف سنوات ست

 . 1املطالباتإىل  بالنظر

 أكثر كان" املساحة هنج"إىل  استنايا 1984و 1979 عامي بني  (PCIS)الزراعي التشغيلي التأمني نظام
  الشامل الزراعي التأمني نظام تنفيذ مت PCIS جتربة إىل  يولة واستنايا 13 يف مزارع 627.000 غطىو  فعالية،

(CCIS) نسيب  النجاح لكن كان ،القروض املأخوذة املزارعني تضمني أين مت 1999 حىت واستمر 1984 عام يف
 كان ولكن احلكومي، الدعم من كبرية كمية ومشلت األتقساط أضعاف ستة يقرب ما املطالبات أنإىل  نظرا

 . عاما 15 من ألكثر مزارع 76.200.000 ضخمة تقدر بـ التغطية رائع مع املزارعني وكانت تواصل على املخطط

 من فئتني الزمن مر على اهلند يف سائدة الزراعي فكانت التأمنيسارت خطط  متجانس هنج ضمن
 على كبري حدإىل  ويستند WBCISو  NAIS رئيسيني تأمني صكي ظهر للطقس من هنا استنايا ،احملاصيل
NAIS  منوذج CCIS وهجمات الطبيعية واألحداث بالطقس تعلقةامل املخاطر من واسعة جمموعة ويغطي سابق 
 أن ينبغي( القرية مستوى على احمللية احلكومات) البانشيات أن املستحسن ومن اإليارية، املناطق على بناء اآلفات

أو  الكافية، غري األمطار مثل اجلوية الظواهر عن الناشئة املخاطر ضد فقط يؤمن WBCISو. التأمني وحدة ميثل
 حيث املنطقة هنج على أيضا WBCIS ويستند NAIS من أتقل تغطيته فإن املعىن هذا يف .الاقيعو  الربي عواصف

 املرجعية الطقس منطقة معRUA  راطخم كل ويرتبط موسم كل تقبل (RUA) "املساحة وحدة مرجع" حتديد يتم
"(RWS) مثل لعائدا على القائم املخطط تاميم األسهل فمن ذلك ومع الطقس بيانات يقيم من خالل حيث 

NAISمثل خمطط .كافية سابقة سنوات 10 لـ العائد بيانات حيث WBCIS التارخيية الطقس بيانات يتطلب 
 . اجملاالت من العديد يف تتوفر مثل هذه البيانات ال ما األتقل غالبا على سنوات 25 من أطول لفرتة

 ضد التأمني من املختلفة املناهج وعيوب مزايا نكتشف اهلند يف حاليا الزراعي التأمني خطط يف بالنظر
 حيث من خمتلطة طبيعة أهنا ذات كبري حدإىل  أيضا راجع املختلفة املخططات جناح ونسبية ،الزراعية املخاطر

                                                           
1
 Brief 45: Crop insurance in India, Indian Institute of Management, Ahmedabad, Working Paper No. 2010-

06-01, June Gurdev Singh 2010, sur le site: http://www.ifad.org/. 

http://www.iimahd.ernet.in/publications/data/2010-06-01Singh.pdf
http://www.iimahd.ernet.in/publications/data/2010-06-01Singh.pdf
http://www.ifad.org/
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 املزارعني تؤمن اليت احملاصيل على تأمني خمطط أي وجوي هي عدم اهلامة واملالحظة ،والكفاءة السالمة التغطية،
 . 1اهلند يف األخرية اآلونة يف أكرب أبعايا اكتسب لذيا والسعر السوق خماطر ضد

  الالتينية أمريكا في الزراعي التأمين :رابعا

 والقطاع احلكومات ألن متزايد حنو على اإلعالم وسائل اهتمام أثار الالتينية أمريكا يف الزراعي التأمني
 حلاة نتيجة بدورها احلاجة تلك وارتفعت ،نيةاحليوا والثروة احملاصيل حلماية فعالة طرق إجيايإىل  حباجة اخلاص

 كبريا انضمام عديا واألرجنتني والربازيل املكسيكشهد . العاملي الزراعي اإلنتاج من مريكية املتناميةاأل القارة شبه
 بالنسبة الدخل استقرار لضمان كايف التحول هذا يكن مل ذلك ومع التقليدي الزراعي التأمني لربامج املزارعني من

 . ملعظمها

  المكسيك . أ
 والرتتيبات املبكرة احملاوالت بدأتحيث  1942إىل  باملكسيك الزراعي التأمني برنامج أول تاريخ يعوي

 الدولة إنشاءو  احليوانية والثروة احملاصيل التأمني تقانون سمرير مت ،1961 عام يف اخلاصة التأمني وشركات التبايلية
 ANAGASA عمليات 1963 عام يف وبدأت( ANAGASA) للمحاصيل الوطين للتأمني املالية لشركة رمسيا

 لتشكيل متأخر وتقت يف اندجمت) اجريكوال وبنك EDJIDAL وبنك احلكومية التنمية بنوك من وتقدم العمالء
احملاصيل  على التأمني بولياات لشراء اضطر املزارعني( Banrural بنك - اجريكوال كريديتو يي ناسيونال بنك

 تراخي بسبب لألسف ولكن ،كبرية املؤمنة املزروعة واملساحة مدعومة وأتقساط متعدية خاطرامل حيث كانت
 بشكل عالية ANAGASA خسائر كانت(كاذبة ايعاءات تقدمي) واالحتيال كتواريالإل  سليم غري والتسعري املراتقبة
 ارتفاع التعويض مطالبات عدي وبلغ BANURAL تقروض من املسرتية هي املبالغ من 70% نقطة عند. مذهل

 . 1988 عام يف ANAGASA إغالق ومت مقبولة غري املالية التكلفة حيث اعتربت ،املطاف هناية مذهل يف

 عكس على ،AGROASEMEX اجلديدة احملاصيل على التأمني شركة تشكيل مت 1991 عام يف
 على التأمني تجاتمن تقدمي) احمللية اخلاص التأمني شركات فقط تأمينها تعيد AGROASEMEX سابقتها،
 ذات املناطق يف تكون أنإىل  سميل (FONDOS) التباييل التأمني صندوق 200 وحوايل( فقط مخسة احملاصيل

                                                           
1
 Sagar S, Sinha S. Making insurance markets work for the poor: microinsurance policy: “regulation and 

supervision. India case study”,2009, p19. 
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تفشي  ،الرياح ،النار ،الربي ،الاقيع الزائدة، والرطوبة اجلفاف هي املشمولة البالي واملخاطر يف املنخفض الدخل
 ارتفعت الطوعي الربنامج هذا إطار يف. الزراعية والدفيئات والعجز وايثاحل وانية،احلي واألمراض النباتية األمراض

 من املاشية تغطية ارتفعت وباملثل، 2000 يف 1.900.000 حيت 1991 يف هكتار 636.000 من املؤمنة املنطقة
 املساحة من بكثري أتقل هو ذلك ومع املنطقة، يف 2000يف عام  9.700.000 حيت 1991 يف رأس 576.000

 21900000 جمموعه ما من هكتار يونلم 1,9 ؤمني AGROASEMEX ،2000 عام يف سابقتها تغطيها اليت
 . 1التكلفة حيث من فعالية أكثر هو AGROASEMEX ذلك برنامج ومع. (%8)أي   املزروعة

  :األوروغواي . ب
 1913 ميعا بني جدا حمدوي نطاق يف ولكن الوتقت لبعض وروغواياأل يف الزراعي التأمني سمت اتاحة 

 (SEGUROS استايو ييل يي بنك) الدولة التأمني بنك كان. الدولة احتكار عهد يف عليه كانت ،1993و
 السوق يخلت اخلاصة الشركات من فقط اثنني احلني ذلك يف السياسات إصدار الوحيد املسموح له الكيان هو

 واجه وعندما ،حمدوية التغطية ة ولكنائف احلكوموظ من الكوارث بعد اإلغاثة سياسة منه جزء يف املقرر ومن
 لديهم لذلك املساعدة على للحاول احلكومة على تقاموا بالضغط وحدة السوق املناخية الادمات املزارعون

 تكرم أهنا ال SEGUROS استايو ييل يي بانكوإىل  ينظر ذلكإىل  ضافةباإل اخلاص التأمني لشراء الأو  حافز
 يدفع أن جيب التعويض أن SEGUROS استايو ييل يي بانكو عن ايرةالا السياسة تنص وعندما عقويها

 من النظام ترشيد الزراعة وزارةحتاول  2001 عام لذلك منذ ونتيجة ،الدفع تأخريأو  لتقليل تقنيات تستخدم
 القطاع وتعوض احلالية اجلهوي حمل لتحل عقالنية وأكثر اجلديد، التأمني نظام لتاميم يراسات إجراء خالل

 التأمني شركاتوتناح  ،شفافة وغري جدا مكلفة" الديون من واإلعفاء الكوارث بعد الطوارئ يفعات" اصاخل
  تقساطاأل من %60إىل  تال إعانات احلكومة تقدم أن شأنه من تقانون اتقرتاحب وروغواياأل كومةح اإلسبانية
فقط  مفتوح منفال الطارئة وارثللك صندوق إنشاءو  جزئي، فقدان يغطي الذي املتعدي يف حالة اخلطر كسياسة

 مكملة الداعمة املؤسسات من جمموعة وجوي عدم هي الرئيسية العقبات. تأمني احملاصيل يشرتي منتج للذي
 مع التعامل كيفية حول جديدة رؤية" لوضع واحلاجة واضح، وتنظيمي تقانوين إطار وجوي وعدم جيدا، ومنسقة
 على التارخيية البيانات من هبا وموثوق طويلة سلسلة لديه األوروغواي اإلجيايب أن واجلانب" الزراعية املخاطر
 . 2املوضوع يف جيدا تدريبا املدربني املهنيني من كاير عن فضال اجلوية واألحوال الزراعي اإلنتاج

                                                           
1
 Mark Wenner and Diego Arias, Op.cit, p  8 . 

2
 Mark Wenner and Diego Arias, Op.cit., p  7 .  



 عرض عام ألهمية الزراعة وأخطارها من خالل مقاربة التأمني الزراعي                    انيالفصل الث
 

76 
 

 الزراعي التأمينالحديثة في مجال  التجارب :خامسا

 :المغرب . أ
 الزراعي التأمني الختبار املغرب يف يراسة األغذية لبحوث الدويل املعهد مع بالتعاون الدويل أجرى البنك

 بشكل تعتمدو  البالي يف اإلمجايل احمللي الناتج من %20 بنحو حيث تؤثر الزراعة املغرب يف األمطار على القائم
 ةعام مواري بدورها احلكومة أنفقت املروية للزراعة الااحلة املساحة من %15 من وأتقل األمطار مياه على كبري
. كبرية زراعية حمافظ ذات املالية للمؤسسات إنقاذ عمليات وكذلك باجلفاف املتعلقة املساعدات برامج يف كبرية

 املشاركة معدالتغري أن  ،كبري املايل تقد تقدمت هلا يعم الغلة مناطق لتأمني نظام وضع إطار يف احلكومة وكانت
 الوثائقإىل  والوصول بطيئة التعويض مدفوعات :ثالامل سبيل على ،لربنامجل القيوي من العديد بسبب منخفضة

 . التأمني هذا للمزارعني املقبلني على شراء رايع مبثابة يعمل الذي هذا ،مكلف

 واملشاريع الكفاية، فيه مبا مرتفع املغرب يف احلبوب إيراياتو  األمطار هطول بني اإلحاائي إن االرتباط
 األمطار خماطر وتنويع الزراعية املناخية املناطق تنوع يف خلق أجل من فةمستهد تكون احملافظات خمتلف يف الرائدة

 جعل التأمني عقد فإن وبالتايل، جاذبية أكثر ملخاطرا هذا ملثل التأمني إعاية وهذا ما جعل اململكة، خمتلف يف
 مما ،(ملبلغا) تغطية عقوي أي شراء وميكن ،مسبقا حمدية فرتة خالل األمطار يف النقص أساس على دفعاتال

 هطول التأمني عقوي يواجهها يزال ال اليت املشكلة. املتوتقعة اإيراياهت من املبلغ كامل بضمان للمزارعني يسمح
 السنوات بعض التعويض فهناك مدفوعات سمويل هو الغلة، وعقوي مناطق األمطار هطول من مزيجأو  األمطار،

 . 1 %100 من أكثر قدانف بنسبة احملالة األتقساط التعويض مدفوعات تتجاوز

 :منغوليا . ب
 املاشية وفيات معدالت وترتبط ،املواشي موت لضمان جتنب جديدة أيوات اختبار حاليا جيري منغوليا يف

 كل يف احليوانية الثروة إحااء ففي البالي يتم  ،الشتاء فال خالل القاسية املناخية الظروف مع للغاية منغوليا يف
 ملؤشر التأمني عقد يستند املوثوتقة تثبت ذلك، التارخيية والبيانات الوفيات من املواشيب الطقس الرتباط نظرا. عام

 التأمني لشركة ميكن املقابل، يف. معينة منطقة يف املاشية وفيات معدل متوسط على املاشية الوفيات من معدل
( طويلة لفرتات احلرارة يرجة ضاخنفا مثل) القاسية املناخية الظروف تأمني إعاية هبدف العقوي هذه مثل توفري

                                                           
1
 Mark Wenner and Diego Arias, Ibid, p 12. 
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وفيات  معدل حسب مؤشر التأمني عقوي احملليني العمالء اختار. يف العقد باملخاطرة املرتبط للمكون كتغطية
 . والطقس التقليدي التأمني على املواشي

  نفسها املنطقة يف الوفيات من املاشية تأمني مؤشر التعويض حسب معدل مدفوعات الرعاة نفس يدفع
هذا  ولكن احلفا  على موري الراعي هبدف فقط ليس املاشية خسائر من للتخفيف فريي الرعاة حافز فإن التايلوب
. املاشية وفيات ملعدالت متوسط أتقل مع القاسية املناخية الظروف يف البقاء أجل من الرعاة بني املنافسة يعزز ما

 التحدي ولكن يةالتأميناخلدمات  هذه مثل لتوفري داياستع على املايل والقطاع نسبيا تقوي تأمني لديها منغوليا
 . 1(التأمني إعاية) الدويل املستوى على املخاطر تقاسم آليات يف يكمن

 تجارب البلدان الرائدة من الدروس المستفادة استخالص :الثانيالمطلب 

 الزراعي آلية فعالة في تحقيق التنمية من خالل التجارب الدولية التأمين :أوال

  هتمامواسع يف خمتلف بلدان العامل وخاصة الدول املتقدمة منها، يأيت هذا اال اهتمامالزراعي ب التأمنيظى حي
اليت األخطار  وإزاء طبيعة. نسانية املتعلقة حبياة وبقاء اجلنس البشريزراعة نشاط معىن بأهم احلاجات اإلكون ال

األخطار  ثرية فإن توفري محاية واسعة هلذا النشاط من هذهتتعرض هلا العملية الزراعية وحجمها الكارثي يف أحيان ك
 . 2يعترب أحد أساليب مواجهة املشكلة

 من النوع هذا وتوفري بساطة، بكل النامية البلدان يف جدا حمدوي عموما الزراعي التأمني على احلاول
 فإن اجتاه. خاصة من التكاليفاملزارعني بالدرجة األوىل  تضررإىل  أيى مما ،التأمني لشركات حتدي هو التأمني
 يف شبكات لديهم ليس األحيان من كثري يف وبالتايل ،والاناعية احلضرية املخاطر على هو الرتكيز التأمني شركات
( واألمراض اآلفات ومكافحة الطقس،) ملخاطر متعدية الزراعي التادي التأمني توفري ميكن حيث. الريفية املناطق
 ميكن ذلك،إىل  ضافةباإل. إيارته التأمني لشركات املالية الناحية من ياعب وبالتايل للغاية مكانيا يرتبط ما وغالبا
 لتمكينها احمللية التأمني شركات الخنراط فال يفتح اجملال الدويل التأمني إعاية سوق تريي من جهة هناك أن القول

 . اخلاصة للخارج مسؤوليتها من بعض نقل من

                                                           
1
 Mark Wenner and Diego Arias, Op.cit, p 13. 

، االحتاي اإلتقليمي للتمويل الريفي يف ، إدارة التمويل الريفي في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريفياحممد رشراش، حممد السيد علي، حممد العوايدة 2
 .23ص، 2010(، عمان، NENARACAإتقليم الشرق األيىن ومشال إفريفيا )
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أو  من اخلدمات سواء يف املكان غريه من أفضل التأمني يعمل ة للمزارعنيفبالنسب ذلكإىل  ضافةباإل
 التأمني. االستشارية واخلدمات التوريد، وسالسل احملسنة، واملسامهات والبذور القروض، على احلاول مثل الزمان،

 لكن يف. خرىأ خدمات توفري خالل من يخلهم بتعزيز لكنه يسمح ملزارعا لرزق مكسبأو  تقيمة إضافة ميكنه ال
 غري التأمني جاذبيةأو  فائدة فإن وبالتايل ،غائبة اخلدمات هذه من النامية كثري البلدان يف األحيان من كثري

 النامية البلدان يف الزراعي التأمني يف سوق نسبيا ةمنخفض يخول وجوي من بالرغم. للمزارعني بالنسبة موجوي
 خاصة يف جمال تطوير املستفاية الدروس من عديا ول املتقدمة وتوفرمن الد املاضي القرن خالل املكتسبة واخلربة
 . 1البلدان من عدي عتبار يففقد أخدت بعني اال احملاصيل على التأمني

 1990 منذ السوق على القائم الزراعي التأمنيإىل  العام القطاع من حتول النامية البلدان معظم شهدت

 وخاصة احملاصيل، الذي يهدي لتأمني اخلطر العام القطاع برامج يف كبريا منوا 1990-1950 الفرتة كما شهدت
 احلكومات شجعت وتقد ،1990 منذ جدا ضعيف الربامج هذه أياء كان تارخييا،. وآسيا الالتينية أمريكا يف

 لقوةا تعايل) واخلاص العام القطاعني بني الشراكات حتت وغالبا التجاري، التأمني تقطاع خالل من الزراعي التأمني
البلدان اليت تبنت هذا النوع  من٪ 54 يف اخلاص التأمني خدمات مقدمو عملي ،2008 عام من اعتبارا. (الشرائية

. التنمية االتقتاايية وهذا حسب التجارب الدولية مستوى مع يزيد اخلاص الزراعي التأمني تقطاع تطور. التأمنيمن 
 الدخل ذات البلدان يف أساسا فأنشئت الشرائية، القوة تعايل على تعتمد اليت املشرتك التأمني أما سياسات

 . 2الزراعي التأمنيمنتج  عروض لتعزيز وسيلة باعتبارها املتوسط،

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Government Support to Agricultural Insurance “CHALLENGES 

AND OPTIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES”, The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank, 2010, p 23  
2
Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Ibidem 
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  (2008الزراعي في العالم ) التأمينتمركز : (5-2شكل رقم )

 
Source: Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Government Support to Agricultural Insurance 

“CHALLENGES AND OPTIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES”, The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, 2010, p 24 . 

 من ارتفعت حيث ،2007و 2004 عامي بني كبري بشكل العاملي الزراعي التأمني أتقساط حجم ارتفع  
 الزياية هذه سبب وكان البنك مسح بواسطة إثباهتا مت يوالر مليار 15. يوالر مليار 20 ولنح يوالر مليارات 8

 التأمني يف التوسع ومشل ،كأتقساط يفعها يتم اليت التأمني مبالغ وتقيم الزراعية السلع أسعار ارتفاع هو املذهلة
 يف مبا الكربى، الدول يف احلكومي مالدع زيايةوشهدت هذه الفرتة  الشرتقية؛ وأوروبا والربازيل، الاني، الزراعي

 . 1املتحدة والواليات تركيا كوريا، مجهورية والاني، الربازيل، ذلك

 

 

 
                                                           
1 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.cit, p 23. 
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 2007 نمو كل بلد لعام درجة حسب الزراعي التأمين أقساط تقدير (: 5-2الجدول رقم )

عدد  درجة التنمية
 البلدان

 األقساط
المحاصيل 

المقدرة )مليون 
 دوالر(

 األقساط
ة الماشي

المقدرة 
 )مليون دوالر(

 األقساط
الزراعية 

المقدرة )مليون 
 دوالر(
 

نسبة 
 األقساط
الزراعية 
 العالمية

  التأمينأقساط 
كنسبة مئوية من 
إجمالي الناتج 

المحلي الزراعي 
 2007لعام 

الدول مرتفعة 
 الدخل

21 11.869 1.192,3 13.061,3 86,5 2,3 

الدول متوسطة 
 الدخل العليا

18 872,6 40,1 912,7 6 0,3 

الدول متوسطة 
الدخل الدنيا 

 )السفلى(
20 789,3 334,1 1.123,5 7,4 0,2 

الدول منخفضة 
 الدخل

06 0,2 4,8 5 0 0,0 

 0,9 100 15.102,4 1.571,4 13.531,1 65 المجموع
Source: Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Government Support to Agricultural Insurance 

“CHALLENGES AND OPTIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES”, The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, 2010, p 8.  

 احمللي والناتج الزراعي التأمني أتقساط حجم بني النسيب االرتباط معدل عن من خالل اجلدول التعبري يتم
 الدول من والعديد املتحدة الواليات وكانت لإلتقالع طويال وتقتا الزراعي التأمنيحيث أخذ  الزراعي، اإلمجايل

رغم  تقرن من ألكثر املاشيةأو  احملاصيل على التأمني أشكال من الزراعي شكال التأمنياألوروبية ال يتعدى فيها 
 التأمني ال تتعدى عمر جترية النامية دانالبل من العديد يف املقابل يف. عالية انتشار معدالت مع ناضجة أسواق أهنا

 ورغم توفر الطلب ،(مؤشر على القائم التأمني خاصة إيخال البلدان يف أتقل وحىت) سنوات 10-5 ـالزراعي فيها ال
 مثال الاني .املرتفع الدخل ذات البلدان الزراعي يف التأمني توفري على ويهيمن قلعي مل اآلن حىت إال أن بعضها

 2013 لعام الاني أحناء شىت يف احملاصيل من( هكتار مليون 73) يوان مليار 1.1يغطي  فيها راعيالز  التأمني
 مليار 3.4) يوان مليار 9. 20 بقيمة تعويض يفع مت كما. بالبالي الزراعة مساحة إمجايل من باملئة 45 ليشكل

 سوق أكرب ثاين جيعلها مما 2013 عامل ريفية أسرة مليون 33.67 ليفيد الزراعي التأمني إطار يف( أمريكي يوالر
احملاصيل  على التأمني كبري حدإىل  الزراعي التأمني توفري على ويهيمن. املتحدة الواليات بعد الزراعي للتأمني
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 الزراعي التأمني ألتقساط العاملي التقدير حجم من املئة يف 80 أنه ميثل حوايل الدويل البنك حيث أوضحت يراسة
 . 1الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف أعلى مئوية ونسبة

 الزراعي المصغر التأمين على المطردة في الطلب الزيادة :ثانيا

 فقدان خطر واملستثمرين التجار تشارك حيث الاني، يف امليالي تقبل 3000 حوايلإىل  يعوي التأمني مفهوم
 الاحي التأمني أصول كما أيخلت رومانوال بابل، اإلغريق يف تطورت مماثل مفهوم ومثة  الشحن عند البضائع
 املاغر التأمني .املتوفني األعضاء ألسر هتتم خريية مجعيات أنشأوا عندما امليالي تقبل 600 منذ حوايل واحلياة
 مث ومن األصغر التمويل إطار يف جديدة مالية كخدمة األوىل للمرة جديد ظهر مفهومإىل  عام يشري بشكل
 يف الكبري لندن حريق بعد اجنلرتا احلريق يف ضد تأمني شركة أول إطالق مث مت. ذاتهتقائم حبد  تقطاعإىل  تطورت
 يف الاناعة يعملون الذين أولئك ختدم كانت اليت مقهى لويد ايواري السيد افتتح نفسه، الوتقت ويف 1666

 هناية يف. ندنل لويدز شركة تأسيس مت وهكذا،. واحلموالت السفن ضمان يف للراغبني ملتقى وأصبح البحرية،
 . احلديث التأمني تطوير يف خطوة أول شهد الذي إنشاء مت 17 القرن

 اآلن حىت عليه الطلب فعالية تقدير الاعب من ولكن املاغر، الزراعة للتأمني حاجة نرى أن السهل من
 وهي رىأخ بلدان وبضعة لفيتنام وجدت اليت الدراسات معظم .هلذا الطلب الدراسات من جدا تقليل عدي هناك

 وتارخييا واألحداث التارخيية، االجتاهات من االستنتاجات استخالصإىل  مييل الطلب تقييم. نوعية وغري يتقيقة
 مع للتعامل التأمني جانبإىل  أخرى وسائل املنخفض الدخل ذات البلدان يف الريفية املناطق يف للناس كان

هو أحد هذه  التأمنياملالية،  املخاطر مع للتعامل حيدةالو  الطريقة ليس التأمني أن ذكر جدير بنا إذ ،املخاطر
 بناء حدوث اخلطر مثل: احتمال من تقلل إجراءات اختاذ على ينطوي  اخلطر ملواجهة إسرتاتيجية هوو الطرق 

 إصابة لتجنب يواء للحشرات تطبيقأو  اجلفاف، خالل من تستمر أن ميكن املياه إمدايات حبيث الري نظام
 هذه املخاطر تأثري من تعين العمل على احلد للمواجهة املناسبة سرتاتيجيات فاإل اخلطر عد حدوثاحملاصيل أما ب

 سياق يف والالحقة ستعمل املسبقة سرتاتيجياتمن اإل كال كيف االعتبار يف خذيأ أن جيب الطلب تقييم أي
 . معني وفعال

                                                           
1
 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.Cit, p 9. 



 عرض عام ألهمية الزراعة وأخطارها من خالل مقاربة التأمني الزراعي                    انيالفصل الث
 

82 
 

 املخاطر هي ما على يركز الذي النوعي البحث من املاغر التأمنيعلى  العام الطلب يراسات تبدأ ما عاية
 الكمي البحث وجيري ،املنتجات مناذج تطوير يتم والنتائج الريويإىل  استنايا احلالية املخاطر ختفيف يتم وكيف
 عام بشكل املاغر التأمني على الطلب جدا فيما خيص تقليلة يراسات هناك. النماذج تلك على الطلب لتقييم
 . 1احلضرية شبهأو  احلضرية العينات يف أخذ القوي التحيز إىل سميل املوجوية وتلك

 وهذا ما فتح اجملال أمام خمططات الناشئة األسواق على القيوي معاجلة املتقدمة من االبتكارات سمكنت
 واملمتلكات والاحة احلياة واخرتق هذا املنتج عدة جماالت: املنخفض النمو يف مناطق تطبق اليت املاغر التأمني

 فقري العامل يف العاملة للشركات احلماية يوفر املاغر التأمني. الناضجة االتقتاايات يف خاصة األسواق وايثواحل
 واملوت واحلوايث القاسية، املناخية والظروف الطبيعية الكوارث أمثال من املالية الكوارث ضد سواق الناشئةواأل

األتقل  الشرائح على سمويل املاغر التمويل يساعد كما عاملية،ال األسواق من العديد يف تقويا منوا تشهد تزال واليت ال
مل إال أن هذه اجلهوي  محايتهم من جهة أخرى، يف حيويا يورا يلعب املاغر التأمني الناشئة. األسواق يف يخال

 (6-2 )أنظر الشكل رتقم. الناشئة مازال يعاين من التخلف االتقتاايات املاغر يف التأمنيتكن كافية البتة فسوق 

 الزراعي في البلدان النامية التأمين: رسم بياني يعكس تخلف (6-2) الشكل رقم

 
Source: Olivier Mahul, Agricultural Insurance for Developing Countries “The Role of Governments”, 

FARM - Pluriagri conference on Insuring Agricultural Production, Paris, France, December 18, 2012, p5.  

 

                                                           
1
 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.Cit, p 13 
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وتكييفها  جديدة طرح منتجات عرب الناشئة االتقتاايات يف التأمني شركات منو فرص يقدم املاغر التأمني
الناضجة ووضع  االتقتاايات يف التأمني منى كيف عن ولكن جيب اخلروج ،التوزيع والقطاعات املختلفة تقنوات مع

 يف حني أن سيجعلها تنضج النامية خاصة باالتقتااييات رؤى طبيقوت ،الناشئة منوذج يتكيف وطبيعة األسواق
 إذ يتوتقع ،األسواق يف األعمال سميز اليت واإلبداع لكفاءةنظرا ل البطيء، هو النمو الناضجة يف األسواق املتوتقع

 ياتاالتقتااي أن حني يف ،2013 عام يف املئة يف 2,1 ستنمو املتقدمة االتقتااييات أن الدويل النقد صندوق
 املتقدمة االتقتااييات أن من الرغم على. املئة يف 6,3أي  املعدل هذا أضعاف ثالثة مبعدل تنمو سوف الناشئة

النائية  اجلغرافية والقيوي الفقراء العاملني من كبرية أعداي لديها الناشئة العمالء واالتقتااييات شرائح نفس سملك ال
 الناشئة األسواق يف للتكنولوجيا التحتية البىن واختالف ،التأمني جالعامل الفقري على منت صعوبة إتقدامإىل  أيت

 . 1باورة أكرب املنخفض الدول ذات النمو على تنطبق رغم أهنا املاغر التأمني تأخر تطبيق برامجإىل  أيضا أيت

 ياسيالس الريع اللتماس وختضع واضحة أهدافإىل  تفتقر الدول املتقدمة برامج أن نستنتج أن كما ميكننا
. الدخل لايانة أياةإىل  الكوارث إيارةأو  للحد املخاطر يارةإل الزراعي من أياة التأمنيغريت من هدف  وتقد

 عيوب كما هناك. العاملية التجارة منظمة/اجلات بعد ما نظام يف الدخل لتحويل مقنعة وسيلة هو أنه البعض ويرى
إىل  سنة من والتغريات اكتوارية، ليست وأتقساط تباين،ال من بدال العائد متوسطات مثال تستخدم) التاميم يف

 احلبوب لتغطية متعدي اخلطر التأمني توفري يف الرغبة القويةإىل  إضافة. (سياسية العتبارات نظرا متواضعة أخرى
 . كبري بشكل اخلزينة على فيزيد ضغط تكاليف ،الزراعية

 مشاكل وجوي عن اإلبالغ مت، عالية تسليمال لفةتك ،مثايل من أتقل تنفيذال أن نستنتج أن ميكننا ثانيا،
 نظرا املخاطر من العايل نايبها تتحمل ال اخلاصة التأمني وشركات وأخريا،. االحتيال املشاكلو  املخاطر أخالتقية

 التكاليف فعالية عدمإىل  . باإلضافةالسخية التأمني إعاية وآليات املدفوعة التشغيلية الدعم من عالية ملستويات
  .اخلاص التأمني نتجاتمل زامحةامل احلكومية التأمني امجوبر 

 الفقرية الشرائح قاخرت على ا التأمني شركات تساعد أن ميكن التطورات هذه كل  ،كما نالحظ يف الشكل
 من القيمة سلسلة عرب والكفاءة االبتكار تشجيع عن فضال تقدما، األكثر االتقتاايات يف السكان من نسبيا

 . واملطالبات الفواتري كفاءةو  التوزيع ،املباشر التسويق من مزيد إىل مالئم سعريتو  مبسطة منتجات

                                                           
1
 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.Cit, p 14 
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 وخطر الدخل، يف التفاوت وزياية االتقتاايات، ركوي من تعاين اليت املتقدمة أن األسواق القول وخالصة
 التأمني ططخ مع التأمني شركاتتكيف  تشهد أن املرجح من الفقر خط حتت يخلها خفضزياية الشرحية اليت ين

 التأمني ايشمله ال عايةاليت  العمالء شرائحإىل  الوصول خالل من النمو ويفع التأمني اعتماي لزياية اغرامل
 األسواق يف للخطر عرضة األكثر الشرحية ختدم أن التأمني شركاتل ميكنو  .التأمني تقيمة سلسلة عرب واالبتكار

 . 1الوتقت نفس يف القايد بيتوالوصول إىل  إجيايب، واالتقتاايي االجتماعي األثر جيعل مما واملتقدمة، الناشئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.Cit, p 19 
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 : خالصة الفصل

اليت ي عتمد  األفرايغري أنه يوفر حال جد واعد لتحسني حياة ، الزراعي ال يعد سحرا التأمنيبالرغم من أن 
يستوجب جناح و ، ا الكارثةالاعوبات املتنوعة حيث تضعها على شفو  يف حتديد تقدرها على األحداث املناخية

تظافر جهوي إىل  إضافة، املمتازة يارةاإلو  كذا التفكري العميق مقرون بالتسيريو  اجلهد الكبريو  الزراعي العمل التأمني
سوق عقالين للتأمني و  ري بيانات مستقرةالبنية التحتية اليت من شأهنا توفاجلهات املاحنة هبدف تطوير و  احلكومات

املسرح من أجل توسيع السوق من إىل  من الدخول التأمنيستتمكن شركات ، طارتثبيت هذا اإلمبجري و . الزراعي
 إعايةعمليات و  بغرض حتقيق استقرار للخطر عن طريق معايري موضوعية، تقنوات التوزيع القائمةو  خالل شبكات

 . التأمني

عى ملساعدة احلكومات لتحديد منا يسإو ، الزراعي يف كونه صناعة مرحبة التأمنيال ميكن اختزال ، أخريا
املنشوية على املستويني  األهدافإىل  جل الوصوليف إيارهتا للمخاطر من أو  أفضل االختيارات يف حماربتها للفقر

