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 : الملخص
ية من الغرر التامني التكافلي يهدف إىل تقدمي اخلدمة اليت يقدمها التأمني التقليدي للمستأمن  بطريقة تعاونية مشروعة خال أنبيان  إيلتسعي ىذه الدراسة     

التعويضات عند وقوع الضرر  ادلفسد للعقد والربا وسائر احملظورات، وذلك بتقدمي ادلستأمن اشًتاكات متربعًا هبا كليًا أو جزئيًا لتكوين زلفظة تأمينية تدفع منها
، كما رباول ىده الدراسة بيان دور قطاع التأمني على  ادلؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات وادلصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على ادلستأمنني

على توفري األمن االقتصادي  ادلتغريات االقتصادية من الطبيعة االعتبارية لشركات التأمني اليت تصنف ضمن ادلؤسسات ادلالية التمويلية اذلامة اليت ال يقتصر دورىا
ة التنمية االقتصادية ، من حيث كوهنا أداة لتجميع رؤوس األموال الالزمة للتنمية وتوفري فرص جزءًا من سياس أصبحتلألفراد والشركات وادلؤسسات، وإدنا 

 .غريىا  العمل،  وشنكن ازباذىا كوسيلة الستثمار ادلدخرات يف التنمية البشرية ورفع ادلستوى الصحي أو
 ية، اجلزائر، النظام ادلصريف.التأمني التقليدي، التأمني التكافلي، التنمية اإلقتصاد 6 المفتاحيةالكلمات 

 gel  6G22, G21, O1رمز 
Resumé:  

Cette étude vise à démontrer que l'assurance Takaful est conçu pour fournir le service offert par le preneur 

d'assurance traditionnelle d'une manière collaborative gharar libre légitime invalident le contrat, l'usure et 

d'autres tabous, et en fournissant des abonnements assurés par tout ou en partie pour créer un portefeuille 

d'assurance payé cette indemnité lorsque les dommages assurés contre lui, et il a atteint un excédent après 

compensation et frais et prélever les réserves distribuées aux gardiens, comme cette étude le sujet tente 

d'indiquer le rôle du secteur de l'assurance sur les variables économiques de la nature juridique des 

compagnies d'assurance qui sont classées dans les institutions financières de financement Dieu Meh dont le 

rôle ne se limite pas à la sécurité économique des individus, des entreprises et des institutions, mais il est 

devenu partie intégrante de la politique de développement économique, en termes d'être un outil pour 

accumuler du capital pour le développement et la fourniture de fonds possibilités d'emploi, et peut être 

considéré comme un moyen d'investir les économies dans le développement humain et d'élever le niveau de 

santé ou autre. 

Les mots clés: Assurance traditionnelle, l'assurance Takaful, le développement économique, l'Algérie, le 

système bancaire 

(JEL) Classification : G22, G21, O1 
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 6مقدمة

رىا ادلهمة األساسية للتأمني تتمثل يف تغطية ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلؤمن عليهم عند ربقيقها بتوزيع عبئها بينهم إال أن أث 
، كما يظهر ىذا األثر من خالل ما يولده  أسفلواالقتصادي األكثر عمقًا يتمثل يف ربريك الدخول من أعلى سلم الدخول إىل 

نظام التأمني من تيارات اقتصادية جديدة يتمثل يف توظيف قطاع واسع من العمالة داخل ىذا النظام، ويف إعادة توزيع الدخل بني 
ن دور قطاع التامني يف ربقيق التنمية فتطور البنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف أ ستهلك ذلامنتج خدمات التأمني وادل

اجملتمع وارتفاع معدالت النمو االقتصادي والدخل القومي ومستوى دخل الفرد ووعيو بالتأمني يكون ذلا انعكاسات ارنابية مباشرة 
اعية وتعدد قطاعاتو  وربسن مزاياه وزيادة إسهامات الفرد من دخلو ادلنفق على على تطور نظام التأمني واتساع قاعدتو االجتم

واقع  إيل إشاراتمن خالل  األموال الالزمة لعملية التنميةالتأمني، ويف الوقت ذاتو ادلالءة ادلالية لشركات التأمني ودنو حجم رؤوس 
 .األخريةالسنوات ىدا القطاع يف حالة االقتصاد اجلزائر دلا يعرفو من نشاط خالل 

يف اجلزائر وبعد اسًتداد السيادة الوطنية كان نظام التأمني الفرنسي ىو السائد، إال أنو كان يتصف بالضعف والتعقيد ونقص 
وإنشاء مؤسسات تأمني جزائرية، إن العقود األوىل  نظام تأمين جديداحلماية، فقد عملت اجلزائر على إصدار عدة قوانني  إلرساء 

