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مُت ألول مرة منذ عدة قرون إال أن احلاجة إليو تتزايد يوما بعد يوم يف ظل األخطار ادلتعددة اليت هتدد ألقد ظهرت فكرة الت:ملخص
من األفراد يف ماذلم، شخصهم أو شلتلكاهتم، ومع ظهور أنواع عديدة من التأمُت وزايدة عدد ادلؤمن عليهم  ويف ظل التطورات أ

التكنولوجية احلاصلة ابت من الضروري على شركات التأمُت اليوم استعمال ىذه األخَتة وخاصة االنًتنت من اجل ربويل أعماذلا 
حيث .  التأمُت االلكًتويناسمالتقليدية من إدارة وتسويق وإنتاج إذل أعمال الكًتونية بدقة وسرعة وفعالية كبَتة،وىو ما يطلق عليو 

ضلاول من خالل ىذا البحث التعرف على منتجات ىذا النوع من التأمُت وكيفية االستفادة منو، ابإلضافة إذل مدى مساعلتو يف زايدة 
ولقد أجريت ىذه الدراسة على شركات التأمُت الناشطة يف . إنتاج شركات التأمُت وتعزيز حصتها السوقية يف ظل منافسة كبَتة بينها

، من خالذلا توصلنا إذل مجلة من النتائج كان أعلها أن التأمُت 2017 إذل غاية 2013 خالل الفًتة ادلمتدة كم السوق اجلزائرية
 .االلكًتوين يساىم بشكل كبَت يف رفع قيمة إنتاج شركات التأمُت وتعظيم حصتها السوقية ابإلضافة إذل التخفيض من تكاليفها

 .منتجات التأمُت؛ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال؛شركات التأمُت؛ أتمُت الكًتوين:لكلمات املفتاح ا
Abstract:The idea of insurance first emerged several centuries ago, but the need 

is increasing day by day in light of the multiple threats to the security of 

individuals in their money, person or property, and with the emergence of many 

types of insurance and the increase of the number of insured and in light of 

technological developments have become necessary Today, insurance companies 

should use the latter, especially the Internet, to transform their traditional business 

from management, marketing and production to electronic business with great 

accuracy, speed and effectiveness, It is called electronic insurance. Through this 

research, we try to identify the products of this type of insurance and how to 

benefit from it, in addition to the extent of its contribution to increase the 

production of insurance companies and enhance their market share in the face of 

great competition among them. This study was conducted on insurance companies 

active in the Algerian market during the period from 2013 to 2017, through which 

we reached a number of results, the most important of which is that electronic 

insurance contributes significantly to increase the value of insurance companies 

production and maximize market share in addition to reducing their costs. 

Keywords:Information and communication technology; insurance companies; 

electronic insurance; insurance products 
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Résumé :L'idée de l'assurance est apparue pour la première fois il y a plusieurs 

siècles, mais le besoin augmente de jour en jour à la lumière des multiples 

menaces pesant sur la sécurité des personnes en ce qui concerne leur argent, ou 

leurs biens, et avec l'émergence de nombreux types d'assurance et l'augmentation 

du nombre d'assurés et à la lumière des développements technologiques devenus 

nécessaires Aujourd'hui, les compagnies d'assurance devraient utiliser ce dernier, 

notamment Internet, pour transformer leurs activités traditionnelles de la gestion, 

du marketing et de la production au commerce électronique avec une grande 

précision, rapidité et efficacité, C'est ce qu'on appelle l'assurance électronique. A 

travers cette recherche, nous essayons d'identifier les produits de ce type 

d'assurance et comment en tirer profit, en plus de sa contribution à l'augmentation 

de la production des compagnies d'assurance et à l'augmentation de leurs parts de 

marché face à la forte concurrence qui les oppose. Cette étude a été réalisée sur les 

compagnies d’assurance actives sur le marché algérien entre 2013 et 2017, grâce 

auxquelles nous avons obtenu plusieurs résultats, dont le plus important est que 

l’assurance électronique contribue de manière significative à accroître la valeur de 

la production des compagnies d’assurance et à maximiser la part de marché tout 

en réduisant leurs coûts. 

Mots-clés :Technologies de l'information et de la communication; compagnies 

d'assurance; assurance électronique; produits d'assurance. 
التأمُت االلكًتوين مصطلح حديث يف عادل التأمُت عامة، بل وأحدث يف عادل شركات التأمُت :تمهيد -  1

اجلزائرية اليت أدركت أهنا تتعامل اليوم مع زابئن ؼلتلفون على ما كانوا عليو ابألمس، زابئن رقميون ؽليلون إذل كل ما 
ىو رقمي وال ػلبذون التنقل إذل وكاالت التأمُت لالختيار من البدائل ادلتاحة دلنتجات التأمُت، فاالنًتنت اليوم 
وفرت ذلم كل شيء بسرعة وبسهولة متناىية دبجرد نقرة على وسيلة من وسائل ادلعلومات واالتصال، فشركات 

تروغلية لتضمن بقاءىا الذبارية أو ىاالالتأمُت اليوم رلربة على توفَت منتجات الكًتونية على اخلط من خالل مواقع
 .يف خّذم منافسة شرسة البقاء فيها لألقوى، والقوة ىنا تكمن يف مواكبة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال

 على ضوء ما سبق ؽلكنا طرح اإلشكالية التالية:إشكالية الدراسة: 
 ؟    كيف يساهم التأمني اإللكرتوين يف حتسني أداء شركات التأمني يف اجلزائر

 ةالتاليةلإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة قمنا بصياغة الفرضي: الدراسةةفرضي: 
تساىم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال من خالل التأمُت االلكًتوين يف زايدة إنتاج شركات التأمُت وابلتارل  -

 .تعظيم حصتها السوقية
 تتجلى أعلية الدراسة يف:أمهية الدراسة: 

 .التعرف على التأمُت االلكًتوين الذي يعترب مصطلح جديد يف سوق التأمُت اجلزائرية -
التعرف على بعض منتجات التأمُت االلكًتوين ادلطروحة من قبل شركات التأمُت اجلزائرية وإمكانية  -

 .االستفادة منها
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 توضيح ضرورة مواكبة شركات التأمُت دلوجة التطورات العادلية يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال -
 دبا أن مصطلح التأمُت االلكًتوين يعترب جديد فان الدراسات اليت تناولتو قد تكون شبو :الدراسات السابقة

