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 ملخص

مهم لكنه غري مستغل  ادخارييعد التأمني وعاء 
ابجلزائر، لذلك يعزو الكثري من اخلرباء واحملللني املتابعني 

ص ثقافة التأمني لدى املواطن لصناعة التأمني ببالدان نق
لوثيقة التأمني، على أهنا ضريبة إضافية  ونظرته اجلزائري

كما تعرتي سوق التأمني اجلزائري ،  وليس حزمة منافع محائية
وجتعل وزنه  ،هومنو  هليت تعيق تطور ا العديد من الصعاب

ضمن خريطة التأمينات الدولية بعيدة عن املستوايت املقبولة 
األمر الذي جيعل من األمهية  ،االكتتابيةعة من حيث النجا

مبكان ضرورة النهوض ابلقطاع، حيث يقع على عاتق 
دور جسيم يف إرساء مناخ  أجهزة اإلشراف والرقابة

 :، ينجر عنه حتسني تنافسية القطاع من حيثاستثماري
. االخرتاقحجم األقساط املكتتبة، نسبة الكثافة، معدل 

تسليط الضوء على حصيلة  لذلك يرمي هذا املقال إىل
من منظور أدوار ومهام اهليئات  وحصاد قطاع التأمني الوطين

  . واإلشراقيةالرقابية 
أجهزة اإلشراف والرقابة، قطاع التأمني  كلمات مفتاحية:

اجلزائري، حجم األقساط املكتتبة، نسبة الكثافة، معدل 
.االخرتاق

The title: Highlighting the production and outcome of the Algerian 
insurance sector (supervision and control apparatuses) 

Abstract 
Although insurance is a 

significant saving method, it is not 
well used in Algeria. Therefore, 
many experts and analysts concerned 
with the insurance industry in the 
country indicate that the lack of 
insurance culture, and approach to 
insurance policy result from being 
considered as an extra tax not as 
protective advantages. The Algerian 
insurance market suffers many 
obstacles restricting its growth and 
development and making its level 
way below the required levels 
regarding underwriting effectiveness. 

This makes it very important to 
improve the sector, where 
Supervision and control apparatuses 
have a crucial role in creating an 
Investment environment leading to 
developing the competition of the 
sector concerning: the volume of 
gross premiums, density rate, 
penetration ration. Accordingly, this 
paper aims at highlighting the 
performance and outcome of the 
national insurance sector relying on 
the roles of supervision and control 
apparatuses.  
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 مقدمة

 
طراف املعنية، وفق ما جتده من أهداف تعد اهليئات الرقابية على التأمني من املوضوعات احليوية واحلّساسة، اليت هتتم هبا كافة األ

تراهن احلكومة اجلزائرية على ومعايري حتّقق هلا الفوائد اليت تراها مناسبة يف ممارسة األنشطة التأمينية، وتكوين هيئاهتا وحدود فعَّاليتها. لذلك 
 استقراراملنشودة، وكذا ضبط وتدعيم  إلصالحاتمتابعة السري احلسن لأجهزة الرقابة ودوائر اإلشراف الفين املستحدثة، لتتوىل مسؤولية 

يق السوق، وأتطري أوضاع النشاط التأميين للوحدات العاملة حمليا، سواء عند اإلنشاء أو أثناء املزاولة أو عند إهناء األعمال، وذلك بتطب
ر صريفة التأمني، إضافة إىل فصل فروع السلوك املهين السليم، وأيضا إصدار القواعد املنظمة ملمارسة تنظيم أعمال الوسطاء على غرا

، ... إخل. وقد أضحى تطوير أنظمة وسياسات اإلشراف والرقابة، وتعزيزها االجتماعيأتمينات األشخاص عن األضرار، ورفع رأس املال 
 ضرورة حتمية حنو إقامة سوق تنافسية قادرة على الصمود والتصدي.

ائر الرقابة على النشاط التأميين دورا مفصليا حامسا وصارما يف حتقيق الثقة والعدالة تلعب أجهزة اإلشراف ودو وابملوازاة مع ذلك، 
بني أطراف الكيان التعاقدي، ملا هلا من صالحيات واسعة يف متابعة أعمال شركات التأمني ضبطا وأتطريا، وتستمد هذه األجهزة احلكومية 

القائمة على أسس ومبادئ رايضية وإحصائية وتشريعية وفنية، جتهلها الغالبية العظمى  املتخصصة أمهيتها من طبيعة العملية التأمينية املعقدة
مكانتها يف برامج الدعم والتطوير  احتلتمن مجاهري املستأمنني. وعلى ضوء األمهية اجلوهرية لصناعة التأمني على املستوى العاملي، فقد 

 الدويل ملراقيب التأمني، وإن اختلفت وسائل التطبيق ومعايري التقييم من دولة ألخرى. االحتاداليت تتبناها اهليئات واملنظمات األممية مثل 
منوذجا تنمواي شائعا آنذاك، وهو  االستقاللغداة  اختارت Developing Countriesاجلزائر كغريها من الدول النامية 

يف  االقتصاديلف دوره كثريا نظرا ملسامهته الفعلية يف النشاط مبا فيها قطاع التأمني، والذي ال خيت االقتصاديةالدولة للمعامالت  احتكار
مني تنفيذ اخلطط اإلمنائية اليت تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقها، فأقامت الدولة له أمهية ابلغة إبنشاء عدة شركات وطنية تعمل على أت

كان ال بد من إعادة التنظيم يف القطاع، والذي شهد هو    ، وبدخول اجلزائر اإلصالحاتاالقتصاديةجممل املخاطر املوجودة يف احلياة 
، وبذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية املنافسة التأمينية، 1995-1-25املؤرخ يف  95/07كذلك ثورة إصالحية عن طريق املرسوم 

