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 4/1028/ 4: األسكندرية فى
 1028/عضاءأ:    مـــلف رقـــم            

 
 
 

 المحترم                                  إيلى أميل زاخور/ ستاذألا سعادة 
  الغرفة الدولية للمالحة رئيس                    
 لرئيس اإلتحاد ألولوالنائب ا                   

 وبعد ،،،تحيه طيبة   

 

 . تحاد العربى لغرف المالحة البحريةعضوية اإلفى شتراك دعوة لأل:  الموضوع

 

   انعقساا  رقس فسى ارر 2018/ 24/ 3 رقـ  إيماءا إلى قرار مجلس  ااار  اتحاساا

 رالذى ينص على:  1028 فبراير 12ير   فى ( باألسكنارية42)

                                                                                                     

لسى إحاساا شسحرا  باتلأل  رسسا  الساعرأحاساا بععساا  مانه العامه لإلحكليف األ

 نشرها .  عااعضاء ألاأل ةالغرف المالاي

 
اعر  للحكر  بنشرها على الساا  أعضاء الهذ  نحشرف بأن نرفق طيه      

المزايا الحى حعرا عليه  من األشحرا  فى بها مرضاا المرقر    غرفحك

  . عضرية اتحااا

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،                

 
 محسن المصرى لواء بحرى /                                 

 أمين عام                                            

 العربى لغرف المالحة البحرية تحاد اإل                              
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 ،،،و بعد وتقديرى أهدى سيادتكم أطيب تحياتى  

 
 

فى ظل التهديدات التى تجابهها أوطاننا العربية  فةى الو ةت الىةالى فالنة  نبةد لنةا       
            العربةةى و تفةةافر الجهةةود لمجابهةة  دةةات التهديةةداتمةةا العمةةل جميعةةا  لجمةة  ال ةةمل 

تأسةي  اتتىةاد العربةى ل ةر   ( 24/7/2002)و ما داا المنطلة  تةب بىمةد ى فةى 
المالىةة  البىريةة  أىةةد اتتىةةادات العربيةة  النوصيةة  المت تتةة  العاملةة  تىةةت مظلةة  

     بيةة  التةةى تت اصةةل مجلةة  الوىةةدق ات تتةةادي  العربيةة  باصتبةةارت أىةةد الم سسةةات العر
 و تتكامل م  أجهزق جامع  الدول العربي .

 

ال ةر  ىاليةا و يفب اتتىاد العربى ل ــر  المالى  البىريـــ  ما بيا أصفائ       
سةةوريا    لبنةةاا    ا ردا   السةةعودي    )و ال ةةركات المالىيةة  العربيةة  فةةى كةةل مةةا 
 .(المتىدقانمارات العربي  و  وداا اليمـا  الكويت   متر    ليبيا   تون    الس

 

يهددف اإلتحداد مامدة  لدى الت سدي  بديئ أم دااي و رمايدة مىدالحهم  دى م ددا       
 -ال ق  البحرى و خدماتي و توثي  الروابط  يما بي هم مئ خال  ما يلى :

 
 

انتتال و التعار  لالصفاء فى مجال النقل البىةر  فةى الةوطا إتاى  فرت    .1
ما  ةالل انجتماصةات الدورية  أو النةدوات والمة تمرات العربى بعفهب البعض 

والتةى مةا  ةأنها تىقية  تيسةير العمةل وزيةادق ىركة  الن ةاط التى يعقددا انتىاد 
أو مةا  ةالل انتتةال المبا ةر فيمةا التجار  والنهوض بالنقةل البىةر  العربةى 

 .بينهب 
 

تطةوير وتقةدب أسةاليل العمةل فةى الموفةوصات والتعةر  صلةى ال توىيةد الم هةوب .2
 سةةواء صةةا طريةة  صقةةد النقةةل البىةةر  وتبةةادل ال بةةرات بةةيا ا صفةةاءبالمتعلقةة  

صلةةى ومةةا  ةةالل الدراسةةات و البىةةون التةةى تن ةةر دوريةةا   الةةدورات التدريبيةة  او
 .وفى الن رات ال هري  لالتىاد  صلى اننترنت مو   انتىاد

 

mailto:Info@arabfcs.org
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 لألصفةاءو القةانونى الىتول صلى التقني  الىديثة  المتقدمة  وتقةديب الةدصب ال نةى  .3
ما فىص انست سارات و المطالل ودراستها و الرد بالرأ  و التعميب صلى با ى 

ص التوتةةيات وتقةةديب إجةةراء ا بىةةان وإصةةداد الدراسةةات واسةةت الا صفةةاء و
 .ر اداتان

 

