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جامعة بومرداس كلية العلوم االقتصادية و علوم
التسيير و العلوم التجارية

في اطار الندوات المبرمجة لطلبة الماستر تخصص مالية و تأمينات و بنوك ،و
حتى نمكن الطلبة من االطالع على قطاع التامين في شتى الميادين و خصوصا
التأمينات االجبارية و على راسها تامين ضد الكوارث الطبيعية ،و كذا تحضير
الطلبة نفسيا و عمليا للحياة المهنية عن طريق تنظيم ندوة مع ممثلين لهيئات محلية
و كذا متعاملين اقتصاديين محليين ،في قطاع التامين و اعادة التامين ،و الذين
سيقدمون مداخالت حول موضوع تامين الكوارث الطبيعية ،خصوصا و ان
صدور قانون النامين االجباري في هذا الميدان متعلق بوالية بومرداس (زلزال
 )2003و من أجل الوقوف على تطبيقات هذا القانون و مدى وعي سكان و طلبة
والوالية و اليات تنمية الحس و الثقافة التأمينية لديهم ،و هذا بفتح نقاش حول واقع
و افاق التامين على الكوارث الطبيعية في الجزائر عموما و بومرداس خصوصا،
و كيفية نشر الوعي التاميني بمقاربة استباقية وقائية .

االهداف :
 .1قصير المدى  :تمكين الطلبة من االطالع على انجازات المحققة في
قطاع التامين منذ صدور قانون الزامية تامين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر و
بومرداس بصفة خاصة و هذا بمعرفة نسبة االختراق لهذا النوع من المنتوجات.

تامين الكوارث الطبيعية ،واقع و أفاق
Assurance Catastrophe Naturelle,
Realité & Perspectives
 . 2متوسط المدى  :تمكين الطلبة من تكوين نظرة حول واقع تامين
الكوارث الطبيعية و اليات توزيعه ،و المساهمة في تطويره بالقيام بدراسات
متخصصة و اشراكهم في تنمية الثقافة التأمينية بالتعاون مع الجامعة
 . 3طويل االجل :ربط الجامعة بالقطاعات االقتصادية خصوصا قطاع
التأمينات لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال ادارة الخطر و االخطار الطبيعية.

التنظيم :
 .1المدة  04 :ساعات ابتداءا من  10سا الى  14سا
 .2التاريخ  21 :ماي 2018
 .3المكان  :قاعة المحاضرات جناح  #ف #

الوسائل البيداغوجية :
 .1محاضرات علنية :
 .2مطويات ،شبابيك استعالم

النتائج المرجوة :
 .1على مستوى الجامعة :ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي و االجتماعي
 .2على مستوى مخبر البحث  :تهيئة الباحثين للتفكير في اجراء بحوث في مجال ادارة االخطار
 .3على مستوى الباحثين  :تأهيلهم و اطالعهم على واقع التامين وادارة الخطر ،و كذا الفرص
المتاحة للمشاركة بابحاث لتطوير و تنمية نشاط التامين و دمجهم كأعوان و باحثين اقتصاديين
بدل كموظفين فقط.

المستهدفين من الندوة :
 .1الطلبة الجامعين  :ليسانس – ماستر – دكتوراه
 .2الهيئات و التنظيمات المحلية و الدولية :المجلس الوطني للتأمينات ،اتحاد شركات التامين
 .3الهيئات و التنظيمات المحلية و الدولية :الشركة المركزية إلعادة التامين
 .4السلطات المحلية و الوالئية  :مديرية التشغيل ،مديرية السياحة و الصناعات التقليدية
 .5القطاعات االقتصادية :مؤسسات خاصة و عامة
 .6المؤسسات االقتصادية ALLIANCE- CAAR- CAAT -2A –CASH :

لجنة التنظيم :
 .1مسؤول الندوة  :خوخي عبدالرحمان
 .2مسؤول التنظيم  :مزغيش جمال
 .3مسؤول االتصال  :سليماني فضيلة

الرعاة الرسميون للندوة:
 .1الكلية  :عميدة الكلية
 .2قسم العلوم المالية و المحاسبة

قائمة المتدخلين :
السيد  :د .خوخي عبدالرحمان رئيس الندوة
السيد  :رئيس المجلس الوطني للتامينات () CNA
السيد  :رئيس المجلس الوطني للتامينات ( ) UAR
السيد  :ممثل شركة ( )CASH
السيد  :ممثل شركة ( )CAAT
السيد  :ممثل شركة ()CAAR
السيد  :ممثل شركة ()ALLIANCE
السيد  :ممثل شركة ()2A
السيد  :ممثل شركة ()SAA

برنامج الندوة :
مفهوم تامين الكوارث الطبيعية

()Notions sur les Assurances CatNat

قانون تامين الكوارث الطبيعية

()Loi sur l’Assurance CatNat

تسعيرة عقد تامين الكوارث الطبيعية

()Tarification des Assurances CatNat

اكتتاب عقد تامين الكوارث الطبيعية

()Souscription des Assurances CatNat

اعادة تامين االخطار الطبيعية

()Reassurance des Assuransces CatNat

افاق تامين الكوارث الطبيعية

()Prespectives des Assurances CatNat

رئيس الندوة  :د خوخي

