
 

 

 
  09121/17ـم : ب م/ ــــــالرق

 05/10/2017التاريخ :

 االكـــرم المديــر العـــامالسيد سعــادة 

     تحية وبعد ،

  :  في البرنامج التدريبيللمشاركة دعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         

 التخليص الجمركيو  راءات الشحنــــإج
  ةــــراف الدوليــــعنظـــام االسيكودا العالمي واألًا لـــوفق

   
وسيتم ،  12/10/2017+11 الموافقان االربعـاء+  الثالثـاءوذلك يومي  عمان - جنيفــافندق في  والـــذي  سيعقـد       

 : ةالتالـي والمحـاور مناقشة الموضوعات
 ةــالجمركي اإلجراءاتاواًل : 

 قوائم الشحن 
 اتالبيان 
 معاينة البضائع وسحبها 
 التحكيم 
 م الجمركيةـــالنظ أحكامثانيًا : 
 األحكام العامة للنظم الجمركية الخاصة 
 البضائع العابرة 
 المستودعات 
 المناطق الحرة 
 السماح المؤقت 
 اإلفراج المؤقت 
 نظام الدروباك 

 الجمركية اإلعفاءاتثالثــًا :  
  إعفاء سلع بذاتها 
 االتفاقيات الدولية 
 لمناطق الحرةا 
 المنظمات الدولية 

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

 ات الجمركيةـــالخدم رسومرابعــًا : 
 البضائع المودعة في المناطق الحرة 
 أجور موظفي الجمارك 
 بضائع معفاة من رسوم الخدمات 

 ات الجمركيةـــالمخالفخامســًا : 
 القواعد العامة للمخالفات الجمركية 
 أنواع المخالفات الجمركية 
 تعويضاتتحصيل الغرامات وال 
 التصالح في مواد المخالفات 

 التخليص الجمركي والشحن  إجراءاتسادســًا : 
 .تنظيم البيانات الجمركية 
 .إجراءات المعاينة على المواد 
 .إجراءات التخمين وأسس احتساب القيمة الجمركية للبضائع 
 .التصنيف واحتساب الرسوم الجمركية 
 .إجراءات التخليص على بضائع الترانزيت 
 ارة التخزين الجمركي للمواد معلقة الرسوم.إد 
 .اإلجراءات التجارية في االستيراد والتصدير وفتح االعتمادات المستندية 
 .الشحن والتأمين والنقل والمناولة وإجراءات السالمة العامة 
 .قانون الجمارك والقوانين ذات العالقة باألعمال الجمركية 
 . اإلجراءات الجمركية 
  كية المنسقة ومشاكل التطبيق وتحديد البند الصحيح.التعريفة الجمر 
 .اإلعفاءات الجمركية في القوانين واالتفاقيات الدولية 
 .تسجيل البيانات الجمركية 
 .معاينة البضائع 
 .التخمين الجمركي وطرق تحديد القيمة 
 .المسارب الجمركية 
 .األوضاع الجمركية للبضائع 
 .االستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية 

 



 

 

 : الفئـــات المستهدفة

المراكز ، مدراء ومساعديهم  خليصتالالشحن و مدراء ، ومساعديهم للجمارك  االدارات العامةالمدراء العامون في       
،  مدراء التدقيق والرقابةاءات ، ــعطدراء المشتريات  والــم،  رية (ـــوانيء البحرية والبـمـطارات والمالجمركية الحدودية ) ال

 باإلضافة الى جميع رؤساء الدوائـر واالقســام العاملين في هذه االدارات .

 ( مشاركين من قبلكــم ، 4) حفي حــال ترشيو ، / مشارك  دينار( 320: تبلــــغ رسوم التسجيل والمشاركة ) رسوم التسجيل
 ) مجـانـــًا (. الخامستكون رسوم المشارك               

 -الخدمات المقدمـــة للمشاركين :

 .لكل مشارك المادة العلميــة    -
 المقدمـــة في البرنامج وصور الفعاليــات . الموضوعاتقرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق    -
 نعقاد البرنامج .إخالل ايام ) بوفيــه مفتــوح ( تناول طعام الغداء + تقديم إستراحات الشاي    -
 .( مشاركين أو أكثر3قديم درع النجـم الذهبي لإلستشارات الى الجهات التي توفد )ت   -
 توزيع شهادات المشاركة في البرنامج .   -
       
، وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار حول  البرنامجآمــــلين مساهمتكم من خـــالل موضوعات هذا        

ع مستويات الخبرات المهنية العاليـــــــة ، والكفيلة بتحسين مستويات االداء ، من خـالل الدقــة أفضل الممارسات لرفـــــــ
، لتطوير العمل  تسهيل االجراءات الجمركية معرفة االعراف الدولية التي تحكم عمليات الشحن ، و والمهنية العالية في

  .وتسريع إنسياب البضائع 
    ،،، ترامــــــــير واإلحـــوتفضلوا بقبول فائق التقدـــ  

   
 

 


