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 :لص امل

ات الاقتصادية املس تعلمة يف هذا من خالل املؤرش 8402ا ىل  8444هتدف هذه ادلراسة ا ىل قياس الأداء الاقتصادي واملايل لقطاع التأأمني يف اجلزائر للفرتة من 

ام، وقد أأوحضت النتاجئ وجود اجملال املمتثةل أأساسا يف مؤرش معق التأأمني ومؤرش كثافة التأأمني ومعامل الارتباط اذلي يربط بني هاذين املؤرشين والناجت احمليل اخل

داء الاقتصادي لقطاع التأأمني يف اجلزائر بني تطور ال  نفاق عىل عالقة موجبة ابلنس بة للأ ناجت احمليل اخلام وجحم الأقساط احملصةل وكذا تطور عدد الساكن وجحم ال 

 .التأأمني

 .تطور النشاطني كام توصلنا ا ىل أأن تطور القطاع املايل يف اجلزائر سامه يف تطوير نشاط التأأمني ولو بوترية أأقل، ابلرمغ من ذكل توجد عالقة موجبة بني

 .ق التأأمني؛ كثافة التأأمني؛ املؤرشات؛ العمولت؛ الناجت احمليل اخلامالتأأمني؛ مع: فتاحيةامل لكامت ال
 

Abstract: 
This study aims to measure the economic and financial performance of the insurance sector in 
Algeria in the period from 2000 to 2016 through the economic indicators that have been used in 
this field mainly represented by the penetration rate and the density of the insurance and the 
correlation coefficient which links these indicators and the gross domestic product. As a matter of 
fact, the results of the present scrutiny reveal a positive correlation with regard to the economic 
performance of insurance sector in Algeria between the evolution of the gross domestic product 
and the amount of premiums collected as well as the development of the population and the 
volume of expenditure on insurance. 
We also found that the development of the financial sector in Algeria contributed to the 
improvement of insurance activity even at a slower pace inspite of the positive relationship 
between the developments of both activities. 
Keywords: Insurance; insurance penetration; insurance density; indicators; commissions; GPD. 
JEL classification: C58, G17, G22. 
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 مقــدمة. 

الأصول املادية يتجىل دور التأأمني يف املسامهة يف حتقيق العديد من الأهداف والتحدايت الاقتصادية من خالل ضامن الاس تقرار الاقتصادي لدلوةل وتأأمني 

س الأموال ما يسمح ابملسامهة يف تطوير ابيق واملالية للأعوان الاقتصاديني وحامية ممتلاكت الأفراد، كام يعد قطاع التأأمني رافدا همام لنقل اخملاطر وتكوين رؤو 

 .         القطاعات الاقتصادية

فراد واجملمتع يف العديد من اجلوانب، فهو حيقق مبدأأ التعاون وحيافظ عىل الرثوات ويوفر  فراد كام يوفر وتتجىل كذكل أأمهية نشاط التأأمني ابلنس بة للأ الطمأأنينة للأ

طر ووضع الحلول وال جراءات الكفيةل مبعاجلت،، وقد أأببتت العديد من ادلراسات والأحبا  فوائد نشاط التأأمني يف اجملال الوقاية والأمان بدراسة مسببات اخل

 .الاقتصادي والاجامتعي س نأأيت عىل ذكرها يف منت البحث لحقا

 :مشلكة ادلراسة 0.0

القمية املضافة وحتقيق التمنية، ومن املعلوم أأن هذا النشاط يتأأثر بدرجات متفاوتة تعمتد اجلزائر عىل نشاط التأأمني كقطاع اقتصادي رئييس يعول علي، يف خلق 

 .بتعداد الساكن وادلخل الوطين ومس توى الأداء الاقتصادي وال طار القانوين والتنظميي املعمول ب،

ية يف ا طارها اللكي واجلزيئ املعمتدة دوليا يف حماوةل لال جابة عىل وفقا ملا س بق سيمت قياس هذا الأثر أأو العالقة بدراسة مجموعة من املؤرشات الاقتصادية واملال 

 هل يقدم قطاع التأأمني يف اجلزائر الأداء الاقتصادي واملايل املطلوب؟ : السؤال التايل

 :فرضية ادلراسة 8. 0

قت: حناول من خالل هذه ادلراسة اختبار فرضية أأساس ية ويه  . صادية ومالية ا جيابية تليب احتياجات السوقيقدم قطاع التأأمني يف اجلزائر مؤرشات ا 

 :هدف ادلراسة 3. 0

 :هندف من خالل هذه ادلراسة ا ىل اختبار حصة الفرضية السابق ذكرها من خالل ماييل

 .دراسة جحم وحصة نشاط التأأمني يف اجلزائر مقارنة مع بعض ادلول العربية اخملتارة -

 . يف اجلزائر ومقارنهتا مع املعدلت العاملية وال قلمييةدراسة مؤرش معق التأأمني وكثافة التأأمني  -

 .قياس الأداء املايل للتأأمني يف اجلزائر -

 :أأمهية ادلراسة 0. 0

فريقيا والقارات العاملية ع اوت واحض يف جحم لام أأن، هناك تفتكتيس هذه ادلراسة أأمهيهتا يف دراسة حاةل اجلزائر والقيام ببعض املقارانت مع نظريهتا العربية يف شامل ا 

 .راسةاقتصادايهتا وأأداهئا، كام تسمح لنا البحث يف هذا املوضع ابلقيام مبقارانت مع دراسات سابقة ونتاجئها ومدى توافقها مع نتاجئ هذه ادل

 :مهنجية ادلراسة 5. 0

ادي، وحتليل املؤرشات الاقتصادية املس تخدمة لتبيني اس تخدمنا يف هذه ادلراسة الأسلوب الوصفي التحلييل يف دراسة أأمهية نشاط التأأمني ودوره الاقتص

بشلك مبسط يف قياس  وقياس الأداء الاقتصادي واملايل للتأأمني املمتثةل أأساسا يف مقياس معق التأأمني ومقياس كثافة التأأمني، كام اس تخدمنا الأسلوب القيايس

بني معدل كثافة التأأمني مع الناجت احمليل اخلام للك فرد، ومعامل الارتباط بني نشاط التأأمني والناجت  العالقة بني جحم أأقساط التأأمني مع ا جاميل الناجت احمليل، والعالقة

عداد اخملططات البيانية Eviewsاحمليل اخلام، والعالقة بني معدل معق التأأمني مع تطور القطاع املايل، ومت الاعامتد عىل برانمج   .يف ا 

 وع ادلراسةادلراسات السابقة املتعلقة مبوض. 8

اليت أأظهرت  Ward D & Zurbruegg R (2000)تناولت العديد من ادلراسات عالقة نشاط التأأمني ابلنشاط الاقتصادي عىل غرار دراسة لك من 

ذا الاختالف، يتبني أأن هناك عالقة س ببية بني التأأمني والاقتصاد، ولكن هذه العالقة ختتلف من حيث الحجم وال جتاه من بدل ا ىل أ خر، وابلبحث يف أأس باب ه

الحائز عىل جائزة  - North (2005)يف البيئة البرشية حيث أأصبح هذا ادلور أأكرث تعقيدا مقارنة مبا يتعلق ابلبيئة املادية واليت أأبرزها " عدم اليقني"ادلور اذلي يلعب، 

صادي بني ادلول ا ىل الاختالف يف بالبة عنارص أأساس ية ويه عدد ونوع اذلي أأرجع الاختالف أأو التنوع يف معليات التغيري الاقت -نوبل يف العلوم الاقتصادية 

هيلك الحوافز الطوعية العنرص البرشي، خمزون املعرفة البرشية وخاصة تكل املتعلقة بقدرة ال نسان عىل التحمك يف الطبيعة، وأأخريا ال طار املؤسيس اذلي حيدد 

 .للمجمتع

قتصاد املعارص حول أ ليات نقل اخملاطر واملعلومات وختصي  املعرفة، فضال عن أ ليات دمع رؤوس الأموال، فوظيفة تمتحور الوظائف الرئيس ية للتأأمني يف الا

فراد ابلحد من اخملاطر ووضع خطط للمس تقبل من خالل توس يع أأنشطهتم   Knight F.H (1921), Arrow K.Jدراسة لك من )نقل اخملاطر تسمح للأ

علومات وختصي  املعرفة عىل ا ختاذ أأفضل القرارات من حيث اخملاطر والعوائد بفضل املعلومات املتوفرة لرشكة التأأمني، وهذه ، كام تشجع وظيفة نقل امل((1953)

كتساب القدرة عىل نتاجية وأأقل خماطرة حيث تسمح زايدة املعلومات عن خصائ  النشاط البرشي اب  قتصادايت أأكرث ا  من  التنبؤ والتقليل املزية ميكن أأن يؤدي ا ىل ا 

 (.Duma S & Scheuder H (2008)دراسة )عدم اليقني وتوفري خمزون من املعرفة 

بدل  08ا ىل وجود عالقة العرض والطلب عىل التأأمني يف دراسة أأجريت عىل  )khajuria (0822و  Dickinsonو  Beenstockتوصل لك من 

وين يف اجملمتع وتطور النشاط املرصيف يف الرفع من الطلب عىل التأأمني، حيث يسامه مس توى التك0820ا ىل  0894صناعي خالل الفرتة املمتدة من 
(40)

. 

، واس هتدف من خالل دراس ت، (0820-0832دوةل يف الفرتة من  55أأخذ عينة من )تأأبري أأسواق التأأمني يف ادلول النامية  Outreville (1990)تناول 

ي، فأأخذ متغريين أأساس يني هام معوةل التأأمني للفرد والناجت احمليل ال جاميل للتعبري عن المنو الاقتصادي قياس معامل الارتباط بني المنو يف التأأمني والمن الاقتصاد

حيث توصل بعد القياس ال حصايئ ا ىل وجود عالقة س ببية بني التأأمني والمنو الاقتصادي
(48)

 . 
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دوةل خالل الفرتة من  55ني يف المنو الاقتصادي لعينة من مسامهة لك من القطاع املرصيف وقطاع التأأم Skipper (8448)و  Webbودرس لك من 

ة وجود ابس تعامل مؤرش الاخرتاق أأو معق التأأمني يف الناجت احمليل اخلام للتأأمني عىل الأرضار والتأأمني عىل الأشخاص، وقد أأظهرت نتاجئ ادلراس 0882ا ىل  0824

عدم وجود عالقة مع المنو الاقتصادي )صادي بيامن مل تكن نفس النتيجة ابلنس بة للتأأمني عىل الأرضار ارتباط وعالقة س ببية بني التأأمني عىل الأشخاص والمنو الاقت

(لهذا الفرع من التأأمني
(43)

    . 

، وتبني أأن 8443ا ىل  0822قياس عالقة التأأمني ابلمنو الاقتصادي يف بريطانيا خالل الفرتة من Ophoghi (8445 )و  Kuglerوتضمنت دراسة لك من 

مني عىل المنو ناك عالقة طويةل املدى بني قطاع التأأمني والمنو الاقتصادي يف بريطانيا، كام تبني من خالل حتليل الصدمات عن وجود تأأبري اجيايب للتأأ ه 

الاقتصادي
(40)

         . 

، ا ىل وجود عالقة 8440ا ىل  0892لفرتة من دوةل خالل ا 52اليت هدفت ا ىل قياس عالقة التأأمني ابلمنو الاقتصادي يف  Arena (2008)وأأشارت دراسة 

يف ادلول املتقدمة، بيامن موجبة ذات دلةل للتأأمني عىل الأشخاص والتأأمني عىل الأرضار عىل المنو الاقتصادي، حيث اقترص التأأبري الاجيايب للتأأمني عىل الأشخاص 

ول النامية ولكن بدرجة أأكرب يف ادلول املتقدمةمت تسجيل التأأبري الاجيايب للتأأمني عىل الأرضار يف ادلول املتقدمة وادل
(45)

. 

