
  .مالية رمزية

وقررررا للرر ررترريررة للرر رريرر رريررمرريررة    
لإلعرر   عرر  للررئ للررلررا ررز ل و   
للثايي  وللثالث لير رئ لر    رلر  
لفرر رر ررات للررمررال ررمررر يرروئ ل ثرريرريرر  

بر رررور  2019/4/15للمولفر  
كثيف م  للمشاركي  وللمرععروير  
م  ممث ي للمراللرلراا للررلرمريرة 
وللررمرر رروقررد ل  يررزيررع عررعع ررئ عرر  

شلصية ب يث لي ئ  ل ريرئ  650
للتا زة ب رور كافة للمرشراركرير  
فرري للررمررال ررمررر ومررمررثرر رري ولررا رر  
ل عرر ئ للررمررر رريررة وللررمرر رررو ررة 
وللملموعة للعرربريرة وللرمر ر ريرة  
ع رمرا برا  للرترا رزة لر رلرا رز ل و  

عو ر  3000) لرر رركررو  بررمرر ررعلر 
وللتا زة لر رلرا رز للرثرايري (  لمريكي
( عو ر لمرريركري 2000) بمر رعلر 

وللتا زة لر رلرا رز للرثرالرث لر ركرو  
 (.عو ر لمريكي 1000)بم علر 

صرت للمرنريرعا مراترع لرمريررلا 
ر يا لل تية لل ي يرمريرة لرمرال رمرر 
للررعرر رربررة بررعور ررا لللررابررعررة لررعررائ 

   للر رتريرة قرع قرررا فري  2019
لت ماعنا ل لير لل  رعلث ترا رزة 

ترا رزة مرال رمرر "  اميييرة برعريرول  
 رو  "  للع بة ل بر روث للر رامريريريرة

لل امي  ل لك رويي وذلك بميرالربرة 
مرور عشر ليولا عر را لير ر   
مررال ررمررر للررعرر رربررة للررعولرري لللررابررد 
ل  امي  للميرو  عر رعي فري مرعيريرة 

 –  15للرررعررر ررربرررة لررر رررلررر ررررة مررر  
برالر رعراو  مرا برير   2019/4/17

ل   اع ل رعيي لشرركراا للر رامرير  

 .ول   اع للعائ للعربي ل  امي 

و رررراف للرررمرررنررريرررعا مررراترررع    
مرروررروب للرربرر ررث للررذ  لرريرر ررعئ 
ل تا زة في عور نا ل ولا ليكرو  

ير ررل "  لل امي  ل لكر ررويري" و  
  مية  رذل للرمرورروب ورررورة 
ل ل ثمار با م  كر  مر  شرركراا 
لل امي  للعربية وللم  ية ع را  رع 
لولء  لمولكبة لل  ورلا للعالميرة 
وعلو  لل كيرولروتريرا وللر رعرامر ا 

ل لررركررر ررررويررريرررة عررر رررا مرررلررر ررر رررف 
لل  اعاا ل ق رصراعيرة وللرمريرا ري 
لل يرا ريرة ول تر رمراعريرة لر رالربريرة 

 .لكا  للعالئ عو  لل ثياء

و ععا لل تية لل ي يمية لرمرال رمرر 
للع بة آلر موعع إلل  ئ للب روث 

وبر رع  2019/3/1لل اميييرة فري 
صل ة  امييريرة (  15)لعيا ل ب ث 

وللذ  يمكر   ر رعيرمرا لمرا برالر ر رة 
للعربية لو لل  ة ل يت يزية   ريرث 
لرريرر ررئ  رر رريرريررئ للرربرر رروث للررمرر ررعمررة 
بمي نرا للشرلرافريرة وللريرزل رة مر  
ل   لتية مل صة بال امير  للر ري 
ل  وئ برالر ريرار ل بر راث للرثر ثرة 
لللا زة بالرترا رزة وعر را ل   ر روئ 
لل رتريرة برععروة مر رعمري ل بر راث 
للث ثة لللا زة لر رررور للرمرال رمرر 

