
 
 

 

 09111/17/  ب مـم : ــــــالرق

 05/09/2017 التاريخ :

 المحترمين ..............................الســادة                      

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  ادارتمم الوققر إلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  البرنامج

 ودورها في عمليات التجــارة الدوليــة ادات المستنديةاالعتمـــ
 وضون القصف التالـي:  ، 2017 /12/10-11الفتر  من خـــالل  فندق جنيفـا/ عوانفي  والـــذي  سيعقـد 

 . ( ظهراً  03.30)  –( صباحًا  08.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدمة يةونهجيات االادار المحاضرون متخصصقن في   : البرنامجمحاضروا 

 الوحاضرون بخــبرات عولية  ، ويتوتع طقيلة ومتقسطة الودى االستراتيجيةاالادارية القرارات                   
 لدول العربية .لعديد من اافي   في هذاالوجـــال واسعه                  
  التسليم الدولية باالعتواادات الوستندية  وشروط   بالوفاهيم الخاصةويد الوشاركين تز 
 قير ورفع قدرات العنصر البشري  تحسين ااداء الوقظفين وتط. 
   اكتساب الوهارات العولية في تنفيذ ومتابعة االعتواادات الوستندية  

 للبرنامج :  الفرعــيةف ادـــهاال
 الوستندية ريف الوشاركين بوفهقم االعتوااداتتع . 

 قاع االعتواادات الوستندية ــنأريف الوشاركين باطراف االعتوااد و تع .   

  . تعريف الوشاركين بالوستندات الوطلقبة في االعتواادات الوستندية 

   لوحة عن االصقل واالعراف الوقحد  لالعتواادات الوستنديةUCP600 . 

 ( التعرف على الوصطلحات التجارية الدوليةInco terms 2010)  . 

  (   التعرف على رسائل السقيفت الوتعلقة باالعتواادات الوستندية. 

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 ن:سيتوكن الوشاركقن في نهاية البرنامج م االطــار العـــام للبرنامج  :

   ة   تتعبئ كيفية بيان و   التعرف على بعض نوا ج االعتوااد الوستندي.                               
   كل طرف اتمسؤوليتحديد طراف االعتوااد الوستندي و التعرف على أ. 
   الشروط القاجب تقفرها لفتح االعتوااد الوستندي وحسب نقع البضاعة . 
   والتسليم حسب االعراف الدولية .شروط النقل 
  هوية كل مستند وأ الوطلقبه باالعتواادات  القثائقالتعرف على. 
 ومعالجة الخالفات ر الدولي لفحص وتدقيق الوستندات الوعيا . 
  االعتواادات الوستندية العول بمخاطر . 
 ادفع وتبليغ االعتواادت الوستندية    كيفية.                    
  التعريف بانقاع رسائل السقيفت الخاصة باالعتواادات. 
 كيفية اصدار االعتواادات  الوستندية والغائها/ وتوديدها / وتعديلها . 
 في االعتواادات الوستندية   طرق التغطية. 
  عولية ومقاقف للعرض والتحليل .حاالت 

 : ثانيـا  : المستفيدون من البرنامج 

، قيق والرقابة الداخلية ومساعديهممدراء التد، مدراء العطاءات ومساعديهم، الواليقن ومساعديهمالودراء 
واالقسام رؤساء ادوائر الوحاسبة واالقسام الوالية ومساعديهم ، جويع الوقظفين العاملين في هذه الدوائر 

 .والذين لهم عالقة مباشر  بوقضقع االعتواادات الوستندية 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـا  

 ر عوان الدولي وتأمين نقلهم الى الفناادق .إستقبال الوشاركين القاادمين من خارج االرادن في مطا   -
 . البرنامجنعقااد خالل فتر  إداء ) بقفيــه مفتــقح ( + تناول طعام الغــوالشــاي ستراحات القهق  إتقديم    -
 وصقر الفعاليــات .الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لمل مشارك قرص مدمج    -
ارات ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع ادرع النجعلى الوشاركين ، و  البرنامجة في تقزيع شهاادات الوشارك   -

 .( مشاركين أو أكثر4ب )الولتقى في على كافــــة الجهات الوشاركة 



 
 

 

 
  رسقم  شامالً  ، للوشارك القاحد ادينار ارادني( 320تبلغ رسقم التسجيل ) : : رسوم التسجيل رابعــا  

 .) مجـــانا  ( الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و،  ولتقىالفي  والوشاركة التسجيل
  

 (   5بتقفير اإلقامة الفندقية بغرف مفراد  بأحد الفناادق ) يوكننا مساعد  الوشاركينخامسا : خدمات االقامة : 
 . القاادمين من خارج االرادن تفضيلية للوشاركينر اسعا( نجقم ب4فناادق ) أونجقم                             

 
، و لك بهدف تبــاادل الوعرفة والخبرات واألفمــار  البرنامجمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

االمــان الونشـقاد  مستقيات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع مستقيات حقل أفضل الووارسات 
  . بها كفاء  االادارات تطقير الوؤسسات ، وتحسين مستقيات األاداء فيها ، و  اديوــقمةللوحافظة على 

 
 شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم  

          ترام ،،،ـــر واالحـــــوتفضلقا بقبقل فائق التقدي
                                                                   

 

 
 
 
 
 


