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المحور األول :نشأة وتطور نشاط التأمين في الجزائر

تدرج تطور نشاط التأمني يف اجلزائر عرب مراحل متعددة ومتمايزة وذلك منذ فرتة االحتالل الفرنسي إىل غاية العشرية األوىل من
القرن احلايل ،ومن أجل تسليط الضوء على مسرية تطور هذا القطاع احليوي ،نقدم من خالل املطلبني التاليني ظروف ميالد نشاط
التأمني وتوسعه يف احلقب ة االستعمارية ،يتبعها عرض للمراحل املختلفة وما ميزها من خصوصيات وظروف اليت شهدها هذا النشاط
يف فرتة االستقالل.

أوال :لمحة تاريخية حول نشاط التأمين في الجزائر خالل مرحلة االستعمار

تعود اجلذور التارخيية لبداية ونشأة التأمني يف اجلزائر إىل القرن  19من خالل الشركات األجنبية اليت رافقت نشاط االستعمار
الفرنسي ،حيث اقتصر التأمني بكل األصناف اليت يوفرها على املعمرين األوربيني ونشاطهم الصناعي والفالحي .أما أوىل عالمات
نشاط التأمني فظهرت يف سنة  1845عندما افتتحت "شركة التأمني ضد احلريق وعلى احلياة اإلنسانية" ) (L'Unionوكالة هلا
مبدينة اجلزائر من أجل مباشرة عملياهتا ،ومنذ ذلك التاريخ بدأت شركات أخرى شيئا فشيئا تثبت نشاطها يف اجلزائر من أجل سد

احتياجات أوائل املعمرين.

ثانيا :مراحل تطور نشاط التأمين في الجزائر خالل مرحلة االستقالل
توجد تقسيمات خمتلفة ملراحل تطور قطاع التأمني اجلزائري يف الفرتة اليت تلت االستقالل ،إال أنه ومن خالل هذه الدراسة آثرنا
إضفاء شيء من التفصيل حول مراحل تطور هذا القطاع ومتسلسل زمنيا على النحو التايل:

-1نشاط التأمين في الجزائر غداة االستقالل:

عشية االستقالل الوطين سنة  ،1962كانت هناك  236شركة متعاملة يف نشاط التأمني حتوز على ترخيص للعمل يف اجلزائر ،أكثر
من نصف عدد هذه الشركات إىل غاية  05جويلية  1962كانت بطبيعة احلال فرنسية تنشط بصفة متثيلية أو وكالة خاصة للشركات
األم اليت يتواجد مقرها يف فرنسا .وبسبب السياسة االستعمارية الراسخة يف عمل هذه املؤسسات فقد اغتنمت الفرصة وقتها لتجين

أرباحا كبرية ،وذلك بإعادة التأمني لدى فروعها يف فرنسا من أجل هتريب األموال ،وهو ما دفع باملشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف
النصوص املسرية لسوق التأمني من أجل احلفاظ على مصاحل البلد بإصدار القانون  157-62املؤرخ يف  21ديسمرب  ،1962الذي
ينص على متديد العمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية ،يف انتظار سن تنظيمات جديدة.
نتيجة لسن هذا القانون ،غادرت الشركات األجنبية أرض اجلزائر متخلية بذلك عن التزاماهتا يف تعويض مؤمنيها تبعا لعقود تأمني
اليت حررت يف السوق اجلزائري.
عموما ،ميكن تقسيم مسرية تطور قطاع التأمني اجلزائري بعد االستقالل إىل املراحل التالية:
 -2المرحلة االنتقالية (:)1962-1965

متيزت هذه الفرتة اليت أعقبت  132سنة من االستعمار باالضطراب السياسي واالقتصادي ،حيث كانت سببا حقيقيا يف غياب
نصوص تنظيمية خاصة بقطاع التأمني اجلزائري ،لذلك احتفظت السلطات يف املرحلة األوىل من االستقالل بالقواعد املوروثة عن
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االستعمار فيما يتعلق بالتأمني ،وبالتايل ظلت عمليات التأمني يف تلك الفرتة حيكمها نصوص مستوحاة من التشريع الفرنسي،
باعتبار أن معظم الشركات الناشطة آنذاك أجنبية (خاصة الفرنسية منها) ،واليت استغلت الظرف السائد لتقوم بتحويل جزء كبري
من التدفقات املالية املتأتية يف شكل أقساط حمصلة إىل اخلارج من خالل عمليات إعادة التأمني.
عملت السلطات يف املرحلة اليت تلت االستقالل على تنظيم سوق التأمني من أجل حفظ مصاحل اجلزائر يف هذا اجملال ،من خالل
إتباع اسرتاتيجية تعمل على تطوير قطاع للتأمني ،حيث جتسدت مالحمها يف جوان  1963بسن نصيني تشريعيني من قبل اجمللس
الوطين ،أسس من خالهلما اإلطار القانوين للسوق اجلزائري للتأمني مها:
• القانون رقم  197-63املتضمن إنشاء "الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني" ) (C.A.A.Rالذي أخذ على عاتقه عمليات
التأمني املختلفة ،كما أسس نفس القانون إلعادة التأمني القانوين ،والذي مت مبقتضاه إلزام مجيع هيئات التأمني الناشطة على الرتاب
اجلمهورية بالتنازل عن جزء من أقساط عمليات التأمني املباشرة ( %10من حمافظها) لفائدة الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة
التأمني اعتبارا من تاريخ أول جانفي .1963
• والقانون رقم  201-63املتعلق بااللتزامات والضمانات املطلوبة من مؤسسات التأمني املمارسة للنشاط يف اجلزائر ،املتضمن
إخضاع مجيع شركات التأمني الناشطة إىل إشراف ورقابة وزارة املالية ،إضافة على إلزام كل شركة أجنبية ترغب يف ممارسة أو استمرار
أنشطتها يف اجلزائر باحلصول على ترخيص مسبق من وزارة املالية.
أمرت رئاسة اجلمهورية يف شهر أفريل من سنة  1963بتأسيس شركة تأمني خمتلطة (جزائرية-مصرية) برأس مال قدره مليون فرنك،
مقسم بنسبة  %61للدولة اجلزائرية و %39للدولة املصرية ،مسيت "الشركة اجلزائرية للتأمني" ) ،(Saaواليت باشرت نشاطها بعد
اعتمادها من قبل وزارة االقتصاد الوطين يف  12ديسمرب .1963
يف نفس شهر إنشاء "الشركة اجلزائرية للتأمني" ،مت بعدها تأسيس "تعاونية التأمني اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة" )(Maatec

مبوجب القرار الرئاسي املؤرخ يف  29ديسمرب .1964
جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق القانونني رقم  197-63ورقم  201-63أدى إىل ختلي عدد واسع من شركات التأمني األجنبية عن
نشاطها يف اجلزائر ،فبعد أن كان يف حدود  236غداة االستقالل اخنفض العدد إىل  15شركة يف عام  ،1964منها  06شركات
فرنسية ،و 03بريطانية 01 ،إيطالية 01 ،أمريكية 01 ،هندية 01 ،نيوزيلندية 01 ،مغربية و 01تونسية.
ثالثا -مرحلة احتكار الدولة لنشاط التأمين (:)1972-1966

مت بتاريخ  27ماي  1966إقرار األمر رقم  127-66املتضمن تأسيس احتكار الدولة لكل عمليات التأمني ،باحتفاظها استغالل

