برامج تدريبية متخصصة من مركز تدريب التجارة الخارجية
ورد إلينا من مركز تدريب التجارة الخارجية النشرات الخاصة بالبرامج التدربية المتخصصة التي أعدھا المركز
بالتعاون مع مركز التجارة الدولية بجنيف والمعھد البريطاني للتصدير ،وتھدف البرامج إلى رفع الكفاءة التنا فسية
للمصدرين فيما يتعلق بدورة التصدير بالكامل  ،تطوير المنتج ،لوجيستيات التصدير و رفع المھارات.
وفيما يلي البرامج التدريبية و قيمة اشتراكھا قبل الخصم ،علما بأن نسبة الخصم تتراوح من  %٧٠ – ٥٠بالنسبة
للشركات األعضاء في برنامج تحديث الصناعة ،و %٤٠لغير األعضاء في البرنامج
اسم البرنامج

قيمة االشتراك

مدة البرنامج

البرنامج األساسي للتصدير – BS2

٥٠٠٠

 ١٠أيام عمل ٥٠ /ساعة

تحليل المعلومات التجارية – TIA

٥٠٠٠

 ١٠أيام عمل ٥٠ /ساعة

التسعير للتصدير – ECP

١٠٠٠

 ٢أيام عمل ١٠ /ساعات

إجراءات و مستندات التصدير – EDP

١٥٠٠

 ٣أيام عمل ١٥ /ساعة

إدارة مخاطر التصدير – ERM

١٥٠٠

 ٣أيام عمل ١٥ /ساعة

التعبئة و التغليف – PPE

٢٥٠٠

 ٥أيام عمل ٢٥ /ساعة

االشتراك في المعارض التجارية –
PTE
مھارات العرض و التقديم – PRS

٢٥٠٠

 ٥أيام عمل ٢٥ /ساعة

٢٠٠٠

 ٤أيام عمل ٢٠ /ساعة

١٥٠٠

 ٣أيام عمل ١٥ /ساعة

٢٥٠٠

 ٥أيام عمل ٢٥ /ساعة

التكنولوجيا الحديثة ألداؤ أفضل –
MAP
إعداد اخصائي التصدير

٥٠٠٠

 ١٠أيام عمل ٥٠ /ساعة

) ٩٠٠٠بدون خصم(

 ٣٠يوم عمل ١٥٠ /ساعة

إعداد اخصائي التصدير )(UK

 ) ١٧٥٠٠بدون خصم(

 ٣٠يوم عمل ١٥٠ /ساعة

 آليات الدفع و المصطلحات التجارية– TPI

١٥٠٠

 ٣أيام عمل ١٥ /ساعة

المراسالت و المكاتبات التجارية باللغة
اإلنجليزية – BEC
 االتجاھات الحديثة لالعتماداتالمستندية في ضوء الالئحة – MTL /
)(UCP600

٢٥٠٠

 ٥أيام عمل ٢٥ /ساعة

٢٥٠٠

 ٥أيام عمل ٢٥ /ساعة

مھارات التفاوض و صياغة العقود –
NCS
نظام إدارة األعمال – BMS

إدارة سالسل التوريد – ) SCMيمنح ھذا البرنامج درجات مھنية متميزة و ينقسم إلى عدة برامج(
اسم البرنامج

قيمة االشتراك

مدة البرنامج

Understanding the Corporate
Environment/ Specifying
Requirements & Planning
Supply
Analysing Supply Markets

٢٥٠٠

 ٥أيام

٢٥٠٠

 ٤أيام

Developing Supply Strategies

٢٥٠٠

 ٥أيام

Appraising & Shortlisting
Suppliers
Obtaining & Selecting Offers

٢٥٠٠

 ٥أيام

٢٠٠٠

 ٤أيام

 أيام٣

١٥٠٠

Negotiating

 أيام٣

١٥٠٠

Preparing the Contract

 أيام٣

١٥٠٠

 أيام٤

٢٠٠٠

 أيام٥

٢٥٠٠

Managing the Supply Contact
& Supplier Relationships
Managing International
Logistics
Managing Inventory

 أيام٥

٢٥٠٠

 أيام٣

١٥٠٠

Measuring & Evaluating
Performance
Environmental Procurement

 أيام٣

١٥٠٠

Group Purchasing

 أيام٣

١٥٠٠

E-Procurement

 أيام٣

١٥٠٠

Customer Relationship
Management

.و في حالة الرغبة في حضور أي من ھذه البرامج التدريبية يرجى االتصال بالجمعية

