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 :خطة البحث
 مقدمة 

 مفھوم طبیعة التأمین و مدى تأثیره على النشاط اإلقتصادي: الفصل األول
 مفاھیم أساسیة للتأمین: المبحث األول

 نشأة و مفهوم التأمني: املطلب األول
 أسس التامني: املطلب الثاين
 مبادئ و خصائص عقد التأمني: املطلب الثالث
 أقسام التأمني: املطلب الرابع

  أنواع و عناصر التأمین و مدى تأثیرھا على النشاط اإلقتصادي:المبحث الثاني
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 عناصر التأمني: املطلب األول
 أنواع التأمني: املطلب الثاين
 وسائل توازن عملية التأمني: املطلب الثالث
 تأثري التأمني على املتغريات احليوية يف اإلقتصاد: املطلب الرابع

 زائر غداة اإلستقالل إلى الیومواقع سوق التأمین في الج: الفصل الثاني
 التأمین في الجزائر غداة اإلستقالل: المبحث األول

 الفترة اإلستعمارية: املطلب األول
 فترة ما بعد اإلستقالل: املطلب الثاين
 تأميم التأمني يف اجلزائر: املطلب الثالث

 تنظیم سوق التأمین في الجزائر: المبحث الثاني
 07-95وطنية قبل صدور قانون الشركات ال: املطلب األول
 07-95الشركات الوطنية بعد صدور قانون : املطلب الثاين

 
 

 منتوجات سوق التأمین الجزائري: المبحث الثالث
 تأمني السيارات: املطلب األول
 هالك املاشية, األخطار الزراعية, التأمني على احلريق: املطلب الثاين
 تأمني نقل البضائع: املطلب الثالث

 .تأمينات األضرار األخرى: طلب الرابعامل
 

الطلب الفعال لنشاط التامین في ظل المؤسسات المراقبة لھ و آفاقھ : الفصل الثالث
 المستقبلیة في الجزائر
 الطلب في سوق التأمین الجزائري: المبحث األول

 القطاع العائلي: املطلب األول
 القطاع الصناعي: املطلب الثاين
 طاع الفالحيالق: املطلب الثالث
 قطاع اخلدمات: املطلب الرابع

 المؤسسات المراقبة لعملیة التأمین في الجزائر: المبحث الثاني
 CNA الس الوطين للتأمينات: املطلب األول
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 LIARاإلحتاد اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني:  الثايناملطلب
 مستقبلیةتحلیل نشاط التأمین في الجزائر و آفاقھ ال: المبحث الثالث

 حتليل جانب اإلنتاج لدى شركات التأمني : املطلب األول
 حتليل التعويضات و التوظيفات لدى مؤسسات التأمني:  الثايناملطلب

 .نتائج التحليل لنشاط التأمني و آفاقه املستقبلية: املطلب الثالث
 . الخاتمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمة
و تطور بتقدم حياة اإلنسان ,  قدميا مع فكرة التعاونمل يكن التأمني نشاطا حديث العهدة بل نشأ 

, زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من اخلطر, إىل أن وصل إىل الصورة اليت هو عليها يف عصرنا احلديث
و األهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة املدخرات , فهو يؤثر إجيابيا يف العديد من املتغريات اإلقتصادية

 .ل اإلستثمارات املنتجة و اليت تعترب ركيزة التقدميف سبيل متوي
ووفرت له املناخ املالئم من خالل إرساء , لقد قطعت الدول املتقدمة شوطا كبريا يف جمال صناعة التأمني

شبكة معلومات يف الداخل و اخلارج و ختصيص كفاءات إدارية ذات خربة عالية و مؤسسات مالية 
, جتهت شركات التأمني الكربى يف العامل إىل تعزيز مكانتها يف السوقو أبعد من هذا فلقد ا, ناجحة
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وهذا ما جعلها قادرة على تقدمي , سواء كان ذلك بالرفع من رأمساهلا أو عن طريق عملية اإلدماج
 .خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغريات البيئة اإلقتصادية

إختارت غداة اإلستقالل منوذجا تنمويا شائعا آنذاك و هو , ها من دول العامل الثالثو اجلزائر كغري
و الذي ال خيتلف دوره كثريا نظرا ملسامهته , احتكار الدولة للمعامالت اإلقتصادية مبا فيها قطاع التأمني

فأقمت .  إىل حتقيقهاالفعلية يف النشاط اإلقتصادي يف تنفيذ اخلطط اإلمنائية اليت تسعى الدولة اجلزائرية
الدولة له أمهية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمني جممل األخطار املوجودة يف احلياة 

و , و بدخول اجلزائر اإلصالحات اإلقتصادية كان ال بد من إعادة التنظيم يف قطاع التأمني, اإلقتصادية
 07-95 جمال التأمني عن طريق املرسوم الذي شهد هو كذلك ثورة إصالحية كللت يف األخري بفتح

 و بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية املنافسة التأمينية و حتسني اخلدمات 1995جانفي 25املؤرخ يف 
 :و من كل ذلك نقول. املقدمة من طرف هذه املؤسسات للزبون اجلزائري

 :اإلشكالیة
عاليته يف دفع وترية التنمية فيما تتجلى أمهية التأمني يف اإلقتصاد اجلزائري أو ما مدى ف

 وما هي آفاقه املستقبلية؟, اإلقتصادية
 :من خالل هذه اإلشكالية تندرج التساؤالت التالية

 ما هو التأمني و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟ -
 ما مدر تأثري التأمني على املتغريات اإلقتصادية احليوية؟ -
 واقع سوق التأمني يف اجلزائر؟ -
  التأمني يف السياسة اإلمنائية اجلزائرية؟فيما تتمثل أمهية -

 :و من خالل هذه األسئلة تتبلور الفرضيات التالية
 :الفرضیات

, يعترب التأمني أحد الركائز األساسية اليت تبىن عليها السياسة اإلقتصادية التنموية يف أي دولة -1
هيل اإلئتمان و احلد وذلك راجع إىل توفري موارد مالية معتربة لفائدة املشاريع املنتجة و تس

 .من التضخم
إن غياب الثقافة التأمينية يف اتمع اجلزائري هو ما جعل تأثره أي التأمني على القطاع  -2

 .االقتصادي حمدود
 :دوافع إختیار الموضوع

 .طرحه األستاذ ضمن متطلبات دراسة املاجيستر 
 :أھمیة الموضوع
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ؤديه نشاط التأمني يف التنمية اإلقتصادية من خالل تتجلى أمهية التأمني يف الدور املزدوج الذي ي 
توفريه للضمانات الالزمة لتحقيق خطط هذه األخرية من جهة و جتميعه حصيلة معتربة من املوارد املالية 
تستفيد منها املشاريع املنتجة و لذلك تظهر أمهية املوضوع يف الدور الذي يلعبه التأمني يف احلياة 

 .اإلقتصادية اجلزائرية
 :المنھج المتبع

إعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع املنهج الوصفي التحليلي من خالل سرد احلقائق بالنسبة للمنهج  
 :منتهجني يف ذلك اخلطة التالية, التحليلي

مث , و اخلصائص اليت متيزه, و مبادئه,  يف الفصل األول عملنا على تبيان املفاهيم األساسية للتأمني-
 .قسام التأمني و أنواعه يف اجلزائر و مدى تأثريها على املتغريات اإلقتصادية احليويةانتقلنا إىل أ

 أما يف الفصل الثاين عملنا على حتديد واقع سوق التأمني يف اجلزائر من خالل سرد التطور التارخيي -
يت يأمنها و ما هي املنتوجات ال,  و بعد صدوره07-95مث تنظيم سوق التأمني قبل صدور األمر , لذلك

 .سوق التأمني يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية
 و يف الفصل الثالث عملنا على دراسة الطلب الفعال بالنسبة للقطاعات اإلقتصادية و عالقتها بقطاع -

التأمني و املؤسسات اليت تعمل على مراقبة عمليات التأمني يف اجلزائر وصوالً إىل حتليل نتائج نشاط 
 .ستقبليةالتأمني و آفاقه امل

 
 
 
 

 مفهوم طبيعة التأمين و مدى تأثيره على النشاط اإلقتصادي: الفصل األول
 مفاهيم أساسية للتأمين: المبحث األول

يعتبر التأمين في مفهومه البسيط إعطاء األمان من أجل مواجهة الخطر المحتمل وقوعه  
وهي , راق عالمه المجهولو ذلك حتى يعطي الثقة الالزمة للمستثمر من أجل اخت, في المستقبل

فيعد هذا األخير أي التأمين العنصر الداحض إلى كل العراقيل اإلجتماعية و . بيئة اإلستثمار
وذلك من خالل ميزته الخاصة في دعم , اإلقتصادية و حتى األمنية منها في بعض األحيان

إلى ابتكار هذه ولذلك سيسارع اإلنسان منذ األزل . اإلنسان المستثمر في حالة وقوع الضرر
فيا ترى فيما يتجلى هذا التأمين تعريفا , التقنية التي توفر له الظروف المناسبة لإلنتاج و العمل

و األقسام التي , و الخصائص التي تميز عقله, و متى نشأ و ما هي األسس التي يقوم عليها
 .كل ذلك سندرجه في هذا المبحث. ينتمي إليها

 م التأميننشأة و مفهو: المطلب األول
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 : نشأة التأمين-1

 التي كان يقوم عليها الفكر اإلقتصادي 14نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن  
اهتدى الرجل اإلقتصادي إلى ما يعرف , آنذاك و خاصة على ضفتي البحر األبيض المتوسط

 ماالً مسبقا  من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر1بالقرص البحري  
, من مالك رؤوس الموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسالم

و من هذا نالحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو , أما إذا أهلكت هذه األخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض 
أما ,  و هو القرضفإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض, مالك المال و المؤمن هو التاجر

أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من . إذا وصلت بسالم يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة
 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة 17طرف المشرع الفرنسي في القرن 

جارية الناتجة عن  تأمين األخطار التةو التي يتطلب بالضرور, من طرف الدولة الفرنسية آنذاك
و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و , تصدير السلع المنتجة على البحار و المحيطات

 في مجال التأمين 1720كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة , هولندا و إسبانيا
 .ةبعدما انتشرت عدة شركات في الدول األوروبي, البحري

 100 منزل و حوالي 13000الحادثة التي وقعت في لندن بحرق كما ظهر التأمين البري إثر 
وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار اآلالت في , كنيسة
. و التأمين على الحياة, فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور, 19القرن 

فكان التأمين على ,  مع ظهور التكنولوجيا المختلفة20 للقرن و اكتملت الصور المختلفة للتأمين
 2. و التأمين على الزواج و األوالد, النقل البري و الجوي و محاضر الحرب

 : مفهوم التأمين-2
و كذلك تستعمل كلمة , و هو بمعنى سكن قلبه, أي اطمأن و زال خوفه,  التأمين من أمن:لغة

  و 3" ءامنَهم ِمن خَوٍف:" ه تعالى بعد بسم اهللا الرحمن الرحيمو من ذلك قول, األمن عند الخوف
 4" وِإذْ جعلْنَا البيتَ مثابةًِ للنَاِس و َأمناً: "كذلك

و لقد لجأ اإلنسان إلى عدة وسائل لتغطية األضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته 
الزمن أنها غير كافية لمواجهة ما يتعرض له لكن تبين مع مرور , التضافر, منها اإلدخار

فاهتدى إلى فكرة جديدة تقوم على أساس تضامن الجماعة و هدفها األساسي التعاون على تغطية 
ومن هنا اشتقت كلمة , فتضمن له األمن و األمان, الضرر التي قد يصيب أحد أفراد الجماعة
 :التأمين التي ندرجها حسب التعاريف التالية

التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين  " 5: قيه جيرارحسب الف
يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا 

 ".الخطر له

                                            
 .6 ص 1999حدیدي معراج ؛ مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ؛ دیوان المطبوعات الجامعیة ؛    1
 .38؛ ص 2001أقاسم نوال؛ دور نشاط التأمین في التنمیة اإلقتصادیة دراسة حالة الجزائر؛ ماجیستر   2
 .3اآلیة : سورة قریش  3
 .125اآلیة : سورة البقرة  4
 .45 ص 1989 دار النشر د م ج - الجزء األول–إبراھیم أبو النجا؛ األحكام العامة طبقا لقانون التأمین و التأمین الجدید / د 5
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التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المّؤمن تجاه طرف آخر  " Besson : 6وحسب 
ّؤمن له مقابل قسط يدفعه هذا األخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في يسمى الم

 " حالة تحقيق الخطر
فيلتزم األول بدفع . و باختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المّؤمن و المّؤمن له

ان جوهر العملية و يعتبر هذا الضم, و الثاني بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر, القسط
 .التأمينية و تحقيقه يبقى محتمال غير مؤكد و غير مستبعد في آن واحد

التأمين عقد :"  من القانون المدني الجزائري 619و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه 

في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل قسط أو , المالمبلغ من 
 "أية دفعة مالية أخرى يؤدي بها تالمّؤمن له للمؤمن

