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 دور قطاع المصارف والتأمين في االقتصاد الجزائري:    المبحث الثاني 
        
بقطاع املصارف الذي مازال     نتناول يف هذا املبحث عنصرين هامني يف القطاع املايل اجلزائري، ويتعلق األمر                 

ريع، و قطاع التأمينات الذي     يثري العديد من التساؤالت رغم التغيري الكبري والسريع يف احمليط االقتصادي والتش            
 .1995عرف انتعاشا كبريا مع صدور قانون التأمينات اجلديد يف سنة 

 
 :دور قطاع المصارف في االقتصاد الجزائري:     المطلب األول

        يعترب القطاع املصريف من أهم األسس اليت يستند إليها أي هنضة اقتصادية على اختالف األزمة واألمكنة،                 
عد فعالية هذا القطاع وسالمته أداة حلماية السيادة الوطنية وتعزيز النمو االقتصادي املستدمي، فاجلهاز املصريف             كما ت 

يعد قناة فعالة يف تعبئة املدخرات احمللية وحشدها يف شكل ائتمان وأدوات استثمارية، وتوجيهها حنو القطاعات                 
املصريف يف اجلزائر منذ االستقالل بعدة مراحل، كان أخرها         وقد مر القطاع    . االقتصادية األكثر كفاءة ومردودية   

 .إصالحات التسعينات، سنتطرق ألهم هذه املراحل، ملعرفة موقع النظام املصريف يف االقتصاد اجلزائري
 

 التطور التاريخي للنظام المصرفي:   الفرع األول
 

 :تمانينااجلزائري منذ االستقالل إىل الث املصريف النظامتطور  - 1      
ورثت اجلزائر بعد االستقالل جهازا مصرفيا متنوعا قائما على أساس النظام الليربايل ، وظلت سياسة                          

االئتمان انعكاسا ملثيلتها يف فرنسا ،وجتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من تعدد البنوك و املؤسسات املالية املختصة إال                  
نسية، مما جعلها حتجم عن متويل النشاط االقتصادي للبالد،  وهذا ما دفع             أهنا كانت خاضعة يف جمملها لرقابة فر      

بالسلطات اجلزائرية إىل التعجيل باختاذ اإلجراءات الالزمة إلقامة جهاز مصريف جديد،حيث أنشئ البنك املركزي              
صريف بوجود   كبنك إصدار و ائتمان، ونتيجة لالزدواجية اليت ميزت القطاع امل          31/12/1962:اجلزائري بتاريخ 

نظامني مصرفيني أحدمها قائم على أساس ليربايل رأمسايل و الثاين على أساس اشتراكي ،فقد عجز البنك املركزي                 
عن احتواء النظام املصريف ككل وتسيريه وفقا للتوجهات اجلديدة للدولة، ومن مث بدأ التفكري يف إعادة تنظيم                   

، وقامت بإنشاء بنوك عمومية استرجعت من       1966ية ابتداء من    اجلهاز املصريف من خالل تأميم املنشآت املصرف      
 .خالهلا كامل سلطتها النقدية  ، ومل يعد يتواجد أي بنك أجنيب على تراهبا الوطين

   ولقد متيز االقتصاد الوطين خالل هذه الفترة بارتكازه على التخطيط املركزي املستند إىل مبادئ و قواعد                   
متتلك الدولة بالكامل وسائل اإلنتاج وتتخذ كل القرارات املتعلقة باالستثمار و             حيث  . االقتصاد االشتراكي 

اإلنتاج والتوزيع و التمويل تتخذ بطريقة إدارية، وعليه فإن البنوك الوطنية اليت ظهرت بعد اختاذ قرارات تأميم                   
ن مث فكل القرارات اهلامة     وم.القطاع البنكي، كانت بنوكا عمومية، تعود ملكية رؤوس أمواهلا كليا إىل الدولة            

لبنك أي رأي يف اختيار التمويالت       املتعلقة بالنظام البنكي كانت تتخذ مركزيا وبطريقة إدارية، ومل يكن ل            
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 بالقرارات املتخذة على مستوى هيئة التخطيط اليت تقوم          ذلك  بل يرتبط  ،لمشاريع االقتصادية  اليت يراها مناسبة     ل
 .1ية واالقتصادية للمشروعبنفسها بتقدير اجلدوى االجتماع

 حيث أن   1970   وما جتب اإلشارة إليه،أن النظام املايل اجلزائري مل يتبلور بشكل واضح وملموس إال بعد سنة                
 : غريه جذريا، فهو كان يهدف إىل 1971اإلصالح املايل لسنة 

 .ال مركزية القرارات فيما خيص استعمال الفائض االقتصادي -1    
 ريوقراطية املفرطة بال مركزية تطبيق خمططات التمويل ومراقبة تنفيذ االستثمارات،إلغاء الب-2  

  وهبذا فالنظام املصريف هو املكلف بالتسيري و الرقابة على املؤسسات،ولكن ورغم السهولة النسبية لعملية الرقابة               
 ألن الواقع عكس ذلك فالبنك      نظرا ألن املؤسسات العمومية ملزمة بالتعامل مع بنك واحد، فإهنا تبقى شكلية،           

عاجز عن فحص طلبات القروض ومتابعة استعماالت هذه املوارد املمنوحة للمؤسسات ألن هاته األخرية كانت               
  .       2تضع خمططات متويل ، وبعد املوافقة عليها تعطى هلا القروض

عبارة عن أداة مالية الستثمارات القطاع           لقد متيزت هذه املرحلة بأن القطاع املصريف واملايل يف اجلزائر كان            
العام، إذ أن البنوك التجارية اخلمسة  فضال عن الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مل متارس أي نشاط جتاري                   
بأمت معىن الكلمة، بالنظر لكون هذا النشاط يفترض فيه عامل املخاطرة، ومل يكن مبقدورها أن تلعب دورا إجيابيا                  

الية ، فأصبحت البنوك جمرد صناديق لتزويد املؤسسات العمومية باملوارد املالية حسب احتياجاهتا،             يف الوساطة امل  
مع مراعاة أيضا مبدأ التخصص املعتمد، األمر الذي أدى إىل تفتيت و تقسيم السوق وضعف اخلربة وانعدام                   

 .املنافسة
 و حتديد االئتمان مبا خيدم حاجات االقتصاد الوطين                أما بالنسبة للبنك املركزي املخول باإلشراف و املراقبة       

فقد لعب دورا ثانويا من خالل القرارات اإلدارية ألسعار الفائدة اليت أدت إىل أسعار حقيقية سالبة، واقتصر دوره                  
تداوهلا ،  على عملية إعادة متويل اخلزينة و البنوك التجارية دون أن يشارك يف توجيه املوارد املالية أو الرقابة على                    

هذا يف الوقت الذي جند فيه اخلزينة العامة عملت على احتكار االدخار احمللي من خالل حسابات التوفري و                     
احلسابات الربيدية و إصدار سندات االستثمار اليت جترب املؤسسات املالية كشركات التأمني على االكتتاب فيها                

 .  ستمر للمؤسسات العامةوذلك لتمويل املشاريع اجلديدة أو تغطية العجز امل
 

    
              
        

  
 

                                                 
 . 177،ص2003ديوان املطبوعات اجلامعية،:، اجلزائر2، طتقنيات البنوك الطاهر لطرش،  1
واقع : ، امللتقى الوطين األول حول  النظام املصريف اجلزائري "إستراتيجية التكيف البنكي مع تطور احمليط اإلقتصادي "نعيمة غالب و زينات دراجي، 2

 .246، ص2001 نوفمرب 06 و05ة، يومي وآفاق، جامعة قامل
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  : 1986 النظام املصريف اجلزائري بدءا من سنة - 2 
لقد أظهرت اإلصالحات املالية السابقة حمدوديتها، مما استلزم تبين استراتيجية مالية جديدة تتماشى مع                       

86اجلزائر منذ بداية الثمانينات، حيث مت إصدار القانون    سلسلة اإلصالحات االقتصادية الشاملة اليت شرعت فيها        
 والذي تضمن العناصر األوىل لتحرير النظام املصريف واملايل ككل، مؤكدا           19/08/1986 الصادر بتاريخ    12/

ضرورة إقامة نظام مصريف يوضح مهام البنك املركزي والبنوك التجارية، كما أكدت ضرورة مراقبة النمو النقدي                
 . مع تطور التوازنات االقتصادية األخرىوتوافقه

 باستعادة صالحياته فيما خيص تطبيق السياسة النقدية، حيث         1987       مسح للبنك املركزي ابتداء من عام       
حددت نسبة  ( كلف بإعداد وتسيري أدواهتا، مبا يف ذلك حتديد سقوف إعادة اخلصم املمنوحة ملؤسسات القرض،               

كما عرفت  ). 1987 يف سنة    %7.43لنسبة جملموع القروض املمنوحة لالقتصاد بـ       األوراق املعاد خصمها با   
،إضافة إىل ذلك أصبحت    1)معامل كوك (هذه املرحلة بداية تطبيق قواعد احلذر على نشاط التمويل البنكي             

 .القروض املمنوحة للخزينة منحصرة يف حدود يضعها مسبقا املخطط الوطين للقرض
ك حق اإلطالع على الوضعية املالية للمؤسسات قبل املوافقة على منح القروض، وكذا حق                     كما أعطي للبنو  

وعلى إثر ذلك وضع حد لتدخل اخلزينة العمومية يف         . متابعتها للتخلص من خطر عدم استرداد القروض املمنوحة       
 .راتيجيةمتويل النشاط االقتصادي، واقتصارها على متويل البنية األساسية وبعض القطاعات االست

 أصبحت البنوك بدورها مستقلة،     01-88     وباملصادقة على قانون استقاللية املؤسسات العمومية االقتصادية        
حيث اعتربت مبوجب القانون مؤسسات عمومية اقتصادية، وأكد على طابعها التجاري، وعلى أهنا شخصية                

 دائرة املتاجرة، مما يعين أن البنوك حيب أن تأخذ          معنوية تسريها قواعد القانون التجاري، وبالتايل وضع نشاطها يف        
 .مببدأ الرحبية واملردودية، ولكي يتحقق ذلك جيب أن تكيف نشاطها يف هذا االجتاه

 
 للمؤسسات املالية غري املصرفية أن تقوم بعمليات         12-86 املعدل للقانون    06-88       كما مسح القانون    

ندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطين أو خارجه،           التوظيف املايل كاحلصول على أسهم وس     
وميكن أيضا ملؤسسات القرض أن تلجأ للجمهور من أجل االقتراض على املدى الطويل، كما ميكنها أن تلجأ إىل                  
طلب ديون خارجية، ويف الوقت نفسه مل تعد املؤسسات العمومية خاضعة إللزامية التوظيف اإلجباري الوحيد                

 ).87/89القانون ( نوك، باإلضافة إىل إلغاء ختصص البنوك على أساس قطاعي  لزيادة املنافسة لدى الب

