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 ديباجة

، وملواجهة التباطؤ 2014واجهت الجزائر تحديات اقتصادية كبيرة بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام لقد 

في ضبط أوضاع املالية العامة  2017االقتصادي وزيادة البطالة والصعوبات املالية املتزايدة، شرعت السلطات الجزائرية منذ عام 

 ملواجهة احتياجات التمويل وتشديد حواجز االستيراد.  بشكل صارم

غيرت السلطات  عة التي قد تسببها هذه السياسات،املرتف إال أنه ونظًرا للمخاطر والتكاليف االقتصادية واالجتماعية

 النمو املستداماالقتصادية وركزت على أفضل السبل الستعادة التوازنات االقتصادية الكلية وتعزيز  إستراتيجيتهاالجزائرية مؤخًرا 

 وأقل خطورةبطريقة أقل كلفة وتمويل االقتصاد  بديلة لتحقيق االستقرار  ستراتيجيةاوهو ما يفرض الحاجة إلى  والشامل،

 .على مصادر تمويل بديلةباالعتماد 

 عن طريق تعبئةال شك أن قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية في التنمية االقتصادية من خالل تمويل االقتصاد 

املدخرات التي تستخدم بدورها في تمويل شركات التأمين بتعبئة أموالها وخلق حالة من شبه اليقين لتعزيز لذلك تقوم املدخرات، 

 في االقتصاد. التي تعرف عجز  املشروعات

 أن تستغل في تمويليمكن  نمو عاليةأنه ال زال يتمتع بإمكانات  إالن هشاشة سوق التأمين في الجزائر،وعلى الرغم م

تهدف إلى استعادة التوازنات  ،تنموية بديلة جيةإستراتياالقتصاد وسد جزء كبير من العجز إذا ما تم تعبئة مدخراته وتوجيهها وفق 

 االقتصادية الكلية.

 الوطني امللتقى أهداف

 في: امللتقى الوطنيتتلخص أهداف 

  ،؛مساهمته في تمويل االقتصاد ومدىالتعرف على القدرات الحقيقية لقطاع التأمين الجزائري 

  ؛والتي تعيق مساهمته في التنمية االقتصاديةالتعرف على التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الجزائر 

  والتي تعزز مساهمة شركات التأمين في تمويل االقتصاد الجزائري  املالئمةاقتراح السياسات. 

 امللتقى الوطنيمحاور 

 ؛في الجزائر اإلطار القانوني للتأمين 
 ؛2011 منذ واقع قطاع التأمين في الجزائر 

 ؛في الجزائر الدور التنموي لقطاع التأمين 

  عرض تجارب اقتصاديات أخرى شبيهة باالقتصاد الجزائري. 

 الوطني امللتقىاملشاركون في 

  ؛األساتذة والباحثون األكاديميون 

 التأمين قطاع إطارات. 

 :تواريخ مهمة

كل ترسل و  ،.Google- Meetاملقبولة على الخط عبر منصة األبحاث  وسيتم عرض، 2022ماي 10يوم  الوطني امللتقىينظم 

عن طريق البريد اإللكتروني  جامعة املسيلة –مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي للملتقى وفق قالب التنظيمية األبحاث إلى اللجنة 

 insurancestudyday@gmail.com: التالي

 2022-03-31إلى غاية  2022-03-10 : فترة استالم األبحاث. 

 2022/ 04/ 20: تاريخ اإلعالن عن األبحاث املقبولة. 

 امللتقى الوطنيلغة 

 .باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية الخط على   األبحاث املقبولة تعرض
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Preamble 

Algeria has faced since 2014 major economic challenges due to the sharp fall in oil prices, and a 

slow economic growth. Facing economic slowdown, increased unemployment and increasing financial 

difficulties, the Algerian Authorities have embarked on since 2017 a steep fiscal consolidation, monetized 

financing needs and harden import barriers. 

Due to the risks and the higher economic and social costs that may be caused by these policies, the 

Algerian Authorities recently changed their economic strategy and focused on how best to restore 

macroeconomic balances and foster sustainable and inclusive growth. Thus, an alternative strategy is 

needed to stabilize and finance the economy in a less costly and risky way, and reforms to promote more 

diversified economy depends on alternative financing sources. 

Undoubtedly, the insurance sector is one of the important and vital sectors in the economic 

development through financing the economy by its mechanism of savings mobilization. Therefore, the 

insurance companies can mobilize their funds and create a state of semi- certainty to boost savings which 

in turn used to finance the deficient projects in the economic. 

Despite the fragility of the insurance market in Algeria, it still has high growth potential that can 

be used to finance the economy and fill a large part of the deficit if its savings are mobilized and directed 

according to an alternative development strategy aimed at restoring macroeconomic balances. 

Conference Objectives 

The crucial objectives of the Conference are: 

 Identifying  the real capacities of the Algerian Insurance Sector, and its weak contribution in 

financing the economy; 

 Identifying the challenges facing the insurance sector in Algeria that impede its contribution to 

economic development; 

 Suggesting the appropriate policies that enhance the contribution of insurance companies in 

financing the Algerian Economy. 

Conference Axes 

 The legal framework of insurance in Algeria; 

 The reality of the insurance sector in Algeria since 2011; 

 The developmental role of the insurance sector in Algeria; 

 Presenting the experiences of other economies similar to the Algerian economy. 

Types of participants 

 The academic researchers;  

 The Insurance sector staffs. 

Deadlines  

The Conference will be held on May, 10
th

2022 and the accepted research papers will be presented 

on line via Google- Meet, and all the research papers must be sent to the committee of organization 

according to the template of the Journal of Development and Applied Economics - University of 

M'sila at the following e-mail address: 

insurancestudyday@gmail.com 

 Papers Submission Period: from March, 10
th

2022 to March, 31
st
2022. 

 Date of Announcement of Accepted Papers: April, 20
th

2022. 

Conference Language 

Language. Frenchin Arabic, English or  line on presentedThe accepted papers will be  
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