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خالصة خدمات المعلومات التجارية

مركز التجارة الدولية.
بنك قطر للتنمية.

ــز  ــف: مرك ــة قطــر جني ــرة والمتوســطة الحجــم-  دول ــر للشــركات المصــدرة الصغي ــات التصدي ــاب إجاب أســرار التجــارة :كت
ــة التجــارة الدولي

جنيف: مركز التجارة الدولية، 2011، 12 ، 270 صحفة
جنيف/ الدوحة، 2013، النسخة الوطنية لدولة قطر، 12، 177 صحفة

كتيــب معــدل ليتناســب مــع إحتياجــات الشــركات فــي دولــة قطــر يجيــب عــن أكثــر األســئلة طرحــاً حــول عمليــة التصديــر. يغطي 
ــا الحضاريــة والتســويق وأســاليب دخــول الســوق والــوكالء والموزعــون ،المعــارض  مواضيــع مثــل أبحــاث الســوق والقضاي
ــات  ــب ووضــع اللصاق ــق والتعلي ــل والتوثي ــن والنق ــل الثم ــل وتحصي ــر الجــودة والتســعير والتموي ــن ومعايي ــة والقواني التجاري
ــة  ــدرج قائم ــاعدة، وي ــى مس ــا عل ــن الحصــول منه ــي يمك ــة الت ــات الوطني ــن المنظم ــدم عناوي ــا يق ــة . كم ــات التجاري واإلتفاقي

بالمطبوعــات والدوريــات والبرمجيــات وقواعــد البيانــات المتوفــرة فــي دولــة قطــر.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

اللغة: العربية، اإلنجليزية )طبعة منفردة(.

) www.intracen.org ( ، مركز التجارة الدولية ، قصر األمم ، 1211جنيف10 ،سويسرا

 ) www.qdb.qa ( بنك قطر للتنمية، ص.ب: 22789، الدوحة، دولة قطر

ــب  ــا كان مــن جان ــاً عــن أي رأي مهم ــر ضمن ــي هــذا المنشــور ال تعب ــادة ف ــة عــرض الم التســميات المســتخدمة وطريق
مركــز التجــارة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالوضــع القانونــي ألي بلــد، إقليــم، مدينــة أو منطقــة أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن 

تعييــن حدودهــا أو تخومهــا.  

إن ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية ال يعني التأييد من مركز التجارة الدولية.

الصــادرات                                   لتنميــة  قطــر  وكالــة  مســؤولية  هــي  المنشــور  هــذا  فــي  الــواردة  والتقديــرات  واألرقــام  اآلراء 
ــد مركــز التجــارة  ــر عــن آراء أو تحمــل تأيي ــا تعب ــر بالضــرورة أنه ــة«، ويجــب أن ال تعتب ــك قطــر للتنمي ــر/ بن »تصدي
ــة قطــر لتنميــة  ــد فــي هــذا المنشــور وتجميعهــا مــن قبــل وكال ــة والمــوارد فــي البل ــل الوقائعي ــم بحــث التفاصي ــة. ت الدولي

الصــادرات »تصديــر/ بنــك قطــر للتنميــة«.

مركز التجارة الدولية، وبنك قطر للتنمية 2013.

جميــع الحقــوق محفوظــة. بإســتثناء أغــراض المراجعــة المعتــادة، ال يمكــن إستنســاخ أو تحويــل أي جــزء مــن هــذا العمــل بــأي 
ــترجاع  ــام إلس ــجيل، أو أي نظ ــي، التس ــاخ الفوتوغراف ــك اإلستنس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أو ميكانيكي ــيلة إلكتروني ــأي وس ــكل أو ب ش

ــي مــن الناشــرين.                                                 المعلومــات، دون إذن كتاب
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تمهيد:

التصديــر الناجــح مــن قبــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم يكــون محوريــا فــي تحقيــق اإلزدهــار األوســع نطاقــاً للبلــدان 
الناميــة، وزيــادة الحيويــة االقتصاديــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي وتوفيــر ســبل عيــش مســتدامة للعامليــن وأســرهم. فبينمــا 
تتيــح األســواق العالميــة فرصــاً جديــدة لهــذه الشــركات الصغيــرة، فــإن العالــم المتشــابك مــن األنظمــة المعقــدة والمعاييــر وغيرهــا 

مــن الحواجــز التجاريــة تمثــل سلســلة مــن العقبــات الهائلــة للشــركات التــي تســعى إلــى أســواق التصديــر.

دليــل أســرار التجــارة: كتــاب إجابــات التصديــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة تــم تصميمــه فــي األســاس كجــزء مــن برنامــج 
القــدرة التنافســية الدوليــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل مركــز التجــارة الدوليــة.  ومــن ثــم المنظمــات الشــريكة 
فــي أكثــر مــن 65 دولــة قــد قامــت بتعديــل الدليــل ليتماشــى مــع اإلحتياجــات المحليــة بهــا.  كمــا أن الــدول كذلــك تبنــت دليــل 
األســئلة واألجوبــة حــول إدارة الجــودة والتجــارة اإللكترونيــة.  إن هــذه النســخة القطريــة الجديــدة تنظــم ألكثــر مــن 100 دولــة 

قامــت بتعديــل هــذه المطبوعــات التــي أعــدت بأكثــر مــن 13 لغــة.

إن الدليــل يســاعد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم علــى القيــام بقفــزة إلــى أســواق التصديــر الدوليــة. ويهــدف ليكــون 
ــى  ــي يرتكــز عل ــل عمل ــى دلي ــن يحتاجــون إل ــرة والمتوســطة واإلستشــاريين الذي ــة للشــركات الصغي ــة أولي ــة أداة مرجعي بمثاب
النتائــج فــي عمليــات التصديــر.  ويقــوم الدليــل بتجمييــع األســئلة األكثــر طرحــاً واإلجابــة عليهــا بإســلوب دقيــق يتناســب مــع 
إحتياجــات الشــركات، كمــا يوفــر توصيــات حــول المصــادر األخــرى التــي يمكــن الحصــول منهــا علــى مزيــد مــن المعلومــات 

عنــد الحاجــة لذلــك.

إن التحــدي والتغلــب علــى العقبــات التجاريــة هــو حــرص مــن يقومــون بالتصديــر ألول مــرة مــن البلــدان الناميــة. إن المعلومــات 
العمليــة قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول عليهــا، والتــي قــد تكــون دفنــت فــي كثيــر مــن األحيــان فــي الوثائــق األكاديميــة والتقنية 
والبيروقراطيــة وبلغــات يصعــب فهمهــا. عندمــا تســتقبل مراكــز االتصــال فــي مؤسســات تنميــة التجــارة والصــادرات العديــد 
مــن اإلتصــاالت مــن أشــخاص يبحثــون عــن أجوبــة علــى األســئلة ذات الصلــة بالتجــارة، لوحــظ بــأن كثيــر منهــم يرغبــون علــى 
إجابــات علــى األســئلة نفســها. إن دليــل أســرار التجــارة قــد تــم وضعــه وفــق ثــالث طــرق للوصــول ألكبــر عــدد مــن المصدريــن.