                                                 
،  امللتقى الوطين األول حول املؤسسة "العالقة بني البنك واملؤسسة على ضوء اإلصالحات املالية والنقدية اجلارية يف اجلزائر"  سوامس رضوان  1

 .164 ، ص 2003 أبريل 23و22االقتصادية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، جامعة ورقلة، أيام 
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 ، ختص تعديل أسعار الفائدة اليت يطبقها البنك املركزي،            1989       وأجريت تعديالت أخرى يف شهر ماي       
 البنوك التجارية، وانشىء يف يونيو      أعطت  بعض املرونة يف هيكلة أسعار الفائدة الدائنة واملدينة املطبقة من قبل             

 :1وميكن من خالل ما سبق التوصل إىل نتائج اإلصالحات التالية . السوق النقدي1989
من خالل هذه التجربة ميكن مالحظة أن دور البنك املركزي ضيق واملتمثل خاصة يف اإلصدار املفرط للنقود                      

حجم الكتلة النقدية عن طريق اإلصدار من قبل معهد           فقط، مما أدى إىل توسيع يف         – كأمني الصندوق    –
 .اإلصدار، بدون مقابل للسلع واخلدمات

 :و ميكن إرجاع ذلك إىل عدة أسباب وهي     
 – كوسيط مايل أساسي لالقتصاد الوطين       –خل دور اخلزينة العمومية و هيمنتها على النظام البنكي           ا تد -   أ

 بصفة  مستمرة عن طريق      - لالستثمارات املخططة  –سات العمومية   حبيث متنح القروض طويلة األجل للمؤس     
، وذلك باالعتماد على االدخار املوازين ، ادخار املؤسسات املالية غري            )  BAD( وجود بنك  التنمية اجلزائرية      

 .املصرفية ، االقتراض اخلارجي و خاصة تسبيقات البنك املركزي اجلزائري
املؤسسات املالية العاملة املتمثلة يف ازدواجية الوظائف بني اخلزينة العمومية            تداخل الصالحيات  بني      -    ب

 .والبنك املركزي اجلزائري
 إن النظام البنكي ذو مستوى واحد، وهذا يعين أن البنك املركزي والبنوك التجارية تقع على نفس                    -     ج

 .وك للبناملستوى وال ميلك البنك املركزي عمليا سلطة حقيقية  كبنك 
كمعرفة الوضعية املالية   (  ، بدون وضع شروط آنية         آلية  منح قروض للمؤسسات اإلنتاجية بصفة      -     د

كاختاذ التدابري اليت هتدف اىل احلد من خطر        ( و ضمانات مستقبلية    .) … املشاريع األوىل    إجنازللمؤسسة ، نسبة    
 .).…ديدةعدم التسديد يف ميعاد االستحقاق ، نسبة إمتام املشاريع اجل

مالية ونقدية فعالة قبل أو بعد انطالق إجناز املشاريع الضخمة وبدون وضع            و عدم وجود دراسة اقتصادية      -    ه
 .شروط لذلك 

 . تسرب األموال يف املشاريع االستثمارية الضخمة بدون عائد -    و
 . ضعف تسيري موارد املؤسسات -    ز
 .ة التضخم ظهور مشاكل مالية ، نقدية كظاهر -    ح
 اعتبار البنك مؤسسة جتارية  تعمل       وبني يتعارض القائم بني متويل التنمية االقتصادية بأسلوب توجيه       ال -    ط

 .بقوانني تتساير مع العامل احلديث

                                                 
، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ  "اإلصالحات املصرفية اجلزائرية يف ظل اقتصاد السوق"، بوزيدي سعيدة    1

 .237االقتصادي اجلديد، مرجع سابق، ص
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، وجتاوز قصور إصالحات تلك املرحلة ، ومتاشيا مع سياسة          )الثمانينات(  ولتفادي سلبيات املرحلة السابقة         
 1990 أبريل   14 املؤرخ يف    10-90 يف االقتصاد العاملي، صدر قانون       ج على اقتصاد السوق واالندما    االنفتاح

 .املتعلق بالنقد والقرض
  

 : 1990 اإلصالحات املصرفية  بدءا من سنة -3    
 املتعلق بالنقد والقرض اعترافا كريا       14/04/1990 املؤرخ يف    90/10       يعكس املصادقة على القانون   

مهية املكانة اليت جيب أن يكون عليها النظام املصريف اجلزائري، وميكن تلخيص أهم العناصر اليت جاء هبا هذا                    بأ
 :القانون فيما يلي

بالتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل    بنك اجلزائر    مسح للبنك املركزي الذي أصبح يسمى         - أ
ذا القانون اجلديد، ويبقى دوما يتعهد      املايل، كما خيضع لألحكام القانونية املنصوص عليها يف ه         

اإلصدار للنقود القانونية اليت يدمرها، ينظمها، يوجهها، يشرف عليها، ويراقبها، معىن ذلك أنه              
استرجع مجيع صالحياته، كبنك لإلصدار، وبنك البنوك، وبنك احلكومة، إضافة ذلك يقوم بتسيري             

 .سياسة االئتمان والنقد األجنيب والدين اخلارجي
 وضع قيود صارمة على اخلزينة العمومية، وإبعادها عن جمال القروض، ليوضع حد لتمويل بنك اجلزائر                -ب      

 . هلا، فضال عن وضع حد للتمويل عن طريق عجز امليزانية، وجتسيد متابعة رقابية حمكمة وفعالة على الديون
زينة وبنك اجلزائر، ولكنها عالقة تكاملية وتناسقية               إن لفصل اخلزينة عن دائرة التمويل عالقة تبعية بني اخل         

بني السياسة النقدية والسياسة املالية، مبا أن بنك اجلزائر يبقى دوما مستشارا ماليا للدولة، ويعترب بنك الدولة،                   
ورغم هذا مازالت اخلزينة العمومية متول بعض املشاريع يف اإلجناز وذلك لتخفيض نفقات الدولة وحصرها يف                  

جملاالت التقليدية والتحكم يف األجور، أي إنفاقها هبدف املشاركة يف متويل إعادة هيكلة البنوك واملؤسسات                 ا
 .1العمومية 

 أدرج قانون النقد والقرض وظائف جديدة متارسها البنوك إضافة إىل وظائفها التقليدية ، كتلقي                  -ج       
 وسائل الدفع، حيث مسح للبنوك واملؤسسات املالية بالقيام         األموال من اجلمهور والقيام بعمليات القرض وتسيري      

بتوظيف القيم املنقولة، ومجيع املوجودات واالكتتاب هبا، وشرائها، وإدارهتا، وحفظها وبيعها، وإسداء املشورة              
دسة والعون يف إدارة هذه املمتلكات، كما فتح الباب أمام البنوك لتقدمي اخلدمات واالستشارات واإلدارة واهلن                

 . ومجيع اخلدمات اليت تساهم يف إنشاء و تنمية املؤسسات
وبذلك فرق  . 2       لقد أصبح بإمكان البنوك أيضا القيام بعمليات اإلجيار العادي لألموال املنقولة وغري املنقولة              

وزعة املشرع بني مستوينب لنشاط بنك اجلزائر كسلطة نقدية يف املستوى األول ونشاط البنوك التجارية كم                 
للقروض، وجهلها تلعب دورا هاما يف اختاذ القرارات املرتبطة هبذا القرض، ولكن بعد أن تتحصل على كل                    

                                                 
 .230ص،مرجع سابق، بوزيدي سعيدة   1
 .165 سوامس رضوان، مرجع سابق، ص 2
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 وكما  -وهي مكلفة بالضمانات وسيولة ومالءة النظام البنكي      -"مركزية املخاطر "املعلومات حول املقترضني من       
 والصادر عن   1992 مارس   22ؤرخ يف    امل 01-92ركز بنك اجلزائر عليها، وخاصة عند صدور الالئحة رقم          

بنك اجلزائر، عن كيفية تنظيم مركز املخاطر وطرق عمله، وذلك لتزايد املخاطر املرتبطة بالقروض املتماشية مع                 
الوضع اجلديد الذي خيضع لقواعد السوق واملنافسة، وكذلك حىت يسمح لبنك اجلزائر تسيري أفضل لسياسة                 

املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعمومية بالنسبة إلمكانية احلصول على           القرض يف ظل إرساء مبدأ توحيد        
االئتمان، وإعادة التمويل بني البنك املركزي وأسعار الفائدة، وختوفا من بعض الزبائن يف عدم تسديد هذه                   

ن وجهاز مكافحة إصدار الشيكات بدو    " مركزية عوارض الدفع  " القروض املمنوحة قام بنك اجلزائر بإنشاء        
رصيد، لتدعيم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع أال وهو الشيك، كما حيق لبنك اجلزائر أن يطلب من                   

 .1البنوك واملؤسسات املالية أن تزوده جبميع املعلومات واإلحصاءات الشهرية املفصلة عن احلسابات السنوية 
 للبنوك، يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا، كما               ومبوجب هذا الفصل أصبح البنك املركزي ميثل فعال بنك         

أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخري لإلقراض للتأثري على السياسة االقراضية للبنوك وفقا ملا يقتضيه                   
 .الوضع النقدي

 . مسح قانون النقد والقرض بإنشاء بنوك خاصة وفروع لبنوك أجنبية-د     
 ، والذي عرف اهتماما أكثر يف       1989وق النقدي يف جوان سنة      أنشأ البنك املركزي اجلزائري الس     - ه

تنظيمها، وتوسيع تطورها، خاصة مع ظهور قانون النقد والقرض، حيث مت فتح اجملال للمؤسسات               
يف ) صندوق التوفري واالحتياط، مؤسسات التأمني، مؤسسات الضمان االجتماعي        ( غري املصرفية   

، مما سنح للبنك املركزي مبراقبة هذه السوق        1993 سنة   السوق النقدية بصفتها مقرضة وهذا يف     
باستعمال أسعار اخلصم اليت أصبحت أعلى من أسعار الفائدة، اليت أصبحت تلعب دورا هاما يف                 
عملية حتديد سقوف إعادة اخلصم هبدف التقليل من اللجوء إىل سيولة السوق، وهنا ميكن للبنك                 

 ىأشهر، أو حيددها ملدة ال تتعد     6وسطة األجل ملدة    املركزي أن يعيد خصم سندات القروض مت      
ثالث سنوات، شرط أن تكون تلك القروض موجهة إىل تطوير وسائل اإلنتاج، أو متويل الصادرات،            

 .أو إجناز السكنات
 :       عالوة على ما سبق، فإنه يف إطار قانون النقد والقرض، مت مايلي

شوفة، باإلضافة إىل حتديد سقف ملكشوف احلساب اجلاري للخزينة عند             حتديد سعر الفائدة على احلسابات املك     
 من إمجايل إيراداهتا للسنة املنقضية، وحتديد آجال إعادة تسديد الديون املستحقة للبنك             %10بنك اجلزائر بنسبة    

