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  بسم اهللا الرحمن الرحيم     

  ".إّن االعتراف بالجميل ألهل الفضل واجب وأكيد"     

أنارنا   و  بصدد إنجاز هذا العمل، أشكر اهللا سبحانه وتعالي الذي وفقنا إلتمام هذا العمل،  
  .بالعالم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى

محمود  "      أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير واالحترام إلى األستاذ المشرف الدكتور       
  .لم يبخل عليا بها   لقبوله اإلشراف على هذا العمل وعلى نصائحه وتوجيهاته التي  " جمام

  .كما أتقدم بالشكر لعائلتي على ما بذلوه من أجلي في حياتي وفي عملي هذا       

                 .             إعادة التأمين م بالشكر الجزيل إلى عمال الشركة الجزائرية للتأمين وكما أتقد      
  ".إبراهيم رواق"الة  أم البواقي ونخص بالذكر المشرف على التأطير  كو 

دون أن أنسى كل األساتذة و العاملين بكلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم           
  وعمال المكتبة.التسيير

  ى كل األساتذة الذين أشرفوا على تعليمي من بدايةإل        

  .مشواري الدراسي إلى غاية هذه المرحلة 

  .إلى كل من ساعدني ولو بابتسامة صادقة

 .إلى كل هؤالء جزاهم اهللا كل خيرا

  فهرس المحتویات
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  المقدمة

الودائع من و تتدفق األموال  حیثشریان التمویل الرئیسي داخل أي منظومة اقتصادیة، القروض تعتبر  
 ،توظیف هذه األموال التي ائتمن علیهاو یعمل على  حمایة للبنك لالمعنویة و أ/األشخاص الطبیعیة و

   .ودراسات معینةذلك وفق شروط و لتفعیل الدورة االقتصادیة تقوم هذه البنوك بتقدیم القروض لطالبیها و 

، خصوصا مع تعقد الخدمات المالیة بنكي في تقدیم القروضَن المخاطر جزء ال یتجزأ من العمل الإ      
الحاجة إلى و مالت المصرفیة زیادة حجم المعاو التطور التكنولوجي، و ارتفاع حدة المنافسة و المصرفیة، و 

متفاوتة في درجة و مع مخاطر متنوعة حتمیة في مواجهة  منهافهذا الوضع یجعل . بنوك ذات أحجام كبیرة
فإن أي  ،بما أن البنوك مرتبطة ببعضها البعضو تحقیق أهدافها و  اجلها یقف عقبة أمام أدائه ،خطورتها

واالقتصادیة،  منه اختالل في المنظومة البنكیة و ضرر یصیب البنك یؤدي إلى زعزعة النظام البنكي 
لما له من تأثیرات ایجابیة   المالیةو  خاصة أن القطاع البنكي یحتل مركز حیوي في النظم االقتصادیة 

من هذا المنطلق أصبحت البنوك  ،التوزیع الرشید لهاو  على التنمیة االقتصادیة من خالل تعبئة المدخرات
التقلیل من و إلى من یستطیع التحكم أ مخاطر القروض ءلى لتحمیل عبحریصة على وضع سیاسة مث

التي تقوده إلى و بصورة تضمن للبنك تلك المخاطر مما یساعد على اتخاذ القرارات المناسبة و تبعاتها 
  . والتأمین هو الطریقة النموذجیة في ذلك أهدافه بصورة أفضل

  :أهمیة البحث

البنكیة لقروض التنافس الكبیر الذي یشهده العالم في تقدیم اإبراز حالة ترجع أهمیة هذا البحث إلى 
مواجهة المنافسة في هذه الصناعة الخدمیة التي تنطوي على قدر كبیر من المخاطر  علیهاجب و  حیث

اختیار سیاسة مناسبة و علیه كمبدأ للحیطة والحذر و التي یمكن أن تضع البنك في حالة من القلق، و 
  .لتحویل الخطر مثلى المخاطر أن تأخذ التأمین كسیاسة لمواجهة هذه

  :أسباب اختیار البحث

یعتبر طرف و بما أن مختلف المعامالت االقتصادیة في جمیع دول العالم اآلن تتم بواسطة البنك، 
المخاطر التي یتعرض لها البنك من خالل  قصد التعرف على فیها، فمن هنا كان سبب اختیارنا للبحث 

والتأكد من صالحیة  وكیفیة الوقایة منها ومواجهتها في حال تحققها، قروض بمختلف أنواعهاتقدیم ال
  . سیاسة التأمین لمثل هذه المخاطر، باإلضافة إلى إثراء الرصید العلمي وزیادة المعارف في التخصص
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هنا یأتي دور التأمین الذي یعمل كصمام أمان، یمكن أن یساعد البنك في تحمیل تلك المخاطر  
:                                                                                              التاليو حصره على النحو علیه فالسؤال الجوهري الذي نسعى إلى بلورته، یمكن طرحه و 

ــ"  للقــروض  ك لمواجهــة المخــاطر المالیــةو مــا فعالیــة التــأمین كسیاســة مــن السیاســات التــي تتخــذها البن
  ". البنكیة

                             :السؤال الرئیسي عدة تساؤالت خالل نطرح منو 

 ؟ما هو التأمین وفیما تتمثل أهمیته بالنسبة لجمیع األعوان االقتصادیون  )1
 مخاطر تقدیم القروض؟ل بالنسبةتبعات الخسائر المالیة  من ك أن تقللهل یمكن للبنو  )2
 ؟هل یكون للتأمین صفة الضمان للقروض البنكیة )3

  :التاليو التي تكون على النحو من خالل ما سبق طرحه یمكن إدراج الفرضیات التالیة في دراستنا 

  .المخاطرلمختلف السیاسة األنجع للحمایة من التبعات المالیة و التأمین ه )1
 .القضاء على المخاطر في تقدیم القروضتستطیع البنوك  )2
 .التأمین یعتبر كضمان یقدم من طرف طالب القرض إلى البنك )3

  :أهداف البحث

ثم  تعداد األخطار ، كذا عملهاالقروض البنكیة و ثنا إلى اطالع المتصفح له على ماهیة حیهدف ب
أخیرا تعریف المطلع على مدى و ، بطة بالعملیة اإلقراضیةالمرت التي تتعرض لها البنوك من شتى جوانبها

  .المرتبطة بالعملیة اإلقراضیةتفعیل دور التأمین في تغطیة  میةأه

  :الحدود الزمنیة والمكانیة

لهذه الدراسة حدود مكانیة تكمن في إبراز دور التأمین كضمان للقروض البنكیة بإسقاطها على 
  المتوفرة قصد تغطیة جل المخاطر المرتبطة المنتجات التأمینیة الجزائریة التي تعتمد على البنوك

  .بالقـروض باإلضافة إلى اعتبار التامین كطریقة نموذجیة لتسییر الخطر

الخاص بقانون التأمینات إلى  95/07فیما یخص الحدود الزمنیة فهي مرتبطة منذ صدور األمر 
  .یومنا هذا
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  :منهج البحث

المطروحة أمامنا اعتمدنا على منهجین وذلك حسب طبیعة الدراسة التي تنقسم لإلجابة على األسئلة 
توضیح و الجانب النظري الذي ینطوي على جمع المادة الخاضعة للدراسة ف والتطبیقي، بین الجانب النظري

ُ و  اعتمدنا المنهج الوصفي، تحدید األبعاد المستهدفةو في الرؤیا  خضع المادة الجانب التطبیقي الذي ی
  .  فاعتمدنا المنهج التحلیليلعلمیة عملیا، یتم من خالل ذلك استخالص النتائج  المراد تحقیقها ا

                     ستقسم إلى أربعة فصول  حیثمسار للدراسة،  لنا من خالل الخطة التالیة سیكون

رق المبحث على ثالث مباحث، حیث یتط یحتوي نظرة عامة حول التأمین تحت عنوان الفصل األولف

ره،مفهوم التأمین وأنواعه،والمبحث  رها من خالل التعرض إلى نشأته وتطوَ األول إلى فكرة التأمین وتطوَ

الثاني تناولنا فیه عقد التأمین وخصائصه الذي یحتوي على مفهوم للعقد وخصائصه ومبادئه، أما المبحث 

طراف العقد وعناصر المنظومة وكذلك الدور الثالث فتعرضنا فیه إلى المنظومة التأمینیة التي تشمل على أ

  .االقتصادي الذي یلعبه التأمین

القروض البنكیة ومخاطرها، حیث قسم إلى أما فیما یخص الفصل الثاني سیكون لنا حدیث عن  

ثالث مباحث رئیسیة فاألول یضم عمومیات حول القروض من حیث مفهومها وعناصرها وكذلك أنواعها 

وفیما یخص المبحث الثاني سیكون موجه إلدارة القروض البنكیة وسیاستها حیث  ودورها في االقتصاد،

یتضمن المعاییر واألسس الخاصة بمنح القروض والعوامل المؤثرة في القرار االقراضي وكذلك خطوات 

دراستها، ثم المبحث الثالث یتم الحدیث فیه على نظرة عامة حول مخاطر القروض من خالل مفهومها 

  .وصورها والعالمات الدالة علیها ومصادرها

دور التأمین في ضمان القروض البنكیة من خالل المبحث األول الفصل الثالث سیتمحور حول 

الذي یتحدث عن الضمان كأسلوب لمواجهة الخطر من حیث مفهوم الضمانات وأهمیتها وأنواعها 

مین لتحویل الخطر وفیه حدیث عن وخصائصها ومعاییر اختیارها، والمبحث الثاني المعنون بسیاسة التأ
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سیاسة التأمین وممیزاتها والتأمین على القروض وأهمیته، أخیرا المبحث الثالث وفیه حدیث عن الروابط 

المختلفة بین شركات التأمین والبنوك بثالث مطالب تبین العالقة بین البنوك وشركات التأمین والخدمات 

  .تأمینات كأسلوب لتوزیع الخدمة التأمینیةالمتبادلة بینهما ونظرة عامة حول البنك

األخیر سنخضع المادة العلمیة إلى تطبیق میداني یضم دراسة حالة حول تأمین و أما الفصل الرابع 

من المبحث األول فیه حدیث عن الشركة الجزائریة للتأمین تكون یبالتالي  ،القروض لدى شركات التأمین

رها والهیكل التنظیمي الخاص بمختلف مستویاتها اإلداریة والمكانة  عادة التأمین فیما یخص نشأتها وتطوَ وإ

ها، والمبحث الثاني فیه دراسة لعقد تأمین عقار مضمون لقرض سكني من خالل عقد  االقتصادیة التي تحتَل

الكوارث الطبیعیة وعقد تأمین األخطار المتعددة للسكنات وكیفیة حساب القسط، والمبحث  تأمین حوادث

األخیر یتضمن دراسة ضمان قرض بتأمین على الحیاة وفیه مفهوم لعقد تأمین على الحیاة فیما یخص 

  . ماهیته والشكل القانوني له وكیفیة حساب القسط وتسویة الحادث

ه بجملة من النتائج المنبثقة من التحالیل لمختلف جوانب الموضوع في النهایة ختمنا دراستنا هذ

وكذلك بعض االقتراحات التي نرجوها تكون بمثابة مساهمة متواضعة من جانبنا إلثراء مسألة تأمین 

  .  القروض في الجزائر
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  تمهید

، والتي تبعات غیر محدودةفضي إلى یعتبر التأمین ولید الحاجة لمواجهة مختلف المواقف والتي ت      
یكون الشخص فیها بحالة غیر التأكد، والتي تواجهه خالل نشاطه االقتصادي واالجتماعي، فقد أصبح 
                الفرد یسیر وفق خطى الشخص االقتصادي الرشید، والرشاد هنا یكمن في اختیار األسلوب 

  .لیة والمحتملة الوقوعأو التصرف الواقعي والمناسب لمواجهة الظروف المستقب

فمع التطور االقتصادي واالجتماعي أصبح الشخص في غایة من الدقة والحذر في اختیار األسلوب 
المناسب لدرأ التبعات المالیة لمختلف المخاطر التي من حوله، أو التأهب لمواجهة حدث معین، وعلیه 

  .الالزمة أصبح التأمین یقدم نفسه على أساس ذلك من خالل توفیر الحمایة

 من خالل العرض البسیط لهذا الفصل سنتطرق لإلطار العام للتأمین الذي یساعدنا على فهم فحواه 
وأهمیته بالنسبة لجمیع األعوان االقتصادیون داخل الدولة وخارجها، وتحدید جمیع المصطلحات والمفاهیم 

      :مباحث ةثالث من خاللذات الصلة بهذا النوع من العملیة االقتصادیة 

رها: المبحث األول   .فكرة التأمین وتطوَ

  .عقد التأمین وخصائصه: المبحث الثاني

  .یةالتأمین ةالمنظوم: المبحث الثالث
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رها: المبحث األول   فكرة التأمین وتطوَ

التي  إن التأمین كغیره من األنشطة االقتصادیة األخرى ، قد مرَ بمجموعة من المراحل والتطورات      
خاللها تمَ رسم الوجه النهائي له من الناحیة المفاهمیة، وعلى هذا األساس فقد اختلفت العدید من من 

ویرجع هذا االختالف إلى تعدد وجهات النظر . التعاریف لیس في المضمون ولكن من حیث الشكل فقط 
خ الذي لعب الدور ، دون أن ننسى التأری...بین القانونیین واالقتصادیون وكذا التقنیین واالجتماعیین

  .األساسي في وضع األساسات األولى لهذا النشاط

  النشأة والتطور: المطلب األول

بالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة لدى الباحثین، توضح بالتحدید النشأة التاریخیة للتأمین 
عمل اإلنسان منذ فقد كان البحث عن األمان والطمأنینة من االنشغاالت األولى التي  «. وأنواعه وطبیعته

األزل على توفیرها لنفسه ولمن هم معه بإمكانیاته المختلفة حمایة لضعفه في عالم قائم على ثورة الطبیعة 
ر ظهور مالمحه األولیة منذ فجر ) 1(.»الهیجاء یعرف من خبایاها سوى ما یهدد راحته وكیانه فلنا أن نتصوَ

  .الحضارة اإلنسانیة

كما هو الحال في دفن الموتى . ج تطبیقه لدى الحضارة الفرعونیةفلیس من الغریب أن نجد نماذ
رتب له في حیاة الشخص قبل وفاته، من حیث تحمل نفقات التحنیط والدفن ُ أو ما عرفه  «. الذي كان ی

العرب في الجاهلیة من تحمل المشاركین في رحلة الشتاء والصیف عبء تعویض من یفقد منهم بعیره فیما 
  )2(.»ح من الرحلةیحققونه من أربا

إال أن أحدث أشكال التأمین تطورا وأولها ظهورا، كان في إطار  نشاط النقل البحري حیث كان أول مجال 
ظهرت فیه الحاجة الماسة إلى األمان، والذي یعتبر شریان النشاط التجاري في ذات الوقت حیث كان 

سمى بالقرض یحصل مالك السفن على قروض من رجال المال بقیمة السفینة وما علیها من بضاعة ت
البحري، ذلك مقابل فوائد باهظة وقد كانت هذه القروض والفوائد تسدد عند وصول السفینة سالمة، أما في 
حالة غرقها فإن القرض وفوائده یعتبران من حق مالك السفینة وال یتم سدادها للمقرض ومن المالحظ في 

ر هذا النوع من النشاط . رجال المالهذه العملیة أنها عبارة عن تحمل مخاطرة مالیة كبیرة من قبل  وقد تطوَ

                                                             
  . 28: ، ص2008، دار كلیك للنشر، الطبعة األولى، الجزائر، المدنیةالمسؤولیة و التأمین علي علي سلیمان، ): 1(
  .49: ، ص1992مصر،  ،، دار النهضةأصول التأمین دراسة لعقد التأمین من الناحیتین الفنیة والقانونیة، السعد وأبرمضان ): 2(



16 
 

وهو في الحقیقة عملیة فردیة ال أثر «لیصبح في صورة عالقة تعاقدیة بین مالك السفن ورجال المال 
  )1(. »للتكافل فیها فجوهرها هو المقامرة أو الرهان أو المضاربة على وقوع الخطر

األوروبیة خاصة في أواخر القرن الثامن عشر ثم تطور تحت تأثیرات التحوالت التي عرفتها الدول 
واكتشاف اإلنسان لآللة وانتشار المصانع، وزیادة االهتمام باالبتكار الصناعي، كما أن النسیج العمراني 

ره وتعرضه في نفس الوقت إلى مخاطر عدة أشهرها حریق لندن عام  الذي التهم أكثر من  1666وتطوَ
الذي وَجههم إلى االهتمام بطریقة ادخاریة قانونیة حیث تمكنهم من  كنیسة األمر 100ألف منزل، ونحو13

بعدها بأعوام قلیلة افتتحت في لندن «. حمایة أنفسهم وممتلكاتهم من تبعات خسائر الكوارث التي تصیبهم
في حین لم تعرف فرنسا مكاتب التأمین ضد الحریق إال في شكل . المكاتب األولى للتأمین ضد الحریق

عرفت بالغرفة العامة 1750إلسعاف قبل أن تنشأ أول شركة للتأمین من الحریق في باریس عام صنادیق ل
   )2(.»للتأمینات، وتلتها الشركة الملكیة للتأمین

مع مرور الوقت واشتداد الصراعات والنزاعات، أخذ التأمین منها سبیال للتطور واالرتقاء فظهر 
 وتوسع األنشطة االقتصادیة الوقت مرور ومعء، ثم التأمین الجوي بظهور الطائرات وغزو السما

وزیادة مستویات التبادل بین الشعوب أدى إلى انتشار التأمین على مستوى العالم،  لإلنسان واالجتماعیة
، وغیرها من ..وازدادت بذلك عقود التأمین المكتتبة كالتأمین ضد السرقة والمسؤولیات بمختلف أنواعها

  .ي االنتشار كلما وجدت خطرا حدیثاالتأمینات التي أخذت ف

ثم أصبح كل شخص طبیعي أو معنوي یهتم بموضوع التأمین، والبحث عن مختلف العقود التأمینیة 
التي تعمل على تحمل مختلف التبعات التي تلي تحقق خطر یهدده في حیاته أو جسمه وكذا ممتلكاته 

 . ها في تقیم مختلف الخدمات التأمینیةوبالمقابل أصبحت شركات التأمین تهتم أكثر بتوسیع مجال

  مفهوم التأمین: المطلب الثاني

التأمین كغیره من األنظمة االقتصادیة األخرى، متفق علیه أنه ال یوجد تعریف موَحد له جامع  
ع أو ممارس لهذا النشاط یعطي تعریف حسب وجهة نظره وتخصصه  وشامل لكل عناصره، فكل متطَل

                                                             
   .07: ص ،1999منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة األولى،  ،أصول التأمینمصطفى محمد الجمال، ):  1(
 .31: مرجع سبق ذكره، ص ،المسؤولیة المدنیةو التأمین علي علي سلیمان، ): 2(
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أو العالقات أو  على نقائص بمجموعة من النواحي سواء الزمان أو المكان أو الغایةحیث یمكن أن یحتوي 
  .وغیرها...اآلثار

وهي تصب في قالب األمان .)1(»یعني الضمان والقدرة على درء األخطار«فالتأمین في اللغة  
  . والطمأنینة التي یشعر بها الشخص نتیجة القتنائه المنتوج التأمیني

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له  «:بأنه الناحیة القانونیة فیعرفأما التأمین من 
أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث  إیرادا أو المستفید الذي اشترط لصالحه مبلغا من المال أو أو
   .)2(»للمؤمنأي دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له  تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أو

نالحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري ركز على العالقة القانونیة بین المؤمن والمؤمن له حیث 
حدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد ولكن یعیب على هذا التعریف إغفاله الجانب الفني 

  .ؤمن له فقطللتأمین واقتصاره على العنصر القانوني باعتباره عالقة بین المؤمن والم

من وجهة النظر االقتصادیة یمكن تعریف التأمین على أنه حالة مفاضلة بین خسارة صغیرة مؤَكدة 
وأخرى كبیرة محتملة فمثال الفرد الذي یشتري عقد تأمین ضد الحریق على منزله بخسارة مالیة منزله 

  .بصورة احتمالیة وخسارة كبیرة غیر قادر على تحمل تبعاتها

صادي عقالني فیه توضیح لمعنى التأهب للمستقبل بأقل الخسائر الممكنة، فهو یعتمد هو تصرف اقت
كل االعتماد على أسلوب االدخار لمواجهة مختلف أشكال المخاطر والكوارث التي تحیط بالبیئة 

  . االقتصادیة واالجتماعیة وغیرها

لحة فیه، أو یرتب لهم تحقیقا التأمین بهذه المثابة هو نوع من التكافل المبكر یرتبه أصحاب المص«
وهذا التكافل بعینه هو الذي یعطي للتأمین ذاتیته . لما ینشدونه من أمان یزعزعه احتمال تحقق الخطر

ه به كالمقامرة أو المضاربة أو الرهان   )3(.»الممیزة له عن غیره من المفاهیم التي تشبَ

                                                             
 .15 :ص ،1998دار مجدالوي للنشر، عمان، ، الطبعة األولى، ،أعمال التأمین بین النظریة والتطبیقإدارة محمد جودت ناصر، ): 1(
  .619المادة ، القانون المدني الجزائري التأمین): 2(
 
 .43:، ص1981دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  ،مبادئ التأمین عبد المطلب عبده،):  3(
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روعا أو نظاما اجتماعیا هدفه تقلیل الخطر عن مش«بالنسبة للرؤیة االجتماعیة فقد نُظر إلیه باعتباره 
طریق تجمیع عدد كاف من الوحدات المعرضة للخطر نفسه حیث تصبح الخسائر الفردیة التي تحل بهم 

. قابلة للتجدید، ومن ثم یتم تقسیم تلك الخسائر المتوقعة على أساس نسبي بین جمیع المشتركین في النظام
ن دل هذا على شيء إنما  )1(« یدل على الهدف األسمى الذي أسس التأمین الحدیث علیه  بغض النظر وإ

  .عن األطراف الرابحة والخاسرة، سواء كان المؤمن أو المؤمن له

فیما یخص الجانب الفني والتقني من هذه العملیة االقتصادیة المتكاملة فهو عبارة عن عملیة أساسها 
یعود اكتشافه إلى عدة قرون مضت عندما الحظ « الذياإلحصاء وقانون األعداد الكبیرة، هذا األخیر 

الریاضیون في القرن السابع عشر في أوروبا عند إعدادهم لقوائم الوفیات أن عدد الموتى من الذكور 
، وقانون األعداد الكبیرة )2(»واإلناث من كل بلد یمیل إلى التساوي كلما زاد عدد المسجلین في القائمة

عض الحوادث عند وجود عدد كاف منها مع أنها تبدو عشوائیة وهذا ما یرتبط مع یتعلق باستقرار تكرار ب
العملیة التأمینیة كون المؤمن ینظم مجموعة كبیرة من العملیات لیجري بینها المقاصة، وذلك حتى تتم 

لتأمینیة فالعملیة ا. المقاصة بین المخاطر المؤمن علیها حتى یستطیع الوفاء بالتزاماته ویحقق لنفسه أرباحا
هي تنظیم تقني ویعرف على أساس فكرة الضرر الذي یلحق بالمؤمن له بتنظیم هیئة رسمیة تتكفل 
بالتبعات المالیة لمجموعة من المخاطر التي یشتركون فیها، والذین تحقق فیهم الخطر بفضل األقساط 

  .المجمعة لفترة ومنیة معینة

بتنظیم في تعاونیة عددا كبیرا من المؤمن لهم  یمكن تعریفه على أنه عملیة یقوم بموجبها مؤمن«
ضین إلى بعض المخاطر، وتعویض أولئك الذین یتعرضون من بینهم إلى حوادث، بفضل الكتلة  المعرَ

  )3(.»المشتركة لألقساط المجمعة

  أنواع التأمین: المطلب الثالث

جمیع مناحي حیاة األفـراد  لقد أصبح میدان التأمین میدانا مشبعا ومتشعبا، إذ تنوعت تصنیفاته لتمس
فقد قسمت حسب طبیعة الخطر المؤمن ضده . والمؤسسات والجماعات والمجتمعات، بل وحتى الدول

وحسب الغرض وكذا التعاقد والموضوع، وغیرها من التصنیفات التي اختلفت باختالف وجهات نظر 

                                                             
  . 18: ص ،2005، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، التأمین اإلسالميو التأمین التجاري نعمات محمد مختار،  ): 1(
 .32:، ص2009، دار الحامد للنشر، عمان، التأمینو إدارة الخطر أسامة عزمي،  ): 2(
  .20: ، مرجع سبق ذكره، صالتأمین التجاري واإلسالمينعمات محمد مختار،  ): 3(
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نات المباشرة والتأمینات غیر واختصاص مواضعها، وكلها تتواجد ضمن نوعین من التأمینات، هي التأمی
  .المباشرة

o فیما یخص التأمینات المباشر یمكن ذكر ما یلي:  

  :التصنیف حسب طبیعة الخطر المؤمن منه: أوال

المقصود بطبیعة الخطر المؤمن منه أي الخطر المؤمن ضَده، وتعتمد على إعطاء الخطر المبدأ 
  :أساسي، ومن خالله ینقسم التأمین إلى ثالث أنواعاألساسي للتأمین وتأخذه بعین االعتبار كعنصر 

باعتباره أحد أقدم أشكال التأمین، فهو یهدف إلى توفیر التغطیة المناسبة لمختلف : التأمینات البحریة )1

األنشطة البحریة وتغطیة األخطار التي ترتبط بها وتسببها لمختلف األضرار التي یمكن أن تلحق بالسفینة 

 .أو هالك وضیاع األشیاء التي على متنها عدا األشخاص. حرقها، قرصنتهامن خالل غرقها، 

الغایة منه توفیر التغطیة المناسبة لألخطار التي تتعرض لها الطائرات وما على متنها : الجویة اتالتأمین )2

 .من بضائع

را مثل بیومیا  وتمس جمیع األخطار المرتبطة باألنشطة التي یقوم بها اإلنسان تقریبا: التأمینات البریة )3

التنقل بالسیارات والقطارات وغیرها، ویعتبر من أوسع مجاالت التأمین كونها تمس مختلف الممارسات 

 .الیومیة

  التصنیف حسب التعاقد: ثانیا

هذا التقسیم یراعي قاعد طبیعة العالقة التعاقدیة القائمة بین طالب التأمین والجهة المكلفة         بذلك،  
ن االعتبار إرادة المؤمن له في اإلقبال على هذا التصرف القانوني في كونه التزام إجباري  أو مع األخذ بعی

  :طوعي وعلیه تقسم إلى

تحت هذا النوع تكمن جمیع أنواع عقود التأمین المفروضة بقوة القانون فطابعها هو  :التأمینات اإلجباریة )1

معینة من المجتمع عادة ما تكون الضعیفة مثل إلزامي  ألسباب اجتماعیة أو اقتصادیة، لمصلحة شریحة 

 .تأمین المسؤولیة المدنیة
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وتضم جمیع العقود التأمینیة المتوفرة دون أي إرغام قانوني، حیث تعطي للفرد حریة  :التأمینات االختیاریة )2

 .شراءها مثل تأمینات األشخاص

  التصنیف حسب الغرض من التأمین: ثالثا

الغایة المستهدفة من المؤمن في مزاولته لهذا النشاط في ظل طبیعة العالقة مع إَن المقصود بالغرض هو 
المؤمن له، ونوعیة هذا االرتباط إن كان فیه نفع لمصلحة أحد الطرفین، أو كان محض تكافل جمعهما، 

  :وعلیه فهي تنقسم إلى

تتكون من  إلى الربحتهدف  مؤسسات ال تأمین تقوم به جمعیات تعاونیة أو هو :التأمینات التعاونیة )1

من إنما ؤ یؤمنوا بعضهم بعضا دون وسیط سوى الشركة التي تمثلهم، وأن ما یدفعه كل م مؤمنینأعضاء 

رفعه عن أحدهم وبالتالي الهدف األساسي للتأمین  یرید به التعاون مع زمالئه في تخفیف الضرر أو

 .خدمة األعضاء والتعاون ولیس تحقیق الربح التعاوني هو

یقوم بهذا النوع شركات مساهمة التي تهدف في العادة إلى تحقیق الربح یتكون رأس  :نات التجاریةالتأمی )2

مالها من حصص متساویة في الحقوق والواجبات تسمى كل حصة منها سهما وتتحدد مسؤولیة المساهمین 

وال تربطها به ، هي شركات منفصلة تماما عن المؤمن له بمقدار مساهمة كل واحد منهم برأس مال الشركة

 .إال العالقة التأمینیة التعاقدیة وما ینجم عنها من حقوق وواجبات

هو تأمین إجباري تتحدد مزایاه بمقتضى القانون، ویركز على العدالة االجتماعیة  :التأمینات االجتماعیة )3

قتضى فهو وسیلة لتجمیع وتحویل مجموعة من األخطار عن طریق الحكومة أو إحدى هیئاتها الخاصة بم

 .القانون بهدف منح مزایا مالیة أو خدمة للمؤمن له أو المستفید عند حدوث خسائر معینة

  :التصنیف حسب الموضوع: رابعا

هي تلك التصنیفات من منظور طبیعة الموضوع وماهیته أن كان شخصا أو شیئا، فكَل له أخطاره 
  :الخاصة، وعلیه تنقسم التأمین إلى

 :تأمینات األضرار )1
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یقصد بها إبرام عقود تأمینیة بهدف توفیر التغطیة التأمینیة المناسبة للتبعات المالیة من مخاطر احتمالیة  
التأمین : وتشمل أنواع التأمین ضد األخطار التي تصیب ممتلكات الشخص ومن أنواعها«الوقوع، 

 المحاصیل الزراعیةالبحري، التأمین ضد السرقة، التأمین ضد الحرب والزالزل والبراكین وتأمین 
وفي مثل هذه األنواع من التأمین یتم إبرام عقودها آلجال ال تعد السنة قابلة للتجدید وتلتزم ) 1(.»..والمواشي

شركة التأمین بأداء تعویضات مالئمة للخسائر المحققة في حدود القیمة المؤمن علیها آلجال ال تتعد السنة 
  :وتنقسم إلى قسمین. قابلة للتجدید

موجه هذا النوع لضمان ممتلكات المؤمن له من مجموعة من األخطار    التي : أمین على األشیاءالت  .أ 

، ..تهددها وتنقص من قیمتها عند وقوعها، مثل التأمین على الحریق والسرقة وتأمین        السیارات

 .وغیرها من الممتلكات التي للمؤمن له مصلحة في بقاءها

یقصد بالتأمین من المسؤولیة المدنیة العقد الذي بموجبه یؤمن المؤمن له :نیةالتأمین على المسؤولیة المد  .ب 

من األضرار التي تلحق به جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة وذلك بسبب األضرار التي یلحقها 

بالغیر،التي یعتبر مسؤوال عنها قانونا و یكون جراء مسؤولیة تقصیریة أو تعاقدیة وقد حصرها المشرع 

العمل المستحق " من القانون المدني الجزائري تحت عنوان 140إلى 120ئري في المواد من الجزا

 ".للتعویض

تأمین شخص من خطر یكون قد سببه شخص آخر یكون مسؤوال عنه، وهنا تلتزم شركة التأمین «هي 
ب تأمین المسؤولیة المدنیة ألصحا: بدفع قیمة التعویض للشخص الذي أصیب بالخطر ومن أمثلتها

 )2(.»السیارات، وتأمین المسؤولیة المدنیة من إصابات العمل وأمراض المهنة
 :تأمینات األشخاص )2

الوفاة، الحادث الجسماني          : هي تأمین وضمان لألخطار التي تهدد اإلنسان في جسده، مثل
بشخص اإلنسان، وكذا جمیع األحداث السارة المرتبطة . ، وغیرها من المخاطر الغیر سارة...واإلعاقة

، وعند حدوثها فإن مبلغ التأمین أو تسویتها هي محدد سلفا بمبلغ معین في ...الزواج، المیالد، الحیاة: مثل

                                                             
 .65 :ص ،1994 بیروت، ،، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة الفنون التجاریة فاطمة مروه یونس،): 1(
  .73-71 :، ص2003 ، ، دار صفاء للنشر والتوزیع،  الطبعة األولى ، عمان والتأمینإدارة الشحن ، آخرونو  علي المشاقبة   ):2(
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ینقسم . العقد وقت إبرامه، فتصبح واجبة الدفع من قبل المؤمن له دون األخذ بعین االعتبار تقییم ألضرار 
  :بدوره إلى قسمین

 :التأمینات على الحیاة  .أ 

النوع من التأمین موجهة لتغطیة حدثین، هما تغطیة خطر الوفاة أو تغطیة حدث الحیاة وتضم العدید هذا 
  :من األنواع یمكن أن نتطرق إلیها بشكل مبسط فیما یلي

I. فالتأمین لمدى الحیاة مقابل قسط واحد أو أقساط لمدى الحیاة وتلتزم بموجبه شركات  «: لحالة الوفاة

فالخطر المؤمن هنا هو الوفاة إذن  )1(.»ویض إلى المستفید في حال وفاة المؤمن لهالتأمین بدفع مبلغ التع

فهو تأمین لفترة مؤقتة من العمر وهو غیر دائم ألن ذمة المؤمن تبرأ لمجرد بقاء الشخص حیا بعد انقضاء 

 .مدة العقد 

II. إلى التاریخ المحدد في الحدث المضمون هو الحیاة، أي أن یبقى الشخص حیا : أما التأمین لحالة الحیاة

  . العقد أي هو یحمل صفة التقاعد وتعویضاته تمثل أداءات لذلك

حیث یلتزم المؤمن مقابل .یمكن أن نجد التأمین المختلط الذي یجمع بین الحالتین السابقتین في عقد واحد
أو للمؤمن له إذا . محددللمستفید إذا توفي المؤمن له، أثناء فترة ) األداء المرتب( أقساط بدفع مبلغ التأمین

  .ومن الطبیعي أن تكون األقساط المدفوعة في هذا النوع مرتفع. بقي حیا لفترة زمنیة محددة

  :التأمینات ضد األضرار الجسمانیة  .ب 

ھذا النوع تغطیة األخطار التي تصیب اإلنسان في حسمھ، فتسبب لھ أضرارا جسدیة متفاوتة  یشمل

فشركات  الجزئي سواء كان مؤقتا أو دائما، وأیضا یمكن أن تؤدي لمقتلھالخطورة مثل العجز الكلي والعجز 
  .التأمین توفر التغطیة المناسبة لكل من الحوادث الجسدیة وكذلك المرض

I. موجه لكل ضرر یمكن أن یصیب الجسم ناجم عن فعل فجائي مستقل : التأمین ضد الحوادث الجسمانیة

 .عن إرادة الطرفین، مثل حوادث العمل

                                                             
 .12:، ص2011التوزیع، الطبعة األولى، و ، دار البدایة للنشر المخاطرو إدارة التأمین عرفات إبراهیم فیاض، ):  1(
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II. وتمثل كل حالة مرضیة یمكن أن تخلف على اإلنسان مجموعة من التبعات المالیة : التأمین ضد المرض

 .وشركة التأمین توفر التغطیات لذلك، مثل تغطیة المصاریف الطبیة والعالجیة

o بالحدیث عن التأمینات الغیر المباشرة، یقصد بها تلك العالقة التي تنشأ بین شركة التأمین وشركات أخرى 

  :والذي یأخذ الشكالن. باعتبارها شركة ستتنازل عن ما مجموعه من األخطار یفوق استیعابها

  التأمین المشترك: أوال

بمقتضى هذا النوع من العقود التأمینیة هي ضمان خطر كبیر أو مجموعة من األخطار بین مجموعة 
، بما یسمح بتوزیع أعباء تلك مختلفة من المؤمنین، حیث تتشارك مجموعة من شركات التأمین في تغطیته

المخاطر المتوسطة أو الكبیرة على عدد من هؤالء المؤمنین، حیث أَن كل واحد منهم یحصل على حَصته 
  .من قسط التأمین بالتناسب مع التزاماته

تكون عملیة التأمین المشترك بین مجموعة من شركات التأمین في حالة ما یكون الخطر المراد تأمینه 
قسم إلى أجزاء قد تكون متساویة أو غیر متساویة، فیعین مؤمن كمسیر لمجموعة مؤمنین ویسمى كبیر، فی

  .بوسیط المشتركین للتكفل بالعالقات مع المؤمن لهم

   :إعادة التأمین: ثانیا

عقد بین شركة التأمین المباشرة وشركة إعادة التأمین، تلتزم بمقتضاه شركة التأمین »قد إعادة التأمین هوع
هذه  التزاممباشرة بدفع حصة من أقساط التأمین المستحقة لها من المستأمنین لشركة إعادة التأمین مقابل ال

   )1(.»األخیرة بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمین المباشرة

علم المؤمن له یالحظ أن عملیة إعادة التأمین تتم بین المؤمن األصلي وهیئة إعادة التأمین دون موافقة أو 
  .وعالقة المؤمن له الرجوع إلى هیئة إعادة التأمین

  عقد التأمین وخصائصه: المبحث الثاني

وبین الخطر ، عند تعرضنا للتأمین كمنظومة كلیة تجمع بین أشخاص معرضین لخطر واحد من ناحیة
التأمین كعملیة   المؤمن منه وقیمة التأمین وقسطه من جهة أخرى، وفي هذا المبحث نحاول الحدیث عن

                                                             
 .112:ص ،2003عمان،  ،الطبعة األولى ،، دار صفاء للنشر والتوزیعإدارة الشحن والتأمین، وآخرون علي المشاقبة ): 1(
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ف قانوني تصب فیه جمیع العناصر األنفة الذكر، حیث یقدم علیه المؤمن له بشكل  فردیة أو كعقد بتصرَ
اختیاري أو إجباري فیلتزم بما تفرضه من أعباء وبتنفیذ كل االلتزامات واألمر ذاته ینطبق على المؤمن 

  ).شركة التأمین(

  مفهوم عقد التأمین: المطلب األول

التأمین هو عبارة على اتفاق بین أطراف أصحاب المصلحة التأمینیة من  أفراد ومؤسسات        عقد 
وهیئات الذین یتعرضون ألخطار معینة تهدد استقرارهم وبین شركات التأمین، فتتحمل هذه األخیرة بموجب 

