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  التصديروإجراءات نبذة عن أهمية 

المنافسة أصبح من الضروري  زدياد حدةإنفتاح األسواق العالمية و إمع دخول العالم في عصر العولمة و
  :أهمها التوسع في عمليات التصدير لعديد من األسباب

  قتصادى القوميتحقيق النمو اإل • 
  آسب المزيد من العملة الصعبة • 
  بطالةتخفيض حجم ال • 
  زيادة حجم العمالة الماهرة • 
  ستفادة من المستويات األعلى في التكنولوجيااإل • 

المصدرون لبعض  نسبة مخاطر ويتعر ض وعملية التصدير مثلها مثل أي مشروع آخر لها مميزات ولها أيضًا
  .ثارها السلبيةآجنب يمكن تجنبها أو ت المخاطر فى أثناء القيام بعمليات التصدير وتوجد بعض المخاطر التي

  :أوًال
مين أعليه بعمل بوليصة ت التلف أو الضرر الذي يمكن أن يصيب البضاعة في أثناء عملية النقل ويمكن التغلب

   )البحري / الجوى/ البرى (ثناء النقل أ.....الغرق/ التلف/ على الحريق
 :ثانيًا

المخاطر عن طريق  التغلب على مثل هذهأحداث سياسية أي نشوب حرب أو وجود عداء بين دولتين ويمكن 
  .دراسة األحوال الداخلية والسياسية للدولة المستوردة

   ....)يسيولة لدى المشتر عدم وجود/تذبذب في أسعار العملة األجنبية( باإلضافة إلى بعض المخاطر األخرى مثل

 خطوات التصدير
  . قختيار السوإ 
  .معرفة السوٍق • 
  .فات المنتجمواص/ تج تطوير المن • 

 :بمعرفة السوق هو ختيار السوق والتعرف عليه والمقصودإالخطوة األولى للقيام بعملية التصدير هي 
  ة المستهلك وعاداتهطبيع • 
  األحوال السياسية واالقتصادية • 
  العملة المحلية وقوتها الشرائية • 
  ..........) بحري/جوى(ئ الموقع الجغرافي وأفضل موان • 
  الشراء موسم • 
  موسم التخفيضات • 
 ).................ر العالقات السياسية مع مص –سياسي النظام ال(األحوال السياسية  • 
آليات  - التعامل العملة الصعبة المستخدمة في -ستقرار سعر الصرفإ – العملة(قتصادية األحوال اإل • 

 ..)...األسواق
  (..وبحرًا برًا وطرق النقل ئأفضل موان -د عن مصرمدى البع -الدول المجاورة(الموقع الجغرافي  • 
المعلومات عن أنواع  بعض - نظام الفصل في المنازعات القضائية - قانون الجمارك(القوانين الهامة  • 

  (...الشرآات
 ..……… ……)ت األجازا - حتفاالتالمناسبات واإل-العادات والتقليد-اللغة(البلد ثقافة  • 
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 :صول على معلومات عن سوق محدد من خالل المصادر التاليةيمكن للمصدر الح
  .خالل الزيارات المنتظمة للسوق أخصية التي تنشتصاالت الشاإل • 
  رض و األسواقاالمع • 
  النشرات المقدمة من المؤسسات المحلية المختلفة • 
  المصادر الحكومية • 
  ستشاريةالمكاتب اإل • 
  السفارات األجنبية • 
  قتصادية المتخصصةقومية والمجالت اإلال الصحف • 

  
 ؟ آيف يمكن الحصول على بيانات عن المعارض التجارية الدولية

متوقعين  التصال بعمالءإ حلين ومالتجارية من أفضل الطرق لمقابلة العمالء ال تعتبر المعارض • 
  .وعرض السلع والخدمات للسوق العالمي

المعارض التجارية  ى مدار العام في مصر ويقام العديد منرض التجارية بصفة مستمرة علاتقام المع • 
الدولية آما يقام معرض القاهرة  آل شهر في الفنادق يوسط المدينة أو في مرآز القاهرة للمؤتمرات

  .في الربيع الدولي سنويًا

 ومستندات التصدير إجراءات

 :نسبة لألشخاص الطبيعيينأوال بال
  في السجل التجاري مقيدًا أن يكون •
  مصري جنيه ٣٠٠٠أال يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن  •
مخلة بالشرف أو األمانة في أحد  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة •

أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة  ستيراد والتصديرعليها في قوانين اإلالجرائم المنصوص 
  عتبارهإ ما لم يكن قد رد إليه

  عتبارهإأال يكون قد أشهر إفالسه ما لم يكن قد رد  •
  .من العاملين بالحكومة أو قطاع األعمال العام أال يكون •

 :عتباريينص اإلبالنسبة لألشخا

أو مجموعة من  عتباري أو المعنوي هو جماعة من األشخاص يضمهم تكوين يرمى إلى هدف معينشخص اإلال
عن األشخاص  ومتميزًا مستقًال األموال ترصد لتحقيق هدف معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصا

  :المؤسسة وذلك بخالف الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها آالدولة والشرآة

  ساهمة المتمتعة بالجنسية المصرية والتي يوجد مرآزها الرئيسي في مصرشرآات الم 
  .العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها المؤسسات 
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 :عتباري ما يلييشترط في الشخص اإل

  :أن يتوافر في الشريك المتضامن وفيمن له الحق اإلدارة والتوقيع الشروط اآلتية -ا

 مخلة بالشرف أو األمانة  الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة كون قد سبقأال ي 
  
أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو  ستيراد والتصديررائم المنصوص عليها في قوانين اإلفي أحد الج 

  عتبارهإ التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه
  عتبارهإما لم يكن قد رد  قد أشهر إفالسهأال يكون  
  ملين بالحكومة أو قطاع األعمال العامأال يكون من العا 