 .2 سنة15املركزي على اخلزينة ملدة أقصاها 

                                                 
 .235ابق،  صبوزيدي سعيدة، مرجع س  1
،  امللتقى الوطين األول حول  النظام املصريف اجلزائري ، " التكييف البنكي مع تطور احمليط االقتصاديةإستراتيجي"  نعيمة غالب، زينات دراجي،  2

 .249مرجع سابق، ص
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يع املستويات، فإن السؤال الذي يطرح هو ، ماهي التدابري                وأمام هذه التغريات والتحوالت املستمرة على مج      
املتخذة يف هذا اجملال يف الفترة الالحقة، أي بعد إبرام اجلزائر التفاق مع صندوق النقد الدويل العادة هيكلة                     

 االقتصاد الوطين ؟ وماهي النتائج احملققة على أرض الواقع ؟
 

 : ظل برنامج التصحيح اهليكلي اإلصالحات املالية واملصرفية يف-4       
 1994         شرعت اجلزائر يف تنفيذ برنامج طموح مبساندة صندوق النقد الدويل، عندما وقعت يف  أبريل                 

اتفاقا حول برنامج لالستقرار االقتصادي ملدة سنة مع  هذه اهليئة الدولية، كمرحلة أوىل، مث برنامج للتمويالت                  
ثالث سنوات، وعلى هذا األساس باشرت اجلزائر إصالحات عميقة يف اجملال املايل             املوسعة كمرحلة ثانية ملدة     

 من اإلصالح االقتصادي العام، إذ ميكن تصنيف  هذه اإلصالحات حسب سرياهنا               أالنقدي كجزء ال يتجز   
 :التارخيي إىل مرحلتني

 : املرحلة األوىل-4-1        
تشريعي املناسب لنشاط املصارف، وهذا بالتخلي عن أدوات السياسة                  متيزت بتوفري اإلطار املؤسسايت وال    

 النقدية املباشرة والتحول صوب استخدام أدوات السياسة النقدية غري املباشرة، وقد مشل برنامج اإلصالح 
 :االقتصادي الشامل يف هذا اجملال أهم أدوات السياسة النقدية املتحكمة يف النشاط املصريف عامة ، وهي

 : حترير أسعار الفائدة.أ   
 مما أدى إىل حتقيق معدالت موجبة ألسعار        1996    حتقق حترير أسعار الفائدة بشكل كامل ابتداء من سنة          

 .الفائدة احلقيقية يف ظل السياسات النقدية للطلب اليت أدت إىل اخنفاض معدالت التضخم 
 نظام وسعر الصرف من حتقيق نوع من        متكنت اجلزائر يف جمال   : اعتماد سياسات مرنة لسعر الصرف    .ب

االستقرار يف قيمة الدينار اجلزائري، وذلك من خالل ختفيض قيمة العملة الوطنية جتاه العمالت األجنبية                  
 ، كما مت حتويل نظام الصرف من نظام سعر الصرف الثابت إىل نظام               1994وبنسب مرتفعة خاصة سنة     

فيما بينها، مث من خالل حتديد      ) 1995ديسمرب( صرف أجنيب   أكثر مرونة، مما مكن البنوك من خلق سوق ل        
أسعر الصرف بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على العمالت األجنبية، فضال عن إنشاء مكاتب للصرافة                

 .1)1996ديسمرب(للتعامل بالنقد األجنيب 
 من الودائع املصرفية    %9مت فرض احتياطي إجباري على البنوك التجارية بنسبة         : فرض احتياطي إجباري  .ج

 .1994عدا العمالت األجنبية وهذا سنة 
مت إلغاء التمويل اإلجباري من خالل إلزام البنوك على شراء أذونات اخلزينة، وحل         : إلغاء التمويل اإلجباري  .د

  يف أوائل سنة   %22حمله نظام املزادات يف سوق النقد لبيع سندات اخلزينة القابلة للتداول وبأسعار مغرية               
 يف هناية نفس السنة بسبب تراجع معدالت التضخم السائدة، وهذا            %17.5 قبل اخنفاضها إىل     1996

                                                 
ألول حول  النظام املصريف اجلزائري، مرجع سابق،  ،  امللتقى الوطين ا"اإلجنازات والتحديات : اإلصالح املصريف يف اجلزائر"  بوعتروس عبد احلق،  1
 .210،211.ص
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هبدف تقليل تكلفة االقتراض على احلكومة وضمان قدرة اخلزينة على الوصول إىل األسواق املالية لتدبري                 
 .1996 املالية، حيث مت تطبيق عمليات السوق املفتوحة اعتبارا من ديسمربااحتياجاهت

 
 : املرحلة الثانية-4-2    

        ارتبطت اإلصالحات الالحقة بتأهيل وحدات النظام املصريف، إذا يهدف يف هذه املرحلة، فضال عن إرساء               
قواعد السوق يف هذا اجملال، إىل تأهيل املؤسسات املصرفية مبا ينسجم وطبيعة املرحلة اجلديدة اليت متتاز مبحيط                   

 :حيث تضمت اإلصالحات. سة شديدة وغري متكافئةاقتصادي مفتوح ومناف
إصالح األطر القانونية والتنظيمية مبا ميكن من ترقية النشاط املصريف واملايل عموما عن طريق توفري بيئة                  .أ

 . قانونية وتنظيمية متتاز بالشفافية التامة اليت يتطلبها القطاع
ة احترازية جديدة للحد من تركيز املخاطر، ووضع        ، يف تنفيذ أنظم   1995 سنة   لبدأ بنك اجلزائر يف أوائ    .ب

قواعد واضحة لتصنيف القروض وحتديد خمصصاهتا االحتياطية، فالبنوك اآلن مطلوب منها بصفة خاصة أن               
 :تقوم مبا يلي
 يوما  45مقارنة بـ   (  يوما   15 تقييد حجم السحب على املكشوف مبا يعادل رقم األعمال ملدة            -

 ).سابقا
 .دفوعات الفائدة املتأخرة السداد يف بند اإليرادات عدم تسجيل م-
 وضع خمصصات للمطالبات خارج امليزانية على البنوك وزيادة احلوافز لقيام  مديري البنوك بتعبئة                -

 .1الوفرات املالية وحتسني ختصص االئتمان
امتالك البنوك التجارية ملعايري     لقد كانت اجلهود موجهة إىل      : امتالك البنوك التجارية ملعايري العمل احلديثة     .   ج

عمل حديثة تشمل العمل املصريف واحملاسبة املصرفية، وشرعت البنوك يف تنفيذ برنامج العادة اهليكلة الداخلية                 
 .واملالية

    وقد طلبت من مجيع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص مزاولة العمل املصريف من                 
 قانونا مبقتضى قانون النقد والقرض، لتقوم السلطات العليا يف البالد بعمليات التدقيق               بنك اجلزائر املخول  

بالتعاون مع البنك الدويل لتحديد احتياجات إعادة الرمسلة يف البنوك من أجل الوفاء بنسبة احلد األدىن لرأس                  
 متاشيا مع   %8ال إىل    مع رفعها مستقب   1996 يف سنة    %5املال إىل األصول املرجحة مبخاطر واليت بلغت        
 انتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية يف أربع        1994معايري بنك التسويات الدولية، ويف هناية سنة        

 .2بنوك من البنوك التجارية اخلمس اململوكة للدولة 
 
 

                                                 
 .71، ص1998 كرمي النشاشي وآخرون، اجلزائر حتقق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، سنة  1
 . املصدر نفسه 2
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   موقع النظام المصرفي في االقتصاد الجزائري:الفرع الثاني
أن النظام املصريف صورة عاكسة للوضع االقتصادي العام للبالد، وأنه ال           لقد أدركت السلطات اجلزائرية         
 حتقيق أي تطور يف النظام املصريف مادام النظام االقتصادي برمته يف حالة ركود، غري أن تطوير النظام                   رينتظ

ذا عرف  هل. املايل واملصريف و إجياد أدوات وأساليب متويلية جديدة  من شأنه أن يدعم التطور االقتصادي                
القطاع املصريف يف  اجلزائر سلسلة من اإلصالحات االقتصادية من هناية الثمانينات وبداية التسعينات، وقد                
استهدفت السلطات النقدية اجلزائرية من خالل إصالحها للجهاز املصريف واملايل  يف إطار برنامج لإلصالح                

 ومايل ينسجم ومتطلبات املرحلة املقبلة املعتمدة       االقتصادي الشامل، توفري املقومات األساسية لنظام مصريف      
 .أساسا على آليات السوق

     ولقد متكنت  من ذلك إىل حد بعيد من خالل إرسائها لقاعدة قانونية وتنظيمية  من شأهنا أن تؤهل                     
 مواكبة  النظام املصريف يف اجلزائر، إال أن توفري ذلك مبفرده غري كاف القامة نظام مصريف متطور قادر على                 

الصناعة املصرفية املتطورة باستمرار، معىن هذا أنه مازال يواجه الكثري من التحديات ويعاين العديد من                  
 :الصعوبات، وتبعا لذلك ميكن رسم مالمح وضعية وخصائص هذا اجلهاز كما يلي

 
 :اهليكل احلايل  للقطاع املصريف اجلزائري -1
صريف اجلزائري للمصارف واملؤسسات املالية الوطنية واألجنبية، حيث        قانون النقد والقرض بفتح اجملال امل      مسح

،وميكن تصنيف هذه   )تشتغل أو يف قيد التشغيل     ( مؤسسة مصرفية ومالية   31حيتوي حاليا على حوايل      
 : املؤسسات إىل ثالثة أقسام

 
غطي شبكة تتجاوز   ميثل هذا القسم املصارف العمومية الكربى، اليت ت       :املصارف العمومية الكربى  -1-1     

 وكالة، وعددها مثانية، حيث لعبت هذه البنوك دور إجيابيا يف التنمية الوطنية يف فترة سابقة، ومندجمة                  900
حاليا يف برنامج مهم للتأهيل والعصرنة، لتفعيله مبا يواكب التحوالت االقتصادية الوطنية والدولية، وميكن                

 :عرض هذه البنوك من خالل اجلدول التايل
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  ):05(جدول رقم 
 املصارف العمومية الكربى وورأمساهلا

 دوالر     : الوحدة                                                                                                                                 

 البنك امليزانية اإلمجالية
  اخلارجيبنك اجلزائر 7072401925
 بنك الفالحة والتنمية الريفية 5399523477
 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 4439669388
 البنك الوطين اجلزائري 4377000000
 القرض الشعيب اجلزائري 4333861728
 البنك اجلزائري للتنمية 1901024581
 بنك التنمية احمللية 1361166252

  للتعاون الفالحيالصندوق الوطين  349691142
MUTATION ET:le secteure bancaire algerien, Farouk Bouyacoub : Source  
  :janvier 2002,p24,26. , badr-infos, N°01  PERSPECTIVES 

