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 الرابع ي ـالمؤتمـر الدول ات ـتوصي     

 البحـري  والنقـل ن ـللتأمي    
 "  ل البضائعـ ة لنقـ منآ ة ـو بيئـنح"    

 2013مايو )أيار(   15  -13  العقبة / األردن                                    
    ====================== = ===== 

 

المعتمد مـن المؤتمر العـام   2014  -  2012م العربى للتأميـن للدورة  فى إطار البرنامج الثقافـى لإلتحـاد العا
إنعقـد  فى  مـراكـش   المغربية  –التاسع والعشرين لإلتحـاد الذى  نهج  2012)مايو    المملكة  ( ، وفى إطار 

للت الرابع  الدولى  المؤتمر  عقـد  تـم  العربية  التأمين  إتحادات  نشاطات  دعم  نحو  لإلتحاد  العامة  امين األمانة 
مايو    15  –  13العقبة خـالل الفترة    –والنقـل البحري فى المملكـة األردنية الهاشمية بفندق إنتركونتيننتال  

 تحت شعار /   2013"آيار" 
 

 " نحـو بيئـة آمنـة لنقـل البضائع "    

 مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةوذلك تحت رعاية معالي رئيس  
 . مشارك من كافة الدول العربية واألجنبية   300ا المؤتمر عدد كبير تجاوز الـ وقد شارك فى هذ

 

يوم  و مساء  أقيم  الذي  المؤتمر  إفتتاح  حفل  و  5/2013/ 13فى  الملكي  بعد  ،  الوطنى  للنشيد  تحية  الوقوف 
 .   للمملكة األردنية الهاشمية 

 

ل  ـكجانب  ن  ـم  -حسب ترتيب اإللقاء    -تتاح  ف كلمات اإلإلقاء  وتبعه  ن مدينة العقبة  ـم قصير عـم فيلـتقديم  ـت
 ن : ـم

 

 األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين  .1
  األردنة ـالحـمابـة ـنق ـسـرئي. 2
 ن ـرئيس اإلتحاد األردني لشركات التأمي. 3
 قتصادية الخاصة إلالعقبة ا رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة. 4
 

 لمؤتمر تقديراً لهم .وتم تكريم كافة الجهات الراعية ل
 

وقـام بللقـاء المحاضـرات نخبـة تـم إفتتـاح أعمـال المـؤتمر ،    14/5/2013وفى صباح اليوم التالي الموافق  
كـل مـن  وفقـاً لترتيـب إلقـاء المحاضـرات ممتميزة من المتخصصين الذين لهم باع طويل في هذا المجال وهـ

 السادة / 
 

 المحاضر رئيس الجلسة الجلسات 
   14/5/2013  الثالثاء

 تأمينات السفن الجلسة األولى :
 

 :  المحاضرة األولى
 

 تأميـن السفـن
 )األغطيـة واإلكتتـاب(

 وهـر قمـالسيد / سمي
 ر التنفيذي  ـشريك والمدي

 شركة كوجنت وسطاء التأمين  
 اإلمارات العربية المتحدة

 ان ـدو أمـجوي /السيد 
 Echo Reinsurance Limited مدير اإلكتتاب

 راـويسـس

 المحاضرة الثانية 
 

 تأميـن السفـن
ــوية  ــرار وتســـــ ــد األضـــــ )تحديـــــ

 التعويضات(

 
 دوروثي أيوني  /ةالسيد

 المديـر العـام
The American Club  

 انـاليون 

 
 

   أيونـا توبالوجلـو/  ةالسيد
 المديـر التنفيذى

Orion International Brokers & Consultants Ltd   
 اليونـان  

 المحاضر رئيس الجلسة ات الجلس
 تأمين ونقل البضائع )السائبة والمجمدة والمواشي( الجلسة الثانية :
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 المحاضرة األولى
 

