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        ــداءــداءــداءــداءــــــــــــــــــــإهـــإهـــإهـــإهـــ

    العالمين سيدناالعالمين سيدناالعالمين سيدناالعالمين سيدنا    ونورونورونورونور    الرحمةالرحمةالرحمةالرحمة    نبينبينبينبي    إلىإلىإلىإلى .. .. .. ..    األمةاألمةاألمةاألمة    ونصحونصحونصحونصح .. .. .. ..    األمانةاألمانةاألمانةاألمانة    وأدىوأدىوأدىوأدى    الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة    بلغبلغبلغبلغ    منمنمنمن    إلىإلىإلىإلى        

        ....وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلىصلىصلىصلى    محمدمحمدمحمدمحمد

    إلىإلىإلىإلى    قـلبهاقـلبهاقـلبهاقـلبها    منمنمنمن    منسوجةمنسوجةمنسوجةمنسوجة    بخيوطبخيوطبخيوطبخيوط    سعادتيسعادتيسعادتيسعادتي    حاكتحاكتحاكتحاكت    منمنمنمن    إلىإلىإلىإلى....العطاء  العطاء  العطاء  العطاء      يمليمليمليمل    الالالال    الذيالذيالذيالذي    الينبوعالينبوعالينبوعالينبوع    إلىإلىإلىإلى

        ....العزيزةالعزيزةالعزيزةالعزيزة    والدتيوالدتيوالدتيوالدتي

        طريق  طريق  طريق  طريق      فيفيفيفي    دفعيدفعيدفعيدفعي    أجلأجلأجلأجل    منمنمنمن    شيشيشيشيبببب    يبخليبخليبخليبخل    لملململم    الذيالذيالذيالذي    والهناءوالهناءوالهناءوالهناء    بالراحةبالراحةبالراحةبالراحة    ألنعمألنعمألنعمألنعم    وشقيوشقيوشقيوشقي    سعىسعىسعىسعى    منمنمنمن    إلىإلىإلىإلى

        ....العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    والديوالديوالديوالدي    إلىإلىإلىإلى    وصبروصبروصبروصبر    بحكمةبحكمةبحكمةبحكمة    الحياةالحياةالحياةالحياة    سلمسلمسلمسلم    أرتقيأرتقيأرتقيأرتقي    أنأنأنأن    علمنيعلمنيعلمنيعلمني    الذيالذيالذيالذي    النجاحالنجاحالنجاحالنجاح

                إلى رفيق الدربـ  زوجي زهيرـ  من رافقني إلنجاح هذا العملإلى رفيق الدربـ  زوجي زهيرـ  من رافقني إلنجاح هذا العملإلى رفيق الدربـ  زوجي زهيرـ  من رافقني إلنجاح هذا العملإلى رفيق الدربـ  زوجي زهيرـ  من رافقني إلنجاح هذا العمل

        سمير وزوجته،فهيمةسمير وزوجته،فهيمةسمير وزوجته،فهيمةسمير وزوجته،فهيمة : : : :إخوتيإخوتيإخوتيإخوتي    إلىإلىإلىإلى    فؤاديفؤاديفؤاديفؤادي    بذكرهمبذكرهمبذكرهمبذكرهم    ويلهجويلهجويلهجويلهج    عروقيعروقيعروقيعروقي    فيفيفيفي    يجرييجرييجرييجري    حبهمحبهمحبهمحبهم    منمنمنمن    إلىإلىإلىإلى

    والخيروالخيروالخيروالخير    النجاحالنجاحالنجاحالنجاح    طريقطريقطريقطريق    علىعلىعلىعلى    معيمعيمعيمعي    كانواكانواكانواكانوا    دليلة ،صليحة ،دليلة ،صليحة ،دليلة ،صليحة ،دليلة ،صليحة ،،،،،    وزوجها وبنتيها، عبد الرحمن، مجيد ،سارةوزوجها وبنتيها، عبد الرحمن، مجيد ،سارةوزوجها وبنتيها، عبد الرحمن، مجيد ،سارةوزوجها وبنتيها، عبد الرحمن، مجيد ،سارة

        ....أضيعهمأضيعهمأضيعهمأضيعهم    الالالال    أنأنأنأن    وعلمونيوعلمونيوعلمونيوعلموني    أجدهمأجدهمأجدهمأجدهم    كيفكيفكيفكيف    عرفتعرفتعرفتعرفت    منمنمنمن    إلىإلىإلىإلى

        " ." ." ." .معاذ  معاذ  معاذ  معاذ  " " " " خاصة فـلذة كبدي  خاصة فـلذة كبدي  خاصة فـلذة كبدي  خاصة فـلذة كبدي      الكبيرة ،الكبيرة ،الكبيرة ،الكبيرة ،    إلى جميع أفراد العائلة  إلى جميع أفراد العائلة  إلى جميع أفراد العائلة  إلى جميع أفراد العائلة  

    ....وأرجو من اهللا عز و جل أن يتقبل منا هذا االجتهادوأرجو من اهللا عز و جل أن يتقبل منا هذا االجتهادوأرجو من اهللا عز و جل أن يتقبل منا هذا االجتهادوأرجو من اهللا عز و جل أن يتقبل منا هذا االجتهاد    أهدي هذا العمل إلى كل هؤالء ،أهدي هذا العمل إلى كل هؤالء ،أهدي هذا العمل إلى كل هؤالء ،أهدي هذا العمل إلى كل هؤالء ،
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  ــرــرــرــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكـشكـشكـشكـكــلـــــــمة  كــلـــــــمة  كــلـــــــمة  كــلـــــــمة  

    والوالوالوال    إال بذكركإال بذكركإال بذكركإال بذكرك    اللحظاتاللحظاتاللحظاتاللحظات    وال تطيبوال تطيبوال تطيبوال تطيب .. .. .. ..    بطاعتكبطاعتكبطاعتكبطاعتك    إالإالإالإال    النهارالنهارالنهارالنهار    وال يطيبوال يطيبوال يطيبوال يطيب    بشكركبشكركبشكركبشكرك    إالإالإالإال    الليلالليلالليلالليل    ال يطيبال يطيبال يطيبال يطيب                

        جالله  جالله  جالله  جالله      جلجلجلجل    اهللاهللاهللاهللا    برؤيتكبرؤيتكبرؤيتكبرؤيتك    إالإالإالإال    الجنةالجنةالجنةالجنة    تطيبتطيبتطيبتطيب    والوالوالوال .. .. .. ..    بعفوكبعفوكبعفوكبعفوك    إالإالإالإال    اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة    تطيبتطيبتطيبتطيب

للوالدين الغاليينـ  حفظهما اهللاـ  على كل ما منحوه  للوالدين الغاليينـ  حفظهما اهللاـ  على كل ما منحوه  للوالدين الغاليينـ  حفظهما اهللاـ  على كل ما منحوه  للوالدين الغاليينـ  حفظهما اهللاـ  على كل ما منحوه      امتنانيامتنانيامتنانيامتناني    وووو    شكرشكرشكرشكر    عظيمعظيمعظيمعظيم    أجزيأجزيأجزيأجزي    أنأنأنأن    ليليليلي    يطيبيطيبيطيبيطيب

        إياهإياهإياهإياه

        ....كما أقدم شكري لزوجي الذي كان خير السند في متابعة مشوار ي التعليميكما أقدم شكري لزوجي الذي كان خير السند في متابعة مشوار ي التعليميكما أقدم شكري لزوجي الذي كان خير السند في متابعة مشوار ي التعليميكما أقدم شكري لزوجي الذي كان خير السند في متابعة مشوار ي التعليمي

    بالنصحبالنصحبالنصحبالنصح    أجزائهاأجزائهاأجزائهاأجزائها    تتبعتتبعتتبعتتبع    وووو    المذكرةالمذكرةالمذكرةالمذكرة    هذههذههذههذه    علىعلىعلىعلى    باإلشرافباإلشرافباإلشرافباإلشراف    تفضلهتفضلهتفضلهتفضلهو أقدم شكري لألستاذ الفـاضل على  و أقدم شكري لألستاذ الفـاضل على  و أقدم شكري لألستاذ الفـاضل على  و أقدم شكري لألستاذ الفـاضل على  

        طيلة العملطيلة العملطيلة العملطيلة العمل        واإلرشادواإلرشادواإلرشادواإلرشاد

بوالية أم البواقي على ما قدموه لي من  بوالية أم البواقي على ما قدموه لي من  بوالية أم البواقي على ما قدموه لي من  بوالية أم البواقي على ما قدموه لي من  " " " "     CAATCAATCAATCAAT" " " " أقدم شكري للعاملين بشركة التأمين  أقدم شكري للعاملين بشركة التأمين  أقدم شكري للعاملين بشركة التأمين  أقدم شكري للعاملين بشركة التأمين  كما  كما  كما  كما  

        ....مساعدةمساعدةمساعدةمساعدة

    وزودناوزودناوزودناوزودنا    المساعدةالمساعدةالمساعدةالمساعدة    يديديديد    لنالنالنالنا    ومدومدومدومد    العونالعونالعونالعون    لنالنالنالنا    وقدموقدموقدموقدم    البحثالبحثالبحثالبحث    هذاهذاهذاهذا    إتمامإتمامإتمامإتمام    علىعلىعلىعلى    ساعدساعدساعدساعد    منمنمنمن    كلكلكلكل    نشكرنشكرنشكرنشكر

    ....        البحثالبحثالبحثالبحث    هذاهذاهذاهذا    إلتمامإلتمامإلتمامإلتمام    الالزمةالالزمةالالزمةالالزمة    بالمعلوماتبالمعلوماتبالمعلوماتبالمعلومات

 

  

  

    ــــــراــــــراــــــراــــــراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكـــــــــــــشكـــــــــــــشكـــــــــــــشكـــــــــــــ                                                                      



www.manaraa.com

  

 

  

  



www.manaraa.com

  الفهـــــــــــــــــــــرس   

                                                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الصفحة  المحتوياتفهرس 

 .I  بسملة

 .II  كلمة شكر

 .III  إهداء

 .IV  فهرس المحتويات

 .V  قائمة الجداول و األشكال

 .VI  المالحق

  ب ـ ج  المقدمــــة العامـــة

    مدخل إلدارة المخاطر:الفصل األول 

  2  تمهيد

  3  ماهية الخطر: المبحث األول

  3  التعريف بالخطر:المطلب األول 

  3  ــ المفهوم اللغوي للخطر 01

  3  ــ المفهوم االقتصادي للخطر 02

  4            مصطلحات لها عالقة بالخطر:المطلب الثاني 

  4  ــ مفهوم مسبب الخطر 01

  5  ــ مفهوم الحادث            02

  6  ــ مفهوم الخسارة 03

  7  العوامل المساعدة لحدوث الخطر:الثالث المطلب 

  7  أو المادية موضوعيةال المساعدةعوامل الــ  01

  7  خالقيةاألمساعدة العوامل الــ  02

  8  طبيعيةالمساعدة العوامل الــ  03

  10         أنواع المخاطر: المطلب الرابع 
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  10  ــ المخاطر المعنوية 01

  11  ــ المخاطر المادية 02

  12  المخاطر العامة أو الخاصة ــ 03

  13  المبادئ األساسية إلدارة المخاطر: المبحث الثاني 

  13  مفهوم ونشأة إدارة المخاطر:المطلب األول 

  13  ــ تاريخ ونشأة إدارة المخاطر 01

  15  ــ تعريف إدارة المخاطر 02

  16  مفاهيم متداخلة مع إدارة الخطر:المطلب الثاني 

  16  األمن الصناعيــ مفهوم  01

  17  ــ مفهوم نظام الوقاية 02

  19  ــ مفهوم إدارة األزمات 03

  19  أهداف إدارة المخاطر:المطلب الثالث 

  20  ــ األهداف النوعية 01

  21  ــ األهداف الكمية 02

  22  ــ أهداف تعظيم القيمة 03

  23  وسائل وخطوات إدارة المخاطر:المبحث الثالث 

  23  أدوات وقواعد إدارة المخاطر:المطلب األول 

  23  في المخاطرة التحكمــ أداة  01

  25   التمويلأداة ــ  02

  28  ــ قواعد إدارة الخطر 03

  29  خطوات عملية إدارة المخاطر:المطلب الثاني 

  30  ــ تحديد الهدف 01

  31  ــ اكتشاف الخطر 02

  32  ــ تقييم الخطر 03
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  34  واختيار الوسائل المناسبةــ تحديد البدائل  04

  36  ــ تنفيذ القرار 05

  36  ــ التقييم والمراجعة 06

  37  وسائل وسياسات إدارة المخاطر:المطلب الثالث 

  37  سياسة تحمل الخطر ـ 01

  38  ـ سياسة تحويل الخطر 02

  38  ـ سياسة الوقاية والمنع 03

  39  ـ سياسة التجزئة والتنويع 04

  39  التجميعـ سياسة  05

  39  ـ سياسة التأمين 06

  41  الخالصة

    إدارة المخاطر في شركات التأمين:الفصل الثاني 

  43  تمهيد

  44  التعريف  بنشاط التأمين: المبحث األول 

  44  مفاهيم عامة للتأمين: المطلب األول 

  44  ـ ظهور ونشأة التأمين  01

  45  ـ تعريف التأمين 02

  47  ـ وظائف شركات التأمين   03

  49  ـ تصنيفات التأمين 04

  51  التأمين في الجزائر:المطلب الثاني 

  52  الجزائر في التأمين ـ التطور التاريخي لقطاع 01

  55  ـ مكونات سوق التأمين في الجزائر 02

  63  العالم العربي في ـ المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين 03

  65  وكيفية التعامل معها مخاطر شركات التأمين:الثاني المبحث 

  65  مخاطر شركات التأمين:المطلب األول 
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  ب 

                                             

 

 

 هذه األعمال إلى تعرض ديؤ ي مما أعمالها  ، ممارسة عديدة عند مختلف المنظمات مخاطر تواجه    
 هو اإلدارة الذي يواجه األساسي التحدي ،ولعل التأكد حالة عدم في عموما ،تتمثل األزمات من العديد إلى

 وعدم,مسبقا  المسطرة أهدافها اإلستراتيجية بلوغ بموجبه لتستطيع به تقبل التأكد الذي عدم حجم مقدار تحديد
 إما تؤدي باحتمالية بالمؤسسة تحيط والتهديدات التي الفرص المتاحة هما حالتين يمثل باألساس التأكد
 في بكفاءة التنافس و األعمال دنيا في بالبقاء التي ترغب المنظمات على فشلها ،لذلك أو المؤسسة لنجاح
 أحد يمثل المخاطر إلدارة االستراتيجي المدخل اعتماد وأن .من البقاء تمكنها وسائل عن تبحث أن السوق

   .المخاطر هذه لمثل المنظمات تقليل تعرض على تعمل التي الوسائل

 اإلدارة تمكين في األخيرة هذه تسهم تحتاج إلى ما يسمى بإدارة المخاطر حيث ومن هنا نجد أن المؤسسة   
 تعرقل أن يمكن المستقبل في وصعوبات مخاطر من المؤسسة له تتعرض أن ما يمكن مع التعامل في

 ومن ثم بها المرتبطة والمخاطر العوائد بين المثلى الموازنة تحقيق في تسهم أنها كما. مسارها اإلستراتيجي
    .المنظمة أهداف تحقيق في تسهم التي للموارد والكفء الفعال االستخدام

 تتبعها اإلجراءات  التي وهي.ة مؤسس ألي اإلستراتيجية اإلدارة في أساسي جزء هي المخاطر إدارة  
 كل من المستدامة المزاياتحقيق  بهدف ، ألنشطتها المصاحبة األخطار لمواجهة منظم بشكل المؤسسات

 يحيط ما لمعرفة جاهدة تسعى اإلستراتيجية الناجحة اإلدارة أن نجد األنشط ،لذلك كل محفظة ومن نشاط
 مختلف عن دوما تبحث يجعلها ما وهذا عدم التأكد حاالت تقليص أجل وتهديدات ،ومن فرص من بها

 في ومعوقات مخاطر من له تتعرض أن بما يمكن من التنبؤ تمكنها التي والطرق الوسائل
 أيضاً  فقط ،ولكنها العامة والمنظمات المؤسسات على وسيلة محصورة ليست أنها إال المستقبل،باإلضافة

  .      وقصيرة األمد طويلة األنشطة لكل

 ومعالجتها  حجمها وتقدير  األخطار هذه على التعرف هو الجيدة المخاطر إلدارة األساسي التركيز إن   
 المؤسسة على تؤثر  قد التي العوامل لكل المحتملة السلبية و اإليجابية الجوانب فهم على تساعد أنها حيث

 بالنماذج واالستعانة لهيكلية المخاطر الواقعي التحليل على تعتمد فهي : كعلم المخاطر إدارة وباعتبار
 في وفاعلية بنجاح تعميمه ومحاولة المناسب،النموذج  اختيار تتطلب :كفن وباعتبارها والحسابية، القياسية
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  ت 

حيث تعتبر شركات التأمين وسيلة من وسائل إدارة المخاطر بالنسبة للمؤسسات  واألنشطة . المؤسسة 
  ولكن هذا ال يمنع أن تكون شركات التأمين نفسها معرضة  للمخاطر وتحتاج إلى إستراتيجية ,األخرى  

 كما,بأنشطتها  التي تحيط األخطار جميع مع منهجية بطريقة تتعامل أن ويجب,فعالة إلدارة هذه المخاطر 
 إدارته بواسطة يتم وبرنامج فعالة سياسة طريق عن الشركة ثقافة مع المخاطر إدارة تندمج أن يجب أيضا

  . المخاطر عن إدارة مسئول وموظف الشركة لكل مدير داخل المسئوليات وتحديد خبرة المدراء أكثر

ومن كل هذا نجد أنه من المهم جدا وجود قسم إلدارة المخاطر في شركات التأمين والذي سيكون محور    
  .دراستنا في هذا البحث 

  :إشكالية البحث   

  :والتي سيتم  صياغتها على النحو التالي 

  كيف تتم إدارة المخاطر داخل شركات التأمين ؟ 

  :التساؤالت الفرعية  

المخاطر في شركات التأمين على إدارة المخاطر في القطاعات االقتصادية هل تختلف إدارة  �
 ؟ األخرى

  ؟ بأم البواقي بتطبيق كل خطوات إدارة المخاطر )CAAT(إلى أي مدى تقوم وكالة  �
   ؟أم البواقي على مقومات تدعم إدارة المخاطر بها ب )CAAT(هل تتوفر وكالة  �

  :فرضيات البحث   

     ؛شركات التأمين ال تختلف عن إدارة المخاطر في باقي القطاعاتإدارة المخاطر في  �

  أم البواقي ال تقوم بأي خطوة من خطوات إدارة المخاطر ؛ب )CAAT(وكالة  �

  .أم البواقي على مقومات تدعم إدارة المخاطر بهاب )CAAT(ال تتوفر وكالة  �

  :أهمية البحث   

تبرز أهمية البحث في كونه يتناول أحد أهم العناصر المكونة للقطاع االقتصادي والتي تتمثل في    
قد شركات التأمين ،وهي تعمل على تأمين مختلف المؤسسات واألنشطة من كل أنواع المخاطر التي 

عيق لذلك على شركة التأمين  نفسها حماية أنشطتها من أي خطر قد يؤثر عليها أو ي،تتعرض لها 
محاولين من خالل ,وهذا ما سيؤثر بالسلب على نشاط التأمين ومنه على القطاع االقتصادي ,استمراريتها 

هذه الدراسة البحث عن أهم السبل واألساليب  الناجحة في معالجتها أو تجنبها للحفاظ على بقاء شركات 
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  ث 

اءتها اإلنتاجية وقدراتها التنافسية ،ومنه التأمين وتطويرها  أكثر فأكثر مما يزيد من استقرارها و الرفع من كف
  . المساهمة في الناتج الوطني وكذا في  استقرار المجتمع 

   

  :أهداف الدراسة 

  :ومن األهداف التي قادتنا لدراسة هذا الموضوع

 .توضيح أكثر لمختلف المخاطر التي تواجه شركات التأمين  •
 .ت التأمين التعرف على أهم الطرق لمواجهة أي خطر يواجه شركا •
إبراز أهمية التأمين كوسيلة فعالة في إدارة الخطر الذي يواجه العمالء ومنه أهمية وجود مثل هذه  •

 .الشركات أي شركات التأمين وٕاعادة التأمين في الحياة االقتصادية 
  . إثارة بعض النقاط لمواصلة البحث في الموضوع •

  :أسباب اختيار الموضوع البحث 

  :تيارنا لهذا الموضوع إلى كما تعود أسباب اخ

 .ا الموضوع خاصة في شركات التأمينوالدراسات التي تتناول هذ قلة األبحاث •
 .أهمية شركات التأمين كمكون أساسي في القطاع االقتصادي  •
 تأثير و ذات مناسبة طريقة إيجاد ،فرضت متعددة لمخاطر الجزائرية شركات التأمين تعرض تزايد •

  .المخاطر هاته فرضتها التي العقبات مختلف تخطي من تمكنها ، فعال
 هدفها المخاطر يكون بإدارة خاصة وظيفة استحداث بضرورة الجزائرية شركات التأمين اهتمام عدم •

 .واضحة أسس تقنية وفق علمية معالجة ومعالجتها تواجهها التي المخاطر لمختلف التصدي
 التي تفرضها المخاطر مع التعامل في ومنهجية علمية أسس على مبنية طريقة تقديم محاولة •

  .المختلفة البيئة تغيرات
  . الميداني  الجانب خالل من الدراسة هذه في التعمق •

  :منهج الدراسة 

 بكل نستطيع اإلحاطة لكي الوصفي والمنهج التحليلي ،المنهج هما رئيسين منهجين دراستنا في اتبعنا لقد   
 المشكلة على وصف تساعد التي والبيانات المعلومات جمع على يعتمدان اللذان,الموضوع  جوانب

 منهج اعتمدنا على المطروحة وكذا الفرضيات وفق محددة نتائج إلى الوصول قصد وتحليلها المدروسة
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  ج 

،من أجل  لوكالةاستبيانات أجريت للعاملين باشخصية ،تحليل  مقابالت إجراء خالل من الحالة دراسة
  .استخالص بعض التوصيات 

  :د الدراسة حدو 

من خالل مختلف المراجع كالكتب والمذكرات وغيرها التي تخدم الموضوع باإلضافة إلى ما : المكانية:أوال 
  .سيتم تناوله في الجانب الميداني

  .2003التأمين في الجزائر ،وبالتحديد من سنة  نشاط في الفترة األخيرة التي بدأ فيها ازدهار: الزمنية:ثانيا 

  : البيانات مصادر و الدراسة أدوات

   :  التالية األدوات البحث هذا إنجاز إطار في اعتمدنا

  . المجال هذا في صدرت التي المراجع والكتب •
 .االنترنيت مواقع طريق عن البحث •
 .التأمين  وكالةفي  مسئولينشخصية مع  مقابالت •
  استبيان •

  :دراسات سابقة 

  :الكتاب والباحثين منهم لقد تم تناول هذا الموضوع من قبل العديد من 

 " .إدارة الخطر والتأمين"الكاتب دكتور أسامة عزمي سالم واألستاذ شقيري نوري موسى في كتابهما  �
،من إعداد الطالب " إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"مذكرة ماجيستير بعنوان  �

  ) .2008/2009(بوزيدي لمجد ،جامعة بومرداس ،

  :خطوات البحث 

  :قمنا بتقسيم الدراسة إلى الفصول التالية,ومن أجل محاولة اإللمام واإلحاطة بجميع جوانب البحث     

 أهدافهاو  نشأتها، المخاطر إدارة ،مفهوم المخاطر إدارة عن نظرية دراسة :األول الفصل في تناولنا    
  .وسياستها  ،وسائلها تحكمها،خطواتها التي القواعد

إلى نشاط التأمين بصفة عامة ،ثم واقع هذا النشاط في الجزائر،ليأتي  التطرق تم فقد :الثاني الفصل أما    
 علمية خطوات معها وفق التعامل وكيفية شركات التأمين  تهدد أن يمكن التي المخاطر عن تناولناهما 

 . منظمة
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  ح 

أهم  أمين وٕاظهارللت )CAAT(شركة عام ل تقديم إلى فيه تطرقنا الذي :الثالث الفصل يأتي وأخيرا   
  . لوكالة محل الدراسةا داخل فعالية إدارة المخاطر تقييمتقديم   ارتأينا ،ثم تواجهها التي المخاطر
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2 

  تمهيد

لمختلف  عرضة يجعلها و استقرارها يهدد ما هذا و ، متقلبة بيئة في االقتصادية المؤسسة تنشط      

أهدافها  إلى تحقيق التي تسعى المؤسسة استمرارية سلبا على تؤثر ،وقد أهدافها انجاز تهدد التي المخاطر

 القريب محيطها مع المؤسسة ارتباطات بشدة وتشابكت المنافسة حدة ازدادت الزمن مرور المتنوعة ،ومع

 األخطار وتعددها بتعاظم سمح مما . التغيرات التي تكون في بعض األحيان مفاجئة زادت كما ، والبعيد

بالتقلب  يتسم محيط في المنافسة واحتدام  المحيط استقرار عدم نفإ ذلك إلى ،إضافة واستمرارها وتنوعها

 مسيري اتجاه لنا يفسر ما هذا. تسييرها في أو التحكم لها دقيقة تقديرات إجراء الصعب من جعل و التغير

 وسط الئقة مكانة األخطار بأفضل السبل واألساليب إلنجاح المؤسسة وضمان لها تسيير نحو اليوم

 رورةضباإلضافة إلى  إلدارة المخاطر واضحو  دقيق مفهوم تحديد ضرورة لنا يتضح سبق مماو ،منافسيها 

 تفادي من تمكنها للمؤسسة مستقبلية رسم رؤية ومحاولة المخاطر هذه إدارة هدفها فعالة طريقة إيجاد

   .المخاطر

 :المباحث التالية  خالل من ،هذا الفصل في له التعرض ولنااح ما وهذا     

  ماهية الخطر:المبحث األول 

  إلدارة المخاطر المبادئ األساسية:المبحث الثاني

  وسائل وخطوات إدارة المخاطر:المبحث الثالث 
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  ماهية الخطر: المبحث األول

حتى اآلن لم يتوصل رواد علم االقتصاد إلى وضع نظرية عامة لألخطار ،لكنهم حاولوا تحليل ظاهرة     

  .ا نظرا الختالف طبيعة األخطارالخطر ومعرفة مبادئها ،وقد حققوا نجاحا محدود

  التعريف بالخطر: المطلب األول 

وأصحاب نظريات القرار ومنظرو التأمين طويال مناقشة  حصائييناإللقد حاول االقتصاديون و      

. مفهوم الخطر وحالة عدم التأكد ،كما كانت هناك اختالفات عديدة بينهم في وضع مفهوما شامال للخطر

  .غير أن هذه االختالفات كانت متوجهة نحو الشمول وتقليل العيوب التي وردت في سابقتها من التعاريف

  اللغوي للخطرالمفهوم :  01الفرع 

والذي يدل على  RISQUEأي  RESCASSإن كلمة خطر هي مستوحاة من المصطلح الالتيني :  أ ـ لغة

.االرتفاع في التوازن وحدوث تغير ما مقارنة مع ما كان منتظرا واالنحراف المتوقع
1  

هو ذلك االلتزام الذي يحمل في جوانبه الريبة وعدم التأكد المرفقين باحتمال وقوع النفع أو :  ب ـ اصطالحا

  2.حيث يكون هذا األخير إما تدهورا أو خسارة،الضرر 

  المفهوم االقتصادي للخطر:  02الفرع 

المفاهيم عديدة فيما بين هذه  نتج عنه اختالفات القد تطرق له العديد من الكتاب والباحثون مم    

  :،والتي سنتطرق إليها  الخاصة بالخطر

الشك الموضوعي فيما " :الخطر بأنه ) WILYAIMZ ET HAITNS(ـ يعرف كل من ويليامز وهاينز 1

  3.أي أن الخطر هو حالة عدم التأكد" يتعلق بنتيجة موقف معين 

عدم التأكد الممكن حالة " : الخطر على أنه) NHIGHT(ـ كما عرف البروفيسور االقتصادي نايت  2

إال  د عند الفرد أساسا لتحديد الخطر وضع عدم التأكلهذا التعريف على الرغم من أنه يعطي .  4"قياسها 

                                                           
،أطروحة دكتوراه غير "تسديد القرض التنقيطي والتقنية العصبية ا�صطناعية بالبنوك الجزائريةمحاولة تقدير خطر عدم "ـ صوار يوسف، 1

  .23،ص2008منشورة،جامعة تلمسان،
  .2،ص2012،مذكرة ماجستير،جامعة تلمسلن،"دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة ا�قتصادية"ـ عبدلي لطيفة، 2
  .82،ص2009،مذكرة ماجستير،جامعة بومرداس،"سسات الصغيرة والمتوسطةإدارة المخاطر في المؤ"ـ بوزيدي لمجد، 3
  .12،ص2004،دار الكتاب ا.كاديمية،مصر،"مبادئ إدارة الخطر والتأمين"ـ محمد توفيق البلقيني،جمال عبد الباقي واصف، 4
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4 

ألن التغيرات المحددة . والتي ليست في جميع الحاالت يمكننا ذلك،أنه يشترط ضرورة قياس هذه الحالة 

عنوية تنطوي على تصرفات شخصية بحتة يصعب لحالة عدم التأكد تحكمها في كثير من األحيان أمور م

  .قياسها

وقد حدد هذا ، 1"المحتملة نتيجة لوقوع حادث معين لماديةاالخسارة ":نه على أ ـ ويعرف الخطر أيضا 3

  .أنها قد تكون مادية ومعنوية في آن واحد حين وقوع بأنها مادية فيالالتعريف نوع الخسارة محتملة 

  .2"توقع اختالفات في العائد بين المخطط والمطلوب والمتوقع حدوثه ":نه على أ ويعرف أيضا - 4

  .3"احتمال الفشل في العائد المتوقع ":نه على أ ـ ويعرف أيضا 5

الخسارة المحتملة في الدخل أو الثروة نتيجة وقوع حادث معين ":نه كذلك يمكن تعريف الخطر على أ – 6

داللة على أن الخسارة المحتملة تشمل أكثر ،"الثروة  الدخل أو" حيث يضيف هذا التعريف عبارة 4"

  . شكل من أشكال الثروة أياألشخاص  أو الممتلكات أو 

حالة عدم التأكد والتي تالزم :ونستنتج من كل هذه التعاريف و اإلسهامات أن الخطر يمكن تعريفه بأنه    

والتي قد ينتج  هتأكد من نتيجة قراراتالشخص صاحب القرار أو متخذ القرار نتيجة صعوبة التنبؤ وعدم ال

  .عنها خسائر مادية أو معنوية أو معا 

   مصطلحات لها عالقة بالخطر                                            : المطلب الثاني  

حتى يتضح لنا معنى الخطر هناك مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي ترتبط بشكل مباشر بمفهوم 

  :كر منها ما يلي الخطر ونذ

                            مسبب أو مصدر الخطر                                                          مفهوم : 01الفرع 

المسبب الرئيسي للخسارة المحتملة ،وهي متعددة ومتنوعة  أيوهو المصدر األساسي لوجود الخطر ،

فسبب الحريق أو الشعلة هو المسبب في حالة حدوث حادث الحريق ،والسرقة هي المسبب في حالة خطر 

  .مصدر في حالة خطر المسؤولية المدنية الالسرقة  كما أن اإلهمال هو المسبب أو 

                                                           
 .82ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 1
  .109،ص1985،دار الجيل للطباعة،عمان،"ا,دارة المالية والتمويل طويل ا+جل"ـ سيد الھواري، 2
 .3مرجع سابق،ص ـ عبدلي لطيفة، 3
  .22،ص2007،دار حامد للنشر والتوزيع،عمان،"إدارة الخطر والتأمين"ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى، 4



www.manaraa.com

  مدخل إلدارة المخاطر                                  الفصــــــل األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

5 

جموعة من الظواهر الطبيعية أو العامة التي تؤثر تأثيرا م:"ومنه يمكن تعريف مسبب الخطر على أنه   

ما هو من صنع الطبيعة  ويقصد بالظواهر الطبيعية ؛ 1"شخاصمباشرا أو غير مباشر في نتيجة قرارات األ

اإلنسان من حروب  وكذا كل ما يحدث في حياة،مثل الزالزل والبراكين و األعاصير و الوفاة الطبيعية 

  .رها وغي وسرقة ومظاهرات

   :ويمكن تصنيف مسببات الخطر إلى  

وتتمثل في تلك العوامل التي تنتج عن وجود الظواهر الطبيعية التي تحيط  :مسببات الخطر الطبيعية :أ  

