
  
 البنود التجارية الدولية في بيوع البضائع

 Incoterms ) –اإلنكوترمز ) 

International Commercial Terms for Sales of 
Goods 

  

البرنامج التدريبي               

 لغة البرنامج  اللغة العربية، مع استخدام اصطالحات باللغة اإلنجليزية

مدة البرنامج                     ساعة 15 

التفرقة بين األنماط المختلفة للبنود التجاريَّة النمطيَّة في عقود البيع الدولية 1.

 .من حيث التزامات البائع والمشتري( اإلنكوترمز)للبضائع 

توزيع المخاطر، والتكلفة، : التفرقة بين األنماط المختلفة لإلنكوترمز من حيث2.

 .وانعكاس ذلك على ثمن االستيراد والتصدير

أهداف البرنامج          

 :  تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

 .التعريف بعقد البيع التجاري في قانون التجارة القطري1.

غرفة التجارة الدولية في وضع األنكوترمز، ومراحل تطور ذلك، وصوالا دور 2.

 .2010إلى أحدث نسخة العام 

 .العالقة بين اإلنكوترمز والقانون الواجب التطبيق على العقد3.

 .مدى التزامات البائع والمشتري: التفرقة بين اإلنكوترمز، من حيث4.

توزيع المخاطر، والتكلفة، وانعكاس ذلك على : التفرقة بين اإلنكوترمز، من حيث5.

 .ثمن االستيراد

 .التوفيق بين اإلنكوترمز، وطريقة النقل المتفق عليها6.

صياغة شرط القانون الواجب التطبيق، وتسوية منازعات عقد البيع الدولي 7.

 .لتسوية المنازعات

 محتويات البرنامج      

 : بنهاية البرنامج، يكون المشاركون قادرون على

 .حسن اختيار البنود التجاريَّة النمطيَّة التي تناسب العقد الدولي لبيع البضائع1.

تحديد صاحب المصلحة في المطالبة بالتعويض عند وقوع مخاطر النقل في عقد 2.

 .البيع الدولي للبضائع

 .تفادي األخطاء الشائعة في شأن استخدام اإلنكوترمز3.

حسن صياغة شرط القانون الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات في عقود البيوع 4.

 .الدولية للبضائع

 مخرجات التعلم 
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ُمدراء االستيراد والتصدير، والُمناط بهم إبرام عقود االستيراد والتصدير 1.

 .الدوليَّة للبضائع

البحري )شركات التأمين، والنقل : العاملون في أقسام المطالبات في2.

 .، والشركات المصدرة والمستوردة(والجوي

العاملون في مصلحة الجمارك، والموانئ، والمعنيين بشحنات البضائع 3.

رة والمستوردة  .الُمصدَّ

 .العاملون في البنوك في أقسام االعتمادات المستندية4.

 .المحامون المعنيون بشؤون التجارة الدولية5.

 الفئة الُمستهدفة 

 .مذكرة علميَّة تغطي المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي1.

 .باللغة اإلنجليزية 2010ملخص نسخة اإلنكوترمز لعام 2.

لسنة  27نسخة من قانون التجارة القطري والصادر بموجب القانون رقم 3.

2006. 

 .بشأن عقد البيع الدولي للبضائع 1980نسخة من اتفاقية فيينا لعام 4.

  

/  المادة التدريبية

 التكنولوجيا المستخدمة 

 أستاذ القانون التجاري والبحري –نادر محمد إبراهيم . /د.أ: االسم 

 جامعة قطر –كلية القانون  –القانون الخاص : القسم 

 30331967: جوال

  nibrahim@qu.edu.qa: البريد االلكتروني

 بيانات المحاضر

 نبذة مختصرة 

لاير قطري  1700  

للتسجيل والدفع االلكتروني % 15خصم   

اشخاص أو اكثر  4للمجموعات من % 15خصم   
 رسوم البرنامج 
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