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اإلتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

( األمـانة الـعامـة )
Arab Federation Of Chambers Of Shipping
األسكندرية فــى 1027/4/ 9 :
مـــلف رقــــم  :بيمكو 1027/

االصدار األول

دعــــــوة
المحترم

سعادة االستاذ  /ايلى اميل زخور
رئيس الغرفة الدولية للمالحة ببيروت
والنائب االول لرئيس االتحاد العربى لغرف المالحة البحرية
الموضوع  :دعوة للمشاركت ورعايت الذورة التذريبيت
OFFSHORE PROJECT AND HEAVYLIFT CHARTERING
المخطظ عقذها باالسكنذريت  3-2أكتوبر 2027
يسش االتحاد انؼشبٗ نغشف انًالحت انبحشيت أٌ يخطش سيادتكى بأَّ تمى انرشتيمم يمغ
انًُظًت انؼانًيت انـ ) Baltic and International Maritime Council ( BIMCO
ػهٗ ػقذ دٔسة تذسيبيت حٕل يٕضٕع
" "Off shore project & Heavy lift Chartering
ٔ رنك فٗ يذيُت االسمكُذسيت خمالل انترمشة  3-2أكرمٕبش ( تشمشيٍ اؤل)  2027بتُمذ
ْيهرٌٕ جشيٍ بالصا.
ٔ سممٕف يشمماس فممٗ ْممزِ انممذٔسة انؼممايهٌٕ فممٗ لطاػمماث انُقممم انبحممشٖ ٔانممٕكال
انًالحيمممٌٕ ٔ انبُمممٕ ٔ امممشكاث انرمممأييٍ ٔ انًتمممذسٌٔ ٔ انًسمممرٕسدٌٔ ٔامممشكاث
انبرممشٔل انؼايهممت بانبحمماس ٔ غممشف انررمماسة ٔ انتممُاػت ٔ انبُممٕ ٔ أصممحاا انسممتٍ
انًٓرًيٍ بتُاػت انُقم انبحشٖ فٗ انذٔل انؼشبيت ٔ االجُبيت .
ٔ سٕف يقٕو خبشا دٔنيٌٕ يرختتٌٕ فٗ انقمإٌَ انمذٔنٗ ٔ انُقمم انبحمشٖ نٓمى
خبشِ كبيشة فمٗ ْمزا انًرمال برقمذيى دسٔ ٔ إنقما يحاضمشاث " ٔ "Seminarدساسمت
حاالث فٗ ْزِ انذٔسة ٔفقا ً نبشَايج انذٔسة ٔ انزٖ يغطٗ انًٕضٕػاث انرانيت .:
Overview of the most commonly used contracts in the offshore and heavy
lift sector.
Principles of English contract law and their relevance to the contracts.
 485طريق الحرية – جليم -الدور الثالث
اإلسكندرية -مصر
تليفون  3 ( +304 6950457 :خط )

584 El Horreya street – Gleem – 3rd floor
Alexandria - Egypt
)Phone : +2035840346 ( 2 lines

فاكس +304 6949377 :

: +2035838266

محمول +302008484::2:

Fax

Mobile : +201007373991
بريد إليكترونيInfo@arabfcs.org :
WWW.ARABFCS.ORG




اإلتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

( األمـانة الـعامـة )
Arab Federation Of Chambers Of Shipping
Dealing with disputes.
Introduction to SUPPLYTIME – key features of the contract.
Knock-for-knock and general issues of insurance.
Case study no 1: SUPPLYTIME.
Heavy lift project cargo charters - HEAVYLIFTVOY/HEAVYCON and
PROJECTCON.
Case study no 2: HEAVYLIFTVOY.
Drafting specialist clauses – a practical guide.
Towage contracts – a practical guide.
General discussion on negotiating and operating charter parties.
Case study no 3: HEAVYCON.

ْزا ٔسيقيى االتحاد انؼشبمٗ نغمشف انًالحمت انبحشيمت فمٗ َٓايمت انيمٕو االٔل يمٍ انمذٔسة
يأدبت ػشا يحضشْا انسمادِ انًشماسكيٍ فمٗ انمذٔسة ٔ انًمذػٕيٍ يمٍ انرٓماث انًؼُيمت
بانُقم انبحشٖ فٗ انٕطٍ انؼشبٗ .
بناء على ما تقذم نأمل من السادة أعضاء االتحااد وراركاث النقال البحارن النىار اى
االرااتراو ورعاياات " "Sponsorه ا ا الااذورة و أنشااطتخا المختل اات (طبقااا لمااا هااو
موضح بالمر ق).
لمزيد من المعلومات واالشتراك برجاء الرجوع الى :
 موقع منظمة البيمكو http://www.bimco.com :
 موقع االتحاد على االنترنت http://www.arabfcs.org :

وتفضلوا بقبول وافر تحياتى وتقديرى ،،،

 برجاء التكرم بالنشر على السادة أعضاء غرفتكم الموقرة .
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بزنامج الزعايت للدورة التدربيت
OFFSHORE PROJECT AND HEAVYLIFT CHARTERING
الزاعى البالتينى

مميزاث الزعايت


يوضع شعار الجهة الرايية ةل العواةع ارلنىرومةل لعم عة
البيعنو و عواع ارىحاد العربل لغرف العالح البحري .



يوضع شعار الجهة الرايية ةل برمةاعد الةدورً ضةال ي ةل
ىسةج ها ي ةل الة  Bannersو الىةل سةىر ع ةل الةةدورً
(ااي الىدريب  ،و ل عأدب الغذاء و العشاء)



حضور ععثل الشرن ل حفل العشاء



ارشىراك العجامل ل الدورً عن ابل الجه الرايي



ىوزيع عطبويات الرايل بعمطق األسىقبال اعام ااي الدورً

 2مشارك

الزاعى البالتينى (رعاية حفم عشاء انيوو االول)

 3000يورو

الزاعى الذهبى (رعاية حفم غذاء /كوفى بزيك)

 1000يورو

الزاعى الذهبى

 1مشارك

يهحوظة  :انبزنايج يتى نشرز انكتزونيرا بجًير انحراء انلرانى وعهرى انشرزكاا انًيحيرة
كًا يًكن أيضا ً نهزعا إحضار "بزشروراا" وبيانراا صفلريهية عرن أنشرلتعى نهلرز
بًدخم قاعة انتدريب .
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