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ــة مــا بیــن  ــة المتبادل ــة فــي المعامــالت التجاری • تســتخدم قواعــد مصطلحــات التجــارة الدولی
مؤسســات األعمــال فــي عقــود بیــع البضائــع، كمــا تصــف قواعــد ®INCOTERMS بشــكل 
رئیســي، الواجبــات والتكالیــف والمخاطــر المتعلقــة بتســلیم البضائــع مــن البائعیــن إلــى 
المشــترین (المصدریــن والمســتوردین)، وكل العقــود المرتبطــة بعقــود البیــع، كبولیصــات 
الشــحن، التأمیــن، النقــل، وخطابــات اإلعتمــاد المصرفیــة، والتــي تطــّور مــن قبــل أھــم الخبــراء 

في العالم كل عشر سنوات.

لمحة عن قواعد مصطلحات التجارة الدولیة Incoterms® 2020 المطورة من قبل غرفة 

التجارة الدولیة باریس منذ عام 1936: 

• یســتقطب التدریــب رجــال وســیدات األعمــال، الصناعییــن، أصحــاب شــركات اإلســتیراد 
والتصدیــر والتخلیــص الجمركــي، إضافــةً للمــدراء فــي قطاعــات المصــارف، التأمیــن، شــركات 
النقــل، معامــل األدویــة، المحامیــن والخبــراء فیمــا یخــص ھــذا المجــال مــن جمیــع القطاعــات 

الخاصة والحكومیة.

 Incoterms®2020 قواعد مصطلحات التجارة الدولیة

Incoterms®2020 Rules by International Chamber of Commerce Paris
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برنامج التدريب: (يومني - ٦ ساعات تدريبية) 

برنامج التدريب: (يومني - ٦ ساعات تدريبية) 

محاور التدریب 

 Introduction to Documentary Credits & ICC Uniform Customs and Practice UCP600

UCP600 مقدمة عن اإلعتمادات المستندیة واألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندیة
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المھارات اإلداریة ومھارات التواصل الفعّال في عالم األعمال 

  Administrative & Communication Skills for Business

خدمة الزبائن

Customer Service

 برنامج التدريب: (ثالثة أيام - ٩ ساعات تدريبية)

برنامج التدريب: (يومني - ٦ ساعات تدريبية) 



• حاصلة على بكالوریوس في علم اإلجتماع من جامعة دمشق عام 2008.

• حاصلة على بكالوریوس في اإلقتصاد إختصاص إدارة المشاریع المتوسطة و الصغیرة من جامعة 

دمشق عام2017.

• تعمل في اإلدارة العامة لغرفة التجارة الدولیة سوریة التابعة لغرفة التجارة الدولیة باریس.

• مدربة معتمدة من غرفة التجارة الدولیة سوریة لتدریب قواعد مصطلحات التجارة الدولیة 

. INCOTERMS(R)2020 ICC PARIS

• مدربة في مجال إدارة األعمال في كل من: مشروع تمكین الشباب - UNDP -  نقابة المھن 

المالیة و المحاسبیة المركزیة، جامعة القلمون - معھد HARVEST للتدریب.

•  حاصلة على تدریبات في مجاالت: اإلدارة- اإلعالم - العالقات العامة الدولیة-  التنمیة البشریة في 

كل من  الوالیات المتحدة األمریكیة - كندا - إیطالیا - مالطا -  و اإلمارات العربیة المتحدة.

المدربة المختصة

منى كیوان

لالستفسار والتسجيل

Management@icc-syria.com

ملحة عن املدربة

+963 932 140 444


