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S 
يف العملية التسويقية خاصة يف ما خيص الشركات التأمينية،  بالغة أهمية لتوزيعحيتل جانب ا

بل يكون  تلقائي بشكلها توزيع يتم ال شركات تقدم منتجاتها يف شكل خدمات واليت اباعتباره

ذلك من خالل ختطيط مسبق لكيفية توزيعها وإيصاهلا مباشرة للمستهلك وهذا ال يتم إال عن 

عملية تسويق اخلدمات التأمينية ال تتم إال بنوعني من  طريق جمموعة من الشبكات، إذ أن

هذا األسلوب، ويف  اعبإتب معظم الشركات تقوم، حيث مباشرة وغري باشرةامل الشبكات منها

هذه الورقة البحثية توصلنا إىل أن الشركات التأمينية تعتمد على الشبكتني يف آن واحد 

 ولكن بنسب متفاوتة، حمققتا بذلك رقم أعمال.

 : التأمني، شبكات التوزيع، رقم األعمال.الكلمات املفتاحية

Résumé  

L’importance des réseaux de distribution de la commercialisation 

des sociétés d’assurances.   

Pour les sociétés d’assurances, la distribution est très importante 

dans l’opération de la commercialisation.  Ce  sont des sociétés qui 

présentent ses produits sous forme de services, et la distribution ne 

se fait pas spontanément , mais elle se fait à travers une 

planification postérieure pour assurer son arrivé directement au 

consommateur .  Cette opération se fait à travers un ensemble de 

réseau. 

L’opération de la commercialisation suit deux types de réseau , 

direct et indirect. La plus part de sociétés suit ce style. 

Dans ce papier de recherche, nous avons déduit que les sociétés 

d’assurance suivent les deux types en même temps en réalisant un 

chiffre d’affaire. 

Mots clés : assurance , réseau de distribution , chiffre d’affaire. 

 مقدمة

اجلزائري خاصة حتوله من االقتصاد االقتصاد التغريات اليت مر بها  تعّد

والذي كان سببا يف زيادة املنافسة  8811سنة ، منذ اقتصاد السوقاملوجه إىل 

أو إقامة استثمارات طريق الشراكات ودخول املؤسسات األجنبية سواء عن 
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أعطى بعد كبري يف طريقة تفكري الشركات أجنبية مباشرة، األمر الذي 

من خالل اختاذ اسرتاتيجيات وأساليب مل تكن مستخدمة سابقا الوطنية 

 هذا من جهة، وزيادة املخاطر واملخاوف من جهة أخرى.

بل من هذه التحوالت، قطاع التأمني مل خيلو كذلك التطورات هذه  خضمويف 

 25 يف املؤرخ 89/70 األمريف  جاء الذي ضمن اإلصالحكانت حاضرة 

 والذي يتيح للمتعاملني اخلواص واألجانببالتأمينات  املتعلق 8889جانفي 

مزاولة نشاطاتهم من أجل توسيع قطاع التأمني وتوضيح الصورة 

 حول إنهاء االحتكار.

ية، التسويق بالوظيفة اهتمام بالغاجلزائرية  التأمني شركاتأولت  لذلك

 زيادة اجل من املستهلك لتوعيةا اجلانب االهتمام بهذ سوىها أم وليس
 على ، ولكن هذه التوعية ال تتم إال باالعتمادالربح وحتقيق الطلب
 حتقيق أجل من، مؤسسات أو دراأف كانوا سواء املتدخلني من جمموعة
 املناسبة األوقات يف اخلدمات بتوفري املستهلكني ورغبات حاجات إشباع

التوزيعية ومدى االهتمام بالشبكات  منا انطالق، وهذا املالئمة واألمكنة

للمستهلك ومن خالل الوصول توسعها وتغطيتها لألسواق، ألنه من املهم 

تقريب وتوضيح اخلدمات وما هي مميزاتها، يف خضم اشتداد املنافسة 

 وزيادة توسع الشبكات التوزيعية ألغلب الشركات.

