
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

2014جانفي –)05(ع/اسية محّكمةسدادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )64(

يده في الجزائرالتأمين التعاوني ومدى تجس
تكاري هيفاء رشيدة.د

)2(البليدة جامعة 
S


      

 
     

         


 
Résumé
Le secteur de l'assurance joue un rôle important dans l'économie
d'un pays, de la L'Algérie a également porté sur lui pour suivre les
pays développés, au fil du temps, c’est apparut un groupe de
savants islamiques qui ont étudiés et vérifiés dans le système et a
suggéré une formule ne viole pas la loi et de ses dispositions, pour
cela, nous allons faire la lumière sur cette formule Et nous allons
examiner ce qui se passe sur le secteur de l'assurance dans notre
pays pour savoir à quel niveau est arrivé à l'Assemblée législative à
suivre cette formule, Quelles sont les mesures prises et Les lacunes
et les problèmes dans ce domaine.
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