 . االجتماعيو  االتقتاايي



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث  

 الزراعي  التأمنيمنتجات 

 بني

احلديثو التقليدي 
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 :مقدمة الفصل

اطر الزراعي يلعب يور األياة املالية للتخفيف من آثار املخ التأمنيلنا أن من خالل الفال السابق تبني 
رغم توفر منتجات من هذا النوع تسعى و . من بيع احملاصيل يراياتاإلأو  (ية )حماصيلاإلنتاجالزراعية، سوآءا 

 نتاجيمن مستوى إ تنوع طبقات املزارعنيو  خريةتلف املخاطر إال أن تنوع هاته األحلماية أصول املزارعني من خم
 التأمنيالذي بدوره فرض على العاملني يف تقطاع و  الزراعية، التأمنيمعيشي عجل يف زياية الطلب على منتجات و 

تقا املزارعني الاغار خاوصا انطالو  التحديث يف القطاع حىت يتسىن له احتواء أتقاى ما ميكن عموما،و  االبتكار
 . املاغر التأمني إطار( يف نطاق واسعدة على يف منطقة واحمن نوع املخاطر اليت سمسهم )

من خالل الوتقوف ، جعلنا نعاجل هذا الفال ضمن مبحثنيية الزراعية التأمينهذا التحديث يف املنتجات  
إىل  ول بينما نتطرق يف املبحث الثاينشاكل اليت تواجهها يف املبحث األاملو  الزراعي التقليدية التأمنيعلى منتجات 

 . املبتكرةأو  الزراعي احلديثة نيالتأممنتجات 
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 المشاكل التي تواجهها و  الزراعي التقليدي التأمين األول: منتجات بحثالم

منتجات و  منتجات تأمني الثروة النباتية: نوعنيإىل  الزراعي حسب نوع النشاط التأمنيتنقسم منتجات 
منتجات تشرتك يف كوهنا تقائمة على أساس إىل  قسم بدورهتأمني الثروة احليوانية، غري أن كل من كلتا النوعني ين

 :توفرها عرب البلدان كما يوضحه اجلدول التايلو  الضرر إال أهنا ختتلف يف صياغتها

 الزراعي التقليدي التأمينمنتجات : (1-3جدول رقم )

 االنتشار التعويض على أساس يةالتأمينالمنتجات  نوع الثروة الزراعية

 ةالثروة النباتي
 اخلطر االمسي
 اخلطر املتعدي

 نسبة الضرر
 (العائد )الغلة

 يول كثرية
 يول كثرية

 لثروة الحيوانيةا
 موت احليوان

 األمراض الوبائية
 األحياء املائية

 الضرر ) املوت (
 نسبية يف كل يولة )يعم(

 الضرر ) املوت(

 يول كثرية
 الدول املتقدمة
 الدول املتقدمة

 لب من اعداي الطا : املادر 

 المطلب األول: منتجات تأمين الثروة النباتية 

 . كفية تطبيقها يف الواتقعو  مفهومهاو  ية التقليدية النباتيةالتأمينيعرض هذا املطلب أهم املنتجات 
  (Single and named peril insurance  ) الواحدو  الخطر االسمي أوال: تأمين

 النار، البـ ر ي :ة مثلي الناجم عن أخطار فريية مستقلبتغطية الضرر الفعل التأمنييقوم هذا النوع من 
تغطية أربع خماطر إىل  يشري تأمني اخلطر االمسيو . الاقيعأو  (املرتبطة بظهور هذا احلدثاألخطار و العواصف )

 ترابط خطرين ستة يف بعض احلاالت يف حالةإىل  ميكن سمديد العديو ، حمدية على وجه اخلاوص كما سبق ذكرها
تقد مت تأمني الرب ي يف البلدان الغربية ألكثر من تقرن و . 1الرطوبة(أو  األمطار الغزيرةو  اتمثل الفيضان) أكثرأو 

. راخلسائو  سهولة التحقق من األضرارو  وارياكتإ األتقساطبافة ممتازة نظرا لبساطة حتديد 

                                                           
1
 Myong Goo Kang , Innovations of agricultural insurance products and schemes, FAO , Rome,2007,P 3 
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 يتم سريها بشكل (، كما يوحي امسه خياص تعويض لألخطار اليتتأمني اخلطر االمسي)على أساس الضرر
 :1يتميز بنوع من اخلاائصو ، التأمنيصريح يف وثيقة 

أو  اإلنتاجأساس تكاليف ميكن أن يكون مبين على و  يتم االتفاق على املبلغ املؤ م ن عليه يف بداية العقد ـ •
 . ( املتوتقع من احملاولالعائد )الغلة

ملؤ م ن كما حيديها خبري املطالبات يف أتقرب يتم حتديد اخلسائر كنسبة مئوية من األضرار اليت يتكبدها ا •
 . وتقت

 . املبلغ املؤمن عليهو  يتم حساب التعويض كنتيجة لنسبة املئوية لألضرار •
التارحيات الكاذبة هبدف تشجيع  و  ذلك للحد من االيعاءاتو  اتقتطاع يف النهايةأو  يتم تطبيق خام •

 . املخاطر بشكل أفضل إيارة
فمن . الزراعي يف العامل التأمنيبالشعبية مما يفسر احلاة الكبرية من أتقساط  التأمنييتميز هذا النوع من 

أما من جهة املؤِمن، فيناسب . املغطاةاألخطار  أحد ثريوجه نظر املؤم ن، جيذب املؤسسات اليت تواجه بشكل ك
 . له تأثري مفاجئو  احلاالت اليت يكون فيها الضرر الناجم عن اخلطر االمسي تقابل للقياس

 : التأمني( نبني كيفية عمل هذا النوع من 1-3يف املخطط املوايل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                           
1
 Ramiro Iturrioz ,Assurance Agricole , La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement / 

Banque Mondiale, 2009 , P 9 
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Source: Ramiro Iturrioz ,Assurance Agricole , La Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le Développement / Banque Mondiale, 2009 , P 10 

 

 

 : مثال لتعويض لوثيقة تأمين خطر اسمي(1-3) مخطط رقم

 :شروط وثيقة التأمين

 الرب ي: اخلطر املؤمن عليه

  10000: املبلغ املؤمن عليه

 القيمة االمجالية: حدوي التعويض

 :اقتطاع

 من املبلغ االمجايل املؤمن عليه % 5: خليار ) أ (ا

 من اخلسائر.  %10:اخليار ) ب (

 :خسارة تعديل

 من األضرار.  % 0من الوحدة املؤمنة بــــ   50% -
 من األضرار.  % 40من الوحدة املؤمنة بــــ   50% -

 :و منه

 %20=  %40×  %50+ %0×  %50= : الضرر الكلي

 :حساب التعويض

 االتقتطاع –املبلغ الكلي املؤمن عليه ×  %األضرار التعويض = 

 1500( = 10000×  % 5) –( 10000×   % 20) : اخليار ) أ (

 1800( = 10000×  % 10×% 20) –( 10000×   % 20) : اخليار ) ب (

  

 

 

  

 

 

 الضرر 

40 % 

 الضرر

0% 
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 (Multi-peril or all risk insurance)  الخطر المتعددثانيا: تأمين 
اليت ميكن أن تؤثر على العائد  ( بتغطية كل املخاطرMPCIعلى أساس العائديقوم تأمني اخلطر املتعدي )

أصال، حيث تدفع تعويضات للمزارعني يف حالة  التأمنيإال إذا استثنيت بعض املخاطر من وثيقة ، ()احملاول
ففي هذا النوع من . 1العائد احلايلو  احملاول عن عتبة حمدية سلفا مساوية لقيمة الفرق بني العتبة تدين العائد من

 من العائد % 70إىل  50حيث تكون التغطية بنسبة ، حيدي املبلغ املؤم ن من خالل العائد املتوتقع للمنتج التأمني
أو  الفعلي على مدى سنوات سابقة إلنتاجامعدل إىل  احملاول املتوتقع ـ هذا األخري الذي حيدي استناياأو 

يف حني أن املبلغ املؤمن يكون على أساس . الفعلي يف املنطقة اليت ينشط فيها املنتج اإلنتاجاالعتماي على معدل 
على أساس املبلغ املقرتض إذا تقام املزارع بتمويل العملية الزراعية عن طريق أو  سعر السوق املستقبلي للمحاول

   . تقرض

هو توفري تغطية شاملة للمزارعني غري أن التكاليف مرتفعة نسبيا مقارنة بتأمني  التأمنيمييز هذا النوع من ما 
من املبلغ املؤم ن % 20إىل  5مبعدل  بأتقساطللمنتجني حيث توفر وثائق تأمني من هذا النوع ، اخلطر االمسي

 . نسبة التغطيةو ، املنطقة، حسب  العائد

منا يدخل يف ذلك تكاليف ختفيض خماطر سوء إو ، ضافية فقطالتغطية اإل التأمنيو ال يعكس تقسط 
 اإلشرافو  اخلطر األخالتقي من خالل عمليات تفتيش يورية مما يفرض احرتام مواعيد البيع احملديةو  االختيار

ذوي الدخل و  ارتفاع تكلفة هذا النوع من التغطية مما جيعلها ال جتذب املزارعني الاغارإىل  كل ذلك يؤيي،  العام
 . الضعيف

املتعدي املخاطر تقيام احلكومات بتدخالت نوعية  التأمنيو من املالحظ يف البلدان اليت اعتمدت خمططات 
 التأمنيعانة شركات إ، يعم أتقساط املزارعني: مت ذلك يف شكلو  الزراعي نظرا إلخفاق السوق التأمنيلدعم 

 . 2التأمني إعايةكذا يعم و  عقد تأمني زراعي لتغطية بعض التكاليف اإليارية املتعلقة باكتتاب

يكون  الفليبنيو  اليابان، كندا،  فعلى سبيل املثال، آخرإىل  ختتلف أساليب التدخل احلكومي من بلد
بينما يف . هيئة مكلفة من طرف احلكومة احملليةأو  حتت سلطة احلكومة املركزية التأمنيعلى خطط  اإلشراف

اخلاص مع اعتماي يور و  املكسيك فإهنا تعمل يف شكل شراكة بني القطاع العامو  سبانياإ، الواليات املتحدة

                                                           
1
 Myong Goo Kang , Op.Cit, P 4 

2
 Myong Goo Kang , Ibidem  
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يف اجلدول املوايل . إال أن برامج الدعم احلكومي غالبا ما تكون مرهقة ماليا. يف هذا األخري التأمني إعايةشركات 
 : الزراعي هلاته الدول التأمنيياء املايل لربنامج ( يبني األ3-2)

 (األقساطالزراعي )التكاليف/  التأمينامج برنل: األداء المالي (2-3جدول رقم )

 I+A/P الفترة الزمنية البلد
 الربازيل

 كوستا ريكا
 اليابان
 

 امليكسيك
 الفليبني

 الواليات املتحدة

1975-1981 
1970-1989 
1947-1977 
1985-1989 
1980-1989 
1981-1989 
1980-1989 

1999 
 

4,57 
2,80 
2,60 
4,56 
3,65 
5,74 
2,42 
3,67 

I :مبلغ التعويض ،A :، التكاليف االياريةP :احملالة األتقساط 

Source: Myong Goo Kang, Innovations Of Agricultural Insurance Products And Schemes                    

,Fao,Rome, 2007 , P 5 

 

متوسط إىل  ضافةباإليارية ف اإلأن تكون نسبة متوسط التكالي جيب، مرحبة التأمنيحىت تكون عملية 
بالنسبة ملعظم البلدان تتجاوز هذا ، لألسف. احملالة أتقل من واحد التأمنيمدفوعات التعويض ملتوسط أتقساط 

 . مما يعين أنه من يون الدعم احلكومي ال ميكن هلاته املخططات أن تنجح، حد بعيد الواحدإىل  النسبة

 :التأمنيية عمل هذا النوع من وثيقة ( سنوضح كيف2-3يف املخطط املوايل ) 
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Source: Ramiro Iturrioz, Assurance Agricole, La Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le Développement / Banque Mondiale, 2009, P 11 

 

 (: مثال لتعويض لوثيقة تأمين متعدد الخطر2-3مخطط رقم )

 :قة التأمينشروط وثي

 تأمني متعدي اخلطر )العائد(: اخلطر املؤمن عليه

 الذرة نبات: احملاول

 طن/هك 10: احملاول املتوتقع ) م ت(

 طن/هك 7: العائد املضمون ) م ض(

 وحدة/طن 100سعر السوق املستقبلية ) س س م (:  

 هكتار 100 : م(و  مساحة الوحدة املؤم نة ) م

 وحدة نقدية 70000: املبلغ املؤمن عليه )م م ع (

 :الخسائر تعديل

 طن/هك 8,0احملاول احلايل ) م ح(  = : احلالة أ

 طن/هك 3,50احملاول احلايل ) م ح(   = : احلالة ب

 طن/هك 0,0احملاول احلايل) م ح(   = : احلالة ج

 :حساب التعويض

 )م ض( إذا كانت )م ح( 

 م و  م×س س م × م ح( –تعويض = )م ض 

 تعويض تحليل حاالت ال

 وحدة 0 : أ

 وحدة 35000هك =  100× وحدة100× طن/هك( 3,5-طن/هك  7) :ب

 وحدة  70000خسارة كلية = : ج
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 مثال لتعويض لوثيقة تأمين متعدد الخطر: (1-3شكل رقم )

 
Source: Ramiro Iturrioz ,Assurance Agricole , La Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le Développement / Banque Mondiale, 2009, P 11 

 

 تأمين الثروة الحيوانية المطلب الثاني: 

. ية كربى للقطاع بشكل عامكما هو احلال يف القطاع الزراعي النبايت فإن تقطاع الثروة احليوانية ميثل أمه
هو جمال جيد لالستثمار املايل،  و  تكمن هذه األخرية يف أنه يوفر تشكيلة واسعة من املواي الغذائية ألفراي اجملتمع،

كما أن الكثري من احليوانات تستخدم إلجناز األعمال الزراعية يف بعض الدول الضعيفة، فهو ببساطة مكمل 
 . خالل مسامهته يف االتقتااي الوطينللقطاع الزراعي النبايت من 

 اليت تؤثر عليه جمموعة من املخاطرإىل  تقطاع الثروة احليوانية على غرار النشاطات الزراعية األخرى يتعرض
 احلوايث املختلفة النامجة عن الظروف املناخيةاألمراض ،، بسبب طبيعتها احلية عرضة للموتو  فاحليوانات املنتجة

 . البيطريو اإلنتاجي  تباين حدة هذه املخاطر من بلد آلخر نظرا للمستوىتو ، األسعارتقلبات و 

خماطر السعر  و  نتاجيةخماطر إ: تقسمنيإىل  و ميكن تانيف املخاطر اليت تواجه املزارعني على مستوى املاشية
 كما يوضحه اجلدول املوايل:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 (هك /طن 0) ج  (هك/طن 3,5) ب   (هك/طن 8) أ 

 التعويض

 المحصول الحالي

 العائد المتوقع 

 المضمون العائد

 ال
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 (: أنواع المخاطر التي تعترض الثروة الحيوانية3-3جدول رقم )

 مخاطر السعر نتاجيةمخاطر إ
، ضعف البنية التحتية للمناطق الريفية الطرق مثال من خالل حايثأو  املوت الطبيعي

 . التحكم يف سلسلة التوريد
 :األمراض

خماطر و  ارتفاع معدالت املرض بسبب األوبئة •
 أخرى 

توتقف انتاج احلليب بسبب األمراض   •
 . كالتهاب الثدي مثال

 . املنتجاتو  اتالتقلبات يف أسعار احليوان

 :توفري املدخالت) مواي أولية (و  مشاكل االمدايات
 . األخضر للحيواناتو  نقص العلف اجلاف •
 . نقص املياه خالل اجلفاف •

 

Source: Craig churchill and Michal Matul, Protecting The Poor A Microinsurance Compendium,OIT And 

Munich Re Foundation, Volume 2, Germany, 2012, p 259 

غري الزراعي يف البلدان  التأمنيعلى الثورة احليوانية من غريها من عمليات  التأمنيبعملية  هتمامتأخر اال
 :  1، نذكر منها التأمنيا النوع من العوامل املناسبة لنشوء هذو  وروبية نظرا لعدم توفر الشروط الضروريةأ

 األولوية للقطاع النبايت يف معظم الدول؛ إعطاءو  التأمنيضعف الطلب على هذا النوع من  •
 غري يتقيقة؛أو  ن وجدت فإهنا غري كافيةإو  نقص البيانات الضرورية يف الكثري من الدول •
ية التأميناحليواين يف مرحلتها األولية على عكس الشركات  التأمنيتبين التعاونيات الفالحية عمليات  •

 . الرحبية خنفاضذلك الو  املتخااة
احلوايث اليت تواجه احليوان، كما و  ل منتجات تأمني الثروة احليوانية التقليدية تغطية حاالت املوتتشتم

املوت للحيوانات على شكل فريي أساس و  يعترب تأمني اخلطر احملديو  األمراض،و  توفر تغطية اجتاه خماطر األوبئة
 . التأمنيكات انطالتقا منه تامم خمتلف املنتجات يف شر و  تأمني املاشية التقليدي

                                                           

 126ص ، 2007، عمان، " التأمني الزراعي " ،زهران للنشر، الدكتور علي جدوع الشرفات 1 
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 األمراض الوبائية، املوتو  احلوايث: ثالثة أنواعإىل  و ميكن تانيف منتجات تأمني الثروة احليوانية حسب السوق
 . األحياء املائيةو 

 الموتو  الحوادث تأمين :أوال
أو  ية العرضيةاإلنتاجاألضرار ، محاية املؤ م ن من اخلسائر الناجتة عن  املوتإىل  هتدف هذه التغطية  

. األفعال الشخاية األخرى غري املتالة باملالكو  الربق ،القوى القاهرة، احلريق ،الفيضانات، ألسباب طبيعية
 . كذا األمراض الغري وبائيةو  الذبح اإللزامي للماشية ألسباب إنسانيةإىل  ميكن توسيع التغطيةو 

يف حني أن أسعار التغطية ، فض حسب العمرميكن أن خيو  القيمة السوتقية للحيوانإىل  يستند املبلغ املؤمن عليه
أما و . الوظائف اليت يؤييهاو  املكان، نوع احليوان، من املبلغ املؤمن عليه حسب العمر %10و 1,5%فترتاوح بني 

 . %10و 0االتقتطاعات فترتاوح بني 

لدان النامية يعترب هذا األخري األكثر انتشارا يف البو  (،مجاعي )تقطيعأو  على أساس فريي التأمنييكون 
 .  بالنسبة لتغطية الفرييةالتأميينتقيمة القسط  خنفاضنظرا ال

العرضي للماشية الذي يغطي إال املوت كتأمين الموت ميكن توفري التغطية الفريية لألخطار  هيف حني أن
امل لموت الش التأمنيتسمى و  (لتغطية الشاملةاتغطية مجيع املخاطر )أو  األخرى العرضي للحيوان يون املخاطر

 . مع العلم أنه ال يشتمل على تأمني األمراض الوبائية الماشية

 الوبائية  األمراض :ثانيا
م احلاول على الدعو  ية نظرا لاعوبة التحكم فيهالتأمينيعترب هذا النوع من التغطية من أصعب املنتجات 

ملوت الناجتة عن األمراض الوبائية تعويض املؤم ن من حوايث اإىل  فهو يهدف، التأمني إعايةالدويل من شركات 
 بالتايل عدي هائل من احليوانات، لذلك مت تبنيه يف عدي تقليل من الدول أشهرها أملانياو  اليت تايب منطقة كبرية

 . يعم حكوميإىل  يستند أساساو 
 األحياء المائية : ثالثا

هو يغطي عاية اخلسائر الناجتة عن و ، احليةاملياه السو  الربك، يضم تربية احليوانات املائية يف املياه الداخلية 
 . تكاثر الطحالبو  التلوث، فقدان املخزون السمكي بسبب األحداث املناخية، األمراضأو  املوت
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 (المكان )نسبة مئويةو  (: توفر تأمين الثروة الحيوانية التقليدي حسب حالة التطور4-3جدول رقم )

 األحياء المائية األمراض الوبائية الموتو  الحوادث عدد الدول المكانو  حالة التطور
 حالة التطــــــور

 يخل عايل
 يخل أكثر من املتوسط
 يخل أتقل من املتوسط

 يخل ضعيف
 لمكـــــــــانا

 افريقا
 آسيا
 اروبا
 الكراييبو  أمريكية الالتينية

 أمريكا الشمالية
 أوتقيانوسيا
 كل الدول

 
22 
17 
20 
6 

 
8 

12 
22 
19 
2 
2 

65 

 
77 
76 
55 
67 
 
88 
58 
82 
53 

100 
50 
69 

 
55 
24 
30 
50 
 
50 
42 
50 
21 
0 

50 
38 

 
45 
29 
20 
17 
 
13 
42 
45 
16 
0 

50 
31 

Source: Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Government Support to Agricultural Insurance ,The World 

Bank, Washington, USA, 2010, p 83 

 الشامل للماشية في الصندوق الوطني للتعاون الفالحي الجزائري التأمينالتعويض لمنتج  كيفية  :رابعا

 : 1حيسب التعويض عموما كما يلي

 

 . لزامية من طرف السلطات العموميةاالتقتطاع إال يف حاالت الذبح اإل خيام من التعويض مبلغ •
سنوات  5من  يف أنه اذا كان أكثر % 10سنوات يكون االتقتطاع  5اذا كان عمر احليوان أتقل من  •

 . % 20فتكون نسبة االتقتطاع 
 :لزامي الصادر بأمر من السلطات العموميةفي حالة الذبح اإل -1
 . ذا كان اللحم سليمال يكون أي تعويض إو  تقدر البقرة بقيمة الذبح •

                                                           
1
 Boulahia Latifa , Contribution  Des Assurances Agricoles Au Développement  Rural Durable En Algerie Cas 

De: La Caisse Régionale De Mutualité Agricole  (CRMA)De La Wilaya De Constantine ,Thèse de magistère , 

2008 , p 36  

 

 مبلغ االقتطاع –سعر الذبح  –سعر البيع  –التعويض = القيمة االجمالية يوم وقوع الكارثة 
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 . ذا كان اللحم غري سليم يكون التعويض جزئيإ •
 
 

 :ن السلطات العموميةفي حالة الذبح الصحي الصادر بأمر من الطبيب البيطري دو  -2
 

 

 . ظهار فاتورة بيع البقرة مرفقا بوصل السعر احملدي من طرف املذبحيتعني على املالك إ •
 : في حالة الموت خارج المذبح -3

يف حالة املوت الطبيعي يقوم الاندوق الوطين للتعاون الفالحي بالتعويض الكلي للقيمة السوتقية يوم وتقوع 
 . ون الذبحالكارثة مع تطبيق االتقتطاع ي

 الزراعي التقليدي  التأمينالمشاكل التي تواجه منتجات : المطلب الثالث

 :التأمينالمشتركة بين جميع منتجات  المشاكل :أوال
التقليدي الزراعي من املشاكل النامجة عن املعلومات غري  التأمنيعلى غرار األشكال األخرى للتأمني، يعاين 

( حول املخاطر اليت تواجه املؤم ن لديها معرفة خمتلفة )يف الغالب أتقل التأمنيت اهو ما يعين أن شركو  املتماثلة،
ما مت إىل  إضافةو . األخالتقي اخلطر ومشاكل االختيار سوء املعلومات ويسبب سماثل. أكثر من املؤم ن نفسه

 :1ليه يف الفال األول عن هاته املشاكلاإلشارة إ

 أعلى نسبة فقدانإىل  يؤيي هذا، التأمنيوي اخلطر العايل بشراء وثائق : يعين تقيام إال العمالء ذسوء االختيار - أ
 تقسط معدل حساب مت على أساسها اليت املتوتقعة املخاطر حمفظة مع مقارنة الفعلية املخاطر حمفظة من

إىل  مما يؤيي التأمنيكما يعين أيضا سوء االختيار صعوبة حتديد شدة اخلطر من طرف شركات . التأمني
إىل  العكس بالنسبة لألخطار الضعيفة الشدة أيو  بالنسبة لألخطار العالية الشدة التأمنيكلفة وثيقة ختفيض ت

يكون على أساس كل طبقات اخلطر املوجوية يف  التأمنييف حني أن تسعري وثيقة  التأمنيزياية تكلفة وثيقة 
 . احملفظة

                                                           
1
 Thomas Levin, Dirk Reinhard, Microinsurance aspects in agriculture, Munich Re Foundation, Germany 

2007,p 6  

 القيمة السوقية للحيوان يوم وقوع الكارثة×  % 50التعويض = 

 مبلغ االقتطاع –يض = القيمة السوقية للحيوان يوم وقوع الكارثة التعو 



 احلديثو مني الزراعي بني التقليديمنتجات التأ                                                     الفصل الثالث 
 

99 
 

مما يرتك شركة  خاطر الضعيفة باخلروج من السوقمليقوم العمالء ذوي ا، يف كلتا احلالتنيو ، و مع مرور الوتقت
بالطبع يؤثر سلبا على رحبية و  أي تعويضات أكرب مما هو متوتقع، ال مع العمالء ذوي اخلطر العايلتتعامل إ التأمني
 . التأمنيشركة 

 حد العمالء من التعاملإىل  احلالة اليت يكون فيها منح عقد تأمني يؤييإىل  يشري: الخطر األخالقي  - ب
ميكن لتعويض ، فعلى سبيل املثال، املمارسات املنهجية اليت من شأهنا أن تزيد نسبة املطالبات بالتعويضو  اجليد

كذا األمر و . بناء املزيد من املباين يف املناطق اخلطرةإىل  الفيضانات أن يؤييو  عاصرينامجة عن األاألضرار ال
اجلفاف تقد يشجع املزارعني على زراعة املزيد من احملاصيل  تعويض اخلسائر يف احملاصيل النامجة عنإىل  بالنسبة

   . أراضي أخرىأو  حىت لو كانوا أكثر عرضة للجفاف بالنسبة حملاصيل أخرى
حيث  ، إال أن التأثري يكون بشكل أسوء يف تقطاع الزراعة التأمني، سواق تؤثر هاتني املشكلتني على مجيع أ

تقييم اخلسائر الفريية يشكل هاجسا بالنسبة و  املخاطر اليت تواجه العمالءأن احلاول على املعلومات املتعلقة ب
الوتقت النامجني عن رصد سلوك العميل للحد من مشاكل اخلطر و  مشكليت التكلفةإىل  إضافة، التأمنيلشركات 
 . األخالتقي

ن التحديات م يارة املخاطر يف الدول الناميةكوسيلة إل  التأمنييخال يعترب إ: االتصاالتو  التعليم - ج
إىل  زهتم الوصولو عند الناس الذين مل يكن حب التأمنيالتفهم خلطط و  فمن الاعب جدا كسب الثقة، الكبرية

ارتفاع تكاليف التوزيع لشركات إىل  بناء الثقة يؤييو  محالت التوعيةإىل  فاحلاجة. اخلدمات املالية يف السابق
 . التأمني

 عي الزرا التأمينالخاصة ب المشاكل :ثانيا
 :1ميكن تلخياها فيم يلي  هأخرى إال أنإىل  الزراعي من منطقة التأمنيختتلف مشاكل 

غري مرتابطة و  املخاطر ليست مستقلة سماما: الزراعي التأمنيجيب أال ننسى تقاعدة هامة يف : المخاطر المرتبطة - أ
على نطاق واسع مما ال ميكن من  التأثري على عدي كبري من املزارعنيإىل  كاألحداث املناخية اليت سميل،  مكانيا

الوتقت ما  اطر اليت تؤثر على عمالئها يف نفسال ميكنها تأمني املخ التأمنيفشركات . جتميع هذا املخاطر
 إعايةشركات إىل  كذا حتويل جزء من املخاطرو  جيعلها تنوع حمفظة املخاطر كأمر ضروري لسالمتها املالية

 . املالية الدولية األسواقو  التأمني
                                                           
1
 Thomas Levin, Dirk Reinhard, Op.Cit ,p 7 
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من املعوتقات الرئيسية للتأمني الزراعي املوجه لألفراي ذوي الدخل الضعيف : دارية الباهظةالتكاليف اإل - ب
 التأمني، على احلياة تتم مبوجب شهاية وفاة التأمنيففي حني أن التعويضات يف ، التكاليف اإليارية العالية

وتقت أكثر للتعامل مع و  اليف ماليةما يسفر تك، على احملاصيل يتطلب تقييم يرجة الضرر من تقبل خبري
 مشاكل االحتيال املوجوية بكثرة حيث ميكن للمؤم ن أن يتسبب يف وتقوعإىل  إضافة. جراءات املطالباتإ

معرف باسم نسبة هزال  التأمنيت كما يوجد مؤشر للسالمة املالية لشركا. (الكارثة )تأمني احلياة للماشية
(Hazell ratio)  متوسط التعويضات و  ياريةملدفوعة على امجايل متوسط التكاليف اإلا األتقساطهو متوسط و

وتقد بينت . العكس صحيحو  على املدى الطويل التأمنياستدامة خمطط إىل  املدفوعة ـ فتشري النسبة موجبة
  . ( عن االستدامةالتأمنيالتجارب السابقة مدى بعد هذه املبايرات )خمططات 

 
 

  

A :ياريةمتوسط التكاليف اإل  I :  متوسط التعويضاتP : احملالة األتقساطمتوسط 

مما مسحت ، الزراعي بقوة التأمنييعم خمططات إىل  لقد يفعت مشكلة التكاليف يف املاضي احلكومات
مبايرات  إطالقتقد مت و  بتوفري وثائق تأمني بأسعار يف متناول املزارعني يون هتديد سالمتها املالية ـ التأمنيلشركات 

  يارةتكاليف اإل خنفاضالزراعي تؤيي ال التأمنيتطورات جديدة يف تقطاع  إطاريف األخرية  يف السنوات
 . عاناتاإلإىل  على أساس مؤشر ( يون احلاجة التأمنيالتعويضات )و 

 التأمنياملشاكل اليت تواجه  من :الكوارثعدم تكافئ المساعدة المجانية في حالة و  عدم شفافية  -ج
انتظار تعويضات احلكومة و  حني ميكنها توتقع التأمنياي األسر الضعيفة لدفع تكاليف الزراعي هو عدم استعد

 ن املساعدات يف حد ذاهتا ليست مشكلة، يف حني أملواجهة الكوارث الطبيعية اليت تؤثر سلبا على حماصيلهم
حيث يف ، خلاطئةغري املتكافئ حيدي احلوافز او  شفافالإال أن طابعها غري . منا ضرورية يف بعض احلاالتإو 

ليس هبدف و  ألغراض سياسيةعانات يعية يتم املوافقة على اإليف حالة حدوث كارثة طب، بعض احلاالت
 عانات واضحةاإلو  لذلك جيب أن تكون املساعدات. تعويض خسائر فعلية حلقت باملزارعني يف منطقة معينة

بكل و  تقرروا عدم شراء تغطية تأمينية سيتمففي حالة العكس أي تعويض املزارعني الذين ، سمس كل املزارعنيو 
 . بساطة معاتقبة املزارعني الذين اشرتوا تغطية تأمينية نظرا حلرصهم على حماصيلهم

 ( Hazell ratio) نسبة هزال 

(A+I)/P1 
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حتتاج شركات ، تسعري املخاطر بشكل صحيحو  جل تقييممن أ: البنية التحتية )الدول النامية(إلى  االفتقار - ي
 30من األفضل و  عشرة أعوام )من األحسن عشرون سنةإىل  تقلبيانات تارخيية جيدة تعوي على األإىل  التأمني

الزراعي للمزارعني الفقراء يعد حتديا من نوع  التأمنيهذا يعين أن تاميم منتجات و . سنة( متتالية األكثر
كما أن عدم وجوي بنية . البيانات على مدى العقوي املاضيةإىل  يف البلدان النامية اليت تفتقر خاص خاصة

غياب إىل  إضافةمتخلفة أو  املناطق الريفية يؤثر على املبيعات ألن تقنوات التوزيع ليست يف مكاهنا حتتية يف
 . الزراعي لدى صغار املزارعني مما ياعب بيعها التأمنياملعلومات الالزمة عن منتجات 

جتميع ىل إ عدم سماثل املعلومات من شأنه أن يؤييو  كل من ارتباط خماطر احملاصيل،  كما رأينا أعاله
لذلك تركز الوسائل املبتكرة اجلديدة على . غري فعالة التأمنيوظيفة أساسية يف ، 1(Risk poolingاملخاطر )

تطبيقها يف و  بالرغم من أن العديد من هذه الوسائل مت تاميمهاو ، معاجلة املشاكل التقليدية للتأمني الزراعي
 إطارختدم مالحة املزارعني ذوي الدخل الضعيف يف و  بلدان الناميةإال أهنا واعدة جدا بالنسبة لل، البلدان املتقدمة

أن املشاكل النموذجية للتأمني الزراعي من و  املاغر، حيث معظمهم معرض بقوة للمخاطر املناخية خاصة التأمني
 عيفبنسب أعلى عند املزارعني ذوي الدخل الضو ، سوء االختيار متفاتقمة لدى البلدان الناميةو  أخطار أخالتقية

تطبيق هذه الوسائل يف  إمكانيةتكثيف جهويها لتعزيز إىل  بالتايل عمدت املؤسسات الدولية مثل البنك الدويلو 
 . البيانات املعلوماتيةو ، القدرات املؤسساتية، تعويض النقص يف البىن التحتيةو  هاته البلدان