هذه العمليات من خالل الشركات التابعة للدولة دون غريها .وبغية تنظيم احتكار الدولة لقطاع التأمني ،أتبع هذا األمر بإصدار
املرسوم رقم  128-66بتاريخ  27ماي  ،1966ينشأ مبوجبه "جلنة تقنية للتأمينات" مهمتها دراسة وإعداد التدابري املتعلقة بتنظيم
وحتسني عمل املؤسسات الوطنية للتأمني.
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يف سنة  ،1966ومن بني  18شركة تأمني ناشطة يف السوق الوطين ( 15شركة أجنبية )Maatec ،Saa ،Caar ،وقتها ،مت بتاريخ
 27ماي  1966تأميم شركة تأمني واحدة هي "الشركة اجلزائرية للتأمني" ( )Saaمبوجب األمر رقم  ،129-66يف حني مت تصفية
باقي أعمال شركات التأمني األجنبية باستثناء املؤسسات ذات الشكل التعاوين ،ليصبح سوق التأمني اجلزائري مكونا من:
• الصندوق الوطين للتأمني وإعادة التأمني ) (CAARمكلف بالتنازل القانوين وكل عمليات التأمني.
• الشركة اجلزائرية للتأمني ) (SAAمكلفة بكل عمليات التأمني املباشرة.
• تعاونية التأمني اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة ( )MAATECمكلفة بتغطية خماطر منتسبيها.
• الصندوق املركزي إلعادة تأمني التعاونيات الفالحية ) ،)CCRMAوتكفل بعمليات تأمني خماطر االستغالل الفالحي.
رابعا -مرحلة التخصص (:)1973-1984
متيزت هذه املرحلة بإنشاء السلطات العمومية يف األول من أكتوبر  1973لـ"الشركة املركزية إلعادة التأمني" مبوجب األمر 54-73
برأس مال قدره  40مليون دج ،اكتتب فيه مناصفة كل من الصندوق الوطين للتأمني وإعادة التأمني ) (Caarوالشركة اجلزائرية
للتأمني ) ، (Saaوهذا هبدف تنمية السوق الوطنية إلعادة التأمني والدفاع عن االستقاللية االقتصادية للدولة ،عن طريق إلزام
اهليئات الوطنية للتأمني اليت متارس عمليات القبول أو التنازل عن إعادة التأمني باخلارج بتحويلها إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني.
وبذلك تكون الدولة اجلزائرية قد استكملت رقابتها على جممل عمليات التأمني ،من إصدار وثائق التأمني إىل إسنادها إلعادة
التأمني.
كما متيزت هذه املرحلة أيضا ،بإقدام اهليئة الوصية (وزارة املالية) على إعادة هيكلة قطاع التأمني الوطين بإقرار مبدأ التخصص ،وهذا
متاشيا مع تدابري وأهداف املخطط الرباعي الثاين ( )1974-1977للتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة اجلزائرية ،الذي أقرته
السلطات العليا للبالد من خالل األمر رقم  68-74املؤرخ يف  24جوان  ،1974حيث ومبوجب قرار وزارة املالية رقم  828املؤرخ
يف  21ماي  1975الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من  01جانفي  ،1976مت هيكلة سوق التأمني وفق مبدأ التخصص بدال من
هيكل تنافسي يتعارض مع نظام تسقيف التسعريات ،حيث مت تصميم التخصص حبسب فروع التأمني ووفق أنواع الزبائن ،فتكفلت
الشركة اجلزائرية للتأمينات ( )saaبالتأمني على املخاطر الصغرية التالية:
 السيارات؛ املخاطر املنزلية ،احلرفيني والتجار ،اجلماعات احمللية واملؤسسات األخرى املرتبطة بقطاع الصحة واملهنيني. تأمينات األشخاص (احلوادث ،احلياة ،املرض...اخل).أما "الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني" ( )Caarفتخصص يف استغالل عمليات التأمني على املخاطر الكربى املرتبطة
بنشاط الشركات ومنها:
 خماطر احلريق واالنفجارات؛ خماطر صناعية وخماطر خمتلفة؛ -خماطر النقل البحري واجلوي.
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يف حني استمر "الصندوق الوطين للتعاون الفالحي" ( )Cnmaيف التكفل بعمليات تأمني املخاطر الفالحية ،أما "تعاونية التأمني
اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة" ( )Maatecفواصلت نشاطها املتمثل يف تأمني خماطر سيارات مستخدمي قطاع الرتبية والثقافة.
بدءا من يناير  ،1990وبتحول شركات التأمني الوطنية إىل مؤسسات اقتصادية عمومية مستقلة ألغي مبدأ التخصص ،وبالتايل فتح
الباب أمام الشركات )Caar( ،)Saa( :و ( )Caatل الكتتاب يف مجيع فروع التأمني ،وهو ما أضفى نوعا من املنافسة احلقيقية بني
هذه الشركات ،هذا طبعا يف ظل استمرار احتكار الدولة للنشاط التأمني.

خامسا -مرحلة إلغاء احتكار الدولة:

شهدت اجلزائر مع هناية الثمانينات حزمة من اإلصالحات اهلامة كان اهلدف منها إهناء إهدار األعوان االقتصاديني للموارد املالية
وحل مشكلة مردودية املؤسسات .أما فيما يتعلق بقطاع التأمني فيمكن القول بأنه دخل مرحلة جديدة بدءا من  25يناير 1995

تاريخ إصدار األمر رقم  07-95املتعلق بالتأمينات ،الذي أسس إلطار قانوين جديد للقطاع ،ويندرج هذا يف إطار التحوالت
السياسية واالقتصادية اهلامة اليت شهدهتا البالد يف تلك الفرتة ،خاصة بعد سن دستور جديد والعمل على التحول باالقتصاد الوطين
من اقتصاد موجه يرتكز على التخطيط املركزي واحتكار الدولة إىل اقتصاد السوق.
ولقد مت إصدار األمر  07-95بغية حتقيق األهداف األساسية التالية:
 -1ترقية وتطوير سوق الوطنية للتأمني قصد إدماجها يف النشاط االقتصادي واالجتماعي؛
 -2توفري محاية حقيقية وفعالة لألشخاص واملمتلكات؛
 -3رفع حجم االدخار وتوجيهه.
أما فيما يتعلق مبحتوى األمر  07-95فيمكن القول بأن جاء بتغيريات عميقة يف جمال التأمني أمهها:
 إلغاء احتكار الدولة لعمليات التأمني؛ تقليص التأمينات اإللزامية على بعض املخاطر هبدف خلق حرية تعاقدية مبا يتماشى واقتصاد السوق. حرية شركات التأمني يف االكتتاب يف عمليات التأمني املباشرة و/أو إعادة التأمني. إحداث مرونة على مستوى النصوص التشريعية اخلاصة بالقطاع (ختفيف الشروط اخلاصة باحلصول على االعتماد). فتح سوق التأمني أمام املستثمرين الوطنيني واألجانب الذين يرغبون يف إنشاء شركات تأمني. السماح باعتماد الوسطاء يف سوق التأمني (الوكالء العامون والسماسرة) الذين اختفى نشاطهم يف عام  ،1972هبدف توسيعوتطوير شبكة التوزيع.
 إرساء قواعد وأدوات للرقابة على شركات التأمني وإحداث جهاز استشاري يسمى "اجمللس الوطين للتأمينات". -إلغاء القانون رقم  07-80املؤرخ يف  09أوت  1980املتعلق بالتأمينات.
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سادسا -االنفتاح وتحرير سوق التأمين (:)2006
بالرغم من التعديالت العميقة اليت أحدثها األمر  95-07يف سوق التأمني ،بقيت ممارسة النشاط على مستوى القطاع ال ترقى لألهداف

املرجوة واملسطرة من طرف السلطات العمومية ،حيث ظل قطاع التأمني يعاين من النقائص التالية:
 مسامهة ضئيلة جدا للقطاع يف الناتج الوطين؛ عدم التخلص من املشاكل املالية وركود جانب العرض؛ تركيز نشاط مؤسسات التأمني على تأمني األضرار ( ،)%95بينما بقي التأمني على األشخاص حمدودا ()%5؛ ميثل التأمني اإللزامي على األقل نصف األقساط الصادرة يف سوق التأمني؛ عجز لدى هيئات الرقابة واإلشراف على مستوى التنظيم ويف توفر املوارد البشرية املؤهلة.يف هذا السياق ،صدر بتاريخ  20فيفري  2006القانون رقم  04-06املعدل واملتمم لألمر رقم  07-95املتعلق بالتأمينات ،الذي
أدخل جمموعة من اإلصالحات هدفت إىل تطوير القطاع وتفعيل أدائه ،مع إحكام الرقابة على نشاط التأمني .ومتثلت مجلة هذه
اإلصالحات يف:
 تدعيم محاية حق املؤمن هلم يف االستفادة من التعويضات يف حالة حدوث الضرر املؤمن منه؛ إنشاء هيئة لتمركز األخطار تسمى "مركزية األخطار" تشرف على شركات التأمني وفروع الشركات األجنبية؛ تعزيز نشاط التأمينات على األشخاص؛ تعميم التأمني اجلماعي؛ الفصل بني أنشطة شركات التأمني على احلياة وشركات التأمني على األضرار؛ حترير سوق التأمني أمام فروع شركات التأمني و/أو إعادة التأمني األجنبية؛ إنشاء "جلنة اإلشراف على التأمينات" كهيئة رقابة على نشاط التأمني وإعادة التأمني تكلف مبا يلي:✓ السهر على احرتام الشركات ووسطاء التأمني املعتمدين ،األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتأمني وإعادة التأمني.

