
 الملتقىإشكالية 

لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في 

مجال صناعة التأمين، ووفرت له المناخ المالئم من 

شبكة تحديث التكنولوجيا التي يستخدمها ووفرت  خالل

 أهيلتب مؤسساته، كما قامتفي عالية الجودة معلومات 

،إضافة إلى ذات خبرة عاليةوتنظيمية كفاءات إدارية 

مالية المؤسسات التأهيل الخدمات المعروضة وتنويع 

فلقد اتجهت شركات  بهذا، وإلدارته بعقالنية وفعالية

التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في 

السوق، سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن 

طريق عملية اإلدماج، وهذا ما جعلها قادرة على تقديم 

 و بأسعار منافسة  لية جودة عاخدمات تأمينية ذات 

متغيرات البيئة  قادرة على تحقيق ميزة تنافسية تواكب

 .السريعة  اإلقتصادية

والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث،إختارت غداة 

اإلستقالل نموذجا تنمويا شائعا آنذاك وهو احتكار 

الدولة للمعامالت اإلقتصادية بما فيها قطاع التأمين، و 

تنفيذ الخطط اإلنمائية لضمان تسهيل  كان موجهاالذي 

الدولة  المبرمجة مركزيا ، وعلى هذا االساس أولت

أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية  لهذا القطاع

في الحياة  المتوقعةتعمل على تأمين مجمل األخطار 

 .اإلقتصادية

لكنننن التحنننول نحنننو اقتصننناد السنننوق دفنننع المشنننرع و

واسعة مست هيكل وتنظيم صالحات الجزائري للقيام بإ

عننن طريننق  نشنناطهقطنناع التننأمين، كللننت بفننت  مجننال 

و بنذلك  5559جانفي 59المؤرخ في  70-59المرسوم 

بمنا يسنم  أعطى آفاقا جديندة لعملينة المنافسنة التأمينينة 

 .الخنندمات المقدمننة مننن طننرم هننذ  المؤسسننات بتنويننع

و لنذلك تظهنر أهمينة الموضنوع فني وتحسين جودتهنا، 

لننننذي يلعبننننه التننننأمين فنننني الحينننناة اإلقتصننننادية النننندور ا

من خالل تحسين المناخ االستثماري  بتوفير  الجزائرية

األمان الالزم وإدارة المخاطر التني تواجههنا المشناريع 

     .االقتصادية بفعالية وعقالنية
 

في على إدارة المخاطر التأمين  ما مدى قدرة قطاع

 تثماري؟لتحسين المناخ االس قتصاد الجزائرياإل

التنمية  وماهي اآلليات الكفيلة بالنهوض به لتحقيق 

 ؟المستدامة 
 :أهداف الملتقى

تطوير  آلياتفي عمومه إلى دراسة  الملتقى يهدم

في الجزائر  بجميع أنواعها خدمات التأمين وعصرنه

ولكون تطوير وتحسين المناخ االستثماري لن يتأتى 

واالستقرار لذا   األمانبتوفير قسط كبير من  إالإلى 

تأمين الكان من الضروري تطوير هيئات وهياكل 

بمختلف أنواعها وتخصصاتها سواء كانت خاصة أو 

إستراتيجيات جديدة  تتبع القطاع العمومي، وإقتراح

والتي من  .للنهوض بهذا القطاع الحساس في الجزائر

بما إدارة المخاطر في النشاط االقتصادي ترشيد نها أش

 ية المستدامةيحقق التنم

إن ضرورة تحديد طبيعة المخاطر التي تحيط بالنشاط 

وقياسها من شأنه أن يسهل والتنبؤ بها االقتصادي 

ضبط اآلليات والمنتجات التأمينية الكفيلة بتغطيتها 

وضمان  وبذلك تسم  بتحسين المناخ االستثماري

ورفع القدرة التنافسية  للمؤسسات استقرار  

 ..النفتاح االقتصادي في ظل ا القتصاديةا

واقع ومكانة قطاع التأمين في الجزائر يهتم بإبراز  كما

واهم الخدمات المقدمة في هذا المجال ، إضافة إلى 
 وزارة 

 التعلمي العايل والبحث العلمي

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 -مخيس مليانة-جامعة اجلياليل بونعامة 

 
 :  PRFUالجامعيمشروع البحث التكويني 

 

 دور خدمات التأمين في إدارة مخاطر النشاط اإلقتصادي

 -دراسة تجارب دولية -

 ابلتعاون مع

 خمرب التمنية احمللية و املقاوالتية يف والية عني ادلفىل

 