لي، هذا األداء مدفوع هذا العقد التبعات المالیة في حالة وقوع حادث معین بذاته في العقد مقابل قسط ما
الثمن من قبل المؤمن الذي یقوم بمقاصة بین أخطار مماثلة باستخدام الطرق اإلحصائیة وتحت طائلة من 

  .القوانین المضبوطة في قانون التأمینات

فقد وضعت عدة بتعاریف تصب في مجموعها على العالقة القانونیة القائمة بین المؤمن والمؤمن له من 
  .االلتزامات التي تنشأ من خالل عقد التأمینخالل تنفیذ 

ف على أنه   اتفاق عقدي بمقتضاه یحصل الشخص لقاء مبالغ یدفعها بانتظام أي أقساط على وعد  «فیعرَ
   )1(.»بالتعویض في حالة وقوع حدث معین

 مؤمن له أوقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى الع« بأنهفي القانون الجزائري التأمین  عقد عرفكما ی
 أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو إیرادا أو المستفید الذي اشترط لصالحه مبلغا من المال أو
  )2(.»أي دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو

كون مرتبطة بعقد التأمین، ویمكن ذكرها التي تفي هذا الصدد یمكن التمییز بین أربعة أنواع من الوثائق   
  :فیما یلي

                                                             
  .68: ، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني، ):  1(
 .2000، سنة 619 القانون المدني الجزائري،  المادة ): 2(
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عن  إلى المؤمن سواء في مقره أوالمؤمن له تبدأ مراحل التعاقد في التأمین بتقدیم طلب من : عقد التأمین )1

 بمليءطریق وسیط التأمین الذي یسعى إلیه في موطنه ویقدم له نموذجا مطبوعا لطلب التأمین لیقوم 

بیاناته ویتضمن هذا الطلب عادة أسئلة تتعلق بعناصر التأمین خاصة عنصر الخطر مبلغ التأمین، كیفیة 

 .دفع األقساط ویقوم المؤمن له باإلجابة على هذه األسئلة

لصحة المذكرة المؤقتة یجب أن تتضمن العناصر األساسیة للتأمین من خطر،  :مذكرة التغطیة المؤقتة )2

وهذه المذكرة تصدر من المؤمن وعلیها توقیعه فهي تعتبر  .التأمین، ومدة التأمینمبلغ التأمین، قسط 

 .حیث یحمل شروطا مضبوطة لمدة معینة في انتظار العقد النهائيیكون قد تم بین طرفي  التفاقتسجیال 

هي النموذج األخیر والنهائي المثبت لعقد التأمین، وتتضمن هذه الوثیقة شروط وبیانات  :بولیصة التامین )3

، حیث تتضمن مجموعة من الشروط خاصة بالتعاقد ثم یتم التوقیع على هذه الوثیقة من طرف المؤمن

 .العامة والخاصة، وتكون موجودة من قبل لكل نوع من األخطار على حدا

قوم الطرفان باالتفاق على إدخال بعض التعدیالت على عقد التأمین القائم قد ی :ملحق وثیقة التأمین )4

بینهما، فقد تتغیر بعض عناصر الخطر مما یقضي بتعدیل قیمة القسط، وقد یرغب المؤمن له في إضافة 

یغیر مدة  العقد ومثل هذا التعدیل الالحق قد یتم عن طریق التأشیر على هامش الوثیقة  أخطار جدیدة أو

عن طریق  عن طریق خطابات متبادلة بین الطرفین، أو صلیة وتوقیع المؤمن على هذا التأشیر، أواأل

  .وثیقة إضافیة ومن هنا كان استعمال تعبیر ملحق الوثیقة للداللة على هذه التعدیالت

  خصائص عقد التأمین : المطلب الثاني

صین ممیزین هما المؤمن والمؤمن له، وعلیه إَن الصورة النموذجیة للتأمین تتجسد في العقد المبرم بین شخ
تنشأ من خالل هذه العالقة خصائص تلقائیة بمجرد اإلقبال أو الرغبة في التأمین فیصب عقد التأمین من 

  :خالل مجموعة من الخصائص یمكن إیجازها كالتالي

  عقد رضائي:أوال
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لطرفین، ویكون تمام هذا العقد بالتوقیع أي أنه ینعقد بمجرد التراضي بین الطرفین، بالقبول واإلیجاب بین ا
تكمن أهمیة هذا التصرف القانوني في  «.على وثیقة التأمین من الطرفین وقیام المؤمن له بدفع القسط

انعقاده تحدیدا دقیقا یمنع النزاع، أوفي تجنب المؤمن خطر تحمل الضمان قبل التأكد ) وقت(تحدید لحظة 
  )1(.»من وفاء المؤمن له بالتزاماته

  عقد إذعان:ثانیا

بمعنى أَن شركة التأمین بوصفها أحد طرفي العقد، فهي تقوم بوضع شروط مسبقة إلبرامه       وال یملك 
المؤمن له أي الطرف الثاني سوى االمتثال لها دون أي إمكانیة للتفاوض وهذا القول ینطبق خاصة على 

على القبول والرضا بین الطرفین إنما وجب علیه القبول بالرغم من أن التأمین ال یقوم إال . العقود اإلجباریة
بملء طلب التأمین، لكن هذا ال یمنع وجود بعض الحاالت التي تتفاوض فیها شركات التأمین مع المؤمن 

  .لهم خاصة فیما یتعلق بمنح الضمانات

یقف في مركز القوة یرجع هذا الوضع إلى التفاوت في المركز االقتصادي والخبرة بین الطرفین، فالمؤمن « 
االقتصادیة والخبرة المكتسبة من احترافه أداء الخدمة التأمینیة مما یمَكن له إعداد شروط العقد مسبقا، 
بالنسبة لكافـة المتعامـلین والمؤمنون یقفون في مركز طالب الخدمة عدیم الخبرة، فال یجدون أمامهم سوى 

 .)2(»التسلیم بشروط المؤمن

  عقد احتمالي:ثالثا

المقصود به أَن االحتمالیة في الموضوع مرتبطة بالخطر المؤمن ضده، فالمتعاقدین ال یستطیعان أن یحددا 
حیث یتوقف دفع مبلغ . وقت تحقق الخطر ألنه مرهون بالوقت المستقبلي الذي ال یعلمه إال اهللا عزَ وجل

یتحقق الخطر فإن المؤمن ال  فإذا لم. التأمین واألقساط على أساس احتمالیة تحقق الخطر المؤمن منه
یدفع شیئا بینما یكون المؤمن له قد  دفع أقساط التأمین، وفي حالة تحققه فإن المؤمن ملزم بدفع تعویضات 

 .مالیة مقابلة لحجم الضرر

                                                             
   .162: ، ص1986لعربیة، بدون طبعة، القاهرة، ، دار النهضة االموجز في عقد التأمینعبد الودود یحي،  ):1(
  .182: ، مرجع سبق ذكره، ص)عقد الضمان(أصول التأمینمصطفى محمد الجمال،  ):2(
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مع العلم أنه قد ال یتعادل مع عدد األقساط المدفوعة وبذلك یتحقق االحتمال بین طرفي عقد التأمین «
  )1(.»هذا العقد عقدا احتمالیاحیث یعتبر 

  عقد ملزم للجانبین:رابعا

ینشأ هذا االلتزام بین الطرفین لما یملكه العقد المبرم من واجبات والتزامات وجب على كل طرف التقید بها 
سواء من طرف المؤمن له من خالل دفع القسط والتصریح بجمیع البیانات التي تخص الخطر موضوع 

خطار  المؤمن  بأي  تغییر یطرأ على الخطر وكذا محله، فیما تقابله التزام الطرف الثاني وهو التأمین، وإ
  .المؤمن بااللتزام بتغطیة المخاطر المؤمن منها والتعویض للطرف اآلخر عند تحقق الخطر المؤمن منه

  

علیه، وهذا  حیث یترتب على ذلك أَن المؤمن ال یقوم بدفع مبلغ التأمین حتى یتحقق الحدث المتفق   « 
د المؤمن بتغطیة المخاطر عند وقوعها وهذا یعد  َ ال ینفي على العقد صفة االلتزامات المتبادلة بل یكفي تعه

 )2(.»التزاما

  عقد معاوضة ومستمر:خامسا

تتجلى في المكاسب المحققة من الطرفین، حیث یأمل المؤمن له في أن یترك جانب عدم التأكد                
فهذا االلتزام محقق ال محالة وتمثل خسارة صغیرة مؤَكدة . إلى عاتق شركة التأمین مقابل قسطویرمي به 

حتى یحصل مقابلها على الطمأنینة واألمان في ظل مجموعة من المخاطر التي تهدده في ممتلكاته 
صفة بالنسبة للمؤمن فإنه یلتزم طول مدة سریان العقد بضمان تغطیة الخطر المؤمن منه ب «وجسده،

ألَن عنصر الزمن یلعب دورا ) 3(.»من العقود المستمرة مستمرة مادام العقد لم ینته وبالتالي فعقد التأمین هو
د دفع القسط وتقدیم  أساسیا في صحة العقد وفي وفاء طرفي العقد فالتزامات المؤمن له ال تنتفي بمجرَ

بكل تغییر قد یحدث في الشئ معلومات صحیحة بل ستستمر من خالل الحرص على إخطار المؤمن 
 .المؤمن علیه، فال تنعكس النتیجة بأثر رجعي

  مبادئ عقد التأمین : المطلب الثالث

                                                             
  .145: ، ص1980، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، التأمین في القانون الجزائري إبراهیم أبوالنجا، ):1(
  .519: ، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التأمین في القانون الجزائريمحمد حسن قاسم،  ):2(
  .15-14: ص ، 2006، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، التأمین في اإلسالم، فایز أحمد عبد الرحمان):  3(
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تسیـر           الشروط القانونیة مستمدة من التشریعات التي  بعض المبادئ أوعلى عقود التأمین  تتربع
مبدأ المصلحة التأمینیة، مبدأ حسن النیة مبدأ  :عملیات التأمین ومن بینها وترتب إجراءات العملیة التأمینیة

  .السبب القریب، مبدأ التعویض، مبدأ المشاركة في التأمین، ومبدأ الحلول في الحقوق

 :مبدأ المصلحة التأمینیة )1

أي الفائدة المنشودة في عدم تحقق الخطر یقال أن للشخص مصلحة تأمینیة في الشيء موضوع التأمین 
في حالة تحقق حادث لهذا الشيء فإنه یلحق بالشخص خسارة مادیة، وحتى توجد  ، أماوتسببه في أضرار

ال تعتبر المصلحة العاطفیة كافیة إلبرام عقد  مصلحة تأمینیة یجب أن تكون مصلحة مادیة وبذلك
فمثال أسرة لها مصلحة  .وبالتالي فهي مصلحة اقتصادیة لها قیمة مالیة أو قابلة للتقدیر بالنقودالتأمین،

أمینیة في بقاء رب األسرة أي المؤمن علیه على قید الحیاة فهذا جانب معنوي في هذه المصلحة إال أن ت
كما یجب أن تكون المصلحة مشروعة فال یجوز «هناك جانبا مادیا یتمثل فیما ینفقه رب األسرة لكفالتها،

   )1(.»مثال التأمین على بضائع مسروقة
 :مبدأ حسن النیة )2

 مة التي تحكم طرفي عقد التأمین هي حسن النیة وتنفیذ الصفقة المكونة قانونیا بها،بمعنىإَن القاعدة العا
أن یفصح طرفي العقد عن كل البیانات والحقائق، فال یخفي بذلك أي بیانات تكون جوهریة بالنسبة 

النیة فإلبراز ووصف عقد التأمین بحسن للتعاقد، فإذا أخل أحد الطرفین بهذا المبدأ فإن العقد یصبح باطال 
الضرورة المطلقة لوفاء المؤمن إلبقاء اإلنصاف في العالقة التعاقدیة    في حین أَن المؤمن ملزم على 

وترجع أهمیة هذا المبدأ إلى أن المؤمن البد أن تتوفر لدیه جمیع  «وضع الثقة في تصریحات المؤمن،
 )2(.»ول التأمین من أجل تحدید األقساطقب أو    الحقائق الخاصة بالتعاقد حتى یستطیع أن یقرر رفض 

 :مبدأ السبب القریب )3

 التعویض أن یكون الخطر المؤمن منه هوي ه یقصد بهذا المبدأ أنه لقیام المؤمن بدفع التزاماته و« 
ال یقصد بها القریب في الزمن ولكن  "القریب"السبب القریب ال السبب البعید لحدوث الخسارة ،وكلمة 
 )3(.»السبب الفعال في وقوع الخسارة والمباشر المقصود بها القریب في السبب وعلیه فالسبب القریب هو

                                                             
 .99 ، ص2000اإلسكندریة،  بدون طبعة، ،الدار الجامعیة ،مقدمة في مبادئ التأمین بین النظریة والتطبیقمختار الهانس،  ): 1(
 .36 :ص، 1980بیروت،  بدون طبعة، ، دار النهضة العربیة،مقدمة في التأمینعبد العزیز فهمي هیكل،  :)1(
 .64 ، ص2003-2002اإلسكندریة، بدون طبعة، ، الدار الجامعیة، اتهیریاضو التأمین ، عبد ربه علي إبراهیم إبراهیم ):2(
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 :مبدأ التعویض )4

تتمثل في األداء أو المبلغ الذي تلتزم به شركة التأمین بدفعه إلى المؤمن له تعویضا إن كلمة تعویض 
حیث یكون أداء في حالة حدث . ي لحقت به نتیجة تحقق الخطر المؤمن ضدهمنها على الخسائر الت

هذا  و ینص«جسماني مثل الوفاة، ویكون تعویض في حالة تعرض الممتلكات للخسارة مثل تهدم البناء 
المبدأ على أن تكون قیمة التعویض المقدمة للمؤمن له بقدر ما لحقه من خسائر عند تحقق الخطر المؤمن 

      )1(.»افتعاله الخطر من أجل منع المؤمن له من المقامرة على وقوعضده هذا 
 :مبدأ الحلول )5

 أي        یقصد بمبدأ الحلول، أن شركة التأمین تحل محل المؤمن له في كافة حقوقه اتجاه الغیر« 
                                     ت به، على أن یكون هذا اإلحالل فيــیر بالتعویض عن الخسارة التي لحقــمطالبة الغ

وترجع أهمیة مبدأ الحلول في كون أن المؤمن ) 2(.»حدود قیمة التعویض التي قام المؤمن بدفعها للمؤمن له
ومن جهة أخرى   له یحصل على قیمة التعویض من طرف الغیر المسبب في الضرر هذا من جهة

ارة الفعلیة وفقا لشروط العقد وبالتالي یكون المؤمن قد یحصل على قیمة التعویض من المؤمن بقیمة الخس
تحصل على تعویض مضاعف للخسارة الفعلیة التي لحقت به ومنه یصبح التأمین وسیلة لكسب غیر 

 .مشروع
  المنظومة التأمینیة: المبحث الثالث

وهذه الرابطة   المنظومة ما هي إال الرابطة التي تجمع بین األشخاص المعرضین لنوع واحد من المخاطر 
تمكن من بناء صیغة ریاضیة للتكافل بین هؤالء األشخاص تسمح بتحدید كل من قیمة التأمین التي 
تستحق للمؤمن له، مقابل التأمین الذي یدفعه الطرف اآلخر، على أساس بیانات الخطر المؤمن له وتقوم 

  :منظومة التأمین على عناصر أساسة، تُذكر كالتالي

  وهم أساس العملیة التعاقدیة؛أطراف العقد؛ 

 أركان العقد؛ وهي العناصر األساسیة في هذا النوع من العقود؛ 

 الدور االقتصادي، والذي یمثل األهمیة بعد اجتماع العناصر األنفة الذكر. 

                                                             
 . 317، ص2007األردن،  ،، الطبعة األولىللنشر، دار المناهج ، النظم المحاسبیة في البنوك وشركات التأمیناإلله نعمة جعفرعبد  ):1(
 .192 ، ص2000 عمان،بدون طبعة،  ، دار وائل للنشر والتوزیع،إدارة البنوك، مؤید عبد الرحمان دوري، فالح حسن حسین ):2(
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  أطراف عقد التأمین:المطلب األول

التأمین، وفي العادة  یقصد بأطراف عقد التأمین؛ جل األشخاص الذین ترتبط مصالحهم أو ذاتهم بعقد
التعاقدیة هو یقوم بین شخصین حیث یسمى األول المؤمن له، هو في مقام طالب التأمین وله عدة 

  .صفات، وكذلك المؤمن كطرف ثاني یتمثل في شركة التأمین بمختلف أنواعها

  المؤمن له: أوال

وبموجب عقد التأمین دفع  هو صاحب الشئ موضوع التأمین في العادة، وهذا الشخص یكون ملزما قانونا
قسط التأمین ویقدم على االكتتاب معها ، یمثل عادة صفات ثالث حیث قد تتجمع في شخص واحد وقد 

، وصفة )المكتتب الذي یبرم عقد التأمین مع المؤمن( صفة المتعاقد : تتوزع على أكثر من شخص، وهي
مة التأمین، كأن یكتتب التأمین شخص المهدد بالخطر المؤمن منه، وصفة المستفید الذي تدفع له قی

إذ ربما یدفع « ولصالح شخص آخر یسمى المستفید،) المكتتب أو المؤمن له(بتوكیل من المؤمن الحقیقي 
. )1(.»األقساط طرف ویستفید من التعویض طرف آخر بشكل كلى أو جزئي مثل التأمین على الحیاة

 :وتتلخص واجباته فیما یلي

  ؛یلتزم بدفع المستحقات المالیة المترتبة علیه والمتمثلة في األقساطعلى المؤمن له أن  )1

حتى تتجسد مبدأ حسن النیة  .علیه أن یقوم بتقدیم البیانات التي تتعلق بالشيء المؤمن علیه وعدم إخفائها )2

 وهو أساسي إلتمام مجریات العقد؛

، ألنه إذا تجاوز المدة المحددة اإبالغ المؤمن بالخطر عند حصوله خالل المدة المتفق علیه إشعار أو )3

  قانونا سیتعرض لإلقصاء وال یستحق التعویض لصالحه؛

أو      عن تغییر مهنته إضافات طرأت على الشيء موضوع التأمین، أو بالغ المؤمن بأیة تعدیالت أوإ )4

 إدنائه؛، أو أي تغییرات من شأنها أن تغیر مجرى األحداث، سواء من حیث تفاقم الخطر    أو ..موقعه

                                                             
 .13: ، ص2007، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، األردن، أنواعهو التأمین مبادئه عز الدین فالح، ): 1(
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نقاذ ما یمكن إنقاذه و  )5 تقدیم كافة الوثائق المتعلقة المحافظة على مكان الحادث عند تحقق الخطر، وإ

 .بالخطر عند حصوله مثل التقاریر الطبیة

  المؤمن: ثانیا

فالمؤمن في عقد التأمین هو الطرف األول والذي یتعهد بدفع مبلغ « هو الجهة التي تقدم خدمات التأمین،
أو الجسدیة والمعنویة، مقابل حصوله على / أو ما یعرف بقیمة التعویض عن الخسائر المادیة والتأمین، 

قسط التأمین الوحید أو مجموعة من األقساط والتي تدفع في شكل منتظم وال تقل في مجموعها عن مبلغ 
یة سواء تجاریة أو ویختلف هذا لطرف باختالف طبیعة الشركة التي تقدم الخدمة التأمین)1(.»التأمین المقرر

  :ومن واجباته نذكر ما یلي. تعاونیة، وتتمثل في شركات التأمین

ـــــــــدیا أو )1 ـــــــــد حصـــــــــول خســـــــــارة ســـــــــواء كـــــــــان نق ـــــــــغ التـــــــــأمین أي التعـــــــــویض عن ـــــــــدفع مبل ـــــــــزام ب                    عینیـــــــــا  االلت

  ؛مثل القیام بتصلیح الشيء الذي وقع علیه الخطر

ا لــدى الخزینــة العمومیــة، لمواجهــة حالــة عــدم القــدرة علــى الوفــاء أن یقــوم بــدفع نســب احتیاطیــة محــددة قانونــ )2

 بالتزاماتها كحالة اإلفالس؛

 ؛انتهاء عقد التأمین تطبیق نصوص عقد التأمین في حالة حصول الخطر أو )3

أن ال یقدم المـؤمن إلـى المـؤمن لـه معلومـات قـد تـؤدي إلـى تضـلیل طالـب التـأمین وأن یخطـره بـأي تعـدیالت  )4

 ؛بهاینوي القیام 

 تحقـقعنـد  ةمباشـر  بزیارة محـل التـأمین قبـل إبـرام العقـد للتأكـد مـن سـالمته، وكـذلك زیـارة موقـع الحـادثالقیام  )5

 ؛الخطر لتقدیر األضرار والخسائر

بالتصــرفات العقالنیــة  القیــام ببحــوث عملیــة للحــد مــن الحــوادث والخســائر وتشــجع المــؤمن لهــم علــى االلتــزام )6

 .منها وتقلیص الخسائر إلى أدنى المستویات كمحاولة للتخفیف والقانونیة

                                                             
 .82: ، ص2001، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بدون طبعة، مصر، التأمینو مبادئ الخطر مختار محمود الهانسي، ): 1(
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یمكن أن نتحدث عن الغیر؛ والـذي یمكـن أن نجـده فـي حـاالت عدیـدة طرفـا فـي العالقـة التأمینیـة بعـد تحقـق 
الخطـر ألنــه یقــع الضــرر علیــه، ویقصــد بـه كــل طــرف ثالــث مهــدد بــالخطر ولـم یــتم ذكــره ضــمن العقــد حیــث 

  .یمكن أن یكون شخص أو عدة أشخاص
  عناصر المنظومة التأمینیة: لب الثانيالمط

تقــوم العملیــة التأمینیــة علــى أســاس ثــالث عناصــر أساســیة، ال بــد وأن تجتمــع حتــى تحقــق لنــا الوجــه التقنــي 
للتأمین، وهي الخطر المؤمن منه والذي یمثـل تغطیتـه هـدف التـأمین، وثانیهـا مقابـل التغطیـة التأمینیـة والـذي 

مــؤمن لــه، وأخیــرا أداء المــؤمن وهــو المبلــغ المســتحق كتعــویض عــن تحقــق یتمثــل فــي القســط كــالتزام مــن ال
  .الخطر

  الخطر المؤمن ضده: أوال
الخطـــر هـــو العنصـــر األساســـي فـــي لعملیـــة التأمینیـــة الـــذي یعطـــي الوجـــود الحقیقـــي للتـــأمین، ولفـــظ الخطـــر 

تأكــد مــن وقــوع أو عــدم یختلــف اختالفــا كبیــرا عــن معنــاه العــام البســیط، الــذي ال یتجــاوز مفهــوم حالــة عــدم ال
فـالخطر قــد یكــون . وقـوع حــدث یفضـي إلــى تبعـات محمــودة أو غیـر محمــودة وفــي كلتـا الحــالتین غیـر محــدد

  .الحدث المسبب للضرر، أو موضوع الضمان، أو الضرر في ذاته
یمیز الـبعض بـین األخطـار المعنویـة واألخطـار االقتصـادیة، فـاألولى هـي األخطـار ذات  «في هذا السیاق  

الطابع النفسي المحض، أما الثانیـة فهـي األخطـار التـي یكـون لهـا أثـر مـالي سـواء اقتصـرت علـى هـذا األثـر 
  )1(.»أو نتجت عنها بجانبه أثر نفسي كحادث وفاة ابن بالنسبة ألبیه مثال

فیعرف الخطر من وجهة النظر التأمینیة على أنه الحدث غیر مؤكد الوقـوع، یـؤدي إلـى خسـارة احتمالیـة فـي 
یمكـن أن یكـون مكروهـا ویسـعى . الثروة أو الدخل عند تحققه، وال دخل إلرادة الطرفین المتعاقـدین فـي تحققـه

وقد یكون مرغوب فیـه فیؤمـل وقوعـه . الشخص إلى االحتماء من تبعاته المالیة إن تحقق وتسبب في أضرار
ــ. بمــا یترتــب علیــه مــن مبــالغ مالیــة تســتحق للمــؤمن لــه أو المســتفید ع علــى مجموعــة مــن الشــروط وهــو یترب

  :یمكن إیجازها كالتالي
 الخطر غیر مؤكد الوقوع )1

ـــو یفضــــى إلــــى فكــــرة االحتمالیــــة، والتــــي تعنــــي إمكانیــــة الحــــدوث أو عــــدمها   ــــه حــــدث غیــــر محقــــق فهـ ألن
وهو العنصر األساسـي فـي مفهـوم الخطـر . والمحصورة بین الصفر والواحد كمجال لتحقق الخطر أو العكس

                                                             
  .9: ، ص1980، دار النهضة العربیة، بدون طبعة، بیروت، اعياالجتمو مبادئ التأمین التجاري إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، ):1(
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بهــذا فــإن وجــود الشــيء «الــذي یعتمــد علیــه فــي تســییر المخــاطر التــي تتحملهــا شــركة التــأمین القابــل للتــأمین 
موضـوع التــأمین ســلیما عنــد التعاقـد لــه أهمیــة حتــى یكـون الحــادث المــراد التــأمین منـه أمــر مســتقبلي، أمــا إذا 

 )1(.»تحقق الخطر قبل إبرام التعاقد فیعتبر التأمین باطال
وع فـإَن شـركات التـأمین لــن تقـوم بالتـأمین ضـد هـذا الخطـر، أمـا إذا كـان الخطــر فـإذا كـان الخطـر مؤكـد الوقـ

 . مستحیل الوقوع فإن الفرد لن یؤمن على خطر لن یقع ویتحمل تكالیف ال فائدة ترجى منها
 الخطر مشروع )2

ة ویقصـــد بالشـــرعیة أال یكـــون الخطـــر ممنوعـــا قانونـــا أودینـــا أو مخالفـــا للنظـــام العـــام وغیـــر منـــاف للمصـــلح 
كمــا أن شــركات التــأمین ال ) 2(.»علــى مخـاطر یكــون موضــوعها التهریــب مــثال فــال یجــوز التــأمین«التأمینیـة، 

 .تقوم بالتأمین ضد ما هو مخالف للقانون ألن األضرار الناتجة عنها تبین أن فاعلها ال یستحق التعویض
 الخطر حقیقي )3

ــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــــــــیس مــــــــــــــــــــــــع الظن ــــــــــــــــــــــــع الحقیق ــــــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــــــــع الواق ن                                         أن التــــــــــــــــــــــــأمین یتعامــــــــــــــــــــــــل فق
والتخمینــات، أي أنــه فــي حالــة عــدم وجــود موضــوع ال یكــون العقــد صــحیحا ألن الســبب الحقیقــي      وهــو 

فالتـــأمین علـــى شـــيء لـــم یعـــد موجـــودا أمـــر مســـتحیل، ألن التـــأمین یقـــوم علـــى أســـاس . الخطـــر غیـــر موجـــود
ه فإنــه مــن المنطقــي أن تكــون هــذه الخســائر قابلــة للقیــاس الخســائر الناجمــة عــن تحقــق الخطــر المــؤمن ضــد

ة وحتى یسهل على شركة التأمین حساب كل من القسط ومبلغ التعویض في حال تحقق الخطر  .وكمیَ
 الخطر یخضع للصدفة )4

أن العملیة التأمینیة وجدت لتحقیق الطمأنینة من أحداث مستقبلیة الوقوع ألن الخسارة یجب         أن  
، فال یجوز مخالفة %100تكون احتمالیة، فالخسارة التي وقعت في الماضي هو مؤكد واحتمال حدوثه هو

وهذا ما نعنیه بقولنا «صلحته هذا المبدأ بإرادة أحد الطرفین ذلك بجعل الحدث المؤمن علیه یتحقق ویخدم م
أن ال یكون وقوع الخطر أمرا إرادیا لئال ینقلب التأمین إلى وسیلة للكسب غیر المشروع من قبل المؤمن له 

 )3(.»وال یجوز التعویض على هذه األخطار
  )مقابل التأمین(القسط : ثانیا

                                                             
 .82-80، ص 1988بیروت، بدون طبعة،  ، دار النهضة العربیة،مبادئ التأمینإبراهیم علي إبراهیم عبد ربه،   ):1(
 .15، ص 1998، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،عمان، مبادئ التأمینزیاد رمضان، ):  2(
 .15: مرجع سبق ذكره، ص ،مبادئ التأمینزیاد رمضان،  ): 3( 
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دفعـة واحــدة أي بقسـط واحـد ویعــرف هـو المبلـغ النقـدي الــذي یلتـزم المـؤمن لــه بدفعـه علـى شــكل أقسـاط أو ب 
ه المقابل المـالي الـذي یلتـزم المـؤمن بدفعـه لتغطیـة الخطـر الـذي یأخـذه المـؤمن علـى عاتقـه والقسـط  أیضا بأنَ
مـرتبط بـالخطر فهـو ثمـن لـه حیــث یعبـر عـن مـا تسـتحقه شـركة التــأمین مـن أجـل تحملهـا هـذا الخطـر وتعبــر 

  .أیضا عن أعبائها في ذلك
داده المؤمن له كما هو وارد في العقد الستمرار عقـد التـأمین واسـتمرار تعهـد شـركة التـأمین حیث یلتزم بس « 

ذلــك أن المــؤمن یتمســك بقیمــة القســط كــي یــتمكن مــن تغطیــة الخطــر ) 1(.»عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن ضــده
اإلحصــاء، الــذي یتعــرض للمــؤمن لــه حیــث علــى مبــدأ تناســب القســط مــع الخطــر وفقــا واعتمــادا علــى قــوانین 

  :ویحدد وفق ثالث مراحل
ر عن قیمة الخطر والمحدد من الدولة، وهو مجرد من كل األعباء: القسط الخالص  . أ  .وهو المعبَ

 .یمثل القسط الصافي مضاف إلیه مجوع األعباء: القسط التجاري  . ب

 .وهو القسط التجاري مضاف إلیها جل النفقات اإلداریة وهامش الربح: القسط اإلجمالي  . ت

دد قیمة قسط التأمین في ضوء عدة عوامل أهمها درجـة الخطـر المـؤمن منـه، والدراسـات التاریخیـة حیث تتح
  .التي على أساسها یتحدد عدد مرات تكرار الخطر ومدى خبرة الشركة وغیرها

  مبلغ التأمین: ثالثا
. ع التــأمینیتمثــل فــي األداء الــذي تلتــزم بــه شــركة التــأمین تجــاه المــؤمن لــه فــي حالــة تحقــق الخطــر موضــو  

فهــو یمثــل جانــب االلتــزام . حیــث یتحصــل علیهــا المــؤمن لــه مــادام العقــد قائمــا صــحیحا وترتبــه إحكــام قانونیــة
للمؤمن فبمقتضى عقد التأمین یدفع هذا المبلغ وفـق مراحـل تحدیـد قیمـة التعـویض، حیـث ترتكـز علـى قاعـدة 

ال كان ذلك   .كسب غیر قانوني أال تتجاوز قیمة التعویض قیمة الخسارة الفعلیة وإ
وترتكــز فــي معظمهــا وكعامــل مشــترك علــى . تختلــف طریقــة تحدیــد التعــویض مــن حالــة تأمینیــة إلــى أخــرى

تقاریر الخبراء الذین تستعین بهم شركة التأمین في تحدید مبلغ الضرر ومـا یقابلـه مـن تعـویض مقابـل أتعـاب 
  ).العقد(الوثیقة تتحملها الشركة بشرط أن ال یزید ذلك على المبلغ المحدد في 

  الدور االقتصادي للتأمین :المطلب الثالث
منذ تبني فكرة مواجهة المخـاطر التـي یتعـرض لهـا الشـخص فـي مسـیرته العملیـة والحیاتیـة، وهـو یعتمـد علـى 

  .التأمین كوسیلة لتحویل تبعات المخاطر المحتملة الوقوع إلى شركات التأمین التي أسست من أجل ذلك
                                                             

 .38: ، مرجع سبق ذكره، صالتأمین مبادئه وأنواعهعز الدین فالح،  ):1( 
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  تأمین من الناحیة االجتماعیةأهمیة ال: أوال

باعتبــار أســاس نشــأة التــأمین هــو توطیــد وتكافــل العالقــات االجتماعیــة، فــیمكن أن نــوجز بعــض مــن الــدور 
  :الذي یلعبه التأمین من الناحیة االجتماعیة فیما یلي

ـــق االســــتقرار االجتمــــاعي ویتجســــد ذلــــك مــــثال بتعــــویض العمــــال فــــي التأمینــــات  )1 یعمــــل التــــأمین علــــى تحقیـ

 .االجتماعیة عن أضرار الحوادث وتوفیر برامج التقاعد والضمان االجتماعي والتأمین الصحي

تعمل شركات التـأمین علـى توعیـة المجتمـع باألخطـار التـي تهـددهم فـي ممتلكـاتهم وأجسـامهم وحتـى أهلـیهم،  )2

لواقیــة للحــد مــن ونشـر ثقافــة الوقایــة خیــر مــن العــالج فــي األوســاط المعرضــة للمخــاطر التخــاذ كــل التــدابیر ا

تفاقم األوضاع وحتى في بعـض األحیـان الحـد مـن وقوعهـا، وهـذا كلـه مـن خـالل حمـالت التوعیـة التـي تقـوم 

 .بإعداده

من خالل العملیة التأمینیة تنبعث الصورة الحقیقیة للتكافـل والتضـامن االجتمـاعي ویكـون ذلـك واضـحا وجلیـا  )3

م هــذه الهیئــات المتخصصــة بــالجمع بــین الفئــات الفقیــرة خاصــة فــي التــأمین التعــاوني واالجتمــاعي، حیــث تقــو 

 .والغنیة والمقاصة بین األخطار فیما بینها

بث األمان والطمأنینة بین أفراد المجتمع الواحـد، وتشـجیع روح التعـاون عنـد تحقـق       األخطـار والكـوارث  )4

عـــات المالیـــة للخســـائر حیـــث تقـــوم فئـــة معتبـــرة فـــي المجتمـــع بـــدفع أقســـاط تســـاهم وتســـاعد علـــى ضـــمان التب

الناجمة مثال عن وفاة األولیاء حیث تضمن لهم المستوى المعیشـي المعقـول خاصـة بالحـدیث عـن مؤسسـات 

 .الضمان االجتماعي

یحقــق التــأمین االســتقرار االجتمــاعي مــن خــالل تحقیــق االســتقرار االقتصــادي هــذا األخیــر الــذي یــوفر مــن  )5

 .ما تحقق خطر أو كارثة معینةخالل الحمایة التي توفرها لألفراد إذا 

  أهمیة التأمین من الناحیة االقتصادیة: ثانیا
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تمثــل شــركات التــأمین نوعــا مــن المؤسســات المالیــة والتــي تمــارس دورا مزدوجــا، فهــي مؤسســة للتــأمین تقــدم 
الخدمـــة التأمینیـــة لمـــن یطلبهـــا، وكـــذلك هـــي منشـــآت مالیــــة تحصـــل علـــى األمـــوال مـــن المـــؤمن لهـــم لتعیــــد 
اسـتثمارها فــي مقابــل عائــد یشـاركون فیــه، وذلــك إمــا بطریقـة مباشــرة مــن خــالل دفـع أقســاط التــأمین التــي تقــل 

ویمكـــن إیجـــاز األهمیـــة . فـــي مجموعهـــا عـــن قیمـــة التـــأمین المســـتحق فـــي حالـــة وقـــوع الخطـــر المـــؤمن منـــه
  :االقتصادیة للتأمین فیما یلي

الة للتأمین على الممتلكات واأل )1 شخاص والمسؤولیة، یزید من إقدام أصحاب الثـروات علـى إن وجود برامج فعَ

 .االستثمار ألنها ستقلل المخاطر التي یواجهونها، فتزداد ثقتهم بنشاطهم مع اتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة

تساعد العملیة التأمینیة على تكـوین رؤوس األمـوال بواسـطة تجمیـع األقسـاط، فتجمـع أمـوال كانـت ستسـتهلك  )2

 .حقیقیة لذلك یطلق علیها البعض بعملیة االدخار المنظم دون فائدة

مـن الثابـت أن التـأمین ال یـؤدي إلــى التعـویض عـن الضـرر فحسـب بــل یـؤدي إلـى تحسـن مسـتوى الســالمة « )3

وتقلیـل حجـم األخطـار ذلـك ألن، لشــركات التـأمین مصـلحة دائمـة فـي تقلیــل الحـوادث وسـد الـذرائع إلـى وقــوع 

 )1(.»وث الخسائر وذلك لكي تزید من أراحها بتقلیل ما تدفعه من تعویضاتالمكروه وتفادي أسباب حد

بما أن العملیة التأمینیة تقـوم علـى أسـاس تجمیـع لألقسـاط ودفـع للتعویضـات المسـتحقة، فهـي تسـاهم وبشـكل  )4

كبیــر فــي تــوفیر مناصــب الشــغل وامتصــاص البطالــة، عــن طریــق خلــق مناصــب شــغل جدیــدة تبعــا التســاع 

 .باتساع األنشطة االقتصادیة نشاط التأمین

یعتبر التأمین وسیلة لـدفع عجلـة التنمیـة خصوصـا فـي الـدول النامیـة حیـث أن اقتصـادیات هـذه الـدول تتمیـز  )5

بضـــعف القـــدرة االدخاریـــة ألســـباب عدیـــدة، فالتـــأمین یعمـــل علـــى الحـــد مـــن االســـتهالك العشـــوائي   وزیـــادة 

 .المدخرات

                                                             
 .13: ، مرجع سبق ذكره، صأنواعهو التأمین مبادئه عز الدین فالح،  ):1( 
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المخــاطرة التجاریــة فیهــا عالیــة جــدا بســبب عــدم القــدرة علــى الســداد أو االســتقرار فــي التعامــل بالــدیون، ألن  )6

، وغیرها من المخاطر التـي تصـب الشـك فـي التعامـل وهـذا مـا ...اإلفالس أو تعرضهم للموت وفقدان الدخل

