
 

 
  
 

 

 "جائزة مسابقة مؤتمرالعقبة للبحوث التأمينية"االعالن عن

  

 
 

صــ�ح ال�ه�ــ"س ماجــ" ســ���ات رئــ� االت�ــاد األردنــي ل�ــ��ات ال�ــأم�� ورئــ� الل��ــة ال������ــة 
��ة ق" ق�رت في اج��اعهـا األخ�ـ�االعالن عـ� ع�ـ4ان أن الل٢٠٢١ل�.ت�� الع-,ة ب"ورتهال*ام�ةلعام 

ال,�C ال=> س�ق"م لل��ار�ة في مBاAقة جائ@ة ال,�4ث ال�أم���ةل�.ت�� الع-,ة ال=> س�عق" في شـه� 
لل�ــ�ة ال*ان�ــة ن�ــ�ًا ل��ــاح ال���Gــة االولــى فــي ال�ــ.ت�� الBــابE ال��عقــ" عــام  ٢٠٢١اDــار مــ� عــام 

�*ا م�   )٣٥(�ة ف�ها م�ل�ًا وع��Gًا، ح�C اس�قNJO ال�BاAقة واالM,ال ال��JK على ال��ار  ٢٠١٩A
 .خ�Bة دول ع��Gة ��VAها االردن

وأضــاف ال�ه�ــ"س ســ���ات أن م4ضــ4ع ال,�ــC الــ=> ســ�ق"م لل�ــائ@ة فــي دورتهــا ال*ان�ةســ�4Xن حــ4ل 
ل�اه�ـة ن��ا أله��ة ه=ا ال�4ض4ع وم4اك�Jه لألوضاع ا"ف4ائ" وت�"Dات الع�ل ع� Aُع" AقOاع ال�أم��"

الeاصــة A�ائ�ــة �4رونــا وس�اســة االغالقــات وح�ــ� ال��ــ4ال الــ"ائd او ال�@ئــي ال�ــي ات,ع�هــا غال�Jــة 
ـــ"ول الع��Gـــةوال�ي اســـ�"عN الK*�ـــ� مـــ�  الـــ"ول وVGـــ��ها ال��لKـــة االردن�ـــة الهاشـــ��ة و�*�ـــ� مـــ� ال

خ"مــة القOاعــات للع�ــل عــ� Aُعــ" وشــXل ذلــg ت�ــ"> لهــ=ه القOاعــات وقــ"رتها علــى االســ���ار فــي 
ع�الئها ، األم� ال=> أص,ح ض�ورة مل�ة ل���ـع شـ��ات ال�ـأم�� وiعـادة ال�ـام�� الع��Gـة وال��ل�ـة 
على ح" س4اء،ول�4اك,ة ال�4Oرات العال��ة واه��ة االس�*�ار فـي ال�4�Kل4ج�ـا وال�عـامالت االل��Kون�ـة 



 

 
  
 

الج��ا�pة لغال�Jـة سـXان وال"فع االل��Kوني على م�eلف القOاعات االق�mادDة وال��احي ال��ات�ة وا
العالd دون اس�*�اء،م�ا جعل ه"ف ت�q4ل الع�ل ال��Kون�ًا وع� Aُع" لKافة العامل�� في وق��ا ال�الي 
ه4 م� ض�� اس��ات���ات ال���ات وأح" أهd أه"افها ال�ئ��Bة ل�ا ت�ه"ه ب�rة األع�ال م� تغ���ات 

JOاه��ها فـي تBم gها، و�=ل�Jم4اك s�D ارعة وال�يBس�اسـة ال�,اعـ" االج��ـاعي لل�قل�ـل مـ� م� Eـ�
ان��ـار العــ"وw بهـ"ف ال�فــاu علــى رأس ال�ـال ال,�ــ�> فــي هـ=ه ال�ــ��ات ال�ــي اسـ�*��ت �tــه علــى 
م"ار سـ�4ات q4zلة،وأكـ" سـ���ات علـى حـ�ص الل��ـة ال������ـة لل�ـ.ت�� ل�Vـ��� ب�نـامج ال�ـ.ت�� 

�Vــ4ر ال*ــام� عــ"ة م4اض�عBــ��اق} فــي أك*ــ� مــ� جلBــة مــ� جلBــاته مــA ــة �4رونــا�"w تــأث�� جائ
  .خ�Jاء دول��� وع�ب وم�ل��� في ال�أم�� وال�4�Kل4ج�ا

 ٣١/٣/٢٠٢١وحــ"دت الل��ــة ال������ــة ل�ــ.ت�� الع-,ــة آخــ� م4عــ" إلســ�الم ال,�ــ4ث ال�أم���ــة فــي
 Cـ��ـ" ادنـى لل,G١٥(و ( Cـة، ح�ـq@ل��ـة او اللغـة االن�Gاللغـة الع�A ـه إمـا�D"ـ� تقX�D <=ة والـ�صـف

 dال�ـأم�� ال�ـي سـ�ق4م س��A ـةm�eـة م��ة وال�@اهـة مـ� خـالل ل�tهى ال�ـفا���A 4ث ال�ق"مة�تق��d ال,
�اثالB�eــةالفائ@ة Aــة بــ"ع4ة مقــ"مي اال��ــائ@ة وعلــى أن تقــ4م الل�الA ــة الفــائ@ةB�eــاث ال�Aاخ��ــار األA

