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 تتسابق الكلمات و ترتاكم العبارات لتنظم عقد شكر

إىل من وفقين هلذا العمل املتواضع ، أوال احلمد اهلل تعاىل الذي وفقين يف إلجناز هذا العمل املتواضع  
 و أصلي على نيب اهلدى

 حممد صلى اهلل عليه و سلم  

 كما أتقدم بالشكر إىل األستاذ املؤطر بوزيان العجال   

 من توجيهات و نصائح كما أتقدم بالشكر و التقديرإىل أساتذيت ملا اداه

 بقسم العلوم املالية و احملاسبة ..... إىل أعمدة العلم 

 و املعرفة الذين قدموا يل داخل و خارج اجلامعة من أساتذة و دكاترة  

 أعدهم و أمنيهم أن أكون عند حسن ظنهم  

 تهدا يف ثحههإيطارا خادما جملتمعي ، ملتزما بأخالقي، جم

 سالكا منهجهم الشريف ، مبدعا يف عمله مؤديا أمانته 

 كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل اللجنة املناقشة.  

 أمحد اهلل تبارك و تعاىل على منه و فضله و كرمه، على كل ما منحين إياه و إبتالين به
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خامت النبيني و معلم العاملني حممد صلى اهلل عليه و سلم أهدي هذا العمل املتواضع إىل حبيبنا و نبينا

إىل من تزال تسهر على سالميت و مستقبلي، إىل من تتبعت خطوات دراسيت، إىل من أرادتين أن 

 أكون ملا أنا عليه .... 

 يـحبيبيت أم

 إىل الوالد الكرمي الذي أتشرف ثحمل لقبه و إسم عائلته

من إنتظار حلظة خترجي و حتملهم يل طيلة فرتة دراسيت ...خليل  إىل كل أفراد عائليت على صربهم

 ،عبد اإلله، علي ، آالء، حممد، إنصاف

إىل أحبائي و أصدقائي الذين أعتز هبم ... عبد اهلل، سايح ، حممود، صديق، حممد، رابح، عز 

جلزائريني و على الدين، عبد القادر، مولود، حكيم، و إىل كل رفاقي أعضاء احلركة الوطنية للطلبة ا

 رأسهم رئيس املكتب الوالئي السيد محداش مسري

 و إىل كل األحباب و األساتذة الذين تعلمت منهم.
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 ة : ـدمــمق

 نظرة تاريخية حول التأمينالمبحث األول : 

ا يف اجملتمعات األوىل وهي اليت توفـر له أن القوة كانت هي الكلمة العليإن املتتبع لتاريخ البشرية يتبني        

تنباط له أمام إزدياد مشكالت احلياة وتعقدها ، فبدأ هذا اإلنسان يف اإلعتماد على عقله وفكره يف اساحلماية 

 شىت الوسائل اليت حتقق له تلك احلماية من األخطار اليت أحاطت به وباجملتمع من كل جانب.

 مصدر التأمينالمطلب األول : 

كما هو معلوم أن حياة اإلنسان منذ ظهوره على وجه الكرة األرضية حمفوفة باملخاطر وعرضة يف كـل حلظة         

فسه أو يف ماله أو يف ممتلكاته ، وهذه املخاطر مواكبة والزمة حلياة اإلنسان للعديد من املخاطر اليت قد تصيبه يف ن

ك إن اإلنسان أينما كان ويف أي جمتمع حـل يظهر يف حالة إضطراب دائم ، وقلق نفسي دائم ذلولبشكل دائم ،

 ينجم عنه مثل هذه املخاطر اليت قد يتعرض هلا اإلنسان.

عي الدؤوب والعمل املتواصل واجلهد احلثيث على الدوام لبذل كــافة وهذا ما حذا باإلنسان ودفعه إىل الس

 احملاوالت للتغلب على مثل هذه املخاطر وجتنبها ، ومن مجلة هذه احملاوالت اليت قام هبا جند ما يلي : 

أنه سعى وعمل ودأب والزال يعمل بشكل متواصل لصناعة كافة أنواع األدوية تقيه من أخطار األمراض  -1

 اقبها الوخيمة . وعو 

 إنه عمل بكافة ما يف وسعه لوضع أنظمة ختص السري واملرور من أجل تفادي أخطار احلوادث . -2

 إمكاناته إلجياد نظام احلراسة الذي يقيه اجملرمني واللصوص.إنه كافح وناضل وعمل بكل  -3

ر النقود ليواجـه هبا أوقات إنه قرت على نفسه وقلل من إستهالكه للعديد من السلع لكي يضمن من إدخا -4

 الضيق والعوز واحلاجة.

 إنه سعى جاهدا للبحث عن املشاركة والتعاون يف األعمال من أجل تقاسم نتائجها وختفيف خسائرها يف -5

 جاءت فكرة التأمني التباديل .حال تعرضها خلطر معني ، ومن هنا بالذات 
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ه لنقل األخطار اليت يتعرض هلا وحتويلها جلهات أخرى ، إنه بذل كل ما لديه من قوة وسعى بكل إمكانات -6 

 من أجلوسواء أكانت هذه اجلهات شخصيات إعتبارية لشركات التأمني أم أشخاص عاديني كاألفراد ،وذلك 

 ختفيف عبئ هذه املخاطر اليت قد تثقل كاهله أو تؤدي بـه يف حال تعرض هلا مبفرده ،ومن هنا بالذات جاءت

. RISK امني التجاري ؛ ويف هذا السياق وانطالقا مما تقدم البد لنا من أن نعرج على تعريف اخلطر         فكرة الت

 فاخلطر هو اإلحنراف احلاصل يف األحداث اليت قد تقع خالل فرتة زمنية معينة يف وقت معني؛ وقد عرفه

البعض بأنه عدم التأكد   Uncertainty حيث جند أن الكاتب Denenberg   التأكد بالنسبة  رفه بأنه عدمـع

 للخسارة ؛ واملقصود هنا بعدم التأكد طبعا عدم التأكد املوضوعي أي أن احلدث قد يقع وقد ال يقع.

 ويف هذا السياق جند أن الكاتب      PFEFFER"اخلطر هو عبارةبني اخلطر وعدم التأكد كما يلي:قد ميز  

احلياة الواقعية ، يف حني أن عدم التأكد هو حالة ذهنية عن مركب من عوامل ويقاس باإلحتمال وهو حالة يف 

 تتعلق بوضع حالة حمددة ويقاس بدرجة اإلعتقاد.

