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األدوات التكنولوجية ودورها 

الفعال يف مكتب الريلو

المكتب اإلقليمي لتبادل المعلومات هو مركز لتجميع المعلومات وتوثيقها وتحليلها مجال الربنامج  التدريبي:
 ، العالمية  الجمارك  منظمة  في  المشاركة  الدول  بين  التعاون  نتائج  من  واحد  وهو   ،

وواحدة من دالئل التعاون اإلقليمي والدولي لإلدارات والهيئات الجمركية .
كيفية التفعيل األمثل لكافة األدوات التكنولوجية المتوفرة من خالل منظمة الجمارك 

العالمية وتحقيق اإلستفادة من تلك المواقع المتوفرة .  
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أهداف الربنامج

في 	  الدول  بين  واإلخباريات  المعلومات  مشاركة  ضمان  كيفية 

 .CEN إطار شبكة

 	.  CEN اإلستفادة من شبكة

 	.I2C اإلستفادة من

 	 .  IRIS اإلستفادة من

نظم جودة المعلومات والمخرجات وآليات مشاركة المعلومات 	 

 .RILO في مكتب

التعاون بين األعضاء على كافة المستويات وتوحيد أطر العمل .	 

الفئة املستهدفة

موظفي مكتب الريلو ال

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 13 أبريل 2020 وحتى 15 أبريل 2020               
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 التحري الجمريك

 وتجنيد املصادر 

الهامة مجال الربنامج  التدريبي: العناصر  من  واحدة  هي  المسافرين  أو  البضائع  عن  المتوفرة  المعلومات 
 ، الجمركية   المخالفات  لضبط  الجمركية  واإلدارات  الهيئات  ممثلي  عليها  يعتمد  التي 
إن عمليات تبادل المعلومات بين اإلدارات الداخلية و كذلك المكاتب اإلقليمية تساهم 
على  اإلعتماد  يتم  ذلك  إلى  إضافة   ، األهداف  من  المزيد  تحقيق  في  فعال  بشكل 
المعلومات من خالل تجنيد مصادر  ، كيف يتم عمليات تجنيدها والثقة في المعلومات 

التي يتم الحصول عليها وكيفية التفاوض مع تلك العناصر  .  
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أهداف الربنامج

التعرف على أساليب الحصول على المعلومات وتنويع المصادر. 	 

كيفية صياغة المعلومات وتحليلها بشكل علمي.	 

كيفية تجنيد المصادر البشرية والتأكد من صحة المعلومات  .	 

التفاوض والمناقشة مع المصدر وكيفية التعامل معه. 	 

الفئة املستهدفة

موظفي قطاع البحث والتحري الجمركي 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 23 مارس 2020 وحتى 25 مارس 2020
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    تفتيش السيارات

 باملنافذ الحدودية  

طرق ووسائل تفتيش السيارات للمسافرين في ظل حركة السيارات بالدخول والخروج مجال الربنامج  التدريبي:
بالمنافذ البرية تحتاج إلى مهارة من مفتشي المنافذ الحدودية للتعرف على كيفية 
داخل  والبضائع  المواد  تحليل  على  التعرف  وكذلك  التخبئة  وأماكن  السيارات  تفتيش 
من  نتمكن  وكيف   ، األمنية  السالمة  من  والتأكد  الجمركي  التهريب  لمنع  السيارات 

إستخدام أدوات تكنولوجيا التفتيش . 
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أهداف الربنامج

طرق وأساليب تفتيش السيارات .	 

التهريب الجمركي وكيفية ضبط البضائع .	 

أماكن التخبئة في السيارات .	 

كيفية إستهداف السيارات وتوثيق المعلومات .	 

الحس األمني .	 

الفئة املستهدفة

مفتشي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 11 نوفمبر 2019 وحتى 13 نوفمبر 2019
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النظم اإلستريادية الخاصة  

البالد والتي مجال الربنامج  التدريبي: البضائع الواردة إلى  اإلجراءات الجمركية التي يتم إستخدامها في حالة 
يتم تصنيفها تحت النظم اإلستيرادية الخاصة ومنها بضائع اإلدخال المؤقت والترانزيت 
والتي تتطلب بعض اإلجراءات الخاصة نتيجة إنها معلقة فيما يخص إجراءات الرسوم أو 

رقابيًا لذا تظل تلك البضائع معلقة في بعض األ مور بالنسبة لإلجراءات الجمركية . 
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أهداف الربنامج

التعرف على النظم الجمركية الخاصة وأنواعها .	 

ماهي اإلجراءات الجمركية لحاالت النظم اإلستيرادية الخاصة؟	 

التوصيات وأفضل الممارسات لتطوير عمليات النظم اإلستيرادية 	 

الخاصة .  

اإلتفاقيات 	  تقتضيه  حسبما  الخاصة  اإلستيرادية  النظم  إجراءات 

وبما  العالمية  التجارة  ومنظمة  بالجمارك  المتعلقة  الدولية 

التعاون  مجلس  لدول  الموحد  الجمركي  القانون  مع  يتفق 

الخليجي.