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  Risk pooling :اليت تقوم هبا شركات التأمني، حيث تتجمع الشركات ملواجهة خطر كارثي  أحد وسائل ايارة املخاطر 
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 الزراعي الحديثة    التأمينمنتجات : المبحث الثاني

جيعل من و  املعلومات غري متماثلة من شأنه أن جيمع املخاطرو  تقنا أعاله، كل من خماطر االرتباطكما تطر 
ية املبتكرة على معاجلة املشاكل التقليدية للتأمني الزراعي  التأمينغري فعالة، لذلك تركز األيوات  التأمنيوظيفة 

 . غريهاو  كاخلطر األخالتقي، ارتفاع تكاليف املعامالت

تطبيق هذه األيوات يف العديد من الدول املتقدمة إال أهنا واعدة جدا بالنسبة و  من تاميم و على الرغم
تقد تبىن البنك الدويل فكرة تعزيز القدرات و . املاغر التأمنيللبلدان النامية نظرا لايغتها اليت كيفت مع برامج 

 . مين عامليأو  البنيات التحتية للبلدان النامية بغرض فرض توازن اتقتااييو  املؤسسية

اليت حقيقة أعطت يفعا تقويا و  القائمة على أساس مؤشر التأمنييوات ما يسمى مبنتجات من أشهر هذا األ
الزراعي اليت  التأمنييف حني أن منتجات  ،الزراعي يف البلدان النامية التأمنيلالستثمار يف جمال  التأمنيلشركات 
 . ة األمريكيةبقيت حكرا على الواليات املتحد يراياتتغطي اإل

 الزراعي الحديثة التأمين(: منتجات 5-3جدول رقم )

 االنتشار التعويض على أساس يةالتأمينالمنتجات  نوع الثروة الزراعية

 الثروة النباتية
 

 
 الثروة الحيوانية

 مبؤشر العائد
 مبؤشر الطقس

 
 NDVIمبؤشر 

 مبؤشر االيراي
 مبؤشر املوت

 تأمني مبؤشر االيراي

 طقة(العائد ) من
 سلم التعويضات مؤشر الطقس

 
 NDVIسلم التعويضات مؤشر 

 السعر
 سلم التعويضات مؤشر املوت

 اإلنتاجسعر و  سعر الرأس

 الربازيل، اهلند، أ. م. و
. و، مالوي، كندا، امليكسيك، اهلند

 أ. م
 اسبانيا، كندا، مكسيك
 أ. م. و
 أوروغواي، منغوليا
 أ. م. و

 من إعداي الطالب: املادر

إىل  مسألة جد مهمة تؤيي فهو ،اخلطر األساس التحدي التقين الرئيسي للتأمني القائم على مؤشر ميثل
 . تساؤالت حول القيمة احلقيقية هلذه املنتجات
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اخلسارة اليت و  الفرق الذي تقد حيدث بني اخلسارة الفعلية اليت يتكبدها املزارعإىل  فاخلطر األساس يشري
عدم التعويض عن اخلسائر أو إىل  التعويض عن اخلسائر الغري موجوية أصالىل إ مؤيية سواء، حيديها املؤشر
 الربي، الفيضانات، الاقيع، الرياح، األوبئةو  و ينتج هذا اخلطر أساسا كنتيجة ملخاطر األمراض. املوجوية فعال

)تاريخ ا سلوك املزارعني كذو . األحول املناخية املركزة اليت ياعب حتديدها عرب املؤشر املناخي واليت تسبب كوارثو 
( الذي ميثل ثاين أكثر خماطر األساس شيوعا حيث أن املؤشر يكون وفقا لتاريخ مغاير ملا هو مناوص الزراعة مثال
 . عليه مسبقا

 :ثالثة أنواع من املخاطرإىل  و ميكن تقسيم اخلطر األساس من الناحية النظرية

 خسائرإىل  نفس حمطة الطقس مما تقد يؤيي اعتماي تقريتني على، على سبيل املثال: المكاني . 
 العكسأو  اكتشافه عن طريق املؤشرو  تقد يكون هناك فرق زماين بني وتقوع احلدث: الزماني . 
 ميكن أن يكون املؤشر غري مرتابط مع العائد الفعلي حيث ال ميكنه التقاط مجيع : الخسارة المحددة

    . العوامل املؤثرة على احملاصيل

 تأمين الثروة النباتية الحديثة منتجات :ولاألالمطلب 

 ( بمؤشر العائد في منطقة )مؤشر مباشر التأمينأوال:  
يف حني أنه يف ، (العائد املؤم ن هو العائد )الغلة( اخلاص باملزارع )املؤم ن، على أساس التعويض التأمنييف 

فا أي املرجعي يف منطقة جغرافية معينة لكل فالعائد املؤم ن هو متوسط العائد احملدي سل التأمنيهذا النوع من 
 . 1منطقة بأكملها إىل  ميكن حلجم املنطقة أن ميتد من تقريةو  املزارعني

تغطية كل املخاطر )املناخية،  مكانيةوثائق تأمني متعدية اخلطر نظرا إل إنشاءهذا النوع من املؤشر يسمح ب
مبا أنه ال يعتمد على التعويض الفريي و . اول يف منطقة حمديةاخلسائر يف احملإىل  اخل( تستند...،األمراض، األوبئة
كذا التحفيز و  ارتفاع تكاليف املعامالتو  سوء االختيار ، فهذا يساهم يف جتنب مشاكل اخلطر األخالتقي، للمزارع

هر ظو . مستويات أعلى من متوسط عائد املنطقة بغرض زياية االستفاية يف حالة التعويضإىل ية اإلنتاجلتحسني 
 : 2هذا املنتج حتت شكلني 

 
                                                           
1
 Thérèse Sandmark, Jean-Christophe Debar, and Clémence Tatin-Jaleran ,Op.cit., p 20 

2
 Myong Goo Kang , Op.Cit, p 20 
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 :(Group risk plan GRPخطة مخاطر المجموعة ) -1
 حتت 1995للعائد على أساس املنطقة ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  التأمنيظهرت وثيقة 

( تعترب USDAلوزارة الزراعة األمريكية ) (RMAاملخاطر ) إيارةوفقا لوكالة و ، (GRPخطة خماطر اجملموعة )اسم 
أتقل و  أوراق ممكنةو  " مع أتقل وثائقالتقليدي حلماية احملاصيل التأمنيانطالق يراماتيكي من هنج و  حتولهذه اخلطة "

 اخنفاضعلى أساس أنه اذا اخنفض العائد )احملاول( يف املقاطعة كلها فهذا يعين  التأمنيصممت وثيقة و . تكلفة
 . طعةالعائد لدى معظم املزارعني يف تلك املقا

االعتماي على العائد العام يف مقاطعة املزارع باستخدام مؤشر حمدي بدال من  GRPمن تقواعد التغطية يف 
ذا كان العائد يف تغطية اخلسارة الفريية للمحاول إ االعتماي على السجالت الفريية للخسارة أي أنه ميكن عدم

يفضله املزارعون الذين يتبعون منط  التأمنيهذا النوع من  بالتايل فإنو . املقاطعة ال يعاين من مستوى مماثل للخسارة
 . املقاطعة من حيث العائد يف احملاصيل

كما خيتار املبلغ املراي تأمينه يف كل هكتار ،  على املزارعني اختيار مستوى تغطية لكل تركيبة حماول/مقاطعة
إىل   الذي حيسب باالعتمايهذا األخري. ( من عائد املقاطعة% 70،75،80،85،90حسب مخسة مستويات )

جراء تعديل حسب توجه العائد ( مع إNASSالزراعية الوطنية ) اإلحااءاتبيانات سنوات سابقة تقدمها خدمة 
يتم يفعه بعد ستة و  )الغلة( ـ يف حني أن التعويض يتم عندما ينخفض عائد املزارع عن النسبة اليت اختارها سابقا

 . أشهر من احلااي
 :التأمني يوضح لنا كيفية عمل هذا النوع من اجلدول املوايل
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  GRP(: مثال لتعويض لوثيقة تأمين 3-3مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :(Group Risk Income Protection GRIPحماية الدخل من مخاطر مجموعة ) -2

ية تكون على حيث أن التغط، ضافيا للمزارع من أجل محاية حماصيلهخيارا إ التأمنيمن  يعترب هذا النوع
يف حني . سعره املستقبلي يف وتقت احلاايو  العائد من احملاولإىل  يف املقاطعة احملسوبة باالستناي يراياتأساس اإل

الذي اختاره املزارع  يراياتيف اهلكتار عن مستوى اإل يراياتذا تدىن مستوى اإلأن التعويض يكون يف حالة إ
متوفرة فقط يف املقاطعات اليت تتوفر و % 90-70اوح نسب التغطية من و ترت . (trigger revenuيراي احملفز ")اإل"

 . الاويا فقطو  للذرةو  GRPفيها 
تستعمل سعرين لقياس تذبذب السعر خالل فرتة  GRIP، و على غرار خطط تأمني الدخل األخرى

ل غلق البيع يف بورصة خالل اخلمسة األيام األخرية تقب األسعارب على أساس متوسط توتقع حيسفالسعر امل. التأمني

 :شروط وثيقة التأمين

 (GRPخطة خماطر اجملموعة ): اخلطر املؤمن عليه

 الذرة نبات: احملاول

 بوشل 39,368طن =   1  بوشل/هك 010: احملاول املتوتقع ) م ت(

  % 90: مستوى التغطية  بوشل /هك 90: ) م ض(العائد املضمون 

 وحدة/بوشل 2سعر السوق املستقبلية )س س م(:  

 هكتار 100 : م(و  مساحة الوحدة املؤم نة )م

 وحدة نقدية 00002: % 100أتقاى تغطية ممكنة 

 20000=  100×  2×  100مساحة املزروعة = × سعر التعويض × املسؤولية = العائد املتوتقع يف املقاطعة 

 :الخسائر

 بوشل/هك 60احملاول احلايل )م ح(  = : احلالة

 :حساب التعويض

  6666=  90( / 60-90×)  20000تعويض = 

 

  

 

 

 

 من اعداي الطالب: املادر



 احلديثو مني الزراعي بني التقليديمنتجات التأ                                                     الفصل الثالث 
 

106 
 

 من اعداي الطالب: املادر

كذا نفس و  يف نوفمرب بالنسبة للاوياو  ( يف ييسمرب بالنسبة للذرةChicago Board of Trade CBOTشيكاغو)
إىل  من نوفمرب CBOT ـالشيء بالنسبة لسعر احلااي لكن متوسط السعر يف اليوم األخري لإلغالق النهائي ل

 . النسبة للاويانوفمرب بإىل  من اكتوبرو  ييسمرب بالنسبة للذرة

 GRIPمثال لتعويض لوثيقة تأمين : (4-3مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السلبيات و  اإليجابيات -3
 : 1السلبيات نلخاها يف يلي و  اإلجيابياتمبجموعة من  التأمنييتميز هذا النوع من 

 :اإليجابيات - أ
 سوء االختيار؛و  حيد من املخاطر األخالتقية -
بالتايل ال ميكن لألفراي و . ليس العائد الفريي للمزارعنيو ، يف املنطقةالتعويض على أساس متوسط العائد  -

 التأثري على احملاول؛
                                                           
1
 Olivier Mahul and Charles J. Stutley, Op.Cit, p 78 

 :شروط وثيقة التأمين

 (GRIP): اخلطر املؤمن عليه

 الذرة نبات: احملاول

  هك 200وحدة /  244: العائد املختار  وحدة/هك 271: العائد املتوتقع ) م ت(

  % 85: مستوى التغطية  بوشل /هك 230: العائد املضمون ) م ض(

 هكتار 200 : م(و  مساحة الوحدة املؤم نة ) م

 ( 200×  244وحدة نقدية )  48800: % 100أتقاى تغطية ممكنة 

 :الخسائر

 وحدة/هك 225العائد احلايل للمقاطعة ) م ح(  = : احلالة

 :حساب التعويض

 وحدة   1061=  230( / 225-230×)  48800ض = تعوي
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 السالسل الزمنية للعائد على مستوى املقاطعات يف معظم البلدان؛أو  توفر البيانات -
ن فيها فهو األنسب يف احلالت اليت يكو  ،مثال يف حالة تأمني مجيع خماطر النقص يف احملاول التأمنيآثار   -

 منطقة(؛أو  مقاطعةفس اآلثار على الوحدة املؤ منة )اخلطر متماثل ) اجلفاف على سبيل املثال ( له ن
 جلمع بيانات العوائد الفريية؛أو  عمليات تفتيش مسبقة للمزارع الفريية إلجراءليس هناك حاجة  -
 لفة؛مكو  ليس هناك حاجة لتقييم اخلسائر الفريية اليت تستغرق الكثري من الوتقت -
توفري أتقساط منخفضة إىل  ختفيض التكاليف االيارية يؤييو  اجلمع بني ختفيض التعرض للخسائر يف احملاول -

 . مقارنة بتلك املعنية باملزارعني الفرييني
 :السلبيات

 ؛جيايب للعوائد الفريية للمزارعني مع مؤشر العائد للمنطقةاألساس يعتمد على مدى الرتابط اإلظهور اخلطر  -
 عمل تأمني احملاول ) العائد يف املنطقة ( يف املناطق العالية اخلسائر بسبب املخاطر احمللية مثل الربي؛ال ي  -
يعمل تأمني العائد بشكل أفضل يف املناطق املناخية املتجانسة أين تكون النظم احملاولية للمؤ من موحدة  -

 ارية (؛ياملمارسات اإل، نفس احملاول ،أوتقات الزراعة: )على سبيل املثال
 التقارير تقد ال تكون يتقيقة مما يثري الشكوك حول العوائد التارخيية للمنطقة؛و  طرق تقياس العائد -
 التحيز أن ميثل مشكل كبري يف حتديد متوسط العوائد يف املنطقة؛و  من شأن االعتماي على عينات غري ممثلة -
 أشهر بعد احلااي حىت نتشر النتائج 6 إىل أشهر 3االنتظار من إىل  يضطر املزارعون يف الكثري من األحيان -

    .التعويضات اليت يتعني يفعها عند االتقتضاءو 
 (  Weather index insurance /WIIبمؤشر الطقس ) التأمين :ثانيا

 القيوي اليت تعوق التنمية االجتماعيةو  الفقراء يف البلدان النامية جملموعة من املخاطرو  يتعرض سكان الريف
يون ، فخ القفرإىل  األسرو  جر املزارعنيإىل  باخلاوص املخاطر املناخية يف اجملال الزراعي اليت تؤييو . االتقتااييةو 

 تثبيط عزمهم على االستثمار يف التدابري اليت تؤييو  نسيان أثر الادمات املناخية يف احلد من استعداي املزارعني
 . حتسني وضعهم االتقتااييو  يةاإلنتاجزياية إىل 

حيث تتحوط الشركات الكربى من ، سوق املشتقات املناخية الدوليةإىل  مبؤشر الطقس لتأمنيايعوي أصل 
التقليدية )خاوصا  التأمنييكمن سر االهتمام هبذا املنتج يف االعتقاي التام بكون منتجات و ، املخاطر املناخية
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MPCIغر حجم املزارع ميثل عائقا رئيسيا صو  حيث  التسويق، تقابلة لالستمرار يف البلدان الناميةو  ( مل تكن جمدية
 . الزراعي التجاري التأمنيأمام التنمية املستدامة ملنتجات 

مقياس موضوعي )على سبيل إىل  جيب أن يستند، و حىت يلعب هذا املؤشر يوره يف حتديد اخلسائر بدتقة
تغري املراي يراسته )يف هذه احلالة بني املو  ي ظهر ارتباط تقوي بينهو  يرجة احلرارة(، سرعة الرياح، املثال هطول املطر

 . غلة احملاول(

 1جيب على متغري الطقس الذي من شأنه أي يكون مؤشرا أن يليب اخلاائص التالية:، ذلكإىل  ضافةباإل

 تقياسه بسهولة؛و  ميكن مالحظته •
 موضوعي؛ •
 شفاف؛ •
 ميكن التحقق منه بشكل مستقل؛ •
 ميكن التبليغ عنه يف الوتقت املناسب؛ •
 ؛ور الوتقتمتسق مع مر  •
 . جمرب على منطقة واسعة •

نرى أن تطبيقات مؤشر الطقس تكون أكثر تناسبا مع املخاطر املرتابطة ، الشروط املذكورة أعالهإىل  بالنظر
النار أو  املركزة مثل الربيو  يرجة احلرارة اليت حتدث بشكل مستقل على عكس املخاطر احملليةو  جدا مثل اجلفاف
 . مبؤشر نيالتأماليت ال تتالءم مع 

مؤشر مناخي كنسبة هطول املطر إىل  استنايا التأمنييتم يفع تعويضات وفقا جلدول مواعيد حيدي يف وثيقة 
أشهر( فإذا كانت النسبة أتقل من املؤشر )العتبة( يتم  3مم يف  100مثال يف مدة حمدية مسبقا )على سبيل املثال 

 . تعويض املزارع مباشرة حسب النقص

 

 

                                                           
1
 World Bank staff and consultants,Weather Index Insurance For Agriculture,The International Bank for 

Reconstruction and Development , USA, 2011,p 15 
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 : هيكل دفع تعويضات لعقد افتراضي لهطول األمطار(2-3) شكل رقم

  
Source:World Bank staff and consultants,Weather Index Insurance For Agriculture,The International Bank 

for Reconstruction and Development , USA, 2011,p 16 

تبلغ التعويضات احلد و  مطار خالل فرتة حمديةملم من األ 100يف هذا املثال عتبة مؤشر املدفوعات هي 
 . أتقلأو  ملم 50األتقاى عندما تكون كمية تساتقط األمطار 

يف حقيقة األمر هيكل التعويضات يف الشكل أعاله جد بسيط حىت ميثل االرتباط احلقيقي بني تساتقط 
ليه إمنا يضاف إو  مراحل منو النبات فال يكفي حتديد كمية األمطار املتساتقطة خالل، اخلسارة يف احملاولو  األمطار

النقص يف كمية األمطار أو  فمن شأن اجلفاف. بالتايل العائد النهائيو  التوتقيت املناسب لتلبية التوازن املائي للرتبة
على مدى املراحل األساسية لنمو احملاصيل أن يتسبب يف خسارة العائد حىت لو كان املوسم الرتاكمي لألمطار  

عدة تقياسات خالل موسم احملاصيل )عاية إىل  يكون تاميم منتجات املتعلقة مبؤشر باالستناي، بالتايلو . كايف
 . حدوي ملعلمات املناخو  لكل مرحلة عتبة خاصة هباو  ثالث مراحل حملاصيل احلبوب(

اجلهد املطلوب لتحديد إىل  يرجع ذلك جزئياو ، مبؤشر معقد للغاية التأمنييعد تاميم عقوي منتجات 
فكما ذكر سابقا . بالتايل التقليل من خطر األساسو ، حد كبري مع اخلسارة الزراعيةإىل  الطقس الذي يرتبطمؤشر 

اخلسارة الفعلية اليت يعاين منها و  اخلطر األساس هو احتمال عدم تطابق بني التعويضات احملفزة عن طريق املؤشر
أال يتلقى أو  إن مل سمسه اخلسارةو  ى تعويضات حىتفمن املمكن حلامل وثيقة تأمني مبؤشر أن يتلق. حامل الوثيقة

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 50 100 130

 مبلغ التعويض



 احلديثو مني الزراعي بني التقليديمنتجات التأ                                                     الفصل الثالث 
 

110 
 

فس الوثيقة أن ال يتلقى تعويضات أكثر من ذلك ميكن للمزارع احلامل لنو . تعويضات يف احلالة اليت سمسه اخلسارة
فتنوع املناخ الذي غالبا ما يوجد . مل يسجل اجلفاف على مستوى حمطة الطقس املرجعيةو  ذا مسه خطر اجلفافإ

 . 1على نطاق واسعو  اليت هي املشكلة املتأصلةو  يف مناطق جغرافية صغرية نسبيا يرتجم املخاطر األساسية

كذا املخاطر و  منها احلد من تأمني املخاطر ذات الرتيي املنخفض، هناك عدة طرق للحد من هذ املخاطر
فمن املرجح يف هذه الشروط أن تكون اخلسائر الفريية . يف املنطقة األفرايعظم املناخية العالية جدا اليت تؤثر على م

هذا املنهج يعمل بشكل أفضل مع تأمني مبؤشر لإلغاثة من . أكثر ارتباطا للحدث املتعلق مبحطة الطقس املؤ منة
ترتيبات بديلة إىل  مبؤشر اهلايف للتنمية على أساس أنه ستكون حاجة التأمني إطارالكوارث كما يعمل يف 

 . 2(covariate riskاألتقل تباينا )و  املخاطر املتكررة إيارةتساعد األسر على 

حتديد املؤشرات املناخية اليت تقلل من املخاطر األساسية بالنسبة إىل  نه يوجد منهج آخر يهدفغري أ
املناهج و  جة الزراعية املناخيةفالتطورات احلديثة فيما خيص النمذ. يف املنطقة ذاهتا األفرايألكرب عدي ممكن من 

ال أن تكلفة تطوير هذه إ، التقليل من املخاطر األساسية إمكانيةبينت وجوي ، التشاركية لتاميم وثائق تأمني
أخرى مما جيعل تطبيق الربامج إىل  من املرجح أيضا صعوبة حتويلها من منطقةو . ن تكون عاليةكن أاملؤشرات مي

 . مكلفو  على نطاق واسع صعب

توزيع احملطات اإلرصاي اجلوي لدمج أفضل للتغريات و  كما ميكن ختفيض اخلطر األساس من خالل زياية
ت جديدة من شأنه أن يكون مكلفا حمطا إضافةإال أن . التأمنييف الظروف املناخية يف الفضاء أثناء حترير وثائق 

 . ة عن املناخ يف املوتقععدم توفر أي معلومات تارخييإىل  إضافة، (الايانةو  من حيث الرتكيب)

 :أما فيم يلي مجلة من املخاطر اليت يعاين منها القطاع الزراعي

 

 

 

                                                           
1
 P. Hazell, J. Anderson, N. Balzer, A. Hastrup Clemmensen, U. Hess et F. Rispoli , L’assurance basée sur un 

indice climatique: potentiel d’expansion et de durabilité,FIDA,Rome,2010,p 29  

خ.. ال.هو اخلطر الذي ميس مجيع األفراي يف منطقة واحدة كالفيضانات : covariate risk 2
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 الرئيسية المتعلقة بالمناخ التي تؤثر على الزراعةاألخطار  :(6-3جدول رقم )

 التعليق األخطار

 الجفاف ) نقص األمطار (

 . ياهاملو  أصناف احملاصيل املتأتقلمة اليت تعين التوازن يف األمطار
 . الزراعة البعلية املهيمنة عموما

 . املتعدية السنواتأو  السنوية
 اخلطر األساسي للماشية

 الفيضاناتو  فائض األمطار
 تأثريات غري مباشرةو  الفائض يف األمطار يسبب األضرار املباشرة

 . السيولو  النهرية، الفيضانات الساحلية
 . هلا تأثري على الفيضاناتالري و  الارف الاحي، مستجمعات املياه إيارة

 التأثري على التبخر املتعلق باجلفاف ارتفاع درجات الحرارة
 مومسية اليت تتاف هبا مراحل احملاصيلو  هشاشة

 درجات الحرارة انخفاض

 يرجات احلرارة على املدي القاري تولد األضرار يف بداة اخنفاضالاقيع ) 
 هناية املوسم (و 

 التجمد
 وسمنقص الدفء خالل امل

 االعاصري الشديدة الرياح
 مركز لكن ميكن أن يكون شديد البرد

 

Source:World Bank staff and consultants,Weather Index Insurance For Agriculture,The International Bank 

for Reconstruction and Development , USA, 2011,p 6   
 

 املستوى الكلي، املتوسطى أساس مؤشر طقس حسب املستويات )الزراعي عل التأمنيختتلف تطبيقات  
فيمكن أن يتخذ يور األياة اليت تدعم التخفيف من حدة الكوارث الطبيعية اليت تعاف بأصول ، (اجلزئيو 

ميكن و  تنمية االتقتااي الوطينو  من جهة أخرى يلعب يور الفاعل احملوري لدفع عجلة النموو . املزارعني من جهة
 : عرب اجلدول التايل توضيح ذلك

 

 

 



 احلديثو مني الزراعي بني التقليديمنتجات التأ                                                     الفصل الثالث 
 

112 
 

كوسيلة و  بمؤشر حسب المستويات كأداة للدعم في حالة الكوارث التأمينتطبيقات : (7-3جدول رقم )
 للتنمية

 بمؤشر كوسيلة للتنمية التأمين بمؤشر كأداة دعم في حالة الكوارث التأمين 
  المستوى الكلي

كرة السيولة املب: احلكومة حتتمي من االضطرابات احلكومة
   ./ اإلنفاق على االسعافات األولية

  .التأمنياحلكومة تعيد تأمني شركات 

 املنظمات اإلنسانية
سمول عملياهتا من خالل عقد لنقل اخلطر استنايا 

توفر تغطية عن طريق وثيقة تأمني على أو  ملؤشر
  .احلياة ت ش غل مبؤشر

 

  المستوى المتوسط

 مقدمو اخلدمات املالية
 
 

املؤسسات   البنوك تستخدم أن ميكن احلكومة
 املزارعني ومجعيات املدخالت موريين، املالية

 ضد التأمني لتوزيع احلكومية غري واملنظمات
  .الكوارث

وثيقة تأمني أو  يكتتب وثيقة تأمني حملفظة
مجاعية مث يعيد بيعها بالتجزئة للمزارعني 

   .مرتبطة بقرض

 مجاعية مث يعيد بيعها تكتتب وثيقة تأمني مجعية املزارعني
   .بالتجزئة للمزارعني مرتبطة بقرض

 موريو املدخالت
تكتتب وثيقة تأمني مجاعية مث يعيد بيعها 

 .بالتجزئة للمزارعني مرتبطة بشراء مدخل
 

 نظمات الغري حكوميةامل
تكتتب وثيقة تأمني مجاعية مث يعيد بيعها 

 .بالتجزئة للمزارعني
  المستوى الجزئي

 زارعونامل
يستفيد الفالح من تغطية واضحة ضد خطر 

يتك يفع القسط أساسا من طرف و  حمدي جيدا
 .احلكومة

حزمة من  إطارتأمني يف يكتتب املزارع وثيقة 
املعلومات ، التكنولوجيا، تقرضاخلدمات )

  (.الزراعية
 

Source: P. Hazell, et autres,L’assurance basée sur un indice climatique: potentiel d’expansion et de  

durabilité ,FIDA, Rome, 2010, p 22  

 :السلبياتو  اإليجابيات -
 : 1السلبيات نلخاها يف يليو  اإلجيابياتمبجموعة من  التأمنييتميز هذا النوع من 

                                                           
1
 William Dick and Others, Weather Index-based Insurance in Agricultural Development,  The Internatio-

nal Fund for Agricultural Development,2011,p 21-22 
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 :اإليجابيات -1
لقة باحتساب الدفعات املعلومات املتعإىل  مبؤشر عاية حلامل البولياة بالوصول التأمنيتسمح عقوي : الشفافية

 . مما يعزز الثقة

نظرا لكون عملية تسوية ، تعترب امليزة الرئيسية للتأمني مبؤشر: عدم وجود تسوية للخسائر على مستوى المزرعة
 . يف بعض األحيان تفتقد للماداتقية يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفضو  مكلفةو  اخلسائر جد معقدة

 ر سوء االختيار عندما ختفي األطراف احملتمل تأمينها معلومات حول اخلطر احملتمليظه: نقص سوء االختيار
التقليدي يشجع على تغطية  التأمنيف. مما جيعل التقييم أكثر عرضة للخطأ، التأمنيالغري متوفرة عند شركة و 

ستوجب توفر نفس مبؤشر ي التأمنييف حني أن . يتم احتساب القسط بناءا على معدل اخلطرو  املخاطر العالية
. ظروف تسوية اخلسائر جلميع املزارعني املؤمنني ياخل منطقة حمدية بغض النظر عن اخلطر احملدي املعرضني اليه

 . سوء االختيار اخنفاضالعمالء من و  التأمنيتستفيد شركات ، بالتايلو 

يف أنشطة خفية اليت من  باالخنراط األفراييظهر اخلطر األخالتقي عندما يقوم   عدم وجود الخطر األخالقي:
. التعويضاتو  حماولة التأثري على نتيجة املطالباتأو  شأهنا أن تزيد تعرضهم للخطر كنتيجة لشراء وثيقة تأمني،

تتعرض ملستويات أعلى من اخلطر املتوتقع عندما مت تأسيس  التأمنيهاته األنشطة اخلفية ميكن أن جتعل شركة 
مبؤشر الطقس ال جدوى من التأثري على املطالبات نظرا لطبيعة التعامل مع  نيالتأمغري أنه مع . األتقساطمعدالت 

 . يف منطقة حمدية على حد السواء األفرايمجيع 

ففي . مبؤشر على أفضل وجه حني تكون املخاطر مرتابطة التأمنيتعمل منتجات  يتناول المخاطر المترابطة:
 . حتديا للتأمنيالتقليدي مثال، يشكل خطر اجلفاف  التأمنيمنتجات 

تسوية املطالبات بتكلفة أتقل و  حيث ميكن توزيعه. مبؤشر اكتتاب فريي حمدوي )تقييم العميل( التأمنييتطلب 
 . كعملية مستمرةأو   املنتج إطالقالتعليم أمر جد مهم سواء عند عملية و  يبقي التعريف باملنتجو . نسبيا

   . التعويض السريعتسوية خسائر احلقل يسمح بو  جلةبيانات حمطة الطقس يون معا تقياس :السريعالتعويض 
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 : السلبيات -2
فهو الفرق بني اخلسارة اليت ، مبؤشر الطقس عائقا رئيسيا التأمنييشكل اخلطر األساس يف : الخطر األساس  

أو  فيمكن أن ينتج عن خسارة فالح للعائد يون تلقي تعويضات. التعويض الذي يتلقاهو  يعاين منها الفالح
ذا كانت مبؤشر يعمل بشكل أفضل إ التأمنيف. عكس أي تلقي تعويضات يون تعرض الفالح ألي خسارةال

 . مرتبطة بشكل كبري مع اخلطر املؤ ش رو  اخلسائر متجانسة يف منطقة حمدية

على الرغم . يف بعض األحيان خطرينأو  مبؤشر خطر مناخي واحد التأمنييف العاية يغطي : مخاطر محدودة
 إيارةإال أن املنتج تقد ال يوفر تغطية واسعة مبا يكفي لتلبية احتياجات  MPCIالتكلفة مقارنة بــ  ضاخنفامن 

 . املخاطر

االضافات ملنتوج معني ال بد من تعديلها حىت تعكس املعلمات املناخية لكل و  احلدوي، احملفزات: االستنساخ
مبؤشر الطقس يتطلب  التأمنيف. احملاصيل املختلفةو يستلزم تاميم منتجات تأمينية خمتلفة ألنواع . حمطة طقس

 . عمل تقين متميز يف تثبيته حيت يضمن االستمرارية

يف علم االرصاي ، سيما خالل مرحلة التاميم األويل للمنتجات اجلديدةال، الخبراتو  الحاجة للقدرات التقنية
 . تفعيل املنتجاتو  اجلوي الزراعي

اجلوية يف البيانات املناخية اليت ختتلف و  مبؤشر يعتمد أساسا على الوفرة منيالتأف: نقص في البيانات المناخية
 . خرية يف البلدان النامية يشكل عقبة رئيسيةنقص هذه األو . آخرإىل  بشكل كبري من بلد

 (Normalized Difference Vegetation Index) نحراف العادي للنمو النباتيمؤشر اإل ثالثا:

الضمانات اليت يوفرها ضد و  عي القائم على مؤشر شعبية متزايدة نظرا لسهولة التنفيذالزرا التأمنييكتسب 
القدرة على حتمل إىل  إضافة، التقليدي التأمنيمشاكل سوء االختيار اليت كثريا ما وجدت يف و  املخاطر األخالتقية

املخاطر اليت كان ي عتقد أهنا غري ليه يف البلدان النامية كوسيلة لتوفري احلماية للمجتمعات من ينظر إو . تكاليفه
 يف حني أنه يف البلدان املتقدمة فإهنا وسيلة غري مكلفة للتحوط ضد خماطر الطقس يف املراعي، تقابلة للتأمني

 . املزارع الكبرية ذات احملاول الواحدو 
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يت مت مجعها القائم على مؤشر تعتمد على بيانات االرصاي اجلوي ال التأمنيمعظم منتجات ، ىل غاية اآلنإ
اليت نايرا ما و  هذا ما جيعلها تعتمد على بنية حتتية تقوية ملعلومات االرصاي اجلوي، عرب حمطات االرصاي اجلوي

على عكس معلومات ، الزراعي التأمنيجندها يف البلدان النامية اليت تعترب املستهدف األول هلذا االبتكار يف جمال 
الذي يروج له كوسيلة من وسائل  (NDVI)راف العايي للنمو النبايت ال سيما مؤشر االحن، األتقمار الاناعية

القائمة على  التأمنييف برامج  NDVIنتيجة لذلك مت توظيف بيانات و . التغلب على نقص معلومات الطقس
 . األورغوايو  اهلند، كينيا،  اسبانيا، الواليات املتحدة، مؤشر يف كندا

 NDVI اخضرار النباتات على سطح األرض حيت و  ياس نشاطهو منتج تقمر صناعي حيث يقوم بق
تعكس العديد  NDVIيعتقد أن تقيم و ، يتسىن لنا احلاول على الوصف الاحي النبايت يف أي وتقت من األوتقات

لاحة احملاصيل مما هو عليه يف املؤشر على  فهم أكثر مشولإىل  اصيل مما يؤييمن املتغريات اليت تؤثر على منو احمل
سنة للعامل  24متاحة يون انقطاع منذ   NDVIعالوة على ذلك بياناتو . متغريين للطقسأو  أساس متغري

 1. بأسره

الذي يعتمد على صور األتقمار الاناعية كمؤشر لظروف النمو النبايت يف مناطق  NDVIميكن استخدام 
 املثال الغطاءعلى سبيل ، استخدام األراضيو  ال يستعمل فقط للتمييز بني غطاءو ، واسعة يف مجيع أحناء العامل

إمنا يستعمل أيضا لقياس حالة النمو النبايت للتمييز بني و . اجلليدو  املاء، الرتبة العارية، مناطق املخضرة، النبايت
إىل  أخرى ألنه مييل بقوةإىل  خيتلف الغطاء النبايت من أرض. 2امليتةأو  النباتات اجلافةو  الغطاء النبايت الاحي
 . عكس الضوء يف الطول املوجي القريب من األشعة حتت احلمراءو  ء من الشمسامتااص موجات محرا

بقياس شدة االنعكاس من سطح األرض يف كال النطاتقني   (NOAA)3يقوم عدي من  األتقمار الاناعية و 
القريب و  (R)هو مقياس للفرق يف االنعكاس بني نطاتقني للطول املوجي األمحر  NDVIو بالتايل . للطول املوجي

مع ، 1و 1-القيم بني  NDVIو تأخذ . (NIR-R(/)NIR+R)وفقا للمعايلة  (NIR)من األشعة حتت احلمراء 

                                                           
1
  Megan K. McLaurin And Calum G. Turvey, Applicabillty Of The Nomalized DifferenceVegetation Index 

In Index-Based Crop Insurance Design, Cornell University,2011,p4   
2
 Diego Arias and others, NDVI Pasture index-based insurance for  Livestock Producers in Uruguay , The 

World Bank , Uruguay, 2013, p 20 
3
 NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 
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اجلليد بقيم أتقل و  بينما املاء، للرتبة العارية 0,1و 0,0فما فوق تشري للغطاء النبايت الكثيف يف حني أن  0,5القيم 
 . 1 0من 

 أنوع الغطاءلمختلف  NDVI(: القيم النموذجية لـ 8-3جدول رقم )

 RED NIR NDVI نوع الغطاء
 0,7 0,5 0,1 كثافة الغطاء النباتي
 0,025 0,283 0,269 التربة العارية الجافة

 0,002 0,228 0,227 السحب
 0,046- 0,342 0,375 الجليدو  الثلوج

 0,257- 0,013 0,022 المياه
Source: Diego Arias and others, NDVI Pasture index-based insurance for  Livestock Producers in Uruguay,  

The World Bank , Uruguay, 2013, p 20 

حيوية النبات ألي نوع من الغطاء نبايت )احملاصيل أو  مؤشر جيد حلالة النمو النبايت NDVIكما يوفر 
 NIRأو  األمحر  Rملرئي مقارنتها باملواسم السابقة عن طريق حساب كمية الضوء او  املراعي الغابات(، السنوية

 . األتقمار الاناعيةو  أجهزة االستشعار عن بعدإىل  الضوء املنعكس من تقبل النباتات

تعكس جزءا  و  Rالنباتات اليت باحة جيدة سمتص جزء كبري من الضوء األمحر املرئي ، فعلى سبيل املثال
اليت سموت و  النباتات اليت تعاين، ني أنهيف ح. توليفة خاصة بالنباتات اخلضراء الاحية iهذو  NIRكبريا من ضوء 
 . NIR( تعكس بدرجة ضعيفة جدا ضوء )نظرا للجفاف

فقد أظهرت ، التبخرو  االرتباط الوثيق جدا مع املتغريات املناخية مثل هطول األمطار NDVIكما مييز 
 لــت احلاصلة يف القيم السنوية من التغريا % 89يراسة يف املناطق املعتدلة  باألرجنتني أن املتغريات املناخية تشرح 

NDVI ، 2%9اخنفضت مع التبخر و   %80حيث ارتفعت القيم خطيا مع هطول األمطار . 

