
 

اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الثامن للتأمين

تلتقي مدير عام هيئة تنشيط السياحة في األردن
  

في إ!ار اس�ع�ادات الل��ة ال�����ة ل�ت� الع��ة ال�ام� لل�أم�� لعق� ال�ت� ال�ولي ال�ـام� 
-٦-٢ولغا.ــة  ٥/٣٠ب�ورتــه ال�ام�ــة القــ�ر عقــ�ه للف�ــ�ة مــ� 

في ف��ق ان��4Bن����ال الع��ة ?ال�عاون مع االت;اد العام الع�:ي لل�ام�� ،ال�قى 7ه� ی4م 
Bــل مــ� اله�ــ�س ماجــ� ســ��ات رئــ�D م�لــD إدارة االت;ــاد 
ورئ�D الل��ة ال�����ة لل�ت� واألس�اذ ماه� ال;��K م�ی� االت;اد األردنـي لIـ�Bات ال�ـأم�� 
 Nــ�Iــة ت�Oی� عــام ه��الــ�زاق ع�:�ــات مــ �ــQع �ــ�K4فــة الRع �4 الل��ــة ال�����ــة للــ�ت

 

 

اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الثامن للتأمين: األردن  
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في ف��ق ان��4Bن����ال الع��ة ?ال�عاون مع االت;اد العام الع�:ي لل�ام�� ،ال�قى 7ه� ی4م 
Bــل مــ� اله�ــ�س ماجــ� ســ��ات رئــ�D م�لــD إدارة االت;ــاد  ٢٠٢١-١-١١اإلث�ــ�� ال4افــ\ 

ورئ�D الل��ة ال�����ة لل�ت� واألس�اذ ماه� ال;��K م�ی� االت;اد األردنـي لIـ�Bات ال�ـأم�� 
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  .ال�Kاحة في االردن

 

 

في إ!ار اس�ع�ادات الل��ة ال�����ة ل�ت� الع��ة ال�ام� لل�أم�� لعق� ال�ت� ال�ولي ال�ـام� 
 ٢٠٢١لل�ــام��
في ف��ق ان��4Bن����ال الع��ة ?ال�عاون مع االت;اد العام الع�:ي لل�ام�� ،ال�قى 7ه� ی4م  ٢٠٢١

اإلث�ــ�� ال4افــ\ 
ورئ�D الل��ة ال�����ة لل�ت� واألس�اذ ماه� ال;��K م�ی� االت;اد األردنـي لIـ�Bات ال�ـأم�� 

4 الل��ــة ال�����ــة للــ�ت� ع4Rفــة الKــ�� عQــ� الــ�زاق ع�:�ــات مــ�ی� عــام ه�Oــة ت�Iــ�N وعaــ
ال�Kاحة في االردن

  



وجاء اإلج�اع إل!الع ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة علـى اسـ�ع�ادات االت;ـاد األردنـي لIـ�Bات 
ل�ول�ـة سـ4اء ال�أم�� لعق� ال�ت� القادم الij .أتي ?ع� �hاب زاد ع� عـام ونfـف للـ�ت�ات ا

لoــة أو خارجهــا ن���ــة جائ;ــة 4Bرونــا، وBــjلl وضــع ه�Oــة ت�Iــ�N الKــ�احة ?fــ4رة داخــل ال
اإلج�اءات ال�ي تs إن�ازها إلس���ال الIار��B في الـ�ت� بـ�ًء مـ� ت�ه�ـq ال4قـع اإلل�o�ونـي 

ر وم�ورُا ?إن�از الQ�نام��� العلي واإلج�ـاعي واخ��ـا
. 

وم� جان�ه، أع�ب ع4Rفة م�ی� ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة عـ� دعـs اله�Oـة ل�هـ4د االت;ـاد 
 ijولي الهـام الـ�الـ �األردني لB�Iات ال�ـأم�� فـي تKـv4\ األردن سـ�اح�ًا مـ� خـالل هـjا الـ�ت

 ٦٥٠ -٦٠٠ أم���ة الهة في ال�Rقة الس�قRا?ه ما یvq� عـ� 
ــا أكــ� علــى أن دعــ4ة االت;ــاد األردنــي لIــ�Bات Bو ،sقــادة ال�ــأم�� فــي العــال x�ــQB ــارك مــ�Iم

تaـاف�  ال�أم�� لعق� هjا ال�ت� في 7ل هjه ال�حلة ال;�جة ال�ـي .ـ� بهـا العـالs ی�شـ� علـى
 Nــ�Iــة ت�Oلــ\ مــ� ه�Rم sــ�احي ســ�قابله دعــKــاع الRلق

 Nــ�Iــة ت�Oاد ه��هــ4د االت;ــاد واســ�ع�ومــ� جــانQهs، شــ}� م�لــ4ا االت;ــاد ع�:�ــات علــى دعــه ل
الKـــ�احة فـــي االردن ل�Kـــv4\ هـــjا الـــ�ت� عال�ـــا مـــ� خـــالل ال�fـــات الع�ـــ�ة للـــ�ت�ات 
 �خQ�ات وعالقات وجه4د ه�Oـة ت�Iـ�N الKـ�احة لل�ع�vـ| بهـjا الـ�ت
?I}ل أكQ�، و:ا .Kهs فـي إن�احـه واسـ�قRاب شـ�v;ة أكQـ� مـ� الIـار��B و:ـا .Kـاهs ا.aـا 
ب�Kــv4\ االردن ســ�اح�ا والKــاهة بــ�عs القRــاع الKــ�احي وقRــاع الف�ــادق وال�قــل الKــ�احي 

