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امللخص

(((

يســاهم قطــاع التأمي ــن الج ـزائري فــي ّ
تحقــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة املرجــوة مــن خــال مرافقــة جميــع األط ـراف
املتدخلــة فــي بعــث االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي ،وهــذا بالرغــم مــن كــون أن قطــاع التأمي ــن فــي الج ـزائر يتمي ــز ببعــض
الخصوصيــة مقارنــة علــى األقــل بالــدول املجــاورة مــن خــال ســيطرت التأمي ــن التقليــدي و حداثــة تج ــربة التكافــل الت ــي تبقــى
ّ
غي ــر مؤطــرة قانونــا وت ــرتكز فقــط فــي تج ــربة شــركة ســامة ّللتأمينــات الت ــي تنشــط فــي إطــار التأمي ــن التقليــدي كغي ــرها مــن
الشركات.ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة إب ـراز أهــم متطلبــات الضبــط القانونــي واملؤسسات ــي للتوجــه نحــو ســوق ناجــح
للتأمي ــن التكافلــي فــي الج ـزائر ،مــن خــال تشــخيص وضعيــة ســوق التأمي ــن التكافلــي فــي العالــم واســتخدام أســلوب املقارنــة
بي ــن النماذج القريبة من سوق التأمي ــن الج ـزائري القت ـراح التعديالت املطلوبة في قانون التأمي ــن الج ـزائري .مع التـركي ــز على
جوانــب عــدة محاســبية وشــرعية وجوانــب فنيــة ذات العالقــة بنشــاط التأميــن.
الكلمات املفتاحية :التأميـن التكافلي  ،الجـزائر  ،املتطلبات املؤسساتية.

املقدمة
يعتمد التأمي ــن التكافلي على مبادئ الشـريعة اإلســامية في مختلف عمليات التأمي ــن الت ــي تمارس في إطاره ،وهو اجتهاد
للمتخصصي ــن فــي املجــال إليجــاد صيغــة تأمينيــة تتوافــق مــع قيــم ومبــادئ املجتمعــات اإلســامية مقارنــة بمــا هــو موجــود مــن
عمليــات التأمي ــن التقليديــة.
بدأ تطبيق التأمي ــن التكافلي في الســودان ثم انتقل إلى باقي دول العالم ّ
مدعما بإصالحات قانونية ومؤسســاتية ّ
متدرجة
فــي نظــام التأمينــات لهــذه الــدول بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة كل دولــة فــي املجــال ،حيــث نتــج عــن هــذه اإلصالحــات تفــاوت فــي نمــو
ســوق التكافــل وتطـ ّ
ـوره بالنظــر الختــاف العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة لــكل دولــة.
والجـزائر كغيـرها من الدول اإلسالمية ال يمكن أن تبقى بعيدة عن هذا ّ
التوجه الذي يمكن أن يساهم في تطويـر القطاع
ّ
املالــي عمومــا وقطــاع التأمي ــن خصوصــا بمــا ّ
يحقــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة املرجــوة ومرافقــة جميــع األطـراف املتدخلــة فــي
بعــث االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي ،وهــذا بالرغــم مــن كــون أن قطــاع التأمي ــن فــي الج ـزائر يتمي ــز ببعــض الخصوصيــة
ّ
مقارنــة علــى األقــل بالــدول املجــاورة مــن خــال حداثــة تج ـربة التكافــل الت ــي تبقــى غي ــر مؤطــرة قانونــا إلــى اليــوم وت ـرتكز فقــط فــي
تج ـربة شــركة ســامة للتأمينــات الت ــي تنشــط فــي إطــار التأمي ــن التقليــدي كغي ــرها مــن الشــركات.
كمــا أن ســوق التأمي ــن التقليــدي فــي الج ـزائر يتمي ــز بمنافســة ت ـرتكز علــى األســعار ،وكــذا ثقافــة تأمينيــة ضعيفــة وأغلــب
املنتجــات التأمينيــة املسـ ّـوقة تتمي ــز بالطابــع اإلجبــاري كضمــان املســؤولية املدنيــة فــي تأمينــات الســيارات وتأمينــات الح ـريق
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ّ
ّ
ّ
للتوجه نحو التأميـن التكافلي ...
واملؤسساتـي
متطلبات الضبط القانوني

بالنســبة للمؤسســات وتأمينــات الكــوارث الطبيعيــة بدايــة مــن  2003بعــد فيضانــات بــاب الــواد بالج ـزائر العاصمــة ســنة 2001
وزل ـزال واليــة بومــرداس ســنة .2003
فالتوجه نحو التأمي ــن التكافلي في الج ـزائر سيساهم في رفع مستوى الثقافة التأمينية بما يساعد على تعبئة مدخ ـرات
ويشجع االستثمارات ّ
ّ
ويدعم االقتصاد ككل.
املجتمع الج ـزائري الرافض للعمليات املالية املشبوهة،
سنحاول من خالل هذه الدراسة معالجة اإلشكالية التالية:
ّ
ما هي أهم متطلبات القانونية واملؤسساتية للتوجه نحو سوق ناجح للتأميـن التكافلي في الجـزائر؟

هدف الدراسة

ّ
تهــدف الدراســة إلــى توضيــح أهــم املحــاور واملتطلبــات الضروريــة الجدي ــرة بالتعديــل واإلث ـراء فــي املنظومــة التأمينيــة فــي
الجـزائر واملناسبة لخصوصية القطاع في الجـزائر كمحاولة للمساهمة في سد الفراغ القانوني الذي يعيق ّ
تطور تأميـن التكافل.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن األهميــة الت ــي تكتســيها البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية كأحــد الشــروط الضروريــة لتطوي ــر
صناعــة التكافــل فــي الج ـزائر وإب ـراز أهــم املحــاور الت ــي يجــب التـركي ــز عليهــا بالنســبة ألص ــحاب الق ـرار.

منهجية الدراسة
بهــدف فهــم وتحليــل أهــم عناصــر الدراســة ،ســيتم االعتمــاد علــى املنهــج االســتنباطي بأدواتــه الوصــف والتحليــل،
واملناســب ملثــل هــذا النــوع مــن الدراســات العلميــة ،حيــث ســيتم االســتناد علــى بعــض االحصائيــات لتشــخيص وضعيــة ســوق
التأميـن التكافلي في العالم واستخدام أسلوب املقارنة بيـن النماذج القريبة من سوق التأميـن الجـزائري القتـراح التعديالت
املطلوبــة فــي قانــون التأمي ــن الج ـزائري.

محاورالدراسة
تضم الدراسة ثالثة محاور
 1قراءة في خصوصية سوق التأميـن في الجـزائر. 2جوانب قانونية نحو تنظيم صناعة التكافل.ّ
3 -أهم املتطلبات القانونية لنجاح التكافل في الجـزائر.

الدراسات السابقة
دراســة (بوعــزوز جهــاد)« ،تشــخيص و اقــع معوقــات و افــاق تطوي ــر صناعــة التأمي ــن التكافلــي فــي الج ــزائر مــع
االشــارة لحالــة الج ــزائر» ،والتــي قدمــت الفــروق الجوهريــة بي ــن التامي ــن التكافلــي و التجــاري كمي ــزة تنافســية است ـراتيجية
جعلت التاميـن التكافلي أكثـر ً
طلبا ،ومن خالل تشخيص واقع التاميـن التكافلي في العالم وباالعتماد على تقاريـر ملؤسسات
دوليــة مختصــة فــي مجــال التكافــل ،بينــت أن هــذه الصناعــة تشــهد نمـ ًـوا علــى املســتوى العالمــي فــي ظــل جملــة مــن التحديــات
االست ـراتيجية الت ــي هــي بحاجــة الــى التعجيــل بإيجــاد حلــول لهــا ،وأشــار إلــى أن هــذه الصناعــة حديثــة العهــد فــي الج ـزائر ومتأخ ــر
بأشــواط مقارنــة بــدول إســامية وغي ــر إســامية ،ويواجــه تحديــات كبي ــرة ،وعلــى الج ـزائر أن تتــدارك هــذا التأخ ــر بالتعجيــل فــي
إنشــاء البنــى التحتيــة املتمثلــة فــي اإلطــار القانونــي واملؤسســات الداعمــة.
دراســة (رينتــا إ .بيكــن)« ،التأمي ــن االســامي :التنظيــم القانونــي وخصائــص الــدول» ،مقــال منشــور فــي مجلــة قانــون
العــرب املجلــد  22العــدد Renat I. Bekkin, Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation Source: 2
 ،Arab Law Quarterlyوتبحــت هــذه الورقــة فــي التأمي ــن اإلســامي (التكافل)مقارنــة بالتأمي ــن التقليــدي ،ويغطــي الج ــزء
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األول مــن الورقــة الطبيعــة والجــذور التاريخيــة للتأمي ــن اإلســامي ،واألشــكال املبكــرة للتأمي ــن اإلســامي والخالفــات بي ــن علمــاء
الشــريعة فيمــا يتعلــق بتوافــق التأمي ــن مــع الشــريعة اإلســامية .ويتنــاول الج ــزء الثانــي تاريــخ ظهــور التأمي ــن اإلســامي فــي الســوق
املاليــة الحديثــة  ،وكذلــك ممارســته فــي مختلــف البلــدان .ويناقــش الج ــزء الثالــث جــدوى التأمي ــن اإلســامي فــي روســيا فــي ظــل
اإلطــار القانونــي الحالــي.

