
 

 

 

 

 

 

 
                                    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  

 2البليدة  -علي لونيسيجامعة 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 العقارو   القانون ربخم
 كلية احلقوق و العلوم السياسيةو حتت رعاية عميد  
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 2018 ديسمرب 04 يوم              
 الرئيس الشريف للملتقى  :

 2أ.د رمول خالد : مدير جامعة البليدة 
 رئيس امللتقى : د . كحيل حياة

 خضرة زهريةمدير امللتقى : د . بن     

 الديباجة
 التأمني أولت الدولة اجلزائرية منذ االستقالل أمهية ابلغة لقطاع 

و خاصة أن النظام  ،نظرا ألبعاده االجتماعية واالقتصادية
االقتصادي لكل دولة يقوم على ثالث أسس و هي النظام املصريف 

جمموعة من  راصد، نظام االسواق املالية و نظام التأمني ما دفعه أل
 ه .وتنظيم هالنصوص القانونية لضبط

جويلية  13فبعد أن كان قطاع التأمني خيضع للقانون الفرنسي  
املنظم للتأمني ، و بقاءه يف يد الشركات االجنبية اليت كانت  1930

تقوم بتحويل رؤوس االموال اىل اخلارج و ابلتايل مل تكن الدولة 
ها يف بناء و تشييد جزائر مستقلة تستفيد من هذه االموال اليت حتتاج

، ما دفع املشرع لسن جمموعة من النصوص الستعادته امهها القانون 
الذي فرضت من  201_  63، و القانون رقم  197_ 63رقم 

 127_  66خالله الدولة رقابتها على شركات التأمني و االمر رقم 
 15_  74الذي انشأ احتكار الدولة لقطاع التأمني ، و االمر رقم 

، ليعرف القطاع نظاما جديدا سنة  07_  80و القانون رقم 
و الذي قضى على احتكار  07_ 95بصدور القانون رقم  1995

الدولة لقطاع التأمني و فتح اجملال امام القطاع اخلاص ، و قد قيل 
أنذاك انه مبوجب هذا القانون الشمويل واملواكب اصبح قطاع التأمني 

ية ، غري أنه بعد ان مت تطبيقه ملدة عشر سنوات يعول عليه يف التنم
ظهر قصوره يف جماالت معينة ما دفع املشرع الستدراك االمر و 

و الذي كانت من بني اهدافه اصالح  04_06اصدار القانون رقم 
قطاع التأمني و تفعيل دوره يف التنمية االقتصادية و توفري البيئة 

 ها للمنافسة املرتقبة.املناسبة لشركات التأمني لدعم جاهزيت
ية هذا امللتقى تتمحور حول مدى لا على ما تقدم فإن إشكاسأتسي  

 .  االقتصاد الوطين فعالية التنظيم القانوين اجلزائري للتأمني يف دعم

حتقيق  جلأمن  امللتقى الوطينهذا  جاء ،يف هذا السياق 
 األهداف التالية:

 امللتقى الوطين أهداف 
ى مواكبووة التنظوويم القووانوين للتووأمني مووع التطووورات الوقوووف علووى موود -

 االقتصادية ،
 _ ابراز امهية التأمني يف تغطية املخاطر املتشعبة و املتنامية

 _ تشجيع و نشر ثقافة التأمني ،
_ الوصوول جلعول التوأمني بوديل يوويلي حقيقوي  خاصوة يف ظول األزموة 

 االقتصادية.
 وطينامللتقى الحماور                     

 
 اإلطار املفاهيمي و التشريعي للتأمني احملور األول:

 : التأمني بني القواعد العامة و النصوص اخلاصة أوال
 : خدمات التأمني التقليدية و االلكرتونية اثنيا
 : الثقافة التأمينية يف اجلزائراثلثا 

  املؤسسايت للتأمني  اإلطار :الثايناحملور 
 لتأمني ، مساسرة و وسطاء التأمني..: شركات و تعاضدايت ا أوال

 : الرقابة على نشاط التأمنياثنيا 
                     املوارد التمويلية للتأمني اثلثا:

 الصناعة التأمينية يف اجلزائر :الثالثاحملور 
 : دور التأمني يف ترقية القطاع الفالحيأوال 
 الصناعي دور التأمني يف ترقية القطاع :اثنيا 
 دور التأمني يف ترقية القطاع السياحي: اثلثا
 