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 23 ديسمبر 2019 وحتى 25 ديسمبر 2019
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الرشاكة بني الجامرك واملجتمع التجاري 

يف ظل إتفاقية تسهيل وتيسري التجارة                                      

خرجت إتفاقية تسهيل وتيسير التجارة بجهود من منظمة الجمارك العالمية ومنظمة مجال الربنامج  التدريبي:
التجارة العالمية والتي تهدف إلى تسهيل التجارة العالمية وتنشيط التبادل التجاري 
دخول  إجراءات  تسهيل  إلى    يؤدي  مما   ، دولية  تجارية  عالقات  وإقامة  الدول  بين 
بين   الشراكة  هي  الهامة  المحاور  من  واحدة   ، الحدود   عبر  البضائع  وانتقال  وخروج 
التجاري  والمجتمع  حكومية  هيئات  من  الجمركي  العمل  وشركاء  الجمركية  اإلدارات 

لتحقيق اإلنسيابية المطلوبة  . 
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أهداف الربنامج

إتفاقية 	  حسب  التجاري  المجتمع  من  العمل  شركاء  تعريف 

تسهيل وتيسير التجارة. 

للجمارك 	  العامة  اإلدارة  بين  إستراتيجية  عالقة  إنشاء  كيفية 

وشركاء العمل من المجتمع التجاري . 

بين 	  إستراتيجية  عالقة  وجود  من  المضافة  القيمة  ماهي 

الجمارك والمجتمع التجاري. 

مناقشة لبعض دراسات الحالة لنماذج من العالقة بين الجمارك 	 

والمجتمع التجاري. 

اإلتفاقيات 	  تقتضيه  حسبما  الخاصة  اإلستيرادية  النظم  إجراءات 

وبما  العالمية  التجارة  ومنظمة  بالجمارك  المتعلقة  الدولية 

التعاون  مجلس  لدول  الموحد  الجمركي  القانون  مع  يتفق 

الخليجي.

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك . 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 9 ديسمبر 2019 وحتى 11 ديسمبر 2019
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 إدارة سلسلة اإلمدادات وبرنامج 

املشغل االقتصادي املعتمد

على مجال الربنامج  التدريبي: كبير  أثر  لها  يكون  والتي  العمليات  أهم  من  واحدة  التوريد  سلسلة  إدارة  تعد 
األداء المؤسسي وتحديدًا في العمل الجمركي لما له من أهمية في إدارة المخزون 
. إدارة سلسلة التوريد لها أثر  والتوريدات وأفضل الممارسات نحو إدارة تلك العملية 
إدارة ذلك  الجمركي وكيف يمكن  العمل  العمالء وشركاء  مباشر على عمليات خدمة 

في إطار المشغل اإلقتصادي المعتمد. 



21

أهداف الربنامج

اإلمدادات و خدمة 	  إدارة سلسلة  منافشة وتعريف عن أهمية 

شركاء العمل الجمركي .

الالزمة 	  اللوجيستية  الخدمات  وتحديد  التخطيط  كيفية  معرفة 

ألداء تلك المهمة . 

قواعد وأساليب إدارة المستودعات الجمركية .	 

المخزون 	  لمراقبة  التكنولوجية  الممارسات  أفضل  تحديد 

بالمستودعات الجمركية .  

إدارة 	  عمليات  كفاءة  لتحسين  العمليات  هندسة  إعادة  كيفية 

سلسلة اإلمدادات .

التقنيات واألنظمة ودورها في إدارة سلسلة اإلمدادات. 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك . 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 4 فبراير 2020 وحتى 6 فبراير 2020
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 التكاملية يف إدارة 

املخاطر والرقابة الجمركية 

تعتبر إدارة المخاطر أداة فاعلة في منظومة العمل الجمركي  حيث أنها تساعد في مجال الربنامج  التدريبي:
الرقابة  إحكام  لقواعد  طبقًا  وذلك  الجمركية  اإلجراءات  وتيسير  تسهيل  على  العمل 
الجمركية ، وكذلك سرعة تسهيل اإلجراءات ومعرفة منظومة العمل  في ظل تفعيل 
إدارة المخاطر واآلليات الخاصة بها  وكيفية تقييم وتحليل وقياس الخطر وأيضًا  كيفية 

تقييم مجموعة تعمل على إدارة المخاطر. 
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أهداف الربنامج

إدارة المخاطر  وإتفاقية كيوتو المعدلة .	 

إدارة المخاطر أداة فاعلة لتسهيل وتيسير التجارة . 	 

منظمة الجمارك العالمية وأدواتها  و إدارة المخاطر .	 

وتطوير 	  المخاطر  إدارة  منظومة  تطبيق  من  اإلستفادة  كيفية 

العمل الجمركي . 

المخاطر اإلقليمية والدولية  وإستراتيجية التعامل مع الخطر. 	 

األساليب التكنولوجية والحاسب األلي للتحكم في األخطار. 	 

الفئة املستهدفة

موظفي قطاع البحث والتحري . 	 

موظفي التفتيش الجمركي  .	 