ققة من طرف والغرض من هذه الورقة البحثية هو معرفة النتائج احمل

الشركات التأمينية، وواقع تطور شبكات التوزيع لتلك الشركات داخل 

  :التالية اإلشكالية على اإلجابة خالل منالسوق اجلزائرية 

 ؟يةاجلزائر سوقشبكات التوزيع التأمينية يف ال و واقعه ما -

 :التالية العناصر سنتناول اإلشكالية، هذه على لإلجابة

 مني؛اإلطار النظري للتأ -
 واقع قطاع التأمني اجلزائري؛ -
 طبيعة شبكات التوزيع يف قطاع التأمني اجلزائري. -
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ولإلحاطة أكثر جبوانب املوضوع ارتأينا معاجلة األفكار وفق ترتيب هذه 

 النقاط واملمثلة كما يلي:

 أوال: اإلطار النظري للتأمني

بدايات  قبل الدخول يف املفاهيم النظرية البد من إلقاء الضوء حول أول

 قد للتأمني األوىل النواة أن املؤرخون يرىظهور مالمح التأمني، حيث 
 فكرة وهي والتكافل، التعاون لفكرة متاما مغايرة فكرة عن انبثقت

 القرن نهاية مع جمسدة كانت واليت الفردي، الطابع ذات والرهان املقامرة

 ضاأي يسمى كان الذي البحري القرض عقد يف ميالدي عشر الثاني
 البحر حوض بلدان يف منتشرا العقد هذا املخاطرة اجلسيمة، كان بعقد

 أدى مما حمرمة، فوائد من يتضمنه ملا حرمته ولكن الكنيسة املتوسط األبيض
 التعاون فكرة على يقوم وأصبح ،ميالدي عشر الرابع القرن يف تطوره إىل

 منيالتأ أشكال من شكل أول يكون وبهذا املقامرة، بدل والتكافل
 .التأمني البحري هو ظهورا

 يف حدث كبري حريق إثر الربي التأمني ظهر ،عشر السابع القرن ويف
 واملمتلكات، األرواح يف جسيمة خسائر عنه نتج حيث1666  عام لندن
 ضد للتأمني تعاونية مجعيات تكوين يف التفكري إىل أدى الذي األمر

 التأمني، من النوع هذا تقديم يف خمتصة منشآت ذلك بعد لتنشأ احلريق،
 البلدان باقي إىل ذلك بعد انتشرت ثم إجنلرتا يف مرة ألول ظهرت

 .واألمريكية األوروبية
 تقنن التأمني فيها ذاع اليت العامل دول بدأت العشرين القرن مطلع ومع
 ثم ،1908ماي يف للتأمني األملاني القانون صدر فقد النشاط، هذا

 1930 جويلية 81 يف الفرنسي والقانون 1906 عام اإلجنليزي القانون

 ومع الثالثة األلفية وبداية العشرين القرن من الثاني النصف وخالل
 منط وتغري املواصالت وسائلو والصناعات االخرتاعات وانتشار تطور
 الشخص أصبح حيث ،مذهل بشكل وتطور التأمني انتشر األفراد حياة

 ميتلكه معنوي أو حي شيء كل على يؤمن املتقدمة البلدان يف خاصة
 ممتلكاته، مجيع على التاجر منفيؤ إجبارية، أو اختيارية بطريقة



(010) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 يف فوزه على السياسي ويؤمن ومؤلفاته خرباته على اخلبري ويؤمن
التأمينات من ذلك غري إىل االنتخابات

(8)
. 

لقد تعددت وتنوعت تعاريف التأمني من الناحية مفهوم التـأمني  -1

 نوني واالقتصادية على النحو التالي:اللغوية إىل القا

 ويقصد به الضمان والقدرة على درء األخطار. التأمني لغة:

هو عبارة عن اتفاق تتحمل مبوجبه شركة التأمني  التأمني اصطالحا:

مسؤولية تغطية األخطار املتفق عليها يف العقد، مقابل دفعات يسددها 

التأمني واليت تستثمرها وتتمثل يف أقساط الشركات املتعاقدون مع هذه 

شركات التأمني بأعمال جتارية لتنميتها من جهة، وإلمكانية الوفاء 

بااللتزامات جتاه املؤمن له من جهة ثانية
(2)

. 