  .بالشخص و التي ال شأن لإلنسان في وجودها 

ات وهي تلك العوامل التي تنتج عن تدخل العنصر البشري في مجري:مسببات الخطر الشخصية :ب  

التأثير عليها بقصد أو دون قصد ،وعادة ما يكون السبب الرئيسي  من تدخل اإلنسان و األمور الطبيعية 

  :أو على طرف معين ، ويمكن تصنيفه إلى قسمين هما عليه هو السعي وراء النفع والفائدة  التي تعود 

  :ـ مسببات الخطر الشخصية ألإلرادية  1ب ـ   

وهي مجموعة العوامل التي يتسبب في وجودها اإلنسان ولكن دون تعمد وتؤدي إلى تكرار تحقق    

  .2مما يزيد من درجة الخطورة ،الظاهرة الطبيعية 

 :مسببات شخصية إرادية ـ  2ب ـ 

التي تؤدي إلى زيادة معدل نسان و بقصد و تعمد في وجودها و تدخل اإلمجموعة العوامل التي يوهي    

أخذ الحيطة و الحذر ومحاولة ،وعلى متخذ القرار تكرارها و تزيد من حجم الخسارة المترتبة عليها 

  .التخفيف من حدة الخطر و بالتالي التقليل من حجم الخسارة 

  الحادث مفهوم : 02الفرع 

 مثال يشير إلى تحقق الحريق فعالفحادث الحريق قق المادي الملموس لمسبب الخطر ،الحادث هو التح

يعني تحقق الحريق فعال ؛" حادث الحريق"ما لفظ ؛يعني أنه مسبب خطر ،أ" الحريق"ومعني ذلك أن لفظ 

                                                           
  .18ـ محمد توفيق البلقيني،جمال عبد الباقي واصف،مرجع سابق،ص 1
  .86ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 2
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و ناتج الحادث هو " حادث"مسبب الخطر و بعد الوقوع هو : قبل الوقوع هو" الحريق"ومعنى ذلك أن 

  :و يمكن تقسيم الحوادث إلى.1الخسارة 

  :خصيةحوادث ش -أ

 المرضمثل ،التي يكون فيها موضوع الخطر هو الشخص الطبيعي أي اإلنسان وهي الحوادث     

  .2الخ.....العجز،اإلصابات البدنية

  :حوادث الممتلكات و المسؤولية - ب 

دنية تجاه وهي الحوادث  التي يكون فيها موضوع الخطر  هي ممتلكات الشخص أو مسؤوليته الم    

ومن أمثلتها حوادث السرقة أو الحريق ومن حوادث المسؤولية  ممتلكاتهم أو في أنفسهم ،اآلخرين في 

إصابات عمل أثناء  المدنية مسؤولية رب العمل تجاه العمال العاملين تحت إمرته عما قد يلحق بهم من

  . 3ل عنهم بما يقضي به القانونتأدية العمل ،فهو المسئو 

  الخسارة مفهوم : 03الفرع 

غلب األحيان ينتج عن تحقق الخطر في صورة حادث خسائر حقيقية في المداخيل أو الممتلكات أ في    

نه يترتب على ذلك فناء المثال إذا تحقق حادث الحريق في أحد المصانع ،فإ،فعلى سبيل  أو كالهما

ن مفهوم ،ومنه فإ" الخسارة"المصنع وزواله أو نقص في قيمته وهذا النقص أو الفناء يطلق عليه لفظ 

النقص الكلي أو الجزئي في قيمة الممتلكات أو األشياء نتيجة لوقوع حادث معين لألشخاص : الخسارة هو

  .4أو الممتلكات

و عليه إما أن تكون الخسارة كلية و يترتب عليھا فناء الشيء تماما أو زوال الدخل ،أو جزئية ويترتب 
  .عليھا نقص في قيمة الشيء أو انخفاض في الدخل

 بسلسلة"  :الشكل التالي يبين العناصر الثالثة التي تدخل في تكوين و حدوث الخطر وهو ما يسمىو 

                                  "الخطر

                            

                                                           
 .21ـ محمد توفيق البلقيني،جمال عبد الباقي واصف،مرجع سابق،ص 1
  .ـ نفس المرجع،نفس الصفحة 2
  .87ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 3
  .23ـ محمد توفيق البلقيني،جمال عبد الباقي واصف،مرجع سابق،ص 4
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  سلسلة الخطر): 01(لشكل رقما                                     

  قبل الوقوع                        بعد الوقوع                            

  

  إعداد الباحثة من: المصدر                                   

مسبب الخطر سوف  إذا توفر:من خالل هذا الشكل نجد أن الخطر يمر بثالث مراحل أساسية هي     

 .للخطر ،إما بزواله أو نقص في قيمته ضيتحقق الحادث وينجم عنه خسائر تمس الشيء الذي كان معر 

  ساعدة لحدوث الخطر   مالعوامل ال: المطلب الثالث 

وهي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الخطر أو تزيد من احتمال وقوع الخسارة و أيضا يمكن     

أن تزيد من حجم الخسارة المادية المتوقعة الناتجة عن مسبب خطر معين أو كالهما معا ، فمثال تكديس 

الناتجة عن وقوع ة المخزون السلعي في مخزن واحد يعتبر عامال مساعدا لزيادة حجم الخسارة المادي

ما إذا كان هناك بناء أو مصنع بجانب مركز لإلطفاء يقلل من حجم الخسارة المحتملة و حادث الحريق ،أ

  .1ذلك بعكس إقامة ذلك المبنى أو المصنع بجانب محطة وقود

  :ويمكن تقسيم هذه العوامل المساعدة للخطر إلى ثالثة أقسام

  العوامل المساعدة الموضوعية أو المادية :  01الفرع 

وتتكون من خصائص الشيء موضوع الخطر و التي تزيد من احتمال وقوع الخسارة أو تزيد من حجم     

في حالة الحريق كمسبب خطر نجد أن نوع أو طبيعة :ومن أمثلة ذلك ،الخسارة المادية أو كالهما معا 

عة شغل المبنى كلها عوامل مساعدة لحدوث خطر الحريق ، ونقصد بعوامل وطبي،و موقع البناء ،البناء 

مساعدة هنا أنها عوامل مساعدة سلبية أو ايجابية، فمثال المبنى المستخدم في صناعة المواد الكيماوية 

يعد عامل مساعد سلبي يزيد من احتمال وقوع الحريق بالمبنى و يزيد من حجم الخسارة المادية أو كالهما 

  .ا مع

  )ألإلراديةاإلرادية و (العوامل المساعدة األخالقية :  02الفرع 

                                                           
 .31أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص ـ 1

 الحادث       الخسارة      مسبب الخطر  
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وهي العوامل التي تساعد في زيادة أو نقص احتمال وقوع الخطر أو في التحكم في حجم الخسارة     

و هي قد تكون  1المادية المتوقعة نتيجة لبعض الصفات الشخصية األخالقية المرتبطة بالشخص نفسه

ينطوي على سوء نية من  ش و الخيانة ، مما يؤدي إلى وقوع الخطر وتقع بتصرفمدة مثل الغمتع

وقد تقع بحسن نية و ال تنطوي على تعمد في ارتكابها أي أن هذه العوامل األخالقية تتوقف مرتكبها ،

  .لهرادة اإلنسان وما سوف يجنيه من فععلى إ

  :العوامل المساعدة الطبيعية :  03الفرع 

جة لوقوع أو حدوث وذلك نتي المختلفةو هي العوامل التي تزيد من احتمال وقوع الخطر بأنواعه     

السمة الرئيسية فيها هو الدمار و التخريب كوقوع الفيضانات و البراكين و الزالزل ظاهرة طبيعية ،

 لزالية يكون عرضةية في مناطق ز حد المباني الكبرى التجار والعواصف الكبيرة ، فمثال إنشاء أواألعاصير 

ن خطر الزالزل و مختلف الظواهر الطبيعية و بالتالي فإ أكثر إلى درجة كبيرة لوقوع خطر االنهيار 

خارجة عن إرادة اإلنسان و ال يستطيع التحكم فيها و حتى التأثير فيها ، و لكنه يحاول أن يحتاط منها و 

  .2يستعد لمواجهته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .14،ص2001،الدار الجامعية،ا>سكندرية،"دئ الخطر والتأمينمبا"ـ محمود مختار الھناسي، 1

  .14ـ نفس مرجع ،ص 2
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  لمساعدة في حدوث الخطرالعوامل ا): 02(الشكل رقم 

                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 www.eRMA- egypt.org"معيار إدارة المخاطر" الجمعية المصرية إلدارة الخطر : المصدر 

 .11:00الساعة .12/04/2013

عوامل خارجية    

  أخطار استراتيجيه *

  تحول المستھلكين المنافسة  ــ  

  ةيرات في الصناعالتغ -

  طلبات العم4ء -

 

  أخطار مالية * 

  أسعار الفائدة  -

  أسعار الصرف -

 ا�ئتمان -

  

                   النقدي السيولة و التدفق -

  البحث و التطوير   -

  رأس المال الفكري -

  ـ الرقابة المحاسبية

  خطار البيئة أ*  

  العقود-

  أحداث الطبيعة -

  البيئة -        الموردين -

 

  أخطار تشغيلية* 

  القوانين -

  الثقافة -

 ھيكل مجلس ا,دارة -

 عوامل خارجية

 عوامل
 الداخلية
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  أنواع المخاطر : المطلب الرابع 

  :المخاطر إلى عدة أقسام مختلفة نراها من خالل الشكل التالييمكن تقسيم 

  حسب تأثيرها ـرـات المخاطتقسيـم): 03(الشكل رقم                       

  

  

  

  

  

  

  "مينإدارة الخطر والتأ" أسامة عزمي سالممن إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر          

   تقسيمات المخاطر حسب مسبباتها ونتائجها) :04(الشكل رقم                      

  

  

  

  "مينإدارة الخطر والتأ" أسامة عزمي سالممن إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر     

  المخاطر المعنوية :  01الفرع 

مادية مباشرة في الممتلكات أو غير وهي تلك المخاطر التي يؤدي تحققها إلى وقوع خسائر     

فسي سيئ على الشخص متحمل الخطر يكون لها وقع ن الدخل و األصول الرأسمالية ، و لكن

ما يكون هذا النوع من المخاطر ال يخضع لمبدأ القياس و التقييم و ال يمكن  المتضررة منه وعادةو 

 أنواع المخاطر

 المخاطر المعنوية

 أنواع المخاطر   

 المخاطر المادية

 مخاطر المضاربة )الصافية(ةالمخاطر البحث

 المخاطر الخاصة )أساسية(المخاطر العامة

 المسؤوليةمخاطر  مخاطر الممتلكات مخاطر ا+شخاص
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يتغير قياسها كميا ، حيث تحكمه  تحديد أبعاده و خسارته المتوقعة فهي مرتبطة بأمور متغيرة قد

  . محددات معظمها معنوية و نفسية تختلف من شخص ألخر

   )اقتصادية(المخاطر المادية:  02الفرع

هي تلك المخاطر التي يتولد عنها خسائر مادية و مالية و اقتصادية تصيب األشخاص في مركزهم   

  :المالي نتيجة تحقق أو حدوث خطر و تشمل هذه األخطار

 لية أخطار مباشرة تمثل قيمة الخطر الفع �

وهي التي تنشأ و تتأثر بحجم الخسارة الفعلية و تسمى أحيانا األخطار : أخطار غير مباشرة �

اإلضافية و من الخسائر الغير المباشرة ، التلف الذي يلحق بأشياء المؤمن له نتيجة تدخل 

حواجز للوصول إلى مكان الحريق  رجال اإلطفاء عند قيامهم بواجبهم و اضطرارهم إلى هدم

 . 1ا خسائر تكون جراء نقل البضائع من مكان ألخر إلنقاذهاو أيض

  :إلى نوعين هما  المخاطر المادية و تنقسم

  :مخاطر المضاربة ـ  1

و هي المخاطر التي يتسبب في نشأتها ظواهر يخلقها اإلنسان بنفسه و لنفسه بغرض الربح أو     

ال يعلم بنتائج تحققها مقدما و تشمل هذه ن كان حقيق مكاسب مالية أو اقتصادية و إأو ت، 2الخسارة

بقصد  ية و الصناعية والخدمات التي تنشأالمخاطر تلك التي تترتب على جميع األعمال التجار 

  .، مثل أخطار المضاربة على األسهم في سوق األوراق المالية3تحقيق الربح من التعامل فيها

  :)الصافية ( ةالمخاطر البحث-2

ي تتسبب فيها ظواهر طبيعية و ظواهر عامة ال دخل باإلنسان في وجودها و وهي المخاطر الت     

ال يمكنه تجنبها و يترتب على تحققها خسارة مالية مؤكدة لإلنسان ،و ال ينطوي مثل هذا التحقق على 

   4.الخ...الزالزل ،الفيضانات ،البراكين : ن األحوال مثل ظواهر أي فرصة للربح بأي حال م

  :ة إلى ثالث مجموعات من المخاطر هي المخاطر البحثو يمكن تقسيم 
                                                           

  .94ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 1
  .ـ المرجع السابق،نفس الصفحة 2
 .22ـ  محمد توفيق البلقيني،جمال عبد العال واصف،مرجع سابق،ص 3
 .27ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 4
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وهي تلك المخاطر التي إذا تحققت مسبباتها في صورة حادث كان  :مخاطر األشخاص  ـ 1ـ  2

أخطار : موضوع التأكيد هو الشخص الطبيعي ، سواء كان في دخله أو حياته أو صحته ، مثل 

  .الوفاة و المرض ، اإلصابات البدنية وغيرها 

يترتب على تحققها في صورة حادث خسارة كلية أو جزئية ، مباشرة و غير مباشرة لكل من  مما

  .تعرض لمثل هذه المخاطر

وهي تلك األخطار التي إذا تحققت مسبباتها في صورة حادث كان :ـ أخطار الممتلكات  2ـ  2

 ، الضياع الحريق موضوع التأثير هو الممتلكات سواء كانت في صورتها الثابتة أو المنقولة مثل 

وغيرها من مثل هذه الحوادث التي إذا تحققت أدت إلى فناء األشياء المملوكة كلية 1السرقة السطو و 

  .أو بشكل جزئي 

وهي تلك المخاطر التي إذا تحققت مسبباتها في صورة حادث فإنها تصيب :ـ أخطار المسؤولية 3 ـ 2

عما قد يصيبهم في أشخاصهم أو في ممتلكاتهم  مسؤولية الشخص المدنية أمام القانون تجاه الغير

ومثال ذلك  .مما يترتب عليه التزام بتعويض من وقع عليه الضرر وذلك بما يقضي به القانون،

ومسؤولية السائق أو مالك مسؤولية صاحب العمل تجاه عماله ،ومسؤولية األطباء تجاه مرضاهم ،

  .المركبة تجاه المشاة و الركاب و ممتلكات الغير 

  المخاطر العامة و الخاصة :  03الفرع

  :يهدف هذا التقسيم إلى ما إذا كان الخطر المحقق في صورة حادث يصيب أفرادا أم جماعات وهوو 

  :المخاطر العامةـ  1

وهي تلك األخطار التي تؤثر على اقتصاد البالد بشكل عام على أو على مجموعة كبيرة من    

فمعدالت التضخم المرتفعة أو معدالت البطالة العالية تؤثر على أفراد المجتمع ، األشخاص في المجتمع

كما أن الكوارث الطبيعية كالزالزل و البراكين و الفيضانات تعتبر أيضا من األخطار العامة ألنه بأكمله ،

األفراد في في حال حدوثها فانه ينتج عنها خسائر كبيرة تؤثر على اقتصاد البلد و على مجموعة كبيرة من 

  .المجتمع 

                                                           
 .20مختار الھاشمي،مرجع سابق،صـ محمود  1
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  :المخاطر الخاصة-2

مع ،مثل حريق منزل أو السرقة،وهي تلك المخاطر التي تؤثر على الفرد وليس على المجتمع بأكمله   

فاحتراق مصنع سيؤثر على على المجتمع بصورة غير مباشرة ، مالحظة أن هذه المخاطر يمكن أن تؤثر

مجتمع و اقتصاد البلد الن ذلك سيؤدي إلى خروج هذا صاحب  هذا المصنع ، كما انه سيؤثر على ال

م المخاطر قد تطور و اتسع مداه ، من خالل هذا نالحظ أن مفهو .المصنع من الدورة االقتصادية للمجتمع

 ءو أضحى متسارعا خاصة مع المتغيرات البيئية الجديدة الشديدة التجدد والنمو في كافة ميادين الحياة سوا

  الخ....اجتماعية أو سياسية كانت اقتصادية أو 

الشيء الذي زاد من حدتها  وصعب من مهمة السيطرة عليها و التحكم فيها ، األمر الذي أوجب    

إتباع أسلوب منهجي  يرورة عمل هذه المخاطر  انطالقا من يل وفهم سطريقة مثلى و فعالة قادرة على تحل

كافة المخاطر و يعالجها و لمال  يمكن ويضمن من أن يكتشف و يحلل و يشخصوعلمي واضح ،

  ".   إدارة المخاطر" االستفادة منها في نظم العمل المختلفة ،هذه الطريقة تتجلى و تظهر في مفهوم 

  المبادئ األساسية إلدارة المخاطر: المبحث الثاني

أن زاد من االهتمام بدراسته و دراسة مسبباته و محاولة نتشار الخطر والتزامه بحياتنا ،لقد كان ال     

فالواقع فرض ضرورة االنتباه و االحتياط من تحققه ،ومحاولة التحكم فيه ،التقليل من الخسائر التي تترتب 

لذلك ظهرت إدارة المخاطر  قصد ضمان االستمرارية و األمان  و العمل والحد من تفاقمها و تفاعلها ،

 اجهة مشكلة التعامل مع المخاطر التي يواجهها األفراد و المنشآت باستخدام أفضلكمدخل علمي لمو 

بهدف مواكبة التطورات و التغيرات المستقبلية و تحقيق أعلى مستويات األساليب والسبل لمنع تحققها ،

      .السالمة واألمن

  مفهوم و نشأة إدارة المخاطر: المطلب األول

التي ينظر منها طر و ذلك نظرا الختالف الزوايا اخملقد تعددت و اختلفت المفاهيم المرتبطة بإدارة ال    

على التعريف نتيجة ا بمفاهيم أخرى كالتأمين وغيره ،باإلضافة إلى التطورات التي طرأت و كذا الرتباطه

   .           ما مر به من مراحل تاريخية ساهمت في بلورته في عدة أشكال

  تاريخ ونشأة  إدارة المخاطر  :  01الفرع 
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إن االستخدام العام إلدارة المخاطر بدا في أوائل الخمسينيات ،و كان من بين المطبوعات المبكرة     

نه فكرة ما بدا في ذلك الحين أحيث طرح المؤلف ،"هارفز بيزنس ريفيو"ر فيها للمصطلح مجلة يالتي أش

  .1ةمخاطر المنظمة البحث" إدارة" عن لمنظمة ينبغي أن يكون مسئوالجديدة وهي أن شخصا ما بداخل ا

كما كان أول ظهور إلدارة المخاطر من اندماج تطبيقات الهندسة في البرامج العسكرية والقضائية ومن 

البنوك التي ركزت على : بين أولى المؤسسات التي قامت بإدارة مخاطرها و ممارسة إدارة المخاطر هي 

ث الخسائر و الحد من منع حدو ع إلدارة المخاطر تــأن هناك طرق أنج إدارة األصول و الخصوم وتبين

. 2 نتائجها عند استحالة تفاديها      

يفي يشار له باسم وفي ذلك الوقت كان يوجد لدى عدد كبير من الشركات الكبرى بالفعل مركز وظ    

دفع مقابل  ن المنصب كان يستلزم عادة شراء ومسك ووكانت هذه التسمية مالئمة أل" مدير التأمين"

مين األوائل على يد ين من أجل مصلحة الشركة ،وتم توظيف مديري التأالحصول على وثائق التأم

الي في ومع تنامي االستثمار الرأسمشركات السكك الحديدية و الصلب ، المؤسسات العمالقة آنذاك وهي

عقد مدراء  1929ألهمية في ميزانيات الشركات ،وفي عام مين بندا متزايد االصناعات األخرى أصبح التأ

وا كبرى الشركات العمالقة اجتماعا في بوسطن لمناقشة المشكالت ذات االهتمام المشترك وخلصمين لالتأ

قامت  1931وفي عام لمخاطر الناتجة عن المحيط ،لى ضرورة إيجاد طرق فعالة أكثر للتعامل مع اإ

ألخبار و بتأسيس قسم تابع لها بهدف تبادل المعومات بين األعضاء و نشر ا "رابطة اإلدارة األمريكية"

بحيث تعطى لهم و لو صورة تمام لكي يتطلع عليها مسئولو التأمين في الشركات ،المعلومات موضع االه

مين دائما هو المدخل المعياري ي البيئة الخارجية ،ولقد كان التأبسيطة عن جملة المخاطر الموجودة ف

ومنع الخسارة و  مين كاالحتفاظمل مع المخاطر ورغم أن إدارة التأمين شملت تقنيات بخالف التأللتعا

 مين ينظر إلىت تعتبر باألساس بدائل للتأمين ،وكان مدير التأهذه التقنيات كان السيطرة عليها ،إال أن

                      .مثل للتعامل مع المخاطرأالتأمين على أنه قاعدة مقبولة أو منهج قياسي 

مين و التحول إلى فلسفة إدارة المخاطر أن ينتظر علم اإلدارة لما له تجاه حيال التأكان التغير في اال لقد

تحليل التكلفة و العائد و القيمة المتوقعة و المنهج العلمي في اتخاذ قرار في ظل ظروف  ىمن تركيز عل

وسار بشكل مواز مين إلى إدارة المخاطر عبر فترة من الزمن ،وقد حدث االنتقال من إدارة التأ عدم التأكد

  .لتطور علم اإلدارة األكاديمي 

                                                           
  . 46،ص2007،كلية التجارة،عين الشمس،الدار الجامعية،ا>سكندرية،")أفراد،إدارات،شركات،بنوك(إدارة المخاطر"ـ طارق عبد العال حماد، 1
 .25ـ عبدلي لطيفة،مرجع سابق،ص 2
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خرى وعندما قررت رابطة مشتري ت فلسفة إدارة المخاطر منطقية ومعقولة وانتشرت من مؤسسة أللقد بد

 ما تحوال أن كان التغيير إشارة إلى 1975في " جمعية إدارة المخاطر و التأمين "لى مين تغيير اسمها إالتأ

كما كان يقوم "إدارة المخاطر"نشر مجلة تحت اسم ب "مينإدارة المخاطر و التأجمعية "حيث بدأت يجري ،

بنشر مجموعة عريضة من التقارير و الدراسات لمساعدة مديري  "رابطة اإلدارة األمريكية"مين في قسم التأ

برنامج تعليمي في إدارة المخاطر مين األمريكي بوضع لمخاطر ،باإلضافة إلى ذلك قام معهد التأا

وقد تم في إدارة المخاطر ،يتضمن سلسلة من االمتحانات يحصل فيها الناجحون على دبلوم أو شهادة و 

زميل "و أصبح االسم المهني للمتخرجين من البرنامج  1973تعديل المنهج الدراسي لهذا البرنامج في 

ألكاديمية تم نقلها إلى ألنه في الواقع كثير من المفاهيم التي نشأت في قاعدة الدراسات ا" إدارة المخاطر

  .عالم األعمال وتطبيقها فيه 

من العوامل الرئيسية في إدارة المخاطر و لى المخاطر و التقليل من حدتها ،و لقد أصبحت السيطرة ع   

أدت إلى زيادة التركيز على التحكم أو السيطرة التي تتجاوز تغيير احتمال حدوث الخسارة مبدأ أساسيا في 

سسات الشركات وقد كان االستنتاج الذي تم التوصل إليه هو أن الخطر يمكن أن يدار و غلب مؤ سيرورة أ

  .1يحصر في أضيق الحدود الممكنة ولكن دون التحكم فيه كليا

  تعريف إدارة المخاطر: 02الفرع 

 :يمكن تعريفها على أنها

كتشاف الخطر و تقويمه و تم باالوظيفة الرئيسية التي ته" :أن إدارة المخاطر هي " هاينز " يرى  ـ 1

  . 2"مين عليه التأ

ند اتخاذ القرار مجموعة األساليب العلمية التي يجب أخذها في الحسبان ع:"وتعرف أيضا على أنها  ـ 2

  .3"تملة و من ثم الحد من عدم التأكدجل منع و تقليل الخسائر المادية المحلمواجهة الخطر ،وذلك من أ

لمواجهة المخاطر المصاحبة  ات التي تتبعها المؤسسة بشكل منظماإلجراءهي تلك :"وينظر إليها  ـ  3

  . 4"ألنشطتها ، بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط

                                                           
 .50ـ  46ـ طارق عبد العال حماد،مرجع سابق،ص 1
  .41وري موسى،مرجع سابق،صـ أسامة عزمي س4م،شقيري ن 2
 .41ـ نفس المرجع،ص 3
  .  2013www.eRMA.egypt.orgـ03ـ28في  تم ا<ط4ع عليهمعيار إدارة الخطر،"ـ الجمعية المصرية >دارة المخاطر، 4
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قل لمخاطر بأفضل السبل و الوسائل و أتنظيم متكامل يهدف إلى مجابهة ا" :إدارة المخاطر هي  ـ 4

  نسب أقياسه و تحديد وسائل مجابهته مع اختبار التكاليف و ذلك عن طريق اكتشاف الخطر و تحليله و 

  . 1"ذه الوسائل لتحقيق الهدف المطلوبه

عملية اتخاذ القرار الذي عن طريقه يستطيع الفرد أو المنظمة تخفيض :"و تعرف أيضا على أنهاـ  5

  .2"اإلحساس السلبي الناتج عن وجود الخطر

التي ترتبط  عمالرة على المخاطر في األنشطة و األحكام الرقابة و السيطإ:" توصف أيضا على أنها  ـ 6

  . 3"أصولها بها

عملية الحد من الخسائر الحادثة في نشاطات المؤسسة الحاصلة عن :"ها وتعرف أيضا على أنـ  7

  . 4"انحراف النتائج عن الخطط التجارية و المالية و االجتماعية داخل المؤسسة

هي إدارة المخاطر :وما شامال وهو دارة المخاطر مفهإلومن خالل كل هذه التعاريف يمكننا إعطاء    

عبارة عن منهج علمي يعالج المخاطر عن طريق التوقع و الرقابة و السيطرة على الخسائر المتوقعة أو 

.قليل من حدتها نها أن تجنبنا الخسارة و التو تنفيذ إجراءات وحلول من شأ المحتملة و كذا تصميم  

 المفاهيم المتداخلة مع إدارة المخاطر: المطلب الثاني 

إن المتأمل لمفهوم إدارة المخاطر يتبادر لذهنه العديد من المصطلحات األخرى التي لها عالقة بهذا   

كون  صطلحات من حيث المعنى و المحتوى المفهوم وتوقعه في حيرة من أمره اتجاه التفرقة بين هاته الم

ن مصطلح المخاطرة تتقاطع فيها الكثير من الموضوعات ذات الصلة مع بعضها البعض والتي تستعمل أ

الرئيسي في التحليل و في محتواها وموضوعها مفهوم الخطر والتي جعلت منه مادتها األساسية ومكونها 

ول من خالل هذا إدارة األزمات وسنحا،نظام الوقاية ،الصناعي  األمن: ومن هذه المصطلحاتالمعالجة ،

  .المطلب تحديد مفهوم كل مصطلح على حدا بهدف توضيح الفروق بينها وبين مفهوم إدارة المخاطر 

  مفهوم األمن الصناعي    : الفرع األول 

                                                           
 .55ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 1
  .29ـ محمد توفيق البلقيني،جمال عبد العال واصف،مرجع سابق،ص 2
 .307،ص2007،مطبعة الروزنا،عمان،"إدارة الكوارث وا+زمات"ـ نائل محمد مومني، 3
 .98ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 4
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  :يوجد تعاريف متعددة لألمن الصناعي منها 

ي تعني العناية الت curaومن  se-curusإلى الكلمة الالتينية  securityيرجع أصل مصطلح األمن ـ  1

to care  و بوجه عام يعبر مصطلح األمن إما عن التحرر من الخطر أو استعراض القوة و القدرة على

                                                                                         .1أو عرقلتها االستجابة للتهديدات

العمل على تقليل الحوادث في الصناعة وتكاليف اإلصابة الناتجة ":نه الصناعي على أ ـ يعرف األمن 2

عنها والتي تتناسب طرديا مع عدد الحوادث و اإلصابات وذلك بغرض حماية العمال وزيادة الكفاءة 

  .2"اإلنتاجية 

العمل توفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية واإلجراءات التنظيمية في بيئة :" ـ يعرف على أنه  3

أنها تكفل حماية  أيبمعنى أنه ال تقع فيها حوادث وال تنشأ عنها إصابات عملية ،.وجعلها آمنة وصحيحة 

  .3" مقومات اإلنتاج المادية والبشرية

نه أصبح هو الدرع الوقائي لمقومات اإلنتاج من الصناعي داخل المؤسسة في أ وتتمثل أهمية األمن  

،بحيث يهدف بشكل خاص إلى  تتعرض لها العملية التقويمية اإلنتاجية ضرار والمخاطر التي يمكن أناأل

مختلف صورها وأشكالها ،مع تهيئة بيئة عمل صالحة وآمنة الالزمة وكذا شروط الوقاية باالحتياطات 

داخل المؤسسة ،فاألمن الصناعي أصبح من أهم العوامل اإلنتاجية وٕاحدى دعائم التنمية االقتصادية بوجه 

  .خاص 

من خالل كل هذا يتضح لنا أن المفهوم الصناعي يلتقي مع مفهوم إدارة المخاطر في نقاط ويختلف    

بدراسة وتتبع المخاطر التي من  كالها يهتمان"عنه في نقاط أخرى ،أما عن أوجه االشتراك بينهما هو أن 

المؤسسة ،ويختلفان في نها أن تؤثر على سيرورة العمل ،وكذا على مختلف األنشطة الفاعلة داخل شأ

أن األمن الصناعي يركز أكثر على األخطار الناتجة عن المحيط الداخلي وما تعلق :نقاط أخرى منها 

منه بالعمليات التشغيلية المرتبطة باإلنتاج وعالقته بالعنصر البشري من خالل العمل على تقليل الحد 

دارة المخاطر فهي ترتكز على تحليل المخاطر أما عن إطر المرتبطة بحوادث العمل مثال ،األدنى للمخا

  .  المرتبطة بعوامل البيئة الداخلية والخارجية معا 

  .مفهوم نظام الوقاية :  02الفرع 
                                                           

 .72،ص2008،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاھرة،"إدارة المخاطر وا+زمات وا+من"ـ إدوارد،برودزيكس،ترجمة أحمد المغربي، 1
  .144،ص1997،منشورات كلية التجارة،القاھرة،"الصيانة وا+من الصناعيإدارة "ـ فوزي شعبان مدكور، 2
  .144ـ نفس المرجع،ص 3



www.manaraa.com

  مدخل إلدارة المخاطر                                  الفصــــــل األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

18 

  : جملة من التعاريف المرتبطة بمفهوم نظام الوقاية وأهمها تناوليمكننا 

إلجراءات التنظيمية في بيئة ـ هو نظام يهدف إلى توفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية وا 1

العمل لجعلها صحية وأكثر أمنا ، حتى ال تقع فيها حوادث وٕاصابات فنية وذلك بقصد حماية مقومات 

  . 1اإلنتاج البشرية والمادية

كل اإلجراءات التي تتخذ لمنع أو التقليل من حوادث العمل واألمراض : ـ كما ينظر إليه على أنه  2

  . 2وسائل الوقاية ويوفر الظروف المناسبة للعمل المهنية كما يقدم جميع

هو الذي يعتمد على تفعيل دعائمه اإلنسانية والمادية قصد سد الثغرات التي تكون إن نظام الوقاية الفعال 

أي معالجة واحترام الشروط الفنية واإلجراءات العملية ،بغية منع ،سببا لتكرار الحوادث في المؤسسة 

اإلنسانية والظروف البيئية غير المأمونة،حيث يعمل هذا النظام على تحقيق جملة  والتصرفات تالسلوكيا

  :من األهداف منها

لوسائل التي تجعل العمال في مأمن من خالل توفير مجموعة الشروط وا:حماية العنصر البشري  •

بر ها المؤسسة تعتءات والمهارات البشرية التي تضمن الكفاأل،ذلك  من أخطار و حوادث العمل

  . األولى للدعامة اإلنتاجية

 لوقاية ،وكذا حمايتها وصيانتهاهداف الرئيسية لعمل نظام احماية عناصر اإلنتاج المادية من األ •

منتجات من كل أنواع التلف والضرر الذي يمكن أن الو  يمبانالمرافق و التجهيزات و الالت و لآل

