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  أم�ن�الت�اف���و�التكنولوجياالت: املداخلة

  جالب�عبد�الرحمن                                                                         سعاد�ر�اح�������������������������������������������. د             

  طالب�دكتوراه��������                                                                                                                           أستاذ�محاضر�أ�           

  قسنطينة- �سالميةللعلوم� جامعة��م���عبد�القادر                              قسنطينة- للعلوم��سالميةم���عبد�القادر�جامعة�� 

S_rebbah@yahoo.fr                                                                                                                    omdjellab2023@hotmail.c   

  :م��ص

ف�ان�البد�من�معرفة�ما�يتھ�وضوابطھ�ألخذ�تصور��،�عد�التأم�ن�الت�اف���ا��ل�الشر���لصيغ�التأم�ن�التجاري�املحرم    

عنھ�قبل�الت�لم�عن�تار�خ�تطبيقھ�وواقعھ����ا��زائر،�خاصة�مع�بروز�خدمات�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�ال���الزالت�

وخصائص�ا�وسبل���ذه�الشر�ات�خدمات�ةمع�ش�البد�منھ،�ف�ان�لزاما�معرف��غزو�العالم�املا���وتفرض�نفس�ا�كواقع

�ستعانة���ا����عصرنة�شر�ات�التأم�ن�الت�اف���الوطنية،�ضمن�التحوالت�ال����ش�د�ا�البالد�من�أجل�رقمنة�وعصرنة�

  .املؤسسات�الوطنية

 

 : ال�لمات�املفتاحية

 .التأم�ن�الت�اف��،�شركة�سالمة�للتأم�ن،�التكنولوجيا�املالية

 

The summary: 
Takaful insurance is the shariea’s solution to the forbidden commercial insurance, 

so it was necessary to know what is it, for take a picture of it before speaking about its 

history and its reality in Algeria, especially with the financial technology companies that 

occupies the economic world everyday, so we have to know the characteristics of this 

companies and its services and how we use it to modern the Takaful insurance in Algeria 

as part of activities it carries out to develop national institutions     

  

The key words: 

Takaful insurance, Salama insurance company , the financial technology –the fintech- 

 

 

 

  .املقدمة

�عت�ـــ��التــــأم�ن�وســــيلة�أفرز��ــــا�املنظومــــة��قتصــــادية�العامليــــة�لتحقيــــق��مــــن�الفــــردي�و�املؤسســــا�ي�مــــن�املخــــاطر،�فعــــرف�          

ت�لــــم�فيــــھ�علماؤنــــا�وحكمــــوا�بتحر�مــــھ�واج��ــــدوا��ــــ��تقــــديم�البــــديل�العــــالم�ع�ــــ��غــــرار�الــــدول�املســــلمة،�و�ان�شــــارا�واســــعا��ــــ��دول�

ــلمة��ــــ��تطبيقــــھ� رغــــم�التحــــديات��،تطــــو�ر�أدواتــــھ�املاليــــةو الشــــر���لــــھ��ــــ��صــــورة�التــــأم�ن�الت�ــــاف���الــــذي�قــــد�بــــادرت�الــــدول�املســ

،�وقد�تزامن��ذا�مع�ثورة�شر�ات�التكنولوجيا�املاليـة�ال�ـ���سـ���القانونية�والثقافة�املجتمعية�املنا�ضة�لفكرة�التأم�ن�عموما

mailto:S_rebbah@yahoo.fr
mailto:djellab2023@hotmail.com
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�ـ�� تـوفر�بـذلك�ا���ـد�واملـال�سـواءً �،إلزاحة�البنوك�التقليدية،�من�خالل�تقديم�خدمات�مغر�ة،�س�لة،�سر�عة�و�ت�لفة��سـيطة

�ــذه�الشــر�ات�الثور�ــة�املجــال�مجـال�التــأم�ن�وغ���ــا،�ممــا�فــتح�ل�ــ��مجــال�الــدفع�والتمو�ــل�أو��ــ��أو��،مجـال�التخطــيط�والتحليــل

ـــ�ن� ـــھ�بـ ــادية�للعديــــد�مــــن�الــــدول،�فنــــتج�عــــن��ــــذا��ن�شــــار�تقــــاطع�ال�مفــــر�منـ ـــوة��قتصــ ـــدعيم�القـ ـــو�ر�املنظومــــة�املاليــــة�وتـ ـــ��تطـ �ـ

شر�ات�التكنولوجيا�املالية،�لذا�عمدت�املؤسسات��سالمية�وع���رأس�ا��ذه�الاملؤسسات�املالية�العمومية�م��ا�وا��اصة�مع�

�ــ���ســتفادة�مــن���ــذه�التكنولوجيــا،�لرفــع�مســتوى�املنافســة�مــع�بقيــة�مؤسســات�التــأم�ن�التجــاري،�إالتــأم�ن�الت�ــاف���شــر�ات�

،�ف�ـان�لزامـا�خاصة�وأ��ا����الف��ة��خ��ة�تحاول�جا�دة�لرقمنة�وتطو�ر�مؤسسـا��ا�،وا��زائر��ل�ست�ببعيدة�عن��ذا�الصدى

 : علينا��جابة�عن��ش�الية�التالية

  يمكن�عصرنة�شر�ات�التأم�ن�الت�اف������ظل�التكنولوجيا�املالية؟�كيف

  

  :الفرضيات

نعكس��توف���املناخ�القانو�ي�والتنظي���مع���يئة�الب�ئة�ا��اضنة�لنجاح�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�ا��زائر�ة�س

  .إيجابا�ع���عصرنة�القطاعات�املالية�للدولة�وع���رأس�ا�التأم�ن�الت�اف��

  

  :الدراسات�السابقة

نجد��عض�الدراسات�ال���تناولت��عض�م�ونات�الت�اف���و�التكنولوجيا�املالية�من�خالل�دراسة�موضوع�التأم�ن�

  :�ذا�املوضوع،�ومن��ذه�الدراسات

،�م2019 -تجارب�عاملية�محا�اة–مقمح�ص��ي،�واقع�وآفاق�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر�. �رموش�إيمان،�د.د

مع�بيان�أ�م�الصعو�ات�ال���تواج��ا�باإلضافة�إ����الدراسة�واقع�وتطور�صناعة�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر�،تبحث��ذه�

آفاقھ�املستقبلية،�حيث�توصل�الباحثان�إ���أن�صناعة�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر�الزالت�ناشئة�وضعيفة�وتواجھ�تحديات�

الشر���والف���للعامل�ن�����ذا�القطاع�دون�إغفال�الثقافة�املجتمعية�قانونية�وتنظيمية�وأخرى�متعلقة�بضعف�الت�و�ن�

  .املنا�ضة�للتأم�ن�عموما

أما�دراس���ف�ش��ك�مع�ا����بيان�واقع�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر�من�الناحية�التار�خية�وكذا�ا��دمات�املقدمة�من�

التكنولوجية�املالية�وكيفية��ستعانة���ا����تطو�ر�أداء�طرف�شركة�سالمة�للتأم�ن،�لكن�إضاف���تتمثل����معرفة�ا��دمات�

  .التأم�ن�الت�اف��

  

تجارب�ودروس�: التكنولوجيا�املالية�كأداة�لتعز�ز�الشمول�املا���والتحول�الرقمي�املصر���،د�توات�عثمان.أ

لم�وكيفية�اعتماد�ا����تحقيق�،�ت�ناول��ذه�الورقة�البحثية�تطبيقات�التكنولوجيا�املالية�ع���العادولية�للدول�العر�ية

الشمول�املا������الدول�العر�ية،�وتوصل�الباحث�إ���أن�التكنولوجيا�املالية�ل�ا�دور�أسا�������رفع�كفاءة�املؤسسات�و�س�يل�

وحماية�للمس��لك�وأمن��مع�ضرورة�ال��ك���ع���عدم�التوسع�ف��ا�ع���حساب�سالمة�ومتانة�املصارف،�فراد�ةا��دمات�ل�اف