 .یعمل التأمین على تحقیقه، أال وهو نزع رهاب الشك والخوف من مختلف التعامالت

أصــحاب المصــانع مطمئنــون علـى ســیر مصــانعهم ونجاحهـا لــیس لعــدم وجــود  بـث األمــان والطمأنینــة، فمـثال )7

أخطــار إنمــا االرتیــاح أن التبعــات تكــون مضــمونة التعــویض مــن قبــل شــركات التــأمین، فــإذا احتــرق المصــنع 

ذا تــوفي تعــوض أســرته  ذا تعطــل تعوضــه   وإ ذا مــرض العامــل تــتم معالجتــه، وإ ـد جدیــد، وإ یعــوض لبنــاء واحـ

 . وتعیلها

اهمة فـي تعبئـة المـدخرات الوطنیـة عـن طریـق المخصصـات والمتمثلـة فـي االحتیاطـات اإلجباریـة والتــي المسـ )8

 .توضع في الخزینة العمومیة

  دور التأمین على المستوى الدولي: ثالثا
یلعب التأمین دورا دولیا مهمـا وذلـك عبـر انتقـال عملیـات التـأمین خـارج الحـدود الجغرافیـة، وفـق عـدة صـور، 

ذلك من خالل عملیة إعادة التأمین وتبـادل الخـدمات بـین الشـركات المحلیـة والدولیـة أو كـان ذلـك  سواء كان
  .من خالل تنقالت األفراد التي یصاحبها تنقالت للخطر

فالشــركات التــي تنشــط داخــل الــوطن مهــم كانــت كنیتهــا هــي بحاجــة إلــى شــركات خــارج الــوطن حیــث تتحمــل 
جمهـا وعجـز هـا علـى تحملهـا، ویقـع ذلـك ضـمن المبـادالت الخدمیـة معهـا أخطـار تخـرج عـن طاقتهـا لكبـر ح
  .بین الدول في إطار عملیة إعادة التأمین

زیادة تنقالت األفراد بین الـدول وبجمیـع الوسـائل تعمـل علـى انتشـار الخطـر إلـى مـا بعـد الحـدود األمـر الـذي 
ـــدولي، ممـــا ینشـــ ر الثقـــة واألمـــان حتـــى علـــى یحـــتم وضـــع قـــوانین دولیـــة لتســـییر األخطـــار علـــى المســـتوى ال

  .المستوى الدولي
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  خالصة

مما سبق طرحه تبین لنا أَن التأمین ضروري وحیوي لحمایة األشخاص لیس من عدم وقوع األخطار، لكن 
. من التبعات والخسائر المالیة التي قد یتعرضون لها، فهو یتجسد في عملیة ادخاریة فعالة لمجابهة الواقع

مقابل مبلغ بسیط ال یتناسب مع حجمه، )المؤمن(وذلك عن طریق نقل عبء الخطر إلى هیئات منظمة 
  .خاصة وأن العملیة التأمینیة تتأقلم مع طبیعة أي نشاط وما یتخلله من مخاطر

یوفر النشاط التأمیني فرصة للمؤمن له بأن یخفض المخاطر المالیة التي یتعرض لها هو وأسرته     
لكاته  بتخفیض الخسارة التي تحتمل أن تنشأ نتیجة وقوع أحداث غیر متوقَعة حیث یمكن   أن كذلك ممت

تكون كوارث مرتبطة بالطبیعة، أو أخطار لإلنسان تدخل في تحققها، لكن مجال التأمین أوسع من أن 
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والدة وغیرها ینحصر في األحداث المحزنة فقط فهو أیضا یتعلق باألحداث السعیدة مثل الحیاة والزواج وال
  .من المواقف التي یقوم الفرد بالتأمین علیها بنوع من أسلوب ادخاري مسیر ومنظم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهید

تعتبر القروض البنكیة بمثابة الشریان الرئیسي للتدفقات النقدیة في وقتنا الحالي، فنحن نعیش في 
واإلقراض بشكل خاص، أصبح من الضروري عالم یسوده االئتمان ومع تعقد العملیات البنكیة بشكل عام، 

والقوانین التي تنظم العالقة بین جمیع المتعاملین . فهم واستیعاب طبیعة اإلقراض وآلیاته وكیفیة استخدامه
االقتصادیین، وبالنظر إلى الواقع وما یكتسي عالم األعمال والمال واإلقراض من أهمیة بالغة، فقد تشوبه 

ترن في األغلب بالقرارات السلبیة والمعقدة للمقترض، وكذا االستخدام السیئ مجموعة من المخاطر حیث تق
  .والمفرط یؤدي في النهایة إلى فقدان الثقة والتدهور واإلفالس
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من خالل هذا الفصل سیكون لنا حدیث حول الواقع الذي تعیشه عملیة اإلقراض كأهم مصدر 
ویتم توضیح ذلك من خالل  ا،لتي تعتبر قرینة بهللتمویل انطالقا من األهمیة ووصوال إلى المخاطر ا

  :تقسیم الفصل إلى ثالث مباحث رئیسیة وهي كالتالي

  .القروض البنكیة: المبحث األول  

  .سیاساتهاو إدارة القروض البنكیة : المبحث الثاني  

  .مخاطر القروض البنكیة: المبحث الثالث  

  

  

  

  

  

  

  القروض البنكیة: المبحث األول

التي تتحصل علیها البنوك كودائع من أصحاب الفائض المالي، ال بد وأن تستمر في إَن األموال 
فهي توفَر األموال الالزمة بشكل . مسارها حتى تصل إلى أصحاب العجز، وهو ما یعرف بالوساطة المالیة

كاف وفي الوقت المناسب ألصحاب العجز المالي في شكل قروض التي تنشط الدورة االقتصادیة وتدفع 
  .عجلة التنمیة من خالل ما توفَره من أموال لمختلف المتعاملین االقتصادیینب

  عناصرهاو مفهوم القروض البنكیة : المطلب األول

حتى یكون لنا تعریف جامع وشامل لمفهوم القرض ال بد من التمییز أوال بین عدة مصطلحات ترمي 
األصل في معناها هو الثقة واألمان   وهي فكلمة االئتمان؛ . إلى نفس المفهوم ولكنها تحمل عدة معاني

  .تشمل كل من القرض واالعتماد، ولكن لكل منهما معنى مرتبط بطبیعة الخدمة البنكیة التي یؤدیها
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هو تعهد من قبل البنك باالقتراض وهو عقد بمقتضاه یضع البنك تحت تصرف العمیل «فاالعتماد
ة واحدة أو ع ذا أوفى الدین یستطیع مبلغا معینا یسحب منه متى شاء مرَ ات خالل مدة زمنیة محددة وإ دة مرَ

بالتالي . واإلقراض هو یعني تقدیم مبلغ معین دفعة واحدة من قبل البنك إلى العمیل) 1(.»أن یسحب أیضا
في اللغة العربیة یعرف القرض من خالل . سنستعمل مصطلح القرض كونه مصطلح شائع االستعمال

أمینا وائتمن فالن فالنا على ) اعتبره(عَده : ائتمن فالن فالنا«یر هو من مصطلح االئتمان، وهذا األخ
المؤمن أمینا أي جدیرا برد األمانة إلى أهلها، ) أي تعتبر(اتخذه أمینا علیه، واالئتمان هو أن تعد  : كذا

  )2(.»أي جدیرا بالثقة

دین، كأن یتم البیع بثمن غیر یعني منح الدائن لمدینه أجال معینا لدفع ال« االئتمان في االقتصاد  
ویتمثل في تقدم شخص للبنك بطلب مبلغ من النقود بصفة . حاضر وبتأجیل دفع الثمن تتم عملیة االئتمان

قرض، ویتم االتفاق في الحصول على مبلغ القرض على الفور من جانب، وتأجیل سداد مبلغ القرض 
ف أیضا ع )3(.»وفوائده في زمن مقبل من جانب آخر لى أنه القدرة على اإلقراض بالتزام جانب ویعرَ

فهو عملیة مصرفیة  توفَرها . مع اعتبار الوقت كأهم عنصر في اإلقراض. باإلقراض وآخر باإلرجاع
البنوك كأحد أهم العملیات التي یقدمها لمختلف المتعاملین االقتصادیین، من أفراد  مؤسسات في مجتمع 

  .توفیر السیولة، فیما تمثل البنوك نقطة تجمع أموال رئیسیةما، والتي تعبر عن الفئة العاجزة عن 

ف على أنها     الثقة التي تولیها البنوك لشخص ما سواء كان طبیعي أو معنوي، بأن یمنحه «فتعرَ
مبلغا من المال الستخدامه في غرض محدد، وخالل فترة زمنیة معینة، متفق علیها وبشروط معینة لقاء 

  )4( .»عائد مادي متفق علیه

قد ظهرت هذه العملیة نتیجة لتراكم الودائع لدى البنوك في فترة زمنیة طویلة دون أوجه استغالل 
ففكروا في الربط بین . محددة، فیما یقابل أزمات سیولة وأموال تعبر عن عجز بعض الفئات االقتصادیة

دى المدة المتفق علیها والتي الفئتین من خالل القیام بإقراض تلك األموال إلى من یحتاجها، شرط أال یتع
وفي المقابل یتلقى المودع فوائد على وضعه لتلك األموال . تحدد وفقا وتبعا لمدة بقاء الودائع لدى البنوك

                                                             
  .93: ، مرجع سبق ذكره، صمحاضرات في تقنیات البنوكشاكر القزویني،   ):1(
  .94:المرجع نفسه، ص):  2( 
   .40: ، ص2008مصر،  بدون طبعة، ، مؤسسة شباب الجامعة،القتصاد المصرفيخبابه عبد اهللا، ا):  3(
  .41: ، مرجع سبق ذكره، صاالقتصاد المصرفيخبابه عبد اهللا، ): 4(



42 
 

األمر الذي شجع من إقبال العمالء على وضع الودائع كأصحاب فائض وكذلك تغطیة العجز . لدى البنك
  . بواسطة القروض

لنا أَن القروض هي عبارة عن تلك الخدمات المقدمة إلى العمالء    من خالل ما تم عرضه یتضح
د  َ والتي یتم بمقتضاها تزوید األفراد والمؤسسات في المجتمع االقتصادي باألموال الالزمة على أن یتعه
المدین بسداد تلك األموال وفوائدها المستحقة علیها دفعة واحدة، أو على عَدة دفعات أو أقساط في تواریخ 

  .عینة ومتفق علیها مسبقا بواسطة عقد القرضم

ترتبط العملیة اإلقراضیة بمجموعة من العناصر بحیث تأقلمه على الشكل الذي یخدم المصالح   
  :البنكیة من جهة، والشخص الطالب للقرض من جهة أخرى، ویمكن إیجازها كالتالي

 وتعبر عن المدى الذي تحتویه العملیة من مخاطرة؛ الثقة؛ )1

 ویقصد بها القیمة التي یوفرها البنك للجهة الطالبة له؛مبلغ القرض؛  )2

 .وهو الحاجة أو الطبیعة المراد االقتراض من أجلها .الغرض من القرض )3

وتعبر عن الفترة التي ینتظر فیها البنك عمیله، ویمنحه إیاه بغرض تسهیل عملیة جمع األموال المدة؛  )4
 ك في منحها مدة بقاء الودیعة لدیه؛وتسدیدها للبنك، ویجب أن یراعي البن

، والتي یتحصل علیها البنك ..والمصاریف والعموالت ومصاریف أخرى یمكن ربطها بالفائدةو المقابل؛  )5
ه القروض اء تقدیم مختلف القروض، ویعتبر األساس الذي أنشأت في خضمَ  .جرَ

زوتتهذا    :القروض البنكیة بالخصائص التالیة میَ

ام المنهج العلمي في تقییم أوضاع طالبي القروض وانتقاء صفة االعتبار االجتماعي تعتمد البنوك استخد«  .أ 
 )1(؛»والشخصي لدى التقییم

قة المتاحة عن المقترضین وأوضاعهم بالسوق من خالل االستعالم   .ب  االعتماد الكامل على المعلومات الموَث
كذا االستناد في القرار االقراضي إلى عنهم سواء من خالل المؤسسات المالیة السابق لهم التعامل معها، و 

                                                             
  .144: ، ص2007مصر، بدون طبعة، الجامعیة، ، الدار المستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد المطلب عبد الحمید،  ):1(
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ق بالمیزانیات والحسابات المختلفة بصورة رسمیة ،  ها ما یتعَل بحث وتحلیل المراكز المالیة لهم، وفي جَل
 ومصادر مؤَكدة؛

ر عن المَدة التي یمنحها البنك   .ج  إَن أهم خاصیة تتربع عیها العملیة اإلقراضیة هي الخاصیة الزمنیة، وتعبَ
رجاعها وكل ذلك متفق علیه في العقد فال یمكن أن تكون هناك  للمقترض عن ما یفصل بین تسلیم النقود وإ

 عملیة إقراض دون مرور مَدة زمنیة معینة تفصل بین تاریخ العقد وتاریخ االستحقاق؛

ا كان سبب هذه العالقة المدیون  .د  یة، إَن عالقة اإلقراض تنشأ علیه قیام عالقة مدیونیة بین دائن ومدین، أیً
 والقرض یفترض االئتمان الذي یجمع بین الدائن والمدین بواسطة الثقة المتبادلة؛

ز   .ه  إن توفیر الخدمات البنكیة اإلقراضیة لمختلف المتعاملین، یتواجد بها شقین من الخصائص التي تمیَ
حتمال عدم دفع العملیة اإلقراضیة فعندما یقدم الدائن على منح الدین لمدین مع االنتظار مدة معینة، فإن ا

ل هذه المخاطرة یتمثل في  الدین یمثل خطرا للدائن وهي الخاصیة األولى، ولذلك فإن هناك مقابال لتحمَ
 .كخاصیة الثانیة الفائدة

  أنواع القروض: المطلب الثاني

تتصف العملیة اإلقراضیة بالمرونة حتى تتماشى والتغیرات االقتصادیة، وما یمكن أن تبتكره 
عملیة من عملیات اإلقراض تفي الحاجات البنكیة واالقتصادیة في الدولة، فهي تتأقلم مع الممارسة ال

  .متطلبات العمالء وتبعا لمتطلبات التجارة والتعامل البنكي

بالنظر إلى تعدد الخدمات االقتصادیة وتشابكها فلنا أن نضع التقسیم التالي للقروض البنكیة ذلك 
  :من خالل عَدة خصائص تشمل

  حیث أجل االستحقاق؛من 

 من حیث الهدف من القرض؛ 

 من حیث متلقي القرض. 

  من حیث أجل االستحقاق: أوال
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هو التقسیم الذي یأخذ المَدة بصورة رئیسیة في منح القرض وتنقسم القروض من خاللها إلى  
  .قروض قصیرة ومتوَسطة وطویلة األجل

 :القروض قصیرة األجل )1

وتمثل «سنتین، والوفاء به یتم مع نهایة العملیة التي استهدف تمویلها   مَدتها سنة واحدة وقد تمتد إلى 
الجانب األكبر من قروض البنوك، وتعد أفضل أنواع التوضیفات، وهي تمنح بغرض تمویل األنشطة 
الجاریة للعمالء، وقد یحدد لها برنامج زمني للتسدید والتخفیض بحیث تحل موارد العمالء الذاتیة تدریجیا 

ه   )1(.»ا، أو تحدد تلك  القروض في تواریخ استحقاقها بشكل دوري من عام آلخرمحَل

 .الخصم، اعتمادات الصندوق، االعتماد بالقبول واالعتماد المستندي: لها عَدة صور أهمها

هو قیام البنك بشراء الورقة التجاریة من حاملها قبل موعد استحقاقها لقاء                      «الخصم؛  .أ 
ء من قیمتها، ثم یقوم بتحصیل قیمتها من المدین في التاریخ الموعود                                        خصم جز 

واألوراق القابلة للخصم هي الكمبیالة . )2()"أو الخاصم أو المظاهرین في حالة إعسار المدین األصلي(
ت الخزینة العامة المستحقة خالل ثالثة والسند األذني سندات إیداع البضائع في الخزینة العمومیة، حواال

كونه یتمتع  یعتبر من القروض األكثر سهولة للمنحو . أشهر الصكوك ذات األصل الطویل لالستحقاق
  :بمزایا تتمثل في

 د التوقیع على ظهرها؛   انتقال الورقة التجاریة بمجرَ

 منین من حیث في حالة عدم السداد یمكن الرجوع على كل الموقعین الذین یعتبرون متضا
  المسؤولیة؛

  ال تجمد أموال البنك بحیث یستطیع اللجوء إلى استعمال الورقة عن طریق التظهیر أو إعادة
  .خصمها لدى البنك المركزي

السیولة المؤقتة الناجمة عن تأَخر اإلیرادات هي قروض تمنح لمواجهة اعتمادات الصندوق؛   .ب 
بالصندوق بمعنى الحساب المستمر للعمیل وهي موجهة لتغطیة النفقات، وسمیت بهذا االسم الرتباطها 

                                                             
،  2003التوزیع، الطبعة األولى، القاهر، و ، عالم الكتاب للنشر االقتصاد الوطنيو القطاع المصرفي صالح الدین حسن السیسي،  ):1(

  .48:ص
    .94: ، مرجع سبق ذكره، صمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني، ):  2(
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د بتقدیم المال للزبون  مقابل وعد . لتلبیة احتیاجاته اآلنیة من السیولة َ وهي تلك التي یقدم البنك أو یتعه
اعتمادات البرید، اعتماد الموسم تسهیالت الصندوق، بطاقات : ولها عَدة صور منها. بالتسدید مع فائدة

 .روض الشخصیةاالئتمان، والق

ف عمیله االعتماد بالقبول؛   .ج  ده وضمانته، ولیس المال، تحت تصرَ َ هو اعتماد یقدم فیه البنك تعه
حتى یتمكن من سحب كمبیالته من البنك، حیث یوقَعها هذا األخیر بقبوله وتصبح تلك الكمبیالة قابلة 

د والضمان البنكي في أي بنك آخر َ  .للتحصیل وفق هذا التعه

رة معَلقة«المستندي؛االعتماد   .د  ل   االعتماد هو نوع من الحوالة المتطوَ بشروط، إذ یستطیع المحوَ
ویسمى باالعتماد المستندي لما یتطلبه من وثائق )1(.»تعدیل الشروط واسترداد المبلغ أو إلغاء العملیة

ملیتي بمستندات تطلب من العمیل الراغب في فتح االعتماد، ویستعمل في التجارة الخارجیة وفق ع
االستیراد والتصدیر، وهو یتخذ شكل وثیقة مصرفیة یرسلها البنك بناءا على طلب زبونه، إلى بنك آخر في 
الخارج وهو عبارة على عملیة إقراضیة تمنح البنك صفة همزة الوصل بین البائع والمشتري في حالتي 

 .االستیراد والتصدیر

 :القروض متوسطة األجل )2

سنوات، وتستخدم لغرض تمویل العملیات االستثماریة للمشروعات ) 5(خمسة  یمتد أجل هذه القروض إلى 
ویمكن التمییز بین نوعین من « .كشراء آالت جدیدة قصد التوسع في النشاط وزیادة وحدات جدیدة

القروض المتوسطة األجل ویتعلق األمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالیة أخرى، أو لدى معهد 
لقروض غیر التابعة للتعبئة وهذه األخیرة تعني أَن البنك  ال یتوَفر على إمكانیة إعادة خصم اإلصدار وا

هذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي، وبالتالي فإنه یكون مجبرا على انتظار سداد 
 .)2("المقترض لهذا القرض

  :القروض طویلة األجل )3

سنوات، كانت تمنحها مؤسسات متخصصة إلى أن جاء  5د على هذا النوع من القروض مَدته تزی
اإلصالح وأعطیت القابلیة في تقدیم هذا النوع من القروض الطویلة األجل إلى جمیع أنواع البنوك، وهدفها 

                                                             
  .102: كره، صذشاكر القزویني، مرجع سبق  ):1(
  .75-74:، ص2004 ، الجزائر،طبعة بدون دیوان المطبوعات الجامعیة، ، تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  ):2(
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دا، ومن بینها العقارات الرئیسي هو تغطیة المشاریع اإلستراتیجیة الكبیرة ذات التكلفة العالیة   ج
ا ما تخشى البنوك هذا النوع من القروض، لما یحتویه من مخاطرة ..بیرة والثقیلةوالتجهیزات الك ، وكثیرً

ها تعتمد في ذلك على الرهن خاصة العقاري منها  .كبیرة، إلى أنَ

قد اعتمدت البنوك خاصة على القرض اإلیجاري الذي یعتبر دائرة حدیثة في طرق التحویل المالي رغم 
، من قبل ..عملیة یتم بواسطتها تأجیر المباني واآلالت والمعدات التجهیزاتوهي . احتفاظه بفكرة القرض

ف هذا األخیر ومع إمكانیة التنازل علیها من طرف  البنك بصفته المقرض إلى المقترض وتكون تحت تصرَ
  .رالبنك في نهایة الفترة المتفق علیها، ویتم التسدید بواسطة أقساط متفق علیها مسبقا تعرف بثمن اإلیجا

  من حیث الهدف من القرض: ثانیا

  :یقسم القرض حسب معیار الغرض من استعمال القرض على النحو التالي 

 :القروض االستهالكیة )1

لها  هي عبارة عن قروض توجه للحصول على سلع لالستهالك الشخصي أو دفع مصاریف مفاجئة ال یتحمَ
هي « زمنیة متفق علیها، وهي قصیرة األجلالدخل الحالي للعمالء المقترضین، ویتم سدادها بعد مَدة 

قروض غیر منتجة وعادة ما تكون قیمتها وحجمها اإلجمالي منخفض في البنوك إذا ما قورن ببقیة أنواع 
ویمنح هذا الشكل من القروض عادة لألفراد لتمویل نفقات استهالكیة مثل شراء السلع أو . )1(»القروض

أن تلجأ المؤسـسة إلى هذا النوع من االقتراض في حاالت شاذة  ویمكن أیضا. مواجهة الحاالت الطارئة
 .مثل العسر المفاجئ لتسدید أجور، فتمنحها البنوك كسلفیات تغطي هذا العجز البسیط

  :القروض اإلنتاجیة )2

هي تلك القروض التي تمنح من أجل تمویل تكوین أصول ثابتة لمشروع ما، مثل المباني األراضي كما 
ا النوع من القروض في دعم الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة بواسطة تمویل الشراء والتزوید یستعان على هذ

 .بالمواد األولیة الالزمة لعملیة اإلنتاج

 :القروض التجاریة )3

                                                             
  . 54: ، ص1999، جامعة عمان األهلیة، عمان، أساسیات في الجهاز الماليجمیل الزیداتین،   ):1(
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تعرف هذه القروض من خال اسمها فهي تخصص لألعمال التجاریة وتمنح وفق آجال قصیرة  إلى 
ر، لتمویل عملیاتهم التي تعاني العجز في توفر السیولة، وتفضل متوَسطة مثال للمزارعین والمنتجین والتجا

السندات، : لما تحصل علیه البنوك من ضمانات مثل. البنوك هذا النوع من القروض لموائمته طبیعتها
د بدفع قیمة القرض عند وصول آجال استحقاقه َ  .وغیرها التي تحمل صفة التعه

  :القروض االستثماریة )4

من القروض لتلك العملیات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طویلة، بهدف الحصول  توَجه هذه األنواع
األراضي والمباني وكل ما : على وسائل اإلنتاج ومعَداته، أو على العقارات التي تحتاجها في نشاطها مثل

وع من وتتدخل البنوك في تمویل االستثمارات بأشكال متنوعة  وهذا الن. هو خاص بتكوین رؤوس األموال
القروض یمنح المقترض الحصول على التدخل البنكي من أول عملیة لتقدیم العون والنصح لزبونه بحثا 

 .عن الصیغة األكثر تالءما مع مشروع الزبون وقدراته المالیة المتاحة واالقتصادیة كذلك

  من حیث طبیعة متلقي القرض: ثالثا

فیقَدم .یعتمد في تقسیم هذا النوع من القروض من خالل هذا المعیار على طبیعة متلقي القرض 
ى بالقرض الخاص أو عندما یقدم . للمؤسسات الخاصة الغیر حكومیة لتمویل مختلف أنشطتها ویسمَ

القروض  یتمثل هذا النوع من« للمؤسسات العامة أو القطاع العام ویطلق علیه اسم القروض العامة بحیث 
ها  بقیام الحكومة، بكافة مستویاتها، اقتراض األموال لتمویل السلع والخدمات، وبرامج التنمیة التي تقدمَ

ویتم لجوء الحكومة لالقتراض عندما تكون اإلیرادات المحققة من الضرائب غیر كافیة لتلبیة . للمواطنین
  )1(.»امتطلبات برامجها التشغیلیة واالستثماریة التي تنوي تنفیذه

  

  أهمیتهاو دور القروض في االقتصاد : المطلب الثالث

تعتبر العملیة اإلقراضیة من أهم الخطوات المالیة التي تقوم بها البنوك، ذلك لفرض السیرورة   
الدائمة لتوفیر الثقة والتمویل الالزم لجمیع المتعاملین االقتصادیین مهما اختلفت طبیعتهم، وتشابكت 

  . معامالتهم

                                                             
  .27: ، ص2010التوزیع، الطبعة األولى، األردن، و ، دار المسیرة للنشر ئتمانإدارة اال عدنان تایه النعیمي، ): 1(
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سي القروض أهمیة كبیرة نظرا للدور الذي تلعبه على كل األصعدة المحلیة والوطنیة            تكت  
زها عن  والدولیة ویمكن تلخیص المهام التي تقوم بها القروض من خالل مجموعة من الوظائف التي تمیَ

  :غیرها من الخدمات المصرفیة كاآلتي

  وظیفة تمویل اإلنتاج:أوال

ي الكبیر والمستمر، تتزاید بمحاذاته احتیاجات التمویل لالستثمارات المختلفة إَن التطور االقتصاد
وهنا یبرز دور القروض المصرفیة كأهم ملجأ متاح . والتي تستوجب توفیر قدر كبیر من رؤوس األموال

وضرورة حتمیة لتغطیة مختلف التحركات المالیة االستثماریة، بحیث یمكن . لألعوان االقتصادیة
باعتبار القروض وساطة . رین الحصول على مختلف القروض التي تتالءم واحتیاجاتهم وعجزهمللمستثم

 .تسهل وتساعد زیادة حجم االستثمار في االقتصاد الوطني

  وظیفة تسویة المبادالت: ثانیا

براء للذمم تظهر أهمیتها من خالل مكونات عرض  إَن قیام القروض  بوظیفة تسویة المبادالت وإ
وسائل الدفع في المجتمع بحیث یمكن االستغناء عن النقود القانونیة بصورة نهائیة من خالل  النقود أو

إبراء الذمم بین األطراف المختلفة في عملیة واحدة، وهو صورة الستخدام النقود المصرفیة ویمكننا مالحظة 
بواسطة البطاقات  ذلك في الدول المتقدمة بحیث تقوم المبادالت السلعیة والخدمیة على أساس الدفع

دون أن ننسى أَن أهم وظیفة للقروض من خالل بطاقات االئتمان .االئتمانیة حتى ولم یكن هناك رصید
 هي توفیر السیولة الالزمة، في المكان والزمان المناسبین

  

 وظیفة تمویل االستهالك: ثالثا

ة من  المقصود بها« حصول المستهلكین على السلع االستهالكیة الحاضرة بواسطة القروض المقدمَ
البنوك مما یساعد على توزیع اإلنفاق االستهالكي، عبر الزمن كما أن القرض االستهالكي یساعد في 

من  إذ قد یعجز األفراد عن توفیر القدر المطلوب) 1(.»زیادة رفعة السوق وزیادة حجم اإلنتاج واالستثمار
 .ثمن السلع االستهالكیة اآلنیة بواسطة دخلهم الجاري

                                                             
  .11: ، ص1995العراق، بدون طبعة،  ،جامعة الموصل،المصارفو النقود محمد النوري، و الشمري ناظم  ):1(
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من خالل الوظائف األنفة الذكر للقروض البنكیة، فلها آثارال یمكن غض البصر عنها وال االستغناء 
  .خاصة ونحن تعیش في عالم الرقمیات والتسهیالت وتسارع وتیرة النمو في جمیع المجالت. عنها

فائدة ال تعود فقط على البنوك بالربح والفائدة، أنما على االقتصاد ال یخفى على أحد أن للقروض 
  :وهي. ومقوماته بشكل عام

 :أهمیة القروض بالنسبة للبنك )1

البنك ألنه یدر عائدا یستخدمه في تغطیة تكالیف الودائع تعتبر القروض مصدرا رئیسیا إلیرادات «  
سع وتطویر الخدمة المصرفیةوالمصروفات البنكیة وتحقیق فائض یستخدمه البنك في ال فعن طریق  )1(.»توَ

فوائد البنك یستطیع أن یمنح عمالئه مبالغ كبیرة على الرغم من االحتفاظ باحتیاطي نقدي قلیل 
یستطیع البنك أن یمنح عمالئه قروضا بمبالغ كبیرة على الرغم من االحتفاظ باحتیاطي نقدي قلیل «نسبیا،

لهذا یوصف البنك بأنه صانع و والشركات  ودع عندها بواسطة األفرادنسبیا، فالبنوك تقرض أضعافا ما ی
فالقروض من أهم الموارد المعتمد علیها في تنمیة السیولة لدى البنك ن وكلما ارتفعت نسبتها ) 2(."االئتمان

  .ارتفعت بجوارها الفوائد والعموالت، بالتالي زیادة معتبرة في اإلیرادات

البنك في المنظومة المالیة واالقتصادیة، وتزید من تقدمه              من خالل القروض تحدد مكانة  
وتوسیع نشاطه بمختلف عملیاتها، فزیادة الفوائد على القروض تشع الناس على وضع أموالهم            

  .واستثمارها في البنوك

 :أهمیة القروض بالنسبة للجهة التي تحصلت على القرض )2

كل تكتسي أهمیة القروض لدیه حسب و ات، سمؤسو ى القرض بین أفراد تختلف الجهة التي تتحصل عل
  .غایاتهو طبیة نشاطه 

  

 :تظهر األهمیة من خالل ما یليبالنسبة لألفراد؛  )1

                                                             
  .90: ، ص2010ن، التوزیع، الطبعة األولى، عماو ، مكتبة المجتمع العربي للنشر  التحلیل الماليحسن سمیر عشیش،  ):1(
-82: ص، 2003لبنان ، الطبعة األولى، ،منشورات الحلبي الحقوقیة،المصرفيو أساسیات االقتصاد النقدي ، آخرونو زینب عوض اهللا ): 2(

84.  
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 » ،إَن وجود التمویل بالقرض یفتح آفاق رحبة أمام الطاقات الخالقة وأصحاب المواهب في المجتمع
الفرصة التي تتیحها لهم األموال الالزمة لتنفیذ مشروعاتهم أو فكثیر من هؤالء قد ال یكونوا في انتظار 

تطبیق اختراعات تعود على المجتمع  بأكبر الفوائد إذا یكفل اإلقراض للمنظمین أن یقترضوا المال الالزم 
  )1(.»ویحولوه إل مشاریع ناجحة

 » كونه یمكنهم  من رفع المستوى المعیشي، فالمستهلكین عموما یستفیدون من استخدامهم لالئتمان
استخدام دخلهم المستقبلي لدفع قیمة السلع والخدمات، وأنهم بذلك یتمكنون من رفع المستوى المعیشي 

  )2(.»الحالي استناًدا لقدرتهم في تحقیق أو الحصول على األموال في المستقبل

    كما یمكن للمستهلكین أیضا عن طریق استخدامهم القروض لمواجهة الحاالت الطارئة            
، وما إلى ذلك من المواقف التي تتطلب الدفع ..أو األزمات مثل المشاكل الصحیة، التعلیم الجامعي

  .الفوري

  القروض مالئمة لألفراد بحیث تمكنهم مثال وخالل السفر، من دفع الفواتیر المترتبة عن استهالك
ذا التسهیل یمَكن الفرد من االبتعاد عن وه. مختلف السلع والخدمات خارج الوطن، بواسطة بطاقة االئتمان

  .مشاكل العسر المالي في األوقات الحرجة خارج الوطن، فتسدد فواتیره بواسطة القرض دون أي مشاكل

تعتبر من الجهات المستفیدة من اإلقراض كونه یوفر لها أسباب البقاء واالستمرار، بالنسبة للمؤسسات؛  )2
ى مساعدتها على الظهور للوجود االقتصادي وأهمیة القروض بالنسبة وتوسیع نشاطها، وزیادة زبائنها، وحت

 :للمؤسسة تظهر فیما یلي

  الحصول على المخزون والتجهیزات، بحیث تعتمد على البرامج اإلقراضیة التي یتم عرضها من قبل
ا، البنوك للحصول على المخزون المطلوب لتشغیل عملیاتها كما یمكنها من التوَسع في عرض منتجاته

  .وتوفیر مخزون كاف لمواجهة مختلف الطلبات

 » یجاد مستهلكین جدد وتقدم توسیع األسواق بحیث تلجأ المؤسسات إلى اإلقراض لتوسیع أسواقها، وإ
لتمویل برامج مرتبطة بذات ) 1(»هذه المؤسسات على خیارات إقراضیة عدیدة لتحفیز زبائنها على الشراع

  .الهدف

                                                             
  .42: ، مرجع سبق ذكره، صاالقتصاد المصرفيخبابه عبد اهللا، ):1(
  .28: ، ص2010التوزیع، الطبعة األولى، عمان، و دار المسیرة للنشر  ،االئتمانإدارة منظور الشمولي،   ):2(
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  َن العدید من . أسمال لبدأ نشاطها، أو االستمرار فیه، أو زیادتهیمكن االقتراض من اقتناء ر وإ
المؤسسات خاصة  الرائدة عالمیا، تشید إلى أَن نشاطها یتطلب تدفقات نقدیة ال متناهیة، لمواجهة نفقاتها 

إذن فالنفقات المترتبة على . المستمرة، قبل تمكنها من توفیر األموال عن طریق بیع منتجاتها وخدماتها
، ال یمكن مواجهتها دون توفَر القروض ..إنشاء مواقع جدیدة، تشغیل عاملین جدد، والنشاط التسویقي

 .بالنسبة لالقتصاد عام

   إَن القروض تعتبر الوقود الذي یحرك عجلة االقتصاد، حیث یتیح القرض توفیر التدفق النقدي
ض تتیح أمام عوامل اإلنتاج من توسیع نشاطها فالثقة التي توفَرها القرو . والتمویل خالل الدورة االقتصادیة

كما أَن االقتراض . األمر الذي یؤدي إلى توسیع نشاطها، مما یوفَر مختلف الوظائف، والسلع   والخدمات
یقدم أیضا وسائل استقرار النشاط االقتصادي بحیث تلعب دور الكابح والجامح، لفترات الركود 

على السیاسة المالیة والنقدیة لضمان االستقرار االقتصادي،  وذلك من خالل اعتماد الدولة.والكساد
فالسیاسة المالیة تتمثل في الرقابة المباشرة وغیر المباشرة في إقناع البنوك بانتهاج سیاسة إقراضیة تنسجم 

والسیاسة النقدیة من خالل الرقابة على السوق النقدیة المكان الذي تتم فیه « مع الوضع االقتصادي الراهن
عملیة اإلقراض فتتدخل الدولة من خالل البنك المركزي بدور المنظم والمسیر، حیث یوَجه السوق في 

 )2(.»االتجاه الذي یراه مناسبا

  »حیث یكون التمویل لغرض محدد . تمكن القروض من تمویل خطة التنمیة االقتصادیة القومیة
. خاصة الزراعة  والصناعة) 3(.»ف القطاعاتومواكب لسیاسة الدولة، ذلك بتوفیر األموال الالزمة لمختل

اللذان یعتبران من أهم القطاعات الحیویة في المنظومة االقتصادیة، من خالل تلبیة حاجیات المجتمع 
ورفع معَدل نمو الصادرات، باإلضافة إلى تمویل التجارة بما یتناسب مع مراكزهم . خاصة الضروریة منها

ن تلبیة طلبات أنشطتهم، بسهولة ونوع من الیسر، وتجنبهم القروض المالیة، وبالشكل الذي یمكنهم م
  .التعرض لالختناقات المالیة والعجز

  سیاستها و إدارة القروض البنكیة : لمبحث الثانيا

                                                                                                                                                                                              
   .28: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة االئتمانمنظور الشمولي،  : )1(
  .118:، ص2007الجزائر، بدون طبعة، ، مطبعة مزوار،السیاسات النقدیةو االقتصاد النقدي مفید عبد الالوي،  ):2(
  .23: مرجع سبق ذكره، ص، تصاد الوطنياالقو القطاع المصرفي صالح الدین حسین السیسي،   ):3(
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إَن العملیة األساسیة للبنوك، بعد قبول الودائع، هي تغطیة العجز الذي یعاني منه مختلف األعوان   
هذا العمل یتم من خالل توجیه هذه األموال إلى نشاطات استثماریة مختلفة وذات ونظرا أَن . االقتصادیین

لي إدارة البنك عنایة خاصة بتسییر هذا النوع الهام من العملیات . مخاطر متباینة وعلیه فمن المنطقي أن تُ
  .البنكیة

  أسس منح القروضو معاییر : المطلب األول

تلبیة احتیاجات طالبي القروض، على سیاسة اإلقراض إن البنوك تعتمد في مسارها الوظیفي، و   
ف  ها ا«التي تعرَ  تعتمدها واالتجاهات التي واألسس المعاییر من مجموعة على یحتوي عام إلطارعلى أنَ

دارة عامة بصفة المصرفیة اإلدارة واإلقراض المصرفي یجب أن یتم وفق  )1(.»خاصة بصفة القروض وإ
جدا، في اختیار القرار األمثل فیما یخص منح القروض ومن بین هذه قواعد واستنادا على أسس مهمة 

 :القواعد واألسس التي یعتمد علیها، هي ما یلي

وذلك یعني اطمئنان المصرف إلى الجهة التي تحصل على القرض سوف  توفیر األمان ألموال المصرف؛ )1
 .وفي الوقت المحدد لهاوعموالتها،         تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها، مع فوائدها