يشمل هذا القسم املصارف اجلديدة ذات رأس مال خاص سواء وطنية أو             :  املصارف اجلديدة  -1-2  
اليت تعمل يف نشاط األعمال والتجارة اخلارجية، وميكن عرض هذه البنوك            مصرف، و  16أجنبية، حيث تضم    

 :من خالل اجلدول التايل
 ):06( جدول رقم 

 بعض املصارف اجلديدة وورأمساهلا
 دوالر     : الوحدة                                                                                                                                 

 البنك امليزانية اإلمجالية
 بنك الربكة اجلزائري 147714271
 سييت بنك 118180488
 بنك التعاون العريب 105505459

  الشركة اجلزائرية للبنك 35285707
 )مت تصفيته بعد الفضائح اليت شهدها( بنك اخلليفة  18588200

 سوسييت جينريال 6572427
 إينيون بنك 4976249
 املوناء بنك 3954250

   Source : Farouk Bouyacoub , badr-info,op.cit,p25. 
 : فهيبقية املصارف اجلديدةأما   
 .بنك املغرب العريب لالستثمار والتجارة -
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 ).يوجد يف مرحلة التصفية بعد الفضائح اليت شهدها( بنك التجاري والصناعي اجلزائري  -
 .بنك األمان -
 . الدويل اجلزائريالبنك -
 .املصرف العام املتوسطي -
 .بنك الريان -
- Trust Bank. 
 .البنك الوطين لباريس اجلزائر -
 
يشمل هذا القسم املؤسسات املالية املتخصصة، حيث تضم سبعة          :  املؤسسات املالية املتخصصة   -1-3

طار، وميكن عرض هذه    مؤسسات، تعمل يف نشاط محاية وضمان املعامالت املالية والتجارية من خمتلف األخ           
 :املؤسسات من خالل اجلدول التايل

  ):07(جدول رقم 
 يوضح املؤسسات املالية املتخصصة وورأمساهلا

 دوالر     : الوحدة                                                                                                                             

 املؤسسة يزانية اإلمجاليةامل
 الصندوق الوطين للسكن 687116329

49090979 La Socété de financemem Hypothécaire 
 شركة ضمان قرض العقاري 13934265

 الشركة اجلزائري لتأمني وضمان الصادرات 7336207
 صندوق ضمان الصفقات العمومية 6597066
 مسامهةالشركة املالية األوروبية لل 3239262

- La Sofinance 
Source : Farouk Bouyacoub , badr-info,op.cit,p25. 

 
 :خصائص اجلهاز املصريف اجلزائري.2

        يف إطار مسعى تطهري و تأهيل البنوك يف اجلزائر مت إجناز دراسة تشخيصية، من طرف ثالث مكاتب                  
، وقد خلصت هذه الدراسة املالية و        بتمويل من البنك الدويل   ) 1993-1992(دولية يف الفترة ماي     

احملاسبية إىل استخالص مجلة من الثغرات مفادها أن هذه املؤسسات ال تستويف أدىن شروط العمل املصريف،                 
سواء من حيث مجع ا لودائع أو من حيث منح القروض، وقد أوصى هؤالء اخلرباء بضرورة وضع خطة تأهيل                   

سني األداء املستدمي، ناهيك عن ضرورة احترام املستوى األدىن          ترتكز على إعادة هيكلة البنوك هبدف حت       
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لقواعد احلذر، وعزل املستحقات املشكوك فيها أو املعدومة من حمفظة احلقوق،وذلك من خالل تكفل الدولة               
 .1كما أن على البنوك أن تلتزم الشفافية التامة يف حساباهتا توخيا إلمكانية فتح رأس ماهلا مستقبال. هبا
،وعقب سلسلة اإلصالحات   )2000أي يف سنة    ( تلك اجللسات حول البنوك      دد سبع سنوات من انعقا    وبع

اليت إختذت يف هذا اجملال، ويف تقرير عن وضعية البنوك العمومية يف اجلزائر، قدم اجمللس االقتصادي و                    
 :  االجتماعي عرضا سلبيا عن هذه البنوك، وقد جاء يف مضمون هذا العرض ما يلي

 
 : خضوع املؤسسات املصرفية إىل القرارات اإلدارية-2-1  

 يركز على التحرير املايل     1990       إن النظام األساسي الذي مت وضعه من قبل السلطات املعنية بعد              
باعتبار املؤسسات املصرفية مؤسسات اقتصادية عمومية مت اعتمادها على شكل مؤسسات باألسهم ، إال أن                

بنوك معقدة، أمام تعدد قوانينها األساسية أو املهنية، وحسب تقرير اجمللس الوطين االقتصادي             احلالة التنظيمية لل  
 : 2واالجتماعي، فإن البنك حتكمه اليوم ثالثة أنواع من الصيغ القانونية 

باعتبار البنوك مؤسسات عمومية اقتصادية، فهي خاضعة للقانون املتعلق برؤوس األموال           :  النوع األول  -أ  
 .جارية الدولية، وبالتايل يتعني عليها أن تنفذ توجيهات الدولة املالكةالت
باعتبارها بنوك جتارية ، فهي ختضع للقانون حول النقد والقرض، وتشرف عليها الدولة             :  النوع الثاين  - ب

 .املنظمة
انون التجاري  باعتبارها شركات ذات رؤوس أموال فإنه جيب عليها أن متتثل لقواعد الق           :  النوع الثالث  - ج

 .واملدين، وهي ختضع للدولة باعتبارها قوة عمومية
رغم ما سبق ذكره ، إال أن الواقع بني أن حركية البنوك خرجت من الدائرة السابقة، ذلك أهنا الزالت                       و

ية ختضع لرقابة الوزارة املباشرة واليت التزال تعتقد أن البنوك العمومية هي مؤسسات متويلية متخصصة يف تغذ               
وخدمة القطاع العمومي، فالبنوك التزال حتت سلطة الدولة املالكة وأن عقالنية الدولة تغلبت على عقالنية                

 عن دائرة   جالسوق، فالدولة قوة عمومية تفرض قراراهتا على املؤسسات املصرفية،  ألن السلوك احلايل  ال خير               
 :حلقائق نذكر منهااملمارسات السابقة طيلة عشريتني من الزمن تربره مجلة من ا

    استمرار البنوك يف متويل املؤسسات العمومية املعسرة، فاملبلغ اإلمجايل لديون البنوك على املؤسسات                
 مليار دوالر أمريكي وهو ما يفوق        15.5 أي ما يفوق     1997 ملياردج يف  هناية      1274العمومية بلغ     

 .2001احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة لسنة 
 : جند أن غالبية القروض وجهت لتمويل القطاع العام كمايوضح ذلك اجلدول التايل1994ة ففي سن

                                                 
طين األول حول  النظام املصريف اجلزائري، مرجع سابق ،ص ، امللتقى الو"البنوك العمومية يف اجلزائر بني التأهيل واخلصخصة"حسن خليل ، 1

114،115. 
عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي، الدورة السادسة : ة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مشروع التقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفي 2

 .38، ص2000عسر، نوفمرب 
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 ( ):جدول رقم
 توزيع القروض البنكية حسب القطاعات

 ماليني الدينار :الوحدة
السنوات 1992 % 1993 % 1994 %

 القروض
قروض اإلستغالل      

95.77 80.630.000 95.76 79.879.000 80.40 11.485.400  القطاع العام
 القطاع اخلاص 2.800.389 19.60 3.536.009 4.24 3.562.980 4.23
100 84.192.980 100 83.415.009 100 14.285.789  )1(جمموع

 قروض اإلستثمار      
 القطاع العام 769.000 36.05 2.995.000 71.03 2.473.000 76.76
 القطاع اخلاص 1.424.219 64.94 1.221.890 28.97 784.700 23.24

 )2(اجملموع  2.193.219 100 4.216.890 100 3.221.700 100
 87.414.680  87.613.899  16.479.008  )2+1(اجملموع 

 .168 سوامس رضوان مرجع سابق،ص :املصدر

يتضح من خالل اجلدول السابق أن القطاع العمومي حاز على أكرب حصة من القروض البنكية خاصة خالل 
 4.347.680 مثال سوى على 1994،حيث مل يتحصل القطاع اخلاص خالل سنة1994 و1993 سنيت

 .     اليت حتصل عليه القطاع العمومي87.607.660من القروض مقابل 
 
 :ثقل ومجود العمليات املصرفية-2 -2

صنفها إىل  لقد حدد قانون النقد والقرض جمموعة من العمليات ميكن للبنوك واملؤسسات القيام هبا، و                   
 .عمليات أساسية وعمليات ثانوية أو تابعة

يف مجع الودائع، منح القروض مهما كانت طبيعتها، ووضع وسائل الدفع حتت            العمليات األساسية       تتمثل  
 .تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل بشكل يسهل إجراء العمليات املالية، ويوسع من جماالت تدخل البنوك

فهي عمليات الصرف لصاحل الزبائن، وتوظيف القيم املنقولة، ومجع املوجودات            الثانوية   العمليات    أما  
املالية واالكتتاب هلا ، وشرائها، وادارهتا، وحفظها ، وبيعها، واملشورة ، واإلدارة املالية، واهلندسة املالية،                 

الدخول يف مسامهات سواء يف     إضافة لعمليات اإلجيار العادي لألموال املنقولة وغري املنقولة، فضال عن             
 . مؤسسات موجودة أو يف طريق اإلنشاء
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    ورغم هذا التنوع يف طبيعة العمليات اليت خوهلا قانون النقد والقرض للبنوك التجارية، فقد بقيت املنظومة                
 يف  املصرفية يف اجلزائر جامدة حول منتوجات وأدوات مالية حمددة نتيجة انتشار ظاهرة فقدان االحترافية               

 :1املنظومة املصرفية واملالية يف جمملها، وقد تسبب يف هذه الوضعية عدة  عوامل وقرارات
القرار الذي اختذته السلطات العمومية يف بداية السبعينات والذي ألزم املؤسسات الوطنية ذات الطابع               -أ

لبنكية االستغاللية مع نفس    التجاري أو الصناعي جبمع حساباهتا الودائعية يف بنك واحد و إجراء عملياهتا ا            
 .البنك

 القرار املوايل واملتمثل يف تسديد أجور عمال القطاع العمومي عن طريق التحويل إىل احلساب، عندما                -ب  
 . دينار1200يصل املبلغ إىل 

للقطاع العمومي االقتصادي لوزارة    "  القرار القاضي بإسناد مهمة تسجيل مشاريع االستثمار التابعة          -ج   
كتابة الدولة للتخطيط سابقا، بينما كان خمطط متويل املشاريع املسجلة الذي يتم ضبطه من               " تخطيط فقط ال

قبل جملس إدارة البنك اجلزائري للتنمية، وكان يفرض على البنوك اليت تقوم بتمويله على املديني القريب                  
 ).قروض االستثمار وقروض االستغالل( واملتوسط 