 أسس التأمين: المطلب الثاني
فمنهم من يركز على األساس اإلقتصادي , لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين 

 .و منهم من يرى أنه أساس فني, انونيو األخر على األساس الق
 : األساس اإلقتصادي للتأمين-1

 اختلفوا حول معيار تحديد هذا األساس فمنهم من ميعتمد باألخص على نظريتين إال أنه 
 .يرجعها إلى فكرة الحاجة و البعض اآلخر يرجعها إلى فكرة الضمان

 :نظرية التأمين و الحاجة
و ذلك أن أي خطر , تأمين هو ناتج عن الحاجة للحماية و األمنيركز أصحاب هذه الفكرة بأن ال

فهاته . يحتمل الوقوع في المستقبل يدفع اإلنسان إلى حماية نفسه و ممتلكاته من هذا الخطر
النظرية تمتاز بكونها تفسر كافة أنواع التأمين من األضرار حيث توجد الحاجة للحماية من 

. أنواع التأمين لكن يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعةكما أنها تفسر غالبية , خطر معين
و غير جامعة ألنها ال , غير مانعة ألنها ال تمنع دخول أنظمة أخرى في نطاقها غير التأمين 

تحيط بكل أنواع التأمين حيث توجد بعض أنواع التأمين ال ينطبق عليها معيار الحاجة الذي 
 .بنيت عليه هذه النظرية

 :تأمين و الضماننظرية ال
يعتمد أصحاب هذه النظرية على أن الخطر يسبب لإلنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في 
تحديد المركز المالي و اإلقتصادي و التأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية ضمان لهذا 

ذلك , التأمينو يؤخذ على هذه النظرية أنها ال تتصدى لبيان أساس . المركز اإلقتصادي المهدد
أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية ليس إال نتيجة من النتائج التي يترتب على 

زيادة عن ذلك فإن الضمان ال يقتصر على , و من ثم ال تصلح أساسا له . التأمين بعد إبرامه
 .التأمينالتأمين فقط حيث تحقق أنظمة أخرى لألفراد هاته الخاصية دون أن يطلق عليها صفة 

 
 
 : األساس القانوني للتأمين-2

                                            
 .39-38مرجع سبق ذكره ص , أقاسم نوال  6

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45من  9صفحة 

 في كيفية تحديد ايرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محظ لكن اختلفو 
فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين , معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه

خر بأن التعويض أي مبلغ بينما يرى طرف آ, الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر
 .وهو المعيار القانوني للتأمين. التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له

 :نظرية التأمين و الضرر-
إذ أن التأمين هو , يرى هذا اإلتجاه أن التأمين البد أن يستهدف إصالح ضرر محتمل 

 الحماية إال إذا كان وهو ال يحقق هاته, نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل
و على ذلك فإن , الهدف منه إصالح الضرر الذي يسببه الخطر و يصيب ذمة اإلنسان المالية

 .الضرر هو أساس التأمين
و نالحظ بأن هذا المعيار ال يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه 

 .النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها
 :ة التأمين و التعويض نظري-

و إنما الهدف من , يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حد ذاته 
ألن هذا , أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر, التأمين هو التعويض

 .مينالتعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التا
و يؤخذ على هذه النظرية بأنها ال تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين و هي حماية اإلنسان 

 .من الخطر و األسس الفنية التي تقوم عليها 
 : األساس الفني للتأمين-3

يرى الفقهاء الذين  نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث  
 بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها و إجراء المقاصة عملية تعاون يقوم

غير أنهم انقسموا إلى فريق النادي بحلول التعاون المنظم على أساس , وفق قوانين اإلحصاء
 .و فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا, سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة

 :لة سبيل التبادل محل الصدفة البحتةنظرية حلول التعاون ع-
تعتمد هذه النظرية في حقيقة األمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين توجهون  

 لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم و يقتصر دور نفالمؤم, مخاطر متشابهة
 تحدد منذ قبل كتحديد التعاون بين األعضاء وفقا ألسس فنية, المؤمن على اإلدارة و التنظيم

 .القسط الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع الخطر
لقد اعتمدت هذه النظرية على األساس الفني مهملة األساس القانوني الذي هو مكمل للجانب 

و هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية التعاون المنظم , الفني للتأمين
 بجلب المنفعة للمؤمن و لم تهتم بمركز المؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتالي الذي يقوم

هناك فجوة في هاته النظرية يستوجب عل المشروع إستدراكها و ذلك من خالل الجمع بين كل 
 .من المعيار القانوني و المعيار الفني للتأمين

 : نظرية التأمين كمشروع منظم فعليا-
لنظرية أن عقد التأمين يتطلب مشروع منظم ألنه ليس كباقي العقود يعتقد أصحاب هذه ا 

ألنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع المخاطر و إجراء المقاصة و تحديد القسط الذي 
هذا . يدفعه المؤمن و لذلك فإن عقد التأمين البد أن يبرم عن طريق هذا المشروع المنظم فنيا

و قد أنجبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو , ساس الفني للتأمينالتنظيم هو الذي يعتبر األ
ألن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية ال يقتصر , المعيار الفني لعقد التأمين غير أنه غير كافي 
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, على التأمين حيث يوجد العديد من عمليات المضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة فنيا
 .ميندون أن يطلق عليها وصف التأ

مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين حيث يقتصر 
لكن في حقيقة , بعضها على الجانب اإلقتصادي و البعض اآلخر على الجانب القانوني و الفني

, األمر ال يمكن اإلستغناء عن معيار من هذه المعايير الثالث أو الفصل بينهما في عقد التأمين
إذاً فالتأمين هو التعاون بين المؤمن لهم القائم على أسس فنية الذي ينظمه المؤمن و يلتزم فيه 

من هذا نستنتج بأن عقد التأمين ينطوي , بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع األقساط
 .على أسس قانونية و اقتصادية و فنية تجعله مميز عن باقي العقود األخرى

 
 
 
 
 
 

 مبادئ و خصائص عقد التأمين:ب الثالثالمطل
 : مبادئ التأمين-1

 7: يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها 
 : مبدأ حسن النية-

يلتزم المتعاقدين بإدالء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من طرف  
أما المؤمن يجب أن , تأمينالمؤمن لكل ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية ال

و عليه فحسن النية المتبادلة بين الطرفين هو جوهر , يبين بوضوح شروط العقد و االستثناءات
 ,العملية التأمينية و إخالل بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطالق العقد

 : مبدأ المصلحة التأمينية-
ه و المؤمن و ذلك باستبعاد يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن ل 

و هذا ما , فيكون العنصر المؤمن واضح قابل للتضرر, عنصر المغامرة من عملية التأمين
 .يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد 

 : مبدأ التعويض-
يستلزم هذا األخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وفق الخطر  
و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق على هذا المبدأ في كافة عقود التامين ,  لهالمؤمن

 .بخالف عقد تأمين األشخاص
 : مبدأ المشاركة-

حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين تخص موضوع  
ذه األخيرة عند تحقق الخطر بحيث تشترك ه, تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين

المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط 
 .المحصل عليه
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 : خصائص التأمين-2

 8: يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل المثال 
 : عقد التأمين عقد رضائي-

 بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق اإليجابي و القبول و يستلزم يعني أنه ال ينعقد إال 
 .اإلثباتات الكتابية علة وثيقة التأمين و يوقع من الجانبين

 : عقد التأمين عقد ملزم للجانبين-
فالمؤمن له يلتزم بدفع , في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت 

فالتزام األول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون , لتزم بتعويض الخسارةاألقساط أما المؤمن ي
 .معلقا

 : عقد التأمين عقد معاوضة-
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه  

 .قوع الخطرعلى الخطر في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن األقساط تعويضا لحمايته في حالة و
 : عقد التأمين عقد إذعان-

و يعتبر هذا األخير بأنه عقد تعسفي ألن في عقد التأمين هناك الطرف القوي الذي يملي  
و ما على المؤمن له إال الرضوخ أو الخضوع لهذه الشروط أو رفضها باستثناء , شروطه

 .التأمينات اإللزامية
 : عقد التأمين عقد قانوني-

ع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة بمعنى أن المشر 
 .نزاع أو خالف قائم

 :أقسام التأمين: المطلب الرابع
  9: ينقسم التأمين إلى قسمين أساسيين 

 : تقسيم التأمين من ناحية الشكل-1
م هذا يعود هذا التقسيم إلى مشكل الهيئة التي تقوم بها عمليات التأمين و بالتالي ينقس 

 .التأمين إلى تأمين تعاوني و تأمين بأقساط محددة
  :التأمين التعاوني*

و هو ذلك التأمين التي تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض األضرار التي قد تنزل  
بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين و ذلك من مجموع االشتراكات التي قد يلتزم كل فرد من 

ا النوع من التأمين بأن كل فرد في جماعة التأمين التعاوني يجمع في الجماعة بدفعها و يتميز هذ
 .أي االشتراك الذي يدفعه كل عنصر قابل للتغيير , شخصه صفتي المؤمن و المستأمن

, إن اجتماع صفتي المّؤمن و المستأمن في كل فرد من أفراد الجماعة يعتبر الخاصة المميزة
فأعضاء , ق ربح ألعضائه و إنما إلى توزيع الخسائر عليهمفالتأمين التعاوني ال يهدف إلى تحقي

 .الجماعة هم المستأمنون و هم الذين يدفعون التعويض لمن يصاب بخطر ما
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فإذا زادت التعويضات المطلوبة عن , أن يكون اإلشتراك الذي يدفعه كل عضو قابال للتغيير
و إذا نقصت ,  التعويضاتاإلشتراك المجتمعة أمكن مطالبة األعضاء بقسط تكملي لتغطية

في هذا النوع من التأمين تقوم مسؤولية . التعويضات المستحقة بنسبة الناقص من االشتراكات
و نظرا لخطورة هذه , تضامنية بين أعضاء الجامعة بحيث يتحمل الموسر منهم نصب المعسر

 فإن هذه الهيئات ,الخاصية التي قد تدفع األفراد إلى عدم اإلقبال على هذا النوع من التأمين
 .لجأت إلى تحديد حد أقصى ال يتجاوز مسؤولية العضو

 :التأمين بأقساط محددة* 
و ذلك مقابل أقساط محددة , يتعهد المّؤمن بأن يدفع التعويض المالي عند تحقق الخطر 

يلتزم المؤمن بدفعها و خصائص هذا النوع من التأمين عكس خصائص النوع السابق ففيه 
 .صية المّؤمن عن شخصية المستأمن و فيه يتحدد القسط و التعويض المالي مقدمااستقالل لشخ

في هذا النوع من التأمين تستقل شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن كما قلنا سابقا بالمؤمن 
هم جماعة المساهمين الذين تمثلهم شركة التأمين و في مواجهتهم جمهور المستأمن الذين 

فإذا زادت األقساط المدفوعة عن قيمة التعويضات كانت الزيادة ربعا , يلتزمون بدفع األقساط
 .للشركة و ال يستطيع المستأمنون المطالبة بها

يحدد هذا النوع القسط مقدما فيعرف المستأمن وقت إبرام العهد مقدار ما سيدفعه من أقساط و 
 ).لديهاجداول اإلحصاء التي (الشركة هي التي تحدد األقساط وفق أسس علمية 

و أخيرا فإن مقدار ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر يتحدد أيضا وقت إبرام العقد سواء 
كان ذلك بتحديد إلتزام المؤمن بمبلغ معين كما في حاالت التأمين على الحياة أو بوضع حد 

 .أقصى ال يتجاوزه إلتزام المؤمن كما في التأمين في األضرار
 :ة الموضوع تقسيم التأمين من ناحي-2

إتفق أغلب فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين بحري و بري  
و ينقسم التأمين البري إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و التأمين البري الخاص , و جوي

 :و سنقوم بشرح ذلك بالتفصيل, و تأمين على األضرار, ينقسم بدوره إلى تأمين على األشخاص
 :التأمين البحري و البري و الجوي* 

أساس هذا التقسيم هي طبيعة المخاطر المؤمن منها و هو أول تقسيم يجب إجرائه للتمييز  
 .بين التأمين البري الذي ينهي إليه التأمين على الحياة و غيره من أنواع التأمين

أي مخاطر , اطر البحرو يهدف إلى تغطية مخ,  البحري هو أقدم أنواع التأمينات ظهورانفالتأمي
 .أما األشخاص فال يدخلون في التأمين, السفينة و ما تحملها

أما التأمين البري فهو التأمين الذي يغطي كل المخاطر األخرى التي ال تدخل تحت أي نوع من 
 .األنواع الثالثة السابقة

 :التأمين الخاص و التأمين اإلجتماعي* 
أما , اإلحتياط للمستقبل و يؤمن لنفسه أو لذويهالتأمين الخاص الذي يؤمن الشخص  

, التأمين اإلجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد العاملة أي تأمين أفرادها ضد ما يتعرضون له
ألنهم أكثر تعرض للخطر و , و دفع هذا التأمين لرغبة الدول في مساعدة الصحة الشغلية

