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Abstract:  
  La distribution des produits d’assurance est l’un des éléments les plus importants de 
Marketing mix pourle service d’assurance, Cette importance accrue après la libéralisation 
financière et l’intensification de la concurrence entre les sociétés d'assurancea conduit à 
la recherchedes différents canaux de distribution qui aident les compagnies d’assurance 
pour perfectionner leurs activités. 
L'Algérie a essayé de diversifier les canaux de distribution des services d'assurance par la 
promulgation de la loi 06-04 du 20/20/2006 relative à l’assurance qui modifie et 
complète l'ordonnance 95-07du 25/01/1995 et ces décrets d’applications, ainsi le décret 
07-153 relatif à la distribution des produits d’assurance par les banques (la 
bancassurance). 
Le but de notre travail de recherche c’est d’analyser l’impact de cette nouvelle tendance 
de diversification des canaux de distribution sur le développementde ce secteur en 
Algérie. 
Mots clés :assurance, les canaux de distributions, agent général, courtier, bancassurance. 
 

حيـث  بعـد التحريـر المـالي وانفتـاح األسـواقوازدادت أهميتـه ، مداخل تطـوير قطـاع التـأمينالتأمينية من أهم  ةيعتبر توزيع الخدم :ملخص
يمكـن أن تزيـد مـن القنـوات التوزيعيـة التـي تنويـع لـى البحـث عـن ممـا دفـع هـذه الشـركات إمين، أبين شركات التـحدة المنافسة في تنامي 

  .السوقية
لقنـوات التوزيعيـة للخـدمات مختلـف ااإلطـار التشـريعي إلدارة أحسـن ل إلـى وضـع الجزائـرالسلطات الوصية لقطاع التأمين في  سعتوقد 

األطراف المعنية بهدف تعزيز أداء قطاع التأمينات وبذلك المساهمة أكثـر فـي دعـم دوره فـي التنميـة ق والتزامات حقو من خالل توضيح 
 إضـافة إلـى، والمراسـيم التنظيميـة لـه، 07-95م لألمـر ل والمـتّم المعـدّ  04-06نـذكر القـانون أهم هـذه التشـريعات . االقتصادية للبالد

لقــانون األساسـي للوكيـل العــام للتـأمين، وشــروط مـنح االعتمـاد لوســطاء التـأمين، والمرســوم تضـمنة االم 340-95والمرسـوم  95-341
  . الخاص بتوزيع التأمينات عن طريق خدمة بنك التأمين 153

فـي المجـال  في الجزائر والبحث في كيفية تحسين وتفعيل دور المعنيين الخدمات التأمينيةتبيان واقع توزيع الهدف من هذه الدراسة هو 
  .من المداخل المهمة لتطوير القطاع

 .التوزيع، وكيل عام، سمسار، بنك التأمينت او التأمين، ، قن:  الكلمات الدالة
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    :مقدمة
لم يحظ موضوع التأمين بنفس القدر من االهتمام الذي حظي به المجال الخاص بالسلع والخدمات الملموسة،      

خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف عن السلع المادية كوعد بلتأمين يعتبر  ويرجع ذلك إلى أن ا
فالبحث عن األمان واالدخار للمستقبل وما ينطوي . التي ارتبط بها مفهوم الترويج والدعاية والتسويقاألخرى والخدمات 

لصحيح لطبيعة األخطار وحجم التغطية التأمينية عليه من مخاطر والتباين الكبير في توفر المعلومات، والبحث عن الفهم ا
 .والطلب على وثيقة التأمينأدات الرئيسية لقرار شراء أصبحت من المحدّ 

رات على المستوى المحلي واإلقليميوالعالمي تجعلها عرضة لتحديات مختلفة، شركات التأمين تشهد تغييرات وتطوّ ف
ر التكنولوجيا والتخصص تعتبر من أهم التحديات التي تؤثربصورة مباشرة فاالنفتاح العالمي وتخفيف القيودالنظامية وتطوّ 

مين أدت بها إلى البحث عن كل الطرق الممكنة لتسويق أشركات التة المنافسة بين حدّ كما أن على شركات التأمين،  
  .الخدمة التأمينية ألكبر قدر ممكن من العمالء

ما هو واقع توزيع الخدمات التأمينية في : الدراسة هي ابة عليها في هذهالتي سنحاول اإلج اإلشكالية، من خالل ما سبق
  الجزائر؟

  :كما يليسئلة الفرعية  مجموعة من األهذه اإلشكالية وينبثق عن 
  مين لتسويق منتجاتها التأمينية؟أتتمثل القنوات التوزيعية التي تعتمدها شركات الت افيم -
ية يقوم على االستشارة وتحصيل األقساط فقط؟ أم يتعدى ذلك إلى تعويض هل عمل قنوات توزيع الخدمات التأمين -

  المؤمنين لهم عن األخطار إن تحققت؟
  مين في الجزائر؟أالتوزيع في تحقيق كفاءة قطاع التما هو دور قنوات  -

 :أهداف البحث
  :هداف التاليةلتحقيق األهذه الدراسة نهدف من خالل 

  وأهمية كل قناة في سوق التأمين؛لتأمينية قنوات توزيع الخدمات ا تبيان -
  في السوق الجزائري؛ يةالتأمينالخدمات لتوزيع وتوضيح اإلطار القانوني والتنظيمي المسير الكشف  -
  .ل قناة، اإليجابيات والسلبيات التي تميز عمل كاالختالفاتتبيان  -

 :حدود الدراسة
توزيع االلكتروني أما الدها المشرع الجزائري، التي حدّ و نواتها يخص هذا البحث توزيع الخدمات التأمينية بمختلف ق

فقط دراسة تشمل كما أن هذه الالجزائر،   فييحدد آليات وكيفية تطبيقه تنظيم يصدر بشأنه أي فلم  للخدمات التأمينية
ر قنوات ى طبيعة متغيّ ر علر ال يؤثّ عة خالل فترة الدراسة دون الحديث عن التعويضات كونها متغيّ مجموع األقساط المجّم 
مين الجزائرية، خالل أخص القنوات التوزيعية لشركات التهذا البحث ي إلى أنّ كذلك مع اإلشارة  . توزيع الخدمات التأمينية