  .علوماتامل

و�تفق�بح���مع��ذه�الدراسة����ا��دمات�املقدمة�من�طرف�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�لكن��ذه�الدراسة�نطاق�

من��ھعصرنتوكيفية��،ب�نما�بح���يخدم�الدولة�ا��زائر�ة�و�ا��صوص�قطاع�التأم�ن�الت�اف���،بح��ا�ي�ناول�الدول�العر�ية

  .  خالل��ستعانة���ذه�ا��دمات�التكنولوجية
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  : أ�مية�البحث

تكمن�أ�مية�البحث�����ونھ��عا���البديل�الشر���الواعد����حل�مش�لة�التأم�ن�و�و�التأم�ن�الت�اف��،�وكيفية�

�ذه�الشر�ات�التكنولوجيا�����قدرةخاصة�مع��عا����ملالية����تطو�ره�وعصرنتھ،�ستفادة�من�خدمات�شر�ات�التكنولوجيا�ا

 .العامليةاملنظومة�املالية��غي���

  

  :أ�داف�البحث

  :��دف��ذا�البحث�إ���

 معرفة�مف�وم�التأم�ن�الت�اف���وضوابطھ.  

 معرفة�واقع�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر��وكذا�خدماتھ�ال���يقدم�ا.  

 معرفة�مف�وم�التكنولوجيا�املالية�وتار�خ�ا�وخصائص�ا.  

 التكنولوجيا�املاليةمعرفة�كيفية�استفادة�شر�ات�التأم�ن�الت�اف���من�خدمات�. 

  :املن���املتبع

لدراسة��ذا�املوضوع�اتبعت�املن���التار����ملعرفة��شأة�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر��وكذا�تار�خ�ظ�ور�التكنولوجيا�

املالية�واتبعت�املن���الوصفي����تحديد�مف�وم�التأم�ن�الت�اف���وضوابطھ�وكذا�مف�وم�التكنولوجيا�املالية�وخصائص�ا،�

  .وعملت�باملن����ست�باطي�للكشف�عن�كيفية�استفادة�شر�ات�التأم�ن�الت�اف���من�خدمات�التكنولوجيا�املالية

  :املن��ية�املتبعة

  .  APAال��م�ش�ي�ون�بطر�قة�آلية�و����ل�صفحة،�حسب�طر�قة�

  .��م�ش��يات�القرآنية�ي�ون����امل�ن

  .تخر�ج��حاديث�ي�ون����ال��م�ش����نفس�الصفحة

  .تقسيمات�البحث

  :قسمت�بح���إ���محاور�عدة�ل�س�يل�دراسة�املوضوع�إ��

  . ،�مف�ومھ،�مشروعيتھ�وضوابطھالتأم�ن�الت�اف��: �ول �املحور 

 .واقع�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر: املحور�الثا�ي

  .التكنولوجيا�املالية: املحور�الثالث

  . التكنولوجيا�املالية�ظل�عصرنة�التأم�ن�الت�اف�����: املحور�الرا�ع

 

  . ،�مف�ومھ،�مشروعيتھ�وضوابطھالتأم�ن�الت�اف��: �ول �املحور 

  .الت�اف��مف�وم�التأم�ن�    : أوال

  .ينقسم�مف�وم�التأم�ن�الت�اف���عند�أ�ل��ختصاص�إ���اعتبار�ن،�باعتباره�مبدأ�ونظام،�و�اعتباره�عقدا

  :كمبدأ�ونظامالت�اف���مف�وم�التأم�ن�� -1

التأم�ن�الت�اف���كمبدأ�ونظام�لھ�عدة��عر�فات�عند�علماء�الشر�عة�والقانون،�و�نا�سأبرز��عض��ذه�التعر�فات�

  :ال���وضع�ا�ا����اء�����ذا�املجال�ومن�ذلك

��و - �أن�التأم�ن�الت�اف�� �حامد �حس�ن �الدكتور �'': يرى ��سمون ����اص �من �مجموعة ��عاون �عن " �يئة�املش��ك�ن"عبارة

�من� �الناتج �الضرر �عن �بتعو�ضھ �أحد�م، �ل�ا �يتعرض ��خطار�ال�� �آثار��ذه �تال�� �ع�� ���طر�أو�أخطار�معينة، يتعرضون
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تحدده�وثيقة�وقوع��ذه��خطار،�وذلك�بال��ام��ل�م��م�بدفع�مبلغ�مع�ن�ع���س�يل�الت��ع،��س���القسط�أو��ش��اك،�

التأم�ن�أو�عقد��ش��اك،�وتتو���شر�ات�التأم�ن�الت�اف���إدارة�عمليات�التأم�ن�واس�ثمار�أموالھ�نيابة�عن��يئة�املش��ك�ن،�

�باعتبار�ا�وكيال�أو��ما�
ً
�مقدما

ً
�معلوما

ً
�أو�مبلغا

ً
���مقابل�حصة�معلومة�من�عائد�اس�ثمار؛��ذه��موال�باعتبار�ا�مضار�ا

 
ً
 .) 2004،�ن�حامدحس�(. ''معا

قيام�مجموعة�من����اص�باالش��اك����نظام�"حيث�يرى�أن�التأم�ن�الت�اف����و�'':  �عر�ف�الدكتور�عبد�الستار�أبو�غدة -

�من� �بھ �يت��عون �ما �خالل �من �للمتضرر �مناسب ��عو�ض �بدفع �أحد�م �ع�� �الواقع �الضرر �تحمل ��� �التعاون �ل�م ي�يح

   .)1993 ،عبد�الستار�أبو�غدة( ."أقساط

بأنھ�تحو�ل�لألضرار�ال���يقدر�ا�هللا�عن�ساحة�الفرد�املستأمن�الذي�قد�'': عرف�الدكتور�مصطفى�الزرقا�التأم�ن�الت�اف�� -

؛�بحيث�ال�
ً
ي�ون�عاجزا�عن�احتمال�ا�إ���ساحة�ا��ماعة؛�لتخفيف�وطأ��ا�ع���ا��ماعة،�ح���ت�ت���إ���درجة�ض�يلة�جدا

 .)1994،�مصطفى�الزرقا( ''.ل��ميم�آثار��خطار�إذا�تحققت�ووقعتيحس���ا�أحد�م��م،�ف�و�ضمان�

�أجل�� �من �املت��ع�ن �من �مجموعة �فيھ ��ش��ك ��و�نظام �الت�اف�� �التأم�ن �نظام �أن �التعر�فات ��ذه والظا�ر�من

تخفيف�،�ف�ذه�التعر�فات�تركز�ع���ال�دف�من�إيجاد��ذا�اللون�من�التأم�ن�من�د�متخفيف�الضرر�الذي�قد�ي��ق�بأح

  .الضرر�ع���املبت���وتقو�ة�الروابط�ب�ن�الناس

  :مف�وم�التأم�ن�الت�اف���كعقد� -2

�بأنھ �حامد �حس�ن �الدكتور �و��ص�'': عرفھ �املش��ك�ن �ل�يئة �ممثلة �باعتبار�ا �الت�اف��، �التأم�ن �شركة �ب�ن اتفاق

ع���س�يل�الت��ع�منھ�ومن�عوائد�"قسط"طبي���أو�قانو�ي،�ع���قبولھ�عضوا�����يئة�املش��ك�ن�وال��امھ�بدفع�مبلغ�معلوم�

اس�ثماره�ألعضاء��ذه�ال�يئة،�ع���أن�تدفع�لھ�الشركة،�نيابة�عن��ذه�ال�يئة،�من�أموال�التأم�ن،�ال���تجمع�منھ�ومن�غ��ه�

�املش��ك�ن ��-من �خطر�مع�ن �وقوع �جراء �من �أصابھ �الذي �الفع�� �الضرر �عن �أو�مبلغ�( -التعو�ض ��شياء، �ع�� �التأم�ن ��

 .''ع���النحو�الذي�تحدده�وثيقة�التأم�ن�و�ب�ن�أسسھ�النظام��سا����للشركة�-) تأم�ن����التأم�ن�الت�اف���ع������اصال

   )،�دتحس�ن�حامد(

وجود�طرف�ن�أول�ما�املش���ون�امل�لفون�بدفع�اش���ا��م�ة�لھ�من�خالل�يفب�ن�ال�ي�لة�التنظيم�ا،أما�باعتباره�عقد

ل�بصف��ا�بواس�ثمار�ا�ال�بصف��ا�مالكة�ل�ا�والطرف�الثا�ي��دارة�املشرفة�ع����ذه��ش��ا�ات�و�ع����سي���ا��،الدور�ة

  .املسؤولة�ع��ا�بما�تنص�عليھ�وثيقة�التأم�ن،�ب�نما�املش���ون��م�املال�ون�ا��قيقيون�لشركة�التأم�ن�الت�اف��

 

  . ة�التأم�ن�الت�اف��مشروعي: ثانيا

  :علماء�الشر�عة�املعاصرون�واملجامع�الفق�ية�ع���جواز�التأم�ن�الت�اف���وممن�أف���بذلكاتفق�   

 .م1965املؤتمر�الثا�ي�ملجمع�البحوث��سالمية�املنعقد����القا�رة،�عام�'' -

 .�ـ�1407ـ،�وعام��1387يئة�كبار�العلماء����اململكة�العر�ية�السعودية�املنعقدة����اململكة�العر�ية�السعودية� -

 . �ـ1398املجمع�الفق���السا�ع�لرابطة�العالم��سالمي����عام�� -

 )2012محمد�بن�سعيد�زارع�العم��ي،�( .''�ـ�1405املجمع�الفق���التا�ع�ملنظمة�املؤتمر��سالمي�عام�� -
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  : �ستدل�ع���مشروعية�التأم�ن�الت�اف���بـ

َما�﴿: إذ�أوجب�ل�م�الز�اة�بنص��ية����قولھ��عا��تكفل��سالم�باألضرار�ما�جعلھ�الشارع�رفعا�لضرر�الغارم�ن�  
َّ
ِإن

ارِ 
َ
غ

ْ
اِب�َوال

َ
وُ�ُ�ْم�َوِ���الّرِق

ُ
ل

ُ
ِة�ق

َ
ف

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
ْ�َ�ا�َوامل

َ
�َعل

َ
َعاِمِل�ن

ْ
َساِك�ِن�َوال

َ ْ
َراِء�َوامل

َ
ق

ُ
ف

ْ
�ِلل

ُ
ات

َ
َدق �الصَّ

ً
ة

َ
ِر�ض

َ
ِ�يِل�ف ِھ�َواْبِن�السَّ

َّ
�َوِ���َسِ�يِل�الل

َ
ِم�ن

 
َّ
ِھ�َوالل

َّ
ل�مالھ،�ورجل�يرجل�ذ�ب�الس: ثالثة�من�الغارم�ن�:،�فقد�روي�عن�مجا�د�أنھ�قال ]60: التو�ة[ ﴾ُھ�َعِليٌم�َحِكيٌم ِمَن�الل

  .1أصابھ�ا��ر�ق�فذ�ب�بمالھ،�ورجل�لھ�عيال�ول�س�لھ�مال،�ف�و�يدان�و�نفق�ع���عيالھ

ومـن�آثــار�ال�ــ�ابة�أ��ــم���ــانوا�عنــد�الســفر��يــدفع��ــل�واحــد�مــ��م�مقــدارا�محــددا�مــن�املــال�ألجــل�نفقــات�الســفر،�ف�ــم�

م�ســاوون��ــ��الــدفع�مختلفــون��ــ��الصــرف�و�نفــاق�وقــد�ذكــر�البخــاري�آثــارا��ــ���ــذا�البــاب�وترجــع�لــھ�ببــاب�الشــركة��ــ��الطعــام�

قــال�رســول�هللا�: اه�البخــاري��ســنده�عــن�أ�ــي�مو�ــ���ر�ــ���هللا�عنــھ�قــالمــن�ذلــك�حــديث��شــعر��ن�الــذي�رو �وال��ــد�والعــروض�

إن��شــعر��ن�إذا�أرملــوا��ــ��الغــزو،�أو�قــل�زاد�ــم،�جمعــوا�مــا��ــان�عنــد�م��ــ��ثــوب�واحــد،�ثــم�اق�ســموه�: " صــ���هللا�عليــھ�وســلم

"بي��م�بالسو�ة،�ف�م�م���وأنا�م��م
2
.  

   .التأم�ن�الت�اف���مبادئ: ثالثا

  .واملعروف�غالباو�و�بذل�املال�للغ������ا��ال�بال�عوض�بقصد�ال���: الت��ع�مبدأ'' .1

  .عدم�مخالفة��شاط�الشركة�ألح�ام�الشر�عة��سالمية�����ل�مس����ا .2

  .املشاركة����ا��سائر�الزائدة�عما�جمع�من�اش��ا�ات: توز�ع�الفائض�التأمي���ع���املش��ك�ن .3

  .،�مقابل�أجر�مع�ن،�أو�حصة�من�أر�اح�املضار�ة����أموال�املش��ك�نتقوم�شركة�أو��يئة�باإلدارة: �دارة .4

 )2010حسن�ع���الشاذ��،�(  .'')�يئة�املش��ك�ن(،�عن�أموال�) شركة�التأم�ن(فصل�أموال�حملة��س�م� .5

  .)2012محمد�بن�سعيد�زارع�العم��ي،.(ضوابط�التأم�ن�الت�اف���:را�عا

أن�ي�ون�ال�دف��ص���من�التأم�ن�الت�اف����و�التعاون�ب�ن�املش��ك�ن����تفت�ت�املخاطر�ال���تقع�لألعضاء،�ول�س� -1

  .تنمية�املال

 .أن�ي�ون��ش��اك����صندوق�التأم�ن����إطار�نوع�واحد�من��خطار�ال���يكت�بون�ف��ا،��التأم�ن�ع���السيارات� -2

�تر�� -3 �ال�� �العالقة �طبيعة �ع�� �وأموال�النص �التأم�ن، �عمليات �إدارة �ي�ون �بأن �وذلك �التأم�ن، �وشركة �املستأمن�ن ط

  .التأم�ن�قائمة�ع���أساس�الو�الة�بأجر

�ع���� -4 �قائما �اس�ثمار�ا �ي�ون �وأن �مشروعة، �بطرق �الصندوق �أموال �من �للفائض �التأم�ن �اس�ثمار�شركة �ي�ون أن

                                                           

،�01الر�اض،�ط�–كمال�يوسف�ا��وت،�مكتبة�الرشد�: الكتاب�املصنف�����حاديث�و�ثار،�تحقيقابن�أ�ي�ش�بة،� 1

  .10660،�كتاب�الز�اة،�ما�قالوا����الغارم�ن�من��م،�رقمه1409

ص���هللا�عليھ�-هللا�محمد�بن�إسماعيل�أبو�عبدهللا�البخاري�ا��عفي،�ا��امع�املسند�ال��يح�املختصر�من�أمور�رسول� 2

كتاب�الشركة،�باب�الشركة�����ـ،01�،1422وس�نھ�وأيامھ،�تحقيق�محمد�ز����بن�ناصر�الناصر،�دار�طوق�النجاة،�ط�-وسلم

 .2486الطعام�وال��د�والعروض�وكيف�قسمة�ما�ي�ال�و�وزن�مجازفة�أو�قبضة�قبضة،�رقم�
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  .ح�مع�بداية��ل�سنةأساس�عقد�املضار�ة،�تحدد�ف��ا�حصة�شا�عة�محددة�من�الر�

 .أن�ال�يتضمن�عقد�التأم�ن�املتفق�عليھ�ب�ن�املش��ك�ن�واملسا�م�ن�ع���محرم�أو�محظور�من�املحظورات�الشرعية� -5