منعدمة خاصة ما تعلق ابلدراسات اجلزائرية ، غَت انو ذبدر اإلشارة إذل أن ىناك بعض الدراسات اليت تناولت 
 :تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف قطاعات سلتلفة أما يف قطاع التأمُت فإهنا تعد ابألصابع ونذكر منها

مدى أتثَت استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف أداء شركات التامُت يف "، بعنوان عصامقامسحسنأبوعرةدراسة  -
، ىدفت ىذه  الدراسة 2018، جامعة القدس، فلسطُت، إدارةاألعمالرسالة ماجستَت يف " مدينة رام هللا

ظلو "إلىالتعرفعلىمدىتأثَتتكنولوجياادلعلوماتفيتحسنأداء شركااتلتأمينوذلكمنخاللدراسةأتثَتتكنولوجياادلعلوماتعلىكلمن
 نتيجة مفادىا إذلولقد توصل الباحث . "ادلبيعات،احلصةالسوقية،رضاالعمالء،واإلبداعوالتعليم

 بينتكنولوجياادلعلوماتواألداءلدىشركااتلتأمينفيمدينةرام هللا؛عالقةوجود
د أبو بكر، حم الدكتور عيد أدراسة -

،كليةاالقتصادوالعلوماإلد(شلارسةالتأمينااللكًتوين(دراسةربليليةدلداىستفادةشركااتلتأمينمنتطبيقاتشبكةاالنًتنت"بعنوان
ارية، جامعةالزيتونة، األردن، حيث ىدفت ىذه الدراسة إذل 

تقدؽلمعلوماسبفيدةلشركااتلتأمينالتيتتبنىتطبيقاتشبكةاالنًتنتعن مزااي استخدامشبكة 
، ولقد توصل الباحث إذل مجلة من التوصيات االنًتنتوكذلكعنادلعوقااتلتيتحولدوانلتوسعفي استخدامهذىالتطبيقات

 .تفيد شركات التأمُت يف استخدام شبكة االنًتنت وكيفية التغلب على ادلعوقات
أمافيماؼلصدراستنافهيتختلفعنهذىالدراسااتلسابقةفيكوهنا تدرسأثر التأمُت االلكًتوين على إنتاج شركات التامُت 

 .اجلزائرية دون غَتىا وكيف يساىم ىذا التأمُت يف تعظيم حصتها السوقية وزبفيض تكاليفها

: اإلطار النظري للدراسة - 1.1

التعريف االقتصادي و القانوين مث من خالل ىذا العنصر سنحاول تقدمي كل من :تعريف التأمني- 1.1.1
 .استنتاج تعريف شامل للتأمُت

 أداة لتقليل اخلطر الذي يواجهو الفرد عن طريق ذبميع عدد كاف من -" :التعريف االقتصادي للتأمني
جلعل اخلسائر اليت يتعرض ذلا كل فرد قابلة للتوقع بصفة  (كالسيارة وادلنزل)الوحدات ادلتعرضة لنفس ذلك اخلطر 

 1".مجاعية، ومن مث ؽلكن لكل صاحب وحدة االشًتاك بنصيب منسوب إذل ذلك اخلطر

التأمُت ىو نظام يقلل من ظاىرة عدم التأكد ادلوجودة لدى ادلؤمن وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إذل -
 2.ادلؤمن لو والذي يتعهد بتعويض ادلؤمن عن كل أو جزء من اخلسارة

 التأمُت ىو عقد يلتزم ادلؤمن  ": من القانون ادلدين اجلزائري فإن619حسب ادلادة :التعريف القانوين للتأمني
دبقتضاه أن يؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من ادلال أو إيراد أو أي تعويض 
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 أو ربقق اخلطر ادلبُت يف العقد وذلك نظَت قسط أو أي دفعة مالية أخرى ،مارل آخر يف حالة وقوع احلادث 
 3".يؤديها ادلؤمن لو  للمؤمن

مُت ىو الطريق الذي أالت":مُت على النحو التارلأومن خالل التعاريف السابقة ؽلكن استنتاج تعريف شامل للت

يسلكو الفرد أو اجملموعة للحصول على الطمأنينة بنقل عبئ اخلسارة اليت ؽلكن أن  يتعرضون ذلا إذل جهة أخرى 
 يف حالة ربقق الضرر، مقابل أقساط أو اشًتاكات يدفعوهنا ذلا ماقدر منهم على ربملها عن طريق  تعويضو

 "بشكل دوري ربدد بطرق إحصائية سلتلفة، حيث ينظم ىذه العملية عقد يلتزم ببنوده الطرفان

: تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال- 2.1.1

. سنتطرق إذل تعريف تكنولوجيا ادلعلومات  وتكنولوجيا االتصال كل على حدى

 ىي رلموعة من األجزاء ادلرتبطة ببعضها البعض حيث تشتمل على أساليب  : تعريف تكنولوجيا املعلومات
ادلعاجلة السريعة للمعلومات ابستخدام احلاسوب وتطبيق األساليب اإلحصائية والرايضية يف حل ادلشكالت 

 4.وزلاكاة التفكَت من خالل برامج احلاسوب
جللب واحلفاظ على  (األجهزة)حيث يركز ىذا التعريف على اآلالت التكنولوجية أو األدوات ادلستخدمة 

. ادلعلومات مث استخدامها يف الوقت ادلناسب من قبل متخذ القرار

 ؽلكن القول أن تكنولوجيا ادلعلومات ىي التعامل األمثل مع مجيع األدوات أو اآلالت التكنولوجية أو بتعبَت آخر
والربرليات  اليت من شأهنا توفَت وزبزين ادلعلومات أو ادلوارد ادلعرفية أبسلوب شلنهج  ؽلكننا من تداوذلا بسرعة كبَتة 
بُت سلتلف األطراف، كما سبكننا من معاجلتها بشكل دقيق يف الوقت ادلناسب سلتزلة بذلك تكلفة الوقت واجلهد 

.  وادلال

 رلموعة من التجهيزات اليت تتكون :"  تكنولوجيا االتصاالت أبهنا"كارتل "عرف: اي االتصالجتعريف تكنولو
من قنوات االتصال ورلموعة من األجهزة ادلساندة والربوتوكوالت وخطوط االتصال، اليت تساعد يف عملية نقل 
 5"البياانت من موقع إذل آخر األمر الذي ؽلّكن من الوصول إذل أي موقع للمنظمة مهما بعدت ادلسافة اجلغرافية

