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أشــار المهنــدس ماجــد ســميرات 
األردنــي  االتحــاد  رئيــس 
ورئيــس  التأميــن  لشــركات 
اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر فــي 
كلمتــه االفتتاحيــة ان االتحــاد 
التأميــن  لشــركات  األردنــي 
وحرصــًا منــه علــى ان يكــون 
المؤتمــر هــو األكثــر قــدرة علــى 
هــذه  مــع  والتكيــف  التأقلــم 
التغيــرات ومواكبــة مســتجدات 
التكنولوجيــة  وخاصــة  العصــر 
فــي  انطالقتــه  فمنــذ  منهــا، 
اللجنــة  العــام 2008 حرصــت 
اختيــار  علــى  التنظيميــة 
للبحــث  عمــل  وأوراق  عناويــن 
ومهمــة  جديــدة  مواضيــع  فــي 
لكافــة العامليــن فــي التأميــن حــول العالــم تواكــب متغيــرات 
العصــر وحاجــة الســوق إضافــة الــى مناقشــة أبــرز التحديــات 
لقطــاع التأميــن فــي المنطقــة والتركيــز علــى المخاطــر المســتجده 
وآخرهــا المخاطــر االلكترونيــة وتعزيــز قنــوات التســويق االلكترونــي 

التأميــن. لمنتجــات 
ــن  ــي، التأمي ــن الزراع ــدورة التأمي ــذه ال ــالل ه ــر خ ــاول المؤتم تن
االلكترونــي ومخاطــر تحــول الشــركات للتأميــن الرقمــي، كمــا تناول 

المؤتمــر فــي إحــدى جلســاته التأميــن التكافلــي، وتأميــن المخاطــر 
مقابــل رأس المــال، وتأميــن الكــوارث الطبيعيــة وتســعيرها، ودور 
ــًا  ــن عالمي ــة التأمي ــر صناع ــي تطوي ــة ف ــراف والرقاب ــات اإلش هيئ

وعربيــًا.
كمــا اعتبــر المهنــدس ماجــد ســميرات ان المؤتمــر فرصــة لتبــادل 
الخبــرات وتجــارب االســواق االخــرى، وفرصــة لمشــاركة قطــاع 
التأميــن العربــي والعالمــي لمؤشــرات ســوق التأميــن االردنــي 
ــا  ــار كم ــن دين ــن 606 ماليي ــاط التأمي ــت أقس ــث بلغ ــد حي الواع
ــي 2  ــي االجمال ــج المحل بلغــت نســبة مســاهمة القطــاع فــي النات
بالمئــة وهــي نســبة دون المتوقــع، مبينــا أن هــذا القطــاع يســتثمر 
فــي القطــاع بــرأس مــال يبلــغ 266 مليــون دينــار ويحقــق أرباحــا 
ــام  ــن خــالل ع ــت شــركات التأمي ــث حقق ــة، حي ــت متواضع ــا زال م

ــار. ــون دين ــت 18.6 ملي ــة بلغ ــة أولي ــاً صافي 2018 أرباح
املهندس ماجد سمريات

املؤتمر AqabaConf هو األكثر قدرة على التأقلم 
والتكيف مع تغريات العصر والتكنولوجيا

ــت  ــابعة تح ــه الس ــم بدورت ــذي أقي ــن AqabaConf 2019 وال ــابع للتأمي ــي الس ــر الدول ــال المؤتم ــت أعم انطلق
رعايــة عطوفــة رئيــس هيئــة مفوضــي ســلطة  منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة المهنــدس نايــف باشــا بخيــت 
وبتعــاون مشــترك مــا بيــن االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن واالتحــاد العــام العربــي للتأميــن، وقــد اســتقطب 
ــن  ــز م ــور ممي ــم وبحض ــع دول العال ــي األردن وجمي ــن ف ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــرى ش ــر كب ــذا المؤتم ه
شــركات خدمــات التأميــن المســاندة ووكالء ووســطاء وخبــراء التأميــن ومســوي الخســائر ومحاميــن ومــن جميــع 

ــة األخــرى. األجهــزة المعني
وقــد وصــل عــدد المشــاركين  فــي هــذا المؤتمــر الــى 550 مشــارك مــن 25 دولــة هــي البحريــن، الكويــت، االمــارات، 
مصــر، العــراق، فلســطين، لبنــان، ســلطنة ُعمــان، قطــر، الســودان، ســوريا، تونــس، اليمــن، المغــرب، ألمانيــا، ليبيــا، 
الســعودية، الجزائــر، فرنســا، الهنــد. بريطانيــا، ســنغافورة باالضافــة الــى مشــاركة فاعلــة ونوعيــة مــن مجلــس ادارة 
االتحــاد العــام العربــي للتأميــن ممثلــة بنائــب رئيــس االتحــاد العــام العربــي للتأميــن  الســيد ماكــس زكار ممثــل 

الســوق اللبنانــي والســادة االعضــاء ممثلــي اتحــادات وشــركات التأميــن العربيــة ممثلــي 9 أســواق تأمينيــة عربيــة.
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ادارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
االتحــاد العــام العربــي للتأميــن 
تنــاول  زكار  ماكــس  الســيد 
ــن  ــه مســتقبل التأمي فــي كلمت
ــط  ــرق االوس ــة الش ــي منطق ف
وشــمال افريقيــا وجنــوب اســيا 
العربــي  االتحــاد  أن  وبيــن 
بالتواصــل  بــدوره  ســيقوم 
التأميــن  اتحــادات  مــع كافــة 
يضــم  حيــث  العالميــة 
ــن  ــة تأمي ــه 350 هيئ بعضويت

فــي 20 دولــة .
ودعــا الــى مواجهــة التحديات 
ــن  ــدة لمســتقبل التأمي الجدي

وعلــى رأســها تأميــن التهديدات 
االلكترونيــة وأخطارهــا والتــي ستشــكل فــي المســتقبل 50 بالمئــة 
ــم، واالســتعداد لتطــور  ــة فــي العال مــن مجمــل االقســاط المكتتب
التأميــن الرقمــي واالعتمــاد علــى شــبكات اتصــال قويــة للتوزيــع .