جميع موظفي التدقيق الجمركي . 	 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 25 نوفمبر 2019 وحتى 27 نوفمبر 2019
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القيمة الجمركية وقواعد املنشأ 

الجمركية مجال الربنامج  التدريبي: السلع  قيمة  وتقييم  تحديد  كيفية  على  المهارة  لزيادة  المكثف  التدريب 
ومعرفة قواعد المنشأ وكيفية تصنيف البضائع والتدقيق عليها طبقًا لمعايير إتفاقية 
القيمة لمنظمة التجارة العالمية و تطبيق القيمة حسب التعليمات الصادرة من اإلتحاد 
الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى التعرف على إتفاقية قواعد 
المنشأ وطرق التعرف على منشأ السلع في إطار اإلتفاقيات ، وتحديد المنشأ دون تقيد 

التجارة أو التبادل التجاري . 
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أهداف الربنامج

محاور وفصول إتفاقية القيمة و إتفاقية قواعد المنشأ . 	 

حساب قيمة الصفقة .	 

الطرق البديلة لحساب قيمة الصفقة.	 

طرق وأساليب احتساب القيمة الجمركية .	 

التعريف بالقواعد المنظمة لتحديد منشأ البضائع  وبنودها. 	 

اإلطار العام إلتفاقية منشأ  البضائع وكيفية تنفيذها.	 

تطبيق بنود  إتفاقية تحديد المنشأ  في إطار القانون الجمركي 	 

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي . 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 20 يناير 2020 وحتى 22 يناير 2020
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األمن والسالمة واملهارات 

األولية للتعامل مع الكوارث

تكوين مهارة لدى موظفي األمن والسالمة   للتعامل األولي  في حاالت حدوث كوارث مجال الربنامج  التدريبي:
وماهي الخطط والعمليات الواجب إتباعها  بمهنية وإحترافية في أداء تلك المهمة 

لحين تعامل الجهات المختصة مع الحاالت.
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أهداف الربنامج

مع 	  التعامل  وكيفية  الكوارث   حاالت  في  األولية  اإلسعافات 

المواقف واألزمات .

حاالت 	  في  سريعة  إجراءات  واتخاذ  السريع  اإلخالء  خطط  وضع 

الكوارث الطبيعية . 

اإلسعافات األولية في حاالت اإلختناق.	 

اإلسعافات األولية في حاالت الحرائق . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي األمن والسالمة 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 13 يناير 2020 وحتى 15 يناير 2020
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 إستخدام األدوات التكنولوجية 

يف مكافحة  تهريب األموال 

التكنولوجية التي تساعد في عمليات مكافحة تهريب األموال مجال الربنامج  التدريبي: التعرف على الوسائل 
بين  والعالقة  الحديثة  التهريب  أساليب  وماهية   ، مشروعة  غير  بطرق  الحدود  عبر 
تهريب األموال وأثرها على اإلقتصاد باإلضافة إلى تحليل المعلومات وكيفية اإلستفادة 
من المعلومات المسبقة، و أهمية دور اإلدارة العامة للجمارك في مكافحة تهريب 

األموال . 
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أهداف الربنامج

تهريب األموال  واآلثار اإلقتصادية السلبية على اإلقتصاد. 	 

األدوات واألجهزة التي تستخدم في تهريب األموال .	 

لتحليل 	  والتكنولوجيا  الحاسوب  أجهزة  إستخدام  أهمية 

المعلومات  .

مناقشة أحدث الوسائل والضبطيات الخاصة بتهريب األموال 	 

الفئة املستهدفة

موظفي قطاع البحث والتحري  

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 14 أكتوبر 2019 وحتى 16 أكتوبر 2019
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    قياس زمن اإلفراج 

من األهمية حساب زمن اإلفراج للبضائع واإلعالن عنه ونشره وذلك لما له أثر من العمل مجال الربنامج  التدريبي:
على تصميم خرائط التدفق المختلفة للعمليات الجمركية وتحديد نقاط اإلختناق ومن 
على  التأثير  في  اإلفراج  زمن  يساهم  وكذلك  اإلجراء  وتيرة  لتسريع  عليها  العمل  ثم 

ترتيب وتصنيف الدول من حيث تسهيل التجارة. 
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أهداف الربنامج

أهمية إحتساب قياس زمن اإلفراج عن البضائع . 	 

األدوات الخاصة بحساب زمن اإلفراج وآليات العمل . 	 

المنهجيات المختلفة لقياس زمن اإلفراج .	 

دراسات الحالة لبعض الدول وتجاربها في قياس متوسط زمن 	 

اإلفراج  . 

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي.

موظفي التفتيش الجمركي.  

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 16 مارس 2020 وحتى 18 مارس 2020
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      اإلجراءات املتعلقة باإلسترياد 

والتصدير واملرور العابر

كيفية تسهيل اإلجراءات الجمركية وتحسين بيئة العمل فيما يختص باإلجراءات المتعلقة مجال الربنامج  التدريبي:
المستندات  حجم  لتقليل  التنسيق  وكيفية  العابر   والمرور   والتصدير  باإلستيراد 
التجهيز  من  الميدانية  العمليات  بعض  على  واإلستناد  اإلجراءات  إلنهاء  المستخدمة 

المسبق للشحنات لتسهيل عمليات الفسح عن البضائع . 
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أهداف الربنامج

كيفية تقليل المستندات وإستخدام األدوات التكنولوجية بشكل 	 

أكبر .  