 .2015إلى  2008الفترة الزمنية من 
  :منهج البحث

المناسب لمثل هذا النوع من  الوصف والتحليل يعلى المنهج االستنباطي باستخدام أداتفي هذه الدراسة اعتمدنا     
  .التحليل لمحاولة اإلجابة على اإلشكالية المطروحة
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  :محاور البحث
خالله الكشف عن مختلف الذي نحاول من المحور األول ، من خالل محورين أساسينالدراسة تم معالجة موضوع 

نا فيه واقع التجربة الالمحور الثاني ية أما مينأالخدمة التقنوات توزيع  ّ  .توزيع الخدمات التأمينيةجزائرية في فبي
  وات التوزيعية للخدمات التأمينيةالقن .أوال

تلعب الصناعة التأمينية دورا كبيرا في النشاط االقتصادي من خالل المشاركة في تعبئة مدخرات األفراد والمؤسسات 
ل مقابل أقساط تمثّ  ن أن يتعرضوا لهاباإلضافة إلى توفير أدوات الحماية للفاعلين االقتصاديين من المخاطر التي يمك

الذي يعتمد أساسا على البحث  ة، ونظرا لخصوصيات هذا النشاطمين عن التغطية التأمينية المقدمأحقوق شركات الت
هاما بالنسبة لإلدارة يعتبر تحديا ى هذا العدد الكبير ن مشكلة الوصول إلإ، فوباستمرار عن أكبر عدد من المؤمن لهم

  .التسويقية
  توزيع الخدمات التأمينيةقنوات . 1

مختلف العمليات التي يقوم بها المنتج مع أو بدون منافسة مع مؤسسات أخرى، التي تهدف إلى بأنه التوزيع يعرّف 
  .1المناسبينإيصال السلعة أو الخدمة إلى العميل المرتقب في المكان والوقت 

مين إلى طالبيها عن طريق منافذ التوزيع أخدمات التأمينية من شركة التل الويعرف توزيع الخدمات التأمينية بأنه عملية إيصا
مين، وبواسطتها يمكن إيصال الحماية التأمينية التي أة في شركات التمن العمليات المهّم المختلفة، وتعد هذه العملية 

  .2تحقق األمان للمؤمن لهم من األخطار التي قد تعترضهم والتي ينشأ عنها خسارة مالية
عديد الطرق تختلف بين كونها تقليدية أو حديثة تماشيا مع مين بواسطة أالتأمينية بالنسبة لشركة الت تم توزيع الخدمةي

  :التطورات التي تشهدها تكنولوجيات االتصال واإلعالم، أهمها
ن على مستوى إقليم ميأالتوزيع المباشر للخدمات التأمينية عن طريق وكاالت شركة التفي ل تتمثّ ، و الوكالة المباشرة-

  .مصالحهامين ويعملون لتحقيق أالمستخدمون فيها موظفون مباشرون من قبل شركة التو الدولة التي تعمل فيها 
ّ  .مينأبنك التو مين، السماسرة أالوكيل العام للت، تشمل هذه القناة مينأوسطاء الت - تركيزهم ز وسطاء التأمين هو وما يمي

على شكل أقساط باعتبار أنهم يتحصلون مباشرة منها على عموالتهم، على أن تتكّفل  في تعظيم المداخيلعلى البحث 
  .ليهاق األخطار المؤمن ععويض حال تحقّ شركة التأمين بدفع الت

  جوانب االختالف بين الوكيل العام وسمسار التأمين. 2
  .3من اعتماده بهذه الصفة مين بموجب عقد التعيين المتضأتل شركة شخص طبيعي يمثّ هو الوكيل العام للتأمين

مين أيجوز له تمثيل أكثر من شركة ت ، واليمثلهاالتي مين أتاله لشركة يجب عليه تخصيص إنتاجحسب القانون الجزائري 
، األقساطالبحث عن أكبر قدر من المؤمن لهم لجمع أكبر حصة من مهمته ، 4مين واحدأمين أو فرع تتأبالنسبة لعملية 
  . التعويضطلبات ل استقباباإلضافة إلى 

، كما مين يالئم احتياجات عمالئهأتصرف الجمهور قصد البحث عن عقد تيضع الوكيل العام للتامين كفاءته التقنية تحت 
ف الشركة التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل إليه يضع خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة تحت تصرّ 

  .5مين عن ممارسته مهامه عموالتأيتقاضى الوكيل العام للت.إدارتها
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مين لصالح أفسها، والذي يقوم ببيع وثائق التويختلف الوكيل عن مندوب البيع والذي يكون عادة موظف لدى الشركة ن
مين مباشرة أمين العام بقبول التأمين يعطي الحق لوكيل التأعقد الوكالة الذي تمنحه شركة التالشركة مقابل راتب وعمولة، و 

  .6مين التي يمثلهاأمين دون الرجوع إلى شركة التأالمستحق على وثيقة التتفيد واستالم قسط التأمين من المس
يخضع لجميع التزامات التجار، يمارس  وهو شخص طبيعي أو اعتباريوالذي يمكن أن يكون مين أسمسار التويعتبر 

مين وكيال أمين، ويعد سمسار التأكتتاب عقد التمين بغرض ا أكات التمين وشر أبي التلحسابه الخاص مهنة التوسط بين طال
  .7للمؤمن له ومسؤوال تجاهه

تجاري، ويحصل السمسار على مين في الجزائر للقانون التجاري باعتبار أن مهنة السمسرة هي نشاط أسمسار التيخضع 
القسط الصافي  نحسب ععمولة ت يتحصل على أتعابه على شكلمين، و أن هيئة اإلشراف والرقابة على التمالعمل  ترخيص

  .8الحقوق والرسوم دون
  :9،أهمهامهامبمجموعة من المين أسمسار التيقوم 

  ؛لمواجهة األخطار المثلىإيجاد الحلول و تحليل احتياجات المؤمن لهم  -
  ن؛ميأالمؤمن له وشركة التبين بخصوص القسط والشركة المؤمنة والضمانات المقدمة  االمتوافق عليهات تنفيذ الخيار  -
  .في إدارة عقود التأمين وتبعات تحقق الخطرمساعدة المؤمن له  -
يعمل كمستشار للمؤمن له تشمل  فهو، الضمانساعد على اتخاذ القرار الصحيح والمناسب لشراء التأمين ي سمسارف

