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 دهدا األ

  والحواالت.بوالص التحصيل –الكفاالت االجنبية  –رفع كفاءة العاملين في االعتمادات 

  ميق المفاهيم باعمال االعتمادات الكفاالت االجنبيةرفع كفاءة العاملين في دوائر التسهيالت واالئتمان لتع ،

 بوالص التحصيل والحواالت.

  تعميق معرفة  المشاركين باالعراف واألصول  الدولية الموحدة لإلعتمادات وبوالص التحصيل والكفاالت.  

 أعمال التجارة الدولية ن بأهميةتعريف المشاركي. 

 المحتويات

 االعتمادات المستندية      

 مقدمة عن االعتمادات المستندية. 

  066أهم التعاريف والتفسيرات حسب مواد األصول واألعراف الدولية نشرةUCP. 

 دورة االعتماد المستندي. 

  ملخص عن شروط النقل والتسليمINCOTERMS2000&2010 . 

  الشروط والتعديالتطلب االعتماد وصياغة. 

 دات المطلوبة باالعتماد المستنديالمستن.  

 المخالفات في المستندات ومعالجتها. 

 إلغاء االعتماد المستندي. 

 أنواع االعتمادات المستندية المستخدمة STANDBY, TRANSFERABLE , BACK TO 
BACK, REVOLVING LC. 

 أنواع رسائل السويفت المستخدمة في االعتمادات. 

 بوالص التحصيل      

 مقدمة عن بوالص التحصيل. 

  255أهم مواد نشرة االعراف الدولية للتحصيل نشرة. 

 تعليمات الدفع ببوالص التحصيل. 



  مسؤولية البنك المرسل والمحصل ببوالص التحصيل 

  كفالة الدفع المؤجل لبوالص التحصيل ودور البنوك فيها 

   االجراءات بحال عدم التحصيل واجراء البروتستو 

 خطابات الضمان   \الكفاالت األجنبية       

  القواعد الموحده لخطابات الضمان 827تعاريف وتفسيرات ومواد  النشرة 

  انواع الكفاالت االجنبية من حيث المسؤولية 

  انواع الكفاالت حسب الغرض 

 اركان الكفالة 

   انهاء خطاب الضمان 

   المطالبة بدفع الكفالة 

 الحواالت المصرفية     

  انواع الحواالت 

  متطلبات أصدار الحوالة 

  بنود الحوالة االساسية 

  حق الدفع للحوالة 

  الحواالت الخارجية الصادرة والية تنفيذها 

  الحواالت المحلية وتنقيذها من خالل نظامRTGS 

  الغاء الحوالة 

  وتعزيزهاالشيكات االجنبية الصادرة 

 الغاء الشيك الصادر 

  البنوك المراسلة ودورها في تنفيذ الحوالة 

 المراسالت التي تتم في قسم الحواالت 

  رسائلSWIFT  المستخدمة بالحواالت 

 المشاركون

  موظفي البنوك العاملين بخدمة العمالء 

 موظفي البنوك العاملين بدوائر التسهيالت واالئتمان 

 ي البنوك لدى مركزيات دوائر الخدمات التجارية واألجنبية فموظ 

 والشركات التجارية والصناعية موظفي التدقيق الداخلي للبنوك 

 المدراء الماليين والمحاسبين العاملين بالشركات التجارية والصناعية والتي تقوم بتصدير البضائع 

 انجليزي -عربي  - لغة التدريب

 