، إال أنو واصلت الشركات األجنبية سيطرهتا على شركات التأمني خاصة الفرنسية نصت يف البداية على القرض اجململللتأمني 
منها، شلا مسح ذلا ربصيل مداخيل طائلة، لكن بعدىا أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت إلدخال ربسينات على القوانني 

 3521 جوان 4ملية التأمني، وإجبارية التأمني وتأسيس الصندوق اجلزائري يف اليت تنظم نشاط التأمني، من خالل بإنشاء ع

 و، ن اليت رنب أن تراعيها ادلؤسسات، ورقابة الدولة على مؤسسات التأمني وفرض شروط الضما103-21دبقتضى القانون 
 .ا السوقذمني التعاوين يف ىأمكانية االستفادة من مزايا التإ

 6 اآلتية اإلشكاليةضوع تطرح الدراسة دلعاجلة ادلو  6اإلشكالية

 ،ما واقع قطاع التامني يف اجلزائر -
 ،ادلستقبلية لتطور القطاع خاصة بعد ذبربة شركة سالمة اجلزائر للتأمينات اآلفاقما  -
  ،يضيفها التامني التكافلي لقطاع التامني اجلزائري أناليت شنكن  اإلضافةما  -
  .يف اجلزائر تقييم التجربة احلالية لقطاع التامني -

 6 اآلتية6 تعتمد الدراسة  الفرضية  الفرضيات

دنو قطاع التامني يف  إمكانية إيليؤدي  اإلسالميوزيادة الطلب علي منتجات التمويل  اإلسالميةدنو اخلدمات ادلالية  -
 .اجلزائر
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النظري والدراسات السابقة لتامني  راإلطاجانبني جانب نظري نتناول فيو  إيل6دلعاجلة ادلوضوع قسمت الدراسة  منهجية الدراسة
التامني التعاوين مقارنة بالتامني التقليدي ، وجانب تطبيقي نتناول فيو دراسة  أذنية إيل اإلشارةودوره يف التنمية االقتصادية مع 

قتصادية واالجتماعية ومدي تنوعو ومساذنتو يف التنمية اال وأذنيتوتطبيقية حول قطاع التامني يف اجلزائر مربزين حجم ىدا القطاع 
ثراء للسوق واتساع إالتامني التعاوين  إطاريف  التأمينيةادلزيد من تكوين الشركات  إيلوتطور السوق التامني يف اجلزائر واحلاجة 

 . اإلسالميةقاعدتو وتنوع قطاعاتو واالستفادة من تطور ودنو اخلدمات ادلالية 

تجات ورغبة من قبل ادلصارف دبا فيها ادلصارف التقليدية لتوفري اخلدمات ادلالية خاصة وأن ىناك زيادة يف الطلب على ىذه ادلن
دنوًا كبريًا يف اخلدمات ادلالية اإلسالمية ومن ادلتوقع أن يستمر ىذا النمو بوترية سريعة  األخريةشهدت السنوات قد  و اإلسالمية،
قبل ادلصارف دبا فيها ادلصارف التقليدية لتوفري اخلدمات ادلالية رغبة من  أن ىناك زيادة يف الطلب على ىذه ادلنتجات و خاصة و

 – 1031صندوق النقد العريب ،دورة  –اإلسالمية 

ىناك العديد من الدراسات السابقة لدور قطاع التامني يف  أن6 يف البداية رنب التذكري  :الجانب النظري والدراسات السابقةأوال
 منها 6  ذكرنالتنمية االقتصادية واالجتماعية 

كدت أ و تؤثر في التنمية االقتصادية واإلصالحاتهل نمو قطاع التامين  – 1003 -كريشنا وفادالماناتيدراسة  -
قطاع التامني شنكن االستثمارات يف تنمية البنية التحتية للمساعدة علي استمرار النمو االقتصادي للبلد  أنالدراسة 
 قطاع التامني . وإصالحاتتبة علي النمو االقتصادي ادلًت  واآلثارادلالية  اآلثار إيلوتشري 

،  1002- 2991دور قطاع التامين في التنمية دراسة قطاع التامين في الجزائر خالل  -1001 – قاسمدراسة ا -
فتح سوق التامني يف اجلزائر مسح خبلق جو من ادلنافسة يف القطاع ولكن مع دلك  أنوتبني من خالل ىده الدراسة 

وزلدودية مستوي  واإلبداعشنثل قلة اخلربة  آخروعوامل تنظيمية  التأميينبعض ادلعيقات تتعلق بنقص الوعي  تبقي ىناك
 عمال قطاع التامني .

 6مينالتأقطاع  -3

قطاعات اخلدمات ادلالية يف العامل حاليا حيث يلعب دورا حيويا ىام يف دعم جهود  أىمويف ىدا السياق يعترب قطاع التامني من 
تغري كبري  أحداثيساىم يف  أنيف العديد من البلدان ومنها اجلزائر وخاصة يف توفري فرص العمل للعاطلني ومن مث شنكنو  التنمية

يتيح التأمني لألفراد والعائالت محاية أصوذلم اليت حصلوا عليها بالعمل  أنلرفع التحديات احلالية لالقتصاد الوطين،  وشنكن 
اجملتمع، كما يساىم مزودو خدمات التأمني يف دفع عجلة التنمية االقتصادية عرب  أفرادقتصادي لكافة ، وربقيق االستقرار االادلضين

توفري إمكانية نقل ادلخاطر وتسهيل تكوين رؤوس األموال، ويقدم التأمني الغطاء الضروري لقطاع األعمال الذي يسهم يف ربفيز 
ق التنمية ادلستدامة دلختلف القطاعات االقتصادية، عرب تقدمي الغطاء التأميين التجارة والنشاط االقتصادي، ويسهم التأمني يف ربقي

 للنشاط التجاري واالستثمارات األجنبية ادلباشرة.
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 6 مين التكافليأالت -1

من خالل ما يقدمو من محاية اقتصادية للمشروعات بواسطة مجع ادلدخرات الالزمة  الوقت احلايل بدور مهم يقوم التامني يف
يل التنمية ، حيث يتطلع الناس أن يعيشوا يف أمن واستقرار , ويف رغد من العيش ،  حيث احملبة وادلودة واإليثار والتعاون لتمو 

ظهور نظم التأمني الوضعية  إيل أديوالتضامن والتكافل , خاصة وان  النظم الوضعية ادلادية قد فشلت يف ربقيق ذلك ، شلا 
ىي أهنا نظم ذبارية حبتة تسعى لتحقيق الربح ادلادي ألصحاهبا على حساب  األمريف حقيقة للتأمني ضد ادلخاطر ادلختلفة  و 

والغرر اآلخرين , وال ربقق األمن والتأمني وال التكافل والتضامن , كما تبني أن ىذه النظم تقوم على أسس غري شرعية  مثل الربا 
م التأمني الوضعية ادلعاصرة ,وكان من بينها نظام التكافل االجتماعي البدائل لنظ تىذا األساس  كان ىواجلهالة وادلراىنة , وعل

القائم على التعاون على الرب والتقوى , وزنتاج تطبيق ىذا النظام إىل رلموعة من األفراد يتفقون سوياً بالًتاضي التام والتكافل 
ا بصفة دورية ولذلك تسعي ىذه الدراسة إيل بينان أذنية ويتعاونون سوياً يف ادلساندة ادلالية لو من خالل االشًتاكات اليت يدفعوهن

التامني   مني التعاوين ، وادلهم أنأمني التقليدي والتأاز أىم الفوارق اجلوىرية بني التوحقيقة التكافل والتعاون كما رباول إبر 
قدمها التأمني التقليدي للمستأمن ) على اختالف األسس اليت يقوم عليها يهدف إىل تقدمي اخلدمة اليت ي ،اإلسالمي أو التكافلي

حامل الوثيقة ( بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر ادلفسد للعقد والربا وسائر احملظورات، وذلك بتقدمي ادلستأمن اشًتاكات 
قق من فائض بعد متربعاً هبا كلياً أو جزئياً لتكوين زلفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر ادلؤمن ضده، وما يتح

 6للتكافل ىيالعناصر األساسية التعويضات وادلصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على ادلستأمنني )محلة الوثائق( .
التربع وىو تربع للمتضرر من أعضاء الشركة جبزء من الربح أو بالربح بكاملو وىذا كما رنوز يف ادلضاربة التربع جبزء من رأس   -3

 ألنو يغتفر الغرر يف التربعات.ادلال وىذا جائز 
 الشراكة وىو اعتبار كل قسط يدفع إىل الشركة، إدنا ىو قسط اشًتاك وليس مدفوعاً يف مقابل.  -1
ارباد الشخص ذي اجلهتني بني ادلؤمن وادلؤمن سواء أداروا الشركة بأنفسهم كشركة أبدان وأموال، أو أداروىا بواسطة جهاز  -1

 ة بأجر.إداري شنارس عملية وكال
 األفرادن شنكن القول بان التامني التعاوين بديال شرعيا للتامني التجاري حيث يفًتض فيو قيامو علي التربع وربقيق التعاون بني إذ