كمية األمطار املتساتقطة جعل إىل   إضافةالتمثيل الضوئي وحيوية النبات و   NDVIهذا االرتباط الوثيق بني 
 . انتاجيتهاو  ملراعيمؤشر تقوي جدا يستخدم لقياس أثر اجلفاف على جوية ا NDVIمن 

                                                           
1
 Megan K. McLaurin And Calum G. Turvey, Op.Cit, p14 

2
 Diego Arias and others, Op.Cit,  p 21 
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األراضي الرعوية و  تأمني املراعي إمكانيةيعرض مؤشر االستشعار عن بعد لالحنراف العايي للنمو النبايت 
ية ملنتجي الثروة التأمينفالعديد من املخططات التجارية تقدم حاليا هذه التغطية ، املناخيةو  ضد املخاطر الطبيعية

استخدامها كمؤشر إلنتاجية احملاصيل جيعل منها  إمكانيةو  عالية الدتقةو  تقةموثو  NDVIفتوفر بيانات . احليوانية
الشهرية خالل سالسل  NDVIمن خالل حتليل تقيم ، التأمنيمادر مناسب للبيانات التارخيية تستعمل ألغراض 

مع و . لدفعاتحجم او  الرتيي املطلوبو  (نوات املناخية املتطرفة )اجلفافموازنتها حسب تريي السو  سنة 20سمتد لــ 
: طبق يف أربع أسواقو  ،2000هو حديث جدا منذ عام  التأمنيمن تقبل صناعة  NDVIذلك فان تطبيق 

املكسيك من خالل طرح برامج لتأمني املراعي التجارية نظرا لقدرة احلاول و ، كندا،  الواليات املتحدة، سبانياإ
راف السليب للقيم الفعلية يف املنطقة املؤمن ة خالل االحنإىل  يتم تعويض املؤم ن استناياو . NDVIـ لـ على تقياسات

 . فرتة التغطية وفقا جلداول تعويض متفق عليها مسبقا حسب كل منطقة جغرافية

 :اإليجابيات -
 التأمنيالتشغيلية مقارنة بسياسات و  بالعديد من املزايا التقنية NDVIتتميز عقوي تأمني تقائمة على مؤشر 

العائد مل يتم تكييفه بنجاح مع املراعي أو  التقليدي القائم على أساس الضرر التأمنيف، على احملاصيل التقليدية
 :1ميكن تلخيص هاته املزايا يف و  الطبيعية يف أي مكان يف العامل

اليت من الاعب جدا و  NDVIإىل  املخاطر األخالتقية ألن التعويض يستندو  خفض سوء االختيار -
  .التالعب بقيمها من فبل املزارعني

 التأمنياملزارعني بشكل فريي ): حلماية خمتلف املااحل القابلة للتأمني NDVIأن يامم تأمني  ميكن -
على  التأمنية )البنوك الريفيأو  التجمعات االتقليمية مثل موريي املدخالت، (على املستوى اجلزئي

 . (السلطات )املستوى الكليأو  وماتاحلكو  (املستوى املتوسط
على تقيمة  التأمنينظرا الستناي هذا النوع من ، للمريب املواشي الاغرية NDVIني توفري تأم إمكانية -

ال توجد حاجة إلجراء و ، مقاسة متفق عليها على أن تعمل كمؤشر وضعي للخسائر اليت يتكبدها املؤ من
  ؛غريةللوحدات الزراعية الا التأمنيتفتيش وخربة للمزارع وتقييم اخلسائر الفريية مما خيفض من تكاليف 

  ؛من شأنه أن يسهل عملية فهم صيغة العقد NDVIهيكل شفاف ملنتج تأمني  -
  .املتسقة بتكلفة منخفضةو  التغطية املكانية الكاملة -

                                                           
1
Diego Arias and others, Op.Cit,  p 21 
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 : السلبيات -
إال أهنا تتميز ببعض القيوي التقنية هلاته  NDVIمبؤشر  التأمنيعلى الرغم من وجوي العديد من املزايا يف عقوي  

 : 1منها التكنولوجيا نذكر 

 كذا تداعيات الرماي الربكاين الذي من شأنه أن يفرقو  أجهزة االستشعار حساسة جدا لغطاء السحب -
 اإلجراءات من الرغم و . فقداهنا سماماأو إىل  NDVIختفيض تقيم إىل  يبعثر األشعة احلمراء مما يؤييو 

 ؛را ذات جوية عاليةإال أهنا اليت تعطي صو  2(NASAالتاحيحية اليت تقامت هبا وكالة الناسا )
( ألجهزة االستشعار تعترب عامل معطل خاوصا يف تاميم spatial résolutionيتقة الاورة )و  جوية -

تسعينيات تنتج و  ( يف الثمانيناتLANDSAT) NDVIأول أجهزة استشعار . تغطية تأمينية للمراعي
 2000عام  بتقلياها MODISتقامت و  (pixelكم بيكسل ) 5×كم 5صور بوضوح ل منطقة ذات 

يف حالة هذه الدتقة للاور ميكن تاميم تغطية تأمينية للمراعي على نطاق و  مرتا 250× مرتا  250إىل 
إىل  لكن من املرجح توفريها نظرا، واسع أي منطقة حمدية يف حني أنه يستحيل توفري تغطية فريية للفالح

  ؛أتقلأو  مرت 30× مرتا  30 نطاق يتقة يف الاور يفإىل  النحو املتزايد من التطور الذي يتيح الوصول
( أي pixelهي أن استخدام األراضي ياخل بيكسل )  NDVIمثة مسألة أخرى تتعلق بتطوير مؤشرات  -

قاس  NVDIبالتايل فإن تقيمة و  من نوع غطاء نبايت واحد % 100مساحة صغرية نايرا ما تكون 
 
امل

كما جيدر الذكر . مجيع أنواع الغطاء النبايتو  بأجهزة االستشعار عن بعد هو جمموع يعكس مجيع النباتات
أنه ميكن تغيري أمناط استخدام األراضي مع املرور الوتقت بدافع السوق من خالل حرث املزارعني 

يتطلب   NVDIبالتايل فان تاميم مؤشر و ، زراعة خمتلف احملاصيل السنوية من احلبوبو  ألراضيهم
  ؛السنوات للتميز بني خمتلف الوحدات املزروعةحتليل يتقيق جدا الستخدام األراضي على مدى 

من وجهة النظر التشغيلية لتاميم العقد البد من تناول أحد التحديات املهمة اليت تواجه أي شكل من  -
 التأمنيأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بربامج و  هو اخلطر األساس خاصةو  أال، القائمة على مؤشر التأمنيأشكال 

هذا احلالة يعرب اخلطر األساس على الفرق يف اخلسارة بني ما تشري اليه تقيم  يف. NDVIالقائمة على 
NDVI اخلسارة احلقيقة اليت تكبدها املزارعو  عرب القمر الاناعي يف منطقة حمدية. 

   

                                                           
1
 Diego Arias and others, Op.Cit,  p 22 

2
NASA: National Aeronautics and Space Administration 
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 (تأمين االيراد  )على شكل فردي رابعا:

أن تكون  يرايات أنه ميكن لإلضد خماطر احملاصيل الزراعية الضعيفة متوفر منذ سنوات طويلة، إال التأمني
هذا  يارةبغرض معاجلة هذا اخللل ظهرت أياة جديدة إل. أن كانت الغلة من احملاصيل عكس ذلكو  ضعيفة حىت

 . احملاصيل إيراياتالنوع من  املخاطر مسيت باسم تامني 

يف   خنفاضاالفهو حيمي من ، فقط اإلنتاجبدال من  يراياتيضمن هذا املنتج تأمني مستوى معني من اإل
من املالحظ أنه و . العائد الفعلي ) الغلة ( للمزرعةو  غلة احملاصيل باالعتماي على أسعار األسواقو  كل من أسعار

ظهر هذا املنتج . احلديث القائم على أساس مؤشر التأمنيو  التقليدي القائم على اساس التعويض التأمنيمزيج بني 
وكالة ايراة املخاطر التابعة لوزارة الزراعة يف إىل  لذلك سنستند، نياتيف الواليات األمريكية يف أواخر التسعي

 : 1أنواع  4الذي يتضمن و  الواليات املتحدة األمريكية يف تعريف املنتج

 . (Crop Revenue Coverage CRCاحملاصيل ) إيراياتتغطية  -1
 . (Revenue Assurance RAتأمني االيراي ) -2
 . (Income protection IPمحاية الدخل ) -3
 . (Group Risk Income Protectionمحاية الدخل من خماطر جمموعة) -4

أو  القائم على أساس مؤشر العائد يف املنطقة التأمني إطارذلك يف و  (GRIPفيم مت التطرق سابقا للمنتج األخري )
 :( سنعرف املنتجات األخرى كما يليCountyمقاطعة)

 (Crop Revenue Coverage CRCالمحاصيل ) إيراداتتغطية   -1
 (Chicago Board of Tradeاملستقبلية يف جملس شيكاغو للتجارة ) األسعارتستخدم هذه التغطية  

 اخلاصة باملزارع يراياتحلساب تغطية اإل 2(Actual Production Historyالفعلي التارخيي للغلة ) اإلنتاجو
متوسط السعر الشهري للعقوي اآلجلة يتم حتديد سعر سوتقي تقاعدي يف شهر فيفري باستخدام . التأمنيو 

نه يتم حتديد يف حني أ. الذرة )العقوي اآلجلة لديسمرب(، الاويا )العقوي اآلجلة لنوفمرب(، للمحاصيل اجلديدة

                                                           
1
 Gary Schnitkey , Choosing Among Crop Insurance Products, University of Illinois at Urbana-

Champaign,Usa,august 1999,p1 

 
2
 APHسنوات 10ائد المحاصيل لـ : هه متوسط ع 
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سعر سوتقي للحااي عن طريق حساب متوسط أسعار العقوي اآلجلة للمحاصيل اجلديدة خالل شهر أكتوبر 
 . الاوياو  لكل من الذرة

سعر احلااي يف أو  يراي الذي يراي تأمينه من خالل ضرب أعلى سعر سوآءا القاعديتم احتساب اإلو أخريا ي
 . % 80أو  % 50للمزارع يف مستوى التغطية املختارة  APHالعائد 

 

 : يف حني أن االيراي احلايل فيحدي كما يلي 

  

 : و منه التعويض حيدي كما يلي

 

 ( Revenue Assurance RAتأمين االيراد )  -2
 :1( مع وجوي اختالفنيCRCيتم صياغة وثائق تأمني االيراي بطريقة مماثلة للنوع السابق ) 
حيدي االيراي املراي تأمينه انطالتقا من و  ،(Base priceتشمل وثيقة تأمني االيراي خيار السعر القاعدي )  -

عقوي اآلجلة عن طريق إن ارتفعت أسعار الو  أسعار العقوي اآلجلة لشهر فيفري فقط يون غريها حىت
 Harvestغري أن املزارع ميكن ان خيتار اكتتاب وثيقة تأمني ايراي مع خيار سعر احلااي ). احلااي

price حيث يرتفع االيراي املؤمن يف حالة ما اذا كانت أسعار احلااي أعلى من أسعار فيفري سماما كما ،)
 . القاعديقارنة خبيار السعر تكون تقيمة القسط أعلى عند خيار سعر احلااي م. CRCيف 

متوسط أسعار العقوي اآلجلة يف ييسمرب للذرة خالل نوفمرب حلساب سعر احلااي بدال  RAيستعمل   -
 . من أكتوبر

 (Income protection IPحماية الدخل )  -3
قة تأمني التعويض يف وثيقة تأمني محاية الدخل بنفس طريقة وثيو  االيراي احلايل، يتم احتساب االيراي املؤم ن

متوفر فقط لوحدات املؤسسات حبيث جتمع   IPالفرق الوحيد أن . باستعمال خيار السعر القاعدي RAالدخل 

                                                           
1
 Gary Schnitkey , Op.Cit , p2 

مستوى التغطية ×   APHالعائد×  االيراد المؤمن = أعلى سعر ) السوق القاعدي أو سوق الحصاد ( 
 المختار

 سعر سوق الحصاد(× االيراد الحالي = العائد الحالي للمحاصيل ) الغلة 

 االيراد الحالي  –المؤمن التعويض = االيراد 
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لكن يتطلب أن تكون  التأمنيختفيض تقيمة تقسط إىل  هذا يؤيي. 1كل املساحات الزراعية يف وثيقة تأمني واحدة 
من امجايل  % 75و % 50 وثيقة مستويات تغطية بنيتقدم هذه ال. اخلسائر أكثر انتشارا تقبل اجراء يفع التعويض

 . املتوتقعة يراياتاإل
  : كما يلي  2ثالث حاالتإىل  ستطرق: يرادأمثلة لتأمين اإل -

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vincent H. Smith, Federal Crop and Crop Revenue Insurance Programs:Income Protection,Montana 

Univ, Briefing No. 11 ,Usa,2001 
2
 Gary Schnitkey , Op.Cit , p3 

     Lower Price, low yield      محصول ضعيف ، سعر منخفض: 1ل رقم مثا  

February  CRC and RA-HP     RA-BP and IP   فيفري    

Dec. futures price         $2.60                          $2.60        سعر العقود اآلجلة ديس  

APH yield          133 bu.                              133 bu.            APH عائد   

Chosen coverage level               75 %                  75 %  مستوى التغطية    

Revenue                            $259             $259                  االيراد  

guarantee                   ($2.60 x 133 x 75%)             ($2.60 x 133 x 75%)           المؤمن  

November       نوفمبر                  

Dec. futures price        $2.20                                     $2.20                 سعر العقود اآلجلة ديس  

Actual yield                            80 bu                                      80 bu العائد الحالي                       

Actual revenue                        $176                                       $176                              االيراد الحالي 

             ($2.20 x 80)                   ($2.20 x 80) 

Insurance payment                   $83                                         $83                                    التعويض 

($259-176)        ($259-176)     
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     Lower Price, normal yield      عاديمحصول ، سعر منخفض: 2ل رقم مثا  

February  CRC and RA-HP     RA-BP and IP   فيفري    

Dec. futures price         $2.60                          $2.60        سعر العقود اآلجلة ديس  

APH yield          133 bu.                              133 bu.            APH عائد   

Chosen coverage level               75 %                  75 %  مستوى التغطية    

Revenue                            $259             $259                  االيراد  

guarantee                   ($2.60 x 133 x 75%)             ($2.60 x 133 x 75%)           المؤمن  

November       نوفمبر                  

Dec. futures price        $2.20                                     $2.20                 سعر العقود اآلجلة ديس  

Actual yield                            110 bu                                      110 bu العائد الحالي                       

Actual revenue                        $242                                       $242                             االيراد الحالي 

             ($2.20 x 110)                   ($2.20 x 110) 

Insurance payment                   $17                                         $17                                    التعويض 

($259-242)        ($259-242)     

Higher Price, low yield      محصول ضعيف ، عالي سعر: 3ل رقم مثا  

February  CRC and RA-HP     RA-BP and IP   فيفري    

Dec. futures price         $2.60                          $2.60        سعر العقود اآلجلة ديس  

APH yield          133 bu.                              133 bu.            APH عائد   

Chosen coverage level               75 %                  75 %  مستوى التغطية    

Revenue                            $259             $259                  االيراد  

guarantee                   ($2.60 x 133 x 75%)             ($2.60 x 133 x 75%)           المؤمن  

November       نوفمبر                  

Dec. futures price        $3.00                                     $3.00            ر العقود اآلجلة ديس     سع  

Actual yield                            80 bu                                      80 bu العائد الحالي                       

Actual revenue                        $240                                       $240                             االيراد الحالي 

             ($3.00 x 80)                   ($3.00 x 80) 

Insurance payment                   $59                                         $19                                    التعويض 

($299-240)        ($259-240)     
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ية اليت تغطي احملاصيل نالحظ تشابه كبري فيم بينها سوآءا منتجات التأمينمن خالل التطرق للمنتجات 
 :حديثة إال أنه يوجد فرق جوهري بينها نشرحه يف اجلدول املوايلأو  ليديةتق

 مقارنة بين منتجات تأمين المحاصيل (:9-3جدول رقم )

تأمين الخطر  
 المتعدد

  MPCI 

 إيراداتتغطية 
 المحاصيل

CRC 

 تأمين
 اليرادا

RA 

 حماية
 الدخل

IP 

خطة مخاطر 
 المجموعة
GRP 

حماية الدخل من 
 مخاطر مجموعة

GRIP 
 العائد )الغلة( يوفر محاية ضد

 الفريي
العائد يف  االيراي الفريي االيراي الفريي االيراي الفريي

 مقاطعة
 االيراي يف مقاطعة

هيكل الوحدة 
 املتوفر

 تقاعدي. 
 اختياري. 
 مؤسسة. 

 مزرعة كاملة. 

 تقاعدي. 
 اختياري. 
 مؤسسة. 

 

 تقاعدي .
 اختياري. 
 مؤسسة. 

 مزرعة كاملة. 

وحدة واحدة  مؤسسة
 يف كل مقاطعة

وحدة واحدة يف  
 كل مقاطعة

التعويض ينجم 
 عن اخلسائر يف

االيراي ) الغلة 
 (األسعارو/أو 

مستوى الغلة  االيراي االيراي االيراي
 يف املقاطعة

مستوى االيراي يف 
 املقاطعة

Source: Leanne Lundy and Cory G. Walters, Understanding Crop Insurance: What Every Producer in 

Kentucky Needs to Know, University of Kentucky,2009,p5 http://www2. ca. uky. edu/ 

 تأمين الثروة الحيوانية : المطلب الثاني

 ( Index based livestock insurance)أوال:  تأمين الثروة الحيوانية على أساس مؤشر 

خماطر  إيارة( هو أياة مالية ميكن استخدامها يف IBILIساس مؤشر )تأمني الثروة احليوانية القائم على ا
مبؤشر توتقعي  التأمنييتم كتابة عقوي هذا . 1(Carter et al. 2009,Chantarat et al. 2009خسارة األصول )

 الوتقت ذا فاتقت نسبة املوت النسبة املتوتقعة يفحيث يتم يفع التعويضات إ، املاشيةأو  لنسبة موت الثروة احليوانية
إىل  باالستنايأو  و حتدي النسبة انطالتقا من البيانات املتوفرة على مدى سنوات. احملدي سالفا حسب املبلغ املؤم ن

  2الذي يكون كما يلي:و . الذي حيدي عتبة التعويض NDVIاملؤشر السابق 

 

                                                           
1
 John McPeak, Sommarat Chantarat, and Andrew Mude, Explaining Index Based Livestock Insurance to 

Pastoralists, ILIRI,2010,p7 
2
 Myong Goo Kang , Op.Cit, P 25 

 المبلغ المؤمن )قيمة الحيوانات(× الموت المحددة في العقد التعويض = نسبة 
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 :يستم توضيح ذلك يف املثال التايلو   

  6.5فاتقت نسبة املوت  اذا: بالتعويض يف حالة التأمنيتقوم شركة % . 
  22.000تقدر القيمة املتوسطة لرأس غنم حوايل Tg1 4.400، تقدر تقيمة أي حيوان بني Tg 

 . Tg 44.000و
  من املبلغ املؤمن % 4ب  التأمنيتقدر تقيمة تقسط . 
  20.000خيتار و  رأس غنم 500فاذا كان املريب ميلك Tg   كقيمة للرأس فسيشرتي تأمني تقيمته

 . ( كقسط تأمني%10×  10.000.000)  400.000يسدي و  (20.000×  500) 10.000.000
  1.000.000سيكون التعويض  % 10اذا كانت نسبة املوت يف املنطقة احملدية 

(10.000.000×10%) . 
من شأنه أن يعوض مجيع الرعاة املؤمنني يف نفس املنطقة بنفس النسبة بغض النظر  التأمنيو مبا أن هذا 

من  وإمنا على التخفيف من اخلسائر فقط األفراييات حامل الوثيقة وفقا للعتبة، ال يزيد من حتفيز عن معدل وف
بكل بساطة و  شأنه أيضا أن يعزز املنافسة بني الرعاة إلبقاء املاشية على تقيد احلياة مبعدل أتقل من املتوسط، ألنه

 . سيتلقى تعويضات

د أنه كلما اتقرتبت أرتقام الوفيات من نسبة الوفيات لكن من خالل التمعن يف العقد املامم أعاله جن
نتاج أرتقام الوفيات "خبلق خسائر" عن طريق ضمان أن القيم فزة للتعويض ميكن للمسؤولني عن إ)العتبة( احمل

 . يكون هذا احلافز أتقوي نظرا حلقيقة أن مستويات الدفع تكون عالية مبجري جتاوز العتبةو  الدفع طبعا،إىل  ستؤيي

يرجات مبجري إىل  جل احلد من هذه احلوافز صممت طريقة بديلة للدفع تتمثل يف تقسيم التعويضاتمن أ
كعتبة للتعويض، كل يرجة مئوية فوق هذا   %10اذا مت تعيني معدل وفيات ، على سبيل املثال. جتاوز املؤشر العتبة

 . 2املستوى تعترب " نقطة " حبيث يرتبط مستوى الدفع بكل نقطة

اذا كانت تقيمة ، فعلى سبيل املثال. ترتفع تدرجيياو %11تبدأ التعويضات ابتداءا من ، التجزئةمع نظام 
فاذا فرضنا أن أتقاى معدل . 1.000.000فسيؤمن مبلغ ، بقرة 100يف حني أن املريب ميلك  Tg 10.000البقرة 

 . (10-60نقطة )  50سنحال على  %60للوفيات يف منطقة هو 

                                                           
1
  Tg ( 1827.49دوالر =  1: عملة منغوليا .Tg  2014سبتمبر )   

2
 Myong Goo Kang ,Op.Cit ,P 25 
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بالتايل عند و . Tg 20.000هي و  للحاول على تقيمة النقطة الواحدة 50إىل  1.000.000و منه ميكن تقسيم 
وفقا املعايلة  Tg 40.000سيتلقى  %12، عند 20.000Tgاملريب سيتلقى تعويض تقيمته   % 11معدل وفيات 

 :1التالية

 

 تأمين أسعار الماشية  ثانيا:

املزارعني من  إيراياتعلى عكس . سعار فقطية لتوفري تغطية لأللقد صممت منتجات تأمني أسعار املاش
ظهر نوعني من و . اإلنتاجاملاشية تتأثر بتقلبات أسعار السوق أكثر منه من تقلبات  إيرايات، احملاصيل الزراعية

الغري متوفرة يف و  منتجات تأمني املاشية يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب مرجع يف هذا النوع من املنتجات
   2. بلدان العامل باتقي

  Livestock Risk Protection LRP)حماية خطر الماشية )  -1
هذا . اخلنازير يف األسواق حتت سعر التغطيةو  يقضي هذا املنتج باحلماية من خطر تدين تقيمة األبقار

حيث تربم   Chicago Mercantile Exchange’s (CME’s)سوق التبايالت بشيكاغو إىل  األخري الذي يستند
و ميلك املزارعون اخليار بني عدة مستويات للتغطية بني . عتبة للتعويضأو  بالتايل حيدي كمؤشرو  قوي بيع األبقارع

ذلك لتوفر بيع تأمني خطر السعر للماشية و  اليت تناسب وتقت تسويق أبقارهم التأمنيكذا فرتات و  % 95و 70%
 . على مدى طول السنة

 :مثال لكيفية التعويض

 3  7,5رأس، متوسط الوزن لكل بقرة  100ار ميلك مرىب أبقcwt  يوالر 75بسعر تغطية و/cwt . 
  منهو يوالر 75سيكون تعويض النه أتقل من سعر التغطية يوالر  70اذا كان السعر: 

 100×7,5 cwt  =750 cwt  
 75   يوالر 5يوالر =  70-يوالر/ cwt  

                                                           
1
Myong Goo Kang ,Op.Cit ,P 25 

عرب املوتقع  USDAالتابعة لوزارة الزراعة األمريكية  RMAنتجات مأخوذ من وكالة ايارة املخاطر الشرح املفال للم  2
http://www.rma.usda.gov 

 .كغ  cwt  =45.36حدة تقياس الوزن يف أمريكا و   1 3

 قيمة النقطة× العتبة (  –التعويض = ) معدل الوفيات 
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 750  ×5  =3750 دوالر كتعويض . 

 ) LGM) The Livestock Gross Margin اشيةهامش الربح االجمالي للم -2
احلماية ضد اخلسارة يف هامش الربح االمجايل لألبقار احللوب )القيمة السوتقية  التأمنييوفر هذا النوع من 

أو  األبقار املوجهة لالستهالك )القيمة السوتقية للماشية ناتقص تكاليف العلف(، للحليب ناتقص تكاليف العلف(
 ن كان الفرق اجيايب بني هامش الربح اجلمايل املؤ منويض يف هناية الشهر احلايي عشر إعيكون الت. اخلنازير

 . الفعليو  يعتمد هذا املنتج على العقوي اآلجلة لتحديد هامش الربح املتوتقعو . الفعليو 
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 : خالصة الفصل

لتقليدية على الشكل الفريي الزراعي مل يعد مرتبط فقط باملخاطر ا التأمنينستخلص من هذا الفال أن 
ذلك الحتواء خمتلف طبقات  املزارعني و  التغطية الواسعة على أساس املقاطعاتإىل  تعدى مفهومه وإمنا، للمزارعني
السعي لتوفري بينة حتتية و  خاصة بعد أن تظافرت اجلهوي من أجل ابتكار منتجات جديدة، صغارو  من كبار

يوات من طرف صغار املزارعني من يون هاته األإىل  بغرض تسهيل الوصول ،مالئمة إلجناح مثل هذه االبتكارات
 التأمنيية الزراعية أن التأمينغري أن املالحظ من خالل العرض املفال للمنتجات . الدعم احلكوميإىل  احلاجة

ض التكاليف املاغر عرب ختفي التأمنيحيث تعمل منتجاته وفقا ملبايئ ، املاغر الزراعي التأمنيمبؤشر هو أساس 
ليس الرتوجيي و  صياغة عقويه على املستوى اإلياريو  بالرغم من صعوبة تاميمو  حىت يسهل عرضه بأتقساط أتقل،

إىل  ذا كانت طرفا فاعال حقيقيا يف املعايلة من خالل السعيئج باهرة يف الدول النامية خاصة إإال أنه يعد بنتا
ة املزارعني بضرورة املشاركة يف العملية حىت ترتقي ملستوى تطلعات كذا توعيو  املعلوماتو  جتميع البيانات التارخيية

  . الدول املتقدمة

       

 



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع 
 جملموعةدراسة ميدانية 

 من  
  املستثمرات الفالحية
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 مقدمة الفصل 

هيمي املفا طارمن خالل عرض اإل، ناولنا يف اجلانب النظري أهم األسس النظرية ملوضوع البحثتبعد أن 
 إيارةاالبتكارات اليت ميزته لغرض و  هم املنتجاتأو  املاغر الزراعي خاوصا التأمنيو  للتأمني املاغر عموما

سنقوم بدراسة ميدانية على ، الدراسة إليهااليت تسعى  األهدافحتقيق و  ثراء املوضوعمن أجل إو ، املخاطر الزراعية
كيفية مواجهتها لدى و  الوتقوف على واتقع املخاطر الزراعية اليت سنحاول من خالهلاو ، بعض املستثمرات الفالحية

يف األخري عرض و . كما سنقوم باختبار صحة الفرضيات اليت وضعناها يف مستهل حبثنا،  الفالحني حمل الدراسة
 . املاغر يف اجلزائر التأمنياالتقرتاحات اليت من شاهنا تفعيل و ، إليهاالنتائج املتوصل 

شرح منهجية إىل  خاص املبحث األول، أربعة مباحث أساسيةإىل  ضل الثالثو هلذا الغرض تقسمنا الف
بينما خاص املبحث الثاين ، خلإ...أيوات مجع البيانات، الدراسة من خالل الوتقوف على املنهج املستعمل

 يفو  أخرياو  فيم كرس املبحث الثالث للتحليل التفسريي للبيانات، للتحليل الوصفي للبيانات املتحال عليها
 . االتقرتاحاتو  نعرض النتائجو  املبحث الرابع خنترب الفرضيات
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 منهجية الدراسة الميدانية : المبحث األول

أسباب و  التعريف مبجتمع الدراسةو ، حتديد املنهج املتبع يف الدراسة امليدانيةإىل  نتطرق يف هذا املبحث
 . يع البياناتحتديد االيوات املستعملة يف مجإىل  ضافةباإل. اختياره

  الدراسة مجتمع الدراسة، منهج :ولاأل المطلب

 المتبع المنهج :والأ

 وحتقيقها وفحاها، وتطويرها عنها، والتنقيب املعرفة، الكتشاف حماولة "أنه على العلمي املنهج يعرف
 منتظمة ريقةبط املعرفةإىل  للوصول وسيلة فهو وإيراك، بذكاء مكتمال عرضا عرضها مث عميق ونقد يتقيق بتقص
 ما وحيقق التقدم سبيل يف اجملتمع يسري لكي ،النواحي خمتلف يف االجتماعي التغري ملشكالت حلول إلجياي وطريقة
 . 1"إليه يابو

 :العلمية املناهجثالث أنواع من  باستخدام تقمنا وإجناحها، الدراسة أهداف حتقيق أجل من
 املنهج الوصفي التحليلي؛ -
 . منهج يراسة احلالة -

