التردي ــــــ ر الى أفريق ـــــي ا

.I

التوجة إلى األسواق االفريقية
 دراسة األسهاق االفريقية.
 تحميل وتفدير البيانات.
.Trade map 

 دراسة الدول االفريقية من حيث اىم السشتجات السدتهردة والدول االرخر السشافدة.
 رخريطة الهصهل إلى األسهاق االفريقية.
 تكمفة التردير.

 رخطة إستيداف األسهاق االفريقية واستراتيجيات الشفاذ الى األسهاق.

.II

دعم الصادرات الى افريقيا
 مقدمة عن برنامج دعم الرادرات ورخاص ًة الي افريقيا.
 الييكل التشظيسى لمرشدوق.

 البرامج الجديدة لدعم الرادرات مقارنة بالشظام الدابق.
 القهاعد الخاصة لمحرهل عمى الدعم.

 كيفية احتداب قيسة الدعم والقيسة السزافة.
.III

االتفاقات التجارية مع الدول االفريقية
 نبذة عن االتفاقات التجارية مع الدول االفريقية.

 السزايا السسشهحة لمرادرات السررية في اطار ىذه االتفاقات.

 الذروط الهاجب تهافرىا في السشتجات لمتستع بسزايا االتفاقات.
 قهاعد السشذأ في اطار االتفاقات مع الدول االفريقية.

 العهائق التجارية التي تقابل الرادرات الى افريقيا وكيفية التعامل معيا.

.IV

تمويل الصادرات الي افريقيا
 السذكالت التي تهاجة ضسان الرادرات الي افريقيا
 االليات الستاحة لتسهيل الرادرات الى افريقيا


.V

شروط الحرهل عمي تسهيل الرادرات الى افريقيا

الشحن الي افريقيا
 السذكالت التي تهاجة الذحن الي افريقيا
 ابراز الطرق وايدرىا لمذحن الى افريقيا

 تكمفة الذحن الى افريقيا وكيفية العسل عمي تقميل التكمفة

أسساء السدربين بدورة التردير الى أفريقيا
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التفاصيل الخاصة بالدورة
 مهعد عقد الدورة  :من  51 – 51يشاير 7152

 مقر عقد الدورة  :بسقر شركة ترين  7ش حدن صبري الزمالك
السهضهعات التي سيتم تشاوليا رخالل الدورة :
 االتفاقات التجارية السهقعو مع الدول االفريقية وكيفية االستفادة من ىذه االتفاقات لزيادة تشافدية
مشتجات الذركات والذروط الهاجب تهافرىا في ىذه السشتجات لتستع بسزاياء االتفاقيات.

 كيفية الهصهل الي عسالء باالسهاق االفريقية.

 االليات الستاحة لزسان الحرهل عمى السبالغ السدتحقة مقابل تردير الذحشات.
 االليات الستاحة لمحرهل عمى الدعم لعسمية الذحن عشد التردير الى افريقيا.
 االليات الستاحة لمحرهل عمى الدعم من الدولة عشد التردير الى افريقيا.
 التعرف عمى الجهانب المهجدتيو عشد التردير الي افريقيا.

 سيتم عقد الدورة عمى مدار اربعة ايام بهاقع رخسس ساعات يهمياً من  3 – 51يتخمل ذلك استراحة
غداء لسدة نرف ساعة ( الغداء مقدم من شركة ترين )

 سيتم مشح الستدرب السادة العمسية عمى فالش ميسهري
 مبمغ االشتراك  7111 :الفان ورخسدسائة جشية.