 وحيد يقتصر على كل مؤسسة عمومية اقتصادية لدى بنك وحيد، قد أدى يف وقت                إن تعيني حمل وفاء       
 .قصري إىل إلغاء الطريقة اليت كان معموال هبا واملفيدة والقائمة على احتاد املصارف اخلاصة بالقروض

 البنوك      أصبح دور النظام املصريف معطل، ليس بسبب نقصان املعرفة أو التأهيل أو قلة اإلرادة لدى أعوان               
آنذاك، بل بسبب إلزام البنك املتوطن بتمويل املشروع كامال، وهذا ما كان يلغي فعليا كل مسامهة من طرف                  

إن قرار ختصيص قروض االستثمار وقروض االستغالل من طرف نظام التخطيط املذكور             . البنوك األخرى 
مكانية تقدير املردودية االقتصادية واملالية لكل      أعاله قد نزع للبنوك إمكانية املبادرة يف هذا امليدان، مبا فيها إ           

 :من املشروع واملؤسسة، إن معظم الدراسات والتحاليل تعزي ظاهرة ضعف أداء البنوك إىل العوامل التالية
يواجه اجلهاز املصريف ضعف يف القدرات البشرية ذات الكفاءة العالية ليس يف             : نقص الكفاءات البشرية  .   أ

ية التقليدية، و إمنا يف جمال القدرة على مواكبة التغريات املتسارعة و املتطورة يف صناعة                  اخلدمات املصرف 
اخلدمات املصرفية، وينبع ذلك التطور الباهر الذي شهدته صناعة اخلدمات املالية و املصرفية العاملية يف                  

ا املعلومات وثورة االتصاالت و     السنوات األخرية و الناجتة عن إزالة القيود التنظيمية و التقدم يف تكنولوجي            
العوملة املالية، فعلى الرغم من أن قطاع املصارف يسجل تزايدا ملحوظا يف عدد املوظفني تقدر باآلالف إال أن                   

 موظفا، فإن   3000متركزهم يقترن باملستويات اإلدارية السفلي، فمن بني  موظفي البنوك البالغ عددهم اليوم              
يل ليس هلا أي تكوين أو هلا تكوين ضعيف، وهي حديثة العهد يف منصب                أكثر من نصف العدد اإلمجا    

وهذا ما خلف نوع من االختالل اهليكلي بني فئات املوظفني، بالرغم من ارتفاع عدد اإلطارات                 . 2العمل

                                                 
 .54-53 ذكره،صاجمللس االقتصادي واالجتماعي،  مرجع سابق  1
 .56رجع السابق ،ص ال 2
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أعوان التنفيذ واألعوان   ( خالل السنوات األخرية، تبقى هذه الفئة من املوظفني مهمة بالنسبة لباقي الفئات              
 ).املهرة
تعاين البنوك اجلزائرية خاصة من قلة استعمال أجهزة اإلعالم         :  1قلة استخدام أجهزة اإلعالم اآليل    -   ب

اآليل اليت جتعل من الضروري اللجوء مباشرة إىل املوارد البشرية ملعاجلة العمليات اجلارية، فعلى الرغم من حتمل               
ئل اإلعالم اآليل فإن النتائج املرتقبة مل تتحقق بسب عدم          بعض البنوك لتكاليف باهظة من أجل جتهيزها بوسا       

 .إمكانية  التحكم يف جهاز اإلعالم اآليل على املدى القصري ،
 :ضعف اإلتصال بني البنك والعميل -  ج

     يعترب اإلعالم نقطة الضعف يف املنظومة املصرفية اجلزائرية، إن أبسط عمليات اإلشعار بالتقييد يف اجلانب               
أما الكشوفات فيتم تسليمها على     . ائن ويف اجلانب املدين وكشوف احلسابات ال تسلمها إال بعض البنوك          الد

 زبائنها بالعمليات اليت تتم يف حساباهتم، إن عدم          رفترات ووفق آجال طويلة، وهناك بنوك أخرى ال تشع         
 :وجود أجهزة متطورة لإلعالم ينعكس على 

 .ة رداءة اخلدمات األساسية املقدم-
 . ضعف قدرات استقبال الزبائن-
 العجز الكبري يف املراقبة وتدقيق احلسابات الداخلية، وهذا ما جيعل اكتشاف املخالفات يتم بعد مرور                 -

 . وال يسمح بتقدير النتائج– هذا إذا اكتشفت –أوقات طويلة على ارتكاهبا 
األخطار، ( ررة من طرف بنك اجلزائر      إن عدم جناعة أجهزة اإلعالم يدل على أن األنظمة املركزية املق           

 .ليست فعالة حقا) الديون املستحقة واملوازنات
 

 : التركيز على األنشطة التجارية واملهنية يف عملية التمويل-2-3

مل تعد للبنوك  يف ظل قانون النقد والقرض وظيفة حمدد تتمثل يف اإليداع واإلقراض ، بل أصبح بإمكان                         
ائف متعددة خاصة يف ظل سيطرة مفهوم الصريفة الشاملة على املستوى العاملي، فاملؤسسات             البنوك ممارسة وظ  

البنكية  هلا احلق يف التعامل  يف خمتلف أنواع العمليات املصرفية الطويلة والقصرية األجل، غري أن ما مييز                     
عة استثمارية متوسطة أو    البنوك اجلزائرية هو  التحفظ الكبري يف تقدمي القروض، خاصة إذا كانت ذات طبي              

طويلة األجل، فالبنوك اليوم تفضل االئتمان التجاري ومتويل املهن احلرة، وذلك ألهنا قروض قصرية األجل                
ومؤكدة من حيث االسترجاع، وينصب متويل النشاط اإلنتاجي للمؤسسات على دورة االستغالل ، كما               

، ، ،على التوايل    : ستغالل إىل إمجايل القروض   توضحه أرقام اجلداول السابق، حيث بلغت نسبة قروض اال         
 .، ، ، : خالل السنوات
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 : أزمة السلسلة املصرفية-4  
    تعاين املنظومة املصرفية احمللية من إنفصال يف السلسلة املصرفية بني  قيود إعادة التمويل القبلية ومتطلبات                 

الرئيسية يف حتويل الودائع  إىل قروض، ختضع مباشرة         التوزيع البعدية، فاملنظومة املصرفية اليت ترتكز مهمتها        
إىل التنظيم القبلي املتعلق باحلصول تلقائيا على القرض من بنك اجلزائر، ففي الوقت الذي يشهد فيه القطاع                  
املصريف  تفتحا حنو املنافسة والتجديد النقدي واملايل لإلصالح، فإن املنظومة املصرفية ختلو من اهلياكل                  

 املؤسساتية للجمع القبلي للموارد، ومن الوسائل البعدية لتوزيع اخلدمات، وهذا ما يضعف من                القاعدية
إمكانية البقاء يف النشاط الرئيسي الذي ال يزال حيتله واملتمثل يف حتويل النقود إىل قروض، والذي هتدده                   

 .1نشاط املصريفعرفتها الساحة الدولية بالنسبة لل  اإلصالحات بتفكيكه يف ظل التطورات اليت
 
 : ضعف نظام املدفوعات-2-5  

يبقى نظام الدفع يف النظام املصريف اجلزائري بدائيا، ويعود السبب يف ذلك إىل املنظومة املصرفية نفسها،                      
رغم االهتامات املوجهة للمحيط، وبشكل خاص قطاع الربيد واملؤسسات، ومل يتم إدخال أي أساليب                 

، والذي شرع يف    1994 منوذج الصك الذي اعتمده بنك اجلزائر يف سنة           اماعدجديدة يف نظام الدفع،     
تداوله، لكن معاجلته بصفة آلية مل تصبح عملية بعد، إن مناذج األمر بالتحويل، واألمر بالتسديد اليت أقرها                  

 .2بنك اجلزائر يف نفس الوقت مل تدخل حيز التنفيذ هي األخرى
 :  ضعف الوظيفة التسويقية-2-6
تعاين وظيفة التسويق يف املؤسسات املصرفية من ضعف كبري، حيث يتم االهتمام  بوظائف إدارية  وشبه                      

ودراسة حاجات الزبون، فالبنوك مل تول اإلهتمام للوظيفة         " خدمة الزبون " مصرفية على حساب وظائف     
  بدراسة السوق، إضافة إىل إعالم       التسويقية اليت  تعطي العناية الكافية  الحتياجات زبائنها، من خالل قيامها           

الزبائن بتكاليف اخلدمات املصرفية وخمتلف اخلدمات اليت تقدمها، فضال عن السعي الدائم لتنويع املنتوجات               
املالية املعروضة، ولعل هذا ما يعيق مجع االدخار يف البنوك احمللية والعامة خاصة وخيلق نوعا من اإلقبال على                   

 .ومل ال األجنبية الحقا املصارف اخلاصة حاليا 
 :  غياب الوعي املصريف واملايل-2-7

     إن التحدي اآلخر الذي يواجه تطوير اجلهاز املصريف اجلزائري، يتمثل يف نشر وتعزيز الوعي املصريف                 
واملايل بشكل عام بني أوساط املتعاملني، مهما كان حجم تعاملهم أو طبيعة نشاطهم، ومدى قدرته على                  

دة املتعاملني، وجلب إن مل نقل االحتفاظ باملتعاملني التقليدين يف املرحلة املقبلة اليت تفترض أن                 توسيع قاع 
 .3حتتكم إىل آلية السوق ومعايري الكفاءة والفعالية يف جمال الوفاء مبتطلبات سوق اخلدمات املصرفية

                                                 
 .45اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق ذكره،ص  1
 .63-62 املرجع السابق،ص 2
 .214-213 بوعتروس عبد احلق، مرجع سابق، ص 3
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ت البنوك اجلزائرية اليت تتشكل يف           ويربز هذا النقص يف الوعي االدخاري من خالل التوزيع النسيب ملدخرا          
 ، وهو ما يؤكد ضعف االدخار العائلي اخلاص الذي يبقى            %  93جمملها من املدخرات العمومية بنسبة    

 من حجم الكتلة النقدية الكلية، فهو يغذي قنوات االدخار املوازي           %50خارج التداول الرمسي غري أنه ميثل       
فإذا كانت هذه النسبة ناجتة عن نقص الوعي االدخاري، فإن          . 1ايل من الناتج احمللي اإلمج    %20الذي ميثل   

انعدام الثقة باجلهاز املصريف اجلزائري سبب مهم أيضا،مبقابل ذلك قدرت الودائع اخلاصة باجلزائريني باخلارج              
 .2 مليار دوالر35 إىل حوايل 2002يف جويلية 

 :3 ضعف ختصيص املوارد-2-8    
صرفية من ضعف ختصيص املوارد بسبب ضعف مجع األموال، مما جيعلها تفقد مبالغ              تعاين املنظومة امل        