املالية،  االستثماراتبتنظيم وحتسني اخلدمات املقدمة من طرف هذه الشركات للزبون اجلزائري، بوجود رقابة دائمة، خاصة فيما يتصل 
تقوية اإلطار التنظيمي بنشر عدة مراسيم تنفيذية وقرارات متعلقة بتطبيق مت  2006بعد عام وتوفري السيولة الالزمة للوفاء ابلتزاماهتا، و 

 .2006-02-20الصادر يف  06/04القانون رقم 
زخم من املعضالت البنيوية ومجلة من املشكالت  التأمني، ةوإعادالشركات الناشطة يف جمال التأمني يعرتض  ويف سياق متصل،

كحجرة عثرة وعقبة كؤود يف منو وتقدم السوق اجلزائرية للتأمينات، وحتول دون وتقف   ضاربة أبطناهبا جتتاح أعماق القطاع،التنظيمية 
واحلصيلة املتواضعة والعوائد اهلّشة جملموع  مني،نقص الطلب الفّعال على واثئق التأ ويعزو الكثري من اخلرباء واحملللني، وازدهارههنوضه 

  أجهزة اإلشراف والرقابة. إاثرة الشكوك اليت حتوم حول مدى فّعالية دور األقساط املكتتبة إىل
 95/07املعدل واملتمم للتنظيم  2006فيفري  20املؤرخ يف  04/06اإلطار القانوين اجلديد  اعتبارميكن ويف هذا الصدد، 

القطاع  تسهم يف تنمية وتطوير أداء أجهزة وصية لتأطري وضبط عمليات التأمني ابجلزائر، حماولة إلجياد 1995جانفي  25الصادر يوم 
وأتدية األدوار املنوطة به على أكمل وجه، إلعطاء دفعة قوية لعملية التنمية، وذلك وفتح السوق أمام املبادرات الفردية والنهوض بتنافسيته، 

 ، من خالل ممارسة مجيع أنواع التأمني دون ختصص.1966العمومي الذي فرضته الدولة منذ عام  الحتكارارفع وإهناء  بعد
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ويف هذا اإلطار، بدأت املعامل اجلوهرية ملالمح معضلة البحث تربز بكافة أبعادها وتتبلور جبميع جوانبها، ويتبادر إىل أذهاننا يف 
أجهزة اإلشراف والرقابة يف حتسني املركز إىل أي مدى ميكن أن تسهم إبحلاح كالتايل:  هذا املقام صياغة اإلشكالية اليت تطرح نفسها

 التنافسي للجزائر ضمن سوق التأمني العاملي من منظور املؤشرات األدائية؟.
 

 أهمية البحث
 

والت عميقة بوترية حتجاءت يف مرحلة تعرف فيها صناعة التأمني الوطنية  ، من كوهناهذه الدراسة أمهيتها البالغةتستوحي 
جانفي  25الصادر يف  95/07املعدل واملتمم لألمر  2006فيفري  20املؤرخ يف  06/04متسارعة، خصوصا بعد سن القانون 

على املنافسة األجنبية، أين جتد الشركات احمللية  االنفتاح، فقد أفضت األطر التشريعية واللوائح التنظيمية اجلديدة إىل التوجه حنو 1995
الشراكة  اتفاقيةيوم نفسها يف وضعية حرجة، مما جيعل مسايرهتا ومواكبتها هلذه التطورات، أمر صعب وحتد كبري، على خلفية تبعات ال

حيث يتفاءل الكثري من اخلرباء والباحثني ابملستقبل الواعد للقطاع، الذي تقدر إمكاانته  العامة لتحرير جتارة اخلدمات. واالتفاقيةاألوروبية 
 .مليار دوالر 7املستغلة وطاقته الكامنة بـ غري 

 
 المحور األول: أجهزة اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين الجزائري )الضبط والتأطير(

 
يساعد الشركات على خوض غمار املنافسة بكل نزاهة  لالستثمارجهزة اإلشراف والرقابة، دور يف أتسيس مناخ إجيايب أل
لبالغة اليت تكتسيها صناعة التأمني، جعل اجلهات الوصية للدول تتفطن لذلك وتبذل جمهودات مضاعفة يف ابلنظر لألمهية اوشفافية، و 

من أجل تشجيع وترقية أداء شركات التأمني وإعادة  واالستثماريةإصدار القوانني وسن التشريعات يف اجملاالت اإلدارية والتنظيمية والضريبية 
ري وضبط عملياهتا وحماربة كل املمارسات غري املشروعة، أي بعبارة أصوب إرساء بيئة أعمال تسودها التأمني لتعظيم ثروهتا، وبغية أتط

 .(1)احلوكمة
 أوال: مديرية التأمينات بوزارة املالية

لوصية التقنية تعترب وزارة املالية املساهم الكبري يف القطاع، ممثّلة إما من طرف وزير املالية يف اجلمعيات العامة، أو من طرف اهليئة ا
يف أغلب األحيان تلعب وزارة املالية دورين غري متالئمني ابعتبارها يف نفس الوقت املالك الوحيد لألربع  ممثّلة يف مديرية التأمينات.

