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مقدمة:
التحصيل المستندي هو معاملة يوكل عبرها المصّدر مهمة السداد للبنك المحول )وهو بنك المصدر( الذي يرسل المستندات إلى البنك المحصل )بنك المستورد(، مع إرفاق تعليمات 
بالسداد. وتُستلم األموال من المستورد وتحول إلى المصدر عبر البنوك المشاركة في تبادل هذه المستندات. تشمل التحصيالت المستندية استعمال كمبيالة تتطلب من المستورد 
أن يسدد المبلغ المسمى )حفظ المستند مقابل السداد( أو في تاريخ معين )المستند مقابل القبول(. يعطي مستند الكمبيالة تعليمات لتحديد المستندات المطلوبة لنقل ملكية السلع. ومع 
أن البنوك تعمل بمثابة الوسيط إنابة عن عمالئها، ال تعرض التحصيالت المستندية عملية تحقيق، كما أن هنالك فرصة محدودة للرجوع على الدائن في حالة االخفاق في السداد. 

فالكمبياالت تعد، بصورة عامة، أقل تكلفة مقارنة بخطابات الضمان.

وبموجب التحصيل المستندي، ال يعتبر المستورد ملزماً بالسداد قبل الشحن، ويحتفظ المصّدر بملكية السلع إلى حين سداد المستورد المبلغ االسمي المحدد أو قبوله بتحمل الكمبيالة 
االلتزام القانوني بالسداد الحقاً في تاريخ معين. مع أنه يمكن التحكم في ملكية السلع المدرجة في الشحنات البحرية، ال يجوز التحكم في الشحنات الجوية والبرية التي تسمح للمشتري 
األجنبي استالم السلع بموجب السداد أو عدمه. يؤدي البنك الذي يقوم بالتحويل )بنك المصدر( والبنك المتحصل )بنك المستورد( دوراً أساسياً في التحصيالت المستندية. ورغم 
أن البنوك تسيطر على تدفق المستندات، ليس بإمكانها التحقق من المستندات أو أخذ أية مخاطر. ويمكنها مع ذلك التأثير على التسوية المرضية للمعاملة القائمة على التحصيل 

المستندي.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.فهم االعراف واألصول الدولية الموحدة لالعتمادات والبيوع الدولية وبوالص التحصيل

	w اكساب مهارة التعامل مع االعتمادات المستندية وتنفيذها ومستندات التحصيل وتحديد مسؤلية كل طرف من اطراف عملية االستيراد والتصدير، واالساليب الحديثة فى تطبيقها
واستخدامها فى ضوء قواعد االعراف الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس .

	wالتعرف على الئحة األعراف الدولية لالعتمادات المستندية رقم 600 وبوالص التحصيل رقم 522الصادرة من غرفة التجارة الدولية

	wمعرفة المفاهيم والمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل

	wرفع كفاءة العاملين في االعتمادات المستندية والتحاصيل المستندية

	wاكتشاف وتحديد المخالفات في مجاالت اإلعتمادات المستندية ومعالجتها

	w تطبيق المهارات الحديثة الالزمة للتعامل مع االعتمادات المستندية والتحاصيل المستندية فى ظل التطورات العالمية الحديثة فى مجال فتح االعتماد , وتعزيزه , وطرق التغطية
والسداد.

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار وتطبيق النظريات وورش العمل وعرض النماذج والتطبيقات الفعلية 

في المؤسسسات والقيام باألنشطة الجماعية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:
	wالعاملين في االدارات المالية والحسابات و القانونية وادارة التحصيل والديون المتعثرة

	wالموظفين الماليـــين في القـــطاع الخاص والحكومى الذيـن يتعاملون باالستيراد والتصدير

	wالعاملون بالشركات التجارية التى تتعامل فى االستيراد والتصدير

	wالمسئولين عن التعامل باالعتمادات المستندية فى الشركات

	wالمحاسبون فى البنوك وشركات التأمين وشركات النقل البرى والنقل البحرى

	wالعاملون بالشركات التجارية التى تتعامل فى االستيراد والتصدير

	wموظفي الدوائر التجارية في البنوك

	wمدققى دوائر التدقيق الداخلي في المؤسسات

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 



مهارات التعامل في
االعتمادات والتحصيالت المستندية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