فورية، وأخرى آجلة، ألن احلث على صرف األموال نقدا يقلص من الرتعة إىل االدخار، فالنقائص املسجلة                 
 .يف مجع االدخار تزداد تفاقما من جراء النقائص املسجلة يف جمال منح القروض

رد غري مالئم سواء من حيث العمليات املقرر متويلها، أو من ناحية الطريقة املعمول هبا،                   إن ختصيص املوا  
فااللتزام الشديد املفروض على البنوك العمومية لتمويل املؤسسات العمومية يسحب منها كل مبادرة يف                

 :التحكم يف التدفق املايل فيما خيص طرق استعماهلا
ماالته بالنسبة ملوارده، مما يدفعه إىل اللجوء املتزايد إىل إعادة التمويل            مل يعد للبنك  إمكانية تنظيم استع       -

 .ومل يعد  بإمكان البنك تسيري العنصرين املزدوجني إيرادات االستعماالت، كلفة املوارد. لدى بنك اجلزائر
يس ألن  إن ظاهرة اإلقصاء اليت يتعرض هلا الزبائن اآلخرون، ومهما كانت حمدودة، فإهنا تشكل خطرا ل                -

 .األموال التستعمل بكيفية جيدة فقط بالنسبة للبنوك والزبائن، ولكن ألن نفاد سيولة البنوك له حدود
 إىل القطاعات، حيث تكون له فعالية أكرب بالنسبة لالقتصاد واجملتمع، بل            ه   وأخريا، فإن التمويل ال يوج    

ي القرض إذن دورا اجتماعيا أكثر مما       توجه حنو الفروع حيث تسمح بتجنب التوترات االجتماعية، ويؤد        
 .يقوم بوظيفة اقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .7 بقة الشريف، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .2، ص2003 مارس 10 جريدة اخلرب، يوم  2
 .64لس اإلقتصادي واإلجتماعي، مرجع سابق، صاجمل 3
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 :دور قطاع التأمينات في االقتصاد الجزائري:    المطلب الثاني
 

 التطور التاريخي لهيكل قطاع التأمين في الجزائر :الفرع األول        
 مع السيادة   ىيعات الفرنسية اليت ال تتماش    كان قطاع التأمني يف اجلزائر بعد االستقالل خيضع مباشرة للتشر              

 شركة  270الوطنية، وكانت هناك شركات أجنبية معظمها فرنسية تنشط يف جمال التأمني، حيث وصل عددها               
 :وقد مر قطاع التأمني يف اجلزائر بعدة إصالحات، منها. فرنسية، ومل تكن خنضع ألي رقابة

 
 : احتكار الدولة لنشاط التأمني-1     
 يف إطار نظام التأمني     1966 ماي   27 املؤرخ يف    66/127قامت احلكومة اجلزائرية مبوجب األمر رقم           

الشركة ( الذي شرعت فيه بسحب االعتماد  من شركات التأمني اخلاصة، وحتويل نشاطها إىل الشركات الوطنية                
 من  66/127واستثىن األمر    ) CAAR ، والصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني        SAAاجلزائرية للتأمني   

تعاونية عمال التربية والثقافة ، والصندوق      ( مبدأ االحتكار مؤسسات التأمني اليت تأخذ شكل التعاونيات الفالحية          
وهكذا شيئا فشيئا بدأت الدولة اجلزائرية تتخذ بعض         ). املركزي إلعادة التأمني اخلاص بالتعاونيات الفالحية        

ا يف النهاية إىل السيطرة أكثر على سوق التأمني اجلزائري، وتدعم إشرافها على القطاع،                اليت تؤدي هب   تالقرارا
 .وتنظم احتكارها

 
 املتضمن إلزام التأمني على السيارات، ونفس  الشيء يف          74/15، ومبوجب األمر رقم     30/01/1974     ويف  

ذي يتضمن فصال خاصا بعقد     ، وال 75/58، حيث صدر القانون املدين يف شكل أمر  رقم            1975/ 26/09
 1980/ 09/08 املؤرخ يف    80/07 ، بإصدار القانون رقم      1980أما اخلطوة الكربى فحدثت سنة      . التأمني

واملتعلق بالتأمينات، حيث يعد تقنينا كامال للتأمني، تناول تنظيم كل من التأمني الربي والبحري واجلوي، حيث                 
ل دعم النشاط واالستقالل األمثل له بالطرق احلديثة، ففي هذه الفترة           اهتم هذا القانون مبؤسسات التأمني من أج      

: ، حيث صدرت يف هذا الشأن جمموعة من املراسيم منها          1985أعيد تنظيم هذه املؤسسات، وبالضبط سنة        
 .1 85/83، واملرسوم 85/82، واملرسوم85/80املرسوم 

تمتع بالشخصية املعنوية، واالستقالل املايل، طبقا ملا                تعترب هذه املؤسسات يف جمملها مؤسسات عمومية ت       
، متتعت مؤسسات التأمني    1988ففي ظل اإلصالحات االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر سنة         . تتضمنه هذه املراسيم  

، الذي فتح   88/02 و   88/01باستقاللية كبرية يف شكل مؤسسات اقتصادية عمومية، وهذا ما جاء به القانون             
 .ذه املؤسسات يف ممارسة نشاطها يف مجيع فروع نشاط التأمنياجملال هل

 
 

                                                 
 .36، ص 1998  عبد الرزاق بلخروف ، التأمينات اخلاصة بالتشريع، اجلزء األول، مطبعة حريد ،سنة  1
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 : التنظيم اجلديد لقطاع التأمني-2     
       نتناول يف هذا العنصر يف البداية اإلطار القانوين واملؤسسايت لسوق التأمني ، ومنتجات هذا السوق، إضافة                

 . يف اجلزائرألنواع الطلب، فضال عن هيئات مراقبة وتأطري قطاع التأمني
 
 : اإلطار القانوين واملؤسسايت-2-1   

 إىل إطار قانوين جديد يتالءم مع التحوالت االقتصادية،         1995      خيضع قطاع التأمني يف اجلزائر بداءا من سنة         
/96 املتعلق بالتأمينات، وكذا األمر      1995 يناير   25 املؤرخ يف    95/07الوطنية والدولية، حيث صدر األمر      

 . املتعلق بتأمينات القرض عند التصدير1996 يناير 10ؤرخ يف  امل06
 على حترير نشاط التأمني يف اجلزائر، مما يعين إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمني، كما يهدف                األمراألول    ينص  

شاط إىل وضع السوق الوطنية، يف جو املنافسة من أجل ترقية مستوى اخلدمات املقدمة، وكذا تطوير فروع ن                  
يف نشاط التأمني أحد العوامل املهمة      ) وكالء عامون ومساسرة    ( التأمني وتوزيع حمافظها، ويعترب إدخال الوسطاء       

إلصالح قطاع التأمني وحتسني نوعية عرض املنتجات، ويسمح اإلطار القانوين اجلديد كذلك إىل إنشاء شركات               
اضديات إىل جانب خمتلف الشركات اليت كانت       تأمني خاصة وعامة، يف شكل شركات مسامهة، أو يف شكل تع          

 .متارس نشاط التأمني قبل صدور هذا القانون
ويضم .  فيتضمن تأمني وضمان الصادرات خارج احملروقات، كأداة من أدوات ترقية الصادرات           الثاين    أما األمر   

:     ، وهي 95/07ر   شركات متارس نشاطها قبل صدور  األم        06 شركة، منها    14السوق اجلزائري للتأمني      
، الشركة  اجلزائرية    (SAA)، الشركة اجلزائرية للتأمني     CAAR ) (الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني    

، (CNMA)، الشركة املركزية إلعادة التأمني، الصندوق الوطين للتعاون الفالحي          (CAAT)للتأمني الشامل   
 مت تأسيس   95/07وعند صدور األمر     . (MAATEC)افةالتعاونية اجلزائرية لتأمني عمال التربية والثق      

، الشركة اجلزائرية لضمان القرض     (CAGEX)الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات      :الشركات التالية 
، (TRUST ALGERIR )،(CGMP)، صندوق ضمان األسواق العمومية       (AGCI)العقاري  

(CASH)، الشركات اجلزائرية لتأمني احملروقات    (La 2a)،(CIAR)الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني      
 ،(GAMA).  
حيتوي سوق التأمني اجلزائري على جمموعة من املنتجات من أمهها          :  منتجات سوق التأمني اجلزائري    -2-2  

 :مايلي 
 : تأمني السيارات-          أ 

التأمني إجباري لكل السيارات    " ن   على أ  1974يناير  30 املؤرخ يف    74/15        تنص املادة األول من األمر      
 أو أربعة أو أكثر، ونفس األمر       ةاليت هلا حمركات وتتنقل على الطريق العمومي، سواء كان هلا عجلتان أو ثالث             
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 19 الصادر يف  88/31وقد مت تعديل هذا األمر مبوجب القانون رقم         . 1"بالنسبة للمقطورات والنصف مقطورات   
 . على التعويضات املستحقة لضحايا حوادث املرور ، حيث أنصب التعديل1988جوان 

 : التأمني على احلريق-        ب
ضمان املؤمن من احلريق مجيع     "          نظم املشرع اجلزائري التأمني على احلريق ، من خالل النص على              
ار اليت يتسبب فيها تأثري      األضر ناألضرار اليت تتسبب فيها النريان، غري أنه إذا مل يكن هناك اتفاق خمالف، ال يضم              

احلرارة أو االتصال املباشر الفوري للنار أو إلحدى املواد املتأججة إذا مل تكن هناك بداية حريق قابلة للتحويل إىل                   
وللتأمني على احلريق الصفة اإللزامية يف بعض القطاعات، حيث جيرب القانون اهليئات العمومية              . 2"حريق حقيقي 

 .3قتصادية املدنية أن تكتتب تأمينا من خطر احلريق التابعة للقطاعات اال
 : تأمني نقل البضائع-       ج

         تتعرض البضاعة مهما كانت طبيعتها، كيفية تغليفها، ونوع الوسيلة املستعملة لنقلها إىل أخطار عديدة،               
 .وميكن أن تكون هذه البضائع منقولة حبرا أو جوا أو برا

 البحري، وهو األكثر استعماال، فأثناء القيام برحلة حبرية تضمن األخطار من خالل اكتتاب                      بالنسبة للنقل 
 .4وثيقة التأمني البحري على البضائع

        أما فيما يتعلق بالنقل اجلوي، فتخضع وثيقة تأمني البضائع املنقولة جوا لنفس شروط ومبادئ وثيقة التأمني                
لبضائع املنقولة عرب الطرق الربية أو السكك احلديدية، وميكن أن ميتد الضمان            ونفس الشأن فيما خيص ا    . 5البحري

 .6أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وذلك حسب االتفاق املربم يف العقد
 : تأمني األشخاص-      د

 :7       تضمن تأمينات األشخاص حسب القانون اجلزائري األخطار التالية
 .ة احلياة البشرية األخطار املرتبطة مبد-      
 . الوفاة بعد وقوع حادث-      
 . العجز الدائم، اجلزئي،أو الكلي-     
 . العجز املؤقت عن العمل-      
 . تعويض املصاريف الطبية، الصيدالنية واجلراحية-      

                                                 
1Séminaire  Sur les Assurances Automobile ( CAAR), 1992,p.02. 