 .يلحق بها جراء ظروف العمل

،توجد هناك أهداف أخرى  التي يمكن أن تحققها الوقاية من الحوادثإضافة إلى المكاسب المادية  •

رغم . على النمو والبقاءأثرها على األرباح وعلى قدرة المؤسسة غير بارزة بشكل واضح لها 

مثل انخفاض . صعوبة تقييمها ماديا إال أن لها تأثيرا أعلى على تكلفة اإلنتاج وكميته وجودته

 .معدل التغيب معدل دوران العمل ،وانخفاض

نظام الوقاية هو أحد األنظمة الفرعية لألمن الصناعي ،وأحد تفرعاته األساسية فإن  باعتبار أن •

كل ما قيل عن  عالقة األمن الصناعي بإدارة المخاطر هو نفسه ينطبق على نظام الوقاية إال أن 

 .نظام الوقاية نظام عملي أكثر منه نظري

                                                           
  .101ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 1
  .ـ نفس المرجع،نفس الصفحة 2
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  .ت مفهوم إدارة األزما:  03الفرع 

محيطة بسلسلة متتالية من األزمات والمشكالت بسبب سوء التخطيط وسوء العناية  ةتكون المؤسس     

أن المؤسسة ال تختار ما تفعله وٕانما يفرض عليها ما  يبالتوقع وأيضا انخفاض فعالية المواجهة ،وبالتال

  .مما يجعلها مدارة باألزمات ها هي وٕانما تحددها األزمات المتتالية د،وأولوية أمورها ال تحد تفعله

نه يهدد االفتراضات األساسية ،كما أخلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله " :وتعرف األزمة على أنها 

  .1"التي يقوم عليها هذا النظام 

تقدير لألمور المفاجئة وتحديد اتجاهات الحركة البديلة وتصور " :أما إدارة األزمات فهي تعرف على أنها 

ثم اتخاذ القرارات الكفيلة للسيطرة على الموقف مع االستعداد  ثالسيناريوهات الممكنة لتطور األحدا

  .2"للتغيير عند الحاجة

واتجاهها أي أن إدارة األزمات هي إدارة األزمة في حد ذاتها من خالل التحكم في ضغطها ومسارها    

،واستخدام المعلومات  المعلومات والمعرفةوهي إدارة عملية رشيدة تقوم على البحث والحصول على 

وتعتبر أيضا إدارة تقوم على التخطيط والرقابة والتنظيم والبعد عن .المناسبة كأساس للقرار المناسب 

  .التسرع والعشوائية

وللتعرف أكثر على الفرق بين إدارة األزمات وٕادارة المخاطر يتحتم علينا الرجوع إلى المفاهيم     

أما األزمة فهي تعبر عن شيء ، عدم التأكد،فالخطر مرتبط أكثر بعنصر   المصطلحيناألساسية لكال

 وال يمكننا القول أزمة الزلزال) إي احتمال أن يقع الخطر أو ال يقع(مثال نقول خطر الزلزال .وقع فعال 

ر األزمة وأيضا يكون تأثي، أما في األزمة فهي أكيدةرة الناتجة عن الخطر هي محتملة ،كما أن الخسا

كما أن الخطر يعتبر .األزمة المالية العالمية يمتد أثرها إلى كل العالم :أوسع من تأثير الخطر، كالقول 

أزمة الرهن العقاري تكون ناتجة عن خطر اإلفراط في منح :من عوامل توليد األزمات ،مثل القول 

  .القروض العقارية بدون ضمانات 

  المخاطرأهداف إدارة :المطلب الثالث

                                                           
  .309ـ نائل محمد مومني،مرجع سابق،ص 1
  . 310ـ نفس المرجع،ص 2
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إن أهداف إدارة المخاطر ال تقل أهمية عن أهداف  القطاعات واألقسام األخرى في المؤسسة ،لذا نجد    

: فان الرئيسيان فيها يكونان عادةأن الكتاب يطرحون العديد من األهداف  إلدارة المخاطر ،و الهد

" مار وهايجز "يرى الكاتبان التخفيف من تأثيرات المخاطرة وتقليل الخسائر إلى الحد األدنى ،حيث 

)meha and heges (  مفاهيم وتطبيقات ،أن إدارة المخاطر لها مجموعة "إدارة المخاطر "في كتابهما

  :متنوعة من األهداف يصنفانها إلى فئتين 

 ةأهداف ما قبل الخسار  •

  وأهداف ما بعد الخسارة   •

  :وتكون في الجدول التالي   

  أهداف إدارة المخاطر) :01(الجدول رقم                     

  أهداف ما بعد الخسارة         أهداف ما قبل الخسارة        

  ـ البقاء

  ـ مواصلة النشاط

  حـ استقرارية األربا

  ـ استمرارية األرباح

  ـ المسؤولية االجتماعية

  )التوفير(ـ االقتصاد 

  ـ تقليل التوتر

  المفروضة خارجيا ـ أداء االلتزامات

  ـ المسؤولية االجتماعية

  . 147ص،مرجع سابق ،"إدارة المخاطر"طارق عبد العال حماد ،:المصدر                   

ل الخسارة ن الحاالت ترتبط فيها أهداف ما قبن الغالبية العظمى مفإ meha and hegesووفقا لـ    

أهداف ما بعد الخسارة باالكتمال وسرعة التعافي وتنتج بالتوفير وتحاشي التوتر والقلق ، في حين تتصل 

ويمكن تقسيم أهداف إدارة المخاطر إلى .1هذه األهداف معا هدف إدارة المخاطر المسطر أو المنشود

  :األهداف التالية 

  األهداف النوعية : 01الفرع 

  :وتتمثل في العناصر التالية   

                                                           
  .110ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 1
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ل إدارة المخاطر إلى االستمرار وضمان البقاء  في مؤسسة من خال أيحيث تهدف  :أ ـ هدف البقاء 

المحيط ككيان عامل في االقتصاد ،وبهذا المعنى تكون الوظيفة األساسية إلدارة المخاطر هي القيام بدور 

 مساند في هرم أهداف المؤسسة ،وضمان أن بلوغ هذه األهداف األخرى لن تمنعه الخسائر التي قد تنشأ

يكون من  إذا حدثت خسارة ونتيجة لذلك عجزت المؤسسة عن تحقيق أهدافهاة ،فبسبب المخاطر البحت

  .األمر الذي سيستدعي إعادة المراجعة المخاطر لم يتحقق ، الواضح أن الهدف من إدارة

 فعدم التأكد والقلق الذهني يمكن لهما أن يصرفا نظر إدارة مؤسسة عن األمور األخرى:ب ـ تقليل القلق 

وى يمكن أن يكون للقلق  واالنزعاج الذي ينشأ من عدم التأكد  بخصوص بقاء وفي الحاالت القص،

القلق سيستنزف طاقة ،يمكن توظيف هذه المؤسسة تأثير ضار على عمل ونشاط المؤسسة ،وبما أن 

  .بشكل أكثر إنتاجية وجدوى في قنوات أخرى  الطاقة

نه من بين هو هدف المؤسسة ،حيث أعظيم الربح غلب األحيان تال يكون في أ:ج ـ استمرارية النمو

وعندما يكون النمو هدفا المؤسسة هو النمو ، األهداف األخرى التي كثيرا ما تذكر في مقدمة أهداف

  .حد أهداف إدارة المخاطر الهامة التهديدات التي تواجه ذلك النمو أتنظيميا هاما تصبح الوقاية من 

في الجدول فأننا  نجد أن هدف المسؤولية االجتماعية يكون  كما رأينا سابقا :د ـ المسؤولية االجتماعية 

سابقا للخسارة والحقا لها باعتبار أن المسؤولية االجتماعية تمثل مجموعة من االلتزامات االجتماعية التي 

وتنتج تدابير منع وبالمجتمع عموما   تحكم المؤسسة بسبب عالقتها بموظفيها  وبالمنظمات األخرى

وبقدر ما تمنع هذه التدابير  رة عليها  والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من عملية إدارة المخاطرالخسارة والسيط

  .تدمير األصول أو حدوث إصابات لألفراد باإلضافة إلى أن المجتمع  سيستفيد من ذلك 

  األهداف الكمية :  02الفرع 

من الناحية المثالية ينبغي أن تكون األهداف قابلة للحصر الكمي كلما أمكن ذلك ،ورغم أن أيا من    

نه كثير من إدارات إدارة المخاطر في المؤسسات قد وضعت أ إال، األهداف السابقة  قابلة للقياس الكمي

 لغ المنفقة على أقساطويمكن دراسة عدة أهداف من بينها إجمالي المبا،أهداف قابلة للقياس الكمي 

مين وكذا عدد اإلصابات أو الحوادث الواقعة في النواحي الموجهة تدابير منع الخسارة والسيطرة عليها التأ

ت اإلصابة حسب الصناعة وتوفر هذه الحيث تقوم إدارة السالمة والصحة المهنية بنشر إحصائيات لمعد

ر مفاضلة تفيد في وضع أهداف كمية في مجال اإلحصائيات إلى جانب خسائر المؤسسة السابقة معايي
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،وهناك مقياس أخر لألداء استخدمته بعض المؤسسات كمعيار 1وحوادث العمل الخاص بالعاملين إصابات

كمي وهو تكلفة المخاطرة والذي هو عبارة عن مجموع مصروفات إدارة المخاطر بما في ذلك خسائر 

بة مئوية من اإلدارات ،هذه األخيرة التي تقع تحت تأثير عنها بنس ،معبراالتأمين والخسائر المختزنة 

  .التغيرات  والتباينات  الواسعة في المكاسب على المالك واألطراف األخرى 

ن التي تشهد تغيرات كبيرة وأل نجد أن المساهمين يفضلون األرباح المستقر على األرباح:فمثال 

ن إدارة المخاطر تسعى دائما إلى تخفيض التباين إون عموما التدفق المستمر للدخل فالمستثمرون يفضل

نه يساعد في تعظيم أ قل مستوى ممكن ،باإلضافة إلىأ ة إلىالدخل التي تنتج عن الخسائر البحتفي 

االستقطاعات الضريبية عن الخسائر وتقليل الضرائب عن األرباح ولكن الخسائر غير المؤمن ضدها 

الطويل  ن العبء الضريبي ،فإ مكن تعويضها أو مقابلتها باألرباحتكون قابلة لالستقطاع فقط بقدر ما ي

  .2قل عندما تكون األرباح مستقرة نسبيا بمرور الوقت المدى للمؤسسة سوف يكون أ

  أهداف تعظيم القيمة : 03الفرع  

و  إن الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو المحافظة على قيم المؤسسة وتطويرها وجعلها ذات إنتاجية    

مردودية دائمة ،من خالل تحديد جملة المخاطر المؤثرة في مختلف االستراتيجيات المرسومة قصد التحكم 

بات من خالل البحث عن كل العوامل والمسبدني مستوى معين للخسارة المحتملة ،وهذا أوالمحافظة على 

ى درجة تأثيرها على سيرورة التي قد تؤدي إلى التأثير السلبي على قيم ودعائم المؤسسة وكذا التعرف عل

االتجاه التقليدي المتعلق بتجنب : العمل داخل المؤسسة ،فالمسير اليوم أصبح يتعامل مع اتجاهين هما 

وهذا ما يتوجب عليه بناء إستراتيجية بعيدة المدى في 3المخاطر واالتجاه الحديث المتعلق بإدارة المخاطر 

 م اتخاذ القرارات التي تتخذها المؤسسة في مواجهتها ألغلبكيفية التعامل مع األخطار وكذا تفعيل نظ

نه أن يخلق قيمة مضاعفة للمؤسسة تمكنها من التعامل بطريقة فعالة مع بيئتها المخاطر ،والذي من شأ

لذا نجد أن اإلدارة تعمل على أن ال يحال بين المؤسسة وتحقيق هدف تعظيم القيمة ،الخارجية والداخلية 

  .شيء  أي

  :إلدارة المخاطر فيما يلي  ىنه يمكن حصر بعض األهداف األخر أ كما  

 .تحقيق التعاون والتنسيق بين المستوى االستراتيجي والعملي فما يخص إدارة المخاطرـ •

                                                           
 .112ـ111ابق،صـ بوزيدي لمجد،مرجع س 1
  .151ـ طارق عبد العال حماد،مرجع سابق،ص 2
  .10،ص2004ـ2003،جامعة عمار ثليجي،ا.غواط،"تسيير المخطر الجبائي في المؤسسة"ـ حفاي عبد القادر، 3
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 عي الثقافي للخطر داخل المؤسسة  بناء الو  •

 .إعداد سياسة وهيكل واضح إلدارة المخاطر داخل وحدات العمل المختلفة  •

 .تمر والدائم لبرامج إدارة المخاطر ،والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاطالتطوير المس •

إعداد التقارير الدقيقة عن المخاطر وتقديمها لمجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة ،ومهما كانت  •

األهداف التي تسعى وظيفة إدارة المخاطر إلى تحقيقها ،إال أنها كعملية منهجية تتطلب وجود 

  . 1ضحة ودقيقة وقواعد ثابتة تحكمها سياسات متعددة خطوات وا

  وسائل وخطوات إدارة المخاطر:المبحث الثالث 

تحتل وظيفة إدارة المخاطر أهمية كبيرة  في المؤسسة باعتبارها الركن األساسي الذي تكون من وراءه    

تحتاج إلى جملة من ن هذه الوظيفة محيطة بها ،لذلك فإالمؤسسة في مأمن من التعرض لألخطار ال

هدفها قواعد مضبوطة  جعل الخطر في أدنى مستوى ممكن من خالل إتباع ىاألدوات الفعالة والقادرة عل

جعل إدارة المخاطر عملية مبينة على العقل وأكثر منهجية وذلك عن طريق وضع جملة من المراحل 

ء عليه ،أو تحويله  في صالح خدمة والخطوات الرشيدة ،والتي من ورائها يمكن تتبع مسار الخطر والقضا

  .أهداف المؤسسة وفق سياسات واستراتيجيات فعالة وبناءة 

  أدوات وقواعد إدارة المخاطر :المطلب األول 

التقليل من إمكانية  نهاشأمن  إن جوهر وأساس وظيفة إدارة المخاطر يتمثل في تصميم وتنفيذ إجراءات   

تب على الخسائر المتكبدة إلى الحد األدنى  ولقد أشار ذلك إلى حدوث الخسارة أو األثر المالي المتر 

  :أداتين هامتين إلدارة المخاطر هما 

  التحكم في المخاطرة أداة : 01الفرع 

أو التقليل من حدتها  التي تمنع الخسائر من الحدوث لتحكم في الخطر من خالل األساليبيمكن ا   

  :يلي  ماالتحكم في الخطر  وتتضمن أساليب

                                                           
 .113ـ بوزيدي لمجد،مرجع سابق،ص 1
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فمثال تجنب :نه ال يتم التعرض للخسارة أو استبعاد حالة التعرض لخسارة موجودة ويعني أ:أ ـ التجنب 

المؤسسة لبناء مصنع جديد في مكان فيه فيضانات ،وأيضا يمكن لشركة أو مجمع لصناعة األدوية أال 

  .هائي للخسارة يسوق أدوية ذات اآلثار الجانبية الخطيرة ويسحبها من السوق وهذا يعتبر تجنب ن

الميزة األساسية في التجنب هي أن فرصة الخسارة تقل إلى الصفر إذا لم يتم التعرض للخسارة ،فمثال أن 

  .تستبعد المؤسسة نشاط أو إنتاج يسبب لها الخسارة 

قد ال تتجنب المؤسسة كل الخسائر ،فمثال اإلصابات الكثيرة :ن للتجنب عيبين هما وبالرغم من ذلك فإ   

املين ،وأيضا قد ال يجدي أو ال يكون عمليا تجنب اقتناء وحدات تتعرض للخسارة ،فمثال ال يمكن للع

  . 1لمصنع الدهانات أن يتجنب الخسائر الناتجة عن إنتاج الدهانات بالتوقف عن العمل نهائيا

سارة إلى منع الخسارة وتخفيضها ،حيث يشير اتجاه منع الخ:له اتجاهين هما :ب ـ التحكم في الخسارة 

المقاييس التي تخفض حوادث السيارات :المقاييس التي تخفض تكرار خسارة معينة ،على سبيل المثال 

  .تتضمن فحص للسيارة وكذا التأكيد على قواعد السالمة المرورية

مثل تركيب نظام ،ويشير اتجاه تخفيض الخسارة إلى المقاييس التي تخفض من حجم الخسارة بعد حدوثها 

،أو امتالك مخازن سلع  فصل الوحدات المعرضة للخطر للتدخل الفوري في حالة حدوث حريق ،أوإطفاء 

  .متفرقة 

قليل الحوادث المرتبطة بالعمل والتي تإن التحكم في الخسارة يكون بالفعل ناجحا بشكل خاص في    

التحكم في  يمكن أن تؤدي إلى مطالبات بتعويضات باهظة في إصابات العمل ،وقد تبين أن أسلوب

  .خسارة يمكن أن يخفض التكاليف بشكل كبير 

دراسة بمختصة في تحليل األخطار والخسائر ، )WAUSAU .INS .CO(حيث قامت شركة أمريكية    

كخدمات تتضمن الكثير من الخدمات، معتمدة في ذلك على جملة الخدمات التي تقدمها إلى زبائنها والتي

  :عية وقد خلصت إلىرامج األمان وكذا مراقبة الصحة المهنية والصنااألمان والصحة ،من خالل تصميم ب

بلغ عدد المستوى )عامال  30حوالي (أثبتت األبحاث أن لكل شركة ذات رواتب مليون دوالر  •

بدون برامج تحكم في الخسارة ومع  %12السنوي للمطالبات بتعويضات إصابات العمل حوالي 

 .%9وجود هذه البرامج انخفض إلى حوالي 
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دوالر لهؤالء مع التحكم في  الخسارة إلى  881ازدادت أرقام متوسط المطالبة والذي ارتفع من  •

 .دوالر لهذه المؤسسات دون التحكم في الخسارة  2062

دوالر بدون برامج تحكم في الخسارة أما بعدها  8234كما أن التكاليف السنوية اإلجمالية كانت  •

  . 1دوالر للسنة 6647الخسارة فقد قدرت بـ أي بتفعيل برامج التحكم في 

  أداة التمويل : 02الفرع 

عتمادات مالية للخسارة بعد حدوثها ،أو ضمان المصادر التي توفر ا يشير أسلوب تمويل الخطر إلى   

  :،وتتضمن أساليب تمويل الخطر ما يلي  إتاحة األموال لتعويض الخسارة التي وقعت

الفعال للخطر هو أن المؤسسة على دراية مسبقة بحاالت التعرض للخطر فاالحتفاظ :أ ـ االحتفاظ 

االحتفاظ بخسائر تصادم سيارات الشركة في حوادث : بجزء منها أو كلها مثل )اإلبقاء(وتخطط لالحتفاظ 

أن يخفق مدير المخاطر في التعرف : المرور ،أما االحتفاظ غير الفعال فهو اإلخفاق في التصرف مثال

  .ول الشركة التي يمكن أن تتلف في فيضان على كل أص

  :ن أن يستخدم االحتفاظ بفعالية في برامج إدارة المخاطر في ظل الشروط التالية ويمك

 طريقة أخرى متاحة لمعالجة الخطر ؛في حالة ال يوجد فيها ـ •

 ال تكون أسوء خسارة ممكنة خطيرة ؛أ •

  .إمكانية التنبؤ بالخسارة بدرجة عالية  •

لذلك يجب على مدير المخاطر أن يحدد مستوى االحتفاظ للمؤسسة ،فالمؤسسة ذات المركز المالي    

ويمكن تلخيص طرق ،القوي يكون مستوى احتفاظها أعلى من تلك التي يكون مركزها المالي ضعيف 

  :تحديد مستوى االحتفاظ  في طريقتين هما 

يمكن أن تستوعبها بدون أن تتأثر إراداتها و ، ـ يمكن للمؤسسة تحديد أقصى خسارة غير مؤمن عليها 1

  .عكسيا من خالل وضع أقصى احتفاظ ممكن 
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نه نسبة مئوية من رأس مال العمل  الصافي على أ ـ ويمكن للمؤسسة تحديد االحتفاظ األقصى 2

عاب خسارة ما ،إال أنها يللمؤسسة ،وبالرغم من أن هذه الطريقة ال تعكس الوضع المالي العمومي الست

  .تقيس قدرة المؤسسة على تمويل الخسارة 

ويمكنه استخدام نه يجب على مدير المخاطر إيجاد طريقة ما لسداد الخسائر تم استخدام االحتفاظ فإ وٕاذا

  :حد الطرق التالية أ

من خالله يمكن للمؤسسة أو الشركة أن تسدد خسائرها وتعالجها :الدخل الصافي الجاري  �

د ،ومع ذلك من الممكن أن تفوق الخسائر عن الدخل الجاري ،فق على أنها نفقات لهذه السنة

 يلزم تحويل أصول أخرى لسدادها ؛

وهو مسك دفتر محاسبي تقيد فيه الخسائر الفعلية :احتياطي غير مخصص له اعتماد مالي  �

 .والمتوقعة في حالة التعرض للخسارة 

 مخصصة لسداد الخسائروهو وضع مبالغ مالية سائلة :احتياطي مخصص له اعتماد مالي  �

  .يمكن إنشاء خط ائتمان مع البنك يكون من خالله تسديد الخسائر عندما تقع:خط االئتمان  �

  :ونجد أن ألسلوب االحتفاظ مزايا وعيوب هي 

  :ـ المزايا الرئيسية  1

حيث يمكن للمؤسسة أن توفر أمواال على المدى الطويل إذا كانت خسائرها الفعلية :توفير األموال  �

 .قل من خسائرها المتوقعة أ

 .دمها المؤسسة لنفسها بأقل تكلفةقد تق) شركة التأمين(فالخدمات التي يقدمها المؤمن :نفقات أقل  �

يكون حافز أكبر على منع  حيث أن النصيب المالي المحتفظ به قد:تشجيع منع الخسارة  �

 .خسارته

للمؤسسة أن تستخدم المبالغ المالية التي قد يزيد التدفق النقدي ألنه يمكن :زيادة التدفق النقدي  �

  .تسدد بشكل طبيعي للمؤمن عند بداية فترة التغطية 

  :ـ عيوب أسلوب االحتفاظ  2

قد تكون المبالغ المخصصة للخسارة المحتفظ بها في المؤسسة أعلى من حجم الخسارة الشيء  �

 .الذي يسبب خسارة أعلى 
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 .ة سوء التقدير قد يتطلب أسلوب االحتفاظ نفقات أعلى نتيج �

قد يترتب أيضا عنه ضرائب أعلى باعتبار أن المساهمات في احتياطي مخصص له اعتماد  �

  .مالي ال يقتطع من ضريبة الدخل 

 وهو أسلوب آخر للتمويل الخاص بالخطر ،حيث يتم نقل الخطر إلى طرف آخر:ب ـ النقل بغير التأمين 

  .ارات وغيرها ومن أمثلة النقل بغير تأمين في العقود واإليج

  :وفي برامج إدارة المخاطر الناقلون بغير التأمين لهم عدة مزايا منها 

 .يستطيع مدير المخاطر نقل بعض الخسائر المحتملة والتي تكون غير قابلة للتأمين التجاري ـ �

 .يكلف النقل بغير التأمين عادة أقل من التأمين  �

المحتملة إلى شخص يكون في وضع أفضل على يسمح النقل بغير التأمين بتحويل الخسارة  �

 .التدرب على التحكم في الخسارة 

 .يكون خيار تمويل الخطر اختياريا ،مما يخلق تحكم أكثر في المطالبات  �

  .يضمن إجراءات وقائية ذات جودة عالية  �

  :ن له عيوب منها بغير التأمين مزايا ،فإ وكما للنقل

 .أن لغة العقد تكون مبهمة قد يفشل نقل الخسارة المحتملة بسبب  �

إذا كان الطرف الذي تم نقل الخسارة المحتملة إليه غير قادر على سداد الخسارة ،فإنها ستكون  �

 .خسارة للمؤسسة 

  .النقل بغير التأمين قد ال يخفض دائما التكاليف ،ألن المؤمن قد ال يعطي ائتمان للناقلين �

في برامج إدارة المخاطر ،ويعتبر من بين أهم العوامل في يستخدم التأمين التجاري أيضا :ج ـ التأمين 

  :البرامج ،فعند استخدام مدير المخاطر للتأمين فيجب عليه التركيز على النقاط التالية 

 .اختيار المؤمن  •

 .اختيار تغطيات التأمين  •

 .التفاوض حول البنود  •

 .تحديد المعلومات المتعلقة بتغطيات التأمين  •

  .للبنود المراجعة الدورية  •
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جملة من  وكل هذه اإلجراءات تساعد المؤسسة في تأمين ممتلكاتها المادية والبشرية ،وهذا يكون بإتباع

  .جعل قرارات إدارة المخاطر أكثر دقة وتميز تنها القواعد ،والتي من أ

  قواعد إدارة المخاطر        : 03الفرع 

مع تطور إدارة المخاطر كمجال وظيفي خاص باإلدارة ،تم توجيه اهتمام متزايد لصياغة مبادئها     

وتقنياتها وذلك بهدف توفير قواعد إرشادية متصلة بعملية اتخاذ القرارات المتصلة بإدارة المخاطر ،وقد 

  .لقواعد الخاصة بها كان من أوائل  اإلسهامات المقدمة لمجال إدارة المخاطر ،تطوير مجموعة من ا

الثة هم من بين القواعد الثواأل القاعدة األولى:عدم المخاطرة بأكثر من القدرة على تحمل الخسارة أ ـ

إن هذه القاعدة توضح لنا أي المخاطر يجب القيام 1"ال تجازف بأكثر ما تستطيع تحمل خسارته :"هي

حيال مخاطر معينة فإن المؤسسة تحتفظ باحتمال  بشيء حيالها ،وٕاذا بدأنا باإلقرار بأنه ال يتم عمل شيء

نشوء خسارة من تلك المخاطر ،فمعرفة المخاطر التي يجب عمل شيء  بشأنها ،خالصته معرفة أي 

  .المخاطر ال يمكن االحتفاظ بها

إن العامل األهم في تقرير أي المخاطر تتطلب عمال محددا اتجاه الخسارة المحتملة القصوى الناتجة     

ج نه ينتمن التعرض لخطر معين كبير لدرجة أتلك المخاطر ،وٕاذا كانت الخسارة المحتملة القصوى  عن 

ن االحتفاظ ال يكون واقعيا والشدة المحتملة للخسارة يجب تقليلها إلى عنه خسارة كبيرة غير محتملة ،فإ

ما إذا تعذر تقليل الخسارة مستوى قابل لإلدارة أو يجب تحويل المخاطر إلى الجهة التي تستطيع تأمينها ،أ

  .      2المحتملة أو تحويلها تعمل المؤسسة على تجنبها

وتبقى مسألة حجم الخسائر وحجم االحتفاظ مسألة معقدة ومشكل مطروح في المؤسسة ويتوقف ذلك     

ها على على القدرة الكلية لتحمل الخسارة المحتملة ،والتدفق النقدي للمؤسسة واحتياطاتها السائلة وقدرت

طية بعض الخسائر بالتدفق النقدي زيادة التدفق النقدي في حالة الطوارئ ،وبالنسبة لكل مؤسسة يمكن تغ

القتراض كما قد تحدث بينما يتطلب البعض اآلخر األخذ من االحتياطات النقدية ،والبعض اآلخر من ا

  .كبر من قدرة هذه االحتياطات على احتمالها خسائر تكون أ

إن الفرد الذي يمكنه تقدير احتمالية حدوث خسارة يكون في وضع أفضل :ر في االحتماالت ب ـ التفكي 

ده لمثل هذه المعلومات ومع ذلك يساعده من التعامل مع المخاطر ،في حين يحدث العكس في حال افتقا
                                                           

  .102عبد العال حماد،مرجع سابق،صـ طارق  1
  .19،ص2005،منشأة المعارف للنشر،ا>سكندرية،"قياس وإدارة المخاطر بالبنوك"ـ سمير الخطيب ، 2
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دما ن احتمال حدوث أو عدم حدوث خسارة أقل أهمية من الشدة المحتملة إذا حدثت الخسارة وحتى عنفإ

ن االحتمالية المحتملة ،وال يعني ذلك القول بأ ن االعتبار يكون الشدةيكون احتمال الخسارة ضعيفا فإ

المرتبطة بالتعرض لخطر معين ليس أحد االعتبارات عند تقرير ما يجب القيام بشأن تلك المخاطر ،على 

تي المخاطر ال أي يء بشأنهاالعكس فمثال تشير الشدة المحتملة للخسارة إلى المخاطر التي يجب عمل ش

ن معرفة معدل احتمال حدوث الخسارة ضعيفا أو معتدال أو مرتفعا يساعد ال يمكن االحتفاظ بها ،ومنه فإ

  .ن هذه المخاطر المخاطر في تقرير ما يجب فعله بشأمدير 

واقف التي إن من المنطقي استخدام االحتماالت في اتخاذ قرارات إدارة المخاطر مقصور على تلك الم   

عدم المخاطر بأكثر من القدرة "ال تتعارض فيها القرارات المراد دراستها مع القاعدة األولى إلدارة المخاطر 

  "مل الخسارة حعلى ت

ي يكون احتمال وقوعها ضعيف تفرض هذه القاعدة على مدير إدارة المخاطر عدم إهمال المخاطر الت

  . 1ت قد تحدث أضرار جسيمة بالمؤسسةن يأخذها في الحسبان ألنها إذا وقعجدا وأ

يقضي أساس هذه القاعدة على أن تكون هناك عالقة معقولة بين :ج ـ ال تخاطر بالكثير من أجل القليل 

  :          تكلفة تحويل المخاطر والقيمة التي تعود على المحول ،وهي تأخذ اتجاهين هما 

بالنسبة ) الكثير(تكون الخسارة المحتملة كبيرة أن المخاطر ينبغي عدم االحتفاظ بها عندما :األول 

  ).القليل(لألقساط الموفرة من خالل االحتفاظ 

جة ال تتناسب من ناحية أخرى في بعض األحيان يكون القسط المطلوب للتأمين ضد المخاطر مرتفعا بدر 

  ).القليل(تملة فيما تمثل الخسارة المح)الكثير(األقساط  ،وفي هذه الحاالت تمثلمع المخاطر المحولة

  خطوات عملية إدارة المخاطر:المطلب الثاني 

تعتبر دارة المخاطر مدخال علميا ومنهجيا للتعامل مع المخاطر لذا فهي تمر بسلسلة منطقية من    

  : الخطوات يمكن توضيحها في الشكل التالي 

  

  

                                                           
  .50،مرجع سابق،ص"إدارة الخطر والتأمين"ـ د ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى، 1
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  خطوات عملية إدارة المخاطر):05(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  ."إدارة الخطر والتأمين"من إعداد الباحثة باالعتماد على كتاب أسامة عزمي سالم: المصدر

خطوة  أيفمن خالل هذا الشكل نرى أن الخطوات تأتي بشكل متسلسل وال يمكن للمؤسسة إغفال     

  .والمرور إلى الخطوة التي بعدها ألنها مكملة لبعضها البعض 

  تحديد الهدف :  01الفرع 

ج إدارة المخاطر الخاص بها بدقة وهي تمثل الخطوة األولى في تقرير ما تود المؤسسة أن يفعله برنام   

وللحصول على أقصى فائدة من النفقات المرتبطة بإدارة المخاطر يجب وضع خطة دقيقة وٕاال نشأ ميل 

لعملية إدارة المخاطر،فمثال قد تكون التكلفة المتدنية هدف أساسي إلدارة المخاطر،ولكن قد ينتج عن 

ارة المخاطر غير كاف أو غير مالئم ،وقد ينتج عن ذلك التركيز على عنصر التكلفة إتباع برنامج في إد

تحمل تكاليف ضخمة جدا ناتجة عن الخسائر الكبيرة التي من الممكن أن تتحملها المؤسسة في ظل 

  .1برنامج غير كاف أو غير مالئم

وعليه فإنه يجب أن يكون الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية كل أنشطة المؤسسة من أي أخطار 

  :أو خسائر متوقعة تعيق من تحقيق أهداف المؤسسة ،هذا الهدف يتضمن أمرين هما 

 .أن تتجنب المؤسسة الخسائر الضخمة التي يمكن أن تعيقها من أداء أنشطتها المختلفة •

                                                           
  .45ـ د ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 1

 تحديد الهدف

 الخطراكتشاف 

 تقييم الخطر

 تحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر

 تنفيذ القرار

 التقييم والمراجعة
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  .حماية العاملين بالمؤسسة من أخطار األشخاص ،و كذا الوقاية من حوادث العمل المختلفة •

  اكتشاف الخطر: 02الفرع 

إن وجود إدارة المخاطر في المؤسسة يكون هدفها دراسة أوجه النشاط المختلفة لها ،من إنتاج وتخزين    

وشراء وبيع وتمويل وغيرها ،بهدف اكتشاف األخطار التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت هذه األخطار 

عالقات وثيقة بين إدارة  قابلة للتأمين أو غير قابلة للتأمين ،ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق وجود

المخاطر واإلدارات األخرى المختلفة للمؤسسة ،بما يضمن تبادل المعلومات والمستندات والتوصيات فيما 

بينهم ولتسهيل عملية اكتشاف الخطر بالمؤسسة تقوم إدارة المخاطر بإعداد تبويب شامل لألخطار 

المختلفة وقد تم وضع مثال لدليل الخطر في  اهطاطتواجه المؤسسة في مراحل نش المختلفة التي تتوقع أن

مؤسسة ما يتضمن توضيح األخطار حسب نوعيتها وبيانات تفصيلية أخرى عن مسببات الخطر والعوامل 

يتناسب  خالل هذا الدليل تختار المؤسسة مانسب الطرق لمواجهتها ،ومن الخسائر وأ المساعدة له ،وأنواع

  .  فيما يلي مثال لدليل الخطر في مؤسسة ما. مع المخاطر التي تواجهها
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  .تمثيل دليل الخطر في مؤسسة ما ) :02(الجدول رقم

  .47أسامة عزمي سالم ،شقيري نوري موسى ،مرجع سابق ،ص:المصدر 

  تقييم الخطر: 03الفرع 

العوامل   مسبب الخطر  موضوع الخطر

المساعدة 

  للخطر

أنواع الخسائر 

  المحتملة

وسائل التحكم   أهمية الخسارة

  في الخطر

  ممتلكات.أ

مباني .