مرال رمرر للرعر ربرة " للعولري لللرابرد 
كررريرروف شرررف برر رريررث "  2019

ي  مر  ل  ر راع ل رعيري لشرركراا 
للرر ررامرريرر   رر رر رريررة رلرروئ وكرر ررف 
لشر رررلكررنررئ فرري للررمرال ررمررر و تررور 
لقام نرئ فري للرلريراع  لر   فر ررة 
للمال مر لررافرة لرمرير رنرئ ترا رزة 

 إصعلر  و  وثي ة  امي  للزلمي لليارة لورية عبر لل عوع ل رعيية

 االصدار الرابع                 

 

 “تا زة مال مر للع بة ل ب وث لل امييية”ل    
  ع   ع  لل  علث تا زة للب وث لل امييية  و   2019لل تية لل ي يمية لمال مر للع بة 

 “لل امي  ل لك رويي”

يشرة عورية للك رويية  صعر ع  ل ماية 

 للعامة لإل  اع للعائ للعربي ل  امي 

 2018 عيلمبر    المملكة االردنية الهاشمية 

بإصعلر لو   2018/10/15قائ للمك ب للمو ع ل رعيي لل ابد لإل  اع ل رعيي لشركاا لل امي  يوئ 
وثي ة  امي  للزلمي لليارة لورية عبر للمك ب للمو ع في  عوع تابر يصيب وذلك في روء 
ل  لا  بي  للش ي  ي  لوريا وللمم كة ل رعيية للناشمية ع ا ف ح للمعبر لل عوع  بعع لغ   زلع 

 .ع  ث ثة ليولا

وباشر لللاعي للعام ي  في للمك ب للمو ع ع ا لل عوع لللورية ل رعيية عم نئ ل  عيئ لللعماا 
لزل ر  للمم كة ع ماً بايا ووف اً ل ايو  لللير ل رعيي وي ائ لل امي  ل لزلمي ل مركباا ي وتب ل  
 كو  ل  مركبة  عبر لل عوع ل رعيية مالمية  اميياً للزلمياً لو   م  ب اقة بر  الية وذلك ل   ية 
ل ررلر للتلمايية لو للماعية لل ي قع  لببنا للمركباا غير ل رعيية ل شلاص لو للمم  كاا علل  

 .ل رلري ل رعيية



     ل  ر راع ل رعيري لشرركراا للر رامرير  
ولل ي لش م را  2019ل  ا لل عريبية لعائ 

بريامتاً  عريبياً لر ر ريراو  عرعع (  20) ع ا 
م  فروب لل امير  للرمرلر ر رلرة إررافرة للرا 
برررلمررن  ررعرريررا بررالررعرريررصررر للرربررشررر  فرري 
للشررركرراا  وعرر قررة للشررركرراا بررعررمرر  ررنررا 
وكيلية    ي  للميزة لل يافلريرة مر  لر   

 .لعمة للعم ء

و ا ي  ذي للل وة لل كما ً لر ريرترات للرذ  
    ا  تربة ل  ر راع لر   للرعرائ للر رالري 
بع ع ل ل ة م  للبرلمن لل رعريربريرة وللر ري 
 قا لل  لا  شركاا لل رامرير  للرمر ر ريرة 
وللررعررربرريررة وكررافررة للررتررنرراا وللرر رر رراعرراا 
ل ق صاعية ذلا للع قة باعما  لل امير  فري 
للمم كة  مث  با قبا  للكبيرر للرذ  شرنرع را 
 ذي لللعالياا لل عريبية م  لر   مشراركرة 

( 114) مشاركاً ميرنرئ (  950)ما يزيع ع  
مشاركاً عرربريراً مر   لرول  للر رامرير  فري 

فرر ررلرر رريرر   للرركررويررا  للررعرررل   لرريرربرريررا  ) 
  إررافرة ( لللعوعية  مصر لوريا وُعرمرا 