التامني التجاري لقد طبق ىذا النامني التكافلي ربت صيغ سلتلفة منها  نظام التأمني التعاوين  أيلوخلوه من االنتقادات اليت توجو 
المي , وصناديق الزمالة ,والصناديق اخلريية وحنوىا , ويعترب الصيغة ادلناسبة للجمعيات ادلهنية والفئات ادلختلفة  وللنقابات, اإلس

حيث يقوم كل عضو الذي يرغب يف االنضمام إىل مشروع التكافل بدفع اشًتاك سنوي, تستثمر ىذه االشًتاكات يف رلاالت 
 . ل دلن تنزل بو كارثة أو مصيبة أو من يصل إىل سن التقاعد حسب ما يتفق عليو األعضاءشرعية , ويدفع منها قيمة التكاف
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وتكافل وتعاون تتبني من ادلقارنة ما يتميز بو نظام التأمني القائم على أحكام الشريعة اإلسالمية وادلؤسس على العقيدة من خلق 
ا والغرر وادلقامرة وادلراىنة وأكل أموال الناس بالباطل ، وىذا ما وان نظام التأمني التجاري يقوم على الرب ،وتضامن وتآخي وحب

 .تسعي الورقة إيل توضيحو

كما تبني من خالل الدراسة أن نظام التأمني التعاوين يتميز بعدة خصائص ومزايا ال تتوفر يف نظم التأمني التجارية ادلعاصرة , مثل 
اً شرعياً , كما يعود فائض العمليات على األعضاء ادلشًتكني , ويستمد العضو التعاون وخدمة األعضاء واستثمار األموال استثمار 

لة و طمأنينتو من إشنانو باهلل , كما سنلو نظام التأمني التعاوين من الشوائب ادلوجودة يف نظام التأمني التجاري مثل الربا والغرر واجلها
لعربة دبا نضعو من نظم ولكن العربة باالستعداد واإلخالص هلل يف تنفيذ الغنب وادلقامرة . ونود أن نشري إىل نقطة ىامة وىي ليس ا

ما اتفقنا عليو أن يتمشى مع الشريعة كل ىذه النقاط باال صافة إيل نقاط أخري ستكون زلور ىده الدراسة باال صافة أيل إدراج 
ينبغي   واإلسالميوعند احلديث عن التامني التقليدي ذبربة الزكاة كأداة تكافلية انطالقا من حالة اجلزائر يف تسيري صندوق الزكاة 

 التفرقة بني6
يغلب عليو الغرر فيمكن أن يعرب عنو بأنو ىو الغرر بعينو، ، وبالتايل فهو من الغرر الشديد الغالب احملرم،  يذال التقليديالتأمين 

 .فال ذبيزه احلاجة إال يف ظروف استثنائية
 .غرر، وذلك لعنصر التربع القائم عليو وزلدودية ادلؤمنني فتجيزه احلاجة وىذا ىو الفرق األولسنف فيو ال التأمين التكافليوأن 

” أعين بغالمك على أن أعينك” عقد إرفاق ومعروف ألنو مبين يف نيتو على التعاون وذلذا يغتفر فيو الغرر كما6 التأمين التكافلي
 اإلقالة جاز ألنو معروف يف حبث احلاجة أرادم فإن أراد التبايع حرم وإن كما يف مسألة الدينار الناقص والطعا و يف حبث احلاجة

 .خبالف التأمني التقليدي فالقصد الغالب فيو التجارة وكسب الربح، وذلذا ال رنوز فيو الغرر، وىذا ىو الفرق الثاين
وادث اليت مل ربصل بينما الغرر يف لفرق الثالث أن الغرر يف التأمني التقليدي أصل ألن ادلؤسسة قائمة على كسبها من احلا

 .تبعي والتكافلي إضايف 
6للتأمني دّور مهم يف عملية التنمية االقتصادية حيث يعترب  وسيلة لتكوين رأس ادلال ،  ر التأمين في التنمية االقتصاديةو د

يل خطط التنمية االقتصادية من من خالل االحتياطات ادلالية ادلتجمعة لدى شركات التأمني واليت تستطيع استخدامها يف سبو 
خالل أوجو االستثمار ادلختلفة، ويعترب التأمني عامل مهم من عوامل االئتمان ، حيث  يساعد التأمني االقتصاد من خالل 
حصول الدولة على ما ربتاجو من قروض من خالل استخدام ادلبالغ ادلتجمعة لدى شركات التأمني ، كذلك يوفر التامني 

 .فراد ضمانا يسهل لألفراد عملية االقًتاض من البنوك بضمان وثيقة التأمنيعلى مستوى األ
كما يعد وسيلة من وسائل االدخار ، حيث يقوم بامتصاص األموال الصغرية اليت توجو عادة لشراء السلع االستهالكية من قبل 