 .اسة اجتماعية عادلةاألضرار و لهذا تجعله الدول إجباريا لتحقيق سي
 :التأمين على األضرار و على األشخاص* 

التأمين على األضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته  
أما التأمين على األشخاص هو تعهد للمّؤمن بأن يدفع للمستأمن و إلى . المالية نتيجة خطر معين
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ن تحقق حادثة متعلقة بشخص هذا األخير كالوفاة شخص آخر مبلغا من النقود أو إيراد مرتبا ع
 .أو المرض و ذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة

 :أنواع و عناصر التأمين و مدى تأثيرها على النشاط اإلقتصادي: المبحث الثاني
لتي يعتبر التأمين أداة لحماية أصحاب المشاريع اإلقتصادية لمواجهة الخسائر المفاجئة ا 

 و بالتالي على ةمما يعمل على اختالل التوازن في تكلفة السلع, تظطرهم إلى زيادة أسعار السلع
و تختلف . نظام األسعار التي يعتبر بدوره عامال من عوامل حفظ التوازن في اإلقتصاد الكلي

مية بالنسبة فالتأمين في المشاريع اإلقتصادية له أه, أهميته اإلقتصادية للتأمين باختالف أنواعها
للمصلحة الفردية و العامة إلعطاء الطمأنينة لإلستثمار الوطني و عليه الحفاظ على النمو 

وهذا كله بفضل الدور الديناميكي الذي يقدمه التأمين اإلقتصادي من . اإلقتصادي المستثمر
بية فهو ينعكس بصفة إيجا, ضمانات الزمة لرأس المال عكس ما نجده في التأمين على الحياة

على الجانب اإلجتماعي و مدى تحقيق الطمأنينة و الترابط العائلي لذا فإن اختالف تأثير التأمين 
 .على النشاط اإلقتصادي يكون حسب تنوع التأمين وعناصره

 عناصر التأمين: المطلب األول
يندرج ضمن عناصر التأمين كل من الخطر المؤمن منه و مبلغ القسط الذي يدفعه  

 .للمؤمنالمؤمن له 
 : الخطر-1

, الغرض من عقد التأمين هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه 
فإذا زاد الخطر بطل عقد , فلذلك كان الخطر هو العنصر األساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين

 ال ,فهو حادث مستقبلي يحتمل الوقوع:"و لهذا األخير عدة تعاريف في مجال التأمين, التأمين
 ". على إدارة أي من الطرفينفيتوق

 :كما تندرج عدة أنواع من األخطار أهمها
 : و الخطر المتغيرت الخطر الثاب-

فالتأمين على الحريق هو التأمين من خطر ثابت ألن إحتماالت تحققه واحدة خالل مدة  
 ألنه يواجه هذا أما التأمين على الحياة فهو خطر متغير. ثابتة سواء يكون الحريق أو ال يكون

 .الخطر في مراحل متغيرة من حياته ألن المدة غير ثابتة
 : و الخطر الغير معينن الخطر المعي-

يكون الخطر المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه قد تحقق شخصا كان أو شيئا معينا  
ر معين وقت أما الخطر غير المعين فيكون إذا كان المحل الذي يقع عليه تحقق غي. وقت التأمين

 .و إنما يتعين وقت تحقق الخطر, التأمين
 : القسط-2

يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه  
 .المؤمن على عاتقه و القسط عنصر جوهري في عقد التأمين و ذلك لما له من أهمية

و يتكون , أو تعبير عن الخطر بقيمة ماليةو يعتبر القسط في نظر المشرع بمثابة ثمن الخطر 
 :القسط مما يلي

 
 : القسط الصافي-

وهو مقابل الخطر الذي يغطيه و يتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة  
 .ما يقع من خسارة
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 : عالوة القسط-
ولذلك فإن عالوات القسط تحتوي على نفقات , يسعى المؤمن دائما إلى تحقيق ربح 

باإلضافة إلى هامش الربح ألن المؤمن في حد ذاته , اب العقود و نفقات اإلدارة و الضرائباكتت
 .يعتبر تاجرا

 أنواع التأمين: المطلب الثاني
فكلما تعددت , يعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير محدود 

أنواع التأمين يرجع تبعا للخطر لذلك فإن تقسيم , األخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين
أو على أساس اإلدارة العملية حسب الغرض من التأمين أي تبعا للهيئات التي , المؤمن ضده

 10. تمارس عمليات التأمين

 : التأمينات على األشخاص-1
يعرف التأمين على األشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير  

كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفسي , دث أمر يتعلق بشخص المؤمن لهإيراد إذا ما ح
الخطر عند عدة مّؤمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من التأمين المتفق 

 :و له عدة صور منها, عليها
 .التأمين على اإلصابات و الحوادث -
 .التأمين على المرض -
 .دالتأمين على الزواج و األوال -
 .أمين على الحياةالت -

 : التأمين على األضرار-2
يسعى التأمين على األضرار إلى إصالح الخسائر التي تصيب مال المّؤمن له مباشرة و  

 :هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى قسمين
 
 
 :التأمين على األشياء -أ

 التي قد تصيبه في ماله أو عقاره ويعمل على حماية المؤمن له من األضرار المادية 
 :و يندرج تحت هذا التأمين, بسبب تحقق مخاطر متعددة

 التأمين ضد الحريق -
 التأمين ضد السرقة -
 التأمين ضد أضرار المياه -
 .التأمين ضد البرد بالنسبة للفالحة -
 :التأمين على المسؤولية -ب

من له بسبب األضرار ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤ 
 .و الذي يكون فيها مسئوال قانوناً, التي ألحقت بالغير
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و لذلك تتدخل ثالث , أو تأمينات الخصوم" تأمينات الدين"و يطلق على تأمينات المسؤولية 
و هذا األخير ال يكون طرفا في , المّؤمن له المسؤول و المتضرر, المّؤمن): أشخاص(عناصر 

 .قا مباشرا على المؤمن في تعويضه عن الضررالعقد و الذي يمارس ح
و يسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية اإلجتماعية بفضل الضمان الذي يمنحه 

فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل الخسائر التي وقعت بسبب , المؤمن
 .ألحقت بهمسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل الخسائر التي 

 : التأمين على القروض الموجهة للتصدير-3
يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم الدفع أو  

و لقد . عدم تحصيل حقوقهم من قبل الزبائن معروفين مسبقا و هم في حالة إفالس عن الدفع
و لكن على ,  القروض الممنوحة للزبائنحيث أصبح ال يقتصر فقط على, تطور هذا التعريف

,  خطر عدم التحويل:فيضمن بذلك عدة مخاطر, مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصدير
و يمكن إعطاء تعريف شامل للتأمين على . ألخ...الكوارث, يالخطر السياس, فخطر الصر

 :القرض
ائنين مقابل دفع أقساط لشركة هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي و أداة تأمينية تسمح للد" 

التأمين من تغطية المخاطر التجارية و غير التجارية للقرض المرتبطة بعمليات التصدير فيما 
كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خالل ضمان اإلئتمان المرتبط بالتصدير , بين الدول

 .بين مشتري محلي و بائع أجنبي
 عملية التأمينوسائل توازن : المطلب الثالث

و لذا , إن التسيير األمثل للتعاونية ال يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط التأمين 
فهي في صالح المؤمن لهم من جهة و , يفرض المشرع على هيئات التأمين تكوين إحتياطات

 .تسمح للمّؤمنين بالبقاء و المحافظة على وضعيتهم في السوق
و اللجوء , ئل داخلية و التي تتمثل في مختلف اإلحتياطات الفنيةو تتشكل هذه الوقاية عبر وسا

 11. إلى وسائل خارجية كالتأمين المشترك و إعادة التأمين
 :الوسائل الداخلية-1

 : اإلحتياطات* 
على شركات التأمين أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجهة اإللتزامات المستقبلية أو  

و يمكن حصر مختلف اإلحتياطات التي , م تسويتها أو تسديدهاالمطالبات التي قدمت لها و لم يت
 :تحتفظ بها عادة هيئات التأمين و هي

 : إحتياطات األخطار السارية-أ
بحيث تصل هذه األخيرة إلى , إن إصدار شركة تأمين للوثائق يكون على مدار السنة 

ن يحتفظ المّؤمن بمبالغ مالية في فال بد أ, نهايتها في حين نجد وثائق التأمين لم تنتهي مدتها بعد
 .مواجهة األخطار السارية و تشمل الوثائق السارية المفعول في نهاية السنة المالية

 : اإلحتياطي على التعويضات تحت التسوية-ب
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لذا تحتفظ شركات التأمين سنويا , و هي تحدث من خسائر غير متوقعة أو خارقة للعادة 
و , ار التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف قاسيةبجزء من أرباحها لتغطية األخط

 .يطلق على هذا الجزء باإلحتياطي اإلضافي
 : إحتياطي التعويضات تحت التسوية-ج

يعني هذا النوع من اإلحتياطات أن المّؤمن مدين إزاء المّؤمن لهم أو المستفيدين من  
ية السنة و لكن ال يمكن ذلك ألسباب فقد يطالب المؤمن له بالتعويض قبل نها, عقود التأمين
 :متعددة منها

إجراءات التأكد من حدوث الخطر للمؤمن ضده و إثبات العالقة السببية المباشرة التي  -
 .حيث تنتهي السنة المالية دون تحقق ذلك, أدت إلى وقوع الحدث وقتا طويال

 .يحدث الضرر في تاريخ قريب من نهاية السنة -
 . أن يدفع إلى المؤمن لهيقيم مبلغ التعويض دون -

و يقدر مبلغ اإلحتياط ,  التعويضات تحت التسويةيو لهذا تجعل شركة التأمين تحتفظ باحيتاط
أما في حالة ما لم يتم تقسيم الخسارة بعد تأخذ بعين اإلعتبار عوامل , بالنسبة لكل متضرر

 .ترتبط بوقوع الحادث و مدى أحقية المؤمن له في التعويض
 :ي الحسابي اإلحتياط-د

و هو عبارة عن المبالغ التي تقابل إلتزامات شركته التأميني إزاء المؤمن لهم مقيمة  
و يخص في هذا النوع من اإلحتياطي , بطريقة رياضية طبقا لجداول الوفيات و معدالت الفائدة

و منه . الوفاةالتأمين في حالة البقاء و التأمين في حالة , و لها األخير نوعان, التأمين على الحياة
فالحتياطي الحسابي هو تلك الزيادة التي يقبضها المؤمن في السنوات األولي من عقد التأمين أو 

فالحتياطي اإلجمالي يمثل ما يحتفظ , و قد يكون إجماليا أو فرديا, الجزء الذي يدخر للمّؤمن له
مؤمن له في أما االحتياطي الفردي فهو نصيب كل , به المؤمن لكل نوع تأمين يمارسه

و نستطيع القول أن اإلحتياطات الحسابية تسمح للمؤمن أن يواجه خطرا , االحتياطي اإلجمالي
 .متزايداً بدون أن يغير من قيمة القسط

 : الوسائل الخارجية-2
 :إعادة التأمين* 

قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتها  
و حتى ال تضيع متعامليها تحتفظ بجزء في حدود طاقتها و تحول , الية ال تسمح لها بقبولهالم

, و بالتالي توزع الخطر على عدة مّؤمنين, الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات
بينما , تسمى شركة التأمين األولى بالمؤمن المباشر" بإعادة التأمين"و يطلق على هذه العملية 

 . قب الشركة التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأمينتل
و " عقد إعادة التأمين"و ينظم العالقة ما بين المّؤمن األصلي و شركة إعادة التأمين عقد يسمى 

هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلى شخص آخر هو معيد التأمين بكل أو بجزء من 
هذا األخير ال , ؤمن يبقى المسؤول الوحيد أمام المؤمن لهبحيث أن الم, األخطار المؤمن عليها

 :و تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين أهمها. تربطه عالقة مباشرة بمعيد التأمين
 
 
 : الطريقة اإلختيارية-أ
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ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن األصلي قصاصة بعدد , فهو عقد مستقل   
و عند توقيعها من , ...)مبلغ اإلحتفاظ, القسط( يع تفاصيل الخطرمعيدي التأمين تحتوي على جم

و يعاد العملية عدة مرات إلى أن , طرف معيد التأمين األول معينا نسبة القبول المرغوب فيها
 .يمتص كل المبلغ المعروض

و بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إال أن إجراءات تنفيذها تأخذ 
 .وقتا طويال قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع الحادثة

 : إعادة التأمين باالتفاقية-ب
يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين حيث يوافق الطرف األول  

على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود اإلتفاقية و يوافق الطرف الثاني على قبول 
و هنا تسير األمور بشكل تلقائي عكس التأمين اإلختياري و يأخذ التأمين , لعملياتهذه ا

 : باإلتفاقية صورتين و هما
 )الحصية(االتفاقية النسبية  -
 .اتفاقية زيادة الخسارة -