 مبقتضاه يلتزم عقد بأنه فيعرف القانوننظر وجهة من  التأمني أما
 لصاحله العقد أشرتط الذي املستفيد أو له للمؤمن يؤدي أن املؤمن

 وقوع حالة يف آخر مالي عوض أي أو راتب إيراد أو أو املال من مبلغ
 دفعة أي أو قسط نظري وذلك العقد يف اخلطر املبني حتقق أو احلادث
له املؤمن إىل املؤمن يؤديها أخري مالية

(1)
. 

 عملية إال هو ما التأمني أن إىل التوصل ميكن سبق ما خالل من
 احلصول من متكنهم بأقساط املؤسسات أو األفراد خالهلا من يساهم

 تعويض شكل يف عليها املؤمن األخطار وقوع حالة يف احلماية حق على
عليها املؤمن األخطار حتمل عاتقها على تأخذ اليت التأمني هيئة تدفعه

(4)
 

 أساسية تعترب واليت التالية املصطلحات نوضح التعاريفمجلة هذه  منو
للتأمني وحمددة

(9)
: 

 أو نفسه يف سواء للخطر املعرض شخصال وهو :له املؤمن -
  التأمني؛ قسط بدفع ويلتزم التأمني طالب وهو ماله، أو ممتلكاته

 لألفراد، التأمينية احلماية تقدم اليت التأمني شركة هي :املؤمن -
  اخلطر؛ حتقق حالة يف التعويض بدفع وتلتزم



  د.موراد حطاب...         أهمية شبكات التوزيع في العملية التسويقية لشركات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (012) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 عقد على املرتتبة منفعة إليه تؤول الذي الشخص هو :املستفيد -
  اخلطر؛ حتقق حالة يف بلغامل أي أمني،الت

 مقابل املؤمن إىل له املؤمن يدفعه الذي املبلغ هو :التأمني قسط -
  منه؛ املؤمن اخلطر بتحمل املؤمن التزام

 أو له املؤمن إىل بدفعه املؤمن يلتزم الذي املبلغ هو :التأمني مبلغ -
    .منه املؤمن اخلطر حتقق عند املستفيد

  الشهرية: Henry Fordمقولة  حسب: أهمية التأمني-2

New – York n'est pas La Création des Hommes, Mais Celles des 

Assurents Sans les Assurances , Il N'y Aurait Pas de Glatt Ciel. 

 البلدان يف التأمني صناعة تكتسبها اليت األهمية مدى تبني املقولة هذه
 من التأمني يقدمها اليت من األمان ةالكبري الدرجة ألن ذلك املتطورة،

 على قادرة إجيابية جيعلها قرارات اختاذ على املؤسسة مساعدته خالل
 أهمية حتديد وميكن .اخلطورة من عالية درجات ذات القيام بأنشطة

التالية العناصر خالل من التأمني
(6)

: 

 اليت األموال رؤوس تكوين خالل من لالستثمار وسيلة التأمني يعترب -

 األقساط؛ من تتجمع

 احلياة؛ تأمينات يف جليا فيظهر االدخاري العنصربتكوين كذلك  يهتم -

 التجارية الثقة وتدعيم االئتمان يف التوسع طريقها عن ميكن أداةّد يع -
 ؛النطاق بهذا املرتبطة العمليات وكافة

 املخاطر من الوقاية يف مباشرة غري بطريقة هاما دورا التأمنييؤدي  -
 ومن ،ابهأسبا معرفة خالل من وقوعها نسبة تقليل لىع والعمل

 وقوعها؛ جتنب ثم
 تزويد طريق عن اإلنتاج عناصر تطوير على التأمني يعمل -

 بوسائل واملزودة تطورا األكثر اآلالت باستخدام اإلنتاجية الوحدات
 اإلنتاجية؛ القدرة زيادة عنه يتولد الذي األمر ،لألخطار املانعة احلماية
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 دور فإن االقتصادية املشروعات هلا تتعرض اليت املخاطر كل وإزاء
 على التحمل خالل من هذه األخرية، لضمان كفالته يف يكمن التأمني
 االستقرار حتقيق إىل يؤدي ما هذا ،تلحق اليت األخطار آثار عاتقه

