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توجيهاته " على نصائحه و حسانخبابة املشرف الدكتور " يتستا أل واالمتنانأتقدم جبزيل الشكر 
 القيمة اليت أتسهمت يف إخراج هذا العمل يف شكله النهائي.

مناقشة  على قبوهلماملوقرين  "أعضاء لجنة المناقشة"ة األفاضل ذاألتساتكما أتقدم بالشكر إىل 
 .هذا العمل وإثراء جوانبه

ى  جزاه اهلل خريا عل "عصماني عبد القادر"ي الكرمي أتستا لكل من كما أتقدم خبالص شكري 
على  "شودار حمزةالفاضل " تستا األو  .طيلة فرتة دراتسيتوتوجيهاته القيمة  كل جمهوداته،

 .القيمةنصائحه 

" املدير اجلهوي لشركة التأمني واالحتياط والصحة شودار نور الدينلسيد "والشكر املوفور ل
ا  البحث للطلبة يف تسبيل جن تسندا لطاملا كان الذيعلى مساعدته يل طيلة فرتة البحث، و "أمانة" 

العلمي. كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر لكل طاقم اإلدارة يف الشركة وأخص بالذكر السيدة 
 ".صونية"

ة للتأمني بالشركة الوطنيالتأمني على األشخاص مديرة قسم  "بلقاسم"كما أتقدم بالشكر للسيدة 
 بالشركة الوطنية للتأمني األشخاص تسابقارئيس خدمة التأمني على  مرزوقي حليم"والسيد "

 .ساعدمهما يل للحصو  على مصادر الدراتسةمل

.البحث من قريب أو بعيدإلجناز هذا  من قدم يل يد العونكما أشكر كل   



 
 اإلهداء
 إلى والدي الكريمين:

جنة الفردوس األعلى يف صحبة نيب الرمحة ونور ت ريب عليه وجعله اهلل من سكان رمحات وصلوا أبي 
 العاملني حممد صلى اهلل عليه وسلم

الغالية أطال اهلل بقاءها ومتعها متاع الصاحلني وبارك فيها أمي  

سندي حفظه اهلل وأختاي العزيزتني بارك اهلل فيهما أخيإىل   

حفظه اهلل وبارك اهلل له على صربه الطويل معي زوجيإىل   

بارك اهلل فيهما وعبد الرحمن أمير: ولدايأحب الناس إىل قليب قرة عيين إىل   

 إىل كافة األهل واألقارب

 

 

 صونية
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 المقدمة
يعترب قطاع التأمني من أهم القطاعات املالية والتجارية حمليا ودوليا، إذ يضطلع بتقدمي مزايا اجتماعية       

ادي للبلد مبا يدعم النمو االقتصواقتصادية عديدة من خالل دوره يف تعبئة املوارد املالية وإمكانية استثمارها 
باإلضافة إىل دوره يف احلماية االجتماعية ألفراد اجملتمع، وتأسيس نظام تضامين بني خمتلف طبقات اجملتمع وكذا 

 تقدمي التغطيات التأمينية املناسبة لكل نوع من األخطار.

سية هبدف التأمني ضد األخطار الرئيجد الذي و   ،من بني أهم أنواع التأمني نذكر التأمني على األشخاص      
 نؤم  م  ال  نح اليت يتعرض هلا اإلنسان واملتعلقة بصحته ووجوده مثل حاالت الوفاة والعجز واملعاجلة الطبية، كما يَ 

ال واحلصول ملا هبدف تكوين رأس طويل األجلم نظ  الدخار مفرصة مأنينة على مستقبل أفراد عائلته و الط له
لتأمني على ا وبذلك يعتربعلى عوائد استثمارية على أموال االدخار مما يعين أن أموال الفرد يف منو مستمر 

نتائجةا  قد تكونواجةة متطلبات مستقبلية مل ادر االستقرار النفسي واالجتماعيمن مص امصدر  األشخاص
فا  على وقاية لألسرة واحل كونه  األشخاص من جمردع هدف التأمني على هبذا الشكل توس   صعبة على الفرد.

دخلةا إىل مستويات أكثر أمهية، فعلى املستوى االقتصادي يعترب التأمني على األشخاص أحد أهم أدوات 
االدخار واالستثمار، أما على املستوى االجتماعي فيساهم يف تنمية الشعور باملسؤولية وحتقيق االستقرار 

 سرة.االجتماعي للفرد واأل

تطور اقتصاد و على األشخاص ر قطاع التأمني ياألسباب لتطو أهم من  ية بفعاليةالتأمينإدارة املنتجات  إن      
باعتبار أن شركات التأمني على األشخاص تدفع جبزء كبري من جمموع األقساط احملصلة  ،معظم البلدان املتقدمة

يف أوجه استثمار متعددة، كاألوراق املالية والقروض للتمويل والرهن العقاري وبذلك  على مستوى هذه املنتجات
ركات التأمني مما وجب على ش .للبالد تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف متويل خطط التنمية االقتصادية

ا وحماولة تفاديةا هبالقيام بتقييم ومراقبة هذه املنتجات خالل دورة حياهتا بشكل جيعلةا تكتشف نقاط الضعف 
 لتلبية حاجات املؤمن هلم من جةة وزيادة مردودية الشركة من جةة أخرى.

      

 :البحث إشكالية
تشةد اجلزائر عدة حتوالت متعلقة باجملال االقتصادي خاصة يف ظل العوملة وزيادة االنفتاح واملنافسة، وكغريه      

من القطاعات مس  قطاع التأمني جمموعة من اإلصالحات مع بداية التسعينات، فكانت أول خطوة قامت هبا 
ا بإصدار بدء   ،هأمام املنافسة حماولة لالرتقاء به وتطوير السلطات املالية اجلزائرية لتحرير القطاع التأميين وفتحه 

، حيث نّص على السماح بإنشاء الشركات 59/70/0559املتعلق بالتأمينات الصادر بتاريخ  59/701األمر 
ع الرفم وع دمل هذا األمر بإجراءات حتفيزية أخرى ختص دعم األداء و التأمينية اخلاصة الوطنية أو األجنبية، وقد مت م 
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كخطوة ثانية   57/75/5770الصادر بتاريخ  70/702وذلك من خالل القانون  ،أكثر من تنافسية القطاع
 لدعم منو قطاع التأمني.

تطبيق فصل  5700عملت الدولة اجلزائرية على تطوير فرع التأمني على األشخاص حيث مت يف جويلية        
حيث كان إلزاما على شركات التأمني اليت تريد تقدمي خدمة التأمني  ،تأمينات األشخاص عن تأمينات األضرار

ن هلذا النوع معلى األشخاص إنشاء فروع مستقلة لذلك الغرض، كطريقة جديدة من أجل إعادة االعتبار 
 ،ن حيث احلجمم اجلزائرية يف السوق ضعيفةتأمينات األشخاص  منتجاتالتأمينات وتطويره خاصة وأن مسامهة 

إلجيابية وهذا يوضح عدم استغالل السوق اجلزائرية للميزات ا قتصاد مقارنة بالبلدان املتقدمةة جدا يف االومنخفض
يات خمتلفة على دمما جيعل شركات التأمني عرضة لتح لفرع خاصة على الصعيد االقتصادي،مةا هذا االيت يقدم 

أمينات للمنتجات اليت يقدمةا هذا النوع من التوضرورة زيادة الدراسات التقنية والتقييمية  مستوى هذا الفرع
 ملواجةة جممل الصعوبات اليت تواجةةا.

 من هنا يكن إبراز إشكالية هذا البحث كالتايل:     

 ؟اص في الجزائرعلى األشخ اتمنتجات التأمينوتطوير تقييم  يتمكيف 
 تندرج حتت هذا السؤال جمموعة من األسئلة الفرعية:   

  ؟تقييم منتجات التأمني على األشخاصاملستخدمة يف  املؤشراتما هي 
  شخاص يف اجلزائر؟األعلى تأمني منتجات الحتول دون تطوير  مالية أو جتاريةأو تقنية  حتدياتهل توجد 
  الناجعة لتطوير منتجات التأمني على األشخاص يف اجلزائر؟  اآللياتما هي 

 :فرضيات البحث

 :الفرضيات التاليةبعد حتديد إشكالية البحث يكن صياغة 

 ؛جتاريةى أخر و تقنية أداء زائر على مؤشرات يعتمد تقييم منتجات التأمني على األشخاص يف اجل .0
اجلزائر من مشكالت متعددة تؤثر على أدائةا وتزيد من  التأمني على األشخاص يف منتجات تعاين .5

 ؛خماطرها ومتثل عائقا أمام تطورها
 ؛تعد أساليب التسويق التقليدية سببا يف تأخر تطور منتجات التأمني على األشخاص يف اجلزائر .3
 .زائريف اجل تعترب أدوات الرقمنة من الوسائل الفعالة لتطوير منتجات التأمني على األشخاص .0
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 أهمية البحث:

 م الباحثنيلذلك كانت حمل اهتما االقتصاديوعات املةمة يف النشاط تعترب قضايا التأمني من بني املوض     
ثل أمهية البحث وتتم وتكتسي هذه الدراسة أمهية بالغة كوهنا تتناول جانبا مةما من جوانب االقتصاد اجلزائري

 فيما يلي:

   وكذا  اتعلقة هبامل التحدياتتقييم منتجات التأمني على األشخاص وإبراز خمتلف  كيفيةالكشف عن
 احللول املناسبة لذلك؛

   ترجع أمهية تقييم املنتجات التأمينية ليس فقط إىل الدور الذي يقوم به كأداة لتطوير املنتج لكن إىل
ضرورته بالنسبة لتطوير شركة التأمني ككل، خاصة وأن التغيري مل يعد مقتصرا على ما تقوم به شركات 

 التأمني من عمليات جتديد وتطوير، 
  مبنتجات حديثة تفيد كل من املؤمن هلم وشركة التأمني املنافسةعلى شركة التأمني درة قزيادة.  

 أهداف البحث:

 :هتدف الدراسة إىل   

  حماولة التعرف أكثر على منتجات التأمني على األشخاص وكيفية إدارهتا من جوانبةا القانونية والتقنية
 أمهيتةا بالنسبة لشركات التأمني؛ والتسويقية على املستوى الدويل واحمللي، ومدى

  القيام بدراسات حتليلية ملنتجات التأمني على األشخاص الستخالص أفضل األساليب واآلليات للتعامل
على  وبالتايل ضرورة االطالع باملخاطركتتاب من ركائز اال ، ألن إدارة وتقييم املنتجات املخاطرمع 

ا وزيادة شأهنا تطويره جات وأخريا الوصول إىل حلول منأحدث أساليب إدارة اخلطر وتقييم هذه املنت
 مردوديتةا؛

 د عليةا األفراد ملية تأمني يعتمحماولة تغيري الصورة السائدة عن التأمني على احلياة من اعتباره جمرد ع
اجلزائري، خاصة ما مت مالحظته على مرم السنني السابقة من وجود  دإىل قطاع حموري يف االقتصا

وبالتايل ضرورة شرح  ،اسع بني اجلزائر ودول أخرى فيما يتعلق بعملية تقييم املنتجات التأمينيةاختالف و 
يف احليلولة  ومناقشة التحديات واملشكالت اليت تتسبب ،العالقة بني التقييم اجليد للمنتجات والتطوير

دون حتقيق شركات التأمني ألهدافةا خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجاهتا لتغطية األخطار اليت تواجه 
 األشخاص وسبل مواجةتةا.
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 :البحثأسباب اختيار  

 ما يلي:املوضوع إىل مجلة من األسباب أمهةا  عود اختياري

  يثح املتخصصة يف ميدان تقييم املنتجات التأمينية، رغم أن موضوع التقييم له أمهية بالغةقلة البحوث 
مستوى الشركة   وتطوير األداء علىيدعم التسيري ويساعد على التدريب سيف حال تنفيذه بشكل سليم 

ر يكما أن نتائجه تساعد يف بناء عالقات وترويج برامج وعقد شراكات من شأهنا املسامهة يف تطو 
 ا؛ي  ية حالاملنتجات اليت عرفت إنتاجيتةا ضعفا، وهذا ما حتتاجه شركات التأمني اجلزائر 

 رغم  ،ال تزال سوق التأمينات يف اجلزائر تراوح مكاهنا وسط فوضى عارمة باعرتاف املتعاملني ذاهتم
رة ملنظومة هبذا الوزن، حيث يعد القطاع وخاصة تأمينات األشخاص وسيلة اإلمكانيات اهلائلة املسخّ 

توظيفةا على النحو األكمل، خاصة وأن السوق اجلزائرية حتمل آفاقا واعدة  متمنشطة لالستثمار لو 
ية حاجات السوق املسامهة ولو بالقليل يف تلبالرئيسية الختيار البحث ع، لذا من بني الدوافع يف التوسّ 

 اقرتاح حلول مناسبة هلا؛ وحماولة ،الكامنة التحديات لكشفدراسات علمية إىل 
   بعحماولة التعمق يف موضوع تقين مرتبط بالتخصص الدراسي املت. 

 منهج البحث:

من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، والتأكد من الفرضيات املوضوعة، وأخريا الوصول إىل األهداف     
من  ،يعة املوضوعبالنظر إىل طب التحليليالمنهج و المنهج الوصفي االعتماد يف هذا البحث على  مترة، املسط  

، وحماولة مبنتجات التأمني على األشخاص وطرق إدارهتا وتقييمةاخالل مجع خمتلف املعلومات والبيانات املرتبطة 
 الذي استخدم بغرض إبراز أوجه االختالف والتشابه بني مناذج تقييم والمنهج المقارنحتليلةا ومناقشتةا، 

لتحليل واقع  حالةالة ومنهج دراسل املتطورة وتلك املستخدمة حمليا، املنتجات التأمينية وكيفية تطويرها يف الدو 
 دمة لذلك.خواملؤشرات املست االحتياط والصحة أمانةالتأمني و شركة تقييم منتجات التأمني على األشخاص يف 

على  البحث اعتمد(، كما )االحتماالت، الرياضيات املالية االستعانة بأدوات اإلحصاء اإلكتواري متكما     
اسات ر بيانات أولية وأخرى ثانوية )التقارير السنوية(، وكذا االتصال الشخصي باملسؤولني واملختصني بالدم 

 بشركات التأمني للحصول على البيانات واملعلومات الالزمة. ةالتحليلي
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 الدراسات السابقة:

غرايف على مواضيع مل يتم العثور من خالل البحث البيبليو  ،نظرا حلداثة موضوع تقييم املنتجات التأمينية وتطويرها
إال  ك على تطويرهااألشخاص وأثر ذلى سابقة تطرقت إىل العالقة الرابطة بني التقييم اجليد ملنتجات التأمني عل

 أنه مت إجياد دراسات تطرقت إىل بعض عناصر هذا البحث ومتثلت هذه الدراسات فيما يلي: 

قدمةا  "تحليل العالقة بين األقساط والتعويضات في التأمين على الحياةالدراسة األوىل بعنوان: " .1
ا جملة دراسات نشرهتاحلسني شياع العلي،  الباحثان حممد حسن عبد األمري الربيعي وعبد األمري عبد

تعترب دراسة حتليلية حيث قام الباحثان بإجراء مقارنة بني نوعي التامني ، 5705سنة  حماسبية ومالية
وع للفرتة تأمني على احلياة وخصائص كل نالفردي واجلماعي من حيث إجراءات املتبعة لتسويق وثائق ال

األقساط والتعويضات وإجياد معامل ارتباط بينةما، وحتليل من حيث نسب النمو يف  0555-5772
توجد ثان: ، وأهم ما توصل إليه الباحالفرق بني وسطني حسابني لألقساط والتعويضات لفرتة الدراسة

كذا و  عالقة ارتباط قوي جدا موجب بني األقساط احملصلة والتعويضات املدفوعة يف التأمني الفردي
، واقرتحا اعتماد أسعار العمالت الصعبة يف التأمني على احلياة حىت ال يتأثر ةأي العالقة طردي اجلماعي

 بالتضخم.
 بعنوان: أطروحة دكتوراه الدراسة الثانية  .2

 « Gestion de contrats d’assurance vie en unité de compte : Une approche 

non-gaussienne ». 

هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح إطار ، 5705سنة  Claude Bernardنوقشت جبامعة  عبدو كيالين،ــــ ل
ت وحدات احلساب، ومن أهم النتائج اليت توصل إليةا الباحث أن موحد لتسيري عقود تأمينات احلياة ذا

 ك املتعلقة بالتقييمالعقود هي تلالتحديات اليت تعرتض شركات التأمني على احلياة يف تسيريها هلذا النوع من 
 وركز على عقود املعاشات املنمذجة باألسةم باالعتماد على مؤشرات التغطية، الرقابة وقياس اخلطر يف العقود؛

 سوق األوراق املالية.

-بيابتكار المنتجات التأمينية ودوره في ترقية شركات التأمين بالمغرب العر الثالثة بعنوان: "الدراسة  .3
 ر والتسويقنشرهتا جملة االبتكا، للباحثة شيخ كرية، "-المغربحالة سوق التأمين الجزائر، تونس، 

هم وأ هم ابتكارات منتجات التأمني بالعامل،مت الباحثة بعرض دراسة حتليلية ألحيث قا، 5775سنة 
ما توصلت إليه أن جل الدول العربية تتبىن منتجات مقلدة من العامل الغريب ال تتناسب مع خصائص 

وابتكار ات احلالية عادة النظر يف املنتجإ وعاداته وتقاليده ودينه وثقافته، لذا اقرتحتاملستةلك العريب 
 منتجات جديدة.
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

 أما، قطوهو تأمني احلياة من ناحية التسيري فالسابقة يف الدراسات األشخاص تأمينات نوع حمدد من مت حتليل 
وصوال إىل  جاهتامنت كافةإىل   والتطرق، تقييم هذا النوع من التأمينات من جوانب متعددةسيتم  الدراسةهذه يف 

 وذلك من خالل:. لتطويرها أساليب وآليات أمشل

 استنتاج و  من خالل قياس أدائةا باالعتماد على جمموعة مؤشرات تقييم منتجات التأمني على األشخاص
 ؛ذلك على تطويرها أثر

  التحديات اليت تواجه الشركات يف إدارهتا لفرع التأمني على األشخاص مبا حيتويه من منتجات حتديد
 واملقارنة بينةا من حيث التسيري والتسويق؛

 .حماولة بناء خمطط إلدارة خماطر منتجات التأمني على األشخاص واقرتاح آليات لتطويرها 
 البحث: خطة

االقرتاحات  عة فصول رئيسية، منةا النظرية وأخرى تطبيقية تليةا النتائج و تنقسم الدراسة يف هذا البحث إىل أرب    
 كما يلي:

 يضم ثالثة فصول وهي: القسم النظري

  :يتضمن جمموعة من املباحث لمنتجات التأمين على األشخاص المفاهيمياإلطار الفصل األول 
ةا هذا املبادئ واألسس اليت يقوم عليوالغرض منه التعريف بأهم منتجات التأمني على األشخاص، وأهم 

 النوع من التأمينات؛
  يتم فيه وصف   حيثإدارة منتجات التأمين على األشخاص أما عن الفصل الثاين فيتم ختصيصه لدراسة

ني بغرض احلصول على نظرة شاملة وواضحة عن تأم ،سواء إدارهتا أو أساليب تسويقةا ،كل ما يتعلق هبا
 ليا أو دوليا؛سواء حمتعلقة بسوق التأمني على األشخاص، األشخاص قبل مباشرة حتليل أهم البيانات امل

  تناول يتقييم منتجات التأمين على األشخاص وأساليب تطويرها وخصصنا الفصل الثالث لدراسة
تجات سواء على واملشاكل والتحديات اليت تعرتض هذه املن ،املطبقةبالتفصيل حتديد خمتلف مناذج التقييم 

 املستوى الفين أو التسويقي أو الوظيفي يف خمتلف الدول؛
 تميس -"االحتياط والصحة "أمانةو دراسة حالة شركة التأمين -الدراسة الميدانية بعنوان  القسم التطبيقي

 .التطبيقيةمن خالله الربط بني املفاهيم النظرية واحلالة 
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 حدود البحث:

وذلك من خالل احلدود الزمانية  ،هبدف اإلملام جبوانب املوضوع سيتم حصر الدراسة ضمن إطار معني     
 واملكانية التالية:

 :على كوهنا املوافقة لبداية تطور نشاط التأمني  ،(2112-2112)مت اختيار الفرتة  الحدود الزمانية 
يف اجلزائر، من حيث زوال احتكار الدولة وفتح السوق أمام الشركات اخلاصة واألجنبية، وتعترب  األشخاص

املؤرخ يف  70/70الدراسة كمحاولة لتقييم نتائج إصالح قطاع التأمني منذ صدور القانون 
ة رت ، وفرتة الفصل بني التأمني على األشخاص عن التأمني على األضرار كما أهنا تعترب ف57/75/5770

 طويلة نسبيا إلعطاء نتائج أكثر دقة.
 :ركات ، باعتبارها أوىل شاالحتياط والصحة "أمانة"و  بشركة التأمينستتم الدراسة  الحدود المكانية

عند صدور القانون اخلاص بفصل ، 5700منذ عام  الجزائرالتأمني على األشخاص اليت أنشأت يف 
األضرار، وإلمكانية توفر البيانات الالزمة بالنظر إىل احلدود الزمنية تأمينات تأمينات األشخاص عن 

 يات لتطويرها.آل واقرتاحللدراسة املقرتحة، مع حماولة دراسة مناذج تقييم منتجات التأمني على األشخاص 
 صعوبات البحث:

 ما يلي: إجناز هذا البحث واجةتمن بني الصعوبات اليت 

فمعظم الدراسات  ،نقص الدراسات حول املوضوع من قبل الباحثني االقتصاديني خاصة التقنية منةا واإلكتوارية-
 ؛ركزت على تقييم أداء شركات التأمني وليس املنتجات املسوقة من طرفةا

تطبيقية، ففي الالضرورية منةا للدراسة حلصول على بة انقص املعلومات وتضارهبا يف معظم األحيان، وصعو -
 بعض الدراسات فالشركة تقوم يف ،بعض مؤشرات التقييم مل نتمكن من احلصول على البيانات اخلاصة بكل منتج

 ككل فيصبح من الصعب احلصول على بيانات كل منتج على حده.على مستوى الفرع  التقنية بالتحليل 



 

 الفصل األول:
لمنتجات التأمين  المفاهيمياإلطار  

 على األشخاص
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 :تمهيد
و أ تنبع أمهية التأمني من التغطية اليت يقدمها ضد األخطار املرتقبة سواء للفرد أو املمتلكات أو األعمال       

أمني على جند الت التأمنيفاجئ أو غري متوقع، من بني أنواع واليت حيتمل أن حتدث بشكل م ،املؤسسات
سرته، باإلضافة ية ملستقبل الفرد وأفراد أأي تغطيات متنوعة توفر محاية ماد   ،ة منتجاتر عد  الذي يوف   ،األشخاص

علق باملردود األول يت :نيإىل كونه وسيلة ادخار، فهو خيدم الفرد واجملتمع باعتبار أنه يغطي جانبني هام  
 نفرد املؤم  ل يف تأمني الطمأنينة واالستقرار االجتماعي والنفسي للاملتمث   ،اإلنساين والثاين باجلانب ،االقتصادي

 .له

تنوعت منتجات ف لذا تعمل شركات التأمني على ابتكار املزيد من املنتجات واخلدمات التأمينية والرتويج هلا،      
ن رأس مال أو ريع ن من تكويك  تُ  واليت ،والعائالتوجهة لفأفراد املالتأمني على األشخاص بني الصيغة الفردية 

ذات  خرىومنتجات أ ،ل باملصاريف الالحقة وغريها من الضماناتستفادة من املساعدة الطبية والتكف  االأو 
 .لزيادة مبيعاهتا وعوائدها تستهدف املؤسسات االقتصاديةواليت  ،اعيةمج صيغة

ا الفصل على األشخاص بصيغتيها الفردية واجلماعية مت تفصيلها يف هذوللتعرف أكثر على منتجات التأمني     
 كالتايل:  رئيسية ثالث مباحث ضمن

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 المبحث األول: عموميات حول التأمين على األشخاص.

 المبحث الثاني: منتجات التأمين على األشخاص الفردي.

 المبحث الثالث: منتجات التأمين على األشخاص الجماعي.
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 المبحث األول: عموميات حول التأمين على األشخاص
واليت ال ميكن أن  ،ن لهاليت يتعرض هلا املؤم  يهدف التأمني على األشخاص إىل االحتياط من نتائج املخاطر     

ي ية، وتتعدد هذه املخاطر فمنها ما يتعلق بالوضع االجتماعي والنفسيواجهها مبفرده لضعف إمكانياته املاد  
هلذا فإن  ...لعمل، والعجز، واملرض، والشيخوخةومنها ما يتعلق بالعمل كإصابات ا ،للعائلة بعد وفاة معيلهم

قدرة له عند فقد المؤم ن اهلدف األساسي من التأمني على األشخاص هو ضمان مستوى مناسب ملعيشة كل 
ل أفراد أسرته كفُ ، وي  الصحية يف حالة العجزي واخلدمات م له الضمان املاد  ة، كما يقد  ة معين  على الكسب ملد  

يف حالة وفاته، لذا فهو خيلق شعورا باالرتياح واألمان بالنسبة للعامل وأسرته، ويعطي فرصة لالستثمار ألصحاب 
 الفوائض املالية.

ن كو ل إرادة الفرد أو اجلماعة يف هذا ويعمل التأمني على األشخاص على مستوى فردي أو مجاعي وأساسه    
 عليهاملؤم ن ا. ويسعى هذا النوع من التأمينات إىل زيادة انتشار عدد الوحدات اختيارية املعروضةمعظم املنتجات 

 االحتياط واالدخار. ويركز على أمرين مها:

 ية:التال املطالبسيتم دراسة عموميات حول فرع التأمني على األشخاص يف هذا املبحث من خالل     

  :التأمين على األشخاص.ماهية المطلب األول 
  :المبادئ القانونية للتأمين على األشخاصالمطلب الثاني. 
 :التأمين على األشخاص. أصناف عقود المطلب الثالث 
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 التأمين على األشخاص ةماهي  المطلب األول: 

جتة عن نااخلسائر املالية النظام احتياطي لتقليل ظاهرة عدم التأكد ومواجهة التأمني على األشخاص  يعد     
أو إصابته. وهو  ن له على قيد احلياة أو وفاتهاليت يتوقف حدوثها على بقاء املؤم  املخاطر اليت تصيب الشخص و 

 النقاط التالية: من خالليف هذا املطلب  إليه سيتم التطرقما 

 أوال: نشأة وتطور التأمين على األشخاص. 
  :التأمين على األشخاص تعريفثانيا. 
 أهمية التأمين على األشخاص :ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :نشأة وتطور التأمين على األشخاص: أوال
ذا التأمني املؤرخون على أن التجار قد مارسوا هع م  يعترب التأمني البحري أقدم أنواع التأمينات مجيعا، إذ يُ      

وعلى املكان الذي ، قةوبالرغم من هذا التحديد فإهنم خيتلفون يف حتديد تاريخ ظهوره على وجه الد   منذ القدم.
لذي عاش يف القرن ا فيلالنيويذكر املؤرخ ظهر فيه ألول مرة، وأخريا على جنسية خمرتعيه ومستعمليه ألول مرة. 

الرابع عشر ميالدي أن التأمني على املنقوالت املشحونة بالسفن بقصد تعويض اخلسارة اليت تنتج عن أخطار 
دود بشكل حم-م، ويقول بعض املؤرخني أن تأمينات احلياة ظهرت  7711ظهر أول مرة يف ملبارديا عام  ،البحار

دت مكتوبة ج  وأول وثيقة تأمني على احلياة وُ  ظهور التأمني البحري.مع -حيهاان السفينة وعمد مال  على حياة رب  
ني د هذا التأمق  ، وقد عُ وليم جيبونزن حياة شخص يدعى ؤم  م وهي تُ  7851هي تلك املسجلة يف لندن عام 

 التأمين علىكان ومنه   .1جنيها اسرتلينيا 151تأمني قدره  مببلغ ريتشارد مارتنلصاحل أحد احملامني ويدعى 
 .أول شكل للتأمني على األشخاص الحياة

لى الحياة لتأمين عولكن ظهور الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر، كان له األثر الواضح يف ظهور ا      
ابع ظهور فروع ت  رها ت   . ومع تقدم الصناعة ووسائل النقل وتطو  التأمين على الحياة الجماعي، وأيضا الصناعي

 .75812يف إجنلرتا عام كالتأمين على الحوادث الشخصية أخرى للتأمني، 

هبدف محاية الطبقة العاملة من األخطار اليت إن حدثت هلا تسبب هلا خسارة  التأمين االجتماعيمث ظهر      
كأخطار  اليومي ه العامل يف تدبري معاشهمالية، خاصة انقطاع األجر الذي يعترب املصدر الرئيسي الذي يعتمد علي

 ل، وتطور هذا النوع من التأمني يعود إىل املبادئيخوخة والعجز والوفاة واملرض وإصابات العمل والتعط  الش

                                                           
  .778، ص: 7118، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة، الخطر والتأمين: األصول العلمية والعمليةسالمة عبد اهلل،  -1
2 الدار الجامعية، )دون طبعة(، -تأمينات الحياة وإعادة التأمينمع التطبيق على -التأمين ورياضياته براهيم عبد ربه، إبراهيم علي إ ،

 .32، ص: 3002االسكندرية، 
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اخلاصة باهتمام احلكومة بشؤون العمال، ففي  ،7115االشرتاكية اليت سادت أملانيا الغربية بزعامة ماركس عام 
قوانني التأمني االجتماعي اإللزامي من املرض على عمال املناجم واملصانع، ويف  بسماركأصدر  7517عام 
الشيخوخة والعجز الدائم، مث تواىل ظهور فروع التأمني االجتماعي  صدر القانون اخلاص بتأمينات 7151عام 

ت التأمني على ، وهنا اغتنمت شركا1األخرى، مث انتشرت يف الدول األوروبية وسادت معظم دول العامل تقريبا
 .مةالعا لة لتلك االجتماعيةاحلياة الفرصة لتنويع عروضها وذلك بتقدمي منتجات تأمينية مكم  

 الشكل املوايل يوضح التطور التارخيي لفروع التأمني على األشخاص:

 مين على األشخاص.التطور التاريخي لفروع التأ (:10الشكل رقم )

 
 .الطالبة: من إعداد المصدر

 دت التعاريف اخلاصة بالتأمني على األشخاص منها:تعد   تعريف التأمين على األشخاص:: ثانيا

 اعيةتكون ذات طبيعة فردية أو مجمن التأمينات الربية، قد  اتعترب تأمينات األشخاص جزء   :0تعريف .0
.مل يتم 2تماعياالجل للتأمني وهي تعين تأمينات احلياة، تأمني الريوع، عائد التقاعد والتأمني املكم  

 فصل تأمني األشخاص يف هذا التعريف عن تأمني األضرار.
 يعينيا الفرد أو جمموعة أشخاص طبتأمني األشخاص هو تأمني يغطي األخطار اليت يتعرض هل :2تعريف .2

 واليت تتعلق حبياهتم أو سالمتهم اجلسمية. فهي تعين:
  الرمسلة أو تأمني يف حال الوفاة.كل العمليات اخلاصة بتأمني احلياة سواء عقود 
   الجتماعي، عقود ل للتأمني االتأمينات املرتبطة بالصحة مثل التأمني على املرض، التأمني املكم

 احلوادث اجلسمانية.
 ...3باقي أنواع التأمني املتعلقة بالشخص مثل العجز، الوفاة إثر حادث، ضمان القرض 

 له.املؤم ن ركز هذا التعريف على األخطار اليت تصيب شخص 

                                                           
 .31-32، ص ص: السابقالمرجع  -1

2- L’Union Des Consommateurs, Rapport final: L’efficacité des recours en matière d’assurance de 

personnes, Québec, juin 2010, p: 10. 
3- Jean Michel Oudjani, Veille et intelligence dans l’assurance, France, 2009, p: 4. 

التأمين على •
األشخاص جزء 
من التامين 
البحري

التأمين على حياة •
البحارة أول شكل 
للتأمين على 
األشخاص

15ق 

التأمين على •
الحياة 
الجماعي

التأمين على •
الحوادث 
الشخصية

18ق 

التأمين •
االجتماعي 
العام

التأمين •
االجتماعي 
الخاص

19ق 



 الفصل األول.................................................اإلطار المفاهيمي لمنتجات التأمين على األشخاص   

6 
 

مبوجبها بأن يدفع  ن، يلتزم املؤم  املؤم نو  لهاملؤم ن تأمينات األشخاص هي اتفاقية احتياط بني  :3تعريف .3
وص  يف العقد مبلغا حمددا يف حالة حتقق احلادث أو عند حلول األجل املنصللمكتتب أو املستفيد املعني  

ملؤم ن اعليه يف العقد، ويلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه، حيث يقوم 
له بتأمني نفسه ضد األخطار اليت تعرتض حياته أو سالمة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل مثل 

 .1اة والتأمني ضد احلوادث الشخصيةتأمني احلي
 ركز التعريف السابق على اجلانب القانوين للتأمني على األشخاص أي جانب العقد وااللتزامات الناشئة عنه.

ع اجلزائري التأمني على األشخاص بأنه "عقد احتياطي يكتتب بني املكتتب ف املشر  عر  يُ  :4تعريف .4
حالة وقوع احلدث أو  مال أو ريع، يف بدفع مبلغ حمدد يف شكل رأسن ن، يلتزم بواسطته املؤم  واملؤم  

ساط ع األقيلتزم املكتتب بدفو و املستفيد من العقد، أن له للمؤم  يف العقد  ل احملددجعند حلول األ
 .2حسب جدول استحقاق متفق عليه"

وشكله   أطراف العقدحيث بني   أيضا مني على األشخاص يف هذه املادةاملشرع اجلزائري مفهوم التأع وس  
 وااللتزامات الناشئة عنه.

من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نخلص إلى أن تأمينات األشخاص هي تأمينات غير تعويضية ال 
أمين ن نفسه ضد األخطار المتعلقة بصحته ووجوده، وهي التله بل بشخصه، فيؤم  المؤمَّن تتعلق بمال 
قق الخطر ، فإذا تحالتأمين الصحية فروع والتأمين ضد اإلصابات و والذي يتفرع إلى عد ،على الحياة

 دخار.اعليه، وبالتالي هي عقود احتياط و  ضده دفعت شركة التأمين مبلغ التأمين المتفقالمؤمَّن 

اعد للتأمني على األشخاص أمهية كبرية نظرا للمزايا اليت يقدمها، فهو يسأهمية التأمين على األشخاص:  :ثالثا
 3:ما يلي على

لتمويل مشاريعه أو االحتياط الخنفاض القدرة الشرائية له وجماهبة االحتياجات  مال تكوين الفرد لرأس .0
 ؛لتهستقرار االجتماعي ألفراد عائاملستقبلية، وبالتايل حتسني مستوى معيشته وحتقيق اال

من خالل ضمان وثيقة تأمني احلياة للمؤسسة املاحنة للقرض ضد  تسهيل الحصول على القرض .2
 ؛أداة ائتمانله عن الدفع، فهو بذلك املؤم ن إفالس أو تعسر 

                                                           
بحث مقدم  ،"-حالة الجزائر–خصوصية قطاع التأمين وأهميته لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محمد لمين مراكشي، ، كمال رزيق -1

ة وعلوم ، كلية العلوم االقتصادية والتجاري"-تجارب دول–العملي وآفاق التطوير "الصناعة التأمينية، الواقع إلى الملتقى الدولي السابع بعنوان: 

 .5، ص: 3033ديسمبر  01و 02التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المنعقد يومي 
، 33/02/3000ة في ، المنشور35، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالتأمينات، 30/03/3000المؤرخ في  00/01من القانون  00المادة  -2

 1ص: 
3- V. Garrigos et F. Guyonnet, Contrat de capitalisation, MemoPage, 2009, p : 2. Disponible sur le site : 

https://docplayer.fr/6283835-Contrat-de-capitalisation.html  consulté le : 17/01/2016. 

https://docplayer.fr/6283835-Contrat-de-capitalisation.html
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نتيجة توظيف شركات التأمني جملموع األقساط يف قنوات استثمار متعددة تنمية االقتصاد الوطني  .3
مبا يساعد  ،ةتويل خطط التنمية االقتصادي وخلق قيمة مضافة، تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف

 ؛طويل األجل أداة ادخارعلى منو املشروعات املختلفة خاصة يف الدول النامية. فهو بذلك 
 تض وإصابااملختلفة من وفاة ومر إن توفري التغطية التأمينية لفأفراد العاملني باملنشآت من األخطار  .4

م بأسرهم ينعكس على تنمية قدراهتم العملية ورفع كفاءهتكانت هذه التغطية تتعلق هبم أو  سواء
ة هلا لحيث تساهم التأمينات االجتماعية والتأمينات املكم   أداة لزيادة اإلنتاج.فهو بذلك  ،1اإلنتاجية

يف حالة  وحفظ كرامة اإلنسان من خالل توفري معاش ،يف حتقيق االستقرار والطمأنينة بني أفراد اجملتمع
العجز عن العمل، أو حىت القضاء على انعدام الالمساواة بني األفراد وبني الطبقات االجتماعية وتعويض 

ا ال يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث ميكن ضحايا اخلطر، وإمنا صارت جزء  
س األموال الالزمة لدفع عجلة التنمية، كما ميكن اختاذها كوسيلة لتحقيق اختاذها كسياسة لتجميع رؤو 

معدالت منو اقتصادية مقبولة، من خالل زيادة إنتاجية القوى العاملة، بتوفري تأمني الشيخوخة والعجز 
والوفاة، على اعتبار أن توفري مناخ عمل مالئم قادر على حتقيق أفضل مستويات اإلنتاج. فالشعور 

ه طاقات العمل ويستثري في ،ز يف نفس اإلنسان العامل دواعي االستمرارمئنان إىل املستقبل يعز  باالط
د ضاملبدع ويغدو أكثر تفاؤال ، إضافة طبعا  إىل أنواع وصور أخرى من التأمينات ويف طليعتها التأمني 

 ؛2حوادث العمل واألمراض املهنية
واحملافظة على الثروة القومية من خالل إعادة التأمني يف  المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات .5

رة للتأمني من خالل تقدميها للخدمة جمال التأمني على األشخاص، حيث أحيانا تكون الدولة مصد  
 ؛3ا أخرى مستوردة للخدمة التأمينيةالتأمينية للخارج وحتصيلها جملموعة أقساط سنوية، وأحيان

األشخاص بصفة عامة وشركات التأمني على احلياة بصفة خاصة مصدرا من ل شركات التأمني على تث   .6
مصادر التمويل اليت يسعى إليها األفراد واهليئات للحصول على القروض الالزمة هلم. ويرجع ذلك إىل 

تكلفة احلماية  والذي يزيد عن ،ما يرتاكم لديها من احتياطات تنشأ نتيجة اتباع طريقة القسط املتساوي
ة اليات املتحدالو بشركات التأمني مهية شركات التأمني كُممو ل تقدم نظرا ألنية يف السنوات األوىل. التأمي

أداة إذا التأمني على األشخاص . 4من إمجايل القروض طويلة األجل %01سنويا ما يعادل  مريكيةاأل
 مهمة لتمويل المشروعات االقتصادية.

                                                           
 1- إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص: 97.

 الصناعة: "بعنوانالملتقى الدولي السابع ، بحث مقدم إلى "المفھوم والمخاطر والتطور في الجزائر نيب ةياالجتماع ةيلحما، "امي نعيمةغزي -2

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المنعقد  "،-تجارب دول-التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير

 . 39، ص: 3033ديسمبر  01_02يومي 
 .23، ص: مرجع سابقإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  -3
-335، ص ص: 3007، دار اليازوري للنشر والتوزيع، )دون طبعة(، عمان، إدارة الخطر والتأمين، عيد أحمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو -4

330. 
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 التأمني على األشخاص مت تأسيسه على ضوء ما سبق.وفيما يلي شكل تلخيصي ملزايا وفوائد 

 فوائد التأمين على األشخاصملخص ل(: 12الشكل رقم )

 
 .الطالبةمن إعداد المصدر: 

 .تأمين على األشخاصالقانونية للمبادئ الالمطلب الثاني: 

ذه املبادئ باختالف وختتلف هيقوم التأمني على جمموعة مبادئ قانونية تنظم العالقة بني أطراف العقد التأميين، 
 تقسيمات التأمني.

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

 مبادئ التأمين على األشخاص.أوال : 
 ثانيا: الفرق بين التأمين على األشخاص والتأمين على األضرار. 
 .ثالثا: خصائص التأمين على األشخاص 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 مبادئ التأمين على األشخاص:  :أوال

ليها ذلك إ نظام التأمني على أسس فنية وقانونية ومبادئ موضوعية مبا يفرض وجود آلية قانونية يرتد  يقوم        
الطرفني إىل  ، وتتحقق فيه النتائج اليت اجتهت إرادةلهواملؤم ن ليصبح مقبوال لدى كل من شركة التأمني النظام 
اإلثراء و هتدف مبادئ التأمني إىل تدعيم عملية التأمني وإبقائها بعيدة عن عمليات املقامرة واملضاربة . 1حتقيقها

غري املشروع، وتستمد قوهتا وشرعيتها واستمرارها من الواقع القانوين والتشريعي للدولة الذي ميارس التأمني على 
تلك  اليت تتخذها هيئات اإلشراف على التأمني يفمدعما باملراسيم والقوانني والتشريعات واإلجراءات  أرضها،
 .2كافة أنواع التأمني دون استثناء  وتسري املبادئ العامة للتأمني على الدولة.

                                                           
. الرابط: 92، ص: 9102، المملكة العربية السعودية، أوت : منهج تعليميساسيات التأمينأاألكاديمية المالية،  -1

Ar.pdf-https://portal.fa.org.sa/Exams/Documents/IFCMaterial  

الرابط:  .1، ص: 3032الجامعة السورية الخاصة،  أسس وجوانب نظرية وعملية،-إدارة عمليات التأمين عادل فضل هللا القضماني،  -2

https://www.spu.edu.sy/downloads/files/1544373997_4.pdf  

تكوين رأس 
مال أداة ائتمان أداة ادخار أداة لزيادة 

اإلنتاج
تحسين ميزان 

المدفوعات

أداة للتمويل

https://portal.fa.org.sa/Exams/Documents/IFCMaterial-Ar.pdf
https://www.spu.edu.sy/downloads/files/1544373997_4.pdf
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له وشركة ملؤم ن اقواعد تنظم العالقة القانونية اليت تنشأ بني تعترب  لذا فمبادئ التأمني على األشخاص       
 فيما يلي: هذه املبادئ عقد التأمني، وتتمثل رهايؤط  التأمني واليت 

 مبدأ المصلحة التأمينية: .0
 ة التأمينية في نطاق التأمين على األشخاص:حتعريف المصل .أ

 قق له مصلحة مادية ومشروعة يف عدم حتمؤم ن للأن يكون  مببدأ املصلحة التأمينيةيقصد : 0عريفت
وأن ترتتب إثر حتقق اخلطر خسارة مادية تلحق به. وتتمثل مصادر  ،عليهاملؤم ن اخلطر للشخص 

 1املصلحة التأمينية يف التأمني على األشخاص فيما يلي:
 فاألسرة هلا مصلحة تأمينية يف بقاء رب األسرة على قيد احلياة، فباإلضافة إىل اجلانب اإلعالة :

 وإعالة أسرته.املعنوي هناك آخر مادي يتمثل يف قدرته على اإلنفاق 
 .للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة المدين بقيمة القرض 
 ويشرتط توافر املصلحة عند إبرام العقد، وكذلك أن يستمد وجودها مع استمرار نفاذ  :2عريفت

وأنه إذا مل تكن متوافرة عند التعاقد فال ينعقد العقد ويقع باطال، وإذا انتفت املصلحة بعد  ،العقد
 .2انعقاد العقد انقضى عقد التأمني بزوال املصلحة

 املصلحة التأمينية هي حق الفرد القانوين يف التأمني، ويشرتط أن تكون هناك عالقة قانونية  :3عريفت
موضوع التأمني، وهذا يعين أن يتحمل الفرد خسارة أو مسؤولية قانونية ميكن التأكد منها بني الفرد و 

ا هو م وأن ينتفع ماديا نتيجة بقائه على ،أو خسارة للشيء موضوع التأمنينتيجة حدوث الضرر 
 .3عليه

لقيام مبدأ المصلحة التأمينية في التأمين على  هأن إلى خلصمن خالل التعاريف السابقة يمكن أن ن
بين  ، مع ضرورة توافر عامل طبيعة العالقةلهالمؤمَّن د بها مصلحة حدَّ ت  البد من توافر حياة  ،األشخاص

 .له، والذي يعطى له الصيغة الشرعية القانونية في شكل إنشاء عقد التأمينوالمؤمَّن المصلحة المشار إليها 

 4تتمثل فيما يلي: شروط المصلحة التأمينية في التأمين على األشخاص: .ب
  واآلداب العامة؛ تكون املصلحة مشروعة وغري خمالفة للنظام العامأن 
   ية؛أن تكون املصلحة جد 

                                                           
 .322-323، ص ص: مرجع سابق، حمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفوأعيد  -1
، المجلد السادس، دار الثقافة لإلصدار والنشر، الطبعة (عقود التأمين من الناحية القانونية)الموسوعة التجارية والمصرفية محمود الكيالني،  -2

 .307، ص: 3002األولى، عمان، األردن، 
 .20، ص: مرجع سابقاألكاديمية المالية،  -3
ية كل مجلة الدوريات المصرية، ،"-ون األردني والقانون المصريلقاندراسة في ا–شرط المصلحة في عقود التأمين يوسف أحمد مفلح، " - 4

 .  503، ص: 3039، الجزء الثاني، 23الشريعة والقانون، جامعة األزهر، العدد 
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  ن على حياته على جعل عقد التأمني ة من موافقة املؤم  مستمد  و أن تكون املصلحة موجودة
 ضامنا للخطر الذي يهدده؛

  ا.ياته حي  ن على حاملؤم  ققة من بقاء تكون حمويتحقق ذلك عندما أن تكون املصلحة اقتصادية 
  مبدأ منتهى حسن النية: .2
 تعريف مبدأ منتهى حسن النية في نطاق التأمين على األشخاص: .أ

 املتعلقة  ،هو الواجب الطوعي اإليايب يف الكشف الدقيق والكامل لكل احلقائق اجلوهرية :0عريفت
ليت يب اجلوهرية هي املعلومات اواحلقيقة  باخلطر املطلوب التأمني عليه إذا طلبت أو مل تطلب.

حقائق  قبل إبرام العقد، وتعترب هذه املعلومات لشركة التأمنين له أو وسيطه اإلدالء هبا على املؤم  
ساب فيما يتعلق بقبول التأمني أو رفضه أو تقدير معدل احت الشركةجوهرية إذا كانت تؤثر يف قرار 
اإلفصاح يبدأ مع بداية املفاوضات ويستمر حىت خالل إن واجب . 1قسط التأمني أو شروط الوثيقة

وبعد ذلك يلتزم كال الطرفني بأحكام وشروط العقد حىت ولو كانت هناك تغيريات بعد  ،سريان العقد
 .2رب قد تغريتط العقد األساسية تعتله اإلدالء هبا ألن شرو ن املؤم  فإنه يب على  ،بدء سريان الوثيقة

 يتمثل مبدأ منتهى حسن النية من جانب شركة التأمني يف االلتزام بتوضيح العقد وشرح  :2عريفت
لشركة التأمني  يف االلتزام بالتصريحله ن املؤم  ، بينما يتمثل املبدأ من جانب لهن لمؤم  لشروطه جيدا 

بكافة احلقائق واملعلومات اهلامة املتعلقة باخلطر والظروف احمليطة به، فمثال يف التأمني على األشخاص 
ضي فيما خيص ر  م  ضية وتاريخ أسرته ال  ر  م  حية، وسريته ال  له اإلدالء بظروفه الص  ن املؤم  يب على 

توافر مبدأ منتهى حسن النية بني طريف العقد عند التعاقد، وأثناء كما يب   األمراض الوراثية ...
 .3قق اخلطر عند املطالبة بالتعويضسريان العقد وعند حت

د التأمين إلبرام عق من خالل التعريفات السابقة نخلص إلى أن مبدأ منتهى حسن النية هو ركن أساسي
ء المتعلقة سوا ،على األشخاص، حيث يجب على كال الطرفين اإلدالء بالبيانات الالزمة إلتمام العملية

لمؤمَّن اة الخطورة على الشخص التي من شأنها زيادة درجو  ،له(المؤمَّن ن ضده )من جانب بالخطر المؤمَّ 
 ألخذ قرار التعاقد من عدمه من طرف مين(التأ بشروط العقد )من جانب شركةأو تلك المتعلقة عليه، 

 له.المؤمَّن 

تأمني إن التصريح عن اخلطر املراد ال ح بها وفق مبدأ منتهى حسن النية:ركائز البيانات المصر   .ب
ضده سواء عند طلب التأمني بصورة دقيقة وصادقة، أو خالل سريان الوثيقة للتبليغ عن أي تغيري 

                                                           
 (: 30/03/3032، الرابط )32، ص: المبادئ األساسية للتأمين ضرورة التكييف الشرعيعمر الفاروق أحمد أمين،  -1

sd.org/includes/library/191.pdf-http://ifti     
 .27، ص: 3030، الرياض، المملكة العربية السعودية، مدخل إلى أساسيات التأمينالمعهد المالي،  -2
. الرابط: 9-5، ص ص: 3032إلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ، كلية ا، محاضرات في إدارة الخطر والتأمينحسام علي الالمي -3

content/uploads/sites/9/2018/11/%D9%85%D8-https://coadec.uobaghdad.edu.iq/wp 

http://ifti-sd.org/includes/library/191.pdf
https://coadec.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-3.pdf
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األمور املهمة لدى شركة التأمني ألهنا تساعدها يف تقدير اخلطر بشكل يطرأ حول حميط اخلطر، من 
 اسية اليت يقوم عليه التصريح بالبيانات:س. وفيما يلي جدول يلخص الركائز األجيد وسليم

 (: ركائز التصريح بالبيانات في التأمين على األشخاص10الجدول رقم )

 *خالل بالبياناتاإلجزاء  شروط البيانات نوعية البيانات المبدأوقت توافر 
)عند طلب  عند التعاقد-

تغطية اخلطر وقبل توقيع 
 ؛العقد(

 خالل سريان الوثيقة-
 ؛اإلبالغ عن املستجدات()
املؤمن  عند تحقق الخطر-

احلصول على مبلغ ) ضده
 .التامني(

تركز  :موضوعيةبيانات -
على اخلطر ذاته ويعتمد عليها 

)السن،  يف تقدير القسط
 ؛الوضع الصحي ...(

ى : تركز علشخصيةبيانات -
نفسه الشخص املؤمن له 

يين يل، التاريخ التأم)الوضع املا
 ....( له، أخالقه

لتقدير  ضرورية-
 ؛اخلطر

 للمؤمن له؛ معلومة-
بالنسبة  مجهولة-

 لشركة التأمني.

و أ اإلدالء ببيانات خاطئة-
 إخفاء بيانات جوهرية:

قبل وقوع  حسن نية:• 
احلادث فالعقد قابل للبطالن، 
أو االستمرار يف العقد مع 

مع قسط  تعديل الشروط
 جديد؛

العقد باطل : سوء نية• 
بطالن مطلق قبل وقوع 
احلادث، اما بعد وقوع 
احلادث فيمكن العزوف عن 

 أداء مبلغ التأمني.
إدارة عمليات التأمين )أسس وجوانب نظرية القضماين، عادل فضل اهلل باالعتماد على:  الطالبةمن إعداد المصدر: 

 .71 :؛ ص78-71: ؛ ص ص77: ؛ ص1-1 :، ص ص1075، ، اجلامعة السورية اخلاصةوعملية(

  مبدأ السبب القريب: .3
 في نطاق التأمين على األشخاص: السبب القريبتعريف مبدأ  .أ

 يف هنايتها  تؤدي ،سلسلة من احلوادثال الذي يكون قادرا على بدء يقصد به السبب الفع   :0عريفت
إىل وقوع اخلسارة دون تدخل أي قوة خارجية مستقلة أخرى، وعلى هذا األساس ال يلتزم بالدفع إال 

ن مثال شخص أم  ن عليه. فن له تثل نتيجة مباشرة للخطر املؤم  ت باملؤم  إذا كانت اخلسارة اليت حل  
وده باحلفرة وأثناء وج ،يف حفرة وأصيب ساقه بكسر على حياته ضد احلوادث الشخصية ، فإذا وقع

 وبعد فرتة نقل إىل املستشفى مث تويف، فإذا جاء تقرير الطبيب الشرعي أن سبب ،نزلت أمطار غزيرة
 أن ض، أما إذا تبني  بالتعوي شركة التأمنيلتزم تئوي أصيب أثناء وجوده باحلفرة، فالوفاة هو التهاب ر 

                                                           
الذي تعتمد عليه شركة التأمين بدرجة كبيرة في تكوين فكرة واضحة عن  ،ن له عند استيفائه لطلب التأمينيحدث اإلخالل من جانب المؤم   دائما*

جميع  ن له وثيقة مطبوعة بهاالخطر وتقييمه وتقدير القسط المطلوب. أما الشركة فإنه يصعب عليها اإلخالل بهذا المبدأ نظرا لكونها تمنح المؤم  

 .ع فقد أصبح ملزما بهاوما دام قد وق  ، قبل التوقيع عليها افيهم بجميع ما ل  ن له ي  المؤم  والمفروض أن  ،شروط التعاقد
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بالتعويض  ركةالشلتزم تفال  ،لعدوى محى التيفويد من املريض اجملاور لهسبب الوفاة هو اإلصابة 
 .1بسبب تدخل خطر مستثىن

 شركة تزم لتووفقا هلذا املبدأ األصلي حلدوث اخلسارة،  وأال الفع   وأهو السبب املباشر  :2عريفت
شمل احلادث الذي ي)الوارد يف الوثيقة( ن املؤم  له إذا كان اخلطر ن مؤم  للبدفع مبلغ التأمني  التأمني

 .2ب القريب واملباشر لوقوع اخلسارةاعترب السب
ن الخطر مبدأ السبب القريب يعني تحقق العالقة السببية المباشرة بي من خالل التعريفين السابقين نجد أن

 .المعنيةللحصول على مبلغ التأمين بموجب وثيقة التأمين  ،ضده والحادث الواقعالمؤمَّن 

رف املبالغ املدفوعة يف حالة حتقق اخلطر معروفة وحمددة مسبقا من ط مبدأ التقدير الجزافي التعاقدي: .4
 املكتتب عند اكتتاب العقد، فشركة التأمني تدفع املبالغ اجلزافية احملددة بالعقد واليت ال هتدف إىل إصالح

  .3اخلسارة امللحقة لعدم إمكانية تقييم احلياة اإلنسانية
ركة لشن ضده ال ميكن يف حالة حتقق اخلطر املؤم   4غياب مبدأ التأمين الناقص أو التأمين المغالى فيه: .5

 رفع منه ألي سبب كان.أو أن ت املال رأسمبلغ ن مبلغ التأمني أي ص مقل  التأمني أن تُ 
 

 لى األضرارفهي ختص التأمني ع )المشاركة، التعويض، الحلول(أما عن باقي مبادئ التأمني املتمثلة يف       
عقد التأمني على األشخاص ليس له صفة تعويضية فال أن  :ألسباب عديدة منهادون التأمني على األشخاص 

مبلغ  ضرر عكس التأمني على األضرار، فتلتزم شركة التأمني بدفعاليقصد هبذا النوع من التأمني التعويض عن 
املؤم ن  وقوع احلادث لنظر إىلبل با ،لهاملؤم ن ن النظر إىل الضرر الذي حلق فق عليه يف الوثيقة دو التأمني املت  

. كما لقيمةالعقود المحددة اأو  التأمينات النقديةهلذا تسمى بعقود  أي حتديد مبلغ التأمني مسبقا ،هضد  
د عقود التأمني من خطر واحد واجلمع بني مبالغ التأمني الواجبة هبذه العقود، أو اجلمع بني مبلغ عد  ميكن ت  

وع على املسؤول يف له يف الرجاملؤم ن له. وال يوز حلول شركة التأمني حمل مؤم ن للالتأمني والتعويض املستحق 
 .5ب احلادثبُ س  ت  

                                                           
 1- عيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو، مرجع سابق، ص: 310؛ ص: 313.

  2- عادل فضل هللا القضماني، مرجع سابق، ص: 32.
3- Salio Bakayoko, « Fonctionnement téchnique et actuariel de l’assurance vie et capitalisation », 

Séminaire conjoint Fanaf / IIA, Bamako, 26 au 30 novembre 2007, p: 6. 
4- Idem. 

القاهرة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثالثة،  ،3المجلد رقم ، -دراسة فقھية تأصيلية–التأمين اإلسالمي ، علي محيي الدين القره داغي -5

 .79، ص: 3007



 الفصل األول.................................................اإلطار المفاهيمي لمنتجات التأمين على األشخاص   

13 
 

        (: مبادئ التأمين على األشخاص13الشكل رقم )

 
 الطالبة: من إعداد المصدر

من خالل الشكل يتضح أن التأمني على األشخاص يقوم على مخسة مبادئ أساسية، تشرتك يف الثالثة     
ملبدأين ااألوىل مع عقود التأمني على األضرار )مبدأ املصلحة التأمينية وحسن النية والسبب القريب( بينما 

 األشخاص. مني علىاألخريين خيصان فقط التأ

ني مها التأمني ينقسم التأمني إىل نوعني أساسي ى األشخاص والتأمين على األضرار:بين التأمين عل الفرق :ثانيا
 على األضرار والتأمني على األشخاص، حيث يكون موضوع التأمني يف النوع األول األشياء واملمتلكات اململوكة

ة سواء من ، وخيتلفان عن بعضهما يف أمور عديدالشخص نفسه هو، بينما يف النوع الثاين لهاملؤم ن للشخص 
 :عناصرر وفيما يلي ملخص عن أهم العوامل تقييم اخلطدأ أو الفروع أو طريقة التسيري و ناحية اهلدف أو املب

 1جوانب التشابه: .0
  األفراد اية جميعها هتدف إىل محفبقية أنواع التأمني من حيث األهداف، يشرتك التأمني على احلياة و

 ؛ن عليهامن اخلسائر الناجتة عن حتقق األخطار املؤم  
 ملؤم ن احيث يتم توزيع اخلسائر الناجتة عن حتقق األخطار  ،مجيع أنواع التأمني يكون دافعها تعاوين

 هلم املشرتكني بالتأمني؛املؤم ن منها على مجيع 
  مبدأ املصلحة التأمينيةو  مبدأ حسن النيةوتشرتك مجيعا يف تطبيق كل عقود التأمني تعترب عقود إذعان 

 السبب القريب؛ومبدأ 
 والبد أن تكون مشروعة قانونا واجتماعيا وضمن إطار النظام العام للدولة. ،كل عقود التأمني جتارية 

 

                                                           
– لحياةا تحليل العالقة بين األقساط والتعويضات في التأمين على"محمد حسن عبد األمير الربيعي، عبد األمير عبد الحسين شياع العلي،  - 1

 .303، ص: 3033لسنة  ، الفصل الرابع33، العدد 9، المجلد مجلة دراسات مالية ومحاسبية"، -بحث تطبيقي في شركة التأمين العراقية العامة

ص
شخا

 األ
على

ين 
لتأم

ئ ا
مباد

ةمبدأ المصلحة التأميني

مبدأ منتهى حسن النية

مبدا السبب القريب

مبدأ التقدير الجزافي
ال تأمين ناقص وال 

مغالى فيه
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 1جوانب االختالف: .2
  غطي توثائق التأمني على األشخاص طويلة األجل فقد تطول مدة وثائق التأمني على احلياة إىل أن

 ؛ة األجل وغالبا ما تكون مدة سنةمدى حياة الشخص، بينما وثائق التأمني على األضرار قصري 
  لذي احتتوي وثائق التأمني على األشخاص على عنصر ادخاري نتيجة تكوين املخصص احلسايب

التأمني كس قسط التأمني يف السنوات األخرية عبستخدم هو وعائده يف تغطية العجز يتم استثماره لي
لى والشكل املوايل يوضح آلية االدخار يف وثائق التأمني ع على األضرار الذي ميتاز بطابع احتياطي.

 احلياة:
 العالقة بين القسط الطبيعي والقسط المتساوي(: 14الشكل رقم )

ساط والتعويضات األق تحليل العالقة بينحممد حسن عبد األمري الربيعي، عبد األمري عبد احلسني شياع العلي، ": المصدر
، 17، العدد 1لد ، جملة دراسات مالية وحماسبية، اجمل-تطبيقي يف شركة التأمني العراقية العامة حبث –" في التأمين على الحياة

 701، ص. 1071الفصل الرابع لسنة 

  وثائق التأمني على األشخاص وثائق حمددة القيمة فهي ال ختضع ملبدأ التعويض عكس التأمني على
تأمني على بينما تكتفي شركة ال يفرض احلصول على مستندات تدل على حتقق خسارة ماليةاألضرار 

 ضده؛ن األشخاص بتقدمي ما يدل على حتقق اخلطر املؤم  
 صول حيث أنه من حق املؤمن له أو املستفيد احل ملبدأ املشاركة ال ختضع عقود التأمني على األشخاص

تنع  عكس تأمينات األضرار اليت شركات التأمني املؤمن لديهاعلى مبالغ التأمني املستحقة من كل 
 طبق مبدأ، كما ال يالتأمني على شيء معني لدى أكثر من شركة تطبيقا ملبدأ عدم اإلثراء دون سبب

 األشخاص.يف تأمينات احللول 

                                                           
  1- المرجع السابق، ص ص: 301-302.
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 وفيما يلي جدول يوضح أهم االختالفات بني التأمني على األشخاص والتأمني على األضرار:

 األشخاص مينوالتأتأمين على األضرار بين ال عوامل االختالف(: 12جدول رقم )

 الفرق تأمينات األضرار تأمينات األشخاص
 الهدف من التأمين تأمني الثروة تأمني الشخص

 املرض -
 املصاريف الطبية-
املصاريف -

 الصيدالنية

احلوادث 
 اجلسمانية

تأمني املمتلكات  تأمني املسؤولية املدنية تأمني احلياة
 العامة

 التقسيم

 المبدأ تعويضي تعويضي جزايف جزايف تعويضي
 طريقة التسيير توزيع توزيع رمسلة توزيع توزيع

Source : Salio Bakayoko, « Fonctionnement technique et actuariel de l’assurance vie 

et capitalisation », Séminaire conjoint Fanaf / IIA, Bamako, 26 au 30 novembre 2007, p. 

6.   

 :التحليل

ع ب  ت  وت   ، له نمن خالل اجلدول نستنتج أن تأمينات األضرار تغطي املخاطر اليت تؤثر يف الذمة املالية للمؤم       
املبدأ التعويضي أي تعويضه عن اخلسارة اليت تلحق بسببها، وهو ينقسم إىل قسمني أحدمها تأمني املمتلكات 

الثاين تأمني و  من سرقة مثال أو حريق...، ه عن اخلسارة اليت تصيب ممتلكاتهلن ملؤم  االعامة وذلك بتعويض 
 بالتعويض. له من رجوع الغري عليهن للمؤم  املسؤولية املدنية أي ضمان 

أي باتفاق  ،جلزايفاملبدأ اع ب  ت  ت   له لذا ن ؤم  املأما تأمينات األشخاص فتغطي املخاطر اليت تتعلق بشخص     
ر بثمن. وهو ينقسم إىل التأمني على احلياة والتأمني ضد احلوادث اجلسمانية الطرفني ألن حياة الشخص ال تقد  

ا هلم وفق  ن ملؤم  اع كال النوعني طريقة توزيع اخلطر على جمموع ب  فيت   والتأمني ضد املرض، أما عن طريقة التسيري
 ملبدأ التضامن.

التجزئة والتوزيع يف حالة األفراد واملشروعات اليت تتلك وحدات خطر ضخمة ومتعددة حيث تستعمل طريقة    
وبذلك ميكن لتجزئتها وتنويعها من مجيع اجلهات فتنخفض درجة اخلطورة بالنسبة لكل وحدة خطر  ،ومتجانسة

ت اخلطر اأو احلجم وحيدث هذا عادة يف وحد ،وبالتايل تنخفض اخلسارة املتوقعة سواء من ناحية التكرار ،منها
 .1القابلة للتأمني الذايت

                                                           
 .30، ص: 3031جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية،  ،مبادئ التأمين وإدارة المخاطرنور الدين رجب،  -1
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فال يقاس  ،ى األشخاص بتأمني مبلغ من النقوديتعلق التأمني عل خصائص التأمين على األشخاص:: ثالثا
خصائص  ال، ليإيضاح نورد فيما يلي جمموعةاألمر مبقدار ما يتحقق من الضرر بل باملبلغ املتفق عليه كرأمس

 1التأمني على األشخاص تتمثل يف اآليت:

ى أسس أو يكون قابال للتحديد عل ،ال يقاس مبلغ التأمني مبقدار الضرر ولكنه حيدد سلفا عند العقد .0
د مبقتضى العقد دون الذي يتحد ،عليهن لمؤم  ل على شركة التأمني أداء املبلغ معينة يف العقد، حيث يتعني  
 له أو باملستفيد من التأمني؛ن ملؤم  ابالنظر إىل الضرر الذي يقع 

 لنسبية؛ق مبلغ التأمني املتفق عليه بتمامه فال وجود هنا للقاعدة استح  يُ  .2
حد أن يربم هلذا ميكن للشخص الوا ،ح يف التأمني على األشخاص اجلمع بني العديد من عقود التأمنييص   .3

 ويكون للمستفيد أن يقبض كل مبالغ التأمني يف مجيع احلاالت؛ ،عدة عقود تأمني على احلياة
لذي يلتزم به الغري التعويض ا، و يوز للمستفيد يف حالة تأمني األشخاص أن يمع بني مبلغ التأمني كامال   .4

 طبقا ألحكام املسؤولية؛-املسؤول عن احلادث–
د د  يث حيُ حإذا حتقق اخلطر يف التأمني على األشخاص فإن األداءات تكون جزافية يف أغلب األوقات،  .5

 ؛بالشخص مسبقا دون تقييم للضرر الذي حلقمبلغ التأمني 
ن مؤم  للتأمني يتعلق حبياة األفراد وليس ممتلكاهتم مما يتطلب ضرورة إجراء الكشوفات واملعاينات الطبية  .6

 ؛2هلم
التزامات  )خيلق تباديلحادث غري مؤكد(، عشوائي )هو عقد رضائي )توافق وتطابق إرادة الطرفني(،  .7

 ؛3)خيضع لقانون التأمينات( ، نظاميمتبادلة بني طريف العقد(
انعكاس وتتميز بمعظمها طويلة األجل يقدم فرع التأمني على األشخاص جمموعة متنوعة من الضمانات  .8

 ؛4دورة اإلنتاج
تتعلق تأمينات األشخاص باملخاطر اليت ختص شخص املؤم ن له، وتنقسم إىل نوعني: التأمني على احلياة  .9

 5والتأمني غري احلياة. حيث:

                                                           
 ، دار الصماء، الطبعة األولى،حق بالعقود الشرعية منھاالتأمين أنواعه المعاصرة وما يجوز أن يلأبي الفضل هاني الحديدي، محمد الزحيلي،  -1

 .12، ص: 3007سوريا، 
 ،(الوحدة الثالثة: المحاسبة في فروع تأمينات الحماية واالدخار) المحاسبة في شركات التأمينالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  -2

 : (33/33/3030اطلع عليه في ) . الرابط331مكتبة البخاري، ص: 

 savings.html-and-protection-of-branches-insurance-in-accounting-https://www.makktaba.com/2012/09/Book  
3- DGCCREF, Assurance, fiche pratique, France, Juillet 2019, p: 1, Disponible sur le site : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/as

surance.pdf`  
4- Alexandre Bravo, Analyse de marge en assurance vie, Mémoire pour obtention de diplôme d’actuaire 

DUAS, Université Louis Pasteur Strasbourg, 2008, p: 12. 
5- Sabine Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ellipse, 3 éme édition, France, 2020, p: 364. 

https://www.makktaba.com/2012/09/Book-accounting-in-insurance-branches-of-protection-and-savings.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/assurance.pdf%60
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/assurance.pdf%60
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  لى مدة حياة بالتزام يعتمد ع شركة التأمنيعهد حيث تت الماليةالسالمة تأمني احلياة هلا هدف
 ؛ةاملؤم ن له، وهو حال التأمني على الوفاة والتأمني على احليا

 السالمة  اليت هلا هدف، تأمني غري احلياة يعرف أيضا بتأمني ضد اإلصابات الشخصيةال أما
هو حال و  ،م ن لهمؤ للمة البدنية املخاطر اليت تُؤث ر على السال شركة التأمنيضمن تالشخصية 

 التأمني الصحي )أو التأمني الصحي التكميلي(، اإلصابة اجلسدية، العجز ...
 

 .التأمين على األشخاص أصناف عقود المطلب الثالث:

مني على األشخاص )ما عدا بعض الضمانات( على مبدأ رئيسي وهو انعدام الصفة التعويضية أتقوم عقود الت    
واالشرتاط ملصلحة الغري )املستفيد(، ومن أركان عقد التأمني على األشخاص كسائر العقود ركن الرتاضي واحملل 

فيبدأ  ،والسبب، ويقصد بتكوين العقد من الناحية العملية املراحل املختلفة اليت مير هبا عقد التأمني يف إبرامه
حلة هائية وهي مر تغطية مؤقتة( مث تليها وثيقة التأمني الن بتقدمي طلب التأمني مث غالبا ما يتفق الطرفان )مذكرة

 إتام العقد إتاما هنائيا. 

ني أربعة ب وتسمى على أساسها، وتتنوع مني على األشخاص باختالف طريقة سداد األقساطأعقود التختتلف و 
 النقاط التالية: يفيف هذا املطلب أقسام سيتم بياهنا 

  :ذو قسط وحيدتأمين عقد أوال. 
  :بأقساط دوريةتأمين عقد ثانيا. 
 بدفعات حرةتأمين عقد  :ثالثا. 
  بوحدات الحسابتأمين رابعا: عقد. 
  عقود التأمني على األشخاص نوجز أمهها فيما يلي:صيغ تتنوع حيث 

رام العقد، دة وقت إبن له بدفع القسط مرة واحيقوم من خالله املؤم  هو عقد  ذو قسط وحيد:تأمين عقد  :أوال
ركة شوية اللتزامات عن ذلك بقيم حالية متسا عرب  ويُ .1ال النهائي يكون معروف وقت االكتتابامل رأسوهنا مبلغ 

ع رأس دف  هذا النوع من العقود موجه لفأشخاص الذين يريدون التأمني ضد خطر الوفاة ويُ  .2ن لهواملؤم   التأمني
  .3املال إىل املستفيد

                                                           
1- ICG Conseil, Les produits d’assurance, France, 2015. Disponible sur le site : 

https://www.fimarkets.com/pages/produits_assurance.php  
2- Louis ESCH, Calcul financier et actuariel, chapitre 2: principes généraux d’actuariat assuranciel, 

Université de Liège, 2009, p: 9. Disponible sur le site : http://hdl.handle.net/2268/199998 

3- Sycomore, Guide assurance vie, France, 2018, p: 12. Valable sur le site : https://www.sycomore-
am.com/files/s/y/5be1bc5b-sycomore_guide_02_10_18.pdf 

https://www.fimarkets.com/pages/produits_assurance.php
http://hdl.handle.net/2268/199998
https://www.sycomore-am.com/files/s/y/5be1bc5b-sycomore_guide_02_10_18.pdf
https://www.sycomore-am.com/files/s/y/5be1bc5b-sycomore_guide_02_10_18.pdf
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 التايل يوضح ذلك:والشكل 

 (: عقد ذو قسط وحيد للتأمين على األشخاص15الشكل رقم )

 

 

 

Source : ICG Conseil, Les produits d’assurance, France, 2015 

التأمني الوحيد )أي مرة واحدة( عند االكتتاب له يدفع قسط ن املؤم  من خالل الشكل أعاله نالحظ أن     
 اوتوقيع العقد، وخالل سريان الوثيقة إن وقع احلادث تلتزم شركة التأمني بأداء مبلغ التأمني الذي يكون معروف

 يف خصائص التأمني على األشخاص سابقا. مت التوضيحمسبقا كما 

حلال بالنسبة اقد وكذلك احمددة القيمة وقت التع هو عقد يربم بعدة دفعات بأقساط دورية:تأمين عقد : ثانيا
حمدد لدفع املبالغ واملسامهات تسري خالل مدة حمددة وفق هذا العقد يتم برجمة تاريخ  ال النهائي.امل رأسملبلغ 

 .1قساط يكون حمدد يف أغلب األوقاتومبلغ األ سنوات أو أكثر( 70)

 األشخاص(: عقد بأقساط دورية للتأمين على 16الشكل رقم )

 

 

 

Source : ICG Conseil, Les produits d’assurance, France, 2015 

د مبلغ بتحدي شركة التأمني تقوميف عقد التأمني بأقساط دورية،  همن خالل الشكل أعاله نالحظ أن     
قابل أداء م ن له خالل مدة منتظمة )شهرية، ثالثية، سداسية سنوية(األقساط )االشرتاكات( اليت يدفعها املؤم  
 .ضدهن املؤم  اخلطر مبلغ التأمني من طرف الشركة إذا حتقق 

 

 

                                                           
1- ICG Conseil, Op.Cit. 

أداء معروف عند 

 االكتتاب

 

قسط عند ال

 الحادث االكتتاب

أداء معروف عند  الحادث

 االكتتاب

 دفعات أقساط محددة 
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 بدفعات حرة: تأمين عقد : ثالثا

د غري رأمسال الذي سيدفع يف هناية العقددة وقت التعاقد، كما أن مبلغ هو عقد مربم بعدة دفعات غري حم    
 .1عدد الدفعات وقيمة كل واحدة منهابل حيدد من خالل  ،معروف حلظة إبرام العقد

ىل غاية انتهاء ى التفاوض إيتضمن هذا العقد على قيمة أو سعر )تتمثل يف قسط التأمني( يبقى قائما عل    
قوم على مخسة عوامل رئيسية: السعر األساسي، تكاليف النشاط، تاريخ االستحقاق، سعر الفائدة يالعقد، و 

ذي اهم مىت يريد وباملبلغ اليف هذا العقد ميكن للمشرتك أن يس .2التقلبات )عدم االستقرار(اخلايل من املخاطر، 
 .3يريد

 (: عقد بدفعات حرة للتأمين على األشخاص17الشكل رقم )

Source : ICG Conseil, Les produits d’assurance, France, 2015 

ن له بتكوين رأس مال حسب من خالل الشكل وما سبق نالحظ أن العقد بدفعات حرة تسمح للمؤم        
وذلك باختيار املدة املوافقة إما شهرية أو سداسية ومبلغ التأمني الذي يتحدد  إمكانياته وبالسرعة اليت يريدها

ه ودفعه إىل لن ؤم  املحيث عند كل فرتة استحقاق سيتم اقتطاع املبلغ من حساب  حسب الدفعات املسددة
 العقد.

عينة  مهو عقد بضمانات مرتبطة مبعايري مؤشرة حسب قيمة أصول بوحدات الحساب: تأمين عقد  :رابعا
هو و  ضمون.ال غري مامل كاألسهم، أو قيم عقارية...، وهذه الضمانات تتغري بتغري قيم املعايري، ومبلغ رأس

 .4للحساب أي هلا شكل وحدات أو أسهمشكل من أشكال عقود التأمني على احلياة تلك وحدات مرجعية 

 

 

                                                           
1- ICG Conseil, Idem. 
2- Serge Desforges, Option de versement libre sur des produits d’épargne à taux minimum garantie, 

Mémoire de stage, Université Louis Pasteur Strasbourg, 2007, p: 41. 
3- Sycomore, Op.Cit, p: 12. 
4- Robert Obert, La comptabilité des assurances en France, RFC, 2010, p: 431. 

 

 أقساط حرة

 

 الحادث

حسب الدفعاتداء أ  
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 .(: عقد بوحدات الحساب للتأمين على األشخاص18الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

Source : ICG Conseil, les produits d’assurance, France, 2015 

من خالل الشكل وما سبق نستنتج أن عقود وحدات احلساب تسمح باالستثمار يف األسواق املالية     
ذا ال يتجه املؤمن هل وطبعا مع حتمل خماطر مرتفعة وتوقع عوائد مرتفعة مع إمكانيات عالية ، تتمتع مبزاياوالعقارية

 هلم كثريا لالكتتاب هبذا النوع من التأمني.

 .أصناف عقود التأمين على األشخاص(: مزايا وسلبيات 13الجدول رقم )

 السلبيات اإليجابيات نوع العقد
ذو قسط  تأمين عقد

 وحيد
 وحسابمن السهل قياس ما تقدمه الدفعة 

 الضريبة على اإليرادات.
 ،اطر يف االستثمار يف الوقت اخلطأتكمن املخ

خاصة بالنسبة للعقود اليت تشمل وحدات حساب 
 ؤلفة من أسهم.امل

فتح  حتقيق دفعة أخرى يريد يذن له الاملؤم   وعلى
 عقد جديد.

بأقساط تأمين عقد 
 دورية

الدفعات الدورية تسمح جبعل االدخار مرن، 
 ملواردا قوفخاصة وأنه ينصح بتحديد القسط 

 .ن لهاملؤم  ومشروع 

إىل إهناء  فع يؤديإلزامية، التقصري يف الد  الدفعات 
 دائما.، الدفع املسبق للرسوم مطلوب العقد

بدفعات تأمين عقد 
 حرة

ه دفع) ميكن للمشرتك أن ينسى تنمية عقده يغة اليت توفر أكرب قدر من املرونةهي الص  
 سداد ةبرجم هولتجنب هذه املشكلة ميكن ،(للقسط

 ابحسن له املؤم   ميلكأين  ،البنكالدفعات من 
 بعض شركات التأمني دفع مبلغ أدىن. تفرضوقد 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 
-Sycomore, Guide assurance vie, France, 2018, p: 12. 

 

 

 
 الحادث

حسب القيم أداء 

 المؤشرة للضمان

 

محددة أقساط  
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ن م كز على االستثمار أي االدخارتر عقود التأمني على األشخاص  أن أغلبخالل الشكل نالحظ من      
وخيتلف سداد القسط باختالف نوع التأمني، فهناك قسط شهري أو وحيد أو ، خالل وثائق التأمني على احلياة

ذا على ل حيث تكون أقل تكلفة عن باقي العقود، وتتميز العقود ذات األقساط الوحيدة بإيابيات أكثر،حر، 
 ن له قبل اختيار طريقة السداد أن يفهم طريقة تسيري العقد جيدا.املؤم  
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 المبحث الثاني: منتجات التأمين على األشخاص الفردي
له تلك الوثيقة وما تث   ،الوثيقة التأمينيةالتأمني حلامل مها شركات د  قيقصد باملنتج التأميين اخلدمات اليت ت        

قة عند ن هلم عن اخلسائر املتحقمن خالل تعويض الشركة للمؤم   ،االستقرار وأاألمان  وأاحلماية  سواءمن منفعة 
للمؤم ن ة مضده. فوثائق التأمني حتدد اخلطر ومضمون التأمني ونوعية التغطية التأمينية املقد  املؤم ن وقوع اخلطر 

ني على األشخاص ضده، من بينها وثائق التأماملؤم ن هلم، وعليه فإن هذه الوثائق ختتلف باختالف موضوع اخلطر 
غريها من و  حلوادث الشخصية، التأمني الصحي.الفردي، اليت تتنوع بني التأمني على احلياة، التأمني ضد ا

ظروف  دأمني حسب احلاجة ورغبة السوق الذي حيد  شركات الت طرفاملنتجات األخرى اليت يتم إصدارها من 
القسم األول  :مينية إىل قسمني أساسينيحية التغطية التأمينات األشخاص الفردي من ناتأتنقسم و  .1هلماملؤم ن 

أي تأمينات ) التأمينات االدخاريةوالقسم الثاين )أي تأمينات تعتمد على ضمان الوفاة(، التأمينات المؤقتة 
 .على ضمان احلياة(تعتمد 

 وسيتم دراسة منتجات التأمني على األشخاص ذات الصيغة الفردية يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية:  

 المطلب األول: التأمين على الحياة. 
  :التأمين ضد الحوادث الشخصيةالمطلب الثاني. 
  :التأمين الصحيالمطلب الثالث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وانية، فرع الدي، ةمجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادي، "مين الوطنيةتقييم جودة الخدمات التأمينية في شركة التألهام نعمة كاظم، "إ -1

 .337، ص: 3032، 3، العدد 35جامعة القادسية، المجلد 
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 .على الحياة المطلب األول: التأمين

عند وضع أول جدول حياة مبين على  7911ظهر الشكل املتطور هلذا النوع من التأمني بعد عام      
 .1ات خاصة بهذا املنتج وأنشئت شركإحصائيات مواليد مدينة برسلو بإجنلرتا، مث تواىل ظهور األنواع األخرى هل

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :تعريف التأمين على الحياةأوال. 
  :وثائق التأمين على الحياةثانيا. 
  :خصائص التأمين على الحياةثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 التأمين على الحياة:  تعريف: أوال

ل مجيع عمليات التأمني اليت يكون حلياة اإلنسان دخل فيها، أي أن التأمني على احلياة ميث   :0عريفت .0
عند بلوغه  له املؤم نضده يتعلق هبا، ويكون الغرض منه إما دفع مبلغ من املال للشخص املؤم ن اخلطر 

سن معينة، أو دفع مبلغ دوري إما لفرتة حمدودة أو ملدى احلياة، وإما دفع مبلغ معني للمستفيد عند 
 2.لهاملؤم ن وفاة 

لتزام باال ،عدة أقساطهو اتفاق يقوم فيه شخص معنوي )شركة التأمني( مقابل قسط أو  :2عريفت .2
بالدفع للمستفيد رأمسال أو ريع )أداء مايل( يف حالة حياة أو وفاة الشخص املعين يف  لهاملؤم ن اجتاه 

 .3( خالل مدة حمددةعلى حياتهن املؤم  العقد )
قساط لشركة أ هذا األخري. حيث يدفع له املؤم نو  شركة التأمنيد يربم بني قتأمني احلياة ع :3عريفت .3

 هختص  ليت اعلومات املاستمارة  وتعبئةمنذ حلظة إبرام العقد حول الضمان ويب إعالمه جيدا  ،التأمني
خلاصة سرتاتيجية توزيع توظيفات األصول اإر املقبولة، وله إمكانية اختيار أهدافه، األخطا أو ختص  

 .4تسيري أقساطه )خماطرة أو أمان( طريقة بعقده، وعلى أساس تلك املعلومات خيتار املسري  
عقد التأمني على احلياة هو عقد يتبىن عدة اسرتاتيجيات مالية، كتكوين ادخار لتمويل  :4عريفت .4

 .5يف حال حدوث مشكل )وفاة، عجز(مشروع، التهيؤ للتقاعد، حتويل اإلرث، أو ضمان مايل لفأسرة 

                                                           
 . 3، ص: 3030، جامعة دمشق، مينى هيكلية االستثمار في شركات التأثره علتأمين الحياة وأعماد عبد الحسين، أزاد قاسم،  -1
 301، ص: مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد إسماعيل السيفو،  -2

3- Camille Graciani, « Assurance vie et participation aux bénéfices -aspects réglementaires et gestion actif 

passif -», Journée d’étude, Institut de science financière et d’assurances, Université Lyon 1, Paris, 12/04/2013, 

p : 4. 
4- Robert Monteux, « Tout savoir sur l’assurance vie », Le revenu, France, 2002, p : 67. 
5- INC, Le contrat d’assurance vie, fiche pratique, paris, 2011, p : 1. Disponible sur le site : 

 https://www.inc-conso.fr/content/assurance/le-contrat-dassurance  

https://www.inc-conso.fr/content/assurance/le-contrat-dassurance
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خار الحياة هو توظيف مالي يسمح للمكتتب بادمن خالل التعاريف السابقة نخلص إلى أن التأمين على 
وفاته  له؛المؤمَّن بحالة وقوع حادث مرتبط ن في العقد في بهدف تحويله للمستفيد المعيَّ  ،مبلغ من المال

 )احتياط( أو حياته )ادخار(.

 والشكل التايل يوضح ذلك:  

 مين على الحياة حماية للثروةالتأ (:09الشكل رقم )

 
Source : Financière Sun Life, Strategy presentation, Canada, p: 2. 

 الشخص مضافة لدخليتضح من خالل الشكل السابق أن التأمني على احلياة هو وثيقة مركبة تعكس قيمة 
 لرأس املال البشري.من خالل صيغ االدخار املتمثلة برأس املال املايل، ويف نفس الوقت محاية 

 وثائق التأمين على الحياة:: ثانيا

ىت هناية مدة عليه على قيد احلياة حاملؤم ن هي العقود اليت تدفع مبالغها يف حال بقاء عقود حال الحياة:  .0
وتتنوع  .1ما تصدر هذه العقود دون كشف طيبله.كاملؤم ن التأمني، لذا يكون املستفيد هنا غالبا هو نفسه 

 وثائقها كالتايل:
 حالة على حياته مبلغا  حمددا  يف الوثيقة يفن مؤم  لليضمن  عقد الوقفية البحتة )رأسمال المؤجل(: .أ

لى حياته، أما عاملؤم ن وبذلك يكون مبلغ التأمني موقوفا  على حياة  ،إىل هناية مدة العقد ابقائه حي  
 شركة التأمنيدفع ت فإن العقد يعترب منتهيا  وال ،قبل انقضاء املدة املتفق عليها احملددة يف العقد إذا تويف

                                                           
  392ص:  ،مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،  -1

 الثروة الكلية= رأس المال البشري + رأس المال المالي

 يتعلق رأس المال البشري بالدخل المستقبلي المحتمل للشخص

 ورأس المال المالي يتعلق بالرصيد الصافي النقدي للشخص

 

 الثروة اإلجمالية

 
 رأس المال المالي

 

 رأس المال البشري

 

الر
دو

 

 

 البناء من أجل المستقبل

 

 االستعداد للتقاعد

 

 التقاعد
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على حياته، وعلى ذلك ميكن تعريف عقد تأمني الوقفية البحتة على أنه ن املؤم  أي شيء إىل ورثة 
يف  ايف حالة بقائه حي   للثاينتأمني يتعهد فيه األول بدفع مبلغ ال ،لهاملؤم ن و  شركة التأمنياتفاق بني 

ملستحقة اله بسداد القسط الوحيد أو األقساط الدورية املؤم ن هناية مدة التعاقد، وذلك نظري أن يقوم 
  غريمشروع صمال لبدء  الة لضمان تكوين رأسفع   يعترب هذا العقد وسيلة .1عن العقد يف مواعيدها

سط أعلى من مقابل ق لهاملؤم ن األقساط للمستفيد يف حال وفاة  كما ميكن أن حيتوي العقد شرط رد  
 ذلك املدفوع يف عقد الوقفية البحتة العادي.

دورية )شهرية  فع مبالغهي عقد تلتزم شركة التأمني مبقتضاه بد عقود دفعات الحياة أو المعاشات: .ب
اة وينقطع على قيد احلي لهؤم ن املشرط أن يكون  ،لفرتة حمددة أو ملدى احلياة لهمؤم ن لل أو سنوية(

 .2اإلنفاق املنظم ملا مت تكوينه لهمؤم ن للدفعها بالوفاة، فهذه العقود تضمن 
قد ال يكون ، و خالل فرتة التعاقد لهاملؤم ن  هي العقود اليت تدفع مبالغها يف حال وفاة عقود حال الوفاة: .2

 4:األنواع التالية وتنقسم إىل .3له أكرب ارتفع قسط التأمنياملؤم ن له، وكلما كان سن املؤم ن حامل الوثيقة هو 
فاة هو عقد تلتزم مبقتضاه شركة التأمني بدفع مبلغ التأمني للمستفيد يف حال و  عقد التأمين المؤقت: .أ

ابلية له بسداد األقساط، كما تتضمن شرطي القاملؤم ن قبل بلوغه سن معينة، نظري التزام  لهن املؤم  
وعليه فإن غياب أحد الشرطني )عدم االلتزام بسداد األقساط أو عدم حتقق خطر  للتجديد أو التحويل.

 من التزاماته املرتتبة عن العقد.  شركة التأمنيالوفاة خالل مدة العقد( يعفي 
إذا  ،تدفع عند وفاته حدة نقديةو  7000سنة( على حياته مببلغ  18ن شخص عمره )كأن يؤم   :مثال

 لديه رأس نكو  د أنه عند بلوغها يكون قد ت  عتق  ، وهي السن اليت يُ 90وسن  18حدثت الوفاة بني سن 
5 عالة من يرتكه من بعدهن معاشا يكفي إلم  مال أو ض  

.
 

 6منها: تأمين الوفاة المؤقتمفروضة لالكتتاب في  )الشروط( كما أن هناك بعض القيود
   حالة  إن الفرق بني معدالت الوفاة الفعلية عن تلك املتوقعة أكرب يف أعلى لمبلغ التأمين: فرض حد

إىل وضع حد  التأمني على احلياة يف كافة بالد العامل شركاتلذا تلجأ معظم  ،الوثائق كبرية القيمة
 ؛أقصى ملبلغ التأمني

   هلملمؤم ن لهناك ارتباط طردي بني احنرافات معدالت الوفاة : له المؤمَّنن فرض حد أقصى لس 
عند التعاقد، ويكون االحنراف كبريا يف سنوات العمر املتقدمة، لذا غالبا ال تصدر  لهاملؤم ن وسن 

                                                           
. الرابط: 95، كلية المجتمع، جامعة الملك سعود، ص: نمحاضرات في مبادئ التأميأحمد المزاري،  -1

https://slideplayer.com/slide/14585396/  
  390-395ص:  ص، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،  -2

3- Luc Plamondon, « L’erreur sur l’age en assurance de personne », Revue Juridique Thémis, RJT 40, 2006, 

p : 531. 

  .321-322ص ص: ، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،  -4 
 .10، ص. مرجع سابقنور الدين رجب،  -5
 .329ص ص: ، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،  -6

https://slideplayer.com/slide/14585396/
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هناية مدة ة يف لسن معين لهاملؤم ن تة ملن جتاوز عمره اخلمسني، وتشرتط عدم جتاوز قعقود تأمني مؤ 
 ؛العقد

 :ن مبلغ طيب بغض النظر عالكشف لل لهاملؤم ن يب إخضاع  اشتراط الخضوع للكشف الطبي
 العقد.

نسبة ليف عقد التأمني على األشخاص أمهية بالغة با )الكشف الطيب( يكتسي االستبيان الطيبو  
ن س  أن حتُ  وهلذا ينبغي عليهاتقييم املخاطر اليت ستضمنها،  من خاللها نهإذ ميك ،لشركة التأمني

كما . 1لهن للمؤم  صياغة األسئلة حبيث تكون اإلجابة عليها عاكسة للوضعية الصحية احلقيقية 
 .رةبك  يعولوهنم ضد خطر الوفاة امل د األفراد الذين يرغبون يف محاية منو العق النوع من هذايناسب 

لثانية تستخدم اتستخدم الصيغة األوىل لالحتياط بينما  هذا املنتج يف السوق يف صيغتنيق سو  ويُ 
 2:لضمان القروض

 ؛ال ال يتغريامل رأسمهما كان تاريخ الوفاة فإن  مال ثابت: برأس 
 ال املضمون يتناقص مبرور الوقت. امل رأس مال متناقص: برأس 

رف بأنه عهو عقد حديث النشأة نسبيا باملقارنة بعقود التأمني املؤقتة، يُ  3عقد التأمين لمدى الحياة: .ب
له يف أي وقت بعد ؤم ن امليف حال وفاة  ،بدفع مبلغ التأمني للمستفيد شركة التأمنيلتزم مبقتضاه تعقد 

 له بسداد األقساط.ن املؤم  ا حىت آخر سن يف اجلداول نظري التزام تاريخ التعاقد، وكذلك يف حال بقائه حي  
ة تغييره مع من احتياجات الفرد وإمكانيويتميز عقد التأمين مدى الحياة بالمرونة الفائقة لمالءمته للكثير 

 4:تغير هذه االحتياجات منها

  ؛خمتلط مع عدم اخلضوع للكشف الطيبإمكانية حتويله إىل تأمني 
 حلصول على قيمة تصفية عند إلغائهإمكانية ا. 

ن يف يناسب أكثر هؤالء األفراد الذين يرغبو  ،على ما تقدم ميكن القول أن عقد التأمني ملدى احلياة وبناء       
تمثل يف ويف نفس الوقت توفري بعض احلماية االقتصادية ألنفسهم ت ،محاية من يعولوهنم ضد خطر الوفاة املبكرة

 .اجلانب االدخاري للعقد

 

 
                                                           

ونية دراسة قان–تأمين على األشخاص الموازنة بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في السرية الطبية في عقد ال"بوجالل صالح الدين،  -1

عربية، "، جامعة اإلمارات ال" الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة:، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني والعشرين بعنوان"-مقارنة

 .192، ص: 3031ماي  31-32المنعقد يومي 

12. , p:it.CpOBakayoko,  Salio -2 
 43، ص: مرجع سابقنور الدين رجب،  -3

13. , p:it.CpO, Bakayoko Salio -4 
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 عقود التأمين المختلطة:  .3
  تعريف التأمين المختلط: .أ

 حيثن م)التأمني يف حال احلياة والتأمني يف حال الوفاة( شمل النوعني السابقني عقد ي هو :0عريفت 
ة معينة، أو خالل مد لهللمؤم ن املزايا، حيث يضمن دفع مبلغ التأمني للمستفيد إذا حدثت الوفاة 

له املؤم ن ار على قيد احلياة حىت هناية املدة. شرط استمر  لهاملؤم ن دفع مبلغ التأمني للمستفيد إذا بقي 
 .1األقساط يف مواعيدهاسداد يف 

 خار بني ضمان االد كوهنا جتمعً   ،كاملة واألكثر غالءتأمني احلياة املختلط هو تركيبة   :2عريفت
 .2واالحتياط معا

لحياة مزيج من التأمين على اف التأمين المختلط أنه من خالل التعريفين السابقين يمكن أن نعر      
ساب ن له، ويتم احتالمال بغض النظر عن تاريخ وفاة المؤمَّ والتأمين على الوفاة، يضمن سداد رأس 

 األقساط على أساس خطري الحياة والوفاة المذكورين في العقد. 

 3عدة وثائق أمهها: التأمني املختلط يضم: التأمين على الحياة المختلط أنواع .ب
  :حيث مني الوفاة املؤقت وتأمني رأمسال املؤجلمني يمع بني مزايا تأهو تأالتأمين المختلط العادي ،

مسال أو ريع، أما دفع رأني ملزمة بمة حىت هناية مدة العقد فشركة التأله على قيد احليااملؤم ن إذا بقي 
 إذا تويف قبل هناية العقد فتدفع الشركة قيمة رأمسال للمستفيد املعني بالعقد.

  :اريخ حمدد مال عند ت مني بدفع رأسالتأمني تلتزم شركة التأيف هذا التأمين المختلط لمدة محددة
املؤم ن وفاة  و تدفعه للمستفيد يف حالة، أإذا بقي على قيد احلياة إىل ذاك التاريخ ،لهؤم ن للممسبقا 

 له.
  :لهلمؤم ن لمني وفق هذا التأمني بأداء ضعف رأمسال تلتزم شركة التأالتأمين المختلط المضاعف، 

 إذا بقي على قيد احلياة حىت هناية العقد.
 

 

 

 
                                                           

 .373ص: ، مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر،  -1

:  , Tunis, p: 16. Disponible sur le siteNature des risques couverts en assurance vieIFID,  -2

http://www.ifid.org.tn/site/download/Assurance%20vie.pdf 
3- Cours des comptes, La politique en faveur de l’assurance vie, Rapport public thématique, France, Janvier 

2012, p: 21. 

http://www.ifid.org.tn/site/download/Assurance%20vie.pdf
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 وفيما يلي ملخص لوثائق التأمني على احلياة:

 (: ملخص لوثائق التأمين على الحياة.10الشكل رقم )

 
 الطالبة: من إعداد المصدر

 يف حال احلياة التأمني ية للتأمني على احلياة:من خالل الشكل السابق نستنتج أن هناك ثالثة أقسام رئيس     
يف حال الوفاة والتأمني املختلط، ختتلف فيما بينها باختالف نوع الضمان وطريقة سداد األقساط ومدة سريان 

 الوثيقة.

 يتميز التأمني على احلياة باخلصائص التالية: خصائص التأمين على الحياة:: ثالثا

ض الدخل ر  عأو بلوغ سن الشيخوخة وت   ،يف سن مبكرة يوفر تأمني احلياة لفأفراد احلماية من خماطر الوفاة .0
 حالة وفاة وللورثة يف ،إىل النقص، كما يوفر ضمان للفرد يف حالة بقائه على قيد احلياة لسن معينة

 ؛1معيلهم
منتج متعدد األشكال وركيزة لالدخار، ختتلف الطبيعة العقدية للتأمني على احلياة عن تأمني احلياة هو  .2

، فهو ليس جمرد أداء مايل بل توظيف مايل، فقد سامهت مرونة هذا املنتج وقدرته على تلبية باقي العقود
 ؛2حاجات متعددة لفأفراد على جناحه

يعترب التأمني على احلياة من التأمينات النقدية أو العقود حمددة القيمة، حيث أن تقدير اخلسائر الناجتة  .3
ية يف نفس خسارة مادية ومعنو  ضع للقياس الكمي، بل هيسبية ال ختعن حتقق خطر الوفاة تعد عملية ن

الوقت، لذا فإن املكتتب حيدد عند التعاقد مبلغ التأمني الالزم لتعويض اخلسارة الناجتة عن حتقق اخلطر 
 ؛3ضدهاملؤم ن 

                                                           
 20، ص: 3033األردن، -، دار أسامة للنشر والتوزيع، )دون طبعة(، عمانهالتأمين: مبادئه وأنواععز الدين فالح،  -1

, p: 17.itOp.Cmptes, Cours des co -2 
 307، ص: مرجع سابقعيد أحمد أبو بكر، وليد اسماعيل السيفو،  -3

الوقفية )رأسمال المؤجل *
البحتة

دفعات الحياة *
(المعاشات)

مجموعة الوثائق التي 
تغطي الخسائر المترتبة 

خطر الوفاة ىعل

التأمين في حال الحياة

التأمين المؤقت* 

التأمين مدى الحياة* 

مجموعة الوثائق التي 
تغطى الخسائر المترتبة 

خطر الحياةىعل

في حال الوفاةالتأمين

مجموعة الوثائق التي 
تغطي الخسائر المترتبة 

خطري الحياة أو ىعل
الوفاة 

التأمين المختلط
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ية عن غريه من األدوات املال االتأمني على احلياة أكثر أنواع االدخارات امتيازا كونه أقل خضوع   يعد   .4
 ؛1للضريبة

قق أرباحا خاصة ر وحتتثم  س  تأمني احلياة ادخار طويل األجل نظرا لطول مدة التأمني، فاألقساط املدفوعة تُ  .5
 ؛2باألخذ بعني االعتبار امليزة الضريبية هلا

ع ة من طرف املشر  دحمد  فهي  يعترب تأمني احلياة منتج نظامي للغاية من حيث االكتتاب أو طرق التوزيع .6
 ؛3هلماملؤم ن حلماية 

 ؛4ض لتخفيض الضمانعر  للمكتتب حق التوقف عن السداد وهنا العقد يُ  .7
التأمني على ا شركات اح املالية اليت حتققههلم املشاركة يف األربللمؤم ن بعض عقود التأمني على احلياة تتيح  .8

 5احلياة، وهي تتنوع فيما يلي:
 :؛يهدف احلصول على أعلى محاية الربح الحذر 
 :؛دودةهي موجهة للذي يقبل أخطار حميقرتح مزيج بني املنتجات اآلمنة واملخاطرة، و  الربح المتوازن 
  :ار اخنفاض هو الربح األكثر خماطرة يف إطو بة، قد ينتج عنه نتائج غري مستقرة ومتقل   الربح المرن

ع واحلد االرتفاع، يتطلب يف مجيع األحوال املوازنة يف التوزياألسواق املختارة، واألكثر مردودية يف حالة 
 دف.من العشوائية والصُ 

تدفع أقساط التأمني على احلياة إما دفع وحيد أو دفع دوري، حيث أن شركة التأمني على احلياة تستلم  .9
 إال بعد مدة زمنية طويلة، فمن الطبيعي األخذ بعني األقساط عند االكتتاب يف حني ال تدفع األداءات

ألداءات شركات التأمني على احلياة تسميات خاصة و  .6االعتبار جانب معدل الفائدة يف العملية التأمينية
 تتمثل يف:

 ؛داء مبلغ التأمني يف حال الوفاةبالنسبة أل خسارة 
 ؛قيد احلياة إىل غاية مدة حمددةى اء علقال املدفوع يف حال البامل بالنسبة لرأس استحقاق 
  لفأداءات الدورية املدفوعة ألصحاب الدخول أو املتقاعدين.دفعات 

 

 

                                                           
1- Gerard M. Brannon, Public policy and life insurance, USA, 1990, p: 199. Disponible sur le site: 

https://ideas.repec.org/a/fip/fedbcp/y1991p199-238n35.html  
2- Robert Monteux, Op.Cit, p: 75 
3- Cours des comptes, Op.Cit, p: 18. 
4- Camille Graciani, Op.Cit, p: 9 
5- Robert Monteux, Op.Cit, p p: 68-69 
6- Pierre petanton, Théorie et pratique de l’assurance vie, Dunod, 3éme édition, paris, 2004, p: 8. 

https://ideas.repec.org/a/fip/fedbcp/y1991p199-238n35.html
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 1ناك عمليات رياضية خاصة يف وثائق التأمني على احلياة تتمثل فيم يلي:ه .01
 واملستحق  ،ال أو اإليراد اجلديد املضمون املسمى قيمة التخفيضامل عملية حتدد رأسهو : التخفيض

ك بعد دفعه وذل ،احلياة ن له الذي توقف عن أداء األقساط السنوية يف إطار عقد التأمني علىللمؤم  
 ؛جلزء منها

 حلسايب لعقد اقرض تنحه شركة التأمني للمكتتب بضمان مبلغ االحتياطي هو عبارة عن : التسبيق
 ؛التأمني على احلياة

 فقط بالنسبة للعقود املتضمنة ملخصص رياضي، حيث ميكن  العمليةض هذه عر  : تُ إعادة الشراء
)إعادة شراء جزئي(، أو كل القيمة )إعادة شراء كلي( وهذا  من املبلغ للمكتتب طلب جزء فقط

 يضع هناية للعقد.
 .مين على الحياة(: ملخص عن خصائص التأ11الشكل رقم )

 
 .الطالبةمن إعداد المصدر: 

 

 

 

                                                           
1- INC, Op.Cit, p: 6. 

التأمين 
على الحياة

:  متعدد األشكال
توظيف + أداء 

مالي

عدم الخضوع 
ضريبيا

منتج جد نظامي

ادخار طويل 
األجل

إمكانية المشاركة 
في األرباح

أقساط بدفع وحيد
أو دوري

:  عمليات رياضية
التخفيض، 

التسبيق، إعادة 
الشراء

تأمين نقدي 
(محدد القيمة)
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 .ضد الحوادث الشخصيةالمطلب الثاني: التأمين 

مما أدى  ،بدرجة خطورة أكثر من تلك اخلاصة بالسياراتتيزت الفرتة األوىل الستخدام السكك احلديدية       
يوميا وعموما فإنها الحديد سكك دث غالبا ما تقع حوا" :7581سنة  تكتبألن  تايمز البريطانيةبصحيفة 

نشأ احلاجة أن تومن هنا فقد كان من الطبيعي  ،"الحياةوقد تؤدي إلى فقد تؤدي لفقد أحد أعضاء الجسم 
بالسكك احلديدية هدفها الوحيد شركة تأمني للمسافرين  7585فأنشئت يف بريطانيا سنة مني احلوادث لتأ

 .مدى اخلسارةو  ا لدرجة تذكرة السفربأداء تعويضات نقدية تتحدد وفق   ،تأمينهم من حوادث السكك احلديدية
ؤدي تاليت أصدرت وثيقة شاملة لكافة حوادث السفر  شركة تأمين المسافرين 7591ئت سنة نش  ويف أمريكا أُ 

 .1لفرتة حمدودةتعويضات أسبوعية 

لذلك  اا ومادي  نوي  ؤ هلا مسبقا معيتميز أي حادث بعنصر املفاجأة قد يرتتب عنه أضرار جسمية مل يقع التهيُ      
يف  ف عليهالتعر وهو ما سيتم  تأمني ضد احلوادث الشخصية.وقصد جتنب هذه احلاالت ميكن اكتتاب عقد 

 النقاط التالية:من خالل  ذا املطلبه

 أوال: تعريف التأمين ضد الحوادث الشخصية. 
 ثانيا: ضمانات التأمين ضد الحوادث الشخصية. 
 ثالثا: خصائص التأمين ضد الحوادث الشخصية. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 الحوادث الشخصية:تعريف التأمين ضد : أوال

جز ينجر عنه ع ،هو تأمني يتضمن سداد أداءات جزافية أو تعويضية يف حالة حدوث حادث :0عريفت .0
 :ث احلياة الشخصيةعجز عن العمل أو وفاة. هذه العقود تضمن حسب احلالة حواددائم أو مؤقت أو 

 . 2(النشاطات )بعض الرياضاتحوادث العمل، احلياة املدرسية أو بعض املمارسات لبعض  حوادث املرور،
ة يمشل هذا التعريف مجيع حوادث احلياة احمليطة بالشخص واليت ميكن أن تصيبه باختالف األسباب املؤد  

 لذلك.

                                                           
دار التأمينات للنشر، )دون  ،صية والعالج الطبي طويلة األجل(خالش: تأمينات الحوادث )الباب الثالث، تأمينات األشخاصسامي نجيب،  -1

 . 305-301، ص ص: 3002طبعة(، القاهرة، 
2- APF, Les contrats d’assurance de personnes, fiche pratique, 1 d, France, avril 2010, p: 3. Disponible sur 

le site : http://vos-droits.apf.asso.fr/media/01/00/240088604.pdf  

http://vos-droits.apf.asso.fr/media/01/00/240088604.pdf
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 ،ةيضمن بعيدا عن مسائل املسؤوليمباشر شخصي التأمني ضد احلوادث الشخصية هو تأمني  :2عريفت .2
ز هذا التعريف على احلوادث رك   .1لهالضرر بالسالمة اجلسمية  احلادث الذي قد يلحقالشخص ضد خطر 

 فقط. الشخصاليت تصيب  اجلسمانية
ر ؤث  تُ خالل قوة مادية خارجية من حادث غري متوقع، فجائي، تأمني احلوادث الشخصية يعين  :3عريفت .3

 .2إعاقته أو تؤدي إىل وفاته، أو عكس رغبته، وتتسبب بإحلاق الضرر بصحتهن له على جسم املؤم  
وع يف حالة وقعقد لسداد خمتلف األداءات هو من خالل ما سبق خنلص إىل أن تأمني احلوادث الشخصية 

 له.ن مؤم  للب يف ضرر جسمي سب  ت  حادث 

 3التالية: اتوالذي يقدم التغطي ضمانات التأمين ضد الحوادث الشخصية:: ثانيا

 من العقد.  بالوثيقة إىل املستفيدي شركة التأمني مبلغ التأمني املبني  ؤد  تُ  الوفاة نتيجة حادث: .0
 :)الدائم( العجز الكلي المستديم .2

ا كلي  ا  جز  عولعل آثاره املالية خاصة إذا كان  ،يعترب العجز الدائم من أشد األخطار اليت تصيب اإلنسان
ل بل إذ ال تقتصر فقط على انقطاع الدخآثار الوفاة املبكرة أو الشيخوخة، أشد على الفرد وأسرته من 

غ أحد فُر ت  لعاجز وقد تستلزم حالة اتتد إىل العديد من النفقات اإلضافية اليت تنشأ كنفقات التمريض، 
ومن  لعاجزر على املستوى املعيشي لمما يؤث  أفراد األسرة لرعايته أو القيام بدوره يف اكتساب الرزق، 

 .4يعوهلم
ن ؤم  املالشخص  العجز مينعكان  ، إذاوثيقة التأمنيغ التأمني املبني جبدول مبل لهن ؤم  مُ للتؤدي الشركة 

ا كان من القيام مبهام وظيفته االعتيادية إذ ،ادثاحلوقوع ل التاليةا ا متتالي  أسبوع   81له بالكامل ملدة 
ال يف م  ؤ  العجز غري مُ  . حيث يب أن يكونوكل نوع   القيام بأي عمل من أي  من مينعه و ا أو ال، ف  موظ  

 .5اا ودائم  ا ومستمر  حتسنه أو أن يكون كلي  
له ن ؤم  ملاف العجز الكلي الدائم بأنه العجز الناتج عن مرض أو إصابة جسدية يصبح على إثرها عر  ويُ  

 6أداء أي عمل، وأن يصاب بإحدى احلاالت التالية: نوبشكل دائم ع ،غري قادر كليا
  ل واحدة؛ج  أو ذراع واحد ور   نيل  ج  الر  الفقدان الكامل لكال الذراعني أو كلتا 

                                                           
1- Lydia Morlet, L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé de l’indemnisation, 

Thèse pour le Doctorat en Droit Privé, faculté de droit et des sciences économiques du Mans, université de 

Maine, France, 15 Décembre 2003, p: 16. 
2- BUNDA, Personal Accident insurance Terms and Conditions, lloyd’s, 1 octobre 2018, p: 3. Disponible 

sur le site: https://www.bunda.eu/files/bunda-terms-conditions.pdf  
 .22-29، ص ص: مرجع سابقعز الدين فالح،  -3
  323، ص: مرجع سابقسامي نجيب، تأمينات األشخاص، الباب الثالث،  -4
 .9، الشارقة، دبي، ص: التأمين على الحوادث الشخصيةألوسط للتأمين، زيورخ الشرق ا -5
. الرابط: 3، الجيزة، دون سنة النشر، ص: برنامج الحماية التأمينيةإ ي آي جي،  -6

https://www.cibeg.com/English/Personal/Cards/Documents/CIB%20Shield%20Terms.Conditions%20Bookle

t%20DL%20AR%20GL.pdf 

https://www.bunda.eu/files/bunda-terms-conditions.pdf
https://www.cibeg.com/English/Personal/Cards/Documents/CIB%20Shield%20Terms.Conditions%20Booklet%20DL%20AR%20GL.pdf
https://www.cibeg.com/English/Personal/Cards/Documents/CIB%20Shield%20Terms.Conditions%20Booklet%20DL%20AR%20GL.pdf
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 الفقدان الكامل للنظر غري القابل للشفاء )كلتا العينني(؛ 
  ويف نفس الوقت الفقدان الكامل غري القابل للشفاء  ،واحدة أو ذراع واحدةل ج  ر  لالفقدان الكامل

 احدة.و لعني 
  العجز الجزئي المستديم: .3

واحملددة  ،ا يعادل نسبة العجز اجلزئي من مبلغ تأمني العجز الكلي املستدميمبلغ   لهُمؤم ن للتؤدي الشركة 
ن القيام بعمله له مؤم ن املوهو العجز الذي مينع الشخص  .بوثيقة التأمنيطبقا لنسبة العجز اجلزئي 

ا مباشرة بعد وقوع احلادث، حيث يب أن يكون العجز ا متتالي  أسبوع   81ملدة  ااملعتاد لو كان موظف  
 .1اا ودائم  يف حتسنه ومستمر  ُمؤ م ال اجلزئي بنهاية تلك املدة غري 

الذي تعادل و له على الكسب، ن ؤم  املقلل من قدرة سببه اإلصابة ويُ ويعرف كذلك بأنه العجز الذي تُ  
التعويض عنه بقيمة هذه النسبة إىل نسبة تعويض ر قد  ويُ  ،%700إىل أقل من  %80 تفوقدرجته أو 

 2العجز الكلي املستدمي. ويتم احتساب املبلغ السنوي ملنحة العجز على األساس املرجعي التايل:
 األجر السنوي األخري املتقاضى؛ على أساس إما 
  ى لاألجر السنوي املتوسط األفضل بالنسبة للسنوات الثالث احملددة لفأجر األععلى أساس أو

 خالل املسار املهين للمعين.
  ي المؤقت )مصاريف العجز الناشئة عن الحادث(:العجز الكل   .4

ال املدة اليت يالزم وطو  ،مني العجز الكلي املستدميسبوعي قدره نسبة معينة من مبلغ تأتؤدي الشركة مبلغ أ    
ا من ق هذا املبلغ اعتبار  تح  سكما يُ   ،الالزمة لشفائها وميتثل للراحة ي  ا طب   الفراش ويتبع أثناءها عالج  له ن ؤم  املفيها 

ويستمر سداده بالكامل طوال املدة اليت حالت اإلصابة خالهلا من  ال من وقوع احلادث ذاته، ج الطيب  بدء العال
 أسبوعا من يوم وقوع اإلصابة. 81مزاولة العمل، ويب أال تتعدى املدة 

يقصد به عدم  إذ ،ق وفقا لعقود التأمنيلكن له مفهوم ضي  ، عدم القدرةغويا مفهوم مطلق يعين للعجز لو      
وقد يكون   ،وقد يكون ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ،أو عدم القدرة على القيام بواجبات املهنةالقدرة على العمل 

 .3اا أو جزئي  كلي  

 خصائص التأمين ضد الحوادث الشخصية:: ثالثا
 التالية:ميتاز هذا التأمني باخلصائص  

 والعجز الناشئ عنه؛وجود عالقة سببية بني احلادث  .0
د العوامل عد  رغم ت  و أيام حياته، إذ يتعرض له اإلنسان طوال  ،يعترب العجز الدائم من مناذج اخلطر التأميين .2

 األشخاصافة فإن مشوله لكر يف احتماالت وقوعه ومقدار اخلسارة الناشئة عنه، ؤث  واملتغريات اليت تُ 
                                                           

 .9، ص: مرجع سابقزيورخ الشرق األوسط للتأمين،  -1
 .2، ص: 3031، الجزائر، أكتوبر 1، العدد مجلة جسور التواصل، "الضمان االجتماعي"المديرية العامة للضمان االجتماعي،  -2
  .352، ص: مرجع سابق، الباب الثالث، تأمينات األشخاص، سامي نجيب -3
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تج للدخل إىل مستهلك من من الشخصل و  اليت ترتتب على حت  يسمح باحلسابات التأمينية للخسائر املالية 
وهذا  ،، ورغم شدة اآلثار املالية للعجز الدائم فإنه من األخطار ذات املعدل املنخفضعلى مدى واسع

فاض تكلفة حد ذاته اخن يففإن معدل التكرار البسيط يعين  هو اجملال الذي تبدو فيه كفاءة التأمني
 ؛1التأمني

ضدها يف التأمني ضد احلوادث الشخصية هو اإلصابات، ويشرتط يف اإلصابة ن ؤم  املخطار من بني األ .3
القة السببية فر عمع تو  غري متعمدة، أن تكون بتأثري سبب خارجي، مفاجئ وغري متوقعأن تكون بدنية، 

 .2بني السبب واإلصابة
 التأمين الصحي.المطلب الثالث: 

 النقاط التالية: من خالليف هذا املطلب من جوانب خمتلفة  التأمني الصحي منتجسيتم دراسة     

  :الصحيالتأمين  مفهومأوال. 
 وثائق التأمين الصحيتقسيمات و انيا: ث. 
  :أسباب اللجوء إلى التأمين الصحيثالثا. 
 رابعا: فوائد التأمين الصحي 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 التأمين الصحي:  مفهوم: أوال

أملانيا  صدرت أول وثيقة تأمني صحي إلزامي على مستوى العامل يف التطور التاريخي للتأمين الصحي: .0
وُأجرب  أرباب العمل والعمال على دفع التكاليف، وجاءت آخر مراحل تطور التأمني يف  ،م7551عام 

أوربا عقب احلرب العاملية الثانية عندما أتاحت البلدان ملواطنيها اخلدمات الطبية اليت سبق توفرها ملن 
ية والضرائب، ويف ميشملهم التأمني، ففي بريطانيا يوجد النظام الوطين الذي يتم تويله باألقساط اإللزا

ن اختيار نوع التغطية ويتضم ،الواليات املتحدة األمريكية مُيول النظام احلر املت بع عن طريق التأمني اخلاص
م ل تكاليفها فقط، ويف االا،  والطبيب اختيار ا حر   حتاد كما يوفر نوعية عالية من الرعاية ملن يستطيع حت 

ة اجليدة ذي ميُ و ل بأقساط تأمينية إلزامية، فينطوي اجلمع بني النوعياألوريب فإن النظام متصل بالعمل وال
وحرية االختيار وبني اإلنصاف والتكلفة املعقولة. لكن هذا ال يعين أن التأمني الصحي أحد خاصيات 
                                                 الدول الغنية، فالتأمني الصحي مل يعد أحد الرفاهيات بل هو ضرورة للمجتمع كله.

تايالند يقوم املوظفون يف بداية كل سنة بتسجيل أمسائهم يف إحدى املستشفيات اليت تلعب دور ففي 

                                                           
  .323، ص: السابقالمرجع  -1
، 3002، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، -دراسة مقارنة-ين: حقيقته وشرعيته عقد التأمبد الهادي السير محمد تقي الحكيم، ع -2

 . 300ص: 
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من  %7.8عليهم )ؤم ن امللخدمة، ويتم التمويل من خالل اشرتاكات األشخاص ل املقدم الرئيسي
قة  ن أول وثيإفيما يتعلق بالعامل العريب فأما  احلكومة وهذا النظام إجباري.و صاحب العمل و الراتب( 

 م يف مصر بني الشركة املتحدة للتأمني7181العربية لتأمني العالج الطيب ظهرت عام  كتبت باللغة
اسوستاندر  وبنك اإلسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى يف نفس العام بني شركة مصر للتأمني وشركة

من جمموع السكان(، ويتم التمويل من  %5.8وايل )للخدمات البرتولية، ويوفر التأمني الصحي حل
  .1(%18( والعاملون )% 18العمل بدفع ) من الدخل ويقوم أصحاب (%8تثل ) خالل اشرتاكات

فإن احلكومة تتكفل باخلدمات الصحية اجملانية جلميع املواطنني الراغبني هبا، لكن هذا  اجلزائرأما يف 
زايد واحلقيقة أن القطاع العام ال ميلك القدرة على تلبية هذا الطلب املتالشعار كثريا  ما يبقى جمرد شعار 

الفساد كمي و الضغط ال بسبب ،دمة ونوعيتهابسبب ضخامة األعباء امللقاة عليه، وتراجع مستوى اخل
 .وقلة املوارد املخصصة للصحة

 تعريف التأمين الصحي: .2
ضمان تكميلي للضمان االجتماعي هي عقود توفر محاية ضد خطر املرض، أو يعترب  :0عريفت .أ

املمنوح من طرف الدولة. أيضا يضمن تعويض املصاريف الطبية بشكل جزئي أو كلي حسب نوع 
يشمل التأمني الصحي التكاليف الطبية واألدوية ومجيع اخلدمات واملستلزمات الطبية و  .2العقد

 .3العالجية، وإدارة الربامج الطبيةو 
هذه عهد تتو  ،لشركة التأمنيعقد يتم مبوجبه دفع أقساط التأمني  هو التأمني الصحي :2عريفت .ب

يف العالج وبدفع مصار ، لهن للمؤم  لقاء ذلك بدفع مبلغ معني دفعة واحدة أو على أقساط  األخرية
 .4له خالل مدة التأمني نملؤم  امرض  واألدوية كلها أو بعضها وذلك يف حال

ة املستفيدين يف صور التأمني الصحي هو نظام يتم من خالله مجع جزء من املال من  :3عريفت .ج
تدفع مقابل توفري الرعاية الصحية هلم عند حاجتهم لذلك خالل سنة التعاقد.  ،أقساط سنوية

شرتكني كأساس وتقوم الشركات اليت تارس هذا النوع من التأمني باعتماد مبدأ توزيع اخلطر على امل
وتتأثر إدارة حمفظة التأمني الصحي وعملية التسعري بعدة عوامل أمهها عدد  ة النشاط.يف ممارس

 .5مني الصحي املطلوبةة الصحية للمجتمع ونوع برامج التأاملستفيدين واحلال

                                                           
 .3، جامعة دمشق، ص: -حالة تطبيقية الشركة الوطنية للتأمين-التأمين الصحي رزان أحمد،  -1

, p: 3.Op.CitAPF,  -2 
، مكتبة (: التعريف بالتأمين والمحاسبة عنه10الوحدة ، )المحاسبة في شركات التأمينالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  -3

 .31البخاري، دون سنة النشر، ص: 
. الرابط: 2، جامعة دمشق، دون سنة النشر، ص: التأمين الصحي ودوره في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةسلمان سالمة،  -4

https://hrdiscussion.com/hr91329.html   
أيام قد ، دبي، المنع30، الدورة "مجمع الفقه اإلسالمي"، بحث مقدم إلى مؤتمر "ين الشريعة والواقعالتأمين الصحي بحسان شمسي باشا، " -5

 .2، ص: 3005أفريل،  7-31

https://hrdiscussion.com/hr91329.html
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المترتبة  تأمين يسمح للشخص بتغطية العواقب المالية بأنهمن خالل ما سبق يمكن تعريف التأمين الصحي 
اة من طرف أو تكميلية لتلك المغطَّ  ،تحملها بمفردهالتي ال يمكن للفرد  المصاريف الطبيةالعالج أو عن 

 الضمان االجتماعي.

 وثائق التأمين الصحي:تقسيمات و : ثانيا

 1تتمثل يف اآليت: مين الصحي:تقسيمات التأ .0
مني أام التويطلق عليه أيضا نظ ،هو التأمني الذي تنشئه وتديره الدولةالتأمين الصحي الحكومي:  .أ

ق ب  طالصحي اإلجباري، يتم تويل هذا النوع من التأمني عن طريق الرسوم والضرائب أو االثنني معا، يُ 
 يف الدول األوروبية مثل أملانيا، وكذلك يف أسرتاليا واليابان.

جاري والتأمني ني التالتأم :ميكن تقسيم هذا النظام إىل نظامني فرعيني مها التأمين الصحي الخاص: .ب
 كات إن كانتو طبيعة الشر أوذلك حسب اجلهة اليت تقوم بتنفيذ وتويل الربنامج،  ،غري التجاري

يكون مني اخلاص التجاري يف العديد من الدول، و أنية أو هيئات تطوعية، وينتشر التجتارية أو تعاو 
 كومي.احلتأمني اليف معظم األحيان بالتوازي مع نظام 

تقريبا هي نفس الضمانات املغطاة من خالل الضمان االجتماعي، إال أن هناك وثائق التأمين الصحي:  .2
لى املرض عوأخرى تبحث عن ضمانات أكثر امتدادا فتتوجه إىل التأمني  ،غطاةاملفئة من األشخاص غري 

اطها اليت رغم ارتبيشمل التأمني الصحي بشكل عام عدة أنواع من العقود التأمينية  .2الصحي اخلاص
 3منها يهدف إىل احلماية ضد خماطر خمتلفة وأمهها: إال أن كال   بعضها البعض،ب
ند عدم والذي يوفر دفعات منتظمة ع مبعىن التأمني ضد فقدان الدخل،: تأمين الدخل نتيجة العجز .أ

لى أساس ععات وتكون أهلية حتصيل الدف ،على العمل بسبب املرض أو اإلصابة لهن قدرة املؤم  
 ؛ساس عدم القدرة على ممارسة العمللى أع ولكن تعرف فعلي ا افرتاض فقدان الدخل،

وتشمل تكاليف  ،يوفر تكاليف الرعاية الطبية الناجتة عن اإلصابة أو املرض: تأمين التكلفة الطبية .ب
 األدوية إضافة إىل الصحية األخرى ذات العالقة،األطباء واملستشفيات وخدمات التمريض واخلدمات 

شر عن فقد تكون بالتعويض املباخذ املنافع التأمينية عدة أشكال، والتجهيزات الطبية. وقد تأ
 .باشرةددة أو بتوفري اخلدمات املأو بدفع مبالغ نقدية حم، لهن مؤم  للما ملقدم اخلدمة أو التكاليف إ

 وباإلمكان تقسيم هذا النوع من التأمني إىل أربعة أنواع هي: 

                                                           
ظام المالية لن فعالية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات التأمين االجتماعي الجزائري في تحقيق السالمةمحمد زيدان، محمد يعقوبي، " -1

"، كلية -تجارب الدول–وآفاق التطوير الصناعة التأمينية، الواقع العملي بحث مقدم إلى الملتقى الدولي السابع بعنوان: " ،الضمان االجتماعي"

 . 9، ص: 3033ديسمبر  1-2العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المنعقد يومي 

, p: 13.itOp.CUnion des consommateurs,  -2 
 .7، ص: مرجع سابقسلمان سالمة،  -3
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 ؛تغطية تكاليف املشفى 
 ؛تكلفة اجلراحة 
 ؛تكاليف اخلدمات الطبية العادية 
 التكاليف الطبية الكربى. 

 1تتمثل فيما يلي: لتأمين الصحي:أسباب اللجوء إلى ا: ثالثا

ايل التشخيص جم ة الثمن واستعماهلا يفظأن األجهزة الطبية املتطورة باه التطور التكنولوجي الطيب حيث .0
 ؛والعالج أمر مكلف

فاألدوية اجلديدة ال توضع يف األسواق إال بعد جتارب وأحباث  ،التضخم الكبري يف أسعار األدوية .2
 ؛ا ينعكس على أسعارها االستهالكيةمم ،ودراسات مكلفة للغاية

 ؛ستهالكيل العام وارتفاع مؤشر االاحني واملستشفيات نتيجة التضخم املاأجور األطباء واجلر   ارتفاع .3
 ؛لصحية سواء لالستشفاء أو الوقايةزيادة الوعي الصحي وبالتايل زيادة استعمال اخلدمات ا .4
تعملون يل يسوبالتا ،زيادة متوسط عمر اإلنسان حيث أن كبار السن حيتاجون باستمرار إىل عناية طبية .5

 اخلدمات الطبية أكثر من الشباب.
من  للتأمني الصحي أمهية كبرية يف أي جمتمع، حبكم زيادة النفقات احلكوميةفوائد التأمين الصحي: : رابعا

ولتقليل العبء على الضمان االجتماعي وجدت شركات جهة وقلة املوارد املقابلة لذلك من جهة أخرى. 
التأمني فرصتها يف طرح منتجات تأمينية مكملة للمنتجات االجتماعية، ومفيدة للمؤمن هلم ولكل األطراف 

 :املوايلمت تلخيصها يف اجلدول الفاعلة يف العقد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21، 23، ص ص: 3000، البحرين، 27، العدد مجلة التأمين العربي، "العالم العربيتطورات ومستقبل التأمين الصحي في جان شويري، " -1
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 (: فوائد التأمين الصحي.14الجدول رقم )

 فوائد التأمين الصحي
 بالنسبة لالقتصاد الوطني بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية بالنسبة لجهات العمل ن لهبالنسبة للمؤمَّ 

 توفري االطمئنان -
االجتماعي لدى العمال 

 ؛واملوظفني
تعزيز العالقة بني  -

 ل وزمالئه وبينه وبنيالعام
 ؛صاحب العمل

دمي العدالة يف تقحتقيق  -
 ؛اخلدمات الصحية

الصحي رفع الوعي  -
 رد.فلدى ال

ن م رفع اإلنتاجية واحلد   -
ئر النامجة عن اخلسا

 ؛االنقطاع عن العمل
 ضا الوظيفيحتقيق الر  -

 ؛لدى العمال واملوظفني
تقليص تكاليف املرض  -

 اخلاصة بالعمال.

رفع مستوى اخلدمة الصحية  -
 ؛املقدمة

اخلدمات  مزوديالتنافس بني  -
 الصحية.

 الرعاية الصحية يف دعم -
 ؛القطاع اخلاص

يف العبء عن ختف -
 ؛املستشفيات احلكومية

إتاحة قناة تويل للقطاع  -
 ؛الصحي

ر برامج استثمار يف تطوي -
 ؛القطاع الصحي

إتاحة فرص وظيفية  -
 جديدة.

 :باالعتماد على الطالبةمن إعداد المصدر: 

 ص ،، جامعة دمشق، دون سنة النشرواالجتماعيةالتأمين الصحي ودوره في عملية التنمية االقتصادية سالمة سلمان،  -
 .71-77 ص:

بعنوان: ندوة حبث مقدم يف ، (2121التأمين الصحي وأثره على االقتصاد السعودي حتى )صاحل بن ناصر العمري،  -
 .80-11 ص: ، ص11/70/1001املنعقدة بتاريخ: الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي"، الرياض، "

 نالشكل السابق نالحظ أن التأمني الصحي يتميز بفوائد تشمل مجيع أطراف العقد سواء املؤم  الل خمن     
بته حتسينه ومراق على شركات التأمنيدمات الصحية أو الدولة، لذا وجب له أو أرباب العمل أو مقدمي اخل

 بصفة دائمة.
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 المبحث الثالث: منتجات التأمين على األشخاص الجماعي
مما يعل صاحب  ،نظرا للتوسع املستمر يف إنشاء املشاريع االقتصادية واليت تستوعب عددا كبريا من العمال      

العمل مسؤوال عن تعويض هؤالء أو ذويهم يف حالة حتقق خطر يتعلق بشخصهم كالوفاة أو العجز، ظهر التأمني 
ابل قسط لتأمني املختصة مق شركة اهذا اخلطر إىل حتويلعلى األشخاص اجلماعي والذي يتيح لصاحب العمل 

 مناسب.

شاطها واهتماماهتا نالطريقة اليت تدمج هبا الشركات اسرتاتيجيتها و  ،املسؤولية االجتماعية املؤسسية تعترب      
وظيفية هي يف  من وجهة نظرو  ،يف عملية اختاذ القرار بطريقة شفافة ومسؤولةاالجتماعية والبيئية واألخالقية 
ة بصفة خاصة إدار  ،وشكل جديد من أشكال إدارة الصناعة والعمليات التجاريةاألساس عملية إدارة املخاطر 

عالة لالحتفاظ هبم ف وسيلةللموظفني  والتأمني اجلماعي حيث اعتربت احلماية االجتماعية خماطر املوارد البشرية
 سياتوكان لعوملة أنشطة الشركات املتعددة اجلن التأمني اجلماعي منوا عامليا مؤخرا. حيث سجل وزيادة اإلنتاجية

وتتجلى أمهية التأمني على  .1لصحي، واحلوادث الصناعية والوفاةعلى زيادة الطلب خاصة يف جمال التأمني اأثر 
 حة العمالاالجتماعي وصاألشخاص اجلماعي يف كونه يساعد على ختفيض التكاليف وحتسني كفاءة النظام 

 .2وحتسني اإلنتاجية

سيتم دراسة منتجات التأمني على األشخاص ذات الصيغة اجلماعية يف هذا املبحث من خالل املطالب لذا 
 التالية:

  :التأمين على األشخاص الجماعي مميزاتالمطلب األول. 
   :الجماعيالتأمين على األشخاص منتجات الضمانات الممنوحة ضمن المطلب الثاني. 
  :آفاق التأمين على األشخاص الجماعيالمطلب الثالث. 

 

 

 

 

 
                                                           

1- J. François Outreville, Protection sociale et assurance collective –Concepts théorie et gestion financière, 

édition EDILIVRE, Paris, 2011, p: 4. 
2- Déloitte, L’avenir incertain de l’assurance collective au Canada, S.C.R.E.L, Canada, 2019, p: 5. 

Disponible sur le site : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/financial-services/articles/uncertain-future-of-

group-benefits-in-canada.html  

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/financial-services/articles/uncertain-future-of-group-benefits-in-canada.html
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/financial-services/articles/uncertain-future-of-group-benefits-in-canada.html
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 .التأمين على األشخاص الجماعي مميزاتالمطلب األول: 

 ة:النقاط التالي يف هذا املطلب إىل مت التطرق

  على األشخاص الجماعيأوال: تعريف التأمين. 
 على األشخاص الجماعي: خصائص التأمين ثانيا. 
  :التأمين على األشخاص الجماعي أهميةثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :الجماعي التأمين على األشخاصتعريف : أوال

يعر ف التأمني على األشخاص اجلماعي بأنه تغطية جملموعة من األشخاص تربطهم عالقة  :0عريفت .0
ي ملصلحة اجلماعخاصة مشرتكة بعقد واحد، ويكون العقد بني شركة التأمني وصاحب وثيقة التأمني 

  هذا التعريف أطراف عقد التأمني اجلماعي.بني   .1األعضاء
يقصد بالتأمني على األشخاص اجلماعي ذلك النوع من تأمينات احلياة اليت تغطي جمموعة  :2عريفت .2

احدة و  غالبا صلة عمل، أو االنضمام إىل نقابة مهنيةتكون من األشخاص تربطهم ببعضهم صلة معينة 
وهو تأمني  ركز هذا التعريف على نوع واحد من تأمينات األشخاص .2مبقتضى وثيقة مهنية واحدة

 .احلياة
لف خمططات التأمني لفائدة مسامهة صاحب العمل يف خمت اص هوخالتأمني على األش :3عريفت .3

 من رب العمل والعمال. يكون مبسامهة كلوضح هذا التعريف أن قسط التأمني اجلماعي  .3العمال
 حمددةة ال تصدر إال جملموعتأمني الصحي واحلوادث اجلماعي الوثيقة تأمني احلياة اجلماعي أو  :4عريفت .4

 صاحب عمل واحد أو أكثرقد تتألف من جمموعة من املوظفني )أو املتقاعدين( أو ، من األشخاص
من األشخاص يتشاركون نفس  أعضاء مجعية، أو جمموعةجمموعة أشخاص ميارسون نفس املهنة، 

ركز هذا التعريف على العالقة اليت  .4فائدة قبل اقرتاح التأمني عليهمأو ال االهتمامات أو نفس األنشطة
 .ن هلم(تربط األعضاء املشاركون يف التأمني )املؤم  

ب أن ين له الذي فيكون رب العمل هو املؤم   وشركة التأمني،هو عقد يربم بني رب العمل  :5عريفت .5
املستفيدون عليهم و ن املؤم  ، أما العاملون لدى رب العمل فهم الشركةقابلة اللتزامات يؤدي االلتزامات امل

                                                           
 ، 3000)دون طبعة(، الرياض، ، دار المريخ للنشر، مبادئ إدارة الخطر والتأمينجورج ريجدا، تعريب محمد البلقيني وإبراهيم محمد،  -1

 .007 ص:
 7القاهرة، دون سنة النشر، ص: ، تأمينات األشخاصعبد المطلب عبده،  -2

3- Mélanie Laflamme, Les régimes d’assurance collective négociés dans les conventions collectives au 

Québec, Direction des données sur le travail, Québec, Septembre 2005, p: 4. 
4- Bruno Gagnon, FICA, FSA, Particularités des lois sur l’assurance collective au Québec, Canada, 2015, 

p: 10. 
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رد مشمول شهادة لكل ف شركة التأمنيصدر تو عليهم ن املؤم  ويرفق بالعقد قائمة بأمساء  ،من التأمني
 .1بالتغطية

تأمني جمموعة أشخاص تتوفر فيهم صفات " 2بأنه: اجلماعيمني أع اجلزائري التف املشر  ر  عيُ  :6عريفت .6
مشرتكة وخيضعون لنفس الشروط التقنية يف تغطية خطر أو عدة أخطار منصوص عليها يف التأمني على 

. ال ميكن أن يكتتب عقد التأمني اجلماعي إال شخص معنوي أو رئيس مؤسسة ما قصد األشخاص
 .اخنراط املستخدمني"

يبرمه  بأنه عقد ،تأمين المجموعة أومين على األشخاص الجماعي التأ فعر  يمكن أن ن  من خالل ما سبق 
يلتزم فيه المكتتب )صاحب العمل مثال( بدفع قسط التأمين أو  جميع أعضاء المجموعةشخص لصالح 

عة ألعضاء المجمو  مقابل أن تلتزم هذه األخيرة بمنح ضمانات ،المساهمة بجزء منه لشركة التأمين
 .حسب نوع العقد المبرم )حياة، صحي، حوادث ...( (عليهمالمؤمَّن )المشتركين 

ميتاز التأمني على األشخاص اجلماعي مبجموعة خصائص  ثانيا: خصائص التأمين على األشخاص الجماعي:
 3هي:

الب هو طيغطي العقد جمموعة من األشخاص بعقد واحد، حيث يكون صاحب العمل عقد التأمين:  .0
احلالة  ن عليهم مثل قائمة األمساء، الرواتب،التأمني ويزود شركة التأمني باملعلومات املناسبة عن املؤم  

عة واهلدف ي نفس الطبي( عالقة عقدية مع املكتتب أعليهمن املؤم  ... كما يب أن تربطهم ) الصحية
 ؛من التأمني

 ات كالعمر، املهنةاملتغري  ا يف االعتبار جمموعة منأخذ  حيدد مبلغ التأمني وفق أسس فنية مبلغ التأمين:  .2
 ؛مدة العمل، الراتب...

ركة شط إجراء كشف طيب، فتكتفي شرت  يف التأمني على األشخاص اجلماعي ال يُ الكشف الطبي:  .3
 ؛إال يف حاالت استثنائية التأمني بتصريح صاحب العمل

سعري باخلربة تحىت تتمكن شركة التأمني من تطبيق طريقة ال ايب أن يكون عدد العمال كبري  القسط:  .4
 ؛لتحديد قيمة القسط

ملنشأة ا حسب عمل على أساس تأمني مؤقت تتجدد سنوياتصدر عقود التأمني اجلماعي مدة التأمين:  .5
 ؛وطبيعة األعضاء املشرتكني

                                                           
كة التأمين ي شربحث تطبيقي ف–حليل األخطار في التأمين الجماعي "محمد حسن عبد األمير الربيعي، عبد األمير عبد الحسين شياع العلي،  -1

 .93، ص: 3033، الفصل األول لسنة 32، المجلد السابع، العدد مجلة دراسات محاسبية ومالية، "-العراقية العامة
 ،02/02/3775، المنشورة في 32، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالتأمينات، 35/03/3775المؤرخ في  75/09من األمر  03المادة  -2

 33ص:  
شركة التأمين  يبحث تطبيقي ف–تحليل األخطار في التأمين الجماعي "محمد حسن عبد األمير الربيعي، عبد األمير عبد الحسين شياع العلي،  -3

 .95-92، ص ص: مرجع سابق ،"-العراقية العامة
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 ؛1: يب أن يكون شخص معنويالمكتتب .6
 ؛2مرتبط بتطور احلماية االجتماعية اليت توفرها الشركات ملوظفيها التأمين الجماعي دور .7
 3وذلك ألسباب عديدة منها: ليست باهظةتكلفة التأمين الجماعي:  .8

 ؛عة العقد املتمثل يف وثيقة واحدةبساطة اإلدارة وطبي 
 ؛ت التكلفةل  زاد العدد ق    حجم األعضاء املشرتكني حيث كلما 
  ملؤقت والذي انوع عقد التأمني على األشخاص اجلماعي املتمثل يف أغلب األوقات يف التأمني

 ؛يعترب أرخص األنواع
 ؛عدم وجود كشف طيب 
  طريقة تسيري بسيطة وواضحة حيث يسمح التأمني على األشخاص اجلماعي بتقليص حجم

علومات حب العمل عن املاألنشطة اإلدارية، ويطور شفافية الوثيقة، وذلك من خالل تصريح صا
قة ومالئمة ملتطلبات نس  وعدم تعبئة عدة استمارات، كما أن الضمانات مُ ، مرة واحدة

األشخاص، يستفيد من خالهلا صاحب العمل من حسومات وختفيضات تزداد بزيادة عدد 
 الضمانات املتضمنة يف العقد.

 -الجماعيةالصيغة –(: خصائص التأمين على األشخاص 12الشكل رقم )

 
 .الطالبة: من إعداد المصدر

دة مزايا ع من خالهلا حيقق واليت ،التأمني على األشخاص اجلماعييوضح الشكل السابق أهم خصائص     
على بذل جمهود  زهمف  مما حيُ  ،ألطراف العقد، فبالنسبة لصاحب العمل تساعده يف توطيد عالقته مع العمال

 تأمينية جيدة دون حتمل أعباء مالية كبرية.أكرب، كما مينح العمال تغطية 

                                                           
1- Salio Bakayoko, Op.Cit, p: 32. 
2- J. François Outreville, Op.Cit, p: 5. 
3- Axa winterthus, Assurance de personne professionnel : une solution qui conjugue efficacité et 

avantages, France, 2015, pp: 1-2. 

خصائص التأمين 
على األشخاص 

الجماعي

تغطية جمموعة من األشخاص بعقد واحد واملكتتب شخص معنوي 
... السن، املهنة، الراتب: أسس فنية وفق متغريات لتحديد مبلغ التأمني

حتديد القسط بطريقة التسعري باخلربة
املدة على أساس تأمني مؤقت وتتجدد سنويا

التكلفة قليلة وال يشرتط الكشف الطيب
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 1تتمثل فيما يلي: أهمية التأمين على األشخاص الجماعي:: ثالثا

الذي مبوجبه و يتم إبرام عقد واحد  حيثعي يف تسويق التأمني بسهولة ويسر، يساعد عقد التأمني اجلما .0
 ن دون وسيط، فضال  ن عليهم ماملؤم  يتم توزيع خدمة التأمني على عدد كبري من املشرتكني فيه بصفتهم 

 ؛عن تقليص النفقات واختصار للوقت واجلهد
 ي؛فضة مقارنة بأسعار التأمني الفردأقساط التأمني اجلماعي منخ .2
دم فإن عقد التأمني اجلماعي يق ،إذا كان طالب عقد التأمني اجلماعي مؤسسة ائتمانية كالبنك مثال   .3

اخلطر  ل عليها احلصول على بقية القرض إن حتققسه  مما يُ  ،األخرىا تعجز عن تقدميه التأمينات ضمان  
  ز املدين عن تسديد دينه.ج  ه وع  ضد  ن املؤم  
 

 التأمين على األشخاص الجماعيمنتجات المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة ضمن 

 ة:النقاط التالييف هذا املطلب إىل  تم التطرقسي

  :الجماعي األشخاصعلى مجاالت تطبيق التأمين أوال. 
  :الجماعيعلى األشخاص التأمين منتجات ضمانات ثانيا. 
  :لتأمين على األشخاصمنتجات االفرق بين الصيغتين الفردية والجماعية لثالثا. 

 فيما يلي تفصيل ذلك:و 

ثة الاجلماعي ث األشخاصعلى  يغطي التأمني :الجماعي األشخاصعلى مجاالت تطبيق التأمين : أوال
دفع مبلغ  يضمن التأمني اجلماعيو  تأمني املقرتض. ضمان التوفري؛ احلماية االجتماعية؛: رئيسية هيقطاعات 

 2 التأمني يف إحدى احلاالت اآلتية:

 ؛قيد احلياة عند بلوغه سن التقاعدن عليه على بقاء املؤم   -

 ؛ وقبل بلوغه سن التقاعدن عليه خالل مدة التأمنيوفاة املؤم   -

 ؛ة التأمني وقبل بلوغه سن التقاعدا خالل مدمستدمي   ا كامال  ن عليه عجز  عجز املؤم   -

 قاعد.ن عليه نتيجة حادث خالل مدة التأمني وقبل بلوغه سن التدفع ضعف مبلغ التأمني يف حالة وفاة املؤم   -

                                                           
 ، 3030، 12، العدد 33، كلية الحقوق، جامعة الموصل المجلد مجلة الرافدين للحقوق، "عقد التأمين الجماعيإسراء صالح داؤود، " -1 

  .350-317ص:  ص
2- Sabine Abravanel Jolly, Op.Cit, p: 393. 



 الفصل األول.................................................اإلطار المفاهيمي لمنتجات التأمين على األشخاص   

44 
 

اص أنواع عقود التأمني على األشخ أهم تتمثل الجماعي: األشخاصعلى التأمين منتجات ضمانات : ثانيا
 1اجلماعي يف اآليت:

دفع  لضمان ،يقوم بإجرائه صاحب العمل على حياة العمال لديه عقد التأمين الجماعي المؤقت: .0
مبلغ معني عند وفاة أحد العاملني أثناء مدة اخلدمة. من أهم ما مييز هذا النوع من العقود هو اخنفاض 

 لتجديدماعي على أساس سنوي قابل لل إصدار عقد التأمني املؤقت اجلفض  كما يُ  قيمة القسط املدفوع.
حيث يتم دفع القسط يف بداية سنة الوثيقة، ودفع مزايا حال الوفاة يف هناية سنة الوثيقة اليت وقعت فيها 

 .شركة التأمنيالوفاة، ألن هذه الطريقة من شأهنا تعظيم أرباح 
 2:ما يلي وأهم أنواع التأمني املؤقت 

 : مبوجبها تتعهد شركة التأمني بسداد مبلغ التعويض إذا تويفالتأمين الجماعي المؤقت العادي .أ
الوثائق وميكن أن تسمى الوثائق إذا كانت جتدد سنويا بعليه خالل السنة اليت يغطيها العقد، ن املؤم  

 السنوية املؤقتة القابلة للتجديد.
لغ تأمني دفع مبن شركة التأمني مبوجب هذا النوع وتضم: التأمين المؤقت الجماعي المتناقص .ب

م هذه رب  تُ و حيث يصبح صفرا يف هناية التأمني،  ،يتناقص سنويا أو شهريا مبعدل ثابت أو متغري
 العقود البنوك اليت ترغب يف تدعيم االئتمان لديها وتقوم بإقراض عمالئها على آجال طويلة.

تصدر تلك العقود مع ضمان العجز الكامل املستدمي واحلادث. عقد التأمين الجماعي المختلط:  .2
ويتميز بإمكانية االستمرار يف التأمني يف حالة ترك العمل قبل سن التقاعد بنفس الشروط واملزايا مع قيام 

له بدفع قسط التأمني مباشرة إىل شركة التأمني، كما ميكن له تصفية العقد واحلصول على قيمة  ناملؤم  
 عند تاريخ إهناء اخلدمة. التصفية

عليه على  نملؤم  ايقضي هذا التأمني بدفع مبلغ التأمني فقط يف حالة بقاء  عقد تأمين الوقفية البحتة: .3
قيد احلياة يف هناية مدة التأمني. ويتميز هذا النوع من التأمني بصدوره دون إجراء الكشف الطيب. أي 

 أنه تأمني ادخار وليس تأمني وفاة.
، قيقيةقع ال توجد معاشات مجاعية ح، بيد أنه يف الواهي تأمني على احلياة اجلماعية المجموعةمعاشات  .4

ئة عن معاشات التقاعد الناش وما ميكن أن يسمى باملعاشات التقاعدية اجلماعية يندرج ضمن فئتني:
 .3فردية مؤجلة اعيمعاشات التقاعد الناجتة عن ر  و ؛ خمططات تكميلية للتقاعد

 

                                                           
1- www.misrlife.com  

  2- محمد حسن عبد األمير الربيعي وعبد األمير عبد الحسين شياع العلي، "تحليل األخطار في التأمين الجماعي"، مرجع سابق، ص: 95.
3- Luc Plamondon, Op.Cit, p: 578. 

http://www.misrlife.com/
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تالفات عديدة هناك اخ: األشخاصلتأمين على منتجات االفرق بين الصيغتين الفردية والجماعية ل: ثالثا
أن كل عضو اعتبار ، باعي لكن ميكن اجلمع بني الصيغتنيبني منتجات التأمني الفردي ومنتجات التأمني اجلم

لصيغة اجلماعية األحرى اهو صاحب تأمني فردي بطريقة ما، لذا الضمانات تتشابه كثريا بني الصيغتني أو ب
 ة من الصيغة الفردية لكن ختتلف طريقة التسيري. د  ستم  مُ 

 .انتقاء املخاطرو  اخلاصة بطرق االكتتاب الفردية أو اجلماعيةالقواعد املشرتكة بتتعلق  أوجه التشابه: .0
 :النقاط التالية تتمثل يف تالف:االخأوجه  .2

ات املنتجات الفردية بسيط لكن على مستوى املنتجاالكتتاب على مستوى : طبيعة االكتتاب .أ
 .1نظامه القانوينمن حيث املفهوم و  اجلماعية معقد

 التأمني الفردي اعي على خالفميكن لشركة التأمني إلغاء العقد يف التأمني اجلم: الوثيقة التأمينية .ب
حكام من طرف صاحب العمل عند تاريخ استحقاق وثيقة التأمني عكس تعديل األكما ميكن 

لى عقد التأمني الفردي كما أن هذا األخري حيتوي عباإلضافة إىل إمكانية حتويل التأمني الفردي، 
 .2رات وضمانات عكس التأمني اجلماعيعدة خيا

 يف اجلدول املوايل: ميكن تلخيص االختالفات

 بين التأمين على األشخاص الفردي والتأمين على األشخاص الجماعي.(: الفرق 15الجدول رقم )

 الفرق الفردياألشخاص على  التأمين الجماعياألشخاص على التأمين 
 العقود مينح لفأفراد بعقود منفصلة. مينح لصاحب العمل بصفة عقد مجاعي.

قسط زهيد حيدد حسب تصرحيات صاحب 
 العمل وعدد العمال األعضاء.

 :مرتفع حيدد حسب عدة متغرياتقسط 
 كالسن، احلالة الصحية للفرد، اجلنس...

 األقساط

موحدة حسب الشروط والظروف اليت تربط 
 العمال.

ختتلف باختالف شركة التأمني وحسب طلب 
 ن له.املؤم  

 الضمانات

 التكاليف اإلدارية مرتفعة قليلة ومقلصة احلجم.
 التأمنيله(، شركة ن املؤم  صاحب العمل )

 (، املستفيد )األعضاء(.ناملؤم  )
(، ناملؤم  له(، شركة التأمني )ن املؤم  الفرد )

لورثة أو له نفسه أو ان املؤم  املستفيد )قد يكون 
 له(.ن املؤم  شخص معني من طرف 

 أطراف العقد

 .الطالبةمن إعداد  المصدر:

                                                           
1- Sabine Abravanel Jolly, Op.Cit, p. 365. 
2- https://docplayer.fr/21425105-Unite-c-finances-personnelles-demi-cours-v-corrige.html  

https://docplayer.fr/21425105-Unite-c-finances-personnelles-demi-cours-v-corrige.html
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 .آفاق التأمين على األشخاص الجماعيالمطلب الثالث: 

 ة:النقاط التالييف هذا املطلب إىل  التطرقمت 

  :التأمين على األشخاص الجماعيمنتجات نحو تنمية أوال. 
  :الجماعيعلى األشخاص التأمين  اتمنتج آفاقثانيا. 

 فيما يلي تفصيل ذلك:و 

 التأمين على األشخاص الجماعي:منتجات نحو تنمية : أوال

ات التأمني االقتصادية ملا توفره من مزايا لذا حتاول شركأمهية يف املؤسسة  أصبح ملنتجات التأمني على األشخاص
 1قة باالعتماد على النقاط التالية:تنمية املنتجات املسو  

 كيتأمني  جديدة لشركات ال القت فرص  إن تطور املعلومات الطبية خ  بدائل )خيارات( حديثة للعالج:  .0
وهذا من شأنه أن خيفف العبء امللقى على نظام الضمان االجتماعي، حيث ميكن  ،تطور خدماهتا

لى سجالهتم الطبية من خالل التكنولوجيا وأنظمة الرعاية الصحية االفرتاضية، ع العاالط  هلم لمؤم ن ل
وتعقب صحتهم من خالل التطبيقات على شبكة األنرتنت. فمن خالل هذا التأمني أدرك أرباب العمل 

ن ع رفاهية املوظفني تشكل أولوية إسرتاتيجية ووسيلة للتحكم يف التكاليف املرتبطة باملطالبات الناجتة أن
 ؛األمراض وحتقيق ميزة تنافسية

إن القدرة على الوصول إىل بيانات شخصية عن السلوكيات والصحة يسمح ارتفاع مستوى الطب:    .2
 ؛احتياجات العماليفا مع خبلق منتجات وخدمات أكثر ابتكارا وتكي

 يستخدم العديد من شركات التأمني بيانات العمالء لتوفري تجارب مخصصة في مجال الرعاية الصحية: .3
 جتربة رقمية حمسنة.

 إن آفاق التأمني على األشخاص اجلماعي مبين على :الجماعيعلى األشخاص التأمين  اتمنتج آفاقثانيا: 
 2ركائز: 1

 الرقمي؛ استمرار شركات التأمني باالستثمار يف التحول 
  على بيانات املرضى واملختصني يف القطاع؛العالج الصحي أكثر تركيز 
 حيةدمات التكميلية والرعاية الصاستمرار التوسع يف اخليف الرعاية الصحية دور رئيسي  يقدممل. 

  

                                                           
1- Déloitte, Op.Cit, p: 2 ; p:4. 
2- Ibid, p : 6. 
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 1فيما يلي أربع سيناريوهات عن مستقبل التأمني على األشخاص اجلماعي:و 

يقة يف هذا السيناريو فإن بيئة تنظيمية قليلة القيود وبيانات متوفرة بصفة دقتحسين أوضاع السوق:  .0
تحسني وأيضا تعزيز اإلبداع يف املنتجات واخلدمات. ف ،تسمح لشركات التأمني بتقييم أفضل للخطر

أجل تعزيز  هتم، منجون للربامج واحلوافز داخل منظمارو  يعلهم يوأرباب العمل رفاهية الفرد العامل 
 صوماتمبزايا وخاإلنتاجية واحلد من املطالبات. للحصول على مزايا اجملموعة يطالب أرباب العمل 

مني إثر ذلك املنافسة من طرف الشركات األخرى اليت تقدم خدمات مبرونة أكثر. أفتواجه شركات الت
ة وإدارة يث تعترب التجارب الرقميا، حا أساسي  سيصبح وفق هذا النموذج توزيع اخلدمات الرقمية أمر  

ن هلم عوامل جناح. إذ مل تعد تدفقات العوائد اآلن مرتبطة فقط باألقساط ورسوم أفضل لبيانات املؤم  
 ؛ري منتجات تليب احتياجات العمالءالتشغيل بل ستكافئ شركات التأمني عند توف

يف  بياناتلالصحة من خالل تبادل اتسمح احلكومات للقطاع اخلاص بالولوج يف نظام بيانات مثالية:  .2
تعمل على  إهناف حني لشركات التأمني قدرات حتليلية لتقدمي خدمات ومنتجات صحية عالية املستوى

 ر احملتملةات بسيطة حلساب املخاطية ووقائية، حيث مل تعد تستخدم بيانئإنشاء خدمات صحية تنب
رامة خضع لقوانني ورقابة وإشراف أكثر صيف املقابل سيكون توليد هامش ربح صعب نظرا ألهنا ست

مع تطور الرعاية الصحية املخصصة واملزيد من البيانات الصحية سيكون على  ؛ن هلملمؤم  لمحاية 
شركات التأمني أن تزيد تركيزها على خطط اجملموعات أو املنتجات اجلماعية والقيام باستثمارات 

 ؛والتحليليةعزيز قدراهتا الرقمية إسرتاتيجية من شأهنا ت
 تتسارع وترية تعزيز القطاع يف حني تستثمر شركات التأمني بكثافة يفبيئة منخفضة التكلفة:  .3

التكنولوجيات والتشغيل اآليل، لكن اإلبداع متوقف. وفق هذا النموذج تسعى مؤسسات الصحة إىل 
بئا متزايدا على ع تقليص نفقاهتا باعتبار التكاليف ارتفعت وتثقل ميزانيات احلكومات، واليت تفرض

أرباب العمل ويتعني عليهم تقدمي محاية صحية تكميلية ملوظفيهم. شركات التأمني الصغرية احلجم ال 
 ؛ميكنها املنافسة من حيث السعر والقدرة على التكيف

نهج على شركات التأمني اعتماد م ،: مع ختصيص املخططات اجلماعيةالتخطيط لزيادة التخصيص .4
اهتا( إياد سبل إلقامة روابط بني خمططاهتا )منتجو ابتكاري لتصميم وتقدمي مزايا اجتماعية مجاعية، 

 ؛اعية لتقدمي جتربة كاملة للعمالءالفردية واجلم
أمني ت: للتكيف مع التغريات املستمرة يف الرعاية الصحية ستحتاج شركات الإقامة شراكات إستراتيجية .5

يد سواء يف القطاع العام أو اخلاص، لتحد ،إىل الدخول يف شراكات إسرتاتيجية مع موردي هذه اخلدمة
 ؛ابعة تطورات النظام البيئي الصحيخيارات الشراكة املثلى، وسيكون عليهم مت

                                                           
1- Ibid, p : 12. 
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 ر: إن انتشار البيانات الصحية الشخصية يعطي الفرصة لشركات التأمني البتكارصد النشاط القانوني .6
 ؛ا تقييدهاأهنة التغريات التنظيمية اليت من شلكن يتعني عليهم مواكب ،خدمات ومنتجات جديدة

 : يف عامل املستقبل القائم على البيانات سيكون لشركات التأمنياالعتماد على نقاط القوة األساسية .7
نه أن يعلها أهذا من ش ،خاطر والتخفيف من حدهتانظرا لنقاط قوهتا املتمثلة يف إدارة امل ،الدور فع  

قادرة على حتسني النتائج الصحية وتسريع عملية االبتكار يف جمال اخلدمات الصحية. ميكن أن يتطور 
فرع التأمني اجلماعي من أكثر من جانب لذا شركات التأمني اليت ال حتاول التغيري والتطوير سيكون 

 وضعها صعب وستواجه منافسة شديدة.
 ي لسيناريوهات التأمني على األشخاص اجلماعي: وفيما يلي شكل تلخيص

 الجماعيعلى األشخاص التأمين منتجات  آفاق(: 13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Déloitte, l’avenir incertain de l’assurance collective au Canada, S.C.R.E.L, 

Canada, 2019, p : 7. 

ركز بشكل كبري على منتجات التأمني ضد املرض واحلوادث  الشكل نالحظ أن التأمني اجلماعيمن خالل      
الشركات من  حيميخاصة وأن هذا النوع من التأمني للعمال وكذا أرباب العمل  بالنسبة اتأهم منتج امهباعتبار 

 تاجية.رفع األداء وزيادة اإلن يف، ويساهم كما سبق اإلشارة إليه فات اخلسائر ومواجهة حاالت عدم التأكدخمل  

بادل فري اخلدمة معتمدين على تأمني شبكات تو  يركز هذا النموذج على إنشاء نظام بيئي تعاوين بني مُ و      
املعلومات يتم اإلشراف عليها من طرف احلكومة. تستثمر شركات التأمني الكثري يف اخلربات الرقمية حيث 

ام ن هلم املشاركني يف التأمني اجلماعي على توجيه أنفسهم داخل النظاملؤم  تساعد تطبيقات اهلاتف احملمول 
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الصحي لتلبية احتياجاهتم اخلاصة. االستثمارات يف التشغيل اآليل والعمليات اآللية والتقنيات تسمح لشركة 
 .إلدارةا التأمني بتبسيط التغطية، حتسني إدارة املطالبات وهذه العناصر ترفع الكفاءة وختفض تكاليف
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 خالصة الفصل األول

من خالل دراستنا هلذا الفصل تكنا من إبراز اإلطار العام للتأمني على األشخاص وهذا بالتطرق إىل        
مفهومه حيث توصلنا إىل أن تأمينات األشخاص هي تأمينات غري تعويضية ال تتعلق مبال املؤمن له بل بشخصه، 

 ضد األخطار املتعلقة بصحته ووجوده، وهي التأمني على احلياة والذي يتفرع إىل عدة فروع والتأمنين نفسه فيؤم  
التايل هي ن ضده دفعت شركة التأمني مبلغ التأمني املتفق عليه، وبضد اإلصابات واملرض، فإذا حتقق اخلطر املؤم  

ط به بالرتكيز أهم ما يرتب كما تطرقنا إىل. هعقود احتياط أو ادخار حسب اختيار املؤمن له ملا يناسب احتياجات
على أهم ما يعرضه من منتجات سواء التأمني على األشخاص الفردي، واليت تنقسم إىل التأمني على احلياة 

لضمان و ما يسمى باأنية والتأمني الصحي أي ضد املرض بوثائقه املتعددة والتأمني ضد احلوادث اجلسما
أمني على األشخاص اجلماعي مبختلف وثائقها، من حيث تعريفها من خمتلف االجتماعي التكميلي أو الت

اجلوانب سواء االقتصادية، القانونية أو التأمينية وأمهيتها وخصائص كل منها، وأهم ما مييزها عن التأمينات 
 الفردية.

 

 

 



 

 الفصل الثاني:
إدارة منتجات التأمين على  

 األشخاص.
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 تمهيد
إن جناح شركة التأمني يف السوق وصمودها أمام املنافسة الشديدة اليت تتسم هبا األسواق يف الوقت احلاضر        

جناحها  شركة وعماد أي  بار أن املنتجات هي أساس وجود باعت ،تتطلب وجود إدارة واعية ومبدعة ملنتجاهتا
كشف نقائصها للذا فإن دراسة هذه املنتجات ومعرفتها من الناحية القانونية والتقنية والتجارية مهمة ، واستمرارها

 الشركة. أهدافتطويرها وبلوغ و 
اإلجراءات واملهام والوظائف اليت تقوم هبا شركات التأمني على األشخاص دراسة لهذا الفصل  مت ختصيص      

مبا  ،من تسويق واكتتاب، استثمار، إعادة تأمني وغريها من العمليات ن هلم،عند تقدمي اخلدمات التأمينية للمؤم  
ن م يف ذلك املنتجات التأمينية اليت تناسب احلاجات التأمينية لألفراد واملؤسسات، وتقدمي خدمات ما بعد البيع

  إدارة الوثائق التأمينية ومعاجلة وتسوية احلوادث.
 ثالث مباحث كالتايل: إىلهذا الفصل  مت تقسيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الجوانب القانونية لالكتتاب بمنتجات التأمين على األشخاصالمبحث األول: 
 لتأمين على األشخاص.منتجات االتقنيات الفنية لالمبحث الثاني: 

 تسويق منتجات التأمين على األشخاص.المبحث الثالث: 
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 التأمين على األشخاص لالكتتاب بمنتجاتالجوانب القانونية المبحث األول: 
نية، ريها القانوين كما سبق التوضيح على عدة مبادئ قانو يتعتمد منتجات التأمني على األشخاص يف تس    

نظرا لتنوع عقود التأمني على األشخاص املوجودة يف السوق وتعقدها أحيانا، ولفهم آلية عملها وتسهيل اختيار و 
 فإن ذلك يستدعي مناقشة الوسيط لضماهنا. ،األنسب منها لضمان اهلدف املنشود من االكتتاب هبا

استمد تعبري االكتتاب من املمارسات األوىل للتأمني حني كان وسيط التأمني اللويدز يضع شروط اخلطر قد     
حلصة اليت يرغب ن الذي كان يوقع الورقة مبينا ااملراد تأمينه يف ورقة تتضمن تفاصيل اخلطر، ويعرضها على املؤم  

 .1ومن هنا جاء تعبري مكتتب، اكتتابيف قبوهلا، مبعىن أنه كان يوقع )حتت الكتابة(، 
 جديد جيب أن يتم يف ضوء دراسة علمية دقيقة، ويرجع ذلك إىل ن لهمؤم  قرار االكتتاب بقبول أو رفض إن    

يرتتب عليه  ،أن قبول عمليات ذات درجة خطورة مرتفعة دون أن حتصل الشركة على املقابل املناسب للتغطية
د قزيادة األعباء املالية مما قد ميتد أثره لإلضرار حبملة الوثائق، كما أن رفض عملية تأمينية دون دراسة علمية 

ق عائد مناسب من وبالتايل حتقي ،ي إىل ضياع فرصة احلصول على األقساط اليت كان من املمكن استمراريتهايؤد  
 2استثمارها؛

أي  ،التأمني على األشخاص من الناحية القانونية مبنتجاتسيتم يف هذا املبحث دراسة عملية االكتتاب    
 ة عنه من خالل املطالب التالية:إجراءات إنشاء عقد التأمني وااللتزامات الناشئ

  منتجات التأمين على األشخاصبالمطلب األول: اإلطار العام لالكتتاب. 
 المطلب الثاني: الخطوات العملية إلنشاء وثيقة التأمين على األشخاص. 
  اوااللتزامات الناشئة عنهالتأمين على األشخاص  عقود منتجاتالمطلب الثالث: سريان. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ، االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين(مجلة دورية) مرآة التأمين، "إدارة أنشطة االكتتاب في التأمينات العامةيعقوب مصطفى الكالوتي، " -1

 .8، ص: 1121، رام هللا، فلسطين، 21ع
، العدد 2، جامعة النيلين، المجلد كلية التجارة العلميةمجلة "، سياسة االكتتاب وأثرها على شركات التأمينعبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد، " -2

  .122 ص:، 1122، ديسمبر 2
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 .مين على األشخاصأاإلطار العام لالكتتاب في منتجات التالمطلب األول: 
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :االكتتاب في التأمين تعريفأوال. 
  :مين على األشخاصالتأبمنتجات االكتتاب قرار وامل المؤثرة في العثانيا. 
 التأمين على األشخاص بمنتجاتدة لسياسة االكتتاب العوامل المقي  : ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 د تعريفات االكتتاب يف التأمني أمهها ما يلي:دتتع: االكتتاب في التأمين تعريف: أوال

روط العادية أو بالش التأمني إما قبول ،اختيار وانتقاء األخطار وحتديد درجة اخلطورة هبدف اختاذ القرار .1
إن عملية  .1القبول بقسط إضايف أو عدم قبول منح التغطية، مث حتديد السعر املناسب يف حالة القبول

ا قحقق تبويب طاليب التأمني واالختيار منهم مبو انتقاء األخطار من قبل شركة التأمني تتم بعد دراسة 
 .2سياسة الشركة وغاياهتا وأهدافها

 بتقييم ركة التأمنيشقوم ته جمموعة مراحل واليت من خالهلا االكتتاب يف التأمني على أنيُعر ف البعض  .2
 شركة التأمنيبني تليته للتغطية التأمينية. وعموما دد من خالله قابحتاخلطر املرتبط بالشخص الزبون، و 

ثناءات االستالواجب الدفع، وكذا )أي القسط( للمكتتب من خالل عملية االكتتاب مقابل التأمني 
 3د به.واألداء املايل املتعه  

تتاب فهي أما سياسة االك ملية التأمينية ضمن إطارها الفين،االكتتاب هو املرحلة التمهيدية لبدء الع .3
قبول  للشركة أو إدارة االكتتاب فيها خبصوصمجلة األسس واملعايري والقواعد اليت تضعها اإلدارة العامة 

 4ا.األخطار أو التأمني عليه
إن ويعتمد يف ذلك على جداول التسعري والبيانات اإلكتوارية، ف ،االكتتاب هو اختيار وتسعري األخطار .4

حتديد أسعار و جوهر دور املكتتب يف شركة التأمني هو حتديد درجة اخلطورة اخلاصة حبملة الوثائق، 
 5اخلطر. وثائق التأمني املناسبة اليت تغطي ذلك

                                                 
 ألشخاص،تأمينات ا –برنامج أساسيات الترخيص لوسطاء التأمين في مصر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، المعهد المصري للتأمين،  -1

 . 28البرنامج األول، الوحدة الثانية، دون سنة النشر، ص. 

 .128، ص: مرجع سابقعبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد، -2 
3- ACFC, Mieux comprendre les assurances, Canada, 2012, p : 7. Disponible sur le site : 

http://docplayer.fr/537116-Assurance-mieux-comprendre-les-assurances.html  
ي دراسة تحليلية ف– سياسة االكتتاب وأثرها على إنتاجية محفظة التأمين على الحياة"قاسم جواد كاظم، عالء عبد الكريم هادي البلداوي،  -4

، 1122المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، بغداد،  العليا،لطلبة الدراسات ، المؤتمر الوطني الرابع "-التامين العراقية العامة شركة

  3ص: 

  5- األكاديمية المالية، مرجع سابق، ص: 88.

http://docplayer.fr/537116-Assurance-mieux-comprendre-les-assurances.html
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ة التأمني يف جمموعة أعمال تتطلب من القائم على نشاط االكتتاب يف شركيتمثل مفهوم االكتتاب يف  .5
 1 التأمني القيام هبا وهي:

 فحص وتقييم األخطار املعروضة على شركة التأمني؛ 
 اختيار األخطار وتصنيفها؛ 
 حتليل األخطار من خالل املعلومات املتجمعة؛ 
 حتديد مدى التغطية واألخطار غري املرغوب فيها؛ 
  السعر املناسب والقسط املقبول لألخطار بالتعاون مع اخلبري اإلكتواري.حتديد 

قبول تأمني  وظيفة حتدد قواعد بأنهمن خالل ما سبق ميكن تعريف االكتتاب بوثائق التأمني على األشخاص 
  .منيوقانون التأ وفقا ملتطلبات الشركة التجارية ،ومستوى تسعري منتج التأمني ،خطر معني

 2 :تصنف إىل :التأمين على األشخاصبمنتجات االكتتاب قرار العوامل المؤثرة في ثانيا: 
ئدة مما تاب يف أنواع التأمني املختلفة بالظروف االجتماعية السارارات االكتتتأثر قالعوامل االجتماعية:  .1

دد ع يؤدي إىل حدوث تذبذب يف اإلنتاج، وقد يرتتب على ذلك زيادة يف أقساط التأمني وارتداد يف
  مني لكل وثيقة.س، ويرجع ذلك إىل متوسط مبلغ التأمن الوثائق أو العك

يتأثر قرار االكتتاب بالسياسات االقتصادية والظروف العامة، ويالحظ أن التحول العوامل االقتصادية:  .2
حول إىل يرتتب عليه بالضرورة الت ،االقتصادي الذي ساد الكثري من اجملتمعات يف السنوات األخرية

ة وهتيئ له العد   مني أن تعد  تأاألمر الذي جيب على شركات ال ،ذب رؤوس األموال وزيادة االستثماراتج
 إمكانياهتا وقدراهتا على قبول خماطر جديدة مل تعرفها احملفظة التأمينية من قبل.

ليها واالسرتشاد عيقصد بالعوامل الفنية جمموعة املتغريات واملؤشرات اليت ميكن االعتماد العوامل الفنية:  .3
هبا يف احلكم على صالحية قرار قبول أو رفض التعامل مع مستأمن جديد، وتنقسم املتغريات اليت ميكن 

را ألن متغريات وصفية، ونظ ، واألخرىاالعتماد عليها إىل نوعني أحدمها متغريات كمية بطبيعتها
ملتغريات الوصفية من الضروري حتويل ا االسرتشاد هبذه املتغريات يقتضي دراستها دراسة كمية فإنه يصبح

 إىل متغريات كمية بأسلوب علمي ميكن االعتماد عليه وبدرجة ثقة معينة.
 
 
 

                                                 
 1- علي شفا عمري، "االكتتاب واألخطار"، التأمين والمعرفة، االتحاد السوري لشركات التأمين، العدد 28، دمشق، 1123، ص: 28.

  2- عبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد، مرجع سابق، ص ص: 183-181.
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 1:يلي ومن بني هذه العوامل ما
تمتع حيث وجد أن األنثى ت ،: أثبتت الدراسات أن هناك عالقة بني اجلنس ومعدالت الوفاةالجنس .أ

جل يف نفس العمر. لذا تعمد شركات التأمني إىل وضع مبعدالت وفاة أفضل من تلك اخلاصة بالر  
 ؛اةفاة والعكس صحيح يف حالة احليسعر أقل لإلناث يف حالة التغطيات التأمينية ضد خطر الو 

 : تؤثر احلالة الصحية للشخص تأثرياً كبرياً على معدالت الوفاة املتوقعة وتوقع احلياةالحالة الصحية .ب
 يم املستوي الصحي للفرد من خالل:اخلاص به. وبصفة عامة يتم تقي

 البنية أو املظهر اخلارجي للجسم؛ 
 حالة أجهزة اجلسم الداخلية املختلفة؛ 
 التاريخ الصحي لطالب التأمني؛ 
 .التاريخ الصحي للعائلة 

: تعترب املهنة اليت يزاوهلا الشخص من العوامل اهلامة املؤثرة على درجة اخلطورة اليت يتعرض المهنة  .ج
وتتقاضى  ،وعادة تقوم شركات التأمني بتقسيم املهن إىل عدة أقسام تبعًا لدرجات اخلطورةهلا. 

 ؛ملهن ذات درجات اخلطورة املرتفعةأقساطاً إضافية بالنسبة ملن يعملون يف ا
: تشري الدراسات واإلحصاءات املنشورة اخلاصة مبعدالت الوفاة إىل وجود عالقة الحالة االجتماعية .د

بالد العامل  ّت  جد أنه يف شالة االجتماعية للفرد ومعدالت الوفاة املتوقعة له. حيث وُ وثيقة بني احل
 ؛ل عن تلك اخلاصة بغري املتزوجنييتمتع املتزوجون مبعدالت وفاة تق

: تشري الدراسات واإلحصاءات إىل أن معدالت الوفاة للجنس األبيض أفضل من الموطن والساللة .ه
على مقاومة  تهع ذلك إىل عوامل بيولوجية يف تركيب اجلسم وقدر ويرج ،تلك اخلاصة بامللونني

 ؛األمراض
السفر والغوص وسباق السيارات  :: هناك بعض اهلوايات والعادات مثلالهوايات والعادات .و

 ؛ة ومعدالت الوفاة املتوقعة للفردوالتدخني...، من األمور اهلامة واملؤثرة على درجات اخلطور 
: يعترب السن من أهم العوامل اليت تؤثر على معدالت الوفاة أو احلياة، ويعترب السن هو حجر السن .ز

األساس يف حتديد سعر التأمني على األشخاص خاصة التأمني على احلياة منها. وغالبا ما تضع 
العنصر  طالب التأمني سنباعتبار  معني وحد أقصى لسن طالب التأمني.شركات التأمني حد أدىن 

ألساسي لتحديد احتماالت احلياة والوفاة، وتشري الدراسات إىل أن متوسط العمر يف وثائق التأمني ا
السارية يكون هلا أثر واضح يف نتائج األعمال يف شركات التأمني، فقد لوحظ أنه كلما زاد متوسط 

                                                 
 1- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، المعهد المصري للتأمين، مرجع سابق، ص ص: 12-22
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فاة مع تزايد السن لو العمر يف الوثائق السارية يكون ذلك يف غري صاحل الشركة نظرا لتزايد احتماالت ا
 والعكس صحيح؛

دخل الركيزة وميثل ال ،يعترب دخل طالب التأمني أحد العوامل املؤثرة يف قدرته التعاقدية: الدخل .ح
 .1اليت متكنه من الوفاء بالتزاماتهاألساسية 

 .العوامل الفنية المؤثرة في قرار االكتتاب بمنتجات التأمين على األشخاص(: 14الشكل رقم )

 
 الطالبةمن إعداد المصدر: 

يوضح الشكل السابق أن أهم العوامل الفنية اليت يعتمد عليها قرار االكتتاب مبنتجات التأمني وقبول تغطية     
اخلطر، هو احلالة الصحية واليت ترتبط بعدة مؤشرات مثل: السن واجلنس واملهنة واحلالة االجتماعية ومؤشرات 

 .أخرى
عوامل ما من بني أهم هذه ال التأمين على األشخاص: بمنتجاتالعوامل المقيدة لسياسة االكتتاب ثالثا: 

 2يلي:
انت الطاقة أي كلما ك ،العالقة بني الطاقة االستيعابية واالكتتاب عالقة طرديةالطاقة االستيعابية:  .1

 االستيعابية أكرب أدى ذلك إىل التوسع يف إصدار وثائق التأمني.
مكانات والتقنيات جيب أن تتوفر هذه األخرية على اإل ،الفعلية للشركةاالستيعابية االكتتابية الطاقة  ولتنظيم

اإلحصائية واإلكتوارية واملعلوماتية اليت حتدد ما ميكن أن تكتتب به من أكرب مبلغ تأمني خلطر واحد دون 
 .3والصايف املمكن االحتفاظ بهاهبا الرجوع إىل معيد التأمني، وجمموعة األقساط املخطط اكتت

                                                 
  1- عبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد، مرجع سابق، ص: 182.

  .188-182، ص ص: السابقالمرجع  -2 

  .2، ص: مرجع سابقعالء عبد الكريم هادي البلداوي، قاسم جواد كاظم،  -3 

ى العوامل الفنية لقرار االكتتاب بمنتجات التأمين عل
األشخاص

السن الجنس المهنة الحالة 
االجتماعية

الموطن 
والساللة

الهوايات 
والعادات

الدخل

الحالة الصحية
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 أمنيري مباشر على نشاط شركات التتؤثر القوانني سواء بشكل مباشر أو غقوانين اإلشراف والرقابة:  .2
مالءمة األسعار  :لمث ،من عدة أوجه مبنتجات التأمني وتؤثر قوانني اإلشراف والرقابة على سياسة االكتتاب

 تغطيته.هنا مالئمة للخطر املطلوب والتأكد من أ
 ميكن تنفيذ حّت ،حتتاج شركات التأمني إىل املختصني ذوي الكفاءاتيون في إدارة االكتتاب: الفن   .3

 .ومنتجات الرمسلة لصحيالتأمني ا :مثل ،السياسة االكتتابية يف املنتجات اليت حتتاج إىل ذوي اخلربة الكبرية
 

 األشخاص المطلب الثاني: الخطوات العملية إلنشاء وثيقة التأمين على
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :طلب التأمين على األشخاصأوال. 
 التأمين على األشخاص وثيقةإصدار : ثانيا. 
 وثيقة التأمين على األشخاص: ملحق ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 :على األشخاص طلب التأمين: أوال
 تعريف طلب التأمين: .1
ها والتأكد ا ينبغي الرتكيز عليذاستمارة طلب التأمني املصدر األساسي للمعلومات، لتعترب : 1تعريف .أ

 .1لك التأكد من صحة املعلوماتذوك ،من إجابة مجيع األسئلة الواردة فيها
باشرة يف إما بطريقة م ،يتقدم الراغب يف التأمني ضد خطر معني بطلب إىل شركة التأمني :2تعريف  .ب

 .2غري مباشرة بواسطة وكيلها العام مكتبها، أو بطريقة
 .3تأمني مبدئي ميكن قبوله أو رفضه عقدطلب التأمني يعترب : 3تعريف .ج

تضمن يمعد من طرف شركة التأمني، من خالل ما سبق ميكن تعريف طلب التأمني على األشخاص بأنه منوذج 
يف شكل استمارة ب يكون هذا الطل ،كالتأمني على احلياة وظروفه تتعلق باخلطر املطلوب تغطيتهبيانات خاصة 

 تغطية.قبول أو رفض العليها تتخذ شركة التأمني قرار  جييب فيها طالب التأمني على األسئلة وبناء
 
 

                                                 
 .18، ص: 1128، مكتبة التأمين العراقي، طبعة إلكترونية، كتابات وخواطر تأمينيةباقر المنشئ،  -1
 راسات ماليةمجلة د، "تقييم األداء المالي لشركات التأمين باستعمال النسب المالية: دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينسليمة طبايبية، " - 2

 .22، ص: 1122، 28، العدد 8، جامعة بغداد، المجلد ومحاسبية
3- www.misrlife.com/Pages/175/INFINS.html  

http://www.misrlife.com/Pages/175/INFINS.html
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 1ما يلي:في تتمثل :على األشخاص مراحل طلب التأمين .2
، ويف حالة العقود ن له بتعبئة طلب التأمنييقوم املؤم  التصريح بالخطر المراد تأمينه في بداية العقد:  .أ

ب أن جي اليت تتضمن ضمان الوفاة فإنه يقوم بإضافة التقرير الطيب وتقدمي التحاليل الطبية الالزمة.
 طلب التأمني من طرف املكتتب ولشركة التأمني احلق يف رفض هذا الطلب لذا جيب أن تكون ىمُيض

 ؛املعلومات املقدمة صرقحة ودقيقة
 يادة رقم أعماهلاهنا تسعى إىل ز ال تقوم شركة التأمني بقبول كل طلبات التأمني جملرد أانتقاء األخطار:  .ب

ضل الوثائق مني يف حال الوفاة(، وبفأالعملية منتجات التطار )ختص هذه بل تقوم بانتقاء متشدد لألخ
شركة قوم ت ،املقدمة يف املرحلة السابقة )طلب التأمني، االستبيان الطيب، التقرير والتحاليل الطبية(

 باختاذ إحدى القرارات التالية: ،مبساعدة املستشار الطيب التأمني
 قبول اخلطر بالسعر العادي للشركة؛ 
 ؛تعديل يف الضمانات الرئيسية قبول اخلطر مع 
 تأخري اخلطر أو الرفض ببساطة. 

لكل شركة تأمني سياسة تتبعها يف قبول األخطار واليت تتبناها إما إدارة الشركة أو يفرضها معيدو التأمني أو  
 .2ألعمال شركة التأمني على األشخاصتفرضها القوانني املنظمة 

يف إطار مراحل االكتتاب فإن شركات التأمني على : )الكشف الطبي( تعبئة االستمارة الطبية .ج
على منح  أو القيام بفحص طيب قبل املوافقة ،ن له تعبئة االستمارة الطبيةاألشخاص تطلب من املؤم  

 3التغطية التأمينية. واالستمارة نوعني:
  :أمني بتصريح مني اجلماعي قد تكتفي شركة التأيف بعض أنواع التأمني مثل التاستمارة طبية قاعدية

 ؛أمنيوعة أسئلة طبية قبل قبول التله من خالل اإلجابة على جممن ؤم  لمُ لعام حول احلالة الصحية 
 :قد تتطلب بعض منتجات التأمني على األشخاص خصوصا اليت تغطي  استمارة طبية مفصلة

ل احلالة له، وملف طيب كامل حو ن ؤم  لمُ لحالة الوفاة، تقريرا طبيا مفصال، بيان النمط املعيشي 
 دمهعالصحية من حتاليل طبية، فحوصات طبية، وعلى أساسها ستقرر الشركة قبول التأمني من 

 وحتدد قيمة قسط التأمني.
 

                                                 
1- Salio Bakayoko, Op. Cit, p: 20. 

 .18، ص: مرجع سابقباقر المنشئ،  -2
3- ACFC, Op.Cit, p: 13. 
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االت تطبيق هذه العقوبات يتمثل يف احلعقوبات عدم احترام التصريح عن األخطار المراد تأمينها:  .3
 1 التالية:

غى العقد ليف هذه احلالة يُ عقوبات عدم التصريح الصحيح العمدي عن األخطار المراد تأمينها:  .أ
 ن.املستفيد عن املخصص الرياضي فقط أي االدخار املكو   شركة التأمنيعوض تو 

ح اخلطر إذا ثبت تصريعقوبات عدم التصريح الصحيح غير العمدي عن األخطار المراد تأمينها:  .ب
وله ، لي(لتغطية مقابل قسط إضايف )تكميستمر يف ات شركة التأمنيفإن  ،اخلاطئ قبل وقوع اخلسارة

خلسارة ا أن يفسخ العقد إذا رفض املكتتب تسديد هذا القسط. أما إذا ثبت التصريح اخلاطئ بعد وقوع
 يعرض للتخفيض.ن ملؤم  اال امل فإن رأس

وجود اتفاق بني  واليت تثبت ،تسليم مذكرة التغطية لشركة التأمنييف انتظار إعداد وثيقة التأمني ميكن 
 .2طرفنيال

ن شروط، ن له بكل ما يرد بالعقد مواملؤم   شركة التأمنيلتزم ت: وثيقة التأمين على األشخاصإصدار : ثانيا
لى ع وثيقة التأمني بناءً  شركة التأمنيصدر ت. عمليا 3بعد إصداره وهي آخر مرحلة إلمتام عملية التأمنيوذلك 

لكن عادة  ،وتبدأ بالسريان منذ حلظة دفع املكتتب القسط األويل ،قبول طلب التأمني يقوم بإمضائها املكتتب
شركة ل من الطرفني )ي يلتزم كئعقد تأمني هناعترب يإجباري. و تسديد القسط األويل يف التأمني على احلياة غري 

 5وهناك نوعان من االستثناءات تتمثل فيما يلي:. 4له( بالتزاماته جتاه الطرف اآلخرن واملؤم   التأمني
مبعىن أنه ال ميكن االكتتاب فيها حتت أي ظرف من الظروف منها على سبيل املثال استثناءات مطلقة:  .1

 أخطار احلروب.
أمني احلصول على موافقة املستوى الوظيفي األعلى، أو ترتيب إعادة تاستثناءات يمكن اكتتابها بشرط  .2

 مستقلة هلا، مثل وثائق تأمني فقد األرباح املتقدمة.
امة، واليت التأمني على األشخاص عمنتجات حيث تتمثل االستثناءات يف األخطار املستبعدة من الضمان يف 

مثل  ،بب أجنيبواليت تتعلق بأخطار تعود إىل س أخطار مستبعدة بنص القانونيني مها: تتمثل يف قسمني أساس
على حياته  ناحلروب أو الكوارث الطبيعية، وأخطار تعود إىل اخلطأ العمدي أو الغش مثل االنتحار أو قتل املؤم  

 وضع شروط تستبعد يف التأمنيشركة واليت تعود إىل حرية  مستبعدة بنص العقد، وأخرى للحصول على التعويض

                                                 
1- Salio Bakayoko, Op.Cit, p: 21. 

. متوفر على الرابط: 8، ص: 1128، الرباط، له ندليل المؤم  هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط الجماعي،  -2

https://www.acaps.ma/ar/publications/guides   
 .21، ص: مرجع سابقسليمة طبايبية،  -3

 www.misrlife.com/Pages/175/INFINS.html -4 
 .2، ص. مرجع سابقيعقوب مصطفى الكالوتي،  -5

https://www.acaps.ma/ar/publications/guides
http://www.misrlife.com/Pages/175/INFINS.html
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وضعف  أمنيشركة التع اجلزائري وضع نصوصا قانونية لتفادي إذعان بعض األخطار من التغطية، وهنا املشر  
 .1احلماية القانونية للطرف الضعيف ن له وتوفرياملؤم  

 يف الشكل املوايل: إجيازهاميكن ملراحل لتعاقد على تأمينات احلياة طبقا يتم ابصفة عامة 
 .(: إجراءات التعاقد في التأمين على الحياة15الشكل رقم )

 
 .الطالبة: من إعداد المصدر

 
 مين على األشخاص: أملحق وثيقة الت: ثالثا

 ،دف التعديلهبهو اتفاق إضايف يلحق بالوثيقة األصلية : مين على األشخاصأتعريف ملحق وثيقة الت .1
قد تضمن  ،2طلبعند تقدمي الواملمارسات املعمول هبا  وخيضع للقواعد اإلدارية، يلحق بالعقد بعد توفره

اة إثر مثال ضمان تكميلي يف حالة الوف ،عن تلك الواردة يف العقد األول لضمان معني تغطية إضافية
 .3ألقساط يف حالة العجزحادث، تعديل التنازل عن ا

املصدرة ميكن طلب تعديلها من طرف املكتتب، هذا إن وثيقة التأمني لة للعقد: العمليات المعد   .2
 4التعديل جيب أن يكون كتايب جمسد مبلحق للوثيقة األصلية، واحلاالت اليت تستدعي ذلك ما يلي:

 تغيري عنوان إقامة املكتتب؛ 
 تغيري املستفيد؛ 
 تغيري طريقة تسديد األقساط )نقدا أو إيداع...(؛ 
 ال املضمون؛  امل رفع أو ختفيض رأس 
 رفع أو ختفيض األقساط؛ 
   تغيري مدة تسديد األقساط وكذا مدة العقد؛ 

                                                 
  بتصرف(. )228-222، ص ص: سابقمرجع إسراء صالح داؤود،  -1

2- Assurance vie Equitable, Avenants d’assurance vie temporaire, Canada, avril 2020, p : 4. Disponible sur 

le site : https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/1fbff3fa-31c7-40d7-9088-1f20d34  
3- Ibid, p : 1 
4- Salio Bakayoko, Op.Cit, p: 24 

استيفاء طلب 
التأمين

االستعالم
إجراء 

الكشف الطبي
االكتتاب

تحديد سعر 
التامين

إصدار 
الوثيقة

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/1fbff3fa-31c7-40d7-9088-1f20d345d276/Term-rider-admin-guideFR.pdf
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 ؛تغيري طبيعة العقد 
 وهي غري  ،هي عملية تتضمن تعديل أكثر من عنصر تقين بالعقد وجيب أن تثبت مبلحق التحويل

 قبوهلا أو رفضها حسب احلالة. اإذ ميكن هل شركة التأمنيإجبارية على 
 

 .اوااللتزامات الناشئة عنهمنتجات التأمين على األشخاص د و عق: سريان الثالثالمطلب 
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :مين على األشخاصأعقد التأطراف أوال. 
  :في عقد التأمين على األشخاص ن لهالمؤم  حقوق والتزامات ثانيا. 
  :األشخاصفي عقد التأمين على  حقوق والتزامات شركة التأمينثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 1:تتمثل يف :مين على األشخاصأأطراف عقد الت: أوال 

: دافع األقساط لشركة التأمني، لذلك ميكنه تعيني املستفيد الذي يريده، كما ميكن له االستفادة المكتتب .1
من خاصية إعادة الشراء. قد يكون املكتتب فرد، مؤسسة، مجعية، وهو ميلك حق تغيري العقد )حتويل، 

 تعديل...(. 
خلطر لغ التأمني يف حال حتقق ا: هي الطرف الذي يقوم بضمان اخلطر وأداء مبن()المؤم   شركة التأمين .2

 أو حلول تاريخ االستحقاق.
 الذي يتعلق اخلطر حبياته، حيث تؤدي شركة التأمني مبلغ التأمني الطبيعي: هو الشخص ن لهالمؤم   .3

التعبري عن  ن له. التأمني يف حال الوفاة يتطلبحسب وفاته أو حياته، وقد يكون املكتتب هو نفسه املؤم  
صر األكثر أمهية له هو العنن املؤم  كتايب. لذا فإن   العقد له وجيب أن يكونن املؤم  طرف  قبوله بصراحة من

 يف العقد.
ن ملؤم  ا يف العقد والذي يستفيد من مبلغ التأمني يف حال حتقق اخلطر : هو الشخص املعني  المستفيد .4

إىل الورثة حسب شروط  لهحتو   ال بلامل ضده. وإن مل يتم تعيينه يف العقد فال حتتفظ شركة التأمني برأس
 العقد املتفق عليها.

 فتكون دائما أطول من سنة وعادة ال ،التأمني على األشخاص عقود منتجاتيف  مدة التأمينأما فيما خيص 
 له.ن املؤم  لتصل إىل مدى حياة  املنتجاتل عن مخس سنوات وتطول يف بعض قت

 

                                                 
1- Inc, Op.Cit, pp: 1, 3. 
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 1في عقد التأمين على األشخاص: له المؤم نحقوق والتزامات : ثانيا
 ،يعترب املخصص الرياضي دين على شركة التأمني جتاه املكتتب وادخار هلذا األخري: له المؤم ن حقوق .1

مبينة  ،من خالله ميكنه التمتع حبقوق تكفل له ممارسة بعض العمليات التقنية وفق شروط حمددة والذي
 :ما يليالعمليات فيبالشروط العامة للعقد حيث تتمثل هذه 

  إعادة الشراء: .أ
 تعريف إعادة الشراء: 
 راء وكأن شركة التأمني تعيد ش ،هي عملية التسديد املسبق للمخصص الرياضي للمكتتب

يسمى قيمة  واملبلغ املدفوع ،التزاماهتا بدفع للمكتتب جزء مهم من املخصص قبل هناية العقد
ذه ميكن للمكتتب إجراء ه إعادة الشراء اليت تنهي العقد إال يف حالة إعادة الشراء اجلزئي.

من األقساط الكلية للعقد، يف  %51العملية بشروط، كأن يكون مسدد ألقساط سنتني أو 
  مدة حمددة للدفع. ارفض العملية وهل لشركة التأمنيحالة حتقق أحد الشرطني ال ميكن 

  له بسحب كل مدخراته أو جزء منها يف أي وقت قبل تاريخ ن للمؤم  هو خيار يسمح
انون التأمني ، ينص قي أو اجلزئي(االستحقاق املنصوص عليه يف العقد )سواء إعادة الشراء الكل  

 .2اءر للعقد يف تاريخ إعادة الش تساوي املخصص الرياضي اإلمجايل عادة الشراءأن قيمة إ
 :املرتاكمة عادة الشراء قيم إ استخدامميكن لصاحب الوثيقة  3استعماالت قيمة إعادة الشراء

 من خالل إحدى الطرق التالية:ضمونة يف العقد، املضمونة أو غري امل
  دها أقساط التأمني املدفوعة؛تول   النقدي غري املضمون اليتسحب قيمة إعادة الشراء 
  )العقد؛ علىطلب تسبيق )سلفة 
 إجراء إعادة شراء جزئي عن التأمني األساسي؛ 
  لعقد؛لإجراء إعادة الشراء الكلي 
  األقساط واحلصول على تأمني مدفوع خمفض دفع وقفطلب. 

 
 

                                                 
1- Salio Bakayoko, Op. Cit, pp : 25-27. 
2- Adrien Suru, "Le rachat : modélisations et préconisations", Mémoire présentée pour l’obtention de 

diplôme d’Actuariat, Université Paris Dauphine, France, 2011, p : 53. 
3- Desjardins assurances, Guide de conseiller : assurance vie entière avec participation patrimoine 

bonifié, canada, p : 39. Disponible sur le site : 

https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/DocumentsWebi/guide_conseiller_assurance_vie_participat

ion.pdf   

https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/DocumentsWebi/guide_conseiller_assurance_vie_participation.pdf
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/DocumentsWebi/guide_conseiller_assurance_vie_participation.pdf
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  :فوائد إعادة الشراء 
   ملقابلة  ،له نميكن االستفادة من العقد من خالل قيم إعادة الشراء بصفة خاصة بالنسبة للمؤم

 ملخصة يف اجلدول التايل: االلتزامات املالية والبعض منها
 .إعادة الشراء في التأمين على الحياة وجهات نظر حول(: 06رقم ) الجدول

 لشركة التأمينبالنسبة  ن لهبالنسبة للمؤم  
 وقات؛أموال متاحة يف مجيع األ-
 دخرات لتحقيق استثمار أكثر رحبية؛إدارة م-
عمليات السحب لالستفادة من املزايا حتسني -

 الضريبية.

 8أو  4ليات االسرتداد بعد جيب توقع موجة من عم-
ضمن ول اليت تسنوات، وبالتايل االستثمار يف األص

 املدفوعات املقابلة؛
هلم كفاية مقارنة ن ملؤم  اإذا مل تكافئ الشركة -

طر فتضخليار إعادة الشراء  فسوف مييل ،بالسوق
 بشكل غري متوقع؛ أصوهلاالشركة لبيع 

تؤثر صورة العالمة التجارية للشركة ووضعها املايل -
 على سلوك إعادة الشراء حلملة الوثائق.

 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد المصدر: 
- Adrien Suru, "Le rachat : modélisations et préconisations", Mémoire présentée pour 

l’obtention de diplôme d’Actuariat, Université Paris Dauphine, France, 2011, pp : 55-56. 

 

   ا، على عقودهال أدىن مضمون يف معظم األحيان، تقدم شركات التأمني على األشخاص معد
 1هناك احتمالني:حيث 

 عترب  ي  حّت ،جيب أن تصدر شركة التأمني معدل أدىن: انخفاض أسعار الفائدة في السوق
 ن السوق فتحد عملية إعادة الشراء؛له عقده فرصة أحسن من ملؤم  ا
 السوق من  يفله مكافأة حمتملة أكثر جاذبية ن ملؤم  ايرى  :زيادة أسعار الفائدة في السوق

عقده، ومع ذلك ميكن لشركة التأمني أن تدفع ما يزيد عن املعدل األدىن املضمون )املشاركة 
له إىل إعادة ن م  ملؤ اولكن ليس بطريقة تعاقدية، لذلك من الناحية النفسية مييل  ،يف األرباح(

شراء عقده الستثماره يف مكان آخر يف السوق، مما يتوجب على شركة التأمني بيع أصوهلا 
يمتها ا كبريا من استثماراته يف السندات، وتنخفض قه ميتلك جزءً نلدفع االستحقاقات نظرا أل

نخفض باإلضافة إىل ذلك ست ،أسعار الفائدة فسوف يتكبد خسائر رأمساليةعندما ترتفع 
 رحبية العقود املتبقية يف احملفظة كما ستنخفض جاذبيتها للعمالء.

                                                 
1- Adrien Suru, Op Cit, p : 56. 
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له، وذلك ن مؤم  للبدفعه  شركة التأمنيلتزم تقصد به إنقاص مبلغ التأمني الذي ويالتخفيض:  .ب
ال قحتاج عليها يف العقد ألسباب مالية ضيقة. و له عن دفع األقساط املتفق ن ملؤم  ابسبب توقف 

ملبني يف بتخفيض مبلغ التأمني ا شركة التأمنيقوم تاء إىل إبرام عقد جديد فيكفي أن هذا اإلجر 
 له.ن مؤم  للوجعله يتناسب مع االحتياطي احلسايب الفردي  ،العقد

 ،ات ماليةيف حالة مواجهته لصعوب شركة التأمنييتمثل يف طلب املكتتب قرض من التسبيق:  .ج
أي  شركة التأمنيلمع فائدة، وتعترب عملية اختيارية القرض  يف مواصلة التأمني مع تعهد برد ورغبته
، وتبقى قيمة التسبيق يف حدود قيمة إعادة الشراء حيث تعمد معظم الشركات إىل الرفض اميكنه

 من قيمة إعادة الشراء. %88تسقيفها حبدود 
لالهتمام خاصة فيما  مثريهو ختطيط غري متعارف كثريا يف التأمني على احلياة رغم كونه  قالتسبيو 

بشكل حيث  ،له نملؤم  امني إىل علق بقرض تقدمه شركة التأويت، اجات السيولةحل تلبيته خيص
جينبه إجراء ايل وبالت ،أما الثاين فهو جزء من األموال املستثمرة ،ملموس يعترب التسبيق األول قرض

ملية علكنها ال ختضع للضريبة عكس  ،ليس فقط االستمرار باالستثمار لرؤوس األموالسحب 
 .1إعادة الشراء

لضمان دين يف ذمته  ،رهن وثيقة التأمنيإىل له لدوافع خمتلفة ن ملؤم  اقد يضطر رهن وثيقة التأمين:  .د
للغري، ويكون هذا األخري يف حاجة إىل احلصول على قرض من جهة معينة، فليس له ما يقدمه 

فيلجأ إىل التأمني على حياته ويقدمه كرهن لوثيقة التأمني، اليت تصبح  ،من ضمان هلذه اجلهات
ق عليه. ل املتفيف شكل ضمان للدائن حّت يطمئن هذا األخري باسرتداد الدين عند حلول األج

ويتخذ الرهن إما شكل ملحق يضاف إىل وثيقة التأمني األصلية، وإما اتفاق خاص يتم إبرامه بني 
 على على علم بذلك، وإما بتظهري وثيقة التأمني شركة التأمنيكون تله والدائن، بشرط أن ن ملؤم  ا

 ن.الوثيقة للمرهتاحلياة للدائن املرهتن مباشرة، ويف مجيع احلاالت جيب أن تسلم هذه 
 هعند حتقق اخلطر املبني بالعقد أو حلول تاريخ االستحقاق املتفق علي تحصيل مبالغ التأمين: .ه

 رأسأداء  التأمني شركةله عن ذلك مع تقدمي األدلة الثبوتية، فعلى ن ملؤم  اوبعد التصريح من قبل 
 حيث: حمدد. له أو املستفيد يف إطار وقتن ؤم  للمال املنصوص عليه بالعقد امل
 :إىل غاية تاريخ  له بقي على قيد احلياةن ملؤم  اعلى املستفيد إثبات أن  في حالة تأمينات الحياة

أما يف  له يكفي حضوره الشخصي للتحصيل.ن ملؤم  اهناية العقد، وإذا كان املستفيد هو نفسه 

                                                 
1- Sycomore, Op.Cit, p : 13. 
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عد انتهاء العقد ت بأهنا مت  له فعلى املستفيد تقدمي شهادة الوفاة اليت تثبت ن ملؤم  احالة وفاة 
  ؛لتحصيل مستحقاته

   الوفاة. على املستفيد تقدمي شهادة الوفاة والشهادة اليت تثبت طبيعةفي حالة تأمينات الوفاة: و 
قد التأمني على عيف  لهن ملؤم  ا التزامات تتمثلالتزامات المكتتب في عقد التأمين على األشخاص:  .2

 1:يف قسمني أساسيني مهااألشخاص 
ل على ضمان له دفعه للحصو ن ملؤم  اوتتمثل يف املبلغ املايل الذي يتوجب على  التزامات مالية: .أ

يطه ويسمى  دفعة واحدة أو يتم تقسستوف  وقد يُ  ،(مقابل التأمين. ويعرف مبصطلح )شركة التأمني
 (.أقساط التأمين)

ن ملؤم  اوتسمى بيانية ألهنا تتعلق بذكر البيانات اليت ختص اخلطر  ،هي غري مادية التزامات بيانية: .ب
ضده. وهي التزامات ترتبط مببدأ اإلفصاح عن املعلومات من حيث شكله وتوقيته وحمتواه، ميكن 

 تلخيصها يف البيانات الثالثة التالية:
  ؛إليه سابقا قمت التطر  ضده قبل سريان العقد:ن المؤم  اإلدالء ببيانات صحيحة حول الخطر  
    شركة الم له بإعالمؤم ن هو التزام ن ضده أثناء سريان العقد: اإلخطار بتفاقم الخطر المؤم

دي إىل من شأهنا أن تؤثر يف حجم اخلطر وتؤ  ،عن أية تغيريات جوهرية أثناء سريان العقد التأمني
 ؛خاصة يف التأمني يف حال الوفاة تفاقم الكارثة عن الصفة املتوقعة،

  :تفيد من له أو املس املؤم نوهو أن يلتزم اإلبالغ الفوري عن وقوع الخطر أثناء سريان العقد
ن ظرا ألثيقة التأمني حال وقوعها، نعن وقوع اخلطر املغطى مبوجب و  شركة التأمنيالعقد بإخطار 

 ومن حقه أن يتحقق من حيثيات وقوع اخلطر.  شركة التأمنيف بالتعويض هو املكل  
 :األشخاص في عقد التأمين على حقوق والتزامات شركة التأمين: ثالثا

تزامات له فهو حق بالنسبة لشركة التأمني، سواء من ال املؤم نما ميثل التزاما على : شركة التأمين حقوق .1
مالية أو بيانية املتطرق إليها سابقا، فمن حق شركة التأمني احلصول على األقساط الوحيدة أو الدورية 

ة والدقيقة عن حاحلماية التأمينية املمنوحة من طرفها، كما هلا احلق يف استالم املعلومات الصحيمقابل 
 مني ضده ليتسىن هلا اختاذ القرار املناسب بقبوله أو رفضه.أاخلطر املراد الت

                                                 
الرابط: متوفر على . 2، ص. 1112الكويت، ، في التأمين التكافلي شرط سقوط الحق في التعويضرياض منصور الخليفي،  -1

https://iefpedia.com/arab/?p=24054  

https://iefpedia.com/arab/?p=24054
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ركة التأمني مني وتقع على عاتق شااللتزامات العقدية اليت ينشئها عقد التأ: شركة التأمين التزامات .2
جل الوثيقة يف له خالل أ لمؤم نلواملتمثل يف الضمان الذي متنحه  ،االلتزام الماليميكن اختصارها يف 

 .1االستحقاق يف التأمني حال احلياةالتأمني حال الوفاة أو عند تاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1- المرجع السابق، ص: 22.
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 لتأمين على األشخاصلمنتجات ا الفنية التقنياتالمبحث الثاني: 
بات سواء من ناحية التسعري أو أداء املطال تسيري شركات التأمني على األشخاص فنيا من عدة نواح  يتم       

 أو االستثمار أو التسويق، ويتطلب األمر مهارة شخصية وكفاءة إدارية أو إكتوارية.  

تملة حم تقوم شركات التأمني بتجميع األموال من محلة الوثائق يف صورة أقساط مقدمة لتغطية أخطار     
ن من هذه األموال االحتياطات واملخصصات الفنية الكافية ملواجهة هذه االلتزامات، مع كو  مستقبال، مث تُ 

توظيفها يف استثمارات متعددة لتحقيق عائد مناسب يف أدىن درجات اخلطورة لبلوغ اهلدف األساسي لشركات 
كتتاب ات التأمني بنشاطني رئيسيني مها: اال التأمني للحفاظ على هذه األموال وتنميتها، وبذلك تقوم شرك

 .1واالستثمار
بالتطرق  ،مني على األشخاص من الناحية الفنيةدراسة كيفية إدارة منتجات التأ سيتم يف هذا املبحث          

والعوامل احملددة  اهتسعري أي  ،لوثائق التأمني على األشخاص التقنيةدراسة العمليات و  ،ملختلف أنشطة الشركة
الل خمع التطرق للجانب االستثماري وكيفية أداء مبالغ التأمني، كل ذلك من  ،للقسط واملخصصات الرياضية

 املطالب التالية:
  :تسعير منتجات التأمين على األشخاصالمطلب األول. 
   :عالقة االستثمار بمنتجات التأمين على األشخاصالمطلب الثاني. 
  :على األشخاص أداء مبالغ التأمين وتقنية إعادة التأمينالمطلب الثالث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لعلوم كلية ا نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار في شركات التأمين على الحياة بالسوق المصري،عيد أحمد أبو بكر،  -1

 .2االقتصادية واإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، دون سنة النشر، ص: 
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 المطلب األول: تسعير منتجات التأمين على األشخاص 
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :تسعير منتجات التأمين على األشخاصأوال. 
  :لمنتجات التأمين على األشخاص المخصصات الرياضيةثانيا.  

