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يعتبر هذا المحتوى بمثابة دليل إرشادي للتصدير فـي المملكة العربية السعودية، 

يهدف إلى تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة بأهمية التصدير، وأبرز إجراءاته.
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نبذة 

تـــدل المؤشـــرات االقتصاديـــة الســـعودية، علـــى نجـــاح ملمـــوس 
ومتقـــدم، ســـاهم فيـــه بشـــكل فاعـــل القطـــاع الخـــاص من شـــركات 
ومؤسســـات ورجـــال أعمـــال، باختـــالف مســـميات هـــذا القطـــاع 
وأحجامـــه ورؤوس أموالـــه، بمـــا ال يغفـــل دور القطاعـــات األخـــرى 
فـــي الدولـــة، وســـعيها في تعزيز إمكانات اقتصادنـــا الوطني، وتحقيق 

نتائـــج إيجابيـــة فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والتنمويـــة.

ومـــن منطلـــق هـــذه األهمية، أثمرت جهود حكومـــة خادم الحرمين 
الــــشريفين حفظـــه اللـــه فـــي تأســـيس هيئـــة مســـتقلة تحـــت مســـمى 
)هيئة تنمية الصادرات الســـعودية( تعنى باالنفتاح على األســـواق 
لتشـــجيع  االقتصاديـــة،  إمكاناتهـــا  كافـــة  وتوظيـــف  العالميـــة، 
مـــن  والرفـــع  األجنبيـــة،  نظيراتهـــا  أمـــام  الســـعودية  المنتجـــات 
مســـتوى جودتها التنافســـية، والوصول إلى أســـواق جديدة، تلبيًة 

المرحلـــة.  لمتطلبـــات 
الرؤية                                                                                                     

تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمًيا. 

الرسالة

أن تكون الهيئة منظمة رائدة لتنمية الصادرات تعمل على تطوير 
المصدريـــن وتســـويق الصـــادرات و تمكيـــن الوصـــول إلـــى األســـواق 
فـــي بنـــاء سياســـات واســـتراتيجيات لتشـــجيع  الدوليـــة، و تســـهم 

التصديـــر.

هيئة تنمية الصادرات السعودية
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أدوار الهيئة

تهدف هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتتطلع إلى تفعيل هذه الرؤية 
عن طريق  تحقيق ثالثة  أهداف رئيسية لتشجيع منظومة التصدير السعودية:

تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة:

تهتـــم الصـــادرات الســـعودية بتطويـــر قـــدرات المصدريـــن عـــن طريـــق تقديـــم مجموعـــة من البرامـــج التدريبيـــة، وورش 
العمل، ذات العالقة باالســـتراتيجية الدولية للتصدير، والتســـويق، واإلجراءات اللوجســـتية، وسياســـات وإجراءات 

التصديـــر، ولوائـــح التصديـــر الدولية.

إيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير:

يمثل تسويق المنتجات السعودية في األسواق الدولية أحد األدوار المهمة التي تلعبها الصادرات السعودية، حيث 
تمنـــح المصدريـــن الفرصـــة للتواجـــد فـــي المعـــارض الدوليـــة المتخصصـــة والمشـــاركة فـــي البعثـــات التجارية لتســـويق 

منتجاتهم.

تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية:

تهتـــم الصـــادرات الســـعودية، بالتعـــاون مـــع الجهـــات  ذات العالقـــة، بهـــدف تطويـــر وتحســـين منظومـــة بيئـــة التصدير 
الوطنيـــة عـــن طريـــق تطويـــر سياســـات وإجـــراءات جديـــدة أو تحســـين القائمـــة منهـــا لتنميـــة الصـــادرات، ومســـاندة 

المصدريـــن عـــن طريـــق رصـــد التحديـــات المحليـــة والدوليـــة التـــي تواجههـــم، وإيجـــاد حلـــول فعالـــة لمواجهتهـــا.
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تهيئة المنشأة للتصدير

أهمية التصدير

يعـــد التصديـــر أحـــد أهـــم المؤشـــرات االقتصاديـــة التـــي تـــدل علـــى تطـــور بلـــٍد مـــا، ويعكـــس مـــدى نمـــو اقتصادهـــا وتأثيـــره العالمـــي، فنمـــو 
الصـــادرات وزيـــادة حجمهـــا يدعـــم مـــن موقـــف الميـــزان التجاري في اقتصاٍد ما من حيث زيادة نســـبة الصادرات بنســـبة زيـــادة الواردات، 

األمـــر الـــذي يؤثـــر في نمـــو االقتصـــاد المحلي.

كمـــا أن للصـــادرات دور قـــوي فـــي نفـــاذ الســـلع المحليـــة لألســـواق الدوليـــة، األمـــر الذي يجعل من تطـــور نمو الصادرات أحـــد أهم مصادر 
تنويـــع الدخـــل بالنســـبة للقطاعين الخـــاص والحكومي.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإنـــه يســـاعد علـــى خلـــق المزيـــد من فـــرص العمل، وزيـــادة اإلنتاج الـــذي بدوره يســـاعد على خفض تكلفـــة اإلنتاج، 
وبالتالـــي ينعكـــس ذلـــك علـــى خفض ســـعر التكلفة على المنشـــأة. 

تربح المنشآت من تصدير منتجاتها بعدة طرق

زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال 
المنشأة بفتح أسواق جديدة.

تقليص المخاطر من خالل تنوع 
األسواق.

خفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة 
عن زيادة اإلنتاج.
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أسس هامة للبدء في التصدير

دراسة السوق المستهدف

خيارات الدخول للسوق

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

 

حجم السوق ونموه

 

إجراءات البيع واالستيراد

 

التعرفة الجمركية المطبقة على المنتج 
المستورد للسوق

 

المنافسة األجنبية والمحلية

 

أسعار المنتجات المنافسة

 

سلوك الشراء وتفضيالت المستهلكين

 
التعبئة والتغليف ووضع الملصقات

 

الترويج

 

قنوات التوزيع

بعـــد اختيـــار الســـوق األنســـب تأتـــي مرحلـــة اختيـــار آليـــة الدخول إلى هذا الســـوق، حيـــث أن هناك خيارين عامة يمكن ألي منشـــأة الدخول إلى الســـوق من 
خاللها، وهـــي كالتالي:

 االستثمار األجنبي المباشر

وهـــو دخـــول المنشـــأة إلـــى الســـوق المســـتهدف كمســـتثمر أجنبـــي، ويأتـــي هـــذا النـــوع من االســـتثمار على عدة أشـــكال، مثل: المشـــروع 
المشترك، أو عمليات الدمج واالستحواذ، أو إنشاء فرع للمنشأة في دولة أجنبية. ويتسم هذا النوع من االستثمار بارتفاع التكاليف 

ودرجـــة المخاطـــرة العاليـــة، وبالتالـــي فإنه ال ينصح به للمصدرين الجدد أو لألســـواق الجديدة.

 االستثمار األجنبي غير المباشر

هو دخول أحد األســـواق األجنبية من خالل وســـيط، وفي هذه الحالة ســـتدخل المنتجات المصدرة الســـوق ولكن ليس عن طريق 
المنشـــأة المصدرة نفســـها، كما أنها لن تكون مســـؤولة عن بيع منتجاتها للمســـتهلكين النهائيين في ذلك الســـوق. 

ويمكن أن يأتي االستثمار األجنبي غير المباشر على عدة صور وهي:

التصديـــر المباشـــر: وهـــو عندمـــا تقـــوم المنشـــأة المصـــدرة ببيـــع المنتـــج لمشـــتٍر أجنبي والـــذي يقوم بـــدوره ببيعه مرة أخـــرى في نفس 
الســـوق األجنبـــي، ومثـــال ذلـــك أن يقـــوم تاجـــر ماليـــزي بشـــراء منتجات ســـعودية ومن ثـــم يقوم ببيعها في الســـوق الماليزي بنفســـه. 

التصديـــر غيـــر المباشـــر: »إعـــادة التصديـــر«: وهـــو عندمـــا تقـــوم المنشـــأة المصـــدرة ببيـــع المنتـــج لمشـــتٍر أجنبـــي والـــذي يقـــوم ببيعـــه 
مـــرة ثانيـــة لمشـــتٍر  آخـــر فـــي ســـوق أجنبـــي آخـــر، ومثـــال ذلـــك أن يقـــوم موزع فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحدة بشـــراء منتـــج من أحد 

المصدريـــن الســـعوديين ومـــن ثـــم يقـــوم ببيعـــه مـــرة أخـــرى لمشـــتٍر آخر فـــي دولـــة ماليزيا.

فضـــاًل علـــى ذلـــك، فـــإن هنـــاك عـــدة صـــور أخـــرى لالســـتثمار األجنبـــي غيرالمباشـــر منها: حقـــوق االمتيـــاز واتفاقيـــات البيـــع والترخيص. 
ومن المهم التأكيد على أن االســـتثمار األجنبي غير المباشـــر يعد من الطرق المفضلة لدخول األســـواق الجديدة، وخاصة بالنســـبة 

للمنشـــآت المتوســـطة والصغيرة.

ثمًة جوانب ضرورية تســـاهم في تهيئة المنشـــأة لعملية التصدير, وتطور من مدى جاهزيتها للمنافســـة في األســـواق العالمية، وزيادة فرص الربح والنمو 
للمنشـــأة، كمـــا أنهـــا توفـــر علـــى المصـــدر الكثير مـــن الوقت والجهد والتكلفة. لذا فإنه من المهم أن يكون صاحب المنشـــأة على اطالع ودراية وافية بها قبل 

الدخـــول في مجال التصديـــر، وهي كالتالي:
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متطلبات الجمارك

الجمارك السعودية:

قبل البدء بإجراءات التصدير، تحتاج المنشـــآت ألن تكون على دراية بالمتطلبات الجمركية في المملكة العربية الســـعودية الخاصة 
بعملية التصدير. وتشـــمل التالي:

يجـــب أن تحصـــل المنشـــأة علـــى ســـجل تجـــاري يشـــمل  «
األنشـــطة التجاريـــة التـــي تتوافـــق مـــع نـــوع المنتـــج الـــذي 
سيتم تصديره. فمثاًل: إذا أرادت منشأة ما تصدير التمور 
فيتعيـــن عليهـــا أن يكـــون نشـــاطها فـــي الســـجل التجـــاري 
مشتماًل على صناعة التمور أو تصديرها. ويمكن إضافة 
أنشـــطة جديـــدة للســـجل التجـــاري مـــن خـــالل الخدمـــات 
االلكترونيـــة لبوابـــة وزارة التجـــارة والصناعة عبر الرابط 

www.mci.gov.sa التالـــي: 

يتعيـــن علـــى المصدريـــن الجـــدد تقديـــم الســـجل التجـــاري  «
الجمـــارك  رقـــم  علـــى  للحصـــول  الســـعودية  للجمـــارك 
ر، ويتـــم عمـــل هـــذا اإلجـــراء مـــرة واحدة  الخـــاص بالمصـــّدِ

فقـــط.

يجـــب تثبيـــت الصقـــات غيـــر قابلـــة للنـــزع أو المحـــو توضـــح  «
رة. بلـــد المنشـــأ علـــى كافـــة المنتجـــات المصـــدَّ

يجـــب علـــى المصدريـــن تفويـــض احـــد مخل�صـــي الجمارك  «
للقيـــام بانهـــاء إجـــراءات التخليص الجمرـكــي بإحدى هذه 

الطرق:

1. التفويض الورقي: ويمكن االطالع على صيغة التفويض    

http://goo.gl/x8Hapi من خالل الرابط االلكتروني 	

ومن ثم تعبئة بيانات الترخيص عن طريق المصّدر وتوثيقها 	

من الغرفة التجارية. 	

http://goo.gl/enWIIX      2. التفويض االلكتروني: عبر الرابط  

يجـــب تقديـــم مســـتندات الشـــحن )الفاتـــورة التجاريـــة  «
وشـــهادة المنشـــأ وبيـــان الشـــحن( لـــكل شـــحنة  تصديـــر 
للجمارك  )مزيد من التفاصيل عن  مستندات التصدير 

فـــي القســـم 3(.

يحـــق للجمـــارك الســـعودية أن تطلـــب االطـــالع علـــى أي  «
مســـتندات ذات عالقـــة بالشـــحنة )مســـتندات الشـــحن، 
والعقـــود، والمراســـالت، ..إلخ( )مزيد مـــن التفاصيل عن 

مســـتندات التصديـــر فـــي القســـم 3(.

تتطلـــب بعـــض منتجـــات التصديـــر إجـــراءات خاصة، لذا  «
يجب على المصدر توفير الموافقات والرخص المطلوبة 
مـــن الـــوزارة أو الجهـــة المعنيـــة )مزيـــد مـــن التفاصيل عن 

مســـتندات التصدير في القســـم 3(. 

كمـــا أن الجمـــارك الســـعودية قـــد أطلقـــت برنامـــج »التـــزام« وهو 
برنامـــج تأهيلـــي تقدمـــه الجمـــارك الســـعودية إلـــى الجهـــات التـــي 
تتعامل معها لتأكيد أمن سلسلة التوريد، سعًيا لتعزيز مفهوم 
الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، الذي يســـاهم بدوره 

	 في تنمية االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار.	
ومـــن المهـــم علـــى المدرجيـــن فـــي برنامج التـــزام، التقيـــد باألنظمة 
والتعليمـــات الرســـمية للحصـــول علـــى التســـهيالت الجمركيـــة 
اإلضافية والمعاملة التفضيلية المقررة، باإلضافة إلى التأهل 
للدخـــول ضمـــن قوائـــم االعتـــراف المتبـــادل لبرنامـــج »المشـــغل 
 AEO-- Authorized Economic المعتمـــد«  االقتصـــادي 
الـــدول  مـــن  العديـــد  لـــدى  تطبيقـــه  تـــم  والـــذي   »Operator
األعضـــاء بمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة، حيـــث تبـــدأ اســـتفادتهم 
مـــن المزايـــا لـــدى تلـــك الـــدول عنـــد توقيـــع االتفاقيـــات الخاصـــة 

	 	 	 بهذا الشأن.	
ولمزيد من المعلومات عن برنامج التزام، والتأكد من متطلبات 
االنضمام، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك السعودية عبر 
http://www.customs.gov.sa/sites/:اإللكترونـــي الرابـــط 

s c / a r / C o m m i t m e n t G a t e w a y

 الجمارك األجنبية

باإلضافـــة إلـــى اإلرشـــادات الخاصـــة بالجمـــارك الســـعودية، ال بـــد أن تكـــون المنشـــأة علـــى اطـــالع تـــام بأنظمـــة الجمـــارك األجنبيـــة، 
والســـوق المســـتهدف، حيـــث تختلـــف األنظمـــة الخاصـــة باالســـتيراد واألســـواق الخارجيـــة مـــن بلـــد إلـــى آخـــر.

ومـــن المهـــم التنويـــه بـــأن عـــدم معرفـــة هـــذه األنظمـــة وااللتـــزام بهـــا قـــد يعيـــق عملية الشـــحن أو يـــؤدي إلى رفـــض الشـــحنات من قبل 
الجمارك األجنبية. وبالتالي، فإنه من المستحســـن دائًما التحقق من المتطلبات الخاصة باالســـتيراد من قبل المشـــترين األجانب، 
مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار أن هـــذه المتطلبـــات قـــد تتغيـــر من وقـــت آلخر، وعالوة على ذلـــك يتعين على المنشـــأة أيًضا التأكـــد من أنظمة 

الجهـــات التنظيميـــة األجنبيـــة مـــن خـــالل زيـــارة مواقعها اإللكترونيـــة، لإللمام بالمتطلبـــات المتعلقة بالمنتـــج الُمصدر.

 تعرفة الجمارك األجنبية

باإلضافـــة إلـــى فهـــم المتطلبـــات الخاصـــة بالجمـــارك األجنبية، يجب على المصـــدر أن يكون على علم بتعرفة جمـــارك بلد الوصول 
ر فـــي فهـــم التكاليـــف المتعلقـــة بتصديـــر منتجاتـــه في البلـــد األجنبي، ومـــن ثم إعداد  للمنتجـــات الُمٌصـــدرة، وهـــذا سيســـاعد الُمصـــّدِ

اســـتراتيجية التســـعير، واســـتراتيجيات أخرى لمدى مناســـبة تواجد المنتج في بلد اإلســـتيراد.

 ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول التعرفـــة الجمركيـــة لمختلـــف الـــدول يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي لمركـــز التجـــارة الدولـــي:
/http: //www.intracen.org
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وسائل النقل

يمكن أن تتم عملية التصدير عبــــر أربعة وســـائل للنقل وهي: البحرية، الجوية، البرية، والخطوط الحديدية، كما يمكن الجمع بأكثر من وســـيلة نقل إذا 
استدعى األمر، فاختيار وسيلة النقل يعتمد بشكل رئي�صي على نوع السلعة المنقولة. وبشكل عام، يجب على المنشأة قبل اختيار وسيلة النقل أن تأخذ 

بعين االعتبار وقت الشـــحن وتكلفته.

 النقل البحري

يعتبر النقل البحري الطريقة األكثر إســـتخداًما للنقل في التجارة الدولية، 
كمـــا يعـــد عـــادة األقـــل تكلفـــة، ومـــع ذلـــك فإنـــه يتعيـــن علـــى المنشـــأة أن 
تأخـــذ فـــي االعتبـــار أن النقـــل البحـــري قـــد يســـتغرق وقًتـــا أطـــول مـــن النقـــل 
عبـــر الجـــو أو البـــر، وهنـــاك العديـــد من أشـــكال النقـــل البحري منهـــا؛ ناقالت 
الحاويات، وناقالت بضائع الصلب، وناقالت السوائل والمواد البترولية، 
و الدحرجة )RORO( ، إلخ. كما في شـــكل1 إال أن النمط األكثر شـــيوًعا في 

النقـــل البحـــري هـــو الشـــحن بالحاويات.

كمـــا يوجـــد فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية عشـــر موانـــئ مجهـــزة للتصدير 
)مزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن المنافـــذ البحريـــة فـــي الملحـــق 6( فضـــاًل على أن 
هنـــاك عـــدد من مـــزودي الخدمـــات الذين يقدمون خدمات الشـــحن ونقل 

البضائـــع عـــن طريـــق البحر مـــن المملكـــة العربية الســـعودية. 

RORO سفينة البضائع سفينة
الجافة

سفينة الحاويات

الشكل )1(

هناك العديد من طرق النقل البحري التي يمكن من خاللها نقل البضائع. 
و تعتمـــد هـــذه الطـــرق المختلفـــة للنقـــل علـــى طبيعـــة المنتـــج ومتطلبـــات 
العميـــل. وأشـــهر طـــرق النقل البحري لألنواع المختلفـــة من المنتجات هي:

حاويات النقل البحري

تعتبـــر حاويـــات النقـــل البحـــري للبضائـــع هـــي أكثـــر طـــرق النقـــل عبـــر البحـــر 
شيوًعا. حيث يمكن تعبئة معظم البضائع في أنواع مختلفة من الحاويات. 
ويمكـــن تعبئـــة البضائـــع الجافة العامـــة في حاويات جافة قياســـية. وتتوفر 
الحاويات قياسية في حجمين، 20 قدم و40 قدم. أما البضائع التي تحتاج 
إلـــى النقـــل فـــي درجـــات حـــرارة معينـــة مثل األغذيـــة، واألدويـــة، فيتـــم تعبئتها 
فـــي حاويـــات تبريـــد تســـمى حاويـــات تبريـــد. ويمكـــن تعبئـــة المـــواد الكيميائية 
الســـائلة في خزانات تســـمى خزانات األيزو )ISO( التي تأخذ شـــكل الحاوية 
القياســـية. كمـــا يوجـــد أنـــواع أخـــرى مـــن الحاويـــات التـــي يمكـــن للمصـــدر 

اســـتخدمها فـــي شـــحن البضائـــع بنـــاًءا علـــى احتياجاته

حاوية قياسيةحاوية تبريدحاويات األيزو

الشكل )2(

البضائع السائبة العامة

ويتم نقل بعض المنتجات على هيئة بضائع سائبة مثل الكميات الكبيرة 
مـــن ســـوائل المـــواد الكيميائيـــة، والنفـــط والمـــواد الصلبـــة كالمعـــادن، 
واألرز، والســـكر، والقمـــح. كمـــا يتـــم نقـــل البضائـــع الســـائبة عبـــر البحـــر 
باســـتخدام ســـفن معينة تستخدم خصيًصا لمثل هذا النوع من البضائع 

ســـواًءا جافـــة أو ســـائلة.

بضائع غذائية 
)قمح(

بضائع كيميائية 
)السائلة(

بضائع المعادن 
)حديد خام(

الشكل )3(

البضائع السائبة المجزأة

عادة ما تكون البضائع السائبة المجزئة مصفوفة على منصات ومرفوعة 
داخل وخارج السفينة. ومن األمثلة الشائعة للمنتجات الشائعة للبضائع 
الســـائبة المجزئـــة هـــي القضبـــان الحديدية، واألنابيب، وجذوع األشـــجار، 

والمنتجات الجافة المعبأة،  ...إلخ، كما في شكل 4.

مجزئة - مواد صلبة 
)أكياس(

مجزئة  - أخشابمجزئة  - أنابيب

الشكل )4(

)RORO( المدحرجة

شـــحن البضائع بطريقة الدحرجة يســـتخدم عادة عند نقل السيارات، أو 
الشـــاحنات، أو المعـــدات ذات العجـــالت المتصلـــة والتـــي يمكـــن رصها على 

متن الســـفن علـــى هيئة صفوف.

 مدحرجة
للشاحنات

 مدحرجة
للمعدات

 مدحرجة
للسيارات

الشكل )5(

بضائع المشروعات

بضائـــع المشـــروعات هـــي تلـــك البضائـــع ذات الحجـــم والـــوزن الكبيريـــن، 
وتتميـــز هـــذه البضائـــع بأحجامهـــا الكبيرة مثل معـــدات التصنيع، ومكيفات 
الهـــواء، ومولـــدات المصانـــع الكبـــرى، والتوربينات، والمعدات العســـكرية 
التـــي ال يمكـــن وضعهـــا في حاويات وإنما يتم رفعها داخل أو خارج الســـفينة.

مشاريع - أحجام 
كبيرة

مشاريع - أحجام 
ثقيلة

مشاريع - مصانع

الشكل )6(

يتـــم تصديـــر بضائـــع النقـــل البحري مـــن خـــالل الموانئ العشـــرة الموجودة 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويســـتخدم مينائـــي الملـــك فهـــد بالجبيـــل 
وينبـــع فـــي تصديـــر البضائـــع الســـائبة مثل الكيماويـــات، واألســـمدة، والغاز، 
إلـــخ. فـــي حين يتم تصدير شـــحنات الحاويات بشـــكل رئي�صـــي عبـــر ميناء جدة 
اإلســـالمي، ومينـــاء الملـــك عبدالعزيـــز بالدمـــام والجبيـــل التجـــاري، والملك 
عبداللـــه بمدينـــة الملـــك عبداللـــه االقتصاديـــة. مـــن جهـــة أخـــرى، يتـــم  
استخدام ميناء رأس الخيــــر وجازان لتصدير المعادن بكميات كبيرة مثل 
الفوســـفات، والزنـــك، واأللومنيـــوم ...إلـــخ. لذلـــك تعمـــل شـــركات الشـــحن 
والتفريـــغ المتنوعـــة فـــي هـــذه الموانئ من أجل التعامل مـــع هذه األنواع من 

البضائـــع المختلفـــة.
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النقل الجوي
 

يعتبـــر النقـــل الجـــوي هو األســـرع بين وســـائل النقل، ويســـتخدم عـــادة لنقل 
البضائع  المستعجلة أو القابلة للتلف والتي لها تاريخ صالحية قصير األمد. 
وبالرغـــم مـــن أن النقـــل الجوي يعد األقصر مـــن حيث وقت العبور، إال أنه 
يعتبر األعلى تكلفة على اإلطالق، فضاًل على أن المساحة المخصصة فيه 
للشـــحن تعتبـــر محـــدودة. ومـــع ذلـــك، قد يكـــون النقل الجوي أقـــل تكلفة في 

حال كانت الشـــحنة أقل وزًنا وحجًما. 