و تطبق على , )تحدد مسبقا(فاالتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من األقساط بنسبة ثابتة 
أما اتفاقية زيادة الخسارة فتتحمل شركة التأمين جزءا ,  التي يتحملها شركة التأمينجميع األقساط

معينا من الخسارة و تتحدد النسبة حسب االتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة 
 .إعادة التأمين

 : التأمين المشترك-ج
مؤمنين بنسب متساوية يعمل التأمين المشترك على توزيع األخطار على عدد معين من ال 

و هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين بتغطية نفس الخطر , أو غير متساوية
و فيه توزع األخطار بنسب يتفق عليها في العقد في حين , في إطار إبرام عقد تأمين وحيد

الرئيسي مقابل تخول مهمة التسيير و اإلدارة من بداية العقد إلى نهايته أو فسخه إلى المّؤمن 
عمولة يتقاضاها هذا األخير و يسمى المؤمنون اآلخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين 

 :المشترك صنفان
 : التأمين المشترك بالتراضي-1-ج

, حيث يقوم المؤمن الرئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و يخص األمر نسبة المشاركة 
و نجد هذا النوع ,  كل شريك في التعويض لمطالبته بهاو بعدها يقيم حصة... شروط الضمان

 .يناسب أكثر التأمين على األخطار الجسيمة
و فيه تحدد اإلجراءات و نمادج : POOLالتأمين المشترك مسير من طرف مجمع -2-ج

 .التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك
 : في اإلقتصادتأثير التأمين على المتغيرات الحيوية: المطلب الرابع

 : الدور اإلقتصادي للتأمين-1
فهو يعمل على الحفاظ على هدفه , التأمين يواكب تطور األخطار باختالف أنواعها 

و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات ) الحماية(األساسي 
 .بتكوين احتياطات مختلفةالتأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المّؤمن لهم وذلك 
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فهو يقوي اإلقتصاد , و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة
 ةو بالتالي على المر دودي,  على وسائل اإلنتاج األخرىةالوطني و يصبح عامل إنتاج بالمحافظ

 12: اإلقتصادية من خـالل
 : تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع-

ألن , يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من األموال بواسطة اإلحتياطات الفنية 
ومنه شركات التأمين ال تكتنز هذه الموال بل توظفها في , تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة

و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع اإلقتصادية , ...)عقارات, سندات, أسهم(صور متعددة 
إلقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة األفراد و من خالل ا

 .بالتالي تحقيق اإلستمرار اإلجتماعي
 :التأمين مصدر للعملة الصعبة -

وذلك يخلق مجاال , تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا الستقطاب العملة الصعبة 
تعويض , حركة رؤوس الموال, قساطدفع األ(للمعامالت التجارية و المالية مع الخارج

وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب هيكل قطاع , ...)المتضررين
 .فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب العملة الصعبة و العكس صحيح, التأمين للبلد المعني

 :التأمين وسيلة ائتمان -
 التي يمدها للموردين و بالتالي يساهم في يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات 

تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة لإلقتصاد بفضل تشجيع اإلستثمار عن طريق الطمأنينة 
 .و الضمان الذي يمنحه

 : التأمين و ميزان المدفوعات-2
يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس األموال  

حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب اإلتفاقيات المبرمة 
و كذا , مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة األصول المالية لشركات التأمين

 .العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج
تأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين و تأثير ال

و بالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي لألموال إلى الخارج , األموال الواردة و األموال الصادرة
 .تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين المحلية

 : التأمين و التضخم-3
ا في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية يلعب التأمين دور مهم 

 :النقود المتداولة و هذا من خالل
 .اإلقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الموال التي كانت ستنفق -
يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع  -

م السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية التوازن بين مما يزيد من حج, منتجة
 .العرض و الطلب

 : التأمين و الدخل الوطني-4
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لمعرفة أهمية التأمين في اإلقتصاد فال بد من معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد و عالقته  
و , لمعنيو كلما كانت العالقة مهمة سيكون دليل على تطور البلد ا. مع الناتج الوطني الخام

يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خالل تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه األخيرة 
بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين أي مجموع األقساط الصادرة خالل السنة و مجموع 

 .المبالغ المدفوعة إلى الغير
 :ين في الدخل الوطني و هيو هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين االعتبار لتقييم مساهمة التأم

 : المساهمة الكمية* 
 . دفع مباشر للموارد في اإلقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمّؤمن لهم-
تزويد اإلقتصاد الوطني بأموال من خالل تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع و -

 .الخدمات
 .توفير رؤوس األموال الستثمارها في مشاريع مختلفة-
 
 

 :وامل أخرىع* 
تسهيل منح اإلئتمان الذي , اإلستثمار, يعمل التأمين على تشجيع مكتتبي التأمين على اإلدخار

 .يلعب دورا أساسيا في التنمية اإلقتصادية و تطوير قطاع النقل
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 واقع سوق التأمین في الجزائر غداة اإلستقالل إلى الیوم: الفصل الثاني
هذا الفصل سنقوم بالتحدث على نشأة التأمني باجلزائر و تطوره تارخييا إىل غاية حتقيق من خالل  

 وبعد صدور هذا 07-95اإلنتاج اإلقتصادي مرورا بتنظيم سوق التأمني يف اجلزائر قبل صدور قانون 
 .باإلضافة إىل حتديد منتوجات سوق التأمني يف اجلزائر, القانون

 لجزائر غداة اإلستقاللالتأمین في ا: المبحث األول
يعد التأمني أحد الركائز الرئيسية لإلقتصاد الوطين لذلك جعل السلطات اجلزائرية تتدخل و تتخذ  

 .اإلجراءات الالزمة إلعادة السلطة مؤسسات التأمني
 الفترة اإلستعماریة: المطلب األول

 هذا النشاط حيث ظهر يف يرتبط وجود التأمني باجلزائر بوجود اإلستعمار و مؤسساته اليت تسري 
و تتبعها إنشاء . 1961أوروبا على شكل تعاوين إثر إنشاء الشركة التعاونية للتأمني من احلريق سنة 

ويف احلقيقة  إن الظهور هلذه الشركات كان , التعاونية املركزية الفالحية من طرف الفالحني الفرنسيني
حيث 1947و الذي تواصل تطبيقه إىل , 1930جويلية 13جتسيدا للتشريعات الفرنسية اليت أمالها قانون 

 06أدت الضرورة إىل سن قانون جديد يتالءم و الظروف اجلديدة ملتطلبات العصر آنذاك و هو مرسوم 

 13. الذي يتضمن تكوين الئحة إدارية عامة ملراقبة مؤسسات التأمني باجلزائر1947مارس 
مني أنه اقتصر على املعمرين حيث مل يستفد اجلزائريون إال ومن أهم ما ميكن ذكره يف هذه الفترة عن التأ

بالقليل منه خاصة إذا علمنا أن التأمينات اإلجتماعية ظهرت متأخرة باجلزائر مقارنة بفرنسا و الدول 
و كانت تسعى السياسة اإلستعمارية من وراء ذلك إىل ترك الشعب اجلزائري يتخبط يف , األخرى

 من جمموع %59و يظهر ذلك جليا من خالل اهليمنة الفرنسية بنسبة , قتصاديةمشاكله اإلجتماعية و اإل
 مؤسسة و اقتصر الدور اإلجتماعي للتأمني يف هذه الفترة 218 من 127مؤسسات التأمني أي ما يعادل 

                                            
 13    Boualam Tafiani ; Les assurances en Algérie ; OP4 1987 ; P 24 
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 أما الدور اإلقتصادي فلم يكن له دورا فعاالً نظراً لقلة املؤسسات الصناعية, على تلبية حاجات املعمرين
 .املؤمنة يف اجلزائر

 
 

 فترة ما بعد اإلستقالل:المطلب الثاني
و نتيجة , كان نشاط التأمني إثر خروج املستعمر الفرنسي مسرياً من طرف مؤسسات أجنبية 

للسياسة اإلستعمارية الراسخة يف عمل هذه املؤسسات اغتنمت الفرصة اليت جتين منها أرباحاً طائلة من 
وهو ما أدى بالسلطات اجلزائرية للتدخل , روعها بفرنسا من أجل ريب األموالخالل إعادة التأمني بف

  14. فور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه املمارسات على اإلقتصاد الوطين1963سنة 
 : ينصان على1963جوان 8و يتمثل هذا التدخل يف سن قانونني أساسيني يف 

و هذا من خالل , رية جلميع عمليات التأمني احملقق باجلزائر إنشاء عملية إعادة التأمني قانونية و إجبا-1
 .كمؤسسة وطنية" CAAR"تأسيس الصندوق اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني

و طلبا           , تقدمي ضمانات مسبقة,  يوجد القانون الثاين من هذا التدخل على مؤسسات التأمني-2
 .مزاولة نشاطها باجلزائراإلعتماد لدى وزارة املالية لتمكينها من 

 :و ميكن تلخيص أهم األهداف اليت كان يرمي إليها هذا القانون يف
 . مراقبة استعمال األموال امعة من األقساط احملصلة-أ

 . جتنب حتويل األموال العمومية إىل اخلارج عن طريق عمليات إعادة التأمني-ب
فضلت هذه األخرية , صاحل مؤسسات التأمني األجنبيةو نظرا لكون األحكام السابقة الذكر ال تتفق و م

 : مؤسسة كانت يف مقدمتها17توقيف نشاطها و اإلنسحاب من الساحة اإلقتصادية و مل يبقى سوى 
  الشركة الوطنية للتأمني-
 .CCRMA الصندوق املركزي إلعادة التأمني للتعاونية الزراعية -
 .MAATECة و الثقافة  التعاونية اجلزائرية لتأمني عمال التربي-

و ذلك من ,  مثلت بداية النشاط الفعلي و الرتيه للتأمني اجلزائري63و من اجلدير بالذكر أن قوانني 
 .خالل حتويل التأمني من وسيلة لتحقيق األهداف الشخصية إىل خدمة مصاحل العام

 

                                            
  14   Boualem Tafiani ; opicit ; P28.   
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 تأمیم التأمین في الجزائر: المطلب الثالث
ليت يكتسبها قطاع التأمني و مدى فعاليته يف دفع وترية التنمية رأت نظراً لألمهية اإلقتصادية ا 

و قد متثل , السلطات املركزية للبالد أنه ال بد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه و استغالله
  15: ينص على ما يلي63هذا التدخل للدولة يف إصدار قوانني مكملة لقانون 

 .ار الدولة لكافة عمليات التأمني ينص على إحتك66-127األمر رقم  -
 .SAA ينص على تأميم الشركة اجلزائرية للتأمني66-129األمر رقم  -

و الذي كان نتيجة الزيادة املستمرة يف الطلب , 1973أما التنظيم اجلديد لسوق التأمني اجلزائري سنة 
 :على اخلدمة التأمينية فيتمثل يف

و ختصيصه يف عمليات إعادة التأمني اليت كانت من إنشاء الصندوق املركزي إلعادة التأمني  -
 . و كان اختصاصه تأمني األخطار الصناعيةSAAاختصاص الشركة اجلزائرية للتأمني 

 تنظیم سوق التأمین في الجزائر: المبحث الثاني
,  املتعلق بالتأمينات1995جانفي 25 املؤرخ يف 07-95خيضع حاليا سوق التأمني قانونيا إىل األمر  

 . املتعلق بتأمينات القرض املوجه للتصدير1996انفيج10 املؤرخ يف 06-96 األمر و
ستة شركات متارس نشاطها قبل ) 06(أربعة عشر شركة منها ) 14(يضم سوق التأمني يف اجلزائر 

 . و بعد صدور هذا األمر أنشأت الشركات األخرى07-95صدور األمر 
 07-95 األمر الشركات الوطنیة قبل صدور: المطلب األول

 :CAAR الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین -1
و كانت مكلفة  1963نشأت عام , تعترب إحدى الشركات الكربى لقطاع التأمني يف اجلزائر 

حيث كانت تلزم خمتلف الشركات اليت تزاول نشاطها يف اجلزائر أن , باملراقبة من خالل التنازل القانوين
 . CAAR لصاحل الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني%10قساط بنسبة تتنازل عن حجم األ

تنازلت  1985يف , CCR تنازلت عن نشاط إعادة التأمني إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني 1975و يف 
 و يف إطار إعادة هيكلة نشاطها CAATعن حمفظتها يف فرع النقل إىل الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل

 .صبحت ختتص بالتأمني عن األخطار الصناعيةأ

                                            
  15   Boualem Tafiani ; opicit ; P61 
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 و مع إلغاء قانون التخصص و اإلنتقال إىل االستقاللية عملت الشركة من جديد على 1989و يف سنة 
 تنازلت عن حمفظتها يف فرع القرض 1995ويف , )تأمني األشخاص, السيارات, النقل(تنويع حمفظتها 

 .CAGEXأمني و ضمان الصادرات املوجه للتصدير إىل الشركة اجلزائرية للت
ملياردينار 2.7مليار دج مث 2إىل 1994مليون دج سـنة 500 الرأمسال اإلجتماعي انتقل من-

 .1998سـنة
 .وكيالً عاما39أما الغري مباشرة , وكالة77فروع جهوية و 5 شبكة توزيع الشركة -
و , 1998مل سنة عا1964 إلـى 1997عامل سنة 1636 ,1996 عامل سنة 1737 عدد العمال -

مليون 2.5يف حني تصل إنتاجية كل عامل إىل , يرجع هذا اإلخنفاض إىل ذهاب عدد من املتعاقدين
 16.دج
 :SAA الشركة الجزائریة للتأمین -2

% 61 يف صور خمتلطة جزائرية بنسبة 1963سبتمرب12تأسست الشركة اجلزائرية للتأمني يف  

ت الشركة يف إطار احتكار الدولة ملختلف عمليات التأمني  أمم1966 ماي 27 و يف %.39ومعربو بنسبة 
األخطار , ومع ظهور قانون التخصص إحتكرت الشركة كل من فرع السيارات 1975ماي 21و يف . 