فةةى النقةةل  الم ةةترك  فيمةةا بيةةنهب صلةةى تن يةةا الم ةةروصات الجديةةدق  صفةةاءىةةن ا .4
  و ةد تةب مة  را  التوسة  فةى الم ةروصات القائمة   البىر  و دمات  فيما بيةنهب أو

انصالا صا ان اء  رك  للروافد بيا اصفاء انتىاد بمتر وتةون  و انمةارات 
وجةةار  تأسيسةةها مسةةت يدت مةةا الدراسةة  التةةى تقةةدب بهةةا انتىةةاد  المتىةةدق العربيةة 

 تىقي  الربط البىر  بيا الدول العربي  .ل
 

إتةدار ن ةرق معلومةات  مةا  ةالل تأميا ىاجات ا صفاء مةا المعلومةات ال نية  .5
  .مو   انتىاد صلى اننترنتبودرجها   هري  

 

فةى مجةال  فى الدول العربية المالىي  صرا  و ا الت ريعات  الم ارك  فى تعديل .6
        ىيةةن جةةار  منا  ةة  تطةةوير  ةةانوا التجةةارق البىريةة  النقةةل البىةةر  و دماتةة 

بنةاء صلةى  و ان اء دوائر  انوني  مت تت  فى النقةل البىةر  فةى الةدول العربية 
 . مجل  وزراء العدل العرل ما توتيات مجل  ادارق انتىاد بناء صلى تكلي 

 

للتعامل كمجموص  واىدق فى العال ةات  فى انزمات ا صفاءتفافر الجهود بيا   .7
 ل  ير مثاودق مىوري  م ثرق صا  ر  ا جنبي  ل ل   ا م  الجهات

اللبنانيةة  أثنةةاء   صفةةاء انتىةةاد بالجمهوريةة  مةةا تةةب مةةا دصةةب و مةة ازرق لأل ةةوق أ
 العدواا انسرائيلى صليها .

 

صةا طرية    التةى تةواجههب البىريء فى ىل المتاصل والم اكل معاون  ا صفا .8
صلى مجلة  وزراء النقةل  رف  الماكرات إلى امان  جامع  الدول العربي  لعرفها

 . نتدار التعليمات المن اق الك مرالعرل إاا استدصى ا 
 

                   مةةةةا  ةةةةالل تبةةةةادل الزيةةةةارات صفةةةةاءبةةةةيا ا  إ امةةةة  صال ةةةةات تعافةةةةد وثيقةةةة  .9
 . لالتىادو انجتماصات الدوري  

 

بةةرام   تن يةةاك ةةاءق العةةامليا فةةى مجةةال النقةةل البىةةر  و دماتةة  مةةا  ةةالل  رفةة  .10
بالتعةةةاوا مةةة  المنظمةةةات العالميةةة  ب ئةةةات ا ةةةتراك ودورات التةةةدريل والتأديةةةل 

م  ف  م  التنسي  م  الم سسات والمعادةد التعليمية  العربية  والعالمية  فةى دةاا 

mailto:Info@arabfcs.org
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 صمل تدريبي  بالتعاوا م  المنظم  العالمية  دورات وورش تب صقد  مس  ( ال أا
          مةةةةةا      ال تةةةةةرق   ةةةةةالل  آ ردةةةةةا المنعقةةةةةدق بمدينةةةةة   ةةةةةرب ال ةةةةةي ( Bimco) الةةةةةـ
  BILLS of LADINGىةول سةندات ال ةىا    ) 2013فبرايةر  28  - 26)

مةةا أجةةل  وىلقةةات النقةةاش ....الةة   و ورش العمةةل و المةة تمرات إ امةة  النةةدواتو
         فةةى النةةدوات ال عالةة  الم ةةارك  ففةةال  صلةةى وأغرافةة  تىقيةة  أدةةدا  انتىةةاد

 الت . ادو الم تمرات العربي  و الدولي  بأورا  العمل و الم

رفةة  المةةاكرات و التقةةارير و الدراسةةات و التوتةةيات ال اتةة  بتةةناص  النقةةل  . 11
وم ةاكل وا تةراا الىلةول البىر  فى الوطا العربى وما تجابهها ما تعوبات 

بانمان  العام   إلى المجل  ان تتاد  وانجتماصى واللجن  ال ني  للنقل البىر 
 .وزراء النقل العرل  لرفعها إلى مجل  لجامع  الدول العربي 

راء النقةل العةرل اجتماصات مجلة  وزكعفو مرا ل فى ففال  صلى الم ارك        
 التوتيات لتطوير النقل البىر  العربى. ومكتب  التن يا  وتقديب الرأ  و

 

