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New Event 

Date:     31 October 2018 

Subject: Maritime Training 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 السادة / 

 تحية طيبة ... وبعد ،،،

يسر " الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي " دعوة سيادتكم 

  : وأعضاء مؤسستكم الموقرة  لحضور ورشة عمل موضوعها
 

منازعات النقل والتأمني البحري " "
ـــر  18   ي :ـــــدب  2018  ديــســمـب

 
  المحاور الرئيسية :

 

المنازعات المتعلقة بمشارطات  -المنازعات المتعلقة بالبضائع 

المنازعات المتعلقة بعقود بناء وبيع وإصالح السفن  -إيجار السفن 

تأمين  -م ، اإلنقاذ ، العوارية العامة ، التلوث البحريالتصاد -

 –تحديد مناطق اإلبحار  -زيادة القيمة التأمينية  )أجسام السفن 

 CIF valueتأمين البضائع:   • العوارية العامة -الحرب  تأمينات

 وتأمين المسئولية  -( العوارية العامة -تأمينات الحرب  -الرحلة  -

قواعد  -اشتراطات العضوية )  P&Iعويض ماية والتحنوادي ال

 -المسئولية  -البضائع  -طاقم السفينة  -نوادي الحماية والتعويض 

FFO - RDC - FD&D -    المتغيرونظام القسط الثابت )- 

 التغطيات التأمينية لممتلكات -إدارة الموانئ وارتباطها بالتأمين 

 التابعة للميناء . التغطيات التأمينية لمسئولية الجهات -الموانئ 
 

 من يجب عليه الحضور ؟

وأعضاء المستشارون القانونيون و المحامون البحريون 

     شركات التأمين وشركات إعادة  -اإلدارات القانونية 

 مالك ومديري  -نوادي الحماية والتعويض  -التأمين 

ناقلي  -البنوك والمؤسسات المالية  -مستأجري السفن و

   شركات بناء وإصالح  -لمنقولة بحراً ومالك البضائع ا

 الخبراء البحريون و شركات المعاينة البحرية . -السفن 
 

 درهم . 1100  رسوم التسجيل :
 

 التسجيل : إجراءات

إرسال الترشيحات عبر البريد اإللكتروني إلى :        رجاء التكرم ب

events@ecica.net 

 ق االحترام ،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وفائ

 د. وليد محمد منصور

 مدير عام الغرفة    

Sirs / 

Greetings, 

The "Egyptian Chamber for International Commercial 

Arbitration" invites you and members of your respected 

institution to attend a workshop on: 
 

 

" Shipping and Maritime Insurance 

Disputes " 

Dubai :  18 December 2018 

Head Lines:  
Cargo Disputes – Charter party Disputes - Disputes 

related to ship building contracts, sale contracts, 

ship repair contracts - Collision, rescue, General 

Average, marine pollution – Hull and machinery 

insurance – cargo insurance - protection and 

indemnity clubs P&I (membership requirements - 

rules of the clubs of protection and indemnity - 

crew - cargo - responsibility - FFO - RDC - FD & D 

- system of fixed and variable installment) - port 

management and its link to insurance - insurance 

coverage of port property - insurance coverage of 

the responsibility of the authorities of the port. 

Who should attend?  
Maritime Lawyers, Legal advisers and Legal 

Departments- Insurance & reinsurance companies - 

Protection and indemnity clubs - Vessel owners, 

managers and charterers - Banks and financial 

institutions - Transporters and owners of cargo 

transported by sea- Vessel building and repairing 

companies - Marine experts and marine inspection 

companies. 
Registration Fees:   AED 1100.  

Registration: 

please send nominations by e-mail to:        

events@ecica.net 

Best Regards 

 Dr. Waleed Mansour 

    General Director 
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New Event 

Date:  31 October 2018 

Subject: Documentary Credits 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 االعتمادات املستـندية

UCP 600 

 2018  رــــبدـيــســـم  19   ي :ـــــدب

 

 السادة /

تشُرف الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي ، بدعوة 

ورشة سيادتكم لترشيح أعضاء مؤسستكم الموقرة لحضور 

تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والتي تهدف إلى  ملالع

والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد االعتمادات المستندية، 

وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ألداء مهام وظائفهم بكفاءة عالية 

في كيفية إدارة وتنظيم ومراقبة كافة المراحل التي يمر بها 

 ت الناشئة عنه .وكيفية تسوية المنازعا االعتماد المستندي.