، واليت ينجم عنهـا خسارة ين غري احملققة وغري املستحيلة ـالتأميين فهو احلادثة احملتملة الوقوع ، يعوأما اخلطر       

 صفات :  ، وهذا ما جيعل اخلطر التأميين يتصف بعدةمادية 

 إن حدوث هذه األخطار يعرض اإلنسان خلسائر مادية أو معنوية أو اإلثنني معـا . -1

 إن األخطار التأمينية ذات طبيعة تكون مفاجئة. -2

 إن األخطار التأمينية ذات طبيعة إحتمالية غري مستحيلة ،أي إن وقوعها وعدم وقوعها أمر غري مؤكد.  -3

 1ذو طبيعة موصوفة يعين أن اخلطر قد يكون ثابتا كما هو يف حال خطر احلريقإن اخلطر التأميين حمدد و  -4

 إن األخطار التأمينية مستقبلية يعين أنه ال يكون اخلطر قد وقع ومل يعد له وجود.  -5

 

 للتأمينات :  cashلمحة تاريخية عن 
                                                 

1
 .18...16ص ،1998 النظرية والتطبيق، الطبـعة األوىل، عــمان، دار جمــدالوي للنشر،  حممـد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمني بني - 
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مني األضرار على كامل خمتصرة، مت ترخيص ملمارسة مجيع عمليات التأ CASHشركة احملروقات التأمني، 

رأس املال املسجل هلا واألغلبية اليت متلكها جمموعة سوناطراك، حتت إشراف وزارة الطاقة، مع  .الرتاب الوطين

، CCR٪ وتعود ملكية النسبة املتبقية من قبل وزارة املالية من خالل شركة إعادة التأمني الوطين، 82حصة 

يف البداية يف تغطية املخاطر النفط والطاقة،  CAAR.Spécialiséeأمني، ووالشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة الت

فمن الضروري بسرعة يف السنوات التالية، كالعب رئيسي على خماطر املشاريع الصناعية الكربى 

ال تزال واحدة من الالعبني الرئيسيني  "CASH" شركة التأمني للمحروقات construction.Aujourd'huiو

ني وحافظت على مكانتها ضمن أفضل مخس شركات التأمني يف السوق )مجيع الفروع( وهي ثاين ) يف سوق التأم

الظروف االقتصادية الصعبة يف عام  Nonobstant. (باستثناء السيارات) IRD ( أكرب شركة تأمني املخاطر2

ال تزال بفضل مهارته  هلا إيلي وكان قادرا، portefeu االستفادة من اسرتاتيجيتها لتنويع CASH ، اختذ2015

وخربته يف تغطية املخاطر الذروة، الشركة الرائدة يف قمم خطر مبا يف ذلك تلك املتعلقة بقطاع الطاقة واليت من 

كبرية من هذا الوضع الصعب وضرورة احلفاظ على وتعزيز مكاسبها يف  construction.Consciente املشاريع

تنفيذ خطط التدريب انتقائية ملوظفيها يف مجيع  CASHزيادة، تفضل موضوع السوق أمام املنافسة أكثر وأكثر 

 .جوانب املهنة و تعزيز شبكتها من خالل فتح فروع أخرى

، يف البداية لتنفيذ حصرا على عمليات التأمني 2000األعمال يف عام  CASH ، بدأ1999تأسست يف عام 

األخرية، واعتمد مبدأ تنويع مبيعاهتا ل تلبية املتطلبات املتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن مث أعادت يف السنوات 

بالتايل مرخص ملمارسة مجيع عمليات التأمني وإعادة  commerciale.La CASH األمنية حمفظة واالستدامة

 entreprises.Cette التأمني اليت تؤثر على مجيع القطاعات مع التوجه حنو التعرض كبرية واملخاطر "وقد مكن

سرتاتيجي للنقد يف أي وقت من األوقات لبناء حمفظة أعمال متنوعة واالعتماد بني الشركات العاملة الرتكيز اال
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حتلية املياه البحر، واهلندسة  :عمالئها على حد سواء يف جمال البرتوكيماويات يف حماريب أخرى من هذا القبيل

 .املدنية، الشحن اخل

  يبا على إدارة املخاطر املتعلقة بالطاقة والنفط مواجهة بشكل حصري تقر  :2002و  2000بني عامي

 .والغاز

  نشر األعمال ملخاطر كبرية الصناعية ونصائح، وكذلك املشاريع الكربى  2003و  2002بني عامي

 .لبناء والتجمع

  املزيد من التنويع تستهدف شرحية من السوق املتعلقة خماطر املشاريع  :2002و  2000بني عامي

 .، جتار واحلرفينيSMI / ةالصغرية واملتوسط

 .تطور االلتزامات واالستثمارات من تطوير أعماهلا، وترقيات من رأمساهلا املطلوبة

  1.800.000.000،00مكون برأس مال مسجل من  :2007إنشاء يفDA موزعة على النحو ،

 :التايل

  2.800.000.000،00مت زيادة رأس مال البنك إىل  :2011إىل عام  2007من عامDA 

 .ساةمة عادلة من مساةميهامب

  يف مساةمة جديدة جملموعة سوناطراك، وزيادة رأس املال املسجل  :2011منذ عام

 .٪82، مما جيعلها أكرب مساهم حبصة بلغت 7.800.000.000،00DAل
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  مرحلة التأميـنالمطلب الثاني : 

إىل أن وصل إىل الصورة اليت عليها فــي نشأ التأمني قدميا مع ظهور التعاون ، مث بتطور حياة اإلنسان        

العصر احلديث ، ولقد عرف التأمني يف احلضارات القدمية ولكن ليس بكلمة التأمني ؛ فالتاريخ احلايل يذكر أن 

، وقد دعاهم إىل ذلك إعتقادهم يف حياة أخرى قدماء املصريني كونوا مجعيات لدفن املوتى منذ آالف السنني 

 مهم سليمة بعد موهتم ، كما كانت من قبل حىت يتسىن للروح أن تعود للجسد عنـدبشرط اإلحتفاظ بأجسا

 إعتقادهم هذا إنفاق مصاريف باهضة عندما كانت حتدث الوفاة أو قبلها بغرض التحنيطوقد إستدعى القيامة ،

اإلتفاق عليهم وبناء القبور املستحكمة ، وأنشأت مجعيات تقوم هبذه املراسيم لألعضاء الذين يعجز ذويهم عن 

عند موهتم ، وذلك نظري قيام األعضاء بدفع إشرتاك سنوي للجمعية أثناء حياهتم مقابل ضمان املصــروفات 

، وعرف الرومان بدائيا أيضا نوعا من التأمني يسمى "القرض البحري" والذي  2للتحنيط والدفن عند الوفاةالالزمة 

فاق بـل معدل فائدة مرتفع، ويتـم اإلتلشحنة مبلغا من املال مقامبنح مالك السفينة أو ا مبقتضاه يقوم املقرض

 على أساس أنه إذا وصلت السفينة أو الشحنة إىل امليناء ساملة حيصل املقرض على قيمة القـرض والفوائدبينهما 

، وانتشر  السفينة أو الشحنة ساملة فيضيع عـلى املقرض قيمة القـرض وفوائدهكن يف حالة عدم وصول ـولاملرتفعة ،