للا مي لبي للربريروك وكربررؤ للرمراللرلراا 

 .ل ق صاعية في للمم كة

وبنعف لل   اب ععع  كبر م  للمشاركي   

ف ع قائ ل   اع ب صميئ برلمتا ب يث  عر رع 

لراعرة (  12) ع ا معلر يومي عم  برولقرد 

 عريبية بال ثياء عععلً مر  للربررلمرن للر ري 

( 18)     ب مولريعنا ث ثة  يائ وبولقد  

 .لاعة  عريبية

و رميا للل ة للر راعمرة مرولرريرد  رعر رع 
 و  مرة ع ا مل وؤ للمم كرة برمرا فريرنرا 
لل امي  للرقمي م   يث لل  ور وللمل  ب  
وبريامن  عريبي  رو  للر ر رة لإليرتر ريرزيرة 

لمو لي ق اب لل امي  بال عاو  مد   رع 
مرلكز لل  اا للمعروفة فري للرمرمر ركرة  

  للر روكرمرة ( لإل ر رمرا ) و امي  للعيو  
ول م ثا  وإعلرة للملا رر وللر رامريريراا 

 Micro) للصرر رريرررة للررمررعررروفررة ب رر 
Insurance) وبريامن آلرر مروترا  

ل م امي  ولل ايوييي   و  لل ر ربرير راا 
لل را ية وللعفوعاا لل ايويية  إررافرة 
للا بريامن  و  ل ة للتلع وللر رولصر  

 .ولل لاوض

و شم  للل ة  يراً  زمة مر  بررلمرن 

لل امي  لل عريبية لل   يعية في مرلر ر رف 

فروب لل امي  ي رلً ل  اتة للرمرلر رمررة 

لمث   ذي للبرلمن لر ر ربريرة ل  ر ريراتراا 

لل عريبية ل عام ي  في ملر ر رف للرعول رر 

للليية في شركاا لل امي  لولء  كرايرا 

للرربرر ررر   )  فرري للرر ررامرريرريرراا للررعررامررة 

لل ري   للر رولعث للرعرامرة  لإل ر رمرا   

  إرافرة إلرا  ( للمركباا ولل امي  لل بي

  . اميياا لل ياة

ويوفر ل   اع مزيعلً م  لل لاصي   و  
 ذي للبرلمن ومولعيع ع ع ا و لماء 
للم ارري  ع ا موقعا ل لك رويي 

 jo.jif.www   
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 بعع يتات  ترب ا لنذل للعائ
  (2019ل   اع ل رعيي لشركاا لل امي  ي    ل  ا لل عريبية لعائ ) 

المملكة 

االردنية 

 الهاشمية

االصدار الرابع                  الصفحة الثانية  

 ل   اع ل رعيي لشركاا لل امي  يولص  لصعلر يشرل ا ل رشاعية

في إ ار تنوع لإل  اع ل رعيي لشركاا لل امي  ل  وعية لل امييريرة لصرعرا عل ررة للرعرللراا 
في لإل  اع وبال عاو  مد لل تية لل يليذية ل تية  اميياا لل ري  ولل ولعث للعامة وللنيعلري 

وثي ة  امي  للممر ر ركراا ررع  لر رار للرعريرف لللريرالري ” بعيول  (  2) لليشرة ل رشاعية رقئ 
Political Violence Insurance “  كررايرا  رر را عرريررول  (  1) عر ررمراً بررا  للريررشررة رقرئ

 “مرلعاة للمالثرلا للماعية وللمعيوية ل ل ار للم ول ا وللص يري في  امي  للمم  كاا”

وللمتر را للرلرامرا  2015ويذكر    مت ا لعلرة ل   اع للرلبد عشر ميذ لي لابا في عائ 
عشر شععل ع ا   مية  لعي  عم  لل تا  للليية ول ل لاعة م  لبرل نا مر  لر   لصرعلر را 