  وتركيبات

  آالت ومعدات .

  أثاث.

  مواد أولية.

  بضاعة جاهزة.

مسؤولية .ب.

  مدنية

  سيارات.

إصابات .

  العمال

  األشخاص.ج

  وفاة أو مرض.

  تقاعد.

  بطالة.

إصابات .

  العمل

  طبيعية.أ

  حريق.

  زالزل.

فيضانات .

  وأعاصير

  أمطار.

  إنفجارات.

عوامل .ب

اجتماعية 

وسياسية 

  واقتصادية

  بطالة .

  حروب.

  كوارث.

  إضرابات.

عوامل .ج

  خاصة

  سرقة.

  اختالس.

  إهمال.

  تزوير.

الفنية .أ

  والموضوعية

أنواع المواد .

  المستعملة

العمليات .

  الصناعية

الظروف .

المحلية 

  الداخلية

شخصية .ب.

  إرادية

وجود تأمين .

  فوق الكفاية

  ميول انتقامية.

منع وقوع .

  خسائر كبرى

شخصية ال .ج

  إرادية

  إهمال.

  إرهاق.

  خلل عصبي.

  خلل نفسي .

  مباشرة.أ

  تلف األصل.

  هالك األصل.

  تقادم األصل.

االلتزامات .

بالتعويض 

  للغير

   غير مباشرة.ب

  توقف العمل.

مصاريف .

  إضافية

فقدان جمهور .

  العمالء

جسيمة .

  متوسطة.

  قليلة.

  تحمل الخطر.

  تحويل الخطر.

  التأمين .

  الوقاية والمنع.

  االدخار.

  التأمين الذاتي.

  االحتياطي.
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بعد التعرف واكتشاف المخاطر المحيطة بالمؤسسة يجب على مدير المخاطر تقييمها ،وذلك من خالل    

جد ألنه تو جب عليه ترتيب ووضع سلم للمخاطر قياس الحجم المحتمل للخسارة واحتمال حدوثها ،كما ي

هناك مخاطر تكون شدة الخسارة المحتملة لها أكبر من مخاطر أخرى ،وفي معظم األحوال سوف يكون 

هناك عدد من المخاطر التي تتطلب إعطاءها قدرا متساويا من االهتمام بها ،ويوجد عدة نماذج مختلفة 

القرارات المرتبطة هدفها تحليل الخطر كل من حيث الزاوية التي ينظر إليها ،إال أنها تتفق في جعل 

  .بالمخاطر أكثر عقالنية ودقة 

   BL (BALL ET LORANGE(أ ـ نموذج 

يث يركز على الخطر من عدة زوايا مصفوفة لتحليل محفظة نشاطات المؤسسة ح) BL(يقترح نموذج 

  :وتتضمن هذه المصفوفة األبعاد التالية 

 .درجة تأثير المحيط االجتماعي  •

  . 1الذي يحدث لمحيطهاقدرة تفاعل المؤسسة مع  •

  :والشكل التالي يوضح ذلك 

  .مصفوفة تحليل نشاطات المؤسسة): 06(الشكل رقم                           

  

 

                                                                    

  ضعيف                                قوي                    

  درجة تأثير المحيط                                            

  . 124ص ،" إدارة مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،بوزيدي لمجد ،: المصدر

وكانت قدرة تفاعل المؤسسة مع المحيط قوي فإن ذلك ال يشكل  ةفإذا كانت درجة تأثير المحيط ضعيف   

  .أي خطر على المؤسسة

                                                           
  .115بوزيدي لمجد،مرجع سابق،صـ  1

  قوي  خطر ضعيف  

  قدرة المؤسسة على التفاعل مع المحيط 

  

  ضعيف

    خطر عالي
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،فهنا تتعرض  ةكانت درجة تأثير المحيط قوي وقدرة تفاعل المؤسسة مع المحيط ضعيف إذاأما     

ئية على عناصر المؤسسة الداخلية المؤسسة لخطر عالي وذلك لألثر الشديد الذي تولده المتغيرات البي

ما لتجنب هذا التأثير مخاطر وٕاعداد إستراتيجية فعالة ،إاألمر الذي يستدعي قيام المؤسسة بدراسة هذه ال

تقدم تحليال لدرجة الخطر بناء على عالقة ) BL(حدث الخطر لذلك فإن مصفوفة  إذاأو التقليل من آثاره 

لناتجة عن احتكاكها بالمتغيرات المؤسسة مع بيئتها الخارجية ،وقدرتها على التفاعل لمواجهة األخطار ا

  .الخارجية

  .ب ـ نموذج التحليل العاملي 

تعتمد هذه الطريقة على اعتبار أن الخطر يمكن أن يجزأ إلى خطر مشترك وخطر نوعي ،فالخطر    

مثل استخدام نفس التجهيزات ،كنتيجة تغير العوامل المشتركة ، المشترك يتمثل في تذبذب المردودية

  .     1نقاط التوزيع ،أما الخطر النوعي فيتمثل في تقلب العوامل الخاصة بالمنتج  واستخدام نفس

  :والشكل التالي يوضح ذلك 

  تشخيص تسيير محفظات المنتجات) :07(الشكل رقم

2العامل     خطر مشترك      

    

        ×  

    

  ×  ×  تمثل المنتج:  ×

  خطر نوعي                      

  1العامل       

   .125ص،" إدارة مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،بوزيدي لمجد :المصدر 

                                                           
 .125ـ بوزيدي لمجد،نفس المرجع،ص 1

×    ×      ×   

×   ×     × 

×    ×      ×   

×   ×     ×     ×      ×   

×   ×     × 
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البعض وظاهرة عدم ارتباط ضها ببعفالدليل يقترح ثالث محفظات نشاط وثالث منتجات غير مرتبطة     

المنتجات تكون لها تأثير على تحسين ارتباط العاملين المشتركين ونسبة التغير ترتفع ،أي أن جملة هذه 

التأثيرات والمتغيرات تساهم في إيجاد تقييم واضح لنوع الخطر المشترك والنوعي بناءا على العوامل 

  .للخطر ةالمسبب

  .المخاطر ـ الفرص:ج ـ نموذج 

من خالل تقديرها ،ضح لنا هذا النموذج كيفية تحليل االحتماالت الخاصة بوقوع المخاطر والفرص يو 

،ووصفها وكذا تبيان المؤشرات التي تدل عليها ،فهدف هذا النموذج هو )مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة(

.بين ذلك ،والجدول التالي ي 1تحليل الخطر من باب احتمالية الوقوع ،والنتائج المحتملة من وراءه

  .احتمال المخاطر ـ الفرص ) :03(جدول رقم  

  المؤشرات  الوصف  التقدير

متوقع الحدوث كل سنة أو أن فرصة حدوثه   )محتمل(مرتفع

  %25أكثر من 

توقع حدوثها عدة مرات خالل فترة 

وهو خطر تحقق  )سنوات مثال10(معينة

  حديثا

سنوات أو أن  10متوقع الحدوث خالل   ) ممكن(متوسط

  %25حدوثه أقل من  فرصة

قد يحدث أكثر من مرة خالل فترة معينة 

وال يوجد خبرة ناتجة  )سنوات مثال10(

  عن حدوثه

سنوات أو أن  10غير المتوقع حدوثه خالل  )بعيد(منخفض

  فرصة حدوثه ضئيلة

ليس محتمل  أيلم يحدث من قبل ،

  الحدوث

 www.eRMA- egypt.org ،"رمعيار إدارة الخط"الجمعية المصرية إلدارة لخطر ،:المصدر 

.                                                                               13:00الساعة.12/04/2013

تختلف من مؤسسة ألخرى وذلك نتيجة الختالف أسباب ) سنوات10،%25(إن األرقام والنسب :مالحظة 

على أساس مرتفع ،متوسط أو القياس للنتائج واالحتمال المالئم الحتياجاتها ،وكذا تقييم المخاطر 

  .منخفض

  تحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر: 04الفرع 

                                                           
 .126ـ بوزيدي لمجد،نفس المرجع،ص 1



www.manaraa.com

  مدخل إلدارة المخاطر                                  الفصــــــل األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

36 

المخاطر وتحليلها تأتي مرحلة اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة كل خطر على حدا ،وتعد بعد تحديد     

هذه المرحلة من مراحل اتخاذ القرار بشأن أنسب الطرق المتاحة في التعامل مع كل خطر ،وأحيانا قد 

ناسبة يستخدمون خطة مسبقة في التعامل مع المخاطر المختلفة أو تطبيق معيار الختيار الوسيلة الم

المخاطر فقط  لمواجهة خطر معين ،وفي هذه الحالة ال يعتبر مدير المخاطر مسئوال عن برنامج إدارة

فإن لمواجهة خطر معين  والتخاذ قرار اختيار وسيلة معينة،وٕانما صانع قرار استراتيجي يخص المؤسسة 

محتمل والعوامل المساعدة مدير المخاطر يأخذ بعين االعتبار احتمال وقوع الخسارة وحجمها المادي ال

ويمكن اختيار الوسيلة التي تزيد فيها المزايا عن التكاليف ،وكلما ،للخطر والموارد المتاحة لمواجهة للخطر 

كبر وفعالية أكثر يوجد كفاءة أ كان االختيار دقيقا للوسيلة المساعدة في مواجهة الخطر كان من شأنه أن

  . 1القرار المناسب في المكان المناسب اتخاذ أيفي مواجهة ومقاومة المخاطر ،

  .تنفيذ القرار : 05الفرع 

مين فال بد لنا من اختيار هي شركة التأ فمثال إذا كان القرار هو تحويل الخطر إلى جهة أخرى    

ولو كان يقضي اختيار أسلوب منع الخسارة فال ،المؤمن المناسب والتفاوض معه ،ثم التعاقد على التأمين 

وٕاذا كان قرار التأمين ذاتي فعلى المؤسسة إنشاء إدارة أو ،بد من تصميم برنامج معين لمنع وقوع الخسارة 

  .صندوق خاص بهذا الغرض

  .التقييم والمراجعة : 06الفرع 

  : يجب إدراج التقييم والمراجعة في برنامج إدارة المخاطر لسببين هما  

أ مخاطر جديدة وتختفي مخاطر أن عملية إدارة المخاطر ال تتم في الفراغ فاألشياء تتغير وتنش:األول 

 2،ولذلك فإن التقنيات التي كانت مناسبة في الماضي قد ال تكون المثلى في الحاضر والمستقبلأخرى

  .الشيء الذي يستوجب ضرورة االنتباه المتواصل والمستمر 

أن األخطار ترتكب أحيانا دون االنتباه لها ،حيث يسمح إجراء تقييم ومراجعة برامج  هو:والسبب الثاني 

إدارة المخاطر من اكتشاف هذه المخاطر ،ومنه تصويب القرارات قبل أن تصبح باهظة التكاليف 

  .والخسائر 

                                                           
  .49ـ د ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 1
 . 25ـ طارق عبد العال حماد،مرجع سابق،ص 2
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القيام بهما  وظيفتين مهمتين يجبورغم أن على مدير المخاطر أن يقوم بالتقييم والمراجعة باستمرار ك   

نجد أن بعض الشركات تستعين باستشاريين مستقلين بشكل دوري لمراجعة برامجها وتقييمها ،إال أن هذا 

ال يمنع المؤسسة من ضرورة إيجاد وسائل وسياسات داخلية ،تعمل على حسن إدارة الخطر وتخفيض 

  .الخسائر إلى أقصى حد ممكن

  طروسائل وسياسات إدارة المخا:المطلب الثالث 

إن تواجد المؤسسة في المحيط واحتكاكها بعناصره يستوجب عليها أن تؤمن نفسها من كل أنواع    

من ) من المحيط(أو خارجية ) من داخل المؤسسة(المخاطر التي قد تتعرض لها سواء كانت داخلية 

،وهذا ما فرض عيها وبحثها الدائم عن المرونة اإلستراتيجية ،خالل االعتماد على مبدأ الحد من الخطر 

بهدف  .ضرورة إيجاد وسائل وسياسات من أجل أن يكون التعامل مع المخاطر فعاال وذات كفاءة عالية

ويمكن تقسيم هذه الوسائل تبعا لمدى تأثير كل وسيلة على الخطر .حصر الخطر والحد من تأثيره

  :وعناصره المختلفة إلى مجموعتين هما 

وتشمل التي ال تؤثر في الخطر وعناصره  ي مجموعة وسائل إدارة الخطروهي تتمثل ف:المجموعة األولى 

  :السياسات التالية 

 .خطرسياسة تحمل ال:السياسة األولى  •

  .سياسة تحويل الخطر:السياسة الثانية  •

تتمثل في مجموعة وسائل إدارة الخطر التي تؤثر في عناصر الخطر وتشمل السياسات :المجموعة الثانية 

  :التالية 

 .سياسة الوقاية و المنع :سياسة األولى ال •

 .سياسة التجزئة والتنويع :السياسة الثانية  •

 .سياسة التجميع :السياسة الثالثة  •

  .سياسة التأمين :السياسة الرابعة  •

  سياسة تحمل الخطر: 01الفرع  

  .اآلثار المترتبة عن حدوث الخطر ويقصد بها أن يعتمد صاحب إدارة المخاطر على نفسه في مواجهة  



www.manaraa.com

  مدخل إلدارة المخاطر                                  الفصــــــل األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

38 

  فمتى نتبع هذه السياسة ؟

أو فر القدرة المالية على مواجهتها نتبع هذه السياسة إذا كانت الخسائر المتوقعة صغيرة الحجم مع توا   

  :الطريقتين في حالة عدم وجود سياسات يمكن لصاحب المخاطر إتباعها ويتم تحمل المخاطر بإحدى

طريقة تحمل المخاطر بدون تخطيط ،وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت الخسارة المتوقعة :الطريقة األولى 

الناتجة عن مسبب الخطر خسارة صغيرة القيمة وغير متكررة ومن بين أهم شروط تطبيق هذه الطريقة 

  .ضرورة توفير إيراد جاري لتغطية الخسارة المتوقعة 

إذا كانت  طيط ،وتستخدم هذه الطريقة في حالد تخطريقة تحمل المخاطر مع وجو :الطريقة الثانية 

الخسارة المتوقعة الناتجة عن مسبب الخطر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدما وبدقة وتعتمد هذه الطريقة 

  . 1على تكوين مخصص لمواجهة الخسارة المتوقعة

  سياسة تحويل الخطر : 02الفرع 

خص أو الجهة األقدر على مواجهة هذا الخطر من يقصد بهذه السياسة تحويل عبء الخطر إلى الش   

الشخص صاحب الخطر مقابل تكلفة معينة يتفق عليها مقدما ،ويظم تحويل الخطر من الناحية القانونية 

  . 2عقد يتم فيه تحديد المخاطر التي يتم تحويلها ،وطرفي العقد،والتزامات كل طرف

من عرضنا للمجموعة األولى والتي تضم سياسات إدارة المخاطر التي تؤثر في الخطر  ءوبعد االنتها

  .وعناصره،سننتقل إلى المجموعة الثانية 

  سياسة الوقاية والمنع : 03الفرع 

ويقصد بها اتخاذ جميع إجراءات الوقاية الممكنة لمنع والتقليل من فرص وقوع مسببات الخطر في    

آلثار الناتجة في حال تحقق هذا الخطر ،ويتضمن ذلك استخدام مختلف صورة حادث والحد من ا

تحسين في طرق التفكير أو ترشيد لطرق األداء ، كما تعتمد :األساليب العلمية والفكرية ،والتي قد تكون 

  .على استخدام بعض المعدات واألجهزة الفنية التي تمكن من تحقيق أهداف هذه المؤسسة 

                                                           
  .49ـ د ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 1
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كان نوع  السياسة ال يقتصر على الشخص الطبيعي أو المؤسسات أيا إن استخدام هذه     

زراعي أو تجاري أو صناعي أو خدماتي ،بل يمتد هذا االستخدام ليكون على مستوى الدولة :نشاطها

وتعتمد إجراءات الوقاية والمنع على تحليل عالقات األفراد المرتبطين بوحدة .وحتى على مستوى العالم 

كما تعتمد أيضا على خصية التي تؤثر على هذه المخاطر ،ن الوصول إلى المؤثرات الشالمخاطر بما يكم

  .تحليل وحدة الخطر تحليال فنيا وموضوعيا وذلك للوصول إلى معرفة مكونات وتأثير كل منها 

  سياسة التجزئة والتنويع: 04الفرع 

رض جميع أجزاءه في وقت ويقصد بهذه السياسة تجزئة الشيء المعرض للخطر بشكل يضمن عدم تع   

واحد نتيجة تحقق سبب الخطر ،بما يحقق انتشار للمخاطر على المستوى المالي والجغرافي ،كل ذلك 

  .للتجزئة "الشيء المعرض للخطر"يكون بشرط قابلية وحدة المخاطر 

وقيام ،كنشروع بتوزيع مجال نشاطه على عدة أمامومن األمثلة التطبيقية لهذه السياسة قيام صاحب ال    

المستثمر بتوزيع استثماراته على عدة مجاالت ،وقيام أمين المخزن بتجزئة المواد ،التي يقوم بتخزينها 

الخسارة  حجمالخسارة المتوقعة كنتيجة لتقليل  حجمحسب أنواعها ،والهدف من هذه السياسة هو تقليل 

  .  1المركزة في شيء واحدالمتوقعة 

  سياسة التجميع : 05الفرع 

كبر عدد ممكن من وحدات العمل المتماثلة المعرضة لنفس الخطر وتوزيع عبء أ يقصد بها تجميعو   

والتي لحقت بوحدة أو أكثر من وحدات العمل على جميع وحدات العمل المشتركة في الناتجة ، الخسارة

وأن محدودة  األخطاروتقوم المؤسسة على بديهية أساسية تقر بأن القدرة الفردية في مجابهة .هذا التجميع 

القدرة على مجابهة المخاطر تزداد تدريجيا مع تكاثف وتضافر وحدات العمل أكثر وأكثر عند مجابهة 

  .الخطر المشترك ،ومن مميزات هذه السياسة أنها تعزز مبدأ السالمة واألمن أكثر 

  سياسة التأمين: 06الفرع 

دارة المخاطر تتمتع بالثقة المالية وتتعهد في وتعتمد سياسة التأمين على وجود جهة متخصصة في إ   

إطار التزام تعاقدي بتحمل عبء المخاطر المنقولة إلى تلك الجهة مقابل حصول هذه الجهة على كلفة 

                                                           
  .69ـ د ـ أسامة عزمي س4م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص 1
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،ومن أهم مميزات "عقد التأمين"تتناسب مع هذا العبء ،وينظم االلتزامات والحقوق المتبادلة عقد يسمى 

  :التأمين ما يلي 

هذه السياسة تحويل المخاطر من صاحب الخطر إلى المؤمن الذي يقوم بإتباع يتم بموجب  �

 .التجزئة والتنوع والتجميع 

يعتبر التزام المؤمن تجاه المخاطر التزاما اجتماعيا ،بمعنى أن المؤمن هو الذي يعطي  الحماية  �

وحدات العمل  التأمينية لكافة أصحاب المخاطر خالل مدة التأمين ،لذلك فهو ملزم فقط بتعويض

 .المؤمن عليها والتي أصيبت خالل هذه المدة 

المقابل الذي يلتزم بسداده أصحاب المخاطر هو قسط التأمين ويسدد مقدما بحيث يتوقف سريان  �

 .حجم التغطية التأمينية على هذا السداد 

ين وهذا العقد ينظم االلتزامات والحقوق القانونية المتقابلة بين صاحب المخاطر والمؤمن عقد التأم �

 .يخضع للقواعد القانونية العامة للتقاعد 

يحكم عمل المؤمن بعض القواعد الفنية التي تقوم عليها العملية التأمينية وتميزها عن غيرها من  �

  .         العمليات األخرى 
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  خالصة ال 

والخطوات  وأهم أهدافها وقواعدهاإلدارة المخاطر، فيتعار من خالل ما رأيناه في هذا الفصل من      

مؤسسة أو  أية عليها يتضح لنا مدى األهمية الكبرى لهذا النوع من اإلدارات وضرورة تواجده في ينالمب

باعتبارها أداة فعالة تضمن للمؤسسة األمن ومنه البقاء والتطور المستمر ،من خالل ،مشروع اقتصادي 

ذا األمر الذي أوجب على أصحاب الوحدات االقتصادية تجارية كانت أم فتح لها أبواب المستقبل ه

ن ترقى بها إلى مراتب عالية في مستوى وأ صناعية أن تضع إدارة المخاطر في أعلى مراتب األولويات

اإلدارات العليا ،فإن كانت اإلدارة المالية ،مثال تعمل على تدعيم المركز المالي للوحدة االقتصادية ،فإن 

وتعتبر إدارة لى موارد المؤسسة وحياة وحداتها رة المخاطر تعمل على الحفاظ الدائم والمستمر عإدا

  .المخاطر صمام األمان لالستمرار والتطور في عالم االقتصاد واإلعمال 
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   تمھيد

تقديم الضمان واألمان لألشخاص سواء كانوا طبيعيين أو  هو األساسي لوجود التأمين إن الهدف    

المترتبة على ذلك  معنويين ضد المخاطر التي ال يمكن توقعها وال معرفة درجة خطورتها ،وكذا األضرار

الخاص ،ولكن مع مرور الزمن تبين أن  رحيث كان في القديم يعتمد اإلنسان في هذا المجال على االدخا

النتائج الضارة التي تصيبه في شخصه  لحاالت تغطيةالفرد مهما كانت ثروته ال يستطيع في الكثير من ا

غاية سواء بفعل اإلنسان جسيمة للآثار هذه المخاطر  أو ماله أو تلك التي يسببها هو للغير ،وقد تكون

عي وظروف مختلفة ،وقد يرجع السبب فيها للكوارث ااالعتداء الجسماني أو لدو أو كالحريق أو السرقة 

  .الطبيعية 

  : وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى  

  التعريف بنشاط التأمين تناولنا فيه:المبحث األول 

  التأمين في الجزائر :المبحث الثاني 

  مخاطر شركات التأمين وكيفية التعامل معھا :المبحث الثالث 
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  بنشاط التأمينالتعريف  : المبحث األول 

مدة ،وذلك لتغطية المخاطر المؤكدة وغير المؤكدة نشاط شركات التأمين وليد الحاجة منذ عتبر ي     

معلومات مؤكدة لدى التي تواجه اإلنسان خالل نشاطه االقتصادي و االجتماعي ،وبالرغم من عدم وجود 

الباحثين توضح بالتحديد تاريخ نشأة التأمين وأنواعه وطبيعته ،إال أن أقدم أنواع التأمين قد نشأ في إطار 

  .النقل البحري 

  مفاهيم عامة للتأمين: المطلب األول 

  نظهور ونشأة التأمي:  01لفرع ا

ماضي بصدور مجموعة من القوانين في لم يظهر إال في بداية القرن ال إن التأمين بشكله الحالي     

،وهذا القانون األخير هو  1930،وفرنسا  1908،وألمانيا  1908العديد من الدول األوربية ،كسويسرا 

  .ر المشرع الجزائري قانونا للتأمين،أين أصد 1980زائر إلى غاية سنة القانون الذي كان سائدا في الج

صور ،وكان أول مجال تجسدت فيه هذه فق اإلنسان عبر العمان والضمان راإن رغبة الشعور باأل     

الرغبة ؛مجال المخاطر البحرية ،وربما يعود ذلك إلى تكثيف التبادل التجاري  بين الدول الواقعة على 

ضفتي البحر األبيض المتوسط ،وقد بدأ هذا النظام في شكل القرض البحري،ويتمل ذلك في أن يقدم 

أو الشاحن ما يحتاج إليه من مال مقابل حصوله على فائدة مرتفعة إلى  شخص ميسور لمالك السفينة 

جانب استرداد مبلغ القرض بشرط أن تصل السفينة و البضاعة التي تحملها إلى أماكن سالمة ،ويشبه هذا 

حد بعيد التأمين وخاصة بالنسبة للمقترض ،حيث أن هذه العملية توفر له األمان المطلوب  علىالنظام 

نظلم التأمين بالنسبة للمؤمن أو المقرض ،حيث أنه لم يستلم قسط التأمين والذي يعد  عننه يختلف ،إال أ

  .عنصرا أساسيا في التأمين وال القرض إال إذا لم يتحقق الخطر 

وكان يغلب على عملية القرض البحري المجازفة ،والتي تؤدي في الكثير من الحاالت إلى إفالس من     

الممول لهذه العملية وبسبب ذلك تم إنشاء مجموعات من األشخاص واألموال تخصصت في هذا 

لغ مب لىاستعمال صيغ وأساليب أخرى مكنت من تحويل مبلغ القرض إ لىوتطور نظام القرض إ.المجال

تأمين يدفع عند تحقق الخطر ،و تحويل االلتزام باسترداد مبلغ القرض إلى قسط يدفع مسبقا ،أي عند 

إبرام عقد التأمين ،وعرف التأمين تطبيقات في العديد من الدول وخاصة بعد ظهور استخدام اآلالت 
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انتشارا كبيرا مع والمعدات ،التي هي في الواقع تشكل خطرا جسيما على اإلنسان ،ولكن ذلك قد عرف 

إلى عمليات تأمين قبل هذا التاريخ وخاصة في  اقد أشارو  باحثونبداية الثورة الصناعية ،وٕان كان بعض ال

  . 1على إثر حريق مهول تسبب في أضرار خطيرة 17بريطانيا خالل النصف الثاني من القرن 

وقد شمل نظام التأمين في بداية القرن الحالي العديد من المجاالت ، التي كانت ال تعرف من قبل      

كالتأمين على المسؤولية ،وحوادث المرور والنقل بمختلف أنواعه ،البري والبحري والجوي وقد ازداد نطاق 

أمين ضد مخاطر استعمال الطاقة مجاالت التأمين مع التقدم العلمي والتكنولوجي األمر الذي أدى إلى الت

الذرية والمنشآت النووية ،والحوادث الناجمة عن إطالق األقمار الصناعية إلى الفضاء وغيرها من 

  .   المخاطر 

وفي الجزائر كان النظام السائد في هذا المجال بعد استرداد السيادة الوطنية ،نظام التأمين الفرنسي     

ع على سن  قواعد قانونية جزائرية ،وقد عرف ظهورا أكثر بعد القوانين عمل المشر  ها،وبعد 1930لسنة 

  . 2003التي سنت في 

  تعريف التأمين : 02الفرع 

  .لقد اجتهد الباحثون في إعطاء تعريف محدد للتأمين يتضمن جوانبه المختلفة     

ة النفس وزوال الخوف وله التأمين في اللغة العربية مشتق من األمن وهو طمأنين:أ ـ تعريف التأمين لغة 

  .إعطاء األمان ،مثل التأمين الحربي :معان عديدة منها 

" إعطاء األمن"وأقرب معاني التامين في المصطلح المالي المعاصر هو :ب ـ تعريف التأمين اصطالحا 

وذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غرضه أن يحصل تأمين األفراد والشركات من بعض ما يخافون من 

  . 2اره مقابل عوض ماليالمك

  : ج ـ المفهوم االقتصادي الخطر 

  . حول الموضوع الفرنسيين تعريف التأمين دون اتحاد في الرأي الباحثينلقد تناول بعض     

                                                           
  . 10ـ6،ص ص 2000،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،"لدراسة القانون الجزائري مدخل"ـ جديدي معراج، 1
  . 6،ص 2008،عمان دار أسامة للنشر والتوزيع،"التأمين مبادئه و أنواعه"ـ عز الدين ف&ح، 2
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عقد بمقتضاه يحصل المؤمن له على تعهد من ":على أنه   )PLANIOL(بالينول  باحثفقد عرفه الـ  1 

  " المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين ،مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق

بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص ويسمى المؤمن بالتبادل مع شخص ) :"SUMIEN(وعرفه سوميان  ـ 2

خسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ من آخر ويسمى المؤمن له ،بأن يقدم لهذا األخير ال

  ". رصيد االشتراك المخصص لتعويض األخطار علىالمال يدفعه المستأمن إلى المؤمن ليضيفه 

بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين على تعهد لصالح الغير ) :"HEMARD(ـ كما عرفه هيمار 3

أخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ويجري المقاصة في حالة تحقق خطر معين من المؤمن الذي ي

  . 1"بينهما وفقا لقوانين اإلحصاء

أداة لتقليل الخطر الذي يواجه الفرد عن طريق :"ـ كما يمكن تعريف التأمين من الناحية االقتصادية بأنه  4

لجعل  )الخ..كالسيارة والمنزل والمستودع ،(تجميع عدد كاف من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر

الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة لتوقع بصفة جماعية ومن ثمة يمكن لكل صاحب وحدة االشتراك 

  .بمعنى أن فكرة التأمين هنا مبنية على أساس التجميع واالشتراك .2"بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر 

أن يؤدي إلى ) INSURER( "المؤمن"هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الطرف األول :"ـ كما يعرف التأمين  5

الذي اشترط التأمين لصالحه ) BENEFICIARY(أو إلى المستفيد ) INSURED"(المؤمن له"الطرف الثاني

في حال ) SIM INSURED"(مبلغ التأمين"مبلغا من المال ،أو إيرادا ،أو مرتبا ،أو أي عوض مالي آخر 

،أو أي دفعة ) PREMUIM" (قسط"قابل المبين في العقد وذلك م) RISK"(الخطر"وقوع حادث أو تحقق

  .3"مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن 

المؤمن له ،المؤمن :ونرى أن هذا التعريف هو تعريف قانوني للتأمين من خالل المصطلحات التالية    

  .المستفيد ،قسط التأمين ،مبلغ التأمين 

يمكن أن يتعرض له هو في شخصه أو هو الشخص طالب التأمين على الخطر الذي :ـ المؤمن له 

  .ممتلكاته أو يصيب به الغير 

                                                           
  . 11ـ10،مرجع سابق،ص ص"مدخل لدراسة القانون الجزائري"ـ  جديدي معراج، 1
 . 15ـ14مرجع سابق،ص ص ،"مبادئه و أنواعه التأمين"ـ  عز الدين ف&ح، 2
 . 87،ص2010،ا1ردن،دار حامد للنشر والتوزيع،"إدارة التأمين والخطر"ـ أسامة عزمي س&م،شقيري نوري موسى، 3
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ه د يكون المستفيد هو المؤمن له نفسوهو الذي تعود إليه المنفعة المترتبة على عقد التأمين وق:ـ المستفيد 

  .أو أي شخص آخر يوضح في العقد 

  .ة التأمينية وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل التغطي:ـ قسط التأمين  

  .هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن ضده :ـ مبلغ التأمين 

أسلوب أو نظام يهدف إلى حماية األفراد والمنشآت من الخسائر :"ـ ويعرف التأمين أيضا على أنه  6

عبء هذا الخطر إلى المؤمن  المادية المحتملة نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده ،وذلك عن طريق تحويل

الذي يتعهد بتعويض المؤمن له أو المستفيد عن كل أو جزء من الخسارة المادية المحققة ،وذلك في مقابل 

  .1"أن يقوم المؤمن له بدفع قسط أو أقساط دورية تحتسب وفقا ألسس رياضية وٕاحصائية معينة

