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 اإلهــداء
أن  نرررررر بكررررررال مرررررره  نلك حرررررر    مرررررر  رنرررررر     ن     مررررررشرة ارررررر  ش   ن  رررررر   

  منِّه.  هللتخطَّ ه  با  ة بفضم مه و

  فهقررررررذ مبرررررر وك  وا برررررر   نلضررررررذ   ن ررررررنذ  أبرررررركور  أأررررررك    أ ررررررذا ح  إىل 

 يف س يم  ستكم ل  ن   .

 يف  ألمبرررررررر  نرررررررذ س هلررررررر  مبررررررر ن ممررررررره أسررررررر  ز ن   ررررررر ون أن ين غررررررر   ال  

 .ب مللهكم ة  نقيِّم  ن  مذِّي مُ  وذ ن 

 .ين ذو نك  حب  ختشُّجهن

   يرررررررشصاك    أن يُطيرررررررم يف أعمررررررر سمب    -عرررررررضر  جرررررررمَّ    - ملررررررركىل   عينررررررر د 

 .  ن يش   مه  كف  منك  ب خلل ة

 
 



 شكر وعرفان

 

باطنة، وأمدنا الظاىرة و النشكر أوال وأخيرا اهلل تعالى الذي أسبغ عمينا نعمو 
 بالصبر لتذلل الصعوبات أمامنا وأعاننا كل العون عمى إنجاز ىذه المذكرة

    بالي مصعبشكر أستاذي الكريم ثم ن 

 كل من ساىم وبذل جيدا ولو بالقميل في إنجاز ىذه المذكرة وأشكر

 بنكيال و نقدي قتصاداإلقسم في أشكر األساتذة الكرام  كما 

لمساعدتنا في طباعة وكتابة ىذه  مكتبة القدس بالواديكما ال ننسى أصحاب 
 المذكرة

 



 ملخصال

، من خالل قياس أداء مؤسسات التأمني وحتديد مكانتو شركات التأمني يف اجلزائر  استثماراتحتليل واقع هتدف ىذه الدراسة إىل 
مداخل رئيسية متمثلة يف: التعويضات املدفوعة، استثمارات شركات عدة ، عرب  2013/2012يف دعم االقتصاد الوطين للفرتة 

وخلصت الدراسة إىل أنو نتيجة لضعف مؤسسات التأمني اجلزائري ماليا وفنيا، واخنفاض  االقتصاد الوطين التأمني ومسامهتها يف 
مستوى استثماراتو، فقد أخفقت مؤسسات التأمني يف املسامهة النسبية يف منو االقتصاد الوطين على مستوى مجيع املداخل، مع 

يف اجلزائر . أوصت الدراسة بضرورة تطوير مؤسسات التأمني باالعتماد على غياب دوره الوقائي والتعويضي على النمو االقتصادي 
األسس التالية: توفري بيئة اقتصادية سليمة وقوية، حتسني تنظيم القطاع واإلشراف عليو، ابتکار منتجات تتوافق مع الظروف 

 االقتصادية واالجتماعية، االستخدام الفعال لقنوات التوزيع. 

  التأمني اجلزائري. شركات، االستثمارات : التأمني، تعويضات، الكلمات املفتاحية

Résumé 

Cette étude vise à analyser la réalité des investissements des compagnies d’assurance en Algérie, en mesurant la 
performance des institutions d’assurance et en déterminant leur place dans le soutien à l’économie nationale 
pour la période 2013/18, à travers plusieurs entrées principales: indemnisation versée, investissements des 
compagnies d’assurance et leur contribution à l’économie nationale, et l’étude a conclu qu’en raison de la 
faiblesse financière et technique des institutions d’assurance algériennes, et du faible niveau des 
investissements, les institutions d’assurance n’ont pas contribué relativement à la croissance de l’économie 
nationale au niveau de toutes les entrées, en l’absence de son rôle préventif et compensateur sur la croissance 
économique en Algérie. L’étude a recommandé la nécessité de développer des institutions d’assurance fondées 
sur les fondements suivants: fournir un environnement économique sain et solide, améliorer l’organisation et 
la supervision du secteur, créer des produits qui correspondent aux conditions économiques et sociales et 
utiliser efficacement les canaux de distribution . 

Mots-clés : assurance, indemnisation, investissements, compagnies d’assurance algériennes. 

Abstract 

This study aims to analyze the reality of the investments of insurance companies in Algeria, by measuring the 
performance of insurance institutions and determining its position in supporting the national economy for the 
period 2013/2018, through several main entrances represented in: compensation paid, investments of 
insurance companies and their contribution to the national economy. The study concluded that As a result of 
the financial and technical weakness of the Algerian insurance institutions, and the low level of its 
investments, the insurance institutions have failed to contribute relative to the growth of the national 
economy at the level of all entrances, with the absence of its preventive and compensatory role on economic 
growth in Algeria. The study recommended the necessity of developing insurance institutions based on the 
following principles: providing a sound and strong economic environment, improving the regulation and 
supervision of the sector, innovating products that comply with economic and social conditions, and effective 
use of distribution channels. 

Keywords: insurance, compensation, investments, Algerian insurance companies. 
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تقوم مؤسسات التأمينات بدور ىام يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول، إذ تعمل على  زيىادة     

القىىىدرات ااجتاجيىىىة ورفىىىع معىىىدل النمىىىو االقتصىىىادث، ويتجلىىى  دورىىىىا وديةىىىىا علىىى  ا ت ىىىًنات االقتصىىىادية مىىى   ىىى ل 
ويليىىة امامىىة الىىت ال يقتصىىة دورىىىا علىى  تىىوفًن ا مىى  طبيعتهىىا االعتباريىىة، تيىى  تصىىنؤ سىىم  ا ؤسسىىات ا اليىىة التم

االقتصادث لألفةاد وا ؤسسات فقط، وإمنا دسىت  جىا ا مهمىا مى  سياسىة التنميىة االقتصىادية واالجتماعيىة للىدول 
ودفىىع عجلىىة النمىىو والتقىىدم تىىا، تيىى  تقىىوم بتجميىىع مبىىالق ماليىىة معتىىعة مىى  دقسىىاا التىىأمٌن، وتعمىىل علىى  تو ي هىىا 

رىا يف خمتلىىىىؤ ا ىىىىاالت االقتصىىىىاديةر تعتىىىىع اواااىىىىة ل ًنىىىىىا مىىىى  دول العىىىىا  النىىىىام ، الىىىىت ا تىىىىارت  ىىىىداة واسىىىىت ما
االستق ل منوذجا تنمويا شااعا آجذاك وىو اتتكار الدولة للمعام ت االقتصادية مبا فيهىا مؤسسىات التىأمٌن، ج ىةا 

 ية الت تسع  الدولة اواااةية إىل حتقيقهار  سامهتو ال علية يف النشاا االقتصادث لتن يذ اخلطط اامناا
فعمىىىىىدت الدولىىىىىة إىل إجشىىىىىا  عىىىىىدة مؤسسىىىىىات وطنيىىىىىة تعمىىىىىل علىىىىى  تىىىىىأمٌن  مىىىىىل ا  طىىىىىار ا وجىىىىىودة يف ا يىىىىىاة    

االقتصادية، وبد ول اواااة مةتلة ااص تات االقتصادية لان لااما عليها إعادة تن يم مؤسسات التأمٌن، الىذث 
جىىىىاج    59ا ىىىىؤرخ يف  70-59لىىىى  يف ا  ىىىىًن ب ىىىىت   ىىىىال التىىىىأمٌن عىىىى  طةيىىىى  ا ةسىىىىوم شىىىىهد يىىىىورة إصىىىى تية لل

ا تعلىىىىى   70-59ا عىىىىىدل وا ىىىىىتمم لألمىىىىىة رقىىىىىم  5770في ىىىىىةث  57ا ىىىىىؤرخ يف  70-70، والقىىىىىاجون رقىىىىىم 5559
تر بالتأمينات، الذث دعطى  آفاقىا جديىدة للمنافسىة التأمينيىة، وحتسىٌن جىودة اخلىدمات ا قدمىة مى  طىة  ا ؤسسىا

والىىذث سىىع  مىى    لىىو الدولىىة إىل ت عيىىل مسىىامهة مؤسسىىات التىىأمٌن علىى  مسىىتول االقتصىىاد الكلىى ، مىى   ىى ل 
القيمىىة ا فىىافة الىىت يقىىدمها يف ا نتجىىات التأمينيىىة، اخلىىدمات ال نيىىة ا تعلقىىة بتسىىوية ا طالبىىات، إدارة االسىىت مارات 

 ، تسديد الفةااب وا صاريؤ ا  ىةلر تبعىا  ىا سىب  تىعز وا نتجات ا الية، دفع دجور ا و  ٌن وعموالت الوسطا
 معا  ااشكالية الت جعمل عل  معاوتها م    ل ااجابة عل  التساؤل التايل:

 التأمين في الجزائر ؟استثمارات شركات ما هو واقع  -
 لإلجابة عل  ىذه ااشكالية ، سنطةح ا سئلة ال اجوية، وى :

داهتا ااجتاجيىىة ا لتل ىىة مىى  دىىىم مؤسسىىات اخلىىدمات ا اليىىة يف العىىا ، وتوالىىب التىىأمٌن بوتىى شىىةلاتتعىىد  -
 مل ا جشطة االقتصىادية ا  ىةل، وتسىهم يف دعمهىا واةاف ىة على  اسىتقةارىا، تيى  تسىع  إىل حتقيى  

 العديد م  ا هام وا دوار يف االقتصاد، فما ى  ىذه ا هام وا دوار الت تقوم تا؟ 
 لدعم االقتصاد الوطين؟  الشةلاتر الذث تلعبو ىذه ما ىو الدو  -



  المقدمة
 

 

 ب

قام  اواااة بعدة إص تات اقتصادية مشل  د لىب القطاعىات، تىد  رفىع معىدالت النمىو االقتصىادث  -
التىىأمٌن مىى  ىىىذه  شىىةلاتوحتسىىٌن ا ؤشىىةات االقتصىىادية الكليىىة ومسىىتويات ا عيشىىة االجتماعيىىة، مىىا موقىىع 

 ها ومستول مسامهتها يف االقتصاد الوطين؟ االص تات ؟ ليؤ ديةت عل  دداا
 . فرضيات الدراسةأوال

 عل  سو  العةض الساب  اشكالية الدراسة ديك  صيا ة ال ةسيات التالية: 
  ث بلىىد، ااسىت ماريةتعتىع مؤسسىات التىأمٌن دتىىد دىىم دعمىدة الن ىىام ا ىايل، ورليىاة دساسىىية يف السياسىة  -

 لىىىىاطة، ودوره امىىىىام يف ا  ىىىىا  علىىىى  الطاقىىىىة ااجتاجيىىىىة مىىىى   ىىىى ل آليىىىىةا مهيتىىىىو يف  ىىىىال إدارة وجقىىىىل ا 
   رالتعويفات، تعبئة ا د ةات، دعم ا سواق ا الية وتوفًن السيولة ال زمة لتمويل االست مارات

مىى   التىىأمٌن، ورفعىى  شىىةلاتددت ااصىى تات االقتصىىادية الىىت قامىى  تىىا اواااىىة إىل رفىىع وحتسىىٌن جتىىاا   -
 االقتصاد الوطين، م    ل دربع مدا ل دساسية، متم لة يف: تجم إجتاجها مسامهتها يف

 روتعويفاهتا، تجم است مارات مؤسسات التأمٌن، ومعدل تش يل اليد العاملة تا -
تسىويقها،  سعؤ ال قافة التأمينية،  ياب سوق ماليىة جشىطة واجعىدام االبتكىار يف ا نتجىات التأمينيىة وطىةق -

 ت التأمٌن اواااةية، وحتد م  مسامهتها االقتصادية واالجتماعيةردىم معوقات منو مؤسسا
 . أهداف الدراسةثانيا

 هند  م    ل ىذا الدراسة إىل حتقي  مجلة م  ا ىدا ، دمهها: 
التىىىأمٌن يف اواااىىىة وآفاقهىىىا، لمىىىا  إسىىىت مارات شىىىةلاتامىىىد  الةايسىىى  مىىى  ىىىىذه الدراسىىىة ىىىىو معةفىىىة واقىىىع  -

صىىيات تشىىمل ااطىىار ا ؤسسىى  والتن يمىى   ؤسسىىات التىىأمٌن اواااةيىىة، مىى  طىىةح مقاتىىات وتو  سىىنتاول
  رالتأمٌن لشةلاتشأهنا دن تساىم يف ت عيل الدور االقتصادث والتنموث 

 رالتأمٌن يف اواااة  شةلاتحماولة حتديد دىم ا شالل الت تعي  تطوية وت عيل   -
 لبىىًنة مؤسسىىات فهىى  تقيقيىىة، وتطىىور منىىو فىىة  مىى  حتويىىو ومىىا اواااةيىىة التىىأمٌن مؤسسىىات آفىىاق إبىىةاز  -

 ر ا طلوب بالشكل وحتسينها است  ما مت ما إذا والتطور، للتوسع قابلة وواعدة
 الدراسة أهمية ثالثا.
 شةلات تأيًن واستكشا  دراسة دمهية عل  للتأليد العلم  ا ستول عل  مسامهاتو يف العمل ىذا دمهية تكم 
 ا توقعة، ا لاطة م  وا فةاد ا متلكات محاية يف يؤديو الذث ا يوث الدور   ل م  االقتصاد، يف التأمٌن



  المقدمة
 

 

 ج

 االست مارات لتمويل ال زمة السيولة وتوفًن ا د ةات تعبئة ع  االقتصادية، التنمية لتمويل مهما مصدرا وباعتباره
 ر ا لتل ة
 عل  لبًن بشكل ديةت الت الن ط، دسعار  اضاخن دزمة م  اواااة فيها تعاين الت ال اة ىذه يف  صوصا    
 دعم يف ل د ار( البنوك) التقليدية ا وعية تنج  و ر االست مارية وا جشطة ا شاريع لتمويل العام ااج اق تجم
 القةض جتةبة) العام ل لتتاب تكومية سندات طةح جتةبة وفشل الوطين، ل قتصاد بديلة متويل فة  وتوفًن

 (ر السندث
 النقدية الكتلة م  لبًنة مبالق وامتصا  ا د ةات لتعبئة ا ففل البديل تكون دن التأمٌن  ؤسسات وديك   

 الت الدراسات م  بأجو البت  دمهية تنبعر ا ناسب بالشكل است  لو يتم لو ا الية، ا ن ومة  ارج ا تداولة
 دور تعايا وسبل الوطين، االقتصاد يف أمٌنالت شةلات مسامهة سعؤ عل  ا ؤيةة العوامل  وسوع تطةق 

 االقتصاد تطوية يف مسامهتها  عةفة التأمٌن، ا ؤسسات حتليلية دراسة   ل م  امام، اواجب ىذا يف ا ؤسسات
 ر الوطين
 الموضوع اختيار دوافع و مبررات. رابعا
 : اآليت يف ا وسوع، تذا ا تيارجا ودوافع معرات تتم ل
 ودورىا التأمٌن مبؤسسات للنهوض الوطنية االىتمامات   ل م  التأمٌن، موسوع يكتسيها الت ا مهية -

 الوطينر ل قتصاد متويل لمصدر
 علميةقيمة  إسافة وحماولة لبًن، باىتمام تعىن ال مؤسسات لوهنا التأمٌن، مؤسسات مبواسيع اىتمامنا -

 رالوطين االقتصاد يف ودورىا التأمٌن مؤسسات  وسوع
يف  ا ؤسسىىىىات مسىىىىامهة سىىىىعؤ تقيقىىىىة علىىىى  للوقىىىىو  بالدراسىىىىة، جىىىىدية التىىىىأمٌن موسىىىىوع بىىىىأن ادجىىىىااعتق -

 ر  ومقاتات تلول وإعطا  ا سباب تشليص وحماولة الوطين، االقتصاد
  الدراسة خامسا. حدود

 التأمٌن شةلات وبالتتديد اواااة، عل  الدراسة ىذه رلات ا كاجية الناتية م  :المكاني المجال 
 مسامهة قياس  دا ل حتلي  شقا سم التطبيق  اواجب دمار الوطين االقتصاد يف ومسامهتهاماراهتا واست 
 ر الوطين االقتصاد يف التأمٌن

  وحتليل التأمٌن مؤسسات   ل م  اواااة، يف التأمٌن شةلات جشاا تطور دراسة مت :الزماني المجال 
 ر 5752/5752 ال اة   ل التقين جشاطها



  المقدمة
 

 

 د

 الدراسة وأدوات منهج: سادسا 
 صتة وا تبار ا طةوتة ااشكالية عل  ولإلجابة دبعاده، وحتليل ا وسوع جواجب مبلتلؤ وااتاطة اا ام ب ية

 االقتصادية البتوث تشملها الت ا ناى  استلدام تاولنا الدراسة، حماور مع ينسجم بشكل ا وسوعة ال ةسيات
 مةاتل لدراسة التارخي  وا نه  با وسوع، ا تعلقة الن ةية ا  اىيم دىم ةضلع الوص   ا نه  إىل وأجا عادة،
 يف التأمٌن مؤسسات مؤشةات واقع لقةا ة التتليل  ا نه  عل  الاليا ومت اواااة، يف التأمٌن مؤسسات مسًنة
 ر الوطين االقتصاد يف مسامهتها ومدل ا دروسة، ال اة   ل اواااة
 راسةالد هيكل:  سابعا
شىىةلات التىىأمٌن : ا ول ال صىىل: لىىاآليت مةتبىىة فصىىلٌن، يف حمتوياتىىو وعىىةض إدراج مت البتىى ، جبواجىىب اا ىىام قصىىد

 مبت ىٌن، إىل تقسىيمو مت تيى  ،وم هىوم ااسىت مار التأمٌن بشةلات يتعل  ما جل  عةفة فيو التطةق مت: واالست مار
 م هىىوم ااسىىت مار  فشىىمل ال ىىاين ا بتىى  دمىىار االقتصىىادية شىىةاتبا ؤ  ع قتىىو ، ،دجواعىىو التىىأمٌن م هىىوم حيىىوث ا ول
 مبت ىىٌن حيىىوث  :5752-5752واقىىع االسىىت مار يف شىىةلات التىىأمٌن اواااةيىىة : ال ىىاين ال صىىلامىىا ر التنمىىوث ودوره
وال ىىاين   ااىىةاوا  يف التىىأمٌن لقطىىاع والقىىاجوين التىىارخي  ا سىىار مشىىل اواااىىة، يف التىىأمٌن قطىىاع تطىىور بعنىىوان ا ول ديفىىا،
 رالقطاع ىذا عل  ااشةا  وىيئات اواااة يف شةلات التأمٌن وجشاطها التقينلان 
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 تمهيد :
منناملالومننن ملإلنملان منن نملمرننيفملالنننرفملوملاعرننننملللنننملمونناضملوملدننصملبهنن ملعمه نن ماملهننومل  نن   ملومل  منن ملإلوملم عنن ملإلومل
ممتمر   ملوملإلخط رمليرننملممؤوالملعرلن ملإلمن  ملاعنن  ننملدتمنيتملاعنبمل  ن يملاوخناياملوملعن ملحلط  ون ملابن املم زمن ملب   ن مل

ملنمللإ  مليموىملج عواملعرنصملاألخط رملاعبمليتواضملهل مل.لإ  ملدائه ملوملاضطاابملوملحىتملزنسملحل ألم نملوملاالمهئر 
ل عتننن معمليوننناملاع نننه نملوملاعنه يننن ملمننناملا مننن رةملوملاعتونننني ملوملعننننمليبننننصملمادننن ملحلننن ع ملاألذن ننن ملوملإل ننن  ملمننناملاعادننن ئ مل

وملاعووينننوملمننناملالتنننن اتململ األس سننن  ملاعنننبمل ننننن ملعم لننن ملاب ننن ةملاالجته ع ننن ملوملاالهت ننن دي ملوملاعوننن  ملوملعننننملينننؤ املارن حل ننن
ملهت  دي ملد نمليوهصملعمىمل و ئ ملالوخااتملوملس  صملمتنيصملاالستثه راتملالرتج ملوملاعبمل وتربملرد  ةملاعتنو مل.اال
مل   نننن وملهنننوملا  نننيملاعته مرننن ملحلناهنننرملاسنننته راتملاننناد تملاعتنننن معملوملاص ائننناململوملم نننهننملعنننيفاملاع  نننصمليتهثنننصملوململ•

ملم  حثملسرتواضملماملخ هل ملعمىمل:
 ملمت معملع  ملعملال حثملاالوا:ملموخص
 ملودورع ملاعترهني حثملاعث  يمل:ملااد تملاعت معملال
 ملاالستثه رملم ع  ملال حثملاعث عثمل:مل
مل
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 المبحث األول: مدخل عام للتأمين
يتونناضملان منن نملعرثنن ملمنناملاألخطنن رملاعننبمليا ننيملعمننىملةننلنن ملخمنن ئاملم ع نن ملإلوملمورنينن ملإلوملدم لهنن  ملعننيفاملسننوىملمرننيفمل

ملس  مللناجل مل ميتملاألخط رملواعنه ي ملمامل ت ئجل .ملاعنو ملإىلملاست  صملابمناملواعنس ئصملالر 
 المطلب األول: ماهية التأمين

االاملاعت معملحلر ل ملإلار ع ملد حوملاألس ع يملالتطنرةملبه ين ملاع نادملوالؤسمن ملمناملا من ئاملال دين ملاعنبملهنومل محن مل ن مل
مل ت ج ملوهنعملاألخط رملال تم  .مل
 الفرع األول: مفهوم التأمين

ملدرت ج ملعننا عمل بايو  ملوضول ملان م ن ملحلصملاها  ملحلهلنرملاعتو ونملو طننرفملح نثمل من ملإلوىلمل مل رامل ب ةملاعت مع
 نننرفملومل هننرملعننودملمنناملاألانن  صملالواضننعمل طنناملموننعمل ننولملاعت   نناملمنناملعنني ملاعر ر نن ملاعر  نن ملعنناملةننن مل

ملاع ارملع و ل .مل
 نشأة التأمين:  -أوال

لمل هن  ملاعتن معملاعتون و يملمناملخن امل رهن  مل و ن تملدلناملالنن ى ملييفداملالؤرخننملإلنملهوم  ملال نايعملعن ملإلواملمناملعنامل
مم ملإلدىملإىلمل  سن سمل و ن تمل تننىلملمااسن  ملاصرن ئ ملألع ن ئل ملاعنيفيامليوجن ملذويلن ملعناملةهنصملم ن رياملاعنولامل هن مل

مل.ململ1ااااكملدوريمليولرملعمجهو  
مناملما  ن ملعف  ن لملعمنىملإلسنا  ملوملده ملعالملاع ن  نملواعاوم نمل و  تملمم  م  مللر نملاصرويملاعاوم  يمليمنتنطرملجن  امل

ملح املمنتم  ملده ملارصملاعاوم نملإل وي ملخ   ملحلتحهصمل  ن تملاعنل ةملواعولاملوممحن   .مل
عنننوملعننالملا تهننرملاعوننا ملاعتنن معملإلي نن ملح ننثملذدنناملاحلنناملخمننوونملوملمنومتنن ملإلنملاعوننابملعالنننامل  م رنن تملالهتمرنن تملومل

 لم مليت نننملل ه ملحل نرل ملعمنىمل ونني ملمناملير ن ملعن مل نصملإلدثاملمامل نرة ملل  ملرحمبملاعبت  ملواع  املد نملإلع   ملاعن
إل رنن  ملاعاحمنن  ملوذعننيتملحلنن نمليننولرملدننصملع نننمل  نن   ملحلرمنن  ملمنن ملحنننن ملمنناملإلرحلنن حملإلومل منن  ملمنناملرإل  عنن ملوملاعاحمنن ملحمننيمل

مل.2األحناا ملده ملد  نامليت نننملإلي  ملعمىمل وني ملمامل  نرمل  ر  ملمرل مل ت ج مل  نلمل م ملحلر سملاعطاين ملاعم حلن 
األواملعهلنرملاعت معملعنملجم املال  ماملاع حاين ملإ ناملازدعن رملاعتجن رةملاع حاين  ملح نثملالناملاعتن معملاع حنايملد نملا  امل

وملهن ي ملاعو املاعنس طملومل نرةمل ه  ملاعناضملاع حنايملعنوىملاع ن ن نملواعاومن نثملح نثمليتولنوملان املل عنيتملاعمن  ر مل

                                                           
 .5 ملصمل2007 ملدارملاعثن ل ملعمرباملواعتنزير ملعه ن ملاألردن مل1 ملطملالتأمين في التطبيق والقانون والقضاء   مل  جملاراي مل 1
مل49 ملصمل2008طنياملاعوراس تملاعوم  ملواع حنث,ملدم  ملاهلروس  ملج مو ملاعن عاة مل ملماد مل ، تقييم وإدارة المخاطرع ماملع وملالرو ملوإلخاون2
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 نوملالتولوملاعنناضملاعنيفيملدلون ملعمه عنيت ملإلمن ملحلتحهصملخم ماملاعاحم ملاع حاي ملمن حلصملم م ملموع مللإذاملعمر ملاعم  ر ملي
مل.1إذاملو م ملحلم  مللإنملالناضملزن صملعمىملل ئوةملوم م ملاعناض

وملجمنن امل نن معمل نعنن ململحلإيط ع نن ح ننثملإلحلننا ملعنننوملوملمويرنن مل جرنننة ململ1347إلوامل ط  نن ملعونننندملاعتنن معمليوننندملإىلملسننر مل
مل.مل2 ينرد ملانس     س  ر مل مهىمل س  ت ملد رال ملاعبملد   ملوجلتل ملماملجرنفملإىلملموير ملم

إلسسملالميتمل لادير  نو ملممنيتملاعرب نن امل هن  ملاعتن معملانج ن ريملحلنعملمن كملاعمن ا مل ملا  ون ملوملذعنيتملململ1383وملسر مل
واعننيفيمليننره ملعنننوملاعتنن معملاع حننايملوهناعننوفملودننيفاململ1435دن نن ملحلااننمن  ملاالسنن     ملحلإ ننوارملماسننن مل بننايو ملسننر مل

 ملPoliceةاينننناملإلواملو  ننننن مل نننن معمل ننننايمل مل1584 .ملومتملوملسننننر ملمايننننن مل ر  ننننيففملواخنننن د ملالت   نننن ملوملمر زع  نننن
مل.مل3حل ا م ملعرنصملحل  ع ملماملماس م  ملإىلملمااحلمس
عننناملماينن مل إدواردملعنينننوز ملحلونننوملابايننن ملاللننناملاعنننيفيمل واضننن ملعننن ململ17عنننوملمتمل اسننن املإلردننن نملاعتنن معملإلدثننناملوملاعننننانمل

إلنمليت نننيفملمننناملمنلنننىملاعمنينننوزملاعبنننل مل  ديننن ملواعنننيفيملإلدىملحلنننننملإدواردملعنينننوزململ1666سننن تهربململ2حلونن ملإلح ننن  ملعرنننونملومل
ومننننااملالجته عننن تملاألمننناالملاللتهننن ملحل عتننن مع ملو طننننرتملعنننيففملاعوهم ننن ملحنننىتملإل ننن ح ملالوننن م تمل نننرب ملعمنننىملانننرصمل

 ملح نثملادتمنيملعنيفاملاعرن ديملاع ن  ملاعبناع  ملواعب  ن  ملاعن  ن  ن مل1871عنندمل ن معملرنارةملومم ن ةملإىلملة ين ملسنر مل
وإل بننئ ملمناعنن ملعمننىملج  ننيملهننناملاعتنن شن ملوم رسنن ملاعتنن معملاع حننايملعمننىملاعمنن املوإل نن  مليمننهىمل   عنن ملاعمنيننوز  مل

 .4واع   ئر ملوم زاع ملمت رسملاعت معملإىلملة ي ملاع ن 
اعننيفيملدمنناململ1666إلمنن ملاعتنن معملاعننربيمللنننوملالنناملحننويث ملحل ننودملخمنن ماملاباينن  ملح ننثملإل نناملاباينن ملاعر نن ملحلمرننونملسننر مل

املاعر نن ةملاعنبمل هن ملعرن  مللنإنملاعرن سملإلخنيفواملي رنناونملوملدر من  ملو هنااملعم من ئململ100مرن املوململ13000إلدثناملمنامل
اعطاين ملاعبملمتررل ملمامل  ي ملإل  مل ملوممتمرن م ملمناملاعرننارثملاله  من ملوملالمنتن ص ملعنيفاملمن ملإلدىملإىلملالننرملحلون مل

.ملو مل هلناملاناد ملاعتن معملعمنىمل16675 ملسنر ملThe fire officeاعباد تملال ت  مل يفاملاعت مع ملود نملإلحلازعن مل 
مل.ململ1693 ملإليملحلووملاال تل  ملماملإعوادملهنائ ملاعنل  تملوملحلايط    ملسر مل1699 ةملوملا مااملإالملوملسر ملاب 

 طننننرملاعتننن معملحلبنننرصملد ننن ملخننن املاعننننانملاعوبننناياملح نننثملازدعننناتملحجننن ملعهم   ننن ملو ونننودتملجم ال ننن ملحلمننن يمل طننننرمل
وزين دةملال ن ماملل لن  ملد عتن معملضنوملاأل هه ملاالهت  دي ملواالجته ع  ملوازدع رملاع ر ع ملوا تب رملاوالتملوالنا ن تمل

                                                           
مل.11 ملصمل1999رهوملحمعملمر نر ملإلحر  ملاعت مع ملدارملاص مو ملاصويوةملعمربا ملانسرروري  ملم ا مل1
مل.9 ملص2005موااجملجويوي ملر ضااتملومله  ننملاعت معملاص ائاي ملدينانملالط نع تملاص مو   ملاص ائا مل2

3Boualem Tafiani Messaoud: Les Assurances en Algérie, OPU, Alger, 1987, P 12. 
مل.46 ملصمل2000 ملدارملالط نع تملاص مو   ملانسرروري  ملم ا مل2رم  نملإلحلنملاعموند ملإل ناملاعت مع ملطمل4

5Boualem Tafiani Messaoud. Op.cit, P 31.  
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اعماه ملوضوملاعرنارثملاعط  و ن  ملاعتن معملعناملالمنؤوع   ملاعتن معملضنوملحننادثملاعرننصملاع حنايملواعنربيملواصننيملودنيفعيتمل
مل.1ماملاألخط رملاع  ح  

 تعريف التأمين: -ثانيا
 ملوا  ثننننننن ملعرلنننننن ململ(ملواعننننننبمل ونننننناملوملمننننننوعنهل ملاألمنننننناSecurusياجننننننرملإل ننننننصملدمهنننننن مل نننننن معملإىلملاعم هنننننن ملاع   ر نننننن مل 

(ملإلوملLa garantie(ملإلوملاع ننننه نمل Lasécurité(ملاعننننبمل ونننناملوملمننننوعنهل ملاألمننننامل Assecuratioدمهنننن  
ملassurance'L.)2 (ملإلوملاعت معLa certitudeاعت دومل 

واعتنن معملحلنن ل لن ملاعونن  ملعنننمل نننل ملاألمنن نملومه   رنن ملاعننر سملوزوااملا نننلملمنناملخطنناملرتهننصملحوو نن  ملواعت   نناملمننامل
مل3  رفملوا م ئاملاعبملهومل رج ملعاملةن ملا طاملالؤماملضوف. ت ئج ملوآ

ملعر كملعوةمل و رياملعمت مع ملختتماملحل خت لملاع ئ تملاعن ئه ملعمىملاعتواياملوملةاضل ملمر .ململ
  :للنملماملإلمعملإلمرن ملوإلمرن ملوإلم  ن  ملضنوملا ننل ملللننمليوناملسنرننملاعنمنيملوامهئر  ن ملو نتن ... ملوإلمرن ململالتأمين لغة

 .4 ملوملضه   عمىملاعب  مل  م ر ملجوم
 :عالت ملصر ملم طمح تملاعت معملمبؤسم ملا طاملواعت معملاألماير  ملحل  ن مل ه نرملعم من ئاملاعواضن   ملعناململاصطالحا

ماي ملةنيصملعيففملاألخط رملإىلملالؤمرع ملاعنيفياملينالننننملعمنىمل ونني ملالنؤماملهلن ملعناملعنيففملا من ئاملإلومل ننل ملم اين مل
 .ململ5متومن ملحل  طام ع  ملإلخاىملوملح ع ملوهنعل  ملإلومل نوميملخوم تمل

دهنن مل وننالملو  ننن ملاعتنن معملحل هننن ملعنننوملممنن  مله  ن نن ملحلننعملانناد ملاعتنن معملواعبنن املاعننيفيمليبننايملعننيففملا ومنن  ملويمننهىمل
ع دةملالؤماملإلوملح مصملاعن  نن  ملوذعنيتملمن حلنصملدلنرملم من ملرنودملمناملالن امليمنهىمل اعنمنط  ملح نثمل نالن ملاناد ملاعتن معمل

مننناملالننن املعمهمنننت  ومل عننن دةمليرنننننملم عنننيتملاعن  نننن ( ملوملح عننن ململعمنننىملدلنننرملم مننن مل  حلننن ملإلوملشنرننناملةوينننوفملحلبنننرصملآخنننا
مل.ململ6حووثملا طاملالر نصملعم  ملوملاعونو

                                                           
مل.12رماملحمعملمر نرمل إلحر  ملاعت مع ملماجرملس حل مل ملصمل1

2Mohammed Boudjelal, Aperçusur les assurances en Algérie au lendemain des réformes, Faculté 
des sciences Economiqueset de gestion, Sétif, 2003, p 8. 