الخطــوة األولــى نحــو وصــول أوســع للمصدريــن هــي عبــر تطويــر المحتــوى المحلــي المعتمــد علــى نمــوذج عالمــي.  حيــث 
ان إعــداد نســخة وطنيةمــن الدليــل يلــزم مقدمــي الخدمــات التجاريــة التركيــز علــى إهتمامــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

والخاصــة بالوضــع المحلــي والوطنــي.

الخطــوة الثانيــة تتمثــل فــي تدشــين كتــاب محلــي وإجــراءات الطباعــة، والتــي تعتمــد مجــدداً علــى نمــوذج دولــي تــم تشــكيله بنــاءاً 
علــى خبــرات مشــتركة للدولة.

ــي  ــت ف ــات إنترن ــاالت أو صفح ــز إتص ــاءاً مراك ــن وبن ــب الموظفي ــل لتدري ــتخدام الدلي ــي إس ــل ف ــة فتتمث ــوة الثالث ــا الخط أم
ــركات. ــن الش ــدد م ــر ع ــى أكب ــول إل ــم الوص ــث يمكنه ــارة بح ــة بالتج ــة المعني ــات الوطني المؤسس

تــم إعــادة طبــع العنــوان وأجــزاء معينــة فــي هــذا الدليــل، مــن »أســرار التجــارة - كتــاب إجابــات التصديــر للشــركات الصغيــرة 
ــت،  ــن، ديتروي ــة واي ــة والي ــي جامع ــرة ف ــال الصغي ــة األعم ــيغان لتنمي ــز ميتش ــن مرك ــن م ــة م ــم« بموافق ــطة الحج والمتوس

ــة. ــات المتحــدة األمريكي ميتشــيغان، بالوالي

أتمنــى للمصدريــن القطرييــن ووكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« النجــاح الباهــر فــي إســتخدام هــذا الدليــل مــن أجــل 
ربــط المصدريــن باألســواق العالميــة.

باتريشيا فرانسيس
المدير التنفيذي

مركز التجارة الدولية
 جنيف
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مقدمة:

يأتــي إعــداد دليــل أســرار التجــارة - كتــاب اإلجابــات حــول التصديــر للشــركات المصــدرة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم - أحــد 
مطبوعــات مركــز التجــارة الدوليــة، وهــي مؤسســة مشــتركة بيــن منظمــة التجــارة العالميــة واألمــم المتحــدة، ومقرهــا فــي جنيــف 

بسويسرا.

ــات  ــم المصطلح ــي فه ــاعدة ف ــتخدام للشــركات المصــدرة للمس ــهلة اإلس ــة س ــون أداة مرجعي ــاب ليك ــذا الكت ــداد ه ــم إع ــد ت ولق
ــر. ــة التصدي ــا عملي ــوي عليه ــي تنط ــراءات الت ــات واإلج ــل والعملي والمراح

ــم عــرض هــذه  ــات لهــا، ويت ــي طالمــا بحــث المصــدرون عــن إجاب ــة ســؤال مــن األســئلة الت ــى نحــو مائ ــاب عل ــب الكت ويجي
ــة بســيطة وســهلة. ــات بلغ اإلجاب

 
ويســرنا نشــر هــذه الطبعــة مــن دليــل »أســرار التجــارة« الخاصــة بدولــة قطــر. وهــي طبعــة مشــتركة بالتعــاون بيــن وكالــة قطــر 

لتنميــة الصــادرات »تصديــر« / بنــك قطــر للتنميــة، ومركــز التجــارة الدولية.

وتم وضع الدليل باللغتين العربية واإلنجليزية بناًء على النسخة العامة التي أعّدها مركزالتجارة الدولية في جنيف.

وقــد تــم تعديــل وتطبيــع النصــوص لتالئــم متطلبــات صغــار المصدريــن القطرييــن، وقامــت وكالــة »تصديــر« بعمليــة البحــث 
وجمــع المعلومــات والبيانــات واإلعــداد داخــل دولــة قطــر.

ويعــد هــذا الكتــاب ثمــرة جهــد متواصــل وتفاعــل فيمــا بيــن وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« والعديــد مــن الصناعــات 
الصغيــرة والمؤسســات العامــة والخاصــة فــي دولــة قطــر. ويمثــل كتــاب »أســرارالتجارة« مرجعــاً شــامالً لخطــوات التصديــر 

تــم وضعهــا بإســلوب منطقــي وعلمــي مقدمــة علــى شــكل تســاؤالت وإجابــات.

ومــن المالمــح الهامــة لهــذا الكتــاب، إدراج المصــادر والمــوارد الــواردة بعــد كل إجابــة لتمّكــن المســتخدم مــن التعــّرف علــى 
المواضيــع المدرجــة فــي الكتــاب بعمــق وتفصيــل.

 
أود أن أســجل خالــص شــكري وتقديــري لــكل مــن الســيد/ فريدريــك فــون كيرتشــباتش، مديــر قســم برامــج الــدول، وإلــى الســيدة/ 
عائشــة بويــي، مديــر دعــم األعمــال والمؤسســات، بمركــز التجــارة الدوليــة، جنيــف، علــى التعــاون الــذي قدمــوه لوكالــة قطــر 
لتنميــة الصــادرات »تصديــر« إلعــداد مشــروع هــذا الكتــاب. وإننــي فخــور بالجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا المســؤولون فــي 

وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر«، بنــك قطــر للتنميــة فــي ســبيل إعــداد هــذا اإلصــدار الخــاص بدولــة قطــر.

كمــا أود أن أشــكر جميــع المســؤولين فــي الجهــات الحكوميــة وفــي القطــاع الخــاص، الذيــن ســاهموا علــى نطــاق واســع فــي 
إبــراز هــذا الكتــاب.

 

منصور بن إبراهيم آل محمود
الرئيس التنفيذي

بنك قطر للتنمية              
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شكر وتقدير:

لــم يكــن ليتحقــق إعــداد هــذ الدليــل بــدون كفــاءات وخبــرات ومعــارف عــدة أشــخاص ومؤسســات. وفيمــا يلــي ذكــر لهــم لشــكرهم 
وتقديرهــم على مســاهماتهم.

الســيد/ حســن خليفــة المنصــوري، مديــر تنفيــذي، فــي بنــك قطــر للتنميــة والســيد/ كرشــنان فينكتيشــان، مديــر ترويج الصــادرات، 
فــي بنــك قطــر للتنميــة والذيــن أخــذا الــدور القيــادي فــي إدارة إعــداد وترويــج النســخة الوطنيــة لدولــة قطــر. وكذلــك الســيد/ 
أيمــن حســن أمبوســعيدي، رئيــس تنميــة الصــادرات فــي بنــك قطــر للتنميــة علــى مراجعــة النســخة اإلنجليزيــة والترجمــة العربيــة 
للدليــل. كمــا ان الســيدة/ هاجــر الهاجــري، مســؤولة تنميــة الصــادرات فــي بنــك قطــر للتنميــة قــد كانــت لهــا مســاهمة كذلــك فــي 

تجميــع البيانــات وترجمــة الدليــل.