وأكــد زكار ضــرورة تحديــث القواعــد وتوحيــد شــروط الرقابــة 
ــد،  ــأي بل ــح الحــدود للشــركات والعمــل ب ــدان االتحــاد لفت ــن بل بي
وإدخــال مبــادئ الحوكمــة لتشــجيع عمليــات االندمــاج واالســتحواذ 

ــف الشــركات االعضــاء فــي االتحــاد. بيــن مختل

مفوضــي  مجلــس  رئيــس 
االقتصاديــة  العقبــة  منطقــة 
نايــف  المهنــدس  الخاصــة 
مؤتمــر  أن  بيــن  بخيــت، 
ــا  ــة يناقــش اهــم القضاي العقب
التأمينيــة ودور التأميــن فــي 
وضمــان  التجــارة  تشــجيع 
حقــوق المشــتركين، موضحــا 
أن التأميــن بــات أحــد وســائل 
وتطــوره  االقتصــاد  تدعيــم 
المخاطــر  تزايــد  ظــل  فــي 
والتهديــدات علــى الممتلــكات 

انواعهــا. بكافــة 
ودعــا البخيــت قطــاع التأميــن 
العربــي لالســتثمار فــي العقبــة 
واســتغالل الظــروف والحوافــز االســتثمارية المتميــزة التــي تقدمهــا 
المنطقــة الخاصــة، حيــث تشــهد نمــوا اقتصاديــا متزايــدا وتناميــا 
فــي القطاعــات المختلفــة والتــي تحتــاج الــى نشــاط تأمينــي اثنــاء 

ممارســتها ألنشــطتها .
واشــار إلــى أن منطقــة العقبــة اســتضافت خــالل الربــع االول مــن 
العــام الحالــي 10 مؤتمــرات دوليــة واقليميــة ووطنيــة، مؤكــدا أن 
ســياحة المؤتمــرات باتــت تنعكــس ايجابيــا علــى كافــة القطاعــات 
فــي الفنــادق والمطاعــم والنقــل والخدمــات وتشــكل ايضــا محــركا 

تنمويــا لالقتصــاد المحلــي فــي مدينــة العقبــة.

السيد ماكس زكار املهندس نايف بخيت 
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التأميــن  لشــركات  األردنــي  االتحــاد  قــام 
بتوقيــع اتفــاق التعــاون المشــترك الجديــد 
مــع االتحــاد المصــري للتأميــن والــذي ســيحل 
ــام 2010. ــع ع ــم الموق ــاق القدي ــدل االتف ب
خــالل  التعــاون  اتفــاق  توقيــع  تــم  وقــد 
الموافــق  االثنيــن  يــوم  االفتتــاح  حفــل 
ماجــد  المهنــدس  قبــل  2019/4/15مــن 
ــي لشــركات  ــاد األردن ــس االتح ســميرات رئي
رئيــس  الزهيــري  عــالء  والســيد  التأميــن 

للتأميــن.  المصــري  االتحــاد 
وقــد تضمــن اتفــاق التعــاون بعــض النقــاط 
الرئيســية والتــي تتلخــص بتنميــة وتعزيــز 
ــن  ــن البلدي ــاون والتنســيق المشــترك بي التع
فــي مجــال التأميــن وإعــادة التأميــن والمهــن 
وإعــادة  التأميــن  بقطــاع  العالقــة  ذات 
ــن  ــن البلدي ــا بي ــارب م ــادل التج ــن، تب التأمي

فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي، تبــادل الخبــرات والمعــارف فــي مجــال الدراســات والبحــوث والمعلومــات، تنســيق السياســات 
ــب  ــال التدري ــي مج ــاون ف ــة، التع ــة والدولي ــل االقليمي ــات والمحاف ــة التجمع ــي كاف ــن ف ــادة التأمي ــن وإع ــال التأمي ــي مج ــف ف والمواق

والتأهيــل المنظــم مــن خــالل االتحاديــن ورفــع القــدرات البشــرية، تشــكيل لجــان فنيــة تضــم ممثليــن مــن كال االتحاديــن.
ومــن الجديــر بالذكــر أن االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن منفتــح علــى جميــع األســواق التأمينيــة فــي مجــال توقيــع اتفاقيــات  تعــاون 
ــي لشــركات  ــن األتحــاد األردن ــات مشــابهة مــا بي ــاك اتفاقي ــأن هن ــا ب ــة، علم ــن العربي ــات التأمي ــف اتحــادات وجمعي مشــترك مــع مختل
التأميــن واإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التاميــن مــن جهــة وكذلــك اتفاقيــة تعــاون ثانيــة مــع جمعيــة اإلمــارات للتأميــن مــن جهــة أخــرى.

وتمنــح االتفاقيــة معاملــة تفضيليــة للمشــاركين مــن الســوقين األردنــي والمصــري للتأميــن مــن حيــث رســوم االشــتراك فــي المؤتمــرات 
والنــدوات والبرامــج التدريبيــة التــي ينظمهــا الطرفــان فــي مجــال التأميــن وإعــادة التأميــن. 

وبعــد توقيــع اتفاقيــة التعــاون، قــام رئيــس االتحــاد االردنــي لشــركات التاميــن بتقديــم هديــة تذكاريــة لممثــل ســوق التاميــن المصــري 
ممثلــة بــدرع االتحــاد االردنــي واالتفــاق علــى قيــام اللجنــة المشــتركة مــن الطرفيــن بعقــد اجتماعــات دوريــة لتفعيــل بنــود االتفاقيــة 

وتطبيقهــا لالســتفادة مــن خبــرات كال االتحاديــن.

توقيع اتفاق التعاون مع االتحاد املصري للتأمني
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الجلســة األولــى : ترأســها الســيد وائــل الخطيــب الشــريك الرئيســي 
األوســط  الشــرق   LOCKTON لوكتــون  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
وشــمال افريقيــا وحاضــرت فيهــا المتخصصــة 
 CYBER فــي أخطــار القرصنــة اإللكترونيــة
فــي شــركة  LIBERTY األنســة زينب الخطيب 
ــى  ــا عل ــي محاضرته ــوء ف ــلطت الض ــث س حي
موضــوع المخاطــر الســيبرانية وكيــف تشــكل 
تهديــدًا لقطــاع التأميــن، مؤكــدة ان المنطقــة 
تفتقــر الــى الوعــي الكافــي حول هــذه المخاطر 
، داعيــة الــى ضــرورة قيــام حــوار بيــن شــركات 
نشــر  بهــدف  والعمــالء  والوســطاء  التأميــن 
الوعــي حــول اهميــة التغطيــات التأمينيــة ضــد 
اإلعتــداءات واإلختراقــات اإللكترونيــة وتقديــم شــرح مفصــل للعميل 
ــة  ــة، الفت ــة التأميني ــي توفرهــا التغطي ــزات الت ــد والمي حــول الفوائ
ــض  ــي بع ــرًا ف ــدرت مؤخ ــي ص ــريعات الت ــن والتش ــى أن القواني ال
الــدول العربيــة ستســاهم فــي دفــع مثــل هذه 
التغطيــات الــى األمــام حيــث ســيزداد الطلــب 