(، وهيئة الرّقابة وتنظيم السوق من SAA-CAAR-CAAT-CCRمؤّسسات العمومية املسيطرة على احلّصة الكربى للقطاع )
، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة 2007-11-28املؤرخ يف  07/364لتأمينات، وحسب املرسوم التنفيذي رقم خالل مديرية ا

 املالية، وتتكون من ثالث مديرايت فرعية تكلف مبا أييت:
 املديرية الفرعية للتنظيم -1
 لتوزيع على اجلمهور. دراسة الشروط العامة واخلاصة لعقود التأمني، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة ل -
 تسيري املنازعات يف التأمني. -
 الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمني وإعادة التأمني. اعتماددراسة ملفات طلبات  -
 املديرية الفرعية للمتابعة والتحليل -2
 القيام بتوحيد وتلخيص العمليات احملاسبية واملالية لنشاط التأمني وإعادة التأمني. -
 العمليات احملاسبية واملالية.حتليل  -
 إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات. -
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 دراسة وتقدمي التدابري الضرورية لتنفيذ األحكام القانونية املتعلقة مبقاييس تسعري املخاطر. -
 املديرية الفرعية للرقابة -3
 السهر على قانونية عمليات التأمني وإعادة التأمني.  -
 القيام بعمليات الرقابة والتحقيق يف امليدان حول العمليات احملاسبية واملالية للشركات والوسطاء. -
 تلخيص تقارير املهام واحملاضر، وإرساهلا إىل اهليئات املعنية.  -
 .(2)متابعة تسيري خمتلف صناديق التعويضات -

 اثنيا: جلنة اإلشراف على التأمينات
( تنصب جلنة اإلشراف على التأمينات 210-209)املادتني  2006 سنة فرباير 20 يف ملؤرخا 06/04حسب القانون رقم 

The Insurance Supervisory Committee  اليت تتصرف كإدارة رقابة، بواسطة اهليكل املكلف ابلتأمينات لدى وزارة
وهتدف جلنة اإلشراف من خالل ممارسة رقابة الدولة  التأمينات،املالية، تتكون من ممثلني عن اجمللس األعلى للقضاء، وزارة املالية وخرباء يف 

 على نشاط التأمني وإعادة التأمني بشكل أكرب وأكفأ يف املتابعة إىل: 
 محاية مصاحل املؤمن هلم واملستفيدين من عقد التأمني، ابلسهر على شرعية عمليات التأمني.  -
 .واالجتماعي االقتصاديجها يف النشاط ترقية وتطهري عمليات سوق التأمينات، قصد إدما -
 شركات ووسطاء التأمني املعتمدين لألحكام التشريعية والتنظيمية. احرتامالسهر على  -
 التأكد من قدرة الشركات على الوفاء ابلتزاماهتا جتاه املؤمن هلم. -
 الشركة. التحقق من املعلومات حول مصدر األموال املستخدمة يف إنشاء أو زايدة رأس مال  -

 يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات اليت تعكف على:  08/113وحسب املرسوم التنفيذي 
 تسطري برانمج عمل سنوي حيدد العمليات املتعلقة ابإلشراف واملراقبة املزمع القيام هبا ووسائل تنفيذه.  -
 السهر على مطابقة عمليات التأمني و/أو إعادة التأمني وشرعيتها. -
شركات التأمني و/أو إعادة التأمني، وفروع شركات التأمني األجنبية، وكل متدخل آخر يف جمال التأمني  احرتامضبط ومراقبة مدى  -

 لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلتأمني.
لتأمني و/ أو إعادة التأمني، وفروع التنظيمية لشركة ا اباللتزاماتمطالبة اخلربات لتقييم كلي أو جزئي لألصول أو اخلصوم املرتبطة  -

 .(3)شركات التأمني األجنبية
 اثلثا: اجمللس الوطين للتأمينات

 املتعلقة املسائل يف استشاري، وهو جهاز 1995جانفي  25يف  National Council of Insuranceأنشئ اجمللس 

وسطاء التأمني، جيتمع يف دورة واحدة على األقل يف السنة، حيث متوله الشركات و  وتطويره، وتنظيمه التأمني وإعادة التأمني نشاط بوضعية
وتقدمي  التأمني، وإعادة التأمني نشاط أوجه جبميعومن صالحياته التداول يف مجيع املسائل املتعلقة  أعضائه، أغلبية أو رئيسه من بطلب ينعقد

، ووضع تسعريات التأمني، كما ميكن إعداد وترقيته التأمني نشاط دبرتشي الكفيلة اإلجراءات وضع إىل الراميةللوزارة املعنية  االقرتاحات
. وللمجلس أمانة دائمة لدعم أعماله من منه مببادرة أومشاريع متهيدية بنصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة ابلقطاع بعد إخطار وزير املالية 

 الناحية التقنية واإلدارية. 
 واملالية التقنية القواعد أييت: مبا املتعلقة اإلجراءات كل به، املعمول للتشريع طبقا رتح،يق أن للتأمينات الوطين للمجلس ميكن كما

 تنظيم والتعريفات؛ التأمني لعقود العامة الشروط الوسطاء؛ وظروف التأمني وإعادة التأمني شركات لعمل العامة الظروف حتسني إىل الرامية

  األخطار. من الوقاية
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 ابملالية، املكلف الوزير طريق عن احلكومة رئيس إىل يرسل مث التأمني، لقطاع العام الوضع عن سنواي تقريرا أمنيللت الوطين اجمللس يعد
من حيث املنح والسحب؛ جلنة التعريفة والدفاع عن املؤمن هلم؛  االعتمادويعمل حتت هذا اجمللس أربع جلان: جلنة مكّلفة بدراسة طلبات 

 ّلجنة القانونية.جلنة تنمية وتنظيم السوق؛ ال
 للسلطات العمومية إىل:  استشاريةويهدف اجمللس الوطين للتأمينات كهيئة 

 طريف العقد، وضمان السري احلسن ملختلف شركات التأمني.  والتزاماتاحلفاظ على حقوق  -
 السهر على مردودية األموال اجملمعة من طرف شركات القطاع )التوظيفات واملالء املالية(.  -
 ساء إطار توافقي للحوار واملسامهة يف توجيه وتطوير القطاع.إر  -
 من أجل تطوير نظام التأمني. اسرتاتيجيةإنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات  -
مكتب متخصص يف ، ووضع تسعريات ملختلف فروع التأمني )Regulatory Textsاملسامهة يف إعداد النصوص التنظيمية  -