الفصل�ب�ن�صندوق�املستأمن�ن�الذي�يتضمن�أقساط�حملة�الوثائق،�وصندوق�املسا�م�ن�الذي�يتمثل�برأس�املال�� -6

  .���حساب�خاص�ل�ل�طرف

7- �� ���ز��� �وقع �الشركة�إذا �لدى �يكن �ولم �املتضرر�ن، �من �للمستحق�ن �التعو�ضات �دفع �عن �املستأمن�ن صندوق

احتياطي�من�فائض��ش��ا�ات����الصندوق�لتغطية�ذلك،�فيقدم�للصندوق��موال�الالزمة�لتغطية�ال��ز�من�أموال�

  .املسا�م�ن�ع���س�يل�القرض�ا��سن�ا��ا���من�الفائدة�الر�و�ة

  .ختص�ن�ذوي�الكفاءة�وا����ة����مجال�التأم�ن�من�قبل�شر�ات�التأم�ن�للقيام�بالعمليات�التأمي�يةاختيار�ا����اء�وامل� -8

إشراك�حملة�الوثائق����إدارة�الشركة�عن�طر�ق�انتخاب�ممثل�ن�ل�م����مجلس��دارة�من�أجل�أن�يتحقق�مف�وم�� -9

  .التعاون�املتبادل

  .أن�ال�يدخل����أطراف�العقد�غ���املستأمن�ن�الذين�تت�افأ�أوضاع�م�القانونية�وحقوق�م�دون�فارق � - 10

  .أن�تتعامل�شر�ات�التأم�ن��سالمية�مع�شر�ات�إعادة�تأم�ن�إسالمية� - 11

  .ال�بد�من�اتخاذ��يئة�رقابة�شرعية�لشركة�التأم�ن��سالمي،�وأن�ت�ون��ذه�ال�يئة�ل�ا�قرارات�ملزمة�للشركة� - 12

وما�ي�تج�م��ا�من�أر�اح،�) �ش��ا�ات(إذا�ان��ت�مدة��ش��اك�ولم�تقع�أي�مخاطر�ألي�م��م،�فيجب�إعادة��قساط�� - 13

  .والفائض�التأمي���يوزع��امال�ع���املستأمن�ن�حملة�الوثائق،�ب�سبة�ما�يملك��ل�مسا�م�من�إجما���أس�م�الشركة

  .م�ن�و�ل�ما�يخص�الوثائق�من�أقساط�التأم�ن�ل��ام�بدفع�التعو�ضات،�ومصار�ف�إعادة�التأ� - 14

�من�� - 15 �وغ���ا ��خرى ��دار�ة �واملصار�ف �و�يجارات، ��الرواتب �العمومية �املصار�ف �جميع �بدفع �املسا�مون يل��م

 . مصار�ف�تخص��صول�الثابتة

  )2012م��ي،�محمد�بن�سعيد�زارع�الع(   : ت�اف���والتجاري أوجھ��ختالف�و�الشبھ�ب�ن�التأم�ن�ال: را�عا

 نظام�التأم�ن�التجاري  النظام�الت�اف����سالمي املوضوع

 تجاري�يقصد�منھ�الر�ح ت��ع�بقصد�التعاون  العقود�املستخدمة

 

)الشركة(مسؤولية�املؤّمـن��  

دفع�التعو�ضات�واملصار�ف�من�صندوق�

الت�افل�أو�من�القرض�ا��سن����حالة���ز�

.الصندوق   

من�دفع�التعو�ضات�واملصار�ف�

أقساط�(الصندوق�املختلط�

).ورأس�مال  

.دفع��ش��ا�ات مسؤولية�حملة�الوثائق .دفع��قساط   

رأس�املال�املستخدم����دفع�

 التعو�ضات

.اش��ا�ات�حملة�وثائق�الت�افل .رأس�مال�املسا�م�ن�و�قساط   

 ال�يوجد�قيود�شرعية مقيد�بأح�ام�الشر�عة��سالمية �ستـثـمــار

)صندوق�ن(يوجد�حساب�ن  يوجد�حساب�واحد�فقط�مختلط� 
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الداخلية�ا��سابات .حساب�حملة�الوثائق   

.حساب�املسا�م�ن����الشركة  

.لرأس�املال�و�قساط  

الفائض�التأمي���وعوائد�اس�ثمار�

 �ش��ا�ات

�للمسا�م�ن من�حق�حملة�الوثائق�و�عاد�توز�عھ�عل��م
ً
 �عت���ر�حا

 

 .واقع�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر: الثا�ي�املحور 

  .تار�خ�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر: أوال

  :من�الناحية�القانونية -1

املؤسسة��إ�شاءم�حيث�تمت�املصادقة�ع����تفاقية�املتضمنة��1996عود�بذرة�التأم�ن�الت�اف������ا��زائر�إ���سنة�

���سالمية �رقم �رئا��� �مرسوم �بموجب �الصادرات �وائتمان ��س�ثمارات � 96/144لتأم�ن ��23�� �بدر�( .م1996أفر�ل براحلية

  )2011الدين،

� �التنفيذي �املرسوم ��09/13وجاء �للشر�ات�� 2009/01/11الصادر�بتار�خ �والنموذ�� ��سا��� �للقانون واملتضمن

� �صناديق �بإ�شاء ��سمح �القانون ��ان �أن �فبعد �التنفيذي�التعاضدية �املرسوم �إصدار��ذا �تم �خاصة، �قطاعات ��� �عاونية

  .)2011بدر�الدين،�براحلية�(شر�ات�ذات�ش�ل��عاو�ي�دون�اقتصاره�ع���قطاع�مع�ن��بإ�شاءل�سمح�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم ��ان ��81-21ثم ��� ��23املؤرخ �التأم�ن�2021فيفري �ممارسة �وكيفيات �شروط �ليحدد م

� �تنظيم �وكيفية �تنالت�اف�� ��� �نوعية �قفزة �املرسوم ��ذا �و�عد �الت�اف�� �التأم�ن ����و�سي���شر�ات �الت�اف�� �التأم�ن ظيم

  .)2021،�ا��ر�دة�الرسمية(ا��زائر

  :من�الناحية�الواقعية

أن�فكرة�التأم�ن�الت�اف���الزالت�بطيئة�ولم�تلق�رواجا�ب�ن�شر�ات�التأم�ن�العمومية�وا��اصة�لوجود�شركة��املالحظ

  .واحدة���تم���ذا�النوع�من�التأم�ن�ع���الصعيد�الوط���و���شركة�سالمة�للتأمينات

الشر�ات�الرائدة��إحدىم،�و�������صل�2006جو�لية��02الصادر�بتار�خ��46تم�اعتماد�ا�بمقت����القرار�رقم��قد 

���السعودية�'' إياك''م�وتم�اعتماد�ا�كشركة�مسا�مة�عامة�من�طرف�شركة�1979العر�ية�املتحدة�سنة���ماراتتأسست����

� �خ�2006سنة �تقدم �ت�افل �شر�ات �ستة �الشركة ��ذه �وتضم �ول�ا�م ��سالمية، �الشر�عة �مع �املتوافق �الت�اف�� �التأم�ن �ات

�تو�س� ،� ��ردن �السنغال، �مصر�العر�ية، �جم�ور�ة �السعودية، �العر�ية �اململكة ،� �املتحدة �العر�ية ��مارات �من ��ل ��� فروع

  .)2011وليد�سعود،�(  إضافة�إ���ا��زائر

�و �ا��زائر�ة، �السوق ��� �متعددة �خدمات �توفر�الشركة �''حيث �ال��اب��261تتوفر�ع�� ��افة �مستوى �ع�� �بيع نقطة

�و ��6الوط��، �ج�و�ة �غرب�((مدير�ات �عنابة، �شرق �سطيف، �شرق �باتنة، �شرق �ا��زائر، �مركز�غرب �ا��زائر، مركز�شرق