 ليشرلا ولعلة  اميييا بال عاو  مد ل   اع في مل  ف فروب لل امي 

http://www.jif.jo
http://test.jif.jo/SystemFiles/Assets/JIF%20Training%20Plan%202019.pdf
http://test.jif.jo/SystemFiles/Assets/JIF%20Training%20Plan%202019.pdf
http://test.jif.jo/SystemFiles/Assets/JIF%20Training%20Plan%202019.pdf
http://test.jif.jo/SystemFiles/Assets/JIF%20Training%20Plan%202019.pdf


ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة 

التتتتت متتيتت  متتعتتامتتلتتة وثتتا تت  

ت مي  األفراد عند التسعتيتر 

ومتتتتنتتتتا التتتت تتتتصتتتت متتتتا  

التتتمتتتستتتتتتتحتتتقتتتة وتستتت  تتتة 

المتاتالت،تا ، بتحتيت   تكت ن 

التتتتتتتستتتعتتتيتتتر بتتتنتتتا   عتتتلتتت  

التتمتتستتتتت تتد  )التتمتتستتتتت  تتر 

، متتمتتا ) التتفتتعتتلتتة لتتلتتمتتر تت،تتة

إذا   - عاة الح  للمست  ر 

 تتان لتتد تتخ لتتمتت   تتا   متت  

 -التتتتحتتتت ادي التتتتمتتتترور تتتتة 

بالحص   عل   صم  صت  

 تتمتتا تتتهتتد  ).  60%) إلتت  

التتمتت لتتستتة متت   تت    تت   

الض ابط إل  أن  تم تحتد تد 

حالة اله ك الكلة للمر ت،تة 

تا  م  المها  الم  لة نظام 

بتقد ر أضترار التمتر ت،تا ، 

لتتتتتكتت ن متترفتتا  متتحتتا تتدا  فتتة 

تتتقتتد تتر أضتترار التتمتتر تت،تتة، 

وإعاا  المست  تر أولت  تة 

شتتترا  التتتحتتتاتتتا  فتتتة حتتتا  

احتساب المر ،ة    ا   ليا  

اقتتصتاد تا  و تانتح صتالتحتة 

و تت لتتك أن .  لتت تتلتتتتت تتدا 

 ك ن تحد د مكان ومر تقتة 

و تتالتتة أو ور  ) اإلصتت   

، ) اإلصتتت   التتتمتتتعتتتتتتتمتتتد 

مت  )  م،لغ التحمت ) وتحد د 

ق،  المست  ر ليكت ن عتلت  

علتم مست،ت  بتمتقتدار مت،تلتغ 

التحم  ال ي ليك ن عتلتيتخ 

دفعخ عند التقد  بتمتاتالت،تة، 

الصتيت تة " وأ ضا أن تك ن 

النم ذ ية ل ثيقة التتت متيت  

الشتتامتت  عتتلتت  التتمتتر تت،تتا  

" الم  ر  تم  لي تا لترفتراد

والتتمتتضتتمتتنتتة فتتة التتفتتصتت  

التتثتتانتتة متت  الضتت ابتتط  تتة 

التتتتحتتتتد األدنتتتت  واأللتتتتا  

للتت تاتيتة التتت متيتنتيتة عتلت  

المر ،ا  الم  ر  تم  لتيتا  

لرفراد، وللمستت  تر وحتد  

التتحتت  فتتة إضتتافتتة متتنتتافتتع 

إضافيتة لتلت ثتيتقتة فتة حتا  

 .رغ،تخ فة ذلك

تعل  م لسة النقد العتربتة 

، عتت  " لتتامتتا" الستتعتت دي 

) مستتت د ) مشتتتروو أولتتتة 

لض ابط الت ميت  الشتامت  

عل  المر ،ا  التمت  تر  

وذلتتك تتتمتت  تتلتتي تتا لتترفتتراد 

انا قا  مت  لتعتيتهتا التدا تم 

لتتتتتاتت  تتر التتقتتاتتاو التتمتتالتتة، 

وحتت  اإلشتتكتتتالتتيتتتا  التتتتتتة 

تتت ا تتخ عتتمتت   التتمتتهتتا  

 .ال اضعة إلشرافها

وأوضتحتح التمت لتستة، أن 

 ا   إعداد ونشر مست د  

ض ابط تنظّتم التعت قتة بتيت  

 ها  التمت  ت  وعتمت  تهتا 

وشر ا  الت متيت  التعتامتلتة 

فة التمتمتلتكتة  تا   نتظترا  

ل   د بتعتا اإلشتكتالتيتا  