القرض البحري هبذه الصورة حىت أواخر القرن الثالث عشر ، وجند شبها كبريا بني القـرض البحري والتأمني املعاصر 

إىل املقرض وهي نفس ومثال ذلك الفكرة اليت يقوم عليها القرض البحري وهي حتويل اخلطر مـن صاحب السفينة 

والربا، من أجل ذلك حرمته القرض ألنه كان يعتمد علـى املغامرة  فكرة التأمني املعاصر؛ لكن زال هذا النوع مـن

 الكنيسة ، وتطورت هذه العملية شيئا فشيئا إىل أن أخذت صبغة مجاعية 

تدرجييا شكلها املعروف يف عصرنا؛ لكنه يف أوائل القرن اخلامس عـشر ظهر  وختلصت من فكرة املغامرة واختذت

ـن القرض البحري علـى أيدي األسبانيني والربتغاليني إىل أن وصل للصورة اليت التأمني البحري يف صورة خمتلفة ع

 مـ .1601هو عليها حديثا بصدور القانون البحري يف إجنلرتا عام 
                                                 

2
 .115،116 ص، 1986سالمة عبد اهلل، اخلطر والتأمني، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية،  - 
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وبالنسبة للتأمني على احلياة فقد ظهر يف نفس الوقت الذي فيه التأمني البحري ذلك ألن عقود التأميـن        

أيضا التأمني علــى احلياة ، أي حياة القبطان والبحارة بنفس أسعار تأمني البضاعة  املشار إليها قد تضمنت

مـ وهي تؤمن حياة 1583 والسفينة ، وأول وثيقة تأمني على احلياة وجدت مكتوبة هي تلك املسجلة يف لندن عام

 مارتن" مببلـغ ويدعى "ريتشارد ويليم جيبونز" وقد عقد هذا التأمني لصاحل أحد احملامني شخص يدعى "

 .3جنيها إسرتلينيا 383تأمني قدره 

 مث ظهر التأمني الربي ، فهو أحدث عهدا من التأمني البحري إذ مل يظهر إال يف خالل القرن السابع عشر        

 مـ1666وأول صورة له التأمني من احلريق الذي ظهـر يف إجنلرتا مث حريق لندن الشهري الذي شب يف سنة 

إىل ريق ضمت شركات التأمـني البحري ـكنيسة، وعقب هــذا احل  100 منزل وحوايل 13000 كثر منحيث التهم أ

 نفسه نشأت عدة شركات للتأمني ضـدعملياهتا العادية " التأمني ضد أخطار احلريق" ويف الوقت 

 ي إجنلرتا فنـشأ فـ« The fire office »يت تدعـىـ، كـما نشأت فـي فرنسا الشركـة امللكية للتأمني ال 

 « La compagnie royale d’assurance »، وتلتها شركات كثرية أخرى يف دول أوروبا.  

ن جديد ـمـ عرف التأمني ركودا بسبب زوال شركات املساةمة مث عاد م1789وبعد الثورة الفرنسية يف سنة        

نيكية املختلفة فظهر بـذلك التأمني من أخرى ، خاصة بعد إنتشار صناعة اآلالت امليكاللنمو ودخل ميادين كثرية 

 ؤولية والتأمني من حوادث العمل ، مث ظهر التأمني على احلياة وانتشر يف النصف الثاين من القرن املس

 النتقادات كثرية .التاسع عشر بعد أن تعرض 

أةميـة فظهرت صورة  وتقدم احلضارة إزداد التأمني اويف أواخر القرن العشرين ومع دخول عصر التكنولوجي       

للتأمني ، كالتأمني من حوادث املرور والتأمني ضد املخاطر الناشئة عن إستخدام الذرة وعن التجارب النووية 

 والتأمني على األقمار الصناعية والتأمني على الزواج واألوالد وغريها من األنواع املختلفة.

 
                                                 

3
 .117سالمة عبد اهلل ، مرجع سابـق، ص  - 
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 مشروعية التأمين المطلب الثالث: 

عية التأمني مدى تعارضه أو مسايرته ألحكام الشريعة اإلسالمية ، حيث أثري اجلدل حـول هذا نقصد مبشرو        

 املوضوع ، وتعددت بشأنه الفتاوى بني التحرمي والتحليل وأسفر هذا اجلدل على ثالثة آراء يذهب أحدها

ني فيذهب إلــى عدم إىل عدم مشروعية التأمني، ويذهب الثاين إىل مشروعيته ، ويتوسط الثالث هذين الرأي

 يف البعض اآلخر؛ وعليه نتناول فيما يلي هذه اآلراء الثالثة: ، ومشروعيتهيف بعض الصور التأمنيمشروعية 

 :المعارضون لفكرة التأمين الفرع األول

يرى بعض الفقهاء عدم مشروعية التأمني ملخالفته أحكام الشريعة اإلسالمية ، ومن مث ينادي أصحـاب هذا        

التأمني وجممل احلجج اليت يتند إليها أنصار هذا الرأي هي أن التأمني ال يدخل فـي نـطاق العقود  الرأي بتحرمي

معىن املعروفة يف الفقه اإلسالمي ، وهو عقد ينطوي على مقامرة  وال خيلو من الربا، فضال على أنه حيمل يف طياته 

 ام عليه شرعا.لك حيرم اإلقد ، ولذحتدي القدر والتوكل على اهلل

 المؤيدون لفكرة التأمين الفرع الثاني: 

ال يتعارض مـع وعلى النقيض من الرأي األول ، يذهب بعض الفقهاء إىل القول مبشروعية التأمني ألنه        

 أحكام الشريعة اإلسالمية ومن مث  فهو جائز شرعا.

 همنومبتحرمي التأمني وعدم مشروعيته ، لقائلونوحياول أنصار هذا الرأي دفع احلجج اليت يستند إليها ا       

 من يرى أن عقد التأمني يشبه بعض العقود والنظم املعروفة يف الفقه اإلسالمي ، مثل عقد املواالة ، ونظام      

ال خيـالف العواقل، وضمان خطر الطريق ، وقياسا على هذه العقود والنظم يعترب عقد التأمني عقدا مشروعا 

 يعة اإلسالمية .أحكام الشر 

ومنهم من يرى أنه ال جيوز قياس عقد التأمني على العقود املعروفة يف الفقه اإلسالمي ، فهو عقد جديد له        

 مقوماته وخصائصه ، ولكن ليس معىن ذلك أنه عقد غري مشروع ، فالعقود اليت عرفت يف الفقه اإلسالمي
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اليستند إليها أو يدخل يف نطاقه يعترب عقدا غري  ي عقد جديدحبيث ميكن القول بأن أمل ترد على سبيل احلصر 

جائز شرعا ، ذلك أن العقود اليت ذكرها فقهاء املسلمني هي العقود اليت كان يغلب أن يقع هبا التعامل فــي زمنهم 

 ومن مث فإن عقد جديد إستحدثه تطور احلياة يف اجملتمع ومل يتضمن ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية

، فاألصل يف العقود اإلباحة ، وهو ما يتفق مع القاعدة الفقهية املسلم هبا واليت تقضي بأن  يعترب عقدا مشروعا

 املسلمون عند شروطهم ، واليت تستند إىل أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم .

 فهو عقد مباح وجائز شرعاوطاملا أن عقد التأمني مل يرد نص بتحرميه وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية         

خاصة وأنه ال يتضمن مقامرة أو ربا ألنه يقوم على التعاون بني  عدد مــن األفراد الذين يتعرضون ملخاطر متشاهبة 

وهو تعاون يف حتمل الكوارث ،ومن مث ال ينطوي على معىن حتدي القدر، بل أنه يساير أحكام الشريعة اإلسالمية 

 س اإلسالم يستند إىل قوله تعاىل :" وعاونوا على الرب والتقوى" ، وهوألن التعاون هو أساس من أس

 ما ال شك فيه أن التعاون يف حتمل الكارثة اليت حتل على املؤمن هو تعاون على اخلري.

 الرأي المعتدلالفرع الثالث: 

 ـى مشروعية بعـضبني الرأيني السابقني ، فذهبوا بالقول إل حاول بعض الفقهاء األخذ بالرأي الوسط       

وعدم مشروعية بعض صور التأمني األخرى كالتأمني على  التعاوين والتأمني اإلجنماعي ،نيمصور التأمني كالتأ

احلياة ، ألن حياة اإلنسان وموته يف رأيهم جيب أن ال تكون للمضاربة أو املتاجرة ، غري أن هذا الرأي غيـر دقيق 

 ور التأمني ــص مجيعذلك أن ، ستند إىل أساس علمي صحيح تحيث أن التفرقة بني صور التأمني ال 

املؤمن هلم سواء كان تأمينا تعاونيا أم جتاريا ، وأن التأمني اإلجتماعي تقوم على أساس واحد هو التعاون بني 

ضمن أية الخيتلف عن التأمني التجاري ، إال أن الدولة هي اليت تقوم فيه بدور املؤمن وأن التأمني على احلياة ال يت

مضاربة أو متاجرة حبياة أو موت اإلنسان حيث يقوم على أساس معدالت الوفاة لتنظيم فكرة التعاون بني املؤمن 

 هلم.
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تلك هي اآلراء املختلفة بإجياز حول مدى مشروعية التأمني وميكن القول بأن من حيرمون التأمني ويرون        

 ره الفردي اخلارجي وهو عقد التأمني بني املؤمن مـن ناحـية عدم مشروعيته ال يبصرون من التأمني إال مظه

 4واملؤمن له من ناحية أخرى ، دون التعمق يف جوهر التأمني للتعرف علــى األسس الفنية اليت يقـوم عليها التأمني

 مفاهيم عامة حول التأمين المبحث الثاني : 

أن لــه عدة أنواع ووظائف إقتصادية وأخـرى إجتماعية  يشمل التأمني على جوانب فنية وأخرى قانونية كما       

 وسنحاول توضيحها فيما يلي :

 تعريف التأمين المطلب األول : 

 فاجلانب الفين املتمثل يف انبني الفين والقانوين للتأمني ،التعريف الصحيح للتأمني ال بد أن يشتمل على اجل       

إليها املؤمن يف سبيل تغطية األخطار املؤمن منها ،واجلانب القانونـي األسس الفنية وقوانني اإلحصاء اليت يلجأ 

 يف العالقة بني املؤمن واملؤمن له وكيفية تنظيم هذه العالقة .املتمثل 

 من القانون املدين اجلزائري التـي  619ويف هذا الصدد حاول املشرع اجلزائري تعريف التأمني يف املادة        

  عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي إشرتط التأمــني تنص على :" التأمني

اط أو املعني يف العقد وذلك مقابل أقس ايل آخر يف حالة حتقيق اخلطرأداء ملصاحله مبلغا من املال أو إيراد أو أي 

 مالية أخرى ".أي دفعة 

وقد عرف الفقيه الفرنسي "هيمار"      HEMARDخذ به بعض يف الفقع الفرنسي وأ سائداالتأمني تعريفا  

عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني وهو املؤمن له ، نظري دفع مبلغ معني الفقهاء يف مصر حيث عرفه بأنه :" 

على تعهد لصاحله أو للغري يف حالة حتقق خطر معني من الطرف اآلخر وهو املؤمن ، الذي يأخذ وهو القسط 

 املقاصة بينهما وفقا لقوانني اإلحصاء".جمموعة من املخاطر وجيري على عاتقه 

                                                 
4
 ،1980ائري " ،اجلزء األول، الطبعة األوىل ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ، اجلزار إبراهيم أبـو جنا "التأمني يف القانون اجلز  - 

 . 52،...49ص
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للتأمني؛ فهو يربز يه الفقه يف فرنسا ومصر ألنه يربز اجلانبني الفين والقانوين ديهذا هو التعريف الذي يؤ        

 تزم به املؤمـناجلانب الفين للتأمني حيث يبني العناصر اجلوهرية للتأمني وهو اخلطر والقسط واألداء الذي يل

منه ، كما يبني قيام املؤمن طبقا لطريقة عملية فنية علمية منظمة ،بتجميع املخاطر وإجراء املقاصة بينهما وفقا 

 وتلك هي األسس الفنية للتأمني.لقوانني اإلحصاء 

ني املؤمن واملؤمن له ، كذلك فإن هذا التعريف مل يغفل اجلانب القانوين للتأمني املتمثل يف العالقة القانونية ب        

 حيث بني أطرا ف التأمني وهو املؤمن الذي يلتزم بتغطية املخاطر املؤمن منها ، واملؤمن له الذي يلتـزم بدفع

القسط ، واملستفيد الذي يشرتط املؤمن له التأمني لصاحله وفضال عن ذلك فإن هذا التعريف مل يتطرق للصفة 

 .5كل أنواع التأمني سواء األشخاص أو تأمني األضرارالتعويضية للتأمني مما جيعله يشمل  

 أهمية وعناصر التأمين المطلب الثاني : 

  :صافة األخطار وهو التأمني ، وتتلخإن الفرد يلجأ دائما للبحث عن وسيلة توفر له األمان ملواجهة ك       

  أهمية التأمين: الفرع األول

 ملواجهة األخطار املختلفة اليت زء من رأمساهلم ـم جتنب جتميد جيستطيع رجال األعمال وغريه أوال:         

 حيتمل وقوعها ،حيث أهنم يدفعون قسطا معينا وبذلك حيققون ضمانا ضد اخلسائر املالية اليت حيتمل أن تصيبهم 

 نتيجة وقوع خطر معني .

