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تحديد دور االعتماد المستندي في ضمان وتمويل التجارة الدوليَّة.
استخدام األعراف والعادات الموحدة لالعتمادات المستنديَّة ،والصادرة عن
غرفة التجارة الدوليَّة رقم .600
التفرقة بين األنواع المختلفة لالعتمادات المستنديَّة :الباتة؛ والقابلة لإللغاء؛
والمعززة؛ والدوارة؛ والقابلة للتحويل؛ والمُساندة؛ وذات الدفعات المُق َّدمة.
التعرف على العالقة بين االعتماد المستندي والكمبيالة المستنديَّة.
التفرقة بين الطرق المختلفة لسداد ثمن البضائع بموجب االعتماد
المستندي :الفوري؛ واآلجل؛ وقبول الكمبيالة؛ وخصم الكمبيالة.

محتويات البرنامج

تتضمن المواضيع الرئيس َّية للبرنامج ما يلي:
 .1التعريف باالعتماد المستندي في قانون التجارة القطري.
 .2دور غرفة التجارة الدوليَّة في بلورة أعراف االعتمادات المستنديَّة،
ا
وصوال إلى أحدث نسخة للعام .2007
ومراحل تطور ذلك،
 .3التعريف بالكمبيالة المستنديَّة في قانون التجارة القطري.
 .4العالقة بين أعراف االعتمادات المستندية والكمبيالة المستنديَّة والقانون
الواجب التطبيق على العقد والكمبيالة المستنديَّة.
 .5التفرقة بين العالقات الناشئة عن االعتمادات المستنديَّة.
 .6المستندات المستخدمة في مجال االعتمادات المستنديَّة ،وأصول المطابقة
في شأنها.

مخرجات التعلم

بنهاية البرنامج ،يكون المشاركون قادرون على:
 .1حسن اختيار نمط االعتماد المستندي الذي يناسب العقد الدولي لبيع
البضائع.
 .2تحديد آثار استقالل العالقات الناشئة عن االعتماد المستندي.
 .3تفادي األخطاء الشائعة في شأن استخدام االعتمادات المستنديَّة.
 .4حسن صياغة ما يخص االعتماد المستندي في عقد البيع.

الفئة ال ُمستهدفة
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ُمدراء االستيراد والتصدير ،وال ُمناط بهم إبرام عقود االستيراد والتصدير
الدول َّية للبضائع.
العاملون في أقسام المطالبات في :شركات التأمين ،والنقل (البحري
والجوي) ،والشركات المصدرة والمستوردة.
العاملون في مصلحة الجمارك ،والموانئ ،والمعنيين بشحنات البضائع
ال ُمصدَّ رة والمستوردة.
العاملون في البنوك في أقسام االعتمادات المستند َّية.
المحامون المعنيون بشؤون التجارة الدولية.

المادة التدريبية/
التكنولوجيا
المستخدمة
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مذكرة علميَّة تغطي المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي.
نسخة  UCP 600باللغة اإلنجليزية.
نسخة من قانون التجارة القطري والصادر بموجب القانون رقم  27لسنة
.2006

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

االسم  :أ.د .نادر محمد إبراهيم – أستاذ القانون التجاري والبحري
القسم  :القانون الخاص – كلية القانون – جامعة قطر
جوال30331967 :
البريد االلكترونيnibrahim@qu.edu.qa :
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رسوم البرنامج

2

 1700لاير قطري
خصم  %15للتسجيل والدفع االلكتروني
خصم  %15للمجموعات من  4اشخاص أو اكثر

