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  شكر و عرفان
أوال وقبل كل شيء أقول الحمد هللا و الشكر له الذي بنعمته أتممت هذا 

  .العمل
الذي قبل تواضعا و  عبد الرزاق  بن الحبيبأقول شكرا إلى البروفيسور 

  إكراما لإلشراف على هذا العمل ،
أتقدم بكل كلمات الشكر و التقدير إلى األستاذ شريف مصطفى الذي لم 

  يبخل بنصح و إرشاداته فيما يخص منهجية البحث،
تلمسان على أقول شكرا إلى كل عمال مكتبة العلوم االقتصادية بجامعة 

  صبرهم و تعاونهم معنا،
  .أقول شكرا إلى كل من ساعدني من بعيد أو من قريب
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  هداءاإل
  

  

أطال اهللا في عمرهما و " الوالدين الكريمين"أهدي هذا البحث العلمي إلى
  جزاهما اهللا عني كل خير

  "رقية" والى عمتي" إخوتي" إلى كل
  يير الدوليبمدرسة الدكتوراه للتس" زمالئي"إلى كل 
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« New York n’est pas la création des hommes, mais celle des assureurs…. » 

  

  

 

 

« sans les assurances, il n’aurait pas de gratte-ciel, car aucun ouvrier n’accepterait 

de travailler à une pareille hauteur, en risquant de faire une chute mortelle et de 

laisser sa famille dans la misère » . 

  

  

 

 

« Sans les assurances, aucun capitaliste n’investirait des millions pour construire 

de pareils buildings, qu’un simple mégot de cigarette peut réduire en cendre » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cour de Mr BENAROUSI.( 2009),« Notion générale sur les assurances »à Université Mostapha  ISTANBOULI –
MASCARA  ) 3 année MFB  
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  :مقدمة

منذ أن خلق اإلنسان وهو يسعى للحد من املخاطر و احلصول على األمن و كلمة التأمني توحي إىل    

ذا ال يتعارض مع مشيئة اهللا عز وجل و قضائه و قدره ،فهو من احلاجات األساسية اليت ه االطمئنان و اهلدوء و

قريش إال فيهم رحلة الشتاء  إللف﴿ :"يسعى اإلنسان لتحقيقها بعد اآلكل والشرب لقوله تعاىل يف سورة قريش 

إىل األمن من أي أن احلاجة 1"﴾أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي

 Maslowالعامل ماسلو   أكد هذا احلاجات الضرورية تأيت بعد احلاجات الفيزيولوجية كاألكل و الشرب ،كما 

  .يف قاعدة هرم احلاجات حاجة األمن باملرتبة الثانية و جعل

بحت من تطورت صناعة التامني بتقدم حياة اإلنسان إىل أن وصلت إىل الصورة اليت تظهر ا اآلن،حيث أص   

،كما  ساهم اإلسالم يف ترسيخ مفهوم التأمني و التكافل " اخلدمات"أهم النشاطات االقتصادية بالقطاع الثالث 

وتعاونوا على الرب : "بني أفراد اتمع وحث أفراده على التعاون وجرب الضرر عمن يلحق به تأسيا بقول اهللا تعاىل

شعريني إذا أرملوا يف ن األأ" وروي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم " والتقوى و ال تعاونوا على اإلمث والعدوان 

فهم وه بينهم يف إناء واحد بالتسوية الغزو أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسم

ت اليت تزود الناس وعلى الرغم من ذلك اإلرث التارخيي ملفهوم التأمني والكم الكبري من الشركا 2"مين وأنا منهم

باخلدمات التأمينية، إال أن التأمني ال يزال صناعة جمهولة فنيا وشرعياً للكثريين من املتعاملني  ومرد ذلك أن اخلدمة 

با التفاؤل بعدم حتقق اخلطر لويتم غا -أي أا قد تتحقق وقد ال تتحقق–يف التأمني مؤجلة وتعمد إىل االحتمالية 

  .ني أراء معارضة لذا تواجه خدمة التام

                                                 
 القران الكريم ٬سورة قريش 1
 األحاديث النبوية الشريفةب  خاصةال " السيرة النبوية "فضائية القناة  على ال 21/09/2010ثاءيوم الثال 10.55الساعة بث على  2
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ختتص اجلزائر باخنفاض مبيعاا ملنتجات التأمني مقارنة بدول عربية جماورة كتونس و املغرب ، حيث حتتل    

كما بلغت كثافة  2008بالسوق العاملي لسنة  %  0.02عامليا مع حصة سوقية تقدر ب 65املرتبة اجلزائر 

بلغ نصيب التامني من الناتج دوالر للفرد الواحد و  30زائر اجلالتامني أي نصيب كل فرد من أقساط التامني  يف 

راجع إىل عدة عوامل تعيق تطور   باجلزائرهذا التأخر يف قطاع التامني  ،لنفس السنة %0.6حوايل  احملليالقومي 

على   من بينها نقص التوعية التأمينية لدى املستهلك اجلزائري  وعدم إدراكه  إىل أمهية التامني هذا القطاع 

معتقدات خاطئة عن التامني  ا، كما أن كثري من فئات اتمع العريب لديهةواالقتصادي ةواالجتماعي ةانب النفسيواجل

العريب ال ميلك   أكد الكثري من الباحثني أن املستهلك ،إذن التامني حرام خاصة تامني على احلياةأفكثري منهم يرى 

 ّكما أثبت دراسة قام ا  الس الوطين للتأميناتعلى مجيع املستويات، الوعي تأميين وال يدرك أمهية التامني 

CNA  أن املستهلك اجلزائري يؤمن خاصة املسؤولية املدنية للسيارات نظرا لسعرها املنخفض و   2006سنة

  .،أي أن املستهلك اجلزائري ال يتوجه إىل شركات التامني إال إذا كان جمربا  3"يةكوا إجبار

  :كالية الرئيسيةإلشا 

خنفاض الوعي التأميين لدى إ الحظنا إذ مني أمن خالل العمل بشركة ت البحث شكلة الشعور مبب نابدأ     

تؤكد نقص الوعي التأميين   اليت املستهلك بوالية سعيدة  و من خالل نتائج الدراسات السابقة يف جمال التأمينات

ث عن سبل حلل هذا املشكل الذي يعترب من أهم مشاكل قطاع التامني حنبأن  ناأرادلذا لدى املستهلك اجلزائري، 

  :الرئيسي املوايل لاإلشكا ناطرحلذا باجلزائر 

  ؟   كيف ميكن تطوير ثقافة التأمني لدى املستهلك اجلزائري باستخدام التسويق      

     :الفرضيات

هو الوظيفة األساسية اليت تعمل على  التوعية هذه الدراسة أن تسويق التأمينات يف فترض ضوء اإلشكالية نعلى   

  :التالية والتثقيف بالنسبة للمستهلك خلدمة التامني، ولتوضيح أكثر جند أننا سنضع جمموعة من الفرضيات

                                                 
3Revue «  L’ARGUS DE L’ASSURANCE • N°6965 • 17 FÉVRIER 2006 p7 
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  .املستهلك اجلزائري ال ميلك وعي تأميين بشكل كاف-1

  .ة التامنيإمهال شركات التامني خبصوص نشر الوعي التأميين هو السبب يف تدين ثقاف-2

عدم امتالك مهارات التسويقية و االتصالية من اجل توعية املستهلك اجلزائري هو السبب يف تدين ثقافة  -3

  .التامني

  .الترويج خلدمة التامني العنصر األساسي من املزيج التسويقي لنشر الوعي  التأميين لدى املستهلك -4

      :الفرعية ألسئلةا

  :رضيات السابقة سنحاول اإلجابة على األسئلة التاليةلتأكيد أو نفي صحة الف   

مىت يشتري املستهلك اجلزائري املنتجات خدمة  هل صحيح أن املستهلك اجلزائري ال ميلك ثقافة تامني ؟و-1س

  التامني؟

  هل للمستهلك اجلزائري دوافع سلبية متنعه من اقتناء خدمات التامني خاصة تامني على احلياة؟-2س

 م املنتجات التامني األكثر إقتناءا من طرف املستهلك اجلزائري؟وما هي نسب إنفاق الفرد خلدمةما هي أه-3س

  باجلزائر؟ والعريب وعلى املستوى العاملي  التامني

 كيف تؤثر الثقافة و تدين الثقافة على سلوك املستهلك خلدمة التامني؟-4س

  لدى املستهلك اجلزائري؟كيف ميكن تصحيح املعتقدات السلبية عن خدمة التامني -5س

هل نقص مهارات االتصال السبب يف نقص الوعي التأميين لدى املستهلك اجلزائري ؟أو نقص قنوات -6س

  االتصال هي السبب يف ذلك؟

  تنمية ثقافة التامني لدى املستهلك ؟ اليت تؤدي املزيج التسويقي التأميين  منالعناصر األساسية  يما ه-7س

  وعية التأمينية ؟ما هي عوائق الت -8س

  التوعية التأمني للمستهلك اجلزائري مسؤولية من؟-9س
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  :أهداف البحث

  :صل إليها جمتمعة ميكن عرضها يف النقاط التاليةنأن  أردناهلذا البحث عدة أهداف 

 .معرفة العوامل املؤدية إىل نقص ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري  .1

 .ري خبدمة التامنيقياس درجة اهتمام املستهلك اجلزائ .2

معرفة العناصر التسويقية املناسبة لتنمية ثقافة التامني لدى املستهلك بصفة عامة و املستهلك اجلزائري  .3

 .بصفة خاصة 

 . وتقدمي مزايا التامني تصحيح املفاهيم اخلاطئة ومعتقدات سلبية  عن خدمة التامني .4

 .و التكافل بني أفراد اتمعإبراز املفهوم احلقيقي للتامني كصورة من صور التعاون  .5

 .توجيه مدراء شركات التامني لالهتمام بالتسويق لتوعية املستهلك مبدى أمهية خدمة التامني .6

إعداد دراسة علمية يستفاد منها يف إرساء منهج جديد يف أمهية التسويق يف نشر الوعي التأميين كخطة  .7

 .عمل ميكن االستفادة منها يف حتسني الواقع

  :بحثأمهية ال

تربز أمهية البحث من خالل انه مهما كان نوع النظام التأميين وجمال تطبيقه  هو نظام تعاوين  عالوة على كونه   

من هنا تربز , نظاما إنسانيا جتد له دورا اقتصاديا رياديا يدفع عجله التنمية وحيقق التوازن االقتصادي للمجتمع 

لتأميين يف ترسيخ تلك األهداف واملبادئ النبيلة  حيث ستشكل هذه أمهية الثقافة أو باألصح التثقيف والوعي ا

  .املعرفة أساسا يعتمد عليه يف حتقيق النجاح املشترك لطريف عقد التامني

جمموعة من األفكار و االستراتيجيات التسويقية  ستكون الدليل الذي يهتدي به املسوق  هذا البحثسيحمل   

  .لتأمينية من اجل نشر ثقافة التامني لدى املستهلكبشركات التامني و موزعي خدمات ا
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   :دوافع البحث

جمموعة من املعارف املهنية اليت كانت مبثابة دافع إضايف إلثراء  إكتسبناالعمل يف قطاع التأمني، من خالل  -1

 .البحث 

من خالل توفريه للضمانات التأمني يف الدور املزدوج الذي يؤديه يف التنمية االقتصادية  حيتلها اليت املكانة- 2 

الالزمة لتحقيق خطط هذه األخرية من جهة و جتميعه حصيلة معتربة من املوارد املالية تستفيد منها املشاريع املنتجة 

  .من جهة 

 .إبراز الدور الذي يلعبه التسويق يف نشر ثقافة التأمني و إجياد أهم العناصر التسويقية من اجل التوعية -3

التعمق فيه ومعرفة خصائص األسواق العاملية للتامني اإلفريقية  ناال التامني لذا أرادجممن األشياء يف الكثري  جنهل-5

  .و العربية عامة و سوق التامني باجلزائر خاصة

حماولة تقدمي  لشركات التامني منهج علمي يف جمال تسويق التأمينات يؤدي إىل زيادة الوعي التأميين لدى  -6

  .حل مشكل من بني مشاكل قطاع التامني باجلزائر املستهلك من اجل

على التقدم املطلوب ، لذا يتعني إجراء الدراسات اجلادة ومتابعة والذي ال يؤشر الواقع التأميين العريب  مراجعة-7

 .مراجعة وتقييم املنجز ووضع اخلطط والربامج التطبيقية و التسويقية لتنمية قطاع التأمينات يف الواقع الفعلي 

 :الدراسات السابقة

بعض البحوث  نااإلملام ببعض الدراسات السابقة ذات الصلة مباشرة مبوضوع البحث حيث وجد ناحاوللقد     

  :الغري املباشرة واملشاة نوعا ما ملوضوع البحث واليت احنصرت يف دراستني

  :   الدراسة األوىل  

  :ر  حتت عنوانحممد شرشم من جامعة وهران باجلزائ قام ا الباحث   
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“Marketing management des services et son impact sur les assurances cas de la  

compagnie CAAT” 

 1998- 1997حتت إشراف الدكتور حممد دربال خالل السنة دراسية  

  :CAATعلى مستوى شركة  يوجد:من نتائج هذه الدراسة      

 .نقص يف عرض املنتجات اخلدمة .1

 . أسعار املنتجات بدون استثناءارتفاع يف .2

 .إمهال بعض تقنيات االتصال الداخلي و اخلارجي .3

 .غياب نظام تسيري الداخلي .4

 ).إطارات (غياب املعلومات الكافية من نظرة تسويقية  .5
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 :الدراسة الثانية

يف مثانية مناطق خمتلفة من  أشرف على إجراء االستطالع  CNAاستجابة لطلب الس الوطين للتأمينات  "  

 1500موسى جبامعة اجلزائر، حيث اعتمدا على سرب آلراء  ر زيتون وإبراهيم بنفاجلزائر عاملا االجتماع ص

إدراك أصحاب استعمال وعرفة محماولة إىل يهدف هذا العمل . من وسطاء التأمني 300رب أسرة و

  4 ."نتج تامني ضد الكوارث الطبيعيةملاملمتلكات 

                                                 

4
 source www. cna.dz   (Résultats de l’enquête par sondage menée  par le Cabinet d'Études  IRISCO « Ingénierie Sociale et 

Communication » ) 
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 ل 

 

ومن بني . فقط من األسر اليت مت استطالعها متتلك التأمني ضد الكوارث الطبيعية % 10توصال إىل أن    

نقص  ىلإ% 20يرجعون السبب  إىل دوافع مالية يف حني قال   % 35مالكي األراضي غري املُؤمنني حنو 

  . جبارياآخرون إم غري واعني بأن التأمني أصبح إ % 30الثقة يف شركات التأمني وقال 

من أسر والية العاصمة مؤمنون باملقارنة مع  % 26ومن النتائج املفاجِئة اليت توصلت إليها الدراسة أن    

هذا يبدو إىل حد ما مفارقة بالنظر إىل أن الشلف تقع يف ن أ :"زيتونصفر "فقط يف الشلف وقال  % 1.1

بني املستجوبني من %) 19.3(نسبة تأمني  سجلت أعلى. أقصى الشرق املهددة أكثر بالزالزل يف البالد

من سكان األحياء اليت يعود تارخيها للعهد االستعماري  %12.9وال يتوفر سوى . األحياء احلضرية الغالية

% 4.4من هؤالء يقطنون يف األحياء اجلديدة اليت تضم تعدد األسر يف املساكن و% 9.5على التأمني و

 . األحياء القدمية للمدن يف% 2يقطنون يف األحياء الفاخرة و

  :منهجية و أدوات البحث

  :ألجل ذلك األدوات التالية نا إذ استخدماملنهج الوصفي التحليلي  اتبعنا يف هذا البحث        

على الكتب كمصادر أولية يف التعريف اللغوي والدالالت واأللفاظ وعلى املراجع يف نا عتمدا :الكتب-1

  .ملعلوماتالتعريف االصطالحي ورصد ا

على األوراق  والتقارير العلمية مقدمة من هيئات دولية  اعتمدنا: لعلمية والتقارير وجمالتاألوراق ا-2

وتقارير  ARIGو اموعة العربية للتامني swissreكالبنك العاملي واكرب شركات التامني و إعادة التامني

اإلضافة إىل مداخالت ،ب )IFSL ) International Financial Services London من

غري املنشورة اليت تناولت الورسائل جامعية  اتمينألدكاترة وباحثني بامللتقيات العلمية يف جمال تسويق الت

  .موضوع البحث

  على هذه األداة يف استنباط واستقراء النتائج من خالل ما أتيح له من بيانات ومعلومات اعتمدنا : املالحظة. 3
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كما احتوى ،البحث  عن عينةكن من خالهلا التعرف على أفكار وأراء ومعلومات أداة مي: االستبيان. 4

 :االستبيان على ما يلي

 . أ هذا النوع من األسئلة بغرض منح فرصة للمستقصى منه لإلجابة بكل حرية  استخدمنا :أسئلة مفتوحة 

  .وبأسلوبه اخلاص من جهة واحلصول على معلومات أوفر من جهة أخرى

ستعملنا هذا النوع من األسئلة لإلملام جبميع جوانب الدراسة ولتسهيل حتليل النتائج من ا :أسئلة مغلقة- ب

موافق (رت اعلى طريقة ليكمغلقة وأسئلة )الأو نعم (ستخدمنا أسئلة مغلقة باختيار واحد ا حيثناحية أخرى 

  .)لست موافق بشدة،لست موافق،حمايد،موافق،بشدة

الذي  " SPSS    )statistical package for social scienceأداة التحليل اإلحصائي.6

  .دخال البيانات و حفظها و إجراء التحليالت اإلحصائية إلستخداما إيعترب أكثر الربامج اإلحصائية 

  .استخدمناها يف هذا البحث من اجل إعداد بعض الرسومات البيانية   EXELأداة التحليل اإلحصائي.7

  : تبويب البحث

 :وخامتة  و ثالث فصول ه الدراسة يتمثل يف مقدمة عامة يف هذنا  منهج 

  :و مها كاأليت سمانقسوق التامني و به بعنوان  األولالفصل 

مدخل إىل اخلدمات التأمينية وشركات التامني، به ثالث مباحث املبحث األول يتمثل يف ك القسم األول

فات خدمة التامني و أثارها و أخريا املبحث مفاهيم حول خدمة التامني أما املبحث الثاين فيتمثل يف تصني

الثالث فيتمثل يف وظائف شركات التامني واهم عوامل املؤثرة على قطاع التامني سواء املطورة أو املعيقة له 

  .باإلضافة إىل مجع مجيع أراء فقهاء الشريعة اإلسالمية حول خدمة التامني

اجلزائري و به ثالث  املباحث،املبحث  األول يتمثل  لتامنيسوق ابعنوان سوق التامني العاملي و:القسم الثاين

يف استعراض ألهم مؤشرات سوق التامني بالعامل حسب كل منطقة جغرافية ، أما املبحث الثاين فيتمثل فيه 
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استعرض ألهم مؤشرات سوق التامني اإلفريقي و العريب أما املبحث الثالث فيتم عرض أهم مؤشرات سوق 

  .ي التامني اجلزائر

قسمان  حنو توعية تأمينية للمستهلك و بهبعنوان فهم سلوك املستهلك و تسويق التأمينات  أما الفصل الثاين

  :ومها

بعنوان حماولة فهم سلوك املستهلك اجتاه خدمة التامني واثر الثقافة عليه و به مبحثني ،املبحث  القسم األول

املستهلك اجتاه اخلدمات التأمينية  أما الثاين فيتمثل يف األول يتمثل يف مفاهيم عامة  حول املستهلك وسلوك 

  .كيفية تأثري ثقافة و تدين الثقافة على سلوك املستهلك اجتاه خدمة التامني

بعنوان عناصر املزيج التسويقي التأميين املناسبة لتنمية ثقافة التامني لدى املستهلك وبه  القسمهذا  القسم الثاين

تم فيه أوال تقدمي مفاهيم عامة حول التسويق و أمهيته داخل هيكل املؤسسات املبحث األول ي،مبحثني 

املعاصرة و أمهيته داخل شركات التامني باإلضافة إىل تقدمي مفهوم تسويق التأمينات أهدافه وعناصر مزيج 

ة إىل تقدمي التسويقي التأميين  التقليدي لغرض  استخالص العناصر املؤدية إىل نشر الوعي التأميين  باإلضاف

قواعد التسويقية لتنمية الوعي و عرض أهم عوائق اليت يواجهها رجال التسويق عند نشر الوعي التامني لدى 

املستهلك  أما املبحث الثاين  ارتأينا أن نضيف أهم أسباب نقص الوعي التأميين داخل البلدان العربية باإلضافة 

عوامل أخرى خارج عن املزيج التسويقي لتوعية املستهلك إىل مشاكل تسويق خدمات التأمينية ا مع عرض 

 .اجتاه خدمة التأمني

عرض يتمثل و هو عبارة عن دراسة ميدانية ملوضوع البحث و به قسمان القسم األول : الفصل الثالث

استمارة على مستهلكي  130توزيع إذ مت  النتائج، ليلمنهجية الدراسة أما القسم الثاين فهو عبارة عن حت

و اهتمام دف معرفة مدى إدراك  مارةاست 104 حتليلدمة التأمني بكل من والييت سعيدة وتلمسان، إذ مت خ

سعيدة، وكالة تامني بكل من  31كما مت الوصول إىل ، لخدمات التأمينيةاملستهلك اجلزائري ل واستعمال
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صة مبدراء و إطارات وكاالت استمارة خا 23حتليل و وهران، إال انه مت معسكر   وتلمسان، سيدي بلعباس 

وكاالت التامني باجلزائر ألمهية التسويق يف نشر ثقافة  إدراكدف معرفة مدى  كالةو 21تأمني عددها 

 .التأمينيةدوات التوعية مدى استعماهلم ألالتامني و 

  :صعوبات البحث
 .مينات نقص الدراسات السابقة يف هذا اال ونقص املراجع خاصة يف جمال تسويق التأ*

د مساعدات جنصعوبة أداء اجلانب التطبيقي إذ كثري من وكاالت التامني ال تتفهم العمل األكادميي حيث مل *
 .على البحث ناتشجع

 .صعوبة التعامل مع وكاالت التامني بالوسائل االتصال احلديثة *

التامني مل يوافقوا على  التامني فالعديد من مدراء شركات وكاالتعلى  ماراتالستصعوبات أثناء توزيع ا*
لعدم تواجد املدراء مبكاتبهم واستغراقهم  هاصعوبات أثناء استرجاعكثري من الال هناكما واج مارةالستملء ا

 .ملئهاجل أوقت طويل من 
  
ويف اخلتام اسأل أهل البحث الكرام أن ال يغضوا البصر عن هفوات هذا البحث الن املتصفح للدراسة أبصر  

 .فيه من منشئهامبواقع اخللل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



القسم األول                             مدخل الى الخدمات التامينية وشركات التامين: الفصل األول  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



القسم األول                             مدخل الى الخدمات التامينية وشركات التامين: الفصل األول  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



القسم األول                             مدخل الى الخدمات التامينية وشركات التامين: الفصل األول  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمة التأمين وشركات التأمين إلىمدخل 

  

  
  



القسم األول                             مدخل الى الخدمات التامينية وشركات التامين: الفصل األول  
 

1 

 

  
  
  
  
  
  

  :مقدمة الفصل األول
فالتامني مشتق من " صناعة التامني"أصبح التامني من أهم خدمات القطاع الثالث حىت أصبح يطلق عليه ب   

نينة النفس يعطي للمؤمن له راحة بال اجتاه اخلطر املؤمن ضده فهو حتويل عبء اخلطر كلمة األمن أي الطمأ
خبسارة قليلة مؤكدة و هي قسط التامني مقابل خسارة كبرية غري مؤكدة ،كما أن التامني يف األصل هو تعاون 

ع شركات التامني، كما أن وتكافل بني جمموعة معينة معرضة لنفس اخلطر و هذا ما جيهله الكثريين من املتعاملني م
التامني مصدر من مصادر تكوين رؤوس أموال  إذ تعترب  وظيفة االستثمار من بني وظائف  شركات التامني ،كما 
أنه يقلل من ظاهرة التضخم و هذا من خالل امتصاص السيولة بني أفراد اتمع  و بالتايل ختفيض ميوهلم 

كمحاربة البطالة و العجز و املرض و الفقر الذي قد يلحق باملؤمن هلم  االستهالكي،كما للتامني فوائد اجتماعية
باإلضافة إىل أن التامني جيعل كل شخص ال يتردد باختاذ قرار استغالل أمواله و استثمارها ونفس الشيء للمقترض 

 . و للبنك املقرض إذ ميكن تقدمي البنوك يد العون ألصحاب املشاريع ما دام القرض مؤمن
التامني حاجة ضرورية خلقت مع خلق اإلنسان جندها يف أي مكان و أي زمان إال أن قطاع التامني متطور إن    

يف بلدان دون األخرى حسب توفر موارد املتاحة لشركات التامني إذ يعترب سوق التامني اإلفريقي من بني اضعف 
من احلصص السوقية العاملية كما أن سوقي %1.5األسواق التأمينية بالعامل لفترات طويلة من الزمن إذ ال يتجاوز 

التامني بالوطن العريب و باجلزائر  ال يؤشران  بالتطور إذ حيتكر ما منتج التامني على السيارات  و هذا كونه 
  . 2008احلصص السوقية من السوق العاملي لسنة  %0.02إجباري إذ متلك اجلزائر 
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  :متهيد 

أهم املفاهيم ال انه جمهول لدى كثري من الناس  لذا يهدف هذا اجلزء من الدراسة تقدمي بالرغم من قدم التامني إ    
يهدف كذلك إىل  كما ا،و أثاره او مبادئه ا،خصائصهاأنواعه  و هاو تطور  امراحل نشأحول خدمة التامني و 

من السنة النبوية و الكرمي إزالة الغموض حول ما يدور خبصوص مشروعية خدمة التامني بتقدمي براهني من القران 
مع تقدمي مجيع آراء الفقهاء الشريعة  ،الشريفة  يقدمها جمموعة  من العلماء بالفقه اإلسالمي  جتيز خدمة التامني

و باإلضافة إىل تقدمي كل ما جيب أن يعرفه املستهلك خلدمة التامني  اإلسالمية يف ما خيص مجيع عمليات التامني
  .عمال شركات التامني

 :اإلجابة على األسئلة التالية من خالل هذا اجلزءسنحاول   

 مىت نشأت خدمة التامني و أين نشأت؟ 

 ما هي نظريات خدمة التامني؟ 

 ما املقصود خبدمة التامني ؟ ما هي التزامات كل من املؤمن و املؤمن له؟  
  وما هي خصائص ومبادئ خدمة التامني ؟ 

 رها؟ما هي أنواع خدمة التامني ،وما هي أثا 

 ما هي وظائف شركات التامني؟  
 وما هي خمتلف األحكام الشرعة اإلسالمية اخلاصة خبدمة التامني؟  
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  خدمة التأمني مفاهيم حول:املبحث األول

تتوفر لدى شركات التأمني بتنوع وتعدد املخاطر حمل التأمني واليت  تنوعت وتعددت اخلدمات التأمينية اليت      
       .متيزها عن األنشطة االقتصادية األخرى ذا ما جعلها تنفرد جبملة من اخلصائص اليتبالالحمدودة وه توصف

  خصائصهه ،  مفهوم و نشأة كل نوع من أنواع التامني و نظريات التامني   عرض مراحلسنحاول يف هذا املبحث 
   .مبادئهو

  :  نشأة خدمة التأمني: املطلب األول

  :و نظرياازء إىل كل من عوامل ظهور خدمة التامني و كذا مرحل تطورها سوف نقوم بالتطرق يف هذا اجل   

      1:عوامل ظهور خدمة التأمني:أوال

  : هناك ثالث عوامل مساعدة على ظهور خدمة التأمني   

من على حنو دفع إىل التفكري يف صيغ جديدة لتحقيق األمان،  ال توقع  يتمثل يف حماربة الكنيسة للقروض الربوية -1
  .ميارسها من الساعني لالمان واملوفرين له يف دائرة اخلطر

آثار ازدهار الرأمسالية التجارية مما أضفى على  ظهور املشروعات الكبرية املتخصصة يف تقدمي األمان كأثر من -2
  .تقدمي األمان الصبغة اجلماعية

ختاذ هذا القياس إاس احتماالت األخطار وظهور علم اإلحصاء و تقدير االحتماالت مبا أتاحه هذا العلم من قي -3
من التخلص ائيا من بقايا فكرة املقامرة أو الرهان و ظهور نظام  هذا العلما حلساب األقساط فقد ساعد سأسا

  .التأمني مبعناه الدقيق املعاصر

ور ظهور تطبيقاته األولية إذا كان التأمني صورة من صور التكافل فلنا أن نتص"  :مراحل التارخيية لنشأة التامني:ثانيا
إن موضوع التأمني قدمي و يدعي بعض الكتاب انه قد عرف بصيغته املعاصرة منذ ". 2"منذ فجر احلضارة اإلنسانية

     أيام اإلغريق،إذ كان احملاربون عندئذ جيتمعون للمسامهة بأقساط يف صندوق يقوم بتعويض أسرة اجلندي القتيل
                                                 

 10ص منشورات احلليب احلقوقية ،  ،1ط.للتامني   أصول التأمني دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء يف ضوء األسس الفنية،)1999(مصطفى حممد اجلمال، 1
  8ص  مرجع نفسه، 2
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ومن الثابت  التأمني البحري بصيغة مشاة ملا سبق وقد عاشوا حنو ألفي سنة قبل امليالدقيل أن الفينيقيون عرفوا  و
أن التأمني بالصورة اليت نعرفها اليوم كان معروفا يف أوربا و قد كان يف مدينة فالندرز االيطالية شركة متخصصة 

  3" .يف التأمني يف أوائل القرن الرابع عشر امليالدي

ميالدية و يقال أن أول تامني ضد احلريق ظهر يف  1348إىل حنو سنة  حبري )Police( امنيت وثيقة  وتعود أول"
 ةميالدية و هي السنة اليت شهدت حريق لندن الذي أتى على أكثر املباين يف تلك املدين 1666يطاليا بعد سنة إ

إال يف سنة  نكلتراإ يف ومل تظهر شركة تامني على احلياة" 4"كنيسة 100أالف مسكن و  3حرق أكثر من أ حيث
واليت أسسها بنيامني  1752يف سنة ،كما ظهرت أول شركة تامني يف الواليات املتحدة األمريكية   1699

5." فراكلني والذي صار بعدئذ رئيسا للواليات املتحدة
 

خالق و لذلك حرم يف اجنلترا  غري أن هذا التأمني ظل فترة طويلة منظورا كعمل مناف لأل تامني على احلياةالظهر  "
فقد أبرمت  "،"6وجد معارضة من كبار فقهاء القانون الفرنسي القدمي و 1981يف فرنسا بأمر لويس الرابع سنة 

  .7"جنيه إسترليين  383مبلغ تامني قدره  1583وثيقة من هذا النوع يف لندن عام 

الت وتقدم املواصالت وما أدت إليه من ستعمال اآلإثر أ على التأمني على املسؤوليةيف القرن التاسع عشر ظهر "
على هذا النحو عرف التأمني على املسؤولية .املخاطر وكثرة دعاوى املسؤولية عن اإلصابات اليت حتدث للغري ازدياد

 عن حوادث اليت تقع للعمال يف الصناعة وعن حوادث العربات وعن حوادث السيارات وتامني املسؤولية املقاول

  8".و غريها من صور تامني املسؤولية واملهندس املعماري

 لتوفري جديدة أساليب إجياد اليت تطلبت الصناعية الثورة بروز إىل التارخيية جذوره تعود جتماعياالالتامني أما      

 .العيين أو النقدي أساسا للتعويض اخلطأ على االعتماد كأسلوب، للفرد االقتصادي األمن

                                                 
 6ص  دار أسامة للنشر والتوزيع ، :عمان. ه، التامني مبادئه وأنواع)2008.(عز الدين فالح 3

4 www.algeriedroit.fb.dz 
  7- 6 ص ص مرجع نفسه، 5
 
  11مصطفى حممد اجلمال، مرجع سابق ص 6
 
 33زيع ، ص دار الكنوز و املعرفة للنشر والتو :،عمان1ط.إدارة  التامني و خماطر ،)2006(زيد منري عبوي،.د 7
  12مصطفى حممد اجلمال، مرجع سابق ص  8
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 لألسباب ذلك ويرجع أوروبا الغربية يف عشر التاسع القرن يف االجتماعية لحمايةل األولية املفاهيم ظهرت لقد و 

 ظهور)3خماطر، من له معرضا العامل كان وما االجتماعية احلماية نظام غياب)2الصناعية، الثورة توسع)1 :التالية

 .العمالية والنقابات األحزاب

 يف 1935 سنة وكان ذلك األمريكية املتحدة الواليات يف مرة ألول االجتماعي الضمان عبارة استعملت لقد  "   
 العاملية االقتصادية األزمة فهو النظام بروز يف أسهم والذي الثاين السبب أما.  االجتماعي الضمان قانون " إطار

  .9"1939- 1920 الثانية العاملية واحلرب 1930-1945

ة التامني أكثر حداثة من التامني املباشر ذاته إذ أن املؤمنني من املعروف أن إعاد" : تاريخ نشأة وظيفة إعادة التامني- 
مل يكونوا يف املاضي يقبلون مسئوليات تزيد عن مقدار ما ميكن أن يتحملوه من خسائر متوقعة و قد ظهرت أول 

من (عندما ظهرت وثيقة التامني البحري لرحلة طويلة  1370إشارة إلعادة التامني بشكله احلايل يف أوربا عام 
وأعيد تامني اجلزء األكثر خطورة من الرحلة من احمليط األطلس بينما احتفظ املؤمن  ) sluysإىل مناء جنوا 

  10 ".األصلي حلسابه بذلك اجلزء األكثر أمانا من الرحلة و الذي مت يف البحر املتوسط

ا يف حاالت اإلفالس أو صدر قانون يف اجنلترا نص فيه على أن إعادة التامني يكون مسموحا  1746عام "    
مبدأ  إىلإعسار آو وفاة املؤمن ويرجع ذلك إىل االعتقاد السائد يف ذلك احلني أن إعادة التامني هي عقود تفتقد 

استمر حترمي إعادة التامني  البحري يف اجنلترا ما يزيد . املصلحة التأمينية واليت هي من بني املبادئ األساسية يف التامني
أما يف أوربا فلم يكن هناك حترمي لعمليات إعادة التامني البحري كما يف اجنلترا . 1864أي حىت عن مائة عام 

  ."،ففي فرنسا كانت تتم مزاولة إعادة التامني يف النصف الثاين من القرن السابع عشر 

  :نشأة خدمة  التأمني بالبالد اإلسالمية: ثالثا

لثاين يف العصر اإلسالمي وذلك باتفاق متبادل من قبل املسلمني العرب وجد التأمني يف اإلسالم منذ أوائل القرن ا"
عند توسيع جتارم إىل آسيــا أي املسامهة برصد مبلغ قصد تغطية حوادث مؤسفة أو سرقات على امتداد 

                                                 
شبكة  بومرداس ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  CASNOS درار عياش، اثر الضمان االجتماعي  على حركية االقتصاد الوطين  دراسة حالة الصندوق الوطين للتامينات االجتماعية  لغري االجراء9

  41ص اجلزائر –جبامعة  يوسف بن خدة 2005- 2004بكبوس سعدون سنة اجلامعية : حتت إشراف الدكتور . يالعلوم االقتصادية فرع حتليل اقتصاد
  162ص   ،د ار الفكر اجلامعي:اإلسكندرية.التامني دراسة تطبيقية   ،)2009( .حممود يدوي   10



القسم األول                             مدخل الى الخدمات التامينية وشركات التامين: الفصل األول  
 

6 

 

ادئ انتهى القضاة املسلمون إىل أن التأمني يف اإلسالم جيب أن يكون قائما على مب. الرحالت البحرية املتعددة
  11".التبادل والتعاون وأن يكون شامال لعناصر املسؤولية املشتركة والتأمني املتعاون واملصلحة املشتركة والتضامن

    12:نظريات خدمة التأمني:املطلب الثاين

فمنهم من يركز على األساس االقتصادي و األخر على , لقد اختلف الفقهاء يف بيان حتديد أسس التأمني     
  .و منهم من يرى أنه أساس فين ومنهم من مجع األسس الثالث, ويناألساس القان

  :النظريات االقتصادية للتأمني:أوال

يعتمد باألخص على نظريتني إال أن الفقهاء اختلفوا حول معيار حتديد هذا األساس فمنهم من يرجعها إىل فكرة 
  .احلاجة و البعض اآلخر يرجعها إىل فكرة الضمان

و ذلك أنّ , يركز أصحاب هذه الفكرة بأن التأمني هو ناتج عن احلاجة للحماية و األمن :احلاجةنظرية التأمني و - أ
  فهذه النظرية متتاز . أي خطر حيتمل الوقوع يف املستقبل يدفع اإلنسان إىل محاية نفسه و ممتلكاته من هذا اخلطر

كما أا تفسر غالبية , ة من خطر معنيبكوا تفسر كافة أنواع التأمني من األضرار حيث توجد احلاجة للحماي
  .أنواع التأمني

غري مانعة ألا ال متنع دخول أنظمة أخرى يف نطاقها غري . لكن يؤخذ عليها أا غري مانعة و غري جامعة: أ نقد
احلاجة و غري جامعة ألا ال حتيط بكل أنواع التأمني حيث توجد بعض أنواع التأمني ال ينطبق عليها معيار  ,التأمني

  .الذي بنيت عليه هذه النظرية

يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ اخلطر يسبب لإلنسان حالة عدم ضمان اقتصادية  :نظرية التأمني و الضمان- ب
تتمثل يف حتديد املركز املايل و االقتصادي و التأمني هو الذي حيقق من الناحية املادية ضمان هلذا املركز االقتصادي 

  .املهدد

                                                 
والتقليـص من حـدة  التأمني اإلسالمي التكافل،The International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF)باتـل نائب رئيس  صابر.د  11

 10، صالفقـر 

 12 droit.dzwww.algeria 
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ذلك أن معيار الضمان اليت تقوم عليه هذه , يؤخذ على هذه النظرية أا ال تتصدى لبيان أساس التأمني:  قد بالن
زيادة عن ذلك , و من مث ال تصلح أساسا له. النظرية ليس إال نتيجة من النتائج اليت يترتب على التأمني بعد إبرامه

مة أخرى لألفراد هذه اخلاصية دون أن يطلق عليها صفة فإن الضمان ال يقتصر على التأمني فقط حيث حتقق أنظ
  .التأمني

يرى أنصار هذا املذهب أن أي أساس التأمني القانوين حمظ لكن اختلفوا يف كيفية     :للتأمنينظرية القانونية :ثانيا
مني الذي ينتج عنه حتديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه فالبعض يرى أن اخلطر هو املعيار القانوين احملدد للتأ

بينما يرى طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن للمؤمن له هو , الضرر الذي يسببه اخلطر
  .املعيار القانوين للتأمني

إذ أن التأمني هو , يرى هذا االجتاه أن التأمني البد أن يستهدف إصالح ضرر حمتمل :نظرية التأمني و الضرر-ا
وهو ال حيقق هذه احلماية إال إذا كان اهلدف منه إصالح الضرر , ية من أخطار حمتملة الوقوع يف املستقبلنظام احلما

  .و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمني, الذي يسببه اخلطر و يصيب ذمة اإلنسان املالية

لرغم من أن أنصار هذه النظرية نالحظ بأن هذا املعيار ال يصلح أساسا لكافة أنواع التأمني على ا ):ا(نقد النظرية
 .يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها

و إمنا اهلدف من , يرى أنصار النظرية أن أساس التأمني ليس الضرر يف حد ذاته :نظرية التأمني و التعويض - ب
يض يوجد يف ألن هذا التعو, أي مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن للمؤمن له عند وقوع اخلطر, التأمني هو التعويض

  .كافة أنواع التأمني عكس اخلطر الذي ينعدم يف بعض أنواع التأمني

يؤخذ على هذه النظرية بأا ال تتفق مع الطبيعة احلقيقية لعملية التأمني و هي محاية اإلنسان من  ):ب(نقد النظرية
  .اخلطر و األسس الفنية اليت تقوم عليها

 نظريات الفنية للتأمني:ثالثا 

رى الفقهاء الذين  نادوا ذا املذهب تأسيس التأمني وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم ا ي       
املؤمن بتنظيمها بتجميع املخاطر اليت يتعرض هلا و حتديد القسط  وفق قوانني اإلحصاء، غري أم انقسموا إىل فريق 
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ين على الصدفة البحتة و فريق ينادي بنظرية التأمني ينادي حبلول التعاون املنظم على أساس سبيل التبادل املب
  .كمشروع منظم فنيا

تعتمد هذه النظرية يف حقيقة األمر على عملية  :نظرية حلول التعاون على سبيل التبادل حمل الصدفة البحتة-1
  رهم بأنفسهمفاملؤمن هلم هم الذين يضمنون تغطية خماط جهون خماطر متشاةالتعاون بني املؤمن هلم الذين يوا

التعاون بني األعضاء وفقا ألسس فنية حتدد منذ قبل كتحديد القسط , و يقتصر دور املؤمن على اإلدارة و التنظيم 
  .الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع اخلطر

نب لقد اعتمدت هذه النظرية على األساس الفين مهملة األساس القانوين الذي هو مكمل للجا): 1(نقد النظرية
و هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية، إذا اهتمت بعملية التعاون املنظم الذي يقوم جبلب , الفين للتأمني

املنفعة للمؤمن و مل تم مبركز املؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتايل هناك فجوة يف هذه النظرية ،يستوجب على 
  .بني كل من املعيار القانوين و املعيار الفين للتأمني املشرع استدراكها و ذلك من خالل اجلمع

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمني يتطلب مشروع منظم ألنه  :نظرية التأمني كمشروع منظم فنيا -2
ليس كباقي العقود ألنه ينطوي على عملية فنية دف إىل جتميع املخاطر و حتديد القسط الذي يدفعه املؤمن و 

هذا التنظيم هو الذي يعترب األساس الفين . ن عقد التأمني البد أن يربم عن طريق هذا املشروع املنظم فنيالذلك فإ
ألن املعيار الذي , و قد أجنبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو املعيار الفين لعقد التأمني غري أنه غري كايف , للتأمني

وجد العديد من عمليات املضاربة تدار بواسطة مشروعات تأخذ به هذه النظرية ال يقتصر على التأمني حيث ي
  .دون أن يطلق عليها وصف التأمني, منتظمة فنيا

مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إىل جانب واحد من جوانب التأمني حيث يقتصر بعضها على      
حقيقة األمر ال ميكن االستغناء عن معيار لكن يف , اجلانب االقتصادي و البعض اآلخر على اجلانب القانوين و الفين

إذاً فالتأمني هو التعاون بني املؤمن هلم القائم على أسس , من هذه املعايري الثالث أو الفصل بينهما يف عقد التأمني
 من هذا نستنتج بأن عقد, فنية الذي ينظمه املؤمن و يلتزم فيه بتغطية اخلطر مقابل التزام املؤمن هلم بدفع األقساط
  .التأمني ينطوي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية جتعله مميز عن باقي العقود األخرى
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مجع بني أراء و نظريات التأمني واليت تتضمن اجلمع بني اجلوانب العلمية والفنية و  فيها :النظرية احلديثة:رابعا
  .القانونية واالقتصادية

   :مفاهيم حول اخلدمة التأمني: املطلب الثالث

  : ارتأينا أن نقدم  مفهوم كل من اخلدمة واخلدمة املالية قبل التطرق إىل مفهوم اخلدمة التأمينية   

  

  :  تعريف اخلدمة وخصائصها: أوال

أي نشاط أو اجناز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر و تكون أساسا غري " اخلدمة على أا Kotlerيعرف 
  13".تاجها و تقدميها قد يكون مرتبطا مبنتج مادي ملموس أو غري ملموسةملموسة و ال ينتج عنها أي ملكية ، إن

عبارة عن أفعال ،عمليات و اجنازات أو أعمال " :فقد عرفا ببساطة أن اخلدمات Zetaml   & Bitnerأما  
ادية اخلدمات تتضمن كل األنشطة االقتص"بينما التعريف الواسع الذي قدماه يتماشى مع تعريفهم البسيط وهو أن "

مثل الراحة (و تقدم قيمة مضافة عام تستهلك عند وقت إنتاجها اليت خمرجاا ليست مبنتجات مادية  وهي بشكل 
  14."وهي بشكل أساسي غري ملموسة ملشتريتها األول) اخل...والصحة و التسلية و اختصار الوقت

أي أا ال ميكن  intangibilityة غري ملموس أن اخلدمة " :تتمثل يف  هناك أربع خصائص أساسية للخدمة     
هي جعلها ) البائع(رؤية اخلدمة،أو تذوقها أو اإلحساس ا أو مساعها قبل شرائها لذلك فان مهمة املقدم للخدمة

أي ال ميكن فصل اخلدمة عن مقدمها  inseparabilityملموسة بطريقة أو بأخرى كما أا تتميز بالتالزم    
أي أن نوعية اخلدمة  heterogeneityأما اخلاصية الثالثة وهي تباين اخلدمة .آلةسواء كان املقدم شخصا أو 

تعتمد على من يقدمها و كذلك على الوقت و املكان و الكيفية اليت تقدم ا أما امليزة الرابعة و األخرية هي أن 
15 ".ا الحقايعين عدم إمكانية ختزينها أو بيعها أو استخدامه perishabilityاخلدمة سريعة التلف

 

                                                 
13 KOTLER Philip.; DUBOIS Bernard.; ANCEAU Delphine.( 2006) «Marketing  Management »,11éme ed , EDITION PEARSON  

p  
14  18ص   ،دار وائل للنشر  :،عمان3ط.تسويق اخلدمات)2007(امد الضمور،د هاين ح   
15  ثامر البكري ، امحد الرمحوين.  . 78األردن   ص:،إثراء للنشر و التوزيع مكتبة اجلامعة الشارقة  1ط.تسويق اخلدمات املالية ) 2008(  
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هي جمموعة من املهارات الشخصية و امللتزمات املادية و األعراف و القواعد القانونية ": تعريف اخلدمة املالية:ثانيا
اليت يتم عرضها و إنتاجها بشكل يتوافق مع توجهات الزبون الختاذ القرارات املالية الرشيدة  ومن بني أنواع 

 .16"دمات املصرفية كالتوفري  واالقتراض وخدمة استثمار األموال،اخل خدمة التامني: اخلدمات املالية

  تعريف التامني: ثالثا

  :سوف حناول تقدمي مفهوم التامني اللغوي واالصطالحي والفقهي و القانوين فيما يلي  

عديدة منها التأمني يف اللغة العربية مشتق من األمن و هو طمأنينة النفس و زوال اخلوف و له معان " :التأمني لغة-ا
  ا17" أي استجب أمنيإعطاء األمان و منها التأمني على الدعاء و هو قولّ 

من على شيء أي دفع ماال أ "ونقول 19" ستجاره و طلب محايتهإاستأمن أي "يقال 18التأمني لغة هو أعطاء اآلمن 
  20."منجما لينال هو أو ورثته قدرا من املال متفق عليه أو تعويضا عما فقد

  :تعددت تعاريف خدمة التامني واليت  اخترنا منها ما يلي  :اصطالحا التأمني-ب

21"قطاع اخلدمات"التأمني عبارة عن خدمة تابعة لقطاع االقتصادي الثالث أي -1
 

املؤمن (أن يؤدي للطرف الثاين  Inssurer)املؤمن(التأمني عبارة عن  اتفاق يلتزم مبقتضاه الطرف األول "-2
الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو مرتبا أو  Beneficiaryستفيد امل واىل  Inssured)له

املبني بالعقد Risk) اخلطر(يف حال وقوع احلادث أو حتقق  sum Insured)مبلغ التأمني(أي عوض مايل آخر 
 ".آو أي دفعة مالية أخرى يؤيدها املؤمن له للمؤمنPremium) قسط(و ذلك مقابل 

أن الفرد عندما يشتري تأمينا  ضد احلريق على  :" Fredman Milton ني حسب فريدمان ميلتونالتام-3
بدال من أن يبقى متحمال خليطا من احتمال )قسط التامني(مرتل ميتلكه فانه يفضل حتمل خسارة صغرية مؤكدة 

                                                 
  82ص  مرجع نفسه، 16
 2ص  مرجع سابق،عز الدين فالح ، 17

18 11دار الفكر اجلامعي،ص  :اإلسكندرية ،1ط .، نظرية التامني،املشكالت العلمية و احللول اإلسالمية)2007.(دامحد حممد لطفي امح  
  28ص   ،مكتبة الشروق الدولية :مصر العربية ،4ط.شوقي ضيف الدكتور حتت إشراف  .معجم الوسيط، )2004.(جممع اللغة العربية مجهورية 19
  28،ص  مرجع نفسه 20

21 COUILBAULT François.; ELIASHBERG constant. (septembre 2007),«Les grands principes de l’assurance» , 8 éme éd,  
EDITION L’ARGUS DE L’ASSURANCE ,PARIS ,p 43 
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ك بغية فصل حالة التأكد من قيمة املرتل بأكمله واحتمال كبري بان ال خيسر شيء وذل–ضعيف خلسارة مالية كبرية 
  22"غريه

عملية اليت يتم فيها طرف يدعى املؤمن له يتوعد بدفع  "التأمني عبارة عن M .Joseph Hemardحسب -4
أقساط من اجله أومن اجل شخص آخر يف حالة وقوع خطر يف املقابل يقوم املؤمن بتحمل عبء أخطار طبقا 

23."لقوانني اإلحصاء
 

تتضمن األنشطة االقتصادية اليت خمرجاا ليست " أا فقد عرفا اخلدمة على Zertaml  &"Bitnerأما -5
وهي بشكل أساسي غري ملموسة  تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة وهي بشكل عام,منتجات مادية

  24".األول ملشتريها

رض هلا جمموعة من التامني بأنه طريقة يتم بواسطتها جتميع األخطار املعWilliam& Hinesيعرف " -6
اليت تعترب مبثابة رأس املال الذي يدفع منه ) األقساط(األشخاص أو املنشات عن طريق حتصيل االشتراكات 

  .التعويضات

التامني بأنه مشروع اجتماعي إلحالل التأكد حمل عدم التأكد عن طريق جتميع األخطار أما   Kulpيعرف  -7
Wiletين االحتياطات ملواجهة اخلسائر اليت يتعرض هلا رأس املال و ذلك بأنه مشروع اجتماعي يهدف إىل تكو

  25"عن طريق نقل عبء اخلطر من أفراد كثريين إىل شخص واحد أو جمموعة من األشخاص

التأمني أسلوب أو نظام يهدف إىل محاية األفراد و املنشآت من اخلسائر املادية احملتملة نتيجة حتقق خطر املؤمن -8
ريق حتويل عبء هذا اخلطر إىل املؤمن الذي يتعهد بتعويض املؤمن له أو املستفيد عن كل أو ضده و ذلك عن ط

جزء من اخلسائر املادية احملققة و ذلك يف مقابل أن يقوم املؤمن له بدفع قسط أو أقساط دورية حتتسب وفقا ألسس 
  26"رياضية و إحصائية معينة

                                                 
  9مرجع سابق ص جستري،hمذكرة مدرار عياش ،  22
  

23  COUILBAULT François.; ELIASHBERG Constant ,op-cit  P 49 
24 http://islamfin.go-forum.net/montada-f5/topic-t2505.htm 

  95دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، ص :عمان ،الطبعة العربية  .،إدارة اخلطر و التامني )2009(.وليد إمساعيل السيفو ،يد عبد األمحد أبو بكر  ع 25
 89-87ص ،ار احلامد للنشر و التوزيع :،عمان 1ط.،إدارة اخلطر و التامني)2007.(أ شقريي نوري موسى.أسامة عزمي سالم   26
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نقل األخطاء آو حتويلها من املؤمن هلم إىل شركات التأمني اليت  هو توزيع اخلسائر العرضية من خالل التأمني -9
  27تقبل مثل هذه اخلسائر عند حتقق تلك األخطار

  :التامني جيب أن يكون حاضر قبل و أثناء و بعد اكتتاب عقد التامني" -10

ئن احملتملني،أما أثناء توقيع قبل حتقق العقد جيب تقدمي املنتجات املطابقة حلاجيات و اإلعالم و النصح يف  فائدة الزبا
وحسب مقاييس املتفق عليها وبعد توقيع    يف أحسن اآلجال policeالعقد جيب السهر على إعداد وثيقة التامني 

العقد ال يتوقف فقط على عملية التعويض إمنا جيب اإلجابة على كل األسئلة اليت يطرحها املؤمنني هلم وكذلك 
28"اخل...ضمانات واقتراح التعديالت  تزويد بالشهادات مراقبة تطور

 

اخلسارة الكبرية (التأمني وسيلة اقتصادية ميكن عن طريقها استبدال خسارة كبرية حمتملة بأخرى صغرية مؤكدة-11
ما اخلسارة الصغرية فتتمثل يف القسط التأمني  تتمثل يف حتقق اخلطر املؤمن ضده و بالتايل هالك الشيء املؤن عليها

  .29)"من مبلغ التأمني غالباالذي هو اقل 

التامني هو عقد يلتزم احد الطرفني  وهو املؤمن ،قبل الطرف األخر وهو املستأمن أداء ما يتفق عليه عند حتقق - 12
  30"شرط أو حلول اجل يف نظري مقابل نقدي معلوم 

    :لتعريف الفقه للتامنيا-ج 

ضاه يتحصل املؤمن له على تعهد من املؤمن بأن يقدم التأمني على انه عقد مبقت  Planiolيعرف الفقيه الفرنسي 
يعرف التأمني  Sumienأما الفقيه . له مبلغا من املال يف حالة وقوع خطر معني مقابل دفع قسط أو إشتراك مسبق

بأنه عقد يلتزم مبقتضاه شخص ويسمى املؤمن بالتبادل مع شخص آخر و يسمى املؤمن له بأن يقدم هلذا األخري 
مقابل مبلغ معني من املال يدفعه املستأمن إىل املؤمن ليضيفه إىل رصيد ،حملتملة نتيجة حدوث خطر معني اخلسارة ا

  .االشتراك املخصص لتعويض األخطار

                                                 
 34،ص  مرجع سابقزيد منري عبوي،إدارة التأمني و املخاطر،  27

28 COUILBAULT F ,Op-cit p 43 
 89،مرجع سابق ص شقريي نوري موسى أسامة عزمي ،29
  28رجع سابق ،ص م ،معجم الوسيط 30
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الفريق األول يبدو متأثر بالفقه الفرنسي والذي عرف التأمني بأنه عقد :أما فقهاء العرب  فقد انقسموا إىل قسمني   
عاتقه طائفة معينة من األخطار حمتملة الوقوع يرغب املؤمن له أن ال يتحملها منفردا مقابل أن يأخذ فيه املؤمن على 

يدفع هذا األخري قسطا أو اشتراكا حمددا، أما الفريق الثاين يعرف التأمني بأنه عملية فنية تزاوهلا هيئات منظمة 
املقاصة أعباء هذه املخاطر وفقا لقوانني  مهامها مجع أكرب عدد من املخاطر املتشاة ويتحمل املؤمن عن طريق
  .31على تعويض مايل)املؤمن له(اإلحصاء و بذلك يتحصل املؤمن له أو من يعينه يف حالة حتقق اخلطر

 

 

 :مفهوم القانوين  خلدمة التامني-د

وقانونية يسمى التأمني عند علماء القانون نوع من أنواع العقود اليت تربم بني طرفني حتكمه مبادئ و أسس  فنية   
 policeأيضا بوثيقة التامني   

 Contrat /Police ou Opération وثيقة التامني تعريف القانوين لعقد التامني أوال-1

d’assurance   :حيث ) املؤمن له( وطرف الثاين) املؤمن(إن وثيقة  التامني ما هي إال عقد بني طرفني أول
عن ما يلحق به الضرر أو تلف ألمالك املؤمن عليها، لقاء دفع الطرف يتعهد الطرف األول بتعويض الطرف الثاين 

  "32" الثاين قسطا ينفق عليه وجيب أن ال يتعارض التامني مع القانون و إال يصبح عقد التامني باطال

  :تعريف  املشرع اجلزائري -2

تأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن ال:" من القانون املدين اجلزائري  619و لقد عرف املشرع اجلزائري يف املادة  
أو إيراد مرتب آو أي عوض مايل ,يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من املال

آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقيق اخلطر املبني يف العقد و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها 
33"املؤمن له للمؤمن

 

                                                 
 10ص  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  :،اجلزائر بن عكنون .ائريمدخل لدراسة قانون التأمني اجلز)2004(جديدي معراج، 31
  115دار جمدالوي للنشر األردن ، ص :،عمان1ط.،إدارة أعمال التامني ،بني النظرية و التطبيق )1998(ودت ناصر ،جحممد  32
 12مرجع سابق ص ,جديدي معراج 33
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و هي فترة سريان العقد و اليت يتوقف عليها حساب القسط و  مبدة التامنيأو ما  تسمى "لعقد التامني مدة معينة 
يتناسب طردا معها،حيث كلما طالت املدة كلما كرب القسط و العكس صحيح و لكن من املعتاد أن تربم عقود 

 .34التامني ملدة سنة

  35:إجراءات عقد التامني-3

  :ة أي شخص يف القيام بعملية التامني البد له من القيام بالعديد من اإلجراءات مثلعند رغب     

ويكون ذلك مبلء استمارة طلب التامني و ) شركة التامني (تقدمي طلب من قبل الراغب يف التامني إىل املؤمن -1
  .هي عبارة عن منوذج معد من قبل شركة التامني

بارة عن مذكرة تغطية مؤقتة حتررها شركة التامني إلبالغ طالب التامني إصدار إشعار التغطية املؤقت وهو ع-2
  .،لكن هذا اإلشعار ال يلزم شركة التامني بالتزامها ما مل يصدر عقد التامني .مبوافقتها على التغطية 

إجياب الطرفني  أي بعد موافقة  طالب التامني على بعد   insurance policyإصدار وثيقة التامني   -3
روط شركة التامني و قبول الشركة بتغطية اخلطر ،تقوم الشركة بتحرير وثيقة التامني و توقيعها و من مث تسليمها ش

  .للمؤمن  له الذي هو بدوره يؤيد تسلمه إياها القسط األول

خر و عبارة أوال على إعالم الشركة حبدوث احلادث حيث إذا تأ: املطالبة بالتعويض و األخطار بوقوع اخلطر -4
املؤمن عن إعالم الشركة حلدوث الضرر خالل مدة احملددة بالعقد يسقط حقه يف التعويض بسبب عدم التزامه 

  .بشروط العقد من جهة ومن جهة أخرى إضاعة الفرصة على شركة التامني يف الرجوع إىل مسبب الضرر 

ومات الكشوف و اخلربة،للخروج بنتيجة و بعدها تتم املخالصة أي مقارنة املعلومات الواردة من املؤمن مع معل -5
  .ما إذا كان احلادث مشموال بالتامني آم ال 

الوعد بالتعويض يف حال حتقق أي ذلك املنتج "اخلدمة التأمينية هي  ريف السابقة نستخلص أنامن خالل التع    
ورغباته املتمثلة   إشباع حاجاتهواليت تؤدي إىل) العمالء(للمؤمنني هلم ) املؤمن(منظمات التأمني  الذي تقدمه) اخلطر

  36."يف تغطية خسائر األخطار احملتملة وقوعها مستقبال
                                                 

  21مرجع سابق ، ص  ،جودت ناصر،إدارة أعمال التامني حممد 34
  61ص مرجع سابق ،د جودت  ناصر، حمم 35
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   :أطراف عقد التامني و التزامام  -4

  :يتم إبرام عقد التامني البد من توفر عدة أطراف مذكورة فيما يلي حىت   

 يف الثاين الطرف إىل مبلغ بدفع يتعهد الذي هو أي التأمني هيئة وهو التأمني عقد يف األول الطرف وهو:املؤمن-ا
  .37ذلك غري أو مسامهة شركة أو تعاونية مجعية أو فردا يكون املؤمن أن وميكن اخلطر، وقوع حالة

 املؤمن يدفع حيث كثرية يف حاالت التأمني عقد من واملستفيد التأمني، عقد يف الثاين الطرف وهو:عليه املؤمن-ب

  38اخلط وقوع حالة يف له التأمني مبلغ

:املستفيد-ج
وقوع  عند له التأمني مبلغ املؤمن يدفع أن التأمني عقد بواسطته ينص الذي الثالث  الشخص وهو 

  39.اخلطر

 (أشخاص ممتلكات،) املؤمن ضده، للخطر معرضا يكون من وهو :"  التأمني موضوع الشخص أو الشيء- د 

  . 40"احلياة ) نفسه املؤمن يكون وقد

 بني حسب االتفاق سنويا أو شهريا له املؤمن يدفعه الذي املبلغ بأنه القسط يعرف:)االشتراك(التأمني قسط"-و

 .التعاقد عند فقط واحدة مرة القسط دفع يتم أن أو الطرفني

  :The risk اخلطر-ه

ميين فان ما اخلطر آمر غري مرغوب فيه خيشى اإلنسان وقوعه و يطلق عليه املفهوم العام للخطر أما يف املفهوم التأ "  
خيشاه اإلنسان هو اآلثار املالية ألمر من األمور سواء كان هذا األمر مرغوب فيه أو غري مرغوب فيه وهذا ما يترتب 

                                                                                                                                                             
36 http://islamfin.go-forum.net/montada-f5/topic-t2505.htm 

 
37 غدير   علي  العوامل ،الصانع  العلوم بكلية العامة اإلدارة يف املاجستري درجة مذكرة لنيل  -الرياض مدينة يف ميدانية التعاوين دراسة الصحي التأمني قسط قيمة على املؤثرة  ةاإلداري سعود  امللك جامعة – 
 الثاين الدراسي سعيد الفصل بن سعد خالد /د.أ : إشراف 8ص 2003  

 8ص  مرجع نفسه، 38
39 YEATMAN Jérome.(2005)., « Manuel international de l’assurance», à la demande école national d’assurances,institut du 

conservatoire national des arts et métiers , 2 ème , Economica  edition , Paris p377 
  26،مرجع سابق   ص ريدرار عياش مذكرة ماجست 40
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عليه اتساع فكرة اخلطر يف التامني  لتشمل األمور غري املرغوب فيها و األمور املرغوب فيها على السواء ويشترك 
   41."لخطر يف كونه أمرا حمتمالملفهوم العام و املفهوم التأميين ل

  42:األخطار الشخصية و أخطار املادية  و أخطار املسؤولية املدنية:وهناك ثالث أنواع من األخطار 

اليت ختص اإلنسان ذاته و تصيبه بصفة مباشرة يف حياته أو صحته أو سالمة أعضاء جسمه : األخطار الشخصية-1
 .احلوادثكاألمراض و الوفاة و العاهات النامجة عن 

هي كافة أنواع األخطار اليت تسبب لإلنسان خسائر يف ممتلكاته كاحلريق و السرقة و الضياع : األخطار املادية-2
  :أو فقدان و التلف أو مرض و موت ممتلكاته من الكائنات احلية كاملواشي و تنقسم األخطار املادية إىل قسمني 

دث الطبيعية وال عالقة لإلنسان ا و تصيب جمموعة كبرية جدا من وهي تنجم عن حوا:األخطار املادية الطبيعية-ا
السكان عند حدوثها مثل أخطار الزلزال و العواصف و الفيضانات أخطار الدولة كاحلروب و األزمات 

  .االقتصادية

ق و السرقة و و هي اليت تنجم عن اإلنسان ذاته لإلمهال و عدم االهتمام كأخطار احلري:األخطار املادية الذاتية- ب  
  .احلوادث

وهي جمموعة األخطار اليت تصيب الغري يف ممتلكتهم أو أشخاص هم بصفة  مباشرة  : أخطار املسؤولية املدنية -3
من جراء عمل إنسان معني و يكون هذا اإلنسان مسؤول عنه أمام القانون كأخطار حوادث السيارات آو أخطار 

  .يدلة و ما يترتب عنه من أضرار أو أخطار قد تصيب الغريبعض املهن  كاألطباء و املهندسني و الص

 :وهناك من يصنف اخلطر إىل صنفني

هو اخلطر الذي ينصب االحتمال فيه على حمل معني وقت التامني مثل خطر احلريق على مرتل : اخلطر املعني-1
   معني

                                                 
  41مرجع سابق  ،ص .مصطفى حممد اجلمال ،أصول التامني  41

42  5دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ص :بريوت،لبنان.، مقدمة يف التامني)1980.(عبد العزيز فهمي هيكل  
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وقت إنشاء التامني و إمنا عند حتقق هو اخلطر الذي ينصب االحتمال فيه على حمل غري حمدد : اخلطر الغري معني-2
البضائع و عددها و قيمتها ختتلف اخلطر مثال تأمني ضد حريق السلع و بالضائع املودعة مبخزن احد التجار فنوع 

.  من وقت ألخر حبسب ما يسحب من املخزن و ما يدخل إليه  على حنو ال ميكن تعيني حمل   اخلطر عند إنشاء

  44 :لرياضية املواليةيقاس اخلطر باملعادلة ا43

 :طلب املنتجات التامني بداللة درجة اخلطر

يتأثر الطلب على منتجات التامني حسب درجة اخلطر حيث كلما كانت درجة اخلطر اقل كلما كان الطلب    
  :  على منتجات التامني اقل و العكس صحيح والشكل املوايل ينب ذلك

 حسب التامني بداللة  درجة اخلطر الطلب على منتجات) :01(الشكل 

Jacques CHARBONNIER  

سيدا•
حوادث السير•

حريق الغابات•

كول•

التبغ•

طبقة االزون•

عدم الحماية في القرى•

القطار•

طائرة•

حرائق مواقع الصناعية•

زالزل•

مصانع الكيميائية•

حوادث العمل•

0        10       20      30      40      50        60     70     80    90  

95

85  

75  

65

55

45

35

25

سدود الهيدروالكترونية•

مراكز النووية•

نقل البضائع خطيرة•

الطلب على 

التامين

درجة 

الخطر

   

Source : Jacques CHARBONNIER «Marketing et management en assurance ;dynamique          d’entreprises», édition l’harmattan 2000 p63 

                                                 
  68ص  ،، مرجع سابق المج مصطفى حممد  43
 125الدار اجلامعية للطباعة و النشر، ص :بريوت،لبنان.، مقدمة يف مبادئ التأمني)1993(خمتار حممود اهلانسي،  44
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 ."وقوع اخلطر حالة يف املستفيد أو عليه املؤمن إىل املؤمن يدفعه الذي بلغامل وهو):مبلغ التعويض(التأمني مبلغ- ه