والمقصود بذلك حصول البنك على فوائد القروض التي یمنحها، والتي تمكنه من دفع « تحقیق الربحیة؛  )2
ما یستحق في ذمته فیما یخص الودائع، ومواجهة مصاریفه المختلفة، وتحقیق عائد على رأسمال 

 )2(.»المستثمر، على شكل أرباح صافیة

الثقة التي یمنحها البنك لزبائنه، السترجاع أمواله في الوقت المحدد لها دون أي وتتمثل في مدى السیولة؛  )3
ویعني قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعین . معوقات

توفیر قدر وهدف السیولة دقیق ألنه یستلزم الموازنة بین . لودائعهم، ومقابلة توفیر طلبات المقترضین
ویبقى على إدارة البنك . للمصرف، وهو أمر قد یتعارض مع هدف تحقیق الربحیة    مناسب من السیولة

  .الرشیدة والناجحة مهمة الموائمة بین هدفي الربحیة والسیولة

حیث أَن هناك معاییر عالمیة هامة، ال بد من أن یقوم البنك بدراسة تلك الجوانب لدى عملیة تقدیم 
  :، ویمكن إدراج هذه المعاییر كالتاليالقروض

                                                             
 .144: ، مرجع سبق ذكره، صالمستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد المطلب عبد الحمید، ): 1(
  .60: ، مرجع سبق ذكره، صالتحلیل الماليحسن سمیر عشیش، ): 2(
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  الشخصیة: أوال

االقراضي وعلى  قراربالعمیل طالب القرض، الركیزة األساسیة واألولى في ال تُعَد الشخصیة الخاصة 
فخصائصه تشیر إلى استقامة الزبون ومدى الثقة به، « . البنوك أن تحدد شخصیة العمیل بدقَة متناهیة

) 1(.»مالي أن یقوم بتقییم سالمة المركز المالي  للزبون  ورغبته في التسدیدكما ینبغي على المحلل ال

داته، وحریصا على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على إقناع المصرف بمنحه القرض  َ وملتزما بكافة تعه
د وجمع مختلف البیانات عن . المطلوب، والحصول على دعم البنك له ویتم ذلك من خالل االستعالم الجیَ

ه العملي،وعالقاته سواء مع نفس ا لزبون، ومن حوله من جمیع النواحي، مع االحتراز والتأكد من سجَل
واالستعانة بكل من له عالقة به للحصول على المعلومة . البنك، أو مع بنوك أخرى سبق له التعامل معها

  .الكافیة الموثوقة

  القدرة: ثانیا

اللتزام بكل ما اقترن به من او بالتالي قدرته على السداد، و  قدرة العمیل على توفیر الدخل، اناهعم 
. ، ولذلك وجب على البنك االستعانة بالمعلومات القبلیة..خالل عقد القرض من حیث الفوائد والعموالت

وفهم تفاصیل تعامالته السابقة حتى یتسنى لها رسم مالمح قدرة المقترض على السداد، وفق الشروط 
  .قرض، وفي مواعید السداد التي سیتم االتفاق علیهاالمقترحة والمحدد لل

  الرأس مال: ثالثا

  إَن التحدث على الرأسمال هو إشارة مباشرة لمالءة العمیل المقترض، وقدرة حقوق ملكیته، وما  

فهو بمثابة الضمان المعتمد في حالة فشل العمیل . حوزته قادر على تغطیة القرض الممنوح له في
ذا وتشیر الدراسات المتخصصة في هذا المجال، أَن قدرة العمیل على السداد بشكل عام وه. على التسدید

ذا كانت مؤسسة فما هو  تعتمد على قیمة رأسمال الذي یملكه بوجه أو بآخر، إذا كان فرًدا فما یملكه وإ
العكس تحت وصایتها، وكلما كان الرأسمال المضمون كبیرا، كلما زادت رغبة البنك في قبول العمیل و 

  . صحیح

  الظروف المحیطة: رابعا

                                                             
  .67: ، ص2009الطبعة األولى، عمان، التوزیع، و ، دار صفاء للنشر إدارة المصارفصادق راشد الشمري،   ):1(
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تتأثر السیاسة اإلقراضیة، وبشكل مباشر بالظروف االقتصادیة السائدة في البالد فالمناخ  
االقتصادي العام، واإلطار التشریعي، والقانوني، وما یتصل بالنشاط الخاص بالعمیل والموسوم بالظروف 

منافسة، موقع وحالة المشروع وغیرها من الظروف التي الحَصة السوقیة، شكل ومستوى ال: الخاصة، منها
فهل یمكن للبنوك أن تضیق الخناق . ال یستطیع البنك أن یمنح الموافقة على القرض دون االطالع علیها

في منح القروض بالنسبة لحاالت الرواج؟ أو هل یمكن أن تتوَسع في منح القروض فیما یخص فترات 
  .ل ظرف سیاسته  وتعامالته الخاصةفهذا غیر ممكنا فلك. الكساد؟

  الضمان: خامساً 

سیكون لنا حدیث واف عن هذا المعیار المهم بالنسبة لسیاسة منح القرض إال أننا نقول بالذكر أَن  
الضمان هو كل ما یستطیع العمیل أن یضعه تحت تصرف المصرف، كضمان مقابل الحصول على 

، إضافة إلى ..البنك الضمانات مثل عقارات أو أوراق مالیةوقد یطلب «. ومَدته عي مَدة القرض. القرض
وذلك لتغطیة العجز عن السداد الممكن الوقوع فیه، والذي یصبح فیها  )1(.»مبلغ الكفالة یحتفظ بها البنك

  .وتفرضه مبررات موضوعیة ومنطقیة تعكسها دراسة طلب القرض. الضمان حق للبنك/ الرهن

  ثرة في قرار اإلقراض العوامل المؤ : المطلب الثاني

فهي عملیة حیویة یحقق من خاللها . یعتبر قرار اإلقراض حتمیة ال بد منها، نظرا ألهمیته  
ه وتقَدمه لذلك فیجب أن یكون هذا القرار  مدروس . المصرف الربح الذي یدفع من بواسطته عجلة نموَ

المتصلة ببعضها البعض، والتي یمكن وواضح من جمیع النواحي، دون اإلخالل بأي جانب من الجوانب 
وهي عوامل ترتبط بالعمیل، وأخرى ترتبط . أن تصب في قالب واحد من العوامل المترابطة، والمتكاملة

  .بالبنك

ق بالمصرف من أنشطة، ومنها :العوامل الخاصة بالمصرف )1  :وفیها إشارة لما یتعَل

في حجم األموال النقدیة المتوفَرة لدى البنك، وفي كل خزائن البنك المتعاملة  تتمثل: رجة السیولةد  .أ 
ل إلى سیولة بسرعة ودون أي . معها، وكذا البنك المركزي، و حواالت الخزینة والتي بإمكانها أن تتحوَ

 فإن مجرد إشاعة عن عدم توفر السیولة الكافیة لدى البنك كفیلة بأن تزعزع ثقة المودعین« .خسائر

                                                             
  .150: ، ص2000التوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، و ، دار المناهج للنشر العملیات المصرفیة الخارجیةخالد وهیب الراوي، ):  1(
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كما أنها تحقق للمصرف عائد قلیل «  )1(.»یدفعهم فجأة لسحب ودائعهم، مما قد یعرض البنك لإلفالسو 
 :مع العرض، إَن هناك بعض المتطلبات التي تؤثر على عملیة السیولة لدى البنك، وهي

 ل حجم المبالغ التي یقوم المصرف بإیداعها لدى البنك المر  نسبة االحتیاطي القانوني؛ كزي من وهي تمَث
  )2(.»حجم الودائع لدیه

  نسبة السیولة القانونیة؛ التي ُألزمت بها البنوك لالحتفاظ بها من قبل البنك المركزي   بحیث تحتفظ بسیولة
نة، حتى ال تواجه بحالة من حاالت العجز أو التوقَف عن الدفع   .في أرصدتها تتحدد بنسبة معیَ

لذي تتبناه البنوك في اتخاذ قراراتها اإلقراضیة  ویقصد بها نوع المسار ا نوع اإلستراتیجیة؛  .ب 
ن، أو عدم منحه. ویعمل في إطارها  .أي طریقة استعداده لمنح قرض معیَ

والذي یسعى إلى تحقیقه خالل المرحلة القادمة من مسیرته الهدف العام الذي یخَص البنك؛   .ج 
وتوسیع الحَصة السوقیة  ألصحاب الثروةالعملیة،  ویمكن إیجاز هذه األهداف في تعظیم القیمة السوقیة 

 .للبنك وكذا تحقیق استقرار یخدم أهداف التنمیة االقتصادیة للبلد

بة على القیام بوظیفة  خاصة الكوادر البشریةو  القدرات التي یملكها البنك؛  .د  المؤَهلة، والمدرَ
الطبقة وما یمتلكه المصرف اإلقراض المصرفي، وأیضا مدى تقَدم ومستوى التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة و 

 .من تجهیزات إلكترونیة حدیثة

 :والتي یمكن حصرها فیما یلي؛ )منح القرض(العوامل الخاصة المرتبطة مباشرة بالتسهیل    .ه 

  ،یرغب العمیل في الحصول علیها ومتى سیقوم التي و المَدة الزمنیة التي یستوفیها القرض
  ؛بالسداد، وهل تتناسب بالفعل مع قدرة العمیل

 مصدر السداد الذي سیقوم العمیل بالسداد منه؛  

 أو على شكل أقساط   . طریقة التسدید المتَبعة، أي سیتم التسدید دفعة واحدة، في نهایة المَدة
یراداته، وموارده وتدفقاته المالیة؛. دوریة) دفعات   وذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط العمیل، وإ

                                                             
 .20: ص ،2009التوزیع، الطبعة األولى، األردن، و دار أسامة للنشر  ، التسویق المصرفيو البنوك التجاریة سامر جلدة،   :)1(
  .70: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة المصارفصادق راشد الشمري،   ):2(
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 السیاسة العامة لإلقراض في المصرف                       نوع التسهیل المطلوب، وهل یتوافق مع
  أو یتعارض معها؛

  ن، كان ه كلما زاد المبلغ عن حَد معیَ ثمَ مبلغ القرض، الذي یكتسي أهمیة خاصة، حیث أنَ
المصرف أحرص في الدراسات التي یجریها، خاصة أَن نتائج سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة، وقد 

  .لمركز المالي للمصرفتأثَر على سالمة ا

  إضافة لهذه العوامل، ضرورة االلتزام القیود القانونیة، حیث تحدد هذه األخیرة مختلف التشریعات
من حیث إمكانیاته في توسیع اإلقراض أو تقلیصه وكذلك الحد األقصى . التي یصدرها البنك المركزي

وجب أال یحدث أَي تعارض بین سیاسة  للقروض، ومجاالت النشاط المحدد، والمسموح لها تمویلها بحیث
یجب األخذ في الحسبان أیضا نسبة رأس و « . البنك االقتصادیة، وبین التشریعات المنظمة للعمل البنكي

كذلك الخسائر المترتبة على منح االئتمان في تحدید الحد األقصى للمخاطر و   األصول الخطرةو المال 
 )1(.»مكن تحمل مخاطر اإلقراضیتوقع استمرار ذلك في المستقبل، فإنه یو 

تعتمد عوامل منح القروض الخاصة بالعمیل، على كل من الشخصیة  ورأس : العوامل الخاصة بالعمیل )2
المال، وقدرته على إدارة نشاطه، والضمانات المقَدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحیط بالنشاط 

ع لتصنع مالمح . الممارس من طرف العمیل ها تتجمَ ومدى صالحیة العمیل في الحصول على وكَل
القروض، فعملیة تحلیل المعلومات والبیانات عن حالة العمیل المحتمل سوف تخلق القدرة للبنك على 

 .اتخاذ القرار االقراضي السلیم

  

  خطوات دراسة طلبات القروض :المطلب الثالث

ن سیاسة االقتراض في دراستها قبل منحها، مما یلي ذكره     :تتكوَ

                                                             
 .196-194: ، ص2006، الدار الجامعیة، مصر،أسواق المالیةآخرون، و عبد الغفار حنفي   ):1(
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ویقصد بها إجمالي القروض التي یمكن للبن أن یمنحها لعمالئه : دید الحجم اإلجمالي للقرضتح .1
د عادة البنوك في هذا المجال، بتعلیمات وقواعد یضعها البنك المركزي« .ككل أو للعمیل الواحد كما . وتتقیَ

 )1(؛ »األخذ بعین االعتبار مرجع الموارد المتوفَرة لدى البنك

ز : التي یخدمها البنكتحدید المنطقة  .2 ز الذي ینشط فیه البنك، والذي یتمیَ ل الحیَ حیث تمَث
اها یَ نة ووجب على البنك أن یتأقلم وإ ویتحدد حجم المنطقة التي یخدمها البنك بنشاطه . بخصائص معیَ

 :االقتراضي وفق مجموعة من العوامل، والتي یمكن إیجازها كالتالي

  ة التي تعترض البنك في مختلف المناطق؛حجم الموارد المتاحة، وحجم المنافس  .أ 

زها، وحاجة كل منها للقروض؛  .ب    طبیعة واختالف كل منطقة، وتمیَ

د لها  .ج    .والرقابة علیها. قدرة البنك على التحَكم في إدارة هذه القروض، والتسییر الجیَ

للتقسیمات بحیث یتم تحدید القروض التي یمنحها البنك وفقا : تحدید أنواع القروض القابلة لإلقراض .3
یة تحدید أنواع القروض إلى االرتباط المزدوج من نوع القروض بین طبیعة نشاط . السابقة الذكر وترجع أهمَ

 .المقترض، وطبیعة القروض المقَدمة من قبل البنك

تحدید سلطات منح القروض، ویتم ذلك بوضع أسقف لإلقراض على كل مستوى مختلف من اإلدارة  .4
ل سلطة اإلقرا البنكیة، وتنتقل تدریجیا بطریقة     ض األكبر إلى المستوى األعلى من اإلدارة بحیث تحوَ

م           متناقصة بتناقص قیمة القرض إلى المستویات  .األدنى، وبشكل مرتَب ومنَظ

یعتبر الدخل الناتج من عملیة االقتراض من اهتمامات البنك « :تحدید سعر الفائدة على القروض .5
رات البیئة  لذا یحظى تحدید سعر الفائدة على القروض باهتمام متناهي، ویعتبر سعر الفائدة من متغیَ

الخارجیة للبنوك، ألَن البنك الواحد في نظام مالي متعدد البنوك ال یستطیع أن یؤثر في سعر الفائدة لذلك 
ره ض لمخاطر تغیَ  :وتتأثر فوائد القروض بعوامل مثل )2(.»فإَن البنك یتعرَ

  المتداولة في السوق؛ أسعار الفائدة   .أ 

  درجة المنافسة بین البنوك؛  .ب 
                                                             

  .119: ، مرجع سبق ذكره، صالمستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد الحمید عبد المطلب،  ):1(
  .160:، ص2004التوزیع، الطبعة األولى، و ، دار الحامد للنشر األسواق المالیةو المصارف و النقود عبد المنعم السید علي، ): 2(
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  حجم الطلب على القروض، وحجم األموال المتاحة لدى البنك؛   .ج 

  تكلفة إدارة القروض وأسعار الفائدة على الودائع؛   .د 

  السعر الذي یحدد من طرف البنك المركزي؛   .ه 

  .حجم القرض وآجال استحقاقه   .و 

المختلفة التي تمنحها للعمالء فیما یخَص القرض تحدد البنوك اآلجال : تحدید استحقاق القرض .6
ا أَن  المطلوب مع األخذ بعین االعتبار أنه كلما زادت المدة اإلقراضیة زادت المخاطرة بعدم سداده، علمً

 .مَدة القرض مهمة، ومأثَرة على سیاسة السیولة، والربحیة في البنوك

منح العمیل قرض، یكون ذلك في مقابل عندما یقوم بنك ب: تحدید الضمانات التي یقبلها البنك .7
ن یأخذ بعین االعتبار حتى تضمن . ویجب أن تكون قیمة الضمان أكبر من قیمة القرض. ضمان معیَ

وتختلف نسبة الهامش على الضمانات من بنك . الهامش؛ وهو ذلك الفرق بین قیمة الضمان وقیمة القرض
 .نك المركزيآلخر، وهذا باالستناد إلى القواعد التي یضعها الب

على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك سواء بسداد . ویقصد بها دراسة وتقییم العمیل: معاییر أهلیة العمیل .8
الدین في الوقت المحدد وكذا الفوائد المترتَبة عنه، وتشمل القواعد التي تحكم أهلیة المقرض لالقتراض 

ه ومركزه المالي، وهل توجد لدیه مقدرة شاملة من سمعة العمیل، وأهلیته، ومدى كفاءت: النواحي التالیة
 .وكافیة لسداد القرض وفوائده

تضع سیاسة اإلقراض النماذج أو السجالت المطلوبة استفاءتها أو االحتفاظ بها : سجالت القروض .9
طلب القرض، مذَكرة االستعالم عن العمیل، مختلف میزانیات العمالء مختلف حساباتهم وعدد : مثل

اریـر المراجعة، وسجل تاریخي لطبیعة العمیل في تسدید القروض في الماضي، نماذج متابعة السنوات، وتق
 . القروض

في هذا العنصر تقوم سیاسة اإلقراض، بتحدید اإلجراءات الواجبة انتهاجها، : نظام متابعة القروض .10
ام التأخیر المسموح بها لقبول  ما في متابعة تحصیله أیضا، وتحدید أیَ نَ لیس فقط في منح القرض، وإ

حویلها للقضاء األقساط، والحاالت التي یجب التفاوض فیها مع العمیل المتأَخر والحاالت الواجب ت
  .     والفصل فیها
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  مخاطر القروض المصرفیة: المبحث الثالث

َن قرار    ا وثیقا، بحیث ال یمكن إبعادها، أو إلغائها تماما، وإ ترتبط المخاطر بالنشاط المصرفي ارتباًط
اه من المخاطر المختلفة والمعلوم أَن نشاط ا یَ لبنوك منح القروض أو رفضها، مقترن بمجموعة متالزمة وإ

ل شریان التمویل الرئیسي ألنشطة مختلف األعوان  بصفة عامة وعملیة منح القروض بصفة خاصة، تمَث
االقتصادیین، سواء أفراد أو مؤسسات، والذین ینشطون في عالم اقتصادي واجتماعي، سیاسي، فیه موازنة 

یمكن أن یالزمه ویوازیه شعور حتمیة بین المخاطر واألرباح، فبقدر اإلقدام على الربح والشعور بالنجاح، 
  .بالخطر؛ لذلك وجب على إدارة البنوك أن تتوَخى الحذر في تقدیم القروض

  

ل   مصادرهاو مفهوم مخاطر القروض : المطلب األوَ

اء امتناع الزبون، أو عدم « یمكن تعریف مخاطر اإلقراض على أنها  الخسائر المحتملة من جرَ
ف أیضا )1(،»مال، أوفي الوقت المحدد للجهة المقرضةقدرته على تسدید ما هو مدین به كا وتعرَ

ض البنك إلى خسائر غیر متوقَعة وغیر مخطط لها، أو تذبذب العائد المتوقَع على «بأنها احتمالیة تعرَ
ن   )   2(.»استثمار معیَ

ض لخسائر ناتجة عن عدم احترام عهد الوفاء بالعقد المبرم بین  إذن فهي عبارة عن احتمال تعرَ
بحیث یفشل الطرف الثاني للعقد أو االتفاق من انجاز ما یترتَب علیه . الجهة المقرضة، والجهة المقترضة

ات، األقساط، أو الفوائد ، أومن خالل مخالفة المَدة المتفق علیها في ..من التزامات سواء من دفع المستحقَ
ن المخاطر اإلقراضیة درجة التقلب في األرباح « العقد، بحیث التي یمكن أن تنشأ نتیجة لخسائر تتضمَ

خالل عامل الوقت   )3(.»القروض واالستثمارات المتمثلة في الدیون المعدومة، وإ

                                                             
  .244: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة االئتمانمنظور الشمولي،   ):1(
: ص     2004 ،، الطبعة األولى، جَدةالتدریبو  اإلسالمیة للبحوثو إدارة المخاطر تحلیل قضایا في الصناعة المالیة ، وآخرون حبیب أحمد ):2(

28.  
ات المصرفیةخالد أمین عبد اهللا   ):3(   . 122: ،  ص2006التوزیع، الطبعة األولى، األردن، و ، دار هومة للنشر ، إدارة العملیَ
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هي تلك المخاطر التي تنشأ عن عدم قدرة العمیل أو « باختصار یمكننا القول بأَن مخاطر القروض  
نة، وم تفق علیها، أو تلك الناتجة عن ركود رغبته في الوفاء بالتزاماته تجاه البنك، ضمن فترة زمنیة معیَ

ن أدى إلى عجز المقرضین على تسدید الدیون    )1(.»اقتصادي في قطاع معیَ

ع الخدمات المقَدمة من جهة، وكذا طبیعة الجهة  تختلف مصادر المخاطر اإلقراضیة، بتعدد وتنوَ
  : وعلیه تتأتَى مخاطر القروض مما یلي. المقترضة من جهة أخرى

ن حسابات العمال )1 ء المكشوفة والمتجاوزة، والتي یقوم العمیل فیها باالقتراض من البنك على حسابه، حتى وإ
زین وهي شائعة االستعمال خاصة  لم یكن له رصید، وهو عبارة عن امتیاز تمنحه البنوك للعمالء المتمیَ

ض ببطاقة االئتما. في الدول المتقَدمة ن والتي من خاللها یتم أین أصبح استعمال النقود تقریبا معدوما وعوَ
 .والخطر هنا ینشأ من تجاوز السقف االئتماني المسموح به والمتَفق علیه. تسدید جمیع المشتریات

ن  )2 تجاوز حدود التسهیالت االئتمانیة القائمة، بحیث تمنح البنوك أسقف إقراض لعمالئها              وإ
البنك التأَهب لهذا النوع من اإلنذار بالخطر، تجاوز هذا السقف فهو في المنطقة المحظورة، ووجب على 

ل في تجاوز سقف اإلقراض  . والمتمَث

ز االقتصاد العالمي بعدم االستقرار، فمن كان ملیونیرا  )3 الیوم، یمكن أن    إفالس العمالء، بحیث یتمیَ
 .دون أَي سابق إنذار، وهذا ما تخشاه البنوك من عمالءها. یصبح مفلسا غًدا

د عدم السداد، أو الوفاء بالتزاماتها االمتناع عن  )4 التسدید، الذي یكون من قبل الجهة المقترضة، والتي تتعمَ
 .اتجاه البنك، أو عدم احترام المَدة الزمنیة المتَفق علیها

االحتیال الداخلي والخارجي والتزویر، وال یخفى عن أحد إَن البنوك تعتبر رمز للمال             والنقود،  )5
سواء كان داخلي من قبل العاملین، ... ر من أهم المقاصد والنقاط المستهدفة للسرقة، واالحتیالوعلیه تعتب

ل األطراف الخارجة عن القانون  .أو خارجي والذي یمَث

  صور المخاطر اإلقراضیة :المطلب الثاني

ع الجهة التي تحَصلت على القرض، لیس بعیدا كذلك عن ال   ع صور مخاطر القروض بتنوَ جهة تتنوَ
  :باإلضافة إلى عناصر أخرى مختلفة، وعلیه یمكن ذكر هذه الصور على النحو التالي. المقرضة

                                                             
  .375: ، ص2010عمان، التوزیع، الطبعة األولى، و ، دار صفاء للنشر بحوث في التأمینو دراسات بكر، و عید أحمد أب ):1(
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قة بالمقترض: والأ         المخاطر المتعَل

  :المخاطر الخاصة بالمقترض، وتتداخل فیما بینها، وذلك على النحو التالي تتعدد

البك أن یطمئن إلى المتعاقد على وفي هذا الصدد یجب على : أهلیة المقترض وصالحیته لإلقراض )1
القرض، أو الجهة التي تعاني العجز،      القرض، وذلك فیما یخص أهلیته في تمثیل الجهة المستفیدة من

ه یملك السلطة التامة فیما یخص االقتراض، واإلقدام على التعاقد مع البنك بكافة شروطه وضماناته،  وأنَ
ف على الشكل فین  وفي هذا الصدد وجب التعرَ القانوني للمؤسسة المقترضة، ومكانة وحدود سلطة المكَل

ض فیها.باإلقراض فیها  .حتى  یطمئن البنك على عدم وجود تجاوز في الحدود المفوَ

 :السمعة االئتمانیة للمقترض )2

وتستشف من المعلومات التي یجب تجمیعها عنه، والتي تعكس مدى احترامه لتعهداته وفائه بااللتزامات « 
ف على ما إذا كان المقترض قد اعتاد على أن یماطل في السداد، وأنه في مو  اعیدها، وتهتم البنوك بالتعرَ

وهذه  )1(.»فضال إلى أهمیة االطمئنان إلى حسن نوایاه في التعامل وأمانته. ال یوفي إال بالضغط علیه
نها ألنه یوجد بعض العمالء األمور وغیرها یتم رصدها من تعامالته السابقة  وهذه الحیطة والحذر ال بد م

ون الفراغات القانونیة ویقومون بالنصب واالحتیال مثل تقدیم بضائع تالفة كضمان ، أو  الذین یستغَل
رة دة أن تتعامل بحذر . ، وغیرها من تقنیات الغش والتزویر..كمبیاالت  مزوَ ولذلك على اإلدارة البنكیة الجیَ

  .ة بأي طریقة بالعمیلوأعین منصوبة على جمیع الجوانب المرتبط

 :السلوك االجتماعي للمقترض )3

یوَجه منظار التحقیق إلى العالقات االجتماعیة المختلفة التي حول العمیل، فالتصرفات الشخصیة قد تؤثر 
  .على نشاط المقترض، وقد تسبب له بعض الصعوبات المالیة

 :المركز المالي للمقترض )4

المالیة مثل المیزانیة وحساب التشغیل  والمتاجرة وحساب األرباح ویعاون في الوصول إلیه دراسة القوائم « 
والخسائر، واستخراج المؤَشرات المالیة المختلفة التي توَضح مدى توازن الهیكل التمویلي للمنشأة، ومدى 

                                                             
 التمویل في فلسطین، جامعة الخلیلو المؤتمر العلمي األول االستثمار مداخلة مقدمة صمن  ،إدارة مخاطراالئتمانكرش، و شریف مصباح أب): 1( 

  .07: ،ص2005ماي9فلسطین، 
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ر نشاطها وحجم أعمالها، ومعَدالت األرباح     اعتمادها على االقتراض      الخارجي، وسیولة أصولها وتطوَ
  )1(.»المحققة، ومدى تماشیها مع المعدالت السائدة  في النشاط المماثل

 :المقدرة اإلنتاجیة للمقترض )5

تتحَصل علیها البنوك بالبحث واالستعالم عن مدى كفاءة العمیل في استغالل عوامل اإلنتاج المختلفة 
أن ننسى مدى خبرة وكفاءة وكذلك األسلوب المتبعة، والتنظیم الداخلي، ومختلف عالقاتها الخارجیة، دون 

لها والتقنیات المستعملة وخطتها في اإلنتاج والتعامل مع السوق وغیرها من العوامل التي ترسم مالمح . عمَ
  .اإلنتاجیة داخل المؤسسة

قة بالنشاط الذي یزاوله المقترض:ثانیا   المخاطر المتعَل

وت في ظروفها اإلنتاجیة               تختلف طبیعتها وأسبابها بحسب األنشطة االقتصادیة التي تتفا«
ق بالظروف المناخیة               ر بعوامل مختلفة منها ما یتعَل والتسویقیة، فاإلنتاج الزراعي بوجه عام یتأَث

ض لآلفات الزراعیة، ومن ثم فإَن المعروض من الحاصالت یتَسم بالمرونة في  وتوافر المیاه ومدى التعرَ
وخاصة بالنسبة  )2(، »مرن     َن الطلب على هذه المحاصیل في الغالب غیر األجل القصیر في حین أ

ومن الناحیة األخرى فإَن العرض الصناعي یكون غیر مرن في األجل القصیر في حین . للسلع الضروري
  .أَن الطلب علیه تختلف درجة مرونته بحسب ما إذا كانت المنتجات سلعا ضروریة أو كمالیة

المخاطر التي ترتبط بتمویل مختلف فروع اإلنتاج، وخاصة مع تعدد األسواق من ثمَ یصعب حصر 
ر عادات االستهالك   واختالف أذواق المستهلكین، وتغیَ

قة بالعملیة المراد تمویلها: ثالثا   المخاطر المتعَل

تختلف هذه المخاطر باختالف طبیعة كل عملیة وظروفها وضماناتها فمخاطر اإلقراض بضمان   
صدار بضائع تخ تلف عن مخاطر اإلقراض بضمان أوراق مالیة، وعن مخاطر تمویل عملیات المقاوالت وإ

فمخاطر اإلقراض بضمان بضائع مرتبطة كل االرتباط بنوعیة البضائع .خطابات الضمان المرتبطة بها
ضها للتلف وفیما یخص مخاطر اإلقراض بضمان أوراق مالیة فیكون . وأسعارها في السوق، ودرجة تعرَ

  . اقترانها بمركز الشركة المصَدرة لألوراق، وحجم التعامل بها ومدى تذبذب أسعارها
                                                             

  .158ذكره،  ، مرجع سبقالمستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد المطَلب عبد الحمید،  ):1(
   .158مرجع سبق ذكره، ص، ، المستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد المطَلب عبد الحمید،  ):2(
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ا عن مخاطر تمویل عملیات المؤسسات المرتبطة بالتسهیالت الخاصة بالسحب على المكشوف  أمَ
  .والتي تنشأ عن الضعف المالي للمؤسسة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها

 بالظروف العامةالمخاطر المتَصلة : رابعا

 :ومن نذكر. أي التي تخرج عن إرادة المقترض، وعن تأثیره :المخاطر االقتصادیة )1

به تنفیذها من إصدار   .أ  أهداف خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وما یطرأ علیها من تعدیالت، وما یتطَل
  .قد تأثَر أحیانا على بعض أنشطة الدولة. قرارات اقتصادیة، ومالیة، ونقدیة

وتأثیرها على . االتجاه الذي تأخذه الدورات االقتصادیة سواء في األجل القصیر، أوفي األجل الطویل  .ب 
  .األنشطة المختلفة من حیث التوظیف والدخل

وتتعدد مخاطرها، وتتفاوت تأثیراتها ومن أمثلة ذلك المخاطر : الظروف السیاسیة واالجتماعیة والقانونیة )2
حروب، وقطع للعالقات مع دول أخرى،      ة، وما ینجم عنها من مخاطر الناشئة عن التبعیة االقتصادی

وصدور بعض التشریعات التي قد تسمح بتأجیل بعض الدیون المصرفیة الممنوحة للعمالء أو التي تؤثَر 
 .على توزیع الدخل بین فئات المجتمع

  المخاطر الناشئة عن أخطار البنك : خامسا

تضع األنظمة الكفیلة بدعم و المخاطر المرتبطة بإدارة القرض،  حیث تعمل البنوك على الحد من
ه تنشأ بعض المشاكل عن عدم متابعة البنك أحكام االتفاقیات على القروض رقابتها على القروض ، إال أنَ

رات قیمة الضمان كالبضائع، أو األوراق المالیة، أو الودائع أو عدم المطالبة بسداد أو . بدقَة، أو تطوَ
ي القروض قبل انتهاء صالحیتهاتجدید ق   .یمة خطابات الضمان التي تغَط

  

  

  المخاطر الناجمة عن فعل الغیر: سادسا

ر سلبا في قدراته على الوفاء    ض المقترض في حد ذاته إلى أخطار الغیر، والتي تأَث قد یتعرَ
العمیل، أو نشر بالتزاماته، والتي لیس من السهل حصرها ، ومن بینها نذكر إفالس أحد كبار مدیني 
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معلومات غیر حقیقیة عنه توحي بسوء مركزه، بالتالي فتقوم البنوك بالحد من التسهیالت، والمطالبة 
ع وتیرة األزمة بین البنك وعمیله   .بحقوقها، مما یسرَ

  العالمات الدالة على مخاطر االئتمان: المطلب الثالث

ى سیاسة   دة هي التي تتبنَ دة إَن اإلدارة البنكیة الجیَ ل في تحدید العمالء ذوي . إقراضیة جیَ وذلك یتمَث
ون في أَن الدیون المعدومة تظهر في أثناء األوقات التي یكون فیها « .المخاطر العالیة وقد یجادل المصرفیَ
اً  أي عندما تحقق الشركات أرباًحا، وتصبح ذات مستقبل عملي ثابت ومزدهر وتسعى . االقتصاد قویَ

دة أعمالها، وبالتالي فالبنوك تكون مستعَدة إلقراض هذه الشركات بعدما تحكم للحصول على قروض لزیا
ولكن في حالة  )1(.»علیها وفقا لمستوى ربحیتها الحالي، ووفقا لتفاؤلها في أن تحقق مثله في المستقبل

  .تدهور في االقتصاد ستصبح هذه الشركات تكافح لتستطیع الوفاء بالتزاماتها المالیة تجاه البنوك

إذن فالمشكلة التي تواجه البنوك هي في كیفیة تحدید الوقت المناسب، والذي تكون فیه الشركة ذات   
دة وثابتة فیمكن أن تكون حاالت التدهور االقتصادي الحاد توجد بها شركات تنمو . مستوى ربحیة جیَ

لبنك وخطر الدیون وتزدهر، وعلیه فالقرار االقراضي الخاطئ أو السیئ في هذه الحالة یعني خسارة ل
التجارة السلبیة للمقترض : المعدومة  یمكن أن یحدث ألسباب مواطن الضعف التي تشوب العملیة، مثل

ض عمله لمشكلة السیولة، أو التحلیل االئتماني الخاطئ من قبل المقرض وغیرها من األسباب التي  وتعرَ
  .تؤدي إلى اتخاذ قرارات اإلقراض الخاطئة

ة مخاطر القرض، فتستمرَ فترة التعرض لمخاطر القرض طول مَدة القرض فیما یخص حجم ومدَ 
فالمَدة التي سیتم التعرض للمخاطر فیها هي المَدة المتبقیة على تاریخ االستحقاق الخاص . البنكي

  .بالقرض

بالنسبة لحجم خطر القرض، فهو مقترن بالمبلغ الذي قَدم للعمیل، والذي یمكن أن یتم فقدانه، إذا  
ل أقصى حد لحجم الخسارة . قق الخطرتح مما یؤدي لحالة من عدم الوفاء أو السداد المتأَخر، ویتمَث

المحتملة، في خسارة إجمالي مبلغ الدین في حالة عدم السداد، كما تنتج عن الدین المعدوم في القرض 
لدفع وعزف عن البنكي خسارة مبلغ أصل الدین غیر المسدد، باإلضافة إلى أي فائدة كانت مستحقَة ا

                                                             
  .11: ، ص2007التوزیع، الطبعة العربیة األولى، القاهرة، و ، دار فاروق للنشر تحدید مخاطر االئتمانبرایان كویل،   ):1(
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ل البنك لنفقات إضافیة خاصة بجهة الودائع، أین یجبر فیها البنك على الدفع  سدادها، ما یترتَب علیه تمَ
  .لصاحب الودیعة فوائده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصة

تحتل البنوك مكانة اقتصادیة هامة، لما تقَدمه من خدمات متعلقة بتوفیر السیولة لمن یعاني العجز 
ة والموسومة بالقروض ة التمویلیَ تعتبر تأجیرا لرأسمال قد یدفع وتیرة النمو االقتصادي . تجاهها، وهذه العملیَ
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معلوم تفتح آفاق واعدة وتشَجع العملیة  ، وهذا راجع إلى تعَدد اتجاهاته  ومساراته، وعلیه فالقروض كما هو
  . االقتصادیة مهما اختلفت طبیعتها وتعددت أهدافها

اته العدید من المفاجآت التي یمكن أن  لكن ال یخفى علینا أَن التعامل مع المستقبل ، یحمل في طیَ
لة في مخ. تزعزع من استقرار العالقة اإلقراضیة القائمة بین البنك والمقترض اطر القروض التي والمتمَث

ة بالنسبة للبنوك أو مختلف األعوان االقتصادیین وعلیه فعلى  زا ال بأس به في هذه العملیة المهمَ تشغل حیَ
وذلك . البنك أن یكون على استعداد تام وكامل ألي طارئ یمكن أن یدفع به إلى خسارة أمواله وعموالته

  .العائد بوضع سیاسة إقراضیة تحافظ على سالمة القروض وتنمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهید

تعمل البنوك على إدارة مخاطرها بأفضل الوسائل وأقل التكالیف، ذلك عن طریق اكتشاف الخطر   
واتخاذ كل السبل واإلجراءات المتاحة، حتى تقي نفسها من الوقوف أمام حالة . وتحلیله ودراسته، وقیاسه

البنوك على القروض كل االعتماد باعتبارها عملیة فمن جانب تعتمد . عجز عمالئها على تسدید دیونهم
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رة ومن جانب آخر یحتاج االقتصاد إلیها باعتبارها . مهمة حتى تستمر وتنمو وتحقق أهدافها المسَط
الشریان الحیوي الذي ینبع منه التمویل المناسب للنمو واالستقرار والتوَسع، من خالل المساهمة في إنجاح 

  .مختلف المشاریع

دة بأقل الخسائر الممكنة، أي تخفیض من من   الخطر، تعتمد     ظور قانون استغالل الفرصة الجیَ
البنوك على الضمان الذي تفرضه على طالب القرض كأحد أهم السبل السترجاع دینها، لكن الضمان  
ل على  جدت شركات التأمین حتى تتحمَ ض لمخاطر متفاوتة، وعلیه وُ وبصوره المختلفة یمكن أن یتعرَ

  .البنوك الخطر وتخفف من حَدته

حتى نقف على حیثیات الموضوع بشكل واضح ومرتَب، ال بد من تقسیم هذا الفصل والمعنون   
  :، إلى ثالث مباحث التالیة أهمیة التأمین في مواجهة المخاطر المالیة للقروض البنكیة