 االقتصاد سالمة على وإجيابية مباشرة بصفة ينعكس الذي االقتصادي
 .ككل

  اع التأمني اجلزائريثانيا: واقع قط

التوزيع البد أن نتعرف على عدد الشركات  لواقع شبكاتقبل التطرق 

الناشطة يف السوق اجلزائرية والتطرق لقيمة إنتاجها خاصة بعد إنهاء 

 89/70 األمر ضمن جاء الذي اإلصالح من خاللالدولة من طرف االحتكار 

 يف جذرية تغيريات حدثلي بالتأمينات، املتعلق 8889 جانفي 25 يف املؤرخ

بينها من القطاع
(0)

: 

 وحرية التأمني عمليات على احلكومية اهليمنةو االحتكار إلغاء -
  املهنة؛ ممارسة

 ونلالعام األعوان ، (Intermédiation)الوساطة عمليات استحداث -
  ؛السماسرةو

 .األجانبو احملليني للخواصفتح اجملال  -
(1)24بلغ عددها حيث ،أجنبيةو صةخا جديدة تأمني شركات ظهرت بالتاليو

 

 وقتنا إىل 1995 من املمتدة الفرتة خالل ،شركة يف خمتلف التخصصات
، خاصة وأن القطاع شهده الذي امللحوظ التطور يفسر مما احلالي،

 تتنافس أصبحت خاصة أو عموميةسواء  امليدان يف املتواجدةالشركات 
 أكرب حصة سوقية.السوق واكتساب السيطرة على  أجل من بعضها مع

يزال قطاع التأمينات يف ال  اجلزائر يف التأمني قطاع إنتاج تطور

مليار دوالر 8.9 رأمسالهاجلزائر حمدودا، حيث ال يتعّد إمجالي 
(8)

حيث  ،

املركز السادس على الصعيد اإلفريقي من حيث رقم أعمال احتلت 

، املغرب ومصر، مضيفا أن إفريقيا جنوبكل من التأمينات، بعد 

مليار دوالر خاص بالتأمينات،  07حدود إفريقيا سجلت رقم أعمال يف 

http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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سجل رقم أعمال ف الصعيد العامليا على منها، أم2%  اجلزائرنسبة  كانت

 % 7.71هذا املبلغ  يف اجلزائربة مليار دوالر، فقد بلغت نس  4778 فاق
على املستوى العاملي 64لتحتل املركز 

(87)
م واجلدول املوالي يبني رق. 

 احملقق عرب السنوات املاضية من طرف نشاط التأمني يف اجلزائر.األعمال 

نشاط التأمني يف اجلزائر خالل  رقم أعمالتطور (: 1جدول رقم)

 الوحدة )مليون دينار جزائري( 4002/4012الفرتة 

Source : Office National des Statistiques (ONS). 

أن شركات التأمني حققت رقم أعمال مقبوال اجلدول نالحظ من خالل 

مليون  829402حوالي  2784سنة  توطين حيث بلغبالنسبة لالقتصاد ال

دينار جزائري، واألهم يف هذه النتائج أن نسبة النمو مل تسجل أي نتائج 

 2784إىل سنة  16.17%واليت بلغة  2779سلبية بل كلها إجيابية، منذ سنة 

، ولكن ال نهمل 9%بنسبة  2781اليت زاد منوها عن السنة السابقة 

 4.38%واللتان سجال نسبة  2788و 2787نيت الرتاجع املالحظ يف س

 على التوالي. 7.7%و

ومن خالل النتائج احملققة على مستوى القطاع واملوضحة يف اجلدول 

السابق، فإن هذه النتائج مل حتقق من منتوج واحد، بل حتققت من خالل 

 أنوع متعددة مثلما يوضحه اجلدول املوالي: 
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 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 حسب كل منتجنشاط التأمني  رقم أعمالتطور : (4)جدول رقم

 )مليون دينار جزائري(الوحدة  4002/4012خالل الفرتة 

Source : Office National des Statistiques (ONS). 