  .) 2020محمد�الطا�ر�عامري،�ياس�ن�قطو��،�(  ''))و�ران
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�التأم�ن ����السوق �من�املنافسة �فنية�مكن��ا �خالل�لشركة�سالمة�قدرات �احتالل��17الوط�� ��� �ن��ت �حيث سنة

،�تتمتع��ذه�الشركة�بمساندات�مؤسسات�إعادة�%3.74املرتبة�الثالثة�ب�ن�شر�ات�التأم�ن�ا��اصة�بحصة�سوقية�قدرت�بـ

�للتأم�ن �سماسرة�دولي�ن �مع �مم��ة �عالقة �للشركة �شاملة، �ز�ائ��ا�ضمانات �منح �أجل �ومن الطا�ر�محمد�( . التأم�ن�العاملية،

  )2020عامري،�ياس�ن�قطو��،�

  )2011وليد�سعود،�( : وتتم����ذه�الشركة��عدة�أمور�م��ا

  .�عد�شركة�سالمة�شركة�التأم�ن�الت�اف���الوحيدة�العاملة����السوق�ا��زائر�ة -

  .�عد�شركة�سالمة�للتأم�ن�شركة�التأم�ن�الوحيدة�ال���لد��ا��يئة�رقابة�شرعية -

  .لتأمينات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�% 24لتأم�ن�ا��واص�و�%�76ن�تملك�شركة�سالمة�محفظة�متوازنة�ب -

�سالم - �شركة �الوط���قامت �والصندوق �ال��كة، �بنك �من ��ل �مع �اتفاقيات ��عد ��خرى �املؤسسات �مع �إطار��عاو��ا ��� ة

 ...للتعاضدية�الفالحية

  

  .ا��دمات�الت�افلية�لشركة�سالمة: ثانيا

  :ت�افلية�للز�ون�لتحقيق�السبق�والتنافسية����الساحة�الوطنية،�و��توفر�شركة�سالمة�عدة�منتجات�

  .التأم�ن�الت�اف���وتراكم�رأس�املال،�يتضمن�توف���ودفع�رأس�املال�معد�لوقت�التقاعد -1

غ�التأم�ن�الت�اف���والرعاية��جتماعية،����حالة�الوفاة�أو�ال��ز�املطلق�وال��ا�ي�للمؤمن�عليھ��سمح�بالدفع�الفوري�ملبل -2

���ش�ل�تأم�ن�ع���ا��ياة�و�و�سياسة�جديدة�مخصصة�ألر�اب��-�زواج،��بناء،��م�ات�- مقطوع�للمستفيدين�املعني�ن

  .�سر

التأم�ن�الت�اف���و�ئتمان،�ي�يح�سداد�رصيد�القروض�الغ���مسددة�للمقرض����حال�وفاة�املؤمن�عليھ�و�و�مخصص� -3

  .ملوظفي�القطاع�العام�وا��اص

ات�الت�افل�و���منتجات�مرنة�تمكن�الناس�من�القدرة�ع����شكيل�معاش�تقاعدي�وحماية��سرة����حالة�فوائد�منتج -4

�رأس� �ع�� �ل��صول ��و�فرصة �للمستفيدين �سلفا �محدد �مقطوع �مبلغ �تخصيص �طر�ق �أو�ال��ز�عن �الطبيعية الوفاة

 )2011ن�حوتية،�عمر�حوتية،�عبد�الرحما(  .املال�الثابت����وقت�مبكر�وتحس�ن�الوضع�العائ��

 

  .صعو�ات�الـتأم�ن�الت�اف������ا��زائر: ثالثا

 ''ل�شر�� �دور�ا �ممارسة ��� �و�عالم �التأم�ن �شر�ات �وقصور �ا��زائري �املجتمع �أفراد �لدى �تأمي�ية �توفر�ثقافة عدم

  .الو���التأمي���ب�ن�أفراد�املجتمع

 التأم�ن��غياب� �شر�ات �أداء �ع�� �سلبا �ينعكس �مما ��سالمية، �املالية �للصناعة �واملدر�ة �املؤ�لة �ال�شر�ة الكفاءات
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  .الت�اف��

 تحدي�املنافسة�من�طرف�شر�ات�التأم�ن�التقليدية�واحت�ار�ا�السوق�مما�يخلق�صعو�ات�كب��ة�ع���شركة�سالمة�

  .إليجاد�موقع�ل�ا����السوق 

 تج������ضعف�وقصور�مجاالت��س�ثمار�املشروعة�وال���تتمثل����البنوك��سالمية�ال���تحدي��س�ثمار�والذي�ي

  .)2018مس��دي�سيد�أحمد،�.(''�عت���املحرك��سا����الزد�ار�شر�ات�التأم�ن�الت�اف��

  

  .التكنولوجيا�املالية: املحور�الثالث

  .مف�وم�التكنولوجيا�املالية: أوال

��لم �من �ي��كب � �إنجل��ي ��و�مصط�� �املالية �التكنولوجيا ��Financial و��Technology�� ��اختصارهو�تم �Fintechبـ

  : و�قصد�بھ

��و�بت�ارات �خ��اعات'' ��ذه �و�شمل �املالية، �قطاع �مجال ��� �ا��ديثة �ال��امج���خ��اعاتالتكنولوجية مجموعة

مثل�تحو�ل��موال� املعامالت�مع�الز�ائن�وا��دمات�املالية: الرقمية�ال����ستخدم����العمليات�املالية�للبنوك�وال���من�ضم��ا

( . ''وغ���ذلك�من�العمليات�املصرفية�لالس�ثماراتو�تبديل�العمالت�وحسابات��سب�الفائدة�و�ر�اح�ومعرفة��ر�اح�املتوقعة�

  ).2019ز��ب،�أوقاسم�الز�راء،�حمدي�

تلك��دوات�والتطبيقات�الذكية،�ال����ستخدم�ملعا��ة�وتنظيم�س���العمليات�املالية�واملصرفية�'': و�مكن��عر�ف�ا�بـ

و�مور��دار�ة�واملحاس�ية،�واملساعدة�ع���تحقيق�وصول�واستخدام��فراد�والشر�ات�ل��دمات�املالية�واملصرفية��سرعة�

  ).2020وش،�أيمن�بوزانة،�وفاء�حمد( . ''�لفة�و�ا��ودة�املناسبةوأقل�ت

  

  .تار�خ�التكنولوجيا�املالية: ثانيا

����ظ�وره،�وإنما�يرجع�بداياتھ�كمصط��� �املالية�ل�س�مصط��ا�جديدا إ���بداية��FINTECH مصط���التكنولوجيا

��،ال�سعينات �لفت ��� �املصط�� ��ذا �بدأ �عام��ان�باهولكن �منذ �و�التحديد �العاملية �املالية ��زمة ��عد �وامل�تم�ن ��اديمي�ن

ليعكس�التطور�السر�ع�الذي��ش�ده�قطاع�ا��دمات�املالية��ن�بفضل�الثورة�التكنولوجية�الرا�عة�وتطبيقا��ا��،م2014

  .املختلفة

  :��FINTECH وتت��ص�مراحل�ظ�ور�الـ�

��و��'' .1 ��ذه): 1967-1866( املرحلة �ج�از�الصراف���� ��طل���،واخ��اع �عابر�للمحيط ��ابل �أول �وضع �تم املرحلة

���. 