 (.Tarificationالتسعري 
 لتنسيق يف جمال األسواق الدولية للمسامهة يف توازن ميزان املدفوعات وحتفّيز التبادل بني الشركات.ا -
والبحث عن قنوات جديدة يف نشاط ، International Experienceمن التجارب الدولية  لالستفادةجتسري التعاون اخلارجي  -

 .إعادة التأمني
 أييت: ما على امليزانية وتشتمل للتأمني، طينالو  اجمللس التأمني ووسطاء الشركات متول

 التأمني. وسطاء ومسامهة التأمني، وإعادة التأمني شركات مسامهات :Revenue اإليرادات -
 .(4)األجور خصوصا التقنية واللجان اجمللس تسيري نفقات مجيع هي :Expenditures النفقات -

 اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني االحتادرابعا: 
، وله صفة اجلمعية املهنية، وخيتلف عن 1994فيفري  22يف  Union of Insurance Companies االحتادأنشئ 

أما اجمللس فيهتم مبشاكل السوق اجمللس الوطين للتأمني، كونه ال تشمل عضويته إاّل شركات التأمني، فهو يهتم مبشاكل املؤمنني فقط، 
 ما يلي: االحتادومن أهداف  بصفة عامة،

 ترقية نوعية اخلدمات املقدمة من شركات التأمني وإعادة التأمني. -
 حتسني مستوى األداء والتأهيل والتكوين. -
 ترقية ممارسة املهنة ابلتعاون مع األجهزة واملؤسسات املعنية. -
 .The Ethics of the Profession Insuranceاحلفاظ على أدبيات وأخالقيات ممارسة املهنة  -

السلطات املنّظمة، وهو على شكل مجعية، هلا هيئة دائمة ممثلة يف املدير  اجتاهاهليئة املمثلة لشركات التأمني  االحتاد يعترب هذا
املؤمنني ومعيدي التأمني فهو   احتادالتنفيذي ومجعية عامة ورئيس وجملس ميّثل من كل شركات التأمني العمومية واخلاصة، وفيما خيص تنظيم 

 كالتايل:
 س العام: يتكون من عدة أعضاء.اجملل -
   اللجنة املسرية: تتكون من رئيس وانئبه، أمني اخلزينة ومساعده. -

 للمؤمنني مهنية مجعية ابملالية املكلف الوزير يعتمد 2006 سنة فرباير يف املؤرخ 06-04 رقم القانون من 214 املادة يف جاء

 التأمني شركات وفروع التأمني إعادة و/أو التأمني شركات وفروع التأمني إعادة أو/و التأمني شركات على وجيب اجلزائري، للقانون خاضعة

 منخرطيها وحتسيس ألعضائها، اجلمعية مصاحل وتسيري متثيل يف اجلمعية هذه هدف يتمثل اجلمعية. هذه إىل تنضم أن املعتمدة األجنبية

 والعالقات والتكوين املنافسة عوائق كل وحماربة األخطار من الوقاية السيما هنةامل مبمارسة املتعلق املساءلة اجلمعية هذه تدرس كما واجلمهور،

 بـأحكام اإلخالل دون ابملهنة الصلة ذات املسائل كل خبصوص ابملالية املكلف الوزير طرف من اجلمعية تستشار أن وميكن املوظفني، ممثلي مع



 

6 

 من أكثر أو عضو ضد عقوابت التأمينات على اإلشراف جلنة على املهنية، القياتأخ قواعد إطار يف تقرتح أن للجمعية وميكن القانون، هذا

 املادة، هذه يف عليها املنصوص األشكال وفق والسماسرة العاملني الوكالء من لكل مهنية ابملالية املكلف الوزير كذلك ويعتمد أعضائها،

 .(5)األخرية هذه على يطرأ تعديل كل ىوعل اجلمعية هلذه األساسي القانون على اإلشراف جلنة توافق حيث
 

  2012-1995المحور الثاني: عرض المعايير األدائية للقطاع للفترة 
 

أنظمة اإلشراف والرقابة على شركات التأمني وإعادة التأمني، دورا حامسا ال يستهان به يف تطهري سوق التأمينات والسهر تلعب 
وإرساء دعائم املنافسة النزيهة بني  االحتكاررم إىل مكافحة الفوضى وتقويض معامل على ترقيته بشكل دؤوب، بواسطة اللجوء الصا

املتعاملني، فهذه األجهزة املتخصصة أداة فاعلة تستند للقوانني وما يتبعها من لوائح تنظيمية، تفرضها احلكومة للحفاظ على مصاحل 
، وحتديد مسار االلتزاماتات الكافية ملواجهة يحتياطيم املتعلقة بتكوين االوحقوق محلة الواثئق، وكذا إخضاع هيئات التأمني ملعايري التقي

 ، يف ظل توفر عنصري تقليل املخاطرة وتعظيم العائد.لالستثماراألموال املخصصة 
 لالستثمار إن مسة اهلشاشة ال تزال طاغية رغم اإلمكاانت اهلائلة املسّخرة ملنظومة هامة هبذا الوزن، حيث يعّد القطاع آلة منّشطة

الذعة ملتخصصني جيزمون أّن اإلصالحات غري كافية والقطاع حباجة إىل إصالح  انتقاداتلو جرى توظيفها على النحو األكمل، وسط 
 :(6)عميق

 2012-1995املؤشرات األدائية لسوق التأمني اجلزائري للفرتة  -1-جدول 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

إمجايل 
األقساط: 
 مليون دينار

13028 15068 15600 16027 17139 19489 21783 28985 31311 

 71 68 72 69/88 68 66 66 64 - الرتتيب العاملي
معدل الكثافة: 

 دوالر للفرد
9.74 9.79 9.43 9.42 8.36 8.52 8.96 11.37 13.03 

 82 83 83 82/88 80 81 79 75 - الرتتيب العاملي
معدل 

 )%( االخرتاق
0.67 0.58 0.58 0.59 0.54 0.49 0.52 0.64 0.59 

 85 86 88 86 80 84 81 76 - الرتتيب العاملي
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