التتمتتتتتعتتلتتقتتة بتتالتتتتت متتيتت  لتتد  

عتتمتت   شتتر تتا  التتتتتمتت  تت  

والتتتت،تتتتنتتتت ك التتتتتتتتتمتتتتار تتتتة 

التتمتتر تتب لتتهتتم بتتمتت اولتتة 

نشتتام التتتتت  تتيتتر التتتتتمتت  تتلتتة 

للمر ،تا ، داعتيتة فتة  ت ا 

الصدد العم   والُمتهتتتمتيت  

والتتمتت تتتتتصتتيتت  إلتت  إبتتدا  

م حظاتهم ومر ياتهم عل  

التمتتشتتروو وإرلتتالتتهتتا قتت،تت  

     ـتت1440/04/18 تتتار تت 

 ، 2018/12/26 المت افت 

وذلك لتع    م،دأ الشفافيتة 

 .والمشار ة

وأشار  م لسة النقد إلت  

أنها تتهتد  مت   ت    ت   

الض ابط إل  إعاتا  صتفتة 

لتتلتتمتتستتتتت  تتر فتتة وثتتيتتقتتة 

التتتتت متتيتت  وذلتتك بتت ضتتافتتتتتخ 

 تتمتت متت  لتتخ بتتمتتانتت   تتهتتة 

التتتتتتتتتمتتتت  تتتت ، وإضتتتتافتتتتة 

المتستتت  تر  تمتستتتفتيتد فتة 

حالة الضرر الم  تة، متمتا 

 عايخ الح  بماال،ة شر ة 

التتتتت متتيتت  أو رفتتع دعتتت   

قضتتتا تتتيتتتة أمتتتا  التتتمتتتهتتتا  

القتضتا تيتة التمت تتتصتة فتة 

حا  ما إذا التتتدعت  األمتر 

متت لتتستتة التتنتتقتتد  وتتتدعتت 
العربتة الستعت دي التعتمت   
والتتُمتتهتتتتتمتتيتت  إلتت  إرلتتا  
التتمتتر تتيتتا  والتتمتت حتتظتتا  

مستتت د  ضتتت ابتتتط " حتتتيتتتا  
التتتتتتت متتتيتتت  الشتتتامتتت  عتتتلتتت  
المر ،ا  الم  ر  تم  لتي تا 

عتتت،تتتر التتت،تتتر تتتد "  لتتترفتتتراد
)اإللتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتترونتتتتتتتتتة 

G.SAMA@Pol.IC
SA.OV ( علما أن  ميع ،

التتمتتر تتيتتا  والتتمتت حتتظتتا  
لتتتتتكتت ن متتحتت  التتدرالتتة 
لتت تترت اعتتتتتمتتاد الصتتيتت تتة 
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This would be a good place to insert a short para-
graph about your organization. It might include the 
purpose of the organization, its mission, founding 
date, and a brief history. You could also include a 
brief list of the types of products, services, or pro-
grams your organization offers, the geographic 
area covered (for example, western U.S. or Euro-
pean markets), and a profile of the types of cus-
tomers or members served.  
It would also be useful to include a contact name 
for readers who want more information about the 
organization. 

BUSINESS NAME 

Your business tag line here. 

Primary Business Address 
Your Address Line 2 
Your Address Line 3 
Your Address Line 4 

Phone: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 
E-mail: 
someone@example.com 

Organization 

We’re on the Web! 

example.com 

employees. 

If you have any prices of stan-
dard products or services, you 
can include a listing of those 
here. You may want to refer 
your readers to any other forms 
of communication that you’ve 
created for your organization. 