��C ی���ـل االت�ـاد األ" ٢٠٢١م.ت�� الع-,ة "ل�4Vر ال�.ت�� ال"ولي ال*ام� ,t4ف شـ��Vردنـي ك
ل�ــ��ات ال�ــأم�� تغ�Oــة رســ4م و�لــف اشــ��اكهd فــي ال�ــ.ت�� وأجــ4ر اقــام�هd فــي الف�ــادق خــالل ف�ــ�ة 

 .ال�.ت�� اضافة ل���هd جائ@ة مال�ة رم@qة
 dــ��BBامeــع والAال�ا ،Cالفــائ@ األول، ال*ــاني، ال*الــ dــة ال������ــة أن اإلعــالن عــ� اســ وقــ�رت الل��

ـــ4م االث�ـــ� �Vـــ4ر �*�ـــ� مـــ� ال��ـــار���  �٣١/٥/٢٠٢١ ال�4افـــE خـــالل حفـــل اف��ـــاح ال�ـــ.ت�� یA
��ــC  ٧٠٠- ٦٥٠وال�ـ"ع�q4 مـ� م�*لـي ال�.سBـات ال�ســ��ة وال��4قـع ان یJلغعـ"دهd مـ�A ـ�ةmeش

�4Vر �افة ال��ار��� في ال�.ت�� وم�*لـي وسـائل االعـالم ال��ئ�ـة وال�قـ�وءة A @4ائ�ال dل�Bت dس��
 .وال�4�Bعة الع��Gة وال��ل�ة

ل��ـــة ال������ـــة لل�ـــ.ت�� ال�ه�ـــ"س ماجـــ" علـــى رؤqـــة الل��ـــة وال�هـــات ال����ـــة ك�ـــا أكـــ" رئـــ� ال
لل�ــ.ت�� ل�Oــ�q4ه فــي �ــل دورة مــ� الــ"ورات القادمــة واســ��"اث فقــ�ات وتق��ــات وzــ�ح أفKــار غ�ــ� 
ــأم��  تقل�"Dــة تعــ@ز مــ� أه��ــةم.ت�� الع-,ــة، ��ــا تــأتي فKــ�ة ال�ــائ@ة ل��ف�ــ@ العــامل�� فــي قOــاع ال�

�اث ودراسات تأم���ة تeـ"م مBـ�قJل صـ�اعة ال�ـام�� فـي ال��لKـة مـ� م�ل�ًا وع��Gًا Aودول�ًا إلع"اد أ
خالل اخ��ار م4اض�ع م��ـ"دة سـ�لقي الVـ4ء علـى �ـل مـا هـ4 ج"یـ" ومBـ��"ث فـي م�ـال ال�ـأم�� 
ول�,ــادل األفKــار واآلراء حــ4ل ال�eــا�z وال��ــ"Dات ال�"یــ"ة ال�ــي ت4اجــه هــ=ه الmــ�اعة وخاصــة ��tــا 

ح�ـC سـ��d   ل ع� Aُع" لقOاع ال�أم�� وت,ادل ال��ارب وق�m ال��اح في ه=ا ال��الی�علA Eالع�
�اث الفائ@ة على �افة اس4اق ال�أم�� الع��Gة وال4Bق ال��لي لالس�فادة مـ� االفKـار Aون�� اال dتع��
�ــاث، ح�ــC تــ�w الل��ــة ال������ــة أن الع�ــل عــ� Aل� ال�هــا األeوال�ق��حــات وال�4صــ�ات ال�ــي ســ�



 

 
  
 

م�B-,ال س��غل ح�@ا أوسع فـي م�eلـف القOاعـات االق�mـادDة ل�ـا یـ4ف�ه مـ� م�ـافع لل��عـامل�� Aع" 
مع قOاع ال�أم�� و�Gا BDـهل مـ� ع�ـل ال�ـ�4ف�� وeqفـف الKلـف علـى ال�ـ��ات ال�ـي سـ���هج هـ=ا 
�ة م� ال�ه���� Aالع�ـل فـي qاب ش�Oان�ة اس�قXع� ام gة ع"ی"ة، نا����Bاالسل4ب م� ن4احي ل4ج

 .� ل�K م�Oل,ات ال���ات ال�ال�ة Aاالن��ام في ساعات دوام م�"دة ت�" م� ف�صهdال�أم�
فــي م"ی�ـة الع-,ــة حـاف� علــى مBـ��ة ال��ــاح مــ�  ٢٠٠٨وqـ=�� ان مــ.ت�� الع-,ـة الــ=> انOلـE عــام 

�tـــه مـــ� �Jـــ�w ال-�ـــادات   �AـــXل مVـــ�Oد ورفـــع مBـــ�w4 ال��ـــار�ة  خــالل زqـــادة أعـــ"اد ال��ـــار���
في ش��ات ال�أم�� العال��ة والع��Gة، واصـ,ح حـ"ث ی���ـ�ه العـامل4ن فـي صـ�اعة  وال4Kادر ال�أم���ة

 .ال�أم�� ح4ل العالd لل�4اصل وعق" االج��اعات ولقاءات الع�ل مع ع"د ���J م� ال@مالء والع�الء
 