تباين خاائص إىل  كذاو  ميايين شىت،إىل  النظري متدايباالطبيعة البحث املتميزة إىل  عوي هذا االختياري
 : فيما يلي شرحا خمتارا للمناهج املختارةو  أفراي العينة حمل الدراسة،

 :المنهج الوصفي التحليلي -1
حتليلها من أجل و  حماولة تفسريهاو  ينهاتدو و  تانيفهاو  البياناتو  يقوم املنهج الوصفي التحليلي على مجع املعلومات

معرفة كيفية و  استخالص النتائجإىل  كما هتدف،  معرفة تأثري العوامل على أحداث الظاهرة حمل الدراسةو  تقياس
كما ميكن القول أن . 2أيضا التنبؤ بسلوك ظاهرة حمل الدراسة يف املستقبلو  التحكم يف هذه العواملو  الضبط

 الذي يرتكز على جمموعة من املعلوماتو  يعد أسلوبا من أساليب حتليل البيانات، املنهج الوصفي التحليلي
ذلك من أجل احلاول على و  ظاهرة معينة خالل فرتة زمنية معلومة،أو  يتقيقة عن موضوعو  املعطيات تكون كافيةو 

 . 3نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة

                                                           
1
 http://www.riyadhalelm.com/researches/19/4w_khsais_bahth.doc consulté le 02-10-2014 

الطبعة الثانية، اجلزائر،  ،طرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعيةو  مناهج البحث العلمي، حممد حمموي الذنيبات، عمر بوحوش 2
 . 29ص ،1999

 .176، ص 1982، يار جمدالوي، عمان، األرين، أساليبهو  أدواتهو  مفهومهآخرون، البحث العلمي، و  ذوتقان عبيدات  3
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 :سيتم االعتماي يف حتليل البيانات على أسلوبنيو 

حيث يتم من خالله عرض النتائج املتحال عليها بوصف : أسلوب التحليل الوصفي للبيانات -
 . املتغريات بطريقة مستقلة

: يتم من خالله تفسري العالتقات بني املتغريات، حيث يفرض أسلوب التحليل التفسيري للبيانات -
اهلدف منه البحث على عالتقة سببية بني و  عدة متغريات مستقلةأو  متغريو  ععلينا حتديد متغري تاب

 . املتغريات
 منهج دراسة الحالة  -2

 تقبيلةأو  أسرةأو  حملي جمتمع مثل معينة لوحدة تفايلية لدراسة طريقة" بأنه فيعرف حالة يراسة منهج أما 
 . 1 "هلا املماثلة احلاالت على تنطبق بتعميمات واخلروج جوانبها يعمج استيفاء بغرض خدميةأو  صناعية منشأةأو 

حيث تقمنا جبمع ، اعتمدنا عليه أثناء القيام بدراستنا للعينة حمل البحث، و نظرا ألمهية هذا املنهج
كذا و  اليت من شأهنا أن تعطينا وصفا للظاهرة من حيث متغرياهتا، اآلراء املختلفةو  احلقائق، البيانات املعلومات،

 . مسبباهتا
 مجتمع الدراسة : انياث

 الزراعي في الجزائر  التأميننظرة مختصرة لواقع  -1
فإن القطاع الزراعي يلعب يورا رياييا يف تنمية ، كما مت تفايله يف اجلانب النظري من هذا البحث

من جمموع   %40حيث جند أنه يوجد أكثر من ، كذا احلال بالنسبة للجزائرو  االتقتااي الوطين للبلدان النامية
من جمموع  % 15منهم يعمل يف القطاع الفالحي أي تقريبا  % 38أكثر من و  السكان يعشون يف املناطق الريفية

برتقم أعمال تقدر  %12و  %8الكتلة العاملة يف اجلزائر، يف حني أن الناتج الداخلي اخلام للقطاع يرتاوح ما بني 
 . 2مليار يوالر 20بـــ  2011سنة 

يف  التأمنيلشركات الناشطة يف تقطاع الزراعي ال حيض باالهتمام الواسع لدى ا نيالتأميف املقابل جند أن 
من رتقم أعمال 3 % 2مليون يوالر أي بنسبة  20ذلك من خالل رتقم األعمال الضعيف جدا، ما يقارب و  اجلزائر

اجيات املزارعني ذوي هو تقليدي، مبعىن أنه ال يلىب ح التأمنيكون هذا النوع من إىل   إضافة ككل، التأميينالقطاع 
                                                           

 :مت االطالع عليه يوم، http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog.: منشور على املوتقعمقال ، عبد احلميد أمحد ماطفى1
02-10-2014     

2
 Benhabiles Cherif,  Les Assurance Agricole En Algérie: Etat des lieux et Perspectives de développement, 

www.fanaf.org/download/fichier.php?id=190, vu le 03-10-2014 
3
Benhabiles Cherif, Ibidem 

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog.:حمدى
http://www.fanaf.org/download/fichier.php?id=190
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الزراعي يف  التأمنيبالتايل أبرز ما مييز و . املاغر التأمنيالدخل الضعيف على عكس الدول األخرى اليت توفر 
 . املاغر الزراعي الذي حنن بادي يراسته يف حبثنا هذا التأمنياجلزائر هو غياب 

 :عينة الدراسة و  مجتمع  -2
ث تتضمن مجيع أفراي جمتمع الدراسة، وذلك راجع للعديد من من الاعب يف كثري من األحيان اجراء حبو 

إىل  ضافةباإل إليهااليت يتعرض هلا الباحث يف يراسته لعل أمهها تلك العوائق اليت تواجهه يف الوصول  األسباب
رنة مع املعلومات مقاو  التكاليف الباهظة اليت تتطلبها الدراسة ناهيك عن الوتقت الطويل الذي يتطلبه مجع البيانات

عليه يتمثل جمتمع الدراسة يف الفالحني الناشطني يف جمال تربية و . الوتقت املمنوح لتحضري رسالة املاجستري
يج ببلدية محام السخنة  360.000و يج 72.000الذين يرتاوح يخلهم السنوي بنيو  املواشي، الغري املؤمنني

 . بوالية سطيف
إىل  إضافة، عدم تقدرتنا على حتديد حجم اجملتمعو  راسةو نظرا لغياب تقاعدة بيانات خاصة مبجتمع الد

بناءا على األسس و  خاوصية البحث الذي يتطلب من الباحث انتقاء أفراي العينة مبا خيدم أهداف الدراسة،
اليت تتطلب من و  النظرية اعتمدنا على االختيار الغري عشوائي من خالل العينة القادية بأسلوب كرات الثلج،

مفريات أخرى حىت إىل  رشايهإو  تقناعه بالتعاون معهالقدرة على إو  عرف على فري من اجملتمع األصليالباحث أن يت
يف حني أنه اعتمدنا يف حتديد حجم العينة على أنه كلما زاي حجم العينة كلما أعطى نتائج . يتسع نطاق العينة

 . أفضل
تارة بطريقة عمدية من ضمن الفالحني املاشية خم فالحا من مريب 40كان حجم عينتنا   طارو يف هذا اإل

 8أي حذف ، 48استمارة بعدما كان  40بالتايل استقر عدي االستمارات على و  يف بلدية محام السخنة
   . املعاجلةو  استمارات نظرا  لعدم تقابليتها للتحليل

 :أسباب اختيار الفالحين محل الدراسة -3
 ة سابقا لألسباب التالية:تعوي مربرات اختيار الفالحني وفق اخلاائص املذكور 

يعوي اختيارنا للفالحني الناشطني يف جمال تربية املواشي لكون اجلزائر من البلدان املعروفة باهتمامها هبذا  -
 املعلومات بني أفراي هذه العينة، مما ميكننا من حتليل أفضلو  جتانس البياناتإىل  إضافة، النوع من النشاط

 . نتائج هلا معىنإىل  الوصولو 
القطاع و  اإلنتاجعلى  التأمنيأثر حالة عدم  إبرازإىل  يف حني أن اختيارنا للافة الغري مؤمن يهدف -

 . حمل الدراسة التأمنيغياب نوع إىل  إضافة، الزراعي ككل
طبيعة إىل  يج سنويا فهذا راجع 360.000و يج 72.000أما حارنا للفئة مبستوى يخل يرتاوح بني  -

يراسات إىل  تقد اعتمدنا هذا املستوى من الدخل باالستنايو  املاغر التأمنيهو و  حمل الدراسة التأمني
يوالر  10و يوالر 2الذي يرتاوح يخلهم بني  األفراياملاغر ب التأمنيسابقة يف اجملال حيث حدي سوق 
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قة يج حيث سمثل القيمة احلقي 100يوالر =  1و وفقا للسوق املوازية للدوالر يف اجلزائر اعتمدنا  ،1يوميا
 . لسعر الارف

ثانيا  أوال لطبيعة املنطقة الزراعية،، بينما اختيارنا لبلدية محام السخنة يف والية سطيف فكان لسببني -
   . البياناتو  زياية فرص احلاول على املعلوماتو  لظروف العمل هبا

 :مجاالت الدراسة الميدانية -4
ستثمرات الفريية الاغري ببلدية محام السخنة سمت الدراسة امليدانية على جمموعة من امل: المجال المكاني -

كلم   180,19 تبلغ مساحة تراب البلدية،، هي بلدية صغرية باجلنوب الشرتقي للواليةو ، بوالية سطيف
ومن الشرق  حيدها من الشمال بلدييت الوجلة وبئر العرش، ومن اجلنوب بلدييت التلة وأوالي سالمو ، مربع

أما ، م 869 من على مستوى سطح البحر بـ ترتفع، التلةو  بازر سكرةبلدية الطاية ومن الغرب بلدييت 
 . مشاال' 59°35شرتقا وخط عرض  '48°5 فهي تقع عند تقاطع خط الطول، موتقعها الفلكي

 حبيث، الشهر تقرابة ملء االستماراتو  املقابلة عملية من ابتداءا امليدانية الدراسةت يام: المجال الزماني -
 . 2014 لسنة أكتوبر شهر من ولاأل األسبوع ايةغإىل  سبتمرب شهر من ولاأل األسبوع من تانطلق

 . ذوي الدخل الضعيف من الفالحني الناشطني يف تربية املواشي األفرايمشلت الدراسة : المجال البشري -
املاغر يف تنمية القطاع الزراعي من  التأمنياتقتارت الدراسة على تناول يور : المجال الموضوعي -

  . اإلنتاجيط الضوء على األثر اليت ختلفه املخاطر الزراعية على خالل تسل
 األدوات االحصائية المستخدمةو  أدوات جمع البيانات: المطلب الثاني

ي ،تقمنا املاغر يف تنمية القطاع الزراع التأمنيمعرفة يور إىل  لغرض حتقيق أهداف الدراسة اليت هتدف 
تتقدم . املعلومات الالزمةو  البياناتإىل  ل املناسبة اليت سمكننا من الوصولالوسائو  يواتباالستعانة  جبملة من األ

 . جنب يف حني أن املالحظة كانت أياة ثانويةإىل  املقابلة جنباو  االستبانة هاته األيوات
  ستبياناال :أوال

أو  اناتاحلاول على بي أجلحد وسائل البحث العلمي املستعملة على نطاق واسع من أ ستبيانيعترب اال
 جلمع املعلومات بالرغم مما أيواتك  ستبيانوتأيت أمهية اال، اجتاهاهتمأو  ميوهلمأو  معلومات تتعلق بأحوال الناس

يتألف من  ستبيانفاال ،املالحظةو   ما تقورن باملقابلة إذانه اتقتاايي يف اجلهد والوتقت أيتعرض له من انتقايات من 

                                                           
1
 Group Of Expert , Promoting Microinsurance in Ghana, The National Insurance Commission, Accra, 

November, 2012  p211 
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تدخل من أو  ها بنفسه يون مساعدةيقوم كل مشارك باإلجابة علياستمارة حتتوي على جمموعة من الفقرات 
 . 1حدأ

 إشكاليةبناءا على  استبيانهداف الدراسة تقمنا بتاميم أإىل  لغرض الوصولو  على ضوء ما تقيل سابقاو 
كما اعتمدنا على سلم ليكرت ،  البسيطة اليت رأينا أهنا ختدم املوضوع األسئلةحيث تضمن جمموعة من ، البحث

 املندرجة حتت أربعة حماور أساسية كما يلي: ستبيانكمقياس للجابة عن فقرات اال،  سي األبعايمخا

فقرات تلك املتعلقة بالبيانات  9حيث تتضمن ، خاص باخلاائص الدميوغرافية للمستجوبني: المحور األول
 . العينةإىل  الفري عدم ضمأو  ( اليت على أساسها نقرر ضم ...الدخل، النشاط، الشخاية لألفراي ) العمر

سؤال تقسم  26يضم ، آثارها على الفالحنيو  اإلنتاجخاص مبدى تأثري املخاطر الزراعية على : المحور الثاني
 :على جمموعتني

 فقرة 17تضمنت ، تريي املخاطر الزراعيةو  تتعلق بشدة: المجموعة األولى . 
  فقرات 9تضمنت ، بعد وتقوع الكارثة األفرايبسلوكيات  تتعلق :الثانيةالمجموعة . 

سؤال  13يضم ، التقليدي التأمنياملشاكل اليت تعيق عملية و  التأمنيخاص مبوتقف الفالحني من : المحور الثالث
 :جمموعتنيإىل  تقسم

 فقرات 7يضم ، التأمنيتتعلق مبدى معرفة : المجموعة األولى . 
 فقرات 6التقليدي، يضم  التأمنيتتعلق مبشاكل : المجموعة الثانية . 

 :جمموعتنيإىل  سؤال تقسم 15يضم ، املاغر التأمنيخاص مبدى االستعداي للتجاوب مع : المحور الرابع

 فقرات 5تضم ، املاغر التأمنيتتعلق مبدى تقبل فكرة : المجموعة األولى . 
 فقرات 10تضم ، التأمنيتتعلق بالنوايا املستقبلية للفالحني بعد عملية : المجموعة الثانية . 

 ذلك لسهولة فهمهو  مقياس ليكرت اخلماسي ألنه من أكثر املقاييس استعماال لقياس اآلراءمت اختيار 
كما أنه يعرب بدتقة عن موافقة املستجوب من خالل العبارات املقدمة له وفق محسة يرجات مرتبة ،  توازن يرجاتهو 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:. 5إىل  1من 
                                                           

مت االطالع   b2.php-1-l-http://www.minbr.com/list: املوتقع على منشور مقال، العلمي البحث ايوات، األملعي، علي بن عبده بن علي 1 
 04/10/2014: عليه يوم

http://www.minbr.com/list-l-1-b2.php
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 لى سلم ليكرت(: مقياس االجابة ع1-4الجدول رقم)

 ال أوافق بشدة ال أوافق حد ماإلى  موافق أوافق أوافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 من اعداي الباحث: املادر  

 :مع العلم أن اجتاهات االحكام تكون وفق ما يلي

 . ) مرتفع( 5           3,50)متوسط(، من 3,49          2,50من ، )ضعيف( 2,49   1من 

 ثباتهاو  ألداةصدق ا: 
من خالل ، ليه البحثقق من أهنا صاحلة لقياس ما يهدف إاهلدف من اختبار صدق أياة الدراسة هو التح

هلذا الغرض تقمنا بالتأكد من صدتقهما من و  حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، مفرياهتاو  وضوح فقراهتا
 :خالل ما يلي

o الصدق الظاهري لألداة: 
من  1وذلك بعرضها على األساتذة احملكمني، االستمارة من خالل صدق احملتوى لقد مت التأكد من صدق

التوجيهات اليت أبدوها من حيث و  مالحظاهتم أغلبجامعة سطيف بعد مراجعتها مع املشرف حبيث أخذنا 
ى ذلك بناءا علو . ضافيةكذا اتقرتاح فقرات إو ، ستبيانسالمة الاياغة اللغوية لفقرات االو  يتقة، احلذفو  التعديل

 . فقرة  66 فقرة بعدما كان جمموعها 54استقر جمموع الفقرات على 

o ثبات األداة : 
هي التأكد من ثبات أياة الدراسة باستعمال و  البد من اخلطوة املوالية، بعد التأكد الظاهري لادق األياة

كل فقرة من   حبيث تكون الداخلي االتساق ويقاد به، ( Alpha Cronbach) معامل ثبات ألفا كرونباح 
كانت و  التماسك بني الفقراتو  تقوة االرتباطإىل  كما يشري،  متسقة مع اجملال الذي تنتمي إلية الفقرة االستبانة

بذلك تكون االياة و  (60,0املقدرة ب ) و  هي نسبة أعلى من النسبة املقبولة احاائياو  (65,0النتيجة احملالة )
صحيحة ميكن االعتماي عليها يف التطبيق امليداين و  لى بيانات موثوتقةميكننا من خالهلا احلاول عو ، صاحلة للقياس

 . للدراسة

                                                           
 02أنظر امللحق رتقم   1
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  المقابلة :ثانيا

البحث العلمي يتم موجبها مجع املعلومات اليت سمكن الباحث من اجابة  أيواتتعد املقابلة أياة من 
غرض طرح عدي من تعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه بو  اختبار فروضهأو  تساؤالت البحث

 التكيف، التعمق، الشرح :من أهم مميزات املقابلةو . 1االجابة عليها من تقبل املبحوث و  من تقبل الباحث األسئلة
 . التوضيح فضال عن عدة مميزات ال يتسع املقام لذكرهاو 

ذه االياة ازالة الغموض مت االستعانة هبو  األسئلةلغرض تبسيط و  احلاول على املعلومات الدتقيقة أجلو من 
كذا و  مستواهم العلميإىل  الشرح املفال للماطلحات والفقرات نظراإىل  ننا أمام أفراي عينة حيتاجونأو  خاصة

على  األسئلةحيث كان من واجبنا ملء االستمارات شخايا بعد سري ، خاوصية البحث يف حد ذاته
حماولة و عدم اخلروج عن املوضوع من جهة و  هدف الدراسةأإىل  صولحماولة شرحها حىت يتسىن لنا الو و  املستجوبني

 . التفسريات اليت من شأهنا أن تعنينا على حتليل البيانات من جهة أخرىو  مجع أكرب حجم من املعلومات

  المالحظة :ثالثا
اليت سمت يف املستثمرات مع أفراي ، جرائنا للمقابالتتقمنا باستخدام هذه األياة جلمع املعلومات أثناء إ

حيث أنه أثناء جتولنا يف ، املقابلةو  يث لعبت املالحظة يف يراستنا يورا مكمال للدور املنوط باالستمارةح، العينة
عينة إىل  تأكيد انتماء الفريو  املستثمرات كان بإمكاننا احلكم على توفر اخلاائص املشروطة يف أفراي العينة

 . الدراسة
 االحصائية المستخدمة  دواتاأل :رابعا

مت االستعانة برنامج احلزمة االحاائية للعلوم ، حتليل البيانات املتحال عليهاو  ف الدراسةلتحقيق أهدا
اعتمدنا  تقدو . حاائية املناسبةاملقاييس اإلو  الذي بفضله مت استخراج مجيع اجلداولو  ) SPSS 19 ( االجتماعية

 :على املؤشرات التالية

 

 

                                                           

مت االطالع عليه يوم  bahth.pdf-http://www.gulfkids.com/pdf/Adwat: مقال منشور على املوتقع، د حسن عبد الفتاح الغامديسعي 1 
4/10/2014. 

http://www.gulfkids.com/pdf/Adwat-bahth.pdf


 دراسة ميدانية جملموعة من املستثمرات الفالحية  الفصل الرابع 

137 
 

 . من جمموع االجابات الكلية حيث يتم حساب عدي االجابات املتشاهبة: التكرارات -
مت استخدامه كمؤشر لرتتيب الفقرات حسب أمهيتها من وجهة نظر اجمليبني على : المتوسط الحسابي -

فإن املتوسطات الدالة تلك اليت تفوق املتوسط ، مب أننا استخدمنا مقياس ليكرت اخلماسيو ، ستبياناال
موافق أو  بالتايل فما يفوتقها فهي أما موافقو  يف املقياسنظرا لكوهنا القيمة احملايدة  3 ـاملقدر بو  الفرضي

 . بشدة
 حيث مت استعمله ملعرفة مدى تشتت القيم، هو من أهم مقاييس التشتتو : نحراف المعيارياال -

 . احنراف االجابات عن متوسطها احلسايبو 
 . يهايتم استخدامه ملعرفة اجتاه االجابات السائدة من بني املتحال عل: معامل التماثل -
، يرجتهاو  مت استعمال االرتباط لغرض معرفة مدى وجوي عالتقة بني متغريات الدراسة: معامل االرتباط -

سلوكيات الفالحني بعد وتقوع الكارثة من و  حيث استخدم ملعرفة مدى وجوي عالتقة بني املخاطر الزراعية
قبلية للفالحني من جهة النوايا املستو  املاغر التأمنيملعرفة مدى وجوي عالتقة بني خاائص و  جهة،
 . أخرى

 التأمنياملعايالت عن وجوي الداللة االحاائية لدور و  تعرب هذه النماذج: نماذج االنحدارو  معادالت -
 . املاغر يف تنمية القطاع الزراعي

كلما  ف، يبني لنا هذا املعامل النسبة املئوية اليت يؤثر هبا املتغري املستقل على املتغري التابع: معامل التحديد -
وتعزى النسبة املتبقية ، ( كلما كان منوذج االحندار أكثر ماداتقية1كانت هذه النسبة تقريبة من الواحد )

 . كذا اخلطأو  ملتغريات أخرى خارج الدراسة

 نموذج الدراسة و  الدراسة الثالث: فرضياتالمطلب 

 فرضيات الدراسة: أوال

 :رضيات كاآليتانطلقنا من ثالث ف الرئيسيةاإلشكالية على لإلجابة 
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 التأمينالزراعي في غياب  اإلنتاجتؤثر المخاطر الزراعية بشكل سلبي على : الفرضية األولى -
 المصغر

مدى تأثريها على سلوكيات و  معرفة املخاطر الزراعية اليت تؤثر على الفالحنيإىل  هتدف هذه الفرضية
 . الفالحني بعد وتقوع الكارثة

 التأمينعلى عكس  االكتتابالمصغر تحفز الفالحين على  نالتأميخصائص : الفرضية الثانية -
 . التقليدي

مقارنة  االكتتابالتقليدي اليت تعيق الفالحني على  التأمنيمعرفة خاائص إىل  هتدف هذه الفرضية
 . املاغر التأمنيخباائص 

في حال يجابي على قرارات الفالحين المستقبلية المصغر بشكل إ التأمينيؤثر : الفرضية الثالثة -
 . شراء وثيقة تأمين
تغيري تقراراهتم املستقبلية اليت من شأهنا أن تؤثر إىل  معرفة مدى استعداي الفالحنيإىل  هتدف هذه الفرضية
 . على تنمية القطاع الزراعي

 الدراسة   نموذج :ثانيا

التذكري لقاء اهلدف املنشوي من البحث وجب علينا إإىل  لغرض الوصولو  منوذج الدراسةإىل  تقبل التطرق
 :هي كاآليتو  مفاهيم املاطلحات اليت من شأهنا أن تيسر لنا الفهم التدرجيي للموضوع ببعض

 :مفهوم التنمية االقتصادية -1
 ضافةباإل -االتقتاايية تتضمن  أكثر مشوال  من مفهوم النُّمو االتقتاايي؛ حيث إن التنمية التنمية مفهوم

توزيع  إعايةإجراء تغيريات يف هيكل الناتج، األمر الذي يتطلب  -وكفاءهتا  اإلنتاجزياية الناتج وزياية عناصر إىل 
يف خمتلف القطاعات االتقتاايية، ومنه نستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن منو مااحب  اإلنتاجعناصر 
املتبقي بعد أو  ية هذا النُّمو من خالل ضمان استمرار تدفُّق الفائض االتقتاايي،ضمان استمرار إىل  بالسعي

  .1، واملوجه لالستثماراألفرايحاجات 
 
 

                                                           

: ، مت الطالع عليه يوم http://www.alukah.net/culture/0/78320/#ixzz3KvaC7QhH: مقال منشور على املوتقع، يبخش جالل 1 
05/10/2014 

http://www.alukah.net/culture/0/58903
http://www.alukah.net/authors/view/home/10774/
http://www.alukah.net/culture/0/78320/#ixzz3KvaC7QhH
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 :اإلنتاجمفهوم عناصر  -2
فهي ، موال االتقتاايية تتضافر فيما بينها لإلسهام يف إنتاج األهي جمموعة العناصر اليت اإلنتاجعناصر 

هذه و . اإلنتاجاليت بدوهنا يستحيل القيام بو  اخلدماتو  نتاج السلعستخدم يف عمليات إتقتاايية اليت تاملواري اال
 1. عنار التنظيمو  العمل، رأس املال، عنار األرض: هيو  العناصر أربعة

 :(اإلنتاجحجم و  اإلنتاج)العالقة بين عناصر  اإلنتاجدالة  -3
 اإلنتاجأكثر من عنار من عناصر  اخلدمة يف أي مشروع يتم عن طريق استخدامأو  السلعة إن إنتاج

 اإلنتاجتعرب عن العالتقة بني حجم  اإلنتاجيالة و . املستخدمة اإلنتاجعلى كمية عناصر  اإلنتاجيتوتقف حجم و 
 :2كاآليت  اإلنتاجميكن التعبري عن يالة و ، املستخدمة اإلنتاجكمية و 

Q=f (L,K) 

رأس املال و  (L)مثل عنار العمل ، إلنتاجايالة يف كمية املستخدم من عناصر  اإلنتاجحجم  (Q)حيث 
(K) ، من السلعة اليت ينتجها املشروع يتوتقف على كمية املستخدم من عناصر  اإلنتاجهذا يعين أن حجم و

 . اإلنتاج

على أساس و  على ضوء املاطلحات اليت مت التذكري مبفاهيمهاو  انطالتقا من اجلانب النظري للدراسة
أو  اليت من خالهلا ميكننا اثبات فرضيات البحثو  مراحل يف حتليل البيانات فرضيات البحث مت اعتماي ثالث

 :هي كما يليو  نفيها

إىل  يتم فيها عرض للبيانات الشخاية للمستجوبني اليت على أساسها ميكننا ضم الفري: المرحلة األولى -
 . اليت ختدم أهداف البحثو  ذلك وفق شروط املوضوعة سابقاو  عدم ضمه،أو  العينة

الزراعي اخلاص بأفراي  اإلنتاجيتم يف هذه املرحلة عرض أهم املخاطر اليت تؤثر على : لمرحلة الثانيةا -
عرض أهم السلوكيات اليت يقوم هبا إىل  مث، ترييهو  ذلك من خالل تقياس شدة )تقوة( اخلطرو  العينة

حليل أهم االرتباطات يف األخري سنقوم بتو  املخاطر بعد وتقوع الكارثة يارةالفالحون الاغار كوسيلة إل
 . نفي الفرضية األوىلو  ثباتاليت سوف تعيننا على إو  يارهتاكيفية إو  بني املخاطر

                                                           

مت االطالع عليه يوم  http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ME6.pdf: منشور على املوتقع، االنتاج نظرية1 
 81ص ، 04/10/2014

 81نفس املرجع السابق ص  2

http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ME6.pdf
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كذا املشاكل اليت أثرت و  يتم من خالل هذه املرحلة تقياس مدى معرفة الفالحني للتأمني: المرحلة الثالثة -
أو  هذا ما يساعدنا على اثباتو  املاغر التأمنيمث تقياس مدى تقبلهم خلاائص ، التأمنيعلى عملية عدم 

 . نفي الفرضية الثانية
املاغر على تقرارات الفالحني  التأمنيسنقوم يف مرحلة أخرية بقياس مدى تأثري : المرحلة الرابعة -

املاغر من خالل يراسة االرتباطات  التأمنيكيفية تأثرها خباائص و  ذلك بفرض أهنم مؤمنني،و  املستقبلية
 . نفي الفرضية الثالثةأو  ثباتمما ميكننا من إ، النوايا املستقبليةو  املمكنة بني اخلاائص
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 التحليل االحصائي الوصفي للبيانات: المبحث الثاني

 عرضإىل  نتطرق يف هذا املبحث، حاائياإل Spssتفريغها بواسطة برنامج و  بعد اسرتجاع االستمارات
 . لة اليت ختدم املوضوعما حيتويه من أسئو  ستبيانحتليل حماور االو 

 محور البيانات العامة  تحليل :األولالمطلب 

 :يتضمن هذا احملور البيانات الشخاية للمستجوبني كاآليت
 توزيع المستجوبين حسب العمر : أوال

إذ يتضح من ، نتائج التحليل الوصفي ملتغري العمر للمستجوبني من أفراي الدراسة، (2-4يبني اجلدول رتقم )
هم ممن ترتاوح  أعمارهم بني  %20أن و ، سنة 34-25هم من الذين ترتاوح أعمارهم بني  %55ا نسبته خالله م

كل من   تقدر نسبةكما ،  %15فقدرت بــ  64-45أما فيم خيص الذين ترتاوح أعمارهم بني . سنة 35-44
أن الفئة األساسية اليت  هذا ما يدل علىو . %5سنة بــ  65أكثر من و  24-15الفئتني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 . سنة 34-25تنشط يف جمال تربية املواشي هي اليت ترتاوح أعمارهم بني 

 (: توزيع المستجوبين حسب الفئات العمرية2-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
15-24 2 5 

25-34 22 55 

35-44 8 20 

45-64 6 15 

 5 2 سنة 64أكثر من 

 100 40 عاجملمو 
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر
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 المستجوبين حسب متغير الجنس  توزيع :ثانيا
حيث أنه ما ، ( نتائج التحليل الوصفي ملتغري جنس املستجوبني من أفراي العينة3-4ينب اجلدول رتقم )

كذا حساسية البيئة اليت أجري فيها البحث و  شاططبيعة النإىل  هذا يعويو . اناث %0و هم ذكور %100نسبته 
 . االناث يف املناطق الريفيةإىل  فال ميكن الوصول

 (: توزيع المستجوبين حسب متغير الجنس3-4الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 100 40 ذكور

 0 0 اناث

 100 40 اجملموع
 Spss19برنامج من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات : املادر

 : المستجوبين حسب المستوى التعليمي توزيع :ثالثا

ستوى ي مأن ناف أفراي جمتمع الدراسة ذو  (4-4فيم خيص متغري املستوى التعليمي، يوضح اجلدول رتقم )
أما الذين ، مستوى ابتدائي يمن ذو  %20يف حني أن ما نسبته ، من املبحوثني %50ما نسبته  ميثلونمتوسط إذ 

هي ضئيلة الذي تعدوا املرحلة املتوسطة ف األفرايفيم خيص نسبة . %15ا بنسبة ن هلم تعليم مدرسي فقدرو مل يك
 من احلاصلني على مستوى جامعي %5و، من احلاصلني على مستوى ثانوي %10جذا حيث جند ما نسبته 

اليت تشجع على العمل أكثر و ، جهة طبيعة املناطق الريفية اليت تبعد عن املدارس منإىل  وىلهذا راجع بالدرجة األو 
 . من الدراسة نظرا لعدة أسباب
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 (: توزيع المستجوبين حسب المستوى التعليمي4-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعليمي
 15 6 غري متمدرس

 20 8 ابتدائي

 50 20 متوسط

 10 4 ثانوي

 5 2 جامعي

 100 40 اجملموع
 Spss19عداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج من ا: املادر

 توزيع المستجوبين حسب سنوات الخبرة : رابعا

اليت هي أعلى نسبة ترتاوح و  املستجوبني األفرايمن فئة  % 35يتنب لنا من خالل اجلدول أن ما نسبته 
سنة بنسبة تقدرت  10-5بني  الذين ترتاوح سنوات خربهتم ما األفرايلتليها فئة ، سنة 20-11سنوات خربهتم من 

اخريا و  لتليها % 20بنسبة تقدر بـ  سنوات 5بينما تأيت يف املرتبة الثالثة الفئة اليت سنوات خربهتا أتقل من ، %30بـ 
 . % 15سنة بنسبة  20اليت تفوق خربهتم ال  األفرايفئة 

 (: توزيع المستجوبين حسب سنوات الخبرة5-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية رارالتك سنوات الخبرة
 20 6 سنوات 5أتقل من 

5-10 12 30 

11-20 14 35 

 15 6 20اكثر من 

 100 40 اجملموع
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر
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 توزيع المستجوبين حسب النشاط : خامسا

يف جمال تربية ابقار احلليب تقدر الناشطني  األفراي( يوضح لنا أن نسبة 6-4من اخلالل اجلدول رتقم )
يف حني أن تربية األغنام فاحتلت  %80 ــالناشطني يف تربية العجول فتقدر ب األفرايأما فيم خيص نسبة ، %85بــــ

ذلك لكون و  من السهل جدا تفسريها هإال أن، املالحظ للجدول يستغرب هذه النسبو . %45املرتبة الثالثة بنسبة 
 . فيم بينها فنجد أن فرايا واحدا ميكنه أن يزاول االنشطة الثالثةهاته االنشطة تتداخل 

 (: توزيع المستجوبين حسب النشاط6-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النشاط
 85 34 تربية أبقار حليب

 80 32 تربية عجول

 45 18 تربية أغنام
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

 المستجوبين حسب الدخل السنوي  توزيع :سادسا

الذين يرتاوح يخلهم السنوي  األفراي( يتنب لنا أن على نسبة سجلت عند فئة 7-4من خالل اجلدول رتقم )
الذي  األفرايبنسبة مقاربة فئة و  لتليها بعد ذلك، 37,5%يج/سنة بنسبة تقدرت بـ  250.000-200.000بني 