 
 امللتقى الوطين االول حول

النظام القانوين للتأمني و دوره يف التنمية 
 االقتصادية



 

 

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى  
     بوديةةةةةةةةةةةة أ رئيسةةةةةةةةةةةة اللجنةةةةةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةةةةةة :        
 راضية
 كامل حبيبة         أ .          
 أ . بن موسى وردة        
 أ . أمال عيشاوي        
 أ . سليم سوالف        

 _ ابخة عربية _ رمحاين فرحية_ بوغازي بالل
 سعداوي ليندة حنان مناصرية__ لشهب أنيسة_ 

 _ شقاقة فرايل_ بودهان أحالم_ مدحية خدجية
 _ شليحي كرمية_ بنيدر حليمة_ قراش شريفة
 _ قطاري موسى_ مشريب امني_ رقيقي اكرام

 _ سقارة فايزة _ غفران حمبوب
 

 االمني العام للكلية
 بن رقية امحد
 كمال كفايفي

 خبتة رابر املعيزي
 سهام بوروينة

 بلحاج جازية
               

 
 
 
 
 
 

 ستمارة املشاركةا
 ...............................االسم و اللقب:....

 ............................والتخصصالعلميةالدرجة
 ....املؤسسة اجلامعية:..............................

 ...........................هلاتف:............ارقم 
 ...:..................E-mail -الربيد االلكرتوين

 .............................املداخلةو عنوان حمور 
 ملخص املداخلة:.................................

 ات املفتاحية:................................الكلم
 شروط املشاركة

 . امللتقى  حماور ضمن أن يكون البحث -1
االلتووووووزام بقواعوووووود البحوووووووث العلمووووووي املتعوووووووارف  -2

 عليها.
 صووووفحة 10فحات البحوووث عووون أال تقووول صووو -3

 صفحة. 15عن  وأال تزيد
  simplifique(14حجوووووووم اخلووووووو    -4

Arabic ، و ابللغووووة االجنبيووووةtime new 
romane    12و اهلوامش حبجم  12حبجم 

يرفووق الباحووث سووريته الذاتيووة املختصوورة يف حوودود   -5
 صفحة واحدة على األكثر.

 معلومات هامة:
أكتةوبر   20:يومأجل إلرسال املداخالت كاملة آخر -

2018 
 التايل: E-mailعلى  يتم إرساهلامجيع املراسالت -

assurance.social 1@gmail.com 
 

 ءحمل اللجنةة التنظيميةة مصةاريل التنقةلي اإليةواال تت مالحظة:
 واإلطعام

 
 

 اللجنة العلمية للملتقى
 وش سرورمرئيسة اللجنة العلمية : د . بوك

 دد. روابح اهلام شهرزا       كحيل حياة   د.                 
  يهوين زهية أ. شعشوع صامت ميينة      أ.           
 د . بسكري أنيسةد . بن انصر وهيبة أ. بومعيزة جابر        

 د. بن بعيبش وداد      د. ضويفي حممد          
 د. مصطفاوي عايدة   د. محيدة مجيلة           
                        د.مسرايت سليمةد. علواش نعيمة بالل سليمة   د .         
 أ . د سرير ميلود   د. حسن محيدة         
 د.  بلقاسم حممد   د. عكروم عادل           

 أ. اجلوزي مجيلة د. زالسي بشرىجالب نعناعة د .         
 د. حشود نسيمة  د. فكريي أمال         
 د .طيب عائشة   د. شايب ابشا كرمية        

 د. بومجعة شهرزاد  د. عياش رتيبة د. بن عثمان فريدة      
 د.شريل هنية   د. العيشي عبد الرمحان        
 يكاري هيفاء رشيدةد. مسكر سهام  د. ت        
 د. بن مبارك راضية  د . عمارة مسعودة        
 د. عباس راضية  د. مكيد نعيمة د.بوعوينة سليمة       
 د. حسني حياة  د. حاوشني ابتسام       
 د. حلشم قسمية   د. قرامطية زهية      
 د. غزازي فريدة   د. قبة فاطمة د. عمراين اندية       
 دة سليمة   د. بشريي عبد الرمحان د. عبي       
 د. حرز هللا كرمي   د. بريان يعقوب          
 د. طويل أسيا     د. خرويب وهيبة       

 
 
 

 د . بريان يعقوب 


