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 الجمركي والتخليص الخارجية المشتريات دارةإ

 وصف الدورة

تقسيمات ا&سواق  و الخارجية المشترياتمجال  في ھذه الدورة سيتمكن المشاركون من اكتساب المعرفة المتخصصة في
حيث سيتعرف المشاركون على كيفية الحصول على أفضل المصدرين حول العالم . ومزايا وقيود التعامل مع كل سوق

كما سيتعرف المشاركون على أساسيات عمليات التخليص الجمركي  .والمالية بدء ا<جراءات المصرفية كيفية با;ضافة إلى
  .من خAل دراسة بعض الحا<ت العملية وغيرھا من المواضيع المتعلقة طرق تقديم البيان الجمركيو

 ةأھداف الدور

 عمليات ا;ستيراد الخارجيفھم أساسيات  •

 جراءات التخليص الجمركيإالتعرف على  •

 لEسواق وخصائصھافھم أفضل  •

 من المناطق الحرهالبضائع  وإدخال إجراءات إخراجتعلم  •

  الفئة المستھدفة

 والتخليص الشحن مجال في بالعمل الراغبون •

 ستيرادوا; الخارجية المشتريات موظفوا •

 الدولي والتوزيع والتصدير المبيعات واموظف •

 ن في المستودعات الجمركيةالعاملو •

 العاملون في قطاع النقل البحري والبري والجوي •

 العاملون في اللوجستيات وا�مداد والتزويد والمخازن •

 المحتويات

 اليوم ا'ول

 الدولية التجارة في مقدمه •

 الدولية والتجارة الخارجي للشراء الموجبة سبابا& •

 الدولية التجارة في الدفع وطرق المستندية عتماداتا; وفتح الخارجي الشراء طرق •

 عتمادا; لفتح العامة والشروط المستندية عتماداتا; أنواع •

 الدولية التجارة في والشحن والتأمين التسليم شروط •

 التصدير وإعادة التصدير إجراءات •

 الصادر بيان تنظيم •

 التصدير أعادة بيان تنظيم •

 والتدقيق المعاينة •

 المقرة الرسوم ستيفاءإ •

 الجمركي البيان تسديد إجراءات •

 الحرة المناطق من البضائع تصدير •
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 اليوم الثاني

 التصدير رخصة •

 تصدير لرخصة الخاضعة البضائع •

 التصدير رخصة من عفاءا; •

 تصديرھا المحصور البضائع •

 التصدير قبل المسبقة التوصية •

 التصدير عادةإ •

 التصدير إعادة بيانات تأخير مھل •

 تصدير رخصة إصدار رسوم •

 التصدير رسوم •

 الصادرات معاينة رسم •

 تصديرھا المعاد البضائع خدمات بدل •

 التھريب غرامات •

 المخالفات غرامات •

 التجاوز غرامات •

 الثالثاليوم 

 المحلي للسوق التخليص جراءاتإ •

 الجمركي البيان تعريف •

 الجمركي البيان تقديم طرق •

 الجمركي البيان محتويات •

 البضائع عن التصريح •

 البيان لتقديم تعزيزھا الواجب الوثائق •

 منھا عفاءا; وحا<ت الفواتير •

 البحر طريق عن الوارد الحمولة بيان •

 للبAد الداخلة للبضائع الجمركية &وضاعا •

 الجمركي البيان تعديل •

  الجمركي البيان لغاءإ •

  اليوم الرابع

 الجمركي والتخمين المعاينة •

 المعاينة من عفاء;ا •

 المعاينة مكان •

 المعاينة نسبة •

 العادية الظروف •

 الترانزيت معاينة •

 الكلية المعاينة •

 المعاينة في نتقائيةا; أمبد •

 البضائع فحص •
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 البضائع تحليل •

 التسامح ونسب والنقص الزيادة •

  الجمركي التخمين قواعد في مقدمة •

  اليوم الخامس

 الحرة المناطق عبر الجمركي التخليص •

 الحرة للمناطق الجمركي التعريف •

 الحرة للمناطق البضائع دخالإ •

 جنبيةا& البضائع دخالإ •

 المحلية البضائع دخالإ •

 المحلي لAستھAك المستوردة البضائع إدخال •

 البحر طريق عن البضائع دخالإ •

 والمركبات البضائع دخالإ إجراءات •

 الحره المناطق من والمركبات البضائع إخراج إجراءات •

 التھريب مسؤوليات •