وفــي مركــز التجــارة الدوليــة، الســيدة/ هيمــا مينــون، مســؤولة التدريــب لبرامــج التجــارة، قــد قامــت بالتنســيق لمراجعــة وإعــداد 
ــر  ــت بتوفي ــات، قام ــة للمطبوع ــارة الدولي ــز التج ــج مرك ــر برنام ــن، مدي ــي دوميس ــيدة/ ناتال ــة.  الس ــورة النهائي ــل للص الدلي
إرشــادات بالغــة القيمــة حــول تضميــن أثــر الطباعــات المتسلســلة لدليــل أســرار التجــارة مــع الزمــن. وكذلــك حــول كيفيــة تعديــل 

إعــداد وتدشــين هــذا الدليــل فــي ضــل التغيــرات الحادثــة فــي بيئــة عالــم التجــارة واألعمــال مــن أجــل الطباعــة والترويــج.

السيدة/ إيزابيل دروست، قامت بإعداد تصميم الدليل.  السيدة/ كريستينا جولوبيك، وضعت التصميم الجديد للغالف.

السيدة/ ناتالي مارجريت، والسيد/ لورنس كاودر، من مركز التجارة الدولية قاما بتقديم الدعم اإلداري للدليل.

الســيدة/ ســارة مكيــو، قامــت بتطويــر المخطــط العــام لدليــل مركــز التجــارة الدوليــة األصلــي الخــاص ب« أســرار التجــارة: 
ــة  ــرة والمتوســطة الحجــم.  كمــا قامــت باإلرشــاد حــول التعديــالت الوطني ــر للشــركات الصغي ــات حــول التصدي ــاب اإلجاب كت

للدليــل ألكثــر مــن 65 دولــة. 
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1.      لماذا يجب على رجل األعمال القيام بالتصدير؟

يقــدم التصديــر ميــزات عديــدة للشــركات ولكــن ال تســتفيد الكثيــر مــن الشــركات مــن الفــرص الممتــازة الموجــودة فــي الســوق 
العالمــي. فقــد خلقــت إعــادة وضــع الحــدود السياســية وفتــح أســواق جديــدة للمســتهلك واالتفاقيــات التجاريــة التاريخيــة ومنظمــة 
ــع  ــات التصني ــر بوصــول تقني ــي يتأث ــل.  فاإلقتصــاد العالم ــن قب ــل م ــن متاحــة للعم ــم تك ــر ل ــة فرصــاً للتصدي التجــارة العالمي
العالميــة التــي أوجــدت مصنعيــن منافســين قادريــن علــى اإلنتــاج بصــورة أرخــص وأســرع وأفضــل، وبذلــك أصبحــت الكثيــر 
مــن الــدول الناميــة قــادرة بشــكل جــدي علــى منافســة االقتصاديــات الراســخة بســبب صالتهــا بأنظمــة االتصــال العالمــي وتطــور 
التلفزيــون والطباعــة والوصــول اإللكترونــي للمعلومــات. علمــاً بأنــه لــم يكــن فــي التاريــخ وقتــاً أفضــل مــن وقتنــا هــذا للشــركات 

القطريــة لالســتفادة مــن هــذه التحــوالت فــي األســواق والتصديــر وذلــك لألســباب التاليــة:-

زيادة المبيعات واألرباح: إذا كانت الشركة ناجحة محلياً فإن التوسع لألسواق األجنبية سيساهم بالتأكيد بتحسين ربحيتها.

ــم مــن منافســيها اســتراتيجياتهم،  ــر بإمــكان الشــركات التعل الحصــول علــى حصــة فــي الســوق العالمــي: فمــن خــالل التصدي
ــة. ــة التــي اتبعوهــا للحصــول علــى حصــة فــي األســواق األجنبي والطريق

التخفيــف مــن اإلعتمــاد علــى األســواق المحليــة: مــن خــالل التوســع فــي األســواق األجنبيــة، تزيــد الشــركة قاعــدة تســويقها 
وتقلــل إعتمادهــا علــى الزبائــن المحلييــن فقــط.

ــة  ــرات االقتصادي ــة ال تعــود الشــركة أســيرة للتغي ــات الســوق: مــن خــالل العمــل فــي األســواق العالمي ــر تقلب ــل مــن أث التقلي
ــي. ــي االقتصــاد المحل ــات الموســمية ف ــون والتقلب ــات الزب ــر متطلب وتغي

ــة  ــا يخفــض معــدل كلف ــة مم ــدرة اإلنتاجي ــة اســتخدام الق ــر مــن إمكاني ــد التصدي ــد: يمكــن أن يزي ــاج الزائ االســتفادة مــن اإلنت
ــر.  ــاج الكمــي الكبي الوحــدة ويعــزز إقتصــاد اإلنت

تعزيــز القــدرة علــى المنافســة: يعــزز التصديــر الميــزة التنافســية للشــركة وللدولــة فبينمــا تســتفيد الشــركة مــن التعــرف علــى 
التقنيــات والطــرق والعمليــات الجديــدة تســتفيد الدولــة مــن تحســين ميزانهــا التجــاري.

ونظــراً لصغــر حجــم الســوق القطــري )عــدد الســكان 1.9 مليــون نســمة( فإنــه البــد للشــركات القطريــة أن تبحــث عــن أســواق 
خارجيــة للتصديــر.

المراجع
لماذا يعد التصدير هاماً: بواسطة دي ريتشاردسون وكى راندال، )1995(، معهد منشورات االقتصاد الدولي والصناعات التحويلية، واشنطن دي سي،

هاتف: 9000 328 202 +1، فاكس: 5432 328 202 +1 . 
يعطي نظرة ثاقبة حول التصدير. 
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2.     ما هي فوائد ومخاطر التصدير بالنسبة للشركات؟

الفوائد المباشرة للشركه المصدرة:

فرصة لزيادة حصتها في السوق.	 
االستفادة من فائض اإلنتاج الغير مستغل في السوق المحلية.	 
تقلل اإلعتماد على المبيعات المحلية أو تعوض عن ركود السوق المحلية.	 
تخفف المنافسة المحلية من خالل التوسع في أسواق أجنبية أقل تنافسية.	 
من أجل تخفيض تكاليف دراسة السوق األجنبية، يجب إتباع خطى القادة المحليين في األسواق األجنبية.	 
تحفــز المنافســة فــي األســواق الدوليــة المصدريــن علــى تعديــل منتجاتهــم لتصبــح أكثــر مالئمــة إلحتياجــات الســوق ممــا 	 

يــؤدي إلــى تحســين مســتوى المعرفــة والكيفيــة التقنيــة لديهــم.

من المهم معرفة أن العديد من مخاطر التصدير مشابهة تماماً للمخاطر الموجودة في السوق المحلية.