  .10ق األخطار المؤمن عليهاالجوانب القانونية، التقنية والتعويضية في حال تحقّ 
  .ح أهم جوانب االختالف بين سمسار التأمين والوكيل العام للتأمينوالجدول الموالي يوضّ 

  .مين والوكيل العام للتأمينأجوانب االختالف بين سمسار الت. 1 الجدول
  الوكيل العام للتامين  سمسار التامين  جوانب االختالف

  .شخص طبيعي فقط  .شخص طبيعي أو اعتباري  الصفة  
  .وكيل معتمد  تاجر   طبيعة النشاط 

االعتماد من وزارة المالية بعد استشارة المجلس الوطني   االعتماد 
  .للتأمينات

  .مينأاالتفاقية بينه وبين شركة أو شركات الت

توكيل يقدم من شركة التامين  .مينأحر من أي التزام اتجاه شركات الت  طبيعة االلتزام   .يعمل بناءا على 
  .عمولة التسيير وعمولة اإلنتاج  .من الحقوق والرسوم نسبة من القسط الصافي الخال  عمولة األتعاب

لوكيل العام للتأاعتمادا على مختلف المراسيم التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل سمسار الت ينمن إعداد الباحث: المصدر   .في الجزائر مينأمين وا
  يةالتأمينالخدمات توزيع ، مدخل جديد لمينأبنك الت. 3

فرع مشترك، توزيع  إنشاء(مين أبين البنوك وشركات التوالتعاون ت الشراكة ستراتيجيامين مختلف األتنعني ببنك ا
  .11..).، اتفاقيات تقديم خدمات مالية متكاملةالخدمات

، وهنا يجب 12مين يقوم على توزيع الخدمات التأمينية عن طريق منافذ وقنوات توزيع البنوكأك التنليدي لبوالمفهوم التق
ينطوي على مفهوم آخر يتمثل في تأمين بنك ) bancassurance(طلح أن نحدد أن هذا المص

)assurbanque ( أو تأمين مالي)assurfinance (طة المنافذ التوزيعية توزيع الخدمات البنكية بواس والذي يعني
  .13مينألشركات الت
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، كما البنكيةالتأمين توزيع منتجات التأمين من خالل الفروع ، يمثل بنك )Jean Pierre Daniel(حسب 
 .14زيع المنتجات الماليةأداة مهمة لتو ل شكّ ت

مشاركة : "عرفه على أنه "2000آفاق وتحديات لسنة : بنك التأمين في أوروبا"في كتابه ) Alain Leach(وحسب 
 .15"لمنتجات التأمينيةاتوزيع و  في صناعة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري

عملية استخدام هو التأمين  فإن بنك) ,Nick Goulder & Rodney LesterSerap O.Gonulal( حسبو 
  .16شبكات المبيعات والعالقات لتطوير المبيعات من منتجات التأمينو  البنوكفروع 

ي السبعينيات من فتجربة هذه الأول البلدان التي خاضت مصطلح جديد من أصل فرنسي باعتبارها من فبنك التأمين هو 
طلح تيجة لنضج السوق التأمينية الفرنسية الذي تتميز بالجودة والقدرة التنافسية العالية، فمصر فيها نالقرن العشرين وتطوّ 

ّ  بنك   .للدخول في سوق التأمين البنوكر عن الجهود التي تبذلها التأمين يستعمل ليعب
  :ما يليمين يمكن إيجازها فيأت إلى ظهور بنك التأهم األسباب التي أّد 

  تجات المالية للبنك والمؤسسة التأمينية؛الطبيعة التكاملية للمن -
  والتوزيع خصوصا؛ اإلنتاجالمرتبطة بالبحث عن تخفيض التكاليف  -
  ؛17عن طريق إدخال وتوسيع حجم المنتجات المعروضةوالتنافسية في السعر اقتصاديات الحجم تحقيق  -
  لهم؛ات مالية متكاملة تقديم خدمءبعمالالوالء زيادة  -
 ؛18التأمين ونمو مفهوم ما يعرف بالبنوك الشاملة وشركاتقارب بين البنوك إطار مساعد للت -
  ؛19إضافية لتحقيق دخل إضافي على شكل عموالت وأجور ناتجة من بيع خدمات التأمين بنك التأمين هو أداة -
  .20في ظل تقلص هوامش الفائدةتحسين المردودية اإلجمالية للبنك  -
ء من حيث االستثمار في األجلين المتوسط والطويل األجل، وتفضيلهم لمنتجات في سلوك العمالالتغيير المالحظ -

 . 21، حيث العائد عادة ما يكون أعلى من العائد على حسابات الودائع التقليديةالتأمين على الحياة
  ؛22مجموعة من الخدمات المتعددةمن خالل توزيع  ءعماللزيادة اإلخالص والوالء ل -
  ؛23على الحياة نتجات التأمينالمرتبطة بمة االمتيازات الضريبي -

  :فالتقارب بين البنك وشركة التأمين يمكن أن يأخذ عّدة أشكال، أهمها
  ؛24تعاون تجاري بين الطرفين وهي من أبسط أشكال صيرفة التأمين من خالل توزيعالمنتجاتوفق اتفاقيات التوزيع -
  ؛25ن أطراف هذا التحالفمنافع متبادلة بي تحقيقالتحالف االستراتيجي بهدف  -
  ؛ 26حيث يمكن لكال الطرفين إقامة مشروع مشترك من خالل المساهمة في رأسالمالالمشاريع المشتركة،  -

 التكامل من خالل إنشاء شركة جديدة فرعيةتقدم خدمات مالية متكاملة  -
  ؛27شكل مؤسسة واحدة التوزيع فيعملية في  بين المصارف و شركات التأميناالندماج  -
  . 28شركة التأمين إلى تقديم خدمات مصرفيةالبنكي بحيث تتوجه التأمين  -

، طبيعة المنتجات محل الرغبةفيالمخاطرةاختيار النموذج المناسب لبنك التأمين يخضع لمجموعة من العوامل أهمها، 
فالبد من البحث عن  ،29د تنفيذهاطبيعة ونوع االستراتيجية التنافسية المراباإلضافة إلى التوزيع وفق نموذج بنك التأمين، 