فراد و الهيئات من الخسائر المادية الناشئة وسيلة تهدف بصفة أساسية إلى حماية األ:"ـ التأمين هو  7

عن تحقق األخطار المحتملة الحدوث والتي يمكن أن تقع مستقبال وتسبب خسائر يمكن قياسها ماديا،وال 

  ".دخل إلرادة األفراد أو الهيئات في حدوثها 

صغيرة  خرىها استبدال خسارة كبيرة محتملة بأوسيلة اقتصادية يمكن عن طريق:"هوـ التأمين  8

ومعنى خسارة كبيرة ،الخسارة الناتجة في حال تحقق الخطر ،أما الخسارة الصغيرة المؤكدة فهي .2"مؤكدة

  .قسط التأمين 

  وظائف شركات التأمين: 03الفرع 

تهتم هذه الوظيفة بمعرفة القسط الواجب استيفاءه من المؤمن له نظير خطر معين :"أ ـ وظيفة التسعير 

وبالتالي فإن هذه الوظيفة تحدد سعر كل نوع من أنواع التأمينات المختلفة على .3"ينوي التأمين ضده 

حدى ،ويكون ذلك يتناسب مع درجة احتمال تحقق الخطر ،كما أنه يتناسب مع مبلغ التأمين  ،كما يؤخذ 

   .  في الحسبان عوامل أخرى كالظروف المحيطة بالشيء المؤمن ضده 

                                                           
  .  88ـ أسامة عزمي س&م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص  1
 .  89ـ نفس المرجع،ص  2
  . 157ـ نفس المرجع السابق،ص 3
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كما أن الشخص المكلف بتحديد أسعار التأمين يدعى باإلكتواري ،وذلك باعتماده على دراسات يجريها     

لتوفير ما يلزم من المعلومات التي يبني على أساسها أسعار التأمينات ،ويراعي اإلكتواري أن يكون سعر 

  .ويحقق بعض الربح التأمين منافسا من جهة ،وكافيا لتغطية الخطر المؤمن ضده من جهة أخرى ،

تهتم هذه الوظيفة باختيار وتبويب طالبي التأمين بموجب  السياسة التي تحددها  ":ب ـ وظيفة االكتتاب 

  . 1"شركة التأمين ،بما يحقق أهدافها وغاياتها

ففي هذه الوظيفة تختلف سياسات الشركة باختالف األهداف التي تسعى إليها ،فقد يكون الهدف من   

كة هو الحصول على أكبر مجموعة من وثائق التأمين المختلفة التي تعطي ربحا منخفضا كما سياسة الشر 

قد يكون الهدف من سياستها هو الحصول على أقل عدد من وثائق التامين التي تعطي ربحا مرتفعا وقد 

طق تلجأ الشركة في بعض األحيان إلى وضع دليل تحدد فيه األخطار التي تقبل تأمينها وكذا المنا

  .الجغرافية التي تعمل فيها 

ونعني باإلنتاج في نشاط التأمين ،المبيعات والنشاطات التسويقية  التي تقوم بها :ج ـ وظيفة اإلنتاج 

شركة التأمين ،أين تقوم هذه األخيرة ببيع الخدمة التأمينية المتمثلة في اكتتاب العقود لصالح الزبائن أي 

  .المؤمن لهم 

فمن خالل هذه الوظيفة تقوم الشركة بدفع التعويضات المستحقة للمؤمن له :مطالبات د ـ وظيفة تسوية ال

،عند تحقق الخطر المؤمن ضده ،ففي شركات التأمين توجد جهة متخصصة في دراسة ملفات المطالبات 

  .المقدمة ،وهي التي تحدد التعويض المستحق 

أقساط التأمين ،أين ستتوافر على مبالغ مالية  حيث تقوم شركة التأمين بعد تجميع:ه ـ وظيفة االستثمار 

ضخمة ،باستثمارها ولكن يكون هذا االستثمار بعد دراسة جيدة ،ألن على الشركة االحتفاظ بجزء من هذه 

األموال لتسديد التعويضات المستحقة المطالب بها ،في أي وقت يقع فيه الخطر المؤمن ضده،كما أن 

  .ناسبا لها ،طويلة األجل أو قصيرة األجل وكذا نوع االستثمار عليها أن تحدد أي االستثمارات م

ويقصد بهذه الوظيفة قيام شركة التأمين بنقل جزء من الخطر إلى جهة أخرى :و ـ وظيفة إعادة التأمين 

أقدر على تحمل هذا الخطر ،و غالبا ما تكون هذه الجهة هي شركات إعادة التأمين ،وعقد إعادة التأمين 

شخص (المؤمن له  :لتأمين ،إال أن أطرافه تكون مختلفة ،ففي عقد التأمين أطراف العقد هما يشبه عقد ا

                                                           
  . 158عزمي س&م،شقيري نوري موسى،مرجع سابق،ص ـ أسامة 1
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شركة التأمين وشركة إعادة :،أما في عقد إعادة التأمين فأطرافه هما ) شركة التأمين(،و المؤمن ) أو هيئة

  . 1)معيد التأمين(التأمين 

  تصنيفات التأمين: 04الفرع 

  :على عدة معايير إلى عدة أقسام ،والتي تكون مبينة في الشكل التالي  يصنف التأمين باالعتماد

  تصنيفات التأمين) :  08( الشكل رقم 

  تصنيفــات   التأميــن

     

المدى 

اإلقليمي 

  للتأمين

طبيعة   

  التأمين

وظيفة   

  التأمين

ارتباط التأمين   

  العام مبالنظا

شكل   

العالقة 

  التعاقدية

تقسيمات   

التأمين 

  التقليدية

  

لي
دو

  

  

ي
طن

و
  

  

ي
ون
عا
ت

  

  

ي
راك

شت
ا

  

  

ية
صاد

اقت
  

  

ية
اع

تم
اج

  

  

رية
تيا

اخ
  

  

رية
جبا

إ
  

  

يط
بس

د 
عق

  

  

ب
رك

 م
قد
ع

  

  

ص
خا

ألش
ن ا

مي
تأ

  

  

رار
ض

األ
ن 

مي
تأ

  

  . "راسة القانون الجزائريمدخل لد"جديدي معراج،اعتمادا على  من إعداد الباحثة: المصدر 

  : مي للتأمينأ ـ المدى اإلقلي

وطني و تأمين دولي ، ومن بين صوره  مينأتحسب المدى اإلقليمي إلى  يمكن تصنيف التأمين    

األولى التعاون بين الدول وما يقتضيه األمر من إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية لترتيب وتنظيم هذا 

الموضوع ، كما يتجسد أيضا في عمليات التأمين ضد المخاطر الكبرى التي غالبا ما تتجه فيها الشركات 

وثالثا يبرز في .و باألخص في مجال التأمين البحري و الجوي الوطنية إلى مساهمة شركات أجنبية ، 

                                                           
  . 158،160ـ نفس المرجع السابق ،ص ص  1
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التأمين  ةعمليات إعادة التأمين،حيث تلجأ بعض شركات التأمين سواء الحكومية أو الخاصة إلى إعاد

  .1لبعض المخاطر خارج حدود الدولة ،أي لدى شركات أجنبية

  :ب ـ تصنيف التأمين بالنظر إلى طبيعته 

هناك تأمينات تقوم على أساس التعاون واالشتراك ،وهو ما يسمى بالتأمين التبادلي ،وهو يقوم على   

التضامن بين األفراد وال يكون فيه القسط ثابتا ، ويسمى بالتأمين التجاري ، المعمول به في دول المغرب 

  . 2العربي والدول األوروبية

  :ي يقوم بها في المجتمع ج ـ تصنيف التأمين بالنظر إلى الوظيفة الت

فالتأمين يقوم بوظيفة اقتصادية هامة في المجتمع ، تتمثل في ضمان األمن من األضرار والخسائر    

، كما أصبح  الخ.... صناعية ، تجارية ، فالحية: التي يمكن أن تتعرض لها النشاطات بمختلف أنواعها 

د الكثير من المخاطر ، بل أصبح هذا األمر في منتشرا لدى المؤسسات االقتصادية قيامها بالتأمين ض

أما وظيفة التأمين االجتماعية فهي تكمن في نظام التأمينات االجتماعية عند . العديد من الدول إجباريا 

  )الخ....كاألمراض المهنية ، حوادث العمل ( حدوث أي كارثة 

  :العام مد ـ تصنيف التأمين على أساس ارتباطه بالنظا

صنيف يفرق بين التأمينات االختيارية المعمول بها في أغلب الدول ، وفي كثير من عمليات فهذا الت  

الكثير من  لنظام العام ، يكون معموال به فيالتأمين ، والتأمين اإلجباري وهو الذي تتطلبه مقتضيات ا

، حماية العاملين الدول وذلك العتبارات مختلفة منها اجتماعية لحماية حق الغير في المسؤولية المدنية 

في حوادث العمل واألمراض ، وقد تكون العتبارات وقائية لحماية حياة اإلنسان من أضرار حوادث 

المرور ، وقد تكون ألجل خطورة ممارسة بعض النشاطات أو مهن معينة ، كالتأمين في المؤسسات 

  .التعليمية والرياضية واألنشطة الطبية

  :التعاقدية  ه ـ تصنيف التأمين بحسب العالقة

                                                           
  .26مرجع سابق،ص،"مدخل لدراسة القانون الجزائري"ـ  جديدي معراج، 1
  
  . 28ـ جديدي معراج،مرجع سبق ذكره،ص  2
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يمكن تصنيف التأمين إلى التأمين الذي يتم بمقتضى عقد بسيط وبين التأمين الذي يتم بمقتضى عقد    

   :مركب ، ومن أبرز صور هذا األخير 

التأمين ضد مخاطر معينة والتامين المشترك ، فقد تقوم شركات التأمين باالتفاق على تغطية : أوال •

 .ثر لذا سمي بالتأمينات المركبة شركتين أو أكمخاطر معينة باالشتراك بين 

التأمين المجزأ وهو أن يقدم شخصا واحدا إلى التأمين على شيء واحد لدى عدة شركات : ثانيا  •

تأمين ، و كل شركة تتولى االلتزام بتغطية جزء من مخاطر معينة ، كما تعتبر عقود إعادة 

  .التأمين من العقود المركبة 

  :حسب تقسيماته التقليدية  و ـ تصنيف التأمين

يفرق هذا التصنيف بين التأمين على األشخاص وتأمينات األضرار ، ومن بين صور التأمين على    

األشخاص هي التأمين على الحياة الذي يأخذ به المشرع الجزائري ، ومن بين صور تأمينات األضرار هو 

في هذا اإلطار مختلف مخاطر النشاطات التأمين على الممتلكات واألموال بحسب تنوعها ، ويدخل 

كما تشمل تأمينات األضرار جميع أشكال التأمينات على المسؤوليات .  الفالحية و الصناعية والتجارية

  .مثل المسؤولية المدنية لمالك السيارة تجاه الغير ، والمسؤولية المدنية لرب العمل تجاه العمال

  :زائري ز ـ التصنيفات التي اعتمدها المشرع الج

لقد اعتمد المشرع الجزائري التقسيم التقليدي من جهة ، حيث خصص فصوال خاصة بتأمين األشخاص    

وأخرى خاصة بتأمينات األضرار ، ومن جهة ثانية التصنيف القائم على التفرقة بين المجاالت الكبرى 

 .1المجال البري ،المجال البحري ، والمجال الجوي: للتأمين 

  التأمين في الجزائر:الثاني المطلب 

   الفرنسي لنظام التأمين خاضعا كان األمر بداية ففي ، مراحل بعدة الجزائر في التأمين نظام مر لقد      

 ذلك و جزائرية؛ قانونية قواعد على سن الجزائري المشرع عمل ذلك بعد ، )الوطنية  السيادة استرجاع قبل( 

   قانون جاء االحتكار من سنة ثالثين وبعد له، باحتكاره التأمين قطاع على مشددة رقابة بوضع
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 بذلك و السوق، في جديدة و خاصة تأمين ظهور شركات إلى أدى مما االحتكار هذا ألغى الذي  07ـ 95 

    .المنتجات تنوعت

  الجزائر في التأمين التاريخي لقطاع تطورال:  01الفرع 

  :مراحل بثالث التأمين مر لقد   

  ) : 1966ـ  1962( االحتكار قبل ما فترة ـ أوال

 الخبراء و المسيرين واجهتها نقص التي المشاكل بين من و، االستقالل بعد مشاكل عدة الجزائر واجهت    

 مما فرنسية تشريعات و بقوانين القطاع هذا تسيير على الجزائري المشرع أرغم ما هذا ،و التأمين مجال في

  .1شركة 270 آنذاك عددها بلغ الفرنسية والتي الشركات أمام المجال فتح

 من المراقبة انعدام ظل في وذلك التأمين قطاع على سيطرتها فرض من الفرنسية الشركات تمكنت لقد    

 من الجزائرية العمومية الخزينة حرمان وبذلك الخارج إلى المداخيل تحويل على ساعدها ما وهذا الدولة طرف

   .الحوادث لضحايا المستحقة التعويضات دفع من تتهرب كانت كما االدخار،

 حماية إلى ورائها من تهدف التي و إجراءات باتخاذ الجزائرية السلطات قامت األمر لخطورة ونظرا   

  :مستويين على اإلجراءات هذه تجسدت حيث ، لهم المؤمن مصالح و الدولة مصالح

  : 1963جوان  08في  197ـ  63أ ـ إصدار قانون 

 عمليات إعادة يتم بموجبه الذي و ,) CAAR( التأمين إعادة و للتأمين الجزائري الصندوق إنشاء    

 بموجب ذلك و الشركات أعمال رقم من % 10 ـب الصندوق لهذا التنازل نسبة حددت قد و إجباريا التأمين

  .1963 أكتوبر  15 في المالية وزير عن صادر قرار

 التأمين شركات على ضمانات و التزامات فرض الذي و 201ـ  63 رقم الثاني القانون تضمن حين في     

  .مسبقة كفالة وضع مع المالية وزارة من االعتماد طلب إلى إخضاعها و بالجزائر العامة

 الجزائرية  الشركة :منها متعددة شركات أنشئت 1963/12/12  الصادر في المرسوم وبمقتضى     

 )CCRMA( الفالحية التعاونيات و التأمين إلعادة المركزي الصندوق إنشاء تم بعدها و )SAA( للتأمين

                                                           
،مذكرة ماجستير،جامعة "شركات التأمين وأثرھا على الطلب في سوق التأمينات الجزائريةتقييم جودة خدمات "ـ برغوتي وليد، 1

   . 88،ص 2013باتنة،
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 )MAATEC( الثقافة و التربية الجزائري  لعمال التعاون و ، 28/04/1964 الصادر في مرسومال بموجب

  .  29/12/19641 في الصادر المرسوم خالل من

  ): 1975ـ  1966(   االحتكار مرحلة ـ ثانيا

 المؤرخ    127ـ 66  رقم قانون بصدور بدأت حيث ، التأمين لقطاع الدولة باحتكار المرحلة هذه تمتاز    

 إلى التزاماتها و حقوقها و أموالها انتقال و العامة التأمين شركات تأميم تم حيث ، 1967ماي   27 في

 اإلطار هذا في و ، األجنبية الشركات طرف من الجزائر في التأمين الستغالل حد وضع بذلك و ، الدولة

 إلى التأمين عمليات كل استغالل يرجع فصاعدا اآلن من" :المذكور أنه األمر من األولى المادة أشارت

 إعادة و للتأمين الجزائرية والشركة ،) SAA( للتأمين الجزائرية الشركة الدولة الغرض  أنشأت لهذا و ،"الدولة

ـ  73 رقم األمر بموجب) CCR( التأمين إلعادة المركزية الشركة إنشاء تم 1973وفي ) .CAAR( التأمين

 عنها تتخلى التي المخاطر من التأمين إعادة في دورها يتجلى والتي 1973/ 1/10 في المؤرخ 54

   .2الوطنية الشركات

  ) :1994ـ  1976( التأمينات قطاع على الدولة سيطرة استمرار مع الهيكلة إعادة مرحلة ـ ثالثا

 االقتصاد في كبيرة أهمية ذو أصبح حيث المالية، المكونات أحد الراهن وقتنا في التأمين قطاع أصبح لقد    

 تتبع الدولة جعل ما هذا و ضرورية أصبحت القطاع هذا تنظيم إعادة سياسة فإن لذلك و ، العالمي

) CAAR( شركة مثال فنجد ، معين بخطر تختص شركة كل أن أي؛التأمين  شركات تخصيص إستراتيجية

 ، المدنية المسؤولية تأمينات الجوي، البحري، النقل الحريق، و االنفجارات( الصناعية المخاطر في تختص

 تأمينات البسيطة، المخاطر بالسيارات، المتعلقة األخطار في تختص فهي) SAA( شركة أما ،)الهندسة

 الخواص التأمين وسطاء استخدام العمومية الشركات على يمنع أنه هو السياسة هذه عن نتج وما ،األشخاص

  . 3التأمينية الخدمات تسويق في

 و النقل لتأمينات الجزائرية الشركة أنشئت 1985أفريل  30 في المؤرخ 82ـ  85 رقم قانون وبمقتضى     

 بمرور المرتبطة التأمين عمليات إلى البري، إضافة الجوي، البحري، النقل عمليات تأمين في تختص التي

  .الحديدية بالسكك النقل و القطارات

                                                           
 . 8،ص 2004، 4الطبعة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"الجزائري التأمين قانون لدراسة مدخل "،معراج جديدي ـ  1
، الجامعية المطبوعات ديوان،"1980 في المؤرخ الجزائري التأمينات قانون ضوء في الخاصة البرية التأمينات" راشد، راشدـ  2

 . 9،ص 1992الجزائر،
 . 7ـ  نفس المرجع،ص  3



www.manaraa.com

 دارة المخاطر في شركات التأمينإ                                         الفصل الثاني                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

54 

في  المؤرخ 54ـ  73مرسوم  بموجب أنشئت التأمين إلعادة المركزية الشركة) CCR( شركة أما   

 التأمين إعادة في دورها ينحصر و أشكالها بمختلف التأمين إعادة بعمليات تختص فهي  01/10/1973

   . الوطنية الشركات عليها تتخلى التي المخاطر من

 سلك لعمال التبادلي الجزائري التأمين مؤسسات و ، التجاري الطابع ذات التأمين مؤسسات أنشئت وقد   

 و ، 1964 في المؤرخ قرار االعتماد بمقتضى 1964سنة  أنشئت) CETAMA( الثقافة و التعليم

 المؤرخ االعتماد منح قرار بموجب أنشأ الذي) CNMA( الفالحي التبادلي التأمين إلعادة المركزي الصندوق

  . 19641أفريل  28 في

  : التأمين لقطاع الدولة احتكار رفع و تحرير ـ  رابعا

 رقم األمر إصدار تم ،حيث التأمين لقطاع المنظمة القوانين على تعديالت عدة إجراء تم 1995 عام في    

 المحلي القطاعين أمام فتحه بذلك و،االحتكار  إلغاء و التأمين قطاع تحرير يتضمن الذي و 07ـ  95

  . األجنبي و الخاص

 للتأمين وسطاء واعتماد مراقبة تهيأ خالل من التأمين قطاع مراقبة و تنظيم على الوزارة عملت وقد    

 استشاري مجلس نشأأ بالتأمين المتعلقة المسائل تحليل أجل من و ، التأمين لخدمة جديدة توزيع كقنوات

  :يلي ما المجلس هذا مهام من و )CNA(للتأمين  الوطني المجلس يسمى

 ؛ تطويره و التأمين نشاط ترشيد إلى الهادفة االقتراحات تقديم •

 طريق الحكومة عن رئيس إلى يقدم الذي،و  التأمين لقطاع العام الوضع يلخص سنوي تقرير إعداد •

 .المالية وزير

 االتجاه هو التأمين و شركات استغالل من له المؤمن حماية على للتأمينات الجديد التشريع يعمل   

 جاءت التي االيجابية األمور  بين من و سبق ما إلى ،إضافة المعاصرة الجديدة التشريعات تتبعه الذي

 المسؤولية تأمينات على فقط فرضت والتي اإلجبارية التأمينات قائمة تخفيض 07ـ  95 قانون في

  .والنقل الصناعية األخطار، السيارات فروع و المهنية و المدنية

                                                           
  . 33،ص 2002،الجزائر ،3 ط رادكول، مطبعة ،"الجزائري التشريع في الخاصة التأمينات "،خروف بن الرزاق عبدـ  1
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 قرضل المغطاة األخطار حدد الذي و ، 1996 سنة مرسوم إصدار تم التصدير إطار وفي    

 جلب كذا ،و الوطنية والثروات الممتلكات حماية حيث من التأمين إعادة فرع ألهمية نظرا و التصدير،

 تتنازل بموجبها التي و اإلجبارية التنازل معدالت تخفيض تم أكثر تحريره أجل من و ، الصعبة العملة

 للتأمين الوطنية الشركة إلى التأمين إعادة مجال في نشاطها محفظة من نسبة عن التأمين شركات

)SAA (التأمين إلعادة الشركة المركزية لصالح االمتياز ليعود)CCR ( هذه أهمية وتتمثل، 2002سنة 

  . 1اإلستراتيجية األمالك حماية إلى ،إضافة الصعبة العملة خروج مراقبة في التنازالت

  سوق التأمين في الجزائر مكونات: 02الفرع 

سوق التأمين عبارة عن مجموعة من الشركات التي تنشط في شكل منظومة اقتصادية ،حيث تبلغ  إن   

شركات منها بعد تحرير  10مؤسسة ،أسست   17عدد الشركات في قطاع التأمين في الجزائر حوالي 

  .    1995قطاع التأمين عام 

  الجزائر في التأمين لقطاع المراقبة الهيئاتـ أ 

  التأمينات مديرية ـ أوال

 مديرية تتشكل و هذا القطاع، داخل يجري ما معرفة يمكن طريقها ،عن المالية لوزارة تابعة مراقبة سلطة هي

  :من التأمينات

 للتنظيم المديرية نيابة •

 الدراسات و للتحليل المديرية نيابة •

  للرقابة المديرية نيابة •

  :يلي ما مهامها من و  

 و وٕاعادة التأمين بالتأمين عالقة لها التي التنظيمي و التشريعي الطابع ذات النصوص إعداد •

 ؛ تطبيقها

 ؛ التأمين لعقود الخاصة و العامة الشروط فحص •

  .وتنظيمية تشريعية نصوص مشاريع وٕاعداد دراسة في والمساهمة األخرى اإلدارات مساعدة •

                                                           
  . 98ـ برغوتي وليد ،مرجع سابق،ص  1
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  : )CNA( للتأمينات الوطني المجلس ـ ثانيا

 الذي و 1997ـ  04ـ  10في  07ـ 95 التنظيم خالل من ( CNA )للتأمينات الوطني المجلس أنشأ    

   .له المخولة األدوار و بالمهام القيام خالل من التأمينية السوق تطوير و بتنظيم يضطلع

  : مهامه من و

 هو منها الغرض و التأمين إعادة و التأمين شركات داخل التسيير و التوظيف ظروف تحسين •

  ؛ المختلفة للتأمين العقود من المستفيدين اتجاه بالتزاماتها للوفاء الالزمة السيولة ضمان

 إحصائية قاعدة أساس على ذلك و الجزائري، التأمين سوق تطابق التي التأمين تسعيرات وضع •

  ؛وطنية

 بجلب ذلك الجزائر و مع اقتصادية عالقات لها التي الدول خاصة و الخارجية العالقات تطوير •

 لقطاع حيوية إعطاء أجل من ذلك و التأمين إعادة نشاط في جديدة قنوات شراء و الدولية التجربة

  ؛التأمين 

  ؛ حسنة بطرق التأمين شركات مختلف تسيير •

  ؛ التنظيمية النصوص إعداد في المساهمة •

 ؛ القانونية المراسم و للتنظيمات التأمين شركات تطبيق مدى مراقبة •

 و الجزائر في التأمين نظام مع تتماشى إستراتيجية بدراسات تقوم التي و للبحوث مراكز إنشاء •

  ؛ االقتصاد عولمة مع خصوصا

 وسطاء، التأمين المالية ،شركات وزارة من ممثلين فيهم ،بما بالتأمين تتعلق التي األطراف تجتمع •

  .1للتأمينات الوطني المجلس طريق عن ذلك ،و لهم المؤمن و التأمين

  :التأمين إعادة و للتأمين الجزائري االتحاد ـ ثالثا

 بمشاكلفهو يهتم ,  04/12/1994المؤرخ في  31 ـ90 قانون  بموجب 1994 فيفري 22 في أنشأ    

 الوطني المجلس عن يختلف فهو بذلك و التأمين إعادة و التأمين شركات ؛عضويته تشمل حيث المؤمنين

   .عامة بصفة السوق بمشاكل يهتم الذي للتأمينات

  : أهدافه من و    

                                                           
  .dz.cna.www،21.00،على الساعة 15/04/2014 يوم الموقعـ تم ا8ط&ع على  1
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 ؛ التأمين إعادة و التأمين شركات طرف من المقدمة الخدمات نوعية ترقية •

 ؛ المهنة ممارسة أدبيات على الحفاظ •

 الحديثة التقنيات تطوير خالل من القطاع لعمال التكوين و التأهيل مستوى تحسين في المساهمة •

 ؛ للمهنة

   المؤسسات و األجهزة مع بالتعاون المهنة ممارسة ترقية إلى يرمي عمل بكل المبادرة •

  1؛ المهنية     

  ب ـ الشركات الناشطة في سوق التأمين بالجزائر 

  ) :CAAR(الشركة الجزائرية للتأمين وٕاعادة التأمين 

،حيث أوكلت إليها عمليات إعادة التأمين بتنازل شركات  1963جوان  08تأسست هذه الشركة في     

أصبحت تمارس كل عمليات التأمين وٕاعادة التأمين  1964من نشاطاتها ،في  %10التأمين األخرى بـ 

واحتفظت  سنة تنازلت على عدة فروع من محفظة نشاطاتها 47،وهي تعتبر أقدم شركة حيث تملك خبرة 

سنة إلغاء التخصص ،وبعدها انتقلت إلى ممارسة  كل عمليات  1990لى غاية بفرع األخطار الصناعية إ

مليار  2.7إلى  1997مليار دج سنة 2،ليرتفع إلى 1990مليون دينار سنة  500التأمين ،بلغ رأسمالها 

مليار دج سنة  7.6،وحققت رقم أعمال يقدر بـ  2010مليار دج سنة  8،ليصل إلى  1998دج سنة 

  . 20102مليار دج سنة  13،ويقدر بـ  2006

  : )SAA(الشركة الوطنية للتأمين 

بموجب 1966كشركة مختلطة جزائرية ومصرية ،وتم تأميمها سنة  1963ديسمبر  12تأسست في    

أين احتكرت الدولة جميع عمليات التأمين ،أوكلت إليها عمليات التأمين على السيارات  127ـ  66قانون 

خصص ،وبعد إلغاء الت) CAAR(واألخطار البسيطة وتأمينات األشخاص وذلك بعد إعادة هيكلة شركة 

استفادت من االمتياز القانوني  1998أصبحت تمارس كل عمليات التأمين وٕاعادة التأمين ،وفي سنة 

مليار دينار سنة  20حيث تنازلت لها شركات التأمين عن جزء من محفظة نشاطاتها ،يقدر رأسمالها بـ 
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ت مبيعات بـ من حصة السوق ،حيث حقق % 25حيث تأتي في المرتبة األولى باستحواذها على  2010

  .1 2010مليار دج سنة  4.5

  )CAAT(الشركة الجزائرية للتأمينات 

  سيتم تناولها في الفصل التطبيقي      

  ) CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

وذلك باندماج كل من الصندوق المركزي إلعادة التأمين  64ـ  72بموجب القانون  1972تأسس سنة    

صندوق المركزي التعاوني االشتراكي الفالحي والخاص بالتعاونيات الفالحية التبادلي الفالحي وال

،باإلضافة إلى صندوق التعاون الفالحي والتقاعد ،يندرج عمله ضمن األعمال االجتماعية لالحتياط 

والتضامن و التعاون للمشتركين عن طريق جمع االشتراكات ،فهو ال يهدف إلى تحقيق الربح باعتباره 

  .تعاونية 

التي تنتمي إلى الفرع ،باإلضافة إلى ممارسة ،يعتبر الصندوق رائدا في مجال األخطار الفالحية    

من رقم أعماله يأتي من فرع  % 98عمليات التأمين األخرى ،فهو مرتبط بوزارة الفالحة ولذلك فإن 

  .2 2010مليار دج سنة  5.74رقم أعمال قدر بـ ) CNMA(األخطار الفالحية ،حققت 

  ) CCR(الشركة المركزية إلعادة التأمين 

،وذلك بعد توجه الجزائر نحو التخصص ،ومن أجل حماية المنشآت  1975أنشئت الشركة سنة    

الصناعية فكرت في إنشاء شركات مختصة في هذا المجال ،فأنشأت الشركة المركزية إلعادة التأمين بعد 

الشركة تمكنت من ربط عالقات مع مختلف الشركات عن هذا الفرع ،ونظرا لخبرة ) CAAR(تنازل شركة 

إفريقيا إلعادة التأمين،الشركة العربية :العالمية ،حيث تشارك في أرس مال عدة شركات وطنية ودولية مثل 

  .3الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات وغيرها ) ....بيروت(إلعادة التأمين 

،وبلغ رقم أعمالها   1998مليار سنة  1.55ليصل إلى  1997مليون دج سنة  580بلغ رأس مالها    

  . 2010مليار دج سنة  13،ليرتفع إلى  2009مليار سنة  10،ليصل إلى  2006مليار دج سنة  5.2
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  ) MAATEC(التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة  

،أصبحت  1992قافة عام ،كانت تختص في تأمين سيارات عمال التربية والث 1964تأسست سنة    

تمارس عمليات التأمين على أخطار السكن المتعددة ونظرا لطبيعتها التعاونية فهي ال تهدف إلى تحقيق 

  . 2006مليون دج عام  29الربح ،بلغ رقم أعمالها 

  )ALGERIA  TRUST( شركة ترست الجزائر 

مليار دج، تساهم  1.5هي شركة مختلطة جزائرية خليجية ،يبلغ رأس مالها  1997تأسست في عام    

أي  % 35كل من الشركة الجزائرية للتأمين وٕاعادة التأمين والشركة المركزية إلعادة التأمين بنسبة 

للشركة  % 60 و % 5بـ " العامة للتأمينات القطرية"مناصفة بينهما ،بينما ساهمت الشركة القطرية 

  .1تمارس الشركة كل عمليات التأمين وٕاعادة التأمين "ترست البحرينية"البحرينية 

  )CAGEX(الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  

مليون دج موزع بالتساوي  250برأس مال قدره ، 96ـ  06بموجب مرسوم  10/01/1996 في أنشئت   

تم رفع رأس   1999الخمس ،الشركات العمومية الخمس ،في سنة البنوك العمومية :مساهمين  10بين 

جل القدرة على ممارسة عمليات إعادة التأمين من مهامها مليون دينار وذلك من أ 450 مال الشركة إلى

  . ا ولصالح الدولة ،ضمان تمويل عمليات التصدير هعمليات التصدير لصالح:ضمان 

السياسية المكتتبة لصالح الدولة واألخطار التجارية المكتتبة لصالح اإلخطار : يتفرع إنتاج الشركة إلى    

ليصل إلى  1999مليون دينار سنة  18المتعاملين االقتصاديين ـ المصدرين الخواص ـ بلغ رقم أعمالها 

  .2 2010مليون دينار سنة  120

  )A2(الجزائرية للتأمينات   

وٕاعادة التأمين ،بدأت أعمالها كشركة خاصة     لممارسة عمليات التأمين 05/08/1998أنشئت في    

  مليار  3بلغ رقم أعمالها  2010،وفي سنة  2009مليار دينار جزائري سنة  2،بلغ رقم أعمالها  100%
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  .20101دينار ،قدر رأس مالها بـ مليار دينار سنة 

  CIAR) (التأمين  إعادة و للتأمين الدولية الشركة

 و التأمين تعمليال ك تمارس أجانب، و وطنيين خواص مستثمرين من تتشكل ،1998سنة تأسست    

 في جزائري دينار  1.13 مالها بلغ رأس2010  عام  في دينار مليار 5.9 أعمالها رقم التأمين،يقدر إعادة

  .2السنة نفس

  )CASH(المحروقات  على التأمين شركة

 الشركة و التأمين إعادة للتأمين و الجزائرية الشركة بشراكة 1999سنة  CASHالتأمين  مؤسسة تأسست  

 الباقي أما % 6 فبنسبة الثاني الطرف أما%  12 بنسبة األول الطرف شارك التأمين،حيث إلعادة المركزية