دور قطاع التأأمني يف "بعنوان ( 8442" )رافد دمحم"و" طرفة رشيقي"أأما ابلنس بة لدلراسات العربية اليت تناولت ابلبحث هذا املوضوع فنجد دراسة لك من 

قطاع التأأمني والتطور الاقتصادي العام يف خمتلف بدلان العامل ويظهر ذكل بوضوح يف  ، وتوصال ا ىل نتيجة مفادها وجود ارتباط قوي بني تطور"النشاط الاقتصادي

حيث يضعف المنو ادلول الصناعية الكربى حيث التطور الاجيايب الكبري يف الاقتصاد متوافقا مع التطور التأأميين، كذكل كعظم ادلول ال فريقية وال س يوية 

الاقتصادي والتأأميين بشلك متواز
(42)

. 

: يف واقع رشاكت التأأمني يف الوطن العريب، وقد تعرضت الورقة البحثية املعدة ا ىل بالبة حماور أأساس ية ويه( 8448" )عبد اخلالق رؤوف خليل"ام حبث ك

يارات وقدم نظرة مس تقبلية هبذا املالمح العامة لسوق التأأمني العربية وفرص المنو، وأأعطى قراءة يف سوق التأأمني العربية، وأأخريا َّشخ  الوضع الحايل لتأأمني الس  

اخلصوص
(49)

         . 

براهمي"ودرست  موضوع تسويق التأأمني يف ظل املتغريات الاقتصادية العاملية، واس هتدفت البحث يف وضع الس ياسات التسويقية ( 8443" )عزة عبد السالم ا 

يف دراس هتا ا ىل اخنفاض نصيب الفرد ابدلول العربية من أأنواع التأأمني اخملتلفة مقارنة  املناس بة لتقوية املركز املايل والتنافيس لرشاكت التأأمني العربية، وخلصت

حمدودة حيث ميزي الضعف ابملس توايت العاملية، وأأن ادلول العربية ذات مس توايت متفاوتة من الأداء التأأميين، وأأن معظم أأسواق التأأمني يف ادلول العربية أأسواق 

ة لرشاكت التأأمني العربية، كذكل يعاين هذه السوق من نق  شديد يف اخلربات والكوادر الفنيةوالقصور الس ياسات الاستامثري
(42)

   . 
 

 :أأمهية التأأمني ودوره الاقتصادي. 3

قتصادايت ادلول ابلنظر ل ندماج، يف النس يج الاقتصادي، وقد ا حتل قطاع التأأمني الرايدة   الصعيد العاملي عىليعترب نشاط التأأمني من الأنشطة الرئيس ية يف ا 

 8405مليار دولر س نة  0589مقابل  8402مليار دولر س نة  0938مقارنة مع ابيق القطاعات الاقتصادية حيث بلغ مجموع معولت التأأمني مبلغ 
(48)

نس بة ارتفاع ) 

 (.%3طفيفة يف حدود 

امحلاية هلم من اخملاطر املرتتبة، كام يسمح بتعويض املترضرين من الحواد   ويشجع التأأمني املؤسسات والأفراد عىل ال ستامثر والحصول عىل الأصول بتوفري    

 .تس يري اخملاطرويساعد الأفراد والأرس يف تس يري حياهتم املالية عن طريق اخلدمات املقدمة املمتثةل يف نظم التقاعد وتأأمينات الحياة والاستشارات يف 

 صاددور التأأمني يف الاقت:  01الشلك رمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد الباحث ابلعامتد عىل :املصدر  UNPE, l’assurance durable - pourquoi et comment les leaders s'engagent rapport inaugural:  من ا 

du groupe de travail assurance du programme des Nations Unies pour l’environnement finance initiative (UNEP FI), 

rapport 2007, p: 10.                                                                                                                                                             
                                                                                    

من جحم معولت  %82تس يطر بنس بة تفوق ( أأمرياك، أأورواب وأ س يا)، وتبقى الأقطاب الثالبة 8402يوحض اجلدول أأدانه حصة سوق التأأمني يف العامل س نة    

حتلت اجلزائر املرتبة  من السوق العاملي %0.03عامليا حبصة سوقية قدرها  28التأأمني احملصةل يف القطاع، وا 
(04)

. 
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 اس املاكنة الاقتصادية لقطاع التأأمني من خالل مؤرشين هام معدل الاخرتاق اذلي يربط بني رمق الأعامل والناجت احمليل اخلام، والكثافةويمت يف الغالب قي

 (. العمولت عىل عدد الساكن)التأأمينية 

 8402حصة التأأمني من الاقتصاد العاملي س نة : 40اجلدول رمق 

حصة السوق   

 %  العاملي

ىل الناجت احمليل رمق الأعامل ا  

 %اخلام 

رمق الأعامل ا ىل عدد 

 (ابدلولر)الساكن 

 0498 9.3 30 أأمرياك الشاملية

 859 3.8 3.0 أأمرياك اجلنوبية

 0284 2.9 30.0 أأورواب

 303 5.2 30.2 أ س يا

فريقيا  54 8.2 0.3 ا 

 8303 2.3 8 أأوقيانوس يا

 232 2.3 044 اجملموع

 .Swiss-Re Sigma,  n°3-2017, p: 54                                              :املصدر          

 

Ward D & Zurbruegg R (2000)وقد تناولت العديد من ادلراسات عالقة نشاط التأأمني ابلنشاط الاقتصادي عىل غرار دراسة لك من 
 (00)

 

القة ختتلف من حيث الحجم وال جتاه من بدل ا ىل أ خر، وابلبحث يف أأس باب هذا اليت أأظهرت أأن هناك عالقة س ببية بني التأأمني والاقتصاد، ولكن هذه الع

 Northيف البيئة البرشية حيث أأصبح هذا ادلور أأكرث تعقيدا مقارنة مبا يتعلق ابلبيئة املادية واليت أأبرزها " عدم اليقني"الاختالف، يتبني ادلور اذلي يلعب، 

(2005)
 (12)

اذلي أأرجع الاختالف أأو التنوع يف معليات التغيري الاقتصادي بني ادلول ا ىل الاختالف يف بالبة  -العلوم الاقتصادية الحائز عىل جائزة نوبل يف  - 

ال طار املؤسيس اذلي  عنارص أأساس ية ويه عدد ونوع العنرص البرشي، خمزون املعرفة البرشية وخاصة تكل املتعلقة بقدرة ال نسان عىل التحمك يف الطبيعة، وأأخريا