  .النموذج المناسب والذي يتوافق مع حاجيات العمالء وطبيعة البيئة االجتماعية واالقتصادية للبلد
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على مجموعة من العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة االقتصادية واإلجتماعية للبلد باإلضافة إلى التأمين بنك نجاح ويتوقف 
  :الذي تم تبنيه، أهمهاالتأمين بنك بنموذج هذه العالقة و تنظيم عوامل داخلية مرتبطة ب

  والتنظيمات المساعدة أو المعيقة لمثل هذا التوجه؛ التشريعات-
  ؛30الممنوحة في حالة تبني هذا التوجه نحو بنك التأميناالمتيازات الضريبية  -
  المكونة عليهما؛في السوق والصورة البنك أو شركة التأمين مكانة  -
  ه؛ سلوكتوجهات المستهلك و  -
 البنكية وانتشارها بشكل متناسب وما يتطّلبه العمالء؛كثافة الشبكة  -
في يفرض القانون ، بحيث لعمالءات تلبي تطلعات اتقديم خدمبهدف  لنجاح صيرفة التأمينعامل مهم تكوين اليعتبر  -

  ؛31ين عبر البنوكساعة فيما يخص توزيع منتجات التأم 96الجزائر ضرورة تكوين لمدة 
  ؛المنتجات التأمينيةالبساطة والشفافية التي يمكن أن تميز  -

د قنوات التوزيع بين البيع المباشر والوكالء وسماسرة التأمين باإلضافة إلى دخول البنوك في هذا التوجه الجديد ساهم تعدّ 
اط، حيث تظهر اإلحصائيات في المجال تسهيل ودعم تسويق خدمات التأمين خصوصا تلك المرتبطة بتأمينات االحتيفي 

  :حه الشكل المواليحسب ما يوضّ في العالم دور البنوك كأكبر قناة توزيع 
  .لبعض الدول في العالم توزيع منتجات تأمينات االحتياطقنوات . 1الشكل 

  
Source : sigma, Assurance Prévoyance : une approche centrée sur le consommateur, SwissRe, N° 
06/2013, p 25.  
 

  التأمينية لتوزيع الخدماتالشبكات اإللكترونية . 4
ر تقنيات تكنولوجيا االتصال، أصبحت تستخدم  منتجات التأمين، دون  الوسائط والشبكات االلكترونية في توزيعمع تطوّ

يء بالنسبة لعملية التعويض ونفس الشمين، أكتتاب عقد التتحمل عناء التوجه لشركة التأمين أو البحث عن وسطاء ال 
  .المؤمن عليهوالخبرة في حالة تحّقق الخطر 

لتجارة االلكترونية أدى إلى استحداث وسيلة توزيع في مجال ار الهائل الذي صاحبها نترنيت والتطوّ ظهور شبكة األف
  . للخدمة التأمينية) e-distribution(التوزيع االلكتروني  علىحديثة تعتمد 
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االلكتروني للخدمات التأمينية بأنه كل األنشطة االلكترونية التي تستعمل إلشباع رغبات وحاجات العمالء،  ف التوزيعيعرّ 
التعويض  طلباتاستقبال و  تحصيل األقساطو  مينأ، وتشمل بيع وثائق التمين عن طريق االنترنيتأتداول خدمات التهو أو 

  .32ومعالجة الشكاوى
  :كل هذه العمليات تتم بالتزامن مع  

  ؛انتشار وتعميم استخدام البيانات االلكترونية بين المصالح -
  تحديد حقوق والتزامات طرفي التعاقد في جميع الحاالت؛و تنظيم العمل مواكبة ل أرضية تشريعية وقانونية -
  آليات تقنية تضمن سالمة وأمن المعلومات، وكذا آليات تضمن انتقال األموال بين طرفي التعاقد؛ -
  ؛الح ذات العالقة مع طرفي التعاقدااللكتروني بين مختلف المص التنسيق -
 ؛الخبرة والتكوين لممتهني القطاع للتعامل بالتوزيع االلكتروني للخدمة التأمينية -

  :33يمكن إيجازها في النقاط التاليةمن الصعوبات والمخاطر وينطوي توزيع الخدمات التأمينية الكترونيا مجموعة 
  تكاليف التوزيع االلكتروني للخدمة التأمينية؛صعوبة التنبؤ ب -
  تطورا وشمولية وهذا ما يسهل عملية القرصنة واختراق األنظمة؛  أكثرشبكة االنترنيت أصبحت  -
  ال يصل التوزيع االلكتروني إلى جميع العمالء؛ -
  صعوبة تبرير تكلفة الجهود المرتبطة بتوزيع التأمين بواسطة االنترنيت؛ -
 .ارتكاب األخطاء على شبكة االنترنيت من جانب كل أطراف العملية التأمينية إمكانية -

  توزيع الخدمات التأمينية في الجزائردراسة لواقع  .ثانيا
بمجموع أقساط  2015لة لسنة عالميا من حيث مجموع األقساط المحّص  69مين في الجزائر المركز أيحتل قطاع الت

 93%مين، تشكل فيها تأمينات األضرار حصة أمن اإلنتاج العالمي للت %0.03مليار دوالر، بحصة  1.2تجاوز 
دوالر للفرد بالنسبة لتأمينات  2.5( دوالر للفرد الواحد  31.8 34لتأمينات الحياة، بمعدل كثافة تأمينية 7%والمتبقي 
الناتج الداخلي الخام  من% 0.82 35، إضافة إلى معدل اختراق)دوالر للفرد بالنسبة لتأمينات األضرار  29.3الحياة و

  .36)لتأمينات األضرار  0.76من  بالنسبة لتأمينات الحياة، وبنسبة  0.07(
وتوزيع قنوات خاصة إلنتاجإلى ظهور 37 95/07بمقتضى األمر  1995 الجزائر سنة في التأمين سوق تحرير أدى وقد 

ى إلى مين و سماسرة التأمين األمر الذي أّد عاالوكالء منتجات التأمين عبر الشبابيك المباشرة لشركات التأمين أو ال
  .د عروض التأمينإحداثديناميكية تجارية تميزت بتعدّ 