لتنظيم 	  التفتيش  بساحات  لتوزيعها  للبضائع   األمثل  التصنيف 

اإلجراءات ودور التكنولوجيا . 

عن 	  الفسح  عمليات  وشروط  الرقمية  المستندات  مع  التعامل 

البضائع . 

التعرف على أهمية تطبيق المعايير الدولية لتطبيق اإلجراءات .	 

أهمية تطوير عمل المخلصين الجمركيين والمساهمة في إنجاز 	 

المعامالت .

اإلجراءات الحدودية المشتركة وأثرها في حركة تنقل البضائع . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي .

موظفي التفتيش الجمركي .  

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 14 أكتوبر 2019 وحتى 16 أكتوبر 2019
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    معالجة البضائع قبل الوصول 

من مجال الربنامج  التدريبي: اإلستفادة  كيفية  على  أساسي  بشكل  تعتمد  التجارة  وتيسير  تسهيل  محاور 
التكنولوجيا الحديثة لتحسين اإلجراءات ، وهنا سيتم تناول أفضل الممارسات واإلجراءات 
التي يمكن تطبيقها لمعالجة البضائع قبل الوصول وإعداد البيانات  الجمركية الالزمة 

وذلك بهدف تسهيل اإلجراءات . 
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أهداف الربنامج

الوثائق الرقمية وتحميل المستندات آليًا .	 

مراجعة الوثائق اإللكترونية .	 

دور األرشفة اإللكترونية .	 

السداد اإللكتروني للرسوم والضرائب الجمركية . 	 

قبل 	  البضائع  معالجة  عمليات  لتحسين  الجمركية  اإلجراءات 

الوصول .  

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي .

موظفي التفتيش الجمركي .

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 2 مارس 2020 وحتى 4 مارس 2020
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حوكمة الذكاء االصطناعي أداة 

لتطوير العمل الجمريك

تطوير العمل الجمركي بما يتناسب مع التغيير السريع في علوم التكنولوجيا الحديثة مجال الربنامج  التدريبي:
وأهميتها وزيادة الوعي لدى منتسبي العمل الجمركي عن حوكمة الذكاء اإلصطناعي 
كأداة تطويرية لألداء الجمركي ومن هنا يمكن التفكير نحو كيفية إستخدام تطبيقات 

الذكاء اإلصطناعي والثورة الصناعية الرابعة لزيادة كفاءة األداء الجمركي . 
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أهداف الربنامج

والثورة 	  وتطبيقاته  اإلصطناعي  الذكاء  مفاهيم  على  التعرف 

الصناعية الرابعة .

كيف يمكن للقادة الجمركيين التفكير نحو بناء قدرات الكفاءات 	 

في مجال الذكاء اإلصطناعي. 

التفكير حول ماهية العالقة بين  الذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته 	 

والثورة الصناعية الرابعة وتطوير العمل الجمركي . 

تطبيقات 	  بأحدث  والتنفيذية   اإلدارية  الممارسات  تطوير  كيفية 

الذكاء اإلصطناعي واألساليب المبتكرة . 

أهمية التكنولوجيا في تطوير  العمل الجمركي  .	 

الفئة املستهدفة

موظفي التدقيق الجمركي .

موظفي التفتيش الجمركي .  

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 17 فبراير 2020 وحتى 19 فبراير 2020
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النظم الحديثة لتفتيش الركاب 

تفتيش الركاب في ظل زيادة حركة المسافرين عبر المنافذ الحدودية المختلفة ، يتطلب مجال الربنامج  التدريبي:
ذلك األمر مهارة من المفتش الجمركي إلنهاء إجراءات تفتيش الركاب بإحترافية ، كيف 
يمكن للمفتش أن يعمل على تسهيل حركة المسافرين مع التأكيد على الجانب األمني  
وماهية تفتيش الركاب طبقًا للمعايير الدولية وتسهيل حركة اإلنتقال و اإلعتبارات التي 

يتخذها المفتش في تفتيش الركاب وكيفية قراءة المستندات المرفقة مع الراكب.



39

أهداف الربنامج

أهمية تطبيق الوسائل الحديثة في التفتيش .	 

كيفية إستهداف الركاب .	 

التعرف على طرق التهريب .  	 

كيفية تحليل معلومات الركاب من خالل المستندات .	 

تعريف أدوات ووسائل التقييم لعملية التفتيش .	 

إستخدام التقنيات للتأكد والتحكم في المعلومات .	 