سبويل عملية التنمية من خالل االستثمار،كما األفراد) كأقساط تأمني ( وادخارىا لدى شركات التأمني وىذه بدّورىا تساىم يف 
عند استريادىم  إىل األخطاريشجع األفراد على االستثمار يف ادلشاريع ادلختلفة ، ألنو يبدد سلاوفهم ادلتعلقة باحتمال تعرضهم 

دام على أنشاء ادلشاريع للمكائن وادلعدات أو سلاطر احلريق عند إنشائهم للمصانع وادلعامل ، ألنو يبعث يف نفوسهم األمان واإلق
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اخلاصة ، إذ أهنم مل سنسروا شيئا ألنو حىت أقساط التأمني سيمكنهم إضافتها إىل تكاليف اإلنتاج ،وشركات التأمني تعوضهم عن 
 .اخلسائر الفعلية إذا تعرضوا لألخطار

ازية واألمنية اليت تتخذىا شركات التامني عند قبوذلا يساعد التأمني يف خفض اخلسائر داخل اجملتمع من خالل اإلجراءات االحًت 
التامني على األموال وادلمتلكات وادلنشآت وذلك من خالل الكشف الذي ذبريو جلاهنا اخلاصة على تلك ادلنشآت وتوصياهتا 

إىل أقساط بشكل عادل بتوفري وسائل األمان ادلمكنة اليت تقلل أو ربد من اخلطر احملتمل وقوعو،ويساعد يف توزيع كلفة اخلطر 
تلكو من وسائل وخربات سبكنها من احتساب كلفة اخلطر وأقساط التأمني بشكل سب اوموضوعي ، فشركات التأمني وبفضل م

معقول ذبعل ادلنتج ملتزم بإضافتها إىل تكاليف اإلنتاج ،ولوال ذلك ألصبح احتساب كلفة اخلطر خاضع لالجتهاد ومبالغ فيو، 
فض نسبة البطالة وبالتايل يف ربقيق التنمية االقتصادية ، وذلك من خالل امتصاص قوة العمل العاطلة يف يساىم التأمني يف خ

النشاط التأميين،كما يساىم التأمني يف خفض نسبة التضخم ،وذلك من خالل مساذنتو يف امتصاص جزء من األموال الزائدة 
شركات التأمني اليت تقوم بدورىا باستثمار ىذه األموال يف ادلشاريع  بطريقة غري مباشرة من خالل أقساط التأمني وذبميعها لدى

 ادلختلفة .
 6 وظائف قطاع التامين -1

يؤدي ثالث وظائف اقتصادية رئيسية تتمثل يف  األمواللعدم ذبميد  أداةشنكن القول بانقطاع التأمني يعترب كبديل لالدخار ويعترب  
الكفاءة لنقل ادلخاطر عرب ذبميع ادلخاطر الفردية العائدة لعدد كبري من األفراد )مثل دمار نقل ادلخاطر، ويشكل التأمني آليًة عالية 

منزل العائلة(، وذلك استناداً إىل قانون األعداد الكبرية،  وإدارة ادلخاطر من خالل تقاضي رسوم مكافئة للمخاطر احملتملة، يقدم 
اطر، وبذلك يقدم مزودو خدمات التأمني أيضاً استشارات إدارة ادلخاطر قطاع التأمني مؤشراً واضحاً على كفاءة احلد من ادلخ

للشركات واألفراد. وتكوين رأس ادلال من خالل ذبميع رؤوس أموال طائلة يعاد استثمارىا يف سوق رأس ادلال، يقدم مزودو 
ومن خالل ىذه الوظائف الثالث، يسهم خدمات التأمني بيئة مثالية لتكوين رأس ادلال لتمويل االستثمارات على ادلدى البعيد ، 

 قطاع التأمني يف ربقيق النمو وربفيز النشاط االقتصادي ومحاية ودعم الطبقة الوسطى ادلتنامية يف الكثري من البلدان.
 6 مين في الجزائرأثانيا :نظرة حول قطاع الت

 6مين التقليدي  في الجزائرأقطاع الت -3
 الذيادلستفيد  إيل أوادلؤمن لو  إيليؤدي  أننون اجلزائري يعترب التامني عقد يلتزم ادلؤمن دبقتضاه القا أن إيل اإلشارةيف البداية رنب  

يؤدي  أخريدفعة مالية  أوربقيق اخلطر ادلبني يف العقد مقابل قسط  أواشًتط التامني لصاحلو مبلغ من ادلال ، يف حالة وقوع احلادث 
 للمؤمن إيلهبا ادلؤمن لو 