إمجايل 
األقساط: 
 مليون دينار

35758 41620 46474 53789 67884 77339 80660 87300 99900 

 67 64 61 70 65 71 68 64 65 الرتتيب العاملي
معدل الكثافة: 

 دوالر للفرد
15.12 16.58 16.84 22.5 31.0 32.0 32.8 33.0 34.3 

 81 81 81 82 80 82 81 80 81 الرتتيب العاملي
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معدل 
 )%( االخرتاق

0.6 0.55 0.55 0.57 0.61 0.7 0.8 0.7 0.67 

 85 80 67 86 86 61 86 87 86 الرتتيب العاملي
 2013ات بوزارة املالية، اجمللس الوطين للتأمينات، جملة سيجما السويسرية، مديرية التأمين :املصدر

التأمني يف اجلزائر، يتم من خالل نتائج العمليات التأمينية التقنية، إذ يتطّلب األمر دراسة أهم  تقييم مستوى أداء شركاتإن 
ة التأمينات يف دول اجلوار، حىت ال نقول القارة العجوز وما لّف خالفا للمستوى النوعي الذي بلغته منظوماملؤشرات املعروفة يف القطاع، و 

لفها، يشكو سوق التأمينات يف اجلزائر من ختبط مزمن يف مآزق ابجلملة، حيث ابت هذا الدينامو احليوي يسبح يف اجلمود، وسط فداحة 
دوالرا  34.3%، ومبعدل كثافة حمدود بـ 0.67وى التغطية العامة إىل مست احندارتنظيمية وضعف متنامي، وتسببت الفوضى العارمة يف 

 لكل ساكن.
يرجع الناشطون بقطاع التأمني ضعف رقم األعمال الذي حتققه شركات التأمني اجلزائرية إىل عدة عوامل، أبرزها ما يسموهنا 

ايران، بيد أّن متعاملني يبدون تفاؤال الفوضى التنظيمية، وكذا سلسلة التخفيضات العشوائية للتكاليف، واليت أضرت بتوازانت القطاع يف د
آبفاق السوق وقابليتها للتطور، شريطة تدارك السلطات، وعملها على تذليل العقبات، وإذكاء التنافسية أمام شركات التأمني، دون ممايزة 

 بني املؤسسات العامة واخلاصة.
 

 على ضوء اإلمكانات الكامنة واألوراق الرابحة المحور الثالث: تحليل الحصيلة
 

 :(7)من اجلدول أعاله، نقدم التوصيفات والتحليالت وزوااي النظر التالية
 إمجايل األقساط املكتتبةمؤشر  -1

مقارنة بعام  2012مليار دينار سنة  99.9%، حبيث بلغ 14.1رقم أعمال قطاع التأمينات الوطين بنسبة تعادل  ارتفع
مليار  95.7% أي 11بنسبة  ارتفاعيفوق هذا النمو ذلك املتوقع من قبل اجمللس الوطين للتأمينات الذي كان يراهن على ، و 2011

% 7مليار دينار بزايدة قدرها  87.3رقم أعمال بقيمة  2011. وحقق القطاع سنة 2012دينار من منح التأمينات املمنوحة سنة 
شركة أتمني من بينها سبع شركات للتأمني على األشخاص. وإذا رجعنا نصف قرن إىل  23اليا ، وتوجد ابجلزائر ح2010مع عام  مقارنة

 ،1994ماليري دينار سنة 10تدرجييا حيث بلغ  االرتفاع، وبدأ يف 1964مليون دينار سنة  71الوراء، فإن رقم أعمال القطاع كان يبلغ 
يتضح و . 2012مليار دينار سنة  100، ليبلغ تقريبا 2005سنة  مليار دينار 41.6، وبعدها 1995مليار دينار سنة  13.1مث 

سوق التأمني اجلزائري قد حّقق تطورا ملحوظا من حيث معدل النمو السنوي إلمجايل حجم األقساط املكتتبة الذي بلغ للوهلة األوىل، أن 
من  انتقل%، أي أن رقم األعمال 666دود منتقال بوترية حمسوسة ومتزايدة بلغت ح)أي يتوفر على هامش تطور معترب(، % 37زهاء 

مليون دوالر  1250ترتجم قيمة  مليار دج  100لريتفع إىل حوايل 1995مليون دوالر عام  274مليون دينار ترتجم قيمة  13028
مليون  86872وصلت زايدته الصافية خالل نفس الفرتة  مقارنة مع السنوات الفارطة إبنتاج إضايف قياسي انتعاشا، مسجال 2012عام 

 . يف حجم نشاطاهتا بنسب متفاوتة وانتعاشا ارتفاعاحيث سجلت كل الفروع والشعب دينار، 
 ويرجع اخلرباء هذه احملصلة اإلجيابية نسبيا يف القيمة اإلمجالية ملنح التأمينات إىل عدة عوامل وأسباب نذكر من أمهها:

، الذي 1995جانفي  25املؤرخ يف  95/07املعدل واملتمم لألمر  2006فيفري  20املؤرخ يف  06/04اإلصالح اهليكلي للقانون  -
، فهذه األرقام إبعادة تنظيم السوق مما مسحفصل أتمينات األضرار عن األشخاص، أقحم الشركات يف حلبة املنافسة، وابخلصوص بعد 

 منتجات حديثة يف جمال التأمني، ومع تثبيت خالل السنوات القادمة، مع دخول شركات تتوفر على خربة حقيقية وتوفري لالرتفاعمرشحة 
 احلكومة اللجوء إىل خوصصة الشركات العمومية كحل لرتقية القطاع. استبعدتميكانيزمات التنافس النزيه. ويف هذا اإلطار، 
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لبية غا استفادت(، حيث 2014-2001تزامن توقيت اإلصالحات مع إطالق برامج النفقات العمومية ذات الطابع التوسعي ) -
اجلزائري يشهد حركية كبرية، لذلك فاحلاجة ماّسة إىل متدخلني مؤهلني  االقتصادواحلقيقة أن الفروع من املخططات اخلماسية التنموية، 