وعموًما، يتعين على الشـــركة الراغبة في التصدير االطالع على السياســـات 
المتعلقـــة بالنقـــل الجـــوي، حيـــث أن هنـــاك سياســـات صارمـــة بخصـــوص 
تعبئـــة وتغليـــف البضائـــع، كمـــا يتعين عليهـــا االلتزام باإلجـــراءات المطلوبة 

 .)IATA( مـــن المنظمـــة الدوليـــة للنقل الجـــوي

ولمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 
www.iata.org v :للرابطة الدولية للنقل الجوي

يوجـــد 11 مطـــار فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويمكـــن للمصـــدر أن 
يرســـل شـــحناته مـــن خالل 4 مطـــارات دولية في جدة، والدمـــام، والرياض، 
والمدينـــة المنـــورة. )المزيد من التفاصيل حول الموانئ الجوية اطلع على 
الملحـــق4 (. كمـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن مـــزودي الخدمات الذيـــن يقدمون 
خدمـــات الشـــحن ونقـــل البضائـــع عـــن طريـــق الجـــو مـــن المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية.

ويقـــوم المصـــدر بتعبئـــة البضائـــع فـــي صناديـــق، وأكيـــاس، ...إلـــخ. وحرًصـــا 
علـــى ســـهولة وســـرعة التعبئـــة والتفريـــغ، تقـــوم شـــركات الطيـــران بتحميلهـــا 
فـــي أجهـــزة تحميـــل الوحـــدات )ULD: Unit Load Devise( والتـــي تشـــبه 

الحاويـــات فـــي النقـــل البحـــري كمـــا فـــي شـــكل 7.

ولمزيد من المعلومات حول أجهزة تحميل الوحدات يرجي زيارة: 

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

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

وسائل النقل

النقل البري
 

يقتصر النقل البري على النقل الداخلي أو للبلدان التي لها حدود برية مع البلد المصدر، أو البلدان القريبة التي يتم الوصول لها عبر النقل البري، وهي 
نسبًيا الوسيلة األكثر جذًبا بالنسبة لكثير من المنشآت من حيث الوقت والتكلفة، وذلك مقارنًة مع تكاليف وسائل النقل األخرى.

ا يمكن استخدامها للتصدير )مزيد من التفاصيل عن المنافذ الحدودية البرية في الملحق 6(   وتملك المملكة العربية السعودية 15 منفًذا حدودًيا بريًّ
كما أن هناك عدًدا من مزودي الخدمات الذين يقدمون خدمات الشحن البري ونقل البضائع من المملكة العربية السعودية.

1.البضائع المشحونة على ناقالت مسطحة

بصورة عامة، فإن معظم منتجات البضائع الجافة 
)غيـــر القابلـــة للتلـــف( تعبـــأ فـــي صناديـــق، ووحـــدات، 
وأكياس، ...إلخ. ولتسهيل عملية التحميل والتفريغ، 
باســـتخدام  البضائـــع  تجهيـــز  يتـــم  مـــا  عـــادًة  فإنـــه 
المعـــدات وُتشـــحن فـــي الغالـــب باســـتخدام شـــاحنات 

. مســـطحة

 2. البضائع المشحونة في ناقالت الصهاريج

ُتعبأ معظم المنتجات السائلة مثل النفط، والمواد 
الكيماويـــة، والوقـــود، والمنتجـــات الغازيـــة في ناقالت 

مـــزودة بصهاريج.

3. البضائع القابلة للتلف

مثـــل األطعمـــة )ال تحتـــاج إلـــى طريقـــة تخزيـــن حراريـــة 
الغبـــار،  مـــن  الحمايـــة  إلـــى  تحتـــاج  ولكـــن  معينـــة(، 
والشمس ويتم شحنها في ناقالت ذات شكل صندوقي 

أو مغطـــاة بســـتائر بالســـتيكية.

4. البضائع التي تحتاج إلى طرق تخزين معينة

تعـــد مـــن أمثلة هذه البضائع منتجات األطعمة، مثل 
اللحـــوم، ومنتجات األلبان، واألدوية، وغيرها، حيث 
يتـــم تحميلهـــا ونقلها في شـــاحنات مبـــردة للحفاظ على 

درجات الحـــرارة المطلوبة.
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مزودي الخدمات اللوجستيةوسائل النقل

النقل بالخطوط الحديدية
 

عـــادة مـــا يســـتخدم النقـــل بالخطوط الحديدية كوســـيلة وســـيطة للنقل. 
وعلـــى وجـــه التحديـــد، عادًة ما يقوم المســـؤولون عن الشـــحن عبر البر أو 
البحر بتسليم الشحنة إلى وجهة وسيطة في محطة الخطوط الحديدية. 
ثـــم يتـــم تســـليمها مـــن قبـــل مـــزود الخدمـــة فـــي المحطـــة إلـــى جهـــة وســـيطة 
أخرى. بعدها، يقوم المسؤول عن الشحن بًرا أو بحًرا بتحميل الشحنة 

وتســـليمها إلى الوجهـــة النهائية.

مـــن  واســـعة  شـــبكة  إنشـــاء  علـــى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تعمـــل 
الخطـــوط الحديديـــة لتحســـين ســـرعة وكفـــاءة النقـــل فـــي المملكـــة. لـــذا 
فإنـــه مـــن المتوقـــع أن تلعـــب الخطـــوط الحديديـــة دوًرا رئيســـًيا فـــي تنميـــة 

مســـتقباًل.  الصـــادرات  

يوجـــد حالًيـــا خطيـــن مـــن الســـكك الحديديـــة المســـتخدمة، األول مـــن 
الدمـــام – الريـــاض والعكـــس، والـــذي يتـــم مـــن خاللـــه نقـــل البضائـــع مـــن 
الدمـــام إلـــى مينـــاء الريـــاض الجـــاف. وبالرغم مـــن أن خدمـــة التصدير غير 
متوفرة بذلك الميناء، إال أن هناك خطًطا الستخدامه لغرض التصدير 

فـــي المســـتقبل. 

الخاصـــة  المســـتقبلية  التطـــورات  علـــى  ولالطـــالع 
بتقديـــم خدمـــات التصديـــر فـــي مينـــاء الريـــاض الجاف 
www.riyadhdryport. :يرجـــى زيـــارة الموقـــع التالـــي

  com

مـــن جهـــة أخـــرى، يتـــم اســـتخدام الخـــط الثانـــي فـــي الفتـــرة الحاليـــة لنقـــل 
المعـــادن مـــن المنطقة الشـــمالية في ميناء رأس الخيـــر البحري والمنطقة 

الصناعيـــة.

الخطـــوط  المعلومـــات حـــول خدمـــات  مـــن  ولمزيـــد 
الموقـــع  زيـــارة  يمكنـــك  الســـعودية،  الحديديـــة 

www. الحديديـــة:  للخطـــوط  العامـــة  للمؤسســـة  اإللكترونـــي  
 saudirailways.org

وكذلـــك موقـــع شـــركة الســـكك الحديديـــة الســـعودية علـــى الرابـــط التالـــي 
 www.sar.com.sa

الجديـــر بالذكـــر، أن أكثـــر أنـــواع البضائـــع اســـتخداًما 
لحاويـــات البضائع بالخطـــوط الحديدية هي البضائع 
الســـائبة، مثـــل المـــواد الكيميائيـــة، والقمـــح، واألرز، 
ومـــا إلـــى ذلـــك، ويعـــد نقـــل مثـــل هـــذه البضائـــع عبـــر 
الخطـــوط الحديديـــة هـــو الخيـــار األفضـــل، خاصـــة 
عندمـــا تكـــون محطـــات الخطـــوط الحديديـــة بالقـــرب 
مـــن مســـتودع البائـــع أو جهـــة العميـــل أو المينـــاء، أو 
تســـتخدم حاويـــات  كمـــا  المركبـــات،  أو  الســـيارات، 
الخطـــوط الحديديـــة أيًضـــا لنقـــل المعـــدات الثقيلـــة، 

واألنابيب، والكتل الخشبية، وغيرها.

 الخطوط الحديدية
شحنات الحاويات

 الخطوط الحديدية
البضائع المعدنية

يحتـــاج التصديـــر إلـــى العديـــد مـــن اإلجـــراءات والمتطلبـــات المختلفـــة، لـــذا تميـــل المنشـــآت إلـــى تكليف مـــزودي الخدمات اللوجســـتية ذوي الخبـــرة لتنفيذ 
رين والمســـتوردين. معظـــم هـــذه اإلجـــراءات، وذلـــك لتخصصهـــم فـــي إجـــراءات الشـــحن، وقدرتهم علـــى خدمـــة الُمصِدّ

لـــذا، فإنـــه عـــادة مـــا ينصـــح باالعتماد على مزودي الخدمات اللوجســـتية، وخاصة للمنشـــآت الجديدة أو المتوســـطة أو الصغيـــرة، والذين ال يملكون خبرة 
كافيـــة بإجـــراءات التصديـــر، حيـــث أن االعتمـــاد علـــى مزودي مثل هذه الخدمات ســـيوفر عليهم الكثير مـــن الوقت والجهد.

الناقل

الشـــركات الناقلـــة هي الشـــركات التي تملك وتشـــغل 
وســـائل النقـــل وتنقـــل الشـــحنات عبـــر الحـــدود بيـــن 
البائعيـــن والمشـــترين مـــن خالل الطائرات والســـفن 
والقطـــارات والشـــاحنات. تعمـــل الشـــركات الناقلـــة 
عبـــر الموانـــئ المختلفـــة فـــي حـــال النقـــل البحـــري، 
أو عـــن طريـــق المطـــارات للنقـــل الجـــوي، أو عـــن طريـــق محطـــات الخطـــوط 
الحديديـــة، أو عبـــر المنافـــذ البريـــة للنقـــل البـــري و الذي يمكـــن أن يكون من 

بـــاب البائـــع إلـــى باب المشـــتري.

خطوط المالحة )الشحن(
خطوط الشحن هي المؤسسات أو األفراد الذين  يملكون أنواًعا مختلفة 
مـــن الســـفن، وعـــادة مـــا يقـــوم العمـــالء الذيـــن يرغبـــون بتصديـــر كميـــات 
ضخمـــة مـــن الشـــحنات بالتعاقـــد مـــع خطـــوط الشـــحن مباشـــرة، فـــي حيـــن 
يقوم المصدرين أصحاب الشحنات الصغيرة بالتعامل مع وكيل المالحة 

أو وســـيط الشـــحن لحجـــز أماكـــن لشـــحناتهم علـــى ظهر الســـفينة.

الخطوط الجوية
 الخطـــوط الجويـــة  قـــد تكـــون جهـــة حكومية أو منشـــأة مـــن القطاع الخاص 
تقدم خدمة الشحن الجوي ضمن باقة خدماتها. ولتصدير ونقل البضائع، 

فإنه غالًبا مايتم التعامل مع وكيل الشـــحن الخاص بخطوط الطيران. 

شركات النقل البري
شـــركات النقـــل البـــري تقـــوم بترتيـــب نقـــل الشـــحنة مـــن مصنـــع أو مســـتودع 
البائع إلى ميناء المغادرة، ثم تنقلها من ميناء الوصول إلى المشـــتري، كما 
تســـتخدم شـــركة النقـــل البـــري لنقـــل الحاويات من ســـاحة خطـــوط/ وكيل 

المالحـــة إلـــى مصنـــع أو مســـتودع البائـــع )المصـــدر( لتحميـــل الشـــحنة فـــي 
الحاوية ونقلها إلى ميناء المغادرة، باإلضافة إلى ذلك، فإن شـــركات النقل 

البـــري تنقـــل الســـلع المصـــدرة للبلـــدان المجـــاورة عبر الحـــدود البرية.

الجديـــر بالذكـــر، أن بعـــض شـــركات النقـــل تملـــك الشـــاحنات الخاصـــة بهـــا 
ممـــا يمكنهـــا مـــن توفيـــر خدمـــات إيصـــال  وتســـليم الشـــحنة باإلضافـــة إلـــى 

خدمـــات النقـــل. 

وسطاء الشحن

مـــن  هـــو   )Freight Forwarder( الشـــحن  وســـيط 
يقـــوم بترتيـــب عمليـــة االســـتيراد والتصديـــر نيابـــة عـــن 
البائع أو المشتري مع مزودي الخدمات اللوجستية، 
ولكنـــه فـــي الواقـــع اليقـــوم بنقـــل البضائـــع، بـــل علـــى 

األرجـــح ال يملـــك أي أســـطول بـــري أو بحـــري. 

ر ومختلـــف مـــزودي  كمـــا يمثـــل وســـيط الشـــحن حلقـــة الوصـــل بيـــن الُمصـــِدّ
نه من القيام بكافة إجراءات الشحن  الخدمات اللوجستية، األمر الذي ُيمِكّ
والمســـتندات بدايـــة مـــن الحصـــول علـــى البضائـــع مـــن مســـتودع البائـــع حتـــى 

تســـليم الشـــحنة إلى مســـتودع المشـــتري.

وبرغـــم أن االعتمـــاد علـــى أحد وســـطاء الشـــحن يظـــل إجـــراًءا اختيارًيا، إال أن 
االعتمـــاد عليهـــم أصبـــح جـــزًءا رئيســـًيا مـــن وســـائل النقـــل فـــي ظل نمـــو التبادل 
التجـــاري وازديـــاد الحاجـــة إلـــى الشـــحن فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ومـــع أن 
استخدام وسيًطا للشحن يمثل تكلفة إضافية يمكن تجنبها، إال إن االعتماد 
عليهـــم فـــي كثيــــر مـــن خطـــوات التصديـــر يعـــد مفيـــًدا جًدا لمـــا يتمتعـــون به من 
الخبــــرة الكافيـــة بأنظمـــة النقـــل لمختلـــف دول العالـــم، وقدرتهم علـــى تقديم 
المشـــورة بشـــأن أفضل طريقة للشـــحن وفًقا لنوعية البضائع ومواصفاتها.

مزودي الخدمات اللوجستية
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مزودي الخدمات اللوجستية الجهات ذات العالقة المساهمة في عمليات التصدير في المملكة العربية السعودية  

المخلص الجمركي

األفـــراد  الجمركييـــن  للمخلصيـــن  الترخيـــص  يتـــم 
إجـــراءات  ألداء  الســـعودية  الجمـــارك  قبـــل  مـــن 
التخليـــص الجمرـكــي نيابـــة عـــن المنشـــأة، ويجب أن 
يحصـــل المخلـــص الجمرـكــي علـــى تفويـــض رســـمي 
إلـــى مســـتندات الشـــحن  مـــن المنشـــأة، باإلضافـــة 
مـــن  )المزيـــد  التخليـــص  إجـــراءات  الســـتكمال 
المعلومات حول مستندات التصدير في القسم 3(.

 فضاًل على ذلك، فإنه من المهم أن تختار المنشأة 
مخلص جمركي مرخص له بالعمل في الميناء الذي 
تصـــدر منـــه، حيث أن لكل مينـــاء ترخيص مختلف. 
كمـــا يتعيـــن علـــى المنشـــأة التأكـــد مـــن أن المخلـــص 
الجمرـكــي علـــى دراية بإجـــراءات التخليص الجمركي 
للتصديـــر، حيث أن بعـــض المخلصين الجمركيين 
التخليـــص  خدمـــات  توفيـــر  علـــى  عملهـــم  يقتصـــر 

الجمرـكــي للـــواردات.

متطلبـــات  حـــول   المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد 
التخليـــص  رخصـــة  علـــى  الحصـــول  وإجـــراءات 
الجمرـكــي للمخلـــص الجمركي  تقضل بزيارة الموقع 
االلكترونـــي للجمارك الســـعودية علـــى الرابط التالي 
www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Clearance:

الوكيل المالحي )الشحن(

يمثـــل الوكيـــل المالحـــي باإلنابـــة خطـــوط المالحـــة 
وذلـــك فـــي مســـؤولية مناولـــة البضائـــع، ومســـتندات 
الشـــحن ،وكافـــة أمور الشـــحن الخاصـــة بالمصّدر، 
فـــي الموانـــئ، بما في ذلك التنســـيق مـــع الجهات ذات 

العالقـــة بســـرعة وكفـــاءة مطلوبـــة. 

هنـــاك الكثيـــر مـــن الجهـــات ذات العالقـــة بالتصديـــر ســـواء مـــن  القطاعـــات الحكوميـــة أو القطـــاع الخاص التي تشـــكل البيئـــة التصديرية للمملكـــة العربية 
الســـعودية وتســـاهم فـــي إتمـــام عمليـــة التصديـــر، إمـــا مـــن خـــالل دورهـــا في إنهـــاء مســـتندات التصدير أو نقـــل البضائع المصـــدرة كما هو مبين في الشـــكل..

مستندات التصـدير

جهات حكومية

جهات خاصة

المصدر

الوكيل المالحي

وكيل/ وسيط الشحن

المخلص الجمركي

 شهادات إضافية
من جهات خاصة

الشكل )١٣( 

الجهات الحكومية ذات العالقة المساهمة 
في عمليات مستندات التصدير

وزارة التجـــارة والصناعـــة: علـــى المصـــدر أن يتعامـــل مـــع وزارة التجـــارة 
 mci.gov.sa والصناعـــة للحصـــول علـــى شـــهادة المنشـــأ

الغرفة التجارية: على المصدر أن يتعامل مع الغرفة التجارية للتصديق 
علـــى بعض مســـتندات التصديـــر مثل، الفاتورة التجاريـــة، وقائمة التعبئة 

www.csc.org.sa .أو أي وثيقـــة أخرى يلزم تصديقها

ـــدواء:  يجـــب علـــى الُمصّدرين في مجـــال صناعة  ـــة العامـــة للغذاء وال ئ الهي
األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل الحصول على جميع المتطلبات 
والمستندات الخاصة بشهادات التصدير وشهادات اإلرساليات لصالحية 
التصديـــر للمـــواد الغذائيـــة وشـــهادات حريـــة البيع وذلك عبـــر الدخول على 

.www.sfda.gov.saالموقع اإللكتروني الخـــاص بالهيئة

ـــس والجـــودة: علـــى المصـــدر  ي ـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاي ئ الهي
خصوًصـــا فـــي مجـــال المـــواد الكهربائيـــة ومواد البنـــاء أن يتعامل مـــع الهيئة 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة مـــن أجـــل إصـــدار شـــهادة 

www.saso.gov.sa .عالمـــة الجـــودة أو شـــهادة المطابقـــة

وزارة البترول والثروة المعدنية: على المصدر خصوًصا في مجال تصدير 
المنتجـــات المعدنيـــة أن يتعامـــل مـــع وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنية من 
أجل إصدار رخصة تصدير المعادن حسب متطلبات إجراءات التصدير. 

www.mopm.gov.sa

الجمـــارك الســـعودية: علـــى المصـــدر أن يتعامـــل مـــن خـــالل المخلـــص 
الجمركي مع الجمارك الســـعودية للحصول على بيان التخليص الجمركي.

www.customs.gov.sa

وزارة الداخلية: ينبغي للمصدر التعامل مع وزارة الداخلية للحصول على 
إذن بتصديـــر البضائـــع الخطـــرة خصوًصـــا المـــواد الكيميائيـــة، أو المـــواد 

www.moi.gov.sa  .القابلـــة لالشـــتعال أو بهـــا مواد متفجـــرة ...إلـــخ

وزارة الزراعة: على المصدر خصوًصا الراغب في تصدير المنتجات الحية 
أوالحيوانيـــة, أن يتعامـــل مـــع وزارة الزراعـــة للحصـــول على شـــهادة بيطرية 

moa.gov.sa .كمتطلب إلجـــراءات التصدير
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الجهات الخاصة ذات العالقة المساهمة في 
عمليات مستندات التصدير

المصـــّدر: يجـــب علـــى المصـــدر إعـــداد المســـتندات المطلوبـــة فـــي عمليـــات 
التصديـــر؛ كالفاتـــورة التجاريـــة، وبيـــان التعبئـــة ونمـــوذج طلـــب شـــهادة 
المنشـــأ، على أن يتم  تصديق المطلوب منهم من خالل الغرف التجارية .

ـــي : يجـــب علـــى المصـــّدر أن يتعامـــل مـــع الوكيـــل المالحـــي  ـــل المالح الوكي
مباشـــرًة أو عن طريق وســـيط الشـــحن للحصول على بيان الشـــحن باللغة 

العربيـــة واإلنجليزيـــة وكذلـــك بوليصـــة الشـــحن.

وســـيط الشـــحن: يتعيــــن علـــى المصـــّدر أن يتعامـــل مـــع وســـيط الشـــحن 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى بيـــان الشـــحن باللغـــة العربيـــة واإلنجليزيـــة وأيضا 
بوليصـــة الشـــحن. كمـــا يتوجـــب علـــى المصـــدر تقديـــم جميـــع المســـتندات 
المرتبطـــة بالشـــحنة لوســـيط الشـــحن الـــذي يســـلمها بـــدوره إلـــى المخلص 

الجمرـكــي مـــن أجـــل عمليـــة التخليـــص الجمرـكــي.

ـــي: يقـــوم المخلـــص الجمرـكــي بتقديـــم المســـتندات  ـــص الجمرك المخل
الالزمـــة إلـــى الجمـــارك مـــن أجـــل عمليـــة التخليـــص الجمرـكــي مـــن خـــالل 
التعامل مع وســـيط الشـــحن أو المصّدر مباشـــرًة )في حالة استخدام وكيل 

الشـــحن(.

ـــة: علـــى المصـــّدر أن  ـــة للشـــهادات اإلضافي ي ـــق الفن ـــات التدقي وكالء جه
يتعامـــل مـــع شـــركات تدقيـــق خاصـــة إلصـــدار شـــهادات فنيـــة اســـتنادًا إلـــى 
متطلبـــات الجمـــارك األجنبيـــة فـــي بلـــد الوصـــول. كمـــا يجـــب علـــى المصـــّدر 
أن يتعـــاون مـــع المشـــتري مـــن أجـــل معرفـــة متطلبـــات هـــذه الشـــهادات 

وإصداراهـــا فـــي بلـــد الوصـــل.