مل.1 ملصمل2009 ملدارملاع راملاص مو  ملانسرروري  ملم ا مل1عم ملرهندملحلووي ملاعت مع ملطمل3
مل.مل289 ملصمل2006 ملدارملاعرتيملاعومه   ملحل وت ملع ر ن مل1 معملانس م  ملطملع وملاعن درملجو ا مل ه  ملاعت4
ملاعوامل5 ملالهمر  ملاعاي ض  ملإحلااع  ملرهوململوي ملدارملالاياملعمربا  ملاعموندي  ملجنرجملررنوا ملم  دئملإدارةملا طاملواعت مع مل ا  :ملرهومل نل  ملاع من ا  حل  

مل.51 ملصمل2006
6KAPLAN Financial Education, Life and health insurance, License exam manual, 2nd edition, 
USA, 2010, p 02. 
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عنومليمتن  ملالنؤماملمبنت ن فملحلن نملينؤديملإىلملالنؤماملعن مل»ملعمىملإل  :ململ619عال ملاعن  ننملالو يملاص ائايملاعت معملوملم د  مل
إلوملإينااداملإلوملإليملإلدا ملمن آملآخناملوملح عن ملةنن ملا طناململإلوملاعن ملالمت  وملاعيفيملااناطملاعتن معملع ن ب ملم منن ملمناملالن ا
مل.1«ال عملوملاعونو ملوذعيتملمن حلصملإلهم طملإلوملإلي ملدلنعملم ع  ملإلخاى

 ملإلدلملاعتونن رياملح ننثملزنهننىملحلن ننناملاعوويننوملمنناملJoseph Hemardويوننومل واينناملاع ا منن ملجنزينناملع هنن رمل 
هونعملوعننملعطنالعملوعننملالمنت مامل هن ملدلنرملم منعهم  ملزن صملمبنت  ع ملإلحوملا»ملاعن  ن  ع ملويوالملاعت معملعمىملإل  مل

اعنمنطملعمننىمل ولننوملع نن ب مل المننت ما(ملإلوملع نن ةملةنن فملوملح عنن ملةننن ملا طنناملمنناملاعطننالملاوخنناملوعنننملالننؤما ملاعننيفيمل
مل.ململ2«ي خيفملعمىملع  ن ملجمهنعملال  ماملورنايملالن   ملحل رل ملولن ملعننا عملانح   

 الفرع الثاني: تقسيمات التأمين وأسسه
ملاعت معملاب ع  ملدث ةملومتوودة ملده ملإلنملع ملإلسسمللر  ملينن ملعم ل  ملسرواضل ملل ه مليم :إل ناعمل
 تقسيمات التأمين-أوال

ملعر كملعوةمل نم ه تملعمت معملختتماملحميملاألس سملووجل ملاعرها.
يرنم ملاعت معملماملح نثملاعبنرصملإىلمل ن معمل ون و يملو ن معمل ن ريملو ن معململتقسيم التأمين من حيث الشكل: -1 

مل ع .اجته
 ننننن ملحلننن ملاهل ئننن تملذاتملاعطننن حلرملاعتوننن و يملحلنننعملجمهنعننن ملمننناملاألع ننن  مليتواضنننننململالتأأأأمين التعأأأاوني دالتبأأأادلي :1- 1

 طنناملواحننو ملو نننن ملحلننإحلاا ملعنننندملاعتنن معملحل ننرل ملويننت مل وننني ملاع ننارملاعننيفيمليمحنن ملحل حننوع ملإذامل نن املحلنن ملا طنناملالننؤمامل
إلذن نن ملابنننادثملخنن امللنناةملاعربنن طملاعبنناد تملذاتملمرنن  ملمن حلننصمل نننوميملاألع نن  ملاالاننااد تملختتمنناملحمننيملعننودملومل

اعط حلرملاعتون و يملالمل تو منصملمنرملاعنسنط  ملومل ننوميملمرتج من ملإىلملاصهلننرملوالملمنولملإىلملةن ن ملاعناحل  ملدهن ملإلنملاعو ننمل
مل.3ل ل مليمويملدورملالؤماملوالؤماملع ملومل  سملاعنه 

يفعيتملللننننمليننننن ملعمنننىملإلسنننسمل  ريننن ملولر ننن مليلنننولملاعتننن معملاعتجننن ريملإىلملةن ننن ملاعننناحل  ملعنننملالتأأأأمين التيأأأار :2- 1
وجنننواواملري ضننن  ملوملإح ننن ئ  مل تر ننن ملحلنهننننعملا مننن رةملوحجهلننن  ملآخنننيفةملوملاالعت ننن رملا نننربةملاعمننن حلن ملواعرتننن ئجملاعمننن حلن مل
عم منن ئا ملحلرنن  ملعمننىملعننيففملالوط نن تمليننت ملةويننوملسننواملاعتنن معملع نطنن ملاحتهنن التملا منن رةملحل نضنن ل ملإىلملعنن م ملرحلنن مل

                                                           
ع وملاعازالملحلاملخاولمل ملاعت م ر تملا    ملوملاعتبايرملاص ائايمل مل.102 ص2007اصهلنري مل اعن  ننملالو يمل األم   ملاعو م ملعمحرنم ملاص ائا ململرئ س 1
مل.11 ملصمل2002 ملمط و ملرددنامل ملاص ائامل مل1 ملط1ج
مل.11 ملصمل2002 ملمط و ملرددنامل ملاص ائامل مل1 ملط1عازالملحلاملخاولمل ملاعت م ر تملا    ملوملاعتبايرملاص ائايمل ملجع وملا2
مل.32 ملصمل2010ع وملإل وملإلحلنحلرامل ملدراس تملو نثملوملاعت معمل ملدارمل    ملعمرباملواعتنزيرمل ملعه نمل ملاالردنمل مل3



 مارالفصل االول : شركات التأمين واالستث
 

 

00 

ده ملإل  ملالملينجوملعر كملراحلطملحلنعمل لننرملالنؤماملهلن ثملمبونشملإلنملاناد ملاعتن معمل تو منصملمنرملدنصملعمهؤمامل ع ئ ملاعت مع( ململ
مل.1مؤماملع ملعمىملحوةملومبح ملاخت  رف

ينن ملعمىملإلس سملإلعوالملاجته ع  ملللننملالمليلنولملإىلملةن ن ملرحلن ملوإدنن مل  ين ملاعط نن تململالتأمين االجتماعي:1-3
الملهورةملهل ملعمىمل  ي ملإل  منل ملمرلن  ملعن دةملمن ملي ناضملعنيفاملاعتن معملاع و   ملوملا تهرملماملإلخط رملهومليتواضننملهل ملومل

ملإج  ري ملو نن ملحلتر  يففملع ئ تملحرنم  .مل
ملتقسيم التأمين من حيث الموضوع -2
بهنعتلنن ملمنناملعرنننصملاع حننايملحل عرمنن  ملعممنن  ر ملإلوملينننن ملاعتنن معملاع حننايملعمننىمل نط نن ملخمنن ماملاملالتأأأمين البحأأر : 2-1

اعننيفيملينطنن ملخمنن ماململ ل ملاعتنن معملاعننربي ملو  ننسملابرنن ملحل عرمنن  ملعمتنن معملاعرلنناياع  نن ئرملدونملاألانن  صملح ننثملينطنن
 ملاعننناضملمنناملاعتنن معملاع حننايملعنننمل وننني ملإل ننح بملاعمنن املعنناملا منن ئاملاعننبمل محنن مل نن ملحلمنن يمل2اعرنننصملوملاألهننن ر

 .3ةالملس رل ملإلومل نط  ملاألخط رملاعبمل تواضملهل ملاعم  ر ملإل ر  ملحلر  ع ملإلوملرسنع ملإلوملإ  حل 
ين ننوملحلنن ملاعتنن معملضننوملمنن ملي نن يملالاادننيملاصنينن ملد عطنن ئااتملوالر م ننو ملمنناملحنننادثملإل رنن  ملين اليأأو : التأأأم2-2

رح منن ملإلوملوملمط رامننن ملمننناملةطننن  ملاحننناال ملا نننطوا  ملاسنننت   ملإلوملم ننن درة ملويرنننننملاعتننن معملعمنننىملالاادنننيملاصنيننن مل
ملحليفام ملوعمىملاع   ئرملاخهم ملعم ل .مل

عمللنن ملي نن يملاألانن  صملوملإلجمنن مل ملإلوملممتمرنن م ملسنننا ملد  نن مل األمننناا(ملين ننوملحلنن ملاعتنن مملالتأأأمين البأأر : 2-3
عمهمت ماملإلوملعن ف.ملوو ناملاعتن معملحلن عربيملعته  ن فملعناملاعتن معملاع حنايملواصننيمللننط ملوإالمللنإنملمناملحننادثملاع حنامل

نتملمن ئاة ملواصنملم مليط  ملعم  ملاعت معملاعربيثمللهاملإلماملعمىملح    مله صملس افملعمىملالناملحلن خاةملوةنالملإلوملمناملعمنىملمن
مل.ململ4 ط  ملعم  ملهناعوملاعت معملعمىملاب  ةملوعنملماملاعت معملاعربي 

 تأمين األضرار وتأمين األشخاص-3
إنملاعتنن معملمنناملاألضنناارمليتهثننصملومل نن معملالننؤماملعنن ملمنناملا منن رةملاعننبمل  نن   ملوملذمتنن ملال ع نن ثملتأأأمين األضأأرار:  3-1

اع نننارملحل عيفمننن ملال ع ننن ملعمبننن ا ملوذعنننيتملحلتوني ننن ملعننناملإليمل ننن معملد لننن ملال ننن ماملاعنننبمليا نننيملعمنننىملحنننوو ل ملإبننن لمل
ا من ئاملاعر  ن ملعنناملعنيففملال ن ما.مليرنمنن ملعنيفاملاعتنن معملإىلملهمنهعملرئ منعملذننن :ملاعتن معملعمنىملاألانن   ملواعتن معملمننامل

ملالمؤوع  .مل

                                                           
مل.14 ملصمل2005سرروري  مل   صملخمت رمل ملمنسنع ملاعت معمل ملدارملالط نع تملاص مو  مل ملاال1
مل.26رهوملحمعملمر نرمل ملإلحر  ملاعت مع ملماجرملس حل مل ملصمل2
مل93رم  نملإلحلنملاعموندملماجرملس حل مل ملصمل3
مل.40 ململ39 ملصملصمل1994 ملدارملاعر  ئسمل ملحل وتمل ملع ر نمل مل1ع وملاعمط املرهندملآاملرهندمل ملاعت معملاالجته ع ملوملضن ملاعبايو ملانس م  مل ملط4
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ملين ننوملحلنن مل وننني ملالننؤماملعنن ملعنناملا منن ئاملاعننبمل محنن ملحلبنن  ملمنناملإلمناعنن  ملللنننمليلننولملإىلمل نط نن ملتأأأمين األشأأياء: -
اعنننرناملاعنننيفيملهنننوملي ننن يملاعور ننناملانرنننن  ملعميفمننن ملال ع ننن  ملوذعنننيتملحلتونننني ملاألضننناارملاعنننبمل محننن ملحلننن ألمنااملإذاملةنننن مل
ا طا.مل توودمل نرملاعت معملعمىملاألا   ملحلترنعملإلو  لملاألخط رملاعبملشنراملإلنمل  ن يملإل نناعملاألان   ملالنؤماملعم لن  مل

عننن كملال اننن  ملوضنننومل مننناملال روعننن تملمننناملاعنننربدملإلوململللرننن كملاعتننن معملضنننوملابايننن  ملاعتننن معملضنننوملاعمننناه  ملاعتننن معملضنننو
مل.1اع ن رملإلوملاول ت

ينناادملحلنن مل نن معملالننؤماملعنن ملمنناملاعاجنننعملعم نن ملحل لمننؤوع   ملإليملضننه نملالننؤماملعنن ملضننوملرجنننعملاعننن ململتأأأمين المسأأةولية: -
 ملعمننن ملإذاملاعننبمليننولولملعم نن ملحلمنن يملاألضنناارملاعناهونن ملعنناملخطنن ملار ر نن  ملللنننمليامنن ملإىلمل وننني ملالننؤماملعنن ملعنناملال نن ع 

ةننن ملممنؤوع ت  ملمناملإلمثمتن :مل ن معملالمنؤوع  ملعناملحننادثملاعوهنصملوحننادثملاعمن  راتملو ن معملالمنؤوع  ملعناملاعرنننصمل
 2والمؤوع  ملاللر  مل...ملاخل.

عنملاعت معملاعيفيمليرننملمنضنع ملا املالؤماملعن ملذا ن ملوعن سملم عن  ملويمتن  ملالنؤماملحلنولرململتأمين األشخاص: 3-2
عم  ملحلر مم  ملواعيفيملزنودملمم ن ملعروملاعتو هوملحلطاين ملج ال  .ملح ثمليننن ملان من نملحل عتن معملضنوململم م ملاعت معملالت  

األخط رملاعبملمنودملح   ن ملإلوملسن م ملجمنه ملإلومل نحت ملإلوملهور ن ملعمنىملاعوهنصملمثنصمل:ملخمن ماملالننت ملالناض ملاع ط عن  مل
مل.ململ3ابنادثملواعوج ...ملإخل

 األسس الفنية للتأمين: -ثانيا
ر نننن ملعمتنننن معملوملاعتونننن ونملحلننننعملالمننننت مرعملوالن  نننن ملحلننننعملال نننن ماملالتبنننن    ملودننننيفامل ط  نننن ملهنننننا عمل تهثننننصملاألسننننسملاع 

ملانح   ملواالحته التملوإلخ املإع دةملاعت معملواعت معملالباك.مل
الملير نن ملاعرهناملإىلملعهم ن ملاعتن معملمناملخن املاعو هن ملاع ادين ملحلنعملالنؤماملوالمنت ماثملالتعاون بين المستأمنين:  -1

جنن وزملاألمنناملذعننيتملإىلملراحلطنن مللوم نن مليرههلنن ملويننوياع ملالننؤماملحلننعملإلدننربملعننودملمنناملالننؤماملهلنن ملاعننااة عملومل نط نن ملحلننصمليت
إل  مل ملماملخطاملموعثملح ثملينن ملالؤماملحلتجه رملاألهم طملواست وامل ملومل وني ملإلضاارملا طناملاعنيفيمليتوناضمل

اعرنننارثملعمنن ل  ملممنن مليتطمننيمل ه ننرملرإلسملعنن ملاعنن و ملمننرل ثملإليملإل رنن ملحل ننودمل ونن ونملحلننعملالننؤماملهلنن ملعمننىمل نزيننرملآ نن رمل
مل.ململ4م املد  ملماملخ املااااكملإلدربملعودملممراملماملالمت مرع

                                                           
مل.28 ملصمل2005حر  مله  ننملاعت معمل ملمرب ةملالو رلمل ملانسرروري  ملم امل ملرهوملحمعملمر نرمل ملإل1

2Lambert Faivre Yvonne, Droit des assurances, édition Dalloz, Paris, 2001, p50. 
3Hurbert Groutel, André Faivre Rocher, Guy Courter, Le droit du contrat d'assurance, édition 
delta, Paris, 1998, pp 392, 393. 

مل.63 ملصمل2005ال بملا وملج س ملاعورريب ملال  دئملاعو م ملعمت مع ملدارملاع راملاص مو  ملانسرروري  ملم ا مل4
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ينننن ملالننؤماملحلتنزيننرملعنني ملال نن ماملاعننبمل نننرملعنن و ملالمننت مرعملعمننىملدننصملالننؤماملهلنن مل المقاصأأة بأأين المخأأاطر: -2
 نمت  ملاعوهم  ملماملعر اياملإلس س ع:الواضننملعر سملا طا ملعيفاملم مليطم ملعم  ملعهم  ملالن   ملحلعملال  ما ملوالحلومل

إليمليرننمل   سملومت  صملحلعملال  ماملالوروس ملاعنبملينت ملإجناا ملالن  ن ملحل رلن  ملوالمليبناطملتيانس المخاطر:  2-1
مل.مل1اعتج  سملاعت  ملإلوملاعته  صملالطم ملحلصملير  ملجمادملاعتب حل مل

م نوإلملاعتون ونثملح نثملشنرناملعمهنؤماململرنيملإلنمل رننملال  ماملمناملاعرثناةملعورجن مليتحنن ملمولن كثرة المخاطر:   2-2
مل.2إلنملينازنملحلعملاألهم طملاخ م ملوال  ع ملاعناجيملدلول ملعمهؤماملهل ملعروملةن ملا طا

ملقوانين اإلحصاء: -3
يته نن ملهطنن عملاعت م رنن تملعنناملحلنن ه ملاعنط عنن تملاالهت نن دي ملس ن نن  ملاعمنن ملعرننسملاعننوورةملان ت ج نن  ملل نن ملالؤسمنن مل

املالنننادملاألوع نن ملواعترنن ع امله ننصملموالنن مل نناملاع  ننر ملإلمنن ملحلبنناد ملاعتنن معمللنن لؤمامليتمنننىملاالهت نن دي مليننت مل نننوياملوموالنن مل نن
 ملح نثملشنرناملاعننناملإلنملاناد مل3األهم طمله صملموالت ملعن هن ملا من ئاملإلوملاعتوني ن تملاعنبملينولول ملعرنوملحنووثملا طنا

هنن ملعمننىمل نازهننن ملالنن آمل مجنن ملاعتنن معمل   ننرملوعننواملحلتنط نن ملال نن ماملو تمنننىملاعننثهاملممنن ن  ملهلننيفاملاعمنن يملومنناملإلجننصملاخ ل
انناد تملاعتنن معملإىلملعنامننصملانح نن  ملعتحويننومله هنن ملاألهمنن طملالطمنحلنن ملحلطايننن ملمتررلنن ملمنناملاعنلنن  ملحل عت ام منن ملو نط نن مل
اعتوني ننن تملالمنننتحن  ملينننت ملذعنننيتملمننناملخننن املحمننن بملاحتهننن التملةنننن ملاألخطننن ر ملعرننناملذعنننيتمليتنهننناملعمنننىملدثننناةمل

األعوادملاعر  ةثملاعيفيملين  ملمببن عوةملإلدنربملعنودملممرناملمناملابن التململاألخط رملالؤماملضوع ملوعنملم مليوالملحلن  نن
مل4اعبملشنراملإلنمل ؤديملإىلمل ت ئجملمن رحل ملعمناهر.

 إعادة التأمين والتأمين المشترك: -4
زننننوثملإلنمل وننناضمل ننن ن تملعمنننىملاننناد تملاعتننن معملضنننوملخطننناملجمننن  ملي ننننلملم منننن ملإمر    مننن ملال ع ننن ملورمبننن ملرإل  هلننن مل

 ناملاع  ن ملوةن ملا طاملهومليؤديملإىلملإل سل  ملوعهن ملمب نوإلملاالحت ن طملوعنو مل  ن  رمللا ن ملواحت  م م  ملعيفامللإنمله
 جاملاألرحل حمللإهن مل مج ملإىلملاعتنر تعملاعت ع تع:

                                                           
مل.مل22 مل21رهوملحمعملمر نر ملإلحر  ملاعت مع ملماجرملس حل  ملصملصمل1
 ملدارمل1 ملطمل6ع ملاعتج ري ملوال ال   ملا موملرهندملاعر   ي ملالنسنململ-5.مل22 مل21رهوملحمعملمر نر ملإلحر  ملاعت مع ملماجرملس  ملذداف ملصملصمل2

مل.67 ملصمل2008اعثن ل  ملعه ن ملاألردن مل
3Alain Tosseti, Assurance: comptabilité, réglementation, actuariat, 2 eme édition, économica, 
Paris, 2002, p 25. 

مل.88 ملصمل1996صملا   ه  ملاص ت ملدارملا مند ملحل وت ملع ر ن ملرهوملد مصملدروي  ملإدارةملاألخط رملوإساا  ج  تملاعت معملالتطنرةملوملا4
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 وتربملماملاعور  املاألس س  ملع ناملاعتن مع مللهلهن ملحلمنن ملإح ن ئ  تملاناد ملاعتن معملممنتني تململإعادة التأمين: 4-1
 ماملور نننوع ملوه ننن سملاحته المننن  مللننننومل تحنننن ملإلخطننن رملد ننن ةمل رنننننمل مننن  ملةننلننن ملع ع ننن ملمننناملاعوهننن ملوملإح ننن  ملال ننن

ملضئ م ملجوا ملعيففملال  ةت ملهومل ؤديملإىلملزع ع ملالاد ملال آملعمهؤما.
عهم ننن ملإعننن دةملاعتننن معملعننن ملعهم ننن ملمن  ننن ملعمهمنننؤوع  ملعننناملا طننناملالنننؤماملمرننن ملو ت ئجننن ملحل ربننناد ملمفهومأأأه:  4-1-1

مننروة ملوانناد ملمت   نن ملعنن ملانناد ملإعنن دةملاعتنن معملواعننبمل ن نناملمبو ننوملاعتنن مع مل ننت ملاعتنن معملاعننبمل ن نناملحل عبنناد ملال
عننيففملاعوهم نن ملمبنجننيملعنننومل متنن  ملاعبنناد ملالمننروةملل نن ملحلنن نمل  خننيفملعمننىملع  نلنن ملممننؤوع  مل نط نن ملجنن  ملمننامله هنن مل نن معمل

همنطملاعتن مع ملو ونالملا طا ملو مروملاص  ملاع  ه ملإىلملمو وملاعت معملد مليتنىلملالمنؤوع  ملعنامل نط تن ملمن حلنصملجن  ملمنامل
عهم  ملالن   ملعيففملحلوهم  مل انسر د  ملده مليوالملاص  ملاعيفيملةت ظملحل ملااد ملاعت معملبم   ملمامله ه مل ن معملا طنامل
 حل الحت  ظ  ملو ت ج ملذعيتمليتحهصملدصملماملماوملاعونوملج  املماملا م رةملاعر  ن ملعناملوهننعملا طناملالمنروملمبننوارملمن مل

مل1.ةودفملااوطملاعونو
 إعادة التأمين: طرق 4-1-1
وملعنيففملاعطاينن مل رنننملعهم ن ملإعن دةملاعتن معملحناةمليتهتنرملل لن ملاعطالن نمل اين ململالطريقة االختيارية إلعادة التأمين: -أ

انسر دملواعن نا ملو توم ملسطاملواحوملموعملحل عيفات ملل رننملعباد ملاعت معملحاي ملا تن  ملا طناملاعنيفيمل اةنيملوملإسنر دمل
يوملمننوارملعنيفاملاصن   ملوختتن رملمو نوملاعتن معملاعنيفيملخت ن مل نيفاملانسنر د ملوملالن حلنصمللنإنملج  ملمر ملإىلملمو وملاعت معملوةو

مو ننوملاعتنن معملوملعننيففملاعطايننن مليرننننملحننااملوملا تن ئنن ملعم طنناملاعننيفيملشنررنن مل نط تنن  ملدهنن ملإلنملعنن ملإلنمليطمننيملاعت نناي ملعنن مل
ؤماملعن (ملهنومل نناحمل ن ملإىلملعمهننؤماملم عنيملاعتن معمل الننملحلرنصملابنن ئ ملال دينن ملالنؤ اةملوملدرجن ملاحتهنن املا طناملواعنبملدنن ن

ملال  اا.مل
مبنت نننىملعنننيففملاعطاينننن مل رنننننملعرننن كملا   ه ننن ملموننننندةململطريقأأأة إعأأأادة التأأأأمين باالتفاقيأأأة دالطريقأأأة اإلجباريأأأة : -ب

مم ن ملحلعملدنصملمناملالنؤماملال  اناملومو نوملاعتن مع مل نضن ملعنيففملاال   ه ن ملاعرمن  ملإلوملاألجن ا ملاعنبملين ملن ملمو نوملاعتن معمل
م نن مليتو هننوملعم لنن ملالننؤماملال  انناملومللنناعملموننعثملإليملإلنملاال   ه نن مل رننننملمم منن مل إج  رينن (ملعرننصملمنناملالننؤماملمنناملدننصملعه

مل.ململ2ال  ااملومو وملاعت معملوملحوودملاعرم  ملإلوملاص  ملالت  ملعم  

                                                           
 .21 ملصمل2008 ملدارملاعثن ل ملعمرباملواعتنزير ملعه ن ملاألردن مل1   مل  جملاراي ملإع دةملاعت معملحلعملاعرهاي ملواعتط    ملطمل1
مل27 ملصمل2005   صملخمت رمل ملإع دةملاعت معمل ملدارملاع راملاعوا مل ملانسرروري مل ملم امل مل2
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وملعنننيففملاعطاينننن ملينننت ملاال  ننن لملحلنننعملجمهنعننن ملمننناململطريقأأأة الحسأأأاب المشأأأترك أو الميمأأأم إلعأأأادة التأأأأمين: -ج
تنن معملعمننىملإ بنن  ملجمهننرملنعنن دةملاعتنن مع ملعمننىملإلنمل نننن ملدننصملانناد ملمبنناد ملوملعننيفاملا هننرملحلتحنيننصملد لنن ملانناد تملاع

مل.1اعوهم  تملاعت م ر  ملاعبملة صملعم ل ملماملاعرنعملالت  ملعمىملةنيم ملإىلملإدارةملعيفاملا هر
عملحلرمنيملمتمن وي مل:مليوهنصملاعتن معملالبناكملعمنىمل نزينرملاألخطن رملعمنىملعنودملمونعملمناملالنؤمرالتأمين المشأترك4-2

إلوملمت  و  ثملوعنملعهم ن مليننن ملمبنج لن ملعنوةملمنؤمرعملمت ن مرعملحلتنط ن مل  نسملا طناملوملإمن رملإحلناا ملعننومل ن معملوح نو مل
 نننزعملل نن ملخمنن ماملاعتنن معملحلرمننيمليت نن ملعم لنن ملوملاعونننوملوختننناململهنن ملاعتمنن  ملواندارةملمنناملحلواينن ملاعونننوملإىلملهن يتنن ملإلومل

الهثنننصملاع ننن مرع ملمن حلنننصملعهنعننن مليتن ضننن ع  ملويمنننهىملالؤمرنننننملاوخننناونململلمننن  ملإىلملالنننؤماملاعائ مننن ملاعنننيفيمليمنننهى
مل2 الب ردننملوملاعت مع ملإلوملاعت حلوع.

 المطلب الثاني: عناصر عقد التأمين ومبادئه
اعت معملعنوملدم ئاملاعوننندملاألخناى ملعن ملاع ن  ملاعن  ن  ن  ملعنيفامللنإنملدراسن ملعنيفاملاص  نيملاعنن  ن يمل نت ن مل وايناملعننومل

ملاملإلع ملم  دئ .ملاعت مع ملوذد
ملالفرع األول: تعريف عقد التأمين وأطرافه

مل:ململتعريف عقد التأمين-أوال
يوننالملعنننوملاعتنن معملعمننىملإل نن ملا  نن لملحلننعملمننالعمليتولننوملل نن ملاعطننالملاألوامل الننؤما(ملحلتوننني ملا منن رةملاخنننن مل ت جنن مل

 م منن ملاعتنن مع( ملوملمن حلننصملإلنملوهنننعملا طنناملالننؤماملمرنن ثملوعنننملم منن ملالمليتوننوىملال منن ملالر نننصملعم نن ملوملعنننوملاعتنن معمل
ينن ملاعطالملاعث  يملاعيفيمليايوملإلنملزنناملا طاملعاملع  نن مل النؤماملعن (ملحلنولرملم من ملمونعملإلوملعنوةملم ن ع ملحل ن  ملمرتههن مل
 اعنمط( ملعمنىملإلنمليمنتح ملاعتونني ملعرنوملوهننعملا طناملالنؤماملمرن ملويرنننملع ن ةملالمنت  وثملح نثملإلنملالمنتن وملهنومل

مل.ململ3ا املآخامليباطملإلنمليرننملاعت معملع  ب مليرننملاعب امل  م ملالؤماملع ملإلو
ملأطراف عقد التأمين:-ثانيا

ملشنراملإلنملينت املعنوملاعت معملعمىملمالعملالؤماملوالؤماملع  ملوهومليتووافملإىلملإلدثاملده مليم :مل
عننننملاهل ئننن ملإلوملاصلننن ملاعنننبمل تننننىلملدلنننرملم مننن ملاعتننن معملإلومله هننن ملاعتونننني ملعرنننوملةنننن ملا طننناملالنننؤماملمرننن .ململالمأأأةمن: -1

اعبننرصملاعننيفيمليت ننيففملالننؤماملحلنن خت لملمننالملإجنناا ملاعتنن معملوحلنن خت لمل نعنن  ملوعرنن كملسننت ملإلاننر املرئ منن  ملوسنتمننامل

                                                           
 29 ملمط و مل  ديملاعن  ة ملم امل ململص3اعويامل ملإلحر  ملاعت مع ملطإل وملاالمل1
مل.50عم ملرهندملحلوويمل ملماجرملس حل مل ملص2
 68 ملصململ2001خمت رملاهل  س ملإحلااع  ملع وملاعريبمل ندةمل ملم  دئملا طاملواعت معمل ململاعوارملاص مو  مل ملاالسرروري مل ملم امل ململ3



 مارالفصل االول : شركات التأمين واالستث
 

 

05 

 بملوملشنرنناملإلنمليت ننيفع ملالننؤماملسنتمننناملدننصملمرلنن ملعننناملاوخنناملمنناملح ننث:ملماينننن ملاندارةملورإلسملالنن ا ملمايننن ملاالدتتننن
مل.1اعت معملواهلولملماملاعت مع

مننولملإلس سنن ملإىلملةن نن ملاعنناحل  ملح ننثمل نننن ملحلتنط نن ململعنن ملانناد تملذاتملمنن حلرمل نن ريشأأركات المسأأاهمة:  1-1
األخطنن رملالا ن نن ملحلونننوملاعتنن معملمن حلننصملح نننهل ملعمننىملإلهمنن طمل  حلتنن ملالمل تننن ملخنن امللنناةملسنناي نملاعونننو ملو تو مننصملعننيففمل
اعبنناد تملمننرملاعنسننط  ملمنناملإلجننصمل نزيننرملمرتج منن ملعمننىملإللنناادملا تهننر.مل وتننربملانناد تملالمنن ذن ملمنناملإلدثننامل نننرملالننؤمامل

ملوةتصملماد ملاع وارةملوملسنلملاعت معملاعو ل .ا تب رامل
هننوملين اوامل بن طملاعتنن معملإللناادملمثنصملاأللنناادملالرتت ننن ملاعنيفياملشن رسننننململاألفأراد دهياأات التأأأمين باالكتتأاب : 1-2

.ملو  عن ملاعمنينوزمل  منل ملالمل ننن مل1871اعت معمل  ئ ملاعمنيوزملحلنإ ماا ملاعنبملمتمل بنر مل ملحلنن  ننملمناملاعربلن نملوملسنر مل
اعوهم نن تملاعت م ر نن ملو  نننرململحل الدتتنن بملوملاألخطنن رملوالمل ونننوملعهم نن تملاعتننن مع ملعررلنن ملمتمننيتملالرنن نملاعننيفيمل نننت ملل نن 

اعباوطملوملاعنناعوملاع زم ملع ح صملاأللاادملعمنىملع ننيتل .مل وتنربملع ئن ملاعمنينوزملمناملإلانلاملإلسننالملاعتن معملاع حنايملومل
 .2اعو   ملده ملإلهن مل نو ملد ل ملإل ناعملاعت معملاألخاى

مننننولملإىلملاعتونننن ونملعمننننىمل  ت نننن ملاألخطنننن رملوعننننيفاملحل اننننااكملا هنعنننن ملوملةهننننصململهياأأأأات التأأأأأمين التبأأأأادلي: 1-3
المؤوع  ملعرومل  واملاعرنارث ملعاملماين ملالبن رد ملمب ن ع مل نوين مل إلهمن ط(ملعتونني ملمناملي ن   ملاع نار ملوالمل منتلولمل

مل.3ع ارماملذعيتملاعاحل ملوإدن مل نزيرملاألخط رملحلعملا هنع ملواعتو ونملعمىملةهصملا
 ترننننملمنناملإللنناادمليمنن ع ملدننصملمننرل مل  نن ملإلوملحلمننل  ملوالمليبنناطملوملاعو نننملإلنملاليمعيأأة التعاونيأأة للتأأأمين:  1-4

يرننملماملح مم ملاعن ن ئ  ملوشنرناملعن ملممنيمل  ين مل  م ر ن ملضنوملحلون ملاألخطن رملوملمن حلنصملسنوادملاعنمنط.مل من ملعنيففمل
مل ملةن  ملاعتو ونملحلعملإلع   ع .اصهو  تملحلناسط ملجممسملإدارةمليرت يملمامل م ملاألسل مللنط.ملوعولل

يربنن ملعننيفاملاع ننروولملحلننعملاأللنناادملاعننيفيامل نناحلطل ململهنن ملواحننوةملإلوملعهننصملواحننوملإلوملصأأناديق التأأأمين الخاصأأة:  1-5
إليننن مل ننننم ملاجته ع نننن ملإلخنننناى مليترننننننملحلننننن ملرإلسملالنننن املوشنننننناملحل اننننااد تملاألع نننن   ملويلننننولملعما  ننننيملألع نننن ئ ملإلومل

ملني  تملإلوملمر مل ن عوملإلوملم اي ملم ع  ملرودة.المت  وياملمر ملحننه مل  م ر  ملوملارصمل و
شنرنننناملعمحرنمنننن تملإلنمل تننننوخصملعتنط نننن ملإلخطنننن رملابننننابملواعنننن الزاملواعربادننننعملوة عنننن ملمنننناململالحكومأأأأة كمأأأأةمن: 1-6

األخطن رملاعر نن ة مللتنننن ملحلننوورملالننؤماملحلر مننل ملإلوملحلإسننر دملعننيفاملاعوهننصملنحننوىملع ئنن تملاعتنن معملاألخنناى ملواهلننولملعنننمل
مل.مل1اخ صملحلوواع ملو  ي ملاأللاادملماملاع ناملواعوج إ  حملاجته ع ملو نزيرملالو

                                                           
مل.68 ملصمل2006رملاص مو  مل ملانسرروري مل ملم امل ملإحلااع  ملعم ملإحلااع  ملع وملرحل مل ملم  دئملاعت مع ملاعوا1
مل.15 مل14   صملخمت رمل ملمنسنع ملاعت معمل ملماجرملس حل مل ملصمل2
مل.58 ملمؤسم ملاعاس ع  ملاالردنمل ملبملت ملصمل4م ط ىملاع ره  مل ه  ملاعت معملحن نت ملواعاإليملاعباع ملل  مل ملط3
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عنننملاعبنن املاعط  ونن ملإلوملالورنننيملمنضنننعملاعتنن معملاعننيفيمليتحهننصملاعترم نن ملالا  نن ملالمأأةمن لأأه أو المسأأتأمن:  -2
عرنن  ملوالتهثمننن ملوملاالعتنن ا ملحلنننولرمله هنن ملاألهمننن ط ملمن حلننصملذعنننيتملزننن ملعننن ملاب ننناملعمنننىملاعتوننني ملإذامل وننناضملعم طنننامل

 .ململالت  ملعم  ملوملاعونو
عنننملاعطننالملإلوملاصلنن ملسنننا ملد  نن ملم  و نن ملإلوملاعت  رينن ملاعننبمل مننتح ملم منن ملاعتوننني ملعرننوملح ننناملالمسأأتفيد:  -3

ا طاملول مل املاعونوثملوع دةملم مليرننملعنملالؤماملع ملإالملوملحلون ملابن التملاعنبملينراملعم لن ملاعوننوملسن لملذعنيت مل
 2.ع     تملالطمنحل ملعروملةن ملا طالنومليرننملالمت  وملة ملالؤماملع ملوعنملمم  ملحلتنوميملد ل ملالومنم تملوا

ملالتأمين عقد الثاني: عناصر الفرع
ملاعتناآ.ململعمىملاعت معملوم م ملاعنمطملو:ملا طا ملاعت معملعر  امل تهثص
ملاعت مع(.ململعنوملاعت معمل ةن ملإلس سملعنملا طامليوترب الخطر:-أوال
ملمنرملمت ان  ملإلدثنامل رنننملعم طناملودةرمل و رياملإعط  ملسرح واملعيفاملو وودت ملا طامل و رياملاختم   تعريفه: -1

ملاعت م ر  .ململعموهم  ملاعتط  ن  ملواصنا يملاع نم  ملب   ر ملاعوهم ملاعناهر
 ملوحل ننن  ملاعونننو ملمننناوملإلحننوملإرادةملعمننىملةننننن مليتنهنناملالملاعنهنننع ملرنننن ملةنن ملإليملرتهننصملحننن دثملعنننملا طننا

 ع .ململالؤماملإرادةملخ   
 3التنهو ملاعرت ئجملعاملاع وم  ملعمرت ئجملاحناالملعرم ملحووثملإمر    ملح ع ملعنملا طا. 
 :4اعت ع  ملاعباوطمل نالاملير ن ملمر  ملاعت معملشنراملخطااملاب دثمليوتربملد ملالخطر: شروط -3

 المتن م ثملب دثملار ملا طاملي خيفملإلن 
 ابووثثملرتهصملا طامليرننملإلن 
 مباوعثملحلوهصملمتوم ملا طامليرننملإلن 
 المت ما.ململحلإرادةملا طاملينرملإلال 
 القسط-ثانيا
ملا طنامل نط ن ملمن حلنصملإليملاعت م ر ن ثملاعوهم ن ملمن حلنصملالؤماملإىلملحلولو ملالتو هومليمت  ملاعيفيملاعرنويملالنوارملعنمله:تعريف -1

 1ع ملعمهؤماملالؤماملي هرل ملاعبملاعت م ر  ملوابه ي ملمر ملالؤما

                                                                                                                                                                                     
مل.26 ملصمل1987 نمل ملع رصملع وملاعو ي مللله مل ملمنوم ملوملاعت معمل ملدارملعاييمل ملحل وتمل ملع ر1
 .87 ملصمل2003 ملدارمل    ملعمرباملواعتنزيرمل ملعه نمل ملاالردنمل1عم ملالب ه  ململوآخاونمل ملادارةملاعبحاملواعت معمل ملط2
مل16ص   2003 م ا  انسرروري   اص مو    اعوار ال  ما  إدارة   د  اعو ا ع و م رل3
 .25-24  ا 2004ابويثمل انسرروري مل م ا  الرتيملاص مو مل–عنوملاعت مع–إل نرملمم  مل اعونندملاع ن ة4
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مل اسن مل ا نرباملعمن ل مليطمن ملاعاي ضن  تملوملمت   نعملخنربا ملاعنمطملحلتحويوملينن  التأمين: قسط تحديد كيفية -2
 م يم :ململمرل مل متواضملعنامصملعوةملعمىمليوتهوونملح ثملاالدتناريع  

ملال ننوإلملعننيفاملوم نهننملا طننا  ملمننرملاعنمنطمل ر سننيملمادين مل م ننوإلملع هنن ملحلنن  طاملاعنمنطملع هنن الخطأأر:  عامأل 2-1
مل.2سواملاعنمطملةويوملوملاصنعايملاعو مصملعنملا طاملإلن
ملحلولو .ململالمت مامليم  ملاعيفيملاعنمطملمنوارملزادملعاعت مملم م ملزادملدمه التأمين:  مبلغ أو القيمة عامل 2-2
ملاعت نن رملاعتنن معملانناد تملوملاعونن دةملمرنن .ملوجنناتملالننؤماملا طنناملخ هلنن ملالننؤماملي ننهاملاعننبملالننوة المأأدة: عامأأل2-3

مل  حل .ملزمامل وملم  وتل مل ا  طملالملاعت م ر تملحلو ملللر كملمطمن ملع م  ملإلهنملإالملع م  ملدن عوةملاعمر 
 نن ملااد تملاعت معملحل ستثه رملال  ع ملا هو ملعنويل ملعتحن ن ملإيناادات ملعنيفاملوجنيملإدخن اململ:عامل سعر الفائدة 2-4

عيففملانيااداتملوملاالعت  رملوحم بملسواملل ئوةملاالستثه رملل مح ملالمت ماثملوذعيتملس ن ملاعنمنطملحلرمن  ملمن ملسن ن مل
مل.3مامللنائو
 يترننملاعنمطملمامل  ثملماد  تملع :مكونات القسط:  -3
عنملابوملاألدىنملاعيفيمليولون ملالمنت ماملعمهنؤمامل هن مل ولنوملعنيفاملاألخن ملحلنولرملاعتونني ملوململالقسط األساسي: 3-1

ملح املةن ملا طا ملويت ملحم حل ملعمىملإلس سملم م ملاعت معملواحته املوهنعملا طا.
ملشنثصملاعنمطملاألس س ملم  لملع ملاعتحه  تملواألهم طملانض ل  ملوموواملاعاحل ملاعو دي.ململالقسط التيار : 3-2
    لملع دةملماملإلجصملمناجل ملال  رياملانداري .ململيزء اإلضافي :التحميالت دال -إلمل
عننننملجننن  مللناجلننن ملابننن التملاعنننبمل  ينننوملمننناملاحتهننن التملوهننننعملا طننناملألسننن  بمل مل ؤخنننيفململالقسأأأط اإلضأأأافي: -بمل