 أن تكنولوجيا االتصال ىي وسيلة ربط بُت نقاط سلتلفة متباعدة كانت أم متقاربة تتيح نقل وعليو ؽلكن القول
. ابستخدام أدوات متخصصة يف االتصال (أصوات، صور، بياانت أو معلومات )وتبادل الرسائل يف شىت صورىا

استعمالشبكةاالنًتنتوتقنيااتدلعلوماتذات : نوأمُت االلكًتوين على أيعرف الت:تعريف التأمني االلكرتوين - .3.1.1
 6.العالقة يف إنتاج وتوزيع ادلنتجات واخلدمات التأمينية
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أو دبعٌت آخر ىو استعمال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ادلادية والربرليات يف سلتلف مراحل التأمُت ابستخدام 
. إدارة وتسويق الكًتونيتُت للوصول إذل إنتاج أو تصميم منتجات جديدة أو تطويرىا وفق رغبات ادلستهلكُت

إن التأمُت البنكي ىو مصطلح جديد مستمد : bancassuranceالتأمني البنكي أو املصريف - 4.1.1
من كلميت البنك والتأمُت ، وىو ما يعٍت توزيع منتجات التأمُت من خالل شبكات البنوك وادلؤسسات ادلالية وما 

ىو نشاط يقوم من خاللو البنك عرب شبكتو االستغاللية بتسويق منتجات أتمُت مقًتحة من طرف أو 7.شابو ذلك
 8.شركة أتمُت معتمدة

وعليو ؽلكن القول أن التأمُت البنكى يعد أحد السبل التسويقية للخدمات التأمينية، ويهدف إذل تقدمي خدمات 
 .أتمينية إذل عمالء البنوك

 من خالل مظاىر وذلك:واقع التأمني االلكرتوين يف شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائرية- 2.1
 . كما ضلاول تقدمي البعض من ظلاذجواجلزائريةاستخدامات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف شركات التامُت 

: مظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف شركات التامني الناشطة يف السوق اجلزائرية- 1.2.1

: اجلزائريةوفيما يلي بعض أىم مظاىر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف شركات التأمُت 

 أصبح من الضروري اليوم على كل الشركات الناشطة يف السوق اجلزائرية :املواقع االلكرتونية لشركات التأمني
دبا يف ذلك شركات التأمُت أن سبلك موقعا الكًتونيا ذباراي يعد دبثابة ادلرآة العاكسة لكل نشاطاهتا، ىذه األخَتة 

يعرف ادلوقع االلكًتوين على انو عنوان  )عبارة عن رلموعة من الصفحات ادلتصلة على الشبكة العادلية االنًتنت
، خصوصا وأننا (9الشركة على شبكة االنًتنت وادلعتمد على مطبوعاهتا وإعالانهتا وادلرخص من اجلهة ادلختصة

اليوم أمام أفراد رقميُت ػلبذون التعامل الرقمي على التعامل ادلادي دلا ؽليزه من خصائص تعمل على  إزاحة 
بتصفح دلواقع الواب لشركات التامُت اجلزائرية، عمومية كانت و.احلواجز ادلعيقة بتوفَته الوقت واجلهد وعناء التنقل

شبكة الوكاالت )أو خاصة، ؽلكن أن نالحظ إضافة على كلمة الرئيس ادلدير العام، وبعض ادلعلومات األساسية 
خدمات على اخلط سيما ما تعلق ابألسعار ادلقًتحة اليت تسمح للمؤمن أن  (العناوين اذلاتف والربيد االلكًتوين

كما تتيح ىذه ادلواقع االلكًتونية دلتصفحيها تقارير متخصصة دورية ،يقوم ابالختيار والتفكَت قبل أن يتنقل للوكالة
كما ؽلكن لبعض .مُت ابألرقامأمُت وإعادة التأمُت من عمليات التأتتضمن كل األعمال اليت قامت هبا شركات الت

ادلواقع أن توفر ظلاذج لعمليات التقييم األولية متوفرة يف صفحة االستقبال، ابإلضافة إذل  إمكانية التصريح على 
موقع أليانس وأكسا ومسَت حياة  )اخلط يف حالة وقوع حادث مرور للسيارة  أو ضياع األمتعة خالل السفر

 .، وزايدة على ىذا ؽلكن ذلذه ادلواقع أن توفر إمكانية االكتتاب على اخلط اخلاصة ببعض منتجات التأمُت(مثال
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 تعّرف قاعدة البياانت أبهنا عبارة عن كمية كبَتة من البياانت وادلعلومات اليت ؽلمكن الرجوع :قاعدة البياانت
إليها وإجراء العمليات ادلختلفة عليها كعمليات البحث والتعديل وادلقارنة، وذلك من خالل تكلفة بسيطة وسرعة 

ىي اختصاٌر )SQLعالية، وسبتاز ىذه البياانت الرقمية أبهنا بياانت ذات فهرسة وترتيب معُت، وتمعترب لغة
؛ إما حرفًا ” لغة االستعالم البنائية“وترمجتها ىي Structured Query languageلـ وتنطق بطريقتُتن

 10. ىي اللغة األكثر استخداماً وشيوعاً يف بررلة قواعد البياانت.”سيكيوال“، أو تنطق كلمة واحدة SQLحرفًا

    ولقد سبكنت شركات التأمُت اليوم من تكوين قاعدة بياانت تعد دبثابة الذاكرة احلية أو العصب الرئيسي جلميع 
نشاطاهتا، تّضم ىذه األخَتة مجيع البياانت الشخصية للمكتتبُت وكذا األخطار ادلؤمنة عليها ومدة التأمُت 

ابإلضافة إذل كل ادلعلومات ادلتعلقة بعملية االكتتاب، وبناء على ىذه ادلعلومات اليت تعتمد عليها كثَتا عملية 
التسعَت ؽلكن لشركات التأمُت أن تطبق زبفيضات لكل ادلكتتبُت الذي تفادوا وقوع بعض األخطار ادلؤمن ضدىا 