مخاطر التوسع في األسواق المحلية أو األجنبية:

قد ال تكون المبيعات كالمتوقع.	 
قد تكون المنافسة أكبر من المتوقع.	 
قد يتأخر الزبائن في الدفع أو قد ال يدفعون على اإلطالق.	 

مخاطر التصدير:

قد يكون ممنوعاً أو غير ممكناً إعادة تحويل األرباح من البلد المستهدف.	 
تغير سعر صرف العملة قد يخفض أو يلغي الحصول على فوائد أو قد يسبب الخسارة.	 
في حاالت عدم الدفع أو أي مشاكل أخرى تتعلق بالعقود، قد يتوجب إحالتها إلى السلطة القضائية.	 
يــؤدي عــدم االســتقرار فــي البلــد المســتهدف إلــى خســائر جــراء الحــروب أو الصراعــات األهليــه أو التأميــم مــن قبــل 	 

الحكومــة األجنبيــة.
قد ال يلقى المنتج قبوالً أو رواجاً في األسواق األجنبية.	 

المراجع
التصدير المربح: دليل كامل لتسويق منتجاتك في الخارج. شركة جون وايلي وأوالده، 605 الجادة الثالثة، نيويورك، هاتف: 5945 – 222 )800( .
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3.     ما الذي تتضمنه عملية التصدير عموماً؟ 

ــذ، وتشــمل هــذه  ــل الجــدوى، تخطيــط دخــول الســوق األجنبــي، والتنفي ــر ثــالث وظائــف رئيســية: تحلي ــة التصدي تشــمل عملي
الوظائــف عشــرين خطــوة:

تحليل الجدوى:
تحليل األداء المحلي.	 
تقييم قدرات الشركة.	 
دراسة العوامل السكانية واإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية لألسواق المستهدفة.	 
إستشارة خبراء التجارة الدولية )في التسويق، والتمويل، والنواحي القانونية، واللوجستية(.	 
إختيار األسواق المستهدفة. 	 

تخطيط الدخول إلى السوق األجنبي:
القيام بأبحاث السوق في القطاع الصناعي.	 
تقييم أبحاث السوق.	 
تخطيط إستراتيجية دخول السوق.	 
اإللتزام بمتطلبات السوق المستهدف من تراخيص، مواصفات، وشهادات مطلوبة.	 
الحرص على تحضير ملف لبراءة اإلختراع الضرورية وحماية حقوق الملكية والعالمات التجارية.	 
تحديد الضرائب والتعرفات والرسوم والحصص أو أية عوائق تجارية غير ضريبية أخرى.	 
وضع جدول األسعار. 	 

التنفيذ:
تحديد وسائل التوزيع.	 
تحديد طرق التسويق.	 
إختيار ممثلي مبيعات أو طرق البيع. 	 
مناقشة الوسائل المالية. 	 
الحصول على تغطية تأمينية.	 
إنهاء األوراق المطلوبة. 	 
تغليف المنتج ووضع الملصقات عليه.	 
شحن المنتج.	 

المراجع

أساسيات االستيراد والتصدير: ) $39.95( غرفة التجارة الدولية النشر، 38، كور ألبرت  1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا.
. www.iccwbo.org : الموقع اإللكتروني ، pub@iccwbo.org :هاتف:  23 29 53 49 )1( 33+ أو 89 28 53 49، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني
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4.     ما هي األخطاء األكثر شيوعاً التي يرتكبها المصدرون؟

نــورد فيمــا يلــي إثناعشــر خطــأً األكثــر شــيوعاً والتــي غالبــاً مــا ترتكبهــا الشــركات الصغيــرة التــي فــي بدايــة عهدهــا بالتصديــر 
أو بالتوســع فــي األســواق األجنبيــة:

فشــل فــي الحصــول علــى استشــارة كفــؤة فــي التصديــر، وعــدم إعــداد إســتراتيجية دوليــة أو خطــة تســويقية قبــل البــدء 	 
بعمليــة التصديــر.

إلتزام اإلدارة العليا غير كاٍف للتغلب على الصعوبات األولية أو المتطلبات المالية للتصدير.	 
عدم العناية بإختيار ممثلي المبيعات أو الموزعين في الخارج.	 
ــاً علــى منطقــة أو 	  ــم بــدالً مــن التركيــز جغرافي ــات المبيعــات مــن جهــات عــدة فــي العال ــة الحصــول علــى طلب محاول

ــان. منطقت
إهمال التصدير لألسواق األجنبية عندما يكون السوق المحلي مزدهراً.	 
اإلفتراض بأن فشل األسلوب المتبع في سوق ما أو منتج معين سيكون تلقائياً كذلك في كل البلدان األجنبية.	 
عدم الرغبة بتعديل المنتجات لتتماشى مع التنظيم واآلداء الثقافي للبلدان األجنبية.	 
الفشل في كتابة نصوص الخدمة، المبيعات، والكفالة باللغات األجنبية.	 
الفشــل فــي عــدم دراســة إمكانيــة إســتخدام شــركة متخصصــة بــإدارة التصديــر إذا كانــت الشــركة ال تســتطيع تمويــل 	 

قســم تصديــر فيهــا.
الفشــل فــي عــدم دراســة إمكانيــة عقــد إمتيــاز أو إتفاقيــات شــراكة عندمــا ال تحبــذ الشــركة دخــول األســواق األجنبيــة 	 

بمفردهــا نظــراً لوجــود قيــود علــى اإلســتيراد أو عــدم كفايــة مواردهــا أو محدوديــة خــط اإلنتــاج.
الفشل في تأمين خدمات ما بعد البيع للمنتج.	 

المراجع
الكلمــات األساســية فــي التجــارة الدوليــة )417/4(: )59.95$( غرفــة التجــارة الدوليــة للنشــر، 38، كــور ألبــرت 1 إي آر ، 75008 باريــس، فرنســا، هاتــف: 23 29 53 49 )1( 33+  

أو 89 28 53 49، فاكــس: 62 28 53 49 )1( 33+ ،  البريــد اإللكترونــي: pub@iccwbo.org ، الموقــع االلكترونــي: www.iccwbo.org . يقــدم دليــل إلــى التجــارة الدوليــة.
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5.     ما هي األسئلة التي يجب اإلجابة عليها قبل إتخاذ القرار بالتصدير؟

يتضمــن التصديــر إســتخدام إســتثمار مالــي كبيــر وإداري وكذلــك إســتهالك مصــادر اإلنتــاج لــذا فــإن تحليــل األهــداف ضــروري 
قبــل إتخــاذ القــرار بالتصديــر. إنــه مــن المهــم التفكيــر باألســئلة التاليــة:

تحليل األداء المحلي:
ما سبب نجاح العمل في السوق المحلي؟	 
ما هي حصة المنتج من السوق المحلي حالياً؟	 

إلتزام الشركة ورغبتها بالتصدير:
ما هي أهداف الشركة من التصدير؟	 
في أي مستوى من الترتيب الهرمي في الشركة يقع قسم التصدير؟	 
َمن ِمن موظفي الشركة سيكون مسؤوالً عن عملية التصدير؟	 
هل هناك حاجة لزيادة عدد موظفي الشركة؟	 
ما هي الخبرة الدولية التي تملكها الشركة )أو أحد موظفيها(؟	 
ما مدى إهتمام الشركة بعملية التصدير؟	 
ما مدى استعداد الشركة لتحمل المخاطر؟	 

تحليل القدرة التنافسية:
ما الذي يجعل منتج الشركة أو خدماتها قادرة على المنافسة في السوق األجنبي؟    	 
ما الذي يجعل المنتجات أو الخدمات متميزة أو فريدة من نوعها؟	 
ما هي المزايا التنافسية لديها مثل: التقدم التكنولوجي، براءات اإلختراع، المهارات؟	 
تحويل األرباح من األسواق المستهدفة قد تواجه بعض المنع أو المعوقات.	 