).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995في  جان25 املتعلق بالتأمينات الصادر يف 95/07 من األمر 44املادة  2  
 
 . يضمن التأمني على احلريق  اخلسائر املادية وليس اخلسائر البشرية 3
 ).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995 جانفي 25 املتعلق بالتأمينات الصادر يف 95/07 من األمر 144 إىل 136 املادة  4
 ).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995 جانفي 25 املتعلق بالتأمينات الصادر يف ،95/07 من األمر 153 املادة  5
 ).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995 جانفي 25املتعلق بالتأمينات الصادر يف ، 95/07 من األمر 55 املادة  6
 ).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995 جانفي 25 ، املتعلق بالتأمينات الصادر يف95/07 من األمر 91 إىل املادة 61 املادة  7
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 :        ويعرف التأمني على األشخاص على أنه
 ويلتزم املؤمن مبوجبها بأن بدفع للمكتتب أو للمستفيد مبلغا حمددا يف            اتفاقية احتياط بني املؤمن له واملؤمن،         " 

حالة حتقق حادث أو وصول اآلجال املنصوص عليها يف هذا العقد مبلغا حمدد رأمساال كان أو ريعا، مقابل أن                     
 . 1"األقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه ) املؤمن له( يدفع املكتتب 

 :ة  التأمني على احليا-ه     
          التأمني على احلياة هو تأمني على األشخاص يضمن أخطار الوفاة والبقاء اليت يواجهها املؤمن له، فيعرف                

عقد مبوجبه يتعهد املؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو املستفيد مقابل قسط مبلغا ماليا إما أن يكون يف شكل                    :" بأنه
ة وفاة املؤمن له أو بقائه على قيد احلياة عند أجل معني، وذلك             رأمسال يقدم دفعة واحدة أو يف شكل ريع يف حال         

 .2"حسب االتفاق املربم بني طريف العقد 
التأمني يف حالة الوفاة، التأمني حلالة البقاء       (       وصور التأمني على احلياة كثرية إىل حد ال ميكن حصرها، منها            

 على احلياة صورة حديثة نظرا حلساسية اجملتمع اجلزائري هلذا           وبالنسبة للجزائر يعترب التأمني    ).والتأمني املختلط 
النوع من التأمني، تبعا لرأي الدين اإلسالمي يف ذلك، وهو ما أعاق تطور هذه النوع من التأمني يف اجلزائر ويف                     

حون تغري  وهذا ما جعل أصحاب القرار يف قطاع التأمني يقتر        . 3عدد  من البلدان النامية  اإلسالمية منها خصوصا        
 .تسمية التأمني على احلياة بتأمني االدخار جللب أكرب عدد من الزبائن

  : إجبارية التأمني على الكوارث الطبيعية-و     
، وما خلفه من أضرار 21/05/2003        على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة اجلزائر العاصمة وبومرداس يف     

سلطات العليا يف البالد مراسيم حتث على إجبارية تأمني مجيع            وخيمة يف املمتلكات واألرواح، أصدرت ال      
 واالعتباريني على ممتلكاهتم لدى مؤسسات التأمني، حتسبا ألي كوارث طبيعية يف املستقبل قد          األشخاص الطبيعيني 

 .تصيب اجلزائر
 :تأمني الصادرات-ز     

 :4     يضمن تأمني الصادرات عدة أنواع من األخطار
 .جاري، وينتج عن إعسار املدين أو عدم الدفع اخلطر الت-
 . اخلطر السياسي، وينتج عن قرار تأخذه الدولة  يعرقل إمتام الصفقة-
 . أخطار الكوارث الطبيعية-
 . أخطار عدم التحويل-

                                                 
 ).1995 مارس13اجلريدة الرمسية رقم  (1995 جانفي 25املتعلق بالتأمينات الصادر يف ، 95/07 من األمر 60 املادة  1

2 Picard M., Besson A., Les Assurances terrestres en droit Francais ,2 éme Edition, Libraire 
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1964, p.633-634. 
3 TAFIANI Boualem, Les Assurances en  Algérie : Etude pour une meilleure contribution à 
la stratégie de développement, Alger : OPU, ENAP,1987, p.13. 
4http: \\ www.cagex.com.dz. 06/04/2003. 
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 . أخطار املشاركة يف املعارض-
 :1 إعادة التأمني-ح  

تأمني بالنسبة إىل املؤمن عليه، فالشركة املؤمنة تقوم بتوزيع         يعد إعادة التأمني بالنسبة إىل املؤمن مبثابة ال             
األخطار على شركات تأمني أخرى عندما يتعلق األمر بتأمني صفقة كبرية أو جتهيزات ضخمة عندما يتجاوز                

 .طاقتها املالية يف حالة حدوث كارثة معينة، فإهنا تضطر إىل اللجوء بانتظام إىل إعادة التأمني
 البيع القانوين اإلجباري إلعادة التأمني إىل مؤسسة حكومية خاصة، تتمثل يف              95/07ر       كرس األم 

الشركة املركزية إلعادة التأمني، وهكذا أصبح واجبا على املؤمنني من أجل عقودهم التأمينية املباشرة املتعلقة               
 حصص هامة يف جمال إعادة      باألخطار االستراتيجية املتناهية اليت تتطلب قدرات مالية ضخمة لتغطيتها، بيع          

التأمني إىل الشركة املركزية إلعادة التأمني اليت مت تعيينها قانونا مبوجب األمر السابق الذكر للقيام هبذه الصفة                 
صفقات خاصة بإعادة التأمني حنو السوق      ) إعادة التأمينات لصاحل شركات أجنبية    ( مسؤولية بيع وقبول    

 .الدولية ومنها
، وهو ما ميثل    %80، حدد البيع اإلجباري يف فرع األخطار الصناعية مبعدل          95/57قم     وطبقا لألمر ر  

، )البترو كيمياء والنقل اخلاص   ( معدل البيع القانوين األكثر أمهية ألنه يرتبط حبماية أمالك وطنية استراتيجية            
نازالت كانت تتم يف جمال     ، فالت )السلع والواردات على مستوى املواين    ( وبالنسبة إىل فرع البضائع البحرية      

(  وجوبا، بينما معدل التنازل اإلجباري بالنسبة إىل أصناف األخطار الباقية             %40إعادة التأمني يف حدود     
، ومبوجب األمر املذكور أعاله، أصبح التنازل القانوين عن معامالت          %25كان يف حدود    ) أخطار بسيطة 

مسيا لفائدة الشركة املركزية إلعادة التأمني دون غريها، وكانت         إعادة التأمني يتم يف حدود املعدالت احملددة ر       
شركات التأمني املباشر مؤهلة إلعادة التأمني على نفسها حبرية من احلصص            ( الشركات املتنازلة يف املقابل     

 بالنسبة إىل البضائع    %60  بالنسبة ألخطار الصناعية و       %20الباقية من حافظات تغطيتها، أي مبستوى       
إذا كان ميكن التنازل عن هذه احلصص حسب اختيار املؤمنني .  بالنسبة إىل األخطار البسيطة    %75ية و البحر

 .املباشرين، سواء يف السوق احمللية أو شركات إعادة التأمني الدولية
قتصادية      وميكن التأكيد يف األخري أن نشاط إعادة التأمني يف اجلزائر يرتبط ارتباطا وثيقا حبماية األمالك اال                 

االستراتيجية للجزائر وبعمليات خمرجات ومدخالت رؤوس األموال من العملة الصعبة، بصفة عامة جيب حترير               
 .هذا القطاع  متاشيا مع االنفتاح الشامل لالقتصاد الوطين

 
 
 
 
 

                                                 
2000، اجمللة اجلزائرية للتأمينات، جملة ثالثية صادرة عن االحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني ، العدد الثاين، "حتوالت عميقة" نور خلوط،  عبد ال 1
  .I – III، ص)
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 :1 الطلب يف سوق التأمني-3
القطاع العائلي، القطاع   ( لقطاعات  نعين بالطلب يف سوق التأمني حجم األقساط املكتتبة من قبل خمتلف ا              

 ).الصناعي، القطاع الفالحي، وقطاعات اخلدمات الذي يتضمن كل من الواردات والصادرات
 
 : القطاع العائلي-3-1

 %21 من تأمني السيارات، وبنسبة      %74      ميثل استهالك املنتوج التأميين من طرف هذا القطاع نسبة          
، إىل جانب التأمني على السفن      %3تهالك تأمينات األشخاص مل يتعد      يف األخطار البسيطة، يف حني اس     

 2وميثل معدل االختراع  . %0.18، والتأمني على القرض الداخلي بـ        %1للخواص والذي يقدر بـ     
يعرب عن مسامهة قطاع العائالت يف رقم أعمال نشاط التأمني بالنسبة إىل االستهالك الكلي هلذا                ( 0.37%
 .3)القطاع

 
 : القطاع الصناعي-3-2    

%60 مليار دج، إذ ميثل تأمني احلريق واهلندسة نسبة          4.5يبلغ رقم أعمال التأمني على األخطار الصناعية          
 من العمليات املتأتية من قطاع البترو كيمياء، يف حني ميثل تأمني             %64، وتتضمن أخطار اهلندسة حصة      

 ).1997إحصائيات (  من هذا األخري %74احلريق نسبة 
 و 1995 سنة   %1.55    وشهد معدل اختراق تأمينات األخطار الصناعية تطورا إجيابيا، حيث انتقل من            

، ومع ذلك تبقى املعدالت ضعيفة وخصوصا مع غياب         1997 سنة   %1.85، إىل   1996 سنة   1.76%
 العملية على   مشولية عملية حتديث القيم املؤمن عليها واليت ختص املمتلكات الصناعية، وتصحيح أثر ختفيض             

تقييم أصول املؤسسات من جهة، عدم استقالل نشاط التأمني يف املستوى املرجو وخاصة يف قطاع البناء ومن                 
 .جهة أخرى 

 
 : القطاع الفالحي-3-3   
، من رقم   %17، وتأمني املاشية بنسبة     %82تتكون بنية التأمينات الفالحية، من تأمني احملصول بنسبة            

 %0.22 مليون دج، ونشري إىل أن معدل االختراق يف هذا القطاع قد ارتفع من  796رب  أعمال إمجايل يقا  
، ولكن يبقى ذلك غري كاف نظرا لضعف معدل االختراق          1997 يف سنة    %0.37، إىل   1996يف سنة   