فهي بذلك تعد ربفيزا من قبل شركات التأمُت لتفادي بعض اخلسائر وازباذ احليطة واحلذر وابلتارل التقليل ولو 
مُت بشبكة داخلية أترتبط وكاالت التأمُت التابعة لنفس شركة الت.بشكل قليل نسبة من األخطار ادلتوقع حدوثها

يها لمن خالذلا ؽلكن االطالع على قاعدة البياانت اخلاصة بنفس الشركة، وال ؽلكن لشركة أتمُت أخرى أن تطلع ع
 موحدة بُت مجيع متكاملةألنشطة التأمُت ادلختلفةالكًتونية قاعدة بياانت إنشاء يف انتظار .شلا ػلد من فّعاليتها

 التأمُت لالستعالم عن سجل طالب التأمُت، يبقى اكتفاء بقاعدة بياانت زلدودة ىو السبيل لكل شركات شركات
. التأمُت الناشطة يف السوق اجلزائرية

 دبا أن نظم الدفع ىي أساس قيام العمليات االقتصادية يف جانبها ادلارل، فتكنولوجيا :الدفع االلكرتوين 
 11.فت العديد من ادلزااي اليت جعلت من ىذه اخلدمات ادلالية تتم بطريقة الكًتونيةا أض واالتصالادلعلومات

بوضع عدد من خدمات التأمينية "  بدأت شركات التأمُت الناشطة يف السوق اجلزائرية تتحول ضلو الرقمنة وذلذا 
ولقد قام الوزير ادلنتدب ادلكلف ابالقتصاد الرقمي . عرب شبكة االنًتنت، دبا يف ذلك معاملة الدفع االلكًتوين

 10/10/2016وعصرنة األنظمة ادلالية ابإلعالن الرمسي ، عن إطالق خدمة الدفع اإللكًتوين ابجلزائر وىذا يوم 
بعد انتظار طويل من طرف ادلؤسسات واألفراد سباشيا مع التطور التكنولوجي الرقمي العادلي، حيث ابتت ىذه 

اخلدمة ضرورة حتمية، بسبب ادلعامالت، البيع والشراء عرب االنًتنت والذي ابت يوفر سيولة كبَتة دلختلف الدول  
ولقد استغلت العديد من شركات 12.وكذا يسهل للخواص إمكانية احلصول على منتجات عنطريق الدفع إلكًتونيا

التأمُت إطالق ىذه اخلدمة لتطبقها على بعض منتجاهتا على غرار الشركة اجلزائرية للتأمُت وإعادة التأمُت  
 للتأمينات واليت وقعت كل منها اتفاقية مع القرض الشعيب اجلزائري، ويتم دبوجب ىااتن االتفاقيتُت "كاش"و

إطالق عمليات تسديد مستحقات التأمُت بواسطة بطاقات الدفع االلكًتوين الصادرة عن القرض الشعيب 
 مت تركيب العديد من أجهزة القارائت الطرفية  ذلذه البطاقات على مستوى الوكاالت التابعة للقرض كمااجلزائري، 
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إدخال خدمة الدفع االلكًتوين دلنتجات التأمُت تدرغليا  على غرار التأمُت على سلاطر الشعيب اجلزائري، وسيتم 
 .مُت يف ىذه اخلدمةأالسفر وغَتىا من ادلنتجات األخرى يف انتظار ضم مجيع منتجات الت

 تعتمد شركات التأمُت يف تسيَت أعماذلا على بعض الربامج اجلاىزة وادلتخصصة :الربامج اجلاهزة املتخصصة  
 : الربرلياتوفيما يلي البعض من ىذهواليت تعمل على تسهيل ادعاء أعماذلا بشكل سريع ودقة كبَتة جدا، 

مُت مباشرة بعد إدخال البياانت أ برامج حساب أقساط التأمُت، حيث يقوم ىذا األخَت إبظهار قسط الت -
وابالعتماد على قاعدة البياانت اليت ربتوي  (.....مُت، بعض ادلتغَتاتأمُت، مدة التأنوع الت)األولية الالزمة لذلك 

مُت وجهة أخرى موضوعها أعلى مجيع ادلعلومات ادلتعلقة ابدلكتتبُت، ففي حالة وجود اتفاقية مثال بُت شركة الت
 .مُت بنسبة معينة يقوم ىذا الربانمج تلقائيا بتطبيق ىذا التخفيضأزبفيض أسعار الت

تعمل ىذه الربامج على حساب مبلغ التعويض تلقائيا : برامج حساب التعويضات يف حالة وقوع احلادث -
 .ابلرجوع اذل وثيقة التامينوتقرير ادلعاينة 

بعض مناذج التأمني االلكرتوين يف شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائرية - 2.2.1

 الفرع  التابع لشركة التأمُت و إعادة )  وقعت شركة أتمُت األشخاص كرامة للتأمينات :منوذج كرامة للتأمينات
 ابجلزائر مع القرض  الشعيب اجلزائري اتفاقية تتيح  حلاملي البطاقات البنكية 2017 أفريل 03بتاريخ  (التأمُت

االلكًتونية ابكتتاب عقد أتمُت الكًتونيا،  ويف مرحلة أوذل  شمرع يف نوع واحد من التأمُت وىو التأمُت على 
ذلذا الغرض فتحت شركة كرامة للتأمينات بوابة  و.  وسيوسع يف ادلستقبل القريب  ليشمل منتجات أخرىالسفر

ليس فقط إبعداد كشف - اليت طورهتا الشركة- و تسمح ىذه البوابة. لالكتتاب و التسيَت و  الدفع االلكًتوين
تقديري  االلكًتوين و ربويلو إذل عقد و الدفع ابلبطاقة البنكية االلكًتونية بل وأيضا  بتسيَت و تغيَت العقد عن 

كما تتيح أيضا للزبون إمكانية التعويض بشكل . بمعد فيما ؼلص مثال فًتة و مدة السفر أو الوجهة بل وحىت إلغائو
 أغلب اذلواتف الذكية وكذا اللوحات ىىو تطبيق رلاين ؽلكن ربميلو علو" ماي كرامة"ابإلضافةإلىتطبيق13.آرل

ويتيح الفرصة للزابئن التواصل مباشرة مع كرامة للتأمُت والولوج يف أي وقت إرل عدة خدمات منها ربديد سلتلف 
نقاط البيع كرامة للتأمُت ، إمكانية احلصول على تسعَتة تقديرية للتأمُت خالل السفر واالطالع على مجيع 