ــل البضــائع  ــى نق ــام المســؤولية ف نظ
السائبة والمجمدة والمواشي وقضايا 

 التأمين

 زيـاد نجـم  /د
نجم   وزياد  نجم  ألبرت  شركة  محامـي 

 للقانون  
 لبنــان 

 الـو بيريـكلودي /السيد 
 ك ـي وشريـمحام

Ls Lexjus Sinacta – avvocati e - commercialist    

                    رومــا      

 المحاضرة الثانية 
 

شــــروط نقــــل البضــــائع الســــائبة 
 والمجمدة والمواشي 

 )التغطيات واإلستثناءات(

 
 

 محمـد الدالبيـح / الكابتن
 ن نقابة مالحة األردالرئيس التنفيذي 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 
 

 خبيرة مستردات –بنتي همـان  / ةالسيد
  ألمانيـا –س رشركـة زا

 

 15/5/2013األربعاء 

 عمليات اإلحتيال فى المستندات / تجارة الترانزيت   :  الثالثةالجلسة 

 المحاضرة األولى
 

نقل البضائع : عمليــات اإلحتيــال فــى 
 المستندات 

 
 

 الخالق عماد عبد/  السيد
 عضو مجلس اإلدارة والمدير العام

 شركة التأمين األردنية  
 المملكة األردنية الهاشمية 

 
 ماركوس سبيلمان / السيد

مـــدير تنفيـــذي لـــدائرة التـــأمين البحـــري لمنطقـــة ألمانيـــا 
 على المحيط الهادي   والدول اآلسيوية المطلهوأفريقيا  

 ألمانيا  –شركة ميونخ إلعادة التأمين 

 ة الثانية المحاضر
 

تجـــارة الترانزيـــت وعبورهـــا فـــى 
 مناطق ساخنة  

 
 

 علـى الوزنـي/   الدكتور
 ذي  ـالتنفي سـالرئي
 للتأمين   األولىشركة ال

 المملكة األردنية الهاشمية

 
 

 العمليات البحرية مدير  – فيل تنسليالسيد /  ▪

Control Risks Group  - العربية المتحدة  اإلمارات   

 شريك  –ترايت السيد / سايمون كار ▪
Holman Fenwick Willan Middle East LLP 

 العربية المتحدةاألمارات  

 مدير فني  –الكردي  ىالسيد / هان ▪
Apex Insurance 

 معايير التصنيف الدولية للموانئ والسفن الجلسة الرابعة : 

 المحاضرة األولى
 

التحــــديات التــــى تواجــــه النقــــل 
 البحري

 
 

 فارس سامي قموهالسيد / 
 شركة األردن الدولية للتأمين   - مدير عام

 المملكة األردنية الهاشمية

 
  حـد الدالبيـمحم /  الكابتن

 نقابة مالحة األردن –الرئيس التنفيذي  
 المملكة األردنية الهاشمية

 المحاضرة الثانية 
 

 المعايير الدولية لتصنيف السفن

 

 رائد خليل حدادينالسيد / 
 واإلمتثال   الدائرة القانونيةرئيس 

الوطنية للتأمين )أدنك( شركة أبو ظبي  
 اإلمارات العربية المتحدة –

 
 المدير الفني  –السيد / آريس أرفانيتاكس  

 شركة فينيقيا لإلستثمارات البحرية  
  ان                             ـونـالي

 

 السـادة الحضـورلحضـور أوصـى  ادة اـه مـداخالت الســا أسفرت عنـن محاضرات ومـلقي ما أ  ـوء مـوفي ض
 باألتي :

 

. التأكيد على أهميـة تأهيـل مكتتبـي التـأمين بأجسـام السـفن والبحـري / بضـائع ، وأن يـتم اإلكتتـاب وفـق 1
 لألصوال والشروط الفنية المستحدثة والمتبعه عالمياً .

 

لمغطاه ، واإلهتمام بجمع  . اإلهتمام بصياغة وثائق تأمين السفن لما لها من أثر هام فى تحديد األضرار ا2
لمعالجة   المحترفين  الخسائر  المعاينين ومسويي  بالمطالبة وتعيين  الخاصة  المناسبة  األدلة والمعلومات 

 المطالبات . 
 