  46 :وحيسب مبلغ التعويض بالطريقة الرياضية املوالية45

  

  و الشكل املوايل يوضح حاالت التعويض عند وقوع اخلطر  املؤمن ضده

  موضوع التامنيحاالت التعويض و عالقتها بكل من مبلغ التامني و قيمة الشيء ):02(الشكل

  

  

  146ص  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  :عمان.،إدارة اخلطر و التامني  الطبعة العربية )2009(وليد إمساعيل السيفو ،.عيد عبد األمحد أبو بكر  : املصدر

                                                 
 8غدير على الصانع ،مرجع سابق ص  45
 125خمتار حممود اهلانسي  ، مرجع سابق،ص .د  46

 التعويض
 

 يف حالة تطبيق شرط النسبية 

تقوم الشركة بدفع نسبة من اخلسارة 
التامني إىل قيمة  تعادل النسبة بني مبلغ

 الشيء موضوع التامني 
اخلسارة=قانون التعويض  x مبلغ التامني

قيمة الشيء موضوع التامني/    
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زامات على كاهل الطرفني نشئ التيعقد التامني هو من العقود امللزمة للجانبني   :التزامات أطراف عقد التامني
حيث متثل التزامات الطرف األول حقوق الطرف الثاين و حقوق املؤمن له من جهة  املؤمن من جهة أخرى ،

  : الطرف األول التزامات الثاين و هذه االلتزامات موضحة فيما يلي

  47:التزامات املؤمن له

 .قساط التامنيالتصريح خبصائص األخطار املراد التامني ضدها لتحديد قيمة األ .1

  .التزام بتسديد أقساط التامني حسب عقد التامني املوقع .2
 .تبليغ الشركة يف حالة وقوع اخلطر يف أجال احملددة حسب املقاييس .3

  48:إلتزامات املؤمن

 .وضع العقد حسب متطلبات الزبون .1

 .االستعداد بدفع التعويضات يف حالة حدوث خطر فهي تعد التزام الرئيس للمؤمن  .2

 .التامني من اجل جتنب وجود املؤمن له بدون ضمانإعادة  .3

إرسال أراء االقتراحات كالتذكري بإعادة االكتتاب عند انقضاء مدة العقد لتفادي وقوع املؤمن له  .4
  .بدون ضمانات

 أهم التزامات أطراف عقد التامني):03(الشكل

 

 

  

 93عيد امحد أبو بكر وليد إمساعيل ،مرجع سابق ص :املصدر

  

                                                 
47 YEATMAN J.(2005 ). , « Manuel international de l’assurance», op-cit ,p 81 
48 YEATMAN J, op-cit ,p 81 

 

 المؤمن له

 طالب التامين

 المستأمن

 المؤمن عليه

 المؤمن

 شركة التامين

 هيئة التامين

لتامين عند التعاقد أو دفع قسط ا

 أثناء مدة التامين

دفع التعويض أو مبلغ التامين 

 عند تحقق الخطر المؤمن منه
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  :اصر احملفظة  التأمينيةعن*

أو  التعويض اخلطر،القسط،: على وجود ثالث عناصر هي Lambertو  M.Hémardالكثري أمثال يتفق "   
  ".49اخلسارة

اخلسارة  ،The Riskاخلطر   50 :ة التأمينية تتكون من ثالث عناصراء يج شكري فريى أن احملفظأما الدكتور 
The Loss  التغطية  رصيدو مبلغ التعويضو أConvering fund    املقصود به جمموع املبالغ املرصودة يف

  .احملفظة التأمينية لتغطية اخلسائر اليت قد تتحقق فيها خالل السنة املالية  سواء كانت أقساط أو احتياطات

  51:اخلصائص القانونية للتامني  :املطلب الرابع

فينعقد مبجرد توافق اإلجياب و القبول  قبول ضروريان فيهباعتبار أن اإلجياب وال عقود التراضيانه عقد من -1
  .يوقعها عليها املؤمن )police(ولكنه ال يثبت عادة إال بوثيقة تامني

هو عقد ملزم للجانبني،حيث انه ينشئ االلتزامات متقابلة يف ذمة كل طرف من طرفيه قبل اآلخر و تنش هذه -2
  .العقد بركنيه اإلجياب و القبول االلتزامات من اللحظة اليت يتم فيها إبرام

  .هو عقد احتمايل،الن اخلسارة والن اخلسارة أو الربح كل من طريف العقد غري معروف وقت العقد-3

  .حيث ال يتم الوفاء ذا االلتزام )أي مستمر(وهو عقد زمين -4

لطرف اآلخر فان قبلها هو عقد إذعان حيث يتوىل احد طريف العقد وضع الشروط اليت يريدها و يضعها على ا-5
  .دون مناقشة أو تعديل أو إبرام العقد و إال فال

  .هو عقد معاوضة من حيث أن كل  واحد من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطى-6

  .و العقود املسماة هي اليت ختضع لألحكام العامة من حيث انعقادها و أثارها:هو عقد مسمى-7

  52:مبادئ خدمة التأمني:املطلب اخلامس
                                                 

49 COUILBAULT F. ; ELIASHBERG C , op-cit, p34 
 60ص ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  :،عمان1ط.، التامني يف  التطبيق و القانون و القضاء )).2007اء يج شكري  50

  www.shubily.com، التامني ،يوسف بن عبد اهللا شليب  51 
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مبادئ التأمني هي الدعائم أساسية و تعترب من أسس قيام العمل التأميين و من غريها يفقد العمل التأميين الصفة      
  .القائم عليها واهلدف الذي جعل من اجله كفكرة و نظام

  :هناك أربع مبادئ و هي :"مبادئ القانونية خلدمة التامني-ا

يقوم عقد التأمني أساسا على محاية مصلحة املؤمن له      :Insurance interestمبدأ املصلحة التأمينية:أوال
أو املستفيد و بذلك ال بد أن يكون للمتعاقد مصلحة تأمينية يف شخصه أو يف الشيء موضوع التأمني أو يف 

  .املستفيد

ائم يعترب هذا املبدأ من أهم مبادئ القانونية و الدع   :Utmost good faithمبدأ منتهى حسن النية:ثانيا
األساسية اليت يقوم عليها عقد التأمني وصحته وسالمته وظهوره يف شكل نقي بعيدا عما يشيب العقود األوىل من 
أمور متعلقة بالغش و التضليل،وعليه فان هذا املبدأ يسري على كل عقود التأمني بكافة أنواعها سواء كانت عقود 

و يلزم هذا املبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية ..)..احلياة،احلريق،احلوادث،حبري(شخصية أو غري شخصية 
  .يف عملية ما قبل التعاقد و أثناءها و فترة سريان عقد التأمني

جيب أن يكون اخلطر املؤمن ضده واضحا يف وثيقة      :Proximate causeمبدأ السبب القريب :ثالثا
والتزام كل طرف من أطراف العقد واضحا و صحيحا حىت التأمني و أيضا جيب أن تكون بياناا حقيقة و صحيحة 

  .إذا ما وقع اخلطر املؤمن منه قام املؤمن بدفع مبلغ التأمني أو التعويض الالزم

يف عقود التعويضات ال جيوز أن حيصل املؤمن له على التعويض أكثر من    :Indemaityمبدأ التعويض :رابعا
  .وقوع اخلطر املؤمن منه قيمة اخلسارة الفعلية و احملققة نتيجة

   واحد وهو مبدأ السبب القريب مبدأ  تشترك املبادئ الفنية و القانونية يف: املبادئ الفنية للتامني -ب

قانون األعداد الكبرية الذي يستند إليه التامني هو توزيع اخلسارة على اكرب ممكن :  مبدأ قانون األعداد الكبرية- 1
األعداد الكبرية مبعىن أن شركة التامني تقوم بتحصيل أقساط من أعداد كبرية من املؤمن من املؤمن هلم وفقا لقانون 

هلم و من حصيلة تلك األقساط تدفع الشركة اخلسائر املتحققة و كلكما كانت األعداد كبرية ال ائية و األخطار 
دقة دون أن تعرض نفسها الزمات املؤمن عليها متشاة ومتطابقة كلما جنحت شركة التامني يف حتقيق هدفها بكل 

                                                                                                                                                             
 109خمتار حممود اهلانسي ،مرجع سابق ص 52
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من الصعب آلي شركة التامني احلصول على العدد الالائي من األخطار .مالية دد هامس سيولتها إىل إفالسها 
53 .املشاة و املتطابقة  لذا تلجا إىل عملية إعادة التامني 

 

  قابلة للتامنيهناك أخطار قابلة للتامني و أخطار فري : مبدأ قابلية اخلطر للتامني -2

  54:األخطار القابلة للتامني: أوال

  .أن يكون احلادث من احلوادث اليت يتكرر حتققها ضمن ظروف و اطر حمددة-ا

أن يكون من املمكن قياس احتمال حتققه عن طريق املراقبة و املمسحات اإلحصائية التجريبية لعدد من السنني - ب
  .و يف ظروف متقاربة

الحتمال حتققه نقطة وسط لدرجات االحتمال و أن ال تكون اخلسارة ناشئة عن خسارة أن ال تتجاوز درجة ا- ج
  .منتشرة تصيب أكثر من وعاء واحد يف وقت واحد

أن يكون حمكوما بقانون األعداد الكبرية، أي أن يكون عدد األفراد الذين يشتركون يف اخلشية من نتائجه -د
  .كن من األقساط يف حمفظة التأمينيةمما ميكن املؤمن من مجع اكرب عدد مم.كبريا

فارتكاب اجلنح و اجلنايات العمدية تعترب من احلوادث .أن ال تكون محاية وعاء احلادث خمالفة للنظام و األدب- ه
الغري قابلة للتامني ،الن ضمان اخلسارة الناجتة عن هذه احلوادث وهي الغرامات و املسؤولية املدنية جتاه الغري هو آمر 

فمن يرتكب مثل هذه اجلرائم جيب أن يتحمل منفردا كامل األعباء املالية املترتبة جراء فعله .لنظام العامخمالف ل
  .ليدرك مدى تقصريه حبق اتمع و أمنه

 catastropheإن املؤمن يستبعد احلوادث اليت تنشا عنها خسائر منتشرة     55 :األخطار الغري قابلة للتامني:ثانيا

losses  على وحدة تأمينية معينة،بل تنتشر لتشمل العديد من هذه الوحدات يف وقت واحد و كذلك ال تقتصر
اخلسائر املترتبة عن العيوب الذاتية يف األوعية املراد تغطيتها و على ضوء هذين املقياسني فقد درج املؤمن على 

ائر الناجتة عنها هي من خسائر املنتشرة و استثناء األخطار اليت تكون احلوادث املتعلقة ا عالية االحتمال ا وان اخلس

                                                 
  25ص ،  دار املطبوعات اجلامعية  :االسكندرية .، موسوعة التامني )2005(نبيل خمتار، 53
 52 ص،مرجع سابق ، التأمني يف التطبيق والقانون والقضاء ،يج شكري اء.54
 49،ص بقسامرجع ، يج شكري اء 55
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التفجريات النووية واإلشعاع النووي و التلوث الشعاعي، : هذه األخطار على سبيل التمثيل وليس احلصر وهي
،الثورة ) امتناع زمرة من األفراد إىل طاعة األوامر الصادرة عن احلكومة ( احلروب،احلرب األهلية،العصيان

و اهليجان الشعيب باإلضافة ، التآمر ،التمرد ، القوة املغتصبة للسلطة،املصادرة  اهلدم و التدمري ،االنتفاضة املسلحة أ
  56 :كما هناك مبادئ فنية أخرى مثل  .بأمر السلطة

  .مبدأ إمكانية حساب االحتماالت-3

  .مبدأ اخلسارة املالية-4

  .)أن يكون اخلطر موزعا على نطاق واسع(مبدأ عدم مركزية اخلطر-5

  .السبب القريبمبدأ -6

  .مبدأ إمكانية إثبات احلادث و عبء اإلثبات -7

   .السياسية التأمينيةمبدأ -8

  تصنيفات خدمة التامني و أثارها:املبحث الثاين

سنحاول يف هذا اجلزء تقدمي جممل التصنيفات ملنتجات التامني حسب املفكرين يف جمال التامني و أهم أثار خدمة    
  :ثار االجيابية أو السلبية نتيجة تطبيق خدمة التامني التامني سواء اآل

  : تصنيفات اخلدمة التأمينية:املطلب األول

  :اختلف الباحثني حول موضوع تقسيم منتجات خدمة التأمني وعليه اخترنا التصنيف الشامل األيت  

  :و هو نوعان57:تقسيم التأمني حسب اإلقليم:أوال

  .ه الشركات الوطنية داخل إقليم الدولةوهو الذي تقو ب:التأمني الوطين-1

                                                 
  25ص ،نبيل خمتار، مرجع سابق  56

57 www.algeriedroit.fb.dz 
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يأخذ صورة التعاون بني الدول مبوجب اتفاقية ثنائية آو مجاعية لضمان أخطار معينة كما يتخذ :التأمني الدويل-2
يف صوره جلوء الشركات الوطنية إىل الشركات األجنبية يف مواجهة املخاطر الكربى يف اال البحري و اجلوي و 

ة التأمني و معناه جلوء شركة التأمني الوطنية سواء كانت حكومية أم ال إىل التأمني إىل شركة يتخذ صورة إعاد
 .أجنبية حيث تتعدى املخاطر حدود الدولة الواحدة

  :  تقسيم التأمني من حيث الشكل:ثانيا

ي و التأمني التجاري و التأمني التعاوين والتأمني االجتماع:أقسام رئيسية أربعينقسم التأمني من حيث الشكل إىل    
  .سنحاول عرض بإجياز أهم مفاهيم هذه األنواع الثالث

هو التأمني الذي تتواله مجعيات التأمني التبادلية ،اليت تعترب يف األصل     58):أو التأمني التباديل(التأمني التعاوين -1
م معرضني ألخطار من نوع واحد مجعيات تعاونية ويتحقق التأمني التعاوين عندما جيد عددا من األفراد أنفسه

،فيعمدون إىل تاليف اآلثار السيئة اليت قد تنجم عن حتققها إىل إنشاء مجعية فيما بينهم،وتتوىل هذه اجلمعية مجع 
  .االشتراكات من األعضاء،و تقوم بعد ذلك بدفع مبلغ التأمني املقرر ألحدهم عند وقوع اخلطر به

هو احلق املايل الذي تلتزم به احلكومة للمواطن و املوظف انطالقا من    ):ميالتأمني احلكو(التأمني االجتماعي -2
مسؤوليتها عن رعايتها ،مكافأة له على خدمته للمجتمع ،و ذاك طبقا لنظام تراعي فيها مصلحة املواطن أو اقرب 

وبشكل عام 59 .أو املواطنالناس إليه و ليس له صفة املعاوضة املالية حىت لو تكونت املبالغ بإسهام جزئي ن املوظف 
التامني ،تامني إصابات العمل النامجة عن حوادث العمل و أمراض املهنة-60:يقوم هذا التامني على األنواع التالية

  .العجز و الوفاة والشيخوخة،تامني املعاشات،تامني ضد البطالة-،الصحي

ي تنصرف إليه كلمة التامني عند إطالقها هذا النوع من التامني هو السائد،بل هو الذ"   61:التأمني التجاري -3
،ويف هذا النوع من التامني يلتزم املؤمن له بدفع قسط حمدد إىل املؤمن وهو الشركة اليت يتكون أفرادها من مسامهني 

  .آخرين غري املؤمن هلم،وهؤالء املسامهني هم الذين يستفيدون بأرباح الشركة 

                                                 
 58  55ص  ،.دار الفكر اجلامعي :اإلسكندرية ،1ط.، نظرية التامني،املشكالت العلمية و احللول اإلسالمية)2007.(امحد حممد لطفي امحد  

59  ABOU  NASRI  Jorge  Djamel.   )2006( ,  « Trade and finance dictionary(economy  business  administration 
accounting,banking,trade inssurance,transport,production-English –France- Arabic»p 94 

  292،ص ،مرجع سابقحممد جودت  ناصر 60
 62ص مرجع سابق،امحد حممد لطفي امحد ، 61
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ؤمن له عن صفة املؤمن فليس املؤمن إال وسيطا بني املؤمن هلم وأصحاب يتميز التامني التجاري بانفصال صفة امل 
رؤوس األموال املستثمرة يف قطاع التامني كما أن قيمة القسط ثابت وال يتم التعديل إال باتفاق جديد مع املؤمن 

قق من خماطر أيا كما يتميز بعدم وجود التضامن بني املؤمن واملؤمن هلم  حيث يتحمل املؤمن مبفرده تبعة ما يتح
  .كان حجمها من حصيلة األقساط اليت يتم مجعها

 االجتماعي والتأمني التجاري التأمني بني مقارنة):01(اجلدول

  االجتماعي التأمني  ) التجاري(التامني اخلاص  عناصر املقارنة

 اهلدف

 التأمني من

  

  التأمني هليئة الربح حتقيق

 ارإجب دون للطرفني احلرة على إلرادة قيامه

  لقسط التأمني اإلدارية والرسوم األرباح إضافة

 يف الضعيفة للطبقات محاية التأمني بل هليئة الربح حتقيق إىل يهدف ال
 اتمع

 والتشريع املنظم الشروط وفق التأمني إجبارية

  

 حتديد سياسة

  األسعار

 النظر دون حيتسب اخلطر حدوث احتمال + التأمني مبلغ قيمة

  لمؤمن لهل املادية للحالة

  التأمني هيئة+ الدولة + للمؤمن جزء القسط يف يتحمل

 التضامن مبدأ للمواطن ووفق االجتماعية احلالة وفق حيتسب -

 للمواطن املادية احلالة مع مراعاة املزدوج، االجتماعي

  

 التأمني مزايا

  

 مع التأمني املتالئم مبلغ حتديد يف احلرية له للمؤمن التعويضات 
 .ظروفه

 .الفعلية اخلسارة حدود قيمة يف املمتلكات على التأمني قيمة

  

 .الفرد املتعلقة حبالة لإلشراكات وفقا املبلغ حتديد

 .و األداءات التعويضات احلصول على قصد االشتراك مبدأ على يقوم

  

  عليهم املؤمن
 عليهم واملستفيد املؤمن حتديد يف احلرية للفرد

  

 لكل االجتماعية ريعات التأميناتتش مبقتضى واملستفيد املؤمن حيدد

  .فرع

  املؤمن

 أو تبادلية هيئات أو) الغالب الشكل وهو ( مسامهة شركات
 تعاونية مجعيات أو اكتتاب هيئات وصناديق تعاونية أو مجعيات

  

 شركات )  الغالب الشكل وهو ( حكومية هيئة

  

  ( فهوهد نوعه حسب كل ) األخطار بتغطية التأمني يقوم  التأمني موضوع
  43درار عياش ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري مرجع سابق  ص ::املصدر
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أما بأوربا فكانت  1979نشأت بالسودان سنة أ" تكافل"أول شركة تامني إسالمية   ":  التامني اإلسالمي-4
التامني اإلسالمي إىل تقدمي   يهدف. "62"2008ت  يف مارس أنشأ BIIH -أول شركة تامني إسالمية تدعى

بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد ) حامل الوثيقة(اخلدمة اليت يقدمها التامني التقليدي للمستأمن 
للعقد و الربا و سائر احملضورات،و ذلك بتقدمي املستأمن اشتراكات متربعا ا كليا أو جزئيا لتكوين حمفظة 

ه  ويقتصر دور الشركة على إدارة أعمال التامني و تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر املؤمن ضد
استثمار أمواهلا  ويتميز التامني اإلسالمي بان يتحقق من فائض بعد التعويضات و املصاريف و اقتطاع 

  63."االحتياطات يوزع على املستأمنني 

64الشرعية وأسسه اإلسالمي التأمني مبادئ
 ليت ا اآلتية الشرعية واألسس املبادئ على اإلسالمي التأمني يقوم   :

 :الوثائق يف أو اللوائح، يف أو للشركة، األساسي النظام يف ينص عليها أن جيب

 التعويضات، لدفع التأمني حلساب  وعوائده باالشتراك يتربع املشترك أن على ينص حيث : بالتربع االلتزام-1

 . املعتمدة اللوائح عجز حسب من يقع قد ما بتحمل يلتزم وقد

 والتزاماا، حقوقها : نفسها خاص بالشركة أحدمها منفصلني حسابني بإنشاء للتأمني املنظمة الشركة قيام-2

 . والتزامام بصندوق محلة الوثائق وحقوقهم خاص واآلخر

 .التأمني استثمار موجودات يف وكيلة أو ومضاربة التأمني، حساب إدارة يف وكيلة الشركة-3

 .التزامات يتحمل أنه كما استثمارات ا، وعوائد التأمني تمبوجودا التأمني حساب خيتص-4

 منه جزء أو توزيعه أو خريية، املصلحة جلهات فيه مبا الفائض يف التصرف على املعتمدة اللوائح تشتمل أن جيوز-5
 . الفائض ذلك من شيئًا املديرة تستحق الشركة ال أن على املشتركني على

 .الشركة تصفية عند وجوه اخلري يف املتراكمة والفوائض تامني، لبا املتعلقة املخصصات مجيع صرف-6

                                                 
62 ROLAND zaatar .( 03/2008 )« Takaful une alternative à l'assurance traditionnelle « documentsur  sur web en power point) 
63 ABOU.NASRI  Jorge Djamel  ,op-citP 94 

  76ص،حبث مقدم على االنترنت،التكافلي آو التعاوين أسس شرعيته و ضوابطه و التكييف جلوانبه الفنية جامعة :التامني اإلسالمي ،عبد الستار أبو غدة 64
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 يف حقهم ملمارسة مناسبة قانونية صيغة إجياد خالل من التأمني عمليات إدارة يف الوثائق محلة مشاركة أفضلية-7
 .اإلدارة جملس يف مثل متثيلهم مصاحلهم، ومحاية الرقابة،

 على التأمني عدم وخباصة واستثمارات،/ أنشطتها كل يف إلسالميةا الشريعة ومبادئ بأحكام الشركة التزام-8

 . حمرمة شرعا أغراض على أو احملرمات،

  . داخلي شرعي وتدقيق  رقابة إدارة ووجود للشركة، ملزمة فتاواها تكون شرعية رقابة هيئة تعيني-9

   :تصنيف منتجات التامني حسب نوع املستهلك:ثالثا

ائي كما هو موضح يف اجلدول  أوحسب نوع املستهلك سواء كان املستهلك صناعي  تصنف منتجات التامني    
  :التايل

 تصنيف املنتجات التأمينية حسب نوع املستهلك):02( اجلدول

  املنتجات التأمينية اخلاصة باملستهلك النهائي

 Assurance de  Personnes  تامني األشخاص Assurance Dommages تامني األضرار

 .عقد تامني السيارات/ تامني السكن متعدد األخطار عقد

تامني ضدأضرار /.املساعدة/ .صيد- رياضة(تامني نشاطات الترفيهية
- تامني النقل-تامني مجيع األضرار أشياء أخرى- تامني أشياء مثينة(خمتلفة

 .)تأمينات العمارات-تأمينات خمتلفة

 

-ضمانات الوفاة(ةتامني احليا/.تامني الصحي/.تامني احلوادث الفردية
رؤوس ( تامني املدخرات ...)/تامني املختلط- ضمانات خالل احلياة

 ...)ضمانات املكملة- أموال

 

 املنتجات التأمينية اخلاصة باملستهلك الصناعي

 Assurance de  Personnes  تامني األشخاص Assurance Dommages تامني األضرار
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أي CAT-NATالطبيعية كوارث-انفجارات(ضد احلريق أخطار ملحقة
وانقالبات -الفيضانات-الثلوج -املياه  -تامني ضد الكوارث الطبيعية 

 ..)الشعبية

 تامني ضد السرقة/ تامني ضد فقدان الصادرات/حتطم اآلالت

 تامني النقل/ يف املؤسسات املهنية تامني املتعدد أخطار/ تامني املسؤولية املدنية

  تامني القرض/ تامني طائرة/

évolution  récentes / مسؤولية املدنية للمفوضني االجتماعني
 أخطار الفالحة/ مسؤولية املدنية بعد التلوث و أخطار سياسية

 

تامني أمراض العامل وأقربائه من العائلة (عقود االحتياط/ حوادث العمل
 )خطر فقدان الدخل- خطر وفاة عامل-خطر البطالة-أخطار الشيخوخة*
صحاب األشخاص ألتامني  ( *HOME CLÉS: تامني يدعى/

 )شركات

 

Source; YEATMAN J.(2005), « Manuel international de l’assurance», op-cit  p 127,  p 166 

  :وهو نوعان التامني االختياري و التامني اإلجباري65التأمني بالنظر إىل طبيعة قواعده:رابعا

و هو التأمني الذي يقبل عليه األشخاص من تلقاء أنفسهم وقد يطلق علية تامني اخلاص : التأمني االختياري-ا
خلدمة مصلحة من مصاحلهم دون أن تلزمهم الدولة بذلك كالتأمني على احلياة والتأميين للسرقة و للدين  و تدخل 

تغل الدولة يف هذا القسم من التأمني إمنا يكون بوضع القواعد اليت حتكم العالقة بني املؤمن واملستأمن حىت ال يس
  .الطرف األول الثاين يف شروطه أكثرها مطبوع و معروض على الناس كافة

وهو التأمني الذي يقبل عليه األشخاص بإلزام من الدولة آو جهة خاصة سواء لدى جهة  :التأمني اإلجباري -ب
تأمني حلوادث عامة تقيمها الدولة أو جهة خاصة كالتأمني االجتماعي و نظام التقاعد و املعاشات احلكومي و كال

السيارات إذ تلزم كثري من الدول مالكي السيارات بالتأمني عليها لدى مؤسسات تابعة للدولة آو لدى جهات 
  .خاصة حسب ما خيتاره مالك السيارة

  :به قسمني  و:تقسيم التأمني حسب وظيفته:ا خامس

ده يتعلق بشخص املؤمن له،حيث يف هذا النوع من التأمينات يكون اخلطر املؤمن ض: التأمني على األشخاص-1
يقوم املؤمن له بتامني نفسه من األخطار اليت دد حياته أو سالمة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل 

                                                 
 194ص، منشورات احلليب بريوت احلقوقية :بريوت ،لبنان.،عقد التأميين حقيقته و مشروعيته ،دراسة مقارنة )2003(ي احلكيم عبد اهلادي السيد حممد تق 65
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كما أن هذا 66.التأمني على احلياة و التأمني ضد املرض و التأمني ضد البطالة و التأمني ضد احلوادث الشخصية:مثل
 املؤمن له يستحق مبلغ التامني املتفق عليه  دون احلاجة إىل  إثبات الضرر كما أن التامني ليس له صفة تعويضية  ال

وفيه نوعان تامني على 67.املؤمن له أن جيمع ما بني التامني املستحق من املؤمن و التعويض من تسبب له الضرر
68: أهم وثائق التامني احلياةاحلياة وتامني على الوفاة  و

 

وفيه تقوم شركة التامني بدفع املبلغ املذكور :)en cas de vie(احلياة حىت سن معينة تامني البقاء على قيد-ا
بالوثيقة يف حالة بقاء املؤمن حيا واهلدف من هذا التامني وهو مساعدة املؤمن يف بلوغ طموح يف القيام بعمل معني 

  بعد بلوغ سن معينة

 :و به نوعان:  ) en cas décé( عقد تامني الوفاة- ب

 .و فيه يدفع التعويض يف أي وقت حتصل فيه الوفاة و املستفيد هنا الورثة:قد التامني الوفاة مدى احلياةع- 1- ب

  وفيه يدفع التعويض للورثة يف حال حدوث الوفاة خالل فترة حمددة تذكر بالعقد:عقد تامني الوفاة املؤقتة- 2- ب

ا بتجنب بعض العيوب و احلفاظ على مزايا ،و هنا و تعين دمج الوثيقتني السابقتني مع)Mix (: العقود املختلطة- ج
عقد تامني احلياة الوفاة احملدد بفترة زمنية :يتم دفع التعويض إذا بقي املؤمن عليه حيا أو تويف ومن ابرز هذا النوع 

  .معينة

ة باملؤمن أي التامني ضد األخطار  الناجتة عن  احلوادث وهي نوعان تامني األشياء خاص:  التأمني من األضرار-2
.له و تامني املسؤولية 

69  

  70:تقسيم التأمني من حسب أطرافه: سادسا

  ويتكون من طرفني هم املؤمن و املؤمن له:التأمني البسيط-1

                                                 
  95- 94،مرجع سابق ص  شقريي نوري موسىا.أ .أسامة عزمي.د66
 

 65ص  ،مرجع سابق امحد حممد لطفي امحد 67
  169- 167سابق ص  مرجع،ناصرحممد جودت   68

69 YEATMAN J.(2005) ,« Manuel international de l’assurance», à la demande de l’école nationale d’assurances,institut du 

conservatoire national des arts et métiers ,paris  2 èmeed, EDITION ECONOMICA,  p123 
70 www.algeriedroit.fb.dz 
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من ابرز صوره التأمني املقترن و هو الذين تشترك فيه أكثر من شركة لتغطية خطر معني و :التأمني املركب-2
ص بالتأمني على شيء واحد لدى عدة شركات تامني و جند كذلك صورة إعادة التأمني ازأ و الذي يقوم به شخ

  .التأمني و هو التأمني الذي يقوم به املؤمن به املؤمن بإعادة التأمني يف حالة عجزه عن تغطية خماطر معينة

  71:تقسيم التامني من حيث املدة:بعاسا

  بكافة أنواعها و أشكاهلا و مسمياا life businessهي تأمينات احلياة :تأمينات طويلة األجل -1

ويطلق عليها تأمينات العامة    non-life businessهي تأمينات غري احلياةو :تأمينات قصرية األجل--2
General Business  مدة (وعادة ما تكون مدة الوثيقة سنة واحدة يف هذه التأمينات أو اقل من سنة

  ).قصرية

  :  أثار خدمة التامني:املطلب الثاين

  :للخدمة التامني  أثار  اجيابية و أخرى سلبية خلدمة التامني و هي   

  :)فوائد التامني(األثار االجيابية خلدمة التامني :أوال 

يقدم التأمني خدمات أساسية تتمثل يف تعويض املؤمن له خسائر املادية اليت قد تلحق به نتيجة اخلطر املؤمن منه،    
سية كتخفيض درجة القلق و عدم التأكد الناجتني عن عدم القدرة على توقع اخلسائر إىل جانب تقدمي خدمات نف

  :املستقبلية لألحداث املفردة و من بني الفوائد نذكر ما يلي

تكمن األمهية يف األمان و الطمائنينة اليت يشعر ا املؤمن له  ):"وظائف التامني النفسية(فوائد التامني  النفسية-ا
رتاح على مستقبله و أوالده و هذا ما جيعله يتحلى بروح املبادرة دون خوف من احلوادث و من األخطار و ي

  72."البطالة حيث أن املسؤولية يف اجتاه احلديث مل تشترط إثبات اخلطأ

   ):وظائف التامني االقتصادية(فوائد التامني االقتصادية-ب

73:ة من خاللللتامني فوائد اقتصادية فهو يعمل على التنمية االقتصادي 
 

                                                 
  20،ص19صمرجع سابق،نبيل خمتار، 71

72 www.algeriadroit.fb.dz 
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أي أن وجود التامني يساعد األفراد على دخول ميادين جديدة ما كانوا ليدخلوها لوال وجود :  زيادة اإلنتاج-ا
  .التامني الذي يوفر هلم محاية وامن

يتم ذلك من خالل قيام شركات التأمني بتعويض املؤمن له إذا تضرر مصنعه مثال أو :    حفظ الثروة املستغلة-ب 
  )...مشروع

عند قيام شركات التأمني بتحصيل األقساط من مجهور الناس هذا يعين امتصاص السيولة     :مكافحة التضخم- ج
من أيدي الناس مما يؤدي إىل اخنفاض يف األموال املتداولة بني أيدي الناس و بالتايل ختفيض ميوهلم االستهالكية و 

  .تنموية و إنتاجية تقوم شركات التأمني باستثمار هذه األموال يف مشاريع

ن ما حتصل عليه هيئات التأمني الوطنية من عمالت أجنبية مقابل أ   : حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات-د
اخلدمات اليت تقوم ا يف البلدان األجنبية و نتيجة عمليات إعادة التأمني اليت متارسها يؤدي إىل زيادة الصادرات 

 "ني ميزان املدفوعات و يساهم يف اتساع حجم التجارة اخلارجيةغري املنظورة مما يساعد على حتس

عند حلول اآلجل أو حتقق اخلطر املؤمن منه يلتزم املؤمن بان يدع     :تامني وسيلة لتكوين رؤوس األموال-و
يعترب التامني للمؤمن له مبلغ التامني ،و يؤدي هذا املبلغ من جمموع األقساط اليت قام املؤمن هلم بدفعها ،ومن الناحية 

، ولكنه ادخار إجباري حيث يلتزم فيه املؤمن له بان يقتطع جزءا صغريا و بصفة دورية من دخله الدخار نوعا من ا
يؤدي للمؤمن مقابل احلصول على مبلغ التامني عند استحقاقه وعلى املستوى االقتصاد القومي تلعب رؤوس 

ما يف تنمية و ازدهاره فشركات التامني تزويد االقتصاد القومي األموال اليت تتكون لدى شركات التامني  دورا ها
يف املشروعات اليت تعود بالنفع على أفراد اتمع كما ميكن  ستثمارهابرؤوس األموال اليت تتكون لديها و ذلك با

 .تصادية إعطاء هذه  األموال للدولة أو لألشخاص العامة يف شكل قروض تساعدها على حتقيق أهداف التنمية االق
  75.وعليه فالتامني محاية وادخار واستثمار74

                                                                                                                                                             
73  93-91ص،رجع سابق مشقريي نوري موسى، ،أسامة عزمي سالم  
 

 38، ص الدار اجلامعية للطباعة والنشر .،حماضرات يف عقد التامني )1999.(حممد حسن قاسم 74
  24ص نبيل خمتار، مرجع سابق  ، 75
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يؤدي التامني إىل تدعيم الضمان الذي يقدمه له إىل دائنه، و  على مستوى الفردي76:التامني وسيلة لالئتمان- ه
ما عليه من  بالتايل يسهل له احلصول على االئتمان فإذا رهن املؤمن له عقارا آو منقوال مملوكا له ضمانا لتنفيذه

ديون جتاه دائنه ،فال شك أن مصلحة هذا األخري   بقاء املال املرهون حىت ميكنه التنفيذ اجلربي عليه يف حالة عدم 
  .ولكن هذا قد يفقد أو يسرق أو يهلك بفعل احلريق مثال فيضيع ضمان الدائن  . الفاء االختيار من قبل املدين

رؤوس أموال املتجمعة لدى شركات التامني من األقساط املدفوعة و على مستوى الدولة جتد الدولة يف      
احتياطياا مصدرا هاما لالقتراض عن طريق السندات اليت تصدرها الدولة أو األشخاص العامة واليت تقوم بشرائها 

  .شركات التامني

  :  )وظائف التامني االجتماعية(فوائد التامني االجتماعية-ج

  :اعية عديدة نذكر منها ما يليللتامني فوائد اجتم   

ال شك يف انه إذا حتقق اخلطر فان املصانع سوف تغلق و سوف يعاين العمال من البطالة و :الضمان االجتماعي-1
يعاين أصحاب األعمال من توقف اإلنتاج و إذا ما حدث وفاة أو عجز لرب األسرة فان هذه األسرة سوف تعاين 

لتامني يساهم يف حل هذه املشاكل وال شك أن كل أنواع التامني ضمان ومحاية فان ا. من فقد دخل لرب األسرة  

                                                 
 40ص ،مرجع سابق،حممد حسن قاسم 76

 تغريات أقساط التأمني
 

source :Etude  d’union  Africaine ( septembre  2008  )«  les sources alternatives de financement de l’union africaine  : impact des 

propositions sur les économies des états membres » département des affaires économiques, p36 

 

 

في التنمية االقتصاديةدور التامين ):04(الشكل  
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للجمهور ال أن نطاق الضمان و احلماية أوسع واكرب يف التأمينات االجتماعية و التأمينات اإلجبارية من نطاق 
.الضمان و احلماية يف التأمينات اخلاصة أو التجارية

77  

    78"و لآلسرة و تنمية شعور باملسؤولية  حيقق االستقرار االجتماعي للفرد - 2

التأمني ميثل آلية فعالة للتقليص من قابلية تعرض الفقراء إىل مؤثرات املرض، السرقة  :يقلص التأمني من الفقر-3
   79،."،العجز ، وأخطار أخرى وكذلك احلفاظ على االستعمال االجيايب للمدخرات املالية والقروض

  80"الكثري من اآلفات االجتماعية كاملرض و البطالة والعجز يعاجل"وعليه فالتامني     

    81:دمة التأمني خل ةسلبياآلثار ال:ثانيا 

على الرغم من اجلوانب االجيابية يف عملية التأمني و دوره العظيم يف التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد إال     
  :انه قد يؤخذ عليه ما يلي

بدفع عدد معني من األقساط دون حتقق اخلطر املؤمن فيه و بالتايل فكان األقساط دفعت قد يقوم املؤمن عليهم -1
  .اخل...دون مقابل  و مثل ذلكم تامني السفرة الواحدة و تامني الطريق يف النقل الربي 

 قد تغايل بعض الشركات يف حتديد قسط مرتفع ال يتناسب و درجة اخلطر املفروض تغطيته مما ميثل عبء كبري-2
على ميزانية رب األسرة أو املنشاة هذا قد يؤدي بالنسبة للمنشاة إىل زيادة التكاليف اإلنتاجية و بالتايل رفع أسعار 

  املنتجة و اليت حيتمل فرق سعرها املستهلك النهائي

لدولة يف إعادة التأمني إذا ما أعطيت شركات التأمني احلرية يف نقل املخصصات الالزم احتجازها إىل خارج ا -3
يفوت هذا التأمني على الدولة فرصة استثمار هذه املخصصات داخليا و املساعدة يف )خصوصا إذا كانت نامية(

  .عملية النهوض االقتصادي للبالد

                                                 
  24، مرجع سابق ص  نبيل خمتار  77
 83ص .دار اجلامعية  :إسكندرية. التامني و رياضياته مع التطبيق على التأمينات احلياة و إعادة التامني  ، )2003( .على إبراهيم عبد ربهإبراهيم  78
 5مرجع سابق ص ،صابـر باتـل  79
 92، مرجع سابق ص  و زميله أسامة عزمي 80
  56،ص مرجع سابقزيد منري عبوي،  81
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يعتمد العديد من املؤمن هلم على  ما حيصل عليه من تعويضات نتيجة وقوع اخلطر املؤمن منه و حتقق اخلسارة - 4 
مل جانب االحتياط و الطرق املساعدة يف تقليل  وقوع اخلطر املؤمن منه فصاحب السيارة املالية وهو يف ذلك حي

املؤمن عليها تأمينا شامال ال يعطي أمهية كبرية يف االعتناء بسيارة نظرا الطمئنانه للحصول على ما يقع هلا من 
  .احلريق مغطى عندهخسائر كذلك صاحب احملل التجاري ال يعبا بأدوات مكافحة احلرائق طاملا خطر 

ال يلقى التأمني قبوال واسعا من الناحية الدينية و االجتاه حنو التأمني التباديل حيث أن عقد التأمني من وجهة نظر -5
  .الشريعة اإلسالمية يقوم على استغالل شركة التأمني للمؤمن له و ال تشركه يف املكاسب الكبرية اليت حتققها

  التامني و العوامل املؤثرة على نشاطها وظائف شركات: املبحث الثالث

بالرغم من بعض اخلصوصية يف  ,اخلدمات البنكية تعترب اخلدمة التأمينية أحد أهم اخلدمات املالية إىل جانب        
      .املصرفية  مالية مبصطلح اإلنتاج الذي ال جند مثله يف اخلدمات خدمة التأمني ،حيث ختتص كخدمة

  زء تقدمي كل من مفهوم شركات التامني وظائفها و العوامل املؤثرة على نشاطهاسنحاول يف هذا اجل

  و وظائفها شركات التامني :املطلب األول

هي مؤسسات تقوم بتقدم اخلدمة التأمينية ملن يطلبها ، كما أا مؤسسة مالية حتصل :تعريف بشركات التامني -1
 مقابل عائد يشاركون فيه  وذلك إما بطريقة مباشرة أو غري على األموال من املؤمن هلم ، لتعيد استثمارها يف

  82 مباشرة

شركات التأمني كباقي املؤسسات االقتصادية هلا وظائف متكاملة لتحقيق أهداف :وظائف شركات التامني-2

  83 :العامة للشركة لكن ختتلف بشكل واضح عن الوظائف التعارف عنها يف جمال اإلدارة كما يوضح الشكل املوايل

تم هذه الوظيفة مبعرفة القسط الواجب استيفاءه من املؤمن له نظري خطر معني ينوي التامني :   وظيفة التسعري-ا
ضده و بالتايل فان وظيفة التسعري تضع سعر معني لكل نوع من أنواع التأمينات املختلفة يتناسب مع درجة احتمال 

                                                 
منشاة  :االسكندرية .أسواق املشتقات -شركات التامني –بنوك إسالمية –أسواق األوراق املالية –صناديق استثمار –بنوك جتارية –رة املنشات املالية و أسواق املال ،إدا)2006(منري إبراهيم هندي 82

  365ص ،املعارف جالل حزي و شركائه  
 164ص- 157مرجع سابق ،ص  ،أسامة عزمي سالم 83
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ناسب مع الظروف احمليطة بالشيء أو اخلطر املؤمن ضده كما حتقق اخلطر كما ويتناسب مع مبلغ التامني كما ويت
  .انه يتناسب  وبصورة عكسية مع معدل الفائدة الفين

اليت تقوم  النشاطات التسويقيةيقصد باإلنتاج يف جمال التامني املبيعات و    :productionوظيفة اإلنتاج -ب
امني هي اخلدمة التأمينية و كثريا ما يطلق على وكالء و ا شركات التامني و عملية البيع اليت تقوم ا شركة الت

املندوبني اسم املنتجني  ويف شركات التامني املتخصصة يف تامني احلياة يطلق على الدائرة  املختصة بالنتاج اسم 
  .دائرة املبيعات

وجب السياسة تم هذه الوظيفة باختيار وتبويب طاليب التأمني مب     :subscription وظيفة االكتتاب-ج
اليت حتددها شركة التأمني مبا حيقق أهدافها و غاياا، ويهدف االكتتاب إيل جتميع حمفظة فرعية من وثائق التأمني 

املختلفة و بذلك تقوم الشركة من خالل هذه الوظيفة بقبول طالبات إصدار الوثائق و املتوقع أن ينتج عنها أرباح و 
بوضع سياسة واضحة  عنها خائر أو ال تكون جمدية،وتقوم اإلدارة العليا بالشركةترفض الطلبات  املتوقع أن ينتج 

لالكتتاب تتماشى مع غايات الشركة و قد تكون هذه السياسة احلصول على جمموعة كبرية من وثائق التأمني 
ني و اليت تعطي املختلفة و اليت تعطي رحبا منخفضا،أو تكون سياسة الشركة احلصول على عدد قليل من وثائق التأم

رحبا مرتفعا و عادة ما تقوم الشركات بإصدار دليل تبني فيه أنواع التأمينات اليت تقبلها و األخطار اليت تقبلها و 
  .املناطق اجلغرافية اليت تعمل ا و األخطار اخلاصة اليت جيب اخذ املوافقة عليها مسبقا وغري ذلك

لك الوظيفة املتعلقة بدفع مبلغ التأمني أو دفع التعويضات املستحقة هي ت :  sinister:وظيفة تسوية املطالبات-د
للمؤمن عليه أو له عند حتقق اخلطر املؤمن ضده و يف شركات التأمني هناك جهة أو دائرة متخصصة بدراسة 
املطالبات املقدمة ، وحتديد مدى التعويض املستحق من خالل تسوية اخلسائر و الشخص املسؤول عن تسوية 

 :وهناك ثالث أسس متبعة يف تسوية املطالبات هي" مسوي اخلسائر"سائر هو اخل

 التحقق من صحة املطالبة املقدمة .1

 اإلنصاف والسرعة يف تسديد املطالبات .2

 تقدمي املساعدة للمؤمن هلم .3
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يقصد ا نقل جزء من اخلطر إىل جهة أخرى اقدر على التحمل      :reassurance وظيفة إعادة التأمني-ه
اخلطر ،و  غالبا ما تكون هذه اجلهة هي شركات إعادة التامني و عقد إعادة التامني هو عقد يشبه عقد التامني  هذا

  .)شركة إعادة التامني(و )شركة التامني(إال أن األطراف تكون خمتلفة ، فأطرافه 

 يتال الضخمة اليةامل اخلسائر تتفادى أن على التأمني شركات تساعد وسيلة" بأا التأمني إعادة تعرف  

 شركات هلا ض تتعر اليت األخطار إدارة وسائل أهم التأمني إعادة عملية وتعترب ،"راخلط حتقق على تترتب أن ميكن

  84.خمتلفة مناطق يف تأمني هيئات عدة على اخلطر توزيع طريق عن وذلك التأمني

التأمينية فانه سيتوافر لدى شركة التامني مبالغ كون أقساط التامني يتم مجعها يف بداية العملية : وظيفة االستثمار-و
ضخمة ميكن استثمارها   وحسب  مبدأ املالئمة آو املواءمة يف االستثمار فان شركات التامني اليت متارس التامني 
على احلياة تقوم باستثمار أمواهلا يف أدوات استثمارية طويلة األجل و ذلك كون االلتزامات املتوقعة تكون طويلة 

  .ألجلا

  العوامل املؤثرة على نشاط شركات التامني:املطلب الثاين

  وهي نوعان عوامل مؤثرة إجيابا و عوامل مؤثرة سلبا  

  85):الشروط االقتصادية الواجب توفرها لتطوير التامني:(العوامل املطورة لنشاط شركات التامني-1

جترب على تامني ممتلكاا كالتراث األكثر أمهية  ينمو قطاع التامني يف البلدان الغنية اليت: املواد املؤمنة-ا
واالستثمارات األكثر منوا،املداخيل املتوسطة األكثر ارتفاعا لالحتفاظ كذلك املستوى املعيشي أدى إىل اختالف 

  .مواد التأمينية من بلد إىل آخر 

  .القدرة الشرائية للمستهلك-ب

  .خاطر لدى التامنينقص أو زيادة كثافة الطرق البديلة لتغطية امل- ج

                                                 
اقتصاديات :ؤمتر العلمي العاشر بعنوانمداخلة ألقيت مب.حتمية التعاون العريب يف جمال إعادة التامني يف ضوء اثر أزمة املالية العاملية يف شركات التامني العربية   ،رفاعيغالب عوض ال. عيد امحد أبو بكر 84

  .،بريوت لبنان 2009ديسمرب 20 اىل 19من  اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية -العربية و تطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية 
  

85 YEATMAN Jérome.(2005)., « Manuel international de l’assurance», Op-cit p25 
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  .البنية التحتية تطور-د

  .النقدي زيادة أو نقص ثبات استقرار- ه

  .دورات تسعري لبعض  املخاطر-و

  :هناك عوامل عديدة تؤثر على قطاع التامني منها 86:العوامل املعيقة لقطاع التامني-2

 . اخنفاض حجم األقساط-1

 . اخنفاض عائد االستثمار -2

  .Moral Riskناجتة عن األخطار املعنوية زيادة املطالبات ال -3

 . باألسهم املتداولة بشكل عام  تراجع أسعار أسهم شركات التأمني يف البورصة بسبب تزعزع ثقة املستثمرين  -4

تناقص الطاقة اإلكتتابية املتوافرة يف أسواق إعادة التأمني بسبب  تراجع قيمة  ارتفاع أسعار إعادة التأمني نتيجة 
  Retrocession  كات اإلعادة العاملية ونتيجة لتردد شركات اإلعادة يف تغطية أخطار إعادة التأمنيأصول شر

  .يف حماولة لتحسني نتائجها وجعلها مرحبه

األخذ يف االعتبار أن  كما أن جتديد اتفاقيات إعادة التأمني يتم وفقاً للنتائج احملققة يف كل حالة على حده مع    
   -:الذي طرأ على عملية جتديد اتفاقيات اإلعادة هو التغيري األساسي

  .خفض مستوى عموالت اإلسناد على اتفاقيات اإلعادة النسبية       *  

   .ارةـــاخلس جتـاوزرفع مستوى االحتفاظ عند جتديد اتفاقيات        *  

                                                 

86 لسيدا   (خليلعبد اخلالق رؤوف   األمني العـام  مستقبــــل صناعــــــة التأميــــــن ، )االحتاد العام العريب     فـــي الوطـــن العربـــي       اخلة ،مدللتأميـن  
يف  املؤمتـر اخلامس واألربعـونالقيت    للجمعيــة الدوليــة للتأميـــن   International Insurance Society I I S  اململكة األردنية  –عمان  2009اكتوبر 7 اىل  6من  

  اهلامشية   
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ل خارجية عن املستهلك موضحة هناك من يقسم العوامل املعيقة لقطاع التامني إىل قسمني عوامل داخلية و عوام
  87:يف اجلدول املوايل

  :متمثلة يف عوامل خارجية عن املستهلك -1

  .صورة العالمة التجارية لشركات التامني-ا

   .سياسة ختفيض الرسوم- ب 

  .إجراءات التعويض- ج

  :  تمثلة يفاملعوامل داخلية بالنسبة للمستهلك -2

  .عادات وتدين الثقافةال- 

  . الشرائيةاخنفاض القدرة  -

  رأي علماء الفقهاء الشريعة  اإلسالمية حول نشاط شركات التامني:املطلب الثالث

أثري يف اآلونة األخرية موضوع رأي الدين اإلسالمي يف العمل التأميين و لقد كتب يف هذا املوضوع العديد و "      
يح أنواعه معينة من املعامالت التأمينية و حيرم بني املعارضة لكل عمليات التأمني و أنواعه املختلفة و بني معتدل يب

كما أثري هذا املوضوع على مستوى املؤمترات اإلسالمية ال بداء الرأي اجلماعي يف هذا املوضوع .أنواع أخرى
وكان من أهم هذه  احليوي و اهلام والذي ال ميكن لنا أن نفكر جبوانبه االجيابية على مستوى االقتصاد القومي للبالد

  .88"1978ؤمترات اإلسالمية مؤمتر الذي عقد يف مكة املكرمة يف فرباير عام امل

إن التأمني التباديل والتأمني االجتماعي يكاد اإلمجاع يكون منعقدا على أما موافقان ملبادئ الشريعة  "    
ن هذا النوع أن العلماء حتد  فبينما يرى فريق مإشتد  حوله اخلالف وإ)  االختباري(التأمني التجاري أمااإلسالمية 

من التعامل حرام ملا يكتنفه من الغرر املنهي عنه و ملا يتضمنه من القمار و املراهنة والربا يرى فريق آخر إن التأمني 
                                                 

87 LEZOUL Mohammed «Takaful : assurance  islamique,Comme alternative à l’assurance traditionnelle »  université Oran ملتقى "
 الدويل الثاين  حول األزمة املالية  الراهنة والبدائل املالية واملصرفية للنظام املصريف اإلسالمي منوذجا

  105  ،صأسامة  عزمي سالم ،مرجع سابق  88
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التجاري جائز و ليس فيه ما خيالف الشريعة اإلسالمية ألنه قائم أساس على التكافل االجتماعي و التعاون على الرب 
  89."ألصل و ليس معاوضةو انه تربع يف ا

  التأمني كفكرة و هدف و رأي الشريعة اإلسالمية):موقف املؤيدين(االجتاه األول   

ن العمل التأميين كفكرة و هدف و ما ينطوي عليه من محاية األفراد من اخلسائر املادية اليت أمما ال شك فيه "    
ى دفع التعويضات الالزمة من واقع األقساط أو و التعاون اجلماعي علهيتعرضون هلا نتيجة وقوع خطر معني 

االشتراكات امعة منهم مما يؤدي إىل حتويل و توزيع اخلسائر صغرية مؤكدة ال يتعارض مع رأي الشريعة 
  . اإلسالمية 

كتعاون  خدمة التامني  لقد وجدت بعض اآليات القرآنية و األحاديث النبوية اإلسالمية الشريفة اليت تؤيد     
  واالعتماد ودون أن يتعارض ذلك مع الفكرة حميطة م مود بني األفراد لرد ما يتعرضون له من خماطر حم

سوف نقوم بتقدمي أدلة من القران الكرمي والسنة 90"التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل يف تسيري املعامالت الدنيوية 
  :جتيز خدمة التامني يف ما يلي

استدل علماء الذين أجازوا العمل التأميين  بأدلة معقولة من الكتاب   :از التأمني أدلة من القران الكرمي على إجي
  )71سورة النساء أية " (يأيها الذين امنوا خذوا حذركم:فقوله تعاىل

  91).1سورة املائدة من اآلية "(يا أيها الذين امنوا وافوا بالعقود:"كما استدلوا العلماء بقول اهللا تعاىل  

ننا أستنتج مما سبق ن"  تعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان:  "يف كتابه الشريفقوله تعاىل "و 
تأييدا و مؤازرة للعمل التأميين مبا ينطوي عليه من تعاون و تآزر و تضامن بني   فصل وأحسن من ذلكأ دجنلن 

عديد من املخاطر و اليت انتشرت بشكل ملحوظ الناس يف ختفيف ما قد يتعرضون له من خسائر نتيجة للوقوع يف ال
  92 ".مع التقدم التكنولوجي اهلائل الذي فرض نفسه يف هذه األيام

                                                 
 23، ص مرجع سابقعز الدين فالح ،   89
  105،صأسامة عزمي سالم ، مرجع سابق  90
 

 23مرجع سابق ص ،عز الدين فالح   91  
 106-105أسامة عزمي سالم ،  مرجع سابق ص 92
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قتصر إستدل علماء املسلمون من السنة بأحاديث كثرية جتيز التأمني إ   :أدلة من احلديث الشريف على إجياز التأمني
  :منها على ما يلي

عليه وسلم عما إذا كان من املمكن ترك الناقة دون أن يعقلها صاحبها فكان  عندما ما سؤل الرسول صلى اهللا"   

  .93"   » و توكل على اهللا أعقلها « شرف املرسلنيأرد 

اهللا فهو حالل و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من ما احل :قول الرسول اهللا علية وسلم" 
  94."ااهللا عافيته فان اهللا مل يكن لينسى شيئ

شتكى منه إمثل املؤمنني يف توادهم و ترامحهم و تعاطفهم كمثل اجلسد إذا :صلى اهللا عليه وسلم كما يقول " 
شهدت خطبة النيب صلى اهللا عليه :روى عن عمر بن يثريب قال و..."عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى

فقد جعل الرسول اهللا صلى اهللا "ما طابت به نفسه حيل المرئ من مال آخيه إالال "وكان فيما خطب  وسلم مبىن
عليه وسلم طريق حل املال أن تسمح به نفس باذلة من خالل التراض والتأمني يتراضى فيه الطرفان على اخذ مال 

  ".فيكون حالال بطريق خمصوص

و ذلك على  اإلسالميةومن املعقول قياس التأمني على املضاربة اليت هي باب مباح من أبواب التعامل يف الشريعة "
و الربح فيه للمؤمن له  ويعمل املؤمن فيه الستغالله  رأس املال يف صورة أقساط التأمني   ن املؤمن له يقدمأأساس 

  .وبالنسبة للمؤمن األقساط و ما يعود عليه استغالهلا من مكاسب هو مبلغ التأمني 

      الجتماعي امع على حلهما وموافقتهما ملبادئ الشريعةكما أن بني التأمني التجاري و التأمني التباديل و ا    
95". وجوه شبه كثرية مما حكمهما عليه فيكون حالال

 

       96:موقف املعارضون لكل أنواع التأمني:االجتاه الثاين  

  :ريحبرمة التامني إىل األوصاف التالية اليت و جدا يف التامني التجا امع الفقهي يف قوله ستندإ    

                                                 
 144ص  مرجع سابق،خمتار حممود اهلانسي، 93
 195ص،مرجع سابق،نظرية التأمني املشكالت العملية و احللول اإلسالمية،امحد حممد 94
  23-22 ص ،ص) عن فتوى الدكتور نصر واصل مفىت مصر األسبق(عز الدين فالح ،مرجع سابق   95
 

 30، ص  مرجع نفسه 96
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  .فيه غرر فاحش الن املستأمن ال يستطيع أن يعرف يف وقت الدخول يف العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ-1

  .ري مكافئغمبقابل  ن فيه غرم بال جنابة و غنم بال مقابل وضرب من ضروب املقامرة أل-2

فع هلا فهو ربا فضل وألنه فإذا دفعت الشركة إىل املستأمن أكثر من مما د نه يشتمل على الربا الفضل و النساإ-3
  .يدفع بعد مدة فيكون ربا نسا أيضا

قد حصر النيب صلى اهللا عليه وسلم رخصة الرهان بعوض  و فيه جهالة وغرر و مقامرة ه من الرهان احملرم ألنإن -4
  .يف خف أو حافز أو نصل:يف ثالثة 

  .فيه اخذ مال الغري بال مقابل وهو حمرم-5

  .ن املؤمن مل حيدث اخلطر منه و مل يتسبب يف حدوثهرعا ألاإللزام مبا ال يلزم ش-6

  97:جتيز التامني على احلياة فتوى اإلمام الشيخ حممد عبده

سال مدير شركة التامني املتبادل :"صدر عن  اإلمام الشيخ حممد عبده بشان التامني على احلياة فتوى وهي       
تفق مع الشركة على أن يعطيها مبلغا معلوما إرجل  يف  Compagnie Mutuel Lifeعلى احلياة األمريكية

نه إذا مضت املدة املذكورة و كان  أو يف مدة معينة على أقساط معينة لالجتار به ،فيما يبدو هلم فيه احلظ و املصلحة 
طلق له ن مات يف  خالهلا يأخذ ورثته أو من يإحيا يأخذ هذا  املبلغ منهم مع ما  رحبه من التجارة يف تلك املدة و

  املذكور مع الربح مما دفعه ،فهل هذا يوافق الشرع ؟ -حال حياته  والية اآلخذ

اتفاق الرجل مع هؤالء اجلماعة على دفع ذلك املبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل املضاربة و هي :كان اجلواب
رة و إذا مات الرجل يف أثناء املدة خذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجاأجائزة و ال مانع للرجل من 

فيما دفع و قاموا مبا التزموا من دفع املبلغ كله لورثته أو من يكون له حق التصرف بدل  رتو كانت اجلماعة قد
ميعه مع ما رحبه املدفوع منه جتو ملن يكون له حق التصرف يف املال أن يأخذ املبلغ و أجاز للورثة  ،املتوقي بعد موته

هذا الرأي القائل مبشروعية التامني إطالقا استنادا لعدم وجود نص يف القران و السنة ،لى وجه املذكور بالتجارة ع
  .حيرمه واهللا اعلم

                                                 
 132امحد حممد لطفي امحد ، ،مرجع سابق ،ص  97
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إذن ما هو  نتيجة االختالف بني علماء الشريعة اإلسالمية طرح السؤال املوايل(:احلديثة  املواقف: االجتاه الثالث  

  98 ):احلل؟

ب يف هذا املوضوع و يتمىن أن يصل به إىل إجابة شافية صحيحة ال تتعارض مع تعاليم ه سؤال يطرحه كل كاتإن"  
تمسك كل أفراده بالقران الكرمي واألحاديث النبوية يالدين احلميد و مبادئ الشريعة اإلسالمية يف بلد إسالمي 

ثا صافيا باألدلة على جواز العامل القانوين الشرعي الكبري األستاذ مصطفى الزرقا حب مقد 1961عام .   الشريفة
قدم فضيلة الشيخ املرحوم الفقيه الشيخ  1964عام و جتهادا منه يف مؤمتر جممع البحوث باألزهر الشريف إالتأمني 

نتهى فيه جبوازه وملا طرح امع استفتاءا عاما عن التأمني إعلي اخلفيف عضو امع ببحث اجتهادي عن التأمني 
  .مل ينته امع إىل رأي ائي نولآل بعضها باجلواز و بعضها بالتحرمي  اخلارج جاءته ردودبني العلماء يف مصر و يف

نتهت إملا قرأت حصيلة البحوث اليت « :ويف هذا املقام خير علينا األستاذ اجلليل الدكتور عبد املنعم النمر بقوله    
لكين حتفظت على صورة التعامل بني ،يث املبدأ من ح التامني وازجبلني ئخرجت برأي مع القا،لتحرمي والتحليل با

مع أا نتيجة العمل يف أموال اجلمهور ال أموال  ار مسامهي الشركة املؤسسني باألرباح الكثريةثمالشركات من است
ستغالل حرام البد أن تعدل الشركة عنه ونشرك أصحاب األموال يف أرباحها إاملؤسسني املسامني و قلت أن هذا 

ولقد اصدر احملروم  و هو رأي اجتهادي يل  1983نوفمرب  15/23و ما نشرته يف األهرام بتاريخ كل سنة وه
  .العامل الدكتور حممد البهي عضو جممع البحوث حبثا يف كتاب صغري عن التأمني انتهى فيه إىل جوازه
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ا جيب أن منيز بني التأمني كهدف ننأ وهكذا جند احلل يف رأي األستاذ الفاضل الدكتور عبد املنعم النمر حيث    
  ."وفكرة ال غبار عليه و ال ميكن أن يوجه إليه أي انتقاد

   99:التامني بعيد عن القمار

التأمني خمتلف عن القمار وذلك نظرا لتقيد نشاط التامني بقواعد وشروط تبعده عن القمار،حيث ال تقع لتغطية    
يكون سبيال لإلثراء وال توليد التحفيزات على اازفة ،كما أن التامني يف التامني إال مبقدار الضرر الواقع حىت ال 

على األصول  ال يكون ال بأقل من قيمتها احلقيقية حبيث يشترك املؤمن و املستأمن يف حتمل اخلطر حيث تلزم 
القوانني أن  الشركة التامني املستأمن بدفع جزء من لتعويض لغرض إبعاد عقد التامني عن املقامرة كما ال تسمح

  .يؤمن على نفس األصل لدى أكثر من شركة 
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  :القسم األولخالصة 

وصل  نشاطا حديث العهدة بل نشأ قدميا مع فكرة التعاون و تطور بتقدم حياة اإلنسان إىل أن مل يكن التأمني     
 وسيلة للحماية من وراحة البال  خدمة متنح زيادة على اعتباره, إىل الصورة اليت هو عليها يف عصرنا احلديث

كما تشجع خدمة التامني على االستثمار و تؤمن , فهو يؤثر إجيابيا يف العديد من املتغريات االقتصادية, اخلطر
يتردد أي مستثمر  يف استغالل أمواله لفائدة أفراد اتمع و توفري مناصب شغل   للمستثمر أمواله ضد اخلسارة فال

أن التامني  يعمل على تعبئة  يل املساعدة على  التنمية االقتصادية و االجتماعية  و األهم من ذلك كلهو بالتا
    التقدم املدخرات يف سبيل متويل االستثمارات املنتجة و اليت تعترب ركيزة

مثل :لى اهللا عليه وسلمصلقول  بني أفراد اتمع ما تعاون في  إذ هومبادئ الشريعة اإلسالمية   مبدأ منالتامني إن   
املؤمنني يف توادهم و ترامحهم و تعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر 

مبالغ مالية يف ن إذ جيمعو ،من املؤمن هلم  تربعيرى علماء الفقه اإلسالمي املؤيدين  أن التامني  حيث  ..."واحلمى
بيت املال الذي فالتامني  صورة من صور التكافل والتعاون يشبه  ين منهمررصندوق واحد مث يتم تعويض املتض

عقد عن تراض بني ،كما أن التامني  يف احملنيساعدون بعضهم البعض حيمون أنفسهم ووأمواهلم يزكي به املسلمني 
  . الطرفني يتم فيه  حتويل عب اخلطر من املؤمن له إىل املؤمن

تطور قطاع التامني من خالل اخنفاض  من أهم معيقاتأن تدين ثقافة التامني كما  نستخلص من هذا اجلزء    
  .الطلب على منتجاا و اهلدف  الرئيسي من هذه الدراسة هو إجياد طرق تسويقية لتنمية ثقافة التامني

  

  

  



 

 

  

 

 

 

  

  
  سوق التأمين العالمي وسوق التامين الجزائري
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  :متهيد
منو قطاع التامني  أنإال  ،من و الطمأنينة جندها يف أي وقت ويف أي مكان يف هذا العاملإن احلاجة إىل اآل     

حيث يقيس و مستوى وعي  أفراد اتمع  إىل أمهية التامني، خيتلف من بلد إىل آخر حسب توفر شروط تطويره،
التامني حيث  مجايل أقساط إ الفرد من كل  العلماء نسبة منو قطاع التامني حسب كثافة التامني آي نسبة نصيب

دوالر ببنغالدش أما اليابان  4.2دوالر للفرد الواحد و  8.2يف نيجرييا ب  2008لسنة  تقدر كثافة التامني
دوالر للفرد 30اجلزائر فتقدر كثافة التامني لنفس السنة ب  بينما دوالر6379.4سويرا  ودوالر 698.63

  .لنفس السنة
  

أما قارة،التامني بالعامل حسب كل  به أهم مؤشرات سوقالقسم األول  ،أقسام ثالثاجلزء إىل  قسم هذا     
 و أخريا القسمالعربية  اإلفريقية و دولبعض الستهالك خدمة التامني با خصائص عرض أهم القسم الثاين سنحاول

ق التامني واقع أسوا معرفة خدمة التامني باجلزائر واهلدف من هذا الفصل هو سوق  به أهم مؤشرات الثالث
اإلفريقية والعربية عامة و سوق التامني اجلزائري  خاصة، باإلضافة إىل  معرفة أهم املنتجات التأمينية اقتناءا من 

  .املستهلك العريب و اجلزائري،
بالعامل و باجلزائر ؟وما هي أهم منتجات األكثر استهالكا بقطاع استهالك خدمة التامني فما هي خصائص    

 ائري؟التامني اجلز
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   سوق التامني بالعامل:املبحث األول
عرض بعض املؤشرات باإلضافة إىل حماولة سوف حناول يف هذا اجلزء عرض أهم مؤشرات سوق التامني بالعامل    

  .بالعامل  أي التكافلي  عن سوق التامني اإلسالمي
 

  :دور التامني يف تعويض اكرب  اخلسائر بالعامل :املطلب األول 
لعب التامني دورا هاما يف تعويض خسائر عديدة على املستوى العاملي إذ كلفت خسائر املركز التجارة       

بليون  80و  50اكرب اخلسائر التأمينية يف تاريخ التامني قدرت ما بني  2002سبتمرب سنة  11العاملي  يف 
نع اإلنسان ما أودى حبياة كارثة من ص 193كارثة طبيعية و 142فقد سجل  2007عام  أما"  1دوالر

مليار دوالر  70.6ضحية خصيصاً يف بنغالدش واهلند والصني وباكستان وقد بلغت اخلسائر املالية  21500
فقط من جمموع خسائر الكوارث يف العامل مؤمنة % 40كانت  إذنتيجة الكوارث الطبيعية % 90أمريكي منها 

2007عام 
الطبيعية و التقنية مرتفعة جدا حيث بلغ مبلغ  ثالكواركانت اخلسائر  2008بالنسبة لسنة أما2

مليار دوالر مبعىن كما ارتفعت اخلسائر التقنية جراء الكوارث الطبيعية  53التامني على األضرار الكوارث الطبيعية 
 , كانت  الواليات املتحدة األمريكية  املنطقة األكثر تضررا مع إعصارين اثنني .مليار دوالر  7.7حيث بلغت 

Ike et Gustav مليار دوالر أضرار مؤمنة ، أعاصري وزوابع  4مليار دوالر و  20و اللذين خلفا على التوايل
آما يف أوربا ارتفعت األضرار بعد عاصفة الشتوية إميا  .مليار دوالر كأضرار  2.4أخرى كانت السبب يف 

Emma   إلضافة إىل عاصفة مليار دوالر أضرار مؤمنة با 1.3يف مارس و اليت تسببت يفHilal  يف ماي واليت
و اليت تسببت يف   2008مليار دوالر أما يف الصني أنتجت العاصفة الثلجية و األمطار يف بداية سنة  1خلفت 
  3.مليار دوالر من األضرار املؤمنة 1.3

  بالعامل حسب كل منطقة جغرافية التامني  عرض أهم مؤشرات سوق :املطلب الثاين
جمموع أقساط التامني املدفوعة لشركات خالل نسب إقبال املستهلكني اجتاه خدمة التامني من  تتحدد       

احلصص السوقية على املستوى  فكانت 1995لسنة حيث احتلت أمريكا املرتبة األوىل سنة كاملة ؛ يفالتامني 
تقدر ب أما دول احمليط ف  %18.59واسيا   %34.35و أوربا بنسبة   %44.56تقدر ب  العاملي

  4 . %0.84 بنسبة إفريقيا وأخريا ب1.67%

                                                 
1 www.menafn.com  

  http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=27550 مني العربيةالتقرير السنوي لشركة التأ 2
3 swissre sigma N° 03/2009 
4 GEORGES Dionne (Janvier 1998) «  Offre d'assurance non vie » ,une revue de la littérature récente (Georges Dionne est professeur de finance 

et titulaire de la Chaire de gestion des risques à l'École des Hautes Études Commerciales Montréal 
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مليار دوالر سنة  2408مليار دوالر مقابل  2627بلغ حجم األقساط  بالعامل ما قدره  2002يف سنة  أما   
5ختص تامني احلياة) %58.47(مليار  1536ختص تامني غري احلياة و )%41.53(مليار  109منها  2001

 

  :كاأليت  السوقية لقارات العاملفكانت حصص  2003سنة  ويف  .
 % .23.31 :أسياو املرتبة الثالثة  % 34.76:أورباو املرتبة الثانية    % 35.89:أمريكاباملرتبة األوىل     

1.05%:  إفريقياو أخريا باملرتبة الرابعة 
6
%    

  :فمؤشرات سوق التامني العاملي موضحة بالرسم املوايل   2007أما سنة  
  

  
Source :Raport de FANAF( Fédération des sociétés d’Assurances de droit national Africaines .(février 2009), par PAPA NDIAGA BOYE – 

ALIOUNE SAGNE «  le marché de l’assurance en Afrique donnée 2003 à 2007op-cit  
  

  على مستوى العامل أقساط التامني  من جمموع %59ب   2007لسنة  التامني على احلياة حصةبلغت    
  7.) تامني غري حياة (نسبة التامني على األضرار  %41و 

  :فهو موضح باجلداول الثالث التالية  2008أما سوق التامني العاملي لسنة 

  

و نصيبه من الناتج القومي احمللي لسنة  vie &non vie) (نسب النمو وكثافة التامني):03(جلدولا  

  منطقة جغرافية حسب كل 2008

                                                 
  2002عرض حول نشاط  مقاوالت التامني وإعادة التامني باملغرب ):مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي(تقرير من وزارة املالية و اخلوصصة للملكة املغربية 5
  
  

6YEATMAN Jérome, « Manuel international de l’assurance » op-cit p 323 
7
 source :Rapport réalisé par  FANAF (Février 2009) op-cit 
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جمموع اقساط 

 )مليون دوالر(التامني

دوالر للفرد ( كثافة التامني

  )الواحد
نصيب التامني من 

pib% 

حصص سوق التامني 

 %العاملي
 ناطق اجلغرافية بالعامل ال

1 450 749  1552.7  7,29  33,98   أمريكا

1 345 817  3988.8  8,54  31,52   أمريكا الشمالية

104 933  175.8  2,54  2,46   Caribbeanو  ةأمريكا الالتيني

1 753 201  2043.9  7,46  41,06   أوربا

1 656 281  3209.2  8,33  38,79   أوربا الغربية 

96 919  299.2  2,80  2,27   وسط و شرق أوربا

933 358  234.3  5,95  21,86   أسيا

229 036  65.5  3,19  5,36   جنوب و شرق أسيا

29 213  110.3  1,45  0,68   و الشرق األوسط وسط أسيا

77 716  2271.9  7,02  1,82   دول احمليط

54 713  55.6  3,57  1,28   إفريقيا

4 269 737  633.9  7,08  100   العامل

Source :sigma No.3/2009 swissre 

و نصيبه من الناتج القومي احمللي  (assurance vie)نسب النمو وكثافة التامني على احلياة):04(اجلدول

  كل منطقة جغرافية حسب 2008لسنة 

  ناطق اجلغرافية بالعاملال
احلياة التامني  أقساط

باملليون 

  2008دوالرلسنة

نسبة 

 %النمو

حصص السوقية 

 %بالسوق العاملي

 التامني  أقساط حصة

 PIB%مناحلياة

 احلياة كثافة التامني

بدوالر للفرد 

 (الواحد

 2,8 26,78 3,35 713,8- 666 954 أمريكا

 3,4 25,14 3,97 1 855,6- 626 066 أمريكا الشمالية

 Caribbean 40 889 7,0 1,64 0,99 68,5و  ةأمريكا الالتيني

 11,1 42,19 4,54 1 244,1- 1 050 815 أوربا

 11,6 41,17 5,25 2 022,4- 1 025 260 أوربا الغربية 

 25 554 18,7 1,03 0,74 78,9 وسط و شرق أوربا

 690 951 8,2 27,74 4,42 173,9 أسيا

 164 228 19,0 6,59 2,29 47,0 جنوب و شرق أسيا

 7 677 9,3 0,31 0,38 29,0 وسط أسيا و الشرق األوسط

 43 835 17,6 1,76 3,96 1 281,5 دول احمليط

 37 866 5,5 1,52 2,47 38,4 إفريقيا

 369,7 4,13 100,00 3,5- 421 490 2 العامل

Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting, sigma No. 3/2008 

  

و نصيبه من الناتج القومي احمللي  (assurance non vie)منو وكثافة التامني غري احلياة):05(اجلدول

  حسب كل منطقة جغرافية 2008لسنة 
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  ناطق اجلغرافية بالعاملال
غري أقساط التامني 

باملليون احلياة 

  2008دوالرلسنة

نسبة 

  %النمو

حصص السوقية 

 بالسوق

 %العاملي

أقساط  حصة

غري التامني 

احلياة 

 PIB%من

 غري احلياة كثافة التامني

 (بدوالر للفرد الواحد

 2,0 44,05 3,94 838,9- 783 795 أمريكا

 2,8 40,45 4,57 2 133,2- 719 751 أمريكا الشمالية

 Caribbean 64 044 9,5 3,60 1,55 107,3و ةأمريكا الالتيني

 0,5 39,48 2,92 799,8- 702 386 أوربا

 1,1 35,46 3,08 1 186,8- 631 021 أوربا الغربية 

 71 365 5,7 4,01 2,06 220,3 وسط و شرق أوربا

 242 407 2,3 13,62 1,53 60,4 أسيا

 64 808 9,5 3,64 0,90 18,5 جنوب و شرق أسيا

 21 536 3,1 1,21 1,07 81,3 وسط أسيا و الشرق األوسط

 1,0 1,90 3,06 990,5- 33 881 دول احمليط

 16 847 3,0 0,95 1,10 17,1 إفريقيا

 264,2 2,95 100,00 0,8- 316 779 1 العامل

  Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting, sigma No. 3/2008 

 

سنوات يف حني  نالحظ من اجلداول السابقة أن إفريقيا حتافظ على مرتبتها األخرية بسوق التامني العاملي لعدة  
وتليها أمريكا  مث أسيا و دول احمليط و أخريا 2007أصبحت أوربا باملرتبة األوىل بينما كانت باملرتبة الثانية لسنة 

  .إفريقيا 

  أهم مؤشرات تطور قطاع التامني بالعامل :املطلب الثالث
مل كتطور رقم األعمال و سنحاول عرض جمموعة من اجلداول ا أهم مؤشرات تطور قطاع التامني بالعا    

 . ةإمجايل أقساط التامني بالعامل سواء التامني على احلياة أو لغري احليا
  

  :تطو رقم أعمال قطاع التامني ونسب  منو جمموع األقساط  بالعامل:أوال
مستمر قم أعمال سوق التامني بالعامل  يف تزايد يقاس منو قطاع التامني أيضا برقم األعمال  إذ نالحظ أن ر   

  :باملليار أ ورو موضح باجلدول ملوايل
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  )ليار ا وروباملوحدة ال(2006إىل  1997من رقم األعمال سوق التامني العاملي تطور ): 06(اجلدول
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  سنوات

  297.6  265.7  242.7  228.4  219.5  211.6  205.7  176  156  167.5  رقم األعمال
Source :Francois Couilbault & constant Eliashberg op-cit p23  

  
  :أما بالنسبة لتطور نسب أقساط التامني بالعامل فهي يف تذبذب واضح كما هو موضح باجلدول التايل   

  2008- 1998سنة  بالعامل مننسب تطور إمجايل أقساط التامني ):07(اجلدول
  جمموع  تامني احلياة  تامني غري احلياة  السنوات  جمموع  احلياة تامني  تامني غري احلياة  السنوات
1980 -3,3% 2,5% -1,0% 1995 2,2% 4,9% 3,8% 

1981 -0,6% 4,3% 1,4% 1996 1,3% 3,7% 2,7% 

1982 1,4% 5,4% 3,1% 1997 0,9% 8,0% 4,9% 

1983 3,7% 3,4% 3,6% 1998 -0,2% 5,5% 3,1% 

1984 4,5% 12,0% 7,7% 1999 1,7% 7,8% 5,3% 

1985 10,5% 13,5% 11,8% 2000 3,8% 9,6% 7,4% 

1986 13,8% 21,7% 17,4% 2001 5,6% -1,4% 1,3% 

1987 4,4% 12,4% 8,3% 2002 9,3% 2,9% 5,5% 

1988 5,6% 13,0% 9,4% 2003 6,3% -0,2% 2,5% 

1989 2,3% 4,7% 3,6% 2004 2,4% 3,3% 2,9% 

1990 1,8% 1,3% 1,5% 2005 -0,3% 4,5% 2,5% 

1991 1,5% 2,9% 2,3% 2006 4,0% 4,3% 4,2% 

1992 3,0% 5,8% 4,5% 2007 1,5% 5,1% 3,6% 

1993 4,2% 6,4% 5,4% 2008 0,8%- 3,5%- 2,0%- 

1994 1,9% 4,2% 3,2% 
Source :swissre.com  

إذ وصلت نسبة منو    2008نالحظ من اجلدول السابق أن قطاع التامني تأثر بسبب األزمة العاملية املالية  يف    
ّحيث بدأت األزمة املالية  باإلعالن عن ايار اكرب شركات التامني بالعامل  وهي شركة التامني األمريكية   2%- 

AIG  8"العربية تتعامل معها خاصة يف جمال إعادة التامني  وكل املتعاملني معها حيث أن معظم شركات التامني   
  

  )مليار دوالر(2007-2003على احلياة بقارات العامل من سنة  تطور جمموع أقساط التامني):08(اجلدول
 سنوات  2003 2004 2005 2006 2007

تامني على 

 %احلياة

جمموع 

 أقساط

تامني على 

 %احلياة
 جمموع أقساط

تامني على 

 %احلياة
 موع أقساطجم

تامني على 

 %احلياة

جمموع 

 أقساط

تامني على 

  %احلياة
جمموع 

  قارات  أقساط

47%  1417  45%  1334  45%  1247  45%  1229  45%  1159   أمريكا

                                                 
  مرجع سابقغالب عوض الرفاعي. مداخلة ل عيد امحد ابو بكر 8
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62%  1681  61%  1456  61%  1335  58%  1206  58%  1036   أوربا

74%  841  74%  778  76%  765  76%  739  76%  685   أسيا

72%  53  72%  50  69%  43  69%  36  72%  32   إفريقيا

52%  69  50%  58  48%  56  49% 
54  48%  46 

دول 

 احمليط

59%  4061  58%  3675  58%  3446  57%   اموع 2958 57% 3264

Source : rapport a été réalisée par  de FANAF( op-cit   

  

  ترتيب الدول الرائدة مبجال التامني :املطلب الرابع
واجلداول التالية متثل اهم الدول من حيث  املراتب األوىل بسوق التامني العامليحتتل الدول األوربية و األمريكية  

  و اهم الدول بصناعة التامني ضد املسؤولية املدنية و كذا اعادة التامني PIBكثافة التامني و نصيب التامني من 

  

لتامني من الناتج نصيب ا) نصيب كل فرد(دول األوىل عامليا حسب كثافة التامني 10ترتيب  ):09(اجلدول

  )PIB)2008احمللي القومي 

 دول األوىل عامليا من حيث كثافة التامني عشرترتيب 

  

دول األوىل عامليا حسب  نصيب التامني من الناتج احمللي  عشرترتيب 

  القومي

  

 الدول

 كثافة التامني

للفرد  دوالر ( 

  )الواحد

نسبة تامني لغري 
  حياة

نسبة تامني 
  احلياة

  الدول
  لتامنيحصص ا

 PIBمن 

حصة تامني 
  غري احلياة

حصة 

تامني ال

 احلياة

Uk 6.858  19%  81% Taiwan 
%16.2 

 

%18 

 

%82 

 

Netherlands  6.850  66%  34%  Uk  %15.7 %18 %82 

Switzerland  6.379  %44  56%  South Afrique  %15.3 %18 %82 

Denmark  5.419  %32  68%  
Netherlands 

  %12.9 %66 %34 

Ireland  4.915  27%  73%  South korea %11.8 %32 %68 

Finland  4.393  21%  79%  Hong Kong 

 
%11.2 %12 %58 

Belgium  4.299  30%  70%  Bahamas 

 
%10.2  %75 %25 

France  4.131  32%  68%  Switzerland 

 
%9.9  %45 %55 

US 4.078  53%  47%  Japan %9.8  %22 %78 

SWEDEN 3.996  29%  71%  Portogal %9.2  %29 %71 
Source : : :www.ifsl.org.uk( International Financial Services London :FSL Research Desember 2009)  
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  2008لسنة التامني لغري احلياة  أقساطدول حسب  عشرترتيب ):10(جلدولا
   ترتيب الدول  التامني لغري احلياة أقساطجمموع 
492,9  US  1 

107,0  UK  2 

132,1  Germany  3 

83,9  France  4 

40,9  Canada  5 

55,1  Italy  6 

71,3  Japan  7 

21,8  Australia  8 

46,6  Spain  9 

35,9  China  10 

  اموع 052 1

  العامل 1585

Source :sigma5/2009 swissre( Premiums (USD billions)(  

  

  :ترتيب عشر دول رائدة عامليا  يف جمال التامني على املسؤولية املدنية):11(اجلدول 
  

  دول 10ترتيب    

تامني 

املسؤولية 

 املدنية

جمموع التامني 

  على غري احلياة

قومي قيمة الناتج احمللي ال
PIB 

جمموع /تامني املسؤولية

 التامني على غري احلياة

قيمة / تامني املسؤولية

 PIBالناتج احمللي القومي 

 15.7 0.54  14301  492.9      77.2 الواليات املتحدة االمركية

Royaume Unie  11.7  107.0  2673  11.0 0.44 

 8.7 0.31  3684  132.1  11.5  أملانيا

 8.3 0.24  2864  83.9  6.9  فرنسا

 11.9 0.32  1517  4.9 40.9  كندا

 8.9 0.21  2312  4.9 55.1  ايطاليا

 6.6 0.10  4932  4.7 71.3  اليابان

 17.5 0.40  966  3.8 21.8  استراليا

 5.8 0.17  1614  2.7 46.6  اسبانيا

 3.3 0.03  4405  1.2 35.9  الصني

  12.3 0.037  34865  129 1052  اموع

  0.23  9.0    142 1585  العامل
  Source : :www.ifsl.org.uk International Financial Services London (IFSL Research Desember 2009                         الوحدة باملليار دوالر
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نالحظ من اجلدولني أن الواليات املتحدة األمريكية حتتل املرتبة األوىل بسوقي تامني األضرار أي تامني غري احلياة 
  .يف هذا اال تامني املسؤولية املدنية و هي يف منافسة قوية مع دول أوربيةو 

  

 إعادة التامني بالعامل الشركات رائدة مبجال 

أي )  مليار اورو 135(مليار دوالر  175تقدر مبلغ أقساط إعادة التامني   2006على املستوى العاملي لسنة "  
  :تلف حسب نوع اخلطر املؤمن من جمموع أقساط التامني إال أا خت % 5
  )غري احلياة(من أقساط التامني على األضرار  13%- 
  من اجل التامني تامني على احلياة و التامني الصحي  2%- 
،  )سويسرا(swissre: 9 :هناك مخس شركات دولية رائدة يف جمال إعادة التامني مرتبة كالتايل  

MunichReأملانيا( Berkshire Hathaway  )ات املتحدة األمريكيةوالي( Hannover Re)أملانيا(  
Geinsurance Solution ) واليات املتحدة األمريكية.(  

  

  
Source :www.ifsl.org.uk International Financial Services London  

  

امني من خال ل املؤشرات السابقة عن سوق التامني بالعامل نالحظ  أن إفريقيا ختتص بضعف كبري يف قطاع الت  
  . لسنوات عديدةمن مجيع النواحي مقارنة بباقي قارات العامل 

  

  

  

                                                 
9 Froncois couilbault op-cit p 61 
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  :   )التامني التكافلي: (سوق التامني اإلسالمي بالعامل:املطلب اخلامس
 205واليوم هي اآلن  1979أول شركات اليت أسست يف جمال التامني اإلسالمي كانت بالسودان سنة        

يف السنة كما جند شركات   %20و  15%هي يف تطور بنسبة منو مابني مليار دوالر و  2حتت رقم أعمال 
  10”.التكافل يف اجنلترا و استراليا

 )ليون دوالربامل(حبسب املنطقة اجلغرافية)تامني اإلسالمي(تطور أقساط التامني التكافلي):12(اجلدول      

 منطقة اجلغرافية 2004 2005 2006 %2006

%15.9  207,5  175  114,9   العربية إفريقيا دول

%82.2  1069,9  928,6  770,2   دول الس التعاون اخلليجي

%1.8  23,6  19,5  13,7   دول املشرق العريب

%100  1301  1123,1  898,8   إمجايل املنطقة العربية

  5692  4431,4  3452,8   إمجايل األقساط العاملية

  23  25  26   نسبة السوق العربية من إمجايل السوق العاملية

    Arab Insurance Group   «www.arig.com.bhللمجموعة العربية للتامني  2007تقرير سنوي لسنة : املصدر

  

يتضح من اجلدول إن التامني التكافلي أو اإلسالمي ينمو بشكل كبري يف الوطن العريب و بصفة خاصة يف دول   
من إمجايل أقساط التامني  %23حنو  2006الس التعاون اخلليجي و متثل أقساطه يف الدول العربية عام 

من حجم أقساط سوق التامني العربية %82التكافلي العاملية و تتركز معظم األقساط يف دول منطقة اخلليج بنسبة 
   .% 2،مث دول املشرق العريب ب % 12بنسبة

   :اإلفريقي  والعريبالتامني  سوق :املبحث الثاين   

 :اإلفريقيسوق التامني : املطلب األول    

سلفا أهم مؤشرات عن سوق التامني بإفريقيا من حيث كثافة التامني ونصيب التامني من  ناسبق وان عرض       
PIB   إال إننا إذ هي اضعف األسواق العاملية، وكذا جمموع أقساط التامني بنوعيه التامني على احلياة  وغري احلياة

احلصص ( بعض الدول اإلفريقية  الك خدمة التامني بخصائص استهاآلن سوف نعرض بعض املؤشرات عن 
السوقية لبعض منتجات التامني كالتامني ألفالحي تامني النقل تامني احلوادث و تامني السيارات ،تامني املسؤولية 

  اخل...
  
  

                                                 
10 Revue «Jean piére  Daniel « La Tribune de l’assurance «   N°111 - avril 2007 
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   2008سوق التامني اإلفريقي لسنة ):13(اجلدول
 

بعض الدول 

  افريقية

إمجايل أقساط التامني 

باملليون 
  2008ردوال

جمموع أقساط التامني 

  على احلياة
أقساط  

التامني على غري 

  احلياة

نصيب الفرد من 

للفرد  التامني دوالر
  الواحد

نصيب التامني من 
PIB 

بالسوق  حصة

 %العاملي

  1.00  %15.3  870.6  7990  34525  42516  جنوب إفريقيا

  0.06  %2.9  80.3  1692  846  2538  املغرب

  0.03  %0.9  18.1  754  635  1389  مصر

  0.03  %0.5  8.2  1045  193  1237  نيجرييا

  0.02  %0.6  30.0  948  83  1031  اجلزائر

  0.02  %2.5  23.2  576  317  893  كينيا

  0.02  %2.0  74.8  692  89  781  تونس

  0.01  %4.9  377.9  161  320  481  جزر املوريس

  0.09  -  -  2990  858  3848  أخرىدول 

  1.28  %3.6  55.6  16847  37866  54713  اموع
                 Source :swissre  

   

تليها املغرب مث مصر كما  2008لعاماإلفريقي التامني بسوق نسبة  أعلى سجلت جنوب إفريقيا  أن نالحظ   
صيب التامني من مقارنة بباقي الدول اإلفريقية تليها املغرب مث نيجرييا أما بالنسبة لنتامني احلياة أا األوىل يف جمال 

فتعترب كل من جنوب إفريقيا و جزر املوريس و املغرب ثالث دول اإلفريقية  األوىل يف هذا  PIBالناتج احمللي 
 . PIBعلى الترتيب من  %2.9و 4.9%و   %15 اال إذ ميلك التامني  ا النسب

  

     Source : Rapport annuel  de  FANAF(2009)op-cit  
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         Source : Rapport annuel  de FANAF)op-cit 

  

من املالحظ ان اكثر املنتجات التامينة اقتناءا عند املستهلك االفريقي هي منتج التامني عن السيارات تليه خدمة 
  .التامني عن احلوادث و االمراض مث احلريق و النقل 

  

  :التامني بالوطن العريب سوق: املطلب الثاين
  11:إىل البيانات التالية 2003لتامني العربية يف عام  يشري واقع صناعة    

 :شركة تامني و إعادة تامني منها 350
  . شركة تامني مباشر عربية و الباقي فروع لشركات أجنبية   215
  .شركة إعادة تامني عربية 15
  :مليار دوالر أقساط التامني العربية تقريبا موزعة كما يلي 9

  .العامةمليار أقساط التأمينات  7.3
  .مليار أقساط تأمينات احلياة 1.7
  .مليار أقساط إعادة تامني الشركات العربية 2.7

 : فرص منو صناعة التأمني العربية

 دولة 21يغطي االمتداد اجلغرايف للعامل العريب أجزاء من قارتني تتكون من    
حيتل الوطن العريب رقعه   كما 12

من مساحة العامل ،وفقا للبيانات املتاحة عن عام  10.2تشكل  ²كم 14.2مميزة من قلب العامل تبلغ مساحتها 

                                                 
  ع سابق،مرجغالب عوض الرفاعي. عيد امحد أبو بكر . مداخلة ل  11
  153أسامة عزمي سالم، مرجع سابق ص .د 12
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ل ثمي .من عدد سكان العامل%  5أي ما يقارب  2007مليون نسمه عام  326.4بلغ عدد السكان ي  2007
ينتج و  من االحتياط العاملي للغاز الطبيعي  %29.1ميتلك  اط النفط العامليـمن احتي  .% 50الوطن العريب 

 784.7  بلغت الصادرات السلعية كما، من الغاز الطبيعي %  25.8ينتج و امـط اخلــمن النف  % 22.1

 مليار دوالر  508     بلغت الواردات السلعية كما    مليار دوالر
13.  

موزعا حبس املنطقة اجلغرافية  2006إىل  2002تطور إمجايل األقساط احملصلة من ):14(اجلدول رقم 

  )باملليون دوالر(

  2006  2005  2004  2003  2002  يانب
النسبة عام 

2006  

معدل النمو  

عام 

مقارنة 2006

  2005بعام 

متوسط 

معدل النمو 

  السنوي

  11.7  13.6  35.2  4140.2  3644.7  3381.7  2831.1  2666.5  إفريقيا العربية
دول جملس التعاون 

  اخلليجي
2948  3382.4  4041.1  5048.7  6316.7  53.7  25.1  21.1  

  10.9  10  11.1  1302.4  1184.4  1071.5  947.8  862.5  عريبالشرق ال
  16.1  19  100  11759.4  9877.8  8493.3  7161.3  6477  اإلمجايل

    Arab Insurance Group   «www.arig.com.bhللمجموعة العربية للتامني  2007تقرير سنوي لسنة : املصدر

 2005و  2002مقارنة بعامي  2006العريب لعام  إمجايل أقساط التامني يف سوق التامني ):15(اجلدول رقم 

  )مليون دوالر( و موزعة حبسب فروع التامني

  2006  2005  2002  البيان
معدل النمو مقارنة 

  2002بعام 

معدل النمو 
مقارنة 

  2005بعام
  8  73.7  3380.7  3121.6  1946.2  تامني السيارات

  28  94  5214.5  4083.1  2688.5  تامني احلوادث و املمتلكات
  9  80.1  1205.7  1102.6  708.8  التامني البحري و الطريان

تامني غري (جموع تأمينات األضرار
  احلياة

5343.5  8307.3  9800.9  83.4  18  

  25  72.8  1958.5  1570.6  1133.5  تامني احلياة
  19  81.6  11759.4  9877.8  6477  اإلمجايل

                                                 
،عبد اخلالق رؤوف مداخلة ل .   مرجع سابق    
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  www.arig.com.bhللمجموعة العربية للتامني2007التقرير السنوي:املصدر

  
 1تزال أقساط التامني يف الوطن العريب صغرية جدا مقارنة بأقساط التامني العاملية حيث أا متثل اقل من  ال

   14."2006تريليون دوالر عام  3.72من إمجايل األقساط على مستوى العامل اليت تبلغ حوايل  %

للمجموعة العربية للتامني   حسب 2008نة استهالك خدمة التامني ببعض الدول العربية لس):16(اجلدول 
ERIG  

 

  دول عربية

جمموع أقساط 

التامني باملليون 

  2008دوالر

الكثافة 

التامني 

بالدوالر 

  للفرد

نصيب التامني 

 %PIBمن 

تامني 

 السيارات

  باملليون دوالر

تامني املمتلكات 

 واحلوادث

  باملليون دوالر

 تامني البحري

 و الطريان

  باملليون دوالر

وع جمم

تامني غري 

 احلياة

باملليون 

  دوالر

 تامني احلياة

  باملليون دوالر

  75.1  923.8  84.7  402.2  436.9  %0.6  29.04  998.9  اجلزائر
  318.4  587.1  29.6  375.7  181.8  3.2%  220.84  905.5  لبنان

  743.8  1488.1  87.1  675.4  723.4  %2.6  81.53  2231.9  املغرب
  0.0  94.8  2.0  37.1  88.7  2.3%  25.84  94.8  فلسطني

اململكة العربية 

  السعودية
1692.7  63.91  0.3%  677.6  536.1  257.8  1471.4  158.3  

 اإلمارات

  العربية
4974.6  1105.46  %3.0  1190.4  2539.4  520.7  4250.5  724.0  

  78.2  618.0  51.0  260.3  306.8  %1.7  67.59  696.2  تونس
 667.1 240.8 206.3 674.2 635.1 %0.8  16.06  1309.2  مصر

  www.arig.com.bhللتامني  للمجموعة العربية  2009التقرير السنوي:املصدر

    

  املعلومات املتوفرة عن سوق التامني العربتدل  ما سبق من خالل    
ألشخاص من األنواع اليت تكاد تعترب أنواع التامني على احلياة و تامني ا اذمتأخرة عن سائر العامل ي أا 

ويف الشكل  .إال أن التامني على األضرار خاصة تامني السيارات يشكل القسم األكرب من أقساط التامنيمعدومة،
كما هو موضح يف الشكل املوايل نقوم بعرض حصص السوقية ملنتج التامني على السيارات ببعض الدول العربية 

  :املوايل

                                                 
  مرجع سابق:غالب عوض الرفاعي. مداخلة ل عيد امحد ابو بكر . 
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  %) .الوحدة(سابق مرجع  :غالب عوض الرفاعي. عيد امحد أبو بكر. أعداد الباحث مستخلص من البحث السادس لكل الدكتورين من:املصدر           

  

  04انظر امللحق رقم  2008اىل 2004العريب من التامني  سوقملزيد من التفصيل حول    

  

رب و السعودية أهم الدول العربية الرائدة تعترب كل من اإلمارات و املغ:  الدول الرائدة بصناعة التامني العربية
 .2006بقطاع التامني  و اجلدول املوايل يبني هلم مخس دول عربية بالسوق لسنة 

  

  ترتيب مخس دول عربية األوىل بسوق التامني ) 17: (اجلدول

  دول العربية  
 2006إمجايل أقساط التامني لسنة 

  مبليون دوالر

  2808  اإلمارات
  1699  املغرب

  1589  لسعوديةا
  848.5  مصر
  6619  لبنان
 www.arig.com.bhالنقارير السنوية للمجموعة العربية للتامني:املصدر
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  :مشاكل سوق التامني بالوطن العريب
إن اخنفاض امللحوظ سابقا يف نسب أقساط التامني بالدول العربية مقارنة بدول العامل األخرى ناتج عن عدة    

  15: "ع التأمني بالدول العربية أمههامشاكل يواجهها قطا
1- م و التغطيات التأمينية املتاحة و توعية تم شركات التامني بنشر الوعي التأميين لدملى اجلمهور سواء حباجا

األفراد حبقوقهم التأمينية بل على العكس كان تعامل شركات التامني سببا يف وجود انطباعات و ردود أفعال سيئة 
  .جتاه صناعة التامني  لدى اجلمهور

 .ضعف رؤوس أموال الغالبية العظمى من شركات التامني العربية وقلة وجود كيانات تأمينية مالية قوية -- 2

داخل اقتصاديات الوطن العريب فبينما بلغت حجم أقساط  التدهور الشديد يف األمهية النسبية لصناعة التامني-3
من حجم ناتج القومي العاملي مبا جيعل  %85أو ما يعادل  1999م مليار دوالر عا 2500التامني العاملية 

التامني متفوقا على صناعات السيارات والطريان و تكنولوجيا املعلومات جمتمعني معا بلغت أقساط التامني يف 
  .من إمجايل الناتج القومي العربية %0.8مليارات دوالر و مبا ميثل  5الدول العربية 

قا بتنمية قياسات املستهلكني و مفاهيم إرضاء العميل و تكامل العلمية اخلدمية إىل غري ذلك عدم اهتمام إطال-- 4
 .من مفاهيم التسويقية احلديثة

ن /%60واليت متثل حنو  personal linesعدم االهتمام إطالقا بتأمينات احلياة أو تأمينات الشخصية -5
  .حجم أقساط التامني يف العامل

لى العنصر السعري يف تسويق خدمة التأمينية متجاهلني العناصر املختلفة لتسويق اخلدمة التركيز املستمر ع-6
 .اخل و ما ترتب على ذلك من عواقب...التأمينية من أفراد منتج تأميين تكامل عملية تامني

 .مل الناميخنفاض نصيب الفرد من أقساط التامني على مستوى كافة الدول العربية مقارنة بالكثري من دول العاا-7

 .الفشل يف استخدام األبعاد اجلديدة و املتغرية لتكنولوجية االنترنت يف تسويق املنتج التأميين-8

ضعف و عدم مالئمة التشريعات و النظم الرقابية املتبعة يف كثري من الدول العربية من حيث التشريعات -9
 .األموال و تقييم أداء اخلدمة التأمينية واإلشراف و الرقابة املنظمة لصناعة التامني من مستويات رؤوس

                                                 
  413أسامة عزمي مرجع سابق،ص 15
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  .الضعف يف القدرات اإلدارية لدى كثري من املستويات اإلدارية العليا بشركات التامني - 10

 .الضعف الشديد يف الكوادر البشرية الفنية بشركات التامني - 12

شاكل إدارية ،نفقات مالية التضخم املفرط يف حجم العمالة يف األسواق العربية و ما ترتب على ذلك من م- 11
 .،سواء أداء اخلدمة التأمينية

ضعف العاملني يف اجلهاز اإلنتاجي يف العديد من األسواق من حيث الدراسة الفنية و تكامل أداء اخلدمة - 12
 .التأمينية

ضعيفة   ريقي و العريباإلفحنن يف األلفية الثالثة  ال تزال  األمهية النسبية لصناعة التأمني داخل اقتصاديات العامل    
بالرغم من توفر فرص منو كثرية إذ تعتمد ضئيلة جدا مقارنة بـأقساط التأمني العاملية   اومازالت أقساط التأمني 

  سوق التامني اإلفريقي و العريب على سوق تامني السيارات

  التامني باجلزائر سوق :لثالثاملبحث ا

اعتبار أن اجلزائريني من بني أقل  سواق الواعدة يف املنطقة العربية علىأن قطاع التأمني يف اجلزائر من أهم األ   
كثافة التامني العربية ومنطقة املتوسط، حيث ال تتجاوز نسبة  الشعوب من حيث التغطية يف جمال التأمني يف املنطقة

  . دوالرا لكل جزائري 30ال  2008لسنة 

  :تأمني باجلزائرنبذة تارخيية عن تطور خدمة ال:املطلب األول    
و ظلت شركات الفرنسية تعمل  1930كان التامني باجلزائر خاضعا لقانون التامني الفرنسي الصادر سنة " 

اليت مركزها بفرنسا  حيث بقي التشريع الفرنسي مطبقا إال ما يتعارض مع السيادة  1962باجلزائر إىل غاية 
املستمر لرؤوس األموال حنو اخلارج لذلك كان أول قرار الوطنية ومل تكن اجلزائر تستفيد منها بسب التحويل 

 1963تتخذه اجلزائر هو إنشاء شركة إعادة التامني وإحداث رقابة على شركات مبوجب القانون الصادر سنة 
" حيث فرضت إعادة التامني على مجيع العمليات الواقعة يف اجلزائر لدى الصندوق الذي انشأ هلذا الغرض وهو

،حيث فرضت اجلزائر  1963صادر سنة 201/63مبوجب القانون "ائري للتامني و إعادة التامني الصندوق اجلز
رقابتها  على الشركات بفرض اعتماد و هو إجراء إداري جيب أن تتحصل عليه الشركة ملمارسة نشاطها و بعد 

شركة من بينها   17سنوات انسحبت مجيع الشركات الفرنسية اليت مل تقدم طلب االعتماد ويتجاوز العدد  5
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SAA  فرض احتكار  1966الصادر سنة  127/66مبوجب األمر .   بالشركة املختلطة اجلزائرية املصرية
الدولة على مجيع عمليات التامني باستثناء شركتني ومها التعاونية لعمال التربية والثقافة والتعاونية الفالحية 

الصادر  107/69مني على الطائرات إلزامي و قانون أصبح التا 1964الصادر سنة  166/64ومبوجب قانون 
أصبح التامني على  1974الصادر سنة  15/74أصبح التامني ضد احلرائق املزارع إلزامي مث األمر  1969سنة 

  16.السيارات إجباري
-03األمر  مبقتضىالتامني على الودائع باجلزائر نظام  س يتأسمت     17:نشأة نظام التامني على الودائع يف اجلزائر

م يهدف النظام إىل احلفاظ على السالمة  2003أوت  26ه املوافق ل 1424مجادى الثانية  27املؤرخ يف  11
يؤدي  و املالية للبنوك و جتنبها التعرض للفشل أو اإلعسار املايل حيث ينطوي هذا النظام على فرض ضوابط البنوك

املودعني األمر الذي ينعكس إجيابا على إمكانية البنوك يف  إىل زيادة حجم الودائع لدى البنوك نظرا لتعزز ثقة
يعمل كذلك على حل مشاكل الفشل املايل اليت تتعرض هلا البنوك مما يؤثر على الثقة ،كما توظيف هذه القروض 

  لدى املودعني
السه و ما و إعالن إف 2003ما يسمى أزمة بنك اخلليفة مع مطلع عام  هذا النظام عوامل ظهور أهم من بني   

حيث تشري و فقدان الثقة يف القطاع املصريف  تسبب فيه من ضياع ألموال و حقوق املودعني و ضياع للمال العام 
  مليار دوالر من جراء إفالس هذا البنك 1.5حتمل خزينة الدولة حوايل  إىلبعض التقديرات 

 بنية قطاع التامني باجلزائر :املطلب الثاين

شركة تامني ومن وسطاء  16اجلزائر  مخس هيئات لتنظيم سوق التامني باجلزائر ومن يتكون سوق التامني ب  
سنحاول يف التامني  كذا سوق التامني   خبري  510ومن ....) مساسرة وكالت عامة (لتوزيع منتجات التامني  

  :تقدميها يف هذا اجلزء

        :    املؤسسات املراقبة لعمليات التأمني يف اجلزائر-ا
  : يلي هناك عدة تنظيمات ملراقبة سوق التامني باجلزائر من بينها ما   

   CNA:18(conseil  national des assurances)الس الوطين للتأمينات

                                                 
16 www.algeriedroit.fbm.dz 

  واقع و حتديات جامعة شلف–ع إشارة إىل حالة اجلزائر ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية -أمهية و دور نظام التامني على الودائع:ا بريش عبد القادر  17
  43ص .ملحقة اخلروبة  : املقر/ النشاط القتصادي  التامني باجلزائر و أثره على: االقتصادية نادي الدراسات /اجلمعية العلميةحبث مقدم من طرف  18
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و يسعى إىل ترقية و تطوير نشاط التأمني , و هو تابع لوزارة املالية 1995جانفي  25أنشأ هذا الس يف   
   .ألنه يعترب وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة يف نشاط التأمني, ستقبالليصبح ركيزة االقتصاد الوطين م

 

 :(Union Des Assureurs Et Des Réassureursاإلحتاد اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني -ب
19

UAR  
م و خيتلف عن الس الوطين للتأمني كونه يهت, وله صفة اجلمعية املهنية, 1994فيفري 22أنشأ يف   

أما الس الوطين التأمني فيهتم مبشاكل السوق , حيث ال تشمل عضويته إال شركات التأمني, مبشاكل املؤمنني
حيث جند يف اإلحتاد اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني , طبيعة املتدخلني فيهم اختالفوهذا ما يفسر , بصفة عامة

  .املؤمـن هلم , تأمنيشـركات ال, ممثلني عن وزارة املالية و وزارات أخرى
  20:لتنظيم سوق التامني باجلزائر موضحة فيما يلي هناك مؤسسات أخرى 

 Direction des assurances(DGT du MF)املديرية التأمينات    - ج

 Commission de supervision des assurancesجملس مراقبة التأمينات -د

  ral de réassurances CCRCompagnie centالشركة املركزية إلعادة التامني - ه

  21):هيكل نظام التامني باجلزائر(التأمني الناشطة يف اجلزائر مؤسسات-ا

شركات  10شركة تامني يف حني تبلغ عدد شركات التامني بتونس  16 تكون قطاع التامني يف اجلزائر مني   
  :موضحة فما يلي 22شركة  14أما املغرب 

  :CAARلتامني الشركة اجلزائري للتامني و إعادة ا-1
وكانت متخصصة يف جمال تامني  08/06/1968وهي شركة وطنية ومؤسسة عمومية اقتصادية تأسست    

وهي اآلن .  وكذلك األمر بالنسبة إلعادة التامني مما اكسبها خربة يف اال، 1990األخطار الصناعية حىت سنة 

                                                 
   44ص  مرجع سابق00االقتصادية نادي الدراسات /اجلمعية العلميةحبث مقدم من طرف   19 

 
20 Didier Duchene (Consultant Commission Européenne " Indicateurs du marché de l’assurance du Maghreb »/atelier a29 awax «  le Marché de 

l’assurance et son développement dans les pays du Maghreb (ler renconter AMRAE)25 janvier 2007 

 
 

  25-22ص   ،مذكرة ماجستري ،مرجع سابقدرار عياش :21 
22 Didier Duchene op-citr 2007. 
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من رأمسال الشركة اجلزائرية 18.5Mبنسبة  متارس كافة نشاطات التامني التجاري باإلضافة إىل مشاركتها
من نسبة رأمسال الصندوق اجلزائري  %10وبنسبة  TRUST ALGERIAالقطرية املختلطة املسماة 

  .CAGEXلضمان الصادرات 

حيث  12/1965/ 12هي مؤسسة عمومية اقتصادية تأسست يف و    :SAAالشركة الوطنية للتامني -2
يف  1966ماي  27وأممت  يف) بالنسبة ملصر%39و/بالنسبة للجزائر %61( كانت خمتلطة بني اجلزائر و مصر

بفروع تامني السيارات واألشخاص واألخطار  1989كان اهتمامها قبل .إطار احتكار الدولة لقطاع التامني 
  .الصغرية 

كل وبعد هذا التاريخ حتولت إىل شركة عمومية ذات أسهم و وسعت حمفظة نشاطها بعد رفع التخصص بضم 
  .فروعها

   : CAATالشركة اجلزائرية لتأمينات النقل-3
وذلك بعد إعادة هيكلة الصندوق اجلزائري  08/10/1985الصادر يوم - 82- 85أنشأت وفقا للمرسوم    

أصبحت شركة عمومية  ذات  1989حيث أوكل هلا مهمة التأمينات على النقل وبعد سنة CAARللتامني 
  .لتأميناتأسهم و أصبحت متارس كل أنواع ا

   :CCRالشركة املركزية إلعادة التامني-4
مهمتها إعادة التامني يف السوق الوطنية و حىت العاملية  1975سنة   CAARأنشأت الشركة يف إعادة هيكلة   

  :و تعد مسامهة لعدة شركات للتامني  و إعادة التامني 
-The mediterraniean insurance and reinsurance (ME-R)بلندن  
-La Société africanes des assurances(africu-re)بنيجريي ا  
-La société arabes des assurances(arab-re)بلبنان  

  :CAGEXالشركة اجلزائري للتامني و لضمان الصادرات-5
جمال التامني على الصادرات و هدفها يف ذلك محاية املصدر     وهي متخصصة يف  1995تأسست الشركة سنة  

طار التجارية والسياسية والكوارث الطبيعية ،وتسهيل عملية احلصول على القروض من البنوك وهي تقوم من األخ
  .بتفعيل سياسة الدولة و خصوصا يف تشجيع قطاع الصادرات خارج نطاق احملروقات

  :CNMAالصندوق الوطين للتعاون الفالحي-6
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تضامن بني أبناء املنخرطني إذ أن جل تعاونه مع حيث يقوم على مبدأ التعاون و ال 1966تأسس الصندوق سنة   
الصيادين والفالحني ،و ميارس كل أنواع التامني املتعلقة بالفالحة مثل احلرائق،األمطار الطوفانية ،موت املواشي و 

  .غريها وبعد إلغاء مبدأ التخصيص ضم إىل حمفظته كل من تامني السيارات و والنقل البحري وباقية األخطار

وكما  16/09/1964أنشأت يف   :MAATEX :اونية اجلزائرية لتامني عمال التربية و الثقافةالتع-7
الذي -92-452صدر املرسوم  1992جاء يف تسميتها اهتمت باألخطار املتعلقة  بعمال التربية واملثقفني  ويف 

قة بالسكن بعدما كانت تقتصر يسمح هلا مبمارسة عمليات التامني السيارات و التأمينات املتعددة  األخطار املتعل
  .فقط على تامني السيارات

  .التأميناتوهي شركة خاصة متارس كل أنواع  1998اعتمدت هذه الشركة سنة  

  : AGSIشركة التامني وضمان قروض االستثمار-11
 وهي متارس كل أنواع التامني املرتبطة بقروض االستثمار 1998هي شركة عمومية  للتأمينات اعتمدت سنة  

 .PME/ PMIللمؤسسات الصغرية والكبرية 
  

موضحة بالشكل املوايل   Cardif El Djazaieو شركة Allianceهناك شركات خاصة أخرى كشركة 
  :2009حسب دليل شركات التامني لسنة 
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  شركات التأمني الناشطة باجلزائر): 10(الشكل 

  
Source « Guide des assurances en Algérie2009 » présenté par KPMG (une société de droit algérien membre d’un réseau mondial qui met à la 

disposition e ses clients et investisseurs plus de 110 experts algériens formés aux standards internationaux de la finance, du droit, de la fiscalité et 
du conseil, notamment en système d’information, pour les assister dans le développement de leur performance et dans la concrétisation de leurs 

projets.), Dépôt légal : 610-2009 ISBN : 978-9947-807-10-1 , edition KPMG SPA op-cit    
 

لالطالع عليها انظر  CNAمصنفة حسب الس الوطين للتأمينات  تامينية  تنتج هذه الشركات منتجات  
  ).05(امللحق رقم

  23:لواجبات املهنية لشركات لتامني  والوسطاء اجتاه زبون باجلزائرا
 )نت أو تعاونية جتارية كا (يفرض الس الوطين للتأمينات جمموعة من  الواجبات على كل من  شركات التامني 

و السماسرة و الوكالت العامة و مجيع الوسطاء  لصاحل املؤمن له تتمثل هذه الواجبات فيما   الناشطة باجلزائر
  .) تكوين عالقة ثقة بني املؤمن و املؤمن له. (واجبات العامة للسلوكيات اجتاه املؤمن عليهم)1:يلي
   .الواجب العام حنو اإلعالن)4 .ة حنو املعلومات و املشورةالواجبات العام)3هلم احترام  املؤمنني  واجب )2

                                                 
23 CAN . « Dentologie des  assurances cadre référentielle »Revue , EDITION &DOCUMENTATION p14-16(« www.cna.dz) 
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  . الواجب العام يف صياغة العقود)7. واجبات الرتاهة واملوضوعية واملهنية)6. واجب ااملة العمالء )5
 الواجب  حنو تقييم )10. الواجب العام يف ما يتعلق بتنفيذ العقود)9. الواجب العام من االستماع إىل العمالء)8

  )التعويضات(الواجب حنو تسوية املطالبات )11. التعويضات

  

  :احلدود القانونية لسوق التامني باجلزائر
قانون  ،قانون العقوبات،القانون املدين 24:ينظم سوق التامني باجلزائر عن طريق عدة مصادر قانونية نذكر منها

  .قانون محاية املستهلك،قانون املنافسة ،التجارة
مت (.املرتبط بشركات التامني وخاصة الوسطاء و اخلرباء 95/07النص رقم  خاصة مثل صوصن  باإلضافة إىل

بروتوكول اخلاص بسماسرة التامني و املؤمن - و  )02/2006/ 20املؤرخ ب 06/06تعديله  بالنص رقم 
 .و دفتر مهام اخلرباء.هلم

  

  ة باجلزائرإنتاج و توزيع  و إعادة تامني اخلدمات التأميني:املطلب الثالث

  :فرص منو سوق التامني باجلزائر:أوال 
سنة متوسط  15اقل من % 30و نسبة  2008مستهلك عام  مليون 33.85 يبلغ عدد السكان  باجلزائر     

اجلزائر لسنة  30 ,3 421 548وصادرات السلع  80 ,1 493 644سنة أما واردات السلع 25العمر 
2005

 )06انظر امللحق رقم(2008أما لسنة  قطاع التامني باجلزائروكل هذه األرقام تساعد يف منو  25
  

  واقع سوق التامني باجلزائر:ثانيا
ختتص اجلزائر بضعف مرتبط بسوق التأمني اجلزائري حيث متلك نسبة  من حصص السوق العاملي للتامني      

بالسوق تأمينات   7% كما حتتل اجلزائر نسبة.    26 %عامليا 65حيتل املرتبة و 2008لسنة 0.02تقدر ب
عن سوق التامني  واجلدول املوايل يبني بعض املؤشرات. جلنوب إفريقيا  %82والتو ونسبة األكرب ب بإفريقيا
  :باجلزائر

  .دينار جزائري للفرد  1373حوايل) الوحدة دينار جزائري للفرد(  2006كثافة التامني لسنة بلغت - 

                                                 
24 CAN(conseil national algérien :Dentologie des  assurances cadre référentielle,op-cit,  p13-12  
25 ONS’office national des statistiques  
26 Swissre( Swiss Reinsurance Company,  
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اورو  45 - 50(د وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتونس و املغرب دينار للفر 1561قدرت ب   2007أما  لسنة  
أما  %24ميثل يف السنة 2007إىل   1995كما أن متوسط منو السوق التأميين باجلزائر من سنة ) "على الترتيب

  .27 %16قدر ب 2007/ 2006متوسط منو السوق التأميين ما بني 

  

  2008اجلزائر يف سوق التامني العاملي لسنة ؤشرات عن استهالك خدمة التامني بأهم امل):18(اجلدول 
  الرتبة

اجلزائر 

بالسوق 

العاملي 

  2008ل

 أقساطجمموع 

  التامني بالدينار

 أقساطجمموع 

التامني باملليون 

  دوالر

جمموع تامني على 

احلياة باملليون 

  دوالر

تامني احلياة 

  مليون دينار

تامني غري 

احلياة مليون 

  دوالر

تامني غري احلياة 

  دينارمليون 

حصة اجلزائر يف سوق 

  التامني العاملي

65  66572  1031  83  5350  948  61222  0.02  
كثافة التامني 

  دوالر للفرد

كثافة التامني 

احلياة دوالر 

  للفرد

كثافة التامني 

لغري احلياة 

  دوالر للفرد

رتبة اجلزائر من 

حيث الكثافة 

 بالسوق العاملي

نصيب التامني 

 PIBمن

نصيب التامني 

من 

  PIBحلياةا

نصيب التامني 

 غري احلياة

  PIBمن

 رتبة اجلزائر من حيث
 PIBنصيب التامني من

  بالسوق العاملي
30  2.4  27.6  80  0.6%  0.0%  0.6  86  
   www.swissre.com الباحث ملخص من املصدر إعدادمن :املصدر 

 

 
Source : Guide des assurance en algérie 20096 op-cit      

     

 %33.28هي السنة اليت عرف ا قطاع التامني باجلزائر نسبة  منو كبرية تقدر ب  2002حظ أن سنة من املال

   إنتاج اخلدمات التأمينية  بسوق التامني اجلزائري: ثالثا
                                                 

27 Communication de M.Amara LATROUS       - Président-Directeur Général de la Société Nationale d’Assurance (SAA) - Président de l’union 
algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR ) Opportunités d’investissement dans le marché de l’assurance économique en 
Algérie Montréal, le 18 Décembre 2008(document word) 
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القطاع , القطاع العائلي, جم األقساط املكتتبة من قبل خمتلف القطاعاتحب إن اإلنتاج بسوق التامني تقاس    
باجلدول املوايل سوف نقوم .قطاع الفالحي و قطاع اخلدمات الذي يتضمن الصادرات و الوارداتال, الصناعي

  بعرض إنتاج اخلدمات التامني حسب نوع املؤسسات عمومية كانت او خاصة 

 )باملليون دينار(:ملنتجات التأمني حسب مصدر رؤوس األموال 31/03/2009يف  اإلنتاج)19(اجلدول  

سات احلصص السوقية ملؤس
 اخلاصة

 منتجات التأمني مؤسسات العمومية مؤسسات اخلاصة جمموع

13.9%  10240531  2976629  7263902   تامني السيارات

5.8%  7868287  1245364  6622923   حريق وأضرار أخرى

1.3%  1271404  282543  988861   تامني النقل

0.1%  192378  17433  174945   ألفالحيتامني 

1.7%  1712679  368760  1343919   تامني األشخاص

0.0%  132083  -  132083   تامني القروض

22.8%  21417362  4890727  16526635   إمجايل السوق

Source : CNA-DST:note de conjoncture T1-2009  

 يتوجه حنو مؤسسات التامني  النهائي آو الصناعي  نالحظ من اجلدول أن املستهلك اجلزائري
من رقم % 80واليت متلك "،  أكثر من مؤسسات اخلاصة) CAAT,SAA,CAAR,CASH(لعموميةا

  .و يبقى نسب استهالك خدمة تامني السيارات باملرتبة ألوىل  28"أعمال اإلمجايل لقطاع التامني باجلزائر

غري /تامني احلياة(مباليني الدوالرات  2006اىل 2002تطور إنتاج خدمة التامني باجلزائر من ):20(اجلدول

  ):احلياة

  

  

  

  

                                                 
28 Sofiane OUFFA.( novembre 2008) , « mission economique ;fiche de synthése le marché des assurance en algerie» »revue sur  le 
site:www.cna.dz (conseil national des assurances)  
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  2006  2005  2004  2003  2002  اإلنتاج باملليون دوالر

  تامني غري احلياة

  266.5  263.5  248.0  222.1  219.9  تامني احلوادث

  65.9  57.5  54.1  48.8  49.6  تامني البحري واجلوي

  586.0  542.0  510.1  430.2  398.1  )تامني األضرار(جمموع تامني غري احلياة

  39.0  29.0  12.8  15.1  14.5  لتامني على احلياةجمموع أقساط ا  تامني احلياة

  www.arig.com.bh للمجموعة العربية للتامني   2007تقرير السنوي:املصدر 

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن تامني احلوادث حتتل حصة األسد بالسوق اجلزائري للتامني تليها منتج      
على األضرار مث تامني البحري واجلوي و أخريا تامني على احلياة ،لكن  بالرغم من الضعف املالحظ جبميع  التامني

   .نسيبمنتجات التامني  وغياب الكثري منها مقارنة بالدول العامل األخرى  إال أا يف حتسن 

  : 2007-2006إالنتاج التأميين بالسوق اجلزائرية يف السنتني ):21(اجلدول 

  Source : Guide des assurance Algérie 2009 –(  selon  la  direction des assurances, ministère des finances)  

  

  

  

 :2009-2008إالنتاج التأميين بالسوق اجلزائرية يف السنتني :)22(اجلدول

  جات التامنيمنت
 2006/2007نسبة التغري  نسب احلصص السوقية اإلنتاج باملليون دينار

 % قيمة 2007 2006 2007 2006

 16% 3461 %46 %21064 24525 45 تامني على السيارات

IARD-Incendie et Autre 

Risque Divers 
17357 19455 37% 36% 2098 %12 

 19% 841 %10 %4317 5158 9 تامني النقل

 10-% 57- %1 %574 517 1 تامني ضد  األخطار الفالحية

 21% 611 %7 %2931 3542 8 تامني األشخاص

 156% 361 %1 %231 592 0 تامني القرض

 16% 7315 %100 %46474 53589 100 اموع
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  منتجات التامني
و سنة  2008لسنة  باملليون دينار  اإلنتاج
2009 

  سوقية نسب احلصص

 2009و  2008لسنة 

 

  2008/2009نسبة التغري

 زيادة بالقيمة  %غري بنسبة الت 2009 2008 2009إنتاج سنة  2008إنتاج سنة 

 1928277 %23.2 %47.8 %8312254 10240531 40.7 تامني السيارات

IARD-Incendie et 

Autre Risque Divers 
8782159 7868287 43.0% 36.7% -10.4% -913872 

 139326- %9.9- %5.9% %1410730 1271404 6.9 تامني النقل

 75987 %65.3 %0.9 %116391 192378 0.6 تامني أخطار الفالحة

 108626 %6.8 %8 %1604053 1712679 7.9 تامني األشخاص

 66790- %33.6- %0.6 %198873 132083 1.0 تامني القرض

 992902 %4.9 %100 %20424460 21417362 100 اموع

  source :CNA(conseil national des Assurances)/ données du juin 2009  

 

  
Source :CAN(conseil national des assurances)  

 

نالحظ أن املستهلك اجلزائري يقتين منتجات التامني االزامية كتامني السيارات اليت حتتل املرتبة األوىل عرب       
اليت تضم تامني ضد املسؤولية املدنية وهي تامني ) IARD(عدة سنوات  و تليها تامني احلريق و أضرار أخرى

فتشهد اخنفاضا يف معدل مبيعاا كتامني األشخاص   أما أنواع التامني األخرى ل إجباري على أرباب العم
توصل 2006انه قام بدراسة سنة  حيث CNAويؤكد ما سبق  الس الوطين للتامني .والتامني الفالحي والنقل
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 ضد أخطار إىل أن املستهلك اجلزائري بالعاصمة ال يقتين إال منتجات اإللزامية من قبل الدولة كالتامني
  29السيارات

  

  :تامني السكن و الكوارث الطبيعية باجلزائر
واملتوسطة وقطاع األعمال والنشاطات احلرة والقطاع الفالحي والتغطية  أن نسبة تغطية املؤسسات الصغرية  

ن من جمموع املساك10يزال ضعيفا جدا وال يتعدى  مليون مسكن ال 6.5البالغ عددها حوايل  الصحية واملساكن
  30.% باجلزائر 

قوانينه بعد الكارثة الطبيعية والزلزال  التامني ضد األخطار والكوارث الطبيعية الذي سنتبالرغم من إلزامية     
ال يزال غري مطلوب من املستهلك اجلزائري حىت يف املناطق األكثر  2003لسنة  الذي ضرب منطقة بومرداس

الرغم من أن تكلفة التأمني ال تتجاوز يف وبحصص سوق التامني من  %5حيث متثل "تعرضا للكوارث الطبيعية  
من منازل اجلزائريني غري مؤمنة ضد الكوارث  % 90 أن أي 31"أقصى حد هلا اخلمسة آالف دينار سنويا 

أوت  26(الطبيعية،على الرغم من مرور حنو سبع سنوات على تاريخ صدور قرار إلزامية تأمني العقارات
2003(.32  

  

  :2006إىل  2001عدد  مشتركي خلدمة التامني االجتماعي من  تطور): 23(اجلدول
 سنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CNAS   لألجراءلصندوق الوطين للضمان  االجتماعي للعمال 

6 918 508  6 655 4801  5 497 7801  5 215 2131  4 089 2201  4 233 8981   عدد املؤمنني اجتماعيا

 CNR للتقاعدالصندوق الوطين

1 765 286  1 688 0551  1 605 527  1 512 681  1 422 645  1 341 1611   عدد املتقاعدين

CASNOSا لصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري أجراء 

1 110 442  1 010 2771  1 000 9771  1 029 2071  1 015 0611  743 6641   عدد املشتركني النشطني

286 678  287 211  302 0241  309 8131  308 1631  343 5001   عدد األقساط املدفوعة  يوميا

                                                 
29Revue «  L’ARGUS DE L’ASSURANCE » • N°6965 • 17 FÉVRIER 2006 

  http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=35221جلريدة الشروق)مديرعام لشركة السالمة (حاج احممد 30 
   8http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=209172&pg=3 انظر  جلريدة احمليط)  aa sو مدير عام لشركة  مجعية شركات التأمني رئيس(العتروس لعمارة  31

32 http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=293&id_article=3491 
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286 678  287 211  302 0241  309 8131  308 1631  343 5001   عدد املتقاعدين

 CACOBATHالصندوق الوطين للعطل مدفوعة اآلجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية  لقطاع البناء و األشغال العمومية والري

47 067  44 181  39 971  42 371  38 746  30 091    عدد موظفني املشتركني

663 717  585 192  519 6441  391 977  387 4081  299 694   عدد العمال املعلنني

645 839  580 825  549 278  502 456  317 408  292 480 
Nombre de 

prestations fournies 

Source :ONS(office national des statistiques)  

  : وات التوزيع منتجات التأمني  باجلزائرقن:رابعا

ال يزال التوزيع بشركات التامني اجلزائرية كالسيكي مقارنة بدول أوربية أخرى و كذلك بالنسبة لعددها فهو  
  .ضئيل جدا واجلدول املوايل يبني عدد كل من منافذ توزيع ملنتجات التامني 

  ة باجلزائرعدد شبكات التوزيع للمنتجات التأميني):24(اجلدول 

  العدد  بسوق التامني اجلزائري  نوع قناة التوزيع

  807  وكالت التأمينات مباشرة

  24  مساسرة

  432  وكألت عامة

  510  خرباء

Bancassurance -  
        Source: Guide des assurances en Algérie 2009 

زائر أن توزع منتجاا عن طريق تستطيع شركات التامني باجل2006الذي صدر يف  06/04عن طريق القانون 
  33وسطاء البنوك أو مؤسسات مالية أخرى 

 

  

  :باملليون دينار 2007بنية شبكات التوزيع منتجات التأمني باجلزائر لسنة:)25(اجلدول

  شبكات مباشرة  
  شبكات توزيع الوسطاء

  
  العام اموع

                                                 
33,« la lettre ;assurances Maroc-Tinisie-Turquie-Algerie aspect juridiques relatifs à l’activité d’assurnce« janvier 2008(publication éléctronique 
périodique  ,rialisé au collaboration les  bureaux de Tunis- Alger- Istanbul- Casablanca du cabinet, EDITION Gide Loyrette Nouel,   p6 
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  جمموع  مساسرة  وكالت العامة

  53789  11817  2785  9032  41972  اإلنتاج

 %100  22  5  17  %78  حصص السوقية

  847 433 24 457 1304  
Source :Guide d’assurance en Algérie 2009,op-cit p 118( rapport annuel,2007 de la direction des assurances) 

  

  :سنوات 3تطور بنية اإلنتاج لشبكات التوزيع ملدة ):26(اجلدول

  السنوات
  جمموع العام  'إنتاج شبكات توزيع الوسطاء  املباشرةإنتاج شبكات التوزيع 

  )2)+(1(  )2(اموع  السماسرة  وكالت عامة  )1(

2002  82% 16%  2%  18%  100% 

2003  82%  14%  3%  17%  100% 

2004  78%  17%  4%  21%  100% 

2005  78% 19% 3% 22% 100% 

2006  77% 19% 4% 23% 100% 

2007  78% 17% 5% 22% 100% 
Source : Guide des assurances en Algérie 2009, P 118 

من املالحظ أن قنوات توزيع املباشرة هي األكثر نشاط بسوق التامني اجلزائري أما وسطاء فال ينشطون كثريا    
 .مقارنة بدول األوربية 

  

  وظيفة إعادة التامني بسوق التامني اجلزائري :خامسا
 CCR  (compagnie centrale deإعادة تأمينها بمن إمجايل أقساط التامني مت  "33%  

réassurances)  منها من سوق التامني  %67، 2006مليار دينار جزائري سنة  15.2أي ما يعادل ب
فبقية أرقام نوعا ما مستقرة حيث مت إعادة تامني  2007أما سنة .من سوق التامني اجلزائري  %33العاملي و 

 36من سوق التامني العاملي و   % 64مليار دينار ، 17أي  ما يقارب ب  من إمجايل أقساط التامني   32%
  34 .من سوق التامني اجلزائري 

 

 

 

                                                 
34
 « Guide des assurances en Algérie 2009 »  . 
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  :املنافسة بني شركات التامني باجلزائر:سادسا
دون شركيت  للتأميناتجملس الوطين  بباملليون دينار حس 2007شركات التأمني باجلزائر لسنة  إنتاج    

CAGEX  و SGCI دول املوايلباجل موضح:  

  يوضح احلصص السوقية لشركات التامني الناشطة باجلزائر):27(اجلدول 

- 2005نسبة التغري  2006إنتاج سنة   2005إنتاج سنة   
2006  

- 2006نسبة التغري  2007إنتاج سنة 
2007  

 قيمة  شركات التأمني باجلزائر
  احلصص
 السوقية

 قيمة
  احلصص
 السوقية

 قيمة %  قيمة
  احلصص
 السوقية

 ةقيم
  احلصص
 السوقية

SAA 12532 30% 13 422 29% 890 7 14 719 27% 1297 %10 
CAAR 6255 15% 7573 16% 1318 21 8157 15% 584 8% 
CAAT 7392 18% 8068 17% 676 9 10 588 20% 2520 31% 
CIAR 2246 5% 2830 6% 584 26 3345 6% 515 18% 

TRUST 
ALGERIA 1499 4% 1009 2% 490 33 1433 3% 424 %42 

2A 1851 4% 1852 4% 1 0 2118 4% 266 14% 
MAATEC 27 0% 29 0% 2 7 32 0% 3 10% 

CNMA 2991 7% 2833 6% 168 6 3141 6% 318 11% 
CASH 4300 10% 6174 13% 1874 44 6563 12% 369 6% 

SALAMA) تامني

 %367 35 %402 62 1422 3 %1055 2 %653 2  )إسالمي

GAM) شركة أمريكية

 )اجلزائرب
1511 4% 1337 3% 174 2 1322 2% 15 1% 

ALLIANCE  
ASSURANCE 2 0% 302 1% 300 - 932 2% 630 2.09

% 
CARDIF AL 
DAJAZAIR - - - - - - 17 0% 17 - 

TOTAL 41 
620 100% 46 474 100% 4854 12 53 789 100% 7315 16% 

 source: Guide des assurance en algerie 2009/selon la direction des assurances ministère des finance / cna –dst /note de 

conjoncture  T1 -2009  
  

  
 CAAR CAAT SAAنالحظ أن شركات التامني العمومية حتتل سوق التامني باجلزائر و املثمثلة يف 
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  :القسم الثاينخالصة 
تسانده جمموعة من العوامل االجتماعية   ية لنموهاالقتصادشروط حيتاج قطاع التامني  بأي مكان و أي زمان   

وتوفر القدرة الشرائية باإلضافة إىل عامل مهم املستوى  املعيشي  للفرد ارتفاع منها والنفسية والثقافية للمجتمع 
    .وهو توفر  الوعي لدى املستهلكني املعنيني بالتامني 

 قمتأخرة  كثريا مقارنة باألسوا أا ريب و اجلزائري إاللتطوير سوق التامني الع عديدةبالرغم من وجود فرص    
وكذلك بالنسبة لتامني السكن كاد تنعدم ي ذية خاصة يف جمال التامني على احلياة الاألمريكي و ةاألوربي التأمينية

 ئريو اجلزاالتامني العريب  يمنتج التامني على السيارات حيتكر نسب كبرية بسوقكما نالحظ من هذا الفصل أن 
  .و هذا نظرا كونه إجباري

     

  :خالصة الفصل األول
إن التامني صور من صور التكافل والتعاون و هذا ال يتعارض مع مفاهيم الدين اإلسالمي خاصة بعدما     

اعتمدت شركات التامني على علم اإلحصاء و االحتماالت ، إذ إبتعد التامني عن املقامرة  فالتامني محاية وأمن و 
بال للمؤمن له من األخطار الالحمدودة ،كما أنه إدخار و إستثمار و مصدر لرؤوس األموال يساعد على راحة 

  .زيادة الدخل القومي احمللي و تنمية االقتصادية و االجتماعية وفوائد أخرى عديدة 
 العاملي وهي يف نستخلص من هذا الفصل أن الدول األوربية و األمريكية حتتل املراتب األوىل بسوق التامني     

بالنسبة لسوق  التامني بالوطن  الشيءمنافسة قوية فيما بينها، إال أن سوق التامني اإلفريقي باملرتبة األخرية و نفس 
و تدين ثقافة التامني  إىل  املعتقدات السلبية لدى  املستهلك العريب هذا التأخريرجعه البعض   العريب و باجلزائر إذ

أن التامني حرام و هذا نظرا لعدم إدراكهم الكثري من أفراد اتمع العريب اإلسالمي عتقد يبالوطن العريب حيث 
 تامني دافع سليب دون شراء منتجات التامني خاصة االعتقاد السليب وهذا انه تعاون و تكافل على حقيقة التامني 

  .التأمينية  اإلجباريةقائم على املنتجات  ،كما أننا نالحظ من هذا الفصل أن سوق التامني العريب و اجلزائري احلياة
   فكيف ميكن تغيري مثل هذه املعتقدات السلبية لدى املستهلك اجلزائري عن خدمة التامني و كيف ميكن توعيته؟   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
  من فهم سلوك المستهلك وتسويق التأمينات

  إلى توعية تأمينية للمستهلك
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  :مقدمة الفصل الثاين

ن  سلوك املستهلك من بني املواضيع األكثر متعة بالنسبة لرجال التسويق و أكثرها تعقيدا حيث انه إ  

سلوك املستهلك و ما هي خطواته و أهم العوامل  مال ميكن إعداد أي خطة تسويقية من دون ان نفه

  املؤثرة عليه و من اين بنبع؟

العدسة اليت يرى ا املستهلك املنتجات لذا ان الثقافة عنصر مهم جدا يثر على عملية الشراء  فهي 

  .يواجه التسويق العاملي مشكل كبري اجتاه اختالف الثقافات و تنوعها

  مع التركيز علة اثر الثقافة عليه يف هذا  الفصل سنحاول فهم سلوك املستهلك اجتاه خدمة التامني



أثر الثقافة عليهمحاولة فهم سلوك المستهلك اتجاه خدمة التامين و: الثاني القسم األوللفصل ا  
 

 

    

  :متهيد

املستهلك والتأثري فيه ال ميكننا تغيري يف سلوك  إذ إن فهم سلوك املستهلك هو أساس جناح اخلطة التسويقية      
  .و العوامل املؤثرة عليه إال إذا فهمنا هذا السلوك ومن أين ينبع؟

عترب الثقافة عنصر هامة يف هذه الدراسة حيث تؤثر الثقافة بشكل واضح على سلوكيات الشراء أما باختاذ قرار ت  
  .بب معناها و ليس للهدف املعنية بهيشتري األفراد عادة املنتجات بس الشراء أو عدم اختاذ قرار الشراء ،حيث 

إن أحد األسباب يف فشل التسويق العاملي هو اختالف االعتقادات والتقاليد لدى املستهلكني التابعني ملختلف    
 .فالثقافة هي العدسة اليت يرى األفراد املنتجات من خالهلا ،الدول، فهم ال يستخدمون نفس املنتج لنفس اهلدف

  :ابة ببعض التساؤالت التاليةاإلج سنحاولوعليه 

  ماذا يقصد باملستهلك و سلوك املستهلك؟ .1
  املستهلك داخل شركات التامني؟ ما هي مكانة  .2
 ؟ للخدمات التأمينية ما هي أنواع املستهلكني  .3
 ما هي مراحل اختاذ قرار شراء املنتجات التأمينية؟ .4

 ما هي أهم عوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك؟ .5

  ة على سلوك املستهلك ؟كيف تؤثر الثقاف .6
  .ما املقصود بالثقافة و ما هي خصائصها ؟أنواعها و عناصرها .7
 التسويقية؟ اإلستراتيجيةما مدى تأثري الثقافة على األمناط السلوكية للمستهلك ؟وعلى  .8
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 ؟التامني  خدمة سلوك املستهلك اجتاه كيف نفهم:املبحث األول

علما جديدا نسبيا للبحث ،ومل يكن له جذور أو أصول تارخيية مبا انه نشأ  تعترب دراسة سلوك املستهلك        
يف الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات اليت تبعت احلرب العاملية الثانية،لذلك أصبح على الباحثني االعتماد 

مرحلة من  على إطار نظري كمرجع يساعدهم يف فهم تصرفات و األفعال اليت تصدر عن املستهلك يف كل
مراحل اختاذ قرار الشرائي واالستهالك و كذلك التعرف على العوامل النفسية والبيئية املؤثرة على سلوك املستهلك 

  1 .،حىت تدفعه إىل اختاذ تصرف معني

  :و أمهية دراسة سلوك املستهلك سلوك املستهلك بالعلوم األخرى عالقة علم:املطلب األول

أن العلوم السلوكية مثل علم النفس وعلم النفس االجتماعي :  لك بالعلوم األخرىعالقة علم سلوك املسته:أوال
سلوك املستهلك إىل جانب أن  لعلم االقتصاد أثار واضحة على  و علم دراسة اإلنسان تقدم خلفية الالزمة لتفسري

  :سلوك املستهلك واجلدول املوايل يوضح العلوم اليت هلا  عالقة بدراسة2سلوك املستهلك

  عالقة بعض لعلوم بدراسة سلوك املستهلك):28(اجلدول

  العالقة مع سلوك املستهلك  فروع العلوم

تستخدم نتائج هذا العلم لتطوير مفاهيم تفسري و فهم األمناط السلوكية االستهالكية لألفراد و بالنسبة لقرارات  psychologyعلم النفس
ألسواق فنأخذ من هذا العمل الدوافع و احلوافز واإلدراك و التعلم الشراء املتعلقة بالسلع و اخلدمات املطروحة يف ا

  .و املوقف

يتم إسقاط نتائج هذه الدراسات على حقل سلوك املستهلك حيث تؤخذ األسرة كوحدة اجتماعية استهالكية أو   sociologyعلم االجتماع
  .تأثري إفرادها على سلوك بعضهم و تأثري اتمع على سلوك األفراد

 socialم النفس االجتماعيعل

psychology  
تساعد هذه الدراسات على التنبؤ بسلوك األفراد االستهالكي،وحتديد اثر األسرة و األصدقاء و اجلماعات على 

  .سلوك املستهلك

 culturalاالنثربولوجي الثقافية

anthropology  
كما ان الثقافات الفرعية اليت تشكل حمور  تشكل القيم و العادات األساس لتكوين النمط االستهالكي لدى األفراد

  .دراسة هذا العلم و اليت تتفاعل مع الثقافات األصلية تؤثر تأثريا مباشر على سلوك املستهلك

يتم استخدام مفاهيم العرض و الطلب على السلع وتأثري ذلك على األسعار وبالتايل على سلوك املستهلك،وبالتايل   economicsعلم االقتصاد
  .ميكن اعتماد معايري اقتصادية لدراسة سلوك املستهلك مثل البطالة فانه

 71دار احلامد ص،الطبعة األوىل   ، سلوك املستهلك مدخل اإلعالن (2006) ،الدكتور كاسر نصر املنصور"املصدر

                                                 
1 ساسيات التسويقأ، )2003.(عبد السالم أبو قحف . 243ص.لدار اجلامعية:االسكندرية  

2 243ص.مرجع نفسه  
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لك ومن سلوك املسته اكرب بدراسةاالقتصادية اختص عن باقي العلوم األخرى و اهتمت بشكل  أن العلومإال    
 :بني هذه العلوم االقتصادية ما يلي

يطرح الباحثني يف جمال االقتصاد الكلي  التساؤالت التالية من 1:دراسة سلوك املستهلك يف االقتصاد الكلي:أوال
ما هو اجلزء من ميزانية وما هو اجلزء من ميزانية األسر املخصص لالستهالك؟-: اجل دراسة سلوك املستهلك

  قات التغذية؟األسر املخصص لنف

ملاذا خيتار املستهلك منتج معني :يطرح رجال التسويق التساؤل التايل  :دراسة سلوك املستهلك يف التسويق:ثانيا
 من بني خمتلف  املنتجات املعروضة بالسوق؟

ما هي كمية :يتم فيها اإلجابة على التساؤالت التالية - :دراسة سلوك املستهلك يف االقتصاد اجلزئي:ثالثا
نتجات املنتقاة من قبل املستهلك؟ و بأي سعر؟ما هي نتائج شراء املنتجات على حالة السوق؟كيف ميكن تعريف امل

وضع رسوم على  ورفع دخله ؟واجتاه طلب السوق؟ما هي ردود فعل املستهلك اجتاه رفع من أسعار السلع؟
  االستهالك؟

  

  :أمهية دراسة سلوك املستهلك تسويقيا :ثانيا

 Ne pas comprendre:(H. Joannis)التالية   دراسة سلوك املستهلك من خالل مقولة  متكن أمهية   

l’acte d’achat, c’est se résigner à vendre au hazard
2   

إن دراسات سلوك املستهلك تزود رجال التسويق أو املؤسسات ت التسويقية احلديثة بالعديد من األبعاد     

  3: جيات التسويقية العامة ملؤسسام و أهم هذه األبعاد هي التاليةاإلستراتيجية لبناء االستراتي

حتديد و تعريف السوق الكلية للفئة السلعية أو اخلدمية يف بلد ما على أساس العادات و الثقافة االستهالكية -1
  .املتمثلة يف سلوك املستهلكني العام

حتديد امليزة أو مزايا التنافسية الواجب إتباعها يف  التعرف على أذواق املستهلكني يف كل سوق فرعية و من مث- 2 
  .انسجاما مع تنامي األذواق املقترنة بسلوك استهالكي جديد املاركة من السلعة أو اخلدمة

                                                 
1  Christope BOISSEAU (2004),« le comportement du consomateur » ,(document sur web en power point) 
2 VENETTE Eric.( 2001), «L’essentiel du marketing »op-cit  p 41 

  64،ص  مكتبة ودار احلامد للنشر و التوزيع :عمان،1ط.املستهلك مدخل اإلعالن، سلوك )2006.(كاسر نصر املنصور 3
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التقييم املوقفي مل اخلصائص الدميغرافية و النفسية للمستهلكني املستهدفني من جهة و نتائج أنشطة و موارد -3
لتقدير نقاط القوة والضعف و الفرص املتاحة و التحديات .من جهة أخرى أو اخلدميةاملؤسسات السلعية 

  .اإلستراتيجية اليت تواجهها املؤسسات يف تعاملها مع خمتلف عوامل البيئة التسويقية احمليطة
ة وضع األهداف املمكنة التنفيذ،و يساعد املوقفي الشامل ملختلف أطراف العملية اإلنتاجية و التسويقي-4

االستهالكية إدارة تلك املؤسسات بوضع األهداف املمكنة التنفيذ و على ضوء اإلمكانات املتاحة و األولويات 
  .  املقررة و حسب رغبات و أذواق املستهلكني املستهدفني

  .و الشكل املوايل يبني ما مدى أمهية دراسة سلوك املستهلك
  

  ستهلك داخل شركات التامنيمفاهيم حول املستهلك و سلوك امل: املطلب الثاين

  كيف نفهم سلوك املستهلك داخل شركات التامني؟   :يف هذا اجلزء حاول الباحث اإلجابة على اإلشكال املوايل

  1 :املستهلك جيب عليك أن تسال نفسكأي سلوك من طرف  يرى الباحثني انه من اجل لفهم  
 ة؟ كيف حيصل املستهلكني احملتملني على املنتجات املتشا  
 من هو املشتري األول و من هو العنصر املؤثر يف قرار الشراء؟  
 م؟ما هي عادات املستهلكني احملتملني و من أين حيصلون على معلوما  
 وما هي دوافع و احملفزات املستهلك للشراء؟ 

  :تعريف املستهلك:أوال
من الذي يشتري و يستهلك منتج أو العديد  الشخص املستهلك Claude DEMEUREحسب 
  2من قبل املنتجني أو املوزعني)أو خدمات(املنتجات

 ادوار املستهلك:ثانيا
بإمكان الفرد الواحد أن يلعب أكثر من دور ، وميكن ألكثر من فرد لعب الدور ذاته :    3

 وهو من يدرك قيمة حل املشكلة ما و حيفز على البحث عن املنتج البادئومن بني ادوار اليت يلعب املستهلك هي 

وهو الذي ينفذ  املشتريال يتخذ القرار النهائي لكن له يد يف الوصل إليه ، املؤثروهو متخذ القرار أما  ملقررا.

لنفرض :وهو املستخدم الفعلي للمنتج قيد الشراء ، لنضرب مثاال على ذلك املستخدمعملية الشراء الفعلية وأخريا  

                                                 
    44، ص )كتاب الكتروين(التسويق للجميع)2009مارس5.(رؤوف شبايك  1
  

2 Claude DEMEURE «  Marketing aide mémoire », op-cit,p 28 
3 40ص ، مرجع سابقد رؤوف شبايك    
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املقرر  أماالذي وجد حاجة له ألداء بعض الفروض و أن طالب ما بدا عملية شراء كمبيوتر شخصي لعائلته و 
عملية شراء فكان صديق له لديه خربة تقنية،إما الوالدين فلعبا دور املؤثر يف حتديد مواصفات الكمبيوتر وسعره ل

  .بينما املشتري كان هو ذاته املقرر أي الصديق أما املستخدم فكان مجيع أفراد العائلة
 

1:خصائص املستهلك-:ثالثا
إن تباين يف خصائص املستهلكني و تصورام و تعدد و تغري حاجام تعترب من     

لإلجابة على التساؤل ماذا ننتج و  حماولةوال شك أن أي .أكثر املشكالت اليت تواجه منظمات األعمال صعوبة 
.نسوق؟حىت إن كانت دقيقة نسبيا تتطلب بشكل أو بأخر ضرورة فهم سلوك املستهلك

2  
  

  خصائص املستهلك) :13(الشكل 

  
Source : VIOT Cathrine.(2006),«l’essentiel du Marketing», BERTI  EDITION, Alger  ,p33 

  

3أنواع املستهلكني خلدمة التامني:رابعا
 :  

  :هناك نوعني   املستهلك نوعني و مها هو أنهناك تصنيف عام حول موضوع أنواع املستهلكني و    

ت من اجل إشباع هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بشراء السلع واخلدما:و النهائياملستهلك األخري أ-1
 .أو حاجات ورغبات أفراد أسرته حاجاته و رغباته 

فهو كل شخص اعتباري يقوم بشراء السلع واخلدمات الستخدامها إما يف إنتاج السلع  :الصناعياملستهلك -2
  .املنشات بأعماهلا ووظائفهاتيسري وتسهيل قيام  و تقدمي اخلدمات أو يف

انه يوجد ثالث أنواع من الزبائن داخل  Lambert –faire yvonneى فتر أما يف جمال خدمة التامني   
  :شركات التامني املؤمن ،املكتتب اخلصم،وكما يلي

 

                                                 
1 Claude DEMEURE op-cit p 29 

  291،الدار اجلامعية،اإلسكندرية، مصر،ص  مبادئ التسويق،)2005.(و قحف عبد السالم اب 2
 17ص  ،مكتبة دار الثقافة للنشر :إصدار الثاين  ،عمان – 1ط . مبادئ التسويق،)2002.(الدكتور حممد صاحل املؤذن  3
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  أنواع الزبائن شركات التامني): 14(الشكل
  

  
 

 source : Lambert –faire Yvonne.(1999), « Droit des assurances», 10éme edition  ,EDITIONITION DALLOZ DELTA libnane  , p160-16 

و هو الذي : فهو له املؤمنوهو الذي ميضي عقد التامني و الذي يشرع يف دفع أقساط التامني أما :املكتتب-"

مؤمن و حيدده من طرف و هو املستفيد من مبلغ التامني أي التعويض من  أما املستفيد.حيتاج احلماية من اخلطر

وهو كل شخص غري مصرح بعقد : اخلصمميكن أن يكون املؤمن له هو نفسه املكتتب لعقد التامني أما . املؤمن له
1.مثل املستفيدين من عقود التامني عن الوفاة أو ضحايا تامني املسؤولية املدنية :التامني يطالب بفائدة مثل

 

   :ك نوعني من زبائن شركات التامنيفريى انه هنا Christophe ANTONEأما  

  ،وهم  عمال شركات التامني :يداخل ونزب -1

  .بنوك وكالت عامة:أفراد،موردين ،موزعي خدمة التامني:يزبون خارج  -2

  

  :أمهية املستهلك بالنسبة لشركات التامني:خامسا
و هذا ما جيب أن    consumer is the kingاملستهلك هو امللك "يف  التسويق مقولة مشهورة وهي     

تعتمد عليه أي مؤسسة لضمان استمراريتها و بقائها،أما يف جمال خدمة التامني فاملستهلك مهم جدا إذ يف حالة  
ختلي عن زبون واحد  عن خدمة شركة التامني يكلف املؤسسة خسائر عديدة موضحة يف الشكل املوايل جيعلنا 

  :ندرك أمهية الزبون بالنسبة لشركات التامني
  

                                                 
1
 YEATMAN Jérome ,op-cit p 155 
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  BADOC Michel تكاليف املترتبة عن ختلي زبون واحد عن خدمات التامني حسب):15(الشكل 
  

  
  Source :BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD . (2004),«réinventer le marketing de la banque et de l’assurance du sens du client 

au néomarketing »,revue banque édition avril, paris p13  

  

    :(comportement)تعريف السلوك :سادسا
السلوك هو نشاط خارجي حمض و انه استجابة ملؤثرات خارجية خالصة يهدفون يف النهاية إىل إمكانية تعديل "

هذا السلوك من خالل التأثري يف البيئة اخلارجية بينما يسعى القائلون بالطبيعة املختلفة للسلوك إىل التأكيد على 

1" .ودية هذا التعديل الرتباطه مبؤثرات داخلية ال سيطرة للفرد عليهاحمد
    

   التأملغري ملموس مثل التفكري و  Covert Behaviorسلوك ضمين مستتر:يأخذ السلوك شكلني ومها"   
  2 ."الطعام  تناولحسي ملموس مثل   Overt Behaviorوسلوك ظاهر 

  :إن سلوك الشخص هو نتاج ملا يلي
  .اآلنية اليت خيضع هلا الفرد أثناء ممارسته هلذا السلوك العوامل- 
  3"حصيلة خربات تارخيية من تفاعله مع البيئة- 

 التمتع أو إتالفها أو سلع استخدام هو  consumptionاالستهالك : " تعريف بسلوك املستهلكال:سابعا

.معينة أو رغبات حاجات إشباع أجل من وذلك خبدمات،
4

 

                                                 
  16ص   املناهج ردا :عمان،1ط.  سلوك املستهلك ،مدخل كمي و حتليلي،)2001( .ند ردينة يوسف عثما،حممود جاسم الصميدعي .1

  58،  ص مرجع سابقر،كاسر نصر املنصو 2
  58ص مرجع نفسه، 3
  PDF حبث على شبكة االنترنت. ةاملعاصر املالية األزمة ضوء يف واالستهالك املستهلك ثقافة ، مسان حممد عارف املهندس 4
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األفعال و التصرفات املباشرة لألفراد من اجل احلصول على املنتج :"املستهلك هو سلوك ENGELحسب     
  1. أو خدمة يتضمن إجراءات اختاذ قرار الشراء

 واخلدمات السلع على احلصول سبيل يف األفراد يبذهلا اليت األنشطة كافة املستهلك سلوك مبصطلح يقصد"

   . ذاا الشراء عملية يف وتؤثر الشراء قرار قتسب اليت األنشطة فيه مبا واستخدامها واألفكار
 واخلدمات اليت السلع عن حبثهم أثناء املستهلكون عليها يقدم اليت والتصرفات األنشطة جمموعة املستهلك سلوك

 واستعماهلا  والتخلص عليها واحلصول هلا تقييمها وأثناء فيها، ورغبام هلا حاجام إشباع دف إليها حيتاجون

.القرار اختاذ عمليات من ذلك يصاحب وما منها،
2  

                3  :  تتمثل معادلة سلوك املستهلك بالعبارة التالية  و

C :سلوك املستهلك        :Pللمؤثرات و العوامل النفسية للفرد    .:Eالعوامل البيئية احمليطة باملستهلك.  

  

  :تأميين مراحل اختاذ قرار الشراء ملنتج:ثامنا
 قرار إن.   أنه يعترب من  احد مهام األساسية لرجل التسويق  بالرغم من صعوبة فهم السلوك اإلنساين  إال      

 T. A. , Murryالعاملان  حيصرها مراحل بعدة مير بل عشوائي بشكل يتم سواء لسلعة أو خلدمة ال الشرائي

& A. O’Driscalهي مراحل مخس يف:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  18ص  ،مرجع سابق ،يحممود جاسم الصميدع 1
  مرجع سابق حممد عارف املهندس 2
  13ص ،مرجع سابق ،مذكرة ماجستري  ،بوعناين حكيمة 3،
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  )سلعة أو خدمة(مراحل اختاذ قرار الشراء منتج ما ): 16(الشكل
 T. A. , Murry & A. O’Driscalحسب 

  
Source:VENETTE Eric.( 2001), « l’essentiel du Marketing » , 10éme .edition, Paris,p 42 

  1 :التالية أما فيما خيص مراحل عملية شراء منتجات التامني يقوم املستهلك بإتباع خطوات شراء

ميكن أن تأخذ هذه املرحلة عدة إشكال كالبحث عن األمن أو تأخذ شكل : مرحلة اختاذ قرار الشراء 1
  .الضرورة واالضطرار عند التامني اإلجباري  أو شكل استثمار 

عندما حيدد املستهلك حاجته يبحث عن املعلومات عن طريق  الوسيلة اليت ميكن أن  اختيار مؤسسة التامني 2
  . أخرياو .يليب ا حاجته

  اخل...اختيار نوع املنتج حسب احلاجة ،تامني احلياة أو غري احلياة:مرحلة اختيار منتج التأميين-3

    :مناذج االستجابة عند املستهلك
 & Engel, Blackwellهناك عدة مناذج لشرح عملية اختاذ قرار الشراء لدى املستهلك من بينها منوذج  

Kollat وذج ومن عليهKotler.ph  املؤثرة الشكلني املوالني  والعواملاملستهلك  شرح سلوك مامت فيه نالذي و
  :النماذج هذهيوضحان 

  

  

                                                 
1www.marketing –etudiant.fr  

 نعم ال
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  Engel, Blackwell & Kollatمنوذج االستجابة لدى املستهلك حسب ):17(الشكل
 

  املدخالت وعملية معاجلة املعلومات                                               املتغريات املؤثرة                              
  يف عملية اختاذ القرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدكتور صاحل  إشرافحتت مذكرة جمستار  -بباتنة الغاز قارورات ووحدة بباتنة األوراس ملبنة)ة اجلزائري الوطنية املؤسسات من جمموعة حالة التسويق دراسة هيمنة ظل يف اإلنتاج إدارة يف جديد تفكري حنوزكية مقري : املصدر
  131ص  2008- 2007عمر الفالحي  جامعة حاج خلضر باتنة،السنة الدراسية 

  
  :أما النموذج الثاين فهو موضح فيما يلي

 دافع التسوق

 العودة

 العرض

 القبول

 االنتباه

 الفهم  االعتقادات

 البحث عن المعلومة

 التعرف على الحاجة

 تأثير المحيط

 الثقافة

 الطبقة االجتماعية 

 العائلة

 الوضعية

 العوامل الشخصية

 موارد

التحفيز    

 االرتباط

 معارف 

تالتجاهاا  

 البحث الخارجي

 الرضا

 

 

 

 الذاكرة

 

 البحث الداخلي

 تقييم البدائل

 االنتباه

 عدم الرضا

 الشراء

 االتجاهات
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  Kotlerالنماذج األربعة لالستجابة التدرجيية   حسب ):18(الشكل 

  
Source:Kotler PHILIP,.(2006) , «Marketing  Managemen»t ,12éme  edition ,PEARSON EDITION  , p  582  

       العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك:املطلب الثالث   
سري سلوك حيث يرى منها لتف حماولةتتعدد النظريات و النماذج اليت تعاملت مع سلوك املستهلك يف       

Claude Demeur   عوامل املؤثرة يف عملية الشراء موضحة يف الشكل املوايل  أنفريى:  

  

 Claude DEMEURالعناصر املؤثرة يف عملية الشراء حسب ) :19(الشكل

 

  
  
 

 

  
  
 

ource : Claude DEMEURE ,op-cit p38  

العوامل االجتماعية و الثقافية 

   

عناصر المزيج 

 التسويقي المستهلك    

   

 الشراء

الشراءعدم   

 الحاجة    اإلدراك 
 الموقف

نموذج تشغيل 

 المعلومات   
 نموذج التأثير المتدرج

 نموذج 

AIDA 

لة الفكريةالمرح  

 المرحلة الشعورية

 المرحلة السلوكية

نموذج قبو ل المنتجات 

 الجديدة
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التدرج الشكل األول صنفت حسب ف مل املؤثرة على سلوك املستهلكتوفر لدينا شكلني مت فيهما تصنيف عوا   
نفسية ( إىل قسمني داخلية  قسمت العوامل  والشكل الثاين  اخلارجية عن املستهلك   إىلمن العوامل الداخلية 

و منهم من يصنفها إىل أربع  أي ختص بالبيئة احمليطة به  و أخرى خارجية  عن املستهلكخاصة باملستهلك )
  :صناف عوامل نفسية،ذاتية اجتماعية،و أخريا كما هو موضح يف الشكلني املوالينيأ

  
  تدرج العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك): 20(الشكل 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

Source :Naim H Abougomaah,Ph.d.(2006), «   marketing-arab and foreignperspective,revuepubliy by the arab» ,administrative 

development organization 2006 p91 
  

  العوامل املؤثرة على عملية شراء):21(الشكل 

 
  

 
 

 

  

  170زهران للنشر ص :عمان. الترويج و اإلعالن،)2006(د مسري عبد الرزاق العبديل د قحطان بدر العبديل ،:املصدر

  العوامل الثقافية
  

  الثقافة

Subculture 

  طبقات االجتماعية

  

  عوامل االجتماعيةال
  جماعة المرجعية

  العائلة

Roles and status 
  السن                                                العوامل الذاتية

  المهنة

  نمط الحياة

  الشخصية

  ومفهوم الذات

  الدوافعالعوامل النفسية                

  اإلدراك

  التعلم

 المواقف
 الزبون    
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  :يهناك عدة عوامل نذكر منها ما يل):النفسية(العوامل الداخلية-1

  "   BESOINاحلاجة :أوال
عرف الكاتب :احلاجة هي حالة نقص يف شيء ما و توتر يبدو عند الفرد إذا مل يتم إشباعه Kotlerحسب   

R.Vairez احلاجة هي قلب املفهوم التسويقي احلديث فهي نقطة انطالق العملية التسويقية فهي تدفع املستهلك
  1"ويل اهتمام السوق إشباع احلاجة إىل سوق خلق احلاجةاستطاع التسويق احلديث حت)اإلشباع(للتصرف 

األمريكي الذي عمل على مفاهيم احلاجات   Maslowماسلو أبراهامتقسيم احلاجات اإلنسانية حسب       
  . 1952مستويات يف هرم سنة  5كل فرد والذي رتبها حسب 

  

ماسلو البراهامالحاجات  هرم):22(شكل 

حاجات

إشباع  أو 

تحقيق الذات

حاجات االحترام  

والتقدير

حاجات االنتماء

حاجات األمان

الحاجات الفسيولوجية أو الطبيعة

{

}حاجات النمو

حاجات  

الوجود

حاجات   }

االرتباط

} الحاجات الذاتية

} الحاجات  

االجتماعية

} الحاجات

األساسية

  
  120رويج و العالقات العامة مدخل االتصاالت التسويقية املتكاملة ص شريف امحد العاصي ،الت:املصدر

  

schulzتقسيم احلاجات حسب 
2   :  

أنواع من  3عمل على دراسة  العالقات خارج الذات حيث حدد  schulz william أمريكي أخر يدعى  
اجة الكتساب املسؤولية و مثل ح:حاجة املراقبة حاجة االنضمام مثل حاجة التعرف من قبل اآلخرين و:احلاجات

  .درجة  احلنان يف العالقات االجتماعية:احلاجة إيل احلنان وأخريا  البحث عن السلطة
 

                                                 
  20زكية مقري  ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستار،مرجع سابق ص 1

2 Claude DEMEUR, op-cit  p 33 
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  motivationاحملفزات  أو الدوافع-ثانيا
يعرف الدافع على انه حالة توتر جتعل الشخص يف حالة حركة مستمرة إىل غاية تناقص Serraf.Gحسب   

  1التوتر عنده
  "الدوافع على أا القوة اليت تبعث السلوك و اليت تنشا كنتيجة حلالة ملحةVernetteيعرف  -
2احملفزات متثل الطاقة اليت تدفع الفرد إلشباع حاجة للحصول على سلوك معني-

 

  3:منيز خاصيتني للدوافع
  .ليست منشاة للسلوك لكنها توجهه و حتدد قوته .1

 .على وجودها مبالحظة السلوك الظاهر ال ميكن مالحظتها مباشرة لكن ميكن االستدالل .2

 اثر الدوافع على سلوك الشراء):23(الشكل

 

  

  

  

  

  

source :Claude DEMEURe,(2005) ,«  marketing aide-mémoire», 5ème édition DALLOZ EDITION ,p33 

 

  

لفجوة يتيح دافع ميكن أن حيقق نوعا من الفجوة حتدث اختالل داخل الفرد حيمل الضرر الرغبة يف تعديل خلل ا   
  .التوازن

 :هناك نوعني من الدوافع 4:أنواع الدوافع

                                                 
1 LENDREVIE .,Levy LINDON.(2003), «Markato»r,DALLOZ,7 éme edition,paris.,  p 143 
2 Claude DEMEUR op-cit,p 33 

  24بوعناين حكيمة ، مذكرة جمستار مرجع سابق  ص  3
  265مكتبة دار الثقافة للنشر، ص:عمان،  1ط، مبادئ التسويق،)2002(حممد صاحل مؤذن ،.4

ختاللا  

 حاجة

 دافع

 سلوك

 هدف

 فجوة

 فجوة جديدة

 إعادة توازن

Pulsion 
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هي الدوافع اليت غالبا ما تصاحب اإلنسان منذ والدته و بالتايل فهو يف غري حاجة إىل تعلمها و :الدوافع الفطرية-
يزيولوجية لإلنسان كاحلاجة إىل اهلواء و اكتساا أي أن الدوافع الفطرية هي الدوافع املبنية على احلاجات الف

  الطعام و السكن واألمان

و هي الدوافع اليت يكتسبها الفرد نتيجة اختالطه بالبيئة احمليطة به و هي تلك الدوافع اليت :الدوافع املكتسبة-
  .اخل...تركز على تلبية حاجات غري فيزيولوجية كاحلاجة إىل النجاح و حب الظهور 

ف الدوافع إىل صنفني دوافع اجيابية و دوافع سلبية يف جمال التسويق نعين بالدوافع االجيابية عملية هناك من يصن   
( اختاذ قرار دون تردد ا أو تأجيل و هذا ما تسعى إليه املؤسسة باستمرار أما الدوافع السلبية نعين باالمتناع 

   1عن الشراء و التردد و التأجيل يف اختاذ عملية الشراء) التخوف
  

 les attitudesاالجتاهات  :ثالثا

حسب كوتلر االجتاهات  تعين التقييمات االجيابية أو السلبية  و ردود الفعل انفعالية معلنة مسبقا تتعلق مبشروع  
2 .أو فكرة

 

ك بالسلو وثيقة عالقة هلا الفرد ميول ، معني أمر جتاه اإلجيايب أو السليب موقفه تعين وميوله الفرد أحاسيس إن" 
كان  إذا ما حتدد التجارية واملؤسسات واخلدمات السلع اجتاه املستهلك يكوا اليت االنطباعات إن إذ االستهالكي

3" . واملؤسسات واخلدمات السلع هذه إىل الرفض أو الرضا بعني سينظر الفرد
 

  4 :جتاهاال أو للميل مكونة أجزاء ثالثة هناك أن لنا السلوكية تبني مكونات بتحليل قمنا وإذا

  هي جمموعة املعارف لدى املستهلك  عن املنتج)composante cognatives( العنصر اإلدراكي-

جمموع األحاسيس املكتسبة من طرف املستهلك  حنو ) composante affective( العنصر العاطفي- 
 املنتج 

  .نية سلوك استهالك  املنتج)  composante conative(العنصر السلوكي - 
  

     : perceptionاإلدراك:رابعا
ليست فقط احلاجة واحملفزات هي اليت تؤثر و توجه سلوك املستهلك إمنا هناك كذلك ما يسمى باإلدراك حيث   

هي عالمة للتعبري األداء بينما يرى البعض بأا متثل مستوى معني من Cadlillacاحد األشخاص يرى بان  "يرى
                                                 

  108ع سابق ص كاسر نصر املنصور ، مرج 1
2Philip  KOTLER, «  Marketing  Managemen»t  » ,11éme  édition ,op-cit  p 222 

  مرجع سابق، مسان حممد عارف املهندس 3
4 Claude DEMEUR ,op-cit p 35 
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1االثنني هو ما يعرب عنه باإلدراك التفاخر هذا األمر يف االختالف ما بني
اإلدراك كوظيفة  Robertيعرف   كما 

2اليت من خالهلا يقدم الذهن األشياء
 

اإلدراك من وجهة النظر التسويقية هي العملية اليت تشكل انطباعات ذهنية ملؤثر معني داخل حدود معرفة     
  3ويدرك خصائصها عندما جيرب هذه السلعة . املستهلك 

واليت بدورها تؤثر على سلوك املستهلك والشكل املوايل الذاكرة  :عوامل املؤثرة على عملية اإلدراك بني  من
  :يوضح عملية التأثري الذاكرة السلوك وكذا أنواع الذاكرة 

  
  سري عملية التخزين) ::24(الشكل

  
  التحويل                                             

  
  
  

  االستعادة                                          
  
  
  
  

Source :Denis DARPY .pierre VOLLE .(2007), «Comportement de consommateur » 2  éme édition ,DUNOD.COMPUS EDITIONITIO 

,septembre 2007,p102 

  

 Learningالتعلم :خامسا

هو العملية اليت  أوحيدث نتيجة للتدرب أو اخلربة أو الدراسة التعلم هو أي تغيري دائم يف املعرفة أو السلوك     
Lazerson 1975(تؤدي إىل التغيري

4
 

يتعلق التعليم مبسالة احلصول على املعلومات و اخلربات نتيجة للتعرض ملواقف متشاة وقد بدأت الدراسات "   
انات عندما أظهرت إن تكرار ظهور مؤثر على احليوPavlov ) ( يف جمال التعليم والتجارب اليت قام ا العامل

معني و هو اجلرس ينتج عن ذلك استجابة من قبل احليوان تنعكس يف تصرف معني عند تقدمي الطعام فقد كان يف 

                                                 
  175دار احلامد للنشر والتوزيع ، ص  :عمان.االتصاالت التسويقية و الترويج، )2005(ثامر البكري، 1

2 Claude DEMEUR,op-cit, p 35 
  255ص ،،دار الراية للنشر و التوزيع 1ط.،مفاهيم تسويقية حديثة )2009.(زاهر عبد الرحيم عاطف 3

 152ص   ،مرجع سابق،كاسر نصر املنصور 4

 

 المحيط

ذاكرة خاصة 

 بالحواس

 الرؤية

 اللمس

 السمع

 الشم

 الذوق

ذاكرة 

القصير 

 األجل

 ذاكرة العمل
 

 

  

 ذاكرة

 طويل األجل

 

 التخزين

 االستجابة سلوكية

 التكرار

 ذهني

 التشفير
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الكلب يسيل لعابه مبجرد دق  أنكل مرة يقدم الطعام إىل الكلب يدق قبله اجلرس و بتكرار هذه العملية وجد 
  1"الطعام اجلرس دون ارتباط بتقدمي 

من العوامل املؤثرة على تعلم املستهلك الوقت الذي حيدث به التعلم ،ذلك أن التعلم املقصود قد حيدث يف فترة "  
زمنية طويلة و قد حيدث كله مرة واحدة و خالل فترة زمنية قصرية و قد حيدث يف أوقات حمددة و ال حيدث يف 

  .2"عيأوقات أخرى قد يكون املستهلك يف مزاج غري طبي
  :ميكن متثيل التعلم يف التسويق كما يلي

  
  التعلم يف جمال التسويق):25(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  202،مرجع سابق،ص ،حممود جاسم الصميدعي ردينة عثمان يوسف :املصدر

  

 : Personality الشخصية  :سادسا
التنظيم  الدينامي يف الرد جلميع التكوينات الشخصية على أا    Alportالبورت "   يعرف علماء النفس أمثال 

أما  . ا التنظيم هو الذي حيدد األساليب  الفريدة اليت يتوافق ا الشخص مع البيئة \اجلسمية و النفسية ، و ه
فريى أن  الشخصية ذلك النظام الكامل بني الرتعات اجلسمية و النفسية الثابتة نسبيا و اليت متيز فردا  Burtبريت 

  3"ا و اليت تقرر األساليب املميزة لتكيفه مع بيئته املادية و االجتماعية معين
  4إن الشخصية  ختتص بكل سلوك يصدر عن سواء كان ظاهرا أم خفيا :  Cattelكما يضيف  

  1:يقترح فروي دان الشخصية فرد ما تتكون من  ثالث أنظمة متداخلة  
                                                 

  199مسري العبديل،مرجع سابق، ص  1
  123نشر ، ص دار وائل لل:عمان،4ط،سلوك املستهلك مدخل استراتيجي، )2004(حممد إبراهيم عبيدات، 2

3  7ص   ؟؟دار الفكر العريب، ،1ط، ،لشخصية)1997(فيضل عباس ،  
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 السلوك الدوافع محفز احتياج

 تجربة وخبرة سيئة  تجربة وخبرة ايجابية

 اختفاء العادات
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اخل و بناء على ...أو احلاجات الفسيولوجية مثل العطش ،اجلنس و اليت ترمز إىل احلاجات البدائية:  ID األنا 
 أمذلك فن األفراد يسعون إىل تلبية تلك احلاجات  دون االهتمام بطرق إشباع تلك احلاجات بدائية كانت 

  .متحضرة أم إنسانية
عن  تعرب عن االنطباعات والقناعات الداخلية املوجودة لدى األفراد: SUPER EGO اآلن العليا -1

أخالقيات اتمع و بالتايل فان األفراد يف هذه املرحلة يسعون إىل تلبية احلاجات مبا يرضى اتمع والقيم اليت 
  .يؤمنون ا 

و هي عبارة عن ضمري الفرد و درجة حتكمه بكل ما يؤثر به من منبهات داخلية أو خارجية : EGOالذات -2
األفراد إلشباع حاجام  حماوالتحداث حالة توازن ما بني تعمل الذات الفردية كمراقب داخلي دف إ.

  .تطبيق القيم االجتماعية املقبولة حماولةالبيولوجية البدائية مع 
اهتمامنا بشخصية املستهلك إمنا يربط بفرض مؤداه،أن شخصية اإلنسان جتعله يستجيب بطريقة معينة أو بنفس "  

  2" الطريقة اذ تعرض لنفس املؤثر

  

  ):البيئية(عوامل اخلارجيةال   -2
  :هناك العديد من عوامل خارجية تؤثر يف سلوك املستهلك منها  

الطبقات االجتماعية جمموعات من الناس يتماثلون إىل حد كبري يف أمور "يقصد ب :  لطبقات االجتماعيةا:أوال
  .عديدة كالقيم و أمناط احلياة و اآلراء و املعتقدات

من أوائل االقتصاديني الذي اعتمد على علم االجتماع يف دراسته و حتليله  Thornstein VEBLENيعترب     
لسلوك و تصرفات املستهلكني حيث أوضح أن الفرد طاملا انه حيواين اجتماعي يعيش و يعمل وفق قواعد و 

يها عند شرائه سلوك عامة حتددها له البيئة اليت يعيش فيها فانه يتأثر كثريا بالطبقة االجتماعية اليت ينتمي إل
  .الحتياجاته من السلع و اخلدمات

إن الطبقة االجتماعية ذات تأثري على عدد من مظاهر السلوك كنوعية املالبس اليت يرتديها الفرد و تأثيث مرتله    
  .3"اخل...و كيفية قضاء أوقات الفراغ و ماذا يتسوق وأين
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 Reference groups:مجاعات املرجعية:ثانيا

سلوك الفرد و تصرفاته يتأثران بشكل كبري باجلماعات املرجعية اليت ينتمي إليها فمن خالل الشك أن    
قد تتكون اجلماعة املرجعية من شخص واحد كما يف املغين .املعلومات اليت تزوده ا أو الضغوط اليت متارسه عليه

تأثري على سلوك و تصرفات املشهور أو الطالب املتفوق أو رجل أعمال ناجح الذي يكون لكل واحد منهم 
1األفراد الذين يتطلعون للوصول إىل ما وصل إليه

 

  Opinion leadership :قادة الرأي:ثالثا
قائد أكثر تأثريا من  هلا  هؤالء هم امتداد طبيعي للجماعات املرجعية حيث أن يف كل جمموعة البد أن يكون  

2تقليده حياولونغريه على اموعة حبيث 
 

ويعين ذلك انتقال املعلومات اخلاص   مد جناح العديد من السلع غلى ما يسمى باالتصال عن طريقة الفميعت   "   
بعض  بالسلع أو اخلدمة من املستهلك إىل آخر ويف خالل عملية انتقال املعلومات عن طريق الفم جند أن

بيل املثال يعترب بعض األطباء قادة فعلى س ) قادة الرأي(املستهلكني دورا نشطا يف هذا اال ويطلق عليه لفظ 
الرأي يف جمال تسويق املعدات الطبية و األدوية وكلما زادة درجة تعقد السلع و درجة اخلطر املرتبط بشرائها كلما 
زادة احتياجات املستهلك ملزيد من املعلومات عن هذه السلع ومن مث زاد تأثري قادة الرأي يف ذالك ويلعب اإلعالن 

  :هذا املوضوع عن طريق  دور مهما يف
  .حتديد قادة الرأي ممن هلم تأثري على املستهلك -  1
الوصول إىل هذه الفئة سواء عن طريق الوسائل اإلعالنية أو من خالل اإلعالن بالربيد واخلطوة التالية تأيت من -  2

باستخدام السلع وتعدد مزاياها  جانب قادة الرأي يف حالة تأثري بالرسالة اإلعالنية واقتناعهم مبا عن طريق التوجيه
ويف حالة عدم إمكانية حتديد قادة الرأي احلقيقيني يف جمال معني ميكن يف هذه احلالة االستفادة من احد املشاهري 

3"كبديل هلذا األسلوب  
 

كثريا  هي احللقة األوىل يف عملية التنشئة االجتماعية اليت تغرس يف الطفولة األسرة:     Familyاألسرة :رابعا
و الشجاعة و حب  املخاوفمن االجتاهات و امليول  وأمناط السلوك و الرغبات و اآلراء و التعصب والتسامح و 

  4...املسؤولية و الالمباالة و هكذا

                                                 
  262ص . مرجع سابقد حممد صاحل املؤذن ، 1
  173ص  ،مرجع سابق،،االتصاالت التسويقية و الترويج د ثامر البكري  2
  197ص مرجع سابق،د قحطان بدر العبديل ،. مسري عبد الرزاق العبديل 3
  ،دار النهار للنشر بريوت ص مدخل يف علم النفس االجتماعي،)1981(حممود ياسني،د عطوف  4
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يف بناءه ليستمد منها الصفات و اخلصائص اليت تكون  الزاويةاألسرة هي التكوين الطبيعي للمجتمع و حجز 
1شخصيته

   
 

   Culture  افةالثق:خامسا
ذلك الكل املركب الذي حيتوي على املعرفة واالعتقاد والفن واألخالق و القانون : الثقافةTaylorرف تايلور يع 

  .2والعادات والتقاليد وأي قدرات تكتسب بواسطة اإلنسان  باعتباره عصوا يف اتمع
 

القي وسلوكي و فكري على اإلنسان حبيث الثقافة يف عمومها جمموعة متكاملة من املعارف ذات تأثري أخ"    
جتعل منه شخصية سوية قادرة على مواجهة مشكالت احلياة بعقلية ناضجة متفتحة،فال تتصرف يف مجوح و ور، 
وال تنكص على أعقاا يف ختاذل و رب، وال تقف منها موقف احلرية ،والتردد ذه اخلصائص نستطيع أن نقول 

كان ابلغ العرب و ابعد نظرهم حني عرفوا الثقافة بأا املهارة يف عمل شيء ما ،  أن هذا اإلنسان مثقف وما

  3"فقالوا ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا فطنا
املكتسبة من طرف الفرد الذي هو عنصر ...الثقافة جمموعة من املعارف واملعتقدات واملقاييس والقيم و التقاليد"

  4..."من جمتمع ما

  :يوجد نوعان من الثقافة بينهما عالقة متبادلة بأشكال و درجة خمتلفة باستمرار ومها    5:أنواع الثقافة 

  .يتزود ا معظم أفراد اتمع وهي اليت حتدد أمناط السلوك العام:الثقافة العامة-1

عرقية بالوطن متثل جمموعة القيم اليت حتدد منط األقليات داخل الثقافة األصلية،كاألقليات ال: الثقافة الفرعية-2
  .العريب و اليت جيب أن تكون مميزة يف عاداا و تقاليدها

  

  

                                                 
  172،مرجع سابق ص  االتصاالت التسويقية والترويجثامر البكري ، 1
  26ص بقة الشريف.د.إشراف أ الطالب حتت دويل من إعداد اقتصاد ختصص  االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة، اجلزائرية االقتصادية مسريي املؤسسات لدى الدويل التسويق ثقافة،جوامع  إمساعيل 2
  13،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ص1ط .الثقافة العربية و مستقبل احلضارة،)2000(حممد عبد الواحد حجازي ،3

4 Denis DARPY. Pierre VOLLE « comportement de consommateur, concept et outil s » 2éme  édition, DUNOD EDITION, p 341 
  183 ،صكاسر نصر املنصور، مرجع سابق 5
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  )الفرعية والرئيسية(منوذج عن عالقة بني الثقافات ):26(الشكل 

  

  

  
  

  183كاسر نصر املنصور، مرجع سابق ص:املصدر 

  :إن هناك ثالث مستويات للثقافة ممثلة يف الشكل املوايل   Icerbergيرى    

  

  Icerbergمستويات الثقافة حسب ):27(الشكل
 

  
  
  
  
  
  

Sources :Catherine VIOT, «   l’essentiel sur le marketing » ,op-cit p 26  

  

  1منط احلياة:سادسا
أمناط احلياة وهو نتيجة هودات من عناصر ثقافية و قيم و أشياء رمزية و قيم Becharies 1980يعرف  

  .أخالقية    معنوية و 

  . يعرف منط احلياة على انه الطريقة اليت يقضي ا األفراد وقتهم يف القيام ب نشاطام  1974Plummerما أ
 

  

  

  
                                                 

1 Catherine VIOT, «  l’essentiel sur le marketing » ,op-cit p 27 

سمات ثقافة المسيطرة 

 العامة على األمة العربية سمات ثقافة الفرعية 

 للمغرب العربي

سمات ثقافة الفرعية 

 للمشرق العربي

 اللغة

 السلوك

 المنشاة

 المقاييس

 القيم

 تصورات ٬  معتقدات    ٬ خرفات
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  :عالقة بعض العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك ببعضها البعض
يبني العالقة بني القيم االجتماعية  1990سنة   JOLIBERT  وVOLLET FLORENCEيرى    

ستهالك إذ يرى أن القيم االجتماعية تؤثر على  منط حياة املستهلك وهذا األخري يؤثر على  و منط احلياة ومنط اال
  .منط استهالكه 

  

  العالقة بني القيم و منط احلياة و منط االستهالك):28(الشكل 
 Vollet-Florence Et Jolibert 1990حسب 

  

  
source: Catherine VIOT «  l’essentiel sur le marketing » op-cit p28  

  

  سلوك املستهلك  الثقافة علىاثر : ايناملبحث الث
املكتسبة من ...على أا جمموعة من املعارف واملعتقدات واملقاييس والقيم و التقاليدسبق وان عرفنا الثقافة    

و كل عنصر منها يؤثر بشكل واضح على سلوكيات األفراد خاصة يف .طرف الفرد الذي هو عنصر من جمتمع ما
جمال االستهالك سنحاول عرض فيما يلي اثر الثقافة و عناصرها  على سلوك املستهلك وأثرها على اإلستراتيجية 

  التسويقية

  على سلوك املستهلك عناصر الثقافةاثر  :املطلب األول
املباشر على طريقة ذات التأثري )مادية و غري مادية (تعد الثقافة من املفاهيم الشاملة اليت حتتوي العديد من العناصر   

  1:وهلم هذه لعناصر هي التالية االستهالكي،تفكري األفراد وعلى أمناطهم السلوكية و سلوكهم 

  :تتكون الثقافة املادية من عنصرين رئيسني و مهاmatériel cultureالثقافة املادية -1

                                                 
  - 184كاسر نصر منصور  مرجع سابق الذكر ،ص  1
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ة اليت تتوفر لدى أفراد و تشمل جمموع و املعارف الفنية و العلمية املتخصص: Technologyتكنولوجيا - ا 
اتمع و مؤسساته واليت تعرب عن املستوى التكنولوجي للمجتمع و تنعكس مباشرة على املفاهيم التسويقية 

السائدة،الن ما يستخدم من سلع و خدمات يف جمتمع ما هو تعبري عن الواقع احلضاري الذي يعيشه أفراد ذلك 
وهذا يؤكد أن الكثري من حاجاتنا .اج إىل األجهزة الكهربائيةفمجتمع ال توجد به كهرباء ال حيت.اتمع

  .االستهالكية هي وليدة النظم التكنولوجية اليت يتباها جمتمع
هذا العنصر الطريقة اليت توظف ا عناصر اإلنتاج و حجم املنافع الناجتة عن  ويتناول:Econmicاالقتصاد - ب

االقتصادي فعاال كلما أدى إىل  النظامة بني أفراد  اتمع وكلما كان عملية اإلنتاج و طريقة توزيع العوائد الناجت
تراكمات سلعية ضخمة و قيمة مضافة و حركة نشطة يف السوق و خاصة يف سوق السلع االستهالكي فالنمو 

  .االقتصادي يؤدي إىل زيادة معدل االستهالك

اخل و ...ماعات املرجعية،و الطبقة االجتماعيةوتتمثل هذه املؤسسات باألسرة و اجل:  املؤسسات االجتماعية -2
كال تلعب دورا مهما يف صياغة و تشكيل السلوك اإلنساين،وبالتايل السلوك االستهالكي ،بل و تؤثر يف تكوين 

وهلذا جيب فهم هذه العالقة بني املؤسسات االجتماعية و .القيم الفردية و األمناط احلياتية لكثري من أفراد اتمع 
وك االستهالكي ألفراد اتمع كي توجه الربامج التروجيية املبنية على خماطبة نظم القيم الذاتية لدى األفراد اليت السل

  .هي حمصلة القيم احلضارية السائدة يف اتمع

و  يعد العنصر األهم يف نظام القيم االجتماعية اليت حيملها الفرد:النظم العقائدية متمثلة باملعتقدات الدينية-3
الذي هو تعبري عن منهجية الفرد احلياتية،هلذا فان الكثري   الذي ينعكس على منطه السلوكي وسلوكه االستهالكي
فاملسلمون ال يشترون املشروبات الروحية بدافع ديين .من العادات و األمناط االستهالكية تعزى ألسباب دينية

هلذا يتوجب لرجال .اسبات الدينية يكون بدافع ديين أيضاعقائدي  وامتناع املسحيني عن شراء اللحوم يف بعض املن
التسويق الفم الدقيق للنظام العقائدي تمع أو للمستهلكني املستهدفني حىت ميكن حتقيق النجاح يف إيصال الرسائل 

  .اإلعالنية و إحداث التأثري املناسب

ين عن القيم و املعاين الرمزية اليت حتملها هي طرائق للتعبري اإلنسا: التوجهات الفنية و اإلبداعية السائدة-4
اخل كما أن لأللوان معىن رمزي ...عناصر احلياة بالنسبة للفرد،كالرسم و التصوير و املوسيقى و الفلكرور  الشعيب

املالبس السوداء تعبري عن احلداد لدى اتمعات الشرقية و األبيض (لدى األفراد الذين ينتمون حلضارات خمتلفة
  .)عن الفرحتعبري 
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و يتوجب على رجال التسويق فهم رموز و اإليقاعات النفسية اليت ميكن أن حتدثها املواصفات السلعية للسلع    
ام من قبل صانع فاألبعاد اجلمالية يف معايري االختيار االستهالكي جدير باالهتم.واخلدمات اليت تطرح للتسويق 

  .القرار التروجيي

ات اإلنسانية ألي من الثقافات اإلنسانية و تتكون اللغة من كل املصطلحات و وهي إحدى املقوم: اللغة-5
أن الكلمات و .املفردات اللفظية و األمثال و األشعار املستخدمة يف التعبري و االتصال بني أفراد اتمع الواحد

ل الترويج أن خيتاروا و على رجا.املصطلحات و األمثال حتمل معاين رمزية ختتلف عن معانيها احلرفية اردة
الكلمات و املفردات اللفظية و املصطلحات اليت تؤدي الغرض بدقة أثناء صياغة رسائلهم البيعية أو اتصاهلم 

  .باملستهلكني املستهدفني
  

  :الثقافة على سلوكيات املستهلك مظاهر تأثري:املطلب الثاين
و يتطبق خبصائص الثقافة اليت يعيش فيها الفرد و  أكدت االجتاهات السلوك احلديث أن السلوك العام يتكون     

يف اغلب األوقات فإن الفرد حني يتصرف بطرق معينة فهو ال يدري انه واقع تأثري معتقدات أو أراء ثقافية تناسب 
البيئة اليت يعيش فيها ال تتاح له الفرصة لتغري معتقداته إال إذا أخرج عن نطاق ثقافته واتصل بثقافات جمتمعات 

 ؟ فكيف تؤثر الثقافة على سلوك املستهلك   1خرىأ
تؤثر ثقافة اتمع يف سلوك العام للفرد من خالل املعتقدات و العادات والتقاليد ،ويربز هذا التأثري من خالل      

  2 :ما يلي

من  رادهاالستهالك ألفحتدد الثقافة شكل و دور :حتديد اهليكل االستهالكي و الفلسفة االستهالكية للمجتمع-ا
بالوقت نفسه حيدد اتمع ما جيب أن ينتجه .الثقافةعناصر  يوالتقاليد، وباقخالل القيم واملعتقدات والعادات 

 .املنتجون وما ميكن عرضه يف األسواق و الطرائق املسموح استخدامها يف تسويق و تسيري املنتجات و اخلدمات

فبعض اتمعات تركز على اجلوانب املادية .بأسلوب االستهالكتؤثر ثقافة اتمع يف فلسفة أفراده املتعلقة -ب
،وبعض اتمعات تركز على اجلانب املعنوي يف االستهالك كاتمعات الغربية و )كالغرب(يف االستهالك 

ثقافة للمجتمع  حتدي أنواع و كميات املنتجات اليت جيب أن توفرها ملختلف فئات  تتناولاإلسالمية ،كما 
 .و هذا يعود لعدم استقرار طلب الفئات من عام آلخر وبالتايل صعوبة ختصيص املوارد الالزمة إلنتاجها  املشترين
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بعض الثقافة حترم على أفراد اتمع استهالك بعض :حتديد نوعية السلع و اخلدمات املسوقة داخل اتمع -ج
اخل ...ة و الدم و حلم اخلرتير و املخدرات السلع و اخلدمات،فالثقافة اإلسالمية حترم بيع املشروبات الكحولي

فكل ثقافة حتدد ألفرادها نوعية و كمية   ار األبقار من املخلوقات املقدسةوالثقافة اهلندوسية حترم حلم األبقار باعتب
 .السلع و اخلدمات القابلة لالستهالك من عدمها

بشراء السلع و اخلدمات ألسباب ثالثة تتعلق يقوم أفراد اتمع :حتديد األسباب اليت يتم من اجلها الشراء-د
يشتري املستهلك السلعة أو اخلدمة العتقاده أا :األداء الوظيفي للسلعة:بثقافة كل جمتمع و هذه األسباب هي

ستؤدي  وظيفتها خري أداء و يتوقع منها أداء مهمة ما على مستوى مرض ، وهذا األداء للسلعة أو للخدمة يرتبط 
فنالحظ  ذلك يف احلياة العملية فمثال األجهزة  املستهلك حبضارة وثقافة اتمع الذي صنفها عادة يف الذهن

الكهربائية اليابانية مقترنة باجلودة العالية عالقة مباشرة يف ذهن الفرد بني جودة السلعة من جهة و مستوى التقنية 
ستهلكني يف الدول النامية لتفضيل السلع اليت تتصف به حضارة البلد الذي أنتجها و هذا ما يفسر اجتاه امل

 .املستوردة على السلع الوطنية

متثل الشكل والصورة اليت تصنع ا السلعة أو اخلدمة :اهليئة و الشكل و الصورة اليت تستهلك ا السلعة-ه
ق املستهلكني عامال أخر  من عوامل تسويقها يف السوق و إقدام املستهلكني على شرائها فهناك اختالفات بني أذوا

 .فيما تتعلق بالصورة و الشكل واهليئة الذي يفضلون  استهالك السلعة عليه 

أن املستهلكون يسعون إىل انتقاء السلع واخلدمات ألا حتمل :شراء السلعة أو اخلدمة من اجل معناها الرمزي-و
و تعرب  عن  االجتماعية األسريةرموز حضارية فمثال دعوات على وجبات الغذاء  أو التعارف تعد رمزا للعالقات 

ونتيجة ألمهية السلع و اخلدمات احلضارية فلقد ازدهر يف السنوات األخرية دراسة املعاين الرمزية .الصداقة احلميمة
للسلع و اخلدمات اليت نتجت من نوع جديد من املعرفة هو دراسة اإلشارة الرمزية وتعرف هذه الدراسة التطبيقية 

ويف هذا السياق فان الباحثون يؤكدون أن معاين اإلشارات .product semanticsنتجات بدراسة املعاين امل
 .حيددها بصورة جزئية اإلطار  احلضاري احمليط ا

تؤثر ثقافة اتمع يف مجيع مراحل عملية اختاذ قرار الشرائي للفرد :تأثر عملية اختاذ قرار الشراء بثقافة اتمع- ي
ضوح يف الوزن  الذي يعطيه الفرد لبعض  خصائص السلعة  دون البعض األخر عندما خيتار ويظهر هذا التأثري بو.

بني العالمات التجارية املتنافسة  ،كما هو احلال عند اختيار العالمات التجارية اليت حتتل مركز أو تفضيل كبريين 
  .من جانب أفراد اتمع عموما 
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  :مراحل تبين أفكار جديدة:املطلب الثالث

ميكننا تفسري اثر تدين ثقافة التامني على عملية شراء منتجات التامني من خالل تبيان ملراحل تبين أفكار اجلديدة   
  :به مخس مراحل موضحة يف الشكل املوايلAIDA اليت ال ختتلف كثري عن منوذج 

  
  مراحل تبين أفكار اجلديدة):29(الشكل

  
  230ص ،مرجع سابق،وسف، ردينة عثمان ي.يعحممود جاسم الصميد:املصدر

  

  .مرحلة الوعي و املعرفة بوجود فكرة جديدة:املرحلة األوىل .1

  .مرحلة االهتمام بالفكرة اجلديدة و البحث عن معلومات عنها:املرحلة الثانية .2

الفكرة .مرحلة التقييم حيث حياول الفرد أن حيدد موقفه احلايل و املستقبلي و يقرر جتربة:املرحلة الثالثة .3
  .و رفضهااجلديدة أ

  .التجريب أو احملاولة حيث حياول جتريبها على نطاق ضيق: املرحلة الرابعة .4

و هي مرحلة التبين حيث يقوم الفرد استخدام هذه الفكرة اجلديدة على نطاق واسع و :املرحلة اخلامسة .5
  .مستمر

  1:اثر ثقافة املستهلك على اإلستراتيجية التسويقية:املطلب الرابع

ة عناصرها و خصائصها و أنواعها أثارا كبرية على سلوك املستهلك،فهي تؤثر تأثريا مباشرا على للثقافة بكاف     
تكوين السلوك و تطوره وتطبعه خبصائصها،ومن الصعب تغري سلوك الفرد الذي اكتسب ثقافة جمتمع لفترة زمنية 

ذه املسالة و أدخلتها يف شركات التجارية أصبحت تتفهم ه إن.طويلة و خاصة يف املراحل األوىل من حياته
  :التالية)اخلصائص الثقافية 'إستراتيجيتها التسويقية و التروجيية،و ركزت يف بناء إستراتيجيتها على املسائل الثقافية 
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تعد عملية اكتساب الثقافة ذات أمهية كبرية للشركات اليت ترغب يف تسويق سلعها و :اكتساب وتعلم الثقافة-1
يت حتمل خصائص ثقافات احلضارية السائدة يف تلك األسواق ملعرفة أثارها اآلتية اآلنية و خدماا يف األسواق ال

  .املستقبلية احملتملة على سلوك املستهلكني املستهدفني

للمستهلكني يف األسواق ذات اجلنسيات  - من قبل رجال التسويق– يشترط إلجناح عملية اكتساب و تعلم الثقافة
كة متعارف عليها بني أفراد تلك الثقافات ،و يكونوا قادرين من خالهلا االتصال  بني املتعددة توافر لغة مشتر

وبدون هذه اللغة لن تكون هناك أية معاين مشتركة أو اتصال حقيقي بني األفراد حول األشياء أو . يبعضهم البعض
و اختيار )اللغة و رموزها مثل(السلع موضوع التسويق،كما جيب على رجال التسويق التركيز على عناصر الثقافة 

علما أن هذه الرموز ميكن أن . للتداولالعناصر املناسبة منها لنقل خصائص املاركات السلعية أو اخلدمية املطروحة 
تكون شفهية مثل التلفاز و الراديو،أو غري حمكية مثل الصحف ز االت و غريها من خالل اللغة أو األلوان أو 

  .و ميكن أن تفسر الرموز من املستهلكني بأشكال خمتلفةاخل،...األشكال احملددة 

تتضمن الثقافة الكثري من األمناط السلوكية اليت تظهر بأشكال حمددة و تتكرر نسبيا يف :السلوك الطقسي-2
رجال  حياولهذا .وميتد السلوك الطقسي منذ والدة الفرد و حىت ممتاه).كاألعياد(املواعد نفسها مع مرور الزمن

تقدمي السلع و اخلدمات من املاركات املختلفة اليت تشبع رغبات و حاجات أصحاب السلوك الطقسي  التسويق
اخل واليت تتالءم و تتوافق مع السلوك الطقسي ...فتختار الوقت املناسب و الشكل املالئم و طريقة التسويق

تنظيمها و لالستراتيجيات و عمليا فان السلوك الطقسي للشركات عامل مهم لتجزئة األسواق و .للمستهلك 
  .التسويقية و اإلعالنية

وجيب أن تنطلق الشركات يف بناء استراتيجياا التسويقية من الصعوبات اليت يعاين منها اتمع بسبب السلوك 
الطقسي كصعوبة إعداد احللويات أو األطعمة يف األعياد،وجيب أن ال ينسى رجال التسويق أن السلوك الطقسي 

  .ادات و التقاليد االجتماعية للمجتمعمقترن بالع

يلعب هذا العامل دورا حامسا يف تعلم املستهلكني و التأثري على سلوكهم و يف بناء :املشاركة يف الثقافة -3
استراتيجيات الشركات املسوقة،فمشاركة أفراد اتمع بشكل نسيب حيمي عناصر الثقافة و خصائصها،وكذلك 

لوكيا يسهل على الشركات التجارية مهمة تسويق السلع و اخلدمات و ذلك باستخدام االعتقاد ا و ممارستها س
باعتبارها املكون الثقايف احلاسم و الذي جيعل عملية مشاركة أفراد اتمع يف القيم و التجارب و  املتداولةاللغة 

ترك أثارا اجيابية على تسويق وكذلك فان القدرة على استخدام الرمزية بفعالية حبيث ت.العادات ناجحة أو ممكنة
  .السلع و اخلدمات
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وهذه .إن بعض عناصر الثقافة تكون أكثر تطورا وتبدال من عناصر أخرى مشكلة للثقافة    :احلركية الثقافية -4
اخلاصية للثقافة جيب أن ال مل من قبل رجال التسويق ،بل جيب التركيز على القيم و العادات االجتماعية عند 

سلعهم أو خدمام، باإلضافة إىل ذلك جيب أن يضمنوا ما ينجونه تلك الفوائد املتعلقة بعادات  ترويج عن
ذكر أو - االستهالك املقبولة و اليت تشكل عنصرا هاما من عناصر االستهالك فمثال التغريات يف جنس املستهلك

استراتيجيات تسويقية :تيجية نوعية منها الناجتة عن اختيار ما بني إستراتيجية التسويق تؤدي إىل بناء إسترا، أنثى
  .استراجتيات تسويقية لإلناث والذكور فقط .(3)استراتيجيات تسويقية للذكور فقط .(2)لإلناث فقط 

باإلضافة .ويتبع حتديد أوقات ومناسبات التسويق لكل منها ومناذج وصيغ ورسائل اإلعالن موجهة  لكل منهم    
ويق أن يكونوا مستعدين ملواجهة التغريات يف العادات الشرائية و يف التغري يف ذلك فانه يتوجب على رجال التس

يواجهوا كل ما يتعلق باملزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي املناسب للقيم  أنأوقات الشراء للمستهلكني،بل جيب 
  .و الظروف الكلية للمجتمع حىت يضمنوا خلططهم و بالتايل أهدافهم النجاح

نشري إىل مسالة تسويقية مهمة خبصائص الثقافة و هي ديناميكية و تطور الثقافة ،فالثقافة األصلية ميكن أخريا       
أن تتالشى لتحل حملها الثقافة الفرعية و بالتايل معظم أفراد اتمع و خاصة عندما نستطيع هذه الثقافة الفرعية 

الذين يكسبوا خالل مسرية حيام واحتكاكهم بعناصرها األساسية االستجابة لكل حاجات و دوافع األفراد 
هلذا يتوجب على رجال التسويق مالحظة االجتاه العام لتطور الثقافات الفرعية ومالحقة نتائج هذا .ا

التطور،فالكثري من الثقافات الفرعية ال تكون يف بدايتها سوق اقتصادية للشركات التجارية،ولكن مع تزايد عدد 
د الوالدات أو بسبب تزايد األفراد الذين يكتسبون و يتعلمون و حيملون و يتبنون عناصر تلك أفرادها بسبب تزاي

الثقافة،و كذلك مبساعدة الربامج املوجهة من املؤسسات التسويقية لتنمية أسواق استهالكية ناشئة تشكل هذه  
  .الثقافات سوق وواعدة اقتصادية

ق منذ بداية نشوئها هي اليت تسيطر تسويقا،وأي شركات تأيت يف إن الشركات اليت تتواجد يف مثل هذه األسوا 
مرحلة الحقة من تطور السوق فإا سوف تعاين الكثري من الصعوبات و تتحمل الكثري من املصروفات لدخول 

تلك األسواق ألنه يتوجب عليها حماربة الشركات املنافسة الرائدة واليت اندجمت ضمن ثقافة اتمع اجلديدة 
بحت عنصرا ثابتا من عناصرها  والشكل املوايل يوضح تأثري الثقافات املتبادلة على سلوك املستهلك وعلى وأص

  .اإلستراتيجية التسويقية

  ة و سلوك املستهلك على االستراتيجيات التسويقيةتأثري الثقاف):30( الشكل
 اللغة
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اإلستراتيجية 

 التسويق
 الديموغرافيا

سلوك 

 المستهلك

 القيم
 االتصاالت

 غير كالمية



أثر الثقافة عليهمحاولة فهم سلوك المستهلك اتجاه خدمة التامين و: الثاني القسم األوللفصل ا  
 

 

  :قسم األولة الخالص
املستهلك خلدمة التامني بصفة خاصة  سلوك إن اهلدف من هذا اجلزء هو فهم سلوك املستهلك بصفة عامة و    
فيه جمموعة من العوامل داخلية و أخرى خارجية ومن بني هذه العوامل ثقافة  يؤثرإمنا   ال ينبع من الفراغفهو 

  .املستهلك 
و  من بني عوامل املؤثرة يف قطاع التامني وملعاجلة  هذا ال بد من دراسة اخنفاض حجم أقساط التامني إن     

 لدى املستهلك الوعيمعرفة العوامل اليت تؤدي إىل اخنفاض  أقساط التامني ومن خالل هذا اجلزء استخلصنا أن 
التأميين ألفراد اتمع و لذا يعد نقص الوعي و بالتايل استخدامه  و جتريب املنتجاالهتمام  يؤدي إىل بأمهية املنتج

من بني أهم معيقات اليت حتول دون تطور قطاع التامني البد من إجياد أساليب لتنمية ثقافة التامني لدى املستهلك 
معرفته  سنحاوللزيادة إقبال املستهلك على شراء منتجات التامني و بالتايل زيادة حجم أقساط التامني  كل هذا 

  .يف الفصل املوايل
من اجل التخلص من املعتقدات السلبية اجتاه خدمة التامني  ةنستخلص من هذا اجلزء أن الطريقة التسويقيكما    

  . هي التعلم

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  



 

 

 

 

    
  

عناصر المزيج التسويقي المناسبة لتنمية ثقافة التأمين 
  لدى المستهلك 
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  :متهيد

  
السبعينات مع البنوك لذا يرى البعض أن أمام هلذه  لقد اهتمت شركات التأمني بوظيفة التسويق يف سنوات   

 .الصناعية يف مستوى و عمق التطبيق للمفاهيم التسويقية املنظمات شوط طويل حىت تصل إىل مستوى الشركات
  .و ليس أما شركات التأمني سوى التسويق لتوعية املستهلك من اجل زيادة الطلب وحتقيق الربح 

لمستهلك مبزايا خدمة التأمني من شاا أن تزيد الطلب عن منتجات التأمني  و  تدين ثقافة إن التوعية التأمينية ل    
املستهلك و االجتاهات السلبية من شاا أن ختفض مستوى الطلب على منتجات التأمني كما رأينا يف سابقا ،لذا 

لدى املستهلك من خالل حماولة  يهتم هذا اجلزء بتقدمي أهم األدوات التسويقية من اجل زيادة الوعي التأميين
  :اإلجابة على التساؤالت التالية

    .ما املقصود بتسويق التأمينات؟و ما هي أهدافه- 
  ما هي مكانة وظيفة التسويق بشركات التامني؟- 
  ما هي أهم عناصر املزيج التسويقي لتنمية ثقافة التأمني لدى املستهلك ؟- 
  لتأمني لدى املستهلك؟ما هي قواعد التسويقية  لتنمية ثقافة ا- 
  ما هي معيقات التوعية التأمينية لدى املستهلك؟- 
  ما هو أسباب نقص الوعي التأميين بالوطن العريب؟- 
  ما هي مشاكل تسويق خدمة التأمني بالبلدان العربية؟- 
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  مفاهيم عامة حول تسويق التأمينات :املبحث األول 
هي األمن و الطمأنينة ضد األخطار و هذه ومستهلك لل احلاجة األساسية يةإىل تلب التأمينات التسويق يهدف     

  و ما هي عناصره؟احلاجة خلقت باإلنسان منذ أن وجد على سطح األرض فما املقصود بتسويق التأمينات؟

  مفهوم التسويق و مكانته داخل شركات التأمني:املطلب األول  

  تعريف التسويق:أوال
امليكانيزم االقتصادي و االجتماعي الذي عن طريقه تلىب و تشبع :" يق كما يليالتسو  Kotlerيعرف  -1

 حاجات و رغبات األفراد و اجلماعات بوسيلة إنتاج و تبادل  املنتجات و األشياء األخرى اليت هلا قيمة عند  
  1.الغري
املنافسة من اجل عرف التسويق على انه عرض منتجات املكيفة مع املؤسسات و سوق  ، Lendrevieأما  -2

   2التأثري على سلوكيات اجلمهور من خالل عرض منتجات  حتافظ  على قيمة املضافة عن منافسيها
  .يوضح كيف تطور مفهوم نشاط التسويق ) 40(مفهوم  التسويق بعدة تعريفات عرب الزمن و الشكل  مر  

 

 مراحل تطور التسويق من العرض إىل التسويق احلديث ):31(الشكل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Source :  BADOC Michel  .,  Elodie  TROUILLAUD. (2004),  «Réinventer le marketing de la banque et de l’assurance du sens du client au 

néomarketing », éditions revue BANQUE, avril , paris 48  

                                                 
1  KOTLER  Philip.,  Bernard  DEBOIS,Kevin  ., KELLER,Delphine.,  MANCEAU.(2004), «Marketing  Management »,11ème  ,PEARSON 

EDITION p 12 
2  LENDREVIE Levy Lindon.( 2006), «Markator»,op-cit p 12 

 تسويق بالعرض

1970 

 تسويق بالطلب

1980 

 إدارة التسويق بالتوزيع

1990 

 التسويق الحديث

néomarketing 

2000-2010  

ONE TO ONE 

ضاء اولوية الر

حاجات الداخلية 

 للشركات

 

 الزبون

أولوية إلرضاء 

حاجات الزبون 

 وحاجات الشبكة
Priorité à la 

personnalisation 

l’interactivité 

 تسويق

= 

 البيع

 التسويق

= 

 دراسة السوق

+ 

 االتصال

+ 

 البيع

=التسويق  

 الجودة

الربح اإلجمالي+  

تكامل شبكة التوزيع+  

Couple سوق/التوزيع/منتج  

االتصال+  

البيع+  

 

 التسويق

= 

 المعلومات

تكنولوجيا+  

زيع لوجيستيالتو+   

الربح+  

الجودة+  
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  :ل التنظيمي للمؤسساتتطور التارخيي ملكانة التسويق باهليك:ثانيا
و يرجع ذلك حلاجتها املتزايدة إىل القيام , حتتل إدارة التسويق مكانا بارزا يف اهليكل التنظيمي للمؤسسات  

والشكل املوايل ميثل تطور مكانة التسويق , ...ومعرفة ردود أفعال الزبائن و املنافسني , بدراسات و حتليل السوق
  .تلفةداخل مؤسسات عرب حقب زمنية خم

  :يف املؤسسات مراحل تطور أمهية التسويق  ):32(الشكل
  

  
Source : KOTLER Philip., , «Marketing  Management »,11èmeed , op-cit   ,  p  31  

  

  :أمهية التسويق داخل شركات التأمني:ثالثا
خل هياكلها التنظيمية و يف  عمليات اختاذ القرارات تطورت شركات التأمني األوربية واهتمت بالتسويق دا  
وأصبح التسويق الوظيفة الرئيسية بالنسبة لشركات التأمني و الشكل املوايل 1.هذا التطور بدا يف أوائل  السبعينات.

  ":يوضح ذلك
 

 

                                                 
1 Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD. Op-cit, p33 

لتسويقا  

 التمويل

 األفراد

 اإلنتاج

 التسويق

 اإلنتاج التمويل

 األفراد

لتسويقا  

 اإلنتاج

 التمويل
 األفراد

 املستهلك
 

 املستهلك

 التسويق  

 اإلنتاج   

 التمويل األفراد   

 اإلنتاج
 التمويل

 التسويق األفراد

اوي التسويق يف أألمهية مع غريه من الوظائفتس- ا  
التسويق باعتباره وظيفة أكثر أمهية من الوظائف األخرى-ب  

خدمة وحتقيق رضا املستهلك هو حمل االهتمام املشترك- د  
التوجه باملستهلك واالهتمام به ،التسويق نشاط متكامل- ه  

التسويق وظيفة أساسية-ج  



 الفصل الثاني القسم الثاني    عناصر المزيج التسويقي المناسبة لتنمية  ثقافة التامين للمستهلك
 

111 

 

  
 أمهية إدارة التسويق يف البنوك وشركات التأمني) :33(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD. , op-cit ,p39 

  

  :مفهوم تسويق اخلدمات التأمينية و أهدافه:املطلب الثاين

بل تعداها إىل اخلدمات كافة و من بينها اخلدمات ) امللموسة(مل يقتصر التسويق على املنتجات السلعية "   
فقد شهدت السبعينات نشاطا ملحوظا يف جمال .ية التسويق و احلاجة إليه التأمينية حيث تنبهت مؤسساا إىل أمه

تسويق التأمينات و قد صدر العديد من الدراسات اليت تعاجل التأمني على شكل كتب أو مقاالت و أحباث إىل 
  .جانب الندوات و املؤمترات ملعاجلة هذا املوضوع

ينية يتمثل يف تقدمي الوعد باخلدمة ما بعد البيع مقابل دفع إن تسويق اخلدمات التأم:   تعريف تسويق التأمينات
املؤمن له القسط التأميين وهذا هو احد العناصر األساسية للتسويق، ولكن وجه االختالف يكمن يف خصوصية 

 إدارة عامة

اتالتأمينالبنوك و اختيار إستراتيجية  

 سياسة التمييز

 سياسة الصورة والجودة على مستوى المحلي والدولي

 توضيح التخصص و التعاون

وظيفة 

لتسويقا  

 

 إدارة مالية

تحليل سياسة المنتج واخذ 

بعين االعتبار حاجات 

 والشبكات و السوق

 

 شبكات التوزيع
 اخذ طريقة من اجل تحليل المخطط 

 زيمركالالتسويقي ال

  المساعدة على التسويق و المتاجرة في
 السوق

  تسويقي (تدريب التسويقي و التجاري
 المباشر و التركيز على الشبكات

واتصال إعالم  

 اتصال الخارجي

٬الرعايةإشهار٬بيع المباشر عالقات العامة  

 

 تسيير عالقات زبون سياسة العالمة

CRM 
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 اخلدمة التأمينية واملتمثلة بعدم تقدميها منتجات ملموسة،فاخلدمة التأمينية كأي  خدمة أخرى ال تتيح للمستفيد
التعرف على خصوصيتها وبتايل التعرف على مدى مطابقتها حلاجته إىل احلماية التأمينية،و املالحظ أن غالبية 
املؤمن هلم ال يقرأون وثيقة التأمني ليقفوا على حدود الغطاء واشتراطاته واستثناءاته، ومثل هذه الظاهرة مشخصة 

التأمني التعرف على احتياجات املؤمن هلم بدقة ليقدم هلم حىت يف البلدان املتقدمة،لذا يتطلب من بائع الوثيقة 
  1. الغطاء املناسب وان يعرفهم على األخطار اإلضافية لكي يتمكن املستفيد من احلصول على غطاء تأميين هلا

التسويق الناجح للخدمة التأمينية يتضمن تقدمي تشكيالت متنوعة و جذابة لوثائق التأمني ،و الوصول إىل إن " 
إىل إن  1989سنة  Yeager & Et Seitz و يف هذا يشري يقر و سيتز .عمالء احملتملني بأقل تكلفة ممكنة ال

فمثال  متثل عمولة الوكالء . تكلفة تنفيذ اخلدمة التأمينية تتوقف إىل حد كبري على اخلدمة التسويقية املقدمة 
بل و أن الوكيل الذي ينجح يف بيع وثيقة . ات من إمجايل تكلفة العملي %40القائمني على تسويق اخلدمة حوايل 

وال .من قيمة أقساط السنة األوىل لتلك الوثيقة  %100تامني مدى احلياة ، عادة ما يتحصل على ما يزيد  عن 
متثل عمولة الوكالء التكلفة البيعية الوحيدة،فهناك كذلك مصاريف اإلعالن ،وتكاليف ابتكار أنواع جديدة من 

،تدريب الوكالء و اإلشراف عليهم و غري من األنشطة املماثلة وبالطبع كلما اخنفضت التكاليف وثائق التأمني 
على أن العمالء أصبحوا   Yeager & Et Seitz ويؤكد يقر وسيتز.    اخنفضت معها أقساط التأمني 

بتنمية تشكيالت  حساسني جتاه سعر اخلدمة التأمينية ، إىل حد الذي حتولت معه شركات التأمني من االهتمام
  2"جذابة من وثائق التأمني ،إىل تنمية طرق تسويق كفئة من شاا أن ختفض التكلفة 

   3:تتمثل فيما يلي :أهداف تسويق التأمينات

يهتم باملستفيد ويعمل على إقناعه بل املنظمة مهمة و مستجيبة إىل احتياجاته ورغباته وذالك من خالل تعبئة -1
 واجهة التغيريات كافة موارد الشركة مل

  يعترب وسيلة أساسية لإلدارة ميكن استخدامها يف إرشاد و إقناع كافة أجهزة الشركة للتصرف مبوجباا -2

                                                 
1 308- 306ص  ،،دار املناهج للنشر و التوزيع:،عمان  1ت و تطبيقاته ط،تسويق اخلدما)2006.(زكي خليل املساعد  

،منشاة املعارف جالل حزي و شركائه   أسواق املشتقات- شركات التأمني –بنوك إسالمية –أسواق األوراق املالية –استثمار صناديق –بنوك جتارية –إدارة املنشات املالية و أسواق املال ،)2006.(منري إبراهيم هندي  2
 382ص -االسكندرية، مصر

 306زكي خليل املساعد ،مرجع سابق، ص 3
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حتليل إمكانيات الشرك من خالل نشاطاا الفنية و التكاليف و حصتها يف السوق ومنتجاا والشرائح -3
والبشرية واهم من ذلك كله معرفة مدى تطابق التوجه التسويقي  االجتماعية اليت تتعامل معها ، واإلمكانات املالية

 . مع نقاط ضعف الشركة 

 :حتليل وضع السوق وذلك من خالل-4

تشخيص احتياجات ورغبات املستفيدين احلاليني واملرتقبني من خالل معرفة نوع األغطية اليت حيتاجها -ا    
 .سعة أو أغطية مركبة املستفيدين سواء أكانت أغطية حمدودة أو أغطية وا

تشخيص احتياجات ورغبات الوسطاء كتفضيل الوسطاء يف عمليات التأمني على احلياة للحصول على -- ب    
  .عمولة كاملة مع إبرام العقد أم عمولة مقسطة على عدة سنوات 

ومساسرة  املنتجات واألسعار ،نظام وأساليب التوزيع كوكالء:دراسة وضع الشركات املنافسة من حيث- ج   
  .ومنتجون ،وسائل اإلعالم السمعية والبصرية والسمعية البصرية 

  .التخطيط هو أساس التسويق السليم -5

  السيطرة املستمرة على مراحل التسويق -6

   Mix Marketing des assurances املزيج التسويقي التأميين  :املطلب الثالث 

رق إىل املزيج التسويقي لشركات التأمني جيب أوال إعطاء قبل التط  :مراحل تطور عناصر املزيج التسويقي
  : مفهوم املزيج التسويقي الذي مر بعدة مراحل

 Harvardيف  Bordenخرج األستاذ اجلامعي  1964يف عام   :  4pاملزيج  التسويقي التقليدي

Business School   
نصرا ع 4اشتمل على (Mix marketingبفكرة مزيج التسويقي ألول مرة أو 1

هو إن املزيج التسويقي  Mc Carthy امنت اختص بقطاع الصناعي فقط ويف وقت الحق أضاف  ) تسويقيا
قد يصلح يف جوانب منه إىل قطاع اخلدمات  قد تعلق األمر بالعناصر امللموسة باخلدمة  وهي العناصر اليت تسهل 

                                                 
1  ،)2009.(رؤوف شبايك. د 17ص  ، تسويق للجميع   
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.عملية تقدمي اخلدمة
 Product:يف اللغة االجنليزية هي pف حيث تبدأ عناصر املزيج التسويقي كلها حبر 1

  .أو التوزيع   مكان البيع place -الترويج  promotion-التسعري price-املنتج

 KOTLERحسب p4املزيج التسويقي ):34(الشكل

   
     Source KOTLER Philip.(2004), «Marketing  Management »,,OP- CIT   ,  p  21 

إن املهمة األساسية للتسويق هي ربط و مزج هذه العناصر األربعة يف شكل برنامج تسويقي لتسهيل إمتام "    
عملية التبادل مع املستهلكني يف السوق  و املزيج التسويقي املناسب ال يتم مبجرد املزج بني عناصره املختلفة و 

د و االختيارات اخلاصة بكل عنصر من عناصر املزيج لكن بني من الضروري أن يكون املسوقون على معرفة باألبعا
التسويقي و كذلك فانه جيب أن يكونوا على دراية بكيفية مزج و ربط هذه  العناصر إلعداد تصميم برناجما 
تسويقيا فعاال حيث جيب دراسة و حتليل السوق من خالل حبوث املستهلك مث استخدام هذه املعلومات لتكوين و 

ويف الشكل املوايل سوف حناول عرض إستراتيجية املزيج التسويقي .2 "ة  تسويقية و مزجيا فعاالإعداد إستراتيجي
   Kotlerلسلعة أو خدمة حسب 

يرى أستاذ اإلعالن والتسويق روبرت لوتربون    3 ):خاص باخلدمة(4cاملزيج التسويقي من املنظور اجلديد -ب
الوقت قد حان لتقاعد املزيج التسويقي  قال فيها أن 1990عام خبصوص املزيج التسويقي أعلنه يف ورقة قدمها يف 

                                                 
1 86دار  اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ، ص .ات،تسويق اخلدم)2009.(محيد الطائي بشري العالق   

 21- 20الدار اجلامعية اإلسكندرية ص : ،االسكندرية1ط.مدخل االتصاالت التسويقية املتكاملة:، الترويج و العالقات العامة )2006.(شريف امحد شريف العاصي 2
 17رؤوف شبايك  التسويق للجميع مرجع سابق ص  3

لمنتجا  

 الجودة

 الخصائص

 التشكيلة

 تصميم

مةعال  

  التغليف

 الحجم

 الضمان

الخدمات ما بعد 

 البيع

 السعر

 الرسم

 التأجيل

 التخفيض

 شروط الدفع

شروط 

 االقتراض

 الترويج

 اإلشهار

 قوة البيع

 دعاية البيع

 عالقات العامة

 إشهار المجاني

 التسويق المباشر

 مزيج التسويقي

السوق 

 المستهدف

المكان أو 

 التوزيع

 قنوات التوزيع

 مناطق

ط البيعنقا  

 مخازن

 وسائل النقل
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لكنك جتد البعض يقلل من شان هذه  Cالقدمي مفسحا اال أمام مزيج رباعي أخر،تبدأ عناصره حبرف اجنليزي 
معربة عن الرباعية اجلديدة والبعض سيؤكد آن العامل مل يهتم ا كثري و لذا مل تشتهر لكنها  تبقى يف النهاية األمر 

وجهة نظر وجيهة،وجيب على حمب التسويق اإلملام و أراين أن عاملنا بدأت أسواقه تنضج بشكل جيعل املزيج 
  .اجلديد قابال للتنفيذ

مل تعد املعادلة مبنية على فرض ما ميكن إنتاجه و صنعه بل  :املنتج يتحول ليصبح حاجات ورغبات العميل-ا
  .مالء احملتملني مبزايا ما تبيعهتطورت لتصبح معتمدة على إقناع الع

يعد اآلمر مقصورا على تكلفة شراء سندوتش إمنا  تعدى مل :السعر يتحول ليصبح تكلفة تلبية الطلبات-ب
ليصبح تكلفة ركن السيارة و سهولة الوصول إىل املطعم وتكلفة الوقت الالزم وتكلفة شعور العميل بالذنب إذا مل 

  .تكلفة راحة العميلجيلب أوالده يف فسحة ونزهة و 

مل يعد األمر حوار من طرف واحد عب اإلعالنات إمنا تعدى املر احلوار : الدعاية تتحول لتصبح اتصال-ج
  .الثنائي لالستماع إىل أراء العمالء وتعليقام

نترنت يعد العميل حباجة إىل ذهاب إىل السوق أو دفع النقود مع االمل : التوزيع يتحول إىل املالئمة احلاجات -د
   .و بطاقات االئتمان 

 4c إىل p 4 تطور مزيج التسويقي من): 35(لشكلا

  

 

    
  

   من إعداد الباحث:املصدر

 F.Garsenيوجد تصنيف أخر حديث قدمه        s) p+8:(1املزيج التسويقي  احلديث للخدمات -ج

Richard   8(يعتمد على وجود مثاين متغريات يرمز هلا بالرمزP (سع بالرمزومتغري تاS أي إن املزيج ،
                                                 

1    36ديوان املطبوعات اجلامعية ص : لتسويق مدخل املعلومات  واالستراتيجيات،اجلزائر،ا) 2007.(منري نورى

 

4p 
 المنتج Product  

 السعر Price 

 الدعاية Promotion 

 المكان آو توزيعPlace 

4c 
  Customer needs and wantsحاجات و رغبات العميل 

  Costs to the user ستعمالالتكلفة ا  

  Communication االتصال       

  Convenience مالئمة الحاجات   
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،السياسية profit،األرباح people،اجلمهورplaceاملكان :ويعىن ) P+s8(التسويقي يرمز له بالرمز   
politicالتموقع،position السعر،Price الترويج،promotion املنتج،Product      +

  .serviceاخلدمة

ركات التأمني حلامل الوثيقة التأمينية و ما متثله تلك الوثيقة اخلدمات اليت تقدمها ش فهو  ": املنتج التأميين: أوال 
من منفعة متمثلة باحلماية و األمان و االستقرار الذي متنحه وثيقة التأمني حلاملها يف تعويضه عن اخلسارة املتحققة 

موع املنافع اليت ميكن أن و بالتايل فيمكن القول إن املنتج التأميين ما هو إال منفعة أو جم.عن وقوع اخلطر املؤمن منه
و  من أهم منتجات 1"حيصل عليها حامل وثيقة التأمني جزاء اقتنائه هلا و تؤدي إىل إشباع حاجاته و رغباته 

،تامني السرقة )وبه تامني اإللزامي و تامني التكميلي( تأمينات مثل تامني احلريق، تامني البحري ،تامني السيارات
، تامني اهلندسي، تامني احلوادث الشخصية تامني األلواح الزجاجية ،تامني الضمان تامني السفن ،تامني الطريان

   2"اخل..األمانة، تامني النقد أثناء النقل و احلفظ و تامني الزراعي، تامني محاية األسرة و مسكنها

يرى أن املخطط التسويقي ألي منتج تأميين يتم عن   Michel BADOCحسب :خمطط املنتج التأميين
 :ريق إتباع اخلطوات املوضحة يف الشكل املوايلط
  

  املخطط التسويقي ملنتج تأميين) :36(الشكل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD. (2004), «Réinventer le marketing de la banque et de l’assurance 

                                                 du    sens du client au néomarketing », op-cit ,p292  
 

                                                 
 200أسامة عزمي مرجع سابق   ص  1
 309-308زكي خليل املساعد مرجع سابق ص  2

 تحليل داخلي

 البيئة

 السوق

 المنافسة

البحث عن تجزئات 

مهمة من خالل مزايا 

 المنتجات

 

 تقييم التجزئة

 الحجم

 القيمة

 النمو

 الحاجات

 

 

 

  إستراتيجية

"business 

model " 

تجزئة السوق 

 المستهدفة

 التموقع

 األهداف

 تعديل المنتج

 

 

تحضير أدوات 

المزي"التجارية

"ج التسويقي  

 التنظيم٬

 و اإلعالم

 

اختبار -

 السوق

لوحة -

 التحكم

تحليل -

 الفجوات

Busin

ess 

plan 

 تحليل خارجي

 

سلبيات و ايجابيات 

منتجات والخدمات 

 المعنية

 دراسات مسبقة
 اختيار إستراتيجية 

تنفيذال  مراقبة 
Chiffrage 

financier 
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  :جتزئة سوق خدمة  التأمني

يساعد تقسيم السوق إىل قطاعات يف حسن توجيه و تركيز اجلهود  التسويقية و تصميم سياسات و الربامج    
كل قطاع على حدى طبقا إىل خصائصه و أمهيته النسبية  وغريها من االعتبارات األخرى لتحقيق هدف املالئمة ل

  و اجلدول املوايل يبني كيف ميكن جتزئة سوق خدمة التأمني 1أو جمموعة من األهداف
  Michel BADOCجتزئة سوق خدمة التأمني حسب ):30(اجلدول

 معايري التجزئة أنواع الزبائن

 ئيمستهلك ا
  الدخل،املهنة،السكن،عدد األطفال/السن .1
 اخل...اجلنس،الدين،أصل اتمع .2

 زبائن متخصصني

  )اخل...جتارة فن،مهن حرة(نوع جمال النشاط، .1
  اخل...جزار،صائغ،(قطاع النشاط .2
 حجم النشاط .3

 مستهلك صناعي
 اخل..رقم األعمال،عدد العمال،(احلجم .1

 عمر مسريي الشركة،مستوى األخطار ، .2

 )اخل...رياضة،ثقافة(حلجم،جمال األنشطةا منظمات
Source :Michel BADOC op-cit p77 

  

 )األطفال و السن(مثال دراسة أقيمت بفرنسا حول  جتزئة سوق التأمني لألسر حسب):37(الشكل 

  

    
   

    :جودة املنتجات التأمينية

                                                 
 361مرجع سابق ص ،عبد السالم ابو قحف مبادئ التسويق  1

 سنة 40- 20 سنة 60- 40 سنة فما فوق 60 سنة 40- 20 سنة 60- 40 سنة 60

 محاية متكاملة للزوج *

  حالة العجزضمان يف*

محاية خاصة لألطفال *
 املرضى 

ضمان من اجل *
 جنازة الئقة

ضمانات يف حالة *
 طالق

محاية األطفال الصغار *
 من طرف الزوجني

  دخل إضايف للتقاعد
محاية األطفال -
ضمان استكمال (

  ...)دراسام
  الضرائب لالهتمام -
محاية خاصة -

  لالطفال
 

محاية االطفال ملواجهة 
 املستقبل

  اإليرادات ،املدرسة، -
  .اإلسكان

ضمانات إضافية يف حالة *
  شراء حاجات هامة 

ضرائب هامة على أساس 
 الدخل و املهنة

 محاية متكاملة

 للزوج 

 ضمانات يف حالة العجز*

ضمانات من اجل *
 اجلنائز

ضمانات يف حالة *
 الطالق

الدخل التكميلي 
  للحصول على التقاعد

  ضرائب هامة -
  محاية الزوج -
ضمانات يف حالة  -

  العجز و الطالق
و  محاية األولياء -

 األمهات املطلقات

  محاية الزوج

ضمانات إضافية يف *
 حالة شراء حاجات هامة

 ضمانات يف حالة العجز*

ضرائب هامة للدخل و 
 املهنة

 بدون أطفال  مع أطفال

 

 العائلة

Source:Michel BADOC, op-cit, p 78 
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ء بتوقُّعات املستهلك أو حىت تزيد من توقعات قدرة املُنتج أو اخلدمة على الوفا« تعرف اجلودة على إا 
اجل احلصول على اجلودة أصبح من الضروري أن تقدم املؤسسات التأمني استراتيجيات و من "و    1"»املستهلك

معرفة عوامل رضا وعدم رضا :ن األهداف املرجوة متعددة منهاإ .تنظيمات لتطوير و حماربة كل أشكال التبذير
  2"ول على ميزة تنافسية وقياس الفجوات بني ما تقدم املؤسسات و ما يتوقعه الزبونالزبون من اجل احلص

  خطوات احلصول على  جودة منتجات التأمني): 38(الشكل

  

  
  

Source: Revue .( novembre 2008 ),«La lettre  de trasvers consulting-conseil & communication :le management de la qualité en assurance »  
,N°6 France p5-6  

جل احلصول على جودة خدمات التأمني  ال بد من حماولة تفادي عدم رضا الزبون داخل شركات التأمني أمن     
من اجل جتنبها وهذا من اجل اكتساب جودة خدمات و من اجل كذلك اكتساب ثقة الزبون ومن بني أسباب 

  : ة الشكل املوايل يوضح ذلكعد رضا زبون عن خدمات شركة التأمني و موضح

  
Source :  Christophe  ANTONE.(juin  2006), « Organiser le CRM dans l’assurance relation client stratégies et mise en ouvre » ,  Edition 

L’ARGUS DE L’ASSURANCE  ,France, p49  

  :جودة املنتجات التأمينية وهي عدمىل هناك أربع أسباب أساسية تؤدي إ3:أسباب عدم جودة التأمينات  

                                                 
1 Eric VENETTE.(2001) « l’essentiel du Marketing »,. 10éme .édition  organisation.5éme tirage. Paris,p 190  )  
2 Revue «La lettre  de trasvers consulting-conseil & communication « le management de la qualité en assurance »)  novembre 2008 N°6 France 
p5-6 
3 Revue« La lettre  de trasvers consulting-conseil & communication » op-cit  p5-6 
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  Sous-utilisation des ressources استخدام املنخفض للموارد املتاحة للمؤسسة-1

سلعة ناذرة وباهظة مبؤسسات اخلدمية و شركات التأمني مثال و هو  الوقت املورد الذي ال ميكن استرجاعه     
التدوين املتكرر .ب للوظائف التسيري اللوجستيية أو االتصاليةاالستعمال اجلزئي أو املتناو:عن سوء إدارة الوقت

 .للمعلومات املرتبطة باألخطار و املربط بالزبائن

  Sur-utilisation des resources)   التبذير(االستخدام العايل للموارد -2

خدمة غري متناسقة مقارنة استعمال املرتفع للموارد من بني التكاليف املرتفعة يف حالة ما تكون الوسائل املست    
تفويض غري مقنع ألشخاص املتصلني بالزبائن احملتملني و ،اآلالت واملعدات كثرية األبعاد،"مع املخرجات مثال

 ....)اإلنتاج،احملاسبة،التعويضات(زبائن شركات التأمني

 defaut derealisationإخفاق يف التنفيذ -3

خطاء يف ،زبائن غري مستهدفني،:مثال  .ام غري مالئمة مع األهدافتطبيق مهآو  إنتاج غري مطابق للطليات     
  .التعريف باألخطار املؤمنة،معايري تقنية غامضة و عناوين خاطئة

  Improductivité .تكاليف غري نافعة أو عدم اإلنتاج طبقا للمواصفات املطلوبة-4

ازدواجية األعمال تضعيف املهام ،لرفاهية تكاليف ا(تساعد يف رفع القيمة املضافة للخدمات بعض التكاليف ال  
مع شركات التأمني مثال الزبائن احملتملني املستهدفني بطريقة غري صحيحة،مواعيد ملغاة أو معدة بطريقة سيئة 

  اخل....تدوين مزدوج للملفات و ازدواجية املراقبة للموضوع مواعيد غري متتبعة أو غري منفذة

  : دورة احلياة منتجات التأمني
الذي   J-Deanانه . ،حيث قورن املنتج بالكائن حي أي " أي منتج يولد ، مث ينمو و ميوت"من الواضح قول   

مرحلة اإلطالق ، مث مرحلة النمو أو التطور، ومرحلة النضج ( 1950مراحل رئيسية يف حياة املنتج عام  4ميز 
القانون  الناتج عن املالحظة والتجارب امليدانية   ويقصد بدورة حياة املنتج" 1")وأخريا مرحلة التدهور أو الزوال 

                                                                                                                                                             
 

 
1- Claude DEMEURE.( 2005), « Marketing,Aide mémoire » op-cit ,p 107 
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دورة حياة منتجات  مثل BADOC Michelإال أن     1"لتحليل املبيعات املنتج خالل فترة زمنية معينة 
  :التأمينية و البنوك يف الشكل املوايل

 P. Masson et N.Janin حسبدورة حياة خدمات شركات التأمني والبنوك):40(الشكل 

 

  
 

  

 

 

   
 

 

 

  
 

                       

   
Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD. (2004), «, op-cit ,p296  

  

   2:إجراءات تطوير منتج التأميين
تقوم  تتغري رغبات  وحاجات األفراد بتغري احلياة و تقدمها و تبعا لذلك يتطلب من شركة التأمني أن    

بإجراءات عدة بشان املنتج التأميين لغرض إشباع حاجات و رغبات األفراد دف مسايرة التطورات النامجة و يف 
  :ما يأيت أهم اإلجراءات تطوير املنتج التأميين

  اخل...كتعديل األسعار مثال أو فصل أضرار :حتسني أو تعديل وثائق التأمني-1

كات التأمني لغرض استمرارها وتطورها إىل إصدار وثائق جديدة تتالئم تسعى شر:إصدار وثائق تامني جديدة-2
و مبا يتالئم و التطورات احلاصلة يف اتمع ومن بني هاته ) املستفيدون املرتقبون(مع حاجات و متطلبات األفراد 

لف زواج املنتجات اجلديدة تامني على سلف الزواج و تغطي هذه الوثيقة األموال اليت مينحها املصرف كس
  .للمتزوجني اجلدد و يلتزم شركة التأمني بدفع السلفة يف حالة تأخر الزوجني من تسديد ملدة ثالثة أشهر

  
                                                 

 160ص  ،مرجع سابق،،رسالة املاجستري، حنو تفكري جديد يف إدارة اإلنتاج يف ظل هيمنة التسويق،كية مقريز 1
 311-310ص  مرجع سابق،زكي خليل املساعد، 2

النمو             

      
 التدهور

 تامين على الحياة

أمراض/تامين على الحوادث  

 تامين السكن

 تامين المسؤولية المدنية

 تامين السيارات

 تامين فقدان الدخل

Assurance Capitalisation 

Compte chéque 
 بطاقة االتمان   

لقروض الشخصيةا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قروض المنازل

 تكاليف القاعدية لتقديم الخدمة

للخدمة لقيمة المضافةا  

 إدارة الثروات
 صناديق االستثمار
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   1:تسعري اخلدمات التأمني     :ثانيا
السعر هو التكلفة اليت يدفعها املؤمن له إىل شركة التأمني نظري تغطية األخرية لوحدة من اخلطر،و ميثل نسبة     

لغ التأمني و خيتلف من تامني آلخر ويتجلى السعر يف القسط الذي يدفعه املؤمن له لقاء قيمة التعويض مئوية من مب
ا من قبل شركات التأمني  وتعد عملية تسعري من العمليات املهمة اليت يتطلب االهتمام .    هذه جزئية أو كلية

  .حيث يعتمد جناح و استمرار تلك الشركات يف سوق التأمني عليه
إن أسعار التأمني ال حيددها العرض و الطلب و ال التكلفة التارخيية و لكن تقوم شركات التأمني بتحديدها    

  .منفردة أو جمتمعة يف هيئة احتادات، وأحيانا تقوم اهليئات احلكومية بفرضه مبوجب قانون 
رفوا مسبقا مقدار اخلسائر املتوقعة إن عملية وضع األسعار من أصعب ما يواجه مكتتيب التأمني إذ عليهم أن يع    

و احملتملة من حتقق كل خطر على حدة و هذه اخلسائر يغطيها ما يعرف بالقسط الصايف،وإذا أضيف هلذا القسط 
جمموعة من اإلضافات كاملصروفات اإلدارية و العمومية و نسبة معينة للربح و غريه من اإلضافات نتج عنه القسط 

  .ي يدفعه حامل الوثيقة إىل شركة التأمني نظري محايتها له من خطر مؤمن ضدهالتجاري وهو املبلغ الذ
لذلك فان من أهم املشاكل الشائعة بني شركات التأمني هي عملية حتديد السعر املناسب للخدمة التأمينية إذ     

ية كمؤشر ملا ستكون أن هذا السعر حيدد عن طريق التوزيع باالعتماد على اإلحصائيات املتوفرة عن املدة املاض
  .مع األخذ باالعتبار إجراءات التعديالت الضرورية" ضمن مفهوم أن التاريخ يعيد نفسه:عليه النتائج يف املستقبل 

  :أما بالنسبة لطرق التسعري فهناك مخس طرق:طرق تسعري خدمات التأمينية

يت لكل خطر على حدة ،حيث يتم تعتمد هذه الطريقة أساسا غلى التسعري الذا :طريقة التسعري التحكيمي-1
تسعري كل خطر على أساس صفاته اخلاصة مستقبال عن أي صنف مقرر أو أية جداول خاصة أو أية صيغ،فهي 

  .تعتمد على اخلربة الشخصية لشركة التأمني
جود وال ميكن القول بان هذه الطريقة خالية من أساس علمي يعتمد عليه واضع السعر و إمنا تستخدم يف حالة و  

إحصائيات خام لغرض تقدير السعر لذلك اخلطر نظرا لكون هذه الطريقة تعتمد على التقدير الشخصي الذي غالبا 
  ما يتطلب الدقة يف التقدير

تعرف هذه الطريقة بالتسعري الشامل للطبقات حيث تقسم األخطار إىل أقسام أو طبقات :طريقة دليلي السعر-2
ينظم أسعار لكل قسم من تلك األقسام ليبني سعر التأمني موعة األخطار  حسب الصفات الرئيسية لكل قسم مث

  :و تستخدم هذه الطريقة يف التسعري على أساس ما يلي.املتشاة الواردة يف الدليل

                                                 
 208ابق صمرجع س  ،أسامة عزمي 1
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طريقة القسط الصايف،حيث أن القسط الصايف يساوي عدد الوحدات املعرضة للخطر مقسوم على عدد -   
  الوحدات الكلي،

مرتل وان عدد املنازل 500ذا كان عدد املنازل املؤمن عليها ضد احلريق يف منطقة جغرافية معينة يسأويإ: مثال
  :منازل فان 10اليت تتعرض حلرائق يف تلك املنطقة يساوي 

 

ألف  20مرتل يتعرض للحريق مرتلني فإذا كان الوسط احلسايب لقيمة هذه املنازل هو  100أي انه من بني كل 

  :  القسط الصايف يساوي دينار يكون
  

  :طريقة التسعري حسب الصفات اخلاصة أو طريقة التعريف املعدلة-3
تقوم شركات التأمني مبوجب هذه الطريقة بالتفرقة بني محلة الوثائق يف الفرع الواحد على أساس أمور عدة       

  :هي
  اخلربة السابقة حلامل الوثيقة مع الشركة- 
  .مقدار اخلسارة و املصروفات اليت أنفقها الشركة- 
  .حجم القيم املعرضة للخطر عند املؤمن هلم-
  .طبيعة الشيء موضوع التأمني- 
و عليه فان أسعار التأمني مبوجب هذه الطريقة تعدل من حني ألخر حسب اخلربة اليت تظهر لشركة التأمني من    

  .فترة ألخرى
 :لطرق التاليةويتم التعديل األسعار بإحدى ا

  :طريقة اجلداول اخلاصة-ا
إن هذه الطريقة تعتمد على الصفات النمطية لشخصية املؤمن له حسب صفات معينة و حيدد السعر األساس      

طبقا الرتفاع أو اخنفاض يف هذا السعر بوضع الدرجات احملددة لكل عامل سواء أكانت درجات سالبة أو 
  .درجات موجبة

داول تتضمن إمكانية التغري الطبيعي حلامل الوثيقة،و ميكن وضع جداول للعناصر املتجانسة إن هذه اجل      
  .إلمكانية مقارنة األخطار املستقبلية مع بعضها البعض كما توضح العوامل املستمرة لتحقق اخلطر
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التسعري حسب  و متتاز هذه الطريقة بكوا مالئمة آلي عدد من محلة الوثائق يف حني ال ميكن تطبيق طرق  
الصفات اخلاصة األخرى ال على عدد كبري منهم و تستخدم هذه الطريقة يف معظم تأمينات احلريق و تأمينات 

  .املسؤولية املدنية للسيارات

  :طريقة اخلربة اخلاصة-ب
قه يتم إن تعديل السعر الشامل للطبقة مبوجب هذه الطريقة يعتمد على اخلربة املاضية للمؤمن له و الذي عن طري 

تعديل األسعار للمستقبل و لذلك فهي تعرف بطريقة التسعري حسب اخلربة،كما أن درجة تعديل السعر املقدر 
تعتمد على أمهية حجم البيانات للتجربة مع املؤمن هلم،و لذلك فان عنصر الثقة حيدد االحنراف املباشر يف حجم 

  .بدرجة مطلقة العينة حيث انه النادر أن تكون عينة املؤمن هلم حمددة
ونظرا العتماد هذه الطريقة على اخلربة السابقة للخسائر لكل مؤمن له على حدة مما يؤدي إىل صعوبة      

تطبيقها بصورة عامة على مجيع أنواع التأمني لذا فإا تستخدم يف تأمينات األخطار الكبرية احلجم و تأمينات 
  .صوصإصابات العمل يف املصانع الكبرية على وجه اخل

تستخدم هذه الطريقة عند تعديل السعر الشامل للفئة لكي يعكس دقة سعر     :طريقة التسعري بأثر رجعي-5
العينة خالل مدة الوثيقة و يتم حساب السعر مبوجب هذه الطريقة يف اية مدة الوثيقة و حسب اخلربة الفعلية 

حتة يكون قسط التأمني مساويا للخسارة الفعلية خالل للشركة جتاه املؤمن له،و عليه فان من الناحية النظرية الب
  .السنة مضافا إليها املصروفات بأنواعها املختلفة إضافة إىل نسبة األرباح اليت حتددها الشركة

أما عملية فان شركة التأمني تقوم عند بداية مدة الوثيقة بتحصيل القسط يف ضوء اخلربة اخلاصة حبامل الوثيقة   
صة حبامل وثيقة مث إعادته إليه أو مطالبته بالفرق يف حدود احلدين األعلى و األدىن للقسط و يقتصر السابقة و اخلا

استخدام هذه الطريقة على الشركات الكبرية واليت تتميز بان معدالت خسائرها شبه ثابتة من سنة ألخرى و اليت 
  .خسائر و مطالبات مرتفعة خالل مدة الوثيقة لديها القدرة املالية على حتمل أعباء القسط املرتفع يف حالة حدوث

   1):التوعية التأمينية(الترويج خدمة التأمني أو االتصال التسويقي: ثالثا 
إن كلمة الترويج مشتقة من الكلمة العربية روج شيء أي عرف به و هذا يعين أن الترويج هو االتصال "  

مشكلة جهل كما يتغلب الترويج على .زة البائعباآلخرين و تعريفهم بأنواع السلع واخلدمات اليت حبو
السلعة ،العالمة التجارية ،األسعار، وفرة السلعة،  بتقدمي املعلومات عن مشروع )تنمية الوعي(املستهلك

                                                 
 212أسامة عزمي سالم،شقريي نوري ،مرجع سابق،ص  1
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استخدامات السلعة كما يتغلب الترويج على تردد املستهلك بالعمل على إقناعه و خلق اجلو النفسي املالئم و 
  1.املستهلك ما يقدم إليه من سلع و خدمات الذي من خالله يتقبل

ال تستطيع  أي شركة تامني إيصال خدماا التأمينية للمستفيدين املرتقبني ما مل تعرفهم ا و تقنعهم باقتنائها " 
عن طريق  نشاط التوعية التأمينية الذي يعرف بالترويج،حيث تعد التوعية التأمينية عنصرا مهما من عناصر 

ربز أمهيته يف تعريف املستفيد باخلدمات التأمينية اليت تقوم شركة التأمني بتقدميها و من مث اقتناعه ا التسويق،و ت
دف تشجيعه القتنائه هلا باستخدام الوسائل املتاحة،كالوسائل البصرية و الوسائل السمعية و الوسائل السمعية 

   2"البصرية 

  SHAMON et WEAVER  ,1949عناصر االتصاالت التسويقية حسب ):41(الشكل
  
  
  
  
 

 
  
  

Source : Catherine VIOT .« l’essentiel sur le marketing »op-cit, p 179 

  3  :أهداف ترويج خدمة التأمني
  :تتمثل أغراض التوعية التأمينية أو الترويج التأميين إىل 

   .أن يستفيدوا من هذه اخلدمة و توعيتهم نشر الثقافة التأمينية بني اجلماهري الذي حيتمل -1

   .توجيه انتباه املستفيد املرتقب و اهتمامه مبزايا اخلدمة التأمينية-2
يقدم الترويج عموما  املعلومات و خيرب املستهلك بكل ما هو جديد و مستحدث من السلع واخلدمات و "  

ع املستهلك على اقتناء السلعة و كذلك فضال عن تشجي....خصائصها ،وكيف و مىت و من أين يشبع حاجاته

  4 .تذكريه ا من وقت ألخر
  تشجيع                     تذكري                             إخبار          

   :أمهية االتصال الداخلي بالنسبة لتسويق اخلدمات
                                                 

 7مسري العبد يل و قحطان العبديل ،مرجع سابق، ص  1
 319زكي خليل املساعد ،مرجع سابق، ص  2
 319مرجع سابق ،ص  ،خليل املساعد 3
 500،مرجع سابق،ص  مبادئ التسويقعبد السالم ابو قحف ، 4

 المستلم  تفسير
)قناة(وسيلة  

 الرسالة
 ترميز  المرسل

ضجيج    

 االستجابة  تغدية عكسية
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تصال الداخلي بني العمال هام جدا خيتلف االتصال التسويقي لسلعة عن االتصال التسويقي خلدمة حيث أن اال    
املكلف تقن يمن اجل تنشيط العامل وقت االتصال بالزبون فمؤسسات اخلدمية توزع بنفسها منتجاا إذا جيب أن 

إن وقت تقدمي اخلدمة مهم جدا عكس السلع اليت ال جيب أن يكون . مع الزبائن مهارات االتصالبالتوزيع 
  1االتصال وقت اإلنتاج

  هدف و وقت عملية االتصال بالنسبة خلدمة):42(الشكل 
  

  
  

Source : LENDREVIE Levy Lindon.( 2006), « Markator »,op-cit p 969.  

  

  :  تصنيف عناصر املزيج التروجيي
وسائل االتصال املستعملة من طرف املؤسسة كثرية ومتعددة ،و هناك تصنيفان اثنان هلذه الوسائل و مها التصنيف 

  :التصنيف احلديث التقليدي و 
  هو ذلك االتصال الذي يعتمد على الوسائلCommunication média: 2االتصال اإلعالمي :أوال 

  )عن طريق املعلقات واالنترنت(الصحف،التلفزيون،املعلقات،اإلذاعة،السينما:   اإلعالمي التالية 
تصال حيتوي على الوسائل وهذا االmédia-Communication hors    :3االتصال غري اإلعالمي:ثانيا 

 ،العالقات ، الدليل)الرعاية(التسويق املباشر،ترويج املبيعات،اإلشهار عن طريق املناسبات:املتبقية و املتمثلة يف 

)Guides et Annuaires:( ا معلومات موجهة جمالت تنتجها املؤسسة،كاتالوج و مطبوعات و رسائل
  اخل....للزبائن،أفالم فديو اشهارية

                                                 
1 LENDREVIE Levy LINDON.( 2006), Markator »,op-cit, p 969 
2 LENDREVIE Levy LINDON.( 2006), «Markator», ,EDITION  DALLOZ,8ème.paris, p502 

 

 
3 LENDREVIE Levy,op-cit,p582 
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  : )أدوات لنشر ثقافة التأمني (املزيج التروجيي خلدمة التأمني 
على الرغم من أمهية عناصر الترويج كافة إال انه ال بد من التركيز على عنصر أو بعض تلك العناصر تبعا لتأثري   

انة ذلك العنصر أو تلك العناصر يف جذب العميل املرتقب لشراء وثيقة التأمني من ناحية و حسب حجم و مك

  : سوق التأمني لتلك الشركة من ناحية أخرى و العناصر اليت ميكن االستفادة منها يف ترويج اخلدمات التأمينية هي
 .،خدمات ما بعد البيع.حتفيز.،الدعاية.،اإلعالن.االتصال الشخصي أو التسويق املباشر،لعالقات العامة

  

 ):جيي التأميينعناصر املزيج الترو(أدوات التوعية التأمينية):43(الشكل

  
  مستخلص من أسامة عزمي ،مرجع سابق:املصدر

 

Marketing Direct Ou Marketing On Line /Offlineالتسويق املباشر-1
1  

وهو التسويق الذي يتم عن طريق الربيد،و التسويق عرب اهلاتف ،عن طريق الربيد االلكتروين التجاري،أو    
  2استعمال خط أخضر

هو البحث عن املستفيدين املناسبني من خالل توضيح خصائص اخلدمة التأمينية اليت تقدمها مهمة هذا العنصر    
شركة التأمني للمستفيد الراغب يف شراء ومن حيث املزايا و الفوائد اليت تعود عليه جراء اقتنائه للمنتج التأميين و 

  .تجني و غريهميساهم يف هذا اال العديد من العاملني كالوكالء و السماسرة و املن
يف ظل التسويق املباشر يكون االتصال مباشرا بني الراغب يف التأمني و بني الشركة  املعنية ،حيث يتم التعرف "

ونظرا لعدم . على أنواع الوثائق اليت تقدمها الشركة و املزايا اليت تتسم ا كل منها ،مبا يتيح له اختبار ما يناسبه 

                                                 
1 Pierre, DESMET. (2001), « Marketing Direct : Concepts et Méthodes », 2eme éditions. DUNOD, Paris, p.5 

 
2 LENDREVIE Levy LINDON.( 2006), op-cit, p502 
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العموالت تشجع الشركة على منح خصم للعميل الذي يصل إليها من خالل  وجود وسطاء  فان الوفورات يف

  1هذه القناة التسويقية 
و يعد االتصال الشخصي من أكثر عناصر التوعية التأمينية فاعلية و اقلها تكلفة و تظهر فاعليها كنتيجة العتمادها 

. و تفضيل اخلدمة لتالءم احتياجاتهعلى االتصال الشخصي بشخص واحد و يف حلظة واحدة لتمكنه من اختيار أ
كما أن هذه الوسيلة تتيح فرصة اكرب أما متلقي اخلدمة التأمينية للحصول على معلومات أفضل عن نوع تلك 

  2اخلدمة
البحث عن العمالء إقناع العميل بالشراء أن يكون املستهلك قانعا وراضيا عن عملية   يهدف التسويق املباشر  

  3الشراء

  :ويق املباشر أدوات التس
  :من اجل القيام بالتسويق املباشر البد ومن استخدام عدة طرق أو وسائل موضحة يف املوايل  

   :4التسويق عرب اهلاتف-ا
لقد حتولت هذه الطريقة إىل إحدى أهم وسائل التسويق املباشر العصري ،ويستخدم املسوقون اهلاتف كوسيلة     

بيعات و للبيع املباشر أيضا كما يستخدم اهلاتف لألحباث أيضا و فعالة قادرة على حتديد العرض عن امل
إن تطوير التسويق عرب اهلاتف .    االستفتاءات وتوضع أحيانا خطوط جمانية مقدمة للزبائن لالتصال و االستفسار 

كوم و يف اليت أعلنت عنه شركة بريتش تيلي1985يف عام  0800يف بريطانيا  ميكن ربطه مع ظهور الرقم ااين 
  هولندا يستخدم التسويق عرب اهلاتف أكثر من أملانيا 

تطور البيع منتجات التأمني عرب اهلاتف إبتداءا من التسعينات حيث بدا ببيع منتجات التأمني السيارات مث تامني - "
اين و السكن و أخريا بتامني الصحي شهد البيع عن طريق اهلاتف بشركات التأمني ازدهارا خاصة بسوق الربيط

اخل من ....AXA ،GROUP AVIVA ،MAAFاآلن  هو من أهم قنوات التوزيع للشركات التالية 
 3إىل %2قدرت مبيعات منتجات التأمني عن طريق اهلاتف ب  2006يف سنة .  شركات التأمني الرائدة بالعامل

  5."لسوق التأمني على األضرار الفرنسي %

  :Le mailing ou publipostageالتسويق الربيدي-ب      

                                                 
 381-380ص   مرجع سابق،.منري إبراهيم هندي 1
 320زكي خليل، مرجع سابق، ص  2
 ،مرجع سابق، ص  الترويج و االعالنقحطان العبديل ،–مسري العبديل  3

4 260-259عالء الدين  ص منشورات دار :اجلزء اخلامس، دمش،سورية.التسويق، الترويجفيليب كوتلر ،ترمجة مازن نفاع ،   
5 Francois couilbault ., constant eliashberg ,op-cit p29 
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يتضمن إرسال عرض أو معلومات أو عينات عشوائية مواد أخرى لشخص ما على عنوان حمدد فمن خالل " 
استخدام قوائم بريدية منتقاة ميكن للمسوق املباشر إرسال املاليني من اخلطابات و املواد الدعائية و املعلمات إىل 

 wings   Sales people   اشر رجال البيع ذوى األجنحةالعلماء املستهدفني ويطلق البعض على الربيد املب

wits    
كانت مواد احلواالت الربيدية املباشرة لفترة عبارة عن مواد مكتوبة توزع على صناديق الربيد ،من قبل      

و باملناسبة أصبحت هناك ثالثة أشكال أساسية إليصال الربيد و هي منتشرة بكثرة يف .مؤسسات و هيئات خاصة 

  1 :لفترة األخرية و هيا
وهو .ويستخدمه املسوقون بكثرة اآلن.وميزته املهمة هي إرسال و استقبال املعلومات بلحظة واحدة.الفاكس-1

  سهل االستعمال
  .يستخدمه املسوقون كثريا إلرسال املعلومات كافةE-mailالربيد االلكتروين -2
وتقدم .و حفظها و املوجهة حنو رقم هاتف حمدد خمصص للحصول على املعلومات الشفهية:الربيد الصويت  -3

الشركات هذه اخلدمة مبثابة البديل آللة ايب اآليل   وتتيح األنواع اجلديدة أيضا القيام التسويق مباشر عرب 
  احلواالت الربيدية بطريقة سريعة جدا

ثائق التأمني ،وقد اشترطت حققت عدة شركات تامني ناجحا عن طريق استخدام الربيد يف بيع إنتاجها من و"   
أن يكون مستخدم الربيد منتجا خموال من قبلها و يتم اإلعالن عن الوثائق اليت تباع ذه الطريقة بواسطة الوسائل 
البصرية ،وغالبا ما يستخدم يف بيع وثائق التأمني ملنتسيب الدولة و مستخدمي القطاعات األخرى ،وكذلك بشكل 

2."ددةواسع يف أعمال التأمني ا  

زد هذا على العديد من الزبائن تعجبهم هذه الطريقة وأحيانا يكونون مستعدين  :البيع حسب  الكاتالوغ   -ج 
للدفع مقابل احلصول على هذه الكاتالوغ وهذا ما تقوم به بعض الشركات بالفعل وتتيح اإلجنازات التقنية لتجارة 

                  3. إليصال املواد اإلعالنية وال سيما إعالنات التجزئة ومنتجي البضائع جتربة األشكال املتنوعة 

هناك نوعان من التسويق ألتلفازي بث اإلعالن الذي يعطيه فرصة  :Le téléachat التسويق ألتلفازي-د
ثانية أن تشرح مواصفات ومزايا  30أو 20االستجابة السريعة و الشركات تستطيع من خالل هذه وبظرف 

ألتلفازي يعترب خيارا من التسويق اجلماهريي للسلع أو اخلدمة لكن مع عنصر العالقة العكسية عرب  سلعها والتسويق
اهلاتف ااين الذي يعطي للمشتري االستقاللية يف اختاذ القرار للشراء أصبح التسويق ألتلفازي يتنافس بقوة مع 

                                                 
 327مرجع سابق،ص  مازن نفاع، فيليب كوتلر،ترمجة  1
 328زكي خليل مساعد، مرجع سابق ص   2
 258مازن نفاع ،مرجع سابق،  صفيليب كوتلر ترمجة   3



 الفصل الثاني القسم الثاني    عناصر المزيج التسويقي المناسبة لتنمية  ثقافة التامين للمستهلك
 

129 

 

بني املشتري واملارك التجاري أملعيين ولبث التسويق اهلاتف يستخدم اإلعالن ألتلفازي أيضا إلقامة عالقة ما 
     1املعلومات عنها أو عن املنتج وعن استعداد املستهلكني لشراء وإحداث قاعدة بيانات خاصة باملشترين   

يعترب التسويق االلكتروين احد أهم الوسائل "   :Le shopping électronique البيع االلكتروين-ه.
الء إذ انه عادة ما يكون فعاال باملقارنة مع الكلفة املدفوعة ، باإلضافة إىل معدالت للحفاظ على التواصل مع العم

  2االستجابة للتسويق عرب الربيد االلكتروين مقارنة بالربيد العادي فالتواصل عرب شبكة االنترنت أسرع و اقل تكلفة
لتأمني اليت مت تسويقها عرب شبكة تشري اإلحصاءات على املستوى العاملي إىل أن نسبة األقساط اخلاصة با    

ىف عام %) 10(،ومن املتوقع أن تصل النسبة إىل  2001من إمجايل األقساط عام %) 1(اإلنترنت بلغت 
2005."3

 

  :مهارات االتصال املباشر داخل شركات التأمني 
ن واهتمامات املؤسسة على املكلف بعملية االتصال املباشر داخل شركات التأمني  أن يوافق بني اهتمامات الزبو 

عن طريق إتقان مهارات االتصال املباشر باإلضافة إىل حتقيق أهداف العامة للمؤسسة و هي الربح و اجلودة و 
 Vendre avec un état d’esprit :"جيب على رجال البيع  Jacques  NANCILرأي   حسب

marketing "التامني و الشكل املوايل يوضح مهارات االتصال املباشر بشركات:  

   البيع املباشر داخل شركات التأمني):44(الشكل

  املؤسسةخط                                              خط الزبون

 لطوات العمخدمات سريعة                                                                                                          تطبيق اخل
  احترام االلتزامات     تشخيص العالقة

  الربح          اجلودة 
  توحيد اخلدمات                            جودة املعلومات                                                                                  

  حتقيق األهداف  تدنئه التكاليف
  

Source: Michel BADOC, op-cit p270  
 

  publicité) النشر-اإلشهار (الدعاية  -2
                                                 

 260، صمرجع نفسه 1
 188-187ص  زاهر عبد الرحيم مرجع سابق 2

 أسامة ربيع أمني سليمان3 )2004(،   النشر مكان، املصري التأمني سوق يف التأمني وثائق تسويق جمال يف االلكترونية التجارة انتشار معوقات  كلية التجارة  –" صناعة اخلدمات يف الوطن العريب "املؤمتر الدويل العشرون :
مصر،   –جامعة املنصورة   

 

 

 اهتمامات زبائن

 

شركات اهتمامات ال                   

أمين                                الت  
Arbitrage 

Du 

personnel 

de 

contact 
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الدعاية  و هي  املعلومات  اليت تنشرها الشركات و املشاريع و اهليئات الرمسية و غري الرمسية بقصد كسب        
أي نشر بيانات من شاا أن تدعم مركز املعلن يف نظر اجلماهري "إخباريا "ثقة اجلمهور و تتخذ الدعاية عادة قالبا 

أي مقابل لقاء هذه  املعلومات و إمنا يتم ذلك جمانا ملا حتتويه من أخبار يرى صاحب وسيلة النشر أا .و ال يدفع
  1م القارئ

الصحف و 'الدعاية أو النشر وهي أي رسالة أو معلومات خاصة باملنظمة تظهر يف وسائل اإلعالم مثل "
  2دون أن تتحمل املنظمة أي نفقات...السلع اليت تنتجهايف شكل خرب أو عدة أخبار عن منظمة أو ...)االت

  3 :هناك عدة وسائل تستخدم لغرض الدعاية و هي
  اخل...و تشمل اإلذاعة و اخلطب يف االجتماعات واملؤمترات:الوسائل الصوتية .1
  وتشمل املعارض و املهرجانات و اإلشارات الضوئية و األلوان والعالمات:الوسائل املرئية .2
  اخل..كالتلفزيون والقنوات الفضائية:رئية الصوتيةالوسائل امل .3
  و تشمل الصحف و االت و الكتيبات واملنشورات أللفتات و امللصقات:الوسائل املطبوعة .4

  :الدعاية وتغيري املواقف
إن صاحب الدعاية الذي ال يدرس مواقف و نسب التذكر و االنتباه أولئك الذين سيقوم بدعايته بينهم سيكون    

  .ته ضئيلة يف النجاح بالتأثري عليهم واجلدول التايل يوضح نسب التذكر و االنتباه لكل وسيلة إشهارفرص

  وسائل الدعاية و أثرها على التذكر و االنتباه):31(اجلدول 
 نسبة االنتباه

 

 نسبة التذكر

 الوسيلة االشهارية

 

 السنما 70% 85%

 التلفاز 15% 40%

 الصحف 10% 30%

 إذاعة 5% 20%

  299،مرجع سابق،ص  املزيج التروجييحممد عبدو حافظ ، املصدر

  

  

  

                                                 
 مرجع سابق، صحطان العبديل ق/د مسري العبديل د 1
 521،مرجع سابق، ص مبادئ التسويقعبد السالم ابو قحف  2

 299،مرجع سابق، ص املزيج التروجييحممد عبدو حافظ ، 3 3
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   :اإلعالن-3
اإلعالن احد العناصر التوعية الغري الشخصية اليت يتم عن طريقها تعريف و إقناع اجلمهور باخلدمات التأمينية " 

كالصحف و االت و  اليت تقوم الشركة بتقدميها ،و خيتار رجل اإلعالن من بني الكثري من الوسائل املرئية
  1الوسائل السمعية كاإلذاعة و مكربات الصوت،و الوسائل املرئية السمعية كالتلفزيون و السنما و املسرح

اإلعالن ميثل احد العناصر األساسية ملزيج االتصال التسويقي كما ميكن تعريفه على انه شكل من أشكال "  
ترتبط بسلعة أو خدمة بواسطة منظمة ما أو ...أو معلومة االتصال الغري شخصي مدفوع القيمة إلرسال فكرة

  2شخص معني 

  ادوار املختلفة لإلعالن):45(الشكل

  
  517عبد السالم أبو قحف مرجع سابق ص :املصدر

  

  

  

  تقييم وسائل اإلعالن):32(اجلدول
 السلبيات مزايا وسيلة نشر اإلعالنات

 الصحف

ة املرونة،العصرية ،مشول جيد لألسواق احمللي
  ،اعتراف كلي و ثقة

 

  .تواجد مؤقت ،نوعية سيئة للصور،مجهور غري كبري 
 

 التلفاز

تناسق ما بني الصورة و الصوت و احلركة تأثري 
حمسوس ،مستوى عايل من جذب االنتباه ،مشولية 

 كبرية

قيمة عالية جدا ،إشباع يف اإلعالنات اتصال إعالين 
 ورمؤقت و سريع ،مستوى منخفض من اختيار اجلمه

 اإلذاعة
استخدام شامل ،اختيار جغرايف و سكاين كبري 

 تكاليف قليلة

تقدمي صويت فقط ،مستوى منخفض من جذب االنتباه 
مقارنة مع التلفاز غياب التعريفة املناسبة،استمرارية مؤقت 

 لالتصال اإلعالين

                                                 
 320زكي خليل املساعد مرجع سابق ص  1
 516عبد السالم ابو قحف مبادئ التسويق مرجع سابق ص  2
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 االت

اختيار جغرايف و سكاين كبري ،ثقة و مسعة و نوعية 
مرارية كبرية ،مجهور واسع من جيدة من الصور،است

 القراء

قاطع زمين طويل مابني شراء مكان للدعاية و ظهور 
الدعاية و ظهور الدعاية إىل النور غياب ضمان التواجد 

 يف املكان املناسب

 اإلعالن اخلارجي
املرونة،تكرار عايل املستوى،قيمة منخفضة،تنافس 

 ضعيف
 إلعالينغياب اختيار اجلمهور ،سلبيات يف الطابع ا

  76مازن نفاع ،ترمجة كتاب فيليب كوتلر،مرجع سابق، ص :املصدر 

  

يساعد االختيار السليم  للوسيلة اإلعالنية على إيصال مزايا اخلدمة التأمينية إىل فئة من اجلمهور أما خللق الرغبة 
  .لديهم باقتناء وثيقة التأمني أو ملساعدم على تفضيل بني الوثائق املعرف ا  

  1:ر وسائل  اإلعالم يف نشر الوعي التأمييندو
 اإلعالم يلعب أمر مهم يف تطور صناعة  والتثقيف بأمهيته" الوعي التأميين"دورا هاما يف نشر ثقافة التأمني أي 

التأمني كخدمة تسهم يف نشر األمن والطمأنينة، وترجع أمهية وظيفة اإلعالم يف نشر الوعي التأميين  باتمع 
يوفره من فرص واسعة لتطوير رؤية اآلخرين يف هذا  موس يف تشكيل اجتاهات املستهدفني، إضافة إىل ماودوره املل

االرتقاء مبستوى إسهام اإلعالم يف التوعية التأمينية، وكذلك التأكيد على  اال للوصول إىل توصيات تساعد يف
  . اإلعالم يف زيادة الوعي والذي ينعكس على الدخل القومي دور

        
حتديث أمناط احلياة يف اتمع املعاصر  يعترب اإلعالم كوسيلة من أهم روافد تشكيل الفكر وبناء الرأي العام و

  .نشر إعالنات دعائية تصب يف خانة مصلحة الترويج خلدماا واقتصار اتصال شركات التأمني باإلعالم على
ية الوعي التأميين، إذا أن التأمني يعترب خدمة وصناعة هلا وهذا يقودنا إىل أن هناك عالقة قوية بني اإلعالم وتنم

   .مسببات لوجودها تتطلب النتشارها االتصال بوسائل اإلعالم املختلفة 

  

       GRC, Gestion De La Relation Client إدارة العالقة مع الزبون و التوعية التأمينية-4

من طرف الزبائن ،عالقات مع الصحف و احمليط املهين هي ذلك بتنظيم أيام مفتوحة ،زيارات للمؤسسة " -1
  .2..،تقدمي خدمات للزبائن مثل الرحالت و التكوين 

                                                 
 2010-مداخلة مبلتقى دمشق اخلامسيف العامل العريب،  د تساهم يف زيادة الوعي التأميينرؤية حول العوامل اليت ق مصطفى السيد ، 1

2 LENDREVIE Levy Lindon.( 2006),op-cit p502 
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إدارة العالقة مع الزبون عبارة عن إستراتيجية  و اليت من خالهلا دف املؤسسة إىل فهم  و إدارة حاجات - 
ستراتيجية و هياكل و تقنيات من اجل تنظيم أفضل و يرافق هذا التسيري تغيريات يف اإل.الزبائن  احلاليني و املرتقبني

  1".كل هذا من اجل فهم سلوك الزبائن 
بأا  النشاط التسويقي يدرك املسؤولية االجتماعية للمنظمة و يساعدها على تنمية  wickelsعرفها "-2

منهم راضيا عن الربامج و إنشاء طريق اتصال مزدوج االجتاه مع مجاهري املنظمة لكي تضمن أن يكون كل 
سياسات و إجراءات املنظمة وهناك من يعرفها على أا وسيلة تروجيية إلجياد نوع من الصالت القوية بني 
الشخص و الشركة أو املؤسسة أو اتمع بصفة عامة من خالل االتصاالت املستمرة و هناك من يعترب عالقات 

2"يات املؤسسةالعامة من بني وظائف اإلدارة اليت تعرف الناس بسياس
 

)3(املقصود بتسويق بالعالقات العامة هو توصيل الرسالة التسويقية و اإلعالنية بدون دفع مقابل مايل ،  -3
 

4عملية التقدمي الشخصي من القوة البيعية باجتاه حتقيق املبيعات املستهدفة و بناء عالقة مع املستهلكني -4
 

  5:وظائف إدارة العالقات مع الزبون

  اجلمهور بأهداف و سياسة املنظمةتوعية -1

  خلق الثقة بني العمالء و املنظمة -2

  )سلعة أو خدمة(توعية اجلمهور باملنتج-3

  اإلجابة على استفسارات اجلمهور-4

وله صور كالترويج عن طريق السعر ،أو املنتج ،أو عن طريق األلعاب   :ملنتجات التأمني) التنشيط(التحفيز-5
  plv...6شهار يف أماكن البيع مثل    املسابقات ، اإل

تزداد كل عام أمهية الوسيلة االتصالية املمثلة بتحفيز الترويج التسويق وكانت هذه الوسيلة التروجيية      
لإلعالن ومحل اإلعالن أمهية كربى ألن خدمات الوكاالت اإلعالن متتنع بطلب كبري جدا ) القريب الفقري(تعترب

فكار حقيقية لتمييز املارك اليت ميكن أن تساعد على حتسني وتعزيز صورة وشهر وقبل أي شيء كان ال بد من أ

                                                 
1 Stanley brown (mars 2006) « CRM customer relationship management », PERSON  EDITION ;France p21 

 185،ص عالن و العالقات العامةالدعاية و اإلد حممد جودت ناصر ، 2
 39،مرجع سابق، ص التسويق للجميعرؤوف شبايك ، 3
 306ثامر البكري،مرجع سابق، ص  4
 122،مرجع سابق،ص مفاهيم تسويقية حديثةزاهر عبد الرحيم عاطف، 5

6 LENDREVIE Levy LINDON.( 2006), «Markator»,EDITION DALLOZ,8ème.paris, p502 
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وحتفيز الترويج هو حتفيز قصري األمد يشجع على ) التسويقي(املؤسسة رغم وجود القيود على النشاط اإلعالين 

  1 خلدمة     شراء أو بيع السلع أو خلدمة يف ذلك الوقت الذي جيلب منه اإلعالن الباعث لشراء السلع أو ا
و يعمل هذا العنصر على تنشيط مشتريات األفراد للخدمات التأمينية من خالل السعر العادل و القسط املناسب و 

وغريها،لتقوية و إدامة ...املالئم اقتصاديا ،و كذلك من خالل إقامة املسابقات و تقدمي اهلدايا  اانية حلملة وثائق
الشركة من املؤمن هلم يف حث معارفهم و أقارم على شراء وثيقة التأمني الصلة بالشركة من جهة و استفادة 

  2.املناسبة

تعد خدمة ما بعد البيع من العناصر التروجيية املهمة لتعريف و إقناع  3:خدمة ما بعد البيع ملنتجات التأمني-6
ستوى جناح الربامج التسويقية يف املستفيد من اخلدمة التأمينية ، حيث تعترب اخلدمة عامال أساسيا و مؤثرا على م

أي شركة و يتضح ذلك من خالل مراجعة املؤمن له الشركة التأمني عند حتقق اخلطر املؤمن منه الستالم قيمة 
  .الضرر الذي أصاب الشيء املؤمن عليه و الذي ميثل التزام الشركة مبوجب عقد التأمني

  )توعية التأمينيةأدوات ال( تقييم األداوات التروجيية خلدمة التامني
إن كل هذه األدوات التروجيية ا مزايا و عيوب و لذا جيب على رجال التسويق إتقان فن التعامل ا فهناك   

  :مواقف يستخدم فيها أداة تروجيية دون األخرى ،يف هذا اجلدول حناول تقييم األدوات التروجيية خلدمة التامني
  

  مينيةتقييم عناصر التوعية التأ):33(اجلدول

 نوع النشاط التكلف املزايا العيوب
النشاط 

 التروجيي

قد ينطوي على إسراف أو ضياع 
اكرب،ال ميكن من توضيح و شرح املنتج 
كامال،يصعب قياس نتائجه يصعب إاء 

 صفقة باإلعالن

يفضل حينما يكون اهلدف 
الوصول إىل مجاهري كبرية يسمح 
للمنضم باخللق واالبتكار يف 

فسها كما انه حتت التعبري عن ن
 سيطرت املنضمة

  منخفض نسبيا
لكل شخص يصله 

 اإلعالن

 إلعالن غري شخصي

أكثر عناصر املزيج التروجيي تكلفة 
بالنسبة للزيارة ،قد يصعب على املنشاة 
جذب أو احلصول على بائعني مؤهلني و 

يكون عرض ويشرح أملنتج أكثر   
مرونة وميكن من احلصول على 

 شرة و سريعةاستجابة مبا

مرتفع نسبيا لتكاليف 
 الزيارة الواحد

 البيع الشخصي شخصي

                                                 
 

 
 320ساعد مرجع سابق، ص زكي خليل امل 2
 320ص  مرجع نفسه، 3
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 مهرة

 من السهل على املنافسني تقليده
جيذب و يستحوذ على االنتباه و 

 تأثريه سريع
 تنشيط املبيعات غري شخصي قد يكون مكلفا

 ليمكن للمنشاة السيطرة على النشر
درجة تصديق اجلماهري 

 للمعلومات ذه الطريقة عالية

  تكاليف العالقة العامة
منخفض نسبيا وال 

 توجد تكلفة للنشر

 غري شخصي
  العالقات العامة

 والنشر

  233،مرجع سابق ،ص  الترويج والعالقات العامةشريف امحد، :املصدر

إن املزيج التروجيي خلدمة متغري حسب طبيعة اخلدمة املقدمة كما أن االتصال الشخصي هام جدا يف حالة ترويج 
املورد الرئيسي للمؤسسة اخلدمية هو كفاءة املورد البشري كما أن تسويق بالعالقات العامة دور أساسي  خدمة و

  1.إىل جانب التسويق املباشر  

إن مجيع العناصر التروجيية املذكورة سابقا تشترك يف هدف واحد و هو زيادة الوعي و التثقيف لدى الزبون و 
  .حتفيزه لشراء املنتج و التأثري على إدراكه و  سلوكه  تعريف مبزايا املنتج من اجل جذبه و

 

    2: ملنتج تأميين تروجييةيط حلملة ختط
من اجل جناح اخلطة التروجيية خلدمة التامني ال بد من التخطيط هلذه العملية و وضع إستراتيجية حتدد فيها أوال  

لعنصر التروجيي املناسب لتحقيق اهلدف املرجو األهداف اخلطة التسويقية و من مث حتديد هدف الترويج  من اجل ا
إن إعداد و تطبيق حمتوى خطة االتصال تعتمد بقوة على نوع اخلدمة و األهداف املوضوعة لكن بشكل عام .

  :املوايل  تتضمن خطة الترويج اخلطوات احملددة بالشكل
  
  
  
  
 

  

                                                 
1 LENDREVIE Levy Lindon.( 2006), «Markator», ,8ème ed ,EDITION DALLOZ.PARIS ,p969 

 ”298،مرجع سابق ص  تسويق خدمات املاليةثامر البكري، 2
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 Michelالتخطيط لعملية الترويج خلدمة  التأمني حسب ):46(الشكل

 

 

  
  
 

 

  
Source :Michel BADOC, op-cit p 374  

  

    ) :تقدمي اخلدمات التأمينية(توزيع خدمة التأمني :ثالثا

 الزبون المستهدف

 المعلومة الصاعدة
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شركة التأمني إىل املستفيد عن طريق منافذ التوزيع املختلفة و تعد  من إيصال اخلدمات التأمينيةالتوزيع عملية "    
همة يف شركات التأمني إذ عن طريقها ميكن إيصال احلماية التأمينية اليت حتقق األمان و العمليات امل هذه العملية من

  .االستقرار للمستفيدين من األخطار اليت قد يتعرضون هلا و اليت تنشا عنها خسائر مادية 

  1"كرب عائد ممكنالقناة التسويقية املناسبة من أهم بنود إستراتيجية العمل لشركات التأمني لكي حتقق أ إن اختيار 

1987قنوات توزيع التقليدية  خلدمة التأمني  حسب ابورمان 
2  

نه يوجد ثالث قنوات تسويقية هي التسويق املباشر و التسويق أ)  35- 32،ص  1987(مييز ابورمان         
  :من خالل الوكالء و املنتجون و شركات تامني أخرى

  )124حةانظر الصف( سبق و أن عرف: التسويق املباشر-1

ويرجع ذلك إىل حقيقة إن . ميثل الوكالء و املنتجون املصدر الرئيسي لعمليات التأمني: " الوكالء أو املنتجني-2
. اخلدمة التأمينية هي خدمة أجلة ال يدرك الكثريين أمهيتها،وهو ما يضفي على العامل الشخصي أمهية خاصة 

ث العميل احملتمل على االكتتاب يف وثيقة أو أكثر  خاصة مع ميكنه إظهار أمهية التأمني  وح فالوكيل أو املنتج
الشركة بعينها ، بل و رمبا يكون احد موظفيها الذي يتقاضى مرتبا ثابتا إضافة إىل عمولة ، حتدد قيمتها مبدى 

فأمره خيتلف General Agencyأما املنتج أو ما يطلق عليه بالوكيل األم . قدرته على إبرام وثائق جديدة 
  .و ال ينتمي لشركة بعينها  و من مث فان يف استطاعته أن خيدم أكثر من شركة يف نفس الوقت فه
ويقوم الوكيل أو املنتج بتحصيل أقساط التأمني مث إيداعها يف خزينة الشركة أو يف حساب الشركة لدى بنك    

إا تقوم بتوزيع العمولة املستحقة هلم   معني  وحىت تضمن الشركة استمرار الوكالء و املنتجني يف متابعة العمالء ، ف
خاصة يف حالة التأمني على احلياة ، على عدد من السنوات  يتراوح بني ثالث و مخس سنوات فقد حيصل الوكيل 

عن حتصيل القسط السنوي  20من قيمة العمولة عند قيامه بتحصيل القسط السنوي األول  40أو املنتج على 
  3."  الثاين
حيدث هذا عندما تتعاقد إحدى ووذلك من خالل ما يسمى بإعادة التأمني :  أمني األخرىشركات الت -3

شركات التأمني وثيقة ما يف وقت الذي ترغب فيه التنازل عن جزء من اخلطر الذي قبلته إىل شركة أخرى تلتزم 
ادة التأمني ،الذي بتحمل جزء من التعويض ، يف مقابل حصوهلا على جزء من قسط التأمني يطلق عليه بقسط إع

هذا و يطلق على الشركة اليت تعاقدت على الوثيقة إعادة .يتوقع أن يتناسب مع قيمة التعويض الذي تعطيه الشركة

                                                 
 214ص  إدارة اخلطر والتأمني، -أسامة عزمي سالم 1
 381- 380 منري ابراهيم هندي ،مرجع سابق ص  2
 381-380، صمرجع نفسه 3
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التأمني بشركة التأمني  املباشر بينما يطلق على الشركة الثانية اليت أصدرت وثيقة إعادة التأمني بشركة إعادة 
  التأمني

  :نتجات التأمنيقنوات التوزيع احلديثة مل

صنفا قنوات توزيع خدمات التأمني إىل  COUILBAULT.F & .ELIASHBERG .C  :أما  
  :أربع قنوات موضحة يف الشكل املوايل

 أنواع قنوات التوزيع احلديثة ملنتجات التأمني ):47(لشكلا

  
Source: COUILBAULT Francois .,ELIASHBERG constant,   op-cit, p33  

  :رح ما أمكن من  قنوات التوزيع خدمة التأمني املوضحة يف الشكل السابق فيما يلي سنحاول ش  

جمموعة من األفراد يقومون بتسويق اخلدمة التأمينية املتمثلة مبا تقدمة وثيقة التأمني و يعملون   هم    1:الوسطاء
ومعظم األفراد حيتاجون إىل اخلدمة اليت  بني املستفيدين املرتقبني الراغبني بشراء اخلدمة التأمينية  وبني املؤمنني

                                                 
 322،  ص  ،مرجع سابقزكي خليل املساعد 1
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يقدمها التأمني،وتعمل شركات التأمني على تقدمي هذه اخلدمة إىل من حيتاجها منهم،لذلك فان وجود الوسطاء 
ضروري جدا للقيام بإيصال هذه اخلدمات إىل اكرب عدد من األفراد الذين حيتاجون تلك اخلدمات عن طريق بيعها 

  .منيهلم باعة وثيقة التأ

إن شخصية البائع هلا أمهية كبرية يف حتقيق أفضل املبيعات فإم غالبا ما يسمون باملنتجني و هنا يتضح الدمج    
  .بني اإلنتاج الكبري و املبيعات ملثل هذه األعمال

  إن أهم الوسطاء الذين يعملون على تسويق وثائق التأمني هم الوكالء و السماسرة   

مون ببيع وثائق التأمني اليت تصدرها شركة تامني واحدة أو أكثر حيث يتقاضون عمولة يقو وكالء التأمني -1
كنسبة مئوية من كل قسط ناتج عن وثيقة تامني حيصلون عليها من بيعهم هلا ،وميثل الوكيل شركة التأمني يف 

موظف لدى  و خيتلف الوكيل عن مندوب البيع و الذي يكون عادة بني الطرفنيالسوق حسب اتفاق مكتوب 
وعقد الوكالة الذي متنحه .الشركة نفسها و الذي يقوم ببيع وثائق التأمني لصاحل الشركة مقابل راتب أو عمولة 

شركة التأمني يعطي احلق للوكيل بقبول التأمني مباشرة من املستفيد واستالم القسط األوىل عن الوثيقة دون 
  1. الرجوع إىل شركة التأمني اليت ميثلها

يف إبرام عقود التأمني ،حرفة  و املؤمن لهالسمسار هو الشخص الذي اختذ عملية التوسط بني املؤمن :اسرةالسم-2
يتقاضاها من املؤمن ويعترب السمسار ممثل عن طالب التأمني إذ يتوىل عن  Brokerageوحيدة له مقابل عمولة

  2.تنظيم استمارة طلب التأمني

  3:وزيع عن طريق الوسطاء وهيتستخدم شركات التأمني ثالث  منافذ  ت

و هي املنافذ األوسع و األكثر شيوعا من قبل شركات التأمني إذ انه يعتمد أساسا عل مبدأ :الوكالت املستقلة-1
تعمل هذه .احلرية و االستقالل للوكيل يف عمله عن شركة التأمني اليت ميثلها بنوع معني من أنواع التأمني

ق اجلديدة واددة  من املؤمن هلم مث تقوم باحتساب وخصم حصتها من عمولة الوكاالت على مجع أقساط الوثائ
  . االنتاج حسب النسب املتفق عليها 

                                                 
 215-214ص ،أسامة عزمي سالم، مرجع سابق  1
 32، ص مرجع سابقاء يج شكري ، 2
 326ص،مرجع سابق، تسويق اخلدمات و تطبيقاته،زكي خليل املساعد 3
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تستخدم هذه الوكالة يف تسويق تأمينات املمتلكات و املسؤولية فهي متخصصة بتمثيل :الوكالت املتخصصة-2
معني من أنواع التأمينات و قد القت شركة واحدة أو عدة شركات حبيث تكون هذه الشركة متخصصة بنوع 

  :هذه الوكاالت جناحا كبريا يف الوقت احلاضر،و يعزى ذلك إىل عدة عوامل منها

  .توفري أغطية متاحة واسعة و خمتلفة- 

  استخدام طرق احلديثة يف إنتاج وثائقها اخلاصة - 

 املرتبطة ا و ذا يكون اإلعالن اإلعالن العام حيث أا ال تعلن عن نفسها فقط إمنا تتفق مع شركة التأمني- 
  مركزا و شامال

استخدمت شركات التأمني هذا النظام يف بداية صناعة التأمني إذ مل يكن لديها يف حينه وسطاء :  البيع املباشر-3
 تامني حيث يتم تسويق منتجاا عن طريق إعالن عن إنتاجها من وثائق التأمني إىل الراغبني يف شراء تلك الوثائق

و على الراغبني يف الشراء التقدم إىل مكاتب الشركة آما اليوم فالتسويق املباشر فيم التسويق املباشر عن طريق 
املوجود خاصة يف أماكن نقل املسافرين (و عن طريق الربيد و البيع اآليل) املنتجني(مستخدمي الشركة

  1).كالطائرات

2)التسويق البنكي( تسويق التأمني عرب البنوك 
  : 

يعترب التأمني عرب البنوك ظاهرة عاملية حضارية وهو أحد االستراتيجيات اهلامة اليت تسعي إيل تطبيقها كافة    
أسواق التأمني يف العامل دف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق باإلضافة إيل خفض التكلفة 

  . التسويقية وأسعار املنتجات التأمينية

إمناء الفكر التأميين ونشرة يف اتمع والوصول : نتجات التأمينية عرب البنوك له اجيابيات عديدة من أمهها تسويق امل 
  . إيل القاعدة العريضة من عمالء البنك

يزاول التأمني البنكي علي مستوي العامل من خالل عدة أشكال منها اتفاقيات التعاون اليت تربم بني الطرفني  
  . وس أموال مشتركة وحاالت االندماج بني البنوك وشركات التأمنيواملشروعات برؤ

                                                 
 327زكي خليل املساعد مرجع سابق ص  1
2  http://www.polesty.com/markting.htm  عاما 25خربة تأمينية أكثر من ( عضو هيئة اإلنتاج بشركة املهندس للتأمني    -طنطاوي أمحد أمني من إعداد 
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  1بفرنسا عن طريق البنوك  2006من عقود التأمني على احلياة ورؤوس األموال عام  % 64بيع حوايل  

  مزايا التأمني البنكي لكل من شركات التأمني و البنوك و العمالء): 34(اجلدول

 بالنسبة للعمالء لبنوكبالنسبة ل بالنسبة لشركات التأمني

الشك أن اخنفاض التكلفة التأمينية سينعكس علي 
  .خفض أسعار التأمني بالنسبة للعمالء

  .تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب مع احتياجام

تطوير اخلدمة املقدمة للعمالء من خالل التكنولوجيا 
 . احلديثة اليت متلكها البنوك مثل آالت الصرافة

  . اق اخلدمات املالية اليت تقدمها البنوكتوسيع نط

إجياد وسيلة إضافية لزيادة دخل البنك من خالل 
العموالت أو األجور اليت تتقاضاها من نشاط بيع 

  . املنتجات التأمينية

توفري خدمة شاملة لعمالء البنك مما يؤدي إيل 
  .اكتساب ثقتهم ووالءهم

اجات تصميم منتجات بنكية تأمينية جديدة لتلبية ح
العميل مبا يتناسب مع ظروفه االقتصادية ومراحله 

  العمرية

يف حالة تكوين املشروعات املشتركة واالندماج بني 
البنوك وشركات التأمني يستطيع البنك االستفادة من 

 . مزايا اإلعفاءات الضريبية علي أقساط تأمني احلياة

حتقيق تواجد سريع لشركة التأمني بالسوق دون 
 . كة واسعة من الوسطاءاحلاجة لشب

يف حالة تكوين املشروعات املشتركة واالندماج بني   
البنوك وشركات التأمني احلصول علي مساندة البنك 

 .ملركزها املايل 

  http://www.polesty.com/markting.htmعاما 25خربة تأمينية أكثر من ( عضو هيئة اإلنتاج بشركة املهندس للتأمني   -طنطاوي أمحد أمني  :املصدر

     :أمناط قنوات توزيع خدمات التأمني
  هناك منطني من قنوات التوزيع قنوات قصرية و قنوات طويلة تستخدمها شركات التأمني املعاصرة موضحة      

  2010وك لسنة أنواع شبكات التوزيع بأوربا لشركات التأمني والبن):48(الشكل 

  
  
  
  

                                                 
1 Francois couilbaultop-cit p 34 

والبنوك التأمينشركات   

 المدى القصير قناة على

 لمدى  الطويل قناة على
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Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD, op-cit ,p226  

  

     1:وظائف أعضاء القناة التوزيعية
الكثري من املصادر واملراجع العلمية تطلق على القناة التوزيعية تسمية القناة التسويقية و السبب اجلوهري يف    

وميكن أن تكون هذه لوظائف مقدمة جتاه . ة سابقا بإيصال السلع أو تقدمي القناةذلك هو انتقال وظيفته احملدد
ولذلك ميكن القول . املستهلك و هو الطرف املقصود يف عملية التوزيع،أو إىل الطرف الرئيسي فيها و هو املنتج

جتاهني يف ذات بان هنالك بعض من هذه الوظائف تكون باجتاه املستهلك ،أو بالعكس باجتاه املنتج،أو باال
  :الوقت،والشكل يوضح تلك الوظائف اليت يقوم ا أعضاء القناة التسويقية وهي

  .التوزيع- 
  .تقدمي املعلومات- 
  ).توعية املستهلك(الترويج- 
  .البيع- 
  .املالئمة- 
  .التفاوض- 

دف إىل من خالل وظائف التوزيع نستخلص إن عنصر التوزيع يساعد أيضا على نشر الوعي التأميين ألنه يه
  .و تقدمي املعلومات) التوعية التأمينية(ترويج خدمة التامني

  

                                                 
 262،مرجع سابق،ص  تسويق اخلدمات املاليةثامر البكري،  1

 نظام الهرمي 
Réseaux de 

démarcheur

s siéges 
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  و التوزيع داخل شركات التأمني أمهية الترويج:املطلب الرابع

يلعب كل من عنصري الترويج والتوزيع دورا هاما يف توعية الزبون بأمهية خدمة التأمني مقارنة بعناصر التسويق الباقية كون        
  :غري ملموسة والشكل املوايل يوضح ذلك التأمني خدمة 

  هرم  يوجه شركات التأمني  حنو زبون ) :49(الشكل 

  

  
  

Source :BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD ,op-cit, p57  

يتطلب التسويق الفعال ضرورة إدراك املديرين للتداخل و التشابك و االعتمادية املتبادلة بني أنشطة التوزيع و  "  
  1.ج و كيف ميكن الدمج و الربط و التنسيق بني هذه األنشطة لتطوير و تكوين برناجما تسويقيا التروي

كما .يف حالة لتسويق خدمة غري ملموسة ال ميكن فصل تقدمي أو إنتاج اخلدمة عن وقت توزيعها واستهالكها
  .ال ميكن االستغناء عن مقدمها سواء كان آلة أو شخص 

  تسويقي خلدمة التأمنيالزيج املل طوات حتليخ:املطلب اخلامس

إن هناك سبع خطوات من اجل حتليل املزيج التسويقي خلدمة التامني   Michel BADOCيرى الباحث 
 :موضحة يف الشكل املوايل

  

  

  

                                                 
 17ص ،مرجع سابق، مدخل االتصاالت التسويقية املتكاملة–الترويج و العالقات العامة شريف امحد شريف العاصي،  1
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 خطوات حتليل املزيج التسويقي داخل شركات التأمني والبنوك حسب):50(الشكل 

Michel  BADOC 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Source : BADOC Michel ., Elodie TROUILLAUD. ,op-cit ,p207  

  

المستوى 

جياالستراتي  

 ضغوط داخلية
أموال/إنتاج/موارد بشرية  

 ضغوط خارجية

 

جودة خدمات ما 
 بعد البيع
معاجلة 
 التعويضات
االستجابة إىل 
 أهداف الزبائن
االتصال عن 
 طريق االنترنت

 التعريف باخلدمة
 التشكيلة
 التقدمي
اجلودة مقارنة 
 بالسعر

تقرير (الربح
...)تعويضال  

تقدمي املنتجات 
 عرب االنترنت

 اختيار قنوات التوزيع
عالقات مع (إدارة التوزيع

 الوكالت،السماسرة
البضاعية 
)Marchandising( 
 

 اختيار البائعني
 التكوين
 التأثري
 العالقات
 املراقبة
 التسويق املباشر

...االنترنت  
 

 التكاليف
السعر 
السيكولوجي 
 للمستهلك
حتديد السعر 
 االستراتيجي
............. 

 اإلشهار 
 الترويج
 العالقات التجارية
عالقات مع 
املنظمات محاية 

ستهلكامل  
 االتصال

...االنترنت  

المستوى 

لتكتيكيا  

 تسجيل استحقاقات العمليات

 اختاذ القرار التنفيذ

 مراقبة النتائج
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  :القواعد التسويقية لنشر الوعي  التأميين لدى املستهلك :ملبحث الثاين ا
زء لذا فان التسويق من بني أهم األدوات التعريف مبنتج  ،ذا اجل 1" يقصد بالوعي الفهم و سالمة اإلدراك     

  .سنحاول عرض أهم العوامل املساعدة و املعيقة لنشر الوعي التأميين 

2:    أركان التسويقية من اجل نشر الوعي التأميين:املطلب األول
 

  :هي أركان أربعة والسوق على املقدمة اخلدمة أو املنتجة السلعة على يركز نشاطا باعتباره التسويق يعتمد

 .املستهلك على الكامل التعرف )1

 .تناسبه اليت السلعة إنتاج )2

 جهد جيدة وبأقل حالة يف وهي إليه السلعة توصيل إىل تؤدي اليت املالئمة لتوزيعا مسالك اختيار )3

 .ووقت وتكلفة

  .التسويق وظائف يف الكفاية حتقيق )4
 عن التأمني حالة يف التسويق أغراض خترج ال للمجتمع،حيث نافعة خدمة املختلفة بأشكاله التأمني أن والشك   

  .للعمالء اجليدة اخلدمة هو اهلدف إذ أن السلع، تسويق حالة يف أغراضه نطاق

  

  العوامل املؤثرة على نشر الوعي التأميين:املطلب الثاين
  3:وهي ؤثر سلبا على عملية تنمية ثقافة التأمنيت أخرىؤثر إجيابا و ت واملهناك ع    

 التسويق أغراض وحتقيق تقدمي ويتم   :التأمني لدى املستهلك عوامل املؤثرة إجيابا على  عملية نشر ثقافة:أوال

 :ب بالقيام وذلك اتمع بني أفراد التأميين الوعي نشر على احلرص خالل من
 :ملعرفة واضحة سياسة انتهاج وبالتايل احلاجيات لتقدير دراسات .1

 تمع أفراد وطبيعة خصائصا. 

 االقتصادي والنمو والدخل السكان منو معدل بني التناسب. 

 معيشتها وظروف األسر مكونات. 

 تمع طموحوميوله وإنتاجه ا. 

 :طريق عن وذلك التوزيع وقنوات طرق حتديد .2

 باملستهلك املباشر االتصال. 

                                                 
 1044معجم الوسيط مرجع سابق، ص  1
 66 ،مرجع سابق، صريدرار عياش ،مذكرة ماجست 2
 66ص املرجع نفسه 3
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 وسائط عدة استخدام أو ،اخلدمة توزيع جهاز الوسائط استخدام. 

  1:ةيكما هناك من مييز عاملني مساعدين على التوعية التأمين

ع بني أجهزا التعويضية روح الثقة و عدم اخلوف أو التردد يف اختاذ قرار التعويضي القائم على أسس ن تشيأ-1
فنية عادلة خاصة بالنسبة للمخولني بتسوية التعويضات عن طريق قناعتهم يف أحقية التعويض من خالل خربم و 

 .كفاءم

كفاءة ومعرفة و إدراكا ملتطلبات العمل يف الشركة و  انتقاء العاملني يف أجهزة التعويضات من أكثر العاملني-2
ممن يتصفون األخالق العالية يف التعامل مع املستفيدين ،مع األخذ يف االعتبار احلالة النفسية لطالب التعويض 

  .بسبب تعرض أمواله أو ذويه حلادثه

  :العوامل املؤثرة سلبا على  عملية نشر ثقافة التأمني لدى املستهلك :ثانيا
نشر الوعي التأميين لدى املستهلك إال  مإن  أي  خلل يف تطبيق الشروط السابقة لتوعية املستهلك يعد عائقا أما  

  2:ميكن تلخيص معوقات التوعية التأمينية  كما يلي  أننا
  .عدم القدرة على التعبري بوضوح عن معىن مضمون الرسالة نتيجة افتقاد اخللفية السليمة-1
  .النفسية ملستقبل الرسالة عن معىن وضوح الرسالة و مدى استعداده لتقبلهاعائق احلالة -2

قد تتضمن الرسالة اليت مت استيعاا بعض األخطاء و بعض املواد اليت تقلل من وضوح املوضوع وينتج عن ذلك أن 
  .تصبح الرسالة املستقبلة على درجة من عد اليقني ويطلق على هذا األخري التشويش

ية وسيلة اتصال املستخدمة يف نقل الرسالة مبعىن ااال تتفق و الظروف احمليطة وال تراعي عوامل عدم فاعل-3
  .وظروف املوقف القائم

و يرى املتخصص ونفي هذه  تعارضت مع معتقدام السابقةمييل األفراد إىل رفض األفكار اجلديدة وخاصة إذا -4
اد تعمل كمصفاة متقنة حبيث مييل الفرد إىل مالحظة تلك األشياء الناحية أن أجهزة استقبال االتصاالت لدى األفر

  و األفكار اليت تتفق مع معتقداته و آراءه احلالية كما مييل إىل جتاهل أي شيء يتعارض مع معتقداته
  .التظاهر بفهم املعلومات املعروضة من جانب املرسل-5
  ة يف عملية االتصالبني بعض املستويات املشتركسوء العالقات وفقدان الثقة -6
  كرب حجم املنظمة و انتشارها جغرايف-7

                                                 
 321خليل املساعد مرجع سابق ص  1

2 1طالتصال ،، نظريات ا)2006.(العبد اهللا . 75-74 صار النهضة العربية  د:بريوت،لبنان  
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اإلفراط يف استخدام وسائل االتصال قد يكون عبئا كبريا على مستقبل و هكذا يساعد النموذج يف توجيه -8
الدارس إىل العناصر الرئيسية يف عملية االتصال اليت ينبغي التركيز عليها و فهم تأثريها من اجل السيطرة على 

  .جات العمليةخمر

،التوزيع والترويج العناصر التسويقية املناسبة )جودة املنتج(من هذا اجلزء نرى أن عناصر املتمثلة يف املنتج التأميين    
إال أن الترويج هو العنصر األهم و املنتج و التوزيع عناصر مساعدة حيث .لنشر توعية التأمينية لدى املستهلك 

ة الثقة لدى املستهلك، إذ يف حالة انعدامها متثل عائقا من بني عوائق عملية االتصال، تساعد جودة املنتج على زياد
  كما أن التوزيع من بني وظائفه الترويج أي التوعية 

  أسباب نقص  الوعي التأميين بالوطن العريب  و مشاكل تسويق املنتجات التأمينية به:املبحث الثالث 
أهم أسباب نقص الوعي التأميين بالوطن العريب و مشاكل تسويق خدمة  يف هذا اجلزء سوف حناول تقدمي      

  .التأمني بالوطن العريب مع تقدمي أهم االستراتيجيات املقترحة لتطوير قطاع التأمني به

  : أسباب نقص الوعي التأميين بالبلدان العربية: املطلب األول

  1:اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي   
  .كومات بقطاع التأمنيعدم اهتمام بعض  احل-ا

ضعف البنية االقتصادية لبعض البلدان العربية واعتمادها علي قطاعات إنتاجية تقليدية متثل املورد الرئيسي - ب
  .للدخل القومي

  .عدم قناعة الكثريين بشرعية التأمني- ج

 واحنصار ذلك يف اخنفاض الدخول لدي قطاعات املواطنني مما ال ميكنهم من الصرف علي شراء وثائق التأمني -د
  . األوساط التجارية والطبقات الغنية

إمهال  شركات التأمني نشر الوعي التأميين لدي اجلمهور سواء حباجام و التغطيات التأمينية املتاحة وتوعية - ه
األفراد حبقوقهم التأمينية بل وعلى العكس كان تعامل بعض شركات التأمني سببا يف وجود انطباعات وردود 

 .ل سيئة لدي اجلمهور جتاه صناعة التأمنيأفعا

                                                 
1 2010- لتقى دمش اخلامس،مداخلة مبرؤية حول العوامل اليت قد تساهم يف زيادة الوعي التأميين  يف العامل العريب ،مصطفى السيد    
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من % 60عدم االهتمام من قبل شركات التأمني العربية بتأمينات احلياة أو تأمينات األشخاص واليت متثل حنو -و
 .حجم أقساط التأمني يف العامل

ل أداء اخلدمة يف اجلهاز اإلنتاجي يف العديد من األسواق من حيث الدراية الفنية وتكام أداء العاملنيضعف - ي
 .التأمينية

عدم اهتمام شركات التأمني بتطوير أي منتجات تأمينية جديدة ومن املالحظ أن غالبية التغطيات املوجود - ر
 .تقليدية وغري شاملة

عدم اخذ شركات التأمني يف احلسبان املفاهيم التسويقية احلديثة فيما يتعلق بقياسات اجتاهات األفراد ومفاهيم - ز
  .مالء وتكامل العملية اخلدمية إرضاء الع

  1:مشاكل تسويق خدمة التأمني بالوطن العريب:املطلب الثاين 

تعد املشاكل اليت تعيق تسويق خدمة من بني أهم أسباب نقص الوعي التأميين و هذا راجع إىل أن التسويق   
ختص املنتج التأميين و أي مشكل  الوظيفة األساسية لرفع الوعي التأميين لدى املستهلك وتزويده باملعلومات اليت

و من بني أهم مشاكل تسويق املنتجات التأمينية بالبلدان )التوعية (يعيق العمليات التسويقية يعيق النشاط التروجيي 
 :العربية هي

 يسيطر العميل فمازال مع نكون بأن تنادي واليت العربية التأمني شركات يف التسويقية الفكرية الفلسفة غيبة1-

 خمططي علي اآلن حىت ."Customer – Driven – Company" عدة التسويقية دائما السياسات 

 فيه تتسابق الذي الوقت يف ,اخل.......السريع و الربح حتقيق ومفهوم ,للمنشأة العميل أمهية مدي مثل مفاهيم

 ووضع العميل رغبات ةحماكا طريق عن ,العمالء رغبات وحاجات بإشباع االهتمام إيل العامل يف األعمال منشآت

 لرغبات طبقا مفصلة خدمة إيل النهاية يف لتصل ,للخدمة النهائي تصميم الشكل عند العميل اهتمام أولويات

 أحد يعد ومطالب الذي وتوقعات ,Relationship  Marketing التسويق أسس وتطبيق .العمالء 

 الشخصي وعن البيع وهو أمشل مفهوم تحت تندرج اليت األساسية األساليب Personal Selling,بالعالقات 

 تقدمي يف وقدراا إمكانيات الشركة عرض طريق وعن ,العميل مع مستقبلة آلجال متتد عالقة خلق يتم طريقه

                                                 
 – التجارة املساعد آلية والتأمني واإلحصاء الرياضة إبراهيم أستاذ السالم عبد عزة .1 ةجامع  العريب الفرص الوطن يف الثاين التسويق العريب العاملية امللتقى  االقتصادية املتغريات ظل التأمني يف العربية تسويق مصر أسيوط مجهورية 
 أكتوبر 6-8قطر  دولة – والتحديات الدوحة تشرين/  2003 أول 
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 التسويق مفهوم أن يتضح هنا ومن .احلال البيع يف عملية إاء الطريقة هلذه طبقا يتحتم وال , للعميل خدمة أفضل

 .املستقبل يف بيعيه عملية Closing Sale من كثرأل متهيد هو بالعالقات

 كل يف القرارات اإلدارية تبين فبينما Creativity التسويقية القرارات صناعة يف اإلبتكارية األدوات غيبة-2
 ,الفردية واملعايري الظهور وحب من اآلخرين املباشر النقل علي التسويقية القرارات تبين ,املشاركة علي العامل بالد

 أم طاملا الكثري يقدموا أن وميكن يفكرون أفراد هناك نؤمن بأن أن والبد .إدراك أو علم دون غالبا تتم اليت

 .وتنظيما ختطيطا املنشأة اإلبتكارية منظومة يف يعملون

 إهدار وهذا يعترب مبثابة ,مربرة غري وتكلفة ,ترفيهي أمر Marketing Researchالتسويق  حبوث اعتبار 3-

 للسوق مستفيضة بدراسة القيام هليئة التأمني التسويقية السياسة رسم عند املهم فمن . التسويقية الكفاءة ملنطق

 الدعاية سبل واجنح ,لديهم الشراء دوافع ودراسة ,رغبات العمالء علي للوقوف ,واحلاليني املرتقبني والعمالء

 التعرف وكذلك ,املؤمن يقدمها اليت اخلدمة علي املتوقع الطلب حجم والتعرف علي ,عليها التأثري يف واإلعالن

واحلصول  اخلدمة استخدام بعد العمالء فعل رد علي التعرف وأخريا ,اخلدمة تسويق اليت تعترض املشاكل علي
 .عليها

 يف املنافس وحصة )التالية العوامل االعتبار يف األخذ يستلزم وهذا ,املنافس لقدرة الصحيح القياس إغفال 4-
 يف املنافس وحصة Share of heart .السوق  يف املنافس حصة Share of market, العمالء ذاكرة
 share of mind, العمالء قلوب

 . Total Quality Management الشاملة اجلودة مفاهيم عن الشديد البعد 5
 لالتصال نظام تسويق هووال املباشر التسويق أساليب من واملطلوبة السريعة االستفادة حتقيق عن الواضح البعد -6

Direct Marketing من جمموعة استخدام املباشر يضمن فالتسويق ,اإلنترنت عرب شبكات اإللكتروين 

 بأقل ملموسة استجابة حتقق واليت التقليدية التسويق غري جمال يف التفاعلي Interactive System الوسائل

 سويا ليتعامال لوجه وجها املرتقب والعميل املنشأة Interaction تقف يرقي املباشر التسويق ويف .ممكن جهد

 باستخدام احلديثة التفاعل أدوات أن حيث ,شخصي بائع إرسال من أكثر ما هو منظم إيل تفاعل خالل من

 Media الوسائل بشكل تزيد شك بال اإلنترنت شبكات استخدام و حىت املباشر الربيد من من بدءا جمموعة

 ... مكان أي يف والوصول للعميل واإلقناع والعرض الشرح ووسائل واحلركة الوقت يف ئعالبا إمكانيات من كبري

 تتجاوز ال التأمني مبيعات من صغرية نسبة ميثل أنه مازال إال سريعة بصورة ينمو النظام هذا أن من اخل،وبالرغم

 .املبيعات إمجايل من 2%
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 اخلدمة تكلفة هو اخلدمة التأمينية تقدمي على واملنافسة يقالتسو يف املؤثرة العوامل أهم من أن فيه شك ال مما  

 والتنافس التسويق من لنتمكن لتسعري األخطار السليمة العلمية الطرق إتباع جيب لذلك ,التأمني أقساط أو التأمينية

  .احلرة من املنافسة حبماية يتمتع وال لقيود خيضع ال مفتوح سوق يف

  1)خارج عن املزيج التسويقي للتامني(إىل التوعية التأمينيةعوامل أخرى تؤدي :املطلب الثالث
وعليه سنختم اجلزء النظري بعوامل  أخرى تؤدي إىل تنمية ثقافة التامني لدى املستهلك  ليست من مهام     

  : شركات التأمني أي خارج عن املزيج التسويقي التأميين

  :دور الدولة يف نشر الوعي التأميين-1 
فإننا نرى ضرورة أن تتدخل , ن حتقيق التوعية التأمينية يتطلب الكثري من اجلهد والوقت والتكلفة وإذا كا,     

احلكومات يف فرض تشريعات إلزامية للتأمني يف املدى القصري حلني االرتقاء بالوعي التأميين إىل املستويات املرغوبة 
ها على سبيل املثال مسؤولية األطباء ومسؤولية خاصة جمال تأمينات املسؤولية املدنية اخلاصة والعامة ومن, 

  .املعماريني وغريها،  وكذلك يف جمال التأمينات العامة األخرى 
أضف إىل هذا التأمني الصحي الذي نرى ضرورة فرضه إلزامياً العتبارات اجتماعية واقتصادية ضماناً 

ن خالل هذا الطرح ميثل األساس من وأن السعي م, لتحقيق األمن واألمان لدي األشخاص املعرضني للخطر 
ولنا يف التأمينات االجتماعية أُسوة حسنة فهي إىل ,وجهة نظرنا يف بناء دعائم صناعة قوية للتأمني يف اتمعات

جانب أا تقدم حقوقاً تأمينية مناسبة للمؤمن عليهم عند حتقق األخطار املغطاة فإا تعد اللبنة األوىل يف طرح 
وهي والشك يف هذا كانت وال تزال العامل , ماعية والفردية اليت تطرحها شركات التأمني لعمالئها التأمينات اجل

املؤثر يف رفع مستويات الوعي التأميين لدى العامة من األشخاص املعرضني للخطر يف اتمعات اليت أخذت ذا 
  .املنهج 

يئات اإلشراف والرقابة على أسواق التأمني  وعموماً فإن دور احلكومات ينحصر يف تطوير الفكر اخلاص   
بالشكل الذي خيدم العملية التأمينية من حيث ضرورة االهتمام بتحديث قوانني اإلشراف والرقابة على هذا القطاع 

 مبا يتالءم مع املستجدات يف أسواق التأمني العاملية ومبا يتماشى أيضاً مع خصوصية الركائز االجتماعية 

هذا فضال عن ضرورة أن تتدخل احلكومات يف فرض بعض أنواع التأمني إلزامياً كما هو احلال يف  ،واالقتصادية 
احملاوالت اجلارية حالياً يف دولة الكويت على سبيل املثال فيما يتعلق بتأمني احلريق حيث تقوم جلنة مشتركة من 

وزارة التجارة والصناعة يف البحث عن أفضل مسئويل شركات التأمني مع اإلدارة العامة لإلطفاء وإدارة التأمني ب

                                                 
1  2010-اخلامس قلتقى دمش،مداخلة مبيف العامل العريب   رؤية حول العوامل اليت قد تساهم يف زيادة الوعي التأميين ،مصطفى السيد   

 



 الفصل الثاني القسم الثاني    عناصر المزيج التسويقي المناسبة لتنمية  ثقافة التامين للمستهلك
 

151 

 

سبل ميكن من خالهلا إصدار قانون إجباري لتأمني احلريق ألصحاب احملالت التجارية طاملا ظلت مستويات الوعي 
  .التأميين منخفضة

  :دراسة عقود التأمني  يف نشر الوعي التأميين و دور املؤسسات التعليمية-2

  .يف وضع برنامج تعليمي لطالب املدارس يف خمتلف املراحل التعليمية يكمن دور املؤسسات التعليمة  - 

ضروري أن تبدأ شركات التأمني بدراسة الشروط العامة لعقود التأمني املختلفة قبل طرحها على العمالء من من -
حي القانونية اليت النواحي الفنية املختلفة مبجال التغطيات التأمينية املمنوحة للعمالء أو األشخاص فضالً عن النوا

  .غالباً ما تكون يف صاحل شركات التأمني يف مواجهة عمالئها 
تنقيح الشروط العامة لوثائق التأمني من املفردات واملصطلحات غري املفهومة للعامة أو  من الضروري أيضا

املطلوب للبعض منها  املبهمة وما حتتويها من ضعف واضح من الترمجة اإلجنليزية إىل اللغة العربية والتكرار غري
  .األمر الذي جيهد ساحات القضاء يف حماولة تفسريها وتضيع معه اجلهود واألوقات واحلقوق 

  :احملافظة على حقوق املستهلك يف نشر الوعي التأميين دور-3
لى حقوق العمالء بنفس القدر الذي تسعى فيه شركات التأمني حنو ع جيب أن حتافظ شركات التامني

حقوقها فال يعقل بأي حال من األحوال أن يكون تركيز شركات التأمني على مالحقة عمالئها  احلفاظ على
  .وحماولة التأخر يف سداد التعويضات عند حتقق اخلطر املؤمن عليه , لضمان تسديد األقساط ومواعيدها املستحقة 

ء بشكل عام يعترب هدفاً رفع مستوى الوعي التأميين لدى جهود العمال من هذا املنظور نود أن نؤكد أن
  .يف حد ذاته يستلزم أموراً متعددة لتحقيقه واستدامة وجهوداً متضافرة إلمكان املسامهة يف جناحه
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  : القسم الثاين صة خال
املنتج نستخلص من هذا الفصل أن األدوات التسويقية من بني أهم عوامل تنمية ثقافة التأمني إذ أن كل من     

خلدمة التأمني تعد من بني العناصر  التسويقية املسامهة يف عملية توعية املستهلك اجتاه  و الترويج و التوزيعالتأميين 
أن تسويق التأمينات هو وعد  و مبا ة داخل شركات التامنيالتأميني ةوعيتال هو نفسهخدمة التأمني ،إال أن الترويج 

الوعد يولد عدم الثقة من طرف املؤمن له اجتاه شركة املستهلك بتعويض الضرر فان أي تأخر أو عدم وفاء ب
أن  للتوزيع وظيفة تروجيية  فهو كذلك يساعد على نشر الوعي التأميين  التامني و بالتايل  يعيق عملية التوعية، كما

 اخل فالتداخل و التشابك بني....نتجات التأمينية كالسماسرة والوكالء واملنتجني والبنوكاملوزعي معن طريق 
البيع عرب (املباشر تسويقالترويج و التوزيع واضح من خالل اشتراكهما يف كثري من القنوات التسويقية كال

كما أن األدوات التروجيية الشخصية و الغري شخصية  هلا دور هام يف ) اخل ..االنترنت، بيع عن طريق اهلاتف،
  اخل    ...العالقات العامة الدعاية،واإلعالن والتوعية التأمينية لدى املستهلك كاإلعالم 

  : خالصة الفصل الثاين
لتعريف مبفهوم التأمني لدي اإن اتساع نطاقي الوعي التأميين ال ميثل هدفا يف حد ذاته بل هو وسيلة هامة لغاية   

وحتريك رغبة البعض منهم يف التأمني إىل دوافع حقيقية م وتصل إىل , املعرضني للخطر  املستهلك املستهدف و
رتبة طلب التأمني واالشتراك فيه طواعية ولكننا نرى أن الوصول إىل ذلك األمر يتطلب الكثري من املمارسات اليت م

  . وسطاء التأمني عاتق شركات التأمني وتقع على 
نستخلص من هذا الفصل أننا ال نستطيع إعداد أي خطة تروجيية ملنتج تأميين دون أن نفهم سلوك املستهلك و     

مجيع عناصر املزيج التسويقي التأميين تساعد على التوعية   أن نستخلصهم العوامل املؤثرة عليه كما نعرف أ
انعدام الثقة ما بني املستهلك وشركات التأمني من بني عوائق النشاطات التوعية و من  التأمينية عدى التسعري و

ة يف جودة خدمة تعويض املؤمن له من األضرار اجل اكتساب هذه الثقة البد من جودة اخلدمة التأمينية و املتمثل
تغطيتها بعقد التأمني و يف آجال احملددة إذ ال حيس املستهلك بفائدة التأمني و ال يلمس املنتج التأميين  ىاملتفق عل

  .إال من خالل التعويض

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  دراسة امليدانية ملوضوع البحث
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  :متهيد
ة البد من قيام دراسة ميدانية متكن من اإلجابة على اإلشكال الرئيسي و اإلشكاليات  الستكمال هذه الدراس    

األول خاص تمارات،سالنوعني من ا  توزيع على إعتمدناالفرعية و التأكد من صحة الفرضيات ،حيث  
يف كل من  و الثاين خاص بوكاالت التامنيبوالييت سعيدة وتلمسان مبستهلكي خدمة التامني 

ائية من كل نوع    استمارات مث أولية  ستماراتا وزعناحيث   لمسان،سيدي بلعباس،معسكر و وهران،سعيدة،ت
   .مع مدراء وكاالت التامني  فهيةباإلضافة إىل   املقابالت الش

 SPSS   )statistical package for social scienceباختيار التحليل الوصفي عن طريق  قمنا    
إدخال البيانات و حفظها و إجراء  اجل  يستخدم من، إذ ستخداماإ الربامج اإلحصائية الذي يعترب أكثر و"

إنشاء جداول التكرارات و املؤشرات اإلحصائية و  :التحليالت اإلحصائية اليت تتراوح بني التحليل البسيط مثل 
ئي يف هذه الدراسة التطبيقية من هذا الربنامج اإلحصا استخدمنا حيث  1"حتليل متقدم مثل حتليل املتغريات املتعددة

جل حساب املتوسط و االحنرافات املعيارية و القيم الدنيا و العليا للبيانات و التكرارات و النسب املئوية و كذا أ
  .التوزيع املزدوج و االرتباط اجلزئي 

  
  
  
  
  

  منهجية الدراسة امليدانية:القسم األول
وعة من املعلومات اليت تساعد القارئ على بناء تصور واضح لإلطار يف هذه الدراسة سيتم التطرق إىل جمم:متهيد

  .النظري للموضوع
  :جمال الدراسة امليدانية:أوال
خلدمة التامني من جهة    استعمال املستهلكنيهذا الفصل سيتم التركيز على اختبار مدى إدراك ومعرفة و  يف    

 .أخرىمن جهة لنشر ثقافة التامني مني للمفاهيم التسويقية إدراك و معرفة و استعمال وكاالت التا مدى و اختبار
املعنيني لنشر ثقافة التامني ،   أهم وسطاء شركات التامني ومن بني أهم إذ تعترب الوكاالت التامني العامة من بني

ة حماولة معرفة مدى اكتساب مدراء الوكاالت التامني لثقافة تسويقية سوف تعطي الدالالت األكيد  أنكما 
  .لتوجههم  حنو ثقافة تامني لدى املستهلك 

  
                                                 

إشراف الدكتور حممد قايد  جامعة امللك سعود قسم  حبث ،حتت win spssأساليب عرض و حتليل اإلحصائي باستخدام سلطان عبد اهللا علي  ال حسن  حسي على اهلفويف،  1
  5هجرية س 1427إحصاء و حبوث العمليات 
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  :التطبيقية   أدوات الدراسة:ثانيا
على هذه األداة يف استنباط واستقراء النتائج من خالل ما أتيح له من بيانات ومعلومات عن  نا اعتمد:املالحظة-1

 .تطريق األدوات أدناه ، واملالحظة أسلوب علمي منظم تصمم له استمارة جلمع املعلوما
أداة جلمع البيانات املتعلِّقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل  : االستبيانُ-2

يف كلى أما عن طريقة طرح األسئلة  .املستجيب، ليت دف إىل استكشاف استطالعات الرأي العام وميول األفراد

   :قسمني إىل تقسيمهامت )اللغتني العربية و الفرنسية(تامني االستبيانني سواء اخلاص باملستهلكني أو مبدراء وكاالت ال

يضم أسئلة تتعلق مبوضوع الدراسة   الثاين قسمالأما .عبارة عن أسئلة شخصية تتعلق باملستقصى منه األول لقسما

  .يف حد 

بني شخصني، أداة مسحية تستخدم لتجميع البيانات أو الختبار الفروض وهي عبارة عن حمادثة و هي :املقابلة-3
 .دف احلصول على معلومات وثيقة الصلة بالبحث

على SPSSيساعد الربنامج اإلحصائي :من اجل التحليل اإلحصائي الوصفي SPSSاإلحصائي برنامج-4
حساب املتوسط احلسايب و االحنرافات املعيارية و النسب املئوية و التكرار كما يساعد على متثيل البياين 

  .للمعطيات
Excel-5من اجل رسم البياين لبعض البياناترنامج إحصائي ملعاجلة البيانات استعمل يف هذه الدراسة ب  

  :جمتمع الدراسة:ثانيا
خدمة التامني و كل من هو معين بتامني نفسه جمتمعني للدراسة اتمع األول عبارة عن مستهلكني  ناختارإ       

أما اتمع الثاين فهو هلك مستهدف من قبل شركات التامني، آو ممتلكاته آو أفراد املسؤول عنهم ،إذ يكون مست
  .زائر سواء كانت خاصة أو عموميةوكاالت التامني التابعة لشركات التامني الناشطة باجلعبارة 

  
  :الدراسة نيتاختبار عي:ثالثا
ال طريف العملية تني عشوائيتني إلمتام هذه الدراسة و استنباط احلقائق بشكل واضح من كخيتار عين نأ ناحاول

عبارة  عينة األوىلال،  االتصالية  أي املستهلك خلدمة التامني و أهم  وسيط خلدمة التامني و هو وكاالت التامني 
مبعىن أي شخص معين بتامني نفسه آو ممتلكاته ضد األخطار عمره  عن  جمموعة من  املستهلكني خلدمة التامني

هو قياس  لتامني آم ال نظرا الن أهم هدف من اختبار هذه العينة سنة سواء تعامل مع شركات ا 18اكرب من 
بتعديالت بسيطة على  منااستبيان أويل حيث ق20،مت توزيع  ثقافة املستهلك اجلزائري اجتاه خدمة التامني

ان و بوالية تلمس 50(استبيان 130مث توزيع  )  01انظر امللحق (للتوصل إىل االستبيان النهائي األويل  االستبيان
استبيان  من والية 32( استمارة104 نااسترجاعحسب الترتيب،إال اننا  %62و %38أي  )والية سعيدة  80
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 أي ) من والية سعيدة  72تلمسان و  من والية  %69من والية تلمسان و %31العينة موزعة على   أن 
وكاالت التامني التابعة موعة من  عبارة عن جمموعة من ةالثاني عينةالأما  رب أو ربة عائلة  40من هم سعيدة، 

مت  وكالة إال انه  22من  استمارة24وكالة استرجع منا   31الوصول إىل مت (شركات التامني الناشطة باجلزائر 
توزيع استبيانات على مدراء وكاالت التامني و يف حالة غياب هذا ب  نام،حيث قوكالة 21من  استبيان23حتليل 

  مارة من قبل رئيس مصلحة اإلنتاج أو التعويض األكثر هذا نظرا  الحتكاك أكثر بالزبون األخري يتم مل ء االست
،حيث أن ) و جودة املنتج املنتج التأميين من خالل البيع املباشر وتعتمد عليهم وظيفة التسويق خاصة يف الترويج 

نة كان توزيع العيحيث  .يد  بلعباسسعيدة ،  معسكر ، تلمسان ، س: التاليةخمتارة من الواليات الثانية العينة 
  :كالتايل األوىل
  عدد االستبيانات املسترجعة  االستبيانات املوزعة  الوالية

  32  50  تلمسان

  72  80  سعيدة

  104  130  جمموع
  من إعداد الباحث:املصدر

فكان توزيعها حسب ر ناشطة باجلزائوكاالت عامة للتامني جمموعة أما بالنسبة إىل العينة الثانية وهي عبارة عن    
  :كل والية كالتايل

  الوكاالت حمل الدراسةعدد   اليت مت الوصول إليها عدد الوكاالت التامني  الوالية

  5  8  تلمسان

  9  9  سعيدة

  7  8  معسكر

  1  4  سيدي بلعباس

  )االستمارات استرجاع نتمكن منمل (0  2  وهران

  وكالة 21مت حتليل  22   31  جمموع
  لباحثمن إعداد ا:املصدر

وكالة إال أن هناك وكالتني مت استرجاع من كل واحدة استمارتني ليكون  21مت إلغاء استمارة واحدة ليكون عدد الوكاالت حمل الدراسة :مالحظة
  .مدير او اطار 23جمموع املدراء و اإلطارات املستقصني منهم  

  
  فترة الدراسة:رابعا 
حبضورنا او و توزيع االستبيانني سواء  2010ان و سبتمرب لسنة جناز هذه الدراسة ما بني شهر جوإب مناق     
 ،سترجاعها  فيما بعد ال، حيث استغرق بعض املدراء وقت طويل لإلجابة على هذه االستبيانات نظرا بغيابنا

 على  الشفهية على  طرح بعض األسئلة ناخصوصا أن فترة الدراسة التطبيقية   فترة يأخذ فيها العطل، كما اعتمد
  . ساعدت كثريا إىل التوصل حلل اإلشكاليات املطروحة مدراء وكاالت  التامني
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  :هدف الدراسة التطبيقية:خامسا
هناك جمموعة من األهداف خاصة بكل عينة خمتارة سواء كانت أهداف خاصة باملستهلكني خلدمة التامني أو 

  :ء تامني موضحة يف اجلدول التايللشركات التامني أو وكال

  أهداف خاصة  بوكاالت التامني  خاصة باملستهلكنيأهداف 

  نظرم إىل خدمة التامني- .1
 قياس ثقافة التامني لديهم- .2

 معرفة درجة اهتمامهم بالتامني .3

 حماولة معرفة مدى استعماهلم خلدمة التامني  .4

  معرفة مصادر معلومام عن التامني- .5
  معرفة نظرم إىل مشروعية التامني- .6
  كات التامنيمعرفة مدى ثقتهم بشر- .7
 معرفة مدى رضاهم عن خدمات التامني- .8

  معرفة عوائق نشر ثقافة التامني .9
  

 . أ  .نظرم خلدمة التامني 
  نظرم إىل وظيفة التسويق  . ب
معرفة إذا ما توفرت لديهم أهم معلومات لترويج خدمة –  . ت

  ....)فوائد مفهوم ،الدقيق للتامني(التامني
 هلكمعرفة أسباب تدين ثقافة التامني لدى املست-  . ث

  قياس مدى أمهية التسويق بالنسبة لديهم-  . ج
  معرفة نظرم إىل مشروعية التامني-  . ح
  املستخدمة)لتنمية ثقافة التامني(معرفة وسائل االتصال  . خ
 . د  .معرفة األداة املناسبة لتنمية ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري 
 . ذ معرفة عوائق نشر ثقافة التامني حسب راء مدراء الوكاالت و  

  .إطاراا
  من إعداد الباحث:املصدر

   النتائج و التحليل:القسم الثاين
أن تكون األسئلة بسيطة و تناسب مجيع املستويات وتنحصر يف مفاهيم قاعدية البد و أن يعلمها كل  ناحاول   

عرفة م أننا حاولناو مدراء شركات التامني قبل أن يقحم مؤسسته يف عامل التسويق باإلضافة  ستهلكنياملمن 
دوات التوعية التأمينية املتمثلة يف املزيج التروجيي خلدمة التامني اليت تستخدمها بعض الوكاالت التابعة لبعض أ

  .شركات التامني الناشطة بكل من سعيدة تلمسان معسكر و سيدي بلعباس 
  )مستهلكي خدمة التامني(جتميع و حتليل نتائج استبيان للعينة األوىل :املبحث األول

و مهما يكـن   حد ما بسبب تعدد و اختالف ثقافات املستقصني منهم  إىلظروف االستقصاء مقبولة  كانت     
يـد  فو تنا حماولة للحصول على اكرب قدر من املعلومات الصحيحة اليت تفيـد  إالمن اثر فان هذه الدراسة ما هي 

  .يف اختاذ القرارات التسويقية  رييناملس
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  )المستهلكين لخدمة التامين(امة حول عينة المجتمع األولالمعلومات الع تحليل  :أوال

        وهما  نتمكنلم  من ارض الوطن  بالوليتين  إال  بالمستهلكين  الخاصة  االستبيان  توزيع من

 وتلمسان  )32- 72(سعيدة  حسب استمارة  نسب العينة  الموالي يبين توزيع على الترتيب الشكل

   :الوالية  

  

  
  من إعداد الباحث:املصدر

  :ما بالنسبة للمتوسط و االحنراف املعياري للمعلومات الشخصية فهو موضح فيما يليأ
  

  االحنراف املعياري  املتوسط  معلومات شخصية
  السن

  اجلنس
  الوظيفة

  احلالة العائلية
  املستوى التعليمي

  مستوى الدخل

1,2308 

1,2212 

3,4231 

1,4231 

2,5962 

2,6538  

,42337 

,41703 

2,49151 

,58612 

,99043 

1,65329  

  
من اجل معرفة السلم االقتراحات اخلاص باملعلومات الشخصية للعينة األوىل حمل الدراسة انظر امللحق :مالحظة

      01رقم 
   

  
    



 الدراسة الميدانية لموضوع البحث:                                      القسم األول  ثالفصل الثال  
 

158 

 

بدرجة  ة خصائص العينةعالق اختبار مدى اهتمام العينة من المستهلكين بخدمة التامين :ثانيا

  :االهتمام بخدمة التامين

  :املستهلكني حسب درجة االهتمام خبدمة التامني تصنيف العينة من
صنف العينة بعد تفريغ البيانات إىل ن أن ناحاول  بعد تفريغ األجوبة اخلاصة بالعينة األوىل أي عينة املستهلكني  

 ال تم بتاتا خبدمة التامني ، أما جمموعة اليتمجموعة  لل 00بالرقم   نارمز اذ أربع جمموعات اموعة األوىل
وهي فئة  02وهي جمموعة  غري مهتمة خبدمة التامني و جمموعة ثالثة رمز هلا بالرقم   01الثانية رمز هلا بالرقم 

و اجلدول املوايل يبني نسب .وهى أفراد مهتمني جدا بالتامني 03رمز هلا ب و أخريا جمموعة رابعة مهتمة بالتامني 
  كل فئة من العينة

 درجة اهتمام خبدمة التامني Frequency التكرار Percent النسبة

33,7%  35   غري مهتم على اإلطالق=00,

55,8%  58   غري مهتم=1,00

8,7%  9   مهتم=2,00

1,9%  2   مهتم جدا=3,00

 جمموع 104 100,0%

 spssبرنامج   منالبيانات  إخراجالباحث بعد  إعدادمن :المصدر 

االهتمام بخدمة التامين بعد تفريغ  حسب درجةمن المستهلكين لخدمة التامين تصنيف العينة 

 األجوبة

  

  اعتمادا على الجدول السابق  الباحث إعدادمن :المصدر 

  

 التأميينهذا نظرا لغياب الوعي ,  %89اغلب أفراد العينة غري مهتمة خبدمة التامني تصل النسبة إىل  أننالحظ   
  .من هذه الدراسة ظريالن زءباجل كما سبق و عرض  لديهم فالوعي يولد االهتمام

العينة األوىل من املستهلكني تفيد  شخصية عنباستخدام التوزيع املزدوج سوف نقوم بعرض بعض معلومات     
  .الدراسة  و عالقتها  بدرجة االهتمام خبدمة التامني
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  ):01(السؤال األول
هتمام أفراد العينة خبدمة التامني هذا السؤال خاص ملعرفة جمال أعمار املستقصني منهم و من اجل  معرفة درجة ا 

  : حسب السن موضح فيما يلي
  

  نسبة %

تكرارال  

 )تكرار(العينة حسب درجة االهتمام أفرادعدد 
 السن؟

 مهتم جدا   مهتم  غري مهتم  إطالقاغري مهتم 

76,9  80  1  7  42  30   39إىل  19من =1,00

23,1  24  1  2  16  5   59إىل  40من =2,00

0  
0 

0  
0 

0  
0 

0  
0 

0  
0 

0  
0 

  79إىل  60من =3.00
 80أكثر من =  4.00

  جمموع  35  58  9  2  104  100
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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العالق����ة بي����ن الس����ن و درج����ة االهتم����ام بخدم����ة الت����امين      

  

بالرغم من أن اغلب أفراد العينة ال تم خبدمة التامني كما سبق وان عرض، إال أا يوجد فئة قليلة تم لكن   
ا  )موضحة باللون األصفر(39و  19اد املهتمني خبدمة التامني تتراوح أعمارهم ما بني  نالحظ أن اغلب األفر