✓ التأكد من أن هذه الشركات تفي بالتزاماهتا اليت تعاقدت عليها جتاه املؤمن هلم وال زالت قادرة على الوفاء.

✓ التحقق من املعلومات حول مصدر األموال املستخدمة يف إنشاء أو زيادة رأس مال شركة التأمني و/أو إعادة التأمني.

 تعزيز عمل "جلنة اإلشراف على التأمينات" يف الرقابة على شركات التأمني و/أو إعادة التأمني وفروع الشركات األجنبية املعتمدةبالتعاون مع مفتشي التأمني وحمافظي احلسابات؛
 تأسيس صندوق يسمى "صندوق ضمان املؤمن هلم" يكلف بتحمل ،يف حالة عجز شركات التأمني ،كل أو جزء من الديونجتاه املؤمن هلم أو املستفيدين من عقود التأمني؛
 إلزام شركات التأمني و /أو إعادة التأمني بالتحرير الكلي لرأس املال عند التأسيس من أجل االعتماد؛ والرقابة على مسامهاتاملؤسسات املالية والبنكية يف رأس ماهلا من قبل "جلنة اإلشراف على التأمينات" هبدف تعزيز السالمة املالية؛
 تدعيم وتوسيع شبكة توزيع منتجات التأمينات عن طريق البنوك (التأمني املصريف) واملؤسسات املالية؛ إدراج مهنة االكتواري ضمن فئة اخلرباء وحمافظي العواريات بعد احلصول على االعتماد من قبل مجعية شركات التأمني.5
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المحور الثاني :هيكل قطاع التأمين في الجزائر
يتناول هذا احملور هيكل قطاع التأمني يف اجلزائر من خالل عنصرين ،حيث يتضمن األول تقسيم املؤسسات املقدمة خلدمات التأمني
وفق جمال التخصص (تأمينات األضرار ،تأمينات األشخاص ،تأمينات متخصصة ،وإعادة التأمني) ،أما العنصر الثاين فتطرق بشيء
من التفصيل لكل الوحدات املكونة واملتدخلة يف نشاط التأمني.

أوال :لمحة حول تنظيم سوق التأمينات في الجزائر
انتظم سوق التأمينات يف اجلزائر إىل غاية هناية سنة  2016حسب التخصصات واملرتبة كالتايل:
 -1تأمينات األضرار:

تتخصص يف ممارستها  13شركة تأمني ،منها  04شركات عمومية ( ،)Saa-Cash-Caat-Caarوست  06شركات خاصة (-2a

 ،)Trust-Gam Assurance Salama-Alliance-Ciarوتعاونيتني ( ،) Maatec-Cnmaوشركة خمتلطة واحدة 01
).(AXA Assurance

قائمة املخاطر اليت ميكن تغطيتها من قبل هذه الشركات حمددة بقرار وزارة املالية ،وهي كالتايل:
احلوادث واألمراض؛أجسام السيارات الربية (عدا السكك احلديدية)؛أجسام عربات سكك احلديدي؛أجسام الطائرات؛أجسام السفن البحرية والبحريات؛ البضائع املنقولة؛احلرائق ،االنفجارات والعناصر الطبيعية؛األضرار األخرى يف املمتلكات؛املسؤولية املدنية للعربات الربية ذات احملرك الواحد؛ املسؤولية املدنية للمركبات اجلوية؛املسؤولية املدنية العامة؛القروض والكفالة؛خسائر مالية متنوعة؛احلماية القانونية؛-إعادة التأمني.
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 -2تأمينات األشخاص:
تتخصص يف ممارستها  08شركات تأمني موزعة بني شركتني عموميتني ( )Tala assurances،assurance caaramaوتعاونية
واحدة ( ،)Le Mutualisteوثالث شركات خمتلطة ( ،AXA Algérie،amanaاجلزائرية للحياة) وشركتني خاصتني (مصري
للحياة.)Cardif El Djazair ،

متارس كل واحدة من هذه الشركات وبقرار من وزارة املالية ،التغطية على األخطار التالية:
احلوادث.األمراض.املساعدة (مساعدة األشخاص يف وضع صعب ،خاصة أثناء السفر).احلياة-الوفاة.التأمينات املرتبطة بصناديق االستثمار.الرمسلة.إدارة الصناديق اجلماعية.االحتياط اجلماعي.إعادة التأمني. -3تأمينات متخصصة:
وتضم شركيت تأمني مؤهلتني ملمارسة تأمني القرض ومها :شركة ضمان القرض العقاري ( )SGCIوالشركة اجلزائرية لتأمني وضمان
الصادرات (.)CAGEX
 -4إعادة التأمين:
ميارس هذا النشاط من قبل شركة تأمني واحدة هي الشركة املركزية إلعادة التأمني (.)CCR

ثانيا -المتدخلين في سوق التأمين الجزائري

ميكن تقسيم اهليئات واملؤسسات واألجهزة اليت تكون السوق اجلزائري كما يلي:
 اهليئات املكلفة بالتأمينات، شركات التأمني وإعادة التأمني؛ وسطاء التأمني؛ خرباء التأمني؛ صندوق ضمان السيارات؛ صندوق ضمان املؤمن هلم؛ -مجعية وكالء التأمني.
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 -1الهيئات المكلفة بالتأمينات:

قام املشرع اجلزائري بتشكيل إطار مؤسسايت لتنظيم ومراقبة يرتكز على ثالث هيئات مستقلة هي :اجمللس الوطين للتأمينات ،مركزية
األخطار ،وجلنة اإلشراف على التأمينات؛ أما السلطات العمومية فأخذت دور احملدد.

