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 الل ـخ دوات التأمينيةـالن
    2021حتى  2005الفترة من 

 
 

 ســـم النـــدوة أ
 

 بالتنسيـق مـع

 
 مضيــف السـوق ال

 
 2005عــام 

 

  
 ملتقى التأمين والمصارف والمؤسسـات

 ذات العالقة حــول عمليـات االحتيال    

 ى والجـــوى والبــــرى  البحـر
   

 المملكة األردنيــة الهاشمية  ـن       االتحاد األردنـى لشركـات التأمي

 ندوة  التأمين الصحى واقــع التطبيق 
 وآفــــــاق التطويـــــــر

 
 مملكـــــة البحريـــن المجموعـة العربية للتأمين " أريــج "

 مؤتمرآفاق التأمين العربى والواقـع 

      قتصادى " التجربــة السوريـة "اإل
      

 الجمهورية العربية السوريـة    العامة للتأمين    المؤسســة السوريـة

 الملتقى العربى األول للتأمين الصحى 
 

 الجمهورية العربية السوريـة هيئــة اإلشــراف على التأميـن         

 الملتقى العربى األول للتأمين الزراعي
 

 ية المملكـة األردنيـة الهاشم األردنـى لشركـات التأمين         االتحـاد

 2006عــام 

 
  

 الندوة الدولية لتأميــــن الزالزل
 

 المملكـة األردنية الهاشمية  االتحاد االردني لشركات التأميـــن     
 2007عــام 

 

  
 تحـاد المصـــري للتأميــن اال - الندوة العربية حــول التأمين الطبى 

 الجمعية االردنية للتأمينات الصحية -
  

 بيــة   جمهورية مصـر العر

ودورها في   الندوة العربية حـول شركات الوساطة

ظـل ظهور قنوات تسويقيــة  دعم النشاط التأمينى فـى

 جديدة 
 

 جمهورية مصـر العربيــة  الهيئة المصرية للرقابـة على التأمين

 لعمل العربية حــول إعـادة ورشة ا

 Frontingالتأمين بأسلوب الواجهه 
 

 الجمهورية العربية السورية للتأميــن المؤسسة العامة السورية

 الندوة العربية حول  تفعيل دور الحوكمة

 في شركات التأمين وإعادة التأمين العربية

 جمهورية مصر العربيــة  الشركةالمصريـة العـادة التأميـن

 2008ام ع

 

  
 التأمين والنقل البحرى  حولالمؤتمر الدولي 

 

 المملكـة األردنية الهاشمية       االتحاد االردني لشركات التأمين

 الندوة العربية حول خطر االرهاب

  وكيفية مواجهته تأمينيا
 

 جمهورية مصر العربية االتحاد المصرى للتأمين 
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 2009عام 

 

  
 ربية حول تأمين المركبات الندوة الع

 

 سلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المال

  البحري  " للتأمين والنقل المؤتمر الدولي الثاني

  ت والمخاطر اإدارة التعويض
 

 المملكـة األردنيـة الهاشمية  االتحاد األردني لشركات التأمين 

وإدارة الخطر  الندوة العربية حول حوكمة الشركات
التحديات الحالية واالزمة المالية""  في المؤسسات

  

 مملكــــة البحرين جمعية التأمين البحرينية

للرقابة  حديثةال يقات األساليبالندوة العربية حول تطب
 على التأمين في ظل المتغيـرات االقتصاديــة العالميـة     

             

 على التأمينالهيئة المصرية للرقابة 

  
 جمهورية مصر العربية

 
االلكتروني  التأمين الصحي الندوة العربية حول

 ومصادرالتمويل 
 

 العربيةة مصر جمهوري الجمعية االردنية للتأمينات الصحية

 2010عام 

 

  

الندوة العربية حول التعاون والتنسيق بين مؤسسات 

التأمين ومقدمي الخدمة العالجية إلنجاح التأمين 

 الصحي

ينات الصحية الجمعية األردنية للتأم
 والشركة اإلفريقية للتأمين 

 الجماهيرية العظمى 

الملتقى اإلقليمي األول للتأمين الطبي والرعاية 

 يةالصح

اإلتحاد المصري للتأمين والجمعية  
 المصرية لشركات الرعاية الصحية

 جمهورية مصر العربية

 2011عام 

 

  

 المؤتمر الدولي الثالث للتأمين البحري والنقل 

 " التحديـات القانـونيـه الجديـده "     

اإلتحاد األردني لشركات التأمين واإلتحاد 
ة  ( ونقابIUMIالدولي للتأمين البحري )

 المالحة البحرية وكالء
 

 المملكة األردنية الهاشمية 

ورشة العمل حول بطاقة التأمين الموحدة عن سير 

 ة( السيارات عبر البالد العربية )البطاقة البرتقالي

 

 جمهورية مصر العربية اإلتحاد العام العربي للتأمين 

 العرب ورابطة وسطاء التأمين  الندوة العربية حول الوساطة فى التأمين 
 

 الجمهورية اللبنانية

 الشركة العمانية إلعادة التأمين الندوة العربية حول إعادة التأمين 
 

 انـسلطنـة ًعـم

 2012ام ـع

 

  

 المملكة األردنية الهاشمية   اإلتحاد األردني لشركات التأمين  ات ـن المركبـول تأميـة حـلعربيدوة اـالن
 

