الرق ـ ـ ــم  :ب م 80/08000 /

التاريخ 8080/08/08 :

تعاجل ...لطفـا

سعــــادة السيــد المــديـــر العـــام االكـــــرم
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( )GSCدعــوتكم للمشاركة في البرنامج المتخصص :

المهــــارات المتقدمــــة في فتح وإدارة اإلتعتمــــادات المستندية
والـ ـ ـ

عيعد ــد فــي فنــدج ينيا ــا  -عمــا خـ ـ ـ ا الاـ ـ ــتر م ـ  ، 1122/03/ 11-12م ـ الســاعة ال امنــة والنص ـ

صباحاً  ،ولغاية الساعة ال ال ة والنص

عصـ اًرا ،وضم الوص

التالـي:

الهــدف العــــام من إقامـــة البرنامج -:
 تزويد المشاركي بالمااهيم الخاصة باإلعتمادات المستندية وشروط التسليم الدولية . تحسي اداء الموظاي وتطوير ورفع كاــاء وق ـ ـ ـدرات العنصر البشر . -إكتساب المهارات العملية في تناي ومتابعة اإلعتمادات المستندية .

االهـــداف الفرتعيــة للبرنامج -:

 تعريف المشاركي بماهوم اإلعتمادات .
 تعريف المشاركي بأطراف اإلعتماد وأنواع اإلعتمادات المستندية .
 تعريف المشاركي بالمستندات المطلوبة في اإلعتمادات المستندية .
 لمحة ع االصوا واالع ـ ـ ـ ـراف الموحد لإلعتمادات المستندية . UCP600
 التعرف على المصطلحات التجارية الدولي ـ ـة (( Incoterms 2010
 التعرف على رعائل السويات المتعلدة باإلعتمادات المستندية .

اوال  :أهم الموضوتعـات التي سيتم تناولها خالل هذا البرنامج :
 التعرف على بعض نماذج اإلعتماد المستند

وبيا كياية تعبئتة .

 التعرف على أطراف اإلعتماد المستند وتحديد مسؤوليات كل طرف.
 ا لشروط الوايب توفرها لاتح اإلعتماد المستند وحسب نوع البضاعة .
 اعتعراض شروط الندل والتسليم في االعراف الدولية .
 المعيار الدولي لاحص وتدقيق المستندات ومعالجة الخ فات
 كياية دفع وتبليغ اإلعتمادت المستندية .
 التعريف بانواع رعائل السويات الخاصة باإلعتمادات .
 كياية إصدار اإلعتمادات المستندية والغائها  /وتمديدها  /وتعديلها .
 طرج التغطية في اإلعتمادات المستندية .
 كي

يتم إغ ـ ج اإلعتماد المستند .

ثانيـــــا :الفئـــات المستهدفة للمشركة في هذا البرنامج :
المـدراء المالي ـ ـو

ومساعديهم  ،مــدراء العطاءات ومساعديهم  ،رؤعاء دوائر المحاعبة ومساعديهم  ،مــدراء

اإلعتمادات في المصارف ومساعديهم  ،مدراء التدقيق والرقابـ ـة ومساعديهم  ،باإلضافة الى يميع رؤعاء الدوائـر
واالقســام العاملي في ه ه اإلدارات .

ثالثـــا :الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:
 الحديبة التدريبية وبضمنها الماد العلمية -الدرطاعية ال زمة لكل مشارك .

 قرص مدمج يحتو أه ــم أوراج العمل المددم ــة في البرنامج وصور الاعاليــات . -تدديم إعتراحات الدهو والشا والمشربات البارد .

 -تناوا ويبات الغـ ـ ـداء ( بوفيــه ماتــوح ) داخل الانـدج .

 -توزيع درع النجم ال هب ـ ـي لإلعتشارات على الجهات المشاركة في البرنامج ب( )4مشاركي أو أك ر.

رابعــا  :رسـوم التسـجيل  )121( -:فدـ مائتـا وامـانو دينـار اردنـي ال غيرشـاملة يميـع الخـدمات المبينـة

أع ـ ه  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين من مؤسستكم الموقـــــــرة  ،تكون رسوم المشارك الخــامس ( مجــــانــــــــا ) .

آمـ ــلي مساهمتكم م خـ ـ ا موضوعات ه ا البرنامج  ،وذلك بهدف تبــادا المعرفة والخبرات واألفكــار حوا

أفضل الممارعات لرف ـ ـ ــع المستويات االدارية والمالية  ،والحصوا على أفضل شروط الندل والتسليم في التجار

الدولية  ،وذلك ضم االطار العام للحااظ على أمواا ومويودات المنشآت  ،وحماية موظايها م عمليات الغش
واإلحتيــاا التجــار بانواع ــه المختلاة .
وتاضلوا بدب ـ ـ ـ ـ ـوا فائق التددي ـ ـ ـر واالح ـ ـ ـ ـترام ،،،