أ -الوزارة الوصية (وزارة المالية):
تتدخل الوزارة الوصية من خالل احتكارها ألهلية منح االعتماد لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني من أجل ممارسة نشاطها يف
السوق الوطين ،ومنح الرتاخيص هبدف فتح فروع تأمني أجنبية ومكاتب وممثليات لشركات تأمني و/أو إعادة تأمني يف اجلزائر .كما
أن وزارة املالية هي من تعتمد اجلمعيات املهنية ،سواء بالنسبة لشركات التأمني و/أو إعادة التأمني الوطنية واألجنبية ،أو للوكالء
العامني والسماسرة.
ب -مديرية التأمينات:
مديرية التأمينات كهيئة التابعة لوزارة املالية هي هيكل إداري مدمج ضمن املديرية العامة للخزينة كلفت مبا يلي:
 دراسة واقرتاح التدابري الضرورية للتغطية املناسبة يف جمال تأمني املمتلكات الوطنية واالقتصادية واالجتماعية، دراسة واقرتاح التدابري املوجهة لضبط وترقية ادخار هيئات التأمني وإعادة التأمني، دراسة وتنفيذ التدابري اليت من شأهنا التشجيع على تطوير التأمني جبميع أشكاله، اإلشراف على تسيري اهليئات اليت متارس املهام املتصلة بنشاط التأمني واملوضوعة حتت سلطة وزير املالية، متابعة وتقييم مسامهات الدولة يف شركات التأمني العمومية واقرتاح أي تدبري يرمي إىل حتسني تسيريها، السهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات التأمني وإعادة التأمني، دراسة ملفات طلبات االعتماد لشركات وتعاونيات التأمني وإعادة التأمني ووسطاء التأمني، القيام مبركزة وتوحيد وتلخيص العمليات احملاسبية واملالية لنشاط التأمني وإعادة التأمني وإعداد حصائل دورية.ت -المجلس الوطني للتأمينات:
أحدث هذا اجمللس مبقتضى املادة  274من األمر  07-95املتعلق بالتأمينات يف  30أكتوبر  1995كجهاز استشاري يرأسه الوزير
املكلف باملالية ويضم كل من :ممثلي الدولة ،أربعة ممثلني لشركات التأمني ،ممثلني ( )2لوسطاء التأمني ،ممثل ( )1اخلرباء املعتمدين،
ممثل ( )1االكتواريني ،ممثلني ( )2عن املؤمن هلم ،وممثلني ( )2عن مستخدمي القطاع.
وتتمثل مهمة اجمللس الوطين للتأمينات يف:
 تداول كل جوانب نشاط التأمني وإعادة التأمني ،باإلضافة إىل تلك املتعلقة باملتعاملني املتدخلني يف هذا اجملال؛ اقرتاح على السلطات العمومية كل إجراء من شأنه ترشيد نشاط التأمني وترقيته؛ اقرتاح كل التدابري املتعلقة بالقواعد التقنية واملالية الرامية إىل حتسني الظروف العامة لنشاط شركات التأمني وإعادة التأمني والوسطاء؛ -اقرتاح اإلجراءات املتعلقة بالشروط العامة لعقود التأمني والتعريفات ،وبتنظيم الوقاية من األخطار.
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ث -لجنة اإلشراف على التأمينات:
أنشأت هذه اللجنة بتاريخ  09أبريل  2008تطبيقا ألحكام املادة  210من األمر  ،07-95وهي هيئة تابعة لوزارة املالية متارس
الدولة من خالهلا الرقابة على النشاط التأمني وإعادة التأمني ،تتكون من قاضيني اثنني تقرتحهما احملكمة العليا ،وممثل ( )1عن
الوزير املكلف باملالية ،وخبري ( )1يف ميدان التأمينات .وهتدف هذه اللجنة إىل حتقيق مبدأين أساسيني:
 محاية مصاحل املؤمن هلم واملستفيدين من عقد التأمني بالسهر على شرعية عمليات التأمني وعلى يسار شركات التأمني أيضا؛ ترقية وتطهري السوق الوطنية للتأمني قصد إدماجها يف النشاط االقتصادي واالجتماعي؛أما عن املهام األساسية للجنة اإلشراف على التأمينات فكلفت مبا يلي:
 السهر على احرتام شركات ووسطاء التأمني املعتمدين ،األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتأمني وإعادة التأمني، التأكد من أن هذه الشركات تفي بااللتزامات اليت تعاقدت عليها جتاه املؤمن هلم والزالت قادرة على الوفاء، التحقق من املعلومات حول مصدر األموال املستخدمة يف إنشاء أو زيادة رأمسال شركة التأمني و/أو إعادة التأمني.ج -مركزية األخطار:

هي هيئة تابعة لوزارة املالية أنشأت بتاريخ  19ماي  2007تطبيقا للمادة  33مكرر من األمر  ،07-95واليت تنص على أنه "ال حيق
ألي مؤمن له إال اكتتاب تأمني واحد ومن نفس الطبيعة لنفس اخلطر" ،حيث تتوىل مركزية األخطار مهمة مجع ومركزة املعلومات املتصلة
بعقود تأمني األضرار املكتتبة لدى شركات التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة ،وتبلغ هذه اهليئة شركة التأمني املعنية بكل
حالة لتعددية التأمني من نفس الطبيعة وعلى نفس اخلطر.

ح -االتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين:

مت يف  22فيفري  1994إنشاء مجعية مهنية يف شكل احتاد تضم كل شركات التأمني و/أو إعادة التأمني وفروع شركات التأمني
األجنبية املعتمدة يف السوق اجلزائري ،وذلك مبوجب املادة  214املعدلة من األمر  07-95املعدل واملتمم بالقانون رقم 04-06
املتعلق بالتأمينات ،وذلك للقيام باملهام التالية:
 متثيل والدفاع عن املصاحل اجلماعية ألعضائها ،وإعالم وحتسيس منخرطيها واجلمهور؛ ترقية وتطوير القطاع عن طريق املسامهة يف حتسني اخلدمات املقدمة من طرف شركات التأمني؛ مسامهة يف إنشاء قانون ألخالقيات املهنة يلزم شركات اليت تنشط يف القطاع؛ تنظيم ملتقيات اليت هتدف إىل ترقية مهنية التأمني بالتنسيق وتعاون مع األعوان االقتصاديني مهنيني؛ حتسني مستوى التأهيل والتكوين. -ميكن أن تستشار اجلمعية من طرف الوزير املكلف باملالية خبصوص كل املسائل ذات الصلة باملهنة.

خ -صندوق ضمان السيارات:

هو مؤسسة عمومية أنشأ يف  05أفريل  2004مبوجب املرسوم رقم  ،103-04ينشط حتت سلطة الوزير املكلف باملالية ،حيث
يتوىل هذا الصندوق مهمة حتمل كل أو جزء من التعويضات اليت خترج عن نطاق تدخل شركات التأمني ،واملمنوحة إىل ضحايا
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احلوادث اجلسمانية أو ذوي حقوقهم اليت تتسبب يف وقوعها عربات برية ذات حمرك ،ويف حالة ما إذا ظل املسؤول عن األضرار
جمهوال ،أو مسقوطا عنه الضمان ،أو كانت تغطيته غري كافية ،أو غري مؤمن وتبني أنه غري قادر على الوفاء جزئيا أو كليا.
د -صندوق ضمان المؤمن لهم:

أنشأ بتاريخ  07أفريل  2009تطبيقا ألحكام املادة  213مكرر من األمر  07-95املعدل واملتمم بالقانون رقم  04-06املتعلق
بالتأمينات ،ويتكفل الصندوق يف حدود األموال املتوفرة ،بكل أو جزء من الديون الناجتة عن عقود التأمني لشركة يف حالة عجز،

إذا ما أصبحت أصول هذه األخرية غري كافية جتاه املؤمن هلم أو املستفيدين من عقود التأمني .وتتشكل موارد الصندوق من اشرتاك
سنوي لشركات ال تأمني و/أو إعادة التأمني وفروع شركات التأمني األجنبية املعتمدة ،على أال يتعدى مبلغه  %1من األقساط
الصافية.
ذ -المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات:
أنشأ هذا املكتب بتاريخ  11أوت  2009تطبيقا للمادة  231من األمر رقم  ،07-95ويهدف إىل إعداد مشاريع التعريفات
ودراسة وحتيني تعريفات التأمني املعمول هبا ،كما ميكن أن يستشار هذا املكتب يف إطار مهامه من إدارة مراقبة التأمينات يف كل
املسائل املرتبطة بتعريفة عمليات التأمني ،وكذا يف أي نزاع ناجم عن تطبيق أو تأويل التعريفات أو مقاييس التعريفة.

 -2المهنيين المكلفين ببيع خدمات التأمين:

تتألف شبكة تقدمي خدمات التأمني من ثالثة أشكال من املتدخلني ،وهم:

 1-2شركات التأمين وإعادة التأمين:
بتأسيس "الشركة اجلزائرية اخلليجية لتأمني األشخاص" (اجلزائرية للحياة) يف عام  ،2015أصبح السوق اجلزائري للتأمني يضم ()24

شركة تأمني ،منها ( )13شركة تأمني على األضرار ،و ( )08شركات تأمني على األشخاص ،وثالث شركات متخصصة على التوايل
يف :إعادة التأمني ،تأمني القرض على الصادرات وواحدة يف تأمني القرض على العقار .وتنقسم الشركات السابقة على النحو التايل:
 أربعة  04شركات عمومية يف التأمني على األضرار؛ شركتني  02عموميتني يف التأمني على األشخاص؛ ست  06شركات خاصة يف التأمني على األضرار؛ شركتني  02خاصتني يف التأمني على األشخاص؛ تعاونيتني  02يف التأمني على األضرار؛ تعاونية واحدة  01يف التأمني على األشخاص؛ شركة واحدة  01خمتلطة يف التأمني على األضرار؛ ثالث  03شركات خمتلطة يف التأمني على األشخاص؛ -ثالث  03شركات عمومية متخصصة (إعادة التأمني ،القرض على الصادرات والقرض العقاري).
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 1-1-2الشركات العمومية المباشرة للتأمين على األضرار:
ينشط يف السوق اجلزائري للتأمني ( )04شركات عمومية تتعامل يف خمتلف فروع التأمني وهي:
أ -الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (:)Caar