 .دد هيلك الحوافز الطوعية للمجمتعحي

لأموالتمتحور الوظائف الرئيس ية للتأأمني يف الاقتصاد املعارص حول أ ليات نقل اخملاطر واملعلومات وختصي  املعرفة، فضال عن أ ليات دمع رؤوس ا
(03)

 ،

فراد ابلحد من اخملاطر ووضع خطط للمس تقبل من خالل توس يع أأنشط  Knight F.H (1921), Arrowدراسة لك من )هتم فوظيفة نقل اخملاطر تسمح للأ

K.J (1953))لتأأمني، ، كام تشجع وظيفة نقل املعلومات وختصي  املعرفة عىل ا ختاذ أأفضل القرارات من حيث اخملاطر والعوائد بفضل املعلومات املتوفرة لرشكة ا

نتاجية وأأقل خماطرة حيث تس قتصادايت أأكرث ا  كتساب القدرة عىل التنبؤ وهذه املزية ميكن أأن يؤدي ا ىل ا  مح زايدة املعلومات عن خصائ  النشاط البرشي اب 

 (.Duma S & Scheuder H (2008)دراسة)والتقليل من عدم اليقني وتوفري خمزون من املعرفة 

ستامثر أأقساط التأأمني احملصةل يف أأسواق رأأس املال، فرشاكت التأأمني تعترب من أأمه الوسطاء املاليني اذلين  أأما ما خي  أ ليات دمع رؤوس الأموال فتتعلق اب 

عتبارا خلصائ  عقود التأأمني املربمة وأ ليات تس يريها  .يُْقدمون عىل توظيف الأموال عىل الأجل املتوسط والطويل ا 
 

 مؤرشات قطاع التأأمني يف الوطن العريب . 0

ىل رشيعة محورايب، أأما ظهور التأأمني يف ادلول العربية واذلي اكن مشاهباً اترخييا، تعود نشأأة التأأمني يف العامل ا ىل حضارة بالد الرافدين يف العرص الب ابيل وا 

نشاء فروع وتوكيالت رشاكت التأأمني الأجنبية اليت  لظهوره يف معظم دول العامل الثالث فقد ظهر خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش وذكل من خالل ا 

اية ممتلاكهتم ورؤوس أأمواهلم املسترمرة يف البدلان العربية، ويف أأواخر القرن التاسع عرش بدأأ ظهور رشاكت التأأمني يف العامل أأنشأأت لتخدم أأفراد اجلاليات الأجنبية ومحل

 (. 8409بنك معلومات التأأمني العريب، ) 0844رشكة التأأمني الأهلية املرصية عام   العريب وحتديدًا يف مرص حيث تأأسست أأول رشكة للتأأمني ويه

ادلول العربية اخملتارة)للأرقام اليت يسجلها قطاع التأأمني يف الوطن العريب  ابلنس بة
*

منا حىت ابملقارنة مع (  ل تزال ضعيفة ليس ابملقارنة مع مجموعات دول أأخرى وا 

مليار  8454، يف مقابل (عامليمن حصة السوق ال %0,75أأي ما ميثل نس بة )مليار دولر  35,5جحم أأقساط تأأمني قدره  8402دول مفردة، فقد مت تسجيل س نة 

دولر للفرد، بيامن جسلت دول أأخرى ما حققت، ادلول العربية اجملمتعة من أأقساط  144,5مليون نسمة، أأي كثافة تأأمني قدرها  245,7دولر كناجت حميل ا جاميل و 

س بانيا وايرلندا وسويرسا وهونغ كونغ  مليار  58مليار دولر،  22مليار دولر،  24مليار دولر،  98مليار دولر،  98)التأأمني عىل غرار الهند والربازيل وهولندا وا 

 (.مليار دولر عىل التوايل 52مليار دولر،  52دولر، 

ل أأن، ميكن أأن نس تقرئ بعض الاجيابيات يف النتاجئ احملققة حيث جسلت أأقساط التأأمني اجملمعة يف الوطن العريب  منو جتاوز معدل ( ادلول العربية اخملتارة)ا 

نفاق الفرد عىل %25، يف حني مل يتجاوز معدل المنو العاملي لأقساط التأأمني خالل نفس الفرتة نس بة 8402ا ىل س نة  8444منذ س نة  244% ، كام أأن نس بة ا 

، أأي (دولر للفرد 1102)ة املتحدة وال مارات العربي( دولر للفرد 1288,3)دولر عىل غرار قطر  0444التأأمني يف بعض ادلول العربية مرتفع بتجاوزه حاجر 

 . ضعف املتوسط العاملي ل نفاق الفرد
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 جحم أأقساط التأأمني احملقق يف الوطن العريب مقارنة ابلسوق العاملي: 48الشلك رمق 
 %مليار دولر، : الوحدة

 
عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير : املصدر  .لعدة س نوات Swiss re, sigmaمن ا 
 

فد همم يع أأقساط التأأمني عىل الصعيد العاملي موزعة عىل الصنفني تأأمينات الحياة وتأأمينات الأرضار مناصفة، حيث تعد التأأمينات عىل الحياة راويف حني أأن توز

ني اجملمعة مقابل نس بة من ا جاميل أأقساط التأأم %20ما يقارب  8402للتطوير والابتاكر دوليا، تبقى هذه الأخرية يف حدودها ادلنيا يف الوطن العريب مسجةل س نة 

 (.  يف بعض ادلول الأوروبية والأمريكية %24تتجاوز هذه النس بة حدود )عامليا  %04جتاوزت 

وهتدف تأأمينات الحياة ا ىل تعويض املؤمن هل عىل الرضر
(00)

اذلي هيدد حياة الأشخاص أأو سالمة أأجساهمم أأو قدرهتم عىل العمل 
(05)

، الأمر اذلي ينجم عن، 

 .العمل واخنفاض دخهل أأو انقطاع، مثل الوفاة والعجز اللكي أأو اجلزيئ عن العملتوقفهم عن 

ل مجيع الأخطار احملمتةل، أأما تأأمينات الأرضار فهتدف محلاية املمتلاكت من الأخطار احملمتةل اليت قد تتعرض لها، ويضم مجيع املمتلاكت العامة واخلاصة، كام يشم

واع التأأمني ش يوعاويعترب هذا التأأمني أأمشل وأأكرث أأن
(02)

. 
 