 أىم، ويعترب من  واألجانبلي فرص كبرية  لالستثمار والنمو من شاهنا االستجابة الىتمامات ادلستثمرين الوطنني يتوفر القطاع ع
من أي  أكثر، وان ىدا القطاع مدعو  3551اليت ازبذهتا اجلزائر النفتاح القطاع مند سنة  اإلجراءاتاالدخارية خاصة بعد  األوعية
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على قطاع التأمينات خاصة اإللزامية  1002اليت مت إدخاذلا منذ  واإلصالحاتار البيئية ،وقت مضي للمساذنة يف التكفل باألخط
 على الشركات يف فضل نشاطات التأمني على األشخاص من تلك اخلاصة بالتأمني من األضرار. 1033ادلفروضة يف سنة 

والت عميقة يف اخلدمات ادلالية حبيث عرف مراحل من القرن ادلاضي شهد قطاع التامني يف اجلزائر رب اآلخرينوعلي مدار العقديني 
االحتكار العمومي والسماح للقطاع اخلاص دبزاولة عقود االكتتاب وتقدمي  إلغاءاثر  51-03 األمرانتقالية نوعية خاصة بعد صدور 
القول بان السوق التامني يف ، ولدلك شنكن  األجنبيةشركات التامني  أماملتحرير السوق  02-00التغطيات التأمينية ، مث القانون 

دلك  أديوقد  وأجنبيةوطنية  أموالرؤوس  ذاتاجلزائر تقدم فرض استثمارية كبرية للمستثمرين وبالتايل تأسيس شركات تامني خاصة 
 .ورةالعادلية ادلتط باألسواقتطور صناعة التامني يف اجلزائر رغم النقائص اليت تعرفها سوق التامني يف اجلزائر مقارنة   إيل

 300 و -1033 –مليار دج  43يقدر ب  أعمال، ،برقم 3551شركات سنة  2شركة بعد ما كانت  11زنتوي القطاع حاليا  علي 

من سنة  األويل أشهربادلائة مقارنة بالسنة ادلاضية ،كما سجل القطاع خالل التسعة  10بارتفاع قدره  أي،  1031مليار دج  خالل 
القطاع  أذنيةمليار دج قطاع التامني يف اجلزائر قطاع مهيمن عليو من طرف القطاع العام رغم  42ر4 قدره  يعترب أعمالرقم  1031

  اخلاص حاليا .
% تاله فرع  01.1احتل جانب التامني على احلوادث واألخطار ادلتنوعة ادلرتبة األوىل من حيث حجم ادلساذنة يف إمجايل القطاع  و

واستمرت الشركة اجلزائرية للتأمينات, والشركة  % 01, وسجل التأمني على القروض دنوا يف أعمالو قدر تأمني السيارات بادلرتبة الثانية
اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني, وشركة التأمني على النقل والصندوق اجلزائري للتعاون الفالحي يف ىيمنتها على السوق بالرغم من 

، ويف ادلقابل تراجعت مساذنة 3551صالح القطاع وظهور القطاع اخلاص بعد عام منافسة شركات تأمني جديدة نشأت يف إطار إ
% خالل  23% يف الثالثي األول من العام مقابل  14.30 إىلالشركات القدشنة يف الناتج اإلمجايل لقطاع التأمني اجلزائري واخنفضت 

  نفس الفًتة من العام ادلاضي.
عادلي فيبقي العمل كبري ينتظر اجلزائر من اجل احتالل مكانة ىامة يف السوق العادلي للتامني علي مستوي ادلكانة علي ادلستوي ال أما

حسب شركة (دولة يف نفس السنة  303من  23كما تصنف يف ادلرتبة   -1031بادلائة ، 0,01 –حوايل  اآلنحيث تقدر حصتها 
، ورغم دلك  يبقي  ىدا  اإلفريقيةمن سوق التامني  3,1صة قدرىا حب إفريقيا،وربتل ادلرتبة السابعة  )1031(التامني العادلية  إعادة

)فرع تابع للشركة اجلزائرية للتامني  كرامةوىي  األشخاصمني على أللت اعدا وخاصة مع قدوم شركات جديدةالقطاع حاليا قطاعا و 
لشركة )فرع تابع ل تاالو ، لشركة الفرنسية ماسيف( )فرع تابع للشركة اجلزائرية للتامني و ا التامين على الصحةو شركة ، التامني( وإعادة

يف  سالمةوفرع شركة ، سي ان ام ا"و كذا الشركة ادلختلطة ) " ،اليت فتحت فرعا ذلا يف اجلزائر أكساو ، اجلزائرية للتامني الشامل(
 اجلزائر( 
بستة شركات  األشخاصشركات التامني على  إىل إضافة األمرشركة حاليا ، و يتعلق  11السوق اجلزائرية للتأمينات ربتوي  أصبحت

