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إشكالية تطوير قطاع التأمين في الجزائر بين تحديات الواقع 
 وآفاق التطوير



 

 ملخص:ال
 

جزءا هاما باعتباره  تطوير قطاع التأمين في الجزائرآليات وعوامل تهدف هذه الدراسة إلى إبراز       
على  عتمادباالي، تقييمي حليلتمن منظور  تشخيص واقع سوق التأمين، من خالل من النظام المالي

العوامل  بعض تأثيرقياس ، إضافة إلى 2018 -2006 لفترةل بهالخاصة المؤشرات األدائية 
 اإلنحدار الذاتي شعاع نموذج تطبيقبالتأمين في الجزائر والديموغرافية على الطلب على  االقتصادية

(VAR) اعتمدنا  موضوع البحث ولإلجابة على اإلشكالية ،(2018-1994سنوية للفترة )البيانات لل
 أنوتتلخص أهم نتائج الدراسة في ، أدوات القياس االقتصاديو التحليلي و  على المنهج الوصفي
يتضح ذلك من ، مستويات متدنية تحافظ على ال تزالالجزائري سوق التأمين  مؤشرات نمو و تطور

نسبة أقساط التأمين إلى الدخل كذا ، و )كثافة التأمين( حصة الفرد من أقساط التأمين ضعفخالل 
 تأميناتالو  %91األضرار على تأمينات الوجود تفاوت بين  مالحظة ، مع)معدل اإلختراق( القومي

من إجمالي  %50تأمين السيارات بنسبة  لفرع شبه مطلقة سيطرة، إضافة إلى  %09األشخاص  على
كما أكدت نتائج  ،لدى األفراد ةالتأميني فةثقاضعف كبير في الو  ،2018أقساط التأمين الكلية لسنة 

ونصيب الفرد من  للسنة الماضية الطلب على التأمينبين كل من  عالقة طردية دراسة القياسية وجودال
التضخم،  ، أما%99.25بنسبة  في الجزائر على التأمين الطلبالتي تفسر و  ،الناتج المحلي اإلجمالي

في السوق  ال تؤثر على مستويات الطلب على التأميناإلستثمار الوطني والبطالة السكان، عدد 
  الجزائري.
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Abstract :  

 

 

This study aims at clarifying the mechanisms and factors of developing the Algerian 

insurance sector which is considered as an important part of the financial system, through 

diagnosing the reality of the insurance market, from an analytical and evaluation 

perspective, relying on the performance indicators for the period of 2006-2018, in addition 

of measuring the impact of some economic and demographic factors on the insurance 

demand in Algeria; by applying Vector Autoregression model (VAR) for the annual data 

of the period (1994-2018). 

In order to answer the problematic of the research, we’d relied on the descriptive, 

analytical and the econometric approach, and the most important finding of the study is 

that the growth and development indicators of the Algerian insurance market still maintain 

low levels, where that is evidenced by the weakness of the individual's share of insurance 

premiums (insurance density), as well as the ratio of insurance premiums to national 

income (penetration rate), noting that there is a discrepancy between the damage’s 

insurance 91% and insurance for persons 09%, in addition to the almost absolute 

acquisition of the car insurance branch by 50% of the total insurance premiums for the year 

2018, and a significant weakness in the insurance culture of individuals.  

The results of the econometric study also confirmed the existence of a positive 

relationship between the insurance demand of the past year and the per capita gross 

domestic product, which explains the demand of insurance in Algeria at a rate of 99.25%. 

And for inflation, population, national investment and unemployment do not affect the 

levels of demand for insurance in the Algerian market. 
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