التعرف على األسواق األجنبية المستهدفة:
ما هي القطاعات المستهدفة في السوق؟	 
ما هي كمية اإلنتاج المطلوب بيعها خارجياً؟	 
كيف تقوم الشركة بالتنافس في األسواق الدولية؟	 
هل سيكون هناك قيود على المنتج بسبب التعريفات أو نظام الحصص أو أية عوائق غير تعريفية أخرى؟	 
هل يتعارض المنتج مع ثقافة أو تقاليد أو معتقدات الزبائن في الخارج؟	 
هل سيكون من الضروري حماية حق اإلختراع/ العالمة التجارية للمنتج في الخارج؟	 
ما هي المتطلبات الواجب توفرها في ملصق المنتج؟	 
ما هي التعليمات أو األنظمة البيئية التي يجب اإللتزام بها؟	 
 	

تسويق المنتج:
كيف ستتم الدعاية للمنتج أو للخدمة؟	 
ما هي الشركات أو الوكالء أو الموزعون الذين اشتروا منتجات مشابهة؟	 
من الذي سيمثل الشركة في البيع الخارجي؟	 
هل سيتم تعيين وكيل أو موزع للعمل في سوق التصدير؟ما هي المناطق التي سيغطيها الوكيل أو الموزع؟	 
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 التسعير والشروط التجارية:
كيف سيتم حساب السعر؟	 
ما هي شروط الخدمة؟	 
ما هي شروط الدفع واالئتمان؟	 
ما هي شروط الكفالة والضمانات؟	 
ما هي شروط الحسم؟	 

المراجع
لماذا يعد التصدير هاماً: بواسطة دي ريتشاردسون وكى راندال، )1995(، معهد منشورات اإلقتصاد الدولي والصناعات التحويلية، واشنطن دي سي،

هاتف: 9000 328 202 1+ ، فاكس: 5432 328 202 1+ . 
يعطي نظرة ثاقبة حول التصدير .
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6.     ما هي التسهيالت التي تقدمها حكومة دولة قطر للصناعة؟

لدى دولة قطر العديد من الميزات والحوافز التي تجذب المستثمرين األجانب لإلستثمار فيها وذلك كما يلي:

ال يوجد ضريبة دخل على رواتب المغتربين العاملين في دولة قطر.	 
توفر العديد من اإلتفاقات التجارية الشاملة والموسعة وكذلك إتفاقيات اإلزدواج الضريبي.	 
توفر الخدمات الطبية والتعليمية المتقدمة جداً.	 
توفر الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار منخفضة حسب المعايير الدولية.	 
توفر األراضي الصناعية بإيجار منخفض. 	 
شبكة طيران واسعة مرتبطة بالتعديد من الوجهات العالمية.	 
شبكة اتصاالت مهمة وقوية، فلدى دولة قطر شبكتا اتصال، هما شركة أوريدو وشركة فودافون قطر.	 
ضريبة دخل على الشركات تبلغ %10 فقط والتي تعتبر منخفضة حسب المعايير الدولية.	 
ــل 	  ــري تعدي ــد أُج ــبة %100. وق ــة بنس ــة األجنبي ــا بالملكي ــمح فيه ــر يس ــة قط ــي دول ــات ف ــن القطاع ــد م ــاك العدي هن

ــا أن  ــارة يمكنه ــال والتج ــة ووزارة األعم ــث أن وزارة المالي ــي حي ــتثمار األجنب ــون االس ــى قان ــنة 2010 عل ــي س ف
تســمح اآلن بنســبة تصــل إلــى %100 لالســتثمار األجنبــي فــي الشــركات التــي تعمــل بالقطاعــات التاليــة: الزراعــة، 
الصناعــة، الصحــة، التعليــم، الســياحة، تطويــر واســتغالل المــوارد الطبيعيــة، الطاقــة، اســتخراج المعــادن، االستشــارات 

ــع. ــة وخدمــات التوزي ــة، الرياضــة والخدمــات الترفيهي ــا المعلومــات، الثقاف المتخصصــة، تكنولوجي
يمكــن كذلــك للمســتثمر األجنبــي أن يتملــك بنســبة %100 عنــد اإلســتثمار فــي المركــز المالــي القطــري أو فــي مركــز 	 

قطــر للتكنولوجيــا والعلــوم.
ال يوجد أي سيطرة أو قيود على تحويل أموال النقد األجنبي إلى الخارج.	 
استيراد اآلالت، المعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية.	 
ال يوجــد ضريبــة علــى القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات فــي دولــة قطــر، بالرغــم مــن أن هنــاك خطــط لــدى دول 	 

مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المســتقبل علــى وضــع نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

المراجع
مجموعة أدوات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنك قطر للتنمية: هاتف 44300000، فاكس: 44350433، ص.ب: 22789، الدوحة – قطر،

.info@qdb.qa :البريد االلكتروني

.www.mei.com.Website: www.mei.com : إدارة الحوافز الصناعية، وزارة الطاقة والصناعة، هاتف: 44846566 ، الموقع االلكتروني
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7.     ما هي فوائد التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي؟

الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي : مملكــة البحريــن، دولــة الكويــت، ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة.  التصديــر إلــى دول مجلــس التعــاون تشــمل التالــي:

ال ضرائب جمركية على المنتجات القطرية التي تتمتع بالقيمة المضافة المحددة.	 
تعتبــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي قريبــة علــى دولــة قطــر وبالتالــي فــإن التصديــر يمكــن أن يتــم عبــر البــر، ممــا 	 

يجعــل المواصــالت ســهلة وبســيطة الحركــة. 
المنتجات القطرية يتم  إنتاجها بناءاً على المواصفات الخليجية.	 
تتشــابه الثقافــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع الثقافــة القطريــة ونتيجــة لذلــك فــإن المنتجــات القطريــة يتــم تقبلهــا 	 

بسهولة.