  .الضمان كأسلوب لمواجهة المخاطر: المبحث األول

  .اسة التأمین لتحویل الخطرسی: المبحث الثاني   

  .الروابط المختلفة بین شركات التأمین والبنوك: المبحث الثالث  

  

  

  

  

  

  الضمان كأسلوب لمواجهة المخاطر: المبحث األول

ئتمن علیها لفترة محددة    بما أَن األموال التي یقوم البنك بإقراضها لمختلف العمالء هي أموال الغیر، حیث ُا
ف احترازي  من الزمن، فعندما یقوم بإقراضها فهو یرید ضمانا بأَن ما یقوم بإقراضه سیستعیده  وهذا تصرَ

أموال مودعیه، وعلیه فالبنك ال  بل وواجب على البنك أن یفعل ذلك حتى یحافظ على استعادة. طبیعي
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یعتمد فقط على المصدر المقصود التسدید منه فقط، إنما وجب أن یحتاط من خطر عدم القدرة على 
السداد بضمانات یمكن تحویلها إلى سیولة تلبي حاجات البنك، وتفي بالتزامات العمیل الذي یعاني من 

  .عدم القدرة على السداد

ل   مانات وأهمیتهامفهوم الض: المطلب األوَ

تعتبر الضمانات نوع من الحمایة أو التأمین للمصرف من مخاطر القروض والدیون المتعثرة          
حیث تكون مصدرا . وتعتبر الضمانة على القروض أحد أهم االعتبارات عند اتخاذ قرار اإلقراض

ن كانت الضمانات في حد ذاتها تعت ریها بعض المخاطر       لالطمئنان ودرًءا لمخاطر القرض، حتى وإ
وبالنسبة للقروض ذات المخاطر المرتفعة، أو القروض ذات القیمة العالیة، فإَن المصرف في الغالب «

یرغب في االعتماد على مصدر بدیل إلعادة التسدید في حالة أَن خطط الزبون جاءت بنتائج سلبیة             
فالبنك  یجب أن یطرح على نفسه التساؤل فیما )  1(.»وأَن القرض ال یمكن تسدیده من المصدر المقصود

  .یخص فشل العمیل من القیام بإعادة تسدید المبلغ المقترض كما هو مخطط له

لقد قیل دائما أَن أدبیات المقترض هي أفضل ضمان یعتمد علیها في منح التسهیالت البنكیة          «  
ؤخذ بعد ذلك هو نوع من  ُ التأمین ضد األخطار غیر المرئیة في الوقت الحالي لكن وأَن أَي◌ُ ضمان ی

ُحتمل حدوثها فالضمانات هي كل ما بحوزة العمیل أن یقَدمه للبنك للحصول على القرض المطلوب ) 2(.»ی
بحیث یمكن للبنك ومن خالل ذلك الضمان أن یشعر باألمان في تعامله معه، وأن یمنحه الفرصة الالزمة 

  .في الحصول على القرض

فالضمان هو مجموعة من الوسائل القانونیة التي تهدف إلى ضمان وفاء الدین إلى الدائنین عندما یمتنع 
  .المدینون أو یعجزون عن الوفاء، فهي إذن ضمانات للوفاء

ة الضمان هي إمكانیة الرجوع إلیها لتحصیل حق البنك عند  ض إلیه یتضح أَن أهمیَ مما سبق التعرَ
یسي تعتمده البنوك في مواجهة مخاطر عدم السداد، وسبیل السترجاع دیونها  الضرورة، فهو مبدأ رئ

ة الضمانات على القروض كما یلي   :ویمكن أن نوجز أهمیَ

                                                             
   .52: ، مرجع سبق ذكره، صئتمانإدارة اال منظور الشمولي،  ): 1( 

   .67: ، ص1999مطبعة اإلشعاع، اإلسكندریة، و ،مكتبة دراسات من األقسام المختلفة بالبنوك التجاریة محمد الموقف أحمد عبد السالم،): 2(
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بما أَن البنك هدفه هو حمایة أموال المودعین التي ائتمن علیها، وضمان استرجاعها تحت أسوأ الظروف  )1
 .ف، لذلك تولي عنایة كبیرة في طلب الضماناتوهذا ال یكون إال من خالل وجود ضمان مناسب وكا

تحقق الضمانات هدفا مشتركا لكال الطرفین البنك والعمیل، بالنسبة للبنك تقلل من درجة المخاطرة التي قد  )2
ه كلما زادت درجة المخاطرة في القرض، تشدد البنك في طلب الضمانات لكي یقوم  ض لها، حیث أنَ یتعرَ

نسبة للعمیل فهي تمكنه من الحصول على القرض الالزم للتمویل مشروعاته باستیفاء حقوقه منها، وبال
 .االقتصادیة، مما یحقق نوعا من التنشیط والتفاعل االقتصادي بشكل عام

وعلى هذا األساس فإَن األموال التي قَدمها . تعتبر الثقة مركز التعامل وهمزة الوصل بین البنك وعمیله )3
ه أداة توطید للعالقة اإلقراضیة لعمیله سترد إلیه في الوقت ال محدد، ولذلك ینظر البنك إلى الضمان على أنَ

 .ومتانة لها

ما تؤدي إلى زیادة اإلقراض والتشجیع علیه بما توفَره  )4 لم تعد تقتصر أهمیتها كونها أداة للثقة والطمأنینة، إنَ
مهاله األجل   .المناسبللدائن من ضمان خاص یُحثه على إقراض المدین ومنحه المال وإ

نماء المشاریع االقتصادیة التي تعتمد على القروض مما یؤدي إلى دعم أسس النظام «  )5 تساهم في تحقیق وإ
 .وذلك من خالل التسهیالت الممنوحة على غرارها )1(" االقتصادي في الدولة

ر على قرار البنك في تقدیم القروض، والعمیل بطلبها  )6 ة خاصة فهي تأَث منه خاصة تكتسي الضمانات أهمیَ
 .في حال تشدد البنك في طلب هذه الضمانات

ن تحقق  )7 ة اإلقراضیة حتى وإ تعتبر الضمانات أحد الوسائل الهامة التي تبعث االطمئنان بحیث تنتهي العملیَ
ل له من قبل  خطر عدم القدرة على السداد دون الحاجة إلى االلتجاء للقضاء باعتبار الضمان حق مخوَ

 .القضاء

یة الضمان بالدرجة األولى إمكانیة الرجوع إلیها لتحصیل حق مما سبق  ض إلیه یتضح لنا أَن أهمَ التعرَ
البنك عند الضرورة، لذا كان من المهم جًدا بذل كل العنایة ألجل الحصول على الضمان بصورة كاملة 

  .وخالیة من أْي عیوب مهما كانت بسیطة
  أنواع الضمانات: المطلب الثاني

المقترض أوله إمكانیة ذلك، من موجودات منقولة أو غیر منقولة  والتي    كل ما یملكه یعتبر ضمانا  
یرهنها لتوثیق القرض البنكي لصالحه، أو أَي◌ُ شخص ضامن ذو كفاءة  قانونیة ومالیة، وسمعة أدبیة 

                                                             
  .119: ، مرجع سبق ذكره، صاالعتماد المالي دراسة مقارنةبسام هالل مسلم قالب،  ): 1(
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إذ ال یشترط امتالك المقترض لذلك الضمان، بل یمكن أن یكون الضمان مملوكا لشخص آخر «.مؤَهلة
عت وتعددت الضمانات التي یطلبها البنك عند تقدیمه  ) 1(،»وافق على أن یكون ضامنا للقرض لذلك تنوَ

  :القرض، وهي على نوعین رئیسیین یتم التطرق لهما كالتالي

 ضمانات شخصیة.  
 تأمینات عینیة( ضمانات عینیة .(  

  الضمانات الشخصیة: أوال

د الثقة «   ن تستند الضمانات الشخصیة إلى مجرَ ن، أي عناصر معنویة لشخص معیَ في شخص معیَ
دة وتعتبر من الضمانات السهلة في إجراءاتها وكیفیة تنفیذها، ویعتمد البنك في هذا  )2(.»مثل السمعة الجیَ

النوع من الضمانات على الثقة الموَجهة للعمیل نفسه، أوفي الشخص الذي قَدمه ككفیل له  فهي  ال تجبر 
  :وینقسم هذا النوع من الضمانات إلى نوعین رئیسیین. ه الكفیلأن یكون العمیل هو نفس

 الضمان الشخصي.  
 الكفالة الشخصیة.  

 :الضمان الشخصي )1

في هذه الحالة یتم إبرام عقد القرض بین العمیل والبنك، باعتماد هذا األخیر على الثقة التامة في العمیل  
العالقة المباشرة بین العمیل والبنك دون أن یتدَخل أي نفسه طالب القرض، فیفتح مجال التعامل بناء على 

طرف ثالث، ویعتمد في هذه الثقة على ثالثة عناصر أساسیة، ال بد وأن تتوَفر في العمیل حتى یحصل 
  :البنك على االطمئنان، ویمكن ذكرها كالتالي

ق األمر بثروة العمیل وأمواله؛«  .أ   العنصر المادي ویتعَل

ق بسمعته، وشرفه واعتباره الشخصي، وسلوكه االقتصادي، ومدى تعامل العنصر األخالقي ویتعلَ   .ب 
 البنك عه؛

فه فیه  .ج   )3(.»العنصر العقلي ویقوم على طریقة العمیل في إدارة المشروع وتصرَ

                                                             
   .144: ، ص2009التوزیع، األردن، و ، دار أسامة للنشر التسویق المصرفيو البنوك التجاریة سامر جلدة،  ):1(
   .19: ، مرجع سبق ذكره، صمحاضرات في تقنیات البنوكشاكر القزویني، ): 2(
   . 120: ، ص2009، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، تونس، االعتماد المالي دراسة مقارنةبسام مسلم هالل قالب،  ): 3( 
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بالرغم من أَن األمر یعتمد كذلك على حجم القرض، إال أَن اإلدارة البنكیة عندما تتأَكد من بناء تام   
  .العمیل، فإَن الضمان الشخصي یشكل ضمانة كافیة تغني عن أي ضمان آخرللثقة مع هذا 

  :الكفالة الشخصیة )2

فت وفق النظرة القانونیة على أَن  الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ « فیما یخص هذا النوع فقد عرَ
د للدائن بأن یفي بهذا االلتزام إذا لم یفي به الدین نفسه َ معنى أَن العمیل إذا كان غیر ب) 1( .»التزام بأن یتعه

ز بالصفات القانونیة والمؤهالت الالزمة  جدیر بالثقة التامة فیمكن للبنك أن یطلب كفالة شخصیة ثالثة، تتمیَ
 .للحیازة على ثقة البنك، ویمكن أن یكون أكثر من شخص ضامن

ركزه المالي حتى تكون ویقوم بها الشخص الطبیعي الذي یتمتَع بسمعة مالیة حسنة ومشهود له بمتانة م«
كذلك یمكن للشخص المعنوي لكن یجب أن )2(.»هناك فائدة من الرجوع علیه بدال من المدین األصلي

ل وممثل قانوني له صالحیة التوقیع على عقود الكفالة ومطالبة البنك للكفیل تكون محدودة  یكون مخوَ
  .القیمة بحسب الدین المحدد في عقد الكفالة

  العینیة الضمانات: ثانیا

ى أیضا بالضمانات الحقیقیة، فتعني وجوب تقدیم أشیاء مادیة على سبیل الرهن الذي یضمن    تسمَ
ل له « تسدید الدین في األجل وحسب ما هو متَفق علیه، ن  فیخوَ وهو حق عیني یترتَب على مال معیَ

لبنك الحق في أن یتقاضى استفاء حقَه من ضمن هذا الضمان المقَدم لصالح البنك، وهي تأمینات عینیة ول
  :من هذه التأمینات العینیة ما یوازي دینه، ویمكن تقسیمها إلى قسمین

 رهن المنقوالت.  
 رهن العقارات.  

 : رهن المنقوالت )1

ف على أنه  م إلى الدائن أو إلى « قد عرَ عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره وأن یسَل
نه المتعاقدین له حسب الشيء إلى أن یستوفي الدین. أجنبي عیَ  )3(.»شیئا یترتب علیه للدائن حقا عینیا یخوَ

 .ورهن المنقوالت یختلف من منقوالت مادیة  إلى منقوالت معنویة 

                                                             
   .644: القانون المدني الجزائري، المادة): 1(
   .122: مرجع سبق ذكره ص االعتماد المالي دراسة مقارنةبسام مسلم هالل قالب، ):2(
  .984: القانون المدني الجزائري، المادة ): 3(
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وتختلف المنقوالت المادیة بحسب طبیعتها وخصوصیتها، بالتالي یمكن ذكرها منقوالت المادیة؛ رهن ال
  :كالتالي

وتنتقل إلى حیازة البنك بوضعها في مخازنه أو إبقاءها في مخازن یملكها العمیل « :رهن البضائع  .أ 
تلك المخازن یعود الراهن مع وضع الفتة على المخازن باسم البنك بحیث یحیط الغیر علما أَن ما في 

  )1(.»على البنك

بحیث تسَجل لدى دائرة الترخیص في السجالت المخصصة : رهن المركبات، المعدات والسیارات  .ب 
وأن یجري تأمینها تأمینا شامال لصالح البنك ویتطَلب البنك هذا « .دون أن تنتقل حیازتها إلى الدائن

 )2(.»اإلجراء حمایة لحقوقه

ة أو أجنبیة والهدف من یمكن : رهن نقود وودائع  .ج  رهن النقود بجمیع أشكالها، سواء كانت عملة محلیَ
 .حیازتها هو حبس النقود لكي یكون للبنك حق التقَدم على سائر الدائنین

ویشمل هذا الضمان رهنا للدین العادي، ورهن األوراق التجاریة والسندات رهن المنقوالت معنویة، 
لة  في األسهم والسنداتوكل القیم المنقولة ال ،..المالیة التي یمكن أن تقَدم على سبیل الرهن مقابل . متمَث

ة على سبیل . قروض بنكیة د هذه العملیَ وفي هذه الحالة یجب أن یثبت الرهن بعقد رسمي ویجب أن تقیَ
  )3(.»الضمان في الدفاتر المذكورة

 : رهن العقارات  )2

ا  على عقار معین لوفاء دینه، بحیث یمكن للبنك أن هو عبارة عن عقد یكتسب بموجبه الدائن حَقا عینیً
ومتقَدما  على أي دائن آخر، وفي حالة عدم استیفاء الدین . یستوفي دینه من ذلك العقار في أَي ید كان

ه یمكن للبنك أن یقوم بنزع ملكیة العقار منه، ویطلب بیعه ویتحَكم فیه وینشأ الرهن العقاري « .بالتسدید فإنَ
 :بثالث طرق

  هن ا لناشئ بعقد رسمي أورهن اتفاقي؛الر 

 الرهن الناشئ بحكم قضائي؛ 

 4(.»الرهن الناشئ بمقتضى القانون تبعا لما هو موجود( 

  خصائص الضمان ومعاییر اختیاره: المطلب الثالث
                                                             

  .642: ص، 2002، منشأة المعارف للنشر، مصر، عملیات البنوكعبد الحمید الشوابي،  ): 1(
  . 124: ، مرجع سبق ذكره، صاالعتماد الماليبسام هالل مسلم قالب یونس،  ): 2(
   .31: القانون التجاري، المادة):  3(
   .172: ، مرجع سبق ذكره، صتقنیات البنوكالطاهر لطرش،   ):4(
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عندما یقوم البنك بطلب ضمان على القروض، یجب أن یراعي مجموعة من الخصائص ومن أهم   
  :مانات المقَدمة ما یلي ذكرهما یجب مراعاته في الض

أن تكون الضمانات مملوكة للعمیل أ للضامن أو لكلیهما ملكیة تامة، ولیست محل نزاع  مع استیفاء البنك  )1
دة لذلك؛  لكافة المستندات المؤیَ

 أن تكون الضمانات من نشاط العمیل طالب القرض معقولة ومتماشیة مع السیاسة اإلقراضیة للبنك؛ )2

 ات كافیة للوفاء بقیمة القرض، وملحقاته من فوائد وعموالت ومصاریف؛أن تكون الضمان )3

ضة بشكل كبیر ومباشر للتقلبات الشدیدة في األسعار والتي بإمكانها أن تهد  )4 أن تكون الضمانات غیر معرَ
یتعین على البنك عدم التركیز على نوع واحد من الضمانات واالعتماد علیها في " أي .من قیمة الضمان

 )1(؛»الئتمان لتفادي تراجع وانخفاض قیمتها مستقبالمنح ا

ال بین ما تصریح به من تسهیالت، وبین عائد القروض المقَدمة؛ )5  یجب أن یكون هناك توازن فعَ

ر على قدرة البنك في استرداد « )6 عدم التصریح بتسهیالت مقابل ضمانات بغرض المضاربة وبشكل یؤَث
  )2(؛»أمواله

جراءات وتكالیف التصفیة من حیث یجب أن تكون التأمینات « )7 ة، وإ سهلة التصفیة من حیث النوع والكمیَ
) 3(.»یجب أال یكون المال المرهون ذا سوق محدودة وأال یكون سریع التلف، وباهظ نفقات الحفظ. النوع

یة فیجب أن یكون الحجم الممكن تسویقه  ا من حیث الكمَ وأن تكون لقیمته درجة مقبولة من الثبات، أمَ
د خاللها القروض قد یؤدي إلى إضعاف درجة األمان التي اشترطها البنك بسر  عة، ألَن المَدة التي ستتجمَ

 عند منح القرض؛

 .أن یقوم البنك باإلشراف على هذه الضمانات، ومتابعتها ومالحظة الظروف الخاصة بها )8

وفق اعتبارات تساعد لذلك ال بد من البنك أن یراعي قیمة الضمان واختیاره، فقیمة الضمان تحدد   
البنك في تحدیده، فبخبرة البنك اتجاه الضمان تجعلها قادرة على تحدید قیمتها المطلوبة حسب طبیعة كل 

فعادة تكون قیمة الضمان مساویة لمبلغ القرض، بحیث یزرع الطمأنینة بالنسبة . نوع من أنواع القروض
  .للبنك اتجاه حفظ حقوقه

                                                             
 اقتصاد المعرفة و لمي الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر مداخلة مقَدمة إلى المؤتمر الع المخاطر االئتمانیة،فریدة معارفي ، و صالح مفتاح  ):1(

  .2007أفریل  18-16اإلداریة، األردن، و كلیة العلوم االقتصادیة 
  .30-29: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة االئتمانعدنان تایه النعیمي،  ): 2(
   .134: طبعة السادسة، عمان، صالتوزیع، الو ، دار صفاء للنشر إدارة األعمال المصرفیةزیاد سلم رمضان،  ): 3(
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تحدید قیمة الضمان، وهي مرتبطة بالشخص طالب القرض فذوا السمعة  هناك اعتبارات أخرى تدخل في
دة ال یخضع إال العتبارات شكلیة، لكن تبقى قیمة الضمان مقترنة بالمستقبل، فاحتمال أن یفقد  الجیَ

  .الضمان جزءا من قیمته أمر وارد

ه « یضع البنك في مأمن ضَد فتحدید قیمة الضمانات أمر هام، ونسبي في ذات الوقت، فهو أمر هام ألنَ
رات في المستقبل  األخطار المحتملة، وهو أمر نسبي ألَن هذه القیمة من المحتمل أن تعتریها بعض التغیَ

  )1(.»وهي بحوزة البنك

تجدر اإلشارة إلى الكیفیة المتبعة في اختیار الضمان والذي یختلف حسب مَدة وطبیعة القرض فإذا   
ق بالقروض قص ر فیها شبه محدودة كان األمر یتعَل ز بالمَدة القصیرة، واحتماالت التغیَ یرة األجل التي تتمیَ

نة أو . وضعیفة، والمبالغ لیست كبیرة في هذه الحالة یمكن أن یكتفي البنك بطلب تسبیق على بضاعة معیَ
ا إذا تعلق األمر بالقروض الطویلة األجل، فهنا تنعكس الصورة سواء من حیث مَدة القر . كفالة ض أو أمَ

حجمه، فیعتمد البنك على ضمانات تفي بتغطیة احتماالت الخسارة، وال یوجد ما هو أفضل من الرهن 
زاته التي تحفظ القیم ولمدد أطول   .العقاري وممیَ

 سیاسة التأمین لتحویل الخطر: المبحث الثاني

أقدر  تعمد إدارة الخطر في البنوك على اختیار سیاسة تحویل عبء الخطر إلى شخص أوجهة 
نة یتنازل عنها مقَدما، إلى الجهة  ق بالقرض، وذلك مقابل تكلفة معیَ على مواجهة هذا الخطر المتعَل

ل األخطار وتسییرها ل أي نوع من . المتخَصصة في تحمَ لة لتحمَ ة مخوَ وتتجلى سیاسة التأمین كسیاسة مهمَ
  .المخاطر

زاتها: المطلب األول   سیاسة التأمین وممیَ

د في  تعتمد سیاسة«    َ التأمین على وجود جهة متخصصة في إدارة الخطر تتمتَع بالثقة المالیة وتتعه
ل عبء الخطر المنقول إلى تلك الجهة على تكلفة تتناسب مع هذا العبء ) 2(،»إطار التزام تعاقدي یتحمَ

م تحویل الخطر إلى شركات التأمین من الناحیة القانونیة، ویصَب◌ُ في قالب عقد التأمین، بحیث یتم  وینَظ
  .االتفاق فیه على تحدید المخاطر التي تقبلها سیاسة التأمین

                                                             
  .165: ، مرجع سبق ذكره، صتقنیات البنوكالطاهر لطرش،  ): 1(
  .393: ، مرجع سبق ذكره، صبحوث في التأمینو دراسات كر، وبعید أحمد أب  ):2(
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ضة للخطر، ثمَ یقَدر حجم الخسارة     ف على الوحدات المعرَ فتقوم إدارة المخاطر بدورها بالتعرَ
لها العمیل والموسوم لدى شركات  المحتملة في حالة وقوع الخطر، ومن ثمَ یتم تحدید نسبة القسط التي یتحمَ

  .وتكون بمثابة سعر الخطر الذي أجبره البنك على تأمینه. تأمین بالمؤمن لهال

زات، التي تجعلها من بین أهم الخدمات في وقتنا الحالي    ـز سیاسة التأمین بمجموعة من الممیَ تتمیَ
  :ونذكر من بینها

لها وذلك بتخفیض  توفَر سیاسة التأمین فرصة للمؤمن له بأن یخفض تبعات المخاطر المالیة التي یتعرَض )1
 الخسارة التي یحتمل أن تنشأ نتیجة وقوع أحداث غیر متوقَعة؛

یمكن للمؤمن له نقل المخاطر المقترنة بالمقترض والتي تؤدي إلى خسارة مالیة إلى شركات التأمین التي  )2
ر وفق سیاسة التأمین، وذلك بمقابل ضئیل ذو خسارة صغیرة مؤَكدة تتمثل في القسط لكن تبعث فیه  تسیَ

 وفي نشاطه األمان والطمأنینة، وتحقیق لالستقرار؛

ن الذي یقوم بإتباع التجزئة «   )3 یتم بموجب هذه السیاسة تحویل المخاطر من صاحب الخطر إلى المؤمَ
ض للمخاطر بشكل یضمن عدم  )1(.»والتنویع والتجمیع فسیاسة التجزئة یقصد بها تجزئة الشيء المعرَ

وذلك یكون بجانب سیاسة التنویع التي تعني . واحد لتحقق مسبب الخطرتعرَض جمیع أجزائه في وقت 
التنویع بالنسبة لكل جزء من األجزاء في الحاالت التي تسمح بذلك، بما یحقق نوعا من انتشار المخاطر، 
ض للخطر قابل للتجزئة، وفیما یخص التجمیع، هو تجمیع ألكبر عدد ممكن  طبعا إذا كان الشيء المعرَ

ضة للخطر؛من الوحد  ات المعرَ

تعتمد سیاسة التأمین على قانون األعداد الكبیرة، وتقوم على بدیهیة أساسیة تقرر بأَن القدرة الفردیة محدودة  )4
في مجابهة المخاطر، وهذه القدرة تزداد تدریجیا بتكاثف وتضافر وحدات خطر أكثر عند مجابهة الخطر 

 المشترك؛

ب الخطر هو قسط التأمین، ویسدد مقَدما بحیث یحتكم تحدیده إلى یكون المقابل الذي یلتزم بسداده صاح )5
 .دراسات متخَصصة من قبل اإلكتواریین، وفق النمط الریاضي واإلحصائي

                                                             
  .69: ، ص2009التوزیع، عمان، و ، دار حامد للنشر التأمینو إدارة الخطر أسامة عزمي،  ): 1(
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یعتبر التزام المؤمن تجاه المخاطر التزاما جماعیا بمعنى أَن المؤمن وهو یعطي الحمایة التأمینیة لكافة «  )6
ه ملتزم فقط بتعویض وحدات المخاطر التي أصیبت خالل هذه أصحاب المخاطر خالل مدة التأمین فإ نَ

 . المدنیة بالنسبة لتأمینات األضرار والمسؤولیة) 1(.»المَدة

تقوم سیاسة التأمین وبواسطة عقد التأمین بتنظیم االلتزامات والحقوق القانونیة المتقابلة بین الجهة المحتمل  )7
ل في شركة  .وهذا العقد یخضع للقواعد القانونیة العامة للتعاقد. التأمین تعرضها للمخاطر، والمؤمن المتمَث

  التأمین على القروض: المطلب الثاني

یعتبر نظام التأمین على القروض عامال من عوامل ترقیة وتطویر العالقة بین المقرض                 
من  د الدیون المستحقةعدم تسدی نظام یسمح للدائنین بالتغطیة ضد خطر عدم الدفع أو هو والمقترض،

  .وذلك ببعث الطمأنینة طرف أشخاص معروفین مسبقا ویعانون من عجز مالي بشرط دفع قسط معین

ه نظام تسییر مخاطر مختلفة مقترنة بالقرض، ووفق عقد التأمین    یمكن تعریف تأمین القروض بأنَ
ل  شركة التأمین كل التبعات المالیة وبموجبه یضمن المؤمن التأمین ضد الخسائر الكاملة للدیون، وتتحمَ

ق ألمر بالدیون، أو بالضمانات   .للخسائر المالیة المحتملة سواء تعَل

قة بعدم الدفع أو التسدید الخاص بالدین المستحقَة من  هو نظام یسمح للدائنین بتغطیة كل األخطار المتعَل
  .بل ویعرف بالقسطبشرط یكون هناك مقا. طرف أشخاص معروفین مسبقا، ویعانون عجز مالي

تأمین تقوم به مؤسسة التأمین لحساب المستفید لتغطیة خطر تعَذر الوفاء « فتأمین القرض هو  
والمستقبل، وذلك الرتباط      سبق وأن قلنا أن عقد التأمین هو من عقود الغرر   فقد )2(.»بمبلغ القرض

ن ضَده باحتمال الوقوع ي خطر الوفاء من عدمه  وهنا یكتتب فموضوع تأمین القرض یغطَ . الحدث المؤمَ
التأمین لصالح البنك حتى یضمن كل حقوقه عند إعسار مدینه أو امتناعه عن الوفاء فیمكن إذن اعتبار 

  .التأمین كضمان للقروض یقوم به شخص معنوي وهي شركة التأمین

  : ومن أشكال التأمین على القروض نذكر ما یلي  

  التأمین على الضمانات: أوال

                                                             
   .393: ، مرجع سبق ذكره، صبحوث في التأمینو دراسات بكر، و أبعید أحمد ): 1(
  .109: ، مرجع سبق ذكره، صمحاضرات في تقنیات البنوكشاكر القزویني،  ): 2(
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ضة    بما أن البنوك تقوم بطلب ضمانات لحمایة حقوقها، فهذا ال یعني أَن تلك الضمانات غیر معرَ
ض لها الضمانات المقَدمة «لذلك. لخطر ما ینقص من قیمتها تحاول البنوك تفادي األخطار التي قد تتعرَ

ا ً◌ أمثلتها األخطارالتي  ومن) 1(.»من المقترضین والتي قد ینتج عنها هالكها، أو فقدانها جزئیا أو كليَ
وغیرها ...أخطار الحریق، والسرقة، الكوارث الطبیعیة: تُطلب من العمیل أن یقَدم تأمینا لها، ومن أمثلتها

هي المستفید في حال  من ثمَ یطالب المقرضین بالتأمین على الضمانات لصالحا، بمعنى أن تكون البنك
  .تحقق الخطر

إذا ما تراخي المقترضین بإجراء التأمین وتحمیل المقترض  في مواقف أخرى یقوم البنك بنفسه   
كما تقوم البنوك من ناحیتها بإجراء . األقساط التي یدفعها لشركة التأمین مقابل إصدار وثیقة التأمین

التغطیات التأمینیة على مبانیها وخزائنها ومخازنها التي تحتفظ فیها ببعض الضمانات المقدمة من العمالء 
  .سها ضد الخسائر التي قد تصیب تلك األموال المرهونةلحمایة نف

  التأمین على القروض: ثانیا

هو عبارة عن عقد بین شركة التأمین والعمیل صاحب القرض، حیث یتحَصل من خالله المستفید   
ن ضَده، والمتمثل في عدم دفع الدین وله عَدة صور) البنك(  على التعویضات المقابلة لتحقق الخطر المؤمَ

ها على النحو التالي   :"یمكن إیضاح أهمَ

 :التأمین ضد إعسار المدینین )1

تقوم البنوك بإقراض العمالء مقابل الفواتیر والدیون المستحقَة لهم من طرف عمالئهم                
ب كضمان لذلك تقدیم العمیل وثیقة تأمین لصالح البنك لتغطیة مخاطر عدم سداد تلك الدیون  وقد یتطَل

لهما وثیقة شاملة لتغطیة جمیع عملیات البیع اآلجل  وتقوم شركات التأمین بإصدار نوعین من الوثائق أوَ
نة بالذات   .التي یعقدها المؤمن له من كفالة المشترین، وثانیهما وثیقة تغطي حسابات مدینة معیَ

الء                 بطبیعة الحال یختلف مقدار قسط التأمین في كل حالة لتفاوت المراكز المالیة للعم  
  .الذي یشملهم الضمان، وتبعا لنوع النشاط والحالة االقتصادیة السائدة وقت إصدار الوثیقة التأمینیة

 :التأمین على الكمبیاالت )2

                                                             
  .163: ، مرجع سبق ذكره، صالمستحدثاتو البنوك األساسیات و اقتصادیات النقود عبد المطلب عبد الحمید، ): 1(
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تعتبر من مهام بیوت الخصم وبیوت القبول بعملیات خصم الكمبیاالت، وضمان دفعها               
ض شركات التأمین قد تقوم أحیانا بإصدار وثائق تضمن بموجبها دفع في میعاد االستحقاق، غیر أَن بع

  )1(.»الكمبیاالت أو السندات األذنیة والمخصومة لدى البنك أو المقَدمة له كضمان للقرض

  أهمیة التأمین على القروض: المطلب الثالث

لیة، نتیجة لتحقق تكتسي أهمیة التأمین بجمیع أشكاله أهمیة بالغة في التخفیف من التبعات الما  
ه ال مجال للعمل دون مخاطر والتي تعتبر موازیة لمختلف األنشطة . خطر معین ذلك من منطلق أنَ
  .االقتصادیة

زا كضمان لتلك األخطار، لیس في الحیلولة بعدم وقوعها                      ا ممیَ علیه یلعب التأمین دورً
ما التقلیل من التبعات المالیة لها، وهذا ما نلتمسه في كون الخطر مقترن بعملیة منح القروض  وعلیه  إنَ

ة في العملیة التأمینیة على القروض وذلك كما یلي ق إلى بعض الجوانب المهمَ   :یمكن التطرَ

تقلیل المخاطر اإلقراضیة إلى الحدود الدنیا، وذلك بسیاسة تحویل الخطر إلى شركات التأمین    )1
ف یكون كل من البنك   .والمتحَصل على القرض محتمیان من تبعات المخاطر المالیةوبهذا التصرَ

توفیر التغطیة ضد الخسائر الناتجة عن  المعدومة، والتي تشكل تهدیدا للبنك في خسارة أمواله   )2
ض للجانب القضائي  .وكذلك تحمي صاحب القرض من التعرَ

راقبة الجدارة االئتمانیة مساهمة شركات التأمین في تقییم الجدارة اإلقراضیة للزبائن الجدد وم« )3
بامتالكها الخبرة في إدارة المخاطر، وتقدیم المشورة والنصح حیث یمكن لشركات ) 2(.»للزبائن الحالیین

ن م الحالة العامة والخاصة لعمیل معیَ  .التأمین من أن تقیَ

یة الدیون تقدیم المقترحات في حالة القیام بأي إجراءات بشأن حاالت تأخیر التسدید لتقلیل احتمال )4
 .المعدومة

بالنسبة للبنك تعتبر التأمینات الوسیلة األمثل للشعور باالطمئنان واإلقدام على المغامرة في منح  )5
القروض للعمالء خاصة العمالء الجدد، ولهذا تجد البنوك نفسها ال تستطیع   أن تستغني عن هذه الخدمة 

 ).البنكتأمینات(نفسهاالهامة التي تقَدمها لها شركات التأمین أ وتوفَرها ب

                                                             
.                                                                                                        164: ، مرجع سبق ذكره، صالمستحدثاتو البنوك األساسیات و قتصادیات النقود اعبد المطلب عبد الحمید،  ): 1(
   .287: ، مرجع سبق ذكره، صإدارة االئتمانمنظور الشمولي، ): 2( 
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یلعب  التأمین في مجال االئتمان دورا بارزا وأساسیا فمن  حیث تدعیم الثقة االئتمانیة والتجاریة )6
المعروف أنه ال یمكن لصاحب مال أن یقرض ماال ما لم یطمئن إلى أن موضوع ضمان هذا المال باق 
وغیر مهدد بالفناء نتیجة وقوع خطر لماله، ویقوم التأمین بتوفیر هذا الضمان في حالة تحقق الخطر ونجد 

رجال األعمال إال بوجود تأمین على ممتلكاتهم  توافق على إقراض المشروعات أوكذلك أن البنوك ال 
 .لذلك العقار والدائن المرتهن ال یوافق له على اإلقراض برهن العقار ما لم تتوفر التغطیة التأمینیة

مثال حمایة المصدر من أخطار الدفع في صفقات التصدیر ، األخطارتبعات حمایة المؤمن له من  )7
في السوق المحلیة،   أكثر مخاطرة من البیع  إقراضیةاألسباب التي تجعل البیع إلى الخارج بشروط وتعد 

علیها فیما یتعلق  یعتمدأن  فقد یكون من الصعب الحصول على المعلومات الصالحة التي یمكن
بل أكثر  القرضبالمشترین الخارجیین المتوقعین، مما یجعل من الصعب تقییم استحقاقاتهم الحصول على 

تكلفة استعادة الدین من الخارج،  أو، من ذلك، فالموردون یخشون ذلك حالة عدم الدفع قد یثبت مدى تعقد
 .دولة المشتري كدائنین لهم جنسیة الدولة المورد األجنبي قد ال یحصل دائما على نفس المعاملة في

 ضــامنا لألخطــارالتــي تعتبــر  تــأمینشــركة البتجمیــع مبــالغ معتبــرة داخــل  نظــام التــأمین علــى القــروضیســمح  )8
 :حیث أن تكوین رؤوس األموال یتم في اتجاهین .لمعالجة األضرار عند وقوعها بلغ حجم المبالغمهما 

 یغطــي علیــه مجمــوع الخســائر فإنــه یحصــل عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه علــى مبلــغ  :بالنســبة للمــؤمن لــه
  .المالیة التي لحقت بالبنك والذي یعتبر مستفیدا

 فإن رأس المال الذي تكونه متمثل في األقساط التي تقوم بتحصیلها وتعد : )التأمین شركة( بالنسبة للمؤمن
    .هذه األخیرة قوة مالیة تسمح لشركة التأمین باستثمارها داخل البالد

اإلعسار المالي حیث ینطوي  الحفاظ على السالمة المالیة للبنوك، والعمل على تجنبها التعرض للفشل أو )9
حیث یتجلى ذلك في ضرورة طلب تأمین من العمیل المتحَصل هذا النظام على فرض ضوابط على البنوك 

  .وذلك لتفادي حدوث أزمات مصرفیة وتعزیز الثقة واالستقرار للنظام المصرفي.على القرض
  الروابط المختلفة بین البنوك وشركات التأمین: المبحث الثالث

زا إن    التكامل االقتصادي یجعل من البنوك وشركات التأمین باعتبارها مؤسسات مالیة تشغل حیَ
معتبرا وهاما، مرتبطة فیما بینها من خالل مختلف الخدمات التي توفَرها لجمیع القطاعات الناشطة  فال 

لها شركات یمكن أن تعمل البنوك في عالم تحفَه المخاطر دون اللجوء إلى سیاسة التأمین والتي تم َث
التأمین، ومن جهة أخرى ال تستطیع شركات التأمین أن تمارس نشاطها المزدوج والمتمثل في تقدیم الخدمة 
التأمینیة لمن یحتاجها ویطلبها، وكذلك حصولها على أموال من المؤمن لهم وجب علیها إعادة استثمارها، 
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باالظافة إلى توافر . المتاحة لدیها الستثمارهاوهذه األموال التي بحوزتها یعتبر البنك من بین الخیارات 
  .خدمات مختلفة ومتنوعة تنتقل بینهم ذلك لتقاربهم وممارسة نشاطهم تحت رایة مالیة واحدة

  العالقة بین البنوك وشركات التأمین : المطلب األول

ین، ألزمنا حتى نقف أمام الوجه الواضح للعالقات المختلفة المتبادلة بین البنوك وشركات التأم  
باعتبارهما من المؤسسات . األمر إلى وضع مقارنة بینهما توضح مختلف الجوانب التي یتشابهان فیها

  . المالیة وكذلك أوجه االختالف

  :والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیةأوجه التشابه؛ : أوال

ودائع االدخار            یعمل كل من قطاع التأمین والقطاع المصرفي على تنمیة وتشجیع االدخار، ف )1
دنه في . في المصرف تمكن من جمع المَدخرات وتنمیتها، وهي نشاط أساسي أنشأت من أجله وولدت من َل