عليهــا.
 GEN ــر اإلقليمــي لشــركة ــم تحــدث المدي  ث
RE د. مــازن أبــو شــقرا فــي كلمتــه عــن 
ــث  ــر المصــارف حي ــن عب ــات التأمي ــع منتج بي
ــراق متدنيــة فــي العديــد  التــزال نســبة اإلخت
مــن الــدول ومنهــا الســوق األردنيــة حيــث ال 
تتجــاوز النســبة واحــدًا فــي المئــة ، ويجــب 
العمــل علــى زيــادة هــذه النســبة، باإلضافــة 

الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة التاميــن الرقمــي واســتخدام 
ــق  ــن طري ــالء م ــى العم ــات ال ــة إليصــال المنتج ــات الذكي التطبيق

ــاع. ــر القط ــات لتطوي ــع الجه ــاون جمي تع
ولفــت رئيــس شــركة APEX  الســيد زهيــر العطعــوط الــى التطــرق 
لقضايــا ذات أهميــة مثــل التأميــن اإللكترونــي والتأميــن عبــر 
المصــارف ، مشــيرًا الــى أن معظــم الشــركات العربيــة ال تــزال 
بعيــدة كل البعــد عــن تطبيــق مفهــوم تكنولوجيــا المعلومــات 
المتســارع  التطــور  ظــل  وفــي  األجنبيــة،  بالشــركات  مقارنــة 
ــة  ــر أنظم ــن تطوي ــى شــركات التأمي ــي يتوجــب عل ــول الرقم للتح
الحوســبة لديهــا بهــدف مواكبــة التغيــرات الحاصلــة حــول العالــم ، 
مشــيرا إلــى أهميــة تركيــز  شــركات التأميــن العربيــة علــى تطويــر 
كوادرهــا وأنظمتهــا كــي تتمكــن مــن تقديــم التأمينــات الفرديــة 

ــة متطــورة. ــر أنظم عب

ــا  ــة وبضمنه ــن المختلف ــروع التأمي ــع لف ــملت 8 مواضي ــاور ش ــة مح ــابعة أربع ــه الس ــر بدورت ــاول المؤتم تن
موائمــة التحــول الرقمــي بيــن الخطــر والتأميــن والتهديــدات االلكترونيــة وأخطارهــا مــن وجهــة نظــر تأمينية، 
باإلضافــة الــى موضــوع التأميــن المصرفــي والتأميــن االلكترونــي، التأميــن التجــاري مقابــل التأميــن التكافلــي 
ومبــادىء كل منهمــا ووجهــة نظــر معيــدي التأميــن فــي كل منهمــا، ومخاطــر الكــوارث الطبيعيــة  وأســس 
تســعيرها، والتأميــن الزراعــي وتأميــن األخطــار مقابــل رأس المــال ونمــاذج احتســاب رأس المــال واألخطــار 

التــي تقابلهــا ودور هيئــات الرقابــة واالشــراف بتحســين أداء األســواق التأمينيــة.
وقــد قــام االتحــاد برفــع أوراق العمــل كاملــة خــالل أيــام انعقــاد المؤتمــر لتكــون متوفــرة لجميــع المشــاركين 

www.AqabaConf.com وذلــك علــى صحفــة البرنامــج علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بمؤتمــر العقبــة
ــر  ــة بالمؤتم ــة الخاص ــى الصفح ــاح عل ــل االفتت ــر وحف ــات المؤتم ــة بجلس ــات الخاص ــع الفيديوه ــم رف ــا ت كم
علــى Youtube وتحــت اســم AqabaConf Jo اليصــال المواضيــع التــي تــم مناقشــتها والخبــرات لمشــاركي 

ــة. ــن باالســتزادة بالمعرف ــر وللراغبي المؤتم

الجلسة األوىل

من اليمني السادة:  زهري العطعوط، د.مازن أبو شقرا، وائل الخطيب، زينب الخطيب
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الجلســة الثانيــة : بعنــوان التأمين التجــاري مقابل التأميــن التكافلي 
ترأســها الســيد عــالء عبــد الجــواد الرئيــس التنفيــذي ِلشــركة 
ســوليدرتي األولــى للتأميــن – االردن حيــث أشــار فــي كلمتــه الــى 
ــه  ــى ان ــدة ، ولفــت ال ــي معــدالت نمــو جي ــن التكافل ــق التأمي تحقي
بالرغــم مــن وجــود بعــض الثغــرات فــي التأميــن التكافلــي إال أنــه 
ــًا  ــن عام ــاوز األربعي ــيس ال يتج ــث التأس ــل حدي ــوذج عم ــد نم يع
ــوع  ــوب إعطــاء هــذا الن ــذ تأســيس أول شــركة تكافــل والمطل من
مــن التأميــن الوقــت الكافــي للنضــوج وإزالــة الثغــرات مــن أمامــه، 
ورأى أن لصناعــة التكافــل مســتقبالً جيــدا كونهــا تغطــي احتياجــات 
القطاعــات األخــرى التــي ال تتعــارض مــع الشــريعة اإلســالمية، وقــد 
حاضــر فيهــا الســيد محمــد موســى المديــر الفنــي في شــركة االينس 
ــن  ــادئ التأمي ــوع »مب ــى موض ــث غط ــت حي ــي الكوي ــاطة ف للوس
التجــاري والتأميــن التكافلــي« والفــرق بيــم النوعيــن ومميــزات  
التاميــن التكافلــي مقارنــة مــع تطبيقــات التاميــن التقليــدي وطــرق 

العمــل فــي شــركات التكافــل.
امــا بالنســبة للمحاضــرة الثانيــة فقــد كانــت بعنــوان »التأميــن 
ــن«  ــدي التأمي ــر معي ــة نظ ــن وجه ــي م ــن التكافل ــاري والتأمي التج
حيــث حاضــر فيهــا الســيد محمــد عكــوب المديــر اإلقليمــي لشــركة 
ــرأس هــذه  ــث ت ــي حي ــن التكافل ــادة التأمي HANNOVER RE إلع
ــري رئيــس االتحــاد المصــري للتأميــن  الجلســة الســيد عــالء الزهي

. GIG  والرئيــس التنفيــذي لشــركة

الجلسة الثانية

من اليمني السادة: عالء الزهريي، محمد عكوب، عالء عبد الجواد، محمد موىس
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الجلســة الثالثــة : تضمنــت الجلســة الثالثــة التــي ترأســها الدكتــور 
وليــد زعــرب - عضــو مجلــس إدارة اإلتحــاد األردنــي لشــركات 
التأميــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة األردنيــة الفرنســية للتاميــن / 
األردن محاضــرة عــن »تســعير تاميــن أخطــار الكــوارث الطبيعيــة، 
قدمهــا المديــر اإلقليمــي الشــركة CCR RE بيــار ســالمة ورئيســة 
فريــق إعــادة التأميــن ) RETRO ( ميللــي ري إلعــادة التاميــن 
MILLIRE - تركيــا الســيدة أســين اونــال . حيــث قــدم ســالمة نبــذة 
عــن طــرق تقييــم الكــوارث الطبيعيــة وحســاب المخاطــر والتســعير 
وأعطــى ملخصــا عــن العوامــل التــي تلعــب دورًا فــي تســعير 
ــرض  ــن الع ــوازن بي ــوع ان الت ــذا الموض ــالل ه ــد خ ــوارث وأك الك