 .تأمينات احلياة, البسيطة
 . وكالة309وحدة و 24و شبكة توزيعها , مليون دج3100 رأمساهلا اإلجتماعي يقدر ب-
و يفسر هذا اإلخنفاض خبروج , عامال حاليا4325إلـى 1995عامال يف 5218من  عدد العمال إنتقل -

 .املتقاعدين
 CAAT الشركة الجزائریة للتأمین الشامل-3

اهتمت يف البداية باألخطار املرتبطة بفرع النقل و ذلك طبقا ملبدأ التخصص , 1985نشأا يف  
إلغاء التخصص يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية و عند , واحتكار الدولة لقطاع التأمني يف تلك الفترة

 . مؤسسة اقتصادية عمومية متارس خمتلف فروع التأمنيCAATاملعتمدة أصبحت 
 .وكالة70فروع و 5و انتقلت حاليا إىل , 1985 وكاالت يف بداية 10شبكة التوزيع كانت  -
 مث 1992ج سنة مليون د230و انتقل إىل , 1985مليون دج يف 60رأمساهلا اإلجتماعي يقدر ب -

 .مليون دج1500و حاليا يصل إىل , مليون دج900إلـى 

                                            
16 Recue l’actuel    N°37 ; Mai 1999, P 40. 
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و حاليا يصل , 1996 عامل سنة 1200عامل يف بداية نشاطها إلـى 300عدد العمال انتقل من  -
 .عامل1365عدد العمال إىل 

 CCR :17 الشركة المركزیة إلعادة التأمین -4
 :تالية قصد حتقيق املهام ال1975بدأت الشركة نشاطها يف  

 .املسامهة يف تطوير السوق الوطنية إلعادة التأمني من خالل ارتفاع قدرا على اإلحتفاظ -
 ترقية التعاون الدويل و اإلقليمي يف جمال إعادة التأمني -
 .مليون دج2000رأمسال الشركة يقدر حاليا  -
و حاليا  1990 عامل يف 115 إلـى 1985يف  101 إىل 1975عامل يف 28عدد العمال انتقل من  -

 . عامل112
 : التعاضدیات-5

 :يضم السوق اجلزائري للتأمينات عدة تعاضديات منها 
 CNMA   :18الصندوق الوطين للتعاون الفالحي  -أ

تعرف التعاونية الفالحية بأا شركة مدنية لألشخاص ذات طابع تعاوين برأس مال متغري و ال  
:  صندوق حمليا و يضمن الصندوق األخطار التالية62يتكون الصندوق الوطين من . يسعى إىل حتقيق ربح

و التأمني على أجسام , التأمني الشامل على النخيل و التمور, التأمني الشامل على املاشية, احلريق, الربد
 .االستغالل الفالحي, سفن الصيد

 MAATEC    :19التعاضدية اجلزائرية لتأمني عمال التربية و الثقافة -ب

مسح هلذه , 1992 بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمني 1966إعتمدت يف  
وصل حجم الصندوق التأسيسي سنة . التعاضدية أن تؤمن على السيارات و التأمني الشامل للسكن

 . مليون دج71 إىل 1998
 20 :07-95الشركات المعتمد عند صدور األمر : المطلب الثاني

  :شركات التأمیم المتخصصة:  فرع
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 :CAGEX الشركة الجزائریة لضمان الصادرات -1
,  املتعلق بتأمني القرض املوجه للتصدير07-96 مبوجب األمر 1996جانفي 10نشأت الشركة يف  

 .1996جويلية 20 يف 235-26و اعتمدت مبرسوم رقم 
 .مليون450مليون دج عند نشأا ليصل حاليا إىل 250رأمساهلا  -

 :مهام الشركة
اخلطر السياسي حلساب ( وجهة للتصدير حلساا اخلاص و حلساب الدولة ضمان العمليات امل -

 ).و اخلطر التجاري حلساا اخلاص, الدولة
 .ضمان حتويل الصادرات -
 .تقدمي النصائح و املساعدة للمصدر و تزويده باملعلومات اإلقتصادية و القانونية -
 . إطار17عامل من بينهم 29عدد العمال يصل إىل  -

  :GCISان القرض العقاري  شركة ضم-2
مليون دج و 1000 برأس مال قدره 1997أنشأت يف ديسمرب , و هي مؤسسة عمومية اقتصادية 

تتمثل مهام الشركة يف تقدمي ضمانات القروض املمنوحة من طرف املؤسسات املالية من أجل احلصول 
 .عليها

 :AGCI الشركة الجزائریة لضمان قرض اإلستثمار-3
 ملمارسة عمليات التأمني املرتبطة بقروض اإلستثمار املوجهة للمؤسسات 1998اعتمدت يف 
 .مليار دج2رأمساهلا اإلجتماعي يقدر ب, الصغرية و املتوسطة

 :CGMP صندوق ضمان األسواق العمومیة-4
 يف 07-98أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم , و هي مؤسسة مالية متخصصة 

 : ا يلي و تتمثل مهامه فيم1998فيفري21
 . تسهيل عملية تنفيذ املشاريع التنموية يف قطاع اهلياكل القاعدية و البناء-
 . منح الضمانات مبختلف أنواعها-
 اإلستفادة من تسبيقات تعاقدية و قانونية موجهة لتغطية نفقات تنفيذ األسواق العمومية أو -

 .الطلبات
 شركات التأمین األخرى:  فرع 

1- riaéTrust Alg : 
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تساهم فيها البحرين حبصة , هي شركة للتأمني و إعادة التأمني خمتلطة جزائرية حبرينية قطريةو 
و الشركة املركزية % 17.5 بCHARأما حصة اجلزائر فتتقسمها كل من % 5 و قطر حبصة 60%

 %.17.5 بCCRإلعادة التأمني 
 .مليار دج1.8 برأمسال اجتماعي يقدر ب 1997أعتمد الشركة يف نوفمرب 

 :CIAR الشركة الدولیة للتأمین و إعادة التأمین -2
مليون دج وتضم 450 لتباشر خمتلف عمليات التأمني برأمسال اجتماعي 1998أوت 5إعتمدت يف  

 . وكيال عاما25شبكة توزيع ب
 
 :2La A الجزائر للتأمینات -3

أوت 05  و منح هلا اإلعتماد يف1995جانفي 25 يف 07-95أنشأت هذه الشركة مبوجب أمر  
 .مليون دج500و يقدر رأمساهلا ب ,  لتمارس نشاط التأمني و إعادة التأمني1998

 :CASH شركة تأمین المحروقات -4
و نباشر عمليات تأمني احملرقات , مليون1800و هي شركة ذات أسهم برأمسال اجتماعي قدره  

 .إىل جانب فروع التأمني األخرى
 :مت اعتماد عدة شركات جديدة يف التأمني, اصةإىل جانب هذه الشركات الوطنية و اخل

و ,  تدعم موقف التأمني يف اجلزائر و بالتايل2001يف : GAMجمموعات التأمينات املتوسطة  -
 .يظهر ذلك من خالل اعتماد تسعة مساسرة تأمني

 
 

 منتوجات سوق التأمین في الجزائر:المبحث الثالث
وذلك , ك راجع إىل تنوع منتوجات هذا األخريوذل, يعترب السوق اجلزائري للتأمينات خصب 

راجع إىل النهضة اإلقتصادية اليت تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقها عن طريق اإلصالحات اإلقتصادية 
و خاصة عندما انتهجت اجلزائر سياسة اإلنفتاح التام , املعتمدة يف كل ااالت املايل و الصناعي و غريها

مار األجنيب مما ولد منتوجات موازية يف سوق التأمني و هذا ما يشجع من للسوق اجلزائري لإلستث
 .اإلستثمار يف هذا السوق

 تأمین السیارات: المطلب األول
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فيفري 27طبقا ملبدأ إلتزام التأمني على السيارات يف اجلزائر من خالل القانون الفرنسي املؤرخ يف  
 .1962  و الذي مت متديده الحقا باألمر الصادر يف1958
): 1( صدر أول نص قانوين متعلق بإلزامية تأمني السيارات و الذي ينص املادة 1974جانفي 30و يف 

التأمني إجباري لكل السيارات اليت هلا حمركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان هلا عجلتان أو "
 21."  و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية, ثالثة أو أربعة أو أكثر

 :نه توجد جمموعة من األخطار اليت يؤمن عليها أو املضمونةكما أ
 : املسؤولية املدنية للمؤمن له -

يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمني املسؤولية املدنية عن األضرار املعنوية و املادية 
 .اليت ميكن أن يسببها للغري و يضمن هذا التأمني يف حالة حتركها أو توقفها

 .يكل السيارة و ضمان خسارة اإلصطدامالتأمني على ه -
 .ضمان السرقة و احلرق و ضمان انكسار الزجاج -
 22.  ضمان التعاقد لصاحل الراكبني يف السيارة -

 
 
 

 ھالك الماشیة, األخطار الزراعیة, التأمین على الحریق: المطلب الثاني
 : التأمین على الحریق-1

يضمن املؤمن من احلريق مجيع األضرار : " علىنص املشرع اجلزائري التأمني على احلريق بالنص 
اليت تتسبب فيها النريان غري أنه إذا مل يكن هناك إتفاق خمالف ال يضمن األضرار اليت يتسبب فيها تأثري 
احلرارة أو االتصال املباشر الفوري للنار أو إلحدى املواد املتأججة إذا مل تكن هناك بداية حريق قابلة 

 23".   قيقيللتحول إىل حريق ح
حيث جيرب القانون اهليئات العمومية التابعة , للتأمني على احلريق الصفة اإللزامية يف بعض القطاعات

 .للقطاعات اإلقتصادية املدنية أن تكتب تأمينا من خطر احلريق
 : التأمین من األخطار الزراعیة-2

                                            
21    Séminaire sur les assurances automobile (caar) –p2. 
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, اجلليد, العاصفة, لربدكا, يضمن املؤمن األخطار اليت ميكن أن تلحق باحملاصيل الزراعية 
 .و ذلك حسب اإلتفاق املنصوص عليه يف العقد.أخل...الثلج, الفيضانات

 : التأمین من ھالك الماشیة-3
يضمن املؤمن فقدان احليوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري  

 إذا مت ذلك بأمر من السلطات العمومية الضمان يف حالة قتل احليوانات لفرض الوقاية أو حتديد األضرار
 24.   أو من املؤمن

 تأمین نقل البضائع: المطلب الثالث
 .تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة املستعملة لنقلها إىل أخطار عديدة

 : تأمین البضائع المنقولة بحرًا-1
حلة حبرية تضمن األخطار من خالل اكتتاب وثيقة التأمني فأثناء القيام بر, و هو األكثر استعماال 

 25.البحري على البضائع
 : تأمین البضائع المنقولة جوًا-2

ختضع وثيقة تأمني البضائع املنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمني البحري أما عن  
. بة اجلوية حسب اإلتفاق يف العقدتأمني املراكب اجلوية فهو يضمن األضرار املادية اليت قد تلحق باملرك

26 
 : تأمین البضائع المنقولة برًا-3

 املنقولة عرب الطرق الربية أو السكك عينص هذا النوع من التأمني األضرار اليت تلحق بالبضائ 
 .و ذلك حسب اإلتفاق يف العقد, احلديدية و باإلمكان أن ميتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ

 تأمینات األضرار األخرى: لرابع المطلب ا
 : تأمین خسائر االستغالل و تأمین كسر اآلالت-1

 يسعى هذا النوع من التأمني إىل تعويض املؤمن له جبزء من : تأمني خسائر االستغالل -أ 
 .النفقات العامة اليت ال ميكن امتصاصها بعد تدين رقم أعمال املؤسسة من جراء وقوع حادثة

 تضمن األضرار اليت تلحق باآلالت املؤمن عليها بسبب االستغالل : التتأمني كسر اآل-ب 
 .أخل...إنقطاع التيار, خلل يف البناء, السيئ

                                            
 .1995 جانفي 25 الصادر يف 04-95 من األمر 49ملادة ا 24

 .ت املتعلق بالتأمينا1995 جانفي 25  الصادر يف 07-95 من األمر 136/144املادة  25

 .1995 جانفي 25 الصادر يف 07-95 من األمر 153  املادة  26
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 45من  29صفحة 