املحوراألول  -قراءة في خصوصية سوق التأميـن في الجـزائر

ً
أوال  -مقارنة بيـن ّ
تطورسوق التأميـن في العالم والجـزائر
قـ ّـدر النمــو العالمــي للطلــب علــى التأمي ــن علــى األضـرار ب ـ  %2.5ســنة  2015بعدمــا كان %2.8ســنة  ،2014والســبب فــي
ّ
ذلــك ت ـراجع معـ ّـدل النمــو فــي قطــاع التأمي ــن للــدول
املتقدمــة مــن  %2إلــى  %1.7خــال نفــس املرحلــة ،وهــذا علــى الرغــم مــن
االرتفــاع املســجل فــي أملانيــا .حيــث تشي ــر االحصائيــات إلــى انخفــاض كبي ــر فــي مجمــوع األقســاط فــي كل مــن فرنســا وب ــريطانيا
وإيطاليـ�ا نتيجـ�ة لت ـ�راجع الطلـ�ب علـ�ى تأمي ـ�ن السـ�يارات ( .)Swiss Re, 2015: 02

و لــم تســلم األســواق الناشــئة مــن تباطــؤ النمــو الــذي انخفــض مــن  %6.3ســنة  2014إلــى  %5.6ســنة  ،2015بحيــث
ي ــرجع ســبب ذلــك إلــى ضعــف النمــو االقتصــادي فــي أمريــكا الالتينيــة ،بالرغــم مــن تســجيل نمــو فــي األســواق اآلســيوية الناشــئة
ً
مدعما بالنمو في ســوق التأمي ــن على الســيارات في الصي ــن باإلضافة إلى نمو أســواق التأمي ــن األخ ــرى في آســيا والشــرق
بـ %12
األوســط بنســبة  ،%6وفــي جنــوب الصـح ـراء الكب ــرى وإفريقيــا ب. )Swiss Re, 2015: 17( %4.5
ّ
الجدول رقم ()1
ومــن املتوقــع أن يشــهد الطلــب علــى تأمينــات األض ـرار نمــوا
ضعيفــا يصــل إلــى  %3ســنة  2016و  %3.2فــي ســنة  2017كنتيجــة نمو حجم األقساط على تأمينات األضرارفي العالم
ّ
خالل الفتـرة .2016 - 2013
املتقدمــة بحوالــي  %1.8ســنة
لتقدي ـرات ضعــف النمــو فــي األســواق
ّ
 2016و %1.7ســنة  ،2017وهــذا بالرغــم مــن توقعــات النمــو فــي معدل النمو 2017 2016 2015 2014 2013 %
األســواق الناشــئة مــن  %7.9ســنة  2016إلــى  %8.7ســنة  2017وفــق مــا إجمالي دول العالم 3.2 03 2.5 2.8 3.2
األسواق املتقدمة 1.7 1.8 1.7 2.0 2.1
هــو موض ــح فــي الجــدول رقــم (.)Swiss Re, 2015: 17( )1
األسواق الناشئة 8.7 7.9 5.6 6.3 8.0
ولــم يكــن ســوق التأمي ــن فــي الج ـزائر حالــة خاصــة بــل ســار علــى نفــس
Source : Swiss Re, Global insurance review 2015 and outlook
ّ
منح ــى ســوق التأمي ــن العالمــي ،فانخفــض معــدل النمــو مــن  %10ســنة 2016/17, Swiss Reinsurance Company Ltd, Switzerland,, p17.
 2014إلى  %2.2ســنة  ،2015بعد نمو مســتمرا خالل الســنوات األخي ــرة(((.
بحيث وصل مجموع األقســاط التأمينية في الج ـزائر ســنة  2015إلى حوالي  130مليار دج((( .ولقد عرف ســوق التأمي ــن
تطورا مستمرا خالل  10سنوات األخي ــرة حيث انتقل رقم األعمال ّ
ّ
في الج ـزائر ّ
واملقدر ب  53مليار دينار
املحقق سنة 2007
إلــى أكث ــر مــن  130دج ســنة  2015بمعـ ّـدالت نمــو تفــوق فــي أغلــب األحيــان  %10وقــد عرفــت ســنة  2008أق�صــى معــدل للنمــو
ب  .%26هذا النمو كان سببه الرئيس نمو حجم أقساط التأمي ــن على السيارات بحوالي  %20سنويا (Rapport d’Activité
 )des Assurances en Algérie, 2008والناتج عن تـزايد حظيـرة السيارات في الجـزائر بشكل مستمر .
تطور رقم األعمال ّ
يلخص الشكل رقم (ّ )1
املحقق في قطاع التأميـن في الجـزائر للفتـرة من  2007إلى .2014

ً
ثانيا  -إصالحات قطاع التأميـن في الجـزائر
ي ــرجع النمــو املســتمر فــي نشــاط قطــاع التأمي ــن الج ـزائري فــي بعــض محــاوره إلــى اإلصالحــات الجذريــة الت ــي عرفهــا منــذ
 1996بعــد صــدور األمــر ( 07/95األمــر  07-95املــؤرخ فــي  25جانفــي  )1995والــذي تــم مــن خاللــه تحـري ــر صناعــة التأمي ــن فــي
الج ـزائر بإلغــاء احتــكار الدولــة لنشــاط التأمي ــن (مــن قبــل  08شــركات ذات طابــع عمومــي) وفتــح الســوق لالســتثمار الخــاص
(1) CNA – Note de conjoncture T4 2015,http://www.cna.dz/Documentation/Travaux-du-CNA/Publications-du-CNA/(mode)/note,
consulté le 20/06/2016.
((( حسب تقديرات سوق التأمين الجزائري الصادرة عن املجلس الوطني للتأمينات إلى غاية 31/12/2016
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املحلــي والســتثمار األجنب ــي بإنشــاء
 06شــركات جديــدة .

رقم اعمال سوق التأمين(مليار دينار)
150

وإدراكا مــن الهيئــات القائمــة
علــى نشــاط التأمي ــن لالختــاف
100
الواســع بي ــن طبيعــة التأمي ــن
رقم اعمال سوق
50
التأمين(مليار دينار)
علــى األشــخاص والتأمي ــن علــى
0
األض ـرار ،تــم تعديــل األمــر07/95
بالقانــون  04 /06بالتـركي ــز علــى
ضــرورة الفصــل بي ــن هذي ــن
املصدر :تقاريـر وزارة املالية الجـزائرية للسنوات املعنية .
النوعين(القانــون  04/06الصــادر
ّ
الشكل رقم ( )1تطوراإلنتاج في سوق التأميـن الجـزائري خالل الفتـرة 2014-2007
فــي  20فبـراي ــر 2006املــادة )23
لــم يدخــل القانــون حي ــز التطبيــق إال بعــد ســنة  2011أي ــن ظهــر أث ــره علــى ت ــركيبة ســوق التأمي ــن حيــث ســمح ّ
ألول مــرة
بالنشــاط الفعلــي لشــركات التأمي ــن علــى األشــخاص ،فيمــا انتقــل عــدد شــركات التأمي ــن مــن  14شــركة ســنة  2000إلــى 24
شركة سنة ّ 2016
ّ
املتخصصة بما فيها شركة
موزعة بي ــن شركات التأمي ــن على األضرار والتأمي ــن على األشخاص والشركات
إعــادة التأمي ــن وبعــض التعاونيــات كمــا يوض ــحه الشــكل رقــم (.)2
وبالرغــم مــن هــذه املجهــودات الســاعية لتطوي ــر التأمينــات علــى األشــخاص إال أنــه لــم تتعــدى Les rapports( %07
 )d’activité d’assurance en Algérie 2000 à 2014فيمــا تت ـ ّـربع تأمينــات األض ـرار علــى الحصــة األكب ــر بنســبة تفــوق %90
مــن مجمــوع إنتــاج الســوق الــذي يقـ ّـدر ب  130مليــار دج ســنة  ،2015أمــا عــن طبيعــة املنتجــات املسـ ّـوقة فيعتب ــر التأمي ــن علــى
الســيارات هــو املنتــج األكب ــر ً
طلبــا
بنســبة  ،%56ثم يليه التأمي ــن على
أخطــار الح ــريق واألخطــار امللحقــة
بنســبة  %34متبوعــا بفــرع التأمي ــن
علــى النقــل بأنواعــه الثالثــة الجــوي شركات التأمين على االشخاص
والب ــري والبح ــري بنســبة %4.9
شركات التامين على االضرار
والتأميـن الفالحـي  %3.2وال يتعدى
الشركات المتخصصة
التأمي ــن علــى القــروض املوجهــة
ملختلــف النشــاطات االقتصاديــة
Note de Conjoncture( %1.03
du Marche des Assurances,
 ).Quatrième Trimestre, 2015املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على تقريـروزارة املالية لسنة .2014
الشكل رقم  .2توزيع شركات التأميـن في الجـزائرحسب طبيعة النشاط