نـقل بـضـائع الـــــتـصـدير

جهات حكومية

جهات خاصة

الناقل

الخطوط الجوية

وكيل/ وسيط الشحن

مشغل الميناء

خطوط المالحة

الجهات الحكومية ذات العالقة المساهمة 
في عمليات نقل بضائع التصدير 

ئ: برغم عدم وجود تفاعل مباشر بين المصّدر  المؤسسة العامة للموان
والمؤسســـة، إال أنهـــا تلعـــب دوًرا رئيســـًيا فـــي إدارة الموانـــئ فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية والتـــي يتـــم تشـــغيلها عـــن طريـــق االســـتعانة بشـــركات 

www.ports.gov.sa موانـــئ.  تشـــغيل 

وزارة النقـــل: بالرغـــم مـــن عـــدم وجـــود تفاعـــل مباشـــر بيـــن المصـــّدر ووزارة 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  فـــي  مهـــم  بشـــكل  تســـاهم  الـــوزارة  أن  إال  النقـــل، 
www.mot.gov.sa .والسياســـات لتســـريع عمليـــة النقـــل عبـــر الطـــرق البريـــة

ي: على الرغم من عدم وجود تفاعل مباشر  الهيئة العامة للطيران المدن
بيـــن المصـــّدر والهيئـــة العامة للطيران المدني، إال أنها تدير كافة المطارات 
فـــي أنحـــاء المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتـــي يتـــم تشـــغيلها مـــن خـــالل 

www.gaca.gov.sa االســـتعانة بشـــركات مشـــغلي المطـــارات

المؤسسة العامة للخطوط الحديدىة  والشركة السعودية للخطوط 
ـــة )SAR(: ال توجـــد حالًيـــا حركـــة تصديـــر بضائـــع عـــن طريـــق  الحديدي
الخطـــوط الحديديـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومـــع ذلـــك، فـــإن 
الخطـــوط الحديديـــة ســـوف تكـــون هـــي مســـتقبل حركـــة البضائـــع لـــكل مـــن 

والتصديـــر. االســـتيراد 

)www.saudirailways.org(  )www.sar.com.sa(

الجهات الخاصة ذات العالقة المساهمة في 
عمليات نقل بضائع التصدير 

الناقـــل أو متعهد النقل: يحتـــاج المصّدر للحصول علـــى خدمات  الناقل 
أو وسيط الشحن، وذلك لنقل البضائع المصّدرة إلى الميناء البحري، أو 
مـــن خـــالل المطـــار أو عبـــر الحـــدود وكذلك من أجـــل جلب الحاويـــة الفارغة 

من المســـتودع الخـــاص بالمصّدر.

خطوط/ وكيل المالحة: يحتاج المصّدر إلى التعامل مع الوكيل المالحي 
مباشـــرة أو مـــن خـــالل وســـيط الشـــحن من أجل حجـــز الســـفينة وأيًضا من 

أجـــل الحصـــول على الحاويـــات الفارغة.

ـــة: يحتـــاج المصـــًدر إلـــى التعامـــل مـــع شـــركات الطيـــران  الخطـــوط الجوي
مباشـــرة أو مـــن خـــالل وســـيط شـــحن مـــن أجـــل إجـــراء الحجـــز للشـــحنات 

الجويـــة فـــي الطائـــرة.

وسيط الشحن: يمكن للمصّدر أن يتواصل مع وسيط الشحن من أجل 
حجز الســـفينة، والحاويات، أو نقل الحاويات إلى الميناء، أو البضائع عبر 

الحـــدود، وأيًضـــا من أجل تعبئة ونقل البضائع للشـــحن الجوي.

مشغل الميناء و شركة الشحن  والتفريغ: ال يتواصل المصّدر مباشرة 
مـــع مشـــغل المينـــاء أو شـــركات الشـــحن والتفريـــغ فـــي المينـــاء البحـــري أو 
المطـــار، حيـــث يتركـــز دورهـــا فـــي  نقـــل البضائـــع المصـــّدرة داخـــل المينـــاء 
البحري أو المطار وأيًضا في تحميل البضائع على متن السفينة أو الطائرة.

الجهات ذات العالقة المساهمة في عمليات التصدير في المملكة العربية السعودية
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مستندات التصدير

هنـــاك 15 مســـتند مرتبـــط بــــ 11 صناعـــة رئيســـية والتـــي يحتـــاج المصـــّدرون تقديمهـــا للعديـــد مـــن الجهـــات المعنية مثـــل الجمـــارك الســـعودية، والجمارك 
األجنبيـــة، والمســـتورد ...إلـــخ إلتمـــام عمليـــات التصدير. وتوضح المصفوفة أدناه المعلومات الالزمة لفهـــم من أي الجهات المعنية يمكن الحصول على 

المســـتندات الالزمـــة لإلحـــدى عشـــرة صناعة المختلفة  »راجـــع الجدول1«. 

تجدر اإلشـــارة إلى أنه من المهم، من وقت إلى آخر، أن يتحقق المصدرون من الجهات المعنية المختصة ما إذا كان هناك مســـتندات إضافية مطلوبة 
أو تغيـــرات في إجراءاتها.

هناك 4 مســـتندات رئيســـية مذكورة في الجدول ومطلوبة من قبل الجمارك الســـعودية بشـــكل أسا�صـــي لكافة الصناعات ويجب التأكد من توافرها قبل 
مغـــادرة البضائع للتصدير.

جهة اإلصدار المالكالمسنداتم.
كيطحزوهـدجبأجهة الطلب للمستندللمستند

المصّدرشهادة المنشأ1
وزارة التجارة 

والصناعة
الجمارك السعودية 

واألجنبية

2
الفاتورة 
التجارية 

)مصدقة(
المصدرالمصّدر

الجمارك السعودية 
واألجنبية

3
قائمة التعبئة 
باللغة العربية 

)مصدقة(
المصدرالمصّدر

الجمارك السعودية 
والعربية

4

قائمة التعبئة 
باللغة 

اإلنجليزية 
)مصّدقة(

الجمارك األجنبيةالمصدرالمصّدر

5
شهادة 

المطابقة
المصّدر

الهيئة 
السعودية 

للمواصفات 
والمقاييس 
والجودة / 

شركة تدقيق 
فني

الجمارك األجنبية

6
شهادة صالحية 
التصدير للمواد 

الغذائية
المصّدر

الهيئة العامة 
للغذاء والدواء

الجمارك السعودية 
واألجنبية

جهة اإلصدار المالكالمسنداتم.
كيطحزوهـدجبأجهة الطلب للمستندللمستند

7

شهاداة 
اإلرساليات- 

صالحية 
التصدير للمواد 

الغذائية

المصّدر
الهيئة العامة 
للغذاء والدواء

الجمارك السعودية 
واألجنبية

8
شهادة حرية 

البيع
المصّدر

الهيئة العامة 
للغذاء والدواء

الجمارك األجنبية

9
شهادة التحليل 
الفني )مصّدقة(

المستوردالمصّدرالمصّدر

10

الشهادة 
البيطرية 

)المنتجات 
الحية 

والحيوانية(

وزارة الزراعةالمصّدر
الجمارك السعودية 

واألجنبية

11
الشهادة 
الصحية

الجمارك األجنبيةوزارة الزراعةالمصّدر

12
شهادة عالمة 

الجودة
المصّدر

الهيئة 
السعودية 

للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة

الجمارك األجنبية

13
تقرير فحص 

فني )ماسح فني(
المصّدر

شركة تدقيق 
فني
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جهة اإلصدار المالكالمسنداتم.
كيطحزوهـدجبأجهة الطلب للمستندللمستند

14
تصريح تصدير 

المعادن
المصّدر

وزارة البترول 
والثروة 

المعدينة
الجمارك السعودية

15
البضائع 

الكيميائية 
الخطرة

المصّدر
وزارة 

الداخلية
الجمارك السعودية

األغذية والمشروبات.أ. 
اآلالت.ب. 
المواد الكهربائية.ج. 
المنتجات البالستيكية.د. 
مواد البناء.	. 
الورق والتعبئة والتغليف.و. 
الصابون والمنظفات.ز. 
األدوية.ح. 
مستحضرات التجميل.ط. 
الكيماويات.ي. 
المعادن.ك. 

مستندات التصدير

يحتـــاج المصـــدرون إلـــى التحقـــق مـــن وقـــت إلـــى آخر مـــن الجهات المعنية المختصة مـــا  إذا كان هناك مســـتندات إضافية مطلوبة أو تغيـــرات في إجراءاتها. 
ويمكـــن تلخيـــص أهم المســـتندات المطلوبة حســـب المجـــال الصناعي كما فـــي القائمة التالية:

األغذية والمشروبات

هنـــاك العديـــد مـــن المنتجات التي يتـــم تصنيفها ضمن 
قائمـــة صناعـــة األغذيـــة والمشـــروبات والتـــي تتطلـــب 
مســـتندات خاصـــة بنـــاًء علـــى متطلبـــات االســـتيراد فـــي 
بلـــد الوصـــول. وتلخص القائمة أدناه أبرز المســـتندات 
ر أن يتحقق منهـــا بالتواصل مع  التـــي  يجـــب علـــى الُمصِدّ

الجهـــات ذات العالقـــة. 

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة صالحية 
التصدير.

شهادة اإلرساليات 
لصالحية التصدير.

شهادة اإلرساليات 
لصالحية التصدير.

شهادة حرية البيعالشهادة الصحية.

اآلالت
هنـــاك العديـــد مـــن المنتجات التي يتـــم تصنيفها ضمن 
قائمة اآلليات والتي تتطلب مستندات خاصة بناًء على 
متطلبـــات االســـتيراد في بلـــد الوصول. وتلخـــص القائمة 
ر أن  أدنـــاه أبـــرز المســـتندات التـــي  يجـــب علـــى الُمصـــِدّ

يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات ذات العالقة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة المطابقة
شهادة

عالمة الجودة

المنتجات الكهربائية

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمـــة المنتجـــات  الكهربائيـــة والتـــي تتطلب مســـتندات 
بنـــاًء على متطلبات االســـتيراد فـــي بلد الوصول. وتلخص 
ر  القائمة أدناه أبرز المستندات التي  يجب على الُمصِدّ

أن يتحقـــق منهـــا بالتواصل مع الجهات ذات العالقة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة المطابقة
شهادة

عالمة الجودة

المنتجات البالستيكية

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمة المنتجات البالستيكية  والتي تتطلب مستندات  
خاصـــة بنـــاًء علـــى متطلبـــات االســـتيراد في بلـــد الوصول. 
وتلخـــص القائمـــة أدنـــاه أبـــرز المســـتندات التـــي  يجـــب 
ر أن يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات  علـــى الُمصـــِدّ

ذات العالقـــة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة التحليلشهادة المطابقة
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مستندات التصدير

مواد البناء

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمة مواد البناء والتي تتطلب مســـتندات خاصة بناًء 
علـــى متطلبـــات االســـتيراد فـــي بلـــد الوصـــول. وتلخـــص 
ر  القائمة أدناه أبرز المستندات التي  يجب على الُمصِدّ

أن يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات ذات العالقة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة
عالمة الجودة

الورق والتعبئة والتغليف

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمة صناعة الورق والتعبئة والتغليف والتي تتطلب 
مســـتندات  خاصة بناًء على متطلبات االســـتيراد في بلد 
الوصـــول. وتلخـــص القائمـــة أدنـــاه أبـــرز المســـتندات 
ر أن يتحقق منهـــا بالتواصل مع  التـــي  يجـــب علـــى الُمصِدّ

الجهـــات ذات العالقـــة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة
عالمة الجودة

الصابون والمنظفات

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمـــة صناعـــة الصابـــون والمنظفـــات  والتـــي تتطلـــب 
مســـتندات خاصـــة  بنـــاًء علـــى متطلبـــات االســـتيراد فـــي 
بلـــد الوصـــول. وتلخص القائمة أدناه أبرز المســـتندات 
ر أن يتحقق منهـــا بالتواصل مع  التـــي  يجـــب علـــى الُمصِدّ

الجهـــات ذات العالقـــة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة حرية البيع شهادة المطابقة

شهادة التحليل
)مصّدقة

األدوية

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمة صناعة األدوية  والتي تتطلب مستندات  خاصة 
بنـــاًء على متطلبات االســـتيراد فـــي بلد الوصول. وتلخص 
ر  القائمة أدناه أبرز المستندات التي  يجب على الُمصِدّ

أن يتحقق منها بالتواصل مع الجهات ذات العالقة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة اإلرساليات
لصالحية التصدير

شهادة
حرية البيع 

شهادة
صالحية التصدير

مستحضرات التجميل

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمة مستحضرات التجميل  والتي تتطلب مستندات 
خاصـــة بنـــاًء علـــى متطلبـــات االســـتيراد في بلـــد الوصول. 
وتلخـــص القائمـــة أدنـــاه أبـــرز المســـتندات التـــي  يجـــب 
ر أن يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات  علـــى الُمصـــِدّ

ذات العالقـــة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة اإلرساليات
لصالحية التصدير

شهادة
حرية البيع 

شهادة
صالحية التصدير

الكيماويات

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
قائمـــة صناعـــة الكيماويـــات والتـــي تتطلـــب مســـتندات 
خاصـــة  بنـــاًء علـــى متطلبات االســـتيراد في بلـــد الوصول. 
وتلخـــص القائمـــة أدنـــاه أبـــرز المســـتندات التـــي  يجـــب 
ر أن يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات  علـــى الُمصـــِدّ

ذات العالقـــة.

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة اإلرساليات
لصالحية التصدير

شهادة
حرية البيع 

شهادة
صالحية التصدير

المعادن

هنـــاك العديـــد من المنتجـــات التي يتم تصنيفها  ضمن 
مســـتندات   تتطلـــب  والتـــي  المعـــادن  صناعـــة  قائمـــة 
خاصـــة بنـــاًءا على متطلبات االســـتيراد في بلـــد الوصول. 
وتلخـــص القائمـــة أدنـــاه أبـــرز المســـتندات التـــي  يجـــب 
ر أن يتحقـــق منهـــا بالتواصـــل مـــع الجهـــات  علـــى الُمصـــِدّ

العالقـــة. ذات 

شهادة المنشأ.
الفاتورة التجارية 

)مصّدقة(
قائمة التعبئة )مصّدقة( 

باللغة العربية.

قائمة التعبئة )مصّدقة( 
باللغة اإلنجليزية.

شهادة التحليل
)مصّدقة(

تصريح
تصدير المعادن
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خطوات التصدير

فـــي حـــال قـــررت المنشـــأة الدخـــول في مجـــال التصدير، وتأكدت من جاهزيتها لهذه الخطوة، وقامت بدراســـة الســـوق األجنبي المســـتهدف، 
ر( اإللمام  وألمت بمتطلبات التصدير، وطرق الدخول إلى األسواق الجديدة، ووسائل النقل المناسبة، فإنه يتعين على المنشأة )الُمصّدِ
وآليـــة تنفيذهـــا، حيـــث أن هناك العديد من اإلجراءات والمتطلبات لكل خطوة من خطوات التصدير، وهي كالتالي: - بخطـــوات التصديـــر 

إتمام عملية البيع

تحميل البضائع

إصدار شهادة 
المنشأ

تلقي بيان الشحنة 
من الخط/الوكيل 

المالحي

الحجز للشحنة

إرسال مستندات 
الشحن إلى 

المشتري

التأمين على 
الشحنة

مغادرة الميناء أو 
المنفذ البري أو 

المطار

إثبات دفع القيمة

الحصول على 
التخليص الجمركي

الموافقات 
اإلضافية لمتطلبات 

التصدير

تقديم المستندات 
للمخلص الجمركي
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خطوات التصدير

إتمام عملية البيع

الخطوة 
األولى

فـــي حـــال تـــم اإلتفـــاق علـــى بيـــع المنتـــج بيـــن البائـــع 
ر( والمشـــتري )المســـتورد( مـــن الســـوق  )الُمصـــّدِ
الفاتـــورة  إصـــدار  البائـــع  علـــى  يجـــب  األجنبـــي، 
التجاريـــة كجـــزء مـــن عمليـــة البيـــع، حيـــث تعتبـــر 
البائـــع  عـــن  صـــادرة  وثيقـــة  التجاريـــة  الفاتـــورة 
للمشتري يذكر فيها اسم، ونوع، وكمية، وقيمة السلعة المباعة، ويجب إرسال 
أصل »الفاتورة التجارية« للمشتري كجزء من عملية البيع. كما أنها تعد أحد 
متطلبـــات التخليـــص الجمرـكــي المحليـــة واألجنبيـــة علـــى حـــٍد ســـواء، علًما بأن 
بعض جمارك الدول المســـتوردة تطلب التصديق على »الفاتورة التجارية«، 

ومـــن الممكـــن تصديقهـــا عـــن طريـــق فـــروع الغـــرف التجاريـــة الســـعودية.

يبين شكل 14 مثااًل للفاتورة التجارية
)يرجى مراعاة فارق التنسيق لشكل الفاتورة لكل منشأة(:

الشكل )14(

إصدار شهادة المنشأ

الخطوة 
الثانية

بعـــد مـــا يتـــم اإلتفـــاق علـــى البيـــع ويتـــم إصـــدار 
الفاتـــورة التجارية، يجب على البائع الحصول 
ســـيتم  التـــي  للشـــحنة  المنشـــأ  شـــهادة  علـــى 
تصديرهـــا إلـــى بلـــد المشـــتري، إذ تعتبـــر شـــهادة 
رة  المنشـــأ مســـتنًدا يفيـــد أن البضاعـــة المصدَّ
للخـــارج ذات منشـــأ وطنـــي أو اكتســـبت صفـــة 
المنشأ الوطني، علًما بأن شهادة المنشأ يتم إصدارها في المملكة العربية 
الســـعودية عـــن طريـــق وزارة التجـــارة والصناعـــة. كمـــا أن بعـــض جمـــارك 
الدول المستوردة تطلب التصديق على شهادة المنشأ، ويمكن تصديقها 

عـــن طريـــق فـــروع الغـــرف التجاريـــة الســـعودية.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإنـــه يجـــب إرســـال أصـــل شـــهادة المنشـــأ للمشـــتري 
كجـــزء مـــن عمليـــة البيـــع، حيـــث تطلب عادة ألغـــراض التخليـــص الجمركي 

المحليـــة واألجنبيـــة علـــى حـــد ســـواء.

أنواع شهادات المنشأ:

رة وبلد االستيراد وهي كالتالي: هناك ستة أنواع من شهادات المنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وكل نوع يعتمد على نوع المنتجات الُمصدَّ

رة لدول الخليج العربية )كما هو موضح في شكل 17(.. 1 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية الوطنية الُمصدَّ

رة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )كما هو موضح في شكل 18(.. 2 شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية الُمصدَّ

رة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )كما هو موضح في شكل 19(.. 3 شهادة منشأ للمنتجات الوطنية »الثروات الطبيعية« الُمصدَّ

شهادة المنشأ الخاصة بكل المنتجات المصدرة إلى الدول العربية )كما هو موضح في شكل 20(.. 4

شـــهادة منشـــأ للمنتجـــات الوطنيـــة المصـــدرة للـــدول األجنبيـــة المانحـــة لنظـــام األفضليـــات المعمـــم، )كما هو موضح في شـــكل 21(؛ علًمـــا بأن نظام . 5
األفضليـــات المعمـــم يســـمح ألعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة )WTO( بتقديـــم معاملة خاصـــة للدول النامية وذلـــك لمســـاعدة منتجاتها لدخول 

ـــا وذلـــك وفًقا لنظـــام التعرفة الجمركيـــة التفضيلية. األســـواق فـــي الـــدول المانحة بالنســـبة المخفضـــة أو المعفـــاة كليًّ

النموذج العام لشهادة المنشأ )الخاص بالمنتجات والدول غير المدرجة في الفئات السابقة( )كما هو موضح في شكل 22(.. 6

ويمكن الحصول على شهادة المنشأ إما بالطريقة الحالية )يدوًيا( أو إلكترونيا. وفي حال رغبة المصّدر بالحصول على شهادة المنشأ بالطريقة الحالية 
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 المصّدر قد أنهى إجراء 

الحصول على شـــهادة المنشأ.

 خطوات الحصول على شهادة المنشأ بالطريقة الحالية.

تعبئة نموذج 
الطلب لشهادة 

المنشأ

تصديق الطلب من 
الغرفة التجارية

إرفاق موافقات 
التصدير والتصنيع

تقديم المستندات 
لوزارة التجارة 

والصناعة

موافقة وزارة 
التجارة والصناعة

استالم شهادة 
المنشأ

شكل 15: الطريقة الحالية للحصول على شهادة المنشأ

كما يمكن الحصول على نماذج الطلب الخاصة باألنواع الستة من شهادات المنشأ من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة التجارة 
والصناعة عن طريق الرابط التالي:

http://www.mci.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/Issuingcertificatesoforigin.aspx
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خطوات التصدير

علًما أن وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة المنشأ 
إلكترونًيا من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة التجارة والصناعة، ويمكن 

http://co.mci.gov.sa : االطالع على هذه الخدمة عبر الرابط التالي

أمـــا فـــي حـــال رغب المصـــّدر بالحصول على شـــهادة المنشـــأ إلكترونًيا، فإن 
هنـــاك بعـــض المتطلبـــات األوليـــة التـــي يجـــب علـــى المصـــّدر إتمامهـــا قبـــل 
ر أن  البـــدء فـــي طلـــب شـــهادة المنشـــأ إلكترونًيـــا؛ حيـــث يجـــب علـــى الُمصـــّدِ
يعد خطاب تفويض، ثم يقوم بتســـجيل الشـــركة والمنتجات عبر اإلنترنت 
فـــي الموقـــع المذكـــور أعـــاله. وبمجـــرد تقديـــم الطلـــب تقـــوم وزارة التجـــارة 
ر أن يبـــدأ فـــي  والصناعـــة باعتمـــاد الحســـاب اإللكترونـــي، ويمكـــن للُمصـــّدِ

التقـــدم بطلـــب الحصـــول علـــى شـــهادة المنشـــأ إلكترونًيـــا.

التجـــارة  وزارة  مـــع  إلكترونـــي  حســـاب  ر  الُمصـــّدِ يمتلـــك  أن  وبمجـــرد 
والصناعـــة مـــن خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة، يمكـــن للمصـــدر الدخـــول إلـــى 
حســـابه اإللكتروني على موقع شـــهادة المنشـــأ واختيار نوع شـــهادة المنشـــأ 
المطلوبة ثم القيام بدفع الرســـوم المطلوبة إلكترونًيا. وبمجرد أن تتلقى 
وزارة التجـــارة والصناعـــة الطلـــب، فإنهـــا تراجعـــه وتوافـــق عليـــه أيًضا ويتم 
إبـــالغ المصـــّدر بحالـــة الشـــهادة مـــن خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة. وعندمـــا 
تتـــم الموافقـــة علـــى الطلب، يمكن للمصدر الحصول على شـــهادة المنشـــأ 
مـــن مكتـــب وزارة التجـــارة والصناعـــة )علًمـــا أن وزارة التجـــارة والصناعـــة 
تقـــوم بصـــورة مســـتمرة بتحديـــث خدمـــات شـــهادة المنشـــأ اإللكترونيـــة 
لذلـــك يفضـــل التحقـــق مـــن وقت آلخر مع الوزارة فـــي حالة ما إذا كان هناك 

تحديثـــات للخدمـــة( انظـــر الشـــكل )١٦(.

المتطلبـــات األوليـــة التـــي يجـــب علـــى المصـــدر إتمامهـــا قبـــل البـــدء في 
الحصـــول علـــى شـــهادة المنشـــأ اإللكترونيـــة:

تسجيل الشركة خطاب تفويض
والمنتجات 

إلكترونيًا

موافقة وزارة التجارة 
والصناعة على 

الحساب اإللكتروني

عملية تحصيل شهادة المنشأ اإللكترونية:

اختيار نوع شهادة 
المنشأ المطلوبة 

ودفع الرسوم 
إلكترونيًا

موافقة وزارة التجارة 
والصناعة

استالم شهادة المنشأ 
من مكتب وزارة 
التجارة والصناعة

الشكل )16(

مالحظة: في حال كانت المنشأة ذات استثمار أجنبي، فإن هناك متطلبات 
وموافقـــات إضافيـــة مـــن المهـــم التحقق منها قبل إصدار شـــهادات المنشـــأ 
أو أي مســـتندات ذات صلـــة بالتصديـــر مـــن وزارة التجـــارة والصناعـــة. ومن 
الممكـــن الحصـــول علـــى هـــذه الموافقـــات مـــن الهيئـــة العامـــة لالســـتثمار . 
ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول هـــذه المتطلبـــات، يرجـــى الرجـــوع إلـــى الموقـــع 

www.sagia.gov.sa :اإللكترونـــي للهيئـــة العامـــة لالســـتثمار

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

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

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

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

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

شكل 22: النموذج العام لشهادة المنشأ
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خطوات التصدير

الموافقات اإلضافية 

الخطوة 
الثالثة

لمتطلبات التصدير

هنـــاك بعـــض المنتجـــات المحظـــور تصديرهـــا 
»يرجـــي  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
هـــذه  علـــى  لإلطـــالع   8 الملحـــق  إلـــى  الرجـــوع 
القائمـــة«. وهنـــاك أيًضـــا منتجـــات معينـــة تـــم 
أو  تراخيـــص  إلـــى  وتحتـــاج  تصديرهـــا  تقييـــد 
موافقـــات كى يتم تصديرها. »يرجي الرجوع إلى 

الملحـــق 8 لمزيـــد مـــن المعلومـــات«.