 : األخطار الصناعیة و أخطار التركیب-2
, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, إضافة إىل خطر احلريق:  األخطار الصناعية -أ 

 .إخل...عيةظواهر طبي, سقوط أجهزة, اإلنفجارات
. حريق ضغط متزايد, ةو يضمن العتاد املؤمن عليه من أخطار كهر بائي: أخطار التركيب -ب 

27 
 : تأمین متعدد األخطار-3

جلأ املؤمن إىل استعمال عقود تأمني تسمى , من أجل ضم عدة أخطار يف عقد تأمني وحيد 
أضرار , انفجار, احلريق: ا املؤمن لهوهي تضمن األخطار الرئيسية اليت يتعرض هل, باألخطار املتعددة

 : إخل؛ و منها...السرقة, انكسار الزجاج, املياه
 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للتاجر و احلريف -
 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للسكن -
 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للعمارات -
 .التأمني املتعدد األخطار املوجه للصناعة -

 :ات األشخاص تأمین-4
 :تضمن تأمينات األشخاص حسب القانون اجلزائري األخطار التالية   
 .األخطار املرتبطة مبدة احلياة البشرية -
 .الوفاة بعد وقوع احلادث -
 .اجلزئي أو الكلي, العجز الدائم -
 .العجز املؤقت عن العمل -
 28.   تعويض املصارف الطبية الصيدالنية و اجلراحية -

 .أمني على األشخاص الشكل الفردي أو اجلماعيو ميكن أن يأخذ الت
 : تأمین الصادرات-5

 :يضمن تأمني الصادرات نوعية من األخطار 
 .اخلطر التجاري و ينتج عن إعسار املدين أو عدم الدفع -

                                            
 .147ص – مرجع سبق ذكره – أقاسم نوارة  27
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 45من  30صفحة 

اخلطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إمتام الصفقة أحداث السياسة كوارث  -
 .طبيعية

 
  

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطلب الفعال لنشاط التأمین في ظل :                                           الفصل الثالث
 المؤسسات المراقبة لھ 

 و آفاقھ المستقبلیة في الجزائر
 

 الطلب في سوق التأمین الجزائري: المبحث األول
, القطاع العائلي, اتسوق التأمني يف اجلزائر هو حجم األقساط املكتتبة من قبل خمتلف القطاع 

 29.  القطاع الفالحي و قطاع اخلدمات الذي يتضمن الصادرات و الواردات, القطاع الصناعي
 القطاع العائلي: المطلب األول

) مليار دج4( من تأمني السيارات %74   ميثل استهالك املنتوج التأميين من طرف القطاع العائلي نسبة 
أي % 3يف حني استهالك تأمينات األشخاص , ) مليار دج1.19 ( يف األخطار البسيطة أي%21وبنسبة 
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و , )مليون دج54% (1باإلضافة إىل تأمني السفن للخواص و الذي يقدر ب , )مليون دج165(ما يعادل 
 ).مليون دج95(أي % 0.18كذلك التأمني على القرض الداخلي ب 

و هي قيمة ,  مليار دج5.4 إىل قيمة و بذلك يصل اإلستهالك اإلمجايل للتأمني لدى القطاع العائلي
 .صغرية مقارنة بإمجايل نفقات القطاع

 :القطاع الصناعي: المطلب الثاني
إذ ميثل تأمني احلريق و , مليار دج4.5لقد بلغ رقم أعمال التأمني على األخطار الصناعية قيمة  
إىل  1.55حيث انتقل من , ياً و شهد معدل اختراق تأمينات األخطار الصناعية تطورا إجياب,%60اهلندسة 

و مع ذلك تبقى املعدالت ضعيفة و خصوصا مع غياب مشولية عملية حتديث القيم , 1997يف  1.85
املؤمن عليها و اليت ختص املمتلكات الصناعية و تصحيح أثر ختفيض العملة على تقييم  أصول 

ى املرجو و خاصة يف قطاع ومن جهة أخرى إىل عدم استغالل نشاط التأمني يف املستو, املؤسسات
 .البناء

 
 
 

 القطاع الفالحي: المطلب الثالث
 من %17 و تأمني املاشية بنسبة %82تتكون بنية التأمينات الفالحية من تأمني احملصول بنسبة  

و نشري إىل أنّ معدل اإلختراق يف هذا القطاع قد ارتفع , مليون دج796رقم األعمال إمجايل يقدر ب 
و لكن يبقى غري كايف نظرا لضعف هذا املعدل و إىل قلة إقبال , 1997يف % 0.37إىل % 0.22من 

 %.10الفالحني على التغطية التأمينية فال تتعدى نسبتهم 
 قطاع الخدمات:  المطلب الرابع

 :  الواردات-1
 حصة %5 و ميثل الباقي ,%92تشمل التأمينات للواردات يف غالبيتها البضائع البحرية بنسبة  

و تترجم نسبة تأمينات . مليار دج 1.5حمققة بذلك رقم أعمال إمجايل قدره , ضاعة املنقولة جواًالب
و هي نسبة ضعيفة , الواردات على حجم الواردات املعدل املتوسط للقسط املدفوع من قبل املستوردين

 ).1997يف % 0.30(نسبيا 
 : الصادرات-2
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 %14 و التأمني على األخطار التجارية بنسبة %86 و تشمل التأمني على األخطار السياسية بنسبة 
يف ,  الصادرات خارج احملروقات%12 بنسبة CAGEXو تغطي الشركة اجلزائرية لضمان الصادرات 

 %.0.07حني يصل معدل اختراق تأمني الصادرات اإلمجايل الصادرات 
 30المؤسسات المراقبة لعملیات التأمین في الجزائر     : المبحث الثاني

 :CNAالمجلس الوطني للتأمینات : لمطلب األولا
و يسعى إىل ترقية و تطوير نشاط ,  و هو تابع لوزارة املالية1995جانفي  25أنشأ هذا الس يف  

ألنه يعترب وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة يف , التأمني ليصبح ركيزة اإلقتصاد الوطين مستقبال
 :ص أهدافه فيما يليو ميكن تلخي, نشاط التأمني

 .التوازن ما بني حقوق و التزامات طريف العقد -
 السهر على مردودية األموال امعة -
 السري احلسن ملختلف شركات التأمني -
 .املسامهة يف توجيه و تطوير سوق التأمني يف اجلزائر -
 .املسامهة يف إعداد النصوص التنظيمية -
 أمنيحتسني شروط مهام شركات التأمني و إعادة الت -
 .وضع تسعريات التأمني تطابق السوق اجلزائرية -
جلب التجربة الدولية من خالل التعاون مع اخلارج و اقتناء قنوات جديدة يف نشاط إعادة  -

 .التأمني
التنسيق يف جمال األسواق الدولية حىت يساهم يف توازن ميزان املدفوعات و حيفز التبادل ما بني  -

 .شركات التأمني
 .حث يقوم بدراسات استراتيجية من أجل تطوير نظام التأمنيإنشاء مركز للب -

 :UARاإلتحاد الجزائري للتأمین و إعادة التأمین : المطلب الثاني
و خيتلف عن الس الوطين للتأمني كونه , وله صفة اجلمعية املهنية, 1994فيفري 22أنشأ يف  

أما الس الوطين التأمني فيهتم , أمنيحيث ال تشمل عضويته إال شركات الت, يهتم مبشاكل املؤمنني
حيث جند يف اإلحتاد , وهذا ما يفسر إختالف طبيعة املتدخلني فيهم, مبشاكل السوق بصفة عامة
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املؤمـن , شـركات التأمني, اجلزائري للتأمني و إعادة التأمني ممثلني عن وزارة املالية و وزارات أخرى
 :و من أهداف اإلحتاد ما يلي. إخل...هلم 

 .ترقية نوعية اخلدمات املقدمة من شركات التأمني و إعادة التأمني -
 حتسني مستوى التأهيل و التكوين -
 . مع األجهزة و املؤسسات املعنيةنترقية ممارسة املهنة بالتعاو -
 .احلفاظ على أدبيات ممارسة املهنة -

 تحلیل نشاط التأمین في الجزائر و آفاقھ المستقبلیة: المبحث الثالث
ب حتليل نشاط التأمني لبلد ما دراسة أهم املؤشرات و اليت من خالهلا ميكن له أن ينموا و يتطل 
 الذي 07-95و خصوصا لقطاع التأمني اجلزائري الذي شهد حتوالت عميقة بصدور األمر , يزدهر

 .فسح اال للخواص ملباشرة خمتلف عمليات التأمني
و كذلك نتطرق , املباشرة للتأمني مث إنتاج إعادة التأمنيو سنتطرق يف هذا املبحث إىل إنتاج الشركات 

 .إىل التعويضات و التوظيفات مث نقوم بتحليل النتائج و املؤشرات إلعطاء اآلفاق املستقبلية
 

 تحلیل جانب اإلنتاج لدى شركات التأمین: المطلب األول
 31 :  إنتاج الشركات المباشرة-1

ووصل رقم األعمال , 1993 مقارنة ب 1994 سنة %19 لقد شهد مستوى اإلنتاج ارتفاع ب 
 8.1مليار دج مقابل 9.7 إىل CCRاحملقق من قبل كل الشركات مبا فيها الشركة املركزية إلعادة التأمني 

 من جمموع %39 احلصة الكربى ب SAA كما سجلت الشركة اجلزائرية للتأمني. 1993مليار دج يف 
 %.32ب  CAATللتأمني الشامل أما الشركة اجلزائرية , إنتاج السوق

 و ,%37أما إذا نظرنا إىل حجم اإلنتاج حسب الفروع فكان التغري موجب ألعلى لصاحل فرع النقل ب 
ميكن تفسري ذلك إىل حترير التجارة اخلارجية بتخفيض قيمة الدينار و خيص ذلك البضائع املستوردة و 

 .تأمني السفن
ومن أسباب , إلنتاج اإلمجايل خيص معظمه تأمينات األضرار من ا%5و تتمثل تأمينات األشخاص حصة 

, العادات الثقافة, كبح تطور هذا الفرع وجود نظام احلماية اإلجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل
 من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق %6أما عن فرع األخطار الفالحية فقد حقق نسبة . إخل...الدين
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و تتكون نصف ,  و الذي تعطى له األولوية يف األخطار الفالحية CNMA حيةالوطين التعاضدية الفال
 إىل أن تتحمل جزءا كبريا من اخلسارة اليت قد ةحمفظته من خماطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدول

 .تنجم عن حتقق األخطار الفالحية
ة اليت مر ا اإلقتصاد الوطين  تغريات عميقة وذلك يف معظم اإلصالحات اهليكلي1995و لقد عرفت سنة 

 املتعلق بالتأمينات و ينص على حترير نشاط التأمني و إللغاء قانون 07-95و يف هذا اإلطار صدر األمر 
 .إحتكار الدولة لقطاع التأمني

من أجل ترقية مستوى اخلدمات , ويهدف التشريع اجلديد إىل وضع السوق الوطنية يف جو تغمره املنافسة
و يعترب إدخال الوسطاء يف نشاط التأمني أحد ,  كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع حمافظهااملقدمة و

 .و لتحسني نوعية املنتوجات املعروضة العوامل املهمة إلصالح قطاع التأمني
و , 1994 مقارنة ب %36 مليار دج أي ارتفع ب 13.2 فلقد بلغ رقم العمال احملقق 1995أما يف سنة 

و زيادة حجم إنتاج قطاع , إىل تطور حجم الواردات بتزايد سريع خالل هذه الفترةيرجع ذلك 
و , احملروقات و النامجة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية

و % 51فرع األخطار الصناعية ب, )زيادة يف حجم الواردات (%56يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 
 ب CNMA أما CAAT 53%كما سجلت ,  من البنية اإلمجالية للسوق%35تساهم حبصة  SAAتبقى 

 ختص تأمني %30و أدخلت تعديالت جديدة على فرع السيارات فيما خيص تسعرية التأمني ب %.49
 .1995مليار دج يف 5 هذا ما أدى إىل ارتفاع حجم اإلنتاج إىل RCاملسؤولية املدنية

 إال أنه يبقى حصة 1994 مقارنة ب %85ة و رغم أنه عرف تطورا ب بينما فرع األخطار الفالحي
 %).7(بسيطة من إمجايل اإلنتاج 

 املؤرخ يف 06-96 متيزت بإنشاء نظام تأمني قرض الصادرات مبوجب األمر 1996و عن سنة * 
ليت و حيدد شروط و طرق تسيري األخطار ا, و املتعلق بتأمني القرض املوجه للتصدير, 1996جانفي 10

الشركة اجلزائرية لضمان "يضمنها و يسمح مبوجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمني جديدة لنشاطها و هي 
 .CAGEXالصادرات 

و النصيب األكرب كان , 1995 مقارنة ب %13 مليار دج أي ارتفع ب 15.1و لقد وصل اإلنتاج إىل 
 أما فرع النقل فتمثل ,%29عا ب  مث فرع األخطار الصناعية  الذي سجل ارتفا%38لفرع السيارات ب 