يف حني أن الفئة اليت يرتاوح ، 32,5%يج/سنة  بنسبة  300.000-250.001 يرتاوح يخلهم السنوي بني
يف األخري و  22,5% ــيج/سنة فاحتلت املرتبة الثالثة بنسبة تقدر ب 360.000-300.001يحلهم السنوي بني 

يعوي هذا التوزيع للدخل و . 7,5%يج /سنة بنسبة  200.000حلت فئة املستجوبني الذين تقل يخلهم عن 
 . اليت من شاهنا أن تتناسب مع موضوع البحثو  العينة املستجوبة لطبيعة
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 توزيع المستجوبين حسب الدخل السنوي: (7-4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النشاط
 7.5 3 200.000أتقل من 

200.000-250.000 13 37.5 

250.001-300.000 15 32.5 

300.001-360.000 9 22.5 

 100 40 اجملموع
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

 توزيع المستجوبين حسب درجة االعتماد على النشاط الفالحي: سابعا

ية املستجوبني ممن يعتمدون على الدخل من النشاط الفالحي بدرجة  أغلب( أن 8-4يوضح اجلدول رتقم )
، %  100-75ون على النشاط الفالحي بنسبة ترتاوح ما بني من املستجوبني يعتمد % 40كبرية  فنجد نسبة 

تليها الفئة اليت ، % 49-25للفئة اليت تعتمد على النشاط الفالحي بنسبة ما بني  % 35يف حني أنه تقدر نسبة 
خريا نسبة تقليلة جدا ممن يعتمدون على هذا النشاط اال أو  % 20بنسبة  % 74-50تعتمد على النشاط بني 

 . العمل يف جماالت أخرىإىل  هذا راجعو . %5 ــحيث يقدرون ب 25%من  بنسبة أتقل

 (: توزيع المستجوبين حسب درجة االعتماد على النشاط الفالحي8-4الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار النشاط
 5 2 % 25أتقل من 

25-49 14 35 

50-74 8 20 

75-100 16 40 

 100 40 اجملموع
 Spss19لطالب باالعتماي على خمرجات برنامج من اعداي ا: املادر
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 كيفية اداراتها و  تحليل محور واقع المخاطر الزراعية: المطلب الثاني 

 كيفية مواجهتهاو  املستجوبني األفرايالوتقوف على نوع املخاطر الزراعية اليت هتدي إىل  يهدف هذا املطلب 
 جزئني كاآليت:إىل  ا بتقسيم احملور الثاينتقمن جابات املتحال عليها، حيث أنهذلك من خالل حتليل اإلو 

 المخاطر الزراعية في العينة محل الدراسة واقع :أوال

 يف اجلدول التايل: األسئلةتريي املخاطر الزراعية يف املنطقة حمل الدراسة استعنا بو  شدة، للتعرف على نوع

 : واقع المخاطر الزراعية في العينة محل الدراسة(9-4الجدول رقم)

 المخاطر الزراعية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل التماثل 
Skewness 

 الداللة

 مرتفع 0,073- 0,71 4,05 نت تعيش يف منطقة خطرأ. 1
 متوسط 0,424- 0,99 3,20 الزراعي اإلنتاجتؤثر األوبئة سلبا على . 2
 رتفعم 0,982- 0,67 3,95 الزراعي اإلنتاجتؤثر األمراض سلبا على . 3
 مرتفع 0,527- 0,62 4,35 الزراعي اإلنتاجسلبا على  ؤثر املناخي. 4
 متوسط 0,200 0,86 3,15 الزراعي اإلنتاجؤثر سعر البيع سلبا على ي. 5
 مرتفع 1,232- 0,67 4,55  اإلنتاجسلبا على  اجلفاف خطر ؤثري. 6
 ضعيف 1,117 1,05 2,25 اإلنتاج سلبا على زائدةالاألمطار خطر ؤثر ي. 7
 مرتفع 0,115- 0,60 4,20 اإلنتاجاحلرارة سلبا على خطر ؤثر ي. 8
 ضعيف 0,553 0,93 2,45 اإلنتاجسلبا على  الاقيعخطر ؤثر ي. 9

 ضعيف 0,281 1,07 2,35 اإلنتاجالربي سلبا على خطر ؤثر ي. 10
 ضعيف 0,648 0,90 1,90 اإلنتاجالرياح سلبا على خطر ؤثر ي. 11
 مرتفع -0,030 0,57 4,23 ر اجلفاف بشكل يوري يتكرر خط. 12
 ضعيف 0,011 0,59 1,95 يتكرر خطر األمطار الزائدة بشكل يوري. 13
 مرتفع -0,205 0,53 3,78 يتكرر خطر احلرارة بشكل يوري. 14
 مرتفع 0,765- 0,70 3,90 يتكرر خطر الاقيع بشكل يوري. 15
 ضعيف 1,572 0,90 2,10 يتكرر خطر الربي بشكل يوري. 16
 ضعيف 0,822 0,71 2,00 يتكرر خطر الرياح بشكل يوري. 17

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر
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( هي 5و 4العليا) أو  القيمة السالبة ملعامل التماثل تعين أن الفئات الكبرية: Skewnessمعامل التماثل 
 . يم موجبة فيعين الفئات الدنيا هي السائدةكانت الق  إذاالسائدة ،و العكس صحيح 

هذا ما و ، جند أن ملفريات العينة املدروسة آراء واضحة اجتاه هذه املتغريات، من خالل مالحظة اجلدول أعاله
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ما ، معامل التماثلو  االحنراف املعياريو ، يثبته كال من املتوسط احلسايب

 سنحاول معرفة هذه اآلراءو  (1,07-0,59يف حني أن االحنرافات املعيارية تراوحت بني )، (4,55-1,90 بني )
 : حتليلها عبارة بعبارة من خالل ما يليو 

 ميارسون نشاطهم فيها منطقة حمفوفة باملخاطر،و  ية مفريات العينة أن املنطقة اليت يعشون فيهاأغلبيرى  -1
هو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه األحكام الوضعي، و  4,05ذي تقدر بــ الو  هذا ما يؤكده املتوسط احلسايبو 

 0,073-ما يثبت لنا ذلك هو معامل التماثل ذو القيمة السالبة  و ، 0,71مع احنراف معياري بسيط تقيمته 
 . موافق بشدةو  مما يعين أن القيم العليا هي السائدة أي موافق

هذا و  لكن بشكل متوسطو  الزراعي اإلنتاجة تؤثر بشكل سليب على اعترب أفراي العينة املدروسة أن األوبئ -2
مع ، هو ذو ياللة متوسطة مقارنة باجتاه االحكام الوضعيو  3,20الذي تقدر بـــ و  ما يؤكده املتوسط احلسايب

أي أن القيم السائدة  0,423-ما يدعم ذلك معامل التماثل الذي تقيمته سالبة و  0,99احنراف معياري تقيمته 
 . موافق بشدةأو  وافقهي م

هذا ما يؤكده و ، الزراعي بشكل مرتفع اإلنتاجاتفق معظم أفراي العينة على أن االمراض تؤثر سلبيا على  -3
مع احنراف معياري ، هو ذو ياللة مرتفعة وفق اجتاه االحكام الوضعيو  3,95املتوسط احلسايب الذي تقدر بـ 

بالتايل القيم السائدة و  0,982 -التماثل ذو القيمة السالبة  ما يدعم ذلك هو معامل و  ،0,67بسيط تقدر بــــــ
 . موافق بشدةو  هي موافق

ما يدعم ذلك هو ، بشكل مرتفعو  الزراعي اإلنتاجمفريات العينة أن املناخ يؤثر سلبيا على  أغلبيعتقد  -4
مع احنراف معياري ، يهو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه األحكام الوضعو  4,35املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . 0,527-:القيمة السالبة ملعامل التماثل تثبت ذلكو  0,62تقدر 
ذلك باالستناي و ، لكن بشكل متوسطو  الزراعي اإلنتاجيرى أفراي العينة املدروسة أن سعر البيع يؤثر على  -5

يف حني أن معامل ، 0,86احنراف معياري تقدر بـــ و ، أي ذو ياللة متوسطة 3,15للقيمة املتوسط اليت تقدر بــــ 
 . غري موافق سماماأو  التماثل فكان ذو تقيمة موجبة ياللة على أن القيم السائدة هي غري موافق

 يأيت يف املرتبة األوىلو  بشكل مرتفع اإلنتاجاملستجوبون أن خطر اجلفاف يؤثر على  أغلبلقد أكد  -6
  0,67رتفعة مع احنراف معياري تقدر بـــ هو ذو ياللة مو  4,55ذلك طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر بــ و 
 . 1,232-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك و 
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ذلك من خالل و  أشار املستجوبون أن خطر األمطار الزائدة ال يشكل خطر على انتاجهم الزراعي -7
معامل سماثل و  1,05مع احنراف معيار تقدر بـــ ، هو ذو ياللة ضعيفةو  2,25املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . غري موافق بشدةو  ما يؤكد سياية االجابات غري موافق 1,117موجب 
هذا ما يؤكده و ، الزراعي بشكل مرتفع اإلنتاجاتفق معظم أفراي العينة على أن احلرارة تؤثر سلبيا على  -8

راف معياري مع احن، هو ذو ياللة مرتفعة وفق اجتاه االحكام الوضعيو  4,20املتوسط احلسايب الذي تقدر بـ 
بالتايل القيم السائدة و 0,115 -ما يدعم ذلك هو معامل التماثل ذو القيمة السالبة  و ، 0,60بسيط تقدر بــ 

 . موافق بشدةو  هي موافق
ذلك من خالل املتوسط و  أفراي العينة أن خطر الاقيع ال يشكل خطر على انتاجهم الزراعي اعترب -9

و معامل سماثل موجب 0,93مع احنراف معيار تقدر بــ ، ضعيفة هو ذو ياللةو  2,45احلسايب الذي تقدر بـ 
 . غري موافق بشدةو  ما يؤكد سياية االجابات غري موافق  0,553

 الزراعي اإلنتاجكما عرب املستجوبون عن رأيهم فيم خيص خطر الربي حيث رأوا أنه ال يؤثر سلبا على  -10
ذو ياللة ضعيفة  مع احنراف معياري تقدر بــ هو و  2,35ذلك من خالل املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ و 

 . 0,282القيمة املوجبة ملعامل التماثل تثبت ذلك  و  1,07
الزراعي حيث   اإلنتاجكذلك يرى أفرا العينة نفس الشيء بالنسبة خلطر الرياح فأكدوا عدم تأثريها على  -11

يف حني أن معامل التماثل  وفق جدول االحكام 0,90هي تقيمة ضعيفة و  1,90كانت تقيمة املتوسط احلسايب 
 . ذو تقيمة موجبة 0,648فكان 

ما يدعم ذلك هو ، بشكل مرتفعو  مفريات العينة أن خطر اجلفاف يتكرر بشكل يوري أغلبيعتقد  -12
مع احنراف معياري ، هو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه األحكام الوضعيو  4,23املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . 0,030-:البة ملعامل التماثل تثبت ذلكالقيمة السو  0,57تقدر 
ما يؤكد ذلك املتوسط احلسايب و  أكد معظم أفراي العينة أن خطر األمطار الزائدة ال يتكرر بشكل يوري -13

كما يثبت ذلك القيمة املوجبة   0,59يرافقه احنراف معياري تقدر و  هو ذو ياللة ضعيفةو  1,95الذي تقدر بـ 
 . 0,011ملعامل التماثل 

ذلك باالستناي لقيمة املتوسط و ، بشكل مرتفعو  اي العينة املدروسة أن خطر احلرارة يتكرر يوريايرى أفر  -14
يف حني أن معامل التماثل ، 0,53احنراف معياري تقدر بـــ و ، أي ذو ياللة مرتفعة 3,78احلسايب اليت تقدر بــ 
 . افق بشدةمو أو  ياللة على أن القيم السائدة هي موافق 0,205-فكان ذو تقيمة سالبة 

ذلك باالستناي لقيمة و ، بشكل مرتفعو  كما أكد أفراي العينة املدروسة أن خطر الاقيع يتكرر يوريا -15
مع العلم أن معامل  0,70احنراف معياري تقدر بـــ و ، أي ذو ياللة مرتفعة 3,90املتوسط احلسايب اليت تقدر بــ 
 . موافق بشدةأو  السائدة هي موافقياللة على أن القيم  0,765-التماثل فكان ذو تقيمة سالبة 
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 ذو ياللة ضعيفة أكد املستجوبون أن خطر الربي ال يتكرر بشكل يوري  2,10مبتوسط حسايب تقدر بـــ  -16
 . 1,572، أما معامل التماثل فكانت تقيمته موجبة0,90كان االحنراف املعياري تقدر بــــ و 
حيث أن املتوسط احلسايب ، ة أهنا ال تتكرر يوريانفس الشيء بالنسبة خلطر الرياح حيث اعترب أفراي العين -17

 . 0,882أكد ذلك معامل التماثل الذي أخذ القيمة املوجبة و ، 0,71مع احنراف معياري تقدر بـ  2,00تقدر بـ 
 المخاطر للعينة محل الدراسة  إدارة كيفية  :ثانيا

الدراسة سعينا للحاول على حىت نتمكن من معرفة كيفية مواجهة الكوارث عند وتقوعها لدى العينة حمل 
 :كانت النتائج كما يليو  املطروحة يف اجلدول املوايل األسئلةاجابات من خالل 

 المخاطر الزراعية عد وقوع الكارثة لدى العينة محل الدراسة إدارة:(10-4الجدول رقم)
 المخاطر الزراعية إدارة

 : بعد وقوع الخطر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التماثل  معامل
Skewness 

 الداللة

 ضعيف 1,578 1,057 1,90 ال شئ ) ال تعيد تكوين األصول الضائعة (. 1
 مرتفع 0,669- 0,736 4,35 استعمال املدخرات الشخاية. 2
 متوسط 0,204- 0,900 3,10 السعي للحاول على وظيفة اضافية. 3
 مرتفع 0,504- 0,815 3,95 بيع احليوانات. 4
 ضعيف 1,559 0,405 1,20 جزء من األرضو أ بيع كل. 5
السعي للحاول على مساعدات مالية من . 6

 بدون ارجاعها...احلكومة، طرف األتقارب
 متوسط 0,056- 0,883 2,80

األتقارب بدون و  االتقرتاض من األصحاب. 7
 فوائد

 مرتفع 0,343- 0,802 3,85

 ضعيف 1,055 0,709 1,90 االتقرتاض من البنوك. 8
 متوسط 0,169 0,813 2,45 املعدات الفالحيةبيع . 9

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

هذا و ، جند أن ملفريات العينة املدروسة آراء واضحة اجتاه هذه املتغريات، من خالل مالحظة اجلدول أعاله
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ، التماثلمعامل و  االحنراف املعياريو ، ما يثبته كال من املتوسط احلسايب

سنحاول معرفة هذه و  (1,05-0,40يف حني أن االحنرافات املعيارية تراوحت بني )، (4,35-1,20 ما بني )
 :حتليلها عبارة بعبارة من خالل ما يليو  اآلراء

 كارثة بشكل واضح اتفق معظم أفراي العينة على رفض فكرة عدم تشكيل األصول الضائعة بعد حدوث ال -1
مع ، هو ذو ياللة ضعيفة وفق اجتاه االحكام الوضعيو  1,90هذا ما يؤكده املتوسط احلسايب الذي تقدر بـ و 
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بالتايل يبني و  1,578ما يدعم ذلك هو معامل التماثل ذو القيمة املوجبة  و ، 1,05احنراف معياري تقدر بــ 
 . افق بشدةغري مو و  هي غري موافقو  مستوى القبول من جهة واحدة

يأيت يف و  املستجوبون أن استعمال املدخرات الشخاية بعد وتقوع الكارثة يكون بشكل مرتفع أغلبأكد  -2
هو ذو ياللة مرتفعة مع احنراف معياري تقدر و  4,35ذلك طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر ب و  املرتبة األوىل

 . 0,66-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك و   0,73بـــ 
لكن و  يرى أفراي العينة املدروسة أنه ميكن السعي للحاول على وظيفة اضافية يف حالة حدوث كارثة -3

احنراف معياري و  أي ذو ياللة متوسطة، 3,10ذلك باالستناي للقيمة املتوسط اليت تقدر بـــ و ، بشكل متوسط
اللة على أن القيم السائدة هي ي 0,204-يف حني أن معامل التماثل فكان ذو تقيمة سالبة ، 0,90تقدر بـــ 

 . موافق سماماو  موافق
بشكل مرتفع، ما و  بيع احليوانات يف حالة حدوث كوارثإىل  مفريات العينة أهنم يتجهون أغلبيعتقد  -4

، هو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه األحكام الوضعيو  3,95يدعم ذلك هو املتوسط احلسايب الذي تقدر ب 
 . 0,504-:القيمة السالبة ملعامل التماثل تثبت ذلكو  0,81مع احنراف معياري تقدر 

بيع جزء من إىل  أكد املستجوبون أهنم ال مييلون أبدا، ذو ياللة ضعيفة  1,20مبتوسط حسايب تقدر بـــ  -5
، أما معامل التماثل فكانت تقيمته موجبة 0,40كان االحنراف املعياري تقدر بــــ و ، األرض يف حالة حدوث كارثة

1,559 . 
األتقارب يون نية أو  السعي للحاول على مساعدات من طرف الدولةإىل  أشار املستجوبون أهنم مييلون -6

هو ذو ياللة متوسطة  و  2,80لكن بشكل  متوسط ،و ذلك ما يبينه املتوسط احلسايب الذي تقدر بـــ و  ارجاعها
موافق و  االجابات موافقإىل  ما يؤكد امليول 0,05 -معامل سماثل سالبو  0,88مع احنراف معيار تقدر ب

 . بشدة
األتقارب بنية ارجاعها يف و  االتقرتاض من األصحابإىل  كما عرب املستجوبون عن رأيهم فيم خيص ميوهلم -7

هو ذو ياللة مرتفعة و  3,85ذلك من خالل املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ و  حالة حدوث كارثة بشكل مرتفع
 . 0,343-لبة ملعامل التماثل تثبت ذلك القيمة الساو  0,80،مع احنراف معياري تقدر ب 

يف حني أن التوجه للبنوك بغرض االتقرتاض من طرف أفراي العينة يف حالة الكوارث فقد تقوبل بالرفض من  -8
يدعم ذلك و 0,70احنراف معياري بــ و ، أي ذو ياللة ضعيفة 1,70خالل املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . 1,055معامل التماثل ذو القيمة املوجبة 
، بيع املعدات الفالحية يف حالة حدوث كارثةإىل  التعبري عن عدم توجههمإىل  و أخريا ذهب أفراي العينة -9

 0,813باحنراف معياري تقدر بـ و ، هو ذو ياللة ضعيفةو  2,45ذلك من خالل املتوسط احلسايب املقدر بــ و 
 . 0,169ما يثبت ذلك هو معامل التماثل ذو القيمة املوجبة و 
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  التأمينتحليل محور موقف الفالحين من : لب الثالثالمط

 مث نتطرق، مرحلة أوىل حمل الدراسة للتأمني يف األفرايمدى معرفة إىل  يتم من خالل هذا املطلب التطرق
إىل  ستبيانثر ذلك سنقوم بتجزئة احملور الثاين من االعلى أو ، لديهم التأمنياملشاكل اليت صعبت من مهمة إىل 

 :يليجزئني كما 
  التأمينفكرة : أوال

املطروحة يف صياغ  األسئلةمن خالل اجلدول املوايل سنقوم بعرض النتائج اليت حتالنا عليها من خالل 
 معرفة مدى معرفة املستجوبني للتأمني 

 لدى العينة محل الدراسة التأمين(: فكرة 11-4الجدول رقم )

 التأمينفكرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل التماثل 
Skewness الداللة 

التأمنيال أعرف الكثري عن . 1  مرتفع 0,292- 1,056 3,75 
 ضعيف 0,341 0,810 2,40 طاملا اهلل موجوي التأمنيال حنتاج . 2
 ضعيف 0,357 0,920 2,22 طاملا مل حتدث كارثة التأمنيال حنتاج . 3
أعتقد أنه ال بأس إن اشرتيت وثيقة تأمني . 4

 ومل حيدث شيءلسنة 
 مرتفع 0,731- 1,01 3,82

 ضعيف 0,004 0,580 1,85 هو مضيعة للمال التأمني. 5
 متوسط 0,241 1,154 2,55 شيء خاص باألغنياء التأمني. 6
 مرتفع 0,527- 0,883 3,80 ضروري حلماية العائلة واملمتلكات التأمني. 7

 Spss19مج من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنا: املادر

هذا و ، جند أن ملفريات العينة املدروسة آراء واضحة اجتاه هذه املتغريات، من خالل مالحظة اجلدول أعاله
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ، معامل التماثلو  االحنراف املعياريو ، ما يثبته كال من املتوسط احلسايب

سنحاول معرفة هذه و  (1,15-0,58عيارية تراوحت بني )يف حني أن االحنرافات امل، (3,82-1,85ما بني ) 
 :حتليلها عبارة بعبارة من خالل ما يليو  اآلراء

بشكل مرتفع، ما يدعم ذلك هو و  التأمنيمفريات العينة أهنم ال يعرفون الكثري عن عملية  أغلبيرى  -1
مع احنراف معياري ، حكام الوضعيهو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه األو  3,75املتوسط احلسايب الذي تقدر بـــ 

 . 0,292-:القيمة السالبة ملعامل التماثل تثبت ذلكو 1,05تقدر 
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طاملا اهلل موجوي" من خالل املتوسط احلسايب الذي  التأمنييف حني أن أفراي العينة رفضوا فكرة "ال حنتاج  -2
مل التماثل ذو القيمة املوجبة يدعم ذلك معاو  0,81احنراف معياري بــ و ، أي ذو ياللة ضعيفة 2,40تقدر بــ 
0,341 . 

حيث تقدر ، " أي الرفضطاملا مل حتدث كارثة التأمنيال حنتاج  و كان نفس احلكم بالنسبة لفكرة " -3
ما يؤكد ذلك القيمة و  0,92ـمع احنراف معياري تقدر بـ ، هو ذو ياللة ضعيفةو   2,22املتوسط احلسايب ب 
 . 0,357املوجبة ملعامل التماثل 

بشكل مرتفع، ما و  وثيقة تأمني لسنة ومل حيدث شيء وااشرت  إذاأنه ال بأس معظم املستجوبون يعتقد  -4
مع ، هو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه جدول األحكامو  3,82يدعم ذلك هو املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . 0,731 -: و القيمة السالبة ملعامل التماثل تثبت ذلك1,01احنراف معياري تقدر 
ذلك من خالل املتوسط احلسايب ذو الداللة و  هو مضيعة للمال التأمنييم يفند املستجوبون فكرة أن ف -5

معامل سماثل يثبت ذلك من خالل تقيمته املوجبة و  0,58ماحوبا باحنراف معياري تقدر بــــ  1,85الضعيفة 
0,004 . 

من خالل املتوسط احلسايب املقدر خاص باألغنياء  التأمنييف حني أنه انقسم أفراي العينة حول فكرة أن  -6
إال أن معامل التماثل ذو تقيمة موجبة   1,15مع احنراف معياري يقدر بـــ ، هو ذو ياللة متوسطةو  2,55ب 

 . غري موافق سماماو  مما يعين أن االجابات السائدة هي االجابات الدنيا غري موافق 0,241
ذلك من و ، املمتلكاتو  األفرايضروري حلماية  التأمنيالتعبري على أن إىل  أخريا ذهب أفراي العينةو     -7

ما يثبت ذلك و  0,88باحنراف معياري تقدر بـ و ، هو ذو ياللة تقويةو  3,80خالل املتوسط احلسايب املقدر بــ 
 . 0,527-هو معامل التماثل ذو القيمة السالبة 

 التقليدي  التأمين مشاكل :ثانيا

حيث يتم فيه عرض آراء  ستبيانالثاين من احملور الثالث يف اال اجلزءإىل  من خالل هذا اجلدول سنتطرق
 :كانت النتائج كما يليو  ،التأمنياملستجوبني حول املعوتقات اليت سمنعهم من 
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 التقليدي لدي أفراد العينة محل الدراسة التأمين(: مشاكل 12-4الجدول رقم )

 التأمينمشاكل 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مل التماثل معا
Skewness 

 الداللة

بعيدة جدا عن مقر السكن التأمنيشركات . 1  ضعيف 1,586 0,986 2,05 
 مرتفع 0,504- 0,815 3,95  باهض الثمن التأمني. 2
تقوم جبعل عملية التعويض  التأمنيشركات . 3

 سهلة 
 ضعيف 0,286 1,037 2,45

حتاول التحايل عليك فيم  التأمنيشركات . 4
 تعويض خيص ال

 متوسط 0,026- 1,137 2,80

 متوسط 0,037- 1,018 3,30 معقدة جدا التأمنيعملية . 5
 ضعيف 0,882 0,716 2,00 عملية التعويض سريعة. 6

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

هذا و ، ضحة اجتاه هذه املتغرياتجند أن ملفريات العينة املدروسة آراء وا، من خالل مالحظة اجلدول أعاله
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ، معامل التماثلو  االحنراف املعياريو ، ما يثبته كال من املتوسط احلسايب

سنحاول معرفة هذه و  (1,13-0,71يف حني أن االحنرافات املعيارية تراوحت بني )، (3,95-2,00ما بني ) 
 :من خالل ما يلي حتليلها عبارة بعبارةو  اآلراء

ذلك باالستناي للقيمة و ، ليست بعيدة عن مقر السكن التأمنييرى أفراي العينة املدروسة أنه شركات  -1
يف حني أن معامل التماثل ، 0,98احنراف معياري تقدر بـــ و  أي ذو ياللة ضعيفة، 2,05املتوسط اليت تقدر بــ 
 . غري موافق بشدةو  ئدة هي غري موافقياللة على أن القيم السا 1,586فكان ذو تقيمة موجبة 

بشكل مرتفع، ما يدعم ذلك هو و  جد باهض التأمنيسعر وثيقة  أنبينما يعتقد معظم املستجوبون  -2
مع احنراف معياري ، هو ذو ياللة مرتفعة مقارنة باجتاه جدول األحكامو 3,95املتوسط احلسايب الذي تقدر بـــ 

 . 0,504 - : اثل تثبت ذلكالقيمة السالبة ملعامل التمو 0,81تقدر 
هذا ما و ، تقوم جبعل عملية التعويض سهلة التأمنياتفق معظم أفراي العينة على رفض فكرة أن شركات  -3

مع احنراف ، هو ذو ياللة ضعيفة وفق اجتاه االحكام الوضعيو  2,45يؤكده املتوسط احلسايب الذي تقدر بـ 
بالتايل مييل مستوى و  0,286اثل ذو القيمة املوجبة  ما يدعم ذلك هو معامل التمو ، 1,03معياري تقدر بـ 

 . غري موافق بشدةو  جهة غري موافقإىل  القبول
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لكن بشكل و  معقدة جدا باملوافقة التأمنيكما عرب املستجوبون عن رأيهم فيم خيص فكرة أن عملية  -4
 1,01ياري تقدر بــ ذو ياللة متوسطة مع احنراف مع 3,30متوسط حيث كان املتوسط احلسايب الذي تقدر بــ 

 . ثبت امليول حنو اإلجابات العليا 0,037-القيمة السالبة ملعامل التماثل و
ذلك من خالل املتوسط احلسايب ذو الداللة و  فيم فند املستجوبون فكرة أن عملية التعويض سريعة -5

ه املوجبة معامل سماثل يثبت ذلك من خالل تقيمتو 0,71ماحوبا باحنراف معياري تقدر بـ 2,00الضعيفة 
0,882. 

 المصغر  التأمينتحليل محور االستعداد للتجاوب مع : المطلب الرابع

مث يف ، املاغر يف املرحلة االوىل التأمنيخلاائص  األفرايمدي تقبل إىل  يف هذا املطلب سوف نتطرق
 :زئني كما يليجإىل  ذلك من خالل تقسيم احملورو  التأمنيالنوايا املستقبلية بعد عملية إىل  مرحلة ثانية

 المصغر التأمين فكرة :أوال

 :من خالل اجلدول املوايل سنعرض نتائج لإلجابات املتحال عليها من طرف املستجوبني

 المصغر لدى أفراد العينة محل الدراسة التأمين(: فكرة 13-4الجدول رقم)

 المصغر التأمينفكرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل التماثل 
Skewness 

 الداللة

كان السعر   إذاسأشرتي وثيقة تأمني . 1
 منخفض

 مرتفع 0,268 0,810 3,60

كان مدعما من   إذاسأشرتي وثيقة تأمني . 2
  طرف يولة

 مرتفع 0,531- 0,723 4,30

 متوسط 0,066- 1,057 2,90 يفعة واحدة التأمنيأفضل يفع أتقساط . 3
ان كانت و  سأشرتي وثيقة تأمني حىت. 4

 ط كثرية الشرو 
 ضعيف 0,341 0,810 2,40

كانت شركة   إذا التأمنيلن أتقوم بشراء وثيقة . 5
 بعيدة التأمني

 ضعيف 0,906 0,955 2,10

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر
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هذا و ، تغرياتجند أن ملفريات العينة املدروسة آراء واضحة اجتاه هذه امل، من خالل مالحظة اجلدول أعاله
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ، معامل التماثلو  االحنراف املعياريو ، ما يثبته كال من املتوسط احلسايب

سنحاول معرفة هذه و  (1,05-0,67يف حني أن االحنرافات املعيارية تراوحت بني )، (4,42-2,10ما بني ) 
 :حتليلها عبارة بعبارة من خالل ما يليو  اآلراء

ذلك من خالل املتوسط و  التأمنيمنخفض سيتجهون لشراء وثيقة  التأمنيكان سعر   إذااعترب  أفراي العينة أنه  -1
بينما معامل سماثل موجب ، 0,81مع احنراف معيار تقدر بـــ ، هو ذو ياللة مرتفعةو 3,60احلسايب الذي تقدر بـــ 

حد إىل  االجابة موافقإىل  التكرارات نرى أنه مييل إىل بالعويةو  يؤكد سياية االجابات يف اجلهة اليمىن 0,268
 . ما على اعتبار أنه لو توجد اجابات بـ غري موافق بشدة

يأيت يف و  بشكل مرتفعو  كانت مدعمة من طرف الدولة  إذا التأمنياملستجوبون أهنم سيشرتون وثيقة  أغلبأكد  -2
هو ذو ياللة مرتفعة مع احنراف معياري تقدر و  4,30ذلك طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر بـــ و  املرتبة األوىل

 . 0,531-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك  و   0,72بـــ 
يأيت يف و  بشكل مرتفعو  كانت مدعمة من طرف الدولة  إذا التأمنياملستجوبون أهنم سيشرتون وثيقة  أكد أغلب -3

هو ذو ياللة مرتفعة مع احنراف معياري تقدر و  4,42ــ ذلك طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر بـو  املرتبة األوىل
 حىت التأمنيأما فيم خيص فكرة شراء وثيقة . 0,766-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك و  0,67بـــ 
ذو ياللة  2,40عدم املوافقة من خالل املتوسط احلسايب املقدر بــ إىل  األفرايان كانت الشروط كثرية فمال و 

ما يدعم ذلك معامل التماثل و ، 0,81وفق اجتاه االحكام ،ماحوبا باحنراف معياري تقدر بـــ ضعيفة 
 . 0,341املوجب

ظهر ذلك من خالل املتوسط و ، ان كانت الشركة بعيدة التأمنيو أخريا رفض املستجوبون فكرة عدم شراء وثيقة  -4
فيم أثبت معامل التماثل اجتاه ، 0,95ـ املرفق باحنراف معياري تقدر بـو  2,10احلسايب ذو الداللة الضعيفة 

 . 0,906اإلجابات  من خالل تقيمته املوجبة 
  التأمينالمستقبلية بعد عملية  النوايا :ثانيا

املتعلقة بنية أفراي العينة بعد عملية  األسئلةمن خالل اجلدول التايل سنقوم بعرض النتائج املستوفاة من طرح 
 :يلي كانت كماو  شراء وثيقة تأمني ماغر
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 لدى أفراد العينة محل الدراسة التأمين: النوايا المستقبلية بعد عملية (14-4الجدول رقم )

 التأمينالنوايا المستقبلية بعد عملية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل التماثل 
Skewness 

 الداللة

 ضعيف 0,642 1,085 2,45 طاملا أين م ؤ م ن لن أيخر مستقبال. 1
 مرتفع 0,578- 1,018 3,70 مبا أنين مؤمن سأتقوم باستثمار كل أموايل. 2
القروض االستثمارية ألنين لن إىل  سأتوجه. 3

 أخسر مهما كان األمر
 مرتفع 0,315- 0,531 3,97

 مرتفع 0,055 0,694 3,68 كراء أراضي زراعية جديدةأو   سأتقوم بشراء. 4
 يشجع على شراء رؤوس املاشية التأمني. 5

 املرضأو  ألين حممي يف حالة املوت
 مرتفع 0,036- 0,564 4,30

االتقرتاض من األتقارب هبدف إىل  سأسعى. 6
 االستثمار ألنه ميكن ارجاعها

 مرتفع 0,567- 1,056 3,75

سأشرتي معدات فالحية هبدف زياية . 7
 الدخل

 مرتفع 0,011 0,597 3,95

ألين لن  اإلنتاجمضاعفة إىل  سأسعى. 8
 أخسر

 مرتفع 0,290 0,586 3,63

 متوسط 0,654 0,483 3,35 سأتقوم بزرع مساحة أكرب من املعتاي عليه. 9
يزيد أو  أعتقد أن الدخل يبقى ثابتا على األتقل. 10

 مبا أنين مؤمن من اخلسارة 
 مرتفع 0,052- 0,791 3,70

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

هذا و ، جند أن ملفريات العينة املدروسة آراء واضحة اجتاه هذه املتغريات، حظة اجلدول أعالهمن خالل مال
اذ جند أن  املتوسطات احلسابية تراوحت ، معامل التماثلو  االحنراف املعياريو ، ما يثبته كال من املتوسط احلسايب

سنحاول معرفة هذه و  (1,08-0,48يف حني أن االحنرافات املعيارية تراوحت بني )، (4,30-2,45 ما بني )
 :حتليلها عبارة بعبارة من خالل ما يليو  اآلراء

ذلك و ، فكرة عدم االيخار مستقبال طاملا أهنم مؤمنونإىل  يرى أفراي العينة املدروسة أهنم ال مييلون -1
يف حني ، 1,08احنراف معياري تقدر بـــ و  أي ذو ياللة ضعيفة، 2,45باالستناي للقيمة املتوسط اليت تقدر ب
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غري موافق و  ياللة على أن القيم السائدة هي غري موافق 0,642أن معامل التماثل فكان ذو تقيمة موجبة 
 . بشدة

ما يدعم ذلك هو  م سيقومون باستثمار كل أمواهلم مبا أهنم مؤمنون،أهنبينما يعتقد معظم املستجوبون  -2
مقارنة باجتاه جدول األحكام، مع احنراف معياري هو ذو ياللة مرتفعة و  3,70 ــاملتوسط احلسايب الذي تقدر ب

 . 0,578 -القيمة السالبة ملعامل التماثل تثبت ذلك:  و  1,01تقدر 
بشكل و  القروض االستثمارية ألهنم لن خيسروا مبا أهنم مؤمنونإىل  املستجوبون أهنم سيتجهون أغلبأكد  -3

و ياللة مرتفعة مع احنراف معياري تقدر بـــ هو ذو  3,97ذلك طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر بــ و ، مرتفع
 . 0,315-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك  و  0,53

كراء أراضي جديدة"، حيث تقدر املتوسط احلسايب بـــ أو   سأتقوم بشراء و كان نفس احلكم بالنسبة لعبارة" -4
نه كانت تقيمة معامل التماثل موجبة يف حني أ 0,694مع احنراف معياري تقدر بــ، هو ذو ياللة تقويةو   3,68

موافق يف   و  حد ماإىل  موافق: فوجدنا ان املستجوبني استعملوا العبارتني، التكراراتإىل  مما جعلنا نعوي 0,055
87,5 % . 