هــذا النمــو فــي فــرع التأمي ــن
علــى الســيارات ســببه الرئيــس نمــو
الجدول رقم ()2
ّ
حظي ــرة الســيارات فــي الج ـزائر بشــكل مســتمر للفت ــرة
تطورحظيـرة السيارات في الجـزائر
( ) 2014- 2000مــن  2.9مليــون ســيارة ســنة 2000
خالل الفتـرة  2015- 2000الوحدة (مليون وحدة)
إلــى  5.42مليــون ســيارة ســنة  .2014ويتمتــع ســوق
السنوات 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
التأمي ــن بالج ـزائر بأفــاق واعــدة للنمــو ،فمســاهمة حظيـرة السيارات 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9
قطــاع التأمي ــن فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي والــذي يعــرف
السنوات 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ّ
بمع��دل االختـ��راق ( )Zheng et al., 2009: 85-99لــم حظيـرة السيارات 5,68 5.4 5.1 5.0 4.5 4.3 4.1 3.9

املصــدر  :مــن إعــداد الباحثي ــن باالعتمــاد علــى إحصائيــات الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات،
الج ــزائرعلــى موقعــه الرســمي http://www.ons.dz
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الجدول رقم ()3
نمو ّ
معدل االختـراق لقطاع التأميـن في الجـزائر
للفتـرة .2014-2007

يصــل إلــى %01ممــا يــدل علــى وجــود حصــة ســوقية كبي ــرة غي ــر
مســتغلة بعــد كمــا هــو موض ــح فــي الجــدول رقــم (.)3
وباملقارنــة مــع دول ناميــة ودول ناشــئة نجــد مثــا دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة تجــاوزت مســاهمة قطــاع التأمي ــن السنوات 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
املعدل0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 %
فيهــا  %2.2مقارنــة بناتجهــا املحلــي الخــام وقاربــت الكويــت
املصــدر :مــن إعــداد الباحثي ــن باالعتمــاد علــى تقاري ــر وزارة املاليــة الج ــزائرية
وعمــان  %3وكذلــك بالنســبة للمغــرب واألردن وبنســبة أقــل لســنوات 2014-2007
تونــس( )1.8بنســبة أقــل مــن متوســط القــارة األفريقيــة واملقــدر
الجدول رقم ()4
ب ـ )Swiss Re, sigma No 4/2015 ( %2.8
نمو ّ
معدل االختـراق لقطاع التأميـن في الجـزائر
ّ
كمــا يؤكــد كذلــك مؤشــر كثافــة التأمي ــن الــذي يشي ــر إلــى
للفتـرة .2014-2007
متوســط مســاهمة الفرد الواحد الســنوي من مجموع أقســاط
السنوات 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ّ
التأمي ــن ،ويســتخدم لقيــاس تطــور قطــاع التأمي ــن ،وعــادة مــا كثافة التأميـن 40 39 34.3 33 32.8 30 22.9 21
تكــون هنــاك عالقــة إيجابيــة بينــه وبي ــن النمــو االقتصــادي فــي (الدوالر األمريكي)
البلد ( ،)Zouhaier,2014حيث ّ
تطور هذا املؤشر في الج ـزائر املصدر  :من إعداد الباحثي ــن باالعتماد على تقاري ــرمدي ــرية التأمينات لســنوات
 ،2014-2007وزارة املالية
مــن  21دوالر ســنة  2007إلــى  40دوالر ســنة  ، 2014كمــا هــو
موض ــح فــي الجــدول رقــم (. )4
وقد أدخلت إصالحات جديدة على قطاع التأمي ــن سنة  2006من خالل القانون  04/06الصادر في  20فيفري 2016
ومراسيم تنفيذية أخ ــرى تهدف إلى تطوي ــر أكث ــر للقطاع ،أهم ما جاء في هذه اإلصالحات:
	-صي ــرفة التأمي ــن :والــذي أصبــح عملــي بدايــة مــن ســنة  2008بعــد توقيــع مجموعــة مــن االتفاقيــات بي ــن البنــوك
وشــركات التأمي ــن لتوســيع شــبكة توزيــع منتجــات التأمي ــن مــن خــال الشــبابيك البنكيــة (املــادة  252مــن األمــر
ّ
 07/95الصــادر فــي  ،)1995/01/25وقــد كللــت العمليــة بتجميــع أكث ــر مــن  1.9مليــار دينــار ســنة  2014عــن طريــق
ّ
الشــبابيك البنكيــة بحيــث تمثــل منتجــات التأمي ــن علــى األشــخاص أكب ــر حصــة مــن هــذه األقســاط بســبب ارتباطهــا
بالقــروض البنكيــة.
	-الفصــل بي ــن تأمينــات الحيــاة وتأمينــات األضـرار((( ،بهــدف تطوي ــر أكث ــر هــذا النــوع مــن التأمينــات الــذي يشــهد تأخ ـرا
كبي ـرا فــي الج ـزائر بســبب عــدة عوامــل أهمهــا نظــام الحمايــة االجتماعيــة السخ ــي فــي الج ـزائر والــذي يعتب ــر بديــل نحــو
أي تطـ ّـور ممكــن فــي تأمينــات الحيــاة ،باإلضافــة إلــى املعتقــدات الدينيــة للمجتمــع الج ـزائري.
هــذه االصالحــات الت ــي ّ
تبنتهــا الج ـزائر خــال العشــرية املاضيــة فــي مجــال الصناعــة التأمينيــة لتســهيل عمليــة االندمــاج
فــي االقتصــاد العالمــي كانــت متبوعــة بجملــة مــن أدوات املتابعــة واملراقبــة فــي إطــار نظــام احت ـرازي متكامــل وحــذر والت ــي كانــت
بأشــكال متعـ ّـددة ،ســاهمت فــي تعزي ــز املــاءة املاليــة لشــركات التأمي ــن والت ــي ســاعدت إلــى حــد مــا فــي الحفــاظ علــى اســتقرا هــذه
الصناعــة فــي الج ـزائر ،أهمهــا:
	-لعبت الدولة دور املساهم الوحيد ألكبـر شركات التأميـن العاملة منذ استقاللها إلى اليوم.
	-فــرض مســتوى أدنــى لـرأس املــال االجتماعــي لشــركات التأمي ــن (مرســوم رقــم  375-09املــؤرخ فــي  16نوفمب ــر )2009
حيــث بلــغ  01مليــار دج بالنســبة لشــركات التأمي ــن علــى الحيــاة والرســملة التقليديــة و 600مليــون دج لشــركات
التأمي ــن علــى الحيــاة ذات الطابــع التعاونــي 02 ،مليــار دج بالنســبة لشــركات التأمي ــن علــى األض ـرار التقليديــة و01
مليــار دج لشــركات التأمي ــن علــى األضـرار ذات الشــكل التعاونــي 05 ،مليــار دج بالنســبة للشــركات ذات األســهم الت ــي
تمــارس عمليــات إعــادة التأمين،.والجــدول رقــم ( )5يبي ــن القيمــة الكبي ــرة ل ـرأس املــال االجتماعــي ألهــم الشــركات
وحصــة الدولــة فيــه:
((( انظر املادة  203من األمر  95/07الصادر في  25/01/1995املعدلة باملادة  23من القانون  06/04الصادر في  ،20/02/2006الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،رقم  ،15املؤرخة يوم  12مارس .2006
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ق ـراءة بســيطة للجــدول تبي ــن قــدرات املــاءة املاليــة للشــركات العموميــة
مقارنــة بمثيالتهــا الخاصــة مــن حيــث حجــم رأس املــال.
ّ
	-ضــرورة تقديــم الوثائــق املحاســبية والقوائــم التقنيــة فــي التواريــخ املحــددة
الشركة رأس املال االجتماعي حصة
وبصفــة دوريــة( ،املــادة  226مــن القانــون رقــم  07-95املعــدل بموجــب
(مليون دج) الدولة
القانــون رقــم )04-06
100%
000 20
SAA
ّ
	-ضــرورة تأطي ــر االلت ـزامات اتجــاه املؤمني ــن لهــم مــن خــال مــا يعــرف
100%
000 12
CAAR
باملؤونــات التقنيــة وكــذا اســتحداث مؤونــات خاصــة ببعــض الفــروع
100%
490 11
CAAT
األخ ــرى مثــل مؤونــة الكــوارث الطبيعيــة( Art. 1 de l’ordonnance n°
100%
800 7
CASH
، )du 26 Août 2003 12-03
050 2
Trust Alg
	-إمكانية املراقبة املستمرة لشركات التأميـن من خالل مديـرية التأمينات
000 2
2A
لوزارة املالية،
167 4
CIAR
400 2
GAM
	-اســتحداث مجموعــة مــن الهيــآت إلدارة أحســن ملخاطــر الصناعــة
000 2
التأمينيــة كمركزيــة املخاطــر (املــادة  33مكــرر مــن القانــون  04-06ل ـ Salam Ass 20
206 2
Alliance Ass
فيفــري ،)2006
000 1
Cardif
	-تأســيس هيــاكل لتدعيــم وتطوي ــر وتعزي ــز األداء العــام للنشــاط التأمينــي Al.Djazair
علــى غ ـرار لجنــة اإلش ـراف علــى التأمينــات ،مكتــب التسعي ــر ،صنــدوق
000 1
CNMA
ضمــان ّ
املؤمــن لهــم((( ،املجلــس الوطنــي للتأمينــات ،اتحــاد مؤسســات
141
MAATEC
التأمي ــن ومعيــدي التأمي ــن ،جمعيــة وكالء وسماســرة التأمي ــن (املــادة
100%
000 16
CCR
 213مــن القانــون  04-06ل ـ  20فيفــري ،)2006
املصــدر :مــن إعــداد الباحثي ــن باالعتمــاد علــى تقري ــر
مدي ــرية التأمينات لسنة  ،2014وزارة املالية الج ـزائرية.
الحصــول علــى اعتمــاد ممارســة النشــاط التأمينــي مــن عنــد
	-ضــرورة ّ
ي
ن
الــوزارة املكلفــة باملاليــة (املــادة  204مــن القانــو  04-06ل ـ  20فيفــر ،)2006
	-ضــرورة خضــوع تعيي ــن أعضــاء مجالــس إدارة شــركات التأمي ــن إلــى قبــول مســبق لهيئــة اإلش ـراف علــى التأمينــات
(املــادة  204متمــم مــن القانــون  04-06ل ـ  20فيفــري ،)2006
	-تحديــد جملــة مــن القواعــد فيمــا يخــص تمثيــل الت ـزامات شــركة التأمي ــن بأصــول « أكيــدة ،ســائلة ،وذات مردوديــة»
(املــادة  224مــن القانــون  04-06ل ـ  20فيفــري )2006
	 -إعادة النظر وبشكل دوري في تحديد أنواع االلت ـزامات التقنية وكيفيات حسابها سواء بالنسبة لشركات التأمي ــن
أو إعادة التأميـن (املرسوم التنفيذي رقم  114-13الصادر في  28مارس )2013
	-إعــادة النظــر فــي تبيــان حــدود قــدرة شــركات التأمي ــن علــى الوفــاء بالت ـزاماتها (املرســوم التنفيــذي رقــم 115-13
الصــادر فــي  28مــارس )2013
كمــا تشي ــر األرقــام أن التمثيــل العــام لاللت ـزامات النظاميــة تفــوق فــي أغلــب الســنوات املاليــة األخي ــرة  ،%100بينمــا بلــغ
تمثيــل قيــم الدولــة أكث ــر مــن .((( %50
	-ال يمكــن لشــركات التأمي ــن العاملــة فــي الج ـزائر اللجــوء إلــى إعــادة التأمي ــن إال بعــد التنــازل إجباريــا عــن حصــة مــن
قيمــة الخطــر ملعيــد التأمي ــن املحلــي فــي حــدود طاقتــه االســتيعابية(ا ملــادة  208متمــم مــن القانــون  04-06ل20
فيفــري )2006
ّ
	-ضــرورة احت ـرام املبــدأ األسا�ســي املتمثــل فــي املســؤولية الكاملــة لشــركة التأمي ــن اتجــاه املؤمني ــن لهــم فــي حالــة إعــادة
التأميـن،
الجدول رقم ()5
قيمة رأس املال االجتماعي ألهم شركات
التأميـن العاملة في الجـزائرسنة 2014