تعد الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني من كربى شركات قطاع التأمني يف اجلزائر ،تأسست يف  08جوان  1963كصندوق
للتأمني وإعادة التأمني ملراقبة سوق التأمينات من خالل التنازل القانوين ،وذلك بإلزام الشركات األجنبية اليت تزاول نشاطها يف اجلزائر

بالتنازل عن  %10من حجم األقساط لصاحلها ،ويف  1975تنازلت عن نشاط إعادة التأمني لفائدة "الشركة املركزية إلعادة التأمني"
( ،)Ccrويف عام  1985تنازلت عن حمفظتها يف فرع النقل ملصلحة "الشركة اجلزائرية للتأمني على النقل" ( ،)Caatلتخصص
بذلك يف تسيري املخاطر الصناعية.
ب -الشركة الجزائرية للتأمين (:)Saa
تأسست "الشركة اجلزائرية للتأمينات" يف  12ديسمرب  1963يف صورة خمتلطة برأس مال قدره مليون فرنك ،مقسم بنسبة %61

للدولة اجلزائرية و %39للدولة املصرية ،ويف  27ماي  1966أممت الشركة يف إطار احتكار الدولة ملختلف عمليات التأمني مبوجب
األمر رقم  .129-66ومع صدور قرار التخصص عن وزارة املالية حتت رقم  828املؤرخ يف  21ماي  ،1975احتكرت الشركة كل
من فرع السيارات ،األخطار البسيطة وتأمينات األشخاص .ويف فيفري  1989حتولت الشركة اجلزائرية للتأمني إىل مؤسسة عمومية
اقتصادية يف إطار االستقاللية الذاتية للمؤسسات .حبلول سنة  1990ومع رفع التخصص عن شركات التأمني العمومية ،باشرت
الشركة خمتلف أشكال التأمني (التأمني على السيارات ،الكوارث الطبيعية ،تأمني املمتلكات ،النقل ،البناء ،األخطار صناعية،)...
ويف سنة  2000وسعت تغطيتها إىل املخاطر الفالحية.
ج -الشركة الجزائرية للتأمينات ):(Caat
تأسست "الشركة اجلزائرية للتأمينات" ) (Caatبتاريخ  30أفريل  1985مبوجب املرسوم رقم  82-85برأس مال قدره  60مليون
دج ،واهتمت يف البداية بتغطية األخطار املرتبطة بفرع النقل (حبري ،جوي ،بري) وذلك تطبيقا ملبدأ التخصص واحتكار الدولة
لقطاع التأمني املكرس يف تلك الفرتة ،وعند إلغاء التخصص يف إطار اإلصالحات االقتصادية املعتمدة من الدولة ،حتولت شركة
) (Caatإىل مؤسسة اقتصادية عمومية متارس نشاطها يف خمتلف فروع التأمني (تأمني النقل ،املخاطر الصناعية ،تأمني
األشخاص.)...
د -شركة تأمين المحروقات (:)CASH

جتسدت إرادة شركة سوناطراك يف تأسيس شركة تأمني تتكفل بتغطية املمتلكات اليت تعود إليها وإىل فروعها ،يف  04أكتوبر 1996

بتأسيس شركة ذات أسهم مسيت "شركة تأمني احملروقات ) ،"(Cashبرأس مال قدره  450مليون دج مقسم مناصفة بني شركة
سوناطراك و"الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني" ) ،(Caarوهذا هبدف مزاولة مجيع فروع التأمني وإعادة التأمني.
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 2-1-2الشركات الجزائرية العمومية المتخصصة:
ينشط يف اجلزائر ثالث شركات عمومية متخصصة وهي )CAGEX( ،(CCR) :و (.)SGCI
أ -الشركة المركزية إلعادة التأمين (:)CCR
تأسست "الشركة املركزية إلعادة التأمني" يف األول من أكتوبر  1973مبوجب األمر  54-73برأس مال قدره  40مليون دج ،اكتتب
فيه مناصفة كل من الصندوق الوطين للتأمني وإعادة التأمني ) (Caarوالشركة اجلزائرية للتأمني ) ، (Saaوهذا هبدف تنمية السوق
الوطنية إلعادة التأمني والدفاع عن االستقاللية االقتصادية للدولة ،من خالل احتكار الدولة لعمليات إعادة التأمني اليت استمرت
إىل غاية سنة  ،1995تاريخ رفع احتكار الدولة لنشاط التأمني وفتح سوق التأمينات أمام رؤوس األموال الوطنية اخلاصة واألجنبية.
ب -الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ):(CAGEX

هبدف ترقية الصادرات وتطوير السوق احمللي ،أنشأت "الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات" يف  10جانفي  1996مبوجب

املادة  04من األمر رقم  ،06-96وهي مؤسسة عمومية يف شكل شركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي قدره  02مليار دج،
تأسست بالشراكة بني مخسة بنوك عمومية ( )BDL ،BNA ،CPA ،BADR ،BEAومخسة شركات تأمني عمومية (،Caar
.)Cnma ،Ccr ،Saa ،Caat
تتكفل الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات بـ:
 التأمني حلساب الشركة وحتت رقابة الدولة ،األخطار التجارية. التأمني حلساب الدولة وحتت رقابة الشركة ،األخطار السياسية ،أخطار عدم التحويل ،وأخطار الكوارث الطبيعية. تقدمي النصائح واملساعدة للمصدر وتزويده باملعلومات االقتصادية والقانونية.ج -شركة ضمان القرض العقاري ):(SGCI
هي مؤسسة عمومية اقتصادية أنشأت يف  05نوفمرب
 )BDL ،BNA ،CPA ،BADR ،Banqueوشركات التأمني العمومية ( )Ccr ،Saa ،Caat ،Caarيف رأس املال االجتماعي
مببلغ ( )02مليار دج .تتمثل مهمته يف ضمان البنوك واملؤسسات املالية املقرضة ضد خماطر إعسار املستفيدين من قروض عقارية من
أجل شراء ،بناء وهتيئة امللك العقاري ذو االستعمال السكين.
 1997مبسامهة كل من :اخلزينة العمومية والبنوك العمومية (Cnep-،BEA

 3-1-2التعاونيات العمومية للتأمين على األضرار:
ينشط يف اجلزائر تعاونيتني عموميتني للتأمني على األضرار مها :الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ( ،)CNMAوالتعاونية اجلزائرية
لتأمني عمال الرتبية والثقافة (.)MAATEC
أ -الصندوق الوطني للتعاون الفالحي (:)CNMA

هو مؤسسة مهنية فالحية ذات طابع تعاوين ال هتدف إىل حتقيق الربح ،تأسست يف بداية القرن  20وكانت ختضع ألحكام قانون
 1901املتعلق باجلمعيات املهنية ذات الطابع غري التجاري إىل غاية  02ديسمرب  ،1972تاريخ تأسيس الصندوق الوطين للتعاون
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الفالحي مبوجب األمر رقم  ،64-72والذي أنشأ بتوحيد ثالثة صناديق هي :الصندوق املركزي إلعادة تأمني التعاونيات الفالحية
) ،)Ccrmaالصندوق املركزي للتعاونيات االجتماعية الفالحية ( ،)Ccmsaوصندوق التعاون الفالحي للتقاعد (.)Cmar
بتأسيس نظام عام موحد للضمان االجتماعي يف سنة  ،1995مت حتويل نشاط الضمان االجتماعي للصندوق الوطين للضمان
االجتماعي ( )CNASوصندوق الضمان االجتماعي لغري االجراء ( ، )CASNOSوبصدور املرسوم التنفيذي رقم  97-95يف
األول من أفريل  ،1995أصبح الصندوق يقوم مع كل األشخاص املعنويني والطبيعيني بعمليات التأمني وإعادة التأمني للممتلكات
واألشخاص ،ال سيما يف القطاعات االقتصادية اليت ختصه.
ب -تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة ):(MAATEC

تأسست "تعاضدية التأمني اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة" يف  10ديسمرب 1964واعتمدت مبوجب القرار الرئاسي املؤرخ يف 29

ديسمرب  ،1964كمؤسسة متخصصة متارس عمليات التأمني ضد املخاطر الناجتة عن استخدام العربات لفائدة عمال الرتبية
والتكوين والثقافة ،وبصدور املرسوم رقم  452-92يف  06ديسمرب  ،1992رخص هلذه التعاونية أن متارس لصاحل منخرطيها تأمني
األخطار النامجة عن استخدام العربات الربية ذات احملرك (باستثناء املوجهة للنقل املشرتك والنقل العمومي) ،والتأمني على األخطار
املتعددة للسكن.