 قادرين على املسامهة يف رفع عدد نقاط البيع، ومنتجات التأمني املقرتحة يف خمتلف القطاعات للمواطنني واملتعاملني.
يع ابعتماد صيغة صريفة التأمني من سنة إىل أخرى، حيث تعمل إىل جنب وسطاء التأمني التقليديني، وهو ما مكن توسع قنوات التوز  -

أعمال من حتريك الطلب نوعا ما. واجلدير ابلتنويه، أن تطوير قطاع التأمينات مرتبط بتطوير السوق املالية، وبروز بنوك التأمينات موازاة مع 
ساكن )عجز(، مقابل نسبة عاملية تقدر بنقطة بيع  28000يبقى معدل التغطية مبتوسط نقطة بيع لكل مكثفة، لكن مع ذلك  اتصال

 نسمة. 5000واحدة لكل 
يف السنوات األخرية، كما أن  لالنتباهاحلظرية الوطنية للسيارات بشكل ملفت  اتساعالواسع لقروض السيارات، أدت إىل  االنتشار -

 لتقسيط بواسطة البنوك، واليت تشرتط عقد التأمني كل األخطار.عملية بيع السيارات اب ازدهار
، واليت 1998% يف سنة 40% مث 30بـ  1995جانفي  1تعريفة أتمني السيارات عدة مرات، أمهها الزايدة اليت متت يف  ارتفاع -

لتأمني من سلطة الضبط بوزارة املالية بتطبيق ختص املسؤولية املدنية )أتمني السيارات يندرج ضمن التأمينات اإلجبارية(، وتطالب شركات ا
مفرطة،  اعتربوهابني املؤمنني لتحديد سقف التخفيضات ابلنسبة للتأمينات على السيارات اليت  2011املربم يف صيف  االتفاقبنود 

 دينار. 1500املقدرة حاليا بـ  -املسؤولية املدنية-فهناك طلب ملح برفع سعر أحد مكوانت التأمني على السيارات 
ماليني دينار جزائري، واليت   4و 2سنوات بعقد كل األضرار بني  05تسويق شركات التأمني بصيغة جديدة لتأمني السيارات األقل من  -

 سنوات فقط. 05كانت ختص السيارات اليت ال يقل عمرها عن 
 ، والذي يلزم التأمني على األمالك العقارية.2004تمرب دخول قرار إلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية حيز التطبيق إبتداءا من سب -
كثرة الكوارث الطبيعية اليت عرفتها البالد يف السنوات األخرية )فيضاانت ابب الواد، زلزال بومرداس(، رفعت نوعا ما من درجة الوعي   -

 التأميين لألفراد بغرض محاية ممتلكاهتم.
، والقطاع يراهن كثريا 2003من سنة ءاً األورويب إبتدا االحتادعلى أتشرية إىل إحدى دول  فرض عقد أتمني السفر للراغبني يف احلصول -

 السوق. استغالل على شركات أتمني األشخاص اجلديدة من أجل
 لى القروض.، واليت تشرتط إظهار عقد التأمني ابلنسبة للراغبني يف شراء عقار، إضافة إىل التأمني عاالستهالكاحلركية اليت عرفتها قروض  -
من اإلعاانت  االستفادةتطبيق خمطط الدعم الفالحي، والذي يشرتط التأمني ضد األخطار الفالحية، على الفالحني الراغبني يف  -

 واخلدمات اليت يقدمها.
ن سنة على مؤشر معدل منو اإلنتاج الوطين من التأمينات م االعتماديف نفس النسق التحليلي حملتوى اجلدول، ميكن القول أن 

إىل أخرى هو عامل غري حاسم يف احلكم النهائي عن مثرة اإلصالحات بل مضلل، فمن اجلدول نقرأ املنحى التصاعدي الالفت للنظر 
ة لعوائد العالوات، ابإلضافة إىل التحّسن النوعي ألداء املتعاملني، لكن عند رصد موقع ووزن اجلزائر ضمن التأمينات الدولية جندها بعيد

بلد مشلته الدراسة املسحية اليت قامت هبا جملة  88من أصل  67يري العاملية، حيث حتتل مراتب ذيلية متأخرة، إذ جاءت يف املركز عن املعا
Sigma  2012الدويل لشركات التأمني بلندن يف تقرير عام  االحتادالسويسرية املتخصصة يف سوق التأمني الدويل املعتمدة من طرف ،

% فقط، حيث حتتل املركز اخلامس على 1.61اد تنعدم وتؤول إىل الصفر، وضمن سوق التأمني اإلفريقي % تك0.03حبصة سوقية 
للشركات  االكتتايبالصعيد القاري أي إفريقياً، والسادس على النطاق اإلقليمي أي عربياً. إذن تكشف لغة األرقام مدى ضعف األداء 

عن دور القطاعني العمومي واخلاص بشكليه احمللي واألجنيب يف ترقية الصناعة وتعجب  استفهامالناشطة ابلقطاع، وما يطرح عالمة 
من ضخ تلك األغلفة املالية املوجهة لتمويل املخططات  االستفادةالتأمينية ابجلزائر، وما يزيد األمر موضوعية بعيدا عن التحامل هو عدم 

 اخلماسية للحكومة.
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 والكثافة االخرتاقمؤشري  -2
الكلية لسوق التأمني. ولقياس هذا األخري،  االقتصاديةيستعمالن كمقياس لتقييم الوضعية  واالخرتاقكثافة إّن مؤشري ال