 . ادلنتجات األخرى وصيغ التأمُت ادلتوفرة ، التصريح ابحلوادث وربميل الواثئق ادلربرة مباشرة عرب التطبيق 

 اجلزائرية للحياة " أعلنت شركة التأمُت :منوذج اجلزائرية للحياةAGLIC "  عن 2018 أكتوبر 22يوم 
و www.algeriennevie.com عرب ادلنصة االلكًتونية "وردة"توفر االكتتاب للتأمُت على سرطان الثدي 

كاش "وىي فرع لشركة " اجلزائرية للحياة"وجاء يف بيان .ىي اخلدمة اليت أطلقتها لصاحل النساء منذ سنة
 قد أطلقت دبناسبة مرور سنة على طرح منتوج التأمُت  "وردة"و رلمع سوانطراك أن ىذه ادلبادرة " للتأمينات

اخلاص بسرطان الثدي وادلوجو خصيصا للنساء وكذا دبناسبة قدوم شهر أكتوبر الوردي ادلخصص للوقاية من 
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للمكتتبات االستفادة يف حال تشخيص مرض السرطان من مبلغ مارل " وردة"و تسمح اخلدمة .سرطان الثدي
وأوضح ذات ادلصدر أن اكتتاب ىذا التأمُت يتم عن طريق دفع .  دج1.000.000 دج او 500.000يقدر بـ 

وتنوي اجلزائرية للحياة، يف . مبلغ سنوي ؼلتلف حسب سن ادلؤمنة وبعد اإلجابة على استمارة استجوابية بسيطة
أجل إعالم وطمأنة زبوانهتا حول طرق الدفع "ىذا اإلطار، إطالق محلة للتوعية عن طريق العديد من القنوات من 

ابإلضافة إذل تسهيل اإلجراءات على ادلستفيدات من " االلكًتوين واستعمال بطاقة الدفع االلكًتوين بطريقة آمنة
 14".خدمة وردة"التأمُت قصد تبسيط الولوج إذل 

  الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة  التامني منوذج CAAR:مُت و إعادة  أيف ظلوذج الشركة اجلزائرية للت
 من طرف الرئيس  ادلدير العام للقرض الشعيب الوطٍت  مُت اليت مت توقيعهاأ اتفاقية الدفع االلكًتوين لعقود التالتامُت

يف ادلرحلة األوذل سيتم .مُت و ىذا حبضور وزير ادلاليةأوالرئيس ادلدير العام  للشركة الوطنية للتامُت و إعادة  الت
تطبيق ىذا النوع من االكتتاب  عرب اإلنًتنت على  منتج التأمُت السكٍت متعدد ادلخاطر ما يسمح لزابئن الشركة 

مُت من احلائزين على  بطاقة ما بُت البنوك الصادرة عن أي مؤسسة  بنكية انشطة يف أمُت وإعادة التأاجلزائرية للت
مُت وإعادة أاجلزائر بدفع مقابل عقد التأمُت اخلاص هبم  من خالل  البوابة اإللكًتونية للشركة اجلزائرية للت

نو سيتم قريبا توسيع نطاق أمُت أمُت و إعادة  التأوأوضح السيد الرئيس ادلدير العام  للشركة الوطنية للت.  مُتأالت
خدمة الدفع عرب اإلنًتنت ىذه  لتشمل منتجات التأمُت األخرى اليت يتم تسويقها من قبل الشركة دبا يف ذلك 

وتدخل ىذه العملية يف إطار الدينامكية اليت شرعت فيها  احلكومة دلواصلة تعزيز . لكوارث الطبيعيةاالتأمُت ضد 
 15.عملية عصرنة  وسائل الدفع االلكًتونية يف اجلزائر ورقمنو االقتصاد الوطٍت

  منوذج اليانس(ALLIANCE(وأكسا(AXA): للتأمينات خطا "اكسا" و"اليانس"لقد خطت شركة 
، وىذا من خالل ظلاذج لعمليات التأمينات للتغلغل يف سوق األمثلكبَتة ضلو التأمُت االلكًتوين ابعتباره البديل 

 بتقييم السيارات والسكن واحلماية األمرظلاذج ويتعلق (06) ست"اليانس"تقييم أولية على اخلط، حيث وفرت 
 تتيح "للتأميناتاليانس "القانونية للمهنيُت واحلرفيُت ومتعدد ادلخاطر للمؤسسات، ويف حالة التعرض حلادث فان 

 األمرظلاذج لعمليات تقييم أولية على اخلط ويتعلق (04) فتوفر اربع "أكساللتأمينات"أما.فرصة التصريح على اخلط
بتقييم السفر والسيارات والسكن ورلموعة خاصة ابدلؤسسات وتتوفر على تطبيق نقال وفق نظام التشغيل 

 16.اندرويد

 :الطريقة واألدوات -  2

يف سوق التأمُت اجلزائري  وادلقدرة حاليا الدراسة أجريت على رلموع الشركات الناشطة : جمتمع الدراسة- 1.2
 للتأمُت على األشخاص والثالثة 08 شركة للتأمُت على  األضرار، 13شركة أتمُت، منها (24)أبربع وعشرين 
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. على التوارل يف إعادة التأمُت ، والتأمُت على القروض ادلوجهة للتصدير  والتأمينالقرض العقارية متخصصشركات
 17.حسب نوع رأس ادلال ونوع النشاط

 مت االعتماد على التقارير الصادرة عن وزارة ادلالية ومديرية التأمينات للفًتة زلل الدراسة:أدوات الدراسة - 2.2

 يف عرض وربليل ادلعلومات ادلتحصل عليها  EXEL، ابستعمال برانمج 2017 إذل 2013أي من سنة 
 . تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على نشاط شركات التامُت الناشطة يف السوق اجلزائريةأتثَتدراسة مدى ل

 :النتائج ومناقشتها -   3

 :نالحظ (01)من اجلدول رقم : اإلنتاج حسب فروع التأمني- 1.3

 طيلة فًتة الدراسة، إال %48فرع أتمُت السيارات ؽلثل حصة األكرب من بُت مجيع الفروع واليت ذباوزت نسبتها - 
.  وىذا ما تمظهره النسب السلبية للتغَت من سنة إذل أخرى2015بدأت ابالطلفاض منذ سنة أننا نالحظ أهنا 