((( أنشأ تحت وصاية الوزير املكلف باملالية ،مهمته ّ
تحمل كل أو جزء من الديون املترتبة على مؤسسات التأمين لصالح املؤمن لهم و/أو املستفيدين من
ّ
عقود التأمين ،في حالة عدم قدرة شركة التأمين على تحمل التزاماتها .موارد الصندوق تتشكل من االشتراكات السنوية ملؤسسات التأمين و/أو إعادة
التأمين وفروع املؤسسات األجنبية املعتمدة في الجزائر ،نسبة االشتراكات ال يجب أن تتجاوز نسبة  %1من أقساط التأمين املصدرة.
((( حسب إحصائيات مديرية التأمينات ،وزارة املالية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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	-إل ـزام وســطاء التأمي ــن بمجموعــة مــن الشــروط ملمارســة املهنــة أهمهــا حــد أدنــى مــن التكوي ــن والخب ــرة فــي املجــال
(املــادة  252مــن القانــون  04-06ل 20فيفــري ،)2006
ّ
	-إلزام شركات التأميـن وكذا عمالئها بعدم إخفاء املعلومات املتعلقة بالخطر لتحديد القسط،
	-إلـزام شــركات التأمي ــن بالتعويــض فــي اآلجــال املحــددة لدعــم ثقــة العمــاء (املــادة  14مــن القانــون  04/06لــ 20فيفــري
)2006
إضافة لذلك فقد وضـح املشرع الجـزائري كيفية تمثيل االلتـزامات ّ
املقننة بعناصر أصول معادلة و التـي تم تحديدها
فــي القيــم و الســندات الت ــي تصدرهــا الدولــة ،القيــم املنقولــة و الســندات املماثلــة
الصــادرة عــن الهيــآت املســتوفية شــروط القــدرة علــى الوفــاء ،األصــول العقاريــة
الجدول رقم ()6
ّ
املبنيــة و األرا�ضــي اململوكــة فــي الج ـزائر ،توظيفــات أخ ــرى فــي الســوق النقديــة تطورحصة إعادة التأميـن في الجـزائر
وودائــع ألجــل لــدى البنــوك ،حيــث يتكـ ّـون حــد القــدرة علــى الوفــاء مــن رأس املــال للفتـرة ( 2014/2004الوحدة مليون دج)
املقننــة صــدة ّ
املح ــرر ،االحتياطــات ّ
املقننــة  ،قيمتــه هــي محـ ّـددة كمــا يلــي:
واألر
السنوات إنتاج شركات النسبة املتنازل
التأمين عليها ملعيد التامين
	-يســاوي علــى األقــل  %15مــن األرصــدة التقنيــة وال يجــب أن يقــل عــن
34%
758 35 2004
 %20مــن األقســاط املصــدرة بالنســبة لشــركات التأمي ــن علــى األض ـرار.
32%
620 41 2005
	-يســاوي علــى األقــل  %4مــن األرصــدة الحســابية بالنســبة لشــركات
33%
474 46 2006
التأمي ــن علــى الحيــاة.
32%
789 53 2007
	-بالنســبة ملحــور إعــادة التأمي ــن فهــو محتكــر مبدئيــا مــن قبــل الشــركة
36%
884 67 2008
املركزيــة لإلعــادة التأمي ــن ( ،)CCRحيــث يجب ــر املشـ ّـرع الج ـزائري كل
33%
339 77 2009
شــركات التأمي ــن العاملة في الج ـزائر بالتنازل لها على األقل ب  %50من
34%
713 81 2010
ّ
التوجــه إلــى
األخطــار املتنــازل عليهــا فــي مجــال إعــادة التأمي ــن مــع أولويــة
30%
675 86 2011
الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن بالنســبة لألخطــار املعنيــة باالتفاقيــة
32%
630 99 2012
28%
995 113 2013
االختياريــة خاصــة عندمــا تقـ ّـدم الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن
29%
505 125 2014
الج ـزائرية شــروط تســاوي أو أحســن مــن الشــروط الت ــي يقدمهــا معيــد
التأمي ــن األجنبــي ،وتقـ ّـدر حجــم التنــازالت فــي املتوســط العــام ب %30مــن Source : rapports d’Activité d’assurance
en Algérie de 2004 à 2014, Direction des
األقســاط املحصلــة ســنويا كمــا هــي موض ــحة فــي الجــدول رقــم (:)6
.Assurances, Ministère de Finance, Algérie