المهنية والمالية  مؤتمر تأمين المسؤوليات المدنية و

 ية واألخطار السياس
 

 المملكة األردنية الهاشمية  اإلتحاد األردني لشركات التأمين 

إلتحاد المصري للتأمين والجمعية  ا الملتقى اإلقليمي الثانى للتأمين الطبي 

 المصرية لشركات الرعاية الصحية

 جمهورية مصر العربية
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 2013ام ـع

 

  

 المملكة األردنية الهاشمية  ردنية للتأمينات الصحيةالجمعية األ مؤتمـر اإلصـالح الصحي 

 المملكة األردنية الهاشمية  أمين اإلتحاد األردني لشركات الت المؤتمر الدولي الرابع للتأمين والنقل البحري 

 مملكـة البحريـن  جمعية التأمين البحرينية منتدى تأمين المسؤوليات المهنية

 جمعية شركات الضمان فى لبنان  وساطة في التأمين العربية حول ال الندوة 
 نقابة وسطاء التأمين فى لبنان  

 ن العرب ـرابطة وسطاء التأمي

 لبنــان 

 المملكـة المغربيـة   الشركة المركزية إلعادة التأمين  التأمين وتغطية األخطار الجديدة الندوة العربية حول 

 2014ام ـع

 
  

اإلقليم الثالـالملتقى  للـي  الطبـتأميث  والرعاية ـن  ي 

 الصحية

اإلتحاد المصري للتأمين والجمعية  

 المصرية لشركات الرعاية الصحية
 جمهورية مصر العربية

التأـمؤتم حـمير  ف ـن  تأميـول  والحلول  ـرص  الطاقة  ن 

 البديلة 

 المملكة األردنية الهاشمية  اإلتحاد األردني لشركات التأمين 

 2015ام ـع

 

  

إلدارة المخاطر "دور خبراء التأمين ي  ـالملتقى اإلقليم

 في إدارة مخاطر المؤسسات" 

 اإلتحاد المصري للتأمين   -

 الجمعية المصرية إلدارة األخطار  -

 جمهورية مصر العربية

 المملكة األردنية الهاشمية  د األدرني لشركات التأمين اإلتحا ي الخامس للتأمين والنقل البحري تمر الدولالمؤ

 ليمي لوسطاء التأمينى اإلق الملتق

"Regional Insurance Brokers Congress " 

 اإلتحاد المصري للتأمين   -

 رابطة وسطاء التأمين العرب  -

 لبحر المتوسط لوسطاء التأمينإتحاد ا -

 جمهورية مصر العربية

على   وتأثيرهما  والغاز  البترول  حول  العربية  الندوة 

 قطاع التأمين 

 الجمهورية اللبنانية ان جمعية شركات الضمان في لبن

وإدارة   اإلئتماني  التصنيف  حول  العربية  الندوة 

التأمين  طر  المخا شركات  أداء  على  وأثره  المؤسسية 

 وإعادة التأمين 

 

 المملكة األردنية الهاشمية  د األدرني لشركات التأمين اإلتحا

 2016ام ـع

 

  

ي والرعاية ـن الطبـللتأمي الرابعي ـالملتقى اإلقليم

 يةالصح

 اإلتحاد المصري للتأمين   -

 الرعاية الصحية   إلدارةالجمعية المصرية  -

 جمهورية مصر العربية

 2017ام ـع

 

  

 الجمهورية اللبنانية جمعية شركات الضمان في لبنان  ة في مجال التأمين الرقميالتكنولوجيا ندوة 

 ئةالجزائرالجمهورية  زائري لشركات التأميناإلتحاد الج الندوة العربية حول القضاء والتأمين في الوطن العربي 

 (2017سادس )مؤتمر العقبة المؤتمر الدولي ال

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية  د األدرني لشركات التأمين اإلتحا
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 2018ام ـع

 

  

اإلقليم الطبـللتأمي  الخامسي  ـالملتقى  والرعاية ـن  ي 

 الصحية

 اإلتحاد المصري للتأمين   -

 الرعاية الصحية   إلدارةية الجمعية المصر -

 جمهورية مصر العربية

 2019ام ـع

 

  

 سلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المالي العماني ندوة حول تطبيق التأمين الصحي وتحدياته 

 المملكة األردنية الهاشمية  د األدرني لشركات التأمين اإلتحا 2019مؤتمر العقبة 

 2020ام ـع

 

  

 جمهورية مصر العربية اإلتحاد المصري للتأمين   مول المالي والتأمين المستدامل الشالعربية حوندوة ال

 اإلتحاد المصري للتأمين   - ي ـن الطبـللتأمي السادسي ـالملتقى اإلقليم

 الرعاية الصحية   إلدارةالجمعية المصرية  -

 جمهورية مصر العربية

 فتراضية األولى: الندوة اإل
 

 بي في مواجهة األزمة: التأمين في دول المغرب العر

مستوى    على  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات  التبعات  ماهي 
 القطاعات؟ 

Online 

   :الندوة اإلفتراضية الثانية

 "تداعيات إنفجار بيروت" 

Online 

 ثالثة: الندوة اإلفتراضية ال

 إعادة التأمين في األسواق العربية 
المنافسه "ما هي اآلفاق" دات  وما هو مستقبل اإلعا  حالة 

 اإلقليميه 

Online 

  :الرابعةالندوة اإلفتراضية 
 "تداعيات إنفجار بيروت" 

Online 

 2021ام ـع

 

  

 الندوة اإلفتراضية الخامسة:

العـــام:     العربــي  التأميــني   "الوضــع 

 المشاكل الجيوسياسية وآفاق التطور" 

Online 

 