 ىيمنة ىذا الفرع تعودو. 2017 سنة %48.66 اطلفضت إذل 2013 سنة %53.58فبعدما كانت سبثل 
مُت على السيارات من جهة وزايدة عددىا من جهة أخرى خصوصا يف أعلى الفروع األخرى إذل إجبارية الت

أما خبصوص اطلفاض حصتها السوقية فيعود إذل بروز منتجات أتمُت أخرى دل تكن مطروحة يف . السنوات األخَتة
اخل ...مُت من قبل على غرار أتمُت السفر، التأمُت على القرصنة، التأمُت على بعض األمراضأسوق الت

 إذل 2013 سنة %32.48 يشهد انتعاشا زلتشما فقد ارتفع من على ادلمتلكاتفرع أتمُت األضرار- 
ؽلكن تفسَت ىذا االنتعاش و. 2015 طيلة فًتة الدراسة ما عدا سنة كان وىذا االرتفاع 2017 سنة 35.59%

. إبجبارية أتمُت بعض ادلنتجات التابعة ذلذا الفرع كتأمُت ادلنازل ضد خطر الكوارث الطبيعية

 إذل 2013 سنة %7.35فرع أتمُت األشخاص يعرف انتعاشا ملحوظا حيث ارتفعت حصتو السوقية من  - 
. 2015 سنة %14 وىذا االرتفاع كان طيلة الفًتة بنسب تغَتات اغلابية ذباوزت 2015 سنة 10.05%

وؽلكن تفسَت ىذا االرتفاع إذل أن سوق أتمُت األشخاص يف اجلزائر غَت مشبعـة، ابإلضافة إذل أن بعض منتجات 
ىذا الفرع غَت معروفة عند معظم اجلزائريُت، وقد ساعدت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال شركات التأمُت على 

. طرح منتجاهتا والًتويج ذلا من خالل مواقعها االلكًتونية

ال أن  إفرع أتمُت القروض ىو اآلخر دل يشهد تطورا كبَتا مثلما كان متوقع، فبالرغم من نسب التغَت ادلرتفعة - 
االئتماظلن وىذا يرجع أساسا إذل ضعف .2017 سنة%0.11أحسن حصة سوقية وصل إليها ىذا األخَت كانت 

 (ابعتبار أن التأمُت على قروض التصدير ينتمي إذل ىذا الفرع)جهة وضعف التصدير من جهة أخرى 
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بلغ إنتاج سوق التأمُت اجلزائري سنة :اإلنتاج حسب شركات التأمني الناشطة يف السوق اجلزائرية- 2.3
دج سنة 127900 و2016 دج سنة 129561 مليون دينار جزائري مقارنة ب 133685 مبلغ 2017
 وقد كانت احلصص السوقية لشركات 2013دج سنة 113995 و2014دج سنة 125505 و 2015

التأمُت العمومية اكرب بكثَت من تلك ادلتعلقة ابلشركات اخلاصة ابلرغم من أن عددىا يفوق عدد الشركات 
العمومية ما يدل على بقاء احتكارىا لنشاط التأمُت، إال أن ىذه القاعدة بدأت ابلتالشي شيئا فشيئا، فمن 

ن بعض الشركات العمومية ادلسيطرة على نسب معتربة من سوق التأمُت بدأت أ:- نالحظ  ( 02)اجلدول رقم 
 مقارنة ب  2017 سنة %19.84 اليت حصلت على نسبة سوقية تقدر بـ SAAابلًتاجع على غرار 

.  2017 و 2016 إضافة إذل أن رقم أعماذلا ىو اآلخر شهد اطلفاضا ملحوظا سنيت 2013 سنة 22.60%
 % 11.33 إذل 2013 سنة %13.33 ىي األخرى تتبع نفس ادلصَت فمن نسبة تقدر ب CAARشركة 
يف حُت بعض الشركات العمومية األخرى حافظت على حصتها بتذبذابت طفيفة من سنة إذل . 2017سنة 

 فقد عرفت تطورا  CAATأما شركة . Caarama و TALAو CASHأخرى ويتعلق األمر ب شركة 
 .2013 سنة %15.89 مقارنة ب %17.30 إذل نسبة 2017معتربا وزايدة يف حصتها وصلت سنة 

أما خبصوص الشركات اخلاصة فقد حافظت معظمها على حصتها السوقية بدون تغَتات معتربة على غرار - 
Salama Ass و MACIR VIE و GAM و CIAR و Trust Alg .  أما ابلنسبة لشركة

Cardif El Djazair 2013 سنة % 1.06 مقارنة ب 2017 سنة %1.83 فقد ارتفعت حصتها إذل 
 2015 فمثال سنة 2008وىذا بفضل توزيع منتجاهتا عرب البنوك وىي قناة جديدة طمبقت يف اجلزائر منذ سنة 

.  دج ربصلت عليو عن طريق التأمُت البنكي1487دج منو 1565كان عائد ىذه الشركة يقدر ب 
 اليت AXA Dommageيف حُت عرفت كل الشركات ادلختلطة تطور ملحوظا وعلى رأسها شركة  - 

  بتغَتات موجبة طيلة 2017 سنة %2.29 إذل 2013 سنة %1.06ارتفعت نسبة حصتها السوقية من 
 وىي اليت دل تكن تتعدى 2017 سنة %1.85  واليت وصلت نسبتها  AXA Vieتليها  . اخلمس سنوات

. 2013 سنة %1.05 مقارنة ب 2017 سنة %1.55 بنسبة SAPSمث شركة . 2013 سنة % 0.67
 سنة %0.40بنسبة  (2015ابشرت نشاطها سنة ) اليت تعد حديثة النشأة AGLICويف األخَت شركة 

وؽلكن تفسَت ىذا التطور إذل أن ىذا النوع من شركات التأمُت كان السباق لتطبيق التأمُت االلكًتوين . 2017
الذي يعد دبثابة البديل األمثل يف ظل موجة رقمية صاحبت مجيع القطاعات وقد قدمنا سابقا بعض النماذج ذلذا 

. النوع من التأمُت يف ىذه الشركات ادلختلطة

  يتم توزيع اخلدمة التأمينية ابلنسبة :يف اجلزائر(bancassurance)التأمني البنكي أو املصريف - 3.3
لشركة التأمُت بواسطة عديد الطرق زبتلف بُت كوهنا تقليدية أو حديثة سباشيا مع التطورات اليت تشهدىا 