نالحظ من خالل اجلدول أن التأمني على السيارات والتأمني على 

ق والكوارث الطبيعية يستحوذان على حصة األسد من رقم احلرائ

مليار دينار يف  61األعمال احملقق، حيث فاقة قيمة التأمني على السيارات 

واليت شهدت منوا متزايدا بقيمة إجيابية دون تراجع مسبق وهو  2784سنة 

مليون  9.42عددها راجع لزيادة توسع حظرية السيارات واليت فاق 

سيارة
(88)

والكوارث املتعددة فقد احلرائق ضد وكذلك التأمني ، السنةنفس  يف 

مليار دينار دون تراجع مسبق نتيجة لزيادة عدد املؤسسات  48فاق 

الصغرية واملتوسطة وكذلك املؤسسات املدعمة عن طريق برامج تدعيم 

الشباب واليت أصبح التأمني إجباريا عليها، باإلضافة إىل ذلك نالحظ أن 
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  د.موراد حطاب...         أهمية شبكات التوزيع في العملية التسويقية لشركات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (013) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

معترب يف كل من املنتجات املتبقية واملوضحة يف اجلدول كذلك،  منواهناك 

 والشكل التالي يعكس األرقام املبينة يف اجلدول: 
 
 
 
 
 
 

 فان إجباريا يزال ال أنواعها مبختلف السيارات على التأمني أن ورغم
وهذا ما وضحه  ،التأمني عمليات حتتكر تعد مل العام القطاع شركات

 على نص الذي 2006 فيفري 20 قانون بظهورالشكل السابق ولكن 
 ذلك:واجلدول املوالي يبني  .األضرار وتأمني األشخاص تأمني بني الفصل
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(013) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

خالل  إنتاج تأمينات اخلسائر واألشخاصتطور : (2)جدول رقم

 الوحدة )مليون دينار جزائري( 4002/4012الفرتة 

Source : Office National des Statistiques (ONS). 

 مل تتوسع يفاألشخاص حول التأمينية نالحظ من خالل النتائج أن الثقافة 

الدول املتقدمة واليت خاصة اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات األخرى، 

، بينها يف اجلزائر بلغة الكليةمن إمجالي النسبة  52%تفوق فيها النسبة 

 92.85%وباقي النسبة متثل جممل التأمني على اخلسائر واليت بلغة  %7.15

تتمثل يف تأمني  . وكما حلظنا سابقا أن أغلب نسبة اخلسائر2784يف سنة 

 السيارات من جهة واألخطار والكوارث املتعددة من جهة أخرى. 

 ثالثا: شبكات التوزيع يف قطاع التأمني

تتمثل شبكات التوزيع يف خمتلف الطرق واألساليب والوسائل اليت من 

 النهائي املستهلك إىل (وخدمات سلع) املنتجات إيصال عمليةخالهلا تتم 

 يتم اليت املؤسساتو درااألف جمموعات طريق عن ذلك، والصناعي املشرتي أو
 .للسلع احليازيةو املكانية، الزمانية املنافع خلق طريقها عن

 بوضع تسمح اليت العملياتو الوسائل جمموع" أنه على التوزيع يعرفو
 املستعملني متناول يف املؤسسات طرف من املنتجة اخلدماتو السلع

"النهائيني واملستهلكني
(82)

. 

وحتى تكون الشبكة فعالة جيب أن ترتكز اختيارات املؤسسة يف ميدان 

التأمني على
(81)

: 

 تقييم تقديري للشبكات املتواجدة على مستوى الرتاب الوطين؛ -

 التزام سياسة متماسكة تتوافق مع احمليط؛ -

وضع تسيري حيد من املركزية يف النوعية مع مهنية كبرية على  -

من الدعم املنهجي املقدم من طرف  مستوى التسويق واالستفادة

 مقر الشركة.
بشكل عام تؤدي منافذ التوزيع عددا من الوظائف ميكن إيرادها على و

التالي النحو
(84): 



  د.موراد حطاب...         أهمية شبكات التوزيع في العملية التسويقية لشركات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  إيصال السلع واملاركات املختلفة للمستهلكني املستهدفني يف الوقت