2. � �الثانية �عل��ا): 2008 – 1967( املرحلة �مسيطرا �املالية �التكنولوجيا �بقيت �املرحلة ��ذه �صناعة� �� �قطاع داخل
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� �توف���املنتجات �أجل �من �املالية �التكنولوجيا �استخدمت �وال�� �التقليدية، �املالية �وقد�ا��دمات �املالية، وا��دمات

�وا��دمات� ،���� �الصراف �أج�زة �املقاصة، �وأنظمة ��لك��ونية، �املدفوعات �تقديم �بداية �الف��ة ��ذه ش�دت

 )2019سعيدة�حرشوف،( .''املصرفية�ع����ن��نت

س�تم����مع��زمة�املالية�العاملية�����FINTECHذه�املرحلة�قد�تالزم�صعود�شر�ات��):2014- 2008( املرحلة�الثالثة .3

م�وما�نتج�ع��ا�من�تراجع�ثقة�املس��لك�ن�و�املس�ثمر�ن����املؤسسات�املالية�التقليدية�و�ش�ل�عام�البنوك،�2008

�الناش �وا��افز�للشر�ات �الدافع ��ان ��نا �املاليةومن �التكنولوجيا �مجال ��� �� �ئة �أجل �سوق�من �ع�� ستحواذ

ذلك�ضغطت��بموازاة و ،وائمة�للعصر�ا��ديد�للتكنولوجيال�تقديم�خدمات�أك���كفاءة�وما��دمات�املالية�من�خال

املنظمات�حول�العالم�ملز�د�من�ال�شر�عات�الناظمة�للقطاع�املا���العال���مما�أدى�إ���رفع��لفة��متثال�ع����ذا�

كما�ظ�رت�����ذه�''ال���قدمت�السرعة�والكفاءة�����داء�مع�قلة�املصار�ف،��FINTECHالقطاع�بخالف�شر�ات�

( '' الف��ة�العملة��ف��اضية�املشفرة،�وال���بي�ت�سع��ا�للتحرر�من�النظام�النقدي�العال���و�يمنة�البنوك�املركز�ة

  )2020أيمن�بوزانة،�وفاء�حمدوش،�

�ال .4 ��ن�2014( را�عةاملرحلة ��سم�):إ�� �والبعض �ان�شار����4.0ا �من ���ا �ارتبط �وما �الرا�عة �الصناعية �الثورة أي

� �والذ�اء �العمالقة ��ن��نت �وشب�ات �الذكية �سمحت���صطنا��لل�واتف �التطورات ��ذه ��ل �ال��مة، والبيانات

� �أق��� �تحقيق �من �الناشئة �الشر�ات �وال����استفادةل�ذه �خالل�ا، �من �املقدمة �ا��دمات�املالية �نماذج �من ممكنة

  .عتمد��ش�ل�كب���إن�لم�يكن�اعتمادا��ليا�ع����ذه�التكنولوجيا�املتطورة�

حيث�بدأت�تتمايز�صناعة�التكنولوجيا�املالية�كصناعة�مستقلة�وذلك�بظ�ور�ملئات�وآالف�الشر�ات�الر�ادية�''

� ��FINTECH�� ��غية �وذلك �املا��، �ال �التق�� �القطاع �من �كقطاع���س�ثمار وغال��ا �وابت�ارا��ا �املالية �ا��دمات ��

و�التكنولوجيا�التنظيمية�والتمو�ل�ا��ما���والنقود��-التق���–املدفوعات�و�س�ثمارات�املالية��لية�والتأم�ن�الذ�ي�

  .)2020من�بوزانة،�وفاء�حمدوش،�أي(  .''وغ���ا���ف��اضية

  

   )2018،�يوسف�سائ��،�مليكة�بن�علقمة( .خصائص�التكنولوجيا�املالية: ثالثا

���ا��دمات�املالية�التقليدية،�يقيم�العميل�ع���أساس�ملكيتھ�ألصول�كب��ة�أو�حصولھ�: الوصول�ل�ل�املستخدم�ن .1

معينة،�أما�الشر�ات�الناشئة��اجتماعيةع���دخل���م�بصفة�دور�ة،�بما�يجعل��ذه�ا��دمات�تقتصر�ع���طبقات�

ز�ز�إم�انيا��ا��ش�ل�مستمر�عن�طر�ق�الشرا�ات�أو�إعادة�تصميم�املنتجات�ف�س��دف��ل�الطبقات�والفئات�وتقوم�بتع

  .املصممة�للعمالء�ذوي�الدخل�املحدود

لدى�الشر�ات�الناشئة����مجال�التكنولوجيا�املالية�عروض�وخطط�عدة�للدفع�: املرونة�والقدرة�ع���تحمل�الت�اليف -1

  .العمالء�ع���اختالفا��م��ش�ل�يومي�أو�أسبو���أو�ح���ش�ري مقابل�السلع�وا��دمات�وت�سم�باملرونة�ال�افية�لتناسب�
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�العميل -2 �محوره ��سيطة�: تصميم �منتجات �فتصمم �املستخدم �طلبات �بال��ك���ع�� �املالية �التكنولوجيا �شر�ات تقوم

  .وس�لة

�: السرعة -3 �إنجاز�املعامال �سمع �يتم �إذ �السر�عة، �با��ركة �املالية �التكنولوجيا �لشر�ات �القو�ة �بضعة�التحليالت ��� ت

دقائق�مستفيدة�من�البيانات�ال��مة�وا��وازميات�و�علم��لة،�ومقارنة��شر�ات�التأم�ن�التقليدية�الصغ��ة�ال���قد�

�ستغرق�عدة�أيام�قبل�املوافقة�ع���سياسة�جديدة�أو�التصديق�ع���القرض،��سري��ذا�����قراض�وعند�التحقق�

  .من�ال�و�ة�الرقمية

�ستطيع��اتھ�السياسة�تحس�ن�املنتجات�وا��دمات�املقدمة�لتصميم�: ال�واتف�املحمولة�أوال�/سياسة�البيانات�أوال� -4

�أفضل� �قرارات �باتخاذ �التجار�ة ��عمال �أل��اب ��سمح �القو�ة �التحليالت �أن �شك �وال �للز�ون �مناسبة خدمات

 .واستغالل�الفرص

  

  . التكنولوجيا�املالية�ظل�عصرنة�التأم�ن�الت�اف�����: املحور�الرا�ع                

  ) 2019،حرشوف�سعيدة( .خدمات�التكنولوجيا�املالية: أوال

  .تقدم�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�عدة�خدمات�متنوعة�ع���حسب�القطاع�الذي�تنضوي�تحتھ

أساليب�ثور�ة����الدفع��عيدا�عن��ساليب�التقليدية�مثل�خدمة�الدفع��FINTECH شر�ات بحيث�توفر :خدمات�الدفع -1

،�إدارة�تدفقات�الدفع�للتجارة��لك��ونية،�تبادل�العمالت�Transfer Wisع���ال�اتف�النقال،�التحو�الت�املالية�ل��ارج�

  .Kantoxبدون�ت�لفة�

تتمثل����ا��دمات�املصرفية�املقدمة�لألفراد�ع���النت�دون�أي�وجود�مادي�للو�الة�: ا��دمات�املصرفية�املوج�ة�لألفراد -2

ف���بذلك�تقنيات�توز�عية�... وكذا�خدمة�تحو�ل�مختلف�القيم�بأي�وقت�وأي���م�ع���العالم'' ،.و�ت�اليف�منخفضة

  .)2019 ء�أوقاسم،و�يبة�عبد�الرحيم،�الز�را. (''آمنة�ودقيقة�بناء�ع���العمالت�املشفرة�وسالسل�الكتل

�Crowdfundingباستقطاب�مدخرات��فراد�عن�طر�ق�منصات�التمو�ل�ا��ما����FINTECH تقوم: �س�ثمار�والتمو�ل -3

  .للشر�ات�سواء����ش�ل�قروض�أو�اس�ثمار����رأس�املال�وكذا�تقديم��س�شارة�املالية�ع����ن��نت�لألفراد

�كب��ة�للمعطيات� -4 �قاعدة �أساس �ع�� �للبنوك �مقدمة �من�: Big dataخدمات �للقطاع�البن�ي �حلول�موج�ة و���تقدم

خالل�جمع�وتحليل�قاعدة�كب��ة�من�البيانات�ال���من�شأ��ا�تحس�ن�إدارة�العالقة�مع�الز�ون�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�

� �البلو�ات �تقنية �مثل �والبنوك �الشر�ات �إدارة �التعامالت،��Blocktechتحس�ن �ب���يل �يتعلق �ما ��� �حلول �تطور ل��

  ا��...معا��ة�املعلومات،�إدارة�املخاطر،�إدارة�الضرائب

  : من�خالل�تقديم�خدمة. إدارة��صول�وال��وات -5

  .بتقديم�عروض��ستخدم�اللوغار�تم�لعرض�نصائح�عملية: �س�شارة�والن��'' - 



 .املالية�التكنولوجيا و الت�اف�� التأم�ن

 

 

14 

 - Robo advisorاملس�شار�ن�التقليدي�ن�ذوي�الت�لفة�العالية�يقدم�اس�شارات�بدل: املس�شار�����.  