  .سنة 59و  40فئة مهتمة خبدمة التامني اكرب من  الفئة اليت تتراوح أعمارها ما بني 
  ؟اجلنس ):02(السؤال الثاين

فاجلدول املوايل جنس  املستقصى منه نوع   عدد األفراد املهتمني خبدمة التامني حسبكان هذا السؤال ملعرفة    
  : يوضح ذلك

 

 39إلى  19من                             59إلى  40من 
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 جمموع التكرارات نسبة%
 )تكرار(العينة حسب درجة االهتمام أفرادعدد 

 اجلنس؟
 إطالقاغري مهتم  غري مهتم مهتم مهتم جدا

77,9  81  0  8  43  30   ذكر=1,00

22,1  23  2  1  15  5   أنثى=2,00

100,0  104  2  9  58  35   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجعداد الباحث بعد من ا:المصدر 
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العالق�����ة بي�����ن الجن�����س و درج�����ة االهتم�����ام بخدم�����ة الت�����امين 

 
   

 الباحث استنادا من بيانات اجلدول السابق إعدادمن  :املصدر 

   
غلب أأن من الشكل السابق نالحظ من خالل   بالرغم من أن جل أفراد العينة غري مهتمني بالتامني إال أننا  

، أما املهتمني جدا خبدمة التامني فهي فئة )حة باللون األصفرموض(املهتمني خبدمة التامني ذكور مقارنة باإلناث
  .قليلة جدا 

  ؟ما هي نوع الوظيفة):03(السؤال الثالث
املهتمني والغري مهتمني  أفراد العينةو ملعرفة عدد  وظيفة املستقصى منه و حتديد نوع هذا السؤال ملعرفة طرح    

  :يوضح ذلك اجلدول الوظيفة فالرسمالتامني حسب نوع  خبدمة
  
  
  
  
  
  

 كرذأنثى                                    
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 نسبة%
جمموع 

 التكرارات
 )تكرار(العينة حسب درجة االهتمام أفرادعدد 

 نوع الوظيفة؟

   إطالقاغري مهتم  غري مهتم مهتم مهتم جدا  

42,3  44  1  6  27  10   موظف عمومي=1,00

7,7  8  0  0  5  3   موظف قطاع خاص=2,00

1,9  2  0  0  2  0   )مستهلك صناعي(مدير شركة=3,00
9,6  10  1  1  3  5   طالب جامعي=4,00

13,5  14  0  2  5  7   بدون عمل=5,00

4,8  5  0  0  5  0   فالح=6,00

17,3  18  0  0  11  7   تاجر=7,00

2,9  3  0  0  0  3   طبيب8,00

100,0  104  2  9  58  35   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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العالق����ة بي����ن ن����وع الوظيف����ة و درج����ة االهتم����ام     

  
 

  استنادا من بيانات اجلدول السابقالباحث  إعدادمن  :املصدر 

 

عكس فئة التجار و  بالتامني  ةاجلامعني و البطالني مهتم  و العمومني نيفئة قليلة جدا من موظف نأ نالحظ    
  .الفالحني ومدراء الشركات و األطباء

  ؟نوع احلالة العائليةما  ):04(السؤال الرابع
سبة  درجة االهتمام أفراد العينة حسب منه و كذا ن لعائلية للمستقصىا به احلالةكان هذا السؤال ملعرفة جمال حيدد 

  :احلالة العائلية فاجلدول املوايل يوضح ذلك 
  
  
  

 طبيب     تاجر     فالح    بدون عمل     طالب جامعي   مدير شركة    موظف بقطاع خاص   موظف عمومي

 نوع وظيفة أفراد العينة و عالقتها بدرجة االهتمام
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  لتكرارا %النسبة

 العينة حسب درجة االهتمام أفرادعدد 

 احلالة العائلية
 مهتم جدا  مهتم  غري مهتم

غري مهتم 
 إطالقا

61,5  64  1  6  33  24   أعزب= 1

35,6  37  1  3  22  11   )ة(متزوج=2
1,9  2  0  0  2  0   )ة(أرمل=3
1,0  1  0  0  1  0    )ة(مطلق=4

100,0  104  2  9  58  35   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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العالق�����ة بي�����ن الحال�����ة العائلي�����ة  و درج�����ة اهتم�����ام بخدم�����ة الت�����امين    

 
 

 الباحث استنادا من بيانات اجلدول السابق إعدادمن  :املصدر 

  
موضحة باللون (ة جدا من املتزوجني و غري متزوجني مهتمة خبدمة التامني نالحظ من الشكل السابق إن فئة قليل

  ).األصفر
  ؟ما هو عدد االطفال):05(السؤال اخلامس

يف ما  عرضي(عدد األطفال ملعرفة مدى استخدام العينة لتامني األطفال ما هو طرح هذا السؤال املتمثل يف ب قمنا   
  )بعد

 عدد األطفال؟ ما هو التكرار نسبة%

32,7  34   مل جيب 00=

35,6  37    ال يوجد أطفال= 1,00
23,1  24   أطفال 3إىل  1من = 2,00

8,7  9   أطفال 5إىل  3من =3,00

100,0  104   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

)           عزباء(أعزب)             ة(متزوج)           ة(أرمل)                  ة(مطلق  
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  املستوى التعليمي؟ ):06(السؤال السادس

التامني  املهتمني خبدمةال حيدد به مستوى التعليمي للمستقصى منه و حتديد أفراد كان هذا السؤال ملعرفة جم   
  :فاجلدول املوايل يوضح ذلكحسب املستوى التعليمي 

  

 %النسبة
جمموع 

 التكرارات

 عدد أفراد العينة حسب درجة االهتمام
 مستوى التعليمي

 غري مهتم إطالقا غري مهتم مهتم مهتم جدا

3,8  4  0  1  2  1   مل جيب=00,

5,8  6  0  0  4  2   ابتدائي=1,00

29,8  31  1  2  16  12   ثانوي=2,00

51,9  54  0  5  30  19   جامعي=3,00

6,7  7  1  0  5 
01  
00 

 ما بعد التدرج=4,00

1,0  1  0  1  0  00   معهد تكوين مهين=5.00

1,0  1  0  0  1     معاهد خاصة=6.00

 اموع 35 58 09 02 104 100,0

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجاحث بعد من اعداد الب:المصدر 
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العالق������ة بي������ن المس������توى التعليم������ي و درج������ة االهتم������ام بخدم������ة الت������امين   

  
  
اذ هناك  قليلة جدا   هتمامهم بالتامنين درجة اأإن أفراد العينة اغلبهم ذو مستوى تعليمي جامعي و ثانوي إال   

  . فرد مهتم بالتامني 104 بني من فردعشر  إحدى

 ما بعد التدرج    جامعي     ثانوي          ابتدائي       لم يجب     معاهد خاصة     معهد تكوين
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   ):07(السؤال السابع
  ملستقصى منهاخل د به مستوىكان هذا السؤال ملعرفة جمال حيدد   

 النسبة% التكرار
 العينة حسب درجة االهتمام أفرادعدد 

 مستوى الدخل
 مهتم جدا  مهتم  غري مهتم  إطالقاغري مهتم 

14  13,5  1  2  7  4   مل جيب=00,

15  14,4  0  0  6  9   دج8000اقل من =1,00

19  18,3  0  2  12  5   14999اىل 8000من =2,00

16  15,4  0  0  10  6   19999اىل15000من =3,00

27  26,0  1  3  15  8   34999اىل20000من=4,00

11  10,6  0  2  7  2   49999اىل35000من=5,00

2  1,9 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

  79999اىل50000من=6,00
 دج80000من  أكثر=7.00

 اموع 35 58 9 2 100,0 104

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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العالق�����ة بي�����ن مس�����توى ال�����دخل و االهتم�����ام بخدم�����ة الت�����امين    

 
 

 الباحث استنادا من بيانات اجلدول السابق إعدادمن  :املصدر 

نالحظ من الشكل السابق أن مستوى الدخل ال يؤثر على درجة اهتمام أفراد العينة خبدمة التامني فهناك   
دج و 35.000أشخاص ال ميلكون أي مستوى دخل وهم مهتمني بالتامني و هناك أفراد يفوق مستوى دخلهم 

  .غري مهتمون بالتامني
  

 مستوى الدخل



 الدراسة الميدانية لموضوع البحث:                                      القسم األول  ثالفصل الثال  
 

165 

 

  هل الزوج يعمل؟): 08(السؤال الثامن
 تكرارال  نسبة%  هل الزوج يعمل؟

50  48,1   مل جيب  يف حالة عدم الزواج=00,

16  15,4   نعم=1,00

38  36,5   ال=2,00
 جمموع 100,0 104

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 ):09(السؤال التاسع

 الزوج؟مستوى دخل  نسبة% تكرار

87  83,7   مل جيب=00,

1  1,0   دج8000اقل من =1,00

3  2,9   14999اىل 8000من =2,00

4  3,8   19999اىل15000من =3,00

3  2,9   34999اىل20000من=4,00

4  3,8   49999اىل35000من=5,00

2  1,9 
  79999اىل50000من=6,00
 دج80000أكثر من =7.00

 اموع 100,0 104

  spssاحث بعد ادخال البيانات بربنامج من اعداد الب:املصدر 

  
  موضحة يف ما بعد التأمينيةتجات نمت طرق هذا السؤال الختبار مدى استعمال بعض امل

  اجلزئي بني درجة االهتمام و خصائص املستهلكاالرتباط حساب 
 zero order correlation & product –momentلالرتباط يسمى أيضا    Personمعامل     

correlation    احد شروط تطبقه انه ال يستخدم إال للبيانات الكمية فاالرتباط املوجب يعين عالقة طردية أما
  .االرتباط العكسي يعين عالقة طردية

   r>-1 الواحد الصحيح موجب و الواحد الصحيح  سالب أي انه حمصور     ما بني تتراوح قيمة االرتباط   

< 1 
1  
  
  
  
  

                                                 
إشراف الدكتور محمد قايد   تحتwin spss٬ أساليب عرض و تحليل اإلحصائي باستخدام.( ال حسن  حسي على الهفوفي  سلطان عبد اهللا علي 1

  5هجرية س 1427جامعة الملك سعود قسم إحصاء و بحوث العمليات 
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ئي بدرجة االهتمام خبدمة االرتباط اجلز  اخلاصية

  )Pearson Correlation(التامني
 138, السن

 167, اجلنس

 081, احلالة العائلية

 088, ستوى التعليميامل

 064, الدخل

  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

وجد عالقة بني املتغريرن أي االرتباط هذا يعين انه ال ي - 1و   0ن لما كان االرتباط اجلزئي قريب مك     
هذا يعين انه هناك ارتباط بني املتغريين أي هناك ارتباط قوي و  1ضعيف و كلما كان االرتباط اجلزئي قريب من 

الهتمام خبدمة املختارة باجلدول ليس هلا عالقة بدرجة  جلدول نالحظ  أن أي من املعلومات الشخصيةخالل امن 
  .املستهلك اجلزائري خلدمة التامني املختارة من التامني لدى العينة

  ؟هل تعرضت يوما ما إىل خطر أدى إىل خسائر مالية أو مادية أو معنوية) : 10(السؤال العاشر
هناك أشخاص تعرضوا إىل أخطار ومل يكونوا مؤمنني ضدها الغرض  منه إذا كانهو سؤال افتتاحي الغرض  و   

  ني للخطر و مل يكونوا مؤمنني و كذا عدد املتعرضني للخطر و املؤمنني املتعرض األشخاصمعرفة عدد  منه
  مل يتعرضوا خلطر%57.7تعرضوا خلطر   و  %42.3:فكانت النتائج

  
كانت نتائج اإلجابة على السؤال كما هـو مـبني يف    :ما نوع اخلطر املتعرض له؟):11(السؤال احلادي عشر

  :اجلدول اآليت

 نوع اخلطر التكرار ℅النسبة

59,6  62  مل حيدث أي خطر= ,00 

27,9  29  حوادث املرور= 1,00 

1,9  2  حريق املمتلكات= 2,00 

2,9  3  ضرر جسماين=  3,00 

1,0  1  حادث طائرة= 4,00 

4,8  5  سرقة= 5,00 

1,0  1  حادث مرتيل= 6,00 

1,0  1  ضرر معنوي= 8,00 

100,0  104   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

باملرتبة األوىل من بني نوع  مل يصابوا بأي ضرر إال أن حوادث املرور%60 العينة تقريباأكثر من نصف    
  .أخطار املتعرض ألبها أفراد العينة
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طرح هذا السؤال قصد معرفة ما إذا كانت العينة مهتمة بالتامني ؟هل كنت مؤمنا عليه ):12(السؤال الثاين عشر
  .أم ال 
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 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :لمصدر ا

  
من الشكل نالحظ أن نصف  الفئة اليت تعرضت إىل خطر من العينة مل تكن مؤمنة على اخلطر الذي تعرضت إليه  

  .و النصف اآلخر كان مؤمنا عليه
  اجلزائري حماولة قياس ثقافة التامني لدى املستهلك:ثالثا
كان املستهلك اجلزائري بوالييت تلمسان وسعيدة يدرك مزايا التامني و  إذازء سنحاول معرفة ما يف هذا اجل     

  .مدى معرفته ألنواع اخلدمات التامني االختيارية و اإللزامية و خمتلف أمساء شركات التامني الناشطة باجلزائر
  ؟ عرفهااذكر شركات التامني الناشطة باجلزائر اليت ت):31(عشر لث السؤال الثا

وكانـت   )64انظر الصفحة(شركة تامني ناشطة باجلزائرية  16حسب اجلانب النظر نستخلص أن هناك     
  :نتائج اإلجابة على السؤال  كما هو مبني يف اجلدول اآليت

 

 التكرار  النسبة
 

18  17,3   ال يعلم  ول اعالمة واحدة لشركة تامني باجلزائر=00,
18  17,3   حدةيعلم  عالمو وا=1,00
39  37,5   عالمتان=2,00
22  21,2   يعلم ثالث عالمات=3,00
4  3,8   يعلم اربع عالمات=4,00
2  1,9   مخس عالمات=5,00
1  1,0   ست عالمات=6,00
104  100,0   اموع

 
  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 

ال  لم أتعرض لخطر                نعم  تعرضت لخطر  
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  العينة من مستهلكي خدمة التامنيعدد شركات التامني الناشطة اليت تعرفها أفراد 
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  من إعداد الباحث:املصدر

  %82باجلزائر  ونسبتهم  الذين يعرفون علىاالقل عالمة واحدة لشركات التامني الناشطة إن اغلب أفراد العينة
 / SAAحيث ان اغلب العالمات املعروفة لديهم  CAAT/CAAR   CRMAتامني  وهي شركات

   .التامني قبل التسعيناتسوق تكرة حم عمومية واليت كانت
  ؟ما هي أنواع التامني اليت تعرفها:)41(عشر لرابع السؤال ا

هناك تصنيفات عديدة   إن عدد املنتجات التأمينية عديدة و توصف بالالحمدودية بتعدد األخطار و اختالفها،    
للتامني صنف اخلدمات التأمينية إىل أربع  للخدمات التأمينية كما هو موضح باجلانب النظري إال أن الس الوطين

  )05انظر إىل امللحق رقم  (ا  أصناف

ت    شركا يعلم خمس=  5شركات   أربع=  4يعلم ثالث = 3يعلم اثنان   = 2يعلم واحدة فقط   = 1ال يعلم وال اسم من شركات التامين   =0

  يعلم ست شركات

 

 نسب أفراد العينة من المستهلكين محل الدراسة
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منتج��������ات التامين��������ة 

ع�����دد المنتج�����ات التامين�����ة  المعروف�����ة م�����ن العين�����ة  

  
  

ال يعلم وال منتج  %20نالحظ أن العينة املختارة من املستهلكني ال تعرف الكثري من املنتجات التأمينية فهناك     
ن ومها تامني اتعلم منتج %27تقاربيعلم منتج واحد وهو تامني السيارات،أعلى نسبة  %15حوايل وتأميين 

تعلم ثالث منتجات تأمينية و هي تامني السيارات و تامني الصحي و  %23السيارات و تامني الصحي وحوايل 
   ،ألصحاب العمل اجتاه العمال تامني السكن او العمال يقصد به تامني املسؤولية املدنية

  لزامية من طرف الدولة؟ما هي عمليات التامني اإل-)15(عشر   امسالسؤال اخل
 يف 0هناك العديد من أفراد العينة ال يعلمون املنتجات التامني اإللزامية من طرف الدولة معرب عنهم ب      

  )05عرفة عدد املنتجات اإلجبارية انظر امللحق رقم مل( نياملواليالرسم البياين  اجلدول و
 

 Frequencyاالتكرار  Percentنسبة% 

 

48  46,2    يعلم وال منتج واحد إجباريال=00,
36  34,6   يعلم منتج واحد إجباري=1,00
17  16,3   منتجان إجباريان=2,00
3  2,9   يةرثالث منتجات إجبا=3,00

104  100,0   اموع
 

)                     المستهلكين(عدد المنتجات التأمينية التي يعرفها أفراد   

ال يعلم و ال 

 منتج تاميني

منتج 

تأميني 

 واحد 

 منتجان ثالث 

 منتجات

أربع 

 منتجات

خمس 

 منتجات
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ع�����دد المنتج�����ات االجباري�����ة  المعروف�����ة م�����ن ط�����رف العين�����ة  

  ا
من العينة ال تعرف و ال منتج واحد من املنتجات اإلجبارية باجلزائر  ،إال انه  % 46.2من  أكثر أننالحظ   

تصل إىل تعلم منتج واحد عادة  ما يكون تامني السيارات  و فئة قليلة  % 34.6 إىلنسبة معتربة تصل  هناك
من العينة تعلم أكثر من منتجني إجباريني % 2.9منتجان و مها تامني السيارات و تامني السكن و  تعلم16.3%

  ما هي فوائد التامني؟-)61(عشر  سادسالسؤال ال.
على كل  تعودالتامني هلا العديد من الفوائد النفسية و االجتماعية ة انب النظري فان خدمحسب ما عرضنا باجل  

  .)32-30انظر الصفحة من (من طريف عقد التامني و على التنمية االقتصادية 
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ع�����دد فوائ�����د الت�����امين المعروف�����ة م�����ن ط�����رف العين�����ة   

  
ل من العينة حم% 30إن هذا السؤال أهم معيار لقياس ثقافة التامني لدى املستهلك ،حيث نالحظ انه حوايل     

منها تذكر أن التامني تعويض  %49الدراسة ال تذكر وال فائدة واحدة للتامني واغلبها يصرح ال اعرف و 
للخسائر و هذا هو الشائع بني إجابات العينة ،إال انه لألسف نستنتج أن هذه العينة ال تعي متاما امليزة األساسية 

فضال على أن التامني محاية من .بيها خدمة التامني للمؤمن لهاملتمثلة يف   األمن و الطمأنينة و راحة البال اليت تل
األخطار فانه تعاون و تكافل بني أفراد اتمع الواحد باإلضافة إىل أن التامني  ادخار يف حالة تامني األشخاص و 

 يعلم ثالث منتجات      يعلم منتجان      يعلم منتج واحد     ال يعلم وال منتج تأميني  

 )                     المستهلكين(فوائد المنتجات التأمينية التي يعرفها أفراد العينة 

  م وال فائدة  ال يعل

 
 يعلمون فائدتين 

                 

يعلمون أكثر من 

 فائدتين     

  يعلمون فائدة واحدة

  

جبارية المعلومة من أفراد العينةعدد المنتجات التامين اإل  
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ادي و االجتماعي محاية من البطالة و العجز و الفقر، كما أن للتامني فوائد تعود للبلد بالتنمية و االزدهار االقتص
  ). 31للمزيد انظر صفحة (معا كاالستثمار و حماربة الفقر 

 .؟وملاذا:هي شركة التامني اليت تفضلها  ما)71(عشر  بعالسؤال السا

  طرح هذا السؤال من اجل حماولة معرفة إدراك  املستهلك جلودة اخلدمات التأمينية و تسعري اخلدمة 
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ش������ركات الت������امنين الناش������طة ب������الجزائر المفض������لة م������ن ط������رف العين������ة    

 
 

 ة من نصفببياين السابق أن فئة معتربة من العينة ال تفضل وال أي شركة التامني وهي قرينالحظ من الرسم ال     
،  هذا إن دل على شيء فانه يدل على عدم رضا أفراد العينة حمل الدراسة على اخلدمات التأمينية املقدمة  العينة

فيما  نقطةال هسوف نتأكد من هذواحدة لعدم ثقته بشركات التامني  أيهلم،  كما أن العديد صرح انه ال يفضل 
اذ يصرح البعض العينة أفرادكثر شركات التامني يفضلها تعد ا SAA وCAATكل من  أنيلي كما نالحظ 

 .انه يفضلها لسرعة اخلدمات أو لثقته ا أو ألسعارها املنخفضة
 

والسؤال التاسع ؟ رأيت يوما إعالنا أو دعاية لشركة  تامني ناشطة باجلزائر):18(السؤال الثامن عشر
و إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي اسم شركة التامني ناشطة باجلزائر اليت شاهدت و يف أي وسيلة  ):19(عشر

  إعالم ؟
إن الغرض من هذا السؤال هو ما إذا كان املستهلك يتذكر اإلعالنات املعروضة و ما هي أكثر الوسائل   

تهلك اجلزائري كما أن اهلدف من هذا السؤال هو ما إذا كانت اإلعالمية تأثريا على عملية التذكر لدى املس
  .تساعد على توعية تأمينيةاليت نشاطات تروجيية ال كثف من شركات التامني ت

 التكرار النسبة
 هل رأيت إعالن لشركة تامني باجلزائر؟

49,0  51   نعم 1,00

51,0  53   ال2,00
100,0  104   جمموع
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 spssبرنامج   منالبيانات  اخراج من اعداد الباحث بعد:المصدر 

 

وهو عبارة عن رعاية  CAATأفراد العينة تذكروا  على األغلب إعالنا واحدا لشركة  فنالحظ أن نص   
اإلعالمية و ناذرا ما تكون وسيلة  )و هذا كان قدميا نوعا ما(لنشرة األحوال اجلوية على شاشة التلفزيون اجلزائرية

  .مل يتذكر وال إعالن عن شركة تامني ناشطة باجلزائر وأاألخر مل يرى إطالقا جريدة آو إذاعة   و النصف 
  اختبار مدى إدراك أفراد العينة من املستهلكني خلدمة التامني للمفاهيم خلدمة التامني: رابعا
لبعض العبارات  موضحة  ،حيث رمز ) رتادرجات حسب العامل ليك 5ب (ترب درجة املوافقة خن أن ناحاول   
  )5،لست موافق بشدة  4،لست موافق ب3،حمايد، ب2،موافق ب1موافق بشدة ب (  إجابات  إىل

  :فيما يلي
 )قدر درجة موافقتك؟:السؤال (قدر درجة موافقتك للعبارات التالية):20(السؤال العشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر    

 

كلما اقترب املتوسط وفان متوسط إجابات األفراد العينة  قريبة من املوافقة ) 02(و اثنان) 01(سط من الواحدكلما اقترب املتو
وغري افهي حمايدة ) 03(فان متوسط اإلجابات أفراد العينة غري موافقة أما إذا كان املتوسط يف حدود  الثالثة) 05(من اخلمسة

  .متأكدة
عرضة لنفس اخلطر و امل إليهاتربع من طرف املؤمن له من اجل اجلماعة ينتمي  كان التامني تكافل و تعاون فهو إذا

التامني تربع من طرف املؤمن له من خطر قد  أنيرون  إذ، فهو رأي  الفقهاء املسلمون املؤيدون خلدمة التامني  
إال أننا  سؤول عنهم ،امل أو احمليطني به أوأو يصيبه هو  أو عائلته أو ممتلكاته أو املسؤول عنهم  يصيب آخ له

نالحظ أن أفراد العينة كما . تربعنالحظ يف هذه العينة املختارة أا ال تدرك املفهوم الدقيق للتامني على انه تعاون و
   .د موافقون على أن التامني امن و طمأنينة و انه تكلفة نافعة  أما بالنسبة ألسعار املنتجات فالقيمة قريبة  من احملايدة و عدم التأك

نقوم  بالنسبة ملوضوع شرعية خدمة التامني و اختبار مدى إدراك املستهلكني حمل الدراسة اجتاه خدمة التامني  و ملزيد من التوضيح 
  :يليبإجياد التكرار و نسبة البيانات فيما 

  

 العبارات متوسط احنراف املعياري قيمة أعلى قيمة أدىن   

1,00  5,00  1,16570  2,9808   ادخار التامني-

1,00  5,00  1,11480  1,8615   التامني امن و طمأنينة-

1,00  5,00  ,90426  1,9135   التامني استثمار لشركات التامني-

1,00  5,00  1,14807  3,4519   التامني تربع -

1,00  5,00  1,16120  3,3269   لتامني تكلفة غري نافعة-

1,00  5,00  1,01501  2,6346   تامني احلياة حرام-

1,00  5,00  1,02617  3,2308   كل أنواع التأمينات حرام-

1,00  5,00  ,97231  2,1250   التامني خدمة مهمة و نافعة

         

1,00  5,00  1,02453  2,8654   أسعار التأمينات مناسبة يل-
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  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر    

  

 التكرار  %النسبة  حرام الوفاةتامني يف حالة  احلياة و 

21  20,2   موافق بشدة=1

12  11,5   موافق=2

59  56,7   دايحم=3
8  7,7   لست موافق=4

4  3,8   ست موافق بشدةل=5

104  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  إخراجالباحث بعد  إعدادمن :المصدر 

    
تعتقد أن تامني على احلياة و % 31من العينة تعتقد أن مجيع أنواع التامني حرام و نسبة تصل إىل  % 17  

  .أن التامني استثمار و وامن و خدمة نافعة الوفاة حرام،  لكنهم ال خيتلفون على
قدر درجة :20تابع للسؤال ( :مدى توفر وسائل االتصال بني املستهلك و شركات التامنيحماولة :خامسا

  )موافقتك؟
 أنيف هذا اجلزء سنحاول  معرفة مدى تواجد أهم وسائل االتصال بني شركات التامني و املستهلكني  حيث     

  :ل من بني معيقات التوعية التأمينية نقص قنوات االتصا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 %النسبة التكرار      
 مجيع أنواع التامني حرام:العبارة

7  6,7   موافق بشدة=1

12  11,5   فقموا=2

47  45,2   حايد=3م

26  25,0   لست موافق=4

12  11,5   ست موافق بشدةل=5

104  100,0   جمموع
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 قيمة أقصى قيمة ادين

احنراف 
 املتوسط املعياري

 العبارات

1,0  5,0  1,1097  3,394    ال يوجد أي وسيلة اتصال بيين وبني شركات التامني

1,00  5,00  1,07104  3,1923 
ل نوع من أنواع االتصا(اهلاتف وسيلة اتصال بيين و بني شركة التامني

  )مباشر
1,00  5,00  1,09227  3,1731    )نوع من أنواع اتصال مباشر(الربيد وسيلة اتصال بيين و بني شركة التامني

1,00  5,00  1,11259  3,2500 
نوع من أنواع (شبكة االنترنت وسيلة اتصال بيين و بني شركة التامني

  )اتصال مباشر

1,00  5,00  1,04564  2,3846 
نوع من أنواع (بيين و بني شركات التامنيعمال الشركة وسيلة اتصال 

  )اتصال مباشر

1,00  5,00  ,88616  2,3269 

  )إدارة عالقة الزبون(شركات التامني تقوم بتدوين كل معلومايت
  
  
  

         

 

  
 ين،وهي قيمة رمزت للمحايد 03نالحظ أن البيانات باجلدول السابق غر واضحة إذ اغلبها قريبة من القيمة    

  . ضيف حساب التكرار و النسب املئوية للتوضيح أكثر نأن  نالذا أراد
 

 التكرار  %النسبة
 يوجد أي اتصال بيين و بني شركات التامني ال

6  5,8   موافق بشدة=1

14  13,5   موافق=2

36  34,6   حايد=3م

29  27,9   لست موافق=4

19  18,3   ست موافق بشدةل=5

104  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجبعد من اعداد الباحث :المصدر 

  
  من العينة ال توجد أي وسيلة اتصال بينهم و بني التامني % 19هناك  نالحظ انه 

  
  
  
  

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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  )قدر درجة موافقتك؟: 20تابع للسؤال(حماولة معرفة عوائق التوعية التأمينية :سادسا
 

حجم 
01العينة  

قيمة ادين    أعلى قيمة  احنراف املعياري  املتوسط اتالعبار  

104  1,00  5,00  ,97805  2,9327   إجراءات التعويض جيدة بشركة التامني اليت تعاقدت معها

104  1,00  5,00  1,23458  2,7596   أنا أثق بشركات التامني الناشطة باجلزائر

104  1,00  5,00  1,06925  2,7019   أنا افهم جيدا املعلومات املقدمة من شركات التامني

104  1,00  5,00  1,06960  2,8942   أنا افهم جيدا لغة عقد التامني

104  1,00  5,00  1,15843  3,0865   شركات التامني تقدم خدمات سريعة

104  1,00  5,00  1,16965  2,9712   انا راض عن خدمة التامني املقدمة يل

104           

 
يقات التوعية التأمينية ، إن اإلجابات املوضحة باجلدول السابق قريبة من درجة احملايدة و للتأكد أكثر من مع    

  :التكرارات والنسب املئوية  موضحة باجلداول التالية  اذا اردنا ان حنسب
 

 أنا أثق بشركات التامني %النسبة التكرار

15  14,4   موافق بشدة=1

36  34,6   موافق=2

25  24,0   حايد=3م

15  14,4   لست موافق=4

13  12,5   ست موافق بشدةل=5

104  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  إخراجمن اعداد الباحث بعد :لمصدر ا

  
هناك نسبة تصل إىل النصف ال تثق يف شركات التامني و هذا عائق كبري من عوائق التوعية التأمينية كما رأينا  

   متأكدليس اي تثق بشركات التامني و الباقي حمايد  %26.9هناك نسبة اقل تصل إىل  أن إالبالفصل النظري 

 التكرار  %النسبة  املقدمة يل التأمينيةراض عن خدمات  أنا

7  6,7   موافق بشدة=1

37  35,6   موافق=2

26  25,0   حايد=3م

20  19,2   لست موافق=4

14  13,5   ست موافق بشدةل=5

104  100,0   جمموع
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 spssبرنامج   منالبيانات  إخراجالباحث بعد  إعدادمن :المصدر 

 

من العينة ليست راضية عن   %32ل على جودة اخلدمة ألي نشاط كان إال أن نسبة إن رضا الزبون  دلي   
 خدمة التامني املقدمة هلا 

 التكرار  %النسبة  اخلدمات املقدمة يل سريعة

7  6,7   موافق بشدة=1

31  29,8   موافق=2

25  24,0   حمايد=3

28  26,9   لست موافق=4

13  12,5   لست موافق بشدة=5

104  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  إخراجالباحث بعد  إعدادمن :المصدر 

 

تظهر جودة املنتج التأميين و يلمس املؤمن له فائدة  إذمن العينة ليسوا راضني عن اخلدمات املقدمة هلم  % 39
كما  يوم 30إجراءات التعويض حسب املقاييس العاملية ال تفوق  أنالتامني من خالل إجراءات التعويض  حيث 

  .رأينا سابقا

 التكرار  %نسبة  أنا افهم لغة العقد

7  6,7   موافق بشدة=1

37  35,6   موافق=2

27  26,0   حمايد=3

26  25,0   لست موافق=4

7  6,7   لست موافق بشدة=5

104  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

اغلب شركات التامني باجلزائر لغة عقدها باللغة الفرنسية حيث  إذون لغة العقد ،من أفراد العينة ال يفهم%   31
حقوق و التزامات املؤمن له كلها مكتوبة بالعقد فان مل يفهم لغة العقد جيدا سوف يكون هناك سوء فهم قد  إن

  .يقع يف بعض األحيان و نقص وعي لدى الزبون
 

 التكرار  %النسبة  دمة يل من قبل شركات التامنيأنا افهم املعلومات املق

9  8,7   موافق بشدة=1

45  43,3   موافق=2

25  24,0   حمايد=3

18  17,3   لست موافق=4

7  6,7   لست موافق بشدة=5

104  100,0   جمموع

  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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شركات التامني كون خدمة التامني معقدة من ناحية  من العينة ال تفهم املعلومات املقدمة هلا من قبل % 24
  نقص مهارات االتصال من شاا أن تولد هذا املشكل  أنالفنية كما 

  
قدر :20سؤال لتابع ل(حمل الدراسة) املستهلكني(حماولة معرفة أهم مصادر ثقافة التامني لدى العينة :سابعا

  )درجة موافقتك؟
حاول الباحث معرفة املصادر معلومات العينة من املستهلكني    ؟التامني ما هي مصادر معلوماتك عن:21السؤال 

 :خلدمة التامني وذلك عن طريق حساب املتوسط  اإلجابات موضحة باجلدول التايل

)ال(مةيق أدىن )نعم(قيمة أعلى   االحنراف املعياري 
 %النسبة

 املتوسط
مصادر معلومات املستهلكني حمل الدراسة عن خدمة 

(التامني n=104 

           

,00  1,00  ,49785  56.7  ,5673   التلفزيون

,00  1,00  ,49105  39.4  ,3942   اإلذاعة

,00  1,00  ,42337  23.1  ,2308   قصصات من الشركة

,00  1,00  ,48886  38.5  ,3846   اجلرائد

,00  1,00  ,38829  18.3  ,1827   موقع شركات التامني

,00  1,00  ,49907  44.2  ,4423   بالعائلة و الصحا
,00  1,00  ,45524  28.8  ,2885   )اتصال مباشر(عمال الشركة
,00  1,00  ,21496  4.8  ,0481   كتب عن التامني

,00  1,00  ,29623  9.6  ,0962   دراسات عن التامني

,00  1,00  ,39602  19.2  ,1923   شبكة االنترنت

,00  1,00  ,37304  16.3  ,1650   جمالت خاصة بشركات التامني

  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجالباحث بعد من اعداد :المصدر 

كلما اقترب املتوسط من الواحد كلما كان املصدر أكثر استعماال من املستهلك و كلما اقترب من الصفر كلما 
معلوماا عن التامني ألفراد العينة حمل  أفراد العينة مصادر اغلب نالحظ أن.كان اقل استعماال من املستهلك

مصدر معلومام عمال  % 28و نسبة تتراوح  واألصحابو العائلة اإلذاعة فزيون واجلرائد و الدراسة هي التل
  .مصادر معلومام عن التامني الكتب%4و . الشركة

 دمة التامنياملستهلك اجلزائري خلاستعمال حماولة اختبار مدى  :ثامنا 

  :السؤال املوايل اطرحنالعينة خلدمة التامني  أفرادمن اجل اختبار درجة استعمال    
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  )2=أو ال 1=اإلجابة ب نعم(هل حترص على تامني؟ ):22(السؤال

 )نعم(قيمة أقصى )ال(ادىن قيمة
احنراف 
 املعياري

 )N=104(لعباراتا املتوسط

,00  1,00  ,49907  ,4423   كتامني بيت
,00  1,00  ,41703  ,2212   كتامني مشروع
,00  1,00  ,46377  ,6923   كتامني سيارت
,00  1,00  ,49484  ,4135   تامني ضد التقاعد

,00  1,00  ,44055  ,2596   كتامني حيات
,00  1,00  ,28252  ,0865   تامني يف حالة االقتراض

,00  1,00  ,46768  ,3173   كتامني ممتلكات
,00  1,00  ,30903  ,1058   تامني ضد البطالة

,00  1,00  ,49484  ,4135   كالسرقة و احلريق األضرار ضد نيى تام

,00  1,00  ,45524  ,2885   تامني ضد الكوارث الطبيعية

,00  1,00  ,49484  ,5865   تامني ضد املرض

,00  1,00  ,23429  ,0577   أطفايلتامني 

,00  1,00  ,34297  ,1346   تامني على الوفاة

,00  1,00  ,41703  ,2212   تامني عند السفر

,00  1,00  ,29623  ,0962   تامني املسؤولية املدنية

          
  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 

و كلما اقترب  تأميين أكثر استعماال من أفراد العينةكلما كان املتوسط قريب من الواحد كلما كان املنتج ال   
و مني السيارة تاب تمنالحظ أن اغلب العينة . أفراد العينةاملتوسط من الصفر كلما كان املنتج اقل استعماال من 

و الكوارث الطبيعية و ضد البطالة و  املسؤولية املدنية و تامني األطفال أفضل من تامني املرض و ضد التقاعد 
  .تامني احلياة و الوفاة 

  اختبار مدى استعمال التجار و أرباب العمل منتج تامني ضد املسؤولية   :تاسعا
أرباب  و اليت جيب عليها التامني حسب وضعها  فمثال التجارإخراج نسب من العينة بفيما يلي سوف نقوم     

 عنده العمل جيب أن يؤمنوا على املسؤولية املدنية ألا ضرورية فصاحب العمل مسؤول عن العمال الذين يشتغلون
     .املسؤولية املدنية إلزامية  و الطبيب مسؤول عن املرضى بعيادته لذا تلزم الدولة على هؤالء التامني  ضد 
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 ان����ا اؤم����ن ض����د المس����ؤولية

المدني�������ة

 

ال,
نع����م

  
  
من خالل ما سبق فان الفئة من العينة حمل الدراسة اليت جيب بل ملزمة من الدولة على تامني املسؤولية املدنية       

و على حسب رأي احد مدراء شركات التامني . ال حترص على تامني املسؤولية و هي فئة التجار و أرباب العمل 
دج يف اليوم و هذا قضية وعي و ليس قدرة  16دج يف العام  أي 6000 إىلل أن  املسؤولية املدنية للتاجر تص

  .شرائية
  للمنتج التامني على األطفال من قبل األزواج   من املستهلكني العينة أفراداختبار مدى استعمال :عاشرا

   تامين األطفال  المجموع
    ال  نعم   
   مل جيب=00, 34  0  34 
    ال يوجد أطفال=1,00 37  0  37 
    من طفل إىل ثالث=2,00 19  5  24 
   من ثالث إىل مخس =3,00

 فالأط 8  1  9 

 اموع 98  6  104 
 

  

 الوظيفة

موظف بقطاع خاص   موظف عمومي طالب جامعي   مدير شركة    بدون عمل          فالح       تاجر         طبيب    
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  أي غري متزوجنياألفراد الذين مل جييبوا نظرا الن األمر ال يعنيهم :مالحظة

 على أطفاهلم هناك نسبة من العينة لديها أطفال مابني طفل و ثالث أطفال إىل مخس أطفال إال أم غري مؤمنني    
كما هو موضح يف الرسم البياين حيث أن اجلزء امللون باألزرق هم عدد الفئة املعنية بالتامني على األطفال إال أم 

من  % 72أن   إذغياب القدرة الشرائية  آوغري حريصني على تامني أطفاهلم  وهذا ليس لسبب ارتفاع األسعار 
أزواجهم يعملون  و مستوى دخل  أنباإلضافة إىل   و ثالث أطفال العينة الذين لديهم أطفال ما بني طفل 

دج إال أم ال يؤمنون أطفاهلم حيث هناك منتج تامني أطفال من  80000الزوجني معا  يصل بعضهم  إىل  
  .دج فهنا ال نستطيع أن نرجع السبب إىل القدرة الشرائية  90املدرسة و من املدرسة للبيت بسعر  إىلالبيت 
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 ان��ا اؤم��ن ض��د
البطال��������ة
ال
نع����م

  
 

مما سبق أن أكثر الفئات قليلة  من املوظفني العموميني و موظفني بالقطاع العام و مدراء الشركات و نسبة من 
  الفالحني و التجار تؤمن عن البطالة 

  
  
  
  

      ال يوجد أطفال     لم يجباطفال     5إلى  3منأطفال         5إلى  3من     

طالب جامعي   مدير شركة    موظف بقطاع خاص   موظف عمومي بدون عمل          فالح       تاجر         طبيب    
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 )وكاالت التامني باجلزائر(جتميع و حتليل نتائج اختبار العينة الثانية  :املبحث الثاين

  :سةحتليل معلومات عامة حول املؤس:أوال
عمومية أو تنحصر إمجاال  يف وكالت العامة تامني ال وكاالتبتوجيه األسئلة إىل جمموعة متنوعة من  مناق    

 : فكانت كاأليت خاصة
  :التايل اجلدول

  رقم

  الوكالة 
  الوالية  مستوى التعليمي ختصص  الوظيفة   اسم شركة التامني

1  SSALAMA   سعيدة  د دويلليسانس قانون اقتصا  رئيسة مصلحة اإلنتاج  

2  CAAT)01( سعيدة  ليسانس  حقوق  مدير وكالة تامني  

3  
CAAT)02(  

  رئيس مصلحة التعويضات
  

  ليسانس حقوق
  سعيدة

  -  عاملة مبصلحة اإلنتاج 
4  CAAR   سعيدة  ليسانس حقوق  مدير وكالة  

5  GAM  سعيدة  مستشار اختصاص رياضة اجلمباز  مدير الوكالة  

6  CRMA  سعيدة  انس إدارة أعمالليس  مدير الوكالة  

7  CIAR سعيدة  مساعد حماسب+تقين سامي يف اإلعالم أيل  نائب مدير وكالة  

8 SAA نائب رئيس مصلحة التعويضات  
كفاءة مهنية للمحاماة علوم قانونية و +ليسانس 

  إدارية
  سعيدة

9 CAAR 

  مدير خدمات االجتماعية
  

4 AM  تلمسان  

    مدير دراسات
10  2A تلمسان  ليسانس يف  كيمياء   التامني مدير وكالة 

11  CAAT تلمسان  ثانوي  مدير وكالة التامني  

12  CRMA تلمسان  مهندس دولة يف الفالحة  مدير مصلحة اإلنتاج 

13  CIAR تلمسان  ليسانس علوم جتارية ختصص تسويق  مدير وكالة التامني  

14  CAAR كرمعس  مالية-ليسانس علوم تسيري   رئيسة مصلحة احملاسبة  

15  CAAT معسكر  ليسانس إدارة مؤسسات  مدير وكالة التامني  

16  SAA معسكر  ثانوي  مدير وكالة  

17  GAM معسكر  ليسانس اقتصاد و تسيري مؤسسة  مدير وكالة تامني  

18  SSALAMA معسكر  مهندس دولة املنشات اهليدروليكية  مدير الوكالة التامني  

19  CIAR معسكر    مدير وكالة التامني  

20  CRMA معسكر  ليسانس حقوق  مدير مصلحة اإلنتاج  

21  SAA سيدي   ليسانس حقوق+مهندس دولة يف اإلعالم اآليل  مدير الوكالة
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  بلعباس  حقوق+إعالم أيل

جمموع 
الوكاالت 

21  
  )إطارات 09مدير وكالة و  14( 23 جمموع

 من اعداد الباحث :املصدر 

مبقابلة نائب املدير لشركة التامني يف حالة غياب االثنني يتم ملء االستمارة من طرف مدراء  فنقومكالة أحيانا يتعذر علينا االتصال مبدير الو:مالحظة
ذو خربة يف جمال التأمينات ، ألا املصلحة املعنية بالتسويق خاصة تسويق املباشر عندما  أخرىمدراء ملصاحل  أومصلحة اإلنتاج أو مصلحة التعويضات 

  أي تقدمي خدمة كما أما املصلحتني األكثر احتكاك باملستهلك يتم توقيع عقد التامني

 )مدير وكالة او اطار(مستقصى منهاملعلومات عن الوكالة و  %نسبة التكرار 

19  90.5 
  اجلنس-1س

 ذكر

2  9.5   أنثى

21  100,0   جمموع

12 57.1 

  السن-2س
 39إىل  19من 

8  38.1   59إىل  40من 

1  4.8   79إىل  60من 

21  100,0   جمموع

19  90.5 

  )خط جماين(األخضرمدى توفر اخلطر -6س
 ال

2  9.5   نعم

21  100,0   اموع

15 

6  
  
21 

71.4  
28.6  

  
100,0 

نعم:  مدى توفر بريد الكتروين خاص بالوكالة-7س  
 ال

 

  اموع
  spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر  

  )باجلدول السابق حول الوظيفة واملستوى التعليمي و التخصصموضحني 5-4-3السؤال :مالحظة

  
اخلط األخضر من احدث وسائل اتصال و وسائل التسويق  بني املؤسسات و املستهلكني إال أن  اغلب  إن    

علما أا شركة GAM  وكالتني تابعتني لشركة تامني    وكاالت حمل الدراسة  ال تتوفر ا خط اخضر سوى
حمل الدراسة  ا بريد وكالة   21من   6بالنسبة ملدى توفر الربيد االلكتروين فهناك  أما ،شطة باجلزائرأمريكية نا

  .ا   صخا
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  اختبار و قياس ثقافة التامني لدى مدراء وكاالت التامني:ثانيا
ئدة التامني و مدى بطرح جمموعة من األسئلة املفتوحة لغرض قياس مدى إدراك مدراء وكاالت التامني لفاقمنا     

معرفتهم للمنتجات التأمينية و هل ميلكون أدلة جتيز شرعية التامني هناك مثل مشهور و هو فاقد الشيء ال يعطيه 
  .فإذا كان عمال شركات التامني ال يدركون أمهية التامني و فوائدها  فال يستطعون ترويج خدمة التامني

  ؟ولةو ما هي املنتجات اإلجبارية للد: 08السؤال
املدراء صرحوا  أن تامني السيارات و املسؤولية املدنية و تامني ضد  %87كانت معظم اإلجابات مقنعة إذ   

  الكوارث الطبيعية من املنتجات التامني اإللزامية عوما و الباقي فلم جيب 
  ؟ ما هي فوائد التامني: 09السؤال

و كثري منهم مل يعلمون سوى أن التامني تعويض للخسائر  لألسف مل تكن األجوبة مقنعة إذ أن اغلب املدراء ال   
فوائد التامني عرض على عكس املدراء املتخصصني يف علم االقتصاد فكانت أجوبتهم أوسع حول جييبوا 

  .االقتصادية 
  ؟إذا واجهت مستهلك وهو يعتقد أن التامني حرام فما ذا ميكن أن قول له:10لسؤالا

مدراء  3ء و إطارات وكاالت التامني حمل الدراسة براهني جتيز خدمة التامني إذ  لآلسف مل ميلك جل مدرا     
ميلكون أدلة من القران و السنة جتيز شرعية التامني   %13مدير و إطار بوكاالت التامني حمل الدراسة أي 23من

  .هذا ليس من ختصصه صرحوا ان  وفاغلبهم مل جييبوا 
  : و إطارات إىل خدمة التامنيمدراء   إدراكاولة معرفة حم:ثالثا

و حمايد ب  02و موافق ب 01حيث رمز ملوافق بشدة :قدر درجة موافقتك على العبارات التالية:11السؤال 
  05لست موافق بشدة 04لست موافق  03

 العبارت (N=23) املتوسط احنراف معياري أدىن قيمة أعلى قيمة

5,00  1,00  1,26522  2,6522   التامني ادخار

3,00  1,00  ,65638  1,6087   التامني امن و طمأنينة

5,00  1,00  ,96786  2,1304   التامني استثمار لشركات التامني

5,00  2,00  1,12640  3,7826   التامني تربع

5,00  3,00  ,66237  4,5652   التامني تكلفة غري نافعة

5,00  2,00  1,04257  4,2174   التامني نوع من أنواع املقامرة 

         
   spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد : المصدر

  
نالحظ من اجلدول السابق أن معظم مدراء و اطارات وكاالت التامني حمل الدراسة موافقون على أن التامني   

ادخار وامن إال أم غري موافقون على انه تربع و تكلفة غري نافعة و مقامرة و لتوضيح أكثر قام الباحث حبساب 
  .التكرار والنسب املئوية لالقتراحات
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 التامني مقامرة النسبة التكرار
3  13,0   موافق=2

1  4,3   حمايد=3 

7  30,4   لست موافق=4 

12  52,2   لست موافق بشدة=5 

23  100,0   اموع 

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

اعة عمال ومدراء وكاالت التامني عائق دون ترويج خدمة التامني ،إذا انه يوجد أن خيترب صحة أن عدم قن أردنا   
ليسوا متأكدين من  %4التامني مقامرة و  أنو مؤطريها يعتقدون أمن مدراء وكاالت التامني % 13نسبة 
املستهلك فعدم تأكد مدراء و إطارات وكاالت التامني من شرعية خدمة التامني حتول دون تروجيها و توعية ذلك،

  .اجتاهها 
  )11(تابع للسؤال:أسباب تدين ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري:رابعا

  

قيمة أعلى  ادىن قيمة 
االحنراف 
لعباراتا املتوسط املعياري  

5,00  1,00  1,10514  2,3043 

 عدم القناعة الشرعية خلدمة التامني هي سبب تندي ثقافة التامني 

4,00  1,00  ,73855  2,0000 

غياب مهارت االتصال  لدى عمال شركات التامني هي سبب تندي ثقافة 
 التامني  املستهلك اجلزائري

4,00  1,00  ,67420  2,0000 
 عدم كفاية قنوات االتصال سبب يف تدين ثقافة التامني

5,00  1,00  1,10514  2,3043 
 غياب نشاطات التوعية من قبل شركات التامني سبب يف تدين ثقافة التامني

 لدى املستهلك اجلزائري

4,00  1,00  ,97397  2,3043 

 وظيفة التسويق من اجل توعية املستهلك اجلزائري تأخذشركات التامني ال 

5,00  1,00  1,07063  2,3478 
 املستهلك اجلزائري لديه ثقافة سلبية اجتاه خدمة التامني

4,00  1,00  ,86887  2,8696 
 ماملستهلك اجلزائري يرى ان التامني حرا

5,00  2,00  ,97397  3,3043 
 املستهلك اجلزائي يثق يف شركات التامني

             
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 
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نالحظ أن جل مدراء و إطارات وكاالت التامني ال خيتلفون ان أسباب املقترحة من طرف الباحث هي سبب   

  .املستهلك اجلزائري يف تدين ثقافة التامني لدى
  

 %نسبة التكرار
  املستهلك اجلزائري يثق يف شركات التامني

6  26,1   موافق  

6  26,1   حمايد  

9  39,1   لست موافق  

2  8,7   لست موافق بشدة  

23  100,0   جمموع  

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر  

 

تقريبا  أياملستهلك اجلزائري يثق يف شركات التامني  أنعلى  ري موافقةمن مدراء وكاالت التامني غ% 47.8
معيق لعملية االتصال  أسبابسبب من  أهمنص مدراء الوكاالت حمل الدراسة و هي نسبة تصرح بطريقة بوجود 

  .و عمليات التوعية 
  :نظرة مدراء و إطارات العينة إىل املستهلك اجلزائري :خامسا

 

2حجم العينة يمةق أعلى   املتوسط االحنراف املعياري ادىن قيمة 
 

23  5,00  3,00  ,56232  3,9565 
 املستهلك اجلزائري يعلم جل منتجات التامني

23  4,00  1,00  ,98406  1,8261 

 املستهلك اجلزائري يشتري فقط املنتجات اإلجبارية 

23  5,00  1,00  1,02730  3,6522 
 املستهلك اجلزائري يدرك مزايا التامني

               
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

  
نالحظ أن مدراء التامني و إطارات الوكاالت حمل الدراسة ال خيتلفون على أن املستهلك اجلزائري يقتين فقط  

تأمينية أي أن املنتجات اإلجبارية إال أم ال يرون أن املستهلك يدرك مزايا التامني و يعلم جل املنتجات ال
  .املستهلك اجلزائري حسب نظرهم ال ميلك وعي تأميين
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 )11تابع للسؤال ( نظرة مدراء الشركة و إطارات الشركة إىل التسويق:سادسا

غري (قيمة أعلى
)موافق )موافق(قيمة أدىن   N=23العبارات  املتوسط االحنراف املعياري 

5,00  1,00  ,90015  1,9130 
 شركتنا أوا التسويق مهم بوكالتن

5,00  2,00  ,97600  4,0435   التسويق تكلفة غري نافعة

5,00  1,00  1,14726  1,9565 

 لتوعية املستهلك أساسيةالتسويق وظيفة 

5,00  1,00  1,22232  3,3043 
 التسويق وظيفة كباقي وظائف املؤسسة

             
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 

 التسويق وظيفة هامة داخل وكالتينا او شركتنا  %نسبة لتكرارا

7  30,4   موافق بشدة

13  56,5   موافق

2  8,7   حمايد

1  4,3   لست موافق بشدة

23  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر  

 

من جمموع الوكاالت حمل الدراسة كما %87سبة اىلاغلب الوكاالت حمل الدراسة تدرك أمهية التسويق تصل الن
وظيفة التسويق مهمة  بوكالم  أنمدراء و إطارات  وكاالت التامني حمل الدراسة ال يرون  من% 4هناك أن 

  .متأكدينليسوا   % 8تسويقية خلدمة التامني و  شركتهم و هذا غريب نظرا الن وكاالت التامني عبارة عن قناة
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 اهتمام وكاالت التامني  حمل الدراسة بوظيفة التسويقر مدى اختبا
le marketing est 
une fonction tres 
importante dans 
notre compagnie

1,00
2,00
3,00
5,00

  
  

 التسويق تكلفة غري نافعة %نسبة التكرار

2  8,7   موافق=1

4  17,4   حمايد=3

8  34,8   لست موافق=4

9  39,1   لست موافق بشدة=5

23  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 

املستهلك  اذ اضاف البعض ان التسويق تكلفة غري نافعة  أنمن وكاالت التامني حمل الدراسة تصرح  8%
  اجلزائري ال يهتم وال يبايل مهما روج خلدمات التامني و بالتايل فان وظيفة التسويق 

  .غري نافعة
 

 %نسبة التكرار
 التسويق وظيفة كباقي وظائف املؤسسة

 

2  8,7   وافق بشدة=1

4  17,4   موافق=2

6  26,1   حمايد=3

7  30,4   لست موافق=4

4  17,4   لست موافق بشدة=5

23  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر   

وظيفة التسويق حديثا حتتل مكانة هامة جدا داخل مؤسسات املعاصرة فهي العمود الفقري ألي مؤسسة و  إن  
ؤسسة فهي اليت تم بالزبون الذي هو مصدر ربح املؤسسة إال أن ال يزال بعض مدراء الوكاالت التامني مركز امل

 

 لست موافق بشدة

 محايد

                                     ؟مهم بوكالتكم          هل التسويق

 موافق بشدة

 موافق
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ونفس النسبة  منهم حمايدون أي  %26 إىلباجلزائر حمل الدراسة هلم نظرة تقليدية لوظيفة التسويق تصل نسبتهم 
 ليسوا متأكدين 

 %نسبة التكرار

لك التسويق وظيفة هامة لتوعية املسته  

 

10  43,5   وافق بشدة=1

8  34,8   موافق=2

2  8,7   حمايد=3

2  8,7   لست موافق=4

1  4,3   لست موافق بشدة=5

23  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

 

وعية املستهلك مادامت وسيلة لت أهموظيفة التسويق هي  أنغلبية وكاالت التامني حمل الدراسة تدرك جيدا أ   
  .غري مناسبة أاترى  %13هناك نسبة  أن املنتج إالوظيفة تعرف باملنتج و مبزايا 

 %نسبة التكرار

  وكالتكم؟ أوهل تكاليف اإلشهار مالئمة لشركتكم 
 

1  4,3   وافق بشدة=1

8  34,8   موافق=2

10  43,5   حمايد=3

4  17,4   لست موافق=4

23  100,0   جمموع

 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجن اعداد الباحث بعد م:المصدر 

 

 اإلشهار أسعارارتفاع  أنعن منتجات التامني اعتقد  اإلذاعية آو التلفزيونيةانعدام االشهارات  أوقلة  نالحظ   
  .مالئمة أاترى %17مالئمة و  اإلشهار أسعار أنترى  %39 أن إالعائق دون ذلك ،
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إدراك مدراء و إطارات وكاالت التامني حمل الدراسة ألمهية التسويق لنشر ثقافة التامني  اختبار مدى:سابعا
  )قدر درجة موافقتك على صحة العبارات التالية:11تابع للسؤال (ملستهلك اجلزائري لدى  ا

غري (أعلى قيمة
 )موافق

 )موافق(ادين القيمة
االحنراف 
 املعياري

 العبارات املتوسط

5,00  1,00  1,11697  2,3810 
االنترنت وسيلة مناسبة للتوعية التأمينية لدى  املستهلك 

 اجلزائري

5,00  1,00  ,94868  2,0000 
اجلرائد وسيلة مناسبة للتوعية التأمينية لدى  املستهلك 

 اجلزائري

4,00  1,00  ,67964  1,8095 
التسويق وسيلة مناسبة للتوعية التأمينية لدى  املستهلك 

 اجلزائري

3,00  1,00  ,53896  1,7619 
حصص تثقيفية عري التلفزيون وسيلة مناسبة للتوعية 

 التأمينية لدى  املستهلك اجلزائري

3,00  1,00  ,47809  1,8571 
وسيلة مناسبة للتوعية التأمينية  اإلذاعةحصص تثقيفية عرب 

 لدى  املستهلك اجلزائري

5,00  1,00  ,86465  1,9524 
لتأمينية لدى  املستهلك املؤمترات وسيلة مناسبة للتوعية ا

 اجلزائري

5,00  1,00  1,07127  2,3810 
العالقات مع الزبائن وسيلة مناسبة للتوعية التأمينية  إدارة

 لدى  املستهلك اجلزائري

4,00  1,00  1,02353  2,0476   القانون يفرض ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري

         
 spssبرنامج   منبيانات ال اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

  
  ختارةالوسائل امل أنحسب اجلدول السابق فان جل مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة مدركون متاما      

نا قمنا بطرح سؤال توعي املستهلك اجلزائري كما أم يتفقون أن القانون هو الذي يفرض ثقافة التامني لديه إال أن
ائل ما هي الوسيلة املناسب لتوعية املستهلك اجلزائري ؟فكان اغلب املدراء من بني هؤالء الوس: مباشر و هو

  .هي األكثر تأثريا على املستهلك اجلزائرياملرئية أي التلفزيون السمعية  اإلعالمية  وسيلةال متفقون على أن 
  
  

املنتجات   ترويج   اختبار مدى استعمال وكاالت التامني و الشركات التامني الناشطة باجلزائر لعناصر:ثامنا
  التأمينية اخلدمات 

وكالة ومت اختيار  21بالنسبة هلذا السؤال فلقد مت استبعاد استمارتني وهذا الن عدد الوكاالت حمل الدراسة    
  مستقصى منه واحد من كل وكالة 
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 )ال(قيمة أدىن
 أعلى

 )نعم(قيمة

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط

  مة من وكالتكم؟ما هي االنشطة التروجيية املستخد
 N=21 ا

 

,00  1,00  ,43644  ,2381   التلفزيوين اإلشهار

,00  1,00  ,21822  ,9524   عن طريق القصصات إشهار

,00  1,00  ,43644  ,7619   الدعاية

,00  1,00  ,30079  ,9048   التسويق املباشر

,00  1,00  ,35857  ,8571   دراسة سوق

,00  1,00  ,40237  ,8095   ونعالقات مع الزب إدارة

,00  1,00  ,48305  ,6667   املعارض

,00  1,00  ,51177  ,5238   اإلذاعةعن طريق  إشهار

,00  1,00  ,35857  ,1429   SMS MMSعن طريق رسائل قصرية  إشهار

,00  1,00  ,30079  ,9048   البيع أثناء إشهار

,00  1,00  ,40237  ,1905    أراءسرب 
,00  1,00  ,51177  ,5238   جمالت دورية إنتاج

,00  1,00  ,48305  ,3333   عن طريق الربيد إشهار

,00  1,00  ,51177  ,4762   البيع االلكتروين

,00  1,00  ,35857  ,8571   تدريب العمال يف جمال التسويق

,00  1,00  ,49761  ,6190   توزيع عرب البنوك

,00  1,00  ,49761  ,6190   توزيع عرب وكاالت السيارات

,00  1,00  ,46291  ,7143   ت السفرتوزيع عرب وكاال

,00  1,00  ,50709  ,4286   أخرىتوزيع عرب شبكات مالية 

,00  1,00  ,46291  ,2857   توفر مركز اتصاالت

,00  1,00  ,43644  ,7619   تدوين معلومات عن الزبون

,00  1,00  ,46291  ,2857   اإلذاعةحصص تثقيفية عرب 

,00  1,00  ,43644  ,2381   حصص تثقيفية عرب التلفزيون

,00  1,00  ,43644  ,7619   تقدمي هدايا

,00  1,00  ,43644  ,7619   الرعاية

         
 spssبرنامج   منالبيانات  اخراجمن اعداد الباحث بعد :المصدر 

  
كلما اقترب املتوسط من الواحد كلما كان أكثر األنشطة استخداما و كلما اقترب من الصفر كلما كان :مالحظة

 النشاط غري مستخدم 

و إطارات وكاالت التامني حمل الدراسة أجابوا أن كل من  اإلشهار عن طريق القصاصات و إن اغلب مدراء      
التسويق املباشر و إشهار أثناء البيع  وتدريب العمال مبجال التسويق و الرعاية و تدوين املعلومات عن الزبون 

على أساليب التوزيع احلديثة ودراسة السوق من أهم نشاطام  إال أن الوكاالت حمل الدراسة ال تعتمد كثريا 
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ملنتجات التامني كالبيع عرب وكاالت التامني و وكاالت السفر وعرب البنوك و تسويق عرب الرسائل القصرية كما أا 
تفتقر لربامج التوعية عرب التلفزيون و اإلذاعة و أحباث تعتمد على سرب اآلراء، إال أا تستخدم بعض أدوات التوعية 

  .شر و إدارة عالقات مع الزبونكالتسويق املبا
  عرض بعض املقابالت الشفهية مع مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة:تاسعا
منها بعض املعلومات  نابإجراء مقابالت شفهية مع سبع مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة  استخلص قمنا     

فئات اتمع اجلزائري و أهم الوسائل من اجل القيمة تفيد البحث خاصة يف أسباب تدين ثقافة التامني لدى بعض 
  .تنميتها 

هناك العديد من مدراء الوكاالت اشتركوا يف كثري من اآلراء خاصة يف أسباب نقض الوعي التامني لذا        
حيث أن جل املدراء صرحوا بان  انعدام ثقة املستهلك اجلزائري هي  أهم سبب و أهم عائق يف ،مجعها  نافضل

سياسة التعويض من شاا أن تزعزع الثقة ما بني  أناالتصالية بني شركات التامني و املستهلك كما  العملية
املستهلك وشركات التامني حيث كل ما استغرقت  الشركات التامني  وقت طويل يف رد أموال املستحقة للصاحل 

كما أن سوء فهم .على شركات التامني املؤمن هلم كلما نقص الثقة اليت هي من أهم أسباب عدم إقبال املستهلكني
من املستهلكني يطالبون بأقل الوثائق تكلفة و بالتايل ال  يزعزع الثقة حيث كثري أناملستهلك لصالحياته من شانه 

يغطون مجيع األخطار و عند حدوث الضرر يطالبون بتعويض شامل نتيجة عدم فهم فنيات التامني أو عدم قراءة 
عائلته و  إىلفهمه و هذا املستهلك قد يتهم الشركات باخلداع و االختالس و ينقلوها عقد التامني أو لعدم 

و هذا يضر بشركات التامني و تفقد الثقة من املستهلكني املرتقبني فتكلفة   Bouche à Oreille أصحابه
  . ختلي زبون عن خدمات التامني يكلف الشركات خسائر  كثرية  

  :ا بعض املدراء مثلب أخرى أدىل كما هناك أسبا 
عادة ال جيد العمال وقت مناسب  كاف لشرح بعض املعلومات عن خدمة التامني للمستهلك نظرا النشغال -2

  .بأعمال أخرى 
  .سبب يف نقص وعيه املستهلك اجلزائري خيجل من طرح أسئلة على عمال الشركة-3
  لعقداللغة العقدة اليت تستعملها شركات التامني يف كتابة بنود ا-4
اخنفاض املستوى مهارات عملية االتصال لدى كثري من عمال شركات التامني  خاصة عمال  -5

 التصاهلم املباشر بالزبون من شاا أن ختفض مستوى الوعي التأميينPRODUCTIONاإلنتاج

ني على احلياة املعتقد الديين اخلاطئ اجتاه خدمة التامني مشكل أساسي إذ يعتقد الكثري أن التامني خاصة تام -6
 حرام

إن مشكل قطاع التامني باجلزائر مشكل نقص وعي تأميين و ليس نقص قدرة شرائية فتامني املسؤولية املدنية -7
دينار  16ألصحاب املهن احلرة كالتجار وهو منتج  إلزامي الذي هو مسؤول عن ما بيعه للمستهلكني ال تتجاوز

  دج بالعام6000جزائري يف اليوم أي 
  ما هي وسائل التوعية التأمينية اليت تقومون ا  اجتاه املستهلك؟:0 1سؤال
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يرى البعض من مدراء الوكاالت انه جيب أن نعتمد على البيع املباشر مع الزبون ونعرض عليه منتجاتنا للجديدة 
ر من مرة قلدت مثال ومزايا التامني ونستبعد اإلشهار خاصة بالنسبة للمنتجات اجلديدة  وهذا ختوفا من تقليد فأكث

 منتجاتنا اجلديدة من طرف شركات املنافسة مثل منتج التكافل و منتج تامني احلج 

عن سبب نقص طلب على بعض  لناهاثر مقابلة شفهية مع احد عمال شركة تامني جزائرية حيث سأ       
اب انه من بني أسباب تدين منتجات التامني كالتامني على احلياة و تامني السكن  من قبل املستهلك اجلزائري فأج

طلب عن منتجات التامني هو تدين مستوى املعيشي و  ارتفاع أسعار متطلبات املعيشة  حيث انه ال يتوجه 
املستهلك اجلزائري إىل مؤسسات التامني إال إذا كان جمربا من اجل تقدمي ملف ألحد املديريات أو الصاحل كما انه 

  .لتامني ضد حوادث السياراتيقتين  فقط املنتجات اإللزامية كا
  .ويف األخري ختم كلمته بأنه بالرغم من انه يعمل يف قطاع التامني إال انه ال يؤمن ممتلكاته إال إذا كان جمربا

جيب أوال تصحيح سياسات التوظيف و يكون الشخص املناسب يف املكان املناسب و كذلك جلب كفاءات * 
  .ة متخصصة يف جمال التسويق من اجل التوعي

من بني أهم وسائل تنمية ثقافة التامني لدى املواطن جيب أن تتعاون كل من شركات التامني واجلامعات بإقامة *
ندوات وملتقيات وطنية من اجل دراسة األسباب تدين ثقافة التامني و أجياد احللول ويرى انه هناك نقص كبري يف 