التامني و الشركة اجلزائرية للتامني و الشركة اجلزائرية للتامني الشامل و  وإعادةتامني عمومية غري متخصصة )الشركة اجلزائرية للتامني 
( و  أييكس و اس جي سي كاجوذنا على التوايل ) القروض و العقار( و شركتني عموميتني متخصصتني يف التامني على كاششركة 
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( و شركتني تعاضدتيني الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي و ماتاك وسبعة شركات تامني سي سي ارالتامني ) إلعادةشركة عمومية 
 (.آ ار"  أيجي آ ام " و "سي " أ1الريان اليانس سالمة تراست خاصة )

كان عليو احلال قبل سنوات قليلة رغم بعض الرىانات احلالية اليت رنب   لك شنكن القول بان القطاع يشهد تطور ملحوظا مقارنة دباذل و
ربديات شنكن كسبها مثل فتح اجملال لشركات التامني التكافلي وتوسيعها خاصة وان مساذنة القطاع يف االقتصاد اجلزائري  إيلربويلها 

مثل ما يعرفو القطاع من ضعف يف  أخريقضايا  إيل إضافة )1033بادلائة ، 1(ضئيلة جدا حيث يساىم يف سبويل االستثمار بنسبة 
 القابلة للتامني ، ونقص االتصال وغريىا . األمالكتطوره نتيجة عوامل كثرية تتعلق بغياب ادلعلومات حول 

 6 في الجزائر اإلسالميقطاع التامين  -1
ن يستمر ىذا النمو بوترية سريعة خاصة دنواً كبريًا يف اخلدمات ادلالية اإلسالمية ومن ادلتوقع أ األخريةشهدت السنوات  

وأن ىناك زيادة يف الطلب على ىذه ادلنتجات ورغبة من قبل ادلصارف دبا فيها ادلصارف التقليدية لتوفري اخلدمات ادلالية 
 .اإلسالمية

من ادلصارف والتأمني وأصبح يتض 3520لقد أصبح التمويل اإلسالمي جزءاً ال يتجزأ من النظام ادلايل العادلي حيث تطور منذ عام 
ادلصرفية العادلية إال أن  األصول% من 3وأسواق رأس ادلال، وعلى الرغم أن أصول القطاع ادلصريف اإلسالمي ال شنثل تقريبًا سوى 

تريليون مع هناية عام  3.2اإلسالمية تقريباً  األصولوقد بلغ حجم  1000% سنويًا منذ عام 10ىذا القطاع ال يزال ينمو بنسبة 
 بليون دوالر أمريكي. 31، أما عن حجم سوق التأمني التكافلي فيبلغ حوايل 1031

يعترب تقدمي خدمات التأمني اإلسالمي أحد الدالئل على التطور ادللحوظ يف توسيع نطاق تقدمي اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية 
 اإلسالمية.

مبدأ التعويض ادلايل للحماية من ادلخاطر غري ادلتوقعة، إال أن التأمني اإلسالميً  شناثل التأمني التقليدي من حيث قيامو على  
التأمني اإلسالمي يعتمد باألساس إىل ادلشاركة يف التأمني على أساس تقاسم ادلخاطر من قبل العمالء وفق ادلبادئ التعاونية بدالً 

 من نقل ادلخاطر إىل طرف ثالث .

يف حالة اجلزائر اليت تعترب  كذلكان احلال ليس   إال اإلسالميةيف العديد من الدول وعلي الرغم من ظهور التامني التعاوين وانتشاره 
 – اياك –نتيجة قيام شركة  1002سنة  إيل األويلحيث تعود البدايات  اإلسالميذبربتها قصرية وغري متنوعة يف العمل بالتامني 

وتعترب اكرب الشركات -اجلزائرية يف رلال التامني التعاوين  السعودية من خالل شركة سالمة للتامني اجلزائر اليت تعمل يف السوق
 أسهم أغلبيةحيث تعود -تكافل يف العامل  وإعادةوىي اكرب شركة تكافل  اإلسالميةالعادلية اليت تقدم حلول التامني وفق الشريعة 

للتامني ادلدرجة يف سوق ديب ادلايل تقدم –بية العر  اإلسالميةالشركة  –التامني سالمة  وإعادةاجملموعة الدولية التامني  إيلالشركة 
،تتمثل حصتها يف سوق  اإلسالميللتامني اجلزائر العديد من اخلدمات يف السوق اجلزائرية وتنفرد خبدمات التامني  سالمةشركة 

