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BACKGROUND 
11 years after issuing the uniform rules for demand 
guarantees URDG 758, the international chamber 
of commerce in Paris issued its new publication on 
international standard demand guarantee practice 
ISDGP which is a supplement to its first publication 
and an explanation of its ambiguities.

This workshop will sheds light on the demand 
guarantees and its uniform rules ending with the 
International standard demand guarantee practice 
recently issued in May 2021.

OBJECTIVES: By the end of 
this course you will be able to understand

•	 The independent nature of demand 
guarantees

•	 All the types of demand guarantees 
•	 How to draft demand guarantees and how 

to amend it when necessary
•	 The uniform rules for demand guarantees 

URDG
•	 The International standard demand 

guarantee practice ISDGP.

TARGET AUDIENCE
This Workshop is directed to workers in the field of 
letters of guarantee, international trade in banks, 
public and private institutions, to the employees 
and managers of the documentary credits and 
credit department, the executors of documentary 
credit in the branches and regional units of banks, 
and the bankers in general who deal with various 
international trade tools and the stakeholders.
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الخلفية 
بعد أحد عشر عاما من اصدارها لنشرة القواعد الموحدة لخطابات 
الضمان عند الطلب، ونتيجة لظهور عوائق في وجه االلتزام بتلك 
الدولية  التجارة  الدولية، قامت غرفة  التجارة  القواعد مما اثر على 
بباريس بإصدار نشرتها الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية لممارسات 
االولي  لنشرتها  استكماال  تعد  والتي  الطلب  عند  الضمان  خطابات 

وتفسيرا ألوجه الغموض بها.

العمل هذه الضوء على خطابات الضمان عند  سوف تسلط ورشة 
الطلب والقواعد الموحدة لها واالنتهاء بالمعايير الدولية لممارسات 

خطابات الضمان عند الطلب الصادرة مؤخرا في مايو 2021.

األهداف: بنهاية هذه الدورة سيكون المشارك قادًرا 
على فهم واستيعاب:

الطبيعة المستقلة لخطابات الضمان عند الطلب  •

جميع أنواع خطابات الضمان عند الطلب  •

كيفية صياغة خطابات الضمان عند الطلب وكيفية    •

تعديلها عند الضرورة  

القواعد الموحدة خطابات الضمان عند الطلب       •

  URDG  

المعيار الدولي لممارسات خطابات الضمان عند  •

.ISDGP الطلب          

المشاركون المستهدفون
الضمان  خطابات  مجال  في  العاملين  الى  الورشة  هذه  تتوجه 
والتجارة الدولية في المصارف والمؤسسات العامة والخاصة والى 
موظفي ومدراء إدارات اإلعتمادات المستندية والتسليف اإلئتماني 
الفروع والوحدات اإلقليمية في  المستندية في  ومنفذي اإلعتمادات 
المصارف والمصرفيين بشكل عام الذين يتعاملون بأدوات التجارة 

الدولية المختلفة وذوي العالقة.

ISDGP



 DURATION & AGENDA
DAY 1
• The independent nature of demand guarantees 
• All types of demand guarantees
• Key features of independent undertakings
• Drafting of demand guarantees

DAY 2
• Uniform rules for demand guarantees ‘URDG’ 

ICC publication N. 758
 - Application of URDG
 - Issue and effectiveness
 - Non documentary conditions
 - Advising 
 - Amendments
 - Presentation
 - Requirements for demand

DAY 3
• Uniform rules for demand guarantees ‘URDG’ 

ICC publication N. 758
 - Examination
 - Currency of payment
 - Extend or pay
 - Non complying demand, waiver and notice.
 - Force majeure
 - Transfer of guarantee and assignment of  
    proceeds
 - Covering law
 - Jurisdiction

DAY 4
• The international standard demand guarantee 

practice.
 - Application of the ISDGP
 - Drafting the guarantee
 - Issuing the guarantee 
 - Advising a guarantee
 - Amendments
 - Presentation
 - Demands
 - Extend or pay demand

DAY 5
• The international standard demand guarantee 

practice.
 - Examination
 - Payment
 - Non-complying demand, wavier and notice
 - Reduction and expiry of a guarantee
 - Force majeure 
 - Transfers
 - Assignment of proceeds
 - Miscellaneous
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 البرنامج الزمني
اليوم	االول

الطبيعة المستقلة لخطابات الضمان عند الطلب  •
جميع أنواع ضمانات الطلب  •

السمات الرئيسية للتعهدات المستقلة  •
صياغة ضمانات الطلب  •

اليوم	الثاني
القواعد الموحدة لخطابات الضمان عند الطلب,التعميم رقم 758 • 

URDG تطبيق المعيار -  
- اإلصدار و الفعالية  

- شروط غير مستندية  
- االخطار  

- التعديالت  
- التقديم  

- متطلبات المطالبة  

اليوم	الثالث
القواعد الموحدة لخطابات الضمان عند الطلب,التعميم رقم 758 • 

- الفحص  
- عملة السداد  

- التمديد او الدفع  
- المطالبة غير المطابقة والتنازل و االشعار  

- القوة القاهرة  
- تحويل الضمان و التنازل عن المستحقات  

- القانون الواجب تطبيقه  
- االختصاص القضائي  

اليوم	الرابع	
المعايير الدولية لممارسات خطابات الضمان عند الطلب• 

- نطاق التطبيق  
- صياغة الضمان  

- اإلصدار  
- االخطار  

- التعديالت  
- التقديم  

- المطالبة  
- التمديد أو الدفع  

 
اليوم	الخامس	

المعايير الدولية لممارسات خطابات الضمان عند الطلب• 
- الفحص  

- الدفع  
- المطالبة غير المطابقة والتنازل واالشعار  

- تخفيض وانتهاء الضمان  
- القوة القهرية  

- التحاويل  
- التنازل عن المستحقات  

- متفرقات  

ISDGP



MEANS OF PAYMENT
 

 A transfer to 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 272510

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

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

PARTICIPATION FEES: 

 UAB MEMBERS: 1000$
NON-UAB MEMBERS: 1200$

رسم االشتراك:
1000$ األعضاء:  المصارف 

1200$ األعضاء:  غير  المصارف 

SPEAKER: MR. AMR KAMAL 

• Member of The international chamber of commerce - Paris (ICC) commission on banking technique 
and practice- Guarantees committee. 

• Member of The ICC working group of international standard demand guarantee practice. (ISDGP).
• Member of The international chamber of commerce - Paris (ICC )Documentary instruments Dispute 

resolution Expertise (DOCDEX).
• Instructor and member of the training committee of the federation of the Egyptian banks- EGYPT.
• Instructor in the Egyptian banking institute – EGYPT. 
• Expert - Cairo regional centre for international commercial arbitration ‘CRCICA’ .  
• Commercial arbitrator in the Egyptian ministry of justice.

عمرو كمال  المحاضر:  

عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية بباريس• 
عضو لجنة صياغة المعايير الدولية لممارسات خطابات الضمان عند الطلب – غرفة التجارة الدولية بباريس• 
خبير بلجنة فض منازعات أدوات تمويل التجارة المستندية – غرفة التجارة الدولية بباريس• 
محاضر و عضو لجنة التدريب باتحاد بنوك مصر• 
محاضر بالمعهد المصرفي المصري• 
خبير بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي• 
محكم تجاري بوزارة العدل المصرية• 
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