 ؛واملكان املناسبني

 استخدام  تزويد املستهلكني بكافة املعلومات والبيانات عن كيفية

 ؛وصيانة السلع من التلف

  ؛اخلام واملواد نصف املصنعة حلني احلاجة إليهاواملواد ختزين السلع 

 ؛تأمني نقل السلع أو املاركات املختلفة منها بالوسائل املختلفة 

  أخرى متخصصة مثل التسهيالت التوزيع بوظائف كما تقوم منافذ

عة املنقولة من مراكز البضا املالية املرتبطة بالشحن والتأمني على

 .إنتاجها إىل أماكن استهالكها
 شركة من التأمينية اخلدمات إيصال عمليةعبارة عن  لتوزيعإذا ا

 هذه وتعد ،املختلفة التوزيع منافذ طريق عن املستفيد إىل التأمني
 ميكن طريقها عن إذ التأمني شركات يف املهمة العمليات من العملية
 من للمستفيدين واالستقرار األمان حتقق اليت التأمينية احلماية إيصال

مادية خسائر عنها تنشا واليت هلا يتعرضون قد اليت األخطار
(89)

. 
ولقد تطورت شركات التأمني وتوسعت يف السوق اجلزائرية من خالل 

اهتمامها جبانب التسويق داخل هيكلها التنظيمية، حيث أصبح لشبكات 

حلقة الوصل بني الشركة واملؤمن له،  االتوزيع وظيفة أساسية باعتباره

 والشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 



(002) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

نالحظ أن التأمني خدمة حتتاج إىل تسويق وإىل قنوات توزيع معينة 

لتسلكها يف طريقها من هيئة التأمني إىل املؤمن له وتسويق هذه اخلدمة 

ني عن حتتاج إىل قناة توزيع قصرية ويف معظم احلاالت يتم بيع عقود التأم

شركات التأمني املنتشرين بواسطة مندوبي طريق االتصال املباشر بالعمالء 

يف مجيع أرجاء البالد، كما أن الشركات الكبرية تستخدم وكالءها كل منهم 

 يف منطقة حمددة.

املباشر كرجال البيع )الوسطاء( االتصال طرق استخدام كما أنه من املمكن 

رهم وأماكن عملهم، وتستخدم هيئات للطواف مبكاتب املستهلكني ومتاج

كثريا وال ختتلف طبيعة املشكالت اليت تواجهها هيئات األسلوب هذا التأمني 

التأمني يف هذا اجملال عن املشاكل املوروثة يف هذا األسلوب التسويقي يف 

 حالة السلع.

واجلدول املوالي يبني تطور شبكات التوزيع ألهم الشركات التأمينية يف 

 جلزائرية.السوق ا

(: تطور شبكات التوزيع لكل شركة من شركات 2جدول رقم)

 4010/4012التأمني اجلزائرية خالل الفرتة 
 سنوات الدراسة 

 4012 4012 4014 4011 4010 الوكالة
SAA 475 475 480 292 530 

CNMA 331 331 339 339 324 
CIAR 195 195 209 25 234 

ALLIANCE 108 108 140 75 217 
GAM 164 198 236 207 286 

SALAMA 156 156 166 30 203 
CAAT 150 150 162 100 156 

2A 128 128 151 95 153 
CAAR 135 135 138 88 136 

AXA-Algérie - - 22 37 60 
TRUST 54 54 60 26 60 

MAATEC 26 26 30 41 59 



  د.موراد حطاب...         أهمية شبكات التوزيع في العملية التسويقية لشركات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

CASH 21 21 23 23 27 
TALA - - 7 7 10 

MACIR-VIE - - 118 4 6 
AMANA - - - 1 4 

MUTUALISTE - - - - 1 
CAARAMA - - - - 1 

 2180 2248 2218 8800 2841 المجموع
Source : Office National des Statistiques (ONS). 

نالحظ من خالل اجلدول أن شبكات التوزيع لشركات التأمني يف زيادة 

 شبكة 2180شبكة لتصبح سنة 2841تقدر بـ  2787كان يف  حيث

يف  CNMAيف املرتبة األوىل وشركة  SAAالقائمة كل من شركة  وتصدرت

 409املرتبة الثانية على مدى سنوات الدراسة انتقل عدد شبكاتهما من 

شبكة على  124و  917تقدر بـ  2784لتصبح يف سنة  2787سنة  118و

 2781تراجعت مكانتها من املرتبة الرابعة يف  CAATالتوالي، لكن شركة 

إىل 877من توسيع شبكتها رغم أنها زادت يف  2784ملرتبة السابعة يف إىل ا

، وهذا راجع لزيادة توسيع املؤسسات األخرى من شبكات توزيعها 896

، أما هذا التوسع CAATلذا استطاعت احتالل مراتب أفضل من شركة 

املؤرخ يف   06-04منذ دخول القانونالكبري يف شبكات الشركات خاصة 

يف  8889يناير  29املؤرخ يف  70-89التكميلي لألمر رقم  2776فرباير  27

الفاتح جويلية املاضي
(86)