املحورالثاني  -جوانب قانونية نحو تنظيم صناعة التكافل
يعـ ّـرف التأمي ــن التكافلــي علــى أنــه التأمي ــن اإلســامي املقابــل للتأمي ــن التقليــدي مــع االختــاف فــي العالقــة الت ــي تجمــع بي ــن
شــركة التكافــل واملشت ــركين((( وتأخــذ ثالثــة نمــاذج :نمــوذج املضاربــة ونمــوذج الوكالــة والنمــوذج املختلــط مضاربــة.
ويمكن تطبيق التأميـن التكافلي على صورتيـن التكافلي العام (يقابله تأمينات األضرار في التأميـن التقليدي) والتكافل
العائلي (يقابله تأمينات الحياة في التأميـن التقليدي)(((.فأهم ما يميـز شركات التأميـن التكافلي هو:
	-تجنــب الغــرر فــي بيــع الضمانــات مــن خــال الفصــل بي ــن أص ــحاب رؤوس األمــوال املساهمي ــن وصنــدوق املشاركي ــن
بحيــث ال يؤخــذ العائــد علــى رأس املــال فــي حســاب قســط التأمي ــن ،فمصــدر الربــح بالنســبة للمساهمي ــن هــو الناتــج
مــن اســتثمار فوائــض صنــدوق املشتـركي ــن وفــق صيــغ متفــق عليهــا مســبقا.
	ّ -
تجنب توظيف األموال خصوصا الديون التقنية مقابل الفوائد الربوية وهذا بالنظر لتحـريمها شرعا.
	-االهتمام فقط بتغطية املخاطر املرتبطة باملشروعات املفيدة.
	-العمل على تعبئة االدخار وفق صيغ شرعية.
((( إضافة إلى الفرو قات الجوهرية املتعلقة بمدى مطابقة املنتجات وقنوات التوظيف واالستثمار مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
((( توصل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية إلى هذا بعد دراسات موسعة ،بإجراء استبيانات ودراسات تطبيقية للتثبت من فهم نماذج التامين التكافلي
املستخدمة دوليا
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للتوجه نحو التأميـن التكافلي ...
واملؤسساتـي
متطلبات الضبط القانوني

ً
أوال  -تقييم تجـربة التأميـن التكافلي
كان بنــك فيصــل اإلســامي الســوداني الســباق إلــى إصــاح نظــام التأمي ــن بإنشــائه شــركة التأمي ــن اإلســامي املحــدودة فــي
ً
الخ ــرطوم ســنة  ،1979واســتكماال ملشــروع تحويــل النظــام املالــي الســوداني إلــى نظــام مالــي إســامي بقـرار رســمي ســنة ،1984
حيــث صــدر قانــون اإلش ـراف والرقابــة علــى أعمــال التأمي ــن فــي الســودان ســنة  1992الــذي ألــزم جميــع شــركات التأمي ــن
ّ
التجــاري فــي الســودان بالتحـ ّـول إلــى شــركات تأمي ــن إســامية ،و هــي املــرة األولــى الت ــي ركــز فيهــا علــى ضــرورة إثبــات وجــود هيئــة
للرقابــة الشــرعية عنــد التأســيس و ّ
وســع مــن صالحياتهــا فــي كل األنشــطة الت ــي تقــوم بهــا الشــركة لضمــان التطبيــق الص ــحيح
للعقــود ،كمــا تــم إنشــاء هيئــة إش ـراف واســعة الصالحيــة و الت ــي أصــدرت فيمــا بعــد القانــون األسا�ســي للتأمي ــن التكافلــي.
ورغــم الفــارق الزمنــي الضئيــل لبدايــة عمــل البنــوك اإلســامية فــي الســودان  1975مــع بدايــة عمــل شــركات التأمي ــن
اإلســامي ،إال أن شــركات التأمي ــن التكافلي الســودانية لم ّ
تتطور بالشــكل الذي مي ــز البنوك اإلســامية (عبد الباري مشــعل،
 ،) 2009كمــا أصــدرت مالي ــزيا ّأول قانــون للتكافــل ســنة  1984وتأسســت بذلــك ّأول شــركة للتكافــل فــي نوفمب ــر مــن نفــس
ّ
الســنة ،وقــد لقــي التكافــل دعمــا مــن البنــك املركــزي املالي ــزي
وتجســد هــذا الدعــم فــي قيــام الحكومــة بوضــع الخطــة األساســية
ّ
للصناعــة املاليــة اإلســامية ملــدة 10ســنوات ( )2010-2001و أوردت لصناعــة التكافــل فصــل خــاص ،كمــا قدمــت عروضــا
بالت ــرخيص للشــركات العامليــة الت ــي ت ــريد أن تنشــط فــي مالي ــزيا (الل الدي ــن 2013 ،ص . )12
وأصــدرت مالي ــزيا كذلــك قانــون يفصــل بي ــن نشــاط التأمي ــن العائلــي ونشــاط التأمي ــن العــام بموجبــه ال يمكــن أن
ّ
تمــارس الشــركة النشاطي ــن إال منفصلي ــن وأعطــت مــدة زمنيــة للتنفيــذ ،ومــن املتوقــع أن يســمح ذلــك للمنظمي ــن بتقييــم
رواجــا للتأمي ــن التكافلــي وي ـ ّ
أفضــل للمخاطــر .وتعتب ــر مالي ــزيا الدولــة األكث ــر ً
ـرجح أن تكــون أكث ــر تنافســية فــي تأمينــات األضـرار
واألشــخاص علــى حــد ســواء ّ
مدعمــة بقانــون الخدمــات املاليــة اإلســامية الصــادر فــي  ،2013ويجب ــر البنــك املركــزي املالي ــزي
شــركات التأمي ــن التكافلــي بالفصــل بي ــن التأمي ــن علــى األض ـرار والتكافــل العائلــي (Islamic Financial Services Board,
.)2016/06/Consulté le 02
رغــم التقـ ّـدم الــذي أح ــرزته مالي ــزيا فــي ســوق التكافــل العائلــي باعتبارهــا تحتــل املرتبــة األولــى عامليــا إال أنهــا تعــرف ت ـراجعا
نظ ـرا للنمــو الســريع للتكافــل العائلــي فــي الفت ــرة ( )2014-2009فــي كل مــن باكســتان واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ويظهــر
االتجــاه العــام إمكانيــة التحاقهــا بمالي ــزيا فــي غضــون  05ســنوات القــادم(islamic Financial Services Board , consulté le
) 2016/06/02
كمــا أن بعــض الــدول األســيوية كأفغانســتان وأذربجــان وج ــزر املالديــف وســنغافورة وسي ـرلنكا وتايالنــد أعــادة النظــر
فــي منظومتهــا القانونيــة لتطوي ــر خدمــات التأمي ــن التكافلــي أمــا فــي تقديــم املزيــد مــن الدعــم فــي النمــو والتوســع فــي التمويــل
اإلســامي ونفس الشــيئ بالنســبة لبعض الدول اإلفريقية ككينيا واملغرب و نيجي ــريا وجنوب إفريقيا وتونس حيث تم إصدار
مجموعــة مــن القواني ــن لتأطي ــر صناعــة التكافــل فــي أســواقها.
ّ
ً
ثانيا  -جوانب تتطلب تقنيـن في التأميـن التكافلي
تختلــف العالقــة بي ــن ّ
املؤمــن لــه وشــركة التأمي ــن مــن التأمي ــن التقليــدي عنــه فــي التكافلــي حيــث تتعـ ّـدد النمــاذج الت ــي