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 :تسعير منتجات التأمين على األشخاص: أوال

  :األهداف اإلكتوارية عند تسعير منتجات التأمين على األشخاص .1
  يعترب حساب أقساط التأمني من الوظائف األساسية لشركة التأمني، حيث يقوم هبذه الوظيفة خبري

افة بتحديد قسط التأمني بدقة لتسديد ك(، ويقوم هذا اإلكتواري إكتواريرياضيات يطلق عليه )
 التأمني بالشخص ف اإلكتواري يفعر  حيث يُ  ربح على الشركة. املطالبات املتوقعة واملصاريف وأيضاً رد  

فتارخييا . 1املختص يف حساب احتماالت حتقق األخطار والتعامل مع اآلثار املالية املرتتبة على حتققها
 .2ومتويل نظام التأمني على احلياة ظهرت مبجرد ظهور مشكلة تنظيم الدراسات اإلكتوارية

  ماالت وتسعريها وشروطها يف ضوء دراسة االحت التأمينية ويقوم اخلبري اإلكتواري بدراسة الوثائق
مستعينا يف أداء مهمته جبداول احلياة وكذا املؤشرات االقتصادية واالجتماعية املؤثرة يف  ،املستقبلية

 هاة مبعدالت جدول الوفيات وتطبيقملصاريف اإلدارية. كما يقوم بإعداد الدراسات اخلاصمعدالت ا
ات فأي مشكلة أو عوائق تقف أمام شرك ،ودور اخلبري اإلكتواري مهم جدا بالنسبة لشركات التأمني

ث حي ،يتعني الرجوع بشأهنا إىل اخلبري اإلكتواري واستطالع رأيه ،التأمني وخاصة تأمينات احلياة
 عن وكذا تقييم التزامات شركات التأمني ،يقوم بدراسة وثائق التأمني اجلديدة وحساب االحتياطات

الوثائق اليت أصدرهتا، كما يقوم اخلبري اإلكتواري حبساب املصاريف اإلدارية ومطابقة ما مت تقديره 
واالستثمارات اخلاصة للشركة  ،على حساب األقساط كما يقوم بوضع دراسة للمصاريف العامة

 .3االعتبار املضاف إىل القسط الفينبالنسبة لتأمينات احلياة والعائد الذي يؤخذ يف 
 
 
 

                                                 
ية، ، الندوات المتخصصة في التأمين من الناحيتين: القانونية والفنالمبادئ القانونية لعقد التأمين والقواعد الفنية أعمال التأمينمصطفى رجب،  -1

 .22، ص: 18/13/1128ظبي،  أبو

de : Environnement et méthodologie  ctuariat et assuranceA Salama et Amrouche et Ghernouti, « -2

travail de l’actuaire », première journée d’actuariat, USTHB-UAR, 15 Avril 2006, p : 6.  
قدمة ورقة بحث م ،"-رؤية صناعة التأمين–كتواريين في الحاضر والمستقبل دور مهنة الخبرة اإلكتوارية والخبراء اإلعبد الرؤوف قطب، " -3

 .8، ص. 11/21/1122، االتحاد المصري للتامين، ندوة تنسيقية مع جمعية الخبراء اإلكتواريينضمن 
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 وفيما يلي شكل يوضح خمتلف وظائف اخلبري اإلكتواري يف شركة التأمني:
 (: الخبير اإلكتواري: مهنة متعددة االختصاصات11الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source: Salama, Amrouche, Guernouti, "Actuariat et assurance : Environement 

et méthodologie de travail de l’actuaire", première journée d’actuariat, USTHB-

UAR, 15 avril 2006, p : 7. 

 نييالشكل أن اخلبري اإلكتواري متخصص يف إدارة املخاطر اليت خيضع هلا معظم الوكالء االقتصاديتضح من     
قود تتمثل مسؤوليته يف اقرتاح مناذج رياضية تسمح بإدارة أفضل للتطور غري املؤكد للبيئة احمليطة )تطوير عحيث 

  ة املخاطر املالية(.التأمني وتسعريها، تقييم املنتجات املالية، خيارات االستثمار، إدار 
تتعلق  التأمني، خاصة وأن اخلبري اإلكتواري يقوم مبهام تواريا من الوظائف املهمة يف شركاتلذا تعترب اإلك     

 1مبا يلي:
 مراجعة املركز املايل للشركة؛ 
 تقييم مقدرة الشركة على تسديد التزاماهتا املستقبلية؛ 
 حتديد نسب االحتفاظ؛ 
  التأمينية للشركة؛تسعري املنتجات 
 حتديد واعتماد املخصصات الفنية للشركة؛ 

                                                 
  1- األكاديمية المالية، مرجع سابق، ص ص: 83-81.

 تكنولوجيا املعلومات والنظام الذكي
 النمذجة

 علوم اختاذ القرار
 الرياضيات التطبيقية

وعلم احلاسوب   

 اقتصادي / إحصائي
 االقتصاد القياسي

الرياضيات التطبيقية 
 على علم االقتصاد

 

 التأمين / التمويل االقتصاد

 تقنيات / أدوات 
(اإلعالم اآللي)  رياضيات )إحصاء( 
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 .االطالع على السياسة االستثمارية للشركة وإبداء توصياته بشأهنا 
 :1على اإلكتواري أن يأخذ ببعض األهداف أثناء احتساب أقساط التأمني منها 

 يت تتحملها وكذلك املصاريف والعمولة ال ،أن يكون القسط كافيا لتغطية كافة اخلسائر املتوقع حدوثها
وكذلك عائد الربح حّت تستمر يف عملها وال تتعرض لضائقة مالية، حيث أن معرفة  ،شركة التأمني

 ؛رتة التغطية للتأمنيبعد انتهاء فولكن يتم معرفته ، امً قسط التأمني بدقة غري سهل ألنه يتم دفعه مقد  
   ًرية عن التكلفة مبعىن أال يزيد زيادة كب ،التغطية التأمينية املمنوحةا مع أن يكون قسط التأمني متناسق

 التأمني؛ركة شن له بدفع أقساط غري مربرة إىل حيث يقوم املؤم   ،احلقيقية ملخالفة ذلك املصلحة العامة
   ًدر اإلمكان. دة قحبيث يتوجب أن تكون أسعار األخطار املتماثلة موح   أن يكون قسط التأمني عادال

ثال إذا قام شخصان متماثالن يف العمر بشراء وثيقة تأمني على احلياة وكانت من نفس النوع فم
صحة إال إذا كان أحدمها ال يتمتع ب ،واحلجم فال جيوز أن يدفع أحدمها قسطاً أعلى مما يدفعه اآلخر

 ؛مما يضطر الشركة إىل زيادة القسطجيدة 
   ًلب فمثال شركة تطا حيث يساعد الشركة على اجتذاب العمالء. أن يكون قسط التأمني منافس

مقابل  قديةنحدة و  518وشركة أخرى تطلب  ،مقابل تأمني معني قديةنحدة و  088قسط تأمني 
التأمني ذاته، ومع ذلك يتوجب على الشركة أال تضحي بشرط كفاية التأمني من أجل املنافسة 

 فة التغطية التأمينية. كايف لتكلفالقسط جيب أال يقل عن احلد ال
 مبادئ حساب قسط التأمني جمموعة الطرق اليت متثل عوامل تحديد السعر في تأمينات األشخاص: .2

ويعتمد  وب منه.املطل ن له لضمان اخلطرساب القسط الذي جيب أن يدفعه املؤم  لشركة التأمني حبتسمح 
د يف حتديرئيسية عوامل ثالثة هناك حيث  .2ايري فنية وجتارية مع دمج الرسومحتديد قسط التأمني على مع

ن ملؤم  االذي على أساسه تستثمر أموال  ومعدل الفائدة، جدول الحياة المستعملأسعار احلياة وهي 
. 3ط الصايفمن مصروفات فوق القسن له املؤم  أي ما يتحمله  ،أعباء القسطيف شركة التأمني، وأخريا له 

 4: باإلضافة إىل عوامل أخرى فيما يلي تفصيلها
والذي يفرتض أن يعكس بدقة معدالت احلياة أو  (11)ملحق رقم جدول الحياة أو الوفيات:  .أ

 الوفيات املتوقع حتققها بالنسبة لألشخاص الذي يتم التأمني عليهم.
 

                                                 
1- kantakji.com/insurance.aspx    

: CAAT_BNA, Alger, 2  , Formation Bancassurance» Base technique de l’assurance anet, «S. Y -2

novembre 2009, p : 1.   
 . 112، ص: مرجع سابقسالمة عبد هللا،  -3
 .28، ص: مرجع سابقعبد المطلب عبده،  -4
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 جدول الوفيات:  تعريف 
  هو أداة فعالة لتحليل الوفاة، يسمح بوصف خربة الوفاة لزمرة من اجملتمع يربطهم حدث للحالة

وجداول ، التناسل-جداول الوفاةمنيز صنفني من جداول الوفاة: و املدنية يتمثل يف امليالد. 
حيث يف األول تكون مالحظة الوفاة بطريقة مستمرة خالل الوقت إىل غاية  اللحظي-الوفاة
 .1لزمرة واليت قد تأخذ مئات السننيخر عضو يف اوفاة آ

 وللشركات  ،أمني من واقع اخلربة العملية هلاجداول احلياة هي اإلحصاءات اليت جتمعها شركات الت
 ةم سن معينعلى حياهتم يف متان املؤم  ب يف جدول يبني أساسا عدد األشخاص األخرى واليت تبو  

وعدد املتوفني منهم خالل كل عام. ويطلق على جداول احلياة يف بعض األحيان جداول الوفاة 
 .2نيوال فرق إطالقا بني املسم  

  جداول احلياة أو جداول الوفاة هي اجلداول اليت تلخص التغريات يف حياة جمموعة نظرية أو فعلية
ب بيانات كوتوقع العمر، حيث تر  من السكان منذ الوالدة حّت الوفاة، تستعمل لقياس البقاء

  غرافية أخرى لقياس تأثري الوفيات.الوفيات مع بيانات دمي
 :3الفرضيات األساسية إلعداد جدول الوفيات 

 ؛رة تنخفض لنفس سبب أو حدث الوفاةزمرة األفراد مغلقة. معناه عدد أفراد هذه الزم 
   ة ظمركب من سلسلة معدالت وفاة مالحنون هلذه الزمرة يتوفون حسب تقومي زمين األفراد املكو

 ؛خالل سنة معينة أو ملدة حمدودة
  ؛الذين يعتربون أساس جدول الوفياتفرد و  588888زمرة األفراد ختيلية مكونة عادة من 
  سنوات  58الوفيات موزعة بطريقة خطية يف كل جمموعة عمرية فمثال الذين يتوفون يف عمر يناهز

 ؛سنة 54-58رية ة العمينتمون للمجموع ،سنة 50.1أو 
  ع طويلة تتمكن من خالهلا شركات التأمني من مجعادة لفرتة خربة حتتاج جداول احلياة أو الوفاة

عمل  ل إىليتم بعدها التوص ،البيانات الالزمة لتكوينها، مث تقوم بإجراء عمليات رياضية خاصة
 .4اجلداول يف صورهتا النهائية

 
 

                                                 
: 2. Disponible sur le  , Alger, plaboration d’une table de mortalité Algérienne: E Assurance vieCNA,  -1

mortalite-de-CNA/Etudes/Table-du-https://www.cna.dz/Documentation/Travaux:  esit   

  2- سالمة عبد هللا، مرجع سابق، ص: 128
3- CNA, Op. Cit, p: 3. 

  السابق. المرجعسالمة عبد هللا،  -4

https://www.cna.dz/Documentation/Travaux-du-CNA/Etudes/Table-de-mortalite
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 1:الخاصة بجدول الوفيات التعريف بالمعلومات 
  :لفرتة اليد األحياء يف امجع معلومات إحصائية حول املو  تتمثل يفمعلومات الحالة المدنية

يات للذكور متوسط الوفحيث يعترب . وكذا الوفيات الواقعة حسب السن وحسب اجلنس املعتربة
 وكذلك اإلناث أساس حساب معدل الوفيات حسب السن لتكوين جدول الوفيات.

 التعداد أو إحصاء السكان معلومات. 
  ول الضرورية لتكوين جد معدالت الوفياتعلى أساس املعلومات السابقة الذكر ميكن حساب

 :املعادلة التالية من خاللالوفيات. 
 
 

  :لة املستعملة يف قطاع التأمني تتطلب معطيات مفصإن بناء جداول الوفيات بناء جدول الوفيات
 2وذات مصداقية، كما تتطلب معلومات إحصائية تتمثل فيما يلي:

 إحصاءات املواليد األحياء حسب اجلنس لسنة أو عدة سنوات؛ 
 توزيع الوفيات حسب السن وحسب اجلنس لنفس الفرتة؛ 
 .عدد السكان حسب السن وحسب اجلنس لنفس الفرتة 

ل احلياة معدالت الوفاة حسب العمر جملتمع معني على شكل منوذج إحصائي بسيط، وتستعمل تلخص جداو 
أساسا لقياس مستوى الوفيات لذلك البلد لفرتة زمنية معينة، وال يقتصر إعداد جدول الوفاة على جمموع السكان 

 .3ر واإلناثالذكو بني معدالت وفيات فقط، وإمنا يتم عملها لكل جنس على حده وذلك بسبب االختالفات 
 4اخلطوات التالية: اتباعمث يتم 

 مات يقوم املسؤولون التقنيون يف شركة التأمني جبمع املعلو : جمع المعلومات ورقابة مصداقيتها
 ها؛حصاءات الفردية لضمان مصداقيتوحتليل اإل

 لبناء جداول الوفيات تتطلب من التقنيني استغالل المعلومات وبناء جداول جديدة :
مالحظات وتسجيالت وحتليالت ال تقل عن أربع سنوات، فمثال مالحظة األحداث اليت وقعت 

(، لضمان اإلحصاءات املستخدمة يف بناء اجلداول جيب األخذ يف 0882و 0882بني )
التايل باالعتبار بعض املؤشرات كعدد الوفيات، وتباين املعدالت الصافية للوفاة يف نفس البلد، و 

                                                 
1- CNA, Op. Cit, pp:4, 6. 
2- Ibid, p: 1  

، المعهد العربي للتدريب والبحوث مجلة العلوم اإلحصائية، استخدام جداول الحياة متعددة التناقص وأحادية التناقص"ت جاسم محمد، "أنش -3

 .28، ص. 1121يونيو  31، 1، العدد 1اإلحصائية، المجلد 
4- Salio Bakayoko, Op Cit, pp: 44-45.  

عدد أفراد المجتمع ÷ عدد الوفيات الفعلية=  معدل الوفيات  
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يتم دمج قواعد بيانات ملختلف شركات التأمني للحصول على  .دة بياناتاحلصول على قاع
اإلحصاءات اإلمجالية للمجموعة خالل فرتة املالحظات ومتوسط معدالت الوفاة حسب 

 ؛سنة( 11-28املعمول به ضيق بني ) السنوات واجلنس. جمال السن
 هذه اجلداول  ذة يفالوفاة املنف  : تراقب اجلداول من خالل مقارنة توقعات مراقبة الجداول المبنية

 والوفيات الفعلية يف تلك الفرتة حبيث جيب أن تكون قريبة جدا.
 .السابقة يتم تكوين جدول الوفيات باالعتماد على خمتلف املعلومات

املتوقع حتقيقه على استثمارات الشركة والذي ال جيب أن يبتعد كثريا عن  1:معدل الفائدة الفني .ب
عند حساب السعر البد األخذ يف احلسبان عامل الفائدة الذي  يتم حتقيقها فعال.املعدالت اليت 

 تقوم عادة شركاتو  خيفض من قيمة السعر، أي كلما زاد معدل الفائدة املستعمل نقص السعر.
عدة جداول أسعار لكل نوع من أنواع التأمني، كل جدول منها يعمل  بإجنازالتأمني على األشخاص 

على أساس معدل فائدة معني، حّت ميكن استعمال جدول األسعار املناسب عندما يتغري معدل 
الفائدة يف السوق تغريا ظاهرا. فإذا أخذنا يف احلسبان مبدأ ضمان رأس املال الذي تتبعه شركات 

تثمار أمواهلا، لوجدنا أن معدالت الفائدة اليت قحسب على أساسها ترتاوح التأمني على احلياة عند اس
 سنويا على أكثر تقدير. % 2,1و % 0بني 

نشاطها، مبا يف  اولةمز اخلاصة باألنواع املختلفة للمصاريف اليت تتحملها الشركة يف سبيل  املعدالت .ج
ما  أهم بنود هذه املصروفات ه.ذلك معدل األرباح املناسب الذي من حق محلة أسهم الشركة حتقيق

 يلي:
 لكتابيةن على حياته، ومثن األدوات امثل مصاريف الكشف الطيب على املؤم   مصاريف إصدار الوثيقة 

 واملراسالت اخلاصة بالوثيقة، وهذا البند قحسب عادة كمبلغ ثابت ال يتغري من وثيقة ألخرى؛
 وتتمثل يف نسبة مئوية من القسط الذي حتمل به الوثيقة وتدفع العمولة هذه للمنتج  عمولة اإلنتاج

 عادة خالل مدة ترتاوح بني ثالث ومخس سنوات؛
  لغ ، وحتسب عادة على أساس نسبة مئوية من مبالمصاريف اإلدارية في المشروع مننصيب الوثيقة

سوب عبارة وعلى ذلك يكون املبلغ احململصاريف بدقة، وبطبيعة احلال ال ميكن ختصيص هذه ا ،التأمني
 عن مبلغ تقديري فقط؛

 .نصيب الوثيقة يف األرباح اليت يتوقعها املشروع، وحتسب عادة كنسبة مئوية من مبلغ التأمني 
 

                                                 
  1- سالمة عبد هللا، مرجع سابق، ص ص: 121-112.
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  1ويتأثر سعر التأمني بصفة عامة بالعوامل التالية:عوامل أخرى:  .د
 بة دفوعة إىل األقساط، ويتأثر سعر التأمني طرديا مع نس: هي نسبة جمموع اخلسائر املنسبة الخسارة

 ؛ت اخنفض سعر التأمني والعكس صحيحاخلسارة فكلما اخنفض
 ال وإدارهتا. م: تتمثل يف جمموع املصاريف اليت حتملتها شركة التأمني يف احلصول على األعالتكاليف

 ؛مثل عمولة اإلنتاج
 ؛يقه مقابل قيامها بعملها التجاريحتق: هو اهلامش الذي تريد شركة التأمني الربح 
 هو ما يتجمع لدى شركة التأمني من استقطاعات من األرباح لغرض مواجهة االحنراف االحتياطات :

 ؛ليل تأثريها على مستويات األسعاريف النتائج وبالتايل تق
 من أقساط  ا: هو العائد الذي حتصل عليه شركة التأمني من استثمار ما يرتاكم لديهعائد االستثمار

 أو احتياطات ورأمسال يف خمتلف جماالت االستثمار مثل الودائع والعقارات واألسهم. 
 حساب األقساط وإعداد التسعيرات )حالة تأمين الحياة الفردي(:  .3

 جيب أن تكون قادرة على تسعريه أي حساب قسط التأمنيشركة التأمني على ضمان خطر معني،  كي توافق
 2أن تكون األقساط كافية من أجل:جيب ، كما اخلاص به
 تعويض املطالبات اليت حتدث خالل السنة؛ 
 .تغطية التكاليف )اقتناء، إدارة، حتصيل( اليت حتملتها شركة التأمني 

التسعري جيب أن  فإن عملية ،حّت يكون سعر التأمني كافيا وعادال، وحّت يكون التمييز فيه وفقا ألسس عادلة
 Credibilityنظرية المصداقية ولعل من أهم الطرق املستخدمة يف هذا اجملال  التأمني،شركة تكون وفقا خلربة 

Theory ،  ،ما كويلعب التحليل البيزي للبيانات دورا مهما يف حتديد قسط اخلطر باستخدام نظرية املصداقية
البيزي للبيانات التحليل يكون من املناسب استخدام  Collective Riskالخطر التجميعية نظرية يف ظل 

Baysian Analysis 3 ، اإلحصاء البيزي طريقة علمية ملزج املعلومات املسبقة القدمية والبيانات يقدم حيث
دائما على  العتماديتم ا ،مات النماذج االكتواريةألي معل   التقديرعند  وباعتباراجملمعة حديثا بواسطة العينات، 

مزيج من بيانات اخلربة املاضية وبيانات أخرى حديثة، فإن التسعري يعترب أحد األمثلة اليت تعتمد على بيانات 
تعتمد نظرية و  لتقدير املعلمات وميكن تطبيق التحليل اإلحصائي البيزي عليها. ،مستمدة من مصادر خمتلفة

  اليت تستخدم لتحديد سعر اخلطر أو تعديله بصفة منتظمةاملصداقية على جمموعة من األفكار أو األساليب 
يانات املتوافرة م البا بيانات حديثة عن اخلسائر، وتظهر أمهية هذه النظرية عندما يكون حجنكلما توافرت لدي

                                                 
 .32-31 :، ص صمرجع سابقباقر المنشئ،  -1

: 10. , pOp.Citanet, S. Y -2 
الرابط: متوفر على . 2، ص: عات أخطار وثيقة التأمين الشاملةنموذج التسعير المقترح لمجموسالم الصديق إسماعيل العبيدي،  -3

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UDRDeFpNWGUyX00/edit  

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UDRDeFpNWGUyX00/edit
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خطار مستحدثة مل يتوافر بيانات عنها بعد، حيث إنه يف هذه احلالة يتم االستعانة أأو عن  ، كاف  عن اخلطر غري
 .1اإلضافية لتحديد السعر أو تعديلهلبيانات الفردية باإلضافة إىل البيانات با
 تأمين الحياة الفردي:منتج حالة  .أ
 :حساب القسط الصافي : (la prime pure) 
 ده دون ن ضالقسط الصايف هو القسط الذي خيص حتديدا تغطية اخلطر املؤم   2:تعريف القسط الصافي

بالتزامات  ركة التأمنيشعهد تتللتأمني، ففي عقد تأمني احلياة التحميالت املختلفة األخذ بعني االعتبار 
له أو ملؤم ن اال أو ريع يف حالة وفاة امل له، أي دفع رأساملؤم ن على املدى الطويل واليت تتعلق مبدة حياة 

باتباع  ركة التأمنيشده دحتاملكتتب بسداد مبلغ القسط الذي  ا حسب شروط العقد، مقابل التزامبقائه حي  
والذي سيتم شرحه من خالل مثال عن التأمني  ،المبدأ األساسي لحساب األقساطمبدأ خاص يدعى: 

 هذا املبدأ يتحقق بكتابة املعادلة التالية: ل دون التأمني املضاد.املؤج  
 
 

مها يتطلب ذلك له، ولتقيياملؤم ن و  شركة التأمنيمبعىن حلساب القسط الصايف جيب حتديد التزامات كل من 
حساب القيمة احلالية اللتزاماهتما )أي حتديد معدل الفائدة حسب مدة العقد(، باإلضافة إىل حساب احتمال 

 حتقق هذه االلتزامات.
يسمى أيضا و  القسط الذي يسمح لشركة التأمني بسداد املطالبات. بأنهالقسط الصايف للمخاطر ويعرف كذلك 

 .3)أو القسط الفين( أو قسط التوازنقسط اخلطر 
 4يعتمد حساب القسط الصايف على عدة افرتاضات هي:: حسابه 

 .إن دفع األقساط يتم يف بداية السنة التأمينية 
  الوفيات يتم يف هناية السنة التأمينية.إن دفع مبالغ 
 .إن نسبة الوفيات تكون متجانسة خالل السنة التأمينية 

 
 
 

                                                 
  1- المرجع السابق، ص ص: 8، 22. 

2- Salio Bakayoko, Op.Cit, pp: 47, 49. 
3- S. Yanet, Op.Cit, p: 12. 
4- kantakji.com/insurance.aspx 

 التزام المؤمن له = التزام المؤمن عند لحظة اكتتاب العقد
VAP (assuré) = VAP (assureur) à la date de souscription 
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ؤخذ هذا وي ،وكذلك يتوجب األخذ بعني االعتبار احتمال الوفاة يف هناية كل سنة من سنوات عمر اإلنسان
 .وهي جداول إحصائية تبني احتمال الوفاة يف كل سنة من سنوات عمر اإلنسان ،االحتمال من جداول احلياة

 وعليه ميكن حساب القسط الصايف من خالل املعادلة التالية:
 
 

  :حبيث يوازي  ،معدل فائدة حبذر اختيار شركة التأمنيعلى اختيار معدل الفائدة وجدول الوفيات
عدل الفائدة ممستوى املعدالت اليت حتقق عائد على املدى الطويل، ويسمى املعدل يف هذه احلالة 

 .1التقني
شركة كون تبالدرجة األوىل على احلذر حبيث  اختيار معدل الفائدة التقين وكذا جدول الوفيات يعتمد أي أن
 باحتمال حتقق اخلطر. ةجدا بالعوائد املالية للتوظيفات وغري مستخف ةغري متفائل التأمني

  :بدأ األساسيلتطبيق امل ،سابقا كما مت التوضيحتطبيق حول حساب األقساط في بعض العقود 
ن ملؤم  ا. حيث التزامات وشركة التأمنين له جيب حساب التزامات كل من املؤم   حلساب األقساط،

داد سواء قسط يف ساألوىل تتمثل قد عكس التزامات شرطة التأمني، حيث مستقلة عن طبيعة العله 
ل يف انية فتتمث، أما الثوحيد عند االكتتاب أو أقساط دورية خالل مدة أقل أو مساوية ملدة العقد

 .2لية اليت تعتمد بشكل كبري على نوع العقد وطبيعتهأداء املبالغ رأمسا
 عاما 41درت لشخص يبلغ من العمر لنفرض أن وثيقة التأمني املؤقت املتجدد سنويا قد ص 3:مثال تطبيقي
ي بق ،مليون كانوا على قيد احلياة يف العمر 58نه من أصل أدينار، )من جدول احلياة( جند 5888مببلغ تأمني 

سنة واحدة مع  فرد خالل 45984سيموت احتمال أنه و  41شخصًا يف بداية العمر  9058089منهم 
 .%1فائدة مركبة 
 نطبق ما يلي: 41القسط الصايف للعمر  وهنا حلساب

 القيمة الحالية لدينار واحد × مبلغ التأمين × القسط الصافي = احتمال الوفاة 
 لدينا:

 احتمال الوفاة =عدد المتوفين خالل السنة/عدد األحياء في بداية العام
 ومنه:

 دينار. 4,22=8,9104×5888× (45984/9058089) =سنة 41القسط الصايف للعمر 

                                                 
1- Salio Bakayoko, Op.Cit, p: 22. 
2-Ibid, p: 50. 
3- kantakji.com/insurance.aspx 

القيمة الحالية لدينار واحد × مبلغ التأمين × القسط الصافي = احتمال الوفاة   
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تسديد مطالبات لغ كافية لكون املبات ،فإذا مت حتصيل هذا املبلغ باإلضافة إىل الفائدة املركبة من كل شخص
 الوفاة.
 :إىل يل تحمالمني بتحديد القسط اإلمجايل للتأمني من خالل أتقوم شركة الت 1حساب القسط التجاري

املعنية قة التأمني وثييف وهامش الربح. وإذا كانت  ،وهامش للطوارئ ،مصاريف التشغيلالقسط الصايف مجيع 
 ريف:وقحتوي التحميل ثالث أنواع من املصا يف األرباح يتوجب أخذ ذلك بعني االعتبار. ةاملشارك خيار

 ملؤمن هلم ا: وتشمل املصاريف اليت تتحملها شركة التأمني قبل تسليم وثيقة التأمني إىل مصاريف اإلنتاج
 ؛وثائق، وتكاليف الفحوصات الطبيةمثل مصاريف الطباعة، ومصاريف إصدار ال

 إلعالناتريف ا: وهي املصاريف املتعلقة بعمليات البيع، مثل العموالت ومصامصاريف التوزيع 
 ؛ومكافآت املبيعات

 لتأمنيا: وتشمل املصاريف اليت تتحملها شركة التأمني بعد إصدار وثائق مصاريف صيانة وثائق التأمين 
 مثل عموالت التجديد ومصاريف حتصيل األقساط ومصروف الضريبة. 

تستخدم طريقة التسعري باخلربة يف حتديد قيمة القسط للوثائق  2 تأمين الحياة الجماعي:منتج حالة  .ب
فكلما   .ميكن من خالل اخلربة حتديد اخلسائر احملتملةاجلماعية، حيث أنه إذا كان عدد املؤمن عليهم كافيا 

 كانت اجملاميع كبرية كفاية تتمكن شركات التامني من تطبيق طريقة التسعري باخلربة لتحديد قيمة القسط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- kantakji.com/insurance.aspx 

  .22، ص: مرجع سابق )تحليل األخطار في التأمين الجماعي(،محمد حسن عبد األمير الربيعي، عبد األمير عبد الحسين شياع العلي،  -2
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 تسعير التأمين على األشخاص في الجزائر: مبادئ .4
 حالة التأمين الفردي: أ

 .(لفرديا)حالة منتج التأمين  خطوط العمل الرئيسية للتأمين على األشخاص في الجزائر: التسعير(: 10الجدول رقم )
 التأثير على التسعير التأمين الفردي الصيغة

 best 1)مرجع أفضل تقدير افرتاضات الوفيات فرد  نطاق التغطية
estimate) 

 اختيار سليب كبري للوفيات املؤقتة اختياري العضوية
 املقرتضحياة اختيار عكسي معتدل للتأمني على  مفهرس لرأس املال املتبقي مستوى مبلغ التأمين

 قسط سنوي ثابت )تأمني الوفاة( طويل األجل مدة العقد
 قسط وحيد )تأمني املقرتض(

 الوفاة المخاطرتغطية 
 العجز

 best estimateاستخدام أسس "أفضل تقدير" 
 )افرتاضات التوقعات: حتسن معدل الوفيات والسداد املتوقع(

 اختالف بني افرتاضات الوفيات السن، اجلنس التجزئة او التقسيم
Source : Swiss Re, "Spécificités techniques du marché Algérien de l’assurance de 

personnes", workshop en partenariat entre Swiss Re et CCR sur : "le développement de 

produits en assurance de personnes", durant la journée 22 Mai 2017, p : 6. 

الرئيسية يف  مع الرتكيز على النقاطيوضح الشكل السابق تقنيات سوق التأمني على األشخاص يف اجلزائر،     
 تسعريلى ك ع، وتأثري ذل)نطاق التغطية، مبلغ التأمني، مدة العقد، املخاطر املغطاة...( مثل: نشاط الشركة

حيث تعتمد شركات التأمني اجلزائرية يف حساب القيمة االقتصادية اللتزامات  أو احلماية الفردية. املنتجات
ناء فرضيات ويتطلب ذلك ب "أفضل تقديراحلياة على أسس "مني على تأمني على األشخاص، بالتحديد التأال

اسة انتقاء املخاطر عند االكتتاب، خاصة فيما يتعلق بضمانات الوفاة  حمايدة للمخاطر، أي الرتكيز على سي
 كالتأمني على حياة املقرتض.

 
 
 
 

                                                 
، وهي طريقة لتقييم التزامات 1اإلطار المعتمد لتقييم المخصصات الفنية وفق متطلبات المالءة  best estimate "أفضل تقدير"تعتبر طريقة  -1

لى أساس منحنى ع شركة التأمين بما يتوافق مع المتوسط المرجح باحتمالية التدفقات النقدية المستقبلية، بالنظر إلى القيمة الزمنية لألموال المقدرة

 معدل خالي من المخاطر، أو يمكن تعريفها ببساطة القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية. انظر:

Groupe de travail, (Best estimate liabilities vie : exemples de pratiques actuarielle applicables au marché 

:  : 4. Disponible sur le site aires, Paris, 23 Mai 2016, p), Institut des actufrançais

  1.pdf-npa4-https://www.institutdesactuaires.com/docs/2016110706_2016133822 

https://www.institutdesactuaires.com/docs/2016110706_2016133822-npa4-1.pdf


 الفصل الثاني ...............................................................إدارة منتجات التأمين على األشخاص

80 

 

 

 

 

 الجماعي:التأمين منتج حالة  .5
 ()حالة التأمين الجماعي األشخاص في الجزائر: التسعير(: خطوط العمل الرئيسية للتأمين على 08الجدول رقم )

 التأثير على التسعير التأمين الجماعي الصيغة
جمموعة من املوظفني  نطاق التغطية

 (موظف 51)أكثر من 
قساط احلوادث / األ معدل الكارثية اليت حتسبتعتمد مصداقية 

 .( على حجم اجملموعةاحلوادث احملققة)معدل 
 .القليل من سوء االنتقاء )لكن جيب احلذر من الرتاكمات( إلزامي العضوية

  مفهرس بالراتب مستوى مبلغ التأمين
 سنة.عالوة املخاطر كل  حوليتم إعادة التفاوض  سنوي مدة العقد

 الوفاة تغطية المخاطر
 العجز

 صعبةالمراض األ
 الصحة

ة مبا كبري املخاطر املتطورة: حتتاج هذه املخاطر إىل جمموعات  
 يكفي الستخدام جتربة اخلسارة يف التسعري

 الكارثية معدل طريقة / التجزئة او التقسيم
Source : Swiss Re, « Spécificités techniques du marché Algérien de l’assurance de 

personnes », workshop en partenariat entre Swiss Re et CCR sur : « le développement de 

produits en assurance de personnes », durant la journée 22 Mai 2017, p : 5. 

ماعي، حيث عن التأمني اجلتلف خيجات التأمني الفردية منهج تسعري منتأن من خالل اجلدول السابق يتضح 
 نة.يعتمد هذا األخري على نسبة احلوادث احملققة وحجم اجملموعة املؤم  

  :التأمين على األشخاص لمنتجات المخصصات الرياضية: ثانيا
 تعريف المخصصات الرياضية: .1
 جزء من إيراداِت الشركة حُتتجز ملقابلة التزامات مؤكدة احلدوث، ولكن هي املخصصات : 1تعريف

يصعب حتديد قيمتها بدقة، واملخصص ال يتوقف على نتيجة النشاط، إمنا هو تكلفة احلصول على 
 .1التزامات الشركة حلملة الوثائقمن اإليراد كما يعترب 

 (، وتعرف %98إىل  %88أهم عنصر يف خصوم ميزانية شركة التأمني ) املخصصات متثل :2تعريف
 2:ــــــب

  هي خمصصات وليست احتياطات ألهنا متثل جزء من االلتزامات وليس جزء من األموال
 اخلاصة أو مكوناهتا أو حتميل حماسيب؛

                                                 
. 2، ص. 1121كلية االقتصاد، جامعة دمشق،  المخصصات الفنية في قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها،دور تشكيل قيس السيد علي،  -1

   ithttps://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88ZHMwWlhqcFRQWDA/edمتوفر على الرابط: 
2- Pierre Petauton, Op.Cit, pp : 135-238. 

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88ZHMwWlhqcFRQWDA/edit
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  واليت ع الحقا قيم اليت ستدفالتوقعات حمسوبة باستعمال مبادئ التوقع الرياضي واخلصم، هي
 تفرض وجود تعاون على أساسه تقام املقاصة.

 هلم حاملي  نجتاه املؤم  تملة لشركة التأمني على األشخاص املخصصات الرياضية هي ديون حم :3تعريف
 1وثائقها التأمينية.

 2أهمية المخصصات الرياضية: .2
اد ال املؤجل دون التأمني املضامل مثال يف عقد تأمني رأس تكوين ادخار وهو الدور األساسي لها: .أ

بأداء مبلغ التأمني خالل فرتة سداد األقساط، حيث متثل تكاليف التسيري  ةغري ملزم شركة التأمني
يف وقت الحق سيؤدي  نهأرب القسط الصايف ربح له باعتبار مصاريفه الوحيدة، يف نفس الوقت ال يعت

 ؛يكينه من الوفاء بالتزامه النهائله، لذا فذلك سيخصص أو يدخر لتم نال أو ريع للمؤم  امل رأس
ع يف حالة تأمني الشيخوخة فإن املؤمن له سيدفتسمح بتوازن التكاليف المتغيرة خالل المدة:  .ب

وازنة خالل ميكنه اقرتاح أقساط متن ملؤم  اأقساط متزايدة خالل املدة باعتباره يتقدم يف السن، وهنا 
 وذلك مقابل تكوين خمصص رياضي. ،السنواتعدد من 

 3أنواع المخصصات الرياضية: .3
ن من املعروف أ: األقساط غير المكتسبة )المخصص الحسابي أو المال االحتياطي(مخصص  .أ

 له يف السنن م  ملؤ اتأمينات احلياة ختتلف من سنة ألخرى حيث يزداد احتمالية حتقق اخلطر بتقدم 
يدفعه  وبالتايل فإن القسط املتساوي الذي خالل فرتة التأمني.رغم ذلك يظل قسط التأمني ثابتًا 

له يزيد عن قسط خطر املوت يف السنوات األوىل من التعاقد ويكون أقل من قسط اخلطر يف ن ملؤم  ا
ملطلوبة منها تقوم االسنوات األخرية، وحّت تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماهتا يف دفع التعويضات 

باقتطاع مقدار الزيادة يف القسط املتساوي عن قسط اخلطر يف السنوات األوىل يف حساب خاص 
يسمى املخصص احلسايب، وتستثمر أموال هذا املخصص يف جماالت معينة وتستخدم فوائدها يف 

اخلبري اإلكتواري  قوموي سداد النقص يف أقساط السنوات األخرية ولدفع مبالغ التأمني عند استحقاقها.
يف  هلم، ويظهر هذا املخصصن ملؤم  ابتقدير املخصص الكايف ملواجهة التزامات الشركة من قبل 

اية ويظهر يف جانب اخلصوم بقائمة املركز املايل يف هن ،اجلانب املدين من حساب اإليراد واملصروفات
 :طريقتنيب ى احلياة يف شركات التأمنيويتم حساب املخصص احلسايب لعقود التأمني عل السنة املالية.

 إما على أساس طريقة املاضي أو باستخدام طريقة املستقبل.
                                                 

1- CEA, Calcul des provisions techniques vie, France, 12/05/2017, p : 3. Disponible sur le site : 

https://docplayer.fr/74165030-Calcul-des-provisions-techniques-vie-cea-1-ere-annee-12-05-17.html  
2- Pierre Petauton, Op.Cit, p : 136. 

 .2-8، ص ص: سابقمرجع يد علي، قيس الس -3

https://docplayer.fr/74165030-Calcul-des-provisions-techniques-vie-cea-1-ere-annee-12-05-17.html
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  :تعتمد هذه الطريقة على تتبع الوثائق املصدرة وحتديد مجلة األقساط الصافية طريقة الماضي
 صمث خصم املزايا املسددة للمنتفعني خالل نفس السنة للوصول إىل املخص ،عن السنة األوىل

ويف بداية السنة يضاف إىل املخصص هناية السنة األوىل قيمة األقساط الصافية عن  آخر السنة. 
ن مث توجد مجلة هذه املبالغ يف هناية السنة. وبطرح قيمة املزايا اليت سددهتا الشركة مل ،السنة الثانية

استحق مبلغ التأمني خالل هذه السنة وتتكرر اخلطوات بالنسبة لكل سنة من سنوات العقد. 
 وبصفة عامة ميكن حتديد املخصص من خالل املعادلة التالية: 

 
 
 

  :يف هذه الطريقة يتم حساب املخصص بالفرق بني القيمة احلالية ملزايا العقد طريقة المستقبل
تزام شركة التأمني عن لوالقيمة احلالية لألقساط الصافية اليت مل تدفع بعد، فهو ميثل الفرق بني ا

الوثائق السارية املفعول حّت تاريخ إعداد امليزانية والتزام محلة الوثائق عن املدة الباقية عن وثائقهم. 
 ميكن حتديد املخصص من خالل املعادلة التالية: 

 
 
 
 

 1:املخصصاتبعني االعتبار التغيريات األساسية يف  األخذتتيح هذه الطريقة 
 جدول الوفيات؛ 
 قانون العجز / اإلعاقة؛ 
 املعدالت التقنية؛ 
 .التحميالت 

 
 

                                                 
1- CEA, Op.Cit, p : 10. 

المخصص الحسابي = القيمة الحالية لمبالغ التأمين المستقبلية التي تلتزم الشركة 
القيمة الحالية لألقساط  –ن لهم في تاريخ حساب المخصص بسدادها للمؤم  

ن له بسدادها إلى الشركة في تاريخ حساب المخصص.المستقبلية والتي يلتزم المؤم    

 

جملة مبالغ  –لمحصلة في تاريخ حساب المخصص المخصص الحسابي = جملة األقساط ا
.التأمين المسددة حتى تاريخ حساب المخصص  
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  :ملبينة يف ا التغيريات األساسية يف املخصصات() يتم احلساب على أساس االفرتاضاتالطرقة المحاسبية
 الل معادلة متكررةمن خ )مثال ال ربح يف املستقبل( رةالفقرة السابقة، املوارد املقدرة تساوي النفقات املقد  

 :مبينة يف الشكل التايل
 (: الطريقة المحاسبية لحساب المخصص الرياضي10الشكل رقم )

 
 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 
CEA, calcul des provisions techniques vie, France, 12/05/2017, p : 11. 

مل يتم  املطالبات اليتة وهذا املخصص يتم تكوينُه بقيم: التسويةمخصص المطالبات تحت  .ب
حّت تاريخ إعداد امليزانية. ويتم تكوينه نظراً لطول وكثرة إجراء تقدير وسداد قيمة املطالبات  تسويتها

 صص هلا.تعني تكوين خميالتسوية يف ختام السنة املالية  مما جيعل هناك مطالبات ال زالت حتت
حيث  1)األخطار التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنها(: مخصص المطالبات غير المبلغ عنها: .ج

خطار اليت حتققت قبل تاريخ إعداد احلسابات اخلتامية )إما بسبب يكون هذا املخصص بقيمة األ
ولكن مل يتم اإلبالغ عنها أو مل يطالب هبا أصحاهبا ألي سبب، يف لوفاة أو حلول أجل الوثيقة(، ا

البات ا ملبدأ االستحقاق حبجز مبالغ مناسبة يف حساب خمصص املطهذه احلالة تلتزم شركة التأمني طبق
للوصول إىل املبلغ اإلمجايل ملخصص املطالبات الواجب إظهاره يف احلسابات اخلتامية  ،حتت التسوية

 للشركة.
يز التأمني لتعز  تكوهنا شركاتهي عبارة عن املبالغ اإلضافية اليت  2المخصصات اإلضافية: .د

ة حيث قد تضطر الشركة يف بعض األحيان إىل دفع تعويضات استثنائياملخصصات الفنية األخرى. 

                                                 
 .222، ص: مرجع سابقالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  -1

  
  .السابق المرجع -2

الطريقة 
المحاسبية 
لحساب 

المخصصات

المخصصات في بداية الفترة 

األقساط المدفوعة خالل الفترة+

(على أساس المعدل التقني)المنتجات المالية + 

المستحقات المحتملة= 

على أساس جدول الوفيات وقانون االحتفاظ المستخدم في )
(المخصصات

التكاليف المحتملة+ 

المخصصات المحتملة لنهاية الفترة+

(على أساس جدول الوفيات وقانون االحتفاظ المستخدم في المخصصات)
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لحيطة عما لدتزيد عن اخلسائر املتوقعة، ومنه تقوم بتكوين خمصصات إضافية ملقابلة تلك التعويضات 
 رث.صات الكوا. ومن أمثلة هذه املخصصات خمصصات مصاريف تسوية املطالبات، خمصواحلذر

 
 .منتجات التأمين على األشخاصب عالقة االستثمارالمطلب الثاني: 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :مفهوم االستثمار من الناحية التأمينيةأوال. 
  :على األشخاص التأمين اتاستثمارات شرك تنظيمثانيا. 
  :على األشخاصمبادئ االستثمار في شركات التأمين ثالثا. 
 على األشخاص التأمين من خالل منتجاتأشكال االستثمار  :رابعا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 مفهوم االستثمار من الناحية التأمينية:أوال: 

 تعريف االستثمار وعالقته بالتأمين: .1
 وحتقيق  ،ف االستثمار بشكل عام بأنه جمموع التوظيفات اليت من شأهنا زيادة الدخليعر   :1عريفت

يجة تضحية د العوائد، نتاإلضافة الفعلية إىل رأس املال األصلي من خالل امتالك األصول اليت تول  
قات مالية حلصول على تدفالفرد مبنفعة حالية للحصول عليها مستقبال بشكل أكرب من خالل ا

 .1مستقبلية
 ستثماراملختلط( بعملية االحلياة مني اتأمني احلماية واالدخار )وثائق تأعملية  ترتبط :2عريفت 

اختالف مقدار اخلطر من سنة إىل أخرى، حيث يزيد احتمال حتقق الوفاة عاما بعد بالنظر إىل 
عام مع ثبات وعدم تغري قيمة قسط التأمني، األمر الذي يرتتب عليه زيادة يف قيمة األقساط 

ا واستثمارها الزيادة جانبً  هذهاملدفوعة يف السنوات األوىل من العقد. وتقوم شركات التأمني حبجز 
ة اليت يتعني عليها دفعها يف السنوات األخرية من حياة محل ،حّت تتمكن من مواجهة التعويضات

ن للمؤم  ها لة عن قيمة التعويضات اليت ينبغي سدادالوثائق يف وقت تقل فيه قيمة األقساط احملص  
 .2أو املستفيدين هلم

 

                                                 
آل البيت،  ، جامعةاإلسالميةالمجلة األردنية في الدراسات ، : دراسة فقهية تأصيلية"االستثمار في التأمين التعاوني"هايل عبد الحفيظ داود،  -1

 .211، ص: 1123، 3المجلد التاسع، العدد 
 .222، ص: مرجع سابقالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  -2
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 التأمني بإدارة استثمارها بالصورة املثلى اليت حتقق هلا العائد املناسبإن ضمان قيام شركة  :3عريفت 
قد حتقق ف ا يف غاية األمهية.املطلوب دون املساس باملستويات الالزمة للسيولة واألمان يعترب أمرً 

ق من عملية االكتتاب املباشر خالل عدة سنوات، لكنها حتق ا ضئيالً شركات التأمني خسائر أو رحبً 
 .1ائر وحتقيق فائضخل مرتفع من استثمار أمواهلا مما يساعدها على جرب هذه اخلسصايف د

لى األشخاص ومنتجات التأمين ع االستثمار استنتاج عالقة تربط بينمن خالل التعريفات السابقة يمكن 
إلى حويله ن له توفير المال بهدف تتيح للمؤم  ة تمالي من حيث أن التأمين على األشخاص يعتبر عملية

. االمستفيد في حالة وفاته، أو تلقي فائدة على العقد بناء على رأس المال المدخر في حالة بقائه حي  
ترداده ن له من تكوين رأس مال واسن المؤم  مك  فاالستثمار من خالل منتجات التأمين على الحياة خاصة ي  

 بحرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
علمية،  ، أبحاثنموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار في شركات التأمين على الحياة بالسوق المصريعيد أحمد أبو بكر،  -1

content/staff-https://www.zuj.edu.jo/wp-. متوفر على الرابط: 2كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، ص: 

hmed/13.pdfa-research/economic/dr.eid  

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.eid-ahmed/13.pdf
https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.eid-ahmed/13.pdf
https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.eid-ahmed/13.pdf
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حيث  ،، لذلك توصف شركات التأمني بأهنا ذات دور مزدوجتأمينية وادخاريةوللتأمني بشكل عام وظيفتني:      
أن  وحتصل على أقساط التأمني وتقوم باستثمارها، بالنظر إىل الدور الثاين نالحظ ،تقدم خدمة التأمني ملن يطلبها

 ، نلخصها يف اجلدول التايل:1والبنوك التجارية على احلياة شركات التأمنيمنتجات هناك تشابه بني 
 شركات التأمين على األشخاص والبنوك التجارية.منتجات (: أوجه الشبه واالختالف بين 10الجدول رقم )

 شركات التأمين البنوك التجارية
 أوجه الشبه

 أوعية ادخارية - وثائق التأمني على احلياة ودائع االدخار

 نوعية الخدمات - كالمها يقدمان خدمات ذات طابع استثماري.
 اإلقراض - للعمالء. اكالمها يقدمان قروضً   

 أوجه االختالف  

إىل  حق لدى املصارف حتو لست  الودائع اليت تُ - 
 احلساب اجلاري.

 تقوم املصارف بتمويل األنشطة االقتصادية.-
 

 

التأمني فهي تنتهي عند  وثائق -
 االستحقاق.

 
شركات التأمني تغطي اخلسائر اليت  -

 اء احلوادث اليتله جر  ن دها املؤم  يتكب  
 يتعرض هلا.

 ودائع(-آلية العمل)أقساط -

يراقبها جلنة اإلشراف والرقابة على  - يراقبها البنك املركزي. -
 التأمينات.

 جهاز الرقابة -

 ،شركات التأمين ودورها االستثماري في سوريةخضر خله، عبد السالم علي، باالعتماد على:  الطالبةمن إعداد المصدر: 
 .50-55. ص ، ص0858جامعة دمشق، 

ا باختيار األوعية وهي تقوم بنشاطاهت ،وجتدر اإلشارة إىل سياسات االستثمار اليت تسرتشد هبا شركات التأمني      
االستثمارية املمكنة ومدى احلرية اليت تتمتع هبا هذه الشركات والقيود اليت حتكمها، إذ أن هذه السياسات تتباين 

ومع  .2مة االقتصادية والسياسية للدول وما ينبع من تطبيقاهتا يف اجملال االقتصادي تبعا لذلكباختالف األنظ
ا تتنوع بني بكوهن ،ليات االستثمار البد من مراعاة خصوصية منتجات التأمني على األشخاصوللقيام بعمذلك 

                                                 
 .22، ص. 1121، جامعة دمشق، شركات التأمين ودورها االستثماري في سوريةخضر خله، عبد السالم علي،  -1
امعة ج ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،مجلة أبحاث اليرموك"، دور شركات التأمين العراقية في االقتصاد العراقي"عبد الرضا بدراوي،  -2

 .81، ص: 2223، 3، العدد 2اليرموك، المجلد 
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حقوق محلة  املطلوبة ومبا يضمن ألهنا تشكل حمددا الختيار نوعية االستثماراتعقود طويلة األجل وأخرى قصرية 
 ة رأس املال وحتقيق أفضل العوائد.الوثائق بضمان سالم

 تتمثل يف النقاط التالية: أهمية االستثمار في شركات التأمين على األشخاص: .0
  وهذا اسبية، معتربة تساهم يف تكوين نتائجها احملتوظيف أموال شركات التأمني يسمح بتحقيق نواتج مالية

مؤسسة وضمان مالءة واستقرار الوضعية املالية لل ،ضرورة التسيري األمثل لتحقيق أكرب ربح ممكنما قحتم 
 ؛1ن هلموحقوق املؤم  

 فهي وسيلة  ،بة األخطار يف جمال االسرتاتيجيةيف اختاذ القرار ومراق االستثمار يف شركات التأمني يساعد
 2:السياسات التالية لدراسة مستقبلية تسمح بتحديد

 ؛اليةاملسياسة ال  
 ختصيص األصول؛  
 ؛سياسة إعادة التأمني 
 )؛سياسة التصميم )ضمان، تسعري، إبداع 
 سياسة مكافأة العقود. 

ن متك   ،إدارة األصول واخلصوم يف شركة التأمني على األشخاص هي مرحلة أين تقوم الشركة باالستثمار يف أصول
وظيفة وهي  ا.النقدي لاللتزامات اليت يتعني على املنتجات دفعهمتطلبات التدفق من حتقيق فوائض مالية تالئم 

 ؛لتوظيفاتحتليل ومتابعة ا ؛تقييم رؤوس األموال اخلاصة ؛تطور املخصصات متابعة امن خالهل يتمإكتوارية 
 .3اقرتاح اسرتاتيجيات التسيري ؛تصميم مناذج التنبؤ

 سيتم توضيحها من خالل النقاط التالية: :على األشخاص التأمين اتكاستثمارات شر تنظيم : ثانيا
 4مصادر أموال شركة التأمين على األشخاص: .1
 أموال وحقوق المساهمين؛ .أ
وهي األقساط املتجمعة من النشاط التأميين للشركة من محلة وثائق أموال وحقوق حملة الوثائق:  .ب

حيث تتكون لدى شركات التأمني على احلياة أموال ضخمة يعترب اجلزء األكرب منها  تأمينات احلياة؛
حق من حقوق محلة الوثائق، وهذه األموال ترتاكم من سنة ألخرى حلني حلول آجال استحقاق الوثائق 

                                                 
مجلة كلية العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، "، استثمارات التأمين ودورها في تمويل االقتصاد الوطنيبارة سهيلة، " -1

  .391ص. ، 1122، 28العدد 
2- KS Basile Worou, "Rentabilité des produits d’assurance vie", Séminaire technique FANAF IIA, Togo, 

de 28 juillet au 1 Aout 2008, p : 58. 
3- Salama et Amrouche et Ghernouti, Op.Cit, p : 12. 

 .22، ص: مرجع سابقخضر خله، عبد السالم علي،  -4
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 من ضده، وتقوم شركات التأمني باستثمار اجلزء األكرب من تلك األموال يف قنواتأو حتقق اخلطر املؤ  
 .استثمار خمتلفة حمققة معدالت استثمار مناسبة

لكن تلك العوائد تعود إىل املسامهني وليس إىل محلة الوثائق لذا من الضروري تعديل معدل الفائدة الفين لألسباب  
 1التالية:
 مواكبة التغريات السريعة يف أسعار الفائدة يف قنوات االستثمار البديلة؛ 
  يف معدالت الوفاة وزيادة متوسط األعمار املتوقعة؛مواكبة التحسينات املستمرة 
 .مواكبة نتائج أعمال شركة التأمني الفعلية 
 أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني كالمخصصات الرياضية. .ج
دولة نظرا ملا حتققه شركات التأمني من نتائج فرضت الأسباب رقابة الدولة الستثمارات شركة التأمين:  .2

أنشطتها االستثمارية وهذا لضمان السري األمثل للعملية التأمينية، وترجع أسباب هذا رقابة على خمتلف 
 2:ملا يلياالهتمام 

  ؛لتعويضاتن هلم ومراقبة اواملؤم   شركة التأمنيضمان حقوق 
  ؛على تسديد مستحقاهتا ة شركة التأمنيالتأكد من مقدر 
 ؛ومراقبة عملية تسيريها ة شركة التأمني حبوز محاية األموال اليت 
 ؛إنشاء وتكوين شركات تأمني جديدة تنظيم عملية 
 .تطوير السوق الوطنية وفتحها للمنافسة 

هناك القواعد الرقابية االنضباطية اليت تفرض على شركات التأمني اإلبقاء على هامش معني للمالءة املالية،        
 ميكن للشركة اليت ،حد أو سقف لألصول املاليةكة لقواعد التقييم الرقابية كوضع وهذا يعين إخضاع أصول الشر 

أن حتتفظ هبا واليت تتعرض لتقلبات كبرية كاألسهم، والسندات الطويلة األجل واألصول العينية دون اإلضرار 
 .3واهناأة كي تستطيع تسديد التعويضات يف بالسيولة النقدية للشرك

 
 
 
 

                                                 
، ع سابقمرجنموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار في شركات التأمين على الحياة بالسوق المصري، عيد أحمد أبو بكر،  -1

 .1 ص.
 .22ص:  مرجع سابق،سليمة طبايبية،  -2
 . 11، ص. 1122، مكتبة التأمين العراقي، طبعة إلكترونية، التأمين في الكتابات االقتصادية العراقيةمصباح كمال،  -3
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املؤرخ يف  85هيكلة التوظيفات املالية حيث جاء يف القرار رقم حتدد النصوص التشريعية يف اجلزائر  أما      
والذي قحدد نسب التوظيف الواجب  ،80/58/5992ل واملتمم للقرار املؤرخ يف املعد   84/85/0880

 28/58/5991در يف الصا 91من املرسوم التنفيذي رقم  50احرتامها حسب كل األصناف املذكورة يف املادة 
 1املتعلق بااللتزامات املقننة كما يلي:

 18 %  سابقا( وتشمل على سندات اخلزينة % 21على األقل خمصصة للقيم احلكومية )بدال من 
على األقل تكون يف شكل قيم متوسطة  % 48إيداعات لدى اخلزينة وسندات تصدر من طرف الدولة 

وما تبقى من االلتزامات املقننة يوزع ما بني عناصر األصول األخرى وفقا للفرص املتاحة  ،وطويلة األجل
 ري شركات التأمني وإعادة التأمني؛هات هيئات تسيييف السوق ولتوج

 احلد األقصى املمكن ختصيصه للمسامهات يف الشركة غري املصنفة يف  % 08ـــــــكذلك حددت ب
 البورصة.

 لى األشخاصع جيب أن تعتمد شركة التأمني مار في شركات التأمين على األشخاص:مبادئ االستثثالثا: 
، وتكوين جتاه املالك ملواجهة التزاماهتا وحتقق عوائد مناسبة، الة حترص على أموال محلة الوثائقسياسة استثمارية فع

 .2ةغري متوقعة احتياطيات مناسبة تدعم مركز الشركة املايل وتساعد يف مواجهة أي تقلبات عكسي
  لذا يقوم االستثمار يف هذا النوع من الشركات على جمموعة مبادئ نذكرها يف اآليت:

يقصد به استبعاد عنصر املضاربة واملخاطرة يف استثمار أموال الشركة كاالستثمار يف مشاريع   الضمان: .1
 3وهو نوعان: غري مدروسة.

 التخلص على املبلغ املستثمر نفسه حني يرغب يفيعين أنه بإمكان املستثمر احلصول الضمان االسمي:  .أ
 من املوجودات اليت استثمر فيها. وحتسب بالعالقة التالية:

 
 

 ملستثمر.االشرائية نفسها للمبلغ املستثمر على اسرتداد القوة  يعين قدرةالضمان الحقيقي:  .ب
عليها اختيار أقنية  وبالتايل جيب ،قحظر على شركة التأمني اخلوض يف جماالت استثمارية مرتفعة اخلطورةو 

استثمارية مضمونة، وأن تعتمد يف سياستها االستثمارية مبدأ التنويع واجلودة يف األقنية االستثمارية 

                                                 
  .223، ص: مرجع سابقبارة سهيلة،  -1
 .22، ص: مرجع سابقخضر خله، عبد السالم علي،  -2
مين تطبيقية في شركة التأ-"تقييم بدائل االستثمار باستخدام نماذج رياضية حديثة: دراسة نظريةابراهيم الجزراوي، عماد القرة لوسي،  -3

 .  111-222، ص ص: 1112، 28، العدد 23بغداد، المجلد جامعة ، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةالوطنية"، 

%111× الضمان االسمي= )تكلفة االستثمار حسب النوع / إجمالي المبالغ المستثمرة(   



 الفصل الثاني ...............................................................إدارة منتجات التأمين على األشخاص

90 

 

 

 

 

رث العامة ااستثماراهتا هبدف الوقاية من خطر الكو الواحدة. كما جيب أن تراعي التوزيع اجلغرايف يف 
 .1اليت تقع يف منطقة ما

السيولة كمفهوم جمرد هي القدرة على توفري األموال ملواجهة االلتزامات التعاقدية، ومتطلبات  السيولة: .2
شركة السيولة من الناحية التأمينية هي قدرة و  .2دية بأسعار مناسبة يف كل األوقاتالعمالء غري التعاق

املؤم ن حتقق اخلطر  ن هلم عندالتأمني على حتويل االستثمارات إىل نقدية بسرعة ودون خسائر لتعويض املؤم  
 3ضده. ومنيز نوعني من السيولة يف استثمارات شركات التأمني ومها:

 يقصد هبا نسبة األموال السائلة وسهلة التحويل إىل نقدية إىل إمجايل األموال السيولة الكلية: .أ
 املستثمرة. وحتسب وفق العالقة التالية:

 
 

هنا يتم إجراء مقارنة بني املوجودات من ناحية وااللتزامات من ناحية أخرى السيولة النسبية:  .ب
 مواعيد استحقاقها.حيث جيب معرفة االلتزامات وتقديرها وتقسيمها وفق 

هو نسبة الربح الذي حتصل عليه شركة التأمني من توظيف أمواهلا يف جماالت استثمار متعددة الربحية:  .3
  4 الستخدامها يف تغطية جزء أو كل التزاماهتا جتاه املؤمن هلم. وحتسب وفق العالقة التالية:

 
 

أي االحتفاظ مبجموعة من املوجودات يتضمن كل منها أنواعا متعددة، والتنوع التنوع في االستثمارات:  .4
 5يكون كالتايل:

 ؛... كاالستثمار يف األسهم والعقارات والسندات  التنوع في طرق االستثمار: .أ
 ؛الستثمار يف منطقة جغرافية واحدةأي عدم حصر ا التنوع الجغرافي: .ب
 اريخ متوالية. تو يفيكون استحقاق القروض أو السندات ن أكالتنوع في استحقاقات االستثمار:  .ج

                                                 
 .28، ص: مرجع سابقخضر خله، عبد السالم علي،  -1
 .1، ص: 1121، سبتمبر 1، الكويت، السلسلة الخامسة، العدد معهد الدراسات المصرفية، "إدارة السيولة في المصرف التجاريإضاءات، " -2

  3- ابراهيم الجزراوي، عماد القرة لوسي، مرجع سابق، ص ص: 112-111.

  4- المرجع السابق، ص: 111. 

  5- المرجع السابق، ص: 113.

%111( × تكلفة االستثمار/ إجمالي  لكل أداة= )تكلفة االستثمار السيولة الكلية  

%111( × رأسمال/  الربح السنوي= )الربحية   
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ختتلف متاما عن درجة خطورة  ،حيث جند أن درجة خطورة االستثمار يف أي وجه من أوجه االستثمار     
ة خطورة احملفظة  ت درجقل   ،االستثمار يف احملفظة االستثمارية ككل، فكلما زادت وتنوعت األوجه االستثمارية

 .1وجه من األوجه االستثمارية ككل عن درجة خطورة كل
سعار بشكل مباشر باحلركات يف أمن ناحية األصول  (أداة االستثمار الرئيسية)تتأثر حمفظة السندات      

لعائد االفائدة، ختضع قيمة خمزون السندات لتطور عكسي عن أسعار الفائدة يف السوق، ولكن من الواضح أن 
على األوراق املالية املكتسبة حديثا خيتلف مثل أسعار السوق هذه. يف الوقت نفسه تتطور قيمة حمافظ األسهم 

ا بالتوقعات يضواليت تتأثر عموما بالتغريات يف أسعار الفائدة ولكن أ ،مثل مؤشرات سوق األوراق املالية
 3ثلى لشركات التأمني تتوقف على حتديد ثالث مراحل:إن اختيار احملفظة االستثمارية امل. 2االقتصادية العامة

 العائد املتوقع؛ 
 قياس اخلطر ومن مث ختفيض درجة املخاطر؛ 
 .مرحلة التشكيلة املثلى والتنويع املرغوب به يف احملفظة 

ابل تتمتع بزيادة الوزن النسيب لعنصر الضمان مقالعائد الثابت إن االستثمار يف األوراق املالية ذات        
فهي تتمتع بارتفاع غير العائد المتاخنفاض يف الوزن النسيب للرحبية والسيولة. أما االستثمار يف األوراق املالية ذات 

 .4ل ضعف الوزن النسيب لعنصر الضمانالوزن النسيب لكل من عنصري الرحبية والسيولة مقاب
 ملبادئ االستثمار يف شركات التأمني تبعا ملا مت التطرق إليه سابقا:وفيما يلي ملخص 

 التأمين على األشخاص من خالل منتجات(: مبادئ االستثمار 11الشكل رقم )

 
 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

                                                 
، ص: ع سابقمرج ،نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار في شركات التأمين على الحياة بالسوق المصري ،عيد أحمد أبو بكر -1

2. 
2- Jean Pierre Ruault, "L’activité financière des sociétés d’assurances", Magazine la jaune et la rouge, 

l’association des alumni de l’école polytechnique, N° 560, décembre 2000, p : 55. 
، ص: ع سابقمرج ،رينموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت العائد على االستثمار في شركات التأمين على الحياة بالسوق المصعيد احمد أبو بكر،  -3

2. 
 .11، ص: مرجع سابقخضر خله، عبد السالم علي،  -4

الضمان السيولة

الربحية
التنوع في 
االستثمارات
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قسم هذه األشكال إىل أدوات تن على األشخاص: التأمين من خالل منتجاتأشكال االستثمار : رابعا
 1القصرية األجل وأخرى طويلة األجل، تفصيلها كالتايل: االستثمار

إن أدوات االستثمار قصرية األجل يف شركات التأمني كلها أدوات  أدوات االستثمار قصيرة األجل: .1
 قد تكون متداولة يف أسواق النقد أو أسواق املشتقات، كما يلي: ،استثمار مالية

 تتمثل فيما يلي: األدوات المتداولة في أسواق النقد: .أ
 :هي أدوات دين تستخدمها احلكومة كوسيلة للتمويل، ومتتاز كوهنا مصدرا  أذونات الخزينة

 قابلة للتحويل إىل سيولة بسهولة وسرعة، ترتاوح آجاهلا بني ثالثة وستة ،مضمونا لتوليد اإليراد
 ؛يف السوق الثانوي عن طريق خصمها أشهر، ويتم تداوهلا

 :متثل اقرتاض غري مضمون للمؤسسات املالية وغري املالية التسامها باملخاطرة  األوراق التجارية
-5قاقها بني )ح مدد استحال العامل القصري األجل وترتاو امل املرتفعة نسبيا، تستخدم لتغطية رأس

 ؛( يوم048
  :هي شهادات صادرة عن بنك جتاري بإيداع مبلغ معني مبعدل فائدة حمددة، شهادات اإليداع

 يوم وسنة، وميكن بيعها يف السوق املفتوحة قبل تاريخ االستحقاق. 54وح تاريخ استحقاقها بني ترتا
وتعرف على أهنا ورقة مالية تثبت أن حلاملها وديعة لدى املصرف أو املؤسسة املالية اليت أصدرهتا 

سرتداد وديعته ها ابالقيمة االمسية املدونة عليها. وتعد من نوع الودائع ألجل، لذا فإنه ال قحق حلامل
ها إال أهنا تتميز بقبوهلا للتداول يف السوق الثانوية، فيمكن حلاملها بيع ،قبل تاريخ االستحقاق

 ؛2قبل موعد استحقاقها مقابل فائدة واحلصول على نقوده
 :هي أدوات تنشأ بشكل كبري يف عملية متويل التجارة اخلارجية، يرتاوح  القبوالت المصرفية

يوم، تتصف باعتدال املخاطرة كما يرتبط حجمها مبعدالت القروض  588و 28 استحقاقها بني
 ؛والعالقة بينهما عكسيةاملصرفية 

 :هي حصة نقدية تعطي حلاملها نصيبا يف ملكية الشركة. األسهم العادية قصيرة األجل 
 تتمثل فيما يلي:األدوات المتداولة في سوق المشتقات:  .ب

 :هي عقود تعطي احلق حلاملها شراء أو بيع عدد من األدوات املالية بسعر حمدد ومبدة  الخيارات
تلجأ شركات التأمني أحيانا هلذا النوع من االستثمار كونه  أشهر. 9و 2حمددة عادة ترتاوح بني 

أحد أهم املشتقات املالية للتحوط ضد املخاطر املالية، حيث أن عقود اخليارات كغريها من 

                                                 
 .228 -221، ص ص: مرجع سابقابراهيم الجزراوي، عماد القره لوسي،  -1
، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، الطبعة األولى، المملكة األسواق المالية من منظور إسالميمبارك بن سليمان آل فواز،  -2

 .12-18، ص ص. 1121العربية السعودية، 
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د لوائح تقي   .1الية املرتبطة هبات املالية تشتق قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من األصول املاملشتقا
االستثمار املطبقة على شركات التأمني بشكل كبري استخدام املنتجات املشتقة، يف الواقع قحق 

الستثمار يف اجل تقليل من ألشركات التأمني استخدام هذه املنتجات فقط يف احلاالت التالية: 
يعين هذا عمليا أنه ال ميكن استخدام املنتجات املشتقة إلنشاء  املخاطر، ولتحسني إدارة احملافظ.

رض هلا مثل  قد تتعمراكز ذات رافعة مالية، أي ال ميكن أن تتعرض الشركات للمخاطر املفرطة اليت
 ؛2هذه املنتجات

 :ي والبائع يف بلية ملوجود معني بني املشرت هو اتفاق على عملية مبادلة مستق عقود المستقبليات
 تاريخ تسليم أو استحقاق معني.

ألشخاص على امني أستثمار طويلة األجل يف شركات التإن أدوات االأدوات االستثمار طويلة األجل:  .2
 تتكون من أدوات استثمار مالية وأخرى حقيقية فيما يلي تفصيلها:

 تتمثل يف:أدوات االستثمار المالية المتداولة في سوق رأسمال:  .أ
  :خلزينة، سندات الوكاالت احلكوميةمن أهم أدواهتا كمبياالت وسندات ااستثمارات المديونية 

 ؛رها الشركات، القروض بضمان الرهنالسندات احمللية، السندات اليت تصد
  :م اليت تسلمت األموال وهي نوعان: األسهتعرب عن حصص ملكية الشركات استثمارات الملكية

 العادية واألسهم املمتازة.
 تتمثل يف:أدوات االستثمار الحقيقية المتداولة في األسواق الرأسمالية:  .ب

  :تشمل االستثمارات العقارية شراء األراضي واملباين، حيث تتجه شركات التأمني إىلالعقارات 
 ؛متلكها وتشغيلها بواسطة مكاتبها

  :ورصات(  بتتمتع بعض السلع مبزايا خاصة جتعلها خاصة لالستثمار فتنشأ هلا أسواق )السلع
 ؛كبورصة للقطن يف نيويورك

 :هي أداة استثمار جيدة حتقق عوائد مستمرة، تتمتع مبخاطر منخفضة  المشاريع االقتصادية
 نسبيا.

 
 

                                                 
. متوفر 3، ص. 1122المعهد العربي للتخطيط، الكويت، جويلية  "،عقود الخيارات وإدارة المخاطر في أسواق السلعإبراهيم أحمد أونور، " -1

  api.org/images/publication/pdfs/12/12_develop_bridge1007.pdf-http://www.arabعلى الرابط: 
2- SEB life international, Guide sur la sécurité financière et la protection des souscripteurs, Irlande, 

septembre 2016, p. 7. Disponible sur le site : 

 https://seb.ie/siteassets/marketing/guides/guide-to-financial-security-and-policyholder-
protection/guide-to-financial-security-and-policyholder-protection-french.pdf  

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/12/12_develop_bridge1007.pdf
https://seb.ie/siteassets/marketing/guides/guide-to-financial-security-and-policyholder-protection/guide-to-financial-security-and-policyholder-protection-french.pdf
https://seb.ie/siteassets/marketing/guides/guide-to-financial-security-and-policyholder-protection/guide-to-financial-security-and-policyholder-protection-french.pdf
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 (: أشكال االستثمار في شركات التأمين10الشكل رقم )

 
 إعداد الطالبةمن المصدر: 

 
 أداء مبالغ التأمين وتقنية إعادة التأمين على األشخاصالمطلب الثالث: 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :التأمين على األشخاص استحقاقات منتجاتأوال. 
  :إعادة التأمين كتقنية إلدارة أخطار منتجات التأمين على األشخاص.ثانيا 

 ذلك: وفيما يلي تفصيل
سواء  ،يتم أداء مبلغ التأمني وفق أسس وضوابط حمددة: التأمين على األشخاص استحقاقات منتجات :أوال

 بأدائه شركة التأمنيزم تلت يتم من خالهلا حتديده، حيث من حيث ميعاد تنفيذه أو ملن له احلق فيه والكيفية اليت
ى مبلغ التأمني يف التأمني على األشخاص بالنقد ؤد  عند وقوع اخلطر أو حلول أجل العقد كقاعدة عامة. ويُ 

 .1دائما
 يف له أو املستفيد املعني   نبدفعها يف التأمني على األشخاص إىل املؤم   شركة التأمنيلتزم تتصبح املبالغ اليت       
أو حلول األجل املنصوص عليه يف وثيقة التأمني، مستحقة من وقت  ضده،ن املؤم  عند وقوع احلادث العقد 

 .2له أو أصاب املستفيدن املؤم  وقوع احلادث أو وقت حلول األجل، دون حاجة إىل إثبات ضرر أصاب 
صى، وإمنا عند وقوع اخلطر حد أقله ن املؤم  يف تأمينات األشخاص ال يكون ملبلغ التأمني الذي يستحقه       

راء حتقق دون النظر ملقدار الضرر الذي أصابه من ج ،ستحق له املبلغ الذي مت االتفاق عليه مع شركة التأمنييُ 
                                                 

، سوريا، 28اد السوري لشركات التأمين، العدد ، االتحمجلة التأمين والمعرفة"، ضوابط أداء مبلغ التأميناالتحاد السوري لشركات التأمين، " -1

 .21، ص: 1123
لبرنامج عقد التأمين: النواحي الفنية والقانونية، ا – أساسيات الترخيص لوسطاء التأمين في مصر جبرنامالهيئة المصرية للرقابة على التأمين،  -2

 . 22الوحدة الخامسة، القاهرة، دون سنة النشر، ص.  ،األول

أشكال االستثمار 
في شركات التأمين

أدوات استثمار 
طويلة األجل

أدوات االستثمار 
المالية

أدوات االستثمار 
الحقيقية

أدوات استثمار 
قصيرة األجل

أدوات متداولة في 
سوق النقد

أدوات متداولة في 
سوق المشتقات
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دف هل، ولذلك يقال أنه ليس ملبلغ التأمني يف تأمينات األشخاص صفة تعويضية وإمنا يكون اضدهن املؤم  اخلطر 
 .1منه االدخار وتكوين األموال

باختصار يتم حتديد أسعار التأمني باعتماد قانون االحتماالت ونظرية التوقع وقواعد اإلحصاء و      
واإلحصاءات الدقيقة للسنوات السابقة وعلم الرياضيات اإلكتوارية، حيث ميكن باعتماد كل ذلك التوصل إىل 

 .2و السنوات الالحقة بصورة تقريبيةمعرفة اخلسائر اليت ستقع خالل السنة أ
إعادة مني و التأأصبحت أسواق  :اصتجات التأمين على األشخإعادة التأمين كتقنية إلدارة أخطار من: ياثان

ة استخدام حلول إعادة زيادالثاين زيادة االحتفاظ مبخاطر قياسية، و األول وتتجه يف اجتاهني:  جداالتأمني متشعبة 
عوملة املخاطر دوافع هذا التطور يف توحيد صناعة التأمني و . تتمثل التأمني األكرب حجما وذات الدوافع االسرتاتيجية

واإلصالحات  3(ILSواالبتكارات التكنولوجية ومنو رأس املال البديل مثل األوراق املالية املرتبطة بالتأمني )
فرتكز شركات  كات.واسرتاتيجية متويل الشر لذا أصبحت تدمج كثريا برامج إعادة التأمني يف إدارة املخاطر  التنظيمية.

التأمني على األشخاص عند تقييمها للمخاطر اجلمع بني دوران املخاطر والكفاءة املالية اليت جيب أن يستهدفها 
 4احلل املنظم وكذلك أنواع اخلربة والقدرات والتنويع املطلوب من معيد التأمني.

خطر اإلصابة  5إىل إعادة تأمني ما يلي:ومن بني األخطار املوجودة يف نطاق التأمني على األشخاص واليت حتتاج 
 في حوادث، اإلرهاب، الوباء، طول العمر، الوفاة.

 على غير الحياةإعادة التأمين (: أوجه االختالف بين إعادة التأمين على الحياة و 11الجدول رقم )
 التأمين على الممتلكات التأمين على األشخاص البيان

 كبري صغري تركيز املخاطرة
 قصرية طويلة املخاطرةمدة 

 غري معروف معروف مبلغ املطالبة
 التجديد السنوي ثابت معدالت القسط

Source : Rejean Besner, “ life reinsurance”, presented to the conference on insurance 

regulation and supervision in Asia, Transamerica reinsurance, October 2004, p: 7. 

                                                 
، ص. ": التعريف بالتأمين والمحاسبة عنهاالولىالوحدة (، "المحاسبة في شركات التأمينالعامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ) المؤسسة -1

 (:21/21/1111. متوفر على الرابط )28

 it.html-for-accountability-insurance-of-definition-https://www.makktaba.com/2012/09/Book 
مجلة مرآة التأمين، االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ؟"، كل علميهل تعتمد شكات التأمين أسس أسعار وأقساط التأمين بشخير سرطاوي، "-2

  .22، ص. 1121، 21العدد 
3- ILS: Insurance Linked Securities. 
4- Swiss Re, "Strategic reinsurance and insurance: the increasing trend of customized solutions", Sigma, 

N° 5, 2016, p. 1. 
5- Emmanuel Dubreuil, "Quels risques transférer à un réassureur ?", Sépia séminaire, institut des actuaires, 

06/07/2010, p : 20.  

https://www.makktaba.com/2012/09/Book-definition-of-insurance-accountability-for-it.html
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ار من حيث ر نه كما خيتلف نشاط التأمني على األشخاص عن التأمني على األضأيتبني من خالل اجلدول      
فاألمر نفسه مع نشاط إعادة التأمني، وما ميكن مالحظته أن إعادة التأمني على  طريقة التسيرياملبادئ القانونية و 

 ضرار.األشخاص أكثر تنظيما وحتديدا عن إعادة التأمني على األ
 إعادة التأمين: وأهمية تعريف .1

 تعريف إعادة التأمين: .أ
 تعترب إعادة التأمني عقد تأمني جديد منفصل ومستقل عن وثيقة التأمني األصلية على  :1عريفت

نفس اخلطر الذي مت التأمني عليه مبوجب وثيقة التأمني األصلية اليت أصدرهتا شركة التأمني، ومبوجب 
إعادة التأمني( يوافق معيد التأمني على تعويض الشركة املتنازلة عن خسائرها هذا العقد اجلديد )عقد 

ركة املتنازلة شوالنامجة عن وثائق التأمني األصلية اليت أصدرهتا، وذلك مقابل قسط تدفعه ال ،احملتملة
 .1إىل معيد التأمني

  ى عاتق شخص ل( علاملتنازِ ن )ضع مبوجبها املؤم  تإعادة التأمني على أهنا اتفاقية وتعرف  :2عريفت
 ن عليها أو جزء منها. أي حتويل كامل قيمة التأمنيل له( مجيع األخطار املؤم  مني )املتناز  أمعيد الت

 .2هذا التأمني إىل شركة تأمني أخرىالذي تكتتبه شركة تأمني يف بادئ األمر أو جزء من قيمة 
 مبوجبها إحدى شركات التأمني كل أو جزء من إعادة التأمني ما هي إال عملية تتحمل  :3عريفت

اخلطر الذي سبق أن حتملته شركة أخرى، يف مقابل قسط تدفعه الشركة اليت حتملت اخلطر بصفة 
 .3عادة التأمنيأصلية، ويسمى قسط إ

من خالل ما سبق يمكن تعريف إعادة التأمين بأنها عمل متخصص يتطلب نهجا مختلفا عن التأمين      
لنقل المخاطر  هي تقنية مرنة لتصميم حلول اإلدارة المالية التي تساعد شركات التأمين على النمو.وهي أداة 

من شركة التأمين تسمى الشركة المتنازلة إلى شركة أخرى تسمى معيد التأمين حيث تدفع الشركة المتنازلة 
حقق المطالبات في حالة تمن األخير جزءا جزءا من أقساط التأمين إلى معيد التأمين بحيث يتولى هذا 

 م وفق اتفاقية معينة بين الطرفين.الخطر، كل ذلك يت
 
 
 

                                                 
. متوفر على الرابط: 23، ص. 1112، كلية الشريعة، جامعة الكويت، إعادة التأمين: العقبات والحلولعبد العزيز خليفة القصار،  -1
 .pdf-https://ia801800.us.archive.org/29/items/economy_0001/economy0676  
 .1، ص. 1122معهد الدراسات المصرفية، الكويت، أوت  إعادة التأمين،إضاءات،  -2

 .11، ص: مرجع سابق: التعريف بالتأمين والمحاسبة عنه"، 12، "الوحدة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالمؤسسة  -3 

https://ia801800.us.archive.org/29/items/economy_0001/economy0676-.pdf
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 (: إعادة التأمين: العملية والجهات الفاعلة21الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Apref, "Réassurance : Risk management sans frontière", Deauville, 5 au 7 février 

2014, paris, p : 4. Disponible sur le site : 
 https://www.apref.org/wp-content/uploads/2020/10/brochure_reassurance_ok_print.pdf  

 

 1إعادة التأمين: أهمية .ب
  :ات إىل أخطار قابلة للتأمني من خالل حتويلها إىل املؤسس وبذلك تتحولتفتيت األخطار المركزة

 القائمة على عمليات إعادة التأمني؛
 :تحتفظ من خالل قبوهلا االكتتاب يف عمليات كثرية ف زيادة القدرة االستيعابية لشركات التأمين

 جبزء منها وتعيد تأمني ما يزيد عن قدرهتا املالية؛
  معدالت اخلسارة ومعدالت املصروفات؛على كل من توفير نوع من الرقابة 
  قساط ن املباشر ومعيد التأمني عن طريق حتويل األاملؤم   الناحية التمويليةتساعد إعادة التأمني من

 ؛ة والعملة املناسبة املتفق عليهاوالتعويضات بينهما بالصور 

                                                 
 .318-312، ص: مرجع سابقإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، التأمين،  -1

 المؤمن له

 وكيل التأمين وسيط التأمين

 المؤمن 

إعادة التأمين وسيط  
 إعادة التأمين

 وسيط إعادة التأمين

 تأمين معيد التأمين

مينالتأوثيقة   

 اتفاقية إعادة التأمين

 اتفاقية تأمين إعادة التأمين

 تنازل

 إسناد

https://www.apref.org/wp-content/uploads/2020/10/brochure_reassurance_ok_print.pdf
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 مني واملوقع يد التأعاخلربة اليت يتمتع هبا م توفري مساعدة فنية لشركات التأمني املتنازلة حبكم
تايل حيث يكون على اتصال بعدد كبري من شركات التأمني املتنازلة وبال ،االسرتاتيجي له يف السوق

 ؛1شورة بفعالية للشركات املتنازلةله من تقدمي املمعرفة أفضل ملختلف األسواق مما يؤه  
  التأمني شركات التأمني على األشخاص املتنازلة على متويل نفقات االكتتاب املرتفعة معيديساعد، 

 ؛2ة املرتبطة بنمو األعمال اجلديدةوالتدفقات النقدية السلبي
 :3تساعد تقنية إعادة التأمني شركات التأمني على األشخاص على ما يلي 

 تطوير أفكار ملنتجات جديدة؛ 
 صقل مهارات االكتتاب؛ 
 معاجلة نقص اخلربة يف التسعري؛ 
  األرباحإدارة التقلبات يف. 

  تسمح عقود إعادة التأمني غري التقليدية لشركات التأمني على األشخاص بتلبية جمموعة واسعة من
 4ئات:االحتياجات حيث ميكن تقسيم الدوافع الرئيسية إىل ثالث ف

 وتوسيع منيزيادة كفاءة برامج التأعلى : تركز هذه احللول الحماية المنظمة ونقل المخاطر ،
 الكارثية؛ درة على مواجهة املخاطروتوفري الق ،نطاق التأمني على املخاطر اليت يصعب تأمينها

 اهلدف هنا مايل أكثر، مثل رفع العائد واهلدف من هذه احللول هو حتسني تمويل الشركات :
 ف املالية؛جمموعة أوسع من األهدا هيكل رأس مال شركة التأمني لتحقيق

 تؤكد هذه احللول على الفوائد الديناميكية هلياكل إعادة التأمني، حيث استراتيجية النمو :
يتشارك املؤمنون وشركات إعادة التأمني على حتقيق األهداف االسرتاتيجية لشركة التأمني على 

ءمة اتركز على مو األشخاص على املدى الطويل، تتضمن العالقة حلوال على مدار السنوات 
 برنامج إعادة التأمني مع اخلطط االسرتاتيجية طويلة األجل للعميل.

 
 
 

                                                 
1- Joseph Luc Foading et autres, "Pratique de la réassurance vie", Séminaire sur « la réassurance vie », 

CICA-RE, Dakar, juin 2016, p : 5.  
2- Swiss Re, "Strategic reinsurance and insurance", Op.Cit, p: 1. 
3- Rejean Besner, "Life reinsurance", Presented to the Conference on “Insurance regulation and 

supervision in Asia", Transamerica reinsurance, October 2004, p: 3 
4- Swiss Re, "Strategic reinsurance and insurance", Op.Cit, p: 1 
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 مجاالت تحفيز ةأنواع حلول إعادة التأمين االستراتيجية المخصصة لثالث(: 21الشكل رقم )

 
Source: Swiss Re, (Strategic reinsurance and insurance: The increasing trend of 

customized solutions), Sigma, Switzerland, N° 5, 2016, p: 3 

 يوضح الشكل العالقة بني عشرة أنواع خمتلفة من حلول إعادة التأمني املخصصة وجماالت التحفيز الثالث.     
عضها البعض، على بحيث تصف كل فئة من الفئات الثالث الدافع املهيمن لشراء إعادة التأمني لكنها ال تستبعد 

 هذه حتويال  تتضمن مجيع حلول إعادة التأمنيسبيل املثال قد متتد برامج الكوارث الكبرية إىل الفئات الثالث، و 
 كبريا للمخاطر، ولكن يتم ختصيصها بطريقة تسمح للمشرتكني باستهداف احتياجات عمل اسرتاتيجية حمددة.

 1تأمني حسب درجة اإللزام إىل:تنقسم عمليات إعادة ال أنواع إعادة التأمين: .2
هي عمليات إعادة التأمني املفروضة على الشركة وتلتزم هبا مبوجب إعادة التأمين اإللزامي )اإلجباري(:  .أ

 القانون.
لى حده ن مبوجبها بعرض كل خطر تأميين عهي إعادة التأمني اليت يقوم املؤم  إعادة التأمين االختياري:  .ب

 ملعيد التأمني اخليار يف قبول أو رفض املخاطر املعروضة عليه.على معيد التأمني، ويكون 
 حدود مبالغ مبوجبها بإسناد خماطر معينة يفن املؤم  اليت يتعهد هي إعادة التأمني إعادة التأمين االتفاقي:  .ج

نقسم يويتعهد معيد التأمني بقبول إعادة التأمني على املخاطر املسندة إليه، و  ،أو نسب معينة ملعيد التأمني
 إىل إعادة تأمني اتفاقي نسيب وغري نسيب.

 

                                                 
  .12، ص: مرجع سابق، : التعريف بالتأمين والمحاسبة عنه12الوحدة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،  -1

تمويل 
الشركات

استراتيجية 
النمو

الحماية 
ونقل 

المخاطر

2 

1 

3 

2 

2 

8 

2 

8 

2 

21 

: تغطية شاملة1  

: الحلول البارمترية2  

ILS   : تغطية3

: حلول تدعم كفاءة 4

 رأس المال

: تغطية بأثر رجعي 5  

خطر الحياة: 6  

: حلول تخفف من 7

 التغييرات التنظيمية

: حلول تدعم النمو8  

: حلول لشركات 9

 التأمين المتبادل

: حلول تسهل 11

 عمليات االندماج
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  1يعتمد نوع ومبلغ إعادة التأمني على:حيث 
 األموال اخلاصة بشركة التأمني على األشخاص؛ 
 تقلب حمفظتها؛ 
 .التوازن احملقق بني األقساط وااللتزامات 

رض أدى اجتاه شركات التأمني العاملية إىل شراء إعادة التأمني بغ مالءة:متطلبات العالقة إعادة التأمين ب .3
س املال القائم ار رأدى انتشوأوأكرب.  اواستبدال العقود احمللية حبلول أكثر تعقيد ،خطاراكتتاب أكرب باأل

زيادة  إىل ،س املال االقتصادي ألغراض وكالة التصنيف وتنظيم املالءة املاليةومناذج رأ ،على املخاطر
 .2تعقيد شراء إعادة التأمني

 3:مبتطلبات املالءةعالقة إعادة التأمني توضيح وفيما يلي 
لعدم مراعاة ، 5انتقاد النظام التحوطي للمالءة كثريا ما مت  :1إعادة التأمين بموجب المالءة  .أ

يما يتعلق فف اآلثار النامجة عن تغطية إعادة التأمني على متطلبات رأس املال لشركات التأمني.
من املخصصات  % 51من مراعاة إعادة التأمني على احلصص إىل  حتد   5اطر احلياة فإن املالءة مبخ

 من رأس املال حتت املخاطر. % 18الرياضية و
ت أدواحتدد اللوائح اجلديدة طريقتني لتخفيف املخاطر:  :2إعادة التأمين بموجب المالءة  .ب

ال تقلل هذه األدوات من متطلبات رأس امل .التأمين والتوريقإعادة  وتقنييت التحوط المالية
للشركة املتنازلة، ينتج عن معاملة إعادة التأمني  0ملالءة وفق حتليل ا لوحدات املخاطر املختلفة.

ملنهجية  امطالبة إعادة تأمني على مستوى أصول امليزانية، يتم تقييم هذه الذمم املدينة أيضا وفقً 
تعثر معيدي التأمني (، واليت تتضمن احتمالية Best estimate) "تقديرأفضل "احلساب 

وبالتايل جيب أن تأخذ التدفقات النقدية املستقبلية احملتملة يف االعتبار احتمال تعثر شركة إعادة 
إن املسامهة الرئيسية ف ،فيما يتعلق حبساب متطلبات اهلامش التأمني واخلسارة احملتملة املرتبطة هبا.

ة أو يسواء يف إطار الصيغة القياس ،هي االعتبار غري احملدود إلعادة التأمني النسيب 0ءة للمال
هو التضمني الفوري لتغيري يف برنامج  0أحد التغيريات اليت أحدثتها املالءة  داخلي.النموذج ال

 مني.أالت شركةإعادة التأمني حلساب متطلبات رأس مال 

                                                 
1- Emmanuel Dubreuil, Op.Cit, p : 56. 
2- Swiss Re, "Strategic reinsurance and insurance : The increasing trend of customized solutions", Op.Cit, 

p:1. 
3- Thibault Dhalluin, "Recherche d’amélioration de la solvabilité par la mise en place de réassurance 

intragroupe sous solvabilité 2- (application à la formule standard en assurance de personnes)", Mémoire 

présenté pour la validation du cursus à la formation actuarielles, Centre d’Etudes Actuarielles,paris, 30 juin 

2017, pp : 32-33. 
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 التأمين على األشخاصلمبحث الثالث: تسويق منتجات ا
تعترب وظيفة التسويق من الوظائف اهلامة واحليوية يف مجيع املنظمات، فمن خالهلا ميكن للمنظمة أن تتعرف       

على أسواقها وما تتضمن هذه األسواق من عمالء ومنافسني، باإلضافة إىل دراسة الطلب والتنبؤ به والتعرف 
 ا.على حاجات العمالء والعمل على إشباعه

بأنه "جمموعة من األنشطة اإلدارية واالجتماعية اليت هتدف إىل التعرف على  التسويق التأمينييعرف و       
هبدف إشباعها عن طريق تقدمي جمموعة مالئمة من املنتجات )اخلدمات(  ،احلاجات التأمينية لألفراد واملنظمات

م التأميين الالز  جات، عالوة على العمل لنشر الوعيالتأمينية، متضمنة ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع تلك املنت
 .1للشرائح املستهدفة من العمالء"

التطرق ب التجاريةمني على األشخاص من الناحية نتجات التأمصائص خسيتم يف هذا املبحث دراسة       
امل وثائق التأمني على األشخاص، أي تسعريها والعو طلب وعرض ، ودراسة مزايا وأبعاد هذه املنتجاتملختلف 

لتأمني ب تسويقي هو املزيج التسويقي ملنتجات األهم جاناحملددة للقسط واملخصصات الرياضية، مع التطرق 
 ، كل ذلك من خالل املطالب التالية:على احلياة
  :الخصائص التسويقية لمنتجات التأمين على األشخاصالمطلب األول. 
  :تسويق العرض والطلب لمنتجات التأمين على األشخاصالمطلب الثاني. 
  :المزيج التسويقي لمنتجات التأمين على األشخاصالمطلب الثالث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2، ص: 1121جامعة دمشق، ، كلية االقتصاد، تسويق الخدمات التأمينيةمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -1
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 المطلب األول: الخصائص التسويقية لمنتجات التأمين على األشخاص
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :التأمين على األشخاص منتجاتأهمية تسويق أوال. 
  :الخصائص التسويقية لخدمة التأمين على األشخاصثانيا.  

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
التأمني  وميكن توضيح أمهية العملية التسويقية يف شركات التأمين على األشخاص: منتجات تسويقأهمية : أوال

 1على األشخاص من خالل النقاط التالية:
احلماية واألمان، وكل منهما يتضمن تلميحاً عن حادثة أو خسارة مالية، فيخلق ذلك  شركة التأمنيبيع ت .1

 ؛مة ال شعورية لدى العميل املرتقبمقاو 
توصف خدمة التأمني بأهنا "خدمة تباع وال تشرتى"، مبعىن أن شركة التأمني على األشخاص عليها أن  .2

 ؛دفع هذه اخلدمة دفعاً حنو العميلت
لى ن له بأهنا مستمرة، حيث أن طبيعة معظم وثائق التأمني عواملؤم   شركة التأمنيتتميز العالقة بني  .3

األشخاص عقود متتد لفرتة طويلة حّت عشرين عاماً أو أكثر، وتقتضي هذه اخلاصية أن يكون من ضمن 
 ؛لعالقة اليت تربط الشركة بالعميلأهداف التسويق احلفاظ على ا

بيعة النشاط طأمني بالتنافسية الشديدة، وأن أي خطأ من قبل إدارة التسويق يف فهم يتميز قطاع الت .4
 ؛د وجود شركة التأمني على األشخاص)كقبول أخطار رديئة مثاًل(، قد يهدالتأميين 

يعكس التأمني الوعي الثقايف للمجتمع، فالدول املتقدمة ينتشر فيها التأمني بشكل واسع بعكس الدول  .5
لك تؤثر طبيعة اجملتمع من حيث اختالف طبقاته يف الدولة الواحدة، حيث يزداد التأمني يف النامية، وكذ

لى إدارة التسويق يف ع غري املثقفة. وكل ذلك يضفي عبًئا إضافًيا الطبقات املثقفة عنه يف الطبقات
لتأميين ا ، وهذا العبء يتمثل يف ضرورة قيام الشركة نفسها بنشر الوعيعلى األشخاص شركات التأمني

 ؛لدى العمالء املرتقبني
صناعة التأمني ختضع غالباً إلشراف ورقابة جهات حكومية، وما يتضمنه ذلك من قوانني ناظمة ملختلف  .1

 .ت التأمني ومنها النشاط التسويقيأنشطة شركا
 
 
 

                                                 
 .8ص:  ،السابق المرجع -1
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 1:ما يليتتمثل في التأمين على األشخاص: لخدمةالخصائص التسويقية : ثانيا
حالته النفسية و  ،ومؤهالته ،خدمة التأمني على األشخاص بشخصية القائم بعرضهارتبط تقدمي وعرض ي .1

 عند عرض وتقدمي اخلدمة؛
التأمني على األشخاص بطبيعة الشخص املوجه إليه اخلدمة، ثقافته ومركزه  منتجاتيرتبط تسويق  .2

 حياته طر يفومدى إحساسه باألمان واخل ،ومدى حاجته للتغطية ،ودرجة وعيه التأميين ،االجتماعي
 وأخريا قدرته على شراء الوثيقة؛

 ؛خاص بتسويق الثقة والضمان للعميلالتأمني على األش منتجيرتبط تسويق  .3
اة حتقيق مبادئ وجهازها التسويقي مبراع، لى األشخاص بالتزام شركة التأمنيالتأمني ع منتجيرتبط تسويق  .4

 األعداد الكبرية؛ من أمهها حتقيق قانون ،فنية يقوم عليها نظام التأمني
 إن تسعري خدمة التأمني على األشخاص يتحدد وفقا العتبارات فنية وجداول مبنية على أساس اخلربة؛ .5
حيث  ،قة ومزاياها وطريقة سداد أقساطهايتوقف جناح بيع خدمة التأمني على األشخاص على نوع الوثي .1

بصوره  هود اإلعالنوتشمل هذه اجل ،ويقيةيتوقف جناح بيع خدمة التأمني على اجلهود الرتوجيية كوظيفة تس
 ووسائله املختلفة.

عدم التجانس يف تقدمي املنتج التأميين مبعىن صعوبة تنميط املنتجات التأمينية املقدمة، وهنا تظهر أمهية  .0
 .2لربنامج التسويقي لشركات التأمنيختطيط اخلدمات يف ا

 3منها: :خصائص أخرى .1
التوازن، حيث تعتمد على جمموعة من األسس الفنية والرياضية  التأمني على األشخاص خدمة زمنية .أ

اليت تفرتض حتقيق التوازن يف حمافظ العمليات التأمينية لشركات التأمني يف املدى الطويل، وهو ما 
 يطلق عليه التوازن الزمين للعمليات؛

مزاولة  أمني يفالتأمني على األشخاص خدمة حتمية املالءة املالية، حيث أن استمرار شركات الت .ب
هذا النشاط وتقدمي اخلدمة التأمينية جيب أن يقرتن بالقدرة على الوفاء بالتزاماهتا املستقبلية جتاه 

 محلة الوثائق ولسنوات سرياهنا.
 
 

                                                 
 .32، ص: 1121، ، تسويق الخدمات التأمينيةاألكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي -1
 عولمةلالمجلة الجزائرية ل"، قنوات تسويق منتجات التأمين في الجزائر، أي دور لبنك التأمين؟كلثوم مرقوم، صليحة فالق، فاطمة فوقة، " -2

 . 21، ص: 1111، 22، المجلد 3، جامعة الجزائر والسياسات االقتصادية
 اسبيةمجلة دراسات مح ،"تأثير التسويق اإللكتروني في عناصر المزيج التسويقي للخدمة التأمينيةعالء عبد الكريم، أحمد خلف حسين، " -3

 .223، ص: 1121، الفصل األول لسنة 11اد، المجلد الثامن، العدد ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغدومالية
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 المطلب الثاني: تسويق العرض والطلب لمنتجات التأمين على األشخاص
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :محددات الطلب والعرض لمنتجات التأمين على األشخاصأوال. 
  :سلوك المستهلك تجاه منتجات التأمين على األشخاصثانيا. 
 ستراتيجية تسويق منتجات التأمين على األشخاصا: ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
  :محددات الطلب والعرض لمنتجات التأمين على األشخاص: أوال

يقا هو الذي قحرك العرض هلا. وتطب ،السعي إىل خلق وتنشيط الطلب على خدمة ماوجد االقتصاديون أن      
لذلك يتعني على رجال التأمني معرفة حجم الطلب ونوعه وحدوده، والسعر الذي ميكن لطالب اخلدمة التأمينية 

توصيلها  ائلار ووسقبوله، وكيفية تنشيط هذا الطلب قبل أن قحددوا عرضهم من حيث النوع والشروط واألسع
 .1ملقابلة الطلب

حيث  أمنيكل مباشر مع ممثلي شركات التويتعامل الكثري من طاليب التأمني سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات بش     
بلغ أقساط ويتصل مباشرة بعدد من شركات التأمني ملعرفة كم ت ،يقوم طالب التأمني بتحديد احتياجاته من التأمني

 .2مث يتم اختيار ما يناسبهم ،التغطية التأمينية املطلوبة يف كل شركة
 3تنقسم حمددات الطلب على التأمني على األشخاص إىل:

 احلقيقي، مستوى النمو االقتصادي؛ : مستوى الدخل، التضخم، معدل الفائدةمالية 
 مستوى التعليم، املناطق احلضرية؛ متوسط العمر املتوقع، نسبة اإلعالة، :ديموغرافية 
 االستقرار السياسي، التشريع، مراقبة الفساد، العضوية يف االحتاد األوروريب.مؤسسية : 

ليت الطلب والعرض على منتجات لتكن معاد معادلتي الطلب والعرض لمنتجات التأمين على األشخاص: .1
 4 :كالتايلمني على األشخاص  التأ

, LIFEXP, Inf, R, AD, EU]I, PcQd = f[GDP .................................... ()معادلة الطلب 

, R, FD, AD, EU]IQs = f[P ............................................................... ()معادلة العرض 
 

                                                 
 .82، ص: 2282مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للنشر، الطبعة األولى، الكويت،  دراسة تحليلية،–السوق العربية للتأمين نبيل محمد رحيم،  -1
البرنامج  عقد التأمين: النواحي الفنية والقانونية، –أساسيات الترخيص لوسطاء التأمين في مصر  جبرنامالهيئة المصرية للرقابة على التأمين،  -2

 .  8، ص.مرجع سابق ،الوحدة السابعةالثاني، 
3- Daria Nsterova, "Determination of the demand for life insurance evidence from selected CIS and CEE 

countries", Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in 

Economics, National University Kyiv-Mohyla Academy, 2008, p: 16. 
4-Ibid, pp: 12-13 
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 : يلي ما متغريات معادلة الطلب حيث متثل
Qd  :وسط وتعتمد على مستوى الدخل، سعر التأمني على احلياة، مت كمية التأمني على احلياة املطلوبة يف السوق

االحتاد  مام إىلوتكاليف االنضدة احلقيقي، واملتغريات اإلضافية العمر املتوقع عند الوالدة، التضخم، معدل الفائ
 األورويب.

cGDP :( لي اإلمجايلنصيب  الفرد من الناتج احملمستوى الدخل). 
,IP :سعر التأمني على احلياة 

LIFEXP  :عند الوالدة توقع احلياة 
Inf :التضخم 

R :معدل الفائدة احلقيقي 

AD  :.حمددات إضافية مثل العوامل السياسية والقانونية والسكان، ومستوى التعليم ونسبة اإلعالة 
EU :االنضمام إىل االحتاد األورويب 

 العرض ما يلي:ومتغريات معادلة 
Qs : ائدة احلقيقي، ى احلياة، معدل الفوتعتمد على سعر التأمني عل يف السوق املعروضةكمية التأمني على احلياة
 االحتاد األورويب. العضوية يفو ضافية إنمية املالية للبلد، ومتغريات الت
,IP :سعر التأمني على احلياة 

R :معدل الفائدة احلقيقي 
FD  : املايل التطورمستوى 
AD  :إضافية متغريات 
EU :االنضمام إىل االحتاد األورويب 
قيق وعلى كيفية حت على خدماهتم )العمالء( الطالبإن حرص شركات التأمني على التعرف على صفات     

الضمان هلم )اخلدمة(، وباستخدام املفاهيم االقتصادية للتأمني يؤدي إىل رسم سياسة تراعى فيها العالقة بني 
 .1وتعرف بسياسة االنتشار يف السوق املنتجات اليت تقدمها شركة التأمني )الضمان( ومتطلبات العمالء،

املعرفة اجليدة  األوىل هي :ترتكز عملية تسويق العرض يف التأمني على األشخاص على دعامتني أساسيتني    
الشروط  أمني املناسبة هلم والثانية هي توافرمبصادر العمليات التأمينية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وأنواع الت

التسويق  وتقاس سياسة التسويق الناجحة مبدى بيع اخلدمة التأمينية للعمالء، ،املناسبة فيمن يقوم بعملية التسويق
 .2از اإلنتاجياملنظم وتقوية اجله

                                                 
 1- نبيل محمد رحيم، مرجع سابق، ص. 222.