الوطين ألي بلد يقاس  االقتصادنستخدم جماميع أقساط التأمني املكتتبة لكل عام كمؤشر ألداء السوق، حيث أن أمهية نشاط التأمني يف 
أو التغلغل، ليعكس مسامهة أو حصة قطاع التأمني يف  االنتشاريصطلح عليه كذلك مبعدل  قاالخرتامن خالل هذين املؤشرين. فمؤشر 

الناتج الداخلي اخلام، وهو حاصل قسمة رقم األعمال اإلمجايل للتأمني خارج املوافقات الدولية )جمموع األقساط املكتتبة( إىل الناتج 
وبصفة عامة تكون الدول متقدمة وأكثر حداثة عندما تكون سرعة منوه،  الداخلي اخلام. فإذا كانت النسبة مرتفعة فذلك يدل على

حصص التأمني يف الناتج الداخلي اخلام مرتفعة أو أعلى النسب، بينما تكون الدول متخلفة أو أقل تقدما عندما تكون مسامهة التأمني يف 
يقصد به ما خيصصه الفرد ف . أما مؤشر الكثافةاالقتصادارا لتقدم وهذه النسبة تعترب معي الناتج الداخلي اخلام لديها منخفضة وغري معرّبة،
نفاق على شراء احلماية التأمينية، ومنه فهي تعرب عن إمجايل األقساط املتحقق يف البلد سنواي لينفقه على طلب منتجات التأمني، أي اإل

 . (8)منسواب إىل عدد السكان
ليتقلص مرتاجعا إىل  2010% عام 0.8إىل  2000% عام 0.49ن ضعيف جدا رغم تذبذابته، فم االخرتاقمؤشر إّن 

%، وهذا 3.65%، 6.5، ليظل بعيد متاما عن املستوايت الدولية والقارية املقدرة بـ 85مرتمجا بذلك الرواق  2012% عام 0.67
%، فهي 1لي اخلام ابجلزائر أقل من لدول اجلوار. ومن مث تبقى نسبة مسامهة قطاع التأمني يف الناتج احمل ارتفاعامقابل معدالت أكثر 

وال تعكس القدرات املوجودة واإلمكاانت املتاحة اليت يتمتع هبا، وال متثل النمو احملقق يف خمتلف القطاعات بكافة املقاييس، متدنية ومقلقة 
 خارج احملروقات.  االقتصادية

وتعاضديتيه  21سهم قطاع التأمينات من خالل شركاته الـ وحسب اجمللس الوطين للتأمينات ومجعية البنوك واملؤسسات املالية، ي
 1995% سنة 3.8من  انتقلتالوطين، وقد تراجعت هذه النسبة خالل السنوات األخرية، ألهنا  االستثمار% فقط يف متويل 3بنسبة 

املوجهة . حىت وإن كانت خمصصات شركات التأمني 2011% فقط سنة 3لتسجل  2006سنة  %3.4و 2005% سنة 3.6إىل 
قبل أن تسجل  1995مليار دينار سنة  22.2فقد بلغت تلك املخصصات  .بشكل ملموس خالل نفس الفرتة ارتفعتقد  لالستثمار

الوطين الذي حظي بثالثة برامج  االستثمار، أما 2011مليار دينار سنة  140مليار دينار و 66.2و 2005مليار دينار سنة  60.4
 4618مث إىل  2005مليار دينار سنة  1661إىل   1995مليار دينار سنة 580من  انتقل، فقد 2001منذ سنة  لالستثمارعمومية 

  .2011مليار دينار سنة 
أما مؤشر الكثافة هو األخر ضئيل ومتواضع للغاية، ويعترب املواطن اجلزائري من أقل شعوب منطقة مشال إفريقيا والشرق األوسط 

، رغم التحسن يف اإلنفاق 2012دوالر للساكن عام  34.3السنوي لكل جزائري  االكتتاببة من حيث التغطية، حيث ال تتجاوز نس
، إال أن 2012دوالر عام  5414دخل الفرد إىل  انتقلأسعار احملروقات يف البورصات العاملية، حيث  ارتفاعخالل هذه الفرتة بسبب 

 دوالر للساكن. 655.7شري إىل أن املعدل العاملي هلذا املؤشر يقدر بـ (، ون81النسبة تبقى بعيدة مقارنة مبعظم دول العامل )املرتبة 
مما سبق ميكن أن نستنتج أبن املؤشرات اإلجيابية اليت محلها قطاع التأمني اجلزائري هي صورية وشكلية، وعلى ضوء هذه النتائج 

رص ضائعة ومهدورة، بسبب عزوف غالبية اجلزائريني تبني أن القطاع أمام رهان صعب، وقد تكبد قطاع التأمني الوطين خسائر جسيمة كف
السيارات، وعدم اإلقبال على طلب اخلدمات التأمينية له مربرات  ابستثناءعن أتمني بيوهتم وحمالهتم وكل أنواع املمتلكات األخرى 

د مع شركات التأمني يف اجلزائر. ويف موضوعية ومسوغات منطقية، تتمثل يف املشاكل املستعصية اليت يتخبط فيها، واليت تكبح مجاح التعاق
إذ جيمع اخلرباء على أن سوق التأمني اجلزائري ضخمة يتمتع هبا تؤدي إىل منوه بسرعة متزايدة،  استثماريةنفس الوقت، هناك إمكاانت 

وهناك (، التشّبعمليار دوالر )مل تصل إىل  7يزخر بكل مقومات النهوض، فهو ميتلك مردود معترب غري مستغل بشكل جيد مقدر بـ 
مؤشرات حمفزة وواعدة كقوى دافعة لتنامي قطاع التأمينات يف اجلزائر، بفعل تسجيل آالف املشاريع يف قطاع البىن التحتية وزايدة عدد 