 4-1-2الشركات الخاصة للتأمين على األضرار:
يف إطار اإلصالح االقتصادي وحترير قطاع التأمينات وانفتاحه على املتعاملني األجانب واخلواص مبوجب األمر  07-95الصادر يف
سنة  ،1995ينشط يف السوق اجلزائري شركات لتأمني اخلاصة التالية:
أ -تراست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين ):)TRUST ALGERIA
هي أول شركة تأمني وإعادة تأمني خاصة يف اجلزائر تأسست يف  10جانفي  1997واعتمدت بتاريخ  18نوفمرب  1997كشركة
خمتلطة جزائرية-حبرينية-قطرية ،وبدأت نشاطها يف  28فيفري  1998لتمارس مجيع عمليات التأمني وإعادة التأمني.
ب -الشركة الجزائرية للتأمينات (:)2a

اجلزائرية للتأمينات هي شركة ذات أسهم تأسست يف  06ماي  1997واعتمدت يف السوق الوطين للتأمني يف  05أوت  1998لتزاول

جمموع عمليات التأمني وإعادة التأمني.
ج -الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين ):)CIAR

تأسست الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني يف  15فيفري  1997واعتمدت بقرار من وزير املالية بتاريخ  05أوت 1998لتباشر
خمتلف عمليات التأمني وإعادة التأمني.

د -سالمة للتأمينات الجزائر ):(SALAM ASSURANCES ALGÉRIE
هي شركة فرع للمجموعة الدولية للتأمني وإعادة التأمني اإلماراتية (سالمة الشركة االسالمية العربية للتأمني) وتسميتها األوىل "الربكة
واألمان" ،اعتمدت يف اجلزائر  26مارس  2000برأس مال اجتماعي قدره  02مليار دج ،لتمارس مجيع عمليات التأمني على
األضرار ذات الصيغة التكافلية.
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ه -التأمينات العامة المتوسطية ):)GAM
تأسست شركة التأمينات العامة املتوسطية يف  10سبتمرب  2002واعتمدت بقرار من وزير املالية يف  08جويلية  2001لتزاول مجيع
أصناف التأمني على األضرار ،وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره  2,7475مليار دج يعود  %100إىل جممع االستثمار
األمريكي املخصص إلفريقيا ) (Emerging Capital Partnersالذي اشرتى الشركة يف سنة .2007
و -أليانس للتأمينات ):)ALLIANCES ASSURANCES

هي شركة تأمني خاصة تأسست يف سنة  2004برأمسال أويل قدره  500مليون دج ،واعتمدت يف السوق اجلزائري بتاريخ  30جويلية

 2005حتت رقم  ،05/122تزاول مجيع عمليات التأمني على األضرار ،كما أهنا أول شركة تأمني خاصة دخلت بورصة اجلزائر يف سنة

 2011لريتفع رأس ماهلا االجتماعي إىل  2,205مليار دج.
ز -أكسا للتأمينات الجزائر األضرار (:) AXA Assurance Algérie Dommage
بدأت نشاطها التجاري يف اجلزائر يف  03أكتوبر  2011برأس مال اجتماعي قدره  3,15مليار دج ،تأسست مبوجب عقد شراكة
بني اجملمع الدويل الفرنسي ( )AXAمبسامهة نسبتها  %49والصندوق الوطين لالستثمار ( )FNIبنسبة  %36وبنك اجلزائر
اخلارجي ( )BEAبنسبة . %15

 2-2شركات التأمين على األشخاص:
تنفيذا إلجراءات القانون  04-06الصادر بتاريخ  20فيفري  ،2006الذي أسس لفصل أنشطة التأمينات األشخاص عن التأمينات
على األضرار ،والذي منح مهلة للشركات اجلزائرية الناشطة مهلة أقصاها مخس سنوات للتكيف مع التنظيم اجلديد ،أنشأت الشركات
التالية:
 1-2-2شركات التأمين العمومية للتأمين على األشخاص:
جند ضمن هذا النوع من املؤسسات شركتني مها:
أ -شركة كرامة للتأمين (:)caarama
هي شركة ذات أسهم أنشأت  %100من قبل الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني ( )Caarيف سنة  2010برأس مال قدره
 01مليار دج ،واعتمدت من قبل وزارة املالية بتاريخ  09مارس  ،2011حيث استفادت من حتويل حمفظة الشركة األم إضافة إىل
اخلربة املكتسبة من قبل مستخدميها اليت كلفت بتطوير الشركة.
ب -شركة تأمين اليف الجزائر (:)Tala Assurances
هي مؤسسة فرع للشركة اجلزائرية للتأمينات ( )Caatمتخصصة يف تأمينات األشخاص ،بدأت نشاطها يف جويلية  ،2011يعود
رأس ماهلا االجتماعي البالغ  01مليار دج بنسبة  %55للشركة األم ( ،)Caatوالباقي موزع بني شركيني إثنني مها :الصندوق الوطين
لالستثمار ( )FNIبنسبة  ،%30وبنك اجلزائر اخلارجي ( )BEAبنسبة %.15
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 2-2-2الشركات المختلطة للتأمين على األشخاص:
ينشط يف السوق اجلزائري للتأمني على األشخاص ثالث  03شركات خمتلطة (رأس مال عمومي وخاص):
أ -شركة تأمين االحتياط والصحة (:)amana

أنشأت الشركة تتوجيا للتقارب االسرتاتيجي الذي حصل يف سنة  2008بني الشركة الوطنية للتأمني ( )Saaوشركة التأمني الفرنسية
( ،)Mcifوالبنكني العموميني :بنك الفالحة والتنمية الريفية ( )BADRوبنك التنمية احمللية ( ، )BDLجتسد يف  10مارس
 2011بتأسيس "شركة التأمني ،االحتياط والصحة" ) (amanaبرأس مال اجتماعي قدره  02مليار دج ،اعتمدت يف  10مارس
 2011وبدأت نشاطها يف  01جويلية .2011
ب -أكسا للتأمينات الجزائر الحياة (:) AXA Assurance Algérie Vie

تأسست يف  02نوفمرب  2011برأس مال اجتماعي قدره  01مليار دج ،مبوجب عقد شراكة بني اجملمع الدويل الفرنسي ()AXA
مبسامهة نسبتها  %49والصندوق الوطين لالستثمار ( )FNIبنسبة  %36وبنك اجلزائر اخلارجي ( )BEAبنسبة .%15

ج -الشركة الجزائرية الخليجية لتأمين األشخاص (الجزائرية للحياة) ):(L’Algérienne Vie

اعتمدت "اجلزائرية للحياة" يف  22فيفري  2015لتزاول خدمات التأمني على األشخاص برأس مال قدره  01مليار دج ،حيث
أنشأت بالشراكة بني "شركة تأمني احملروقات" ( )CASHبنسبة  %42.5و"جمموعة اخلليج للتأمني" الكويتية بنسبة %42.5
و"البنك الوطين اجلزائري" ( )BNAبنسبة .%15
 3-2-2شركة التأمين "التعاضدي" (:)Le Mutualiste

هي شركة فرع للصندوق الوطين للتعاون الفالحي ( )CNMAيف شكل تعاوين ،تأسست يف جوان  2011برأس مال قدره 800