الفئة املستهدفة

مفتشي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام ) 15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 6 أبريل 2020 وحتى 8 أبريل 2020
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 إعداد املناهج الجمركية 

 DACUM  مبنهجية

إعداد المناهج  بأسلوب إحترافي يحتاج إلى مهارات متنوعة ومعرفة بأسلوب التعبير  مجال الربنامج  التدريبي:
عن المهارات المطلوب توصيلها للقاريء بمعارف محددة ، ويعتبر إعداد المناهج هو 
نوع من تناقل المعرفة والخبرات بين األشخاص ، وتعتبر منهجية DACUM  فاعلة في 

عمليات تطوير وتصميم المناهج . 
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أهداف الربنامج

أساليب النقاش وإدارة الحوار .	 

القدرة على توثيق وشرح المعلومات الناتجة من النقاشات .	 

ماهي منهجية الDACUM  وكيف يمكن اإلستفادة منها إلعداد 	 

منهج علمي .

المتطلبات األولية للبدء في إعداد المناهج .	 

أفضل الممارسات والمهارات المطلوبة إلعداد المناهج .	 

الفئة املستهدفة

المرشحين إلعداد المناهج

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20ساعة تدريبية( 

 تاريخ االنعقاد

من 12 يناير 2020 وحتى 16 يناير 2020
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مهارات التفاوض واإلقناع  

على مجال الربنامج  التدريبي: والقدرة  التفاوض  وأسلوب  الشخصية  واألنماط  التفاوض  مهارات 
مهارات  إلى  نحتاج   ، والمدراء  العمل  زمالء  إقناع  العمل  يتطلب   ، اإلقناع 
المطلوبة  المهارات  فماهي   ، اليومية  حياتنا  في  واإلقناع  التفاوض 

للتفاوض وإقناع اآلخرين .    
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أهداف الربنامج

األنماط الشخصية المختلفة .	 

تحديد  وترتيب األهداف . 	 

أساليب وطرق التفاوض .	 

أهمية التفاوض واإلقناع في الحياة العملية . 	 

صفات المفاوض الناجح . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20ساعة تدريبية( 

 تاريخ االنعقاد

من 19 أبريل 2020 وحتى 23 أبريل 2020
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إعداد مدرب جمريك

العناصر مجال الربنامج  التدريبي: من  للجمارك  العامة  اإلدارة  موظفي  من  والقدرات  الخبرات  وتأهيل  إعداد   
النسائية للعمل على نقل خبراتهم إلى زمالئهم ، وكذلك من خالل المشاركة الفعالة 
والتخصصية   الجمركية  المفاهيم  على  المختلفة  الجمركية  اإلدارات  موظفي  لتدريب 
،وذلك بواسطة تعليمهم  التدريب المؤسسي و  إستخدام األدوات المختلفة لتخطيط 

وتطوير البرنامج التدريبي لمجموعات.  
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أهداف الربنامج

العملية 	  فى  ودوره  الناجح  المدرب  بصفات  المتدرب  تعريف 

التدريبية.

تنمية وتطوير مهارات العرض والتقديم لدي المشارك .	 

تنمية قدرة المتدربين على إدارة حلقات النقاش وورش العمل 	 

وأوقات العصف الذهني.

بما 	  تدريبي  ملخص  تصميم  كيفية  في  المتدربين  كفاءات  رفع 

يتناسب مع اإلحتياجات التدريبية .

البرنامج 	  مع  تتناسب  تقديمية  عروض  تصميم  على  القدرة 

التدريبي.

لدى 	  الذهنية  والصور  النفسية  الجوانب  معرفة  على  القدرة 

المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية.

التعرف على أهمية  لغة الجسد .	 

الفئة املستهدفة

المرشحين لبرنامج  إعداد مدرب 

  الفرتة الزمنية للربنامج

15 يوم  ) 45 ساعة تدريبية ( 

 تاريخ االنعقاد

من 13 أكتوبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019
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الجامرك ودورها يف 

رؤية الكويت 2035

عقد مناقشة حول رؤية دولة الكويت 2035 ومحاور تلك الرؤية مجال الربنامج  التدريبي:

وأثر ذلك على األعمال الجمركية وكيف يمكن التخطيط في ظل 

تلك الرؤية الطموحة . 
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أهداف الربنامج

مناقشة رؤية دولة الكويت 2035 األهداف واإلستراتيجيات.	 

برؤية 	  الخاصة  واألهداف  اإلستراتيجية  ظل  في  نعمل  كيف 

الكويت. 

نتيجة 	  الجمركي  والعمل  بالتطوير  الخاصة  واألطروحات  اآلراء 

الرؤية .

محاور التطوير التي يمكن أن يتبناها فريق العمل في الرؤية .	 

الفئة املستهدفة

مدراء اإلدارات الجمركية 

المراقبين ورؤساء األقسام 

  الفرتة الزمنية للربنامج

 2  يوم  )8ساعات تدريبية ( 

 تاريخ االنعقاد

من 26 يناير 2020 وحتى 27 يناير 2020
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اإلبداع يف العمل 

للوصول إىل التميز   

يخلق مجال الربنامج  التدريبي: الذي  هو  اإلبتكار    ، للنجاحات  الرئيسي  الدافع  هو  والفعال  اإلبداعي   التفكير 
لألفراد أفاق إبداعية تقود نحو التميز وتحقيق األهداف، سنتعرف على ماهية التفكير 
أن  لذلك  يمكن  وكيف  حياتنا  في  لإلنطالق  اإلبتكار  بنطاق  التخطيط  وكيفية  اإلبداعي 

يكون مؤثر في األداء والوصول إلى تحقيق التميز . 
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أهداف الربنامج

والتفكير 	  التقليدي  التفكير  بين  الرئيسية  الفروقات  ماهي 

اإلبداعي .

كيفية طرح األفكار الجديدة وكيفية قياسها. 	 

التخطيط الصحيح لتفيذ األفكار بإبداعية . 	 

كيفية خلق بيئة إبداعية ومتميزة . 	 

اإلستخدام األمثل لإلمكانيات وتحقيق اإلبداع .	 

 إظهار الطاقة الكامنة للوصول إلى النجاح وتحقيق التميز . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام ) 20ساعة تدريبية ( 

 تاريخ االنعقاد

من 15 ديسمبر 2019 وحتى 19 ديسمبر 2019
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التميز اإلداري وترتيب 

األولويات

مهارات تطوير العمل اإلداري ، إدارة األولويات وترتيبها يساعد بشكل كبير على اإلدارة مجال الربنامج  التدريبي:
الصحيحة وكذلك إدارة وتنظيم الوقت كما يساعد بشكل كبير  على التخطيط السليم 

إلنجاز األعمال .
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أهداف الربنامج

تحديد األولويات وترتيبها .	 

كيفية تقييم النشاطات وتسلسلها للبدء .	 

أساليب التخطيط السليم .	 

أهمية ترتيب األولويات على إدارة الوقت .	 

ترتيب األولويات وحفظ الموارد للمؤسسات .	 

كيفية توحيد المفاهيم ودورها في تسهيل اإلجراءات . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5   أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 29 سبتمبر 2019 وحتى 3 أكتوبر 2019
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مهارات اإلتصال اإلداري 

والتكنولوجيا الرقمية  

، مجال الربنامج  التدريبي: عالمنا  في  والعملية  الشخصية  الحياة  من  رئيسيًا  جزء  تمثل  أصبحت  الرقمية  الحياة 
والتي أصبح لها تأثير كبير على بيئة العمل و إدارة اإلتصال بين األفراد والتي وال تتوقف 
فقط على إستخدامات مواقع التواصل اإلجتماعي  والتطبيقات و البرامج المختلفة ،حيث  
وصل  األمر إلى بيئة العمل بشكل كبير وأثر على وسائل اإلتصال الفعال والناجحة في 

ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة وتأثير ذلك على بيئة العمل لزيادة اإلنتاجية . 
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أهداف الربنامج

اإلتصال اإلداري الفعال .	 

معالجة مشاكل اإلتصال اإلداري وكيفية تطويره .	 

أثر اإلتصال اإلداري الفعال على بيئة العمل . 	 

إستخدام التكنولوجيا الرقمية لإلتصال الفعال في بيئة العمل. 	 

اإلبداع وآفاق وسبل تطوير اإلتصال ببيئة العمل . 	 

أساليب العمل الحديثة بإستخدام التكنولوجيا الرقمية . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك  

  الفرتة الزمنية للربنامج

5   أيام )15 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 20 أكتوبر 2019 وحتى 24 أكتوبر 2019
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   إدارة  جلسات العصف 

الذهني وحل املشكالت  

والتي مجال الربنامج  التدريبي: النقاشية  الحلقات  إدارة  ممارسات  من  واحدة  هي  الذهني  العصف  جلسات 
المشكالت وهي جزء من  تواجهنا    ، النظر   األفكار وتبادل وجهات  تساهم في طرح 
حياتنا اليومية على كافة المستويات  ، يختلف األشخاص في طرق وأساليب تعريفهم 
كيفية  على  نتعرف  سوف   ، المشكالت  تلك  مع  التعامل  كيفية  وكذلك  للمشكالت 

إستخدام جلسات العصف الذهني لحل المشكالت من خالل العمل الجماعي. 
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أهداف الربنامج

طرق تحديد المشكالت وتحليل األسباب الجذرية للمشكالت. 	 

تقييم المشكالت وترتيب األولويات للحلول .	 

أسلوب العصف الذهني ..... وكيفية إدارة حلقات النقاش.	 

مهارات العمل في مجموعات .	 

تخطيط العمل وتصميم الخطط بشكل جماعي .	 

توحيد األهداف . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك  

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20ساعة تدريبية( 

 تاريخ االنعقاد

من 8 مارس 2020 وحتى 12 مارس 2020
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برنامج السكرتارية اإللكرتونية 

وإدارة املكاتب  

المكاتب الذكية وتكنولوجيا المعلومات وأثرها على أساليب  عمل السكرتارية التنفيذية مجال الربنامج  التدريبي:
والمهارات  المعرفة،  هندسة  عصر  في  بإحترافية  المكاتب  إدارة  في  ومهاراتها 
الموظفين  إتقان  أصبح  العصري.   السكرتير  في  توافرها  الواجب  الجديدة  والقدرات 
لواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم لدعم ومساندة اإلدارة العليا في سبيل تحقيق 

أهداف المؤسسات أمر حتمي لضمان  تحقيق الدقة واإلنسيابية في العمل .  
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أهداف الربنامج

مهارات أداء مهام اإلدارة المكتبية التي تتطلبها أعمال المكاتب 	 

في ظل توفير أدوات التكنولوجيا. 

المدراء 	  ومساعدة   العمل  ضغوط  مع  التعامل  مهارات 

والمسؤلين في اإلنجازات . 

الدور الهام والحيوي للموظفين في منظمات العمل اإلداري 	 

على اختالف أحجامها ونشاطاتها.   

الحاسب 	  بإستخدام  األعمال   إلدارة  السكرتارية  مهارات  تنمية 

اآللي.

معرفة كاملة بفنون التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع معدالت 	 

األداء المكتبي بإستخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات. 

و 	  اإلدارية  المهارات  و  الخبرات  و  المعارف  المشاركين  إكساب 

الفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية اإلتصال و التنسيق. 

إدارة الوقت والعمل في بيئة ضغط العمل.	 

الفئة املستهدفة

موظفي السكرتارية 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 2 فبراير 2020 وحتى 6 فبراير2020
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   بناء الثقة بالنفس وأساليب

 حل املنازعات   

والتي مجال الربنامج  التدريبي: النفسية  الهزات  بعض  تحدث  أحيانًا  اليومية  الحياة  في  المشكالت  حدوث  عند 
كبير من  المرء جزء  العملية والشخصية ويفقد  األفراد  تؤثر سلبًا على حياة  أن  يمكن 
يمكن  كيف   ، المشكالت   لحل  إستخدامها  على  قادرًا  يكون  والتي  وقدراته   مهاراته 
النزاعات  لحل  العلمية  األساليب  وماهي  الكافية  الثقة  لديهم  يكون  أن  للموظفين 

والمشكالت بطريقة إحترافية . 
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أهداف الربنامج

كيف يمكن التعرف وإكتشاف الطاقات والمهارات بشخصيتنا .	 

تطوير مواطن القوة ومعاجلة القصور في السمات الشخصية . 	 

تطوير الذات ومواجهة التحديات .	 

األساليب المختلفة لحل المشكالت . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 17 نوفمبر 2019 وحتى 21 نوفمبر 2019
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            إدارة الذات وتطوير  املهارات 

إدارة الذات وإخضاعها  للعديد  من  القواعد المنظمة ألدائها مع الشعور واإلحساس مجال الربنامج  التدريبي:
الدائم لتقييم األفعال ومحاولة تطويرها بشكل إيجابي يمنح الشخص المقدرة على 
وقدرته  الشخص  مرونة  في  أثر  له  سيكون  والذي  فعال  بشكل  المحيط  مع  التواصل 

على إدارة أهدافه بالحياة .  
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أهداف الربنامج

ماهي إدارة الذات وأثرها على تطوير بيئة العمل  .	 

كيفية إتخاذ القرارات نحو إحداث التغيير .	 

استثمار  المهارات والطاقات الداخلية واإلستفادة منها لتحقيق 	 

النجاح .

تطوير الذات ومواجهة التحديات .	 

األساليب المختلفة لحل المشكالت . 	 
الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 29 مارس 2020 وحتى 2 أبريل 2020
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    املهارات األساسية إلنجاز مهام 

العمل بتطبيقات مايكروسوفت املكتبية                                                                       

تطبيقات مايكروسوفت المكتبية من word،Excel ، PowerPoint  لها إستخدامات كثيرة مجال الربنامج  التدريبي:
البرنامج  التي يقوم بها العديد من الموظفين ومن خالل ذلك  اليومية  في المهام 
البرامج  ميزات  كافة  على  والتعرف  بالمستخدمين  الخاصة  المهارة  رفع  يتم  سوف 

وكيفية إستخدامها بشكل أكثر فاعلية .
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أهداف الربنامج

التعرف على المحاور الرئيسية األكثر إستخدامًا إلعدادات برامج  	 

.word،Excel ، PowerPoint

 	. Word كيفية إعداد الصفحات المختلفة والتنسيق من خالل

 	 . Excel التعرف على تصميم الجداول ومختلف مميزات

إدارك أهمية تصميم العروض التقديمية بشكل أكثر جاذبية .	 

التمكن من تصميم العروض التقديمية .    	 

الفئة املستهدفة

 موظفي اإلدارة العامة للجمارك

موظفي السكرتارية 

  الفرتة الزمنية للربنامج

 5 أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 6 أكتوبر 2019 وحتى 10 أكتوبر 2019
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املهارات األولية لصيانة الحاسب اآليل  

، ولذا يحتاج مجال الربنامج  التدريبي: لديه يؤدي مهامه من خالله  آلي  اليوم كل شخص جهاز حاسب  يمتلك 
كل شخص إلى ثقافة لضمان جودة العمل بجهازه ومعرفة الخطوات الرئيسية لتعريف 

المشاكل حتى يمكن صيانتها من قبل المختصين .  
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أهداف الربنامج

التعريف األولي بمكونات أجهزة الحاسب اآللي ووظيفتها .	 

مباديء صيانة الحاسوب . 	 

المباديء األساسية لوقاية الحاسوب . 	 

مكونات نظام تشغيل الحاسوب ويندوز .	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

 5 أيام )20 ساعة تدريبية (
* يتطلب حضور البرنامج معرفة المتدرب بمباديء إستخدام الحاسب اآللي 

 تاريخ االنعقاد

من 19 يناير 2020 وحتى 23 يناير 2020
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   اللغة اإلنجليزية لألعامل

        English for Customs Business  

اللغوية مجال الربنامج  التدريبي: المصطلحات  وإستخدام   ، سليم  بشكل  اإلتصال  على  الموظفين  قدرة  زيادة 
بعض  تدقيق  أو  اإلجتماعات   خالل  التواجد  أثناء    وذلك   ، اإلنجليزية  للغة  الصحيحة 
المستندات الجمركية ،ويأتي ذلك ضمن عمليات تطوير الثقة والكفاءة لدى الموظفين 

لزيادة التعامل باللغة اإلنجليزية  في بيئة العمل . 
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أهداف الربنامج

التفاعل مع بيئة العمل بالمصطلحات اللغوية اإلنجليزية الصحيحة 	 

قدرة الموظف على إستخدام مفردات لغوية تناسب بيئة العمل 	 

قراءة للموضوعات المتعلقة ببيئة العمل بشكل جيد .	 

دقة توسيع المدارك السمعية واللغوية للموظفين .	 

تنمية مهارات اإلستماع والقراءة لدى الموظفين .	 

الفئة املستهدفة

جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

10  أيام  ) 30 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 1 ديسمبر 2019 وحتى 12 ديسمبر 2019
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  تحدث اإلنجليزية بطالقة  

اللغوية مجال الربنامج  التدريبي: المصطلحات  وإستخدام   ، سليم  بشكل  اإلتصال  على  الموظفين  قدرة  زيادة 
بعض  تدقيق  أو  اإلجتماعات   خالل  التواجد  أثناء  وذلك   ، اإلنجليزية  للغة  الصحيحة 
المستندات الجمركية ، ويأتي ذلك ضمن عمليات تطوير الثقة والكفاءة لدى الموظفين 

لزيادة التعامل باللغة اإلنجليزية  في بيئة العمل . 
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أهداف الربنامج

التفاعل مع بيئة العمل بالمصطلحات اللغوية اإلنجليزية الصحيحة 	 

قدرة الموظف على إستخدام مفردات لغوية تناسب بيئة العمل 	 

قراءة للموضوعات المتعلقة ببيئة العمل بشكل جيد .	 

دقة توسيع المدارك السمعية واللغوية للموظفين .	 

تنمية مهارات اإلستماع والقراءة لدى الموظفين .	 

الفئة املستهدفة

جميع موظفي اإلدارة العامة للجمارك 

  الفرتة الزمنية للربنامج

10  أيام  ) 30 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 12 أبريل 2020 وحتى 23 أبريل 2020
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حقوق وواجبات املوظف العام طبقاً 

لقرارات ديوان الخدمة املدنية 

حقوق مجال الربنامج  التدريبي: محدد  بشكل  تشمل  والتي  للقوانين  وفقًا  المدنية  الخدمة  ديوان  ينظم   
الموظفين وتنظيم عالقاتهم بمؤسسات العمل وكذلك واجبات كل موظف فماهي 

القوانين واللوائح الواجب على الموظف العام معرفتها . 
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أهداف الربنامج

القوانين المنظمة لعمل الموظف العام .	 

حقوق الموظف العام طبقًا لقرارا ت ديوان الخدمة المدنية .	 

واجبات الموظف العام طبقًا لقرارات ديوان الخدمة المدنية.	 

محاور وطرق التحقيق اإلداري . 	 

الصياغة القانونية للحقوق والواجبات باللوائح الداخلية . 	 

الفئة املستهدفة

موظفي اإلدارة العامة للجمارك

  الفرتة الزمنية للربنامج

3 أيام )12 ساعة تدريبية(

 تاريخ االنعقاد

من 4 نوفمبر 2019 وحتى 6 نوفمبر 2019
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املشكالت التي تواجه العقود اإلدارية 

وكيفية حلها 

تنمية قدرة الباحثين القانونيين  في إدارة العقود اإلدارية  لتحقيق اإلستفادة األكبر مجال الربنامج  التدريبي:
من تنفيذ العقود والعمل على تنفيذ وإدارة العقود بشكل إحترافي وحل المشكالت .    
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أهداف الربنامج

تعريف أركان العقود اإلدارية ومالحق العقود .	 

المشكالت األكثر شيوعًا في العقود اإلدارية .	 

تنفيذ 	  تواجه  التي  المشكالت  لحل  طرحها  يمكن  التي  الحلول 

العقود اإلدارية .

الفئة املستهدفة

الباحثين القانونيين 

  الفرتة الزمنية للربنامج

5 أيام )20 ساعة تدريبية (

 تاريخ االنعقاد

من 9 فبراير 2020 وحتى 13 فبراير2020
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