زيادة معلوماهتا عـن الطـرق املختلفة خربهتا و  اتساعيؤدي ختصص بعـض اهليئات يف عملية التأمني إىل ثانيا:        

اليت ميكن بواسطتها تفادي األخطار املختلفة اليت تواجه اإلنسان ،أو على األقل إنقاص اخلسائر املاليـة اليت ترتتب 

 عليها ، وبتقدميها هذه املعلومات إىل املؤمن هلم تؤدي خدمة كبرية هلـم يف مواجهة األخطار اليت يتعرضون هلا .

                                                 
5
 .48....،43إبراهيم أبو جنا ، مرجع سابق ، ص  - 
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ونالحظ يف هذا الصدد النظام الذي تتبعه بعض شركات التأمني عنـد حتديدها لقسط التأمني بالنسبـة خلطر        

وقوع اخلطر والعكس  احتمالاملؤمن له الوسائل املختلفة اليت تقلل من  استخداممقابل معني حيث تعطي خصما 

 التأمني . الحظ أمورا غري مرضية بالنسبة ملوضوعتضع الشروط القاسية عندما ن

يؤدي التأمني إىل جتميع رؤوس أموال كبرية مـن مبالغ صغرية وخاصة يف التأمني على احلـياة ، ثالثا:        

وباستثمار هذه األموال يف خمتلف نـواحي النشاط اإلقتصادي تعـمل هيئات التأمني املختلفة علـى تنميتها 

 وتوسيعها .

نتيجة قيامها بعملها بإحصاءات كثرية عـن خطر معني ، والعوامـل املختلفة  جيمع لدى هيئات التأمنيرابعا:        

 املرتبطة به ، وبتحليلها هلذه اإلحصاءات نستطيع التعرف على األسباب الشائعة لوقوع هذا اخلـطر ،

 فتحقق بذلك تقدما يف إمكانية تفاديه ومنع وقوعه.

يف حماربة الفقـر الذي يرتتب علـى البطالة ه الدولة احلديثة  هاما تعتمد علييعترب التأمني عامالخامسا :      

 والعجز وبلوغ سن الشيخوخة والوفاة واخلسارة يف املمتلكات بسبب احلريق أو السرقة أو الغـرق ،واملرض 

وبذلك أصبح للتأمني أةمية خاصة يف اجملتمع احلديث األمر الذي جـعل احلكومات يف بعض الدول تصـدر  

املختلفة لتنظيمه وتشجيعه بإعفاء أقساط التأمني من الضرائب أو التخفيف مـن معدالت الضـرائب عليها  القوانني

 .6،بينما عملت حكومات أخرى على جعل بعض أنواع التأمني إجباريا وقيامها هي نفسها بدور املؤمن

 مين عناصر التأالفرع الثاني : 

 وميكن عرضها باختصار فيما يلي: ،والقسط ومبلغ التأمني  إن العناصر اجلوهرية للتأمني هي اخلطر       

  أوال: الخطر

 ميكن تعريف اخلطر يف جمال التأمني بأنه "حادث مستقبل الوقوع على يتوقف على إرادة أي من الطرفني"      

                                                 
6
 .9،10،ص  1980عبد العزيز هيكل ،مقدمة يف التأمني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،لبنان ، بريوت،  -  
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وأن  ومن هذا التعريف ميكن أن نستخلص الشروط الواجب توافرها يف اخلطر ، فيجب اخلطر حادثا مستقبال ،

 ، ولكن إذا توافرت هذه الشروطيكون حادثا متحمل الوقوع وأن يكون مستقال عن إرادة املؤمن أو املؤمن له 

جيب لكي يكون اخلطر قابال للتأمني أن يكون مشروعا أي غري خمالف للنظام العام واآلداب ، وبذلك ميـكن 

 اخلطر مشروعا. شرط رابع للشروط الواجب توافرها يف اخلطر وهو أن يكون إضافة

 بأوصاف متعددة ، فقد يوصف اخلطر بأنه ثابتوإذا ما توافرت للخطر شروطه ، فإنه ميكن أن يتصف         

 أو متغري ، أو يوصف بأنه معني أو غري معني .

 القسط ثانيا: 

ى عاتقه؛ والقسط يف هو املقابل املايل الذي يلتزم به املؤمن له بدفعه لتغطية اخلطر الذي يأخذه املؤمن عل       

 كان التأمني باطال ، فالقسـطما للخطر من أةمية ، فوجوده الزم لقيام التأمني وإال   التأمني عنصر جوهري له

 مرتبط باخلطر فهو مثن اخلطر ، أو هو تعبري عن اخلطر من حيث قيمته املالية ، ذلك أن املؤمن له إذا كان يلتزم 

بني له ومن هنا تبدو الصلة الوثيقة  تغطية اخلطر الذي قد يتعرضتوصل إىل بأداء القسط فإن ذلك يتم بقسط ال

 مع اخلطر.سط وهو ما يعرب عنه مببدأ تناسب الق القسط واخلطر حبيث يكون القسط معامال لقيمة اخلطر

ـطر غري أن القسط الذي يلتزم به املؤمن له بدفعه للمؤمن ليس هـو القسط الذي يتم حتديده وفقا للخ       

 عوامل أخرى فإن املبلغ الذي يتـم حتديده وفقا للخطر وحده دوحده ، ذلك أنـه إىل جانب اخلطر توج املؤمن منه

 ر اخلطر.ـيلتزم املؤمن له دفعه للمؤمن ليس هو العنصر الوحيد للقسط ، إمنا توجد إىل جانبه عناصر أخرى غي

 ثالثا: مبلغ التأمين 

 ه يلتزم بدفع القسط فإن املؤمن يلتزمـذا كان املؤمن لعاوضة امللزمة للجانبني فإقود املعقد التأمني من ع       

كلما زاد   ه حبيث يزيد هذا األداءـيف مقابل ذلك بأداء معني يرتبط بالقسط الذي يدفعه املؤمن له ويتناسب مع

إىل املؤمن له أو املستفيد عنـد القسط؛ ويتمثل األداء الذي يلتزم به املؤمن يف النهاية يف مبلغ من النقود يدفعه 

 احلادث املؤمن منه.حتقق 
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غري أن أداء املؤمن قد ال يكون مبلغا من النقود يدفعه مباشرة للمؤمن له أو املستفيد وإمنا يكون تعهدا من       

تاليف وهو ما حيدث يف تأمني األضرار بقصد املؤمن بإصالح األضرار اليت ترتبت على حتقق احلادث املؤمن منه 

املبالغة يف تقدير األضرار ، ومع ذلك فإنه حىت يف هذه احلالة ينتهي األمر بأن يدفع املؤمن مبلغا من النقود إىل 

 .7من يقوم بإصالح األضرار

 أنواع التأمين ووظائفه اإلقتصادية واإلجتماعية:  المطلب الثالث

 يتم مبوجبه تصنيف املعايري ، ومن أبرز هذه املعايريخيتلف تقسيم التأمني باختالف املنطق واملعيار الذي        

  نذكر ما يلي :

  أنواع التأمين الفرع األول: 

 معيار اخلطر املؤمن ضده ، وينقسم إىل :أوال: 

ضـد األخطار الـيت تصيب األشخاص مباشرة فـي حياهتم أو وتشمل أنواع التأمني  تأمينات األشخاص : -أ

عه نذكر : التأمني على احلياة ، التأمني على احلوادث الشخصية ، التامني ضد أو أعضائهم ومن أنوا صحتهم

 الشيخوخة ، تأمينات نفقات الزواج والوالدة ، التأمني ضد البطالة.