 بإصدارقانون جديد رقم 95/07ومواصلة لإلصالحات التي تبنتها الجزائر منذ ذلك الوقت قامت بمراجعة األمر 
يب توزيع المنتج التأميني وباألخص توزيع والذي كان يهدف إلى تحفيز أكثر لنشاط التأمين من خالل تنويع أسال 06/04

 الرقابة واإلشراف وتعزيز نظامتعزيز األمن المالي للشركات  ن معالتأمي بنكوظهور نموذج  البنوكالمنتجات عن طريق 
  .عليها

  شركات التأمين العاملة في الجزائر. 1
مختلطة شركات 04خاصة، شركات  08 شركات عمومية، 09شركة تأمين،منها  24من  الجزائر في نسوق التأمينتكوّ ت
  :، وهي تشمل201538بوكاالتها المتواجدة والمنتشرة عبر التراب الوطني سنة  تعاونيات 03و
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الشركة الوطنية للتأمين، الشركة : أربعة شركات تأمين عمومية:شركات متخصصة في مجال التأمين على األضرار -
جزائرية للتأمينات، شركة التأمين على المحروقات، إضافة إلى سبعة شركات الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، الشركة ال

 ؛تأمين خاصة
 ؛مين الجزائرية لعمال التربية والثقافة والصندوق الوطني للتعاون الفالحيأتعاضدية الت: تعاونيتان -
ق بالتأمين على رات فيما يتعلّ مين، الشركة الجزائرية لضمان الصادأالشركة المركزية إلعادة الت: ثالث شركات متخصصة -

  .قروض التصدير، وشركة ضمان القروض العقارية
 - بي أن بي "تابعة لبنك  كارديف الجزائر و هي شركةوتشمل    :شركات متخصصة في مجال التأمين على األشخاص -

تعاونية "اكة مع المجمع الفرنسي أمانة لتأمينات الحياة التي أنشأتها الشركة الوطنية للتأمين بالشر "شركة التأمين ، "باريبا
تأمين اليف "شركة ، "لفالحة و التنمية الريفيةبنك ا"و " بنك التنمية المحلية"تأمين التجار و الصناعيين في فرنسا و 

شركة ، التي أنشأتها الشركة الجزائرية للتأمينات بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني لالستثمار" الجزائر
مصير الحياة "شركة ، التي رأسمالها بالكامل ملك للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين" كرامة لتأمينات الحياة  " 

شركة أكسا الجزائر للتأمين ، "لدولية للتأمين و إعادة التأمينللشركة ا"للتأمين على الحياة التي رأسمالها بالكامل ملك 
شركة ، ع المجمع الفرنسي أكسا وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني لالستثمارعلى الحياة التي أنشأت بالشراكة م

التي أنشأت بموجب " أغليك لتأمينات الحياة" شركة ، و هي شركة تابعة للصندوق الوطني للتعاون الفالحي" التعاضدي"
شراكة مع الجانب الكويتي الخليج شركة التامين على المحروقات والبنك الوطني الجزائري بال( شراكة جزائرية كويتية

 .)لتأمينات الحياة
وكالة  1133تتكون من هذا العدد المتزايد من شركات التأمين بمختلف تخصصاتها ساعده شبكة توزيع متنوعة 

 باإلضافة إلى مجموع تأمين معتمدين و موزعين عبر كافة التراب الوطني،للط يوس 31و وكيل عام 1097مباشرة،
  .بنك التأمينإطار العاملة في كية الوكاالت البن

  .2015 – 2008مين الجزائرية خالل الفترة أإنتاج شركات الت  .2
،  وتتوزّع 2015سنة  في الجزائرمن حجم األقساط المصدرة  % 60أكثر من  الشركات العمومية للتأمين على تسيطر

اعلين جدد في السوق نتيجة انفتاح سوق دخول فلكن . والمختلطة والتعاونيات الشركات الخاصةباقي الحصة على 
، حيث يظهر الجدول الموالي تزايد حصة وسطاء التأمين في مجال التوزيعخصوصا دى إلى تقوية المنافسة سيؤ التأمين 

  .من إجمالي حجم اإلنتاج الكلي
  مين منهاأاإلنتاج الكلي وحصة وسطاء الت .2الجدول 

  دجمليون : الوحدة
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

  127900 125505 113995 99630 86675 81713 77339 67884 اإلنتاج الكلي 
  37606 35934 31736 28388 24039 21982 20442 15467 حصة الوسطاء

  %29  %28.6  %27.8  28.5%  %27.7  26.9%  %26.4  %22.8  نسبة إنتاج الوسطاء من اإلنتاج الكلي 
 .ية للسنوات المعنيةوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية على تقارير  باالعتماد: المصدر
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  2015-  2008مين الجزائرية وحصة الوسطاء منه خالل الفترةأنتاج شركات التالتمثيل البياني إل. 2 الشكل
 مليون دينار: الوحدة

  
 .ية للسنوات المعنيةوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية على تقارير  باالعتماد: المصدر

مليون دينار  67884ر أقساط التأمين المحصلة، بحيث ارتفعت من من خالل الجدول والشكل السابقين، نالحظ تطوّ 
الوكيل العام مثلون الذين يمين أحصة وسطاء التكانت ، بالمقابل  2015مليون دينار سنة  127900إلى  2008سنة 

  .خالل نفس الفترة29%و%  22بين  من خالل الشبكة البنكية تتراوح مين وقنوات التوزيعأسماسرة التو  مينأللت
  مين الجزائريةأسمة حسب شركات التحصيلة اإلنتاج مق .3

التوزيع المباشر عن (عن طريق مختلف قنواتها التوزيعية 2015مين الجزائرية لسنة أإنتاج شركات التالموالي يمثل الجدول
  ).مينأبنك التو مين الذي يتضمن الوكيل العام، السماسرة أفة إلى التوزيع بواسطة وسطاء التطريق وكاالتها المباشرة، إضا

مين لألشخاص أالت التي قدمتها مختلف شركات التأو التوكي االعتماداتيمثل عدد الوكالء العامون عدد بحيث 
وتمثل . 2015مين لسنة أل اإلنتاج مجموع إنتاج وسطاء التويمث. مينتأالالطبيعيين الذين يمارسون مهنتهم لصالح شركة 