، الذي يلزم كل شركات التأمني بفصل نشاط 

، قام العديد من اخلسائرالتأمني على األشخاص عن نشاط التأمني على 

املؤمنني العموميني بإنشاء فروع متخصصة يف هذا اجملال واليت كانت غري 

بكثرة يف اجلزائر من قبل. كما مسحت مطابقة شركات التأمني  متداولة

الوطنية السيما التابعة للقطاع العمومي بفتح آفاق جديدة بالنسبة 

للمؤمنني اجلزائريني، من خالل زيادة التغطية نتيجتا لزيادة توسيع 

 ككل. األعمالشبكاتها التوزيعية )التسويقية(، مما ساهم يف زيادة منو رقم 
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 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

حسب نوعية الشبكة أي نوعية الوكاالت اجلدول بالتوزيع يف هذا  ونقصد

املتخصصة يف القيام بالنشاط التأميين وهذه الشبكات تتكون من نوعني 

منها املباشرة وغري مباشرة واليت بدورها تتكون من
(80)

: 

الشبكات املباشرة تتمثل يف الوكاالت التابعة مباشرة للشركة  -

 االعتماد باإلضافة لصناديق اجلهوية؛ التأمينية واليت منح هلا
 شبكات غري مباشرة وتتكون من الوكالء والوسطاء. -

اجلدول يف املوضحة املباشرةغري الشبكات يف  ةاملستخدم التوزيع قنواتو
(81): 

 التأمينية اخلدمة بتسويق يقومون األفراد من جمموعة : همالوسطاء
 املرتقبني املستفيدين نيب ويعملون التأمني وثيقة تقدمة مبا املتمثلة
 حيتاجون األفراد ومعظم املؤمنني وبني التأمينية اخلدمة بشراء الراغبني

 هذه تقديم على التأمني شركات التأمني، وتعمل اليت يقدمها اخلدمة إىل
 جدا ضروري الوسطاء وجود نإف منهم، لذلك حيتاجها من إىل اخلدمة
 تلك حيتاجون الذين األفراد من عدد كربأ إىل اخلدمات هذه بإيصال للقيام

 الذين الوسطاء أهمو، التأمني وثيقة باعة هلم بيعها طريق عن اخلدمات
 السماسرة:و الوكالء هم ذلك تسويق على يعملون

 شركة تصدرها اليت التأمني وثائق ببيع يقومون التأمني: وكالء-8 
 كل من مئوية كنسبة عمولة يتقاضون حيث أكثر أو واحدة تامني

 هلا. بيعهم من عليها حيصلون تامني وثيقة عن ناتج سطق
 بني التوسط عملية اختذ الذي الشخص هو السمسار :السماسرة2-

 مقابل له التأمني، حرفة وحيدة عقود إبرام يف له واملؤمن املؤمن
 إذ التأمني طالب عن ممثل السمسار ويعترب املؤمن من يتقاضاها عمولة

 التأمني. بطل استمارة تنظيم عن يتوىل
 وهي: الوسطاء طريق عن توزيع منافذ ثالث التأمني شركات تستخدم

 شركات قبل من شيوعا األوسع واألكثر املنافذ وهي :املستقلة التاالوك-أ
 يف للوكيل واالستقالل احلرية مبدأ عل أساسا يعتمد انه إذ التأمني

 تعمل. منيالتأ أنواع من معني بنوع ميثلها اليت التأمني شركة عن عمله



  د.موراد حطاب...         أهمية شبكات التوزيع في العملية التسويقية لشركات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (002) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 هلم املؤمن من ددةجملوا اجلديدة الوثائق أقساط مجع على الوكاالت هذه
 املتفق النسب حسب اإلنتاج عمولة من حصتها وخصم باحتساب تقوم ثم