 الذي يكون موضوع التأمني فيما هي املمتلكات )أصـول، منيوتشمل أنواع التأ :تأمينات الممتلكات -ب

أو املنشئات ، وهي متعددة ومن أةمها التأمني البحري ، التأمني ضد السرقة أو منقوالت( اململوكة لألشخاص 

 ضد الزالزل والرباكني والثورات ، وتأمني احملاصيل الزراعية .التأمني ضد احلرب ، التأمني 

 نية اليت يكون اخلطر املؤمن فيها هي املسؤولية املدوتشمل كافة أنواع التأمني  تأمين المسؤولية المدنية : -جـ

 عن املسؤولية للمؤمن هلم من قبل الغري ، ويكون اهلدف منها هو تعويض املؤمن هلم عن اخلسائر املادية الناشئة 

 املدنية ) سواء أكانت تعاقدية أو تشريعية( من قبل الغري ، وعلى سبيل املثال : تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب 

 ودور السينما. وأصحاب املطاعم تالسيارات والسفن والطائرا
                                                 

7
 .96،....57و النجا، مرجع سابق، ص إبراهيم أب - 
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  العملية هليئة التأمني ةمعيار اإلدار ثانيا: 

 واألخطار اليت تتعرض هلا أو تطرأ عليها الوفاةويشمل أعمال التأمني اليت تتعلق باحلياة  :التأمين على الحياة  -أ

 والعجز والشيخوخة واملرض.

 ذلك التأمني البحري ، والتأمـني ضد ويهتم ببقية أنواع التأمني األخرى ويدخـل تبعا لالتأمين العام:  -ب

 احلوادث مبختلف أنواعها وضد السرقة وتأمني السيارات واألمراض املزمنة وإصابات العمل...اخل.

 معيار احلرية يف التأمني ثالثا: 

 ىل:يار احلرية يف التأمني أو عدمها إيتم تصنيف التأمني مبوجب مع        

 عدمها. أو  التأمنيحرا يف ع التأمني اليت يكون الشخص فيهايع أنوا تشمل مجو )خاصة(:التأمينات اإلختيارية -أ

وتشمل مجيع أنواع التأمني اليت يفرضها القانون ومن أمثلتها تأمني املسؤولية املدنية التأمينات اإلجبارية:  -ب

 والتأمني اإلجتماعي الذي تفرضه الدولة يف البلدان املتقدمة.لسائقي السيارات 

  التأمنيعيار اهليئة اليت تقوم بدور مرابعا: 

ويتم عندما تتعاون جمموعة من األشخاص الذين يتعرضون إىل نفس نوع من املخاطر إىل التأمين التبادلي :  -أ

  على تقاسم اخلسارة املالية اليت تصيب الواحد منهم حبيث يتحمل كل واحد منهم جزءا من اخلسارة.االتفاق 

وم هبذا النوع من التأمني اجلمعيات التعاونية اليت تنشأ هلذا الغرض ، واهلدف األساسي يقالتأمين التعاوني:  -ب

 عضاء والتعاون وليس حتقيق الربح.للتأمني التعاوين هو خدمة األ

 خيصص بعض رجال األعمال مبالغ مـن املال يقتطعوهنا من أرباحهم الستعماهلا عند التأمين الذاتي :  -جـ

 

حنقق خـطر معني ، وبذلك يوفرون عليهم املبالغ اليت كانت ستذهب إلـى شركات التأمني  ةيجالتعرض للخسارة نت

 على شكل أقساط يف حالة وقوع اخلطر .                     
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من جمموعة من اإلعانات وهي يف الواقع مجعيات مكونة وتسمى أيضا صناديق صناديق التأمين الخاصة :  -د

ائها تعويضات مالية حمددة دة أو صلة إجتماعية معينة ، يكون غرضها أن يؤدي ألعضاألفراد تربطهم مهنة واح

 سنا معينة أو وفاة ...اخل، وعـادة ال يكون هلـذا الصندوق وغه ـمعينة مثل زواج العضو أو بل فـي حالـة

            .8رأمسال وهذا ما مييزها عن مجعيات التأمني التعاوين

يعترب هذا التأمني من أنواع التأمني اهلادف للربح وهو عبارة عن جمموعة من األفراد ال : التأمين باإلكتتاب  -هـ

أي أن كـل عضو يف ولية اخلاصة بضمان كل ممتلكاته ،أمني كجماعة وإمنا يقوم كل فرد فيها على املسؤ تتقـوم بال

 على أساس فردي حبت. بااللتزاماتيقوم  اجلماعة

عندما متتنع اهليئات اخلاصة عن القيام بالتأمني ضد أخطـار احلكومة بدور املؤمن تقوم التأمين الحكومي :  -و

ت التأمني يف ،وكذلك تقوم احلكومة بالتأمني عندما تغايل شركا أخطار احلروب ،والتأمني االجتماعيمعينة مثل: 

 .، فاحلكومة يف عملها ال هتدف إىل الربح حفظا ملصلحة املواطننيتقدير قيمة األقساط 

يقوم التأمني هنا على أساس جتاري بغرض حتقيق الربح ، وعادة ما يقوم هبذا النوع من التأمين التجاري:  -ن

شركات التأمني املساةمة وهيئات التأمني باإلكتساب ، حيث يتم حساب قسط التأمني هنـا حبيث  منالتأمني 

ي هتدف ـاء اإلدارية أو اإلضافية أو نسبة الربح التنسبة إضافية أخرى لتغطية األعب ،جبانب نهـيغطي اخلطر املؤمن م

 .9إليها مثل هذه اهليئات

  

 

 الوظائف اإلقتصادية واإلجتماعية للتأمين الفرع الثاني: 

                                                 

8
         .190،ص  2000 إدارة البنوك، مصر للنشر ،، فالح حسن حسني ،،مؤيد عبد الرمحن دوري -  

9
 .18، ص2003عبد ربه إبراهيم، التأمني ورياضياته مع التطبيق على تأمينات احلياة وإعادة التأمني ،طبعة  -  
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على التعاون والتآزر والتعاضد لكي يتجلى فـي أمسى إن التأمني يف جوهره كما الحظنا سابقا جيب أن يقوم        

 التأمني يقدم العديد من الفوائد للمجتمع والفرد نذكر منها :معانيه ، وهدا ما جيعل 

إن التأمني يعد خري وسيلة من وسائل اإلدخار ويتضح دلك من خالل عقود يكون األموال، والعقـود  أوال:

 املختلفة ، وعقود الوفاء.