مليون دج ،واعتمدت من قبل وزارة املالية يف  05جانفي  .2012وهي متخصصة يف منتجات تأمني األشخاص املوجهة أساسا
إىل الفالحني ،األجراء يف الصناعة الفالحية ،األغذية الفالحية ،املهن احلرة املرتبطة بالفالحة ،إضافة إىل موزعي املنتجات الفالحية،
حيث تعتمد هذه الشركة يف توزيع منتجاهتا على شبكة الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ،املكون من  64صندوق جهوي منتشرة
عرب الرتاب الوطين ،ومن  337مكتب حملي.
 4-2-2الشركات الخاصة للتأمين على األشخاص:
ينشط يف السوق اجلزائري للتأمني على األشخاص شركتني خاصتني مها:
أ -شركة كارديف تأمينات الجزائر ):(CARDIF EL-Djazair
هي فرع عن شركة التأمني ( )BNP Baribas Cardifواليت بدورها فرع لبنك ( ،)BNP Paribasاعتمدت من قبل وزارة املالية
يف  11أكتوبر  ،2006وهي شركة ختتص يف التغطية املرتبطة بالقروض إضافة إىل االحتياط الفردي ،وهذا من خالل التموقع ضمن
خدمات التأمني املصريف اعتمادا على شبكة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط-بنك.
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ب -شركة "مصير حياة" (:)Macir Vie
هي شركة جزائرية فرع عن الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني ( )Ciarمتخصصة يف تأمني األشخاص يف ميدان األسفار ،احلياة
والصحة ،تأسست يف  11أوت  2011تبعا إلجراء فصل تأمينات األشخاص عن تأمينات األضرار.
-3وسطاء التأمين:

مبوجب األمر  07-95املتعلق بالتأمينات ،ميكن لشركات التأمني أن متارس عمليات التأمني عن طريق وسطاء معتمدين بقرار من
الوزير املكلف باملالية بعد استشارة اجمللس الوطين للتأمينات ،حيث يعترب وسيط التأمني كل شخص له وضع "وكيل عام للتأمني"،
أو وضع "مسسار التأمني" ،ويقوم بدور تقدمي عمليات التأمني.

أ -الوكيل العام للتأمين :هو شخص طبيعي ميثل شركة أو عدة شركات تأمني ،حيث خيصص كل إنتاجه للشركة اليت وكلته وفق
عقد التعيني املتضمن اعتماده هبذه الصفة .وقد بلغ عدد الوكالء العامون الناشطون يف السوق الوطنية  1090وكيال عام .2015

ب -سمسار التأمين :هو شخص طبيعي أو معنوي ميارس حلسابه اخلاص مهنة التوسط بني طاليب التأمني وشركات التأمني بغرض
اكتتاب عقد التأمني ،ويعد مسسار التأمني وكيال للمؤمن له ومسؤوال جتاهه ،حيث وبعد اعتماد  05مساسرة بني شخص طبيعي ومعنوي
سنة  ،2015أصبح عدد السماسرة املعتمدين يف السوق اجلزائري  35مسسارا.

ج -البنوك :يسمى منط توفري وبيع خدمات التأمني لعمالء البنك من خالل شبابيك بنكية ختصص هلذا الغرض بـ"التأمني املصريف"،
حيث تطبيقا ألحكام املادة  252من األمر  07-95املعدل واملتمم بالقانون  04-06املتعلق بالتأمينات ،أصبح بإمكان شركات
التأمني املعتمدة تقدمي عمليات التأمني بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشاهبة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات
توزيع.
 -4الخبراء ،ومحافظي العواريات واالكتواريون:
مت تعريف أنشطة اخلبري وحمافظ العواريات واالكتواري يف املادتني  270و 270مكرر من األمر  07-95املعدل واملتمم بالقانون رقم
 04-06املتعلق بالتأمينات ،حيث أن شركات التأمني وإعادة التأمني تسعني بأشخاص مؤهلني يتم اعتمادهم من قبل مجعية شركات
التأمني ممثلة يف "االحتاد اجلزائري لشركات التأمني وإعادة التأمني" يف خمتلف جماالت اخلربة وفقا ،وذلك ألحكام املرسوم رقم -07
 220املؤرخ يف  14جويلية . 2007

أ -خبراء التأمين:

اخلبري حسب املادة  269من األمر  07-95املتعلق بالتأمينات ،هو كل شخص (طبيعي أو معنوي) مؤهل لتقدمي اخلدمة يف جمال
البحث عن األسباب وطبيعة وامتداد األضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمني.

ب -محافظو العواريات:
حسب املادة  270من األمر  07-95املتعلق بالتأمينات ،يعترب حمافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقدمي اخلدمة يف جمال املعينة
والبحث عن أسباب وقوع األضرار واخلسائر والعواريات الالحقة بالسفن والبضائع املؤمن عليها ،وتقدمي التوصيات بشأن اإلجراءات
التحفظية والوقاية من األضرار.
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ت -االكتواريون:
وفق املادة  270من األمر  07-95املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم بالقانون  ،04-06يعترب اكتواريا كل شخص يقوم بدراسات
اقتصادية ومالية وإحصائية هبدف إعداد أو تغيري عقود التأمني .ويقوم بتقييم أضرار وتكاليف املؤمن واملؤمن له ،وحيدد أسعار االشرتاك
بالسهر على مردودية الشركة ،ويتبع نتائج االستغالل ويرقب االحتياطات املالية للشركة.

 -5فاعلين آخرين:

من املؤسسات الفاعلة األخرى الناشطة يف السوق اجلزائري لتأمني جند:
أ -المكتب الموحد الجزائري للسيارات:
هو شركة ذات أسهم تأسست يف  01أفريل  2014برأس مال اجتماعي قدره  13مليون دج ،مقسم بني ( )13شركة تأمني جزائرية
مسامهة ،مهمته األساسية إصدار البطاقة الربتقالية ،وهذا من أجل التكفل باألضرار الناجتة عن حوادث السيارات املتسبب فيها أو
املتعرض هلا جزائريون خالل تنقالهتم يف الدول العربية املوقعة على االتفاقية اجلماعية لشركات التأمني لسنة  .1975حيث وقبل
إنشاء هذا املكتب كان تسيري ملفات هذا النوع من األضرار على عاتق االحتاد اجلزائري لشركات التأمني وإعادة التأمني
ب -الجمعية الوطنية للوكالء العامين للتأمين (:)ANAGA
هي مجعية وطنية ختضع ألحكام القانون رقم  06-12املؤرخ يف  12جانفي  2012املتعلق باجلمعيات؛ تأسست يف سنة ،2000
وتضم الوكالء العامني املعتمدين من قبل وزارة املالية واملتعاقدين مع شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائري ،حيث هتدف إىل
متثيل وتسيري املصاحل اجلماعية ألعضائها.
ت -الجمعية الجزائرية للدفاع عن مستهلكي التأمين:
هي منظمة وطنية تأسست يف سنة  2012مببادرة من جمموعة من املواطنني ،هدفها محاية والدفاع عن مصاحل املؤمن هلم من خالل دفع
وإلزام شركات التأمني على تطبيق واحرتام القوانني ،خاصة يف حاالت التأخري أو التخفيض ملبلغ التعويضات؛ كما تسعى اجلمعية إىل
نشر الوعي لدى املستهلكني من خالل شرح وتوضيح إجراءات شركات التأمني وتعريفهم حبقوقهم.
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قائمة المراجع:

أوال-المراجع باللغة العربية:
❖ قوانين وأوامر ومراسيم وقرارات:
 -1القانون رقم  07-80املؤرخ يف  09أوت  ،1980املتعلق بالتأمينات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،33الصادر بتاريخ  12أوت .1980
 -2القانون رقم  01-88املؤرخ يف  12يناير  ،1988املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،02الصادر
بتاريخ  13جانفي .1988
 -3القانون رقم  04-06املؤرخ يف  20فرباير  ،2006املعدل واملتمم لألمر رقم  07-95املؤرخ يف  25يناير  1995واملتعلق بالتأمينات ،اجلريدة
الرمسية ،العدد  ،15الصادر بتاريخ  12مارس .2006
 -4األمر رقم  127-66املؤرخ يف  27ماي  ،1966املتضمن إنشاء احتكار للدولة لعمليات التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،43الصادر بتاريخ
 31ماي .1966
 -5األمر رقم  129-66املؤرخ يف  27ماي  ،1966املتضمن تأميم الشركة اجلزائرية للتأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،43الصادر بتاريخ  31ماي
.1966
 -6األمر رقم  183-66املؤرخ يف  21جوان  ، 1966املتضمن تعويض حوادث العمل واألمراض املهنية ،العدد  ،55الصادر بتاريخ  28جوان
.1966
 -7األمر رقم  341-66املؤرخ يف  15ديسمرب  ،1966املتضمن تأجيل سريان مفعول األمر رقم  183-66املؤرخ يف  21جوان  ،1966املتضمن
التعويض عن حوادث العمل واألمراض املهنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،106الصادر بتاريخ  16ديسمرب .1966
 -8األمر رقم  74-71املؤرخ يف  16نوفمرب  ،1971املتعلق بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،101الصادر بتاريخ 13
ديسمرب .1971
 -9األمر رقم  64-72املؤرخ يف  02ديسمرب  ،1972املتضمن إحداث التعاون الفالحي ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،98الصادر بتاريخ  08ديسمرب
.1972
 -10األمر رقم  29-73املؤرخ يف  05جويلية  ،1973املتضمن إلغاء القانون رقم  157-62املؤرخ يف  31ديسمرب  ،1962والرامي إىل التمديد
حىت إشعار آخر ملفعول التشريع النافذ ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،62الصادر يف  03أوت .1973
 -11األمر رقم  54-73املؤرخ يف أول أكتوبر  ،1973املتضمن إحداث الشركة املركزية إلعادة التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،83الصادر بتاريخ 16
أكتوبر .1973
 -12األمر رقم  58-75املؤرخ يف  26سبتمرب  1975املتضمن القانون املدين ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،78الصادرة بتاريخ  30سبتمرب .1975
 -13األمر رقم  07-95املؤرخ يف  25يناير  ،1995واملتعلق بالتأمينات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،13الصادر بتاريخ  08مارس .1995
 -14األمر رقم  06-96املؤرخ يف  10يناير  ،1996املتعلق بتأمني القرض عند التصدير ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،03الصادر بتاريخ  14جانفي
.1996
 -15املرسوم رقم  128-66املؤرخ يف  27ماي  ،1966املتضمن إنشاء جلنة تقنية للتأمينات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،43الصادر بتاريخ  31ماي
.1966
 -16املرسوم رقم  ،242-80املؤرخ يف  04أكتوبر  ،1980املتعلق بإعادة هيكلة املؤسسات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،41الصادر بتاريخ  07أكتوبر
.1980
 -17املرسوم رقم  482-82املؤرخ يف  18ديسمرب  ،1982املتضمن قائمة عمليات التأمني اجلريدة الرمسية ،العدد  ،54الصادر بتاريخ  21ديسمرب
.1982
 -18املرسوم رقم  293-84املؤرخ يف  06أكتوبر  ،1984املتضمن إنشاء معهد عال للتسيري والتخطيط وحتديد قانونه األساسي ،اجلريدة الرمسية،
العدد  ،46الصادر بتاريخ  07أكتوبر .1984
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 -19املرسوم رقم  80-85املؤرخ يف  30أفريل  ،1985احملدد للقانون األساسي للشركة الوطنية للتأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،79الصادر بتاريخ
 01ماي .1985
 -20املرسوم رقم  81-85املؤرخ يف  30أفريل  ،1985املعدل للقانون األساسي للصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،71
الصادر بتاريخ  01ماي .1985
 -21املرسوم رقم  82-85املؤرخ يف  30أفريل  ،1985املتضمن إنشاء الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل وحتديد قانوهنا األساسي ،اجلريدة الرمسية ،العدد
 ،79الصادر بتاريخ  01ماي .1985
 -22املرسوم رقم  101-88املؤرخ يف  16ماي  ،1988احملدد كيفيات تطبيق القانون رقم  01-88املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
االقتصادية على املؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي اليت أنشأت يف إطار التشريع السابق ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،20الصادر بتاريخ  18ماي
.1988
 -23املرسوم رقم  45-89املؤرخ يف  11أفريل  ،1989املتضمن إلغاء القانون األساسي السابق للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي احملولة
إىل مؤسسات عمومية اقتصادية ،اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،15الصادر بتاريخ  12أفريل .1989
 -24املرسوم رقم  42-90املؤرخ يف  30يناير  ،1990املتضمن اإللغاء الصريح للقوانني األساسية القدمية للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي
احملولة إىل مؤسسات عمومية اقتصادية ،اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،05الصادر بتاريخ  31يناير .1990
 -25املرسوم رقم  452-92املؤرخ يف  06ديسمرب  ،1992املتضمن تأهيل تعاضدية التأمني اجلزائرية لعمال الرتبية والثقافة ملمارسة عمليات التأمني،
اجلريدة الرمسية ،العدد  ،88الصادر بتاريخ  13ديسمرب .1992
 -26املرسوم رقم  97-95املؤرخ يف األول من أبريل  ،1995احملدد للقانون األساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفالحية ويضبط الروابط القانونية
والتنظيمية فيما بينها ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،19الصادر بتاريخ  12أبريل .1995
 -27املرسوم رقم  339-95املؤرخ يف  30أكتوبر  ،1995املتضمن لصالحيات اجمللس الوطين للتأمني وتكوينه وتنظيمه وعمله ،اجلريدة الرمسية ،العدد
 ،65الصادر بتاريخ  31أكتوبر .1995
 -28املرسوم التنفيذي رقم  340-95املؤرخ يف  30أكتوبر  ، 1995احملدد لشروط منح وسطاء التأمني االعتماد واألهلية املهنية وسحبه منهم،
ومكافأهتم ومراقبتهم ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،65الصادر بتاريخ  31أكتوبر .1995
 -29املرسوم رقم  341-95املؤرخ يف  30أكتوبر  ،1995املتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،65الصادر بتاريخ
 31أكتوبر .1995
 -30املرسوم رقم  103-04املؤرخ يف  05أفريل  ،2004املتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وحتديد قانونه األساسي ،اجلريدة الرمسية ،العدد
 ،21الصادر بتاريخ  07أفريل .2004
 -31املرسوم رقم  138-07املؤرخ يف  19ماي  ،2007احملدد ملهام مركزية األخطار وتنظيمها وسريها ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،33الصادر بتاريخ
 20ماي .2007
 -32املرسوم رقم  137-07املؤرخ يف  19ماي  ،2007املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  339-95املؤرخ يف  30أكتوبر  ،1995املتضمن
صالحيات اجمللس الوطين للتأمني وتكوينه وتنظيمه وعمله ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،33الصادر بتاريخ  20مايو .2007
 -33املرسوم رقم  153-07املؤرخ يف  22مايو  ،2007احملدد لكيفيات وشروط توزيع منتجات التأمني عن طريق البنوك واملؤسسات املالية وما شاهبها
وشبكات التوزيع األخرى ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،35الصادر بتاريخ  23مايو .2007
 -34املرسوم رقم  220-07املؤرخ يف  14جويلية  ،2007احملدد لشروط اعتماد خرباء وحمافظي العواريات وخرباء التأمني لدى شركات التأمني وشروط
ممارسة مهامهم وشطبهم ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،46الصادر بتاريخ  15جويلية .2007
 -35املرسوم رقم  364-07املؤرخ يف  28نوفمرب  ،2007املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،75الصادر بتاريخ 2
ديسمرب .2007
 -36املرسوم رقم  113-08املؤرخ يف  9أبريل  ، 2008يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،20الصادر بتاريخ 13
أبريل .2008
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 -37املرسوم رقم  111-09املؤرخ يف  7أبريل  ، 2009احملدد لكيفيات تنظيم صندوق ضمان املؤمن هلم وسريه وكذا شروطه املالية ،اجلريدة الرمسية،
العدد  ،21الصادر بتاريخ  08أبريل .2009
 -38املرسوم رقم  257-09املؤرخ يف  11أوت  ،2009احملدد لتشكيل اجلهاز املتخصص يف جمال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسريه ،اجلريدة الرمسية،
العدد  ،47الصادر بتاريخ  16أوت .2009
 -39املرسوم رقم  375-09املؤرخ يف  16نوفمرب  ،2009املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  344-95املؤرخ يف  30أكتوبر  1995واملتعلق
باحلد األدىن لرأمسال شركات التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،67الصادر بتاريخ  19نوفمرب .2009
 -40قرار  15أكتوبر  1963املتعلق بتثبيت معدل التنازل اإلجباري لفائدة الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد رقم ،77
الصادر بتاريخ  18أكتوبر .1963
 -41قرار مؤرخ يف  06ديسمرب  ، 1973يتعلق بكيفيات إحداث رأس املال التأسيسي للشركة املركزية إلعادة التأمني ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،18
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