ــة. ــم الكــوارث الطبيعي ــر عامــالً مهمــاً فــي تقيي ــب يعتب والطل
 امــا موضــوع المحاضــرة الثانيــة فجــاء بعنــوان »التاميــن الزراعــي« 
وحاضــر فيهــا الســيد ديبــاك ميشــرا - رئيــس قســم التاميــن الزراعي 

.J . B . BODA الهنــد فــي شــركة

الجلســة  محــور  وكان   : الرابعــة  الجلســة 
الرابعــة )تأميــن األخطــار مقابــل راس المال( 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  ترأســها  التــي 
 ADNIC لشــركة أبوظبــي الوطنيــة للتاميــن
الســيد رائــد حداديــن ، وتحــدث فيهــا المديــر 
العــام فــي شــركة A . M . BEST فاســيليس 
كاتســيبيس عــن تقييــم المخاطــر والرســملة 
ــة كانــت للســيد  ــن . المحاضــرة الثاني للتأمي
التأميــن/  إدارة  مديــر   - محاديــن  وائــل 
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن - األردن 
وتحــدث حــول دور هيئــات الرقابــة بتحســين 

ــة. ــواق التأميني أداء األس

الجلسة الثالثة

من اليمني السادة:  الدكتور وليد زعرب، ديباك ميرشا، بيار سالمة، أسني اونال

الجلسة الرابعة

من اليمني السادة:  الدكتور وليد زعرب، رائد حدادين، وائل محادين، فاسيليس كاتسيبيس، املهندس ماجد سمريات
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أعلنــت اللجنــة التنظيميــة لمؤتمــر العقبــة للــدورة الســابعة برئاســة 
المهنــدس ماجــد ســميرات وبعضويــة كل مــن الدكتــور وليــد زعــرب 
واالســتاذ ماهــر الحســين عــن اســماء الفائزيــن بجائــزة البحــوث التأمينيــة 
لمؤتمــر العقبــة 2019 ،وذلــك خــالل حفــل افتتــاح فعاليــات المؤتمــر 
ــي  ــد منتصــف شــهر نيســان الماضــي ف ــن المنعق ــي الســابع للتأمي الدول
الفائزيــن  تكريــم  تــم  حيــث  الخاصــة،  االقتصاديــة  العقبــة  منطقــة 
ــاء  ــي( بن ــن االلكترون ــا موضــوع )التأمي ــت جميعه ــي تناول بالبحــوث والت
علــى طلــب اللجنــة حيــث بلــغ عــدد الفائزيــن بالجائــزة )5( مشــاركين مــن 
اصــل )35( مشــارك مــن )8( دول عربيــة وهــي مصــر، فلســطين، ســوريا، 

ــر واالردن. ــودان ، الجزائ ــان ، الس ــلطنة عم ــا، س ليبي

ــود رضــوان مــن شــركة  ــى الســيد شــريف محم ــزة االول ــاز بالجائ ــد ف وق
مــن  واالستشــارات  التأميــن  ووســاطة  لالســتثمارات  مصــر  بلــوم 
 The Impact( جمهوريــة مصــر العربيــة عــن البحــث المقــدم بعنــوان
 Of Digital Technologies On Insurance Industry In Light Of
Digital Transformation(. فيمــا فــاز بالجائــزة الثانيــة الســيدة )اليانــا 
ــدد  ــي ع ــل ف ــا العم ــبق له ــي س ــن االردن والت ــاع ( م ــف نف ــعيد يوس س
مــن شــركات التاميــن االردنيــة قبــل تفرغهــا لدراســة شــهادة الماجســتير 
 Testing the Main Drivers( حيــث كان البحــث المقــدم منهــا بعنــوان
 of Intention to Use E-Insurance : An Empirical Study form the

.  )Jordanian Clients’ Perspective
ــال  ــن الت ــي الدي ــار مح ــيدة ازه ــت الس ــة فكان ــزة الثالث ــز بالجائ ــا الفائ ام
مــن شــركة العقيلــة للتأميــن التكافلــي مــن ســوريا عــن بحثهــا المقــدم 
بعنــوان ›اثــر خدمــات التأميــن االلكترونــي علــى رضــا العمــالء في شــركات 
التأميــن العربيــة )دراســة تطبيقيــة(‹ كمــا فــاز بالجائــزة الرابعــة الســيدة 
نهــى فخــري حجازيــن مــن شــركة الشــرق االوســط للتاميــن مــن االردن 
عــن البحــث المقــدم بعنــوان التأميــن االلكترونــي بيــن النظريــة والتطبيق 

)دراســة مــن وجهــة نظــرة عمــالء شــركات التأميــن فــي االردن(.
مــن مفارجــة  محمــد  خلــدون  الســيد  الخامســة  بالجائــزة  فــاز   فيمــا 
  شــركة تمكيــن للتأميــن مــن فلســطين عــن البحــث المقــدم بعنــوان
Technology in the Palestinian Insurance Companies )As a 

Marketing and Sales Tool).
ــن 550  ــد ع ــا يزي ــور م ــن بحض ــى الفائزي ــز عل ــع الجوائ ــم توزي ــد ت وق
ــة  ــة باالضاف ــة والعالمي ــة والعربي ــن المحلي ــركات التأمي ــن ش ــارك م مش
الــى القانونييــن والخبــراء المختصيــن بالتأميــن والعديــد مــن ممثلــي 

الشــركات والمؤسســات التــي ترتبــط اعمالهــا بالتأميــن. 
ويجــدر بالذكــر بأنــه قــد تــم تقييــم هــذه االبحــاث مــن قبــل لجنــة لتقييم 
البحــوث التأمينيــة المقدمــة وفقــًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي كتــاب 
االعــالن عــن هــذه الجائــزة والمكونــة مــن الدكتــور علــي الوزنــي الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة الشــرق العربــي للتأميــن gig ورئيــس االتحــاد الســابق، 
والســيد وســيم زعــرب رئيــس االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن ســابقًا، 

والســيد باســم حداديــن عضــو مجلــس ادارة االتحــاد االردنــي لشــركات 
التأميــن ســابقا ومستشــارتأميني حاليــًا.

