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مقدمة:

ادارة المشتريات الخارجية والشحن والتأمين والتخليص الجمركي سيتم في هذا البرنامج تعريف المشاركين على كيفية فتح االعتمادات المستندية لتسديد اثمان المشتريات الخارجية 
وحتى تكتمل الدورة المستندية للشراء واالستيراد الخارجي البد من أدراك العاملين في المشتريات لشروط التسليم في المشتريات الخارجية والتجارة الدولية وأجراءات الشحن 

والتامين والتخليص الجمركي على المشتريات.

هذه الدورة سيتمكن المشاركون من اكتساب المعرفة المتخصصة في مجال المشتريات الخارجية و تقسيمات األسواق ومزايا وقيود التعامل مع كل سوق. حيث سيتعرف المشاركون 
على كيفية الحصول على أفضل المصدرين حول العالم باإلضافة إلى كيفية بدء االجراءات المصرفية والمالية. كما سيتعرف المشاركون على أساسيات عمليات التخليص الجمركي 

وطرق تقديم البيان الجمركي وغيرها من المواضيع المتعلقة من خالل دراسة بعض الحاالت العملية.

أهداف البرنامج:

تعريف المشاركين بالنظرة االستراتيجية للمشتريات وتطوير مهاراتهم في التفاوض وإبرام عقود الشراء ضمن   أفضل الشروط. �
إيجاد طرق مبتكرة إلدارة العالقات مع الموردين ليتمكنوا من تسليم منتجات ذات جودة عالية في الوقت المحدد. �
تعريف المشاركين بالطبعة األخيرة للمصطلحات التجارية الدولية )Incoterms 2000( وكيفية التعامل معها وتفسيرها. �
يمّكن المشاركين من إدارة الموردين وتطبيق تقنيات الشراء الحديثة. �
تمكين المشاركين من كيفية التعامل مع البنوك ووكالء الشحن والتخليص والجمارك والعمالء األجانب. �
تعريف المشاركين من مراقبة المخازن بفاعلية لغاية توفير التكاليف وارضاء العمالء �
فهم أساسيات عمليات اإلستيراد الخارجي �
التعرف على إجراءات التخليص الجمركي �

فهم أفضل لألسواق وخصائصها �

الفئات المستهدفة:

اللوجستيات واالمداد  والتوريد.والعاملون في  الشراء  إدارة عمليات سالسل  المسؤولين عن  الموظفين  المشتريات وجميع  أقسام  التدريبية مدراء وموظفي  الدورة  تستهدف هذه 
والتزويد والمخازن.

المحتويات الرئيسية 

الوحدة األولى :

أساسيات الشراء
كيفية تصنيف الشراء قيمته للمنشأة �
دورة المشتريات �
الطريقة المستخدمة في قياس أداء المشترين �
تخفيض التكاليف �
سياسات الشراء, اإلجراءات, المراقبة والمعايير �
عالقات الموردين �
الطلبات وسياسات الشراء �
كيفية تأهيل واختيار الموردين �
تحديد مخاطر التعامل مع الموردين �
السعر, التكلفة, التكلفة اإلجمالية للتملك �
تحديد أسعار األسواق المنافسة �
الحصول على موقف تفاوضي أفضل من خالل تحليل التكلفة �
كيفية تحديد التكاليف الخفية واتخاذ قرارات شراء أفضل �

الوحدة الثانية :

إدارة المشتريات الخارجية والتجارة الدولية

األسباب الموجبة للشراء الخارجي والتجارة الدولية �
طرق الشراء الخارجي وفتح اإلعتمادات المستندية وطرق الدفع في التجارة الدولية �
أنواع اإلعتمادات المستندية والشروط العامة لفتح اإلعتماد �
شروط التسليم والتأمين والشحن في التجارة الدولية �
إجراءات التصدير وإعادة التصدير �
تنظيم بيان الصادر �
تنظيم بيان أعادة التصدير �
المعاينة والتدقيق �
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الوحدة الثالثة :

أدوات الشراء المتخصصة

� Pareto Analysis تحليل باريتو

تطبيق نظام )JIT( في الشراء �

التجارة االلكترونية وأنظمة الشراء الحالية �

مصطلحات التجارة الدولية �

الوحدة الرابعة :

الجوانب القانونية في البيع والشراء �

القوانين ذات العالقة بالمشتريات �

� )UCC( الرموز التجارية الموحدة

قانون التعاقد والكفاالت �

تحويل المخاطرة �

الوحدة الخامسة :

مهارات التفاوض للمشتري

تعلم طبيعة وإطار مفاوضات الشراء �

فهم الفرق بين االستراتيجية والتكتيك في المفاوضات �

الوحدة السادسة :

إدارة الشراء الفاعلة ومصطلحات التجارة الدولية )االنكوتيريز(

الشراء الداخلي والخارجي �

لجان الشراء وتحليل العطاءات والعروض �

تخطيط احتياجات إدارة المشتريات �

الفرق بين الشراء االستراتيجي واستراتيجية الشراء �

أساليب تشجيع البائع على تقديم أفضل ما عنده �

النقل, الشحن, التفريغ وإجراءات التخليص �

مقدمة في المصطلحات التجارية الدولية �

كيف تقرأ المصطلحات لمصلحتك �

تحليل أهم المصطلحات التجارية المستعملة �

التغييرات التي طرأت على المصطلحات التجارية المستعملة �

تحليل أهم المصطلحات التجارية الدولية �

بعض المفاهيم الخاطئة حول المصطلحات التجارية �

حاالت دراسية وتطبيقات عملية على كل ما ذكر �

الوحدة السابعة :

تقنيات الشراء الحديثة

عمليات الحصول على المواد �
إدارة حلقات التوريد �
تصنيف المواد المشتراة �
وظائف الشراء �
أهداف الشراء �
الحاجة وتخطيط العمليات �
تقنيات الشراء �
شبكة عمليات الشراء �
تنظيم عقود الشراء �
مرجعية معلومات الشراء �
عناصر الشراء ورأس المال المستثمر �
قياس نسبة أداء الموردين �

الوحدة الثامنة :

أساليب الشراء الخارجي

أهمية وظيفة الشراء ودورها في تحقيق أهداف المنشأة �
مهام ومسؤوليات إدارة المشتريات �
اللجان المتخصصة في عمليات الشراء �
تخطيط االحتياجات �
التفاوض والتعاقد �
تقييم الموردين �
تقنيات الشراء �
سياسات الشراء �
المصطلحات التجارية المستعملة في الشراء �
النقل والشحن والتفريغ وإجراء التخليص الجمركي �

الوحدة الثامنة: 

إجراءات االستيراد والتصدير والتوثيق

مستندات الشحن �
تنفيذ عمليات االستيراد الميسرة �
العالمات  � وقوانين  األخرى,  المنشأ  ومتطلبات   )NAFTA( بمتطلبات  االلتزام 

التجارية وحقوق الطبع
مالحظة معايير الصناعة �
تجنب غرامات الجمارك �
الحصول على مساعدة من وكالء الشحن ووكالء التخليص على البضائع �
إنشاء عالقات ثنائية مشتركة �
استخدام االعتمادات المستندية في الدفع �



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)افضل األساليب والطرق الحديثة لعمليات الشراء الدولية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