المراجع

وزارة األعمال والتجارة: اتفاقيات التعاون والتجارة الدولية، ص.ب: 1968، الدوحة – قطر، هاتف: 44945001 ، فاكس: 44945000،
.http://www.mbt.gov.qa  :الموقع االلكتروني ، mbt@mbt.gov.qa :البريد االلكتروني

 www.gcc-sg.org :مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الموقع االلكتروني
يقدم معلومات عن االتحاد الجمركي والسوق المشتركة واإلحصاءات ذات الصلة . 
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8.     ما هو دور »تصدير« في تنمية الصادرات القطرية؟ 

إن وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« أنشــئت مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة بهــدف الترويــج لتنميــة الصــادرات القطريــة 
غيــر النفطيــة.

ــوم بهــا  ــي تق ــا النشــاطات الرئيســية الت ــام 2011م. أم ــي الع ــن العــام والخــاص ف ــا للقطاعي ــم خدماته ــة تقدي ــدأت الوكال ــد ب وق
ــي ــة فهــي كالتال الوكال

الخدمات المالية لضمان إئتمان الصادرات. 	 
تنمية الصادرات.	 
ترويج الصادرات.	 

ــات  ــل اإلعــالن، المخاطب ــي مث ــي والدول ــى المســتويين المحل ــد مــن النشــاطات عل ــذ العدي ــي تنفي ــر« ف ــة »تصدي وتعمــل وكال
ــن،  ــة، دعــوة التجــار الدوليي ــود والمعــارض التجاري ــر، المشــاركة بالوف ــدوات وورش العمــل الخاصــة بالتصدي المباشــرة، الن

ــخ... ــة(، دراســات الســوق إل وضــع خارطــة التجــارة )قاعــدة معلومــات تجاري

وفيما يلي شرح ألنشطة وكالة قطر لتنمية الصادرات »تصدير«:

المشاركة في المعارض:
ــذه  ــاركة به ــالل المش ــن خ ــة، فم ــواق الدولي ــي األس ــي ف ــج الوطن ــروج للمنت ــي ت ــم األدوات الت ــد أه ــي أح ــارض ه إن المع
المعــارض يحقــق المصــدر القطــري الكثيــر مــن المكاســب والفوائــد مــن خــالل االحتــكاك المباشــر ومقابلــة رجــال األعمــال 
الدولييــن المشــاركين بهــذه المعــارض. تقــوم سياســة وكالــة »تصديــر« فيمــا يخــص المعــارض علــى تقويــة حضــور المصدريــن 
ــرز  ــة بأب ــى قائم ــالع عل ــة.  لإلط ــدة المحتمل ــواق الجدي ــي األس ــال ف ــوات االتص ــح قن ــة وفت ــواق الحالي ــي األس ــن ف القطريي
المعــارض التجاريــة التــي تقــام فــي قطــر أو بالمنقطــة والتــي تشــارك بهــا المنتجــات القطريــة الواعــدة، يمكــن زيــارة بعــض 

. www.exportfocus.com   www.biztradeshows.com :مواقــع اإلنترنــت مثــل

إستراتيجية لتنمية الصادرات القطرية:
أعــدت وكالــة »تصديــر« إســتراتيجية لتنميــة الصــادرات القطريــة المنشــأ غيــر نفطيــة إلظهــار أهميتهــا ووضــع خطــة مســتقبلية 
شــاملة لتصديــر البضائــع القطريــة، وقــد حــددت اإلســتراتيجية المنتجــات القطريــة التــي يمكــن تصديرهــا، واألســواق المســتهدفة 

الجديــدة كمــا حــددت األهــداف التصديريــة للمنتجــات القطريــة علــى المــدى القصيــر والمــدى المتوســط .

 تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية:
تســهم ورش العمــل والحلقــات الدراســية فــي تنميــة قــدرات المصدريــن والمتخصصيــن فــي التســويق فــي الشــركات الصناعيــة 

القطريــة.  لــذا نظمــت وكالــة »تصديــر« 6 ورش عمــل خــالل الفتــرة مــن 2011 - 2013.

الزيارات الميدانية للمصانع المصدرة:
ــة  ــع القطري ــة للمصان ــارات ميداني ــة بزي ــر« ببنــك قطــر للتنمي ــة الصــادرات »تصدي ــة قطــر لتنمي ــوم المختصــون فــي وكال يق
ــة والمصانــع المصــدرة. وتســاعد الزيــارات وكالــة »تصديــر« فــي   المصــدرة وذلــك لتســهيل وإســتمرار التعــاون بيــن الوكال
التعــرف علــى المشــاكل والمعوقــات التــي تعتــرض المصانــع والتــي تهــم عمليــة التصديــر كمــا تســهم فــي تعريــف المصانــع 
القطريــة بالتطــورات وإطالعهــم علــى آخــر المعلومــات المتعلقــة بالنشــاطات والخدمــات التــي تقدمهــا وكالــة »تصديــر«، ويقــوم 
ــة  ــة ميداني ــارات دوري ــع ضمــن زي ــي المصان ــارة مــدراء التســويق ومــدراء العمــوم ف ــر« بزي ــة »تصدي مختصــون مــن وكال
لمناقشــتهم فــي الطــرق المالئمــة لزيــادة صادراتهــم، وكذلــك مناقشــة القضايــا األخــرى المتعلقــة بالتصديــر والدعــوة للمشــاركة 

بالمعــارض التــي تنظمهــا الوكالــة.

القيام بالدراسات لدخول األسواق:
تولــي وكالــة »تصديــر« اهتمامــاً كبيــراً بالدراســات المتعلقــة بالقطــاع الصناعــي مــن حيــث التســويق والترويــج، والتــي تلعــب 
دوراً واســعاً وتســهم فــي زيــادة الصــادرات ذات المنشــأ القطــري.  حيــث قامــت وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« 
بإعــداد تقاريــر تجاريــة توضــح فــرص تصديــر المنتجــات القطريــة الرئيســية للعديــد مــن الــدول.  ويمكــن للشــركات المصــدرة 

التواصــل مــع وكالــة »تصديــر« لإلطــالع علــى هــذه التقاريــر.
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خارطة التجارة:
بالتعــاون مــع مركــز التجــارة الدوليــة فــي جنيــف، قامــت وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« بتأســيس قاعــدة بيانــات 
تتعلــق بإحصــاءات التجــارة بيــن مختلــف الــدول فــي العالــم وذلــك لتتمكــن الشــركات القطريــة المصــدرة مــن اإلســتفادة منهــا. 

.www.qdp.qa :ويمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن خــالل الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي التالــي

ضمان إئتمان الصادرات:
تقــدم وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« منتجــات ضمــان إئتمــان الصــادرت لحمايــة المصدريــن القطريين مــن التعرض 
لمخاطــر التعامــل مــع مشــترين مــن الخــارج، وتعمــل هــذه المنتجــات علــى توفيــر الحمايــة للمصدريــن ضــد المخاطــر التجاريــة 
أو السياســية وتتيــح للمصدريــن المطالبــة فــي حالــة عــدم الدفــع لهــم ليحصلــوا علــى دفعــات صادراتهــم والتــي تــم تغطيتهــا. كمــا 
أنــه ينصــح بشــدة القيــام بالتغطيــة التأمينيــة لضمــان حمايــة المصدريــن مــن المخاطــر التــي قــد تقــع عنــد التعامــل مــع مشــترين 

جــدد فــي أســواق خارجيــة خصوصــاً فــي األســواق ذات المخاطــر العاليــة.