علــى  بالجائــزة  الفائــزة   )5( الـــ  االبحــاث  بنشــر  االتحــاد  قــام  حيــث 
للتأميــن الســابع  الدولــي  للمؤتمــر  المخصــص  االلكترونــي  الموقــع 
www.AqabaConf.com وكذلــك علــى الموقــع االلكترونــي لالتحــاد 
التــي لــم تفــز  الـــ )30(  www.JIF.jo، وســيتم نشــر بقيــة االبحــاث 
بالجائــزة تباعــًا علــى الموقعيــن فــي وقــت الحــق، وذلــك لنقــل المعرفــة 
التأميــن  بقطــاع  المهتميــن  مــن  ممكــن  قــدر  ألكبــر  ونشــرالفائدة 
،لالســتفادة مــن األفــكار والمقترحــات الــواردة فيهــا واســتحداث افضــل 
التقنيــات التكنولوجيــة ومواكبــة التطــورات العالميــة فــي مجــال التأميــن 

ومنتجاتــه فــي مختلــف المجــاالت.
ــة الخاصــة  ــدء اســتقطاب االبحــاث التأميني ــم االعــالن عــن ب وســوف يت
ــن  ــام 2020 ع ــي ع ــام 2021م ف ــة ع ــر العقب ــة لمؤتم ــزة المقبل بالجائ
لعــام  للتأميــن  الثامــن  الدولــي  للمؤتمــر  التنظيميــة  اللجنــة  طريــق 
2021م، حيــث ســيتم نشــر الشــروط والتعليمــات الواجــب توافرهــا فــي 
ــي  ــده ف ــيتم تحدي ــذي س ــث ال ــوع البح ــا وموض ــراض قبوله ــث الغ البح
ــر  ــاص بالمؤتم ــي الخ ــع االلكترون ــالل الموق ــن خ ــه م ــالن عن ــه االع حين

الدولــي الثامــن للتأميــن لعــام 2021م.

جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية

اللجنة التنظيمية ملؤمتر العقبة ٢٠١٩

لجنة تقييم البحوث
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االبحاث الخمسة الفائزة بجائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية

السيد خلدون مفارجة من دولة فلسطين
 الفائز بالجائزة الخامسة

السيدة نهى حجازين من المملكة األردنية الهاشمية 
الفائزة بالجائزة الرابعة 

السيدة  اليانا نفاع من المملكة األردنية الهاشمية
 الفائزة بالجائزة الثانية

السيدة ازهار التال من الجمهورية العربية السورية
الفائزة بالجائزة الثالثة 

السيد شريف رضوان من جمهورية مصر العربية
الفائز بالجائزة األولى

سعادة الدكتور علي الوزني سعادة السيد وسيم زعـــرب 
سعادة السيد باسم حداديــن 

تكريم أعضاء لجنة تقييم البحوث 
قــام المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن ورئيــس اللجنــة التنظيميــة لمؤتمــر العقبــة الدولــي الســابع 
ــد اللجنــة  ــة مــن قبلهــا فــي تقييــم االبحــات خــالل مــدة محــدده وتزوي ــى الجهــود المبذول للتأميــن بتكريــم لجنــة تقييــم االبحــات عل

بأســماء البحــوث المرشــحة للفــوز خــالل فتــرة قياســية. 

ــزة مؤتمــر  ــى الفائزيــن بجائ ــز عل ــع الجوائ ــن بتوزي قــام الســيد ماكــس زكار نائــب رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد العــام العربــي للتأمي
العقبــة الدولــي الســابع للتأميــن وكمــا يلــي:
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الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

9خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

قائمة البحوث المقدمة لجائزة مؤتمر العقبة 2019 للبحوث التأمينية
البحث ــثعـــــــــــــــنـــــــــــــــوان الــــــــــبــــــــــحــــــــــث الـــــــــمـــــــــقـــــــــدمرقــم  ــ ــح ــ ــب ــ الـــــبـــــلـــــداســــــــــم مـــــــقـــــــدم ال

البحث رقم 
الشورىالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)1( ــرج  ف فــرحــات  علي  مـــــــصـــــــرمحمود 

البحث رقم 
)2(2019 عــمــان  سلطنة  ــي  ف ــي  ــرون ــت ــك االل للتأمين  الـــراهـــن  ــع  ــوض اليحيائيال احمد  بن  سعيد  بن  مـــســـقـــط/ سيف 

عمان سلطة 

البحث رقم 
)3(7ps ــت عـــبـــدالـــحـــلـــيـــمتأثير تسويق خدمات التأمين االلكتروني على عناصر المزيج التسويقي ــ ــابـ ــ زيـــــــد ثـ

للتأمين المتحدة  العالمية  شركة 
رام اهلل/ 
فلسطين

البحث رقم 
ــود الـــتـــأمـــيـــن االلـــكـــتـــرونـــي)4( ــقـ ــي عـ ــ ــي ف ــرونـ ــتـ ــكـ ــي احــمــدالـــتـــوقـــيـــع االلـ ــولـ ــتـ ــر حـــلـــمـــي مـ ــمـ مـــــــصـــــــرعـ

البحث رقم 
)5(

ــن ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ الـــــتـــــطـــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي وقـــــــطـــــــاع ال
محمد“لـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا” ابــراهــيــم  ــن  ــاســي ي مـــــــصـــــــرحــســام 

البحث رقم 
التأمين)6( صــنــاعــة  فــي  ــرى  ــب ك نــوعــيــة  نــقــلــة  ــي  ــرون ــت ــك االل ــد عــبــد الـــــوارثالــتــأمــيــن  ــمـ القاهرة/ مصرمــصــطــفــى احـ

البحث رقم 
)7(InsurTech And The Digital Transformation Eraفـــــــــادي درويــــــــــش الـــحـــاجـــي

االردنشـــــــركـــــــة ســـــولـــــيـــــدرتـــــي

البحث رقم 
)8(

ــة دراســـــة حــالــة ــي ــرون ــت ــك ــن الـــمـــعـــدات االل ــي ــأم ــة ت ــق ــي تــســعــيــر وث
)الـــــــــســـــــــودان( االســــــامــــــيــــــة  ــن  ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــ ــرك ــ ــ ش  

تــــــــــاج الـــــــديـــــــن عـــــبـــــداهلل 
ــة ــيـ ــامـ ــن االسـ ــيـ ــأمـ ــتـ ــودانشـــركـــة الـ ــ ــسـ ــ الـ

البحث رقم 
فــــــــيــــــــرا جـــــــــــــاد جـــــاســـــرالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)9(

ــن الــوطــنــيــة ــيـ ــأمـ ــتـ ــة الـ ــ ــرك ــ ش
رام اهلل/
فلسطين

البحث رقم 
االردن)10( في  الخدمة  متلقي  رضا  على  االلزامي  التأمين  نظام  حوسبة  ــد الــمــجــيــداثر  ــ ــب ــ ــدس ع ــ ــن ــ ــه ــ ــم ــ ال