ظهر , و نشري هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع يف إطار حترير التجارة اخلارجية . %19 حصته
حبيث أصبحت شركات التأمني تتفاوض مع , نوع من املنافسة غري املشروعة و اليت ختص فرع النقل
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 يتطلب وضع سياسة جتارية أكثر فعالية و ديناميكية و هلذا, زبائنها على قيمة األقساط و غالبا بالتخفيض
 .لتحسني مستوى إنتاج هذا الفرع

و هي شركة  (TRUST ALGERIA) مت اعتماد شركة جديدة للتأمني و إعادة التأمني 1997أما سنة * 
 و شهد فرع النقل تراجعا ب %3و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره . خمتلطة جزائرية حبرينية قطرية

يف حني حقق كل من فرع األخطار الفالحية و فرع .  و هذا راجع ملنافسة اليت عرفها هذا األخري11%-
لكن مسامهتهم تبقى ضعيفة يف البنية اإلمجالية ,  على التوايل%46و % 35تأمينات األشخاص تطورا ب 

 ). على التوايل%6و % 4(للسوق 
د وثيقة التأمني للضمان اإلجباري الذي يغطي حبيث جن, و لقد طرأ حتسني يف هيكلة فرع السيارات

 فقط بينما الضمان اإلختياري الذي يغطي األضرار اليت تلحق %36املسؤولية املدنية للسائق متثل 
و ,  وهذا يوضح مدى درجة اهتمام املؤمن هلم بأحسن الشروط لضمان ممتلكام%64بالسيارة ميثل 

 .منية اليت مرت ا البالد و كذا جتديد حظرية السياراتيرجع هذا التحسن كذلك إىل الوضعية األ
 و CIARالشركة الدولية للتأمني ز إعادة التأمني :  فلقد مت اعتماد شركتني و مها1998أما يف سنة * 

مساسرة  8 وكيال و اعتماد 266ويف جمال الوساطة وصل عدد الوكالء العامني  , LA 2Aاجلزائرية للتأمني 
. 

 %41 حبيث أصبحت حصته يف السوق %15 التأمني ارتفاعا يف مستوى اإلنتاج ب ولقد حقق قطاع
 بينما شهدت الفروع األخرى تغريا %40 ب RC ويرجع هذا إىل إرتفاع تسعرية تأمني املسؤولية املدنية

 :و حسب رأينا يعود اخنفاض التأمني يف فرع األخطار الفالحية إىل, سالبا
 .PIBضعف مسامهة قطاع الزراعة يف  -
 .التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة -

فريجع إىل الشروط , أما فيما خيص فرع النقل الذي سجل اخنفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة
املميزة اليت متنحها السوق الدولية إلعادة التأمني لألساطيل اجلوية و البحرية و كذا إىل نتائج املنافسة بني 

مينات األشخاص فريجع اخنفاض حصته يف بنية إنتاج السوق إىل إخنفاض القدرة بينما فرع تأ.الشركات
 .الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية

 32 : إنتاج تأمینات الصادرات -2

                                            
 .173  مرجع سبق ذكره ص–أقاسم نوال  32

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45من  36صفحة 

 حيث مارست الشركة نشاطها يف CAGEXسنتناول يف هذه النقطة إنتاج الشركة املتخصصة  
 مليار دج 2.7دج لتغطي رؤوس أموال بقيمة مليون 9.8موع أقساط ب  حمققو بدلك جم1996أكتوبر 

 . مليون دج لألخطار التجارية167خمصصة لألخطار السياسية و 
 مليون دج تضمن اخلطر التجاري حلساب 2.9مليون دج منها 20.2 1997وصل إنتاج الشركة يف 

CAGEX مليون دج تضمن اخلطر السياسي حلساب الدولة17.3  و . 
 الناتج عن تراجع حجم أقساط اخلطر %31- فقد شهد إنتاج الشركة اخنفاضا ب 1998 عن سنة أما

يشكل اخلطر السياسي  (%10 و يف املقابل ارتفعت حجم األخطار التجارية ب ,%)38-(السياسي 
يرجع   CAGEXإن ضعف اإلنتاج الشركة اجلزائرية لضمان الصادرات ). من جمموع اإلنتاج% 77

 .وىل إىل الوضعية الراهنة و املرتبطة باحمليط اإلقتصادي و الذي من املفروض أن يتحسنبالدرجة األ
 أصبح موضوع الصادرات خارج احملروقات من أولويات مشاغل احلكومة حيث حدد 1994فمنذ 

فلذلك فكرت يف تأسيس منشآت تعمل على , مليار دوالر2سقف الصادرات املرجو حتقيقه سويا ب 
 .FSPEو SAFEX, CAGEXت من بينها تشجيع الصادرا

 مليون دوالر يف حجم الصادرات خارج 300 لكن مرت السنني و تبني أن اجلزائر حققت فقط
 .و هذا دليل على رسوخ فكرة اإلسترياد يف أذهان اجلزائريني لتفضيل الربح السريع, احملروقات

و يتطلب   CAGEXمن اإلقبال على فعدم وجود ثقافة تأمينية يقلل , و فيما يتعلق بتأمني الصادرات
 .إخل...حتسيس املواطنني. كالدعاية و اإلشهار, إحداثها وقتا و جمهودا يبذل من طرف الشركة

 :إنتاج إعادة التأمین -3
بعد اإلستقالل و بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمني كلفت الشركة املركزية إلعادة  
 فسح اال لشركات 09-75وعند صدور األمر , ة التأمني لوحدها  مبباشرة عمليات إعادCCRالتأمني 

 .مليون دج450خاصة أو وطنية مبمارسة نشاط إعادة التأمني برأمسال أدىن 
حبيث أن توجيه , و تبني من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوين عند انفتاح القطاع على املؤمنني اخلواص

جينب , حكومية تتوىل إدارة و مراقبة حتويل املوارد من العملة الصعبةحنو هيئة ) املتنازل عنها(احملافظ 
 و توجيهها CCRالدولة مواجهة خطر ختلي شركات التأمني املباشر عن الشركة املركزية إلعادة التأمني 

 .وبذلك حيدث نزيفا حقيقي لرؤوس األموال بالعملة الصعبة املتجهة إىل اخلارج, حنو  السوق الدولية
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 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمني حتوالت عميقة من خالل التخفيض القوي الذي عرفته 1998ويف 
 33: نسب التنازل القانوين حبيث أصبحت كالتايل

 . لألخطار الصناعية10%- •
 . ألخطار النقل املتعلقة بأجسام السفن10%- •
  لنقل البضائع 5%- •
 . لألخطار األخرى5%- •

لقانوين لشركة تأمني مباشرة قد ينجم عنه تردد املتنازلني بالتعامل مع كما جتدر اإلشارة أن منح التنازل ا
هذا املشكل مل يطرح مع , شركة منافسة و تزويدها بكل املعلومات و البيانات املتعلقة باألخطار املغطاة

 .شركة متخصصة فقط يف إعادة التأمني
فكان نصيب الزيادة من , 1993 مقارنة ب %34 شهد نشاط إعادة التامني ارتفاعا ب 1994و يف سنة

 و هذه الزيادة ناجتة عن أثر ختفيض %21 و نسبة الزيادة يف حجم املوافقات %38املوافقات الوطنية 
 .الدينار اجلزائري يف هذه الفترة

و تتوزع حمفظة معيد التأمني الوطين من األقساط اخلاصة , %24 تطور اإلنتاج ب 1995أما يف سنة 
 من %57 بCCRاحتفظت , %21و %41بضائع املشحونة حبرا بنسب على التوايل بأخطار احلريق و ال

 لصاحل السوق الدولية إلعادة التأمني و مشلت األخطار %43املوافقات الوطنية حلساا و تنازلت عن 
 .الصناعية و أخطار النقل اليت تتطلب التزامات هامة

 مليار دج ختص حجم املوافقات الوطنية 3.6 مليار دج منها4.07 إنتاجا قدره 1996حققت الشركة يف 
 من رقم أعمال الشركة و %89 و متثل نسبة ,%)66ميثل فرع احلريق و فرع البضائع املنقولة حبرا نسبة (

 . من هذه املوافقات إىل معيد التأمني األجنيب%28مليار دج أي 1.1اليت تعيد إسنادها يعادل 
,  من رقم األعمال اإلمجايل%92 تساهم املوافقات الوطنية  و%16 منو ب 1997و لقد عرف إنتاج سنة 

بينما ,  من جمموع املوافقات%32 و احتفظت الشركة ب %8يف حني متثل حصة املوافقات الدولية 
 من إمجايل %38 ولقد ساهم نشاط إعادة التأمني هلذه السنة ب,%68إعادة إسناد التأمني اخلارج 

 . و يتحمل الباقي نعيد التأمني األجنيب%15ملركزية إلعادة التأمني و متثل حصة الشركة ا, التعويضات

                                            
 .1995جانفي 25 الصادر يف 07-95 من األمر 208  املادة  33
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إال أن إنتاج هذه السنة إعتمد ,  تغريات يف اإلطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمني1998وشهدت سنة 
 على حجم %1- فأثر هذا اإلخنفاض ب %2-يف حني عرف رقم العمال تراجعا ب, على النسب القدمية

 . على حجم املوافقات الدولية%20-و ب, ةاملوافقات الوطني
 34 : اإلنتاج العالمي للتأمین -4

حيث  1996و هو يف تطور مقارنة بسنة $, مليار2129 إىل 1997وصل حجم اإلنتاج العاملي يف  
 و هو أكرب %7.7ويفسر هذا النمو باالرتفاع الذي سجلته تأمينات احلياة ب $, مليار2106وصل إىل 

ومن األسباب اليت أدت إىل ذلك جند النقاش القائم حول قابلية استمرار , سنوات9منذ معدل منو عرفته 
 .1996 مقارنة ب2.2يف حني عرفت تأمينات الضرار إخنفاضا ب, النظام العمومي للتقاعد

 :و يتحكم يف السوق العاملي للتأمني كل من
 %.34.52 سوق أمريكا الشمالية ب -
 %31.44 السوق األوروبية ب -
 %29.13 السوق األسيوية ب -
 و متثل حصة إفريقيا %1.25 تبقى حصة السوق اإلفريقي يف التأمني العاملي غري معربة بنسبة -

 %.1.05اجلنوبية 
 مليون دوالر أمريكي و مبسامهة عاملية 271 يف التأمني العاملي حبجم أقساط 66و حتتل اجلزائر املرتبة 

إىل  1997كما وصلت كثافة التأمني يف اجلزائر يف .  املستوى اإلفريقي و حتتل املرتبة الثامنة على,0.01%
 . دوالر ختص تأمينات احلياة0.4دوالر ختص تأمينات األضرار و 8.6دوالر لكل فرد منها 9

و ميكننا يف األخري أن نستنتج أن ارتفاع مستوى اإلنتاج من سنة ألخرى كان يف القيمة فقط متأثرا 
 .إخل...ر و بظاهرة التضخم بعملية ختفيض الدينا
 تحلیل التعویضات و التوظیفات لدى مؤسسات التأمین: المطلب الثاني

 35 : التعویضات -1
و متثل القيمة اإلمجالية املدفوعة من قبل شركات التأمني إىل املؤمن هلم بعد حتقيق عدد من  

بالغ املتضررين املستحقة الدفع و تطرح هذه القيمة يف آخر السنة من جمموع م, األخطار املؤمن ضدها
SPA , منني إزاء املتضررينو عرف .فكلما ارتفعت باملقارنة مع حجم اإلنتاج كلما زاد مقدار التزام املؤ

                                            
34     Revue Sigma  N° 3.4 , 1998-1999 , Suisse de la Réassurance ,  P 03. 
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و حيتل فرع السيارات احلصة الكربى , 1994 يف %11 و ب 1993يف % 17حجم التعويضات إرتفاعا ب 
 %.12ية ب مث فرع األخطار الصناع% 15يف التعويض مبتوسط 

 و يف نفس الوقت قام الصندوق ,%34و لقد سجل فرع التأمينات الفالحية منوا يف حجم التعويضات ب
 مالوطين للتعاون الفالحي بإجراء عملية تطهري يف خمزون املتضررين املعلقة وضعيا. 