 .المقابل تقوم شركات التأمین أیضا بدور مماثل

لعَل وثیقة التأمین على الحیاة خیر مثال على ذلك حیث یبقى المؤمن له یدفع أقساط التأمین حتى « 
ذا حدثت الوفاة في وقت مبَكر لما الوفاة ، وبعدها یحصل المستفید على مبلغ التأمین المحدد في الوثیقة وإ

ذا ما تحققت الوفاة في الوقت ) 1(.»توقعته شركة التأمین یصبح التأمین في حقیقة األمر تأمین ضَد الوفاة وإ
ه ما یت حَصل علیه المؤمن له أكبر بكثیر مما المتوقَع عندئذ یصبح التأمین شكال من أشكال االستثمار، ألنَ

 .دفع من أقساط طیلة المَدة

ففي قطاع  . یتَجه كل من القطاعین أكثر فأكثر نحو تقدیم خدمات ذات طابع استثماري«  )2
ن أدوات مالیة متقَدمة ومعقَدة ضمن ما یدعى  المصارف؛ یتم تقدیم منتجات خاصة للعمالء الكبار تتضمَ

ا في .مردود عالي على أموالهم في ضوء تراجع معدالت الفائدة على الودائع بالهندسة المالیة لتحقیق أمَ
قطاع التأمین؛ فقد ظهرت أنواع جدیدة في التأمین على الحیاة أكثر مرونة واستجابة لتغیرات األسواق 

رة  )2(.»المالیة الدولیة مثل بوالص التأمین الشاملة والتي تتمتع بأقساط ومعدالت فائدة متغیَ

ر المستمر للقطاعین معا أصبح من الممكن اآلن أن نجد بنوك توفر خدمات تأمینیة مع  )3 التطوَ
في حین یمكن أن نجد شركات تأمین تقدم قروض أیضا لمن یحتاجها كالقروض المقَدمة . لعمالئها

 .للحكومة مثال

                                                             
   . 208: ، ص2009التوزیع، الطبعة األولى، األردن، و ، دار أسامة للنشر التسویق المصرفيو البنوك التجاریة سامر جلدة، ): 1(
  .75: ، مرجع سبق ذكره، صالتأمینو إدارة الخطر سالم أسامة عزمي ،  ): 2(
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رة عادیة ینشط كال القطاعین في المجال المالي ضمن المؤسسات المالیة، فتشغیل  االقتصاد بصو  )4
ب رؤوس أموال وهذه األخیرة موجودة لدى المتعاملین االقتصادیین لیسوا  في عالقة مباشرة مع من  یتطَل
هم في حاجة لها، بالنسبة للقطاع البنكي یعمل كوسیط منذ فترة زمنیة طویلة، فتقوم بقبول الودائع من 

ع التأمین حیث تقدم شركات الجمهور وتقدیمها كقروض، وهذا ما هو موجود بصورة أخرى لدى قطا
التأمین خدمات تأمینیة وتمتص من خاللها كتلة من النقود ثم تعاود استثمارها واستغاللها طیلة مَدة العقد 

 .  ما لم یتحقق أي حدث

  :؛ ومنها نذكر ما یليأوجه االختالف: ثانیا

فها المتعاملین االقتص )1 ادیین الذین لدیهم تعمل المصارف على جمع الودائع التي یضعها تحت تصرَ
الفائض ثم یتقدم لها طالبي القروض، فتقوم بدراسة ومعالجة الملفات الخاصة بتقدیم التسهیالت ثم توافق 
ن  ل مجموعة من األخطار بمقابل قسط معیَ نة، في حین تقوم شركات التأمین بتحمَ علیها مقابل فوائد معیَ

ذا لم یتحقق، ستؤول تلك األقساط یقدمه مسبقا وتسدد المطالبات الحقا  عند تحقق الخط ر المؤمن منه وإ
والفرق من الناحیة المحاسبیة كبیر إذ تعتبر القروض المصرفیة ضمن . لشركة التأمین وتصبح حقا لها

 .الموجودات بینما تعتمد أقساط التأمین في اإلیرادات

ل مباش )2 رة عند وضعها إلى تستحق الودائع التي تؤمن في البنوك بواسطة عقد الودائع، بحیث تحوَ
د لمدة زمنیة متفق علیها وذلك بطلب من العمیل، وفي ما یخص عقود التأمین      الحساب الجاري أو تجمَ

ب تجدیده طلب   من العمیل إذا رغب في ذلك د حلول األجل المحدد لها في العقد ویتطَل  .فهي تنتهي بمجرَ

المختلفة للقیام أو النهوض بأنشطة اقتصادیة معینة تقوم البنوك بتمویل حاجات األفراد والمؤسسات  )3
،  في حین تعمل شركات التأمین على تغطیة الخسائر التي )الزبون( فتقوم العالقة بین البنك والعمیل 

اء الحوادث التي تصادفه في نشاطه فتقوم العالقة بین مؤمن ومؤمن  ن له من جرَ دها المؤمَ یمكن أن یتكبَ
 .له

 :لرقابة على القطاعیناختالف أجهزة ا«  )4

 فالمصارف یشرف علیها البنك المركزي.  
 ا شركات التأمین فتشرف علیها هیئة مراقبة أعمال التأمین والتي تكون تابعة لوزارة المالیة   ) 1(.»أمَ
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اختالف أسالیب العمل بین القطاعین رغم تقاربهما، حیث تعمل البنوك على توفیر السیولة لذلك  )5
ى تقدیم الخدمة لعمالئها، خاصة وأَن الطلب على الخدمات البنكیة هو اختیاري وذو فهي تهتم أكثر بمستو 

مجال أوسع من التأمین، هذا األخیر الذي یعرض عادة خدمات بأسلوب تسویقي مباشر بحكم بعض 
 .المنتجات التأمینیة التي تحمل الصبغة اإلجباریة مثل التأمین على المسؤولیة المدنیة

  لخدمات المتبادلة بین البنوك وشركات التأمینا: المطلب الثاني

ال یمكن للبنوك وشركات التأمین أن تقوم بممارسة نشاطها العادي دون الحاجة لتبادل الخدمات في   
فالبنوك تحتاج لشركات التأمین من خالل ما توفَره لها من خدمات تحتاج إلیها في مسیرتها . ما بینهما

  .العملیة

یمكن أن نذكر على سبیل المثال ال الحصر، مجموعة من الخدمات التأمینیة المقَدمة  للبنوك والموَجهة  
  :للعملیة اإلقراضیة

توفَر شركات التأمین وثائق تأمینیة تتناسب مع النشاط البنكي من أهمها تأمین ضد مخاطر الحریق  )1
ي یقدمها العمالء لدائرة التسهیالت البنكیة واألخطار الالحقة، وهي موجهة لتغطیة مختلف الضمانات الت

كضمان للقروض التي یحصلون علیها ، والتي من مصلحة البنك أن یحافظ علیها حتى یسترَدها العمیل 
 .في حالة وفائه بالدین الذي یستحَق◌ُ علیه، أو تؤول لصالح البنك في حالة العسر عن التسدید

بي القروض التي تشترطها دائرة التسهیالت االئتمانیة كضمان وثائق تأمین الحیاة الموَجهة للعمالء طال )2
في حالة وفاة العمیل  أساسي للحصول على القرض المطلوب حتى یضمن البنك سداد أقساط القرض

.                                 بحیث ال یستطیع البنك الحصول على باقي األقساط غیر المسددة بسبب تعرضه لخطر للوفاة
  

وحتى ال یلجأ العمیل إلى مطالبة الورثة أو الحجز على الممتلكات أ وبیع الضمانات في المزاد العلني « 
ى وثائق التأمین على الحیاة المستخدمة في مثل  للحصول على باقي األقساط التي لم یسددها العمیل وتسمَ

ز    )1(.»بانخفاض قیمتهاهذه الحالة بوثائق تأمین على الحیاة مؤقتة متناقصة القیمة وهي تتمیَ

توفًر شركات التأمین تغطیة مخاطر الدیون المتعثَرة والتي تقَدمها في الوقت الذي یتقَدم فیه العمیل إلى  )3
البنك قصد الحصول على القرض فیتم تحویل مخاطر عدم السداد أو ما یعرف بالدیون المتعثَرة من قبل 

ألقساط، هنا تتبنى شركة البنك إلى شركات التأمین، وفي حالة تعثَر العمیل عن سداد مجموعة من ا
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التأمین المسؤولیة وتسدد عوضا عن العمیل في المقابل یمكن لشركة التأمین الرجوع على العمیل صاحب 
ا ا أو قضائیً  .  الدین المتعثَر في استیفاء حقوقها سواء كان ذلك ودیً

قَدم وثیقة تأمین عندما یتقَدم العمیل للبنك قصد الحصول على قرض لشراء سیارة مثال،یطلب منه أن ی )4
السیارة والتي یكون فیها البنك مستفیدا في حال تعرض السیارة ألي خطر محتمل وتتحَصل على 
التعویضات التي تكون لها بمثابة تسدید لقیمة األقساط التي توقف عن تسدیدها فهذه عبارة عن خدمة 

التي تلحق بالعمیل والبنك بحكم  مزدوجة تحمي فیها شركات التأمین وتضمن جل التبعات المالیة         
 .العالقة التي تربطهما

كما ذكرنا سالفا أن البنك یمنح قروض موجهة لالستیراد والتصدیر وتعرفا باالعتماد المستندي     ومثل  )5
هذه القروض توفَر لها شركات التأمین تغطیة خاصة بها، حیث تشترط دائرة االعتمادات المستندیة أن 

، لذلك ..فتح االعتماد رهنا بحریا یشمل في العادة السفینة أو البضاعة أو أجرة الشحنیقَدم العمیل عند 
ض لها وكما یجب أن ینص العقد « .وجب تأمینها لدى شركات التأمین لتغطیة مختلف األخطار التي تتعرَ

تعویضات صراحة على أن یستوفي الدائن المرتهن دینه من مبلغ التأمین حیث أن فكرة الحلول العیني من 
  )1(.»مستحقَة األضرار والتأمین من مجال رهن السفن

ن، فالضرورة هنا تستدعي وجوب توفَر وثیقة تأمین  )6 عندما تشارك البنوك في عملیات تمویل مشروع معیَ
البناء منذ بدایة المشروع وحتى تسلیمه، ضمانا لتغطیة كل األضرار المادیة  والمسؤولیة تجاه الغیر التي 

 .بالبنك تلحق خسائر

ر مؤسسة لطلب قرض استثماري من البنك، فوجب علیه اكتتاب وثیقة تأمین )7 من الحریق  إذا تقدم مسیَ
وأخرى من الكوارث الطبیعیة لدى شركات التأمین بحیث یكون المستفید  من التعویضات في حال تحقق 

ناته المتحَصل علیها الخطر هو البنك حتى یضمن هذا األخیر سداد جمیع أقساط القرض أو حمایة لضما
 .من المؤسسة المقترضة، والتي عادة تكون عقارات

« البنوك توفَر لشركات التأمین بدورها جملة من الخدمات التي ال تستطیع شركات التأمین االستغناء عنها،
  ویمكن أن نذكر من بینها

ة لحصول شركات التأمین على عمالء )1 جدد  في كافة فروع  تعتبر البنوك من المصادر الخصبة والمستمرَ
وتأمین حوادث شخصیة،  ، وتأمین سیارات، وتأمین بحري)فردي، جماعي، صحي(التأمین من حیاة 
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ز هؤالء العمالء غالبا بقدرة مالیة فائقة تمكنهم من الشراء الفعلي لوثائق تأمین  وهندسي وغیر ذلك، ویتمیَ
، ..الء كالتأمین على الحیاة، وتأمین السیاراتمن كافة األنواع والتي قد یفرضها المصرف أحیانا على العم

بالتالي تتمكن شركات التأمین من تحقیق قانون األعداد الكبیرة الذي هو أساس صناعة التأمین وضمان 
 .نجاحها

تلجأ شركات التأمین في الغالب إلى فتح حسابات جاریة لدى البنوك لضمان وجود قدر                      )2
ة حتى تتمكن شركات التأمین من سداد قیمة المطالبات بشتى فروع التأمین في  من السیولة وبصفة مستمرَ

 .الوقت المناسب  ولضمان تثبیت مصداقیة أداء شركات التأمین لدى العمالء الحالیین والمرتقبین

  قیام شركات التأمین بإیداع مبالغ في شكل ودائع ألجل لدى البنوك كأحد أوجه االستثمار            )3
ز هذه االستثمارات بعائد مناسب ومخاطر قلیلة  .حیث تمیَ

شراء شركات التأمین لقدر كبیر من أسهم بعض البنوك في السوق المالي كأحد قنوات االستثمار التي  )4
تها االستثماریة  .تنتجها شركات التأمین ضمن خَط

ز بتنوع قنوات استفادة شركات التأمین من خبراء االستثمار بالبنوك لتكوین محفظة  )5 استثماریة مثلى تتمیً
 .االستثمار وضمان عائد مناسب وسیولة عند الطلب

اعتماد الكثیر من أصحاب الوكاالت التأمینیة ووسطاء التأمین على المصارف كأحد قنوات التسویق الفعال  )6
   )1(.»لجذب عمالء جدد وتقدیم كافة أنواع البرامج التأمینیة لهم

  

  حول البنكتأمینات نظرة: المطلب الثالث

 یعتبر نشاط البنكتأمینات من المفاهیم الحدیثة التي یتم تداولها من قبل المؤسسات البنكیة والتأمینیة   
ین بإعطاء تعریف  والتي یسعى كل منها على تطویر وترقیة نشاطه، وقد حاول العدید من البحثین والمهتمَ

فت على أنها تأمی ة مع زبائنها لمفهوم البنكتأمینات، لذلك عرَ ة ولها صلة قویَ نات كالسیكیة بشبكة أكثر قوَ
  .وتعرض من قبل البنوك لتطویر النشاط وتعظیم األرباح

ه   فت أیضا على أنَ  مشتركة توزیع قنوات خالل من المصارف وخدمات التأمین منتجات توفیر«عرَ

 فروع التأمین وشبكات ؤسساتم بین التعاقد یتم حیث التأمین، شركات وعمالء المصارف عمالء بین تجمع
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 عامة، بصفة التأمین وثائق لتسویق فروعها من االستفادة أجل من القطاع المصرفي في تعمل التي البنوك

  )1(.»التأمین شركات عن نیابة التأمین منتجات ببیع یقوم كوكیل البنك یصبح وعلیه

هكذا أصبح هذا المفهوم یعني العرض المشترك للخدمات البنكیة والمنتجات التأمینیة من طرف   
ه تلك الخدمات المالیة التي تدمج منتجات بنكیة   ف على أنَ نفس شبكة التوزیع، فمن الناحیة الوظیفیة عرَ

أو ) قات، أو الشیكاتضیاع البطا(                  وتأمینیة مثل اكتتاب عقد تأمین على وسائل الدفع 
  .مشروطة بوجود حساب جاري) بطاقة، عجز(تأمین ضیاع الدخل 

ق بالكیفیة التي ینظم بها التعاون بین البنوك وشركات التأمین   وهذا  من الناحیة المؤسساتیة فهو یتعَل
ة یوَضح بشراء شركات تأمین من قبل مجموعات بنكیة، وتنوع المعروضات التأمینیة في البنوك خاص

، وتعتمد البنوك في ذات األمر  على البیع ..الكالسیكیة منها مثل تأمینات أضرار، تأمینات الصَحة
ن   .المتقاطع؛ أي تقدیم قرض وفي نفس الوقت بیع تأمین معیَ

هناك ثالث نماذج البنكتأمینات بحیث ال یوجد نموذج واحد یجب إتباعه إلنشاء بنكتأمینات  ویمكن   
  :التالي ترتیبها وفق الجدول

  

  )1(الجدول

  جدول لنماذج البنكتأمینات

 الدولة المطبق  العیوب  المزایا  التوصیف  

  فیها النموذج 
بنك یلعب دور   اتفاقیة توزیع

  الوسیط للمؤمن
 بدایة سریعة 

للعملیات  وال 
  استثمار مالي

 انعدام المرونة

 لبعث منتجات 

  جدیدة 

أمریكا، ألمانیا، 
بریطانیا، الیابان، 

  .الجنوبیةكوریا 
 المقاولة

  الباطنیة 
 بنك یشترك مع

شركة أو عَدة  
تحویل المدارك 

  والمعارف
 تسییر صعب

 على المدى 

إیطالیا، إسبانیا، 
البرتغال، كوریا 

                                                             
،ملتقى  الشاملة لخدمات قطاع التامین اإلشارة لحالة الجزائرتطویر الجودة و رفة التامین في خلق صیدور  خمول طارق وبوشنافة احمد، ):1(

 .2010،جامعة بشار
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  .الشمالیة  البعید   شركات تأمین
خلق فرع لم یكن   االندماج التام

  موجودا
اإلبقاء على نماء 

  المؤسسات
بلجیكا، فرنسا،   استثمارات عالیة

  .بریطانیا
.من إعداد الباحثة باالعتماد على المراجع  

  :اتفاقیة التوزیع )1
 بتوزیع البنوك قیام ،)شركة التامین (كذلك تسمى بالوساطة حیث یلعب البنك دور الوسیط للمؤمن    

 تبادل إمكانیةعمولة  مقابل في) المصرفیة بالمنتجات أو المرتبطة المعزولة( الحیاة على التأمین منتجات

ویتمیز هذا النوع من البنكتأمینات بسرعة العملیات وانعدام االستثمار  .والزبائن العمالء عن المعلومات
  .المالي فیه واختالف ثقافة المؤسسات، إال أنه عدیم المرونة لبعث منتجات جدیدة ومتنوعة

  :اتفاقیة المقاول )2
واحدة أو عدة شركات تامین، ویتمیز بنقل المعرفة یشترك في هذه االتفاقیة البنك مع شركة تأمین   

وتحویل المدارك بین البنوك وشركات التأمین، وقد عرف هذا النوع صعوبة في عملیة التسییر على المدى 
  .إلخ...ایطالیا اسبانیا البرتغال، كوریا الجنوبیة: البعید، ومن بین الدول التي طبق فیها هذا النموذج، نذكر

  

  :ماج التاماتفاقیة االند )3
یقصد بهذه االتفاقیة خلق فرع لم یكن موجودا، حیث یهدف إلى اإلبقاء على نمو المؤسسات ولكن   

فرنسا، اسبانیا بلجیكا :هذا النوع یستلزم استثمارات عالیة وقد طبق في العدید من الدول منها 
  .إلخ...بریطانیا

خلق التدفق المالي وتنویع نشاطه باالظافة یحقق البنكتأمینات منافع للبنوك والتي تتجلى خاصة في   
ه یمنح للزبون فرصة الحصول على جمیع الخدمات البنكیة والتأمینیة معا، وهذا یمكن من اجتذاب أكبر  أنَ

وبهذا األسلوب سمح للبنك من االستفادة من العرض . حجم من الزبائن وتعزیز رضائهم وبالتالي وفائهم
  .فیض التكالیفالمزدوج للخدمات والعمل على تخ

ع الجزائري    قد سجل هذا النشاط انطالقته في الجزائر في حدود تطور ضعیف، وقد ضبط المشرَ
كیفیات وشروط توزیع المنتجات التأمینیة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وشبكات التوزیع األخرى 
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التي بإمكان المؤسسات   وتحدید المنتجات التأمینیة) 2007ماي  22في  153-07المرسوم التنفیذي (
  ) .2007سبتمبر  23لـ 59رقم  2007قرار أوت( السالفة الذكر توزیعها 

قة بـ   :فیما یتعلق بمنتجات التأمین التي یمكن توزیعها من طرف البنوك، فهي متعَل

  حیاة، وفاة، مرض(فرع تأمینات األشخاص.( 

 تأمینات القروض. 

 تأمینات األخطار البسیطة للمساكن. 

 ات األخطار المتعددة للمساكنتأمین. 

 تأمینات األخطار على الكوارث الطبیعیة. 

 تأمینات األخطار الفالحیة. 

من عوامل نجاح البنكتأمینات هو وجوب التوافر على إستراتیجیة متوافقة رؤیة المصارف  وكذلك   
محددة بحیث  األخذ بعین االعتبار حاجات ورغبات العمالء، مع اإلشارة إلى وجوب وضع خطوات بیع

تكون الخدمة المقَدمة بسیطة ولكن شاملة وتلبي مختلف الرغبات، والذي یحتاج بدوره إلى إدارة موارد 
بشریة محكمة ومرنة لتتماشى مع الخدمات التأمینیة مع متابعة دقیقة لنتائج بیع الخدمة التي تأتي من 

  .لتأمینیةحتى یحقق التكامل بین الخدمتین البنكیة وا. التدریب المكثَف
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  خالصة 

في التأثیر على النشاط االقتصادي وعلى كمیة النقود المتداولة  القروضنظرا للدور الذي تلعبه    
   ناحیة، ولحمایة البنوك          من المقترضینكان من الضروري توافر آلیات سلیمة وواضحة، لحمایة 

من التعثر واإلفالس وضمان استقرار النظام المصرفي ككل من ناحیة أخرى، وتفادیا لحدوث أزمات مالیة 
ومصرفیة فإن السلطات المعنیة في كل دولة تتبنى اآللیات التي تكفل تدعیم البنوك التي قد تقع في إعسار 

   .ستقرار النظام المصرفي ككلتعثر مالي من أجل حمایة المودعین، ومن أجل المحافظة على سالمة وا أو

على القروض الذي أضحى بنظام التأمین " ما یسمىالمنتهجة لتحویل الخطر، من بین هذه اآللیات   
والذي یعتبر السیاسة المثلى واألفضل . الوسیلة الروتینیة في تحویل الخطر من البنوك إلى شركات التأمین

  لمواجهة مختلف مخاطر القروض 

القتصادي والتكنولوجي بات التعاون الذي فرض نفسه بین شركات التأمین والبنوك أمرا لكن مع التقدم ا
في  ازدهرالتأمین، وقد      حتمیا حیث ظهر البنكتأمینات كأحد أهم  الوسائل الممكنة لتوسیع نطاق 

ة الحدیثة تقدیم الخدمة التأمینیة عبر شبكات فروع البنوك، وذلك كأحد السبل التسویقیبالفترة األخیرة 
  .للخدمات التأمینیة التي تلعب دورا حیویا وبارزا في اقتصادیات الدول
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 تمهید

على قروض درًعا واقیا  الذین تحَصلوا یعتبر الضمان باختالف أنواعه والمطلوب من العمالء
تخرج البنوك من  نلكن ما إ. تستعین به البنوك لمواجهة مخاطر اإلقراض التي تعتبر مرافقة لهذه العملیة

من          المتمثلة في تعرض تلك الضمانات إلى مجموعة     و حالة عدم التأكد حتى تقف أمام ُأخرى، 
ن استطاعت البنك تحویلها إلى سیولة تفي بغرض تحول دو و األخطار التي یمكن أن تهد من قیمتها، 
  .تغطیة مخاطر عدم القدرة على تسدید الدین
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غیرها من األخطار و ، ..الكوارث الطبیعیة، التلف، السرقة ،من بین هذه المخاطر كل من الحریق
المتمثلة و ن من هذا المنطلق تستعین البنوك بالخدمة التي تقَدمها شركات التأمیو . التي تهدد سالمة الضمان

من بین اإلجراءات و فالتأمین ه ،حتى تضمن بذلك استرجاع حقوقها كاملة ،في توفیر التغطیة المناسبة لها
ذمتَها المالیة ضد الخسائر التي قد تصیب تلك األصول المرهونة، و التي تتخذها البنوك لحمایة نفسها 

مة التي تنطبق مع المخاطر المتعلقة بخدمة فشركات التأمین تحاول جاهدة توفیر المنتجات الخدمیة الالز 
  .اإلقراض

ق في هذا الفصل  دراسة حالة تأمین قرض لدى وكالة الشركة الجزائریة عنوان بالموسوم و سنتطرَ
عادة التأمین إلى إبراء الذمة المالیة  ةالموجهو إلى دراسة نوعین من العقود المبرمة  - أم البواقي-للتأمین وإ

  :هي على التواليو لتوضیح ذلك تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث و  ،لحلولللبنك من خالل ملحق ا

عادة التأمینو الشركة الجزائریة للتأمین : المبحث األول       CAAR.إ

  .تأمین قرض سكني بضمان عقار: المبحث الثاني    

    .تأمین قرض بضمان الحیاة: المبحث الثالث    

  

  

  

  

ل عادة التأمینو الشركة الجزائریة للتأمین : المبحث األوَ   إ

مدى فعالیته في دفع وتیرة التنمیة رأت و نظرا لألهمیة االقتصادیة  التي یكتسبها قطاع التأمین 
نشاء شركة و استغالله، و السلطات المركزیة للبالد أنه ال بد من تأمیم هذا القطاع من أجل تنظیم نشاطه  إ

عادة التأمین حتى تضمن بقاء األموال التي كانت تهرب من خالل السیاسة الفرنسیة إلى الخارج و للتأمین  إ
على رئسها و القمع، بحیث تقوم هذه الشركة في بدایة نشأتها  بإنتاج عقود التأمین  و بغرض االستیالء 
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 في سوق حر     هذه الشركة تعمل أصبحتو إلى أن تطورت التنظیمات القانونیة .عملیة إعادة التأمین
  .مفتوح على المنافسةو 

ل رهاو نشأة الشركة الجزائریة للتأمین : المطلب األوَ   تطوَ

الخطورة التي یعیشها قطاع التأمین من خالل سیاسات تهریب و مع مالحظة الدولة الجزائریة للواقع 
قف مثل هذه لو  1963األموال تحت حجة عملیة إعادة التأمین في الخارج، أدى بها إلى التدخل سنة  

یتمثل هذا التدخل  ،االقتصاد بشكل عامو بشكل خاص  الممارسات التي تأثر سلبا على القطاع التأمیني 
إنشاء عملیة إعادة التأمین الدولیة قانونیة  :تنصصان علىو  ،1963جوان 8في سن قانونین أساسیین في 

جباریة لجمیع عملیات التأمین المحققة بالجزائر و  عادة و أسیس الصندوق الجزائري للتأمین هذا من خالل تو إ إ
التأمین كمؤسسة وطنیة، لتجنب تحویل األموال العمومیة للخارج التي كانت من الثغرات التي استغلها 

  .االستعمار لصالحه

عادة التأمینو الصندوق الجزائري للتأمین  یعتبر عند تأسیسه، أحد المراكز المهمة بقطاع   CAARإ
حیث كان «التأمین في الجزائر ، كان هذا الصندوق مكلفا بالمراقبة من خالل التنازل القانوني لصالحها 
من  %10إلزاما على مختلف شركات التأمین التي تزاول نشاطها في الجزائر بأن تتنازل عن نسبة 

باحتكار الدولة لعملیات «المتعلق القرار بناءا على و   )1(.»یةاألقساط المحصلة خالل الدورة االستغالل
عادة التأمین و التأمین، فإن الصندوق الجزائري  بعض المؤسسات التابعة للدولة، في هذا المیدان لهم و إ

حتى یكون هذا االحتكار حقیقي فإن الوسطاء الذین كانوا و  )2(،»الحق دون غیرهم للقیام بعملیات التأمین
  عالوات عن جمیع األخطار المضمونة قد استبدلوا بأعوان تابعین للصندوق الجزائري للتأمین یتقاضون

عادة التأمینو    . إ

حین صدور أمر  1975 أكتوبر 1لى غایةإالذي أسس علیه و لقد استمر نشاط الصندوق على النح
 1973أنشأت سنة « والتي بالتنازل عن نشاط إعادة التأمین إلى صالح الشركة المركزیة إلعادة التأمین

من مهام هذه األخیرة المساهمة في تطویر السوق الوطنیة إلعادة التأمین من خالل ترقیة التعاون الدولي، و 
لتحسین و  CAAR فأصبح الصندوق یسمى لشركة الجزائریة للتأمین )3(.»اإلقلیمي في مجال إعادة التأمینو 

                                                             
   .2013قسم اإلنتاج، سنةمصلحة الحریق واألخطار المختلفة، ،  CAARللشركة الجزائریة للتأمین  541وثیقة تقدیم بوكالة أم البواقي رقم   ): 1(
   .  المتضمن احتكار الدولة لعملیات التأمین 1966ماي 27الصادر بتاریخ  127/66األمر  ):  2( 
     .18:02، على الساعة 06/01/2013، في www.ccr.comمن الموقع اإللكتروني ): 3(
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فیما یخص تغطیة  ،على أحسن ما یرامو القیام به بشكل جید بالنسبة للشركة الجزائریة للتأمین، و سیر العمل 
ذلك نتیجة المبالغ الضخمة التي استثمرتها الدولة في القطاع الصناعي فإن السلطات و جمیع األخطار 

هكذا أصبحت  تختص في میدان معین «جعلت كل واحدة منها و العمومیة قد قامت بتقسیم شركات التأمین 
عادة التأمین الشركة الجزائریة  االحتكار في عملیات و التخصص  1976جانفي  01ابتداء منللتأمین وإ

  : التأمین التالیة

 الحریق؛ 

  األخطار الصناعیة المختلفة؛و االنفجار 

  التجاري،و المسؤولیة المدنیة باستثناء المسؤولیة المدنیة ذات الطابع العائلي 

  جواو بحرا و النقل برا. 

كما أن جمیع الواردات الوطنیة مؤمن علیها بالشركة الجزائریة للتأمین عن محفظتها في فرع النقل   
في و  هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة تمارس مختلف فروع التأمینو  CAATإلى الشركة الجزائریة للتأمین 

االنتقال إلى االستقاللیة عملت الشركة الجزائریة للتأمین من و مع إلغاء قانون التخصص و  1989سنة 
تنازلت  1995في سنة و ...).تأمینات األشخاص،و السیارات، و النقل، : من (جدید على تنویع محفظتها 

ضمان الصادرات و عن محفظتها في فرع القرض الموجه للتصدیر لصالح الشركة الجزائریة للتأمین 
CAGEX«. )1(  

  الوكالةو الوحدة و الهیكل التنظیمي للشركة : يالثان المطلب

عادة التأمین تتربع الشركة الجزائریة للتأمین  تماشیا معه و على هیكل تنظیمي تقوم على أساسه، وإ
  .المهام واألدواربمختلف 

  

 :رئیس مدیر عام  )1

المسؤول األول على مراقبة و هو ویمثل السلطة األعلى في الهیكل التنظیمي، یسهر على تسییرها 
 القوانین التي تسیر علیها مختلف المصالحو المكلف بوضع مختلف البنود أنه باإلضافة و وضعیتها، 

  .واألقسام
                                                             

  .2013قسم اإلنتاج، سنةمصلحة الحریق واألخطار المختلفة، ،  CAARللشركة الجزائریة للتأمین  541كالة أم البواقي رقم معلومات من و ): 1(
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 :مدیر عام مساعد )2

المسؤول المكلف من طرف رئیس مجلس اإلدارة على و هو  التقني،و كما یطلق علیه اسم نائب المدیر العام 
  .اجتماع معینو التكفل بحضور مؤتمر أالقیام بمهام معینة مثل 

  :تقدیم مختلف األقسام*

 :الحاسبةو قسم المالیة  )3

 مراقبة الحسابات الشهریةو الوحدات، و یهتم هذا القسم بتجمیع المیزانیات الخاصة بمختلف الوكاالت 
عداد ملخص للمیزانیات و السنویة، و  ا تسییر من مهامها أیضو ، ...النفقاتو تجمیعها، متابعة الواردات و إ

مدیریة الموارد و المحاسبة و تتكون من مدیریة المالیة . المصاریف الخاصة بالشركةو مراقبة الدیون و الخزینة، 
  .البشریة

 :قسم األعمال التجاریة )4

العمیل، فیما یخص الخدمات بضمانات مقابل تعویضات في حالة و مقدم الخدمة و الربط بین المنتج  یمثل
باإلضافة إلى إعداد برامج و بحیث تسهر على تطویر سبل تسویق الخدمات التأمینیة،  ،حدوث حادث

 مدیریة تنشیطو   تتكون من مدیریة التسویقو  ،توفیر جمیع االحتیاجات للقیام بعملیة اإلنتاجو اإلنتاج 
  .االتصالو الشبكة 

 :القسم التقني )5

مدیریة و أخطار االستثمارو اإلنجاز  أثناء الكبرى األخطار مدیر: یتكون من مختلف المدیریات مثلو  
  . النقل على التأمین مدیریةو االستغالل،  أثناء األخطار

  

  - 1-شكل رقم

عادة التأمین    CAARالهیكل التنظیمي للشركة الجزائریة للتأمین وإ

 رئیس مدیر عام  
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عادة التأمین و التقریر السنوي للشركة الجزائریة للتأمین : المصدر   .2011سنة  CAARإ

عادة التأمین، فهي تتكون و فیما یخص الحدیث عن الوحدات التابعة للشركة الجزائریة للتأمین           إ
           هي متمركز في و من خمسة وحدات موزعة على التراب الوطني بحسب كبریات الوالیات، 

وحدة الشراقة لكل و وحدة قسنطینة، وحدة عنابه، وحدة، بوزریعة، وحدة وهران، : هي على التواليو الشمال 
مجموعها           هي فيو . وحدة عدد من الوكاالت التي وضعت تحت وصایتها حسب التنظیم اإلداري

  :موضحة في الشكل المواليو مبین هي و . البلدیاتو وكالة موزعة على مختلف الوالیات  89

  

  

  

  

  - 2-شكل رقم

  هیكل تنظیمي یبین التقسیم اإلداري للشركة

 مدیر عام مساعد

           رئیس قسم المالیة
ةالمحاسبو    

 األعمالرئیس قسم 
 التجاریة

 رئیس القسم التقني

مدیر األخطار الكبرى 
 أثناء اإلنجاز

مدیریة األخطار أثناء 
 االستغالل

التأمین على مدیریة 
 النقل

 مدیریة التسویق

     مدیریة تنشیط الشبكة
االتصالو    

المحاسبةومدیریة المالیة   

 مدیریة الموارد البشریة
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  . 2011، سنةاألخطار المتنوعةو معلومات من الوكالة، مصلحة الحریق : المصدر

  :لكل وحدة تنظیم إداري وتوزیع للمهام خاص بها، والذي یمكن إیجازه فیما یلي

الوصول تحدید األهداف المراد  الوحدة،األخیرة بأعمال التسییر والمتابعة لشؤون ا قوم هذی: مدیر الوحدة
مع أنسب الطرق والوسائل الممكنة لتحقیق هذه األهداف بأقل النفقات  اإلدارة العلیا، إلیها بالتنسیق مع

عادة التأمین للوحدة التابعة المخطط التنظیمي یضم و  .وأفضل النتائج  CAARللشركة الجزائریة للتأمین وإ
  .سبعة دوائر

بطال بتتكفل  : المدنیة واألخطار المتعددة دائرة المسؤولیة )1 التفتیش التقني للشرطة ،العقودمفاوضة وإ
المالحق المنجزة من طرف  ومراجعة عقد التأمین أ"والمالحق المؤسسة من طرف الوكاالت 

 مصلحتيوتضم  .منح تأشیرة لتسدید التعویضات،مساعدة الوكاالت،ومتابعة ملف اإلنتاج رتسیی،"الوكاالت
  .تعویضالو  نتاجاإل

  ؛مصلحة تعویض المسؤولیة المدنیة، مصلحة إنتاج المسؤولیة المدنیة. أ

   ؛مصلحة تعویض األخطار المتعددة ،مصلحة إنتاج األخطار المتعددة. ب

  .مصلحة إنتاج األخطار البسیطة، مصلحة تعویض األخطار البسیطة   .ج 
      الحوادث، یتم تسییر الملفات المتعلقة بأخطار و من مصلحة اإلنتاج و : دائرة الحریق والهندسة )2

   .كل أخطار التركیبو كل أخطار الورشات، و انكسار اآلالت، و األخطار البسیطة، و   الحریق 

 المدیریة العامة

 وحدة بوزریعة وحدة عنابھ وحدة وھران وحدة قسنطینة وحدة شراقة

وكالة 20 وكالة 12  وكالة 19  وكالة 22  وكالة 16   
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جوا بحیث تقوم و تعود مهمتها إلى االهتمام بالنقل بجمیع أنواعه، سوا كان برا، بحرا، أو :  دائرة النقل )3
 جمیع متابعةو مصلحة الحوادث و بتسییر مختلف الملفات وفق مصلحتین رئیسیتین وهما مصلحة اإلنتاج 

 .المستجدات على مستوى الوكاالت التابعة لها

مراقبة الحسابات الشهریة ، جمیع المیزانیات الخاصة بالوكاالتمن مهامها تو  :دائرة المحاسبة العامة )4
تسویة كل ما یتعلق بالضرائب ، تسویة الفواتیر، إعداد حوصلة للمیزانیات وتجمیعها، والسنویة للوكاالت

، .الوكاالتلنفقات مصلحة محاسبة تنظیم امتابعة الواردات و و  امالت مع البنوكلتعوا المترتبة على الشركة
 .غیرها من األعمال المرتبطة بالنشاط المحاسبيو 

الشتراك في وضع اوترجع مهمتها إلى تسییر كل ما یتعلق بالعمال، وهي مكلفة بـ :دائرة الموارد البشریة )5
إلشراف على ا،دراسة المشاكل الخاصة بالعمال تحلیل حركة العمال ،مقاییس تعیین العاملین واختیارهم

لى وع شراف على عملیة الحضور والغیاب،اإلتحدید وتنفیذ العقوبات لمن یرتكب مخالفات أثناء العمل
السهر على تطبیق النظام الداخلي ، تسییر ملفات العمال ،وضع تعدیالت في الوقت المطلوب والمناسب

  .الوفقا لتشریع العم
 ،كاتبة لمختلف اآلالت مثل اآللةشاط الصیانة العامة بـنوهي مكلفة بكل ما یتعلق  :العامةالوسائل دائرة  )6

لنشاط التجاري االهتمام ، امتابعة نشاط تسییر المخزون وكل ما یتعلق بالمطبوعاتالخ، .. .طابعات
إطار  لتعامالتفواتیر الشراء وا استقبال، القیام بأعمال الجرد السنوي، التعامالت مع الموردین بالمشتریات