 

 من يجب عليه الحضور ؟

مووووديري  –المستشووووارو  النووووا و يو   –المحووووامو   –المحكمووووو  

النضووواة وأعضووواء إدارات تسووووية  –وأعضووواء اردارات النا و يوووة 

إدارات  – بنوك العواملو  بوال –األكاديميو  والباحثو   -المنازعات 

 يينئالنضا  الخبراء –المحاسبو  – االستيراد والتصدير بالشركات

 . درهم 0011 رسم التسجيل بالبر امج :

 events@ecica.net    : تسجيللل

 + 111117529020     :مزيد من المعلومات ل

لذا ،  أمل من سيادتكم التكرم بترشيح من ترو  من مؤسستكم 

دورة التدريبية ، مع إخطار ا ببيا ات الموقرة لحضور فعاليات ال

 البريد ارلكترو ي أعاله .على المرشحين 

 وتفضلوا سيادتكم بنبول وافر التحية وفائق االحترام ،،،

Documentary Credits 

" In Light of UAE Case Law " 

" and UCP 600 " 

Dubai :  19 December 2018 

Dear Sirs; 

The Egyptian Chamber for International 

Commercial Arbitration, invites you to nominate 

your staff to attend this workshop, which aims to 

provide the participants the knowledge and 

requisite information and rules of documentary 

credits; and to develop their skills and abilities to 

perform their functions efficiently in managing, 

organizing and monitoring all stages of 

documentary credits, and settling disputes arising 

therefrom. 

Who should attend?  

Arbitrators - Lawyers - Legal Advisers - Managers 

and Legal Departments Members- Judges & 

Members of Dispute Settlement Departments- 

Academics and Researchers – Bank employees – 

Import-export Departments – Accountants – Court 

Experts.  

Registration fees : AED 1100. 

Registration : send email to: events@ecica.net 

For more information:  +201111175290 

So, we hope to receive your nominations via e-mail. 

Sincerely,,, 

Dr. Waleed Mansour 

   General Manager 

 

  



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Date:     31 October 2018 

Subject: IP Training 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 السادة / 

 تحية طيبة ... وبعد ،،،

يسر " الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي " دعوة سيادتكم 

  : ومنسوبيكم لحضور ورشة عمل موضوعها
 

ـــر  20   ي :ـــــدب  2018  ديــســمـب

 
 

  المحاور الرئيسية :

التعريف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية تسجيلها وإدارتهاا واساتغهلها 

اءا  بار –العهماا  التجارياة  –حا  المللاف والحقاوق المجااورة  –

االتفاقيااا  الدوليااة والقااواميل المحليااة المتعلقااة بالملكيااة  -االختاارا   

 –المنظماا  والملسساا  المهتماة بمجاام الملكياة الفكرياة  –الفكرية 

إعاداد ملاف المناةعاة القضااأية لو التحكيمياة  –عقود الملكية الفكرية 

يل إدارة التحكاايم فااي مجااام الملكيااة الفكريااة والاادور الهااا  للمحااام –

تطبيقاا   –تطبيقا  قضاأية في مجاام الملكياة الفكرياة  –واألطراف 

 تحكيمية في مجام الملكية الفكرية.

 من يجب عليه الحضور ؟

ماااااديري  –المستشاااااارو  القااااااموميو   –المحاااااامو   –المحكماااااو  

القضاااااة ولعضاااااء إدارا  تسااااوية  –ولعضاااااء اادارا  القاموميااااة 

العاااملو  بصااناعة الملكيااة  –  األكاااديميو  والباااح و -المناةعااا  

لاااحا   –مستشاااروا ومااديري لاااوم الملكيااة الفكريااة  –الفكريااة 

الخباااراء القضااااأييل  –حقاااوق الملكياااة الفكرياااة والمسااات مرو  فيهاااا 

 والخبراء الم منيل.

 درهم . 1100  : التسجيل رسوم
 

 التسجيل : إجراءات

ي إلى :        إرسال الترشيحات عبر البريد اإللكترونرجاء التكرم ب

events@ecica.net 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وفائق االحترام ،،،

 د. وليد محمد منصور

 مدير عام الغرفة    

 

Sirs / 

Greetings, 

The "Egyptian Chamber for International Commercial 

Arbitration" invites you and your employees to attend a 

workshop on: 
 

" Legal Procedures of Intellectual 

Property Protection " 

Dubai :  20 December 2018 

 
 

Head Lines:  

definition and ways of registration, management, 

and exploit IP rights - Copyright and related rights 

- Trademarks - Patents - international conventions 

and national laws relating to IP- organizations and 

institutions interested in IP -IP contracts- 

preparing litigation or arbitration file - IP 

arbitration and the role of lawyers and parties - 

judicial precedents - arbitration precedents.  

Who should attend?  

Arbitrators - Lawyers - Legal Advisers - Managers 

and Legal Departments Members- Judges & 

Members of Dispute Settlement Departments- 

Academics and Researchers – IP Industry – IP Asset 

Managers& Consultants - IP Owners & Investors– 

IP Expert Witnesses & Valuation Experts.  

Registration Fees:   AED 1100.  

Registration: 

please send nominations by e-mail to:        

events@ecica.net 

Best Regards 

  

Dr. Waleed Mansour 

    General Director 
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