وهو  1994 عن %44ارتفع ب , مليار دج 7.2 فقد وصل مستوى التعويضات إىل 1995أما يف سنة 
مليار دج يف حساب 18و يسجل الباقي , مليار دج للمتضررين املصرح م25أكرب ارتفاع من جمموع 

 .الديون التقنية ملختلف الشركات
 وفيه ,%29 بينما فرع األخطار الصناعية منوا ب %24شهد فرع السيارات منوا يف حجم التعويضات ب 

مليون دج بارتفاع 87مليون دج و 449لى الترتيب وصلت قيمة التعويض عن أخطار احلريق و اهلندسة ع
ويرجع ذلك إىل ارتفاع اإلستثمارات يف جمال احملروقات الناتج عن ,  مقارنة بالسنة املاضية%224و % 89

 CAARويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني , االكتشافات اجلديدة

 و خيص %87  و شهد فرع النقل قفزة كبرية تقدر ب%59لديها ب حيث ارتفع مستوى التعويض 
 .أساسا البضائع املنقولة حبرا

 وحيتل فرع ,%14أي ارتفاع ب , مليار دج8.2 وصل مستوى التعويضات إىل 1996أما يف سنة * 
 وفيه ارتفعت أخطار احلريق ب ,%51 وفرع األخطار الصناعية ارتفاعا قدره ,%50السيارات أكثر من 

أما فرع األخطار الفالحية و تأمينات , وهذا يعين حتقق اضرارية نامجة عن عملية اإلستغالل% 72
إال أا , 1996 يف %23و % 45و , 1995 على الترتيب يف %65و % 105األشخاص  فقد سجال منو ب 

 .ضات على التوايل من التركيبة اإلمجالية للتعوي%6و % 5إذ أا متثل , تبقى نسبا غري معربة
 ما عدا فرع السيارات الذي سجل منوا %6-اخنفض مستوى التعويض اإلمجايل ب , 1997أما يف سنة * 

 %37-,  بالنسبة لفـرع النقل%12-عرفت كل الفروع اخنفاظا يف حجم التعويضات ب , %7قدره 
 . لألخطار الصناعية ةبالنسب

و حقق , مليون دج للتعويض784ابل مليار دج مق4.8- ووصل مستوى اإلنتاج لدى هذا األخري إىل 
و الشركة CAAR فرع احلريق نتائج تقنية إجيابية يف كل من الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني 

 . مليون دج106مليون دج و 165 تقدر على الترتيب ب  SAAاجلزائرية للتأمني 
حيتل فرع السيارات املرتبة , مليار دج8.5 ليصل إىل %10 ارتفع حجم التعويض ب 1998و يف سنة * 

 أما عن فرع النقل فاخنفظت قيمة التعويض ,%14 مث يليه فرع األخطار الصناعية ب %60األوىل بنسبة 
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 الناتج من جهة من دخول شركات %9-و نستطيع تفسري ذلك باخنفاض إنتاج هذا الفرع % 37- ب
 .ف الشركات يف جمال األسعارجديدة خاصة يف السوق و كذلك من املنافسة اليت شهدا خمتل

 
 36     :التوظیفات -2

فمن بني عناصر هذه املراقبة أن ختصص شركة , خيضع نشاط التأمني يف أي دولة إىل املراقبة 
األرصدة , التأمني و بشكل كاف و على الدوام مبالغ اإللتزامات النظامية و اليت تتمثل يف اإلحتياطات

أصول , قيم منقولة, بل هذه اإللتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع و تقا, الديون التقنية, النقدية
 .عقارية

كما . ففي اجلزائر مفهوم اإلستثمار يف سوق العقارات غري واضح و ال توجد نصوص تنظيمية حتدده
مل يكن لشركات التأمني اختيار يف توظيف أمواهلا حبيث كانت اخلزينة العمومية , 1993نشري أنه قبل 

إضافة إىل وجود سوق غري رمسي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات , ريق الوحيد لذلكالط
 .خصوصا للخواص

مليار 17.3مليار دج مقابل 18.5 ملختلف شركات التأمني إىل 1993لقد وصل حجم التوظيفات يف اية 
ن إمجايل مبلغ  م%58كما وصلت نسبة القيم احلكومية %. 7أي سجل ارتفاعا ب, 1992دج يف اية 
 %.39يف حني متثل حصة السوق النقدي , التوظيفات
و ,  دج و هيمن على تشكيلة التوظيفاتمليار14.9 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 1994أما يف سنة 

 جيب أن تكون يف شكل سندات %50جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي حيدد على األقل نسبة 
 .جتهيز

 SAA احتلت من خالله الشركة اجلزائرية للتأمني, مليار دج21 إىل 1995توظيفات يف ووصل مستوى ال

 أما الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ,%13مليار دج مسجلة بذلك اخنفاضا ب 8.6املرتبة األوىل ب 
CNMA 95-94 ما بني %19 ب 94و 93 مابني %30 فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب. 

يف حني وصل يف السوق النقدي إىل . يار دجمل15.1وظيف يف اخلزينة العامة و لقد بلغ حجم الت
 .و يرجع ذلك إىل أسعار الفائدة املميزة اليت منحها السوق النقدي, مليار دج5.5

 املؤرخ يف 007 حدث تغيري يف شروط متثيل اإللتزامات التقنية وذلك مبوجب قرار رقم 1996و يف سنة 
 : نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل األصناف و هي و الذي حيدد02/10/1996

                                            
 .193 ص –أقاسم نوال ؛ مرجع سبق ذكره     36
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, إبداعات لدى اخلزينة,  على األقل خمصصة للقيم احلكومية و تشتمل على سندات اخلزينة65% -
 . منها على األقل تكون يف شكل قيم متوسطة و طويلة األجل%40, سندات

ا للفرص املتاحة يف السوق و  ما تبقى من التزامات يوزع ما بني عناصر األصول األخرى وفق-
 .لتوجيهات هيئات تسيري شركة التأمني و إعادة التأمني

 و %63و مثلت القيم احلكومية ) مليار دج24.5% (17و ارتفع مستوى التوظيفات املالية يف هذه السنة 
 مليار5.5حيث انتقل من , رغم التشريع واصلت شركات التأمني تفضيلها للتوظيف يف السوق النقدي

 من إمجايل %)20(أما عن القيم املنقولة فهي متثل نسبة ضئيلة , 1996 مليار دج يف 8.1دج إىل 
 .ويرجع حلداثة السوق املالية يف اجلزائر, التوظيفات

 و بلغت القيم احلكومية ,%7مليار دج أي ارتفاع ب 26.3 بلغت التوظيفات 1997و يف سنة *  
 التوظيفات املالية يف السوق النقدي إخنفاضا بسبب التحويل  بينما سجلت%68مليار دج أي نسبة 17.9

, مليار دج من هذا السوق نظرا للسيولة املفرطة يف السوق النقدي3 و املقدر بCAARالذي قامت به 
كما عرفت القيم املنقولة تطورا ملحوظا و يرجع ذلك إىل خمتلف املسامهات يف رأس مال شركات 

وكذلك املسامهة يف رأس مال شركات مالية تربز من خالهلا مكانة  CAGEX ,TRUST ALGأخرى مثل 
 .قطاع التأمني يف السوق املايل

و متثل القيم احلكومية % 19مليار دج أي ارتفاع ب31.2 وصل حجم التوظيفات 1998أما يف سنة * 
حيث انتقل و عرف السوق النقدي منوا ,  يرجع ذلك إىل تطبيق التنظيم اجلديد للتوظيفات املالية68%
 .مليون دج5107مليون دج إىل 1964من 

 نتائج تحلیل نشاط التأمین و آفاقھ المستقبلیة: المطلب الثالث
 : نتائج تحلیل نشاط التأمین-1

فهو وسيلة , إذ يعترب أحد املقومات اإلقتصاد الزاهر,  للتأمني له دور اقتصادي ال يستهان به-1
 .إخل...احلد من التضخم لتشجيع الصادرات و تسهيل اإلئتمان و 

 . حيتل التأمني مكانة بارزة يف تنمية اإلدخار ضمن وسائل التمويل األخرى-2
 الثقافة التأمينية عنصر ضروري لتطوير هذا القطاع وذلك ملا له من عالقة مع املتغريات -3

 .اإلقتصادية و اإلجتماعية
 لتنمية  فتح سوق التأمني يف اجلزائر أعطى دفعة قوية لعملية ا-4
 ميثل رأس مال الشركة الناشطة حاليا بقيم بسيطة إذا ما قورنت مبثيلتها يف الدول املتقدمة -5

 .وهذا ما يشكل يف املستقبل عامال كاحبا لنشاط التأمني
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باستثناء ( حققت النتائج احملاسبية خالل الفترة املدروسة إلمجايل شركات القطاع قيم موجبة -6
مليون دج يف نفس الوقت الذي سجلت فيه بعض 73-ة سالبة ب  نتيجSAA حققت 97سنة 

الفروع مثل فرع تأمني السيارات و فرع البضائع البحرية نتائج تقنية سالبة و لعدة سنوات 
اجلانب التقين و فيه , وهذا ما يعكس طبيعة نشاط التأمني و اليت تنطوي على جانبني, متتالية

ساعيا بذلك إىل حتقيق , )النفقات العامة(و مبالغ املتضررين حياول املؤمن أن يوفق بني األقساط 
هامش ربح؛ أما يف اجلانب املايل تقوم شركة التأمني باستثمار أمواهلا يف أوجه خمتلفة من أجل 

 إلمجايل القطاع و هذا ما يقوم به الكثري من 98دج سنة مليار 3.06حتقيق منتوجات مالية معتربة 
 .شركات التأمني العاملية

 و يبقى مشكل غياب الثقافة التأمينية من أهم العراقيل اليت تواجه نشاط التأمني يف اجلزائر و -7
فقط من بنية السوق يف حني % 5و%4خاصة بالنسبة لتأمينات األشخاص و اليت متثل نسبة 

 .من إمجايل األقساط الصادرة% 58.6جندها يف العامل متثل نسبة 
 :لتأمین في الجزائرإستراتیجیة و آفاق قطاع ا-2

 . التحكم يف التكاليف و ختفيف وفرات احلجم-
  تطوير حصص جديدة يف السوق -
 . التسيري احلسن للموارد املالية-
 حتسني نوعية اخلدمات بإدخال تقنيات تسيري جديدة و تعميم املعلوماتية يف كل مستويات -

 .النشاط
و بالتايل ارتفاع رقم , أن ترفع من اكتتاب العقود حترير سياسة إعادة التأمني و اليت من شأا -

 .األعمال
 . ترقية الشبكة التجارية من خالل إدخال وسطاء التأمني-
 . زيادة تدعيم رأمسال املؤسسات التأمينية من أجل مواكبة كل التطورات اإلقتصادية-
احلصول على  املسامهة يف خمتلف الشركات الدولية من أجل كسب خربة تأمينية عاملية و -

 .أرباح معتربة
 . اإلعتماد على طرق رياضية يف حتديد تسعرية التأمني من أجل مواجهة املنافسة القوية-
 . ضرورة إقامة عالقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته-
 العمل على تسهيل إجراءات تسوية املتضررين و تطبيق اتفاقية التعويض املباشر من أجل -

 .اء للزبونكسب الثقة و الوف
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 :الخاتمة
 

شهد اإلقتصاد اجلزائري حتوالت عميقة إثر الوضعية املعقدة اليت عرفها مبا فيها املشاكل الداخلية  
ومن مث , و أخرى خارجية كارتفاع حجم املديونية, وارتفاع معدل التضخم, كارتفاع معدل البطالة

اتفقت مع املؤسسات املالية الدولية على إعتمدت اجلزائر برنامج اإلستقرار و التصحيح اهليكلي اليت 
تنفيذه و تتمثل أساسا يف إلغاء احتكار الدولة هلذا القطاع و السماح مبمارسة نشاط التأمني و إعادة 

 .التأمني من طرف شركات وطنية و أجنبية و خاصة أو عامة
إخل و اليت ...ار ناهيك عن اإلصالحات اإلقتصادية األخرى يف جمال الصناعة و الزراعة و اإلستثم

فعرف هذا األخري تطورا ملحوظاً خاصة بعد صدور األمـر , انعكست بدورها على نشاط التأمني
,  حبيث قدم قطاع التأمني دفعة قوية ال يستهان ا يف دفع وترية النمو اإلقتصادي يف اجلزائر75-07

و الذي ظهر جليا , د الكليحيث حققت اجلزائر نتيجة هلذه اإلصالحات إستقرار على مستوى اإلقتصا
و % 4 و معدل التضخم حوايل 2002خالل سبتمرب % 4.43من خالل معدل منو اإلقتصاد الوطين 

هذا ما دلّ على شيء إمنا يدل على حتسن املؤشرات اإلقتصادية الكلية بفضل سياسة اإلنفتاح املعتمدة 
 :جإذن نستنت, من طرف السلطات اجلزائرية مبا فيها قطاع التأمني

حققت اإلصالحات اإلقتصادية اليت إعتمدا اجلزائر يف تنشيط السوق النقدي من خالل  -
كما سامهت على إنشاء السوق املايل عن طريق , اإلصالحات اليت دخلت على هذه السوق

 .الوسطاء يف عملية البورصة
, تصاد الكليحققت اإلصالحات اإلقتصادية اليت إعتمدا اجلزائر نتيجة هامة على مستوى اإلق -

وأعطت لقطاع التأمني مكانته الالزمة و الدور الذي تلعبه بشكل فعال و حيوي يف عملية 
 .التنمية

رغم تنوع حمفظة املنتوج التأمني املتوفرة يف السوق الوطين إال أننا جندها حمدودة و ذلك لغياب  -
 .ةالثقافة التأمينية يف اتمع اجلزائري إذا ما قورنت بالدول املتقدم

 
 

 
 
 

 :قــائمة المراجع
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