  .على التوالي % 18و %   64بنسبة  نفطال و سوناطراك بشركة يتعلق فكان

 أعمال رقم فإن , معتبرة بنسبة سوناطراك شركة مساهمة إلى إضافة المحروقات قطاع ألهمية ونظرا    

  2006 عامر مليا  6.2 بـ أعمال يقدر برقم القطاع في الرابعة المرتبة احتل أن إلى بالنمو أخذ الشركة

  .3 2005 سنة عن % 44 نمو بمعدل

  :سوناطراك لشركة تأمينها تم التي المشاريع أهم من

  .صالح عين حقل تطوير مشروع •

  .الزيوت لمعالجة مصنع انجاز مشروع •

  .البحر مياه تحلية محطة انجاز مشروع •

 دينار مليون 7.492إلى  دينار مليون 4.3 من)  2010ـ  2005 (الفترة خالل الشركة مال رأس بلغ   

  .سنويا % 12 ب يقدر نمو بمعدل

  )SGCI( العقاري القرض ضمان شركة
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 و المالي المشهد  تنويع عمليات إطار في أنشئت ، 1999 سنة اعتمادها وتم ، 1997 سنة تأسست    

 تقديم في تكمن مهمة الشركة فإن لذلك و ، سكن على للحصول األفراد لمساهمة الجزائري النقدي النظام

 أعمال رقم الشركة حققت ، سكن على المالية للحصول المؤسسات طرف من الممنوحة للقروض الضمانات

  .1مليار دينار 1بـ  2010 سنة  مالها رأسيقدر  و، 2010 سنة مليون 300 بـ يقدر

  للتأمينات السالمة

 دبي في شركة وهي اإلسالمية  العربية سالمة التأمين لشركة تابعة شركة هي ، 2000 سنة اعتمادها تم  

 السالمة" إلى اسمها تغيير تم ثم ."واألمان البركة" تسمية تحت التكافلي التأمين منتجات في متخصصة

مليار دينار  1بـ  2006سنــة  أعمالهـا رقم بلغ ،التأمين إعادة و التأمين عمليات كل تمـارس حيث "للتأمينـات

  .2مليار دينار 2.65أصبح  2010في سنة ،و  2000مليون دينار سنة  5ما كان بعد

  )AGCI( االستثمار قروض لضمان الجزائرية الشركة

  75 % نسبة يمثل حيث دينار، مليار 20 ب يقدر مال برأس 1998 سنة تأسست أسهم، ذات شركة هي   

 الخزينة حصة %  25 النسبة الباقية يمثل و %  12.5 تمثل بنك كل حصة العمومية، البنوك حصة

 المؤسسات إلى الموجهة االستثمار بقروض ترتبط التي التأمين عمليات في الشركة هذه تختص العمومية،

  . 3المتوسطة و الصغيرة

   )GAM( المتوسطية للتأمينات العامة الشركة

    عام أعمالها قدر رقم التأمين، إعادة و التأمين عمليات كل ممارسة أجل من 2001 سنة اعتمادها تم     

 لمواجهة نظرا 2007 سنة القروض تأمين يخص فيما االعتماد فرع منها سحب دينار، مليار 1.3 ـب  2006

 ب مبيعات حققت إفريقيا، جنوب من االستثمار صندوق طرف من شراؤها تم لذلك و مالية مشاكل عدة

  .4السنة لنفس دينار مليار 1.2 بـ يقدر مالها ورأس 2010 عام دينار مليار  2.86

  )ALLIANCE ASSURANCE( للتأمين أليسانس
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 كل لممارسة الشركة  هذه أنشئت , 2005جانفي  25في  07ـ  95 بمرسوم تأسست مساهمة شركة هي   

 2 أعمال رقم الشركة حققت وكالء، )6( بستة تستعين نشاطها ولمزاولة التأمين، إعادة و التأمين عمليات

 عام دينار مليون 800 بـ مالها رأس قدر فقد 2006 سنة مليون 300 إلى لصلي 2005 سنة دينار مليون

  .20111 عام مليار 2.3 و 2009

  )CARDIF( األشخاص تأمينات شركة

 توسيع على الذي يعمل و الباريسي الوطني البنك من فرع هي و ، 2007 سنة االعتماد على تحصلت   

 األشخاص تأمينات تنشيط إلى يسعى أنه  أهدافه من و االستثمارات، تنويع إلى إضافة الجزائر، في نشاطاته

 شركات ترتيب التالي الجدول في نبين ،العارضة الشركات أهم دراسة بعد. 2البنك أنشطة مع ربطه و خاصة

  . 2010ـ  2009 الفترة خالل األهمية من ناحية التأمين

  2010ـ  2009 الفترة خالل األهمية ناحية من التأمين شركات ترتيب :(04) : رقم الجدول

    الوحدة بالمليار                                                                                       

التأمينشركات   

  

المال رأس  

 االجتماعي

  

  األعمال رقم

  

 عدد

 الموظفين

  

 عدد

  الوكاالت

 الحصة في

السوق   

  

  المالحظات

SAA 
CAAT 
CAAR 
CIAR 

CASH 
TRUST 

2A 
SALAMA 

CGCI 
ALIANCE  

16 
11.49 

4 
3.4 

2.800 
2.050 
1.015 

1 
1 

800 

  دج مليون

16.4 
12.866 
1.933 

- 
8.924 
1.339 

- 

- 

- 
2.852  

4186 
1535 
1730 

- 

- 
176 

- 

- 

- 
116  

460 
142 
125 

- 

- 
70 

112 

- 

- 
310  

24 
20 
17 

- 
15 

- 

- 

- 

- 

-  

  1  الرتبة

  2  الرتبة

  3  الرتبة

  4  الرتبة

  5  الرتبة

  6  الرتبة

  7  الرتبة

  8  الرتبة

  9  الرتبة

  10  الرتبة
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تقييم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في سوق التأمينات "برغوتي وليد، المصدر

  .99،ص  ،مذكرة ماجستير"الجزائرية

 في الزيادة و معاملتها حجم من الرفع التأمين شركات على أنه مفادها نتيجة إلى نصل سبق ما خالل من   

  .السوقية   الحصة بالتالي و التشغيل، و أعمالها رقم

  العالم العربي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في: 03الفرع 

ا لهذا النشاط،من عاما من مزاولته 40يعاني قطاع التأمين في العديد من الدول العربية بعد حوالي      

  :مشاكل كثيرة ومتنوعة ،نذكر منها 

وجود كيانات تأمينية مالية قوية لة ـ ضعف رؤوس أموال الغالبية العظمى من شركات التأمين العربية وق 1

ويكفي للتدليل على ذلك الحد األدنى رأس المال الواجب توافره في الدول العربية،حتى ما قبل توقيع اتفاقية 

  .الجات كان في غاية التدني 

  رأس مال شركات التأمين في عدد من الدول العربية ) :05(الجدول رقم            

 الدولة التأمينرأس مال شركات 

  مليون جنيه 2

  مليون دينار 1

  ال يوجد

  ال يوجد

 ألف دينار 600

  مصر

  العراق

  السعودية

  الجزائر

 األردن

  .413أسامة عزمي سالم،مرجع سابق،ص  :المصدر 

ـ ضعف وهامشية الكيانات التأمينية في غالبية الدول العربية ،وبالمقابل نجد أن الكيانات التأمينية التي  2

" صيرفة التأمين" )NCASSURANCEBA(تندمج مع المؤسسات المصرفية فيما اصطلح عليه تسمية 

  .في العديد من الدول األوروبية والدول المتقدمة 

وال انخفاض معدالت االحتفاظ باألقساط بالكثير من أسواق التأمين ـ ترتب على ضعف رؤوس األم 3 

  .العربية ،وبالتالي ارتفاع أقساط إعادة التأمين الصادرة 
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ـ لم يلعب التأمين دورا هاما كأحد مصادر تعبئة األموال ،وكذا أحد أهم مصادر تمويل االستثمارات  4 

  . في الوطن العربي كما هو الحال في الدول المتقدمة

ـ قلة األهمية النسبية لصناعة التأمين داخل اقتصاديات الوطن العربي،فبينما بلغت حجم أقساط التأمين  5

من حجم الناتج القومي العالمي بما  ٪85،أو ما يعادل 1999مليار دوالر في عام  2500العالمية نحو 

حيث بلغت .مات مجتمعين معا يجعل التأمين يتفوق على صناعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلو 

  .1من إجمالي الناتج القومي لدول العربية ٪0.8مليار دوالر ،بما يمثل  5أقساط التأمين في الدول العربية 

ـ لم تسهم شركات التأمين بتطوير أنواع جديدة من منتجات التأمين ،وأغلب التغطيات المتوفرة على  6

  .سيطة مستوى شركات التأمين هي خدمات تقليدية وب

ـ ال تولي شركات التأمين اهتماما كبير التجاهات المؤمن لهم وٕارضاءهم وغيرها من المفاهيم التسويقية  7

  .التي تخدم الشركة من خالل تحسين خدمة تسويق المنتوج التأميني 

ـ نرى أيضا عدم اهتمام شركات التأمين بتطوير تأمينات الحياة والتأمينات الشخصية ،والتي تمثل  8

  .من حجم أقساط التأمين في العالم  ٪60حوالي 

ـ ال تولي شركات التأمين أهمية كبيرة لنشر الوعي التأميني بين أوساط المؤمن لهم وبحاجتهم للتغطيات  9

  .التأمينية التي تقوم بطرحها كمنتجات للبيع وتوعيتهم بحقوقهم التأمينية 

سعر المنتوج ،متجاهلين عناصر أخرى هي أيضا  ـ  إن أغلب تركيز الشركات التأمينية يكون على 10

أفراد ،المنتوج التأميني في حد ذاته ،خدمة ما بعد وقوع الخطر ،أي :مهمة لتسويق الخدمة التأمينية من 

  .إلخ ....... تفاصيل التعويض

ل ـ انخفاض نصيب الفرد من أقساط التأمين على مستوى كافة الدور العربية مقارنة  بالكثير من دو  11

  .  2العالم النامي

  .ـ ال تزال الكثير من شركات التأمين في الدول العربية دورة عملها تكون يدوية أو شبه يدوية 12

  .ترنت في تسويق المنتوج التأمينيـ ضعف كبير في استخدام الميزات الجديدة والمتغيرة لتكنولوجيا اإلن 13

                                                           
  .414ـ أسامة عزمي س&م،مرجع سابق،ص  1

2
  .415ـ أسامة عزمي س&م،مرجع سابق،ص  
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المتبعة في الكثير من الدول العربية لإلشراف  ـ فشل في العديد من التشريعات و النظم الرقابية 14

  .والرقابة المنظمة لصناعة التأمين 

  .ـ ضعف كبير في مختلف الكوادر واإلطارات البشرية الفنية بشركات التأمين 15

  .ـ ضعف خبرة العاملين في مجال اإلشراف والرقابة على التأمين  16

يد من األسواق من حيث الدراسات الفنية وتكامل أداء ـ ضعف العاملين في الجهاز اإلنتاجي في العد 15

  .الخدمة التأمينية 

   وكيفية التعامل معھا مخاطر شركات التأمين:المبحث الثاني 

لقد زاد اهتمام هيئات اإلشراف والرقابة  للتأمين على مستوى العالم خالل السنوات القليلة الماضية     

وذلك بوضع المقاييس التي تساعد على التحقق من مستوى المالءة المالية لشركات التأمين ،وذلك لحماية 

  .ا لصالح هيئات التأمين نفسها كل من حملة وثائق التأمين واألطراف المتعاملة مع شركات التأمين ،وكذ

  مخاطر شركات التأمين:المطلب األول 

شركات التأمين ألخطار تمس مالءتها المالية مما يؤثر عليه بالسلب ومن بين األخطار التي  تتعرض    

تتعرض لها ،أخطار االكتتاب وأخطار االستثمار وغيرها من األخطار التي تسبب لشركة التأمين خسائر 

  . حققها ،لذا على شركة التأمين حماية مالءتهافي حال ت

  ركات التأمينتعريف المالءة المالية لش: 01الفرع 

لقد تعددت المفاهيم الخاصة بالمالءة المالية ،ويمكن التعرف على مفهوم المالءة المالية من خالل     

  :وجهات النظر التالية 

إرادات الشركة بما في ذلك عائدات االستثمار على تغطية ـ يقصد بالمالءة المالية ـ بصفة عامة ـ قدرة  1

التكاليف المختلفة ،أو بمعنى آخر القدرة على مواجهة االلتزامات في مواعيد استحقاقها ،وفي صناعة 

التأمين نعتبر المالءة المالية هي األساس الذي يقوم عليه مستقبل صناعة التأمين ،ويعبر عنها بتوافر 

  .ة االلتزامات المالية لهذه الشركات أصول كافية لمواجه



www.manaraa.com

 دارة المخاطر في شركات التأمينإ                                         الفصل الثاني                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

66 

لتواريخ استحقاقها  احتفاظ الشركة على مقابلة التزاماتها وفقا:"ءة المالية لشركات التأمين تعنيـ المال 2

بعد عدد من السنوات من المستقبل حيث أن بعض االلتزامات تنتج عن العمليات الحالية وسوف تسوى ".

الكافية ومعدالت السعر ولة بصفة مستمرة واحتياطات الخسائر مما يؤكد ضرورة الحاجة إلى السي

  .المناسبة

القدرة المالية لشركة التأمين على سداد التزاماتها اتجاه حملة الوثائق في :"ـ المالءة المالية تعني  3

مواعيدها المقررة ،ويتم قياسها عن طريق إيجاد الفرق بين األصول والخصوم الواردين في الميزانية 

  .المجمعة لشركة التأمين بعد إعادة التأمين 

  ".القدرة على مقابلة االلتزامات المالية في مواعيد استحقاقها :"ـ المالءة المالية تعني  4

قوة ومتانة مركزها المالي،وبذلك يمكن القول :"ـ يرى البعض أن المالءة المالية لشركة التأمين يقصد بها  5

لة عسر مالي ،في سنة ما إذا ما زادت األقساط المحصلة باإلضافة إلى بأن شركة التأمين ليست في حا

  . 1صافي الدخل من االستثمارات عن ما تدفعه الشركة من متطلبات ومصروفات

  األخطار المؤثرة في المالءة المالية لشركات التأمين: 02الفرع 

 لثالثلقد قسمت نظرية رأس المال على أساس الخطر إلى األخطار المؤثرة في المالءة المالية   

  :مجموعات رئيسية هي 

  أ ـ أخطار االكتتاب

  ب ـ أخطار االستثمار 

  ج ـ أخطار أخرى

هو الخطر الذي يحدث عندما يكون متوسط قيمة المطالبات الفعلية  سيختلف عن :أخطار االكتتاب  أ ـ

  . وتسعى شركات التأمين إلى تخفيض خطر االكتتاب .مة المتوقعة عند بيع وثائق التأمين القي

عد عملية االكتتاب لشركة التأمين على البقاء في سوق التأمين ليمنح الحماية التأمينية لحاملي وتسا   

تحقيق ذلك يجب وثائق التأمين الجدد منهم والقدامى ،كما تساهم أرباح عملية االكتتاب في الفائض ،ول

                                                           
 .30ـ  28،ص ص 1،ط2010،عمان،دار الصفاء للنشر والتوزيع،"إدارة أخطار شركات التأمين"ـ عيد أحمد أبو بكر، 1
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على إدارة االكتتاب تجنب االختيار ضد صالح الشركة ،ويحدث هذا االختيار عندما تصبح مجموعة 

الوثائق التي تصدرها شركة التأمين ال تمثل عينة عشوائية ،بمعنى أنها تمثل عينة مميزة تجاه األخطار 

  .الرديئة في المجتمع 

األخطار التي يمكن أن تنشأ من االكتتاب في أخطار دون  ونظرا ألهمية عملية االكتتاب وللخوف من   

المتوسط ،يكون قياس نتائج االكتتاب في شركة التأمين بالغ األهمية ،وبصفة عامة يمكن القول بأن هناك 

عالقة مباشرة بين حجم األقساط المكتتبة ومستوى المالءة المالية لشركات التأمين ،فإذا كان التمسك 

لألخطار كمبدأ فإن ذلك سوف يظهر في نقص األقساط التي يتم تحصيلها في مقابل باالختيار الجيد 

توفير الحماية التأمينية وبالتالي ال يتحقق قانون األعداد الكبيرة ،وبنفس الطريقة إذا حدث تساهل في قبول 

  .لي أخطار غير جيدة أدى ذلك إلى زيادة األقساط وارتفاع احتماالت تعرض شركة التأمين لعسر ما

  أخطار االستثمار ب ـ

قد يطلق عليها أحيانا أخطار األصول ،وذلك من منطلق أن تعكس محفظة االستثمارات في شركة    

التأمين مخاطر االستثمار المختلفة ،باإلضافة على العائد على االستثمار في كل وجه من األوجه 

،كما يأخذ في االعتبار المبادئ التي يجب أن تتوفر في استثمارات شركة التأمين والتي  1االستثمارية

تتمثل في الضمان والربحية والسيولة والتنويع وذلك عند تحديد السياسات االستثمارية المختلفة ألي من 

لسياسة شركات التأمين ،كما يجب األخذ بعين االعتبار تحليل وقياس مخاطر االستثمار عند رسم ا

االستثمارية ألموال شركة التأمين ،ومنه يمكن القول أن تركيبة المحفظة االستثمارية في الشركة يجب أن 

  .تراعي العوامل السابقة عند تحقيق أهدافها في مزيج من األصول االستثمارية

ئد المتوقعة خالل يتمثل في درجة االختالف بين العوائد الفعلية والعوا:مخاطر االستثمار في العقارات  ـ 1

  .فترة االحتفاظ بهذه العقارات ،ويتزايد الخطر بتزايد مقدار االختالف بين العوائد الفعلية والمتوقعة

وهي تتمثل في قيمة الفرق بين ما يتوقعه المستثمرون وما  :مخاطر االستثمار في األوراق المالية  ـ 2

  .رباح الموزعة والفرق في قيم األوراق الماليةتحقق لهم بالفعل من عوائد االستثمار ،متمثلة في األ

القروض : تقوم شركات التأمين بتقديم نوعين من القروض هما  : مخاطر االستثمار في القروض ـ 3

بضمان رهانات عقارية ،وقروض بضمانات أخرى ،وتتمثل مخاطر االستثمار في القروض في مقدار 

                                                           
  .130سابق،ص ـ عيد أحمد أبو بكر،مرجع  1
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ومعدالت الفائدة على القروض ،حيث أن تزايد مخاطر الفرق بين معدالت الفوائد السائدة في السوق 

  .كاملة  ااالستثمار في القروض يمكن أن يؤثر في قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماته

تقوم شركات التأمين باالحتفاظ بالقدر المناسب من النقدية وذلك لتقليل ":مخاطر االحتفاظ بالنقدية  ـ 4

على رفع كفاءة االستثمار والحصول على معدالت عوائد استثمارية تزيد  رأس المال العاطل ،بما يساعد

  " .عن معدالت الفوائد التي حسبت على أساسها أقساط التأمين

إضافة إلى أن احتفاظ الشركات بالقدر المناسب من النقدية يعزز مركز السيولة لديها ويمكنها من   

  .االستثمارية التي قد تظهر في األسواق المالية ،واالستفادة من الفرص  امواجهة كافة التزاماته

حيث أن شركات التأمين تتعرض لبعض مخاطر االستثمار عند احتفاظها بالنقدية ،مثل زيادة أو نقص   

النقدية عن االحتياجات الحقيقية للشركة ،فعندما تزيد النقدية عن المقدار المناسب تفقد الشركة فرصة 

وفي الشركة ود الذي زاد عن االحتياجات الحقيقية للشركة ،مما يقلل من ربحية استثمار ذلك القدر من النق

حالة ما تقل النقدية عن القدر المناسب تتعرض الشركة لمواقف عدم القدرة على سداد التزاماتها ،وذلك 

  .يؤثر على مركزها وسمعتها التنافسية 

حيث نستنتج بأن مخاطر االحتفاظ بالنقدية يتمثل في مقدار الفروق السالبة أو الموجبة بين القدر    

  .المناسب والقدر الفعلي لدى شركة التأمين 

  ج ـ مخاطر أخرى

للعديد من المخاطر ،والتي تقوم بالتأمين عليها  ىتتعرض شركات التأمين كغيرها من الشركات األخر     

والمخاطر التي تتعرض لها هي نفسها التي يتم بيعها على مستوى ) لدى شركات التأمين ( فيما بينها 

  : شركات التأمين مثل 

كما أنها معرضة " فقد تتعرض شركات التأمين ألخطار الحريق واالنفجار والغاز:خطر الحريق  •

يمياوية يعة كألخطار الطبيعة كالعواصف والزوابع والفيضانات والزالزل ،أو حوادث ذات طب

 . 1أو حوادث ذات طابع اجتماعي كأعمال الشغب واالضطرابات الداخليةكاالنفجار الصناعي 

                                                           
  .163،ص 1،ط2009ا1ردن،دار الثقافة للنشر والتوزيع،،"ة التأمين بين النظرية والتطبيقدارإ"ـ بھاء بھيج شكري، 1
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يتمثل هذا الخطر في أخطار الحوادث الشخصية والسرقة ،حوادث المركبات :خطر الحوادث  •

  .العمل  ثاآللية، والمسؤولية المدنية ،حواد

  إدارة مخاطر شركات التأمين:المطلب الثاني 

باعتبار أن شركات التأمين تنشط كغيرها من المؤسسات األخرى في بيئة غير مستقرة فهي معرضة    

مما أوجب عليها التعامل مع األخطار ومعالجتها للحد من آثارها التي تهدد نشاط لمخاطر متنوعة ،

  .شركات التأمين 

  إدارة مخاطر االكتتاب: 01الفرع 

تتاب في شركات التأمين المباشر التوصل إلى وسائل محددة للتحكم ويقصد بإدارة أخطار محفظة االك   

 في الخطر عن طريق الحد من تكرار تحقق حدوثها أو التقليل من حجم الخسائر التي تترتب على ذلك

مما يترتب عليه تخفيض درجة الخطر لدى إدارة شركة التأمين بالنسبة لمحفظة االكتتاب الموجودة لديها 

  . 1كلفة ممكنة،كل ذلك بأقل ت

  :وهي تنحصر في الخطوات التالية :أ ـ خطوات إدارة أخطار االكتتاب في شركات التأمين 

  .ـ اكتشاف األخطار الخاصة بكل عملية اكتتاب على حدى  1

  .التي يتم االكتتاب فيها  رـ تحليل األخطا 2

  .ـ القياس الكمي لألخطار المقبولة  3

  .األخطار المقبولة ـ اختيار انسب الوسائل إلدارة 4

يصعب على شركة التأمين اكتشاف " :ـ اكتشاف األخطار الخاصة بكل عملية اكتتاب على حدى  1

وذلك بالكشف عن ,األخطار في كل عملية تأمينية بدقة ،إال إذا توفر مبدأ حسن النية لدى المؤمن له 

على قبول أو رفض التأمين على والتي تؤثر ,جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه 

  . 2"وعلى حساب القسط الصافي والكافي من ناحية أخرى ,الخطر من ناحية 

                                                           
  .252ـ عيد أحمد أبو بكر،مرجع سابق،ص  1
  .254ـ عيد أحمد أبو بكر،مرجع سابق،ص  2
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وبالرغم من وجمد حسن النية ،فعلى شركة التأمين أن تقوم بالمعاينة الالزمة على موضوع التأمين قبل   

  .االكتتاب فيه 

 فيها االكتتاب عادة بتحليل األخطار قبلمين التأتقوم شركة :ي يتم االكتتاب فيها الت رـ تحليل األخطا 2

عالقته باألخطار ، سبباته،من خالل معاينتها وجمع البيانات الدقيقة عنها لمعرفة طبيعة الخطر ،م

  .الموجودة األخرى 

يقصد بالقياس الكمي لألخطار المقبولة ـ بصفة عامة ـ عدة :القياس الكمي لألخطار المقبولة  ـ 3 

  :أهمها عمليات فنية 

  .ـ قياس درجة الخطورة 

  .ـ احتمال حدوث الحادث 

  .ـ تقدير أقصى خسارة متوقعة 

  .ـ عمل المقارنات الالزمة لكل خطر على حدى 

  .ـ ترتيب األخطار الموجودة لدى شركة التأمين ترتيبا كميا سليما 

  . 1الوسائل إلدارته وكل ذلك يساعد على سهولة اتخاذ قرارا بشأنه ،وخاصة من ناحية اختيار انسب  

دارة األخطار المقبولة       تنحصر أهم وسائل إ:ـ اختيار انسب الوسائل إلدارة األخطار المقبولة  4 

  :فيما يلي

  )في الخطر باالكتتا(أ ـ تجنب الخطر 

  .ب ـ التحكم في الخطر من خالل سياسات االكتتاب 

  .ج ـ االحتفاظ بالخطر 

  ) .إعادة التأمين(د ـ نقل الخطر إلى جهة أخرى 

  :حيث يتم اختيار السياسة المناسبة باالعتماد على البعدين اللذين يحكمان تحقق الخسائر هما 

                                                           
  .255عيد أحمد أبو بكر،مرجع سابق،ص  ـ  1
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 .معدل تكرار الخسارة  •

 .شدة الخسارة  •

  .ـ إذا كان الخطر يتميز بتكرار مرتفع ودرجة خطر مرتفعة ،فيجب رفض االكتتاب فيه  1

ودرجة الخطورة منخفضة ،فإنه يجب التحكم في الخطر من خالل ـ إذا كان معدل تكرار الخطر مرتفع  2

  .سياسات االكتتاب 

ـ إذا كان معدل تكرار الخطر منخفض ودرجة خطورته مرتفعة ، فإنه يجب نقل الخطر إلى إعادة  3 

  .التأمين 

  .ـ إذا كان معدل تكرار الخطر منخفض ودرجة خطورته منخفضة ،فإنه يجب االحتفاظ بالخطر  4

  إدارة مخاطر االستثمار : 02رع الف

إذا كان الهدف األساسي للفرد المستثمر هو الحصول على العائد المناسب ،فإنه يعتبر أكثر أهمية     

  .بالنسبة للهيئات المستثمرة ذات االلتزامات المستقبلية  كالبنوك وهيئات التأمين االجتماعية 

  :موال شركات التأمين أ ـ االعتبارات الواجب مراعاتها عند استثمار أ

ـ أن عقد تأمينات الممتلكات والمسؤولية هي عقود قصيرة األجل بطبيعتها ،باإلضافة إلى أن   1

  .تعويضاتها تسوى بسرعة 

ـ أن دخل استثمارات أموال تأمينات الممتلكات والمسؤولية في غاية األهمية ألنه يعوض مصروفات  2

  .االكتتاب غير المتوقعة 

ن التزامات شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسؤولية ،هي التزامات أو ـ طالما أ 4

تعهدات قصيرة األجل فإن هذا يتطلب بالضرورة االهتمام بالسيولة ،أي االستثمار في أصول استثمارية 

  . 1تكون سهلة البيع أو التسويق لمقابلة هذه االلتزامات

  .ة للنقود ،ألن حجم الخسائر المستحقة تزيد من التضخم ـ ضرورة مراعاة القوة الشرائي 5

                                                           
  .301بكر،مرجع سابق،ص ـ عيد أحمد أبو  1
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ـ بما أن قيمة التزامات شركات تأمين الممتلكات والمسؤولية غير محددة القيمة فإن هذه الشركات تقوم  6

ستقرار هذا العائد باستثمار أموالها في قنوات استثمارية تدر عليها عائدا أو ربحا مجزيا ،باإلضافة إلى ا

  .ا من مواجهة هذه االلتزامات حتى يمكنه

ـ يجب على شركات التأمين أن تراعي في استثمار أموالها ،التشريعات بمختلف أنواعها وأهمها تلك  7

  .الخاصة باإلشراف والرقابة 

  القواعد المنظمة الستثمار أموال شركات التأمينب ـ 

ويقصد بها المحافظة على األموال المستثمرة وعدم تعرضها للضياع :ضمان األموال المستثمرة  ـ مبدأ 1

الكلي أو الجزئي ،حيث يجب على شركات التأمين عدم استثمار أموالها في استثمارات ذات درجة خطورة 

  . عالية ،ألن أغلب هذه األموال تمثل أموال حملة وثائق التأمين وال يجوز المضاربة بها 

ويقصد بها  قدرة شركات التأمين على تحويل االستثمارات المختلفة الى نقدية سائلة في :ـ مبدأ السيولة  2

  .وقت محدد ،حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها استحقاقها 

 تراويقصد به قدرة األموال المستثمرة في االستثما:ـ مبدأ تحقيق معدل االستثمار المناسب والمنتظم  3

  .المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب للشركة 

ويقصد به عدم التركيز في االستثمار على نوع معين ،حتى ال تتعرض استثمارات :ـ مبدأ التنويع  4

  .الشركة الخطر باهتزاز هذا النوع من االستثمارات 

وال الشركة ،وعدم التغير ويقصد به الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أم:ـ مبدأ االستقرار  5

  .المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل 

  إعادة التأمين كأهم وسيلة إلدارة مخاطر شركات التأمين : 03الفرع 

على تفادي الخسائر )شركة التأمين(وسيلة تساعد المؤمن المباشر :"تعرف عملية إعادة التأمين بأنها     

تب على تحقق الخطر ،وذلك من خالل تعاقده مع إحدى هيئات إعادة المالية الضخمة التي يمكن أن تتر 

التأمين على تغطية كل أو جزء من عملياته التأمينية ،وقد لجأت شركات التأمين إلى فكرة إعادة التأمين 

لحماية نفسها من األخطار الكبيرة ذات درجات الخطورة العالية ،وأيضا من األخطار الصغيرة المتعددة 

  .قق الخطر بالنسبة لها في نفس الوقت التي يتح
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حيث تلعب عملية إعادة التأمين دورا في غاية األهمية ،فهي من شأنها توزيع األخطار على أوسع    

نطاق م،حيث يمتد من دولة ألخرى ،ومن ثم تصبح أعباء الخطر الواحد مفتتة ،وفي حال ما إذا تحقق ال 

  .واحد بل تتحمله عدة شركات تتحمله شركة تأمين واحدة ،أو سوق تأمين 

  .كما تلعب عملية إعادة التأمين  دورا هاما في حماية شركات التأمين ومن ثم حماية المؤمن لهم   

  :وللقيام بعملية إعادة تأمين هناك طرق عديدة ومختلفة هي   

  .وهو يتم بموجب القانون :أ ـ إعادة التأمين اإلجباري 

  .يتم بحرية كال الطرفين :ب ـ إعادة التأمين االختياري 

وهو عبارة عن اتفاق مكتوب بين المؤمن المباشر وواحد أو أكثر من معيدي : إعادة التأمين االتفاقي  ج ـ

بإسناد حصة من عمليات تأمين محددة إلى ) شركة التأمين(التأمين ،عن طريقه يتعهد المؤمن المباشر 

  .د متفق عليها معيد التأمين الذي يوافق على قبولها وفقا لحدو 
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  خالصة ال

حاولنا من خالل هذا الفصل ولو بشكل مختصر إبراز وتوضيح مختلف المفاهيم التي يستند عليها    

نشاط التأمين ،والتي تميزه عن باقي األنشطة األخرى ،وكذا أهميته االجتماعية واالقتصادية ،كما أعطينا 

لطات المشرفة عليه بذل نظرة عن نظام التأمين في الجزائر الذي نعتقد أنه ال يزال قوة كامن على الس

الجهد الالزم لتطويره وانتعاشه بالنظر ألهميته ،وذلك من خالل وضع برامج فعالة إلدارة المخاطر داخل 

شركات التأمين ،تتبنى خطوات عملية من شأنها نقل الشركة من موقع دفاع إلى موقع هجوم اتجاه 

سبل التحكم والسيطرة على الخطر  التي تدعمالتعامل مع الخطر ،وهذا باالستناد على جملة من القواعد 

  .        باإلضافة إلى االعتماد على مقومات دافعة ومؤثرة لتفعيل برامج إدارة المخاطر في شركات التأمين 
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  تمهيد 

لقد حاولنا من خالل تناول الفصلين السابقين تقديم إطار نظري يساعد على فهم األسس والقواعد     

الهامة التي يبنى ويقام عليها مفهوم إدارة المخاطر ،وهذا من أجل توضيح دور هذا المفهوم في ضمان 

  .استقرار المؤسسة ودعم استمراريتها وتطورها في ظل محيط مضطرب 

الشركة "ي هذا الفصل إسقاط هذا المفهوم على دراسة ميدانية من خالل دراسة حالة وسنحاول ف    

لتعرف على كيفية إدارتها لفي مدينة ـ أم البواقي ـ  وذلك  ةالمتواجد الوكالة ")CAAT(الجزائرية لتأمينات 

ساليب لمختلف أنواع المخاطر التي قد تواجهها في مسارها اإلنتاجي وكذا التعرف على مختلف األ