. العمل على اإللتزام بالشروط الفنية فى تأمين نقل البضائع السائبة والمجمدة والتأكد من اإللتزام باألصـول 3
 بضائع وشحنها .الفنية فى تغليف هذه ال
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. التأكيــد علــى أن اإلحتيــال بالمســتندات مــن أهــم الصــعوبات التــى تواجــه تجــارة الترانزيــت وأن مقاضــاة 4

المحتالين وبالتالي إستعادة األموال تتطلب التصرف السريع فى الحاالت المشكوك فيها ، وأن ذلك يتطلـب 
 تيال يمكن أن يمر بال إثبات .تعاون السلطات ذات العالقة وأن القليل من حاالت اإلح

 

. أهمية تطوير القوانين لتتوافق مع الوثائق اإللكترونية ودور خبراء تكنولوجيا المعلومـات لضـمان تـأمين 5
 الوثائق اإللكترونية وعدم إختراقها أو الدخول عليها من غير ذوي اإلختصاص .

 

بتذليل  6 اإلختصاص  ذات  األطراف  مناشدة  البحرية  ت  والتحدياالصعوبات  .  المالحة  تواجه  السيما  التى   ،
 . إرتفاع تكاليف التشغيل والتشريعات التنظيمية المتشدده 

 

وأن تكـون هـذه ،  منتظمـه    ةتعمـل علـى خطـوط مالحيـدوليـاً  أهمية أن يتم الشحن بواسطة سفن مصنفه  .  7
 مستوفية متطلبات اإلتفاقيات والمدونات الدولية .السفن 

 

بوثائق النقل البحرى التى تصدرها شرطاً يلزم المؤمن له بالشحن على  أن تدرج  مين  شركات التأ. مناشدة  8
 سفن مستوفيه لمتطلبات اإلتفاقيات والمدونات الدولية . 

 

 

تكلفة  9 اإلدارية وخفض  المرونة  البحرية وأن  كفاءة وأمن المالحة  تطوير الموانئ يعزز  التأكيد على أن   .
عالية من خالل التركيز على الميكنة وتوفير معدات المناولة وتقديم    التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية 

 جميع الخدمات للسفن بكافة أنواعها لها دور ريادى فى هذا المضمار . 
 

وآمنه    10 محورية  موانئ  لتكون  موانئها  لتطوير  إستراتيجيات  وضع  على  العمل  العربية  الدول  مناشدة 
 ط المالحة الدولية . لتتمكن من إحتالل موقعها الالئق فى خطو

 

إعتماد الورقة بعنوان "التحديات التى تواجه النقل البحري" المقدمه من الرئيس التنفيذي لنقابة مالحة  .  11
 األردن إلعداد دليل إسترشادي يوزع على الجهات ذات العالقة . 

 

 لـ /  المشاركون بالشكر  تقدموفي ختام أعمال المؤتمر 
 

 طة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لتفضله برعاية هذا المؤتمر. رئيس مجلس مفوضي سلمعالي   ▪
 

التأمين ونقابة مالحة األردن   ▪ للتامين واإلتحاد األردني لشركات  العربي  العام  لحرصهم على  اإلتحاد 
 إنتظام دورية إنعقاد هذا المؤتمر الذي أصبح من أهم المؤتمرات اإلقليمية . 

 

 ت على ما قدموه من جهد فى إعداد أوراق العمل الخاصة بهم. لسادة المحاضرون ورؤساء الجلساا ▪
 

 جميع الجهات والمؤسسات الراعية للمؤتمر .  ▪
 

كافة شركات التأمين وإعادة التأمين العربية واألردنية للمساهمة فى إرسال مشاركين من شركاتهم   ▪
 لحضور المؤتمر . 

 

ردني لشركات التأمين على الجهد المبذول فى  كوادر كل من اإلتحاد العام العربي للتأمين واإلتحاد األ  ▪
 اإلعداد لهذا المؤتمر . 

 

   .  والمسموعة لما بذلوه من جهد فى تغطية فعاليات المؤتمرعالم المقروءة والمرئية إلأجهزة ا ▪
 

 ق ،،،ـوهللا الموف

 
 

 عبد الخالق رؤوف خليل                
 األميـن العـام                 

 اإلتحاد العام العربي للتأمين                                                                 
 