مين فقط، خالل أارنة مع اإلنتاج الكلي لشركة التمين بالمقأنسبة إنتاج وسطاء الت 2014أو لسنة  2015الحصة لسنة 
 .2014أو خالل سنة  2015سنة 

  .2015وحسب نشاط وسطاء التأمين لسنة  مين مبوبة حسب اإلنتاج المباشر للشركاتأإنتاج شركات الت.3 الجدول
  .مليون دج: الوحدة

  
 إنتاجالشركة

الحصةلسنة    نشاط الوسطاء  
 2015الحصة لسنة  اإلنتاج عدد الوكالء العامون   2014

 %34 %35 9558 219 27413 الشركة الوطنية للتامين
 %23 %21 3466 55 638 16 الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين

 %10 %10 072 2 61 21160 الشركة الجزائرية للتامين الشامل
 %11 %15 457 1 3 9946 الشركة الجزائرية للتامين على المحروقات

 %35 %43 375 1 62 3203 شركة غام للتأمينات
 %81 %76 562 3 138 707 4 شركة سالمة للتأمينات

 %34 %49 1059 38 2152 تريست للتأمينات
 %62 %65 2899 119 432 4 لتأميناتأليانس ل

 %89 %91 8284 178 9079 الشركة الدولية للتامين وإعادة التامين
2a 39 %40 1442 45 3594 شركة% 

 %1 %7 172 6 2496 شركة أكسا لتأمينات األضرار
 %0 %0 0 0 553 تعاضدية عمال التربية والثقافة
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 %0 %0 0 0 12452 الصندوق الوطني للتامين الفالحي
 %70 %75 1020 96 1358 شركة مصير لتأمينات الحياة

 %23 %14 293 29 2131 شركة تاال لتأمينات الحياة
 %51 %61 909 32 1479 شركة أمانة لتأمينات الحياة
 %2 %1 21 3 1784 شركة كرامة لتأمينات الحياة

 %0 %0 0 0 1565 شركة كارديف لتأمينات الحياة
 %1 %1 17 6 290 1 الحياةشركة أكسا لتأمينات 

 %0 %0 0 0 467 التعاضديات
 0% %0 0 0 1  أغليك لتأمينات الحياة

 %29 %29 37606 1090 127900 المجموع الكلي
 .2015سنة ية لوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية رير على تق باالعتماد: المصدر
  %. 0وية تكون ئن، وبالتالي اإلنتاج والنسبة المميأن لشركة التميأول داللة على عدم اعتماد وسطاء تفي الجد 0 ظهور

، حصة إنتاج 2015وكيل للسنة المالية  1090وصل إلى عدد الوكالء العامون الناشطين في الجزائروالجدول يبين أن 
ي الجزائر ن فميأكبر إنتاج لوسطاء التأ، ويمثل  2014بنفس الحصة لسنة % 29 تكان  2015الوساطة التأمينية لسنة 

 33%مين، تمثل نسبة أوكيل عام للت 219مليون دج مجمعة عن طريق  9558مين بإنتاج يقدر بأللشركة الوطنية للت
  . دجمليون  27413من اإلنتاج اإلجمالي للشركة المقدر ب  

مين ألتلوسيط  178عة عن طريق منها مجّم % 91، دجمليون  9079مين أمين وإعادة التأيمثل إنتاج الشركة الدولية للت
  .يمين الجزائر أشطون في سوق التاكبر شركة من حيث عدد الوكالء العامون النأوهي ثاني 

  .مينأمين حسب فرع التأإنتاج سماسرة التوالجدول الموالي يوضح 
 .دجالوحدة مليون .         2015مين لسنة أمين حسب فرع التأإنتاج وسطاء الت. 4 الجدول

   التغير 15 20 14 20  
 % نسبة التغير قيمة التغير  % النسبة المئوية قيمة اإلنتاج %النسبة المئوية قيمة اإلنتاج مينأفرع الت

 %9 128 %19 578 1 %19 1451 مين السياراتأت
 %9 500 %73 6020 %72 5521 مين الممتلكاتأت
  %4718 2  %0 2  ----  0.04 مين األخطار الفالحيةأت
 %-1 -6 %6 497 %7 504 مين النقلأت
  %-100 17-  %0 ----   ----  17 مين القرضأت

 %5 8 %2 181 %2 172 تأمينات الحياة
 %8 615 %100 8279 %100 7664 المجموع

 .2015سنة ية لوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية رير على تق باالعتماد: المصدر
موجه إلى تأمينات %  73مين وبنسبة تفوق أج وسطاء التن معظم إنتا أمن خالل الجدول السابق يمكن استنتاج 

بحيث مين السيارات هو تأمين إجباري، أون توهذا بسب كمين السيارات، أموجه لت% 19الممتلكات، وبنسبة إنتاج 
 مين دون البحث عن الوسيط، إضافة إلى أن نسبة العمولة في تأمينات السياراتأمباشرة لشركة التيتوجه مالك السيارة 

قليلة نظرا الحتماالت الخطر الكبيرة وبالتالي يكون توجه الوسطاء البحث عن عقود تأمين الممتلكات ذات احتماالت 
  .الخطر القليلة نسبيا ونسب عمولة مرتفعة
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  . 2015مين خالل السنة المالية أإنتاج وعموالت سماسرة التأما الجدول الموالي فيبين 
 الوحدة مليون دينار.  2015لسنة المالية) سمسار تأمين  31( ن والعموالت المستحقة لهم ميأإنتاج سماسرة الت   .5 الجدول

 % النسبة عمولة سمسار التامين نسبة اإلنتاج  األقساط المجمعة  
 %7 44 %7 557 مينأالشركة الوطنية للت

 %14 86 %13 049 1 مينأمين وإعادة التأالشركة الجزائرية للت
 %45 284 %44 603 3 مين الشاملأللتالشركة الجزائرية 

 %2 11 %2 177 مين على المحروقاتأالشركة الجزائرية للت
 %5 29 %4 318 شركة غام للتأمينات

 %1 6 %1 62 شركة سالمة للتأمينات
 %1 8 %1 93 تريست للتأمينات
 %2 14 %2 161 أليانس للتأمينات