في  ن يكون ذلك ثابتًاأويكتفي ب للقانون طبقًا عتباري أو الشرآة مشهرًايكون عقد أو سند إنشاء الشخص اإل أن - ب
   .مستخرج السجل

  .تجار أو اإلنتاجاإلعتباري أو الشرآة التصدير أو أن يكون من أغراض الشخص اإل - ج

  .أال يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن عشرة آالف جنيه -د

الواجب  وهذا يستثنى شرآات التوصية باألسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة من الشروط
روط المنصوص عليها ، الش عتبارية العامة من آافةآما تستثنى من األشخاص اإل) أ،د( توافرها بالفقرة

   ستعمال الشخصياإل آما يستثنى من القيد في السجل آل من يقم بتصدير سلع

 إجراءات القيد في سجل المصدرين

صل أعتباري من القانوني للشخص اإل على طلب مقدم من الطالب أو من وآيله أو من الممثل ًايتم القيد بناء
للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و يجب  منهوصورة ويقدم الطلب األصلي للتسجيل مع صورة 

  :التالية أن يشمل المعلومات

  سمه التجاريإلطلب و سم مقدم اإ •
  عنوان مقر نشاطه •
  نوع النشاط و التجارة •
  العالمة التجارية •
د أن تكون متفقة مع الب التي يرغب مقدم الطلب في تصديرها مع العلم أن البيانات المشار إليهاالمنتجات  •

   البيانات الثابتة في السجل التجاري

 :ترفق الوثائق التالية مع الطلب
 :بالنسبة للمصدر الفردي

  خصية أو جواز السفرصورة من البطاقة الش •
وتاريخ بداية ) هجني3000 ال يقل عن(س المال أبه نوع النشاط، ور مستخرج من السجل التجاري موضحًا •

  التسجيل
  للهيئة العامة للصادرات  شهور موجهة ٣ستخراجها أآثر من إحالة الجنائية حديثة لم يمض على ال صحيفة •

  والواردات أو أي جهة حكومية
   بخزينة الهيئة العامة المقررة تسدد نقدًاات والمصاريف غالرسوم والدم •
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 :بالنسبة للشرآة
  . آةبت الشكل القانوني للشرعقد الشرآة المسجل الذي يث •
  .اإلدارة والتوقيع س المال و المسئولين عنأبه نوع النشاط، ور مستخرج من السجل التجاري موضحًا •
  .بالشرآة المسئولين عن اإلدارة والتوقيع/صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمسئول •
  .صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك مسئول •
يومين من تاريخ تقديم  العامة للرقابة على الصادرات والواردات قراره خاللوبعد ذلك يصدر رئيس الهيئة  •

  .بالرفضالطلب بالقبول أو 
في الحكومة أو القطاع  إقرار من آل الشرآاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشرآة بأنهم ال يعملون •

  .العام
  .ن الشرآةالقيد من له حق التوقيع ع إقرار عدم اإلفالس وعدم سبق •
  

 نقضاء القيد وإلغاءهإأسباب 

  اإللغاء نقضاء عنلغي ويختلف اإلأيد في سجل المصدرين أو نقضى القإيوقف نشاط المصدر طالما 

   :نقضاء يحدث في األحوال اآلتيةاإل

  . عتبارينقضاء الشخص اإلإخص الطبيعي أو وفاة الش •
  .على طلب المصدر ًابناء •
  .خمس سنوات يتعين أن يتم في نهاية آللذي ون تجديد في الميعاد المحدد واد مدة القيد نقضاءإ •

  :أما اإللغاء فإنه يتم بقرار مسبب في الحاالت اآلتية

التنفيذية بالقرار الوزاري  ستيراد والتصدير والئحتهبشأن اإل ١٩٧٥لسنة  ١١٨ون مخالفة أحكام القان • 
  .وتعديالته ١٩٩١لسنة  ٢٧٥رقم 

ز نه يجوأ فقد المصدر لشرط من شروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين على في حالة • 
قرار اإللغاء أو اإليقاف أو  آتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة وال يصدراإل

ابة الوصول حتى يتسنى له تقديم دفاعه آت اإلنذار إال بعد إعالن المصدر بخطاب موصى عليه بعلم
  .إليه على عنوانه المثبت في السجل من تاريخ وصول اإلعالن خالل خمسة عشر يومًا

سنوات  ٣مضي  وال ال يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين إال بعدفي جميع األح • 
  .من صدور قرار اإللغاء
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  الرقابة النوعية على الصادرات

جهات التصدر من  للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي يمكن للهيئة العامة
  .حكومية المختصة قانونًاال

  :ويستثنى من ذلك الحكم لتصدير بمحض اختيارهملطلب المصدرون فحص سلعهم المعدة  آما يمكن قبول

  .ريةالمص ئفن الراسية في موانسع لتموين اللما يرد من س • 
  .ستيراد قيمتهإتجار بدون مصدرة بغير قصد اإلالسلع ال • 
ألحكام القانون رقم  مستلزمات اإلنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقًا • 
  .ثمارستبشأن ضمانات وحوافز اإل ١٩٩٨لسنة  ٧

  
 :الفحص واإلجراءات

ى   يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة الع .١ ة عل ة لرقاب واردات المختص     ام الصادرات وال
المواني    أو طلب فحص ١للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم  وفقًا ة الفحص ب تم سداد     ءمجمع في حال ى أن ي عل

  .التجارة الخارجية الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير

اج  الج يلتزم المصدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها خارج الدائرة .٢  مرآية وقي أماآن إعدادها بمناطق اإلنت
ة       ويشترط في) مضارب–محطات تعبئة -مصانع( ا متطابق الرسائل المصدرة المطلوب فحصها أن تكون آل منه

  والعبوة في النوع والصنف والرتبة

الة   ومعمليًا يقوم فرع الهيئة المختص بفحص الرسالة ظاهريًا .٣  ة الرس ة الفحص المع    حسب طبيع ي  وفي حال مل
ا       يتم أخذ عينة للتحليل على محضر سحب العينة وعندما ترد نتيجة تم متطابقته ذلك ي د ل المعمل علي النموذج المع