االردنصــــــــــالــــــــــح شــــــــــرادقــــــــــة

البحث رقم 
النتشهالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)11( حسين  حسني  الرحمن  االردنعبد 

البحث رقم 
ــاع الــتــأمــيــن)12( ــط ــة ق ــدم ــر الـــحـــامـــدالـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة فـــي خ ــ ــم ــ االردنالـــــدكـــــتـــــور ع

البحث رقم 
االردن)13( التأمين في  اداء شركات  االلكتروني على تحسين  التأمين  االردنعــــــــــلــــــــــي الــــــــــــــــــــــــوادياثر تطبيق 

البحث رقم 
)14(

ــاط ــب ــض ــن الــتــطــبــيــق واالن ــي ــي االلــكــتــرونــي ب ــكــافــل ــت ــن ال ــي ــام ــت ال
ــرونـــي من ــتـ ــكـ ــي االلـ ــل ــاف ــك ــت )اشـــكـــالـــيـــة مـــعـــايـــرة الــتــأمــيــن ال
الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق( الـــــــــــــــــى  الـــــــــمـــــــــفـــــــــهـــــــــوم   
ــن الـــتـــكـــافـــلـــي” ــيـ ــأمـ ــتـ ــنـــاعـــة الـ ــة لـــصـ ــي ــل ــب ــق ــت ــس “رؤيــــــــة م

ــديــن ــور عــزال ــ الــدكــتــور مــحــمــد ان
ــي ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ عـــــــلـــــــي   

ــس  ــلـ ــرابـ طـ
ــا ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ -ل

االبحاث الخمسة الفائزة بجائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية
البحث ــثعــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــثرقــم  ــ ــح ــ ــب ــ ــداســـــــــــم مـــــــقـــــــدم ال ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ال

 )1(
 The Impact Of Digital Technologies On Insurance Industry In

Light Of Digital Transformation
مــــــــصــــــــرشـــــريـــــف مــــحــــمــــود رضــــــــوان

)2(
 Testing the Main Drivers of Intention to Use E-Insurance : An

Empirical Study form the Jordanian Clients’ Perspective
Eliana naffaaاالردن

ــات الـــتـــأمـــيـــن االلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى رضـــــا الــعــمــاء )3( ــ ــدم ــ اثـــــر خ
ــة( ــي ــق ــي ــطــب ــة )دراســـــــــة ت ــيـ ــربـ ــعـ ــن الـ ــيـ ــأمـ ــتـ ــن الـــتـــافــــي شــــركــــات الـ ــ ــديـ ــ ســـــــوريـــــــاازهـــــــــار مـــحـــي الـ

الـــتـــأمـــيـــن االلــــكــــتــــرونــــي بـــيـــن الـــنـــظـــريـــة والـــتـــطـــبـــيـــق)4(
االردن( الــتــأمــيــن فــي  ــاء شــركــات  ــم ــرة ع ــظ ن ــة  ــه االردننـــــهـــــى فــــــخــــــري حــــجــــازيــــن)دراســـــة مــن وج

)5(
Technology in the Palestinian Insurance Companies

”As a Marketing and Sales Tool“
ــدون مـــحـــمـــد مـــفـــارجـــة ــ ــ ــل ــ ــ ــنخ ــي ــط ــس ــل ف
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الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

10خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

البحث ــثعـــــــــــــــنـــــــــــــــوان الــــــــــبــــــــــحــــــــــث الـــــــــمـــــــــقـــــــــدمرقــم  ــ ــح ــ ــب ــ الـــــبـــــلـــــداســــــــــم مـــــــقـــــــدم ال

البحث رقم 
)15(E- Insurance Concept, Importance and ApplicationsOla Aref Mohamedمـــــــصـــــــر

البحث رقم 
)16(NO BODY CARES ABOUT YOUR STORY UNTIL WIN SO WINــمــان ــي ــي ســل ــلـ مـــــــصـــــــرتـــامـــر مــحــمــد عـ

البحث رقم 
)17(

ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ ــق االل ــ ــوي ــ ــس ــ ــت ــ ــن االلــــكــــتــــرونــــي وال ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ ال
االردنمــــــحــــــمــــــد الــــــصــــــعــــــوب)خــــــــــصــــــــــائــــــــــص ومـــــــــــــــزايـــــــــــــــا وأثــــــــــــــــــــــار(

البحث رقم 
ــر عــــدلــــيالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)18( ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــدي نـ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــــصـــــــرمـ

البحث رقم 
ــري/الـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)19( ــطـ ــن بـ ــيـ ــاسـ ــد يـ ــ ــري ــ مــــي ف

ــر ــي ــاك ــة عــــبــــداهلل عـــــــادل ب ــ ــ االردنأي

البحث رقم 
ــد اســـمـــاعـــيـــلالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)20( ــ ــي ــ ــس ــ ــد ال ــمـ ــحـ مـــــــصـــــــرمـ

البحث رقم 
)21(

ــي  ــاع ــم ــت ــل االج ــواصـ ــتـ ــة وســـائـــل الـ ــي ــج ــي ــرات ــت اثــــر اعـــتـــمـــاد اس
ــز الـــمـــؤســـســـي ــيـ ــمـ ــتـ ــي تـــحـــقـــيـــق الـ ــ ــال فـ ــ ــ ــم ــ ــ وذكـــــــــاء االع
)دراســــــــــــــــة لــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــأمـــــيـــــن االردنــــــــيــــــــة(

 The Impact of Adopting Social Media Strategy and Business
Intelligence on achieving Organizational Excellence

)Jordanian Insurance Companies Study( 

االردنعـــــــــدي ســــمــــيــــر الــــنــــمــــري

البحث رقم 
)22(

Introducing iMhotep Health System,
 A new Era of Data

Mining in Health Care

 Marwa Moustafa
/ Mahmoud

Raghda Ali Abdelrahman
مـــــــصـــــــر

البحث رقم 
)23(Impact of Technology on Insurance IndustryNaeim Moslehاالردن

البحث رقم 
ــم سالمالـــــــتـــــــأمـــــــيـــــــن الـــــــصـــــــحـــــــي االلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي)24( ــكــري ال عــبــد  مــحــمــد  ــات  ــ االردنآي

البحث رقم 
ــد احــــمــــد الـــمـــعـــايـــطـــةالـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي)25( ــمـ ــحـ االردنمـ

البحث رقم 
)26(

 Impact E-Insurance on Attraction of New Clients in the
Insurance CompaniesRamzi Al Ghoul االردن

البحث رقم 
)27(Factors and Issues Affecting Adoption of E-Insurance in JordanProf. Samer A.M. AL-Rjoubاالردن