 %18 114 %18 1501 الشركة الدولية للتامين وإعادة التامين
2a 0 1 %0 18 شركة% 

 %0 1 %0 11 شركة أكسا لتأمينات األضرار
 %3 22 %7 578 شركة مصير لتأمينات الحياة

 %1 6 %1 61 شركة تاال لتأمينات الحياة
 %1 7 %1 70 شركة أمانة لتأمينات الحياة
 %0 1 %0 8 شركة كرامة لتأمينات الحياة
 %0 1 %0 13 شركة أكسا لتأمينات الحياة

 %100 635 %100 8279 المجموع الكلي
 .2015سنة ية لوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية رير على تق باالعتماد: المصدر
  2015سنة  )و خاصةأعمومية (نوع الشركة مين والعموالت المستحقة حسب أنتاج وسطاء التإ.3 الشكل

  الوحدة مليون دج

  
  .2015سنة ية لوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية  ريرعلى تق باالعتماد: المصدر
ه بصفة كبيرة إلى موّج  %66ثر من أكوهو ما يمثل  دجمليون  5386مين أإنتاج سماسرة الت أنيمكن استنتاج بحيث 

حروقات، الممين على أين الشامل، الشركة الجزائرية للتمألمتمثلة في الشركة الجزائرية للتمين العمومية، اأشركات الت
الشركات العمومية وهذا لما تملكه تلك . مينأوبدرجة أقل الشركة الجزائرية للتمين، أمين وإعادة التأالشركة الجزائرية للت

  .مين الخاصةأشركات التفهو خاص ب المتبقي من إنتاج السماسرةأما . على القطاعتها سيطر ويبين  ماليةات من قدر 
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مع كافة  دجمليون  635وصلت إلى سمسار  31سوق التأمينات بالجزائر وهم  مين الناشطين فيأعمولة سماسرة الت
مليون دينار للسمسار الواحد، وهو رقم ضخم جدا كعمولة لسنة مالية  3الحقوق والرسوم، وهو ما يمثل بالمتوسط حوالي 

  .مينأن من التزامات شركات التواحدة مع العلم أن تعويضات األضرار تكو 
  في الجزائر أحد قنوات التوزيع الجديدة كمين  أبنك الت. 4

مختلف منتجات التأمين التي يمكن تسويقها بواسطة البنوك  2007الصادر سنة  153-07حدد المرسوم التنفيذي 
، والتي حددت بفروع تأمينات األشخاص وتأمينات الحياة، تأمين القروض، تأمين 39وباقي المؤسسات المالية الجزائرية 

  :هذا المرسومن تضّم كما   .تأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية واألخطار الزراعيةأخطار السكن، ال
  رف والمؤسسات المالية وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيع؛اإمكانية توزيع المنتجات التأمينية عبر المص -
  توزيع؛ عّدة اتفاقيات ن عملية التوزيع للمنتجات التأمينية على أساس اتفاقية أوو تك -
لة الكتتاب عقود التأمين، الوكاالت أو مراكز البيع المؤّه  والتي تتضمن أساساتحديد مضمون اتفاقية التوزيع النموذجية -

ص للوكيل منتجات التأمين المراد توزيعها، تحديد عمولة التوزيع وكيفية دفعها، المقاطعة اإلقليمية المرخّ 
ن والتسيير وضبط ويل األقساط للمؤمِّ حالحكم في حالة نزاع، آجال ت بالعملضمنها،الجهات القضائية المختصة في

  الحوادث؛
  ؛عة لمنتجات التأمين وكالء لشركات التأميناعتبار الهيئات الموزِ  -
عمليات الساعة تكوين فعليةحول  96موظفي وكالء التأمين المتمثل في تكويني خاص ب تربصلم شركات التأمين يتنظ -

 ية؛التأمين
والمؤسسات المالية وغيرها من شبكات التوزيع إلى مراقبة لجنة  البنوكنشاط توزيع منتجات التأمين عن طريق  يخضع -

  .اإلشراف على التأمينات
وبالمقابل تستفيد البنوك والمؤسسات المالية في إطار توزيع الخدمات التأمينية من مكافأة تدفع في شكل عمولة توزيع 

  :القسط المحّصل الصافي من الحقوق والرسوم محّددة وفقا للجدول التالي تحسب بنسبة مئوية على أساس
  )البنك أو المؤسسة المالية ( العمولة المستحقة لموزع الخدمة  .5 الجدول

  )البنك أو المؤسسة المالية(العمولة المستحقة لموزع الخدمة   فرع التأمين
  .من األقساط السنوية الموالية%10الرسملة، ومن القسط األول لفرع %40  تأمينات الحياة فرع الرسملة

  .لتأمينات األشخاص% 15عمولة بنسبة   تأمينات األشخاص 
  .عن فرع تأمين القرض%10عمولة بنسبة   تأمين القرض

  %.32تأمين أخطار السكن عمولة بنسبة   تامين أخطار السكن
  %.5عمولة بنسبة   التأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية

  .10%عمولة بنسبة   .لتأمين الزراعيا
، الصادر في 35الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسمية05/2007/ 22المؤرخ في  153/07المرسوم التنفيذي رقم باالعتماد على : المصدر

23/05/2007.  
ب المئوية من فالجدول يحّدد مختلف فروع التأمين الممكن توزيعها عن طريق الشبكة البنوك، كما يبين مختلف النس

وما يمكن . قسط التأمين الخالي من الرسوم والحقوق التي حّددها المشرع كمكافأة للبنك عن تقديمه للخدمة التأمينية
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استخالصه من الجدول أن نسبة مكافأة فرع تأمين الرسملة وفرع تأمين أخطار السكن، هي نسب مرتفعة مقارنة بباقي 
بذل جهود كبيرة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤمن لهم، باإلضافة إلى كون فروع التأمين وذلك تشجيعا للبنوك ب

  .هذه الفروع من التأمين مربحة واحتمال تحقق األخطار فيها ضئيل
 ّ   .2015مين للسنة المالية أإنتاج خدمات بنك التن والجدول الموالي يبي

  .     2015فذ البنكية لسنة إنتاج قناة توزيع الخدمات التأمينية بواسطة المنا . 6 الجدول
  .دجالوحدة مليون  