 تغطيته ملعظم األخطار، املساعدة على زيادة اإلنتاج ،ويتجلى ذلك من خاللإن التأمني من أهم الوسائل ثانيا: 

 واليت من شأهنا التحفيز على اإلستثمار والعمل.

وتتضح ذلك من خالل ما يوفره مـن ضمانات إن التأمني أفضل وسيلة لتسهيل وتشجيع منح االئتمان ثالثا: 

 للمقرضني على أمواهلم.

يف احلياة اإلقتصادية ، ويتـضح ذلك إن التأمني من الوسائل املساعدة يف حتقيق التوازن بني العرض والطلب رابعا: 

يف نطاق التغطية اإلقتصادية واإلجتماعية اإللزامية يف فرتات الرواج اإلقتصادي ومـن خالل زيادة من خالل التوسع 

 . التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين أثناء التعطل أو املرض أو اإلصابة يف فرتات

ضاء على البطالة ،ويتضح من خالل مساةمته يف توسيع طاق التوظيف إن التأمني وسيلة مساعدة يف القخامسا: 

والعمالة عن طريق ما تستلزمه شركات التأمني من إداريني وخرباء ومهندسني وعمال ومستخدمني يف مراكزها ويف 

 فروعها املمتدة.

الل ما يضيفه من إن التأمني يعد خري وسيلة من وسائل األمن واإلستقرار النفسي ويتجلى ذلك من خسادسا: 

 وختفيف حدة نتائج األخطار ،ومن خالل احلفاظ على رؤوس األموال املنتجة،ومن خالل تسهيلأنواع احلماية 

 إعادة بناء املشاريع عند تعرضها لألخطار.

ن خالل دراسة ـقليل احلوادث ، ويتضح ذلك مـالشعور باملسؤولية وتإن التأمني وسيلة مساعدة على تنمية سابعا: 

 بإتباع أجنع الوسائل للتقليل من هذه األخطـارباب حتقيق اإلخطار ، وإصدار التعليمات والتوصيات أس
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 .10وعدم دفع التعويض يف حاالت مساةمة املؤمن له يف إحداث اخلطر أو املساعدة على إحداثه

 التأمين في الجزائر المبحث الثالث: 

 فيما يلي:سنحاول إبرازها جمموعة من القوانني والنظم ،و  لمن خالة مر التأمني يف اجلزائر بتطورات هام       

 التطور التاريخي المطلب األول:   

كان التشريع الفرنسي القائم هـو املطبق يف اجلزائر ، فامتد إىل اجلـزائر التشريع رحلة االحتالل الفرنسي  ـيف م      

 نظم لعقد التأمني ،وكان قطاع التأميـنم امل1930جويلية  13الفرنسي املتعلق بالتأمني وخاصة قانون 

 يف اجلزائر مستغل من طرف شركات أجنبية.

م بقي التشريع الفرنسي القائم هو التشريع املعمـول به 1962ديسمرب  31وبعد اإلستقالل ومبقتضى قانون        

 والتنظيمية يف جمـال التأمني العمل بالنصوص التشريعية استمرما عدا ما كان يتناىف منه مع السيادة الوطنية وهكذا 

الربي  م املتعـلق بالتأمني1930جويلية  31سواء أكانت عـامة كالقانون املدين والقانون التجاري أو خاصة كقانون 

 م املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات.1958فرباير  27، وقانون 

أجنبية فرنسية يف معظمها ، وكانت أغلب  كان قطاع التأمني مستغال من قبل شركات  االستقاللوعند        

الفرنسية شركات فرعية مركزها يف فرنسا ، ومل تكن خاضعة لرقابة الدولة اجلزائرية وكانت تدفع إىل  الشركات

شركات إعادة التأمني الفرنسية فلم تكن اجلزائر تستفيد منها بسبب التحويل املستمر لرؤوس األموال إىل اخلارج ، 

 م تتمثل باألخص يف إنشاء إعادة التأمني ويف إحداث1963يف سنة أوىل  تذت قراراهلذا السبب اخت

م ،فرضت إعادة التأمــني بالنسبة 1963يوليو 08الصادر يف  63/197رقابة على مؤسسات التأمني مبوجب قانون 

 و الصندوق إىل مجيع عمليات التأمني اجلارية يف اجلزائر وذلك لدى الصندوق الذي أنشأ هلذا الشأن وه

  اجلزائري للتأمني وإعادة التأمنيCAARم قرار مـن وزير املالية حيـدد النسبة 1693أكتوبر  15،وصدر يف  

 
                                                 

10
 . 59، 58، ص حممد جودت ناصر ، مرجع سابق  - 
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 املدفوعة بـ10%.11املمارسة من رقم أعمال الشركة 
 م أحدثت رقابة الدولة علـى شركات التأمني 1963يوليو  08الصادر يف  63/201ومبوجب القانون رقم    

على   جراء إداري يتعـنيارس نشاطها يف اجلزائر ، وتتمثل هذه الرقابة على األخص يف فض اإلعتماد وهو إاليت مت

 أن حتصل عليه كممارسة نشاطها واحلصول على هذا اإلعتماد ، كان يتطلب دفع ضمان مايل  كل شركة

اإلجراء يقدربـ:  25%  ن هـذاوكامن معدل األقساط الصافية الصادرة من الشركة يف السنوات اخلمس األخرية ،  

، كما أن الشركات اليت مل تقدم طلــب اإلعتماد أعتربت  لالنسحابأغلبها غري مالئم للشركات األجنبية مما دفع  

 منسحبة وألزمت بتصفية حساهبا ، وعـدد الشركات اليت خضعت هلذا اإلجراء اجلديد لـم 

 شركة من بينها الشركة اجلزائرية للتأمني  17تتجاوز SAAال ،والتعاونية اجلزائرية للتأمينات اخلاصـة بعمـ 

.(MAATEC)الرتبية والثقافة 

الدولة على مجيع عمليات التأمني ،  احتكارم أنشئ 1966ماي  27املؤرخ يف  66/127ومبوجب األمر        

 وأممت الشركة اجلزائرية للتأمني.

م القانـون رقم 1964يوليو  08ه اجلزائر قبل اإلستقالل صدر يف ويف ميدان إلزامية التأمني الذي كانت تعرف       

 م األمر1969ديسمرب  31يف تضمن التامني اإللزامي للطائرات، مث صدر املتعلق باملصاحل اجلوية وامل 64/166

 ؤسسات املتـضمن إلزامية التأمني من احلريق علـى املزارع التابعة للقـطاع اإلشرتاكي والشركات وامل 69/107رقـم 

  املتضمن إلزامية التأمني على السيارات، وهو 74/15م األمر 1974يناير  30الوطنية ،مث صدر يف 

 من أهم النصوص القانونية اليت صدرت يف هذه الفرتة.