ملحل العت  رملعروملةويوملاعنمطملاألس س .مل
 عنملاص  ملاعيفيمليتنارملول ملاعمنلملواالستثه رملومووالتملاعت   .ملمعدل الربح العاد : -جمل
ع ننن رةملعننناملاعنمنننطملاعتجننن ريملم ننن لملإع ننن ملخمتمننناملاعاسنننن ملاعنننبملينننت ملةه ملننن ملإىلملم ننن ةملالقسأأأط اإلجمأأأالي: 3-3

مل( ملوي  لملإع  ملمم ذن ملالمت ماملوملخمتماملاع ر دي .TVAاص  ي ملمثص:مل 
مل
مل
مل

                                                                                                                                                                                     
مل62. ململ2006 ملدارملدرنزملالوال ملعمرباملواعتنزير ملعه ن ملاألردن مل1زيوملمر ملع ني ملإدارةملاعت معملوال  ما ملطمل1
 62 ص س حل   ماجر اعت مع  إلحر   مر نر  حمع رهو2
مل.8485 ملصملصململ2007  ملم ا ملا وملرهوملعط  ملا و مل هاي ملاعت مع ملدارملاع راملاص مو  ملانسرروري3
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 مبلغ التأمين: -ثالثا
بن دث ملوينت ملةوينوملعنيفاملين نوملحلن ملال من ملاعنيفيمل تولنوملاناد تملاعتن معملحلولون ملعمهنؤماملعن ملحنعملةنن ملاتعريفه:  .1

مل.ملويوتننربملدلننرملم منن ملاعتنن معملعرننوملوهنننعملا طنناملالننؤماملمرنن ملاالعتنن ا ملاعائ منن ملاعناجننيملعمننى1ال منن ملولنن ملمونن ي ملمو رنن 
 .2 الؤماملويوربملعر مل حل دا ملالؤما

ملختتماملد    ملةويوملم م ملاعت معملحل عرم  ملعمت معملعمىملاألا  صملعر ملوملاعت معملعمىملاألضاار.مل
 ةمن في تأمين األشخاص:أداء الم .2

ع ملاب ع ملاعبمليرننملل ل ملا طاملالؤماملضوفملمتومن ملحليفاتملان م نملوع سملحليفمت ملال ع   ملح نثمل تحنودمله هن ملاعتن معمل
سم  ملولن ملعمونوملالرب ملحلعملاعطالع ملوعيفاملال م ملالن آملهنومليولون ملالنؤماملمناةملواحنوةملإلوملوملانرصملم ن ع ملدورين .مليت ن مل

مل.3الملع ه ملع ملحل ع ارملاعناهرملحلصمل مناملإلجصملا طاملاخودملحل عونوملعر ملإلنملاعت ا ملالؤما
 أداء المةمن في تأمين األضرار: .3
يتمنن مل نن معملاألضنناارملحل عطنن حلرملاعتوني نن  ملح ننثمليامنن ملإىلمل وننني ململالطأأابم التعويضأأي لتأأأمين األضأأرار: 3-1

 .4المت ماملعاملا م ئاملال دي ملاعبملبن ملحليفمت ملال ع  ملحلم يملا طاملالؤماملمر 
  تهثصملعيففملاعور  املل ه مليم :ململعناصر تحديد أداء المةمن في تأمين األضرار: 3-2
عنننملاعور نناملاألس سنن ملاب ننناملعمننىملم منن ملاعتوننني ملوةويننوملإلدا ملالننؤما ملوالملشنرنناملإلنمليتجنن وزململالضأأرر: 3-2-1

مل.5اعتوني مله ه ملاع ارملاعيفيملإل  بملالؤماملع مل ت ج ملةن ملا طاملالؤماملمر 
يمتنن  ملالننؤماملحلننولرملم منن ملاعتوننني ملعمهننؤماملعنن ملعننامله هنن ملاع ننارملاعرنن  جملحلبنناطملإلنملالململ:المبلأأغ المأأةمن بأأه 3-2-2

مل.مل6يتج وزملم م ملاعت مع ملواعيفيملشنثصملابوملاأله ىملالعت ا ملالؤماملوإلس سملةويوملاعنمطملالطمنب
مل وتننربملابننوملاأله نننىملاعننيفيملشنرنناملإلنمليمتنن  ملالنننؤماملحلولونن ملعمهننؤماملعنن ملعرنننوقيمأأة الشأأيء المأأةمن عليأأأه:  3-2-3

 حووثملا طا ملحىتملوإنملد   مل ميتملاعن ه ملإلهصملماملال م ملالؤماملحل .
ملالفرع الثالث: مبادئ عقد التأمين

                                                           
مل54موااجملجويوي ملر ضااتملومله  ننملاعت معملاص ائاي ملماجرملس حل  ملصمل1
مل87ا وملرهوملعط  ملا و ملماجرملس حل  ملصمل2
مل47 ملصململ1999 ملمربنراتملابميب ملحل وت ملع ر ن مل1م ط ىملرهوملاصه ا ملإل ناملاعت معمل عنوملاع ه ن( ملطمل3
مل82ت مع ملماجرملس حل مل ملصملرهوملحمعملمر نر ملإلحر  مله  ننملاعمل.4
مل134 ص س حل مل  ماجر اعموند  إلحلن رم  نمل5
مل49م ط ىملرهوملاصه ا ملماجرملس حل مل ملصمل6
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يته  ملعنوملاعت معملحلمت ملم  دئمله  ن  ن  مل ن ثملمرلن مل رط ن ملعمنىمل  نرملإل نناعملاعتن معملوعن :ملم نوإلملال نمح ملاعت م ر ن  مل
  م رنن تملالهتمرنن تملوالمننؤوع  ملالو  نن مللنننطململم ننوإلملمرتلنننملحمنناملاعر نن ملوم ننوإلملاعمنن يملاعناينني.ملو نن ثمل رط نن ملعمننى

ملوع :ملم وإلملاعتوني  ملم وإلملالب رد ملوملاعت معملوم وإلملابمنا.مل
يننننن ملعنننيفاملال نننوإلملعمنننىملإلسننن سملإلنملعمهنننؤماملعننن ملم نننمح ملم ديننن ملومبننناوع ملمننناملحلنننن  ململأوال. مبأأأدأ المصأأألحة التأمينيأأأة:

ةملهلنن ملم ننمح مل  م ر نن ملوملحلننن  ملربملاألسنناةملاعبنن  ملإلوملاعبنن املعمننىملمنن ملعنننملعم نن  ملويت ننارملوملحنن املبنن ملحلنن ثملل ألسننامل
مل.ململ1الؤماملعم  ملعمىمله وملاب  ة ملل ل مح مل رهاملوملعو ملوهنعملا طاملإلوملعو ملةن ملا م رة

رننننيملعمنننىملدنننصملمنننالملمننناملمننناوملاعتو هنننوملإلنملينننوآملإىلملاوخننناملحلر لننن ملالومنمننن تململثانيأأأا. مبأأأدأ منتهأأأي حسأأأن النيأأأة:
مل.2نعملاعت مع ملااوطملاعونوملوحل      وابن ئ ملالتومن ملحل  طاملالؤماملضوفملومبنض

ين نوملحلنن ملإلنملالنؤمامليمتن  ملحلنولرملاعتوننني ملعمهمنت ماملإذاملدن نملا طنناملالنؤماملضنوفملعنننململثالثأا. مبأدأ السأأبب القريأب:
اعم يملاعناييملوال  ااملعنهنعملا م رة ملإلوملد نملس   ملوملسممم ملحنادثملمت نم مل نؤديملوملهن يتلن ملإىلملوهننعملا من رةمل

مل3 .ملين وملحل عنابملعر ملمامل  ح  ملاعم يملالملمامل  ح  ملاع مامل.ملحلوونمل وخصملمؤ املخ رج
يننناملعننيفاملال ننوإلملإلنملالننؤماملينالنن ملعمننىملدلننرملم منن ملالمليتوننوىملال منن ملاع ومنن ملعم منن رةثملحلبننرصململرابعأأا. مبأأدأ التعأأوي :

ملخمتماملالملرنيملإلنملزنن ملالؤماملع ملر  ملماملا م رة.مل
مىملا  ملمنضننعملخطناملواحنوملعنوىملإلدثناملمناملاناد مل ن معملوملإذاملمتملاعت معملعملخامسا. مبدأ المشاركة في التأمين:

وهنن ملواحننوملوةننن ملا طنناملالننؤماملمرنن  مللننإنملالننؤماملعنن ملزن ننصملعمننىملاعتوننني ملمبنن رد ملحلننعملالننؤمرعملدننصملحلرمنن  ملم منن مل
اعتنن معملاعنننيفيملعويننن ملإىلملجمهنننعملم ننن ع ملاعتننن معملعنننوىملاعبنناد تملجمتهوننن .ملإليملإلنمل  ننن يملدننصملاننناد مل ننن معملوملا مننن رةمل

مل:زنودملده مليم 
مل
مل
مل

يتواخصملم وإلملالبن رد ملمنرملم نوإلملاعتونني  ملح نثمليط ن ملم نوإلملاعتونني ملإلوالملعتحوينومله هن ملاعتونني ملالمنتح مل ملحلونومل
مل.4ذعيتمليط  ملم وإلملالب رد 

                                                           
مل100خمت رملاهل  س ملإحلااع  ملع وملاعريبمل ندة ملم  دئملا طاملواعت مع ملماجرملس  ملذداف ملصمل1
مل126-مل125 ملصململ2007باملواعتنزير ملعه ن ملاألردن مل ملدارملح موملعمر1إلس م ملع م ملس   ملان يمل نريملمنسى ملإدارةملا طاملواعت مع ملطمل2
 116 ملصململ2012 ملج مو ملالميتملل  ص ملاعموندي  مل1ااياملرهوملاعوهاي ملرهوملرهوملعط  ملاأل ناملاعومه  ملواعوهم  ملعم طاملواعت مع ملطمل3
مل.46 ملصمل1998ملرهوملجندتمل   ا ملإدارةملإلعه املاعت معملحلعملاعرهاي ملواعتط    ملدارملجموالويملعمربا ملعه ن ملاألردن 4

 مبلغ التأمين الذي لديها                                                                                    

  x    الخسارةالفعلية   =  التعويض في الشركة نصيب      

 ع مبالغ التأمين لدى الشركاتمجمو                                                                              
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ين ننوملحلنن ملإلحن نن ملالننؤماملوملإلنملزنننصملرننصملالننؤماملعنن ملوملم  انناةملد لنن ملابننننلململسادسأأا. مبأأدأ الحلأأول فأأي الحقأأوق:
 يملوملابنن دث ملومط ع تنن ملحلنن عتوني ملالر سننيملعنناملا منن رةملاعننبملسنن  ل  ملوذعننيتمله ننصملإلوملالو  نن ملومن ضنن ةملاعننن ملالتمنن

حلووملدلرمله ه ملاعتوني ملالمتح ملعمهؤماملع  ملوالملرننزملعمهؤماملع ملاعتر زاملعاملحننهن مل ن فملاعنن ملالتمن يملوملابن دثمل
مل.مل1عتربملمتر زالملعاملحن ملوملاعتوني ملإلوملاعت  ةملمو  ملوإالملا
ني ملوم ننوإلملالبنن رد ملوم ننوإلملابمنننامل تننواخصملمننرملحلو ننل ملاعنن و  ملوعننيفامللإ نن ملرنننيمل ط  نن ملم ننوإلملوي حننظملإلنملم ننوإلملاعتونن

مل.2اعتوني ملإلوالمل ملم وإلملالب رد مل ملم وإلملابمنا

 : شركات التأمين ودورها التنمو الثانيالمبحث 
تملاعتنن معملاعننبمل  ننرامل تجمننىملإلذن نن ملودورملاعرهنن  ملاعتنن م املعمننىملالتننن اتملاالهت نن دي ملمنناملاعط  ونن ملاالعت  رينن ملعبنناد 

ضنننهاملالؤسمننن تملال ع ننن ملاعتهنيم ننن ملاهل مننن ملاعنننبملالملينت ننناملدورعننن ملعمنننىمل ننننل ملاألمننناملاالهت ننن ديملع لننناادملوالؤسمننن تمل
مللنط ملإدن ملإلضح ملج  املماملس  س ملاعتره  ملاالهت  دي ملواالجته ع  .مل

 المطلب األول: ماهية شركات التأمين 
 ملح نثملد  ن ملابننادثملال تم نن مل17دل ئن تملموتهننوةملحنىتملإلواخناملاعننانملاعتن معملململ ن خاملالننرملاعبناد تملاعنبملمتن رس

ملاعبملخم  ملخم ئاملجم ه ملدالو ملإلس س  ملعهلنرملمثصملعيففملاعباد ت.مل
 الفرع األول: تعريف شركات التأمين

 مللناملشنرامل واي ل ملحل هن مل نعملماملالؤسم تملال ع  ملاعبملمت رسملدورةملم دوج  مللل ملااد ملعمتن معمل ننو ملا ومن ملاعت م ر ن
يطم ل  ملده ملإلهن ملمؤسم ملم ع ن مل ننن ملحلتح ن صملاألمننااملمناملالنؤماملهلن ملوملانرصملإلهمن طملاعتو نوملاسنتثه رع ملوملمن حلنصمل

مل.ململ3ةن  ملعنائو
ده مليوالل ملاع و ملعمىملإلهن ملع ئ تمل  خيفملعمىملع  نل ملممنؤوع  مل ننوميملا نوم تملاعت م ر ن ملع لناادملوالربنثت ملح نثمل

ي ملعمهنننؤماملعننن ملعرنننوملةنننن ملا طننناملالنننؤماملضنننوف.مل ترننننعملاننناد تملاعتننن معملحمنننيمل تننننىلملدلنننرملم مننن ملاعتننن معملإلوملاعتوننننمل
مل.ململ4اعباوطملوم  و مل رنيرل  ملماين مل ره هل ملوإدارم ملواهلولملمرل 

مل ته  ملااد تملاعت معملس  ئاملعويوةملمرل :ململخصائص شركات التأمين :

                                                           
 21 ملصململ1998 ملمولوملاع حاياملعموراس تملال ع   ملاع حايا مل1دي  وملحل  و ملاعت مع:ملاألسسملواله رس  مل ا  :ملحمعملينساملاعوجه  ملطمل1
مل.155 ملصململ2009ع وملا وملإلحلنحلرا ملوع وملا  ع صملاعم  ن ملإدارةملا طاملواعت مع ملدارملاع  زوريملاعومه  ملعمرباملواعتنزير ملعه ن ملاألردن مل2
مل397 ملصململ2002مر ملإحلااع  ملعر وي ملإدارةملاألسنالملوالربثتملال ع   ملمرب ةملالو رل ملانسرروري  مل3
مل79 ملصململ2000خمت رملاهل  س ملإحلااع  ملع وملاعريبمل ندة ملمنوم ملوملم  دئملاعت معملحلعملاعرهاي ملواعتط    ملاعوارملاص مو   ملانسرروري  مل4
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 حلتو نعململوسملاألمنناا ملوذعنيتإلهن ملماملإلدثاملالؤسم تملال ع  ملخ نع ملعمنننا عملخ ن ن ملوملجمن املاسنتثه رملر مل
 نننورم ملعمننىملاعنلنن  ململ مننيملرننودةمل نن ملوملاعر نننصملواعمنننائ ملاعن  ن  نن ملمننرملضنناورةملاالعتنن ا مل نن  مل ننولملضننه 

 حل عت ام م .
   مل ته ننن ملعننناملحلننن ه ملالؤسمننن تملال ع ننن ملحلتننننوميملخنننوم تمل  م ر ننن ملع حل ئرلننن ملوملانننرصملعننننندملمو رضننن ملمنننامل  ح ننن

 ني   ملحلتولوام ملوةن  ملرحل ملمامل  ح  ملإلخاى.واستثه رملاألمنااملاخ صملعم ل مله وملا
 ته ننن ملخنننوم م ملالنومننن ملعمنننىملإلهنننن ملآجمننن ملوع مننن ملآ  ننن ملوحلث ننننتملإلسنننو رع  ملاعنننيفيملياجنننرملإىلملاالعتهننن دملعمنننىمل 

 ةملاعم حلن ملعتحويوملسواملعيففملا وم .األسسملاعاي ض  ملوانح  ئ  ملحل نض ل ملإىلملا ربمل
  وذعننيتململه  ن  نن  ملاخننودةملإلمناهلنن ملاسننتثه رملجمنن التملمننرمل مننصاعتوملوملإلدثنناملعمتر ننامل ننولول ملوإلعننوالل ملاعت ام منن

ملهننوملاعننبملالبنن ريرملحلونن ملمتنيننصملمنناملشنرولنن ملالملعننيفاملعرنناملخمنن ماة ملاألهننصملال نن دياملوملاالسننتثه رملعمننىملحلنن عاد  
 1متنيمل ملعمىملاألخاىملال ع  ملالؤسم تمل وج 

  ملعممننر ملاعتنن معمل ملعنننندحلوننملمننوةملختطنن ملحلمنن يمل ننويايثملحلبننرصمليرننننملواعننيفيملاعننوورةمل ت جنن ملةويننومل نونحل
 اعونند.مل ميتملعاملالا   ملوال  رياملال ع  ملاالعت ام تملةويوملإمر    ملعو ملحل عت آملال ع   

 ملمنناملخ  ن  ملألنملممنتن  ثملإالملمنواخ مل ملموالن ملاعتن معملعبناد مليتمشملالملح ثملل ل ملان ت جملدورةملا ور س
ملشنرننناملاعو ئنننوملالمله هننن ملمبونننشملاالدتتننن بثمل ريا نننملمننناملاعن دمننن ملعممنننرناتملسننن ريملاعوهننن  مل ننن فملاعت ام مننن ملإلجنننص
 .ملوه هتل ملا م ئاملحج ملحلتحويوملمتوم ملاعت معملم م ملألنمل نوياي ملحل   ملإالملةويوف

 اعت   نن تململعويننوملوملج ننواملمننورحلعملودنن  مل تطمننيملح ننثملخت  نن ت ملعوننوةملمننالملم ننالملاعتنن معملانناد مل
ملادتنننناريعملاندارةملوخنننربا ملري ضننن عملاعن ننن ئ  ملم بننن مملالبننننرةملو ننننوميملاعوننننندملندارةملرننن معملال ننن ما ملاندارة
 مل2ال ع  ملاعبؤونملاندارةملور س عملال  ماملعتن   ململروسعملاع ر   ملاصنا ي

 التأمين شركات أنواع: الثاني الفرع
مل:مرل مل يفداملاعت مع ملااد تمل  ر املوملاعته دع ملشنراملمو ي ملعوةملعر ك
مل:ململإىلملالو  رملهليفاملولن ملاعت معملااد تمل نم مل:نيةالتأمي األنشطة تشكيلة وفق التصنيف-أوال  
 .اال رعمل هرملاعبملإلوملع ملالؤماملح  ةملإلوملحلنل ةملالتومن ملختتاملحل عت م ر تمل:الحياة على التأمين شركاتململ -1
 .ملململ3اعن ملا  فملالو   ملالمؤوع  ملو  معملالهتمر تملعمىملختتاملحل عت معمل:العام التأمين شركاتململ -2

                                                           
مل5 ملصململ2002 ملإيااكملعمط  ع ملواعرباملواعتنزير ملاعن عاة ملم ا مل1عت مع ملطمل ر  ملرهوملمو ه  ملر س  ملااد تملامل1

 .Mulumba Kenga Tshielekeja, Op.cit, p 93مل2
مل351353 ص ص   2003 م ا  انسرروري   اص مو    اعوار ال ا  إلسنال هاي ها  زد  ر    حر    اعن  ر ع و مل3
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 .ململع ملالؤماملع جمل ر ع امل نط ملاعبملاعت معملو  ئ ملحلإ وارمل نن مل:يالصح التأمين شركات -3
ملو نن ئ ملإل ننناعملد لنن مل  ننورملح ننثملاعتنن مع ملمنناملموننعمل نننعملوملمت   نن ملةنن ملانناد تملعنن مل:الشأأاملة الشأأركاتمل -4

 .اعم حلن ملاأل ناعمل  ورع ملاعبملاعت مع
ملاألع ن  مل ن مليننن ملاعنبملاعتن معملإلعهن املواناناالملعمنىملاعاه حلن ملحنناملدورع مليتهحنرمل:باالكتتاب التأمين هياات -5

  .اعنيوزملع ئ ملإلالاع ملوماملاهل ئ  ملمالملماملاخت  رع ملمتملاعيفيا
 .ململمث ملد للر ملمو ر مل م مل احلطل ملاعيفياملاأللاادملحلعملا   لملإلس سملعمىمل نن مل:الخاص التأمين صناديق -6
ملانناد ملمننالملامننملإلوملع منن مل  رينن ملإلومل ننر ع  ملمؤسمنن ملمننالملمنناملمرن نن مل رننننململ:التسأأاهمي التأأأمين شأأركات -7

مل.1مللنطمل  ملوا    مل ناجلل ملاعبملاألخط رمل  معملإلجصملماملوذعيتملإلدثا ملإلومله حل  
حمننيملاعننن  ننملاص ائننايمللننإنملانناد تملاعتنن معملو/إلوملإعنن دةملاعتنن معمل  خننيفململثانيأأا. التصأأنيف وفأأق الشأأكل القأأانوني:

مل.مل2إلحوملاعبرمع:مل ااد ملذاتملإلسل ملإلوملااد ملذاتملارصمل و ضوي(
 رننننملالمر نن ملومليننومل منن ملاألسننل ملاعو دينن  ملاعننيفياملسنتنن رونملجممننسململات األسأأهم :شأأركات المسأأاهمة دشأأرك -1

 إدارةمليتنىلمل م  ملاعباد ملووضرملا ططملاعت م ر  ملواالستثه ري ملوانااالملعم ل .مل
عنيففملاعبناد تمل بن  ملإىلملحنوملد ن ملاناد تملاالسنتثه رملللن ملالمل  نورملإلسنله  ململشركات ذات شأكل تعأاوني: -2

 3معملالرتتيملل ل  ملإلم ملإدارم مللتندصمل ربا ملمت   عملوملجم املاعت معملإذملةصملرمل ملو  ئ ملاعت 
 المطلب الثاني: وظائف وأنشطة شركات التأمينململ

مل نن ملااد تملاعت معملحلووةملوا ئاملإلس س   ملده ملإلنملهل ملإل بط ملم ع  ملإلخاى مل م ع مل  ملوملاالهت  د.مل
   الفرع األول: وظائف شركات التأمين

مبوالن ملاعنمنطملاعناجنيملاسننت   ئ ملمناملالنؤماملعنن مل هن ملخطناملمونعمليرنننيملاعتن معملضنوفثملحل عتنن آململمننت ملوظيفأة التسأعير: -1
وضننرملسننواملموننعملعرننصمل نننعملمنناملإل ننناعملاعت م رنن تملال تم نن مليتر سننيملمننرملدرجنن ملواحتهنن املةننن ملا طنناملالننؤماملضننوفمل

 4واعهاولملاخ ط ملحل  ملومرملم م ملاعت مع.

                                                           
مل10 ملصململ1999ل  ملاعواحل   ملحل وت ملع ر ن ملخ تملض ا ملر س  ملااد تملاعت مع ملدارملاعرمل1
يتوم ملحل عت م ر ت ملاألم   ملاعو م ملعمحرنم  ململ1995ج    ململ25الؤرخملوململ07-95ماملاألماملره ململ215اصايوةملاعا   ملعمجهلنري ملاص ائاي :ملال دةململ2

مل.29 ملصململ1995 ملاص ائا ململ13اعوودمل
مل9-8 ر  ملرهوملمو ه  ملماجرملس  ملذدافمل ملصملصملململ3
 7-مل6 ملصملصململ2008وملاعم وملهرويص ملالمؤوع  ملالو   ملعباد تملاعت مع ملدارملاص مو ملاصويوةملعمربا ملانسرروري  ملم ا ملسو مل4
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 معملال  ون تملواعربن م تملاعتمننين  ملاعنبمل ننن مل ن ملاناد تملاعتن معثملإليملين نوملحل ن تن جملوملجمن املاعتنملوظيفة اإلنتاج: -2
عهم  ملحل رملا وم ملاعت م ر   ملودث املم مليطم ملعمىملاعند  ملوالرووحلعملاسن ملالرتجنع.ملوينجنوملوملاناد تملاعتن معملدوائنامل

 عمتمني  ملينن ملمنا نملعيففملاعووائاملحلباحملاعربامجملاعت م ر  ملصهلنرملالؤماملهل .مل
عنن ملاعنا  نن ملالتومننن ملحلننولرملم منن ملاعتنن معملإلوملدلننرملاعتوني نن تملالمننتحن ملعمهننؤماملعنن ملعرننوململتسأأوية المطالبأأات:وظيفأأة  -3

ةننن ملا طنناملالننؤماملضننوف ملووملانناد تملاعتنن معملعرنن كملجلنن ملإلوملدائنناةملمت   نن ملحلوراسنن ملالط ع نن تملالنومنن ملوةويننومل
 .مل1ه ه ملاعتوني ملالمتح مل

اخت نن رملال نن ماملاعننبمليتوننعمل  م رلنن  ملوةويننوملاعبنناوطملاعننبمليبننهمل ملعنننوملشنرننامل واي لنن ملعمننىملإلهننن ململوظيفأأة االكتتأأاب: -4
اعت معملواالعت ام تملالتنعوةملعر  ملده مل رطنيملإلي  ملعمىملعهم  ملممتهاةملعا وملال ن ماملواعرتن ئجملالا  ن ملعرلن  مللوالن مل

 م ملإذاملد نملير ن مل نوميملإليمل ويواتملعمىملااوطملاعونو.
إلنملحلونن ملاعت م رنن تملإع ام نن  ملمثننص:ملالمننؤوع  ملالو  نن ملواعت م رنن تملاالجته ع نن  ململمنناملالؤدننوملوظيفأأة تطأأوير المنتيأأات: -5

عراملحىتملمرملعيفاملاعرنعملماملاعت م ر تملالمل  ورملابرنم مل   ة ملده نن ملحلبن نملاعبناوطملواألحرن  ملاعو من  ملوعنيفاملمن مل
ملضننناورةملاحننناا مليننناكملجمننن الملما ننن ملوملعننناضملو طننننياملالرتجننن ت ملخ  ننن ملومللننناوعملاعتننن معملاألخننناىمل االخت  ريننن ( ملمنننر

الااسننن  ملاعتره ه ننن .ملعنننيفاملرننننيملعمنننىملاننناد تملاعتننن معملإلنمل رنننننمللو عننن ملودير م ر ننن ملوملإعنننوادملر هننن ملالرتجننن تملاعنننبمل
  نومل .مل

شنرننناملاعت ننن رملا  ننن ملاالدتنننناريملعننن  ملري ضننن  ت ملح نننثملالمل نت ننناملخرب ننن ملا   ننن ملعمنننىململوظيفأأأة الأأأدعم االكتأأأوار : -6
وملإسننن طملاال  عنن تملالمننتن م  ملور وعنن ملاعتر ننؤمل نن ملإلي نن  ملوذعننيتململ ه ننرملوعنناضملالومنمنن تملاعوودينن مللحمنني ملحلننص

 2حل الستر دملإىلملاع     تملوالومنم تملالت ح .ملويوتربملدورملا   ململه ملجواملوملاعوهم  ملاعت م ر  مل
عنن ملعهم نن مل نن معملاعبناد تملاعتنن معثملإليملوسنن م ملاعرنننصملإلومل اعت من ملعنناملحلونن ملال نن ماملاعننبململوظيفأة إعأأادة التأأأمين : -7

حهمل ملااد تملاعت مع ملمثصمل   م ر تملاعرنص ملاباي ملو  معملاألخط رملاع ر ع  ملاعرربى(ملإىلملااد مل ن معملإلخناى مل ت
 .3ع :ملااد ملإع دةملاعت معمل

يتننالاملعننوىملانناد ملاعتنن معملم نن ع ملم ع نن ملضن ه مل مننتط رملاسننتثه رع .ملح ننثمل نننن ملانناد تملاعتنن معململوظيفأأة االسأأتثمار: -8
إلدواتملاستثه ري ملمنيم ملاألجصثملدنننملاالعت امن تملالتنهون مل رنننملاوجن املمنيمن  ملإلمن ململعمىملاب  ةملحل ستثه رملإلمناهل ملو

                                                           
دم  ملاعومن ملاالهت  دي ملململ–دراس ملح ع ملاص ائا ملرس ع ملم جمت ملة ملمربنرةمل–زاوشملل مه  ملدورملاالستثه راتملوملاعت م ر تملوملةن  ملاعتره  ملاالهت  دي ململ1

مل.84 83 ملصملصململ2014/2015 ملاص ائا مل3 ري ملوعمن ملاعتم   ملج مو ملاص ائاملواعتج
 Office of the Commissioner of Insurance, Insurance Intermediaries Quality Assuranceمل2
Scheme, Study Notes,5th Edition, Hong Kong, China, 2013, pp 40-48. 
 .Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York, USA, 2010, p 60مل3
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االستثه راتملاعبمل نن مل ن ملاناد تمل ن معملالهتمرن تمللن ع ن ملمن مل رنننمله ن ةملاألجنصملسنر مللهن ملإلهنص ملد السنتثه رملومل
 ململ1األسل ملوإلذو  تملا  ير ملوال داتملانيواع
 ت التأمينالفرع الثاني: األنشطة المالية لشركا

عباد ملاعت معملدورملم دوجمللل مل نو ملخوم تمل  م ر   ملإض ل ملإىلملدنهن ملمؤسمن ملم ع ن مل ننن ملحل سنتثه رملإلمناهلن ملوململململململ
ملخمتماملا  التملاالهت  دي .مل

مل ترننملمناردملااد تملاعت معملماملال  درملاعت ع  :ململأوال. مصادر أموال شركات التأمين:
رإلسملالننن املالننولنعملواالحت  مننن تملاعاإل  ع ننن ملاعنننبمل رنهننن ملاننناد ملاعتننن معملمنننامل تهثنننصملوململأمأأوال وحقأأأوق المسأأأاهمين: -1

و وتنننربملعنننيففململ األرحلننن حملاختجننن ة ملإمننن ملعتنننوع  ملماد عننن ملالننن آملإلومللناجلننن ملاننناولملةننن ملمتنهوننن ملممنننتن  ملمثنننصملاعرننننارث
منناامل من  ملضنئ م ملاألمنااملع م ملاألم نملاألخ ملبهم ملاعن ن ئ ملعمح نناملعمنىملممنتحن م ملاعت م ر ن  ملومتثنصملعنيففملاأل

 2جواملماملحج ملاألمنااملالنجل ملع ستثه رملوملااد تملاعت معمل
 وع ملاألمنااملالتجهو مل ت ج ملة  صملإلهم طملاعت معملو رنم ملإىل:ملأموال وحقوق حملة الوثائق: -2

يطمنن ملعم لن ملال   نن تملاع ر نن ملعوهم ن تملاب نن ةملو رنننياملاألمننناا ململحقأوق حملأأة وثأأائق تأمينأأات الحيأأاة: 2-1
منىملخم  نن تمللر ن  ملويوتننربملعنيفاملال  نناملإلعن ملم نن درملإلمننااملاعتنن معملعمنىملاب نن ةملوعننملخم نناملوةتننيملع

 منيصملاألجصمل هااملعطناملموةملو  ئ ملعيفاملاعرنعملماملاعت م ر ت.
 و تهثصملوملال    تملاعت ع  :ململأموال التأمينات العامة: 2-2
 تملاعو من ملوالولنعن ملمننوم مل:مليترنننملمناملال ن ع ملاختجن ةملمناملإلهمن طملو ن ئ ملاعت م رنمخصص األخطار السأارية -إلمل

عنناملسننرناتمله دمنن  ملعتنط نن ملاألخطنن رملاعمنن ري ملممننتن  ملعنناملإ ننواراتملعننيفاملاعونن   ملوعننيففملاألمنننااملوإنملد  نن مل
حلط  وتلنن مله نن ةملاألجننصملألنملة ع  نن ملو نن ئ ملاعت م رنن تملاعو منن ملعنن ملو نن ئ ملسننرني  ملإالملإلهننن مل نن دادملو ننااد ملمنناملعنن  مل

 األجص.ململوخامللتتحناملإىلملم ورملع ستثه راتملمنيم 
يترنننننملعنننيفاملال  ننناملمننناملاألمننننااملاختجننن ةملعننناملابننننادثملاعنننبململمخصأأأص التعويضأأأات تحأأأ: التسأأأوية: -بمل

 .وهو ملخ املاعمر ملاب ع   ملوعرامل مليت مل منيتل ملإلومل مل مودملحلووملوس ت مل منيتل ملوملاعمرناتملاعت ع  
اعرتن ئجملاص نوةمليرنننملعنيفاملال  ناملحلط  وتن ملوملاعمنرناتملذاتململمخصص التقلبات في معأدالت الخسأارة: -جمل

لناجلنننن ملإليمل نم نننن تملةنننن ملمتنهونننن ملةننننوثملممننننتن  ثمل ت جنننن ملزينننن دةملموننننوالتملا منننن ئاملاع وم نننن ملعنننناملموننننوالتمل
 ا م ئاملالتنهو ملعرصمللاعملمامللاوعملاعت م ر تملاعو م .مل

                                                           
مل404-406مر ملإحلااع  ملعر وي ملماجرملس  ملذداف ملصملصململ1
مل.مل368-365ملصملصملذداف ملس  ملماجرملهاي ها ملزد ملر   ملحر   ملاعن  رملع وململ2
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يطمنن ملعمننىملعننيففملاألمنننااملحل ل   نن تملاألخنناىملةنن ملاع ر نن ملواعننبململأمأأوال ريأأر مرتبطأأة بالنشأأاط التأأأميني: 2-3
 ملخمنننن ئاملمو رنننن ثملو تهثننننصملوملال نننن ع ملالمننننتحن ملعبنننناد تملاعتنننن معملوإعنننن دةملاعتنننن معملواعننننند  ملخت ننننامللن حلمنننن

 ئ م ملجواملمن ر  ملحل لناردملاألخاىالرتجع ملوعيففملاألمناامل وتربمله  ةملاألجصملومتثصمل م  ملض
عنبمل وناضملاستثه رملإلمنااملااد تملاعت معمليووملماملإلع ملالبن دصملاملمياالت االستثمار في شركات التأمين: -اثاني

مل ب مل ملاعوهم  ملإذمليتنجيملعم ل ملاع حثملعاملا  التملاالستثه رملاألهصملخم ماةملواألدربملع ئوا.مل
 منتثهاملاناد تملاعتن معملجن  املد ن املمناملإلمناهلن ملإمن ملحلبناا ملإلراضن ملإلوملإه من ململالتوظيف في العقأارات واألراضأي: -1

عر نناململةن نن ا نن املمنناملاالسننتثه رملعنننملم ننهن   ملوإلعنن ملمنن ملشن نن ملعننيفاململاألحلر نن  ملح ننثملةننن ملهلنن ملإيننااداتملسننرني 
اعتنا نناملوملعننيفاملاعرنننعملعنننململ ملواهلننولملاألس سنن ملمننااع ننه نمللنننط ملحل رهنن ملالملينننلاملهلنن ملعر ننايملاعمنن نع ملواعا  نن 

استثه رملاألمنااملاالحت  م   ملوالس ه ملم مليوندملمرل ملعنم ملاعت معملعمنىملاب ن ةملحل سنتثه راتمل  حلتن ملمرتجن .ملوعرن كمل
 مل1ون ري ملوملاعن ندملاخ س   ملعباد تملاعت معمل.هم ملخ صملحل الستثه راتملاع

ختنننتاملإدارةملاعبننناد ملحلم  سننن ملاعتنا ننناملوملاألورالملال ع ننن ملومااه ننن ملاألسنننو رملوململالتوظيأأأف فأأأي األوراق الماليأأأة: -2
اع نر   ملوماملإلع ملاألورالملال ع  ملاعبمل متثهاملل ل ملاعباد تملإلمناهل ملع ملاألورالملال ع ن ملاع ن درةملعناملاعووعن ملمثنصمل

 تملا  ير  ملويت ملاعتنا املوملعيففملا  التملحلوونملإلي ملحوود ملح ثملإلنملاالستثه رملوملجم املاعمنرواتملزنتنصملإلذو 
اعاي دةمللوه ملااد تملاعت معملعمىملاب  ة ملواعبملمتثصملاحوملإلدنربملاعنط عن تملاالسنتثه ري ملوملاعمنرواتملواألذو ن تمل

عمىملا  ملماملال ن رحل  ملهلنيفامل نوملموهن ململاعبمل  ورع ملاعباد تملاألخاى.ملإلم ملاالستثه راتملوملاألسل ملل رطني
اناد تملاعتنن معملاباي نن ملالمل ن نصملعمننىملاالسننتثه رملوملعنيفاملاع رننو ملةنن ملإلنملاعن و ملينناىملإلنملاالسننتثه رملوملاألسننل مل

 زنن ملاع ه نملابن ن ملحل لن ر  ملحل ع ه نملاال  ملاعيفيملةنن ملاعمروات.مل
ااا ملسرواتملإلومل نا ناملاألمننااملوملاع رننك ملع مل نعملماملاعتنا   تملال ع   ملل واململتقديم القروض والسلف:مل -3

شنرنناملعبنناد ملاعتنن معملإلنمل موننيملدورملاع رننيتملوملحننوملذا نن  مل  ننثمل ننراملانناوطملحلونن ملو نن ئ مل  م رنن تملاب نن ةملعمننىمل
ووملإمننن رمل ننننوميململ2إمر   ننن ملمنننر ملهننناوضملعمهتو هنننويا ملحلرمننن  ملمو رننن ملمنننامله هننن مل  ننن   ملاعوننننوملمن حلنننصملسنننواملل ئنننوة