تضبــط هــذه العالقــة فــي شــركة التأمي ــن التكافلــي.
ّ
وقــد ركــزت املنظمــات العامليــة فــي مجــال التأمي ــن التكافلــي علــى ضبــط هــذه العالقــة مــن أجــل إعطــاء صــورة واض ــحة
عــن حقــوق وواجبــات كل طــرف ،لهــذا كان مجــال الضوابــط هــو املوضــوع األكث ــر اهتمامــا فــي ّأول األمــر وتــم تحديــد املســائل
الرقابيــة واإلش ـرافية فــي التكافــل فــي أوت  2006مــن قبــل مجلــس الخدمــات املاليــة اإلســامية ((( ،مــع التشــديد علــى ضــرورة
مالزمــة التأمي ــن التكافلــي للضوابــط الشــرعية.
((( هيئة إسالمية دولية أنشئت في كواالملبور في نوفمر  2002على يد مجموعة من املصارف املركزية في الدول األعضاء إضافة إلى البنك االسالمي و
البنك الدولي وعدد من املؤسسات املالية الدولية كأعضاء مشاركين.
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وتتفــق أغلــب املنظمــات الدوليــة علــى عــدم وجــود نمــوذج واحــد يضبــط إدارة شــركات التكافــل بشــكل ّ
موحــد ويجــب علــى
كل دولــة أن تصــدر قانــون ينظــم صناعــة التكافــل فيهــا مــع ضــرورة االعتمــاد علــى املبــادئ اإلرشــادية.
وباعتبــار التأمي ــن التكافلــي محفــوف باملخاطــر ينبغــي علــى شــركة التكافــل أن تثبــت القــدرة علــى الوفــاء بالت ـزاماتها فــي
فت ــرة معينــة غالبــا مــا تقــدر بســنة مــن خــال تقدي ــر ّ
(((
جيــد للمؤونــات التقنيــة دون اللجــوء إلــى القــرض ،أي أن مســتوى املــاءة
ّ
ّ
للصنــدوق يتوافــق مــع طبيعــة املخاطــر اإلجماليــة ويســمح بالتدخــل املبكــر وتحديــد شــروط اللجــوء إلــى تســهيالت القــروض
واملبلــغ املحـ ّـدد لذلــك ،وإذا كانــت تقدي ـرات املــاءة غي ــر كافيــة بخصــوص إدارة املخاطــرة املتعلقــة بالتأمي ــن التكافلــي يتعي ــن
علــى املشرفي ــن علــى التكافــل إعــداد أنظمــة ّ
فعالــة إلدارة املخاطــر تتوافــق مــع مبــادئ التكافــل وضوابــط داخليــة خاصــة فــي مــا
تعلــق باملســائل االكتواريــة والتدقيــق الداخلــي ،مــع التشــديد علــى احت ـرام القواعــد العامــة لعــرض املعلومــات فــي القوائــم املالية
ّ
لشــركات التأمي ــن ومتطلبــات اإلفصــاح فــي تلــك القوائــم الالزمــة لتحقيــق أهــداف املحاســبة(((.
يعــرف قانــون التأمي ــن الج ـزائري فراغــا قانونيــا لصناعــة التأمي ــن التكافلــي ،بحيــث يمكــن أن تأخــذ شــركات التأمي ــن فــي
الج ـزائر شــكل التعاضديــات كونهــا ال تهــدف إلــى الربــح ممثــا بصنــدوق املشتـركي ــن وشــكل شــركات التأمي ــن التقليــدي ذات
ّ
الهــدف الربح ــي ممثــا باملساهمي ــن ،ممــا تطلــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا القانــون إمــا بالتعديــل لبعــض املــواد الت ــي ال
تتوافــق وطبيعــة مبــادئ التأمي ــن التكافلــي أو قانــون منفصــل ينظــم صناعــة التكافــل لتشــجيع االســتثمار فــي التكافــل كالتج ــربة
املالي ــزية والســودانية وتج ــربة اململكــة العربيــة الســعودية.

املحورالثالث  -أهم التعديالت القانونية لنجاح التكافل في الجـزائر

ّ
تعتب ــر شــركة ســامة لتأمينــات الج ـزائر بأنهــا تلــك الشــركة الت ــي تمثــل التأمي ــن التكافلــي فــي الج ـزائر باعتبارهــا الوحيــدة
الت ــي تتبنــى العمليــة حســب املشرفي ــن عليهــا ،فهــي أحــد أهــم فــروع مجموعــة ســامة – الشــركة العربيــة اإلســامية للتأمي ــن
وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي تقديــم حلــول التأمي ــن امللت ــزمة بالشــريعة اإلســامية (التكافــل) فــي جميــع أنحــاء العالم منــذ
إنشــاءها عام  1979في دب ــي بدولة اإلمارات العربية املتحدة إلى اليوم .تمتلك مجموعة ســامة ســت شــركات تكافل في اإلمارات
والســعودية ومصــر والســنغال والج ـزائر واألردن وشــركة اســتثمارات فــي البح ــرين.
ً
أوال  -تجـربة التأميـن التكافلي في الجـزائر
الجدول رقم ()7
ّ
تطوررقم أعمال شركة سالمة لتأمينات الجـزائر
اعتمــدت شــركة ســامة للتأمي ــن بالج ـزائر كشــركة ذات أســهم
الوحدة  :مليون دينارجـزائري

ب ـرأس مــال تعــود ملكيــة أكث ــر مــن %51منــه لبنــك الب ــركة ،ســنة 2006
اســتحوذت علــى شــركة الب ــركة و األمــان للتأمي ــن و إعــادة التأمي ــن الت ــي
اعتمــدت يــوم  06مــارس .2000
تقــدر حصــة شــركة ســامة بنســبة  %3مــن الســوق ككل وبنســبة
 %22مــن القطــاع الخــاص كنســبة متوســطة للســنوات النشــاط .ورغــم املصــدر  :مــن إعــداد الباحثي ــن باالعتمــاد علــى تقاري ــر مدي ــرية
التأمينــات ،وزارة املاليــة الج ــزائرية للســنوات املعنيــة.
ضعــف هــذه النســبة إال أنهــا ّ
مهمــة نظـرا للتطـ ّـور الكبي ــر الــذي تشــهده فــي
رقــم األعمــال ســنويا والــذي وصــل فــي املتوســط إلــى  %46خــال الفت ــرة  2015 / 2004كمــا يوض ــحه الجــدول رقــم ()7
ّ
يتحكــم التشــريع فــي نشــاط التوظيــف املالــي لألمــوال ّ
املجمعــة فــي شــكل مؤونــات تقنيــة (مرســوم تنفيــذي 115-13
كمــا
ّ
ســنة  )2013.حيــث يلــزم شــركات التأمي ــن دون تميي ــز فــي توزيعهــا علــى قنــوات ماليــة محــددة بهــدف الحفــاظ علــى املــاءة املاليــة
لهــا دون مراعــات خصوصيــة نشــاط هــذه الشــركات ،بحيــث يســيطر التوظيــف فــي قيــم الدولــة والودائــع ألجــل علــى الحصــة
األكب ــر مــن التوظيفــات املاليــة علــى كل الشــركات العاملــة فــي الج ـزائر ممــا يفــرض تحديــا علــى شــركات التأمي ــن التكافلــي بســبب
ارتبــاط هــذه املتطلبــات القانونيــة بســعر الفائــدة الــذي ال يتوافــق ومبــادئ نشــاطها
السنوات 2009 2008 2007 2006 2005 2004
رقم األعمال 728 658 524 497 481 238
السنوات 2015 2014 2013 2012 2011 2010
رقم األعمال 5987 4491 4015 3277 2797 2540

ّ
((( املعيار رقم  11الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمي وهو املعيار الخاص بمتطلبات املالءة الخاصة بشركات التكافل والذي يوفر إطارا ملراقبة
املالءة في شركات التكافل.
ّ
((( يمكن االعتماد على معيار املحاسبة املالية رقم 12املتعلق بالعرض واإلفصاح العام في القوائم املالية لشركات التأمين اإلسالمي.
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ّ
ّ
ّ
للتوجه نحو التأميـن التكافلي ...
واملؤسساتـي
متطلبات الضبط القانوني

رغــم أن التنظيــم املعمــول بــه يســمح بالتوظيــف فــي قنــوات أخ ــرى ال ت ــرتبط
بســعر الفائــدة كاألصــول العقاريــة لكــن تبقــى النســب محــدودة جــدا وهــي تشــمل
خصوصــا( :مرســوم تنفيــذي رقــم  28 114 -13مــارس )2013
	-العقارات املبنية واألرا�ضي اململوكة في الجـزائر.
السنوات إنتاج شركات النسبة املتنازل
	-الحقوق العقارية العينية األخـرى بالجـزائر.
التأمين عليها ملعيد التامين
ونلمــس كذلــك ً
%34
عائقــا أخ ــر يتمثــل فــي إعــادة التكافــل ،ألن نشــاط إعــادة 758 35 2004
الجدول رقم ()8
ّ
تطورإعادة التأميـن في الجـزائر
للفتـرة 2014/2004
الوحدة مليون دج

التأمي ــن فــي الج ـزائر محتكــر أساســا مــن قبــل الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن
( ،)CCRفباإلضافــة إلــى كــون عملهــا ال يتوافــق ومبــادئ التكافــل فــإن املشـ ّـرع
الج ـزائري يجب ــر كل شــركات التأمي ــن العاملــة فــي الج ـزائر بالتنــازل لهــا علــى األقــل
علــى  %50مــن األخطــار املتنــازل عليهــا فــي مجــال إعــادة التأمي ــن ،مــع أولويــة
ّ
التوجــه إلــى الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن بالنســبة لألخطــار املعنيــة باالتفاقيــة
ّ
االختياريــة ،خاصــة عندمــا تقــدم الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن الج ـزائرية
شــروط تســاوي أو أحســن مــن الشــروط الت ــي ّ
يقدمهــا معيــد التأمي ــن األجنبــي،
ّ
املحصلــة ســنويا
وتقـ ّـدر حجــم التنــازالت فــي املتوســط العــام ب ـ  %30مــن األقســاط
كمــا هــي موض ــحة فــي الجــدول رقــم (.)8
ّ
ً
ثانيا  -املتطلبات القانونية للتوجه إلى صناعة التكافل في الجـزائر

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

620 41
474 46
789 53
884 67
339 77
713 81
675 86
630 99
995 113
505 125

%32
%33
%32
%36
%33
%34
%30
%32
%28
%29

املصدر  :من إعداد الباحثي ــن باالعتماد على تقاري ــرمدي ــرية
التأمينات ،وزارة املالية الج ــزائرية للسنوات املعنية.