مـــن جهـــة أخـــرى، قـــد تحتـــاج بعـــض المنتجـــات إلى 
موافقـــات إضافيـــة للتصديـــر مـــن جهـــات محليـــة، 
وذلـــك بنـــاًء علـــى متطلبـــات الجمـــارك المحليـــة أو 
الجمـــارك األجنبية، وبالرغـــم أن هناك منتجات ال 
تتطلـــب جميـــع هـــذه الموافقـــات إال أنـــه علـــى كل 
ر أن يتحقـــق مـــن ذلـــك قبـــل تصديـــر المنتـــج.  ُمصـــّدِ
ويبيـــن الجـــدول 1 أمثلة علـــى بعض المنتجات التي 
تحتاج موافقات أو مســـتندات إضافية مطلوبة من الجمارك الســـعودية، 
يرجـــى مالحظـــة أن القائمـــة الـــواردة فـــي الجـــدول تم ســـردها كأمثلة وليســـت 
شـــاملة لجميـــع المنتجـــات، لذلـــك يجـــب التحقـــق مـــا إذا كانـــت المنتجـــات 
التـــي ســـيتم تصديرهـــا بحاجـــة إلـــى متطلبـــات إضافية عن طريـــق البحث في 
http://www. :الرابـــط التالـــي لموقـــع الجمـــارك الســـعودية اإللكترونـــي

customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs

الجهة المصدرةالمتطلباتنوع المنتج

المواد الغذائية
شهادة صالحية 
التصدير المواد 

الغذائية

الهيئة العامة للغذاء 
والدواء

موافقةالحيوانات البرية
الهيئة السعودية للحياة 

الفطرية

موافقةالقمح
المؤسسة العامة 

لصوامع الغالل ومطاحن 
الدقيق

مشتقات البترول 
والثورات المعدنية

موافقة
وزارة البترول والثورة 

المعدنية

العقاقير الدوائية

تسجيل المنتج
الهيئة العامة للغذاء 

والدواء

الموافقة على 
االستيراد

الجهات المعنية في 
الدولة المستوردة

اآلالت والمعدات 
الزراعية

صندوق التنمية الزراعيموافقة

موافقةاآلثار
الهيئة العامة للسياحة 

واآلثار

إسطوانات الغاز 
المعبئة

الفاتورة
شركة الغاز والتصنيع 

األهلية

الجدول2: مستندات التصدير اإلضافية والموافقات )غير شاملة(

ويمكـــن البحـــث مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للجمـــارك الســـعودية برمـــز 
النظام المنســـق أو المنتج، ويفضل البحث بواســـطة رمز النظام المنســـق 
باعتبـــاره رمـــًزا موحـــًدا )المزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول النظـــام المنســـق فـــي 

الملحـــق 1(

كمـــا يوضـــح شـــكل 23 مثـــااًل للمتطلبـــات اإلضافيـــة للبرتقـــال حيـــث يوجـــد 
رقـــم البنـــد، ورمـــز المنســـق، ووصـــف للمنتـــج، وأيًضـــا اإلجـــراء، فمثـــاًل عند 
الضغـــط علـــى البرتقـــال، باالمـــكان التحقـــق إن كان للمنتـــج أي متطلبـــات 

إضافيـــة للتصديـــر أو االســـتيراد.

شكل 23: بحث المتطلبات اإلضافية في موقع الجمارك السعودية

يبيـــن شـــكل 23 بـــأن تصدير البرتقـــال يتطلب اعتمادات إضافيـــة، فمثاًل في 
رمـــز اإلجـــراء 8 يكـــون وصف اإلجـــراء »-طازجة أو مبردة تعـــرض على الحجر 
النباتـــي والحيوانـــي )وزارة الزراعـــة(.- إذا ورد خـــالف ذلـــك، فإنهـــا تعـــرض 

علـــى مختبـــر مراقبـــة الجـــودة والنوعيـــة )وزارة التجـــارة والصناعة(.«

شهادة صالحية التصدير للمواد الغذائية

تعتبـــر الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء هـــي الجهـــة 
الخدمـــات  بجميـــع  حاليـــًا  المعنيـــة  الحكوميـــة 
التصديـــر  صالحيـــة  شـــهادات  بإصـــدار  المتعلقـــة 
للمـــواد الغذائيـــة المنتجـــة محليًا. حيـــث يطلب من 
المنشـــأة الغذائية المحلية الُمصّدرة القيام بثالث 
خطوات أساسية قبل تقديم طلب التصدير، وهي 

علـــى النحـــو التالـــي: -

تسجيل حساب مبدئي.. 1

تسجيل المنشأة الغذائية المحلية.. 2

تسجيل المنتجات الغذائية المحلية. 3

 يوضـــح شـــكل 24 هـــذه الخطـــوات األوليـــة، وللمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجـــى 
زيارة صفحة الخدمات اإللكترونية للرقابة على األســـواق المحلية بموقع 

الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والدواء علـــى اإلنترنت علـــى الرابط التالي:

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

تسجيل حساب 
مبدئي في موقع 
الهيئة اإللكتروني

تسجيل المنشأة 
الغذائية المحلية

تسجيل المنتجات 
الغذائية المحلية

شكل 24: الخطوات األولية إلصدار شهادة صالحية التصدير للمواد الغذائية
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خطوات التصدير

وبنـــاء علـــى مـــا نصـــت عليـــه الئحـــة شـــهادات الصالحيـــة لتصديـــر المـــواد 
الغذائيـــة المســـتخدمة بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــإن مـــدة 
صالحيـــة شـــهادة تصديـــر المواد الغذائية هي )6 أشـــهر( للمنتجات الواردة 
فـــي الشـــهادة، علًمـــا بأنه يحق للمنشـــأة تقديم طلب تجديـــد قبل فترة إنتهاء 

الشـــهادة بــــ 45 يوًمـــا.

وتتـــم إجـــراءات تقديـــم طلـــب إصـــدار أو تجديـــد شـــهادة صالحيـــة التصديـــر 
بنـــاء علـــى عـــدة متطلبات، وذلك لحيـــن صدور النظـــام اإللكتروني الخاص 
بهـــذه الخدمـــة، وفيمـــا يلـــي أبـــرز خطـــوات إجـــراء طلـــب التقديـــم )انظـــر الـــى 

شـــكل 25 (:

الدخول على موقع الهيئة اإللكتروني.. 1

اختيـــار الخدمـــات اإللكترونيـــة – )قطـــاع الغـــذاء( اختيـــار الخدمـــات . 2
اإللكترونيـــة للرقابـــة علـــى األســـواق المحلية.

اســـم الخدمـــة )طلـــب إصـــدار/ تجديـــد شـــهادة صالحيـــة التصديـــر( . 3
وإتبـــاع طريقـــة التقديـــم مـــن خـــالل تعبئـــة نمـــوذج الطلـــب المرفق في 

الصفحـــة اإللكترونيـــة وتقديـــم الطلـــب ألحـــد فـــروع الهيئـــة.

تتـــم دراســـة الطلـــب مـــن قبـــل المختصيـــن بالهيئـــة والتواصـــل مـــع . 4
المنشـــأة الغذائيـــة فـــي حـــال وجـــود مالحظـــات علـــى الطلـــب.

تحديـــد موعـــد لزيـــارة المنشـــأة والتفتيـــش الميدانـــي عليهـــا وســـحب . 5
العينـــات.

إرســـال العينـــات عـــن طريـــق الشـــركة/المصنع للمختبـــرات الخاصـــة . 6
إلجـــراء التحاليـــل المخبريـــة الالزمـــة عليهـــا وتســـديد المقابـــل المالـــي 

لذلـــك لـــدى المختبـــرات الخاصـــة.

التأكد من مطابقة نتائج التفتيش الميداني على المنشـــأة الغذائية . 7
مـــن قبـــل اإلدارة المختصـــة  للعينـــات  التحليـــل المخبـــري  ونتائـــج 

بالهيئـــة.

إشـــعار المنشـــأة الغذائيـــة بقبـــول طلـــب إصـــدار / تجديـــد شـــهادة . 8
صالحيـــة التصديـــر أو رفضـــه فـــي حـــال وجـــود مالحظـــات علـــى الطلـــب.

تسديد المقابل المالي لشهادة صالحية التصدير.. 9

إصدار/تجديـــد شـــهادة صالحيـــة التصدير للمنشـــأة الغذائية )لمدة . 10
6 أشـــهر(.

شكل 25: إجراءات إصدار شهادة صالحية التصدير للمواد الغذائية

الدخـــول علـــى موقـــع الهيئـــة اإللكترونـــي واختيـــار الخدمـــات اإللكترونيـــة ثـــم اختيـــار قطـــاع الغـــذاء ثـــم اختيـــار الخدمـــات اإللكترونيـــة 
للرقايـــة علـــى األســـواق المحليـــة اســـم الخدمـــة )التقييـــم علـــى إصدار/تجديد شـــهادة صالحيـــة التصدير( ثـــم  تعبئة النمـــوذج 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

يقـــوم المفتـــش بإجـــراء الفحـــص وأخـــذ العينـــات لإلختبـــار  ومـــن ثـــم إرســـاال العينـــات عن طريـــق المنشـــأة للمختبرات الخاصـــة إلجراء 
التحاليل المخبرية الالزمة  عليها وتسديد المقابل المادي لذلك لدى  المختبرات الخاصة.

التأكـــد مـــن مطابقـــة نتائـــج التفتيـــش الميدانـــي علـــى المنشـــأة الغذائيـــة ونتائـــج التحليـــل المخبـــري للعينـــات مـــن قبـــل اإلدارة المختصـــة 
بالهيئة.

يقوم الفريق بتقديم التقارير إلى إدارة المعايير بالهيئة.

إشعار المنشأة الغذائية بقبول طلب إصدار / تجديد شهادة صالحية التصدير أو رفضه في حال وجود مالحظات على الطلب

تسديد المقابل المالي لشهادة صالحية التصدير

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

إثبات دفع القيمة

الخطوة 
الرابعة

يجب توفير مستند 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 سلعٍة ما، وقد يكون مستند إثبات دفع القيمة في شكل حوالة 

مصرفية أو خطاب أو أي شكل آخر يثبت عملية الدفع.

أما في حال الدفع اآلجل، والذي يتم الدفع فيه بعد أن يســـتلم المشـــتري الشـــحنة، أو في 
مدة زمنية تحدد مسبًقا حسب شروط الدفع المتفق عليها بين البائع والمشتري، فإنه 
ر أن يتعهـــد بذلـــك في خطاب للجمارك ينص على أنه ســـيقدم مســـتند  يجـــب علـــى الُمصـــّدِ
إثبات دفع القيمة خالل فترة زمنية معينة حالما يتم تحصيل مبلغ الدفع من المشتري.

التأمين على الشحنة

الخطوة 
الخامسة

علـــى الرغـــم مـــن أن التأميـــن خطـــوة اختياريـــة )إال إذا كان جـــزًءا من اإلتفـــاق(، إال أنه من 
ر بالتأميـــن علـــى الشـــحنة فـــي حـــال حـــدوث أي حـــوادث أو  المستحســـن أن يقـــوم الُمصـــّدِ
ضرر أو خســـارة مع شـــركة تأمين موثوق بها، وفي غالب األمر تحســـب تكلفة التأمين بناًء 

علـــى قيمـــة الســـلعة، مـــع مراعاة بلد االســـتيراد ووســـيلة النقل.

وفي بعض إتفاقيات البيع بين البائع والمشتري أو بناء على مصطلحات التجارة الدولية 
)INCOTERMS(، يعتبـــر التأميـــن شـــرًطا إلزامًيا. وفي حال الفشـــل فـــي اإللتزام بمتطلبات 
ر، فـــإن ذلـــك قـــد يـــؤدي إلـــى تأخيـــر أو تجاهـــل المشـــتري فـــي  هـــذا اإلتفـــاق مـــن قبـــل الُمصـــّدِ
الدفـــع لذلـــك يجـــب علـــى المصـــدر أن يلـــم جيـــًدا بمصطلحـــات التجـــارة الدوليـــة المتفـــق 
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 

المصطلحـــات التجارية الدوليـــة في الملحق 4(.

الحجز للشحنة

الخطوة 
السادسة

الشحن البحري

في هذه الخطوة يتم التجهيز والحجز للشحنة مع ناقل من إحدى خطوط المالحة، وعند تأكيد الحجز من قبل خط المالحة، 
ر على مســـتند إذن اســـتالم الحاوية؛ وهو مســـتند يحتوي على معلومات تتعلق برقم الحاويات المحجوزة،  ســـيحصل الُمصدَّ
ر إلى  وعددهـــا، ونوعهـــا. وبنـــاء علـــى هـــذا المســـتند، تتكفـــل شـــركة النقـــل البري باســـتالم الحاويـــات ونقلهـــا بالنيابة عن الُمصـــّدِ

ر ســـواء كان مســـتودع، مصنع، ...إلخ. من أجل بدء عملية التحميل. موقع تحميل الشـــحنة للُمصّدِ

الشحن الجوي

ر أن يتعامل مع وكيل شحن جوي معتمد من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي)IATA( للحجز على خطوط  يتعين على الُمصّدِ
الطيـــران. ويقـــوم وســـيط الشـــحن بتزويـــد خطـــوط الطيـــران بالمعلومات التـــي حصل عليها مـــن المصّدر والتي تشـــمل تفاصيل 
الشـــحن والتفاصيـــل الخاصـــة بالبضائـــع التـــي ســـوف يتم شـــحنها كنـــوع المنتج، وحجمة، ووزنـــه، ..إلخ. وبمجـــرد أن يتم إجراء 
ر نقل الشـــحنة إلى مســـتودع وســـيط الشـــحن ليتـــم تغليفهـــا، أو أن يتم تغليفها في مســـتودع  الحجـــز، فإنـــه يتعيـــن علـــى الُمصـــّدِ

. )IATA( ر طبًقـــا لمعاييـــر التعبئـــة والتغليـــف التابعة التحـــاد النقل الجـــوي الدولي الُمصـــّدِ

الشحن البري

ر أن يتواصـــل مـــع شـــركة النقـــل البري التي تم التعاقد معها ُمســـبًقا، أو على شـــركة نقل بـــري آنية وذلك من  يجـــب علـــى الُمصـــّدِ
أجـــل تزويدهـــم ببيانـــات البضائـــع التـــي ســـوف يتـــم نقلها، مثـــل؛ عدد الشـــاحنات المطلوبـــة، وتفاصيل مكان الوصـــول ، ونوع 
ر أن يتحقق من التراخيص المطلوبة لسائق الشاحنة لعبور الحدود، وبناًء على ذلك  المنتج، ...إلخ. كما يتعين على الُمصّدِ
تقوم شـــركة النقل البري بإرســـال الشـــاحنة أو الشـــاحنات المطلوبة للشـــحن في الموعد المتفق عليه إلى مســـتودع أو مصنع 

ر لتحميـــل البضائع. الُمصّدِ
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خطوات التصدير

تحميل البضائع

الخطوة 
السابعة

الشحن البحري

في حالة شـــحن المنتجات باســـتخدام حاويات 
ر  النقـــل البحـــري، ســـيتم الطلـــب مـــن الُمصـــّدِ
مالحظـــة  )يرجـــى  بالشـــحنة  الحاويـــة  تحميـــل 
أن هنـــاك طـــرق مختلفـــة لتحميـــل الســـلع بنـــاًء 
علـــى وســـيلة النقل المســـتخدمة(، وبعد حجز 
الشـــحنة يتـــم اســـتالم الحاويـــات مـــن الســـاحة الخاصـــة بخطـــوط المالحـــة 
ر)مســـتودع، مصنـــع... إلـــخ.( وذلـــك  وتســـليمها إلـــى موقـــع تحميـــل الُمصّدِ
إلتمـــام تحميـــل الشـــحنة وإغـــالق الحاويـــة بالختـــم )يرجى الرجوع إلى شـــكل 
ر تســـجيل رقـــم أختـــام  -26أختـــام الحاويـــات(، كمـــا ينبغـــي علـــى الُمصـــّدِ
الحاويـــات التـــي يتـــم تزويدهـــا لخطـــوط المالحة لكي يتم ذكرهـــا في بوليصة 
الشـــحن )ســـوف يتم التحدث عن بوليصة الشـــحن في الخطوة 12(، علًما 
بأنـــه ال يمكـــن فتـــح الختـــم إال إذا تـــم كســـره )يرجـــى الرجـــوع إلـــى شـــكل -27

كســـر الختـــم(، ويتـــم ذلـــك فـــي حـــال طلبـــت الجمـــارك فتـــح الحاويـــة لغـــرض 
التفتيش، حينها يتم استبداله بختم آخر جديد بدياًل للسابق المستخدم 
ر تعديـــل رقـــم الختـــم الجديـــد فـــي  أثنـــاء التحميـــل، وهنـــا ينبغـــي علـــى الُمصـــّدِ
بوليصـــة الشـــحن، مـــع العلـــم بـــأن أرقـــام ختـــم الحاويـــات تعتبـــر ذات أهمية 
للمشـــتري إذ ســـيتم التحقـــق منهـــا مـــع مـــا هو مذكـــور في بوليصة الشـــحن في 
بلـــد الوصـــول، والتأكـــد مـــن أنـــه لم يتم فتـــح الحاوية أثناء النقـــل من ميناء 

ر. المغـــادرة للُمصـــّدِ

الختم الجديد 
للحاوية

ختم مغلق 
)مغلق(

شكل )26(

حاوية تم إغالقها 
بالختم

كسر الختم 
لفتح الحاوية

شكل )27(

ر إصـــدار بيـــان  فـــي الحاويـــة، يجـــب علـــى الُمصـــّدِ بعـــد تحميـــل البضائـــع 
التعبئـــة، وهـــو مســـتند يحتـــوي علـــى تفاصيل البضاعـــة، وعددهـــا، ووزنها، 
علًمـــا بأنـــه يتـــم تســـليم بيـــان التعبئـــة باللغـــة العربيـــة للجمـــارك الســـعودية 
أثناء التخليص الجمركي، وأيًضا يتم إرســـال بيان التعبئة للمشـــتري، وقد 
تطلـــب بعـــض جمـــارك الـــدول المســـتوردة التصديـــق علـــى بيـــان التعبئـــة، 
ويمكن تصديقها عن طريق فروع الغرف التجارية الســـعودية. يبين شـــكل 

28 وشـــكل 29 مثـــال لبيـــان التعبئـــة.

الشحن الجوي

رين التأكد  بمجـــرد أن تكـــون البضائـــع جاهـــزة للتصدير، فـــإن علـــى الُمصّدِ
من أن عملية تعبئة البضائع تتم وفًقا لمعايير اتحاد النقل الجوي الدولي 
ر يمتلـــك منشـــأة للتعبئـــة وفًقـــا لمعاييـــر اتحـــاد  IATA((، وإذا كان الُمصـــّدِ
النقـــل الجـــوي الدولـــي IATA(( للتعبئـــة، فإنـــه يســـتطيع أن يقـــوم بتعبئـــة 
الشـــحنة بنفســـه بـــداًل مـــن وكالء الشـــحن الجـــوي كمـــا ذكـــر ســـابًقا. بعـــد 
ر إلـــى  التعبئـــة والتغليـــف تقـــوم شـــركة الشـــحن بنقلهـــا مـــن منشـــأة الُمصـــّدِ

المطـــار.

الشحن البري

ر إعداد  ر، يتعين على الُمصّدِ بمجرد وصول الشاحنات إلى منشأة الُمصّدِ
ترتيبـــات تحميـــل البضائـــع ســـواًءا كان ذلـــك التحميـــل يدوًيـــا أو بواســـطة 

المعـــدات.

شكل 28: بيان التعبئة بالعربي

شكل 29: بيان التعبئة

تلقي بيان الشحنة من 

الخطوة 
الثامنة

الخط/الوكيل المالحي

يقـــوم وكالء/خطـــوط المالحـــة بتجهيـــز البيـــان 
الخاص بالسفينة وتفاصيل شحنة الحاويات 
التـــي ســـوف تكـــون علـــى متـــن هـــذه الســـفينة، 
ر أن يقـــوم بإرســـال  كمـــا يتعيـــن علـــى كل ُمصـــّدِ
تعليمات الشـــحن إلى شـــركة الشـــحن )الخط/
الوكيـــل المالحـــي( لتتمكـــن مـــن إعـــداد بيـــان 
الشحنة )المانيفست( باللغتين اإلنجليزية والعربية. كما يجب أن يحتوي 
ر وعنوانـــه،  بيـــان الشـــحنة علـــى تفاصيـــل الشـــحنة وتشـــمل: اســـم الُمصـــّدِ
كنوعهـــا،  الســـلعة،  تفاصيـــل  إلـــى  إضافـــًة  وعنوانـــه،  المســـتورد  واســـم 
وكمياتهـــا، ووزنهـــا. و يجـــب علـــى المصّدريـــن التأكـــد مـــن إرســـال تعليمـــات 
الشحن إلى شركة الشحن قبل وصول السفينة إلى ميناء المغادرة بسبعة 
ر مـــن القيـــام بذلـــك، فإنـــه ســـيكون مـــن  أيـــام. وفـــي حـــال لـــم يتمكـــن الُمصـــّدِ
الصعـــب علـــى الشـــحنة اللحـــاق بحجز الســـفينة، ويتم تأجيلهـــا لتكون على 

متـــن الســـفينة القادمـــة.

أما في حال إنهاء الناقل بيان الشحنة، تقوم شركة الشحن أيًضا بإدخال 
 Sauid( المعلومـــات إلـــى النظـــام الســـعودي لتبـــادل البيانـــات اإللكترونيـــة
EDI(، وذلـــك ليقـــوم مخلـــص الجمـــارك باســـتخدام هـــذه المعلومـــات فـــي 

إعـــداد البيـــان التحضيـــري الجمرـكــي.
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خطوات التصدير

تقديم المستندات للمخلص 

الخطوة 
التاسعة

الجمركي

ر يتعامل مع مخلص الجمارك  إذا كان الُمصـــّدِ
ألول مـــرة فيتوجـــب عليـــه أن يقـــدم لمخلـــص 
مـــن  ونســـخة  التفويـــض،  خطـــاب  الجمـــارك 
ر كما ذكر  الســـجل التجـــاري الخـــاص بالُمصـــّدِ

فـــي تفـــوض المخلـــص الجمرـكــي ســـابًقا.

كمـــا يتعيـــن علـــى المنشـــأة التأكـــد مـــن أن المخلـــص الجمرـكــي علـــى درايـــة 
بإجـــراءات التخليـــص الجمرـكــي للتصدير حســـب طريقة الشـــحن للبضائع 
ســـواًء كانـــت بحـــرًا أو بـــرًا أو جـــوًا، حيـــث أن بعـــض المخلصيـــن الجمركييـــن 
يقتصر عملهم على توفير خدمات التخليص الجمركي لمنفذ معين أويكون 
للـــواردات فقـــط، لذلـــك يتعيـــن معرفـــة أهـــم خطـــوات التخليـــص حســـب 

طريقـــة الشـــحن:

الشحن البحري

ر بيـــان الشـــحنة )المانيفســـت(، فيتعيـــن عليـــه  بمجـــرد أن يســـتلم الُمصـــّدِ
إرســـاله مع المســـتندات األخرى المتعلقة بالشـــحن مباشـــرة إلى المخلص 
وتتألـــف  للشـــحنة.  الجمرـكــي  التخليـــص  إجـــراءات  فـــي  للبـــدء  الجمرـكــي 
مســـتندات الشـــحن الخاصـــة بإجـــرءات التخليـــص الجمرـكــي فـــي المملكـــة 
العربية السعودية من: الفاتورة التجارية، وبيان الشحنة )المانيفست(، 
ق  وشـــهادة المنشـــأ، وقائمـــة التعبئـــة المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة والُمصـــدَّ
عليهـــا. ومـــن ثـــم يقـــوم المخلـــص الجمرـكــي بإدخـــال المعلومـــات الموجـــودة 
فـــي المســـتندات إلـــى النظـــام الســـعودي )Saudi EDI( لتبـــادل البيانـــات 
اإللكترونيـــة، جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع بيـــان الشـــحنة )المانيفســـت( المدخـــل 
ســـابًقا فـــي النظـــام نفســـه عـــن طريـــق خـــط المالحـــة أو الوكيـــل المالحـــي، 
وذلـــك لطباعـــة البيـــان التحضيـــري للجمـــارك الســـعودية كأحـــد متطلبـــات 

الجمرـكــي. التخليـــص 

الشحن الجوي

بمجـــرد أن تكـــون الشـــحنة جاهـــزة، يتـــم تســـليم مســـتندات التصديـــر إلـــى 
المخلص الجمركي الذي يقوم بدوره بتحديد موعد مع الجمارك لفحص 
الشـــحنة. فيمـــا يقـــوم وكيل الشـــحن الجوي بإعداد وثيقة الشـــحن الجوي 

ثم يســـلمها إلـــى المخلـــص الجمركي.

الشحن البري

حين يصل ســـائق شـــركة النقل البري بالشـــحنة إلى الحدود، يقوم بتسليم 
المســـتندات إلـــى المخلـــص الجمرـكــي الـــذي يقـــوم بـــدوره بإعـــداد البيـــان 
التحضيـــري للتصديـــر باســـتخدام النظام الســـعودي )Saudi EDI( لتبادل 
البيانات اإللكترونية، ثم يعيد تســـليم المســـتندات إلى الســـائق لتقديمها 

إلـــى الجمارك الســـعودية.

الحصول على التخليص الجمركي

الخطوة 
العاشرة

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

ى: هي التخليص الجمركي للشحنة، وهي عندما يقوم المخلص الجمركي بتقديم مستندات التصدير مع البيان  الخطوة األول
التحضيري إلى موظف الجمارك للحصول على الموافقات.

الخطوة الثانية: هي التفتيش الجمركي ويتم البدء بهذه الخطوة حين تتم الموافقة على مستندات التصدير، ويتم إصدار 
بيـــان التصديـــر األولـــي مـــن قبـــل مصلحـــة الجمـــارك. في هذه الحالـــة يتعين على المخلص الجمركي أن يقوم بتســـليم مســـتندات 
التصديـــر مـــع البيـــان األولـــي، وأن يخبـــر الســـائق بنقـــل البضائـــع للمعاينـــة الجمركيـــة، حينهـــا يقـــرر المفتـــش الجمرـكــي إن كان 
ســـيعاين الشـــحنة أم ال، وعند إنتهاء المســـؤول من معاينة الشـــحنة أو أن يقرر عدم معاينتها، تقوم الجمارك الســـعودية بإصدار البيان الجمركي النهائي.

بعـــد إصـــدار البيـــان النهائـــي يقـــوم المخلـــص الجمرـكــي بعـــد ذلك بتســـليم بيـــان التصدير الجمركي إلى شـــركة الشـــحن والتفريـــغ ليبدؤوا في تحميـــل حاويات 
المصـــّدر علـــى متـــن الســـفينة، يوضـــح شـــكل 30 إجـــراءات التخليص والبيـــان الجمركي

رسم توضيحي إلجراءات التخليص الجمركي في المنافذ البرية

تسليم المستندات إلى المخلص 
الجمركي

يقوم المخلص الجمركي بإعداد 
البيان التحضيري للتصدير 

SAUDIEDI بإستخدام

توجيه الشحنة للمنطقة 
الجمركية

يقوم الموظف الجمارك 
بمراجعة مستندات التصدير 
وطالعة البيان األولى وتعيين 

مفتش الجمارك

يقرر مفتش الجمارك ما إذا كان سيفتش 
البضائع أو يختم مباشرة بيان التصدير األولى 

ويفسح بضائع التصدير

يقوم موظف الجمارك بالتأكد من ختم 
المفتش الجمركي على بيان التصدير األولى ثم 

يدخل بيانات السائق ويطبع البيان النهائي

يؤذن للشحنة بالعبور من المنفذ
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خطوات التصدير

مغادرة الميناء أو المنفذ 

الخطوة 
الحادية عشر

البري أو المطار

الشحن البحري

يقـــوم المخلـــص الجمرـكــي بتســـليم البضائـــع 
والبيان الجمركي إلى شـــركة الشحن والتفريغ، 
التـــي تتولـــى بدورها مســـؤولية تخزين الشـــحنة 
ثـــم مســـؤولية  حتـــى وصـــول الســـفينة، ومـــن 
تحميـــل الشـــحنة عنـــد وصـــول الســـفينة. علمـــًا أنـــه هنـــاك رســـوم تعرفـــة 
مرتبطة بالمناولة في الميناء تم إقرارها من قبل المؤسسة العامة للموانئ 
والمبينـــة بالملحـــق )7(. كمـــا يمكـــن للمصـــّدر االســـتعالم عـــن الحاويـــات 
ومتابعتهـــا مـــن خـــالل الخدمـــة التـــي تـــم إطالقهـــا حديًثـــا للمؤسســـة العامـــة 
http://www.ports.gov.sa/arabic/ التالـــي:  الرابـــط  عبـــر  للموانـــيء 

eservices/pages/container-tracking.aspx

كمـــا أن هنـــاك مينـــاء آخـــر خـــاص فـــي المملكـــة اليخضـــع للوائـــح وتنظيمـــات 
المؤسســـة العامـــة للموانـــئ وهـــو مينـــاء الملـــك عبداللـــه فـــي مدينـــة الملـــك 
تقـــوم شـــركة تطويـــر الموانـــئ بتشـــغيله،  عبداللـــه اإلقتصاديـــة، حيـــث 
ولهـــم سياســـاتهم الخاصـــة، ورســـوم تعرفـــة خاصـــة بهـــم أيًضـــا. )الموقـــع 

)  /http://www.kingabdullahport.com.sa/ar اإللكترونـــي: 

الشحن الجوي

فـــي حالـــة الشـــحن الجـــوي، تحتـــاج البضائـــع بعـــد معاينتهـــا واالنتهـــاء مـــن 
إجـــراءات التخليـــص الجمركي إلى 8 ســـاعات كفترة تبريد قبل تحميلها على 
متـــن الطائـــرة. ويتـــم تخزيـــن هـــذه البضائع في مســـتودعات آمنـــة خالل فترة 

التبريـــد حســـب متطلبـــات المنتـــج مـــن درجـــة حـــرارة معينـــة .

الشحن البري

عنـــد االنتهـــاء مـــن المعاينة وإجراءات التخليـــص الجمركي، تقدم الجمارك 
تصريـــح مـــرور مـــن البوابـــة الحدوديـــة لـــكل من الشـــاحنة والســـائق لتتمكن 

الشـــحنة من مغـــادرة الحدود الســـعودية.

إرسال مستندات الشحن إلى 

الخطوة 
الثانية عشر

المشتري

تختلف المســـتندات المطلوبة بحسب طريقة 
الشـــحن بحـــري أو بري أو جـــوي. لذا فإنه يتعين 
بالمســـندات  التامـــة  المعرفـــة  ر  الُمصـــّدِ علـــى 
للمشـــتري  إرســـالها  يـــود  التـــي  المطلوبـــة 
ُذكـــر ســـابًقا، ومـــن أهمهـــا:  )المســـتورد( كمـــا 
الفاتـــورة التجاريـــة، شـــهادة المنشـــأ، البيـــان 
الجمرـكــي، وبوليصـــة الشـــحن والتـــي تســـتخدم للبضائـــع التـــي يتـــم شـــحنها 
بحرًيـــا، كمـــا يوجـــد بوالـــص الشـــحن الخاصة بالنقـــل البري والنقـــل الجوي.

الشحن البحري

بوليصـــة الشـــحن هـــي مســـتند يصـــدر مـــن خطـــوط المالحـــة بعـــد إبحـــار 
ر)الشـــاحن(  الُمصّدِ تفاصيـــل  علـــى  المســـتند  هـــذا  ويحتـــوي  الســـفينة، 
والمرســـل إليـــه )المشـــتري( وتفاصيـــل البضائـــع المشـــحونة، وتســـتخدم 
بوليصـــة الشـــحن كإثبـــات بـــأن الشـــحنة غـــادرت وكانـــت محّملـــة علـــى متـــن 
ر اإلهتمـــام بهـــذه البوليصـــة وتوفيـــر  الســـفينة، لذلـــك يجـــب علـــى الُمصـــّدِ
المعلومات المطلوبة للناقل لكي يتم إصدارها، ومن ثم إرسالها للمشتري 
الذي سيعتبر مالًكا للشحنة بمجرد حصوله على بوليصة الشحن. لذلك، 
يجـــب عـــدم إرســـال بوليصـــة الشـــحن إال فـــي حـــال نفـــذ المشـــتري عمليـــة 
الدفع، أو كان هناك إتفاق مســـبق على شـــروط الدفع مع المشـــتري. مثال 
لبوليصة الشـــحن كما هو مبين في شـــكل 31 )يرجى مراعاة فارق التنســـيق 
تبعـــًا لخـــط المالحـــة(. هناك أنواع من بوالص الشـــحن، والتي يمكن إيجاد 

المزيـــد مـــن المعلومـــات عنهـــا بالملحـــق 5.

الشحن الجوي

بعـــد تحميـــل البضائـــع علـــى ظهـــر الطائـــرة، يتـــم إصـــدار بوليصـــة الشـــحن 
الجـــوي النهائيـــة وفًقـــا للمواصفـــات الفعليـــة للبضائـــع، ويوضـــح شـــكل32 
مثـــال علـــى بوليصة الشـــحن الجوي. يوجـــد مزيد من المعلومـــات بالملحق 

.5

الشحن البري

فـــي حالـــة الشـــحن البـــري، تقـــوم شـــركة النقـــل البـــري بإصـــدار بوليصـــة 
ر أو المســـتودع،  الشـــحن البـــري قبـــل أن تغـــادر الشـــاحنات مصنـــع الُمصـــّدِ
ويوضـــح شـــكل 33 مثـــال علـــى بوليصة الشـــحن البري، كمـــا يوجد مزيد من 

المعلومـــات بالملحـــق 5.

شكل 31: بوليصة الشحن البحري

شكل 32: بوليصة الشحن الجوي

شكل 33: بوليصة الشحن البري )إنجليزي( 
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تأمين وتمويل الصادرات

هنـــاك عـــدة آليـــات لعمليـــة الدفع بين المشـــتري والبائع في التجارة الدوليـــة، وفي معظم الحاالت تتحدد 
العالقـــة بيـــن المشـــتري والبائـــع مـــن خـــالل طريقة الســـداد، حيـــث يقوم المشـــتري بدفع قيمة الشـــحنة 
ر ، إال أنه في معظم الحاالت  باستخدام التحويل المباشر قبل شحن البضائع في حال كان يثق بالُمصِدّ
ال تتـــم عمليـــة اســـتكمال الدفـــع حتـــى يتـــم شـــحن البضاعـــة إلى المشـــتري، وفي هـــذه الحالة يعـــد التأمين 

والتمويـــل أداتـــان هامتـــان لضمان إتمام عملية البيع واســـتالم المســـتحقات المالية.

مؤسسات ائتمان وتمويل تمويل الصادراتالتأمين على الصادرات 
الصادرات
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تأمين وتمويل الصادرات

التأمين على الصادرات 

مهًمـــا  عامـــاًل  الصـــادرات  علـــى  التأميـــن  يعتبـــر 
فـــي تســـهيل عمليـــة التصديـــر، حيـــث يضمـــن 
ر ثمن البضاعة المّصدرة في حال تعثر  للُمصِدّ
المشـــتري عن الســـداد، ويمكـــن الحصول على 
التأميـــن عبـــر برنامـــج تمويـــل الصـــادرات، وهـــو 
مؤسســـة غيـــر ربحيـــة حكوميـــة أو إقليمية تركز 
علـــى دعـــم المصدريـــن عـــن طريق توفيـــر منتجـــات التمويـــل والتأمين. حيث 
ر المقـــدم علـــى طلـــب التأميـــن، بعـــد أن يتـــم  يتـــم إصـــدار التأميـــن للُمصـــِدّ
التحقـــق مـــن الوضـــع المالـــي ومدى قدرة المشـــتري على الوفـــاء، بعدها تتم 
ر ضد مخاطر عدم السداد التي ال يمكن للمّصدر السيطرة  حماية الُمصِدّ
المعنيـــة  الجهـــة  تقـــوم  التجاريـــة والسياســـية، بحيـــث  عليهـــا كالمخاطـــر 
ر إن لم يســـتِطع المشـــتري الوفاء  بالتأمين بدفع قيمة الشـــحنة إلى الُمصِدّ

بعمليـــة الدفـــع.

أمـــا البنـــوك التجاريـــة فهـــي مصدر إضافـــي للتأمين على الصـــادرات، ومثاله: 
ر من المشتري تقديم تأكيدات بالدفع، يقوم البنك  عندما يطلب الُمصِدّ
ر يفيد بأن المشـــتري يملك  بناء على طلب المشـــتري بإصدار تأمين للُمصِدّ
المال لدفع ثمن الصفقة وأن البنك سوف يضمن عملية الدفع نيابة عن 
المشـــتري، وفي حال عدم قيام المشـــتري بالدفع ســـيتدخل بنك المشـــتري 
ر. مثـــال على هـــذا النوع مـــن التأمين هو  ويدفـــع قيمـــة الشـــحنة إلـــى الُمصـــِدّ
 Letter of« »مـــا ُيعـــرف لدى البنـــوك التجارية بمصطلح »خطاب االعتماد
Credit )L/C(« وهـــو أحـــد أهـــم ترتيبات الدفع األكثر شـــيوًعا في الصادرات 
)لالطـــالع علـــى مزيد من المعلومات حول خطابات االعتماد، يرجى الرجوع 

إلى الملحق 2(.

تمويل الصادرات

دفـــع  لضمـــان  تســـتخدم  بديلـــة  طريقـــة  هـــي 
البضاعـــة فـــي تمويـــل الصادرات، وعـــادة ما يتم 
التمويـــل عـــن طريـــق برامـــج تمويـــل التصدير أو 
مؤسسات االئتمان المعنية بالتصدير، حيث 
تقوم بتمويل المشـــتري األجنبي من أجل شـــراء 
المنتجـــات الوطنيـــة مـــن المصـــّدر، ويتـــم ذلك 

علـــى طريقتيـــن:

تمويل التصدير المباشر

يتم ذلك من المؤسسات االئتمانية للصادرات 
إلى مشتر أجنبي.

تمويل التصدير غير المباشر

تمويـــل التصديـــر غيـــر المباشـــر: يتـــم ذلـــك مـــن 
خـــالل أحـــد البنـــوك التجاريـــة التـــي تقـــع فـــي بلـــد 

األجنبـــي. المشـــتري 

مؤسسات ائتمان وتمويل الصادرات

هـــي مؤسســـات ائتمـــان حكوميـــة أو مؤسســـات إقليميـــة غيـــر ربحيـــة تركـــز علـــى دعـــم المصدريـــن حيـــث تقـــدم تأميـــن للصـــادرات 
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 توفر هذه 

األنمـــاط كما هو موضـــح في الجدول رقم 3:

تمويل الصادراتتأمين الصادراتاسم المؤسسة

 برنامج الصادرات السعودية

برنامج تمويل التجارة العربية

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

المؤسسة اإلسالمية الدولية للتجارة والتمويل

 المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار و إئتمان الصادرات

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(

الجدول 3: مصادر التسهيالت االئتمانية التصديرية في المملكة العربية السعودية والمنطقة
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تأمين وتمويل الصادرات

كما يوضح الجدول 4 التفاصيل الخاصة باالتصال بهذه المؤسسات.

اسم البرنامج/ 
الموقع على العنوانالمؤسسة

عنوان البريد رقم الفاكسرقم الهاتفاإلنترنت
اإللكتروني

برنامج الصادرات 
السعودية

ص.ب: 50483 الرياض 
11523، المملكة 
العربية السعودية

www.sep.gov.sa+966112794000+966114659699info@sep.gov.sa

برنامج تمويل 
التجارة العربية

ص.ب 269799، 
أبوظبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

www.atfp.org.ae+97126316999+9712 6316793atfphq@atfp.ae

المؤسسة 
العربية لضمان 

االستثمار وائتمان 
الصادرات

ص.ب: 23568، الصفاة 
13096، الكويت

www.iaigc.net
www.dhaman.

org
+9652 4959000+9652 4823761

المؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل 

التجارة

ص.ب: 55335 جدة 
21534، المملكة 
العربية السعودية

www.itfc-idb.org+966 12 6361400+96612 6371064

اسم البرنامج/ 
الموقع على العنوانالمؤسسة

عنوان البريد رقم الفاكسرقم الهاتفاإلنترنت
اإللكتروني

المؤسسة 
اإلسالمية لتأمين 

االستثمار وائتمان 
الصادرات

ص.ب: 15722 جدة 
21454، المملكة 
العربية السعودية

www.iciec.com+966 12 6445666+96612 6379755
yalaki@isdb.org
jnaga@isdb.org

المصرف 
العربي للتنمية 
االقتصادية في 

أفريقيا

 ص.ب. 2640
الخرطوم 11111 - 
جمهورية السودان

www. badea.org
+24983773646-1- 

83773709/
+ 24983770600-1- 

83770498/

بريد الكتروني : 

badea@badea.

org

صندوق أوبك 
للتنمية الدولية 

)أوفيد(

 P.O. Box 995

A-1010 النمسا فينا
www.ofid.org+431 515 64 - 0+431 513 92 38Info@ofid.org

الجدول 4: تفاصيل االتصال بمؤسسات ائتمان الصادرات في المملكة العربية السعودية والمنطقة
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الملحقات

رمز النظام المنسق

نبذة

نظـــام المنســـق )Harmonized System )HS ، هـــو نظـــام دولـــي موحد يصدر 
عـــن المنظمـــة العالمية للجمارك، ويســـتخدم لتصنيـــف المنتجات المتداولة 
على شكل رموز موحدة، ويشتمل هذا النظام على 97 فصاًل، حيث يمثل كل 
فصـــل فئـــًة مـــن المنتجـــات. وفـــي حين يتكـــون كل رمز من رموز النظام المنســـق 
مـــن عـــدة أرقـــام تصـــل إلـــى 12 خانـــة األمـــر الـــذي يعنـــي إمكانيـــة تشـــعب فئـــة 
المنتجـــات إلـــى ســـتة فصـــول كحد أق�صى، يمثـــل الرقمين األوليـــن رقم الفصل 
األسا�صـــي، بينمـــا يمثـــل كل رقميـــن تالييـــن زيادة التشـــعب ودقة وصـــف للمنتج. 
كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن غالبيـــة المنتجـــات المدرجـــة تحـــت نظـــام المنســـق 
يتم تصنيفها بالشـــكل الدقيق على مســـتوى ســـتة أرقام وفي بعض األحيان إلى 
ثمانية أرقام، وتندر الحاجة إلى تصنيف المنتج تحت العشـــرة أو اإلثنى عشـــر 

. رقمًا

فعلـــى ســـبيل المثـــال، رمـــز النظام المنســـق للبرتقـــال هـــو: 00 10 05 08 ويعني 
هـــذا الرمـــز بـــأن البرتقـــال ينـــدرج تحـــت الفصـــل رقـــم 08 ، والـــذي بـــدوره يندرج 
تحـــت فئـــة المنتـــج »الفواكـــه والثمـــار الصالحـــة لـــألكل؛ قشـــور حمضيـــات 
وقشـــور بطيخ أو شـــمام «، في حين تعني األربعة أرقام األولى من نظام المنســـق 
05 08 بـــأن البرتقـــال ينـــدرج تحـــت التصنيف المســـمى »حمضيات، طازجة أو 
مجففـــة ،« كمـــا ينـــدرج منتج البرتقال أيضًا إلى تصنيف أدق تحت ســـتة أرقام 
مصنفـــة فـــي نظـــام المنســـق برقـــم 10 05 08 والمســـمى » برتقـــال «. أمـــا كـــون 
آخر رقمين 00 10 05 08 يعكســـان القيمة صفر فإن هذا داللة على انحســـار 
هذا الفصل من المنســـق على منتج وحيد وهو »البرتقال ،« مما أدى إلى عدم 
تشـــعب األرقـــام الثمانيـــة فـــي نظـــام المنســـق لتصنيف منتجـــات مشـــابهة. علمًا 
بأنـــه يتـــم تحديـــث رمـــوز النظـــام المنســـق بشـــكل دوري وذلك إلعـــادة تصنيف 

المنتجـــات المدرجـــة وإدراج المنتجـــات الجديـــدة.
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الملحقـــــات

البحث في رموز النظام المنسق

يمكـــن الحصـــول علـــى القائمـــة الكاملـــة لرموز النظام المنســـق على الموقع اإللكتروني للجمارك الســـعودية حيث يوجد خيار 
بحـــث علـــى موقـــع الجمـــارك الســـعودية باإلمـــكان اســـتخدامه للبحـــث عـــن رمـــز النظـــام المنســـق ألي منتج من خـــالل عد طرق: 

)القســـم، الفصـــل, رقـــم البند, الوصـــف, إلخ(.

كما في شكل 34 وعبر الرابط التالي:

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

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

تصنيفات رمز نظام المنسق

تـــم تصنيـــف الســـبعة وتســـعون فصـــاًل الخاصـــة بأكـــواد النظام المنســـق في 21 قســـم، ويوضـــح الجدول 5 األقســـام والفصول 
التابعـــة لها:

الفصل القسماسم القسمالرقم

05 ,04 ,03 ,02 ,01الحيوانات الحية؛ والمنتجات الحيوانية1

14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,09 ,08 ,07 ,06المنتجات النباتية2

3
الدهون والزيوت النباتية والحيوانية والمنتجات المشتقة منها، 

والدهون الصناعية الصالحة لألكل، الشموع الحيوانية والنباتية
15

4
المواد الغذائية الجاهزة؛ المشروبات الكحولية والخل، والتبغ 

الُمصّنع، وبدائل التبغ
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

27 ,26 ,25المنتجات المعدنية5

38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28المنتجات الكيميائية والصناعات ذات الصلة بها6

40 ,39البالستيك ومصنوعات هذه المواد، المطاط ومصنوعاته7

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

63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50المنسوجات والمصنوعات النسيجية11
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الملحقـــــات

الفصل القسماسم القسمالرقم

12

األحذية والقبعات والمظالت والشما�صي، وع�صي المش، وع�صي 
الكرا�صي، وع�صي المقاعد، والسياط، والمضارب وأجزاؤها؛ الريش 

والمادة المصنوعة منه والزهور االصطناعية والمواد المصنوعة من 
الشعر البشري

64, 65, 66, 67

13
المواد الحجرية، أواإلسمنتية، أو المواد المصنوعة من الجبس، 
أو االسمنت أو الحرير الصخري، وحجر البلق، أوالمواد المماثلة، 

ومنتجات السيراميك والزجاج واآلواني الزجاجية
68, 69, 70

14
اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة، 

والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من المعادن 
الثمينة ومصنوعات هذه المواد، المجوهرات المقلدة، والعملة

71

83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72المعادن األساسية والمواد المصنوعة من المعادن األساسية15

16
اآلالت واألجهزة الميكانيكية، واألدوات الكهربائية، وأجزاؤها، مسجالت 

الصوت ومشغالته، الصور التلفزيونية ومسجالت الصوت والصورة 
ومشغالها، ولوازم هذه المواد

84, 85

89 ,88 ,87 ,86السيارات، والطائرات، والسفن، والمعدات المتعلقة بالنقل17

18
األجهزةالبصرية، وأجهزة التصوير الفوتغرافي والسينمائي، وأجهزة 

القياس، والتدقيق، والفحص، واألدوات الطبية، واألجهزة الجراحية، 
والساعات، واآلالت الموسيقية، وقطع الغيار الخاصة بها وملحقاتها

90, 91, 92

93األسلحة والذخيرة، وأجزاؤها ولوازمها19

96 ,95 ,94مواد المصنوعات المختلفة20

99 ,98 ,97األعمال الفنية، والتحف21

الجدول 5: الواحد وعشرون باب الخاصة بأكواد النظام المنسق

المنتجات محظورة التصدير

هنـــاك عـــدة منتجـــات ُيمنـــع تصديرهـــا حســـب قوانيـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويوضـــح الجـــدول 6 ملخصـــًا عـــن هـــذه 
http:// :المنتجـــات. لالطـــالع علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات والتحديثـــات الدوريـــة، يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكتونـــي للجمـــارك

/www.customs.gov.sa/sites/sc/ar

الوصفرمز النظام المنسقم.

1Ex 01 01 10 10األنسال العربية، والخيول األصيلة، وإناثها

2Ex 01 01 10 20األنسال العربية، والخيول األصيلة، وإناثها

3Ex 01 01 90 10خيول السباق، وإناثها

4Ex 01 01 90 20المهور، وإناثها

5Ex 01 02فصيلة األبقار، وإناثها

6Ex 01 04الماعز واألغنام، وإناثها

7Ex 01 06 19 11الجمال، وإناثها

العلف األخضر والتبن12 814

9Ex 22 01 90 10ماء زمزم

مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج22 01 00 1000

الخشب44 01 10 1100

التحف والقطع األثرية والتاريخية97 1206

الجدول 6: المنتجات الممنوعة من التصدير في الملكة العربية السعودية

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

المنتجات التي تخضع للتصاريح، والترخيص في التصدير

توجـــد بعـــض المنتجـــات التـــي يمنـــع تصديرهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية دون الحصـــول علـــى 
تصريـــح مـــن الهيئـــات المختصة، ويوضـــح الجدول 7 قائمة موجزة عن هذه المنتجات ورموز النظام 
المنسق الخاص بها، والجهة المختصة في المملكة ، لالطالع على مزيد من المعلومات والتحديثات 

 www.customs.gov.sa/sites/sc/ar :الدوريـــة يرجى زيـــاة الموقـــع التالـــي

الجه المختصةالوصفكود النظام المنسقم.

القمح01 110
المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن 

الدقيق

وزارة الماليةالشعير00 00 03 210

وزارة الماليةالذرة الصفراء10 90 05 310

وزارة الماليةالذرة البيضاء20 90 05 410

وزارة المالية الطحين األبيض10 00 01 11 5

وزارة الماليةفول الصويا01 612

وزارة الماليةالحليب - الغذاء األسا�صي للرضع10 10 01 719

وزارة الماليةالحليب - الغذاء األسا�صي للرضع20 10 01 819

وزارة البترول والثروة المعدنيةالرمل05 25 9

وزارة البترول والثروة المعدنيةالمجموعات الرملية المختلطة10 21 06 1025

وزارة البترول والثروة المعدنيةالمجموعات الرملية المختلطة20 21 06 1125

وزارة البترول والثروة المعدنيةالرخام00 11 15 1225

وزارة البترول والثروة المعدنيةالخلطات الحجرية17 1325

وزارة البترول والثروة المعدنيةالحجر الجيري22 1425

الجه المختصةالوصفكود النظام المنسقم.

وزارة البترول والثروة المعدنيةالنفط الخام09 1527

وزارة البترول والثروة المعدنيةالوقودلللنفط المتوقع 10 1627

وزارة البترول والثروة المعدنيةالغازات، بما في ذلك الغازات المسالة11 1727

وزارة البترول والثروة المعدنيةاالسفلت14 1827

وزارة الداخليةالمواد المشعة44 1928

وزارة الداخليةالمواد المشعة45 2028

وزارة الداخليةالمواد المشعة10 19 22 2190

وزارة الداخليةالمواد المشعة90 19 22 2290

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئةالمواد المستنفذة لألوزون10 19 03 2329

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئةالمواد المستنفذة لألوزون45 03 2429

الرئاسة العامة لألرصاد و حماية البيئةالمواد المستنفذة لألوزون49 03 2529

هيئة الغذاء والدواءاألدوية03 2630

هيئة الغذاء والدواءاألدوية04 2730

وزارة البترول والثروة المعدنيةاألسطوانات المليئة بالغاز30 00 11 2873

الجدول 7: منتجات التصدير الخاضعة للقيود ففي المملكة العربية السعودية

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

خطاب االعتماد

ما هو خطاب االعتماد؟

إحـــدى  هـــي   )L/Cs( االعتمـــاد  خطابـــات 
وســـائل الدفـــع األكثـــر أماًنـــا وشـــيوعا فـــي 
التجـــارة الدوليـــة، وهـــي إلتـــزام مـــن البنـــك 
نيابة عن المشـــتري بتمام الســـداد للبائع. 
وبعبـــارة أخـــرى، فإن خطـــاب االعتماد هو وعد بالدفـــع. ويصدر البنك 
خطـــاب االعتمـــاد فقـــط إذا كان المشـــتري يملـــك مـــا يكفـــي مـــن المـــال 
في الحســـاب لشـــراء البضائع. وبمجرد إصدار خطاب االعتماد، يقوم 
البنـــك بحجـــز المبلـــغ وخصـــم ذلـــك مـــن حســـاب المشـــتري بعـــد أن 

يســـتوفي البائـــع المتطلبـــات وفـــق خطـــاب االعتمـــاد.

ويشتمل خطاب االعتماد على أربعة أطراف رئيسية:

مقدم الطلب: المشتري «

المستفيد: البائع «

البنك المصدر لخطاب االعتماد: البنك الملتزم بالدفع «

البنـــك المبلـــغ لالعتمـــاد: البنـــك الـــذي يســـاعد المســـتفيد علـــى  «
تنفيـــذ خطـــاب االعتمـــاد )عـــادة هـــو بنـــك التابع المســـتفيد(

خطـــاب االعتمـــاد هـــو عقـــد إتفـــاق يعمـــل بموجبه أحـــد البنـــوك في بلد 
ر لخطـــاب االعتمـــاد( بالنيابـــة عـــن عمالئهـــا  المشـــتري )البنـــك الُمصـــّدِ
)المشـــتري( مـــع أحـــد البنـــوك فـــي بلـــد البائـــع )البنـــك المبلـــغ لالعتمـــاد( 
مقابـــل  )البائـــع(  للمســـتفيد  المســـتحقة  المبالـــغ  تســـديد  لضمـــان 
استالم وثائق معينة. ويجب على البائع التأكد من أن البنك المصدر 
لخطـــاب االعتمـــاد هـــو بنـــك معتمـــد، حتـــى يحصـــل البائـــع علـــى أموالـــه 
بعـــد القيـــام باإلجـــراءات المحـــددة التي تم اإلتفاق عليها مع المشـــتري 
واإلجـــراءات المتبعـــة المذكـــورة فـــي خطـــاب االعتمـــاد، ويتوجـــب علـــى 
البائـــع اســـتالم المبالـــغ المســـتحقة مـــن البنـــك المبلـــغ بمجـــرد توفيـــر 
المســـتندات المطلوبـــة، حينهـــا يقـــوم البنـــك بجمـــع المـــال مـــن البنـــك 

المصـــدر لخطـــاب االعتمـــاد فـــي بلـــد المشـــتري.

ويعـــد خطـــاب االعتمـــاد وثيقـــة مهمـــة، حيـــث أنـــه يقـــدم معلومـــات 
ائتمانيـــة دقيقـــة عـــن المشـــتري األجنبـــي التـــي قـــد يكـــون مـــن الصعـــب 
الحصـــول عليهـــا، كمـــا يحمـــي خطاب االعتمـــاد المشـــترين، إذ ال يمكن 
ســـداد أي مبالـــغ حتـــى يتم تقديـــم الوثائق التي تثبت تســـليم البضاعة 
وفقـــًا لشـــروط خطـــاب االعتماد. وال يمكـــن التعامل مع البنوك إال من 
خـــالل هـــذه الوثائـــق فقـــط وليـــس مـــن خـــالل الســـلع، إذ يتلخـــص دور 
البنـــك فـــي مراجعـــة كافـــة الوثائـــق والتأكـــد مـــن أن البائـــع قـــام بتنفيـــذ 

اإلجـــراءات المطلوبـــة.

مثـــال لإلجـــراءات المطلوبـــة: أن ُيطلـــب مـــن البائـــع تســـليم البضائـــع 
إلـــى مينـــاء محـــدد، ليفـــي بالشـــروط الموضوعـــة فـــي خطـــاب االعتمـــاد. 
وبمجـــرد تســـليم البضاعـــة، يحصـــل البائـــع علـــى وثائـــق تثبت تســـليمه 
للبضاعـــة، وتقـــدم هذه الوثائق إلى البنك، حينها يتم بموجب خطاب 
االعتمـــاد إجـــراء عمليـــة الدفـــع حتـــى وإن حـــدث للبضائـــع أي ضـــرر 
)مثل ســـقوط رافعة على الســـلع أو أحواض الســـفن، وهي ليســـت من 

مســـؤولية البائـــع(

تناقضات خطاب االعتماد

قـــد تنشـــأ تناقضـــات كثيـــرة فـــي خطابات االعتمـــاد بما في ذلـــك األخطاء 
اإلمالئيـــة، وهـــو ماقـــد يؤخـــر أو يوقـــف عمليـــة الدفع للبائع، لـــذا ينبغي 
تلبيتـــه  مـــن  والتأكـــد  االعتمـــاد  خطـــاب  اســـتعراض  البائعيـــن  علـــى 
لمتطلباتهـــم قبل قبول شـــروط خطـــاب االعتماد لتجنب أي تعديالت 
مســـتقبلية. علًمـــا أنـــه قـــد يكـــون ممكنـــًا، فـــي بعـــض الحـــاالت، إجـــراء 
تعديالت على خطاب االعتماد بعد فتحه، لكن عملية التعديل عادة 
مـــا تســـتغرق الكثيـــر مـــن الوقـــت، إذ ينبغـــي أن يطلـــب البنـــك المصـــدر 
للخطـــاب عمليـــة التعديـــل المرغوبـــة والتـــي البـــد مـــن قبولهـــا مـــن قبـــل 
البنـــك المبلـــغ خصوًصـــا أن هـــذه البنـــوك قـــد تقـــع فـــي بلـــدان مختلفـــة 

ممـــا يجعـــل الوقـــت عامـــاًل مؤثـــرًا فـــي إجـــراء هـــذه العملية.

 خطوات خطاب االعتماد

وفيمـــا يلـــي وصـــف للخطـــوات المتخـــذة أثنـــاء عمليـــة التصديـــر وفـــق 
االعتمـــاد: خطـــاب 

ر لخطـــاب . 1 يطلـــب المســـتورد )المشـــتري( مـــن البنـــك الُمصـــدَّ
ر)البائـــع(. الُمصّدِ لصالـــح  االعتمـــاد  فتـــح  االعتمـــاد 

ينقـــل البنـــك المصـــدر خطاب االعتماد إلى البنـــك المبلغ والذي . 2
ر. يحيله بـــدوره إلى الُمصّدِ

ر البضاعة وفًقا لشروط خطاب االعتماد ويقدم . 3 يسلم الُمصّدِ
الوثائق للبنك المبلغ.

يقـــوم البنـــك المبلـــغ بالتحقـــق مـــن الوثائـــق لإللتـــزام بخطـــاب . 4
االعتمـــاد، ويقـــوم المصـــدر بعمليـــة الدفـــع إذا كانـــت الوثائـــق 
مطابقـــة لخطـــاب االعتمـــاد، وترســـل الوثائـــق بعـــد ذلـــك للبنـــك 

المصـــدر.

يتـــم خصـــم المبلـــغ مـــن حســـاب المســـتورد فـــي البنـــك المصـــّدر . 5
ونقـــل األمـــوال إلـــى البنـــك المبلـــغ.

يقوم البنك المصّدر بإصدار المستندات وتسليمها للمستورد . 6
للمطالبة بالبضاعة من الناقل.

نصائح للُمصدرين

استشـــر البنك الذي تتعامل معه قبل البدء بإجراءات خطاب  «
االعتمـــاد، وتحقق من أهلية البنك المصّدر.

تفاوض مع المشـــتري )المســـتورد( حول الشـــروط التفصيلية  «
لخطـــاب االعتماد.

راجـــع بدقـــة متطلبات خطـــاب االعتماد قبل الم�صي قدمًا في أي  «
صفقة.

تأكـــد مـــن إمكانيـــة تقديمك لجميـــع الوثائق المطلوبـــة وتحديد  «
الوقـــت الـــالزم للحصول على هـــذه الوثائق.

تحقـــق إن كانـــت المـــدة الزمنية لفتح خطـــاب االعتماد معقولة  «
أم ال.

دقـــق فـــي كافـــة المســـتندات ومـــدى مطابقتهـــا لشـــروط خطـــاب  «
االعتمـــاد.

احـــذر مـــن األخطـــاء والتناقـــض الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى التأخيـــر أو  «
عـــدم الدفـــع.

/http: //www.sep.gov.sa 

68
ر  |  

دي
ص

الت
ل 

دلي
	

69
ر  |  

دي
ص

الت
ل 

دلي
	



الملحقـــــات

برنامج الصادرات السعودية

يأتي برنامج الصادرات الســـعودية تحت مظلة الصندوق الســـعودي للتنمية بهدف تشـــجيع الصادرات الوطنية والمساهمه 
فـــي تنويـــع مصـــادر الدخـــل الوطنـــي، حيـــث يقـــدم البرنامـــج تســـهيالت في التمويـــل والضمـــان التي يحتاجهـــا المصدريـــن والالزمة 
لتمكينهـــم مـــن القيـــام بأعمالهـــم، وزيادة قدرتهم التنافســـية، ومواجهة المخاطر التي قد يتعـــرض لها المصدرون. للمزيد من 

المعلومـــات يرجـــى االطـــالع على الموقع اإللكترونـــي للبرنامج :

التمويل

يقـــدم البرنامـــج عـــدة برامـــج للتمويـــل وهـــي بمثابـــة أدوات تمويـــل مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة لتمويـــل الصـــادرات مـــن الخدمـــات 
والمقـــاوالت. وللحصـــول علـــى هـــذه الخدمـــات فـــإن عليـــك التحقـــق مـــن المتطلبـــات أدنـــاه:

أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي. «
أن تحتوي السلعة المراد تصديرهاعلى قيمة مضافة سعودية تعادل مانسبته %25 كحد أدنى. «
يمول البرنامج تصدير جميع السلع السعودية ماعدا النفط الخام «
الحد األدنى لقيمة العملية التي يمكن أن يمولها البرنامج )100( ألف ريال سعودي أي مايعادل )27( ألف دوالر أمريكي. «
تصل نسبة تمويل البرنامج لعمليات التصدير حتى %100 من تكلفة العمليات. «
يقدم البرنامج التمويل بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي. «
أن تكون درجة مخاطر العمليات والجدارة االئتمانية للمستفيدين والضمانات مقبولة للبرنامج. «
يقـــدم البرنامـــج التســـهيالت بأســـعار منافســـة يتـــم احتســـابها تبعـــًا لطبيعة عمليـــات التصدير والمخاطـــر المصاحبة لها  «

وفـــي ضوء األســـعار العالمية الســـائدة.
كما يوضح شكل 35 الخطوات العامة إلجراءات الحصول على تمويل مباشر للصدارات.

الخطوات العامة إلجراءات الحصول على تمويل الصادرات

 يقوم برنامج الصادرات السعودية
بعرض مقترح ميدني للمصدر 

 يقوم برنامج الصادرات السعودية
بعرض مقترح نهائي للمصدر 

 يقوم برنامج الصادرات السعودية
بدراسة نهائية للطلب 

شكل 35: إجراءات الحصول على تمويل للصادرات

التمويل المباشر

المقصـــود بالتمويـــل المباشـــر هـــو تقديـــم التســـهيالت االئتمانيـــة مباشـــرة مـــن البرنامـــج للمســـتفيدين، بحيـــث يتــــم إبـــرام اتفاقيـــة 
التمويـــل بيـــن البرنامـــج والمســـتفيد، ويقـــدم البرنامـــج هـــذه التســـهيالت مـــن خـــالل إحـــدى أدوات التمويـــل التاليـــة:-

تمويل المصّدرين السعوديين:

تســـاعد هـــذه التســـهيالت االئتمانيـــة المصّدريـــن الســـعوديين علـــى توفيـــر التمويـــل الـــالزم للمســـتوردين الذيـــن يتعامل معهم  «
المصـــّدر الســـعودي.

بعد االتفاق المبدئي بين المصدر السعودي والمستورد يتقدم المصدر السعودي للبرنامج بطلب التمويل. «

يـــدرس البرنامـــج الطلـــب وطبيعـــة العمليـــة والمخاطـــر المصاحبـــة لهـــا، ويتــــم تقييـــم الجـــدارة االئتمانية للمســـتورد والجهات  «
الضامنة، ثـم يحدد البرنامج شروط التمويل األساسية التي من أهمها: مدة التمويل )وتشمل فترة السحب، فترة السماح، 

فتـــرة الســـداد(، وعـــدد األقســـاط، وهامـــش الربح، والضمانـــات الالزمة )ضمان مصرفي، خطاب اعتمـــاد، وثيقة ضمان(.

يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المصّدر السعودي. «

بعـــد الشـــحن يقـــدم المصـــّدر الســـعودي وثائـــق الشـــحن للمصرف الســـعودي المراســـل؛ وبعد قبـــول الوثائق يدفـــع البرنامج  «
للمصـــّدر الســـعودي ثمـــن الصادرات.

يقـــوم المســـتورد )مـــن خـــالل مصرفـــِه عادًة( بســـداد ثمن الصـــادرات مع األرباح المســـتحقة للبرنامج فـــي المواعيد المحددة  «
لذلـــك في اتفاقيـــة التمويل.

تمويل المشترين المحليين ألغراض التصدير:

يقدم البرنامج هذه التســـهيالت االئتمانية لرجال األعمال والمســـتثمرين الســـعوديين )المشـــترين المحليين( الذين ينفذون  «
مشـــاريع اســـتثمارية خـــارج المملكـــة ويرغبـــون فـــي الحصـــول علـــى تمويـــل مـــن البرنامـــج الســـتيراد ســـلع وخدمـــات ســـعودية 

الســـتخدامها فـــي تنفيـــذ تلـــك المشـــاريع.

يحـــدد المشـــتري المحلـــي أنـــواع وكميـــات الســـلع والخدمـــات المطلوبـــة ويتفـــق مبدئيـــًا مـــع الشـــركات المنتجـــة )المصّدريـــن  «
الســـعوديين( علـــى مواصفـــات الســـلع والخدمـــات وأســـعارها وشـــروط تســـليمها، ثــــم يتقـــدم للبرنامـــج بطلـــب التمويـــل.

يـــدرس البرنامـــج الطلـــب وطبيعـــة العمليـــة والمخاطـــر المصاحبـــة لهـــا، ويتــــم تقييـــم الجـــدارة االئتمانيـــة للمشـــتري المحلـــي  «
والجهـــات الضامنـــة ثــــم يحـــدد البرنامـــج شـــروط التمويـــل األساســـية.

يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المشتري المحلي. «

بعد كل شحنة يقدم المشتري المحلي للبرنامج مطالبة بدفع ثمن الصادرات التي تمت لصالح المصدرين السعوديين. «

يقـــوم المشـــتري المحلـــي بســـداد ثمـــن الصـــادرات مـــع األربـــاح المســـتحقة للبرنامـــج فـــي المواعيـــد المحـــددة لذلـــك فـــي اتفاقيـــة 	 
التمويـــل.
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الملحقـــــات

تمويل المستوردين )الشركات األجنبية من القطاع العام أو الخاص(:

تســـاعد هذه التســـهيالت االئتمانية المســـتوردين )المشترين( من خارج المملكة على الحصول مباشرة على التمويل الالزم  «
من البرنامج الســـتيراد الســـلع والخدمات من المملكة، وذلك من خالل الدفع بموجب شـــروط ائتمانية آجله.

بعـــد االتفـــاق المبدئـــي بيـــن المصـــّدر الســـعودي والمســـتورد يتقـــدم المســـتورد )أو المصـــّدر الســـعودي نيابـــًة عنـــه( للبرنامج  «
بطلـــب التمويـــل.

يـــدرس البرنامـــج الطلـــب وطبيعـــة العمليـــة والمخاطـــر المصاحبـــة لهـــا، ويتــــم تقييـــم الجـــدارة االئتمانية للمســـتورد والجهات  «
الضامنـــة ثــــم يحـــدد البرنامـــج شـــروط التمويل األساســـية.

يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المستورد. «

بعد الشحن يقدم المصّدر السعودي وثائق الشحن للبنك السعودي المراسل وبعد قبول الوثائق يدفع البرنامج للمصّدر  «
السعودي ثمن الصادرات.

يقـــوم المســـتورد )عـــادًة مـــن خـــالل مصرفه ( بســـداد ثمن الصادرات مع األرباح المســـتحقة للبرنامج فـــي المواعيد المحددة  «
لذلـــك في اتفاقيـــة التمويل.

 تسهيالت تمويل سابقة للشحن:-

يقـــدم البرنامـــج هـــذه التســـهيالت االئتمانيـــة للمصّدريـــن الســـعوديين لمســـاعدتهم علـــى توفيـــر التمويـــل الـــالزم لـــرأس المـــال  «
العامـــل وشـــراء مدخـــالت اإلنتـــاج.

يقدم المصدر السعودي طلب التمويل للبرنامج بعد اتفاقه مع المستورد. «

 تكون فترة التمويل في حدود 180-360 يومًا. «

 يجب أن يكون التمويل المطلوب مرتبطًا بعقد تصدير مؤكد. «

يحـــدد البرنامـــج شـــروط التمويـــل األساســـية بعـــد دراســـة طلـــب التمويـــل وطبيعـــة العمليـــة والمخاطـــر المصاحبـــة لهـــا، وبعد  «
تقييـــم الجـــدارة االئتمانيـــة للمســـتفيد والجهـــات الضامنـــة.

يقوم البرنامج بتوقيع اتفاقية تمويل مع المصّدر السعودي. «

يدفـــع البرنامـــج للمصـــّدر الســـعودي التمويـــل المتفـــق عليـــه علـــى دفعـــات بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة العمليـــة وتبعـــًا التفاقيـــة  «
التمويـــل، وتكـــون الدفعـــة األخيـــرة بعـــد اكتمـــال تصنيـــع الســـلع أو تقديـــم الخدمـــات للجهـــة المســـتفيدة.

يقـــوم المصـــّدر الســـعودي بســـداد مبلـــغ التمويـــل مـــع األربـــاح المســـتحقة للبرنامـــج فـــي المواعيـــد المحـــددة لذلـــك فـــي اتفاقية  «
التمويـــل.

التمويل غير المباشر

يقوم البرنامج بفتح خطوط تمويل للمصارف والمؤسســـات المالية وكبار المســـتوردين بهدف مســـاعدة المصّدرين الســـعوديين 
خاصـــة مـــن الشـــركات الوطنيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى تســـويق منتجاتهـــم فـــي األســـواق الخارجيـــة، وتوفيـــر الفرصـــة لعمالئهـــم 
المســـتوردين مـــن الخـــارج، للحصـــول علـــى التمويـــل عـــن طريـــق بعـــض المؤسســـات العامـــة أو المؤسســـات الماليـــة المحليـــة، مثل 
المصـــارف التجاريـــة، والتـــي تمثـــل وكاالت وطنيـــة للبرنامـــج فـــي بلـــد المســـتورد. و تدخـــل هـــذه الـــوكاالت فـــي ترتيبات تمويل مـــع برنامج 

الصـــادرات الســـعودية حيـــث تقـــوم بتقديـــم التمويـــل للمســـتوردين بشـــروط ائتمانيـــة تنافســـية من خـــالل اإلجـــراءات التالية:-

يتفـــق المســـتورد مبدئًيـــا مـــع المصـــدر الســـعودي علـــى شـــراء ســـلع أو خدمات محددة، ثــــم يتقـــدم للوكالـــة الوطنية )مصرف  «
المســـتورد( بطلـــب الحصـــول على تمويـــل العملية.

يتفق المستورد مع المصرف على شروط التمويل، ثـم يقوم المصرف بفتح خطاب اعتماد لصالح المصّدر السعودي. «

يقوم المصّدر الســـعودي بشـــحن الســـلع أو تقديم الخدمات المطلوبة وفًقا لمتطلبات خطاب االعتماد، ثــــم يقوم البرنامج  «
بدفع ثمن الســـلع أو الخدمات لصالح المصّدر الســـعودي.

يقوم المستورد )من خالل المصرف( بسداد ثمن الصادرات مع األرباح المستحقة للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك  «
حســـب االتفاق مع المصرف.

يمكن فتح خطوط تمويل من البرنامج لصالح بعض الجهات ورجال األعمال وكبار المستوردين الذين يرغبون في استيراد  «
ســـلع وخدمات متنوعة من المملكة بشـــكل مســـتمر وبكميات كبيرة. ويجب أن يكون هؤالء المســـتوردون من ذوي الجدارة 

االئتمانيـــة الجيـــدة والمقبولـــة للبرنامج، وأن تكون لديهم القدرة على تقديم الضمانات الالزمة.

تمويل الصادرات من الخدمات والمقاوالت

يســـعى البرنامـــج إلـــى تشـــجيع الشـــركات الســـعودية المتخصصـــة التي تملك خبرة في مجـــال تقديم الخدمات والمقـــاوالت، وذلك من 
خالل المســـاهمة في تمويل األعمال التي تنفذها هذه الشـــركات خارج المملكة، ويتــــم تحديد مســـاهمة البرنامج وفقًا لما يلي:

العمليات )المشـــاريع( التي تمثل قيمة المكونات الســـعودية فيها أقل من 50 % من القيمة اإلجمالية للعملية: تصل نســـبة  «
مســـاهمة البرنامج في التمويل حتى 100 % من قيمة المكونات الســـعودية.

العمليـــات )المشـــاريع( التـــي تمثـــل قيمـــة المكونـــات الســـعودية فيها 50 % أو أكثـــر من القيمة اإلجمالية للعملية: تصل نســـبة  «
مســـاهمة البرنامـــج فـــي التمويـــل حتـــى 100 % مـــن قيمة المكونات الســـعودية، أو 85 % من القيمـــة اإلجمالية للعملية.

يجـــب أن يبـــرم عقـــد التصديـــر أو عقـــد التنفيـــذ )مباشـــرة أو مـــن الباطـــن( مـــع شـــركة أو مؤسســـة ســـعودية. وفي حالـــة تضامن  «
مؤسســـة أو شـــركة ســـعودية مع شـــريك أجنبي لتنفيذ عقد التصدير أو عقد التنفيذ، يجب أن التقل حصة المؤسســـة أو 

الشـــركة السعوديــــة فـــي اتفاقيـــة التضامن عن 70%.
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الضمان

يقدم برنامج الصادرات السعودية، خدمة تأمين وضمان الصادرات، بهدف مساعدة المصّدرين للتغلب على صعوبة الحصول 
علـــى عوائـــد التصديـــر إما ألســـباب تجارية أو سياســـية. كمـــا توفر الخدمة األمان للمصارف التجارية مـــن خالل إمكانية تحويل حق 
المصـــّدر فـــي التعويـــض فـــي حالـــة عـــدم الســـداد إلـــى المصـــرف عنـــد تمويـــل المصّدريـــن الالحق للشـــحن، وتقديـــم ضمانـــات إضافية 
للمصرف في حالة تمويل المصّدرين السابق للشحن. باإلضافة إلى أن الخدمة توفر ضمان تعزيز اعتمادات المصارف المراسلة 

وذلـــك بتغطيـــة مخاطر البنوك األجنبية لصالح الصادرات الســـعودية.

فوائد خدمة الضمان للمصدرين

التوسع في األسواق الحالية . «

النفاذ ألسواق جديدة . «

كسب مستوردين جدد في األسواق الحالية . «

الحصـــول علـــى تســـهيالت أفضـــل مـــن المصـــارف لتمويـــل احتياجـــات الصـــادرات ســـواء مـــا كان منهـــا قبـــل الشـــحن كتمويـــل  «
مدخـــالت اإلنتـــاج أو مـــا بعـــد الشـــحن .

توطيد الثقة مع المستوردين . «

تخفيض تكلفة الصادرات الســـعودية، وذلك باالســـتغناء عن خطابات االعتماد المســـتندي أو على األقل عن االعتمادات  «
المســـتندية المعّززة 

الحصـــول علـــى معلومـــات مســـتمرة عـــن المســـتوردين مـــع مراقبة جدارتهم االئتمانية من خالل شـــبكة اســـتعالم منتشـــرة في  «
جميـــع أنحـــاء العالـــم وقاعـــدة بيانـــات تحتوي علـــى أكثر من 45 مليون منشـــأة تغطي معظـــم دول العالم. 

أنواع وثائق الضمان وخصائصها

الوثيقة الشاملة :

تغطـــي وثيقـــة الضمـــان مـــا نســـبته %90 مـــن الخســـائر الناتجة عـــن المخاطـــر التجارية أو السياســـية او كلتيهما, ومـــدة الوثيقة 
ســـنة ميالديـــة تجـــدد تلقائًيـــا. مـــا لم يشـــعر أحد الطرفين األخـــر برغبتة في عدم التجديد، وتمنح الوثيقة ســـقوف تمويل دوارة 

على المســـتوردين.

 الوثيقة المحددة :

تغطي الوثيقة المحددة مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمصّدر واحد بنسبة تصل إلى %90 حسب نوع 
العملية سواًءا كان منشأ المخاطر تجارًيا أو سياسًيا في بلد المستورد.

شروط االستفادة من الضمان:

أاّل تقل القيمة السعودية المضافة في السلع أو الخدمات المصّدرة عن 25%. «

ال تشمل صادرات النفط خام. «

إجراءات الحصول على الضمان للمصّدر

يرســـل المصّدر خطابا للبرنامج بالبريد اإللكتروني أو الفاكس ويرفق مع الخطاب نموذج طلب الضمان بعد تعبئته،  «
ويمكن الحصول على النموذج من إدارة البرنامج آو طباعته من موقع البرنامج على شـــبكة اإلنترنت .

بعد االســــتعالم عن المســـتوردين من مصادر المعلومات المالية، يتم إبالغ المصّدر بنتائج االســـتعالم، كما يقدم له  «
عرض الضمان الذي يشـــمل ســـقوف التغطية الممنوحة لمســـتورديه مع رســـوم االســـتعالم وأقساط الضمان.

يتم توقيع وثيقة الضمان التي تحدد العالقة بين الطرفين. «
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مصطلحات التجارية العالمية

هـــي مجموعـــة موحـــدة مـــن المبـــادئ لتفســـير المصطلحـــات التجاريـــة الدوليـــة )INCOTERMS(، يتـــم تحديثهـــا بشـــكل دوري 
بحيـــث تحـــدد التكاليـــف والمخاطـــر وااللتزامـــات بيـــن المشـــتري والبائـــع فـــي معامـــالت االســـتيراد والتصديـــر، وتهـــدف هـــذه 
المصطلحـــات التجاريـــة الدوليـــة إلـــى تخفيـــض أو إزالـــة حاالت عدم الوضوح الناشـــئة عن التفســـيرات المختلفـــة في البلدان. 
ويمكـــن االطـــالع علـــى أحـــدث إصـــدار للمصطلحـــات التجاريـــة الدوليـــة وهـــو INCOTERMS 2010 . يرجـــى مالحظـــة أن غرفـــة 
التجارة الدولية )ICC( تعتبر هي الجهة الرســـمية المســـؤولة عن تحديد وتحديث المصطلحات التجارية الدولية، ولالطالع 

www.iccwbo.org :علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن غرفـــة التجـــارة الدولية يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي

من المهم اإلشارة إلى أن هذه المصطلحات هي اجراء يجب أن ُيعّرف ويتم اإلتفاق عليه بين البائع والمشتري قبل الشروع 
في التصدير، إذ يحدد المصطلح المتفق عليه مسؤولية البائع والمشتري وتكاليف النقل والمخاطر والتأمين والمستندات. 
وهنـــاك أحـــد عشـــر مصطلًحـــا فـــي المصطلحات التجارية العالمية INCOTERMS 2010 ســـبعة منها هي مصطلحات شـــائعة 

لجميع أنواع الشحن، فيما تستخدم أربعة للنقل البحري فقط.

المصطلحات السبعة لجميع وسائل النقل )جوي، بحري، بري( هي:

المصطلحات األربعة لوسائل النقل البحري والنقل عبر الطرق المائية الداخلية:

EXW - تسليم أرض المعمل

تسليم أرض المعمل )EXW(، يمثل الحد األدنى لإللتزام على البائع والحد األعلى لإللتزام على المشتري، في تسليم أرض المعمل 
)EXW( ، والبائع هو المسؤول فقط عن وجود السلعة في المقر المسمى للبائع )المصنع، المستودع،... إلخ( كما يعتبر المشتري 
مســـؤول عـــن ترتيـــب كيفيـــة اســـتالم الســـلعة مـــن المقـــر المســـمى للبائـــع وترتيـــب وصولهـــا لمقـــر المشـــتري، فيمـــا يتحمـــل المشـــتري 

لوحـــده تكاليـــف ومخاطـــر التوصيل باإلضافـــة الى التخليص الجمركي لالســـتيراد والتصدير.

)EXW( شكل 36: تسليم أرض المعمل

FCA - تسليم الناقل

فـــي تســـليم الناقـــل )FCA(، يتحمـــل البائـــع فقـــط مســـؤولية توصيـــل الشـــحنة إلى نقطة محطة الشـــحن المســـماة، ويتحمـــل البائع 
كل التكاليـــف والمخاطـــر إلـــى نقطـــة توصيـــل الشـــحنة لمحطة الشـــحن، في حين أنه ومـــن بعد هذه النقطة يتحمل المشـــتري كافة 

التكاليـــف والمخاطر.

)FCA( شكل 37: تسليم الناقل
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CPT - أجور النقل المدفوعة

في أجور النقل المدفوعة )CPT(، يتحمل البائع جميع التكاليف وإيصال الســـلع لمســـتودع المشـــتري، في حين يتحمل المشـــتري 
كافـــة المخاطربعد مغادرة الســـلع مقر البائع.

)CPT( شكل 38: أجور النقل المدفوعة

CIP - أجور النقل و التأمين المدفوعة

أجور النقل والتأمين المدفوعة )CIP( وهي أجور النقل المدفوعة )CPT( مع التأمين، ويتحمل فيها البائع توفير التأمين لتغطية 
مخاطر المشـــتري في حاالت الخســـارة أو التلف، ويتحدد اختيار ومســـتوى التأمين حسب اختيار البائع.

)CIP( شكل 39: أجور النقل و التأمين المدفوعة

DAT - توصيل للمحطة

توصيـــل للمحطـــة )DAT(، يتحمـــل البائـــع مســـؤولية توصيـــل الشـــحنة إلـــى مقـــر مينـــاء المحطـــة المســـماة، كمـــا يتحمـــل أيًضـــا كل 
التكاليـــف والمخاطـــر، فـــي حيـــن يكـــون المشـــتري مســـؤواًل عن كٍل مـــن التخليص الجمركي لمينـــاء الوصول وترتيـــب المواصالت من 

محطـــة المينـــاء إلـــى مقر المشـــتري.

)DAT( شكل 40: توصيل للمحطة

DAP - توصيل للمقر

في التوصيل للمقر )DAP(، يتحمل البائع مســـؤولية توصيل الشـــحنة من المســـتودع إلى مقر المشـــتري، كما يتحمل كل التكاليف 
والمخاطر ولكنه اليعتبر مســـؤواًل عن التخليص الجمركي لالســـتيراد.

)DAP( شكل 41: توصيل للمقر
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DDP - التسليم والرسوم مدفوعة

وعلى عكس تســـليم أرض المعمل )EXW(، فإن التســـليم والرســـوم المدفوعة )DDP(، تمثل الحد األدنى لإللتزام على المشـــتري 
والحـــد األعلـــى لإللتـــزام علـــى البائـــع، وهـــي مقاربـــة ل )DAP( باســـتثناء التخليـــص الجمرـكــي لالســـتيراد، حيـــث يتحمـــل البائـــع أيًضـــا 

مســـؤولية التخليـــص الجمرـكــي لالســـتيراد.

)DDP(شكل 42: التسليم والرسوم مدفوعة

FAS - تسليم جانب السفينة

فـــي تســـليم جانـــب الســـفينة )FAS(، يتحمـــل البائـــع مســـؤوولية توصيـــل الشـــحنة إلى نقطـــة محطة المينـــاء المحلية المســـماة، كما 
يتحمل كل التكاليف والمخاطر، ومن هذه النقطة يتحمل المشتري كافة التكاليف والمخاطر وذلك يتضمن مسؤولية تكاليف 

تحميل الســـلع علـــى الباخرة.

)FAS( شكل 43: تسليم جانب السفينة

FOB - تسليم ظهر السفينة

فـــي تســـليم ظهـــر الســـفينة )FOB(، يتحمـــل البائـــع مســـؤولية توصيـــل الشـــحنة إلـــى نقطـــة محطـــة المينـــاء المحليـــة المســـماة، كمـــا 
يتحمل كل التكاليف والمخاطر، ومن هذه النقطة يتحمل المشـــتري كل التكاليف والمخاطر. وبخالف FAS، فإن البائع يتحمل 

مســـؤولية كافـــة تكاليـــف تحميل الســـلع علـــى الباخرة.

)FOB( شكل 44: تسليم ظهر السفينة

CFR - النفقات وأجور الشحن

فـــي النفقـــات وأجـــور الشـــحن ) CFR(، يتحمـــل البائـــع مســـؤولية التوصيـــل إلى مينـــاء الوصول المســـماة، كما يتحمـــل كل التكاليف 
والمخاطر من هذه النقطة، في حين يتحمل المشتري كافة المخاطر فور تحميل السلع على الباخرة. بمعنى آخر، سيحجز البائع 
الباخرة ويدفع قيمتها، لكن في حال حدث �صيء ما للشحنة بعد عملية التحميل، فإن البائع لن يكون ملزمًا بتحمل أي مسؤولية.

كما أن المشتري سيكون مسؤواًل عن كٍل من التخليص الجمركي لالستيراد في ميناء الوصول، وترتيب المواصالت حتى مقر المشتري.

)CFR( شكل 45: النفقات وأجور الشحن
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الملحقـــــات

CIF - النفقات و أجور الشحن حتى مكان المقصد

في النفقات وأجور الشحن حتى مكان المقصد )CIF( وهي النفقات وأجور الشحن )CFR( مع التأمين، يتكفل البائع بتوفيرالتأمين 
للتغطية ضد مخاطر المشـــتري في حاالت الخســـارة والتلف، ويتحدد اختيار ومســـتوى التأمين حســـب اختيار البائع، في حين يكون 

المشتري مسؤواًل عن كٍل من التخليص الجمركي لالستيراد في وجهة الميناء وترتيب المواصالت حتى مبنى المشتري.

)CIF( شكل 46: النفقات و أجور الشحن حتى مكان المقصد

أمثلة على مصطلحات التجارة الدولية

مصطلحـــات التجـــارة الدوليـــة عـــادًة تذكـــر فـــي الفاتـــورة التجاريـــة، وبالتالـــي؛ لنفتـــرض كمثـــال أن البائـــع الســـعودي يقـــع فـــي الريـــاض 
والمشـــتري األمريكـــي فـــي نيويـــورك اتفقـــوا علـــى المصطلحـــات التاليـــة كأمثلـــة وهـــي كالتالـــي:

في حال تم االتفاق على مصطلح تسليم أرض المعمل )EXW(، فإن المصطلح سيكون EXW 1234 »طريق العليا، الرياض« «

في حال تم االتفاق على تسليم ظهر السفينة، )FOB( فإن المصطلح سيكون FOB »ميناء الدمام« «

في حال تم االتفاق على النفقات وأجور الشحن، )CFR( فإن المصطلح سيكون CFR »ميناء نيويورك« «

في حال تم االتفاق على التسليم والرسوم المدفوعة، )DDP( فإن المصطلح سيكون DDP 1234 »مادينسون، نيويورك«. «

بوليصة الشحن

بوليصة الشحن البحري

هناك ثالثة أنواع من بوالص الشـــحن البحري ذات اســـتخدامات مختلفة وهي: بوليصة الشـــحن األصلية، بوليصة الشـــحن 
لإلفـــراج عـــن الشـــحنة بالتلكـــس، بوليصـــة الشـــحن لإلفـــراج عـــن الشـــحنة الســـريع، تكـــون بوليصـــة الشـــحن البحـــري قابلـــة 
للتفـــاوض أو غيـــر قابلـــة للتفـــاوض، ففـــي حـــال كونهـــا قابلـــة للتفـــاوض، يتعيـــن على المســـتورد أن يفي بالشـــروط المتفـــق عليها 
مـــع المصـــّدر قبـــل اســـتالم البضاعـــة مـــن الناقـــل، أمـــا فـــي حـــال كونهـــا غيـــر قابلة للتفـــاوض يتـــم تســـيلم البضاعة بمجـــرد إظهار 

البوليصـــة.

عندما يتم تحميل البضاعة على متن السفينة، يستخرج الخط أو الوكيل المالحي نيابة عن الخط بوليصة الشحن األصلية 
إلـــى المصـــّدر، وهـــي أهـــم مســـتند مطلـــوب مـــن قبل المســـتورد لإلفراج عـــن البضاعة عند وصولهـــا إلى وجهته. يرســـل المصّدر 
بوليصـــة الشـــحن األصليـــة عـــن طريـــق البريـــد الســـريع إلـــى المســـتورد بعـــد وفـــاء المســـتورد بالشـــروط المحـــددة المتفـــق عليها 
بينهمـــا، كالمبالـــغ علـــى ســـبيل المثـــال، مع العلم بأن وثيقة الشـــحن األصلية تســـتغرق بعض الوقت، وفي العـــادة على المصّدر 

دفع رســـوم البريد الســـريع.

أما في حال بوليصة شـــحن اإلفراج عن الشـــحنة بالتلكس، تكون وثيقة الشـــحن األصلية قيد االصدار للمصّدر عند تحميل 
البضاعـــة علـــى متـــن الســـفينة، وبمجـــرد أن ير�صـــي المســـتورد شـــروط وأحـــكام هـــذه الصفقـــة، يقـــوم المصـــّدر بتســـليم وثيقة 
الشحن األصلية إلى وكيل المالحي بداًل 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 

أنها تلغي على المصّدر تكلفة البريد الســـريع.

أما فيما يتعلق ببوليصة شـــحن اإلفراج الســـريع والتي تعرف أيًضا باســـم بوليصة الشـــحن البحري، فهي أســـرع أنواع بوالص 
الشـــحن، وُتســـتخدم فـــي الحـــاالت التـــي يقـــرر فيهـــا المصّدر مقدمـــًا اإلفراج عن البضاعة فـــورًا. وفي هذه الحالـــة، ال يتم إصدار 
وثيقة الشـــحن األصلية. فعندما يتم تحميل البضاعة على متن الســـفينة، يحصل المصّدر على نســـخة من بوليصة الشـــحن 
كمرجع فقط، وال يطلب منه تســـليم أي �صـــيء لخطوط / لوكيل المالحة وال حتى المســـتورد، لذلك يتم اإلفراج عن الشـــحن 
بأســـرع وقـــت ممكـــن، كمـــا أنهـــا تلغـــي الحاجـــة لرســـوم البريـــد الســـريع، ألنـــه يتـــم إرســـال نســـخ الوثيقـــة إلكترونيـــا أوعـــن طريـــق 

الفاكـــس أو البريـــد اإللكتروني.
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الملحقـــــات

بوليصة الشحن البري

ُتستخدم بوليصة الشحن البري عند نقل البضاعة بين بلدين، وهنا يمنح المصّدر الحق لشركة الشحن بنقل هذه الشحنة 
إلـــى وجهتهـــا، كمـــا أن هـــذه الوثيقـــة توفـــر معلومـــات مماثلـــة لمعلومـــات بوليصـــة الشـــحن البحـــري يمثل الشـــاحن، والمشـــحون 
إليه، ونوع البضاعة، وما إلى ذلك. ويتم توقيع الوثيقة من قبل ممثل المصّدر والسائق في بلد المنشأ، وممثل المستورد في 

بلد الوجهة، ويعتبر هذا المســـتند غير قابل للتفاوض، مما يعني أنها ليســـت ســـوى عقد نقل بري للشـــحنة.

بوليصة الشحن الجوي

وثيقة الشـــحن الجوي هي وثيقة النقل التي تصدرها شـــركة النقل الجوي أو وكيلها، وُتعد بمثابة إيصال اســـتالم بضاعة من 
شـــركة نقل جوي، كما ُتعد دلياًل على العقد المبرم بين المصّدر وشـــركة النقل الجوي، وتحتوي هذه الوثيقة على معلومات 
مثل الشـــاحن، والمشـــحون إليه، ووصف البضاعة مثل الوزن والمنتج، ويعتبر هذا المســـتند غير قابل للتفاوض، مما يعني 

أنها عقد نقل جوي للشـــحنة.

الموانئ البحرية والجوية والبرية بالمملكة العربية السعودية

٥-٦-١ الموانئ البحرية

يوجد بالمملكة العربية السعودية 10 موانئ بحرية ُتستخدم للصادرات غير النفطية الواقعة على البحر األحمر والخليج العربي كما هو مبين في الجدول 8: .

الموقع اإللكتروني البضائع المناسبةالمدينةاالسمالرقم

http: //www.ports.gov.sa/حاويات، بضائع عامة, ROROجدةميناء جدة اإلسالمي1

http: //www.ports.gov.sa/حاويات، بضائع عامة، صلبة سائبةالدمامميناء الملك عبدالعزيز2

http: //www.ports.gov.sa/سائلة، غاز، صلبة سائبةينبعميناء ينبع الصناعي3

http: //www.ports.gov.sa/بضائع عامةينبعميناء ينبع التجاري4

http: //www.ports.gov.sa/سائلة، صلبة سائبةالجبيلميناء الجبيل الصناعي5

http: //www.ports.gov.sa/حاويات، بضائع عامةالجبيلميناء الجبيل التجاري6

ميناء الملك عبد الله7
مدينة الملك 

عبدالله 
اإلقتصادية

http://www.kingabdullahport.com.sa/حاويات، بضائع عامة

http: //www.ports.gov.sa/بضائع عامةضباميناء ضبا8

http: //www.ports.gov.sa/بضائع عامةجازانميناء جازان9

http: //www.ports.gov.sa/صلبة، سائلة سائبةرأس الخيرميناء رأس الخير10

الجدول 8: موانئ التصدير غير النفطي في المملكة العربية السعودية
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الملحقـــــات

الموانئ الجوية

يوجد بالمملكة العربية السعودية 11 ميناءً جويا ُتستخدم لالستيراد والتصدير في المملكة كما هو مبين في الجدول 9.

المدينةاالسمالرقم

الرياضمطار الملك خالد1

جدةمطار الملك عبد العزيز2

الدماممطار الملك فهد3

المدينةمطار األمير محمد4

تبوكمطار األمير سلطان5

القصيممطار األمير نايف6

الطائفمطار الطائف7

الجوفمطار الجوف8

أبهامطار أبها9

حائلمطار حائل10

نجرانمطار نجران11

الجدول 9: المطارات في المملكة العربية السعودية

المنافذ البرية

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

البلد المجاورالمدينةاالسمالرقم

ال يوجد )سكة حديد بين الدمام والرياض(الرياضالميناء الجاف1

البحرينالدمامجسر الملك فهد2

األردنحالة عمارحالة عمار3

قطرسلوىسلوى4

اإلمارات العربية المتحدةالبطحاءالبطحاء5

الكويتالرقعيالرقعي6

الكويتالخفجيالخفجي7

اليمنالطوالالطوال8

اليمنالخضراءالخضراء9

األردنالدرةالدرة10

العراقعرعرجديدة عرعر*11

األردنطريفطريف*12

اليمنعلبعلب13

اليمنالوديعةالوديعة14

األردنالحديثةالحديثة15

* ال يعمل حاليا.

الجدول 10: المنافذ البرية في المملكة العربية السعودية
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الملحقـــــات

تعرفة الموانئ السعودية

تنظـــم المؤسســـة العامـــة للموانـــئ الســـعودية تعريفـــات الموانـــئ لجميـــع الموانـــئ الحكوميـــة، ويوضـــح الجـــدول 11 أدنـــاه قائمـــة 
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

السعر )بالريال البضاعةالرقم
مالحظاتلكل وحدةالسعودي(

لكل طن أو جزء من الطن35بضاعة عامة1.1

نقل البضائع بعد التفريغ حتى تحميلها 
على ناقالت المشحون إليه والعكس 

بالعكس للتصدير

لكل طن أو جزء من الطن35سيارات ومعدات1.2

لكل طن أو جزء من الطن20بضائع معبأة في أكياس، ومواد غذائية1.3

ر(1.4 لكل طن أو جزء من الطن10اسمنت معبأ )مصدَّ

لكل رأس2أغنام / ماعز1.5.1

لكل رأس5حيوانات أخرى1.5.2

1.6

بضاعة سائبة )مواد غذائية، صوامع 
اسمنت، حبوب، زيوت أو ما شابه( 

باستثناء النفط الخام والغاز والمنتجات 
البترولية السائلة

لكل طن أو جزء من الطن6
الستخدام البنية التحتية للموانئ

ر1.7 لكل طن أو جزء من الطن3اسمنت سائب وكلنكر مصدَّ

السعر )بالريال البضاعةالرقم
مالحظاتلكل وحدةالسعودي(

لكل وحدة20270 قدم طول أو أقل1.8.1

نقل البضائع بعد التفريغ حتى تحميلها 
على ناقالت المشحون إليه والعكس 

بالعكس للتصدير

لكل وحدة415أكثر من 20 قدم وحتى 40 قدم1.8.2

لكل وحدة415أكثر من 40 قدم1.8.3

لكل وحدة60كل حركة إضافية2.1

لكل وحدة120إخراج محتويات الحاوية أو المقطورة2.2

رسوم إضافية بقيمة 350 و750 ريال 
سعودي على التوالي للحاويات البالغ 

طولها 20 أو 40 قدم إن لم تكن محفوظ 
بطريقة صحيحة يتم التعامل معها 
عن طريق معدات مناولة البضائع 

الميكانيكية.

لكل وحدة120تعبئة البضائع في الحاوية أو المقطورة2.3

2.4
الحاويات أو المقاطير المبردة 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
لكل وحدة200

لكل عملية.120موعد فائت للتفتيش2.6

2.7

نقل محتويات الحاوية أو المقطورة إلى 
حاوية أو مقطورة أخرى باإلضافة إلى 

التراص وإعادة التعبئة )لغير األغراض 
الجمركية(

لكل 20 قدم أو جزء منها200 / 400

رسوم تخزين إضافية على النحو المبين لكل طن أو جزء من الطن20ألي فترة خالل األيام الثالثة األولى2.8.1
أدناه لكل طن يوًما أو جزء منه.20اعتبارًا من اليوم الرابع2.8.2
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الملحقـــــات

السعر )بالريال البضاعةالرقم
مالحظاتلكل وحدةالسعودي(

20رسوم التخزين3
لكل طن يوميًا أو جزء منه حتى 

تاريخ تخليص البضائع خارج 
الميناء.

سيتم جمع رسوم التخزين لفترة التخزين 
في الموانئ بعد عشر )10( أيام من تاريخ 

االنتهاء من التفريغ، كما سيتم جمع 
رسوم التخزين على بضائع التصدير 

التي تم تسليمها إلى الميناء بعد عشرة 
)10( أيام من اليوم التالي لدخول مباني 
الجمارك، علًما 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 11: تعريفات الموانئ للصادرات

أدوار الجهات ذات العالقة الحكومية والخاصة

صة ألصحاب المصلحة وأدوارهم في بيئة التصدير في المملكة العربية السعودية. الجدول 12 يعرض قائمة ُملخَّ

االختصارالجهةالرقم

المهمة
)إصدار 

مستندات أو 
نقل البضائع(

حكومي / 
خاص

الدور في 
الموقع اإللكترونيعمليات التصدير

حكوميإصدار مستنداتMCIوزارة التجارة والصناعة1
تقديم شهادة 

المنشأ
/http: //www.mci.gov.sa

http: //www.c sc.org.sa/التصديقحكوميإصدار مستنداتCoCالغرفة التجارية2

3
الهيئة العامة للغذاء 

والدواء
SFDAحكوميإصدار مستندات

شهادة صالحية 
التصدير للمواد 

الغذايئة - 
واإلرساليات

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

4
الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس 
والجودة

SASOحكوميإصدار مستندات
شهادة عالمة 

الجودة
/http: //www.saso.gov.sa

5
وزارة البترول والثروة 

المعدنية
MOPMحكوميإصدار مستندات

تصاريح المنتجات 
المقيدة

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

http: //www.customs.gov.sa/البيان الجمركيحكوميإصدار مستنداتالجماركالجمارك السعودية6

حكوميإصدار مستنداتMOIوزارة الداخلية7
تصاريح البضائع 

الخطرة
/http: //www.moi.gov.sa

حكوميإصدار مستنداتMoAوزارة الزراعة8
منح الشهادات 

البيطرية
/http: //moa.gov.sa
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الملحقـــــات

االختصارالجهةالرقم

المهمة
)إصدار 

مستندات أو 
نقل البضائع(

حكومي / 
خاص

الدور في 
الموقع اإللكترونيعمليات التصدير

خاصإصدار مستنداتSAوكيل المالحي9
بيان الشحنة 

بوليصة الشحن

خاصإصدار مستنداتFFوسيط الشحن10
التنسيق مع جميع 

الجهات الخاصة 
نيابة عن المصدر

خاصإصدار مستنداتCBمخلص الجمارك11
التخليص الجمركي 

وتقديم البيان 
الجمركي

12
وكاالت شهادة الطرف 

الثالث
شهاداتخاصإصدار مستندات-

13
المؤسسة العامة 

للموانئ
SPAحكومينقل البضائع

إدارة جميع الموانئ 
السعودية

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

https: //www.mot.gov.saإدارة النقل البريحكومينقل البضائعMoTوزارة النقل14

15
الهيئة العامة للطيران 

المدني
GACAحكومينقل البضائع

إدارة جميع 
المطارات

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

16
المؤسسة العامة 

للخطوط الحديدية
SROحكومينقل البضائع

مؤسسة خطوط 
حديدية

http: //www.saudirailways.

/org

17
الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية

SARحكومينقل البضائع
شركة خطوط 

حديدية
/http: //www.sar.com.sa

النقل بالشاحناتخاصنقل البضائع-الناقل أو متعهد النقل18

19
خطوط المالحة أو 

الوكيل المالحي
SL / SAخاصنقل البضائع

حجز السفن 
والشحن البحري

االختصارالجهةالرقم

المهمة
)إصدار 

مستندات أو 
نقل البضائع(

حكومي / 
خاص

الدور في 
الموقع اإللكترونيعمليات التصدير

خاصنقل البضائعFFوسيط الشحن20
التنسيق مع جميع 

الجهات الخاصة 
نيابة عن المصّدر

21
مشغل الميناء أو 
الشحن والتفريغ

خاصنقل البضائع-

عمليات المناولة 
داخل الميناء بما 

في ذلك تحميل 
البضائع على ظهر 

السفينة

الجدول 12: أصحاب المصلحة وأدوارهم في الصادرات السعودية
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الملحقـــــات

روابط مهمة

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/Issu-

ingcertificatesoforigin.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/Cus-
tomsGuideNew/HQweb/Pages/Pages/LandingPage.

a s p x
الجمارك السعودية: كيفية إيجاد رمز النظام المنسق

http://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs/Pag-
es/Pages/SearchTariffsPage%20.aspx

رخصـــة  علـــى  الحصـــول  وإجـــراءات  متطلبـــات  الســـعودية:  الجمـــارك 
الجمرـكــي للمخلـــص  الجمرـكــي  التخليـــص 

/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/Commitment-

Gateway
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

الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والدواء: إصدار/ تجديد شـــهادة صالحية التصدير 
للمنتجـــات الغذائيـــة وطلـــب شـــهادات اإلرســـاليات للمنتجـــات الغذائيـــة 

المحليـــة بغـــرض التصديـــر
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/LM-

CES.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/con-
tainer-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 االستثمار وائتمان الصادرات
www.iaigc.net

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
www.iciec.com

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
www.badea.org

صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(
www.ofid.org

مركز التجارة الدولي
/http: //www.intracen.org

غرفة التجارة الدولية
www.iccwbo.org
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الملحقـــــات

المصطلحات

إثبات الدفع: إيصال يثبت الدفع للبضائع.

ي المباشر: استراتيجية تصدير تستثمر من خاللها  االستثمار األجنب
الشـــركة فـــي تواجدهـــا بالبلـــد األجنبـــي وإدارة أعمالهـــا ونموههـــا في ذلك 

البلد.

البائع: الطرف الذي يبيع المنتج.

البضائع: السلع أو المنتجات التي يتم نقلها من مكان إلى آخر بشكل 
عام من أجل تحقيق مكاســـب تجارية وذلك عن طريق وســـائل النقل 
المعتـــادة كالســـفن أو الطائـــرات مثـــاًل، كمـــا ينطبـــق اســـم البضائـــع 
ليغطي جميع الســـلع التي تســـتخدم جميع وســـائل النقل، بما في ذلك 

القطـــار، الشـــاحنات، أو حتـــى الحاويات.

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

بوليصـــة الشـــحن الجـــوي: هـــي مســـتند صـــادر عـــن الناقـــل )خطـــوط 
الطيـــران( إمـــا بشـــكل مباشـــر أو عـــن طريـــق وكيـــل الشـــحن المعتمـــد، 
وتعد مستند نقل غير قابل للتفاوض، فهي تهتم بتوثيق نقل البضائع 

مـــن مطـــار إلـــى مطار.

بوليصـــة الشـــحن: بوليصـــة الشـــحن )تختصـــر فـــي بعـــض األحيـــان 
باألحـــرف التاليـــة: )B/L أو BoL( وهـــي وثيقة صادرة عن الناقل ُتَفّصل 
شـــحنة البضائع وتعطي عنوان تلك الشـــحنة إلى طرف محدد وتعتبر 

مســـتند هـــام لتوثيـــق نقـــل البضائـــع بيـــن البائع والمشـــتري.

ـــان الشـــحنة: عبـــارة عـــن وثيقـــة تتضمـــن قائمـــة بالبضائـــع والركاب  ي ب
وطاقـــم الســـفينة أو الطائـــرة، أو المركبـــة الســـتخدامات الجمـــارك 

وجهـــات أخـــرى ذات عالقـــة.

ـــن الشـــحن: يغطـــي تأميـــن الشـــحن الخســـارة أو الضـــرر الالحـــق  تأمي
بالســـفن أو البضائـــع أو المحطـــات أو أيـــة وســـائل نقـــل أو بضائـــع يتـــم 
مـــن خاللهـــا نقـــل الملكيـــة أو اكتســـابها أو االحتفـــاظ بهـــا مـــن بين نقاط 

المنشـــأ إلـــى الوجهـــة النهائيـــة.

ـــص الجمركي: وهـــو اإلجـــراء الخاص بتخليـــص البضائـــع التي  ي التخل
يتـــم تصديرهـــا أو إســـتايرادها جمركيـــًا.

التعريفة الجمركية: الرسوم المفروضة على السلع المستوردة أو 
المصـــدرة مـــن بلد آلخر من قبل مصلحة الجمارك للدولة المعنية.

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

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

ختم الحاويات: من أجل تجنب أي تالعب أو سرقة أو فقدان البضائع 
ر الحاويـــة )بختم من مـــادة الرصاص(  داخـــل الحاويـــات، يختـــم المصـــّدِ
مـــزود مـــن قبـــل الخـــط المالحـــي ويتـــم تحديثهـــا علـــى كافـــة المســـندات 
الجمركيـــة وبوليصة الشـــحن، وإذا طلبـــت الجمارك فتح الختم، تفعل 

ثه في مســـتندات الشـــحن. ذلـــك ثـــم تعيـــد الختـــم برقم جديد وُتحّدِ

خطـــاب االعتمـــاد: خطـــاب يصـــدر مـــن بنـــك إلـــى بنك آخـــر )بنك فـــي بلد 
آخـــر( ليكـــون بمثابـــة ضمـــان للمدفوعـــات التي ُتعطى لشـــخص محدد 

ضمـــن شـــروط محددة.

خطـــوط المالحـــة: عبـــارة عن شـــركة تعمـــل علـــى إدارة حركة الســـفن 
مـــن مينـــاء إلـــى آخـــر، وتنظـــم مهـــام المالحة فـــي الموانئ البحرية ســـواًءا 

للســـفن التـــي تملكهـــا أو التـــي تحـــت إدارتها.

رمـــز النظـــام المنســـق: هو تصنيـــف دولي مـــن ســـتة أرقام تـــم تطويره 
من قبل منظمة الجمارك العالمية ،WCO وبعض الدول وّســـعته 
إلـــى تصنيـــف مـــن ثمانيـــة أرقام وإلى تصنيف من عشـــرة أرقـــام، وأيًضا 
البعـــض اآلخـــر وّســـعه إلـــى أثنـــى عشـــر رقًمـــا وذلـــك ألغـــراض جمركية في 
التصديـــر واإلســـتيراد، ويتكـــون كل رمـــز مـــن رمـــوز النظام المنســـق من 
عـــدة أرقـــام تصـــل إلـــى 12 خانـــة، األمر الـــذي يعني إمكانية تشـــعب فئة 

المنتجـــات إلـــى ســـتة فصول كحـــد أق�صى.

الســـفينة: مركبة كبيرة تســـتخدم لســـفر الركاب والبضائع لمسافات 
طويلـــة في البحر.

الشاحنة: مركبة برية كبيرة وثقيلة تستخدم لنقل البضائع.

شـــحنة: البضائـــع المنقولـــة وفًقـــا لوصـــف واضـــح ورســـمي كبوليصة 
الشـــحن مثـــاًل، بغـــض النظر عـــن اختالف كمية أو نـــوع، أو تغليف ،أو 

ســـعر البضائـــع ،أو وســـيلة النقـــل المســـتخدمة لهذه الشـــحنة.

ي: شـــركة خاصـــة أو حكومية معتمـــدة تختبر  شـــركات التفتيش الفن
جـــودة المنتـــج ومـــدى مطابقتـــه للمعاييـــر وتصدر شـــهادة تفيـــد بذلك.

شـــهادة المطابقـــة: ُتمنـــح شـــهادة المطابقة للمنتـــج الذي يفـــي بالحد 
األدنـــى للمتطلبـــات التنظيميـــة والفنية ومتطلبات الســـالمة، وبشـــكل 
عام ال بد من الموافقة قبل السماح ببيع منتج في بلد معين، وبالتالي 

فـــإن متطلبـــات منتـــج معيـــن تختلف من دولـــة إلى أخرى.

شهادة المنشأ: شهادة المنشأ مستنًدا يؤكد أن البضاعة المصدرة 
للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

ـــر: هـــي عبـــارة عـــن شـــهادة صـــادرة عـــن  ـــة للتصدي شـــهادات الصالحي
الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة أو مصدقـــة منها تؤكد قيامهـــا بالتفتيش 
الفنـــي والرقابـــي علـــى المصنـــع الصـــادر لـــه هـــذه الشـــهادة ومطابقتـــه 

»الشـــروط   )1984/21( رقـــم  الخليجيـــة  القياســـية  للمواصفـــة 
الصحية للمصانع الغذائية والعاملين بها« وأن نتائج اختبار العينات 
المســـحوبة مـــن إنتاجـــه قـــد بينـــت مطابقـــة هـــذا اإلنتـــاج للمواصفات 

القياســـية وســـالمته وصالحيتـــه لإلســـتهالك اآلدمـــي.

الطائرات: الطائرة الجوية، أو أي آلة أخرى قادرة على الطيران.

ـــة: الفاتـــورة التجاريـــة وثيقـــة تســـتخدم فـــي التجـــارة  ـــورة التجاري الفات
الخارجيـــة، كمـــا تقـــدم الفاتـــورة التجاريـــة مـــع البيـــان الجمرـكــي خـــالل 

عبـــور الحـــدود الدوليـــة.

قائمة التعبئة: قائمة التعبئة هي مستند تتضمن تفاصيل محتويات 
التعبئـــة للشـــحنة، والمقصـــود مـــن قائمـــة التعبئـــة تمكيـــن شـــركات 
النقـــل والجهـــات الحكوميـــة والعمـــالء مـــن معرفـــة محتويـــات التعبئـــة 
للشـــحنة، حيـــث تســـاعد هـــذه التفاصيـــل كاًل مـــن هـــذه األطـــراف علـــى 

التعامـــل مـــع محتويـــات التعبئـــة وفقـــًا لذلك.

ـــة(: اللـــوح الهيكلـــي لحمولـــة المنتج فـــي أبعاد  ي ـــل )الطبل ـــوح التحمي ل
موحـــدة والـــذي يســـمح من خاللهـــا بمناولـــة وتخزين البضائـــع بكفاءة.

المحطـــة: منطقـــة تجمـــع لنقـــل مـــن نقطـــة محـــددة لنقطـــة أخـــرى 
الحاويـــات. أو محطـــة  الحديـــد  كمحطـــات ســـكك 

المخلص الجمركي: المخلصون الجمركيون هـــم األفراد المؤهلون 
الجمركيـــة  المنافـــذ  عبـــر  البضائـــع  »تخليـــص«  فـــي  يعملـــون  الذيـــن 

والمصدريـــن. للمســـتوردين 

ـــه: وهـــي الجهـــة المســـؤولة ماليـــًا )فـــي بعـــض األحيـــان  ي المرســـل إل
الشـــحن بوليصـــة  فـــي  وتذكـــر  الشـــحنة،  اســـتالم  عـــن  المشـــتري( 
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الملحقـــــات

ي(: الطرف الذي يشـــتري السلع في بلد  المســـتورد )المشتري األجنب
أجنبـــي ويجلبهـــا إلـــى بلده لغرض التجارة أو لغرض شـــخ�صي.

 :Saudi EDI ـــي المشـــروع الســـعودي لتبادل المعلومـــات اإللكترون
وهـــو نظـــام تبـــادل معلومـــات إلكترونـــي ُيعنـــى بنقـــل البيانـــات الخاصـــة 

بالتخليـــص الجمرـكــي.

ـــاء: هـــو جهـــة حكوميـــة أو غالًبـــا مـــا تكـــون شـــركة موانـــئ  ن مشـــغل المي
متخصصـــة والتـــي تتعاقـــد مـــع هيئـــة الموانـــئ لمناولـــة البضائـــع فـــي 
ســـاحة المينـــاء بمســـتوى تعاقـــدي معيـــن لإلنتاجيـــة. كما تقوم شـــركة 
الشـــحن والتفريغ بخدمة جهات كثيرة في الميناء فعلى ســـبيل المثال 
مـــع الجمـــارك فـــي عمليـــة المعاينـــة مـــن خـــالل توفيـــر األيـــدي العاملـــة 

والمعـــدات الالزمـــة لتحريـــك الحاويـــات متـــى طلـــب مـــن الجمـــارك.

ر: الطـــرف الـــذي صنـــع المنتـــج ويرغـــب فـــي بيعه لمشـــتر أجنبي  المصـــّدِ
خـــارج حـــدود البلد.

والبضائـــع  الـــركاب  نقـــل  إقـــالع وهبوط طائـــرات  مرفـــق  هـــو  المطـــار: 
وتختلف مواصفات وحجم ونوع الطائرات التي تستخدم أرض المطار.

ـــاء البحـــري: منشـــئة بحرية تتكـــون من مرفـــأ أو أكثـــر، تقام على  ن المي
سواحل أو شواطئ البحار يتم خاللها عمليات تفريغ وتحميل السفن 
ــــوانئ علـــى الرافعـــــــــات واألرصفــــــــة  بالبضــــــــــائع أو الـــــــركاب وتحتـــــــوي المــــ

ومخازن للســـفن.

 الناقل البري: شركة تنقل البضاعة بشاحنات تمتلكها أو تديرها.

وســـيط الشـــحن: يعرف أيضا باســـم الناقل غير المشـــغل للســــفينة، 
وهو الشخص أو الشركة التي تنظم الشحنات والخدمات اللوجستية 
لألفـــراد أو الشـــركات للحصـــول علـــى الســـلع مـــن الشـــركة المصنعة أو 

المنِتـــج إلـــى الســـوق أو العمالء أو النقطة األخيـــرة للتوزيع.

ي )الشحن(: وكيل مرخص لخطوط المالحة يختص  الوكيل المالح
بأعمال المســـافنة المحلية لخطـــوط المالحة، مثل الجدولة وإعداد 

بيان الشـــحنة والمستندات المرتبطة بها.
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