رشاف  وحتت ا 

 لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري

 : حولالأول تنظم امللتقى الوطين 

ى ــــره علــــاطر وأثــــين على المخــــــالتأم

اديات ــي االقتصـــاري فـــاخ االستثمـــن المنـــتحسي

 لتنميــة المستدامــــةوتحقيـــق ا ةـــالنامي

 .1211ديسمبر  11-11  ييوم

 تحاضر عن بعد عبر تقنية ال

  



 

التعرم على أهم التحديات التي تعيق تطور  في ظل 

 يعيشها العالم اليوم التغيرات الدولية التي

التجارب الدولية  همإضافة إلى محاولة التعرم على أ

والتي خدمات التأمين  الناجحة في مجال عصرنة

لتقليل من المخاطر التي يتعرض لها النشاط سمحت با

بصفة خاصة  والمالي االقتصادي عموما والبنكي

وأنواعها والخصائص التي تتميز ، التي تتبناها الدول و

المقدمة في الدول النامية  مقارنة بمجموع الخدمات بها

في التدنية من المخاطر التي  دورهاو ومنها الجزائر،

 .قد تتعرض لها المشاريع االقتصادية عموما 

 :الملتقىمحاور  .
المخاطرة وأثرها على النشاط االقتصادي : األول المحور -

   والنظام المصرفي
للنهوض قطاع التأمين  آليات عصرنة : المحور الثاني -

 في الجزائر  االقتصاديةبالمؤسسات 
دور الخدمات التأمينية في تنشيط : المحور الثالث -

 .السوق المالية بالجزائر
دور قطاع التأمين في تحقيق التنمية : المحور الرابع -

 المستدامة
تجووارع عربيووة و دوليووة رووول دور قطوواع : المحووور الخووام 

ي وتحقيوووووق التنميوووووة سوووووتثمار التوووووأمين فوووووي دعووووو  المنوووووا  اال
 .المستدامة

 
 

 استمارة مشاركة
   .......................................:االس  واللقب
   ...................................... :الدرجة العلمية
 .......................................:الوظيفة الحالية
 .......................................:مؤسسة العمل

..............................................:الهاتف
 :..............................البريد االلكتروني
 .............................:محور المداخلة

  

 المشاركة ومواصفات الورقة البحثية شروط
احدمها باللغة  جيب أن تشمل الورقة البحثية على ملخصني -

 كلمة،( 033) عن منهما كل يزيد ال أن العربية على
 ، واالجنليزية، الفرنسية العربية امللتقى يف املعتمدة البحوث لغة -
 فيها مبا صفحة 51 عن البحث صفحات عدد يزيد ال أن -

 واملالحق، والرسوم األشكال
 Simplified arabicخط  Wordحترر الورقة البحثية باستخدام  -

 أما. للهوامش للمداخالت باللغة العربية 51للنص و 51مقاس 
بالنسبة للمداخالت باللغة اإلجنليزية والفرنسية فيستخدم خط 

Times New Roman  للهوامش،  53للنص و 51حبجم
 ، وكذلك استعمال املسافة البسيطة بني األسطر

 ، البد أن تكون الورقة البحثية معدة بعناية وموثقة جيدا باملصادر -
 ، لجنة هنائيةختضع مجيع األوراق لتقييم اللجنة العلمية وقرارات ال -
 : ترسل املداخالت عرب الربيد االلكرتوين التايل -

Assurancecoll2021@univ-dbkm.dz 
    

  إىل 12/53/1315يتم استقبال املداخالت ابتداءا من تاريخ
 .03/11/0301غاية 

  تقيم املداخالت من طرف اللجنة العلمية للملتقى ويبلغ يتم
 .35/10/0301أصحاب املداخالت املقبولة فقط قبل 

 0301/ 10/10-11  :امللتقى تاريخ. 
 عمال البحثية املتميزة للنشر يف كتاب مجاع سيتم انتقاء األ. 

 هيئة الملتقى   -

أ د رابح :  الرئي  الشرفي للملتقى
 .مدير اجلامعة.  حممد الشيخ

 :     المشرف العام للملتقى

     عميدة الكلية   ةد نوال شيش 

د فاطمة الزهرة :  للملتقى نائب رئيسة 
 خبازي    مديرة املخرب

:                الملتقى ةرئيس
 .منية خليفةد 

    :رئي  اللجنة التنظيمية
   واكل  كلثومد 

  :رئي  اللجنة العلمية

 منية خليفة.د   

 