القواعد اليت حتكم عمليات التجارة الدولية:

	wمقدمة عن عمليات التجارة الخارجية

	wالمخاطر الرئيسية في التجارة الدولية

	wوسائل الدفع في عمليات التجارةالدولية

	wالدفع المقدم والدفع بموجب بوالص التحصيل

	wالدفع بموجب االعتمادات المستندية

	wبوالص التحصيل 

	wاهداف كل من البائع والمشترى عند التعامل باالعتمادات المستندية

	w600 األصول واألعراف الموحدة الدولية لالعتمات المستندية نشرة رقم 

مفهوم االعتماد المستندى:

	wصور وأشكال وأنواع االعتماد المستندى

	wتقسيمات االعتمادات المستندية

	wاطراف االعتماد المستندى

	wمستندات االعتماد المستندى

	wأهمية االعتماد المستندى بالنسبة للمستورد

	w.أهمية االعتماد المستندى بالنسبة للمصدر

	wالقواعد الدولية التى تحكم االعتمادات المستندية

سداد قيمة االعتماد:

	wطرق الدفع والتبليغ

	wطرق التغطية واالعتماد المستندى

	w.الوسائل الحديثة للسداد فى ظل التجارة االلكترونية

	w.استخدام النقود االلكترونية فى تغطية وسداد قيمة االعتماد

	wأهمية االعتماد المستندى فى تمويل التبادالت التجارية

	wStand-By-L/C تزايد استخدام اعتماد الضمان

	wآلية االعتماد المستندى

	w االتجاهات الحديثة فى التعامل باالعتمادات المستندية فىظل تطبيق اساليب التجارة

االلكترونية

التحاصيل المستندية:

	wماهية التحاصيل المستندية
	wالفرق بين التحاصيل المستندية واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان
	wاستخدامات التحاصيل المستندية
	wDAP المستندات مقابل الدفع
	wإجراءات التحصيل المستندى
	wالقواعد الدولية المتعلقة بالتحصيالت المستندية
	wURC القواعد الموحدةلتحصيل األوراق التجارية
	wمزايا وعيوب التحاصيل المستندية
	wأطراف التحصيل المستندى
	wدورة التحصيالت المستندية

أنواع واستخدامات التحاصيل المستندية:

	wأنواع واستخدامات التحاصيل المستندية
	wأهمية التحاصيل المستندية فى التجارة الخارجية
	wمشكالت تطبيق التحصيل المستندى
	wإجراءات تداول التحصيل المستندى
	wمسئولية البنوك في التحصيل المستندى
	wالمستندات المستخدمة في التحصيالت المستندية

القواعد الدولية اليت حتكم التحصيالت المستندية:

	wالقواعد التي تحكم التعامل في التحصيالت المستندية
	wاثر التحصيالت المستندية على عمليات االستيراد والتصدير
	wدور التحصيالت المستندية في تمويل التجارة الخارجية
	wالمصطلحات التجارية الدولية ) االنكوتيرمز( المستخدمة فى االعتمادات المستندية

فحص وتدقيق مستندات الشحن:

	wأنواع مستندات الشحن
	wأهمية تدقيق مستندات االعتمادات
	wطرق تدقيق المستندات
	wالتزييف فى المستندات وطرق االحتيال
	wطرق معالجة المستندات المخالفة
	w األعراف من   )43( المادة  حسب  الصحيح  بمفهومها  المستندات  تقديم  فترة  شرح 

الدولية
	w)ICC(أوراق العمل المقدمة من غرفة التجارة الدولية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات التعامل في االعتمادات والتحصيالت المستندية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