 .ململ3عت معمل نن ملحل حاملاعطم   تملوةودمل ميملاعمم   اعناوضملبهم ملاعن  ئ مللإنملااد تملا

                                                           
 296-مل293صملصململ مل2003رهومل  ةملابر وي ملإلسنالملال املوالؤسم تملال ع   ملاعوارملاص مو   ملانسرروري  ملم ا ملململ1
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إليملاالسننتثه رملوملإينواعملاألمنننااملوملال نن رلملاألجننصملموننع ملح ننثملشنرنناملعبنناد تملاعتنن معملاسننت وا ململالودائأأم:  -4
اع  ئ ملماملاعم نع ملعويل  ملوذعيتملعروم ملالمل تنالامللاصملاسنتثه ري ملحلويمن ملإلوملوملح عن ملعناضملإلسنو رمللنائنوملع ع ن مل

 يته  ملعيفاملاالستثه رملحلث ثملخ  ئاملع :ملاع ه ن ملاعا   ملواعم نع .ملهليففملاعندائر ملومل
ةتنصملاعاعن نن تملوملال نن  ي ملاع رنن دل ملاخنن تملوالر  ننيمل من  ملع ع نن ملمنناملإ نن آملاسننتثه راتملانناد تململالرهونأأات: -5

اعتننن معملعمنننىملاب ننن ة ملح نننثملإلنملاالر  ننن عملالمنننتهاملوملمونننوالتملاعت ننن  ملو نم ننن تملسنننواملاع  ئنننوةملإلدىملحلبننناد تمل
تنن معملعم حننثملعنناملاسننتثه راتملذاتملع ئننوملمننان ملإليملإلنملانناد ملاعتنن معمل نننن ملحلتنننوميملهنناوضملع رنن  ملالبنناوع تملاع

 .مل1ال تم  ملحلوالملماملمتمرل  ملمن حلصملج  ملماملع ئوملالباوعملوديفعيتمللنائوملاعناض

 : ماهية االستثمأار ثالثالمبحث ال
 ننطم ملاالسننتثه رملابننظمللوهننوملدنن نململ,ت نن دي ملعمننووايوتننربملاالسننتثه رملاألداةملواعنسنن م ملاألس سنن  ملعتحن نن ملاعتره نن ملااله

ملململ.اعنل ملوملاعوراس تملواعرت حل تملاالهت  دي ملعربملاعت رياملاالهت  ديمل
 المطلب االول : عموميات حول االستثمار  
شنرنامل واي نن ملحل  نن  ملاعت من ملمنناملإلمننااملشنتمرلنن ملاع نادملوملبهنن ملزمر ن ملمو رنن ملوع ناةملمنناملاعنن ماململ:تعريأف االسأأتثمار -1

اب نننناملعمنننىمل نننيفلن تملم ع ننن ملممنننتن م مل ونضننن ملعننناملاعن هننن ملاب ع ننن ملع مننننااملالمنننتثهاةملمن حلنننصملةهنننصملعر ننناململه نننو
مل2ال  ماةمل 
وشنرامل واي ن ملحل  ن مل ع ن رةملعناملعهم ن ملاهت ن دي ملموروسن ملمنامله نصملان املم  ون ملإلوملهن  ن يمل ننن ملعمنىملإلسنسململململململململ

 نناملم دين ملإلوملحلبناي ملإلوملمومنم   ن ملحنننملةن ن ملعنائنوملاهت ن دي ملإلوملإلوملهناعوملعمه  ملإلوملعن    ملمبنج ل ملرنايمل نج  ملا
اجته ع ن مل...اخلملوملالمنتن صملحلتنيفلن تملممنتهاةملعنن دةمل  نهامله هن مل تجن وزملاعننن  ملابن ن ن ملاب ع ن ملع  نناملاعاإل  ع نن مل

مل3وملااولمل تم ملحل الم نملاعت دوملهورملالمتط عمل مرملعو ملاستو  دملع م ملمن ناملعمه  مامل 
مل:ملالمخاطرةالعائد و  -2
ملاعو ئوملعمىملاالستثه رمل وخم ماةملاالستثه رملم لنم نملمااحلط نملالملشنرامل  م املاحوذن مليواملعمىملاالخاململململ

عنملمبث حلن ملالن حلنصملاعنيفيمليتنهنرملالمنتثهاملاب نناملعم ن ملوململreturn on investment ل عو ئوملعمىملاالستثه رمل
اةملاالسننتثه رمل ملإلوملمبوننشملإلخنناملشنثننصملاعو ئننوملعمننىملاالسننتثه رملالمننتن صملمن حلننصملاالمنننااملاعننبمليننولول ملمنناملإلجننصملح نن زةملاد

                                                           
1

 . 64-63 ص ص ذكره، سبق مرجع طعيمة، محمد ثناء 
2

 20.صمل2006 وملمطامل ادارةملاالستثه راتمل االم رملاعرهايملواعتط  ن تملاعوهم  مل دارملوائصملعمربا ملاعط و ملاعااحلو مل ملاالردنمل 

3
 17 صمل2003عنيب رملمواولمل االستثه راتملواألورالملال ع  مل ملدارمل    ملعمرباملواعتنزير ملاألردنمل 
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عمننىملامننصململالر لنن ةملاعننبملياةننيملالمننتثهامل  منن ملاب ننناملحل ب ننناملعم لنن ملمن حلننصملختم نن ملعنناملمر ونن ملإلوملاانن  عملح ضننا
مل1اب ناملعمىملمر و ملإلوملاا  عملوملالمتن صمل 

اخ طنن ملحل حتهنن التملةننن ملاوملعننو ململuncertaintyلتربنن ملعنناملانن عاةملع عنن ملعننو ملاعت دننوململriskإلمنن ملال نن ماةململململململ
ةنننن ملاعو ئنننوملالتنهنننرملعمنننىملاالسنننتثه رملذعنننيتملألنملاالعنننوالملاعنننبمليمنننوىملاع لننن ملالمنننتثهامل ينننا  طملمنننوىملةننلننن ملعننن دةمل
حلتننولن تمل نوينن ملممننتن م  مليرتهنناملاب ننناملعم لنن ملمنناملاسننتثه رةملويننا  طملعر ننااعو ئوملوملال نن ماةملمونن وملع هنن ملمادينن مل

المتثهاملعتحن  ملع ئوملاعمنىملعمنىملاسنتثه را  ملعم ن ملإلنمليونومل  من ملعتحهنصملدرجن تملإلعمنىململمبوشملا  ملدمه ملار  رملمهنح
منناملال نن ماةملوعمننىملعننيفاملاألسنن سملينجننوملار   منن ملحلننعملم  ونن ملالمننتثهاملودرجنن تملال نن ماةملاعننبمليرننننملعمننىملاسننتووادمل

رملعمنىملاسنتثه را  ملمن حلنصملعتحهمل ملوملهاارا  ملاالستثه ري مل.ل لمتثهاملالتح ظملينررملعنواةملحل ب نناملعمنىملع ئنوملمتناضن
خ نن ملال نن ماملاخ طنن مل ننيففملاالسننتثه راتمل حل رهنن مليتنجنن ملالمننتثهاملال نن ربمل نن التملاسننتثه رملعمننىملدرجنن ملع ع نن ملمننامل

ملال  ماةملسو  ملورا ملع ئوملما  رملعمىملاستثه را  مل.
 ملاع نناةملاع مر نن ملومنناملجلنن ملإلخنناىمل نجننوملع هنن ملمنج نن ملحلننعملال نن ماةملواع وننوملإلوملاأللنن ملاعنن ماملع سننتثه رمللرمهنن ملم عنن

عتحننن ملاعتنننولن تملاعرنوينن مل ننن دادملدرجنن ملال ننن ماةملواعورننسمل نننح  ملذعننيتملعمنننىملإلسنن سملإلنملاحتهننن املةننن ملاعتنننيفلن تمل
ملاعرنوي ملير   ملحلطناملاع اةملاع مر  ملويا  رملحل خن  ضل مل.

 االستثمار والمضاربة : -3
حلنننعملالتوننن ممعملمنننرل ملوملسننننلملدثننن املوملعننن  ملالمنننتثهاياملخ ن ننن ملململspeculatianيننناددملم نننطم ملال ننن رحل ململململململ

شنرنناملاعنننناملحل هنهنن ململاألورالملال ع نن مل.لننإذاملدنن نمل ننح ح ملاعنننناملحلنن نملاالسننتثه رملوال نن رحل ملم لنمنن نملمتننوخ نمل.لإ نن ملال
م لنمنن نملماادلنن نمل.ألنملاع نناولملحل رلهنن مله ئهنن ملوعررلنن ملده ننن ملعورجنن ملي ننويملمت   عنن ملوملحلونن ملاالح نن نمل.ومرنن ملشنرننامل

دهو نن رملعمته  نن ملحلننعملم لنننم ملال نن رحل ملواالسننتثه رمل لتوننالملململGamblingننن ماةملاسننت وا ملم ننطم مل  عنن ملعنننملال
الننن ماةمل:ملحل هننن ملمااعرنن ملعمننىملدخننصملةنن ملمؤدننوملوعننيفامليونناملإل نن ملعرننوم مل تنننلاملعننوىملالمننتثهاملرة نن ملةنن ملرننوودةملوملةهننصمل

ملثه رملوال  رحل ملل ه يم مل:ال  ماةملسو  ملورا ملاعاحل مل لإ  مليتحناملاىلملمن ماملوشنراملختم املاع اولملاعائم  ملحلعملاالست
سنتمنننناملالمننننتثهاملوال نننن ربملومل ننننن  ملدننننصملمرلهنننن ملعم نننناةملاع مر نننن ملعوهم نننن ملاالسننننتثه رملح ننننثمليادنننن ملال نننن ربملعمننننىململ-إل

ملاالستثه رملوملاألجصملاعن  ملعتحن  ملإلدربملهورملماملاالرحل حملوملاه امللاة.مل
 نن ملإلدننربملع ئننوملسننرنيملمنناملاالسننتثه رملوالملحل رهنن مليادنن ملالمننتثهاملاعونن ديملعننصملاالسننتثه رملوملاالجننصملاعطنيننصملويلننت ملحلتحن

ملمناملموةملممرر مل ملويته  ملحل ع ربملواعتحهصملودراس ملد ل ملاصنا يملاعومه  ملمم  
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 51رهوملمطامل,ملماجرملس حل ملذداف ملص 
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ملال  ربملي املهاارا  ملاالستثه ري ملة ع  ملم مليوالملحل ساا   ملاعاد  ملعمىملمنعوملاالستحن ل.مل-ب
وادملال ننن ربملعتحهنننصملدرجننن تملع ع ننن ملمننناملإلمننن ملاع نننالملاعائ مننن ملللننننملمبث حلننن ملاأل نننصملعم ننناولملاعمننن حلن ملوعننننملاسنننتومل-ج

ال  ماةمل  نلملدث امل ميتملاعبملين مل ملالمتثهاملاعو ديمل ح ثملإلنملالمنتثهامليلنت ملحلو هن ملاعو ئنوملوال ن ماةملوعننمليوهنصمل
ع دةملعمىمل نوياملاض ل ملمو ر ملاىلملاعونائوملالتنهو مل والمل ن م ملال ن ماةملواعنبمل تر سنيملودرجن ملال ن ماملالتنهون ملوومل

شن نننصملال ننن ربملاىلملال ننن ماةملحل  ننننع ملح نننثملإلنملعنننيففملال ننن ماةملهنننوملةهنننصملمولننن ملعنائنننوملع ع ننن مل مننن   مل.ةننن ملإلنملالن حلنننصمل
الن ماملإلدثاملم  ملعمه ن ماملال تم ن ملوذعنيتملح نثملا ن ملي حنثملعناملاعونائنوملاالعمنىملوملهن ملد  ن ملاعت نح  ملالتنهون مل مل

ومتملالننن ماملهنننوملسنننو ملومل نم ننصملال ننن ماملوعرنن ملمنناملاع ننناوريملاعت د ننوملعمننىمله ننناملاع نناةملحل عرمنن  ملعربننن م تملال نن ربمل
من ر نن ملحلربنن م تملالمننتثهاملمنيمنن ملاالجننصملوذعننيتملح ننثملينن دادملعر نناملاعت دننوملمننرمله نناملاع نناةمل ملوحلتنن آمللننإنملمنضنننعمل
اعرب طملاالستثه ريمليرننملاعم يملاعر ماملوملار   عملدرجن ملخمن ماملاع ن ربملوملالنن ماملمن ر ن ملحلورجن ملخمن ماملالمنتثهامل

مل.ملاالعت  ديملإلوملاعرهندج 
انملالمننننتثهاملي  ننننصمل منننن مل بنننن م   ملوملمرنننن خملواضنننن ملويتمنننن ملحل عبنننن  ل  ملواعنضنننننحملوذعننننيتملح ننننثملشنرننننامل  نننن داململ-د

 ملامصملاالس سن  ملحلوهن ملإلوملحلت دنوملادثناشنرر ملمامل ررملاعنااراتملاعته دملعمىملاعونململالونم تملومل ر لسملحاملود ؤملوعنملم 
عنننيفاملمننن مليولوننن ملاح   ننن ملاىلملاال منننن  لملورا ملامننن ملال ننن ربملومتملالنننن ماملحلورجننن ملاانننومليوتهنننوملعننننصملاعبننن ئو تملوابنننوسملومل

إلسنن ع يملاعتح يننصملواالعتننننا مل وحلتنن آملالمليرننننملمننناملاعمننلصملمت حلونن مل بننن م تملال نن ربملإلوملالننن ماملدهننن ملعنننملابنن املمنننرمل
مل ب م تملالمتثهاملاالعت  ديملإلوملاعرهندج مل.

 ملجب  نيملعنائنوفملمن حلنصملامليلت ملحلمهوت ملاعب    ملوحلمرو ملمؤسمن ملوحلتن آمللإ ن ملةن واملإلح   ن ملاعت نح هانملالمتثمل-ه
حل ال  نن لملألةننااضمل  ينن ملاع  ئنن ملململاالي نن  ملحل عت ام  نن ملاال ت ج نن ملواعتمنننين  ملوال ع نن ملوملاننصملاعته منن ملاللننامللرثنن املمنن ينن 

و ح ملاعو ممعملوعتو ي مل نع  ملالرتنجملوع ي   ملحل عويننملالمتحن ملوملإلوه م ملوولن ملاناومل ملالوتهنوةمل ملودنصملذعنيتملهنومل
 ننن امل منن   ملمننناملاعونائنننوملاعنننبملزنننلنن ملاالسنننتثه رملالونننامل وحل عرمننن  ملعمه نن ربمللنننإنملعنننو ملاسنننتناارفملومليمنن يملاهتط عننن ملد

 بنن م   ملاالسننتثه ري ملالمليولونن ملدثنن املاىلملاالعتهنن  ملحلمننهوت ملاالسننتثه ري مل ويرننننملعننيفاملاعنضننرملاسننن ملمننرملالننن ماملاعننيفيمل
مل1.هومليم ئملاىلمل وت ملو و ملمؤسم ملحلم يملحلو مل  ال   مل

 ي : مفاهيم متعلقة باالستثمار المطلب الثان
ملينن ملاعناارملاالستثه ريملاعر ج ملعمىمل  ثملمننم تملاس س  ملوع :ملالمقومات االساسية لقرار االستثمار : -1
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ختتمننناملاسننناا  ج  تملاالسنننتثه رملاعنننبمليت ر عننن ملالمنننتثهاونملوذعنننيتملحمنننيمل االسأأأتراتييية المالئمأأأة لالسأأأتثمار : -أ
تهثنننصملإلوعنيننن تملالمنننتثهاملمبننن مليونننالملمبرحنننشمل   ننن م ملاالسنننتثه ريململواعنننيفيملسنتمننناملململاخنننت لملإلوعنيننن م ملاالسنننتثه ري ملو 

حل عرم  ملأليملممتثهاملول ملم م مل  فملاعور  املاعت ع  مل:ملاعا   مل اعم نع مل األم نململويوربملع دةملعاملم صملالمنتثهاملعور نامل
 ن فملاعمن نع ملواألمن نملحل ل ن ماةملاعنبملاعاي ح  ململمبوواملاعو ئوملعمىملاالستثه رملاعيفيمليتنهرملةن نن ملحل رهن مليونربملعناملم من ملا

مليرننملممتوواملعن نهل مل.
وشنرننامل وايننناملالرحنننشملاعت  نن م ملالمنننتثهاملمننن مل حل  نن ملذعنننيتملالرحنننشملاعننيفيملسننن نرملعم ننن مل  ننرملاعرنننن طملالهثمننن ملعم نننوائصمل

مل1 الن ي  ملحلعملاعو ئوملاعيفيمليتنهو ملماملجل ملوال  ماةملاعبملينم ل ملماملجل ملإلخاىمل
ي ناضملوملمت نوملاعنناارملاالسنتثه ريملاعاان وملمااعن ةململعلمية التخاد القأرار االسأتثمار  :األسس والمبادئ ال -ب

ملامايامل:
إلنمليمننميتملوملاختنن دملعننيفاملاعننناارملمنن يوالملحل لننوخصملاعومهنن ملالختنن دملاعننناارملواعننيفيملينننن ملعمننىملخطننناتململاألمأأر االول :*

ملرودةملإلذنل مل:
ملةويوملاهلولملاالس س ملع ستثه رململ-
ملئه ملنخت دملاعناارمل ه رملالومنم تملال مل-
ملةويوملاعونامصملال ئه ملع ت ملماملخ هل ملةويوملاعونامصملاالس س  ملإلوملالتحره ملوملاعناارمل.مل-
مل ن   ملاعونائوملالتنهو ملواخت  رملاع ويصملاالستثه ريملالر سيملع عوالمل.مل-

هنناارفملومنناملاعنن ملعننيففملال نن دئملإلمنن ملاالمنناملاعثنن  يملللنننملرنننورملمبت ننوملاعننناارملاالسننتثه ريملإلنمليااعنن ملحلونن ملال نن دئملوملاختنن دمل
مل2م يم 
يوتنننربملعنننيفاملال نننوإلملردرننن ملاس سننن  ملمننناملاردننن نملاعنننناارملاالسنننتثه ريملويمنننتوململمبأأأدأ تعأأأدد الخيأأأارات االسأأأتثمارية : 1-ب

حل رهننن ملscarcitigا ننننع ملمننناملحن نننن ملإلنملاع ننننائ ملاعرنويننن ملالتننننلاةملعنننوىملالمنننتثهاملاع نننادملإلوملالؤسمننن مل تمننن ملحل عرنننورةمل
االسنتثه ري ملدثن ةملوملاسنتنط بملعنيففملاع نائنوملذعنيتملي ناضملعمنىملمت نوملاعنناارملاالسنتثه ريمل رننملاع ناصملإلوا ن التململ

إلنمليااعننن ملعنننيففملابن نننن ملودعنننيتملحل خت ننن رملم ير سننن  مل.ملودمهننن ملزادتملاع ننناصملاالسنننتثه ري ملالت حننن مل  تننننلامللت نننوملاعنننناارمل
ملاالستثه ريملحاي ملإلدربملوملاخت دملاعناارملاعر ج مل.

ختنن دملاعننناارملاالسننتثه ريملاعاانن ومليتطمننيملدراينن ملوخننربةملهننوملالمل تنننلاملعرننصمللئنن تملانملاملمبأأدأ الخبأأرة والتأهيأأل : 2-ب
المتثهايامل.ل  ملاعناهرمل نجومللئ ملماملاأللاادمل تننلاملعنتل مللننائ مل نوين ملياة نننملوملاسنتثه رع ملدملن ملالملشنمرنننملا نربةمل
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ومللئنن ملمنناملالمننتثهاياملاخالننعملاعر ل نن ملالخت نن رملاالداةملاالسننتثه ري مليطمنن ملعمنن ل مللئنن ملالمننتثهاياملاعمننيفجملحل لن حلننصمل نجنن
يتهتوننننملحلنن  ربةملواعوراينن ملاعر ل نن ملاعننبمل ننؤعمل ملنختنن دملاعننناارملاالسننتثه ريمل.و نجننومللئنن ملإلخنناىملمنناملاأللنناادملممنناملزنالننننمل
 ننننننوميملاالست بننننن رةملواعر ننننن ملعمهمنننننتثهاياملاخاي نننننعملاعمنننننرجمل ويطمننننن ملعمننننن ل ملرممننننننملاالسنننننتثه رملإلوملمنننننورا ملاخننننن لظمل

 ملالمتبننننن رياملواخممنننننعملهننننناارفملاالسنننننتثه ريملحل ئنننننملمنننننتثهاملاعمننننن ذجملانمليتونننننعملوملاختننننن دملاضملحل لاالسنننننتثه ري مل.عنننننيفاملي ننننن
مل.الت  ع
يبنننننرصملعنننننيفاملال نننننوإلململردرنننن ملإلس سننننن  ملينننننناضملحل لمنننننتثهاملمااع  نننن ملعرنننننوملوضنننننرملاسننننناا  ج  ململ:ملمبأأأأدأ المالءمأأأأأة 3-ب

سننتثه ريملالر سننيمل ملاألداةملاالسننتثه ري ملاالسننتثه ري ملويط نن ملعمننىملعننيفاملال ننوإلملعرننوم ملينننن ملالمننتثهاملحلإخت نن رملا نن املاال
الر سنن  مل ملويماانننوملالمننتثهاملومل ط  ننن ملعننيفاملال نننوإلململمبرحنننشمل   نن م ململا ننن صملواعننيفيمليتحنننودملعنن دةملوملجمهنعننن ملمنننامل
اعونامننصملمرلنن ملعهننافملوا  تنن مل ممننتنىملدخمنن ملح عتنن ملاالجته ع نن ملوح عتنن ملاع ننح  مل..اخلملوينننن ملم لننن ملمرحننشمل   نن م مل

عرصملممتثهاملمونعملدنطن مل   ن م  ملمو رن ملزننودملدرجن ملاعته من مل ن فملاعور  ناملاالس سن  ملوملهناارململعمىمللاض  ملم  دع ملإلن
االسننتثه رملوعننن ملاعو ئننوملعمنننىملاالسننتثه رمل خمننن ماةملاالسننتثه رملوحلتننن آملدرجنن ملاألمننن نملاعننبمليااع لننن ملالمننتثهامل مل ملسننن نع مل

ملاألداةملاالستثه ري مل.ململ
   ن ملمنننالمل تطمننيملمرن ملاختنن دملاعنناارملاعننيفيمليت نوفملوملعننيففملالناهننامليناجن ملالمننتثهامل أنأواع القأأرارات االسأأتثمارية : -3

عمننىملم  ونن ملاعو هنن تملاعن ئهنن ملحلننعملسننواملاالداةملاالسننتثه ري ملمنناملجلنن مل ملوه هتلنن ملمنناملوجلنن مل هنناةملمنناملجلنن ملإلخنناىمل
مل1.ضهاملعيفاملاالم رمل تورجملهااراتملالمتثهاملة مل    ململإل ناعملده ملعنملمنضرملوملاعبرصملاعت آمل

 
مل
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 نموذج القرار االستثمار  : يوضح11لشكل رقم ا

 مذكرة تخرج من اعداد عبد القادر هيمة المصدر:
مل

ملولن ملهليفاملاعرهنذجملشنراملعمهمتثهاملإلنمليت يفملواحوملمامل    ملهااراتملحميملااول ملوااولملاعمنلمل
لن تملاعرنوين ملوتنفملالمتثهاملعروم مليبواملحل نمله ه ملاألداةململاالستثه ري ملممثم ملحل عن ه ملاب ع  ملعميفيت  قرار الشراء : -أ

التنهوننن ملمرلننن ملرمننننحل ملوملامننن رملاعو ئنننوملوال ننن ماةمل  ينننوملعننناملسنننواع ملاعمننننه ململإلوملحلو ننن رةملاخننناىملعرنننوم مليرنننننملاعمنننوامل
داةملسننو  ملورا ملةن ن ملمر سننيملاعبنناا مل منيتملاألملاعمننه مل س(ملإلهنصملمننامله هن ملاألداةملاالسننتثه ري مل ل(ملينعنوملعوينن ملحن ل 

ملمتن  مل.ع ع  ملماملار   عمليتنهو ملوملسواع ملاعمنه ملم
سنن  مل نعننوملضننننطملانناائ  ملوملاعمنننلملعمننىمل مننيتملاألداةملممنن مليننؤديملاىلملرلننرملسننواع ملاعمنننه ملوململويا ننيملعمننىملمنن ململململ

ملاال  فملاعيفيملسن  ملاع  رلملحلعملاعمواملواعن ه مل.
يا نننيملعمنننىملاب عننن ملاعمننن حلن ملواعر  ننن ملعننناملاع نننننطملل نا نننصملاعمنننواملع ر  ننن عملاىلمل نطننن مل :اولدقأأأرار عأأأدم التأأأ -ب

 ملاعمننواملاعمنننه مل س(مل.مننرملاعن هنن مل ل(ملمنناملوجلنن مل هنناملالمننتثهامل.وعرنن ملي نن  ملاعمنننلملوملح عنن مل نننازنمليتمنن وىملل لنن
ي نناصملعمننىملمنناملدنن نملعننويل ملحنننال ملعمبنناا ملاعتنهنناملعنناملاعبنناا مل ودننيفعيتملمنناملدنن نملعننويل ملحنننال ملاعم  ننرملاعتنهنناملعننامل

متثهامليرنننملوملوضنرمل نتنماملاع  رملل رننملاعناارملاالستثه ريملوملعيففملاب ع ملعنملعو ملاعتواواملح ثملس=مللملألنملال
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ملإالينيملنماملوعنملمؤهت ملال  ماملماملاخن ن ضملاعمنواملوملالمنتن صملاعناملتاملعتحن  ملمر سيملممتن م  مل ملده مل ل  ملاألم 
مل ملوعيفاملينارملاالحت  ظملحل داةملاالستثه ري مل.ةوإذامل ن تملاعهاولملاعم ئ

عمنواملمنرملاعن هن مليوهنصملاعمننلملعمنىملخمناملحلووملح ع ملاعتنازنملاعنبملمتناملوملاعمننلملعرنوم مليتمن وىملا قرار البيم:  -ج
رة  تملاض ل  ملعباا مل ميتملاالداةملماملممتثهاملجويوملح ثملياىملالمتثهامل س(ملومل ميتملاعمحه ملمن زااملاهنصملمنامل ل(مل

ملململ1سمل(ملمنعواملح ل ملعوىملة فملعم  رملل رننملهاارملالمتثهاملح رئوملعنملهاارملحل ر<.وعريفامليا  رملاعمواملعاملاعن ه مل ل
رسملعمنىملإلع ن ملاعمننلملع  نصملاىلمل نطن ملي ن  ملل ن ملالوناوضملمناملاألداةملإلدثناملمناملاعطمنيملذعيتملسنم ملاال ملجويواملينرو

ملعم ل ملل تج ملاعمواملاعمنه ملع داةملعمل نطملماةملإلخاىملوعريفامل وورملاعوورةمل.
ين نوملمبجن املاالسنتثه رمل ننعملإلوملم  ون ملاعربن طملاالهت ن ديملاعنيفيملسن نااملوملالمنتثهامل مياالت االستثمار: -3

 ملو يفاملال لن مللإنملموشملجمن املاالسنتثه رملإلدثنامل ننالملمناملموناملإلذاةملاالسنتثه رمل.لنإذاملىملع ئوناملعمإلمناع مله وملاب 
همرنننن ملمننننث ملإلنملممننننتثهااملمنننن ملينانننناملامناعنننن ملوملاالسننننتثه راتملاألجر  نننن ملحل رهنننن ملحل رهنننن ملينانننناملممننننتثهااملإلخنننناملامناعنننن ملومل

وامليناناملامناعن ملوملاالسنتثه راتملاخم ن ملاالستثه راتملاخم  ملللنيفامليوناملجمن املاسنتثه رمل.امن ملعننملهمرن ملحلن نملالمنتثهاملاال
لليفامليواملجم املاستثه رمل.إلمن ملعننملهمرن ملحلن نملالمنتثهاملاالوامليناناملامناعن ملوملسننلملاعونن ر ملحل رهن ملاعتن  يمليناناملامناعن مل
وملسننننلملاالورالملال ع ننن ملللنننيفامليوننناملإلداةملاالسنننتثه رملعهنمننن ملختتمننناملجمننن التملاالسنننتثه رمل.دهننن ملختتمننناملاي ننن ملادواتمل

مللتنلاةملوملدصملجم امل.وشنرامل  نييملجم التملاالستثه ر:االستثه رملا
  نننننبملاالسننننتثه راتملمنننناملزاوينننن ملجناال نننن ملااملاسننننتثه راتملرم نننن ململالتبويأأأأب اليغرافأأأأي لميأأأأاالت االسأأأأتثمار :-أ 

ملواستثه راتملخ رج  مل إلجر   مل.
اعمننننلملاخمننن مل بنننهصملجمننن التملاالسنننتثه رملاخم ننن مل  نننرملاع ننناصملالت حننن ملعفسنننتثه رملوململاالسأأأتثمارات المحليأأأة: -

وحلنننن ملاعرهننناملعنننامل ننننعملإلداةملاالسنننتثه رملالمنننت وم مللتوتنننربملمننناملاالسنننتثه راتملاخم ننن مل  نننرملاالمننننااملالمنننتثهاةملداخنننصمل
اعنننماملمننامله ننصمللننادملاوملمؤسمنن ملمننن  ملحلنن عنماملإلينن ملد  نن ملإلداةملاالسننتثه رملالمننت وم ملمنناملعننن رمل ملإلورالملم ع نن مل ذعننيمل

مل2عه تملاجر   مل..اخلمل
 بنننهصملجمننن التملاالسنننتثه رملاالجر  ننن مل  نننرملاع ننناصملالت حننن ملالسنننتثه رملومل: أو األجنبيأأأة االسأأأتثمارات الخارجيأأأة -

االسنالملاالجر   ململه ملد   ملادواتملاالستثه رملالمت وم مل نت ملاالسنتثه راتملا  رج ن ملمنامله نصملااللناادملوالؤسمن تمل
ا ملعنننن رملومللا مننن ملحلن نننومللهنننث ملعننننملهننن  ملممنننتثهاملينننن  ملوملاص ائننناملحلبننناملململال ع ننن ملإلمننن ملحلبنننرصملم  اننناملإلوملةننن ملم  انننا 
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تعمليرنننننملاسنننتثه راملعابنن ملوملالتنن جاة ملإلومله مننن ملدوعنن ملاص ائننناملمنننث ملحلبنناا ملح ننن ملوملاننناد ملماسنن وسمللنننإنملاالسنننتثه ر
ملخ رج  ملم  ااامل.

إلمنن ملعنننملهنن  ملذعننيتملالمننتثهاملحلبنناا ملح نن ملمنناملر هنن ملم ع نن ملعبنناد ملاسننتثه رملج ائاينن مل مننتثهاملامناهلنن ملوملحلنر نن مل  نينننركمل
حل عرمنن  ملعم نننادملالمنننتثهاملوانملدننن نملم  انننااململتثه رملوملعنننيففملاب عننن مليرننننملاسنننتثه رملخ رج ننن ملةننن ملم  انننامننث مل.لنننإنملاالسننن

ملململ1حل عرم  ملعباد ملاالستثه ر
يملجم التملاالستثه رملماملزاوين مل ننعملاال نصملرنصملاالسنتثه رملاىلملي  نمل التبويب النوعي لمياالت االستثمار : -ب 

ملاستثه راتملده ن ملواستثه راتملم ع  مل.
يوتربملاالسنتثه رملحن ن ن ملإلوملاهت ن دي ملمنىتملولناملعمهمنتثهاملابن ملوملح ن زةمل و االقتصادية:أمارات الحقيقية االستث -

ا نننصملحن نننن ملد عوننننن رملاعمنننمرمل ملاعننننيفعيمل..وين نننوملحل أل نننصملابن ننننن ملدنننصملا ننننصملعننن مله هننن ملاهت نننن دي ملويا نننيملعننننامل
 ملإل نصملودنيفعيتملاعمنل ملل وتنربملاست وام ملمر و ملاهت  دي مل هلاملإم ملوملارصملسمو ملإلوملوملانرصملخومن مل.ل عونن رملمنث

إل ن ملم ع ن مل ذعنيتملألنملاعمنل ملالمل ا نيملب ممن ملحن ملح ن زةملا نصملحن نن ململا  ملحن ن ن ملوالمليوتنربملاعثن  يملدنيفعيتمليوتنرب
وادن ملعنملإدع  ملزنناملب مم ملالط ع  ملحل ال نصملدهن مليا نيملعن ملاب نناملعمنىملع ئنوملعنيفاملاال نصملل السنتثه راتملابن ن ن مل

ملالتو رلملعم ل ململم عواملاالستثه رملوملاألورالملال ع  مل.مل بهصمل  رملجم التملاالستثه ر
و بنننهصملاالسنننتثه رملوملسننننلملاألورالملال ع ننن ملح نننثمليا نننيملعمنننىملعهم ننن ملاالسنننتثه رملل لننن مل اإلسأأأتثمارات الماليأأأة: -

اننرصملسننل ملإلوملسننروملواال ننصملالنن آملشنثننصملحننن ملم ع نن ملسنننناملب ممنن ململيفح نن زةملالمننتثهاملال ننصملمنن آملةنن ملحن ننن مليت نن
حل  ننصملويرننننملعنن دةملمالننن ملمبمننتروملهنن  ن يملدهنن مليا ننيملب ممنن ملابنن ملوملاب ننناملعمننىملجنن  ملمنناملع ئننوملاال ننناملالط ع نن مل

مل2ابن ن  ملعمباد ملال ورةملعمنره ملال ع  مل..
ل هنن ملسنن  ملذدا نن ملإلنملجمنن التملاالسننتثه رمل ت ننرملعمهمننتثهاملإلنملشنتمننيتملمن حلننصملال منن ملالمننتثهاملادوات االسأأتثمار:  -4

سنروملمنث ملويطمن ملعمنىملعنيفاملاال نصملعاضنل مل  ون  ملعننيفاململ إلوملم ع ن ملسننل  ملمنث مل ملسنمو رإل ن ملهنومليرنننملحن ن ن ملعنن 
ملسررت  ملحلواضملإلدثاع ملإلذن  ملوع :

 وتننربملمنناملإلحلننازملإلدواتملاالسننتثه رملوملع ننا  ملاب ضنناملوذعننيتمللنن مل نننلافملمنناملم اينن ملعمهمننتثهاملالململاألوراق الماليأأة : -أ
ل ع  ملل ه ملحل رل ملماملعوةملزواي مل.لهاملح ثملابننلملاعنبمل ا  لن مل تنلاملوملإلدواتملاالستثه رملاألخاىمل وختتماملاالورالملا

د عمننرواتملوة عنن ملدننيفعيتململعنننملإلدواتملدينناملسننل ملواعتولننوات ملومرلنن ملمنن عنننملإلدواتملممر نن ملمثننصملاألملب مملنن ملمرلنن ملمنن 
عر كملإلورالملم ع  ملمتن ةملاعوخصملد عمل ملاعيفيمليتنن مل  ن   ملمنامل نزيون تململاالخت لملماملح ثملاعوخصملالتنهرملمرل  
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 76صملهوملمطامل,ملماجرملس  ملذدافمل ملر 

2
 28 ملصمل2005زي دملرم  نمل,ملم  دئملاالستثه رملال آملوابن ن مل ملذارملوائصملعمربا اعط و ملاعث    مل ملاألردنمل 



 مارالفصل االول : شركات التأمين واالستث
 

 

24 

مل  نن ملحلرمنن  مل  حلتنن ملمننامله هتنن ملاال  نن ألخنناىملومرلنن ملعنننملمنن مل  حلننثملاعننوخصملد عمننروملاعننيفيمليتحننودملداحلنململرحلنن حملمنناملسننر األ
املمننناملاعمنننل ملثننندنننيفعيتملاالخنننت لملوملدرجننن ملاألمننن نملاعنننبمليتننننلاملب مملننن ملل عمنننل ملالهتننن زملمنننث ملشنثنننصملب ممننن ملإلم  ننن ملاد

 نن ملينننلاملب ممنن ملحنن ملح نن زةملاأل ننصملابن ننن ملاعننيفيملوعرنناملإلينن ملمرلهنن ملإلهننصملإلم  نن ملمنناملاعمننروملال ننهننملحلوننن رملألملاعونن دي 
ملي هاملاعمروملوملح ع مل نهاملالوياملعاملاعولر.