  .توفر هذه الندوات  يف جمال خدمة التامني
  من بعض مدراء الوكاالت حمل الدراسة أخرىتصرحيات  
 اخنفاض القدرة الشرائية مشكل يعيق الطلب على منتجات التامني.  
 املستهلك اجلزائري يعي متاما فوائد التامني إمنا يتجاهلها.  
  املستهلك اجلزائري حيرم منتجات التامني إذا كانت تعارض مصاحله و حيلها إذا كانت يف صاحله أي

  .اجلزائري ليس لديه موقف واضح اجتاه موضوع شرعية خدمة التامنيأن املستهلك 
  املستهلك اجلزائري ال يقرأ عقد التامني جيدا.  
 املستهلك اجلزائري يريد تغطية مجيع األخطار و بأقل سعر. 
 معة من قبل شركات التامني وبالتايل  إنكثرة التخفيضات من شئنها إن تؤثر سلبا على أقساط ا

 تعويض اخلسائرعجز يف ال

كما يرى احد املدراء أن  نقص ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري تظهر حىت داخل شركات التامني حبيث   
  إال أم ال يقومون بتامني ممتلكام %90ميلك عمال الشركة ختفيضات بنسبة 

التأمينية و املستهلك اجلزائري ليس باملقابل يرى احد  بعض املدراء انه ليس من املعقول أن نتكلم عن التوعية    
لديه قدرة شرائية  و ال يتمتع مبستوى معيشي مناسب  فهو ال يأيت إىل شركات التامني إال إذا كان جمربا من 

  .الدولة
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  :الثالثصة الفصل خال
تيجة نقص الوعي ن خلدمة التامني نستنتج أن اغلبها غري مهتمة خبدمة التامنيني املستهلك منبالنسبة للعينة األوىل   

وسيلة بني أفراد اتمع كما انه تكافل و تعاون  التامني كما أا ال تدرك مفهوم الصحيح للتأمني على انه تربع و
  .اجتماعية ونفسية محاية من البطالة و العجز و املرض و الفقر وفوائد كثرية  هامة لتنمية االقتصاد الوطين  و 

ل الدراسة يعتقدون أن التامني حرام خاصة تامني األشخاص و هذا ما يعيق عملية أفراد العينة حم بعض أنكما     
أهم عائق هو فقدان املستهلك للثقة اجتاه شركات التامني وهذا نظرا أما النعدام جودة  أنالتوعية التأمينية كما 

ا أخلفت شركات التامني اخلدمات التامني حيث أن شركات التامني تعد املؤمن له بالتعويض عند حتقق اخلطر فإذ
  .هذا الوعد فان املؤمن له ال يثق بعد هذا يف املؤمن أي شركات التامني 

قناة تسويقية خلدمة التامني  والثانية و هي عبارة عن وكاالت تامني و اليت تعترب أهم وسيط  أما بالنسبة للعينة   
ال ميلك وعي تأميين بشكل كاف و انه يشتري  نستخلص من إجابات املدراء و إطارات ا أن املستهلك اجلزائري

كما نستخلص على أا تعتمد على  فقط املنتجات التأمينية  و أن القانون هو الذي يفرض ثقافة تامني باجلزائر
التسويق املباشر يف تسويق منتجاا كما نستنتج أا ال تستخدم شبكات التوزيع احلديثة كتوزيع عرب وكاالت 

  . بنوك و وكاالت بيع السيارات و وسائل حديثة أخرىالسفر و عرب ال
حمل الدراسة مدراء وكاالت التامني  فريجعهاأما بالنسبة ألسباب نقص وعي التأميين لدى املستهلك اجلزائري     

كات شر و إىل  إمهال   باإلضافة إىل عدم قناعته بشرعية التامني  شركات التامني اجتاه ثقة لدى الزبونالانعدام إىل 
التأمينية كما انه انعدام مهارات االتصال لدى العاملني ذا القطاع خاصة العاملني مبصلحة  لنشر ثقافةالتامني 

نقص قنوات االتصال من بني أسباب تدين  باإلضافة إىل أن تعقيد الفين خلدمة  واإلنتاج أي تقدمي منتج التامني 
  .   داالتامني و عدم قراءة املؤمن له عقد التامني جي

أهم وسيلة تثقيفية اجتاه  هي السمعية يرى جل مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة أن الوسيلة اإلعالمية املرئية   
خدمة التامني و لكن  لألسف ال نرى  مثل هذه األعمال من قبل أول مسؤول عن التوعية التأمينية وهو شركات 

مضيعة للوقت و اجلهد و املال مادام املستهلك ال يثق خبدمة  التسويق خلدمة التامني أنفالبعض يرى . التامني
  .التامني و لديه مفهوم خاطئ عن التامني
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  :العامة النتائج
  :نستنتج من اجلانب النظري:  نتائج اجلانب النظري

 وشراء املنتجات التأمينية الوعي التأميين يولد  االهتمام اجتاه املنتجات التأمينية  و االهتمام يولد  استخدام .1

 .تدين ثقافة التامني من بني عوائق تطور قطاع التامني .2
 .من اجل التخلص من املعتقدات السلبية اجتاه خدمة التامني هي التعلم ةالطريقة التسويقي .3
  .إفريقيا من بني اضعف األسواق العاملية للتامنيسوق التامني ب .4
 68من احلصص السوقية إذ حتتل املرتبة  %0.02ذ متلك  إ خيتص سوق التامني اجلزائري بضعف كبري .5

  %50عامليا إذ متلك منتجات التامني على السيارات املرتبة األوىل من احلصص السوقية تفوق 
االستراتيجيات التسويقية تؤثر على سلوك املستهلك و سلوك املستهلك يؤثر على اإلستراتيجية  .6

 ).تأثري متبادل(التسويقية
تج و التوزيع من بني أهم عناصر املزيج التسويقي التأميين يساعد على لتوعية التامني ترويج و املن .7

 .للمستهلك
 .جودة املنتج أي جودة التعويض من شاا أن تزيد ثقة املستهلك  و بالتايل تساعد على التوعية التأمينية .8
 .الترويج خلدمة التامني هو نفسه  التوعية التأمينية  .9
  .أهم عوائق التوعية التأمينيةعدم الثقة من بني  .10

  :نتائج اجلانب التطبيقي 
  :نستنتج من اختبار العينة األوىل املتمثلة يف املستهلك اجلزائري بوالييت سعيدة وتلمسان انه"أوال

املستهلك اجلزائري ال يدرك امليزة األساسية للتامني وهي امن و محاية بالدرجة األوىل و  تربع و تعاون   .1
 ).مثله مثل بيت املال املسلمني وقت الرسول صلى اهللا عليه و سلم(نية بالدرجة الثا

 .التلفزيون و اجلرائد و األصحاب و العائلة أهم مصادر معلومات العينة حمل الدراسة عن التامني .2
 .عدم تأكد املستهلك من شرعية خدمة التامني خاصة منتج التامني عن األشخاص  .3
 ت التامني يثق بشركا الاملستهلك اجلزائري  .4

 .املستوى التعليمي ليس له عالقة بدرجة الوعي التأميين لدى املستهلك .5
 

كل من املستوى الدخل و اجلنس والسن و نوع الوظيفة للمستهلك حمل الدراسة ليسوا هلم عالقة بدرجة  .6
 .االهتمام خبدمة التامني
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ضد الكوارث الطبيعية و التامني املستهلك اجلزائري يؤمن بيته أو سيارته أو ضد املرض أحسن من تامني  .7
  .األشخاص أو تامني املسؤولية املدنية و ضد البطالة

  :حسب رأي مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة فان :ثانيا
 .يقتين فقط املنتجات التأمينية و  املستهلك اجلزائري ال ميلك وعي تأميين .1
 .ين ثقافة التامني يف أوساط اتمع اجلزائريإمهال شركات التامني لنشر الوعي التأميين هو السبب يف تد .2
 .عدم إتقان مهارات االتصال هو السبب يف تدين ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري .3

 .عدم كفاية قنوات االتصال هو السبب يف تدين ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائري .4

 .يالقانون هو الذي يفرض ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائر .5
 .اعتماد وكاالت التامني على التسويق املباشر و إمهال األدوات التروجيية األخرى .6

 .نشر ثقافة التامني لدى املستهلك اجلزائريلأهم وسيلة  التلفزيون .7
  .مدراء وكاالت التامني حمل الدراسة يدركون أمهية التسويق كأداة لتوعية املستهلك اجلزائري .8

  :امني لدى املستهلك اجلزائري من خالل االقتراحات التالية املقسم إىل مخس حماورالت ميكن أن نعمل لتطوير ثقافة

 خاصة باحلكومة و اجلهات الرمسية  اقتراحات:ولاحملور األ

  إنشاء بنك املعلومات خاص يف خدمة شركات التامني  لتوفري املعلومات عن أي بلد و يف الوقت املناسب-1

 . قررات الدراسيةضرورة إدراج التأمينات يف امل- 2 

 .و التامني التكافليتشجيع االستثمار يف جمال التامني  -3

   اإلسالميةعلماء الشريعة  إىلخاصة  اقتراحات:احملور الثاين

إلزالة الشكوك حول يف خدمة التامني الشرعي توفري فقهاء اقتصاديني يف الشريعة اإلسالمية لتوضيح حكم     
أناشد رجال األزهر و علماء جممع البحوث اإلسالمية ورجال الدين  يف كل بالد  ينشرعية خدمة التامني كما أن

   نقاط على احلروف للعديد من مواطن الضعفالوضع  العربية و اإلسالمية إىل الوصول إىل رأي مجاعي شامل و

 .عظم مرجع يف ذلكاملتعددة السابقة بكافة اجتاهاا واضعني أمامهم كتاب اهللا الكرمي فهو أ أراءو الغموض يف  
  الناشطة باجلزائر و وكاالا شركات التامني اقتراحات خاصة ب:احملور الثالث

 االهتمام أكثر بوظيفة التسويق و باملستهلك .1

 .إعداد برامج لتوعية املستهلك اجلزائري و التعاون مع املؤسسات التعليمة لزرع ثقافة التامني .2
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 .توعية املستهلك اجلزائري  االهتمام بالتسويق اإلعالمي أكثر من اجل .3
 .إتباع اخلطوات و القواعد التسويقية املوضحة يف الدراسة لتوعية املستهلكني  .4
 .إتقان فن اإلقناع و فن البيع املباشر وكذا العالقات العامة تدريب العمال على  .5
التوفري وكاالت بيع كالبيع عن طريق   البنوك و صناديق االحتياط و  استخدام  القنوات التوزيعية  احلديثة .6

ة و بالتايل يكل هذه الشبكات تساعد يف عملية الترويج للخدمات التامين...السيارات ووكاالت السفر
 . توعية املستهلك

 األساليب واستخدام للتسويق الشامل املفهوم تطبيق يف التوسععدم االعتماد فقط على التسويق املبشر و  .7

 اخل...كاستخدام اخلط األخضر، وتسويق االلكتروين التأمينية اخلدمة تسويق يف احلديثة

عارض مبادئ الشريعة تتزويد العمال بالرباهني وأدلة جتيز خدمة التامني فهو تعاون و تكافل ال ي .8
 .  اإلسالمية

حيويه وترمجة بنود  ما فهم العمالء علي يسهل حىت وشروطه العقد ولغة التأمني إجراءات بتبسيط االهتمام .9
 .لغة العربية وحىت منشورات املستخدمة لإلعالم العقد إىل ال

والربيد ,ومن ضمنه صفحة شكاوى العمالء , وضع موقع للشركة على اإلنترنت  .10
 .اخلاص ذه الشكاوى, اإللكتروين 

 .يف جمال التسويق كونه الوسيلة لتوعية املستهلك  للعاملني واخلارج الداخل يف املستمر التدريب .11
من  الوفاء بوعودها و تقدمي التعويضات يف أسرع وقت،  جيب على شركات التأمني .12

أجل خلق ثقة الزبون و ضرورة مراعاة الشفافية يف التعامل مع الزبائن خاصة فيما يتعلق 
 .بالتعويضات و تزويدهم باملعلومات عن خمتلف املنتجات التأمينية هلذه الشركة

 اخلسائر  نسب ختفيض إيل يؤدي مما واملنع الوقاية بطرق هلم املؤمن توعية .13

اهتمام مدراء شركات التامني باالتصال  الداخلي قبل االتصال باخلارجي وتزويد العمال  .14
نظام معلومات بكل املعلومات املطلوبة من اجل ترويج خدمات التأمينية وذلك عن طريق إعداد 

  .تسويقي فعال
 .معهم رب من أهم طرق التواصل تإجراء أحباث التسويقية حول الزبائن يع .15
  . استخدام أداة التعلم التسويقي من اجل إزالة املعتقدات السلبية حول خدمة التامني .16

  الوطين للتأمينات و هيئات الرقابة على شركات التامني اقتراحات خاصة بالس:احملور الرابع
املستهلك و شركات  خاصة على جودة اخلدمات التأمينية لزيادة الثقة ما بني,الفعالة التأمينية الرقابة توفري .1

بالتايل السعي  والرقابة اإلشراف أجهزة لتقوية تدريبية برامج مع عقد التامني خاصة يف جمال  التعويضات 
 .إلعادة الثقة لدى  املستهلك
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 حتسيس املسريين لشركات التامني و خاصة الوكاالت  بأمهية التسويق كوسيلة لتوعية املستهلك .2

 ك اجلزائري بأمهية التامنيإعداد برامج لتوعية املستهل .3

  :خاصة باملؤسسات التعليمية و مؤسسات البحث العلمي اقتراحات:احملور اخلامس
 مساعدة شركات التامني يف عملية التوعية التأمينية وهذا بإقرار التامني بالربامج التعليمة. 
  التامنيإعداد ملتقيات و ندوات من اجل التحسيس   بأمهية بالتعاون مع شركات التامني.  
  -ليكون الوسيط احلديثة التسويق ملفاهيم وفقا الكفاءات البشرية تعد اليت العلمية املعاهد وتدعيم تأسيس 

 يقدم تأمني دوره كوسيط وتأدية احلاليني العمالء ثقة وكسب املرتقبني العمالء واجتذاب خلق يف الفعال

 .صورة أحسن يف للعميل اخلدمة

الناتج عن الصعوبات هذا  البحث  توفري مؤطرين على مستوى املؤسسات  خصيالش و أخريا اطلب هذا الطلب
 .ثاحثني والطلبة لتسهيل عملية البحاجلزائرية من اجل استقبال الب

  :من خالل هذا اجلزء يقترح الباحث إشكالية لبحث آخر وهو
 ؟؟ كيف ميكن إعادة الثقة لدى املستهلك للمنتجات املالية 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

    
  
  
  
  

 



 

 

 :اخلامتة العامة

نعطي هذا العلم حقه الذي  أننستطيع  التامني فالفاهيم التسويقية خلدمة املمهما حاولنا عرض    
املفاهيم التسويقية خلدمة التامني و اليت جيب على كل  بأهم اإلملام حاولنا هذه الدراسة ،إال أننا يفإليهوصل 
أي خطة تسويقية ما مل يف  يشرعأن  هال ميكن،كما  الطالع عليهاارجل تسويق بشركات التامني  أومسري 

؟ إذ أن  الثقافة تعترب من أهم العوامل يفهم سلوك املستهلك و من أين ينبع و ما هي أهم العناصر املؤثرة فيه
ب املنتج املؤثرة على سلوك الشراء فمن خالل الوعي و املعرفة يهتم املستهلك باملنتج و بالتايل يستطيع أن جير

  .فعن طريق الوعي و املعرفة تتولد األفكار جديدة  على نطاق ضيق  مث استخدامه على نطاق أوسع
وا أن هذا صرح إذ حمل الدراسة مدراء وكاالت التامني بعضمن  قبواللقد واجه هذا املوضوع         

أال وهو  نقص الوعي  ،ن العريبيعاجل أهم املشاكل اليت تواجهها شركات التامني باجلزائر و بالوط املوضوع
قطاع التامني بالوطن  منو التأميين لدى املستهلك وخصوصا أن املعتقدات السلبية لدى املستهلك العريب تعيق

العريب، إذ يعتقد الكثري أن التعامالت مع شركات التامني حرام خاصة تامني األشخاص كما يرى البعض 
نه ال فائدة من توعية املستهلك اجلزائري ما دام ال يثق يف دراسة أحمل ال اآلخر من مدراء وكاالت التامني

فهو لن يستجيب  إال إذا كان جمربا من طرف الدولة ، لذا  و لديه معتقدات سلبية عن التامنيشركات التامني 
تتدخل يف فرض تشريعات إلزامية للتأمني حلني كباقي احلكومات بالوطن العريب   ةجند احلكومة اجلزائري

و تامني السيارات الذي جال تأمينات املسؤولية املدنية مباالرتقاء بالوعي التأميين إىل املستويات املرغوبة  خاصة 
  .أصحب املنتج األكثر اقتناء من املستهلك العريب عامة و اجلزائري خاصة

بعض  وحده موضوع  التقصري من حيث إقبال على اجلزائري ليس من العدل أن حنمل املستهلك      
فكثري من  عن ذلك شركات التامني املسؤولية لديه ،بل تتحمل التأمييناخلدمات التأمينية و نقص الوعي 

التحسيسي مبختلف اخلدمات اليت يقدمها  مل تلعب دورها كما ينبغي ، خاصة فيما يتعلق باجلانب الشركات
الذي جيد نفسه و للزبون  أمهية كبرية ال تويل يف حني انه هناك العديد من شركات التامني.القطاع وتبسيطها

بعد حيث أن املستهلك اجلزائري مل يع  االعتقادات السلبية اجتاه التامني يف كثري من األحيان  يف مواجهة
  يقدمها قطاع  باالمتيازات اليت

ق و الصحيح و عدم إدراكه املفهوم الدقي إىل املعلومات ذات الصلة بالتامني كما انه يفتقرالتأمينات بشكل عام 
  .للتامني كصورة من صور التعاون و التكافل بني أفراد اتمع

أن العنصر التروجيي هو فقط العنصر التسويقي الذي يؤدي إىل توعية تأمينية لدى  نايف بادئ األمر افترض       
أن الترويج هو  استخلصنابعد البحث  ناإال أن هاملستهلك فهو العنصر املسؤول عن التعريف باملنتج  و مزايا

 ثقافة يف نشر اعدان مسعنصران و التوزيع التأميين املنتج  نفسه التوعية التأمينية داخل شركات التامني و أن 
ملنتج التأميين يساعد على التوعية التأمينية عن طريق الوفاء بالوعد املتمثل يف تعويض خسائر إذ أن االتأمينية 

إذ أن املستهلك ال يستطيع ملس خدمة التامني  جودة املنتج التأميينحتقيق و السعي إىل األخطار املؤمنة ضدها 
فائدة التامني إال من خالل تعويض خسائره  و ذا يتولد لدى املستهلك ثقة اجتاه شركات التامني و بوال يعي 



 

 

فهو أيضا يساعد على  أما عنصر التوزيع أو التقدمي ،و التوعية اليت تعترب عامل اجيايب لنجاح العملية التروجيية 
الترويج إذ ال ميكن فصله عن إالنتاج خلدمة التأمني كما أن التوزيع يشترك مع الترويج يف كثري من األدوات 

نستخلص أن التعلم من أهم أدوات التسويقية من اجل التغلب على املعتقدات السلبية ،كما  كالتسويق املباشر
  .لدى املستهلك اجتاه خدمة التامني

بأهم املعلومات عن بتقدمي اخلدمات التأمينية ب على املسريين بشركات التامني تزويد العمال املكلفني جي   
خدمة التامني عن طريق االتصال الداخلي ،كما جيب تدريب العاملني فن إتقان التعامل مع الزبائن و مهارات 

أي نشاط همني جدا قبل بدء  م تو التجزئة السوق التأمينا كما أن عملية التخطيط،اإلقناع و االتصال
  .تروجيي خلدمة التامني 

 .التأمينات سويقتفاحتة ملن يهمهم البحث والتخصص يف جمال  جمرد دراسةهذه ال يف األخري تبقى      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
  
  
  
 

  



 

 

  01الملحق رقم 

  استبان خاص بالمستهلكين لخدمة التامين

  األخ الكريم٬ األخت الكريمة

  حية طيبه وبعد٬ت

 ىبإعداد دراسة ميدانية حول اشكالية تطوير ثقافة التامين لد" شيخ كريمة "المدعوة تقوم الباحثة  

بمدرسة  المستهلك الجزائري  تحت اشراف البروفيسور بن حبيب عبد الرزاق لنيل شهادة الماجستار

معهد العلوم -تلمسان-بلقايد بجامعة ابو بكر ) تخصص تسويق دولي (في التسيير الدولي الدكتوراه 

  .االقتصادية والتسير 

ن إجاباتكم أعلما ب. يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بتمعن كمساعدة منكم على إنجاز الدراسة     

عنوان٬ شاكرا لكم السم أو الذكر ا مستعامل بشكل سري ولغايات البحث العلمي فقط وليس مطلوب منك

  .لمباركة وحسن تعاونكمجهودكم اعلى سلفا 

  

  :في الخانة المالئمة xأرجو أن تجيب في ما يخص معلوماتك الشخصية فهذا يفيد البحث بوضع عالمة    

  وأكثر 80            79- 60       59- 40        39-19:       السن-1-س

  ذكر                            أنثى:       الجنس-2-س

موظف عمومي       موظف في قطاع الخاص             مدير شركة      طالب جامعي    :   وظيفهال-3-س

. بدون عمل                       فالح     تاجر      طبيب        رب عمل     

  ...................................اخر

  )    ة(مطلق )           ة(أرمل )              ة(متزوج)                عزباء(أعزب: .حالة العائلية-4-س

  و أكثر 5           5-3               3-1               0:عدد األطفال -5-س

ابتدائي        ثانوي         جامعي      ما بعد التدرج      معهد تكوين مهني   :       المستوى التعليمي-6-س

  .....................................................أخر     معاهد خاصة         

-20000    19999- 15000         14999الى8000من         8000 اقل من ):  دج(الدخل-7-س

  واكثر  80000                500000-79999            000 35-49999       34999

  نعم                ال      :     يعمل )ة(هل الزوج -8-س

         14999-8000        8000 اقل من ):ة(الزوج  اذا كان الزوج يعمل فما هو دخل -9-س

15000-19999           20000-34990       5000 3 -49999            500000-79999                

  80000فاكثر

  

  :ملء الفراغ على األسئلة التاليةختر الجواب المناسب حسب نظرك  مع ا

نعم            : ما ..) خسارة مادية أو معنوية أو جسمية(هل تعرضت يوما لخطر ما أدى بك إلى -10-س

  ال

  :إذا كانت اإلجابة بنعم ٬اذكر نوع الخطر  الذي أصابك -11-س

-ج

11.............................................................................................................................

......  

.................................................................................................................................

.....  

  هل كنت مؤمنا عليه؟    نعم           ال -12-س

  

  ؟التي تعرفها  الجزائرالناشطة بذكر شركات التامين ا-13-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................  



 

 

  التامين التي تعرفها؟ أنواعهي  ما-14-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...............................................  

  ما هي عمليات التامين اإللزامية من طرف الدولة؟-15-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................  

  ما هي فوائد التامين؟-16-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................  

  .ولماذا؟:هي شركة التامين التي تفضلها  ما-17-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................  

  هل رأيت يوما إعالنا أو دعاية لشركة  تامين ناشطة بالجزائر    ؟       - 18-س 

  النعم              

إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي اسم شركة التامين ناشطة بالجزائر التي شاهدت و في أي وسيلة -19-س

  إعالم ؟

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................  

  :قدر درجة موافقتك للعبارات التالية- 20س
  قدر صحة هذه العبارات؟ - 20-س 

  

موافق 

  بشدة
  موافق

محاي

  د

لست 

  موافق

ل

س

ت

 

م

و

ا

ف

ق

 

ب

ش

د

  ة

            سسسسس سسسسس سسسسسسس - 1-20س

            سس سسسسسس سسسسسس س سسسسسسسسس سسسسسسس - 2-20س

            سسسسس سسسسسسس سسسسسس سسسسسسس-سسسسسسس - 3-20س



 

 

            سسسس -سسسسسسس - 4-20س

  

موافق 

  بشدة
  موافق

محاي

  د

لست 

  موافق

ل

س

ت

 

م

و

ا

ف

ق

 

ب

ش

د

  ة

  سسسسس سسس سسسسس-- 5-20س

  

          

            وفاة حرام التامين على الحياة و ال- 6-20س

    التامين حرامجميع أنواع منتجات  - 7-20س

  

        

            التامين خدمة مهمة و نافعة- 8-20س

التعويض عن خسائر بالشركات التي تعاقد معها  إجراءات- 9-20س

  جيدة

          

التي وبين شركة تامين  يهي وسيلة االتصال بين هاتف- 10-20س

  تفضلها

          

 

التي وبين شركة تامين  يلة االتصال بينهي وسي البريد- 11-20س

  تفضلها

          

 

وبين شركة تامين  يهي وسيلة االتصال بين شبكة االنترنت- 12-20س

 التي تفضلها

          

 

وبين شركة تامين  يوسيلة االتصال بين هم شركةالعمال - 13-20س

 )اتصال مباشر(التي تفضلها

          

 ن شركات تامينال يوجد أي وسيلة اتصال بيني و بي- 14-20س

  

          

            التامينشركات أنا أثق في - 15-20س

      منتجات التامين مناسبة لي أسعار- 16-20س

      افهم المعلومات المقدمة من شركات التامين أنا- 17-20س

       أنا افهم جيدا لغة عقد التامين والبنود الموضوعة به- 18-20س

تقوم باالستجابة للخدمات شركة التامين التي امن بها - 19-20س

 سريعة   

     

            أنا راض عن مستوى  خدمة التامين التي قدمت لي- 20-20س

شركة التامين التي أفضلها تقوم بتدوين معلوماتي - 21-20س

  ....)هاتف-عنوان-اسم(الشخصية

          



 

 

  ما هي مصادر معلوماتك عن التامين  ؟   21-س

  اإلذاعة- 2- 21س    تلفزيون- 1- 21س

منشورات تقدمها الشركة - 3- 21س

  )قصصات(

     الجرائد والمجالت- 4- 21س  

    األصحابالعائلة او - 6- 21س    موقع االكتروني للشركة- 5- 21س

  كتب- 8- 21س  عمال شركات تامين- 7- 21س

   شبكة االنترنت- 10- 21س   دراسات - 9- 21س

 ...........  )اذكره(اخر- 12- 21س   مجالت خاصة بشركة تامين ما- 11- 21س

 

 

 

  :انا احرص على تامين-22-س
    عند االستثمار–- 2- 22س    بيتي-- 1- 22س

    ضد التقاعد- 4- 22س    سيارتي- 3- 22س

    تامين القرض- 6- 22س    حياتي-- 5- 22س

    على البطالة- 8- 22س    ...)اراضي٬ ٬مجوهرات( ممتلكاتي- 7- 22س

    CATNATضد كوارث لطبيعية- 10- 22س    IARD...)حريق- سرقة(ضد االضرار- 9- 22س

    تامين على مستقبل اطفالي- 12- 22س    )تامين الصحي(ضد المرض- 11- 22س

    عند السفر- 14- 22س    الوفاة- 13- 22س

........  )اذكره(اخر- 16- 22س    RCعلى المسؤولية المدنية- 15- 22س

...  

  

  
  
  
  

  



 

 

  
  
  
  

  02الملحق رقم 

  الناشطة بالجزائر التامين بمدراء و إطارات وكاالتاستبيان خاص 

 

  يم٬ األخت الكريمة تحية طيبه وبعد٬ألخ الكرا

 ةقوم الباحثيرى الكثير من الباحثين ان المستهلك الجزائري اليملك وعي تاميني بقدر كاف لذا ت  

ى المستهلك الجزائري  داشكالية تطوير ثقافة التامين ل حولبإعداد دراسة ميدانية " شيخ كريمة "

شهادة الماجستار  في التسيير الدولي بجامعة ابو  تحت اشراف البروفيسور بن حبيب عبد الرزاق لنيل

معهد العلوم االقتصادية والتسير ٬ يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بتمعن   -تلمسان-بكر بلقايد

علما بان إجاباتكم ستعامل بشكل سري وجماعي ولغايات البحث . كمساعدة منكم على إنجاز الدراسة

جهودكم المباركة وحسن لشكرا لكم سلفا  .عنوانالسم أو الذكر ا ممنكالعلمي فقط وليس مطلوب 

 .تعاونكم

  

  :أنثى:                            لجنس       ذكرا--1-س

  وأكثر 80            79- 60       59- 40        39-19       :السن-2-س

 :المستوى التعليمي-3-س
................................      ....................................................................  

 :..................................................  .تخصصك إذا كنت قد درست بالجامعة فما هو مجال-4-س

  ........................................................................:الوظيفة-5-س

خاص .).Numéro Vertالخط األخضر-6-س

  ...............................................................بالشركة

  ............................................................:البريد االلكتروني للشركة-7-س

 

  ما هي عمليات التامين اإللزامية من طرف الدولة؟-8س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................  

  ما هي فوائد التامين؟-9-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..........................................................  

  

  إذا قابلت أحدا من المستهلكين وهو يعتقد أن التامين حرام فماذا يمكن أن تقول له؟-10-س

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................... 



 

 

عملك داخل شركات التامين و اتصالك المباشر للمستهلك الجزائري اجب عن مدى صحة هذه  بحكم

  :العبارات التالية

  

  

  

  

  

  

  

 
  هل هذه العبارات صحيحة ؟-11س

  موافق بشدة

 
 موافق

 

 محايد

غير 

 موافق 

 

غير 

موافق 

 بشدة

            وسيلة ادخار التامين - 1-11س

            طمأنينة و أمانوسيلة  التامين - 2-11س

            وسيلة استثمار لشركات التامين التامين - 3-11س

            التامين تبرع- 4-11س

            غير نافعةالتامين تكلفة - 5-11س

            التامين نوع من المقامرة- 6-11س

نقص  في  هو السبب عدم قناعة الكثيرين بشرعية التأمين- 7-11س

  لمستهلك الجزائريا لدي الوعي

          

نقص مهارات االتصال سبب في نقص الوعي التامين لدى - 8-11س

 المستهلك الجزائري
          

الوعي التأميني لدى  نقص  قنوات االتصال سبب في نقص- 9-11س

 المستهلك الجزائري
          

 السبب في - 10-11س  التأميني  الوعي  لنشر  شركات التامين إهمال

  نقص التوعية   لدى المستهلك الجزائري
          

 التسويقية - 11-11س عدم اخذ شركات التامين في الحسبان المفاهيم

 لجزائريلدى المستهلك ا الحديثة   السبب في نقص الثقافة التامين 
          

            المستهلك الجزائري لديه ثقافة سلبية عن التامين- 12-11س

            يرى المستهلك الجزائري أن التامين حرام- 13-11س

            المستهلك الجزائري يعلم كل المنتجات التأمينية- 14-11س

            يثق المستهلك الجزائري في شركات التامين- 11-11س

            فقط اإلجباريةالجزائري المنتجات يقتني المستهلك - 16-11س

 - 17-11س  الجزائري   يملكالمستهلك   تأمينيوعي  يدرك  مزاياو

  التامين

          

            هامة بشركتناالتسويق وظيفة    - 18-11س

            التسويق تكلفة غير نافعة- 19-11س

            مناسبة لتوعية المستهلك الجزائريالتسويق وظيفة    - 20-11س

            كباقي وظائف المؤسسة إداريةوظيفة لتسويق ا- 21-11س

            ..المستهلك الجزائري األداة المناسبة لتوعية االنترنت - 22-11س

 - 23-11س  المجالت  و  لتوعيةالصحف المستهلك  المناسبة

 .الجزائري

  

          



 

 

وسيلة  من قبل عمال شركات التامين  االتصال المباشر- 24-11س

 الجزائريتوعية المستهلك مناسبة ل

          

 األكثر- 25-11س  هي  التلفزيون  عبر  من  حصص التثقيفية تأثيرا

  توعية المستهلك الجزائري اجل 

          

 ل- 26-11س  المناسبة  الوسيلة  اإلذاعة  عبر توعية حصص التثقيفية

  المستهلك الجزائري

          

 ل- 27-11س  المستهلك المؤتمرات و المعارض وسيلة مناسبة توعية

  الجزائري

          

            إدارة العالقات العامة وسيلة هامة للتوعية التأمينية- 28-11س

 المستهلك - 29-11س  لدى  التامين  ثقافة  يفرض  الذي  هو القانون

  الجزائري

          

 تكاليف اإلشهار مالئمة لشركتنا- 30-11س

  

          

  

  :رأيكفي الخانة المناسبة حسب xاجب عن السؤال الموالي بوضع عالمة 

 

 في شركتكم  األنشطةهل تتوفر هذه -12-س نعم ال

      اإلشهار التلفزيوني-1- 12س

     عن طريق منشوراتإشهار -2- 12س

      الدعاية-3- 12س

      التسويق المباشر-4- 12س

      دراسة السوق-5- 12س

      تسيير العالقات العامة-6- 12س

      تنظيم المعارض-7- 12س

     في اإلذاعة إشهار-8- 12س

     SMS MMSاتفإشهار عبر اله-9- 12س

      إشهار أثناء البيع-10- 12س

      إجراء سبر اآلراء-11- 12س

      إنتاج مجالت دورية خاصة بالشركة-12- 12س

      إشهار عن طريق البريد-13- 12س

     االنترنتتسويق المنتجات عبر شبكة -14- 12س

     تدريب الموظفين في مجال التسويق-15- 12س

      البنوك تسويق منتجات التامين عبر-16- 12س

      تسويق عبر محالت بيع السيارات-17- 12س

      تسوبق عبر وكالت السفر-18- 12س

      تسوبق عبر مؤسسات مالية أخرى-19- 12س

   
مركز  هل تتوفر بشركتكم المحترمة-20- 12س

 centre d’appelleاالتصاالت

      تدوين معلومات عن الزبون-21- 12س

      حصص تثقيفية في اإلذاعة-22- 12س

      حصص تثقيفية عبر التلفزيون-23- 12س

      تقديم هدايا للزبائن-24- 12س



 

 

      الرعاية-25- 12س

  :......................................................................................................نشاط ترويجي أخر

  

  

    شكرا 

  
  

04لملحق رقم ا  
les produit d’assurance en Algérie selon CNA(conseil national des assurance):

1
 

LISTE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES  

  

Code 

branche 

mère              

(D.E 

02/293)  

Intitulé 

générique du 

contrat 

d'assurance  

Assujettis à l'obligation   objet de l'assurance  
Réf                     

législative  

N°          

               

     

d'article  

ASSURANCES DES RISQUES LIES AUX VEHICULES AUTOMOBILES  

(66.03.02 SUIVANT NPA/ONS)  

10  RC automobile  

tout propriétaire de véhicule 

terrestre  à moteur  ainsi  que 

ses  remorques  ou  semi-

remorques  et  leur  

chargement  

dommages causés 

aux  tiers  
Oce 74/15   1  

transporteurs publics de 

voyageurs par voie routière  

responsabilité civile 

à l'égard des 

personnes  

transportées  

   
166 

alinéa 1  

10  

RC transport 

terrestre 

(voiturier)  

transporteurs publics de 

marchandises par voie 

routière  

responsabilité civile 

en raison des biens 

 transportés  

Oce 95/07  
166  

alinéa  2  

                                                 

1 source :CNA(conseil national des assurance) est une force de réflexion et de proposition à même de préserver les intérêts des parties 
impliquées dans la concertation. Présidé par le Ministre des finances, il représente l’organe consultatif des pouvoirs publics sur tout ce qui se 

rapporte « à la situation, l'organisation et au développement de l'activité d'assurance et de réassurance. » (Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 
1995 relative aux assurances, modifiée et complétée par la loi n°06-04). www.cna.dz 

  



 

 

ASSURANCES DE RISQUES LIES AUX TRANSPORTS   

(66.03.03 SUIVANT NPA/ONS)  

06  

Corps de 

navire de 

pêche  

tout propriétaire de navire 

de pêche  immatriculé en 

Algérie,  

dommages  subis et 

recours des tiers  
Oce 95/07   192  

06  
Corps de tout 

navire  

tout propriétaire de navire  

immatriculé en Algérie,  

dommages  subis et 

recours des tiers  
Oce 95/07   192  

12  

RC véhicules 

maritime  
Tout transporteur maritime  

 responsabilité civile 

à l'égard des 

personnes et 

marchandises 

transportées, ainsi 

que des tiers  

Oce 95/08   193  

05  
Corps 

d'aéronef  

Tout propriétaire d'aéronef 

immatriculé en Algérie    dommages  subis  
Oce 95/07   195  

11  

RC 

transporteur 

aérien  

Tout transporteur aérien  

responsabilité civile 

à l'égard des 

personnes et 

marchandises 

transportées et autres  

Oce 95/07   196  

11  
RC exploitant 

d’aéronef  

Tout exploitant d'aéronef 

immatriculé en Algérie ou 

affrété  

responsabilité civile 

à l'égard des tiers à 

la surface  

Oce 95/08   198  

ASSURANCES DE DOMMAGES AUX BIENS (66.03.04 SUIVANT NPA/ONS)  

08  Incendie  

organismes publics relevant 

des secteurs économiques 

civils  

risques d'incendie   Oce 95/07   174  

13  

RC 

professionnelle 

construction et 

montage 

(conception )  

Tout architecte, 

entrepreneur, contrôleur 

technique et autre 

intervenant, personne 

physique ou morale  

 responsabilité civile 

professionnelle 

engagée à propos de 

conception de 

travaux de  

construction, de 

restauration ou de 

réhabilitation 

d'ouvrages  

Oce 95/07  
175 et 

176  

13  

RC 

professionnelle 

construction et 

montage 

(réalisation)  

Tout architecte, 

entrepreneur, contrôleur 

technique et autre 

intervenant, personne 

physique ou morale  

 responsabilité civile 

professionnelle 

engagée à propos de 

réalisation de 

travaux de 

Oce 95/07  
175, 176 

et 177  



 

 

construction, de 

restauration ou de 

réhabilitation 

d'ouvrages  

13  RC decennale  

Les architectes, 

entrepreneurs et controleurs 

techniques  

responsabilité 

décennale à compter 

de la réception 

définitive prévue à 

l'article 554 du code 

civil  

Oce 95/07   178  

08  

CAT-NAT  

bien 

immobilier  

Tout propriétaire, personne 

physique ou morale, autre 

que l’Etat,  

effets des 

catastrophes 

naturelles  

Oce 03/12   1  

08  

CAT-NAT 

bien 

commercial ou 

industriel  

les exploitants des biens 

immeubles à des fins 

commerciale/industrielles.  

Effets des 

catastrophes 

naturelles  

Oce 03/12   1  

ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE (66.03.06 SUIVANT NPA/ONS)  

13  RC générale  

sociétés et  établissements 

relevant des secteurs 

économiques 

civils                                       

responsabilité civile 

vis-à-vis des tiers  
Oce 95/07   163  

13  
R C 

exploitation,  

Toute personne physique ou 

morale qui exploite un 

ouvrage, salle ou lieu 

devant recevoir le public 

et/ou dont l'exploitation 

relève des activités 

commerciales, culturelles 

ou sportives,  

responsabilité civile 

vis-à-vis des usagers 

et des tiers  

Oce 95/07   164  

13  
RC exploitant 

d’aéroport  

tout organisme exploitant 

un aérodrome  

responsabilité civile  

encourue du fait de 

l'activité  

Oce 95/08   165  

13  
RC exploitant  

portuaire  

tout organisme exploitant 

un port  

responsabilité civile  

encourue du fait de 

l'activité  

Oce 95/08   165  

13  RC Médecin  

établissements sanitaires 

civils , les membres des 

corps médical, paramédical  

exerçant à titre privé    

responsabilité civile 

professionnelle vis-

à-vis de leurs 

malades et des tiers  

Oce 95/07   167  



 

 

13  
RC 

Pharmacien  

établissements 

pharmaceutiques exerçant à 

titre privé    

responsabilité civile 

professionnelle vis-

à-vis de leurs 

malades et des tiers  

Oce 95/07   167  

13  
RC produits 

livrés  

Toute personne physique ou 

morale qui procède à la 

conception, fabrication, 

transformation, 

modification ou au 

conditionnement de 

produits destinés à la 

consommation ou à l'usage  

responsabilité civile 

professionnelle vis-

à-vis des 

consommateurs, des 

usagers et des tiers.  

Oce 95/07   168  

13  

RC 

laboratoires 

d'analyse de 

biologie 

médicale  

Les établissements qui 

procèdent au prélèvement 

et/ou à la modification du 

sang humain en vue de son 

utilisation thérapeutique  

conséquences 

dommageables qui 

peuvent résulter pour 

les donneurs et 

receveurs de sang  

Oce 95/07   169  

13  

RC Exploitant 

d'engins de 

remontée 

mécanique  

Tout exploitant d'engins de 

remontée mécanique pour le 

transport de personnes  

responsabilité civile 

vis-à-vis des usagers 

et des tiers  

Oce 95/08   170  

13  
RC  activités 

de loisirs  

tout organisateur de  centre 

de vacances, de voyages et 

d'excursions  

dommages causés à 

des tiers par eux-

mêmes, leurs 

proposés, les 

personnes placées 

sous leur garde ou 

les participants  

Oce 95/07   171  

13  RC  sport  

Toutes associations, ligues, 

fédérations et 

regroupements sportifs  

conséquences 

pécuniaires de leur 

responsabilité civile 

vis-à-vis des tiers à 

l'occasion de la 

préparation ou 

l'organisation 

d'épreuves ou 

compétitions 

sportives  

Oce 95/07   172  

13  R C chasse   Tout chasseur  

 dommages 

corporels causés à 

autrui au cours ou à 

l'occasion de la 

chasse ou de la 

destruction 

d'animaux 

malfaisants ou 

Oce 95/07   186  



 

 

nuisibles, 

conformément à la 

législation en 

vigueur  

  
     

 

 

 

 

 

 

ASSURANCES DES BIENS ET ACTIVITES LIES A LA VIE PRIVEE 

 Code branche 

mère               

(D.E 02/293)  

Intitulé générique du produit  

Assurances des risques liés à l'automobile et au transport  

ASSURANCES DES RISQUES LIES AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.02)  

10  Automobile  

ASSURANCES DE RISQUES LIES AUX TRANSPORTS  

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.03) 

Lorsque le transport concerne des effets personnels  

07  Facultés terrestres (privé)  

07  Facultés transportées par voie ferroviaire  

07  Facultés aériennes  

07  Facultés maritimes  

ASSURANCES DE DOMMAGES AUX BIENS 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.04)  

DOMMAGES AUX BIENS DES PARTICULIERS  

08  Multirisques habitation  



 

 

06  Bateaux de plaisance  

09  Vol de téléphones portables  (version individuelle)  

CAT- NAT  

08  Effets des catastrophes naturelles (bien immobilier)  

ASSURANCES POUR PERTES PECUNIAIRES ET RISQUES DIVERS  

(SUIVANT NPA/ONS 66.03.05)  

CREDIT ET CAUTION  

14  Crédit (insolvabilité générale)  

14  Vente à tempérament  

14  Crédit immobilier aux particuliers  

PROTECTION JURIDIQUE ET ASSISTANCE  

17  Protection Juridique  

18  Assistance médicale  

18  Assistance en voyage  

18  Assistance Auto  

ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.06)  

13  R.C chef de famille  

13  R.C sports et activités de loisirs  

  

 ASSURANCES LIEES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES    

 

  

Code branche 

mère               

(D.E 02/293)  

Intitulé générique du produit  

Assurances des risques liés à l'automobile et au transport  



 

 

ASSURANCES DES RISQUES LIES AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.02)  

10  Automobile 

10  R.C voiturier 

ASSURANCES DE RISQUES LIES AUX TRANSPORTS  

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.03) 

06  Corps de navire de pêche 

06  Corps de  navire de commerce 

12  R.C transporteur maritime 

05  Corps d'aéronef 

11  RC transporteur aérien 

11  RC exploitant d’aéronef 

07  transport de valeurs (mer-terre-air) 

07  Marchandises transportées par voie terrestre (privé) 

07  Marchandises transportées par voie terrestre (public) 

07  Marchandises transportées par voie ferroviaire 

07  Marchandises transportées par voie aérienne 

07  Marchandises transportées par voie maritime 

ASSURANCES DE DOMMAGES AUX BIENS 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.04) 

DOMMAGES AUX BIENS PROFESSIONNELS 

08  Multirisques immeuble 

08  Multirisques professionnelle 

09  Dégats des eaux 

09  Bris de glace 

09  Assurance Vol sur contenu 

09  Assurance Vol sur la personne 

09  Vol de téléphones portables    (version collective) 



 

 

08  Incendie et explosion 

08  Multirisques entreprises industrielles et commerciales(MIC) 

08  Foires et expositions 

08  Tous risques sauf 

08  Contrôle des puits 

08  Exploitation et développement des sources d'énergie 

09  Bris de machines 

09  Risques informatiques 

09  Risques informatiques (petits systèmes) 

09  Perte de produits 

RISQUES LIES A LA CONSTRUCTION 

09  Construction et montage 

09  Tous risques chantiers 

09  Tous risques montage 

09  Engins de chantier 

13  R.C professionnelle construction et montage (réalisation) 

13  R.C professionnelle construction et montage(conception) 

13  R.C decennale 

CAT- NAT 

08  Effets des catastrophes naturelles bien immobilier 

08 
Effets des catastrophes naturelles bien commercial ou 

industriel 

DOMMAGES AUX BIENS AGRICOLES 

09  Incendie Récoltes 

09  Grêle 

09  Multirisques palmiers - dattiers 

09  Multirisques pommes de terre 

09  Multirisques arbres fruitiers 



 

 

09  Multirisques serre 

09  Mortalité bétail 

09  Mortalité des volailles et assimilés 

09  Multirisques apicole 

09  Multirisques Equine 

09  Multirisques exploitation agricole 

09  Materiels agricoles 

ASSURANCES POUR PERTES PECUNIAIRES ET RISQUES DIVERS  

(SUIVANT NPA/ONS 66.03.05) 

CREDIT ET CAUTION 

14  Crédit (insolvabilité générale) 

14  Crédit investissement 

14  Crédit à l'exportation 

14  Vente à tempérament 

14  Crédit immobilier aux promoteurs 

15  Caution 

PERTES PECUNIAIRES 

16  Perte d'exploitation après bris de machine 

16  Perte d'exploitation après incendie 

PROTECTION JURIDIQUE ET ASSISTANCE 

17  Protection Juridique 

18  Assistance médicale 

18  Assistance en voyage 

18  Assistance Auto 

ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 

 (SUIVANT NPA/ONS 66.03.06) 



 

 

13  R.C générale 

13  R.C générale des communes 

13  R.C chef d'entreprise 

13  RC exploitant d’aéroport 

13  RC exploitant  portuaire 

13  R.C dirigeants et mandataires sociaux 

13  R.C professionnelle 

13  R.C des comptables publics 

13  R.C laboratoires d'analyse de biologie médicale 

13  RC Exploitant d'engins de remontée mécanique 

13  R.C des associations sportives et activités de loisirs 

 

 

LISTE DES ASSURANCES DE PERSONNES 
     

04-11-2008  

 

Code branche 

mère               

(D.E 02/293) 

Intitulé générique du produit 

ASSURANCES DE PERSONNES 

VIE ET CAPITALISATION   

(SUIVANT NPA/ONS 66.01.00) 

20  capital différé avec contre assurance 

20  Temporaire au décès  capital constant 

20  rente éducation 

20  Temporaire au décès à capitaux décroissants (formule individuelle) 



 

 

20  Temporaire au décès à  capitaux décroissants (formule collective) 

20  Vie entière 

20  Mixte 

24  Capital retraite  formule individuelle 

24  Capital retraite formule collective 

24  Prévoyance retraite 

24  Plan de protection de la famille 

26  Prévoyance groupe 

ASSURANCE MALADIE  ET ACCIDENT  

(SUIVANT NPA/ONS 66.03.01) 

01  Individuelle accident (adhésion individuelle) 

01  Individuelle accident (adhésion collective) 

01  Assurance scolaire 

01  Individuelle accident en voyage (adhésion individuelle) 

01  Individuelle accident en voyage (adhésion collective) 

02  complémentaire santé 

02  assurance maladie 

02  Assurance santé en voyaye 
 

 

 

  
  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
  
  

  
 :يةباللغة العرب راجعاملصادر و امل 

  

  :املصادر 
 القران الكرمي  
 مكتبة –جممع اللغة العربية مجهورية مصر العربية الطبعة الرابعة،–شوقي ضيف .معجم الوسيط  حتت إشراف د

    2004الشروق الدولية 
 

  :املراجع
. تامني التامني و رياضياته مع التطبيق على التأمينات احلياة و إعادة ال ، )2003( .إبراهيم على إبراهيم عبد ربه. .1

  دار اجلامعية  :إسكندرية
دار : مصراإلسكندرية ،1ط .، نظرية التامني،املشكالت العلمية و احللول اإلسالمية)2007.(محد حممد لطفي امحدأ. .2

 .الفكر اجلامعي
دار احلامد للنشر :عمان ،األردن  ، 1ط.،إدارة اخلطر و التامني)2007.(أ شقريي نوري موسى.أسامة عزمي سالم . .3

  .و التوزيع
دار الثقافة للنشر و التوزيع   :،عماناألردن  ،1ط.، التامني يف  التطبيق و القانون و القضاء )).2007اء يج شكري. .4

. 
  .ز و املعرفة للنشر والتوزيع دار الكنو :عمان ،األردن .إدارة  التامني و خماطره ،)2006.(زيد منري عبوي. .5
الدار :مصر   ،إسكندرية ، 1ط.، التسويق املعاصر) 2005(مجال الدين حممد املرسي.ثابت بن عبد الرمحن إدريس .6

  .اجلامعية



 

 

التوزيع مكتبة اجلامعة  إثراء للنشر و :األردن ،1ط.، تسويق اخلدمات املالية )2008.(امحد الرمحوين . ثامر البكري  .7
 .الشارقة 

  .دار احلامد للنشر والتوزيع :األردن،، عمان  1ط. االتصاالت التسويقية و الترويج ).2006.(ثامر البكري  .8
 .دار  اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  .،تسويق اخلدمات)2009.(محيد الطائي بشري العالق  .9
  .و التوزيع ،دار الراية للنشر 1ط.،مفاهيم تسويقية حديثة )2009.(زاهر عبد الرحيم عاطف  .10
   .،دار املناهج للنشر و التوزيع1ط.،تسويق اخلدمات و تطبيقاته )2006.(زكي خليل املساعد .11
زهران لنشر و  :األردن ،عمان ،الترويج و اإلعالن  ،)2009.(قحطان بدر العبديل . مسري عبد الرزاق العبديل .12

 .التوزيع 
، 1ط.مدخل االتصاالت التسويقية املتكاملة:امة ، الترويج و العالقات الع)2006.(شريف امحد شريف العاصي .13

  .الدار اجلامعية :اإلسكندريةمصر،
 .،أساسيات التسويق،دار اجلامعة اجلديدة للنشر)2003.(عبد السالم أبو قحف .14
  .الدار اجلامعية:مصر :، مبادئ التسويق ، اإلسكندرية )2005.(عبد السالم أبو قحف .15
 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، :لبنان،بريوت  يف التامني،، مقدمة )1980.(عبد العزيز فهمي هيكل .16
 بريوت ،عقد التأميين حقيقته و مشروعيته ،دراسة مقارنة ،)2003(عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم  .17

   .منشورات احلليب بريوت احلقوقية:،لبنان
  .ار أسامة للنشر والتوزيعد:األردن ،عمان  التامني مبادئه وأنواعه، ،)2008.(عز الدين فالح .18
 .دار الفكر اجلامعي:اإلسكندرية، مصر  ،التامني ،)2009. (على حممود بدوي .19
 . إدارة اخلطر و التامني  الطبعة العربية،)2009(وليد إمساعيل السيفو ،.عيد عبد األمحد أبو بكر   .20

  .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :،عماناألردن
  ؟؟،دار الفكر العريب، 1ط.لشخصية ،)1997.(فيضل عباس  .21
 . ، دار احلامد؟؟؟؟1ط.، سلوك املستهلك مدخل اإلعالن)2006.(كاسر نصر املنصور .22
  منشورات دار عالء الدين  دمشق  ،التسويق ،الترويج اجلزء اخلامس،مازن نفاع ترمجة  كوتر فيليب ترمجة  .23
، جمموعة النبيل الطبعة األوىل.ج يف عصر العوملة،أسرار التروي)2000.(حمسن فتحي عبد الصبور خبري اقتصادي  .24

  .العربية للنشر والتوزيع 
  .دار  وائل للنشر:األردن  ،عمان  ،1ط.سلوك املستهلك ،مدخل استراتيجي ،)1998.(حممد إبراهيم عبيدات .25
 .دار وائل للنشر:األردن ،عمان ،4ط.، سلوك املستهلك مدخل استراتيجي )2004.(حممد إبراهيم عبيدات .26
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  :أعمال جامعية
مذكرة ،بوعناين حكيمة ،تأثري اإلعالن على سلوك املستهلك اجلزائري دراسة حالة ملنتجات شركة بوبيليس  .1

 .2006-2005امعة تلمسان كلية االقتصاد السنة اجلامعية جب ،ماجستري حتت إشراف بن حبيب عبد الرزاق
 للتأميناتد الوطين  دراسة حالة الصندوق الوطين درار عياش، اثر الضمان االجتماعي  على حركية االقتصا .2

شبكة  بومرداس ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع  CASNOS اإلجراءاالجتماعية  لغري 
سنة اجلامعية ال .اجلزائر –امعة  يوسف بن خدة جبحتت إشراف الدكتور  بكبوس سعدون  ،حتليل اقتصادي

2004-2005. 
 الوطنية املؤسسات من جمموعة حالة التسويق دراسة هيمنة ظل يف اإلنتاج إدارة يف جديد تفكري حنو ،يزكية مقر .3

الدكتور صاحل عمر  إشرافحتت  ريجستااملمذكرة  -بباتنة الغاز قارورات ووحدة بباتنة األوراس ملبنة)اجلزائرية 
   2008-2007الفالحي  جامعة حاج خلضر باتنة،السنة الدراسية 



 

 

مذكرة  -الرياض مدينة يف ميدانية التعاوين دراسة الصحي التأمني قسط قيمة على املؤثرة الصانع، العوامل علي غدير .4
 بن سعد خالد /د.أ : سعود إشراف امللك جامعة – اإلدارية العلوم بكلية العامة اإلدارة يف املاجستري درجة لنيل 

 .2003سعيد 
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 .دار املطبوعات اجلامعية   :اإلسكندرية ،مصر ، موسوعة التامني ،)2005(نبيل خمتار، .1
 

  : العربية ةباللغ تقارير
 

  هيئة التأمنيinsurance commission ، 2008تقرير السنوي الثامن لسنة . 
 الت عرض حول نشاط مقاو:اخلوصصة للمملكة املغربية  مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي لوزارة املالية و

 الرباط املغرب -2002التامني وإعادة التامني باملغرب 
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 :مراجع الكترونية

  
  :كتب الكترونية-1      

 )كتاب الكتروين.(2009مارس   5يق للجميع  تسو ، رؤوف شبايك @
  

 :مواقع الكترونية باللغة العربية-2     
 www.shubily.comالتامني املوقع :الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اهللا شليب بعنوان  @

 تصريح ملدير عام لشركة السالمة حاج أحممد جلريدة  @



 

 

  http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=35221الشروق
  العتروس لعمارة الذي يترأس مجعية شركات التأمني تصريح للسيد @

@ http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=209172&pg=38  
@ http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=209172&pg=38 
@ http://www.echoroukonline.com/ara/economie/36596-629.html 
@ http://islamfin.go-forum.net/montada-f5/topic-t2505.htm 
 

 :باللغة العربية و حبوث من االنترنتمداخالت 

  
حتمية التعاون العريب يف جمال إعادة التامني يف ضوء اثر أزمة املالية العاملية :غالب عوض الرفاعي. عيد امحد أبو بكر  @

اقتصاديات العربية و تطورات ما بعد األزمة االقتصادية :عنوانيف شركات التامني العربية   يف مؤمتر العلمي العاشر ب
  اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية-لبنن بريوت-12/2009العاملية  

جامعة املنوفية مجهورية  –مدرس مساعد بقسم اإلحصاء والرياضة والتأمني كلية التجارة  أسامة ربيع أمني سليمان @
رة االلكترونية يف جمال تسويق وثائق التأمني يف سوق التامني املصري ، املؤمتر معوقات انتشار التجا  مصر العربية

 .2004مصر،   –كلية التجارة جامعة املنصورة  –" صناعة اخلدمات يف الوطن العريب "الدويل العشرون 

. بالعالقات ويقالتس -والتحديات  الفرص-العريب  الوطن يف التسويق:الثاين العريب حسن امللتقى أمحد فخري إهلام @
 ..2003أول تشرين) أكتوبر8-6 (قطر  دولة :الدوحة

حبث  win spssباستخدام اإلحصائيعرض و حتليل  أساليب ،حسن  حسي على اهلفويف ألسلطان عبد اهللا علي   @
  هجرية1427 ،الدكتور حممد قايد   حتت إشراف امعة امللك سعودجبو حبوث العمليات  إحصاءقسم ب

 Theرئيس  باتـل نائبصابر  @ International  Cooperative  and  Mutual  Insurance 

Federation (ICMIF):والتقليـص من حـدة الفقـر  التأمني اإلسالمي التكافل. 
إعادة هيكلة  يف العربية التأمني االجتاهات احلديثة لصناعة : عادل منري رئيس اهليئة املصرية للرقابة على التأمني @

 .جتربة مجهورية مصر العربية/ ءات اإلشراف والرقابةاألسواق و تطوير إجرا
للجمعيــة   االحتاد العام العريب يف  املؤمتـر اخلامس واألربعـون   األمني العـام خليلعبد اخلالق رؤوف  @

 الدوليــة للتأميـــن International  Insurance  Society  I  I  S  :   مستقبــــل
 – 7. للتأميـن  ي الوطـــن العربـــيفـــ     صناعــــــة التأميــــــن

 .اململكة األردنية اهلامشية   –عمان  2009/6/10
 التعاوين  أسس شرعيته  و ظوابطه  و التكييف جلوانبه  الفنية  أوالتكافلي :عبد الستار أبو غدة، التامني اإلسالمي  @

 2006 .31.05التجارة ةاملستهلك كلي سلوك - املنصورة التسويق جامعة أستاذ مبارك عبد القادر @

 مصر أسيوط مجهورية جامعة – التجارة املساعد آلية والتأمني واإلحصاء الرياضة إبراهيم أستاذ السالم عبد عزة @

 العريب الفرص الوطن يف الثاين التسويق العريب العاملية امللتقى االقتصادية املتغريات ظل تسويق التامني يف:العربية 



 

 

 دولة : الدوحة 3 200أول تشرين) أكتوبر 6-8. العاملية االقتصادية املتغريات ظل  يفالتأمني والتحديات تسويق

 .قطر
حنو سياسات اجتماعية وتأمينية فاعلة يف الوطن العريب : علي عيسى البوريين ب املؤمتر العريب للضمان االجتماعي @

شرم ) 2009كانون األول / ديسمرب 21-19. / بني الواقع واملأمول االجتماعيةاإلستراتيجية العربية للتأمينات 
  .مصر:الشيخ

ملتقى املنظومة املصرفية  -إشارة إىل حالة اجلزائر -أمهية و دور نظام التامني على الودائع:لربيش عبد القادر    @
 .واقع و حتديات جامعة شلف–اجلزائرية و التحوالت االقتصادية 

الدويل الثاين  حول األزمة املالية  الراهنة والبدائل ملتقى  Takaful ;assurance islamique»( لزول حممد @
 ).تدخل باللغة الفرنسية("املالية واملصرفية للنظام املصريف اإلسالمي  منوذجا 

-رؤية حول العوامل اليت قد تساهم يف زيادة الوعي التأميين  يف العامل العريب ملتقى اخلامس :مصطفى السيد  @
 .سورية :دمشق. 2010

  
  
  
  

 :ع الكترونية باللغة الفرنسيةمواق-3
 

@ www.worldbank.org. 
@ www.ifsl.org.uk(  International Financial Services London  (IFSL Research Desember 

2009) 
@ www.Swissre.com(est une  société d'assurance  et  de  réassurance1  fondée  à Zurich  en 

1863,  première  société  mondiale  de  réassurance  devant Munich  Re.  La  société  est 

déposée au registre du commerce du canton de Zurich sous le nom de Schweizerische 

Rückversicherungs-Gesellschaft,  ce  qui  donne  en  français  la  Compagnie  Suisse  de 

Réassurances) 

@ ONS(office national des statistique) 
@ www.arig.com.bh   
@ www.  cna.dz      (Résultats  de  l’enquête  par  sondage menée   par  le Cabinet  d'Études  

IRISCO « Ingénierie Sociale et Communication » ) 
@  http://www.algeriedroit.fb.bz 
@  1www.marketing –etudiant.fr 
@  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTARABIC

COUNTRIES/MENAINARABICEXT/ALGERIAINARABICEXTN/0,,menuPK:490

260~pagePK:141159~piPK:51068265~theSitePK:490195,00.html 

@  http://data.un.org/Data.aspx?q=null&d=ITU&f=ind1Code%3aI4212 
@ www.menafn.com 
 



 

 

PRESENTATION SUR LE  WEB 

 

@ Amara  Latrous        Président-Directeur  Général de  la  Société  Nationale  d’Assurance 
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  :الملخص

المستهلك  أنستنتج امن خالل الدراسات السابقة .لدى المستهلك الجزائري ثقافة التامين  أهميةإلى  لبحثيهدف هذا ا    
لهـذه    النظـري الجزء  من خالل  و و ال يملك وعي تأميني  اإلجبارية التأمينيةالجزائري ال يشتري سوى المنتجات 

أن  وعنصر التسعير  تنمي ثقافة التامين عدىالتأمينية  المزيج التسويقي عناصرجميع  أن  نلخص أننستطيع  الدراسة ،
لنشر ثقافة  انمساعد انرصعنما فهالترويج نفسه التوعية التأمينية داخل شركات التامين أما عنصري اإلنتاج و التوزيع 

منتج التامين على السيارات يحتكر  أن إذمقارنة بالدول المجاورة عف كبير ض يسوق التامين الجزائر يعرف  ، التامين
مال المستهلك الجزائـري بـواليتي   عوفهم واست إدراكمن خالل الدراسة الميدانية لقياس  .  السوق الجزائري و العربي

كصورة من صور  للتامين مفهوم الحقيقيالال يدرك بهاتين الواليتين  المستهلك الجزائري  أننستخلص سعيدة و تلمسان 
كـل مـن   ب وكاالت التامين إطاراتمدراء و  استقصاءكما نستنتج من خالل  ،خدمة التامينوال يهتم ب كافل التعاون والت

شـركات   إهمـال و السبب هـو   تأمينيالمستهلك الجزائري ال يملك وعي  أن معسكر و سيدي بلعباس،تلمسان ،سعيدة 
  .هارات االتصالم إتقانو عدم  التأمينينشر الوعي لتسويق التأمينات من اجل  التامين

 .التأمينات،تسويق  التأمينيةاتجاه المنتجات  سوق التامين،ثقافة التامين،فهم سلوك المستهلك:مفتاحيةال ماتالكل 

Résumé : 
   Cette  recherche  vise  à  démontrer  l'importance    de  la  culture  d’assurance  chez  le  consommateur 

algérien. Des  études  précédentes  concluent  que  le  consommateur algérien  n’a  pas  la  conscience  d’ 
assurance et achète que les produits assurances obligatoires  .Dans  la partie théorique de cette étude , 

nous  pouvons  résumer  que  tous  les  éléments  du  mix  marketing  d'assurance  améliorent  la  culture 

d’assurance à  l'exception du prix et que  la   promotion est  la   conscience de  l'assurance au sein des 

compagnies d'assurance .mais le  produit et la distribution sont des éléments qui participent à diffuser 

cette culture.    Le marché de l'assurance en Algérie connait une forte faiblesse par rapport aux pays 

voisins on effet,  le produit assurance automobile  reste un monopole des produits d'assurance sur les 

marchés    Algériens   et    Arabes.  dans  l'étude  de  pratique  a  fin  de  mesurer  la  perception  et  la 
compréhension  et  l'utilisation  des  produits  d’assurance  par  le  consommateur  algérien  à  Saida  et  à 

Tlemcen, nous avons trouvé que ce consommateur dans ces deux régions  n’as pas un perception de la 

notion réelle des assurance comme une forme de coopération et de solidarité et qu’il n'est pas intéressé 

au service d’assurance  et  nous pouvons dire après  l'enquête auprès des chefs d’agence  et des cadres 

aux :Saida,  Tlemcen  , mascara,  Sidi  Bel Abbes,  que  le  consommateur  algérien  n'a  pas  une  culture 

d‘assurance ,la raison est la négligence du marketing de l’ assurance pour développer cette culture et le 

manque de savoir faire communiquer. 

 Mots-clés: Marché  de  l'assurance,  culture  de  l'assurance,  la  compréhension  du  comportement  des 

consommateurs vers les produits d’assurances, marketing de l’assurance.  

Abstract : 
 This research show  the need for the     development of insurance culture among Algerian consumer. 
Previous studies concluded that the Algerian consumer hasn’t a knowledge of insurance and he buys 

just the compulsory products of insurance. In the theoretical part of this study, we can summarize that 

all elements of marketing mixture are used to widen the insurance culture with the exception of  the 

price  . the promotion is the awareness of insurance among insurance companies, but production and 

distribution help to spread this culture. 
  The insurance market in Algeria has known  a high weakness compared to neighboring countries and  
the  insurance  product  automobile  remains  a monopoly  in    the Algerian  and Arabic markets.  in  the 

practical  part  of  this  study   when we measure  the  perception  and  understand  and  use  of  insurance 

products by the consumer Algerian  in Saida and Tlemcen, we conclude that consumers in  these two 

regions do not have a perception the notion of real insurance as a form of cooperation and solidarity 

and it is not interested in the insurance  of service and we can say after the survey of agency heads and 

managers  to Saida, Tlemcen  , Mascara and  to Sidi Bel Abbes,  that  the Algerian consumer does not 

have a culture of insurance, the reason is the neglect of insurance   companies to insurance marketing 

for to develop this culture and  the lack of know to communicate. 

 Keywords:  insurance market,  insurance culture, understanding of consumer  behaviour to  insurance 

products, insurance marketing. 

 

 


