
 

 

 

 

 

 

 الدولً الخامس مؤتمرال
 النقل والتأمٌن البحري

 مخاطر جدٌدة ..... تحدٌات جدٌدة
 5112أٌار  11-11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5112أٌار )ماٌو(  11االحد 

كم جنوب عمان، ٌفضل الوصول الى 023حٌث ان المؤتمر سٌتم انعقاده فً مدٌنة العقبة االقتصادٌة الخاصة والتً تقع على بعد 
 وبذلك سٌتم تأمٌن وصول المشاركٌن للعقبة كما ٌلً: ,03/5/2305عمان ٌوم األحد 

 

 .)بواسطة طٌران مباشر الى مطار مدٌنة العقبة الدولً )مطار الملك الحسٌن الدولً / العقبة 

 ٌد الرحالت عمان الحسٌن الدولً / العقبة, مواع بواسطة الطائرة من مطار الملكة علٌاء الدولً/ عمان الى مطار الملك

 (2302)مواعٌد الرحالت ستعلن عنها فً كانون األول العقبة  -

  02:33،  30:03الساعة: 00/5/2305بواسطة الحافالت من أمام مبنى االتحاد األردنً لشركات التأمٌن ٌوم االثنٌن. 

 او بدون سائق بواسطة استئجار سٌارة خاصة مع سائق. 
 طرٌق المشارك مباشرة. عن 

 مالحظات

                ( صباحا  مرورا  30:03بواسطة الحافالت )الساعة  00/5/2305المشاركون الذٌن سوف ٌتوجهون الى العقبة ٌوم اإلثنٌن الموافق  .0
 بمنطقة البحر المٌت سٌستمتعون بزٌارة موقع تعمٌد السٌد المسٌح )علٌه السالم( فً منطقة نهر األردن.

         ( مساء .00:33ول جمٌع الحافالت الى العقبة الساعة )الوقت المتوقع لوص .2

 

 5112أٌار )ماٌو(  11األثنٌن  
                                                                            ( الى العقبة من مبنى االتحاد األردنً لشركات التأمٌن مرورا  بمنطقة البحر المٌت 0انطالق الحافلة ) 30:03

 .لزٌارة موقع تعمٌد السٌد المسٌح )علٌه السالم( فً منطقة نهر األردن

 .( الى العقبة مباشرة عبر الطرٌق الصحراوي من مبنى االتحاد األردنً لشركات التأمٌن2طالق الحافلة )ان 02:33

 .استالم الغرف وتسجٌل المشاركٌن 23:33 – 02:33

 .الوقت المتوقع لوصول جمٌع الحافالت إلى العقبة 00:33

 حفل االفتتاح - 20:33 – 23:33

  ًلشركات التأمٌنعرض فلم قصٌر عن االتحاد األردن. 

 كلمة أمٌن عام االتحاد العام العربً للتأمٌن. 

 كلمة نقٌب نقابـة مـالحة األردن. 

 كلمة رئٌس االتحاد األردنً لشركات التأمٌن. 

 كلمة رئٌس مجلس مفوضً سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة. 

 .تكرٌم الجهات الداعمة للمؤتمر  -

 للمؤتمرالداعم الرئٌسً  بدعوة من لمة ترحٌبٌةوك حفل عشاء ساهر 33:33 – 20:05

 األردن    –األردنٌة التأمٌن شركة     
 فندق االنتركونتننتال/ العقبة

 
 مالحظات

 اللباس: رسمً. .0

 اللغة المستخدمة: اللغة العربٌة واالنجلٌزٌة مع وجود ترجمة فورٌة لهاتٌن اللغتٌن. .2

 5112أٌار )ماٌو(  15الثالثاء  



 فندق االنتركونتننتال / العقبة –تسجٌل المشاركٌن  30:03 – 30:33

 الجلسة األولى: قضاٌا قانونٌة وفنٌة 02:03 - 03:33

 .مخاطر تطبيق األنظمة االلكترونية في التأمين البحريالمحاضرة األولى:  03:23 – 03:33
                 االعالن عنه الحقا (سٌتم ) رئٌس الجلسة: 

  المستشار القانونً للمطالبات البحرٌة – السٌد الٌكسندر كببجً المحاضر: 

  المانٌا  – Munich Reشركة  

 

أوضاع صناعة الشحن البحري )القضاٌا الراهنة التً تواجه اكتتاب تأمٌن البضائع,  المحاضرة الثانٌة: 00:25 – 03:25
 والمشاكل الفنٌة فً سوق الشحن(.