نح المصدر شهادة األذن بالتصدير       ومعمليًا ظاهريًا بالقرار الوزاري وفي حالة المطابقة وزاري يم  ٤( بالفرار ال
اء    ) ادراتص  ١٣(يتم التأشير على البيان الجمرآي   أو)صادرات ك بن األذن للتصدير وذل ة   ًاب ي رغب  المصدر  عل

ات  ٣وال يجوز رفض الرسالة للمصدر لعدم مطابقة الشروط إال بعد فحص   تم       عين رفض ي ة ال عشوائية وفي حال
ى النموذج        الة عل ادة الفحص       ()صادرات  ٥(إخطار المصدر بنتيجة رفض الرس ويجوز للمصدر أن يطلب إع

م           رفض الرسالة وفي حالةساعة من إخطاره ب ٤٨خالل  ين ل الة بواسطة فني ادة فحص الرس ين إع ه يتع ول طلب قب
تظلم   والفحص في حضور المصدر أو  يسبق لهم فحص هذه الرسالة ويتم آيله وفي حالة الرفض يجوز للمصدر ال

  )صادرات ٦(النهائي خالل أسبوع من تاريخ عمله على النموذج  من نتيجة الفحص

الة      نيلتزم المصدر بشح .٤   الرسالة خالل المدة المحددة بشهادة األذن بالتصدير ويشترط للسماح بتصدير الرس
الة    ت أن الرس إذا ثب حنها ف ت ش ى وق روط والمواصفات حت ة للش م فحصها أن تظل مطابق ي ت ة  الت ر مطابق غي

ام وإذا        رع سحب األذن بالتصدير وفض األخت ى الف الة داخل    للمواصفات والشروط وجب عل دائرة   آانت الرس ال
  الجمرآية فتمنع من التصدير

د    ًاالمختصة بناء تصدر الهيئة أو فروعها .٥  دل فاق على طلب المصدر شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو ب
  .الرسوم المقررة بعد سداد

م   .٦  الملحق رق ة ب لع المصدرة والمدرج اهري للس الفحص الظ ي ب القرار  ٩يكتف نة  ٢٧٥ب دا ١٩٩١لس ا ع  فيم
   ١٩٩١لسنة  ٥٠١بالقرار الوزاري رقم  ستيفاء ما وردإطاطس والفول السوداني بشروط الب
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د م تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعت ٢٠٠٣لسنة  ٥١٥للقرار الوزاري رقم  تنفيذًا .٧
 رة الصحة والسكان ووزارةستصالح األراضي ووزاإالجهة المختصة بوزارة الزراعة و بالشهادات الصادرة من
اء  تالكهرباء والطاقة وال ا بن ذه       ىعل  ًاي يتم تحريره ا ه وم به ي تق ة الت اج      إجراءات الرقاب ع اإلنت الجهات في مواق

ة للقواعد الصحية والحجر الزراعي   ذه الشهادات   واإلعداد والخاصة بالمطابق د به والبيطري واإلشعاعي ويعت
  الشحن ي موانيف للصالحية ويكتفي بفحصها ظاهريًا

اً   .٨  لع المصدرة طبق ب فحص الس دم بطل وز للمصدر التق ا  يج ي يطلبه تورد أو المواصفة  للمواصفة الت المس
   القياسية على أن تحدد هذه الموصفة في طلب الفحص

 شهادة المنشأ

خالل  الحصول عليها شهادة المنشأ هي شهادة تسلم للمصدر تثبت أن السلع المصدرة ذات منشأ مصري و يتم
  وقبل الشحن البرى) البحري/الجوى(أو بعد الشحن 

 آيف يمكن استخراجها ؟
المنشأ وتصدر  للرقابة على الصادرات والواردات هي المسئولة عن إصدار شهادةمن الهيئة العامة  

  )رصادرات مكر ٨(ساعة من تاريخ تسليم الطلب ويجب تقديم الطلب على نموذج  ٢٤خالل 
 

الشحن باإلطالع  تص بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناءيقوم الموظف المخ 
التصدير الجوي أو اإلطالع على  وذلك بعد إتمام) اإلقرار الجمرآي( جراءات الجمرآية علي شهادة اإل

  .إذن اإلفراج الجمرآي في حالة الشحن البحري

  بوليصة الشحن -١

  فاتورة البيع -٢

  جهة النوعية إن وجدتموافقة ال - ٣

  إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي - ٤

أو لغة الدولة المستوردة إال اذا  يتحدد نوعها طبقا للدولة المستوردة وتكتب باللغة اإلنجليزية( شهادة المنشأ  - 5
  (آان االعتماد ينص علي غير ذلك

   .ابقةيراعي أن تكون بيانات الطلب والمستندات متط - ٦

  .)إال بوردية الصباح ستخراج شهادة منشأ مسبقة بميناء القاهرة الجويإيتم ال : (ملحوظة

 :ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية
  رة معتمدة منهابوليصة الشحن أو صو 
  صورة من فاتورة البيع المعتمدة بمعرفة المصدر 
  EX ستمارة البنكية للتصدير نموذجصورة من اإل 
  رآي للسلع المصدرةمن البيان الجم صورة 
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 خطاب الضمان
  

مبلغ محدد لشخص  يدفع" بمودع أموال" على طلب شخص يسمى  ًايعرف بأنه تعهد آتابي صادر من البنك بناء
ب ليمكن للبنك طوعتراضات إعتبار أية اإل خالل الفترة المحددة في الخطاب دون أخذ في" مستفيد" آخر يسمى

  إصدار خطاب الضمانضمان مقابل 

  من هم المشارآون األساسيون في عملية التمويل ؟
 :المشارآون األساسيون في نظام التمويل