البحث رقم 
)28(E-InsuranceMirna Ghattas Samawiاالردن

البحث رقم 
)29(

 Using Big Data as a Fraud Detection Tool in Medical
Insurance Claims

Adnan Abu Alhaija

Abedelrahman Elsheikh Ali
االردن

البحث رقم 
عبابنةالـــــــــــتـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــن االلـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي )30( القاسم  محمد  محمود  االردنالدكتور 

قائمة البحوث المقدمة لجائزة مؤتمر العقبة 2019 للبحوث التأمينية
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11خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

Event Planner 

Telecommunication Sponsor

Medical Sponsor

تكريم الرعاة للمؤتمر
ــن  ــن وإعــادة التأمي ــل شــركات التأمي ــة للمؤتمــر والدعــم المقــدم مــن قب ــدور الجهــات الراعي ــة للمؤتمــر ب ــة التنظيمي ــاً مــن اللجن عرفان
والجهــات الراعيــة والتــي ســاهمت فــي انجــاح أعمــال هــذا المؤتمــر، خاصــة وجــود شــركات داعمــة للمؤتمــر منــذ عــام 2008، حيــث حظــي 
المؤتمــر بدورتــه الســابعة برعايــة 17 شــركة وجهــة داعمــة ومنهــا راعــي االتصــاالت، الرعــاة الرئيســيون، الراعــي التكنولوجــي، الرعــاة 
الذهبيــون، إدارة المؤتمــر، الراعــي الطبــي والرعــاة االعالميــون والذيــن تــم تكريمهــم فــي المؤتمــر وتــدرج فــي أدنــاه شــعارات الجهــات 

الراعيــة مقســمة حســب فئــات الدعــم.



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

12خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

تكريم الرعاة الرئيسيون للمؤتمر

 تكريم راعي االتصاالت

تكريم شركة التأمين االردنية 
وتسلم التكريم السيد عماد عبدالخالق

المدير العام

تكريم الشركة  االردنية الفرنسية للتأمين )جوفيكو( 
وتسلم التكريم السيد وائل زعرب

رئيس مجلس ادارة الشركة

NASCO France  تكريم شركة
وتسلم التكريم السيد غسان جبور

الرئيس التنفيذي للشركة

ESKADENIA تكريم شركة
وتسلم التكريم السيد نائل صالح

المدير العام

تكريم الراعي التكنولوجي للمؤتمر 

تكريم شركة زين 
وتسلم التكريم السيد طارق البيطار



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

13خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

تكريم الرعاة الذهبيون للمؤتمر

تكريم سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتسلم التكريم  عطوفة الباشا المهندس احمد بخيت

تكريم شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
 وتسلمت التكريم السيدة فرح عبيدات

تكريم شركة الشرق األوسط للتأمين 
وتسلم التكريم السيد عوده ابو ديه

تكريم الشركة المتحدة للتأمين  
وتسلم التكريم المدير العام السيد عماد الحجة

تكريم المجموعة العربية األردنية للتأمين   
وتسلم التكريم المدير العام السيد ناصر عبداهلل 

تكريم شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين   
وتسلم التكريم رئيس مجلس ادارة الشركة

 الدكتور فؤاد بجالي

تكريم شركة التأمين الوطنية   
وتسلم التكريم نائب المدير العام السيد عمر النبهان

تكريم شركة سوليدرتي األولى للتأمين  
وتسلم التكريم المدير التنفيذي للعمليات

  السيد فراس جاموس

تكريم شركة الصفوة للتأمين  
وتسلم التكريم  المدير العام السيد ضياء الدسوقي



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

14خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

تكريم شركة أبكس لوساطة واستشارات التأمين واعادة 
التأمين وتسلم التكريم السيد هاني الكردي

Nathealth تكريم شركة
وتسلم التكريم الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد تيجاني

MAPFRE تكريم شركة
Mr. Enrique Ballesteros وتسلم التكريم

General Manager of MAPERE ASISTENCIA Middle East

Special Day تكريم شركة
 وتسلم التكريم المدير العام السيد عادل لمبز

تكريم السيد ماهر عواد 
)مساعد مدير االتحاد االردني لشركات التأمين

 للدراسات والتدريب(

تكريم السيدة منور المفلح
 )دائرة الدراسات والتدريب(

تكريم السيدة روان التل 
)منسقة اعمال المؤتمر(

 تكريم الراعي الطبي

 تكريم اللجنة المنظمة

 تكريم إدارة المؤتمر



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

15خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

تكريم الجهات اإلعالمية الراعية للمؤتمر

تكريم مجلة البيان االقتصادية وتسلم التكريم 
السيد يوسف ناصر

تكريم مجلة المراقب التأميني وتسلم التكريم رئيس 
التحرير السيد مارون مسلم 

تكريم مجلة االتحاد االقتصادي وتسلمت التكريم 
رئيس التحرير السيدة هنرييت فارس

 Middle East Insurance Review تكريم مجلة
وتسلم التكريم ممثل المجلة

 السيد أسامة نور )الممثل عن منطقة الشرق االوسط( 
تكريم مجلة  Business Life وتسلمت التكريم 

الناشر ورئيس التحرير السيدة عفاف عيسى
تكريم الموقع االلكتروني بانوراما للتأمين وتسلمت 

التكريم اآلنسة لين عطا اهلل

تكريم الصقور الملكية االردنية وتسلم التكريم 
السيد رياض ايوب 

تكريم Eagle Hills Jordan  وتسلم التكريم
 السيد سليم عبود

تكريم فندق انتركونتيننتل / العقبة وتسلم التكريم 
السيد حاتم حمد تكريم االعالمية فرح يغمور

MC مقدمة المؤتمر

تـكــريــم الـجـهــات األخــرى



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

16خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

رحـب السـيد عثمـان بديـر رئيـس مجلـس ادارة شـركة التأميـن األردنيـة بالحضـور مـن 
ضيـوف الشـرف والمشـاركين وضيـوف حفـل االفتتاح من خـالل إلقاء كلمـة ترحيبية اعرب  
فيهـا عـن سـعادة شـركتهم  ألن تكون أحد الرعاة الرئيسـيين للمؤتمر واسـتمرار الشـركة 
برعايـة هـذا المؤتمـر منـذ انطالقتـه عـام 2008، حيـث تـم اسـتضافة  جميع المشـاركين 
فـي حفـل العشـاء السـاهر فـي اليـوم األول للمؤتمـر   يوم االثنيـن الموافـق 20١٩/٤/١٥ 
الـذي  أقيـم فـي فنـدق انتركونتيننتـل العقبة وأحيـا الحفل الفنـان االردنـي يحيى صويص 
والفنانـة االردنيـة فيوليتـا وذلك بعد انتهـاء فعاليات حفل االفتتاح وتكريم ضيوف الشـرف 

والجهـات الراعيـة للمؤتمر. 