تكنولوجيات ادلعلومات واالتصال ، من بُت ىذه الطرق صلد التأمُت البنكي أو ادلصريف حيث تقوم البنوك بتوزيع 
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 أغلب يف التأمُت وشركات البنوك تعاملادلنتجات التأمينية عرب شبابيكها وما زاد ىذه اإلسًتاتيجية فعالية ىو 
 . تشًتط وجود نظام معلومايت فعال ومتطور اإلسًتاتيجية ىذه ، الزابئن من السوقية الشرػلة نفس مع حياناأل

نالحظ أن التأمُت البنكي كقناة حديثة لتوزيع منتجات التأمُت تشهد تطورا من سنة إذل  ( 03)ومن اجلدول رقم 
، 2016 مقارنة بسنة %45.82دج  بتطور قّدر بنسبة 4896 مبلغ 2017أخرى، حيث وصلت قيمتها سنة 

 من 2013دج سنة 1649 و 2014دج سنة 1963 و2015 دج سنة 2261كما وزعت البنوك ما قيمتو 
 2015سنة % 66 اليت ذباوزت Cardif El Djazairوقد كانت احلصة  األكرب لشركة . منتجات التأمُت

 كانت Cardif El Djazair، وذبدر اإلشارة إذل أن شركة 2013 سنة %71 و 2014 سنة % 68و 
لتوزيع منتجاهتا التأمينية وكان CNEP-banque الصندوقالوطنيللتوفَتواالحتياطأول شركة وقعت اتفاقية مع 

 أفريل 19 بتاريخ BDL مع بنكالتنميةاحملليةSAAالشركةالوطنيةللتأمُت ، بعدىا 2008 مارس 25ذلك بتارخ 
 حيث وصلت نسبة التأمُت 2008 أفريل 20 بتاريخ BADR، مث مع بنكالفالحةوالتنميةالريفية 2008

. 2013 و 2014 سنيت %17 و 2015 سنة %22البنكي لديها 

 سنة %81ومن جهة فروع التأمُت فان أتمُت األشخاص ىو الذي ؽللك احلصة األكرب يف التأمُت البنكي بنسبة 
كما نالحظ أن نسبة مساعلة التأمُت البنكي يف إمجارل إنتاج شركات التأمُت .2015 سنة %77 و 2016

. 2013 سنة %1,47 مقارنة ب %3,64 نسبة 2017يشهد ربسنا كل سنة فقد وصل سنة 

لقد عاجل حبثنا موضوع استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف قطاع التّأمُت من خالل  :اخلالصة- 4
التأمُت االلكًتوين، حيث حاولنا من خاللو التعرف على التأمُت االلكًتوين ابعتباره البديل ادلناسب ذلذا العصر، 

كما قمنا بتقدمي بعض النماذج الواقعية ذلذا األخَت وفصلنا يف إحدى قنوات توزيع ادلنتجات التأمينية يف ظل 
استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ويتعلق األمر ابلتأمُت البنكي وكيف انو ساىم يف زايدة إنتاج شركات 

 :ومن أىم ما توصلنا إليو نذكر. مُتأالت

 ابعتماده على التعامل ادلباشر مع الزابئن فانو سيؤدي مستقبال  الوساطةإذل ال ػلتاج التأمينااللكًتويندبا أن  -
ما يؤدي ية عمال اإلداراأل زبفيضالوقتاحلقيقيإلجراء، ابإلضافةإذلزبفيضالعموالاتلتيتدفعللوسطاء والسماسرةإذل

 .هناإلىتحسي

 مواصلة شركات التأمُت العمومية اذليمنة على قطاع التأمُت رغم عددىا القليل مقارنة مع الشركات اخلاصة ؛ -

فرع أتمُت األشخاص يشهد انتعاشا ملحوظا رغم ادلعتقدات الدينية اليت ذبعل ادلستهلك اجلزائري يبتعد على  -
 ىذا التطور  غَت كايف ابلنظر إذل كثرة منتجاتو ادلطروحة خصوصا يف ظل احلمالت أنىذا النوع من التأمُت، إال 

 . عرب مواقعها االلكًتونيةأتمُت األشخاصالًتوغلية الكبَتة اليت تتبعها شركات 
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شركات التأمُت اجلزائرية أيقنت أخَتا ضرورة مواكبة التطورات احلاصلة يف عادل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال و 
يظهر ذلك جليا من خالل مواقعها االلكًتونية اليت صمممت خصيصا للًتويج دلنتجاهتا، ابإلضافة إذل توفر إمكانية 

ضف ، AGLICاجلزائرية للحياة "االكتتاب على اخلط واليت تنتهجها بعض الشركات على غرار شركة التأمُت 
إذل ذلك طريقة الدفع االلكًتونية اليت جلأت إليها معظم شركات التأمُت ونذكر على سبيل ادلثال شركة التأمُت 

SAPSويطلق عليها أيضا اسم  "AMANA " عن طريق واليت أاتحت ىذه اخلدمة على موقعها اإللكًتوين
 أعلنت الدفع يتوال"  مصَت حياة"، وشركة التأمُت CIB Interbanاالشًتاك ببوليصة أتمُت سفر عرب بطاقة 

:  ادلطروحة كالتارلالفرضيةوعليو كانت نتائج .إخل...على اخلط  ىي األخرى لزابئن بريد اجلزائر

تساىم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال من خالل التأمُت االلكًتوين يف زايدةإنتاج شركات : "الفرضيةأتكيد صحة 
 بعض شركات التأمُت اليت إنتاجحيث مت أتكيد ىذه الفرضية من خالل " التأمُت وابلتارل تعظيم حصتها السوقية

كانت السباقة يف شلارسة التأمُت االلكًتوين وابلتارل عرف إنتاجها انتعاشا سنة تلوى األخرى على غرار شركة 
Cardif El Djazair اليت انتهجت أسلوب التأمُت البنكي، وشركة AXA بفرعيها لألضرار ولألشخاص 

 .اخل...واليت قامت بطرح بعض ادلنتجات للتأمُت االلكًتوين واليت ذكران بعضها سابقا

وأخَتا ؽلكن القول أن التأمُت االلكًتوين يعد دبثابة البديل األمثل الذي ؽلكن أن يقود شركة التأمُت ضلو التطور 
 . واالزدىار للحفاظ على حصتها السوقية وتعظيمها