  البنوك المرآزية من خالل بنوك التنمية أو البنوك التجارية •

  تمنح قروض قصيرة األجلالبنوك التجارية التي  • 
  بنوك التنمية التي تمنح قروض متوسطة وطويلة األجل • 
  بنوك تجارة تقدم خدمات تمويلية مقابل رسوم/ ستثماريةإبنوك  • 
  ستيراد والتصدير وهى التي تخصص في تمويل التجارة األجنبيةبنوك اإل • 
  ن صادراتئتمان وتأميإوآاالت  • 

  
 إجراءات التصدير

 اإلجراءات الجمرآية: أوًال

  :بثالث مراحل تمر عملية التصدير جمرآيًا

  :ىالمرحلة األول

  :بها المستندات اآلتية مرفقًا م لرئيس الدائرة الجمرآية.ك ١٣يتقدم المصدر أو ينيبه بشهادة الصادر ونموذج  .1

يتطلب في هذه الحالة تقديم  فاتورة ويكتفي بها في حالة ما إذا آانت تتضمن تفصيالت الرسالة المصدرة وال .أ
  .بيان العبوة

  بيان لعبوة . ب

  .الهيئة ستثمار يتعين تقديم موافقةبسجل المصدرين وفي حالة شرآات اإلد صورة من القي . ج

  أو تعهد بتقديمه قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمرآية ... إذن الشحن  . د

ما إذا آانت الرسالة  موافقات جهات العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمرآية في حالة .ه
حالة الرسائل التي ال تحتاج لموافقة  تقضى بشرط الحصول على موافقة الجهات األخرى أما في متضمنة سلعًا

 :فإن المستندات المطلوب أرفقها بالشهادة عبارة عن جهات عرض وآانت الفاتورة األصلية تفصيلية
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  فاتورة أصلية .أ

  صورة القيد في سجل المصدرين . ب

  م وتحرير أذن اإلفراج من أصل وصورة.ك ٤٧ر قيد الشهادة المستوفية بدفت . ج

أذن الشحن مع  تقديم تنظير أذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم دخول الرسالة من خالله وذلك في حالة . د
ن إالمرحلة الثانية من اإلجراءات ف البضاعة أي في نه في حالة تقديم أذن الشحن أثناء دخولأالمستندات ويالحظ 
  .الرسالة يتم من خالل مدير الحرآة في الدائرة الجمرآية وتحديد باب دخول تنظير أذن الشحن

 :المرحلة الثانية

قوم مأمور الباب لنقل وي يمأل المصدر أو من ينوب عنه آارتة الدخول بعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل . 1
  .م.ك٨ستالم الكرتات ويسجلها بدفتر إب

المختصة التي تقوم بالتحقيق  دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمرآيةيتوجه المصدر أو من ينيبه فور  .2
  ومعاينة الرسالة

المصدر أو من ينيبه على أذن  تعود الشهادة بعد تسجيل التحقيق والمعاينة عليها إلى مكتب الفرز حيث يحصل. 3
ميات المصدرة بالفعل على الشحن بعد إثبات الك الشحن واصل أذن اإلفراج ويتوجه مع الرسالة إلى ساحة

  .الشهادة

بعد وصول أذن اإلفراج  م بالصادر الفعلي.ك ٤٦ترسل شهادات اليوم إلى اإلجراءات تمهيدا لتسديد دفتر  .٤
نه في حالة رغبته في الحصول على أعلى  وأذن الشحن من ساحة الشحن، عندئذ تنتهي عالقة المصدر بالجمرك

إدارة اإلجراءات في حالة الرغبة في التعامل بها مع ضريبة  قدم بطلب إليصورة من شهادة الصادر فعليه الت
 أو الدروباك وفي حالة التعامل مع صندوق دعم الغزل والمنسوجات فأنه يتعين التقدم المبيعات أو السماح المؤقت

  .بطلب الحصول على صورة من الشهادة إلى إدارة السكرتارية

 :المرحلة الثالثة

ا تسدد دفاتر المرحلة وفيه بعد الشحن وال توجد عالقة للمصدر بالسلطات الجمرآية خالل هذهوهي مرحلة ما 
اليدوية أو المتابعة اآللية لألغراض اإلحصائية، آذلك تسدد  م أو دفاتر المتابعة.ك ٤٦سواء دفتر  الجمرك 

  :المرحلة بالخطوات التالية المنافستو وتمر هذه

  .ساحة الشحن بما تم تصديره فعليا من واقع أصل أذن اإلفراج منم .ك ٤٦يسدد اليوم بدفتر  - 

بدفاتر المتابعة اليدوية بعد دمج  تسدد الشهادات بالحاسب اآللي بما تم تصديره فعليا آما تسدد بيانات الشهادات - 
  .المتابعة اليدوية بالمتابعة اآللية في خطوة واحدة
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  .الوارد من التوآيل المالحي مل المطابقة بين المصدر الفعلي مع المنافستوتحال الشهادات لقسم المنافستو لع -

والواردات بعد عرضها على  يتم مراجعة شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات -
كل تخفيضات تمنح الصادرات المصرية أفضليات في ش المنافستو للتحقق من ما تم تصديره فعليا إلى الدول التي

  .األوروبي وغيرها من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تفصيلية أو إعفاءات جمرآية لدول اإلتحاد

  .اإلحصائية يتم إخطار الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء بصورة من الشهادات لألغراض -

   .بعد ذلك تحال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات -

 ءات الشحنإجرا ثانيًا

المستندات إلى التوآيل المالحي  و بعد إتمام المراحل الجمرآية الثالثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة
   :إلتمام الشحن وهي

  Shipping declaration طلب الشحن 

ة البيانات هذا الطلب آاف و يقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وآيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن
   .المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن

 

  Shipping Order إذن الشحن 

سفينة عليه من ضابط أول ال ويوجه من وآيل السفينة إلي ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها ويتم التأشير
   .ستالم الشحنةإب

  Bill of Landing بوليصة الشحن 

تسلمها لشحنها وهي في الواقع  سليم الشحنة على ظهر السفينة أو عندهو إيصال يوقع عليه الناقل أو وآيله عند ت
   :ولبوليصة الشحن وظائف دليل آتابي علي الشروط التي بموجبها نقل البضاعة

   )سند ملكية(إيصال عن البضائع المشحونة  1..