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 رئيس المكتتبين / البحري والطاقة  -السيد كومار راجان  اضر:المح 

 االمارات العربية المتحدة – GulfReشركة  

 

 تأمين اهمال الطاقم في مختمف األسواق.المحاضرة الثالثة:  02:03 – 00:03

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 ري, استشاري تسوٌة خسائر, محكم بحريمهندس بح, MSNAME –السٌد فارس فرٌح  المحاضر: 

Braemar Incorporating the Salvage Association – UAE   

 

 استراحة / بدعوة من الجهات الداعمة 02:23 – 02:03

 حاوٌاتتجارة الالجلسة الثانٌة:   02:53 – 02:23

 التعامل مع الشحنات الخاصة/ التحميل والنقل.المحاضرة األولى:  00:23 – 02:23
                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 
 AIG - UAE شركة  المحاضر:

 

 .تطور سوق الشحن واآلثار المترتبة عمى التأمين البحري المحاضرة الثانٌة: 02:35 – 00:25
                   م االعالن عنه الحقا ()سٌت رئٌس الجلسة: 

رئيس قسم إدارة الخطر للىقل, لعملياث الىقل الخارجيت العامت والبحري   –السيذ فيل سكلتون  المحاضر: 

  ACEلشركت 

 البحريه –  ACEمجموعت 

 .متطمبات االمن والنقل في عالم سريع التغيرالمحاضرة الثالثة:  02:53 – 02:03
           عنه الحقا ( )سٌتم االعالن رئٌس الجلسة: 

  المدٌر العام –فارس قموه السٌد  المحاضر: 

  األردن –شركة األردن الدولٌة للتأمٌن 

 

 الداعم البالتٌنً للمؤتمر بدعوة منوكلمة ترحٌبٌة  غداء 02:53

 لبنان    –شدٌد ري  شركة 

 فندق االنتركونتننتال/ العقبة
 مالحظات

 اللباس: غٌر رسمً. .0

 اللغة المستخدمة: اللغة العربٌة واالنجلٌزٌة مع وجود ترجمة فورٌة لهاتٌن اللغتٌن. .2
 
 

 



 جولة سفاري وسهرة عربٌة فً قلب الصحراء األردنٌة )وادي رم(  <<<<<<<

  (.( من العقبة الى وادي رم )للمشاركة فً جولة السفاري1االنطالق بالحافلة ) 10:11

 .ادي رمالتجمع امام استراحة و 13:11

 * .االنطالق بجولة سفاري فً منطقة وادي رم 13:71

 (( من العقبة الى وادي رم )للمشاركة فً السهرة العربٌة5االنطالق بالحافلة ) 10:11

 الداعم الرئٌسً للمؤتمربدعوة من  وكلمة ترحٌبٌة حفل عشاء ساهر )لٌلة عربٌة( 11:11 – 51:11

 متنقلة )زٌن( الشركة األردنٌة لخدمة الهواتف ال

                      سٌتم االعالن عنه الحقا    الموقع:

 .مغادرة الحافالت إلى العقبة 11:12

 
 

 مالحظات

 اللباس: غٌر رسمً. .0

 ( دٌنار أردنً للمشاركة فً جولة السفاري فقط.53الرسوم: )*  .2

 ٌرجى احضار سترة خفٌفة فً جولة السفاري والسهرة العربٌة. .0

 .شاء الساهر للمؤتمر مقتصرا على حاملً باجات المشاركة فً المؤتمرسٌكون الدخول الى جمٌع حفالت الع .2

 

 5112أٌار )ماٌو(  11االربعاء  

 لبات البحرٌةالجلسة الثالثة: المطا 02:03 - 03:33

 استراتٌجٌات إدارة المطالبات.المحاضرة األولى:  03:23 – 03:33

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 مدير مطالبات –ماريفي بانو  السيدلمحاضر: ا المحاضر: 