 .28، ص. مرجع سابقالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، البرنامج الثاني، الوحدة السابعة،  -2
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 كل عامل  أثريتتبني املعادلتني السابقتني  محددات الطلب والعرض لمنتجات التأمين على األشخاص: .2
 1:رهلذه العناصشرح وفيما يلي ، األشخاصالتأمني على  من ةضو عر املو  ةبو طلامل الكمية على )حمدد(

: إن مستوى الدخل يف االقتصاد )الناتج احمللي اإلمجايل( هو بالتأكيد العامل األكثر مستوى الدخل .أ
والذي ال جدال فيه الذي يؤثر على الطلب على التأمني على احلياة مثال، وهلذا املتغري األثر اإلجيايب  ،أمهية

حيث كلما كان مستوى الدخل أكرب زادت قدرة  ،وقد أثبت ذلك الكثري من الباحثني يف هذا اجملال
عالني يعين أفراد األسرة املباإلضافة إىل هذه العالقة فإن وجود  ،مستهلك التأمني على احلياة على الشراء

أن مستوى الدخل املرتفع يزيد من اخلسارة يف املنفعة املتوقعة للمعالني يف حالة وفاة صاحب الوثيقة )أي 
مني على احلياة مبستوى دخل هذه العالقة حتفز الشراء األكرب من التأ ،وفاة عامل األجر األساسي(

 ة عادية تشري إىل ارتفاعها مع ارتفاع الدخل.كما أن معاملة التغطية التأمينية كسلعأعلى،
إن ارتفاع معدل التضخم ال قحفز الناس على االدخار مما يؤدي إىل عدم اليقني النقدي على  :التضخم .ب

م أحد يعد التحكم يف التضخ .املدى الطويل، مما يؤثر سلبا على الطلب على التأمني على األشخاص
هبدف تعزيز استقرار األسعار الدائم القادر على حتسني اآلفاق  ،األهداف الرئيسية للسياسة النقدية

 . فمن املرجح أن يؤدي التضخم املرتفع إىل إحداث التغيريات يفاالقتصادية ورفع مستوى معيشة السكان
 .2وتثبيط قرارات مدخرات األسرة، وذلك لزيادة التكلفة احلقيقية هلذه املنتجاتتوزيع الدخل 

  يف شركات التأمني.املايل خذ أسعار الفائدة احلقيقية لتعكس العائد احلقيقي لالستثماريتم أسعر الفائدة:  .ج
 التأمني زادت رحبية شركات فكلما كان معدل الفائدة مرتفع )معدل األموال املستثمرة من شركات التأمني(

أثري سعر الفائدة ت، لكن مما خيلق بدوره فرصة لتحقيق أرباح أكرب للمستهلكني من التأمني على احلياة
فقد  ،وهناك بعض االختالفات حول تأثري سعر الفائدة على شراء التأمني على احلياة ،احلقيقي غامض

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إىل تقليل شراء التأمني على احلياة مثال باعتبار العوائد املرتفعة على األصول 
 .لتأمني على احلياة إىل نوع آخر من االستثماراتالبديلة اليت قد حتول املستهلكني من االدخار يف ا

وعادة ما ينظر  ،تستخدم مستوى التنمية املالية كمحدد للطلب على التأمني على احلياة طور المالي:الت .د
بني مدى تإىل النقود باملفهوم الواسع نسبة شبه النقود  األول من خالل :نيإىل مستوى التنمية من جانب

اين من خالل نسبة والث مستوى من التطور املايل،ارتفاع  علىوتدل النسبة املرتفعة  ،تعقد اهليكل املايل
 السليم يفرتض أن النظام املايللكل وحدة إنتاج(، )الطلب على النقود النقود إىل الناتج احمللي االمسي 

ثمار اليت أرباح االست  تعزيزىلمما يؤدي إ ،مني على األشخاصفز النشاط االستثماري لشركات التأقح
                                                 

20.-: 16 , ppOp.Cit ,Daria Nsterova -1 

 
2- Momar Sylla Dieng et Mouhamadou Fall, "Les déterminants de la consommation d’assurance vie : le 

cas de l’UEMOA", Revue d’Economie Théorique et Appliquée_RITA, volume 5, N°1, Juin 2015, p : 6. 
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هي من ناحية أخرى فإن تنمية قطاع التأمني قحفز التنمية املالية للبلد ف .كمكافآت لشركات التأمني  تذهب
املال ومجع  سهام يف رأ. تبدأ شركات التأمني على األشخاص نشاطها التجاري باإلسعالقة تأثر وتأثري

وتساعد  ،مث تعمل بعد ذلك كمستثمر مؤسسي يف السوق ،األموال من خالل إصدار الوثائق التأمينية
 على ختصيص رؤوس أموال وحتفيز االستثمار.

وقت  ية اليت يعيشها الشخص قبل وفاته حتسب منهي متوسط الفرتة الزمنعند الوالدة:  توقع الحياة .ه
ني على احلياة على م. تقوم شركات التأمني على األشخاص بتقديراهتا اإلكتوارية للسعر التجاري للتأالوالدة

ا أن السعر عادل. لكن يعرتي بعض الغموض منً مما يعين ضِ  ،عند الوالدةمتوسط العمر املتوقع أساس 
. مدة احلياة الطويلة ختفض من سعر التأمني وتعطي حافز أكرب لشراء املزيد من متوسط العمر املتوقع

أمني وبالتايل زيادة الطلب على منتجات الت ،لتجميع املزيد من رأس املال من خالل املدخراتف الوثائق.
لكن حسب  ،هناك عالقة طردية بني متوسط العمر املتوقع للحياة والطلب على التأمني، على األشخاص

مبا و  رى فإن استهالك التأمني على احلياة يزيد مع احتمال وفاة صاحب الوثيقةخباحثني آخرين من جهة أ
قة عكسية مع احتمال الوفاة فيوجد غموض يف العالقة بني متوسط أن العمر املتوقع للحياة تربطه عال

 ى األشخاص.لالعمر املتوقع والطلب على منتجات التأمني ع
نفس ون على والذين يعتمد تبني هذه النسبة هيكل األسرة املعيشية من حيث عدد األفراد نسبة اإلعالة: .و

، يف حني أن التبعية 51عدد األطفال دون سن هنا من ناحية تعرف التبعية بأ املصدر الرئيسي للدخل.
ة لتوقع عالقة طردية بني نسبة اإلعالذا ي سنة. 21التقليدية كانت بالنسبة لألشخاص الذين يفوقون سن 

فئة الشابة ة أعلى بالنسبة لللوجتدر اإلشارة أن نسبة اإلعا ،على منتجات التأمني على األشخاص والطلب
فز الفئة ، بينما ستحالتأمني على احلياة سريتفع خاصة ضد خطر الوفاة لذا من األرجح أن الطلب على

لى ع املسنة على شراء وثائق االدخار. لذا يؤكد على األثر اإلجيايب لنسبة اإلعالة على الطلب على التأمني
 األشخاص.

والسبب  ،ملستوى التعليم أثر إجيايب على الطلب على منتجات التأمني على األشخاص: مستوى التعليم .ز
ن مستوى التعليم العايل يزيد من قدرة الشخص على فهم أمهية االدخار من خالل وثائق التأمني هو أ

. باإلضافة إىل أن مدة التعليم الطويلة تؤدي إىل ضغط على واحلماية من خطر الوفاة على األشخاص
واليت تساهم على زيادة الطلب على منتجات التأمني على األشخاص )احلياة  ة(ية )نسبة اإلعالالتبع

  حلماية املعالني. خاصة(
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ومات عن واملعلارتفاع عدد السكان يبسط توفري منتجات التأمني على األشخاص  :نسبة التحضر .ح
ملناطق احلضرية ا. لذلك البلدان ذات احلصة األكرب من كما خيفض تكاليف الشركات  املستهلكني احملتملني

 يتوقع فيها زيادة الطلب على منتجات التأمني على األشخاص.
لذا  ية كبريةأمه لالستقرار السياسي والقانوين :االستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد .ط

ركة شومبا أن يف منتجات التأمني على األشخاص تعترب العالقة بني  أدجمت هذه العناصر يف املعادلة.
فكلما كان النظام القانوين والسياسي يف البلد مستقر كانت األطراف  ،ن له طويلة األجلواملؤم   التأمني

انب ؤشرات االستقرار السياسي )اجلمل. من هذه الناحية ةالتجاري العالقةاملتعاقدة على استعداد لبدء 
 مهم.ر اعتبا مكافحة الفساد )اجلانب القانوين(و  السياسي(، سيادة القانون

ورويب االنضمام إىل االحتاد األ متغري خارجي آخر أدرج يف النموذج هو :العضوية في االتحاد األوروبي .ي
روف أن عضوية ، فكما هو معري على الطلب على التأمني على احلياةمركز تأثبافرتاض أن االحتاد األورويب 

األجنبية إىل  لذات البلد، وتدفق الشركاتالبلد يف االحتاد األورويب يؤدي إىل زيادة انفتاح األسواق املالية 
ى وبالتايل منتجات أكثر مالءمة ملستهلكي التأمني عل ،األسواق احمللية يرفع املنافسة بني الشركات

جيابية بني العضوية يف االحتاد األورويب والطلب على منتجات ، لذا من املتوقع وجود عالقة إاألشخاص
 التأمني على األشخاص.

هناك عالقة عكسية بني سعر اخلدمة التأمينية والطلب عليها، فكلما  1:على الحياةالتأمين  منتج سعر .ك
نية يتوقف التأميزاد سعر هذه اخلدمة قل الطلب عليها، إن ارتباط سلوك املستهلك باجتاه شراء اخلدمة 

على احتمال حتقق اخلطر، إال أن السعر يعترب عامل مهم ومؤثر يف الطلب على اخلدمة التأمينية. ويظهر 
أثر قانون األعداد الكبرية يف تسويق اخلدمة التأمينية حيث كلما زاد عدد املؤمن عليهم ازدادت إمكانية 

 خلدمة التأمينية.ختفيض السعر وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة الطلب على ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مرجع  ،تحليل العالقة بين األقساط والتعويضات في التأمين على الحياةمحمد حسن عبد األمير الربيعي، عبد األمير عبد الحسين شياع العلي،  -1

 . 212-218ص ص:  ،سابق
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 (: محددات العرض والطلب على منتجات التأمين على األشخاص22الشكل رقم )

 

 
 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

 1يأخذ عدة حاالت منها:: ثانيا: سلوك المستهلك تجاه منتجات التأمين على األشخاص
غالبا ما تستجيب عملية إبرام عقد التأمني حلاجة ختتلف من شخص  نا:ن يقرر الشخص أن يكون مؤم  أ .1

 هذه احلاجة أحد األشكال التالية: ذوميكن أن تأخإىل آخر، 
: هذا هو حال الشخص الراغب يف تغطية ضد خماطر اخلسائر املادية مثل البحث عن األمان .أ

 اريف الطبية يف التأمني ضد املرض؛تعويضات املص
خسائر نامجة  تملة اليت تؤدي إىلتتمثل يف التعامل مع األخطار احمل: هي احلاجة للوقاية واليت ضرورة .ب

 ن معيل العائلة مثل تأمني الوفاة؛عن فقدا
 ت العامة، مثل التأمني على السفر؛: هو حال التأمني اإلجباري الذي تقيمه السلطامطلب .ج
: حال األشخاص الذين يرغبون يف منو رأس ماهلم من خالل منتجات الرمسلة مثل التأمني استثمار .د

 على احلياة أو خطط التقاعد.
بعد التعرف على احلاجة يبحث املستهلك عن معلومات عن كيفية تلبية هذه  التأمين: اختيار شركة .2

احلاجة، وذلك يعتمد على اخلربات يف جمال املنتجات التأمينية، عالمات )االسم التجاري للشركة(، 

                                                 
1- Le portail des étudiants en marketing, Marketing des banques et des assurances, Maroc, pp : 14-15. 
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اذ ينتج هذا البحث قبل الشراء عن الرغبة يف اخت اإلعالن عن صورة العالمة التجارية لشركات التأمني.
حيث مييل املستهلك إىل الرغبة يف االستفادة من جتارب املستهلكني اآلخرين أفضل خيار لالستهالك، 

ات وضيحتب الوكيل العام للحصول على توحّت أولئك املتخصصني فيمكن للمستهلك أن يذهب إىل مك
 إضافية.

بشكل عام تتطلب قرارات الشراء اخلاصة مبنتجات التأمني : لالكتتاباختيار المنتجات والخدمات  .3
 .من خالل االستعانة مبشورة اخلرباء واملتخصصني يف إدارة املخاطرفرتة من التحضري 

 1:محددة لسلوك مستهلك منتجات التأمين على األشخاص أخرىعوامل  .4
 يف مكان  يعيشونتشتمل الثقافة، العادات، املهارات، جملموعة معينة من األشخاص  عوامل ثقافية

 ووقت معني؛معني 
 من ستفيدين أو املالشراء لألفراد تعد من العوامل املهمة اليت تؤثر على سلوك  :العوامل االجتماعية

شرتي السلوكية ملاط دمات التأمني، أن هناك عالقة وثيقة بني اجلماعات املرجعية وبعض األمنخ
 خدمة التأمني؛

 حيث يتوجب على شركات التأمني حماولة فهم العوامل النفسية إذا أرادت حتليل  :العوامل النفسية
من غريها  اوفهم السلوك الشرائي للمستفيدين من خدماهتا التأمينية، أن هذه العوامل هي األكثر تأثري 

عى إليها الدافعية اليت ترتكز على الغايات اليت يس مثل ،شركات التأمنيعمالء على السلوك الشرائي ل
 ؛فزاتتقبال وتسجيل وتصنيف احملالعميل، إدراك العميل الذهنية اليت تتعلق باس

 من أمهها العمر واملرحلة يف دورة احلياة الشخصية، الظروف االقتصادية وغريها. :العوامل الشخصية 
 األشخاص:ستراتيجية تسويق منتجات التأمين على ا: ثالثا

 :ستراتيجية التسويقتعريف ا .1
ل بهي جمموعة من القرارات اهليكلية اليت حتدد من خالهلا األهداف والوسائل التجارية ملستق :1عريفت .أ

 .2الشركة وهلا آثار طويلة املدى
تعرف اسرتاتيجية التسويق بأهنا مجيع اإلجراءات اهلادفة لتقييم خمتلف العوامل البيئية ذات  :2عريفت .ب

املساس املباشر بالتسويق، املنافسة، وكافة العوامل األخرى املؤثرة على العناصر اإلسرتاتيجية التسويقية 
 .3عام وعلى وحدات العمل كل على حدهبشكل 

                                                 
 مجلة الدراسات"، فاعلية أدوات تسويق خدمات التأمين وأثرها على كسب العمالءمحمد عماد الدين محمد، عبد هللا محمد عبد هللا محمد، " -1

 .21، ص: 1122، 2-22، العدد 22، جامعة النيلين، المجلد العليا

.15 , p:CitOp.KS Basile Worou,  -2 
 ،"-اقيةبيقية في شركة التأمين العردراسة تط–اإلستراتيجية التسويقية ودورها في زيادة اإلنتاجية في شركات التأمينهديل ضياء حسين، " -3

  .8، ص: 1128بغداد، ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بالمؤتمر الطالبي األولعدد خاص 
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 .1قيالتسوي االستخدام األمثل لرتاكيب خمتلفة من املزيجهي الرؤية اليت تعكس  :3عريفت .ج
هي خطة تسمح لشركة التأمني على األشخاص باملعرفة اجليدة للفئة املستهدفة من الزبائن  :4عريفت .د

مركز  لكالسيكي ووضع العميل يفوذلك باخلروج عن النموذج ا يف السوق والتكيف مع توقعاهتم
 .2سرتاتيجيةاال

بأنها  ة التسويق لدى شركات التأمين على األشخاصيستراتيجالتعريفات السابقة يمكن أن نعرف امن خالل 
وهي جزء من السياسة العامة للشركة التي من خاللها  ،مجموعة أنشطة تمارسها الشركة لتحقيق أهدافها

تماد على التنسيق ع، وذلك من خالل التركيز على توفير الخدمة وتطويرها باالتحاول توسيع نطاق منتجاتها
 بين مواردها وإمكاناتها وصوال لتحقيق أهدافها المخططة.

ة التسويق يف سرتاتيجييتم تصميم ا ستراتيجية تسويق منتجات التأمين على األشخاص:تصميم ا .2
ديد واختيار هدف وحت ،شركات التأمني على األشخاص من خالل حتليل الفرص املوجودة يف السوق

تم باتباع وت املواقع وخطط العمل ونظام التحكم الذي يسمح للشركة بإجناز مهمتها وحتقيق أهدافها.
ة، تطوير خطة سرتاتيجيات خمتلففرص متوسطة وطويلة املدى، صياغة اعدة مراحل تتمثل يف: حتليل ال

تيجية العامة للشركة كوهنا سرتاتسويق على االتعتمد اسرتاتيجية الو  التسويق، تنفيذ ومراقبة خطة التسويق.
 3 تيجيات الوظيفية مطبقة جمموعة أسس تتمثل يف:اسرت ا من جمموعة االجزءً 

 من طرف مسريي الشركة واملتمثلة يف النمو، الرحبية، صورة الشركة. أهداف محددة كميا .أ
 :وتنقسم إىل: اإلمكانات الداخلية .ب

  :اإلنتاج، قيمتها؛أداة تتمثل يف اإلمكانات التقنية 
  :القدرة االستثمارية ورأس املال العامل؛تتمثل يف اإلمكانات املالية 
  :أدوات اإلدارة؛تتمثل يف اإلمكانات اإلدارية 
  :ية ار قيمة العالمة التجحمفظة العمالء، حمفظة املنتجات، تتمثل يف اإلمكانات التجارية

 ؛...وتكاليف البيع وقنوات التوزيع والوسائل التجارية 
 .اإلمكانات البشرية: كفاءات ومهارات املوظفني 

: تتمثل يف الطلب والعرض والتأثريات، احتماالت وتوقعات تطوير السوق، خماطر إمكانات السوق .ج
 التغيري.

                                                 
 . 21، ص: مرجع سابقمحمد عماد الدين محمد، عبد هللا محمد عبد هللا محمد،  -1 

2- Ali Mebarki, "Le marché des particuliers nécessite une stratégie commerciale et de marketing", Revue 

de l’Assurance, CNA, N° 18, Septembre 2017, p : 18. 
3- KS Basile Woro, Op.Cit, pp: 15-17. 
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 1قرارات متداخلة:اتيجية تسويقية فعالة يتطلب ثالثة فإن تصميم اسرت لذا 
  ن مثل حجم حمدد م ،إجنازها يف السوق املستهدفوضع جمموعة حمددة من األهداف اليت ينبغي

اتيجية سرت داف االاملبيعات أو نصيب سوقي معني، وهذه األهداف جيب أن تكون منسقة مع األه
 الشاملة للشركة؛

  ؛سرتاتيجية تسويقية شاملة جلذب العمالء واحلصول على ميزة تنافسية يف السوق املستهدفاوضع 
  جية التسويقية حيث سرتاتيامج التسويقي املستخدم لتنفيذ االعناصر الربناختاذ قرارات بكل عنصر من

 سقة داخليا.أن تكون القرارات من جيب
 

 المطلب الثالث: المزيج التسويقي لمنتجات التأمين على األشخاص
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :مفهوم المزيج التسويقيأوال. 
  :على األشخاص تأمينلامنتجات التسويقي ل عناصر المزيجثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
ركة هو "ذلك اخلليط من األدوات التسويقية اليت ميكن للش املزيج التسويقي مفهوم المزيج التسويقي:: أوال

والتسعري نتج التحكم فيه بغرض حتقيق االستجابة املطلوبة من سوقها املستهدف، ويتضمن أربعة عناصر وهي: امل
سرتاتيجية ا ". أما إدارة املزيج التسويقي فهي كافة القرارات املتعلقة بالعناصر األربعة واليت ينجم عنهاوالتوزيع والرتويج

 .2تسويقية معينة
 لتأمين على األشخاص:منتجات اعناصر المزيج التسويقي ل: انياث

 المنتج التأميني:  .1
 تعريف المنتج التأميني:  .أ

 لك الوثيقة من وما متثله تالتأمني حلامل الوثيقة التأمينية، اخلدمات اليت تقدمها شركات  هو :1عريفت
ن هلم لشركة للمؤم  ااملقدم من طرف لتعويض يف اة واألمان واالستقرار واملتمثل منفعة متمثلة يف احلماي

 .3ن ضدهاملؤم  وقوع اخلطر  عن الناجتةاخلسائر  ضد
 تأمنياملنافع امللموسة وغري امللموسة املرتقبة من شراء وثيقة الميكن تعريفه بأنه جمموعة من  :2عريفت، 

 .4مات املرتبطة هباهلم وكذلك اخلدن املؤم  واليت تؤدي إىل إشباع احتياجات ورغبات 
                                                 

 . 8، ص: مرجع سابقهديل ضياء حسين،  -1
 . 21ص:  مرجع سابق،مصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -2
  218ص:  مرجع سابق،كلثوم مرقوم، صليحة فالق، فاطمة فوقة،  -3
 . 23ص:  ،مرجع سابقمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -4
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تأمين لألفراد لابأنه الخدمة المسوقة من طرف شركة  من التعريفات السابقة يمكن تعريف المنتج التأميني
خاطر موضمانا ماليا وقانونيا ضد  ،غيرهاأو المؤسسات، من أجل الحماية الشخصية سواء من الحوادث و 

 مستمرة لألفراد.المتعددة و اللحاجات ابهدف إشباع  الحياة
باقي اخلدمات  متيزها عنوتتمتع املنتجات التأمينية مبجموعة خصائص خصائص المنتج التأميني:  .ب

 1تتمثل فيما يلي:
 أهنا خدمة آجلة وليست حاضرة وقد ترتب عن ذلك طرق خاصة يف جمال التسويق؛ 
  هي وعد قد يتحقق أو ال يتحقق وبالتايل فإن املنفعة اجلوهرية للمنتج التأميين يتم احلصول عليها

 ضده؛ن املؤم  عند حتقق اخلطر 
 خدمات أخرى تقدمها شركة التأمني لنفس العميل، حيث يعتمد  ختلق خدمة التأمني الطلب على

 جناح شركة التأمني على قدرهتا على تنويع وتطوير الوثائق اليت تقدمها للعمالء؛
 غالبا ال يستطيع مشرتي وثيقة التأمني أن يساوم يف سعرها؛ 
 لشروط الصحية بعض اكتوافر   ،تتميز هذه اخلدمة أن هلا حمددات للطلب عليها من قبل الشركة نفسها

 يف تأمينات الوفاة والقدرة على دفع األقساط وغريها.
وميكن حتديد اخلطوات اليت جيب على املنتج اتباعها للحصول على خطوات العملية التأمينية:  .ج

 2العملية التأمينية على النحو التايل:
  :وم بتسويقه املنتج الذي يقتتمثل يف حتديد العمالء الذين ميكن أن يشرتوا البحث عن العمالء

وحماولة االتصال هبم، فمثال بالنسبة للتأمني على احلياة فيمكن االستفادة من سجالت املواليد 
اجلدد اليت تقدم بيانات عن األسر اليت رزقت بطفل جديد واليت ميكن أن متثل عميال لشراء تأمني 

 جديد أو املزيد من التأمني؛
 هناك الكثري من األخطار اليت حتيط ألخطار المعرضين لها: مساعدة العمالء على اكتشاف ا

بالفرد لكنه غري واع هبا، وهنا يكون على املنتج أن يستخدم مهارته وخربته بالنفس البشرية يف 
 مساعدة العميل على اكتشاف هذه األخطار؛

 إقناع العميل بأهمية تغطية هذه األخطار؛ 
 ز على توضيح جيب على املنتج الرتكيخطار المعرض لها: مين كوسيلة ممتازة لتغطية األأتقديم الت

وشرح أسلوب التأمني كوسيلة ممتازة لتغطية األخطار املعرض هلا الفرد واليت أصبح واعيا هبا ومقتنعا 
 بأمهية وضرورة تغطيتها؛
                                                 

 السابق. المرجع -1
 .21-32، ص: مرجع سابقاألكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  -2
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  :ار على املنتج متابعة عمالئه بعد إصددفع العميل إلى اتخاذ إجراء إيجابي بشراء التأمين
مني وبذل ما بوسعه لكسب رضاه، فالعمالء القدامى ميكن أن يكونوا مصدر لعمالء جدد، التأ

 ومن ناحية أخرى فإن العمالء القدامى ميكن أن يصبحوا عمالء جدد ألنواع أخرى من الوثائق.
 لشركة التأمني يدفعها املؤمن له يف صناعة التأمني يكون السعر يف صورة األقساط التأمينية اليت السعر: .2

وهو  ،ضده نومن أجل حتديد القسط املطلوب تقوم الشركة بتقييم اخلسائر املتوقعة عند حتقق اخلطر املؤم  
وأخرياً حتدد وتضيف  ،ما يعرب عنه بالقسط الصايف مث تضيف له املصاريف اإلدارية والعموالت اليت حتملتها

عوامل سعري للمنتج التأميين عادة بالصعوبة البالغة نظرًا لتعقد وتداخل الهامشًا للربح. وتتسم عملية الت
ستعكس  هاملؤثرة عليها ومنها: احتمال وقوع اخلطر الذي يعترب العامل األهم فاملبالغة يف تقديره وجسامت

ركة ة للشحلصة السوقيوهذا ما قد يؤدي إىل خسارة عمالء وبالتايل إضعاف ا، زيادة يف القسط التأميين
ختتلف سياسة التسعري اعتمادا على ما إذا كانت منتجات التأمني إلزامية ومنظمة مثل و  .1بشكل تدرجيي

تأمني السفر أو منتجات اختيارية مثل تأمني املرض حيث األول حتدد أسعاره الدولة يف إطار قانون التأمني 
 .2احلرة بني الشركاتوالثاين أسعاره متليه املنافسة 

 إمنا ميكن أن يتحقق بشكل زيادة الحصة السوقية من خالل عنصر التسعيرقول أن هدف وعلى ذلك ن 
 3بديهي من خالل ثالث نقاط:

  ؛ضدهن املؤم  التقييم الدقيق للخسارة املتوقعة من اخلطر 
 ؛يف املصاريف اإلدارية والعموالت الرتشيد العايل 
  ستثمارية من املطلوبة لتنفيذ أنشطتها االحتديد نسبة معقولة للربح حبيث حتافظ على القدرة

سني وحتقق ميزة تنافسية يف السعر هبدف حت ،جهة )واليت تشكل املصدر األساسي ألرباحها(
 احلصة السوقية هلا من جهة أخرى.

 التوزيع: .3
ة إيصال اخلدمات بأنه عملي ف التوزيع من املنظور التأميينيعر   أهمية التوزيع من الناحية التأمينية: .أ

ترب هذه العملية من وتع ،التأمينية من شركات التأمني إىل املستفيد عن طريق منافذ التوزيع املختلفة
العمليات املهمة يف شركات التأمني، إذ عن طريقها ميكن إيصال احلماية التأمينية اليت حتقق االستقرار 

 . 4اللمستفيدين ضد األخطار اليت قد يتعرضون هل

                                                 
 .22، ص: ، مرجع سابقمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن -1

, p. 25Op.Cit ail des étudiants en marketing,Le port -2 
  22ص:  مرجع سابق،مصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -3
 .122-122، ص ص: 1112، دار حامد للنشر، الطبعة األولى، األردن، مينإدارة الخطر والتأأسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى،  -4
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السوق  فهو يساعدها على الدخول إىل ،وللتوزيع أمهية بالغة على مستوى شركات التأمني على األشخاص
حتديد األخطار  ن هلم علىبسهولة، وجذب الزبائن دون حتمل تكاليف عالية يف التسويق، كما يساعد املؤم  

 .1يف البحثوختفيض تكال إىل الوسطاء واقرتاح حلول جديدة الضمنية من خالل اللجوء
ة من تقوم شركات التأمني بتوزيع خدماهتا التأمينيالتأمين على األشخاص:  منتجات توزيعقنوات  .ب

 خالل عدة قنوات هي التوزيع املباشر، باإلضافة إىل االعتماد على الوسطاء:
  :من خالل هذه القناة فإن شركة التأمني على األشخاص تقدم خدماهتا مباشرة التوزيع المباشر

 له دون احلاجة إىل وسطاء. وهو ما يوضحه الشكل املوايل:لمؤم ن ل
 (: التوزيع المباشر لخدمة التأمين.23الشكل رقم )

 توزيع مباشر لوثائق التأمين                                                      
 

 .الطالبةمن إعداد المصدر:           
  يعر ف الوسيط بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاط الوساطة يف التأمني مقابل  :الوسطاء

ن أما ع وجيب أن يكون مسجال ويعكس شروط الشفافية، الكفاءة والضمانات املالية. ،عمولة
أو إجناز  ،منيأاح أو مساعدة يف تنفيذ عقود التاقرت  يتضمن عرضيف التأمني فهي كل عمل الوساطة 

 .2امهة يف تسيريها وإهنائهالة واملسأعمال حتضريية مكم  
  3:على هدفين أساسيينوالوساطة في التأمين على األشخاص تركز 

   ،وجوب توفري للزبائن مجيع املعلومات والنصائح اجليدة حول مضمون املنتجات التأمينية وفوائدها
 وأي منها يستجيب ملتطلبات وحاجات الزبائن من حيث الضمانات، األسعار والتكاليف املناسبة.

   شفافية العموالت واملكافآت املستحقة وكذا املصداقية واألهداف املشرتكة بني الوسيط وشركة
 التأمني.

 فيما يلي: على األشخاص ويتمثل الوسطاء في التأمين 
 :يعترب الوكيل العام للتأمني مهين حر ميارس نشاط الوساطة والتسيري حلساب واحدة  وكالء التأمين

عمل حتت عالمة هذه الشركة، ينصح الزبائن خالل تنفيذ العقود التأمينية أو عدة شركات التأمني، ي
كما أن للوكيل العام عمل مزدوج مثل أي شركة تأمني أي  4ويساعد يف حالة حدوث حادث.

وذلك جبلب  ،اإلنتاج وتسيري وثائق التأمني، فيما خيص اإلنتاج فهو يهتم بتطوير زبائن الشركة
                                                 

1- Celent, Rapport : Distribution de l’assurance en France : perspective d’évolution, Paris, 2009, p : 3. 
2- CCSF, Glossaire assurance (les professionnels et acteurs de l’assurance), Comité Consultatif du Secteur 

Financier, France, Juin 2010, p : 19.  
3- FBF, Consultation sur la révision de la directive (Intermédiation en assurance), Paris, 2011, pp : 2, 4-5. 
4- CCSF, Op.Cit, p : 18. 

على األشخاص شركة التأمين المؤم ن له  
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شاط نأما عن إذ لديه مهارات تقنية يف البحث. عمالء جدد أو إعادة القيمة للوثائق السابقة 
ة فيستطيع الوكيل العام تعديل الوثيقة أو إجراء مالحق خاص ،هو امتداد لنشاط اإلنتاجفالتسيري 

أمني الت عند توزيعه ملنتجاتوقد قحصل الوكيل  .1حسب قدرته التنظيمية املتاحة له هبا أو إلغاءات
على أجر ثابت، لكنه قحصل يف أغلب احلاالت على مكافأة تعتمد إىل حد كبري على األشخاص 

عمولة ، حيث حُتسب العلى األشخاص ع من قبل شركة التأمنيدف  على أساس العموالت اليت تُ 
لتأمني عن ادائماً على الوثائق اجلديدة اليت تباع عن طريقه. وعندما يقوم الوكيل بتحصيل أقساط 

أن  عمولة  ع له كعموالت. وجتدر اإلشارة إىلدف  الوثائق املباعة، يتم استقطاع نسبة مئوية معي نة تُ 
من إمجايل  %48قد متثل حوايل  مني على األشخاصأمنتجات التالوكالء القائمني على تسويق 

لى احلياة عادًة ما قحصل عتكلفة العملية التسويقية، حّت أن  الوكيل الذي ينجح يف بيع وثيقة تأمني 
 .2أقساط السنة األوىل لتلك الوثيقةمن قيمة  %588على ما يزيد عن 

  :يعترب مسسار التأمني وسيط جيمع بني زبونه وشركة التأمني من اختياره بعالقة. سماسرة التأمين
ه املهنة وهذ ،يتمثل دوره يف توفري تغطية جملموعة أخطار يتعرض هلا زبونه من طرف شركة التأمني

ميثل السماسرة محلة الوثائق يف  .3اعدة يف إكمال سري وثيقة التأمنيتتضمن عرض، اقرتاح أو مس
وذلك مبا يقدمونه هلم من خدمات باقرتاحهم الغطاء املناسب لكل حامل وثيقة مبا  ،سوق التأمني

يتالءم مع احتياجاته ورغباته، كما أن السمسار يعمل حرا يف تقدمي إنتاجه إىل أي شركة تأمني 
 .4قيد بأي تعاقد مع أي شركةدون أن يكون م

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Jean Bigot, Traité de droit des assurances : entreprises et organismes d’assurances, L.G.D.J, 2éme 

édition, tome 1, Paris, 2000, pp : 432, 459. 
 .22، ص: ، مرجع سابقمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن -2

3- Centre de formalité des entreprises (chambre de commerce et de l’industrie), Courtier d’assurances, 

CCCFE, Strasbourg, octobre 2009, p : 1. 
4- Ibid, p : 3. 
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 الوكيل العام للتأمني ومسسار التأمني:وفيما يلي أهم أوجه التشابه واالختالف بني 
 (: أوجه التشابه واالختالف بين الوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين.11الجدول رقم )

 البيان الوكيل العام للتأمين سمسار التأمين
 : البحث عن الزبائن، املفاوضات والعقود وفقا للصالحيات.وظيفة البيع -

 تقدمي النصح واإلرشاد للموكلني.: وظيفة تقدمي املعلومات -
 : منح تسهيالت ائتمانية.وظيفة التمويل -

 .السمات الشخصية واملادية -

 أوجه الشبه

 إجبارية املسؤولية املدنية. -
 له.ن املؤم  ميثل  -
 امتالك حمفظة الزبائن. -
يتقاضى عمولة من الطرفني )شركة  -

 ن له(.التأمني واملؤم  

 املسؤولية املدنية.عدم إجبارية  -
 ميثل شركة التأمني. -
 حمفظة الزبائن ملك لشركة التأمني. -
 يتقاضى عمولة من طرف شركة التأمني فقط. -

 أوجه االختالف

 باالعتماد على:  الطالبةمن إعداد المصدر: 
 .552-550 :، ص ص0888، األردن، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، إدارة قنوات التوزيعد الضمور، هاين أمح -

- H. De. Moulins Beaufort, Aide Mémoire (Assurance des biens et personnes), Bordas, 26 
éme édition, Paris, 1978, p : 64. 

 

 

  :تتنوع فيما يلي:قنوات تسويقية حديثة في التأمين على األشخاص 
  :تناليت تعتزم بيع منتجاهتا من خالل شبكة اإلنرت  على األشخاص على شركات التأمنياإلنترنت ،

أن تشهر بنفسها وتنشر معلومات عنها، خاصة سالمتها املالية وإثبات قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا، 
وكذا تبني موقعها واألشخاص العاملني هبا وكفاءاهتم، وقد فرض عليها القانون ذلك للرقابة ومحاية 

 .1ن هلماملؤم  
 2ىل:التأمني إمنتجات شركات التأمني على األشخاص الستعمال اإلنرتنت كوسيلة لتوزيع  وهتدف   

  اكتساب الزبائن ذات الفئة املستعملة لإلنرتنت؛ 
 اإلبداع بتبين الطرق احلديثة للتكنولوجيا؛ 
 .دعم شبكة توزيعها يف التموقع اجليد واكتتاب وثائق تأمني جديدة لتعظيم حصة مبيعاهتا 

                                                 
1- Thibault Verbiest et Maxine le borne, L’offre de produits d’assurance sur internet : Le point juridique, 

France, 2002, p. 3. Disponible sur le site : 

https://www.droittechnologie.org/actualites/?page=24&author=2931  
2- TSN Sofre, Attente en matière d’offre et de distribution des produits d’assurance (synthèse d’étude 

qualitative), Eurogroup, pp : 11, 20-21. 

https://www.droittechnologie.org/actualites/?page=24&author=2931
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  طانياالدول كفرنسا، بلجيكا، بري هذا النوع من قنوات التوزيع معمول به يف بعض 1:البريدمكاتب 
م يسمح هلم بذلك، باعتبار أن الربيد يعرض 5998ويف تطور مستمر يف أوروبا. إذ هناك قانون 

 وقد احتج الكثري من الوسطاء آنذاك على ذلك ،خدمات متعلقة بالتأمني يف إطار املنافسة العادلة
يسمح  5998واهتموا احلكومة بتقدميها الدعم الكامل هلذا النوع من املكاتب. حيث أن قانون 
مع تقدمي مزايا  ،ملكاتب الربيد بتوزيع منتجات تأمني احلياة باإلضافة إىل أنواع أخرى من التأمني

 وإلغاء من خاللهم 5994قانون املالية سنة  مت تشريع مث ل منافسة حقيقية.ضريبية وهذا ما شك  
عدة نه خدمات مساأرت الدولة ذاك الدعم على وبر   ،عموالت هذا التحفيز الضرييب على األجور

مالء  عقد يتضمن التسويق عرب الربيد إرسال عروض معلومات أو إعالنات إىلو  ن هلم.للمؤم  
 .2مستهدفني على عنوان حمدد

  تتمثل يف تسويق اخلدمات التأمينية عن طريق قنوات التوزيع يف املصارف لصاحل: التأمينصيرفة 
فمثال عندما يطلب البنك من زبونه تأمني احلياة مقابل قرض  .3ن هلم الذين ميثلون زبائن البنكاملؤم  

 عقاري يستطيع الزبون شراء التأمني مباشرة من البنك.
 ياحة تلعب وكاالت السفر والس: األشخاص من خالل وكاالت السفرمين على أتوزيع منتجات الت

مني على األشخاص. ويف معظم البلدان السياحية أكوسيط بني املسافرين وشركات الت  دورا مهما
ت لوكاالبتزويد ا ،بني وكاالت السفر وشركات التأمني يوجد تنسيق وتعاون على مستوى عال  

 لتأمنيوأسعارها طيلة أيام السنة. ولتوثيق العالقة بني شركات ا منيأمبعلومات تفصيلية حول خدمة الت
الوكاالت ب مني أسعار تشجيعية خاصة بالعاملنيأووكاالت السفر تقدم شركات الت على األشخاص

اري وعائالهتم. ولتنظيم العالقة بني الشركتني يتم توقيع عقد بني الطرفني لتحديد طبيعة التعامل التج
 لعمولة اليت تتقاضاها وكالة السفر.وبشكل خاص نسبة ا

 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Jean Bigot, Op.Cit, p: 48-49 

  .23، ص: مرجع سابقمحمد عماد الدين محمد، عبد هللا محمد عبد هللا محمد،  -2
3- Bernard De Cryse, La bancassurance en mouvement, De Boek et larcier, sa Bruxelles, 2005, p : 2. 
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 .(: ملخص لقنوات توزيع التأمين على األشخاص24رقم ) الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 

 .الطالبةمن إعداد المصدر: 
ادة تصنيفه والذي ميكن إع ،يتم حتديد حمددات سياسة التوزيع من خالل حتليل السوق الذي يتم تقدميه     

ت كنه يقدم متطلباول ،. األول يتطلب منتجات بسيطةالسوق الشامل والسوق الفرديإىل فئتني رئيسيتني: 
باإلضافة  ،ةوجذابالمركزية جغرافية للعرض وخدمات موحدة  كما يتطلب أيضاحمددة من حيث التكلفة واألداء،  

 الثاين أي السوق الفردي يتكون من عدد قليل من الطلبات ولكن بأحجام كبريةأما إىل استثمار إعالين كبري. 
 .1لعرض اخلدمات املصممة خصيصا

 الترويج:  .4
 : تعريف .أ

 ية ميكننا تعريف الرتويج يف شركات التأمني بأنه النشاط املتضمن للتوعية ونشر الثقافة التأمين :1تعريف
بني اجلمهور، هبدف ترغيبهم وإقناعهم بأمهية التأمني يف تقدمي احلماية املالية ضد املخاطر اليت قد 

 .2ن هلايتعرضو 
 وسائل تستخدمها املنظمة حماولة منها إلعالم وإقناع وتذكري الزبون  الرتويج هو جمموعة: 2تعريف

باملنتجات اليت تبيعها، فشركات التأمني تتنافس من خالل خلق روابط واتصاالت تقرهبا من الزبون، 
وتقنعهم  ،وال تستطيع أي شركة تأمني إيصال خدماهتا التأمينية لزبائنها املرتقبني ما مل تعرفهم هبا

 .3نية اليت تعرف بالرتويج التأميينعن طريق التوعية التأمي منتجاهتاباقتناء 

                                                 
1- Le portail des étudiants en marketing, Op.Cit, p : 12 

 .28، ص: مرجع سابقمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -2
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مجلة دراسات العدد االقتصادي"، تسويق الخدمة التأمينيةفاطمة الزهراء بوداود، " -3

 .121، ص: 1122، مارس 1، العدد 18جامعة األغواط، المجلد 

 توزيع خدمة التأمين على األشخاص

 قنوات تقليدية

 البيع
 المباشر

الوكالء 
العامون 
 للتأمين

سماسرة 
 التأمين

صيرفة 
 التأمين

مكتب  اإلنترنت
 البريد

 وكالة السفر

حديثةقنوات   



 الفصل الثاني ...............................................................إدارة منتجات التأمين على األشخاص

120 

 

 

 

 

  لى األشخاصع تعود أمهية الرتويج يف شركات التأمني: على األشخاص التأمين منتجاتترويج أهمية  .ب
 1جمموعة من املهام هي: يساعد على إجنازكونه 

  ه للشراء؛املختلفة للوثائق وجذبمساعدة العميل يف التعر ف على منتجات شركة التأمني واألنواع 
 زيادة قيمة املنتج، أي إظهار منافع خدمة التأمني للعميل؛ 
  ل بأن إقناع العميمن خالل إعطاء صورة جيدة عن شركة التأمني ومنتجاهتا، وحتسني هذه الصورة

 ؛مقارنًة بتلك اليت تقدمها الشركات املنافسة ،خدمات الشركة تقد م أفضل احللول التأمينية له
 تذكري العمالء بتوفر اخلدمة وحث هم ودفعهم حنو شرائها؛ 
  ،احملافظة على االتصال مع العمالء احلاليني كي يتمكنوا من حتقيق االستفادة املثلى خلدمات الشركة

ة التعامل تأمني لضمان استمراريباإلضافة إىل إعالمهم بأحدث التطورات اليت توصلت إليها شركة ال
 معهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .28، ص: مرجع سابقمصطفى الهدلة، حسن بوكلي حسن،  -1

23 
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 :الثاني خالصة الفصل
 همأوهذا بالتطرق إىل  ،تجات التأمني على األشخاصكيفية إدارة من أوضحناذا الفصل همن خالل       

 ،همراحلو  اإلجراءات املتعلقة باالكتتاب انطالقا من، الوظائف اليت تقوم هبا شركات التأمني على األشخاص
 له قابليته للتغطية التأمينيةخالمن  وحتدد، ن عليهاملؤم  بتقييم اخلطر املرتبط بالشخص  تقوم الشركةواليت من خالهلا 

حساب أقساط  تربإذ يع ،التقنيات الفنية للتأمني على األشخاص من خمتلف جوانبه مثل التسعري مث، عدمهأو 
حيث ، يقوم هبذه الوظيفة خبري رياضيات يطلق عليه )إكتواري(و التأمني من الوظائف األساسية لشركة التأمني، 

على  لتسديد كافة املطالبات املتوقعة واملصاريف وأيضًا رد ربح، بتحديد قسط التأمني بدقة األخرييقوم هذا 
ستثمارها ضمان قيام شركة التأمني بإدارة ا خاصة وأندة التأمني، االستثمار وإعا كما تطرقنا إىل وظيفيت،  الشركة

بالصورة املثلى اليت حتقق هلا العائد املناسب املطلوب دون املساس باملستويات الالزمة للسيولة واألمان يعترب أمرا 
التأمني على األشخاص رتكز يف ت عملية تسويق العرضأن ب فتبني ،وظيفة التسويق على ومت الرتكيز ،يف غاية األمهية

ا أو مؤسسات سواء كانوا أفراد ،صادر العمليات التأمينيةملاألوىل هي املعرفة اجليدة  ،على دعامتني أساسيتني
وتقاس سياسة التسويق  ،والثانية هي توافر الشروط املناسبة فيمن يقوم بعملية التسويق ،وأنواع التأمني املناسبة هلم

 .اجلهاز اإلنتاجي دعمكذا الناجحة مبدى بيع اخلدمة التأمينية للعمالء، التسويق املنظم و 
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  وأساليب تطويرها
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 تمهيد
هذا القطاع  ن هلم واملسؤولني عنتعترب املنتجات التأمينية واخلدمات املقدمة ضمنها وعود، حيث أن املؤم        

ملرونة، احملاسبة، اهلم توقعات تتعلق خبصائص منتجات التأمني على األشخاص مثل اجلودة، األمان، االقتصاد، 
 الكفاءة والفعالية اخلاصة هبا.

ت أن الذا تقوم شركات التأمني على األشخاص بتقييم املنتجات التأمينية املطروحة يف السوق، وذلك إلثب      
الوعد هلم، حيث هتدف هذه املرحلة إىل ضمان أن املنتج يفي بن املؤم  خصائصها تستجيب ملتطلبات وحاجات 

 املقدم عند االكتتاب بالتأمني.
لكن قد يصادف كنتيجة للتقييم وجود بعض املشكالت والتحديات على خمتلف املستويات تستدعي       

 .التأمييناد حلو  لتطوير املنتج املعاجلة وإجي
 إليه يف هذا الفصل من خال  املباحث التالية: مت التطرقوهذا ما  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ماهية تقييم منتجات التأمين على األشخاصالمبحث األول: 
 .مؤشرات تقييم منتجات التأمين على األشخاصالمبحث الثاني: 

 .تطوير منتجات التأمين على األشخاصالمبحث الثالث: 
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 ماهية تقييم منتجات التأمين على األشخاصالمبحث األول: 
مني يف شركات التأمني على األشخاص إىل التأكد من حتقيق األهداف تأهتدف عملية تقييم منتجات ال      

لتشجيع الفروق  وذلك ،إجيابية أو سلبيةفروق وجود بالكفاءة املطلوبة، وحتليل ودراسة األسباب اليت أدت إىل 
 .1الجها وضمان عدم تكرارها مستقبالاإلجيابية وتنميتها ومعرفة أسباب الفروق السلبية لع

هلم على  نمن املهم أن يتم تقييم الفائدة اليت ستستفيد منها كل من شركة التأمني على األشخاص واملؤم        
 حد سواء قبل أي عملية بيع للمنتجات.

ون يف السوق، هذه العناصر تك المنتجات نفاذية، الهدف، الحاجةإن التقييم يكون لثالث عناصر:       
احلوادث  تسييرب، وجيب األخذ بعني االعتبار اجلوانب املرتبطة املمنوح األداءومستويات  التكاليفلة بتقييم كم  م  

 .2نتج وخاصة ميزانية طرحه يف السوقوتوظيف أصو  امل
ة أمهها جوانب خمتلفيتم تقييمها من سخدمة مالية  على األشخاص من خال  ما سبق وباعتبار التأمني    
وذلك من  ،ن الناحية التجارية والتسويقية()م االقتصادي)اإلكتواري(، واجلانب  التقنياجلانب  بني مها:جان

 خال  ما يلي:
  :على األشخاص التأمينمنتجات تقييم اإلطار العام لالمطلب األول. 
   :عالقة إدارة المخاطر بتقييم منتجات التأمين على األشخاصالمطلب الثاني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 682، ص: مرجع سابقعبد هللا محمد عبد هللا محمد أحمد،  -1 

2- KS Basile Worou, Op.Cit, p : 9. 
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 على األشخاص تقييم منتجات التأميناإلطار العام ل المطلب األول:
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  تقييم المنتجات التأمينيةأوال: تعريف. 
  :تقييم المنتجات التأمينيةأهمية ثانيا. 
  :مراحل عمليات التقييم في شركات التأمين على األشخاصثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 :تعريف تقييم المنتجات التأمينيةأوال: 

تقييم املنتج من الناحية العملية يتضمن قياس الفرق أو االحنراف بني املمارسة العملية للمنتج  :1تعريف .1
ية للتقريب ححيث أن اهلدف من تقييم هذه املمارسات العملية هو تطبيق أفعا  تصحي وسلوك مؤشر معني.
 .1من املعيار النموذجي

 مت ربط مفهوم التقييم باملمارسة العملية واالستناد إىل التخطيط املسبق.
ا جيب أن ملاستخدام معايير أو مؤشرات التقييم يتم تقييم أداء املنتج من خال  مدخلني مها:  :2تعريف .2

 ، ففي املدخل األو  يتم استخدام معايري التقييم أو مؤشراتأسلوب المراجعةيكون عليه األداء، واستخدام 
حبيث يتم املقارنة بني األداء الفعلي واألداء املتوقع مقيسا باملعايري أو املؤشرات احملددة هلذا الغرض، وذلك 

يف –ا يرتبط بذلك من حتديد لألسباب وراء عدم التطابق لتحديد مدى التطابق / عدم التطابق بينهما، وم
لى عواملسؤو  عن ذلك، واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لعالج ما حدث، والعمل  -حالة حدوثه

ة ، أما مدخل املراجعة فهو املتابعة الدورية لألداء للتأكد من مدى فعالية عمليمنع تكرار حدوثه يف املستقبل
 .2تقييم األداء

مت املقارنة يف هذا التعريف بني تقييم األداء وأسلوب املراجعة باالعتماد على مؤشرات هبدف الوصو  إىل نتيجة 
 وإجراء عملية تصحيح.

 
 
 
 

 
                                                 

1- Cf : Verginie Gardette, Principes d’une démarche d’assurance qualité, évaluation des pratiques 

professionnelles, Avril 2010, France, p : 15. Disponible sur le site : 

  https://apprendre.auf.org/wp-content/opera/13-BF-References-et-biblio-RPT-
2014/Principes%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9marche%20d%E2%80%99assurance%20qu
alit%C3%A9,%20%C3%A9valuation%20des%20pratiques%20professionnelles.pdf. 

ية، الطبعة ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارتقييم األداء في مجال التسويق االبتكاريالفصل العاشر: ، التسويق االبتكارينعيم حافظ أبو جمعة،  -2

 (بتصرف. )690، ص: 6202الثانية، القاهرة، 

https://apprendre.auf.org/wp-content/opera/13-BF-References-et-biblio-RPT-2014/Principes%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9marche%20d%E2%80%99assurance%20qualit%C3%A9,%20%C3%A9valuation%20des%20pratiques%20professionnelles.pdf
https://apprendre.auf.org/wp-content/opera/13-BF-References-et-biblio-RPT-2014/Principes%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9marche%20d%E2%80%99assurance%20qualit%C3%A9,%20%C3%A9valuation%20des%20pratiques%20professionnelles.pdf
https://apprendre.auf.org/wp-content/opera/13-BF-References-et-biblio-RPT-2014/Principes%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9marche%20d%E2%80%99assurance%20qualit%C3%A9,%20%C3%A9valuation%20des%20pratiques%20professionnelles.pdf
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 وفيما يلي أهم الفروقات بني املدخلني:
 (: الفرق بين التقييم والمتابعة.12الجدول رقم )

 التقييم المراجعة
 عملية مستمرة. -
 وحتلل سري املنتج وتوثق العملية.تتعقب  -
 
 تركز أكثر على األداء ومتابعة مؤشرات اإلجناز. -
 
جتيب على أي من األنشطة مت تنفيذها وأي من  -

 النتائج يتم حتقيقها.
تنبه القيادة للمشاكل املوجودة وتقدم خيارات  -

 للحلو .
 توفر أساس قوي للتقييمات املرحلية. -
 
 وأعضائها يف األساس.مهمة قيادة الشركة  -
 

 عملية مرحلية. -
تقدم حتليل معمق وموسع ملقارنة ما مت ختطيطه وما  -

 حتقق.
يركز أكثر على النتائج وقد تتضمن قياس األثر  -

 واالستمرارية.
جييب على ملاذا وكيف مت حتقيق النتائج ويساهم يف  -

 بناء نظريات ومناذج للتغيري.
 اسرتاتيجية وسياسية.تقدم للشركة خيارات  -
 
يوفر قاعدة معرفية جديدة للتخطيط واملتابعة  -

 املستقبلية.
 قد يستعان مبقيم خارجي. -
 

.11 :، الطبعة األوىل، صدليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم والمتابعةمكتب الشرق األوسط العريب، المصدر:   
اء طريقة سري عدة معايري سو يلخص اجلدو  أعاله أهم االختالفات بني عملييت التقييم واملراجعة من حيث     

وما ميكن مالحظته أن عملية املراجعة أمشل من التقييم ويف الواقع الطرف املسؤو  عنها،  وأأهدافها  وأ، العملية
، فإن عملية ل نقاط القوة والضعف يف منتج مامها عمليتان متكاملتان، فإن كانت عملية التقييم هتتم بتحلي

 املراجعة هتتم بإجياد احللو  ومتابعة تنفيذها.
تقييم منتجات التأمني على األشخاص من الناحية اإلكتوارية هو منهج حتليلي ملختلف الوثائق  :3تعريف .3

 .1حلالية للتحليل، ونظرية االحتما التأمينية املتفرعة عنها قائم على القيمة ا
 يركز هذا التعريف يف تقييم املنتج التأميين على النظريات اإلكتوارية للتحليل.

تقييم منتج التأمني على األشخاص )التأمني الصحي( مثال، يتمثل يف مرحلة تسمح بتقييم  :4تعريف .4
 .أي أن تقييم املنتج من تقييم األخطار املضمونة به .2املتضمنة يف الوثيقةاألخطار 

                                                 
1- Pushpa Bhatt, Triveni, "Actuarial evaluation of endowment policy-A life insurance product of life 

insurance corporation of India", Conference of Interdisciplinary Busniness Research, SIBR, June 22, 

2011, p: 3. 
2- Association d’Assurance Contre les Accidents, Pas à pas vers l’évaluation et la gestion des risques, AAA, 

Luxembourg, 2008, p: 10. Disponible sur le site : https://sante.public.lu/fr/publications/p/pas-eval-
gestion-risques-fr-de/index.html 

https://sante.public.lu/fr/publications/p/pas-eval-gestion-risques-fr-de/index.html
https://sante.public.lu/fr/publications/p/pas-eval-gestion-risques-fr-de/index.html
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يقصد بالتقييم إداريا املرحلة األساسية من مراحل عمليات اإلدارة واليت حياو  فيها املديرون  :5تعريف
كفاءة أن الوحدات اإلدارية املناط هبا تنفيذ االسرتاتيجية حتصل على مواردها وتستغلها ب افرتاضاالسرتاتيجيون 

ذلك عن طريق قياس و  ،وأن اخليار االسرتاتيجي ينفذ بصورة صحيحة ويليب األهداف املتفق عليها ،وفعالية
 .1االسرتاتيجية اط القوة والضعف يفاألعما  والفعاليات املتحققة ومقارنتها باخلطط املعدة سلفا الكتشاف نق

 لة من مراحل التسيري.دارية، باعتباره مرحيتم النظر إىل تقييم املنتج التأميين حسب التعريف السابق من وجهة نظر إ
عمل ي من خالل ما سبق يمكن تعريف تقييم المنتج على أنه فحص منهجي لجميع جوانب العمل الذي    

ن خالل وذلك م ،ضعهوصوال إلى تدابير للسيطرة على و  ،سباب المحتملة إلخفاقهواأل ،على إنشائه
ليتم معرفة االنحرافات والفروقات ونقاط  ،واستخراج النتائجدالة نسب ومجموعة مؤشرات تحليلية، 

 واتخاذ القرار المناسب. داء المتوقععن طريق مقارنته باألالضعف بالمنتج 
 2على نقاط أساسية تتمثل فيما يلي:يعتمد تقييم املنتج التأميين  لذا ميكن القو  أن

 حتديد ما جيب تقييمه يف املنتج؛ 
  أداء املنتج؛حتديد معايري لتقييم 
 تقييم أدائه؛ 
 مقارنة النتائج احلالية مع املعايري احملددة مسبقا؛ 
 .اختاذ اإلجراءات التصحيحية لنقاط ضعف املنتج إن وجدت 
 :أهمية تقييم المنتجات التأمينيةثانيا: 

 ؛املناسبة التقييم يساعد على إنتاج املعلومة الواضحة بغرض اختاذ القرارات .1
 مبؤشر حيث يفسر التقييم على أنه مرحلة تعتمد على إعداد مؤشر يتضمن تعريف بالكفاءاتللتقييم عالقة  .2

 ومعايري جناح املنتج التأميين املنتظر؛ ،املستهدفة
هداف املسطرة وتناسق وسائل تطبيقه مع األ ،يهدف تقييم املنتج التأميين إىل فحص ترابط أهداف انطالقه .3

النقاط  يف مدة استمرار عاليته أي مدى بلوغ هذه األهداف، ويدققمن طرف شركة التأمني، وقياس مدى ف
 ؛3امللحوظة

إن تقييم املنتج التأميين بطريقة جيدة ونظامية ومطابقة للمعايري العاملية للجودة يساعد شركات التأمني على  .4
 ؛4تكاليف اخللل والضعف تفادياألشخاص على 

                                                 
 1- محمد عيسى أحمد آدم، دور التخطيط اإلستراتيجي في حراسة وتأمين المنشآت العامة، بحث لنيل الدكتوراه في الدراسات اإلستراتيجية، جامعة

  (.بتصرف) .061، ص: 6202الرباط الوطني،  

 2- المرجع السابق، ص ص: 062-061.
3-Aude de Amorim et autres, Guide de l’évaluation, Bureau de l’Evaluation de la Direction Générale de la 

Coopération Internationale et de Développenment, Sait germain, Juin 2005, p : 3.   
4- ISO, ONUDI, Batir la confiance꞉ la boite à outils de l’évaluation de la conformité, Suisse, 2010, p: 11. 

Disponible sur le site : http://www.iso.org/fr/ressources-for-conformity-assessment.html.  

http://www.iso.org/fr/ressources-for-conformity-assessment.html
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، إعداد تسمح باختاذ قياسات وقرارات، إعداد خمطط اسرتاتيجيتوفر عملية تقييم املنتج التأميين معلومات  .5
 1تقارير أو تعديل برامج، وكذلك يساعد التقييم على معرفة نسبة جناح وفعالية املنتج من خال  ما يلي:

 احلاجات اليت جيب على املنتج التأميين تلبيتها؛ .أ
 األشخاص املستهدفني واألطراف املسامهني يف هذه العملية؛ .ب
 وجناح تطبيق املنتج التأميين؛ تعريف .ج
 املخرجات والنتائج املنتظرة من املنتج التأميين؛ .د
 النشاطات املساعدة على حتقيق هذه النتائج؛ .ه
 التناسق والعالقات اليت جيب أن تكون بني نشاطات املنتج والنتائج. .و

 ات.املنتجتساعد شركات التأمني على األشخاص من معرفة مردودها احلقيقي من خال  تقييم هذه  .6
ويشرتط لقيام عملية التقييم وجود وتناسق  :مراحل عمليات التقييم في شركات التأمين على األشخاص: ثالثا

 2:ما يليأنظمة معلومات تتمثل في ثالث
  التأمني؛نظام وصف وقياس نشاط شركات 
 نظام جتميع املعلومات؛ 
 .مرجع )مستودع( نظام التأمني 

املعلومات املقدمة من طرف الرقابة من ا النظام : يتكون هذالتأميننظام وصف وقياس نشاط شركات  .1
 :يتواليت تتمثل يف اآلاملساعدة يف حتليل أداء الشركة ومردود املنتجات،  اإلدارية أو نظام امليزانية

 ؛أقسام متجانسة 
 ؛وحدات العمل 
 )؛معامل الوقت )الوقت املنقضي 
 ؛مفاتيح التوزيع 
  اجلزئية والكاملةالتكاليف املعيارية. 

هي تتكون من عدد العمليات اليت تنتجها )خمرجات( خمتلف اخلدمات أو و  :نظام تركيب المعلومات .2
 . مثل:ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها يف املرحلة األوىل اإلدارات يف شركة التأمني

  ؛جوالعقود ومالحق اخلدمة لقسم اإلنتا املنتجات املطروحة يف السوق أسعار عروض 
   ؛ذة لقسم التدريبعدد الدورات التدريبية املنف 

                                                 
1-CF : Fataneh Zareinpouch, guide d’évaluation de projet à l’intention des organismes sans but lucratif, 

imagine canada, Canada, 2006, p : 2. Disponible sur le site : 

http://sourceosbl.ca/sites/default/files/resources/files/guidedevaluation.pdf  
2- DONAT NOBILE, "Mesure des performances des compagnies d’assurance", Séminaire sur « la mesure 

de performance », CNA, Alger, 26-27 Avril 2005, pp: 11-14. 

http://sourceosbl.ca/sites/default/files/resources/files/guidedevaluation.pdf
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 عدد املداخل لقسم احملاسبة. 
هات نذكر خمتلف اجل نتجهايانات وإحصاءات ودراسات ومعايري ت: تتكون من بمستودعات نظام التأمين .3

 :أمهها
 قطاع التأمني؛ 
 )؛السلطات اإلشرافية )وزير املالية، جلنة الرقابة، اجمللس الوطين للتأمينات 
 ؛اجملتمع املايل 
 ؛احتادات شركات التأمني والشركات االستشارية 
 ؛وكاالت التصنيف الدولية 
 ؛شركات أحباث القطاع 
 ؛اجملالت املهنية املتخصصة 
 ؛الشركات اإلكتوارية 
 ؛سوق األسهم 
 لوحات املستهلك. 

ي املرحلة األوىل التالية، ففمبراحل متكاملة حيث تعتمد كل واحدة على متر عملية تقييم بشركات التأمني     
يتم انتقاء من النظام مصدر للبيانات اليت تستدعي حتليل، مث تأيت مرحلة القياس واستنتاج مؤشر أو معيار لتقييم 

 كاملستوى احملاسيب.  أداء الشركة يف مستوى معني
 

 منتجات التأمين على األشخاص عالقة إدارة المخاطر بتقييمالمطلب الثاني: 
 طرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:سيتم الت
 أوال: المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين على األشخاص. 
  :منتجات التأمين على األشخاصب المضمونةاألخطار ثانيا. 
 نحو إدارة متكاملة للمخاطر: ثالثا.  

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 شخاصف خماطر شركات التأمني على األصنت :األشخاصالمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين على أوال: 
تتضمن عالقة بني فرد )أو منظمة( وأصل )أو دخل( ميكن فقده أو تلفه. ولكي يتم  حيثمخاطر مالية:  1:إىل

 ثالثة عناصر: توفرتصنيف اخلطر على أنه مايل جيب 
                                                 

1- Walid Saffar, "Gestion du risque dans les sociétés canadiennes d’assurance de personnes", Mémoire 

pour l’obtention du grade de Maitrise en administration des Affaires, Université Laval, Département de Finance 

et Assurance, Juillet 2003, pp: 20, 32-35. 
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 أو منظمة( يتعرض خلسارة؛ ردف( 
 ؛أو الدخل الذي يؤدي إتالفه أو ضياعه إىل خسارة مالية األصل 
 ميكن أن يسبب اخلسارة خطر. 

 (: تصنيف المخاطر المالية التي تتعرض لها شركات التأمين على األشخاص13الجدول رقم )

 العوامل )مصادر الخطر( األصل أو العائد المرتبط أنواع المخاطر المالية

 السوقية ملوقف الشركة من:القيمة  مخاطر السوق المالية

أسهم الشركات، العمالت، السندات 
 )أسعار الفائدة(.

 .مستوى السعر-

 .تقلبات األسعار-

 .السالمة املالية للطرف املقابل للصفقة قيمة عقد املعاملة )الصفقة( مخاطر االئتمان

 ت املاليةخطأ يف تسجيل املعامال عمليات املاليةالعوائد / تكاليف ال مخاطر العمليات

 التكاليف املرتبطة باالمتثا  أو  الخطر القانوني

 عدمه للوائح التنظيمية

 مستوى تنظيم السوق املايل

ة الفرق بني التغيريات يف قيمة املخاطر املالي املناصب اليت تغطيها الشركة المخاطر األساسية
أو االقتصادية واألداة املالية املستخدمة 

 لتغطية هذه املخاطر.

 كل مصادر اخلطر السابقة تكاليف متويل الشركة مخاطر السيولة

Source : Walid Saffar, "gestion du risque dans les sociétés canadiennes d’assurance de 

personnes", Mémoire pour l’obtention du grade de maitrise en administration des affaires, 

université Laval, département de finance et assurance, juillet 2003, p : 20 

 بني عدة خماطر منها:ملالية املخاطر اتنوع اجلدو  أعاله  يبني

  السوق؛فظة بسبب تقلب األسعار يفاليت متثل خماطر التقلبات يف قيمة احمل مخاطر السوق المالية .1
 ه؛فاء بالتزاماتوهي خماطر اخلسارة املالية املرتبطة بعدم قدرة املدين على الو  مخاطر االئتمان .2
 ؛التحوط من خال  األدوات املاليةمن ضعف  المخاطر األساسيةكما تنشأ    .3
غري املباشرة الناجتة عن عدم كفاية أو فشل  اطر اخلسارة املالية املباشرة أوخمهي  مخاطر التشغيل .4

 ؛البشرية واألنظمةراءات، املوارد اإلج
ولة وتلبية سيبالقدرة على ضمان توافر األموا  من أجل تلبية متطلبات التتعلق  مخاطر السيولة  .5

 ؛االلتزامات املالية
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 يعي الذي تنفذ فيه؛واإلطار التشر  باحلقوق وااللتزامات املرتبطة بعمليات الشركة ترتبط المخاطر القانونية .6
وهي املخاطر  ،مخاطر إكتواريةباإلضافة إىل املخاطر أعاله تتعرض شركات التأمني على األشخاص إىل   .7

الشركة أقل  يأي تلق   ،اليت حتدث عن طريق زيادة األموا  من خال  وثائق التأمني واملطلوبات األخرى
 من مقابل املخاطر اليت وافقت على تغطيتها.

 :منتجات التأمين على األشخاصب المضمونةاألخطار ثانيا: 

 1 :يما يلي: تتمثل فن لهمأخطار تتعلق بشخص المؤم   .1
يقصد بالوفاة املبكرة من الناحية االقتصادية وفاة رب األسرة مع وجود التزامات خطر الوفاة المبكرة:  .أ

ويقصد هبا القيمة  ،مالية غري مسددة، وينتج عن وفاته فقدان قيمة احلياة البشرية لرب األسرة إىل األبد
 .الية املستقبلية للعائل املتوىاحلالية حلصة العائلة من املكاسب امل

 اخلطر الرئيسي املصاحب لتقدم العمر هو الدخل غريخطر عدم كفاية الدخل أثناء فترة التقاعد:   .ب
رات أو خالكايف أثناء فرتة التقاعد، فعند التقاعد يفقد الشخص دخله املكتسب فإذا مل يكن لديه مد

أصو  مالية كافية أو مصادر دخل أخرى مثل الضمان االجتماعي أو معاش خاص فسوف يتعرض 
 إىل عدم األمان املايل خال  فرتة التقاعد.

هو خطر ضعف الصحة ويشمل على عبء سداد الفواتري الطبية ومصاريف العمليات خطر المرض:  .ج
زء من املزايا الوظيفية أو تقل، كذلك قد يفقد ج اجلراحية والعالج وتكاليف إعادة التأهيل، وقد تفقد

 الدخل املكتسب أو كله إذا كان العجز شديد.
قد يفقد الشخص عمله ألسباب عديدة وال نقصد هنا البطالة الدورية اليت خطر فقدان العمل:  .د

 فتصيب جمموعة كبرية من اجملتمع، ولكن نقصد البطالة الفردية اليت حتدث على سبيل املثا  لظرو 
 خاصة بصاحب العمل.

نطلق كلمة خطر على كل حادث عشوائي ينقص قدرة شركة  2أخطار مرتبطة بعملية التأمين على الحياة: .2
تسويق ا: مشركة التأمني على األشخاص أخطار ألهم نشاطني تقوم هبتواجه التأمني على الوفاء بالتزاماهتا. 

كة التأمني . األوىل نتيجة نشاطها األساسي، فشر التوظيفاتوإدارة عقود التأمين والتسيير المالي لمحفظة 
 نعلى األشخاص عليها تسيري عدة مشكالت تقنية، قانونية، إدارية مرتبطة بعالقات عقدية بينها وبني املؤم  

 هلم.
 ادجداو  احلياة. االختيار املض مشتقة الوفاة غري املأخوذة بعني االعتبار يف خطر مدى الحياة: .أ

 الوفاة أو احلياة املستخدمة من طرف شركة التأمني تال ميثلون اجملتمع ابتداء من كون معدالسكان ال

                                                 
 .61_66، ص ص: 6202، دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، ن في مواجهة الخطرالتأميهارون نصر،  -1

2- KS Basile Worou, Op. Cit, p: 58. 
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ن مؤم  للمقدرة ومتوقعة. االختيار املضاد قد يكون أيضا نتيجة عبء كيفية جعل املنتج أكثر جاذبية 
ي خال  ر هلم الذين لديهم القابلية للتأمني ضد اخلطر واألشخاص الذين ال ميثلون أي خطر. هذا جا

 تنفيذ منتجات التأمني املصغر.
يف الواقع، املؤشر املرجعي احلقيقي لإلدارة املالية مكون من طرف التزامات شركة التأمني  أخطار مالية: .ب

األخطار املالية هي اليت ميكنها إحداث ثغرة سلبية بني قيمة األصو  واخلصوم. فعلى األشخاص. 
 هي: خطر التنويع، السيولة، التوقيع، االختيار...أخطار أخرى مرتبطة باجلانب املايل 

 :نحو إدارة متكاملة للمخاطر ثالثا:
تعترب اإلدارة املتكاملة للمخاطر هنج  دارة المتكاملة لمخاطر التأمين على األشخاص:اإلسمات  .1

لتعامل لبل إنه هنج أكثر مشوال ارة املخاطر على مستوى نشاط معني، شامل إلدارهتا، فلم يعد يكفي إد
تعرف اإلدارة ا كم  مع مجيع املخاطر، وذلك بتطوير استجابة منسقة ومنهجية من الشركة )مالية وجتارية(.

 لشركةااملتكاملة للمخاطر بأهنا عملية منهجية واستباقية ومستمرة لفهم املخاطر وإدارهتا على مستوى 
طلب اإلدارة املتكاملة تت العامة للمنظمة. يتعلق األمر باختاذ قرارات اسرتاتيجية تساهم يف حتقيق األهداف

للمخاطر تقييما مستمرا للمخاطر اليت تتعرض هلا الشركة ميكن أن تتكيف على مجيع املستويات، وكذلك 
 .1ولويات وحتسني عملية صنع القرارالنتائج اجملمعة لتسهيل حتديد األ

 دارة المخاطر المتكاملة:إتقنيات  .2
 املخاطر )جلان املخاطر( يف إبالغ املديرين بقياس ومراقبة مجيع املخاطر يف مجيع األنشطةيتمثل دور هيئات إدارة 

 .2اقرتاح إجراءات للتحكم بشكل أفضلمن خال  صياغة أي تنبيهات و 
فإنه إلدارة املخاطر بطريقة متكاملة جيب تعديل عمليات الشركة، تعديل هيكل  Meulbroek ا لــــــوفق  

 3كالتايل:  أدوات مالية.رأس املا ، توظيف 
لى تعرض الشركة ع)املنتج(  وذلك بالنظر يف كيفية تأثري كل خطر فردي: تعديل عمليات الشركة .أ

 ولكن أيضا تقييم الطريقة املثلى إلدارة وتوزيع هذه املخاطر.
يقلل املديرون من إمجايل تعرض املسامهني للمخاطر، إن ختفيض الديون : تعديل هيكل رأس المال .ب

يقلل من احتمالية حدوث املخاطر لكنه يعمل على ختفيف أثر املخاطر إذا حدث، ويقلل املستوى ال 
ن فرصة تعرض الشركة لضائقة مالية. وخبالف ذلك، فإن الشركة ذات الديون املنخفض من الديو 

 املرتفعة ستكون أكثر عرضة خلطر التخلف عن الوفاء بالتزاماهتا إذا حدثت تغريات غري متوقعة يف
 الطلب على منتجاهتا أو يف حالة حدوث زيادة يف أسعار مدخالهتا.

                                                 
1- Walid Saffar, Op. Cit, p: 11. 
2- Finance Innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op. Cit, p: 37. 
3- Walid Saffar, Op. Cit, pp: 15-47. 
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 كل فعا  على مستوى عمليات الشركةال ميكن إدارة العديد من املخاطر بش: توظيف أدوات مالية .ج
إما بسبب عدم وجود مناهج تشغيلية جمدية، أو ألن تنفيذ حل تشغيلي مكلف للغاية أو ألنه 

أن تكون األدوات املالية مثل املشتقات أو سياسات إعادة ينحرف عن اسرتاتيجية الشركة. ميكن 
ر عرب دارة املتكاملة للمخاطل ميزة اإلتتمث .م املعامالت لتقليل املخاطرالتأمني بديال الستخدا

ل خماطر حمددة بتكلفة منخفضة دون تعطي أن الشركة قادرة على الرتكيز على األدوات املالية يف
 عملياهتا.

 مع تزايد أمهية إدارة املخاطر والضوابط، حاولت شركات التأمني 1أدوات إدارة المخاطر المتكاملة: .3
على األشخاص دجمها يف إدارهتا االسرتاتيجية. يتم استخدام أداتني مبتكرتني يف ممارسات إدارة املخاطر 

 كم املتكاملة إلدارة املخاطر.للمخاطر ولوحة التح ايتالعاملية ومها: التقييم الذ
عن تقييم ولني سؤ هم امل: تقليديا كان كبار املديرين يف الشركة التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط .أ

يث حالتقييم الذايت للمخاطر والضوابط،  هي ،ةجديد طريقة تاملخاطر، أما يف السنوات األخرية ظهر 
 عملية يشارك خالهلا موظفون خمتلفون على مستويات خمتلفة يف تقييم املخاطر. يتكون التقييم تعترب

 مراحل: 5الذايت للمخاطر والضوابط من 
  بوضوح؛للقسم حتديد األهداف الرئيسية 
 اكتشاف املخاطر اليت قد متنع حتقيق هذه األهداف؛ 
 ؛تقييم فعالية بيئة الرقابة 
 حتديد وتقدير فعالية الضوابط املطبقة إلدارة املخاطر؛ 
 .تطوير وتنفيذ اإلجراءات واخلطط لتحسني السيطرة 

 :حتقيق املزايا التالية يف حيث يساهم التقييم الذايت للمخاطر والضوابط

 حتقيق أهداف الشركة؛ يساعد على 
 ؛للشركة الرتكيز على املخاطر والضوابط الرئيسية 
 استخدام العمل اجلماعي لتطوير احللو ؛ 
 سيطرة أكثر فعالية داخل الشركة؛ 
 .حتسني جودة مراقبة املعلومات الداخلية 

قياس اطر و من األدوات املستخدمة بشكل متزايد إلدارة املخ :لوحة القيادة المتكاملة إلدارة المخاطر .ب
 يف  ، مت تطوير هذا املفهوم بشكل أكربوروبرت كابالن نوالن نورتوناألداء لوحة القيادة اليت طورها 

ه األداة "، اهلدف الرئيسي من هذاستراتيجية ترجمة بطاقة األداء المتوازن إلى عملكتاهبم بعنوان "
                                                 

1- Ibid, pp: 18-50. 
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الرتكيز على يتم  حيث ة وغري املالية.هو عكس اسرتاتيجية الشركة وبيان كيفية استخدامها لألدوات املالي
كار منظور العميل، منظور االبت: تتمثل يف وجهات نظر مرتابطة يف حتقيق أهداف الشركة أربع

ادة بعدة متر العملية التقليدية إلنشاء لوحة القيو  لية والمنظور المالي.خوالتدريب، منظور العملية الدا
 خطوات حامسة:

 وضع رؤية عاملية للشركة؛ 
 فهم عوامل النجاح الرئيسية؛ 
 ؛الشركةهداف حتديد أ 
 ؛قياس األداء بشكل مناسب 
 ؛تطوير نظام معلومات مناسب 
 .تنفيذ العملية 
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 وفيما يلي جدو  يوضح ويلخص املناهج األربعة السابقة لإلدارة املتكاملة للمخاطر:

 االستراتيجية وقياس األداء لكل منظور(: تقييم عوامل المخاطر من خالل األهداف 14الجدول رقم )

 قياس األداء األهداف االستراتيجية المنظور

 حتسني عوائد املسامهني  المنظور المالي
 حتسني النمو 
 ياتلحتسني كفاءة العم 
 حتسني مزيج املنتجات 

 العائد على حقوق امللكية 
 منو الدخل، حصة السوق 
 تكلفة العمليات 
 هوامش الربح واملنتجات اجلديدة 

 املراقبة الدورية والتقييم الذايت  منظور إدارة المخاطر
 تقليل خماطر املعامالت 
 إمجايل املخاطر 
 توازن املخاطر واألداء 

 معد  التقرير املرحلي 
 عدد األخطاء املنفذة 
 القيمة يف خطر 
 .مقياس األداء املعد  حسب املخاطر 

 حتسني حصتها يف السوق  منظور العميل
 تعظيم رضا املستهلك 
 جذب مستهلكني جدد 
 االحتفاظ بالعمالء 

 حصة السوق، زيادة اإليرادات 
 ىشكاو عدد ال 
 عدد املستهلكني اجلدد 
 عدد الطلبات املتكررة، معد  االحتفاظ 

منظور العمليات 
 الداخلية

 تنفيذ أفضل 
  التنفيذ الفعا 
 توفري العدد األمثل ملزيج املنتجات 
 عملية معلومات مناسبة 

 وقت التنفيذ 
 لكل معاملة التكلفة 
 الدخل حسب املنتج 
 عدد أخطاء العملية 

منظور التدريب 
 واالبتكار

 احتفاظ بأفضل املوظفني 
 زيادة رضا املوظفني 
 زيادة مهارات املوظف 
 تطبيق نظم معلومات جديدة 

 معد  دوران املوظفني، عدد املناصب الشاغرة 
 مؤشر رضا املوظفني 
 عدد ساعات التدريب 
 حالة املشروع 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:: المصدر
Walid Saffar, "Gestion du risque dans les sociétés canadiennes d’assurance de 

personnes", Mémoire pour l’obtention du grade de Maitrise en administration des affaires, 

université Laval, département de finance et assurance, juillet 2003, pp : 50-52 

لشركة ومراقبة ين من حتسني أداء ان املسري  اجلمع بني هذه األبعاد اخلمسة للوحة اإلدارة املتكاملة للمخاطر، ميك      
ظيم املعامالت وفعالية تن على ختطيط اإلجراءات الالزمة لتحسني الكفاءةين املسري  وتساعد هذه األداة  ،اطرخامل
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ق التأمني ويطمئنوهنم ومحلة وثائ وهي تساعد اإلدارة يف االضطالع مبسؤولياهتا جتاه محلة األسهم ،وتنفيذهاالضمانية 
 بأن التصرف يف صاحلهم.

 1مخاطر المالية )األصول والخصوم( في شركات التأمين:الأدوات إدارة  .ج
 دية موجبة : تساعد السيولة املتوفرة يف تقرير قدرة الشركة على توليد تدفقات نقتحليل التدفقات النقدية

يساعد حتليل قائمة و مقابلة االلتزامات املالية املمثلة يف سداد االلتزامات ودفع التوزيعات، و يف املستقبل، 
الؤم والتوافق بني بة التالتدفقات النقدية على تقييم درجة السيولة )املالءة( واملرونة املالية من خال  مراق

األصو  واخلصوم، حيث تشري السيولة إىل مدى اقرتاب األصو  وااللتزامات من النقدية، يعين قدرة 
الشركة على سداد التزاماهتا عند االستحقاق، أما املرونة املالية فتد  على قدرهتا على االستجابة والتكيف 

 مع األزمات املالية والفرص غري املتوقعة.
 هو التحليل الديناميكي للتدفقات النقدية والذي يأخذ بعني االعتبار العمليات : ية المحاكاةعمل

 نوعني من النماذج: ، ومنيز يف هذا اإلطارواخلصوماملستقبلية املتعلقة بكل من األصو  
 يف حتليل  فهو يساعد ،هو منوذج يساعد على تقييم الصحة املالية لشركات التأمني: نماذج حتمية

توقعة وتوقيتها من خال  التنبؤ بالتدفقات النقدية امل ،قدرهتا على توليد تدفقات نقدية يف املستقبل
وذلك  ة.، تقييم األنشطة االستثمارية والتمويلية هلا خال  الفرتة احملاسبيودرجة عدم التأكد املرتبطة هبا
 باالعتماد على املعادلة التالية:

 

 

دفقات الفرق بني الت أمني من خال من خال  املعادلة السابقة ميكن قياس الكفاءة املالية لشركات الت        
 النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة.

 مايل خال  بأساس احتشركة التأمني على مواجهة التزاماهتا تسمح بقياس قدرة : النماذج االحتمالية
خاصة  ر االكتتاب والتسعري واالستثمار والقرضم مبعاجلتها خماطهت  الزمن، ولعل أهم املخاطر اليت ي  

الشروط  :مبعيدي التأمني وخماطر السيولة وغريها، ويتكون هذا النموذج من مخسة عناصراملتعلقة 
 م، النتائج.االبتدائية، مولد السيناريوهات، احلاسب املايل، املعظ  

 

 

                                                 
مجلة اإلصالحات االقتصادية واالندماج ، ة في شركات التأمين"إستراتيجية إدارة األصول والخصوم للحد من مخاطر السيول"سعاد بوشلوش،  -1

  .62-62، ص ص: 6202، الجزائر، 09، الرقم 02، المدرسة العليا للتجارة، العدد في االقتصاد العالمي

من االستثمارات= التعويضات + المصروفات + إعادة إجمالي القسط + صافي الدخل 
 التأمين+ المصروفات األخرى+ كوبونات األرباح+ التغير في االحتياطي.
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 المبحث الثاني: مؤشرات تقييم منتجات التأمين على األشخاص
اهلدف األساسي من مؤشرات أداء املنتج هو إعطاء صورة حقيقية ألداء املنتج التأميين، وهي تركز أكثر        

على السالمة املالية، قد مت جتميعها يف أربع جماالت موضحة يف اجلدو  املوايل، حيث باستثناء مؤشرات احليطة 
 .1رات يتم حساهبا على مستوى املنتجاملالية باقي املؤش

ند العمل على تقييم أداء شركات التأمني يصطدم التحليل بعدد من العراقيل تتعلق بسمات املنتج، ع      
سمات ب واخلدمات التأمينية، وخصائص العمل التأميين اليت تتميز لدى هذا القطاع عن القطاعات املالية األخرى

 .2خاصة كانعكاس دورة اإلنتاج
 3على العناصر التالية: وقياس األداء الصلة بالتقييمويقوم مبدأ املرجع )املؤشر( ذي       

 األهداف اليت حتددها السلطات العامة من خال  اخلطة )متعددة السنوات( وقانون املالية السنوي؛ 
  املسامهون من القطاع اخلاص أو العام؛ يضعهاأهداف الرحبية اليت 
 .املعايري االقتصادية واملالية واملهنية والقطاعية 

هذا املبحث دراسة مؤشرات تقييم وثائق التأمني على األشخاص من عدة جوانب من خال  املطالب  سيتم يف
 التالية:
  :التأمين على األشخاص اتالمؤشرات التقنية لتقييم منتجالمطلب األول. 
 التأمين على األشخاص اتمؤشرات التجارية لتقييم منتجالمطلب الثاني: ال. 
  :منتجات التأمين على األشخاصتقييم تحديات المطلب الثالث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- John Wipf et Denis Garand, Indicateurs de performance en micro assurance (Manuel à l’usage des 

praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, Luxembourg, Avril 2012, p: 18.  
 ية،مجلة سلسلة العلوم االقتصادية والقانون، "نظام اإلنذار المبكرتقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام رانيا الزرير، محمد الجشي، " -2

 . 102، ص: 6202، 2، العدد 12جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 
3- Donat Nobile, Op.Cit, p: 7 
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جيب األخذ بعني االعتبار أن معظم املؤشرات مرتبطة ببعض وأن البعض يعتمد أحدها على اآلخر. فمثال     
هناك تأثريات أخرى على و  ،سينخفض معد  العائد الصايف بالنسبة للمنتج الذي تكون تكاليفه املتحملة مرتفعة

املدى الطويل أو بصفة غري مباشرة. وبالتايل فإن نسبة التكاليف املرتفعة تشري إىل نقص الكفاءة واخنفاض 
القيمة. وهذا من شأنه أن يقلل من رضا السوق إذا مل يتم تقدمي أي حل، وباملثل إذا كان الزبائن غري راضني 

 .1الوعي فئة يف وسيسفر ذلك عن ضعف املؤشرات الثالثة
 (: الفئات األربع لمؤشرات األداء الرئيسية15الجدول رقم )

 المؤشر المسائل الرئيسية الفئات
 معدل التكاليف المتحملة ما مدى فعالية املنتج املقدم؟ 

 معدل الحوادث المحققة ن له؟ما هي قيمة املنتج بالنسبة للمؤم   قيمة المنتج
 معدل العائد الصافي هل املنتج قابل للتطبيق؟ 
 معدل رضا المؤمن لهم ن له؟ما هو مستوى رضا املؤم   

ما هو مستوى املطابقة بني املنتج واالحتياجات  الوعي بالمنتج ورضا الزبائن
 الفعلية؟

 له؟ نما هو مستوى املعرفة التأمينية لدى املؤم  
ما مدى قدرة املنتج على املنافسة مع منتجات أو 

 إلدارة املخاطر؟حلو  أخرى 

 معدل التغطية

 معدل النمو  
 سرعة تسوية المطالبات ما هو مستوى استجابة اخلدمة؟ 

هل يليب املنتج االحتياجات احلقيقية للشخص  نوعية الخدمة
 املؤمن له؟

 ن له املنتج؟إىل أي مدى يفهم املؤم  

 معدل رفض المطالبات

ا على الوفاء بالتزاماهتما مدى قدرة شركة التأمني  الحيطة المالية
 املستقبلية.

 معدل المالءة المالية

ما هو استعداد الشركة على الوفاء بنفقاهتا قصرية  
 األجل والتزاماهتا بالتعويض؟

 معدل السيولة

Source : John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance 

(manuel à l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, 

Luxembourg, Avril 2012, p: 18.  

 
 
 

                                                 
1- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p: 19. 
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 .التأمين على األشخاص اتالمؤشرات التقنية لتقييم منتجالمطلب األول: 
مقابل سط  املتو هلم يفاملؤم ن مؤشرات األداء املتعلقة بالقيمة على االستحقاقات اليت يتحصل عليها  تركز      

فوعة فسيعكس املداالستحقاقات مرتفعة مقارنة ملبلغ األقساط  هذه ، فمثال إذا كانتاألقساط اليت يدفعوهنا
كاليف ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع نسبة صايف العائد وارتفاع الت .له مؤم نللمنتج بالنسبة لل قيمة عاليةذلك 

 بدورها قل لألداءات. وتؤثر التغريات يف قيمة املنتجاتله أثر معاكس يتمثل يف خفض القيمة ألن هناك أموا  أ
حيث لة من اسهلة الفهم، حقيقة، فع  و  ه املؤشرات موضوعيةجيب أن تكون هذلذا  على مؤشرات الوعي والرضا.
وقد ناقش العديد  .ميكن السيطرة عليها من خال  تقليل التأثريات اخلارجية، كما التكلفة، مفيدة وممكن تتبعها

ب أن تكون جيحبيث مقاييس األداء  باركراقرتح الباحث  فمثال ،احثني عملية تصميم مؤشرات األداءالبمن 
ن أينبغي  أن مؤشرات األداء ارسونغلوب تركز على التحسني وليس االختالف، وبني  و شفافة، سهلة الفهم، 

بطة بأهداف تكون مرت نجيب أن معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب و تكون مشتقة من اإلسرتاتيجية وتؤم  
 .1حمددة بوضوح

توفر املؤشرات الثالث معلومات واضحة عن االستمرارية، ففي غياب العائد الصايف اإلجيايب لن يستمر      
املنتج وسوف يعتمد على إعانات الدعم للبقاء. ومن ناحية أخرى من املستحيل توليد عوائد صافية إجيابية دون 

 .2النحو الصحيح ضاهاة التكاليف علىم
ومن املصادر الرمسية املعتمدة يف استخراج املعلومات املتعلقة مبؤشرات األداء: النظم احملاسبية، النظم      

اإلحصائية، املوازنات التخطيطية، البيانات اخلتامية، تقارير اإلنتاج، احلسابات القومية، دراسات اجلدوى 
 .3املعتمدة، املشاهدة امليدانية يراالقتصادية، البحوث والدراسات والتقار 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :من ناحية قيمة المنتج منتجات التأمين على األشخاص تقييمأوال. 
  :الحيطة الماليةناحية من  منتجات التأمين على األشخاصتقييم ثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 
 
 
 
 

                                                 
مجلة سلسلة العلوم الهندسية، جامعة  ين أداء مشاريع التشييد في سوريا"،مالءمة لمتابعة وتحستحديد مؤشرات األداء األكثر "رنا ميا،  -1 

  .161، ص: 6201، 6، العدد 12تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 
2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p: 62. 

ية ، المعهد العالي للدراسات المحاسبمجلة دراسات محاسبية ومالية، "تأمين العراقيةتقويم األداء المالي في شركة ال"فائزة عبد الكريم محمد،  -3

  .699، ص: 6201األول،  ، الفصل66والمالية، جامعة بغداد، المجلد الثامن، العدد 
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 :من ناحية قيمة المنتج منتجات التأمين على األشخاص تقييم: أوال
 الرقم المؤشر التفسير

 1 معدل التكاليف المتحملة ما مدى فعالية املنتج املقدم؟
 2 معدل الحوادث المحققة ما هي قيمة املنتج بالنسبة للمؤمن له؟

 3 معدل العائد الصافي هل املنتج قابل للتطبيق؟
 1التكاليف المتحملة:: معدل 1المؤشر  .1

ينة النفقات املتحملة خال  فرتة مع بقسمةد هذا املؤشر د  حي  : معدل التكاليف المتحملة تعريف .أ
 ية.ميكن أن توافق الفرتة سنة مالية أو سنة حماسب ، حيثاألقساط احملصلة خال  نفس الفرتةعلى 

 25أقساط حمصلة خال  سنة حماسبية يتم حتويل  111يعين أن لكل حجم من  %25مثال معد  
 إىل نفقات.منها 

 حسابه: .ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp:62-23. 

 معدل التكاليف المتحملة= التكاليف المتحملة ن / األقساط المحصلة ن
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 وفيما يلي بيان توضيحي لعناصر املعادلة:
 معدل التكاليف المتحملة(: بيان عناصر 16الجدول رقم )

 حسابه داللته العنصر
 نالتكاليف المتحملة 

 االستغالل(تكاليف )
متثل جمموع النفقات املعرتف هبا على أساس 
تراكمي خال  فرتة ن. هذا املبلغ جيب أن 
يعكس مجيع التكاليف اليت مت االلتزام هبا 
بالفعل خال  الفرتة مبا يف ذلك العموالت 

مثل  ،يف كثري من األحيان والعناصر املنسية
استهالك املعدات وتكاليف تصميم الربامج  
كما جيب أال ختفض التكاليف من مبلغ 

 املنح أو التمويل.
 

تكاليف االستغالل= تكاليف الموظفين + 
التكاليف اإلدارية + تكاليف التوزيع 
واالتصال + تكاليف استغالل أخرى + 

 تسوية إعادة التأمين.
 

ا على لة املعرتف هبهي جمموع األقساط احملص   ناألقساط المحصلة 
أساس تراكمي خال  فرتة ن. يف حساب 
النتائج هذا املبلغ يتوافق مع إيرادات األقساط 
خال  الفرتة ناقص تغيريات املخصصات 
لألقساط غري املكتسبة. أما عن نفقات 

م اكتتاب الوثيقة أو الرسوم املطالب هبا فال يت
 نها يف هذا البند.تضمي

 

األقساط المحصلة= األقساط المكتتبة 
تغير المخصص لألقساط غير  –الصافية 
 المكتسبة

 

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر
John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance (manuel à 

l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, Luxembourg, Avril 

2012, pp: 20-23. 
     

احلوادث وال  فمن اجلدير بالذكر أن العديد من شركات التأمني تضيف نفقات تسوية املطالبات لتكالي   
د تكاليف جيب حتديكما   لكن جيب إضافتها إىل البسط حلساب هذا املؤشر. ،تعاجلها كتكاليف تشغيل

 وهذا ال ينعكس يف البيانات الفنية للتبسيط. ،يا وإدراجها يف احلساباالستثمار كم  
 لهكون فال ميكن أن ي املنتج، فعاليةكشف هو املؤشر األو  ل :اقتصاديا شرح وتفسير المؤشر .ج

 هذا املعد  يوافق نسبة األقساط املكتسبة خال  فرتة ؛ال إذا كانت نسبة التحميل منخفضةقيمة إ
معينة واستيعاهبا النفقات املتحملة خال  الفرتة نفسها. وتشري النسبة املنخفضة للتكاليف املتحملة 

ري أيضا إىل ولكنه قد يش ،نخفض بفضل صغر مبلغ األقساطيله قد  نأن عبء النفقات على املؤم  
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املستهلك أو يف احلفاظ على جودة اخلدمة. ومن ناحية أخرى إذا  ةتوعيعدم كفاية االستثمار يف 
استثمرت شركة التأمني أكثر مما ينبغي يف هذه اجملاالت فإن ارتفاع األقساط قد تقلل من قيمة املنتج  

ولكن هذا التوازن  ،توازن األمثل بني هاتني القيمتنيككل. ويتمثل التحدي الرئيسي يف حتقيق ال
مع احلفاظ  % 21هي ل يريا للنجاح على األمد البعيد، لذا النسبة املثالية للتحميشكل عنصرا ضرو 
ارة يتقاضى ل املرتفعة إىل أن فريق اإلديقد تشري نسبة التحمكما   من الرضا والوعي. على مستوى عا   

ألحيان ، لكن هذا قد يشري يف كثري من اضعيفي الدخلمرتبات ومزايا مرتفعة على حساب الزبائن 
 احلاجة إىل إعادة هيكلة العمليات أو حتسني األداءات. يف مجيع احلاالت االفتقار إىل الفعالية إىل

يرتتب عنه آثار اجتماعية كبرية وهي تلتمس بصورة مباشرة املوارد اليت ميكن استخدامها يف ظروف 
 أخرى لتحسني وتطوير املزايا واخلدمات.

كلفة التشاط بشركات التأمني ظهرت فكرة الن ونظرا ألمهية التحكم بالتكاليف عامة خال 
ص التكاليف واليت هتدف إىل ختصي ،، اليت تعد أحد أهم األدوات احلديثة إلدارة التكاليفالمستهدفة

ويكون ذلك من خال  مساعدة القائمني على هندسة اإلنتاج الكلية للمنتج عل مدار دورة حياته، 
دف موائمة التكلفة املستهدفة بأهنا طريقة للتسيري تستهحيث تعرف والتصميم وحبوث التسويق، 

 .1ع أهداف السعر والربح يف املؤسسةرة للمنتجات مالتكلفة الكلية املقد  
 2: معدل الحوادث المحققة:2المؤشر  .2

ة لاحلوادث احملققة خال  فرتة معينة على األقساط احملص  قسمة يتحدد هذا املؤشر من خال  تعريف:  .أ
يعين أن لكل حجم  %01مثال معد   سنة مالية أو حماسبية.واليت توافق عادة خال  نفس الفرتة، 

 يف شكل استحقاقات )تعويضات(. در  تـ  منها  01أقساط حمصلة خال  سنة حماسبية  111من 
  حسابه: .ب

 
 

  غري املخصصات.ت إىل احلوادث احملققة ن التعويضات املمنوحة خال  الفرتة ن باإلضافةحيث متثل 
 كالتايل:

 .الحوادث المحققة ن= الحوادث المسواة الصافية + تغير المخصصات
 األقساط المحصلة تحسب بنفس طريقة التي تم حسابها في معدل التكاليف المحملة.أما 

                                                 
 دراسة تطبيقية بالشركة– كأداة لترشيد قرارات التسعير في المؤسسة الخدميةمدخل التكلفة المستهدفة مجيد نبو، امحمد بن الدين، " -1

 . 128، ص: 6209، 22، العدد 28، جامعة تامنغست، المجلد مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، "-الجزائرية للتأمين
2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 25-29.   

 معدل الحوادث المحققة= الحوادث المحققة ن / األقساط المحصلة ن
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سط نسبة ألنه يقيس متو  ،ن لهاملؤشر يوضح مدى فائدة املنتج للمؤم   هذاشرح وتفسير المؤشر:  .ج
األقساط اليت يتم إعادهتا إليه يف شكل استحقاقات، إذا جتاوزت هذه النسبة التوقعات من الضروري 

 حتديد إن كان ذلك راجع ألحد األسباب التالية:
 سوء االختيار؛ 
 املخاطر األخالقية والغش؛ 
  اإلحصائيات؛االختالف يف 
   ت إىل تسعري خاطئ؛عدم فهم خماطر واحتياجات األشخاص اليت أد 
  أخرى.أسباب 

ن ذلك أل فسينقص ذلك من قيمة أداء املنتج،من ناحية أخرى إذا كانت نسبة املطالبات دوما منخفضة      
د يؤدي إىل ق وإذا بقيت النسبة منخفضة فهذا ،قد يشري إىل عرض غري مناسب أو مراحل طلب تعويض صعبة

يقدم لوقد يؤدي ذلك إىل ترك اجملا  ملنافس آخر  ،فقدان حاملي الوثيقة اهتمامهم باملنتج مع مرور الوقت
نتج فمثال إذا تعلق األمر مب ،من املهم حتليل االجتاهات يف هذا املؤشر مع مرور الوقتلذا  خدمات أفضل.

تأمني على احلياة للحصو  على قرض فمن املتوقع أن يؤدي التدفق املتزايد من املقرتضني اجلدد والصغار إىل ال
خفض نسبة املطالبات والعكس صحيح. لفهم الوضعية جيدا على شركة التأمني تطوير قدراهتا على حتليل بيانات 

ن م ، أسباب الحادث وأي معايير أخرىكالسن، الجنس، المنطقةمعايري أساسية  باالعتماد علىاملطالبات 
الصحي  نتج التأمنيفيما يتعلق مبأما  .واليت مت التطرق إليها يف الفصل السابق شأهنا التأثري يف املطالبات

حلوادث مقسومة مبعىن عدد ا تواتر الحوادثتعتمد على عاملني مها: التعويضات املدفوعة خال  فرتة معينة ف
 صلناعن كل احلوادث. فإذا ضربنا االثنني حت متوسط مبلغ التعويضاتو  للخطر.لى عدد احلاالت املعرضة ع

حيث  .عويضمتوسط مبلغ الت× المطالبات المدفوعة= التكرار كالتايل:   على عائدات املطالبات بالتعويض
التحقق من هم ن املمو  ،لطبية أو زيادة الوعي واالستخدامتتزايد النسبة عموما بسبب التضخم يف أسعار الرعاية ا

ل عن  جيب تصميم قواعد البيانات املتعلقة باملطالبات اليت حدثت لتقدمي تقرير مفصحبيث  مصدر هذه الزيادات
ة يف النسبة قد يالحتواء زيادة أس  لكن  اة أو ال لتقييم تكلفة كل إجراء.كل التكاليف املتحملة سواء كانت مغط

، فرتات االنتظار، أو 1اخلدمات، إدخا  أحد املدفوعات املشرتكةيلزم اختاذ إجراءات معينة مثل تغيري هيكل 
ار املطالبات دقيود على إجراءات معينة، وال ميكن حتديد التدابري املناسبة إال من خال  حتديد مدى التكرار، مق

أن  ثبالنسبة ملنتجات االدخار طويلة األجل مثل رأمسا  املؤجل ميكن لنسبة احلوادأما  وطبيعة اإلجراءات.
   كذلك من دخل الفوائد.تتعرض لتشويه مبرور الوقت ألن املطالبات واالستحقاقات متو  

                                                 
اإلجراءات  ل جزء منن له تحم  بالمدفوعات المشتركة هنا التأمين المشترك. لهذا األخير عدة صور لكن تعني على العموم أن على المؤم  يقصد  -1

من اإلجراءات المغطاة بعد الخصومات وسيتحمل  % 92تعني أن التأمين الصحي لن يدفع إال  % 02المغطاة، مثال التأمين المشترك بنسبة 

 ن له النسبة المتبقية. المؤم  
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تعين أن  إن ارتفاع نسبة احلوادثفلذا  ،مي استحقاقات للتعويض عن اخلسائرالغرض من التأمني هو تقد     
عة جدا إىل أن املنتج املرتف املنتج يفيد زبائنه بشكل جيد مقابل األقساط املدفوعة، من جهة أخرى تشري النسبة

 سريي شركاتم أما النسبة املنخفضة قد تشري إىل أن ،سيلحق الضرر يف هناية املطاف باحلماية االجتماعية واملالية
 ظروف وحالة الزبائن. ونيستغل  التأمني 

 1: معدل العائد الصافي:3المؤشر  .3
العائد الصايف خال  فرتة معينة على األقساط احملصلة قسمة يتحدد هذا املؤشر من خال   :تعريف .أ

يعين أن لكل حجم من  %5مثال معد   الفرتة سنة مالية أو حماسبية.توافق حيث خال  نفس الفرتة، 
النسبة  وبنفس الطريقة تعين 5أقساط حمصلة خال  سنة حماسبية صايف الدخل )األرباح( هو  111

 .باملائة 5نسبة بقسط مت اكتساهبا هناك خسارة  111من لكل حجم  أنه %5السالبة اليت تبلغ 
 حسابه: .ب

 
 

يالت خارج وقبل املنتجات والتحم يف الفرتة ن )قبل اإلعانات غري الدائمة نصافي الدخل حيث ميثل 
تكاليف و  خال  الفرتة ناالستغال ( منتجات التشغيل ن خال  الفرتة مطروحا منه تكاليف احلوادث 

 كالتايل:  خال  الفرتة. نالتشغيل 
 –المتحققة دث الحوا – 2= األقساط المكتسبة + إيرادات تشغيلية أخرىنصافي الدخل 

 .تكاليف التشغيل
 اإلعانات غري الدائمة مؤقتة باعتبار هنايتهم مربجمة أو متوقعة يف السنوات احملاسبية القليلة التالية-
 اهلدف من ذلك هو تقييم صالحية املنتج قبل احلصو  على املنح.و 
ركات قد ختتار شأما اإليرادات األخرى فهي مجيع املنتجات األخرى مبا يف ذلك رسوم العضوية. -

 التأمني ختصيص دخل آخر إذا كانت ترغب يف احلصو  على بيانات حماسبية أكثر تفصيال.
يانات على يؤكد مبدأ فصل الب، أي غري نشاط التأمني، لشركات املشاركة يف أنشطة متعددةبالنسبة ل

ؤشر ونشر معلومات هذا امل أمهية عز  اإليرادات والنفقات اليت مت توليدها عن طريق أنشطة التأمني لتقييم
شركات التأمني ل اكةاتفاقيات الشر وميكن أيضا بل وينبغي تكييف صايف نسبة الدخل مع  دقيقة وشفافة.

فإذا طلب من شركات التأمني الكشف عن النفقات والتعويضات  ،)مثال وكالء التأمني(على األشخاص 
املتحملة خال  النشاط خال  السنة احملاسبية، ميكن للوكيل إضافة نفقاته اخلاصة حلساب صايف الدخل 

 اإلمجايل. 

                                                 
1- Ibid, pp: 30-33.  

 بعض الشركات تعتبر رسوم التسجيل كأقساط محصلة فورا خالل فترة محددة، وبالتالي تعتبر هذه الرسوم إيرادات أخرى.  -2 

 معدل العائد الصافي= العائد الصافي ن / األقساط المحصلة ن
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قيس صالحية ألنه ي ،يعترب معد  صايف الدخل العامل الرئيسي ملؤشرات األداء شرح وتفسير المؤشر: .ج
اوح بني . القاعدة التقريبية هي أن نسبة صايف الدخل اإلجيايب ترت فعاليته من ناحية التكلفة نتج أوامل

صفر وعشرة، تشري القيم األعلى باستمرار إىل أن اخلدمات املقدمة إىل العمالء غري كافية ما قد يؤدي 
اجة إىل تعديل نتج حبإىل اخنفاض النشاط أو دخو  منافس آخر. وتشري القيم السلبية املستمرة إىل أن امل

لكي يستمر. جيب حتديد مصدر اخلسارة ومعاجلتها قد يكون بسبب املطالبات واحلوادث اليت تزيد عن 
هذا املؤشر الذي  اجتاه حتليلمن املهم و  املتوقع، وسيتطلب كل سبب رد فعل خمتلف من فريق اإلدارة.

حبة يف منتجات التأمني على احلياة االئتمانية مر ، وعادة ما تكون ن يتطور دائما حنو قيمة إجيابيةجيب أ
سنة واحدة وتبقى بعد ذلك، يف حني أن صايف دخل التأمني الصحي يتفاوت أكثر من ذلك وقد تظل 
سلبية لعدة سنوات. إذا كان االجتاه سالبا فمن احملتمل أن هناك مشاكل جيب حلها. يتمثل أحد 

 اجتاه معني إذا مل يتمكنوا من القيام بذلك فمن املؤكد أناألهداف الرئيسية لفريق اإلدارة فهم سبب 
وحىت إن مت حتقيق أهداف صايف الدخل فمن املمارسات اإلدارية  عليها االستثمار يف بناء القدرات.