   دليل آتابي إلثبات عقد النقل وشروطه.٢

  ئتمان هامة في التجارة الدوليةإأداة  3.
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  :ويدرج ببوليصة الشحن ما يلي

  رقمها .١
  سم الشاحنإ .٢
  سم المشحون إليهإ .٣
  سم السفينةإ .٤
  ميناء الشحن .٥
  ميناء التفريغ .٦
 )حجم/ وزن( بيانات البضاعة .٧
  قيمة النولون وطريقة سداده .٨
  تاريخ الشحن .٩
  عدد النسخ األصلية .١٠
 )موقعة من الربان او من ينوب عليه( السفينة  ختم .١١

  .... أي بيانات أخرى مطلوب أضافتها

  :أنواع البوالص

   Shipping on Board B/L ) مشحون(بوليصة شحن موضح عليها آلمة  .١

  (Received for shipment B/L) بوليصة شحن موضح عليها أن البضاعة تم استالمها لشحنها2.

   .باشرةعن شحن من ميناء إلي ميناء آخر م Direct B/L بوليصة شحن مباشر3.

البوليصة المرحلة  عن البضاعة التي يعاد شحنها في مينا وتغطي هذه through B/L بوليصة إعادة شحن .٤
   .بأآملها

التصدير إال أن الموظفين  من المعروف أن المصدرين المصريين لديهم خبرات واسعة ودراية آاملة بمستندات
يترتب ليسوا علي دراية آاملة بهذه المستندات مما قد  منهم بشرآات التصدير المكلفين باستيفائها قد يكون البعض

مشاآل آثيرة بين المصدر والعميل والمستندات التي سوف يتم الترآيز عليها  ليإ عليه الوقوع في أخطاء تؤدي
 ستيفائها منإو ستخدام في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزهاالدليل هي المستندات الشائعة اإل في هذا

  :وهي اآلتي حد المستندات التي يتم تجهيزها من قبل المستوردأ يضًاإقبل المصدر و 

  Commercial invoice الفاتورة التجارية 1.

  Packing list) مشتمالت العبوة(آشف عبوة   2.

   Certificate of origin شهادة المنشأ 3. 

   Insurance Certificate شهادة التأمين 4. 
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   Carrier’s Declaration /Consignment Note إخطار الشحن/ حن سنج الش 5. 

 

 

   

   Letter of credit خطاب االعتماد 6-

  Bill of Exchange الكمبيالة المستندية  7.

  الفاتورة التجارية

التي يتم التجارية وواحدة من المستندات  تعتبر الفاتورة التجارية أول المستندات التي يتم إعدادها لتنفيذ الصفقات
مستوفاة وواضحة وشاملة للبيانات وأن تكون بلغة أجنبية واضحة  إعدادها بمعرفة المصدر، حيث يجب أن تكون

  .المعرفة المحدودة للغة األجنبية حتى لألشخاص ذوى

 :وتتضمن الفاتورة بيانات أساسية

  سم المصدر بالكامل وعنوانه ورقم الفاآس والتلكس والتليفونإ 1.

  فاتورة وتاريخهارقم ال 2.

  الشرآة المستوردة وعنوانها والبلد واسم المدير المسئول ورقم طلبية العميل إسم 3..

  الكمية  4.

  السعر الوحدة ونوع العملة  5.

  القيمة اإلجمالية 6.

  سم ميناء التفريغإميناء الشحن وتاريخ الشحن وسم إ  7.

عتماد البنك المفتوح طرفة اإل سمإو) عتمادإا آانت طريقة الدفع بإذ( عتماد توقيع المصدر وتاريخه ورقم اإل  8.
  ووصف البضاعة ورقم الجمرآي

  .(المصدر والمستورد) و تعتبر هذه البيانات ضرورية للسلع موضوع الصفقة التي تم االتفاق بين الطرفين

طريق الجمارك في ميناء  عنوالوظيفة األساسية للفاتورة التجارية هي إتاحة الفرصة أمام مراجعة البضاعة 
  . التصدير ومراجعة البضاعة عن طريق الجمارك بميناء المستورد

البضاعة التي سوف يسدد  مراجعة لقيمة ستالمها، وأيضًاإلها واستقبإعة البضاعة بمعرفة المستورد عند ومراج
  .للمصدر

تصر على  العالم لكن هناك دوًال ظم أسواقستخدام في معرة باللغة األجنبية وهي شائعة اإلوعادة ما تحرر الفاتو
  .تحرير الفاتورة بلغتها القومية

 ولكنها تضفي جدية وتأآيدًا تعاقدًا وفي حالة غياب عملية التعاقد بين الطرفين فأن الفاتورة في حد ذاتها ال تعتبر
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 ( Agency Contract ) عقد الوآالة

  ضمانات الالزمة في العقد؟هي ال هي طبيعة عقد الوآالة؟وماا م

 :عقد الوآالة يقصد منه تحديد

طريقة  - التعويض الشروط الجزائية وطريقة –نسبة العمولة  –نوع النشاط الذي سيقوم به الموآل  
  إلخ....... نتهاء عقد الوآالة عند الضرورة إ

ن تكون نصوص العقد أ ويتعين..... فيما يتعلق بكافة النواحي علي تراضي من الطرفين  والعقد يتم بناءًا 
  :يتطلب مراعاة النقاط اآلتية ولذا فأن عقد الوآالة) بلد الوآيل(متوافقة مع القانون المحلي 