 يشجع على شراء رؤوس املاشية مبا أهنم حمميون يف حالة املرض التأمنياملستجوبون أهنم  أغلبكما اتفق  -5
هو ذو ياللة مرتفعة مع احنراف معياري تقدر و  4,30طبقا للمتوسط احلسايب الذي تقدر بــ  ذلكو ، املوتأو 
 . 0,036-معامل التماثل ذو القيمة السالبة يثبت ذلك  و 0,56بـــ 

 األتقارب بغرض االستثمار،و  اتفق معظم أفراي العينة على تقبول فكرة التوجه لالتقرتاض من االصحاب -6
مع ، هو ذو ياللة تقوية وفق اجتاه االحكام الوضعيو  3,75سايب الذي تقدر بـ هذا ما يؤكده املتوسط احلو 

بالتايل مييل و  0,567-ما يدعم ذلك هو معامل التماثل ذو القيمة السالبة  و  ،1,056احنراف معياري تقدر بـــ 
 . موافق بشدةو  جهة موافقإىل  مستوى القبول

حيث تقدر املتوسط احلسايب ، " هبدف زياية الدخل نفس احلكم بالنسبة لعبارة" سأشرتي معدات فالحية -7
يف حني أنه كانت تقيمة معامل التماثل  0,59مع احنراف معياري تقدر بــــ ، هو ذو ياللة تقويةو   3,95بــ 

غري موافق : ا العبارتنيإطالتقفوجدنا ان املستجوبني مل يستعملوا ، التكراراتإىل  مما جعلنا نعوي 0,011موجبة 
 . وغري موافق

حيث تقدر املتوسط احلسايب بـــ ، ألين لن أخسر " اإلنتاجمضاعفة إىل  كذلك بالنسبة لعبارة" سأسعى -8
يف حني أنه كانت تقيمة معامل التماثل موجبة  0,58مع احنراف معياري تقدر بــ ، هو ذو ياللة تقويةو 3,63
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غري موافق وغري : ا العبارتنيإطالتقفوجدنا ان املستجوبني مل يستعملوا ، التكراراتإىل  مما جعلنا نعوي 0,290
 . موافق

، لكن بشكل متوسطو  سأتقوم بزرع مساحة أكرب من املعتاي عليه"تقبول عبارة "إىل  شار املستجوبونينما أ -9
يف حني ، 0,48مع احنراف معياري تقدر بــ ، هو ذو ياللة متوسطةو  3,35إىل  حيث أشار املتوسط احلسايب

التكرارات  فوجدنا ان املستجوبني مل إىل  مما جعلنا نعوي 0,645وجبة  كانت تقيمة معامل التماثل م أنه
 . موافقو  حد ماإىل  موافق: يستعملوا إال العبارتني

يزيد مبا أهنم مؤمنون من اخلسارة، حيث أو  و أخريا يعتقد املستجوبون أن الدخل يبقى ثابتا على األتقل -10
ما يدعم ذلك هو و  0,79مرفقا باحنراف معيار تقدر بـ ، 3,70تقيمة مرتفعة تقدرت بــ إىل  أشار املتوسط احلسايب

 . 0,052- معامل التماثل الذي كانت تقيمته سالبة تقدرت بــ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة ميدانية جملموعة من املستثمرات الفالحية  الفصل الرابع 

159 
 

 التحليل االحصائي التفسيري للبيانات : المبحث الثالث

ث استعنا حي، ذلك باستعمال االحااء الوصفيو ، يف املبحث الثاين ستبيانبعد عرض النتائج األولية لال
، معامل التماثل حىت نتعرف على اجتاه اآلراء ألفراي العينة حمل الدراسةو  االحنراف املعياري، باملتوسط احلسايب

أو  نفيإىل  كذا مناذج االحندار املمكنة لغرض الوصولو  االرتباطاتو  يراسة العالتقاتإىل  سنتطرق يف هذا املبحث
 . اثبات فرضيات البحث

 األهدافإىل  ذلك هبدف الوصولو ، ستبيانالرابع من االو  ل كل من احملورين الثاينو خنتص هبذا التحلي
 . املرجوة من البحث

 كيفية ادارتها بعد وقوع الكارثة و  تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الزراعية: المطلب األول

 المخاطر الزراعية  تصنيف :أوال
خاص باملخاطر الزراعية : األول، ( ميكننا سمييز تانيفني15-4النتائج املعروضة يف اجلدول رتقم  ) من خالل

يف ، بينما املخاطر الزراعية فيمكن تانيفها حسب شدة يون الرتيي. خاص باملخاطر املناخية: الثاينو ، عموما
اجلانب النظري يدرك أن أشهر إىل  فالعائد، الرتييو  حني أن املخاطر املناخية ميكن تانيفها من حيث الشدة

طبيعة املنطقة اليت تتطلب إىل  إضافة، املاغر احلديثة كانت منتجات القائمة على أساس الطقس التأمنيات منتج
 : كانت النتائج كما يليو  نظرا من هذه الناحية،

 ترتيب المخاطر الزراعية حسب الشدة لدى أفراد العينة محل الدراسة: (15-4جدول رقم )
 الشدة الخطر
 4,35 المناخ

 3,95 األمراض

 3,20 األوبئة
 3,15 سعر البيع

 من اعداي الطالب باالعتماي على بيانات االستمارة: املادر    

مث تلتها خماطر ، حمل الدراسة األفرايتربعت املخاطر املناخية على عرش املخاطر اليت هتدي بالدرجة األوىل 
غري أن املالجظ هو التأثري ، املرتبة األخرية بعدها خماطر األوبئة يف حني أن خماطر سعر البيع كانت يفو  مراضاأل

 . كل بتفاوتو  العام جلميع املخاطر
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 :كانت كما يليو  الرتييو  يف اجلدول املوايل سنقوم بعرض ترتيب املخاطر املناخية وفق الشدة

 التردد لدى أفراد العينة محل الدراسةو  : تصنيف المخاطر المناخية حسب الشدة(16-4جدول رقم)

 من اعداي الطالب باالعتماي على بيانات االستمارة: املادر
ذلك بغرض التعرف على كيفية مواجهة هذه و  من خالل اجلدول أعاله ميكننا سمييز تانيف املخاطر

خاائص و  تتوافق التأمنيبغرض توفري منتجات تأمينية من تقبل شركات أو  ،الدولةو  األفراياملخاطر من طرف 
 . راعيةاملخاطر الز 

 الكارثة بعد وقوعها  إدارة كيفية  :ثانيا
سنعرض يف اجلدول املوايل ترتيب األفعال اليت وافق عليها الفالحون حمل الدراسة ملواجهة الكارثة بعد 

 :كان كما يليو ، (2,5يعين ذلك املتوسطات احلسابية اليت تفوق )و  اعتربوها طريقة ملواجهة األزمة،و  وتقوعها
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 : ترتيب األفعال بعد وقوع الكارثة للعينة محل الدراسة(17-4)الجدول رقم

 المتوسط الحسابي المخاطر الزراعية إدارة

 4,35 استعمال املدخرات الشخاية. 1
 3,95 بيع احليوانات. 2
 3,85 األتقارب بدون فوائدو  االتقرتاض من األصحاب. 3

 3,10 السعي للحاول على وظيفة اضافية. 4
. . . ول على مساعدات مالية من طرف األتقارب، احلكومةالسعي للحا. 5

 بدون ارجاعها
2,80 

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

يالحظ أن استعمال و  يرتجم هذا اجلدول أهم ريوي الفعل بعد وتقوع الكارثة لدى أفراي العينة حمل الدراسة،
عرش، يف حني أن بيع احليوانات كان له نايب كبري بعد حلوله يف املرتبة املدخرات الشخاية تقد تربع على ال

أن كل هاته األفعال هلا تأثري سليب على القطاع الزراعي ، غري أن املؤكد من خالل املالحظة، هكذا يواليكو  الثانية
 . نظريا

 الكارثة بعد وقوعها  إدارةو  بين المخاطر الزراعية العالقة :ثالثا
 ذه املرحلة البحث على أهم االرتباطات اليت هلا معنوية نظرية املوجوية بني املخاطر الزراعيةسنحاول يف ه

 . ريوي األفعال بعد وتقوع الكارثة لدى الفالحني املستجوبنيو 

ريوي األفعال لدى الفالحني و  من خالل التمعن يف نتائج حتليل معامالت االرتباط بني املخاطر الزراعية
فوتقع اختيارنا ، أتقواهاو  إال أنه وفق منوذج الدراسة يكفي أن نبني أمهها، وجدنا عدة ارتباطات، بعد وتقوع الكارثة

يف حني أن وتقع اختيارنا على ثالث متغريات من جهة ، على متغري " بيع احليوانات" من جهة أفعال املستجوبني
هذان يعتربان أهم املخاطر و  رارة"" تريي خطر احل، "تريي خطر اجلفاف "، "شدة خطر اجلفاف": كانتو  املخاطر

 . اليت تؤثر على الفالحني وفقا لنتائج حتليل البيانات كما سبق عرضه

 :وتقد كانت النتائج كما يلي
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 معامالت االرتباط بيرسون بين المتغيرات: (18-4جدول رقم )

 تردد خطر الحرارة تردد خطر الجفاف شدة خطر الجفاف 
 بيع الحيوانات

 ( Sigالداللة )
 عدد العينة

0,655 
0,000 

40 

0,389 
0,013 

40 

0,487 
0,001 

40 
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

شدة خطر اجلفاف حيث بلغت تقيمة و  يبني اجلدول السابق أن هناك ارتباطا موجبا تقويا بني بيع احليوانات
تريي خطر اجلفاف بقيمة و  ا موجبا ضعيفا بني بيع احليواناتيف حني أنه سجلنا ارتباط، (0,65معامل بريسون )
تريي خطر احلرارة حيث بلغ تقيمة و  بينما سجلنا ارتباطا متوسطا بني بيع احليوانات، (0,38معامل بريسون )

 . كلها يالة عند مستوى الثقةو ، (0,48االرتباط )

 االنحدار  معامالت :رابعا
تريي و  تريي خطر اجلفاف، املتغريات شدة خطر اجلفافو ، ملتغري التابعلنفرض أن متغري بيع احليوانات هو ا

معايلة االحندار النهائية جيب التحقق من أن  النموذج صاحل إىل  حىت نال، خطر احلرارة هي املتغريات املستقلة
 :ذلك كما يليو  للتنبؤ  من خالل معامل التحديد

 قيمة معامل التحديدو  غيراتقيمة معامل االرتباط بين المت: (19-4جدول رقم )

 النموذج
Model 

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
R-deux 

1 0,789(a) 0,623 
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

املتغري التابع حيث تقدرت تقيمة معامل و  يتضح لنا من اجلدول اعاله أن االرتباط تقوي بني املتغريات املستقلة
هو مقبول مبعىن أنه توجد عالتقة تقوية بني و  0,62كما نالحظ أن معامل التحديد يساوي . 0,78االرتباط بـ 

هذا ما يثبته جدول و  اجياي معايلة االحندار للمتغرياتإىل  أن النموذج صاحل للتنبؤ هذا ما يدفعناو  املتغريات
ANOVA لتحليل التباين . 
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 ANOVA تخدام اختبارتحليل التباين باس: (20-4جدول رقم)

 الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط مجموع المربعات الحرية مجموع المربعات النموذج
 000a0, 19,833 5,379 3 16,137 االنحدار
   0,271 36 9,763 الخطأ

    39 25,900 المجموع
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

مما يدل على وجوي تقيم ، 0,000اله أن تقيمة مستوى الداللة بني املتغريات تساوي يتضح من اجلدول أع
 :هذا ما سنجده من خالل اجلدول املوايلو  بالتايل صحة النموذج للتنبؤو  يالة

 تردد الجفاف، المتغيرات شدة الجفافو  معامالت االنحدار بين بيع الحيوانات: (21-4جدول رقم )
 تردد الحرارةو 

 النموذج معامالت غير معيارية معامالت معيارية المحسوبة tمة قي الداللة
Beta Erreur standard A 

0,010 
0,000 
0,008 
0,031 

-2,735 
5,088 
2,784 
2,242 

 
0,543 
0,303 
0,252 

0,838 
0,128 
0,154 
0,173 

-2,292 
0,653 
0,428 
0,387 

 الثابت
 شدة الجفاف
 تردد الجفاف
 تردد الحرارة

 

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

للمتغريات   0,387، 0,428، 0,653أن تقيمة معامالت االحندار كانت: ، يتضح من اجلدول أعاله
عموما و ، ضعيفة على التوايلإىل  هي تبني عالتقة من تقويةو ، تريي احلرارة على التوايلو  تريي اجلفاف، شدة اجلفاف

 :تقة بني املتغريات من خالل عرض معايلة االحندار اخلطية التاليةميكن استخالص العال
 

 

 

املخاطر الزراعية يف حالة غياب عالتقة طريية بني وجوي إىل  اليت تشريو  إليهامن خالل النتائج اليت وصلنا 
التأثري املباشر بالتايل و  تريي هذه املخاطر كلما زاي بيع احليوانات،و  بيع احليوانات أي كلما زايت شدةو  التأمني

 . بدورها على تنمية القطاع الزراعيو  اإلنتاجعلى عناصر 

 

 2,292-تردد الحرارة 0,387تردد الجفاف +  0,428شدة الجفاف +  0,653بيع الحيوانات = 
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 المصغر  التأمينالبيانات المتعلقة باالستعداد للتجاوب مع  الثاني: تحليلالمطلب 

حيث ، تقسمنيإىل  اليت تنقسمو  ،ستبيانبيانات احملور الرابع من االإىل  يف هذا املطلب سوف يتم التطرق
بينما اجلزء الثاين فيتعلق بالنوايا ، املاغر التأمنيحمل الدراسة خلاائص  األفرايول مبدى تقبل يتعلق اجلزء األ

 . التأمنياملستقبلية بعد عملية 

 المصغر  التأمينفكرة : أوال
بناءا على اجلانب النظري من البحث الذي و ، (13-4من خالل النتائج احملال عليها يف اجلدول رتقم )

سنقوم ، إليهاالوصول  إمكانيةو  التكاليف، املرونة، البساطة: اليت تتعلق بـــو  املاغر التأمنيخاائص إىل  يتطرق
 :برتتيب هذه اخلاائص وفق آراء املستجوبني كما يلي

المصغر حسب المتوسطات لدى فراد العينة محل  التأمين(: ترتيب خصائص 1-4شكل رقم)
 الدراسة

              
 من اعداي الطالب باالعتماي على بيانات االستمارة: ادرامل                  
املاغر اليت يفضلها الفالحون حمل الدراسة   التأمنييتضح لنا ترتيب  خاائص ، من خالل الشكل أعاله

إال أن التكاليف بدورها ، ذلك ما جتلى من خالل النتائجو  حيث نرى أن التكاليف كانت يف املرتبة األوىل
بينما رفض . هذا األخري كان اليه ميل كبري من طرف املستجوبنيو  يعم للسعرو  يف السعر ختفيضإىل  انقسمت

يف حني أهنم فضلوا يفع أتقساط ، أفراي العينة التعقيد من خالل رفض شراء وثيقة تأمني إن كانت فيها شروط كثرية
 .  ميثل عائقا بالنسبة اليهمال التأمنيأخريا اعتربوا أن بعد شركات و ، لكن بشكل متوسطو  يفعة واحدة التأمني

 

 التكاليف• أوال

 البساطة• ثانيا

 املرونة• ثالثا

 إمكانية الوصول اليه• رابعا
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  التأمينالمستقبلية بعد عملية  النوايا :ثانيا
 التأمني( ميكننا ترتيب النوايا املستقبلية للفالحني الفرضية بعد عملية 14-4باالعتماي على نتائج اجلدول )

 :وفق املتوسطات احلسابية ،فكانت النتائج كما يلي

مستقبلية حسب المتوسطات الحسابية لدى أفراد العينة (: ترتيب النوايا ال22-4جدول رقم )
 محل الدراسة

 المتوسط الحسابي التأمينالنوايا المستقبلية بعد عملية 
أو  يشجع على شراء رؤوس املاشية ألين حممي يف حالة املوت التأمني. 1

 املرض
4,30 

 3,97 القروض االستثمارية ألنين لن أخسر مهما كان األمرإىل  سأتوجه. 2

 3,95 سأشرتي معدات فالحية هبدف زياية الدخل.3

 3,75 االتقرتاض من األتقارب هبدف االستثمار ألنه ميكن ارجاعهاإىل  سأسعى. 4

 3,70 مبا أنين مؤمن سأتقوم باستثمار كل أموايل. 5

 3,68 كراء أراضي زراعية جديدةأو   سأتقوم بشراء. 6

 3,63 رألين لن أخس اإلنتاجمضاعفة إىل  سأسعى. 7

 3,35 سأتقوم بزرع مساحة أكرب من املعتاي عليه. 8
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

 التأمنييتضح لنا ترتيب آراء الفالحني يف خيص النوايا املستقبلية بعد عملية ، من خالل اجلدول اعاله
يف احتلت فكرة ، ذلك لطبيعة نشاطهمو  اء رؤوس املاشيةيشجعهم على شر  التأمنيحيث أهنم يرون أن ، الفرضية
 . هكذا يواليك كما يبينه اجلدولو  القروض االستثمارية هبدف سمويل استثماراهتم يف املرتبة الثانيةإىل  التوجه

 النوايا المستقبلية للفالحين  و  المصغر التأمينبين خصائص  العالقة :ثالثا
 التأمنيأهم االرتباطات اليت هلا معنوية نظرية املوجوية بني خاائص  سنحاول يف هذه املرحلة البحث على

 . لدى الفالحني املستجوبني التأمنيالنوايا املستقبلية بعد عملية و  املاغر

وجدنا ، النوايا املستقبليةو  املاغر التأمنيمن خالل التمعن يف نتائج حتليل معامالت االرتباط بني خاائص 
فوتقع اختيارنا على متغري  " يعم السعر " ، واهاوأتق وفق منوذج الدراسة يكفي أن نبني أمهها إال أنه، عدة ارتباطات
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القروض االستثمارية " من إىل  وتقع اختيارنا على متغري " التوجه هيف حني أن، املاغر التأمنيمن جهة خاائص 
 :وتقد كانت النتائج كما يلي. جهة النوايا

 " التوجه للقروض االستثمارية"و بيرسون بين "دعم السعر": معامل االرتباط (23-4جدول رقم)

 التوجه للقروض االستثمارية 
 دعم السعر

 ( Sigالداللة )
 عدد العينة

0,809 
0,000 

40 
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

متغري " التوجه للقروض و  عر"يبني اجلدول السابق أن هناك ارتباطا موجبا تقويا بني متغري "يعم الس
 . هو يال عند مستوى الثقةو  ( 0,80االستثمارية" حيث بلغت تقيمة معامل بريسون )

 معامل االنحدار : رابعا
املستقل املتغري "يعم السعر" هو املتغري و ، لنفرض أن متغري "التوجه للقروض االستثمارية" هو املتغري التابع

ذلك  و  خالل معامل التحديد للتنبؤ منصاحل  أن النموذجنهائية جيب التحقق من معايلة االحندار الإىل  نال حىت
 :كما يلي

قيمة و  " التوجه للقروض االستثمارية"و "دعم السعر": قيمة معامل االرتباط بين (24-4جدول رقم)
 معامل التحديد

 النموذج
Model 

 معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
R-deux 

1 0,799(a) 0,639 
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : ادرامل

املتغري التابع حيث تقدرت تقيمة معامل و  يتضح لنا من اجلدول اعاله أن االرتباط تقوي بني املتغري املستقل
هو مقبول مبعىن أنه توجد عالتقة تقوية بني و  0,63كما نالحظ أن معامل التحديد يساوي ,0,79االرتباط بـ 

هذا ما يثبته جدول و ، اجياي معايلة االحندار اخلطي البسيطإىل  أن النموذج صاحل للتنبؤ هذا ما يدفعناو  تاملتغريا
ANOVA لتحليل التباين . 
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 ANOVA : تحليل التباين باستخدام اختبار(25-4جدول رقم)

 الداللة المحسوبة Fقيمة  متوسط مجموع المربعات الحرية مجموع المربعات النموذج
 000a0, 67,137 14,671 1 14,671 اراالنحد
   0,219 38 8,304 الخطأ

    39 22,975 المجموع
 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

مما يدل على وجوي تقيم ، 0,000يتضح من اجلدول أعاله أن تقيمة مستوى الداللة بني املتغريات تساوي 
 :هذا ما سنجده من خالل اجلدول املوايلو  للتنبؤبالتايل صحة النموذج و  يالة

 " التوجه للقروض االستثمارية"و "دعم السعر"بين معامل االنحدار : (26-4جدول رقم)

 النموذج معامالت غير معيارية معامالت معيارية المحسوبة tقيمة  الداللة
Beta Erreur standard A 

0,471 
0,000 

0,728 
8194 

 
0,799 

0,451 
0,103 

0,328 
0,848 

 الثابت
 دعم السعر

 

 Spss19من اعداي الطالب باالعتماي على خمرجات برنامج : املادر

هي تبني عالتقة و  يعم السعر"،  ملتغري" 0,84يتضح من اجلدول أعاله، أن تقيمة معامل االحندار كانت: 
 حندار اخلطية التالية:عموما ميكن استخالص العالتقة بني املتغريين من خالل عرض معايلة االو  تقوية،

 

 

 

 التأمنيخاصية تدعيم سعر عالتقة طريية بني وجوي إىل  اليت تشريو  إليهامن خالل النتائج اليت وصلنا 
من طرف الدولة كلما زاي  التأمنيسعر  أي كلما زاي تدعيم، التوجه للقروض االستثماريةإىل  األفرايميول و  املاغر

بدورها على تنمية القطاع و  اإلنتاجبالتايل التأثري املباشر على عناصر و ، اريةالقروض االستثمإىل  توجه الفالحني
 . الزراعي

 

 

 0,32دعم السعر+0,84=  التوجه للقروض االستثمارية
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  قتراحاتواال النتائج الفرضيات،اختبار  الرابع:المبحث 

الدراسة امليدانية على  إليهااستعراض أهم النتائج اليت توصلت و  مناتقشة الفرضياتإىل  كرس هذا املبحث
تفسري للبيانات املتحال و  الحية بوالية سطيف استنايا على ما تقدم من حتليلعينة من املستثمرات الف

القيمة املضافة  إعطاءعلى ضوء هذه النتائج نقوم بعد ذلك بعرض أهم املقرتحات اليت من شأهنا و . عليها
 . التأمنيلشركات 

 اختبار الفرضيات  األول:المطلب 

 مناقشة الفرضية األولى : أوال
الزراعي في غياب  اإلنتاجتؤثر المخاطر الزراعية بشكل سلبي على ": ية على ما يلينات هذه الفرض

 . المصغر" التأمين

الختبار مدى صحة هذه الفرضية تقمنا بتحليل النتائج املتحال عليها على مستوى احملور الثاين من 
األزمة بعد وتقوع الكارثة من تقبل  إيارةكيفية و  اإلنتاج، املتعلقة مبدى تأثري املخاطر الزراعية على ستبياناال

 :جاءت النتائج كما يليو ، الفالحني

املخاطر الزراعية املناخية خاوصا يف املنطقة حسب و  أن هناك مستوى مرتفع للمخاطر الزراعية عموما -1
( بالنسبة 4,35-3,20ذلك من خالل املتوسطات احلسابية اليت تراوحت بني )و  أفراي العينة حمل الدراسة

احلرارة بالدرجة و  يف حني أن أهم املخاطر املناخية كانت من نايب خطر اجلفاف، عموماللمخاطر 
 . األوىل

 كذا االتقرتاض بغرض مواجهة األزمةو  بيع احليواناتو  هناك مستوى مرتفع الستخدام املدخرات الشخاية -2
 . (4,35-3,85سمويل الدورة حيث جند أن املتوسطات احلسابية تراوحت بني ) إعايةو 

كيفية مواجهة و  احلرارةو  اجلفاف: خالل نتائج االحندار اخلطي اخلاص بالعالتقة بني املخاطر املناخية من -3
اتضح أن و ، جند أن النموذج استوىف شروط التطبيق، األزمة حال وتقوع الكارثة من خالل بيع احليوانات

 . ة يف كيفية مواجهة الكوارثبالتايل هناك يور ذو ياللة احاائية للمخاطر الزراعيو  هناك ياللة احاائية 
تؤثر المخاطر الزراعية ": نؤكد الفرضية األوىل اليت مفايهاو  نقول أننا نقبل، من خالل النتائج أعاله

 . المصغر" التأمينالزراعي في غياب  اإلنتاجبشكل سلبي على 
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 مناقشة الفرضية الثانية: ثانيا
على عكس  االكتتابر تحفز الفالحين على المصغ التأمينخصائص : نات هذه الفرضية على ما يلي

 . التقليدي التأمين

الرابع و  الختبار مدى صحة هذه الفرضية تقمنا بتحليل النتائج املتحال عليها على مستوى احملور الثالث
ور املاغر يف احمل التأمنيفكرة و  يف احملور الثالث التأمني، املتعلقة باملشاكل اليت تعيق الفالحني من ستبيانمن اال

 :جاءت النتائج كما يليو ، الرابع

كذا مستوى التعقيد الذي يواجهه أفراي العينة و ، التقليدي التأمنيهناك مستوى مرتفع ملشكل سعر وثيقة  -1
يف حني ، (3,90-3,30حمل الدراسة لفهم وثيقة تأمني تقليدي حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )

علما أن مجيع أفراي العينة ال ميلكون ، التأمنييض من تقبل شركات أهنم ال يرون بتاتا بسرعة عملية التعو 
 . وثيقة تأمني

الذي ترجم من خالل املتوسطات احلسابية اليت و  املاغر التأمنيبشكل واضح مع خاائص و  هناك جتاوب -2
أي  بالرفض التأمنيبينما تقوبل التعقيد يف وثيقة ، (  بالنسبة خلاصية التكاليف4,30- 3,60تراوحت بني )

 . التأمنييفضلون بساطة وثائق 
المصغر  التأمينخصائص '": نؤكد الفرضية الثانية اليت مفايهاو  نقول أننا نقبل، من خالل هذه النتائج

 . التقليدي" التأمينعلى عكس  االكتتابتحفز الفالحين على 

 مناقشة الفرضية الثالثة : ثالثا

يجابي على قرارات الفالحين لمصغر بشكل إا التأمينيؤثر  ":نات هذه الفرضية على ما يلي
 . المستقبلية في حال شراء وثيقة تأمين"

الرابع من  الختبار مدى صحة هذه الفرضية تقمنا بتحليل النتائج املتحال عليها على مستوى احملور
ا يف حال شراء اذهختالقرارات اليت ينوون او  املاغر التأمني، املتعلقة مبدى جتاوب الفالحني مع خاائص ستبياناال

 :جاءت النتائج كما يليو ، وثيقة تأمني ماغر

كان هناك يعم من طرف الدولة   إذاخاصة ، املاغر التأمنيكما سبق ذكره هناك جتاوب واضح لفكرة  -1
 . التأمنيألسعار وثيقة 
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اليت من  يةالتأمينكذا زياية الدخل نظرا لتوفر التغطية و  زياية األصول، هناك مستوى مرتفع لنية االستثمار -2
-3,30كانت املتوسطات احلسابية أكرب يليل حيث تراوحت بني )و  هنا يرء املخاطر يف حال وتقوعهاشأ

 . تربع على عرش هذه القرارات شراء رؤوس املاشيةو ، (4,35
سعر و  من خالل نتائج االحندار اخلطي اخلاص بالعالتقة بني نية الفالحني يف التوجه للقروض االستثمارية -3

بالتايل و  اتضح أن هناك ياللة احاائية و ، جند أن النموذج استوىف شروط التطبيق، املدعم منيالتأوثيقة 
 . املاغر يف التأثري على تقرارات الفالحني املستقبلية التأمنيهناك يور ذو ياللة احاائية للخاائص 

المصغر بشكل  التأمينر يؤث ": نؤكد الفرضية الثالثة اليت مفايهاو  نقول أننا نقبل، من خالل هذه النتائج 
 . يجابي على قرارات الفالحين المستقبلية في حال شراء وثيقة تأمين"إ

 الدراسة الميدانية  الثاني: نتائجالمطلب 

حتليل البيانات املتحال عليها من خالل الدراسة امليدانية على عينة من املستثمرات الفالحية و  بعد عرض
 التأمنياحلقائق املتعلقة بدور و  العديد من النتائج إىل  توصلنا، الفرضياتمناتقشتها على ضوء و ، يف والية سطيف

 :اليت ميكن عرضها كما يليو  املاغر يف تنمية القطاع الزراعي

 :كيفية مواجهة الكوارث لدى العينة محل الدراسةو  النتائج المتعلقة بواقع المخاطر الزراعية: أوال

ة املواشي يف العينة حمل الدراسة املخاطر الزراعية على اختالف يواجه الفالحون الناشطون يف جمال تربي -1
ذلك و  الزراعي اإلنتاجاحلرارة تؤثر بشكل واضح على و  بالتحديد اجلفافو  إال أن املخاطر املناخية، أنواعها

 . التكرار الدوري هلاته املخاطرو  من خالل الرتييأو  تقوة اخلطرو  سوآءا من خالل شدة
االعتماي إىل  القبلية يضطر معظم الفالحون حمل الدراسةأو  املخاطر الوتقائية يارةإل أيواتيف ظل غياب  -2

معينة للخروج من األزمة  إسرتاتيجيةفلحظة وتقوع اخلطر كل منهم يتبع ، البعديةأو  على اخليارات املستقبلية
يف و  الشخاية بيع احليوانات طبعا بعد استنفاي كل املدخرات أو  األشخاصإما عن طريق االتقرتاض من 

إال أن الشيء ، نفس الوتقت البحث عن وظيفة اضافية حيت يتمكن من تنويع مااير الدخل اخلاصة به
أكدوا لنا أهنم ال يتعاملون أساسا مع البنوك لعدة  األفراي أغلبو  البنوكإىل  املالحظ هو عدم التوجه

 . فهو أمر من املستحيالت  سمويل نشاطه عايةبينما خيار بيع جزء من األراض كوسيلة إل، أسباب
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 :المشاكل التي تواجه الفالحين محل الدراسةو  التأمينالنتائج المتعلقة بالموقف من : ثانيا

هلم تغطية  اليت من شاهنا أن تضمنو  التأمنيياراك الفالحني حمل الدراسة للقيمة املضافة لعملية بالرغم من إ -1
حيث أهنم ، أهنم يعرتفون جبهلهم لعمق العملية يف حد ذاهتاإال ، من خالل إجاباهتممن املخاطر الزراعية 

 . مل يتلقوا تعليم أويل للمبايئ العامة للتأمني 
 حيث أهنم ينتمون، بالرغم من اهلشاشة اليت يعاين منها الفالحون حمل الدراسة سوآءا على مستوى الدخل -2