 م تضمن فصال خاص بعقد1975ديسمرب  26املؤرخ يف  75/58وعندما صدر القانون املدين باألمر رقم       

 م األول أحكاما عامة ويف القسم الثاين أحكاما خاصة تتعلق بعقد التأمني وميتد هذا الفصل التأمني يشمل القس

                                                 
11

 32،33، ص 2002عبد الرزاق بن خروف، التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري ،اجلزء األول،مطبعة رادكول، اجلزائر - 
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على أنه " تنظيم القوانني اخلاصة لعقد التأمني باإلضافة إلــى  620، ونصت املادة  643إىل  619من املادة 

 اليت يتضمنها هذا القانون".  األحكام

   التأمني يف اجلزائر يتوسع شيئا فشيئا ،ويف إطار اإلصالحات اليت عرفتها وبعد تطبيق هذه القوانني بدأ        

 م متتعت مؤسسات التأمني بأكثر من اإلستقاللية يف شكل مؤسسات إقتصادية عمومية فتح 1988اجلزائر سنة  

 اع التأمنيم عرف قط1995م ،ويف سنة 1989هلا اجملال ملمارسة  نشاطها يف مجيع فروع التأمني أبتداء من سنة 

م املتعلق بالتأمينات ،وظهر إجتاه جديد فـي 1995جانفي  25املؤرخ يف   95/07نظاما جديدا بصدور األمر

 .12اجلزائر يتمثل بالقضاء على إحتكار الدولة لقطاع التأمني وفتح اجملال لنظام جديد يكون للقطاع فيه شأن

 أنواع شركات األمين المطلب الثاني: 

 ات التأمني يف اجلزائر إىل ثالثة أقسام : تنقسم شرك       

.CAAT،SAA- الشركات التأمينية العمومية :وهي شركات تابعة للدو 

CIAR،2A،GAM- الشركات التأمينية اخلاصة :وهي شركات تابعة للخواص أي األفراد أو للجماعات 

 تابعا للخواص.ويعترب رقم أعماهلا 

،TRUST ALGERI- وهي شركات خمتلطة بني العمومية واخلاصة مثلتلطة :ة املخالشركات التأميني 

 الربكة ، األمان.

،وهذه بعـض  2000-1995وعرف قطاع التأمني يف اجلزائر تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية أي ما بني 

 اإلحصاءات اليت قدمت لنا يف اجلدول التايل: 
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 . 37،...33عبد الرزاق بن خروب ، مرجع سابق، ص  - 
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  2000-1995: يبين تطور قطاع التأمين ما بين 1الجدول رقم 

 السنـــة رقم األعمال باملليار دينار جزائري

13,02 
15,10 

 62و15
16,04 
17,19 
17,97 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

 

INSAG APERCU SUR LES ASSURANCES EN AJGERIE :المصدر 

FORMATION AUX METIRE DE L’ASSURANCE 

     في الجزائر أمينتالمنافسة الحرة بين شركات الالمطلب الثالث: 

إن العدد الكبري لشركات التأمني يف وقتنا احلاضر جعل من السوق التأميين يتـسع واخلدمات التأمينيـة تتنوع        

 ومما هو معلوم أن للمنافسة حماسنها ،كما هلـا جوانبمما خلق جوا من املنافسة احلادة بني خمتلف الشركات ، 

 اإلجتماعية ، وتظهر هذه السلبيات من خالل :عكسية يف خمتلف اجملاالت سواء اإلقتصادية أو 

 التضخيم من تكاليف اإلنتاج بغرض إستقطاب أكرب عدد من الزبائن. -

ا أدى إىل توظيف قليل من األموال إن مل يكن مشكلة السيولة الناجتة عن تسهيالت الدفع املمنوحة للزبائن مم -

 منعدمــا.

ونظرا هلذه األسباب اليت تتناىف متاما مع ما هتدف إليه الدولة وشركات التأمني وهو حتقيق أكـرب ربـح ممكن        

ة على ، وقد عملت الدولـ وتوسع أسواقهامع تطبيق أكفأ الطرق التيسريية إضافة إىل حتقيق الكفاية اإلنتاجية 

 اخلواص املستثمرين، وهو فتح هذا القطاع على وصصة باخل هذا القطاع يف إطار ما يسمى هيكلةإعادة 

، وكـل شركة هلـا وكاالهتا  أسهممث إنشاء شركات جديدة ذات  25/01/1995الصادر يف  59/07حسب األمـر 

 اخلدمات من غريها.التابعة هلا ، وكل شركة ترمي إىل تقدمي أحسن 
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وقد ساةمت هذه املرحلة بشكل كبـري يف تنمية القطاع التأميين ، فبعدما كانت حصرا على الدولـة أصبحت        

 يف ممارسة خمتلف أنواع التأمينات وذلك بعد إلغاء مبدأ التخصيص ، ومن بني لشركات التأمني احلق 

 تلك الشركات: CATT  ، 2A  ،TRUST ، SAA، الربكة واألمان. 

 متارس خمتلف أنواع التأمني ،أما الشركات التالية فهي : هذه الشركات

 CAARمتارس كل فروع التأمني وإعادة التأمني. 

 MATACمتارس التأمني يف القطاع العام. 

  CNMAمتارس كل فروع التأمني باإلضافة إىل ختصصهايف التأمني العام. 

 CAGE .             متخصصة يف تأمني الصادراتCASH .13تمتخصصة يف تأمني احملروقا 

                                                                                                                     

 :  الخاتمة

يف األخري جتدر بنا الذكر إىل أن قطاع التأمني له دور كبري يف دفع عجلة النمو اإلقتصادي ، باإلضافة إىل         

 األمن واإلستقرار النفسي لألفراد.أنه حيقق  

 دذلك جند أن اجلزائر ق واملالحظ لقطاع التأمني يرى بأنه يتطور تطورا سريعا يف مجيع الدول ، وعلى غرار      

 حققت قفزة نوعية يف هذا اجملال وخاصة بعد إنفتاح السوق مما جعل اجملال مفتوحا أمام منافسة الشركات

يد أحسن اخلدمات وجلب اكرب عدد من الزبائن عن طريق تطبيق طرق حديثة تضمن البقـاء هلا لتقبعضها لبعض 

   .واالستقرار

                                                                                                                     

                                                 
13

رة هناية التخرج لنيل الليسانس،ختصص فريدة حديد ،فاطمة الزهراء قرطيب، تقنيات التسيري التنبؤية يف شركـات التأمني ، مـذك - 
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