   :الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد وعلى النحو التالي .1

  لموآلومن هو المصدر أو ا... تحديد دقيق وواضح من هو الوآيل .  أ

 )موضوع الوآالة( وضع وصف دقيق وواضح للسلعة المرغوب تسويقها .  ب

بعدها عمليات الصيانة  تحديد واجبات الوآيل بكل دقة هل دوره ينتهي بمجرد وصول الرسائل أم سيتولى.  ت
  .وتوفير قطع الغيار فى حالة السلع الصناعية مثًال

  .ًاوجغرافي تحديد نطاق عقد الوآالة نوعيًا.  ث

  .المحددة في العقد أسلوب فضه وما هي إجراءات ذلك لو رغب أحد الطرفين فضه قبل المدة -مدة العقد.  ج

 )ن الترويج واإلعال مدى مساهمته في تكاليف وتنفيذ خطط (هل للوآيل دور في الترويج واإلعالن .  ح

  هل يتدخل الوآيل في تحديد السعر.  خ

  .تحقيق في حالة الخالفةلتجاء إلى الهل يجوز اإل.  د

وبلد الوآيل بما في ذلك تسجيل عقد  أن يتوافر في العقد آافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون قي بلد الموآل
  .سفارة آل طرف وآذا توثيق آل تعديل فى عقد الوآالة الوآالة لدي الغرفة التجارية المختصة وتوثيقه لدى

  .حصل عليها الوآيلتحديد نسبة العمولة التي ي

   .تفاق الكامل على حق الوآيل في التعامل في سلع مماثلة من عدمهاإل

  إليها عند الضرورة حتكاماإل ةولغة بلد الوآيل ولغة أخرى حي)درلغة بلد المص(صياغة العقد بلغتين 
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  آيف تختار الوآيل التجاري

نه يجب في أ آيل تجاري في السوق الخارجي علىختيار وإثيرة يمكن من خاللها الوصول إلي توجد طرق آ
  الخ.. الطلب عليها وطبيعة المستهلكين ختيار الوآيل تحديد السلعة المرغوب في تصديرها ومعدالتإالبداية قبل 

  

 أنواع الوآالة التجارية األساسية

  وآيل بالعمولة 1.

  ) الموزع(وآيل البيع  2.

  الوآيل المتضامن مع المشتري 3.

  يط بين نوعين أو أآثر من األنواع السابق ذآرهاخل 4.

 وآيل بالعمولة

حيث يقوم األخير بشحن  .. وهو الذي يتسلم الطلبات من المشترين لسلعة بصفته ثم يتولى إرسالها إلى المصدر
الوآيل  ليإه الحالة ال تنتقل حيازة السلعة وفي هذ الرسالة إلي المشترين مباشرة ويتأآد أيضا منهم على إتمامها

  .وال يتعامل فيها أو في تداولها

وال يقع عليه عبء  سمه على السلع الواردةإ أن يكون للوآيل دور سواء في ظهوروهذا النوع ال يستدعي 
) نسبة محددة( عمولة يتفق عليها  المخاطرة سواء من طرف المصدر أو المشترى وفي هذا يحصل الوآيل على

  لطبيعة السوق وهذه النسبة طبقافي إتمام العملية  مقابل دورِه

تنعكس علي حجم  في الترويج للسلع حيث أن زيادة التصرف والوآيل بالعمولة عادة ما يكون دوره ناجحًا
  .عموالته

 )الموزع(وآيل بالبيع 

ينها ملكيتها وحيازتها إليه بتخز يختلف دوره عن دور الوآيل بالعمولة ، فالموزع يقو بشراء السلعة لحسابه وتنتقل
الذي يقدره، ودور الموزع أآبر من دور الوآيل بالعمولة  إليه ثم يقوم بتخزينها إلعادة عرضها وبيعها وبالسعر

للمشترين بخالف ما يقدمه من خدمات بعد البيع آالصيانة وتوفير قطع الغيار  فهو يعطي ضمانات وتسهيالت
أآثر من المخاطر  ولة حيث أن المخاطر التي يتحملهاآبر من عمولة الوآيل بالعمأالموزع في هذه الحالة  وعمولة

  .التي يتعرض لها الوآيل بالعمولة
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 وآيل المتضامن مع المشتري

 التي يتلقاها ويكون مسئوًال وهذا النوع يصاحبه قدر من المخاطر فالوآيل يقع علي عاتقه مسئولية أوامر التوريد
ن الوآيل المتضامن يتقاضى عمولة إالسداد، وعلى هذا ف ع المشتري عنعن سداد قيمة السلع للمصدر عندما يمتن

للتكاليف العالمية التي تصاحب هذا النوع من  ونظرًا. الوآيل بالعمولة والموزع أآبر من تلك التي يتقاضاها
  . نه ال ينتشر بسهولةإف الوآالة

زع في ذات وبالعمولة وم الوآيل وآيًالوبشكل عام فان عقد الوآالة قد يتضمن أآثر من نوع فيجوز أن يكون 
  .الوقت

  ...جيد ذو مقدرة إنتاجية بالسمعة الطيبة ، ويتمتع بمرآز مالي ختيار أن يكون الوآيل متمتعًاويتعين عند اإل

  :ختياررى يجب توافرها فيمن يقع عليه اإلثم هناك صفات أخ

  الخبرات السابقة 

  )التسويق المتبعة ستراتيجيةإيتوقف أثرها على ( بها  لتي يقومنوعية وعدد التوآيالت األخرى ا 

  مدى إلمامه بالظروف في السوق 

  الخ... رأس المال في مؤسسته  ةت المالية التي يتعامل معها ودورالمؤسسا 

  المساحة الجغرافية التي يغطيها 

  حجم نشاطه السنوي 

يتيح له التعرف علي مدى  لمستمر بالوآيل فيماتصال المباشر وانه يتعين علي المصدر اإلإألحوال فوفي جميع ا
  النجاح الذي يحققه أو ما هي أسباب التعثر في السوق

  شروط أو طرق الدفع

  :هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أهمها ما يأتي

  .الدفع المقدم 1.

  .الدفع نقدًا 2.

  .عتماد المستندياإل 3. 

  الدفع ضد المستندات 4.
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  .عتمادات التجاريةاإل 5. 

  
  
  
  
  
  

  Pre-Payment الدفع المتقدم:  أوًال

إال  الدفع ال يستعمل آثيرًا آشرط أساسي لشحنها وهذا األسلوب في وهذه الطريقة تعني سداد قيمة البضاعة مقدمًا
لمواصفات المطلوبة المصدر بشحن الرسالة أو ال يلتزم با بالنسبة للطلبيات الصغيرة ولها عيوب آثيرة فقد ال يقوم

  .في السلع

  Cash payment الدفع نقدًا:  ثانيًا

  :منها بواسطة المستورد ويتم ذلك في حاالت ومقدمًا ويتم سداد قيمة الصادرات نقدًا

  .عتمادات المستنديةالصفقة صغيرة ال تتحمل نفقات اإل تكون قيمة 

  .ةعدم معرفة المصدر بأحوال المستورد، أو لعدم توافر الثق 

  .قتصادية أو السياسية في بلد المستورد غير مستقرةعندما تكون الظروف اإل 

  .للمستورد وال يستطيع المصدر بيعها لغيره عندما تكون السلعة منتجة خصيصًا 

 ”Letter of credit “ L.C: عتماد المستندياإل ثالثًا

بقيمة الرسالة بحيث يتسلم  عتماد مستنديإتح ابل قيام المستورد الخارجي بفويتم من خالل هذا النظام الشحن مق
   .قيمة البضاعة بمجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك المحلي

  ”Cash against documents “C.A.D: الدفع مقابل المستندات: رابعًا

  الخ.... تفاق بين الطرفين علي آافة الشروط من حيث األسعاربمقتضى هذه الطريقة يتم اإل

طريق المصرف الذي  نه يقوم بإرسال المستندات عنإمصدر من إجراءات تصدير البضاعة فلوعندما ينتهي ا
مقرونة بتعليمات التي تقضي تسليم تلك  يتعامل معه، الذي يتولى االتصال بالمصروف المراسل في بلد المستورد

تورد البضاعة من الشاحن أو ، وبموجب هذه المستندات يقوم المسنقدًا المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها
  الميناء

  Trade credit :االعتمادات التجارية: خامسًا

تسليم مستندات  وهي شكل من أشكال المقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة وينص فيها علي أن يتم
سداد  ستخدامها فيالبنك إل الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف

  .قيمة الواردات
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 التحكيم في المنازعات التجارية الدولية
  

 ؟...وآيف يتم ؟ ...   ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

يكون هناك حالة تنازع في  بين أطراف من دول مختلفة فعندما تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعًا
... ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه  فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه تطبيق القانون،

من هذه المنازعات  ًالتزام بنصوص العقود وأيضتنشأ عن اختالف أو عدم اإل ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي
تسويتها  فة وجميع الخالفات يجرىمن دول مختل عتمادات المستندية التي تربط أطرافًاعن ال أتلك التي تنش

الدولية بباريس ويشارك في التحكيم  لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة بصورة نهائية وفقًا
  .للقواعد محكم أو أآثر يتم تعيينهم وفقًا

التجارية بباريس  للغرف يتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدوليةدو
التحكيم شريطة أال تتعرض أحكامها مع  ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان

لغرف التجارية بسرعة وتتسم المحكمة الدولية ل... المصري قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون
  .المنازعات التحكيم والسرية التامة لموضوع نخفاض تكاليفإاإلجراءات و

اشتراطات التحكيم من خالل غرفة  فما هي؟ وما... في مجال التحطيم غرفة التجارة الدولية  ويوجد أيضًا
  التجارة الدولية؟

 غرفة التجارة الدولية

التجارة الولية الذي عقد عام  تم تأسيسها بعد مؤتمر –هي الهيئة التي تمثل رجال األعمال على المستوى الدولي 
  .األمريكية مدينة أتالنتيك سيتي بالواليات المتحدةب ١٩١٩

التي ال يوجد بها لجان  آما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول –وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم 
قتصادية وتوفد آل لجنة مندوبين مختلف القطاعات اإل وتمثل آل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في –أهلية 

ية بدور المتحدث بلسان رجال األعمال في لالدولية وتقوم غرفة التجارة الدو ائمين عنها في مجلس إدارة الغرفةد
  .أمام الحكومات أو المنظمة الدولية التعامل

النموذجية الموحدة التي  وآذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع األسس
  .العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها ها، آما تمد رجال األعمال بالمعلوماتيجرى التعامل بمقتضا

 ةجتماعي التابع لألمم المتحدواإل قتصاديمن الدرجة األولى لدي المجلس اإل ستشاريةوتتمتع الغرفة بالصفة اإل
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  :وتتبع الغرفة هيئتان

  .ات الغرفة التجاريةستعالمالمكتب الدولي إل :األولـــــي

  .هيئة المحطمة الدولية للتحكيم التجاري :الثانـــــية

 :شتراطات التحكيم من خالل الغرفة ما يليإو

  .تجاه إليهالتحكيم أن يتفق األطراف على اإل يشترط إلجراء هذا 1-

  .أن يكون الخالف الذي يطرح ذا طابع دولي 2-

 أن تكون القضية ذات طابع تجاري 3-

   :التحكيم ستخدام الصيغة التالية آشرط لقبولإوصى الغرفة التجارية الدولية بوت

لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة  جميع الخالفات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقًا (
  )لتلك القواعد وفقًا الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أآثر يجري تعيينهم

التحكيم، وعدد  شتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عمليةأن تضاف إلى هذا النص بعض اإل ويمكن
أو القانون الواجب تطبيق مع تخويل  المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول

  .القواعد الرسمية المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص

 التحكيم إجراءات

عن طريق اللجنة األهلية  تبدأ بطلب آتابي من أحد األطراف أو جميعهم إلي سكرتارية محكمة التحكيم أو
   :البيانات التالية متضمنًا –الموجودة في بلده 

  .عناوين الكاملة ألطراف الخالفاألسماء وال 
  .ظروف ومالبسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل 
  .جهة نظر الطرف الشاآيتحديد الموضوع من و 
المبلغ المطالب به على سبيل  ختيارهم وإذا لم يتسنى تقدير قيمةإانات المتعلقة بعدد المحكمين وجميع البي 

  .للمحكمين القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره
  

  :ويجب أن يكون الطلب
   .حدي اللغتين اإلنجليزي أو الفرنسيةإب محررًا -١

المستندات والوثائق المثبتة  بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع أن يكون مصحوبًا  2-
  .التحكيم لالتفاقات المعقودة بين األطراف ومن بينها شرط اتفاق
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  .برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي أن يكون طلب التحكيم مصحوبًا 3- 

  
  
  
  
  
  

 :التحكيم الجهة المختصة بإجراءات

  .وتتكون من محكمة التحكيم، والمحكمين والسكرتارية

وسكرتير عام يختارهم  وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنين
تعينهم اللجان األهلية وتتولى آل لجنة تعيين  مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك اإلضافة إلى األعضاء الذين

  .دائم ونائب لهمندوب 

في موضوع الخالف  ختصاصها إصدارإبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تط
  .اإلجراءات اإلدارية نما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطةإو

   .وتباشر المحكمة أعمالها خالل جلسات تعقدها مرة آل شهر

 :جنسية المحكمين

 نإمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فالكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحك ختيارفي اإللألطراف الحق 
الحال بالنسبة للمحكم  ختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وآذلكإ

  .الثالث

  ستبدال المحكمين؟إهل يمكن رد و

قرارا بشأنه ويكون قراراها  إلى المحكمة لتنفيذ حد األطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبًاأنعم فإذا رغب 
  .نهائيًا

آانت هي التي تسبق أن  وحينما يتم رد محكم ألسباب قانونية يتولى الطرف الذي آان قد عينه أو المحكمة اذا
  .تعيين بديل له –عينته 

 :إحالة الموضوع إلى المحكم

بصورة الطلب وذلك بأن  تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه - لب التحكيم إلى سكرتارية المحكمةبعد تقديم ط
ف المشكو في حقه برده وينبغي أن يبعث الطر ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به

 هلة أقصاها ثالثون يومًاوقد حددت قواعد التحكيم م -أسرع وقت خطار إلي سكرتارية المحكمة فيعلى ذلك اإل
  .والمحكمون بعدها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم تستأنف المحكمة

ينبغي عليه أن يقدم  تقوم السكرتارية بإبالغه إلى الطرف الشاآي وهنا -وعند وصول رد المدعو للتحكيم 
في خالل فترة ال تعدي ثالثين يوما من  المضادة وذلك دعاءاتآخر في صورة رد على تلك اإل للمحكمة بيانًا

  .تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه

  .وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم

إجراءات وقائية أو تحفظية سواء  تخاذإلتقدم لدي السلطات المختصة بطلب تفاق التحكيم ال يمنع األطراف من اإو
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  .حكمقبل أو بعد إحالة القضية إلى الم

  

  

  

  هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟

  .ال فيحدد بواسطة محكمة التحكيمإن تحديد المكان باتفاق األطراف ونعم يمك

  القواعد التي تحكم اإلجراءات؟

 نص يرجع إلى قانون الدولة التي بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها يلتزم المحكم دائمًا
  .آخر جري فيها التحكيم ما لم يتفق األطراف على تطيق قانون

 :قرار المحكم

التحكيم أن يصل األطراف إلي  وقد يحدث أثناء سير. قتضاءائي واجب النفاذ ولو جبرا عند اإلوحكم المحكم نه
  .الطرف اآلخربموافقة  بطلب سحب القضية مشفوعًا تسوية ودية للخالف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي

صادر برضاء الطرفين،  ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمي حكم
ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه  رسميًا ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندًا

  .ذلك في حالة امتناع أو تخلف الطرف اآلخر عن

 لمؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات مختلفة للمصدريينا
 www.intracen.org   
 www.fas.usda.gov  
 www.itaiep.doc.gov   

  
  

 دور الحكومة في تنشيط التصدير

  دعم المشروعات القائمة

  مبيعاتإلغاء ضريبة ال • 
  صريةضمان توافر الحاسب اآللي والبرامج المتخصصة للحاسب اآللي في السفارات الم • 
األرض  إعادة النظر في نظام تسعير خدمات الموانىء المصرية على أساس إن تخفيض تكاليف • 

  والتخزين يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية
برى  وم الجمرآية على الشاحنات والشاحنات المبردة للحصول على أسطول نقلتخفيض الرس • 

  .مجاورةمن تأجيره من الدول ال مصري بدًال
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 مرآز تدريب التجارة الخارجية

  :يوفر تدريبات للمصدرين في

  شبكة المعلومات في التصدير ستخدامإأساسيات  
  المراسالت والمكاتبات التجارية باللغة اإلنجليزية 
  مهارات التفاوض وصياغة العقود 
  التعبئة والتغليف للتصدير 
  شتراك في المعارض التجاريةاإل 
  ت الدفع والمصطلحات التجاريةآليا 
  مهارات العرض والتقديم 
  إدارة مخاطر التصدير 
  التسعير للتصدير 
  استراتيجية التصدير والتسويق الدولي 
  أساسيات التصدير 
  بحوث السوق للتصدير 
  إعداد أخصائي تصدير 
  في العرض والتقديم power point ستخدام برنامج الإ 
  تتصميم وإعداد قواعد بيانا 
  على اإلنترنت عداد وتصميم موقعإ 

 
  