 التغير 2014- 2015 15 20 14 20  
 % نسبة التغير قيمة التغير  النسبة المئوية قيمة اإلنتاج النسبة المئوية قيمة اإلنتاج  

 %53 169 %22 489 %16 320 مينأالشركة الوطنية للت
 %-33 2- %0 4 %0 6 مينأالشركة الجزائرية للتامين وإعادة الت

  %344 17 %1 22 %0 5 شركة أكسا لتأمينات األضرار
 %52 22 %3 64 %2 42 شركة أمانة لتأمينات الحياة
 %-31 -77 %7 169 %13 246 شركة كرامة لتأمينات الحياة

 %12 156 %66 1487 %68 1331 شركة كارديف لتأمينات الحياة
 %105 14 %1 27 %1 13 شركة أكسا لتأمينات الحياة

 %15 298 %100 2261 %100 1963 المجموع
 .2015سنة ية لوزارة المالية الجزائر ، التأميناتمديرية رير على تق باالعتماد: المصدر

، تملك منه دجمليار  2.2قارب  2015مين خالل السنة المالية أأن مجموع إنتاج خدمة بنك التبحيث يمكن استنتاج 
وهذا كون اتفاقية توزيع خدمة ، دجمليار  1.5بقيمة إنتاج فاقت % 66صة قاربت شركة كارديف لتأمينات الحياة ح

المالك الرئيسي للشركة، إضافة إلى أن العموالت التي يستفيد منها البنك من " باريبا –بي أن بي "مين تجمعها ببنك أالت
الحقوق، وذلك ما يمكن اعتباره من القسط الصافي من الرسوم و %  40خالل توزيع خدمات تأمينات الحياة تقترب من 

  .ز لقبول اتفاقيات توزيع مع شركات تأمين الحياة وبالتالي االستفادة من العموالتمحفّ 
  :التوزيع عن طريق الشبابيك البنكية في الجزائر نذكرر تطوّ في  ساعدستاألسباب التي من 
  البنكية مقارنة بشبكة شركات التأمين؛ شبكة كثافة ال  -
  جيدة التي تكونت عن البنوك مقارنة بشركات التأمين؛الصورة ال -
  توضيح اإلطار القانوني والتنظيمي لدخول البنوك في توزيع المنتجات التأمينية؛ -
يستفيد األشخاص يمكن أن حيث ة، بالحيا اتتأميناستغالل التحفيزات الضريبية الممنوحة خصوصا ما تعلق منها ب -

، يقدر بـــــ )IRG(سنواتمن تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي  8اص لمدة أدناها الذين يكتتبون عقد تأمين األشخ
  .40دج 20000من قيمة القسط الصافي المدفوع سنويا في حدود  25%

   :)النتائج والتوصيات(خاتمة 
مرحلة ثانية ك  2006كمرحلة أولى ثم   1995منذ  قطاع التأمين في الجزائرات الكبيرة التي شهدها صالحمن اإلغم بالر 

نشاط السوق على توسيع اتفعيل دور قطاع التأمين أكثر ليلعب دوره في التنمية االقتصادية للبالد و منهالتي كان الهدف 
اليزال لم يصل بعد إلى إال أنه  ة،التأميني اتأساليب توزيع المنتجفاعلين جدد أجانب ومحليين باإلضافة إلى تنويع 

  .الهدف المنشود
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  :نا إليهاتوصللتي أهم النتائج ا
مين أفي الوكالة المباشرة، إضافة إلى وسطاء تفي سوق التأمين الجزائري تتمثل القنوات التوزيعية للخدمة التأمينية  -

  ؛مينأبنك التباإلضافة إلى مين، أسمسار التو  الوكيل العام محددين في
  ؛ سبة مئوية من القسط الصافينفقط باالعتماد على كونها تحسب مينأوسطاء التضخمة لعموالت تدفع  -
  مقارنة بشبكة التوزيع المباشرة؛ مين في جمع األقساط ضعيفةأنتائج وسطاء التال تزال  -
  ضعيف وال يعكس فعال كل العناصر المشجعة على العمل؛الجزائر أمين المعتمد في نظام المكافآت لوسطاء التيعتبر  -
  بالرغم من كل التطور في المجال؛ تروني للخدمة التأمينيةال يسمح التشريع الجزائري بالتوزيع االلك -
تبقى المنتجات المسموح بتوزيعها عن طريق الشبابيك البنكية محدودة رغم إمكانيات هذا النوع من التوزيع في  -

  الجزائر؛ 
الجزائر، نقترح  على ضوء ما سبق وبهدف تعزيز وتفعيل أكثر دور قنوات التوزيع للمساعدة في تطوير قطاع التأمين في

  :التوصيات التالية
فتح المجال أكثر لقنوات توزيعية أخرى يمكن أن تساعد في تطوير قطاع التأمين بحيث يمكن استغالل التطورات  -

  ؛إدراج التوزيع االلكتروني للخدمات التأمينية كقناة توزيعية مهمة الحاصلة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبذلك
المرسوم التنفيذي تعديل من خالل  مينأبلة للتوزيع بواسطة خدمة بنك التقائمة المنتجات التأمينية القا ضرورة توسيع -

  ؛2007مايو  22المؤرخ في  153- 07 رقم
منح وسطاء د شروط ، الذي يحدّ 1995أكتوبر  30المؤرخ في  340- 95ضرورة تعديل المرسوم التنفيذي رقم  -
منه والتي تحدد مكافأة سمسار  22هنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، وخاصة المادة مين، االعتماد واألهلية المأالت
  ه؛تحديد أتعابأكثر موضوعية لمين، وذلك بإدراج معايير أالت
من خالل التركيز على تكوين المعنيين وتحفيزهم وتوسيع مين كقناة توزيعية فعالة أبنك التالبحث في كيفية تفعيل دور  -

نتجات المسموح بتسويقها، باإلضافة إلى فتح المجال للبنوك نحو التوجه إلى نماذج أكثر تطورا تسمح بتوزيع قائمة الم
  خدمات مالية متكاملة وليس االكتفاء فقط بتوزيع ببعض المنتجات التأمينية؛

بمصداقية الفاعلين في لتجنب بعض العمليات المشبوهة التي يمكن أن تمس  قنوات التوزيعيةعلى الالرقابة تفعيل دور  -
 .قطاع التأمين
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