ورالملال ع ن ملوملعنن  ملاالسنتثه رملوينت ملاالسننتثه رملل لن ملحلبننرمعملةتنصملالتنن جاةملحل عونن راتملالادن ملاعثنن  يملعن ملالعقأار: -ب
منن ملحلبننرصملةنن ملم  انناملعرننوم ملينننن ملإلراضنن ملوملإل ملحلبننرصملم  انناملعرننوم ملينننن ملالمننتثهاملحلبنناا ملعننن رملحن ننن ملم نن  يملإلوملإل

 هن ملم ع نن ملنحنوىمل ننر دي ملاالسنتثه رملاعون رينن ملرحلبناا ملسنروملعننن ريمل ن درملعنناملحلرنيتملعننن ريملمنث ملإلوملحل لبنن رد ملومل
وملو  ننورملعننيففملالؤسمنن تملإلوراهنن ملم ع نن ملة ع نن ملمنن مل رننننملسننرواتملة ننصملحلناسننطتل ملعمننىملامننناامل مننت ومل ملل هنن ملحلونن

 ملوي هنن ملاالسننتثه رملوملاعوننن رملاعته منن ملد نن املمننامله ننصملالمننتثهاياملسنننىملوملاعمنننلملاتعتهنيننصملم نن  يملإلوملانناا ملاعوننن رمل
وهننومل  سمنن ملوملموهنن ملاعننوواملحلرنننكملعن رينن ملمت   نن ملوملمننر ملهنناوضملعن رينن  ده ململاخمنن ملإلوملوملاعمنننلملاألجرننيب 

ونن رملإل ن مليننلامل  سم ملل ل ملإلي  ملجمهنع ملماملاعباد تملاالسنتثه ري ملالت   ن ملحل عونن راتملويت ناملاالسنتثه رملوملاع
مل  ن  ملع ملمطم ملاباي ملحل عت نالملل ن ألنملالمتثهاملوملاعون رملرننزملإل  ملحنمل. ملماملاألم نعمهمتثهاملدرج ملما  و مل م  

 ننئملب مملنن ملاالسننت   ملعمننىملاع ننه نملوملح عنن مل نهنناملالننوياملعننامل دهنن ملإلنملح نن زةملسننرواتملعن رينن ملم ننهن  ملحلوننن رمل
ملسوادمله ه ملاعمرو.

 اينننن ملاهت نننن دي ملخ  نننن مل وملنننن ملإلداةمل نننن ب ملع سننننتثه رملعورجنننن ملإلنملإلسننننناه ملمت   نننن مل تهتننننرملاعمننننمرملمبملالسأأأألم: -ج
عنننيفاملا ننن حر مل منننهرملعننناملوجنننندملحلنر ننن ململ حلنر ننن ت(ملهنننومل رن ننن ملعمننن و ملمرلننن ملعمنننىملةننناارملحلنر ننن تملاألورالملال ع ننن .

مننتثهاياملوملعمنطناملوملم نناملإلوملومل  نيننركمل وحلنر نن ملعمنيفعيملوملعرننونملوحلنر ن ملعمننوملوملاعربازينصملويننت ملاعتو منصملحلننعملال
إلسنالملاعممرملحلناسط ملعننندمل منهىملاعوننندملالمنتن م  ملوعن ملعننوملحل نرملحلنعملمنالعملذنن ملمرنتجملاعمنمو ملوود نصملإلومل من رمل
.يتوهوملل  ملالرنتجملعمهمن رملحلتمنم ه ملده ن ملمو رن ملمناملسنمو ملمن ملحلتن رياملمونعملوملالمنتن صملمن حلنصملح ننع ملعمنىمل ن معمل

ىلملإ من مل  عممرملالت جاةملوملاألورالملال ع  ملاذملإلنملعرصملمرلهن ملإلسنناه ملمتهزنودملحلرم  ملمو ر ملماملاعونومل ملو ب  ملالت جاةملحل
دهن ملإلسننو رملململ سنتثه رملوملاألورالملال ع نن حنوملد نن مل دنيفعيتمليتهتننرملاالسنتثه رملوملاعمننمرملحلورجن ملع ع نن ملمناملاعمنن نع ملد ن

و ع ن ملاعنبمليتوناضملدصملمرله مل رننملمومر ملوملاعمنلمل و ت املعهم  ملالت جاةملحل عممرملحلبرصملعن  ملحلورجن ملال ن ماةملاع
المنتثهاململهل ملالمتثهاملألنمله حلم  ملاعمنمرملعمت ن ياملرنوودةملو تطمنيمل ننلاملاناوطملمو رن ملمناملاع نويمل نل عن ملمن مليوناض

مل1.متثهاياملاىلملة ملذعيتملماملا   ئاديفعيتملدننملروحملال  رحل ملعوىملالملاالحته التملالر رة 

                                                           
1
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حلننعمل ننر ع ملو نن ريململ بننطتل ملمنن إلا تبنن راملو رنننعمل وتننربملمنناملإلدثنناملادواتملاالسننتثه رململالمشأأروعات االقتصأأادية: -د
 نننن ملينننننن ملعمننننىملاأل ننننناملحن ن نننن ملد ل نننن  يمليملمنننناملإلدواتملاالسننننتثه رملابن ن نننن ملألوزراعنننن مل...اخلملوالبنننناوعملاالهت نننن د

واالالتملوالوننواتملوااللنناادملاعونن ممعمل..اخلملوعفسننتثه رملوملالبننناوع تملاالهت نن دي ملجمهنعنن ملمنناملا  نن ئاملمرلننن ملانمل
ع ئننواملموننننالملوممننتهااملعننيفامليوتننربملالبنناوعملاالهت نن ديملمنناملإل مننيملإلدواتملاعننوخصملالمننتثهامل دننيفعيتملالمننتثهاملزنننن مل

ينننلاملعمهمننتثهاملعنن م ملد نن املمنناملاألمنن نملألنملالمننتثهاملرننننزملا نن مله هنن مللترننننملدرجنن ملال نن ماةملمر   نن مل دننيفعيتمل
مل.ع تملاعبمل تر سيملمرملم نع ملوخت   يمتط رملالمتثهاملإلنملسنت رملالباومل

ةنزملاعوه تملاألجر   ملعمنىملاعتهن  ملهمن ملد ن ملمناملالمنتثهاياملوملع نا  ملاب ضناملح ن ململالجنبية :العمالت ا -ه
مل رتباملعيففملاألسنالملوملاىتملاحن  ملاعو  ملمثصمل:ملعرونملوحل ريسملو  نينركملوة ع مل.

 نن دي ملويته نن ملسنننلملاعوهنن تملاألجر  نن ملعنناملةنن فملمنناملاألسنننالملال ع نن ملحلور نناياملذننن ملابم سنن  ملال امنن ملعمهنناولملاالهت
واعم  سنن  ملممنن ملي يننوملمنناملدرجنن ملخمنن ماةملاالسننتثه رملل نن مل ومنناملإلعنن ملإل ننناعملال نن ماةمل ننوملخمنن ماملإلسننو رملاع  ئننوةملوخمنن مامل
خت   ملسواملاعوهم مل.إلم ملاعور املاعث  يملللنملإل  ملسنلملي تناملاىلملاالمن رملالن ديملاعنيفيمليتننلاملعمننلملاألورالملال ع ن ملحلنصمل

ملويث مل.يت ملاعتو ونملل  ملحلناسط ملإلدواتملاال   املاب
اخلملجمنن الملاالسننتثه راتملابن ن نن ململيوتننربملالونن دنملاعر  منن ملمثننصملاعننيفعيملواع  نن ملواع   ننع....ملالمعأأادن النفيسأأة : -و

إلذنلن ملدنملاعر  م ملاسننالملمرههن مل وهوملالوتملاسو رملالو دنملاعر  م مل نم  تملح دةملوملاألو  ملاألخ ةمل و تناجوملعمهو
ملوملالو دنملاعر  م ملاعو م ملواعيفعيملخ   ملومل نرملمتوودةملمرل ململاالستثه رمليفويت مل سنلملعرونملوسنلملعن  ملدن  

اعباا ملواع  نرملال  اناملودائنرملاعنوعيملاعنبمل نندعملوملاع رننكملوعرناملحل نائنوملمر   ن مل من   ملالن ي ن ملإلوملال  دعن ملحل عنيفعيمل
ملدنطملم ملزنوثملوملسنلملاعوه تملاألجر   مل.ملىعم
ودمل رن  ملمؤسم ملم ع ن ملمت   ن ملوذاتملخنربةملوملجمن املعنملإلا  ملحلنع  ملم آملذوملعهاملرملصندوق االستثمار: - 

ادارةملاالسنتثه راتملحلرنيتملإلوملاناد ملاسنتثه رملومننث ملوذعنيتملحلن نومل ه نرملمننوخااتملاأللناادملومناملمتمل نج للن ملع سننتثه رمل
وملجمننن التملخمتم ننن ملةنننن ملعمهمننن ذنعملل لننن ملع ئنننواملد ننن املوضنننهاملممنننتني تملموننعننن ملمننناملال ننن ماةمل.ويوتنننربمل نننروولمل

م ع نننن ملعرننننامل رنننن مل رنننننعملاأل ننننناملوملجمنننن التملخمتم نننن ملةننننن ملعمهمنننن ذنعملل لنننن ملع ئننننواملد نننن املوضننننهاملاالسننننتثه رملإلداةمل
ممنتني تملموننعنن ملمناملال نن ماةمل.ويوتنربمل ننروولملاالسنتثه رملاداةملم ع نن ملعرناملحلنن بر مل رننعملاأل ننناملاعنبمل مننتهاملل لنن مل

 ملحل وننن ملواننناا مل ملدهنن ملشنرننناملحل لثنننصملإلمنننااملاع نننروولمليرنننننملإلداةملاسننتثه رملماد ننن مل.ومتننن رسملعنن دةملالتننن جاملحلننن ألورالملال ع نن
 رنيامل ر دي ملاستثه رملعن ري ملمت رسملالت جاةملحل عون رمل ملوعوصملإلع ملم اي ملعنيففملاع نر دي ملإلهنن ملمنئملاع ا ن مللناملعنويل مل

شنتمرننملا ربةملاعر ل  ملعتبن مل ملحل نمليننمناملحلتمم  ملموخاام مل منيتملا هنعن ملمناملا نربا ملاخالنعملاعنيفياململموخااتملوال
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إلهننن ملاننلوتملإلخنن اململالإمل  ننر دي ملاالسننتثه رملعنن ملحويثنن ملاعولننودارمنن ملمن حلننصملعهنعنن ملمو رنن مل.انمل احلنن مل رنننيامليتنعننننملا
حلرننيتملاالسننر نململه نن الملممحنانن ملعمننىمل رنننياملمثننصمل مننيتملاع ننر دي ملاعننبملماحتلنن ملحلونن ملال نن رلملمثننصملاع رننيتملاعوننا  إ

ململ1اع ريتملاعربيط  يمل...اخل
 المطلب  الثالث : مخاطر االستثمار:

شنرنننامل وايننناملخمننن ماملاالسنننتثه رملعمنننىملاهنننن مل ملاعتنم ننن تملالرتههننن ملإلوملةننن ملمرتههننن مل مخأأأاطر االسأأأتثمار: تعريأأأف -1
.اعوورينن ملإلوملةنن ملاعوورينن ملاعبنن مم ملإلوملاص ئ نن ملاعننبملةننوثملوملهنن  ملاأل ننناملاالسننتثه ري ملإلوملعنائننوع ملالتنهونن ملوملانناولمل

ىملالمنننتنيعملاخمنن ملواعننووآملوالملاننيتملإلنملعنننيففملعننو ملاعت دننوملاعمنن ئوةملوملاألسنننالملال ع ننن ملواعربنن م تملاالهت نن دي ملعمنن
منننن ملال  انننناةملوةنننن ملال  انننناةملعمننننىملاعتنجلنننن تملاالسننننتثه ري ملمب ننننناملالمننننتثهاياملو   نننن  م ملاعرنوينننن ملاال نننن ماملهلنننن مل    مل
 2واالستثه ري مل 

منن ملإلوملت ن دململاخهةملحلو نل ملع رم ن مل نا  طملس ن ئاملاالإنملخمن ماملاالسنتثه رملمتوننود أنأواع مخأاطر االسأتثمار : -2
اعونن ل ملوحلو ننل ملاألخنناىمل تومنن ملحلناهننرملاألسنننالملال ع نن ملومننوىملا ورنن سملاعربنن م تملاالهت نن دي ملعم لنن ملوعمننىملإلينن ملحنن امل

ملاأل ناعملاأل   ملماملال  ماملاالستثه ري مل:مل  شنراملمت 
 المخاطر الهيكلية الدورية ورير الدورية:-أ
هت ننن دي تملاعمننننلملاعاإل  ع ننن ملواعنننبمل وننن  يملمنننامل:مل تومننن ملعنننيففملال ننن ماملحل   ننن ئاملاهل رم ننن ملالملالمخأأأاطر الدوريأأأة -

 نم  تملدوري مل.وحليفعيتمللإنملدراس ملاعو ه تملاهل رم ن مل ثنصملدوراملع من ملومل نهنرملال ن ماملاالسنتثه ري ملاعوورين ملإنمللو ع ن مل
ال ننن ماملاليملممنننتثهامل وتهنننوملعمنننىملممنننتنىمله نعننن ملإلوملداعننن ملهلنننيففملال ننن ماملوعنننيفاملمننن ملسنتمننناملمننناملاننن املاىلملإلخنننامل

ملخامل.وديفعيتملماملاالملإل
ملوع ملال  ماملاعبمل توم ملحلتنم  تمل ااوحملحلعمللااتمله  ةملضنهاملاعمنر ملولنااتملمنيمن  المخاطر الغير الدورية : -
فملاعتنم  تملاعووري ملاعمن حلن ملوعررلن مل ت ن ملمولن مليفسرناتمل(ملواعبملالمل تم ملة ع  ملحل عتراارملاعووريملاعيفيمل ت مل10مل-7 

ههنن مل.خت ننرملاعربنن م تملال نن رحلعملوعبنن ئو تملاألسنننالملودننادودملوملخ  نن  ملاال تبنن رملواعننبملعنن دةملمنن مل رننننملةنن ملمرت
وعمهنننناولملاعم  سنننن  ملوعمت ننننازن تملانع م نننن ململتملاعبنننناد تمل دنننن نل سملواالخننننت صمل..(ي االلونننن املاع نرينننن ملوةننننو

 وخ   ملماملممؤوآملاعباد تملاعرربىملواعبؤونملال ع  ملوملاعوواملالور  مل.مل
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عممرملوا وم تملسنا ملد   ملرم ن ملإلوملدوع ن ملخت نرملعتنم ن تملإنملإلسنالملا مخاطر أسواق السلم والخدمات : -ب
مت  يرننن ملوممنننتهاةملوملاالسنننو رملواعره ننن تملوانملعنننيففملاعتنم ننن تمل نننرورسملحل ننننرةملم  اننناةملإلوملةننن ملم  اننناةملعمنننىملاسننننالمل

ملاألدواتملال ع  ملماملخ املهرناتملإلوملجم التملخمتم  ملواعبملمرل مل:
 ملااتملإلدواتملاألسنالملال ع  مل.اعت   ملوملعنائوملو ر ع املاعباد تملالم ذن ملوملمؤا
 إنملحننن التملانةننناالملاعنننبملمت رسنننل ملاننناد تملمو رننن ملحلمننن يملمنهولننن ملاالحترننن ريملوملاعمننننلملحلمننن يملاعتننننامئملمنننرمل

اعبناد تملاألخنناىملإلوملاعننوع ملابرنننم ملوملاألسننالملا  رج نن مل مننل ملوملجوننصملاألسننالملةنن ملإلمرنن ملإلمنن  ملالمننتثهايامل
 سنا ملدخمناملوملمباوع تملحن ن  ملإلوملم ع  مل.

 ت ملاألسنالملوملاع موا  عر م  ملألس  بملعويوةملوخ   مل:عو ملاعتر مصملاهل رم ملوملاالهت ن دملاخمن ملوضنواملاومل ب
اعت منناملاعتره هنن تملاعمنننه  ملو ننونحل تملاعرنننصملواال تننن املوعننو ملاعتنن ا ملحل لنا نن  تملاعووع نن مل...دننصملعننيفاملي يننوملمننامل

جملاالسنتثه ري مله ن ةملاألجنصملإلوملينم ن ملممن ملحن التملاعنهننضملوعنو ملاعت دنوملوملاألسننالملاخم ن ملوعنيفاملم رنونصملاعنربام
 زنناملاالستثه رملاىلملم  رحل ملاوملحىتملمن مافمل.

 إنملاعترايسملا  فملاعت   ملوس طا  ملمروملهن ي ملابابملاعو ل  ملاعث    ملعمىملد ل ملإلسنالملاعو  ملحلورج ملاوملإلخناىملومن مل
عربن م تملاالسنتثه ري ملخ  ن ملوملرالن ملوملدث ملماملاع ااتملردندملواضن ملهنوملإلسنل ملومل  ن ه ملخمن ماملاعمننلمل ن فملا

 اعت   ملا  ع ملم تنح .ملاع موانملاعر م  ملاعبملإلختوملل ل 
 إنمل هنننن  ملالر لمنننن ملاالحتر رينننن ملاعمنننن ئوةملومنننن مليؤدننننوفملمنننناملدورملاعمننننمو ملوةرنننن ملالرننننتجملال ترنننناملوملاألسننننو رملرنوننننصمل

ج مللربننن تملعوينننوةملال  جننن تملاعتحنننناملاعتررنعننننج مليمننناعملة ع ننن ملحل عتنننن د ملاعتررنعننننململاألسننننالملخ ضنننو ملحلإسنننتهاار
والملانننننيتملإلنملعنننننيفاملاعناهنننننرملينننننؤ املسنننننم  ملعمنننننىملاال نننننول عملاعنننننيفا ململي نننننويملعم لننننن ملاب نننننظملعمنننننىملمنهولننننن ملاعتر لمننننن  
ململ1.ج  ملاعمايو نملعمهمتثهاياملوملاعرب م تملذاتملاعتحنالتملاعتررنع

اع  ئنوةملمناملتنم ن تملإلسنو رملحلمليتن  املن إنملالمتثهاملوملإلسنالملاالئتهن مخاطر االئتمان وتقلبات أسعار الفائدة : -ج
مل ناح ملعويوةملإلذنل :

 عروملاالعته دملعمىملاعناوضملوماملخ املإ وارملاعمرواتملحلناضمل نط  ملحلو ملاعر ن تملاع اوري مل 
 اهتر  ملاعمرواتملابرنم  ملإلوملا    ملدج  ملماملاخ ه ملاالستثه ري مل.ملعرو 
 نن تملاننويوةملوملحلبننرصملةنن ملم  انناملعرننو ملعننو مل نن   ملالرنن خملاالسننتثه ريملحلمنن يملااننتوادملال نن رحل ملوحننووثمل نم 

إلسو رملاع  ئوةملإلوملس يمل وعنرملاعر   اتملابوي ملعاإلسملال املو وطصملدورملإلسنو رملاع  ئنوةملإلووملممنتني م ملالتو  ن مل
 عاململة   ملاعرب طملاالستثه ريمل.
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 عرنننوملار  ننن عملإلسنننو رملاع  ئنننوةمللنننإنملإلسنننو رملاعمنننرواتملمننن طملواعورنننسملحلننن عورسملعرنننوملع ننننطملاألسنننو رملممننن ملينننرورسمل
ملنجل تملالمتثهاياملواعبملمرل مل:حلت   اتملمت  ير ملعمىمل 

 .استوع  ملاعمرواتمله صملإلوه تملسوادع ملودعيتملح ثمل رننملإلسو رمللنائوع ملمر    مل 
 عروملار   عملإلسو رملاع  ئوةمللإنملالمتثهاياملالملرننوونملمر  ن  ملمناملحل نرملسنروام ملودعنيتملألهنن ملإدامل ملي  ونعنيففمل

 ننملع ع  مل.اعمرواتمله صملمنعوملسوادع مللإ  ملسنلمليتحهمننمل رم  مللاض  ملهومل ر
 عو مله ن  ملم نورملاعمنروملحلنولرملإلسنو رملاع نائنوملالمنتحن ملمنرملالنولنع تملاأل نم  ملعرنوم ملزننعملوهن ململاحته ا

 اعموادملل ناج ملالمتثهامللبصملانئته نمل.
 ننن اتملإلسننو رملاع ننالملوا ور سنن م ملعمننىملعنائننوملاعمنننرواتملوذعننيتملعرننوم ملي نناضملاعتهنيننصملحلنن عوه تملاع نننو  مل 

 وملعونائوع ملالمتحن مل.وعر ملةوثمل نم  تملوملالن نض تملال ع  مل.األجر   ملسنا ملد   ملعمناوضملإل
 النننرمل ننونحل تمل نننل ملاعمنن نع ملحلنن بج ملالطمنننبملوملوملاعنهنن ملاخننودملعتنن  ملعننيففملاع ننونحل تملمنناملضننوامله حلم نن مل

ةنينصملاالسنتثه رملاىلملاعمنن نع ملاع ناوري ملوحل عمناع ملالر سنن  ملوعنيفاملي نويملعمننىملالمنتثهاملحل نرملسننرواتملمو رن مله ننصمل
مل1عموادملعمح ناملعمىمله هتل ملاال   وه ملا

سن ننرملاالسننتثه رملعتنم نن تملمت  يرنن ملوملاعهنناولملاعط  و نن ملواالهت نن دي ملواعم  سنن  ملواالجته ع نن ململمخأأاطر البياأأة : -د
ملاخ ط  ملحل لباوعملإلوملاعم ئوةملحلبرصملع  ملوملإهم  ملإلوملوملحلموملاعرب طملالوامل.

مننثملوملاصننملو ملال ع ن ملجمهنعن ملمناملانناعاملاعتململإل ننهل ملال دين لنإنملاالسنتثه راتململنودةملوملاعط  ون ل  ه ملسناملاع  ئ مل
.ودننيفعيتملمبجهنعنن ملإلخنناىملمنناململاالهت نن دي اعرثنن ملمنناملاعربنن م تململ رنن ع ااعاحلنن ملوال نن فملواعننبمل مننل ملوملإع هنن ملوزينن دةمل

عيتملممن ملي ننواملاعتنم  تملد عربادعملواع الزاملواع      تملعيفاملل  ملعاملدنارثملاألوحلئ ملواألمااضملالمتنمر مل..وم اىلملذ
ملاالم نملوملاعرب طملاالستثه ريملويلودملاأل ناملواعونائوملحل عمميملواع   عمل

 ننرملوملحلون ملوان ئاملندملحلون ملانناعاملاعت مناملاالداريملإلومله ن  ملعنيففملال ن ماملمناملوجن المخاطر االدارية : -ه
ملحل عرم  ملع ررملاعنااراتملومرل مل يفدامل:ملاالدارةملوخ   

 توم هننن تملالاع ننن ملوحلتنن آمل منننندملحننن التملاعتلننابملاع ننناييبملواعتر نننصملمننناملعننو ملانعتننن ا ملحلننن عننا عملواال ههنن ملواع
 اعن ندملاع  ئ ملوحل عرت ج مل ا يملإعت ام تملإض ل  ملإلوملعننحل تملم ع  مل وإداري (مل.

 إلوملحلااجمننن ملاعتمننننين  ململنننودةململان ت ج ننن إذنننن املاع حنننثملواعتطننننياملاعنننيفيملرنونننصمل بننن م تملالمنننتثهاملإلوملاجل  ننن مل
  ملحلم يملاعتن د ملاعتررنعنج مل.حلتوعنرملاعر   ةملاعتر لم  ملوخ  
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 االر  نننن طملحلند عنننن ملواحننننوةمللتو هننننوملرننننودملإلوملمب ننننالملموننننعملسنننننا ململد  نننن ملذعننننيتملوملانننناا ملالمننننتم م تملإلوملومل
رع رنن ملالملحلنن عهاولملاخ طنن ملحل عربنن طمل  منن ملوحمننيململاالسننتثه ر  نناياملالرتجنن تملإلوملوملاعتمننل  تملرنوننصمل

 .حلصملوحلهاولملخ   ملإلوملاصل تملاعائم  ملاعبمليوتهوملعم ل مل
 اعتهننن دملس  سننن تملاسنننتثه ري ملة م ننن مليننننن ملعمنننىمل  مننن طملوحنننىتملإذنننن املا  عننن تملال ضننن ملوحناد ننن ملوحلتننن آمل

االسااعملومل ررملاعنااراتملحل عرم  ملع  ناملاالستثه ري ملوخ  ن ملاعتحنناملمناملإل نصملإىلملإلخناملوإحن املإلسنل مل
 تنعننوملعمننىملرخ  نن ملرننصملإلسننل ملمواولنن ملحلر نن  ةملإلعمننىملواعاد نن ملعمننىملإلسننل ملانناد تملرننودةملحل عننيفاتملوعرننيفامل

ملهاارتملإداري ملس ئ ملإلرحل حملوامئ ملإلوملحىتملخم ئاملد  ةملإلح    مل.
 إجراءات لتياوز مخاطر االستثمار: -3

عوينننوةمل ملإلنملة ع  تلننن ملي نننويملاعنننترلامل ننن ملاومل  وزعننن ملعمنننىملولننن ملإجنننا اتململيت نننعملسننن حلن ملإلنملخمننن ماملاالسنننتثه رملململململ
ملماملهوراتملاداري ملروودةملوخم   تملاهت ن دي ملواجته ع ن مللملاع موانملاعر م  ملاعبمل و  يخ   ملحل عرم  ملاألسنااعم ئوةملومل

و ن ه ننن ملضنننو   ملة ئنننيملوعنننيفاملمننن مليتطمنننيمل  نننامل نننن اتملجنعايننن مل مننن عوملعمنننىملزيننن دةملاعننننوراتملعمنننىملاعتر نننؤملحل ل ننن مامل
مل اتمل:ااالستثه ري ملوماملحلعملعيففملاالجامل

انملاالع ن  ملوذعنيتملمبن ملي نهامله   مل روولملاعرنوملاعووآملحل عته دملمباوعملشنرنامل ط  نن ملعمنىملممنتنىملدن لملاع منومل-إل
وملاعرل يننن ملةن ننن ملاعتننننازنملواالسنننتناارملوملاعطمنننيملاعوننن ل ملمنننرملاالحت ننن ظملحلإحت  مننن تمل نويننن مللو عننن ملالمل ونننوملموطمننن ملإلومل
متماحل مل ممن ملينت ن ملوضنرملاألسنسملاعر  من ملحلتبنن صملدائن ملهلنيففملاالحت  من تململولناصملاعاه حلن ملاعوه ن مللرنرملاعتلنابملراسمل

ملال امل.
 ملحل عاه حلننن ملعنننصمل نننواواملاالورالملال ع ننن ملوذعنننيتملعمنننىملةننناارملع ئننن ملاالورالملال ع ننن ملال تم ننن ملومل ننن ع املع ئننن ملمت   نننمل-ب

U.S.Aوذعننيتملالزاعنن ملد لنن ملاالمنناالملالبنن رد ملوملاألسنننالملال ع نن ملاعر تم نن ملحل نناورةملاعتو مننصملمننرملالمننتثهاياملحلوواعنن ململ
مل ملماملخم مامل.و  صملمرملاالل  حملعاملد ل ملالومنم تملحناملإلوض عل ملال ع  ملوم ملمترر ملإلدوام

 طنننياملاالجلنن ةملاالدارينن ملواعترت ر نن ملواعوهم نن ملع سنننالملال ع نن مل  ننثملالمل نت نناملإلعه هلنن ملعمننىملاعتمنن ملاعت نن دالتململ-ج
مل1اعتنم وي ملإلوملاعاو  ر  ملحلصمل تحناملاىلملحلرنكملعمهومنم تملومااد ملاع حنثملاالهت  دي ملوملخمتماملجم التملال ع  مل

حمنناملاسننت وام ملو نن م فمله  ن  نن مل إلنمليموننيملدوراململهنن ملوملاسننتثه رملإذاملمنن ملشنرنناملع ملاعتنن معملعمننىملاالسننتثه رمل:مل-د
 ره  ملاهت  دملاعووع ملالمتنط  ملع ستثه رمل.عيفعيتمللنوملا  ملاع ن ملاىلملاحلتواعملوس ئصمله  ن   ملجويوةملبه ين ملاالسنتثه رمل

األجريبمل ح نثمل متن  ملع ئن ملماملالونه تملال تم  ملاعبملهومل ناج ملوعوصملإلع مل ميتملاعنس ئصملع ملاعت معملعمىملاالستثه رمل
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اعنننبمل محنننن مل ت جننن ملةنننن ملواحنننوملمننناملالونهننن تملال ننن ماملالبنننهنع ملحل عتننن معملململاعتننن معملحلتونننني ملالمنننتثهاملعننناملا مننن ئا
عننيفعيتمللننننوملا لننن ملدثننن املمننناملاعننوواملال نننورةملعننناإلسملالننن املاىلمل  سننن سملع ئنن تملومر ننن ملع نننه نملاسنننتثه راتملمنامر لننن مل

دوع  ملع ه نملاالستثه رملمبنت ىملا   ه  تملدوع  ملحلعملاعنوواملال نورةملعناإلسململوااد م ملوملا  رجمل ده ملإل بئ ملع ئ ت
مل.يربم ملالمتثهاملمرملع ئ ملاعت معملال املواعوواملالمتنردةملع مل.وعيفاملاع ه نملاال   ه مليت ملوملاعناهرململمبنت ىملعنو

اإلسملالن املعهنمن مل منوىملاعنوواملال نورةملعن التأمين على االستثمار االجنبأي بواسأطة هياأات الضأمان الوطنيأة : -
مبرنن لرملس  سننن  ململاىلمل بننج رملمنامر لنن ملعمننىملاالسنننتثه رملوملا نن رجمل إذملإلنملمثننصملعنننيفاملاالسننتثه رملشنرنناملإلنمليونننندملعم لنن 

ولننت ململ,مننىملجن  ملد ن ملمنناملاعتجن رةملاعووع ن واهت ن دي ملمو رن ملد ين دةمل نننصملاعووعن ملاعم  سن ملوملا نن املاعنووآملوسن طام ملع
هننننن ملةنننناصملعمننننىمل نننننل ملابه ينننن ملاعن  ن  نننن ملاعر ل نننن ملعتمننننيتملإملل مر نننن  ملومنننناملمنننن ملاعنمل األسنننننالملجويننننوةملعت نننناياملمرتج

عنننيفعيتمله مننن ملدثننن املمرلننن ململ,االسنننتثه راتملوملمناجلننن ملالونهننن تملاعنننبملهنننومل توننناضملهلننن ملوملاعووعننن ملالمنننتنط  ملع سنننتثه ر
مل.كملولا م ام ملاعووع  ملد ع  حل نملوإلل    ملواعمنيوملواعودن رملو ط   مل ه ملومر  ملعمت معملعمىملاستثه رململحلإ ب  
يا نننيمل هننن  ملاعتننن معملعمنننىملاالسنننتثه رمل التأأأأمين علأأأى االسأأأتثمار االجنبأأأي بواسأأأطة هياأأأات الضأأأمان الدوليأأأة : -

ا  رج ملعهنم مللنائوملعويوةملسنا ملعمووع ملال ورةملعاإلسملال املإلوملاعووع ملالمتنط  ملع ملإلوملالمنتثهاملالمنتر رملحل حر من مل
اعننبمل نارعنن مل هنن ملاع ننه نملاعنمر نن مل.لنننوملا نن ملاع حننثملاىلملا بنن  مل هنن  ململورة نن ملومل وه نن  مل مننيتملاع نائننوملو   دينن ملعمن ننند

مل1دوآملعمت معملعمىملاالستثه راتمل.
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
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 خالصة الفصل : 
إنملمم ملمتملعاض ملوملعيفاملاع  صملحلعملعرن ملإلنملمنضننعملاعتن معملعن ملإلعننه  ملد ن ةملمناملمنالملاعرتن بملواع نلن  ملوملعمهن  مل   

وملمو  ناةمل رنتلجملماين ملابه ين ملوملاألمن نملع لناادملوملا تهنرملوملاالهت ن دملاعننماملململدن ن ملإلداةمللو عن  ملاالهت  دملوملةن ع 
معملمرنيفمل بن   ملدتن معمل ن ع ملمناملال ن ماملاع حنناي ملوملحنىتملومل ننع ملإىلمل ده ملحلعملعر ملاعتطنرملاعمنايرملاعنيفيملعالن ملاعتن

 اع نرةملاعبملعنملعم ل ملاونمل.
مايننن ملعننناضملم لنمننن ملوخ  ئ ننن ملوملم  دئننن ملوملعر  نننافملاعنننبملوضنننح ملم رننن ملعننناململاذن ننن ملاالسنننتثه رملدهننن ملحلنننعملعرننن مل 

ملود   ملاعت معملعم ل مل.اعبملمت   ملعرل ملوال  مامل
مل
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 تمهيد
 ، ههه ا  تمنهه  إىل االسههتق   منهه  عميقهه  ربههتال  األخهه   االقتصهه ة   القط عهه   مهه  كغههَت  التأمينهه   قطهه   شهه  
 م حله : خمتلفتهُت مه حلتُت عله  ك نه  الهيت اجمله  ، هه ا يف السهلط   ب شه ا  اليت اإلص ح   سلسل  ع  والن ذب 
 ومهه  واألج نهه ، احملليههُت للخههتا  اجملهه   وفههت  القطهه     هه ورب االنفتهه   م حلهه  العمههتم ، واالحتكهه   القطهه   تههأمي 
 ، العمتميه  الشه ك   لفت  املن فسه  بهُت 1988 سن  أوىل كم حل  التأمُت ش ك   زبصص إلغ ء اإلص ح   أه 
 مهههه  جممتعهههه  ةخلهههه  حيهههه  ، اخل صهههه  الشهههه ك   أمهههه   السههههت  فههههت  مت( 07 -95 القهههه نت ) 1995 سههههن  يف مث

 .الست  يف احمللي  املن فس  ةائ ة وسع دم  اجلزائ    الست  اخل ص  الش ك  
 مههه % 0.7 حبههتاي إال  سهه ه  ال حيهه  كبههَت تهههأخ  مهه   عهه ي التهه مُت قطهه   بقههه  اإلصهه ح   ههه    غهه  لكهه  

 ج  هه ة وقههتانُت م اسههي  خهه   مهه  القطهه   تنظههي  يف النظهه  إلعهه ةة ب لسههلط   ةفههع مهه  وهههت اخلهه  ، الهه اخل  النهه ت 
 جبمله  جه ء واله   ،2006 فيفه   20 يف املهر   04/ 06 القه نت  أشم ه  كه   الته مُت، صهن ع   تطهت  إىل ا ف
 مسهه  كمهه  ، اجلزائهه  يف التههأمُت نشهه   ملم  سهه  األجنبيهه  التهه مُت شهه ك   فهه و  أمهه   البهه   فههت  أشم هه  التهه ابَت مهه 

 أنشهط  عله  ال ق به  عمليه  تعز هز إىل ب إلضه ف  ، تتز ع ه  شهبك   خه   مه  الته مُت اخله م   بعه  بتقه م للبنتك
 .  ذلك بكل القي   ع تق   عل   قع التأمين   امل اقب  جلن  إنش ء خ   م  الت مُت ش ك  
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 تطور قطاع التأمين في الجزائر المبحث األول9 
م  االقتصه ة املتجه  ع ف قط   التأمين   يف اجلزائ  ربتال  ع ة ن مج  ب ل  ج  األوىل ع  تغَت النمط االقتص ة  

 07-95إىل اقتصهه ة السهههت  واملن فسههه  اثهه ة، متهههأا ا بههه لتلتال  االقتصهه ة   الهههيت ع فت ههه  الههب ة، و شهههكل القههه نت  
 نقط  ربت  يف مس   اإلص   االقتص ة  لقط   التأمُت يف اجلزائ . 

 76-84المطلب األول9 قطاع التأمين قبل إصالحات القانون 
مُت يف اجلزائ  ب ملنظ   الته  طم  قبهل اإلصه ح  ، ف نه  ظمكه  التمييهز بهُت اه   م احهل، ولكهل إذا أخ ن  عقتة التأ

 م حل  نصتص   ودميزاا  الظ في  واالقتص ة   والسي سي . 
 (0851-0727الفرع األول9 المرحلة االستعمارية )

ب  التق   البطه ء اله   شه  ت  خ صه  مل تك  وضعي  اجلزائ  س ل  يف ه   امل حل  فيم   تعلق دبج   التأمُت؛ بس
مههه  النههه حيتُت االجتم عيههه  واالقتصههه ة  ، إال أ  نظههه   التهههأمُت اجلزائههه   يف هههه   امل حلههه  ا تهههبط بتطهههت  نظههه   التهههأمُت 

 13الف نسهه ، حيهه   بقهه  ف نسهه  عهه ة نصههت  تتعلههق ب لتههأمُت وأشم هه  تلههك الن بعهه  مهه  قهه نت  التههأمُت الصهه ة  يف 
 .1930جت لي  

  08279رحلة ما قبل قانون م.أوال 
ب نشه ء تع ونيه   1861سبيز  هه   الفهًتة ب حتكه   الشه ك   الف نسهي  لقطه   التهأمُت يف اجلزائه ، وتأكه  ذلهك سهن  

تههأمُت اث  ههق يف اجلزائهه  واملسههتعم ا  الف نسههي ، لتلبيهه   لهه  املعمهه    املههزا عُت، كمهه  مت تأسههي  الصههن و  امل كههز  
 . 1، و ض  كل م  تتن  واملغ   واجلزائ 1907يف اجمل   الف ح  سن   إلع ةة التأمُت التب ةي

 م  خ   ه تُت املرسستُت ن   أ  التأمُت املطبق يف اجلزائ  ك   حم وة اجمل  . 
  08279ثانيا. مرحلة ما بعد صدور قانون 

ألوىل الههيت تههنص علهه  أ  ههه ا اجملهه   األس سهه  اهه ا القهه نت  هههت تنظههي  عقهه  التههأمُت الههم ، وههه ا مهه  أك تهه  م ةتهه  ا
الههه    بهههق يف اجلزائههه  سهههن   1930القههه نت  ال  تعلهههق إال ب لتأمينههه   الم ههه ، وتكمههه  أشميههه  القههه نت  الف نسههه  لعههه   

يف تنظيمهه  احملكهه  لعقههتة التههأمُت. هنهه ك عهه ة نصههت  تتعلههق بعقههتة التههأمُت الههم  صهه    يف وقهه  الحههق  1933
جهههتا   14، ولعهههل أهههه  النصهههت  املكملههه  القههه نت  املهههر   يف 1930يههه  جت ل 13للقههه نت  الف نسههه  املهههر   ف   

، وتتمثهههل أشميتههه  يف تنظهههي   ق بههه  ال ولههه  علههه  قطههه   التهههأمُت الهههم  ورب  ههه   للمعههه  َت الهههيت  نبغههه  تتاف هههه  يف 1938
تاعه  الهيت املتعلق بط   إنش ء شه ك   التهأمُت والق 1938ة سمم  30ش ك   التأمُت، وامل ست  املكمل املر   يف 

                                                           
1 Bouaziz Cheikh, L'histoire de l'assurance en Algérie, Assurance et Gestion des Risques, 
Université LAVAL, Vol 81 (3-4), Canada, 2013, p285. 