 .لى هjه القRاعات ?ع� جائ;ة 4Bرونا

 

 

وجاء اإلج�اع إل!الع ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة علـى اسـ�ع�ادات االت;ـاد األردنـي لIـ�Bات 
ال�أم�� لعق� ال�ت� القادم الij .أتي ?ع� �hاب زاد ع� عـام ونfـف للـ�ت�ات ا

ــا، وBــjلl وضــع ه�Oــة ت�Iــ�N الKــ�احة ?fــ4رة  لoــة أو خارجهــا ن���ــة جائ;ــة 4Bرونداخــل ال
اإلج�اءات ال�ي تs إن�ازها إلس���ال الIار��B في الـ�ت� بـ�ًء مـ� ت�ه�ـq ال4قـع اإلل�o�ونـي 

www.AqabaConf.com ـاعي واخ��ـاوم�ورُا ?إن�از الQ�نام��� العلي واإلج�
�.ال;اض��v وBافة ال��ت��ات الل4ج��Kة إلن�اح أعال ال�ت

وم� جان�ه، أع�ب ع4Rفة م�ی� ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة عـ� دعـs اله�Oـة ل�هـ4د االت;ـاد 
 ijولي الهـام الـ�الـ �األردني لB�Iات ال�ـأم�� فـي تKـv4\ األردن سـ�اح�ًا مـ� خـالل هـjا الـ�ت

أم���ة الهة في ال�Rقة الس�قRا?ه ما یvq� عـ� أص�ح واح�ًا م� ال�ت�ات ال�
ــا أكــ� علــى أن دعــ4ة االت;ــاد األردنــي لIــ�Bات Bو ،sقــادة ال�ــأم�� فــي العــال x�ــQB ــارك مــ�Iم

ال�أم�� لعق� هjا ال�ت� في 7ل هjه ال�حلة ال;�جة ال�ـي .ـ� بهـا العـالs ی�شـ� علـى
لقRــاع الKــ�احي ســ�قابله دعــs مRلــ\ مــ� ه�Oــة ت�Iــ�N جهــ4د القRــاع�� العــام وال�ــاص لــ�عs ا

 .ال�Kاحة لهjا ال;�ث العالي

 Nــ�Iــة ت�Oاد ه��هــ4د االت;ــاد واســ�ع�ومــ� جــانQهs، شــ}� م�لــ4ا االت;ــاد ع�:�ــات علــى دعــه ل
الKـــ�احة فـــي االردن ل�Kـــv4\ هـــjا الـــ�ت� عال�ـــا مـــ� خـــالل ال�fـــات الع�ـــ�ة للـــ�ت�ات 

خQ�ات وعالقات وجه4د ه�Oـة ت�Iـ�N الKـ�احة لل�ع�vـ| بهـjا الـ�ت�  وال�Iا!ات واالس�فادة م�
?I}ل أكQ�، و:ا .Kهs فـي إن�احـه واسـ�قRاب شـ�v;ة أكQـ� مـ� الIـار��B و:ـا .Kـاهs ا.aـا 
ب�Kــv4\ االردن ســ�اح�ا والKــاهة بــ�عs القRــاع الKــ�احي وقRــاع الف�ــادق وال�قــل الKــ�احي 

لى هjه القRاعات ?ع� جائ;ة 4BروناوالقRاعات االخ�x ال�ت�Rة لل����| ع

  

وجاء اإلج�اع إل!الع ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة علـى اسـ�ع�ادات االت;ـاد األردنـي لIـ�Bات 
ال�أم�� لعق� ال�ت� القادم الij .أتي ?ع� �hاب زاد ع� عـام ونfـف للـ�ت�ات ا

ــا، وBــjلl وضــع ه�Oــة ت�Iــ�N الKــ�احة ?fــ4رة  لoــة أو خارجهــا ن���ــة جائ;ــة 4Bرونداخــل ال
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 ،� com لل�ت
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وم� جان�ه، أع�ب ع4Rفة م�ی� ه�Oة ت�N�I ال�Kاحة االردن�ـة عـ� دعـs اله�Oـة ل�هـ4د االت;ـاد 
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أص�ح واح�ًا م� ال�ت�ات ال�
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ال�Kاحة لهjا ال;�ث العالي

 Nــ�Iــة ت�Oاد ه��هــ4د االت;ــاد واســ�ع�ومــ� جــانQهs، شــ}� م�لــ4ا االت;ــاد ع�:�ــات علــى دعــه ل
الKـــ�احة فـــي االردن ل�Kـــv4\ هـــjا الـــ�ت� عال�ـــا مـــ� خـــالل ال�fـــات الع�ـــ�ة للـــ�ت�ات 

وال�Iا!ات واالس�فادة م�
?I}ل أكQ�، و:ا .Kهs فـي إن�احـه واسـ�قRاب شـ�v;ة أكQـ� مـ� الIـار��B و:ـا .Kـاهs ا.aـا 
ب�Kــv4\ االردن ســ�اح�ا والKــاهة بــ�عs القRــاع الKــ�احي وقRــاع الف�ــادق وال�قــل الKــ�احي 

والقRاعات االخ�x ال�ت�Rة لل����| ع

  

 