تختلــف العالقــة بي ــن املؤمــن لــه وشــركة التأمي ــن مــن التأمي ــن التقليــدي عنــه فــي التكافلــي حيــث تتعــدد النمــاذج الت ــي
تضبــط هــذه العالقــة فــي شــركة التأمي ــن التكافلــي ،ونظـرا ألهميــة ذلــك ومــن أجــل إعطــاء صــورة واض ــحة عــن حقــوق و واجبــات
كل طــرف ،كان مجــال الضوابــط هــو املوضــوع األكث ــر اهتمامــا فــي أول األمــر وتــم تحديــد املســائل الرقابيــة واإلش ـرافية فــي
التكافــل مــع التشــديد علــى ضــرورة مالزمــة التأمي ــن التكافلــي للضوابــط الشــرعية.
باالعتمــاد علــى تجــارب بعــض الــدول الت ــي كان لهــا الســبق فــي ممارســة عمليــات التأمي ــن التكافلــي و مراعــاة لخصوصيــة
ســوق التأمي ــن الج ـزائري يمكــن إدخــال بعــض التعديــات علــى التنظيــم القانونــي املعمــول بــه فــي الج ـزائر فــي مجــال التأمي ــن
ليتوافــق وصناعــة التكافــل ،لعــل أب ــرزها يمكــن إدراجهــا فــي النقــاط التاليــة:
	-إدراج العناصــر املتعلقــة بأهــم خصائــص التأمي ــن التكافلــي إمــا بإضافــة فقـرات ضمــن مــواد قانــون التأمي ــن 04/06
الصــادر فــي  20فيفــري  2006املعـ ّـدل ّ
واملتمــم لألمــر  07/95الصــادر فــي  25جانفــي  1995أو إضافــة بــاب خــاص كليــة
بالتأمي ــن التكافلــي ،بحيــث يمكــن لعقــد التأمي ــن التكافلــي ضمــان كل األخطــار الت ــي ال تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة
اإلسالمية.
	-توضيح العالقة بيـن املؤمن واملؤمن له على أنها عالقة مضاربة أو وكالة أو كالهما.
	-تبيــان مــوارد واســتخدامات صنــدوق املشتـركي ــن والــذي يجــب أن يكــون منفصــل عــن رأس املــال الخــاص لشــركة
التأمي ــن التكافلــي.
	-ضــرورة أن تشــمل عقــود التأمي ــن التكافلــي علــى األشــخاص كل املعلومــات والشــروط املدرجــة فــي املــواد  07و 60و
 60مكـ ّـرر واملــادة  70مــن قانــون التأمي ــن الج ـزائري املعـ ّـدل ّ
واملتمــم ،وبشــرط تبيــان أن إج ـراءات تخفيــض الضمــان
وإلغــاء العقــد البــد أن تكــون متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة.
	-إضافــة إلــى الشــروط الــواردة فــي املــادة  07مــن قانــون التأمينــات البــد مــن إدراج شــرط التب ــرع بالقســط لصالــح
صنــدوق املشتـركي ــن والــذي البــد مــن تعريفــه بشــكل واض ــح فــي التغيي ـرات الت ــي يجــب إدراجهــا فــي قانــون التأمي ــن
الج ـزائري ،باإلضافــة إلــى تحديــد كيفيــة مســك حســاباته مقارنــة بشــركة التكافــل املسي ــرة لــه ،وكــذا كيفيــة التعامــل
مــع حــاالت الفائــض والعج ــز الت ــي يمكــن أن تحــدث لهــذا الصنــدوق.
	-إمكانيــة ممارســة عمليــات التأمي ــن التكافلــي إمــا مــن قبــل شــركات التأمي ــن التقليديــة مــن خــال فتــح نوافــذ التكافــل
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كمرحلــة أولــى أو مــن خــال إنشــاء شــركة تكافــل للممارســة عمليــات التأمي ــن التكافلــي وهــذا نظـرا لخصوصيــة ســوق
التأمي ــن في الج ـزائر.
ّ
ّ
	-يمكــن لشــركة التكافــل أن تأخــذ الشــكل القانونــي املحــدد فــي املــواد  215و 215مكــرر لقانــون التأمي ــن الج ـزائري
املعـ ّـدل ّ
واملتمــم ،وال يمكــن ممارســة نشــاطها إال باعتمــاد مــن وزارة املاليــة كمــا هــي موض ــحة فــي املــواد  203و 204
مكـ ّـرر فــي قانــون التأمينــات املعـ ّـدل ّ
واملتمــم.
	-على شركات التكافل أن تلتـزم بمحتوى املادة  12من قانون التأميـن الجـزائري ّ
املعدل ّ
واملتمم واملتضمنة التـزامات
شركة التأمي ــن اتجاه املؤمن لهم.
	-ضــرورة تأطي ــر عمليــات التأمي ــن التكافلــي علــى مســتوى كل شــركة تكافــل بإنشــاء الهيئــة الشــرعية واملكلفــة بمراقبــة
ومتابعــة كل العمليــات مــع تحديــد مؤهالتهــا ومهامهــا وكيفيــة تنظيــم ومــدة عملهــا.
ّ
ّ
ّ
	-اســتثناء شــركات التأمي ــن التكافلــي مــن تطبيــق محتــوى املــادة  14مــن قانــون التأمينــات املعــدل واملتمــم والت ــي تتعلــق
بحــق املؤمــن لهــم فــي طلــب فوائــد التعويــض عــن حالــة تأخ ــر عــن اآلجــال املحـ ّـددة للتعويــض.
	-مراجعــة نظــام التحميــل الخــاص بتخفيــض قيمــة التعويــض بالنســبة لشــركة التكافــل كمــا ورد فــي املــادة  30مــن
قانــون التأمي ــن الج ـزائري املعـ ّـدل ّ
واملتمــم.
ّ
	-إعــادة النظــر فــي محتــوى املــادة  31مــن قانــون التأمينــات الت ــي تعطــي الحــق لشــركة التأمي ــن فــي فســخ العقــد وتملــك
القســط إذا ثبتــت املبالغــة فــي تقدي ــر املؤمــن لــه لقيمــة األصــل محــل التأميــن.
	-ضرورة إعادة النظر في األســس الت ــي يتم التـركي ــز عليها في تحديد املؤونة الرياضية خصوصا ما تعلق منها بالفائدة
والواردة في املواد  73و 74و 75من قانون التأميـن ّ
املعدل واملتمم.
	-إعادة النظر في كيفيات دفع القسط ّ
املحددة في املادة  79في قانون التأمين.
	-إدراج كيفيــة توزيــع الفائــض الــذي هــو محــل إعــادة توزيــع للمؤمــن لهــم فــي املــادة  82مــن قانــون التأمي ــن املحـ ّـددة
لكيفيــة املشــاركة فــي األربــاح التقنيــة واملاليــة لشــركات التأميــن.
	 -إعــادة النظــر فــي املــادة  85مــن قانــون التأمي ــن الخاصــة بتخفيــض الضمانــات املمنوحــة وكيفيــة تخفيــض األقســاط
املكافئــة لهــا لتتناســب وخصوصيــة عقــد التأمي ــن التكافلــي.
	-ضــرورة اســتبعاد معـ ّـدل الفائــدة ومعـ ّـدل الخصــم فــي عمليــات فســخ عقــود التأمي ــن التكافلــي كمــا جــاءت فــي املــادة 90
مــن قانــون التأمي ــن املعـ ّـدل ّ
واملتمــم.
	-تعديــل املــادة  203املحـ ّـددة ملفهــوم شــركة التأمي ــن والت ــي كانــت تقتصــر فقــط علــى شــركات و تعاضديــات التأمي ــن
مطبــق علــى شــركات التأمي ــن ّ
إلــى شــركات التكافــل و /أو إعــادة التكافــل و/أو إعــادة التأمي ــن وكل مــا هــو ّ
يطبــق علــى
شــركات التكافل إال إذا نص تنظيم أخ ــر على ما يخالف ذلك يمكن التفصيل فيه بمقت�ضى مرســوم تنفيذي يبي ــن
كيفيــة تأســيس وعمــل شــركات التكافــل.
ّ
ّ
	-إعــادة النظــر فــي كيفيــات توظيــف االلت ـزامات املقننــة والت ــي تتناســب مــع خصوصيــة التأمي ــن التكافلــي املحــددة فــي
املــادة  224مــن قانــون التأمي ــن الج ـزائري املعـ ّـدل ّ
واملتمــم.
ّ
	-تغيي ــر أليــات تسعي ــر منتجــات التأمي ــن خصوصــا مــا تعلــق منهــا بســعر الفائــدة كأحــد أهــم أســس تسعي ــر منتجــات
التأمي ــن التقليديــة واســتبداله بعناصــر متوافقــة أكث ــر مــع مبــادئ التكافــل.
	-إعادة النظر في النظام املحاسب ــي الذي يحكم شركات التأمي ــن التكافلي بسبب وجود حسابي ــن منفصلي ــن أحدهم
ملك للشركة واألخـر ملك للمشتـركين.
	-بالنظــر إلــى ضعــف ســوق إعــادة التكافــل ســواء علــى املســتوى املحلــي ممثــا فــي الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن
( )CCRباعتبارهــا الشــركة الوحيــدة إلعــادة التأمي ــن فــي الج ـزائر ،أو علــى املســتوى الدولــي فــإن مشــكل إعــادة التكافــل
يبقــى عائقــا كبي ـرا ألي تطوي ــر للتأمي ــن التكافلــي فــي الج ـزائر ،لذلــك يمكــن التوصيــة بفتــح صنــدوق خــاص بإعــادة
التكافــل علــى مســتوى الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمي ــن كمرحلــة أولــى فــي انتظــار تطوي ــر إعــادة التكافــل ،بحيــث
يخضــع الصنــدوق لنفــس قواعــد عمليــات التأمي ــن التكافلــي ،كمــا يمكــن لشــركات التأمي ــن التكافلــي فــي حالــة
الضــرورة اللجــوء مؤقتــا إلــى اتفاقيــات إعــادة التأمي ــن التقليــدي بشــرط عــدم تعارضهــا مــع مبــادئ الشــريعة.
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ّ
ّ
ّ
للتوجه نحو التأميـن التكافلي ...
واملؤسساتـي
متطلبات الضبط القانوني