 .اإلعالم اآللي المكتب أجهزةبالهاتف، أجهزة "األنشطة المتعلقة 

ى  :دائرة التأمین على األشخاص )7 لت إلى شركة تسمَ " كرامة"بالنسبة لهذه الدائرة لم تعد كذلك، فقد تحوَ
"CAARAMA." عو إلى الشركة الجزائریة للتأمین % 100هي شركة تابعة و رأس یبلغ و ادة التأمین، إ

 .مدفوع بالكامل) ج/د1000000000(جزائري /مالها ملیار دینار

  

  

  

المنشئ لفصل  2006فبرایر  20بتاریخ  04-06التأمین بموجب القانون  CAARAMAإنشاء تم  «

الموظفین من نقل الخبرة ل CAARفهي تستفید من محفظة  تأمینات األشخاص على تأمینات األضرار،
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في  دینارملیار  تها على هذا النحو، یسترد الشركة قد وصلت محفظ .عن تطویر الشركة المسئولةي وه

   .2010عام 

الباقیة من  %10ویشارك في  ).الجماعیة للشركاتالرعایة (%90 تتكون هذه المحفظة من مجموعة التأمین 
السفر والمساعدة المساعدات  ،التأمین على السفر الشخصیة، التأمین ضد الحوادث الشخصیة خالل

  )1(.»)المقترض(وفاة التأمین على المدى ائتمان رد  ، الخارجیة

  -3- الشكل رقم  

  الهیكل التنظیمي على مستوى الوحدة

    

  

  

  

  

  

  

  

 

  

. 2011لسنة  األخطار المتنوعةو معلومات من الوكالة، مصلحة الحریق : المصدر  

الواقع مقرها بوالیة أم البواقي، یندرج هیكلها  514لوكالة التابعة لوحدة قسنطینة، رقم فیما یخص ا
  : التنظیمي كما یلي

                                                             
  .17:56: ، على الساعة01/05/2013، في WWW.CAAR.COM.DZوقع اإللكترونيمن الم ): 1(

 مدیر الوحدة

دائرة التأمین 
 على 

السیارات 
 األشخاص
 والسیارات
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 المتعددة
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مصلحة 
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 متعددة
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أخطار 
 بسیطة

مصلحة 
 اإلنتاج

مصلحة 
 الحوادث

 النقل البري
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 النقل البحري

مصلحة 
 اإلنتاج

مصلحة 
 الحوادث

 الحریق واألخطار الصناعیة

 أخطار بسیطة

 انكسار اآلالت

 كل أخطار الورشات

 كل أخطار التركیب
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یتخذ و خارجیا، كما یتولى جمیع الشؤون اإلداریة و المشرف علیها داخلیا و الممثل الرئیسي و ه: مدیر الوكالة )1
األوامر في حدود السلطة المخولة له من طرف الوحدة، كما أنه یصادق على و یصدر التعلیمات و القرارات 

 توقیعه؛و  ذلك بوضع ختمهو جل األعمال المنجزة من طرف المصالح بعد التأكد من صحتها 

 كلفة بمصالح المستخدمین؛والم األمانة العامة )2

تعتبر هذه المصلحة مصدر و تقوم بإبرام العقود مع الزبائن  : تأمینات األشخاصو مصلحة تأمین السیارات  )3
من أهمها فرع تأمین السیارات تأمین و مداخیل الوكالة ألنها تتكون من العدید من الفروع التأمینیة، 

  ؛فرع الحوادثو تتكون من فرع اإلنتاج و األشخاص، 

وهي المصلحة المتخصصة في تسییر الملفات المتعلقة بمنتجات :األخطار المختلفةو مصلحة الحریق  )4
 .التأمین على الحریق لطالبیه، وكذلك جل األخطار البسیطة

                المحاسبیة للوكالةو تقوم هذه المصلحة بجمیع األعمال المالیة  :المالیةو مصلحة المحاسبة  )5
 باإلضافة إلى دراسة العقود المبرمة من طرف مصلحة اإلنتاج ،ییر األمور المحاسبیةهنا تعمل على تسو 

كذا ملفات التعویض إلى قیود و ، كما أنه یحول العقود ..مثل مراجعة القسط اإلجمالي للعقد، الرسوم
 .یتم تسجیلها في یومیة المؤسسةو محاسبیة 

 .قة بالنقل وتأمین وسائلهتسییر جمیع اللفات المتعل :مصلحة التأمین على النقل )6

  :العالقات المختلفة داخل الوكالة

بین و األخرى خارجیة تتم بینها و للوكالة عالقات مختلفة منها التي تتم بین مصالحها المختلفة 
  .مصالحها الخارجیة

المهام وتنشأ هذه العالقات من خالل التناسق والتكامل العملي بین مختلف : العالقات بین مصالح الوكالة  .أ 
  :داخل الوكالة فنجد

  هنا یقوم المنتج للعقود التي أبرمها  :بین مصلحة اإلنتاجو المحاسبة و العالقة بین مصلحة المالیة
قبل أن یقوم بهذه العملیة یقوم أوال و تقییمها في دفتر الیومیة، و مع المؤمنین لهم بنقلها للمحاسب لتسجیلها 

المراقبة بإعطاء و مراقبتها، حیث تنحصر الدراسة في مراجعة مكونات القسط اإلجمالي و بدراسة العقود 
 ؛المؤمن لهو الصفة القانونیة للعقد من خالل اإلمضاءات من طرف المؤمن 
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  حیث تتمثل هذه األخیرة في تحویل  :مصلحة التعویضاتو المحاسبة و العالقة بین مصلحة المالیة
المالیة، بحیث تحتوي هذه الملفات على و ؤمن لهم، إلى مصلحة المحاسبة التعویضات الواجب تسدیدها للم

 ؛تَسجل في قیود الیومیةو تقوم بتحویل جمیع ملفات التعویض إلى قیود محاسبیة و األمر بالسداد 

  بینهما في أن مصلحة  ةتكمن العالق :مصلحة التعویضاتو العالقة بین مصلحة اإلنتاج
عن الضمانات المكتتبة و معلومات التي تخص المؤمن له المصاب بالضرر، التعویضات تقوم بالتأكد من ال

 .شروطهو في العقد من مصلحة اإلنتاج للتأكد من العقد 

تنشأ هذه العالقات من خالل احتكاكها بالمحیط عن طریق : العالقة بین الوكالة والوسط الخارجي  .ب 
  .ئيالخبراء، المحامین القضاة، والمحضر القضا: تعامالتها، مثل

  ح و هذا األخیر المخول له عملیة التحقق  :الخبیرو العالقة بین الوكالة تشخیص األضرار المصرَ
علیه أن یقدم تقریر مفَصل عن الحادث مع تحدید قیمة و بها من طرف المؤمن له عند وقوع حادث معین، 

  ؛التعویضات، علما بأن مكتب الخبیر منفصل عن الوكالة ألنه یعمل لحاسبه الخاص

  ع عن الوكالة في حالة اذلك الشخص الذي من مهامه الرئیسیة الدف المحامي،و العالقة بین الوكالة
 في ما یخص تعویضات معینة فهو یمثلها قضائیا؛ ما إذا رفعت ضدها دعوى قضائیة

   المحضر القضائي، بحیث یعتبر القاضي المسؤول عن فض النزاع بین و العالقة بین الوكالة
  ؛لمؤمن لهم خاصة في حالة تسویة قضائیة للحادثبین او  الوكالة

  یعتبر شخص  طبیعي یتعامل مع الوكالة بإصدار و المحضر القضائي، و العالقة بین الوكالة
 . وثائق معینة تتعلق بحكم قضائي مثل التكلیف بالدفع اإللزامي

  

  

  -4-شكل رقم 

  -أم البواقي-514الهیكل التنظیمي للوكالة رقم 

 األمانة العامة المدیر
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  . 2011سنة األخطار المتنوعةو معلومات من الوكالة، مصلحة الحریق : المصدر

  المكانة االقتصادیة للشركة:الثالث طلبالم

عادة التأمین فو فیما یخص المكانة االقتصادیة للشركة الجزائریة للتأمین  بلغ الرأسمالي  «قدإ
سنة ) دج/ملیار  2.7(ثم انتقل إلى ) دج/ملیون 500(1994االجتماعي للشركة الجزائریة للتأمین سنة 

    بقبیل قوي على الربحیة  2011لقد اتسمت سنة و ، )دج/ ملیار 12(إلى  2009لیصل في سنة  1997
خاصة بعد و امیكي المتسم  بالحداثة المالءة  المالیة للشركة، بفضل ما تشهده من التطور الدینو و النمو 

حیث حققت الشركة الجزائریة للتأمین جمیع . 2011تطبیقها لنظام جدید یشمل اإلستراتیجیة التنمویة لسنة 
الذي یتمیز بالمنافسة و أهدافها التي حددتها لنفسها لسیما احتالل موقع مهم في سوق التأمین الجزائري 

دخلها انخفض قد و ، 1010نة بسنة ار مق %0.3:سبة تقارن بـبن 12839الحرة حیث بلغت مبیعاتها 
بالتالي فقد  2010سنة  1082أین كان یقدر بـ . 2010دج مقارنة بسنة /ملیون633إلى لیصل الصافي
االستثمارات في األسهم التي و شهدت أیضا تحسنا كبیرا في المنتجات و . %39 ـدر بنقصان كبیر قحققت 
على الرغم من العرض المنخفض 2010 مقارنة بسنة%37بنسبة  ج أي زیادة/ملیون د 563إلى  ارتفعت

ن تعزیز رأسمالها كان هدفها األول و انخفاض الفائدة، و نسبیا في السوق   12ملیار إلى  8ذلك برفعه من و إ
ئریة للتأمین من اتخذت الشركة الجزاو دج ، تحققت من خالل إعادة الرسملة بین المساهمین لدیها ، /ملیار

المناداة بالتقرب إلیه أكثر، كما تم و كبوابة لوضع الشعب في إستراتجیتها  2010تنفیذ برنامج التدریب لعام 

مصلحة التأمین على 
 النقل

مصلحة لمالیة        
المحاسبةو  

األخطار ومصلحة الحریق 
IARD        المختلفة 

 مصلحة السیارات

 فرع اإلنتاج فرع الحوادث

فرع 
 الحوادث

فرع 
 اإلنتاج
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قد و الوالء، كما و تحسین آلیات التحفیز و الكفاءة للموظفین و اتخاذ إجراءات هامة لرفع مستوى المهارة 
استمرت الجهود  في توسیع شبكة و تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة، و استهدفت أیضا  قوة المبیعات 

  )1( .»في لجنة التنسیق اإلداریة، مع طرح منتجات جدیدة للسوقجدیدة فروع  5التوزیع مع افتتاح 

  -2- جدول رقم

  یبین بعض أرقام الشركة الجزائریة للتأمین والوحدة بالملیون دج

  السنة            
         االسم 

المقارنة بین سنة    2011  2010  2009  2008
  2011و2010

  %00  12000  12000  12000  8000  الرأسمال   
  %03  16819  16302  15564  10705  حقوق المساهمین

  %39  8188  5884  6610  5037  تعویضات
إیرادات 

االستثمارات وحقوق 
  المساهمین

349  424  410  563  37%  

االستثمارات وحقوق 
  المساهمین

15033  16663  19874  20370  02%  

  %0.3  12839  12802  13260  11068  مبیعاتها
  %39-  633  1082  1094  833  الصافيالدخل 
   www. Caar. Comاإللكترونيمن الموقع  2011للشركة سنة التقریر السنوي: المصدر

ذلك حیث بلغ       قد كان لهاو الحظ من الجدول أن الشركة سعت إلى تحقیق رأسمال كبیر الم 
، 2010دج، مع مالحظة أن جل األرقام المبینة في الجدول تحمل زیادة ایجابیة مقارنة بسنة / ملیار 12

ما عدا الربح الصافي الذي  سجل انخفاضا كبیرا ترجح أسبابه للعدید من العوامل ومن أهمها ارتفاع نسبة 
  .2010مقارنة بسنة % 3التعویضات إلى 

  

  - 3 - جدول رقم

                                                             
  .17:56: ، على الساعة01/05/2013، في www.caar.com.dzاألرقام واإلحصائیات من الموقع االلكتروني  ): 1( 
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  تطور قنوات التوزیع للشركة

              سماال
  10/11مقارنة بین   2011  2010  2008  2008  السنة

EFFECTIVE 1683  1730  1783  1798  1%  
  %0  5  5  5  5  الفروع

  %4  134  129  123  117  الوكاالت
   www. Caar. Comاإللكترونيالتقریر السنوي من الموقع : المصدر

 أو أجنبیة تنشط مع مختلف المؤسسات االقتصادیة، سواء كانت محلیة تتمیز هذه الشركة بعالقاتها
 الئحة كبار العمالء في المحفظة« لیس على سبیل الحصرو نذكر على سبیل المثال و في الجزائر، 

 ENTV، مؤسسة الرعایة االجتماعیة، الخطوط الجویة الجزائریة، بنك الجزائر مجموعة شركات سونا طراك
، CPA،ENAFOR ،SANOFIS AVENTIS،AMNA L،ENGEON …تكون هذه العالقات مع و ) 1(.»الخ

  .كذا تلقي منها مختلف الخدمات األخرىو الشركات المحلیة، بتوزیعها لها لمختلف منتجاتها التأمینیة، 

دانون : نذكر منهاو كذلك توجد لها عالقات مع مؤسسات خاصة تنشط داخل التراب الوطني 
 PEPSI،COCA COLA،ALGERIEیثة السیرامیك ،حمود بوعالم،جرجرة، فندق رویال،الحد

INOKS،TAPIS D OR،CENTRE COMERCIAL BAB EZZOUER،SIM،BIMO.  

  عقار مضمون لقرض سكنيتأمین : المبحث الثاني

ن، فهذا األخیر وبعد دراسات معینة توحي  عندما یتقدم عمیل معین لطلب قرض من بنك معیَ
فإنه یبحث أوال عن سبیل لضمان استرجاع المبلغ المدفوع مع كافة الحقوق بالقبول في تقدیم القرض، 

المترتبة معه، والضمان المتعلق بالقروض السكنیة هو ضمان العقار المراد شرائه، وكلمة عقار تدخلنا في 
مجال خطورة آخر غیر تسدید القرض، وهي إمكانیة تعرض السكن المرهون إلى أخطار مختلفة تؤدي إلى 

ر قیمته كلیا أو جزئیا، مما یحتم البنك على المقترض تأمین ذلك العقار من مجموعة من األخطار تدهو 
  .أهمها الكوارث الطبیعیة التي تحمل الصفة اإلجباریة، وكذلك متعدد األخطار للسكنات

  

  الكوارث الطبیعیة حوادث عقد تأمین : المطلب األول
                                                             

   .17:56: ، على الساعة01/05/2013، في WWW.CAAR.COM.DZمن الموقع اإللكتروني ): 1( 
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اإلجباریة، حیث یكتتب بین المؤمن والمؤمن له  یتم من عقد تأمین الكوارث الطبیعیة هو من العقود 
خالله تغطیة الخسائر المالیة التابعة لتحقق كارثة طبیعیة معینة ومحددة حسب القانون بالزالزل         

ه « .، وقد وضحه المشرع الجزائري      في)إنزالقات التربة(والفیضانات، والعواصف، تحركات األرض  أنَ
تتحمل بموجبه شركة التأمین تعویض الخسائر الناتجة عن أضرار الكوارث الطبیعیة مقابل  ذلك العقد الذي

  )1( .»أن یدفع المؤمن له قسط محدد

  :ویستثنى من عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة األخطار المذكورة أدناه

 األضرار التي تلحق بالمحاصیل الزراعیة غیر المخَزنة؛ 
 نشآت في طور اإلنجاز؛المزروعات واألراضي والم 
 القطیع الحي خارج المبنى ألنه یخضع ألحكام خاصة؛ 
 األضرار التي تلحقها المركبات الجویة والبحریة وكذا السلع المنقولة؛ 
 األضرار الناجمة عن الحروب األهلیة والخارجیة والمظاهرات والحركات الشعبیة واإلرهاب؛ 
  الفعل العمدي. 

وارث الطبیعیة وحسب المعلومات التي تلقیناها من الوكالة مقر التربص لقیام عقد التأمین على الك
حسب األمر  الشروط المحددیستوجب األمر توافر الشروط العامة كغیره من عقود التأمین، وهي تلك 

المتعلق بالتأمینات في الجزائر، باالظافة إلى الشروط الخاصة والتي تعبر عن البنود الموقع علیها  95/07
من طرف طالب التأمین وشركة التأمین وحسب البیانات المقدمة من طرف الوكالة اتضح لنا أن عقد 

أو التجاریة ینقسم إلى صفحتین / ة والتأمین سواء كان موجه للعقارات السكنیة، أو العقارات  الصناعی
مع تحدید لرقم الوكالة وكذلك " )السكنیة(الكوارث الطبیعیة حوادث بولیصة تأمین ضد " بعنوان واحد و هو

  ). -1-أنظر الملحق رقم ( "         الشروط الخاصة"، ثم عنوان الشروط الخاصة "التسلسلي للعقد"الرقم 

  الصفحة األولى من العقد:أوال

  : تكون الصفحة األولى من ثالث أقسام وهي على التواليفت

                                                             
الذي یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث و  ،2006غشت  26الموافق لـ  1424جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  03/12األمر رقم  ): 1(

  .بتعویض الضحایاو الطبیعیة 
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بتحدید للوحدة وهي وحدة متعلقة  یحوي مجموعة من البیاناتو ، "العقد"معنون تحت أسم : القسم األول )1
عادة التأمین                  514، ثم الوكالة رقم 500قسنطینة رقم  -التابعة للشركة الجزائریة للتأمین وإ

المنتوج  ورمز .ثم ذكر الهاتف والفاكس الخاص بها 344BP10والعنوان الطریق الوطني  -أم البواقي
تأمین ضد حوادث الكوارث الطبیعیة، یلیها ذكر لتاریخ بدایة العقد ثم تاریخ انتهائه،  84311واسمه  المباع

أنظر ( ثم خانة مخصصة لمالحظات مرتبطة بالخطر الواجب تأمینه إن وجدت                      
 ).-1-الملحق رقم 

بحیث یتضمن معلومات خاصة بالمؤمن له طالب التأمین وفیه  "المكتتب" یحمل عنوان: القسم الثاني )2
االسم الكامل للمكتب مع تحدید عنوانه، وذكر نشاطه ومهنته، وكذلك خانة خاصة بمالحظات خاصة به 

 ).-1-أنظر الملحق رقم (إن وجدت 
یتم التطرق في هذا الجزء إلى إعادة ذكر عنوان السكن المراد تأمینه، ثم و ، "الخطر"معنون بـ : القسم الثالث )3

المساحة اإلجمالیة المبنیة،  یتم ذكر الخصائص المتعلقة بالقیمة اإلجمالیة المؤمنة ثمالخطر، و الممتلكات 
و أ/و ناعيالص النشاطو أ/ و     للسكن  الموجهة البنایات كل  ألن؛التأكد من وجود رخصة البناء 

. هي مستثناة من التغطیة والبناء للعمران المنظمة القوانین وبخرق 2003 بعد أقیمت والتي التجاري
والتساؤل فیما إذا كانت هذه البنایة تابعة للدولة أو أحد هیئاتها ثم التأكد من طبیعة البناء وهل هو مطابق 
لمعاییر البناء القانونیة، وما هو أقرب لدیها من مخاطر الكوارث الطبیعیة، والتأكد من خطر العواصف 

  .بها البناء ومدى تكرار تحققه في المنطقة التي یقع
في ذات القسم یتم منح التغطیة الخاصة بالكوارث الطبیعیة وتحدید الرأسمال المؤمن وكذلك النسبة المطبقة 

ه یتم ذكر الخلوص األدنى المقدر بـ ج مع /د 30000ومن خاللهما یحدد قیم القسط الصافي، مع العلم أنَ

  ).- 1-أنظر الملحق رقم( ، وحدود الضمان     %2تحدید نسبة الخلوص لكل حادث بـ 

  الصفحة الثانیة من العقد: ثانیا

تتكون الصفحة الثانیة من جدول یحسب في آخره القسط اإلجمالي الواجب دفعه، وهو تحت عنوان 
  :بحیث یكون كالتالي "حساب القسط"

  

  -4- جدول رقم
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  حساب القسط اإلجمالي لعقد تأمین الكوارث الطبیعیة

PRIME TOTALE  TIMBRES  FCN  T.V.A  ACCESSOIRES  PRIME 
NETTE  

قیمة القسط  
اإلجمالي الواجب 

  دفعه 
  

  .من قبل المؤمن له

في )00(قیمتها   قیم الطوابع
عقد التأمین 
على الكوارث 

  الطبیعیة

) 00(قیمتها 
  .في هذا العقد

تحمل هذه   قیمة اإلضافات
الخانة 
قیمة 

القسط 
  الصافي

  .الوثائق المتحصل علیها من الوكالة مقر التربص من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

ثم یأتي بعدها مباشرة تذكیر بمكان إبرام العقد وتاریخه وساعته، ثم مكانین لإلمضاء والمصادقة على ما تم 
  )          شركة التأمین(والمؤمن له ) المكتتب(عرضه من قبل الطرفین المتعاقدین المؤمن

  ).-2-أنظر الملحق رقم (

  للسكن األخطار المتعددةعقد تأمین : ب الثانيالمطل

المؤمن له بغرض حمایة و عقد یبرم بین المؤمن  ، أنهعرف عقد تأمین األخطار المتعددة السكناتی
، فالوثیقة تضمن التبعات المالیة هذا األخیر من مجموعة من األخطار التي یمكن أن یتعرض لها  مسكنه

  :عن المخاطر التالیةللخسائر المادیة المباشرة الناجمة 

یضمن المؤمن  «لىعانطالقا من المادة القانونیة التي تنص ؛ األخطار الالحقةو  نفجاراالو  الحریقخطر  )1
من الحریق جمیع األضرار التي تتسبب فیها النیران، غیر أنه إذا لم یكن هناك اتفاق مخالف ال یضمن 

إحدى المواد المتأججة إذا و الفوري المباشر للنیران أاالتصال و األضرار التي یتسبب فیها تأثیر الحرارة أ
هي تمثل التزام المؤمن اتجاه المؤمن له و  )1(.»لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للتحول إلى حریق حقیقي

كل " وهذا األخیر المقصود به هو إذن فشركة التأمین ملزمة بتحمل كل األضرار الناجمة عن الحریق، 
ینتج عنه خسارة مالیة لألصل و ینتشر ینشأ ال إرادیا و . اشتعال فعلي ظاهر یصاحبه لهب، حرارة  دخان

  2.»موضوع التأمین

                                                             
  .في الجزائر الخاص بالتأمینات 95/07من األمر  44المادة ):  1( 
   .ادة التي سبق ذكرهانفس الم):  2( 
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  :حتى یمكننا القول عنه حریق بالمفهوم التأمیني یجب أن تتوفر فیه شروط نوجزها فیما یليو 

 ،عنه لهب، حرارة، دخان انتشاریجب أن یكون هناك اشتعال فعلي ظاهر یرى بالعین المجردة ینتج   . أ
 حریقا؛ انالتفحم ال تعتبر و الذوبان : لیكون ذلك حریق أما الخسائر الناتجة عن الحرارة مثل

 أحد تابعیه؛و یشترط أن یكون الحادث ال إرادي أي غیر متعمد من طرف المؤمن له أ  . ب
ة نتیجة االحتراق كلیو یشترط أن تلحق باألصل موضوع الخطر خسارة مادیة سواء جزئیة كانت أ  . ت

 فإذا لم ینتج عن حریق خسارة مادیة فإنه ال یعتبر حریقا بالمفهوم التأمیني؛
یجب أن ال یكون األصل موضوع الخطر یستلزم استخدامه أن یكون في حالة احتراق بغاز   . ث
لمفهوم هذا ال یعتبر حریقا باو الصناعي یتم اشتعاله و عند استخدامه في االستعمال المنزلي أ) البوتغاز(

 .التأمیني
لكن إذا كان في حالة و یجب أن یكون في حالة اشتعال و للتدفئة، و كذلك استخدام الفحم كقوة محركة أ

  .لم یكن مستعمال فإن اشتعاله یعتبر حریقا بالمفهوم التأمینيو تخزین 

                أضرار المیاه؛ الخسارة الناجمة عن تدفق غیر مقصود للمیاه الناجم عن األنابیب والتسخین  )2
والتكییف أومن السطح، فإن حدث وأَن أحد هذه األخطار تحققت وسببت أضرارا في الممتلكات فإن هذه 

 .األخطار تتم تغطیتها
 انكسار الزجاج؛  )3
 .السرقة؛ إن السرقة تتم تغطیتها، وتشمل السرقة باإلكراه وخسارة الممتلكات، وألن مصطلح السرقة )4
ن الضرر الملحق بالممتلكات الناجمة عن المظاهرات والشغب تتم تغطیتها أعمال الشغب والتظاهر؛ إ )5

بواسطة عقد تأمین األخطار المتعددة للسكنات، وعادة ما یتم تعریف الشغب على أنه مجموعة من 
زعاج اآلخرین  .األشخاص یقومون بعمل غیر قانوني أو بأسلوب عنیف بهدف إرهاب وإ

ئر الناجمة عن العواصف والبرد بسبب األضرار الملحقة بالممتلكات العاصفة والبرد؛ تتم تغطیة الخسا )6
تالف الممتلكات  .نتیجة مثال كسر الریاح للنافذة مما سمح بدخول البرد وإ

الزلزال؛ تتم تغطیة كل التبعات المالیة للخسائر الناجمة عن الزالزل والتحركات األرضیة بنسبة تغطیة  )7
في منتوج بشكل قانوني آخر ویحمل الصفة اإلجباریة وهو تأمین نظرا لتوافر النسبة المتبقیة % 50

 .الكوارث الطبیعیة
 .المسؤولیة المدنیة؛ وتضمن كل الخسائر الجسمانیة والمادیة التي تلحق بالغیر )8
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  :وسیتثنى من عقد تأمین األخطار المتعددة للسكنات ما یلي

 وم بالتآمر علیه إلحداث خسارة متعمدة؛الخسارة العدمیة والناجمة عن فعل ارتكبه المؤمن له أو یق 
                الفعل الحكومي الذي یشیر إلى التدمیر أو حجز الممتلكات بواسطة أي سلطة عامة
 أو حكومیة؛/ و
 الحرب وما ینتج عنها من تلف للممتلكات؛ 
 المخاطر النوویة والتفاعل النووي واإلشعاعات أو التلوث اإلشعاعي. 
  اإلهمال من طرف المؤمن له في استخدام الوسائل الواقیة لحمایة الممتلكات أثناء أو بعد حدوث

 .الضرر
  لكنه یضمن و نقائص الشيء المؤمن علیه لوجود عیب ذاتي فیه، و ال یضمن المؤمن الخسائر

 أضرار الحریق المنجرة عنه؛
  بعد الحریق؛و ال یضمن األموال التي تتعرض للسرقة أثناء 
 احتراقها بسبب و حرارتهما الطبیعیة أو تضررها الناشئین عن تفاعلهما الذاتي أو األموال أ هالك

 أیة خسارةو أ        خطأ في صنعهاو  بسبب عیب أو قربها من النار، أو التجفیف و تعرضها للتسخین أ
اء عملیة التصنیع التي تطلب استعمال الحرارة و أ  النار؛و  أضرار التي تلحق بها جرّ

المتعددة للسكنات عندما یتقدم المؤمن له لشركة التأمین بصفته طالب یبرم عقد تأمین األخطار 
لمنتوج تأمیني یحمي منزله وممتلكاته، ثم تعرض علیه جمیع التغطیات المتوفرة وله الحق في االختیار           

ث یكون له رقم تسلسلي بحی" بولیصة األخطار المتعددة للسكنات" وكل هذا یصب بوثیقة عقد یسمى 
  :یتكون العقد من صفحتین .رقم الوكالة المزمع إبرام العقد بهاكذلك و برقم العقد  خاص

  الصفحة األولى من العقد: أوال

تنقسم إلى ثالث أقسام وفیها قسم خاص بالبولیصة، وقسم خاص بالمكتتب، واألخیر خاص بالسكن 
  .والخطر

         المعلومات المتعلق بالوحدةو ولیصة یتم فیه أیضا كل البیانات بهذا القسم الخاص بالب: القسم األول )1
رمزه، و الفاكس الخاص بها، ثم یلیها ذكر للمنتوج المباع و رقم هاتفها و عنوانه و رمزها و بالوكالة و رقمها، و 
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تاریخ انتهائه مع وجود خانة خاصة بالمالحظات التي یمكن إضافتها فیما و كذلك تاریخ بدایة العقد و 
  .)- 3-أنظر الملحق رقم(یخص الخطر المراد تأمینه 

ه جزء مخصص لكل المعلومات المهمة : القسم الثاني )2 ه یحمل عنوان المكتتب، فهذا یدل على أنَ بما أنَ
 .االسم والعنوان الكامل، طبیعیة النشاط والمهنة والمالحظات المتعلقة به: والمتعلقة بالمؤمن له مثال

الجزء من العقد إلى التعرف على البنایة وموقعها وعنوانها، ثم ذكر الخصائص خصص هذا : القسم الثالث )3
، قیمة )مالك(طبیعة البنایة، قیمة المحتوى، قیمة الحاوي، الصفة القانونیة للمؤمن له : المتعلقة بها مثل

 .األشیاء الثمینة، رقم الحجرات
مطبق علیها لكل رأسمال مؤمن وما یقابلها ثم یتم تعداد الضمانات الممنوحة مع حدود الضمان والخلوص ال

  .من نسبة مطبقة والتي تتسمح بتحدید كل قسط ضمان ممنوح على حد

  من العقد الصفحة الثانیة:ثانیا

، تحوي حسابات القسط اإلجمالي الواجب كما في جمیع العقود التي تنتجها الشركة الجزائریة للتأمین
ه بواسطة القسط الصافي مضاف إلیه جمیع المصاریف دفعه من قبل المؤمن له، والذي یتم حساب

، مع تحدید لمكان إبرام هذا العقد وتاریخه وساعته وكذلك األطراف )- 4-أنظر الملحق رقم(واإلضافات 
  .إمضاء األطراف المتعاقدة

  ملحق الحلولو حساب القسط : المطلب الثالث

یعتبر القسط التأمیني مقابل الخطر الذي یتخلى علیه المؤمن له لصالح المؤمن، ویتمیز هذا المبلغ 
 بقیمة أقل من قیمة الخطر اإلجمالي بشكل صغیر جدا، 

  التأمین على الكوارث الطبیعیةبحساب القسط الخاص : أوال

بالكوارث          حتى تتم معرفة تحدید القسط الواجب دفعه للحصول على التغطیة الخاصة
الطبیعیة على العقارات، وجب علینا أن نفرق بین نوعین من البنایات، هي البنایات السكنیة                    

  .أو التجارة وكذلك البنایات المختلطة بینهما/والبنایات الموجهة للصناعة و)موجهة فقط للسكن(
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القرض المدروس، فالقسط یعبر عن المبلغ ما یهمنا هو تأمین العقارات السكنیة تبعا لطبیعة 
المتخلى عنه من قبل المؤمن له إلى المؤمن  للحصول على التغطیة المناسبة، فحسابه یمر طبقا 

  .للمعطیات التي تحصلنا علیها من الوكالة بقیاس التعرض للخطر ثم یلیه حساب القسط الواجب دفعه

من نسب قسط أو اشتراك محددة حسب . للكوارث الطبیعیة تكون التعریفات المحدد لتغطیة التبعات المالیة
ض للخطر والمحدد على أساس القواعد والمقاییس التقنیة المعمول بها   :قیاس التعرَ

 المنطقة المتعرضة للخطر؛ 
 قابلیة البنایة للتعرض للخطر. 

لمكلف تحسب هذه النسب القاعدیة بناءا على استمارة تضم مجموعة من األسئلة، یقوم بطرحها ا
باإلنتاج على المؤمن له شفویا لیجیب علیها دون أن یراها، ویعرض علیه اختیار اقتراح من بین              

وتبعا لذلك یكون تعریف األخطار بحساب مجموع نقاط اإلجابة على تلك . نعم، ال، ال أدري: ثالثة
لبنایات، ولكن تختلف في نوع األسئلة األسئلة، وهذه األسئلة موضوعة في وثیقة واحدة مشتركة لكل أنواع ا

وبالنسبة للعقار موضوع الدراسة والخاص بعقد تأمین ). - 5-أنظر الملحق رقم (الموجهة لكل عقار 
  :الكوارث الطبیعیة الموَجه للسكن فیكون تعریف الخطر كالتالي

 12رقم یستخرج لهذا الخطر من خالل حساب النقاط باإلجابة على السؤال : موضوع الزلزال 
 ؛18، رقم 13والسؤال رقم 

 20، و18یستخرج وفق األسئلة رقم : موضوع العواصفa 19للبناء الفردي أو العمارة، وb  لسكن
 یوجد بعمارة؛

 20، و18، و16، و15، و14یحسب من نقاط األسئلة رقم : موضوع الفیضاناتa  للبناء الفردي
 لسكن بعمارة؛ 19bو
 18، ورقم 17، ورقم 14جابة على السؤال رقمویحدد باإل: خطر الحركات األرضیة . 

بعدها یحسب القسط الواجب دفعه الخاص بالوحدات السكنیة وفق مرحلتین رئیسیتین هما تحدید 
  .القیمة المؤمنة والقسط المقابل لها
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I. ح بها من طرف المؤمن : القیمة المؤمنة ویكون حساب العقار السكني موازیا للقیم المعلنة والمصرَ
وناتج المساحة المبنیة بقیمة اسمیة )  Vd     valeur déclaré(له والذي نرمز له بالرمز 

 SPn(1(لمربع المبني ویرمز له بالرمزللمتر ا
)S :( اإلجمالیة المبنیة؛المساحة  

)Pn :( القیمة االسمیة للمتر المربع الواحد، ویتم انتقائها من الجدول أدناه، والذي یحدد فیه

المشرع الجزائري المناطق المعرَضة للخطر وما یقابلها من الوحدات النقدیة للمتر المربع الواحد، 

  :تقسیم المناطق هو كالتاليوبالنسبة ل

  ضة للخطر، ألن في معظمها هي مناطق : 0المنطقة هي منطقة تقریبا غیر معرَ
 ؛..والیة وغردایة، بشار، أدرار: صحراویة مثل

  أم : ویكون التعرض للخطر فیها قلیل أ ضئیل جدا مثل الوالیات التالیة: 1المنطقة
 ؛..البواقي بسكرة وتبسه تیارت، سیدي بلعباس

  2المنطقةa : ،ضة للخطر بنسبة كبیرة على سبیل المثال سطیف وهي منطقة معرَ
 ؛..غیلیزان والمدیة بجایة جیجل

  المنطقةb2 :والیة : وهي المنطقة المعرضة للخطر بنسبة أكبر من سابقتها، وتشمل
 .عین الدفلى مثال

  زائر العاصمة وهي أكثر المناطق تعرضا لخطر الكوارث الطبیعیة كوالیة الج: 3المنطقة
 .بومرداس

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .قاعدة یستعملها المبرمج اآللي حسب النسب التي وضعها المشرع الجزائري 1
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  -5- جدول رقم

  الوحدة بالدینار/ المناطق المعرضة للخطر وما یقابلها من الوحدات النقدیة

  العقارات السكنیة  المنطقة
0  160  
1  180  
a 2 200  
b2  220  
3  240  

  .2013اإلنتاج، وثیقة تقدیم بوكالة أم البواقي، مصلحة الحریق واألخطار البسیطة، قسم : المصدر

II. أي المبلغ الذي یتم حسابه باالعتماد على المعطیات اإلحصائیة والتشریعات  :القسط الصافي
أنظر (والتي تعتمد على نسبة األقساط المحدد في جدول حساب األقساط               . القانونیة

  ) £(، وهذه النسبة یرمز لها بالرمز)-6-الملحق رقم 

  :منه حساب القسط یكون كالتاليو 

  

  

  

  

للقسط المحسوب  %20بناء إلى زیادة تخضع األمالك السكنیة المبنیة دون رخصة : مالحظة
  . بالعالقة السالفة الذكر

 

  

  :القسط اإلجمالي الواجب دفعه من قبل المؤمن له یحب كالتالي

الثمن * المساحة المبنیة اإلجمالیة +( القیمة المصرح بها * [ بة المطبقة النس= القسط الصافي
ع الواحد المبني  ) ]المسمى لمتر المربَ

P= £ * [( VD + (S * Pn) 

  1.2* القسط الصافي + القسط المضاف 

PM= P * 1.2 
 

               حقوق +FCN+ الرسم على القیمة المضافة+ اإلضافات+ القسط الصافي =القسط اإلجمالي
 الطابع+ 
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المؤمن له الذي یملك العقار الواقع في مدینة أم  من خالل دراستنا للعقد تبین لنا أن
: مربع، وبقیمة إجمالیة تقدر بـ/متر 67.71، مساحته  1البواقي أي أنها تحمل رقم المنطقة 

مع العلم . دج 900.54قد قدر القسط الصافي بقیمة ‰0.35، قد طبقت علیه نسبة 1692750
  .دج بعد التأكد من جمیع الخصائص الخاصة بالمنى 2572980أن الرأسمال قدر بقیمة  

ثم تمت إضافة قیمة الطوابع و اإلضافات إلى القسط الصافي فبلغت قیمة القسط الواجب 
بیق حد أدنى لإلعفاء بقیمة دج، مع تط 1270.45دفعه من قبل المؤمن له إلى شركة التأمین 

  .دج 2058384:و حدود الضمان قدرت بـ% 2دج  ونسبة اإلعفاء لكل حادث  30000

  حساب القسط الخاص بتأمین األخطار المتعددة للسكنات: ثانیا

تحسب على أساس الممتلكات  ،عقد تأمین األخطار المتعددة للسكنات حساب القسط في
فیتم حساب األقساط الخاصة بكل ضمانة على حدا، ثم جمعها، ، المؤمنة والمصرح بها في العقد

  .لتعطي لنا القسط الصافي

 :ضمان الحریق واالنفجار واألخطار الالحقة )1

  .األعباء)+ قیمة الممتلكات المؤمن علیها( مبلغ التأمین * معدل الخسارة= القسط الصافي

  .للخطرالقیمة اإلجمالیة المعرضة = القیمة اإلجمالیة المؤمنة 

Valeur assure =VTR(valeur total en risque) 

  

  

 N عدد الوحدات المعرضة للخسارة 

PRIME TOTALE= PRIME NETTE+ ACCESSOIRES+ T.V.A+ FCN+ TIMBRES 

Prime pure =  c *( n/N) 

       Prime pure  =  c.F           
       

Prime nette = taux% * VTR 
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n  عدد الوحدات التي تعرضت للخطر فعال 

C القیمة المعرضة للخطر 

F النسبي للخطرالتكرار  

  :باقي الضمانات یتم حسابها وفق الجدول التالي )1

  -6- جدول رقم

  تحدید النسبة المطبقة على كل ضمان ممنوح

  النسبة المطبقة  نوع الضمان
  %0.02  الزلزال

  %0.015  التظاهرات والحركات الشعبیة
  %0.01  السرقة

  %0.07  سرقة األشیاء الثمینة
  %0.09  أضرار المیاه

  .من إعداد الطالبة :المصدر

 والتي مصاریف التسییرلحساب القسط اإلجمالي یتم إضافة القسط الصافي اإلجمالي إلى 
 :یتم حسابه كالتاليو  اإلداریة،تتمثل في مصاریف اكتتاب العقود إضافة إلى مصاریف 

 

  

ACCESSOIRES : اإلضافات. 