التنسةةي  المسةةتمر مةة  اتتىةةادات العربيةة  ا  ةةر  و  اتةة  اتتىةةادات المعنيةة   .12
اتتىةاد  ىاد المةوانىء البىرية  العربية   إت مثل البىر - السككى -البر  )بالنقل

 (  بةى لمرىلةى البفةائ  واللوجيسةةتياتالعربةى للنةا ليا البىةرييا   انتىةاد العر
التةةى تعتةةرض العمةةل فةةى مجةةال النقةةل لرفةة  ك ةةاءق العمةةل و ىةةل الم ةةاكل  والةةك

الىلةول لمجلة  وزراء النقةل العةرل ومجلة   و ا تةرااالبىر  بالدول العربية  
 .نتدار القرارات المنظم  لالكالوىدق ان تتادي  العربي  

 

السةماا لهةب م   صفاء انتىاد  إتدار ال هادات الدال  صلى العفوي  باتتىاد .13
 .صند م اطب  الجهات الم تل   ال ات  بهب وف   عار اتتىاد صلى الوثائ  ب

 

 مو ةةة  اتتىةةةاد صلةةةى  ةةةبك  اتنترنةةةت فةةةى  تهباوبيانةةة تسةةةجيل أصفةةةاء اتتىةةةاد .14
 )م  تقديب  دم  اتصالا بالمو   (.وط م  صدق موا   صربي  و صالمي  بالمرو

لمزيد ما المعلومات صا أن ةط  ومهةاب انتىةاد برجةاء الرجةوو للمو ة  انلكترونةى  **
 لالتىاد صلى  بك  اننترنت.

   صلى  هادق  كر وتقدير ما انمان  العام  لمجل   2014ىتل انتىاد فى يوني

 الوىدق ان تتادي  صا جهودت و ان طت  صا ال ترق السابق  .

mailto:Info@arabfcs.org
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  ( و الجمعيةة  العموميةة  العاديةة   21 22جلةة  اندارق )و ةةد صقةةد انتىةةاد اجتمةةاو مدةةاا

صقةد بةالتزاما مة     2016مايو )آيار(  9  فى  القادرق –كونكورد السالب ( ب ند  12)

 .و المعرض المتاىل ل  MT2020  2020الدولى صا النقل البىر  م تمرال
 

   اللواء بىر  / مىمود ىاتب القافةى رئةي     رفي  المستو  برئاس وفدانتىاد بم ارك

للمركةةةةز العربةةةةى للبىةةةةون القانونيةةةة                    للجنةةةة  ال نيةةةة   ةةةةام انجتمةةةةاو الفةةةةى انتىةةةةاد 

المكل ةة  بالصةةداد م ةةروو  ةةانوا صربةة  استر ةةاد  بىةةر    و ةةانوا صربةةى  و القفةةائي 

( بمقةر 7/3/2017-6)المنعقةد فةى  استر اد  نن اء دوائر  فةائي  بىرية  مت تتة  

 المركز ببيروت.

 نتىاد العربةى ل ةر  اوالع ريا ( لمجل  إدارق  رابع صقد اجتماو الدورق )ال

فبرايةر  25يةوب  ندري إجتماصةات غرفة  مالىة  انسةكبقاصة   المالى  البىري  

دراسةة  أن ةةاء تكتةةل بىةةر   وكةةاا أ امةة  ور ةة  صمةةل صةةا موفةةوو  2018

والنقةل البىةر   بانكاديمي  العربية  للعلةوب والتكنولوجيةا صربى وأليات ت عيل  

معة  الةدول ابرصاي  انمان  العامة  لج 2018فبراير  27-26فى انسكندري  –

 العربي  .

 : رســب ان ـــتراك السنـــو 
 .دونر(  1500)              لل ر  المالىي  أو مثيالتها  -
 .دونر(  750)       صاملياصفاء ا لل ركات المالىي  -
 

اسةتمارق  و لعفةوي طلةل ا تىاستي اء استماربرجاء  وفى ىال  الرغب  فى ان تراك 
 .نستكمال با ى انجراءاتبانتىاد المرفق  وموافاتنا بها  التسجيل

 ،،، و تف لوا بقبو   اا  اإلحترام و التقدير
  

                                                                                       مام اإلتحادأميئ                                                                                                      

 لواء بحرى/ محسئ المىرى                                                     

 :مر قات
للتكرب بانستي اء  للبيانات ال ات  بالعفو التسجيل استمارق ونتىاد باإستمارت طلل العفوي  

                                                                                .  وموافاتنا بها
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 ضمامــنلب إـــط
 ل (ـامــضو عـــ) ع

 بحريةــة الــالحــغرف المــعربى لــحاد الــباإلت
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