 ؤرشات العامة لقطاع التأأمني يف اجلزائرامل. 5

%0.85، أأي بزايدة نس بة 8405مليار دج س نة  082مليار دج مقابل   129.6رمق أأعامل قدره 8402حقق قطاع التأأمني يف اجلزائر س نة 
(09)

، فبالرمغ من 

ل أأن قطاع التأأمني حق  .ق رمق أأعامل مرتفع ولو بنس بة ضئيةل مقارنة ابلس نوات املاضيةاخنفاض املداخيل اخلارجية للجزائر ا 

 

 

 8402جحم رمق أأعامل قطاع التأأمني يف دول عربية خمتارة لس نة : 48اجلدول رمق 

 رمق الأعامل البدل

(دولرمليون )  

رمق الأعامل ا ىل عدد 

(ابدلولر)الساكن   

 معدل الاخرتاق

)% من   PIB( 

حصة من السوق 

(العاملي %( 

تيبالرت   

 العاملي

 49 0.08 3.48 102.3 3561 املغرب

 57 0.05 0.64 22.8 2130 مرص

 69 0.03 0.80 30.0 1209 اجلزائر

 78 0.02 1.97 72.5 824 تونس

                                      .Swiss Re sigma, N°3/2017, op-cit, p: 54-63           :املصدر
 

وتشمل تركيبة قطاع التأأمني يف اجلزائر ، 8405وهو نفس عدد الرشاكت النشطة س نة  8402رشكة تأأمني يف القطاع س نة  80ط تشري ال حصائيات ا ىل نشا

 :الرشاكت التالية

 .رشكة ل عادة التأأمني 40 -

 .رشكة متصصصة يف التأأمني عىل القرض العقاري وقروض التصدير عىل التوايل 48 -

 .رشكة تأأمني عىل الأرضار 03 -

 .  رشاكت تأأمني عىل الأشخاص 42 -

 هيلكة نشاط التأأمني: 40الشلك رمق                        هيلكة نشاط التأأمني   : 43الشلك رمق           
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 8402حسب الرشاكت لس نة                                    8402حسب الفروع لس نة               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عداد الباح :املصدر  :ث ابل عامتد عىلمن ا 

Direction des assurances, activité des assurances en Algérie année 2016 -, op-cit, pp: 03.  
                                                

نتاج احملقق لقطاع التأأمني يف س نة  %85تعترب نس بة  اخلاص يساعد يف تعزيز املنافسة وتنويع نس بة هممة للقطاع  8402حصة الرشاكت اخلاصة يف جحم ال 

 . حيد يف اجلهة املقابةل من ا ماكنيات ال بداع والتجديد يف القطاع %84املنتجات، غري أأن تركز النشاط عىل فرع تأأمينات الأشخاص بنس بة جتاوزت 

خبلق فروع هتمت أأساسا  2011ص  وهذا بداية من س نة يس هتدف توجي، رشاكت التأأمني ا ىل التص 04-06ا ن ا صدار السلطات العمومية يف اجلزائر للقانون 

نشاء أأربعة رشاكت متصصصة يف التأأمينات عىل الأشخاص ا ضافة ا ىل رشكة  اليت تنشط منذ عدة " اكرديف اجلزائر"ابلتأأمينات عىل الأشخاص، وابلفعل مت ا 

 .س نوات

، حيث أأظهر (الحياة-عىل الأقل ابلنس بة للتأأمينات عىل الأشخاص)ني يف اجلزائر وعكس ما يعتقد فان العامل ادليين ليس هل تأأبري كبري يف تطور سوق التأأم

عداده س نة  جمللس الوطين للتأأمينات أأن العامل ادليين يأأيت يف مؤخرة الرتتيب بني عوامل أأخرى تعيق تطور السوق عىل غرار غياب من طرف ا 2007حتقيق مت ا 

نفاق غري اجملدي  اخل... الأصول للتأأمني علهيا، ال هامل أأو عدم املبالة، املداخيل الضعيفة، نق  الثقة يف التأأمينات، ال 
(02)

. 

8405-8404جة احملاسبية الصافية لقطاع التأأمني تطور جحم النتي: 45الشلك رمق   

 
عداد الباحث ابل عامتد عىل :املصدر  :من ا 

 direction des assurances, activités des assurances en Algérie, op-cit, p : 52.   
    

 الأداء الاقتصادي لقطاع التأأمني يف اجلزائر. 2

ناجت  أأساس يني لختبار الأداء الاقتصاد لنشاط التأأمني، الأول خي  مؤرش معق التأأمني اذلي يقيس نس بة ا جاميل أأقساط التأأمني ا ىل ا جاميل ال يس تعمل قياسني

د يف دوةل ما ليتضح جحم ر احمليل، ويبني هذا املؤرش أأمهية قطاع التأأمني يف الاقتصاد، والقياس الثاين هو كثافة التأأمني حيث يمت حساب جحم أأقساط التأأمني للك ف

نفاق، عىل التأأمني  .ا 

 :مؤرش معق التأأمني يف اجلزائر 0.2

 حللت عالقة قطاع يف ميدان التأأمني، معق التأأمني يعرف عىل أأن، حصة القطاع يف الناجت احمليل اخلام، وقد اس تعمل هذا املؤرش يف العديد من ادلراسات اليت

8442س نة  Moustassieاسة لك من التأأمني ابلقطاع الاقتصادي عىل غرار در 
(08)

 8445س نة  Thierry ودراسة 
(84)

(Jean-Claude Sourou 

KEKE, 2010)
(80)

. 
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 .كام ميكن حساب هذا املعدل للك صنف أأو نوع للتأأمني عىل حدى

 

                                           8402-8404خالل الفرتة ( خمتارة)القارات /مؤرش معق التأأمني يف اجلزائر مقارنة مع بعض ادلول: 43اجلدول رمق 
 %: الوحدة                                                                     

 8402 8405 8400 8403 8408 8400 8404 قارات/دول

 9.38 7,29 9.3 9.0 2.4 9.8 7,9 أأمرياك الشاملية

 3.02 3,09 3.0 3.8 3.4 8.2 2,7 أأمرياك الالتينية

 2.93 6,89 2.2 2.2 2.9 9.0 7,5 أأورواب

 5.58 5,34 5.8 5.0 5.9 5.2 6,2 أ س يا

فريقيا  8.99 2,90 8.2 3.5 3.2 3.2 3,9 ا 

 2.34 5,58 5.8 5.8 5.2 5.8 5,8 أأوقيانوس يا

 3.02 3,05 3.8 3.4 3.4 8.8 2,8 املغرب

 4.20 0,68 4.9 4.9 0.2 4.9 0,7 مرص

 4.20 0,82 4.9 4.2 4.9 4.9 0,8 اجلزائر

 0.89 1,91 0.2 0.2 0.2 0.2 1,7 تونس

 2.82 6,23 2.8 2.3 2.5 2.2 6,9 املعدل العاملي

عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير : املصدر  .لعدة س نوات Swiss Re, sigmaمن ا 
 

ذ ترتاوح نسب  8404معوما نالحظ أأن مؤرش معق التأأمني يف اجلزائر اكن مس تقرا منذ س نة  خالل هذه الفرتة، غري أأن، ابملقارنة مع ابيق  4.2و  4.9ت، بني ا 

ملسجةل يف اجلزائر ا ل املؤرشات املسجةل سواء يف ادلول العربية أأو عىل الصعيد ال قلميي نسجل بشلك واحض التفاوت الكبري يف هذا املؤرش، ومل تتجاوز النسب ا

فريقيا وأأمرياك الالتينية يف ا شارة عىل نظريهتا املسجةل يف دوةل مرص، بيامن حققت املغر  ب نسب جتاوزت نصف متوسط املعدل العاملي وأأكرب من متوسط املعدل يف ا 

داء الاقتصادي القوي لقطاع التأأمني يف املغرب ومسامهت، البارزة يف حتقيق الناجت احمليل اخلام  .  واحضة للأ

وأأورواب وأ س يا ما اكن هل تأأبري يف اخنفاض متوسط املعدل العاملي، وهو يعكس ( الشاملية)ياك بيامن جسلت معدلت معق التأأمني تراجعا ملحوظا يف لك من أأمر 

 .   اليت ل تزال تأأبرياهتا ممتدة لغاية هذه الفرتة 8442بذكل تدين معدلت المنو الاقتصادي العاملي وخملفات الأزمة العاملية لس نة 

شلك أأسايس أأثر كثريا عىل أأداء قطاع التأأمني عىل غرار التأأبري اذلي طال ابيق القطاعات الاقتصادية، حيث ا ن ارتباط الاقتصاد اجلزائري بقطاع احملروقات ب 

لناشطة يف السوق، من جانب أ خر اخنفضت وترية منو الاقتصاد اجلزائري ممثةل ابلنتاج احمليل اخلام الأمر اذلي أأدى بدوره ا ىل تباطؤ منو رمق الأعامل لرشاكت التأأمني ا

مبا حيقق، فرع تأأمينات  %50، هذا الأخري مرتبط بدوره بنس بة جتاوزت الـ %90زال نشاط تأأمينات الأرضار هيمين عىل حصة السوق بنس بة جتاوزت ل ي

 . الس يارات

 بتقلبات قطاع احملروقات، كام ل يتأأثران بشلك مبارش( رمق الأعامل والناجت احمليل اخلام)وعلي،، فا ن العنرصين الأساس يني املؤثرين يف حساب معدل معق التأأمني 

ع نس بة مسامهة تسمح الهيلكة الحالية نشاط التأأمني بتحقيق أأداء اقتصادي أأفضل ولو أأننا نلمس تطور بطيء لنشاط تأأمينات الأشخاص من س نة لأخرى، وارتفا

 .      أأرقام معدل معق التأأمنيالقطاع اخلاص وطرح منتجات تأأمينية جديدة يف السوق، لكها عوامل اجيابية ستساعد يف حتسني 
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 8402-8444عالقة جحم أأقساط التأأمني مع ا جاميل الناجت احمليل يف اجلزائر خالل الفرتة : 42الشلك رمق 
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عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير : املصدر  .EViewsلعدة س نوات وابس تعامل برانمج  Swiss Re, sigmaمن ا 
 

قة خطية بني جحم معولت التأأمني احملصةل والناجت احمليل اخلام يف الكثري من دول العامل، ومل خترج اجلزائر عن هات، القاعدة أأببتت العديد من ادلراسات وجود عال

رتفاع جحم الناجت احمليل ال جاميل( 42رمق )وهو ما يوحض، الشلك أأعاله  8402ا ىل غاية س نة  8444منذ س نة   .  حيث يرتفع نشاط التأأمني يف اجلزائر اب 

0888س نة  Carter & Dikcinsonوطور لك من 
(88)

8444س نة  Enzو  
(83)

منوذج يربط العالقة بني معق التأأمني وجحم الناجت احمليل اخلام للك فرد،  

ت ابحثون أ خرون عىل غرار حيث مت حتييد مجيع العنارص الأخرى اليت ميكهنا أأن تؤثر يف الطلب عىل التأأمني، بيامن أأبب" S"وقد وجدوا أأن العالقة بيهنام تتبع شلك 

Chui & Kwok  8442س نة
(80)

8400س نة  Parc & Lemaireوكذا  8448و 
(85)

العوامل الأخرى املؤثرة عىل الطلب عىل التأأمني قد ترتبط بثقافة  

اجملمتعات، بل قد تكون أأكرث أأمهية وتأأبري من مس توايت مرتفعة للتعلمي والناجت احمليل اخلام
(82)

 . 

 :ة التأأمني يف اجلزائرمؤرش كثاف 8. 2

ميكن مؤرش كثافة التأأمني من منح نظرة حول متوسط قمية معوةل التأأمني للك فرد، حيسب هذا املعدل وفق العالقة التالية
89
: 

 
وع عدد الساكن يسمح هذا املؤرش مبالحظة تطور اس هتالك منتجات التأأمني يف جممتع معني واملقارنة مع دول أأخرى، كام ميكن حساب هذا املؤرش عىل مجم

، يف هذا البحث سيمت ال جاميل أأو عدد الساكن الناشطني يف قطاع الاقتصادي أأو عدد الساكن املَُؤَمِنني، وميكن حساب كثافة التأأمني للك صنف أأو نوع للتأأمني

 .       دراسة كثافة التأأمني ل جاميل عدد الساكن

                                           8402-8404خالل الفرتة ( خمتارة)القارات /ع بعض ادلولكثافة التأأمني يف اجلزائر مقارنة م: 40اجلدول رمق 
 %: الوحدة                                

 8402 8405 8400 8403 8408 8400 8404 قارات/دول

 4174,1 4006,9 3969 3938 3996 3815 3724,4 أأمرياك الشاملية

 259,9 251 304 300 282 261 219,1 أأمرياك الالتينية

 1620 1634,4 1902 1833 1724 1886 1850,2 أأورواب

 343,1 311,7 307 303 322 314 281,5 أ س يا

فريقيا  50,5 54,7 61 66 67 65 64,7 ا 

 2342,8 2065 2600 2429 2660 2759 2283,1 أأوقيانوس يا

 102,3 90,8 102 97 88 89 80 املغرب

 22,8 23 24 23 22 21 18,8 مرص

 30 31,8 40 39 34 33 32,8 اجلزائر

 72,5 73,1 80 77 76 77 74,8 تونس

 638,3 621,2 662 652 656 661 627,3 املعدل العاملي

عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير: املصدر  .لعدة س نوات Swiss Re, sigma  من ا 
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( 8402-8400)افة التأأمني املسجل يف اجلزائر جسل اخنفاضا متواصال خالل الثال  س نوات الأخرية تبني ال حصائيات الواردة يف اجلدول أأعاله أأن معدل كث

مليون س نة  00ا ىل أأكرث من  8400مليون س نة  04ويه نتيجة واحضة لخنفاض عائدات قطاع احملروقات يف مقابل تزايد متواصل لعدد الساكن اذلي انتقل من 

فريقيا نالحظ التفاوت بني النتاجئ احملققة عهنا يف اجلزائر فهيي تتجاوز نصف هذا املتوسط بقليل، وأأقل مما حتقق، ، وابملقارنة مع متوسط معدل 8402 كثافة التأأمني يف ا 

مؤرش قوي عىل  يعطينا لك من تونس واملغرب الذلان يتفوقان بكثري عن متوسط املعدل ال فريقي، وهذا عىل غرار النتاجئ احملققة ملعدل معق التأأمني، الأمر اذلي

 .          حمدودية نشاط التأأمني يف اجلزائر مقارنة مع دول اجلوار

فريقيا ويف القارة كذكل، ويه تعكس بذكل قوة اق  تصادايت هذه ادلول وارتفاع بيامن تبقى الأرقام احملققة يف ادلول املتقدمة بعيدة متاما عن نظريهتا يف دول شامل ا 

 . دلولالتأأمينية اليت جتعهل ينفق عىل التأأمني بشلك كبري ما يسامه يف املقابل برفع حصة قطاع التأأمني يف حتقيق الناجت احمليل اخلام لهذه امتوسط مداخيل الفرد وبقافت، 

ة سواء من حيث غري أأن الحمك عىل معدل معق التأأمني وكثافة التأأمني يصعب حتقيق، خصوصا يف حاةل املقارنة بني ادلول اليت لها مؤرشات اقتصادية خمتلف

أأصناف التأأمني أأو جحم الناجت احمليل اخلام أأو عدد الساكن، وحىت من حيث طبيعة ال جراءات القانونية والاقتصادية املتبعة يف لك دوةل
(82)

. 

اجتاها موجبا بني املؤرشين، أأي لكام  بقياس العالقة بني معدل كثافة التأأمني ونصيب الفرد من الناجت احمليل اخلام واليت تظهر( 49رمق )يسمح لنا الشلك أأدانه 

نفاق، عىل التأأمني  . ارتفع نصيب الفرد من الناجت احمليل اخلام أأدى ذكل ا ىل ارتفاع ا 

 

 

 

 8402-8444عالقة معدل كثافة التأأمني مع جحم الناجت احمليل اخلام للك فرد يف اجلزائر خالل الفرتة : 49الشلك رمق 
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عداد الباحث اعامت :املصدر  .EViewsلعدة س نوات وابس تعامل برانمج  Swiss Re, sigmaدا عىل تقارير من ا 
 

يل اخلام من هجة أأخرى، وحبساب معامل الارتباط بني جحم معولت التأأمني اجملمعة والناجت احمليل اخلام من هجة، وبني كثافة التأأمني ونصيب الفرد من الناجت احمل

 .   سامهة قطاع التأأمني ودوره الاجيايب يف الأداء الاقتصادي يف اجلزائرما يشري م  0,9جند أأن العالقة موجبة تفوق 

 8402-8444معامل الارتباط لنشاط التأأمني ابلناجت احمليل اخلام يف الوطن العريب خالل الفرتة : 40اجلدول رمق 

 معامل الارتباط 

 0,94 الناجت احمليل اخلام/معوةل التأأمني

 0,94 اخلام للفرد الناجت احمليل/كثافة التأأمني

عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير  :املصدر           .EViewsلعدة س نوات وابس تعامل برانمج  Swiss Re, sigmaمن ا 
 

 الأداء املايل لقطاع التأأمني يف اجلزائر. 9

من املكتتبني وتقوم بتوظيفها يف القطاع املايل والاقتصادي  تعترب رشاكت التأأمني رشاكت مالية ابدلرجة الأوىل فهيي تتعامل ابلأموال عند تلقي معولت التأأمني

اع املايل ابلمنو الاقتصادي، بغرض حتقيق الرحب، كام يظهر تأأبريها املايل يف تعويض اخلسائر عىل اخملاطر احملققة، وقد تناولت العديد من ادلراسات عالقة تطور القط