المراجع
وكالة تصدير : إدارة في بنك قطر للتنمية ، البريد االلكتروني : TASDEER@qdb.qa، هاتف : 44355009 ، فاكس : 44596783 .  
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9.     ما هي الخدمات التي يقدمها مركز التجارة العالمي في دولة قطر؟

قــام مركــز التجــارة العالمــي فــي دولــة قطــر بتطويــر برامــج تنســيقية لمســاعدة الشــركات األجنبيــة المهتمــة بالســوق القطــري 
لإلتصــال مــع الشــركات القطريــة.

كمــا ويقــدم مركــز التجــارة العالمــي خدماتــه لرجــال األعمــال، والوفــود التجاريــة ولجميــع الشــركات األجنبيــة المهتمــة بزيــارة 
دولــة قطــر للقــاء شــركاء عمــل ُجــُدد محتمليــن أو لحضــور معــارض تجاريــة أو مؤتمــرات أو حتــى للزيــارات اإلستكشــافية 

لجميــع اإلحتياجــات المتعلقــة باألعمــال.

خدمة تنظيم اللقاءات الثنائية )لألفراد(
ملخص عن القطاعات المهمة في السوق.. 1
تنظيم خمسة إجتماعات محترفة.. 2
تقديم الدعم اللوجستي )فنادق، مواصالت، وترجمة، إلخ ...(.. 3
مراجع للخدمات المحترفة )الخدمات القانونية، الشحن، إلخ ...(.. 4

السعر: $ 1,000 لكل طلب. 

الوفود التجارية الجماعية
البرامج اإلدارية )الندوات، الزيارات الرسمية، شبكة االتصال، الخ، ...(.. 1
تنظيم اجتماعات عالية الجودة لكل متشارك. . 2
تقديم الخدمات اللوجستية )فنادق، مواصالت، ترجمة، إلخ، ...(.. 3
متابعة مهام البريد التجاري.. 4

األسعار متوفرة عند الطلب.

المساعدة في المعارض التجارية
المساعدة في التسجيل والحجز وبأسعار مناسبة جداً.. 1
تنظيم إجتماعات مثمرة عند الطلب.. 2
تقديم الخدمات اللوجستية )فنادق، مواصالت، ترجمة، إلخ ...(.. 3
تقديم المراجع للخدمات المحترفة )الخدمات القانونية، الشحن، إلخ ...(.. 4

السعر: $ 1,000 لكل شركة.

يفتــح نــادي األعمــال القطــري لمركــز التجــارة العالمــي أبوابــه لجميــع الشــركات القطريــة وجميــع رجــال األعمــال المهتميــن 
باإلنضمــام إلــى شــبكة دوليــة عالميــة مــن الخدمــات وفــرص العمــل.

شبكة تواصل محلية وتعليم تجاري:. 1
ينظــم مركــز التجــارة العالمــي فــي قطــر عــدداً مــن المؤتمــرات والنــدوات بهــدف تزويــد األعضــاء بالوعــي التجــاري 

عــن الفــرص الحاليــة المتعلقــة بالمنتجــات واألســواق.

المهام التجارية والمساعدة بالمعارض التجارية:. 2
ــارض  ــى المع ــة، وإل ــواٍق معين ــى أس ــة  إل ــود تجاري ــارات لوف ــم زي ــي قطــر بتنظي ــي ف ــارة العالم ــز التج ــوم مرك يق
التجاريــة، كمــا ينظــم إجتماعــات مركــز التجــارة العالمــي المشــتركة أو اإلجتماعــات المســتقلة. ويعمــل المركــز علــى 

ــن. ــن أو زائري ــة كعارضي ــة الدولي مســاعدة األعضــاء لحضــور المعــارض التجاري

العروض التجارية وتوفير المنتج:. 3
ــه  ــز ألعضائ ــدم المرك ــي، يق ــي اإللكترون ــارة العالم ــز التج ــة مرك ــق خدم ــة أو عــن طري ــبكة الدولي ــن خــالل الش م
المعلومــات المتعلقــة بالفــرص الممكنــة ألي منتــج باألســواق المزدوجــة وكذلــك ومــن خــالل شــبكتها يقــوم المركــز 

ــة. ــك العــروض التجاري ــع تل بتوزي
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الشبكة الدولية لمركز التجارة العالمي:
يمكــن تزويــد بعــض أعضــاء مركــز التجــارة العالمــي بمفتــاح لدخــول األســواق الخاصــة بهــم للقيــام باألعمــال التجارية 
هنــاك. وعنــد توفــر هــذه الخدمــة، فبإمــكان أعضــاء المركــز حينهــا الحصــول علــى الخدمــات التاليــة: معلومات الســوق 
ــة، الترجمــة، اإلقامــة، خدمــات  ــة، خدمــات األعمــال وتتضمــن المكاتــب المؤقت والتجــارة المتعلقــة باألســواق العالمي

وســاطة األعمــال، تزويــد األعضــاء بممثليــن مــن مركــز التجــارة العالمــي فــي اإلجتماعــات والمعــارض الدوليــة.

مركــز التجــارة العالمــي يقــدم معلومــات ُمحّدثــة عــن الســوق القطــري وتشــمل الخدمــات والمنتجــات المحليــة، شــروط الســوق، 
القوانيــن الحكوميــة وثقافــة األعمال.

كمــا وأنــه بإمــكان مركــز التجــارة العالمــي أن يقــدم ملــف تفصيلــي عــن عناويــن الشــركات المحليــة بمــا يشــمل المصنعيــن، 
الموزعيــن ومقدمــي الخدمــات. كذلــك يمكــن عمــل أبحــاث عــن الســوق لتلبــي إحتياجــات خاصــة.

ــك، تقــدم  ــاً. عــدا عــن ذل ــى المعلومــات األساســية مجان المصاريــف: بإمــكان أعضــاء مركــز التجــارة العالمــي الحصــول عل
ــد الطلــب. األســعار عن

المراجع
مركز التجارة العالمي قطر: شارع األصمخ، قطر العامة للتأمين مبنى، الطابق 2، الدوحة. ص ب: 22357 الدوحة، هاتف: 44354141، فاكس: 44423048،

. www.wtcdoha.com  :الموقع االلكتروني  ،info@wtcdoha.com :البريد اإللكتروني
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10.    ما هي الخدمات والنشاطات األساسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر؟

توجد العديد من اللجان المتخصصة بالغرفة على النحو التالي:

لجنة التجارة والبحوث.. 1
لجنة الصناعة.. 2
لجنة التعاقد.. 3
لجنة الزراعة والبيئة.. 4
لجنة النقل والخدمات.. 5
لجنة السياحة والمعارض. . 6
لجنة البنوك واإلستثمار.. 7
لجنة التأمين. . 8
لجنة التسجيل والعضوية.. 9

لجنة التحكيم.. 10
لجنة التعليم والصحية.. 11

· الخدمات التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة القطرية:	
تقدم الغرفة عدداً من الخدمات لمجتمع األعمال لمساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم بسهولة.