 . املقاوالت الصغرية واملتوسطة وطرح منتجات جديدة يف اجملاالت العقارية وأتمني احلياة، وتزايد عدد املتعاملني يف هذا اجملال
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 5لينتقل إىل  2020التأمني وإعادة التأمني، أن رقم أعمال القطاع، قد يرتفع خبمسة أضعاف يف آفاق سنة  احتادوقد أكد 
يف سوق التأمينات، بفضل تنويع الفاعلني يف جمال التأمينات، وبروز  االرتفاعمليار دينار، وميكن بلوغ هذا  400ماليري دوالر أي حبوايل 

وهو مبلغ يعد  2020دوالر سنة  40.5دينار أي  3000ابلنسبة للفرد الواحد إىل  سرتتفع منحة التأمني الشهرية بنك التأمني، حيث
 يف رقم األعمال االرتفاعأن  اعتبارممكنا. ويرى العارفون خببااي القطاع، أن جتسيد هذه األرقام حيتاج إىل توزان يف احملفظة التأمينية، على 

العامة للسوق، بينما حيوز فرع التأمني على األشخاص على  % من البنية94.8مني الضرر الذي ميثل مدفوع بشكل خاص بفرع أت
 % فقط.5.2

 
 خاتمة

 
، بيد أّن صناعة التأمني (واالخرتاق)الكثافة  األدائيةللمؤشرات القدرة التنافسية رغم اجلهود املبذولة واحملاوالت الساعية لتقوية 

املعايري واملستوايت الدولية املقبولة، فالقطاع ما على ضوء بصناعة التأمني العاملية من منظور النجاعة، تبقى بعيدة  قياسا بلغة األرقامالوطين 
املتخصصة وإبجراء مقارنة مرجعية ملركز  Sigmaالتقارير الصادرة عن جملة  استقراءفعند الدولية،  االقتصادايتزال بعيدا عن منافسة 

يعترب تدين مركز اجلزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدويل واإلفريقي والعريب واملغاريب جند الرتتيب املتدين. و  اجلزائر ضمن سوق التأمني
الدولية وتبوئها مراتب ذيلية، دليل على فشل مؤسسات الرقابة واإلشراف على التنظيم الفين للقطاع، بل وقرينة واضحة على أن القطاع 

 مستوى املعايري املعمول هبا دوليا، بل وال حىت القارية وبعيدة كل البعد عن مصاف الدول املتقدمة خطري، فلم يرتقي إىل ارتباكيشهد 
ميثل وهو ما أدى يف العديد من احلاالت إىل بروز بعض األزمات واإلخفاقات اليت يعرفها هذا القطاع، فمثال  وحىت بعض الدول النامية،

ة، إذا ما قورنت مبثيلتها يف الدول املتقدمة، وهذا ما يشكل يف املستقبل عامال كاحبا لنشاط رأس مال الشركات الناشطة حاليا بقيم بسيط
 التأمني.

ابملائة من الناتج الداخلي اخلام، يف  1، جند رقم أعمال قطاع التأمني يف اجلزائر أقل من االخرتاقمن الوقوف على مؤشر ف
ابملائة يف املغرب وتونس كبلدان جماورة، فنسبة  3إىل  2الظروف العادية، مقابل  مليار دوالر يف 7صل إىل يالوقت الذي كان ميكن أن 

التغلغل الضعيفة واليت تعد األكثر ختلفا يف منطقة املتوسط تعكس تواضع وهامشية مردودية القطاع، على الرغم من الفرص القوية غري 
إىل  االنتشارتفضي قراءة مؤشر الكثافة أو  كما  منو هائلة واعدة. غري مكتسحة وفرص جماالت خصبةاملستغلة اليت يتوفر عليها، ففيه 

عقود  إكتابدوالرًا سنواي على  34سوق التأمني احمللي مستقبال له أفق واسع، فالفرد اجلزائري ال يصرف سوى  انتعاشنتيجة مفادها أن 
أن اجلزائريني من  اعتبارأبنه من أهم األسواق البكر، على خالل السنوات القادمة، ألن القطاع يتصف  لالرتفاعأتمني، وهو الرقم املرشح 

قطاع قابل للتطور ابلنظر لإلمكاانت والقدرات الكامنة اليت  ، فهوبني أقل الشعوب من حيث التغطية يف جمال التأمني يف املنطقة العربية
 يزخر هبا.

 االنفتاحورهاانت  استحقاقاتواجهة ملواجبة اإلتباع فسية للقطاع، لتجسري وتعضيد املقدرة التنا واالسرتاتيجياتالعديد من اآلليات  هناك
بغية تعظيم نشر الوعي التأميين لدى املواطن، وابلتايل  واالحتاداتالتحضري التداؤيب املكثف بني كل اهليئات والتحرير، ومن أهم مستلزماهتا 

ندوات وامللتقيات العلمية واللقاءات يف وسائل اإلعالم املختلفة، جيب على صنّاع القرار تفعيل احلمالت التحسيسية الواسعة، وإعداد ال
يؤدي تشجيع تبين مفهوم التأمني  فمثال املنشودة. واالجتماعية االقتصاديةاليت تدندن حول إبراز أمهية ودور التأمني يف حتقيق التنمية 

أن النظرة  اعتبارليت يتعرض هلا اجملتمع اجلزائري املسلم، على التكافلي، إىل زايدة اإلقبال على شراء احلماية التأمينية على األخطار ا
يبقى مشكل غياب الثقافة التأمينية من ويف ذات الغضون، التحرميية السائدة لدى املواطنني حول التأمينات التجارية تعود ألسباب دينية. 

دون بلوغ الطموحات املنتظرة والتطلعات املنشودة، خصوصا إذا أهم العراقيل واملعوقات اليت تواجه تطور نشاط التأمني يف اجلزائر، وحتول 
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، السيما يف جانب واالجتماعية االقتصاديةأتكدان أبن مسألة الوعي هي عنصر ضروري لتطوير القطاع، ملا له من عالقة مع املتغريات 
 وزايدة معدالت اإلنتاج. االقتصاديالنمو 
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