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املصطلحات التجارية الدولية 
التحديثات - اخلصائص - كيفية اإلستخدام

16 – 18 آب / أغسطس 2020

بيروت  18:00 الى 20:30 توقيت 
القاهرة 17:00 الى 19:30 توقيت 

UAB
WEBINAR



موضوعات البرنامج

  

اليوم األول:

- اإلصدارات المختلفة من منشور المصطلحات   
الدولية التجارية الدولية )اإلنكوتيرمز( 

عمليات  في  عليها  المتعارف  المصطلحات   -
الشحن و علي األخص الشحن البحري

لعملية  األنسب  المصطلح  إختيار  كيفية   -
التبادل التجاري 

- مفاهيم و أنواع عناصر التكاليف و المصروفات 
و التكاليف وفقا لتصميم اإلنكوتيرمز

اإلستالم  و  المخاطر  نقل  بمفهوم  التعريف   -
و التسليم

اليوم الثاني:

طرق  و  باإلنكوتيرمز  المصطلحات  ترتيب   -
الشحن المستخدمة 

إصدار  و  إصدار 2010  بين  فيما  اإلختالفات   -
  2020

اإلنكوتيرمز • مصطلحات 
مصطلحات  من  لكل  تفصيلي  - شرح 

اإلنكوتيرمز 2020 اآلتية:
 EXW- Ex Works  
FCA – Free Carrier
CPT – Carriage Paid To  
CIP- Carriage & insurance paid To  

 
اليوم الثالث:

DAP – Delivered at Place  
 DPU – Delivered at Place  
Unloaded
DDP – Delivered Duty Paid  
FAS – Free Alongside Ship  
FOB – Free on Board  
CFR – Cost and Freight  

 CIF – Cost Insurance and  
Freight

فيما  للمصطلحات  لكل  مجمعة  مقارنة   -
بينها )اإلنكوتيرمز 2020(

إستخدام  عند  الدولية  التجارة  غرفة  - توصيات 
اإلنكو تيرمز 2020 

   أهداف البرنامج:

المشاركين  تزويد  الى  البرنامج  هذا  يهدف  المنطلق،  هذا  من 
األمثل  اإلستخدام  كيفية  في  وبالخبرة  المعمقة  بالمعرفة 
مسؤوليات  من  عليه  تنطوي  وما  الدولية  التجارية  للمصطلحات 
على أطراف العملية التجارية و كذلك دور البنوك في توعية عمالئها 
للمخاطر المتضمنة في هذه المصطلحات وتوصيات غرفة التجارة 

الدولية بشأن إختبارها والمفاضلة فيما بين هذه المصطلحات. 

  الـمـشـاركـون الـمسـتـهـدفـون:

التجارية   العمليات  إدارة  في  العاملون  المصرفيون   -
دولية( أو  )محلية   

التجارة عمليات  تمويل  في  األخصائيون   -
دولية( أو  )محلية   

مشترين( أو  األعمال )بائعين  أصحاب   -
اإلستيراد   مجال  في  تعمل  شركات  لدى  المهنيون   -

والتصدير  

  مدة البرنامج: 7 ساعات و نصف  

  لغة البرنامج اإلنجليزيّة والعربية.

امقدمة:

بصدور القواعد الجديدة للمصطلحات التجارية الدولية )Incoterms 2020( في يناير 2020 أصبح من الضروري لكل المشتغلين 
تحصيالت  أو  أو خطابات ضمان  التجارة )إعتمادات مستندية  تمويل  بأدوات  المتعاملين  و كذلك  التجاري  التبادل  بعمليات  المتعاملين  و 
مستندية( ان يكونوا على دراية بالتغيرات التي حدثت تحت النسخة الجديدة من هذه المصطلحات و حدود مسئوليات البائع و المشتري 

عند إستخدام أي منها ..  

سوف يتم تزويدكم بالمادة العلمية
و شهادة حضور عند انتهاء البرنامج
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ضر حملا ا
 أ. خالد حجاج

األستاذ خالد حجاج يشغل حالياً منصب رئيس قطاع العمليات المركزية والوظائف المعاونة في بنك الشركة المصرفية 
العربية الدولية.

ويتمتع بخبرة مصرفية حوالي 28 سنة في مجال "العمليات المصرفية" وعلى األخص فيما يتعلق أدوات تمويل التجارة 
الدولي -  اإلئتمان  بنك  عام  1990 في  في  المصرفي  العمل  بدأ  لها.  وقد  المنظمة  الدولية / المحلية  والقواعد 
مصر  بنك  في  للعمل  انتقل  ثم  الخارجية)  (اإلدارة  الضمان  وخطابات  واإلعتمادات  الدولية  المعامالت  إدارة  في  مصر 
الدولي واستمر به لمدة 15 سنة متنقال فيما بين إدارات العمليات بالفرع الرئيسي للبنك ثم مستقرا في إدارة اإلعتمادات 

المستندية والتحصيالت وخطابات الضمان.
ثم انتقل للعمل ببنك بي إن بي باريبا عام 2008 كرئيس اإلدارات المركزية - شركات متدرجاً في قطاع العمليات المركزية 
بالبنك حتى تقلد منصب رئيس قطاع العمليات المركزية للبنك. ثم انتقل الى العمل كرئيس قطاع العمليات المصرفية 
عام  في  الدولية  العربية  المصرفية  الشركة  بنك  الدولي في 2017  ثم  األفريقي  العربي  بالبنك  المعاونة  والوظائف 

.2019
وفيما يتعلق بمجال التدريس/ التدريب ونقل الخبرات فاألستاذ خالد حجاج معتمد كمحاضر في العديد من المؤسسات 
والمعاهد المصرية والدولية المهتمة بشؤون تدريب المصرفيين وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن فهو محاضر بالعديد 
المصري منذ حوالي 13 عام - األكاديمية  المصرفي  المتميزة مثل: المعهد  السمعة  ذات  التدريبية  المؤسسات  من 
الفرنسية  إسلسكا  جامعة   - األمريكية  بالجامعة  والبنوك  التمويل  معهد   - والمصرفية   المالية  للعلوم  العربية 

بالقاهرة.

MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan

Arab Bank – Amman – Jordan
Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to: training@uabonline.org
  

PARTICIPATION FEES: 300$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الورشة لقاء

أميركي فقط.  رسم مشاركة خاص وقدره 2500 دوالر 

www.uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias


