دليل التصدير
1436هـ  2015 -م
الطـبعة الثـانـية

يعتبرهذا المحتوى بمثابة دليل إرشادي للتصديرفـي المملكة العربية السعودية،
يهدف إلى تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة بأهمية التصدير ،وأبرز إجراءاته.
تنوي ــه :تح ــرص هيئ ــة تنمية الصادرات الس ــعودية «الصادرات الس ــعودية» على تحديث المعلومات اإلرش ــادية
الــواردة ف ــي ه ــذا الدلي ــل بص ــورة دوري ــة ووافي ــة .ولكن يبق ــى على مس ــتخدم هذا الدلي ــل التأكد م ــن المعلومات
الــواردة في ــه بالرج ــوع إل ــى مص ــادرتلك المعلومات .وأي اعتماد من قبل المس ــتخدم عل ــى معلومات هذا الدليل
يق ــع تح ــت مس ــؤوليته الش ــخصية المباش ــرة ،وال تتحم ــل الهيئ ــة مس ــؤولية الق ـرارات واألنش ــطة التجاري ــة الت ــي
يمارس ــها مس ــتخدم ه ــذا الدليل.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله
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هيئة تنمية الصادرات السعودية
نبذة

ت ــدل المؤش ـرات االقتصادي ــة الس ــعودية ،عل ــى نج ــاح ملم ــوس
ومتق ــدم ،س ــاهم في ــه بش ــكل فاع ــل القط ــاع الخ ــاص من ش ــركات
ومؤسس ــات ورج ــال أعم ــال ،باخت ــاف مس ــميات ه ــذا القط ــاع
وأحجام ــه ورؤوس أموال ــه ،بم ــا ال يغف ــل دور القطاع ــات األخ ــرى
ف ــي الدول ــة ،وس ــعيها في تعزيزإمكانات اقتصادن ــا الوطني ،وتحقيق
نتائ ــج إيجابي ــة ف ــي المج ــاالت االقتصادي ــة والتنموي ــة.
وم ــن منطل ــق ه ــذه األهمية ،أثمرت جهود حكوم ــة خادم الحرمين
ال ــشريفين حفظ ــه الل ــه ف ــي تأس ــيس هيئ ــة مس ــتقلة تح ــت مس ــمى
(هيئة تنمية الصادرات الس ــعودية) تعنى باالنفتاح على األســواق
العالمي ــة ،وتوظي ــف كاف ــة إمكاناته ــا االقتصادي ــة ،لتش ــجيع
المنتج ــات الس ــعودية أم ــام نظيراته ــا األجنبي ــة ،والرف ــع م ــن
مس ــتوى جودتها التنافس ــية ،والوصول إلى أســواق جديدةً ،
تلبية
لمتطلب ــات المرحل ــة.

الرؤية

ً
عالميا.
تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة
الرسالة

أن تكون الهيئة منظمة رائدة لتنمية الصادرات تعمل على تطوير
المصدري ــن وتس ــويق الص ــادرات و تمكي ــن الوص ــول إل ــى األســواق
الدولي ــة ،و تس ــهم ف ــي بن ــاء سياس ــات واس ــتراتيجيات لتش ــجيع
التصدي ــر.
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أدوار الهيئة
تهدف هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تنمية الصادرات السعودية غيرالنفطية وتتطلع إلى تفعيل هذه الرؤية
عن طريق تحقيق ثالثة أهداف رئيسية لتشجيع منظومة التصديرالسعودية:

تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة:
تهت ــم الص ــادرات الس ــعودية بتطوي ــرق ــدرات المصدري ــن ع ــن طري ــق تقدي ــم مجموع ــة من البرام ــج التدريبي ــة ،وورش
العمل ،ذات العالقة باالس ــتراتيجية الدولية للتصدير ،والتس ــويق ،واإلجراءات اللوجس ــتية ،وسياس ــات وإجراءات
التصدي ــر ،ولوائ ــح التصدي ــرالدولية.

إيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير:
يمثل تسويق المنتجات السعودية في األسواق الدولية أحد األدوارالمهمة التي تلعبها الصادرات السعودية ،حيث
تمن ــح المصدري ــن الفرص ــة للتواج ــد ف ــي المع ــارض الدولي ــة المتخصص ــة والمش ــاركة ف ــي البعث ــات التجارية لتس ــويق
منتجاتهم.

تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية:
تهت ــم الص ــادرات الس ــعودية ،بالتع ــاون م ــع الجه ــات ذات العالق ــة ،به ــدف تطوي ــروتحس ــين منظوم ــة بيئ ــة التصدير
الوطني ــة ع ــن طري ــق تطوي ــر سياس ــات وإج ـراءات جدي ــدة أو تحس ــين القائم ــة منه ــا لتنمي ــة الص ــادرات ،ومس ــاندة
المصدري ــن ع ــن طري ــق رص ــد التحدي ــات المحلي ــة والدولي ــة الت ــي تواجهه ــم ،وإيج ــاد حل ــول فعال ــة لمواجهته ــا.
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تهيئة المنشأة للتصدير
أهمية التصدير

يع ــد التصدي ــرأح ــد أه ــم المؤش ـرات االقتصادي ــة الت ــي ت ــدل عل ــى تط ــور بل ــدٍ م ــا ،ويعك ــس م ــدى نم ــو اقتصاده ــا وتأثي ــره العالم ــي ،فنم ــو
الص ــادرات وزي ــادة حجمه ــا يدع ــم م ــن موق ــف المي ـزان التجاري في اقتصادٍ ما من حيث زيادة نس ــبة الصادرات بنس ــبة زي ــادة الواردات،
األم ــرال ــذي يؤث ــرفي نم ــو االقتص ــاد المحلي.
كم ــا أن للص ــادرات دور ق ــوي ف ــي نف ــاذ الس ــلع المحلي ــة لألســواق الدولي ــة ،األم ــرالذي يجعل من تط ــور نموالصادرات أح ــد أهم مصادر
تنوي ــع الدخ ــل بالنس ــبة للقطاعين الخ ــاص والحكومي.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فإن ــه يس ــاعد عل ــى خل ــق المزي ــد من ف ــرص العمل ،وزي ــادة اإلنتاج ال ــذي بدوره يس ــاعد على خفض تكلف ــة اإلنتاج،
وبالتال ــي ينعك ــس ذل ــك عل ــى خفض س ــعرالتكلفة على المنش ــأة.

تربح المنشآت من تصدير منتجاتها بعدة طرق

زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال
المنشأة بفتح أسواق جديدة.

تقليص المخاطرمن خالل تنوع
األسواق.

خفض تأثيرالتكاليف الثابتة الناتجة
عن زيادة اإلنتاج.

دليل التصدير| 12

دليل التصدير| 13

أسس هامة للبدء في التصدير

ً
ثمة جوانب ضرورية تس ــاهم في تهيئة المنش ــأة لعملية التصدير ,وتطور من مدى جاهزيتها للمنافس ــة في األســواق العالمية ،وزيادة فرص الربح والنمو
للمنش ــأة ،كم ــا أنه ــا توف ــرعل ــى المص ــدرالكثيرم ــن الوقت والجهد والتكلفة .لذا فإنه من المهم أن يكون صاحب المنش ــأة على اطالع ودراية وافية بها قبل
الدخ ــول في مجال التصدي ــر ،وهي كالتالي:

خيارات الدخول للسوق

بع ــد اختي ــارالس ــوق األنس ــب تأت ــي مرحل ــة اختي ــارآلي ــة الدخول إلى هذا الس ــوق ،حي ــث أن هناك خيارين عامة يمكن ألي منش ــأة الدخول إلى الس ــوق من
خاللها ،وه ــي كالتالي:

دراسة السوق المستهدف

حين تتبنى أي منشأة قرارتصديرمنتجاتها ،فإن أول خطوة يجب القيام بها هي دراسة السوق لتحديد السوق األنسب لمنتجاتها .فيما يلي أبرز النقاط
الرئيسية التي ينبغي دراستها:

االستثماراألجنبي المباشر
وه ــودخ ــول المنش ــأة إل ــى الس ــوق المس ــتهدف كمس ــتثمرأجنب ــي ،ويأت ــي ه ــذا الن ــوع من االس ــتثمارعلى عدة أش ــكال ،مثل :المش ــروع
المشترك ،أوعمليات الدمج واالستحواذ ،أوإنشاء فرع للمنشأة في دولة أجنبية .ويتسم هذا النوع من االستثماربارتفاع التكاليف
ودرج ــة المخاط ــرة العالي ــة ،وبالتال ــي فإنه ال ينصح به للمصدرين الجدد أو لألســواق الجديدة.
االستثماراألجنبي غيرالمباشر
هو دخول أحد األســواق األجنبية من خالل وس ــيط ،وفي هذه الحالة س ــتدخل المنتجات المصدرة الس ــوق ولكن ليس عن طريق
المنش ــأة المصدرة نفس ــها ،كما أنها لن تكون مس ــؤولة عن بيع منتجاتها للمس ــتهلكين النهائيين في ذلك الس ــوق.
ويمكن أن يأتي االستثماراألجنبي غيرالمباشرعلى عدة صور وهي:

حجم السوق ونموه

المنافسة األجنبية والمحلية

التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

إجراءات البيع واالستيراد

أسعارالمنتجات المنافسة

الترويج

التعرفة الجمركية المطبقة على المنتج
المستورد للسوق

سلوك الشراء وتفضيالت المستهلكين

قنوات التوزيع

التصدي ــرالمباش ــر :وه ــوعندم ــا تق ــوم المنش ــأة المص ــدرة ببي ــع المنت ــج لمش ـ ٍـترأجنبي وال ــذي يقوم ب ــدوره ببيعه مرة أخ ــرى في نفس
الس ــوق األجنب ــي ،ومث ــال ذل ــك أن يق ــوم تاج ــرمالي ــزي بش ـراء منتجات س ــعودية ومن ث ــم يقوم ببيعها في الس ــوق الماليزي بنفس ــه.
التصدي ــرغي ــرالمباش ــر« :إع ــادة التصدي ــر» :وه ــو عندم ــا تق ــوم المنش ــأة المص ــدرة ببي ــع المنت ــج لمش ـ ٍـترأجنب ــي وال ــذي يق ــوم ببيع ــه
م ــرة ثاني ــة لمش ـ ٍـتر آخ ــرف ــي س ــوق أجنب ــي آخ ــر ،ومث ــال ذل ــك أن يق ــوم موزع ف ــي دولة اإلم ــارات العربية المتحدة بش ـراء منت ــج من أحد
المصدري ــن الس ــعوديين وم ــن ث ــم يق ــوم ببيع ــه م ــرة أخ ــرى لمش ـ ٍـترآخرف ــي دول ــة ماليزيا.
فض ـ ًـا عل ــى ذل ــك ،ف ــإن هن ــاك ع ــدة ص ــور أخ ــرى لالس ــتثماراألجنب ــي غيرالمباش ــرمنها :حق ــوق االمتي ــازواتفاقي ــات البي ــع والترخيص.
ومن المهم التأكيد على أن االس ــتثماراألجنبي غيرالمباش ــريعد من الطرق المفضلة لدخول األســواق الجديدة ،وخاصة بالنس ــبة
للمنش ــآت المتوس ــطة والصغيرة.
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متطلبات الجمارك

الجمارك السعودية:
قبل البدء بإجراءات التصدير ،تحتاج المنش ــآت ألن تكون على دراية بالمتطلبات الجمركية في المملكة العربية الس ــعودية الخاصة
بعملية التصدير .وتش ــمل التالي:
»

»

»
»

»يج ــب أن تحص ــل المنش ــأة عل ــى س ــجل تج ــاري يش ــمل
األنش ــطة التجاري ــة الت ــي تتواف ــق م ــع ن ــوع المنت ــج ال ــذي
سيتم تصديرهً .
فمثل :إذا أرادت منشأة ما تصديرالتمور
فيتعي ــن عليه ــا أن يك ــون نش ــاطها ف ــي الس ــجل التج ــاري
ً
مشتمل على صناعة التمور أو تصديرها .ويمكن إضافة
أنش ــطة جدي ــدة للس ــجل التج ــاري م ــن خ ــال الخدم ــات
االلكتروني ــة لبواب ــة وزارة التج ــارة والصناعة عبرالرابط
التال ــيwww.mci.gov.sa :
»يتعي ــن عل ــى المصدري ــن الج ــدد تقدي ــم الس ــجل التج ــاري
للجم ــارك الس ــعودية للحص ــول عل ــى رق ــم الجم ــارك
الخ ــاص بالمص ـ ِّـدر ،ويت ــم عم ــل ه ــذا اإلج ـراء م ــرة واحدة
فق ــط.
»يج ــب تثبي ــت الصق ــات غي ــرقابل ــة للن ــزع أو المح ــو توض ــح
بل ــد المنش ــأ عل ــى كاف ــة المنتج ــات المص ـ َّـدرة.
»يج ــب عل ــى المصدري ــن تفوي ــض اح ــد مخل�ص ــي الجمارك
للقي ــام بانه ــاء إج ـراءات التخليص الجمركــي بإحدى هذه
الطرق:
 .1التفويض الورقي :ويمكن االطالع على صيغة التفويض

باإلضاف ــة إل ــى اإلرش ــادات الخاص ــة بالجم ــارك الس ــعودية ،ال ب ــد أن تك ــون المنش ــأة عل ــى اط ــاع ت ــام بأنظم ــة الجم ــارك األجنبي ــة،
والس ــوق المس ــتهدف ،حي ــث تختل ــف األنظم ــة الخاص ــة باالس ــتيراد واألســواق الخارجي ــة م ــن بل ــد إل ــى آخ ــر.
وم ــن المه ــم التنوي ــه ب ــأن ع ــدم معرف ــة ه ــذه األنظم ــة وااللت ـزام به ــا ق ــد يعي ــق عملية الش ــحن أوي ــؤدي إلى رف ــض الش ــحنات من قبل
الجمارك األجنبية .وبالتالي ،فإنه من المستحس ــن ً
دائما التحقق من المتطلبات الخاصة باالس ــتيراد من قبل المش ــترين األجانب،
ً
م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــارأن ه ــذه المتطلب ــات ق ــد تتغي ــرمن وق ــت آلخر ،وعالوة على ذل ــك يتعين على المنش ــأة أيضا التأك ــد من أنظمة
الجه ــات التنظيمي ــة األجنبي ــة م ــن خ ــال زي ــارة مواقعها اإللكتروني ــة ،لإللمام بالمتطلب ــات المتعلقة بالمنت ــج ُ
المصدر.

تعرفة الجمارك األجنبية
باإلضاف ــة إل ــى فه ــم المتطلب ــات الخاص ــة بالجم ــارك األجنبية ،يجب على المص ــدرأن يكون على علم بتعرفة جم ــارك بلد الوصول
الم ٌ
ص ــدرة ،وه ــذا سيس ــاعد ُ
للمنتج ــات ُ
المص ـ ِّـدرف ــي فه ــم التكالي ــف المتعلق ــة بتصدي ــرمنتجات ــه في البل ــد األجنبي ،وم ــن ثم إعداد
اس ــتراتيجية التس ــعير ،واس ــتراتيجيات أخرى لمدى مناس ــبة تواجد المنتج في بلد اإلس ــتيراد.
ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ح ــول التعرف ــة الجمركي ــة لمختل ــف ال ــدول يرج ــى زي ــارة الموق ــع اإللكترون ــي لمرك ــز التج ــارة الدول ــي:
/http: //www.intracen.org
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من خالل الرابط االلكتروني http://goo.gl/x8Hapi
ّ
المصدروتوثيقها
ومن ثم تعبئة بيانات الترخيص عن طريق
من الغرفة التجارية.
 .2التفويضااللكتروني:عبرالرابط http://goo.gl/enWIIX
» »يج ــب تقدي ــم مس ــتندات الش ــحن (الفات ــورة التجاري ــة
وش ــهادة المنش ــأ وبي ــان الش ــحن) ل ــكل ش ــحنة تصدي ــر
للجمارك (مزيد من التفاصيل عن مستندات التصدير
ف ــي القس ــم .)3

» »يح ــق للجم ــارك الس ــعودية أن تطل ــب االط ــاع عل ــى أي
مس ــتندات ذات عالق ــة بالش ــحنة (مس ــتندات الش ــحن،
والعق ــود ،والمراس ــات.. ،إلخ) (مزيد م ــن التفاصيل عن
مس ــتندات التصدي ــرف ــي القس ــم .)3
» »تتطل ــب بع ــض منتج ــات التصدي ــرإج ـراءات خاصة ،لذا
يجب على المصدرتوفيرالموافقات والرخص المطلوبة
م ــن ال ــوزارة أوالجه ــة المعني ــة (مزي ــد م ــن التفاصيل عن
مس ــتندات التصديرفي القس ــم .)3
كم ــا أن الجم ــارك الس ــعودية ق ــد أطلق ــت برنام ــج «الت ـزام» وهو
برنام ــج تأهيل ــي تقدم ــه الجم ــارك الس ــعودية إل ــى الجه ــات الت ــي
تتعامل معها لتأكيد أمن سلسلة التوريدً ،
سعيا لتعزيزمفهوم
الش ـراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص ،الذي يس ــاهم بدوره
في تنمية االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار.
وم ــن المه ــم عل ــى المدرجي ــن ف ــي برنامج الت ـزام ،التقي ــد باألنظمة
والتعليم ــات الرس ــمية للحص ــول عل ــى التس ــهيالت الجمركي ــة
اإلضافية والمعاملة التفضيلية المقررة ،باإلضافة إلى التأهل
للدخ ــول ضم ــن قوائ ــم االعت ـراف المتب ــادل لبرنام ــج «المش ــغل
االقتص ــادي المعتم ــد» AEO-- Authorized Economic
 »Operatorوال ــذي ت ــم تطبيق ــه ل ــدى العدي ــد م ــن ال ــدول
األعض ــاء بمنظم ــة الجم ــارك العالمي ــة ،حي ــث تب ــدأ اس ــتفادتهم
م ــن المزاي ــا ل ــدى تل ــك ال ــدول عن ــد توقي ــع االتفاقي ــات الخاص ــة
بهذا الشأن.
ولمزيد من المعلومات عن برنامج التزام ،والتأكد من متطلبات
االنضمام ،يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك السعودية عبر
الراب ــط اإللكترون ــيhttp://www.customs.gov.sa/sites/:
sc/ar/CommitmentGateway

الجمارك األجنبية

وسائل النقل

يمكن أن تتم عملية التصديرعب ــرأربعة وس ــائل للنقل وهي :البحرية ،الجوية ،البرية ،والخطوط الحديدية ،كما يمكن الجمع بأكثرمن وس ــيلة نقل إذا
استدعى األمر ،فاختياروسيلة النقل يعتمد بشكل رئي�سي على نوع السلعة المنقولة .وبشكل عام ،يجب على المنشأة قبل اختياروسيلة النقل أن تأخذ
بعين االعتباروقت الش ــحن وتكلفته.
بضائع غذائية
(قمح)

النقل البحري
حاويات النقل البحري
ً
ـتخداما للنقل في التجارة الدولية،
يعتبرالنقل البحري الطريقة األكثرإس ـ
كم ــا يع ــد ع ــادة األق ــل تكلف ــة ،وم ــع ذل ــك فإن ــه يتعي ــن عل ــى المنش ــأة أن
تأخ ــذ ف ــي االعتب ــارأن النق ــل البح ــري ق ــد يس ــتغرق ً
وقت ــا أط ــول م ــن النق ــل
عب ــرالج ــوأوالب ــر ،وهن ــاك العدي ــد من أش ــكال النق ــل البحري منه ــا؛ ناقالت
الحاويات ،وناقالت بضائع الصلب ،وناقالت السوائل والمواد البترولية،
و الدحرجة ( ، )ROROإلخ .كما في ش ــكل 1إال أن النمط األكثرش ـ ً
ـيوعا في
النق ــل البح ــري ه ــو الش ــحن بالحاويات.
كم ــا يوج ــد ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية عش ــرموان ــئ مجه ــزة للتصدير
(مزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن المناف ــذ البحري ــة ف ــي الملح ــق  )6فض ـ ًـا على أن
هن ــاك ع ــدد من م ــزودي الخدم ــات الذين يقدمون خدمات الش ــحن ونقل
البضائ ــع ع ــن طري ــق البحرم ــن المملك ــة العربية الس ــعودية.

تعتب ــر حاوي ــات النق ــل البح ــري للبضائ ــع ه ــي أكث ــر ط ــرق النق ــل عب ــر البح ــر
ً
شيوعا .حيث يمكن تعبئة معظم البضائع في أنواع مختلفة من الحاويات.
ويمك ــن تعبئ ــة البضائ ــع الجافة العام ــة في حاويات جافة قياس ــية .وتتوفر
الحاويات قياسية في حجمين 20 ،قدم و 40قدم .أما البضائع التي تحتاج
إل ــى النق ــل ف ــي درج ــات ح ـرارة معين ــة مثل األغذي ــة ،واألدوي ــة ،فيت ــم تعبئتها
ف ــي حاوي ــات تبري ــد تس ــمى حاوي ــات تبري ــد .ويمك ــن تعبئ ــة المــواد الكيميائية
الس ــائلة في خزانات تس ــمى خزانات األيزو ( )ISOالتي تأخذ ش ــكل الحاوية
القياس ــية .كم ــا يوج ــد أنــواع أخ ــرى م ــن الحاوي ــات الت ــي يمك ــن للمص ــدر
اس ــتخدمها ف ــي ش ــحن البضائ ــع بن ـ ًـاءا عل ــى احتياجاته

بضائع كيميائية
(السائلة)
الشكل ()3

بضائع المعادن
(حديد خام)

عادة ما تكون البضائع السائبة المجزئة مصفوفة على منصات ومرفوعة
داخل وخارج السفينة .ومن األمثلة الشائعة للمنتجات الشائعة للبضائع
الس ــائبة المجزئ ــة ه ــي القضب ــان الحديدية ،واألنابيب ،وجذوع األش ــجار،
والمنتجات الجافة المعبأة... ،إلخ ،كما في شكل .4

مجزئة  -مواد صلبة
(أكياس)

حاويات األيزو

سفينة RORO

سفينة البضائع
الجافة
الشكل ()1

سفينة الحاويات

الشكل ()2

البضائع السائبة العامة
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ويتم نقل بعض المنتجات على هيئة بضائع سائبة مثل الكميات الكبيرة
م ــن ســوائل المــواد الكيميائي ــة ،والنف ــط والمــواد الصلب ــة كالمع ــادن،
واألرز ،والس ــكر ،والقم ــح .كم ــا يت ــم نق ــل البضائ ــع الس ــائبة عب ــر البح ــر
ً
خصيصا لمثل هذا النوع من البضائع
باس ــتخدام س ــفن معينة تستخدم
سـ ً
ـواءا جاف ــة أو س ــائلة.

بضائ ــع المش ــروعات ه ــي تل ــك البضائ ــع ذات الحج ــم وال ــوزن الكبيري ــن،
وتتمي ــزه ــذه البضائ ــع بأحجامه ــا الكبيرة مثل مع ــدات التصنيع ،ومكيفات
الهــواء ،ومول ــدات المصان ــع الكب ــرى ،والتوربينات ،والمعدات العس ــكرية
الت ــي ال يمك ــن وضعه ــا في حاويات وإنما يتم رفعها داخل أوخارج الس ــفينة.

المدحرجة ()RORO
ش ــحن البضائع بطريقة الدحرجة يس ــتخدم عادة عند نقل السيارات ،أو
الش ــاحنات ،أوالمع ــدات ذات العج ــات المتصل ــة والت ــي يمك ــن رصها على
متن الس ــفن عل ــى هيئة صفوف.

مشاريع  -أحجام
كبيرة

مشاريع  -أحجام
ثقيلة

مشاريع  -مصانع

الشكل ()6

يت ــم تصدي ــربضائ ــع النق ــل البحري م ــن خ ــال الموانئ العش ــرة الموجودة
ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ويس ــتخدم مينائ ــي المل ــك فه ــد بالجبي ــل
وينب ــع ف ــي تصدي ــرالبضائ ــع الس ــائبة مثل الكيماوي ــات ،واألس ــمدة ،والغاز،
إل ــخ .ف ــي حين يتم تصديرش ــحنات الحاويات بش ــكل رئي�س ــي عب ــرميناء جدة
اإلس ــامي ،ومين ــاء المل ــك عبدالعزي ــزبالدم ــام والجبي ــل التج ــاري ،والملك
عبدالل ــه بمدين ــة المل ــك عبدالل ــه االقتصادي ــة .م ــن جه ــة أخ ــرى ،يت ــم
استخدام ميناء رأس الخي ــروجازان لتصديرالمعادن بكميات كبيرة مثل
الفوس ــفات ،والزن ــك ،واأللومني ــوم ...إل ــخ .لذل ــك تعم ــل ش ــركات الش ــحن
والتفري ــغ المتنوع ــة ف ــي ه ــذه الموانئ من أجل التعامل م ــع هذه األنواع من
البضائ ــع المختلف ــة.
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هناك العديد من طرق النقل البحري التي يمكن من خاللها نقل البضائع.
و تعتم ــد ه ــذه الط ــرق المختلف ــة للنق ــل عل ــى طبيع ــة المنت ــج ومتطلب ــات
العمي ــل .وأش ــهرط ــرق النقل البحري لألنواع المختلف ــة من المنتجات هي:

حاوية تبريد

بضائع المشروعات

مجزئة  -أخشاب

الشكل ()4

حاوية قياسية

مدحرجة
للشاحنات

الشكل ()5

البضائع السائبة المجزأة

مجزئة  -أنابيب

مدحرجة
للمعدات

مدحرجة
للسيارات

وسائل النقل

النقل البري

النقل الجوي
يعتب ــرالنق ــل الج ــوي هواألس ــرع بين وس ــائل النقل ،ويس ــتخدم ع ــادة لنقل
البضائع المستعجلة أوالقابلة للتلف والتي لها تاريخ صالحية قصيراألمد.
وبالرغ ــم م ــن أن النق ــل الجوي يعد األقصرم ــن حيث وقت العبور ،إال أنه
يعتبراألعلى تكلفة على اإلطالقً ،
فضل على أن المساحة المخصصة فيه
للش ــحن تعتب ــرمح ــدودة .وم ــع ذل ــك ،قد يك ــون النقل الجوي أق ــل تكلفة في
حال كانت الش ــحنة أقل ً
ً
وحجما.
وزنا
ً
وعموما ،يتعين على الش ــركة الراغبة في التصديراالطالع على السياس ــات
المتعلق ــة بالنق ــل الج ــوي ،حي ــث أن هن ــاك سياس ــات صارم ــة بخص ــوص
تعبئ ــة وتغلي ــف البضائ ــع ،كم ــا يتعين عليه ــا االلتزام باإلج ـراءات المطلوبة
م ــن المنظم ــة الدولي ــة للنقل الج ــوي (.)IATA

ً
وحرص ــا
ويق ــوم المص ــدر بتعبئ ــة البضائ ــع ف ــي صنادي ــق ،وأكي ــاس... ،إل ــخ.
عل ــى س ــهولة وس ــرعة التعبئ ــة والتفري ــغ ،تق ــوم ش ــركات الطي ـران بتحميله ــا
ف ــي أجه ــزة تحمي ــل الوح ــدات ( )ULD: Unit Load Deviseوالت ــي تش ــبه
الحاوي ــات ف ــي النق ــل البح ــري كم ــا ف ــي ش ــكل .7
ولمزيد من المعلومات حول أجهزة تحميل الوحدات يرجي زيارة:

http: //www.iata.org/whatwedo/cargo/unit-load-devices/
Pages/index.aspx

ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات يرج ــى زي ــارة الموق ــع اإللكتروني
للرابطة الدولية للنقل الجويwww.iata.org v :

يقتصرالنقل البري على النقل الداخلي أو للبلدان التي لها حدود برية مع البلد المصدر ،أو البلدان القريبة التي يتم الوصول لها عبرالنقل البري ،وهي
ً
نسبيا الوسيلة األكثر ً
ً
مقارنة مع تكاليف وسائل النقل األخرى.
جذبا بالنسبة لكثيرمن المنشآت من حيث الوقت والتكلفة ،وذلك
وتملك المملكة العربية السعودية ً 15
ً
حدوديا ًّ
بريا يمكن استخدامها للتصدير(مزيد من التفاصيل عن المنافذ الحدودية البرية في الملحق )6
منفذا
كما أن هناك ً
عددا من مزودي الخدمات الذين يقدمون خدمات الشحن البري ونقل البضائع من المملكة العربية السعودية.

.1البضائع المشحونة على ناقالت مسطحة
بصورة عامة ،فإن معظم منتجات البضائع الجافة
(غي ــر القابل ــة للتل ــف) تعب ــأ ف ــي صنادي ــق ،ووح ــدات،
وأكياس... ،إلخ .ولتسهيل عملية التحميل والتفريغ،
فإن ــه ع ـ ً
ـادة م ــا يت ــم تجهي ــز البضائ ــع باس ــتخدام
المع ــدات ُوتش ــحن ف ــي الغال ــب باس ــتخدام ش ــاحنات
مس ــطحة .
 .2البضائع المشحونة في ناقالت الصهاريج
ُتعبأ معظم المنتجات السائلة مثل النفط ،والمواد
الكيماوي ــة ،والوق ــود ،والمنتج ــات الغازي ــة في ناقالت
م ــزودة بصهاريج.

يوج ــد  11مط ــار ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ويمك ــن للمص ــدر أن
يرس ــل ش ــحناته م ــن خالل  4مط ــارات دولية في جدة ،والدم ــام ،والرياض،
والمدين ــة المن ــورة( .المزيد من التفاصيل حول الموانئ الجوية اطلع على
الملح ــق .) 4كم ــا أن هن ــاك العدي ــد م ــن م ــزودي الخدمات الذي ــن يقدمون
خدم ــات الش ــحن ونق ــل البضائ ــع ع ــن طري ــق الج ــو م ــن المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية.

 .3البضائع القابلة للتلف
مث ــل األطعم ــة (ال تحت ــاج إل ــى طريق ــة تخزي ــن حراري ــة
معين ــة) ،ولك ــن تحت ــاج إل ــى الحماي ــة م ــن الغب ــار،
والشمس ويتم شحنها في ناقالت ذات شكل صندوقي
أو مغط ــاة بس ــتائر بالس ــتيكية.

 .4البضائع التي تحتاج إلى طرق تخزين معينة
تع ــد م ــن أمثلة هذه البضائع منتجات األطعمة ،مثل
اللح ــوم ،ومنتجات األلبان ،واألدوية ،وغيرها ،حيث
يت ــم تحميله ــا ونقلها في ش ــاحنات مب ــردة للحفاظ على
درجات الح ـرارة المطلوبة.

شكل  :7أجهزة تحميل الوحدات ()ULD: Unit Load Devise
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مزودي الخدمات اللوجستية

وسائل النقل

يحت ــاج التصدي ــرإل ــى العدي ــد م ــن اإلج ـراءات والمتطلب ــات المختلف ــة ،ل ــذا تمي ــل المنش ــآت إل ــى تكليف م ــزودي الخدمات اللوجس ــتية ذوي الخب ــرة لتنفيذ
معظ ــم ه ــذه اإلج ـراءات ،وذل ــك لتخصصه ــم ف ــي إج ـراءات الش ــحن ،وقدرتهم عل ــى خدم ــة ُ
المصدِّ رين والمس ــتوردين.
ل ــذا ،فإن ــه ع ــادة م ــا ينص ــح باالعتماد على مزودي الخدمات اللوجس ــتية ،وخاصة للمنش ــآت الجديدة أوالمتوس ــطة أوالصغي ــرة ،والذين ال يملكون خبرة
كافي ــة بإج ـراءات التصدي ــر ،حي ــث أن االعتم ــاد عل ــى مزودي مثل هذه الخدمات س ــيوفرعليهم الكثيرم ــن الوقت والجهد.

النقل بالخطوط الحديدية
ع ــادة م ــا يس ــتخدم النق ــل بالخطوط الحديدية كوس ــيلة وس ــيطة للنقل.
وعل ــى وج ــه التحدي ــدً ،
عادة ما يقوم المس ــؤولون عن الش ــحن عبرالبرأو
البحربتسليم الشحنة إلى وجهة وسيطة في محطة الخطوط الحديدية.
ث ــم يت ــم تس ــليمها م ــن قب ــل م ــزود الخدم ــة ف ــي المحط ــة إل ــى جه ــة وس ــيطة
أخرى .بعدها ،يقوم المسؤول عن الشحن ًبرا أو ً
بحرا بتحميل الشحنة
وتس ــليمها إلى الوجه ــة النهائية.
تعم ــل المملك ــة العربي ــة الس ــعودية عل ــى إنش ــاء ش ــبكة واس ــعة م ــن
الخط ــوط الحديدي ــة لتحس ــين س ــرعة وكف ــاءة النق ــل ف ــي المملك ــة .ل ــذا
فإن ــه م ــن المتوق ــع أن تلع ــب الخط ــوط الحديدي ــة ً
دورا رئيس ـ ًـيا ف ــي تنمي ــة
الص ــاد ات مس ـ ً
ـتقبل.
ر
يوج ــد ً
حالي ــا خطي ــن م ــن الس ــكك الحديدي ــة المس ــتخدمة ،األول م ــن
الدم ــام – الري ــاض والعك ــس ،وال ــذي يت ــم م ــن خالل ــه نق ــل البضائ ــع م ــن
الدم ــام إل ــى مين ــاء الري ــاض الج ــاف .وبالرغم م ــن أن خدم ــة التصديرغير
ً
خططا الستخدامه لغرض التصدير
متوفرة بذلك الميناء ،إال أن هناك
ف ــي المس ــتقبل.

اإللكترون ــي للمؤسس ــة العام ــة للخط ــوط الحديدي ــةwww. :
saudirailways.org
وكذل ــك موق ــع ش ــركة الس ــكك الحديدي ــة الس ــعودية عل ــى الراب ــط التال ــي
www.sar.com.sa
ً
ـتخداما
الجدي ــربالذك ــر ،أن أكث ــرأنــواع البضائ ــع اس ـ
لحاوي ــات البضائع بالخط ــوط الحديدية هي البضائع
الس ــائبة ،مث ــل المــواد الكيميائي ــة ،والقم ــح ،واألرز،
وم ــا إل ــى ذل ــك ،ويع ــد نق ــل مث ــل ه ــذه البضائ ــع عب ــر
الخط ــوط الحديدي ــة ه ــو الخي ــار األفض ــل ،خاص ــة
عندم ــا تك ــون محط ــات الخط ــوط الحديدي ــة بالق ــرب
م ــن مس ــتودع البائ ــع أو جه ــة العمي ــل أو المين ــاء ،أو
الس ــيارات ،أو المركب ــات ،كم ــا تس ــتخدم حاوي ــات
الخط ــوط الحديدي ــة ً
أيض ــا لنق ــل المع ــدات الثقيل ــة،
واألنابيب ،والكتل الخشبية ،وغيرها.

خطوط المالحة (الشحن)
ً
خطوط الشحن هي المؤسسات أو األفراد الذين يملكون أنواعا مختلفة
م ــن الس ــفن ،وع ــادة م ــا يق ــوم العم ــاء الذي ــن يرغب ــون بتصدي ــر كمي ــات
ضخم ــة م ــن الش ــحنات بالتعاق ــد م ــع خط ــوط الش ــحن مباش ــرة ،ف ــي حي ــن
يقوم المصدرين أصحاب الشحنات الصغيرة بالتعامل مع وكيل المالحة
أو وس ــيط الش ــحن لحج ــزأماك ــن لش ــحناتهم عل ــى ظهرالس ــفينة.

الخطوط الحديدية
شحنات الحاويات

الخطوط الحديدية
البضائع المعدنية
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شركات النقل البري
ش ــركات النق ــل الب ــري تق ــوم بترتي ــب نق ــل الش ــحنة م ــن مصن ــع أو مس ــتودع
البائع إلى ميناء المغادرة ،ثم تنقلها من ميناء الوصول إلى المش ــتري ،كما
تس ــتخدم ش ــركة النق ــل الب ــري لنق ــل الحاويات من س ــاحة خط ــوط /وكيل

الجدي ــربالذك ــر ،أن بع ــض ش ــركات النق ــل تمل ــك الش ــاحنات الخاص ــة به ــا
مم ــا يمكنه ــا م ــن توفي ــر خدم ــات إيص ــال وتس ــليم الش ــحنة باإلضاف ــة إل ــى
خدم ــات النق ــل.

وسطاء الشحن
وس ــيط الش ــحن ( )Freight Forwarderه ــو م ــن
يق ــوم بترتي ــب عملي ــة االس ــتيراد والتصدي ــرنياب ــة ع ــن
البائع أوالمشتري مع مزودي الخدمات اللوجستية،
ولكن ــه ف ــي الواق ــع اليق ــوم بنق ــل البضائ ــع ،ب ــل عل ــى
األرج ــح ال يمل ــك أي أس ــطول ب ــري أو بح ــري.
كم ــا يمث ــل وس ــيط الش ــحن حلق ــة الوص ــل بي ــن ُ
المص ــدِّ ر ومختل ــف م ــزودي
الخدمات اللوجستية ،األمرالذي ُيمكِّ نه من القيام بكافة إجراءات الشحن
والمس ــتندات بداي ــة م ــن الحص ــول عل ــى البضائ ــع م ــن مس ــتودع البائ ــع حت ــى
تس ــليم الش ــحنة إلى مس ــتودع المش ــتري.
ً
اختياريا ،إال أن
وبرغ ــم أن االعتم ــاد عل ــى أحد وس ــطاء الش ــحن يظ ــل إج ـر ًاءا
االعتم ــاد عليه ــم أصب ــح ج ـ ً
ـزءا رئيس ـ ًـيا م ــن وس ــائل النق ــل ف ــي ظل نم ــوالتبادل
التج ــاري وازدي ــاد الحاج ــة إل ــى الش ــحن ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم ،وم ــع أن
ً
وسيطا للشحن يمثل تكلفة إضافية يمكن تجنبها ،إال إن االعتماد
استخدام
ً
ً
عليه ــم ف ــي كثي ــرم ــن خطــوات التصدي ــريع ــد مفي ــدا جدا لم ــا يتمتع ــون به من
الخب ــرة الكافي ــة بأنظم ــة النق ــل لمختل ــف دول العال ــم ،وقدرتهم عل ــى تقديم
المش ــورة بش ــأن أفضل طريقة للش ــحن ً
وفقا لنوعية البضائع ومواصفاتها.
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ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ح ــول خدم ــات الخط ــوط
الحديدي ــة الس ــعودية ،يمكن ــك زي ــارة الموق ــع

الش ــركات الناقل ــة هي الش ــركات التي تملك وتش ــغل
وس ــائل النق ــل وتنق ــل الش ــحنات عب ــر الح ــدود بي ــن
البائعي ــن والمش ــترين م ــن خالل الطائرات والس ــفن
والقط ــارات والش ــاحنات .تعم ــل الش ــركات الناقل ــة
عب ــر الموان ــئ المختلف ــة ف ــي ح ــال النق ــل البح ــري،
أوع ــن طري ــق المط ــارات للنق ــل الج ــوي ،أو ع ــن طري ــق محط ــات الخط ــوط
الحديدي ــة ،أوعب ــرالمناف ــذ البري ــة للنق ــل الب ــري والذي يمك ــن أن يكون من
ب ــاب البائ ــع إل ــى باب المش ــتري.

الخطوط الجوية
الخط ــوط الجوي ــة ق ــد تك ــون جه ــة حكومية أومنش ــأة م ــن القطاع الخاص
تقدم خدمة الشحن الجوي ضمن باقة خدماتها .ولتصديرونقل البضائع،
فإنه ً
غالبا مايتم التعامل مع وكيل الش ــحن الخاص بخطوط الطيران.

ولالط ــاع عل ــى التط ــورات المس ــتقبلية الخاص ــة
بتقدي ــم خدم ــات التصدي ــرف ــي مين ــاء الري ــاض الجاف
يرج ــى زي ــارة الموق ــع التال ــيwww.riyadhdryport. :
com
م ــن جه ــة أخ ــرى ،يت ــم اس ــتخدام الخ ــط الثان ــي ف ــي الفت ــرة الحالي ــة لنق ــل
المع ــادن م ــن المنطقة الش ــمالية في ميناء رأس الخي ــرالبحري والمنطقة
الصناعي ــة.

الناقل

المالح ــة إل ــى مصن ــع أو مس ــتودع البائ ــع (المص ــدر) لتحمي ــل الش ــحنة ف ــي
الحاوية ونقلها إلى ميناء المغادرة ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن ش ــركات النقل
الب ــري تنق ــل الس ــلع المص ــدرة للبل ــدان المج ــاورة عبرالح ــدود البرية.
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مزودي الخدمات اللوجستية

المخلص الجمركي

الوكيل المالحي (الشحن)

يت ــم الترخي ــص للمخلصي ــن الجمركيي ــن األف ـراد
م ــن قب ــل الجم ــارك الس ــعودية ألداء إج ـراءات
التخلي ــص الجمركــي نياب ــة ع ــن المنش ــأة ،ويجب أن
يحص ــل المخل ــص الجمركــي عل ــى تفوي ــض رس ــمي
م ــن المنش ــأة ،باإلضاف ــة إل ــى مس ــتندات الش ــحن
الس ــتكمال إج ـراءات التخلي ــص (المزي ــد م ــن
المعلومات حول مستندات التصديرفي القسم .)3
ً
فضل على ذلك ،فإنه من المهم أن تختارالمنشأة

يمث ــل الوكي ــل المالح ــي باإلناب ــة خط ــوط المالح ــة
وذل ــك ف ــي مس ــؤولية مناول ــة البضائ ــع ،ومس ــتندات
ّ
بالمصدر،
الش ــحن ،وكاف ــة أمور الش ــحن الخاص ــة
ف ــي الموان ــئ ،بما في ذلك التنس ــيق م ــع الجهات ذات
العالق ــة بس ــرعة وكف ــاءة مطلوب ــة.

هن ــاك الكثي ــرم ــن الجه ــات ذات العالق ــة بالتصدي ــرســواء م ــن القطاع ــات الحكومي ــة أوالقط ــاع الخاص التي تش ــكل البيئ ــة التصديرية للمملك ــة العربية
الس ــعودية وتس ــاهم ف ــي إتم ــام عملي ــة التصدي ــر ،إم ــا م ــن خ ــال دوره ــا في إنه ــاء مس ــتندات التصديرأونق ــل البضائع المص ــدرة كما هومبين في الش ــكل..

الجهات الحكومية ذات العالقة المساهمة
في عمليات مستندات التصدير

مستندات التصـدير
جهات حكومية

مخلص جمركي مرخص له بالعمل في الميناء الذي
تص ــدرمن ــه ،حيث أن لكل مين ــاء ترخيص مختلف.
كم ــا يتعي ــن عل ــى المنش ــأة التأك ــد م ــن أن المخل ــص
الجمركــي عل ــى دراية بإج ـراءات التخليص الجمركي
للتصدي ــر ،حيث أن بع ــض المخلصين الجمركيين
يقتص ــر عمله ــم عل ــى توفي ــر خدم ــات التخلي ــص
الجمركــي للــواردات.
وللمزي ــد م ــن المعلوم ــات ح ــول متطلب ــات
وإج ـراءات الحص ــول عل ــى رخص ــة التخلي ــص
الجمركــي للمخل ــص الجمركي تقضل بزيارة الموقع
االلكترون ــي للجمارك الس ــعودية عل ــى الرابط التالي
www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Clearance:

جهات خاصة
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الوكيل المالحي

المخلص الجمركي
الشكل ()١٣
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المصدر

وكيل /وسيط الشحن

شهادات إضافية
من جهات خاصة

وزارة الت ج ــارة والصناع ــة :عل ــى المص ــدر أن يتعام ــل م ــع وزارة التج ــارة
والصناع ــة للحص ــول عل ــى ش ــهادة المنش ــأ mci.gov.sa
الغرفة التجارية :على المصدرأن يتعامل مع الغرفة التجارية للتصديق
عل ــى بعض مس ــتندات التصدي ــرمثل ،الفاتورة التجاري ــة ،وقائمة التعبئة
أو أي وثيق ــة أخرى يلزم تصديقهاwww.csc.org.sa .
الم ّ
الهيئ ــة العام ــة للغذاء وال ــدواء :يج ــب عل ــى ُ
صدرين في مج ــال صناعة
األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل الحصول على جميع المتطلبات
والمستندات الخاصة بشهادات التصديروشهادات اإلرساليات لصالحية
التصدي ــرللمــواد الغذائي ــة وش ــهادات حري ــة البيع وذلك عب ــرالدخول على
الموقع اإللكتروني الخ ــاص بالهيئة.www.sfda.gov.sa
الهيئ ــة الس ــعودية للمواصف ــات والمقايي ــس والج ــودة :عل ــى المص ــدر
ً
خصوص ــا ف ــي مج ــال المــواد الكهربائي ــة ومواد البن ــاء أن يتعامل م ــع الهيئة
الس ــعودية للمواصف ــات والمقايي ــس والج ــودة م ــن أج ــل إص ــدار ش ــهادة
عالم ــة الج ــودة أو ش ــهادة المطابق ــةwww.saso.gov.sa .
ً
خصوصا في مجال تصدير
وزارة البترول والثروة المعدنية :على المصدر
المنتج ــات المعدني ــة أن يتعام ــل م ــع وزارة البت ــرول والث ــروة المعدنية من
أجل إصداررخصة تصديرالمعادن حسب متطلبات إجراءات التصدير.
www.mopm.gov.sa
الجم ــارك الس ــعودية :عل ــى المص ــدر أن يتعام ــل م ــن خ ــال المخل ــص
الجمركي مع الجمارك الس ــعودية للحصول على بيان التخليص الجمركي.
www.customs.gov.sa
وزارة الداخلية :ينبغي للمصدرالتعامل مع وزارة الداخلية للحصول على
ً
خصوص ــا المــواد الكيميائي ــة ،أو المــواد
إذن بتصدي ــر البضائ ــع الخط ــرة
القابل ــة لالش ــتعال أو به ــا مواد متفج ــرة ...إل ــخwww.moi.gov.sa .
ً
خصوصا الراغب في تصديرالمنتجات الحية
وزارة الزراعة :على المصدر
أوالحيواني ــة ,أن يتعام ــل م ــع وزارة الزراع ــة للحص ــول على ش ــهادة بيطرية
كمتطلب إلج ـراءات التصديرmoa.gov.sa .
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الجهات الخاصة ذات العالقة المساهمة في
عمليات مستندات التصدير
المص ـ ّـدر :يج ــب عل ــى المص ــدرإع ــداد المس ــتندات المطلوب ــة ف ــي عملي ــات
التصدي ــر؛ كالفات ــورة التجاري ــة ،وبي ــان التعبئ ــة ونم ــوذج طل ــب ش ــهادة
المنش ــأ ،على أن يتم تصديق المطلوب منهم من خالل الغرف التجارية .
الوكي ــل المالح ــي  :يج ــب عل ــى المص ـ ّـدر أن يتعام ــل م ــع الوكي ــل المالح ــي
مباش ـ ً
ـرة أو عن طريق وس ــيط الش ــحن للحصول على بيان الش ــحن باللغة
العربي ــة واإلنجليزي ــة وكذل ــك بوليص ــة الش ــحن.
وس ــيط الش ــحن :يتعي ــن عل ــى المص ـ ّـدر أن يتعام ــل م ــع وس ــيط الش ــحن
م ــن أج ــل الحص ــول عل ــى بي ــان الش ــحن باللغ ــة العربي ــة واإلنجليزي ــة وأيضا
بوليص ــة الش ــحن .كم ــا يتوج ــب عل ــى المص ــدرتقدي ــم جمي ــع المس ــتندات
المرتبط ــة بالش ــحنة لوس ــيط الش ــحن ال ــذي يس ــلمها ب ــدوره إل ــى المخلص
الجمركــي م ــن أج ــل عملي ــة التخلي ــص الجمركــي.
المخل ــص الجمرك ــي :يق ــوم المخل ــص الجمركــي بتقدي ــم المس ــتندات
الالزم ــة إل ــى الجم ــارك م ــن أج ــل عملي ــة التخلي ــص الجمركــي م ــن خ ــال
المصدرمباش ـ ً
ّ
ـرة (في حالة استخدام وكيل
التعامل مع وس ــيط الش ــحن أو
الش ــحن).
ّ
وكالء جه ــات التدقي ــق الفني ــة للش ــهادات اإلضافي ــة :عل ــى المص ــدرأن
يتعام ــل م ــع ش ــركات تدقي ــق خاص ــة إلص ــدار ش ــهادات فني ــة اس ـ ً
ـتنادا إل ــى
متطلب ــات الجم ــارك األجنبي ــة ف ــي بل ــد الوص ــول .كم ــا يج ــب عل ــى المص ـ ّـدر
أن يتع ــاون م ــع المش ــتري م ــن أج ــل معرف ــة متطلب ــات ه ــذه الش ــهادات
وإصداراه ــا ف ــي بل ــد الوص ــل.

نـقل بـضـائع الـــــتـصـدير

الجهات الحكومية ذات العالقة المساهمة
في عمليات نقل بضائع التصدير

جهات حكومية

ّ
المصدر
المؤسسة العامة للموانئ :برغم عدم وجود تفاعل مباشربين
والمؤسس ــة ،إال أنه ــا تلع ــب ً
دورا رئيس ـ ًـيا ف ــي إدارة الموان ــئ ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية والت ــي يت ــم تش ــغيلها ع ــن طري ــق االس ــتعانة بش ــركات
تش ــغيل موان ــئwww.ports.gov.sa .
ّ
وزارة النق ــل :بالرغ ــم م ــن ع ــدم وج ــود تفاع ــل مباش ــر بي ــن المص ــدر ووزارة
النق ــل ،إال أن ال ــوزارة تس ــاهم بش ــكل مه ــم ف ــي تطوي ــر البني ــة التحتي ــة
والسياس ــات لتس ــريع عملي ــة النق ــل عب ــرالط ــرق البري ــةwww.mot.gov.sa .
الهيئة العامة للطيران المدني :على الرغم من عدم وجود تفاعل مباشر
بي ــن المص ـ ّـدروالهيئ ــة العامة للطيران المدني ،إال أنها تديركافة المطارات
ف ــي أنح ــاء المملك ــة العربي ــة الس ــعودية والت ــي يت ــم تش ــغيلها م ــن خ ــال
االس ــتعانة بش ــركات مش ــغلي المط ــارات www.gaca.gov.sa
المؤسسةالعامةللخطوطالحديدىة والشركةالسعوديةللخطوط
الحديدي ــة ( :)SARال توج ــد ً
حالي ــا حرك ــة تصدي ــر بضائ ــع ع ــن طري ــق
الخط ــوط الحديدي ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،وم ــع ذل ــك ،ف ــإن
الخط ــوط الحديدي ــة س ــوف تك ــون ه ــي مس ــتقبل حرك ــة البضائ ــع ل ــكل م ــن
االس ــتيراد والتصدي ــر.
()www.saudirailways.org) (www.sar.com.sa

جهات خاصة

الناقل
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الخطوط الجوية

مشغل الميناء

خطوط المالحة

الجهات الخاصة ذات العالقة المساهمة في
عمليات نقل بضائع التصدير
ّ
المصدرللحصول عل ــى خدمات الناقل
الناق ــل أو متعهد النقل :يحت ــاج
ّ
المصدرة إلى الميناء البحري ،أو
أو وسيط الشحن ،وذلك لنقل البضائع
م ــن خ ــال المط ــارأوعب ــرالح ــدود وكذلك من أج ــل جلب الحاوي ــة الفارغة
ّ
بالمصدر.
من المس ــتودع الخ ــاص
ّ
خطوط /وكيل المالحة :يحتاج المصدرإلى التعامل مع الوكيل المالحي
مباش ــرة أوم ــن خ ــال وس ــيط الش ــحن من أجل حج ــزالس ــفينة ً
وأيضا من
أج ــل الحص ــول على الحاوي ــات الفارغة.
الخط ــوط الجوي ــة :يحت ــاج المص ـ ًـدر إل ــى التعام ــل م ــع ش ــركات الطي ـران
مباش ــرة أو م ــن خ ــال وس ــيط ش ــحن م ــن أج ــل إج ـراء الحج ــز للش ــحنات
الجوي ــة ف ــي الطائ ــرة.
ّ
وسيط الشحن :يمكن للمصدرأن يتواصل مع وسيط الشحن من أجل
حجزالس ــفينة ،والحاويات ،أو نقل الحاويات إلى الميناء ،أو البضائع عبر
الح ــدودً ،
وأيض ــا من أجل تعبئة ونقل البضائع للش ــحن الجوي.
ّ
المصدرمباشرة
مشغل الميناء و شركة الشحن والتفريغ :ال يتواصل
م ــع مش ــغل المين ــاء أو ش ــركات الش ــحن والتفري ــغ ف ــي المين ــاء البح ــري أو
المط ــار ،حي ــث يترك ــز دوره ــا ف ــي نق ــل البضائ ــع المص ـ ّـدرة داخ ــل المين ــاء
البحري أو المطار ً
وأيضا في تحميل البضائع على متن السفينة أو الطائرة.
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مستندات التصدير

هن ــاك  15مس ــتند مرتب ــط بـ ـ  11صناع ــة رئيس ــية والت ــي يحت ــاج المص ـ ّـدرون تقديمه ــا للعدي ــد م ــن الجه ــات المعنية مث ــل الجم ــارك الس ــعودية ،والجمارك
األجنبي ــة ،والمس ــتورد ...إل ــخ إلتم ــام عملي ــات التصدير .وتوضح المصفوفة أدناه المعلومات الالزمة لفه ــم من أي الجهات المعنية يمكن الحصول على
المس ــتندات الالزم ــة لإلح ــدى عش ــرة صناعة المختلفة «راج ــع الجدول.»1
تجدراإلش ــارة إلى أنه من المهم ،من وقت إلى آخر ،أن يتحقق المصدرون من الجهات المعنية المختصة ما إذا كان هناك مس ــتندات إضافية مطلوبة
أو تغي ـرات في إجراءاتها.
هناك  4مس ــتندات رئيس ــية مذكورة في الجدول ومطلوبة من قبل الجمارك الس ــعودية بش ــكل أسا�س ــي لكافة الصناعات ويجب التأكد من توافرها قبل
مغ ــادرة البضائع للتصدير.
م .المسندات

1
2

3

4

شهادة المنشأ
الفاتورة
التجارية
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة
اإلنجليزية
ّ
(مصدقة)

المالك

جهة اإلصدار
للمستند

ّ
المصدر

وزارة التجارة الجمارك السعودية
واألجنبية
والصناعة

ّ
المصدر

المصدر

الجمارك السعودية
واألجنبية

ّ
المصدر

المصدر

الجمارك السعودية
والعربية

ّ
المصدر

المصدر

الجمارك األجنبية

ّ
المصدر

الهيئة
السعودية
للمواصفات
الجمارك األجنبية
والمقاييس
والجودة /
شركة تدقيق
فني
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6

شهادة صالحية
ّ
المصدر
التصديرللمواد
الغذائية

الهيئة العامة الجمارك السعودية
للغذاء والدواء واألجنبية

شهاداة
اإلرساليات-
 7صالحية
التصديرللمواد
الغذائية
شهادة حرية
8
البيع
شهادة التحليل
9
ّ
(مصدقة)
الفني
الشهادة
البيطرية
( 10المنتجات
الحية
والحيوانية)
الشهادة
11
الصحية

ّ
المصدر

الهيئة العامة الجمارك السعودية
للغذاء والدواء واألجنبية

ّ
المصدر

الهيئة العامة
الجمارك األجنبية
للغذاء والدواء

ّ
المصدر

ّ
المصدر

المستورد

ّ
المصدر

الجمارك السعودية
وزارة الزراعة
واألجنبية

ّ
المصدر

وزارة الزراعة الجمارك األجنبية

شهادة عالمة
12
الجودة

ّ
المصدر

تقريرفحص
13
فني (ماسح فني)

ّ
المصدر

الهيئة
السعودية
للمواصفات الجمارك األجنبية
والمقاييس
والجودة
شركة تدقيق
فني
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5

شهادة
المطابقة

جهة الطلب للمستند

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ي

ك

م .المسندات

المالك

جهة اإلصدار
للمستند

جهة الطلب للمستند

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ي

ك

مستندات التصدير

م .المسندات

المالك

جهة اإلصدار
للمستند

جهة الطلب للمستند

تصريح تصدير
14
المعادن

ّ
المصدر

وزارة البترول
والثروة
المعدينة

الجمارك السعودية

البضائع
 15الكيميائية
الخطرة

ّ
المصدر

وزارة
الداخلية

الجمارك السعودية

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

أاألغذية والمشروبات.
باآلالت.
جالمواد الكهربائية.
دالمنتجات البالستيكية.
همواد البناء.
والورق والتعبئة والتغليف.
زالصابون والمنظفات.
حاألدوية.
طمستحضرات التجميل.
يالكيماويات.
كالمعادن.

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

ي

ك

يحت ــاج المص ــدرون إل ــى التحق ــق م ــن وق ــت إل ــى آخرم ــن الجهات المعنية المختصة م ــا إذا كان هناك مس ــتندات إضافية مطلوبة أوتغي ـرات في إجراءاتها.
ويمك ــن تلخي ــص أهم المس ــتندات المطلوبة حس ــب المج ــال الصناعي كما ف ــي القائمة التالية:

المنتجات الكهربائية

األغذية والمشروبات
هن ــاك العدي ــد م ــن المنتجات التي يت ــم تصنيفها ضمن
قائم ــة صناع ــة األغذي ــة والمش ــروبات والت ــي تتطل ــب
مس ــتندات خاص ــة بن ـ ًـاء عل ــى متطلب ــات االس ــتيراد ف ــي
بل ــد الوص ــول .وتلخص القائمة أدناه أبرز المس ــتندات
الت ــي يج ــب عل ــى ُ
المصدِّ رأن يتحقق منه ــا بالتواصل مع
الجه ــات ذات العالق ــة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائم ــة المنتج ــات الكهربائي ــة والت ــي تتطلب مس ــتندات
بن ـ ًـاء على متطلبات االس ــتيراد ف ــي بلد الوصول .وتلخص
القائمة أدناه أبرز المستندات التي يجب على ُ
المصدِّ ر
أن يتحق ــق منه ــا بالتواصل مع الجهات ذات العالقة.

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة صالحية
التصدير.

شهادة اإلرساليات
لصالحية التصدير.

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة المطابقة

شهادة
عالمة الجودة

شهادة اإلرساليات
لصالحية التصدير.

الشهادة الصحية.

شهادة حرية البيع

شهادة المنشأ.

اآلالت

المنتجات البالستيكية

هن ــاك العدي ــد م ــن المنتجات التي يت ــم تصنيفها ضمن
قائمة اآلليات والتي تتطلب مستندات خاصة ً
بناء على
متطلب ــات االس ــتيراد في بل ــد الوصول .وتلخ ــص القائمة
أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات الت ــي يج ــب عل ــى ُ
المص ــدِّ ر أن
يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات ذات العالقة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائمة المنتجات البالستيكية والتي تتطلب مستندات
خاص ــة بن ـ ًـاء عل ــى متطلب ــات االس ــتيراد في بل ــد الوصول.
وتلخ ــص القائم ــة أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات الت ــي يج ــب
عل ــى ُ
المص ــدِّ ر أن يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات
ذات العالق ــة.

دليل التصدير| 30

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة المطابقة

شهادة
عالمة الجودة

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة المطابقة

شهادة التحليل
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شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

مستندات التصدير

مواد البناء

الصابون والمنظفات

مستحضرات التجميل

المعادن

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائمة مواد البناء والتي تتطلب مس ــتندات خاصة ً
بناء
عل ــى متطلب ــات االس ــتيراد ف ــي بل ــد الوص ــول .وتلخ ــص
القائمة أدناه أبرز المستندات التي يجب على ُ
المصدِّ ر
أن يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات ذات العالقة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائم ــة صناع ــة الصاب ــون والمنظف ــات والت ــي تتطل ــب
مس ــتندات خاص ــة بن ـ ًـاء عل ــى متطلب ــات االس ــتيراد ف ــي
بل ــد الوص ــول .وتلخص القائمة أدناه أبرز المس ــتندات
الت ــي يج ــب عل ــى ُ
المصدِّ رأن يتحقق منه ــا بالتواصل مع
الجه ــات ذات العالق ــة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائمة مستحضرات التجميل والتي تتطلب مستندات
خاص ــة بن ـ ًـاء عل ــى متطلب ــات االس ــتيراد في بل ــد الوصول.
وتلخ ــص القائم ــة أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات الت ــي يج ــب
عل ــى ُ
المص ــدِّ ر أن يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات
ذات العالق ــة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائم ــة صناع ــة المع ــادن والت ــي تتطل ــب مس ــتندات
خاص ــة بن ـ ًـاءا على متطلبات االس ــتيراد في بل ــد الوصول.
وتلخ ــص القائم ــة أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات الت ــي يج ــب
عل ــى ُ
المص ــدِّ ر أن يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات
ذات العالق ــة.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة
عالمة الجودة

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.
ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المطابقة

شهادة حرية البيع

شهادة التحليل
ّ
(مصدقة

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة) شهادة اإلرساليات
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.
لصالحية التصدير

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة
حرية البيع

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة التحليل
ّ
(مصدقة)

تصريح
تصديرالمعادن

شهادة
صالحية التصدير

الورق والتعبئة والتغليف

األدوية

الكيماويات

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائمة صناعة الورق والتعبئة والتغليف والتي تتطلب
مس ــتندات خاصة ً
بناء على متطلبات االس ــتيراد في بلد
الوص ــول .وتلخ ــص القائم ــة أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات
الت ــي يج ــب عل ــى ُ
المصدِّ رأن يتحقق منه ــا بالتواصل مع
الجه ــات ذات العالق ــة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائمة صناعة األدوية والتي تتطلب مستندات خاصة
بن ـ ًـاء على متطلبات االس ــتيراد ف ــي بلد الوصول .وتلخص
القائمة أدناه أبرز المستندات التي يجب على ُ
المصدِّ ر
أن يتحقق منها بالتواصل مع الجهات ذات العالقة.

هن ــاك العدي ــد من المنتج ــات التي يتم تصنيفها ضمن
قائم ــة صناع ــة الكيماوي ــات والت ــي تتطل ــب مس ــتندات
خاص ــة بن ـ ًـاء عل ــى متطلبات االس ــتيراد في بل ــد الوصول.
وتلخ ــص القائم ــة أدن ــاه أب ــرز المس ــتندات الت ــي يج ــب
عل ــى ُ
المص ــدِّ ر أن يتحق ــق منه ــا بالتواص ــل م ــع الجه ــات
ذات العالق ــة.
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ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.

شهادة
عالمة الجودة

ّ
(مصدقة) شهادة اإلرساليات
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.
لصالحية التصدير

شهادة
صالحية التصدير

شهادة
حرية البيع

ّ
(مصدقة) شهادة اإلرساليات
قائمة التعبئة
باللغة اإلنجليزية.
لصالحية التصدير

شهادة
صالحية التصدير

شهادة
حرية البيع
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شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

شهادة المنشأ.

الفاتورة التجارية
ّ
(مصدقة)

ّ
(مصدقة)
قائمة التعبئة
باللغة العربية.

خطوات التصدير
ف ــي ح ــال ق ــررت المنش ــأة الدخ ــول في مج ــال التصدير ،وتأكدت من جاهزيتها لهذه الخطوة ،وقامت بدراس ــة الس ــوق األجنبي المس ــتهدف،
(الم ِّ
وألمت بمتطلبات التصدير ،وطرق الدخول إلى األسواق الجديدة ،ووسائل النقل المناسبة ،فإنه يتعين على المنشأة ُ
صدر) اإللمام
بخطــوات التصدي ــر وآلي ــة تنفيذه ــا ،حي ــث أن هناك العديد من اإلجراءات والمتطلبات لكل خطوة من خطوات التصدير ،وهي كالتالي- :

إتمام عملية البيع

إصدارشهادة
المنشأ

الموافقات
اإلضافية لمتطلبات
التصدير

إثبات دفع القيمة

التأمين على
الشحنة

الحجزللشحنة

تحميل البضائع

تلقي بيان الشحنة
من الخط/الوكيل
المالحي

تقديم المستندات
للمخلص الجمركي

الحصول على
التخليص الجمركي

مغادرة الميناء أو
المنفذ البري أو
المطار

إرسال مستندات
الشحن إلى
المشتري
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خطوات التصدير

إتمام عملية البيع
ف ــي ح ــال ت ــم اإلتف ــاق عل ــى بي ــع المنت ــج بي ــن البائ ــع
ُ
(المص ـ ِّـدر) والمش ــتري (المس ــتورد) م ــن الس ــوق
الخطوة
األجنب ــي ،يج ــب عل ــى البائ ــع إص ــدار الفات ــورة
األولى
التجاري ــة كج ــزء م ــن عملي ــة البي ــع ،حي ــث تعتب ــر
الفات ــورة التجاري ــة وثيق ــة ص ــادرة ع ــن البائ ــع
للمشتري يذكرفيها اسم ،ونوع ،وكمية ،وقيمة السلعة المباعة ،ويجب إرسال
أصل «الفاتورة التجارية» للمشتري كجزء من عملية البيع .كما أنها تعد أحد
متطلب ــات التخلي ــص الجمركــي المحلي ــة واألجنبي ــة عل ــى ح ــدٍ ســواءً ،
علما بأن
بعض جمارك الدول المس ــتوردة تطلب التصديق على «الفاتورة التجارية»،
وم ــن الممك ــن تصديقه ــا ع ــن طري ــق ف ــروع الغ ــرف التجاري ــة الس ــعودية.
يبين شكل ً 14
مثال للفاتورة التجارية
(يرجى مراعاة فارق التنسيق لشكل الفاتورة لكل منشأة):

إصدار شهادة المنشأ
بع ــد م ــا يت ــم اإلتف ــاق عل ــى البي ــع ويت ــم إص ــدار
الفات ــورة التجارية ،يجب على البائع الحصول
الخطوة
عل ــى ش ــهادة المنش ــأ للش ــحنة الت ــي س ــيتم
الثانية
تصديره ــا إل ــى بل ــد المش ــتري ،إذ تعتب ــر ش ــهادة
المنش ــأ مس ـ ً
َّ
المصدرة
ـتندا يفي ــد أن البضاع ــة
للخ ــارج ذات منش ــأ وطن ــي أو اكتس ــبت صف ــة
المنشأ الوطنيً ،
علما بأن شهادة المنشأ يتم إصدارها في المملكة العربية
الس ــعودية ع ــن طري ــق وزارة التج ــارة والصناع ــة .كم ــا أن بع ــض جم ــارك
الدول المستوردة تطلب التصديق على شهادة المنشأ ،ويمكن تصديقها
ع ــن طري ــق ف ــروع الغ ــرف التجاري ــة الس ــعودية.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فإن ــه يج ــب إرس ــال أص ــل ش ــهادة المنش ــأ للمش ــتري
كج ــزء م ــن عملي ــة البي ــع ،حي ــث تطلب عادة ألغ ـراض التخلي ــص الجمركي
المحلي ــة واألجنبي ــة عل ــى ح ــد ســواء.

أنواع شهادات المنشأ:
َّ
هناك ستة أنواع من شهادات المنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ،وكل نوع يعتمد على نوع المنتجات ُ
المصدرة وبلد االستيراد وهي كالتالي:
الم َّ
1 .1شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية ُ
صدرة لدول الخليج العربية (كما هو موضح في شكل .)17
الم َّ
2 .2شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية ُ
صدرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (كما هو موضح في شكل .)18
الم َّ
3 .3شهادة منشأ للمنتجات الوطنية «الثروات الطبيعية» ُ
صدرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (كما هو موضح في شكل .)19
4 .4شهادة المنشأ الخاصة بكل المنتجات المصدرة إلى الدول العربية (كما هو موضح في شكل .)20
5 .5ش ــهادة منش ــأ للمنتج ــات الوطني ــة المص ــدرة لل ــدول األجنبي ــة المانح ــة لنظ ــام األفضلي ــات المعم ــم( ،كما هوموضح في ش ــكل )21؛ ً
علم ــا بأن نظام
األفضلي ــات المعم ــم يس ــمح ألعض ــاء منظم ــة التج ــارة العالمي ــة ( )WTOبتقدي ــم معاملة خاص ــة للدول النامية وذل ــك لمس ــاعدة منتجاتها لدخول
كلي ــا وذل ــك ً
األســواق ف ــي ال ــدول المانحة بالنس ــبة المخفض ــة أوالمعف ــاة ًّ
وفقا لنظ ــام التعرفة الجمركي ــة التفضيلية.
6 .6النموذج العام لشهادة المنشأ (الخاص بالمنتجات والدول غيرالمدرجة في الفئات السابقة) (كما هو موضح في شكل .)22
ّ
ويمكن الحصول على شهادة المنشأ إما بالطريقة الحالية ً
المصدربالحصول على شهادة المنشأ بالطريقة الحالية
(يدويا) أو إلكترونيا .وفي حال رغبة
فإنه يجب عليه تعبئة نموذج طلب حسب نوع شهادة المنشأ المطلوبة ،ويتم تصديق النموذج عن طريق فروع الغرف التجارية السعودية ،ثم يقدم
ّ
إلى فرع وزارة التجارة والصناعة ،وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بمراجعة الطلب ومن ثم الموافقة عليه ،وبذلك يكون
المصدرقد أنهى إجراء
الحصول على ش ــهادة المنشأ.

خطوات الحصول على شهادة المنشأ بالطريقة الحالية.

تعبئة نموذج
الطلب لشهادة
المنشأ

تصديق الطلب من
الغرفة التجارية

إرفاق موافقات
التصديروالتصنيع

تقديم المستندات
لوزارة التجارة
والصناعة

موافقة وزارة
التجارة والصناعة

استالم شهادة
المنشأ

شكل  :15الطريقة الحالية للحصول على شهادة المنشأ
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كما يمكن الحصول على نماذج الطلب الخاصة باألنواع الستة من شهادات المنشأ من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة التجارة
والصناعة عن طريق الرابط التالي:

خطوات التصدير

ً
علما أن وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت خدمة إصدارشهادة المنشأ
ً
إلكترونيا من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة التجارة والصناعة ،ويمكن
االطالع على هذه الخدمة عبرالرابط التالي http://co.mci.gov.sa :
ً
إلكترونيا ،فإن
أم ــا ف ــي ح ــال رغب المص ـ ّـدربالحصول على ش ــهادة المنش ــأ
هن ــاك بع ــض المتطلب ــات األولي ــة الت ــي يج ــب عل ــى المص ـ ّـدر إتمامه ــا قب ــل
ً
إلكتروني ــا؛ حي ــث يج ــب عل ــى ُ
المص ـ ِّـدر أن
الب ــدء ف ــي طل ــب ش ــهادة المنش ــأ
يعد خطاب تفويض ،ثم يقوم بتس ــجيل الش ــركة والمنتجات عبراإلنترنت
ف ــي الموق ــع المذك ــور أع ــاه .وبمج ــرد تقدي ــم الطل ــب تق ــوم وزارة التج ــارة
والصناع ــة باعتم ــاد الحس ــاب اإللكترون ــي ،ويمك ــن ُ
للمص ـ ِّـدر أن يب ــدأ ف ــي
ً
إلكتروني ــا.
التق ــدم بطل ــب الحص ــول عل ــى ش ــهادة المنش ــأ
وبمج ــرد أن يمتل ــك ُ
المص ـ ِّـدر حس ــاب إلكترون ــي م ــع وزارة التج ــارة
والصناع ــة م ــن خ ــال البواب ــة اإللكتروني ــة ،يمك ــن للمص ــدرالدخ ــول إل ــى
حس ــابه اإللكتروني على موقع ش ــهادة المنش ــأ واختيارنوع ش ــهادة المنش ــأ
ً
إلكترونيا .وبمجرد أن تتلقى
المطلوبة ثم القيام بدفع الرس ــوم المطلوبة
ً
وزارة التج ــارة والصناع ــة الطل ــب ،فإنه ــا تراجع ــه وتواف ــق علي ــه أيضا ويتم
إب ــاغ المص ـ ّـدر بحال ــة الش ــهادة م ــن خ ــال البواب ــة اإللكتروني ــة .وعندم ــا
تت ــم الموافق ــة عل ــى الطلب ،يمكن للمصدرالحصول على ش ــهادة المنش ــأ
م ــن مكت ــب وزارة التج ــارة والصناع ــة ً
(علم ــا أن وزارة التج ــارة والصناع ــة
تق ــوم بص ــورة مس ــتمرة بتحدي ــث خدم ــات ش ــهادة المنش ــأ اإللكتروني ــة
لذل ــك يفض ــل التحق ــق م ــن وقت آلخرمع الوزارة ف ــي حالة ما إذا كان هناك
تحديث ــات للخدم ــة) انظ ــر الش ــكل (.)١٦

المتطلب ــات األولي ــة الت ــي يج ــب عل ــى المص ــدرإتمامه ــا قب ــل الب ــدء في
الحص ــول عل ــى ش ــهادة المنش ــأ اإللكتروني ــة:

خطاب تفويض

تسجيل الشركة
والمنتجات
ً
إلكترونيا

مالحظة :في حال كانت المنشأة ذات استثمارأجنبي ،فإن هناك متطلبات
وموافق ــات إضافي ــة م ــن المه ــم التحقق منها قبل إصدارش ــهادات المنش ــأ
أوأي مس ــتندات ذات صل ــة بالتصدي ــرم ــن وزارة التج ــارة والصناع ــة .ومن
الممك ــن الحص ــول عل ــى ه ــذه الموافق ــات م ــن الهيئ ــة العام ــة لالس ــتثمار .
ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول ه ــذه المتطلب ــات ،يرج ــى الرج ــوع إل ــى الموق ــع
اإللكترون ــي للهيئ ــة العام ــة لالس ــتثمارwww.sagia.gov.sa :

موافقة وزارة التجارة
والصناعة على
الحساب اإللكتروني

عملية تحصيل شهادة المنشأ اإللكترونية:

اختيارنوع شهادة
المنشأ المطلوبة
ودفع الرسوم
ً
إلكترونيا

موافقة وزارة التجارة
والصناعة

الشكل ()16

استالم شهادة المنشأ
من مكتب وزارة
التجارة والصناعة

شكل  :17شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية المصدرة لدول الخليج
العربية

شكل  :18شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية المصدرة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دليل التصدير| 38

دليل التصدير| 39

خطوات التصدير

شكل  :19شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الثروات الطبيعية المصدرلدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

شكل  :20نموذج طلب شهادة المنشأ الخاصة بالمنتجات المصدرة إلى الدول
العربية

شكل  :21شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول األجنبية المانحة
لنظام األفضليات المعمم

شكل  :22النموذج العام لشهادة المنشأ
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خطوات التصدير

الموافقات اإلضافية
لمتطلبات التصدير
الخطوة
الثالثة

هن ــاك بع ــض المنتج ــات المحظ ــور تصديره ــا
م ــن المملك ــة العربي ــة الس ــعودية« ،يرج ــي
الرج ــوع إل ــى الملح ــق  8لإلط ــاع عل ــى ه ــذه
القائم ــة» .وهن ــاك ً
أيض ــا منتج ــات معين ــة ت ــم
تقيي ــد تصديره ــا وتحت ــاج إل ــى تراخي ــص أو
موافق ــات كى يتم تصديرها« .يرجي الرجوع إلى
الملح ــق  8لمزي ــد م ــن المعلوم ــات».

م ــن جه ــة أخ ــرى ،ق ــد تحت ــاج بع ــض المنتج ــات إلى
موافق ــات إضافي ــة للتصدي ــر م ــن جه ــات محلي ــة،
وذل ــك بن ـ ًـاء عل ــى متطلب ــات الجم ــارك المحلي ــة أو
الجم ــارك األجنبية ،وبالرغ ــم أن هناك منتجات ال
تتطل ــب جمي ــع ه ــذه الموافق ــات إال أن ــه عل ــى كل
ُمص ـ ِّـدرأن يتحق ــق م ــن ذل ــك قب ــل تصدي ــرالمنت ــج.
ويبي ــن الج ــدول  1أمثلة عل ــى بعض المنتجات التي
تحتاج موافقات أو مس ــتندات إضافية مطلوبة من الجمارك الس ــعودية،
يرج ــى مالحظ ــة أن القائم ــة الــواردة ف ــي الج ــدول تم س ــردها كأمثلة وليس ــت
ش ــاملة لجمي ــع المنتج ــات ،لذل ــك يج ــب التحق ــق م ــا إذا كان ــت المنتج ــات
الت ــي س ــيتم تصديره ــا بحاج ــة إل ــى متطلب ــات إضافية عن طري ــق البحث في
الراب ــط التال ــي لموق ــع الجم ــارك الس ــعودية اإللكترون ــيhttp://www. :
customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs

نوع المنتج

المتطلبات

الجهة المصدرة

المواد الغذائية

شهادة صالحية
التصديرالمواد
الغذائية

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

الحيوانات البرية

موافقة

الهيئة السعودية للحياة
الفطرية

القمح

موافقة

المؤسسة العامة
لصوامع الغالل ومطاحن
الدقيق

مشتقات البترول
والثورات المعدنية

موافقة

وزارة البترول والثورة
المعدنية

تسجيل المنتج

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

الموافقة على
االستيراد

الجهات المعنية في
الدولة المستوردة

اآلالت والمعدات
الزراعية

موافقة

صندوق التنمية الزراعي

اآلثار

موافقة

الهيئة العامة للسياحة
واآلثار

إسطوانات الغاز
المعبئة

الفاتورة

شركة الغازوالتصنيع
األهلية

العقاقيرالدوائية

الجدول :2مستندات التصديراإلضافية والموافقات (غيرشاملة)

شهادة صالحية التصديرللمواد الغذائية
تعتب ــر الهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء ه ــي الجه ــة
الحكومي ــة المعني ــة حالي ـ ًـا بجمي ــع الخدم ــات
المتعلق ــة بإص ــدار ش ــهادات صالحي ــة التصدي ــر
ً
محليا .حي ــث يطلب من
للمــواد الغذائي ــة المنتج ــة
الم ّ
المنش ــأة الغذائية المحلية ُ
صدرة القيام بثالث
خطوات أساسية قبل تقديم طلب التصدير ،وهي
عل ــى النح ــو التال ــي- :

ويمك ــن البح ــث م ــن خ ــال الموق ــع اإللكترون ــي للجم ــارك الس ــعودية برم ــز
النظام المنس ــق أوالمنتج ،ويفضل البحث بواس ــطة رمزالنظام المنس ــق
باعتب ــاره رم ـ ًـزا موح ـ ًـدا (المزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول النظ ــام المنس ــق ف ــي
الملح ــق )1
ً
كم ــا يوض ــح ش ــكل  23مث ــال للمتطلب ــات اإلضافي ــة للبرتق ــال حي ــث يوج ــد
رق ــم البن ــد ،ورم ــزالمنس ــق ،ووص ــف للمنت ــجً ،
وأيض ــا اإلج ـراء ،فمث ـ ًـا عند

الضغ ــط عل ــى البرتق ــال ،باالم ــكان التحق ــق إن كان للمنت ــج أي متطلب ــات
إضافي ــة للتصدي ــر أو االس ــتيراد.

.1

1تسجيل حساب مبدئي.

.2

2تسجيل المنشأة الغذائية المحلية.

.3

3تسجيل المنتجات الغذائية المحلية

يوض ــح ش ــكل  24ه ــذه الخطــوات األولي ــة ،وللمزي ــد م ــن المعلوم ــات يرج ــى
زيارة صفحة الخدمات اإللكترونية للرقابة على األســواق المحلية بموقع
الهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء والدواء عل ــى اإلنترنت عل ــى الرابط التالي:

http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/LMCES.aspx

تسجيل حساب
مبدئي في موقع
الهيئة اإللكتروني
شكل  :23بحث المتطلبات اإلضافية في موقع الجمارك السعودية

شكل  :24الخطوات األولية إلصدارشهادة صالحية التصديرللمواد الغذائية
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يبي ــن ش ــكل  23ب ــأن تصديرالبرتق ــال يتطلب اعتمادات إضافي ــةً ،
فمثل في
رم ــزاإلج ـراء  8يك ــون وصف اإلج ـراء «-طازجة أومبردة تع ــرض على الحجر
النبات ــي والحيوان ــي (وزارة الزراع ــة) -.إذا ورد خ ــاف ذل ــك ،فإنه ــا تع ــرض
عل ــى مختب ــرمراقب ــة الج ــودة والنوعي ــة (وزارة التج ــارة والصناعة)».

تسجيل المنشأة
الغذائية المحلية

تسجيل المنتجات
الغذائية المحلية

خطوات التصدير

وبن ــاء عل ــى م ــا نص ــت علي ــه الئح ــة ش ــهادات الصالحي ــة لتصدي ــر المــواد
الغذائي ــة المس ــتخدمة بي ــن دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي ،ف ــإن م ــدة
صالحي ــة ش ــهادة تصدي ــرالمواد الغذائية هي ( 6أش ــهر) للمنتجات الواردة
ف ــي الش ــهادةً ،
علم ــا بأنه يحق للمنش ــأة تقديم طلب تجدي ــد قبل فترة إنتهاء
ً
الش ــهادة بـ ـ  45يوم ــا.
وتت ــم إج ـراءات تقدي ــم طل ــب إص ــدارأوتجدي ــد ش ــهادة صالحي ــة التصدي ــر
بن ــاء عل ــى ع ــدة متطلبات ،وذلك لحي ــن صدور النظ ــام اإللكتروني الخاص
به ــذه الخدم ــة ،وفيم ــا يل ــي أب ــرز خطــوات إج ـراء طل ــب التقدي ــم (انظ ــرال ــى
ش ــكل :) 25
1 .1الدخول على موقع الهيئة اإللكتروني.
2 .2اختي ــارالخدم ــات اإللكتروني ــة – (قط ــاع الغ ــذاء) اختي ــارالخدم ــات
اإللكتروني ــة للرقاب ــة عل ــى األســواق المحلية.
3 .3اس ــم الخدم ــة (طل ــب إص ــدار /تجدي ــد ش ــهادة صالحي ــة التصدي ــر)
وإتب ــاع طريق ــة التقدي ــم م ــن خ ــال تعبئ ــة نم ــوذج الطل ــب المرفق في
الصفح ــة اإللكتروني ــة وتقدي ــم الطل ــب ألح ــد ف ــروع الهيئ ــة.
4 .4تت ــم دراس ــة الطل ــب م ــن قب ــل المختصي ــن بالهيئ ــة والتواص ــل م ــع
المنش ــأة الغذائي ــة ف ــي ح ــال وج ــود مالحظ ــات عل ــى الطل ــب.
5 .5تحدي ــد موع ــد لزي ــارة المنش ــأة والتفتي ــش الميدان ــي عليه ــا وس ــحب
العين ــات.
6 .6إرس ــال العين ــات ع ــن طري ــق الش ــركة/المصنع للمختب ـرات الخاص ــة
إلج ـراء التحالي ــل المخبري ــة الالزم ــة عليه ــا وتس ــديد المقاب ــل المال ــي
لذل ــك ل ــدى المختب ـرات الخاص ــة.
7 .7التأكد من مطابقة نتائج التفتيش الميداني على المنش ــأة الغذائية
ونتائ ــج التحلي ــل المخب ــري للعين ــات م ــن قب ــل اإلدارة المختص ــة
بالهيئ ــة.

8 .8إش ــعار المنش ــأة الغذائي ــة بقب ــول طل ــب إص ــدار  /تجدي ــد ش ــهادة
صالحي ــة التصدي ــرأورفض ــه ف ــي ح ــال وج ــود مالحظ ــات عل ــى الطل ــب.
9 .9تسديد المقابل المالي لشهادة صالحية التصدير.
1010إصدار/تجدي ــد ش ــهادة صالحي ــة التصديرللمنش ــأة الغذائية (لمدة
 6أش ــهر).

شكل  :25إجراءات إصدارشهادة صالحية التصديرللمواد الغذائية
الدخ ــول عل ــى موق ــع الهيئ ــة اإللكترون ــي واختي ــارالخدم ــات اإللكتروني ــة ث ــم اختي ــارقط ــاع الغ ــذاء ث ــم اختي ــارالخدم ــات اإللكتروني ــة
للرقاي ــة عل ــى األســواق المحلي ــة اس ــم الخدم ــة (التقيي ــم عل ــى إصدار/تجديد ش ــهادة صالحي ــة التصدير) ث ــم تعبئة النم ــوذج الطلب
المرفق في الصفحة اإللكترونية
تتم دراسة الطلب من قبل المختصين بالهيئة والتواصل مع المنشأة الغذائية في حال وجود مالحظات على الطلب

تحديد موعد لزيارة المنشأة والتفتيش الميداني عليها وسحب العينات

يق ــوم المفت ــش بإج ـراء الفح ــص وأخ ــذ العين ــات لإلختب ــار وم ــن ث ــم إرس ــاال العين ــات عن طري ــق المنش ــأة للمختبرات الخاص ــة إلجراء
التحاليل المخبرية الالزمة عليها وتسديد المقابل المادي لذلك لدى المختبرات الخاصة.
التأك ــد م ــن مطابق ــة نتائ ــج التفتي ــش الميدان ــي عل ــى المنش ــأة الغذائي ــة ونتائ ــج التحلي ــل المخب ــري للعين ــات م ــن قب ــل اإلدارة المختص ــة
بالهيئة.
يقوم الفريق بتقديم التقاريرإلى إدارة المعاييربالهيئة.

إشعارالمنشأة الغذائية بقبول طلب إصدار /تجديد شهادة صالحية التصديرأو رفضه في حال وجود مالحظات على الطلب

تسديد المقابل المالي لشهادة صالحية التصدير

إصدار/تجديد شهادة صالحية التصديرللمنشأة الغذائية (لمدة  6أشهر).
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خطوات التصدير

الحجز للشحنة

إثبات دفع القيمة
الخطوة
الرابعة

يجب توفيرمستند إثبات دفع القيمة إلثبات أن المشتري دفع مبلغ الشحنة المصدرة،
وتطلب الجمارك هذا المستند للتأكد من أن المال المدفوع لم يتم تهريبه خارج البالد
بل تم استخدامه لشراء سلعةٍ ما ،وقد يكون مستند إثبات دفع القيمة في شكل حوالة
مصرفية أو خطاب أو أي شكل آخريثبت عملية الدفع.
أما في حال الدفع اآلجل ،والذي يتم الدفع فيه بعد أن يس ــتلم المش ــتري الش ــحنة ،أو في
ً
مسبقا حسب شروط الدفع المتفق عليها بين البائع والمشتري ،فإنه
مدة زمنية تحدد
يج ــب عل ــى ُ
المص ـ ِّـدرأن يتعه ــد بذل ــك في خطاب للجمارك ينص على أنه س ــيقدم مس ــتند
إثبات دفع القيمة خالل فترة زمنية معينة حالما يتم تحصيل مبلغ الدفع من المشتري.

التأمين على الشحنة
الخطوة
الخامسة

عل ــى الرغ ــم م ــن أن التأمي ــن خط ــوة اختياري ــة (إال إذا كان ج ـ ً
ـزءا من اإلتف ــاق) ،إال أنه من
المستحس ــن أن يق ــوم ُ
المص ـ ِّـدربالتأمي ــن عل ــى الش ــحنة ف ــي ح ــال ح ــدوث أي حــوادث أو
ضرر أو خس ــارة مع ش ــركة تأمين موثوق بها ،وفي غالب األمرتحس ــب تكلفة التأمين ً
بناء
عل ــى قيم ــة الس ــلعة ،م ــع مراعاة بلد االس ــتيراد ووس ــيلة النقل.

الشحن الجوي
ّ
يتعين على ُ
صدرأن يتعامل مع وكيل شحن جوي معتمد من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي( )IATAللحجزعلى خطوط
الم ِ
ّ
المصدروالتي تش ــمل تفاصيل
الطي ـران .ويق ــوم وس ــيط الش ــحن بتزوي ــد خط ــوط الطي ـران بالمعلومات الت ــي حصل عليها م ــن
الش ــحن والتفاصي ــل الخاص ــة بالبضائ ــع الت ــي س ــوف يتم ش ــحنها كن ــوع المنتج ،وحجمة ،ووزن ــه.. ،إلخ .وبمج ــرد أن يتم إجراء
الحج ــز ،فإن ــه يتعي ــن عل ــى ُ
المص ـ ِّـدرنقل الش ــحنة إلى مس ــتودع وس ــيط الش ــحن ليت ــم تغليفه ــا ،أوأن يتم تغليفها في مس ــتودع
المص ـ ِّـدر ً
ُ
طبق ــا لمعايي ــرالتعبئ ــة والتغلي ــف التابعة التح ــاد النقل الج ــوي الدولي (. )IATA
الشحن البري
المص ـ ِّـدرأن يتواص ــل م ــع ش ــركة النق ــل البري التي تم التعاقد معها ُمس ـ ً
يج ــب عل ــى ُ
ـبقا ،أوعلى ش ــركة نقل ب ــري آنية وذلك من
أج ــل تزويده ــم ببيان ــات البضائ ــع الت ــي س ــوف يت ــم نقلها ،مث ــل؛ عدد الش ــاحنات المطلوب ــة ،وتفاصيل مكان الوص ــول  ،ونوع
الم ِّ
المنتج... ،إلخ .كما يتعين على ُ
صدرأن يتحقق من التراخيص المطلوبة لسائق الشاحنة لعبور الحدودً ،
وبناء على ذلك
تقوم ش ــركة النقل البري بإرس ــال الش ــاحنة أو الش ــاحنات المطلوبة للش ــحن في الموعد المتفق عليه إلى مس ــتودع أو مصنع
الم ِّ
ُ
صدر لتحمي ــل البضائع.

دليل التصدير| 46

دليل التصدير| 47

وفي بعض إتفاقيات البيع بين البائع والمشتري أو بناء على مصطلحات التجارة الدولية
( ،)INCOTERMSيعتب ــرالتأمي ــن ش ـ ً
ـرطا إلز ً
اميا .وفي حال الفش ــل ف ــي اإللتزام بمتطلبات
ه ــذا اإلتف ــاق م ــن قب ــل ُ
المص ـ ِّـدر ،ف ــإن ذل ــك ق ــد ي ــؤدي إل ــى تأخي ــرأوتجاه ــل المش ــتري ف ــي
ً
الدف ــع لذل ــك يج ــب عل ــى المص ــدرأن يل ــم جي ــدا بمصطلح ــات التج ــارة الدولي ــة المتف ــق
عليها مع المشتري والتي بدورها تحدد ملكية السلعة أثناء عملية التصدير ،ومسؤولية
المطالبة بمبلغ التأمين في حالة حدوث أي ضرر أو خسارة (المزيد من التفاصيل حول
المصطلح ــات التجارية الدولي ــة في الملحق .)4

الخطوة
السادسة

الشحن البحري
في هذه الخطوة يتم التجهيزوالحجزللشحنة مع ناقل من إحدى خطوط المالحة ،وعند تأكيد الحجزمن قبل خط المالحة،
الم َّ
س ــيحصل ُ
صدرعلى مس ــتند إذن اس ــتالم الحاوية؛ وهو مس ــتند يحتوي على معلومات تتعلق برقم الحاويات المحجوزة،
ّ
ُ
وعدده ــا ،ونوعه ــا .وبن ــاء عل ــى ه ــذا المس ــتند ،تتكف ــل ش ــركة النق ــل البري باس ــتالم الحاوي ــات ونقله ــا بالنيابة عن المص ـ ِـدرإلى
للم ِّ
موقع تحميل الش ــحنة ُ
صدرســواء كان مس ــتودع ،مصنع... ،إلخ .من أجل بدء عملية التحميل.

خطوات التصدير

الشحن البري
الم ِّ
الم ِّ
صدر ،يتعين على ُ
بمجرد وصول الشاحنات إلى منشأة ُ
صدرإعداد
ـواءا كان ذل ــك التحمي ــل ً
ترتيب ــات تحمي ــل البضائ ــع سـ ً
يدوي ــا أو بواس ــطة
المع ــدات.

تحميل البضائع
الشحن البحري
الخطوة
في حالة ش ــحن المنتجات باس ــتخدام حاويات
السابعة
النق ــل البح ــري ،س ــيتم الطل ــب م ــن ُ
المص ـ ِّـدر
تحمي ــل الحاوي ــة بالش ــحنة (يرج ــى مالحظ ــة
أن هن ــاك ط ــرق مختلف ــة لتحمي ــل الس ــلع بن ـ ًـاء
عل ــى وس ــيلة النقل المس ــتخدمة) ،وبعد حجز
الش ــحنة يت ــم اس ــتالم الحاوي ــات م ــن الس ــاحة الخاص ــة بخط ــوط المالح ــة
الم ِّ
وتس ــليمها إل ــى موق ــع تحمي ــل ُ
صدر(مس ــتودع ،مصن ــع ...إل ــخ ).وذل ــك
إلتم ــام تحمي ــل الش ــحنة وإغ ــاق الحاوي ــة بالخت ــم (يرجى الرجوع إلى ش ــكل
26أخت ــام الحاوي ــات) ،كم ــا ينبغ ــي عل ــى ُالمص ـ ِّـدر تس ــجيل رق ــم أخت ــام
الحاوي ــات الت ــي يت ــم تزويده ــا لخط ــوط المالحة لكي يتم ذكره ــا في بوليصة
الش ــحن (س ــوف يتم التحدث عن بوليصة الش ــحن في الخطوة ً ،)12
علما
بأن ــه ال يمك ــن فت ــح الخت ــم إال إذا ت ــم كس ــره (يرج ــى الرج ــوع إل ــى ش ــكل 27-
كس ــرالخت ــم) ،ويت ــم ذل ــك ف ــي ح ــال طلب ــت الجم ــارك فت ــح الحاوي ــة لغ ــرض
التفتيش ،حينها يتم استبداله بختم آخرجديد ً
بديل للسابق المستخدم
أثن ــاء التحمي ــل ،وهن ــا ينبغ ــي عل ــى ُ
المص ـ ِّـدرتعدي ــل رق ــم الخت ــم الجدي ــد ف ــي
بوليص ــة الش ــحن ،م ــع العل ــم ب ــأن أرق ــام خت ــم الحاوي ــات تعتب ــرذات أهمية
للمش ــتري إذ س ــيتم التحق ــق منه ــا م ــع م ــا هومذك ــور في بوليصة الش ــحن في
بل ــد الوص ــول ،والتأك ــد م ــن أن ــه لم يتم فت ــح الحاوية أثناء النق ــل من ميناء
المغ ــادرة ُ
للمص ـ ِّـدر.
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شكل ()26

شكل ()27

الشحن الجوي
ّ
ُ
صدرين التأكد
بمج ــرد أن تك ــون البضائ ــع جاه ــزة للتصدير ،ف ــإن عل ــى الم ِ
من أن عملية تعبئة البضائع تتم ً
ي
وفقا لمعاييراتحاد النقل الجو الدولي
المص ـ ِّـدر يمتل ــك منش ــأة للتعبئ ــة ً
 ،))IATAوإذا كان ُ
وفق ــا لمعايي ــر اتح ــاد
النق ــل الج ــوي الدول ــي  ))IATAللتعبئ ــة ،فإن ــه يس ــتطيع أن يق ــوم بتعبئ ــة
الش ــحنة بنفس ــه ب ـ ً
ـدل م ــن وكالء الش ــحن الج ــوي كم ــا ذك ــر س ـ ً
ـابقا .بع ــد
التعبئ ــة والتغلي ــف تق ــوم ش ــركة الش ــحن بنقله ــا م ــن منش ــأة ُ
المص ـ ِّـدرإل ــى
المط ــار.

شكل  :28بيان التعبئة بالعربي

الخطوة
يق ــوم وكالء/خط ــوط المالح ــة بتجهي ــز البي ــان
الثامنة
الخاص بالسفينة وتفاصيل شحنة الحاويات
الت ــي س ــوف تك ــون عل ــى مت ــن ه ــذه الس ــفينة،
كم ــا يتعي ــن عل ــى كل ُمص ـ ِّـدر أن يق ــوم بإرس ــال
تعليمات الش ــحن إلى ش ــركة الش ــحن (الخط/
الوكي ــل المالح ــي) لتتمك ــن م ــن إع ــداد بي ــان
الشحنة (المانيفست) باللغتين اإلنجليزية والعربية .كما يجب أن يحتوي
بي ــان الش ــحنة عل ــى تفاصي ــل الش ــحنة وتش ــمل :اس ــم ُ
المص ـ ِّـدر وعنوان ــه،
واس ــم المس ــتورد وعنوان ــه ،إضاف ـ ًـة إل ــى تفاصي ــل الس ــلعة ،كنوعه ــا،
ّ
المصدري ــن التأك ــد م ــن إرس ــال تعليم ــات
وكمياته ــا ،ووزنه ــا .و يج ــب عل ــى
الشحن إلى شركة الشحن قبل وصول السفينة إلى ميناء المغادرة بسبعة
أي ــام .وف ــي ح ــال ل ــم يتمك ــن ُ
المص ـ ِّـدرم ــن القي ــام بذل ــك ،فإن ــه س ــيكون م ــن
الصع ــب عل ــى الش ــحنة اللح ــاق بحجزالس ــفينة ،ويتم تأجيله ــا لتكون على
مت ــن الس ــفينة القادم ــة.
أما في حال إنهاء الناقل بيان الشحنة ،تقوم شركة الشحن ً
أيضا بإدخال
المعلوم ــات إل ــى النظ ــام الس ــعودي لتب ــادل البيان ــات اإللكتروني ــة (Sauid
 ،)EDIوذل ــك ليق ــوم مخل ــص الجم ــارك باس ــتخدام ه ــذه المعلوم ــات ف ــي
إع ــداد البي ــان التحضي ــري الجمركــي.

شكل  :29بيان التعبئة
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الختم الجديد
للحاوية

ختم مغلق
(مغلق)

حاوية تم إغالقها كسرالختم
بالختم
لفتح الحاوية

بع ــد تحمي ــل البضائ ــع ف ــي الحاوي ــة ،يج ــب عل ــى ُ
المص ـ ِّـدر إص ــدار بي ــان
التعبئ ــة ،وه ــومس ــتند يحت ــوي عل ــى تفاصيل البضاع ــة ،وعدده ــا ،ووزنها،
ً
علم ــا بأن ــه يت ــم تس ــليم بي ــان التعبئ ــة باللغ ــة العربي ــة للجم ــارك الس ــعودية
ً
أثناء التخليص الجمركي ،وأيضا يتم إرس ــال بيان التعبئة للمش ــتري ،وقد
تطل ــب بع ــض جم ــارك ال ــدول المس ــتوردة التصدي ــق عل ــى بي ــان التعبئ ــة،
ويمكن تصديقها عن طريق فروع الغرف التجارية الس ــعودية .يبين ش ــكل
 28وش ــكل  29مث ــال لبي ــان التعبئ ــة.

تلقي بيان الشحنة من
الخط/الوكيل المالحي

خطوات التصدير

الخطوة
التاسعة

تقديم المستندات للمخلص
الجمركي
إذا كان ُ
المص ـ ِّـدريتعامل مع مخلص الجمارك
ألول م ــرة فيتوج ــب علي ــه أن يق ــدم لمخل ــص
الجم ــارك خط ــاب التفوي ــض ،ونس ــخة م ــن
الس ــجل التج ــاري الخ ــاص ُ
بالمص ـ ِّـدركما ذكر
ً
ف ــي تف ــوض المخل ــص الجمركــي س ــابقا.

كم ــا يتعي ــن عل ــى المنش ــأة التأك ــد م ــن أن المخل ــص الجمركــي عل ــى دراي ــة
بإج ـراءات التخلي ــص الجمركــي للتصديرحس ــب طريقة الش ــحن للبضائع
ـواء كان ــت بح ـ ًرا أو ب ـ ًرا أو جـ ً
سـ ً
ـوا ،حي ــث أن بع ــض المخلصي ــن الجمركيي ــن
يقتصرعملهم على توفيرخدمات التخليص الجمركي لمنفذ معين أويكون
للــواردات فق ــط ،لذل ــك يتعي ــن معرف ــة أه ــم خطــوات التخلي ــص حس ــب
طريق ــة الش ــحن:

الشحن الجوي
بمج ــرد أن تك ــون الش ــحنة جاه ــزة ،يت ــم تس ــليم مس ــتندات التصدي ــر إل ــى
المخلص الجمركي الذي يقوم بدوره بتحديد موعد مع الجمارك لفحص
الش ــحنة .فيم ــا يق ــوم وكيل الش ــحن الجوي بإعداد وثيقة الش ــحن الجوي
ثم يس ــلمها إل ــى المخل ــص الجمركي.
الشحن البري
حين يصل س ــائق ش ــركة النقل البري بالش ــحنة إلى الحدود ،يقوم بتسليم
المس ــتندات إل ــى المخل ــص الجمركــي ال ــذي يق ــوم ب ــدوره بإع ــداد البي ــان
التحضي ــري للتصدي ــرباس ــتخدام النظام الس ــعودي ( )Saudi EDIلتبادل
البيانات اإللكترونية ،ثم يعيد تس ــليم المس ــتندات إلى الس ــائق لتقديمها
إل ــى الجمارك الس ــعودية.

الخطوة
العاشرة

هناك خطوتان رئيسيتان في عمليات التصديرتتم عن طريق الجمارك السعودية والتي من أجلها يتم إصدارالبيان الجمركي
للتصدير ،وهذه الخطوتان هي التفتيش والتخليص الجمركي والتي تتألف من ثالثة خطوات معروفة كالتالي:

الخطوة األول ى :هي التخليص الجمركي للشحنة ،وهي عندما يقوم المخلص الجمركي بتقديم مستندات التصديرمع البيان
التحضيري إلى موظف الجمارك للحصول على الموافقات.
الخطوة الثانية :هي التفتيش الجمركي ويتم البدء بهذه الخطوة حين تتم الموافقة على مستندات التصدير ،ويتم إصدار
بي ــان التصدي ــراألول ــي م ــن قب ــل مصلح ــة الجم ــارك .في هذه الحال ــة يتعين على المخلص الجمركي أن يقوم بتس ــليم مس ــتندات
التصدي ــر م ــع البي ــان األول ــي ،وأن يخب ــر الس ــائق بنق ــل البضائ ــع للمعاين ــة الجمركي ــة ،حينه ــا يق ــرر المفت ــش الجمركــي إن كان
س ــيعاين الش ــحنة أم ال ،وعند إنتهاء المس ــؤول من معاينة الش ــحنة أوأن يقرر عدم معاينتها ،تقوم الجمارك الس ــعودية بإصدارالبيان الجمركي النهائي.
بع ــد إص ــدارالبي ــان النهائ ــي يق ــوم المخل ــص الجمركــي بع ــد ذلك بتس ــليم بي ــان التصديرالجمركي إلى ش ــركة الش ــحن والتفري ــغ ليبدؤوا في تحمي ــل حاويات
المص ـ ّـدرعل ــى مت ــن الس ــفينة ،يوض ــح ش ــكل  30إج ـراءات التخليص والبي ــان الجمركي

رسم توضيحي إلجراءات التخليص الجمركي في المنافذ البرية

تسليم المستندات إلى المخلص
الجمركي

يقوم المخلص الجمركي بإعداد
البيان التحضيري للتصدير
بإستخدام SAUDIEDI
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يقرر مفتش الجمارك ما إذا كان سيفتش
البضائع أو يختم مباشرة بيان التصديراألولى
ويفسح بضائع التصدير

توجيه الشحنة للمنطقة
الجمركية

يقوم موظف الجمارك بالتأكد من ختم
المفتش الجمركي على بيان التصديراألولى ثم
يدخل بيانات السائق ويطبع البيان النهائي
شكل  :30إجراءات التخليص والبيان الجمركي

يقوم الموظف الجمارك
بمراجعة مستندات التصدير
وطالعة البيان األولى وتعيين
مفتش الجمارك

يؤذن للشحنة بالعبور من المنفذ
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الشحن البحري
ّ
ُ
بمج ــرد أن يس ــتلم المص ـ ِـدر بي ــان الش ــحنة (المانيفس ــت) ،فيتعي ــن علي ــه
إرس ــاله مع المس ــتندات األخرى المتعلقة بالش ــحن مباش ــرة إلى المخلص
الجمركــي للب ــدء ف ــي إج ـراءات التخلي ــص الجمركــي للش ــحنة .وتتأل ــف
مس ــتندات الش ــحن الخاص ــة بإج ــرءات التخلي ــص الجمركــي ف ــي المملك ــة
العربية السعودية من :الفاتورة التجارية ،وبيان الشحنة (المانيفست)،
وش ــهادة المنش ــأ ،وقائم ــة التعبئ ــة المكتوب ــة باللغ ــة العربي ــة ُ
والمص ـ َّـدق
عليه ــا .وم ــن ث ــم يق ــوم المخل ــص الجمركــي بإدخ ــال المعلوم ــات الموج ــودة
ف ــي المس ــتندات إل ــى النظ ــام الس ــعودي ( )Saudi EDIلتب ــادل البيان ــات
اإللكتروني ــةً ،
جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع بي ــان الش ــحنة (المانيفس ــت) المدخ ــل
سـ ً
ـابقا ف ــي النظ ــام نفس ــه ع ــن طري ــق خ ــط المالح ــة أو الوكي ــل المالح ــي،
وذل ــك لطباع ــة البي ــان التحضي ــري للجم ــارك الس ــعودية كأح ــد متطلب ــات
التخلي ــص الجمركــي.

الحصول على التخليص الجمركي

خطوات التصدير

مغادرة الميناء أو المنفذ
البري أو المطار
الخطوة
الشحن البحري
الحادية عشر
يق ــوم المخل ــص الجمركــي بتس ــليم البضائ ــع
والبيان الجمركي إلى ش ــركة الشحن والتفريغ،
الت ــي تتول ــى بدورها مس ــؤولية تخزين الش ــحنة
حت ــى وص ــول الس ــفينة ،وم ــن ث ــم مس ــؤولية
تحمي ــل الش ــحنة عن ــد وص ــول الس ــفينة .علم ـ ًـا أن ــه هن ــاك رس ــوم تعرف ــة
مرتبطة بالمناولة في الميناء تم إقرارها من قبل المؤسسة العامة للموانئ
والمبين ــة بالملح ــق ( .)7كم ــا يمك ــن للمص ـ ّـدر االس ــتعالم ع ــن الحاوي ــات
ومتابعته ــا م ــن خ ــال الخدم ــة الت ــي ت ــم إطالقه ــا ً
حديث ــا للمؤسس ــة العام ــة
للموان ــيء عب ــر الراب ــط التال ــيhttp://www.ports.gov.sa/arabic/ :
eservices/pages/container-tracking.aspx
كم ــا أن هن ــاك مين ــاء آخ ــرخ ــاص ف ــي المملك ــة اليخض ــع للوائ ــح وتنظيم ــات
المؤسس ــة العام ــة للموان ــئ وه ــو مين ــاء المل ــك عبدالل ــه ف ــي مدين ــة المل ــك
عبدالل ــه اإلقتصادي ــة ،حي ــث تق ــوم ش ــركة تطوي ــر الموان ــئ بتش ــغيله،
وله ــم سياس ــاتهم الخاص ــة ،ورس ــوم تعرف ــة خاص ــة به ــم ً
أيض ــا( .الموق ــع
اإللكترون ــي) /http://www.kingabdullahport.com.sa/ar :

الشحن الجوي
ف ــي حال ــة الش ــحن الج ــوي ،تحت ــاج البضائ ــع بع ــد معاينته ــا واالنته ــاء م ــن
إج ـراءات التخلي ــص الجمركي إلى  8س ــاعات كفترة تبريد قبل تحميلها على
مت ــن الطائ ــرة .ويت ــم تخزي ــن ه ــذه البضائع في مس ــتودعات آمن ــة خالل فترة
التبري ــد حس ــب متطلب ــات المنت ــج م ــن درج ــة ح ـرارة معين ــة .

الخطوة
تختلف المس ــتندات المطلوبة بحسب طريقة
الثانية عشر
الش ــحن بح ــري أو بري أوج ــوي .لذا فإنه يتعين
عل ــى ُ
المص ـ ِّـدر المعرف ــة التام ــة بالمس ــندات
المطلوب ــة الت ــي ي ــود إرس ــالها للمش ــتري
(المس ــتورد) كم ــا ُذك ــر س ـ ً
ـابقا ،وم ــن أهمه ــا:
الفات ــورة التجاري ــة ،ش ــهادة المنش ــأ ،البي ــان
الجمركــي ،وبوليص ــة الش ــحن والت ــي تس ــتخدم للبضائ ــع الت ــي يت ــم ش ــحنها
ً
بحري ــا ،كم ــا يوج ــد بوال ــص الش ــحن الخاصة بالنق ــل البري والنق ــل الجوي.
الشحن البحري
بوليص ــة الش ــحن ه ــي مس ــتند يص ــدر م ــن خط ــوط المالح ــة بع ــد إبح ــار
الم ِّ
الس ــفينة ،ويحت ــوي ه ــذا المس ــتند عل ــى تفاصي ــل ُ
صدر(الش ــاحن)
والمرس ــل إلي ــه (المش ــتري) وتفاصي ــل البضائ ــع المش ــحونة ،وتس ــتخدم
بوليص ــة الش ــحن كإثب ــات ب ــأن الش ــحنة غ ــادرت وكان ــت ّ
محمل ــة عل ــى مت ــن
الس ــفينة ،لذل ــك يج ــب عل ــى ُ
المص ـ ِّـدر اإلهتم ــام به ــذه البوليص ــة وتوفي ــر
المعلومات المطلوبة للناقل لكي يتم إصدارها ،ومن ثم إرسالها للمشتري
الذي سيعتبر ً
مالكا للشحنة بمجرد حصوله على بوليصة الشحن .لذلك،
يج ــب ع ــدم إرس ــال بوليص ــة الش ــحن إال ف ــي ح ــال نف ــذ المش ــتري عملي ــة
الدفع ،أو كان هناك إتفاق مس ــبق على ش ــروط الدفع مع المش ــتري .مثال
لبوليصة الش ــحن كما هو مبين في ش ــكل ( 31يرجى مراعاة فارق التنس ــيق
تبع ـ ًـا لخ ــط المالح ــة) .هناك أنواع من بوالص الش ــحن ،والتي يمكن إيجاد
المزي ــد م ــن المعلوم ــات عنه ــا بالملح ــق .5
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الشحن الجوي
بع ــد تحمي ــل البضائ ــع عل ــى ظه ــر الطائ ــرة ،يت ــم إص ــدار بوليص ــة الش ــحن
الج ــوي النهائي ــة ً
وفق ــا للمواصف ــات الفعلي ــة للبضائ ــع ،ويوض ــح ش ــكل32
مث ــال عل ــى بوليصة الش ــحن الجوي .يوج ــد مزيد من المعلوم ــات بالملحق
.5

شكل  :32بوليصة الشحن الجوي

شكل  :31بوليصة الشحن البحري

شكل  :33بوليصة الشحن البري (إنجليزي)
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الشحن البري
عن ــد االنته ــاء م ــن المعاينة وإجراءات التخلي ــص الجمركي ،تقدم الجمارك
تصري ــح م ــرورم ــن البواب ــة الحدودي ــة ل ــكل من الش ــاحنة والس ــائق لتتمكن
الش ــحنة من مغ ــادرة الحدود الس ــعودية.

إرسال مستندات الشحن إلى
المشتري

الشحن البري
ف ــي حال ــة الش ــحن الب ــري ،تق ــوم ش ــركة النق ــل الب ــري بإص ــدار بوليص ــة
الش ــحن الب ــري قب ــل أن تغ ــادرالش ــاحنات مصن ــع ُ
المص ـ ِّـدرأو المس ــتودع،
ويوض ــح ش ــكل  33مث ــال عل ــى بوليصة الش ــحن البري ،كم ــا يوجد مزيد من
المعلوم ــات بالملح ــق .5

تأمين وتمويل الصادرات
هن ــاك ع ــدة آلي ــات لعملي ــة الدفع بين المش ــتري والبائع في التجارة الدولي ــة ،وفي معظم الحاالت تتحدد
العالق ــة بي ــن المش ــتري والبائ ــع م ــن خ ــال طريقة الس ــداد ،حي ــث يقوم المش ــتري بدفع قيمة الش ــحنة
باستخدام التحويل المباشرقبل شحن البضائع في حال كان يثق ُ
بالمصدِّ ر ،إال أنه في معظم الحاالت
ال تت ــم عملي ــة اس ــتكمال الدف ــع حت ــى يت ــم ش ــحن البضاع ــة إلى المش ــتري ،وفي ه ــذه الحالة يع ــد التأمين
والتموي ــل أدات ــان هامت ــان لضمان إتمام عملية البيع واس ــتالم المس ــتحقات المالية.

التأمين على الصادرات

تمويل الصادرات

مؤسسات ائتمان وتمويل
الصادرات
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تأمين وتمويل الصادرات

التأمين على الصادرات
يعتب ــر التأمي ــن عل ــى الص ــادرات عام ـ ًـا ً
مهم ــا
ف ــي تس ــهيل عملي ــة التصدي ــر ،حي ــث يضم ــن
ّ
ُ
المصدرة في حال تعثر
للمصدِّ رثمن البضاعة
المش ــتري عن الس ــداد ،ويمك ــن الحصول على
التأمي ــن عب ــر برنام ــج تموي ــل الص ــادرات ،وه ــو
مؤسس ــة غي ــرربحي ــة حكومي ــة أو إقليمية تركز
عل ــى دع ــم المصدري ــن ع ــن طريق توفي ــرمنتج ــات التموي ــل والتأمين .حيث
يت ــم إص ــدار التأمي ــن ُ
للمص ــدِّ ر المق ــدم عل ــى طل ــب التأمي ــن ،بع ــد أن يت ــم
التحق ــق م ــن الوض ــع المال ــي ومدى قدرة المش ــتري على الوف ــاء ،بعدها تتم
ّ
حماية ُ
للمصدرالسيطرة
المصدِّ رضد مخاطرعدم السداد التي ال يمكن
عليه ــا كالمخاط ــر التجاري ــة والسياس ــية ،بحي ــث تق ــوم الجه ــة المعني ــة
بالتأمين بدفع قيمة الش ــحنة إلى ُ
ـتطع المش ــتري الوفاء
المصدِّ رإن لم يس ـ ِ
بعملي ــة الدف ــع.
أم ــا البنــوك التجاري ــة فه ــي مصدرإضاف ــي للتأمين على الص ــادرات ،ومثاله:
عندما يطلب ُ
المصدِّ رمن المشتري تقديم تأكيدات بالدفع ،يقوم البنك
ّ
ُ
بناء على طلب المش ــتري بإصدارتأمين للمصدِ ريفيد بأن المش ــتري يملك
المال لدفع ثمن الصفقة وأن البنك سوف يضمن عملية الدفع نيابة عن
المش ــتري ،وفي حال عدم قيام المش ــتري بالدفع س ــيتدخل بنك المش ــتري
ويدف ــع قيم ــة الش ــحنة إل ــى ُ
المص ــدِّ ر .مث ــال على ه ــذا النوع م ــن التأمين هو
م ــا ُيع ــرف لدى البنــوك التجارية بمصطلح «خطاب االعتماد» «Letter of
 »)Credit (L/Cوه ــوأح ــد أه ــم ترتيبات الدفع األكثرش ـ ً
ـيوعا في الصادرات
(لالط ــاع عل ــى مزيد من المعلومات حول خطابات االعتماد ،يرجى الرجوع
إلى الملحق .)2

تمويل الصادرات

مؤسسات ائتمان وتمويل الصادرات

ه ــي طريق ــة بديل ــة تس ــتخدم لضم ــان دف ــع
البضاع ــة ف ــي تموي ــل الصادرات ،وع ــادة ما يتم
التموي ــل ع ــن طري ــق برام ــج تموي ــل التصديرأو
مؤسسات االئتمان المعنية بالتصدير ،حيث
تقوم بتمويل المش ــتري األجنبي من أجل ش ـراء
المنتج ــات الوطني ــة م ــن المص ـ ّـدر ،ويت ــم ذلك
عل ــى طريقتي ــن:

ه ــي مؤسس ــات ائتم ــان حكومي ــة أومؤسس ــات إقليمي ــة غي ــرربحي ــة ترك ــزعل ــى دع ــم المصدري ــن حي ــث تق ــدم تأمي ــن للص ــادرات
وتسهيالت لتمويل الصادرات ،وعادة ما توفرهذه الجهات التمويل والتأمين للصادرات ،وكذلك تمويل الصادرات للمشتري
األجنبي لشراء السلع الوطنية ،وهناك عدد من الكيانات في المملكة العربية السعودية ،والمنطقة التي يمكن أن توفرهذه
األنم ــاط كما هو موض ــح في الجدول رقم :3

تمويل التصديرالمباشر
يتم ذلك من المؤسسات االئتمانية للصادرات
إلى مشترأجنبي.

اسم المؤسسة

تأمين الصادرات

تمويل الصادرات

برنامج الصادرات السعودية
برنامج تمويل التجارة العربية
المؤسسة العربية لضمان االستثماروائتمان الصادرات
المؤسسة اإلسالمية الدولية للتجارة والتمويل

تمويل التصديرغيرالمباشر
تموي ــل التصدي ــر غي ــر المباش ــر :يت ــم ذل ــك م ــن
خ ــال أح ــد البنــوك التجاري ــة الت ــي تق ــع ف ــي بل ــد
المش ــتري األجنب ــي.

المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمارو إئتمان الصادرات
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
الجدول  :3مصادرالتسهيالت االئتمانية التصديرية في المملكة العربية السعودية والمنطقة
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تأمين وتمويل الصادرات

كما يوضح الجدول  4التفاصيل الخاصة باالتصال بهذه المؤسسات.
اسم البرنامج/
المؤسسة

العنوان

الموقع على
اإلنترنت

رقم الهاتف

رقم الفاكس

عنوان البريد
اإللكتروني

اسم البرنامج/
المؤسسة

العنوان

الموقع على
اإلنترنت

برنامج الصادرات
السعودية

ص.ب 50483 :الرياض
 ،11523المملكة
العربية السعودية

www.sep.gov.sa

+966112794000

+966114659699

info@sep.gov.sa

المؤسسة
اإلسالمية لتأمين
االستثماروائتمان
الصادرات

ص.ب 15722 :جدة
 ،21454المملكة
العربية السعودية

www.iciec.com

برنامج تمويل
التجارة العربية

ص.ب ،269799
أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

www.atfp.org.ae

+97126316999

+9712 6316793

atfphq@atfp.ae

المصرف
العربي للتنمية
االقتصادية في
أفريقيا

ص.ب2640 .
الخرطوم - 11111
جمهورية السودان

www. badea.org

المؤسسة
العربية لضمان
االستثماروائتمان
الصادرات

ص.ب ،23568 :الصفاة
 ،13096الكويت

www.iaigc.net
www.dhaman.
org

+9652 4959000

+9652 4823761

صندوق أوبك
للتنمية الدولية
(أوفيد)

P.O. Box 995
 A-1010النمسا فينا

المؤسسة الدولية
اإلسالمية لتمويل
التجارة

ص.ب 55335 :جدة
 ،21534المملكة
العربية السعودية

www.itfc-idb.org

+966 12 6361400

+96612 6371064

www.ofid.org

رقم الهاتف

+966 12 6445666

+24983773646-183773709/

+431 515 64 - 0

رقم الفاكس

+96612 6379755

+ 24983770600-183770498/

+431 513 92 38

عنوان البريد
اإللكتروني

yalaki@isdb.org
jnaga@isdb.org

بريد الكتروني :
badea@badea.

org

Info@ofid.org

الجدول  :4تفاصيل االتصال بمؤسسات ائتمان الصادرات في المملكة العربية السعودية والمنطقة
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الملحقات
رمز النظام المنسق
نبذة
نظ ــام المنس ــق ( ، Harmonized System (HSه ــو نظ ــام دول ــي موحد يصدر
ع ــن المنظم ــة العالمية للجمارك ،ويس ــتخدم لتصني ــف المنتجات المتداولة
على شكل موز موحدة ،ويشتمل هذا النظام على ً 97
فصل ،حيث يمثل كل
ر
فص ــل فئ ـ ًـة م ــن المنتج ــات .وف ــي حين يتك ــون كل رمزمن رموز النظام المنس ــق
م ــن ع ــدة أرق ــام تص ــل إل ــى  12خان ــة األم ــر ال ــذي يعن ــي إمكاني ــة تش ــعب فئ ــة
المنتج ــات إل ــى س ــتة فص ــول كحد أق�صى ،يمث ــل الرقمين األولي ــن رقم الفصل
األسا�س ــي ،بينم ــا يمث ــل كل رقمي ــن تاليي ــن زيادة التش ــعب ودقة وص ــف للمنتج.
كم ــا تج ــدراإلش ــارة إل ــى أن غالبي ــة المنتج ــات المدرج ــة تح ــت نظ ــام المنس ــق
يتم تصنيفها بالش ــكل الدقيق على مس ــتوى س ــتة أرقام وفي بعض األحيان إلى
ثمانية أرقام ،وتندرالحاجة إلى تصنيف المنتج تحت العش ــرة أو اإلثنى عش ــر
ً
رقما .
فعل ــى س ــبيل المث ــال ،رم ــزالنظام المنس ــق للبرتق ــال ه ــو 08 05 10 00 :ويعني
ه ــذا الرم ــزب ــأن البرتق ــال ين ــدرج تح ــت الفص ــل رق ــم  ، 08وال ــذي ب ــدوره يندرج
تح ــت فئ ــة المنت ــج «الفواك ــه والثم ــار الصالح ــة ل ــأكل؛ قش ــور حمضي ــات
وقش ــور بطيخ أوش ــمام » ،في حين تعني األربعة أرقام األولى من نظام المنس ــق
 08 05ب ــأن البرتق ــال ين ــدرج تح ــت التصنيف المس ــمى «حمضيات ،طازجة أو
مجفف ــة  »،كم ــا ين ــدرج منتج البرتقال ً
أيضا إلى تصنيف أدق تحت س ــتة أرقام
مصنف ــة ف ــي نظ ــام المنس ــق برق ــم  08 05 10والمس ــمى « برتق ــال » .أم ــا ك ــون
آخررقمين  08 05 10 00يعكس ــان القيمة صفرفإن هذا داللة على انحس ــار
هذا الفصل من المنس ــق على منتج وحيد وهو «البرتقال  »،مما أدى إلى عدم
تش ــعب ق ــام الثماني ــة ف ــي نظ ــام المنس ــق لتصنيف منتج ــات مش ــابهةً .
علما
األر
بأن ــه يت ــم تحدي ــث رم ــوز النظ ــام المنس ــق بش ــكل دوري وذلك إلع ــادة تصنيف
المنتج ــات المدرج ــة وإدراج المنتج ــات الجدي ــدة.
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الملحقـــــات

البحث في رموز النظام المنسق
يمك ــن الحص ــول عل ــى القائم ــة الكامل ــة لرموز النظام المنس ــق على الموقع اإللكتروني للجمارك الس ــعودية حيث يوجد خيار
بح ــث عل ــى موق ــع الجم ــارك الس ــعودية باإلم ــكان اس ــتخدامه للبح ــث ع ــن رم ــزالنظ ــام المنس ــق ألي منتج من خ ــال عد طرق:
(القس ــم ،الفص ــل ,رق ــم البند ,الوص ــف ,إلخ).
كما في شكل  34وعبرالرابط التالي:

http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs/Pages/Pages/SearchTa

شكل  :34البحث في رموز النظام المنسق في الموقع اإللكتروني للجمارك السعودية

تصنيفات رمز نظام المنسق
ت ــم تصني ــف الس ــبعة وتس ــعون فص ـ ًـا الخاص ــة بأكــواد النظام المنس ــق في  21قس ــم ،ويوض ــح الجدول  5األقس ــام والفصول
التابع ــة لها:
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1

الحيوانات الحية؛ والمنتجات الحيوانية

01, 02, 03, 04, 05

2

المنتجات النباتية

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

3

الدهون والزيوت النباتية والحيوانية والمنتجات المشتقة منها،
والدهون الصناعية الصالحة لألكل ،الشموع الحيوانية والنباتية

15

4

المواد الغذائية الجاهزة؛ المشروبات الكحولية والخل ،والتبغ
الم ّ
ُ
صنع ،وبدائل التبغ

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

5

المنتجات المعدنية

25, 26, 27

6

المنتجات الكيميائية والصناعات ذات الصلة بها

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

7

البالستيك ومصنوعات هذه المواد ،المطاط ومصنوعاته

39, 40

8

الجلود الخام ،والجلود ،والفراء ومصنوعاتها ،وبضائع السفر،
والسروج ،والحقائب اليدوية والخامات المستخرجة من أحشاء
الحيونات (باستثناء أحشاء دودة القز)

41, 42, 43

9

األخشاب والمصنوعات الخشبية ،الفحم الخشبي ،ومصنوعات
الفلين ومصنوعات القش ،واألعشاب التي يصنع منها الورق ،واأللياف
المضفرة األخرى ،والقش واألماليد

44, 45, 46

10

ألباب األخشاب أو لب المواد ،ألياف السليلوز األخرى ،المعاد
تصنيعها (النفايات والخردة) الورق أو األلواح الورقية ،الوروق
والورق المقوى ومصنوعاتها

47, 48, 49

11

المنسوجات والمصنوعات النسيجية

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
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الرقم

اسم القسم

الفصل القسم

الملحقـــــات

الرقم

اسم القسم

الفصل القسم

12

األحذية والقبعات والمظالت والشما�سي ،وع�صي المش ،وع�صي
الكرا�سي ،وع�صي المقاعد ،والسياط ،والمضارب وأجزاؤها؛ الريش
والمادة المصنوعة منه والزهور االصطناعية والمواد المصنوعة من
الشعرالبشري

64, 65, 66, 67

13

المواد الحجرية ،أواإلسمنتية ،أو المواد المصنوعة من الجبس،
أو االسمنت أو الحريرالصخري ،وحجرالبلق ،أوالمواد المماثلة،
ومنتجات السيراميك والزجاج واآلواني الزجاجية

68, 69, 70

14

اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت ،واألحجارالكريمة أو شبه الكريمة،
والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من المعادن
الثمينة ومصنوعات هذه المواد ،المجوهرات المقلدة ،والعملة

71

15

المعادن األساسية والمواد المصنوعة من المعادن األساسية

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

16

اآلالت واألجهزة الميكانيكية ،واألدوات الكهربائية ،وأجزاؤها ،مسجالت
الصوت ومشغالته ،الصور التلفزيونية ومسجالت الصوت والصورة
ومشغالها ،ولوازم هذه المواد

84, 85

17

السيارات ،والطائرات ،والسفن ،والمعدات المتعلقة بالنقل

86, 87, 88, 89

18

األجهزةالبصرية ،وأجهزة التصويرالفوتغرافي والسينمائي ،وأجهزة
القياس ،والتدقيق ،والفحص ،واألدوات الطبية ،واألجهزة الجراحية،
والساعات ،واآلالت الموسيقية ،وقطع الغيارالخاصة بها وملحقاتها

90, 91, 92

19

األسلحة والذخيرة ،وأجزاؤها ولوازمها

93

20

مواد المصنوعات المختلفة

94, 95, 96

21

األعمال الفنية ،والتحف

97, 98, 99

المنتجات محظورة التصدير

الجدول  :5الواحد وعشرون باب الخاصة بأكواد النظام المنسق

هن ــاك ع ــدة منتج ــات ُيمن ــع تصديره ــا حس ــب قواني ــن المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ويوض ــح الج ــدول  6ملخص ـ ًـا ع ــن ه ــذه
المنتج ــات .لالط ــاع عل ــى المزي ــد م ــن المعلوم ــات والتحديث ــات الدوري ــة ،يرج ــى زي ــارة الموق ــع اإللكتون ــي للجم ــاركhttp:// :
/www.customs.gov.sa/sites/sc/ar
م.

رمز النظام المنسق

الوصف

1

Ex 01 01 10 10

األنسال العربية ،والخيول األصيلة ،وإناثها

2

Ex 01 01 10 20

األنسال العربية ،والخيول األصيلة ،وإناثها

3

Ex 01 01 90 10

خيول السباق ،وإناثها

4

Ex 01 01 90 20

المهور ،وإناثها

5

Ex 01 02

فصيلة األبقار ،وإناثها

6

Ex 01 04

الماعزواألغنام ،وإناثها

7

Ex 01 06 19 11

الجمال ،وإناثها

8

14 12

العلف األخضروالتبن

9

Ex 22 01 90 10

ماء زمزم

10

00 00 01 22

مياه الشرب المعبأة وغيرالمعبأة والثلج

11

00 10 01 44

الخشب

12

06 97

التحف والقطع األثرية والتاريخية
الجدول  :6المنتجات الممنوعة من التصديرفي الملكة العربية السعودية
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المصدر :مراجعة السياسات التجارية للملكة العربية السعودية لعام  - 2012منظمة التجارة العالمية والجهات الحكومية ذات العالقة.

الملحقـــــات

المنتجات التي تخضع للتصاريح ،والترخيص في التصدير
توج ــد بع ــض المنتج ــات الت ــي يمن ــع تصديره ــا ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية دون الحص ــول عل ــى
تصري ــح م ــن الهيئ ــات المختصة ،ويوض ــح الجدول  7قائمة موجزة عن هذه المنتجات ورموز النظام
المنسق الخاص بها ،والجهة المختصة في المملكة  ،لالطالع على مزيد من المعلومات والتحديثات
الدوري ــة يرجى زي ــاة الموق ــع التال ــيwww.customs.gov.sa/sites/sc/ar :
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1

10 01

القمح

المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن
الدقيق

2

10 03 00 00

الشعير

وزارة المالية

3

10 05 90 10

الذرة الصفراء

وزارة المالية

4

10 05 90 20

الذرة البيضاء

وزارة المالية

5

11 01 00 10

الطحين األبيض

وزارة المالية

6

12 01

فول الصويا

وزارة المالية

7

19 01 10 10

الحليب  -الغذاء األسا�سي للرضع

وزارة المالية

8

19 01 10 20

الحليب  -الغذاء األسا�سي للرضع

وزارة المالية

9

25 05

الرمل

وزارة البترول والثروة المعدنية

10

25 06 21 10

المجموعات الرملية المختلطة

وزارة البترول والثروة المعدنية

11

25 06 21 20

المجموعات الرملية المختلطة

وزارة البترول والثروة المعدنية

12

25 15 11 00

الرخام

وزارة البترول والثروة المعدنية

13

25 17

الخلطات الحجرية

وزارة البترول والثروة المعدنية

14

25 22

الحجرالجيري

وزارة البترول والثروة المعدنية

15

27 09

النفط الخام

وزارة البترول والثروة المعدنية

16

لللنفط المتوقع 27 10

الوقود

وزارة البترول والثروة المعدنية

17

27 11

الغازات ،بما في ذلك الغازات المسالة

وزارة البترول والثروة المعدنية

18

27 14

االسفلت

وزارة البترول والثروة المعدنية

19

28 44

المواد المشعة

وزارة الداخلية

20

28 45

المواد المشعة

وزارة الداخلية

21

90 22 19 10

المواد المشعة

وزارة الداخلية

22

90 22 19 90

المواد المشعة

وزارة الداخلية

23

29 03 19 10

المواد المستنفذة لألوزون

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئة

24

29 03 45

المواد المستنفذة لألوزون

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئة

25

29 03 49

المواد المستنفذة لألوزون

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئة

26

30 03

األدوية

هيئة الغذاء والدواء

27

30 04

األدوية

هيئة الغذاء والدواء

28

73 11 00 30

األسطوانات المليئة بالغاز

وزارة البترول والثروة المعدنية

الجدول  :7منتجات التصديرالخاضعة للقيود ففي المملكة العربية السعودية

المصدر :مراجعة السياسات التجارية للملكة العربية السعودية لعام  - 2012منظمة التجارة العالمية والجهات الحكومية ذات العالقة.
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م.

كود النظام المنسق

الوصف

الجه المختصة

م.

كود النظام المنسق

الوصف

الجه المختصة

الملحقـــــات

خطاب االعتماد
ما هو خطاب االعتماد؟
خطاب ــات االعتم ــاد ( )L/Csه ــي إح ــدى
وس ــائل الدف ــع األكث ــر ً
أمان ــا وش ــيوعا ف ــي
التج ــارة الدولي ــة ،وه ــي إلت ـزام م ــن البن ــك
نيابة عن المش ــتري بتمام الس ــداد للبائع.
وبعب ــارة أخ ــرى ،فإن خط ــاب االعتماد هو وعد بالدف ــع .ويصدرالبنك
خط ــاب االعتم ــاد فق ــط إذا كان المش ــتري يمل ــك م ــا يكف ــي م ــن الم ــال
في الحس ــاب لش ـراء البضائع .وبمجرد إصدارخطاب االعتماد ،يقوم
البن ــك بحج ــز المبل ــغ وخص ــم ذل ــك م ــن حس ــاب المش ــتري بع ــد أن
يس ــتوفي البائ ــع المتطلب ــات وف ــق خط ــاب االعتم ــاد.
ويشتمل خطاب االعتماد على أربعة أطراف رئيسية:

خطوات خطاب االعتماد
وفيم ــا يل ــي وص ــف للخطــوات المتخ ــذة أثن ــاء عملي ــة التصدي ــر وف ــق
خط ــاب االعتم ــاد:
َّ
1 .1يطل ــب المس ــتورد (المش ــتري) م ــن البن ــك ُ
المص ــدر لخط ــاب
الم ِّ
االعتم ــاد فت ــح االعتم ــاد لصال ــح ُ
صدر(البائ ــع).
2 .2ينق ــل البن ــك المص ــدرخطاب االعتماد إلى البن ــك المبلغ والذي
الم ِّ
يحيله ب ــدوره إلى ُ
صدر.
صدرالبضاعة ً
الم ِّ
3 .3يسلم ُ
وفقا لشروط خطاب االعتماد ويقدم
الوثائق للبنك المبلغ.
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4 .4يق ــوم البن ــك المبل ــغ بالتحق ــق م ــن الوثائ ــق لإللت ـزام بخط ــاب
االعتم ــاد ،ويق ــوم المص ــدر بعملي ــة الدف ــع إذا كان ــت الوثائ ــق
مطابق ــة لخط ــاب االعتم ــاد ،وترس ــل الوثائ ــق بع ــد ذل ــك للبن ــك
المص ــدر.
5 .5يت ــم خص ــم المبل ــغ م ــن حس ــاب المس ــتورد ف ــي البن ــك المص ـ ّـدر
ونق ــل األمــوال إل ــى البن ــك المبل ــغ.
ّ
المصدربإصدارالمستندات وتسليمها للمستورد
6 .6يقوم البنك
للمطالبة بالبضاعة من الناقل.
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» »مقدم الطلب :المشتري
» »المستفيد :البائع
» »البنك المصدرلخطاب االعتماد :البنك الملتزم بالدفع
» »البن ــك المبل ــغ لالعتم ــاد :البن ــك ال ــذي يس ــاعد المس ــتفيد عل ــى
تنفي ــذ خط ــاب االعتم ــاد (ع ــادة ه ــو بن ــك التابع المس ــتفيد)
خط ــاب االعتم ــاد ه ــو عق ــد إتف ــاق يعم ــل بموجبه أح ــد البنــوك في بلد
المش ــتري (البن ــك ُ
المص ـ ِّـدرلخط ــاب االعتم ــاد) بالنياب ــة ع ــن عمالئه ــا
(المش ــتري) م ــع أح ــد البنــوك ف ــي بل ــد البائ ــع (البن ــك المبل ــغ لالعتم ــاد)
لضم ــان تس ــديد المبال ــغ المس ــتحقة للمس ــتفيد (البائ ــع) مقاب ــل
استالم وثائق معينة .ويجب على البائع التأكد من أن البنك المصدر
لخط ــاب االعتم ــاد ه ــو بن ــك معتم ــد ،حت ــى يحص ــل البائ ــع عل ــى أموال ــه
بع ــد القي ــام باإلج ـراءات المح ــددة التي تم اإلتفاق عليها مع المش ــتري
واإلج ـراءات المتبع ــة المذك ــورة ف ــي خط ــاب االعتم ــاد ،ويتوج ــب عل ــى
البائ ــع اس ــتالم المبال ــغ المس ــتحقة م ــن البن ــك المبل ــغ بمج ــرد توفي ــر
المس ــتندات المطلوب ــة ،حينه ــا يق ــوم البن ــك بجم ــع الم ــال م ــن البن ــك
المص ــدرلخط ــاب االعتم ــاد ف ــي بل ــد المش ــتري.

ويع ــد خط ــاب االعتم ــاد وثيق ــة مهم ــة ،حي ــث أن ــه يق ــدم معلوم ــات
ائتماني ــة دقيق ــة ع ــن المش ــتري األجنب ــي الت ــي ق ــد يك ــون م ــن الصع ــب
الحص ــول عليه ــا ،كم ــا يحم ــي خطاب االعتم ــاد المش ــترين ،إذ ال يمكن
س ــداد أي مبال ــغ حت ــى يتم تقدي ــم الوثائق التي تثبت تس ــليم البضاعة
وفق ـ ًـا لش ــروط خط ــاب االعتماد .وال يمك ــن التعامل مع البنوك إال من
خ ــال ه ــذه الوثائ ــق فق ــط ولي ــس م ــن خ ــال الس ــلع ،إذ يتلخ ــص دور
البن ــك ف ــي مراجع ــة كاف ــة الوثائ ــق والتأك ــد م ــن أن البائ ــع ق ــام بتنفي ــذ
اإلج ـراءات المطلوب ــة.
مث ــال لإلج ـراءات المطلوب ــة :أن ُيطل ــب م ــن البائ ــع تس ــليم البضائ ــع
إل ــى مين ــاء مح ــدد ،ليف ــي بالش ــروط الموضوع ــة ف ــي خط ــاب االعتم ــاد.
وبمج ــرد تس ــليم البضاع ــة ،يحص ــل البائ ــع عل ــى وثائ ــق تثبت تس ــليمه
للبضاع ــة ،وتق ــدم هذه الوثائق إلى البنك ،حينها يتم بموجب خطاب
االعتم ــاد إج ـراء عملي ــة الدف ــع حت ــى وإن ح ــدث للبضائ ــع أي ض ــرر
(مثل س ــقوط رافعة على الس ــلع أو أحواض الس ــفن ،وهي ليس ــت من
مس ــؤولية البائ ــع)

تناقضات خطاب االعتماد
ق ــد تنش ــأ تناقض ــات كثي ــرة ف ــي خطابات االعتم ــاد بما في ذل ــك األخطاء
اإلمالئي ــة ،وه ــوماق ــد يؤخ ــرأويوق ــف عملي ــة الدفع للبائع ،ل ــذا ينبغي
عل ــى البائعي ــن اس ــتعراض خط ــاب االعتم ــاد والتأك ــد م ــن تلبيت ــه
لمتطلباته ــم قبل قبول ش ــروط خط ــاب االعتماد لتجنب أي تعديالت
مس ــتقبليةً .
علم ــا أن ــه ق ــد يك ــون ممكن ـ ًـا ،ف ــي بع ــض الح ــاالت ،إج ـراء
تعديالت على خطاب االعتماد بعد فتحه ،لكن عملية التعديل عادة
م ــا تس ــتغرق الكثي ــرم ــن الوق ــت ،إذ ينبغ ــي أن يطل ــب البن ــك المص ــدر
للخط ــاب عملي ــة التعدي ــل المرغوب ــة والت ــي الب ــد م ــن قبوله ــا م ــن قب ــل
ً
خصوص ــا أن ه ــذه البنــوك ق ــد تق ــع ف ــي بل ــدان مختلف ــة
البن ــك المبل ــغ
ً
ً
مم ــا يجع ــل الوق ــت عام ــا مؤث ـرا ف ــي إج ـراء ه ــذه العملية.

نصائح ُ
للمصدرين
» »استش ــرالبنك الذي تتعامل معه قبل البدء بإجراءات خطاب
ّ
المصدر.
االعتم ــاد ،وتحقق من أهلية البنك
» »تفاوض مع المش ــتري (المس ــتورد) حول الش ــروط التفصيلية
لخط ــاب االعتماد.
ً
» »راج ــع بدق ــة متطلبات خط ــاب االعتماد قبل الم�ضي قدما في أي
صفقة.
» »تأك ــد م ــن إمكاني ــة تقديمك لجمي ــع الوثائق المطلوب ــة وتحديد
الوق ــت ال ــازم للحصول على ه ــذه الوثائق.
» »تحق ــق إن كان ــت الم ــدة الزمنية لفتح خط ــاب االعتماد معقولة
أم ال.
» »دق ــق ف ــي كاف ــة المس ــتندات وم ــدى مطابقته ــا لش ــروط خط ــاب
االعتم ــاد.
» »اح ــذرم ــن األخط ــاء والتناق ــض ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى التأخي ــرأو
ع ــدم الدف ــع.
/http: //www.sep.gov.sa

الملحقـــــات

برنامج الصادرات السعودية
يأتي برنامج الصادرات الس ــعودية تحت مظلة الصندوق الس ــعودي للتنمية بهدف تش ــجيع الصادرات الوطنية والمساهمه
ف ــي تنوي ــع مص ــادرالدخ ــل الوطن ــي ،حي ــث يق ــدم البرنام ــج تس ــهيالت في التموي ــل والضم ــان التي يحتاجه ــا المصدري ــن والالزمة
لتمكينه ــم م ــن القي ــام بأعماله ــم ،وزيادة قدرتهم التنافس ــية ،ومواجهة المخاطرالتي قد يتع ــرض لها المصدرون .للمزيد من
المعلوم ــات يرج ــى االط ــاع على الموقع اإللكترون ــي للبرنامج :

التمويل
يق ــدم البرنام ــج ع ــدة برام ــج للتموي ــل وه ــي بمثاب ــة أدوات تموي ــل مباش ــرة وغي ــر مباش ــرة لتموي ــل الص ــادرات م ــن الخدم ــات
والمق ــاوالت .وللحص ــول عل ــى ه ــذه الخدم ــات ف ــإن علي ــك التحق ــق م ــن المتطلب ــات أدن ــاه:
» »أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي.
» »أن تحتوي السلعة المراد تصديرهاعلى قيمة مضافة سعودية تعادل مانسبته  25%كحد أدنى.
» »يمول البرنامج تصديرجميع السلع السعودية ماعدا النفط الخام
» »الحد األدنى لقيمة العملية التي يمكن أن يمولها البرنامج ( )100ألف ريال سعودي أي مايعادل ( )27ألف دوالرأمريكي.
» »تصل نسبة تمويل البرنامج لعمليات التصديرحتى  100%من تكلفة العمليات.
» »يقدم البرنامج التمويل بالريال السعودي أو الدوالراألمريكي.
» »أن تكون درجة مخاطرالعمليات والجدارة االئتمانية للمستفيدين والضمانات مقبولة للبرنامج.
» »يق ــدم البرنام ــج التس ــهيالت بأس ــعارمنافس ــة يت ــم احتس ــابها تبع ـ ًـا لطبيعة عملي ــات التصديروالمخاط ــرالمصاحبة لها
وف ــي ضوء األس ــعارالعالمية الس ــائدة.
كما يوضح شكل  35الخطوات العامة إلجراءات الحصول على تمويل مباشرللصدارات.

الخطوات العامة إلجراءات الحصول على تمويل الصادرات

يقوم برنامج الصادرات السعودية
بعرض مقترح ميدني للمصدر
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شكل  :35إجراءات الحصول على تمويل للصادرات

ّ
المصدرين السعوديين:
تمويل
ّ
» »تس ــاعد ه ــذه التس ــهيالت االئتماني ــة المصدري ــن الس ــعوديين عل ــى توفي ــرالتموي ــل ال ــازم للمس ــتوردين الذي ــن يتعامل معهم
المص ـ ّـدرالس ــعودي.
» »بعد االتفاق المبدئي بين المصدرالسعودي والمستورد يتقدم المصدرالسعودي للبرنامج بطلب التمويل.
» »ي ــدرس البرنام ــج الطل ــب وطبيع ــة العملي ــة والمخاط ــرالمصاحب ــة له ــا ،ويت ــم تقيي ــم الج ــدارة االئتمانية للمس ــتورد والجهات
الضامنة ،ثـم يحدد البرنامج شروط التمويل األساسية التي من أهمها :مدة التمويل (وتشمل فترة السحب ،فترة السماح،
فت ــرة الس ــداد) ،وع ــدد األقس ــاط ،وهام ــش الربح ،والضمان ــات الالزمة (ضمان مصرفي ،خطاب اعتم ــاد ،وثيقة ضمان).
ّ
المصدرالسعودي.
» »يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع
» »بع ــد الش ــحن يق ــدم المص ـ ّـدرالس ــعودي وثائ ــق الش ــحن للمصرف الس ــعودي المراس ــل؛ وبعد قب ــول الوثائق يدف ــع البرنامج
للمص ـ ّـدرالس ــعودي ثم ــن الصادرات.
ً
عادة) بس ــداد ثمن الص ــادرات مع األرباح المس ــتحقة للبرنامج ف ــي المواعيد المحددة
» »يق ــوم المس ــتورد (م ــن خ ــال مصرف ــهِ
لذل ــك في اتفاقي ــة التمويل.
تمويل المشترين المحليين ألغراض التصدير:
» »يقدم البرنامج هذه التس ــهيالت االئتمانية لرجال األعمال والمس ــتثمرين الس ــعوديين (المش ــترين المحليين) الذين ينفذون
مش ــاريع اس ــتثمارية خ ــارج المملك ــة ويرغب ــون ف ــي الحص ــول عل ــى تموي ــل م ــن البرنام ــج الس ــتيراد س ــلع وخدم ــات س ــعودية
الس ــتخدامها ف ــي تنفي ــذ تل ــك المش ــاريع.
ً
ّ
» »يح ــدد المش ــتري المحل ــي أنــواع وكمي ــات الس ــلع والخدم ــات المطلوب ــة ويتف ــق مبدئي ــا م ــع الش ــركات المنتج ــة (المصدري ــن
الس ــعوديين) عل ــى مواصف ــات الس ــلع والخدم ــات وأس ــعارها وش ــروط تس ــليمها ،ث ــم يتق ــدم للبرنام ــج بطل ــب التموي ــل.
» »ي ــدرس البرنام ــج الطل ــب وطبيع ــة العملي ــة والمخاط ــر المصاحب ــة له ــا ،ويت ــم تقيي ــم الج ــدارة االئتماني ــة للمش ــتري المحل ــي
والجه ــات الضامن ــة ث ــم يح ــدد البرنام ــج ش ــروط التموي ــل األساس ــية.
» »يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المشتري المحلي.
» »بعد كل شحنة يقدم المشتري المحلي للبرنامج مطالبة بدفع ثمن الصادرات التي تمت لصالح المصدرين السعوديين.
•يق ــوم المش ــتري المحل ــي بس ــداد ثم ــن الص ــادرات م ــع األرب ــاح المس ــتحقة للبرنام ــج ف ــي المواعي ــد المح ــددة لذل ــك ف ــي اتفاقي ــة
التموي ــل.
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يقوم برنامج الصادرات السعودية
بعرض مقترح نهائي للمصدر

يقوم برنامج الصادرات السعودية
بدراسة نهائية للطلب

التمويل المباشر
المقص ــود بالتموي ــل المباش ــره ــو تقدي ــم التس ــهيالت االئتماني ــة مباش ــرة م ــن البرنام ــج للمس ــتفيدين ،بحي ــث يت ــم إب ـرام اتفاقي ــة
التموي ــل بي ــن البرنام ــج والمس ــتفيد ،ويق ــدم البرنام ــج ه ــذه التس ــهيالت م ــن خ ــال إح ــدى أدوات التموي ــل التالي ــة-:

الملحقـــــات

تمويل المستوردين (الشركات األجنبية من القطاع العام أو الخاص):
» »تس ــاعد هذه التس ــهيالت االئتمانية المس ــتوردين (المشترين) من خارج المملكة على الحصول مباشرة على التمويل الالزم
من البرنامج الس ــتيراد الس ــلع والخدمات من المملكة ،وذلك من خالل الدفع بموجب ش ــروط ائتمانية آجله.
» »بع ــد االتف ــاق المبدئ ــي بي ــن المص ـ ّـدرالس ــعودي والمس ــتورد يتق ــدم المس ــتورد (أوالمص ـ ّـدرالس ــعودي نياب ـ ًـة عن ــه) للبرنامج
بطل ــب التموي ــل.
» »ي ــدرس البرنام ــج الطل ــب وطبيع ــة العملي ــة والمخاط ــرالمصاحب ــة له ــا ،ويت ــم تقيي ــم الج ــدارة االئتمانية للمس ــتورد والجهات
الضامن ــة ث ــم يح ــدد البرنام ــج ش ــروط التمويل األساس ــية.
» »يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المستورد.
ّ
ّ
المصدرالسعودي وثائق الشحن للبنك السعودي المراسل وبعد قبول الوثائق يدفع البرنامج للمصدر
» »بعد الشحن يقدم
السعودي ثمن الصادرات.
» »يق ــوم المس ــتورد (ع ـ ً
ـادة م ــن خ ــال مصرفه ) بس ــداد ثمن الصادرات مع األرباح المس ــتحقة للبرنامج ف ــي المواعيد المحددة
لذل ــك في اتفاقي ــة التمويل.
تسهيالت تمويل سابقة للشحن-:
ّ
» »يق ــدم البرنام ــج ه ــذه التس ــهيالت االئتماني ــة للمصدري ــن الس ــعوديين لمس ــاعدتهم عل ــى توفي ــرالتموي ــل ال ــازم ل ـرأس الم ــال
العام ــل وش ـراء مدخ ــات اإلنت ــاج.
» »يقدم المصدرالسعودي طلب التمويل للبرنامج بعد اتفاقه مع المستورد.
» » تكون فترة التمويل في حدود ً 360-180
يوما.
ً
مرتبطا بعقد تصديرمؤكد.
» » يجب أن يكون التمويل المطلوب
» »يح ــدد البرنام ــج ش ــروط التموي ــل األساس ــية بع ــد دراس ــة طل ــب التموي ــل وطبيع ــة العملي ــة والمخاط ــرالمصاحب ــة له ــا ،وبعد
تقيي ــم الج ــدارة االئتماني ــة للمس ــتفيد والجه ــات الضامن ــة.
ّ
المصدرالسعودي.
» »يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع
ً
» »يدف ــع البرنام ــج للمص ـ ّـدرالس ــعودي التموي ــل المتف ــق علي ــه عل ــى دفع ــات بم ــا يتناس ــب م ــع طبيع ــة العملي ــة وتبع ــا التفاقي ــة
التموي ــل ،وتك ــون الدفع ــة األخي ــرة بع ــد اكتم ــال تصني ــع الس ــلع أو تقدي ــم الخدم ــات للجه ــة المس ــتفيدة.
» »يق ــوم المص ـ ّـدرالس ــعودي بس ــداد مبل ــغ التموي ــل م ــع األرب ــاح المس ــتحقة للبرنام ــج ف ــي المواعي ــد المح ــددة لذل ــك ف ــي اتفاقية
التموي ــل.

التمويل غيرالمباشر
ّ
يقوم البرنامج بفتح خطوط تمويل للمصارف والمؤسس ــات المالية وكبارالمس ــتوردين بهدف مس ــاعدة المصدرين الس ــعوديين
خاص ــة م ــن الش ــركات الوطني ــة الصغي ــرة والمتوس ــطة عل ــى تس ــويق منتجاته ــم ف ــي األســواق الخارجي ــة ،وتوفي ــرالفرص ــة لعمالئه ــم
المس ــتوردين م ــن الخ ــارج ،للحص ــول عل ــى التموي ــل ع ــن طري ــق بع ــض المؤسس ــات العام ــة أوالمؤسس ــات المالي ــة المحلي ــة ،مثل
المص ــارف التجاري ــة ،والت ــي تمث ــل وكاالت وطني ــة للبرنام ــج ف ــي بل ــد المس ــتورد .وتدخ ــل ه ــذه ال ــوكاالت ف ــي ترتيبات تمويل م ــع برنامج
الص ــادرات الس ــعودية حي ــث تق ــوم بتقدي ــم التموي ــل للمس ــتوردين بش ــروط ائتماني ــة تنافس ــية من خ ــال اإلج ـراءات التالية-:
ً
مبدئي ــا م ــع المص ــدرالس ــعودي عل ــى ش ـراء س ــلع أوخدمات محددة ،ث ــم يتق ــدم للوكال ــة الوطنية (مصرف
» »يتف ــق المس ــتورد
ل
المس ــتورد) بطل ــب الحص ــو على تموي ــل العملية.
ّ
» »يتفق المستورد مع المصرف على شروط التمويل ،ثـم يقوم المصرف بفتح خطاب اعتماد لصالح المصدرالسعودي.
المصدرالس ــعودي بش ــحن الس ــلع أو تقديم الخدمات المطلوبة ً
ّ
وفقا لمتطلبات خطاب االعتماد ،ث ــم يقوم البرنامج
» »يقوم
ّ
بدفع ثمن الس ــلع أو الخدمات لصالح المصدرالس ــعودي.
» »يقوم المستورد (من خالل المصرف) بسداد ثمن الصادرات مع األرباح المستحقة للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك
حس ــب االتفاق مع المصرف.
» »يمكن فتح خطوط تمويل من البرنامج لصالح بعض الجهات ورجال األعمال وكبارالمستوردين الذين يرغبون في استيراد
س ــلع وخدمات متنوعة من المملكة بش ــكل مس ــتمروبكميات كبيرة .ويجب أن يكون هؤالء المس ــتوردون من ذوي الجدارة
االئتماني ــة الجي ــدة والمقبول ــة للبرنامج ،وأن تكون لديهم القدرة على تقديم الضمانات الالزمة.
تمويل الصادرات من الخدمات والمقاوالت
يس ــعى البرنام ــج إل ــى تش ــجيع الش ــركات الس ــعودية المتخصص ــة التي تملك خبرة في مج ــال تقديم الخدمات والمق ــاوالت ،وذلك من
خالل المس ــاهمة في تمويل األعمال التي تنفذها هذه الش ــركات خارج المملكة ،ويت ــم تحديد مس ــاهمة البرنامج ً
وفقا لما يلي:
»
»
»

»العمليات (المش ــاريع) التي تمثل قيمة المكونات الس ــعودية فيها أقل من  % 50من القيمة اإلجمالية للعملية :تصل نس ــبة
مس ــاهمة البرنامج في التمويل حتى  % 100من قيمة المكونات الس ــعودية.
»العملي ــات (المش ــاريع) الت ــي تمث ــل قيم ــة المكون ــات الس ــعودية فيها  % 50أوأكث ــرمن القيمة اإلجمالية للعملية :تصل نس ــبة
مس ــاهمة البرنام ــج ف ــي التموي ــل حت ــى  % 100م ــن قيمة المكونات الس ــعودية ،أو % 85من القيم ــة اإلجمالية للعملية.
»يج ــب أن يب ــرم عق ــد التصدي ــرأوعق ــد التنفي ــذ (مباش ــرة أوم ــن الباط ــن) م ــع ش ــركة أومؤسس ــة س ــعودية .وفي حال ــة تضامن
مؤسس ــة أو ش ــركة س ــعودية مع ش ــريك أجنبي لتنفيذ عقد التصديرأو عقد التنفيذ ،يجب أن التقل حصة المؤسس ــة أو
الش ــركة السعودي ــة ف ــي اتفاقي ــة التضامن عن .70%
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الملحقـــــات

الضمان
ّ
يقدم برنامج الصادرات السعودية ،خدمة تأمين وضمان الصادرات ،بهدف مساعدة المصدرين للتغلب على صعوبة الحصول
عل ــى عوائ ــد التصدي ــرإما ألس ــباب تجارية أوسياس ــية .كم ــا توفرالخدمة األمان للمصارف التجارية م ــن خالل إمكانية تحويل حق
ّ
المصدري ــن الالحق للش ــحن ،وتقدي ــم ضمان ــات إضافية
المص ـ ّـدرف ــي التعوي ــض ف ــي حال ــة ع ــدم الس ــداد إل ــى المص ــرف عن ــد تموي ــل
ّ
المصدرين السابق للشحن .باإلضافة إلى أن الخدمة توفرضمان تعزيزاعتمادات المصارف المراسلة
للمصرف في حالة تمويل
وذل ــك بتغطي ــة مخاطرالبنوك األجنبية لصالح الصادرات الس ــعودية.
فوائد خدمة الضمان للمصدرين
» »التوسع في األسواق الحالية .
» »النفاذ ألسواق جديدة .
» »كسب مستوردين جدد في األسواق الحالية .
» »الحص ــول عل ــى تس ــهيالت أفض ــل م ــن المص ــارف لتموي ــل احتياج ــات الص ــادرات ســواء م ــا كان منه ــا قب ــل الش ــحن كتموي ــل
مدخ ــات اإلنت ــاج أو م ــا بع ــد الش ــحن .
» »توطيد الثقة مع المستوردين .
» »تخفيض تكلفة الصادرات الس ــعودية ،وذلك باالس ــتغناء عن خطابات االعتماد المس ــتندي أو على األقل عن االعتمادات
ّ
المعززة
المس ــتندية
» »الحص ــول عل ــى معلوم ــات مس ــتمرة ع ــن المس ــتوردين م ــع مراقبة جدارتهم االئتمانية من خالل ش ــبكة اس ــتعالم منتش ــرة في
جمي ــع أنح ــاء العال ــم وقاع ــدة بيان ــات تحتوي عل ــى أكثرمن  45مليون منش ــأة تغطي معظ ــم دول العالم.

أنواع وثائق الضمان وخصائصها

الوثيقة الشاملة :
تغط ــي وثيق ــة الضم ــان م ــا نس ــبته  90%م ــن الخس ــائرالناتجة ع ــن المخاط ــرالتجارية أوالسياس ــية اوكلتيهما ,وم ــدة الوثيقة
ً
تلقائي ــا .م ــا لم يش ــعرأحد الطرفين األخ ــربرغبتة في عدم التجديد ،وتمنح الوثيقة س ــقوف تمويل دوارة
س ــنة ميالدي ــة تج ــدد
على المس ــتوردين.

الوثيقة المحددة :
ّ
تغطي الوثيقة المحددة مخاطرعدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمصدرواحد بنسبة تصل إلى  90%حسب نوع
سواءا كان منشأ المخاطر ً
ً
العملية ً
سياسيا في بلد المستورد.
تجاريا أو

شروط االستفادة من الضمان:
» » ّ
ّ
أال تقل القيمة السعودية المضافة في السلع أو الخدمات المصدرة عن .25%
» »ال تشمل صادرات النفط خام.
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ّ
للمصدر
إجراءات الحصول على الضمان
ّ
المصدرخطابا للبرنامج بالبريد اإللكتروني أو الفاكس ويرفق مع الخطاب نموذج طلب الضمان بعد تعبئته،
» »يرس ــل
ويمكن الحصول على النموذج من إدارة البرنامج آو طباعته من موقع البرنامج على ش ــبكة اإلنترنت .
ّ
المصدربنتائج االس ــتعالم ،كما يقدم له
» »بعد االس ــتعالم عن المس ــتوردين من مصادرالمعلومات المالية ،يتم إبالغ
عرض الضمان الذي يش ــمل س ــقوف التغطية الممنوحة لمس ــتورديه مع رس ــوم االس ــتعالم وأقساط الضمان.
» »يتم توقيع وثيقة الضمان التي تحدد العالقة بين الطرفين.

الملحقـــــات

مصطلحات التجارية العالمية
ه ــي مجموع ــة موح ــدة م ــن المب ــادئ لتفس ــيرالمصطلح ــات التجاري ــة الدولي ــة ( ،)INCOTERMSيت ــم تحديثه ــا بش ــكل دوري
بحي ــث تح ــدد التكالي ــف والمخاط ــر وااللتزام ــات بي ــن المش ــتري والبائ ــع ف ــي معام ــات االس ــتيراد والتصدي ــر ،وته ــدف ه ــذه
المصطلح ــات التجاري ــة الدولي ــة إل ــى تخفي ــض أوإزال ــة حاالت عدم الوضوح الناش ــئة عن التفس ــيرات المختلف ــة في البلدان.
ويمك ــن االط ــاع عل ــى أح ــدث إص ــدارللمصطلح ــات التجاري ــة الدولي ــة وه ــو  . INCOTERMS 2010يرج ــى مالحظ ــة أن غرف ــة
التجارة الدولية ( )ICCتعتبرهي الجهة الرس ــمية المس ــؤولة عن تحديد وتحديث المصطلحات التجارية الدولية ،ولالطالع
عل ــى مزي ــد م ــن المعلوم ــات ع ــن غرف ــة التج ــارة الدولية يرج ــى زي ــارة الموق ــع اإللكترون ــيwww.iccwbo.org :
من المهم اإلشارة إلى أن هذه المصطلحات هي اجراء يجب أن ُي ّ
عرف ويتم اإلتفاق عليه بين البائع والمشتري قبل الشروع
في التصدير ،إذ يحدد المصطلح المتفق عليه مسؤولية البائع والمشتري وتكاليف النقل والمخاطروالتأمين والمستندات.
ً
مصطلح ــا ف ــي المصطلحات التجارية العالمية  INCOTERMS 2010س ــبعة منها هي مصطلحات ش ــائعة
وهن ــاك أح ــد عش ــر
لجميع أنواع الشحن ،فيما تستخدم أربعة للنقل البحري فقط.

تسليم أرض المعمل EXW -
تسليم أرض المعمل ( ،)EXWيمثل الحد األدنى لإللتزام على البائع والحد األعلى لإللتزام على المشتري ،في تسليم أرض المعمل
( ، )EXWوالبائع هو المسؤول فقط عن وجود السلعة في المقرالمسمى للبائع (المصنع ،المستودع ...،إلخ) كما يعتبرالمشتري
مس ــؤول ع ــن ترتي ــب كيفي ــة اس ــتالم الس ــلعة م ــن المق ــرالمس ــمى للبائ ــع وترتي ــب وصوله ــا لمق ــرالمش ــتري ،فيم ــا يتحم ــل المش ــتري
لوح ــده تكالي ــف ومخاط ــرالتوصيل باإلضاف ــة الى التخليص الجمركي لالس ــتيراد والتصدير.

المصطلحات السبعة لجميع وسائل النقل (جوي ،بحري ،بري) هي:
شكل  :36تسليم أرض المعمل ()EXW

المصطلحات األربعة لوسائل النقل البحري والنقل عبرالطرق المائية الداخلية:

تسليم الناقل FCA -
ف ــي تس ــليم الناق ــل ( ،)FCAيتحم ــل البائ ــع فق ــط مس ــؤولية توصي ــل الش ــحنة إلى نقطة محطة الش ــحن المس ــماة ،ويتحم ــل البائع
كل التكالي ــف والمخاط ــرإل ــى نقط ــة توصي ــل الش ــحنة لمحطة الش ــحن ،في حين أنه وم ــن بعد هذه النقطة يتحمل المش ــتري كافة
التكالي ــف والمخاطر.
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شكل  :37تسليم الناقل ()FCA

الملحقـــــات

أجور النقل المدفوعة CPT -
في أجور النقل المدفوعة ( ،)CPTيتحمل البائع جميع التكاليف وإيصال الس ــلع لمس ــتودع المش ــتري ،في حين يتحمل المش ــتري
كاف ــة المخاطربعد مغادرة الس ــلع مقرالبائع.

شكل  :38أجور النقل المدفوعة ()CPT

أجور النقل و التأمين المدفوعة CIP -
أجور النقل والتأمين المدفوعة ( )CIPوهي أجور النقل المدفوعة ( )CPTمع التأمين ،ويتحمل فيها البائع توفيرالتأمين لتغطية
مخاطرالمش ــتري في حاالت الخس ــارة أو التلف ،ويتحدد اختيارومس ــتوى التأمين حسب اختيارالبائع.

شكل  :39أجور النقل و التأمين المدفوعة ()CIP

توصيل للمحطة DAT -
ً
توصي ــل للمحط ــة ( ،)DATيتحم ــل البائ ــع مس ــؤولية توصي ــل الش ــحنة إل ــى مق ــرمين ــاء المحط ــة المس ــماة ،كم ــا يتحم ــل أيض ــا كل
ً
كل م ــن التخليص الجمركي لمين ــاء الوصول وترتي ــب المواصالت من
التكالي ــف والمخاط ــر ،ف ــي حي ــن يك ــون المش ــتري مس ــؤول عن ٍ
محط ــة المين ــاء إل ــى مقرالمش ــتري.

شكل  :40توصيل للمحطة ()DAT

توصيل للمقرDAP -
في التوصيل للمقر( ،)DAPيتحمل البائع مس ــؤولية توصيل الش ــحنة من المس ــتودع إلى مقرالمش ــتري ،كما يتحمل كل التكاليف
والمخاطرولكنه اليعتبرمس ـ ً
ـؤوال عن التخليص الجمركي لالس ــتيراد.

شكل  :41توصيل للمقر()DAP
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الملحقـــــات

التسليم والرسوم مدفوعة DDP -
وعلى عكس تس ــليم أرض المعمل ( ،)EXWفإن التس ــليم والرس ــوم المدفوعة ( ،)DDPتمثل الحد األدنى لإللتزام على المش ــتري
والح ــد األعل ــى لإللت ـزام عل ــى البائ ــع ،وه ــي مقارب ــة ل ( )DAPباس ــتثناء التخلي ــص الجمركــي لالس ــتيراد ،حي ــث يتحم ــل البائ ــع ً
أيض ــا
مس ــؤولية التخلي ــص الجمركــي لالس ــتيراد.

شكل  :42التسليم والرسوم مدفوعة()DDP

تسليم جانب السفينة FAS -
ف ــي تس ــليم جان ــب الس ــفينة ( ،)FASيتحم ــل البائ ــع مس ــؤوولية توصي ــل الش ــحنة إلى نقط ــة محطة المين ــاء المحلية المس ــماة ،كما
يتحمل كل التكاليف والمخاطر ،ومن هذه النقطة يتحمل المشتري كافة التكاليف والمخاطروذلك يتضمن مسؤولية تكاليف
تحميل الس ــلع عل ــى الباخرة.

تسليم ظهرالسفينة FOB -
ف ــي تس ــليم ظه ــرالس ــفينة ( ،)FOBيتحم ــل البائ ــع مس ــؤولية توصي ــل الش ــحنة إل ــى نقط ــة محط ــة المين ــاء المحلي ــة المس ــماة ،كم ــا
يتحمل كل التكاليف والمخاطر ،ومن هذه النقطة يتحمل المش ــتري كل التكاليف والمخاطر .وبخالف  ،FASفإن البائع يتحمل
مس ــؤولية كاف ــة تكالي ــف تحميل الس ــلع عل ــى الباخرة.

شكل  :44تسليم ظهرالسفينة ()FOB

النفقات وأجور الشحن CFR -
ف ــي النفق ــات وأج ــور الش ــحن (  ،)CFRيتحم ــل البائ ــع مس ــؤولية التوصي ــل إلى مين ــاء الوصول المس ــماة ،كما يتحم ــل كل التكاليف
والمخاطرمن هذه النقطة ،في حين يتحمل المشتري كافة المخاطرفور تحميل السلع على الباخرة .بمعنى آخر ،سيحجزالبائع
الباخرة ويدفع قيمتها ،لكن في حال حدث �شيء ما للشحنة بعد عملية التحميل ،فإن البائع لن يكون ً
ملزما بتحمل أي مسؤولية.
ً
كل من التخليص الجمركي لالستيراد في ميناء الوصول ،وترتيب المواصالت حتى مقرالمشتري.
كما أن المشتري سيكون مسؤوال عن ٍ
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شكل  :45النفقات وأجور الشحن ()CFR
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شكل  :43تسليم جانب السفينة ()FAS

الملحقـــــات

النفقات و أجور الشحن حتى مكان المقصد CIF -
في النفقات وأجور الشحن حتى مكان المقصد ( )CIFوهي النفقات وأجور الشحن ( )CFRمع التأمين ،يتكفل البائع بتوفيرالتأمين
للتغطية ضد مخاطرالمش ــتري في حاالت الخس ــارة والتلف ،ويتحدد اختيارومس ــتوى التأمين حس ــب اختيارالبائع ،في حين يكون
ً
كل من التخليص الجمركي لالستيراد في وجهة الميناء وترتيب المواصالت حتى مبنى المشتري.
المشتري مسؤوال عن ٍ

بوليصة الشحن

بوليصة الشحن البحري
هناك ثالثة أنواع من بوالص الش ــحن البحري ذات اس ــتخدامات مختلفة وهي :بوليصة الش ــحن األصلية ،بوليصة الش ــحن
لإلف ـراج ع ــن الش ــحنة بالتلك ــس ،بوليص ــة الش ــحن لإلف ـراج ع ــن الش ــحنة الس ــريع ،تك ــون بوليص ــة الش ــحن البح ــري قابل ــة
للتف ــاوض أوغي ــرقابل ــة للتف ــاوض ،فف ــي ح ــال كونه ــا قابل ــة للتف ــاوض ،يتعي ــن على المس ــتورد أن يفي بالش ــروط المتف ــق عليها
م ــع المص ـ ّـدرقب ــل اس ــتالم البضاع ــة م ــن الناق ــل ،أم ــا ف ــي ح ــال كونه ــا غي ــرقابلة للتف ــاوض يت ــم تس ــيلم البضاعة بمج ــرد إظهار
البوليص ــة.
شكل  :46النفقات و أجور الشحن حتى مكان المقصد ()CIF

أمثلة على مصطلحات التجارة الدولية
مصطلح ــات التج ــارة الدولي ــة ع ـ ً
ـادة تذك ــرف ــي الفات ــورة التجاري ــة ،وبالتال ــي؛ لنفت ــرض كمث ــال أن البائ ــع الس ــعودي يق ــع ف ــي الري ــاض
والمش ــتري األمريك ــي ف ــي نيوي ــورك اتفقــوا عل ــى المصطلح ــات التالي ــة كأمثل ــة وه ــي كالتال ــي:
»
»
»
»

»في حال تم االتفاق على مصطلح تسليم أرض المعمل ( ،)EXWفإن المصطلح سيكون « EXW 1234طريق العليا ،الرياض»
»في حال تم االتفاق على تسليم ظهرالسفينة )FOB( ،فإن المصطلح سيكون « FOBميناء الدمام»
»في حال تم االتفاق على النفقات وأجور الشحن )CFR( ،فإن المصطلح سيكون « CFRميناء نيويورك»
»في حال تم االتفاق على التسليم والرسوم المدفوعة )DDP( ،فإن المصطلح سيكون « DDP 1234مادينسون ،نيويورك».

عندما يتم تحميل البضاعة على متن السفينة ،يستخرج الخط أوالوكيل المالحي نيابة عن الخط بوليصة الشحن األصلية
ّ
المصدر
إل ــى المص ـ ّـدر ،وه ــي أه ــم مس ــتند مطل ــوب م ــن قبل المس ــتورد لإلفراج ع ــن البضاعة عند وصوله ــا إلى وجهته .يرس ــل
بوليص ــة الش ــحن األصلي ــة ع ــن طري ــق البري ــد الس ــريع إل ــى المس ــتورد بع ــد وف ــاء المس ــتورد بالش ــروط المح ــددة المتف ــق عليها
ّ
المصدر
بينهم ــا ،كالمبال ــغ عل ــى س ــبيل المث ــال ،مع العلم بأن وثيقة الش ــحن األصلية تس ــتغرق بعض الوقت ،وفي الع ــادة على
دفع رس ــوم البريد الس ــريع.
ّ
أما في حال بوليصة ش ــحن اإلفراج عن الش ــحنة بالتلكس ،تكون وثيقة الش ــحن األصلية قيد االصدارللمصدرعند تحميل
البضاع ــة عل ــى مت ــن الس ــفينة ،وبمج ــرد أن ير�ض ــي المس ــتورد ش ــروط وأح ــكام ه ــذه الصفق ــة ،يق ــوم المص ـ ّـدربتس ــليم وثيقة
الشحن األصلية إلى وكيل المالحي ً
بدل من إرسال بوليصة الشحن األصلية إليه عن طريق البريد السريع .ومن ثم يقوم وكيل

المالحة في بلد المغادرة بدوره بإرسال رسالة إلى مكتب الوكيل المالحي المستورد بأنه قد تم استالم وثيقة الشحن األصلية
ليتم اإلفراج عن البضاعة إلى المستورد على الفور ،وهذا من شأنه أن يساعد على اإلفراج السريع للحاوية للمستورد .كما
ّ
المصدرتكلفة البريد الس ــريع.
أنها تلغي على
أما فيما يتعلق ببوليصة ش ــحن اإلفراج الس ــريع والتي تعرف ً
أيضا باس ــم بوليصة الش ــحن البحري ،فهي أس ــرع أنواع بوالص
ً
ّ
المصدرمقدم ـ ًـا اإلفراج عن البضاعة ف ــورا .وفي هذه الحال ــة ،ال يتم إصدار
الش ــحنُ ،وتس ــتخدم ف ــي الح ــاالت الت ــي يق ــرر فيه ــا
ّ
وثيقة الش ــحن األصلية .فعندما يتم تحميل البضاعة على متن الس ــفينة ،يحصل المصدرعلى نس ــخة من بوليصة الش ــحن
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كمرجع فقط ،وال يطلب منه تس ــليم أي �ش ــيء لخطوط  /لوكيل المالحة وال حتى المس ــتورد ،لذلك يتم اإلفراج عن الش ــحن
بأس ــرع وق ــت ممك ــن ،كم ــا أنه ــا تلغ ــي الحاج ــة لرس ــوم البري ــد الس ــريع ،ألن ــه يت ــم إرس ــال نس ــخ الوثيق ــة إلكتروني ــا أوع ــن طري ــق
الفاك ــس أو البري ــد اإللكتروني.

الملحقـــــات

بوليصة الشحن البري
ّ
ُتستخدم بوليصة الشحن البري عند نقل البضاعة بين بلدين ،وهنا يمنح المصدرالحق لشركة الشحن بنقل هذه الشحنة
إل ــى وجهته ــا ،كم ــا أن ه ــذه الوثيق ــة توف ــرمعلوم ــات مماثل ــة لمعلوم ــات بوليص ــة الش ــحن البح ــري يمثل الش ــاحن ،والمش ــحون
ّ
المصدروالسائق في بلد المنشأ ،وممثل المستورد في
إليه ،ونوع البضاعة ،وما إلى ذلك .ويتم توقيع الوثيقة من قبل ممثل
بلد الوجهة ،ويعتبرهذا المس ــتند غيرقابل للتفاوض ،مما يعني أنها ليس ــت س ــوى عقد نقل بري للش ــحنة.
بوليصة الشحن الجوي
ُ
وثيقة الش ــحن الجوي هي وثيقة النقل التي تصدرها ش ــركة النقل الجوي أو وكيلها ،وتعد بمثابة إيصال اس ــتالم بضاعة من
ش ــركة نقل جوي ،كما ُتعد ً
ّ
المصدروش ــركة النقل الجوي ،وتحتوي هذه الوثيقة على معلومات
دليل على العقد المبرم بين
مثل الش ــاحن ،والمش ــحون إليه ،ووصف البضاعة مثل الوزن والمنتج ،ويعتبرهذا المس ــتند غيرقابل للتفاوض ،مما يعني
أنها عقد نقل جوي للش ــحنة.

الموانئ البحرية والجوية والبرية بالمملكة العربية السعودية

 ١-٦-٥الموانئ البحرية
ُ
يوجد بالمملكة العربية السعودية  10موانئ بحرية تستخدم للصادرات غيرالنفطية الواقعة على البحراألحمروالخليج العربي كما هومبين في الجدول . :8
الرقم

االسم

المدينة

البضائع المناسبة

الموقع اإللكتروني

1

ميناء جدة اإلسالمي

جدة

حاويات ،بضائع عامةRORO ,

/http: //www.ports.gov.sa

2

ميناء الملك عبدالعزيز

الدمام

حاويات ،بضائع عامة ،صلبة سائبة

/http: //www.ports.gov.sa

3

ميناء ينبع الصناعي

ينبع

سائلة ،غاز ،صلبة سائبة

/http: //www.ports.gov.sa

4

ميناء ينبع التجاري

ينبع

بضائع عامة

/http: //www.ports.gov.sa

5

ميناء الجبيل الصناعي

الجبيل

سائلة ،صلبة سائبة

/http: //www.ports.gov.sa

6

ميناء الجبيل التجاري

الجبيل

حاويات ،بضائع عامة

/http: //www.ports.gov.sa

7

ميناء الملك عبد الله

مدينة الملك
عبدالله
اإلقتصادية

حاويات ،بضائع عامة

/http://www.kingabdullahport.com.sa

8

ميناء ضبا

ضبا

بضائع عامة

/http: //www.ports.gov.sa

9

ميناء جازان

جازان

بضائع عامة

/http: //www.ports.gov.sa

10

ميناء رأس الخير

رأس الخير

صلبة ،سائلة سائبة

/http: //www.ports.gov.sa

الجدول  :8موانئ التصديرغيرالنفطي في المملكة العربية السعودية
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الملحقـــــات

الموانئ الجوية
ُ
يوجد بالمملكة العربية السعودية  11ميناء ًجويا تستخدم لالستيراد والتصديرفي المملكة كما هو مبين في الجدول .9

المنافذ البرية
يوجد بالمملكة العربية السعودية  15منفذ بري تربط المملكة بالدولة المجاورة كما هو مبين في الجدول 10

الرقم

االسم

المدينة

الرقم

االسم

المدينة

البلد المجاور

1

مطارالملك خالد

الرياض

1

الميناء الجاف

الرياض

ال يوجد (سكة حديد بين الدمام والرياض)

2

مطارالملك عبد العزيز

جدة

2

جسرالملك فهد

الدمام

البحرين

3

مطارالملك فهد

الدمام

3

حالة عمار

حالة عمار

األردن

4

مطاراألميرمحمد

المدينة

4

سلوى

سلوى

قطر

5

مطاراألميرسلطان

تبوك

5

البطحاء

البطحاء

اإلمارات العربية المتحدة

6

مطاراألميرنايف

القصيم

6

الرقعي

الرقعي

الكويت

7

مطارالطائف

الطائف

7

الخفجي

الخفجي

الكويت

8

مطارالجوف

الجوف

8

الطوال

الطوال

اليمن

9

مطارأبها

أبها

9

الخضراء

الخضراء

اليمن

10

مطارحائل

حائل

10

الدرة

الدرة

األردن

11

مطارنجران

نجران

11

جديدة عرعر*

عرعر

العراق

12

طريف*

طريف

األردن

13

علب

علب

اليمن

14

الوديعة

الوديعة

اليمن

15

الحديثة

الحديثة

األردن

الجدول  :9المطارات في المملكة العربية السعودية

* ال يعمل حاليا.
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الجدول  :10المنافذ البرية في المملكة العربية السعودية

الملحقـــــات

تعرفة الموانئ السعودية
تنظ ــم المؤسس ــة العام ــة للموان ــئ الس ــعودية تعريف ــات الموان ــئ لجمي ــع الموان ــئ الحكومي ــة ،ويوض ــح الج ــدول  11أدن ــاه قائم ــة
التعريفات الحالية لكل نوع بضاعة والخدمات المقدمة ،لمزيد من المعلومات ومتابعة التحديثات يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.ports.gov.sa/English/PortsTariffs/Pages/default.aspx
الرقم

البضاعة

السعر (بالريال
السعودي)

لكل وحدة

1.1

بضاعة عامة

35

لكل طن أو جزء من الطن

1.2

سيارات ومعدات

35

لكل طن أو جزء من الطن

1.3

بضائع معبأة في أكياس ،ومواد غذائية

20

لكل طن أو جزء من الطن

1.4

َّ
(مصدر)
اسمنت معبأ

10

لكل طن أو جزء من الطن

1.5.1

أغنام  /ماعز

2

لكل رأس

1.5.2

حيوانات أخرى

5

لكل رأس

1.6

بضاعة سائبة (مواد غذائية ،صوامع
اسمنت ،حبوب ،زيوت أو ما شابه)
باستثناء النفط الخام والغازوالمنتجات
البترولية السائلة

6

لكل طن أو جزء من الطن

1.7

اسمنت سائب وكلنكر َّ
مصدر

3

لكل طن أو جزء من الطن

مالحظات

نقل البضائع بعد التفريغ حتى تحميلها
على ناقالت المشحون إليه والعكس
بالعكس للتصدير

الرقم

البضاعة

السعر (بالريال
السعودي)

1.8.1

 20قدم طول أو أقل

270

لكل وحدة

1.8.2

أكثرمن  20قدم وحتى  40قدم

415

لكل وحدة

1.8.3

أكثرمن  40قدم

415

لكل وحدة

2.1

كل حركة إضافية

60

لكل وحدة

2.2

إخراج محتويات الحاوية أو المقطورة

120

لكل وحدة

2.3

تعبئة البضائع في الحاوية أو المقطورة

120

لكل وحدة

2.4

الحاويات أو المقاطيرالمبردة ألي مدة
تزيد عن ثالثة أيام بعد يوم التفريغ

100

لكل وحدة أو يوم أو جزء من
أيهما.

2.5

نقل الحاويات المتأخرة إلى ساحة
البضائع التي لم يطالب بها أحد

200

لكل وحدة

2.6

موعد فائت للتفتيش

120

2.7

نقل محتويات الحاوية أو المقطورة إلى
حاوية أو مقطورة أخرى باإلضافة إلى
التراص وإعادة التعبئة (لغيراألغراض
الجمركية)

400 / 200

2.8.1

ألي فترة خالل األيام الثالثة األولى

20

2.8.2

اعتبا ًرا من اليوم الرابع

20

الستخدام البنية التحتية للموانئ

لكل وحدة

لكل عملية.

مالحظات

نقل البضائع بعد التفريغ حتى تحميلها
على ناقالت المشحون إليه والعكس
بالعكس للتصدير

رسوم إضافية بقيمة  350و 750ريال
سعودي على التوالي للحاويات البالغ
طولها  20أو  40قدم إن لم تكن محفوظ
بطريقة صحيحة يتم التعامل معها
عن طريق معدات مناولة البضائع
الميكانيكية.

لكل  20قدم أو جزء منها

لكل طن أو جزء من الطن
لكل طن ً
يوما أو جزء منه.

رسوم تخزين إضافية على النحو المبين
أدناه
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الرقم

البضاعة

السعر (بالريال
السعودي)

لكل وحدة

مالحظات

3

رسوم التخزين

20

لكل طن ً
يوميا أو جزء منه حتى
تاريخ تخليص البضائع خارج
الميناء.

سيتم جمع رسوم التخزين لفترة التخزين
في الموانئ بعد عشر( )10أيام من تاريخ
االنتهاء من التفريغ ،كما سيتم جمع
رسوم التخزين على بضائع التصدير
التي تم تسليمها إلى الميناء بعد عشرة
( )10أيام من اليوم التالي لدخول مباني
الجماركً ،
علما بأن عطلة يومي العيد
ُتستبعد من هاتين الفترتين ،كما أن
البضائع السائبة في الصوامع مثل
االسمنت والحبوب والزيوت والمواد
الكيميائية وغيرها ،وعلى أرصفة
المشروع في الموانئ الصناعية سوف
تعفى من رسوم التخزين.

الجدول  :11تعريفات الموانئ للصادرات

أدوار الجهات ذات العالقة الحكومية والخاصة
الجدول  12يعرض قائمة ُم َّ
لخصة ألصحاب المصلحة وأدوارهم في بيئة التصديرفي المملكة العربية السعودية.
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الموقع اإللكتروني

1

وزارة التجارة والصناعة

MCI

إصدارمستندات

حكومي

تقديم شهادة
المنشأ

/http: //www.mci.gov.sa

2

الغرفة التجارية

CoC

إصدارمستندات

حكومي

التصديق

/http: //www.c sc.org.sa

3

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

SFDA

إصدارمستندات

حكومي

شهادة صالحية
التصديرللمواد
الغذايئة -
واإلرساليات

/http: //www.sfda.gov.sa

4

الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

SASO

إصدارمستندات

حكومي

شهادة عالمة
الجودة

/http: //www.saso.gov.sa

5

وزارة البترول والثروة
المعدنية

MOPM

إصدارمستندات

حكومي

تصاريح المنتجات
المقيدة

/http: //www.mopm.gov.sa

6

الجمارك السعودية

الجمارك

إصدارمستندات

حكومي

البيان الجمركي

/http: //www.customs.gov.sa

7

وزارة الداخلية

MOI

إصدارمستندات

حكومي

تصاريح البضائع
الخطرة

/http: //www.moi.gov.sa

8

وزارة الزراعة

MoA

إصدارمستندات

حكومي

منح الشهادات
البيطرية

/http: //moa.gov.sa
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الرقم

الجهة

االختصار

المهمة
(إصدار
مستندات أو
نقل البضائع)

حكومي /
خاص

الدور في
عمليات التصدير

الملحقـــــات

9

وكيل المالحي

SA

إصدارمستندات

خاص

بيان الشحنة
بوليصة الشحن

10

وسيط الشحن

FF

إصدارمستندات

خاص

التنسيق مع جميع
الجهات الخاصة
نيابة عن المصدر

11

مخلص الجمارك

CB

إصدارمستندات

خاص

التخليص الجمركي
وتقديم البيان
الجمركي

12

وكاالت شهادة الطرف
الثالث

-

إصدارمستندات

خاص

شهادات

13

المؤسسة العامة
للموانئ

SPA

نقل البضائع

حكومي

إدارة جميع الموانئ
السعودية

/http: //www.ports.gov.sa

14

وزارة النقل

MoT

نقل البضائع

حكومي

إدارة النقل البري

https: //www.mot.gov.sa

15

الهيئة العامة للطيران
المدني

GACA

نقل البضائع

حكومي

إدارة جميع
المطارات

/http: //www.gaca.gov.sa

16

المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية

SRO

نقل البضائع

حكومي

مؤسسة خطوط
حديدية

http: //www.saudirailways.
/org

17

الشركة السعودية
للخطوط الحديدية

SAR

نقل البضائع

حكومي

شركة خطوط
حديدية

/http: //www.sar.com.sa

18

الناقل أو متعهد النقل

-

نقل البضائع

خاص

النقل بالشاحنات

19

خطوط المالحة أو
الوكيل المالحي

SL / SA

نقل البضائع

خاص

حجزالسفن
والشحن البحري

الموقع اإللكتروني

الجهة

االختصار

20

وسيط الشحن

FF

نقل البضائع

خاص

التنسيق مع جميع
الجهات الخاصة
ّ
المصدر
نيابة عن

21

مشغل الميناء أو
الشحن والتفريغ

-

نقل البضائع

خاص

الموقع اإللكتروني

عمليات المناولة
داخل الميناء بما
في ذلك تحميل
البضائع على ظهر
السفينة

الجدول  :12أصحاب المصلحة وأدوارهم في الصادرات السعودية
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الرقم

الجهة

االختصار

المهمة
(إصدار
مستندات أو
نقل البضائع)

حكومي /
خاص

الدور في
عمليات التصدير

الرقم

المهمة
(إصدار
مستندات أو
نقل البضائع)

حكومي /
خاص

الدور في
عمليات التصدير

الملحقـــــات

روابط مهمة
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وزارة التجارة والصناعة
www.mci.gov.sa
وزارة التجارة والصناعة ،خدمة شهادة المنشأ اإللكترونية
http://co.mci.gov.sa
وزارة التجارة والصناعة :نماذج شهادات المنشأ
http: //www.mci.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/Issuingcertificatesoforigin.aspx
وزارة الزراعة
www.moa.gov.sa
وزارة الداخلية
/http: //www.moi.gov.sa
وزارة البترول والثروة المعدنية
/http://www.mopm.gov.sa
وزارة النقل
https: //www.mot.gov.sa
الجمارك السعودية
www.customs.gov.sa
إجراءات الجمارك السعودية
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/CustomsGuideNew/HQweb/Pages/Pages/LandingPage.
aspx
الجمارك السعودية :كيفية إيجاد رمزالنظام المنسق
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs/Pages/Pages/SearchTariffsPage%20.aspx
ل
الجم ــارك الس ــعودية :متطلب ــات وإج ـراءات الحص ــو عل ــى رخص ــة
التخلي ــص الجمركــي للمخل ــص الجمركــي
/http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Clearance
الجمارك السعودية :الشكاوى
/http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/complaints

الجمارك السعودية :برنامج التزام
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/CommitmentGateway
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
www.saso.gov.sa
هيئة تنمية الصادرات السعودية
www.saudiexports.sa
الهيئة العامة لإلستثمار
www.sagia.gov.sa
الهيئة العامة للغذاء والدواء
www.sfda.gov.sa
الهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء والدواء :إصدار /تجديد ش ــهادة صالحية التصدير
للمنتج ــات الغذائي ــة وطل ــب ش ــهادات اإلرس ــاليات للمنتج ــات الغذائي ــة
المحلي ــة بغ ــرض التصدي ــر
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/LMCES.aspx
الهيئة العامة للطيران المدني
/http: //www.gaca.gov.sa
المؤسسة العامة للموانئ
www.ports.gov.sa
المؤسسة العامة للموانئ االستعالم عن الحاويات ومتابعتها:
http://www.ports.gov.sa/arabic/eservices/pages/container-tracking.aspx
ميناء الملك عبد الله
ميناء الرياض الجاف
http: //www.riyadhdryport.com
صندوق التنمية الصناعية السعودي
www.sidf.gov.sa

الشركة السعودية للخطوط الحديدية
/http: //www.sar.com.sa
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
/http://www.saudirailways.org
الغرفة التجارية
/http: //www.csc.org.sa
برنامج الصادرات السعودية
www.sep.gov.sa
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
www.itfc-idb.org
برنامج تمويل التجارة العربية
www.atfp.org.ae
المؤسسة العربية لضمان االستثماروائتمان الصادرات
www.iaigc.net
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثماروائتمان الصادرات
www.iciec.com
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
www.badea.org
صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
www.ofid.org
مركزالتجارة الدولي
/http: //www.intracen.org
غرفة التجارة الدولية
www.iccwbo.org

الملحقـــــات

المصطلحات

تأمي ــن الش ــحن :يغط ــي تأمي ــن الش ــحن الخس ــارة أو الض ــرر الالح ــق
بالس ــفن أو البضائ ــع أو المحط ــات أو أي ــة وس ــائل نق ــل أو بضائ ــع يت ــم
م ــن خالله ــا نق ــل الملكي ــة أواكتس ــابها أو االحتف ــاظ به ــا م ــن بين نقاط
المنش ــأ إل ــى الوجه ــة النهائي ــة.

البضائع :السلع أو المنتجات التي يتم نقلها من مكان إلى آخربشكل
عام من أجل تحقيق مكاس ــب تجارية وذلك عن طريق وس ــائل النقل
المعت ــادة كالس ــفن أو الطائ ـرات مث ـ ًـا ،كم ــا ينطب ــق اس ــم البضائ ــع
ليغطي جميع الس ــلع التي تس ــتخدم جميع وس ــائل النقل ،بما في ذلك
القط ــار ،الش ــاحنات ،أو حت ــى الحاويات.

رم ــز النظ ــام المنس ــق :هو تصني ــف دولي م ــن س ــتة أرقام ت ــم تطويره
من قبل منظمة الجمارك العالمية  WCO،وبعض الدول ّ
وس ــعته
إل ــى تصني ــف م ــن ثماني ــة أرقام وإلى تصنيف من عش ــرة أرق ــام ،وأيضاً
البع ــض اآلخ ــر ّ
وس ــعه إل ــى أثن ــى عش ــر ً
رقم ــا وذل ــك ألغ ـراض جمركية في
التصدي ــرواإلس ــتيراد ،ويتك ــون كل رم ــزم ــن رم ــوز النظام المنس ــق من
ع ــدة أرق ــام تص ــل إل ــى  12خان ــة ،األمرال ــذي يعني إمكانية تش ــعب فئة
المنتج ــات إل ــى س ــتة فصول كح ــد أق�صى.

التعريفة الجمركية :الرسوم المفروضة على السلع المستوردة أو
المص ــدرة م ــن بلد آلخرمن قبل مصلحة الجمارك للدولة المعنية.

الس ــفينة :مركبة كبيرة تس ــتخدم لس ــفرالركاب والبضائع لمسافات
طويل ــة في البحر.

الحاوية :صندوق نقل بأحجام وأنواع مختلفة يحمل بضائع للتجارة
على متن السفن الخاصة.

بوليصة الشحن البري :وثيقة صادرة عن الناقل إلعطاء التفاصيل
والتعليمات المتعلقة بشحن شحنة معينة من البضائع.

الحدود البرية :مساحة أرضية حدودية لبلد معين يدخل من خاللها
الركاب والبضائع إلى هذه البلد أو يخرجون من خاللها عبرطرقها.

الشاحنة :مركبة برية كبيرة وثقيلة تستخدم لنقل البضائع.
ش ــحنة :البضائ ــع المنقول ــة ً
وفق ــا لوص ــف واض ــح ورس ــمي كبوليصة
الش ــحن مث ـ ًـا ،بغ ــض النظرع ــن اختالف كمية أو ن ــوع ،أو تغليف ،أو

بوليص ــة الش ــحن الج ــوي :ه ــي مس ــتند ص ــادرع ــن الناق ــل (خط ــوط
الطي ـران) إم ــا بش ــكل مباش ــر أو ع ــن طري ــق وكي ــل الش ــحن المعتم ــد،
وتعد مستند نقل غيرقابل للتفاوض ،فهي تهتم بتوثيق نقل البضائع
م ــن مط ــارإل ــى مطار.

ختم الحاويات :من أجل تجنب أي تالعب أوسرقة أوفقدان البضائع
داخ ــل الحاوي ــات ،يخت ــم المص ـ ِّـدرالحاوي ــة (بختم من م ــادة الرصاص)
م ــزود م ــن قب ــل الخ ــط المالح ــي ويت ــم تحديثه ــا عل ــى كاف ــة المس ــندات
الجمركي ــة وبوليصة الش ــحن ،وإذا طلب ــت الجمارك فتح الختم ،تفعل
ذل ــك ث ــم تعي ــد الخت ــم برقم جديد ُوت ِّ
حدثه في مس ــتندات الش ــحن.

ش ــركات التفتيش الفن ي :ش ــركة خاص ــة أو حكومية معتم ــدة تختبر
ج ــودة المنت ــج وم ــدى مطابقت ــه للمعايي ــروتصدرش ــهادة تفي ــد بذلك.
ش ــهادة المطابق ــةُ :تمن ــح ش ــهادة المطابقة للمنت ــج الذي يف ــي بالحد

إثبات الدفع :إيصال يثبت الدفع للبضائع.
االستثمار األجنب ي المباش ر :استراتيجية تصديرتستثمرمن خاللها
الش ــركة ف ــي تواجده ــا بالبل ــد األجنب ــي وإدارة أعماله ــا ونموهه ــا في ذلك
البلد.
البائع :الطرف الذي يبيع المنتج.

التخلي ــص الجمركي :وه ــو اإلج ـراء الخاص بتخلي ــص البضائ ــع التي
يت ــم تصديره ــا أو إس ــتايرادها جمركي ـ ًـا.
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بي ــان الش ــحنة :عب ــارة ع ــن وثيق ــة تتضم ــن قائم ــة بالبضائ ــع والركاب
وطاق ــم الس ــفينة أو الطائ ــرة ،أو المركب ــة الس ــتخدامات الجم ــارك
وجه ــات أخ ــرى ذات عالق ــة.

خط ــوط المالح ــة :عب ــارة عن ش ــركة تعم ــل عل ــى إدارة حركة الس ــفن
م ــن مين ــاء إل ــى آخ ــر ،وتنظ ــم مه ــام المالحة ف ــي الموانئ البحرية سـ ً
ـواءا
للس ــفن الت ــي تملكه ــا أو الت ــي تح ــت إدارتها.

األدن ــى للمتطلب ــات التنظيمي ــة والفنية ومتطلبات الس ــامة ،وبش ــكل
عام ال بد من الموافقة قبل السماح ببيع منتج في بلد معين ،وبالتالي
ف ــإن متطلب ــات منت ــج معي ــن تختلف من دول ــة إلى أخرى.
ً
مستندا يؤكد أن البضاعة المصدرة
شهادة المنشأ :شهادة المنشأ
للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

ش ــهادات الصالحي ــة للتصدي ـر :ه ــي عب ــارة ع ــن ش ــهادة ص ــادرة ع ــن
الجه ــة الحكومي ــة المختص ــة أو مصدق ــة منها تؤكد قيامه ــا بالتفتيش
الفن ــي والرقاب ــي عل ــى المصن ــع الص ــادر ل ــه ه ــذه الش ــهادة ومطابقت ــه

الطائرات :الطائرة الجوية ،أو أي آلة أخرى قادرة على الطيران.
الفات ــورة التجاري ــة :الفات ــورة التجاري ــة وثيق ــة تس ــتخدم ف ــي التج ــارة
الخارجي ــة ،كم ــا تق ــدم الفات ــورة التجاري ــة م ــع البي ــان الجمركــي خ ــال
عب ــور الح ــدود الدولي ــة.
قائمة التعبئة :قائمة التعبئة هي مستند تتضمن تفاصيل محتويات
التعبئ ــة للش ــحنة ،والمقص ــود م ــن قائم ــة التعبئ ــة تمكي ــن ش ــركات
النق ــل والجه ــات الحكومي ــة والعم ــاء م ــن معرف ــة محتوي ــات التعبئ ــة
للش ــحنة ،حي ــث تس ــاعد ه ــذه التفاصي ــل ً
كال م ــن ه ــذه األط ـراف عل ــى
التعام ــل م ــع محتوي ــات التعبئ ــة وفق ـ ًـا لذلك.
ل ــوح التحمي ــل (الطبلي ــة) :الل ــوح الهيكل ــي لحمول ــة المنتج ف ــي أبعاد
موح ــدة وال ــذي يس ــمح من خالله ــا بمناول ــة وتخزين البضائ ــع بكفاءة.
المحط ــة :منطق ــة تجم ــع لنق ــل م ــن نقط ــة مح ــددة لنقط ــة أخ ــرى
كمحط ــات س ــكك الحدي ــد أو محط ــة الحاوي ــات.
المخلص الجمركي :المخلصون الجمركيون ه ــم األفراد المؤهلون
الذي ــن يعمل ــون ف ــي «تخلي ــص» البضائ ــع عب ــر المناف ــذ الجمركي ــة
للمس ــتوردين والمصدري ــن.
المرس ــل إلي ــه :وه ــي الجه ــة المس ــؤولة مالي ـ ًـا (ف ــي بع ــض األحي ــان
المش ــتري) ع ــن اس ــتالم الش ــحنة ،وتذك ــر ف ــي بوليص ــة الش ــحن
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بوليص ــة الش ــحن :بوليص ــة الش ــحن (تختص ــر ف ــي بع ــض األحي ــان
باألح ــرف التالي ــة B/L( :أو )BoLوه ــي وثيقة صادرة عن الناقل ُت َف ّ
صل
ش ــحنة البضائع وتعطي عنوان تلك الش ــحنة إلى طرف محدد وتعتبر
مس ــتند ه ــام لتوثي ــق نق ــل البضائ ــع بي ــن البائع والمش ــتري.

خط ــاب االعتم ــاد :خط ــاب يص ــدرم ــن بن ــك إل ــى بنك آخ ــر(بنك ف ــي بلد
آخ ــر) ليك ــون بمثاب ــة ضم ــان للمدفوع ــات التي ُتعطى لش ــخص محدد
ضم ــن ش ــروط محددة.

س ــعرالبضائ ــع ،أو وس ــيلة النق ــل المس ــتخدمة لهذه الش ــحنة.

للمواصف ــة القياس ــية الخليجي ــة رق ــم (« )1984/21الش ــروط
الصحية للمصانع الغذائية والعاملين بها» وأن نتائج اختبارالعينات
المس ــحوبة م ــن إنتاج ــه ق ــد بين ــت مطابق ــة ه ــذا اإلنت ــاج للمواصفات
القياس ــية وس ــامته وصالحيت ــه لإلس ــتهالك اآلدم ــي.

الملحقـــــات

المس ــتورد (المشتري األجنب ي) :الطرف الذي يش ــتري السلع في بلد
أجنب ــي ويجلبه ــا إل ــى بلده لغرض التجارة أولغرض ش ــخ�صي.
المش ــروع الس ــعودي لتبادل المعلوم ــات اإللكترون ــي :Saudi EDI
وه ــو نظ ــام تب ــادل معلوم ــات إلكترون ــي ُيعن ــى بنق ــل البيان ــات الخاص ــة
بالتخلي ــص الجمركــي.
مش ــغل المين ــاء :ه ــو جه ــة حكومي ــة أو ً
غالب ــا م ــا تك ــون ش ــركة موان ــئ
متخصص ــة والت ــي تتعاق ــد م ــع هيئ ــة الموان ــئ لمناول ــة البضائ ــع ف ــي
س ــاحة المين ــاء بمس ــتوى تعاق ــدي معي ــن لإلنتاجي ــة .كما تقوم ش ــركة
الش ــحن والتفريغ بخدمة جهات كثيرة في الميناء فعلى س ــبيل المثال
م ــع الجم ــارك ف ــي عملي ــة المعاين ــة م ــن خ ــال توفي ــر األي ــدي العامل ــة
والمع ــدات الالزم ــة لتحري ــك الحاوي ــات مت ــى طل ــب م ــن الجم ــارك.
المص ـ ِّـدر :الط ــرف ال ــذي صن ــع المنت ــج ويرغ ــب ف ــي بيعه لمش ــترأجنبي
خ ــارج ح ــدود البلد.

المط ــار :ه ــو مرف ــق إق ــاع وهبوط طائ ـرات نق ــل ال ــركاب والبضائ ــع
وتختلف مواصفات وحجم ونوع الطائرات التي تستخدم أرض المطار.
المين ــاء الب ح ــري :منش ــئة بحرية تتك ــون من مرف ــأ أو أكث ــر ،تقام على
سواحل أوشواطئ البحار يتم خاللها عمليات تفريغ وتحميل السفن
بالبض ـ ـ ــائع أو ال ـ ــركاب وتحت ـ ــوي المـ ـ ــوانئ عل ــى الرافع ـ ـ ــات واألرصفـ ـ ــة
ومخازن للس ــفن.
الناقل البري :شركة تنقل البضاعة بشاحنات تمتلكها أو تديرها.
وس ــيط الش ــحن :يعرف أيضا باس ــم الناقل غيرالمش ــغل للس ــفينة،
وهوالشخص أوالشركة التي تنظم الشحنات والخدمات اللوجستية
لألف ـراد أوالش ــركات للحص ــول عل ــى الس ــلع م ــن الش ــركة المصنعة أو
المن ِت ــج إل ــى الس ــوق أو العمالء أو النقطة األخي ــرة للتوزيع.
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الوكيل المالح ي (الشحن) :وكيل مرخص لخطوط المالحة يختص
بأعمال المس ــافنة المحلية لخط ــوط المالحة ،مثل الجدولة وإعداد
بيان الش ــحنة والمستندات المرتبطة بها.

دليل التصدير
1436هـ  2015 -م
الطـبعة الثـانـية