ة  ساجليدة حتديد االحنرافات ومناذج الدخل االستثماري، مستويات التكاليف واحلوادث... ينبغي درا
ات لمنتجل أما بالنسبة لتحديد القضايا اليت تتطلب اختاذ إجراء. هعلى حد كل جزء من هذه األجزاء

اط كون هذا املؤشر أعلى بشكل عام ألن األقسيوي على عنصر توفري كبري، جل اليت حتتطويلة األ
ييم املقارن ألغراض التق ،بار عند مقارنة األجهزة املختلفةاملطلوبة أقل. من املهم وضع ذلك يف االعت

  روري جتميع هذه املنتجات يف فئات مماثلة.من الض
ة إىل ضرورة تشري نسبة الدخل الصايف املرتفع. و بة املنخفضة أن املنتج غري مستمرميكن أن تعين النس

. ريي الشركةمستعديل األسعار لعدم كفاية األداءات مقارنة باألقساط املدفوعة واألرباح تبقى بأيدي 
متعمدة لبناء فائض لتمويل التوسع يف املستقبل أو حلماية الشركة من وقد تشري أيضا إىل حماولة 

 الصدمات احملتملة بسبب املطالبات الكبرية.
 الحيطة المالية:ناحية من  منتجات التأمين على األشخاص تقييمانيا: ث

وم أساسا على الثقة، تق اليت ن لهوعميلها املؤم   على األشخاص نيالقة التعاقدية بني شركة التأمعالبناء على      
هذا النشاط منظم  ، لذلك فإنجتاهه له يف قدرة شركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتان املؤم  ويف املقام األو  ثقة 

صات يف املقام األو  جيب على الشركات أن تضع خمص لنظام االحرتازي على ثالثة عناصر:عتمد ا. حيث يللغاية
هلم أو املستفيدين  نللمؤم  امات يف ميزانيتها العامة من أجل السداد الكامل اللتزاماهتا فنية كافية على جانب االلتز 

تعلق من ناحية تأما يف اجملا  املايل فيفرض قانون التأمينات التزامات صارمة على شركات التأمني  ؛من العقود
 .1الءهتامبتزاماهتا من خال  األصو  اخلاضعة للرقابة ومن ناحية أخرى لابتمثيل 

                                                 
1- Jean Pierre Ruault, Op.Cit, p: 54.  
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تعكس مؤشرات احليطة املالية املرونة والسيولة املالية للمنتج، نادرا ما يتم تتبع هذه اجلوانب على مستوى      
اليت تتحمل خماطر التأمني، غري أن الشركات الكبرية قد ختصص موارد حمددة ملراقبة املخصصات و  الشركة ككل

مالءة وسيولة   وهذا يسمح مبراقبة ،يد بني األصو  واخلصومكذلك احلفاظ على تطابق ج  ،والتكاليف لكل منتج
نتج يعا ي من عليها إذا كان امل دعتم  ي  . قد يكون هلذه الشركات أصو  إضافية حتت تصرفها على حده كل منتج

 مشاكل يف املالءة أو السيولة.
يف السيولة  مثال اإلفراطعلى األشخاص،  للسيولة واملالءة أثر حقيقي على جماالت أخرى من برنامج التأمني    

ولة يص بدوره من العائد العام. ومن ناحية أخرى قد يؤدي عدم كفاية السيقلل من دخل االستثمار والذي يقل  
ومن وجهة نظر اإلدارة فإن املالءة املالية لشركات التأمني تعين أن األقساط  .1إىل تأخريات يف دفع التعويض

 .2والعمليات التشغيل تكاليفسائر املتوقعة ومقابلة خمتلف أن تكفي لتسوية اخل احملصلة من املتوقع
 الرقم المؤشر التفسير

 1 معدل المالءة المالية ما ي قدرة شركة التأمني على الوفاء بالتزاماهتا يف املستقبل؟
ما مدى استعداد شركة التأمني لتغطية نفقاهتا القصرية األجل والتزامات 

 التعويض؟
 2 معدل السيولة المالية

 3: معدل المالءة المالية:1المؤشر  .1
الءة املمعد   لغحيث إذا ب تعرف نسبة املالءة املالية أهنا نسبة األصو  املقبولة إىل اخلصوم. تعريف: .أ

عنصر من  111عنصر من األصو  املقبولة لكل حجم  131متلك  فمعناه الشركة % 131
 اخلصوم.

وتعين املالءة املالية وجود املا  الكايف )األصو  أكثر من املطلوبات( ملواجهة االلتزامات املتوقعة، ويشار إىل 
 .4على املدى الطويل والنمو املتوقعمصطلح املالية أحيانا لإلشارة إىل القوة املالية، الرحبية 

 حسابه: .ب
 

 مالحظات: .ج
  ميكن حساب هذا املعد  يف كل وقت، وعادة ما يتم حسابه يف هناية السنة املالية، جيب أن يساوي

حساب ند عتوضيح ال متكما  حىت نقو  أن املنتج )أو الشركة( تتمتع مبالءة مالية. 1أو يفوق 
بح مستحقة خصوم تصن فإن املنتج التأميين مع مرور الوقت يكو   ،وتكوين املخصصات الرياضية

على  أمنين شركات التوهلذا السبب تكو   املطالبة، ع فيما بعد وجيب متويله عند حدوثالدف
                                                 

1- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p : 52. 
، عمان، 0(، دار صفاء للطباعة والنشر، الطبعة األولى، المجلد إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتاب واالستثمارعيد أحمد أبو بكر،  -2

  .10، ص: 6200األردن، 
3- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 52_56. 

دراسة حالة الجزائر بالتطبيق على التأمينات –لى المالءة المالية لشركات التأمين أنظمة اإلنذار المبكر كأساس للحكم ععبد القدوس طار، " -4

 .022، ص: 6208(، 20) 2، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، "-3102-3102العامة للفترة 

 نسبة المالءة المالية ن= األصول المقبولة ن/ الخصوم ن
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ين لتكو  حتدد لوائح التأمني نوع األصو  اليت ميكن استخدامهاكما   خمصصات.  األشخاص
لة على و يف الو.م.أ تعرف األصو  املقب ويشار إىل هذه األصو  "باألصو  املقبولة". املخصصات

أهنا أداة لتقييم االئتمان لشركات التأمني وإعادة التأمني، لتقييم الوضع املايل لشركات التأمني 
بسهولة أكرب، وحتظر قواعد احملاسبة اليت هلا قوة القانون يف الدو  إدراج أصو  معينة، فاملوجودات 

البات اليت ميكن ، واملطاليت ميكن بيعها بسهولة يف حالة التصفية هي اليت تقبل كضمان القرض
 توقع الدفع عنها بصورة معقولة يتم تضمينها يف األصو  املقبولة.

 :ميكن تصنيف األصو  غري املقبولة ضمن صنفني 
 أو  ستهلكةاألصو  اليت ال يقبل فيها أي طرف مثل األثاث، تكاليف تصميم الربامج غري امل

 ؛قروض املوظفني...
  واحد، مثل العقارات واالستثمارات املماثلة، من جهة ثانية األصو  اليت يقبل فيها طرف

 تشري اجلهات التنظيمية بشكل عام إىل املبالغ املؤهلة لكل نوع من أنواع األصو .
  تشمل اخلصوم املخصصات اإلكتوارية وبعض االلتزامات املستقبلية مثل الرسوم املستحقة الدفع

  اخلاصة اليت ساهم هبا املؤسسون(. إذا مل تتمكن ا  والفائض )مثل األمواامل لكن تستبعد رأس
فعلية فإهنا لن تتمكن من حتديد حجم التزاماهتا ال ،شركة التأمني حتديد املخصصات بشكل صحيح

 أو حساب نسبة قدرهتا على سداد ديوهنا أي معد  املالءة.
 حتسب عناصر املعادلة كالتايل:  
يكافئها + االستثمارات )سهلة التحويل إلى نقد( + = األرصدة النقدية وما ناألصول المقبولة  

 أصول أخرى مقبولة.
 = المخصصات + خصوم أخرى.نالخصوم  
المخصصات= مخصصات األقساط غير المكتسبة + مخصصات الحوادث غير المبلغ عنها+  

 مخصصات المطالبات المعلقة + تسوية إعادة التأمين + مخصصات الخصوم المستحقة. 
ببساطة نسبة القدرة على سداد الديون تعكس القوة املالية للمنتج )أو  المؤشر:شرح وتفسير  .د

ؤثر على  احلالية واملستقبلية. إذا فشل املنتج من شأنه أن يقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا  املؤسسة( أو
 كافة اجلهات الفاعلة يف هذا القطاع ألن العمالء سيفقدون الثقة.

ه اجلهات التنظيمية قضايا القدرة على سداد الديون بطرق خمتلفة وعلى وج يف اجملا  التجاري، تعاجل
ة ا  والفائض، احلدود االستثمارية، اختبارات كفايامل اخلصوص فرض احلد األدىن من متطلبات رأس
 ا  على أساس املخاطر، وقواعد االتصا .امل رأمسا ، املعايري احملاسبية، أساليب حتديد رأس

شركات التأمني اليت لديها منتجات ذات خماطر عالية معد  مالءة مرتفع، قد يثري جيب أن حتقق 
لكن هذا يعتمد على خطة عمل الشركة أو التغيري يف  ،احلرية معد  أقل من احلد األدىن املطلوب
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النسبة خال  السنة أو السنوات السابقة، كما أن النسبة املرتفعة جدا ليست جيدة ألن يعكس عدم 
 ا  بفعالية.  امل رأس استغال 

فمن املخاطر اليت تؤثر على مالءة الشركة خماطر االكتتاب وحتدث عندما تكون متوسط قيمة 
 .1املتوقعة عند بيع وثائق التأمني التعويضات الفعلية خيتلف عن

ن ما كان املنتج، تضمن القدرة على سداد االلتزامات طويلة األجل محاية العمالء، إن فشل املنتج أي  
شأنه أن يؤثر سلبا على ثقة ومصلحة العمالء يف التأمني واحلماية اليت يعرضها حىت لو كانوا حباجة 

 إليها.
 2: معدل السيولة المالية:2المؤشر  .2

املتاح( أو ، أو النقد املتوفر )األموال النقدية ومكافئات األموال النقديةهي العالقة بني تعريف:  .أ
تعين نسبة  حيث للمنتج.وااللتزامات قصيرة األجل املصطلحني  مكافئ النقد ميكن استخدام كال

حجم االلتزامات  111عنصر نقدي لكل  121 ـــــــأن املنتج حيتفظ ب % 121السيولة البالغة 
 قصرية األجل املتوقعة.

ملتداولة ايشري مصطلح السيولة إىل توفر النقدية الالزمة بالشركة إلدارة رأس املا  العامل )األصو  و 
وااللتزامات املتداولة( بشكل يؤدي إىل عدم وجود فوائض نقدية كبرية عاطلة أو عجز يف النقدية  

 .3زمة لسداد االلتزامات املتداولةكبرية عاطلة أو عجز يف النقدية الال
 حسابه: .ب

 
يقيس هذا املؤشر مقدار النقد املتاح لتغطية االلتزامات قصرية األجل، ويتم تعريف  مالحظات: .ج

هذه األخرية على أهنا التزامات متوقعة خال  األشهر الثالثة املقبلة، حلسابه جيب حساب األموا  
ال السندات ثواليت ميكن حتويلها على الفور إىل نقود )م ،النقدية املتاحة والتوظيفات قصرية األجل

احلكومية، األوراق التجارية، الصندوق النقدي...(، بعد ذلك جيب توقع النفقات والتعويضات 
ثالث  هناكو  وقيم إعادة الشراء وغريها من الفواتري املستحقة الدفع خال  ثالث أشهر القادمة.

 مناهج أساسية لتقدير اخلصوم قصرية األجل:
 افة ويضات والتكاليف على أساس النشاط احلايل، ميكن إضميكن تصميم تطبيق برجمي لتوقع التع

التدفق النقدي املتوقع على أساس األعما  اجلديدة يتم بعد ذلك احلصو  على جمموع التدفقات 

                                                 
 . 22، ص: مرجع سابق واالستثمار(، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار االكتتابعيد أحمد أبو بكر،  -1

2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 57_59. 

ثر الكفاءة اإلدارية والمالءة المالية والسيولة على ربحية شركات التأمين أميع رمضان، إبراهيم معزوز فهمي، "عبد الحكم عبد الس -3  

 .261، ص: 6262، العدد األول، يناير 60بورسعيد، المجلد ، جامعة مجلة البحوث المالية والتجارية، "المصرية

 نسبة السيولة المالية ن= النقود المتوفرة أو ما يعادلها ن/ الخصوم قصيرة األجل ن
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ج بالنسبة ر النقدية املقدرة يف املستقبل لكل فرتة. ميكن عندئذ حساب التدفقات املتوقعة إىل اخلا
 ؛للثالثة أشهر القادمة

 أشهر السابقة كمقياس ومع ذلك  12من مطالبات  % 25هذا التطبيق، ميكن أخذ  يف غياب
 ؛ف املنتج تطور يف اآلونة األخريةميكن إضافة هوامش إضافية إذا عر 

 .هناك طريقة ثالثة هي استخدام امليزانية كما هو موضح أدناه 

 األجل(: استخدام الميزانية كنموذج تقدير االلتزامات قصيرة 17الجدول رقم )
 المبلغ التقريبي

الواجب دفعه في 
 األجل القصير

النسبة المقدرة 
 التي تعين دفعها

 3في غضون 
 أشهر

إجمالي 
 المخصصات

 نوع الخصوم البيان أعباء مدرجة؟

مطالبات ورسوم  نعم 1111111 25% 251111
 مل تتكبد بعد

خمصصات 
األقساط غري 

 املكتسبة
 حوادث مصرحة ال 311111 111% 311111

 لكن مل تسدد بعد
خمصصات 

 املطالبات املعلقة
مطالبات مت   ال 511111 51% 251111

تكبدها لكن يتم 
 اإلبالغ عنها

خمصصات 
احلوادث غري 

 املصرح هبا
مطالبات ورسوم  نعم 2111111 5% 111111

 مل تدفع بعد
خمصصات 

 اخلصوم املستحقة
 خصوم أخرى خصوم أخرى نعم 1111111 05% 051111

 اجملموع   0011111  1051111
Source : John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance 

(manuel à l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, 

Luxembourg, Avril 2012, p : 58. 

ل لتقدمي فكرة عن كيفية استخدام امليزانية لتحديد اخلصوم قصرية األج مصطنع من طرف الكاتباجلدو  أعاله 
بغرض إدارة السيولة، النسب املعطاة يف اجلدو  مصطنعة لكن يف الواقع جيب حساهبا مبساعدة خبري إكتواري 

 على أساس احلالة احلقيقية للشركة.
قبه مسريو يراجيب أن  ،إن املؤشر بسيط لكنه مهم جدا لقياس السيولةشرح وتفسير المؤشر:  .د

 حىت وإن كان املنتج يتمتع بنسبة سيولة عالية لكن قد يواجه مشاكل يف ،التوظيفات باستمرار
ى سرعة سداد عل يؤثر نقص السيولة، حيث سبات إذا مل تكن لديه سيولة كافيةتعويض املطال
تمثل الوظيفة ت التأخري يف السداد سيجعل من ترقية املنتج أكثر صعوبة. حيث التعويضات،
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الرئيسية ملديري االستثمار ضمان أن األموا  اليت يتم توليدها من إيرادات األقساط، عوائد 
الفائدة، وآجا  استحقاق التوظيفات يتم استثمارها يف األدوات املناسبة هذا من شأنه أن يولد 

ماري. إذا  االستثدخل من الفائدة على حنو متزامن مع االلتزامات املستقبلية مع تعظيم الدخل 
كانت االستثمارات تركز على التوظيفات طويلة األجل مثل العقارات فقد تواجه الشركة مشاكل 
سيولة قصرية األجل. من جهة أخرى فائض النقود احملددة يف استثمارات قصرية األجل قد يؤدي 

دخل  يةذلك إىل فرط السيولة وفقدان فرص التوظيف. وأخريا من املمكن أن يؤدي عدم كفا
كاليف اإلفراط يف السيولة يؤدي إىل زيادة التو  االستثمار إىل ارتفاع األسعار أو خدمات أقل فائدة.

أو خفض اخلدمات املقدمة إىل العمالء ألهنا تقلل من دخل االستثمار. عدم كفاية السيولة يؤخر 
 ة.احلاج وقتالتعويض وقد يؤدي ذلك إىل اإلفالس بطرق عديدة وهذا أمر مؤسف للعمالء 

وميكن القو  أن هناك مخس حاالت ميكن اللجوء فيها إلصدار االلتزامات قصرية األجل الستيفاء 
 1متطلبات السيولة وهذه احلاالت هي:

 عندما يكون هامش أسعار الفائدة السائدة يف السوق النقدي مناسبا ومرضيا؛ 
 عندما تكون أرباح املتاجرة يف األوراق املالية مضمونة؛ 
 تستخدم األموا  املشرتاة أو املقرتضة لتنفيذ قرض معني بذاته لتحقيق هدف معني؛ عندما 
 األسباب التنفيذية؛ 
 . عند استنفاذ سيولة األصو 

 التأمين على األشخاص اتتجارية لتقييم منتجالمؤشرات الالمطلب الثاني: 
تهدفة لتحديد إذا كانت السوق املس التجارية لتقييم منتج التأمني على األشخاصتستخدم املؤشرات          

يف هذه  لن يكون أداء املنتجات )اختياري( طوعيإذا كان االلتزام ف .تشارك بسهولة وتشرتي منتجات التأمني
كانوا و  ،يفهموه جيدا )أو يعتقدون أهنم يفهموه جيدا( أيالفئة جيدا إال إذا كان العمالء على دراية باملنتج، 

)سواء   جباريإا كان االلتزام ذإ أما كان بوسعهم دفع األقساط )االشرتاكات( املستقبلية.و راضني عن تقرير السعر 
 تأثريها إىل حد ما.يقل س( يكون التأمني فيها إلزامي لك للحصو  على ائتمان أو خدمات أخرىذكان 

دوران الكافية و  غري، املشاركة املنتجات استمرارأمهية حامسة يف تقييم  التالية تشكل املؤشرات الثالث       
لنفقات واخنفاض إىل ارتفاع املطالبات ونسبة ابدوره ي يؤدي ذاملرتفع للغاية يعين حالة سوء االختيار، الالزبائن 

 .2املشاكل تلك ا مل يتم حلذصايف الدخل أو حىت فشل املنتج إ

                                                 
 .12-12، ص ص: مرجع سابقسعاد بوشلوش،  -1 

2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p: 34. 
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ن حتقيقه وغايات عمالئها، والذي ميكن هذه املؤشرات من معرفة قدرة املؤسسة على الوقاء مبتطلبات متك         
املناسب  الوقت يفالعالية للخدمات بأسعار تنافسية وكذا اجلودة  ،عن طريق االبتكار واإلبداع املتجدد للمنتجات

 .1واملكان والسوق املستهدف
 المؤشر المسائل الرئيسية الصنف

 ن لهممعدل رضا المؤم   ن له؟ما هو مستوى رضا املؤم   
ما هو مستوى املطابقة بني املنتج واالحتياجات  بالمنتج ورضا الزبائنالوعي 

 الفعلية؟
 له؟ن املؤم  ما هو مستوى املعرفة التأمينية لدى 

ما مدى قدرة املنتج على املنافسة مع منتجات أو 
 حلو  أخرى إلدارة املخاطر؟

 معدل التغطية

 معدل النمو  
 التالية: سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط

  :الوعي بالمنتج ورضا الزبائنمن ناحية منتجات التأمين على األشخاص تقييم أوال. 
  :نوعية الخدمةمن ناحية منتجات التأمين على األشخاص تقييم  ثانيا.  

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
  :الوعي بالمنتج ورضا الزبائنمن ناحية منتجات التأمين على األشخاص تقييم أوال: 

 2:)معدل االحتفاظ( ن لهم: معدل رضا المؤم  1المؤشر  .1
ين حيق هلم ذجيددون تغطيتهم والين ذالو األعضاء أالحتفاظ هو العالقة بني العمالء معد  ا: تعريف .أ

نتج بعد انتهاء ين حيتفظون بتسجيل املذالتجديد. معد  االحتفاظ يقيس نسبة حاملي وثيقة التأمني ال
منهم  01ن عليه مؤم   111ن من بني كل أمعناه  % 01 احتفاظ مثال معد  صالحية التغطية.

 .مل جيددوا 11دوا تغطيتهم وجد  
ه معد  ومن حمددات بالشركةحيث يعكس هذا املؤشر عالقة العميل  ،يعد رضا العمالء من املقاييس املهمة    

 .3راسة سلوك الشراء املتكرر للعميلدو  مشرتيات العميل
 حسابه: .ب
 

 

                                                 
بلية المستقالعمل على إنشاء نظام إنذار مبكر لألزمات باالستعانة بمقاييس ومؤشرات لوحة القيادة "بوخرص عبد العزيز، علوطي لمين،  -1

  .8، ص: 6208، 09، العدد 01، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، )دراسة تحليلية("
2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 34_38. 

  .9، ص: مرجع سابقبوخرص عبد العزيز، علوطي لمين،  -3

 معدل االحتفاظ ن= عدد التجديدات ن / عدد التجديدات المحتملة ن
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 مالحظات: .ج
  من خالهلم قياس كن ميلكن املنتج.  ال يؤخذون بعني االعتبار يف تقييمأولئك الذين ال جيددون التغطية

 ؛معد  التخلي عن املنتج
  ؛معينةزمنية بالفعل تغطيتهم خال  فرتة  ين جددواذهم العمالء ال نعدد التجديدات 
  هذا الرقم  ويستثىن من ،هم عدد العمالء الذين ميكنهم جتديد تغطيتهمن عدد التجديدات احملتملة

 ؛أخرى خال  الفرتةأسباب أو العمالء الذين مل يعودوا مؤهلني ألسباب تتعلق بالسن 
   هنا مدة ألا وعينة عشوائية، عادة ما يتم قياسه على مدى عام جيب حساب املعد  لفرتة حمددة مسبق

تغطية معظم منتجات التأمني املؤقتة. يتمثل النهج الصحيح يف تتبع جمموعة عمالء حمددة أو عينة 
 عشوائية من العمالء يف بداية فرتة الدراسة.

عميل  5111يف بداية العام. خال  العام فرد  15111ن عليها تبلغ يعرض املثا  التايل قوة عمل نشطة مؤم  
حون غري ين توفوا أو مت خروجهم، املسجلني حديثا ويصبذتج، يبني اجلدو  عدد العمالء الجديد يلتحقون باملن

 مؤهلني بسبب سنهم. إذ جيب تعقب هذه األرقام لكل من العمالء احلاليني أو الذين اشرتوا التأمني خال  العام.
اليني واستقطاب مع العمالء احل سني األداء املايل للشركة وذلك بزيادة املبيعات نتيجة توسيع نطاق التعاملحفت

عمالء جدد هذا من جهة، وختفيض التكاليف الناجتة عن تصحيح األخطاء املمكن حدوثها يف العمل وتوفري 
 .1وبالتايل ختفيض ميزانية الرتويج تكاليف البحث عن عمالء جدد
 لتقييم منتجات التأمين. (: مثال عن حساب معدل االحتفاظ11الجدول رقم )

)الزبائن  2المجموعة  المجموع
 الجدد(

 البيان الوصفي )الزبائن الحاليين( 1المجموعة 

)مؤمنني إىل هناية  12111= 12121 معروفغري  12121
)متوفني بعد التمديد( +  11السنة( + 

)بعد بلوغ احلد األقصى للسن بعد  11
 التجديد(

عدد التجديدات خالل 
 السنة

)بلوغ  001 –البداية( )يف  15111 غري معروف 10001
)متوفني قبل  01 –احلد األقصى للسن( 

 التجديد(

 عدد التجديدات المحتملة

( 01-001-15111/ ) 12121 غري معروف 100310
=100310 

 معدل االحتفاظ

Source : John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance 

(manuel à l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, 

Luxembourg, Avril 2012, pp. 35-36. 

                                                 
، 6221مصر،  ، الطبعة األولى،الدار الجامعيةدليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع، ود أبو بكر، جمال الدين محمد المرسي ومصطفى محم -1

 .11ص: 
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شركات  قوملذا تمن الناحية العملية فإن أسباب عدم التجديد متنوعة جدا ويصبح من الصعب حتليلها،      
عدم التجديد  االهتمام بأسباببالت لتحديد أسباب عدم التجديد. ويف مجيع احلاالت جيب امق بإجراء التأمني

عن املنتج لسبب غري معروف فيمكن ترميزه على أنه "غري معروف" يف قاعدة  لهن بعناية. فإدا ختلى املؤم  
أن هذه القاعدة و  ،أن الشركة قد قامت برتميز مجيع أسباب عدم التجديد يف القاعدة مثال بافرتاض البيانات.

وا ألهنم هاجروا )إىل منطقة أو بلد آخر( فيمكن للشركة حساب املعد   دعميل مل جيد   311تشري إىل وجود 
 (.%00003) 100003( = 311- 001 – 01 – 15111/ ) 12121كالتايل: 

يزداد املعد  كلما قل مقام الكسر، والسبب وراء عدم التجديد يأيت غالبا من شركة التأمني اليت ارتكبت خطأ 
 لمنتج.ا املعد  هو فهم األداء التجاري لذوالغرض من حساب ه، وثيقةهناية العدم االتصا  عند اقرتاب تاريخ ب

ينطبق معد  الوالء بشكل أكرب على املنتجات طويلة األجل أين ميكن للعمالء اخلروج يف أي وقت والتوقف 
 عن دفع األقساط الدورية.

ا املعد  ذه ينطبق حيث، ؤشر على معرفة مستوى رضا الزبائنيساعد هذا امل شرح وتفسير المؤشر: .د
على وجه اخلصوص على املنتجات املؤقتة )الوثائق اليت مدهتا سنة مثال( وهو يعكس )ضمن أمور 

د عندما تكون خمتلف لكن يعترب مفي االحتفاظتفسري معد  إن  أخرى( رضا الزبائن مبجرد شراء املنتج.
ميكن ، كما التمويل خبدماتاملشاركة إلزامية كما هو احلا  بالنسبة للتأمني على احلياة االئتمانية املرتبطة 

 لك:ذفما فوق( قد يعين  %01جدا ) اا كان مرتفعذإ إىل عدة أمور االحتفاظن يشري معد  أ
  جيدا؛ واضحةاحتياجات السوق املستهدفة 
 عر مقبو  يف السوق املستهدفة؛الس 
  معقو ؛املقدمة ضمن املنتج مستوى اخلدمات 
 من طرف اجملتمع احمللي. اكبري   اه اخلدمات تلقى تقدير ذه 

منخفض معناه أن الزبائن غري راضني رمبا بسبب ضعف االتصا ،  االحتفاظمعد   إذا كان كس صحيحوالع    
ف أو مىت ن هلم ال يعرفون كين املؤم  ألك ذألسباب أخرى. قد يعين كأداءات سيئة أو تعويضات غري كافية أو 

التجديد جيب أن يكون تلقائيا كلما أمكن من خال  تفويض باحلصو  على األقساط لذا جيددون تغطيتهم. 
سيكون ملعد  الوالء املرتفع أثر إجيايب على مؤشرات قيمة املنتج، مثال مبا أن جتديد كما   ن له.من مدخرات املؤم  

إىل اخنفاض  تفاظاالحالتغطية تكون عادة أقل تكلفة من شراء تغطية جديدة، فمن املتوقع أن يؤدي ارتفاع معد  
  ار أدىن.يعترب معي %05أقل من  االحتفاظنسبة النفقات املتحملة وحتسني صايف الدخل، معد  

منخفض معناه أن شركة التأمني مل تف بالتزامها االجتماعي املتمثل يف مساعدة الزبائن  احتفاظمعد  كما أن 
على فهم دور التأمني يف إدارة أخطارهم. قد يكون ملعد  الوالء املنخفض أسباب أخرى، مثل عدم مالءمة 

 ن هلم.اخلدمات احتياجات املؤم  
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وذلك من  ،التسويق يف شركات التأمني يهتم بدراسة األسواق قبل السعي لتقدمي اخلدمةمن هنا نستنتج أن     
التأمني،  ك هذه الرغبات مثل دوافع االشرتاك يفوما حير   ،خال  التعرف على حاجات ورغبات األفراد واجملتمعات

 1حيث تتمثل مقومات تسويق اخلدمة التأمينية يف أربع عناصر أساسية:
 ل على العميل؛التعرف الكام 
 تقدمي اخلدمة اليت تالئمه؛ 
 توصيل اخلدمة بأقل تكلفة؛ 
 .حتقيق الكفاية يف القيام بالوظائف التسويقية 

 2: معدل التغطية:2المؤشر  .2
ة عند نقطة املنتجات. ويتوافق معد  التغطي لشراءمعد  التغطية هو نسبة السكان املستهدفني  تعريف: أ

 ه املنتجات.ذما مع نسبة السوق املستهدفة اليت تغطيها ه
 حسابه: ب

 
 

  تم حتديث قاعدة البيانات؛يمن السهل قياس عدد حاملي وثائق التأمني النشيطني طاملا 
 املستهدفة ن للمنتج ليست سهلة التحديد لكن جيب إدراجها يف خطة عمل الشركة )عادة  الفئة

 ما يكون قطاع معني من اجلمهور العام داخل منطقة جغرافية حمددة.
 االخرتاق(.معدل النفاذية أو  معدل المشاركةلك ذيطلق على معد  التغطية ك( 

ويف  ،تج ماتطلبات الالزمة الستمرار منأحد أهم امل فعالية التسويق أو التوزيع هي شرح وتفسير المؤشر: ج
رار املنتج. ين يضمنون استمذحصو  على عدد من الزبائن اللله املكونات ال توجد فرصة كبرية ذغياب ه

كن اعتبار معد  ميلذا مقابل اخلدمات وقيمة املنتجات.  فعالية التسويق تعتمد كثريا على رضا العمالءف
كون املنتجات ميكن رؤية الفئة املستهدفة من عدة جوانب، فعندما تو  ا لفعالية التسويق.ا رئيسي  التغطية مؤشر  

( وسيكون للمؤشر قيمة أقل من حيث تقييم %111)معناه  1إلزامية فمعد  التغطية يكون قريب من 
ج. تأداء التسويق، وعندما يكون التأمني اختياري فمن الواضح أن التغطية هي مؤشر حاسم لنجاح املن

ند ع املنخفض جدا إىل ارتفاع معدالت الوفيات عما كان متوقع بسبب سوء االنتقاء التغطيةمعد   ويعود
ألنه  ةمن الناحية املثالية جيب أن تشارك نسبة كبرية من الفئة املستهدفة طواعي .االكتتاب مبنتجات التأمني

 ادة منها.املستهدفون املنتجات وكيفية االستفومن املرجح أن يفهم السكان  يعكس مفهوم جتميع املخاطر.
يقومون بتجميع مواردهم  ينذأن املنتج مقبو  لدى أغلبية املشاركني اليفسر على معد  التغطية املرتفع لذا ف

                                                 
  .618، ص: مرجع سابقفاطمة الزهراء بوداود،  -1

2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 39-40. 

 معدل التغطية ن= عدد المؤم  ن عليهم الفعالين ن / الفئة المستهدفة ن
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ى القياس من معايري تقييم السوق القدرة علو  القليلة بسهولة حلماية أنفسهم من املخاطر اليت يواجهوهنا.
جم أو وقياسها من حيث احل ،ب أن يكون باإلمكان حتليل الشرحية بكامل عددهاوالتحليل حبيث جي

لذا جيب أن تتوافر لدى الشركة القدرة على عز  وقياس خصائص الزبائن املختلفة يف كل شرحية  ،القيمة
 .1التعليمي وامليو  الشخصي وغريها مثل السن واملستوى

 2: معدل النمو:3المؤشر  .3
ادة عدد يقيس مدى سرعة زيو يعرف معد  النمو هنا على أنه معد  الزيادة يف عدد الزبائن  تعريف: أ

 111إىل  111من  %11مثال: نقو  عن منتج أنه يتزايد بنسبة منو سنوية  العمالء أو اخنفاضها.
 زبون من سنة إىل أخرى.

 حسابه: ب
 
 

إىل فرتة معينة، حلساب معد  النمو خال  فرتة معينة جيب حتديد عدد املشاركني الذين  "ن"تشري حيث    
 (.1-نعليهم ن ملؤم  ا( ويف هناية الفرتة السابقة )أي عدد نن هلم لديهم تغطية صاحلة يف هناية الفرتة املعنية )املؤم  

 شرح وتفسير المؤشر:  ج
ميكن إبداء بعض املالحظات العامة بشأن نسبة النمو، مثال سيكون النمو أقوى بالنسبة للمنتجات       

اجلديدة أو األصغر حجما بسبب قاعدة أصغر يف البداية، من جهة ثانية ستتناقص نسبة النمو مبرور الوقت مع 
 يف املائة. 111اقرتاب معد  التغطية من 

ا بشكل خاص ذعلى جناح املنتج خال  الفرتة املعنية ه اجيد   اا مؤشر  عموم   اإلجيايب ويعترب اجتاه نسبة النمو      
 عاليةو قيمة ذه احلالة تشري نسبة النمو اإلجيابية غالبا إىل جناح التسويق، منتوج ذا كان التأمني اختياري. يف هذإ

لك نسبة صفر ذومع  %1وجاذبية جيدة. ليستمر املنتج على شركة التأمني احملافظة على نسبة منو ال تقل عن 
 معد  النمو املنخفض إىل عوامل مثل:يعود و  فية لالستمرار على املدى الطويل.باملائة غري كا

 خفض املنتجات من حيث القيمة واملالءمة؛ 
 اخنفاض الوعي التأميين؛ 
  مرتفعة الثمن بالنسبة للفئة املستهدفة؛أقساط 
 .عدم كفاية االستثمار يف الرتويج أو التسويق 

                                                 
  .612، ص: مرجع سابقفاطمة الزهراء بوداود،  -1 

2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 39-44. 

 معدل النمو ن= )عدد المؤم  ن عليهم ن-عدد المؤم  ن عليهم ن-1( / عدد المؤم  ن عليهم ن-1
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يستعمل معد  التغري يف حجم األقساط الصافية كنسبة حتليل أداء شركات التأمني، حيث يبني هذا املعد      
ذا املعد  هو من لنمطي هلمدى التغري يف حجم األقساط الصافية لسنة ما مقارنة بالسنة اليت قبلها، واملعد  ا

 .1ة تتطلب زيادة يف حقوق املسامهني، وكل زيادة يف حجم األقساط الصافي% 31 إىل % 11
كثريا ما تشري نسبة النمو املرتفعة إىل أن املنتج مفيد اجتماعيا للفئة املستهدفة، والعكس صحيح فاخنفاض      

 املعد  يعين خسارة القيمة ووجود منافسني.
ؤشرات املالية، فبمعرفة حجم املبيعات لكل العمالء يعطينا رقم املإن مؤشرات العمالء ال تقل أمهية عن      

األعما  احملقق لسنة معينة ومبقارنة هذا األخري بالسنة السابقة له، تتضح لنا عدة نقاط أمهها: إذا كانت النسبة 
 خرىا يف رقم أعماهلا، ومن جهة أسة قد حققت منو أو الفارق أكرب من السنة السابقة فهذا دليل على أن املؤس
مالية وبالتايل زيادة الطلب للعمالء احلاليني، أو احت ،فإن ارتفاع رقم األعما  ما هو إال انعكاس حلجم املبيعات

مالء وبالتايل فإن سياسة اكتساب ع اكتساب عمالء جدد مما أدى إىل زيادة الطلب وبالتايل زيادة املبيعات.
والذي يؤكد هذا هو مؤشر رحبية العميل ورضا العمالء الذي ينعكس  ،ت ناجحة وقد حققت اهلدفجدد كان

ح يف حالة كانت والعكس صحي ،باإلجياب على مبيعات املؤسسة وأرباحها وصورهتا ومركزها التنافسي يف السوق
 وجهاهتم إىل اليني وتغيريالنسبة أو الفارق أقل أو سليب مما ينبئ باخلطر أوهلا تناقص وانسحاب العمالء احل

 .2ة املؤسسةوهذا ينعكس على رقم األعما  بالسلب ويؤدي إىل تدهور رحبي ،منتجات أخرى مميزة
 :نوعية الخدمةمن ناحية  منتجات التأمين على األشخاص تقييم ثانيا:
هنا عبارة أ بة إىل جوهرة وخاصية الشيء، كمايقصد بنوعية اخلدمة حكم العميل بدرجة التميز والتفوق واملنسو      

 .3عات واإلدراكات املتعلقة باألداءعن مقارنة التوق

حتدد مؤشرات جودة اخلدمة بشكل مباشر جانبني مهمني للمنتج وهلما أثر مباشر على رضا الزبائن وتؤثر     
وى فهم املنتج نسبة رفض املطالبات مستبدورها على املؤشرات الثالث املقدمة يف فئة الوعي والرضا. كما تعكس 

فمن األمهية قياس جودة اخلدمة التأمينية كذلك ملعرفة األفراد ذوي األداء املرتفع وذوي األداء املنخفض  4وفائدته.
 5حىت يتسىن مكافأة املتميز أو دفع اآلخرين لتحسني أدائهم.

لى مدى عمها بصورة أفضل يعتمد بالدرجة األوىل جناح شركات التأمني واستمرارها يف عملها وأداء مهاإن      
رضا زبائنها من  يف احلصو  على هتاوزيادة قدر  ،مني على احلياةأاستقطاب الزبائن حملفظة الت على تهااستطاع

                                                 
 . 261، ص: مرجع سابقعبد الحكم عبد السميع رمضان، إبراهيم معزوز فهمي،  -1
 .9، ص: مرجع سابقبوخرص عبد العزيز، علوطي لمين،  -2

3- Christain Debaix, Joel Brée, Comportement du consommateur, édition Economica, Paris, 2000, p: 50. 
4- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p: 45. 

أطروحة دكتوراه في  ،"استخدام إدارة الجودة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنية"أحمد عبد هللا الرشدي،  -5 

 .98 :، ص6229األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  إدارة 
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تأمني ويتوقف هذا على مدى قدرة شركات التأمني على حتسني خدمة ال ،خال  تلبية احتياجاهتم وإشباع رغباهتم
 .1ن هلمعلى احلياة اليت تقدمها للمؤم  

 الرقم المؤشر التفسير
 ما مدى استجابة اخلدمة؟-
 ن له؟هل يليب املنتج االحتياجات احلقيقية للمؤم  -

 1 سرعة تسوية المطالبات

 2 نسبة رفض المطالبات جيدا؟له املنتج ن ؤم  املإىل أي مدى يفهم -

 2: سرعة تسوية المطالبات:1المؤشر  .1
 يتم حسابهو  حيلل هذا املؤشر وقت املعاجلة الضروري لإلبالغ عن املطالبات وتسويتها.تعريف:  .أ

جملموعة من املطالبات اليت متت معاجلتها بالكامل أي املدفوعة واملرفوضة. يبدأ اإلجراء يف تاريخ 
 ءات أو يتم رفضه.األدا ن لهاملؤم  ي يتلقى فيه ذن عليه وينتهي يف التاريخ الدث املؤم  احدوث احل

عويض أو قرار الت" والنقطة "وقوع الحادثوقت املعاجلة املقيس هو اجملا  بأكمله بني النقطة "
، وقد الم التعويضاستوينتهي يف تاريخ  التصريح بالحادثلقياس يف تاريخ بدأ احيث ي"، عدمه

 ن لهملؤم  القياس الوقت الالزم لكي يصرح  زمن وقوع احلادث والتصريح عنهمتت إضافة اجملا  بني 
  باحلادث.

زمين كما هو موضح يف اجلدو   جدو  مت استخدامبد  من استخدام الوسط احلسايب حسابه:  .ب
ا ذمات من هاملعلو ج معاجلة املطالبات ألن ذ ه الطريقة بوصف أفضل لنمو ذ، حيث تسمح هأسفله

حديد تاجلدو  لفرتة معينة جيب اتباع خطوتني: أوال  لتصميم النوع تضيع مع الوسط احلسايب.
 51اليت متت معاجلتها خال  فرتة معينة أو حتديد عينة عشوائية كبرية مبا يكفي ) جميع المطالبات

وبة ملعاجلة كل ملطلأليام ااستنادا إىل عدد ا تخصيص المطالباتفما فوق( خال  هذه الفرتة. ثانيا 
 عمود األو  من اجلدو .لل مطالبة وفقا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .6، ص: مرجع سابققاسم جواد كاظم، عالء عبد الكريم هادي البلداوي،  -1

2- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, pp: 45-47. 
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 .لمؤشر سرعة تسوية المطالبات (: تحديد المطالبات استنادا إلى المعالجات11الجدول رقم )
 عدد األيام عدد الحوادث % من مجموع المطالبات

 أيام 0أقل من  ... ... %
 يوم 31إىل  0 ... ... %
 يوم 01إىل  31 ... ... %
 يوم 01أكثر من  ... ... %
 المجموع ..... 111%

Source : John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance 

(manuel à l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, 

Luxembourg, Avril 2012, p: 46. 
ليس من املمكن دوما معرفة املدة اليت تستغرقها الدفعة للوصو  إىل املستفيد )أي تاريخ استالم التعويض(،      

د بدأت يف قن إجراء معاجلة ملفات التعويضات يف هده احلالة جيب تقديرها من تاريخ إصدار الدفعة. قد يكو 
ديد حىت تتم معاجلة كافة املطالبات مبجرد حتوقت سابق أو ممتدة إىل وقت الحق، لذا من املهم جدا االنتظار 

 العينة ألنه إذا مت إزالة بعض احلاالت غري املعاجلة فإن النتائج ستكون متحيزة.
 (: تسوية المطالبات حسب الحوادث المتوقعة لمؤشر سرعة تسوية المطالبات25الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 

Source : John Wipf et Denis Garand, Indicateur de performance en micro assurance 

(manuel à l’usage des praticiens de la micro assurance), ADA, 2éme édition, 

Luxembourg, Avril 2012, p: 46. 
يعتمد الوقت املقبو  على السياق واملنتج حيث كلما قصرت املدة استفاد شرح وتفسير المؤشر:  .ج

فمثال قد  ،من جوانب اخلدمة والقيمة انب مهميعترب الدفع الفوري للتعويض جو ن له أكثر. املؤم  
ى ي أدذإىل تعويض فوري للتعامل مع حاالت الطوارئ حسب احلادث ال ن هلماملؤم  حيتاج بعض 
ي  ذالله ملؤم ن اأو تفاقم وضع  ،التعويض يؤدي إىل اخنفاض قيمة املنتج طءن بفإ لذاإىل املطالبة، 

لك ذ. ومع اف موعد التعويض النهائي مسبق  كان بإمكانه أن يعاجل مشكلته بطريقة أخرى لو عر 
  ا.مني على إطالة موعد الدفع عمد  أتعمل بعض شركات الت

 هناك أسباب عديدة لبطء تسوية املطالبات منها:

التاليةالفترة  الدراسةفترة   السابقةالفترة    

 نهاية

 المدة

 التصريح بالحادث 

 بداية

 المدة

قد يحدث الحادث قبل 

 أو أثناء الفترة 
قد يتم معالجة الحادث وتسوية 

المطالبة خالل الفترة المدروسة 

 أو بعدها
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  د أو منوذجي أو لعدم وجود مساعرمبا لكونه أم   ،له كيفية التصريح عن احلادثاملؤم ن غالبا ال يدري 
 ؛تصريح أو ألن املعرفة غري كافية

 ؛داري مهم وبالتايل جهد ووقت كبرياإلبالغ عملية مرهقة تتطلب تسيري إ 
 .قد ال تتوفر بعض الوثائق املطلوبة عند التصريح 

يتم حتليل الوقت الالزم للتصريح عن املطالبات وفحصها وتسويتها مث توجيه التعويض إىل املستفيد لتحديد 
ملدة سيكون يف حالة طالت او  لة، كما جيب توفري وقت قياسي لكل خطوة للكشف عن املشاكل.املشاكل احملتم

 املنتج قد فشل يف مهمته للحماية االجتماعية.
 املطالبات بد  مؤشر سرعة تسوية املطالبات. أداءؤشر معد  م تقييم املنتج من خال : ميكن مالحظة

 1: نسبة رفض المطالبات:2المؤشر  .2
ض فيها منح التعويض ف  هذا املؤشر لفرتة معينة أو عينة متثيلية نسبة املطالبات اليت ر   يعكس تعريف: .أ

مطالبة  111أنه بالنسبة لكل  % 11 رفض املطالبات وتعين نسبةمهما كان السبب. ن له للمؤم  
 مطالبة فقط مت تعويضها. 01 مت اإلبالغ عنها،

 حسابه: .ب
 
 

مث حتديد  ،جيب اختيار املطالبات املصرح هبا للفرتة املعنية )وهي تشكل املقام(حلساب نسبة رفض املطالبات     
عدد املطالبات يف العينة اليت مت رفض تعويضها يف النهاية )ستمثل البسط(. املعلومات املطلوبة أبسط وأسهل 

. إذا  عويض أو الط جيب معرفة إن مت التعند جتميعها من تلك املتعلقة مبؤشر سرعة أداء أو تسوية املطالبات، فق
تستغرق معاجلة العديد و ها بالكامل فقد تكون النتائج متحيزة، كانت العينة حتتوي على مطالبات مل تتم معاجلت

 من املطالبات املرفوضة وقتا أطو ، حيث يتطلب ذلك املزيد من الوثائق والتحقيقات.
يف هذا التعريف، ال تعترب حاالت الرفض اجلزئي طلبات مرفوضة، وهذه مطالبات مل يدفع عنها سوى جزء من 

ناصر يف حالة التأمني الصحي، يرجع الرفض اجلزئي إىل حدود التغطية، استثناء ع التعويض والباقي رفض. فمثال
معينة مثل املكمالت الغذائية، حدود االستحقاقات السنوية وألسباب أخرى. سيكون من املفيد تتبع تطور 

 حاالت الرفض اجلزئي ألن ذلك سيساعد على حتديد احتياجات التأمني اإلضافية وفهم املنتج.
تعكس نسبة رفض املطالبات عدة خصائص للمنتج من أمهها مستوى تفسير المؤشر: شرح و  .ج

له، فإن مل يكن املنتج مفهوما جيدا فنسبة الرفض تكون مرتفعة ألحد املؤم ن فهمه من طرف 
 األسباب التالية:

                                                 
1- Ibid, pp : 49-50. 

/ عدد التطبيقات في العينة = عدد المطالبات المرفوضةنسبة رفض المطالبات  
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 احلوادث املصرح هبا غري مشمولة التأمني أي غري مغطاة؛ 
  ة االنتظار؛توضع طلبات التعويض قبل انتهاء فرت 
  له مغطى نتيجة انتهاء فرتة التغطية وقت وقوع احلادث، أو بلغ الشخص املؤم ن مل يعد

 ؛يه احلد األقصى للعمر املسموح بهعلاملؤم ن 
  واضحاتتم رفض الطلبات نتيجة األمراض املوجودة مسبقا ومل يكن هذا. 

غ بل  يانا عندما ي  ترفض الطلبات أح ،ينتج عنها وفاةيف حالة املنتجات ذات الضمانات التكميلية للحوادث اليت 
 عن وفاة طبيعية على أهنا كانت نتيجة حادث.

 يف حالة التأمني الصحي يتم رفض الطلبات كليا أو جزئيا لألسباب الشائعة التالية:أما 
 اليف بعض األداءات قد مت احلد األقصى العام لألداءات أو احلد األقصى الفرعي لتك

 ؛جتاوزها
 ؛املتفق مع شركة التأمني املعنية  يتم اعتماد موفر اخلدمةمل 
  ؛سوم اخلدمات اليت مل يتم تقدميهايتم تقدمي الطلب مقابل ر 
  له عند الدخو  إىل املستشفى غري مغطاةاملؤم ن بعض الرسوم اليت حتملها. 

ا ما تكون العالقات مع حي غالبيتم رفض املطالبات ألسباب تتعلق باالحتيا ، فيما يتعلق بالتأمني الصلبا غا
 موفري اخلدمة مشكلة ولتفادي هذه املشكلة جيب على املسريين تطبيق مبدأ الرصد املستمر للمطالبات.

أحيانا الرغبة يف ختفيض ف ،الفهم اجليد للمنتج هي مسألة تتعلق بدراسة املستهلك وتصميم املنتجات املناسبةلذا ف
مث ال يتم  ،مما ينتج عدد كبري من الطلبات غري املؤهلة ،يف دراسة التطبيقات التكاليف تؤدي إىل انعدام الدقة

 هلية إال عند التصريح باملطالبة وينتج عن ذلك زيادة نسبة الرفض.األتلك الكشف عن عدم 
في رتفعة ستؤثر سلبا على نسب التجديد وكذا النمو والتغطية. فاملرفض المهما تعددت األسباب، فإن نسبة و 

خاصة إذا   ،لهملؤم ن ار إىل املنتج التأميين بطريقة سلبية وسينتشر ذلك بني أفراد غري نظ  رفض املطالبة سي   حالة
هلذا  . من جهة أخرى إذا مت رفض املطالبة بسبب االحتيا  فينبغيببعضهيعيش يف جمتمع وثيق الصلة كان 

 .اخلاصة بشركة التأمني لباتن الثقة يف إدارة املخاطر ويف عملية تقييم الطس  الرفض أن حي  
القائم كون يا  قد ال فعلى سبيل املث ،الوثائقلدى حاملي  التباسرتفعة دائما تعود إىل املنسبة الرفض كما تشري 

وهذا غطاة هلم خلدمات غري ماملؤم ن ا يؤدي إىل استخدام ، ممقد شرح كيفية عمل منتجهعلى عملية االكتتاب 
ستغل عمالئه من إىل أن املنتج ي املرتفعة يف بعض األحيان تشري النسبةو وضعهم أكثر صعوبة،  جعل من شأنه

 املطالبات رفض نسبة حتقيقلربح. من جهة أخرى خال  إدخا  الكثري من االستثناءات وتوليد الكثري من ا
 .يف الشركة لباتاطشري إىل عدم كفاية إدارة املتقد  دائما منخفضة
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 منتجات التأمين على األشخاصتقييم : تحديات الثالثالمطلب 

سنحاو  من خال  هذا املطلب رصد أهم التحديات اليت تواجه منتجات التأمني على األشخاص واليت متثل 
 التطرق إىل النقاط التالية:من خال  وذلك  أمام تطور هذا النوع من املنتجاتعوائق 

  :التقنيعلى المستوى منتجات التأمين على األشخاص تقييم تحديات أوال. 
  على المستوى التسويقيمنتجات التأمين على األشخاص تقييم تحديات : ثانيا. 
  على المستوى المالي والقانونيمنتجات التأمين على األشخاص تقييم ثالثا: تحديات. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 : التقنيعلى المستوى منتجات التأمين على األشخاص تقييم تحديات أوال: 

 :اآليت تتمثل يف :منتجات التأمين على األشخاصتسيير  تحديات .1
ر السليب األثو ، املرض ضدري خطر التأمني يعدم خربة شركات التأمني على األشخاص يف إطار تس .أ

 ؛1نتيجة خطأ يف التسعري للميزانيةالسريع على رؤوس األموا  اخلاصة واخلزينة 
العتبار عند ااختبار ربح املنتجات، تسعري حتميالت التسيري املتضمنة مثن الوثيقة غري مأخوذة بعني  .ب

حمفظة بعض شركات  يف يوجدحيث  ،ال حتقق أي تطور األسواقاملنتجات املسوقة يف  تركيبة املنتج، لذا
ومل ، ييمهاقالتأمني على األشخاص منتجات مسنة تعود ألكثر من عشر سنني مل يسبق أن قاموا بت

املصاريف  يتغطإن كانت التحميالت  يتم متابعةومل ، يها أية إجراءات لتطوير ضماناهتاذ فتخ  ي  
 ؛2احلقيقية

باعة( أو يعتمد على مؤشرات مثل اإليراد )الوثائق املمني( األداء يف املؤسسات املالية )التأال يزا  تقومي  .ج
ثري  عن املوقف املايل ولكن هذه املعطيات الواردة قد ال تساعد يف تفسري الكعرب  اليت ت   ،القوائم املالية

كأسلوب من   التأمني ال تأخذ بالتحليل املايل شركاتن  عن احلقيقة، كما أعرب  ت  من الوقائع وبالتايل ال 
يص املشاكل صعبة عل عملية تشختقومي األداء يف تفسري وحتليل نتائج القوائم املالية، وهذا جيأساليب 

 .3اإلدارة العلياأمام 
 4 :اآليت تتمثل يف :فنية عند تقييم منتجات التأمين على األشخاص تحديات .2

للتأمني، أو  ليلقهناك وعي يف معظم االقتصاديات الناشئة  االفتقار إلى الخبرة والتقنيات التأمينية: .أ
 ينعدم التدريب املتخصص يف املوضوع، ونتيجة لذلك فإن شركات التأمني احمللية تفتقر إىل اخلربة واملوظفني

                                                 
1- Faugman Alain Ouattara, "Gestion du risque maladie en zone CIMA", Conférence interafricaine des 

marchés d’assurances, FANAF, 25/06/2015, p : 13. 
2- KS Basile Worou, Op.Cit, p: 9. 

 .696، ص: مرجع سابقفائزة عبد الكريم محمد،  -3
4- OECD secretariat, Developing life insurance in the economies in transition, pp: 12-13. Disponible sur le 

site: https://www.oecd.org/pensions/insurance/1857819.pdf  

https://www.oecd.org/pensions/insurance/1857819.pdf
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األكفاء مما يصعب معه تقدير األخطار جيدا، ميكن حل هذه املشكلة بفتح األسواق احمللية أمام شركات 
، سياسة تقنيات إدارة املخاطر وتقييمها: مناذج إكتواريةهذه األخرية جتلب معها خربهتا و  ،التأمني الدولية

انتقاء املخاطر، تصميم منتجات جديدة... عملية نقل اخلربة والتقنيات اإلدارية مهمة جدا يف صناعة 
ألن شركات التأمني على خالف الشركات العاملية واملتعددة اجلنسية والصناعية  ،التأمني على األشخاص

ليتها اإلنتاجية بني بلدها األصلي واألسواق الناشئة لالستفادة من تكاليف اإلنتاج ال ميكنها تقسيم عم
 التفاضلية ومصاريف األجور بصفة خاصة.

صاديات شركات التأمني على األشخاص يف االقتتعا ي االفتقار إلى الحسابات والبيانات اإلكتوارية:  .ب
اري يف ات املوثوق فيها اليت يعتمد عليها اإلكتو الناشئة أيضا من االفتقار إىل األسس والقواعد والبيان

حساب خمتلف التسعريات، ففي البلدان اليت مل تسجل فيها البيانات اإلحصائية اخلاصة باملشاكل الصحية 
ضع نظام و وللتغلب على هذه املشكلة جيب . يصعب تقييم األخطار املتضمنة باملنتجبشكل صحيح 

 تشكيل أو جتميعمن خال  شركات التأمني على األشخاص ة من طرف الدولة مبساعد شامل وموثوق
اء طاملا البيانات ال تزا  غري كافية فيتعني األخذ بعني االعتبار هوامش األخط قواعد البيانات اخلاصة هبا.

 ناهلامة لضمان أن التسعرية ال تؤدي إىل عجز، اإليراد الناتج عن هذه النتائج ينبغي أن ترجع إىل املؤم  
 يف صورة أرباح موزعة.  هلم

 :على المستوى التسويقيمنتجات التأمين على األشخاص تقييم تحديات ثانيا: 
يف فصل سابق استخدام األنرتنت كقناة لتوزيع منتجات التأمني، ففي ظل استخدام هذه الشبكة  مت التوضيح     

حيث ، شركات التأمنيى البيئة احمليطة بهناك توقعات قوية بنمو التأمني اإللكرتو ي خاصة أن لألنرتنت أثر بالغ عل
لديهم خاصة باملعرفة التكنولوجية و جيب على هذه األخرية أن تدرك وجود نوعية جديدة من العمالء ذوي صفات 

 وبذلك تعترب فرصة كبرية أمام شركات التأمني وخاصة على األشخاص ،املقدرة على شراء التأمني عرب األنرتنت
 منها لالكتتاب يف عمليات تأمينية جديدة.

اسبة ملواجهتها املن لذا فإن عدم استجابة شركات التأمني ملثل هذه التطورات بالسرعة الكافية وإعداد اخلطط     
 أو أن تتحو  إىل جمرد وسيط يعمل حلساب شركات التأمني ،حتقيق ميزة تنافسية امن شأنه أن يصعب عليه

األجنبية وبالتايل حرمان االقتصاد القومي من الدور احليوي لقطاع التأمني وإسهاماته يف جما  خطط التنمية 
 .1قتصادية واالجتماعية يف اجملتمعاال
 وتتمثل التحديات التسويقية اليت تواجه تقييم منتجات التأمني فيما يلي: 

 إن منتجات التأمني على األشخاص املسوقة يف عدم إلمام مستهلكي التأمين بالمنتجات التأمينية: .1
االقتصاد الناشئ البد أن تأخذ بعني االعتبار حقيقة أن املستهلكني يعرفون القليل فيما يتعلق مبجريات 

                                                 
، وقات(اإللكتروني: المزايا والمعدراسة تحليلة لمدى استفادة شركات التأمين من تطبيقات شبكة األنترنت )ممارسة التأمين عيد أحمد أبو بكر، -1

 :متوفر على الرابط. 1-1، ص ص: ون تاريخ النشرجامعة الزيتونة األردنية، د

 ahmed/11.pdf-r.eidresearch/economic/d-content/staff-https://www.zuj.edu.jo/wp 

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.eid-ahmed/11.pdf
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ر األسواق املالية، ففي االقتصاد املركزي من النادر شراء املنتجات املالية اليت من شأهنا أن حتو  اإليراد أمو 
وأن تنص على خمتلف احلاالت الطارئة وباملثل يف  ،من مرحلة واحدة حلياة أحد األشخاص إىل آخر

لى كل الرعاية ضمن احلصو  عبلدان أوربا الوسطى والشرقية اليت تتمتع حبماية اجتماعية شاملة اليت ت
الصحية، استحقاقات التقاعد واملعاشات وبالتايل املستهلكون يعتربون منتجات االدخار أو الغطاء الوقائي 

 ةفرض رقابة على أداء منتجات التأمني على األشخاص بصفة عام وهذا يعكسمنتجات غري مألوفة. 
 . 1والتأمني على احلياة بصفة خاصة

 2:على األشخاص التأمين منتجات يقأسباب صعوبة تسو  .2
 مني؛أية األطراف وعدم تقدير أمهية التضعف الوعي التأميين لدى غالب .أ
 الوضع االقتصادي والعام للبلد؛ .ب
 ضعف القدرة الشرائية لألفراد؛ .ج
 ؛لنشاط التأمني ضعف دعم الدولة وغياب القوانني املنظمة .د
 ؛ق...واألحداث غري السارة مثل إصابات، حريطبيعة اخلدمة التأمينية اليت ترتبط حبدوث الكوارث  .ه
 وجود مفاهيم خاطئة حو  التأمني على األشخاص.  .و

 :على المستوى المالي والقانونيمنتجات التأمين على األشخاص تقييم ثالثا: تحديات 
 3 التحديات المالية: .1

عن  فضال   ،ة()رمزيضمانات التأمني غالبا بأسعار امسية تكون يف االقتصاديات املستقرة، التضخم:  .أ
ذلك فإن أقساط التأمني حتدد يف بداية العقد وقد يكون هناك نصوص ختص تعديل الشروط أو البنود 

ذي يتكرر يف التضخم املرتفع والاالعتبار يف  األخذجيب لكن لكن بعض البنود ال تزا  نادرة نسبيا. 
ي حلملة مسية واليت تشكل خطر رئيسمبا أن الضمانات ممثلة يف مبالغ ا ،االقتصاديات الناشئة خاصة

وثائق التأمني على احلياة. من جهة أخرى، التعبري عن الضمانات بقيم حقيقية يعترب خطر كبري بالنسبة 
ية ملخاطر اليت تستخدم كتغطو أدوات مالية  تلك املمثلة يفلشركات التأمني على األشخاص، السيما 

عظم الية اليت هلا ارتباط وثيق بالتضخم احمللي( يف مالتضخم )مثل السندات املقاسة باملؤشرات امل
احلاالت غري متوفرة. إضافة إىل ذلك شروط املؤشرات املرجعية متيل إىل تعقيد املنتجات اليت هي غري 
مألوفة للمستهلكني. وبالتايل فإن التضخم املرتفع يعترب عقبة أمام تطوير صناعة التأمني بصفة عامة 

باإلضافة إىل أن حجم األقساط يف هذا القطاع حساس بدرجة   ،بصفة خاصة والتأمني على األشخاص
 كبرية هلذا العامل. 

                                                 
1- OECD secretariat, Op.Cit, pp: 11-12. 

 .26، ص: مرجع سابقباقر المنشئ،  -2
3- OECD secretariat, Op.Cit, pp: 11-12. 
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لى للقيام بأعما  جتارية بكل ثقة وفعالية حتتاج شركات التأمني ع ف األسواق المالية العالمية:تخل   .ب
 الكفاءةو م بدرجة جيدة من التطور أسواق تتسن قادرة على استثمار أصوهلا يف األشخاص أن تكو 

 تنوعةمرغم ذلك ال تزا  أسواق املا  الناشئة تقدم منتجات )مثل سندات مصدرة بآجا  استحقاق 
جنبية...( وخدمات مساعدة )شركات مراجعة احلسابات وشركات أأسهم يف شركات حملية أو أو 

تثناء الشركات سالتصنيف مثال( حمدودة. وبالتايل عمليات التأمني واسعة النطاق ال ميكنها أن تتطور با
ية والدو  بلدان أوربا الوسطى والشرق لذا معظماليت حتصل على ما يكفي من األسواق املالية األجنبية. 

املستقلة حديثا تسمح لشركات التأمني أن تستثمر أصوهلا خارج البلد رغم اخلوف من حرمان االقتصاد 
 للرقابة.ت استثمارانسب  لذا تفرضالوطين من مصدر مهم من االستثمارات 

 1التحديات القانونية: .2
التزام رورة ضمني على األشخاص إىل أالت اتحتتاج شركعقبة السرية الطبية خالل جمع المعلومات:  .أ

ده حىت حتسن تقييم ضن املؤم  و احلقائق املتعلقة باخلطر أإلفصاح عن مجيع الظروف اجلوهرية ن له بااملؤم  
ه وقت، غري أن هذب يف أقر  شركة التأمنيله بإشعار ن املؤم  املخاطر اليت يضمنها. وعند حتقق اخلطر يلتزم 

قوق احملتملة حلاوعلى بنود الضمان الواردة يف العقد لتقييم  هاد على املعلومات الطبية اليت لديعتمت ةاألخري 
له أو طبيبه املعاجل ن ملؤم  ان له. لكن كثريا ما تصادفها عقبة كبرية هي السرية الطبية اليت يستند إليها للمؤم  

األمر له جاهال لوضعه الصحي احلقيقي فاحتما  الوفاة ليست بن املؤم  لعرقلة معرفة احلقيقة. وقد يكون 
ية املتعارضة مع ت مع فرضية السرية الطبكما أن غالبية التشريعات املقارنة تعامل  ،السهل تبليغه للمريض

وتركت السلطة التقديرية للطبيب املعاجل يف ظل ظروف معينة لالحتفاظ بالسر الطيب  ،مصلحة املريض
يع وبالتايل فإن هذا األخري قد ال يستط ،وعدم اإلفصاح عنه للمريض إذا كان ذلك يف مصلحة املريض

صحية عدم تيجة يرتتب عن جهله باخلطر املصاحب حلالته الاستيعاب حقيقة مرضه وحالته الصحية وبالن
 .منيشركة التأقدرته على اإلجابة على أسئلة االستبيان جيدا مما يؤثر يف املقابل على قرار 

ن له ألن ملؤم  ايقع على عاتق شركة التأمني عبء إثبات سوء نية  ن له:ة المؤم  إشكالية إثبات سوء ني   .ب
 وعلى من يدعي خالف ذلك إقامة الدليل، إذ يقع على-افرتاض حسن النية–يشفع هلذا األخري  القانون

شركة التأمني أن تثبت أن الظروف احمليطة مل يكن هلا فقط تأثري على رأيها فيما خيص املخاطر لكن جيب 
له يف تضليل ن ملؤم  ا له. وسوء النية يف التصريح باملخاطر تعرف بأهنا نيةن املؤم  عليها إثبات سوء نية 
 الشركة بشأن املخاطر.

 
 

                                                 
 1- بوجالل صالح الدين، مرجع سابق، ص: 180؛ ص: 199.
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رغم اللوائح التنظيمية إحدى نقاط الضعف الرئيسية يف أسواق التأمني على ال تبقى :استثماريةتحديات  .ج
من التغيريات يف هذا اجملا ، يشعر التنفيذيون يف صناعة التأمني بالقلق إزاء عدم التنسيق بني اهليئات 

يف رأس نقص  بعض شركات التأمني يعانون من القضائية مما يزيد من التكاليف املرتبطة بتلبية املعايري.
لى ل ظروف السوق احلالية )ارتفاع قيم املخاطر والضغط عاملا  وال يتمتعون بالقوة املالية الالزمة لتحم  

محاية  متطلباتكاألسعار واهلوامش والعوائد على االستثمارات( سيحتاج املنظمون إىل زيادة املالءة  
 .1حاملي وثائق التأمني من اإلخفاقات احملتملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Schanz, Alms and Company, "Baromètre 2017 de l’assurance en Afrique –étude de marché-", 

Organisation des Assurances Africaines, Cameroun, N° 2, Mai 2017, p : 28.  
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 منتجات التأمين على األشخاصلمبحث الثالث: تطوير ا
لتأمني على ا نتجاتالتحديات اليت تواجه القائمني على تسيري ممن خال  ما سبق التطرق إليه يف       

ملرض والذي ادور حمدود يف جما  التعامل مع بعض األخطار مثل خطر للتأمني التجاري أن  ، مت توضيحاألشخاص
ا يستلزم تطوير مم ،عدم توافر اخلربة اإلحصائية الالزمة للتعامل التأميين مع اخلطر بسببحبذر شديد  تسيريهيتم 

اليت توفرها شركات التأمني على األشخاص لألفراد سواء من حيث جما  التغطية التأمينية أو من حيث  املنتجات
 مستوى احلماية.

سيتم يف هذا املبحث دراسة كيفية تطوير منتجات التأمني على األشخاص من طرف شركات التأمني بعد       
 خال  املطالب التالية:من الكشف عن التحديات والضعف املوجود يف القطاع 

  :ر من الناحية التأمينيةتطويالمفهوم المطلب األول. 
  :األشخاصمراحل تطوير منتجات التأمين على المطلب الثاني. 
 :األشخاصتطوير منتجات التأمين على  مجاالت المطلب الثالث. 
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 من الناحية التأمينية.المطلب األول: مفهوم التطوير 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :تعريف تطوير منتجات التأمينأوال. 
 األشخاصهداف تطوير منتجات التأمين على : أثانيا.  

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 تعريف تطوير منتجات التأمين: : أوال
هي تصميم وتكييف منتجات تأمني جديدة مبتكرة مث تنظيم توزيعها على شبكات البيع حسب  :1تعريف .1

لتسويق واألقسام س وظيفة التطوير على مستوى أقسام اار  تشريعات التأمني واالسرتاتيجية التجارية للشركة. مت  
التقنية لشركات التأمني باالقرتان خبدمات خمتلفة )دراسات إحصائية، قانونية، إكتوارية، جتارية، آلية...( 

 .1، االدخار...(حتياطختتلف حسب نوع املنتج )احلياة، االو وشبكة البيع )شبكات التوزيع املختلفة( 
 2وتكييف منتجات التأمني هي وظيفة من وظائف اإلكتواري يقوم هبا من خال :تصميم  :2تعريف .2

  ،تعريف املنتج من خال  حتليل األخطار، حتديد الضمانات، تصميم األسعار، وضع معايري التسعري
 ؛لنتائجالتنبؤ با

  عديالت تتكييف املنتج من خال  تصميم أدوات التحليل، إجراء دراسات تقنية على احملفظة، اقرتاح
 مكيفة يف جما  التسعري والضمانات.

ة مشروع طرح منتجات أو خدمات مرتبطة خبيارات اسرتاتيجية وتسويقي تطوير منتجات التأمني هو :3تعريف .3
على مستوى املديرية العامة، تتطلب معرفة تقنية لسوق التأمني، العروض املقدمة وتوزيعها. هذه املشاريع 

نامج ه نشاطاهتا الرئيسية: التسويقية، الفنية، القانونية، التجارية، التسيري والرب تشمل إنشائها وإعداد وتوجي
 3اآليل... 

الية ين بأنه تحسين المنتجات والخدمات الحيمكن تعريف التطوير في مجال التأممن خالل ما سبق      
أي إنشاء حلول  بشكل أفضل ن لهمراعاة احتياجات المؤم   معأو ابتكار منتجات وخدمات جديدة 

 .المستهلكينتتكيف مع 
 

                                                 
1- Pole emploi, Conception-développement de produits d’assurances, fiche rome C1101, Mars 2021, p : 1. 

Disponible sur le site : https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-
travail/fichemetierrome.blocficherome.telechargerpdf?codeRome=C1101 
2- Salama et Amrouche et Ghernouti, Op.Cit, p : 10. 
3- Périclé group, Concevoir et lancer du nouveaux produits en assurance : assurance vie, assurance IARD, 

prévoyance, santé et épargne salariale), Paris, 2016, p : 2. Disponible sur le site: 

 https://www.pericles-group.com/wp-content/uploads/2016/07/conception-produit-1.pdf  

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome.blocficherome.telechargerpdf?codeRome=C1101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome.blocficherome.telechargerpdf?codeRome=C1101
https://www.pericles-group.com/wp-content/uploads/2016/07/conception-produit-1.pdf
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 1أهداف تطوير منتجات التأمين على األشخاص:: ثانيا
ج كما سبق اإلشارة إىل إجيابيات التأمني على احلياة كمنت تحسين أو تعزيز الضمانات المالية الفردية: .1

ة إثر الوفاة املبكرة السلبيمن منتجات التأمني على األشخاص، فهي توفر للعائالت محاية ضد العواقب املالية 
لتطوير هذا  فزحيتساعد على تقليل القلق والتوتر مما و فهي متنح العائلة إحساس باألمان االقتصادي  ،ملعيلها
يلة ادخار أن تكون مبثابة وس على اعتبار أنه ال يوجد أداة مالية ميكنها أداء هذه املهمة. باستمرار، املنتج

يدخرون املا  بصورة مستمرة ومع ذلك يدفعون أقساط التأمني بصورة  لألفراد، حيث هناك أشخاص ال
 وبالتايل تطوير منتجات االدخار التأمينية يساعد على تشكيل نوع من االدخارات الشبه إلزامية. ،منتظمة

من ألفراد ا لتمكني مناسبةطريقة  لذا تعتربني على األشخاص ذات طبيعة سنوية سداد منتجات التأم
كما متنح للمقرتضني شروط ائتمان مالئمة سواء لألفراد أو املؤسسات التجارية   ،د مايل للتقاعدختصيص مور 

 وتطويرها خيفض من خطر عدم السداد.
منتجات التأمني على األشخاص ميكنها ببساطة إن مل نقل متثل  تخفيف اإلنفاق الحكومي االجتماعي: .2

يعزى إىل تصاعد  لدانبعض البع الشديد يف أقساط التأمني يف بديال عن املزايا اليت تقدمها احلكومة. فاالرتفا 
ماية قاقات احلاحلكومة ال ميكن أن تركز جهودها على استحفاملشكالت املالية يف خمطط املعاشات. 

سمح لألفراد أن خيتاروا ألنفسهم املستوى املرغوب ونوع احلماية التكميلية )اإلضافية( تاالجتماعية بينما 
 هذه املنتجات مهم جدا خاصة فيما خيص التأمني الصحي اإلضايف.تطوير فلذا 

باإلضافة إىل الدور االجتماعي الذي تقوم به منتجات التأمني على  التأثير في التنمية االقتصادية: .3
صاد الوطين بصورة االقت تدعمفهي  ،تلبية االحتياجات املالية يفاألشخاص بتخفيف العبء على احلكومة 

شركات ن وباعتبار أن هلم(، املالية بصفة خاصة ألن لديها اآلالف من محلة الوثائق )املؤم   عامة واألسواق
 فهي ،دعم االستثمار واالقتصاد الوطينالتأمني على األشخاص بإمكاهنا جتميع كمية من النقود املهمة ل

مويل: األسرة، الشركات تتلعب دور الوسيط املايل بني املستثمرين والوكالء االقتصاديني اليت تفتقر إىل ال
ظهور هذا النوع من الوسطاء مبيزات ومالمح ختتلف عن تلك و التجارية، حىت يف بعض األحيان احلكومة. 

 اخلاصة بالبنوك لذا مبادرة الشركات يف تطوير هذه املنتجات مهم جدا.
دراسات تطوير التأمني على األشخاص بصفة عامة والتأمني على معظم  التأثير الكمي على المدخرات: .4

عقود  إنشاء عندفمثال احلياة بصفة خاصة كان هلا أثر على إمجايل املدخرات عند وضع بعض املخططات. 
يرفع مستوى إمجايل املدخرات إذا كان معد  االدخار اإللزامي أعلى فإنه ، بضمانات إلزاميةخطط االدخار 

 باإلضافة إن كان هناك نظام ال يزا  يفتقر إىل املصداقية فإن جمموع طوعا. العائالتذي ختتاره من املعد  ال
ليس بالضرورة مييلون إىل تغيري مسبق لسلوك االدخار ألن املنتجات السابقة ال تعطيهم مستوى  العائالت

دخار إن تطوير عقود اال وبالتايل وجب التطوير مما ينتج زيادة معد  االدخار. أخريا ،احلماية املطلوب
                                                 

1- OECD secretariat, Op.Cit, pp: 1-1. 
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 الكمي واضح التأثريلذا ف .ات التجارية طريقة لتنويع أصوهلميشجع على االدخار مبنح األفراد واملؤسس
وخالفا للعديد من البنوك التجارية املختصة يف حفظ الودائع واإلقراض قصري األجل فعقود مؤسسات 

 االلتزامات طويلة األجل واستقرار التدفق النقدي متثلخاصة وأن االدخار تعتمد على منظور طويل األجل. 
 مصادر مثالية للحكومات والشركات التجارية.

ويلة تطوير عقود االدخار ترفع بدرجة كبرية عرض املنتجات املالية طالتأثير على تنمية األسواق المالية:  .5
 لتايل:املدى مما يؤدي إىل جمموعة تأثريات على تطوير وهيكلة السوق املايل كا

  التخصص يف القطاع، طاملا أن النظام البنكي يقوم بتعديالت جلين فوائد من خصائص منتجاته قصرية
األجل وقد أدى ذلك إىل اخنفاض يف املخاطر الناشئة عن الفروقات بني أصو  البنوك وخصومه. ومنه 

 استقرار النظام البنكي معزز ومدعم؛
 م(، مما   معو  منحىن هذا املعديصبح حيث والقصرية األجل ) اخنفاض الفرق بني معد  الفائدة الطويلة

ا  طويل األجل امل من اجليد خفض تكلفة رأسو ث حتسن يف اهليكل املايل للشركات التجارية، د  حي  
 وتقليص خماطر إعادة التمويل؛

 التخفيض الضمين لديون االستحقاقات احملددة لنظام التقاعد؛ 
  تنمية السوق للسندات احلكومية طويلة األجل األمر الذي يساهم يف توسيع خيارات إدارة ديون

استخدم ضد تطور عقود االدخار خوفا من عدم تطور السندات بشكل كايف،  األمراحلكومة، هذا 
يل عجز تصبح مصادر متو  األموا  املرتاكمة لدى شركات التأمني على األشخاص وصناديق التقاعد قد

 ؛احلكومات
  ،ؤدي إىل تشأهنا شأن أدوات االستثمار  منتجات التأمني طويلة األجلحتسني كفاءة األسواق املالية

استغال   ،سمح بتمويل املشاريعوت ،هنية كدور مهم يف السوق املايلمستوى كبري من التخصص وامل
 تكاليف املعامالت وتشجع اإلبداع املايل.  صتقل  ، وفورات احلجم
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 .المطلب الثاني: مراحل تطوير منتجات التأمين على األشخاص

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :التأمين على األشخاص اتمهارات وكفاءات تطوير منتجأوال. 
 التأمين على األشخاص اتخطوات تطوير منتج: ثانيا. 
  :نقاط قوة تطوير منتجات التأمين على األشخاصثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

تتمثل يف جمموعة كفاءات أساسية وأخرى  1التأمين على األشخاص: اتمهارات وكفاءات تطوير منتج: أوال
 خاصة:

 أمهها اآليت: الكفاءات األساسية: .1
 ؛على األشخاص حتليل بيانات قطاع التأمني 
 حتديد حاجات الزبائن؛ 
 اقرتاح ركائز تطوير املنتجات؛ 
  ،أسعار، وضمانات املنتجات اجلديدة وتنظيم خطة اإلطالق )طرح املنتج(؛حتديد هدف 
  ضعه يف السوق؛و إعداد خطة اإلعالم و 
 تنظيم محالت إعالنية؛ 
 حتليل نتائج البيع؛ 
 حتديد التدابري التصحيحية؛ 
 .تقدمي املساعدة التقنية 

 أمهها اآليت: الكفاءات الخاصة: .2
 تطوير املنتج التأميين السابق؛ 
  ؛للمنتجات اجلديدة دراسة تقنيةإجراء 
 تقدير املردودية املالية للمنتج التأميين اجلديد على املدى القصري، املتوسط والطويل؛ 
  ؛مع املستهلكني استحداث أدوات االتصا 
  ؛للشركة جتاريةأهداف و حتديد اسرتاتيجية 
 ؛للشركة إدارة امليزانية اإلمجالية 
 خاصة القائم على عملية تسويق املنتجات. تنسيق أنشطة الفرق 

 
                                                 

1- Pole Emploi, Op.Cit, p : 1-2. 
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 :خطوات تطوير منتج التأمين على األشخاص: ثانيا
بد من قبل تصميم املنتج وطرحه ال من الناحية التقنية: خطوات تطوير منتج التأمين على األشخاص .1

اصة بالتسعري اخلدراسته تقنيا خاصة من ناحية املخاطر املتضمنة من خال  تطبيق خمتلف املؤشرات سواء 
على  يوضح العمليات التجارية املصنفة حسب الفئة واليت جيب التدخل جدو  وفيم يلي ،أو العائد والرحبية

 التايل: لتطوير املنتج التأميين مستواها
 .خطوات تطوير منتج التأمين على األشخاص (:20الجدول رقم )

 البيان العملية
 سياسات املخاطر حتديد- الحوكمة واإلدارة

 والرغبة يف املخاطرة املعايري حتديد-
 تعريف حدود التنبيه-
 التواصل املؤسسي-

 عملية املوافقة على املنتج )التسعري(- تصميم المنتج
 مراقبة العرض التجاري )مؤشرات الرحبية حسب املنتج(-

 حساب املخصصات- المحاسبة
 قياس املخاطر الفردية- إدارة المخاطر

 إنتاج تقارير خماطر املستهلك-
 دراسة التأثريات املخففة-
 متارين التنبؤ-
 مراقبة حدود التنبيه-

 عالنصوص التنظيمية ووثائق املشرو  دراسة- نظام إدارة المخاطر
Source : Finance innovation, Le nouveau visage de l’assurance, édition Broché livre blanc, 

France, 2015, p: 83. 

ير إىل إدارة وتأمني مجيع الوثائق والبيانات واالفرتاضات والتقار يف شركة التأمني يهدف نظام إدارة املخاطر       
 املتعلقة بإدارة املخاطر، ويتمثل التحدي يف التحضر جلميع هذه العناصر لنجاح تصميم منتج مرغوب يف السوق.

 تتكون العملية من املراحل التالية: 1:من الناحية التسويقية خطوات تطوير منتج التأمين على األشخاص .2
 البد للمنتج اجلديد أن يتسم باخلصائص التالية:إيجاد فكرة المنتج الجديد:  .أ

 يسد حاجة أو حيل مشكلة )غري معاجلة باملنتج احلايل(؛ 
 يكون متوافق مع أهداف واسرتاتيجيات الشركة؛ 

                                                 
1- Michael Frylinck, Life insurance product development, September 2012, p. 6-9. Disponible sur le site : 

https://vibdoc.com/life-insurance-product-development-5f0c3c0013a19.html  

https://vibdoc.com/life-insurance-product-development-5f0c3c0013a19.html
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  التنظيمية وترتاح له.يكون قانو ي حبيث تقبله اهليئة 
 من مصادر فكرة املنتج:و 

 اإلهلام / اإلبداع العبقري؛ 
 سوق خارجية أكثر نضج؛ 
 منتجات جديدة منافسة؛ 
 شركات إعادة التأمني؛ 
 الوسطاء؛ 
 فرق مناقشة االستهالك؛ 
 الثغرات والفجوات املوجودة يف املنتجات؛ 
 حمفوفة باملخاطر./ منتجات حالية قدمية/ غري مرحبة 

 تتمثل يف املصادر التالية: ث حول فكرة المنتج الجديد:البح .ب
 حتديد إذا كان من املمكن تطوير وتقدمي منتجات جديدة؛ 
 دث حو  حتديد قيود وخماطر املنتج والتح، حتليل منافس املنتج، جيب أن يشمل البحث أحباث السوق

انون، الضريبة، املنافسة، التسويق، القجماالت خمتلفة يف الشركة للحصو  على مسامهاهتم )التوزيع، ذكاء 
 .التقييم، املالية والتمويل، االستثمار، التكنولوجيا...(

 تتمثل يف اخلطوات التالية: تصميم وتخطيط المنتج الجديد: .ج
 وضع تصميم املنتج )األعما  الداخلية والتقنية(؛ 
  ؛املنتجات تسعريتطوير مناذج 
 حتديد االفرتاضات اليت ستستخدم؛ 
 سعر للمنتج؛ حتديد 
 حتديد نوع ومقدار إعادة التأمني الذي سيستخدم؛ 
 .ضمان االمتثا  القانو ي 

 بناء منتج عرب خمتلف برامج اإلعالم واالتصا . يفالعملية تتمثل  التنفيذ واالنطالق: .د
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 طرح المنتج التأميني جراءاتإ(: 26الشكل رقم )
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Périclé group, Concevoir et lancer du nouveaux produits (en assurance : 

assurance vie, assurance IARD, prévoyance, santé et épargne salariale), 2016, p : 3. 

 
 
 
 
 
 

 الفرصة الجدوى: دراسة اآلثار المشروع اإلصدار الطرح

تحليل •  
العناصر القائمة 

في اإلطار 
الداخلي، 
الخارجي، 

الحاجات، 
 الصعوبات؛

دراسة الزبائن، • 
 دراسة السوق؛

تحديد مالمح • 
 عرض الخدمات؛
تحديد األهداف 
 واآلفاق التجارية.

 معلومات التقارير وثائق خطة العمل بيان متطلبات األعمال. دراسة اآلثار مذكرة الفرصة.

دراسة آثار:•    
التسويق-      
التقنية-      
القانونية-     
المحاسبية-     
إدارة األصول -   

 والخصوم
أول تعبير عن • 

 الحاجات
تشفير التزامات • 

والبيانات الوظيفة  
)ميزانية المشروع( 

 والمخطط.
 
 

إعداد بيان •  
 األعمال؛

ملف الهندسة • 
 التقنية:

المواصفات 
الوظيفية 

 والشهادات؛
طوير إنجاز الت• 

 )ملف التصميم،
مخطط االختبار، 

مرحلة تسجيل 
.العوائد(  

 
 

إصدار الوثائق •  
التجارية والتعاقدية 

لقنوات التوزيع 
 والزبائن؛

التكوين التجاري / • 
 المكتب الخلفي؛

 مخطط نشاط• 
 التسويق، التشغيلي.

 
 
 

معلومات من •  
الوكالء التجاريين 

 وقنوات التوزيع؛
قيادة الطرح  •

 واألنشطة التجارية.
 
 
 

إلى الطرح. المشروع من قبل المشروع  
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إن عملية تطوير املنتج منتظمة وتشمل تطوير منتجات جديدة أو تعديل منتجات قائمة، يدفعها تلبية حاجات  
 السوق، وفيما يلي خمتصر بذلك:

 التأميني (: عملية تطوير المنتج27الشكل رقم )
 

اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء "سيجاب" للنشر  ،مادة الدورة الخاصة بالمشاركين: تطوير المنتجسنابل، المصدر: 
متاح على املوقع اإللكرتو ي:  .0، ص. 2113 والتوزيع،

-development-product-ar-https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg
22282_0.pdf 

تطوير املنتج ترتكز على ثالث عناصر أساسية تتمثل يف حاجات العمالء ونقاط قوة املؤسسة أي إن عملية     
سوق وأهم شيء هو الوضع التنافسي أي موقع الشركة يف الما متتلكه من موارد يساعدها على التصميم واالبتكار، 

حضري، دراسة السوق، يف التقييم والتبني مثيالهتا وما مييزها عن غريها، ومتر عملية التطوير خبمس مراحل تتمثل 
 التصميم، التجريب وأخريا الطرح يف السوق.

ماد على نقاط باالعت يتم اختيار األسلوب املناسب نقاط قوة تطوير منتجات التأمين على األشخاص:: ثالثا
 1:ومن بني أهم هذه النقاط ما يليالقوة 
العامل األو  لتطوير التأمني بصفة عامة والتأمني على األشخاص بصفة خاصة، املستوى املعيشي النمو:  .1

وجه تحيث للسكان فهو يزيد من دخل األسرة املتوسطة وبشكل عام يدفع إىل رفع معد  االدخار، 
قابلة احتياجات مل التأمينية إىل املنتجات مثاملدخرات إىل اإليداعات البنكية وغريها من األدوات السائلة 

أكثر حتديد مثل منتجات التأمني على احلياة. التأمني أحد القطاعات الذي يتسم بنمو فوق املتوسط يف 
اليت متر مبرحلة  يف االقتصاديات *إحدى الدراسات التأمينيةتقدر حيث املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل. 

 % 101ياة من أقساط التأمني على احلسرتتفع انتقالية أن لكل نقطة مئوية من منو الناتج احمللي اإلمجايل 
 بالنسبة بأقساط التأمينات العامة(.  % 105إىل  % 101)مقابل % 202إىل 

                                                 
1- OECD secretariat, Op.Cit, pp: 6-10. 

* importance of the insurance compagnies in the capital market development of transition contries. 

التقييم 
والتحضير

دراسة 
السوق

التصميم

اختبار 
تجريبي

الطرح في 
السوق

 حاجات العمالء
 نقاط قوة المؤسسة

 الوضع التنافسي

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-ar-product-development-22282_0.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-ar-product-development-22282_0.pdf
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ة لتطوير وير أي صناعة، وهو مهم للغاياإلطار التنظيمي املناسب هو عامل مهم يف تطالبيئة التنظيمية:  .2
 : هم هذه العوامل فيما يليوتتمثل أ منتجات التأمني على األشخاص

أو  هدف حدد حلماية مستهلكي التأمني هو مراقبة ضمان مالءة شركات التأمين على األشخاص:  .أ
عت حوادث إذا ومىت وق مبلغألن وثيقة التأمني متثل وعد بدفع  ،مالءة شركات التأمني على األشخاص

ركة تأمني على األشخاص شخبيارهم لن هلم منصوص عليها يف العقد، وبالتايل تعتمد الصفقة على ثقة املؤم  
تفي بالتزاماهتا، تلك الثقة مهمة بصفة خاصة يف التأمني على احلياة ألن املبالغ املالية املعنية قد تكون  

ة يلة املدى، لكن يف االقتصاديات الناشئة ثقة الناس ضعيفكبرية جدا وبصفة خاصة ألن االلتزامات طو 
  شركات التأمني؛ل ألن التأمينات مل ترسخ بعد يف ثقافتهم ويف حاالت كثرية بسبب اخلسائر املالية

 إعطاء خدمة عالية اجلودة حلاملي وثائق التأمني وجبإذا ضمان سوق تنافسية تعمل على نحو سليم:  .ب
يف إطار كهذا ميكن ضمان قوى السوق  ،أسس لسوق منافسة وضعم أيضا النظا فعلىعلى األشخاص 

م. النظام جيب هلاملؤم ن تكفل عرض شركات التأمني ألسعار تنافسية واملنتجات اليت توافق احتياجات 
ديد صالحيات تكفي ملنع أو معاقبة سلوكيات اليت تضر املنافسة مثل حتعلى القطاع أن مينح املشرفني 

املي حفإن بالرغم من ذلك، و  قاسم األسواق، أو غري ذلك من املمارسات املانعة للمنافسة.األسعار، ت
لى شبكات اإلشراف ع .مناسبةالوثائق سيستفيدون من مزايا املنافسة فقط إذا استطاعوا اختاذ قرارات 

 لضروريةا هلم كل املعلوماتاملؤم ن منح  لضمانتوزيع التأمني ميكن أن يكون عامل مهم يف التسويق 
 بالسلطة اإلشرافية أو غري مباشرة من خال  فرضمباشرة بطريقة اإلشراف والرقابة ميكن أن يرتبط و 

 ميكن القو ذا ل جمموعة تراخيص تستند إىل معايري مناسبة وسليمة مكملة بالتنظيم الذايت هلذه الصناعة.
ملرتبطة  ختفيض الصعوبات الدولية ايؤدي إىل ،أن اإلصالح التنظيمي ألسواق اخلدمات املالية كالتأمني

وفرة من بل أيضا إمكانية زيادة املنافسة واملبادالت الدولية املت ،بالتجارة واالستثمار يف اخلدمات التأمينية
دمات والذي فتح أسواق للخ ،خال  التقدم التكنولوجي والدور املتنامي خلدمة التأمني على األشخاص

ك تشجعت شركات التأمني على حتسني كفاءهتا باللجوء إىل استخدام حممية من املنافسة. نتيجة لذل
منتجات مما أدى إىل ابتكارات وجتديدات لل ،التكنولوجيات املتطورة السيما تكنولوجيا اإلعالم واالتصا 

 وأجرب الشركات إىل تعزيز اجلهود إلدخا  منتجات ،التأمينية وحتقيق مكاسب يف العديد من اخلدمات
وعمليات جديدة على كل سلسلة األنشطة والقيم اخلاصة هبا. ففي بعض البلدان املتطورة كأسرتاليا 
ونتيجة للتحفيز املستمر لإلنتاج أدى إىل اخنفاض األسعار وارتفاع الطلب على اخلدمات وأيضا خلق 

 ؛1فرص عمل للخدمات

                                                 
1- OECD, les services et la croissance économique (emploi, productivité et innovation), Paris, 2005, p : 9. 

Disponible sur le site : https://www.oecd-ilibrary.org/  

https://www.oecd-ilibrary.org/
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سلطة املراقبة واإلشراف جيب أن متلك ما يكفي من موارد مالية وبشرية ألداء فعالة: ممارسة رقابة  .ج
تلف اجلهات  خمغري أن هذا نادرا ما حيدث يف االقتصاديات املارة مبرحلة انتقالية باإلضافة إىل ،مهامها

ملسؤولني سيقلل ا مبادئ إدارة الشركات واملعايري املناسبة والسليمة للموظفنيحيث أن  ،الفاعلة يف السوق
وبالتايل سلطات الرقابة واإلشراف ستكون قادرة على تركيز جهودها  ،من عدم كفاية أو احتيا  اإلدارة

ا أكثر. أوصت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية برقابة منتجات التأمني وتسعرياهت السلبيةعلى اجلوانب 
اإلشراف وكذا أسعارها للموافقة مسبقا عليها. فيف البداية على األقل بطلب تقرير مفصل عن املنتجات 

على املنتجات جيب أن يتكيف مع حالة كل بلد وإعادة تقييمها يف مرحلة الحقة إسهاما يف تطوير 
إجياد  ثرياك ويسهلمهم يف الرقابة  ألنه ،الوقت كذلك جيب األخذ بعني االعتبار عامل  وتقدم السوق.

لذا اسب. يف الوقت املن مت اكتشافهاحل للصعوبات اليت تواجهها شركات التأمني على األشخاص إن 
سلطات الرقابة واإلشراف أن تتخذ سلسلة من التدابري الالزمة قبل إجراء تصفية حقيقية، على جيب 

م بالتدخل قابة خمو  هلفضال عن ذلك يف غالبية البلدان سلطات اإلشراف والر ، إعداد خطة إعادة تأهيلو 
 .وتعديل شروط الوثائق التأمينية أو العقود

ة جيب أن تضمن احلكومة تطبيق القوانني واللوائح التنظيمي تأسيس إطار تنظيمي شفاف ومستقل: .د
اصة هلم أو اجملتمع ككل. هذا النص ضروري خاملؤم ن بسهولة وإتاحتها للجميع سواء شركات التأمني أو 

  اليت متر مبرحلة انتقالية ألن القوانني املنظمة للتأمني يف حاالت كثرية عرضة لتغريات يف االقتصاديات
كثرية. فسلطات الرقابة ال جيب أن متارس سلطتها بطريقة تقديرية بل على العكس جيب أن تشرح بشكل 

ا تنفذ هلواضح إجراءات منح الرتخيص )تعريف، وسائل، املعايري لقرار الرتخيص( الطريقة اليت من خال
سلطة الرقابة واخلطوات املتخذة ملواجهة الصعوبات املالية اليت تواجهها بعض الشركات. فضال إىل أن 

 هلم. ن املؤم  و شركات التأمني  لبناء عالقة قوية وثقة بنياألنظمة جيب أن تكون مستقرة تكفي 
 تطوير وتفيد يف للتأمني،مهم إلصالحات املؤسسية تشكل عامل اإصالح نظام الحماية االجتماعية:  .3

عزيز كبري تتغيري يف النظام حيث يساهم ال. خاصة إصالح خمطط معاشات التقاعد يف منتجات التأمني
من إيرادات أقساط تأمني احلياة تأيت مباشرة  % 01يف التشيلي فمثال لشركات التأمني على األشخاص. 

تقريبا  %11 ـــــــب 1002تكميلي االختياري ارتفع منذ من التغطية التأمينية اإللزامية للشيخوخة، التأمني ال
يف السنة. ومن املتوقع ظهور اجتاهات مماثلة يف بلدان الذين يضطلعون بإصالح شامل يف نظام احلماية 

 االجتماعية فيها.
ة إن احلاجة إىل محاية صناعة حمليالفوائد المحتملة من شركات التأمين وإعادة التأمين األجنبية:  .4

حظر دخو  شركات تأمني أجنبية يف قطاعات معينة من أسواقها الداخلية. هذا فرض أنشأت حديثا 
د باإلضافة إىل أن تطوير قطاع التأمني ق ،لي لديه عدد من أوجه القصورالنوع من احلماية للسوق احمل

ات التأمني   األجنيب واخلربة الفنية. ويف األخري فإن شركاامل رأس يفاحملدود  نتيجة االستثماريكون معرقل 
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ر يتمثل يف التشجيع وحل آخ احمللية جتد صعوبة يف العمل على إزالة احلواجز وتطوير السوق احمللي باخلارج.
على احلصو  على إعادة التأمني مما يتيح لشركات التأمني الصغرية على اكتتاب يف بعض األخطار اليت 

اقيات يف إطار اتف-فهي أوسع نطاقا من حيث احلماية. عالوة على ذلك  ،ملها مبفردهاتعجز عن حت
قدير وإدارة من املساعدات يف تا واسع امتنح شركات إعادة التأمني لشركات التأمني نطاق-التناسبية خاصة

 توفرت. ااملخاطر واملطالبات اليت لوالها مل
ية يف شراء التعاون االقتصادي والتنمية متنح تسهيالت ضريبغالبية بلدان منظمة  التسهيالت الضريبية: .5

افظة تتفاوت هذه املزايا كثريا لتشجيع الناس على شراء أو احمل ، حيثأو بيع وثائق التأمني على احلياة
على وثائق التأمني أو حتويل املدخرات حنو التأمني على احلياة لدعم االدخار واألفراد على ضمان محايتهم 

. الوثائق اليت تركز بالدرجة األوىل على بقاء الزبون حيا )مثال التأمني املختلط أو االستحقاقات املالية
دخرات السياسات الضريبية فيما خيص انتقا  املف السنوية( متثل أهم أهداف هذه اإلعفاءات الضريبية.

صادرة من  سلبية واحدةهناك  فعالة لكن الوطنية إىل التأمني على احلياة وتشجيع االدخار طويل املدى
روسيا أين كان إلغاء بعض املزايا الضريبية أحد أهم العوامل اليت أدت إىل اخنفاض أقساط التأمني على 

. أخريا، من الصعب 1000مليون دوالر سنة  1335إىل  1000مليون دوالر سنة  1501احلياة من 
هتدف بدرجة   ، فهيمني على األشخاصشراء منتجات التأعلى التأكد من مدى تشجيع احلوافز الضريبية 

 أغلبها يفكبرية إىل احلماية واالدخار )استحقاقات الوفاة والعجز يف التأمني على احلياة( إال أهنا توحي 
 بآثار إجيابية.
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 .طوير منتجات التأمين على األشخاصت المطلب الثالث: مجاالت

 التالية:سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط 
  :تطوير منتجات التأمين على األشخاصل األسلوب التقنيأوال. 
 تطوير منتجات التأمين على األشخاصل األسلوب التسويقي: ثانيا. 
  :تطوير منتجات التأمين على األشخاصل انونيق الحوكمة كأسلوبثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :لتطوير منتجات التأمين على األشخاص األسلوب التقني: أوال
 :منتجاتهامن خالل  التأمين على األشخاص اتنمذجة أصول وخصوم شرك .1

 :إدارة األصول والخصوم في شركة التأمين تعريف .أ
 غة وتنفيذ تنطوي على صيا ،تعترب إدارة األصو  واخلصوم يف شركة التأمني عملية مستمرة :1عريفت

وازن بني املوارد املالية هبدف حتقيق الت ،ورصد ومراقبة وتقييم االسرتاتيجيات املتعلقة باألصو  واخلصوم
 .1كتعظيم املردودية وضمان املالءة  واستخداماهتا، وحتقيق األهداف املالية للشركة

 تتمثل إدارة األصو  واخلصوم يف مراقبة تغريات املخصصات، تقييم األموا  اخلاصة، حتليل  :2عريفت
 .2جيات إدارةاتياقرتاح إسرت ومتابعة االستثمارات، تصميم مناذج التوقعات، 

 خاطرفقط كأداة لتخفيف آثار امل اكتسبت املشتقات دورا مهما يف السنوات األخرية ليس :3عريفت 
للدخل. واملشتقة املالية هي أداة تعتمد قيمتها على قيمة شيء آخر  ولكن كذلك كمصادر

 .3قايضةواجملموعات األساسية للمشتقات هي عقود املستقبليات واخليارات وعقود امل
من التعريفات السابقة نستنتج أن إدارة األصول والخصوم تؤدي إلى معرفة أفضل بااللتزامات وبالتالي ربحية 

 وعرض منتج أكثر مالءمة ومنه زيادة حجم المبيعات. ،معرفة أفضل للعمالء لكذشركات التأمين ك
غالبا ما يتم حتديد عقود التأمني  األصول من خالل منتجات التأمين على األشخاص: نمذجة .ب

معامل المشاركة في ، مدة العقد، المعدل األدنى المضمونعناصر:  ثالثعلى احلياة وفق 
حيث يتم احتساب الدخل املايل من االستثمارات املالية )حمفظة األصو ( وصايف  .األرباح المالية

لتوزيع املوحد بناء على افرتاض احمسوبة  ،معدالت العائد املقدمة للعمالء )املتغريات الدخلية للنموذج(
 اكتتاب ،التالية: أرباح أو خسائر رأس املا  احملققة، سقوط الكوبونات من احملفظة للتدفقات السنوية

                                                 
  .61، ص: مرجع سابقسعاد بوشلوش،  -1

2- D. salama, Amrouche, Ghernouti, Op.Cit, p : 12. 

، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الطبعة األولى، المالية اإلسالمية إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعةطارق هللا خان، حبيب أحمد،  -3 

 .28، ص: 6221المملكة العربية السعودية، 
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، املدفوعات عند استحقاق )أداء املطالبات( والسداد )إعادة الشراء( سرتداد، عمليات االالعقود
   .1و صاألوراق املالية يف حمفظة األصو ، القسائم املستحقة من تدفقات االستثمار أو استبعاد األ

 2لنمذجة أصو  وخصوم شركات التأمني على األشخاص: CALMوفيما يلي منوذج 

 حيث:
 iعند االستحقاق )االسرتداد أو السداد( القيمة املكتسبة :      
 iعند االستحقاق املستحقة السداد  jمقدار االشرتاكات للسنة :      
 املقيدة سنة بدء احملفظة:      
 صايف معد  العائد :      

أيضا خيارا الحرتام كفاية األصو / االلتزامات خال  عمر املنتج بني املخصص احلسايب  CALMج ذ يوفر منو 
 يف هناية العام والقيمة السوقية حملفظة األصو  يف هناية العام.