  .%10 نسبتهم دالسابق الذكر نتيجة إقبال الفالحني على التغطية التأمينية اليت ال تتع

                                                 
، )"1998-1992(ت االقتصادية دراسة حلالة قطاع التأمني يف اجلزائر يف ظل اإلصالحا: دور نشاط التأمني يف التنمية االقتصادية"  أقاسم نوال  1

 .150، ص 2001رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .االستهالك اإلمجايل للقطاع العائلي/ استهالك قطاع العائالت للتأمني=  معدل االختراع  2
 .1997 حسب إحصائيات  3
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 :ارجية التجارة اخل-3-4
 . تشتمل تأمينات التجارة اخلارجية على تأمينات الواردات وتأمينات الصادرات   
 :الواردات. أ    

 حصة البضائع   %5، وميثل الباقي    %92    تشمل تأمينات الواردات على غالبية البضائع البحرية بنسبة          
 .1997صائيات  مليار دج حسب إح1.5املنقولة جوا، حمققة بذلك رقم أعمال إمجايل بـ 

    تترجم نسبة تأمينات الواردات على حجم الواردات، املعدل املتوسط للقسط املدفوع من قبل املستوردين،              
 ).1997 يف سنة %0.30، و 1996 يف سنة %0.33( وهي نسبة ضعيفة نسبيا 

 :الصادرات. ب
 ،  %14ر التجارية بنسبة    ، والتأمني على األخطا   %86    تشمل التأمني على األخطار السياسية بنسبة        

 من الصادرات خارج    %12 بنسبة   (CAGEX)وتغطي الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات        
  حسب إحصائيات    %0.07احملروقات، يف حني يصل معدل اختراق تأمني الصادرات إلمجايل الصادرات           

1997. 
 

 : هيئات مراقبة وتأطري قطاع التأمني يف اجلزائر-4  
 يف هذا العنصر هيئتني يف غاية األمهية ، ويتعلق األمر بـاجمللس الوطين للتأمني و اإلحتاد اجلزائري                  نتناول    

 :للتأمني وإعادة التأمني 
 
 :(CNA) اجمللس الوطين للتأمينات -4-1

 ، وهو هيئة تابعة لوزارة املالية،     95/07 مبوجب األمر    1995 يناير   25   أنشئ اجمللس الوطين للتأمينات يف      
ويسعى إىل ترقية نشاط التأمني ليصبح ركيزة أساسية يف االقتصاد الوطين مستقبال،كما يعد وسيلة هامة يف                 

 .توجيه قطاع التأمني يف اجلزائر
 
 :(UAR) االحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني-4-2 
. معية املهنية  له صفة اجل   04/12/1994 املؤرخ يف    90/31، مبوجب قانون    1994 فرباير   22أنشئ يف     

وخيتلف االحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني عن اجمللس الوطين للتأمني، كونه يهتم مبشاكل املؤمنني، حيث               
أما اجمللس الوطين للتأمني، فهو يهتم مبشاكل السوق        .  عضويته إال شركات التأمني وإعادة التأمني      لال تشم 

 ، وهذا ما يفسر اختالف طبيعة املتدخلني فيه ...، حميط قطاع التأمني، بصفة عامة مبا فيها املؤمنني، املؤمن هلم
  . عما هو يف االحتاد اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني
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 :حليل الوظيفي لقطاع التأمين في الجزائر الت: الفرع الثاني

 .نقوم بتحليل سوق التأمني من خالل استعراض وحتليل نشاط خمتلف شركات التأمني     
 

سنحاول حتليل تطور إنتاج قطاع التأمني يف اجلزائر        : تطور إنتاج التأمني  يف اجلزائر حسب خمتلف فروع          -1   
 : وفق اجلدول التايل2001-1999حسب فروع النشاط خالل الفترة 

 : )09(اجلدول رقم 
 2001-1999تطور إنتاج التأمني يف اجلزائر حسب خمتلف الفروع خالل فترة 

 مليون دينار  :                                                                                               الوحدة         
2001 2000 1999 

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
                             السنوات

 الفرع
 راتالسيا 7763 45.27 8138 41.73 8868 40.60
 األخطار اهلندسة 467 2.72 799 4.10 1115 5.10
24.07 5257 24.71 4819 23.80 4081 Incendieالتأمني على احلريق  
 حوادث وأخطار متنوعة 1500 8.75 1690 8.67 2178 9.97
 النقل اجلوي 285 1.66 349 1.79 1560 7.14
 النقل البحري 491 2.86 621 3.18 600 2.75
5.80 1267 10.18 1985 10.38 1780 Facultésالتأمني على املمتلكات 
 تأمني احلياة 783 4.57 1099 5.64 1000 4.58
 اإلمجايل 17150 100 19500 100 21845 100

2003/08/21htm,.émarch/com.dz-ccr.www: //http.rien des AssuranceséAlgé March : Source         
   

 
 من  %40 أعاله  يدرك أن التأمني على السيارات يف اجلزائر يستحوذ على أكثر من                   إن املتأمل يف اجلدول   

يتعلق األول  حبجم احلظرية الوطنية للسيارات       : حجم السوق اجلزائري للتأمني، و يربر ذلك بسببني أساسني        
زائر يعد  اليت تعرف منو واتساعا كبريين، وفيما خيص السبب الثاين فلكون التأمني على السيارات يف اجل                

 من حجم السوق    %24أما النوع الثاين من التأمني من حيث األمهية فيعين أخطار احلريق حبوايل              . إجباري
الوطنية للتأمني، وهي نسبة مرتفعة وتفسر كثرة ظاهرة احلريق يف اجلزائر سواء املتعلقة باألشخاص أو                  

يف حني جند املرتبة األخرية من أنواع       . ة الثالثة املمتلكات، وهو ما جعل التأمني على املمتلكات يأيت يف املرتب         
 على التوايل، ويفسر ذلك     %4.5و   %3التأمني حيتلها كل من التأمني اجلوي والتأمني على احلياة حبوايل            

بصعوبة التأمني على النقل اجلوي  خاصة يف جانب املعدات على الشركات اجلزائرية نتيجة ضخمة وسائل                 
 .حساسية  اجملتمع اجلزائري اجتاه التأمني الثاين ألسباب دينيةالنقل بالنسبة لألول، و
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سنحاول حتليل تطور إنتاج قطاع التأمني يف       :  تطور إنتاج التأمني  يف اجلزائر حسب شركات التأمني           -2  
 : وفق اجلدول التايل2001-1999اجلزائر حسب شركات التأمني خالل الفترة 

 : )10(اجلدول رقم 
 2001-1999لتأمني يف اجلزائر حسب شركات التأمني خالل فترة تطور إنتاج ا

 مليون دينار  :                                                                                                           الوحدة
2001 2000 1999 

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
                             السنوات

 الشركة
31.00 6772 34.97 6819 37.67 6460 SAA 
20.99 4586 22.04 4297 23.36 4007 CAAR 
18.69 4082 20.77 4050 22.90 3927 CAAT 
13.03 2847 11.59 2260 11.04 1894 CNMA 
0.07 16 0.08 16 0.08 14 MAATEC 
0.07 16 0.06 11 0.09 16 CAGEX 
4.30 939 4.22 822 3.64 624 TRUST 
5.59 1222 2.53 494 - - CASH 
2.67 583 1.95 381 0.87 149 CIAR 
3.06 668 1.77 345 0.34 58 2A 
0.10 22 - - - - SGCI 
- 0 - - - - STAR HANA 
- 0 - - - - AL-RYAN 
- 0 - - - - GAM 
0.42 92 0.03 5 - - ELBARAK  WALAMAN 
 اإلمجايل 17150 100 19500 100 21845 100
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 على السوق اجلزائرية للتأمني      (SAA)    من خالل اجلدول السابق نالحظ سيطرة الشركة الوطنية للتأمني          
ركة تعد أول شركة    بكون  هذه الش    ، وميكن تفسري ذلك   2001-1999 خالل الفترة    %33بأكثر من 

تأمني جزائرية يتم إنشائها بعد االستقالل، إضافة لكون الشركة كانت خمتصة يف تأمني السيارات، واملعروف               
 من حجم السوق اجلزائرية للتأمني، والسبب األخر يكمن يف          %40أن هذا النوع من التأمني ميثل أكثر من       

خلاصة سواء الوطنية منها أو األجنبية مازالت يف        كوهنا شركة عمومية حتظى بثقة كبرية عكس  الشركات ا         
21 بأكثر من  (CAAR)أما املرتبة الثانية فتحتلها  الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني           . مرحلة اجلنينية 

، وكانت مكلفة   1963 ، فالشركة تعد إحدى الشركات الكربى لقطاع التأمني يف اجلزائر، نشأت سنة              %
لتنازل القانوين، حيث تلزم خمتلف الشركات اليت تزاول نشاطها يف اجلزائر أن تتنازل عن              باملراقبة من خالل ا   

 لصاحل الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني، وهذا ما جعلها بعد مرور سنة             %10حجم األقساط بنسبة    



 يل يف االقتصاديات العربية مع التركيز على االقتصاد اجلزائريدور ومكانة القطاع املا:  الفصل الثاين
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 املرتبة الثالثة فتحتلها    وفيما خيص . من إنشائها متارس عمليات التأمني املباشرة، وتكون حمفظة متنوعة الفروع         
الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل، واليت اهتمت يف البداية باألخطار املرتبطة بفرع النقل، وذلك تطبيقا ملبدأ                

أما بقية شركات التأمني فتتوزع بني شركات        . التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمني يف تلك الفترة          
 .يثا، مما جعل عملياهتا التأمينية تكاد تنعدمجزائرية خاصة وشركات أجنبية أنشأت حد

 
 :  مسامهة قطاع التأمني يف الناتج احمللي اإلمجايل-3   

الناتج / إنتاج قطاع التأمني  ( نتناول مسامهة قطاع التأمني يف الناتج احمللي اإلمجايل من خالل نسبة                    
 ).ةاحمللي اإلمجايل،  مضروب يف مائ

 :)11(جدول رقم  
 2001-1999مسامهة قطاع التأمني يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل  الفترة يوضح 

 
 السنة 1999 2000 2001

 %النسبة 0.54 0.48 0.52

  ).11(معطيات اجلدول رقم :املصدر       
  .02معطيات امللحق رقم -                

 
 ، وهي   %0.5 زي اإلمجايل بنسب ال تتجاو         تشري النسب أعاله عن مسامهة قطاع التأمني يف الناتج احملل         

نسب ضعيفة إذا ما قورنت مبتوسط مسامهة قطاع التأميين يف إمجايل الناتج احمللي على املستوى العاملي واليت                  
 ، لكنها مقبولة باملقارنة مبتوسط مسامهة قطاع التأميين يف إمجايل الناتج احمللي يف                  % 8.8تقارب  

 .% 1 زال تتجاواالقتصاديات العربية واليت 
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