
 

 

 
  03701/17/  م د:  الرقم   
 21/03/2017التاريخ :

 األكـــرم   السيد المديــــر العـــام عطــوفـــة

   تحية وبعد ،

  :  للمشاركة فيدعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

    الثاني الملتــقى العـــربي 

  يــق وإدارات التامــين الصحــي العربيــةصناد لتطويــــر االداء في
   

 ، وضمن الوصف التالـي:  04/2017/ 12-09خـــالل الفــــترة من  تركيــا –اسطنبول في مدينة  والـــذي  سيعقـد 
 

ـــــ  ـــــا  الطبيـــــة: محاضـــــروص مت ففـــــوص فـــــي  دارة  محاضـــــروا الم ت  ــــــا  صـــــناديا التامين ـــــى لبن ، وفـــــي اللـــــبب المثل
قفـــيرة ولو لـــة اق ـــب وفـــا اتـــدو المن تيـــا  الدوليـــــة ، و تمتـــي المحاضـــروص   ـــــبرا  عمليـــة   الطبيـــة اإلســـتراتيتيا 

 في اقردص وال ليج العربي ودول شمال افر قيا وفي العديد من الدول العربية .  واسعه في هذا المتـــال
 

 أهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا الم ت ـ  :اواًل : 
 

 مين الفحيأالت مة ، ونبذة تار  ية لنشاة الحا ة الىالمقد  . 
   الفناديا الملتقلة التا عة للمؤسللا . تعر ف  مين الفحيأاشكال الت ستعراض . 
  ثالث  مين بواسطة لرفأادارة التمدى كفا ة– ATP 
  مين التتار ةأمين الفحي في شركا  التأالتمدى فعالية . 
    الطبية . وارشفة اللتال ادارة الملفا   
   الفحية التامينا توسبة بياص اهمية . 
 مين الفحيأعقود التل  ستعراض اقنواع واقشكال الم تلفة . 
 العام ب ا . لرق ضبط الكلفة العال ية ومني ال در 
  مين الفحي داخب المؤسلا أبنا  ال يكب التنظيمي لدائرة الت . 
 مين الفحيأالمشاكب والتحديا  التي توا ه الت . 
 وتطبيقا  شاملة من الواقي العملي . تاق  دراسية 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 ركة في هذا الم ت ــ  :ا: الفئـــات المستهدفة ل مشنيـًا ثا

، مدرا  صناديا التأمينا  ، المدرا  التنفيذيوص وملاعدي م وملاعدي م  ا  العاموص في الشركا  والمؤسلا المدر       
مدرا  ، المــدرا  الماليــوص ، ، مدرا  دوائر التأمين الفحي في شركا  التأمين   المؤسلا  والشركا  والنقا ا  الطبية

 ، مدرا  اللتال  واقرشفة، ،  اإلضافة الى  ميي رؤسا  الدوائـر واققلــام العاملين في هذه اقدارا  . التدقيا والرقا ة

في حــال و، / مشارك  دوقر امر كي( 2400لتقـى ): تبلــــغ رسوم التلتيب والمشاركة في الم ثالثــًا:  رسوم التسجيل
 (. مجـانـــاً )  الخامس( مشاركين من قب كــم ، تكون رسوم المشارك 4) ترشيح

 -رابعــا: الخدمات الم دمـــة ل مشاركين :

 الفنادق التي يقيم ب ا المشاركـــــوص .و مطار  سطنبول والتوديــي من والى اقستقبال    -
 قرص مدمج يحتوي اهـــم اوراق العمب المقدمـــة في الملتقى والتوصيا  وصور الفعاليــا  .   -
 ستراتا  الشاي وتناول لعام الغدا  خالل ايام انعقاد الملتقــى . تقديم    -
تناول لعام العشا  برفقــــة  اقي المشاركين  عد  ختتام فعاليا  اليوم اقخير للملتقى على شرف المشاركين ،    -

 وبإستضافة خاصة من النتــم الذهــــبي لإلستشــارا   .
 ستشـــارا  على كافــــة الت ا  المشاركة في الملتقـــى .توز ي درع النتــــم الذهبــــي لإل   -

      
ل برا  واألفكــار تول افضب آمــــلين ملاهمتكم من خـــالل موضوعا  هذا الملتقى ، وذلك ب دف تبــادل المعرفة وا  

الممارسا  لرفـــــــي ملتو ا  ال برا  الم نية العاليـــــــة ، والكفيلة بتحلين ملتو ا  اقدا  ، من خـالل الدقــة والم نية 
  .ختالق  اإل، لتطو ر العمب وتتنب  لقطاعا  التأمين الفحي  العالية في بنــــا  اإلستراتيتيــا  المثــــلى

 كر ن ومقدر ن لكم تلن  هتمامكمشا
 وتفضلوا  قبول فائا التقدير واإلتترام ،،،

 