ج يف ميزان التدفقات املالية األصو  / اخلصوم يف هناية العقود، ففي حالة عدم كفاية موارد ذ تتمثل أمهية النمو 
مفيد للغاية حملاكاة وحتليل االفرتاضات املختلفة من أجل  CALMمنوذج األصو  لتمويل مدفوعات العقود فإن 

، من جهة أخرى املقدمة للعمالء مثال من خال  تغيري هيكل توزيع األصو  يتغري صايف العوائد استعادة التوازن.
د املتوقعة لسوق األوراق املالية أو القوانني تسمح االحتياطات مبنح لشركة التأمني مساحة أكثر أو حسب العوائ

 أقل ملواجهة املنافسة وتقلبات االقتصاد.
 الخصوم من خالل منتجات التأمين على األشخاص: نمذجة .ج

أمني فيما التزامات ميزانية شركة الت منذجةيتمثل يف  اخلصوم من خال  منتجات التأمني على األشخاص منذجةإن 
 3:واملتمثلة يف يتعلق حبملة الوثائق

 احتياطي الرمسلة؛ 
 ا عقود ولكن أيض ،املخصصات الرياضية أي املدخرات املكونة من العمالء لعقود احلياة وعقود الرمسلة

ة األصو  املنتجات املرتبطة بالوحدة يف االعتبار يف سياق إدار  ذالوفاة املؤقتة وعقود احلياة الكاملة. ال تؤخ
 واخلصوم حيث يتحمل العميل املخاطر املالية بشكل أساسي؛

 الحتياطي. ا ي مل يتم توزيعه خال  عام ووضعه يفذخمصص تقاسم األرباح يتوافق مع جزء إعادة التقييم ال 

                                                 
1- Hoai Minh Lam, "Gestion Actif / Passif (ALM) contrat d’assurance vie en capital à prime non unique", 

4 th AFIR international colloquium, France, 1991, p : 1050. 
2- Ibid, pp: 1052, 1055. 
3- Martine Vareilles, "La gestion Actif-Passif dans une compagnie d’assurance vie", Journal de la Société 

Statistique de Paris, tome 134, N° 2, France, 1993, p : 35. 
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ه معرفة كاملة جبميع املنتجات املدارة يف احملفظة، حيث من الضروري معرفة آليته ذاخلصوم ه منذجةتتطلب 
، كما من الضروري معرفة سلوك العمالء حيث أن لتسويق املنتجات اإلكتوارية ومجيع اخليارات املقدمة للعميل

 ية املنتج.عواقب على إدارة األصو  واخلصوم وبشكل عام على رحب
اخليار هو عقد مينح املالك احلق يف شراء أو بيع عنصر أساسي : عقد التأمين في سياق خيار مالي .د

، شرط اخليار هو أن اهلدف األساسي له قيمة بسعر حمدد مسبقا خال  فرتة زمنية حمددة مسبقا
ومع ذلك قد تكون  .وتعترب األسهم املالية أكثر وجوه اخليارات شيوعا ،مستقبلية عشوائية غري مؤكدة

، فمثال يعطي صاحب خيار الشراء احلق ولكن ليس االلتزام لشراء خماطر مطالبات عميل التأمني
سهم يف تاريخ حمدد مسبقا )وقت االستحقاق( والسعر )سعر التنفيذ(، بدال من ذلك مينح حامل 

طية مجيع مطالبات التأمني املتكبدة يف غضون تاريخ حمدد مسبقا )وقت عقد التأمني احلق يف تغ
 .1 االستحقاق( وبسعر حمدد مسبقا )نقطة اخلصم أو الزيادة(

أصبحت مشتقات التأمني اآلن بديال إلعادة التأمني التقليدية،كطريقة لشركات التأمني إلدارة خماطر 
لحد كبرية متتلك حمفظة أقساط سنوية املضمونة لحدث كارثي، فمثال ميكن لشركة تأمني على احلياة  

األدىن من الوفاة، التحوط ضد االخنفاض احلاد يف أسواق األسهم، ميكن لشركة التأمني على احلياة اليت 
تقدم ضمانا لسعر الفائدة على منتجات االدخار استخدام املشتقات للتحوط من سعر الفائدة 

ى احلياة استخدام املشتقات إلدارة أصوهلا وخصومها وتعزيز  املنخفض، لذلك ميكن لشركة التأمني عل
كفاية رأس املا . على سبيل املثا  ميكنهم شراء اخليارات لبيع حقوق امللكية لطرف مقابل بسعر 

 .2متفاوض عليه مسبقا يف حالة مواجهة أزمة سيولة
م اخليارات صوص، مت تصميكثريا ما يقا  أن املشتقات تستخدم إما للمضاربة أو التحوط على وجه اخل

 يف األصل كعقود تأمني يف حالة اخلسارة يف املراكز على األصو  أو املؤشرات أو األوراق املالية األخرى
جلة، من خال  شراء عقود خيارات البيع ميكن تأمني مراكز طويلة يف ولكن بشكل خاص للعقود اآل

قود  مراكز قصرية على العلشراء ميكننا تأمنيالعقود اآلجلة، بينما عن طريق الشراء عقود خيارات ا
 .3اآلجلة

 :4المنتجات المؤشرة 
ؤم ن ملاالعجز، هي أمثلة عن التأمني التقليدي الذي يعوض  تأمني الصحي،التأمني منتجات تأمني احلياة،      

ر الذي أضيف ؤش  امل م الذين يعانون من خسائر حقيقية على أساس املبلغ الذي يعاد  اخلسارة املعنية. التأمنيهل

                                                 
1- Ibid, p : 135. 
2- Sellamuthu Prabakaran, "The Black Sholes Option Pricing Model for Insurance Derivative", Global 

Journal of Pure and Applied Mathematics, volume 16, number 1, India, 2020, p: 132. 
3- Ibid, p : 138.  
4- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p: 62. 
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مؤخرا يف السوق خمتلف: هو يستخدم مؤشر يرتبط بالتغطية املكتتبة يتأثر حبدوث حدث مشمو  بالتغطية. يتم 
 .ؤم ن لهملاحساب التعويض الفردي استنادا إىل صيغة بدال من االستناد إىل مبلغ اخلسارة الفعلي الذي حتملها 

 راعي.املناخ )الكوارث الطبيعية( وغريها اليت تؤثر على األصو  واإلنتاج الز مت تطوير املنتجات املشتقة ملخاطر 
والواقع أن العديد من هذه املخاطر هلا معيار كبري ألن حدوث حدث واحد ميكن أن يؤثر على العديد من  

 ؤم ن هل
ا  كبري م م يف نفس الوقت. وبالتايل جيب تغطية هذه املنتجات من طرف شركات التأمني ذات رأسامل

مني أدا، بالنسبة لشركة توهذا يستوجب معد  مالءة مالية مرتفع ج ،إعادة تأمني كبرية جداشركة )قوي( و 
بسبب شدة  ىر خأل سنةبة من من املرجح أن تكون متقل   ن مؤشرات التقييمفإ، منتج مشتق )مؤشر(مسؤولة عن 

 احلوادث. 
ليف من الواضح أن قضية التكا :التأمين على األشخاص منتجاتالسيطرة )التحكم( على تكاليف  .2

هي عنصر أساسي يف النموذج االقتصادي ملنتجات التأمني على األشخاص بشكل خاص التأمني على 
واليت جيب التطرق إليها يف سياق جديد يف ظل القيود االقتصادية والتنظيمية، من ناحية أخرى احلياة، 

حيث تستند  ،ة اليت جيلبوهنا من خال  نصائحهمهم والقيمة املضافتعكس أجور الوسطاء هيكل تكاليف
يف  ،معظم مكافآت شركات التأمني على املبلغ املستحق، وبالتايل على سحب جزء من الدخل املايل

ن له، الذي يكتتب على وجه التحديد من أجل حتصيل هذه املنتجات فسة مباشرة مع مصاحل املؤم  منا
ومع ذلك فإن االخنفاض التارخيي يف أسعار الفائدة واحتما  اخنفاض العائدات ينقص عرض  .لصاحله

حجام العمالء جيعل من الصعب أكثر فأكثر الدفع مقابل التسويق، والذي يث أن إح التأمني على احلياة
فض التكلفة ج منخذ جيعله يف الوقت نفسه أكثر تكلفة بسبب التنظيم، وبالتايل إن التفكري يف تطوير منو 

ج ذ املالية لعقد التأمني على احلياة ميكن أن يكون حامسا ملستقبل النمو األقسام للتسويق واإلدارة و 
 .1االقتصادي

حتياجات جيب حتقيق التوازن بني االملنتجات التأمني على األشخاص لتسعري جيد  التسعير الجيد: .3
 2األربعة التالية:

  حتقيق الربح؛ إىلحاجة الشركة 
 إىل املنافسة؛ احلاجة 
   م للزبون؛احلاجة إىل تقدمي عرض قي 
 .احلاجة إىل دفع أتعاب الوسطاء 

 لكذف إال بعد عر  لن ت  لكن " لألحداث العشوائية غري معروفة وقت اإلطالق، الشدة والتكراريف الواقع عناصر "
لية سوء االنتقاء فمن خال  آ بالتايل هناك عدم يقني كبري يف سعر التكلفة املتوقع.و وأحيانا بعد عدة سنوات، 

                                                 
1- Finance Innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op.Cit, p : 68. 
2- Michael Frylinck, Op.Cit, p : 10.  



 الفصل الثالث ........................................... تقييم منتجات التأمين على األشخاص وأساليب تطويرها 
 

182 

 

ين ذم أولئك ال، فاملشرتين األوائل هاليت ختشاها شركة التأمني ال ميكن للمنتج البقاء حتت سرعة توزيع معينة
السعر يف  بينما يتم حتديد مخاطرللوبالتايل غالبا ما يكونون األكثر تعرضا  يدركون احلاجة أكثر من غريهم

اليت جتعل اجلزء األكرب من ابتكارات "املنتج" يتألف من تغيريات على املنتجات  هذا هو أحد األسباب ،املتوسط
 .1ية أكثر من طرح منتجات جديدة حقااحلال

تسعير غرفة مى تسأدوات تسعري معيارية هناك  على األشخاص ومن بني طرق التسعري اجلديدة ملنتجات التأمني
ذه األدوات تقدم حل هب والتسعريواليت تقدم تقريبا جيدا للخيارات الضمنية لنشاط التأمني على احلياة،  ،التداول

 الكافية وبساطة، وتكمن شروط النجاح يف االهتمام حبل وسط بني الدقة 2املالءة  وفق متطلباتوسط جيد 
بل عرفون أفضل السندسني املاليني الذين سييتطلب املشروع خربة اخلرباء اإلكتواريني وامله ، للقيام بذلكالتنفيذ

 .2لتعزيز هذه املدفوعات املعقدة
تأمينات احلياة  حيث نموذج التدفق النقدي ويستعمل يف تطوير طريقة تسعري منتجات التأمني على احلياة

 .3إكتوارية خاصة يف شكل حزم مربجمةواملنتجات ذات االستحقاقات السنوية منمذجة من خال  تصاميم 
 :لتطوير منتجات التأمين على األشخاص األسلوب التسويقي: ثانيا
 التسويق اإللكتروني لمنتجات التأمين على األشخاص: .1
 :هوأهدافلمنتجات التأمين  التسويق اإللكتروني تعريف .أ

إن صناعة التأمني اليوم يف العديد من الدو  قد بدأت بتطوير التكنولوجيا خلدمة أعماهلا يف جماالت عدة 
اعد بشكل  من التقارير والتحاليل اليت تساهم وتس هائال   احيث توفر التكنولوجيا كم   ،أمهها املعلوماتية

 .4ات املبنية على أسس حقيقية دقيقةكبري إدارات شركات التأمني على اختاذ القرار 
 والعديد من املهام يازج بني التكنولوجمي حيثثورة الصناعية الرابعة من مظاهر ال يعترب التسويق اإللكرتو ي

األداء والتكلفة  اءة يفواليت من املتوقع أن حتقق نسب عالية من التنمية اليت سوف جتمع ما بني الكف
 .5املعقولة

أداء األنشطة التسويقية ويعتمد بشكل أساسي على اآلونة األخرية أسلوب جديد يف  ظهر يفوقد 
ألخري وهو ما يطلق عليه التسويق اإللكرتو ي. حيث يعين هذا ا ،استعما  األنرتنت يف إجناز تلك األنشطة

                                                 
1- Finance Innovation, L’innovation dans l’assurance, Premier Livre Blanc, France, 2010, pp : 7-8. 

Disponible sur le site: 

 https://finance-innovation.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-Blanc-Assurance-15-07-2010.pdf 
2- Finance innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op.Cit, p : 69. 
3- Michael Frylinck, Op.Cit, p: 06. 

جي بحث مقدم ضمن ملتقى التأمين الخلي "،تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق لصناعة التأمين الخليجيخالد محمد البادي، " -4

 .6، ص: 6202أكتوبر  09-08السنوي الرابع عشر، دبي، المنعقد يومي 
الثورة الصناعية الرابعة والتطورات المستقبلية في دور التقنيات الرقمية في توجيه االقتصاديات العالمية ومدى جاهزية هاني أحمد باهر، " -5

  1، ص. 6202أكتوبر  09-08ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر، دبي،  ،"قطاع التأمين لها

https://finance-innovation.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-Blanc-Assurance-15-07-2010.pdf
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ت إلشباع ختطيط وتنفيذ الفعاليات التسويقية املتعلقة باملنتج التسعري والرتويج واإلعالن والتوزيع عرب األنرتن
 .1اجات الزبون وحتقيق أهداف الشركةح
ماد على يت تقدمها شركة التأمني باالعتف التأمني اإللكرتو ي بأنه جمموعة اخلدمات واملنتجات اليعر  و 

العديد من  ذنرتنت للمتعاملني معها، متكنهم من تنفيحلديثة )الرقمية( ويف مقدمتها اإلالتكنولوجيات ا
 .2 عن احلاجة لزيارة مكاتب اخلدمةبدالاخلدمة  هذهتم مع الشركة مباشرة عن طريق هتعامال

 ةواألدوات املتعلقة باملنتجات تواجه الشركة حتديات كبري لنجاح التحوالت الالزمة ألنظمة املعلومات و 
 3:منها
 وحتسني املعرفة؛ التأمني نظامدارة تعقيد إ 
 تسهيل التواصل بني أصحاب املصلحة؛ 
 العمل؛ ةجعل اختيار احللو  موضوعيا يف منطق 
 تسهيل تطور البىن اهلندسية لنظام املعلومات؛ 
 السيطرة على التكاليف؛ 
  وتأثريات التغيريات لدعم حتليل اخليارات املمكنة.تقييم مزايا 

سويق تتعدد قنوات التأمني اإللكرتو ي اليت تعتمد عليها شركات التأمني لت التأمين اإللكتروني:قنوات  .ب
 4وعرض اخلدمة التأمينية بطرق رقمية إلكرتونية وفيما يلي عرض ألهم هذه القنوات:

 رب اخلدمة للمتعاملني مع شركة التأمني تنفيذ العديد من تعامالهتم ع: تتيح هذه خدمة التأمين أون الين
 شبكة األنرتنت بدال من التنقل إىل مبىن الشركة؛

 إن هذه اخلدمة موجهة ألصحاب العمل من األفراد )مشرتكني ومتقاعدين( خدمة هاتف التأمينات :
لتحدث ر الساعة، كما تتيح إمكانية اتوفر العديد من اخلدمات الذاتية اليت ميكن الوصو  إليها على مدا

 وطلب الدعم للخدمات اإللكرتونية؛ مع موظف التأمينات لإلجابة عن االستفسارات
 ه اخلدمة إشعار فيتم عرب هذ ،: لتوفري وسيلة سريعة ومناسبة يف الوصو  إىل العمالءالرسائل النصية

"sms " التأمينية.خدمة الرسائل النصية القصرية عن أي تغيري يف سجالهتم 
  إن إنشاء برجميات للتطبيقات املرتبطة باملخاطر ومسامهة احلوسبة السحابية يف تقدمي بيئات كاملة أو

املخاطر كلها فرص مهمة ينبغي حتليلها نظرا  مناذجإلنشاء  MDAحىت استخدام ما يسمى مبناهج 
 .5املعلومات يف مجيع وظائف الشركة ألمهية وضرورة تقنية

                                                 
العدد  ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة "،استراتيجية التسويق اإللكتروني في نشاط التأمينأثر سالم محمد وفائزة عبد الكريم، " -1

 .660 ، ص:6200، 62

ت األكاديمية للدراسا، "واقع البنية التحتية التقنية للخدمات اإللكترونية لقطاع التأمين في الجزائرحمادوش سميرة وتقرورت محمد، " -2 

 .22، ص: 6209، جانفي 60، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد نسانيةاالجتماعية واإل
3- Finance Innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op.Cit, p : 26. 

 .22، ص: مرجع سابقحمادوش سميرة وتقرورت محمد،  -4
5- Finance innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op.cit, p : 62. 
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  كأداة جديدة لتسويق منتجات التأمين على األشخاص:  صيرفة التأمين .2
ه ذيقيا على هن ختلق طلبا حقأو  ،وقا حقيقيا للتأمني على احلياةاستطاعت صريفة التأمني أن ختلق س

فعلى مستوى االقتصاد الكلي جند أن منتجات التأمني على احلياة هي منتجات ادخار على  ،املنتجات
واليت تشكل مصدر متويل مستقر ملختلف األعوان االقتصادية اليت هي حباجة إىل موارد  ،املدى الطويل

قد قطعت العالقة بني البنوك وشركات و . 1أن تكون وسيلة لتمويل عجز الدولةطويلة األجل كما ميكن 
اجح نأدركت إدارات بعض البنوك أن متطلبات العمل ال حيثالتأمني شوطا طويال يف التعاون والتكامل. 

والتوسع يف النشاطات املالية املختلفة يتطلب تأسيس شركة تأمني مرتبطة بالبنك على أساس التملك أو 
 أدت إىل اخنفاض واليت البنوك،شركات التأمني بني املنافسة احلادة  نظرااملسامهة الكبرية. ومن ناحية أخرى 

جلأت إىل نشاط آخر هو يف األساس يقع ضمن نطاق عمل البنوك أال  ،أسعار التأمني بشكل ملفت
لصريفة التأمني مزايا عدة و  .2شركات جديدة منافسة بذلك البنوك وهو االستثمار والتمويل واملسامهة يف

 ن هلم والبنوك على حد سواء.وفوائد لكل من شركة التأمني واملؤم  
 تعريف صيرفة التأمين: .أ

 هلم الذين ميثلون  ناملؤم  هي تسويق اخلدمات التأمينية عن طريق قنوات التوزيع يف البنوك لصاحل  :1عريفت
 أي أن صريفة التأمني تقوم على التحالف بني البنك وشركة التأمني. .3زبائن البنك

 4صريفة التأمني متثل جمموعة نشاطات تتمثل يف: :2عريفت 
 على األشخاص؛: فيما خيص منتجات التأمني االستثمار 
 البيع املتقاطع جد مهم يف هذه التقنية؛الشراكات : 
 البنوك تعتمد على شبكاهتا مما يأخذ حصة كبرية من ميزانيتها من اكتتاب تسيير قوى البيع :

 وتكوين للموظفني.
 اجلزائري املتعلق بالتأمينات فإن صريفة التأمني تعين:  10/10من القانون  53حسب املادة : 3عريفت

"توزيع منتجات التأمني عن طريق البنك" تعترب البنوك حسب هذه املادة وسيط تأميين حيل حمل الوكيل 
 على اعتبار أن شركات التأمني مسموح هلا قانونا بأن توزع منتجاهتا عرب ،العام للتأمني أو مسسار التأمني

 البنوك أو املؤسسات املالية أو شبكات توزيع أخرى.
 

                                                 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية العلوم االقتصادية "-الجزائرإشارة لحالة –صيرفة التأمين في ظل تحرير الخدمات المالية "مرقوم كلثوم،  -1

 .21، ص: 6202وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 .80-82، ص: مرجع سابقباقر المنشئ،  -2

3- Bernard De Cryse, Op.Cit, 2005, pp : 1-3. 
4- Didier Cordier et Frédéric Fréry, Les 7 familles de l’assurance (Création de valeur et innovation 

managériale dans l’industrie de l’assurance), Vuibert, Paris, 2003, p : 12. 
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يمكن إعطاء تعريف شامل لصيرفة التأمين على أساس أنها تقنية تتمثل في عملية التطور من خالل ما سبق 
مشاركة بهدف األداء الجيد وال ،من المنافسة إلى التعاون من خالل التحالف بين شركات التأمين والبنوك

لتسويقية ت امن خالل تقديم منتجات جيدة وزيادة القدرا، وخدمة العمالء في الوقت المناسب في األرباح
بل هي  ،وخفض التكاليف، إذا صيرفة التأمين ال تتلخص في كونها تقنية بسيطة لتوزيع وتسويق المنتجات

 . واستمرار المنتج نجاحمسألة إنتاج وتوزيع وصوال إلى  في األساس
 :تسويق منتجات التأمين على األشخاص كقناة مزايا صيرفة التأمين .ب

  1شركات التأمين على األشخاص: على مستوىمزايا صيرفة التأمين 
 بار أن باعت ،جدد من خمتلف الطبقات عمالء اكتساب منشركات التأمني على األشخاص  متكني

سني الصورة باإلضافة إىل إمكانية حت، أكثر معرفة باحتياجاهتم وخصائصهمهناك شبكة قريبة منهم و 
 أمني(؛يف البنوك تفوق ثقتهم يف شركات الت العمالءلدى العمالء والثقة التامة معهم )حيث أن ثقة 

 النسبة ملنتجات مبا أن شبكة البيع هي نفسها ب ،ختفيض تكاليف التوزيع مقارنة بالوكالء التقليديني
لعديد ل على مستوى اج  وهذا االقتصاد يف النفقات س   ،البنك أو شركات التأمني على األشخاص

 ح بتكلفة وسعر جيد؛قرت  املنتجات ت  من صيارفة التأمني يف العامل، وبالتايل 
 الهلا لشبكة باستعماهلا أو عرب استغ ،إمكانية متوقع شركات التأمني على األشخاص يف السوق بسهولة

 بنكية حملية موجودة منذ العديد من السنوات وتتميز بصورة جيدة وبالتايل حتقيق مبيعات سهلة؛
 احلديثة؛ ر يف السوق املايل وتبين التكنولوجياتشجيع شركات التأمني على األشخاص على االستثما 
 ؛2تطوير التوزيع اإلحصائي لألخطار 
  صبح أسعار األشخاص اليت تختفيض تكلفة اخلدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمني على

 .3تنافسية
  4ن لهم:على مستوى المؤم  مزايا صيرفة التأمين 

   لدى الوكالء  باقتنائهانتجات التأمني على األشخاص مقارنة مالقتناء سعر مميز ومشجع االستفادة من
 التقليديني؛

 وبذلك ربح  ،سهولة دفع األقساط باعتباره يتم آليا عرب حساب العميل البنكي لدى البنك املعتمد
 الكثري من الوقت وتقليص مراحل اإلدارة؛

                                                 
1- Yanich Bonnet and Pierre Arnal, Analysis and prospects of the French Bancassurance Market, 

Actuaris, 2002, pp: 9-11. Disponible sur le site: 

http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cancun/ica2002_subject/bancassurance/bancass_67_arnal_a.

pdf  
2- SAA, "La bancassurance : Les chemins d’un succés fulgurant", Présentation pour la BDL, Alger, octobre 

2007, p : 17. 
، مخبر االقتصاد الكلي والمالية لالقتصاد والماليةالمجلة الجزائرية  "،التأمين المصرفي كنموذج لالبتكار في الخدمات"شراطي نسيمة،  -3

  .82، ص: 6202، سبتمبر 1الدولية، جامعة يحي فارس المدية، العدد 
4- SAA, Op.Cit, p : 17. 

http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cancun/ica2002_subject/bancassurance/bancass_67_arnal_a.pdf
http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cancun/ica2002_subject/bancassurance/bancass_67_arnal_a.pdf
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  نتائج إجيابية من يانا أحلشخصية تعطي عالقة العميل مبوظف البنك املبنية على املودة والثقة واملعرفة ا
 ناحية اقتناء املنتج املناسب إلشباع احتياجاته وحسب قدرته الشرائية؛

  حزمة اخلدمات املوزعة من خال  صريفة التأمني متكن الزبون من فهم وبسهولة مبادئ التأمني على
 األشخاص واالستفادة منها جيدا؛

  1مع احتياجات العمالءتطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب. 
  على مستوى البنوك:مزايا صيرفة التأمين 

  احتياجاته  للعوائد بالنسبة للبنك وتنويع نشاطاته وتوفري للزبون مجيع اآخر  اتعترب صفة التأمني مصدر
مني على باإلضافة إىل سهولة تسيري منتجات التأ ،سواء املالية أو التأمينية لزيادة عنصر الرضا والوفاء

 ؛2لتشاهبها بتلك البنكية االدخاريةاحلياة 
  ؛3نتجخيص إدارة األخطار وتطوير املاكتساب املعرفة واخلربة من شركات التأمني على األشخاص فيما 
  القات من تكاليف الشبكة، باإلضافة إىل بناء ع % 21العموالت اليت يتقاضاها البنك قد تغطي

اء منظم أي فضاء لاللتق ،، باعتبار أن البنك قد أصبح مورد متعدد اخلدماتالعمالءطويلة األجل مع 
ودائم يسمح ببناء عالقة وفاء وإخالص طويلة األجل مع البنك من خال  تعزيز دور احلماية واالدخار 

 ؛4للعمالء
 5التأمني دة الدخل عرب بيع منتجاتارتفاع عوائد أصو  البنك من خال  فائ. 
  د تتمثل فيما ضرورة صريفة التأمني بالنسبة لالقتصاعلى مستوى االقتصاد الوطني: مزايا صيرفة التأمين

 6 يلي:
 ني على احلياة أمثر بنتائج مأفة التأمني يف توزيع منتجات التتطبيق صري : تطوير سوق التأمني على احلياة

لقت ع مفهوم هذا املنتج يف فكرهم وخحيث وس   العمالء،إجيابية وحقق جناحا كبريا على مستوى 
جودة شبكة و  ،قيمة املنتجات من جهة من بني عوامل جناح القناةطلب ملنتجات التأمني على احلياة، 

 باعتباركل كاالقتصاد   وكذاتضاعف رقم أعما  الشركة يتوزيع التوزيع البنكية من جهة أخرى. وبذلك 
بة لألعوان قرة بالنستتضمن مصادر مالية مست ،طويلة األجلة أي ادخاريمني على احلياة أمنتجات الت
 ؛أداة مالية لتطوير اقتصاد البلد وبالتايل تعترب االقتصاديني

                                                 
 .80، ص: ، مرجع سابقشراطي نسيمة -1

2- Manoj Kumar, "Best practices and challenges in bancassurance: Maximizing the profits", Policy 

magazine, july 2008, p: 4. 
3- Paul Ernest and Milliman, Product strategies and business models in European Bancassurance, Poland, 

14th november 2008, p: 15. 
4- SAA, Op.Cit, p: 16. 
5- R.Neelamegam and K.Pushpa Veni, "Bancassurance-An emerging concept in India", The Journal, 

virudhinagar, January-June 2008, pp: 50-51. 
6- Rapport de la CNEP, 3éme partie : Introduction à la Bancassurance, 2008, pp: 32-34. 
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 ل معظم املؤسسات األوروبية تعا ي ظاهرة الشيخوخة حيث أهنا متث :تطوير منتج التأمني على التقاعد
وهذا ما أدى إىل تسجيل اخنفاض يف معد  النشاط، وكما سبق الذكر  ،نسبة كبرية من سكان البلد

لذا طورت شركات التأمني على األشخاص منتج  ،التأمني العمومي ال ميكنه حتمل كل هذا العبء
 ؛ل التقاعد الوظيفيالتأمني على التقاعد اخلاص ليكم  

 كفاءة   ك القائمة على العملية أكثردعم اليد العاملة: إن صريفة التأمني جعلت املوارد البشرية للبن
وأتاحت الفرصة إىل توظيف عما  جدد مما مسح  ،منيأملمارستهم لنشاط بيع منتجات الت وذلك

 بتقليص حجم البطالة.
ن شريكا  بل من املمكن أن يكو  ،يف األخري إن قطاع التأمني ال ميكن أن يكون بديال أو منافسا حقيقيا للبنوك

صاحل فاق أرحب مبا خيدم مة حاليا بني شركات التأمني والبنوك باإلمكان أن يكون هلا آكما أن العالقة القائم
 .1الطرفني

 هذا ولكن النجاح يف ،أن بيع خدمة التأمني على األشخاص من خال  البنوك أمرا منطقيامما سبق ميكن القو  
فة التأمني تقتضي وبالتايل فإن صري  ،اجملا  ليس سهال خاصة بالنظر إىل التغيريات املطلوبة على أكثر من مستوى

ما تغيري طريقة العمل املصريف التقليدي وتعديل التشريعات والقوانني اليت تفصل بني البنوك وشركات التأمني. وفي
 مني على خمتلف املستويات:يلي ملخص إلسهامات صريفة التأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .86، ص: مرجع سابقباقر المنشئ،  -1 
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 (: إسهامات صيرفة التأمين في توزيع منتجات التأمين على األشخاص.21الجدول رقم )
 إسهامات صيرفة التأمين

بالنسبة لشركات التأمين على  ن لهمبالنسبة للمؤم   بالنسبة لالقتصاد الوطني
 األشخاص

 بالنسبة للبنوك

 اةاحليتطوير سوق تأمني -
 تطوير منتج التقاعد-
 دعم جما  الشغل-

شراء املنتجات بسعر       -
 مميز
 جودة اخلدمات-
 بناء عالقة ثقة ومودة-
 تقليص مراحل اإلدارة-
 

 العمالءتوسيع حمفظة -
 ختفيض تكاليف التوزيع-
 التموقع اجليد يف السوق-
 استغال  شبكة بنكية فعالة-
 زيادة حجم املبيعات-
 .التوزيع اإلحصائي لألخطارتطوير -
 ء.العمالحتسني صورة الشركة لدى -
 
 
 

 مصدر للعوائد-
 تنويع النشاطات-
 حمطة واحدة للتسويق-
اكتساب خربة إدارة -

 األخطار
 زيادة اإلنتاجية-
 تقاطع بيع املنتجات-
 ارتفاع عوائد األصو -
 حتقيق عموالت-
بناء عالقات طويلة األجل -

 العمالء.مع 
 الطالبة.: من إعداد المصدر

 1لة للمنتجات المصرفية:المطورة ضمن منتجات التأمين على األشخاص والمكم   الضمانات .ج
  :منتجات التـأمين المرتبطة بالقروض 
  :لبنك يف ن له يف سداد باقي األقساط ليقوم مبدأ هذا املنتج على أساس تغطية املؤم  تأمين المقترض

 ال يتم مطالبة الورثة بالدين أو احلجز على املمتلكات؛ حالة وفاته أو عجزه الدائم حىت
  :تقدم البنوك تسهيالت فيما خيص السحب على املكشوف لألفرادتأمين السحب على المكشوف 

هذا القرض ليس له تاريخ اسرتداد ثابت يستهلك من خال  املبالغ اليت متر بشكل منتظم إىل حيث أن 
ورت يف حالة الوفاة طذو السحب على املكشوف  للعميلين الرصيد املداحلساب املصريف. لضمان 

ان احلد وذلك بضم ،شركات التأمني على األشخاص يف ظل الصريفة تغطية هلذا النوع من االئتمان
والفرق  ،كض من طرف الشركة للبنعو  له فإن الرصيد املدين ي  ن املؤم  األعلى للسحب، ففي حالة وفاة 

مني تضمن مادامت شركة التأ ع لورثة الشخص املتويفدف  بني احلد األعلى للسحب والرصيد املدين ي  
السقف األعلى للسحب. يدفع القسط سنويا ويعد  عند كل تاريخ استحقاق أخذا بعني االعتبار سن 

 ؛لهن املؤم  

                                                 
1- Bennadji Tahar, "Les enjeux de la Bancassurance et les perspectives de son développement en Algérie", 

Mémoire de fin d’étude pour obtention de diplôme supérieur des études bancaires, ESB, Alger, 2003, pp: 13-

17. 
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  :ئع واحلسابات اجلارية مينية مرتبطة بالوداتوزع بعض البنوك منتجات تأمنتجات التـأمين المرتبطة بالودائع
لورثته يف حالة  لهاملؤم ن بتضمن دفع مبلغ معني ذو صلة بالرصيد املتوسط للحساب اخلاص و  للعمالء،

مبلغ  للبنك الوطين بفرنسا الذي يضمن دفع حساب الحياة وفاته أو تعرضه لعجز دائم. مثا  عن ذلك:
 ؛إثر حادثب احلساب يف حالة وفاته مضاعف لصاح

  :بدأت البنوك نشاط صريفة التأمني بتوزيع منتجات التأمني على احلياة منتجات الحياة االدخارية
 ازدادت مبرور الوقت: اليت العمالءاملنتجات املعقدة لتلبية حاجات توزيع إىل  انتقلتاالدخارية البسيطة مث 

  :ياة، آلية يف إطار منتج التأمني على احلتتمثل يف رأمسا  املؤجل مع تامني مضاد المنتجات البسيطة
املنتج بسيطة حيث يقوم الزبون بإيداع مبلغ أساسي والصرييف يضمنه بفوائد مرمسلة يف هناية العقد ويف 
حالة وفاة املؤمن له قبل انتهاء املدة املتفق عليها فإن الورثة أو املستفيد املعني يف العقد يتحص على 

 املرتاكمة؛ رأمسا  األساسي مع الفوائد
  :إىل تطوير منتجات  1001خصائص وتنوع حاجات الزبائن دفعت البنوك سنة المنتجات المعقدة

 أكثر تعقيدا وحتتاج إىل تقنيات متقدمة للمعاجلة نذكر منها ما يلي:
  منتجات مبعد  عائد مضمون حمدد وفق معيار معني مثل املؤشر املايل لبورصة معينة )أشهرها الكاك

 ب على البنك شراء أوراق مالية تضمن له املعد  العائد املضمون؛( فيتوج01
  عقود وحدات احلساب اليت تضمن رأمسا  أو معاش ممثل يف حمفظة استثمارات ذات خماطر مرتفعة

 أو متدنية )أسهم، سندات، مشتقات...( خيتارها املؤمن له.
  :وفاة ما ي، نفقات طبية والهذه املنتجات تكون يف حالة حتقق العجز اجلسمنتجات االحتياط

 .1املبكرة
 فيما يلي شكل يوضح قرار شراء منتج االحتياط من طرف األفراد:و 

 .(: احتياجات الحماية المغطاة بتأمينات االحتياط خالل دورة الحياة21الشكل رقم )

 
علوم مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم ال، أطروحة "صيرفة التأمين في ظل تحرير الخدمات المالية"مرقوم كلثوم، المصدر: 

 .02 :، ص2110علي الشلف، االقتصادية، جامعة حسيبة بن بو 
                                                 

 .92-96، ص ص: مرجع سابقمرقوم كلثوم،  -1
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ففي السن املبكرة  ،الشكل السابق أن حاجة احلماية اليت حيتاجها األفراد تتطور بتطور مراحل احلياة املختلفة يبني
التقاعد( أما مع التقدم يف السن )الشيخوخة و  ،ية الدخل)عند إمتام الدراسة، الزواج، ...( يتم الرتكيز فيها على محا

 تظهر احلاجة إىل الرعاية الصحية. وتتمثل منتجات االحتياط فيما يلي:
  :دا مت شرحه بالتفصيل يف فصل سابق، ما مييز توزيعه من خال  الصريفة هو معرفة البنك جيتأمين الوفاة

 ؛هذا العقد ميناسبهحبيث نوع معني منهم  لعمالئه وبالتايل إمكانية استهداف
  :يغطي التكاليف املرتبطة بفقدان استقاللية كبار السن من خال  تعرضهم منتجات الرعاية الصحية

يفضل اكتتابه و  ،ن هلم غري قادرين على القيام ببعض األنشطةالذي جيعل املؤم   ،للعجز الدائم واملطلق
 تم جتميع األقساط املدفوعة واستخدامها لدفع تكاليف العالجحيث ي ،قبل الدخو  يف مرحلة التقاعد

 مليون نسمة؛ 030إىل  2151ن هلم خاصة وأنه يتوقع ارتفاع الشيخوخة على الصعيد العاملي عام للمؤم  
 :الفردي   تقوم صريفة التأمني ببيع تشكيلة متنوعة من تغطيات التأمني الصحي التأمين التكميلي للصحة

علقة بالنظارات ن له، وتغطية التكاليف املتكل املصاريف الطبية واألدوية اليت دفعها املؤم  كتغطية جزء أو  
والعدسات باإلضافة إىل مصاريف اإلقامة باملستشفى. وفيما يلي شكل يوضح املنتجات الرئيسية للتأمني 

 .الصحي اخلاص
 مين الصحيأ(: المنتجات األساسية للت21الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العل"صيرفة التأمين في ظل تحرير الخدمات المالية"مرقوم كلثوم، المصدر: 
 .00 :، ص2110حسيبة بن بوعلي الشلف، القتصادية، جامعة ا

 :ال  ن هلم من خمحاية أكثر للمؤم  ومينح حوادث احلياة هذا املنتج يضمن  تعويض حوادث الحياة
ضمان تعويض معني عن األضرار الناجتة عن احلوادث اجلسمانية اليت تقع يف إطار احلياة اخلاصة، وقد 

ص
 التأمين الصحي الخا

منتجات تأمين المرض ذات الطبيعة التعويضية-1  
تكاليف االستشفائية ومختلف المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة مرض أو حادث؛تسديد -  
معظمها هي عقود جماعية مكتتبة من قبل أرباب العمل لصالح موظفيهم؛-  
تتميز بتقديم اإلعفاءات وهي المبالغ التي يتحملها المؤمن له لمواجهة األخطار األخالقية؛-  
سبة مع التكلفة الفعلية للعالج الطبي.تكون التعويضات المدفوعة متنا-  

الجزافيةمنتجات تأمين المرض ذات الطبيعة -1  
؛يمكن أن يكون التعويض المدفوع جزافي أو في شكل إيراد دوري -  
الحرجة أو الخطيرة، تأمين فقدان الدخل نتيجة الدخل، تشمل هذه المنتجات: تأمينات األمراض -

 اإلعاقة، تأمين الرعاية الطبية، التأمين االستشفائي ذا العوض النقدي.
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ية  بشكل جزئي من خال  بعض العقود واليت مل تقدم تغطاعترب استجابة حلاجات حقيقية كانت مغطاة 
 كافية.

 :التقليديةاألشخاص التأمين على  منتجاتصيغ كبديل عن   لتأمين التكافليا .3
  بداللة بالنسبة لبعض املواطنني التأمني التجاري غري مقبو  أسباب التوجه إلى التأمين التكافلي: .أ

 1:تتمثل هذه التناقضات يف، حيث لثالث مبادئ أساسية لإلسالم خمالفته
  عروفة املبلغ والتسلسل الزمين لألداءات املستقبلية غري ميكون الة أين احلالغرر )عدم اليقني( يعين

 واحتما  عدم دفعه أساسا؛
  غ كبري  كقسط مقابل إمكانية احلصو  على مبل  اصغري  اؤم ن له مبلغاملامليسر يعين حالة أين يدفع

 كأداء، أي أن شركة التأمني قد تدفع أكثر مما تتحصل عليه وهذا يعترب من القمار؛
  ستثمار للحصو  على ا اليت تعتمد يف متويلها علىركبة املالربا )الفائدة( تعين حالة املنتجات التأمينية

 فائدة.
 الث مع توفري محاية تأمينية مت اقرتاح تأمني إسالمي يعتمد على مبادئأخذا بعني االعتبار هذه العناصر الث

التكافل، يستند هذا النظام على تباد  املنفعة والتعاون فهو جيمع بني مبالغ املسؤولية املشرتكة، تعويضات 
مبادئ التأمني  أهم نم حيث وفقا ملبادئ التمويل االستثماري.مشرتكة، منفعة مشرتكة وتضامن. ويتم االستثمار 

 :ما يليالتكافلي 
 يتعاون املشاركون فيما بينهم من أجل الصاحل العام؛ 
 يساعد كل مشارك احملتاجني للمساعدة؛ 
 تتوزع اخلسائر وااللتزامات ضمن نظام جتمع املخاطر؛ 
 إزالة عدم اليقني؛ 
   ن له االستفادة على حساب آخر.ال ميكن ألي مؤم 

ق مع التكافل شبيهة مببادئ التأمني التعاو ي يف جما  استثمار املبالغ يف أصو  تتوافاملبادئ األساسية ملفهوم  
 الشريعة اإلسالمية.

 
 
 
 

                                                 

1- Sabbir Patel, "Takaful and poverty alleviation", The International Cooperative and Mutual Insurance 

Federation (ICMIF), United Kingdom, 2005, pp: 5, 8. 
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 اجلدو  موضحة يف :على األشخاص التأمينمنتجات التأمين التكافلي في مبادئ مناهج استخدام  .ب
 املوايل:

 األشخاص(: الحل البديل عن التأمين التجاري في تأمينات 22الجدول رقم )
 المنهج الوصف

يطبق التأمني التعاو ي مبدأ املضاربة البحتة يف عملياهتا، من خال  تشجيع قيم اإلسالم مثل 
ون يف دخل ؤم ن هلم يتشاركاملاألخوة، الوحدة، التضامن والتعاون املتبادلني، هنا شركة التأمني و 

 االستثمار فقط. يعاد الفائض دون أخذ عينة من املشاركني.

 التأمين التعاوني

على املسامهات  % 111تتم إدارة املنتجات وفق هذا النموذج دون استهداف الربح، وتعتمد 
 الطوعية )التربع أو اهلبة( للمشاركني الذين يتطوعون لألفراد أقل حظا.

 نموذج غير ربحي

 اجلميع. عموما يهاس نسبة يتفق علؤم ن هلم ومسريي التكافل على أساامليتم تقاسم الفوائض بني 
ترتيبات تقاسم املخاطر تسمح للمسري مبشاركة العوائد املتحصل عليها من االكتتابات فضال عن 

 العائد اإلجيايب على االستثمار يف األقساط املستثمرة.

 نموذج المضاربة

توزع املخاطر بشكل تعاو ي بني املشاركني، يقوم املسري بتحصيل مصاريف )رسوم( مقابل 
اليت يقدمها )كوكيل(، أو يتحصل على نسبة من االكتتاب، وألن هذه النتائج تنتمي اخلدمات 

للمشاركني كربح أو خسارة وفق منوذج الوكالة، فيمكن للمسري فرض مصاريف تسيري احملفظة 
 وعموالت األداء.

 نموذج الوكالة

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر
Sabbir Patel, "Takaful and poverty alleviation”, The International Cooperative and 

Mutual Insurance Federation (ICMIF), United Kingdom, 2005, p: 9. 

 

 

 

لبلدان اهتمت أسواق التأمني يف خمتلف ا :لمنتجات التأمين على األشخاص أخرى تسويقية أساليب .4
 1لي:ليات تسويق اخلدمات التأمينية من خال  ما يآية وتطوير املتقدمة والنامية بإجراء الدراسات امليدان

  ؛العمالء املستهدفنيإجراء مسوحات للسوق لتحديد 
  جديدة؛ تغطياتإجراء استبيانات ملعرفة احلاجة إىل 
  التأمني املتداولة؛ تغطياتقياس مستوى الرضا عن 
 ؛على األشخاص تطوير أقسام التسويق والرتويج يف شركات التأمني 
 .االهتمام بالدعاية واإلعالن 

 
 

                                                 
 .22، ص: مرجع سابقباقر المنشئ،  -1
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 1:تطوير منتجات التأمين على األشخاصل انونيق أسلوبالحوكمة كثالثا: 

يعرف احلكم بأنه جمموعة القواعد واألساليب اليت تنظم التفكري والقرار ومراقبة تطبيق القرارات داخل هيئة         
حلوكمة هتدف احيث  واألداء املستدام للمنظمات. اجتماعية، جيب أن تتيح إدارة اجلودة ضمان األداء األخالقي

مدة تصادق بشكل كامل على اخليارات املعت على األشخاص جعل اهليئات اإلدارية لشركات التأمني إىلاجلديدة 
إنشاء جلنة املخاطر  ويؤدي ذلك إىل ، وبالتايل جعلها أكثر شفافية وأكثر إثارة للتساؤ .فيما يتعلق بإدارة املخاطر

جملس اإلدارة وإنشاء منصب مدير املخاطر، الذي يقصد به أن يكون مستقال وال سيما عن املدير املايل داخل 
 هذا االستقال  هو املفتاح إلجراء تقييم موضوعي للتعرض للمخاطر. وأن يكون مسؤوال مباشرا أمام املدير العام.

حيث يتمثل أحد أبرز مزايا هذه احلوكمة يف قدرة التأمني على حتمل خماطر متقلبة وتفضيل تغطية فئة بدال عن 
كات التأمني من خالله أن شر يتضح  والذيأخرى، وتتعلق املسامهة الثانية إلدارة املخاطر اجلديدة بدور رأس املا ، 

ب أن ختلفة جيختصيص رأس املا  بني املخاطر املجيب أن تكون مدفوعة برأس املا ، أي أن على األشخاص 
هذا الدور املمنوح لرأس املا  ضروري ألنه جيعل من  ،االكتتاب من هذه املخاطريلعب دورا إرشاديا يف عملية 

 املمكن التأكد من أن شركة التأمني ستكون قادرة على الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا.
 ار تنظيمي لتسيري منتجات التأمني على األشخاص فيما يلي:وتتمثل أهم مزايا احلوكمة كإط

  إن ترشيد العمليات واألدوات عرب سلسلة اإلنتاج بأكملها جيعل من املمكن تقليل التعقيد الكلي وبالتايل
 دارة املخاطر على مستوى املنتجات؛تقليل التكاليف املرتبطة بتنفيذ نظام إ

  وأن تأخذ بعني االعتبار مصاحل مجيع أصحاب املصلحة، من  واضحةجيب أن تكون عملية صنع القرار
للقيام  عات. / مندويب املبيلك املوظفني واملوزعنياملسامهني إىل مستخدمي منتجات التأمني، مبا يف ذ

وقبل كل  ،تقارير عالية اجلودة وموثوقة ويف الوقت املناسبامتالكها لمن  الشركة بذلك جيب أن تتأكد
 تقييم املخاطر والقياس ذات الصلة. شيء حتديد معايري

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- CF : Finance Innovation, Le nouveau visage de l’assurance, Op.Cit, pp: 10, 27, 32-33. 
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 الثالث: الصة الفصلخ
يث تعترب عملية ح ،مهيتهأيم منتجات التأمني على األشخاص و مفهوم تقي إىلالفصل  مت التطرق يف هذا       

شرات والنسب املؤ أهم  التقييم عملية جوهرية لتحليل منتجات التأمني على األشخاص، وذلك باالعتماد على
يتم تقييم أداء املنتج من خال  مدخلني مها: استخدام معايري أو مؤشرات التقييم ملا جيب أن يكون  حيث، املالية

يتم املقارنة  أو مؤشرات حبيث يتم استخدام معايير التقييم أوالحيث عليه األداء، واستخدام أسلوب املراجعة، 
ديد مدى التطابق حت هبدفمقيسا باملعايري أو املؤشرات احملددة هلذا الغرض،  املخططبني األداء الفعلي واألداء 

اءات التصحيحية ، واختاذ اإلجر هااملسؤو  عنواملنتج  كشف النقائصعدم التطابق بينهما، وما يرتبط بذلك من   أو
اليت يراقب من  ،دوريةوثانيا المراجعة ال ،يف املستقبل ا، والعمل على منع تكرار حدوثهاخلسائرالالزمة لعالج 

وى شركات التأمني مهيته على مستأمفهوم التطوير و  كما مت التطرق إىل خالهلا املسريون تنفيذ احللو  املقرتحة،
 خاصة بعد عملية التقييم باعتبارمها متكاملتان، حيث تستدعي النتائج املتوصل إليها بعد عملية على األشخاص

واء تقنية أو اليت اتبعت عدة أساليب سو  ة باملنتجات حلوال وابتكارات،تقييم اإلجيابيات والسلبيات اخلاص
 نتسويقية أو قانونية للتغلب على التحديات اليت تواجهها وتصميم منتجات ذات فعالية تليب احتياجات املؤم  

 هلم.
 



 

 الفصل الرابع:

دراسة حالة شركة ) الدراسة الميدانية
(التأمين واالحتياط والصحة أمانة  
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 تمهيد
رؤوس أموال مشرتكة ب 0202مت إنشاؤها سنة  ،ذات أسهم خاصة بتأمني األشخاصأمانة شركة شركة  تعترب     

والتأمني  ألضرارابدأت نشاطها بعد الفصل بني التأمني على ، مت اختيارها كمحل للدراسة لكوهنا جزائرية/فرنسية
ن وحتاول دائما أ يف هذا اجملال من أوىل الشركات وباعتبارها، من جهة 0200على األشخاص يف شهر جويلية 

 .تبقى يف تطور مستمر ويف جمال العصرنة والرقمنة
 بكل أنواعه ضاملقرت عدة منتجات كالتأمني على احلياة والوفاة، باإلضافة إىل التأمني على الشركة ق سو  ت      

والتأمني على السفر وتأمني احلوادث اجلسمانية، وكذا التأمني على الصحة، الذي يأيت كمكمل للتأمينات 
حماولني كشف  ،وفق معايري ومؤشرات تقنية وجتارية تقييم هذه املنتجاتا الفصل ذيف ه سيتم، حيث االجتماعية

لتطوير وحتسني  واقرتاح حلوال أو بدائال التجاريةنقاط قوة هذه املنتجات وضعفها من كل اجلوانب سواء التقنية أو 
 .ميناتالنوع من التأهذا 
 :ةالدراسة امليدانية إىل املباحث التالي مت تقسيملذا 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 .في الجزائر األشخاصواقع سوق التأمين على المبحث األول: 
 .التعريف بميدان الدراسة وتحليل نشاطهالمبحث الثاني: 
 شركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة.تقييم منتجات المبحث الثالث: 

.المبحث الرابع: أساليب تطوير منتجات التأمين بشركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة  
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 الجزائرفي : واقع سوق التأمين على األشخاص المبحث األول

فتح  متالذي يقضي بالفصل بني تأمينات األضرار وتأمينات األشخاص،  0200صدور قانون جويلية ب    
كات ا للمنتجات املقرتحة من طرف شر ا جديد  ومن شأن ذلك إعطاء معلم  تطوير وتوسيع القطاع، آفاق جديدة ل

 فة حسب طبيعة املواطن اجلزائري لتسهيل تسويقها.جيب أن تكون مكي  اليت و  التأمني
ماعي، وتأمني ه صناديق التأمني االجتسري  إىل تأمني إجباري ت  سوق التأمني على األشخاص يف اجلزائر  صنفي  

 .، وهو يف منو مستمر رغم التحديات اليت تواجههلدى شركات التأمني على األشخاصاختياري 
 التأمني على األشخاص من خالل املطالب التالية: لسوق حتليليةسيتم يف هذا املبحث دراسة 

  :اإلطار التنظيمي للتأمين على األشخاص بالجزائرالمطلب األول. 
  :1122-1122للفترة  الجزائريتحليل نشاط سوق التأمين على األشخاص المطلب الثاني. 
  :الجزائريخصائص سوق التأمين على األشخاص المطلب الثالث. 
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 الجزائربر التنظيمي للتأمين على األشخاص المطلب األول: اإلطا

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :مراحل تطور قطاع التأمين على األشخاص في الجزائرأوال. 
  :األشخاص في الجزائرمين على أتنظيم وتأطير قطاع التثانيا 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 على األشخاص في الجزائر:  قطاع التأمينتطور مراحل : أوال

 مرحلة ما قبل االستقالل: .2
ق يف طب  ومل ي   0312جويلية  01ي صدر يف ون متعلق مبجال التأمني الربي الذ: هو قان2391 قانون .أ

 02خاص صدر عن السلطات الفرنسية بتاريخ لك مبقتضى مرسوم ذو  ،0311اجلزائر مباشرة إال يف 
ا القانون ميس جمالني: التأمني على األضرار )املواد من ذبالتمعن يف أحكامه جند أن ه .03111أوت 

ي أعطى أمهية كبرية للتأمني على احلياة ونظمه بأنواعه ذ( والتأمني على األشخاص ال31إىل  02
أخرى   اوالتأمني املختلط والتأمني التكميلي... لكنه جتاهل أنواعاملختلفة كحال احلياة وحال الوفاة 

 .ملرض واحلوادث والتأمني اجلماعيكالتأمني ضد ا
 مرحلة االستقالل: .1
جوان  8قانون كان من خالل : (2391-2391) في الجزائر مرحلة تكوين قطاع التأمين .أ

ية فرض على الشركات األجنبي ذميثل صدور أول تشريع جزائري يف جمال التأمني الالذي  ،2399
نسبة مالية ر بقد  ومت إخضاعها إىل طلب االعتماد من وزارة املالية وتقدمي كفالة ت   ،التزامات وضمانات

 نشاطها. يف نفس التاريخ صدر قانونلمن مداخيلها املالية من جمموع أقساطها خلمس سنوات األخرية 
من  ،ائريةاجلز جلزائر من طرف الدولة يف اشطة الناي يقضي برقابة شركات التأمني ذال 31/031رقم 

شركات له ص  من جمموع ما حت   % 02)إيداع خالل إنشاء الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني 
 تبانسحه اإلجراءات ذونتيجة هل .2لحد من حتويل األموال إىل اخلارجلك لذلدى الصندوق( و التأمني 
وهي ني هي الشركة اجلزائرية للتأم )خمتلطة( وبقيت شركة واحدة ،النشاطمن أجنبية تأمني شركة  012

 باإلضافة إىل مؤسستني للتأمني التباديل مها التأمنيجزائرية، -شركة ذات رؤوس أموال خمتلطة مصرية
 التباديل اجلزائري لعمال الرتبية والثقافة والصندوق املركزي إلعادة التأمني الفالحي.

                                                 
 . 51-52، ص ص: 5002، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  -1 

2- Hassid Ali, Introduction à l’étude des assurances économiques, édition Entreprise nationale du livre, 

Alger, 1984, pp : 25-26 
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ن م متثل هذه املرحلة احتكار الدولة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني: (2321-2399) مرحلة التأميم .ب
  1متثلت فيما يلي: 31لة للقانون إصدار قوانني مكم   خالل

  الذي ينص على احتكار الدولة لكافة عمليات  0333ماي  01بتاريخ : 001/33األمر رقم
 التأمني.

  تأميم الشركة اجلزائرية للتأمني.الذي ينص على  003/33األمر رقم 
اتبعت اجلزائر سياسة إعادة تنظيم  2329من سنة  ابتداء   :(2323-2329) مرحلة التخصص .ج

بقرارات  ت جسديتا للبيئة اجلزائرية، والا للتحوالت االقتصادية ومالئم  قطاع التأمني بغرض جعله مواكب  
السياسة جعل الشركات الوطنية ختتص يف عدد . تضمنت هذه 2329إىل غاية  ساري بقي العمل هبا

تصة يف األخطار خم وعليه فقد أصبحت الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني ،حمدد من أنواع التأمينات
ركزية إلعادة ، والشركة املاحلريق، اهلندسة، الرتكيب، املسؤولية املدنية، األخطار املتنوعة...(الصناعية )

إعادة التأمني، والشركة اجلزائرية لتأمينات النقل يف أخطار النقل الربي، البحري  يف عمليات التأمني
 (ات األشخاصتأمين)تغطية املخاطر البسيطة منها يف  الشركة الجزائرية للتأمينواختصت  واجلوي،

قطاع التأمني يف كان   .2املرسخ للتخصص 0311ديسمرب  02يخ الصادر بتار  36-11وفقا لألمر 
ي لغ  ولقد أ   ،وفقا للتشريع الفرنسي القدمي مبجموعة من النصوص واللوائحيسري  بعد االستقالل اجلزائر

حيث عاىن قطاع التأمني يف  ،ل حمله أي تنظيم بديلدون أن يَ  0313جويلية  3هذا التشريع يف 
القانون رقم ع اجلزائري أين أصدر املشر   ،0322سنوات إىل غاية سنة  3اجلزائر من فراغ قانوين ملدة 

ية ع خصيصا ليالئم البيئة اجلزائر ض  ذاك الفراغ بقانون و   وبذلك سد   ،0322أوت  3بتاريخ  22/21
توجيه ة من أجل مراقبة و ر التوجهات االقتصادية والسياسية بصفة عامة. فقد كان أداة للدولساي  ولي  

 .3االقتصاد
ومت وضع جمموعة  ،ي قانون التخصصلغ  أ   0323يف سنة  :يومنا هذا(-2331) مرحلة التحرير المالي .د

  من األنظمة التشريعية اليت تنظم قانون التأمني يف اجلزائر واليت متثلت يف:
  مت فتح سوق التأمني اجلزائري  0333من جانفي  ابتداء :11/12/2331المؤرخ في  31/12األمر

وذلك من خالل إصالح حقيقي للسوق مبوجب األمر رقم  ،قانونيا أمام رأمسال اخلاص الوطين واألجنيب
، وعلى إثر هذا اإلصالح عرف السوق رفع احتكار الدولة املفروض عليه 4املتعلق بالتأمينات 33-21
افظة دف إعادة بعث مؤسسات التأمني واحمهبوشهد انفتاحا على املنافسة واالستثمار اخلاص  0333منذ 

                                                 
1- Boualem Tafiani, Les assurances en Algérie : Etude pour une meilleure contribution à la stratégie de 

développement, OPU et ENAP, Alger, 1987, p : 61. 
2- Nouri Mokhtari, "Un fort potentiel à exploiter", Revue Algérienne des Assurances, édition UAR, N° 4, 

Juin 2001, p : 16. 
3- Boualem Tafiani, Op.Cit, p : 99. 

  .11ص:  ،5992مارس  8، الصادرة بتاريخ 51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بالتأمينات 70-59األمر رقم  -4
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بإلغاء مجلة القوانني ذات الصلة باالحتكار.   012أنه قضى يف مادته على مكانتها يف السوق، حيث 
 كما مت إحداث رقابة صارمة من طرف الدولة وإنشاء جهاز استشاري يدعى اجمللس الوطين للتأمينات.

ومن املالحظ أن شركات التأمني تعمل جاهدة لتوسيع حمفظة نشاطها يف كل الفروع، حيث اجته االهتمام 
ومت ، ربةواقتطاع حصة سوقية معتلك من أجل املنافسة ذت االختيارية كتأمينات األشخاص، و إىل التأمينا

ه اجلهود بإمضاء اتفاقية بني الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني وفدرالية مجعية أولياء التالميذ ذدعم ه
 .0332أفريل  12ا يف ذللتأمني املدرسي على كل األخطار وه

 الذي رغم  33/21ع اجلزائري مبراجعة األمر قام املشر   :11/11/1119لمؤرخ في ا 19/10قانون ال
حيث  ،إال أنه مل يقدم الكثري من حيث تطوير املنتجات ،أنه عمل على زيادة عدد الفاعلني يف السوق

 23/26لذا قامت اهليئة التشريعية بسن قانون املنتجات التقليدية اإلجبارية  ى السوقظلت هتيمن عل
 1جوانب رئيسية: 1والذي ركز على  33/21مر لألاملعدل واملتمم 

 من خالل جمموعة إجراءات:تحفيز النشاط التأميني : 
 تحها أمام الشركات األجنبية؛توسيع السوق التأمينية وف 
 حتسني نوعية اخلدمات من خالل تطوير تأمينات األشخاص؛ 
  التأمني اجلماعي؛تعميم 
 تنويع أساليب توزيع املنتجات التأمينية وخاصة صريفة التأمني؛ 
 الفصل بني تأمينات األضرار وتأمينات األشخاص؛ 
 من عقد التأمني إصالحات خاصة حبقوق املستفيد. 

 من خالل مراجعة وجتديد قواعد ختص ما يلي: من المالي للشركاتتعزيز األ 
  الشركات عند تكوينها؛االكتتاب الكامل لرأس مال 
  ل من طرف الفاعلني يف السوق والذي يقوم بتعويض و  م املمَ ؤم ن هلاملإنشاء صندوق ضمان

 كات التأمني عن التعويض.م يف حالة إعسار شر ؤم ن هلامل
 تعزيز نظام الرقابة واإلشراف على عمليات التأمين بإنشاء لجنة اإلشراف على التأمين. 

إن التغيريات اليت  :1122سنة  للفصل بين تأمينات األضرار وتأمينات األشخاصالتطبيق الفعلي  .ه
هو دخول الفصل بني تأمني األضرار وتأمني األشخاص ، 0200قطاع التأمني اجلزائري سنة  تخص  

واحدة أمني تحيز التطبيق، حيث ال يتم اجلمع بني النشاطني يف شركة  23/26اليت نص عليها القانون 
باستحداث فروع تابعة هلا، ويعترب هذا اإلجراء مبثابة إصالح هيكلي للقطاع لرتقية سوق تأمني إال 

 2كالتايل:  0223مني لكل فرع سنة أاحلد األدىن لرأس مال شركات الت ولقد مت حتديد األشخاص.
                                                 

  .511ص: ، مرجع سابقمرقوم كلثوم،  -1

 2- المادة 5، المرسوم التنفيذي رقم 509/75 المؤرخ في 5009/55/51 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 111/92 المؤرخ في

.16، ص: 59/55/5009در في الصا 16المتعلق بالحد األدنى لرأسمال شركات التأمين، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  10/50/5992   
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 0 مليار دينار جزائري بالنسبة للشركات اليت متارس عمليات التأمني على األشخاص؛ 
 0  اليت متارس عمليات التأمني على األضرار؛ دينار جزائري بالنسبة للشركاتمليار 
 3 .مليار دينار جزائري بالنسبة للشركات اليت متارس حصريا عمليات إعادة التأمني 

( للفصل بني تأمينات 0200إىل مارس  0223سنوات )مارس  3حيث منح للشركات مهلة 
استحداث فروع خمتصة يف تأمينات األشخاص وعليه مت األضرار وتأمينات األشخاص من خالل 

جانفي  03الصادر بتاريخ  33-21إنشاء مخسة فروع خمتصة طبقا هلذا القانون املكمل لألمر 
 . وتتمثل يف:0333

 )أول شركة تأمني على األشخاص باجلزائر، وقد أنشئت  شركة االحتياط والصحة للتأمين )سابس
قطاعي التجارة  فرنسا وإطارات وأجراء ية التعاضدية لتأمني جتار وصناعيسبالشراكة بني اجملموعة الفرن

والصناعة )ماسيف( وبني الشركة اجلزائرية للتأمني وبنك التنمية احملية وبنك الفالحة والتنمية الريفية.  
 فر رأمسال االجتماعي لشركة التأمني واالحتياط والصحة مبلياري دينار حيث حتوز املاسيقد  كما ي  
لبنك  %02للشركة اجلزائرية للتأمني،  %16الباقية كالتايل:  %33منه يف حني توزع  %60على 

 لبنك التنمية احملية. %03الفالحة والتنمية الريفية، و
 )مت تنصيبها من طرف الشركة اجلزائرية للتأمني على النقل. شركة تأمين الحياة )تاال 
 رية للتأمينات على األشخاص فقد مت إنشاؤه وفق الشراكة أما الفرع الثالث الذي دخل السوق اجلزائ

يث تتعلق اجلزائر، ح-املربمة بني الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية وشركة سالمة للتأمينات
 منتجات هذا الفرع خصيصا باملهن الفالحية.  

  0200 مارسالذي أطلقته الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني يف كرامة للتأمينات فرع. 
  من طرف الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني. اقد مت إنشاؤهمصير حياة 
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 .(: التطور التاريخي للتأمين على األشخاص في الجزائر91الشكل رقم )

 
 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

 مين على األشخاص في الجزائر:أتنظيم وتأطير قطاع الت: ثانيا

الية ومتكني لتسيري قطاع التأمني بفعالتأمين على األشخاص في الجزائر:  لعملياتمة المؤسسات المنظ   .2
ؤم ن املقوق بة لقطاع التأمني حلماية حمة ومراق  نظ  عديدة م  مت إنشاء هيئات ، دافهاشركات التأمني من بلوغ أه

 يف اآليت: ه اهليئاتهذتتمثل و ، م من جهة وزيادة كفاءة الشركات يف الوفاء بالتزاماهتا من جهة أخرىهل
لدى وزارة املالية،  ميناتف بالتأيكل املكل  مينات اهلمتثل مديرية التأ :مديرية التأمينات بوزارة المالية .أ

ابة اليت تديرها جلنة ذ لعملية الرقوتعد اهليكل املنف  ، وهي إحدى املديريات التابعة للمديرية العامة للخزينة
 1 تقوم هبا:وفيما يلي املهام اليت اإلشراف 

  دراسة واقرتاح التدابري الضرورية للتغطية املناسبة يف جمال تأمني املمتلكات الوطنية سواء اقتصادية أو
 اجتماعية؛

 دراسة واقرتاح التدابري املوجهة لضبط وترقية ادخار هيئات التأمني وإعادة التأمني؛ 
  جبميع أشكاله؛ التأمنيدراسة وتنفيذ التدابري اليت من شأهنا التشجيع على تطوير 
 ت سلطة وزير املالية؛تصلة بنشاط التأمني واملوضوعة حتاإلشراف على تسيري اهليئات اليت متارس املهام امل 
  مني ووسطاء التأمني.أات وتعاونيات التأمني وإعادة التشرك بالتزامالسهر على الوفاء 
يعترب أهم األجهزة االستشارية املساعدة يف عملية الرقابة (: CNAالمجلس الوطني للتأمينات: ) .ب

املتعلق بالتأمينات يرتأسه الوزير  33/21من األمر  016لتأمني، أنشئ مبوجب املادة اقطاع  على
 013ادة والذين مت حتديدهم يف امل ،ويتكون من عدة أعضاء هلم عالقة مبجال التأمني ف باملاليةاملكل  

                                                 
المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية، الجريدة الرسمية  58/55/5006المؤرخ في  70/563المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة  -1

 52، ص: 05/55/5006الصادر في  62الجزائرية رقم 

مرحلة قبل 
االستقالل

• 1933قانون 

مجالين التأمين •
على األضرار 
والتأمين على 

األشخاص

مرحلة االستقالل

• 65-62: التكوين

• 72-66: التأميم

• 79-73: التخصص

• : التحرير المالي
يومنا هذا-95

مرحلة التعديل

• 06/04قانون 

مرحلة الفصل بين 
تأمين على 

األضرار والتأمين 
على األشخاص

• 2011
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مستخدمي لي ث  م  م، ؤم ن هلامللي ث  م  شركات التأمني والوسطاء، لي ث  م  لي الدولة، ث  م  ) 33/21من األمر 
)جلنة جلان  أما فيما خيص تنظيمه فهو يتكون من أربع .اخلرباء يف التأمني واإلكتواريني(لي ث  م  القطاع، 

 اجمللس دحيث جيس ،م(ؤم ن هلاملاالعتماد، اللجنة القانونية، جلنة تنظيم السوق، جلنة محاية مصاحل 
ومن  مه وتطويره، وطرح احللول املناسبة لتنظياملكان األمثل للتشاور حول املسائل املتعلقة بوضعية التأمني

 1أهم صالحياته:
  اقرتاح إجراءات متعلقة بالقواعد التقنية واملالية الرامية لتحسني الظروف العامة لعمل شركات التأمني و/أو

 وظروف الوسطاء؛إعادة التأمني 
 الشروط العامة لعقود التأمني والتعريفات؛ 
 تنظيم الوقاية من األخطار؛ 
 تقدمي استشارات بالنسبة جلميع املسائل املتعلقة بنشاط التأمني؛ 
 خال التقنيات احلديثة يف اإلدارة؛مني وإدأث ظروف السري الداخلي لشركات التحتسني وحتدي 
 راية للتقليص من فرص حدوث املخاطترقية القطاع من خالل تطوير مسائل وسياسات احلماية والوق  

 على اإلحصائيات الوطنية. يد أقساط التأمني بناء  كما يساهم يف حتد
اهليئات املزاولة و  بة أعمال التأمنيراقهي اجلهة اليت تقوم على تنظيم وملجنة اإلشراف على التأمينات:  .ج

املتعلق  23/26م بالقانون تم  ل واملاملعد   33/21من األمر  023لنشاط التأمني، أنشأت مبوجب املادة 
يتم الرئيس  همأعضاء من بين 3تتكون من يف جمال التأمني، جتسد معىن الضبط القطاعي مينات، بالتأ

 2ي:ما يل اللجنة القانون واملالية، ومن بني مهامالسيما يف جمال التأمني، لكفاءهتم  اختيارهم
 علقة بالتأمني؛ة والتنظيمية املتالسهر على احرتام شركات التأمني والوسطاء املعتمدين لألحكام التشريعي 
 م؛ؤم ن هلاملجتاه تزاماهتا لالني التأكد من وفاء شركات التأم 
 ؛التأكد من مصادر األموال املستخدمة يف إنشاء أو زيادة رأس مال شركات التأمني و/أو إعادة التأمني 
 مراقبة استثمارات شركات التأمني؛ 
 ؛منيأكانية التقليص من نشاط شركات التإم 
  اتر السجالت والدفوعدم مسك عدم احرتام التسعريات اإلجبارية تسليط عقوبات مالية يف حالة

 اإلجبارية.

                                                 
تضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمه وعمله، الجريدة الم 10/50/5992المؤرخ في  59/555المرسوم التنفيذي رقم  -1 

  .9، ص: 15/50/5992، الصادرة في 12الرسمية الجزائرية، العدد 
الموضح لمهام لجنة اإلشراف على التأمينات، الجريدة الرسمية  09/01/5008المؤرخ في  70/115المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة  -2

  .1، ص: 51/01/5008، الصادرة في 50الجزائرية رقم 
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هي عبارة عن هيئة تابعة للهيئة املسؤولة عن التأمني بوزارة املالية، نشأت  1ألخطار:الهيئة المركزية ل .د
دى املكتتبة لاملرتبطة بعقود التأمني ، مهمتها مجع املعلومات 23/26من القانون  3مبوجب املادة 

مركزية  بالغإدة، حيث جيب على شركات التأمني األجنبية املعتموفروع شركات التأمني شركات التأمني 
لة م هذه األخرية شركة التأمني املعنية بكل حاعل  وت  عن كل املخاطر اليت مت االكتتاب هبا،  األخطار

 لتعددية التأمني من نفس الطبيعة وعلى نفس اخلطر.
له صفة اجلمعية املهنية، أنشئ يف  (:UAR) لشركات التأمين وإعادة التأمين ياالتحاد الجزائر  .ه

املتعلقة باجلمعيات، حيث يشكل ما يشبه  32/10يسري وفق أحكام القانون  0336فيفري  00
ل مهامه و إعادة التأمني الناشطة يف السوق، وتتمثتشرتك فيه كافة شركات التأمني و/أجتمع للمهنيني 

 2فيما يلي:
 ؛ترقية وتطوير قطاع التأمني 
  مينية؛حتسني نوعية اخلدمات التأالعمل على 
 املساعدة على ترسيخ واحلفاظ على أخالقيات املهنة يف مارسة خمتلف النشاطات؛ 
  عمال قطاع التأمني.تكوين حتسني مستوى تأهيل و املسامهة يف 

 001)املادة  23/26من القانون  10نشئ مبوجب املادة أ   (:FGAS) مالُمؤمَّن لهصندوق ضمان  .و
والذي تتمثل مهمته يف التكفل يف حدود األموال املتوفرة بكل أو جزء من  ،(33/21األمر مكرر من 

ذا أصبحت إعجز شركات التأمني، فيدين من عقود التأمني يف حالة م أو املستؤم ن هلاملجتاه الديون 
وتتكون موارد الصندوق من اشرتاكات سنوية لشركات التأمني و/أو إعادة  ،أصول هذه األخرية غري كافية

من اإللغاءات من األقساط الصادرة الصافية  % 0وفروع شركات التأمني األجنبية يف حدود التأمني 
 .3وحصيلة توظيف األموال

 لاملعد   33/21من القانون  010أنشئ مبوجب املادة  (:BST) المكتب المتخصص في التسعير .ز
اقبة بتحديد تقوم إدارة املر  ،ل عن وزير املالية، يهدف إىل إعداد مشاريع التعريفاتم، يرأسه مث  واملتم  

أمينات، أما وبعد استشارة اجمللس الوطين للت حسب اقرتاح املكتبتأمني األضرار اإلجباري  يفالتسعرية 
فيات تعريفات مرجعية تتم على أساس جدول الو  املكتبفيما خيص تأمني األشخاص فيمكن أن يقرتح 

مر من وزارة املالية، كما يقوم املكتب كذلك بدراسة وحتيني تعريفات د بأواملعدل األدىن املضمون احمد  

                                                 
، المتضمن لمهام مركزية المخاطر وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 59/02/5006المؤرخ في  70/150المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .8، ص: 50/02/5006، الصادر في 11العدد 
  .8، ص: 55/01/5001الصادر في  52الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  05/05/5001المؤرخ في  76/73القانون رقم ، 11المادة  -2
، المتضمن كيفيات تنظيم صندوق ضمان الُمؤمَّن لهم وسيره وشروطه 06/01/5009المؤرخ في  5/111المرسوم التنفيذي رقم ، 50المادة  -3

  .9، ص: 08/01/5009، الصادر في 55المالية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
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املتعلقة بتعريفات  سائلامليف مجيع مينات املكتب من طرف إدارة مراقبة التأ ، ويستشارالتأمني املعمول هبا
 .1اع ناجم حول تطبيقها أو مقاييسهايف أي نز و  ،عمليات التأمني

 شركات التأمين على األشخاص الناشطة في سوق التأمين على األشخاص في الجزائر: .1

، عموميتني شركتني (20)تأمني، منها  شركات 22من 0202يتكون سوق التأمني على األشخاص يف اجلزائر سنة 
 :ول التايلواليت تظهر من خالل اجلد واحدة( 20)عاونية تو شركات خمتلطة،  (21)، صتنيخا شركتني (20)

 .مين على األشخاص الناشطة في الجزائرأ(: شركات الت19الجدول رقم )

 الشركة اسم الشركة نوع تاريخ التأسيس

23/21/0200 

01/26/0200 

 شركة كرامة للتأمني عمومية

 مني احلياة تاالتأشركة 

00/02/0223 

00/22/0200 

 كارديف اجلزائرشركة   خاصة

 شركة مصري للحياة

02/21/0200 

20/00/0200 

00/20/0203 

 شركة أمانة االحتياط والصحة خمتلطة

 شركة أكسا للتأمني على األشخاص

 شركة اجلزائرية للحياة

 ضدية للتأمنياالتع عمومية 23/20/0200

 للتأمينات:من إعداد الطالبة باالعتماد على موقع اجمللس الوطين المصدر: 
assurance/(offset)/15-d-https://www.cna.dz/Acteurs/Societes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، المحدد لتشكيل الجهاز المتخصص في تعريفة التأمينات وتنظيمه  55/08/5009، المؤرخ في 75/790المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة  -1

 .50، ص: 51/08/5009، الصادر في 16وسيره، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

https://www.cna.dz/Acteurs/Societes-d-assurance/(offset)/15
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 .1122-1122للفترة  تحليل نشاط سوق التأمين على األشخاص في الجزائرالمطلب الثاني: 

 من السوق العاملي % 2021، حبصة تقدر ب: 0203عامليا سنة  33املرتبة احتل قطاع التأمني اجلزائري      
من حجم عموالت التأمني احمصلة  % 33حيث تبقى األقطاب الثالثة )أمريكا، أوربا وآسيا( تسيطر بنسبة تفوق 

 سيتم حتليل  .عامليا( 31ومصر )املرتبة  عامليا( 63)املرتبة  املغربإفريقيا بعد كل من  الثالثة. واملرتبة يف القطاع
من خالل حتليل كل من حجم اإلنتاج وتطور حجم  ،حتليل نشاط قطاع التأمني على األشخاص يف اجلزائر

ت ومعدل النفاذية وكثافة التأمني، حيث يتم يف الغالب قياس املكانة االقتصادية لقطاع التأمني من خالل التعويضا
مينية )األقساط أمعدل النفاذية الذي يربط رقم األعمال والناتج احملي اخلام، والكثافة الت :األخريينهذين املؤشرين 

 .1على عدد السكان(

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :مين على األشخاص في الجزائرأتحليل إنتاج قطاع التأوال. 
  :في الجزائر على األشخاصقطاع التأمين لتحليل حجم التعويضات ثانيا. 
 على األشخاص في الجزائر معدل النفاذية وكثافة التأمين: ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 مين على األشخاص في الجزائر:أتحليل إنتاج قطاع الت: أوال

 01103إىل  0203مليار دج سنة  003)من  % 1بنسبة  0201ارتفع رقم أعمال قطاع التأمني سنة     
 % 02 ذا الفرعبنسبة تطور هلا إىل التأمني على األشخاص ، وترجع هذه الزيادة أساس  (0201سنة  مليار دج

 .02032مقارنة بسنة 

برقم  0201استقرارا إىل غاية  0200سنة  حيث عرف معدل النمو للتأمني على األشخاص منذ انطالقه   
 % 02، حيث متثل هذه التأمينات 0203ة بسنة مقارن % 02سجل به تطور بنسبة  ،مليار دج 01أعمال 

  .0201من رقم األعمال اإلمجايل سنة 

من رقم األعمال  % 02وما نالحظه أنه على مر السنني مل تتعدى مسامهة فرع التأمني على األشخاص ما نسبته 
 ني.من إمجايل التأم % 32قق مسامهات دائما تتجاوز ياإلمجايل، عكس فرع التأمني على األضرار الذي 

 

 

                                                 
، جامعة حسيبة مجلة االقتصاد والمالية، "7716-7777لي لقطاع التأمين في الجزائر خالل الفترة األداء االقتصادي والماحبار عبد الرزاق، " -1

  .500، ص: 05،5058، العدد 1بن بوعلي الشلف، المجلد 
2- Direction des assurances, "Activité des assurances en Algérie 2017", Rapport annuel, 2017, p : 7. 
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)الوحدة:  (1122-1122مين على األشخاص في الجزائر خالل الفترة )أ(: تطور إنتاج قطاع الت10الجدول رقم )
 مليون دج(

 السنة 1122 1121 1129 1120 1121 1129 1122

 تأمينات األشخاص 3130 1032 2120 2301 02213 00062 01616

رقم األعمال  23313 33312 001333 003323 001322 003330 011323
 اإلجمالي

 حصة السوق 2 1 1 1 2 3 02
)%( 

 .0201-0200باالعتماد على التقارير السنوية ملديرية التأمينات للسنوات  الطالبةمن إعداد المصدر: 

يعود إىل تقلص عدد املؤسسات الفاعلة يف السوق بعد  0200: إن اخنفاض فرع تأمني األشخاص سنة التحليل
 ايقدم منو   لكن بقي الفرع ،بني شركات التأمني على األضرار وشركات التأمني على األشخاصالفصل النهائي 

الحماية تأمني "منتج ويرجع ذلك إىل أداء  0206إىل غاية سنة  % 1ستقر احلصة السوقية يف تل امستمر 
 كما هو مبني يف اجلدول املوايل.  "الوفاة-الحياة" و"السفر"، "الجماعية

 تفصيل لنمو قطاع التأمني على األشخاص حسب فروعه:وفيما يلي 

( 1122-1122(: توزيع إنتاج التأمين على األشخاص في الجزائر حسب فروعه خالل الفترة )11الجدول رقم )
 )الوحدة: مليون دج(

 السنة 1122 1121 1129 1120 1121 1129 1122

 تأمين الحوادث  0623 012300 0613 0630 0633 0333 0336

 تأمين المرض - 61106 361 631 622 313 033

 تأمين السفر 230 010000 0333 0000 0332 0203 0330

 التأمين على الحياة والوفاة 0361 000600 0121 0132 1031 1316 3606

 الرسملة - - - 01 03 - -

 التأمين الجماعي 0632 026000 0213 0200 0001 0012 1002

 إجمالي التأمين األشخاص 9292 2131 8982 8112 21121 22101 29090

 .(0201-0200باالعتماد على التقارير السنوية ملديرية التأمينات ) الطالبةمن إعداد المصدر: 
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 ير : منذ فصل تأمينات األشخاص عن تأمينات األضرار بقي فرع تأمني األشخاص على مسار تطو  التحليل
 مليار دج سنة 6حيث انتقل من مبلغ  ،% 13الذي تطور بنسبة  وفاة –الحياة ما فرع التأمني على السي  

ي تطور من ذلا تأمني السفرالتأمني اجلماعي مث يليه يف املرتبة الثانية ، 0201مليار دج سنة  306إىل  0203
 اذ، وأخريا تأمني احلوادث والتأمني على املرض ه0201سنة دج مليار  003إىل  0203دج سنة  مليون 230

 ي عرف تدهورا نظرا العتماد اجملتمع على الضمان االجتماعي اإلجباري.ذالاألخري 

بلغ حجم تعويضات فرع التأمني  :في الجزائر قطاع التأمين على األشخاصلات تحليل حجم التعويض: ثانيا
 3303( مببلغ 0203مقارنة بالسنة السابقة ) % 0بزيادة قدرها  0201مليار دج سنة  1203على األشخاص 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:   مليار دج.
 (1122-1122(: تطور حجم التعويضات لفرع التأمين على األشخاص في الجزائر خالل الفترة )19الجدول رقم )

 )الوحدة: مليون دج(

 السنة 1122 1121 1129 1120 1121 1129 1122

 حجم التعويضات 0320 0222 0262 0012 0210 0103 1200

 اإلجمالي 61013 32121 36233 30210 10222 33330 12362

 حصة السوق )%( 3 6 1 6 1 6 3

 .0201-0200باالعتماد على التقارير السنوية ملديرية التأمينات للسنوات  الطالبةمن إعداد المصدر: 

تأمني يف النشاط للرغم األمهية االقتصادية : على األشخاص في الجزائر وكثافة التأمين معدل النفاذية: ثالثا
 :حتليله يف النقاط اآلتية سيتم االقتصادي إال أن مسامهته فيه تبقى ضئيلة، وهذا ما

ن خالل ميرتبط نشاط التأمني ارتباطا وثيقا بالنشاط االقتصادي  معدل نفاذية التأمين على األشخاص: .2
، ويستخدم هذا املؤشر لتحليل مدى مسامهة قطاع التامني على األشخاص يف النمو معدل النفاذية

 1ويتم حسابه كالتايل: االقتصادي.

 

 

 

                                                 
ة مقارنة في اسدر–تقييم دور االحتياطات التقنية لشركات التأمين الجزائرية في تمويل االقتصاد الوطني غفصي توفيق، "زيتوني كمال،  -1

 . 10، ص: 5058، 01، العدد 01المجلد جامعة محمد بوضياف المسيلة، ، مجلة الدراسات االقتصادية المعاصرة، "-7719-1559الفترة 

ة= رقم أعمال قطاع التأمين اإلجمالي / الناتج المحلي اإلجماليذيمعدل النفا  
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 (1122-1122ية التأمين على األشخاص في الجزائر خالل الفترة )ذ(: تطور معدل النفا12الجدول رقم )

 السنة 1122 1121 1129 1120 1121 1129 1122

 الناتج المحلي اإلجمالي 06620 03261 03332 01060 03330 01220 02233

 )%(النفاذية معدل  1,2 1 1,2 1 1,19 1,199 1,12
Source : CNA, Le secteur Algérien des assurances (Notes Statistiques), 2011-2017, p: 7 

حيث  %0 لغحيث مل تبسجل إنتاج القطاع مسامهة متواضعة بالنسبة إىل إمجايل الناتج الداخلي اخلام  التحليل:
معدل  إن ضعف وهو مستوى بعيد عما هو مسجل يف قارة إفريقيا. ،% 2023يف املتوسط  بلغ معدل النفاذية

بالرغم من كل  ،ياجلزائر االقتصاد قطاع التأمني على األشخاص يف ل األمهية النسبية ضعفل على يد  النفاذية 
ازع ري والو الوعي التأميين لدى املواطن اجلزائ نقص :ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ،اجملهودات املبذولة للنهوض به

 ويج ملزايا التأمينات االختيارية، ضعف إنتاج القطاعات االقتصادية األخرى.، نقص الرت اصةالديين خ
عكس احلصص لدور التأمني يف االقتصاد، حيث ي امقياسمؤشر كثافة التأمني يعترب  تطور كثافة التأمين: .1

املخصصة من الدخل الستهالك التأمني، مبعىن متوسط ما ينفقه الفرد اجلزائري للحصول على خدمة 
 1يسب كالتايل: التأمني على األشخاص.

 

 

 (1122-1122(: تطور كثافة التأمين على األشخاص في الجزائر خالل الفترة )18رقم )الجدول 

 السنة 1122 1121 1129 1120 1121 1129

 )مليون نسمة( 2عدد السكان 13101 11633 12031 13006 13331 62213

 معدل الكثافة )دج/ للفرد( 1,28 1,23 1,11 1,11 1,11 1,12

 .الطالبة: من إعداد المصدر

 (0203-0200نالحظ ضعف إنفاق الفرد اجلزائري على التأمني على األشخاص خالل السنوات ) :التحليل
 وهذا يرجع إىل عدة أسباب أمهها يتعلق بنقص الثقافة التأمينية لدى الفرد اجلزائري ،% 0حيث مل يبلغ املعدل 

 ة بالتعويضل السلطات العموميوتكف   وضعف دخله ،املزايا اليت يوفرها التأمني يف ضمان احلماية من جهةحول 

                                                 
 . 10ص:  ،السابقالمرجع  -1
  https://www.ons.dz/spip.php?rubrique230. متوفر على الرابط: 50، ص. 7716ديمغرافيا الجزائر الديوان الوطني لإلحصائيات،  -2

تعداد السكان/  أقساط التأمينمجموع = الكثافةمعدل   

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique230
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هة بأن الدولة ملزمة بالتعويض مهما كانت الظروف من ج ،خ االتكالية يف ذهنية املواطنرس   (التأمني االجتماعي)
 .أخرى

 ي.الجزائر التأمين على األشخاص  خصائص سوق: الثالثالمطلب 
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :الجزائريسوق التأمين على األشخاص  قوةنقاط أوال. 
  :الجزائريسوق التأمين على األشخاص  ضعف )المعوقات(نقاط ثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 :الجزائريسوق التأمين على األشخاص  قوةنقاط : أوال
ت منو تسجل معدال ،شأةمني على األشخاص املنافسة اخلاصة منها واملختلطة حديثة النشركات التأإن  .2

ويعرض معظمها منتجات منافسة من ناحية األسعار، الضمانات  ،زايدة فيما يتعلق حبصتها من السوقمت
 تركيبة السوق ري  غقابل تناقص احلصة السوقية للشركات العمومية وهو ما قد ي  امليف  ،وخاصة آجال التسوية

 ؛1مستقبال
رتة د ضعيفة إال أهنا يف منو مستمر، حيث أنه يف بداية الفرغم أن مسامهة تأمينات األشخاص يف االقتصا .1

ك بنو املفروض من طرف ال التأمني على احلياةمني )أيف حجم األقساط إىل إجبارية الت رجعت الزيادةأ  
ني ب عهدا جديدا بتوقيع عدة اتفاقيات لكن عرف هذا الفرع ،...(للحصول على القروض االستهالكية 

 ؛2يف اجلزائر عية لتأمينات األشخاصوهو ما أعطى دفعة نو  ،التأمني يف إطار صريفة التأمنيالبنوك وشركات 
واليت  ،يرتبط تطوير قطاع التأمني على األشخاص باالمتيازات الضريبية املفروضة على منتجات هذا القطاع .9

ملالية لسنة ن اة من أجل تشجيع االكتتاب هبا، ويظهر ذلك من خالل قانو تعمل على جعلها أكثر جاذبي
 خاص من الرسم على القيمة املضافةالذي نص على إعفاء منتجات التأمني على األش ،03333

(TVA) ،ت املادة الرابعة منه على ميزة ضريبية منوحة الذي نص  ، 0223انون املالية التكميلي لسمة وق
فيض سنوات من خت 2)فردي أو مجاعي( ملدة أدناها  يف عقود التأمني على األشخاصطواعية للمكتتبني 

من قيمة القسط الصايف املدفوع سنويا يف  % 03يقدر ب( IRG)  الضريبة على الدخل اإلمجايل
 4دج. 02222حدود 

 

                                                 
-7779دراسة تحليلية للفترة – ادي في الجزائرتقييم مساهمة قطاع التأمين في النمو االقتص"، بلهوشات فاطمة الزهراء وعطيوي سميرة -1

 .505، ص: 5056، ديسمبر 1، العدد 1ن عاشور الجلفة، المجلد ا، جامعة زيمجلة دراسات اقتصادية  ،"-7713
 . 501ص.  ،السابقالمرجع  -2
، الصادر في 85الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسمية5991، المتضمن قانون المالية 10/55/5992المؤرخ في  59/70األمر ، 65المادة  -3

 .15، ص: 15/55/5992
 ،16، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 5001، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 52/06/5001المؤرخ  76/73األمر ، 01المادة رقم  -4

 .1، ص: 59/06/5001الصادر في 
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 :الجزائريضعف سوق التأمين على األشخاص نقاط : ثانيا
اية يف التجاري احمرم شرعا، وتأخر الوصالقناعات الدينية لشرائح واسعة من اجملتمع برفضهم التأمني  .2

إصدار القوانني اليت تفتح اجملال وتسمح لشركات التأمني من مزاولة ومارسة صيغ التكافل واملشاركة 
 ؛1اون وفق قواعد الشريعة اإلسالميةوالتع

 ضافة إىل نقص الربامجتفشي ثقافة االتكال واالعتماد على الدولة لدى املواطن اجلزائري باإل .1
 ؛2التحسيسية

غياب نظام معلومات دقيق وموحد وصادق خاص بقطاع التأمني على األشخاص، حيث هناك تضارب  .9
لس الوطين اجمليف األرقام وتباين يف اإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية التأمينات بوزارة املالية و 

ام بدراسات صناع القرار القيعلى ب وهو ما يصع   ،، كما أن هناك نقص يف املعلومات احلديثةميناتللتأ
  ميين أو الفرع ككل؛اء للمنتج التأاجلدوى االقتصادية سو 

 ،مينات احلياةأمر بتمني على األشخاص سواء تعلق األألتعدم مالءمة بعض اللوائح والتشريعات لقطاع ا .0
إطار تنظيمي  يوجد والأو التأمني الصحي اليت ال تزال ختضع لنفس القوانني اليت حتكم الفروع األخرى، 
اإلضافة إىل انعدام ب ،دخمصص هلا حسب طبيعتها، وكذا قوانني تنظيم استثمارات قطاع التأمني ككل مقي  

 ؛3دااجملال حمدود جكل هذا جعل دور شركات التأمني الفاعلة يف هذا   ،سوق مالية نشطة يف اجلزائر
 اص عملية معقدة؛التأمني على األشخ تسويق .1
التحديات اليت تواجه شركات التأمني على األشخاص، حيث أن ارتفاع معدالت  م من بنيترب التضخيع .9

التضخم يزيد من قيمة التعويضات ما يشكل عبئا عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع 
 ؛نيمطلب على التأمعدالت التضخم يقلل من القدرة الشرائية لألفراد ما يؤدي إىل اخنفاض ال

 ؛4ات التسعري املناسبة )جدول الوفيات، معايري مرجعية(االفتقار إىل أدو  .2
تلبية عدم لباإلضافة إىل نظام معلومات ناقص أو منعدم وجود وضع فعلي لإلكتواري يف الشركة،  .8

 .5االحتياجات اإلحصائية
 
 
 

                                                 
مجلة المثنى للعلوم  "،7717-7777واألردني خالل الفترة ة سوق التامين الجزائري دراسة تحليلية مقارنة لمؤشرات نجاعطارق قندوز، " -1

 .501، ص: 5051، 9، العدد 1، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة المثنى، المجلد واالقتصادية اإلدارية

  .501ص:  ،السابقالمرجع  -2 
3- Nour Elhouda Sadi, "L’évolution du secteur des assurances en Algérie depuis l’indépendance", Colloque 

Internationnal: « 50 ans d’expériences de développement Etat-Economie-Société », CREAD, Algérie, 08/09 

décembre 2012, p: 14. 
4 D.Salama, T.Amrouche, M.Ghernouti, Op.Cit, p: 16. 
5- Ibid, p: 18. 
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 وتحليل نشاطه المبحث الثاني: التعريف بميدان الدراسة
رؤوس أموال ، ب0202ذات أسهم خاصة بتأمني األشخاص ومت إنشاؤها سنة أمانة شركة شركة  تعترب       

املمتلكات  بدأت نشاطها بعد الفصل بني التأمني على، مت اختيارها كمحل للدراسة لكوهنا مشرتكة جزائرية/فرنسية
ور يف تطائدة يف هذا اجملال، وحتاول دائما أن تبقى ، وكوهنا ر 0200والتأمني على األشخاص يف شهر جويلية 

 .مستمر ويف جمال العصرنة والرقمنة

 كل أنواعهاالقروض بعدة منتجات كالتأمني على احلياة والوفاة، باإلضافة إىل التأمني على الشركة سوق ت    
والتأمني على السفر وتأمني احلوادث اجلسمانية، وكذا التأمني على الصحة، الذي يأيت كمكمل للتأمينات 

 .االجتماعية

  شركة أمانةيف وثائق التأمني على األشخاص من الناحية التقنية والتجاريةل حتليليةهذا املبحث دراسة سيتم يف 
 من خالل املطالب التالية:

  :التأمين واالحتياط والصحة أمانة.لمحة عن شركة المطلب األول 
  :منتجات التأمين على األشخاص المطروحة في السوق الجزائري من طرف المطلب الثاني

 .الشركة
   :(1128_1121للفترة ) التأمين واالحتياط والصحة أمانةتحليل نشاط شركة المطلب الثالث. 
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 .أمانة االحتياط والصحةالتأمين و  المطلب األول: لمحة عن شركة
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :سابس" سابقا.نة أما االحتياط والصحةالتأمين و  شركةنشأة أوال" 
  :أمانة االحتياط والصحةالتأمين و  شركةلالهيكل التنظيمي ثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 "سابس" سابقا: ،التأمين واالحتياط والصحة أمانةنشأة شركة : أوال
من األمر ضها يندرج إنشاءتعترب شركة أمانة االحتياط والصحة شركة تأمني خمتلطة،  1تأسيس الشركة: .2

كة حتصلت الشر  جتسيدا لفتح سوق تأمينات األشخاص، حيث 0333جانفي  03املؤرخ يف  33-21
على األشخاص و/أو إعادة التأمني  ملمارسة مجيع عمليات التأمني 0200مارس  02على االعتماد يف 

 يق للشركة تنفيذ عمليات التأمني التالية: حتت اسم "سابس" سابقا.
 ؛حلوادثا 
 ؛األمراض 
  ؛اجهون صعوبة السيما أثناء السفر(املساعدة )تقدمي املساعدة لألشخاص الذين يو 
 ؛الوفاة-احلياة 
 ؛الوالدة-الزواج 
 ؛وال االستثمارالتأمني املرتبط بأم 
 ؛الرمسلة 
 ؛)الصناديق( اجلماعية )املشرتكة( إدارة األموال 
 ؛احليطة اجلماعية 
 .إعادة التأمني 

على أساس اتفاق توزيع مربم مع الشركة اجلزائرية للتأمني، برأمسال  20/21/0200قد باشرت الشركة نشاطها يف 
 (. % 022دج أي مليار دج مدفوع بالكامل ) 0222222222022اجتماعي يقدر ب 

لتأمني عي اينشطون يف قطا ،جمموعة كبرية من املستثمرينفيها ميثل املسامهون  المساهمون بشركة أمانة: .1
 :وهم والبنوك

 دج(؛ 602222222022شركة ماسيف الفرنسية ) :األجانبالمساهمون  .أ
 :الوطنيونالمساهمون  .ب

  دج(؛  162222222022للتأمني ) الوطنيةالشركة 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2012, Alger, p : 1. 
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 ( ؛ 032222222022بنك التنمية احملية)دج  
 ( 022222222022بنك الفالحة والتنمية الريفية .)دج 

  التأمين أمانة. الشركاء في شركة(: نسب مساهمة 92الشكل رقم )

 
 الطالبة: من إعداد المصدر
ا منذ بدء الشركة نشاطها اعتمدت على أول شبكة وطنية لتوزيع منتجاهت شبكة التوزيع الخاصة بالشركة: .9

خلاصة )من اللتأمني، الشريك واملساهم يف نفس الوقت، لتوزيع جمموعة منتجاهتا  الوطنيةوهي الشركة 
وقد ضاعفت شركة أمانة العقود إلبرام اتفاقيات توزيع جديدة وكالة معتمدة(،  122خالل أكثر من 

كات بنكية أخرى ومن خالل شب ،السيما مع املسامهني اآلخرين )بنك التنمية احملية وبنك التنمية الريفية(
منحت وزارة املالية موافقتها حىت  0200يف ديسمرب  متواجدة يف السوق مثل البنك الوطين اجلزائري.

تتمكن شركات التأمني على األشخاص من إبرام اتفاقيات توزيع من خالل شبكة شركات التأمني على 
ركات للتأمني وإبرام اتفاقيات أخرى مع ش الوطنيةما مسح لشركة أمانة جتديد عقدها مع الشركة  األضرار.

 اجملموع أكثر من يف تأمني خاصة مثل: اجلزائرية للتأمني، أليانس للتأمني، اجملموعة املتوسطية للتأمينات.
 .1كة أمانة عرب كامل الرتاب الوطينتوزع منتجات شر  0200نقطة بيع سنة  0222

ا وتطويرها والقيم اليت تعمل الشركة على ترسيخها يف ميثاقهأهم املبادئ  شركة:للاالستيراتيجية هداف األ .0
هي: التضامن، وإجراءات التنمية املستدامة. حيث تضع شركة أمانة الزبون موضع أولوية يف اسرتاتيجيتها 
وتسعى الشركة يف السنوات القادمة إىل التميز من خالل اإلبداع، سرعة االستجابة واالبتكار إلعداد 

للحاجات املتزايدة للشركة يف جمال السالمة املالية، مصحوبة خبدمات عالية اجلودة  منتجات تستجيب
 .2على تقنيات التكنولوجيا احلديثة وباالستناد

 
 
 

                                                 
1- Amana Assurance, A la découverte d’Amana, document interne d’Amana Assurance, 12/03/2015, p : 8. 
2- Ibid, p : 9. 
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 :مانةأ االحتياط والصحةو  التأمين يمي لشركةالهيكل التنظ: ثانيا
وظيفة  القة كلداخلها، ويوضح عيعرض اهليكل التنظيمي ألي شركة التسلسل اهلرمي للوظائف والنطاق اإلشرايف 

ها وفيما يلي اهليكل التنظيمي لشركة أمانة بكل أقسامه يظهر البنية الرئيسية داخل الشركة، باألخرى، أي أن
 الرئيسية:

 واالحتياط والصحة أمانة التأمين الهيكل التنظيمي لشركة(: 91الشكل رقم )

 
 .وثائق داخلية خاصة بالشركةالمصدر: 

لى عأن شركة أمانة اختذت مفهوما جديدا للتنظيم اهليكلي للشركة، حيث اعتمدت السابق الشكل يربز      
إعطاء أمهية كبرية لوحدات األعمال أي الوحدات اليت يكون اإلنتاج على مستواها، مثل الشبكة املباشرة واملكاتب 

البنوك( وشركات مني )اتفاقيات صريفة التأاإلقليمية والوكالء العامون، والشركات اليت مت الشراكة معها من خالل 
ألهنا تتعامل  الوحداتكون الشركة حتقق أرباح من خالل إنتاج هذه لذا مت وضعها يف القمة  التأمني على األضرار، 
لذا مت  التنسيق مع أقسام التسويق والتكنولوجيا واملوارد البشرية اليت تسهل تسيري النشاطمث  مباشرة مع املستهلك،

، وهو مفهوم لكأساس اهليك  ابةاإلشراف والرققى دور املديرية العامة التوجيه و ويب وضعها على حميط الوحدات،
ركة أمانة الرتتيب ، بينما يف شمغاير وجديد عن باقي الشركات، اليت تعتمد يف هيكلها الرتتيب حسب املراتب

 .حسب األهداف
 
 
 
 

الشبكة وحدة األعمال: 

 المباشرة والمكاتب اإلقليمية

 والوكالء العامون

 وحدة األعمال:

SAA 

 وحدة األعمال:

Bancassurance 

et IARD  نظام

 المعلومات

البرامج 

واالبتكارات 

 التكنولوجية

 وسائل

 عامة
 التدقيق

التسويق 

 والتواصل
الرقابة  إدارة الربحية

 الداخلية

عامةال المديرية  
الموارد 

 البشرية

وحدة سوق األفراد 

 والتقارب

االمتثال 

المحاسبي 

 والضريبي
 

التحسين 

 المالي

  

وحدة سوق الرعاية 

 الصحية
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 .في السوق الجزائري من طرف الشركة المطروحةالمطلب الثاني: منتجات التأمين على األشخاص 

 التالية: هذا املطلب إىل النقاط سيتم التطرق يف
  :المنتجات الموجهة لألفرادأوال. 
   :المنتجات المهنيةثانيا. 
  المنتجات الموجهة للمؤسسات :ثالثا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 تغطية مثالية للفرد ولعائلته: 1المنتجات الموجهة لألفراد:: أوال
اإلصابة كغري سارة   أحداث قد يدث عند السفر تأمين السفر إلى الخارج )الصيغة الفردية(:منتج  .2

 الكثري يف حني ال ميكن مواجهتها يفالشخص ف كل  ي ما ...ضياع أمتعةأو  ،أو مرض ،معني حادثإثر 
لى مدار الساعة ع ؤم ن لهاملتدعم ل ،اخلارجعند السفر إىل ملساعدة تأمني اأمانة لذا تقدم شركة بلد غريب، 

 وطيلة أيام األسبوع يف حالة وقوع حادث أو طارئ، تأخر رحلة طريان ... وتوفري أي رسوم مسبقة.
ة وقوع حادث ن له يف حاليتمثل موضوع عقد التأمني على السفر يف ضمان للمؤم   موضوع التأمين: .أ

 وطن.حيل إىل الجسدي قد يتعرض له خالل سفره، وعلى أساس تكميلي خدمات املساعدة والرت 
تفيدين أو املسله املؤم ن يقصد باحلادث كل إصابة جسدية غري مقصودة من  تعريف الضمانات: .ب

بية الحظ من هيئة طرجي، ويقصد باملرض كل تدهور صحي يناجتة عن حركة مفاجئة لسبب خا
 لة. مؤه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1- https://www.amana.dz/particuliers/assurance-accidents-de-la-vie/  

https://www.amana.dz/particuliers/assurance-accidents-de-la-vie/
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 وتتمثل الضمانات املمنوحة يف إطار هذا العقد فيما يلي:
 أمانةالتأمين التأمين على السفر لشركة منتج ضمانات (: 13الجدول رقم )

 نوع الضمان الضمانات قيمة وحدود التعويض
 دج   322222دج /  022222

 .مبلغ حمدد يف العقد
مبلغ حمدد يف العقد حسب نسب حمددة يف املعيار 

 .الوثيقةمبينة يف  للعجز االتفاقي

 دفع رأمسال الوفاة إثر حادث-
 العجز الدائم الكلي نتيجة حادث-
ة تيجله نللمؤم ن عجز الدائم املؤقت ال-

 .حادث

 الضمانات القاعدية

 .التكاليف الفعلية
 

 التكاليف الفعلية
 التكاليف الفعلية

 تذكرة ذهاب وإياب
 

 التكاليف الفعلية
 أورو 32222أورو /  12222

 
 أورو 02222

 أورو 3222
 أورو 02222

 أورو / للكغ 02
 أورو 022

 
 أورو 122

 
 أورو 132
 أورو / لليلة 022

إعادة اجلثمان يف حال الوفاة )ترحيل  -
 اجلسد إىل الوطن(

 لهللمؤم ن العودة املبكرة  -
 .العودة املبكرة ألفراد األسرة -
زيارة أحد أفراد األسرة يف حال دخوله -

 املستشفى
 النقل الطيب -
العالج يف املستشفيات واملصاريف  -

 الطبية يف حال وقوع حادث أو مرض
 مصاريف البحث واإلنقاذ -
 املساعدة القانونية-
 تسبيق يف الكفالة القانونية -
 كغ  62األمتعة املفقودة حمدودة ب  -
 6تأخر رحلة الطريان ألكثر من  -

 ساعات
 00تأخر تسليم األمتعة ألكثر من  -

 ساعة
 العناية الطبية املستعجلة لألسنان -
دود فرتة اإلقامة يف املستشفى حممتديد -

 خبمس ليال

 الضمانات التكميلية 

 .اإللكرتوين باالعتماد على موقع الشركة الطالبة: من إعداد المصدر 
غيري تاريخ د املكتتب ت: ميكن تعديل العقد يف حال أراإمكانية تعديل أو إلغاء عقد تأمين السفر .ج

ساعة قبل بدء سريان الوثيقة. أما يف حالة  10خالل هذا التعديل أن يتم جيب و وجهته  أو سفره
متديد اإلقامة يف اخلارج، فال ميكن القيام بذلك عن بعد. جيوز إهناء العقد وتسديد التعويض عنه يف 

 حالتني:
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   ؛على ذلك الةرفض منح التأشرية مع تقدمي الوثائق الد 
  املستشفى ومنعه من السفر. ؤم ن لهامليف حالة دخول 
آخر  أو أي شخص املؤم ن لهم عل  يف حالة وقوع حادث جيب أن ي  كيفية التصريح عن حادث:  .د

د، كحد أقصى، وإرسال مجيع الوثائق من تقرير الشهو قريب منه شركة التأمني فورا خالل سبعة أيام  
 ؤم ن لهاملى جيب عل .وحالة التدخل الطيب ،هالشهادات الطبية اليت تثبت حقيقة احلادث ودرجت

، ةه شركة أمانة اتفاق لضمان اخلدمالذي أبرمت مع بالمساعدقبل عودته للوطن  مسبقااالتصال 
مة ملسل  وعلى بطاقة املساعدة ا ،بشكل واضح يف الشروط اخلاصةاخلاصة به  املعلومات عن املفصح

 ، يف حالة العكس لن يكون له احلق يف التعويض.عند االكتتابن له للمؤم  
ده إال بعد ال يتم حتدي ،التعويض على أساس ضمان العجز الدائم الكلي أو اجلزئي: تسوية الحادث .ه

 ية.تم الوثائق الثبو بعد حتديده واستال يوم 12له، ويدفع خالل أجل أقصاه ن للمؤم  املعافاة النهائية 
 .يوم اليت تلي تقدمي الوثائق 12للدفع خالل  يف حالة الوفاة يكون قابال  ن املؤم  واملبلغ 

 رض: تقمتأمين سداد المنتج  .1
عند الرغبة يف ف، له قرتاض مع محاية املقربنيإىل منح الشخص األمان عند اال يهدف هذا التأمني :تعريفه .أ

ؤم ن ملااحلصول على ائتمان مصريف فإن البنك يطلب ضمان تأمني ضد خطر الوفاة، وهنا ترافق الشركة 
جز الكلي و العخالل مشروع االقرتاض اخلاص به من خالل سداد الرصيد املستحق يف حالة الوفاة أ له

خصني مبوجب وجيوز أن يشمل العقد ش له ولعائلته.ن للمؤم  يعترب محاية  املقرتضمني الدائم، لذا فإن تأ
عموما شرط ضروري  ضرت قيعترب تأمني امل .، كما يتميز بعملية اكتتاب قصرية وسريعةاالئتمان املضمون
قرض، على الرغم من عدم وجود التزام قانوين لكن كثريا ما يطلب املقرضون من الللحصول على 

 املستندات املطلوبة لالكتتاب بالعقد: وفيما يلي  عمالئهم التأمني.
 استبيان طيب موقع؛ 
 مني عليه.تم التأنسخة من موافقة البنك املبدئية )جدول االستهالك املؤقت( من القرض الذي سي 

جزه الدائم أو ع ؤم ن لهاملأمانة التمويل لسداد القرض يف حالة حدوث وفاة شركة : تقدم العقد ضمانات .ب
 املطلق:
   ؤم ن لهاملو للمبلغ املتبقي املستحق يوم وفاة يف حالة الوفاة: الدفع للبنك رأمسال مسا. 
  ن طرف املستحق الدفع يوم اكتشاف العجز ميف حالة العجز الدائم: الدفع للبنك املبلغ املتبقي

 الطبيب.
 ؤم ن لهملايف حالة وقوع حادث يف البداية جيب التصريح باحلادث من طرف عائلة التصريح بالحادث:  .ج

 أو املنظمة املقرضة شفهيا أو كتابيا يف انتظار إضفاء الطابع الرمسي للملف.
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 تأمين ضد حوادث الحياة: منتج ال .9
قد تؤثر حوادث احلياة بشكل خطري على احلياة اليومية لإلنسان وعائلته على حد  ف العقد:يتعر  .أ

"التأمني ضد احلوادث  منتجسواء، لذا فحماية الذات ضرورة وليست خيار. تقدم شركة أمانة 
 باإلضافة إىل تغطيات أخرى مت ،الشخصية" الذي يضمن رأمسال يف حالة الوفاة بسبب حادث

العجز الدائم، العجز المؤقت، والمصاريف الطبية مثل:  ؤم ن لهملاتكييفها مع احتياجات 
يتميز بكونه اكتتاب بسيط دون إجراء طيب، رأس املال وحدود  إثر التعرض حلادث. والصيدالنية

 .وتعويض فوري دون البحث عن املسؤولية االختيار معروفة مسبقا بتاريخ االكتتاب
 ضمانات العقد )تغطية العقد(: .ب

 .مانةالتأمين أ الحياة لشركة حوادث(: ضمانات منتج تأمين 91رقم )الجدول 
 تفاصيل الضمانات رأس المال والحدود

 الوفاة إثر حادث دفع رأس املال املتفق عليه للمستفيد املعني يف العقد.
ن له حسب درجة اإلعاقة )العجز( مبلغ رأس الدفع للمؤم  

 املال أو نسبة منه.
 العجز الدائم

غري قادر على العمل سيدفع له بدل  ؤم ن لهاملإذا كان 
 )تعويض( يومي أثناء فرتة توقفه عن العمل.