، ليت تواجههم إال أهنم غري مؤمننيعلى مستوى حجم املخاطر اأو  ذوي الدخل الضعيف األفرايطبقة إىل 
ذلك يعوي حملدويية يخلهم حيث التمسنا من خالل اجاباهتم أهنم يعانون مشكل السعر بالدرجة األوىل و 

 . ناهيك عن التعقيدات على مستوى التعويض
  : المصغر التأمينالنتائج المتعلقة مدى االستعداد للتجاوب مع : ثالثا

، خاائاهإىل  املاغر من خالل امليول التأمنية بشكل جد واضح مع فكرة جتاوب الفالحون حمل الدراس -1
 التأمنيأكثر من ذلك يف حال يعم أتقساط و  التقليدي التأمنيباخلاوص بعد التأكد من أنه لن يكلفهم كو 

 . التأمنيمن طرف الدولة مقرونا ببساطة وثيقة 
االستثمار على أساس إىل  التوجهإىل  التأمنيرة يسعى الفالحون من خالل تقراراهتم الفرضية املبنية على ضرو  -2

مما ميهد هلم أرضية زجلة لزياية مداخيلهم من خالل زياية ، يضمن هلم على األتقل عدم اخلسارة التأمنيأن 
 . الفالحون حمل الدراسة هبذه الفكرة أغلبيؤمن و ، بالتايل تنمية القطاع الزراعيو   اإلنتاج

 النتيجة العامة: رابعا
 التأمنيسمكنا من تسليط الضوء على حال الفالحني يف ظل غياب ، ل نتائج الدراسة امليدانيةمن خال 

حيث تأكدنا بالنتائج امللموسة ، الزراعي اإلنتاجكيفية تأثريها على و  املاغر من خالل مواجهتهم للمخاطر الزراعية
 يف حني أنه، فعال بعد وتقوع الكوارثأن أفراي العينة يعانون اهلشاشة على مستوى املواجهة من خالل ريوي األ

، ذلك بالتأثري على تقرارات الفالحني املستقبليةو ، املاغر على تغيري الوضع التأمنيمن خالل يراسة فرضية لقدرة و 
املخاطر من شأنه أن  يارةلعب يوره كأياة إلو  املاغر التأمنيالتمسنا جتاوبا لدى العينة مبعىن أنه يف حالة توفري 

 . كل االجيايب على تنمية القطاع الزراعييؤثر بالش
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 المطلب الثالث: االقتراحات 

مت اخلروج بالعديد من االتقرتاحات اليت من شأهنا أن تساعد الدولة ، إليهاوفقا للنتائج اليت مت التوصل 
اليت ميكن سريها كما و  استغالله لتحقيق القفزة النوعية يف االتقتاايو  اجلزائرية على التوجه حنو تنمية القطاع الزراعي

 :يلي

منتجاته و  مها تنويع املزارع حماصيله، هناك العديد من األساليب املستعملة ملواجهة املخاطر الزراعية -1
الدعم غري احلكومي أو  ،صناييق الكوارثأو  أساليب التعويض املباشر كاناييق الضمانإىل  ضافةباإل

الزراعي هو االياة األكثر  التأمني أن التجارب تشري أن إال، املنظم الذي يقدم جملاهبة الكوارث الزراعية
الرمسي لدعم هذا أو  تنظيمه للدور احلكوميو  فعالية بني هذه األساليب من حيث عدالته يف توزيع األعباء

 . القطاع
 املاغر على مستوى القطر اجلزائري التأمنياألكايميية يف جمال و  تشجيع الدراسات امليدانية املسحيةو  يعم -2

البيانات اليت من شاهنا أن تعيننا على تاميم و  أكرب كم من املعلوماتإىل  الوصول جلذلك من األو 
 . املاغر الزراعي التأمنيالتقين لربنامج  طاراإل

 التأمنيحبيث يتم إيراج فرع نشاط جديد يدعى   " ، يف اجلزائر التأمنيالتنظيمي لقطاع  طاراستحداث اإل -3
 . تجات تأمينية خاصة بالقطاع الزراعييتم حتديد منو ، املاغر"

باالعتماي على  التأمنياخلاصة لتوفري هذا النوع من  التأمنيتنسيق املؤسسات احلكومية املعنية مع شركات  -4
على أن يتم تطوير هذا األسلوب ليابح وفقا للمؤشرات ، القائم على أساس الضرر يف البداية التأمني
 . ي كافية  كفؤة يف مجيع املناطق املؤمن عليهاعندما تتوفر حمطات اصا، املناخية

 إطارإتقرار و  وضعو ، املاغر الزراعي يف مراحله األولية التأمنياملؤسسي الالزم لربنامج و  توفري الدعم املايل -5
املالية هلذا اجلهاز، مع احلرص على تقليص و  مب حيقق االستقاللية اإليارية التأمنيتقانوين جلهاز و  مؤسسي

 إعايةشركات و  التأمنيفتح اجملال ملشاركة القطاع اخلاص مبا يف ذلك جتمعات شركات و  تدرجييايور الدولة 
 . وفقا لألسس التجارية التأمني

من   %50يعم الدولة للمزارعني الساعني لشراء وثائق تأمني ماغر من خالل املسامهة بدفع ما ال يقل عن  -6
ذلك أسوة مبا معمول و ، التأمنيزياية االتقبال على و  يةينالتأملضمان استدامة املؤسسة  التأمنيكافة أتقساط 

 . املتقدمة اليت لديها برنامج تأمني زراعيو  به يف البلدان النامية
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 . احلرارة لكوهنا من املخاطر الزراعية األكثر تكلفةو  التخطيط االسرتاتيجي لكيفية تغطية خماطر اجلفاف -7
املستهدفة وفق أفضل املمارسات، ومبا حيقق االستدامة املالية اغر وسمكني الشرائح امل التأمنيتعزيز مفهوم  -8

درة للدخل يف تلك املناطق، وكذا التجسيد الفعلي لعملية التوسع يف خدمة هذه 
 
وتطوير األنشطة امل

 . الزراعة وغري ذلك من اجلوانب االتقتااييةأو  العمل احلريفأو  الشرائح املهمة، سواء  يف جوانب الرعي
طبقات عمق الإىل  أكرب عدي من املستهدفني يف املناطق الريفية والوصولإىل  لفاعلة يف الوصولاملسامهة ا -9

 . يف املناطق النائية اهلشة
 (؛ Inclusion financièreلسياسة الشمول املايل  ) املاغر يف سياق اهلدف األوسع التأمنيتبين سياسة  -10
املاغر الزراعي  التأمنيمنتجات و  املاغر عموما، منيالتأنظام يتميز باملرونة هبدف توزيع منتجات  إنشاء -11

 . خاوصا
 والتواجد املقيمني وتدريب التعويضات، وإتقرار اخلسائر، تقدير لعمليات مناسبة إجراءاتأو  تدابري تاميم -12

 . الكايف امليداين
 . املاغر التأمني إطاروضع أطر تنظيمية مالئمة لتطوير تقنوات توزيع جديدة أتقل تكلفة يف  -13
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 :خالصة الفصل
خاص األول للتعريف باجلانب املنهجي ، أربع مباحث أساسيةإىل  من خالل هذا الفال مت التطرق

 تقدمي عام لعينة املستثمرات الفالحية موضوع الدراسةو ، ذلك عن طريق حتديد املنهج املتبعو  للدراية امليدانية
 . حدوي الدراسة من مث تسليط الضوء علىو  أسس اختيارهاو  أسبابو 

 كيفية تطويرهو  بالدرجة األوىل ستبياناملتمثلة يف اال ،عرض أهم مااير مجع البياناتإىل  ضافةباإل
 كاملتوسط احلسايب،  التحليل االحاائي اليت استخدمت ملعاجلة البيانات أيواتمث عرجنا على ، تقسيمهو 
يف حني أن . املتعديةو  ج االحندار اخلطية البسيطةمناذ و  معامل التحديد، معامل االرتباط ،االحنراف املعياريو 

بداية بتحليل ، على أساس التحليل االحاائي الوصفي ستبيانحتليل حماور االو  املبحث الثاين فقد تناول عرض
 إيارةكيفية و  احملور االول املتعلق بالبيانات الشخاية للمستجوبني مث احملور الثاين املتعلق بواتقع املخاطر الزراعية

أخريا احملور و ، التأمنيالكوارث لدى الفالحني حمل الدراسة، مث حتليل احملور الثالث املتعلق مبوتقف الفالحني من 
التحليل االحاائي إىل  فتطرق، بينما املبحث الثالث. املاغر التأمنيالرابع املتعلق باالستعداي للتجاوب مع 

الكارثة  إيارةكيفية و  احملور الثاين املتعلق باملخاطر الزراعيةمن خالل تفسري العالتقة بني املتغريات يف ، التفسريي
النوايا املستقبلية و  املاغر التأمنيمث تفسري العالتقة بني متغريات احملور الرابع  املتعلق خباائص ، حال وتقوعها

عرض  من مثو  نفي الفرضياتأو  أخريا كرس املبحث الرابع ال ثباتو . للفالحني يف حال شراء وثيقة تأمني
 تفسري البيانات املتحال عليها و  الدراسة امليدانية استنايا على ما تقدم من حتليل إليهااالستنتاجات اليت توصلت 

 . حماولة اخلروج ببعض االتقرتاحاتو 
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 :خاتمة عامة

م من أنه ليس حال بالرغو  املاغر التأمنيلقد تبني لنا بشكل جلي من خالل يراستنا للجانب النظري، أن 
احلفا  و  إال أنه يعترب حال واعدا لتحسني حياة الناس الذين يعتمد ماريهم على القطاع الزراعي من جهة، سحريا

 . الزراعي من جهة أخرى اإلنتاجعلى األتقل على ثبات 

يف ظل و ، ةحاائية معاناة اجلزائر من املخاطر الزراعية املتكررة خالل السنوات السابقتعديت التقارير اإل
التقليدي الزراعي كوسيلة ملواجهتها من خالل نسبة  التأمنيفشل و  هاته املخاطر يارةغياب وسائل فعالة إل

هشاشة إىل  الزراعي يتأثر بشكل تقوي نتيجة لوتقوع الكوارث ما يؤيي اإلنتاججند أن ، الضعيفة جدا األتقساط
تشكل ، على غرار الدول الناميةو  غري أنه، ة الوطنيةالتأثري السليب على التنمية االتقتااييو  القطاع الزراعي

خري هذه األ، ذوي الدخل الضعيف نواة القطاع الزراعي األفراياملستثمرات الفالحية الاغرية اليت تدار من طرف 
كذا و  األفرايالضعف على مستوى مواجهة املخاطر الزراعية اليت من شأهنا العاف بنشاط و  اليت تعاين من اهلشاشة

 . توجيه البلد حنو سياسات االستريايو  يةاإلنتاجيم املؤسسات حتط

 يف اجلزائر حبيث يسمح التأميينأصبح من الضرورة القاوى استحداث النظام ، على الضوء ما سبق ذكره
هبدف توفري تغطية تأمينية فعالة لألفراي أسفل ، املاغر الزراعي خاوصا التأمنيو  املاغر عموما التأمنيبتغلغل 

 أجلاملاغر بتقدمي املساعدة للدولة من  التأمنييقوم ، أكثر من ذلكو . املخاطر يارةم باعتباره كوسيلة تقبلية إلاهلر 
الفالحني ذوي الدخل و  التقليدي التأمنيمن خالل ملء الفراغ املتواجد بني سوق ، هدافها التنمويةأإىل  الوصول

 . الضعيف

شركات إىل  باالستناي، لى توفري حلول على املدى الطويلاملاغر يف تقدرته ع التأمنيو تعتمد استدامة 
االجتماعية االتقتاايية اليت تتجلى يف  األهدافتأمني اليت تسعى للبحث عن التوازن بني املسامهة الفاعلة يف 

الشروط الضرورية للنظام التجاري و ، ذوى الدخل الضعيف األفراياحلفا  على استمرارية النشاط الفالحي لدى 
 . يتمثل يف الربحالذي 

إىل  غري أنه ال ميكن الوصول، املاغر أن يلعب يورا أساسيا يف تنمية القطاع الزراعي التأمنيمن واجب 
على  التأمنيالتنظيمي املالئم لتطوير  طاراإل إنشاءحيث يتطلب منها ، اهلدف املنشوي من يون تدخل الدولة

حيث ميكن للربامج . استباتقية للمخاطر إسرتاتيجياتلى توفري حلول وطنية تعتمد ع أجلاملستوى العايل من 
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ذلك من و ، االستثنائيةو  املدعمة من طرف الدولة للفالحني الاغار أن تلعب يورا بديال للمخططات االستعجالية
 . املناخية خاصةو  مواجهة املخاطر الزراعيةو ، خالل االستفاية منها كوسيلة للتوزيع االعانات

يف ظل و  حيث، اخليالو  فكري للجانب التطبيقي لدراستنا بناءا على املزيج بني الواتقعلقد ارتكز األساس ال
تسليط الضوء على عينة من الفالحني ذوي الدخل إىل  عمدنا، املاغر الزراعي أساسا يف اجلزائر التأمنيغياب 

كذا املشاكل اليت و  اجهتهاكيفية مو و ، الزراعي اإلنتاجمن خالل تشخيص املخاطر الزراعية اليت تؤثر على ، الضعيف
يف حني أن اعتمدنا األسلوب الفرضي حماولة منا جلس ، التقليدي التأمنياتقتناء وثائق إىل  تعيقهم من التوجه

كذا مدى استعدايهم لتغيري تقراراهتم حنو و ، املاغر التأمنيالنبض لدى هؤالء الفالحني حول نظرهتم لفكرة 
 . املاغر التأمنيتنطوي حتت منتجات األفضل يف حالة توفري التغطية اليت 

خاوصا و  املاغر التأمنيأتقل ما ميكن تقوله أننا التمسنا مدى عمق موضوع ، شكاليةاإل بعد معاجلتنا هلذه
شكاليات لبحوث مستقبلية د من اجلوانب اليت تالح أن تكون إحيث أنه حيمل يف طياته العدي، يف اجملال الزراعي

 :نقرتح منها

 . املاغر الزراعي يف اجلزائر التأمنيتطبيق  إمكانيةيراسة  •
 . املاغر يف مشال افريقيا التأمنييور احلكومات يف تفعيل  •
 . املاغر يف توسيع احلماية االجتماعية التأمنييور  •
 . املاغر على سياسة الشمول املايل يف البدان النامية التأمنيأثر  •
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 قائمة المراجع

 :ة العربيةاملراجع باللغ

I. كتب: 
ي إقليم الشرق التمويل الريفي ف إدارة، حممد رشراش، حممد السيد علي، حممد العوايدة -1

يا ق إتقليم الشرق األيىن ومشال إفري، االحتاي اإلتقليمي للتمويل الريفي يفياقاألدنى وشمال إفري
(NENARACA ،عمان ،)؛2010 

 ؛2007،عمان ، ن للنشرزهرا ،الزراعي التأمين، الدكتور علي جدوع الشرفات -2
طرق إعداد البحوث، ديوان و  مناهج البحث العلميعمر بوحوش، حممد حمموي الذنيبات،  -3

 ؛1999، الطبعة الثانية، اجلزائر، المطبوعات الجامعية
، يار جمدالوي، عمان، أساليبهو  هأدواتو  مفهومهآخرون، البحث العلمي، و  ذوتقان عبيدات -4

 ؛1982، األرين
II. يراساتو  حبوث : 

األصغر،  التمويل املركزي وحدة السويان ، بنكاألصغر التمويل إيارة ،العوض حسن إصالح -5
 ؛األسرة بنك/األويل التدريبية الدورة

داخلة ضمن م، دور القطاع الزراعي في امتصاص البطالة بالجزائرعمر جنينة، مدحية خبوش،  -6
قيق التنمية املستدامة، جامعة احلكومة يف القضاء على البطالة وحت إسرتاتيجيةامللتقى الدويل: 

 ؛2011نوفمرب  16-15املسيلة: 
إلى  االنضمام ظل في واالستثمار الدعم إشكاليةو  الجزائري الزراعي القطاعحممد،  يي -7

 وعلوم االتقتاايية العلوم ، كليةاالتقتاايية العلوم يف يكتوراه ، أطروحةللتجارة العالمية المنظمة
 .2012، -3- اجلزائر معةالتجارية، جا والعلوم التسيري
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III. تقارير: 

منشورات منظمة تقرير إسهام النمو الزراعي في الحد من الفقر والجوع وسو التغذية،  -8
 األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

، منشورات منظمة األغذية والزراعة مستقبل أفضل أجل تقرير االستثمار في الزراعة من -9
 ؛2012لألمم املتحدة، روما، 

، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم 2011-2010ة األغذية والزراعة تقرير حال -10
 ؛2011املتحدة، روما، 

، منشورات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم -11
 ؛2013روما، 

لزراعة لألمم املتحدة ، منشورات منظمة األغذية وااألمن الغذائي في العالم انعدامحالة تقرير  -12
 . 2013والاندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، روما، 

IV. اجملالت: 

جريدة التعاون، تاريخ ، إستراتيجيةضرورة . الزراعي التأمينخدمات حممد امحد عبداهلايى،  -13
 ؛05/07/2012: النشر

: ، تاريخ النشره العاصفةشيكان في وج. . الزراعي التأمينصديق رمضان، عمار الضو،  -14
09/08/2012 . 

 :املراجع باللغات األجنبية
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http://www.ilo.org/
http://www.microinsurancecentre.org/
http://www.microinsurancefacility.org/
http://www.microfinancegateway.org/
http://www.munichre-foundation.org/
http://www.microinsuranceacademy.org/
http://www.microinsurance-cima.org/
http://www.cgap.org/
http://www.askmi.in/
http://www.fao.org/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www2.ca.uky.edu/
http://www.riyadhalelm.com/
http://www.kau.edu.sa/
http://www.alukah.net/
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http://www.minbr.com/
http://hamdisocio.blogspot.com/
http://www.did.qc.ca/
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 المالحق

 ستبياناال: 01الملحق رقم 
 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية

 سطيف جامعة

 كلية العلوم االقتصادية

 ات التأمينتخصص اقتصاد 

 خاص بصغار المزارعين استبيان

Questionnaire destiné aux petits agriculteurs 

 تحية طيبة ... أختي الفاضلة، أخي الفاضل
التحضري لرسالة املاجستري آملني من سيايتكم  إطاركمتطلب أساسي يف   ستبياننضع بني أيدكم هذا اال

 ذلك بوضعو  ستبيانالتكرم باإلجابة على فقرات هذا االو  املوتقرة التعاون معنا الستكمال هذه الدراسةو  احملرتمة
نعلمكم أن املعلومات اليت سيتم مجعها سوف نتعامل مها بسرية تامة، ولن . ( يف املكان املناسب Xاالشارة ) 

 . تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 . نقدر شا كرين تعاونكم الاايق معنا ومسامهتكم يف خدمة البحث العلمي واملعرفة

 

 

 التقديرو  تقبلوا منا فائق الشكر 
 الباحث      
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 البيانات العامة: أوال

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :منطقة السكن -1
    أنثى    ذكر    : اجلنس -2
 . . . . . . . . . . . . . . . : العمر -3

    ثانوي    متوسط      ابتدائي املستوى التعليمي: أتقل من االبتدائي  -4
 جامعي                    

   15-11من     10-5من   سنوات 5أتقل من : دمةعدي سنوات اخل -5
  سنة  20أكثر من    20-16من 

 الدخل السنوي:و  النشاط املزاول -6
املساحة  عدي املاشية عدي الدجاج عدي األبقار النشاط/املواصفات 

 املزروعة
الدخل  احلاة/شراكة

 املارح به
الدخل 
 املتوتقع

        مريب أبقار حليب  
        مريب عجول  
        مريب غنم/خروف 
        مريب يواجن حلم 
        مريب يواجن بيض 
        مزارع تقمح/شعري 
        مزارع ذرى/خرطال 
        . . . . . . . . :آخر 

 

 50-25         25أتقل من  : ( %)  أنت تعتمد على الدخل من النشاط الفالحي بنسبة -7
     51-75         76-100            

        ال   أنت سملك بطاتقة فالح:  نعم   -8
 نعم           ال: الفالحيةاألخطار  هل أنت مؤمن من -9

 

 



 املالحق

 

191 
 

 ستبيانعبارات اال: ثانيا

 الفقرة
 بدائل االجابة

أوافق 
 بشدة

غري  موافق حلد ما أوافق
 موافق

غري موافق 
 سماما

      أنت تعيش يف منطقة خطر . 1
 الزراعي: اإلنتاجر املخاطر التالية سلبا على تؤث. 2

 األوبئة -
 األمراض  -
 املناخ -
 سعر البيع  -

     

 :اإلنتاجتؤثر املخاطر املناخية التالية سلبا على . 3
 اجلفاف -
 األمطار زائدة -
 احلرارة-
 الاقيع -
 الربي -
 الرياح -

     

 :تتكرر املخاطر التالية بشكل يوري. 4
 اجلفاف -
 األمطار زائدة -
 احلرارة-
 الاقيع -
 الربي -
 الرياح -
 

     

   بعد وتقوع اخلطر تقوم بـــ: 
      ال شئ ) ال تعيد تكوين األصول الضائعة (. 5
      استعمال املدخرات الشخاية . 6
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      السعي للحاول على وظيفة اضافية. 7
      بيع احليوانات . 8
      رضجزء من األأو  بيع كل. 9

السعي للحاول على مساعدات مالية من طرف . 10
 بدون ارجاعها. . . احلكومة، األتقارب

     

      األتقارب بدون فوائدو  االتقرتاض من األصحاب. 10
      االتقرتاض من البنوك. 11
      بيع املعدات الفالحية. 12

      :أنت تقول
      التأمنيال أعرف الكثري عن . 13
      "طاملا اهلل موجوي " التأمنيال حنتاج . 14
      طاملا مل حتدث كارثة التأمنيال حنتاج . 15
أعتقد أنه ال بأس إن اشرتيت وثيقة تأمني لسنة . 16

 ومل حيدث شيء 
     

      هو مضيعة للمال التأمني. 17
      شيء خاص باألغنياء التأمني. 18
      عائلة واملمتلكاتضروري حلماية ال التأمني. 19
      بعيدة جدا عن مقر السكن التأمنيشركات . 20
      باهض الثمن التأمني. 21
      تقوم جبعل عملية التعويض سهلة التأمنيشركات . 22
حتاول التحايل عليك فيم خيص  التأمنيشركات . 23

 التعويض
     

      معقدة جدا التأمنيعملية . 24
      لتعويض سريعة عملية ا. 25
      كان السعر منخفض   إذا التأمنيسأشرتي وثيقة . 26
كان مدعما من طرف   إذا التأمنيسأشرتي وثيقة . 27

 الدولة
     

      يفعة واحدة  التأمنيأفضل يفع أتقساط . 28
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إن كانت الشروط  و  حيت التأمنيسأشرتي وثيقة . 29
 كثرية 

     

كانت الشركة   إذا التأمنية لن أتقوم بشراء وثيق. 30
 بعيدة

     

      طاملا إين مؤمن لن أيخر مستقبال . 31
      مبا أنين مؤمن سأتقوم باستثمار كل أموايل. 32
القروض االستثمارية ألنين لن أخسر إىل  سأتوجه. 33

 مهما كان األمر
     

      كراء أراضي زراعية جديدةأو   سأتقوم بشراء. 34
يشجع على شراء رؤوس املاشية ألين  نيالتأم. 35

 املرضو  حممى يف حالة املوت
     

االتقرتاض من األتقارب هبدف إىل  سأسعى. 36
 االستثمار ألنه ميكن ارجاعها

     

      سأشرتي معدات فالحية هبدف زياية الدخل. 37
      ألين لن أخسر اإلنتاجمضاعفة إىل  سأسعى. 38
      أكرب من املعتاي عليهسأتقوم بزرع مساحة . 39
يزيد مبا أنين مؤمن أو  أعتقد أن الدخل يبقى ثابتا. 40

 من اخلسارة
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  ستبيانقائمة األساتذة المحكمين لال: 02ملحق رقم 

 

 املؤسسة اجلامعية الرتبة العلمية اسم احملكم
 سطيف أستاذ  بن يعقوب الطاهر .يأ.
 سطيف أ ضرأستاذ حما بن فرحات ساعد .ي

 سطيف ب أستاذ حماضر بركان يوسف. أ
 باتنة أستاذ  ييلمي خلضر. يأ.
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 فهرس الجداول

 الافحة عنوان اجلدول رتقم اجلدول
 13 املاغر التأمنيو  التقليدي التأمنيمقارنة بني  1-1
 22 البعديةو  اخلطر القبلية إيارة إسرتاتيجيات 1-2

 24 سيون يف سلسلة القيمة للتأمني املاغرالفاعلون الرئي 1-3
 32 على أساس وضعهم القانوين التأمنينظرة عامة على مقدمي خدمات  1-4

 41 املاغر التأمنييوفرها اخلدمات اليت و  نوع املنتجات 1-5
 43  أفقر بلد يف العامل  100يف  ياملؤمنون باملنتجات الفرعية للتأمني الاح األفراي 1-6
أفقر بلد يف  100املؤمنون باملنتجات الفرعية للتأمني على احلياة يف  راياألف 1-7

  العامل 
46 

 48 2013-2011املاغر يف البلدان النامية باألرتقام  التأمنيآخر الدراسات حول  1-8
 53 يور الزراعة يف احلد من الفقر واجلوع حبسب نوع االتقتااي 2-1
 55 لبعض الدولPIB) ي االمجايل )مسامهة الزراعة يف الناتج احملل 2-2
 63 أنواع املخاطر واخلسائر الزراعية والقدرات احمللية للتعامل معها 1-3
 66 املخاطر الزراعية إيارة إسرتاتيجيات 1-4
 80 2007الزراعي حسب يرجة منو كل بلد لعام  التأمنيتقدير أتقساط  2-5
 89 الزراعي التقليدي التأمنيمنتجات  3-1
 91 (األتقساطالزراعي ) التكاليف/ التأمنيربنامج لألياء املايل ا 3-2
 94 أنواع املخاطر اليت تعرتض الثروة احليوانية 3-3
 96 املكان )نسبة مئوية (و  توفر تأمني الثروة احليوانية التقليدي حسب حالة التطور 3-4
 101 الزراعي احلديثة التأمنيمنتجات  3-5
 110 ملتعلقة باملناخ اليت تؤثر على الزراعةاألخطار الرئيسية ا 3-6
 مبؤشر حسب املستويات كأياة للدعم يف حالة الكوارث التأمنيتطبيقات  3-7

 كوسيلة للتنميةو 
 111 

 115 ملختلف أنوع الغطاء NDVIالقيم النموذجية لـ  3-8
 122 مقارنة بني منتجات تأمني احملاصيل 3-9
 134 رتمقياس االجابة على سلم ليك 4-1
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 140 توزيع املستجوبني حسب الفئات العمرية 4-2
 141 توزيع املستجوبني حسب متغري اجلنس 4-3
 142 توزيع املستجوبني حسب املستوى التعليمي 4-4
 142 توزيع املستجوبني حسب سنوات اخلربة 4-5
 143 توزيع املستجوبني حسب النشاط 4-6
 145 نويتوزيع املستجوبني حسب الدخل الس 4-7
 144 توزيع املستجوبني حسب يرجة االعتماي على النشاط الفالحي 4-8
 145 واتقع املخاطر الزراعية يف العينة حمل الدراسة 4-9
 148 املخاطر الزراعية عد وتقوع الكارثة لدى العينة حمل الدراسة إيارة 4-10
 150 لدى العينة حمل الدراسة التأمنيفكرة  4-11
 152 التقليدي لدي أفراي العينة حمل الدراسة تأمنيالمشاكل  4-12
 153 املاغر لدى أفراي العينة حمل الدراسة التأمنيفكرة  4-13
 155 لدى أفراي العينة حمل الدراسة التأمنيالنوايا املستقبلية بعد عملية  4-14
 158 ترتيب املخاطر الزراعية حسب الشدة لدى أفراي العينة حمل الدراسة 4-15
 159 الرتيي لدى أفراي العينة حمل الدراسةو  تانيف املخاطر املناخية حسب الشدة 4-16
 160 ترتيب األفعال بعد وتقوع الكارثة للعينة حمل الدراسة 4-17
 161 معامالت االرتباط بريسون بني املتغريات 4-18
 161 تقيمة معامل التحديدو  تقيمة معامل االرتباط بني املتغريات 4-19
 ANOVA 162 حتليل التباين باستخدام اختبار 4-20
 تريي اجلفاف، املتغريات شدة اجلفافو  معامالت االحندار بني بيع احليوانات 4-21

 تريي احلرارةو 
162 

ترتيب النوايا املستقبلية حسب املتوسطات احلسابية لدى أفراي العينة حمل  4-22
 الدراسة

164 

 165 عم السعر" و"التوجه للقروض االستثمارية"معامل االرتباط بريسون بني "ي 4-23
تقيمة و  " التوجه للقروض االستثمارية"و "يعم السعر"تقيمة معامل االرتباط بني  4-24

 معامل التحديد
165 

 ANOVA 166 حتليل التباين باستخدام اختبار 4-25
 166 " التوجه للقروض االستثمارية"و "يعم السعر"بني معامل االحندار  4-26
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 فهرس األشكال

 الافحة عنوان الشكل رتقم الشكل
 8 توزيع جمتمعات العامل حسب الدخل 1-1
 9 املاغر التأمنيتقيمة  1-2
 10 العناصر األساسية للتأمني املاغر 1-3
 18 األفرايمداخيل و  تأثري األزمات على أصول 1-4
 20 البعيدو  على املدى القاري أثر املخاطر 1-5
 23 املخاطر إيارة إسرتاتيجيات 1-6

 28 منوذج وكيل/شريك 1-7
 31 املاغر التأمنيبيئة و  اهليكل التنظيمي 1-8

 38 املاغر التأمنيالرتكيبة اجلوهرية لسوق  1-9
 39 اجتاه الطلب عليهاو  حسب يرجة التعقيد يةالتأمين املنتجاتترتيب  1-10

ؤشرات السلع التكوينية لدى منظمة األغذية وم الرتقم الدليلي ألسعار األغذية 2-1
 والزراعة لألمم املتحدة

56 

 57 حركة تكلفة إنتاج الطاتقة من اإليثانول يف مقابل البرتول يف العامل 2-2
 57 حسب األتقاليم )باملاليني( 2013-2011نقص التغذية يف  2-3
 68 مةالزراعي يف الدول املتقد التأمنيالتوزيع اجلغرايف ألتقساط  2-4
 79 (2008الزراعي يف العامل ) التأمنيسمركز  2-5
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 الملخص

لتحقيق هذا و ، املاغر يف تنمية القطاع الزراعي التأمنيأمهية و  ألساسي من هذ العمل هو يراسة يوراهلدف ا
، املاغر التأمنيسوق ، املاغر التأمنيماهية : اهلدف تقمنا مبناتقشة األطر النظرية للبحث اليت احتوت املقاربات التالية

لنعرج بعد ، ذلك من خالل الفاول الثالثو  املاغر الزراعي نيالتأممنتجات ، املخاطر الزراعية إيارة، املخاطر الزراعية
املاغر على النشاط الفالحي لدى جمموعة من املستثمرات الفالحية يف والية  التأمنيتأثري  إمكانيةذلك حملاولة حبث 

 . ةالطبقة اهلشإىل  تنتميو  مستثمرة تزاول نشاطها بوالية سطيف 40من خالل اختيار عينة تشكلت من ، سطيف

وللتمكن من احلاول على نتائج ذات ياللة اعتمدنا ، كأياة أساسية  ستبيانو تقد اعتمدنا لتحقيق هذا الغرض اال
معايالت و  معامالت االرتباط، التكرارات ،املتوسطات: األسلوب االحاائي من خالل مجلة من املؤشرات على غرار

هناك استعدايات مقبولة لدى العينة و  حيث اتضح أن، حتقيق الفرضياتإىل  وتقد توصلت الدراسة، االرتباط اخلطي
 . املاغر التأمنياملدروسة من املستثمرات فيما خيص اياركهم للدور الكبري الذي يلعبه 

 .الزراعة، التأمني، الزراعي التأمني، املاغر التأمني: الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’objectif principal de ce travail est l’étude du rôle et l’importance de la 

microassurance dans le développement du secteur agricole. Pour atteindre cet objectif, 

on a discuté les cadres théoriques de la recherche qui ont inclus les notions suivantes: 

Qu'est-ce la microassurance, le marché de la microassurance, les risques agricoles, la 

gestion des risques agricoles, les produits de la microassurance agricoles a travers trois 

chapitres. Ensuite on a abordé la tentative de rechercher la possibilité de l’effet de la 

microassurance sur l’activité agricole au sein d’un groupe d’agriculteurs, en utilisant 

un échantillon formé de 40 agriculteurs exerçant leurs activité dans la wilaya de 

Sétif  appartenant aux classes des plus faibles revenus.   

Afin qu’on puisse remplir notre objectif, on s’est appuyé sur le questionnaire en tant 

qu’outil primordial, ainsi pour atteindre aux résultats significatifs, on s’est basé sur la 

méthode statistique, en utilisant un ensemble d’indicateurs a l’instar des effectifs, les 

moyennes, le coefficient de la corrélation et la régression linéaire. L’étude a fait 

preuve qu’il y a des aptitudes admises chez l’échantillon étudié en ce qui concerne leur 

connaissance du grand rôle de la microassurance    

Mots-clés: microassurance, assurance agricole, assurance, agriculture. 