Shipowners Claims Bureau (Hellas) -  American P&I Club   –  اليووان  

 

التقدم الحاصل فً ضرورة التوصل الى حل لتسهٌل إدارة مطالبات العوارٌة العامة. ما  المحاضرة الثانٌة: 00:25 – 03:25
 السوق؟ هً البدائل وما هً العقبات العتماد

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( المحاضر: 

 

 .إدارة المطالبات وقضاٌا السالمة لسفن الحاوٌات الكبٌرةالمحاضرة الثالثة:  02:03 – 00:03

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( المحاضر: 

 

 استراحة / بدعوة من الجهات الداعمة 02:23 – 02:03

 إدارة المخاطرالجلسة الرابعة:   02:53 – 02:23

 .صناعة التأمين البحري في ضوء المخاطر المتغيرة: التهديدات, والفرصالمحاضرة األولى:  00:23 – 02:23
                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 رئيس مكتتبي البحري  –نائب الرئيس  – السيد يورغ سبيس المحاضر: 

 سويسرا  – Swiss Reشركة  

 

 

 



 ما مدى مالءمتها؟ هل ٌمكن استعمالها على نطاق واسع –بوالص الشحن االلكترونٌة  المحاضرة الثانٌة: 02:35 – 00:25
 ؟من الناحٌة االلكترونٌة

                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 شريك  –اندرو داير السيد  المحاضر: 

 اليونان -  Hill Dickinson Internationalشركة  

 

 .أساليب التحقيق –االحتيال والسرقة في النقل البحري المحاضرة الثالثة:  02:53 – 02:03
                       )سٌتم االعالن عنه الحقا ( رئٌس الجلسة: 

 –شرٌك/ الشحن والنقل  -السٌد ٌمان الحوامدة  المحاضر: 

 االمارات العربٌة المتحدة - Holman  Fenwick Willan Middle Eastشركة  

 

 .النتائج والتوصٌات النهائٌة 05:23 – 02:53

 الداعم البالتٌنً للمؤتمر بدعوة من وكلمة ترحٌبٌة غداء 05:23

 األردن   –الشركة األردنٌة الفرنسٌة للتأمٌن )جوفٌكو(  

 فندق االنتركونتننتال/ العقبة

 مالحظات

 اللباس: غٌر رسمً. .0

 اللغة المستخدمة: اللغة العربٌة واالنجلٌزٌة مع وجود ترجمة فورٌة لهاتٌن اللغتٌن. .2

 

 الجهات المنظمة للمؤتمر. بدعوة من وكلمة ترحٌبٌة حفلة عشاء 33:33 – 23:03

                      سٌتم االعالن عنه الحقا   المكان

 مالحظات

 اللباس: غٌر رسمً. .0

 العشاء الساهر للمؤتمر مقتصرا على حاملً باجات المشاركة فً المؤتمر.سٌكون الدخول الى جمٌع حفالت  .2

 5112أٌار )ماٌو(  17الخمٌس  
 .تٌارياخ --زٌارة للمدٌنة الوردٌة )بتـرا( احد عجائب الدنٌا السبع  <<<<<<<

 .االنتقال من فندق االنتركونتننتال/ العقبة الى مدٌنة البتراء السٌاحٌة 30:33

 (االستمتاع بمدٌنة البتراء برفقة مرشد سٌاحً. )إنجلٌزي/عربً 02:03 – 03:03

 .تناول طعام الغداء فً فندق خمس نجوم فً مدٌنة البتراء 00:33 – 05:33

 .التوجه الى مدٌنة عمان 00:05

 .الوقت المتوقع للوصول الى مدٌنة عمان 20:33

 

 مالحظات

 اللباس: غٌر رسمً. .0

 شامل )المواصالت, الغداء, رسم الدخول للبتراء, أجور المرشد السٌاحً(. دٌنار أردنً( 053رسم االشتراك ) .2

 الكعب العالً غٌر محبذ .0

 دٌنار أردنً 3.030الدوالر االمرٌكً =  .2

              قبة الى عم انالمغادرة من فنادق الع <<<<<<<

 (0)انطالق الحافلة  00:33

 (2)انطالق الحافلة  02:33

 (0)انطالق الحافلة  00:33

 (2)انطالق الحافلة  02:33

 