  3102-3102شركات التأمين الجزائرية في الفصل الثاني : واقع االستثمار 
 

 
44 

يف  بههه جلزائ  التههأمُتزبضههع اهه  يف تسهههيَته . ب إلضهه ف  إىل تلهههك النصههت  ك نههه  هنهه ك نصههت  أخههه   تههنظ  عقهههتة 
وامل سهت  التطبيقه  له   1958فيفه    27عل  السي  ا  احمل ة ب لق نت  املهر   يف  جم ال  معين ، ك لتأمُت اإللزام 

، والتههههأمُت علهههه  املرسسهههه   1943أو   10ضهههه  قهههه نت  ، والتههههأمُت االجتمهههه ع  دبقت1959املههههر   يف جهههه نف  
 .  1... إخل1943أف  ل  17اإلستشف ئي  العمتمي  وفق امل ست  

 (0877-0851الفرع الثاني9 مرحلة االستقالل )سياسة االحتكار والتأميم( )
 ه  مه  السي سه   ش ك  أجنبي  أغلب   ف نسي ، كم  سبيز  ه   الفهًتة ب لع  270ك ن  التأمُت ظم  س م  قبل     

 واإلج اءا ، ك   أشم   احتك   ال ول  لنش   التأمُت وتأمي  مجيع الش ك   الع مل  ب لقط  . 
  (08559-0851أوال. مرحلة انتقالية )

، إال أنه  مل  تلقهق االسهتق   يف جمه   التهأمُت 1962 غه  اسهتكم   م احهل االسهتق   السي سه  يف اجلزائه  سهن  
ة سهمم  21الصه ة  بته      157/ 62سسه   أجنبيه . به أ  هه   امل حله  مه  القه نت وظهل  هرة  مه   ه ف مر 

والق ضه  ب سههتم ا  تطبيهق القههتانُت الف نسههي  السه     قبههل االسههتق  ، خ صه  تلههك الههيت تتعلهق بتنظههي  عقهه   1962
 .  2وخمتلف النصت  املكلم  واملع ل  ل  1930جت لي   13التأمُت التا ةة يف الق نت  

جههتا   08املههر   يف  63/201صهه   أو  تشهه  ع جزائهه   يف جمهه   التههأمُت،  تعلههق األمهه  ب لقهه نت  1963  يف سههن
% مههه  األقسههه   اجملمعههه  لههه     لصههه   10عههه  حصههه   ، املتعلهههق ب لزاميههه  مجيهههع شههه ك   التهههأمُت ب لتنههه ز 19633

كمهه  تضههم  ههه ا القهه نت    ،63/167( املنشههأ بهه لق ا   قهه CAARالصههن و  اجلزائهه   للتههأمُت وإعهه ةة التههأمُت )
إلزامي  م اقب  وح اسه  مجيهع شه ك   التهأمُت الع مله  به جلزائ  وإخضه ع   إىل  له  االعتمه ة مه  وزا ة امل ليه  ملم  سه  
نشهه    . والتاقههع أ  املشهه   اجلزائهه   جلههأ إىل ههه   التهه ابَت اجل  هه ة قصهه  اثهه  مهه  ربت ههل املبهه ل  امل ليهه  الههيت ك نهه  

ألجنبيهه  ربتاه  للخهه  إ عههم إعه ةة التههأمُت. كمهه  مت يف هه   امل حلهه  إنشهه ء الشه ك  اجلزائ  هه  للتههأمُت الشه ك   التههأمُت ا
(SAA يف )1963ة سهههههههمم  12(  والتع ضههههههه    اجلزائ  ههههههه  لعمههههههه   الًتبيههههههه  والثق فههههههه ،MAATEC يف )29 

 .  19644ة سمم 
 

                                                           
 .16-14جلزائ  ، م جع سبق ذك  ،     مع اإ ج    ، حم ض ا  يف ق نت  التأمُت ا 1
 19،   2007، ة تا  املطبتع   اجل معي ، اجلزائ ، 5مع اإ ج    ، م خل ل  اس  ق نت  التأمُت اجلزائ  ،   2

3 Journal officiel de la République Algérienne: Loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux 
obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activié en algérie, 
Algérie, No 39, 1963, p2 
4 Bouaziz Cheikh, Op.cit, pp 286, 287.  
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  (08779-0855ثانيا. مرحلة االحتكار والتأميم )
املهر   66/127 ول  اجلزائ    جلميع عملي   التأمُت وإع ةة التأمُت، وق  ذبسه   به ألم   قه ب أ  مع احتك   ال

 غ   مجيهههع عمليهه   التههأمُت، وبنههه ءربهههتفل ال ولهه  ب سههت»، حيهه  أشههه    املهه ةة األوىل منهه  19661مهه    27يف 
، كمه  «زاوله  عمليه   التهأمُتتكت  م  اآل  فص ع ا مرهل  ةو  غَتهه  مل علي  ف   مرسس   التأمُت الت بع  لل ول 

املهر   يف  66/129 بسط  ال ول  سي ةا  عل  ك ف  شه ك   التهأمُت ب زب ذهه  ته ابَت تقضه  بتأميم ه  به ألم   قه 
 .  1966م    27

( و الصهن و  اجلزائه   SAAإ  اايئ   اليت م  س  عملي  االحتك   يف ه ا اجمل   ه  الش ك  اجلزائ    للتأمُت )
(، ب إلضههههه ف  إىل مرسسهههه  التههههأمُت التبهههه ةي اجلزائههههه   لعمهههه   الًتبيهههه  والثق فههههه  CAARإعهههه ةة التههههأمُت )للتههههأمُت و 

(MAATEC(  والصهههن و  الهههت ٍت للتعههه و  الف حههه )CNMA  وتتسهههع احتكههه   ال ولههه  ب نشههه ء الشههه ك ،)
 .  19732( سن  CCRامل كز   إلع ةة التأمُت )

الق نتي لعقه  التهأمُت بتاسهط  جممتعه  مه  األحكه  ، لعهل أشم ه  األمه   ب ملتازاة مع ه   املرسس   فق  تطت  النظ  
، والقهه نت  املهه ي 3املتعلههق ب لزاميهه  تههأمُت السههي  ا  وبنظهه   التعههت   1974جهه نف   30املههر   يف  15-74 قهه  

الههه   تضهههم  فصههه  كههه م  لتنظهههي  عقههه   1975سهههبتمم  26املهههر   يف  58-75اجلزائههه   الصههه ة  بههه ألم   قههه  
 .4تأمُت ورب    أنتا  التأمُتال

ةو   1975جت ليه   5سَت قط   التأمُت يف اجلزائه  بعه  االسهتق   وفقه  للتشه  ع الف نسه ، ألغه  هه ا التشه  ع يف 
أ هه  أصهه    1980سههنتا  إىل غ  هه   5أ  ضمههل حملهه  أ  تنظههي  بهه  ل، حيهه  عهه ف القطهه   مهه  فهه ا  قهه نتي مهه ة 

  البيئههه  اجلزائ  ههه  بصهههف  ء، الههه   وضهههع خصيصههه  لهههي 1980أو   09     بتههه 07-80املشههه   اجلزائههه   القههه نت  
خ صههه  وليسههه    التتج ههه   السي سهههي  واالقتصههه ة   للهههب ة بصهههف  ع مههه ؛ وأنشهههأ عههه ةا مههه  التأمينههه   اإلجب   ههه  مههه  

  اثههه ة خههه   إلهههزا  اايئههه   العق   ههه  العمتميههه  ب الكتتههه   يف تأمينههه   اث  هههق وأضههه ا  امليههه   وإلهههزا  أصهههل   امل ههه

                                                           
زائ ، واملتعلق ب حتك   ال ول  جلميع عملي   التأمُت، اجل 1966م    27املر   يف  127 -66اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، األم   ق   1

 .3،   1966، 43الع ة 
املتضم  إح ا  الش ك  امل كز   إلع ةة التأمُت، اجلزائ ، الع ة  1973/10/01املر   يف 54 - 73اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، األم   ق   2

83 ،1973  ،2. 
املتعلق ب لزامي  التأمُت عل  السي  ا  وبنظ   التعت  ،  1974ج نف   30املر   يف  15 -74اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، األم   ق   3

 231، 230،     1974، 15اجلزائ ، الع ة 
،     1975، 78املتضم  الق نت  امل ي، اجلزائ ، الع ة  1975سبتمم  26املر   يف  58 -75اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، األم   ق  4

1029-1031. 
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مينههههه   املسهههههرولي  امل نيههههه  )م ن سهههههُت، معمههههه   ُت، مقههههه ولُت...( والقطههههه   اإلستشهههههف ئ  وأعضههههه ء  ب الكتتههههه   يف تأ
 .1امل ني 

ش    ح ك  النقل البله   والهم  يف اجلزائه  تطهت ا كبهَتا دمه  أة  ب ملشه   إلنشه ء الشه ك  اجلزائ  ه  التأمينه   النقهل 
(CAAT  دبتج  امل ست )19852أف  ل  30   يف املر  82-85. 

 (0884-0877الفرع الثالث9 مرحلة إلغاء التخصص ورفع االحتكار )
تع  م حل  سب ي    لتل    قط   التأمُت، وتعتة أسهب ا  إىل تهأاَت اإلصه ح   اايكيليه  والتنظيميه  الهيت اسهت  ف   

 01املههر   يف  88/01قهه نت   قهه  املرسسهه   االقتصهه ة   العمتميهه ، الههيت ك نهه  تسههع  إىل االسههتق لي  حسهه  ال
ال   فت  ب   املن فس  فيم  بين ه  كه افع لل فهع مه  م ةوة ت ه ، الشه ء نفسه   نطبهق عله  شه ك    1988ج نف  

إلغههه ء مبههه أ التخصهههص ليتم شههه  مهههع اسهههتق لي  املرسسههه   واإلت حههه   1990التهههأمُت، حيههه  قههه    اثكتمههه  سهههن  
واهه ا أصههبل  الشهه ك   سبهه  س مجيههع عمليهه   بهه و  املن فسهه  بين هه  مهه   الف صهه  مهه  الن حيهه  الفنيهه  التههتاز  أفضههل،

( الهيت بقيه  CCRأجل التصت  إىل تق م خ مه  أفضهل وبتكلفه  أقهل، ب سهتثن ء الشه ك  امل كز ه  إلعه ةة التهأمُت )
مُت ربتكههه  إعههه ةة التهههأمُت ثسههه   ال ولههه . ولضهههم   تنفيههه  اإلصههه ح   مت تأسهههي  اإلربههه ة اجلزائههه   لشههه ك   التهههأ

 .1994فيف    22يف  UARوإع ةة التأمُت 
بعهه  إلغهه ء مبهه أ التخصههص وفههت  السههت  علهه  املن فسهه  مل ضمقههق نشهه   التههأمُت مهه  كهه   منتظهه ا منهه ، كمهه  أ   بيعهه   

االحتك   ال   م  الست  التأمُت اجلزائ    يله  السهنتا  السه بق  شهكل ع ئقه  أمه   تطهت  القطه  ، بتضهييق  جمه   
سهههن  إلغههه ء مبههه أ  1990ه  فقهههط بهههُت مرسسههه   التهههأمُت العمتميههه . وأظ ههه   التج بههه  املمتههه ة مههه  املن فسههه  وحصههه  

 فهههع احتكههه   ال ولههه  لقطههه   التهههأمُت، حيههه  أ  اسهههتق لي  مرسسههه   التهههأمُت  تههه     1995غ  ههه   إىل التخصهههص
  التههأمُت الههت ٍت، دمهه  ةفههع العمتميهه  وفههت  جمهه   املن فسهه  بين هه  مل  كهه  ك فيهه  ك  ن ميكيهه  ذب   هه  حقيقيهه  لتطههت   قطهه  

 1995ب ل ولههه  والهههتزا ة التصهههي  إىل التفكهههَت يف إجههه اء تعههه  ل علههه  القهههتانُت املنظمههه  لنشههه   التهههأمُت، فصههه   سهههن  
 . 3ال   تضم  تع     عميق  لقط   التأمين   عل  الصعي  الق نتي والتنظيم  07-95الق نت  

 

                                                           
،     1980، 33املتعلق ب لتأمين  ، اجلزائ ، الع ة  1980أو   09املر   يف  07 -80  للجم ت    اجلزائ   ، الق نت   ق  اجل   ة ال مسي 1

1206- 1234 . 
قهل ورب  ه  املتضهم  إنشه ء الشه ك  اجلزائ  ه  لتأمينه   النقهل الن 1985أف  هل  30املهر   يف  82-85اجل   ة ال مسي  للجم ت  ه  اجلزائ  ه ، امل سهت   قه   2

 .584،  1985، 19ق نتهن  األس س ، اجلزائ ، الع ة 
3 Union Algérienne des Sociétés d'Assurances et de Réassurances (UAR), Revue Algérienne des 
Assurance, N°1/MAI , Algerie, 1997, p4. 



  3102-3102شركات التأمين الجزائرية في الفصل الثاني : واقع االستثمار 
 

 
44 

 76-84لقانون المطلب الثاني9 قطاع التأمين بعد إصالحات ا
الصهه ة  بتهه      07-95أهه  مهه  ميههز هه   امل حلهه  هههت إلغه ء احتكهه   ال ولهه  ملم  سه  التههأمُت، والهه   جسه  بهه ألم  

ب لغهه ء مجلهه  القههتانُت ذا   278املتعلههق بنشهه   التههأمُت يف اجلزائهه ، حيهه  قضهه  يف م ةتهه   1 1995جهه نف   25
 الصل  ب الحتك   املتمثل  يف: 

مرسسه    املتعلق ب اللتزامه   والضهم ن   املطلتبه  مه  1963جتا   08املر   يف  201-63الق نت   ق   -
 .التأمُت اليت سب  س نش     ب جلزائ 

 .املتضم  إنش ء احتك   ال ول  لعملي   التأمُت 1966م    27املر   يف  127-66األم   ق    -
 اجمل   فت  م ة وألو  مت م ك. ب لتأمين   املتعلق 1980 أو  09 يف املر   07-80  ق  الق نت  -

 ذا  شهه ك   شههكل تأخهه  أ  االختيهه   ح  هه  مههع بهه جلزائ ، التههأمُت عمليهه   ملم  سهه  واألجنبيهه  اخل صهه  للشهه ك  
 مهه  ب ا هه  بهه جلزائ  اهه  سبثيههل مكتهه  إنشهه ء اختيهه   األجنبيهه  للشهه ك   ظمكهه  كمهه  تع ضهه  ، شههكل ذا  أو أسهه  
 وز هه  لهه   التع  فهه   جمهه   يف متخصههص ج هه ز إحهه ا  07-95 األمهه  بهه  جهه ء مهه  أههه  ومهه . 2007 جهه نف 
 التهأمُت نشه   ملم  س  07-95 األم  إض ف   أه  تتلخص". CNA" للتأمين   الت ٍت اجملل  وإنش ء امل لي ،
 :الت لي  اجمل ال  يف ب جلزائ 

 أجنبيهههههه  أو ك نهههههه  و نيهههههه  خ صهههههه ، أو عمتميهههههه  شهههههه ك  كههههههل 9التااااااأمين وإعااااااا   التااااااأمين شاااااار ات مجااااااال -1
 وزا ة  هههههه ف مهههههه  اعتمهههههه ة علهههههه  حصههههههتا  شهههههه  ط  التههههههأمُت، إعهههههه ةة أو/و التههههههأمُت عمليهههههه   املم  سهههههه  مرهلهههههه 
   .امل لي 

 تتز ههههع شههههبك  تكههههت   علهههه  التههههأمُت شهههه ك   سهههه ع  دمهههه  التههههأمُت وسههههط ء تأهيههههل مت 9التااااأمين توزيااااع مجااااال -2
 مهههههه  املعتمهههههه    التأمينهههههه   مس سهههههه ة إىل ب إلضهههههه ف    ف هههههه  مهههههه  معتمهههههه    عهههههه مُت وكهههههه ء مهههههه  مكتنهههههه  حهههههه ة
 أو شهههههه ك  ظمثههههههل  بيعهههههه  شههههههخص: "بأنهههههه  العهههههه   التكيههههههل 253 املهههههه ةة ع فهههههه . العمتميهههههه  السههههههلط    هههههه ف
 فع فتهههه  التههههأمُت مسسهههه   أمهههه  ،"الصههههف  اهههه   اعتمهههه ة  املتضههههم  التعيههههُت عقهههه  دبتجهههه  التههههأمُت شهههه ك   عهههه ة
  هههههههه لي بههههههههُت التتسههههههههط م نهههههههه  اخلهههههههه   ثسهههههههه ب  ظمهههههههه  س معنههههههههت  أو  بيعهههههههه  شههههههههخص: "بأنهههههههه  258 املهههههههه ةة
 لههههههه  للمهههههههرم  وكهههههههي  التهههههههأمُت مسسههههههه   و عههههههه  التهههههههأمُت، عقههههههه  اكتتههههههه   بغههههههه   التهههههههأمُت وشههههههه ك   التهههههههأمُت
 .  2"اذب ه  ومسروال

                                                           
 .36،   1995 تعلق ب لتأمين  ، اجلزائ  ،  1995ج نف   25ملر   ا 07-95، األم   ق  13اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، الع ة  1
 . 34امل جع س بق،    2
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  تم شههههه  الههههه   األمههههه  اإلجب   ههههه ، التأمينههههه   ق ئمههههه  تقلهههههيص مت اجملههههه   هههههه ا يف 9التاااااأمين التزاماااااات مجاااااال -3
 علهههههههه  التههههههههأمُت سههههههههت   بقهههههههه  ملو  العقههههههههتة، إبهههههههه ا  ح  هههههههه  طمههههههههص فيمهههههههه  السههههههههت  اقتصهههههههه ة ميك نيزمهههههههه   مههههههههع

 امل نيههههه  املسهههههرولي  عههههه  الن مجههههه  األضههههه ا  مع جلههههه  عنههههه  املن زعههههه   تفههههه ة  اههههه ف إجبههههه   ، امل نيههههه  املسهههههرولي 
   .ل  للمرم 

 املعتمههههه ة الشههههه ك   أمههههه   تههههه  صمي  اجملههههه   فسههههه  فقههههه  التهههههأمُت إعههههه ةة طمهههههص فيمههههه  9التاااااأمين إعاااااا   مجاااااال -4
 حصههههههه  عههههههه  اإلجبههههههه    ب لتنههههههه ز  املعتمههههههه ة التهههههههأمُت  ك  شههههههه وألزمههههههه  التهههههههأمُت، إعههههههه ةة عمليههههههه   لتمههههههه  س
 كمههههههه  التنههههههه ز  نسههههههه  378-84  قههههههه  التنفيههههههه   امل سهههههههت  حههههههه ة حيههههههه  تأمين ههههههه ، تعيههههههه  الهههههههيت األخطههههههه  

 : 1 ل 
 والصههههههههههههل ، اث  هههههههههههه  والبًتوكيميهههههههههههه ء، ب لكيميهههههههههههه ء املتعلقهههههههههههه  الصههههههههههههن عي  األخطهههههههههههه   طمههههههههههههص فيمهههههههههههه %80  -

 .اجلت   وامل اك  السف  ي كلا املتعلق  واألخط   واإللكًتونيك، امليك نيك
  .واجلت   البل    البض ئع بنقل املتعلق  األخط   طمص يم ف 40% -
 .األخ   األخط   طمص فيم % 25 -

 القطه  ؛ يف امل جهتة النته ئ  ضمقهق مل اله   95/07األمه  م اجعه  مش و  من قش  أعم   ج   2005 سن  خ  
 لألمهههههه  واملههههههتم  املعهههههه   2006 فيفهههههه   20 يف املههههههر   04-06  قهههههه  القهههههه نت  إصهههههه ا  إىل األعمهههههه   هههههه   أة 
 وأشهك   العقه  زبهص مقه  ي  وضع    ق ع  النش   تشجيع إىل  سع  ال   ،2 ب لتأمين   املتعلق 95/07 ق 
 مهه . خ صهه  بصههف  األشههخ   وتأمينهه   ع مهه  بصههف  التأمينهه   وتطههت   لهه ع  اإلنتهه إ، إ هه   وكهه ا املنتجهه   تنت ههع
 : 3 ل  م  ن ك   نت الق ه ا إس  م   أه 
 .األشخ   عل  التأمُت ف   تعز ز -
   التأمُت نط   تتسيع -
 التأمُت عق  يف املستفي  ق نت  إص   -
 البنك  التأمُت خ م  اعتم ة -

                                                           
 تعلق ب لتن ز  اإللزام  يف جم   إع ةة التأمُت،  1995ة سمم  09املر   يف 409- 95اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، امل ست  التنفي    ق   1

 .08،  1995جلزائ ، ، ا76األم ن  الع م  لللكتم ، الع ة 
ج نف   25املر   يف  07-95املع   واملتم  لألم   ق   2006فيف    20املر   يف  04-06اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، الق نت   ق   2

 .03،  2006، اجلزائ ، 15املتعلق ب لتأمين  ، األم ن  الع م  لللكتم ، الع ة  1995
3 Compagnie Centrale de Réassurance (CCR), Bulletin Spéciale 50eme Anniversaire, N°9, 
Algerie, 2012, p 02. 
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 ته     مه  سهنتا  05 م له  حه وة يف التهأمُت، لشه ك   ب لنسهب  اثيه ة وغهَت اثيه ة تأمُت أنشط  بُت الفصل -
 .الق نت  نش 

 ج   ة قتاع  وإةخ   م اجع  خ   م  التأمُت ش ك   يف امل ي األم  تعز ز   -
 إعههه ةة أو/و التهههأمُت شههه ك   ت فعههه  سهههنت  اشهههًتاك مههه  مهههتا ة  تتشهههكل اههه ، املهههرم  ضهههم   صهههن و  إنشههه ء -

  تكفههل الصهه في ، األقسهه   مهه % 01 مبلغهه   تعهه   ال أ  علهه  املعتمهه ة، األجنبيهه  الشهه ك   وفهه و  التههأمُت
 .التف ء ع  الع جزة التأمُت ش ك     ل املرمنُت بتعت  

 .الًتخيص عل  اثصت  أجل م   أمس ا  بتل    التأمُت لش ك   ب لنسب  الت   االلتزا  -
 .2007 ج نف  م  ب ا   ف و  إلنش ء األجنبي  التأمُت إع ةة أو/و التأمُت ش ك   أم   الست  فت    -
 . التأمين   عل  ش افاإل إنش ء خ   م  القط   عل  ال ق ب  تنظي  إع ةة -
 األةف ب ثههههه  املتعلهههههق 2009 نهههههتفمم 16 يف املهههههر   375-09  قههههه  التنفيههههه   امل سهههههت  صههههه   2009 عههههه   يف

 :  1األيت عل  و نص التأمُت، إع ةة أو/و التأمُت ش ك   ال أمس  
 .ل وال مس األشخ   عل  التأمُت عملي   سب  س اليت األس   ذا  للش ك   ب لنسب  ةإ ملي   01   -
 .األض ا  عل  التأمُت عملي   سب  س اليت األس   ذا  للش ك   ب لنسب  ةإ ملي   02   -
 .التأمُت إع ةة نش   حص    سب  س اليت للش ك   ب لنسب  ةإ ملي   05   -
 :   أيت كم  التأسيس  امل    أس فيل ة التع ض   الشكل ذا  للش ك   ب لنسب  أم 
 .وال مسل  األشخ   عل  التأمُت عملي   سب  س اليت للش ك   ب لنسب  ةإ مليت  600 -
 .  األض ا  عل  التأمُت عملي   سب  س اليت للش ك   ب لنسب  ةإ ملي   01 -
  قهه  التنفيهه   للم سههت  واملههتم  املعهه   2010 سههبتمم 9 يف املههر   207-10  قهه  التنفيهه   امل سههت  صهه   كمهه 
 املعهه   حهه ة حيهه  ،2 التههأمُت إعهه ةة جمهه   يف اإللزامهه   ب لتنهه ز  واملتعلههق 1995 ة سههمم 9 يف املههر   95-409
 ،(CCR) التهأمُت إلعه ةة امل كز ه  الشه ك  لف ئه ة% 50 بنسهب  تأمين ه  املع ة األخط   ع  اإللزام  للتن ز  األةف
 .  اخل  إ إىل العمل  ربت ل م  للل  وذلك

 
 

                                                           
املتعلق ب ث  األةف ل أمس   ش ك   التأمُت،  2009نتفمم  16املر   يف  375-09اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، امل ست  التنفي    ق   1

 .07،   2009 ، ، اجلزائ67األم ن  الع م  لللكتم ، الع ة 
 9املر   يف  409-95املع   واملتم  للم ست  التنفي    ق   2010سبتمم  9املر   يف  207-10اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ،  ق   2

 .05،  2010، اجلزائ ، 53واملتعلق ب لتن ز  اإللزام  يف جم   إع ةة التأمُت، األم ن  الع م  لللكتم ، الع ة  1995ة سمم 
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 الجزائري التأمين لقطاع المنظمة القوانين9 الثالث المطلب
 مجلههه  املشههه   أصههه   اجلزائههه ، يف التهههأمُت نشههه   وتطهههت   امل ليههه  املنظتمههه  إصههه   إىل ااههه ةف املسهههع  ضهههم       

 االقتصهههه ة   التنميههه  تههه ع  أةاة وجعلههه  وتطهههت   ، القطههه   وم اقبهههه  ت قيههه  لغههه   تصهههنيف   دبختلهههف ق نتنيههه  نصهههت 
 :  1 ك ن للقط   واملر  ة املنظم  النصت  ه   أه  م  للبل ، واالجتم عي 

   التشريعية النصوص9 األول الفرع
 جهههه نف  30 يف املههههر   15-74  قهههه  لألمهههه  املههههتم  1988 جت ليهههه  19 يف املههههر   31-88  قهههه  القهههه نت  -

 .األض ا  عل  التأمُت وبنظ   السي  ا  عل  التأمُت ب لزامي  واملتعلق 1974
-95  قهه  األمهه  - الصهه ة ا ؛ قهه و  بتههأمُت املتعلههق 1996 جهه نف  10 يف املههر   06-96  قهه  األمهه   -

 .ب لتأمين   املتعلق 1995 ج نف  25 يف املر   07
 وبتعههت   الطبيعيهه  الكههتا   علهه  التههأمُت ب لزاميهه  املتعلههق 2003 أو  26 يف املههر   12-03  قهه  األمهه   -

 الضل   .
 . لتأمين  ب املتعلق 07-95  ق  لألم  واملتم  املع   2006 فيف   20 يف املر   04-06  ق  الق نت  -

   التنفيذية المراسيم9 الثاني الفرع
 التههههأمُت عمليهههه   ق ئمهههه  ب عهههه اة املتعلههههق 1995 أكتههههتب  30 يف املههههر   338-95  قهههه  التنفيهههه   امل سههههت  -

 .وحص ه 
 العههه   للتكيهههل األس سههه  القههه نت   تضهههم  1995 أكتهههتب  30 يف املهههر   341-95  قههه  التنفيههه   امل سهههت   -

 للتأمُت.
 املقنن . ب إللتزم    تعلق 1995 أكتتب  30 يف املر   342-95  ق   التنفي  امل ست    -
 تأمينههههههه   ت كيبهههههه   دبختلههههههف  تعلههههههق 1995 ة سههههههمم 09 يف املههههههر   410-95  قهههههه  التنفيهههههه   امل سههههههت  -

 األشخ  
 التأمُت جم   يف األخط   بتع  ف    تعلق 1996 ج نف  17 يف املر   47-96  ق  التنفي   امل ست  -

                                                           
، املرسب  الع   الث م  والعش و  ل رب ة الع   الع يب  2008/2007/2006عب  الك م جعف  ، تق    ست  التأمُت اجلزائ   -أنظ  كل م :  1

 07-04،     2010م    19إىل  17للتأمُت، األ ة ، م  
- http://www.cna.dz/Actualite/Assure-Infos.  
- http://www.joradp.dz/JRN/ZA2017.htm. 

 

http://www.cna.dz/Actualite/Assure-Infos
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-95  قهه  التنفيهه   امل سههت  و ههتم   عهه   1998 سههبتمم 30 يف املههر   312-98  قهه  فيهه  التن امل سههت  -
 التأمُت إع ةة جم   يف اإللزام  ب لتن ز  املتعلق 1995 ة سمم 09 يف املر   409

 235-96  قه  التنفيه   امل سهت  و هتم   عه   1999 أف  هل 11 يف املهر   75-99  ق  التنفي   امل ست  -
 وكيفيت . التص    عن  الق   بتأمُت املغط ة األخط   تسيَت ش و  ضم ة 1996 جت لي  02 يف املر  

-95  قههه  التنفيههه   امل سهههت  و هههتم   عههه   2007 مههه   19 يف املهههر   137-07  قههه  التنفيههه   امل سهههت  -
 .وعمل  وتنظيم  للتأمُت الت ٍت اجملل  ص حي    تضم  ال   1995 أكتتب  30 يف املر   339

 سَته  وتنظي  األخط   م كز   م    ضم ة 2007 م   19 يف املر   138-07  ق  التنفي   امل ست  -
 املهر   267-96  قه  التنفيه   امل ست   ع   2007 م   20 يف املر   152-07  ق  التنفي   امل ست  -

 .منل  وكيفي   االعتم ة التأمُت وإع ةة التأمُت ش ك   من  ش و  ضم ة 1996 أو  03 يف
 منتتجهههه   تتز ههههع وشهههه و  كيفيهههه   ضمهههه ة 2007 مهههه   20 يف املههههر   153-07  قهههه  التنفيهههه   سههههت امل    -

 التتز ع وشبك   ش ا   وم  امل لي  واملرسس   البنتك    ق ع  التأمُت
 يف وحمههه فظُت خهههماء إعتمههه ة شههه و  ضمههه ة 2007 جت ليههه  14 يف املهههر   220-07  قههه  التنفيههه   امل سهههت  -

 وشطب   م  م   دم  س  وش و  أمُتالت ش ك   ل   العتا    
 املههرم  ضههم   صههن و  تنظهي  كيفيهه   ضمهه ة 2009 أف  ههل 07 يف املهر   111-09  قهه  التنفيهه   امل سهت  -

 .امل لي  ش و   وك ا وسَت  ا 
  قهههه  التنفيهههه   للم سههههت  واملههههتم  املعهههه   2009 نههههتفمم 16 يف املههههر   375-09  قهههه  التنفيهههه   امل سههههت   -

 .التأمُت ش ك   ل أمس   األةف ب ث  واملتعلق 1995 اکتتب  30 يف املر   95-344
- 95 قه  التنفيه   للم ست  واملتم  املع   2010 سبتمم 09 يف املر   207-10  ق  التنفي   امل ست  -

 .التأمُت إع ةة جم   يف اإللزام  ب لتن ز  واملتعلق 1995 ة سمم 09 يف املر   409
 التهههأمُت لشههه ك   املقننههه  ب اللتزامههه    تعلهههق 2013 مههه  س 28 يف املهههر   114-13  قههه  التنفيههه   امل سهههت  -

 التأمُت إع ةة أو/و
-95  قههه  التنفيههه   امل سهههت  و هههتم   عههه   2013 مههه  س 28 يف املهههر   115-13  قههه  التنفيههه   امل سهههت  -

 .التف ء عل  التأمُت ش ك   ق  ة حب وة واملتعلق 1995 أكتتب  30 يف املر   343
 340-95  قههه  التنفيههه   امل سهههت   عههه   2017 جهههتا  11 يف املهههر   192-17  قههه  التنفيههه   امل سهههت   -

 مههن   وسههلب  امل نيهه  واألهليهه  االعتمهه ة التههأمُت وسههط ء مههن  شهه و  ضمهه ة الهه   1995 أكتههتب  30 املههر  
 . وم اقبت   ومك فأا 



  3102-3102شركات التأمين الجزائرية في الفصل الثاني : واقع االستثمار 
 

 
44 

   القرارات9 الثالث الفرع
 التهأمُت شه ك    ه ف مه  إ سه ا  التاجه  التا ئق ق ئم   ةضم 1996 جت لي  22 يف املر   04  ق  الق ا   -

 وأشك ا  امل اقب  إةا ة اىل التأمُت إع ةة أو/و
 التههأمُت شهه ك   سبسههك   الههيت والسههج   الهه ف ت  ق ئمهه  ضمهه ة 1996 جت ليهه  23 يف املههر   05  قهه  القهه ا  -

 وأشك ا  التأمُت ووسط ء التأمُت إع ةة أو/و
 1996 أكتهههتب  02 يف املهههر   07  قههه  القههه ا  و هههتم   عههه   2002 جههه نف  07 يف  املهههر   01  قههه  القههه ا  -

 .التأمُت ش ك   ا  تقت  اليت التتظيف   م  نت  لكل زبصيص   التاج  ال ني  النس  ضم ة
 التههأمُت شهه ك   سبثيههل مك تهه  فههت  وشهه و  كيفيهه   ضمهه ة 2007 جهه نف  28 يف املههر   180  قهه  القهه ا   -

 .ُتالتأم إع ةة أو/و
 البنهههههتك بتاسهههههط  تتز ع ههههه  املمكههههه  التهههههأمُت منتتجههههه   ضمههههه ة 2007 أو  06 يف املهههههر   195  قههههه  القههههه ا   -

 .التتز ع لعمتل  القصت  النس  وك ا ش ا   وم  امل لي  واملرسس  
 يف م ليههه  مرسسههه  أو بنهههك ملسههه شم  القصهههت  النسهههب  ضمههه ة 2008 فيفههه   20 يف املهههر   165  قههه  القههه ا   -

 .تأمُت إع ةة أو/و تأمُت ش ك   أمس  
 .أجنبي  تأمُت الش ك   ف و  فت  كيفي   ضم ة 2008 فيف   20 يف املر   166  ق  الق ا    -
 وفه و  التهأمُت إعه ةة أو/و التهأمُت لشه ك   السهنت  االشهًتاك نسهب  ضمه ة 2009 أكتهتب  28 يف مهر   ق ا   -

 .تس     كيفي   وك ا  ا املرم  ضم   صن و  يف املعتم ة األجنبي  التأمُت ش ك  
 .التأمُت إع ةة أو/و التأمُت لش ك   ن ناملق االلتزام   بتمثيل  تعلق 2016 م   14 يف مر   ق ا  -
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 المبحث الثاني 9 شر ات التأمين ونشاطها التقني 
 أه   ،ب لقط   تنشط اليت الش ك   م  ب ا   ومكتن ت ، عن ص   أه  مع ف  التأمُتش ك    ة اس  تتطل 
 ست  يف وال ق ب  اإلش اف ع  املسرول  اايئ   أه  إىل وصتال الش ك  ، ه   تق م   اليت واخل م   املنتج  
 . التأمُت

 التأمين لخدمات المقدمة الشر ات9 األول المطلب
. تأمُت ش ك  24 قبل م  دم  س اجلزائ  يف التأمُت نش   أ  ن حل التأمين  ، م      ع  ص ة  تق    آخ  يف
 :1الت ي النلت عل  املخ   ، نت  حس  مقسم  للتأمُت املم  س  الش ك   ه  
 .التأمُت إع ةة ش ك   01 -
 .التص    ق   تأمُت العق   ، الق   تأمُت التأمُت، جم   يف متخصص  ش ك   02 -
 .األض ا  لتأمُت ش ك  14 -
 . أشخ   التأمُت ش ك   07 -

 :2ك لت ي ذلك تقصيل ظمك 
 : وه  التأمُت نش     م  أنتا  ا   اجلزائ    لتأمين  ا تغط  
 : الت لي  التأمُت ش ك   قبل م  املم  س املب ش  التأمُت  -

 04  األض ا  لتأمُت عمتمي  ش ك   أ بع: SAA- CAAR-CAAT- CASH 
 06  األض ا  لتأمُت خ ص  ش ك   س: Alliance Assurance -2A-GAM-Trust 

Algéria –CIAR-salama assurances 
 01  األض ا  لتأمُت  خمتلط  ش ك :AXA Algerie Assurance Dommages؛  
 03     تأمُت تع ض :MUTUALIST - CNMA – MAATEC 
 02   األشخ   لتأمُت عمتمي  ش ك :Taamine Life Algerie (TALA) – 

CAARAMA 
 02   األشخ   لتأمُت خ ص  ش ك :Cardif El Djazair - MACIR VIE 

                                                           
1   Ministère de finance, Direction générale du trésor, Direction des Assurances, Activité des 
Assurances en Algérie Année 2015, Alger, 2016, P04 
2  KPMG, Guide des Assurances en Algérie Edition 2015, Alger, Algérie, 2015, p 23 
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 03   األشخ   لتأمُت خمتلط  ك  ش: SAPS - AXA Algerie Assurance Vie - 
 (AGLIC)لللي ة اجلزائ   