– Machine Learningتقوم�بإدارة�محافظ�العمالء�باستخدام�الذ�اء��صطنا���والتعلم�����: إدارة�املحافظ - 

  .)2019بد�الرحيم،�الز�راء�أوقاسم،�و�يبة�ع( '' -���تكنولوجيا�تنظيمية��عمل�ع���تحليل�البيانات�ال��مة

   :خدمات�أخرى  -6

 - '')B2B (Business-to-business :خاص�� ��ش�ل �املوج�ة �ا��دماتية �ا��لول �ا��دمات �من �النوع ��ذا يقدم

�مثل �املالية �واملؤسسات �مثل�: للشر�ات �للعمالء �املال ��من �تدعم �وال�� �املالية �العمليات ��� �املستعملة ال��امج

  .سلسة�الكتل

 - Regtechالتنظيمية�� �: التكنولوجيا �التوافق �وتحسن �ا��ديدة��س�ل �التكنولوجيات �باستغالل التنظي��

 .)2019و�يبة�عبد�الرحيم،�الز�راء�أوقاسم،�ML (Machine Learning.'' )(كتحليل�الب�نات�ال��مة�

 

  .شركة�سالمة�وكيفية��ستفادة�من�التكنولوجيا�املالية: ثانيا

�عد�التأم�ن�الت�اف���بوابة��مان�الشرعية�للتأم�ن����ا��زائر�،�ف�ان�لزاما�ع���شركة�سالمة�للتأم�ن�التمكن�من�

�أو� �ا��دمات �أو�مجال �ال�سو�ق �مجال ��� �سواء �م��ا �و�ستفادة �املالية �التكنولوجيا �أو�أدوات �الت�اف�� �التأم�ن تكنولوجيا

�ال �تحقق �ح�� ��داري، �والتنظيم �وفق�التخطيط �م��ا �العمومية �خاصة ��خرى �التأم�ن �شر�ات �بقية �أمام �املرجوة تنافسية

  :ماي��

بل�وح���الفئة��،التكنولوجيا�املالية�تمكن�من�الوصول�إ���الشر�حة�ال���ال�تملك�حسابات�بنكية:  جانب�ال�سو�ق -1

�ال�وا �خالل �من �وذلك �سالمة �شركة �و�االت �إل��م �ال�تصل �وال�� �الغ���املؤمنة �الواسعة �الذكية، �باال تف ع���عتماد

املنصات��عالنية�وح���الوسائط��جتماعية��تبادل�املعلومات�وإيصال�ا�بواسطةأساليب�ال�سو�ق��لك��و�ي�من�

  .نية����مختلف�املواقع��لك��ونيةكما�يمكن��ستفادة�من�الومضات��عال 

  .ا��زائر�ة�ال���ت�شط����مجال��عمال�التجار�ة�ع����ن��نت�EsrefPayكما�يمكن�العمل�مع�شركة�

فباإلم�ان��،خدمات�الدفع�إ���أق����ت�س���ممكن����عصرنا�س�ل�التكنولوجيا��املالية�: خدمات�الدفع�والتمو�ل -2

العمل�بالدفع��لك��و�ي�من�خالل�املوقع�الرس���للشركة�وكذا�العمل�ع������يل�العقود�و�كتتاب�من�خالل�

الذكية�وح����البوابة��لك��ونية�واعتماد��مضاء��لك��و�ي،�ومن�أس�ل�الطرق�املعاصرة�الدفع�من�خالل�ال�واتف

  .عقود�مع�مصدر��اة�من�خالل�إبرام��لك��وني�العمل�ببطاقات

� شركة،��عد�أن����ب�اليوم��س�ل�جمع�رأس�املال�ألي�مشروع�تطرحھ�ال�FINTECHأما�من�حيث�التمو�ل�فتقنيات�الـ

 Crowdوكذا�التمو�ل�ا��ما�����P2P  Lending بإم�ا��م�تمو�ل��ذه�املشار�ع�من�خالل��قراض�املباشر�العمالء�

Equityوقد�أقرت�الدولة�''مما�يوفر�الوقت�واملال����آن�واحد�،�خاصة��،رأس�املالدون�ال��وء�إ���البنوك����جمع���



 .املالية�التكنولوجيا و الت�اف�� التأم�ن

 

 

15 

ا��زائر�ة�أسلوب�منصات�التمو�ل�ا��ما���ال�سا����و�السماح�ل�ا�بممارسة��شاط�تمو�ل�املشار�ع�بصفة�قانونية،�

وح���) 2020،�أيمن�بوزانة،�وفاء�حمدوش( '' حيث�أطلقت��سمية�مس�شار��س�ثمار�ال�سا����ع����ذه�املنصات

  .من�خالل��ذه�املنصات�-إن��ان��سمح�بھ�القانون �–�ستفادة�من�التمو�ل�من�خارج�الوطن�

��داري  -3 �والتنظيم �التأم�ن�: التخطيط �نظام �تواجھ �ال�� �التحديات ��عض �حل ��� �املالية �التكنولوجيا ��س�م قد

الت�اف���بما����ذلك�العالقة�ب�ن�صندوق�املش��ك�ن�وصندوق�املسا�م�ن�أو�ب�ن�املش��ك�ن�ك�ل�وصندوق�املسا�م�ن�

اء�املش��ك�فرصة�وغ���ا،�من�خالل�ابت�ار�نماذج�عمل�مرنة�لتحديد�نص�ب�املش��ك�الواحد�من�الفوائض�أو�إعط

 .)�2021ة�رفيقة،صدقاوي�صور�ة،بن�ع�شو (تحو�ل�الفائض����ة�خ��ية

�خاصة�          �التأم�ن �إ�� ��غي���نظرتھ �وكيفية �ا��زائري �املواطن �ميول �ومعرفة �السوق �دراسة ��� �م��ا ��ستفادة و�مكن

  . الت�اف���بالذات

و�رجع�ذلك�إ���عدم�امتالك�ا��زائر�للب�ئة��،���بالدنا�الزالت����بدايا��ااملالحظ�أن�صناعة�التكنولوجيا�املالية�''لكن�         

وكذا�غياب�إ�شاء�مخت��ات�تنظيمية��سمح�لشر�ات�التكنولوجيا�املالية�و�املؤسسات��،ا��اضنة�إل�شاء�مثل��ذه�الشر�ات

� �شر�ات ��شاط �أن ��شار�إ�� �الفعلية، �الب�ئة ��� �باختبار��بت�ارات �التقليدية �ا��زائر�املالية ��� �املوجودة �املالية التكنولوجيا

  .)2020من�بوزانة،�وفاء�حمدوش،�أي. ( ''يقتصر�فقط�ع���تصميم�حلول�و�رامج�لفائدة�املؤسسات�املصرفية�و�ر�د�ا��زائر

  

ــــــــــــــا�� ـــــــــــــ   .اتمةــــــــــــ

  :���ختام��ذه�الدراسة�قد�توصلت�للنتائج�التالية

��الـتأم�ن -  �سنة �منذ �ال�شر�عية �الناحية �من �سواء �بطيئا �تطبيقا �ا��زائر��ش�د ��� �1996الت�اف�� �ال�شر�ع��-م ��ش�د لم

أو�ح���من�الناحية�العملية�بوجود�شركة�تأم�ن�ت�اف���وحيدة��– 2021القانو�ي��عديال�ينص�ع���التأم�ن�الت�اف���ح���

 .���ا��زائر

�ا��زائر�صعو�ات -  ��� �الت�اف�� �التأم�ن �مع���ع�ش �خاصة �العمومية �املؤسسات �من �خاصة �شرسة �ومنافسة اس�ثمار�ة

ضعف�وقلة�اليد�العاملة�امل�ونة�ت�و�نا�شرعيا،�كما�أنھ�يصطدم�بذ�نية�مجتمعية�منا�ضة�للتأم�ن�بصفة�عامة،�مما�

  .يحدد�من�نطاق�ان�شاره

  .ة����القطاع�املا��يقصد�بالتكنولوجيا�املالية��بت�ارات�الرقمية�والتقنيات�التكنولوجية�ا��ديث - 

م�مع�2014م�و�ا��صوص�سنة�2008 عرفت�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�نجاحا�م��وظا��عد��زمة�املالية�العاملية�سنة - 

  .الثورة�التكنولوجية�الرا�عة

لدفع�تتم���التكنولوجيا�املالية�بخاصية�السرعة�واملرونة�وقلة�الت�اليف�وتقدم�خدمات�متنوعة�سواء����مجال�البنوك�وا - 

  .و��ق��اض�والتأم�ن�و�س�شارات�املالية
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يمكن�لشركة�سالمة�للتأم�ن��ستفادة�من�خدمات�التكنولوجيا�املالية����تطو�ر�أدا��ا�ع���مستوى�ال�سو�ق�وخدمات� - 

 .الدفع�والتمو�ل�وح���مجال�التخطيط�والتنظيم��داري 

  

  .التوصيات

�وجوب��ضرورة -  �مع �دائمة �بصفة �وتجديد�ا �القانونية �تطو�ر�املنظومة �خالل �من �الت�اف�� �للتأم�ن �الدولة تب��

  .تأس�س�شركة�وطنية�عمومية�متخصصة���ذا�اللون�من�التأم�ن

  .ضرورة�ال�سر�ع������يئة�الب�ئة�ا��اضنة�إل�شاء�شر�ات�التكنولوجيا�املالية�ا��زائر�ة - 

  .ل�املسلمة�السباقة����ميدان�التكنولوجيا�املالية��سالميةمن�تجارب�الدو ��ستفادةضرورة� - 

وتوف���املناخ�القانو�ي�و�س�ثماري�املالئم�) من�خارج�البالد(فتح�الباب�للبنوك�وشر�ات�إعادة�التأم�ن��سالمية� - 

  .ل�ا

  .قائمة�املصادر�واملراجع

  :كتب�ا��ديث
 �،01الر�اض،�ط�–كمال�يوسف�ا��وت،�مكتبة�الرشد�: تحقيقالكتاب�املصنف�����حاديث�و�ثار،�ابن�أ�ي�ش�بة�،

 .ه1409

  ص���-ا��امع�املسند�ال��يح�املختصر�من�أمور�رسول�هللا�،�أبو�عبدهللا�محمد�بن�إسماعيل�البخاري�ا��عفي�البخاري

،�01النجاة،�ط،�تحقيق�محمد�ز����بن�ناصر�الناصر،�دار�طوق�''��يح�البخاري�''وس�نھ�وأيامھ� -هللا�عليھ�وسلم

  .�ـ�1422

  :مراجع�عامة

 شر�ات�التكنولوجيا�املالية�الناشئة�كبديل�لدعم�الشمول�املا���املستدام� ).2020( .حمدوش�،وفاء�و �بوزانة�،أيمن

،�)03(،07 .�قتصادية�حوليات�جامعة��شار����العلوم�.للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�مع��شارة�إ���حالة�ا��زائر

95 - 109.   

   جامعة� .سطيف�.ب�ن�التجاري�و�التعاو�ي�09/13التأم�ن����ظل�املرسوم�التنفيذي� ).2011. (بدر�الدين،�براحلية

  .13-02.فرحات�عباس

 س��اتيجيةمجلة�.،�الفرص�والتحديات�سالميةالتكنولوجيا�املالية��).2021.(صور�ة،�صدقاوي و��رفيقة�،بن�ع�شو�ة��

  .136 – 119،)04(،11 .والتنمية

 يحدد�شروط�و�كيفيات�ممارسة�التأم�ن��مرسوم�تنفيذي). 2021. (ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

  .�مانة�العامة�ل���ومة: ا��زائر).  81- 21رقم�( .الت�اف��

 التأم�ن�ملؤتمر� ورقة�مقدمة�.التأم�ن�التعاو�ي��سالمي،�حقيقتھ،�أنواعھ،�مشروعيتھ�)2010( .الشاذ���،حسن�ع��
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  .،�ا��امعة��ردنية،��ردنوموقف�الشر�عة��سالمية�منھ�أ�عاده�وآفاقھ–التعاو�ي�

 منتدى�الت�افل� ورقة�مقدمة�ضمن�أعمالأسس�الت�اف���التعاو�ي����ضوء�الشر�عة��سالمية،��).2004( .حامد،حس�ن

  .جدة. السعودي

 مجلة��ج��اد�للدراسات�. مفا�يم�أساسية�حول�التكنولوجيا�املالية�).2019( .الز�راء�،أوقاسم�و �ز��ب�،حمدي

  .415 – 400 ،)01(،08،و�قتصاديةالقانونية�

 744 – 03�،724 .مجلة�آفاق�العلمية .العر�ي�وطنصناعة�واعدة����ال�التكنولوجيا�املالية�).2019.(،�حرفوشسعيدة.  

 م1993 .دط�.ب�ت�التمو�ل�ال�و����:ال�و�ت .أوفوا�بالعقود  ).1993.(أبو�غدة�،عبد�الستار . 

  شركة�سالمة�إ��شارةمع�- واقع�خدمات�التأم�ن��سالمي����ا��زائر�).2011( .حوتية�،عبد�الرحمان�و �حوتية،�عمر����

  .282 – 12،257 ،جامعة�غرداية�.مجلة�الواحات�للبحوث�والدراسات .- للتأمينات�ا��زائر

 م1994سنة��.4ط�.مؤسسة�الرسالة:ب��وت . -لرأي�الشر���فيھحقيقتھ�وا�-نظام�التأم�ن�  ).1994.(الزرقا�،مصطفى.  

 م�ن�الت�اف���تطبيقاتھ�ومعوقاتھ�التأم�ن�الت�اف���تطبيقاتھ�ومعوقاتھ����أالت ).2012( .العم��ي ،محمد�بن�سعيد�زارع�

  .مال��يا ،�ماجست��،�جامعة�املدينة�العاملية،اململكة�العر�ية�السعودية

 تجر�ة�شركة�سالمة�'' م�ن�الت�اف������ا��زائر�آفاق�وتحديات�أالت�.)2020(.قطو���،ياس�ن�و �عامري ،ر�محمد�الطا�

  .168 – 03،154 .معاصر�اقتصادمجلة�أبحاث�،�''للتأمينات

 مجلة� .قطاع�ا��دمات�املالية�واملصرفية�دور�التكنولوجيا�املالية����دعم�.)2018( .سائ���،يوسف�و �بن�علقمة ،مليكة

   .107 – 86،)03(،07.�ج��اد�للدراسات�القانونية�و�قتصادية

 الندوة�الدولية�لشر�ات� .الت�اف������السوق�ا��زائري �تجر�ة�سالمة�للتأمينات�����سو�ق�التأم�ن�).2011( .سعود�،وليد

جامعة�فرحات�عباس،��،التأم�ن�التقليدية�ومؤسسات�التأم�ن�الت�اف���ب�ن��سس�النظر�ة�والتجر�ة�التطبيقية

  .سطيف

 الظا�رة). 2019. (أوقاسم�،الز�راء�.الرحيم عبد�،و�يبة� �حداثة �ب�ن �ا��ليج �دول ��� �املالية وسرعة��التكنولوجيا

  .362 – 38�،352 .مجلة�دراسات�اقتصادية،��س�يعاب

  

  
 