 . عليها

 تأمينات تسويق يف الوكالة هذه املتخصصة: تستخدم التاالوك-ب
 دةع أو واحدة شركة بتمثيل متخصصة فهي واملسؤولية املمتلكات

 أنواع من معني بنوع متخصصة الشركة هذه تكون حبيث شركات
 يعزى، واحلاضر الوقت يف كبريا جناحا الوكاالت هذه القت وقد التأمينات

 :منها عوامل عدة إىل ذلك
 وخمتلفة؛ واسعة متاحة أغطية توفري -
 اخلاصة؛ وثائقها إنتاج يف احلديثة طرق استخدام -
 شركة مع تتفق إمنا فقط نفسها عن تعلن ال انهأ حيث العام اإلعالن -

 وشامال. مركزا اإلعالن يكون ذابهو ابه املرتبطة التأمني
 بداية يف النظام هذا التأمني شركات املباشر: استخدمت البيع-ج

 يتم حيث تامني وسطاء حينه يف لديها يكن مل إذ التأمني صناعة
 إىل التأمني وثائق من إنتاجها عن إعالن طريق عن اتهمنتجا تسويق

 إىل التقدم الشراء يف الراغبني الوثائق وعلى تلك شراء يف الراغبني
 مستخدمي طريق عن املباشر التسويق متفي اليوم آما الشركة مكاتب
 يف خاصة )املوجود اآللي والبيع الربيد طريق )املنتجني( وعن الشركة
 كالطائرات(. املسافرين نقل أماكن

شبكات التوزيع املباشرة وغري نسبة تطور : (5)جدول رقم

 4010/4012خالل الفرتة  املباشرة
 السنة 4010 4011 4014 4012 4012
 عدد القوات المباشرة 8241 1287 1893 1367 1364

 النسبة %58 %65.1 %83 %61 %56.9
 عدد القوات الغير المباشرة 900 690 388 874 1033

 النسبة %42 %34.9 %17 %39 %43.1
 العدد اإلجمالي للقنوات 2841 8800 2218 2248 2180



(003) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

Source : Office National des Statistiques (ONS). 

نالحظ من خالل اجلدول أن عدد القنوات املباشرة لشركات التأمني تفوق 

نالحظ أن  2782النصف وهذا على مر سنوات الدراسة، لكن يف سنة 

وذلك راجع  17%ة عدد القنوات غري املباشرة تراجعت مسجلتا نسب

الخنفاض نسبة السماسرة والوسطاء مع العلم أن القطاع سجل منوا يف 

حيث سجل ( 8)وهو ما يوضحه اجلدول السابق رقم  لرقم األعما

مليون دينار، وهذا  877812القطاع يف نفس السنة رقم األعمال قدر بـ 

 راجع لزيادة توسع حظرية السيارات من جهة، وبرامج دعم الشباب يف

 إطار إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة.       

 :اخلامتة

التسويقية للشركات السياسة لشبكات التوزيع مكانة وأهمية كبرية يف 

تستطيع الوصول الشبكات هذه خالل من املؤسسة التأمينية اجلزائرية، ألن 

إىل املواطن وإقناعه خبدماتها التأمينية، كما أننا توصنا من خالل هذه 

 ورقة البحثية إىل النقاط التالية:ال

شهد قطاع التأمني توع يف مؤسساته منذ نهاية االحتكار إىل يومنا  -8

 هذا بشركات خاصة وعمومية؛

 زيادة تنوع املنتجات التأمينية يف السوق اجلزائرية؛ -2

 على التأمني مصدرها اخلسائر لفرع التأمني أقساط معظم -1
 والكوارث؛واملركبات باإلضافة للحرائق  السيارات

 كبري بشبكات التوزيع؛ اهتمامتولي شركات التأمني  -4

تعتمد شركات التأمني على نوعني من الشبكات منها مباشرة  -9

وغري مباشرة، حيث تعتمد على املباشرة بنسبة أكثر من غري 

 املباشرة.

 الوسطاء والوكالء من أهم املكونني لشبكات التوزيع.   ّد يع -6
 ــدةاهلوامش واملراجع املعتمــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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