 .CCR: التأمُت إلع ةة امل كز   الش ك  قبل م  املستغل  التأمُت إع ةة -
 : قبل م  املستغل  املتخصص  التأمين     -

 CAGEY التص    ق   لتأمُت 
 SGCI العق    الق   لتأمُت  . 
  المباشر بالتأمين المكلفة العمومية تالشر ا. أوال

 (SAA  9) للتأمين الوطنية الشر ة .0
 اجلزائهه  بههُت خمههتلط ب أمسهه   1963 ة سههمم 12 بتهه     الصهه ة  االعتمهه ة قهه ا  دبقتضهه  االسههتق   بعهه  تأسسهه 

 ال ولههه  احتكههه   إ ههه   يف 1966 مههه   27 يف املهههر   66/129 قههه  األمههه  ودبقتضههه  ،%(39) ومصههه %( 61)
 والسه ق  الع مه  واألخطه   السهي  ا  تهأمُت م مه  اه  أوكله  1975 مه   21 ويف الشه ك ، تأمي  مت التأمُت لقط  
 يف 1989 فيفهه   21 يف ربت ل هه  ليههت  الههتتَتة ههه   علهه  اسههتم   البسههيط ، األخطهه   يف التخصههص أ  اخل؛... 
 مليههه   20   قههه   االجتمههه ع    أمس اههه ،(EPE) عمتميههه  اقتصههه ة   مرسسههه  إىل االقتصههه ة   اإلصههه ح   إ ههه  
 و وسهيط 23 عه  ، وكيهل 191 مب شه ة، وك له  292 ج ت ه ، م       06: تض  كبَتة ذب     شبك  ل     ةإ،
 .1(BNA, BDL, BADR) مع بنك  تأمُت وك ل  138
 (CAAT 9) للتأمينات الجزائرية الشر ة .1
 لسي سه  اجلزائه  انت ه إ بعه  النقهل، أخطه    مه للتأمُت 82/ 85للم ست   بق  1985 أف  ل 30 يف إعتم ةه  مت

 إىل الشه ك  ربت هل مت حيه  ،1990 جه نف  01 يف التهأمُت شه ك   عله  التخصص مب أ إلغ ء مت الست  اقتص ة
 للتأمينهههههه   اجلزائ  ههههه  الشههههه ك " تسهههههم  وأصهههههبل  ،( EPE/SPA)  أسههههه   ذا  اقتصههههه ة   عمتميههههه  مرسسههههه 

(CAAT)  "إذ ع  هه ة مهه ا  ب فعهه  ق مهه  امل ليهه  قهه  اا  لتعز ههز جزائهه  ،  ة نهه  مليهه   1.5  قهه   مهه   بهه أس 
 2ةإ ملي   16  أمس ا   بل  اليت  ،2006 سن  ملي   7.49 إىل مث 2003 سن  ةإ ملي   3.7إىل انتقل
 ذبزئهه  منفهه  136 مهه  تتكههت  لزب ئن هه  ذب   هه  شههبك  وضههع  حيهه  التتز عيهه ، شههبكت   تتسههيع علهه  الشهه ك  عملهه 
 . الب ة أرم ء يعمج يف منتش ة

 
                                                           

125/05/2021, http://www.saa.dz/presentation.php 
2 25/05/2021, http://www.caat.dz 
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   (CAAR9) التأمين وإعا   للتأمين الجزائرية الشر ة .3
 ومت ،197-63  قههههه  األمههههه  دبتجهههه  1963 جهههههتا  08 يف التههههأمُت وإعههههه ةة للتهههههأمُت اجلزائهههه   الصهههههن و  أنشهههه 
 مُتالتهأ وإعه ةة التهأمُت بعمليه   القيه    فضه   عنه  األجنبيه  الش ك   في  تسبب  ال   الف ا  مل  بغ   تأسيس 

 1. الت ني  السي ةة ظل يف
املتعلهههق ب حتكههه   ال ولههه  جلميهههع عمليههه   التهههأمُت مت  1966مههه    27املهههر   يف  127-66دبتجههه  األمههه   قههه  

ربت ههل تسههميت   مهه  الصههن و  إىل الشهه ك ، وأصههبل  سبهه  س نشهه   التههأمُت إىل ج نهه  نشهه   إعهه ةة التههأمُت. مههع 
مت ربت ههل شههكل   القهه نتي لتصههب  شهه ك  ذا   1988نت  امل ليهه  لسههن  ب ا هه  اإلصهه ح   االقتصهه ة   املق مهه  يف قهه 

   2.ملي   ةإ، وأصبل  سب  س مجيع عملي   التأمُت 04( ب أمس   ق    SPAأس   )
 (CASH  9شر ة تأمين المحروقات ) .3

 (SPA، وهه  شه ك  عمتميه  ذا  أسه   )2000وب أ  النش   سهن   1999جت لي   18مت اعتم ة الش ك  يف 
 1.8  س مجيع عملي   التأمُت وإع ةة التأمُت، مت إنش ءه  ب الشًتاك بُت وزا ة الط ق  ووزا ة امل ليه  ب أمسه   قه   سب 

، SONATRACH NAFTAL CAAR ،CCRةإ، وههت مشهًتك بهُت الشه ك   الت ليه :  مليه  
 الهههيت أصهههبل  SONATRACHمليههه  ةإ دبسههه شم  كبهههَتة مههه  شههه ك   7.8إىل 2011حيههه  مت  فعههه  سهههن  

 % م   أمس   الش ك . 82تستلتذ عل  
زبصصهه  يف الب ا هه  يف تغطيهه  خمهه    الههنفط والط قهه  ، لكهه  سهه ع   مهه  ف ضهه  نفسهه   ك عهه   ئيسهه  يف تغطيهه  

 .  3خم    املش   ع الصن عي  واإلنش ئي  الكم  إىل ج ن  ف و  أخ  
   ثانيا. الشر ات الخاصة

 (Trust Algérie9ترست الجزائر للتأمين وإعا   التأمين ) .0
( ب أمسههه   أجنهههي ملهههك للخهههتا ، مشهههًتك بهههُت شههه ك  ت سههه  البل  نيههه  SPAهههه  أو  شههه ك  تهههأمُت ذا  أسههه   ) 

 1997نهتفمم  18%(، منله  االعتمه ة  هت  5%( والش ك  القط    الع م  للتأمُت )95للتأمُت وإع ةة التأمُت )
 2.05،  بله   أمس اه  االجتمه ع  ح ليه 1998سهن   ملم  س  مجيع عملي   التأمُت وإع ةة التأمُت وب أ  نش    

 4.ملي   ةإ

                                                           
 69،   2000، ة تا  املطبتع   اجل معي ، اجلزائ ، 1ش ک  القزو ٍت، حم ض ا  يف اقتص ة البنتك،    1

2 25/05/2021, http://www.caar.com.dz / La forme juridique.htm. 
3 25/05/2021, http://www.cash-assur.com/demo/?p=presentation. 
4 KPMG, Op.cit, p 23. 
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 (2A9الجزائرية للتأمينات ) .1
املتعلقهه  بفههت  السههت  التأمينيهه ، مههن   1995جهه نف   25بتهه      95-07أنشههئ  الشهه ك  يف إ هه   التعليمهه   قهه   

وإعهه ةة التههأمُت،  مهه  أجههل دم  سهه  مجيههع عمليهه   التههأمُت 1998أو   05الصهه ة  يف  98/14اهه  االعتمهه ة  قهه 
مهه       ج ت هه  و  09مليهه   ةإ، وسبلههك شههبك  ذب   هه  تضهه :  02قهه     وههه  شهه ك  ذا  أسهه   ب أمسهه   خهه  

 1وك ل  مب ش ة عل  ك ف  مستت  القط  الت ٍت 154
 (CIAR  9الشر ة الدولية للتأمين وإعا   التأمين ) .2

  ة نههه   جزائههه   دملهههتك للخهههتا  بنسهههب  مليههه  4.5(  قههه    أمس اههه  االجتمههه ع   SPAهههه  شههه ك  ذا  أسههه   )
، مههه  أجهههل دم  سههه  مجيهههع عمليههه   التهههأمُت وإعههه ةة التهههأمُت يف القطههه  1998أو   05%، مت اعتم ةهههه  يف 100

 . 2الت ٍت وخ  ج  
   (ALLIANCE Assurances9شر ة أليانس للتأمين ) .3

أو  شههه ك  تهههأمُت تقهههت  ، تعتهههم 2006وبههه أ  النشههه   سهههن   2005هههه  شههه ك  ذا  أسههه   اعتمههه   يف جت ليههه  
ب الكتتهههههه   العهههههه   يف بت صهههههه  اجلزائهههههه ، سبهههههه  س كههههههل عمليهههههه   التههههههأمُت وإعهههههه ةة التههههههأمُت، حيهههههه   بلهههههه   أس م اهههههه  

 3وال   43وك ل  منتش ة عل  مستت   200ملي   ةإ، كم  سبلك حتاي  22االجتم ع 
 (GAM  9العامة للتأمينات المتوسطية ) .4

امل ليه  وب أمسه   خه   جزائه  ، سبه  س كهل عمليه   التهأمُت األضه ا  يف  م  قبهل وزا ة 2001اعتم   يف جت لي  
السههت  اجلزائهه  ، ع فهه  الشهه ك  عهه ة مشهه كل م ليهه  دمهه  جعههل الههتزا ة التصههي  تههتلفل علهه  قهه  ا  علهه  التفهه ء دمهه  

شههه اؤه  مههه   ههه ف  2007جعل ههه  تسهههل  من ههه  االعتمههه ة جزئيههه  فيمههه  طمهههص فههه   تهههأمُت القههه و ، ليهههت  يف أو  
مليهه   ةإ ملههك  2.747( صههن و  إف  قيهه (، وأصهب  كههل  أمس اهه  املقه    EPCمتعه  األم  كيهه  ل سهتثم   )اجمل

 4.للمجمتع 
 (SALAMA Assurances  9. شر ة سالمة للتأمين ) .5

عهه  وز هه  امل ليهه ،  2006جت ليهه   02الصهه ة  يف  06/46اعتمهه   شهه ك  سهه م  للتأمينهه   دبقتضهه  القهه ا   قهه  
، وأصهههبل  سههه م  2000مههه  س  26المكههه  واألمههه   للتهههأمُت وإعههه ةة التهههأمُت املنشهههأة يف  بههه لك امتصههه  شههه ك 

                                                           
1 25/05/2021, http://www.2a.dz/presentation/index.php. 
2 KPMG, Op.cit, p 23. 
3 25/05/2021, http://www.allianceassurances.com/mot20%du20%president.html. 
4 25/05/2021, http://www.gam-assurances-dz.com/ presentation. 
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لتأمينهههه   اجلزائهههه  فهههه   تهههه بع جملمتعهههه  سهههه م  ال وليهههه  للتههههأمُت وإعهههه ةة التههههأمُت البل  نيهههه ، وههههه  شهههه ك  ذا  أسهههه   
(SPA    ب أمسهه   قهه )تت  ك فههه  م اكههز خ مهه  علههه  مسهه 06نقطهه  بيهههع و 138مليههه   ةإ، حيهه  تتههتف  علههه   2

مهه       ج ت هه ، تنفهه ة خبهه م   التك فههل والتع مههل ب لتههأمُت اإلسهه م  مهه  بههُت كههل شهه ك    04الههًتا  الههت ٍت، و
 . 1التأمُت يف اجلزائ 

 Cardif Al.Djazair  9شر ة  ار يف  زاير  .6
زبههههتص دبم  سهههه  عمليهههه   تههههأمُت اثههههتاة ، املهههه  ،  2006أكتههههتب   11( مت اعتم ةههههه  يف SPAشهههه ك  أسهههه   )

(، وبه ز  كشه ك  BNP PARIBASلتق ع  والتأمُت عل  اثيه ة، تعتهم أحه  فه و  البنهك الهت ٍت الب   سه  )ا
( الت نيه ، كمه  تهتف  BNPخمتص  يف التأمُت املص يف، حيه  تقهت  بتسهت ق منتج اه  عله  مسهتت  وكه ال  بنهك )

 2.صي  تأمُت خ ص  لزب ئن 
 (AXA DOMMAGE  9أ سا للتأمين على األضرار ) .7
( للتههأمُت علهه  األضهه ا  ولهه     فهه   طمههتص بتأمينهه   األشههخ  ، تتمتههع ب أمسهه   SPA  شهه ك  ذا  أسهه   )وههه

%(، الصهن و  49الف نسهي  ) AXAمليه   ةإ مقسه  بهُت اه   شه ك ء ك لته ي: جممتعه   3.15اجتم ع  قه   
أكتههههههتب   03(. مت اعتم ةههههههه  يف 15)% BEA(، وبنههههههك اجلزائهههههه  اخلهههههه  ج  36)% FNIالههههههت ٍت ل سههههههتثم   

 78وب شهه   النشهه   شهه   نههتفمم دبم  سهه  مجيههع عمليهه   تههأمُت األضهه ا  وإعهه ةة التههأمُت، وتضهه  ح ليهه   2011
 .3وك ل  مب ش ة

   ثالثا. شر ات تأمين األشخاص9
شهه   قطهه   التأمينهه   تغههَتا يف تقهه م منتج تهه  مههع مههي ة فهه و  متخصصهه  يف التههأمُت علهه  األشههخ  ، الهه    عهه  

 ق  ا  ضخم  وم ةوة معتم م  شأن  ربقيق  ق  أعم   أكم دم  هت علي  اآل ، وه ا  بق  للق نت قط ع   تمتع ب
عه   ( سنتا  لفصل تأمينه   األشهخ  05املتعلق ب لتأمين   ال   من  ش ك   التأمُت م ل  مخ  ) 04/ 06

 عله  األشهخ   مه  (. مسل  هه   املبه ة ة ببعه  حقيبه  التهأمُت2011م  س  - 2006تأمُت األض ا  )م  س 
خ   منتج   ج   ة وأسه لي  تسهيَت ح  ثه ، حيه  مت اإلعه   عه  إنشه ء سهبع  شه ك   متخصصه  يف التهأمُت 

 ، وه : 2011عل  األشخ   من  سن  

                                                           
1 25/05/2021, http://web.archive.org/web/20160229185310/http://salama-assurances.dz 
/reseau.php. 
2 25/05/2021, http://www.cardifeldjazair.dz/fr/pid3471/presentation-cardif-djazair.html. 
325/05/2021, https://www.axa.dz/  

http://web.archive.org/web/20160229185310/http:/salama-assurances.dz
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 (SAPS  9شر ة التأمين واالحتياط والصحة ) .1
لهههههه  ( خمتصهههههه  يف التههههههأمُت عSPA" وههههههه  شهههههه ك  ذا  أسهههههه   )AMANA طلههههههق علي هههههه  أ ضهههههه  اسهههههه  "أم نهههههه  

( واجملمتعهه  التع ضهه    لتههأمُت %34) SAAمليهه   ةإ، مشههًتك بههُت شهه ك  التههأمُت  02األشههخ   ب أمسهه   قهه    
وبنهك  BDL  (%15، بنهك) MACIF (%41ذبه   وصهن عي  ف نسه  وإ ه  ا  قطه ع  التجه  ة والصهن ع  )

(%10 ) BADR  01تهه اءا مههه  وشهه ع  يف العمههل اب 2011مهه  س  10. مت اعتم ةههه  مهه  وزا ة امل ليهه   ههت 
جت لي ،. سب  س الشه ك  مجيهع نشه     تهأمُت األشهخ   وإعه ةة التهأمُت وعمليه   االحتيه   اجلم عيه ، كمه  تقه   

   1خ م   االستش  ة يف جم   األعم   املتعلق  ب قتن ء العق  ا  ع     ق تشكيل   ت  عم   
 (TALA  9شر ة التأمين على الحيا  تاال ) .1

 09( يف SPA، مت إعتم ةههه  كشهه ك  أسههه   )TAAMINE LIFE ALGERIE هوههه  اختصهه   لهه
مليهههه   ةإ، تعتههههم فهههه   طمههههتص بتأمينهههه   اثيهههه ة تهههه بع لشهههه ك  التههههأمُت  01ب أمسهههه   اجتمهههه ع  قهههه     2011مهههه  س 

CAAT (%55 ب لش اك  مهع بنهك )BEA %(15   والصهن و  الهت ٍت ل سهتثم )FNI %(30  به أ ،)
 .20112جت لي   01نش     يف 

 (CAARAMA  9لتأمينات ) رامة ل .2
عه  تأسهي  فه   ج  ه  اه  ب سه  ك امه  للتأمينه   ذا   CAARأعلن  الش ك  اجلزائ    للتهأمُت وإعه ةة التهأمُت 

، CAAR%( لشهه ك  100مليهه   ةإ دملههتك ) 01( طمههتص بتأمينهه   األشههخ  ، ب أمسهه   قهه    SPAأسهه   )
 3. 2011م  س  09مت اعتم ة ه ا الف   يف 

 (MACIR VIE  9ا  )شر ة مصير للحي .3
مليه   ةإ، وهه  فه   دملهتك للشه ك   2ب أمسه   قه     2011أو   11( مت اعتم ةهه  يف SPAش ك  ذا  أس   )

، حيههه  زبهههتص الشههه ك  يف تقههه م منتجههه   التهههأمُت علههه  األشهههخ   يف CIARال وليههه  للتهههأمُت وإعههه ةة التهههأمُت 

                                                           
 الت لي : املتاقع إىل أنظ  1

 - 25/05/2021, https://www.amana.dz/index.php?page=qui-sommes-nous. 
- 25/05/2021, http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/22191.                    

 الت لي  املتاقع إىل أنظ   2
25/05/2021, http://www.tala-assurances.dz. 
25/05/2021, http://www.djazairess.com/elmustakbal/7102. 
3 25/05/2021, http://www.caaramaassurance.com.dz/index.php/quisomns. 

https://www.amana.dz/index.php?page=qui-sommes-nous
http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/22191
http://www.tala-assurances.dz/
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نقطهه   80وك لهه  مب شه ة إىل ج نه   51ل عه   و وكيه 100جمه ال  السهف  و اثيه ة والصههل ، وتضه  ح ليه  حههتاي 
 1.بيع عم ك مل ت ا  الت   

 (AXA VIE 9أ سا للتأمين على الحيا  ) .4
املخهتص بتأمينه   األشههخ  ، وهه  شه ك  مسه شم  تتمتهع ب أمسه   اجتمه ع  قهه     AXAهه  الفه   الثه ي لشه ك  

 BEA (%04.)، وبنهك FNI  %36(، 49الف نسهي  ) % AXAملي   ةإ، مقس  ك لت ي: جممتعه   01
وبههه أ  العمهههل يف نفههه  الشههه  ، حيههه  شههه ع  يف تسهههت ق حمفظههه   2011نهههتفمم  02مت اعتمههه ة هههه ا الفههه   يف 

 2.منتج   متنتع  عل  غ ا  التأمُت عل  السف  و الصل  والتأمُت عل  حتاة  اثي ة وغَته  
 (MUTUALIST  9شر ة التأمين التعاضدي ) .5

  يف تأمين   األشخ  ، وه  شه اك  بهُت الصهن و  الهت ٍت للتع ضه    الف حيه  ش ك  ذا  شكل تع ض   خمتص
CNMA  وب أمسه   قه     2012جه نف   05وش ك  س م  للتأمين  ، منل  االعتم ة م  قبل وز   امل لي  يف

ُت يف مليههت  ةإ، حسهه  بيهه   االتفهه   املههم  بههُت الشهه كتُت فهه   الشهه ك  سههتتج  منتج اهه  للف حههُت، العهه مل 800
الصن ع   الز اعي  والغ ائي ، امل   املتعلق  ب لف حه  )بيه   ة، م ن سهُت ز اعيهُت وفنيهُت( وكه لك مهتزع  املنتجه   

 3الز اعي ، تعمل الش ك  للتصت  إىل اكم ع ة م  العم ء ع     ق استغ   شبك  الش ك  األ  
   (AGLIC9) شر ة الخليج الجزائرية لتأمين األشخاص )الجزائرية للحيا ( .7

، ب أمسههه   2015فيفههه    22( خمتصههه  يف تأمينههه   األشهههخ  ، منلههه  االعتمههه ة يف SPAشههه ك  ذا  أسههه   )
GIG (%42.5 ،)مليههه   ةإ مقسههه  علههه  الشههه ك ء الهههث   ك لتههه ي: جممتعههه  اخللهههي  الكت تيههه  للتهههأمُت  1قههه    

 BNA %(15)4والبنك الت ٍت اجلزائ    CASH%42.5ش ك  تأمُت احمل وق   
   ابعا. التعاضدياتر 
 (MAATEC  9التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة ) .0

املتضههههم  إلزاميهههه   1963دبقتضهههه  القهههه نت  الصهههه ة  يف سههههن   1964ة سههههمم  29مت اعتمهههه ة ههههه   التع ضهههه    يف 
زا ة امل ليهه . تضههه  م اقبهه  مجيههع الشههه ك   الت نيهه  واألجنبيهه  مههه   هه ف وزا ة امل ليهه ، ومهههن  اهه  االعتمهه ة مههه   هه ف و 

                                                           
1 25/05/2021, http://www.macirvie.com/#/macirvie/en-quelque-mots/ 
2 25/05/2021, https://www.axa.dz/ 

 الت لي : تاقعامل إىل أنظ  3
-25/05/2021, http://www.lemutualiste.dz/presentation.php. 
-25/05/2021, http://www.djazairess.com/algeriapress/3753 
4 25/05/2021, http://www.gulfinsgroup.com/Ar_AGLIC.cms?companyid=1444. 

http://www.lemutualiste.dz/presentation.php
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املشههًتكُت العهه ملُت يف قطهه   الًتبيهه  والثق فهه ، كمهه  تقههت  بعمليهه   التههأمُت علهه  السههي  ا  والتههأمُت الشهه مل للسههك . 
   1ملي   ةإ 01 ق    أمس ا    

 (CNMA  9الصندوق الوطني للتعاون الفالحي ) .2
اههه ف ة  ههه  املمتلكههه    1972 ة سهههمم 02املر خههه  يف  72-64مت إنشههه ء هههه ا الصهههن و  دبتجههه  التعليمههه  

واألشهههخ  ، وههههت صهههن و  تع ضههه   ل سهههتثم   الز اعههه ، مههه تبط نشههه    ب لف حههه   قهههت  جبميهههع عمليههه   تهههأمُت 
-97األض ا  وإع ةة التأمُت كم  ظمكن  من  الق و ، ب لًتخيص ال   منل  ل  البنك امل كز  مه  خه   امل سهت  

صهههن و   67مليههت  ةإ، وتتكههت  شههبكت  التج   هه  مهه   758.7،  بلهه   أس م لهه 1995أف  ههل  01بتهه      95
   2.مكت  حمل  407ج ت  و 

 (CCR  9خامسا. الشر ة المر زية إلعا   التأمين )
أكتههتب   01املههر   يف  54-73دبتجهه  األمهه   1973مت إنشهه ء ههه   الشهه ك  مهه   هه ف السههلط  اجلزائ  هه  يف سههن  

إلي ه  مجيهع العمليه   اجلزائ  ه  اخل صه  ب عه ةة التهأمُت، ، حيه  أسهن   1975وب ة   نشه     يف سهن   1973
وهه  مرسسهه  عمتميهه  مت ربت ل هه  بعهه  اإلصهه ح   االقتصهه ة   إىل شهه ك  ذا  أسهه   دملتكهه  لل ولهه  وب أمسهه   قهه    

مليهههه   ةإ، تقههههت  ح ليهههه  جبميههههع عمليهههه   إعهههه ةة التههههأمُت البلهههه   والنقههههل، كمهههه  تهههه    المنهههه م  الههههت ٍت إلةا ة  19
   3.  الطبيع الكتا  

 سا سا. الشر ات المتخصصة
 (CAGEX  9الشر ة الجزائرية للتأمين وضمان الصا رات ) .0

املتعلهههق 1996/10/10املهههر   يف 06-96مههه  األمههه   قههه   04دبتجههه  املههه ةة  1996جههه نف   10أنشهههئ  يف 
املههر   يف  235-96بتأسههي  نظهه   التههأمُت القهه   عنهه  التصهه   ، ومت اعتم ةههه  دبتجهه  امل سههت  التنفيهه    قهه  

مليههههه   ةإ، مهههههتز  ب لتسههههه و  بهههههُت  02( ب أمسههههه   قههههه    SPA. هههههه  شههههه ك  ذا  أسههههه   )1996جت ليههههه   02
 مس شمي   العش ة: 

 CPA،BNA ،BDL ،BEA ،BADRمخس  بنتك عمتمي :   -
 SAA ،CNMA ،CCR ،CAAT ،CAARمخس  ش ك   تأمُت عمتمي :  -

                                                           
1 KPMG, Op.cit, p 23. 
2 25/05/2021, http://cnma.dz/index.php/nous-connaitre-2/. 
3 25/05/2021, http://www.ccrdz.com/index.php/presentation. 
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تهههأمُت املعههه   ، بيهههع شههه ك   اجلزائ  ههه  املصههه  ة : لل لكهههل مسههه ه  . تقهههت  بتقههه م اخلههه م   الت ليههه  %10حبصههه  
 .  1املعلتم   امل لي  واالقتص ة  ، ربصيل ال  ت  والتأمُت املشًتك وإع ةة التأمُت

   (SGCI9شر ة ضمان القرض العقاري ) .2
دبسهههه شم  اخلز نهههه  العمتميهههه  )  1997أكتههههتب   05ههههه  مرسسهههه  عمتميهههه  اقتصهههه ة   ذا  أسهههه  ، مت إعتم ةههههه  يف 

%   8.025   ( بنسهب BDL ،BEA ،CNEP ،CPA،BNA%(، وسهت  بنهتك عمتميه  ) 40.35
 ( بنسههههب  SAA ،CAAR%، وأ بعهههه  شهههه ك   تههههأمُت عمتميهههه  ) 5.07 ( بنسههههب BADRلكههههل بنههههك و )

مليه   ةإ، ب شه   نشه      2% لكل ش ك   بله   أمس اه  2.09 ( بنسب  CCR ،CAAT% و )  5.07
 2.حي  تقت  دبم  س  مجيع عملي   التأمُت املتعلق  ب لق و  العق     ،1998 مسي  يف الف ت  م  جت لي  

  المطلب الثاني9 النشاط التقني لقطاع التأمين الجزائري
خه    سنتط   يف ه ا املطل  إىل ربليل نش   ست  التأمُت م  خ   حج  اإلنت إ والتعت ض   اليت مت ةفع ه 

 2013/2018الفًتة 
 وق حسب الفروعالفرع األول9 إنتاج الس

 م  خ   اجل و  أةن   سنل و  تتضي  تطت  إنت إ التأمُت حس  الف و . 
 ةإ مليت :  التح ة         2013/2018 الفًتة خ   الف و  حس  الست  إنت إ:  1  ق  ج و 

 
 134 ص, ذ ره سبق مرجع, مصعب بالي9  المصدر

                                                           
1 25/05/2021, http://www.cagex.dz/prsentation.html. 
2 25/05/2021, http://www.sgci.dz/html/sgci-en-bref.htm. 

 السنوات
 الفروع

3102 3102 3102 3102 3102 3102 
 الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ

 22 560 68 22 047 65 21 074 66 23 841 66 23 360 65 22 073 61 تأمين السيارات

 21 227 48 21 584 47 23 767 42 22 723 42 22 850 42 23 030 37 تأمين أضرار الممتمكات

 12 2262 12 840 5 12 960 6 12 652 5 12 406 6 12 749 5 تأمين النقل

 13 3226 10 628 1 12 371 3 13 591 2 13 052 2 13 758 1 أخطار فالحيه

 16 03232 01 02222 16 373 11 12 089 10 12 834 8 12 381 8 تأمين األشخاص

 11 20 11 023 10 415 1 11 12 11 12 11 04 تأمين القرض

 %011 137658 %011 685 133 %011 960 131 %011 900 127 %011 505 125 %011 995 113 المجموع
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مهه  خهه   اجلهه و  ن حههل أ  سههت  التأمينهه   ربهه  سههيط ة فهه عُت كبههَت   شمهه  فهه   السههي  ا  وفهه   تههأمُت أضهه ا  
لتفهههت  النصهههف  م تفعهه  النسهههب  أغلههه  السههنتا ففهه  املمتلكهه  ، إذ نههه   كههل سهههن  هيمنهه  واضهههل  اهه    الفههه عُت 

 ، و  جع سب  ه   الز  ةة إىل العتامل الت لي : 2018حىت سن   2013%( من  سن  50)
املتعلهق ب لزاميه  تهأمُت  1974جه نف   30املهر   يف  15-74إجب     هه ا النهت  مه  التهأمُت وفهق األمه   قه   -

 .السي  ا  ونظ   التعت  
 يههه  ق مههه  السهههلط   دب اجعت ههه  ع  ههه ا تفههه   التسهههعَتة املطبقههه  علههه  هههه ا التهههأمُت خههه   هههه   السهههنتا ، ح  -

 .امل ا ، م  أجل ت ا ك العجز التقٍت املنج  ع  ه ا الف  
 (، ووجههت  اكتت بهه Tous risques )تطهت  جمهه   عقهه  تههأمُت السههي  ا ، الضههم   املغطهه  لكههل األخطهه    -

 .يف جم   ق و  ش اء السي  ا  املمنتح  م  قبل البنتك
 اه  العهتةة مت) 2009 سهن  السهي  ا  قه   صيغ  إ ق ف م  ب ل غ   ا ،للسي  الت ني  اثظَتة حج  ا تف   -

 األخههههَت أ  إال السهههي  ا ، سههههت  وضهههبط لتنظههههي  2008 مههه  ابتهههه اء ج  ههه ة  سههههت  وإةخههه  ( 2016 سهههن 
 إ ه   يف وذلهك 2011 سهن  منه  الشه ائي  القه  ة ربسه  إىل أس سه   اجهع وهه ا ،2010 سهن  نش    استع ة
 والًتبيه  العمهتم  التظيهف سهيم  ال القط ع   ع    يف ال ول  ا  ق م  اليت العم   ت أج تثمُت إع ةة عملي 
 . الت ني 

 : مليت  سي  ة  الوحد   2013/2018الفًتة  خ   ب جلزائ  السي  ا  حظَتة تطت :  1 رقم الجدول

 
 024ص , ذ ره سبق مرجع, مصعب بالي9  المصدر

ب لنسب  لف   تأمُت أض ا  املمتلك    تضه  هه ا األخهَت  بيعه  املخه    الهيت تغطي ه  األعمه   التج   ه  والهيت تتعلهق 
عله  اث  هق أس س  دبخ    أعم   اث ائق واان س "، تعز  حصيلت  ألنتا  التأمُت الصن ع  اإلجب   ه  مثهل التهأمُت 

ال    تسه  ب لصهف  اإللزاميه  يف بعه  القط عه  ، و تهأا  سمهت حمفظته  تهأا ا مب شه ا ب نته إ العقهتة الهيت تغطه  أخطه   
اسهههتثم  ا  شههه ك  احمل وقههه   سهههتن   اك بف وع ههه  )نفطههه   ونفطههه ك( وشههه ك  سهههتنلغ ز واجلت ههه  اجلزائ  ههه ، عههه وة عههه  

مسههتفي ة مهه  بهه ام  ةعهه  النمههت االقتصهه ة ، والههيت ازةاة  أشميت هه  يف تأمينهه   اان سهه  الههيت مسههت   ز هه ةا  معتههمة 

 3102 3102 3102 3102 3102 3102 السنـوات

 6.418 6.162 52986 52683 52425 52123 عدد السيارات
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السنتا  األخَتة فيم   تعلق ب ملش   ع الكم ، املش   ع االستثم     ومش   ع البنيه  التلتيه  األس سهي ، الهيت أ لقه  
  يف السنتا  األخَتة يف خمتلف القط ع   االقتص ة   )األشغ   الع م  والط ق  واحمل وق  (.

أمه  فه   تأمينه   النقههل فيهأيت  ابعه  مه  حيهه  اال ه اةا  امل ليه ، وحصهت  يف تقلههص مسهتم  بسهب  مزاةه  الفهه و     
 األخ  ، كم  أن  س  ع التأا  بز  ةة نش     التأمُت يف جم   النقل البل   واجلت . 

، ف ههت مل  عهه ف التطههت  املنتظهه  بسههب  ضمتههل فهه   التأمينهه   الف حيهه  امل تبهه  اخل مسهه  يف فهه و  التههأمُت املسههتغل     
غي   الثق ف  التأميني  ل   أغل  الف حُت ال     عتمونه  ضه  ب  وخسه  ة اه ، كمه   تميهز بتقلب ته  صهعتةا وهبت ه  
مههع  بيعهه  املتاسهه  الف حيهه  يف اجلزائهه ، علهه  الهه غ  مهه  الفهه   الههيت تتيل هه  خمتلههف الههمام  يف إ هه   سي سهه  التنميهه  

 ل  في  اليت ب أه  ال ول  مرخ ا. الز اعي  وا
، وبه أ  ب لتلسه  2013ش    م اخيل ف   تأمُت الق   ت ب ب   ع ة، حي  ك نه  حمتشهم  منه  سهن      

 تعلههق  1996جهه نف    10املههر   يف  06-96 هه ك  أنهه  مت اعتمهه ة نظهه   تههأمُت قهه   الصهه ة ا  دبتجهه  األمهه  
ضهه  بشههكل كبههَت بسههب  إلغهه ء قهه و  االسههت  ك يف قهه نت  امل ليهه  ، و مهه   فسهه  ازمف 1بتههأمُت القهه   عنهه  التصهه   

مليههت  ةإ، ههه ا الهه ق   فسهه  بعههتةة  1415حقههق الفهه   مسههتت  قي سهه  بلهه   2016، ويف سههن  2009التكميله  
 ، حي  الق   واج  كبَتا ل   فئ  املتظفُت. 2015صيغ  الق و  االست  كي  ب ءا م  سبتمم 

خ   يف جممهههل الفهههًتة ربسهههن  مللتظههه  جعل ههه  ربتهههل امل تبههه  الث لثههه  مههه  حيههه   قههه  ع فههه  حمفظههه  تأمينههه   االشههه  
األعم  ، وه ا بسهب  عه ة إصه ح   من ه  عمليه  الفصهل بهُت التأمينه   عله  األضه ا  والتهأمُت عله  األشهخ   

. ، حيهه  مت تكههت   شهه ك   متخصصهه  اهه ا النههت  مهه  املنتجهه  ، لتتلههت  عمليهه  اإلكتتهه   اهه 2011يف جت ليهه  
،  2012و  جع الفضل يف ه   الز  ةة إىل مس شم  التأمُت اجلم ع  املتج  للعم   ال   سم  بشكل س  ع منه  سهن  

كههه لك إلزاميههه  تقههه م وايقههه  التهههأمُت علههه  التفههه ة للبنهههتك ب لنسهههب  ألصهههل   القههه و  العق   ههه ، أ ضههه  تسهههت ق منهههت  
  لهه  تأشههَتة سههف  لهه و  االربههه ة  إجبهه    لكههل 2004التههأمُت املسهه ع ة أانهه ء السههف " الهه   أصههب  منهه  جهههتا  

 األو ويب، اث  والعم ة.
 غه  هه ا فه   تهأمُت األشهخ   يف اجلزائه   بقه  بعيه ا جه ا عه  املسهتت  العه مل  وحهىت املغه  يب، فلسه  تق  هه      

مشل ههه  ةولههه   88مههه  أصهههل  84املختصههه  يف التأمينههه   فههه   اجلزائههه  ربتهههل مهههرخ ة الًتتيههه  يف امل كهههز  Sigmaجملههه  

                                                           
، اجلزائ ، 03 تعلق بتأمُت الق   عن  التص   ، الع ة  1996ج نف   10املر   يف  06-96   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، األم   ق  اجل 1

1996   ،16. 
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. ولعههل أههه  أسههب   كههب  تطههت  ههه ا الفهه   وجههتة نظهه   واسههع وكبههَت لللم  هه  االجتم عيهه ، وعتامههل أخهه   1التق  هه 
 م تبط  ب ل   ، ال خل )الق  ة الش ائي  لألف اة(، الع ةا  وغي   الثق ف  التأميني  ل   اجملتمع. 