بادلائة من حصة  40بادلائة ، ويستحوذ القطاع العام للتامني علي حصة  10ببادلائة من حصة القطاع اخلاص ادلقدرة  1التامني 
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 إدارةبقيام الشركة بدور الوكيل عن ادلؤمن ذلم يف  األمرويتعلق  أعماذلا تنفيذدناذج يف  أو أنواعالسوق،تستخدم شركة سالمة ثالث 
 دنوذج يتعلق باتفاق استثمار أو،  الوكالةيف مقابل اجر معلوم وىو ما يسمي بنموذج  األقساطعملية التامني مث تقوم باستثمار 

ما يسمي بادلضاربة علي ان يتم اقتسام الربح بينهما ويف  إطارادلال والطرف الثاين يقدم اجلهد يف  رأسبني اثنني طرف يقدم  أموال
تقوم الشركة نسبة معينة من االشًتاكات  أين آخرمث دنوذج  المضاربة بنموذجىدا النموذج يكون ادلؤمن ىو ادلضارب ويسمي ىدا 

تامني مقابل نسبة معينة من عوائد االستثمار واالشًتاكات علي اعتبار ان الشركة ىي ادلضارب ويسمي دلك لل إدارهتايف مقابل 
 بالنموذج ادلختلط .

جانب من يلحقو  إيلان عقد التامني ادلقدم من شركة سالمة عقد قائم علي فكرة التضامن بني ادلشًتكني يف صيغة تعهد بالوقوف 
 رقابة اذليئة الشرعية . إيل زبضع ضرر ما جراء وكل عملية تامني

 الخاتمة :

من تطور ودنو اخلدمات ادلالية  أكثراالستفادة  وإمكانيةادلتعلقة بدراسة واقع قطاع التامني يف اجلزائر  الدراسةمن خالل ىده 
لتامني وتبقي مساذنة القطاع تقدمي القطاع تبني ىيمنة القطاع العام علي سوق ا وعادليا وبعدوزيادة الطلب عليها زلليا  اإلسالمية

توسيع علي مجيع  إيلضئيلة جدا وربتاج  األجنيباخلاص الوطين ضعيفة وضمن القطاع اخلاص تبقي مساذنة القطاع اخلاص 
 أذنيةالسوق اجلزائرية وينبغي بدل جهود كبرية دلا ذلدا القطاع من  إيلبعد دخول شركة سالمة  وانتشاره خاصةالقطاعات ودنوه 

سوق التامني يف اجلزائر ، كما رنب  أداءتفعيل  إيلد الوطين الن دخول شركات التكافل سنلق جو من ادلنافسة تؤدي لالقتصا
التأمينات التقليدية احلالية،   أنواعالعمل علي تطوير رلاالت التامني التقاعدي واالدخاري والتامني االستثماري وعدم االعتماد علي 

ان السوق اجلزائرية يف رلال التامني سوق واعدة وتوفر العديد من الفرص االستثمارية رغم ما  كما تبني من خالل ىده الدراسة
رنب تأكيده حول ضرورة العمل علي مرونة القوانني واللوائح احلالية لتسمح دبزيد من انفتاح السوق والعمل علي تشجيع دخول 

كنتاج للشراكة بني ” أمانة“الحتياط والصحة، عن إطالق عالمة شركة التأمني وا اإلعالنادلزيد من شركات التامني خاصة بعد 
، ويهدف بنك التنمية المحليةو بنك الفالحة والتنمية الريفية، بالتعاون مع الفرنسية ماسيفو الشركة الجزائرية للتأمينات

 أمام،كما رنب العمل علي فتح اجملال الفرع اجلديد إىل تطوير تأمينات األفراد يف اجلزائر واعتماد تقنيات مبتكرة يف ىذا اجملال 
 علي غرار العديد من الدول الرائدة يف ىدا اجملال . اإلسالميةشركات التامني التكافلي وتقدمي ادلزيد من اخلدمات وادلنتجات ادلالية 

ي حبيث شنكن ان يؤدي قطاع التامني علي التنمية االقتصادية من خالل تفعيل مؤسسات التامني التكافل أذنيةوتؤكد الدراسة علي 
آثار االقتصاد ككل من خالل آثره يف ربقيق التوازن يف السوق و زيادة اإلنتاجية و آثره على ميزان ادلدفوعات ، كما أن التأمني 
يعترب كبديل عن االدخار ، باإلضافة إىل أنو يساعد يف سبويل ادلشاريع االقتصادية خاصة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة و تشجيع 

 ؤوس األموال.االستثمار و يعترب األداة لتجنب ذبميد ر 
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