TVA :الرسم على القیمة المضافة.  

FCN :تتمثل في اشتراكات المؤمن له في الضمان االجتماعي.  

TIMBRES :حقوق الطابع.  

PRIME TOTALE= PRIME NETTE+ ACCESSOIRES+ T.V.A+ FCN+ TIMBRES 
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من خالل العقد الذي بین أیدینا اتضح لنا أَن المؤمن قام بإدخال جمیع الخصائص المتعلقة 
دج، وقیمة الحاوي بلغت  4000000 بالعقار والممتلكات قید التأمین بحیث بلغت قیمة المحتویات

 3دج، باإلضافة إلى رقم الغرف الذي بلغ  1000000دج و قیمة األشیاء الثمینة  3000000
دج  37280ثم قام بحساب قسط كل ضمان على حدا، فبلغت قیمة القسط الصافي قیمة . غرف

تم حساب دج، ثم  160دج، والطابع بقیمة  6346.10بقیمة  TVAدج  و 50ثم تمت إضافة 
  . دج 43836.10القسط اإلجمالي حیث بلغت قیمته 

  ملحق الحلول :ثالثا

حیث یذكر  ، المؤمن لهو تابع للعقد المبرم بین المؤمن  وثیقةعبارة على و ملحق الحلول ه
من ویحل محل المؤمن له ) شركة التامین (من خالله یلتزم المؤمن و  ،البنكو هو فیه المستفید 

  .عن قیمة الخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المرهونة) البنك( فید خالله بتعویض المست

ملحق الحلول التابع للعقد الرئیسي الخاص بتأمین الكوارث الطبیعیة، أو بعقد تأمین  یمكن
األخطار المتعددة للسكنات من أن یستفید البنك من الحصول على التعویضات المالیة التي 

القرض،      العقار المرهون والذي اعتمد علیه في منح تصحب تحقق األخطار المرتبطة ب
فعندما یتقدم شخص للحصول على قرض عقاري سكني یجبر على تقدیم تامین خاص بالعقار 
السكني حتى تضمن بذلك استرجاع حقوقها في حالة تعرض السكن لألخطار الطبیعیة، أو 

  .األخطار األخرى مثل الحریق

منزله ضد الكوارث الطبیعیة وضد األخطار المتعدد للسكنات، بما أن الشخص قام بتأمین 
فتقوم شركة التأمین بإنشاء ملحق للحول بحیث یتم بموجبه تحویل حق االستفادة من مبلغ 

ل   .التعویض في حال تحقق الخطر المؤمن ضده، إلى البنك باعتباره المستفید األوَ

بحیث تنقسم الوثیقة األولى إلى ) -7- رقمانظر الملحق (فیتكون الملحق من وثیقتین منفصلتین 
  :هي كالتاليو أقسام  ةأربع

وخانة مخصصة ألي مالحظة یوجد فیه تاریخ الملحق و . "ملحق"الذي یحمل اسم و  :القسم األول )1
  .یمكن إضافتها وتخص الموضوع
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بالوكالة بالوحدة ورقمها و بها المعلومات الخاصة و  ؛"البولیصة" والمعنون باسم :القسم الثاني )2
نهایة و تاریخ بدایة و واسم المنتوج الذي قامت ببیعه  والفاكس، رقم الهاتفو العنوان و  ها   رقمو 

  .الملحق
اسمه  :المكتتب مثلیحتوي على المعلومات الخاصة بو  ؛"المكتتب"بعنوان و هو  :القسم الثالث )3

  .جدتالمتعلقة به إن و المالحظة و مارسه یالنشاط الذي  وطبیعة مهنتهو  هعنوانو 
  في فقرة صغیرة تبین الشركة انه لمیتم تغییر أي من الشروط المتفق علیها في العقد الرئیسي  )4
؛ حیث یبین فیه القسط الصافي والمساوي للصفر الن "حساب القسط"وهو باسم : القسم الرابع )5

كان  المؤمن له قد دفع القسط سابقا عند إبرام عقد التامین سواء كان على الكوارث الطبیعیة أو
عل األخطار المتعددة للسكنات، ثم یذكر فیه قیمة اإلضافات وكذا قیمة الطوابع أین  في األخیر 

  ).- 7-أنظر الملحق رقم(                تظهر لنا قیمة القسط اإلجمالي

ثم یتم التذكیر بمكان إبرام الملحق وكذلك تاریخه ووقته، یلیها مكان توقیع والمصادقة على 
قبل الطرفین المتعاقدین المكتتب لصالح البنك من جهة ومن جهة أخرى المؤمن  الملحق من 

   )شركة التأمین(

فیما یخص الصفحة الثانیة فهي تحتوي على معلومات توضح للمطلع البیانات المتعلق 
بحیث  التي تمثل قیمة القرضو ثم یتم ذكر القیمة المؤمن . نهایتهو تاریخ بدایته و    برقم العقد
ذكر البنك الذي منح و  یكون حدود الضمان أكبر أو على األقل مساوي لقیمة القرض، یجب أن
، مع تحدید القیمة المؤمنة وكذلك اسم وعنوان المستفیدة من القرضالشخص ثم ذكر اسم . القرض

كذلك مع توضیح كتابي بان المستفید من التعویض في حالة تحقق الخطر المؤمن الجهة الدائنة 
ذلك باعتباره و مهما كان مبلغ التعویض فانه یحول مباشرة إلى البنك و  ت المؤمنةضده للممتلكا

مع توضیح و المؤمن له و ثم یتم التوقیع علیها من قبل الطرفي المؤمن .مستفیدا مذكور في العقد
  .)-8-أنظر الملحق رقم(  تاریخ اإلبرامو للمكان 

  

 ضمان قرض بتأمین على الحیاة: المبحث الثالث
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 هل المؤمن موقف میبتدع سمحی إذ االئتمان، اتیعمل تنشیط في ھاما دورا لعبالتأمین ی أصبح
 ثیح ،یهعل المؤمن الشيء الكه حال في هبالتزامات الوفاء في المال من مبلغا هقرضی الذي نةدائ مامأ
 اذھفی فتقری التي الحالة فيو  .ینالتأم شركة هتدفع الذي ضیالتعو  من قهح استفاء المقرض ضمنی

 حیازیا رهنا نیالتأم وثیقة برهن اةیالح على نیالتأم دقعالستعانة با یمكن كضمان یقدمه لشيء المؤمن

 استرجاع ضمنی الحاالت بكل هألن القرض قدمی من هنفس المؤمن كونی قدو  القرض، على للحصول

  . نیالتأم عقد مةیق من القرض مبلغ

  مفهوم عقد التأمین على الحیاة: المطلب األول

ن، وهي تابعة التأمینات على الحیاة  تضمن خطر الوفاة أو حدث الحیاة عند تاریخ معیَ
 لتزموی له، ما سیول له المؤمن شخص عهاموضو  یكونیتالتحت تأمینات األشخاص ،أي التأمینات 

حسب االتفاق المبرم بینه وبین شركة التأمین، والقسط فیها یحدد بطریقة  نیالتأم مبلغ بدفع المؤمن
  .ولیس التعویض ألَن حیاة اإلنسان ال تقدر بثمن" األداء"جزافیة ألنه ال یعتمد على المبدأ 

هي موجهة لضمان إما خطر الوفاة أو حدث البقاء على الحیاة عند تاریخ محدد ومتفق 
ع إال أن العقد الذي یهم في هذه الحالة هو التأمین لحالة الوفاة وهنا علیه وتضم العدید من األنوا

فالخطر المؤمن منه هو الوفاة الذي تعمل البنوك على تفادیه بطلب هذا النوع من التأمین مقابل 
ن ویسمى أیضا بالتأمین العمري    .قرض معیَ

لتأمین بدفع مبلغ عقد التأمین على الحیاة هو عقد یلتزم بموجبه المؤمن بصفته شركة ا
معین متفق علیه، بمجرد وفاة المؤمن له والذي قام بالتأمین على حیاته لصالح المستفید المحدد 
من قبله، وبما أَن المؤمن له قد تحصل على قرض بضمان حیاته فوجب على المؤمن له وضع 

للوفاة، وكل  البنك في صورة المستفید الوحید من األداء المتحصل علیه في حال تعرض المقترض
 .هذا مقابل أن یسدد المؤمن له قسط مقابل العقد ویكون متفق علیه فیما یخص طریقة التسدید

  

  اهمحتو و الشكل القانوني للعقد : المطلب الثاني
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تستوجب الضرورة القانونیة ولقیام أي نوع من العقود توافر مجموعة من الشروط بحیث 
لطرفین على احترام حقوق وواجبات كل طرف على حدا، تعمل على تشكیل الصفة اإللزامیة لكال ا

  .وهذا ما یقف علیه عقد التأمین على الحیاة، فه ویتوفر على شروط عامة وشروط خاصة

؛ هي تلك الشروط التي تعرف لنا بطبیعة المنتوج التأمیني الخاص بالتأمین الشروط العامة: أوال
مجال الضمان، موضوع التأمین، بدایة : العملیة مثلعلى الحیاة، وجمیع ما یرتبط به من الناحیة 

الخطر واالستثناءات المختلفة، تسدید األقساط، حقوق المتابعة، اإلقصاء وموجباته، التصریح 
  .، وغیرها من األمور المتعلقة بموضوع التأمین..بالحادث مختلف المراسالت والتصفیة النهائیة

ا أنها العقد بنفسه، فكل شخص یختلف عن اآلخر لذا فیمكن القول عنه الشروط الخاصة؛: ثانیا
استوجب األمر وضع مجموعة من الشروط الخاصة والتي یتفق علیها الطرفان في عقد قائم بذاته 

  .وجب احترام جمیع شروطه بعقد الموافقة والتوقیع علیه

اء هذا تقوم شركة الكرامة  والمتواجدة على مستوى وكالة أم البواقي، باإلشراف على إنش
النوع من العقود والذي یتكون من صفحتین ومن خاللهما یتم وضع جمیع الشروط الخاصة التي 

  :تخص الجهة المؤمنة والجهة المؤمن لها، والتي یمكن توضیحها فیما یلي

المعلومات التي و تتكون الصفحة األولى من مجموعة من البیانات  :محتویات الصفحة األولى )1
 :هي كالتاليو هي مقسمة على أربعة أقسام رئیسیة و ح النهائیة للعقد، تساعد على رسم المالم

وكشرط أساسي في عقد التأمین وجب التطرق إلى البیانات الخاصة بشركة من : القسم األول  .أ 
خالل التعریف بالوحدة ورقمها، والوكالة بذكر رمزها ومكان تواجدها وعنوانها والهاتف الخاص بها 

وتاریخ بدایة العقد وتاریخ انتهاءه وبما أنه تأمین على الحیاة فإَن مدتَه وطبیعة واسم المنتوج، 
طویلة تتعدى السنة، وعلى الشركة أن تبین في العقد أنه تأمین مؤقت بمدة محددة وال یبقى طوال 

 ).-9-أنظر الملحق قم (عمر المؤمن على حیاته 
الكامل، وعمله وطبیعة نشاطه وكل إن كل ما یتعلق بالمكتتب من أسمه وعنوانه : القسم الثاني  .ب 

 .المالحظات المتعلقة به إن وجدت في تذكر في هذا القسم
یحمل اسم المؤمن وفي جزء مخصص إلعادة ذكر البیانات المتعلقة : القسم الثالث  .ج 

بالمؤمن له   وجزء آخر یحوي الخصائص المتعلقة بالرأس المال المؤمن، طریقة دفع القسط             
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، مدة الدفع، رقم السنة في دفع القسط، اسم المستفید الذي )یدة أو دفعة شهریة أو سنویةدفعة وح(
ل له األداء مباشرة بعد تحقق الخطر وهنا تتم اإلشارة إلى أن البنك المقرض هو المستفید من  یحوَ

وحة مع والجزء األخیر فیه ذكر بالضمانة الممن. أداء هذا التأمین، ذكر القیمة اإلجمالیة المؤمنة
 .قیمة الرأس مال المؤمن والقسط الصافي

الجزء المخصص للحسابات الخاصة بالقسط اإلجمالي، بحیث تتم إضافة كل و هو : القسم الرابع  .د 
یوم إبرام و زمان و اإلضافات، مع إعادة تذكیر بمكان و المصاریف الخاصة بالعقد مثل الطوابع 
 ى كافة الشروط الخاصة التي تم سردهاالمصادقة علو العقد مع مكان مخصص لتوقیع الطرفین 

 ).- 9-أنظر الملحق رقم(
ها إضافیة وهي عبارة عن أربعة : محتویات الصفحة الثانیة )2 هي أیضا تضم الشروط الخاصة، لكنَ

-أنظر الملحق رقم(                 مواد قانونیة خاصة ومتعلقة ببولیصة تأمین على الحیاة 
 :وهي كالتالي). -10

عادة التأمین والمتنازل علیه : لىالمادة األو   .أ  یعرف العقد ویبین من قبل الشركة الجزائریة للتأمین وإ
خاصة في التأمین على    للتأمین، وهي شركة CAARAMAوالمحمل إلى حساب المؤمن 

ل ومعهود لها من طرف وزارة   09/03/2011لـ11المالیة برقم                  األشخاص مخوَ
 ).11B1004667-00/06(        المتحصلة على السجل التجاري رقم 

یعرف العقد ویبین بواسطة الشروط الخاصة وكذلك الشروط العامة للمؤمن : المادة الثانیة  .ب 
"CAARAMA  "حملتها وزارة المالیة الرخصة رقم التابعة للشركة الجزائریة للتأمین، والتي 
)05/MF/DASS du 20/06/2011.( 

 .أن الشروط العامة والخاصة تعرف وتكمل إنشاء العقد: المادة الثالثة  .ج 
  .ال توجد تغییرات أخرى في البنود والشروط الخاصة بالعقد: المادة الرابعة  .د 

  حساب القسط وتسویة الحوادث: المطلب الثالث

القسط في عقد التأمین على الحیاة الموجه لتغطیة خطر الوفاة المتعلق تحدید بالنسبة ل
تفضیلي بمعنى بالمؤمن له الذي تحصل على قرض من البنك، فالقسط المطبق علیه یكون قسط 

فیما یخص رأسمال ) TAUX(وجود اتفاق بین البنك و شركة التأمین على تحدید النسبة المطبقة 

  )الملفات المسواة فعال(عدد الحوادث التي تحققت فعال        

 ) عقود التأمین المكتتبة(عدد الحاالت الكلیة        
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هذه النسبة التي تختلف من بنك إلى آخر و تحدد وفق إحصائیات تعود لخمسة سنوات  المؤمن،
  : مضت تقریبا فیكون حساب النسبة بواسطة القانون التالي

  =النسبة

  

تم حساب القسط الواجب دفعه بعد وضع ) - 9- الملحق رقم (لموجود لدینافمثال العقد ا 
جمیع الخصائص و مختلف البیانات المتعلقة بالمؤمن له، فبمجرد إدخال تاریخ میالده 

،و تاریخ نهایة العقد 15/03/2013وتاریخ إدخال المعلومة          26/12/1976
بواسطة الحاسوب قیمة المؤمن له و تسمى  ، ومقر سكناه و عمله تتحدد مباشرة و11/06/2043

القرض الشعبي " وبما أن القرض متحصل علیه من. 736000بالرأس مال المؤمن بقیمة 
دج، ثم  36652.80و حسب االتفاقیة یتم تطبیق نسبة فیتحدد القسط الصافي بقیمة " الجزائري

لنا قیمة القسط الواجب دفعه دج فتتحدد  80دج وقیمة الطوابع بـ  250یتم إضافة اللواحق بقیمة 
  .دج 36982.80: بـ

  : طریقة دفع القسط تكون وفق طرق اختیاریة حسب الظروف و احتیاجات المؤمن له و هي

إما بطریقة تنازلیة بحیث یدفع قیمة تتناقص حیث یتم دفع هذه األقساط : القسط المفرد الصافي  .أ
اعدیة بحیث یدفع بقیمة تتزاید مع المدة، و یتم بتناقص المدة المتفق علیها للدفع، أو بطریقة تص

  :  الدفع  في حالة طریقة القسط المفرد الصافي وفق التالي

 الذي یدفع دفعة واحدة عن كامل مدة الوثیقة: القسط المفرد.  

 أي كل ثالث أشهر ( و السداسي أو الرباعيالسنوي أو القسط الشهري أ .(  

الذین یقومون بشراء وثائق التأمین على الحیاة ال یقومون إن معظم  :الثابت الصافيالقسط . ب
، بحیث یتم دفع كبیر       بشرائها على أساس القسط المفرد نظرًا لما تطلبه ذلك من مبالغ نقدیة

  .قیمة ثابتة على كامل المدة المتفق علیها و ال تختلف أبدا
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أنسب لهم، فإذا تم دفع  أن شراء وثائق التأمین بالتقسیط أمر یرى معظم المؤمنین لهم
وثابت،        صاِف  سنويقسط  إلى الصافيأقساط التامین سنویًا ال بد من تحویل القسط المفرد 

،إذ أنه ال یمكن تحدید القسط  الصافيللقسط المفرد  ریاضیاویتوجب أن یكون هذا القسط مساویًا 
  .سنوات لدفع القسطعلى عدد ال الصافيوالثابت بقسمة القسط المفرد  الصافي السنوي

یتم في حالة وفاة المؤمن له ف في حالة الوفاة،التعویض في عقد تأمین الحیاة فیما یتعلق ب
تكوین ملف خاص یتضمن شهادة الوفاة أو بیان الوفاة، وثیقة تصریح بالوفاة من الطبیب ومرفقة 

  .بعقد التأمین بحیث یكون ساري المفعول

التصریح بالحادث وتقوم بحساب السنوات المتبقیة على ثم تقوم شركة التأمین بفتح ملف 
البنك باعتباره المستفید الوحید من مبلغ تدفع  لفائدة تسدید القرض، ثم تحدد القیمة المتبقیة و 

 المحددة،    ویكون الدف من قبل شركة التأمین في اآلجال القانونیة  ،التأمین أو ما یسمى األداء
في العقد في اآلجال یحق للمستفید طلب هذا التعویض بإضافة  إذا لم یدفع التعویض المحدد

  .الفوائد عن كل یوم تأخیر على نسبة إعادة الخصم

  

  

  

  

  خالصة

عادة التأمین مجموعة من المنو توفر الشركة الجزائریة للتأمین    المناسبة و جات المصممة تإ
لمجموعة من األخطار تعتبر لألخطار التي تتعرض لها البنوك، وذلك بتحملها للتبعات المالیة 

مقترنة بالضمانات التي تقبلها البنوك كدرع واقي لحمایة حقوقها فیما یخص استرجاع المبلغ الذي 
  .أقرضته
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فالعالقة الناشئة بین البنك وشركة التأمین تكون من خالل صفة االستفادة التي تمنحها   
ذا األخیر مهما تعددت أوجه شركة التأمین للبنك بمبلغ التعویض الخاص بالمؤمن له، فه

الضمانات التي قدمها فاألخطار تكون مصاحبة لها تماما، فإذا قدم ضمانا شخصیا فخطر الوفاة 
ذا قدم عقارات ومنقوالت فاألخطار الطبیعیة والحریق والسرقة ، وغیرها من ..هو في الصدد، وإ

  .ك وعمیلهاألخطار التي تكون في الواجهة، مما یعیق قیام العالقة بین البن

لذلك تتحمل شركات التأمین مجموعة من األخطار من المؤمن له وتسمح بقیام العالقة   
  .اإلقراضیة بین البنك وعمیله في ظروف مریحة وباعثة على الطمأنینة

  

   

   

  

  

  

  

      

  

  الخاتمة

لقد أظهرت لنا هذه الدراسة أن التأمین یلعب دورا ممیزا في خضم المخاطر التي تعیشها 
مختلف األنشطة االقتصادیة، هذه الرؤیا التي اتضحت من خالل الدور االقتصادي واالجتماعي 
الذي یلعبه التأمین ذلك بواسطة نظام تحمل المخاطر بحیث تتعهد شركات التأمین بتعویض 

  .المؤمن لهم عن التبعات المالیة جراء تحقق حدث معین ومتفق علیه في العقد
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كي جملة من المخاطر التي تتعلق بالعملیة اإلقراضیة باعتبارها في حین یشهد النشاط البن
ذات أهمیة مالیة واقتصادیة كبیرة تقتضي الحرص في تقدیمها لمختلف العمالء، من هذه 
المخاطر ما هو متعلق بالعمیل وما هو مرتبط بالبنك في حد ذاته، وفي خضم تنامي وتزاید 

ا باالعتماد على مختلف السیاسات واألسالیب المتاحة المخاطر تحاول البنوك جاهدة التقلیل منه
هذه األخیرة التي تكتسي أهمیة بالغة ووسیلة لحمایة . خاصة الحرص على طلب الضمانات

  .حقوق البنك من مخاطر عدم القدرة على السداد

لكن ال یخفى علینا أن الضمانات المطلوبة من العمالء تختلف وفي نفس الوقت تتعرض لمخاطر 
وعة وفق طبیعتها، فتجد البنوك نفسها بحاجة إلى الخدمات المعروضة من قبل شركات التأمین متن

فیما یخص تحمل المخاطر، من خالل مجموعة من االتفاقیات المبرمة بینها وبین شركات 
  .التأمین

  :اختبار الفرضیات
مفهوم وخصائص عملیة تأمین مخاطر القروض توصلنا إلى  النظري الجانب في تناولنا بعدماو  

  :مجموعة من  النتائج والتي تعتبر كإجابة عن الفرضیات المطروحة في مقدمة البحث
 المخاطر لمختلف المالیة التبعات من للحمایة األنجع السیاسة هو التأمین: الفرضیة األولى 

خاصة في  خالیة تماما من المخاطر ن البنوك ال یمكن أن تعمل في بیئةأل فرضیة صحیحة،
ذلك تحت وأمان إال أنه یمكن لها أن تمارس مختلف نشاطاتها بكل طمأنینة  العملیة اإلقراضیة 
واعتمادها علیها في تحمل مختلف المخاطر، إذن فالتأمین یعتبر السیاسة  ظل سیاسة التأمین

 .األنجع للحمایة من التبعات المالیة لمختلف مخاطر القروض
 فرضیة  القروض تقدیم في المخاطر على القضاء البنوك تستطیع: الفرضیة الثانیة

خاطئة،ال بد من البنوك أن تكون حریصة جدا في تقدیم القروض باعتمادها على دراسات خاصة 
تهتم بمختلف الجوانب المرتبطة بالعمیل، إلى جانب طلب مختلف الضمانات والخدمات التأمینیة 

د علیها في تقلیل مخاطر عدم السداد، هذا ما یؤكد عدم القدرة في القضاء التي یمكن االعتما
 .على المخاطر في تقدیم القروض

 فرضیة  البنك إلى القرض طالب طرف من یقدم كضمان یعتبر التأمین: الفرضیة الثالثة
على طلب إجباري و قد تبین لنا أن سیاسة التأمین التي اتخذتها البنوك كسیاسة حمائیة صحیحة، و 
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المقترض، لها دور فعال في التخفیف من تبعات المخاطر المالیة التي تتعرض لها المؤسسات 
 .، فیمكنا القول أن التأمین یمثل ضمان للبنكالبنكیة

 :باإلظافة إلى مجموعة من النتائج منها ما یلي

 ال بد من وجود تكامل بین البنوك وشركات التأمین باعتبارهما من المؤسسات المالیة 
بهذا یكون لهما الدور في . الهامة التي تدفع بعجلة التنمیة، من خالل تبادل مختلف الخدمات
 .تفعیل النشاط المالي في الدولة وكذلك توفیر الظروف الحمائیة لذلك

  اإلقراضیة     تعتبر مخاطر االئتمان من بین أهم المخاطر التي تعترض مسیر العملیة 
كذا سالمة و من خالل االعتماد على الضمانات المطلوبة من العمالء التي یتم معالجتها و للبنوك، 

 ؛ باالظافة إلى عدة اعتبارات ال بد من توافرها المركز المالي للعمیل
  اختلفت السیاسات التي تواجه بها البنوك مختلف المخاطر التي تتعرض و مهما تعددت

لذا یتحتم األمر ضرورة و كافیة المخصصات المالیة إال أنها غیر و لها،مثل وضع االحتیاطات 
 ؛وجود سیاسة التأمین بجانب السیاسات األخرى

دراسة میدانیة في الشركة الجزائریة للتأمین  تناولنا فقد قيیالتطب بالجانب تعلقفي ما ی أما
عادة التأمین من خالل تحلیل ثالث أنواع من العقود التي یتم إبرامها مع المؤمن له الذي یمثل  وإ

 التي النتائج نذكر أن مكنناوی الجهة المقترضة لصالح البنك بصفته مستفید من مبلغ التعویض، 

  :ةیالتال النقاط ضمن یهاإل توصلنا
  عادة التأمین من أنجع تمثل العقود التأمینیة التي توفرها الشركة الجزائریة للتأمین وإ

السیاسات التي تعتمد علیها البنوك في الحمایة من التبعات المالیة لمختلف المخاطر المرتبطة 
 بالعملیة اإلقراضیة؛

  إلى البنك أثبتت الدراسة أن التأمین یعتبر كضمان یقدم من طرف العمیل طالب القرض
على رأسهم عقد التأمین على الحیاة الذي یقدم كضمان لطلب قرض معین وفیه حمایة من 

 .التبعات المالیة التي تنجم عن ضمان الشخص لحیاته ثم تعرضه للوفاة وهذا ما تخشاه البنوك
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  عند تقدیم عقار معین كضمان لقرض ما فعقد التأمین على الكوارث الطبیعیة وعقد الحریق
، بمثابة درع واقي لتبعات األخطار التي یتعرض لها الضمان ..األخطار المتعددة للمنازل وعقد

 إلخ؛...مثل الكوارث الطبیعیة والحریق والسرقة
  عند وفاة العمیل قبل تسدید كل مستحقاته اتجاه البنك ال یحمل ورثته عبأ تسدیده إنما

من خالل عقد التأمین على الحیاة الذي  یحمل ذلك إلى شركة التأمین التي قبلت التغطیة في ذلك
 أبرمته مع العمیل؛  

  المالحظ أن المقبلین على التأمین األغلبیة منهم یأتون بصفة إجباریة للتامین على
 .أو حیاتهم األمر الذي رسخ في ذهني سبب عدم تطور التأمین في الجزائر/ممتلكاتهم و

  :طرحه یمكننا تقدیم لبعض االقتراحات كالتالي في ضوء ما سبق

  في البنوك للحد  مخاطر القروضضرورة تفعیل االهتمام بسیاسة التأمین في التعامل مع
والمتمثلة في خسارة القرض وكذلك جمیع مستحقاته من  على البنوك السلبیة من آثارها المالیة

 ات التأمین التعامل مع هذه المخاطر؛خاصة في ظل قبول شرك فوائد                وعموالت،
  تأمینات األشخاص، ألن هذا من شأنه و ضرورة االهتمام المتزاید بتأمینات الممتلكات

ولیس من الضروري اإلقبال علیها  بأقل تكلفة ممكنةو الحصول على أفضل الخدمات التأمینیة 
 فقط بصفة اإلجبار إنما بصفة القناعة؛

  التي تتعرض لها منداخل البنوك و  دلیل لألخطار المالیةثقافة وضع و نشر سیاسة و خلق 
 حتى تكون هناك؛ لمختلف سیاسات مواجهة الخطر من جهة أخرىو جهة 
 من الضروري جدا أن تقوم البنوك بإرجاع التعویض للمؤمن له حتى یستطیع إعادة الهیكلة 

ض للخطر،  االستمرار في  من جهة أخرى تمكینه منو والتصلیح فیما یخص العقار الذي تعرّ
 .الذي من خالله یتمكن من دفع المستحقات الواجبة الدفعو ممارسة نشاطه المعتاد 

  من الضروري أن تتوافر قاعدة معلومات لتبادل مختلف البیانات بین شركات التأمین وبین
 .البنوك حتى تكون هناك سهولة أكبر في تسییر مختلف المخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي

  :حثآفاق الب
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بالنسبة آلفاق البحث ال ندعي أننا قمنا باإللمام بجمیع جوانب الموضوع، بل بقیت الكثیر 
من النقاط التي تستحق التوضیح و الدراسة بشكل أعمق، فیما یخص الوسائل والتقنیات التي 
تعتمدها البنوك في تحدید وقیاس مخاطر القروض وكذلك دور النظم المعلوماتیة المشتركة بین 

نك و شركات التأمین في معالجة مخاطر القروض، والتي یمكن أن تكون إشكالیة تطرح الب
  .  للبحوث العلمیة المقبلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة الكتب: أوال

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة التأمین في القانون الجزائري إبراهیم أبو النجا، )1
  .1980الثالثة الجزائر، 

-2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة ریاضیاته، التأمین و ربهإبراهیم علي إبراهیم عبد  )2
2003. 

، دار النهضة العربیة مبادئ التأمین التجاري و االجتماعيإبراهیم علي إبراهیم عبد ربه،  )3
  .1980بیروت 
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 .1988، دار النهضة العربیة، بیروت، مبادئ التأمینبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، إ )4
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 .2009األولى، تونس، 

، دار فاروق للنشر و التوزیع، الطبعة العربیة األولى تحدید مخاطر االئتمانبرایان كویل،  )9
  .2007القاهرة، 

  .1999، جامعة عمان األهلیة، عمان، أساسیات في الجهاز الماليجمیل الزیداتین،  )10

ي الصناعة المالیة و اإلسالمیة إدارة المخاطر تحلیل قضایا فحبیب أحمد و آخرون،  )11
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  جدول األقساط المطبقة على العقارات السكنیة

  "الكوارث الطبیعیة" التأمین اإلجباري

  )‰:النسبة المطبقة بـ(

أو غیر /خطر ضعیف و البناء و(الصواعق  )قوي و البناء غیر مطابق الخطر(الصواعق
  )مطابق

  

  محل أخطار حركات أرضیة و فیضانات  محل معرض للحركات األرضیة و الفیضانات

العقار 
معرض 

  للخطرین معا

العقار 
معرض 
  ألحدهما

العقار غیر 
معرض 

للخطرین أو 
  ضعیف

العقار معرض 
  للخطرین معا

الخطر 
معرض 
  إلحداهما

العقار غیر 
معرض 

للخطرین أو 
  ضعیف

مهما تكون   0.05  0.25  0.45  0.15  0.35  0.55
المعاییر 

  مطابقة للبناء

  0المنطقة

العقار مطابق   0.10  0.30  0.50  0.20  0.40  0.60
للمنظومة 

2003  

المنطقة 
1  

العقار مطابق   0.11  0.31  0.51  0.21  0.41  0.62
لمعاییر الزلزال 

  مسبقا
العقار غیر   0.15  0.35  0.55  0.25  0.45  0.65

مطابق و غیر 
  مالحظ

مهما تكون   0.15  0.35  0.55  0.25  0.45  0.65
المعاییر 

  مطابقة للبناء

المنطقة 
2a 

العقار مطابق   0.18  0.38  0.58  0.28  0.48  0.68
للمنظومة 

2003  
العقار غیر   0.30  0.50  0.70  0.40  0.60  0.80

مطابق و غیر 
  مالحظ

  - 6- الملحق رقم 
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  )تابع( جدول األقساط المطبقة على العقارات السكنیة

  "الكوارث الطبیعیة" التأمین اإلجباري

  )‰:النسبة المطبقة بـ(

مهما تكون   0.20  0.40  0.60  0.30  0.50  0.70
المعاییر 

  مطابقة للبناء

المنطقة 
2b 

العقار مطابق   0.26  0.46  0.66  0.36  0.56  0.76
للمنظومة 
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العقار غیر   0.50  0.70  0.90  0.60  0.80  1.00

مطابق و غیر 
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مهما تكون   0.25  0.45  0.65  0.35  0.55  0.75
المعاییر 

  مطابقة للبناء
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3  

العقار مطابق   0.35  0.55  0.75  0.45  0.65  0.25
للمنظومة 

2003  
العقار غیر   0.75  0.95  1.15  0.25  1.05  1.25

مطابق و غیر 
  مالحظ

 

 

 

 

 تابع -6-الملحق رقم
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  :الملخص

تحتل البنوك مكانة اقتصادیة و مالیة معتبرة لكونها تعمل على توفیر السیولة الالزمة للجهة 
التي تحتاج التمویل، و هذا الرابط المالي الذي تعمل البنوك من خالله على الجمع بین الجهة 

اإلقراض ذات األهمیة البالغة في التي تملك المال  والجهة التي تعاني العجز بواسطة عملیات 
  .النظام التمویلي

غیر أن البنوك بصفة عامة و العملیة اإلقراضیة بصفة خاصة معرضة لمجموعة من 
المخاطر التي من شأنها أن تؤدي إلى توقف المعامالت المالیة و حدوث خالفات و منازعات 

ن التي تنشأ من عدم قدرة أو بین أطراف المعامالت، و على رأس هذه المخاطر مخاطر االئتما
في حین یمكن أن . رغبة العمیل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك ضمن فترة زمنیة معینة متفق علیها

  .تنتج عن وضع اقتصادي أو اجتماعي معین

مثل هذه المخاطر التي تتعرض لها القروض تحاول البنوك التعامل معها باتخاذ مجموعة 
لى حمایة المصلحة المالیة للبنك المتمثلة في استرداد قیمة القرض، من اإلجراءات التي تعمل ع

خاصة اعتمادها على الضمانات التي تقبلها من العمالء سواء كانت شخصیة أو عینیة، فتحاول 
لكن ال یخفى األمر أن . من خاللها ضمان حقوقها اتجاه العمیل في حالة تعرضه للعجز

الكوارث الطبیعیة، الوفاة، : مثل(ض لمجموعة من المخاطر الضمانات أیضا باختالف أنواعا تتعر 
  .التي تخلف آثار سلبیة على قیمتها مما یعرض مصلحة البنك للخطر) إلخ...الحریق،

كل من هذه المخاطر یجب التعامل معها و من آثارها باستخدام سیاسة التأمین التي تتكفل 
ة، من خالل تعهدها وفق إطار قانوني تعاقدي بإدارتها شركات التأمین التي تتمتع بالثقة المالی

منظم على تحمل جل المخاطر و تسییرها في مقابل تكلفة معینة تتحصل علیها تسمى القسط و 
  .  كل اتفاق و شرط یصب في عقد التأمین الذي یحمي مصلحة الطرفین

  :الكلمات المفتاحیة

عقد التأمین ، ملحق الحلول،  القروض البنكیة ، مخاطر القروض، الضمانات، تأمین القروض،
  . قسط التأمین
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Résumé: 
       Occupe banques debout argumentation économique et 
financière pour être travailler pour fournir les liquidités nécessaires 
au point que vous avez besoin de financement, et ce lien banques 
financières de fonctionnement à partir de laquelle combiner les 
corps qui ont l'argent et la partie qui a subi le déficit par des 
opérations de prêt qui sont essentiels dans le bail.  

Cependant, les banques en matière de prêts générale et 
pratique particulièrement vulnérables à une série de risques 
susceptibles de conduire à la suspension des transactions 
financières et l'apparition de différences et les différends entre les 
parties aux transactions et au-dessus de ceux-ci risque de crédit 
des risques résultant de l'incapacité ou le désir du client à remplir 
ses obligations envers le Banque dans un certain laps de temps 
convenu. Alors qu'il peut être produit sur l'état d'une économique 
ou social particulier. 

  Ces risques des prêts des banques essaient d'y faire face en 
prenant une série de mesures qui protègent les intérêts financiers 
de la Banque de la valeur de recouvrement du prêt, notamment sa 
dépendance aux garanties acceptées par le client soient 
personnelles ou en nature, tente qui garantissent leur sens du 
client En cas d'exposition à un déficit. Mais ce n'est pas un secret 
que les garanties également différents types exposés à une 
gamme de risques (tels que: les catastrophes naturelles, la mort, le 
feu, etc.) qui ont un impact négatif sur la valeur de mettre les 
intérêts de la banque au risque. 

Ces risques doivent être traitées et les effets de l'utilisation de 
la police d'assurance qui assure administré par les compagnies 
d'assurance qui jouissent de la confiance des Finances, à travers 
son engagement en fonction d'un cadre juridique contractuel 
structuré pour résister gel et la conduite des risques en échange 
d'un certain coût est obtenue par tranche appelée et tous les 
accords et l'état blessés dans le contrat d'assurance, qui protège 
les intérêts des deux parties. 

         
   Mots-clés: Les emprunts bancaires, les risques des prêts, 
garanties, assurance crédit, contrats d'assurance, les solutions de 
l'accessoire, la prime d'assurance. 
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