ي تتعرض لها ،ومعرفة ما إذا واإلجراءات التي تتبعها في إطار سعيها للسيطرة والتحكم في األخطار الت

  . فعالة ومهمة في خدمة أهداف الشركة المستقبلية " إدارة المخاطر"وظيفة  كانت

  :وتم تقسيم هذا الفصل إلى 

  تناولنا فيه التعريف بمكان التربص :المبحث األول

  أم البواقي ـالشامل ـ  للتأمين)CAAT(وكالةتقييم وفعالية إدارة المخاطر في : ثانيالمبحث ال
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  التعريف بمكان التربص :المبحث األول

الجزائري ،حيث تساهم في  عنصرا فعاال في سوق التأمين)CAAT(تعتبر الشركة الجزائرية لتأمينات

ل كل شيء سنحاول إعطاء تعريفا شامال بوق.األخطارتطوير النشاط التأميني بفضل خبرتها في تسيير 

   : اآلتيين ينلبمن خالل المط لهذه الشركة ،

 )CAAT(عام للشركة الجزائرية للتأمين الشاملتقديم  •

  مكان التربص وكالةتقديم ال •

  )CAAT(الجزائرية للتأمين الشامل عام للشركةتقديم : المطلب األول 

 السبعينيات فترة في منتهجا كان الذي التخصص لمبدأ تكريسا للتأمينات الجزائرية الشركة تأسست    

 باإلضافة التنظيمي، وهيكلها وتطورها نشأتها على التعرف خالل من الشركة تقديم يتم وسوف والثمانينيات،

 .بها تقوم التي الوظائف أهم عرض إلى

  نشأة وتطور الشركة األم : 01الفرع 

 التأمين لنشاط الدولة باحتكار يتميز محيط ظل في )CAAT(للتأمينات  الجزائرية الشركة ظهرت لقد    

 بعد وذلك 85ـ  82 رقم المرسوم بموجب 1985أفريل  30 في تأسست فقد التأمين، شركات وتخصص

 تأمين في متخصصة كانت التي هذه األخيرة(CAAR)التأمين  وٕاعادة للتأمين الجزائرية الشركة هيكلة إعادة

 اإلجمالي األعمال رقم مع بالمقارنة النقل تأمين رقم أعمال نسبة ألهمية ونظرا والنقل، الصناعية األخطار

 بالشركة إنشائها عند تدعى كانت وقد  (CAAR)شركة عن(CAAT) الشركة هذه توليد تم التأمين، لقطاع

 أو البحري أو البري، بالنقل ذلك تعلق سواء النقل أخطار في بذلك النقل لتتخصص لتأمينات الجزائرية

  . 1الجوي

 السياسة إطار في العمومية للمؤسسات الذاتي التسيير مرحلة إلى واالنتقال اإلصالحات بداية ومع     

 شركة من للتأمينات الجزائرية الشركة تحولت السوق اقتصاد نحو للتوجه الجزائر انتهجتها التي االقتصادية

 لهذا ونتيجة، 1989 أكتوبر في وذلك)  SPA/EPE( أسهم ذات اقتصادية عمومية شركة إلى عمومية

 1989ديسمبر  24 في العامة للمساهمين الجمعية قررت الشركة تسيير في الذاتي االستقالل نحو التوجه

                                                           
  . 134،ص 2004/2005،مذكرة ماجستير،جامعة منتوري قسنطينة،مذكرة منشورة،"تحليل م�ءة ومردودية شركات التأمين"ـ ھدى بن محمد، 1
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 األخرى التأمين فروع من جملة لتشمل التقنية محفظتها من بذلك لتوسع النقل تأمينات في تخصصها إلغاء

  :يأتي  فيما المتمثلة

 وغيرها؛ الصناعية اآلالت وتعطب الحريق ضد كالتأمين الصناعية األخطار تأمين •

 وغيرها؛ الوفاة حالة في والتأمين الحياة كتأمين األشخاص تأمينات  •

  .وغيرها السيارات وتأمينات السرقة كتأمين البسيطة األخطار تأمين •

 بالشركة تسمى أصبحت حيث اسمها بتعديل مسئولوها قام الشركة نشاط في التحول لهذا ونتيجة    

  .النقل لتأمينات الجزائرية الشركة من بدال للتأمينات الجزائرية

 الشركات باقي أو للتأمينات الجزائرية للشركة بالنسبة سواء التأمين شركات تخصص مبدأ إلغاء ومع    

 جاء أن التأمين إلى لنشاط الدولة احتكار ظل في دائما البقاء مع بينها فيما المنافسة تظهر بدأت الفاعلة،

 أمام الوطني السوق وفتح التأمين لنشاط الدولة احتكار مبدأ ألغى الذي  1995عام  95ـ  07األمر 

 إعادة إلى للتأمينات بالشركة الجزائرية أدى الذي األمر األجانب، أو المحليين سواء الخواص المتعاملين

  .الجديد الوضع ومواجهة الجديدة األخطار لممارسة والتأقلم للتكيف منها محاولة تنظيمها

 أن يمكن التي األخطار تغطية أجل من التأمينية منتجاتها مجموعة للتأمينات الجزائرية الشركة تعرض    

 أو االجتماعية حياتهم في أو ممتلكاتهم في سواء) معنويون أو طبيعيون أشخاص( زبائنها لها يتعرض

 المحتملة والتطلعات والرغبات تعرضها التي المنتجات بين توافق لخلق ذلك أجل من تسعى وهي المهنية،

  .لزبائنها

 ضم إلى تسعى فهي النقل، تأمين فرع عليها يغلب التي منتجاتها محفظة تنويع إلى الشركة تهدف كما    

 أخذا السوق في  حصة أكبر على والحصول للمنافسة للتصدي وذلك محفظتها داخل األخرى التأمين فروع

  1.جيدة نوعية ذات خدمات وتقديم معقولة بأسعار منتجات بتقديم الزبائن حاجات تلبية االعتبار بعين

  .وكل فرع له وكاالته فروع  7 ، وانتقلت حاليا إلى 1985 وكاالت في بداية 10شبكة التوزيع كانت    

إلى ليصل  1986 سنة جزائري دينار مليون 60بـ  يقدر مالها رأس كان :تطور رقم أعمال الشركة  أ ـ   

،أما خالل سنتي مليار  1.5يصل إلى  1997وفي سنة ،  1995 سنة دينار مليون 900

                                                           
 . 135،مرجع سابق،ص ـ ھدى بن محمد 1
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سنة من بدء نشاطها ،وخالل  23 -  

 تحتل فهي، 2010مليار سنة  14.08

 جزائري دينارمليار  7بـ  أعمال يقدر 

  . 1مليار دينار جزائري

  ). 2012ـ  2007(تطور رقم أعمال الشركة  خالل الفترة 

  2011  2012  

  14.636  15.50  

  مليار دينار جزائري:الوحدة                                                                         

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الشركة 

  ). 2012ـ  2007(أعمال الشركة  خالل الفترة 

رقم األعمال                                                                                                                              

  
  مليار دينار جزائري :السنوات                                                                الوحدة 

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الشركة 

2008

7,49

دراسة حالة إدارة المخاطر في الشركة الجزائرية للتأمينات                      
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 22بعد حوالي  مليار دينار أي 7.490ارتفع الى  

14.08 مليار دينار ،ليرتفع إلى 11.490قدر بحوالي 

 رقم حققت كما،   % 18بـ  فيه تساهم حيث السوق

مليار دينار جزائري 15.50إلى  ارتفع 2012ـ  2011،وخالل سنتي 

تطور رقم أعمال الشركة  خالل الفترة ) :06(الجدول رقم 

  2010  2009  2008ـ2007

7.490  11.490  14.08  

                                                                        

من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الشركة :المصدر 

أعمال الشركة  خالل الفترة  رقم تمثيل بياني لتطور) :09

                                                                                   

السنوات                                                                الوحدة 

من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الشركة :المصدر   

                                         

  ) . CAAT(ـ من التقرير السنوي لشركة 

2009 2010 2011

11,49

14,08
14,636

                     الفصل الثالث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ارتفع الى   2008_2007

قدر بحوالي  2009سنة 

السوق في الثانية المرتبة

،وخالل سنتي  2010 سنة

الجدول رقم              

2007  السنة

  رقم األعمال

                                                                         

المصدر                 

09(الشكل رقم    

                                                                                         

السنوات                                                                الوحدة 

                   

                                                          
ـ من التقرير السنوي لشركة  1

2012

15,05
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) CAAT(نالحظ من خالل األعمدة البيانية أن رأس المال االجتماعي المحقق من طرف شركة      

خاصة في الفترة الممتدة بين  1985عرف تطورا مستمرا خالل السنوات األخيرة مقارنة بالسنة المرجعية 

حققت أعلى رقم أعمال ،ويرجع ذلك إلى تقوية وتدعيم قدرات التفاوض أين  2012،إلى 2009_2007

  .على االكتتاب لدى الشركة وانتشار ثقافة التأمين في السنوات األخيرة

 عمالها عدد كان للتأمينات الجزائرية الشركة نشاط لمباشرة عام أول مع :ب ـ تطور عدد عمال الشركة 

  . 20101في سنة  1365عامل ثم إلى 1200 إلى1996عامل ،ليصل في سنة  300حوالي 

  ) .2010ـ  1986(تطور عدد عمال الشركة خالل الفترة ) :07(الجدول رقم    

  2010  1996  1986  السنة 

  1365  1200  300  عدد العمال

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق الشركة :المصدر   

باإلضافة إلى تطور عدد عمال الشركة خالل فترة عملها ،فإنه لوحظ تحسن كبير في المستوى التأطير    

  .    للعمال 

  التنظيم الداخلي للشركة ـ 02الفرع 

 يشهدها التي والتطورات التغيرات مع يتوافق حتى تنظيمها هيكلة بإعادة للتأمينات الجزائرية الشركة قامت   

  . أخرى جهة من تمارسها أصبحت التي التأمين فروع مختلف ومع ، جهة من محيطها

يعتبر المسير األول والعام للشركة ومتخذ ) PDG(يضم الهيكل التنظيمي للشركة رئيس مدير عام    

القرارات الخاصة بها ،ثم تأتي باقي المديريات تسير باقي األنشطة كل على حدى ،مثل المدير العام 

كما . الخ ....التأمين ،مدير النقل ،مدير الموارد ،مدير التخطيط واإلعالم اآللي ،المساعد ،مدير إعادة 

ع تتوزع منه العديد من الوكاالت فروع تكون موزعة على التراب الوطني ،وكل فر  7تضم الشركة 

  .باإلضافة إلى الوكالء العامون التابعين للشركة أو المتعاملين معها 

  :وحدات  7ركة الجزائرية لتأمين الشامل على تتكون شبكة التوزيع لدى الش 

  .3،فرع الجزائر  2،فرع الجزائر  1عنابة ،قسنطينة ،وهران ،غرداية ،فرع الجزائر 

                                                           
  ) .التقرير السنوي للشركة ( ـ من وثائق الوكالة  1
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، قالمة ، سوق أهراس ،أم 3،عنابة 2،عنابة 1عنابة :وكالة مباشرة وهي  11تتكون من :وحدة عنابة 

  .،الطارف  2،سكيكدة  1،خنشلة ،سكيكدة  تبسةالبواقي ،

    . عين البيضاء ،تبسة ،بئر العاتر ،عنابة ،سكيكدة:باإلضافة إلى وكالء عامون وهم 

  )CAAT (للشركة الجزائرية لتأمين الشامل للمديرية العامة الهيكل التنظيمي) :10(الشكل رقم 

  

  

  

مديرية  
  النقل

مديرية   
إعادة 
  التأمين

مديرية   
أخطار 

  السيارات

مديرية   
ا?خطار 
  الصناعية

مديرية   
الموارد 
  البشرية

  

  

مديرية 
المحاسبة 

  والمالية

إدارة   
  الموارد

مديرية   
  التخطيط

مديرية   
  التسويق

مديرية   
  المراجعة

  

  

  وكاالت    وكاالت    وكاالت    وكاالت    وكاالت    وكاالت    وكاالت

  وثائق الوكالة: المصدر                             

   صالترب محل تقديم الوكالة: المطلب الثاني 

  ـ ـ أم البواقي) CAAT( التأمين الشامل التعريف بوكالة: 01الفرع 

 الوكالة هذه وتعتبر، الزبائن مع المباشر نيالتأم في دورها تلعب ةاقتصادي مؤسسة عن عبارة وهي   

تابعة لوحدة عنابة ،تعد من الوكاالت التي باشرت عملها وذلك في ال كاالتحدة من بين الو او 

فرع 

  1الجزائر

 فرع  

  2الجزائر

 فرع  

  3الجزائر

 فرع  

  عنابة

 فرع  

  قسنطينة

 فرع  

  وهران

 فرع  

  غرداية

 الرئيـــس المديـــر العــــام

  ا?مانة
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بحي نقل مقرها إلى مدينة أم البواقي ،كانت تزاول نشاطها في مدينة عين البيضاء ،ثم تم  01/01/1986

تنشط  آلناوهي لحد حيث يعتبر موقعا هاما لمحاذاته لعدة مؤسسات هامة ،، 1954نهج أول نوفمبر  6

   .)بإمكان العامل الواحد أن يؤدي أكثر من وظيفة(عمال  10عدد عمال الوكالة هو . في هذا المقر

  التنظيم الداخلي للوكالة : 02الفرع   

الشؤون  كل تولىوي، اوخارجي اداخلي الوكالة رتسيي على والمشرف سيالرئي المسئول هو :رالمديأ ـ  

 الجهوي ريالمد من أوامره رياألخ هذا تلقىي، للعمال واألوامر ماتيالتعل صدريو لقرارات ،ا تخذيو  ةياإلدار 

  : والمتمثلة المهام من مجموعة ،وله) عنابة(

 ؛ المصالح أعمال عيجم مراقبة •

 ؛ الوكالة داخل نيالموظف مراقبة  •

 ؛ األعمال عيجم على المصادقة  •

  . الخدمات عرض  •

 لدخول سييالرئ المصدر ،تعد للوكالة الفقري العمود تعتبر، ةيتقن مصلحةهي   :اإلنتاج مصلحةب ـ 

 رااألخط نيتأم، تاار يالس نيتأم :هيعل ؤمني ما أهم ومن المختلفة نيالتأم عقود قيطر  األموال عن

  .الخ....النقل نتأمي ة،الصناعية والتجاري

  :ةوالجسماني ةالمادي الحوادث وتضم :)الحوادث( والمنازعات ضاتالتعوي مصلحةج ـ 

أو  المرور حوادث جراء من تحدث التي ةالمادي بالحوادث القسم هذا عنيوي :ةالمادي الحوادثقسم  �

  :مهامها ومن أخرى حوادث

 طرف من الخطأ كان فإذا الواقع ؛ واألخطار الحوادث ،حول عنها المبلغ المعلومات نةمعاي •

 ثم مؤمنها ضبتعوي تقوم العكس كان ٕاذا،و  اآلخر الطرف ضبتعوي تقوم الوكالة المؤمن لدى

 ؛ الحادث عن المسئول للطرف المؤمنة بالشركة تتصل

 ؛ عنها المبلغ حاتالتصري للتسجي ملفات دتحدي  •

  . رالخبي قطري عن ضالتعوي نسبة دتحدي  •

  اضحاي أو قتلى أو جرحى تخلف التي بالحوادث القسم هذا هتموي :ةالجسماني الحوادث قسم �

  :ليي بما القسم هذا قومي ،وهنا ةجسماني أخرى حاالت أي ،أو نوعها كان مهما حو بجر  بواأصي

 ؛ أقربائهم أو االضحاي واستدعاء الحادث ملف دراسة •
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 وعلى الشرعي بالطبي رتقري على بناءا طبعا ،وهذا أنواعه بكل العجز نسبة دبتحدي امالقي  •

  . ضالتعوي مةقي تحدد أساسه

 وضمان حساباتها لضبط ةمحاسبي مصلحة للمؤسسة تكون أن المهم من: ةوالمالي المحاسبة مصلحةد ـ 

 محاسبة هي نالتأمي محاسبة أن ثحي، محاسبة إلى بحاجة هي وكالة ككل، نتأمي وكالة وأي، لها التوازن

   .ميزانية هالدي سولي ةمالي اتعملي عن عبارة هي تضبطها التي الحسابات معظم ،ألن خاصة

   :مهامها ومن

 ؛ ضبالتعوي الخاصة كاتالشي إصدار •

 ؛ ةاليومي اتالعملي ضبط •

  . هاعلي التي المستحقات ةوتسوي دتسدي •

  CAAT    البواقيأم  وكالةلالهيكل التنظيمي : )11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  CAATوكالة أم البواقي : المصدر 

  وظائف الوكالة محل الدراسة: 03الفرع 

 الوظائف في العامة ةالمديري وظائف من مستمدة ،وهي البواقي أم) CAAT(  وكالة وظائف تكمن   

   :ةالتالي

  األخطار على وزبائنها الشركة نبي نالتأمي عقود إبرام في اإلنتاج فةوظي تتمثل :اإلنتاج فةأ ـ وظي

في اإلنتاج  الصدارة، المختلفة ،األخطار ،الحوادث قالحري ناتتأمي حيث تحتل تعرضها ، التي المختلفة

 تحتل التي النقل نوتأمي السيارات نتأمي ةالثاني المرتبة تأتي في األخرى ،ثم نالتأمي فروع مع بالمقارنة

 ابلغي نظرا متأخرة مكانة تحتل والقرض األشخاص ناتتأمي أما،مستمر  تزايدفي وهي ، هامة مكانة

  . نالتأمي النوع من هذا في األفراد لدى نيالتأمي الوعي

 يـــــــر المد

 اإلنتاجمصلحة 

 مصلحة الحوادث الجسمانية

 مصلحة الحوادث

 مصلحة الحوادث المادية

 مصلحة المحاسبة
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 ناتللتأمي الجزائرية الشركة تلتزم هاعلي المؤمن لألخطار لهم المؤمن يتعرض عندما: ضالتعوي فةب ـ وظي

 تزاماتلواإل المهام من تعتبر فةالوظي ،فهذه نالتأمي عقد في هعلي متفق هو ما حسب األضرار ضبتعوي

 ث بلغتحي  الكوارث دتسدي في الصدارة تحتل السيارات ناتتأمي أن مالحظال منللشركة ،و   الرئيسية

 اد عددالزدي جعار  وهذا المسددة الكوارث مجموع من) % (59النصف من أكثر 2011 سنة في نسبته

 المتعددة واألخطار والحوادث قالحري نتأمي من كل ةالثاني المرتبة في أتيي ،ثم الكوارث حاتتصري

  .هفي الكوارث حاتتصري لقلة القروض نثم تأمي، األشخاص ناتتأمي فرع راألخي في أتيلي، النقل ناتتأمي

مختلف  تسجل ثحي، للشركة تابعة نتأمي وكالة كل فةالوظي بهذه تقوم :ةالمالي المحاسبة فةوظيج ـ 

مستوى  على ةيوالمال المحاسبة ةير يمد تقوم نماي،ب ايومي الوكالة بها تقوم التي ةيوالمحاسب المالية اتالعملي

  :ليي بما العامة اإلدارة

 ؛ للشركة ةيالمحاسب اتيالعمل ومتابعة رييوتس ميتنظ •

 ؛ للشركة ةيوالمحاسب ةيالمال اتيالعمل مراقبة •

   .ةير يالتقد الميزانيات ،وكذا للشركة ةيوالمال ةيالمحاسب الميزانية إعداد •

 ركزيو  )CAAT(الشركة  استراتجياتو  أهداف لبيي قيتطب نالتأمي إعادة برنامج إن: نيالتأم إعادةد ـ 

وهذه الوظيفة تتم . نيالالزم واألمن السالمة ريتوف على نيالقادر  نيالتأم دييلمعالرائدة العالقات  على

  .على مستوى المديرية العامة 

 العامة ةير يالمد مستوى على المراقبة والمراجعة ةمديري فةالوظي بهذه قومت: المراقبة والمراجعة فةيوظه ـ 

لكل  والقانوني العادي النشاط ضمان على ةير يالمد هذه ،وتعمل عملها في ةيباالستقالل تتمتع وهي

   :في مهامها ،وتتمثل للشركة ةيوالفرع ةيالمركز  المصالح

 ؛ المحقق ةيالفعال ،ومستوى رييالتس في ةيالعقالن من التحقق •

   .ةيالعاد للحالة النظام إعادة بهدف ةيستعجالاال الحاالت في ةيحيتصح إجراءات اتخاذ •

لذا  ،وفعالة عةيسر  خدمات أداء لضمان ،وذلك نيالتأم شركة وظائف أهم من تعتبر :ةيإدار  فةيوظو ـ 

   . ثةيالحد رييالتس اتيتقن مع فةيالوظ هذه فييتك جبي

  

  



www.manaraa.com

  وكالة أم البواقي) CAAT(دراسة حالة إدارة المخاطر في الشركة الجزائرية للتأمينات                      الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

85 

للتأمين  )CAAT( وكالةتقييم وفعالية إدارة المخاطر في :المبحث الثاني 

  ـ أم البواقي ـ ) CAAT( الشامل

 تعترضها التي المخاطر مع وكالةال بها تتعامل التي الكيفية على التعرف نحاول المبحث هذا خالل من   

 والتصميم التخطيط ،ثم إلى المخاطر التي تتعرض لها الوكالة لىع التعرف :أوال، التطرق خالل من وذلك

   .وكالةال طرف من المخاطر هذه إدارة على كيفية األخير في ،لنتعرف الدراسة في  المتبع

  الوكالةالمخاطر التي تتعرض لها :لمطلب األول ا

التي تتعرض لها الوكالة ،باعتبارها من المؤسسات الناشطة في محيط متغير ،وبقاءها  تعدد المخاطر  

يحتم عليها حماية نشاطها من أي خطر يهدده ،وحيث أنها تقوم هي األخرى بالتأمين على نفسها من ضد 

  :المخاطر التي تتعرض لها من خالل 

  ى شركات التأمينالمخاطر التي تؤمن عليها لد:أوال 

على مجموعة من المخاطر التي تتعرض لها لدى وكالة فقد أوضح لنا مدير الوكالة أنه يتم تأمين     

،حيث تكون هذه المخاطر هي نفسها التي تباع على مستوى وكاالت التأمين ،أين  أخرى تأمين وكاالت

تقوم الوكاـلة بالتأمين على مخاطرها كغيرها من المؤسسات األخرى ولكن يكون التأمين لدى وكالة تابعة 

  .للشركة حتى ال تخرج أموال الشركة عن نطاقها 

مسؤولية المدنية ،السرقة ،البرد ،المركبات وغيرها من أخطار الحريق ولواحقه ،ال:ومن بين هذه المخاطر 

  .عليهاالمخاطر التي يمكن أن تواجهها ويمكن أن تؤمن 

  :المخاطر التي تعيد الوكالة تأمينها :ثانيا 

فمن خالل المقابلة مع مدير الوكالة أوضح لنا أن الشركة أي المديرة العامة تقوم بإرسال تقارير سنوية 

غ التي ال يمكن تأمين لدى الوكالة دون إعادة تأمينها ،حيث تحدد في هذه التقارير تحتوي على المبال

سقف االكتتاب الذي يترجم القدرة المالية للشركة ،وتكون عملية إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين 

) كل فروعهاب(وأهم المخاطر التي تعيد تأمينها هي المخاطر الصناعية الكبرى،وهكذا تكون الشركة ككل 

  .مؤمنة 
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  :ابرز المشاكل التي تواجه الوكالة :ثالثا 

  : تعاني الوكالة من العديد من المشاكل التي تؤثر على سير نشاطها من بينها 

ملية تعويض المؤمن لهم لتماطل في تسوية الملفات العالقة فيما بين الوكاالت مما يطيل من عا •

 كما يؤثر على سمعتها ؛ فقدان ثقة الزبائن ووفائهم للوكالةومنه 

 نقص الوعي التأميني لدى المؤمن لهم ؛       •

 خالفات مع الوكالء العامون لتركيزهم في تعامالتهم على السعر والعمولة ؛ •

 .  1نقص إقبال الزبائن على المنتجات التأمينية المعروضة في الوكالة وعدم تقبلهم ألسعارها •

   التطبيقية وأدوات تحليل االستبيانخصائص عينة الدراسة  : لمطلب الثانيا

إلى األدوات المستعملة في  ةباإلضاف ،ب الخصائص المميزة لعينة الدراسةفي هذا المطل ولسنتنا   

  . تحليل االستبيان

  .الدراسة وحدود مجال : 01الفرع 

في وكالة  الميدانية الدراسة بهذه للقيام بولنا فيهوتم ق اختياره تم الذي المكاني المجال يتمثل :المكاني المجال

)CAAT( ـ  04160ـ  تحت رقم أم البواقي للتأمين الشامل  

خالل هذه  قمنا، 18/05/2014إلى  23/04/2014 من الشهر قرابة دام بتربص قمنا لقد :الزماني المجال

ما تم  لىباإلضافة إ. الستخدامها في الدراسة وكالةالخاصة بال واإلحصائيات كل المعلومات استيفاءبالفترة 

  .خالل الفترة الدراسية نمن معلومات في الفصلين النظريي جمعه

  خصائص عينة الدراسة: 02الفرع 

صغير وذلك لصغر الوكالة حيث تم  لقد كان حجم العينة التي تم استقصاءها:أوال ـ تحديد عينة الدراسة 

تم استرجاع عدد االستمارات كامال مع و عمال ، 8 همكل عمال الوكالة البالغ عدد على تاستمارا 8توزيع 

،بما أن  نشاط الوكالة هو باألساس إدارة  ٪100أي نسبة اإلرجاع واإلجابة ،اإلجابة الكاملة لكل استمارة 

  .المخاطر من خالل نشاط التأمين هذا ما سهل من فهم محتوى االستبيان 

                                                           
 .9:00على الساعة  2014//27/04ـ بناء على مقابلة مع مدير الوكالة ،يوم  1
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  )الديموغرافيةالخصائص (:ثانيا ـ خصائص أفراد العينة 

  يبين خصائص أفراد العينة جدول :)08 (جدول رقم

 المتغير     الفئات والسمات التكرار النسبة ٪

75  

25 

6  

2 

  ذكر

 أنثى

 الجنس

  المجموع 8 100

0  

37.5  

62.5 

0  

3  

5 

  سنة 30أقل من 

  سنة 40و 30بين 

 سنة 40أكثر من 

 السن

  المجموع 8 100

37.5  

62.5 

3  

5 

  إطار 

 عون

  الحالة المهنية

  المجموع 8 100

12.5  

0  

87.5 

1  

0  

7 

  سنوات 5إلى  1من 

  سنوات 10إلى  6من 

 سنوات 10أكثر من 

 األقدمية

  المجموع 8 100

12,5  

12.5  

25  

12.5  

25  

12.5 

1  

1  

2  

1  

2  

1 

  إطار سامي

  حوادث السيارات

  محاسبة

  مصلحة اإلنتاج 

  مصلحة التعويضات

 تأمينات األخطار

  قسم العمل

    المجموع 8 100

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر 
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 ٪75نالحظ من خالل الجدول أن أكثر مفردات العينة هم من الذكور بنسبة :ـ حسب متغير الجنس 1

ملين في اومنه نجد أن أغلب أفراد العينة الع فهي تمثل نسبة اإلناث ، ٪ 25المتمثل في  العينة أما باقي

  .،هذا راجع لطبيعة النشاط الوكالة هم ذكور 

 )سنة  40و 30بين (نالحظ حسب الجدول أن أفراد العينة يتوزعون على الفئتين :ـ حسب متغير السن 2

،بينما نسبة  ٪62.5بنسبة )سنة 40أكثر من (،حيث أن أكبر نسبة تكون في الفئة  )سنة 40أكثر من (و

  . )سنة  40و 30بين (تكون للفئة  37.5٪

 ٪62.5حسب الجدول أن معظم أفراد العينة هم أعوان بنسبة  نالحظ :الحالة المهنية  ـ حسب متغير 3

  . متوسط، أي أن المستوى في الوكالة  ٪37.5ومستوى إطار كان بنسبة 

 1من( من حيث الخبرة في العمل ، نجد أن مجموع العينة يتوزع على الفئتين  :ـ حسب متغير األقدمية 4

،أي أن اغلب أفراد العينة لديهم  ٪87.5بنسبة  )سنوات 10أكثر من (و ٪12.5بنسبة ) سنوات 5إلى 

  .سنوات ،وهو عامل إيجابي للوكالة  10 تفوقخبرة عمل 

من خالل الجدول نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون على عدة أقسام بنسب :ـ حسب متغير قسم العمل  5

  .مختلفة 

  أساليب ومصادر جمع المعلومات: ثالثا

  :استخدام نوعين من المصادر لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الدراسة لقد تم  

 :المصادر الثانوية : أ

إدارة "والمتمثلة في المصادر النظرية  من كتب وأطروحات ومذكرات وغيرها ،التي تناولت هذا الموضوع   

تحديد العينة التي تخدم موضوع تم ،والتي أعانتنا على تحديد إشكالية البحث ،ثم " مخاطر شركات التأمين

  .البحث 

فقد تم االستعانة بتقنية االستبيان للوصول إلى مدى عمل الوكالة بأساليب ووسائل  :المصادر األولية : ب

باإلضافة إلى . معالجة المخاطر التي تتعرض لها في النظرية،إدارة المخاطر التي تناولناها في الفصول 

  .الوكالة  إجراء بعض المقابالت مع مدير



www.manaraa.com

  وكالة أم البواقي) CAAT(دراسة حالة إدارة المخاطر في الشركة الجزائرية للتأمينات                      الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

89 

  :حيث ينقسم االستبيان إلى قسمين هما 

لة المهنية الجنس ،السن ،الحا:خاص باألسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية :القسم األول  �

 .قسم العمل  األقدمية،

تحديد :محاور وهي 7تم تقسيمها على  بمتغيرات الدراسة، خاص باألسئلة المتعلقة: القسم الثاني  �

،التقييم  تحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة ،تنفيذ القرارلخطر،تقييم الخطر،ا اكتشاف ،الهدف

  .المقومات الداعمة إلدارة المخاطر والمراجعة 

  :سلم ليكارت الثالثي كما يلي  موقد كانت اإلجابة على هذه المحاور باستخدا  

1  2  3  

  أوافق  محايد  ال أوافق

ثم تقسيمه على عدد )  2=  1 -  3(ولتحديد طول الخاليا مقياس ليكارت الثالثي ،تم حساب المدى    

،ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي الواحد الصحيح لتحديد )0.66= 3/2( الخاليا 

  :الحد األدنى للخلية ،وعليه يتم تفسير النتائج حسب الجدول التالي 

  جدول يوضح إجابات األسئلة وترميزها) :10(الجدول رقم 

  الفئة  الرمز  اإلجابة

  1.66إلى  1من  1  ال أوافق

  2.33إلى  1.66من   2  محايد

  3إلى  2.34من   3  أوافق

  من إعداد الطالبة:المصدر 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة: 03الفرع 

وتم استخدام األساليب )  SPSS(اإلحصائية تم القيام بتحليل البيانات األولية باستخدام الحزمة    

  :اإلحصائية التالية 

 ؛المتوسطات واالنحرافات المعيارية  •

 .معامل االختالف لقياس درجة االختالف اإلجابات عن متوسطها الحسابي •
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  تفسير وتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة:المطلب الرابع 

 عرض وتحليل بيانات االستبيان ،حيث تم إعداد جدول توزيع تكراريسنتناول من خالل هذا المطلب   

  .لمتغيرات الدراسة ،كل متغير على حدى 

   نحو متغيرات الدراسةتحليل اتجاهات األفراد : 01الفرع 

  : الجدول التالي يلخص نتائج متغيرات الدراسة

،االنحراف المعياري ومعامل االختالف المئوية ،المتوسط الحسابي التكرارات والنسب ) :10(جدول رقم 

                                                                                                                             للمحور األول

المتوسط   %والنسب المئوية التكرارات    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

  

  

تحديد 

  الهدف

تھدف الوكالة إلى 
تجنب الخسائر 

الناجمة عن 
المخاطر التي 

  تتعرض لھا

    4  0  4  العدد

2.00  

  

1.069  

  

  50  0  50  النسبة  0.534

تھدف الوكالة إلى 
معالجة خسائر 
المخاطر التي 

بناء على  تواجھھا
  إمكانياتھا

    7  0  1  العدد

2.75  

  

0.707  

  

  87.5  0  12.5  النسبة  0.257

  0.217  0.517  2.375  المجموع

 spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

لھا كان  بتجنب الوكالة للمخاطر التي تتعرضنجد أن العبارة األولى المتعلقة  نتائج الجدول لمن خال