 العجز املؤقت

التكاليف اليت تكبدها الضحية يتم سدادها على أساس 
 وثائق داعمة دون جتاوز املبلغ الثابت يف العقد.

 تعويض النفقات الطبية والصيدالنية وتكاليف املستشفى

vie/-la-de-accidents-https://www.amana.dz/particuliers/assurance:  eSourc 

يقصد باحلادث كل ضرر جسماين يدث نتيجة سبب خارجي ومفاجئ أثناء الحوادث المغطاة:  .ج
و أ تنقل، املنزل، أعمال ترقيع يدويةمهنته وحياته اخلاصة: )نزهة،  لهن مارسة الشخص املؤم  

يتم احلصول على تغطية سارية و  سنة. 33هوايات...(، يصل على التغطية كل شخص دون 
يوم، حيث تدفع التعويضات املستحقة  32املفعول يف كل أحناء العامل شرط أال يتجاوز السفر مدة 

 بالدينار اجلزائري.
: للتكيف مع احتياجات العمالء املتغرية، ميكن إدخال عدة تعديالت على ط العقدتعديل شرو  .د

 تغيري املهنة أو املستفيد، متديد احلدود والضمانات ... :مثل ،العقد أثناء سريانه
 التأمين المدرسي: منتج  .0
)املرافقة  سنة خالل كل مشواره الدراسي 02إىل  1تأمني الطفل من هو تعريف التأمين المدرسي:  .أ

وال فرتة الدراسة طيتعرض يف احلياة اليومية أن لطفل ميكن ل حيث التحضريية، االبتدائية والثانوية(،
يف  لألولياء الوضمان راحة الب ،أمانة تغطية كاملة لألطفال رت شركةلذا وف  ألخطار تتعلق ببيئته، 

غطية هو منح تاهلدف من املنتج اجلديد  حال وقوع احلوادث أثناء األنشطة املدرسية أو خارجها.

https://www.amana.dz/particuliers/assurance-accidents-de-la-vie/
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 سببها للغريييف املدرسة الطفل مغطى باملسؤولية املدنية بالنسبة لألضرار اليت قد حيث جديدة، 
 بينما شركة أمانة تقدم تغطية للطفل عندما يكون الطفل ضحية حادث.

 صيغ العرض:  .ب
 الدراسة ويف الطريق من (: الطفل حممي خالل ساعات صيغة أساسية )قائمة على المدرسة

 املدرسة إىل البيت؛
 (: ينص باإلضافة إىل الصيغة األساسية تغطية متدة صيغة مريحة مدعمة )داخل وخارج المدرسة

 حلياة الطفل اخلاصة واليت حتميه من كل الظروف.
 : الضمانات .ج

 أمانة التأمين (: ضمانات منتج التأمين المدرسي لشركة92الجدول رقم )
 تفاصيل الضمانات التعويضات قيمة وحدود

 نفقات اجلنازة نفقات اجلنازة
 مستويات: 3

، دج 622222، دج 122222 ،دج 022222، دج 022222
 .دج 322222

 سنة 00إىل  1الوفاة إثر حادث 

 سنة سداد رأس املال إىل املستفيد املعني يف العقد.
 مستويات أيضا. 3

 سنة 02إىل  00الوفاة إثر حادث 

 العجز الدائم )الكلي واجلزئي( للوصي القانوين حسب درجة العجز رأس املال املتفق عليه أو نسبة منه.الدفع 
 النفقات االستشفائية، الطبية والصيدالنية دج 02222

 عضو اصطناعي لألسنان دج. 6222
 كسر النظارات (.دج 1222) لنفقات الناجتة عن كسر النظارات.تعويض ا

scolaire/-https://www.amana.dz/particuliers/assurance:  Source 

ى قسط للحصول عل السنة: التسجيل مفتوح على مدار والتصريح عن الحادث طريقة سداد القسط .د
يف حالة وقوع حادث جيب التصريح و  أشهر. 3يتناسب مع القسط السنوي أي دفع قسط تناسيب ملدة 

 أيام. 1عنه يف غضون 
 :العاملني هبا خمصصة للمؤسسة واملوظفني حلوالم هي منتجات تقد   1المنتجات المهنية:: ثانيا 

 : صيغة مهنية بنفس ضمانات الصيغة الفردية.التأمين على السفر إلى الخارج .2
 نفس صيغة األفراد.تأمين سداد القرض:  .1
 نفس صيغة األفراد. الحياة: تأمين حوادث .9
 عرض حزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .0

                                                 
1- https://www.amana.dz/professionnels/  

https://www.amana.dz/particuliers/assurance-scolaire/
https://www.amana.dz/professionnels/
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موظف فإن شركة  032عروض خاصة للموظفني، يف حالة صاحب مؤسسة ميلك هي  تعريفها: .أ
أمانة تقدم عرض مرن وبسيط للموظفني. صحة تكميلية تكمل سداد تكاليف الضمان االجتماعي 

د مع ضمانات ومستويات سداد ختتلف وفقا تتضمن عرض موح لضمان أفضل رعاية صحية.
 سنة بغض   00املشارك مع إضافة الزوجة واألطفال حىت  للشخص، وتقدم تغطية للحزمة املختارة

 .ضة من طرف التأمني الصحي اإللزامي، وتدفع االستحقاقات غري املعو  النظر عن عددهم
 الضمانات )تغطية العقد(:  .ب

 الوفاة؛ 
 اإلعاقة؛ 
 العجز؛ 
  والنفقات الطبية؛العالج 
 مصاريف املستشفى ووسائل النقل؛ 
 عالج ونفقات األسنان؛ 
 النظارات واألطراف الصناعي؛ 
 اإلعانات االجتماعية؛ 
 .أسباب أخرى 

هبا  كل مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم يعمل  :وكيفية تمويل العقد الفئة المستهدفة من العرض .ج
العمل أو ، صاحب الشخص املشاركموظف. جيوز دفع قسط التأمني من طرف  032أقل من 

 تدفع التعويضات يف أجل قصري جدا دون انتظار الضمان االجتماعي.مشرتك بني االثنني حيث 
 ميكن استعادة األموال كالتايل:يف حالة إجراء عملية جراحية : مثال

 مانةأ التأمين لشركة حزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةناف الحزم في منتج أص (:91الجدول رقم )
الحزمة  

 الوجيهة
الحزمة  

 الممتازة
الحزمة  

 المكتشفة
   

شركة  هؤم ن لامل
 أمانة

شركة  هؤم ن لامل
 أمانة

الضمان  شركة أمانة ؤم ن لهامل
 االجتماعي

 التكاليف
 الفعلية

 الحدث
 الوحدة: دج

عملية جراحية   7000 2022 1222 1330 3222 0330 3330 2
 بسيطة

https://www.amana.dz/entreprises/offre_pack_pme/:  Source 

 

https://www.amana.dz/entreprises/offre_pack_pme/
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 :أفضل محاية لرأس املال البشري تتمثل يف ريتوفهدفها هي منتجات  1المنتجات الموجهة للمؤسسات:: ثالثا
 جماعي لالحتياط والصحة(:التأمين التأمين المعاشات والتأمين الصحي "مجموعة" ) .2
 حيث تكونة من نساء ورجالاملتكمن القوة األوىل ألي شركة يف مواردها البشرية تعريف العقد:  .أ

رنة م منتجاتإطار عمل يضمن هلم احلوافز الالزمة ألداء عملهم. لذا تضع شركة أمانة  هلم يق
ومتالئمة مع متطلبات واحتياجات املوظفني، تضمن هلم التغطية األمثل اليت تتكفل بأعباء الرعاية 

 الصحية، عواقب الوفاة وغريها من الضمانات.
 الضمانات )تغطية العقد(:  .ب

 مانةأالتأمين المعاشات والتأمين الصحي لشركة  مينأضمانات منتج ت(: 99الجدول رقم )
  التغطية الحدود

 دفع رأس املال يف حالة الوفاة
 دفع رأس مال إضايف

 الوفاة أو العجز املطلق والنهائي.
 الوفاة إثر حادث. 

 االحتياط

 دفع رأس املال الوفاة
 IPP معدل× رأس املال الوفاة 

 دفع بدل يومي 

 (IPTالعجز الكلي الدائم )
 (IPPالعجز اجلزئي الدائم )
 (IPTالعجز املؤقت الكلي )

 

جزافية يف حالة مناسبات سارة   مبالغ
 كالزواج، امليالد، احلج، العمرة،

 تكاليف اجلنازة
 

  مزايا اجتماعية

تعويض نفقات املستحضرات 
 الصيدالنية

 الصيدلية
 

 األمراض والرعاية ذات الصلة

 زيارة طبيب عام
 زيارة طبيب أخصائي

 زيارة بروفيسور

  العالج الطيب

  النسائيةالقابلة واألمراض  فحص طيب
 استشارة ما بعد الوالدة

 تصوير ما فوق صويت للحمل
 والدة

 تكاليف اإلقامة يف العيادة

  الوالدة

 عملية جراحية بسيطة
 عالج طبيعية )تدليك(

  إجراءات طبية

                                                 
1- https://www.amana.dz/entreprises/  

https://www.amana.dz/entreprises/


 الفصل الرابع............................ الدراسة الميدانية -دراسة حالة شركة التأمين و االحتياط والصحة "أمانة"- 

223 

 

 متريض
 التصوير باألشعة

 موجات فوق صوتية
 حتليل خمتربي

  إجراءات من األخصائيني

 العالج
 أشعة إكس

 جراحيةعمليات 
 تقومي عالج األسنان

 أطراف اصطناعية

  طب األسنان

 نظارات
 عدسات الصقة

 اإلطارات

  التنظري
 

  األعضاء الصناعية للعظام والسمع شريطة: دعم الضمان االجتماعي
  تكاليف اإلقامة يف عيادة 
  النقل الطيب 

  إخالء اجلثة يف حالة الوفاة يف موقع الدفن يف اجلزائر
أحد األقارب يف حالة دخول  زيارة 

 املستفيد املستشفى
 

groupe/-sante-prevoyance-https://www.amana.dz/entreprises/assurance:  Source 

 :أمانةشركة اشات التقاعدية والصحة لدى التأمين على المع مزايا منتج .ج
 متكن الشركة من احلفاظ على وفاء موظفيها بتوفري الراحة والرفاهية هلم؛ 
 تغطية شاملة للموظفني وسائر عائالهتم؛ 
 عروض مرنة وفقا لالحتياجات وميزانية الشركة؛ 
  دفع خدمة طرف ثالث باإلضافة إىل عقد التقاعد؛ 
  .تعويضات يف آجال جد قصرية دون انتظار تعويض صندوق الضمان االجتماعي 
 .جيوز لصاحب العمل أن يتحمل القسط بالكامل أو أن جزئيا مبشاركة املوظفني 
 عي.وزوجته وأطفاله غري املنتمني إىل الضمان االجتمااملشارك، العضو  املستفيدون من التأمني 

 س ضمانات الصيغة الفردية.نفالتأمين على السفر إلى الخارج:  .1
 نفس ضمانات الصيغة الفردية.تأمين حوادث الحياة "مجموعة":  .9
 نفس ضمانات الصيغة املهنية.عرض حزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .0

 

https://www.amana.dz/entreprises/assurance-prevoyance-sante-groupe/
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 .(1128_1121للفترة )أمانة  االحتياط والصحةالتأمين و  شركةالمطلب الثالث: تحليل نشاط 
 إىل النقاط التالية:سيتم التطرق يف هذا املطلب 

  :(1128-1121إنتاج الشركة للفترة )أوال. 
  :(1128-1121ي للشركة للفترة )التسيير التقنثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 (:1128-1121إنتاج الشركة للفترة ): أوال
يلي جدول يلخص تطور إنتاج شركة فيما  :1128-1121مانة للفترة دراسة تحليلية إلنتاج شركة أ .2

 (:0202- 0200مانة للفرتة )أ
الوحدة: )مليون  (1128-1121(: تطور حجم اإلنتاج حسب الفروع لشركة أمانة خالل الفترة )90الجدول رقم )

 دج(
المنتجات                                1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128

 السنوات
 )احتياط(تأمين المجموعة  326 387 342 372 666 110 203
 تأمين المقترض )مجموعة( 300 318 341 336 331 319 450

 تأمين المقترض فردي 43 23 18 15 23 _ _
 تأمين السفر فردي+ جماعي 315 285 368 500 625 729 624

تأمين إعادة الجثمان فردي  01 61 82 71 85 100 2
 + جماعي

 تأمين الحوادث الجسمانية 63 33 22 21 27 21 28
تأمين األشخاص المنقولين  0 92 98 164 161 134 135

 بالسيارة
 المجموع 1070 1199 1271 1479 1696 2075 2066

  .باالعتماد على تقارير سنوية للشركة الطالبةمن إعداد  :المصدر
اليت شهد  ،0202على خالف سنة عرف إنتاج الشركة تطورا خالل السنوات املدروسة بنسب متفاوتة  :التحليل

باخنفاض م دج(  0213) 0201مقارنة بسنة  مليون دج 0233حيث بلغ رقم أعماهلا فيها اإلنتاج ركود طفيف 
تفاقية وإهناء ا، سويق منتج إعادة اجلثمانألسباب عديدة منها: التوقف الطوعي عن ت ،% 2066طفيف بنسبة 

ي وفيما يل .0202اص سنة لسوق التأمني على األشخياق الصعب وكذا الس ،التوزيع مع شركة اجلزائرية للتأمني
 الل الفرتة املدروسة:حتليل حول حجم اإلنتاج احمقق خ

  من  % 32نالحظ هيمنة التأمينات اجلماعية مقارنة بالفردية، حيث متثل التأمينات اجلماعية أكثر من
موزعة بني تأمني اجملموعة احتياط  ،0200سنة  % 33حيث انطلقت مبعدل هيكل رقم أعمال الشركة 
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تفسر هذه اهليمنة باكتتاب عقود تأمني احتياط جمموعة و  ،(% 03وتأمني القرض اجلماعي ) ،(% 12)
األخرية  ورغم انسحاب هذه ،لصندوق الوطين للتوفري واالحتياطوعقود القرض اجلماعية ل ،للمؤسسات

لى أعمال جديدة بوثائق جمموعة احتياط )شركة إال أن الشركة احتوت التباين باحلصول ع 0201سنة 
 .املتوسطية للتأمينات، أليانس للتأمني، أرديس، أركوفينا، داحلي...(

 نالحظ عدم  حيث ،مني القرض الفردي وتباينه على مستوى اجلماعياخنفاض اإلنتاج على مستوى تأ
ع ذلك إىل ارتفاع معدل ويرج ،(0202-0201اكتتاب الشركة يف أي وثيقة يف السنتني األخريتني )

 الفائدة يف القروض العقارية االستهالكية حيث مل يكن املعدل وفقا للتوقعات املعتمدة.
  مليون  33حيث نالحظ تطوره بقيمة  ،جتاوز التوقعات 0206إنتاج الشركة يف فرع إعادة اجلثمان سنة

وذلك راجع إىل تعديل السعر  ،(0206مليون دج سنة  20إىل  0200سنة  مليون دج 01دج )من 
 .0206والذي أتى بأثره سنة  0200سنة 

  بداية نشاط الشركة.نالحظ تدهور فرع تأمني احلوادث الذي كان يف اخنفاض مستمر منذ 
  بفضل فرع تأمني  0202رغم العوامل السابقة الذكر استطاعت شركة أمانة حتقيق رقم أعمال جيد سنة

خالل العقد اجلماعي املربم مع بنك الربكة املرتبط بتغطية االئتمان ( مت توليده من % 60القرض )+
 ( من جهة أخرى.% 01االستهالكي من جهة ومنو االحتياط الصحي )+

قوة توزيع املنتجات لدى شركة أمانة تعتمد على شركائها، حيث متلك شبكة  شبكة إنتاج شركة أمانة: .1
ف، وهران، العاصمة، سطيمكاتب إقليمية )أربعة تتكون من  توزيع واسعة النطاق على كل الرتاب الوطين،

وهي موضحة  .1مني على األضرار والشبكة البنكيةوكيل(، شبكة التأ 10، وكاالت عامة للتأمني )(تيزي وزو
 يف الشكل املوايل:

 التأمين واالحتياط والصحة أمانة.(: شبكة إنتاج شركة 99الشكل رقم )

 
 .باالعتماد على تقارير الشركة الطالبةمن إعداد المصدر: 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Alger, 2018, p : 10. 

 
 
 
 
  
 
 
 

مانةأ  شركةشبكة إنتاج  

شركات التأمين على األضرارشبكة  الشبكة المباشرة البنكيةالشبكة    

 شبكة
أمانة   

 شبكة
الوكالء العامون   

 شبكة
 SAA 

اتشب   
أخرى   

بن  التنمية 
 المحلية

بن  التنمية 
 الريفية

 بن  تراست
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 (1128-1122(: إنتاج شركة امانة حسب القنوات )شبكات التوزيع( خالل الفترة )91الجدول رقم )
 الشبكات السنوات   التطور 
  1128 1122 المبلغ )م دج( %
 أمانة 316021 213033 31030 00

 الوكالء العامون 623066 620016 1002 0
 مجموع الشبكة المباشرة 2901,92 2193,91 212,11 8
 الشركة اجلزائرية للتأمني 626003 610000 31022- 06-
 اجلزائرية للتأمني 2031- 022026 - 020-
 منيللتأأليانس  66012 30000 1032- 06-
 املتوسطية للتأمني 33012 23023 03010- 01-

 تراست للتأمني 10003 06021 1003 12
 مجموع شبكة تأمين األضرار 101,11 201,99 89,21- 19-
 بنك التنمية الريفية 02012 03030 0022 1

 بنك التنمية احملية 000063 32001 31003 12
 بنك تراست 12031 2031 12022 6132
 مجموع الشبكة البنكية 281,08 31,92 81,22 83
 المجموع العام 1199,10 1121,10 3,23- 1,00-

Source: Amana Assurance, Rapport d’activité 7710, Alger, p : 10. 

تليها الشبكة البنكية  ،0202نالحظ أن الشبكة املباشرة كانت السبب الرئيسي يف حجم إنتاج سنة  :التحليل
بفضل تأمني القرض اجلماعي وزيادة تأمني احلواث اجلسمانية  ،0201مقارنة بسنة  % 23اليت تطورت بنسبة 

ذا الذي يقضي بضرورة االكتتاب يف ه ،""أمان الحسابوذلك بفضل طرح املنتج اجلديد  ،مليون دج( 02)+ 
 بينما شبكة شركات التأمني على األضرار حققت تراجع يفالتأمني ملن يريد فتح حساب بنكي لدى البنك. 

، حيث حققت تراجع على مستوى أغلبية املنتجات 0201( مقارنة بالسنة السابقة % 03-)اإلنتاج بنسبة 
ا رقم أعمال أكثر اليت حققت مبفردهويرجع ذلك إىل فقدان الشريك شركة اجلزائرية للتأمينات  ،خاصة الفردية منها

ا عدد مهم من وكاالهت ، تراجع إنتاج شركة أليانس للتامني نتيجة إعادة هيكلة0201مليون دج سنة  022من 
، على خالف شركة تراست اليت كان هلا أثر يف زيادة (0201وكالة سنة  21مقابل  0202وكالة سنة  33)

وكالة سنة  063إىل  0201سنة  023نتيجة توسيع شبكتها أي زيادة نقاط البيع )من  0202اإلنتاج سنة 
0202.) 
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 (:1128-1121)لشركة للفترة التسيير التقني ل: ثانيا
جيب على شركات التأمني على األشخاص أن تكون يف مجيع األوقات  الديون والمخصصات التقنية: .2

ذ يف احلسبان حيث حساهبا خيضع للتشريع وتأخ هلذا تكون خمصصات تقنية.مستعدة للوفاء بالتزاماهتا، 
 الوفاة، معدالت الفائدة املالية، األقساط املستقبلية اليت على املكتتب دفعها لشركة التأمني.

سمح لشركة حيث حتدد مبالغها بطريقة تميزانية شركة التأمني جانب اخلصوم من تظهر املخصصات التقنية يف 
 ثل املخصصات الرئيسية يف:. تتمالتأمني بتسوية املطالبات

 يف تأمينات األضرار؛ خمصصات اخلسائر قيد التسوية 
 .املخصصات الرياضية يف تأمينات احلياة 

 ولشركة التأمني على األشخاص خمصصات أخرى باإلضافة إىل الرياضية منها لتكوينها ملخصة يف اجلدول التايل:
 .التقنية في التأمين على األشخاص (: أنواع أخرى للمخصصات99الجدول رقم )

 نوع المخصص شرحه
 مخصص المساواة تسمح بتسوية النتائج املرتتبة عن سنوات جيدة أو سيئة من حيث املطالبات.

على سبيل املثال يف حالة الضمان الصحي حيث يعتمد التسعري على السن عند 
 االكتتاب وال يتطور مع تقدم العمر )الشيخوخة(.  

 الخطر المتزايدمخصص 

جند هذا النوع من املخصصات يف عقود الصحة التكميلي أين ميكن أن ترتبط األقساط 
 .فيحتاط هلذا اجلزء املدفوعة بالنشاط املوايل )السنة املوالية( على األقل جلزء

 مخصص الخطر الجاري

 يف باملبالغ املخصصة للمؤمن هلم أو املستفيدين من العقد يف شكل مسامهة تتعلق
 األرباح وحسومات مل تكن ضمن احلساب.

 مخصص المساهمة في األرباح

 مخصص الضمان م.ؤم ن هلامليكون من أجل دعم قدرة الشركة على تغطية التزاماهتا اجتاه 
 المخصص التكميلي اإللزامي يكون من أجل استبدال القصور احمتمل يف خمصصات اخلسائر قيد التسوية.

باالعتماد على: الطالبةمن إعداد المصدر:   
Haddadi Chanez, "Provisions techniques : Pilier de la solvabilité des compagnies 

d’assurance", Séminaire « ISFMBE », Amana Assurance, 06/01/2015, pp : 7-9. 
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 :(0202-0200ة )للفرت  وفيما يلي تطور املخصصات التقنية لدى شركة أمانة
 )الوحدة: مليون دج(. (1128-1121(: تطور حجم المخصصات التقنية خالل الفترة )92الجدول رقم )

 نوع المخصص 1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128
مخصص الخطر  - - - 106020 033021 636002 610011

 الجاري
المخصص  013063 033033 020010 0611033 0326031 0310062 0303002

 الرياضي
 مخصص المساواة 2022 13010 11023 32003 30020 33011 12033
مخصص  2022 23000 - - - 3062 31003

المساهمة في 
 األرباح

احتياطات  2022 21002 12030 22061 023000 023031 033031
 االستقرار

مخصص التكميلي  2022 00011 01010 03030 00023 03003 10023
 اإللزامي

 مخصص الضمان - - 0000 0000 0000 0000 0000
 المجموع 013063 121 106000 0361010 0321033 0030033 0032001

  .سنوية للشركةالتقارير الباالعتماد على  الطالبة: من إعداد المصدر
يتبني من خالل اجلدول أن خمصصات الشركة يف تزايد مستمر وذلك راجع لزيادة التزاماهتا إثر تطور رقم : التحليل
 013063عت من اليت ارتف لذا جند أن أكثر املخصصات اليت تركز عليها الشركة هي املخصصات الرياضيةأعماهلا، 

اجلاري واحتياطات االستقرار تليها خمصصات اخلطر ، 0202سنة  0303002إىل  0200مليون دج سنة 
 .0202مليون دج على التوايل سنة  033031مليون دج و 610011مببالغ 
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 :تعويضات الشركة .0
 (1128-1121(: تطور حجم التعويضات في شركة أمانة خالل الفترة )98الجدول رقم )

 السنوات 1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128
 )مليون دج( التعويض 288 457 568 685 749 331010 0200003

 .التقارير السنوية للشركةباالعتماد على  الطالبة: من إعداد المصدر
مليون دج  0200: 0202نة نالحظ ارتفاع حجم التعويضات على مدار السنوات املدروسة حيث بلغ س   

احتياط الذي حقق زيادة . حيث تركزت التعويضات حول منتج اجملموعة 0201مليون دج لسنة  331مقابل 
 ويرجع ذلك لعاملني: % 30قدرها 
 املطالبات املرتفعة يف بعض العقود اجلديدة؛ 
 .)تغيري يف الطرق احماسبية )إدراج تكاليف تشغيل الوسطاء يف تكاليف احلوادث 

تقييم  فصيل. سيأيت يف املبحث التايل تكما اخنفضت مطالبات فرع إعادة اجلثمان لتوقف الشركة عن تسويقه
 املنتجات من ناحية املطالبات.
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 أمانة التأمين واالحتياط والصحة شركة منتجاتالمبحث الثالث: تقييم 
عدة منتجات كالتأمني على احلياة والوفاة، باإلضافة إىل التأمني على القروض بكل أنواعها، الشركة ق سو  ت      

لتأمينات ل لاجلسمانية، وكذا التأمني على الصحة، الذي يأيت كمكم  والتأمني على السفر وتأمني احلوادث 
 مني للشركة باملقارنة بني:سيتم تقييم منتجات التأ. االجتماعية

 ؛النتائج على مدى عدة سنوات من جهة 
  ن جهة أخرىمباستخدام مؤشرات األداء ومعايري خارجية ذات الصلة. 

 من خالل املطالب التالية: كل ما سبق سيكون   
  :التقنية اتمؤشر الحسب  الشركةتقييم منتجات المطلب األول. 
  :التجاريةمؤشرات التقييم منتجات الشركة حسب المطلب الثاني. 
 الناتجة. والتحدياتمنتجات الشركة قييم ت حصيلة: المطلب الثالث  
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 التقنية. اتمؤشر الحسب  الشركةتقييم منتجات مطلب األول: ال

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :كة من ناحية قيمة المنتج.قييم منتجات الشر تأوال 
  :تقييم منتجات الشركة من ناحية الحيطة المالية.ثانيا 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
يمة باالعتماد الشركة من ناحية القسيتم تقييم منتجات  تقييم منتجات الشركة من ناحية قيمة المنتج:: أوال

( كما يئد الصافمعدل التكاليف المتحملة، معدل الحوادث المحققة، معدل العاعلى املؤشرات الثالثة )
 هو موضح يف اجلدول التايل:
 لتقييم منتجات التأمين (: ملخص عن العالقات الرياضية لمؤشرات القيمة93الجدول رقم )

 المؤشر الرياضيةالعالقة  1المدى المقبول

 معدل التكاليف المتحملة = التكاليف املتحملة / األقساط احمصلة0م .% 02 النسبة املثالية

 معدل الحوادث المحققة =احلوادث احمققة / األقساط احمصلة0م .% 32أقل من 

 معدل العائد الصافي = العائد الصايف / األقساط احمصلة1م .%02و %2وحمصور بني  إجيايب

 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

مت جتميع بيانات حول التكاليف املتحملة من طرف الشركة خالل  معدل التكاليف المتحملة: مؤشر .2
( حلساب معدل 0202-0200نشاطها واألقساط احمصلة من طرفها من خالل تقاريرها السنوية للفرتة )
 :التايلالتكاليف املتحملة على مدار الفرتة املذكورة، كما هو موضح يف اجلدول 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 المطلب األول من المبحث، على األشخاص وأساليب تطويرها الفصل الثالث: تقييم منتجات التأمين :من مذكرة البحث انظر الجزء النظري -1

  .الثاني
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 الوحدة: مليون دج (1128-1121معدل التكاليف المتحملة لشركة أمانة للفترة ) (:01الجدول رقم )
 السنوات 1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128

 المتحملةتكاليف ال 066036 012062 602001 316010 332062 303031 331013
(2) 

األقساط المحصلة  0212 0033 0010 0613 0333 0213 0233
(1) 

معدل التكاليف  01030 00033 10023 12023 16020 03023 02031
( %)المتحملة 

(2(/)1) 
 (0202-0200للسنوات ) سنوية للشركةالتقارير الباالعتماد على  الطالبة: من إعداد المصدر

 .1128-1121(: تطور معدل التكاليف المتحملة للشركة للفترة 90الشكل رقم )

 
 .62باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبة: من إعداد المصدر
 01030بنسبة  0200من خالل املنحىن أن معدل التكاليف املتحملة كان منخفض سنة  يتضح: التحليل

نظرا الخنفاض تكاليف االستغالل ما يعكس اخنفاض  ،(% 02وهو أقل بسبعة نقاط عن النسبة املثالية ) ،%
ا بسبب اخنفاض مبلغ األقساط، لكن تشري النسبة املنخفضة كما مت اإلشارة سابق ؤم ن لهاملعبء النفقات على 

 وكذا عامل التضخم من طرف املسرييننظرا لتعديل التسعري  إىل عدم كفاية االستثمار، مث بدأ املعدل يف االرتفاع
 ر السنواتعلى العموم تعترب نسب مقبولة حمققة على مداو  ،0203سنة  % 13ليحقق أكرب نسبة تقارب 

 ؤم ن لهتعكس إمكانية حتمل 
 ط مع التحكم يف تكاليف االستغالل من طرف الشركة.لتكلفة القس امل
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 الملحق رقموباالعتماد على  13من اجلدول رقم  0بتطبيق املعادلة  مؤشر معدل الحوادث المحققة: .1
 (1128-1121)تطور الحوادث المحققة حسب المنتجات لشركة أمانة خالل الفترة (: 11)

-1121األقساط المحصلة حسب منتجات التأمين لشركة أمانة للسنوات ) :(19والملحق رقم )
 كالتايل:حسب املنتجات   احلوادث احمققةمعدل  مت حساب (1128
 )الوحدة: %( (1128-1121تطور معدل الحوادث المحققة لمنتجات الشركة للفترة ) (:02الجدول رقم )

 .(21و)( 20امللحقني رقم ) : من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر
احلوادث على  إىل ارتفاع ذلك يعودو بالشركة  احمققة معدل احلوادثارتفاع  تبني من خالل اجلدول: التحليل
 كل من املنتجات التالية:  مستوى
 فمعظم مكتتيب هذا التأمني كبار  ا،الذي حقق عجز ، (% 022 إعادة اجلثمان )أكرب من منتج تأمني

ملنتج وعدم ا ب خسائر على مستوى هذاما سب   ،يف السن ما يزيد يف نسبة الوفيات ومنه التعويضات
 ؛القابلية لالستمرار

   ؛% 12منتج تأمني اجملموعة احتياط حيث تفوق النسبة 
   ميكن به غري منتظم وهنا ( الذي كان معدل احلوادث % 32وأخريا منتج تأمني املقرتض )أكرب من

سم تسيري وعلى ق ،ض لسوء اختيار أي سوء انتقاء املخاطرد خسائر أو أنه معر  أن املنتج تكب   القول
التعويضات إعادة النظر بأدائه، فرغم التدفق املتزايد للمقرتضني الصغار إال أن نسبة املطالبات مرتفع 

النوع من الفروع بصفة خاصة، حيث جيب أن هبما، وهذا سيؤثر سلبا على مردودية الشركة وهذا 
تكون هذه النسبة منخفضة من أجل تغطية تكاليف التسيري وحتقيق نتيجة استغالل موجبة لكننا 

                                                 
دج( لذا لم  0( لم يتم اإلنتاج على مستواها )مجموع األقساط= هناك بعض المنتجات الجديدة خاصة )التأمين المدرسي وحزمة المؤسسات -1

  % 00في التقارير السنوية للشركة رغم وجودها ولم يتم تقييمها باعتبار كل المعدالت ستكون  تظهر

 

                السنوات     1المنتجات 1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128
 تأمين المجموعة احتياط  3002 06000 31022 11060 32061 32000 13031
 تأمين المقترض 36 33011 01033 66036 62011 63013 03010
 تأمين السفر 06032 2 03033 00002 00032 10020 01003

 تأمين إعادة الجثمان 030012 022 033023 031002 033060 031000 2
تأمين الحوادث  3030 2 2 6013 1012 1023 0023

 الجسمانية
تأمين األشخاص  2 01001 0 2 1002 1033 02020

 المنقولين بالسيارة
 المجموع 19,32 98,22 00,93 09,92 00,29 08,18 08,33
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نالحظ ارتفاعها يف معظم املنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة احلوادث، وهذا سيعود سلبا على قيمة املنتج.  
ول ع مرور الوقت فمثال إذا تعلق األمر بتأمني احلياة للحصمن املهم حتليل االجتاهات يف هذا املؤشر م

على قرض فمن املتوقع أن يؤدي التدفق املتزايد من املقرتضني اجلدد والصغار إىل خفض نسبة املطالبات 
 ؛يؤدي إىل الربح على املدى الطويلوالعكس صحيح ما 

  دل على مستواه منخفض جدا قد ( فاملع% 02أما منتج التأمني على احلوادث اجلسمانية )أقل من
يشري ذلك إىل كونه يتوي على عرض غري مناسب للمستهلكني قد ال يليب احتياجاهتم الفعلية أو 

لنسب على ا وفيما يلي شكل يوضح بصورة أفضل .ن االكتتاب به قليلأ أهنم ال يفهمونه لذا نالحظ
 مستوى كل منتج 

 1128-1121للشركة حسب المنتجات للسنوات  (: تطور معدل الحوادث المحققة91الشكل رقم )

 
 .60باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبة: من إعداد المصدر

 1128-1121(: تطور المعدل العام للحوادث المحققة للشركة للسنوات 99الشكل رقم )

 
 .60باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبة: من إعداد المصدر
 0202إىل غاية  0206منذ سنة يف شركة أمانة من خالل املنحىن نالحظ أن معدل احلوادث احمققة : التفسير

أي أن النسبة مرتفعة نسبيا ما يدل على تقدمي استحقاقات للتعويض عن  ،% 32يقارب  امتزايد اأخذ مسار 
 .لتأمنيبينما تضر شركة ا عةبشكل جيد مقارنة باألقساط املدفو  ن هلماملؤم  م، أي تفيد ؤم ن هلاملخسائر 
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 موضح يف اجلدول املوايل: صافي الدخل ليكن معدل العائد الصافي: مؤشر .9

 ( الوحدة: مليون دج1128-1121(: تطور صافي الدخل لشركة أمانة للسنوات )01الجدول رقم)

 باالعتماد على التقارير السنوية للشركة  الطالبة: من إعداد المصدر
لينخفض بشكل ، 0200كان مرتفع سنة للشركة  دخل منتجات التأمني على األشخاص نالحظ أن صايف     

الستثمار ا وهذا يدل على عدم استغالل التحكم يف التكاليف يف أوجه ،متفاوت على مدار السنوات الباقية
 املناسبة سواء من ناحية كفاءة املسريين أو القيود االستثمارية املفروضة من الدولة.

 جند معدل العائد الصايف كالتايل: 1ومنه بتطبيق املعادلة 
 1128-1121(: معدل العائد الصافي لشركة أمانة للسنوات 09الجدول رقم )

 (60) اجلدول رقمو  (21امللحق رقم )باالعتماد على  الطالبة: من إعداد المصدر
 (: تطور معدل العائد الصافي للشركة92الشكل رقم )

      
 (61رقم )باالعتماد على اجلدول  الطالبةمن إعداد المصدر: 
أن معدل العائد بني تطور إجيايب أي مل يسجل نقاط سلبية على مدار  ما نالحظه من خالل املنحىن: التفسير

ليبلغ نسبة  % 00000حيث كان يف بداية النشاط ذبذب(، )متغري منتظم  لكنه السنوات وهذا أمر جيد،
وذلك راجع الخنفاض التكاليف واملطالبات خالل أي حتقيق جيد يف تلك الفرتة  ،0206عام  % 06033

نظرا الرتفاع معدل احلوادث احمققة  % 6022 :0203السنوات املذكورة، مث اخنفض ليحقق أدىن نسبة عام 
تقريبا(، وهذا يرجع إىل عدم كفاءة تسيري التعويضات على مستوى الشركة. باإلضافة إىل تأثري ختفيض  % 32)

اطئ يف بعض املنتجات الذي ال يليب احتياجات االستثمار، ما ينعكس سلبا على األقساط أي التسعري اخل
 .العائد الصايف للشركة
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نتائج املتوصل مت تلخيص ال :التقنية من ناحية القيمةمؤشرات الوفق  الشركة نتائج تقييم منتجات .0
 يف اجلدول التايل: مؤشرات قيمة املنتجإليها من خالل تقييم منتجات الشركة باستخدام 

 نتائج تقييم المنتجات وفق مؤشرات قيمة المنتج (:00الجدول رقم )
   منتجات 
 التأمين

 
 المؤشرات

المجموعة 
 احتياط

إعادة  السفر المقترض
 الجثمان

الحوادث 
 الجسمانية

األشخاص 
المنقولين 
 بالسيارة

الحزم  المدرسي
 المهنية

التكاليف  معدل
 المتحملة

       % 18,22 مرتفع

الحوادث  معدل
 (%المحققة )

12,28  
 مرتفع

03,18 
 مرتفع نسبيا

23,09 
 منخفض

210,01 
 مرتفع جدا

9,33 
 منخفض جدا

9,13 
منخفض 
 جدا

1  
 معدوم

1  
 معدوم

العائد  معدل
 الصافي

       إيجابي  22,12%

        ال تحققها مؤشرات القيمة
 .من إعداد الطالبةالمصدر: 
نستنتجه أن منتجات التأمني على األشخاص املسوقة من طرف الشركة يف السوق اجلزائري مل حتقق ما  التحليل:

 02011حيث متوسط معدل التكاليف املتحملة بعد حسابه بلغ ، من ناحية التكاليف أو التعويضات قيمة
ادث يف منتج احلو وذلك نتيجة ارتفاع معدل  % 60063وهو مرتفع، وبلغ متوسط معدل احلوادث احمققة  %

 املدرسي ومعدوم يف منتج التأمني ،تأمني إعادة اجلثمان وتأمني اجملموعة احتياط وكذلك منتج تأمني املقرتض
واحلزم املهنية نتيجة لعدم اإلنتاج هبا، أما معدل العائد الصايف فرغم أنه إجيايب إال أنه تأثر بارتفاع معدل التكاليف 

 يف االقتصاد الوطين لذا من الضروري إعادة النظر يف تساهم ال ذه املنتجاتلذا نقول أن هواحلوادث احمققة. 
خطط التسعري وتسيري املطالبات وكذا االستثمار ألن ما يالحظ أن الشركة مل تستغل ختفيض التكاليف يف 

فعة يف املنتجات ه ملقابلة املطالبات املرتج  االستثمار أو رفع العائد الصايف بل و  السنوات األوىل من النشاط يف 
  . 0203خاصة عند ارتفاعها سنة 
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 تقييم منتجات الشركة من ناحية الحيطة المالية.ثانيا: 
مت جتميع البيانات اخلاصة به من خالل التقارير السنوية للشركة كما هو  معدل المالءة المالية: مؤشر .2

 موضح يف اجلدول التايل:
 (1128-1121مانة للفترة )معدل المالءة لشركة أ (:01)الجدول رقم 

 .لعدة سنوات : من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية للشركةالمصدر
 (1128-1121لشركة أمانة للفترة ) (: تطور معدل المالءة98الشكل رقم )

 
 (63باالعتماد على اجلدول رقم ) : من إعداد الطالبةالمصدر
 دار السنواتمرتفع على مللشركة أن معدل املالءة املالية  من خالل اجلدول والشكل السابقني تبني: التفسير

مبعىن أن املنتجات ذات مالءة مالية حىت ولو الدراسة كانت على مستوى الشركة   (،% 022)تفوق نسبة 
إىل غاية  0203غري أن املعدل منذ سنة ، التزاماهتا يف األجل الطويلأي أن الشركة قادرة على الوفاء ب ،ككل
عدل ض موهذا يدل على عدم استغالل األموال يف االستثمار وهو ما يعكس اخنفا، مرتفع جدا 0202سنة 
 .  الصايف العائد

تقيس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا قصرية األجل كون أن معدل السيولة المالية:  مؤشر .0
 عمالشركة تسوق أكثر املنتجات االحتياطية عن االدخارية، حيث جيب االنتباه خلطر نقص السيولة 

لنقود اوحلسابه جيب احلصول على بيانات ختص  جتنب السيولة الزائدة ألهنا ستقلل من دخل االستثمار.
 :اخلصوم قصرية األجلو  لدى الشركة املتوفرة أو ما يعادهلا

 
 
 
 
 

144 146 153
168

178 183 190

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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 (1128-1121مانة للفترة )النقود المتوفرة لدى شركة أ (:09الجدول رقم )

 .: من إعداد الطالبة باالعتماد على امليزانية احماسبية للشركة لسنوات سابقةالمصدر
 (1128-1121الخصوم قصيرة األجل لشركة أمانة للفترة ) (:02الجدول رقم )

 .: من إعداد الطالبة باالعتماد على امليزانية احماسبية للشركة لسنوات سابقةالمصدر
 ومنه معدل السيولة املالية يكون كالتايل:

 (: تطور معدل السيولة لفرع التأمين على األشخاص لشركة أمانة48الجدول رقم )

 (61( و)63باالعتماد على اجلدولني رقم ) : من إعداد الطالبةالمصدر
 (.1128-1121(: تطور معدل السيولة لشركة أمانة للفترة )39الشكل رقم )

 
 (62باالعتماد على اجلدول رقم ) : من إعداد الطالبةالمصدر
دىن نسبة سنة حيث حقق أ ا،كان متذبذب  معدل السيولة لشركة أمانة الذيتطور يبني الشكل السابق  :التفسير
أي أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماهتا قصرية  ،% 011ليبلغ  0202لريتفع سنة  %1بقيمة  0203

 األجل اجتاه املنتجات االحتياطية لكنها ال تستغل الفائض يف االستثمار.
 
 

                                                 
  1- تتمثل كما تم التطرق سابقا في الفصل النظري في أذونات الخزينة واألوراق التجارية وشهادات اإليداع واألسهم العادية قصيرة األجل.
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 تقييم منتجات الشركة حسب المؤشرات التجارية. الثاني:المطلب 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :تقييم منتجات الشركة من ناحية الوعي بالمنتج ورضا الزبائن.أوال 
  :تقييم منتجات الشركة من ناحية نوعية الخدمة.ثانيا 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
 احية الوعي بالمنتج ورضا الزبائن:من ن تقييم منتجات الشركةأوال: 

معدل و  التغطيةمعدل ) مؤشريباالعتماد على الوعي باملنتج ورضا الزبائن سيتم تقييم منتجات الشركة من ناحية 
 ( كما هو موضح يف اجلدول التايل:النمو

 الوعي بالمنتج ورضا الزبائن(: ملخص عن العالقات الرياضية لمؤشرات 49الجدول رقم )

 المؤشر العالقة الرياضية 1المدى المقبول

 022)أي  0املؤشر قريب من 
( املؤشر حاسم لنجاح %

املنتج إذا كان اختياري، 
ويعكس قيمة أقل من حيث 
تقييم أداء التسويق إذا كان 

 املنتج إلزامي.  

 التغطيةمعدل  ن املستهدفة/ األقساط ناألقساط احمصلة = 0م

احلفاظ على نسبة منو ال تقل 
طي أما املعدل النم % 2عن 

 12إىل  % صور بنيحمفيكون 
% . 

 النمومعدل  0-ن / األقساط احمصلة(0-ناألقساط احمصلة  – ن)األقساط احمصلة  =0م

 .الطالبةمن إعداد المصدر: 

 

 

 

 

                                                 
لمبحث من ا الثانيالمطلب ، على األشخاص وأساليب تطويرها الفصل الثالث: تقييم منتجات التأمين :من مذكرة البحث انظر الجزء النظري -1

 ..الثاني
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 معدل التغطية كالتايل: يكون 0 بتطبيق املعادلة معدل التغطية: مؤشر .2

 1128-1121(: تطور معدل التغطية )%( لمنتجات التأمين لشركة أمانة للسنوات 50الجدول رقم )
            المنتجات  1121 1129 1120 1121 1129 1122 1128

 السنوات
تأمين المجموعة  125,38 98,47 91,44 88,78 13023 020000 13020

 )احتياط(
 تأمين المقترض  88,86 77,67 93 95,12 023031 36033 136,36
 تأمين السفر  83,33 60 81,06 117,92 110,42 99,05 80,31

 تأمين إعادة الجثمان  000023 51,26 110,81 98,61 106,25 121,95 0
تأمين الحوادث  55,26 27,27 61021 39,62 42,86 32,31 31,81

 الجسمانية
األشخاص تأمين  0 46 66,66 000013 82,56 69,07 49,45

 المنقولين بالسيارة
 المعدل العام 81,11 98,99 81,81 211,10 30,90 31,18 81,13

 (26( و)21امللحقني )باالعتماد على  الطالبةمن إعداد المصدر: 
، وهذا يدل 0نالحظ أن معدل التغطية يف منتج تأمني اجملموعة ومنتج إعادة اجلثمان مرتفع يقارب : التحليل

السوق املستهدفة، لكنها منخفضة يف منتج احلوادث اجلسمانية باعتبار اإلنتاج هبا منخفض أن الشركة غطت 
وذلك بسبب ارتفاع األقساط اخلاصة به وتنعدم النسبة يف منتجات أخرى أي أن الشركة مل تكتسب زبائن 

يارية منها باعتبار تجدد، فيعترب معدل التغطية لتقييم أداء املنتجات مؤشر حاسم الستمراره وجناحه خاصة االخ
( وهذا ما دولة مثل )تأمني السفر، االقرتاضلفرضها من طرف ال % 022أن اإلجبارية ستفوق النسبة فيها 

أسفر عنه معدل تغطية قريب من الواحد أو يفوقه فيها، ما عدا منتج تأمني احلوادث اجلسمانية الذي كان 
ن م منافسة قطاعات السوق األخرى الشركة ال ميكنها استمر باالخنفاض فيدل ذلك على أنمنخفض وإن 

لذا من الضروري تعديل املنتج من خالل مراجعة تصميمه وتسعريه أو إعادة النظر يف  ،جلذب املدخرات خالله
ملخاطر اليت يتعرضون يفهمون املنتج ويقبلونه ويفهمون ا اجملتمعالتسويق املتبع لتحسني األداء به بطريقة جتعل 

 :املوايللشكل و ما نوضحه أكثر من خالل اوه هلا.
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 1128-1121(: تطور معدل التغطية لشركة أمانة حسب المنتجات للسنوات 40الشكل رقم )

           
 .32رقم باالعتماد على اجلدول  الطالبةمن إعداد المصدر:          

 1128-1121(: تطور معدل التغطية العام لشركة أمانة للسنوات 41الشكل رقم )

 
 .32باالعتماد على اجلدول رقم  الطالبةمن إعداد المصدر: 
يف معظم  % 32نالحظ أن معدل التغطية حقق نسب جيدة على مدار السنوات حيث جتاوز التفسير: 
وهذا يدل على أن الشركة غطت السوق املستهدفة بالنسبة للمنتجات اليت مت التحصيل )أي اإلنتاج( املنتجات، 
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 معدل النمو:مؤشر  .1
 1122-1121(: تطور معدل النمو )%( لمنتجات شركة أمانة للسنوات 51الجدول رقم )

          السنوات       21 29 29 20 20 21 21 29 29 22
 المنتجات

تأمين المجموعة  18,71  00031-  2011  03013 11021
 )احتياط(

تأمين المقترض  3  1001  0061-  0030- 1030-
 )مجموعة(

تأمين السفر فردي+  9,52-  03000  13023  03 03036
 جماعي

 تأمين إعادة الجثمان  033000  16061  01060-  03010 01033
تأمين الحوادث  61030-  11011-  6036-  02031 00000-

 الجسمانية
تأمين األشخاص  0  3030  31013  0021- 03011-

 ةبالسيار المنقولين 
 معدل النمو العام 12,05  9,11  29,99  20,92 11,91

 .(21امللحق رقم )باالعتماد على  الطالبة: من إعداد المصدر
: ما نالحظه هو تسجيل معدالت منو منخفضة وهذا يعود إىل تسجيل معدالت منو سالبة يف بعض التحليل

، 0يها من م عما كان عليه واقرتاب معدل التغطية فؤم ن هلاملاملنتجات كمنتج املقرتض، ما يفسر باخنفاض عدد 
ومنتج احلوادث الشخصية الذي كان املعدل به سليب على مدار السنوات أي أن الشركة مل تكتسب زبائن جدد 

( سجل هبا املنتج معدل 0203-0206) نتيجة كما سبق وأشرنا أن املنتج غري تنافسي ومكلف، ما عدا الفرتة
لى ة إبرام اتفاقية مع بعض البنوك اليت تفرض االكتتاب يف املنتج للشخص الذي يريد فتح حساب عإجيايب نتيج

 :املوايلوهو ما نوضحه أكثر يف الشكل  .مان احلساب()منتج أ مستواها
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 )%( 1122-1121(: تطور معدل النمو لمنتجات شركة أمانة للسنوات 42الشكل رقم )

 
 .(30رقم )باالعتماد على اجلدول  الطالبةمن إعداد المصدر: 

قييم مت تلخيص النتائج املتوصل إليها من خالل ت :نتائج تقييم المنتجات وفق مؤشرات الوعي بها .9
 منتجات الشركة باستخدام مؤشرات الوعي باملنتج يف اجلدول التايل:

 وفق مؤشرات الوعي بهاشركة أمانة منتجات نتائج تقييم  (:52الجدول رقم )
 منتجات    التأمين

 
 المؤشرات

إعادة 
 الجثمان

المجموعة  السفر المقترض
 احتياط

األشخاص 
المنقولين 
 بالسيارة

الحوادث 
 الجسمانية

الحزم  المدرسي
 المهنية

  معدوم منخفض   مرتفع   معدل التغطية
  معدوم سالب   منخفض  مرتفع النمومعدل 

        ال تحققها الوعي بالمنتجمؤشرات 
 : من إعداد الطالبةالمصدر
نتجات ا، بداللة معدل التغطية والنمو املنخفضة يف بعض املال حتققهاملنتجات من ناحية الوعي هبا : التحليل

ديد ي انعكس سلبا على جتذأي عدم تغطية كل السوق املستهدفة من جهة وال البة يف البعض اآلخر،والس
لزبائن اطط التسويق من جهة وعدم وعي ضعف خوذلك يفسر  الوثائق أو اكتساب زبائن جدد من جهة أخرى،

 .من جهة أخرى
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وعية اخلدمة نسيتم تقييم منتجات الشركة من ناحية  تقييم منتجات الشركة من ناحية نوعية الخدمة:ثانيا: 
 لتايل:ا( كما هو موضح يف اجلدول املطالبات ومعدل رفض، تسوية املطالبات)معدل  مؤشريباالعتماد على 

 نوعية الخدمةملخص عن العالقات الرياضية لمؤشرات  (:53الجدول رقم )

 المؤشر العالقة الرياضية المدى المقبول

لكن  ن لهكلما كانت كبرية استفاد املؤم  
 مع احلذر من اإلفراط.

 المطالبات أداء معدل  مت أخذ املعدالت املسجلة بتقارير الشركة

املطالبات املرفوضة/عدد التطبيقات يف عدد  =0م .حسب سبب الرفض
 العينة

 نسبة رفض المطالبات

  المطالبات: معدل أداءمؤشر  .2
 (1128-1121تطور معدل أداء المطالبات لشركة امانة للفترة ) (:54الجدول رقم )

 باالعتماد على تقارير سنوية للشركة الطالبة: من إعداد المصدر
 0203ليحقق أعلى نسبة سنة : من اجلدول أعاله نالحظ أن معدل األداء للشركة يف ارتفاع مستمر التحليل

ر كما سبق وأوضحنا ذلك من خالل مؤشخاصة على مستوى منتج تأمني إعادة اجلثمان  نظرا الرتفاع احلوادث 
ن م وهذا يدل على تسديد الشركة للمطالبات بصفة مستمرة وهو ما يعزز رضا الزبونمعدل احلوادث احمققة، 

ما جعل  فاضااخن سجلتؤثر سلبا بالنتيجة املالية السنوية وهذا ما عكسه مؤشر معدل العائد الذي لكن ، جهة
احلوادث ) أو تعديل مبنتجات حالية )االحتياط مجاعي( الشركة تتخذ تدابري منها حذف بعض الضمانات

 13ليبلغ  0202وهذا ما أدى إىل اخنفاض املعدل سنة  )إعادة اجلثمان( أو وقف تسويق أخرى اجلسمانية(
%. 
 
 
 
 
 
 
 

 السنوات 0200 0201 0206 0203 0203 0201 0202
 تسوية المطالباتمعدل  34 44,1 59 80 72 30 13

(%) 
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 مانةطور معدل تسوية المطالبات لشركة أت (:43الشكل رقم )

 
 (.36باالعتماد على اجلدول رقم ) الطالبة: من إعداد المصدر

لريتفع ويبلغ أعلى  0200ما نالحظه من خالل الشكل أن معدل تسوية املطالبات بدأ بوترية منخفضة سنة 
 مث استقر مرة أخرى على مدار السنوات األخرية. 0203نسبة سنة 
 رفض المطالبات: معدلمؤشر  .1

  1128-1121م لدى شركة أمانة للسنوات الُمؤمَّن له(: نسبة رفض مطالبات 55الجدول رقم )

 باالعتماد على التقارير السنوية للشركة الطالبةمن إعداد المصدر: 
 1128-1121رفض المطالبات لدى شركة أمانة للسنوات (: تطور نسبة 44الشكل رقم )

 
 (33باالعتماد على اجلدول رقم ) الطالبةمن إعداد المصدر: 
 : نالحظ أن نسبة الرفض منخفضة وهذا يعكس عدة احتماالت:التحليل
  ا جند معدل أداء املطالبات من الطلبات مت تسديدها لذ % 32الشركة تسوي ملفات الزبائن أي

 ؛مرتفع
 م يفهمون طبيعة املنتوج وشروطه والضمانات املغطاة ومراحل دفع امللف )اإلجراءات اإلدارية( ؤم ن هلامل

 ؛أن الشركة تشرح منتوجها بشكل جيدأي 
 .احتمال وجود بعض االحتيال 

34
44,1

59

80
72

51

39

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,78

0,57

5,37

10,14

5

3
1,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 السنوات 0200 0201 0206 0203 0203 0201 0202
 نسبة رفض المطالبات )%( 02012 2031 3011 02006 3 1 003
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ل ع كما أن الشركة حتاول دائما اإلبقاء على معدل منخفض ملعرفتها بأن رفض املطالبات له التأثري السليب
 االحتفاظ بالزبائن.

 
  .الناتجة والتحدياتمنتجات الشركة قييم ت حصيلة: الثالثالمطلب 

 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:
  :صعوبات التقييمأوال. 
  :نتائج التقييمثانيا. 

 وفيما يلي تفصيل ذلك
 1صعوبات التقييم:أوال: 
لبيع خدماهتا وتقدمي خدمة ما بعد البيع  ،اخلدمة والشركاءتدعو شركات التأمني العديد من مقدمي  .2

 تعقيد ا فتعدد اجلهات الفاعلة يؤدي إىلذل ،لعمالئها واألفراد والشركات )تسوية املطالبات، املساعدة ...(
 لل الوظيفي والبحث عن تدابري تصحيحية أو حلول بديلة؛خحتليل األسباب احمتملة لل

ة بالقانون تعلقدمات مثل تلك املمن السهل دائما قياس نتائج بعض اخلحىت يف وجود معايري ليس  .1
 ؛... واالتصاالت

ة يف مقاييس هو مصدر الصعوب ،اجلهل بالعالقة بني استهالك املوارد والنتيجة اليت حصلت عليها اإلدارة .9
 .الكفاءة وحساب التكلفة والرحبية

القدرات  ؛طريقة التوزيع يف السوق؛ املنتجات املعروضةحسب  آخرإىل  بلدالتأمني من  برامجختتلف      
هم طور باإلضافة إىل البيئة اليت تعمل هبا تؤثر على ت النضج املؤسسي، والعديد من العوامل األخرى. ؛اإلدارية

خالص لذلك جيب توخي احلذر عند است وأدائهم. بسبب هذا التنوع من الصعب مقارنة املنتجات فيما بينها
  حول األداء.ت االستنتاجا
 نتائج التقييم:ثانيا: 
حاولنا تعميم بعضا من نتائج التقييم  :ياتهامن حيث طبيعة المنتجات وتحد  مين نتائج تقييم منتجات التأ .2

 حسب طبيعة املنتج فيما يلي:
 الحياة: تأمينمنتجات  .أ

  حال تأمني  الوفاة يفلتأمني يف حال الوفاة وضمان كا  ،الفرعيةهناك العديد من منتجات تأمني احلياة
زايا إضافية ؤم ن له. والبعض منها يوفر ملى دفع التعويض يف حالة وفاة املفجميعها تنص ع ،ضرت قامل

نسبة ضئيلة م بقد  مثل معاش العجز، الوفاة إثر حادث، تغطية نفقات اجلنازة، أو عنصر االدخار الذي ي  

                                                 
1- DONAT NOBILE, Op.Cit, pp: 9-10. 
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غ وطريقة تأمني على احلياة من حيث املدة، مبلختتلف منتجات الكما   يتمثل فقط يف املعاش اإلضايف.
ن املنتجات: م فئتان إىل ، وتنقسم، خيارات دفع األقساط، متطلبات االكتتاب، ومعايري أخرىالضمان

 ؛الفردية واجلماعية
 ض االستثناءات هناك بع لكن تبني أن ،لدى الشركةالتأمني  منتجاتمؤشرات األداء على كافة  مت تطبيق

ج تأمني الذي ال ينطبق على منت )معدل النمو( مبؤشر التجديد، األول يتعلق اإلشارة إليهاجتدر اليت 
ن التغطية إلزامية للحصول على االئتمان الذي يقدمه البنك. يف هذه احلالة جتديد التغطية أل ،ضرت قامل

ا العمالء ضالتأمينية يعتمد بالكامل على جتديد القرض، والذي يتوقف بدوره على عدة عوامل مثل ر 
 عض املقرتضني.ى بلد وفقدان الثقةاخلربة السلبية ، لزبون املالية، معدالت الفائدةعلى املقرض، سوابق ا

بة قد مت اإلشارة إىل ذلك سابقا حيث قيمته منخفضة بالنس مؤشر التغطيةاالستثناء الثاين خيص أما 
 ؛زامية(لتأمني احلياة االئتمانية )نفس الشيء بالنسبة للمنتجات اإلل

   قل واقعية من ن فوائدها أأل ،منتجات التأمني على احلياة مقارنة بالتأمني الصحي مثال بيعمن الصعب
هناك العديد من األسباب مثل كذلك   .بالنسبة للمواطن اجلزائري من جهة فوائد التأمني الصحي

لذا عند  ،رضامؤشرات الوعي والاملعتقدات الثقافية حول الوفاة املبكرة وغري املتوقعة، وهذا يؤثر على 
املنتجات  باإلضافة إىل وجوب فصل دراسة هذين املؤشرين جيب فصل منتج احلياة عن باقي املنتجات.

اإللزامية عن االختيارية عند مقارنة مؤشرات النمو، التغطية والتجديد. عادة ما يتم تضمني تأمينات 
املركبة، جيب  لتحليل. بالنسبة للمنتجاتعند ا أيضا احلياة يف منتجات مركبة، لذلك جيب الفصل بينها

 وهو األمر الصعب ،ختصيص التكاليف العامة بشكل مناسب بني كل مكون من مكونات اجملموعة
الذي واجهنا فالشركة تقدم بيانات عامة غري مفصلة فيما خيص التكاليف، فاضطررنا إىل التحليل من 

فرع التأمني على األشخاص ككل وليس على مستوى كل  خالل مؤشر التكاليف املتحملة على مستوى
 ؛منتج

 شكل سياسة االستثمار الواضحة أمهية خاصة بالنسبة للمنتجات طويلة األجل واملنتجات ذات عنصر ت
إذا  ،ة فرتة التغطيةمطبق طيلتأمني وفق معدل عائد استثمار متوقع، الالتوفري. أوال يتم تسعري منتجات 

سيخسر املنتج املال. ثانيا، كل املطالبات من صنف الوفاة، إعادة الشراء،  مل يتحقق هذا املعدل
والبد من هيكلة خمصصات االستثمار املوافقة حىت يبقى خطر  ،جيب أن تكون متوقعةاالستحقاق 

نقص السيولة عند أدىن حد مكن. بالعكس، إذا كانت السيولة كبرية للغاية قد ينخفض دخل االستثمار 
خصوم -صولعند تاريخ االستحقاق. ومنه يعترب تطابق أ مبالغ التأمنيح غري كافية لتغطية أو رمبا تصب

مارسة أساسية ومهارة حامسة هلذا النوع من املنتجات. فضال عن وضوح سياسة االستثمار البد من 
 مراقبة مؤشر السيولة. 
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 منتجات التأمين الصحي: .ب
 تقدم اللذا جند معظم شركات التأمني على األشخاص باجلزائر  منتجات التأمني الصحي يصعب تسيري 

ة ، فشركة أمانة تقدم هذا الضمان ضمن منتج تأمني اجملموعالتأمني الصحي ما مل تكن مرتبطة باحلوادث
 احتياط، أو احلزم املهنية؛

  الصعب  نطرف ثالث، ما جيعل م خالل اخلدمات من ميهو تقد الصعوبات الرئيسية للتأمني الصحيمن
مراقبة اجلودة، مراقبة تكاليف اخلدمات، ومنع االحتيال، أو اإلفراط يف التسعري أو االستعمال. للتغلب 
على هذه املشكلة من املهم جتميع باستمرار بيانات واضحة وحمددة حول املطالبات )احلوادث( والتعرض 

ناسبة ف عن املعاملة غري امللكش، واللمخاطر لتحليل ومتابعة فعالة والكشف السريع عن النقائص
على  من الضروري حتليل املطالبات ، لذاري اخلدمةف  وَ أو م   ن هلماملؤم  احتيال  أو، صحاب املطالباتأل

ف املؤشرات من خالل خمتل إىل أمهية تقييم املنتجات باستمرارخدمة. كل هذا يشري  رف  وَ م  مستوى كل 
 ؛ني الصحيالتأممعدل احلوادث احمققة يف منتجات خاصة 

  اليت قابلية االستمرار يتطلب مستوى عال من الرضا و  ، حيثعلى هذا املنتج املدروسةتنطبق املؤشرات
ت . نتائج هذه اجلهود ستنعكس يف مؤشراخالل خدمات اجلودة، أسعار معقولةال ميكن حتقيقها إال من 

 الوعي والرضا.
دة مبا أن املعاشات التقاعدية هي منتجات عامعاشات التقاعد الصغيرة والمنتجات المرتبطة بها:  .ج

مور: وجود ، وتعكس مجلة من األلتقييم هذه املنتجات طويلة األجل تبقى مؤشرات الوعي والرضا مفيدة
 ار األموال.مكة املسؤولة عن استثثقافة االدخار، عرض منتجات تقاعد بديلة، ودرجة الثقة يف الشر 

يمها إىل ما فيما خيص منتجات الشركة توصلنا بعد تقي :من ناحية التسيير نتائج تقييم منتجات الشركة .1
 يلي:

اج املعدوم وهذا ما يعكس اإلنت ،اريةجات بصيغة احتياطية فقط دون االدخق منتسو  نالحظ أن الشركة ت   .أ
باالطالع على ف، املؤسسات الصغرية واملتوسطة(املدرسي، حزمة التـأمني على مستوى بعض املنتجات )

الضمانات املقدمة يف العقد جند أن الضمانات تغطي فقط خطر )الوفاة، العجز، املصاريف الطبية...( 
فمثال كان من املمكن منح ضمان رأمسال يف شكل ريع التعليم  ،دون جذب الزبون بضمانات ادخارية

رأس يجد للرشد ا ملدة معينة إىل غاية بلوغ الطفل سن امبلغ ؤم ن لهاملوهنا يدخر  ،يف التأمني املدرسي
 ؛ارجأو إكمال دراسات عليا يف اخل ،صغريمشروع  يسمح له بتكوين مال

منتجات التأمني املسوقة من طرف الشركة تفرض عليها التزامات قصرية األجل وهو ما يعكس ارتفاع  .ب
 ،بعض املعدالت السلبية على مستوى بعض املنتجات فالحظنا ،معدل احلوادث واخنفاض معدل العائد

ما  ،على مدار السنوات اارج الذي سجل عجز عادة اجلثمان املمنوح للجالية باخلمثل منتج تأمني إ
 ؛أي أن املنتج غري قابل لالستمراراستدعى األمر لتوقيف تسويقه 
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مني حوادث أثل تم ،جتذبه هبا بعض املنتجات ال تليب احتياجات الفرد اجلزائري لعدم توفر ضمانات .ج
وهو ما عكسته املؤشرات عند تقييمه أي وضعه متدهور  ،احلياة )التأمني ضد احلوادث اجلسمانية(

 ؛لالستمرار ويستدعي التحسني حىت يكون قابال
أما عن املنتجات اإللزامية مثل تأمني املقرتض فعكست لنا بعض املؤشرات )معدل احلوادث، نسبة أداء  .د

سائر يف فسوء االنتقاء جعل الشركة تسجل خ ،( ضرورة دراسة اخلطر وتقييمه جيدا قبل قبولهالتعويض
 .بعض السنوات على مستوى املنتج

 شركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة  منتجات(: نتائج تقييم 56الجدول رقم )
 المنتجات الوضعية الحل

 االحتياط الصحي المجموعة شبه جيد ضرورة إدخال ضمانات ادخارية طويلة األجل
 تأمين المقترض سوء انتقاء بعض الوثائق بعد البنك( إعادة تقييم )تقييم ثان  

 تأمين السفر جيد استمرار املنتج
 تأمين الحوادث الجسمانية متدهور يستدعي التحسني

 تأمين األشخاص المنقولين بالسيارة متدهور يستدعي تغيري طريقة التسويق
 تأمين إعادة الجثمان متدهور جدا لالستمرار )التوقيف التام(غري قابل 

 التأمين المدرسي غري فعال )غري منتج( طرح منتج آخر )التغيري الكلي(
 حزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غري فعال )غري منتج( تغيري الصيغة 

 .باالعتماد على نتائج التقييم حسب املؤشرات الطالبةمن إعداد المصدر: 
عد التقييم بحيث مت تقسيم املنتجات املسوقة من طرف الشركة يص أهم النتائج يف اجلدول السابق، مت تلخ     

أمين المجموعة منتج ت، فاألوىل تتمثل يف وأخرى غير فعالة منتجات فعالةإىل قسمني: بواسطة املؤشرات 
ارتفاع دء ارية هبا كمعاش التقاعد باعتبار بخال ضمانات ادخبوجوب إد، واليت مت االستنتاج على إثرها احتياط

ل لدعم والذي يقق دوما نتائج إجيابية ليس فقط إللزاميته ب تأمين السفريليه رية األجل هبا، املطالبات قص
الفعالة، فتمثلت  أما الثانية أي املنتجات غرياملطالبات إن وجدت،  مجيعاملتعاقد )شركة أنرت بارتنر( واليت تتحمل 

يث ح الذي يستدعي إعادة تقييم بعد التقييم األويل من طرف البنك املانح للقرض، ج تأمين المقترضمنتيف 
ستدعي تومنتج حزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زادت مطالبات الوفاة أو العجز عن تسديد الدين هبا، 

أمين الحوادث تحتسني التسويق باعتبار املؤسسات االقتصادية سوق واعدة للتأمني، وأخريا باقي املنتجات مثل 
 تستدعي إعادة الصياغة سريعا لعدم إنتاجها.الجسمانية والتأمين المدرسي 
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 مانةأشركة التأمين واالحتياط والصحة ب التأمين منتجاتأساليب تطوير  :الرابعالمبحث 
 سوق يشهده يفالتأمني واالحتياط والصحة أمانة، شركة نتجات التأمينية هدف رئيسي لدى يشكل تطوير امل    

اعتبارها من أوىل ، وكانت رائدة يف اجملال بنتجاهتا، لذا اتبعت عدة أساليب لتطوير مالعمالءتنافس كبري لكسب 
أو  لمنتجاهتا، كما نوعت يف طرق التطوير من تعدي الشركات اليت استخدمت التكنولوجيا احلديثة يف إدارة

ماعي ، لكن تبقى للسوق املستهدفة وحميطها سواء االقتصادي أو االجتأو ابتكار إىل طرح جديد حتسني باملنتج
واإلكتوارية قنية ، وكذلك للكفاءة اإلدارية أو اخلربة التأو الثقايف تأثري كبري على جناح واستمرار املنتجات املطروحة

يف جمال التسعري والتسويق كما مت التوضيح سابقا من خالل عملية التقييم دورا بارزا يف كشف النقائص وجناح 
 عملية التطوير.

وحماولة اقرتاح  ،سيتم يف هذا املبحث دراسة حتليلية ألساليب تطوير وثائق التأمني على األشخاص يف الشركة
 الل املطالب التالية:من خأفكار للمسامهة يف املوضوع 

  :تقديم المنتجات الجديدةالمطلب األول. 
  :لمنتجات الشركة البحث عن شبكة التوزيعالمطلب الثاني. 
  :أمانة شركةب ركائز تطوير منتجات التأمينالمطلب الثالث. 
  :نماذج مقترحة لتطوير منتجات التأمين على األشخاصالمطلب الرابع. 
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 .تقديم المنتجات الجديدة: األولالمطلب 

دف هب تصميم منتجات جديدة يف جمال التأمني على احلياة واملعاشاتأمانة بشركة اهلياكل املركزية ل قامت    
ى الرتخيص ل. يف هذا السياق وعمال باللوائح السارية املفعول، حتصلت املؤسسة عتطوير وتنويع حمفظة التأمني

وفرة لدى ل جمموعة املنتجات الكالسيكية املتاإلشارة أن املنتجات اجلديدة تكم  جتدر ، و لتسويق هذه املنتجات
وفيما  .للتأمني طنيةالو يف جمال التأمني على األشخاص، واليت كانت مسوقة قبل إبرام االتفاقية مع الشركة  الشركة
 الية:خالل النقاط التتقدمي املنتجات اجلديدة من إبراز اإلجراءات اليت تتبعها الشركة ل سيتميأيت 
  :المنتجات الجديدة وأسواقها المستهدفةأوال. 
   :أمثلة عن التسعيرثانيا. 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
عات بداللة توق هلا الرتويجو املنتجات اجلديدة  ةتم دراسي 1جات الجديدة وأسواقها المستهدفة:المنت: أوال   

، هلم ةبعني االعتبار الوضعية االجتماعية واملاليأخذا  هذه املنتجات يتم اقرتاححيث ، (األفراد خاصة)العمالء 
رؤساء الوكاالت  قوميلتموقع ناجح هلذه املنتجات، و  ات.باإلضافة إىل احتياجات احلماية االقتصادية هلذه التوقع

اف جمموعة استهد أيا النوع من التأمني. ذل هو  مي   همليكون دخ الذينعمالء الالتواصل مع بون والوكالء العام  
املوارد، مستوى معيشة، وأيضا ثقافة مالئمة نسبيا. ومن الواضح وجود عالمات تيسري  متتلكقابلة للتأمني 

ون بإعطاء يقوم املسري   .)سيارة فخمة، حياة رفاهية، جتارة مرحبة، سكن مريح ...( مثالعلى ذلك دالة  خارجية
 منها: للقائمني على عملية البيعتعليمات 
ا الوضوح، الصراحة واإلجابة على كل التساؤالت اليت يطرحهبطريقة شرح املنتجات أن تتصف وجوب  .2

 ؛تم دعمها يف كل مرة بأمثلة حمددةالعميل، وي
للعميل حتريره لتوفري  " اليت ميكنضمان األسرةجيب على املوظفني املعنيني أن يعطوا أولوية ملبدأ امليزانية " .1

 ؛مليزانيةاألموال املضمونة هلذه اوتعديل رؤوس  وضع صعب"ومحاية جيدة ألقاربه يف حالة " ،أمان أفضل
من جهة أخرى جيب جتنب املقارنات غري املالئمة مع منتجات االدخار البنكية أو منتجات الضمان  .9

األجل  كن هبدف السيولة يفل ،االجتماعي اليت رمبا تكون أكثر جذبا للعميل من ناحية معدل الفائدة
 ؛القصري

يف التأمني على احلياة، جيب دوما االعتماد على حجج االدخار طويل األمد، التحويل احلر للثروة،  .0
احلفاظ على أسلوب احلياة االقتصادي العائلي ضد املخاطر العشوائية على أساس مدة حياة اإلنسان 

 وأثر العائد الرتاكمي للرمسلة على املدى الطويل )التقاعد(.
 

                                                 
1- SAA (Division des Assurances de Personnes), Notice de présentation de nouveaux produits d’assurance 

vie et stratégie de leur lancement par le réseau commercial, document interne, Alger, pp : 5-6. 
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 مانةفي شركة أوصف السمات التجارية للمنتجات الجديدة وأسواقها المستهدفة (: 57ل رقم )الجدو 
 المنتج وصف الضمانات الممنوحة التوقعاتو  األسواق المستهدفة

العائالت، املدراء، املوظفني، 
حاب أص ،املؤسسات التعليمية اخلاصة

 املهن احلرة واملستقلة.

اة الوفال يف حالة امل ضمان سداد رأس
أو العجز باإلضافة إىل تغطية مصاريف 

 ؛أخرى
تغطية داخل أو خارج املدرسة مكيفة 

 مع احتياجات الطفل؛
خيارات واسعة من مستويات -

 التغطية؛
املرافقة التحضريية، االبتدائية -

 والثانوية؛
 سعر تنافسي مع خصومات مجاعية.-

 التأمين المدرسي )مبتكر(

 جتار أورجال أعمال 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  رؤساء
 احلجم

الشركات ذات املسؤولية احمدودة أو 
 عدة شركاء.من شركة تتكون 

 املوظفني أو أصحاب املهن احلرة

ال يف حالة الوفاة امل ضمان سداد رأس
أو العجز باإلضافة إىل تغطية مصاريف 

 ؛أخرى
متكن الشركة من احلفاظ على وفاء 

 ية هلم؛والرفاهموظفيها بتوفري الراحة 
تغطية شاملة للموظفني وسائر 

 عائالهتم؛
عروض مرنة وفقا لالحتياجات -

 وميزانية الشركة؛
دفع خدمة طرف ثالث باإلضافة إىل -

 عقد التقاعد؛ 
تعويضات يف آجال جد قصرية دون -

انتظار تعويض صندوق الضمان 
 االجتماعي. 

 يعترب عقد رمسلة يسمح بتكوين رأمسال
 رمسلة األقساط املدفوعةحر حيث يتم 

على أساس متوسط معدل االستثمار 
 يف األسواق النقدية واإللزامية.

 

تأمين المعاشات والتأمين الصحي 
 ل(" )معد  احتياط "مجموعة

 .الطالبة: من إعداد المصدر
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  أمثلة عن التسعير:: ثانيا   
 مثال عن الصيغة الفردية للتأمين المدرسي:  .2

طلب تسعري بعد  ،طرحته الشركة مؤخرا جديدمنتج اعتباره عن تسعري منتج التأمني املدرسي ب فيما يلي مثال
(Devis ) (11لملحق رقم )ا يفأي فاتورة أولية تتضمن الصيغة الفردية للتأمني املدرسي وهي مفصلة أكثر 

 وفيما يلي أهم العوامل احمددة للقسط:
  :؛سنوات 3السن 
  :؛دج 02222النفقات الطبية 
  :؛دج 6222النظارات 
  :دج 1222طقم األسنان. 

 ومنه بيان القسط الواجب الدفع يكون كالتايل:
 مثال عن تسعير الصيغة الفردية للتأمين المدرسي. (:18)رقم الجدول 

   بيان القسط              
 إجمالي القسط )دج( طوابع )دج( تكلفة الوثيقة )دج( القسط الصافي )دج(

222 032 62 0232 
 .23: من إعداد الطالبة باالعتماد على امللحق رقم المصدر

 .لمنتجات الشركة البحث عن شبكة التوزيع: المطلب الثاني
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :المدرسي وتأمين االحتياط الجماعي كمثال()التأمين  حجج بيع كل منتجأوال. 
  :التوزيعتحديد مواقع شبكات ثانيا. 
 قواعد قبول المخاطر: ثالثا. 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
لة تقوم يف هذه املرح :)التأمين المدرسي وتأمين االحتياط الجماعي كمثال( حجج بيع كل منتج: أوال   

نتجات املشراء  قة قانونيةبطري إهلام العميل ،شبكة التوزيع ووكالء املبيعات التابعني هلا مسريي بالطلب من الشركة
 حلث على حاجة االدخار.وا للتأمينالدوافع الرئيسية على  الرتكيزديدة من خالل اجل
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 (: أمثلة عن حجج بيع منتجات التأمين لدى شركة أمانة13)الجدول رقم 
 المنتجات الدوافع الرئيسية حجج للتطوير

تقدمي ضمان للطفل على خالف -
جتاه ااملسؤولية املدنية اليت تقدم ضمان 

 الغري فقط

 محاية الطفل داخل وخارج املدرسة.-
بيئة متغرية حول الطفل وضرورة -

ة، املرافقة التحضرييمع  التكيف معها
 االبتدائية والثانوية للطفل

 التأمين المدرسي

القيام بتمييز احلاجة إىل احلفاظ على -
أسلوب احلياة االقتصادية للعائلة مهما  

ا مير هب كانت الظروف القاسية اليت
الشخص )وفاة رب العائلة، حادث، 

 عجز...(؛
املخطط احلايل للمعاشات اإللزامية، -

تتم إدارته من خالل التوزيع ويتعذر 
نتيجة وزن التكاليف املوجهة إليه، 
اخنفاض معدل التشغيل، النمو 
الدميغرايف املتسارع، لن يكون قادر على 
منح نفس املزايا اليت يصل عليها 

املعاشات حاليا لألجيال أصحاب 
الشابة القادمة، وهناك خوف من أن 
تكون فرتات االشرتاك أطول واملعاشات 
التقاعدية اليت سيتم استخدامها ستكون 
النسبة املئوية منخفضة على األجور. 
فمن املهم إذا توعية األجيال الشابة 
احلالية على ضرورة تكوين ملحق 

الل خللتقاعد من خالل آلية الرمسلة من 
جهد توفري شخصي يتم تكييفه مع كل 

 ميزانية.
من املهم يف هذا املنتج، االستثمار يف -

هدف التقاعد طويل األجل متوله 
املدخرات الشخصية اليت يضاف إليها  
كل سنة القيم املضافة اليت حققتها 

 الشركة من خالل االستثمارات.

محاية األسرة واألطفال يف حالة وفاة -
 الوالدين.

 اجة إىل االدخار طويل األجل.احل-
البحث عن محاية كاملة )وفاة إثر -

 حادث، بطالة، مرض...(
وسيلة فعالة لتحويل ثروة أكيدة -

 لألطفال.
وملجأ  مرضتكوين تقاعد سهل، -

 للحاجة.
احلماية من املستقبل يف حالة اخنفاض -

 معاشات التقاعد.
احلاجة إىل التخطيط للمشاريع، -

 عند سن التقاعد.اهلوايات، السفر 

تأمين المعاشات والتأمين الصحي 
 "مجموعة"

 .الطالبة: من إعداد المصدر 
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ع الرئيسية وذلك باالعتماد على الدواف ،كيفية إقناع العميل بشراء املنتج التأميين  السابقاجلدول يوضح      
للتأمني أي إبراز احلاجات األساسية اليت تستدعي التأمني لضماهنا، وكذلك احلجج املستخدمة من طرف وكالء 

 التأمني إلقناع العميل باالكتتاب.
ني على التأمديثة أن الطلب على حدراسات يف خمتصو التأمني  بني   1تحديد مواقع شبكات التوزيع:: ثانيا   

 احلياة ال ميكن حتفيزه إال من خالل عوامل مثل:
 ارتفاع مستوى الدخل؛ 
 النمو االقتصادي؛ 
 حوافز ضريبية مناسبة )ختفيض الضرائب(؛ 
 عدم استقرار نظم املعاشات التقاعدية عن طريق خمططات التوزيع والضمان االجتماعي؛ 
 االستقرار النقدي والتحكم يف التضخم؛ 
 ،إلزامية وعقارية وأخرى مرحبة ومن شأهنا أن تعود بعوائد مرتفعة للمدخرين على املدى  أسواق مالية

 الطويل.
يف غياب هذه العوامل اخلارجية احمفزة، سيكون على شبكة التوزيع التابعة للشركة أن تتطور من خالل وضع 

 منهج تسويق قائم على اخلطوات التالية:
ربالية املهن املستقلة واللي مثل: حاب الفوائض الماليةأصتحديد على مستوى األسواق المحلية  .2

ارات إط املستوردين، وكالء الشحن؛ الصناعيني؛ كبار التجار؛ )أطباء، كتاب العدل، حمامني...(؛
 ؛غريهاجلمعيات املهنية الرئيسية و رؤساء ا مسؤويل الرابطات واالحتادات الرياضية؛ مسريي الشركات؛

 العقاريني.وكاالت السفر؛ املقاولني 
ن لهم عن طريق البريد، تليها نشرات منظمة ومستمرة مع مرور إنشاء حملة إعالمية دائمة للمؤمَّ  .1

 ،ملفات املسح املتعلقة بالوضع املهين هلؤالء العمالء وردود فعلهم حول املنتجات املقرتحةالوقت: 
كييف ن أجل دراسة فرص تميكن أن يتم تفصيلها وإرساهلا إىل اللجان املركزية للمقر الرئيسي، م

ون يف لنجاح هذه العملية، الوكاالت والوكالء العامون سيلزم املنتجات يف املستقبل لتوقعات املشاريع.
ى للرتويج وطرق أخر  املدى املتوسط على استخدام خدمة بائعي )مروجي( وثائق احلياة مقابل العمولة. 

 امللصقات. نشورات؛امل املراسالت الربيدية؛مثل 
 التطوير بالشركة ةجلن سيتم اجتماعمبجرد استيعاب الشبكة بشكل صحيح آلليات االكتتاب هبذه املنتجات، 

 من خالل الدراسة االستقصائية حول فرصة الطرح لشركة اتصال )تلفاز، صحافة، ملصقات حضرية(.
 
 

                                                 
1- Ibid, pp : 16-17. 
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 قواعد قبول المخاطر:: ثالثا   
 اإلجراءات الرئيسية: .2

 في منتجات التأمين لدى شركة أمانة االكتتابإجراءات قبول (: 91الجدول رقم )
 المنتجات شروط القبول

مأل طلب التأمني من طرف العميل )الويل( حيث يكون سن 
 .سنة 02سنوات إىل  1أي الطفل يتواح بني  ؤم ن لهامل

 التأمين المدرسي

مأل طلب التأمني من طرف العميل وسيصاحب ذلك 
 باستبيان صحي.

 متقدم واملبالغ املضمونة كبرية البد أن ؤم ن لهاملإذا كان سن 
يقدم تقرير طيب مفصل عن حالته الصحية من إعداد مستشار 
الشركة الطيب. يرسل كامل امللف إىل املقر الرئيسي للشركة 

 للدراسة خطر والتسعري.

 تأمين المعاشات والتأمين الصحي "مجموعة"

 .الطالبةمن إعداد المصدر: 
من خالل اجلدول أن إجراءات االكتتاب باملنتجات اجلديدة هي نفسها املعتمدة يف االكتتاب  يتضح       

 :ا يليمالتقليدية، حيث يتم االعتماد على نفس الوثائق والشكليات اإلدارية، وتتمثل هذه الوثائق في باملنتجات
 رير طيب قالوثيقة األساسية يف كل اكتتاب، مرفقة باستبيان صحي وأحيانا ت ميثل الذي طلب التأمين

أخرى تكميلية مفروضة من طرف الشركة يف جمال انتقاء األخطار خاصة يف حالة  ةوفحوصات طبي
هو و  جيب مأل الطلب وإمضائه من طرف املكتتب حيث عليه اإلجابة على كل األسئلة بدقة. الوفاة.

 .(19م )الملحق رقمبني يف 
 هو وثيقة مرفقة بطلب التأمني يمل عدد من األسئلة مفصلة حول صحة طالب صحيالستبيان اال :

  مني، على النحو التايل:ألتا
 سوابقه العائلية )مرض لدى أحد الوالدين، إخوة أو أخوات(؛ 
 تفاصيله اجلسدية؛ 
 أمراض مزمنة؛ 
 .عالجات خاصة 

 من  طبيب املستشار للشركة بعد فحص طيب مفروض : هي وثيقة توجد على مستوىطبيالتقرير ال
خالل خدماته، أخذا بعني االعتبار أمهية املبالغ املضمونة أو سن طالب التأمني أو أحيانا حني يكشف 

 (12)الملحق  االستبيان الصحي بعض أوجه القصور.
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 حي:الصالقرض أو االحتياط منتجات بالنسبة ل مالال راءات االكتتاب حسب السن ورأسإج .0
هي عبارة عن شروط جيب استيفائها كإجراءات إدارية أوال وقواعد انتقاء يف عملية االكتتاب ثانيا، 

 وهي ملخصة يف اجلدول التايل:
 مال بالنسبة لمنتجات القرض أو االحتياط الصحيال إجراءات االكتتاب حسب السن ورأس(: 92الجدول رقم )

إلى   111111من  دج 2111111فوق 
 دج 2111111

 مالال السن            رأس دج 111111حتى 

طلب التأمني + استبيان  طلب التأمني + تقرير طيب
 صحي

طلب التأمني + استبيان 
 صحي

  سنة 00إلى غاية 

طلب التأمني + تقرير طيب+ 
رسم ختطيط للقلب+ أشعة 
سينية صدرية+ حتليل دم+ 

 أخرى حتاليل

طلب التأمني + تقرير طيب+ 
ختطيط للقلب+ أشعة  رسم

 سينية صدرية

 سنة 10إلى  01من  طلب التأمني + تقرير طيب
 

طلب التأمني + تقرير طيب+ 
رسم ختطيط للقلب+ أشعة 
سينية صدرية+ حتليل دم+ 

 أخرى حتاليل

طلب التأمني + تقرير طيب+ 
رسم ختطيط للقلب+ أشعة 
سينية صدرية+ حتليل دم+ 

 أخرى حتاليل

+ تقرير طيبطلب التأمني + 
رسم ختطيط للقلب+ أشعة 

 سينية صدرية+ حتليل دم

سنة إلى الحد  11من 
 المقبول

Source : Amana Assurance, Tableau de sélection médicale (contrat ARC individuel). 

 ما ميكن استخالصه من اجلدول أن عامل السن مهم جدا يف االكتتاب مبنتجات التأمني على األشخاص لذا
 تزداد الشروط بتقدم السن.
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 .مانةة أالتأمين واالحتياط والصحبشركة  ركائز تطوير منتجات التأمين: المطلب الثالث
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :االبتكار من ناحية المنتجأوال. 
  :االبتكار من ناحية التوزيعثانيا. 
 الترويجاالبتكار من ناحية : ثالثا. 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
 :االبتكار من ناحية المنتج: أوال
 استخدام الهندسة المالية: .2
 متثلت يف أهم النقاط التالية: تعديل وتحسين المنتجات )المدخل التحسيني(: .أ

  سعر "إىل أرض الوطن وتطبيق خيار  تأمين إعادة الجثمانبشأن عقد  0200سنة خلق صيغة مجاعية
رج من أجل اوتنسيق نشاطات االتصال مع وزير اخلارجية املسؤول عن اجملتمع الوطين يف اخل العائلة"

 .1نشر املنتج بشكل أفضل
  يف 0201ة سن تأمين المساعدة خالل السفرللحصول على  االكتتاب عبر األنترنتتوسيع نطاق :

نطاق املنتجات األخرى  توسيعجناح هذه العملية يتيح التفكري يف ار حتسني وحتديث منتجات التأمني. إط
 إعداد أداة جديدة أداة االكتتاب عربو  موجهة لألفراد مثل التأمني ضد احلوادث وتأمني إعادة اجلثمان.

ركة ووكالئها تسمح للش التعاضدية لتأمني التجار والصناعيني )ماسيف( لشركة أمانةاألنرتنت وفرته 
أمني أخطار البناء عرب الويب الكامل، وسيتم تعميم شراء تأمني املساعدة خالل السفر وتبوشركائها 

 .2ني احلوادث وكل املنتجات الفرديةهذه األداة على منتج تأمني إعادة اجلثمان إىل الوطن، تأم
 مانة يف مشروع لدعم املبيعات من خالل األنرتنت أشرعت شركة  0206منذ سنة  :الدفع عن بعد

، لكن من املؤسف أن املشروع عرف العديد CIBلتسمح لزبائنها بشراء منتجات التأمني والدفع ببطاقة 
بني التفويض واملنع من طرف السلطات القانونية، ومع ذلك جنحت الشركة يف احلصول من التحديات 

وواجهة االكتتاب يف منتج التأمني على  SATIMت من طرف على شهادة موقعها على شبكة األنرتن
 3السفر مت حتقيقه ووضع اللمسات األخرية عليه يف ثالثة أشهر فقط.

 عمال املنتجات )اجملموعة احتياط، السفر، ر رقم أتطو  حيث 0203سنة  تشغيل الشبكة التجارية
لذي كان ا اوالقرض اجلماعي سجال اخنفاضاألشخاص املنقولني بالسيارة( ما عدا منتج إعادة اجلثمان 

وطين للتوفري الصندوق ال ضمن اتفاقية املقرتضتأمني منتج أي توقيف " الركض نحو اإلغالقسببه "

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2012, Alger, p : 10. 
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 2013, Alger, p : 14. 
3- Amana Assurance, Rapport d’activité 2014, Alger, p. 58. 
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واالحتياط وبنك التنمية احملية اليت مل يتم تعويضها من خالل العمليات اجلديدة للوكاالت أوال، أما 
على خسائر منتج إعادة  ةسعرية( اجلديدة ورغبة شركة أمانة يف السيطر الثانية تتعلق بالسياسة التعريفية )ال

 .1اجلثمان
 أداة ويب تسمح ملندويب املبيعات بإنشاء يف حلظة  0202سنة  طورت مديرية نظام املعلومات بالشركة

ر مسعر االدخاما عرض أسعار خمصص وفقا الحتياجات الزبائن ومتطلباهتم، هذه األداة تسمى 
لتسريع املفاوضات وكسب عمالء جدد، ميكن الوصول إليه عرب  (Tarificateur) الجماعي

 .2اإلقليمي املركزي أو ينيعلى املستو  الشركة سواء نرتنت ويستخدم من طرف مجيع منسقياأل
 مسعر االدخار الجماعي لشركة أمانة (:01الشكل رقم )

 
Source : Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Alger, p : 28. 

 

 :)المنتجات الجديدة( خدمات مبتكرة .ب
 :يت تسويق وثائق التأمني ال أمانةمنذ انطالقها تابعت شركة  خلق وتطوير مجموعة المنتجات

 اطرحه مثاملنتجات تطوير وبدأت مشاريع ، 0201سنة  حصلت على اعتمادها أي املوافقة عليها
 3فيما يلي: هذه املنتجات متثلتحيث  .1120 سنة يف هناية

 إنشاء وثائق تأمني املساعدة أثناء احلج والعمرة "خاضعة للتأشرية"؛ 
 ؛تركيب وثيقة تأمني صحي دويل 
 ؛ي للطالب الذين يعيشون يف اخلارجتكييف الغطاء الصح 
 لدعم مبيعات منتج تأمني احلوادث  إثر حادث مدعوم حبسابات مصرفية" إنشاء "غطاء الوفاة

 ؛اجلسمانية

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2015, Alger, p : 28. 
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Op.Cit, p : 28.  
3- Amana Assurance, Rapport d’activité 2013, Op.Cit, p : 52. 
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  ة""غطاء املعاشات املدعوم حبسابات مصرفيإنشاء. 
 :1طرح منتجات جديدة 
 اليت ،لجنة لتصميم منتجات جديدةبإنشاء مشروع تشكيل  0203سنة  قامت مديرية التسويق 

جتمع بني جمموعة مديريات للعمل معا على مجيع املشاريع على املنتجات اجلديدة، العروض اجلديدة 
تأمين  نتجم لتنفيذ ثالثة ابتكارات رئيسية: وذلكواخلدمات باإلضافة إىل حتسينات على املوجود. 

لحزمة المؤسسات الصغيرة  )صيغ( عروض 9، التأمين المدرسيمنتج ، المساعدة خالل الحج
حجج  ة املنتج؛بطاق الشروط العامة؛ مت تسليم املنتجات مع حقائب حتتوي على: حيث والمتوسطة.

 دليل االستخدام. املنشور؛ إجراء إدارة احلوادث؛ إجراء االكتتاب؛ نشرة املعلومات؛ البيع؛
  مشروعI_MADRASSA: اجلزائرلدعم ملدرسة األنرتنت يف عقب إطالق منصة ا 

املشروع هبدف تعزيز بيع منتج التأمني املدرسي. وبعد املناقشة مع الشريك أمانة شركة  استهدفت
 طرق للتعاون: ثالث توصلوا إىل

 توفري دخول جماين إىل كل اكتتاب يف التأمني املدرسي؛ 
 نصة ملمنح ضمان ثانوي "دعم مدرسي" يف املنتج الذي يتوي على إمكانية السماح بالدخول إىل ا

 للتلميذ املعزول يف منزله بسبب حادث أو مرض؛
 مني مدرسية اليت سيتم تسويقها من طرف الشريك يف إطار عقد مجاعي. ستعرف تصميم حزمة تأ

 .0203مثار نتائج هذه االتفاقية خالل سنة 
 تطوير أداء الخدمة: .1
 التطور التكنولوجي )نظام المعلومات(: .أ

 الشركة على استخدام نظام املعلوماتحافظت : تطوير نظام المعلومات ORASS  سواء على
 شركة علىركزت الالشركة الوطنية للتأمني أو وكالتها الرئيسية وشركاؤها، ومع ذلك شبكة وكاالت 

من  0200مت البدء بعدة إجراءات هيكلية سنة حيث  ،هبامستقبل عنصر نظام املعلومات اخلاص 
مهمة حتديد وإدارة هندسة تكنولوجيا أسندت إليها إنشاء مديرية لنظم املعلومات اليت خالل 

 2املعلومات يف الشركة. من بني هذه اإلجراءات:
 إنشاء إدارة شؤون اإلعالم؛ 
 :ىن وتأمني مراجعة الشبكة الكهربائية للمبمن خالل  تنفيذ اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات

ل الذي يمي كل منافذ الكمبيوتر وغرفة مراجعة الطاقة واحلصول على احمو   النقاط احلساسة،

                                                 
1-  Amana Assurance, Rapport d’activité 2015, Op.Cit, p : 23.  
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 2014, Op.Cit, p. 25. 
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تكنولوجيا املعلومات، اقتناء الربامج احلاسوبية )مضاد للفريوس، ترخيص برنامج امليكروسوفت، 
 أوراكل(.

 1:إعداد أدوات جديدة 
  باإلضافة  للشركة كإجيار؛ 0201سنة  : هو عبارة عن برنامج إلدارة النفقات الطبية مت توفريهليزاأداة

 : حيث اختذت الشركة التدابري التالية إىل الشهادات واخلوادم
 حتديث كل اخلوادم املوجودة؛ 
 حتديث تراخيص الولوج عن بعد؛ 
  احلصول على مساحة ختزين للمحاكاة االفرتاضية، وأمن البيانات والتطبيقات من خالل تقليل

 اخلدمات وإعادة تشغيلها.الوقت الالزم إليقاف تشغيل 
 إنشاء موقع ويب جديد :www.amana.dz .جلعل العالمة التجارية "أمانة" معروفة وموجودة 
 " يف جمال املعلومات 0206سنة  الذي ميزهو النشاط الرئيسي  "التعبير عن الحاجةإطالق دراسة 

ى خلق ليساعد الشركة عالذي ن هلم من خالهلا التعبري عن حاجتهم وهو األمر حيث ميكن للمؤم  
 .2منتجات توافق هذه احلاجات

  اعتماد نظام معلومات جديدNOVANET:  للتشاور حول حلول  0206بعد ترسيخ سنة
. حيث يستند 0203املعلومات للتأمني مت اعتماد هذا النظام وبدأ العمل بتنفيذه سنة  تكنولوجيا

 3حماور: 3العمل على 
 تركيب اهلياكل األساسية؛ 
 ترحيل البيانات؛ 
 وضع البارامرتات؛ 
 التكوين؛ 
 ( التوزيع.)االنتشار 

 مانة من بني مخس شركات األوىل اليت عرضت هذه اخلدمة يف: تعترب شركة أإطالق الدفعة اإللكترونية 
أي كان له أثر إجيايب حول  دات منذ األيام األوىل من إطالقه،قد حققت إيراو  0203أكتوبر  6

باإلطالق الفعلي خلدمة الدفع اإللكرتوين، وبذلك أصبحت  0203سنة متيز نشاط  مبيعات الشركة.
هبدف  على السفر. تأمنيملنتج الائريني عرض الدفع عرب األنرتنت شركة أمانة أول شركة تأمني تقدم للجز 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2013, Op.Cit, p. 14. 
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 2014, Op.Cit, p: 44. 
3- Amana Assurance, Rapport d’activité 2015, Op.Cit, p: 47. 

http://www.amana.dz/
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ورين ملعلومات التابعة لشركة أمانة على حمحتقيق معظم مشاريع املؤسسة، اعتمدت فرق تكنولوجيا ا
  1رئيسيني:

  :نظام المعلومات 
 نظام معلومات جديد( NOVANET) : سيوحد هذا احلل املعايري على كل الشبكات

 األداة وطريقة االكتتاب، اإلبالغ عن عقود التأمني وإدارهتا. 
 إطالق الدفع اإللكرتوين؛ 
  الوطنية للتأمني.حتسني اإلبالغ عن بيانات الشركة 

 :من خالل: البنية األساسية 
 حتسني ختزين املعلومات؛ 
 تنصيب املكتب اإلقليمي بتيزي وزو؛ 
 .تعزيز محاية واستمرارية اخلدمة 

 ـــــوضع الصيغة النهائية لمشاريع مكاتب العمل المتصلة ب "PTC" : اسرتاتيجية لضمان مت وضع
جهاز حاسوب وقد مت  013 حوايل 0201سنة  للتأمنيالنشر عرب مجيع وكاالت الشركة الوطنية 

 2مراحل: 1تنفيذها على 
  إطالق محلة النشر «PTC et Novanet » 
 دعم شبكة الشركة الوطنية للتأمني؛ 
 .مرافقة الشبكة 

 3تتمثل يف: :الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
  تعميم نظامNovanet : م نظام نوفانيت على معظم الشبكات التجارية عم 0202يف سنة

مقارنة باهلدف احمدد يف بداية إنتاج النظام. فبعد  % 33حيث بلغ معدل النشر  ،أمانةلشركة 
فريق مديرية نظام املعلومات طور لدى الناشر يف مدينة ليل،  0202التدريب الذي مت يف فيفري 

يرية . بالنسبة إلدارة الكوارث فإن مدأمين المدرسيادخار الحياة، التعلى النظام منتجني جديدين: 
 جرم  ب  ، أما تعميم إدارة الضمانات الوحدة الصحية إلدارة النفقات الطبيةنظام املعلومات نشرت 

 لتالية:لتوفري امليزات ا وذلك للشركة إعادة تصميم الموقع اإللكترونيكما مت . 0203خالل سنة 
 السفر؛ قدمي عرض أسعار عقد التأمني علىت 
  مساحة الزبون لتسهيل عملية التبادل مع العمالء ومشاركة املعلومات بطريقة مستهدفة، موثوقة

 وآمنة؛
                                                 

1- Amana Assurance, Rapport d’activité 2016, Alger, p: 36. 
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 2017, Alger, p : 8. 
3- Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Op.Cit, p : 26. 
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 .إمكانية تطبيق مالحق على العقود القائمة 
 الوحدة الصحية إلدارة النفقات الطبية لشركة امانة (:09الشكل رقم )

 
Source : Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Alger, p. 27. 

