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جناح مؤتمر العقبة

اللجنة التنظيميّة لمؤتمر العقبة التأمين الثامن الذي ينعقد بين  15و 19أيار (مايو)  ،2022ل تزال تبذل جهودًا
اعتدناها من التّحاد األردني لشركات التأمين ،للتسويق لهذا المؤتمر الذي ّ
شق طريقه نحو النجاح منذ ثماني
سنوات و َح َجز له مقعدًا متق ّد ًما على ساحة التأمين الدوليّة ل العربيّة فقط .وكان أعضاء اللجنة المذكورة ،وطوال
الفترة الماضية ،قد أكبّوا على التحضير لهذا المؤتمر ،سواء لناحية إنجاز الموقع اللكتروني مواكبةً
للتطور
ّ
العلمي ،أو لجهة إنجاز األمور اللوجستيّة كافة حفا ً
ظا على المكانة التي بلغها والسمعة التي أدركها.
وتتويجا ً إلتفاقية التعاون المشترك بين اإلتحا َديْن المصري واألردني ،ت ّم تخصيص جناح خاص لإلتحاد األردني
لشركات التأمين من الجهات المنظمة لمؤتمر شرم الشيخ ،ت ّم تجهيزه بملصقات إعالنيّة وما يتّصل بها ،بغرض

المقرر
توزيعها على المشاركين ،إلى جانب اإلجابة عن اإلستفسارات لمن يرغب في المشاركة في هذا الملتقى
ّ
عقده في ايار ،2022بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

من الجتماع الثاني بين مم ّثلي قطاع التأمين األردني والصندوق التعاوني في نقابة األطبّاء

صا للمشاركين من غير األردنيين
وفي لفتة جاذبة ،تأمينيًا وسياحيًا ،قدّمت اللجنة التنظيميّة للمؤتمر عرضًا خا ً
في هذا الملتقى يقضي بمنحهم إقامة مجانية خالل عطلة نهاية األسبوع بعد انتهاء اعمال المؤتمر شاملة
لإلفطار والضرائب وفي الفندق نفسه المختار من قبل المشارك ،في حال حصل التسجيل للمشاركة قبل تاريخ
 .2021/10/31وتأتي هذه المبادرة في اطار تعزيز الحركة السياحية في المملكة األردنيّة والتعريف بمنطقة
المثلث الذهبي ،إيمانا بالمسؤولية المجتمعية للقطاع تجاه الوطن.
ّ
األول المنعقد بين اللجنة المشكلة من قطاع التأمين األردني وبين
في مجال آخر ،وتنفيذًا لتوصيات الجتماع ّ
ممثّلي الصندوق التعاوني لالطباء ،وقد التأم هذا الجتماع في  ،2021/6/15التقى الطرفان يوم األربعاء
( )2021/9/15برئاسة المهندس ماجد سميرات وعضويّة ك ّل من السادة :د .لنا بدر وأسامة حنوش ويعقوب
سابيال ممثل الهيئة العامة لشركات التأمين ،ورئيس وأعضاء لجنة تأمينات الحياة والصحي في التحاد،
وبحضور مدير التحاد ماهر الحسين ونائبه د .مؤيد كلوب ومساعده مدير التحاد للدراسات والتدريب ماهر
عواد .أ ّما الطرف الثاني ،فض ّم ممثلي الصندوق التعاوني لنقابة األطباء المؤلّف من :الدكتور عاصم بلعاوي
والدكتور حاتم الرواشدة .أ ّما الهدف من هذا الجتماع الثاني فهو متابعة تنفيذ توصيات الجتماع األول
والخطوات والليات للوصول الى توافقات بخصوص مطلب نقابة الطباء الردنيين تطبيق نظام الصندوق
التعاوني لالطباء .

وفي ختام أعمال اللقاء المشترك  ،ت ّم التفاق بين ممثلي القطاع والصندوق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من
صصة بالتسعير في ما يتعلق باألجور الطبية لعام  2017ومراجعتها واقتراح ما يلزم عليها من
الطرفين متخ ّ
تعديالت أو إضافات ،ومن ثم عرضها على اللجنة الرئيسية المش ّكلة من القطاع والصندوق ،على أن يصار
بعد الوصول إلى اتّفاق على لئحة األجور الطبية وآلية التطبيق لمناقشة المواد الخالفية الواردة بنظام
الصندوق التي سبق وت ّم بحثها خالل الجتماعات السابقة.