مما يدل أن أفراد العينة كانوا محايدين لھذه الفقرة ،كما كانت  قيمة معامل  2متوسط حسبھا مساويا للقيمة 

 مما يعني أن ھناك تشتت في اOجابات  0.5اNختMف أكبر من 

وافق أي يعبر عن خيار م 2.75أما بالنسبة للعبارة الثانية بأن المتوسط الحسابي فيھا مساويا للقيمة    

،أي أن أغلب إجابات العينة كانت موافقة على أن  0.5أقل من  0.25كما كانت قيمة معامل اNختMف 

 .الوكالة تقوم بمعالجة الخسائر الناتجة عن المخاطر التي تواجھھا بإمكانياتھا 
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ت ھذا ما يعني أن أغلب إجابات العينة كان 2.375كما كان مجموع المتوسط الحسابي مساويا لقيمة 

أي أقل من  0.217ومعامل اNختMف بلغ .موافق على أن الوكالة تقوم بتحديد الھدف من إدارة المخاطر

0.5 Oجابات موحدة ومنه أغلب ا. 

المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ومعامل االختالف التكرارات والنسب ) :11(جدول رقم 

 ثانيللمحور ال

المتوسط   %والنسب المئوية التكرارات    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

  

اكتشاف 

  رالخط

تعتمد الوكالة على 
معلومات سابقة 

  لكشف الخطر

    6  1  1  العدد

2.63  

  

0.744  

  

  %75  %12.5  %12.5  النسبة  0.282

تعتمد الوكالة على 
التنبؤ في كشف 

  الخطر

    5  0  3  العدد

2.25  

  

1.035  

  

  62,5  0  37.5  النسبة  0,410

  0.282  0.728  2.575  المجموع

 spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

بالنسبة لنتائج المحور الثاني ؛جاءت العبارة األولى المتعلقة باعتماد الوكالة على معلومات سابقة    

كما ،العينة موافقين على هذه العبارةمما يعني أن أفراد  2.63لكشف الخطر بمتوسط حسابي مساويا لقيمة

  .أي يوجد توافق في إجابات العينة  0.5كانت قيمة معامل  االختالف أقل من 

أما المتوسط الحسابي للعبارة الثانية المتعلقة باعتماد الوكالة على التنبؤ في كشف الخطر ،فقد كان    

 0.41ومعامل االختالف كان مساويا للقيمة  .  يدي أن إجابات العينة كانت محاأ  2.25مساويا للقيمة 

  .من أغلب أفراد العينة جابةاإلفهناك اتفاق في  0.5أي أقل من 

أي أن أفراد العينة موافقين على أن الوكالة تقوم باكتشاف  2.575بلغ مجموع المتوسط الحسابي    

في اإلجابات لدى عينة  اتفاقومنه هناك  0.5أقل من 0.282الخطر ،وبلغ معامل االختالف إلى 

  .الدراسة 

  



www.manaraa.com

  وكالة أم البواقي) CAAT(دراسة حالة إدارة المخاطر في الشركة الجزائرية للتأمينات                      الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

92 

المعياري ومعامل االختالف المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف التكرارات والنسب  :)12(جدول رقم 

  ثالثللمحور ال

المتوسط   %التكرارات والنسب المئوية    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

  

تقييم 

  الخطر

تقوم الوكالة بتقييم 
الخطر باNعتماد 
  رتهعلى حجم خطو

    7  0  1  العدد

2.75  

  

0,707  

  

  87,5  0  12.5  النسبة  0,275

تقوم الوكالة بتقييم 
الخطر باNعتماد 

على العوائد 
  والتكاليف

    3  2  3  العدد

2  

  

0,926  

  

  37.5  25  37,5  النسبة  0,463

  0,390  0.582  2.37  المجموع

 spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

الوكالة على حجم  باالعتماد نالحظ من خالل الجدول العبارة األولى من المحور الثالث المتعلقة    

رة ،ما يعني أن أفراد العينة موافقين على العبا 2.75الخطورة لتقييم الخطر بلغ متوسطها الحسابي بلغ 

  .إلجابات معناه أن هناك توافق في ا 0.5أي أقل من  0.275كما بلغ معامل االختالف إلى 

أي أن أغلب اإلجابات كانت محايدة ،ومعامل  2كما بلغ المتوسط الحسابي للعبارة الثانية إلى    

  .،هناك توافق في اإلجابات 0.5االختالف أقل من 

،أي أن أغلب اإلجابات كانت موافقة على أن الوكالة  2.37كما بلغ مجموع المتوسط الحسابي إلى    

،أي أن هناك توافق في  0.5أقل من  فتقوم بتطبيق خطوة تقييم الخطر ،ونالحظ أن معامل االختال

  .إجابات العينة 
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المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ومعامل االختالف التكرارات والنسب ) :13(جدول رقم 

  لرابعللمحور ا

المتوسط   %التكرارات والنسب المئوية    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

تحديد 

البدائل 

واختيار 

الوسيلة 

  المناسبة

تعتمد الوكالة على 
نفسھا في تحديد 
الوسيلة المناسبة 

  لمعالجة الخطر

    5  0  3  العدد

2,25  

  

1.035  

  

  62.5  0  37.5  النسبة  0.410

تعتمد الوكالة على 
الخبراء في تحديد 
الوسيلة المناسبة 

  رلمعالجة الخط

    8  0  0  العدد

3  

  

0  

  

  100  0  0  النسبة  0

  0.196  0.517  2.625  المجموع

  spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

كان المتوسط الحسابي للعبارة األولى المتعلقة باعتماد الوكالة على :المحور الرابع بالنسبة لنتائج      

مما يعني أن أفراد العينة  2.25نفسها في تحديد الوسيلة المناسبة في معالجة الخطر ،مساويا لقيمة

أي يوجد توافق في إجابات  0.5االختالف أقل من  كما كانت قيمة معامل محايدين لهذه العبارة،

  .العينة 

أما المتوسط الحسابي للعبارة الثانية المتعلقة باعتماد الوكالة على الخبراء في تحديد الوسيلة     

. أي أن إجابات العينة كانت موافقة باإلجماع 3المناسبة لمعالجة الخطر ، فقد كان مساويا للقيمة 

  .جابة أي ال يوجد أي اختالف في اإل 0ومعامل االختالف كان مساويا للقيمة 

تحديد أي أن أفراد العينة موافقين على أن الوكالة تقوم  2.625بلغ مجموع المتوسط الحسابي   

 اتفاقومنه هناك  0.5أقل من 0.196، وبلغ معامل االختالف إلى  البدائل واختيار الوسيلة المناسبة

  .في اإلجابات لدى عينة الدراسة 
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المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري ومعامل االختالف التكرارات والنسب  ):14(جدول رقم 

  خامسللمحور ال

المتوسط   %التكرارات والنسب المئوية    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

  

  

  

تنفيذ 

  القرار

تقوم الوكالة باتخاذ 

تحويل الخطر قرار 

إلى شركة إعادة 

  التأمين

    5  0  3  العدد

2,25  

  

1.035  

  

  62.5  0  37.5  النسبة  0.410

تقوم الوكالة 

باالعتماد على 

نفسها في معالجة 

  الخطر

    6  1  1  العدد

2.63  

  

0,44  

  

  75.5  12.5  12.5  النسبة  0.167

  0.192  0.495  2.57  المجموع

  spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

جاءت العبارة األولى المتعلقة باعتماد الوكالة على اتخاذ قرار تحويل :بالنسبة لنتائج المحور الخامس     

مما يعني أن أفراد العينة محايدين  2.25الخطر إلى شركة إعادة التأمين بمتوسط حسابي مساويا لقيمة

  .أي يوجد توافق في إجابات العينة  0.5ا كانت قيمة معامل  اNختMف أقل من كم لهذه العبارة ،

،فقد كان  باعتماد الوكالة على نفسها في معالجة الخطرأما المتوسط الحسابي للعبارة الثانية المتعلقة    

مساويا ومعامل اNختMف كان . أي أن إجابات العينة كانت موافقة على العبارة  2.63مساويا للقيمة 

  . جابةفهناك اتفاق في اإل 0.5أي أقل من  0.167للقيمة 

أي أن أفراد العينة موافقين على أن الوكالة تقوم بخطوة تنفيذ  2.57بلغ مجموع المتوسط الحسابي    

  .ومنه ھناك اتفاق في اOجابات لدى عينة الدراسة 0.5أقل من 0.192القرار، وبلغ معامل اNختMف إلى 
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النسب المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ومعامل االختالف التكرارات  ) :15(رقم جدول 

  سادسللمحور ال

المتوسط   %التكرارات والنسب المئوية    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

  أوافق  محايد  ال أوافق

  

التقييم 

  والمراجعة

تقوم الوكالة بتقييم 
ومراجعة المخاطر 

التي تتعرض لھا 
  باستمرار

    6  0  2  العدد

2.5  

  

0.926  

  

  %75  0  %62  النسبة  0.37

N تقوم الوكالة 
بتقييم ومراجعة 
المخاطر التي 

  تتعرض لھا

    6  1  1  العدد

2.63  

  

0,44  

  

  75.5  12.5  12.5  النسبة  0.167

  0.192  0.495  2.57  المجموع

  spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

بالنسبة لنتائج المحور السادس؛ جاءت العبارة األولى المتعلقة بقيام الوكالة بتقييم ومراجعة المخاطر    

مما يعني أن أفراد العينة موافقين على هذه  2.5التي تتعرض لها باستمرار بمتوسط حسابي مساويا لقيمة

  .ق في إجابات العينة أي يوجد تواف 0.5كما كانت قيمة معامل  اNختMف أقل من  العبارة ،

أما المتوسط الحسابي للعبارة الثانية المتعلقة بعدم قيام الوكالة بتقييم ومراجعة المخاطر التي تتعرض    
ومعامل اNختMف كان . أي أن إجابات العينة كانت محايدة للعبارة  1.63لھا، فقد كان مساويا للقيمة 

  . جابةاإلفي تشتت فهناك  0.5 مساويا للقيمة أكبر من

أي أن أفراد العينة موافقين على أن الوكالة تقوم بتقييم  2.62كما بلغ مجموع المتوسط الحسابي    

ومنه ھناك اتفاق  0.5أقل من 0.273ومراجعة المخاطر التي تتعرض لھا، وبلغ معامل اNختMف إلى 

  .في اOجابات لدى عينة الدراسة
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المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ومعامل االختالف التكرارات والنسب ) :16(جدول رقم 

  سابعللمحور ال

المتوسط   %التكرارات والنسب المئوية    العبارة  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  3  2  1  المقياس  االختالف

ال 

  أوافق

  أوافق  محايد

المقومات 
الداعمة 
Oدارة 

المخاطر 
  الوكالةفي 

تستخدم وكالتكم طرقا 
تكنولوجية متطورة 

في التعامل مع 
المخاطر التي 

  تتعرض له

    5  3  0  العدد

2.63  

  

0.518  

  

  %62.5  %37.5  0  النسبة  0.196

إن لتواجد وظيفة 
إدارة المخاطر داخل 

  داالوكالة مھم ج

    7  1  0  العدد

2.88  

  

0.354  

  

  %87.5  %12.5  0  النسبة  0.122

  0.136  0.377  2.755  المجموع

  spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر

طرق تكنولوجية بالنسبة لنتائج المحور السابع ؛فقد جاءت العبارة األولى المتعلقة باستخدام الوكالة ل    

مما يعني  2.63لقيمة باستمرار بمتوسط حسابي مساويا متطورة في التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها

أي يوجد توافق  0.5كما كانت قيمة معامل  اNختMف أقل من أن أفراد العينة موافقين على هذه العبارة 

  .في إجابات العينة 

مهم جدا  أما المتوسط الحسابي للعبارة الثانية المتعلقة بتواجد وظيفة إدارة المخاطر داخل الوكالة أمر  

ختMف كان ومعامل اال. لعبارة على ا وافقةن إجابات العينة كانت مأي أ 2.88فقد كان مساويا للقيمة 

  .جابةاإلفي توافق فهناك  0.5 أي أقل من 0.136مساويا للقيمة 

أي أن أفراد العينة موافقين على أن الوكالة تتوفر على  2.75كما بلغ مجموع المتوسط الحسابي إلى     

ومنه ھناك اتفاق في  0.5أقل من 0.136،وبلغ معامل اNختMف إلى المقومات الداعمة Oدارة المخاطر 

  .اOجابات لدى عينة الدراسة 
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  ملخص لنتائج متغيرات الدراسة) :17(الجدول رقم 

  معامل االختالف  المتوسط الحسابي  المتغير

  0.217  2.375  تحديد الهدف

  0.282  2.575  اكتشاف الخطر

  0.390  2.37  تقييم الخطر

  0.196  2.625  البدائل واختيار الوسيلة المناسبة تحديد

  0.192  2.57  اتخاذ القرار

  0.273  2.062  التقييم والمراجعة

  0.136  2.755  المقومات الداعمة إلدارة المخاطر في الوكالة

  spssمن اعداد الطالبة من مخرجات برنامج : المصدر  

؛تحديد الهدف بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى  من خالل نتائج الجدول نالحظ أن المتغير األول      

أي أن أغلب إجابات العينة كانت موافق على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة حسب  معامل 2.375

  . فاالختال

أي أن أغلب  2.575أما بالنسبة للمتغير الثاني اكتشاف الخطر، بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى     

  . فق على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة حسب  معامل االختالإجابات العينة كانت مواف

أي أن أغلب  2.37أما بالنسبة للمتغير الثالث تقييم الخطر، بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى    

  . فإجابات العينة كانت موافق على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة حسب  معامل االختال

للمتغير الرابع تحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة، بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى أما بالنسبة     

أي أن أغلب إجابات العينة كانت موافق على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة حسب   2.625

  . فمعامل االختال

أي أن أغلب  2.57 أما بالنسبة للمتغير الخامس تنفيذ القرار، بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى   

  . فإجابات العينة كانت موافق على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة حسب  معامل االختال
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أي  2.062أما بالنسبة للمتغير السادس التقييم والمراجعة، بلغ المتوسط الحسابي فيه إلى 

حسب  معامل أن أغلب إجابات العينة كانت محايد على العبارة ،كما كان اإلجابات متوافقة 

  . فاالختال

أما بالنسبة للمتغير السابع المقومات الداعمة إلدارة المخاطر في الوكالة، بلغ المتوسط 

أي أن أغلب إجابات العينة كانت موافق على العبارة ،كما كان  2.755الحسابي فيه إلى 

  . فاإلجابات متوافقة حسب  معامل االختال

  مناقشة الفرضيات:  02الفرع 

أم البواقي ال تقوم بأي خطوة ب )CAAT(وكالة " من خالل نتائج الدراسة نستنتج أن الفرضية  •

فرضية غير محققة ؛وألن الوكالة تقوم بعدد من خطوات إدارة "من خطوات إدارة المخاطر 

 .المخاطر، وهذا حسب نتائج االستبيان 

" تدعم إدارة المخاطر بها أم البواقي على مقوماتب )CAAT(ال تتوفر وكالة "أما الفرضية  •

فالوكالة تتوفر على العديد من المقومات التي تدعم .حسب نتائج الدراسة فهي غير محققة 

  .إدارة المخاطر فيها، هذا 
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  الخالصة

وتسيير ،أي  في إدارة وفعاN أساسيا دورا تلعب أصبحت، المخاطر إدارة أن يتبين ھذا خMل من  

 والتطورات الظروف  الراھنة نتيجة بھا  المتزايد اNھتمام ھذا غدى مؤسسة ناشطة ،وقد
 ا?وجه والمتعددة البنية المخاطر المعقدةمن  جملة عنھا نتجت التي الظروف ھذه المتسارعة،

 ضرورة،المؤسسات بصفة عامة وشركات التأمين بصفة خاصة ھذه على فرض الذي الشيء

أمام ھذه المخاطر التي تعتبر تھديدا وتحديا لھا ،خاصة شأنھا الوقوف  من عملية خطوات تبني
وأن شركات التأمين ھي من تقوم بدور المؤمن في الحياة اNقتصادية ،أي ھي من تقوم بإدارة 

،لذا عليھا  مخاطر مختلف مفردات المجتمع سواء كانوا مؤسسات معنوية أو أشخاص طبيعيين
طرة على أي خطر يھدد وجودھا ،وھذا من خMل ،من خMل التحكم والسي وNستمراريةالبقاء 

الخطر ،عن طريق  على والسيطرة التحكم وسبل قرارات تدعم وتقنيات نماذج اNعتماد على جملة
    .    وظيفة تھتم بإدارة مخاطرھا 
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عن طريق ،وذلك  الوطني االقتصاد بناء في أساسي و مهم دور التأمين لقطاع نإ    

 تكفل أنها أهممها تؤديها ومنالتي  الوظائف خالل من، شركات التأمين الناشطة فيه

 الروح رفع إلى يؤدي مما الطمأنينة و الراحة من جو له تخلق و له للمؤمن األمان

 تمويل في تساهم أخرى جهة من ،و جهة من هذا اإلنتاجية ازيادة كفايته و له، المعنوية

 عديدة صور في توظيفها األقساط المجمعة و خالل من ذلك و، االقتصادية المشاريع

 تدعيم في أيضا تساهم كما المستغلة، الثروة على الحفاظ و ، اإلنتاجية الكفاية زيادة و

 المعامالت مجال في اقتصادية أهمية اله أن إلى إضافة، التجارية و االئتمانية الثقة

  . مضافة قيمة تحقيق خالل من الوطني الدخل في المساهمة و الدولية

 فهي إنتاجها دورة بانعكاس األخرى الشركات باقي عن تتميز التأمين شركات أن إال 

 إلى إضافة) تكاليفها(تعويضاتها حجم تعرف أن قبل) اإيراداته (أقساطها تحصل على

 المالي نشاطها أو) التأميني (التقني نشاطها في مخاطر مختلفة تواجه أنها

  ) .التوظيفات(

سات األخرى ،تنشط في محيط متغير التأمين مؤسسة كغيرها من المؤس شركةوتعتبر 

وهذا ما تي تهدد بقاءها يجعلها تتعرض للمخاطر البحيث تؤثر فيه وتتأثر به ،مما 

  .هدد استمرارها في مزاولة نشاطهافرض عليها حماية نفسها وتأمينها ضد أي خطر ي

 النتائج جملة إلى النهاية في توصلنا الموضوع لهذا والتطبيقية النظرية الدراسة من

  :كالتالي وهي الدراسة هذه خالصة تمثل والتي التالية

دورا هاما وفعاال في تلعب دارة المخاطر إ خالل الجانب النظري أن رأينا من

اتها وانتهاج وسياساتها بدقة ،أيا حماية نشاط المؤسسة من خالل تطبيق خطو 
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تتعرض شركات التأمين هي األخرى إلى  كما.كانت طبيعة هذه المؤسسة 

 .،مما يستوجب عليها حماية نفسها  مخاطر تهدد وجودها

من خالل الدراسة التي قمنا بها  استخلصنا لجانب التطبيقي فقدأما من خالل ا

للتأمين بأم البواقي تقوم بخطوات إدارة المخاطر ) CAAT(،أن وكالة ) االستبيان(

،بالرغم من أنها ال تتوفر على وظيفة خاصة بإدارة المخاطر،حيث يقوم بها كل 

 .فترة الدراسة العملين بالوكالة ،وهو حرص وجدناه داخل الوكالة أثناء 

  : نستخلص من هذه الدراسة أن الفرضيات التي وضعت لها كانت كالتالي 

ي ف تتعدد رهانات و تحديات جملة الراهن الوقت في شركات التأمين تواجه •

 أن يمكن مخاطر جملة عليها فرضت ،بحيث أبعادها و أنواعها و أشكالها

 الجيد واالستعداد العدة إعداد ضرورة عليها أوجب الذي الشيء عليها تقضي

 .األولى الفرضية صحة يبين ما ،وهو لمواجهتها

؛ومنه لم تقوم الوكالة بتطبيق خطوات إدارة المخاطر عن طريق كل موظفيها  •

 .تتحقق الفرضية الثانية 

،ومنه لم تتوفر الوكالة على مقومات ال بأس بها تدعم إدارة المخاطر فيها  •

 .تثبت صحة الفرضية الثالثة المتعلقة 

إتباع وتطبيق خطوات إدارة المخاطر ومنه نستنتج أن الوكالة كانت حريصة على  

من طرف كل العاملين بها ،برغم من عدم تخصيص وظيفة خاصة بها ،وذلك 

  ).التأمين(لصغر حجم الوكالة وكذا لطبيعة نشاطها 

  التوصيات

  :يمكننا استخالص بعض التوصيات التي قد تخدم الوكالة وعلى ضوء نتائج الدراسة 
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على الوكالة أخذ احتياطاتها أكثر في كشف الخطر قبل التعرض له ،وتحمل  �

 يمكن تأمينها ؛ نتائجه ،فليست كل المخاطر سهلة بها ، وليست كل المخاطر

ون دائما يقظة في ينبغي من شركة التأمين مواكبة كل المستجدات وأن تك �

عالم التسيير بما فيها تسيير المخاطر ،الذي يعتبر حديث النشأة خاصة 

 ؛ بالنسبة للمؤسسات الجزائرية

لح الموظفين ،مما يزيد من توفير دورات تكوينية في مجال إدارة المخاطر لصا �

ثقافة إدارة المخاطر لديهم ،وهذا في صالح الوكالة ومنه الشركة ،ومنه في 

 الدولة ؛ اقتصاد

تحاول الوكالة توفير وظيفة خاصة بإدارة المخاطر ولو بشكل مصغر  �

 ؛)المخاطرموظف خاص بإدارة (

تعمل الوكالة على توفير وتنويع قدر المستطاع وسائل وأجهزة تدعم حمايتها  �

 .من المخاطر المحتملة 

  :البحثآفاق 

ويحتاج إلى  ااسعمين شوفي الختام ال يزال موضوع إدارة المخاطر في شركات التأ  

والعمل، لذلك نتمنى أن تكون هذه الدراسة نقطة بداية في سبيل الكثير من البحث 

  :إثراء أكثر للموضوع ،وأن يفتح هذا الموضوع آفاق لدراسة مواضيع أخرى 

 دور إدارة المخاطر في صياغة إستراتيجية شركات التأمين ، •

 التقنيات الكمية لتوقع الخطر وتحليله ، •

مية تكنولوجيا المعلومات في تفعيل إدارة المخاطر في المؤسسات بصفة أه •

  .عامة وفي شركات التأمين بصفة خاصة 
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i. المراجع باللغة العربية  

  الكتب :أوال 

،دار حامد للنشر إدارة الخطر والتأمين أسامة عزمي سالم ،شقيري نوري موسى ، �

 ؛ 2007والتوزيع ،عمان ،

،دار  واألزمات واألمنإدارة المخاطر إدوارد ،برودزيكس ،ترجمة أحمد المغربي ، �

 ؛ 2008الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ، 

،األردن ،دار الثقافة للنشر   إعادة التأمين بين النظرية والتطبيقبهاء بهيج شكري ، �

 ؛ 2009،  1والتوزيع ،ط

،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  مدخل لدراسة القانون الجزائريجديدي معراج ، �

 ؛ 2000،

،كلية التجارة ،عين  )أفراد،إدارات،شركات،بنوك(إدارة المخاطرلعال حماد ،طارق عبد ا �

 ؛2007، الشمس ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية

 2001،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ، مبادئ الخطر والتأمينمحمود مختار الهناسي ، �

 ؛

،دار  ،مبادئ إدارة الخطر والتأمينجمال عبد الباقي واصفالبلقيني ، محمد توفيق �

 ؛ 2004، ،مصر الكتاب األكاديمية

 ؛ 2007،مطبعة الروزنا ،عمان ، إدارة الكوارث واألزماتنائل محمد مومني ، �

،دار الجيل للطباعة ،عمان  اإلدارة المالية والتمويل طويل األجلسيد الهواري ، �

 ؛ 1985،

ندرية ،منشأة المعارف للنشر ،اإلسك قياس وٕادارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب ، �

 ؛ 2005،
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 رادكول ، مطبعة ، الجزائري التشريع في الخاصة التأمينات خروف، بن الرزاق عبد �

 ؛ 2002الجزائر، ،3 ط

،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع  التأمين مبادئه و أنواعهعز الدين فالح ، �

 ؛ 2008،

،عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  إدارة أخطار شركات التأمينعيد أحمد أبو بكر ، �

 ؛ 1،ط

 ،القاهرة ،منشورات كلية التجارة إدارة الصيانة واألمن الصناعي، فوزي شعبان مدكور �

 ؛ 1997،

 في المؤرخ الجزائري ناتالتأمي قانون ضوء في الخاصة ةالبري ناتالتأمي راشد، راشد �

 ؛ 1992 ، ، الجزائر ةالجامعيالمطبوعات  واندي، 1980

   مذكرات وأطروحات:ثانيا 

،مذكرة ماجستير  إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبوزيدي لمجد ، �

 ؛ 2009/2008،جامعة بومرداس ،

،مذكرة ماجستير ،جامعة  تحليل مالءة ومردودية شركات التأمينبن محمد هدى ، �

 ؛2004/2005منتوري قسنطينة ،مذكرة منشورة ،

جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في سوق تقييم برغوتي وليد ، �

 ؛ 2013/2012جامعة باتنة ،،مذكرة ماجستير ، التأمينات الجزائرية

،جامعة عمار ثليجي  تسيير المخطر الجبائي في المؤسسةحفاي عبد القادر ، �

 ؛ 2003/2004 ،األغواط ،

،مذكرة ماجستير  ديةدور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصاعبدلي لطيفة ، �

 ؛2012/2011،جامعة تلمسان،

محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقيطي والتقنية العصبية صوار يوسف ، �

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة تلمسان ،الجزائرية االصطناعية بالبنوك

  ؛ 2008/2007،
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   المقابالت:ثالثا

 أم البواقي)CAAT(ابلة مع مدير وكالة مق �

  اجع أخرى مر  : رابعا

 ) .CAAT(التقرير السنوي لشركة  �

ii. المراجع باللغة األجنبية 

 :ةيالمواقع اإللكترون

� www.cna.dz 

� http://www.cardif.com 

� fr2010 nnuelA.R/pdf/dz .caar.www ://http  

� rar.numeroـbulletin/ARABE /dz. CNMA.www:// .http 

� do.exdi/fr. CCR.www ://http 

� ALGERIA ـnetproug/Mail/net.prougTRUST.www ://http 

� dz.cagex.www 

� dz. a2.www 

� dz.cna.www 

� dz.sgci.www 

� dz .assurances ـsalma.www ://http 

� com .dz .gam.www 

� com. esassurancallince.www 

  www.eRMA- egypt.org"معيار إدارة المخاطر" الجمعية المصرية إلدارة الخطر  �

  .04/2013/ 12تم اإلطالع علية يوم    

                                                                                                            



www.manaraa.com

  

 

  

  



www.manaraa.com

  الحقـــــــــــــالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
108 

  الجھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                              

  وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي                                

  جامعة ـ العربي بن مھيدي ـ أم البواقي ـ                               

  كلية العلوم ا#قتصادية و التجارية وعلوم التسيير

  قسم العلوم ا#قتصادية ـ تخصص ـ تأمينات

  

  

  

  

  

  

  في إطار القيام بدراسة علمية لنيل شھادة الماستير ،في العلوم ا�قتصادية ،تخصص      

ـ تأمينات ـ حول إدارة مخاطر شركات التأمين ،والذي كانت شركتكم محل الدراسة ،نرجو 
لمي ،بتعاونكم معنا عن طريق ا-جابة الواضحة منكم مساعدتنا في إتمام ھذا العمل الع

والصادقة على ا�ستمارة التي وضعناھا بين أيديكم ،من أجل السماح لنا -تمام ھذه 
  .الدراسة

  .ونحيطكم علما بأن ھذه المعلومات تستخدم في إطار البحث العلمي فقط    

  .المناسبة أمام ا-جابة ) X(نرجو من كل مجيب أن يضع ع5مة :م,حظة ھامة 

                                                                

  .تقبلوا منا فائق التقدير وا�حترام                                                                

  

  

  

  

  :تحت إشراف                                                 :من إعداد الطالبة 

  عقون حكيمة                                                     أ ـ بوسنة محمد رضا

  :استمارة دراسة بعنوان                                       

  إدارة مخاطر شركات التأمين                      

  ـ أم البواقي ـ) CAAT(الشركة الوطنية لتأمينات النقل دراسة حالة ـ 
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  . 2013/2014:السنة الدراسية                       

  أ ـ المعلومات الشخصية

 ذكر                      أنثى         :   ـ الجنس  1

 سنة 40سنة            أكثر من  40و 30 سنة          بين 30أقل من       :  ـ السن  2

 إطار                          عون تنفيذ       :  نية ـ الحالة المھ 3

 سنوات 10من  أكثر    سنوات 10إلى  6من             سنوات 5إلى  1من       : ـ اAقدمية  4

  ................................................................................؟ـ القسم الذي يعمل فيه  5

  

�   محايد أوافق  ةوكالاب ـ إدارة الخطر في ا
  أوافق

      إلى تجنب الخسائر الناجمة عن المخاطر التي تتعرض لھا                                                                    الوكالةتھدف   تحديد الھدف ـ 6
إلى معالجة خسائر المخاطر التي تواجھھا بناء على الوكالة تھدف 

  إمكانياتھا
      

        الخطرعلى معلومات سابقة لكشف الوكالة تعتمد   ـ اكتشاف الخطر7
        على التنبؤ في كشف الخطرالوكالة تعتمد 

        بتقييم الخطر با�عتماد على حجم خطورته تقوم الوكالة  ـ تقييم الخطر8
        بتقييم الخطر با�عتماد على العوائد والتكاليف وكالةتقوم ال

 ـ تحديد البدائل9
واختيار الوسيلة 

  المناسبة
  

        تحديد الوسيلة المناسبة لمعالجة الخطرعلى نفسھا في الوكالة تعتمد 

        في تحديد الوسيلة المناسبة لمعالجة الخطر على الخبراءتعتمد الوكالة 

        باتخاذ قرار تحويل الخطر إلى شركة إعادة التأمين تقوم الوكالة  ـ تنفيذ القرار10

        با�عتماد على نفسھا في معالجة الخطر الوكالةتقوم 

التقييم ـ 11
  والمراجعة

        بتقييم ومراجعة المخاطر التي تتعرض لھا باستمرار الوكالةتقوم 
        بتقييم ومراجعة المخاطر التي تتعرض لھا الوكالة� تقوم 

  الوكالة ج ـ المقومات الداعمة 8دارة الخطر في
        تتعرض لھاطرقا تكنولوجية متطورة في التعامل مع المخاطر التي وكالتكم  ـ تستخدم 12

        مھم جدا الوكالةـ إن لتواجد وظيفة إدارة المخاطر داخل  13
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الملخص

يهدف هذا البحث إلى تبين مدى أهمية بناء أنظمة إلدارة المخاطر في شركات التأمين    

خاصة وأن نشاط هذه األخيرة ؛هو إدارة مخاطر باقي نشاطات وحدات المجتمع األخرى    

 ) ،حيث تعد وظيفة إدارة المخاطر آلية إنذار ن( هيئات معنوية كانت ،أو أشخاص طبيعيي

مبكر في مواجهة مختلف المخاطر واألزمات المالية ،وهذا كان من خالل التطرق إلى 

مختلف وسائل إدارة الخطر ،المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين ،وكيفية وضع 

برامج وبناء أنظمة إلدارة المخاطر وكيفية العمل بها في شركات التأمين ،ألنه باختصار 

إدارة المخاطر هي الوظيفة التي تضمن لشركات التأمين وباقي المؤسسات بصفة عامة 

البقاء واالستمرارية في ظل ظروف البيئة المتغيرة والمعقدة .

 :شركات التأمين ،إدارة المخاطر ،إدارة مخاطر االكتتاب ،إدارة مخاطر الكلمات المفتاحية

االستثمار ،إعادة التأمين .

Résumé 

   Cette recherche a pour objectif de montrer l’importance de programmes 

pour le risque mangement dans les sociétés d’assurances notamment que 

l’activité d’aspecte morales … 

Ou des personnes ordinaires .La gestion de dangers est considérée comme un 

procédé d’avertissement anticipé afin de confronter les différents dangers et 

les crises financier et cela par le bais d’abordage les dangers qu’affrontent les 

sociétés d’assurances et la manière de déposition de programme et la 

construction de programmes de la gestion de dangers et la manière de 

travailler selon et elles. 

Puisque, en résument, la gestion de dangers est la fonction qui garantit aux 

entreprises d’assurances la continuité sous les circonstances 

environnementales variantes et compliqués.  

Mos clés : les compagnes d’assurance  ، le risque management ، Les risques de 

souscription ،  Les risques d’investissement ، La réassurance. 
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