You can also use this space to 
remind readers to mark their 
calendars for a regular event, 
such as a breakfast meeting for 
vendors every third Tuesday of 
the month, or a biannual charity 
auction. 

If space is available, this is a 
good place to insert a clip art 
image or some other graphic. 

This story can fit 175-225 
words. 

If your newsletter is folded and 
mailed, this story will appear on 
the back. So, it’s a good idea to 
make it easy to read at a 
glance. 

A question and answer session 
is a good way to quickly capture 
the attention of readers. You 
can either compile questions 
that you’ve received since the 
last edition or you can summa-
rize some generic questions 
that are frequently asked about 
your organization. 

A listing of names and titles of 
managers in your organization 
is a good way to give your 
newsletter a personal touch. If 
your organization is small, you 
may want to list the names of all 

Caption describing picture or 
graphic. 

Back Page Story Headline 

 

 مملكة ال،حر  

 االصدار الرابع الصفحة الرابعة

 إيرمائ ل   اع للمصر  ل  امي  للا عروية

 ل   اع للعالمي    اعلا لل امي 

 مه ر ة 

مصر 

 العربية

 ل   اع للمصر  ل  امي 

في روء  لعي  ل ة   وير ل   اع للمصر  

ل  امي  وفي ل ار ل رعلفرا للرلراصرا بر ريرمريرة 

للع قاا للرمر ر ريرة ول قر ريرمريرة وللرلرارتريرا 

ل   اع للمصر  ل  امي    فر رع قرائ ل  ر راع 

بل ورة  امة  تاي ل يررمرائ للرا عررويرة 

ل ررع ل ررئ ل  رر رراعلا للررعولرريررة فرري صرريرراعررة 

للرر ررامرريرر  و ررو ل  رر رراع للررعررالررمرري   رر رراعلا 

 (.GFIA)لل امي  

 يث إيع عا للتمعية للعامة لإل  اع للعرالرمري 

ببروكلر  يرومري (  GFIA)   اعلا لل امي  

/ بر رررور ل لر راذ 2018يروفرمربرر  8و  7

ر ريرا لإل ر راع للرمرصرر    -ع ء للز يرر  

ل  امير  و رئ ل عر   عر  ليررمرائ ل  ر راع 

للمصر  ل  امي  للا عروية ل   اع للعالمي 

 (.GFIA)   اعلا لل امي  

 روللري في عرروير را   GFIAويرئ ل   اع 

مينئ ل  اعيي  عربيير   ل  اع  و  للعالئ 40

" للتامعا لل ويلية لشرركراا للر رامرير " و ئ 

للتامعا للم ربية لشركاا لل امي  ولعراعة " و

متموعة عم   13ععع   كما يرئ " لل امي  

 ر رعئ مرترمروعرا مر ريروعرا مر   فيية وماليرة

لللعماا ل عراء و  ركز متموعراا للرعرمر  

ع ا لل رايا ذلا ل ولوية للر رالريرة لصريراعرة 

 .لل امي  للعالمية

والمد ر بال  ر أن االتحاد المتصتري لتلتتت متيت  

 :انضم ال  ممم عتي  عم   م

 Marketمررتررمرروعررة قررولعررع لللرر رروك   1-

Conduct  بر الة تمعية لل رامرير  عر را  

  للمم  كاا ل مريكية

 Financialمتموعة للشمو  للرمرالري   2-

Inclusion   بررر ررالررة تررمررعرريررة للرر ررامرريرر  

  للمكليكية

 ذل ويلعي ل   راع للرمرصرر  لر ر رامرير  إلري 

   ي  لكبر  ل لاعي مر  عرروير را برا  ر راع 

مرر  لرر   ل لرر ررلرراعة مرر    GFIAللررعررالررمرري 

للبياياا وللعرللاا للم ا ة ويشر ا لر رلرو  

م  ل   يشرل ا ل لبروعريرة برا ررافرة للري 

عرللة   ئ للمورروعراا للرلراصرة بصريراعرة 

لل امي   و  للعرالرئ ول لر رلراعة مر  لربررلا 

للررعو  للررمررشرراركررة وللرر ررمررثرريرر  للررلررعررا  فرري 

  .متموع ي للعم  لل ي  ئ ل ش رلك بنما

http://www.gfiainsurance.org/en/Members/Overview/
http://www.gfiainsurance.org/en/Members/Overview/
http://www.gfiainsurance.org/en/Working-groups/Overview/
http://www.gfiainsurance.org/en/Working-groups/Overview/