	-تمــارس عمليــات اإلشـراف والرقابــة علــى نشــاط التأمي ــن التكافلــي مــن قبــل هيئــة اإلشـراف واملتابعــة للتأمينــات وفقــا
للمــواد مــن  209إلــى  213لقانــون التأمينــات الج ـزائري ّ
املتمــم واملعـ ّـدل ،حيــث يمكــن لهــذه الهيئــة أن تكتفــي ،فــي
مرحلــة أولــى ،فــي عمليــات الرقابــة واإلش ـراف علــى التأمي ــن التكافلــي بكفاءاتهــا الذي ــن يملكــون املؤهــات العلميــة فــي
املجــال أو تلجــأ إلــى خب ـراء مختصي ــن فــي املجــال مــن خارجهــا ،علــى أن يتــم إنشــاء هيئــة شــرعية مختصــة فــي متابعــة
عمليــات التأمي ــن التكافلــي فــي مرحلــة ثانيــة.

الخاتمة (النتائج والتوصيات)

ّ
معظــم املؤش ـرات العامليــة تؤكــد مســتقبل املاليــة اإلســامية بقواعدهــا وأصولهــا ســواء بالنســبة للعمــل املصرفــي أو
بالنســبة للعمــل التأمينــي خصوصــا نتيجــة لألزمــات املتكـ ّـررة فــي النظــام املالــي الدولــي ونتائجهــا الســلبية علــى مختلــف املؤسســات
ّ
التجمعــات املاليــة الدوليــة إلــى اإلنفتــاح علــى أنظمــة أكث ــر اســتقرارا ،ويعتب ــر التأمي ــن التكافلــي مــن
املاليــة ،والت ــي دفعــت هــذه
بي ــن أحــد املداخــل املهمــة للماليــة اإلســامية املهتمــة بــإدارة مخاطــر مختلــف األعــوان اإلقتصاديي ــن وفــق أســس أخالقيــة
مبنيــة علــى مبــادئ الشــريعة اإلســامية.
أهم النتائج والتوصيات التـي يمكن الخـروج بها من خالل هذه الدراسة نوجـزها كما يلي:
	-هناك العديد من عناصر االختالف بيـن املبادئ الخاصة بشركات التكافل وشركات التأميـن التقليدية.
	-ي ــرتكز التنظيــم القانونــي لســوق التأمي ــن الج ـزائري علــى كثي ــر مــن العناصــر املرتبطــة بالقواني ــن الفرنســية وهــي ال
تتناســب فــي كثي ــر مــن محاورهــا مــع طبيعــة وخصوصيــة املجتمــع الج ـزائري بمعتقداتــه وعاداتــه.
	ّ -
بالرغم من وجود ارتباط كبيـر في أهداف وطبيعة منتجات التأميـن بيـن ما هو عليه في التأميـن التقليدي والتأميـن
ّ
التكافلــي فــي مجملهــا إال أن هنــاك الكثي ــر مــن االختالفــات الــذي يمي ــز صناعــة التكافــل مــن حيــث اإلطــار النظــري
والقانونــي والقواعــد واملعايي ــر ّ
املتبعــة والت ــي يجــب أن تأخــذ بعي ــن اإلعتبــار فــي املنظومــة القانونيــة فــي الج ـزائر.
ّ
	-ضــرورة تحضي ــر ســلطات الرقابــة واإلش ـراف املكلفــة بمتابعــة الصنا ّعــة التأمينيــة فــي الج ـزائر مــن خــال إيجــاد
مصالح خاصة ملتابعة شــركات التأمي ــن التكافلي ملساي ــرة ودراســة متطلبات التوافق وخصوصية نشــاطها والســوق
الــذي تنشــط فيــه مــع التنســيق بينهــا وبي ــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية.
ّ
املختصي ــن فــي البحــث عــن األليـ ّـات
	-ضــرورة تظافــر جميــع الجهــود املختصــة ودعــم تكوي ــن الخب ـراء اإلكتواريي ــن
التقنيــة الخاصــة بالتسعي ــر واالســتثمار والنمــاذج االحت ـرازية وتقييــم املــاءة املاليــة لشــركات التكافــل الت ــي تنظــم
عملهــا وتضمــن ســامة ونجــاح العمليــة التكافليــة.
ّ
	-إيجــاد منظمــات وهيــآت رقابــة شــرعية باإلضافــة إلــى اتحــاد يجمــع شــركات التأمي ــن التكافلــي وإعــادة التكافــل للبحــث
فــي العناصــر واملعايي ــر واملســتجدات الت ــي تحكــم خصوصيــة هــذه الصناعــة.
	-ضــرورة إعطــاء الفرصــة كاملــة للتأمي ــن التكافلــي كأحــد مداخــل دعــم دور الصناعــة التأمينيــة فــي التنميــة الوطنيــة،
مــن خــال إث ـراء اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي واملؤسسات ــي املناســب وفــق الضوابــط الشــرعية الت ــي تحكمــه دون
محليا أو ً
إغفال االهتمام بما هو موجود في األنظمة التشــريعية في مجال التأمي ــن ســواء ً
دوليا لالســتفادة أكث ــر من
اإليجابيــات ّ
وتجنــب الســلبيات .الت ــي قــد تحــول دون تطوي ــر صناعــة التكافــل باعتبــار حداثــة هــذه الصناعــة مقارنــة
بالتأمي ــن التقليــدي.
	-تنظيــم نــدوات ومؤتم ـرات علميــة دوريــة ملعالجــة مســتجدات التنظيــم القانونــي فــي صناعــة التكافــل بإش ـراك
ّ
املتخصصي ــن فــي املجــال.
الباحثي ــن األكاديميي ــن واملهنيي ــن
	-البحــث فــي كيفيــة تحضي ــر البيئــة الحاضنــة لنجــاح التأمي ــن التكافلــي خصوصــا مــا تعلــق منهــا بتطوي ــر ّ
الســوق املالــي
ومختلــف األدوات املاليــة املســاعدة واملتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة فــي الج ـزائر
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ABSTRACT
The Algerian Insurance sector contributes to fulfilling the Economic development goals through the
stakeholders’ collaboration in securing economic and social stability. The Algerian insurance sector is distinct from that of the neighbouring countries, through the domination of traditional insurance practices,
and the newness of the “Takaful system”, which is applied by Salam Company that adopts-as all the other
Companies- a traditional insurance system. In this paper, we try to highlight the legal and institutional requirements to develop the Algerian Takaful Insurance Market, by identifying the status of Takaful in the
world, and comparing the Algerian insurance market to other similar markets, with the purpose of suggesting the required modifications in the Algerian Insurance Law, with the focus on different accounting, legal,
and technical aspects relevant to insurance activity.
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