 الفرع الثاني9 التعويضات حسب الفروع
 جل و  الت ي:سنقت  بتتضيل   م  خ   ا

 : مليت  ةإ  الوحد        2013/2018التعت ض   حس  ف و  التأمُت للفًتة   2جدول رقم 
 السنوات

 الفروع
3102 3102 3102 3102 3102 3102 

 الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ الحصة المبلغ

 22 662 45 22 336 46 21 843 43 22 263 47 23 769 44 22 569 40 تأمين السيارات

 30 860 14 31 064 14 31 420 12 32 638 16 02 483 10 02 243 9 تأمين أضرار الممتمكات

 2 887 3 2 390 5 12 140 2 12 363 2 12 473 2 12 799 1 تأمين النقل

 0 023 1 0 994 13 213 1 13 527 1 13 092 1 11 013 أخطار فالحية

 2 922 3 2 837 3 12 2491 12 277 3 12 714 2 12 234 2 األشخاصتأمين 

 1 143 0 19 11 322 11 22 11 210 11 000 تأمين القرض

 %011 497 69 %011 21221 %011 353 62 %011 088 71 %011 832 61 %011 059 54 المجموع

 137 المصدر 9 بالي مصعب, مرجع سبق ذ ره, ص
حيههه  بلههه  أعلههه  مسهههتت  لههه  سهههن   2016-2013ف عههه  مللتظههه  خههه   الفهههًتة عههه ف حجههه  التعت ضههه   ا ت   

مليهه   ةإ، إ  تضهه عف عهه ة حههتاة   62.35ثهه وة 2016مليهه   ةإ، ليههنخف  سههن   71.08دببلهه   2015
مهه و  السههي  ا  واخلسهه ئ  اجلسهه    الن مجهه  عن هه  جعههل فهه   تههأمُت السههي  ا  ضمتههل الصهه ا ة، ح صهه ا اثصهه  األكههم 

 .2016% سن  70% م  مبل  التعت ض   يف أغل  السنتا  ووصل  إىل 60بنسب  تفت  
شهه   فهه   السههي  ا  خهه   ههه   السههنتا  اذب ههه  تصهه ع    يف حجهه  التعت ضهه   وهههت مهه  أة  ب نتقهه   حجهه     

كه   هنه ك   2016لكه  يف ، 2015مليه   ةإ سهن   47.26إىل 2013ملي   ةإ سهن   40.56التعت ض   م 
ا املنلهه  التصهه ع   ا تفهه   حههتاة  املهه و  وتغطيهه  أعبهه ء التعت ضهه   املتعلقهه  ب ألضهه ا  ههه   عكهه ازمفهه    فيههف 

 امل ة   واجلسم ني  الن مج  عن  . وتكم  أه  أسب   ا تف   اثتاة  فيم   ل :
   ز  ةة حج  اثظَتة الت ني  للسي  ا. 
   رب    قط   النقل بع  أ  ك   حمتك ا م    ف ال ول. 
  ز الط ق   ا   الز  ةة يف ع ة وس ئل النقل. ع   مس   ة إذم  

 
                                                           

1 Swiss Re Institute, World Insurance in 2016, Sigma No 3/2017, Zurich, Switzerland, May 
2017, p50 
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 2013/2018 : ع ة حتاة  امل و  والضل    ب جلزائ  خ   الفًتة3الجدول رقم 
 3102 3102 3102 3102 3102 3102 السنـوات

 23024 25038 28856 35199 40101 42846 عدد الحوادث

 3310 3639 3992 4610 4812 4540 عدد القتمى

 23570 36287 43054 54527 65263 69582 حىعدد الجر 

 
 138 المصدر 9 بالي مصعب, مرجع سبق ذ ره, ص

حسه  البي نه   الصهه ة ة عه  امل كهز الههت ٍت للتق  ه  واألمهه  عهم الطه  ، فهه   اجلزائه  تعتهم يف م اتهه  متق مه  ع بيهه   
قتهي   13تاة  امله و   قه   بنلهت وع ملي  م  حي  حتاة  امل و . وتشَت اإلحص ئي   إىل أ  مع   التفي   اث

ألهههف  40.1ألهههف و 42.8األعنهههف فقههه  ف قههه  في ههه  عههه ة اثهههتاة   2014و  2013يف اليهههت ، وتعتهههم سهههنيت 
ألهههههف جههههه    علههههه   65.2و 69.5قتيهههههل وأكثههههه  مهههه  4812و  4540حهههه ة  علههههه  الًتتيههههه ، وأسههههف   عههههه  

لتسههجل عهه ة قتلهه  أقههل مهه   تاة  والضههل   ،الًتتيهه ، غههَت أ  السههنتُت األخَتتههُت ع فهه  ت اجعهه  كبههَتا يف عهه ة اثهه
. و  جههع السههب  إىل التطبيههق الصهه    لقهه نت  املهه و  الهه   تفهه   أحك مهه  2010آالف ألو  مهه ة منهه  سههن   04

ع ة عقتب   ق سي  من   سل  وإلغ ء  خص  السي ق  والغ ام   امل لي ، ك لك تطبيق نظه  امل اقبه  مثهل اله اةا ا  
ء يف الط   املع وف  بكث ة اثتاة . و عتم العنصه  البشه   املتسهب  األو  يف حهتاة  عل  مستت  النق   الستةا

%، بسههب  عهه   احههًتا  قتاعهه  املهه و ، السهه ع  املف  هه  والتجهه وز اخلطههَت، أمهه  ح لهه  امل كبهه  93املهه و  بنسههب  تفههت  
 .  1% الع مل احمليط اخل  ج 03% ونسب  04بنسب  
قهه    ئههي  امل كههز الههت ٍت للتق  هه  واألمهه  عههم الطهه   "أةهه  ن  هه  اثسههُت اخلسهه ئ   يف تصهه ضم  لاذاعهه  اجلزائ  هه    

مليهه   ة نهه   سههنت  ، كمهه  أوضهه  أنهه  ب إلضهه ف  إىل األمل النفسهه  واملعنههت  الهه    100ههههه امل ة هه  ثههتاة  الط قهه   ب
ب ص ا  قه نت  امله و  اجل  ه   قه  ، دم  جعل ال ول  تقت  2زبلف  ف   ه   األخَتة تشكل عبئ  م لي  كبَتا عل  ال ول 

املتعلههق بتنظههي  ح كهه  املهه و  عههم الطهه   وسهه مت  ، ومهه  أههه  مهه  جهه ء بهه   2017فيفهه    16املههر   يف  17-05
   3.اعتم ة نظ   ال خص  ب لنق  ، تش    العقتب   والغ ام   عل  املخ لفُت 

                                                           
 .06،  2016، اجلزائ ، 2015    واألم  عم الط  ، إحص ءا  حتاة  امل و  اجلسم ني  لسن  مل كز الت ٍت للتق 1

2  01 /06/2021, http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170528/113289.html 
، 12  ح ك  امله و  عهم الطه   وسه مت  ، العه ة املتعلق بتنظي 2017فيف    16املر   يف  05-17اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، الق نت   ق   3

 03،   2017اجلزائ ، 
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اسههتثن ئي  حيهه  بلغهه   2005  تعتههم سههن  أمهه  ب لنسههب  لتههأمُت األضهه ا  علهه  املمتلكهه  ، مهه  حيهه  اخلسهه ئ    
مل كه  الغه ز  40ملي   ةإ، نتيج  التست   الكلي  للل ة  الن ت  ع  ح  ق التحه ة  36.37التعت ض   امل فتع 
. هه   الز ه ةة 2011% مق  نه  بسهن  32ش   الفه   ز ه ةة قه  ه   2012، ويف سن  GLIKاملميع بسكيك ة 

إىل  2011مليهه   ةإ سههن   2.3إذ انتقلهه  قههي  تعت ضهه ا  مهه  CASHمسهه  ب خلصههت  وب  جهه  كبههَتة شهه ك  
سبثلهه  يف فهه و   2011، و  جههع ههه ا إىل تسههت   عهه ة كههتا   كههم  وقعهه  يف سههن  2012مليهه   ةإ سههن   05

   البل  . خم    الًتكي  وخم    اث ائق الصن عي  والشل
مليهه   ةإ، ههه ا نتيجههه   2.47دببلهه  2014أمهه  فهه   تأمينهه   النقههل فشهه   أعلهه  مسهههتت  تعت ضهه   لهه  سههن     

، الهه    ا  2014جت ليهه   24تسههت   تعت ضهه   ك  اهه  ربطهه   هه ئ ة اخلطههت  اجلت هه  اجلزائ  هه  ب ولهه  مهه ي بتهه     
 .  1 اكب  116ضليت  

وهه ا بسهب  اخلسه ئ   2014/ 2016سجل ف   الف ح  مستت  تعت ضه   قي سه  خه   السهنتا  األخهَتة   
التعت ضه        وستء األحتا  اجلت   اليت ض ب  احمل صيل الز اعي  خه   هه   الفهًتة، كه لكالن مج  ع  الفيض ن

 أس مهههه  البقهههه  بسههههب   2500املق مههه  للمهههه بُت املتضهههه     مهههه  مههه   اثمهههه  الق عيهههه ، حيهههه  مت القضههه ء علهههه  
   2.إص بت   ب مل  

عههه  بههه ق  حمفظههه  التأمينههه   سهههن  عههه ف فههه   تهههأمُت األشهههخ   تطهههت ا مللتظههه  بعههه  بههه أ تطبيهههق قههه نت  فصهههل      
(، وبلغهه  2011/2016مليهه   ةإ يف كههل سههنتا  ههه   الفههًتة ) 02، ليسههجل قيمهه  تعت ضهه   ف قهه  2011

 مليار  ج.  2.16دببل  2015أعل  مستت  ا  سن  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  01 /06/2021, http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160423/75469.html 

 نف  امل جع   2
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 استثمارات شر ات التأمين المبحث الثالث 9 
ت   يف  فههع معهه   االسههتثم   الههت ٍت، سههتاء بشههكل اسههتثم  ا  شهه ك   التههأمُت ومسهه شم املبلهه سههن  س يف ههه ا 

مب ش  ب لتتظيف يف وك ال  التأمُت، أو غَت مب شه  ب لعمهل يف جمه   التسه    )وكه ء عه مت ، مس سه ة التهأمُت( أو 
 خماء تقيي  اخلس ئ . 

 9 استثمارات شر ات التأمينالمطلب االول 
 هه  تلجههأ ال ولهه  إىل م اقبهه  نشهه   التههأمُت، ملزمهه  شههه ك   قصهه  ة  هه  حقههت  ةلهه  واهه ئق التههأمُت واملسههتفي    من

التههأمُت وإعهه ةة التهههأمُت بههأ  تسههجل يف خصهههت  متازنت هه  االلتزامهه   املقننههه  املكتنهه  مهه  األ صههه ة املقننهه  واأل صههه ة 
   يف التقني ، حي  اه ف هه   األ صه ة إىل تعز هز قه  ة شه ك  التهأمُت عله  التفه ء ب لتزام اه . تق بهل هه   االلتزامه

 1متازن  ش ك  التأمُت بعن ص  أصت  مع ةل  ا ، ه :
 .قي  ال ول  تض : سن ا  اخلز ن ، وةائع ل   اخلز ن  والسن ا  اليت تص  ه  ال ول  أو تتمتع بضم هن  -1
وتضه :  القي  املنقتل  األخ   والسن ا  املم ال  الص ة ة ع  اايئ   املستتفي  شه و  القه  ة عله  التفه ء، -2

وااللتزام   الص ة ة ع  ش ك   التأمُت وإعه ةة التهأمُت واملرسسه   امل ليه  األخه   املعتمه ة يف  السن ا 
اجلزائههه ، السهههن ا  وااللتزامههه   الصههه ة ة يف إ ههه   االتف قههه   اثكتميههه  عههه  شههه ك   التهههأمُت غهههَت املقيمههه  

 .ب جلزائ  والسن ا  وااللتزام   الص ة ة ع  املرسس   االقتص ة   اجلزائ   
ألصت  العق    ، وتشمل: العق  ا  املبني  واأل اض  اململتكه  يف اجلزائه ، واثقهت  العق   ه  العينيه  األخه   ا -3

 .ب جلزائ 
 تتظيفهه   أخهه  ، وتضهه : السههت  النق  هه ، وةائههع لهه   املتنهه زلُت، وةائههع إىل أجههل لهه   البنههتك وأ  نههت   -4

   آخ  م  التتظيف   ضم ة  التش  ع والتنظي  املعمت  ام .
ص   ق ا  ج     تعلق بتمثيل االلتزام   املقنن  لشه ك   التهأمُت و/أو إعه ةة التهأمُت، واله    عه   2016يف سن  

أكتههتب   02املههر   يف  07املعهه   واملههتم  للقهه ا   قهه   2002جهه نف   07املههر   يف  01دبث بهه  تعهه  ل للقهه ا   قهه  
مه  التتظيفه   الهيت تقهت  اه  شه ك   التهأمُت و/أو ال   ضم ة النس  ال ني  التاج  زبصيص   لكهل نهت   1996

 : 2إع ةة التأمُت. وال   ح ة النس  عل  النلت اآليت

                                                           
تعلق ب اللتزام   املقنن  الش ك     2013م  س 28املر   يف  114-13، امل ست  التنفي    ق  18اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، الع ة  1

 .09،  2013التأمُت و/أو إع ةة التأمُت، اجلزائ ، 
 تعلق بتمثيل االلتزام   املقنن  لش ك   التأمُت و/أو إع ةة التأمُت،  2016م    14، ق ا  املر   يف 66اجل   ة ال مسي  للجم ت    اجلزائ   ، الع ة  2

 .27،   2016اجلزائ ، 
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 علهه  األقههل مهه  قههي  ال ولهه ، علهه  أ   كههت  نصههف   دمههث  بقههي  متتسههط  و ت لهه  األجههل، أمهه  البهه ق  %50  -
 فيمثل ب ألصت  املقبتل  األخ   

 % مههه  مبلههه 25وةائهههع إىل أجهههل لههه   نفههه  البنهههك نسهههب   ال ظمكههه  أ   تعههه   مبلههه  التتظيفههه   يف شهههكل -
 .االلتزام   املقنن  لش ك   التأمُت و/أو إع ةة التأمُت

% 10عينيهه   ال ظمكه  أ  تتعهه   التتظيفهه   يف عقهه   مبههٍت أو أ   دملههتكُت يف اجلزائهه  وغههَت مقيهه    حبقههت   -
ةو  أ   تجههه وز إمجههه ي األصهههت  العق   ههه   مههه  مبلههه  االلتزامههه   املقننههه  لشههه ك   التهههأمُت و/أو إعههه ةة التهههأمُت،

 .% م  مبل  االلتزام   املقنن  ا   الش ك 40
السههن ا   ب سهتثن ء السههن ا  الصهه ة ة عهه  ال وله  أو الههيت تتمتههع بضههم هن ، ال ظمكه  أ  تتعهه   التتظيفهه   يف  -

 .أمُت% م  االلتزام   املقنن  لش ك   التأمُت و/أو إع ةة الت05الص ة ة ع  نف  املص   
ال ظمكههههه  أ  تتعهههههه   مسهههههه شم  شههههه ك  التههههههأمُت و/أو إعهههههه ةة التههههههأمُت يف سبثيهههههل االلتزامهههههه   املقننهههههه  يف ال أمسهههههه    -

لشه ك   التهأمُت  % مه  االلتزامه   املقننه 05% م  مبله  هه ا ال أمسه   االجتمه ع  و50االجتم ع  لش ك  
 و/أو إع ةة التأمُت. 

رم  اه  واثفه ع عله  قه  ة شه ك   التهأمُت عله  التفه ء ب لتزام اه  ه   التغيَتا  ج ء  م  أجل ة    حقت  امله
 :  قط   التأمُت يف اجل و  الت يامل لي  اذب ه  . نستع   استثم  ا

 : مليت  ةإالوحد    2013/2018 : ظمثل تطت  حج  استثم  ا  قط   التأمُت للفًتة4الجدول رقم 
 1707 1706 1705 1704 1703 1702 السنوات

 162166 149981 138959 113431 94800 80426 حكومية قيم
 23311 22647 24356 20915 19760 17293 قيم متداولة
 00 00 00 00 00 00 السوق النقدي
 43938 45804 59218 82474 80074 75226 و ائع ألجل
 44992 43032 42918 35447 29255 27824 أصول عقارية

 163376 150353 265450 252267 112777 177667 جماوعالم
 156 المصدر 9 بالي مصعب, مرجع سبق ذ ره, ص

مهه  خهه   اجلهه و  ن حههل أ  اسههتثم  ا  شهه ك   التههأمُت يف سمههت متتاصههل  يلهه  فههًتة ال  اسهه   حيهه  ا تفههع      
. هه   الز هه ةة 2018مليه   ةإ سههن   274.4ليصههل إىل  2013مليهه   ةإ سهن   200.7مهه  مبله   كبيهَتدبعه    
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مهه  إمجهه ي  %80-70بنههتعُت مهه  التتظيفهه   شمهه : قههي  ال ولهه  والتةائههع ألجههل اللهه     شههك   مهه  بههُت  م فتعهه 
 التتظيف   يف أغل  السنتا . 

 مساهمة القطاع في االستثمار الوطنيالمطلب الثاني 9 
مسهه شم    سهه ه  التههأمُت يف ةعهه  التنميهه  االقتصهه ة   للبلهه  مهه  خهه   اسههتثم  ا  القطهه  ، حيهه   ههت  قيهه س معهه  

تتظيفهه   شهه ك   التههأمُت إىل االسههتثم   الههت ٍت )املعههم عنهه  ب مجهه ي تكههت    أس املهه   الث بهه ( لكههل سههن .  عههم 
االسههتثم   عهه  التغههَت يف  صههي   أس املهه   خهه   فههًتة زمنيهه  حمهه ةة، علهه  ذلههك فهه   االسههتثم   علهه  خهه ف  أس 

 أس املهه   عنهه  نقطهه  زمنيهه  حمهه ةة فهه   االسههتثم    ههت   املهه   ظمثههل تهه فق  ولههي   صههي  قهه ئ ؛ دبعههٌت أنهه  حههُت  قهه س
قي سهه  خهه   فههًتة زمنيهه  معينهه .  عهه  التكههت   ال أمسهه ي الث بهه  املكههت  ال ئيسهه  ل سههتثم   يف أ  كيهه   اقتصهه ة ، 
وظمثل ه ا العنص  ت فق   ض ف إىل  صي   أس امل   يف اجملتمع، حي   شهمل اإلنفه   عله  شه اء السهلع ال أمس ليه   

 آلال  واملعه ا  إضه ف  إىل االسهتثم   يف املبه ي والعقه  ا  واألج هزة املختلفه  املسهتخ م  يف العمليه  اإلنت جيه ، ك
مهه  هنهه  جهه ء  أشميهه  اعتمهه ة التكههت   ال أمسهه ي الث بهه  كأحهه  املرشهه ا  الههيت تعكهه  مهه   ذمهه   أ  اقتصهه ة يف 

 1.ج    ؤوس األمتا  ل ستثم  
 ةإملي   التح ة:        2013/2018  قط   التأمُت يف االستثم   الت ٍت للفًتة ظمثل مس شم: 6اجل و   ق  
 3102 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات

 274240 261264 265236 252226 223288 200277 توظيفات التأمين

 8211 7697 7220 7160 6340 5690 االستثمار الوطني

معدل 
 3234 3239 3267 3252 3253 3252  %المساهمة

 048المصدر 9 بالي مصعب, مرجع سبق ذ ره, ص 
مه  هه    شه    ربسهن  خه   السهنتا  األوىل الهت ٍت االسهتثم   يف التهأمُت مه  اجله و  ن حهل أ  مسه شم 

شههه    ازمفههه    2017لكههه  يف سهههن  ؛ %3.67بنسهههب   2016  حيههه  بلغههه  أعلههه  مسهههتت  اههه  سهههن  الفهههًتة
 إىل سمت حج  االستثم  ا  الت ني .ه ا االزمف    عز   % 3.34 2018 فيف حي  وصل  يف سن  

                                                           
،   2016غ ف  ذب  ة وصن ع   أس اخليم ، التكت   ال أمس ي الث ب ، إةا ة ال  اس   والتع و  التج   ، اإلم  ا  الع بي  املتل ة،  -م :أنظ  ك   1

01 . 
كت هه ، ، ال67عهه ة  عبهه  العظههي ، اقتصهه ة    االسههتثم  : النظ  هه   واحملهه ةا ، جسهه  التنميهه ، ةو  هه  صهه ة ة عهه  املع هه  العهه يب للتخطههيط، العهه ة  –

2007   ،02. 
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 يف االسهتثم  ا  مه  %60-50  وبعي ا جه ا عه  املسهتت    الع مليه  الهيت تهًتاو  مه  بهُت ضعيف عتم ه ا املع   
  الهيت التهأمُت اسهتثم  ا  شه ك   ضهعف مه    بهُت اله   األمه   1 (%50)يف ف نسه   صهل إىل  املتق مه  البل ا 
سههتة أقسهه   التههأمُت أضههع ف حجهه  أ 5-4معهه    ىلإاالسههتثم     لتصههل   هه فظ تنميهه  حم علي هه  العمههل علهه صمهه  

 .2 دب  هت متع  ف علي  ةولي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Mezdad Loundja, Etat des lieux du marché assurantiel algérien, 16me congrès de 

maitrise de risques et de sureté de fonctionnement – Avignon, France, 6-10 octobre 2008, p 

07. 
2

ل30-28 لم,هخلللبلبملل امقلهن وللاأل هنالل م   لاألجنبيــةدور التــأمين فــت اســتقطاث ارســتلمارات المحميــة و باسللالهندالل,ه   ل 
 02 لصل2002 لهألق,  ل2002أ تل
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 خالصة الفصل 9
    واله    تنه و قطه   التهأمُت يف اجلزائه تع فن  عله  املسه   الته  طم  والقه نتي لم  خ   ة استن  ا ا الفصل       

وبعهه  صهه و    ههه ا القهه نت   عتههم نقطهه  ربههت  جته  هه  يف نشهه   قطهه    07-95مسههَتة القطهه   قبههل صهه و  األمهه  
التأمُت الت ٍت  مع س ة أله  النصت  الق نتني  والتنظيميه  الهيت ح وله  مه  خ اه  ال وله  تنظهي  القطه   وتفعيهل 

 ةو   االقتص ة   واليت مل تأيت ب لنت ئ  امل جتة من  .
  مه  خهه   الشه ك   الع مله  ب لقطهه   والهيت شهه    سمهتا وز هه ةة بعه  فههت  تنظهي  سههت  التهأمُت اجلزائهه  كه لك    

  كمهههه  شهههه    خمتلههههف 1995اجملهههه   أمهههه   اخلههههتا  والشهههه ك   األجنبيهههه  لهههه خت  سههههت  التههههأمُت اجلزائ  هههه  سههههن  
 .املنتج   املق م  م  قبل   تنتع  وربسن  مللتظ  خ   فًتة ال  اس  

خبصههت  تعت ضهه   القطهه   فقهه  ا تفعهه  بشههكل كبههَت خهه   فههًتة ال  اسهه   خصتصهه  فهه   السههي  ا  الهه    و   
 من  . %50 ستلتذ عل  أكث  م  

خبصههت  اسهههتثم  ا  شهه ك   التههأمُت فههه غ  ربسههن   خهه   هههه   السههنتا   إال أهنهه  تهههأا   كثههَتا بغيههه   أمهه       
 %06 االسههتثم   الههت ٍت ضههعيف  جهه ا  إذ مل تتجهه وز نسههب  سههت  م ليهه  نشههط  يف اجلزائهه   دمهه  جعههل مسهه شمت   يف

  يل  فًتة ال  اس . 
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مننخ لننرا تنا ننصلن  إىلنندلن إب عة ننة مني اننا ا صنن مك ا اننناو ،دننو عبننة  ا صاننن    ع ننإ ،نينننن  ،ننخ      
 لظننن و  عنننو ،نننةت منننخ اهانننانت سبا نننو نيننننسع ا صوفنننل مانننة مانننك  ا فنننا   صنننإع  ا عنننبن  
 اال صاةان ملخ  دوق به ا عةن   ذ ك ،نخ مة نق  إع نب ،نلا نينطا امانة ،دن  اضب نب  إكننعا  نط ك 

بةنا ننا مس فنننت ا صنن مك   ،نال ننن  ا نن   ؤننلت كننبخ املس فنننت املن  ننا ا صبإ د ننا ا نمننا ا نن  قبلننن 
 دانننل ت نا مجت سنننن  عبنننخ سنتنننل  انننإا بصانننة  امنننةمنت ا ص م ل نننا   نننإعة اهمنننخ االقصؤننننت    عنننةات 
ا  املس فنت   مخ سنتل ألة ني  مس فا من  ا  ابل ،دو جتب ب نؤ س اهمإاا ا رعما  ةعب ،بد ن

ا صلب ا   إعة عةت ا ابل   ا صثبنن اهمإاا اجملباا  نة  ن  صوا نق اهنبننح    نح أكنوا سنجاا منخ 
  ت مخ اهت ان ا نما يف االقصؤنت  ن ا ا صلب ا االقصؤنت ا  االسصبن، ا.   اإا مس فنت ا ص مك باة

 نننإعة نينننطي ا بن نننا  نننصدا  يف  اج نننج إتان  أععنننل  دباننننمة  ثن نننا ثدنننا ا إ نننناق ،لنننة عانننق امانننة  
 ألعةات  املس فنت ا ثاا  رخنةاط  ا صإ ب يف ا لشنط االقصؤنت   عل ج ا لبإ االقصؤننت   اال نصاةان 
مخ لرا اال صثبننات ا    اإا هبن   ذ نك بانة  اني نا  جتب نب املنةلةات منخ اهعنةات. عن صن مك  ابنل 

عةت ،بل   ميلح اهمنن   ا شناإن بن ثانا  ،دو  شج ب اال صثبنن  عل ج ا لبإ االقصؤنت   كبن خيدق
 دبصانمدك االقصؤنت ك    اةا ا صبإ ل ا رعا  دبشنن ب    ح ميلح ل نننا وإ د نن بنة ر تاعانن  لشننط 

 ا فإق املنيل.
  اةعلنن ،دنو املفننن ا صنننخي   ا انننتإع  ااننني ا صن مك يف اضجاانة   ا ننط   صلنن ا مفن   ا ااننني قنيننل     

 بانننة ىلننة ني  نينننطا ا اننننتإ   اصننه تاانننا عنننإا سإنية ننا يف تشننننط مس فننننت  00-59ىلننة ن اهمنننة 
املس فننت ا ص مك  مب  ةت هنيو ا لؤإت ا انتإت ا  ا صلظ ب ا ا    ن  ا مخ لر نن ا ة  نا  لظن و 

   لا ل ت ننين االقصؤنت    ا   مل   يت بن لصناج املةسإ  مل ن. 
كننط ك  لظنن و  ننإق ا صنن مك اضجااننة   مننخ لننرا املس فنننت ا انمدننا بن اانننني  ا نن  انن ةت  ننإا     

   1559 املس فنت اهسلني ا  ةلإا  نإق ا صن مك اضجااة نا  نلا   ع نت  باة عصح اجملنا أمنا امإات
خمصدنننننت امللصجننننننت املاةمنننننا منننننخ قنيد نننننن  لإ،نننننن  عفنننننلن مدوإ،نننننن لنننننرا عننننن   ا ةنا نننننا  كبنننننن اننننن ةت

2013/2012. 
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  عةض   نتهتن 00/59  ن  ا اضجااة باة إ غنا ا صبنننين  لشنط ا ص مك ،خ مة ق اهمة نقو       
مدك   نداص ن ،دنو ا ااننني ،نخ مة ننق  لا نل  ا نصوةاإ ني  ننت إاننةاع ا مدجمنا ضب نب ا لنن،دك  املصاننن

 .يف ا اانني. كبن قبلن باةض  ؤ دا تشنط مس فنت ا ص مك ا إمين
 



 قائمة المراجع والمصادر

 :الكتــــب-أوال

  ، 2006إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه ، مبادئ التأمني، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر 

 مطبعة نادي القضاة، مصر 3أمحد شرف الدين ، أحكام التأمني، ط ،. 

 2007امحد، نظرية التأمني، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  امحد زلمد لطفي 

  دار حامااااد للنااااار  الت زياااا ، عمااااان، 1أسااااامة عسمااااي ساااايم، شااااقاي ناااا ري م ساااا ، إدارة اخلطاااار  التااااأمني، ط ،

 .2007األردن، 

 2004،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،–عقد التأمني–أن ر طلبة ،العق د الصغاة 

  دار الثقافااااة للنااااار  الت زياااا ، عمااااان، األردن، 1هباااااج هباااايإ شااااكري، إعااااادة التااااأمني بااااني النظريااااة  التطبياااا ، ط ،

2008. 

  ،دار الثقافااة للنااار  الت زياا ، عمااان، األردن، 1، ط التأأين في أأتيالت و أأايوالوأأقضاءيوالو أأق هباااج هباايإ شااكري ،

2007. 

  2002يرتاك للطباعة  النار  الت زي ، القاهرة، مصر، ، إ1ثناج زلمد طعيمة، زلاسبة شركات التأمني، ط 

  ،ج رج رجيادا، مباادئ إدارة اخلطار  التاامني، :رحماة: زلماد : فيا  البلقياي، إباراهيم زلماد مملادي، دار ادلاري  للناار

 2006الرياض، ادلملكة العربية السع دية، 

 1999ان، خات ضيف، زلاسبة شركات التأمني، دار النملضة العربية، با ت، لبن   

 سات ال حادة العربياة ، باا ت دريد زلمد السامرائي ،االستثمار االجنيب ادلع قات  الضمانات القان نية ، مركس درا

2006. 



  معملاااد البنااارين للدراساااات 1ديفياااد بيناااد، التاااأمني: األسااات  ادلمارساااة، :رحماااة: حساااني ي ساااف الع ماااي، ط ،

   1998ادلالية، البنرين، 

  ،2000، دار ادلطب عات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 2أص ل التأمني، ط رمضان أب  السع د. 

 2007نة العامة للنك مة اجلسائر، اجلممل رية ،القان ن ادلدين ،األما رئاسة. 

  2005زياد رمضان , مبادئ االستثمار ادلايل  احلقيقي ، ذار  ائل للنار،الطبعة الثانية ، األردن . 

  2006، دار كن ز ادلعرفة للنار  الت زي ، عمان، األردن، 1التأمني  ادلخاطر، ط زيد منا عب ي، إدارة 

  ،2008سعيد السيد قنديل، ادلسؤ لية ادلدنية لاركات التأمني، دار اجلامعة اجلديدة للنار، اإلسكندرية، مصر   

 2000 ، دي ان ادلطب عات اجلامعية، اجلسائر،1شاکر القس يي، زلاضرات يف اقتصاد البن ك، ط، 

  جامعاة ادللاف فيصال، 1شريف زلمد العمري، زلمد زلمد عطاا، األصا ل العلمياة  العملياة للخطار  التاأمني، ط ،

 2012السع دية، 

  ،2005شملاب امحد جاسم العنكيب، ادلبادئ العامة للتأمني، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 

  ،2003طارق عبد العال محاد، إدارة ادلخاطر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ، 

 مركاااس :طااا ير الدراساااات العلياااا  البنااا ث, كلياااة اذلندساااة، ،يتو أأأ إيورةااليالطرأأأق  عااااطف عباااد ادلااانعم  أخااار ن ،

 2008جامعة القاهرة، 

 2002ردك ل ، اجلسائر ،  ، مطبعة1ط، 1عبد الرزاق بن خر ف ، التأمينات اخلاصة يف التاري  اجلسائري ، ج 

 2003 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ادلال، أس اق قرياقص، زكي رمسية حنفي، الغفار عبد 

  2006، دار الكتب العلمية، با ت، لبنان، 1عبد القادر جعفر، نظام التأمني اإلسيمي، ط 

 ، دار النفاائت ، باا ت ، 1التأمني االجتمااعي يف ضا ج الااريعة اإلسايمية ، ط عبد اللطيف زلم د آل زلم د ،

 1994لبنان ، 



 2003، دار صفاج للنار  الت زي  ، عمان ، االردن 1علي ادلااقبة   آخر ن ، ادارة الانن  التأمني ، ط، 

  2009، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 1علي زلم د بد ي، التأمني، ط 

  2010ت زي  ، عمان ، االردن ، أمحد أب بكر ، دراسات  حب ث يف التأمني ، دار صفاج للنار  العيد. 

  ،عياااد امحاااد أبااا بكر،  لياااد امساعيااال السااايف ، إدارة اخلطااار  التاااأمني، دار اليااااز ري العلمياااة للناااار  الت زيااا ، عماااان

 .2009األردن، 

  2016، اجلسائر، 2015ح ادث ادلر ر اجلسمانية لسنة دلركس ال طي لل قاية  األمن عرب الطرق، إحصاجات. 

  ، دار رلدال ي للنار، عمان، األردنزلمد ج دت ناصر، إدارة أعمال التأمني بني النظرية  التطبي. 

 2005دلعارف ، اإلسكندرية، مصر ، زلمد حسني منص ر ، أحكام قان ن التأمني ، مناأة ا. 

  1999اجلامعة اجلديدة للنار، اإلسكندرية، مصر، زلمد حسني منص ر، أحكام التأمني، دار 

 ،دار اخللاا د، بااا ت،  زلمااد كاماال در ياار، إدارة األخطااار  إساارتا:ي يات التااأمني ادلتطاا رة يف تاال ا:فاقيااة اجلااات

 .1996لبنان، 

 سلتاااار اذلااااانت، إبااااراهيم عبااااد الناااايب محاااا دة ، مبااااادئ اخلطاااار  التااااأمني ،  الاااادار اجلامعيااااة ، االسااااكندرية ، مصاااار  ،

2001. 

  ،سلتااااار اذلااااانت، إبااااراهيم عبااااد الناااايب محاااا دة، مقدمااااة يف مبااااادئ التااااأمني بااااني النظريااااة  التطبياااا ، الاااادار اجلامعيااااة

 .2000اإلسكندرية، 

 مؤسسة الرسالة، االردن ، ب ت4مصطف  السرقا، نظام التأمني حقيقته  الرأي الارعي فيه ، ط ، 

 1999، منا رات احلليب، با ت، لبنان، 1(، ط مصطف  زلمد اجلمال، أص ل التأمني )عقد الضمان 

  ،2005معراج جديدي، زلاضرات يف قان ن التأمني اجلسائري، دي ان ادلطب عات اجلامعية، اجلسائر، 

 2007، دي ان ادلطب عات اجلامعية، اجلسائر، 5معراج جديدي، مدخل لدراسة قان ن التأمني اجلسائري، ط 



   2002اق  ادلناآت ادلالية، مناأة ادلعارف، اإلسكندرية، منا إبراهيم هنيدي، إدارة األس ، 

  ، 2005نبيل سلتار ، إعادة التأمني ، دار الفكر العريب ، اإلسكندرية ، مصر، 

  2003ه ياار معر ف ،االستثمارات  األ راق ادلالية ، دار صفاج للنار  الت زي ، األردن 

  1987عريب ، با ت ، لبنان ، هيكل عبد العسيس فملمي ، مقدمة يف التأمني ، دار، 

  :و الجرائد تالمجال-ثانيا   

  ,28باسل اذلندا ي, د ر التأمني يف اساتقطاب االساتثمارات ايلياة  األجنبياة, مداخلاة ااؤضر القضااج  التاأمني-

 2002, األردن, 2002أ ت  30

  يتعلاا   1995جااانفي  25ادلااؤريف يف  07-95ماان األماار رقاام  215اجلرياادة الرمسيااة لل ممل ريااة اجلسائريااة: ادلااادة

 ، 1995، اجلسائر،  13بالتأمينات، األمانة العامة للنك مة، العدد 

  ادلتعلا  باحتكاار الد لاة  1966مااي  27ادلاؤريف يف  127 -66اجلريدة الرمسية لل ممل رية اجلسائرية، األمار رقام 

 ،1966، 43جلمي  عمليات التأمني، اجلسائر، العدد 

 ادلتضاامن إحااداث الاااركة  1973/10/01ادلااؤريف يف 54 - 73لل ممل ريااة اجلسائريااة، األماار رقاام  اجلرياادة الرمسيااة

 1973، 83ادلركسية إلعادة التأمني، اجلسائر، العدد 

  ادلتعلاا  بزلساميااة التااأمني  1974جااانفي  30ادلااؤريف يف  15 -74اجلرياادة الرمسيااة لل ممل ريااة اجلسائريااة، األماار رقاام

 ،1974، 15ع يض، اجلسائر، العدد عل  السيارات  بنظام الت

  يتعل  بتاأمني القارض عناد  1996جانفي  10ادلؤريف يف  06-96اجلريدة الرمسية لل ممل رية اجلسائرية، األمر رقم

 1996، اجلسائر، 03التصدير، العدد 

  يتعلاااااا   1995جااااااانفي  25ادلااااااؤريف  07-95، األماااااار رقاااااام 13اجلرياااااادة الرمسيااااااة لل ممل ريااااااة اجلسائريااااااة، العاااااادد

 ،1995بالتأمينات، اجلسائر ، 



  2013مااارس 28ادلااؤريف يف  114-13، ادلرساا م التنفيااقي رقاام 18اجلرياادة الرمسيااة لل ممل ريااة اجلسائريااة، العاادد 

 ،2013يتعل  بااللتسامات ادلقننة الاركات التأمني  /أ  إعادة التأمني، اجلسائر، 

  يتعلا  بتمثيال االلتساماات ادلقنناة  2016مااي  14ؤريف يف ، قارار ادلا66اجلريدة الرمسية لل ممل رية اجلسائرية، العادد

 2016لاركات التأمني  /أ  إعادة التأمني، اجلسائر، 

  ادلعاادل  ادلااتمم ل ماار  2006فيفااري  20ادلااؤريف يف  04-06اجلرياادة الرمسيااة لل ممل ريااة اجلسائريااة، القااان ن رقاام

، اجلسائاار، 15ألمانااة العامااة للنك مااة، العاادد ادلتعلاا  بالتأمينااات، ا 1995جااانفي  25ادلااؤريف يف  07-95رقاام 

2006، 

  ادلتعلاا  بتنظااايم حركاااة  2017فيفاااري  16ادلاااؤريف يف  05-17اجلرياادة الرمسياااة لل ممل ريااة اجلسائرياااة، القاااان ن رقاام

 ،2017، اجلسائر، 12ادلر ر عرب الطرق  سيمتملا، العدد 

  ادلتعلاااا  بالتأمينااااات،  1980أ ت  09دلااااؤريف يف ا 07 -80اجلرياااادة الرمسيااااة لل ممل ريااااة اجلسائريااااة، القااااان ن رقاااام

 ،1980، 33اجلسائر، العدد 
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