 

 مملكة ال،حر  

 االصدار الرابع الصفحة ال امسة

 مه ر ة 

مصر 

 العربية

ل   اع للمصر  

 ل  امي 

 ي      عوة 
 لل عرلض لل ويعز للو  لل امي  للمصر 

 2018/12/4( لل ا رة)كمبيلكي لليي  

فا إ ار  رص ل   اع للمصرؤ ل  امي  ع ا لل عاو  مرد كرافرة للرترنراا وللرنرير راا للرمر ر ريرة 

ولإلق يمية وللعالمية للمعيية بصياعة لل امي  م   ت  لإلر  اء بصياعة لل امي  للمصرية   ف ع  ئ 

ع ع ل اء بال عاو  ولل يلي  بي  ل   اع للمصرؤ ل  رامرير  و عرعع مر   عرراء  رير رة للر رويرعز 

( للمعير ل ق يمية لمي  ة لفري يا و ممث  لل ويعز بالشر  ل ولر  ومرمرثر  للر رويرعز برالرمر ررب)  

وب رور ععع م  راللاء شركاا لل امي  للمصرية ومعرلء إعلرة إعاعة لل امي  ومترمروعرة مر  

للم لصصي  في ل ك  اب و لوية لل عويراا با رافرة للري كربرر  شرركراا ولرا رة للر رامرير  

وإعاعة لل امي  تيباً للي تيب مد متموعة م ميزة م  كبار للول اء ل فرلع براللرو  للرمرصرر  

وذلك برلريرع  كرمربريرلركرا يروئ للرثر ثراء ..  مشارك 60 يث وص  ععع لل رور للي ما يزيع ع  

  :وقع كا  لل  اء   ا عيول  2018/12/4للمولف  

  Lloyd’s Market Briefing – Egypt إل عرلض لل ويعز للو  لل امي  للمصرؤ

 ذل وقرع برعلا لعرمرا  للريرعوة برالر راء كر رمراا 

  :و ئ  ر يبية م  لللاعي ممث ا  ي ة لل ويعز

التمتد تر االقتلتيتمتة   -أميح  يتلت لتيتا / االلتاذ -

 افر قيا -لل  دز 

 -الممث  العا  لتلت  تد  -ص   القادر  /  االلتاذ  -

 الم رب

 -الممتثت  التعتا  لتلت  تدز  -مارك   بر /  االلتاذ -

 الشرق االولط

 ثياء للم اررة عر  إيشراء مرا    وقع  ئ ل ع  
و   Lloyd's Lab يعرف بإلئ مل ربرر للر رويرعز 

للررذؤ يررعررع   ررع للررمرريررصرراا للرررقررمرريررة لررنرريرر ررة 
للذؤ ي عئ لر رشرركراا للريراشر رة فررصرة    لل ويعز

فريعة ل عم  مد لبرلء لو  للر رويرعز  ريرث 
ينعف  ذل للمل بر م  ل   للعم  للترمراعرا 
إلا   رويرر ل فركرار وللرمرير رتراا ول ير رمرة 

 :م  ل     عيئ ما ي ا  ل لالية
لإلرشاع ولل وتيا م  ل   لبرلء لو   -

 .لل ويعز
 .إع اء لللرصة ل  وير و باع  ل فكار -
ل يميررة    إع رراء لللرصررة ل ررشركاا للياشرر ة  -

 .شبكة للمع وماا وللع قاا لللاصة بنا
لل   ررر  مررر  صررر ة للمي تررراا للررر ا ي رررئ   -