وتواجـد خـالل الحفل عدد من أركان الشـركة وإدارتها التنفيذية الذين اسـتقبلوا الضيوف  
بهم.  ورحبوا 

حفل عشاء اليوم االول للمؤتمر 
باستضافة من )راعي رئيسي للمؤتمر(



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

17خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

الفنان االردني يحيى صويص والفنانة االردنية فيوليتا 



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

18خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

 )راعي رئيسي للمؤتمر(باستضافة من 

اسـتضافت شـركة ناسـكو إلعادة التأمين - فرنسـا احدى الشـركات الراعية للمؤتمر )راعي 
رئيسـي(، حفـل عشـاء سـاهر فـي اليـوم الثانـي يـوم  الثالثـاء الموافـق 20١٩/٤/١6 علـى 
شـرف المشـاركين فـي المؤتمـر   الـذي  أقيم فـي فنـدق انتركونتيننتل العقبـة، حيث رحب 
السـيد غسـان جبور الرئيس التنفيذي للشـركة بالحضور من ضيوف الشـرف والمشـاركين، 

حيـث أحيـا الحفـل الفرقـة االردنية حرقة كـرت والمغنيـة اللبنانية دومنيـك حوراني.

حفل عشاء  اليوم الثاني للمؤتمر



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

19خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

المغنية اللبنانية دومنيك حوراني و الفرقة االردنية حرقة كرت  



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

20خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

معايل ال�سيد عقل بلتاجي 

اسـتضافت الشـركة األردنيـة الفرنسـية للتأميـن )جوفيكـو(  احـدى 
الشـركات الراعيـة للمؤتمـر )راعـي رئيسـي( حفـل عشـاء سـاهر فـي 
 20١٩/٤/١7 الموافـق  االربعـاء   يـوم   للمؤتمـر  الثالـث  اليـوم 
فنـدق  فـي  أقيـم  الـذي   المؤتمـر    فـي  المشـاركين  علـى شـرف 
بلتاجـي   عقـل  السـيد  معالـي  رحـب  العقبـة، حيـث  انتركونتيننتـل 
الحفـل  أحيـا  حيـث  والمشـاركين،  الشـرف  مـن ضيـوف  بالحضـور 

السـلمان وفرقـة نعـواس.  الفنـان االردنـي حسـين 

 )راعي رئيسي للمؤتمر(باستضافة من 

حفل عشاء اليوم الثالث للمؤتمر  



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

21خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

الفنانة �ستفاين نعوا�سالفنان الأردين ح�سني ال�سلمان



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

22خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

استعراض جوي 
للصقور الملكية األردنية

تضمنـت فعاليـات المؤتمـر خـالل اليـوم 
الثالـث عـرض جـوي مبهـر أقيـم من قبل 
شـرف  علـى  األردنيـة  الملكيـة  الصقـور 

حضـور مشـاركي المؤتمـر.

تكريم موظفي االتحاد
كرمـت اللجنـة التنظيميـة لمؤتمـر العقبـة السـابع للتاميـن جميع الزميـالت والزمالء في االتحـاد األردني لشـركات التأمين المشـاركين في 

تنظيم مؤتمـر العقبة.



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

23خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

إقامة المشاركين 
ضمــن االجــراءات التنظيميــة التــي قــام 
بهــا االتحــاد لتوفيــر ســبل الراحــة  واقامــة 
ــاد  ــام االتح ــر, ق ــة لمشــاركي المؤتم ممتع
باالتفــاق مــع أفضــل الفنــادق خمســة نجوم 
ــدق  ــارة, فن ــدق المن ــل فن ــة مث ــي العقب ف
حيــاة ريجنســي, وفنــدق االنتركونتننتــال 
)موقــع اقامــة المؤتمــر( وباألضافــة الــى 

ــة نجــوم. ــدق أربع فن

فــــنــــــــدق املــنــــــــارة

فندق حياة ريجن�سي

فندق النتركونتيننتل )موقع اقامة املوؤمتر(



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

24خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

الخدمات اللوجستية
قـام االتحـاد بالترتيـب مـع شـركات النقـل 
لنقـل المشـاركين مـن عمـان الـى العقبـة 
داخـل  النقـل  الـى  باالضافـة  وبالعكـس, 
مدينـة العقبـة ما بيـن الفنـادق المحجوزة 
قدمـت  وقـد  المؤتمـر  اقامـة  ومـكان 
الفرنسـية  األردنيـة  الشـركة 
الدعـم  )جوفيكـو(  للتأميـن 
لنقـل المشـاركين داخـل مدينـة العقبـة.
مخصـص  مـكان  تخصيـص  تـم  كمـا 
السـتقبال المشـاركين فـي مطـار الملكـة 
الدولـي وذلـك لتسـهيل ترتيبـات  عليـاء 

العقبـة. مدينـة  الـى  نقلهـم 

نظـرًا ألهميـة المؤتمـر وحرص المشـاركين 
خـالل  لهـم  تذكاريـة  صـور  وجـود  علـى 

المؤتمـر. فـي  مشـاركتهم 

قـام االتحـاد بتصميم ونصـب Booth خاص 
بتصوير المشاركين بطريقة احترافية جذبت 
غالبيـة المشـاركين اللتقـاط صـور لهـم في 
مشـاركتهم  تخليـد  بـاب  مـن  البـوث  هـذا 
ولنشـرها علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي.

نصب Booth لتصوير 
المشاركين مع شعار المؤتمر



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

25خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

المعرض المقام على هامش المؤتمر
 للجهات الراعية للمؤتمر

مسـاحات  تخصيـص  علـى  االتحـاد  حـرص 
خـالل  مـن  للمؤتمـر  الراعيـة  للشـركات 
Booth لـكل شـركة وذلك لعـرض منتجاتها 
وخدماتهـا للمشـاركين فـي المؤتمـر  وعقد 
اللقاءات الثنائية مع ممثلي شـركات التأمين 

وإعـادة التأميـن وعمـالء هـذه الشـركات. 



٢٠١٩ الظحرة ا�لضاروظغئ تجغران /

الظـحـرة ا�لضـاـروظـغــئ - اقتتاد
لطـمـآتـمـر الـثولـغ الـسـابـع لطـاـأطـغـظ 

طـآتـمـر الـسـصـئـئ ٢٠١٩

26خادرة سظ اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

رحلة الى
مدينة البتراء )المدينة الوردية(

احدى عجائب الدنيا السبع

جانب من الرحلة البحرية التي اقامها االتحاد االردني 
لشركات التأمين لمرافقي المشاركين في مؤتمر العقبة 

الدولي للتأمين 20١٩

رحلة بحريةزياره المغطس 