 :قامت إدارة نظام املعلومات بتنفيذ إجراء لنسخ البيانات النسخ االحتياطي للبيانات واألرشفة 
 احتياطيا وهو يستند على ختزين البيانات احلالية وإيداعها يف موقعني بعيدين: 

  ن.ملدة شهريتريا لالحتفاظ بالبيانات  2املوقع األول: على املستوى املركزي مع حجم بيانات 
  املوقع الثاين: النسخ االحتياطي العاملي يتم إيداعه كل شهر على املوقع على مستوى وكالة

 أشهر. 3تريا لالحتفاظ بالبيانات ملدة  6تيزي وزو مع حجم بيانات 
 هذا احلل يسمىحل استباقي : Nagios  ملراقبة تطور البنية األساسية لتقنية  0202مت نشره سنة

 للشركة متكن من إدارة اخلوادم، األنظمة، الشبكات، التخزين والتطبيقات بطريقة استباقية.املعلومات 
 مانةتباقي لنظام المعلومات لدى شركة أ(: الحل االس02الشكل رقم )

    
Source : Amana Assurance, Rapport d’activité 2018, Alger, p : 29. 
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 :0202قامت إدارة نظام املعلومات بتعزيز أمن البيانات خالل سنة  أمن واستمرارية الخدمة 
 وضمان استمرارية اخلدمات املقدمة من خالل:

 معدات احتياطية لضمان توفرها؛ 
  جدران محاية إضافية لتجنب التسلل أو اجلرائم اإللكرتونية وبالتايل ملراقبة استهالك عرض

 النطاق الرتددي لألنرتنت؛
 املرور؛ سياسة تغيري كلمة 
 حتديث يومي ملكافحة الفريوسات؛ 
 اسرتاتيجية النسخ االحتياطي واالستعادة؛ 
 .حتديات الدخول إىل مركز البيانات وموقع الويب 

 ثل هذه مت(: الخاصة مساهمة تكنولوجيا المعلومات في التأمينات االجتماعية )بطاقة الشفاء
قطاع التأمني والضمان االجتماعي لزيادة البطاقة عنصرا مهما من برنامج التحديث الذي قام به 

ماعية مينات االجتوطين للضمان االجتماعي خصوصا التأاألداء وحتسني نوعية اخلدمات للنظام ال
فهذه البطاقة تتوفر على أدوات أساسية لتحديث التعاقد واالتفاق بني نظام الضمان االجتماعي 

ها واألهداف ا وسرعتخالل أمن البيانات وجناعتهومؤسسات العالج مبا يوافق املتطلبات الدولية من 
لذا مت اعتماد التقنية من طرف شركة أمانة لتطوير خدماهتا واكتساب والء ورضا  .1املرجوة منها

 عمالئها.
 سياسات األجر والتدريب: .ب

 :نةاعتمدت الشركة سيف إطار إدارة املوارد البشرية،  اعتماد نظام جديد لتعويض الموظفين 
جديد ابتكاري الستبدال شبكة مرتبات القطاع العام الذي خدم الشركة منذ إطالق  نظام 0201

. وقد ثبت أن هذا األخري غري كاف لطموحات التجنيد لدى الشركة واحلفاظ 0200األنشطة عام 
تصنيف  ويستند على ،فطورت الشركة نظام يهدف إىل مكافأة املزايا ،على اجلودة لدى املوظفني

معدل منو ) زيادة رواتب مجيع املوظفنيب همسح تطبيق الوظائف وشبكة رواتب جديدةيد من جد
01 %)2. 

 :لدعم النشاط التجاري على  اعتماد شبكة جديدة للتكليف للوكالء العامون والشبكات
باالعتماد على  0206سنة الشركة معدالت العمولة  راجعتمستوى شبكات الوسطاء اخلارجية، 

تأمني. وهذه العقود هي عقود املعاشات التقاعدية اجلماعية اليت زادت بعض أصناف عقود ال
، وارتفعت عموالت % 03أو  01مبعدل متغري بداللة رقم األعمال إىل  % 3عمولتها من 

                                                 
 . 11، ص: مرجع سابقحمادوش سميرة وتقرورت محمد،  -1

2- Amana Assurance, Rapport d’activité 5051, Op.Cit. pp : 14-15. 
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، معدل العموالت اخلاص بتأمني احلوادث الفردية % 03إىل  % 02العقود الفردية لالقرتاض من 
وقد أثرت هذه الزيادات على شبكات الوكالء العامني  .% 01أو  01إىل  % 03انتقل من 

 .1ات التأمني العامةوالسماسرة وشرك
 :ملساعدة  0203سنة  إنشاء عملية مبيعاتشروع مالشركة ابتكرت  إجراءات بيع منتجات أمانة

 يض(مع أفضل أداء )تعو تقدمي أفضل خدمة و  ،فريق املبيعات على دعم العمالء بشكل أفضل
 لديها بالشركة، منتجاهتا، وإجراءات االكتتا وظائفحتسني التحكم يف والغرض من ذلك هو 

الواقع  أجرت الشركة حتقيقا على أرض هلدفا لتحقيق باإلضافة إىل إدارة اخلسائر ونظم املعلومات.
 .2للتحديات أو املعيقات احمتملة إلجراء تشخيص أويل وتوفري حلول

 ناحية التوزيع:االبتكار من : ثانيا
ددة القنوات موزعة  متعو كثيفة  قامت شركة أمانة بتوسيع شبكتها اليت تتميز بكوهنا قنوات تقليدية: .2

 3كالتايل:
 ؛شبكات الوكالء العامون 
  والبنوك املتفقة معها؛ ات التأمني على األضرارشرك 
   مخس مكاتب إقليمية تقع يف املراكز احلضرية الرئيسية سطيف، تيزي وزو، اجلزائر العاصمة، وهران

 وتلمسان. 
 ليم الوطينمجيع أحناء اإلق عربلذا ما نالحظه تعتمد قوة التوزيع لدى شركة أمانة على شركائها، شبكة واسعة 

 أمينات األضرار، والشبكة البنكية.تتكون من مكاتب إقليمية، الوكاالت العامة للتأمني، شبكة ت
قامت الشركة  0201لتنفيذ أول اتفاقيات توزيع مع الشركاء األوائل، يف سنة  0200لقد مت ختصيص سنة 

بزيادة اتفاقيات توزيع مع شركاء آخرين )بنوك، شركات تأمني خاصة، وسطاء التأمني ووكالء تأمني عامون( من 
 .4ن عمل على مستوى وكاالت الشركاءكجهة، كما قامت الشركة بتنصيب أما 

زيع ، قناة التأمينات العامة تتألف من شركاء التو شركة أمانةتتكون الشبكة من ثالث قنوات: القناة املباشرة ل
بنوك لا)الشركة الوطنية للتأمني، اجلزائرية للتأمينات، أليانس للتأمني، الشركة العامة للتأمينات املتوسطية(، قناة 

 .التنمية احملية، بنك التنمية الريفية، اتفاق مع تراست بنك يف وضع الصيغة النهائية()بنك 
ظة هو مشروع احلصول على حمفو  من حمفظة الشركة الوطنية للتأمنيإغالق باب االنتقال  مت 0203يف سنة 

، ة للشركة الوطنية للتأمنيقليميمراقبة األنشطة بالتنسيق مع اهلياكل املركزية واإل ، حيث متتالشركة الوطنية للتأمني

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 5051, Op.Cit, p : 17. 
2- Amana Assurance, Rapport d’activité 5052, Op.Cit, p : 48. 
3- Amana Assurance, Rapport d’activité 5056, Op.Cit, p : 12. 
4- Amana Assurance, Rapport d’activité 5051, Op.Cit, p : 14. 
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يادة على رقم األعمال أو حجم التوظيفات املالية للشركة، وبالتايل ز  التأثري اإلجيايب سواءوقد كان هلذه اخلطوة 
 .1هة أخرىنتيجتها من ج

 قنوات حديثة: .0
 البنوكعض مت إبرام اتفاقيات مع بيف إطار خطة تطوير وحتديث منتجات التأمني،  صيرفة التأمين: .أ

 تتمثل يف: 
  والذي أصبح  0200عقود تأمني املقرتضني مع بنك التنمية احملية، هي دراسة انطلقت يف فيفري

 ؛0201االكتتاب به قيد التشغيل يف 
  الل تنفيذ من خ انعكستأفكار مع املصرفيني، محلة األسهم وغريهم حول تطوير صريفة التأمني

 جمموعة من املنتجات املكيفة؛
   بنك التنمية الريفية، تراست بنك(ض مع بنوك أخرى بشأن عقود املقرتض )التفاو. 

 )الوحدة: مليون دج( 1128-1121للسنوات لشركة أمانة (: إنتاج الشبكة البنكية 91الجدول رقم )
 السنوات     المنتجات     1121 1129 1122 1128

 المجموعة احتياط - - - -
 تأمين القرض 33 10 32022 060031

 تأمين السفر 3 03 03061 02013
 تأمين إعادة الجثمان - 2 2021 -

 تأمين الحوادث الجسمانية 2 - - 02006
تأمين األشخاص المنقولين  - 1 - -

 بالسيارة
 المجموع 12 82 31,92 281,08

 باالعتماد على التقارير السنوية للشركة. الطالبة: من إعداد المصدر
يف زيادة  منتجاهتا ساهمنالحظ من خالل اجلدول أن اختاذ الشركة لصريفة التأمني كقناة لتوزيع : التحليل

( ليبلغ 0202-0203بعة )على مدار السنوات األر حيث سجل رقم األعمال تطورا مستمرا مبيعاهتا، 
طه بنشاط اعمال هي تأمني القرض نظرا الرتبنتجات اليت سامهت يف رفع رقم األمليون دج، وامل 022062

ادث اجلسمانية أما عن تأمني احلو  ،وهذا بإقناع عمالء البنك بالتأمني لدى شركة أمانة ،البنك والتأمني على السفر
فقط نظرا الختاذ تدابري من طرف شركة أمانة كما سبق اإلشارة إليه من خالل  0202فقد حقق رقما بسنة 

ية على العميل الذي يريد فتح حساب لدى البنك وهو فرض تأمني احلوادث اجلسمان ،أمان الحسابمنتج 
 املعين.

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 5052, Op.Cit, p : 13. 
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 1شركات التأمين على األضرار:مع  توزيع اتفاقيات .ب
اتفاق التوزيع املربم مع الشركة الوطنية للتأمني بشأن عقود األشخاص املنقولني بالسيارة قامت الشركة بتمديد 

الشراكة مع اجلزائرية  تتوقفكما  ،0201جانفي  0 املرتبطة بوثيقة تأمني السيارة اليت دخلت حيز التنفيذ يف
 كالتايل: 0202سنة  شبكة التأمني على األضراراستقرت و ، للتأمني
  :وكالة؛ 033الشركة الوطنية للتأمني 
 ( ؛ 33أليانس للتأمني)وكالة 
  من نقاط البيع؛ قلصتاملتوسطية للتأمينات 
  وكالة. 063تراست للتأمني 

 1128-1121شبكة تأمينات األضرار للسنوات (: إنتاج 99الجدول رقم )
 السنوات        المنتجات    1121 1129 1122 1128

 المجموعة احتياط 033021 013 32013 36033
 تأمين القرض 00036 03 01 2033

 تأمين السفر 600003 633 633030 131013
 تأمين إعادة الجثمان 00060 03 03030 -

 تأمين الحوادث الجسمانية 01000 03 06001 00062
 تأمين األشخاص المنقولين بالسيارة 060002 011 021026 023000
 المجموع 291,12 238 201,99 101,19

 باالعتماد على التقارير السنوية للشركة. الطالبة: من إعداد المصدر
ة األوىل خالل السنوات الثالثمن خالل اجلدول أن إنتاج شبكة تأمينات األضرار كان مستقرا : نالحظ التحليل

وقد سامهت منتجات تأمني السفر والتأمني ضد احلوادث اجلسمانية  ،مليون دج 13306ليسجل يف املتوسط 
ليبلغ  0202لكنه اخنفض سنة حبصة كبرية من رقم االعمال،  ومنتج تأمني األشخاص املنقولني بالسيارة

وهذا يعود إىل إلغاء اتفاقية توزيع منتجات التأمني مع شركة اجلزائرية للتأمينات وتقليص  مليون دج 363003
 .اتميناط البيع لدى شركة املتوسطية للتأعدد نق

 
 
 
 

 
 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 5058, Op.Cit, p : 13. 
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 1128-1129للسنوات  الشبكة بأصنافها لشركة أمانة(: إنتاج 90الجدول رقم )
 السنوات         المنتجات  1129 1122 1128

 شركة أمانة 361 213033 316021
 الوكالء العامون 033 620016 623066

 مجموع الشبكة المباشرة 200 0013012 0162010
 الشركة الوطنية للتأمين 363 610000 626003

 الجزائرية للتأمين 020 022026 2031-
 أليانس للتأمين 33 30000 66012
 المتوسطية للتأمين 20 23023 33012
 تراست للتأمين 6 06021 10003

 مجموع شبكة تأمين األضرار 132 162031 363003
 بن  التنمية الريفية 03 03030 02012

 بن  التنمية المحلية 10 32001 000063
 تراست بن  0 2031 12031

 مجموع الشبكة البنكية 21 33010 022062
 المجموع العام 2939 1121,10 1199,10

 باالعتماد على التقارير السنوية للشركة. الطالبة: من إعداد المصدر
لشركة أمانة حيث حققت أكرب حجم مبيعات هيمنة الشبكة املباشرة نالحظ من خالل اجلدول : التحليل

ة نوات الثالث، تليها شبكة شركات تأمني األضرار وأخريا الشبكملنتجات التأمني على األشخاص على مدار الس
 البنكية.
أجرت  ، حيث0206منذ سنة  عل اإلشعارات التنظيمية تلقائيةمت تطوير تطبيق جل أدوات رقمية: .1

ل وقت جتهيز املطالبات تقلي هبدفمديرية املعلومات دراسة تطوير تطبيق جلعل إشعارات التسوية تلقائية 
إىل التشغيل  أدى هذا التطبيقحيث  ،رتوين ميكن استخدامه يف األنرتنتمن خالل تطبيق توقيع إلك

عرب األنرتنت  الدفع اإللكرتوينكما اعتمدت الشركة   1اآليل الكامل لعملية تسوية املطالبات الصحية.
 وبطاقة الشفاء اخلاصة كما أوضحنا سابقا.

 
 
 
 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 5051, Op.Cit, p : 45. 
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 االبتكار من ناحية الترويج:: ثالثا
ق حمرتيف دراسة سو  عد" ألول مرة بأمانة"إطالق العالمة التجارية عند  اإلذاعة والتلفازاستخدمت الشركة قنوات 

شعار و  مع بناء هوية مرئية جديدة أمانةاسم شركة  سابقا اعتمد اجمللس اإلداري لشركة سابس ، حيثاالتصاالت
خالل محلة إعالمية مبختلف الوسائل )إذاعة، ملصقات يف  منهذا االختيار مؤمتر صحفي وأعقب  ،جديد

إىل يومنا هذا نفس طرق الرتويج  اعتماد، ومت 1التجارية معروفة( جلعل العالمة ... وسائل النقل، جرائد وطنية
 .سويق منتجات التأمني على األشخاصلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Amana Assurance, Rapport d’activité 5051, Op.Cit, p : 14. 
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 : ملخص لمراحل تطوير منتجات التأمين على األشخاص لدى شركة أمانة(08) الشكل رقم

 
 

 الطالبة: من إعداد المصدر

5 املرحلة  

 
 
 

         
 
 

 تقديم المنتجات الجديدة

 التسعير تحرير وثيقة التأمين دراسة السوق استهداف عمالء

الضمانات األساسية  تقييم اخلطر
والتكميلية + شروط 

 العقد

 االحتياجات

5املرحلة   

 
 
 
 
 
 

 البحث عن شبكة التوزيع

 قواعد قبول المخاطر تحديد مواقع الشبكات حجج بيع كل منتج

 إقناع العمالء إجراءات االكتتاب

1املرحلة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد نقاط قوة التطوير

 االبتكار

 الرتويج التوزيع األداء املنتج

 نظام اهلندسة املالية
  املعلومات

 سياسات األجر 
 والتدريب

 قنوات
  تقليدية

 قنوات
 حديثة

 -عالمة جتارية
 -إذاعة وتلفاز

 لوحات إشهارية
 -ندوات
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عتمدت على حيث ايوضح الشكل السابق إسرتاتيجية التطوير لدى شركة التأمني واالحتياط والصحة أمانة، 
بدءا من طريقة تقدميها للمنتجات اجلديدة وطرحها يف السوق، إىل اعتماد شبكة التوزيع وحجج جمموعة ركائز 
نت، الدفع مثل االكتتاب عرب األنرت  تسويقيةأدوات مستخدمة يف ذلك عدة إلقناع العمالء هبا،  بيع كل منتج

املسريين  ملساعدة وأدوات تسيير حديثةعن بعد، جلنة تصميم املنتجات، دراسة التعبري عن احلاجة ...، 
واملوظفني على أداء مهامهم مثل نظم املعلومات احلديثة، برنامج إدارة النفقات الطبية، وبطاقة الشفاء اخلاصة 

 تابعة يف ملفات املؤمن هلم بسهولة، مشروع إنشاء عملية املبيعات واليت تستهدفاليت تساعد على االطالع وم
وهتا يف السوق ، وهذا يعكس قوكذا نظام التعويض واملكافآت لتحفيز املوظفنياألشخاص املبتدئني باملهنة، 
 .رغم التحديات وإمكانية التقدم وإحراز جناح

 التالية االنتقادات تسجيليل أساليب تطويرها يف الشركة( مت من خالل كل ما سبق )عملية تقيم املنتجات وحتل
 :واليت على أساسها سيتم اقرتاح مناذج إلكماهلا

  االعتماد على مؤشرات تقييم تقليدية تدرس الفرع بطريقة كلية وليس جزئية، على الرغم من أن بعض
 ؛املنتجات حتتاج إىل تدقيق أكثر وفصل يف البيانات كفصل الضمانات

 يتوفر ابتكار مل ، فالرتكيز كان على اجلهة التسويقية فقط دون التقنية، لذااالفتقار إىل اخلربة اإلكتوارية 
د أهم أي إمهال أخ ناحية التسعري مثال أو االقتصاد يف التكاليف أو تسيري االستثمارات ...من 

 ؛للمنتجات عناصر املزيج التسويقي
 ى وائض املالية مث تصميم منتجات قصرية األجل أو تركز علاالستهداف يف التسويق على أصحاب الف

 ، مع إمهال طبيعة املستهلك اجلزائريضمانات االحتياط فقط أي عدم استغالل فوائد االستثمار
 يف كل معامالته. سيبحث عنهاملبادئ الغسالمية اليت نشأ عليها، لذا وا
  ،العتبار عند اتسعري حتميالت التسيري املتضمنة مثن الوثيقة غري مأخوذة بعني و اختبار ربح املنتجات

 الشركة يف حمفظة مت مالحظة كذلكاملنتجات املسوقة أي تطور،  ال حتقق تركيبة املنتج، لذلك 
يها أية بتقييمها ومل يتخذ فاملسريين نتجات مسنة تعود ألكثر من عشر سنني مل يسبق أن قاموا م

مثل منتجات التقاعد واالدخار اليت كانت تسوق من طرف الشركة الوطنية وير ضماناهتا إجراءات لتط
 للتأمني قبل فصل التأمني على األشخاص عن التأمني على األضرار.
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 .نماذج مقترحة لتطوير منتجات التأمين على األشخاص: المطلب الرابع
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل النقاط التالية:

  :النموذج التقنيأوال. 
  :مقترحات تسويقيةثانيا. 

 :وفيما يلي تفصيل ذلك
ون إدارة املخاطر ن تكريا من املخاطر وهلذا السبب جيب أتواجه شركات التأمني عددا كب  النموذج التقني:: أوال

وبالتايل زيادة  ،ةبالشركجزءا أساسيا من اإلدارة االسرتاتيجية، اليت تساعد على حتديد ومعاجلة املخاطر احميطة 
ول إطالق منتج جديد أو دخاحتمال حتقيق األهداف، وتصبح إدارة املخاطر أكثر أمهية عندما تقرر الشركة 

للمخاطر  تحديد اجليدالنتجات، وهنا جيب أسواق جديدة أو استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لتطوير امل
 سيتموهو ما إلدارهتا  من خالل الطريقة السليمةنتجات لتفاديها وتصنيفها بطريقة تبني التأثري السليب على امل

 :إبرازه من خالل املخطط التايل
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 ص.مين على األشخاإدارة مخاطر منتجات التأتقييم و مقترح ل مخطط(: 03الشكل رقم )
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 مخاطر التأمين
 

العملياتمخاطر   
 

تطوير المنتجاتمخاطر   
 

التسعيرمخاطر   
 

المطالباتتسوية مخاطر   
 

االكتتابمخاطر   
 

تقنية المعلوماتمخاطر   
 

 المخاطر التي تواجه شركات التأمين على األشخاص في إدارة منتجاتها

 حدوث مطالبات
.غري متوقعة   

اتباع سياسة -
تسعريية 
؛صحيحة  

إعادة تأمني -
.مدروس  

 النشأة

 إدارتها

فشل اإلجراءات 
 التطبيقية الداخلية

املراجعة املستمرة -
وإجراء التقومي 

البعدي ومعاجلة 
؛النقائص  

حتفيز القائمني  -
على عملية التأمني 

داخل الشركة 
وصوال إىل تلبية 

حاجة تقدير 
  الذات.

قنوات عدم مراقبة  -
 تسويق املنتج التأميين؛

عدم إعادة النظر بتكلفة  -
 املنتج؛

ردود أفعال املؤمن إمهال -
 هلم عن املنتج.

دراسة رحبية املنتج  -
 املتوقعة؛

مراجعة فروع احمفظة  -
 التأمينية؛

 على أساساملنتج  تطوير -
مؤم ن احلاجات الفعلية لل

 له؛
اختبار ردود أفعال  -

 املستهلكني.
 

 أو عند تعديل املنتج -
منتج جديد. طرح  

االستعانة خبرباء إكتواريني -
عند مراجعة تسعري املنتج أو 

دراسة رحبية وجدوى 
 املشروع اجلديد.

 

حماولة كسب رضا  -
الزبون من خالل تسوية 

بشكل  املطالبات
.وغري مدروس عشوائي  

قسم قرارات  مراجعة -
املطالبات؛ أداء  

تقليص التكاليف؛-  
إعادة تقييم -

 املخصصات.

التصريح اخلاطئ عن  -
 البيانات من طرف املؤمن هلم؛

؛تقييم اخلطر بشكل خاطئ -  
  مكلفة أخطار قبول-
  ؛شركة التأمني االحتفاظ بهل

 بشروطعدم االلتزام -
  .االكتتاب

 
 

؛سياسة اكتتاب واضحة إعداد-  
وضع إرشادات وتوجيهات  -

  حول هذه السياسة.
  

 

نظام معلومايت  -
 غري آمن. 

 

وضع خطة بديلة لضمان سري -
 العمل يف حالة تعطل النظام؛

يث مراجعة دورية وحتد -
 مستمر ألنظمة تقنية املعلومات؛

وضع متطلبات أمن -
؛املعلومات  

وجود إجراءات حفظ نسخ -
كل معلومات احتياطية عن  

 الشركة.
 

من إعداد الطالبة. المصدر:  
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لى األشخاص شركات التأمني ع هااليت تواجه حتديد املخاطر احلقيقيةاألول يتمثل يف  خمططنياقرتاح  مت      

 واملتمثلة يف:
 اطر االكتتابتسوية املطالبات، خمخماطر التأمني، خماطر العمليات، خماطر تطوير املنتجات، خماطر التسعري، خماطر 

مركز املايل شكل هتديدا للمن املخاطر ميكن أن ت حيث أثبتت الدراسة أن كل هذه األنواع ،خماطر تقنية املعلومات
تعزيز املنافسة يف م و ؤم ن هلاملما يساهم يف محاية  ،وجيب وضع خطة إلدارهتا وتطوير منتجات جملاهبتهاللشركة، 

الل أن هدف زيادة احلصة السوقية من خ ميكن القولذلك  وإثرعلى سياسة التسعري،  مت الرتكيزالسوق، حيث 
 أساسية هي: عنصر التسعري إمنا ميكن أن يتحقق من خالل ثالث نقاط

   ؛ن ضدهالتقييم الدقيق للخسارة املتوقعة من اخلطر املؤم 
 ؛يف املصاريف اإلدارية والعموالت الرتشيد العايل 
 ستثمارية من جهة لتنفيذ أنشطتها االديد نسبة معقولة للربح حبيث حتافظ على القدرة املطلوبة حت

)واليت تشكل املصدر األساسي ألرباحها( وحتقق ميزة تنافسية يف السعر هبدف حتسني احلصة 
 السوقية هلا من جهة أخرى.

على سلسلة القيمة  وذلك باالعتماد ،آخر جيمع بني تقييم املنتجات واملتطلبات الالزمة لتطويرها خمطط ومت اقرتاح 
بدءا  ،جاتحسب األولوية يف تطوير املنت أنشطة شركات التأمين على األشخاص ترتيبمني، انطالقا من يف التأ

تقنية وجتارية  عايريممرورا بالتقييم الدوري يف كل مرحلة باعتماد  ،من نشاط التصميم إىل غاية اخلدمات ما بعد البيع
اليت تعترب و  لتكنولوجيا المعلومات والرقمنةبرية مع إيالء أمهية ك المهام والمسؤوليات في كل نشاط تحديد مث

 ركيزة أساسية يف أي قطاع اقتصادي.
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 منتجات التأمين على األشخاص لتطويرمقترح  مخطط(: 11الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 

 معدل النمو معدل الحوادث المحققة معدل العائد الصافي معدل التكاليف معدل التغطية البيانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالبة: من إعداد المصدر

ما بعد البيع خدمة تسيير المطالبات إدارة األصول والخصوم  االكتتاب التسويق تصميم المنتج  

تحليل البيانات-  
دراسة -

العمالءاحتياجات   
التركيز على -

عنصر التوفير 
 بداللة تكافلية

تصميم الوثيقة-  
ابتكار تغطية -

 جديدة
تطوير مجموعة -

من المنتجات 
 الجديدة.

قنوات -
 التوزيع
نقاط البيع-  
تطوير العالقة -

 مع الزبون
بناء عالقات -

مع السماسرة 
والوسطاء 
لترويج 
 المنتجات

توسيع شبكة -
التوزيع لتقليل 
التكاليف ورفع 

 المبيعات

تقييم المخاطر -
 القابلة للتأمين

حسن انتقاء -
 المخاطر

تطوير طرق -
لتحمل مخاطر 
أفضل وانخفاض 

 األسعار
 
 

استثمار -
األصول وإدارتها 
لكسب أرباح 
على األقساط 
قبل تسديد 
 الفوائد.

التأكد من البنية -
المثالية للميزانية 

 واألخطار
 
 

التنبؤ بالخسارة-  
توفير تسويات -

مع تطبيق  عادلة
 مخصصات الوثيقة

تقييم المطالبات -
وتسويتها أو رفضها 
وكذا تبسيط مراحل 
وإجراءات عملية 

 التسوية.
 

فهم العمالء -
لوضع المنتج 
في موضع 

 مثالي
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ميم ضمان منتج تأميين ناجح، بدءا من تصعلى شركة التأمني  تساعدرئيسية  امهام بقالسا املخطط يبني      
تابعة سلسلة القيمة مث ممن خالل اخلطوات املوضحة بعد استالم البيانات،  ،وتكييفه مع البيئة املستهدفةاملنتج 

لى معايري باالعتماد أثناء أداء هذه املهمات ع ،بالنسبة للمنتج )من تسويق واكتتاب واستثمار وتسيري مطالبات(
ضمان التوازن التقين ل لتحليل الوضع بعد طرح املنتج واكتشاف التحديات ومعاجلتهااملدروسة للمنتج التأميين التقييم 

 وتطوير مناذج للمردودية.
 حتصيلها على األشخاص، فعند ستثمار دورا  يف غاية األمهية لشركة التأمنيالاخاصة وأن لنشاطي االكتتاب و      

. ولذلك رفهااملمنوحة من ط احلماية واالدخارنظرا مليزة األقساط فإهنا عادة  ال تتوقع دفع مطالبات لفرتة من الزمن، 
األول  ،الدخل من االستثمار له هدف مزدوجباستثمار األقساط إىل أن يتم استحقاق دفع أي التزام. و تقوم فهي 

ح ود ذلك بالربح املناسب على شركة التأمني، والثاين هو أن ربهو أنه إذا مت االستثمار على نطاق واسع فسوف يع
ح أكثر قوة على وبذلك تصب ،االستثمار سوف يسمح للشركة بتخفيض قيمة األقساط اليت تتقاضاها من عمالئها

ني يف وثائق التأم مااملنافسة يف سوق التأمني. فليس ألغلب منتجات احلماية واالدخار دور فقط يف محاية الدخل )ك
 .حلملة الوثائق بل متثل أيضا  وسيلة استثمارية على احلياة(

 ه التأمينيةوحاجات للمواطن اجلزائريحول املعتقدات الدينية  حلوال املقرتحات هثل هذمت :ةسويقيت مقترحات: ثانيا
 :الضرورية
ق إليها يف واحلفاظ على املؤشرات العشرة املتطر  التأمني التكافلي بادئمميكن تطبيق البديل اإلسالمي:  .2

 1التقييم، غري أنه جتدر اإلشارة إىل بعض املسائل:
 تطبيق مبدأ إلزامية توضيح السياسة االستثمارية وتكييفها مع متطلبات التمويل اإلسالمي؛ 
  لتكافل؛اعند حساب نسبة صايف الدخل ونسبة التكاليف املتحملة جيب تضمني تكاليف تسيري 
   املنتجات بعض  ن هلم يفحىت وإن كانت نسبة العائد الصايف مرتفعة، ترد الفوائض/ األرباح للمؤم

 .مسامهاهتممبا يتناسب مع 
مانات : حماولة تصميم منتجات حتتوي على ضاالحتياط منتجات التوفير بقدر منتجات التركيز على .0

ا وفق ، وتكون طبعمني على األشخاصركات التأإطار شادخار جتذب العميل للتأمني واالستثمار يف 
 .املبادئ اإلسالمية لتفادي تردد املواطن حوهلا

 
 
 
 
 

                                                 
1- John Wipf et Denis Garand, Op.Cit, p : 16. 
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 خالصة الفصل الرابع:
نتجات التأمني متطبيق مؤشرات التقييم املدروسة يف اجلزء النظري على من خالل دراستنا هلذا الفصل متكنا من      

وق ال ن منتجات الشركة املطروحة يف الستوصلنا إىل أ، االحتياط والصحةمانة التأمني أ يف شركة على األشخاص
 رغم أهنا متلك مقومات واسرتاتيجية تطوير جيدة حيث تعترب، حتقق مؤشرات القيمة والنمو عكس الرضا واملالءة

ن تتحكم يف اتقنياهتا يف التسيري حيث جيب على الشركة أن تطور الرائدة يف اجملال الرقمي والدفع عن بعد لكن 
ي وثائق تعتمد فيها على اجلانب االدخاري أكثر من االحتياطالتكاليف وتسوية التعويضات كما جيب أن تصمم 

  يل اإلسالمي للمزايا اليت يقدمها، وحاولنا املسامهة ولو بنسبة بسيطة فاقرتحنا منوذجني أحدمها يتمثل يفوتعتمد البد
سويقية لتطوير جهها الشركة وكيفية إدارهتا، والثاين يدد املتطلبات الكمية والتكيفية حتديد املخاطر احلقيقية اليت توا

 املنتجات. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الخاتمة
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 الخاتمة

تستبل  محاية مادية مل واليت متنح( ةمجاعيوأخرى ، ةمتنوعة )فردي منتجاتاألشخاص  التأمني على يوفر    
 طين كك الو  االقتصاد، فهو خيدم ووسيلة ادخار لتكوين رأس مال وتأسيس مشاريعوأفراد أسرته،  الشخص

املتمث  يف تأمني  عياالجتماباعتلار أنه يغطي جانلني هامني األول يتعلق باملردود االقتصادي والثاين باجلانب 
 .له ناملؤم   للشخص الصحة

ة ألي شركة أمر ضروري بالنتسلبانونية والتبنية والتجارية دراسة هذه املنتجات ومعرفتها من الناحية الإن      
نتجات لذا تبوم شركات التأمني على األشخاص بتبييم امللضمان إدارهتا بطريبة فعالة، وبلوغ األهداف املتسطرة، 

ن قد يصادف  لك ،ن هلماملؤم   حلاجاتالتأمينية املطروحة يف التسوق، وذلك إلثلات أن خصائصها تتستجيب 
اد حلول لتطوير التحديات على خمتلف املتستويات تتستدعي املعاجلة وإجيكنتيجة للتبييم وجود بعض املشكالت و 

  املنتج التأميين.

دراسة – تقييم وتطوير منتجات التأمين على األشخاص في الجزائريف إطار ما سلق مت دراسة موضوع "      
ومت التوص  إىل جمموعة من النتائج وعلى أساسها مت تبدمي  "-حالة شركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة

 جمموعة من االقرتاحات.

 :راسةنتائج الدأوال: 

 ملخصة يف النباط التالية: :الدراسةنتائج الجانب النظري من  .1
 ميم تصأساسية: ختصيص رأس املال وإدارته، مني على األشخاص مخس وظائف متارس شركات التأ

 واملطاللات، وإدارة االستثمارات؛املنتجات، وتوزيعها، إدارة العبود 
 على الفرد اعد فهي تتس ،بدمهاتأمهية كلرية نظرا للمزايا اليت  لتأمني على األشخاصنتجات اتكتتسي م

ال لتموي  مشاريعه أو االحتياط الفخفا  البدرة الشرائية له وجماةهة االحتياجات امل تكوين رأس
تنمية وكذا  ،املتستبللية، وبالتايل حتتسني متستوى معيشته وحتبيق االستبرار االجتماعي ألفراد عائلته

ددة وخلق قيمة استثمار متع نتيجة توظيف شركات التأمني جملموع األقتساط يف قنوات االقتصاد الوطين
 ؛مضافة

 ملتستبلليةوتتسعريها وشروطها يف ضوء دراسة االحتماالت ا التأمينية يبوم اخللري اإلكتواري بدراسة الوثائق، 
إعداد الدراسات كما يبوم ب،  املؤشرات االقتصادية واالجتماعيةمتستعينا يف أداء مهمته جبداول احلياة وكذا 

حيث يم من ناحية التبياخلاصة مبعدالت جدول الوفيات وتطليبها، ودور اخللري اإلكتواري مهم جدا 
تأمني عن الوثائق الائق التأمني اجلديدة وحتساب االحتياطات وكذا تبييم التزامات شركات يبوم بدراسة وث
 ؛اليت أصدرهتا
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  يف منتجات التأمني على األشخاص بتسطي بلعض األهداف عند احتتساب الجيب أن يأخذ اإلكتوار 
 توالعموال وكذلك املصاريف ،ع حدوثهاكافيا لتغطية كافة اخلتسائر املتوقهذا األخري  يكون  فيجب أن

 ؛ضائبة مالية عملها وال تتعر  ليفالشركة حىت تتستمر  االستثمارعائد و اليت تتحملها شركة التأمني 
  يرتلط تتسويق خدمة التأمني على األشخاص بطليعة الشخص املوجه إليه هذه اخلدمة، ثبافته ومركزه

وأخريا  همدى إحتساسه باألمان واخلطر يف حياتاالجتماعي ودرجة وعيه التأميين ومدى حاجته للتغطية و 
، ك  هذه العوام  جيب أن تأخذ بعني االعتلار عند إعداد أي خطة تتسويبية قدرته على شراء الوثيبة

 خاصة مبنتج التأمني على األشخاص؛
  حيث أن استمرار شركات التأمني يف مزاولة هذا مالءة ماليةحتبق منتجات التأمني على األشخاص ،

لة الوثائق جيب أن يبرتن بالبدرة على الوفاء بالتزاماهتا املتستبللية جتاه مح ،النشاط وتبدمي اخلدمة التأمينية
  ؛ولتسنوات سرياهنا

  تبييم منتجات التأمني على األشخاص وتطويرها مفهومات متكامالن، فالتبييم يهدف إىل معرفة مواطن
تسائر هتدد الوضع خالبوة يف الوثائق التأمينية لتعزيزها واكتشاف مواطن الضعف ملكرا لتصحيحها وجتنب 
العمالء من  حتياجاتاملايل للشركة، ومنه إعطاء صورة دقيبة للشركة إلمكانية تطوير منتجات تليب ا

 ت االقتصادية للشركة من جهة أخرى؛حتياجااالجهة و 
  حتديد يفتتستخدم شركات التأمني على األشخاص جداول احلياة امللنية على جداول احلياة اإلحصائية 

 تعتمد على جداول خربة أجنلية.و سعار لكنها ملنية على تعدادات التسكان يف املاضي األ
 :الدراسةمن  العملينتائج الجانب  .2
  على مر ( % 09اتصف سوق التأمني باجلزائر باملتسامهة الكلرية لفرع التأمني على األضرار )تتجاوز

من رقم األعمال اإلمجايل،  % 09تتعدى متسامهة فرع التأمني على األشخاص ما نتسلته  بينما ال التسنني
الذي بدوره كان له و اة بشك  كلري عكس الدول املتبدمة اليت تعتمد يف تطور اقتصادها على تأمني احلي

 ؛يف التسوق املالية هلا على حد سواء حىت دور إجيايب
  تطليق ب 1900يف جويلية مني على األشخاص فبامت على تطوير قطاع التأعملت الدولة اجلزائرية

 منتجات تسويقتعلى شركات التأمني اليت تريد  ففرضتفص  تأمينات األشخاص عن تأمينات األضرار، 
ة افخفا  فرع تأمني األشخاص سنف لذاالتأمني على األشخاص إنشاء فروع متستبلة لذلك الغر ، 

ص عدد املؤستسات الفاعلة يف التسوق بعد الفص  النهائي بني شركات التأمني ييعود إىل تبل 1900
تغيري ل واحتما امتستمر  االفرع يبدم منو نالحظ أن لكن  ،على األضرار وشركات التأمني على األشخاص

 وضع التسوق يف املتستبل  أمر وارد؛
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 شركات التأمني على األشخاص اخلاصة منها واملختلطة حديثة النشأة معدالت منو متزايدة فيما  سجلت
ويعر  معظمها منتجات منافتسة من ناحية األسعار، وهو ما قد يغري تركيلة  ،يتعلق حبصتها من التسوق

 ؛متستبلال اجلزائري التسوق
  إن ضعف معدل النفاذية يدل على ضعف األمهية النتسلية لبطاع التأمني على األشخاص يف االقتصاد

اجلزائري، بالرغم من ك  اجملهودات امللذولة للنهو  به ويرجع ذلك لعدة أسلاب منها نبص الوعي 
ختيارية، ضعف الالتأميين لدى املواطن اجلزائري والوازع الديين خاصة، نبص الرتويج ملزايا التأمينات ا

 نتاج البطاعات االقتصادية األخرى؛إ
  ضعف إنفاق الفرد اجلزائري على التأمني على األشخاص خالل التسنوات املدروسة حيث مل يللغ املعدل

يدل على نبص الثبافة التأمينية لدى الفرد اجلزائري باملزايا اليت يوفرها التأمني يف ضمان احلماية ، % 0
مية بالتعويض والتأمني االجتماعي واعتماد املواطن وتكف  التسلطات العمو وضعف دخله  ،من جهة
 ؛من جهة أخرىعليها 

 هذا البطاع،  املفروضة على منتجات يرتلط تطوير قطاع التأمني على األشخاص باالمتيازات الضريلية
زال حتد من ت، لكن هناك قيود ال واليت تعم  على جعلها أكثر جاذبية من أج  تشجيع االكتتاب ةها

 قيمة النشاط تتمث  يف اآليت:
وصادق خاص ببطاع التأمني على األشخاص، حيث هناك  غياب نظام معلومات دقيق وموحد 

تضارب يف األرقام وتلاين يف اإلحصائيات املبدمة من طرف مديرية التأمينات بوزارة املالية واجمللس 
يام احلديثة وهو ما يصعب على صناع البرار البالوطين للتأمينات، كما أن هناك نبص يف املعلومات 

 بدراسات اجلدوى االقتصادية سواء للمنتج التأميين أو الفرع كك ؛
ات مني على األشخاص سواء تعلق األمر بتأمينلبطاع التأ عض اللوائح والتشريعاتعدم مالءمة ب 

رى، وال يوجد الفروع األخاحلياة أو التأمني الصحي اليت ال تزال ختضع لنفس البوانني اليت حتكم 
إطار تنظيمي خمصص هلا حتسب طليعتها، وكذا قوانني تنظيم استثمارات قطاع التأمني كك  مبيد 
باإلضافة إىل انعدام سوق مالية نشطة يف اجلزائر ك  هذا جع  دور شركات التأمني الفاعلة يف هذا 

 ؛اجملال حمدود
من بني التحديات اليت تواجه شركات التأمني على األشخاص، حيث أن ارتفاع  التضخميعترب 

معدالت التضخم يزيد من قيمة التعويضات مما يشك  علئا عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فإن ارتفاع معدالت التضخم يبل  من البدرة الشرائية لألفراد مما يؤدي إىل افخفا  الطلب على 

 التأمني.
 ا بشك  وعلى ك  شركة البيام ةهضرورية جدا، عملية عترب ت على األشخاص جات التأمنيتبييم منت

يفتسر على أنه مرحلة تعتمد على إعداد مؤشر يتضمن تعريف و عالقة مبؤشر حيث للتبييم دوري، 
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ث على مؤشرات عتماد يف اللحااللذا مت ، بالكفاءات املتستهدفة ومعايري جناح املنتج التأميين املنتظر
ن، نوعية القيمة، الوعي بالمنتج ورضا الزبائتبنية وتتسويبية تدرس املنتج من أربع جوانب أساسية: 

وهي علارة عن نتسب مالية تتستخدمها الشركة يف تبييم نشاطها لكن  الخدمة وأخيرا الحيطة المالية،
هو  للحثااملتستخدمة يف  تبييمالاهلدف األساسي من مؤشرات مت تكييفها حتسب موضوع الدراسة، و 

على الدرجة األوىل بالرتكيز بكانية اقرتاح منوذج لتطويره وإمإعطاء صورة حبيبية ألداء املنتج التأميين، 
 ؛التسالمة املالية

 معدل التكاليف  يمةمؤشرات القواليت بدورها تصنف إىل  المؤشرات التقنيةالتبييم يف  تتمث  مؤشرات(
تحص  تركز على االستحباقات اليت ي اليتاملتحملة، معدل احلوادث احملببة، ومعدل العائد الصايف( 

املالءة املالية  )معدل والحيطة المالية، ن هلم يف املتوسط مباب  األقتساط اليت يدفعوهناعليها املؤم  
أو التتسويبية  ريةوالمؤشرات التجاء بالتزاماهتا اليت تعكس قدرة الشركة على الوفا ومعدل التسيولة املالية(

تستخدم لتحديد ت واليت )معدل التغطية ومعدل النمو( الوعي بالمنتجواليت تصنف بدورها إىل مؤشرات 
معدل أداء ) ونوعية الخدمة إذا كانت التسوق املتستهدفة تشارك بتسهولة وتشرتي منتجات التأمني.

 ارتفاع املطاللات؛ الذي يعرب ارتفاعه عنملطاللات( املطاللات ومعدل رفض ا
 تبييم أداء املنتج من خالل مدخلني مها: استخدام معايري أو مؤشرات التبييم ملا جيب أن يكون عليه  مت

  تبييممتالتبييم حبيث مؤشرات استخدام  متاألداء، واستخدام أسلوب املراجعة، ففي املدخ  األول 
مبيتسا  وقعاألداء المتمث متت املبارنة مع  لشركة أمانة على متستوى املنتجات املطروحة األداء الفعلي

 ن ذلك؛واملتسؤول ع أسلاب عدم التطابقباملعايري أو املؤشرات احملددة هلذا الغر ، وذلك لتحديد 
  معظم املؤشرات املتستخدمة مرتلطة بلعض واللعض يعتمد أحدها على اآلخر. فمثال سينخفض معدل

عائد الصايف بالنتسلة للمنتج الذي تكون تكاليفه املتحملة مرتفعة وهناك تأثريات أخرى على املدى ال
الطوي  أو بصفة غري ملاشرة. وبالتايل فإن نتسلة التكاليف املرتفعة تشري إىل نبص الكفاءة وافخفا  

ائن غري إذا كان الزبالبيمة. وهذا من شأنه أن يبل  من رضا التسوق إذا مل يتم تبدمي أي ح ، وباملث  
 راضني وسيتسفر ذلك عن ضعف مؤشري الوعي؛

ئر على يعتمد تقييم منتجات التأمين على األشخاص في الجزاومنه ميكن تأكيد الفرضية األوىل اليت مفادها: 
 .تجاريةأخرى تقنية و أداء مؤشرات 

 :أهم النتائج املرتتلة عن الدراسة حتسب املعايري املتستخدمة فيما يلي 
 نظرا الفخفا  تكاليفمنخفض يف التسنوات األوىل من الدراسة  التكاليف المتحملة معدل 

ومرتفع  ،ن له بتسلب افخفا  مللغ األقتساطاالستغالل مما يعكس افخفا  عبء النفبات على املؤم  
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، لكن على العموم تعترب نتسب مبلولة حمببة 1902منذ سنة  (% 19نتسليا عن النتسلة املثالية )
 له لتكلفة البتسط ملنافتسة الشركات األخرى؛ن املؤم  تسنوات تعكس إمكانية حتم  على مدار ال

  أي أن النتسلة  % 29بارب ي 1902إىل غاية  1902منذ سنة  معدل الحوادث المحققة
، هلمن ملؤم  اتبدمي استحباقات للتعويض عن ختسائر ارتفاع املطاللات و  مرتفعة نتسليا مما يدل على
 وعند التفصي  ،جيد مبارنة باألقتساط املدفوعة بينما تضر شركة التأمني أي تفيد الزبائن بشك 
ج تأمين منتارتفاع احلوادث على متستوى أن االرتفاع يعود إىل  ، وجدناعلى متستوى ك  منتج

يف معظم التسنوات مما سلب ختسائر على  ا( الذي حبق عجز % 099)أكرب من  إعادة الجثمان
 النتسلة فوقتحيث  المجموعة احتياطتأمين منتج متستوى هذا املنتج وعدم البابلية لالستمرار، 

( الذي كان معدل احلوادث به غري منتظم % 29)أكرب من  تأمين المقترضمنتج وأخريا  % 09
تسم أي سوء انتباء املخاطر وعلى قوهنا نبول أن املنتج تكلد ختسائر أو أنه معر  لتسوء اختيار 

بلال، حيث جيب متست وهذا سيؤثر سللا على مردودية الشركة تتسيري التعويضات إعادة النظر بأدائه،
كن لأن تكون هذه النتسلة منخفضة من أج  تغطية تكاليف التتسيري وحتبيق نتيجة استغالل موجلة 

د سللا على تكلفة احلوادث، وهذا سيعو  إىل ارتفاعها يف معظم املنتجات نتيجة ارتفاع مت التوص 
( فاملعدل على متستواه % 09)أق  من  منتج التأمين على الحوادث الجسمانيةأما  قيمة املنتج.

منخفض جدا قد يشري ذلك إىل كونه حيتوي على عر  غري مناسب للمتستهلكني قد ال يليب 
 ؛احتياجاهتم الفعلية أو أهنم ال يفهمونه

 وهذا  (،تبريلا % 29)الرتفاع معدل احلوادث احملببة  غري منتظم للشركة معدل العائد الصافي
يرجع إىل عدم كفاءة تتسيري التعويضات على متستوى الشركة. باإلضافة إىل تأثري ختفيض األقتساط 

عكس سللا على مما ين ،الذي ال يليب احتياجات االستثماريف بعض املنتجات أي التتسعري اخلاطئ 
منتجات التأمني على األشخاص املتسوقة من طرف الشركة يف التسوق  .كةالعائد الصايف للشر 

ن هلم من م  فهي تفيد املؤ  ،اجلزائري مل حتبق قيمة من ناحية التكاليف أو التعويضات أو العائد
أو املتسامهة يف االقتصاد الوطين لذا من الضروري إعادة  ،دون الشركةوالتعويضات ناحية التسعر 

تستغ  تالنظر يف خطط التتسعري وتتسيري املطاللات وكذا االستثمار ألن ما يالحظ أن الشركة مل 
 نتجاتملاختفيض التكاليف يف االستثمار أو رفع العائد الصايف ب  وجه ملبابلة املطاللات املرتفعة يف 

 ؛1902خاصة عند ارتفاعها سنة 
 على مدار التسنوات مبعىن أن املنتجات ذات مالءة مالية حىت ولو مرتفع  معدل المالءة المالية

الدراسة كانت على متستوى الشركة كك  أي أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماهتا يف األج  
مرتفع جدا وهذا يدل على عدم  1902إىل غاية سنة  1902الطوي  غري أن املعدل منذ سنة 

  وهو ما يعكس افخفا  معدل العائد؛ستغالل األموال يف االستثمار ا
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  1902لريتفع سنة  %0ببيمة  1902متذبذب حيث حبق أدىن نتسلة سنة معدل السيولة 
أي أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماهتا قصرية األج  اجتاه املنتجات االحتياطية  % 030ليللغ 

 لكنها ال تتستغ  الفائض يف االستثمار.
  منتجات التأمني املتسوقة من طرف الشركة تفر  عليها التزامات قصرية األج  وهو ما يعكس ارتفاع

عض املعدالت التسللية على متستوى ب معدل احلوادث، وافخفا  معدل العائد، حيث مت تتسجي  بعض
املنتجات مث  منتج تأمني إعادة اجلثمان املمنوح للجالية باخلارج الذي سج  عجزا على مدار التسنوات 

 مما استدعى األمر لتوقيف تتسويبه أي أن املنتج غري قاب  لالستمرار؛
  نتسلة أداء  )معدل احلوادث،أما عن املنتجات اإللزامية مث  تأمني املبرت  فعكتست لنا بعض املؤشرات

تسج  فتسوء االنتباء جع  الشركة تسة اخلطر وتبييمه جيدا قل  قلوله، ( على ضرورة درااملطاللات
 .ختسائر يف بعض التسنوات على متستوى املنتج

الجزائر  شخاص فيالتأمين على األ منتجات تعانياليت مفادها:  الثانيةالبول أنه مت تأكيد الفرضية  ميكنومنه 
 من مشكالت متعددة تؤثر على أدائها وتزيد من مخاطرها وتمثل عائقا أمام تطورها.

 ل أن الشركة ، وهذا يد0يف منتج تأمني اجملموعة ومنتج إعادة اجلثمان مرتفع يبارب  معدل التغطية
فض خلكنها منخفضة يف منتج احلوادث اجلتسمانية باعتلار اإلنتاج ةها من غطت التسوق املتستهدفة،

وتنعدم النتسلة يف منتجات أخرى أي أن الشركة مل  ،وذلك بتسلب ارتفاع األقتساط اخلاصة به
تكتتسب زبائن جدد، فيعترب معدل التغطية لتبييم أداء املنتجات مؤشر حاسم الستمراره وجناحه 

 دولةلفرضها من طرف ال % 099خاصة االختيارية منها باعتلار أن اإلجلارية ستفوق النتسلة فيها 
ما  ا،هوهذا ما أسفر عنه معدل تغطية قريب من الواحد أو يفوقه في( مث  )تأمني التسفر، االقرتا 
وإن استمر باالفخفا  فيدل ذلك على كان منخفض   الذي اجلتسمانيةعدا منتج تأمني احلوادث 

لذا من الضروري للشركة  أنه غري قادر على منافتسة قطاعات التسوق األخرى جلذب املدخرات
تحتسني األداء لإعادة النظر يف التتسويق املتلع من خالل مراجعة تصميمه وتتسعريه أو املنتج،  تعدي 
 بطريبة جتع  التسكان يفهمون املنتج ويبللونه.به 

   وهذا يعود إىل تتسجي  معدالت على متستوى معظم املنتجات منخفضة  معدالت نموتتسجي
عما كان عليه  مهلن بافخفا  عدد املؤم  ما يفتسر ، منو ساللة يف بعض املنتجات كمنتج املبرت 

الشخصية الذي كان املعدل به سليب على احلوادث منتج و ، 0واقرتاب معدل التغطية فيها من 
مدار التسنوات أي أن الشركة مل تكتتسب زبائن جدد نتيجة كما سلق وأشرنا أن املنتج غري تنافتسي 

معدل إجيايب نتيجة إبرام اتفاقية مع ( سج  ةها املنتج 1902-1902)ومكلف، ما عدا الفرتة 
تواها، وهنا الذي يريد فتح حتساب على متس بعض اللنوك اليت تفر  االكتتاب يف املنتج للشخص
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ء على هنا قدمت أداء تتسويبي سيتتسويبية قوية إال أ ميكن البول ان الشركة برغم امتالكها لركائز
ل تعتمد يق يف التسوق اجلزائري ال تزاوهذا يعكس أن إسرتاتيجية التتسو  ،متستوى بعض املنتجات

  ليس تللية حلاجات عمالئها.و  على اإللزام سواء البانوين أو اإلداري لتتسويق منتجاهتا،
 للشركة يف ارتفاع متستمر وهذا يدل على تتسديد الشركة للمطاللات بصفة متستمرة  األداء عدلم

كس ضعف قيمة بعض املنتجات دون مراعاة اجلانب التبين والذي عوهو ما يعزز رضا الزبون، 
 .وعدم قابليتها لالستمرار نتيجة احلوادث املتستمرة مث  تأمني إعادة اجلثمان

  باستمرار ها دتتسدو  ن هلماملؤم  الشركة تتسوي ملفات  يدل على أنمنخفضة  المطالبات رفضنسبة
  احتمال وجود بعض االحتيال.و  .اللات مرتفعلذا جند معدل أداء املط

  من منتجات الشركة املطروحة يف التسوق املتوص  إليها على متستوى ك  منتجالنتائج: 
  شله جيد، ضرورة إدخال ضمانات ادخارية طويلة األج االحتياط الصحي المجموعة، تأمين. 
  ،ك(تبييم )تبييم ثان بعد اللنالإعادة ضرورة سوء انتباء بعض الوثائق، تأمين المقترض. 
  ،املنتججيد، استمرار تأمين السفر. 
 ،يتستدعي التحتسني متدهور، تأمين الحوادث الجسمانية. 
  ،متدهور، يتستدعي تغيري طريبة التتسويقتأمين األشخاص المنقولين بالسيارة. 
  ،يتستدعي تغيري طريبة التتسويق متدهور جدا،تأمين إعادة الجثمان. 
  ،غري فعال )غري منتج(، طرح منتج آخر )التغيري الكلي(التأمين المدرسي. 
  ،غري فعال )غري منتج(، تغيري الصيغةحزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

با في تأخر تطور تعد أساليب التسويق التقليدية سباليت مفادها:  الثالثةومنه ميكن البول أنه مت نفي الفرضية 
 منتجات التأمين على األشخاص في الجزائر.

 قديم تبثالث مراح ، حيث تتمث  األوىل يف  مير تطوير منتجات التأمني على األشخاص يف الشركة
؛ ، دراسة التسوق، حترير وثيبة التأمني، التتسعرياستهداف عمالءاليت تتضمن  المنتجات الجديدة

، قواعد اليت تتضمن حجج بيع ك  منتج، حتديد مواقع الشلكات البحث عن شبكة التوزيعوالثانية يف 
علومات متطور، نظام متلين  أمههاقلول املخاطر مع اعتماد جمموعة من نباط قوة أثناء تطليق املرحلتني 

 كان هلا أثر واليت، واستخدام أدوات الرقمنة احلديثة مث  الدفع اإللكرتوين وبطاقة الشفاء اخلاصة ...
ى حجم املليعات وقلول من طرف املواطن اجلزائري نظرا لتتسهي  إجراءات االكتتاب ومتابعة إجيايب عل

 ملفات التعويض...
لفعالة لتطوير تعتبر أدوات الرقمنة من الوسائل اومنه ميكن البول أنه مت تأكيد الفرضية الرابعة اليت مفادها: 

 منتجات التأمين على األشخاص في الجزائر.
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 ى بعض اإلنتاج املعدوم على متستو  بدلي  ،تجات بصيغة احتياطية فبط دون االدخاريةتتسوق الشركة من
دمة يف فلاالطالع على الضمانات املب ،املنتجات )التـأمني املدرسي، حزمة املؤستسات الصغرية واملتوسطة(

العبد جند أن الضمانات تغطي فبط خطر )الوفاة، العجز، املصاريف الطلية...( دون جذب الزبون 
 ال يف شك  ريع التعليم يف التأمني املدرسيامل بضمانات ادخارية، فمثال كان من املمكن منح ضمان رأس

شروع غاية بلوغ الطف  سن الرشد، ليجد مللغا يتسمح له بتكوين م ن له مللغ ملدة معينة إىلوهنا يدخر املؤم  
 .طرف املواطنني لبلوهلا منعليها ، مع حماولة إضفاء الطابع التكافلي صغري أو إكمال دراسات عليا يف اخلارج

 :االقتراحاتانيا: ث

تأمني على األشخاص الحاولنا اقرتاح منوذجني األول يتمث  يف حتديد املخاطر احلبيبية اليت تواجه شركات  .1
مخاطر التأمين، مخاطر العمليات، مخاطر تطوير المنتجات، مخاطر التسعير، مخاطر  واملتمثلة يف:

 حيث أثلتت الدراسة أن ك  هذه ،تسوية المطالبات، مخاطر االكتتاب، مخاطر تقنية المعلومات
وتطوير  ،وضع خطة إلدارهتا األنواع من املخاطر ميكن أن تشك  هتديدا للمركز املايل للشركة وجيب

نا على سياسة التتسعري ق، حيث ركز ن هلم وتعزيز املنافتسة يف التسو منتجات جملاةهتها مما يتساهم يف محاية املؤم  
 اليت جيب أن تعكس ك  التكاليف املتحملة وهامش ربح متكن الشركة من استثماره وحتبيق عوائد إجيابية. 

نا على سلتسلة البيمة اعتمدمنوذج آخر جيمع بني تبييم املنتجات واملتطللات الالزمة لتطويرها إذ  اقرتاح مت .2
مني ورتلنا بذلك أنشطة شركات التأمني على األشخاص حتسب األولوية يف تطوير املنتجات بدءا يف التأ

دائما عتماد المرحلة بامن نشاط التصميم إىل غاية اخلدمات ما بعد الليع مرورا بالتبييم الدوري يف ك  
رية املهام واملتسؤوليات يف ك  نشاط مع إيالء أمهية كل التجارية، كما مت حتديدتبنية و العايري على امل

 لتكنولوجيا املعلومات والرقمنة اليت تعترب ركيزة أساسية يف أي قطاع اقتصادي.
رح منتج ني على األشخاص عند طضرورة األخذ بعني االعتلار خمتلف املخاطر اليت تواجهها شركات التأم .3

جديد، وتلين مدخ  تبييم املنتج تبييما تشخيصيا )قل  بدء املشروع(، أثناء املشروع، وتبييما حتصيليا 
)بعد طرح املنتج( وكذا تبييم دوري أي املتابعة واملراجعة خالل ك  املراح  أو دورة حياة املنتج التأميين مما 

 يضمن بباءه واستمراره متستبلال؛
على املشرفني على قطاع التأمني استحداث أنظمة وسياسات استثمارية متطورة حتبق التوازن بني إعطاء  .4

 ؛املالية سالمتهااحلرية لشركات التأمني باستثمار فوائضها يف نفس الوقت عدم هتديد 
وتعدي   نضرورة حتتسني اإلسترياتيجية التتسويبية للشركة من أج  خلق منتجات جديدة ميكن بيعها للزبائ .5

 أداء املوجودة منها؛
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االهتمام باملورد اللشري من خالل تنمية مهاراته يف اجلانب التبين واإلكتواري وتنظيم دورات تدريلية حول  .6
تتسويق منتجات التأمني على األشخاص وكيفية تتسعريها وتتسيري التكاليف واألداءات اخلاصة ةها وإدارة 

 استثماراهتا؛
املؤمن هلم وآراء املواطنني الكتتساب خربة عن حاجاهتم الفعلية وحتتسني منتجات إنشاء قتسم خاص مبتابعة  .7

 ؛الشركة مبا يوافق هذه احلاجات
االهتمام بالتبييم الدوري ملنتجات التأمني املعروضة يف التسوق سواء من الناحية االقتصادية أو التبنية  .8

 خاصة االختيارية منها لتصحيحها وإثارة االهتمام القتنائها.
احلفاظ على جودة اخلدمات التأمينية املمنوحة للمؤمن هلم والتزام الشركات بالتسداد والتعويض يف الوقت  .9

احملدد من اج  كتسب رضا ووالء املؤمن هلم مع االبتكار والتجديد والتحتسني املتستمر لوثائق التأمني حىت 
 تتوافق مع االحتياجات املتجددة واملتغرية لألشخاص

ذا لمية والفنية الدقيبة يف تتسعري املنتجات التأمينية مع مراعاة التحكم يف التكاليف وكاتلاع األسس الع .11
 عوائد االستثمار

مراجعة البوانني والتشريعات املتعلبة بالتأمني على األشخاص وتكييفها مبا يتماشى ومتطللات التسوق  .11
 البطاع.واحتياجات 

إعادة النظر يف املمارسات احلالية لشركات التأمني على األشخاص من ناحية إدارة املنتجات وتبييمها  .12
 املنتج رغم يفالعيوب املتضمنة عن طريق االسرتشاد باملعايري والنتسب املالية اليت تكشف ملكرا عن 

 .بتساطتها
 تعاونعي لدعم وتعزيز الضرورة عبد ندوات بني خمتلف اهليئات املهنية يف قطاع التأمني والتس .13
تطوير أساليب التتسويق دون إمهال التبليدية منها ألهنا ضرورية جتتسد العالقة امللاشرة مع املؤمن له  .14

 وتكشف ردود أفعال تتساعد على تكوين فكرة عن حاجاته وكذا تطوير منتجات تلليها.
 ددمية لكتسب عمالء جتكافلية واالقتداء بتجارب الدول اإلسالذات صيغ حماولة ابتكار منتجات  .15
تطوير منتجات حتتوي على عنصر االدخار أو التباعد مما يتساعد على منو معدالت ادخار األفراد مما  .16

 يؤدي إىل إمكانية االستثمار اإلنتاجي والنمو االقتصادي
حماولة إضفاء و  رتفعةضرورة طرح منتجات منافتسة للمنتجات املمنوحة من طرف اللنوك ذات الفائدة امل   .17

  الصيغة اإلسالمية لتجنب عزوف العمي  عنها.
 احلاجة إىل التنظيم وإنشاء رابطة أو مجعية لإلكتواريني. .18
على شركة التأمني فتعتمد على خربة شركات التأمني على فرتات متعاقلة، ضرورة جتديد جداول احلياة  .19

 مدة عملها، إذ أن خربة الشركات تتغريأال تلتزم جبدول حياة معني حلتساب األساس على أساسه طيلة 
من حبلة إىل أخرى مما يرتتب عليه تغري احتماالت احلياة والوفاة احملتسوبة من هذه اخلربة فمن املعلوم أن 
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هناك عوام  خارجية تؤثر على أعمار األشخاص أمهها تبدم طرق العالج واألدوية ومتستوى املعيشة 
 والعادات األخرى.

 
 بناءا على ما مت التوص  إليه من خالل موضوع حبثنا ميكن اقرتاح املواضيع التالية كمجاالت :الدراسةآفاق : ثالثا

 حبثية هامة:

 .والتكنولوجيا احلديثة وفق متطللات الرقمنةالتأمني الصحي  إدارة منتجات .1
 التتسعري العادل ملنتجات التأمني على األشخاص اجلماعي كمدخ  تنافتسي. .2
 .نتجات التأمني على األشخاصعلى م تكافليال الطابعدى فعالية إضفاء م .3
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 قائمة المراجع

 الكتبأوال: 
  العربية:باللغة 
، أمين(التأمين ورياضياته )مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التبراهيم علي ابراهيم عبد ربه، إ .1

 .3002االسكندرية،  الدار اجلامعية،
التأمين أنواعه المعاصرة وما يجوز أن يلحق بالعقود أيب الفضل هاين احلديدي، حممد الزحيلي،  .2

 .3002، دار الصماء، الطبعة األوىل، سوريا، الشرعية منها
، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر، مينأإدارة الخطر والتأسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى،  .3

 .3002األردن، 
 .3002، مكتبة التأمني العراقي، طبعة إلكرتونية، كتابات وخواطر تأمينيةباقر املنشئ،  .4
، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، محاضرات في قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  .5

 .3002اجلزائر، 
ار اجلامعية، ، الددليل فن خدمة العمالء ومهارات البيعرسي ومصطفى أبو بكر، حممد املمجال الدين  .6

 .3002 مصر، ،الطبعة األوىل
 ،ري  للنشردار امل ،مبادئ إدارة الخطر والتأمين تعريب حممد البلقيين وإبراهيم حممد، جورج رجيدا، .7

 .3002الرياض، 
تأمينات األشخاص )الباب الثالث: تأمينات الحوادث الشخصية والعالج الطبي سامي جنيب،  .8

 .3002القاهرة،  التأمينات للنشر،، دار طويلة األجل(
رابعة، ، دار النهضة العربية، الطبعة الالخطر والتأمين: األصول العلمية والعمليةسالمة عبد اهلل،  .9

 .0222القاهرة، 
املعهد  ،إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةحبيب أمحد، طارق اهلل خان،  .11

 .3002الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية، اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
 .3002القصار، إعادة التأمني: العقبات واحللول، كلية الشريعة، جامعة الكويت،  عبد العزيز خليفة .11
، منشورات -دراسة مقارنة–عقد التأمين: حقيقته وشرعيته عبد اهلادي السري حممد تقي احلكيم،  .12

 .3002سوريا، احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 
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 ثالثا: بحوث المؤتمرات والندوات العلمية
 :باللغة العربية 

يط، املعهد العريب للتخطعقود الخيارات وإدارة المخاطر في أسواق السلع،  ،إبراهيم أمحد أونور .146
 .3000الكويت، جويلية 

)الموازنة بين الحق في معرفة الحقيقة والسرية الطبية في عقد التأمين  بوجالل صالح الدين، .147
عنوان ب حبث مقدم إىل املؤمتر السنوي الثاين والعشرون (،-دراسة قانونية مقارنة–على األشخاص 

ماي  02-02"اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعاصرة"، جامعة اإلمارات العربية، املنعقد يومي 
3002. 

قه حبث مقدم إىل مؤمتر جممع الف )التأمين الصحي بين الشريعة والواقع(،حسان امسي باشا،  .148
 .3002أفريل،  02-2، ديب، املنعقد أيام 02اإلسالمي، الدورة 

، )تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق لصناعة التأمين مد الباديخالد حم .149
-02حبث مقدم ضمن ملتقى التأمني اخلليجي السنوي الرابع عشر، ديب، املنعقد يومي الخليجي(، 

 .3002أكتوبر  02
ث مقدم إىل حب ، )الحماية االجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر(،زيغمي نعيمة .151

"، كلية -جتارب دول–امللتقى الدويل السابع بعنوان: "الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 
-02العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، املنعقد يومي 

 .3003ديسمرب  02
 .، الشارقة، ديب، دون سنة النشرخصيةالتأمين على الحوادث الشزيورخ الشرق األوسط،  .151
حبث  (،2121حتى  لصحي وأثره على االقتصاد السعودي)التأمين اصاحل بن ناصر العمري،  .152

ي  ر د السعودي"، الرياض، املنعقدة بتامقدم يف ندوة بعنوان: "الرؤية املستقبلية لالقتصا
32/00/3003. 

-مستقبلالحاضر والوالخبراء اإلكتواريين في  هنة الخبراء اإلكتواريةدور مالرؤوف قطب، )عبد  .153
د ااالحت ،ية مع مجعية اخلرباء اإلكتواريني، ورقة حبث مقدمة ضمن ندوة تنسيق(-أمينرؤية صناعة الت
 .30/00/3002املصري للتأمني، 
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ىل املؤمتر حبث مقدم إ دراسة تحليلية في شركة التأمين العراقية العامة(،–التأمين على الحياة 
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"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة -جتارب دول–العملي وآفاق التطوير 

 .3003ديسمرب  02-02قد يومي حسيبة بن بوعلي الشلف، املنع
فعالية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات التأمين االجتماعي الجزائري في حممد زيدان، ) .156

نوان: حبث مقدم إىل امللتقى الدويل السابع بع تحقيق السالمة المالية لنظام الضمان االجتماعي(،
التجارية "، كلية العلوم االقتصادية و -دولجتارب –"الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 

 .3003ديسمرب  02-02وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، املنعقد يومي 
ندوات ، الالمبادئ القانونية لعقد التأمين والقواعد الفنية أعمال التأمين(مصطفى رجب، ) .157

 .32/02/3002يب، املنعقدة بتاري  املتخصصة يف التأمني من الناحيتني: القانونية والفنية، أبو ظ
هاين أمخد باهر، )الثورة الصناعية وتقنية املعلومات ودورها يف فتح آفاق لصناعة التأمني اخلليجي(،  .158

أكتوبر  02-02حبث مقدم ضمن ملتقى التأمني اخلليجي السنوي الرابع عشر، ديب، املنعقد يومي 
3002. 

-نودورها في زيادة اإلنتاجية في شركات التأمي االستراتيجية التسويقيةهديل ضياء حسني، ) .159
 عدد خاص باملؤمتر الطاليب األول، املعهد العايل (،-دراسة تطبيقية في شركة التأمين العراقية
 .3002للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد، 
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 األوىل، دون سنة النشر.
ص لوسطاء برنامج أساسيات الترخياهليئة املصرية للرقابة على التأمني، املعهد املصري للتأمني،  .193
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 .03/02/3002يف الصادر  02، العدد للجمهورية اجلزائرية
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 .0222 مارس 2بتاري  

اجلريدة  ،0222املتضمن قانون املالية  ،20/03/0222املؤرخ يف  95/27األمر  من 23املادة  .219
 .20/03/0222، الصادر يف 23، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية

 لسنة املتضمن قانون املالية التكميلي، 15/17/2116المؤرخ في  16/14األمر  من 2املادة  .211
 .02/02/3002الصادر يف  22، العدد للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمسية ، 3002

صالحيات اجمللس الوطين  املتضمن 00/00/0222املؤرخ يف  95/339 التنفيذي رقماملرسوم  .211
، الصادرة يف 22للتأمينات وتكوينه وتنظيمه وعمله، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

20/00/0222. 
، املتضمن ملهام مركزية املخاطر 02/02/3002املؤرخ يف  17/138المرسوم التنفيذي رقم  .212

 .30/02/3002، الصادر يف 22وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
تنظيم اإلدارة املركزية يف ، املتضمن 32/00/3002املؤرخ يف  17/364المرسوم التنفيذي رقم  .213

 .03/03/3002، الصادر يف 22، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد وزارة املالية
، املتضمن مهام جلنة 02/02/3002املؤرخ يف  18/113المرسوم التنفيذي رقم من  2املادة  .214

 .02/02/3002، الصادر يف 30اإلشراف على التأمينات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
صندوق  املتضمن كيفيات تنظيم، 02/02/3002املؤرخ يف  19/111المرسوم التنفيذي رقم  .215

، الصادر يف 30العدد  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ضمان املؤمن هلم وسريه وشروطه املالية
02/02/3002. 

 املتخصص اجلهاز لتشكيل احملدد، 00/02/3002املؤرخ يف  19/257 المرسوم التنفيذي رقم .216
، الصادر يف 22د ، العداجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، وتنظيمه وسريهيف تعريفة التأمينات 

02/02/3002. 
الذي يعدل ويتمم ، 02/00/3002املؤرخ يف  19/375 المرسوم التنفيذي رقم من 3ملادة ا .217

شركات املتعلق باحلد األدىن لرأس املال  20/00/0222املؤرخ يف  22/222املرسوم التنفيذي رقم 
 .02/00/3002، الصادر يف 22، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، التأمني

 
 .المواقع اإللكترونيةتاسعا: 

www.qaradaghi.com  

www.misrlife.com  

http://www.qaradaghi.com/
http://www.misrlife.com/
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www.amana.dz  
www.uar.dz  
www.cna.dz  
www.kantakji.com 
 
 

http://www.amana.dz/
http://www.uar.dz/
http://www.cna.dz/
http://www.kantakji.com/
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 فهرس الجداول

 الصفحة الجدولعنوان  الرقم
 11 .ركائز التصريح بالبيانات يف التأمني على األشخاص 1
 11 .عوامل االختالف بني التأمني على األضرار والتأمني األشخاص 2
 22 .التأمني على األشخاصمزايا وسلبيات أصناف عقود  3
 33 .فوائد التأمني الصحي 4
 41 الفرق بني التأمني على األشخاص الفردي والتأمني على األشخاص اجلماعي. 1
 64 .وجهات نظر حول إعادة الشراء يف التأمني على احلياة 6
 77 أمني الفردي(.التخطوط العمل الرئيسية للتأمني على األشخاص يف اجلزائر: التسعري )حالة منتج  7
 32 .خطوط العمل الرئيسية للتأمني على األشخاص يف اجلزائر: التسعري )حالة التأمني اجلماعي( 3
 36 شركات التأمني على األشخاص والبنوك التجارية.منتجات أوجه الشبه واالختالف بني  7

 71 على غري احلياةأوجه االختالف بني إعادة التأمني على احلياة وإعادة التأمني  12
 117 أوجه التشابه واالختالف بني الوكيل العام للتأمني ومسسار التأمني. 11
 126 الفرق بني التقييم واملتابعة. 12
 132 .تصنيف املخاطر املالية اليت تتعرض هلا شركات التأمني على األشخاص 13
 131 .وقياس األداء لكل منظورتقييم عوامل املخاطر من خالل األهداف االسرتاتيجية  14
 133 .الفئات األربع ملؤشرات األداء الرئيسية 11
 141 .معدل التكاليف املتحملةبيان عناصر  16
 147 .استخدام امليزانية كنموذج تقدير االلتزامات قصرية األجل 17
 112 .لتقييم منتجات التأمني مثال عن حساب معدل االحتفاظ 13
 113 .ملؤشر سرعة تسوية املطالبات املطالبات استنادا إىل املعاجلاتحتديد  17
 171 .خطوات تطوير منتج التأمني على األشخاص 22
 133 إسهامات صريفة التأمني يف توزيع منتجات التأمني على األشخاص. 21
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 172 .احلل البديل عن التأمني التجاري يف تأمينات األشخاص 22
 221 .على األشخاص الناشطة يف اجلزائرمني أشركات الت 23
 227 .(1122-1122مني على األشخاص يف اجلزائر خالل الفرتة )أتطور إنتاج قطاع الت 24
 227 .(1122-1122توزيع إنتاج التأمني على األشخاص يف اجلزائر حسب فروعه خالل الفرتة ) 21
 223 .(1122-1122اجلزائر خالل الفرتة )تطور حجم التعويضات لفرع التأمني على األشخاص يف  26
 227 .(1122-1122تطور معدل النفاذية التأمني على األشخاص يف اجلزائر خالل الفرتة ) 27
 227 .(1122-1122تطور كثافة التأمني على األشخاص يف اجلزائر خالل الفرتة ) 23
 217 .أمانةالتأمني ضمانات منتج التأمني على السفر لشركة  27
 217 ضمانات منتج تأمني حوادث احلياة لشركة التأمني أمانة. 32
 222 .ضمانات منتج التأمني املدرسي لشركة التأمني أمانة 31
 221 .لشركة التأمني أمانة حزمة املؤسسات الصغرية واملتوسطةأصناف احلزم يف منتج  32
 222 .مانةأ التأمنيمني املعاشات والتأمني الصحي لشركة أضمانات منتج ت 33
 224 .(1122-1121تطور حجم اإلنتاج حسب الفروع لشركة أمانة خالل الفرتة ) 34
 226 .(1122-1122مانة حسب القنوات )شبكات التوزيع( خالل الفرتة )أإنتاج شركة  31
 227 .أنواع أخرى للمخصصات التقنية يف التأمني على األشخاص 36
 223 .(1122-1121خالل الفرتة )تطور حجم املخصصات التقنية  37
 227 .(1122-1121تطور حجم التعويضات يف شركة أمانة خالل الفرتة ) 33
 231 .لتقييم منتجات التأمني ملخص عن العالقات الرياضية ملؤشرات القيمة 37
 232 .(1122-1121معدل التكاليف املتحملة لشركة أمانة للفرتة ) 42
 233 .(1122-1121احملققة ملنتجات الشركة للفرتة )تطور معدل احلوادث  41
 231 .(1122-1121تطور صايف الدخل لشركة أمانة للسنوات ) 42
 231 .1122-1121معدل العائد الصايف لشركة أمانة للسنوات  43
 236 .وفق مؤشرات قيمة املنتج شركة أمانة نتجاتمنتائج تقييم  44
 237 .(1122-1121للفرتة )معدل املالءة لشركة أمانة  41
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 233 .(1122-1121مانة للفرتة )شركة أ النقود املتوفرة لدى 46
 233 .(1122-1121اخلصوم قصرية األجل لشركة أمانة للفرتة ) 47
 233 .تطور معدل السيولة لفرع التأمني على األشخاص لشركة أمانة 43
 237 .باملنتج ورضا الزبائنالوعي ملخص عن العالقات الرياضية ملؤشرات  47
 242 .1122-1121ملنتجات التأمني لشركة أمانة للسنوات  تطور معدل التغطية 12
 242 .1122-1121ملنتجات شركة أمانة للسنوات  تطور معدل النمو 11
 243 .وفق مؤشرات الوعي هباشركة أمانة نتائج تقييم منتجات  12
 244 .نوعية اخلدمةملخص عن العالقات الرياضية ملؤشرات  13
 244 .(1122-1121تطور معدل أداء املطالبات لشركة امانة للفرتة ) 14
ُؤمَّن هلم لدى شركة أمانة للسنوات  11

 241 .1122-1121نسبة رفض مطالبات امل
 247 .شركة التأمني واالحتياط والصحة أمانة نتائج تقييم منتجات 16
 212 .وصف السمات التجارية للمنتجات اجلديدة وأسواقها املستهدفة يف شركة أمانة 17
 213 لدى شركة أمانة. مثال عن تسعري الصيغة الفردية للتأمني املدرسي 13
 214 .أمثلة عن حجج بيع منتجات التأمني لدى شركة أمانة 17
 216 .يف منتجات التأمني لدى شركة أمانة االكتتابإجراءات قبول  62
 217 .ال بالنسبة ملنتجات القرض أو االحتياط الصحيامل إجراءات االكتتاب حسب السن ورأس 61
 266 .1122-1122للسنوات لشركة أمانة إنتاج الشبكة البنكية  62
 267 .1122-1122للسنوات لشركة أمانة  تأمينات األضرارشبكة إنتاج  63
 263 .1122-1122للسنوات  الشبكة بأصنافها لشركة أمانةإنتاج  64
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 فهرس األشكال 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 5 .التطور التارخيي لفروع التأمني على األشخاص 1
 3 .فوائد التأمني على األشخاصملخص ل 2
 13         .مبادئ التأمني على األشخاص 3
 14 .والقسط املتساوي العالقة بني القسط الطبيعي 4
 13 .للتأمني على األشخاص ذو قسط وحيدعقد  1
 13 .للتأمني على األشخاص عقد بأقساط دورية 6
 17 .للتأمني على األشخاص عقد بدفعات حرة 7
 22 .للتأمني على األشخاص عقد بوحدات احلساب 3
 24 .التأمني على احلياة محاية للثروة 7

 23 التأمني على احلياة.ملخص لوثائق  12
 32 .مني على احلياةملخص عن خصائص التأ 11
 42 .-الصيغة اجلماعية–خصائص التأمني على األشخاص  12
 43 .اجلماعيعلى األشخاص التأمني منتجات  آفاق 13
 17 .العوامل الفنية املؤثرة يف قرار االكتتاب مبنتجات التأمني على األشخاص 14
 61 .التعاقد يف التأمني على احلياةإجراءات  11
 72 .اخلبري اإلكتواري: مهنة متعددة االختصاصات 16
 33 .الطريقة احملاسبية حلساب املخصص الرياضي 17
 71 .مبادئ االستثمار من خالل منتجات التأمني على األشخاص 18
 74 .أشكال االستثمار يف شركات التأمني 19
 77 .واجلهات الفاعلة إعادة التأمني: العملية 20
 77 .أنواع حلول إعادة التأمني االسرتاتيجية املخصصة لثالثة جماالت حتفيز 21
 127 .حمددات العرض والطلب على منتجات التأمني على األشخاص 22
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 111 التوزيع املباشر خلدمة التأمني. 23
 117 ملخص لقنوات توزيع التأمني على األشخاص. 24
 113 .املطالبات حسب احلوادث املتوقعة ملؤشر سرعة تسوية املطالباتتسوية  21
 173 .إجراءات طرح املنتج التأميين  26
 174 .التأميين عملية تطوير املنتج 27
 137 .احتياجات احلماية املغطاة بتأمينات االحتياط خالل دورة احلياة 23
 172 .مني الصحيأاملنتجات األساسية للت 27
 222 .التطور التارخيي للتأمني على األشخاص يف اجلزائر 32
 214 التأمني أمانة. نسب مسامهة الشركاء يف شركة 31
 211 .واالحتياط والصحة أمانة التأمني اهليكل التنظيمي لشركة 32
 221 التأمني واالحتياط والصحة أمانة.شبكة إنتاج شركة  33
 232 .1122-1121للشركة للفرتة تطور معدل التكاليف املتحملة  34
 234 .1122-1121تطور معدل احلوادث احملققة للشركة حسب املنتجات للسنوات  31
 234 .1122-1121طور املعدل العام للحوادث احملققة للشركة للسنوات ت 36
 231 .تطور معدل العائد الصايف للشركة 37
 237 .(1122-1121)تطور معدل املالءة لشركة أمانة للفرتة  33
 233 (.1122-1121تطور معدل السيولة لشركة أمانة للفرتة ) 37
 241 .1122-1121تطور معدل التغطية لشركة أمانة حسب املنتجات للسنوات  42
 241 .1122-1121تطور معدل التغطية العام لشركة أمانة للسنوات  41
 243 .1122-1121ركة أمانة للسنوات تطور معدل النمو ملنتجات ش 42
 241 .تطور معدل تسوية املطالبات لشركة أمانة 43
 241 .1122-1121تطور نسبة رفض املطالبات لدى شركة أمانة للسنوات  44
 217 .مسعر االدخار اجلماعي لشركة أمانة 41
 263 .مانةية إلدارة النفقات الطبية لشركة أالوحدة الصح 46
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 263 .انةاملعلومات لدى شركة أمباقي لنظام احلل االست 47
 272 .ملخص ملراحل تطوير منتجات التأمني على األشخاص لدى شركة أمانة 43
 273 .صإدارة خماطر منتجات التأمني على األشخاتقييم و مقرتح ل خمطط 47
 271 .منتجات التأمني على األشخاص لتطويرمقرتح  خمطط 12



 

 المالحق
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 قائمة المالحق

نموذج لجدول الوفيات الخاص بالتأمين على الحياة لحال الوفاة.(: 10الملحق رقم )  

 
Source : www.cna.dz. 

  

http://www.cna.dz/
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-0100) تطور الحوادث المحققة حسب المنتجات لشركة أمانة خالل الفترة: (10)الملحق رقم 
 ( )الوحدة: مليون دج(0102

 السنوات            المنتجات  0100 0102 0102 0102 0102 0102 0102

 تأمين المجموعة )احتياط( 30 55 184 288 304 ,44,84 11,866

+  تأمين المقترض مجموعة 611 161 94  150 611 64,8,1 6618,1
 فردي

 تأمين السفر فردي + جماعي 46 _  72 106 135 111844 611861

تأمين إعادة الجثمان فردي+  44 61 218 140 144 6,1816 ,,148
 جماعي

 تأمين الحوادث الجسمانية 6 _ _ 1 6 1,49 0,80

تأمين األشخاص المنقولين  _ 25 _ _ 5 61861 64816
 بالسيارة

 المجموع 288 457 568 685 749 772120 0100102

 .باالعتماد على التقارير السنوية للشركة لعدة سنوات الطالبة: من إعداد المصدر
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( 0102-0100األقساط المحصلة حسب منتجات التأمين لشركة أمانة للسنوات )(: 12الملحق رقم )
 الوحدة: مليون دج

 السنوات        1المنتجات  0100 0102 0102 0102 0102 0102 0102

 المجموعة )احتياط(تأمين  326 387 342 372 444 111 ,1,

 تأمين المقترض )مجموعة( 300 318 341 336 331 319 450

 تأمين المقترض فردي 43 23 18 15 23 _ _

 تأمين السفر فردي+ جماعي 315 285 368 500 625 729 624

تأمين إعادة الجثمان فردي  11 61 82 71 85 100 1
 + جماعي

 الجسمانيةتأمين الحوادث  63 33 22 21 27 21 28

تأمين األشخاص المنقولين  0 92 98 164 161 134 135
 بالسيارة

 المجموع 1070 1199 1271 1479 1696 2075 2066

 .,116-1161من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية للشركة للسنوات المصدر: 

 

 

 

 

 

                                                           
  دج( لذا لم تظهر 0هناك بعض المنتجات الجديدة خاصة )التأمين المدرسي وحزمة المؤسسات( لم يتم اإلنتاج على مستواها )مجموع األقساط=  -1

  % 00في التقارير السنوية للشركة رغم وجودها ولم يتم تقييمها باعتبار كل المعدالت ستكون 
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 0102-0100سنوات أمانة لل األقساط المستهدفة لمنتجات التأمين لشركة (:12الملحق رقم )
 (الوحدة مليون دج)

 المنتجات          السنوات 0100 0102 0102 0102 0102 0102 0102

 تأمين المجموعة احتياط 260 393 374 419 556 756 1105

 تأمين المقترض مجموعة 318 371 344 338 304 337 330

 جماعيتأمين السفر فردي+  378 475 454 424 566 736 777

تأمين إعادة الجثمان فردي+  19 119 74 72 80 82 _
 جماعي

 تأمين المقترض فردي 68 68 42 31 28 - -

 تأمين الحوادث الجسمانية 114 121 46 53 63 65 88

تأمين األشخاص المنقولين  100 200 147 134 195 194 273
 بالسيارة

 المجموع 0022 1747 1481 1471 1792 0021 2573

 .باالعتماد على التقارير السنوية للشركة الطالبةمن إعداد المصدر: 
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 (Devis) (: تسعير الصيغة الفردية للتأمين المدرسي12الملحق رقم )
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 )منتج التأمين على األشخاص( (: طلب التأمين12الملحق رقم )
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 لالكتتاب بالتأمين على األشخاص الطبي التقرير(: 12الملحق رقم )

 



 .....................................................قائمة المالحق................................................

321 
 

 
 



 .....................................................قائمة المالحق................................................

322 
 

 
 

 



 .....................................................قائمة المالحق................................................

323 
 

 
 



 

  الرموزفهرس  
 واالختصارات



 ..............................................فهرس الرموز والمختصرات...........................................

325 
 

 والمختصراتالرموز فهرس 

 بيانه باللغة األجنبية المختصر
BST Bureau Spécialisé en Tarification. 

CALM Canadian Asset Liability Method. 

CIB Carte Inter Bancaire. 

CNA Conseil National d’Assurance. 

FGAS Fonds de Garantie des Assurés. 

ILS Insurance linked Securities. 

IPP Invalidité Permanente Partielle. 

IPT Invalidité Permanente Totale. 

IRG L’Impot sur le Revenu Global. 

ITT Incapacité de Travail Totale. 

MDA Multidimensional Data Analysis. 

NAGIOS Network Server and Log Monitoring Software. 

NOVANET Nova Network. 

ORASS Operation Reach All Secondary Schools. 

PTC Parametric Technology Corporation. 

SAA Société Nationale d’Assurance 

SATIM Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et 

de Monétique SII. 

SMS Short Message System. 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

UAR Union Algérien des sociétés d’Assurance et de Réassurance. 

VAP Valeur Actuelle Probable. 
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 المحتوياتفهرس 

 ز-أ المقدمة                                                                                             
 05-2 األشخاص                                على التأمين لمنتجات المفاهيمي اإلطارالفصل األول: 

 22-3 المبحث األول: عموميات حول التأمين على األشخاص
 4 المطلب األول: ماهّية التأمين على األشخاص

 4 أوال: نشأة وتطور التأمني على األشخاص.
 5 .ثانيا: تعريف التأمني على األشخاص

 6 .ثالثا: أمهية التأمني على األشخاص
 8 المطلب الثاني: المبادئ القانونية للتأمين على األشخاص

 8 .أوال: مبادئ التأمني على األشخاص
 31 .ثانيا: الفرق بني التأمني على األشخاص والتأمني على األضرار

 36 .ثالثا: خصائص التأمني على األشخاص
 21 .المطلب الثالث: أصناف عقود التأمين على األشخاص

 31 ذو قسط وحيد.أوال: عقد 
 38 .ثانيا: عقد بأقساط دورية
 31 ثالثا: عقد بدفعات حرة.

 31 رابعا: عقد بوحدات احلساب.
 38-22 .المبحث الثاني: منتجات التأمين على األشخاص الفردي

 23 المطلب األول: التأمين على الحياة.
 31 أوال: تعريف التأمني على احلياة.

 34 على احلياة.ثانيا: وثائق التأمني 
 38 ثالثا: خصائص التأمني على احلياة

 32 المطلب الثاني: التأمين ضد الحوادث الشخصية.
 13 أوال: تعريف التأمني ضد احلوادث الشخصية.
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 13 ثانيا: ضمانات التأمني ضد احلوادث الشخصية.
 11 ثالثا: خصائص التأمني ضد احلوادث الشخصية

 34 الصحي.المطلب الثالث: التأمين 
 14 أوال: مفهوم التأمني الصحي.

 16 .ثانيا: تقسيمات ووثائق التأمني الصحي
 11 .ثالثا: أسباب اللجوء إىل التأمني الصحي

 11 .رابعا: فوائد التأمني الصحي
 43-33 .المبحث الثالث: منتجات التأمين على األشخاص الجماعي

 45 .الجماعي المطلب األول: مميزات التأمين على األشخاص
 44 أوال: تعريف التأمني على األشخاص اجلماعي.

 43 .ثانيا: خصائص التأمني على األشخاص اجلماعي
 41 .ثالثا: أمهية التأمني على األشخاص اجلماعي

المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة ضمن منتجات التأمين على األشخاص 
 .الجماعي

43 

 41 على األشخاص اجلماعي.أوال: جماالت تطبيق التأمني 
 44 .ثانيا: ضمانات منتجات التأمني على األشخاص اجلماعي

 45 .ثالثا: الفرق بني الصيغتني الفردية واجلماعية ملنتجات التأمني على األشخاص
 44 المطلب الثالث: آفاق التأمين على األشخاص الجماعي

 46 اجلماعي.أوال: حنو تنمية منتجات التأمني على األشخاص 
 46 ثانيا: آفاق التأمني على األشخاص اجلماعي.

 05 خالصة الفصل األول
 222-02 .الفصل الثاني: إدارة منتجات التأمين على األشخاص

 41-03 .المبحث األول: الجوانب القانونية لالكتتاب بمنتجات التأمين على األشخاص
 04 .التأمين على األشخاص اإلطار العام لالكتتاب بمنتجاتالمطلب األول: 

 54 .أوال: تعريف االكتتاب يف التأمني
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 55 ثانيا: العوامل املؤثرة يف قرار االكتتاب مبنتجات التأمني على األشخاص
 51 ثالثا: العوامل املقيِّدة لسياسة االكتتاب مبنتجات التأمني على األشخاص

 08 التأمين على األشخاصالمطلب الثاني: الخطوات العملية إلنشاء وثيقة 
 58 أوال: طلب التأمني على األشخاص.

 64 ثانيا: إصدار وثيقة التأمني على األشخاص.
 63 ثالثا: ملحق وثيقة التأمني على األشخاص

المطلب الثالث: سريان عقود منتجات التأمين على األشخاص وااللتزامات الناشئة 
 .عنها

42 

 63 .األشخاصأوال: أطراف عقد التأمني على 
 61 .ثانيا: حقوق والتزامات املؤمَّن له يف عقد التأمني على األشخاص

 66 .على األشخاصالتأمني يف عقد ثالثا: حقوق والتزامات شركة التأمني 
 255-48 .المبحث الثاني: الجوانب الفنية لمنتجات التأمين على األشخاص

 43 .المطلب األول: تسعير منتجات التأمين على األشخاص
 61 منتجات التأمني على األشخاص. تسعريأوال: 
 84 .املخصصات الرياضية ملنتجات التأمني على األشخاصثانيا: 

 84 .منتجات التأمين على األشخاصباالستثمار عالقة المطلب الثاني: 
 84 أوال: مفهوم االستثمار من الناحية التأمينية.

 81 .تنظيم استثمارات شركات التأمني على األشخاصثانيا: 
 81 .ثالثا: مبادئ االستثمار يف شركات التأمني على األشخاص

 13 .رابعا: أشكال االستثمار من خالل منتجات التأمني على األشخاص
 34 .المطلب الثالث: أداء مبالغ التأمين وتقنية إعادة التأمين على األشخاص

 14 .استحقاقات منتجات التأمني على األشخاصأوال: 
 15 كتقنية إلدارة أخطار منتجات التأمني على األشخاص.  إعادة التأمنيثانيا: 

 225-252 المبحث الثالث: تسويق منتجات التأمين على األشخاص
 252 المطلب األول: الخصائص التسويقية لمنتجات التأمين على األشخاص
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 343 .أمهية تسويق منتجات التأمني على األشخاصأوال: 
 341 التأمني على األشخاص اخلصائص التسويقية خلدمةثانيا: 

 254 المطلب الثاني: تسويق العرض والطلب لمنتجات التأمين على األشخاص
 344 حمددات الطلب والعرض ملنتجات التأمني على األشخاصأوال: 

 341 ثانيا: سلوك املستهلك جتاه منتجات التأمني على األشخاص
 334 األشخاصاسرتاتيجية تسويق منتجات التأمني على ثالثا: 

 222 المطلب الثالث: المزيج التسويقي لمنتجات التأمين على األشخاص
 333 مفهوم املزيج التسويقي.أوال: 
 333 عناصر املزيج التسويقي ملنتجات التأمني على األشخاصثانيا: 

 222 خالصة الفصل الثاني
 234-223 تطويرهاالفصل الثالث: تقييم منتجات التأمين على األشخاص وأساليب 

 234-224 المبحث األول: ماهية تقييم منتجات التأمين على األشخاص
 220 اإلطار العام لتقييم منتجات التأمين على األشخاص المطلب األول:

 335 تقييم املنتجات التأمينية.أوال: تعريف 
 331 أمهية تقييم املنتجات التأمينيةثانيا: 
 338 التقييم يف شركات التأمني على األشخاصمراحل عمليات ثالثا: 

 223 عالقة إدارة المخاطر بتقييم منتجات التأمين على األشخاص.المطلب الثاني: 
 331 أوال: املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التأمني على األشخاص

 313 األخطار املضمونة مبنتجات التأمني على األشخاص.ثانيا: 
 313 متكاملة للمخاطرحنو إدارة ثالثا: 

 240-231 المبحث الثاني: مؤشرات تقييم منتجات التأمين على األشخاص
 233 المؤشرات التقنية لتقييم منتجات التأمين على األشخاص.المطلب األول: 

 344 تقييم منتجات التأمني على األشخاص من ناحية قيمة املنتجأوال: 
 345 األشخاص من ناحية احليطة املاليةثانيا: تقييم منتجات التأمني على 
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 205 .مؤشرات التجارية لتقييم منتج التأمين على األشخاصالالمطلب الثاني: 
 353 الوعي باملنتج ورضا الزبائنأوال: تقييم منتجات التأمني على األشخاص من ناحية 

 356 من ناحية نوعية اخلدمة.تقييم منتجات التأمني على األشخاص  ثانيا:
 242 .منتجات التأمين على األشخاصتقييم المطلب الثالث: تحديات 

 363 منتجات التأمني على األشخاص على املستوى التقين تقييمحتديات أوال: 
 363 منتجات التأمني على األشخاص على املستوى التسويقي تقييمثانيا: حتديات 
 361 منتجات التأمني على األشخاص على املستوى املايل والقانوين تقييمثالثا: حتديات 

 233-244 .المبحث الثالث: تطوير منتجات التأمين على األشخاص
 241 تأمينية.من الناحية الالمطلب األول: مفهوم التطوير 

 361 تعريف تطوير منتجات التأمنيأوال: 
 368 ثانيا: أهداف تطوير منتجات التأمني على األشخاص

 215 المطلب الثاني: مراحل تطوير منتجات التأمين على األشخاص.

 314 مهارات وكفاءات تطوير منتجات التأمني على األشخاصأوال: 
 313 ثانيا: خطوات تطوير منتجات التأمني على األشخاص
 314 ثالثا: نقاط قوة تطوير منتجات التأمني على األشخاص

 218 المطلب الثالث: مجاالت تطوير منتجات التأمين على األشخاص.

 318 منتجات التأمني على األشخاص.األسلوب التقين لتطوير أوال: 
 383 .ثانيا: األسلوب التسويقي لتطوير منتجات التأمني على األشخاص

 311 .ثالثا: احلوكمة كأسلوب قانوين لتطوير منتجات التأمني على األشخاص
 234 .خالصة الفصل الثالث

حة والصدراسة حالة شركة التأمين واالحتياط -الدراسة الميدانية الفصل الرابع: 
 -"أمانة"

234-211 

 222-231 .المبحث األول: واقع سوق التأمين على األشخاص في الجزائر
 238 .الجزائربالمطلب األول: اإلطار التنظيمي للتأمين على األشخاص 
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 318 .مراحل تطور قطاع التأمني على األشخاص يف اجلزائرأوال: 
 343 األشخاص يف اجلزائرتنظيم وتأطري قطاع التأمني على ثانيا: 

ترة للف المطلب الثاني: تحليل نشاط سوق التأمين على األشخاص في الجزائر
2522-2521. 

254 

 346 حتليل إنتاج قطاع التأمني على األشخاص يف اجلزائر.أوال: 
 348 يف اجلزائر حتليل حجم التعويضات يف قطاع التأمني على األشخاصثانيا: 
 348 على األشخاص يف اجلزائر معدل النفاذية وكثافة التأمنيثالثا: 

 225 المطلب الثالث: خصائص سوق التأمين على األشخاص الجزائري
 334 سوق التأمني على األشخاص اجلزائري. نقاط قوةأوال: 
 333 نقاط ضعف )املعوقات( سوق التأمني على األشخاص اجلزائري.ثانيا: 

 223-222 نشاطهالمبحث الثاني: التعريف بميدان الدراسة وتحليل 
 223 المطلب األول: لمحة عن شركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة

 331 نشأة شركة التأمني واالحتياط والصحة أمانة "سابس" سابقا.أوال: 
 335 .اهليكل التنظيمي لشركة التأمني واالحتياط والصحة أمانةثانيا: 

المطروحة في السوق الجزائري من المطلب الثاني: منتجات التأمين على األشخاص 
 طرف الشركة.

224 

 336 املنتجات املوجهة لألفرادأوال: 
 334 املنتجات املهنيةثانيا: 

 333 ثالثا: املنتجات املوجهة للمؤسسات.
المطلب الثالث: تحليل نشاط شركة التأمين واالحتياط والصحة أمانة للفترة 

(2522_2528) 
224 

 334 (.3438-3433للفرتة )إنتاج الشركة أوال: 
 331 (.3438-3433التسيري التقين للشركة للفرتة )ثانيا: 

 243-235 مانةأشركة التأمين واالحتياط والصحة  المبحث الثالث: تقييم منتجات
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 232 المطلب األول: تقييم منتجات الشركة حسب المؤشرات التقنية
 313 املنتج.تقييم منتجات الشركة من ناحية قيمة أوال: 
 311 تقييم منتجات الشركة من ناحية احليطة املالية.ثانيا: 

 233 المطلب الثاني: تقييم منتجات الشركة حسب المؤشرات التجارية
 311 تقييم منتجات الشركة من ناحية الوعي باملنتج ورضا الزبائنأوال: 
 344 تقييم منتجات الشركة من ناحية نوعية اخلدمةثانيا: 

 244 تقييم منتجات الشركة والتحديات الناتجة. حصيلةالمطلب الثالث: 
 346 .صعوبات التقييمأوال: 
 346 .نتائج التقييمثانيا: 

 214-205 مانةأ شركة التأمين واالحتياط والصحة المبحث الرابع: أساليب تطوير المنتجات في
 202 المطلب األول: تقديم المنتجات الجديدة.

 353 املنتجات اجلديدة وأسواقها املستهدفةأوال: 
 351 أمثلة عن التسعري.ثانيا: 

 203 المطلب الثاني: البحث عن شبكة التوزيع لمنتجات الشركة.
 351 حجج بيع كل منتج )التأمني املدرسي وتأمني االحتياط اجلماعي كمثال(.أوال: 
 355 .حتديد مواقع شبكات التوزيعثانيا: 
 356 .قبول املخاطر قواعدثالثا: 

المطلب الثالث: ركائز تطوير منتجات التأمين بشركة التأمين واالحتياط والصحة 
 أمانة.

208 

 358 االبتكار من ناحية املنتج.أوال: 
 365 .االبتكار من ناحية التوزيعثانيا: 
 361 .االبتكار من ناحية الرتويجثالثا: 

 212 .منتجات التأمين على األشخاصالمطلب الرابع: نماذج مقترحة لتطوير 
 313 .النموذج التقينأوال: 
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 316 .ثانيا: مقرتحات تسويقية
 211 .خالصة الفصل الرابع

 288-213 .الخاتمة
 350-235 .قائمة المراجع
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 323-324 .قائمة المالحق
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:الملخص  

ة يف السوق عرب تقييم منتجات التأمني املعروض حتليل وثائق التأمني على األشخاصهدفت هذه الدراسة إىل         
مول هبا ، وذلك باتباع أساليب التقييم املع"أمانة" االحتياط والصحةو  التأمنيمن خالل دراسة حالة شركة  ،اجلزائرية

وأهم ما . ةميف شركات التأمني، وفق مؤشرات تقنية وجتارية مصنفة ضمن فئات القيمة والوعي ونوعية اخلدمة املقد  
ا إىل حتديات تقنية نيفهحيث مت تص ،و هذه الشركاتاكتشاف التحديات اليت يواجهها مسّيِ  الدراسةصت إليه ل  خ  

اهم يف القطاع  منخفض وغّي مس اليت جعلت مردود هاته املنتجاتومن بني أهم األسباب  ،وتسويقية وأخرى قانونية
ألخذ بعني عدم اكذلك ،  التحكم يف تكاليف االستغاللعدم و  ،هو ضعف الشركة يف تسيّي التعويضات ككل

د أن بعض ج  و   حيثأو عند طرح اجلديدة منها، أو تعديلها، االعتبار بعض العوامل الفنية عند تسعّي املنتجات 
 .ن له وبالتايل غّي جاذبةاملنتجات ال تليب احتياجات املؤم  

 أحدمها تقين لتحديد املخاطر احلقيقية اليت تواجهها شركات التأمني خمططنياقرتاح  وخلصت الدراسة إىل        
ة استثمار دخارية تتيح للشركنتجات اتصميم محيث أهم ما يركز عليه تشجيع  تسويقي وآخرعلى األشخاص، 

  .وبالتايل عائد إجيايب ،طويل األجل
 .تصميم منتجات ادخارية تقنية وجتارية؛ مؤشرات لتأمني؛: منتجات االكلمات المفتاحية

Résumé : 

        Cette étude visait à analyser les polices d’assurances de personnes en évaluant les produits 

d’assurance offerts sur le marché Algérien, en étudiant le cas de la compagnie d’assurance 

AMANA, selon les indicateurs techniques et commerciaux classés dans les catégories de valeur, 

qualité, et autres.  

        La conclusion la plus importante de l’étude, est la découverte des défis auxquels sont 

confrontés les dirigeants de ces entreprises, qui sont classés en défis techniques, marketing, et 

juridiques, et parmi les raisons les plus importantes qui ont fait le rendement de ces produits 

faible et ne contribuant pas au secteur dans son ensemble, est la faiblesse de l’entreprise dans 

la gestion des remboursements, ainsi que la non-prise en compte de certains facteurs techniques 

lors de la tarification ou de la modification des produits, ou lors de lancement de nouveaux, car 

ils ont constaté que certains produits ne répondent pas aux besoins de l’assuré et ne sont pas 

attractifs.               

       L’étude s’est conclue sur une proposition de deux plans : un plan technique et autre 

commercial, dans le but d’encourager la conception de produits d’épargne qui permettent à 

l’entreprise de faire des investissements à long terme et donc un retour positif. 

 

Mots clés: Produits d’assurance, Indicateurs techniques et commerciaux, Conception des 
produits d’épargne. 
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