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جبيؼت ايحًذ بىلزة بىيزداس كهُت انؼهىو
االلتصبدَت ،انتجبرَت وػهىو انتضُُز

فٍ اطبر انُذواث انًبزيجت نطهبت انكهُت تخصص تبيُُبث و بُىن  ،و حتً ًَكٍ
انطهبت يٍ االطالع ػهً انتطبُمبث انًُذاَُت و انُشبطبث انًضتمبهُت بحكى
تخصصهى ،و كذا يضتمبههى انًهٍُ ػٍ طزَك يًثهٍُ نًإصضبث تبيٍُ يحهُت،
انذٍَ صُمذيىٌ يذاخالث حىل يىضىع اػبدة انتبيٍُ فٍ انجزائز يٍ أجم انىلىف
ػهً انتطبُمبث انًُذاَُت التفبلُبث اػبدة انتبيٍُ فٍ انجزائز و أصىاق اػبدة انتبيٍُ
انؼبنًُت .

االهداف :
 .1قصير المدى  :تًكٍُ انطهبت يٍ رؤَت انتطبُمبث انًُذاَُت نؼمىد اػبدة
انتبيٍُ و اَىاع االتفبلُبث انًبزيت بٍُ يإصضبث انتبيٍُ انجزائزَت و شكبث اػبدة
انتبيٍُ انذونُت.
 . 2متوسط المدى  :تًكٍُ انطهبت يٍ تكىٍَ َظزة حىل اإلشكبالث و
انتحذَبث انًزتبكت بمطبع انتبيٍُ و اػبدة انتبيٍُ صىاء يحهُب أو دونُب و تحضُزهى
نًُذاٌ انشغم بؼذ انجبيؼت
 .3طويل االجل :ربظ انجبيؼت ببنمطبػبث االلتصبدَت خصىصب لطبع

عنوان الندوة
إعادة التأمين في الجزائر
انتبيٍُ و انتؼزف ػهً يتطهببته انًضتمبهُت يٍ حُث طبُؼت انتكىٍَ و تخصصبث
االكثز طهبب َىػب و كًب.

التنظين :
 .1انًذة  44 :صبػبث
 .2انتبرَخ  42:يبرس 2412
 .3انًكبٌ  :لبػت انًحبضزانجُبح  #ف #

الىسائل البيداغىجيت :
 .1يحبضزاث ػهُُت :

النتائج الورجىة :
 .1ػهً يضتىي انجبيؼت  :ربظ انجبيؼت بًحُطهب االلتصبدٌ و االجتًبػٍ
 .2ػهً يضتىي يخبز انبحث  :تهُئت انببحثٍُ نهىالغ انًُذاٍَ و انؼًهٍ
 .3ئبزاو اتفبلُبث تكىٍَ و بحث نفبئذة انطهبت انًمبهٍُ ػهً انتخزج
 .4ػهً يضتىي انببحثٍُ  :تأهُههى و اطالػهى ػهً انىالغ انؼًهٍ و تطبُمبث انؼًهُت نهجبَب
انُظزٌ و كذا انتحذَبث االلتصبدَت انًطزوحت فٍ لكبع انتبيٍُ و ئػبدة انتبيٍُ و دفؼهى
نهًشبركت فٍ تمذَى التزاحبث و حهىل نهب.

الوستهدفيي هي الندوة :
 .1انمطبػبث االلتصبدَت :يإصضبث خبصت و ػبيت
.2

انًإصضبث االلتصبدَت:شزكبث انتبيٍُ و اػبدة انتبيٍُ

لجنت تنظين الندوة:
 .1يضإول انُذوة (خىخٍ ػبذانزحًبٌ)

الرعاة الرسويىى للندوة:
 .1انكهُت (ػًُذة انكهُت )
 .2يخبز انبحث (أداء انًإصضبث االلتصبدَت فٍ ظم انتحىالث االلتصبدَت انؼبنًُت )ALPEC

قائوت الوتدخليي :
انضُذ  :بىجُزة يحًذ  ،يذَز اػبدة انتبيٍُ نشزكت انتبيٍُ CASH
انضُذة  :لبصذ يزَى َ ،بئبت يذَزاػبدة انتبيٍُ نشزكت انتبيٍُ و اػبدة انتبيٍُ CAAR
انضُذ  :وهبت َبُم ،يذَز أَظًت االػالو نشزكت انتبيٍُ CASH
انضُذ  :أحًذ صُذ  ،يضتشبر انزئُش انًذَز انؼبو نهشزكت انًزكزَت الػبدة انتبيٍُ CCR

هحاور الندوة :

 .1ئػبدة انتبيٍُ
 .2اتفبلُبث ئػبدة انتبيٍُ
 .3انتكُىنىجُب و اػبدة انتبيٍُ
 .4انًبنُت و ئػبدة انتبيٍُ
 .5صىق ئػبدة انتبيٍُ