 .عررنا ع ا للمل بر
 ذل وقرع   رعث للرلاعة ممث ري  ي رة لل ويرعز 

  : يرا ع  



 

 مملكة ال،حر  

 االصدار الرابع الصفحة السادلة

 مه ر ة 

مصر 

 العربية

ل   اع للمصر  

 ل  امي 

 ف  ات لل ويعز لمك ب تعيع في مرعيريرة للرعلر   1-

لرر رر ررعيررئ  رر ررو  (   (CFCللرربرريررررراء للررمررالرريررة

  ملصصة ل ملا ر في شما  إفري يا
 Pan Arab بررريررامررن للررمرريررح للررعرللرريررة   2-

Scholarship Program 
-3 Global Development Center GDC 

وم  للتعير بالذكرر إ ر رمرائ  رير رة للر رويرعز فرا 
للوقا لل الا ب ولعة  تئ  عمالنا فا  فري ريرا 
وبررلرراصررة فررا مصررر وللرر رري برر رر   ررتررئ لعررمررا  

مر ريرو  عو ر  مرريركري  55لل ويعز بنا  روللري 

و ينا ع ا إل ععلع فا للل رة لل اعمة إلا   عيرئ 
   ؤ ععئ فيا ل لو  للمصرؤ

كما شارك في فعالياا لليعوة بال اء ك ماا ك  

 :م  لللاعة

ر يا للني ة للعامة )م مع عمرل  / عك ور -

 (ل رقابة للمالية

ر رريررا للررتررمررعرريررة ) عرراع  شرراكررر /  للررمررنرريررعا  -
  (EIBAللمصرية ل ول اء 

وقد أ تتمح اعما  الندو  بمناقشة مفت حة للرد 

 عل  التفسارا  الساد  الحض ر 

 م مع عمرل / للعك ور

 مصر -ر يا للني ة للعامة ل رقابة للمالية 

 ع اع  ش اك ر/ للمنيعا

 EIBAر يا للتمعية للمصرية ل ول اء 



 

 مملكة ال،حر  

 االصدار الرابع الصفحة السابعة

   ويا  ل ريف

 ل ت ماب لل اعئ ل تية لل يليذية ومت ا لعلرة

 لإل  اع للعائ للعربي ل  امي 

 2019/1/10يوئ 

 –عبرع لللرال  رالوف ل ير  /  قاما ل ماية للعامة لإل  اع للعائ للعربي ممث را فري ل لر اذ
ر يرا لإل  راع للعرائ للعربري ل  امير    –ل لعع زرو  /  ل مي  للعائ وبال يلي  مد ل ل اذ

وبال رررافة كريمررة مرر  ر يررا ل   رراع وممثرر  لررو  لل ررامي  لل ويررلية بمت ررا لإل  رراع 
ومت را لعلرة لإل  راع للعرائ للعربري ل  امير  /  68/بالععوة لع رع لت مراب لل تيرة لل يليذيرة 

 .في  ويا 2019/1/10يوئ 

وللتعير بالذكر ليا لي ئ ل    ذي  ل ت ماعي  مياقشة للععيرع مر  للمورروعاا للنامرا 

 .للمعرتا ع ا تعو  لعما   ذي ل ت ماعاا

  ل  ية عما   ل ريف -مل   

 لت ماب لتية  اميياا للليارلا وللمكا ب للعربية للمو عة

 2018/12/18و  17يومي 

ل مير  للعرائ لإل  راع للعرائ للعربري ل  رامي  وبال ررافة   -عبع لللال  رالوف ل ي  / بععوة م  ل ل اذ
كريمة م  لو  لل امي  للعمايية م مث  في للمك ب للعمايي للمو ع ل ب اقة للبر  الية  رئ ع رع لت مراب 

  2018/12/18و  17لتية  اميياا للليارلا وللمكا ب للعربية يومي 

 .وللتعير بالذكر ليا  ئ مياقشة ولقرلر للععيع م  للموروعاا للمعرتا ع ا تعو  لعما  ل ت ماب

لإل  اع 
للعائ 
للعربي 
 ل  امي 