 (.الناجت احمليل اخلام/M2تطور العالقة الكتةل النقدية )ني ممثال مبؤرش معق التأأمني بمنو القطاع املايل وفامي خي  قطاع التأأمني يمت ربط الطلب عىل التأأم

Outreville (1990, 1996) ،Li & all (2007)تناول لك من 
(88)

 ،Yee & all (2009)
(34)

هذه العالقة يف دراساهتم لتوضيح دور رشاكت  

اليت تس تعمل يف الغالب لقياس جحم القطاع املايل ل تعد املتغري الوحيد يف هذا اجملال، حيث اس تعمل  M2نقدية التأأمني كوس يط مايل، غري أأن الكتةل ال 
(30)

Beck & Webb (2003) جحم القروض البنكية ومجموع الودائع البنكية لقياس جحم القطاع املايل. 
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 2016-8444يف اجلزائر خالل الفرتة ( الناجت احمليل ال جاميل/الس يوةل احمللية)يل عالقة معدل معق التأأمني مع تطور القطاع املا: 42الشلك رمق 
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عداد الباحث اعامتدا عىل تقارير: املصدر  .EViewsلعدة س نوات وابس تعامل برانمج  Swiss Re, sigma  من ا 

 

والطلب عىل ( ن، ابلعالقة بني الس يوةل احمللية وال جاميل الناجت احمليلمعربا ع )عالقة موجبة بني تطور القطاع املايل يف اجلزائر ( 42رمق )يظهر الشلك أأعاله 

 .  التأأمني ممثال مبؤرش معق التأأمني

بيامن ارتفع  %25تذبذاب واحضا يف معدل معق التأأمني بني الارتفاع والاخنفاض، ليحقق معدل ارتفاع عام يف حدود  8402ا ىل  8444وقد جسلنا خالل الفرتة من 

، وهذا ما يدل عىل أأن تطور قطاع التأأمني اكن يف (%244)بس تة أأضعاف ( M2)وجحم الس يوةل احمللية  %024يل اخلام خالل نفس الفرتة بـأأكرث من الناجت احمل

 .  نفس الاجتاه مع تطور القطاع املايل ولكن ليس بنفس الوترية
  

 اخلالصة والنتاجئ. 2

فريقيا وادلول ادلول املتقدمة خالل الفرتة هدف هذا البحث ا ىل دراسة الأداء الاقتصادي واملا يل لقطاع التأأمني يف اجلزائر، ومقارنت، مع بعض دول شامل ا 

ابيق  ، ول يزال قطاع التأأمني معوما من بني أأمه القطاعات الاقتصادية اليت لها وظائف متعددة خت  القطاع يف ذات، كام تسامه وتؤثر يف نشاط8444-8402

، وعىل يف خلق القمية املضافة وحتقيق الأرابح وتوفري فرص العمل كام يسمح بتوفري الأمان خملتلف املتعاملني الاقتصاديني والأفراد الطبيعينيالقطاعات، فهو يسامه 

 .خطاء وتعديل الس ياساتهذا الأساس فا ن الاهامتم بدراسة أأدائ، تسمح ابلتعرف عىل أأمه املؤرشات الاقتصادية ذات العالقة الاجيابية مهنا والسلبية لتصحيح الأ 

 :وقد توصلنا بعد دراسة هذا املوضوع ا ىل مجموعة من النتاجئ نوردها فامي ييل

مؤرشات القطاع بيامن هناك تأأبري واحض لقطاع احملروقات عىل أأداء الاقتصادي اجلزائري مبا يف ذكل عىل قطاع التأأمني، ففي فرتة الطفرة النفطية ارتفعت معظم  -

 . مبارشة بعد الاخنفاض الحاد لأسعار البرتول يف الس نوات الأخريةعاودت الاخنفاض 

كام تبقى هذه املؤرشات بعيدة عن نظريهتا احملققة عىل ( ما عدا مرص)مل حيقق قطاع التأأمني يف اجلزائر مؤرشات اجيابية مقارنة مع املؤرشات احملققة يف دول اجلوار  -

فريقيا وبدرجة أأكرب عن ابيق د  . ول وقارات العاملمس توى قارة ا 

ل أأن، توجد عالقة خطية موجبة بني جحم معولت التأأمني احملصةل والناجت احمليل اخلام يف ا - جلزائر، حيث يرتفع نشاط ابلرمغ من سلبية املؤرشات السابق ذكرها، ا 

ة التأأمني ونصيب الفرد من الناجت احمليل اخلام، أأي لكام ارتفع نصيب الفرد التأأمني ابرتفاع جحم الناجت احمليل ال جاميل، ونفس العالقة ابجتاه موجب تربط بني معدل كثاف

نفاق، عىل التأأمني، الأمر اذلي يؤكد حصة فرضيتنا خبصوص ادلور الاجيايب اذلي يؤدي، قطا  .ع التأأمني يف اجلزائرمن النتاج احمليل اخلام أأدى ذكل ا ىل ارتفاع ا 

 :وفقا ملا س بق نذكر أأمه التوصيات التالية

فرع التأأمني  يتعني عىل قطاع التأأمني يف اجلزائر تنويع وحتديث نشاط،، ويف هذا ال طار يتيح فرع تأأمينات الأشخاص فرصة حقيقة لتحقيق ذكل ا ضافة ا ىل -

ققة من هجة، وعدم القدرة عىل التاكفيل، يف املقابل تعيق همينة منتج تأأمينات الس يارات عىل فرع تأأمينات الأرضار تطوير النشاط خصوصا يف ظل اخلسائر احمل

 .   التنويع من هجة أأخرى

يل حركة رؤوس هناك حاجة ملحة لتطوير القطاع املايل تدعامي لنشاط التأأمني، حيث يسامه حتديث اخلدمات املالية من حيث مضموان وكيفية تسويقها يف تسه  -

 .ر الصناعة التأأمينيةالأموال وتنويع الاستامثرات مما س يكون هل الأثر الاجيايب يف ازدها

 .رلبد من البحث يف س بل تسويق منتجات التأأمني بطريقة مبتكرة والاس تفادة من اخلربات الأجنبية لالرتقاء بأأداء رشاكت التأأمني يف اجلزائ -
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