: مالحق-  5

 2017 إىل 2013إنتاج سوق التأمني اجلزائري حسب الفروع للفرتة ما بني 01اجلدول رقم 

 2013 2014 2015 2016 2017 
 النسبة املبلغ 

% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
53,5 073 61 السيارات %

8 
65 360 52,0

8 
7,02 66 841 52,2

6 
2,27 65 158 50,2

9 
-

2,52 
65 047 48,6

6 
-0,17 

األضرار 

 

 

 

املمتلكات  
على 

 املمتلكات

37 030 32,4
8 

42 850 34,1
4 

15,7
2 

42 723 33,4
0 

-
0,30 

44 242 34,1
5 

3,56 47 584 35,5
9 

7,55 

11,4 5,10 406 6 5,04 749 5 النقل
3 

5 652 4,42 -
11,7

7 

6 614 5,10 17,0
2 

5 840 4,37 -11,70 

16,7 1,63 052 2 1,54 758 1 الفالحية.أ
2 

2 591 2,03 26,2
7 

2 256 1,74 -
12,9

3 

1 628 1,22 -27,84 

14,2 7,89 089 10 5,41 7,04 834 8 7,35 381 8 األشخاص
1 

11 242 8,68 11,4
3 

13 434 10,0
5 

19,50 

- 0,00 3 0,00 4 القروض
25,0

0 

3 0,00 0,00 50 0,04 1566
,67 

152 0,11 204,00 

,100 113995 اإلمجايل
00 

125505 100,
00 

10,1
0 

127900 100,
00 

1,91 129562 100,
00 

1,30 133685 100,
00 

3,18 

Source : Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie,lesrapports 

annuels des annes2013-2017 
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 2017 إىل 2013 إنتاج سوق التأمني اجلزائري حسب الشركات للفرتة ما بني :02اجلدول رقم 

 2013 2014 2015 2016 2017 
 النسبة املبلغ 

% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% 

 النسبة املبلغ

% 

 التطور
% SAA 25 759 22,60 26 586 21,18 3,21 27 413 21,43 3,11 26875 20,74 1,96- 26 527 19,84 -1,29  

CAAR 15 198 13,33 16 088 12,82 5,86 16 638 13,01 3,42 15082 11,64 -9,35  15 154 11,33 0,48 

CAAT 18 114 15,89 20 192 16,09 11,47 21 160 16,54 4,79 22615 17,45 6,88 23 128 17,30 2,27 

Trust Alg. 2 725 2,39 2 613 2,08 -4,11  2 152 1,68 -17,64  2453 1,89 13,99 2 746 2,05 11,94 

CIAR 7 585 6,65 8 859 7,06 16,80 9 079 7,10 2,48 9182 7,09 1,13 9174 6,86 -0,09  

2A 4 057 3,56 3 943 3,14 -2,81  3 594 2,81 -8,85  3627 2,80 0,92 3 629 2,71 0,06 

CASH 9 720 8,53 12 002 9,56 23,48 9 946 7,78 -17,13  9887 7,63 -0,59  10 761 8,05 8,84 

Salama 

Ass. 
4 015 3,52 4 491 3,58 11,86 4 707 3,68 4,81 5019 3,87 6,63 4 787 3,58 -4,62  

Alliance 

Ass. 
4 150 3,64 4 427 3,53 6,67 4 432 3,46 0,11 4565 3,52 3,00 4 802 3,59 5,19 

GAM 3 303 2,90 3 506 2,79 6,15 3 203 2,50 -8,64  3329 2,57 3,93 3 464 2,59 4,06 

MAATEC 397 0,35 512 0,41 28,97 553 0,43 8,01 469 0,36 -15,19  ND - - 

CNMA 9 593 8,41 11 268 8,98 17,46 12 452 9,74 10,51 12649 9,76 1,58 13 012 9,73 2,87 

AXA 

Dommage 
1 211 1,06 2 491 1,98 105,70 2 496 1,95 0,20 2569 1,98 2,92 3 066 2,29 19,35 

Cardif 1 208 1,06 1 374 1,09 13,74 1 565 1,22 13,90 1768 1,36 12,97 2 441 1,83 38,07 

SAPS 1 199 1,05 1 272 1,01 6,09 1 479 1,16 16,27 1697 1,31 14,74 2 075 1,55 22,27 

TALA 1 327 1,16 1 556 1,24 17,26 2 131 1,67 36,95 2191 1,69 2,82 1 850 1,38 -15,56  

Caarama 1 929 1,69 1 539 1,23 -20,22  1 784 1,39 15,92 2069 1,60 15,98 2 129 1,59 2,90 

MACIR 

VIE 
1 131 0,99 1 109 0,88 -1,95  1 358 1,06 22,45 1428 1,10 5,15 1 434 1,07 0,42 

AXA Vie+ 769 0,67 1 165 0,93 51,50 1 290 1,01 10,73 1550 1,20 20,16 2 469 1,85 59,29 

Le 

Mutualiste 
606 0,53 512 0,41 -15,51  467 0,36 -8,79  507 0,39 8,57 504 0,38 -0,59  

AGLIC - - - - - 1 00 - 30 0,02 2900,0
0 

532 0,40 1673,33 

 3,18 100 133685 1,30 100 129561 1,91 100 127900 10.10 100 1255055 100 113995 المجموع

Source : Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie,lesrapports 

annuels des annes2013-2017 

 2017إىل 2013 للفرتة املمتدة من  يف اجلزائرالتأمني البنكي: 03: رقماجلدول 

 2013 2014 2015 2016 2017 
 4869 2638 2261 1963 1649 (مليون دج)مبلغ التأمني البنكي

 3,64 2,07 1,78 1,56 1,47 % إمجالياإلنتاجالنسبة من 
 45,82 14,29 13,18 16 - %التغري

Source : Ministère des Finances, Activité des assurances en Algérie,lesrapports 

annuels des annes2013-2017 

 :املراجع  قائمة  اإلحاالت و- 6

                                                           
. 14،15، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،ص ص "مبادئو، أنواعو" مُت أ الت(.2011)عز الدين فالح،. د(1
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. 12التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري،  ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص . (1998)عبد الرزاق بن خروف،  (3
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 167والتوزيع، عمان، ص 
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