· عنوان غرفة التجارة والصناعة على اإلنترنت:	
ــى  ــن الحصــول عل ــم م ــول العال ــتركين ح ــن المش ــت، لتمكي ــى اإلنترن ــاص عل ــا الخ ــاء موقعه ــة بإنش ــت الغرف قام
ــول  ــات ح ــمل معلوم ــا تش ــة، كم ــياحة القطري ــاري والس ــتثمار التج ــاد، االس ــول اإلقتص ــة ح ــات الضروري لمعلوم

ــتقبلية. ــة والمس ــة الحالي ــات التجاري ــول المهم ــار ح ــة، أخب ــداث المهم ــة، واألح ــريعات التجاري التش

· البحوث اإلقتصادية:	
تقــوم بإجــراء األبحــاث والدراســات علــى عــدة نشــاطات إقتصاديــة داخــل وخــارج قطــر، كمــا تعمــل علــى إعــداد 
ــي،  ــوق المحل ــرة بالس ــرص المتوف ــتثمار، الف ــات الخاصــة باالس ــة والمعلوم ــة، والفني ــدوى اإلقتصادي ــات الج دراس
اســتيراد وتصديــر كميــة مــن أنــواع مختلفــة مــن الســلع، المنتجــات الكماليــة والمــواد الخــام باإلضافــة إلــى إعــادة تقييــم 

دراســات الجــدوى اإلقتصاديــة للمشــروعات تحــت اإلنشــاء.
ــز  ــب حــول وضــع اإلقتصــاد القطــري والحواف ــن واألجان ــة للمســتثمرين المحليي ــدم االستشــارات اإلقتصادي ــا تق كم

ــة والناجحــة. ــب اإلســتثمار الهام ــال وجوان الممنوحــة لرجــال األعم

· المعلومات والمنشورات:	
تــزود دائــرة المنشــورات فــي الغرفــة وســائل اإلعــالم المحليــة واإلقليميــة والدوليــة بأخبــار النشــاطات التــي تقــوم 
بهــا لجــان الغرفــة، تغطيــة إجتماعــات اللجــان المتخصصــة وزيــارات مندوبــي التجــارة الداخليــة وإعــداد التقاريــر 
الصحفيــة بهــدف تشــجيع النشــاطات اإلقتصاديــة فــي البلــد إضافــًة الــى إصــدار مجلــة »الغرفــة« واإلشــراف علــى 

منشــورات أخــرى.

· مركز المعلومات:	
يقــدم مركــز المعلومــات فــي الغرفــة البيانــات واإلحصائيــات المتعلقــة بالشــركات القطريــة والتجــارة األجنبيــة وتشــمل 
ــات  ــم إجاب ــال وتقدي ــال األعم ــت لرج ــات، تســهيالت اإلنترن ــن والتعليم ــر، والقواني ــتيراد والتصدي ــات اإلس إحصائي

لتســاؤالتهم.

· المكتبة:	
تحتــوي الغرفــة علــى مكتبــة مجهــزة ويتوفــر بهــا المعلومــات اإلقتصاديــة الضروريــة التــي تغطــي نطــاق واســع كمــا 
ــة التجاريــة والصناعيــة، والكتالوجــات الخاصــة  يوجــد العديــد مــن الكتــب والدوريــات، الصحــف والنشــرات، األدل
ــة  ــات إقتصادي ــة بمعلوم ــو المتعلق ــا تشــمل أشــرطة الفيدي ــات، كم ــب والجامع ــة، مؤسســات التدري بالشــركات الدولي

وســياحية عــن دولــة قطــر، واإلســتثمار والمعلومــات الصناعيــة عــن بعــض الــدول األجنبيــة.
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·  شهادة المنشأ:	
تصدر غرفة تجارة وصناعة قطر شهادات المنشأ الخاصة بتصدير المنتجات القطرية. 

تكاليف التصديق وإستصدار شهادات المنشأ:
50 ر.ق للتصديق على الفواتير التجارية

50 ر.ق إلستصدار شهادة المنشأ
50 ر.ق للتصديق على التواقيع.

المراجع
.www.qatarchamber.com :الموقع االلكتروني ،info@qcci.org :غرفة تجارة وصناعة قطر )غرفة قطر(: هاتف: 44661728، البريد االلكتروني
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11.    ما هي المنطقة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟

ــوزارة ومــن خــالل إنشــاء تلــك  ــة بالدوحــة. حيــث تهــدف ال قامــت وزارة الطاقــة والصناعــة بإنشــاء إدارة المناطــق الصناعي
اإلدارة إلســتقطاب وتوظيــف مشــاريع إقتصاديــة فريــدة والتــي تســتخدم وتوظــف أحــدث اإلبتــكارات التقنيــة والفنيــة فــي عمليــات 
اإلنتــاج وكذلــك تحفــظ البيئــة ونقاوتهــا وذلــك لمســاعيها للمســاهمة فــي التنميــة الصناعيــة الوطنيــة وبالتالــي لخلــق تأثيــر إيجابــي 

ونافــع جــداً لإلقتصــاد الوطنــي.

ُتعــد المنطقــة الصناعيــة للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة بالدوحــة، األولــى مــن نوعهــا فــي دولــة قطــر وتــم تأسيســها عــام 
2001 وتأخــذ حيــزاً مســاحته 10,480 مليــون متــر مكعــب حيــث تقــع حوالــي 10 كلــم غــرب العاصمــة، الدوحــة.

ــة خاصــة لجعــل التســهيالت والخدمــات  ــة عليهــا ومالئمــة تنفيذهــا بعناي ــم تصميمهــا والموافق ــر الرئيســية، ت إن خطــة التطوي
المطلوبــة للصناعــة متوفــرة وليتــم تنفيذهــا علــى مرحلتيــن. وبينمــا كان يتــم وضــع الخطــة والتصميــم للمنطقــة، تــم الترســيم 
إلســتيعاب المشــاريع الصناعيــة حســب القطاعــات، المناطــق وإحتياجــات التســهيالت والخدمــات الصناعيــة الخاصــة. وباإلضافة 

إلــى ذلــك، تــم إنشــاء القوانيــن والسياســات للســيطرة والتنظيــم علــى تأســيس المشــاريع الصناعيــة.

األسباب وراء إختيار الموقع:

ببساطة بسبب توافرها على:. 1
الطاقة من أنابيب الغاز الطبيعية المجاورة لحدودها الشمالية.	 
الكهرباء من خطوط التوتر العالي والمجاورة لحدودها الجنوبية.	 

كونها قريبة لشبكة الطرقات الرئيسية وكذلك لقابليتها للتوسع.. 2
الوقائع المذكورة أعاله تساهم بتقليل الكلفة على اإلستثمارات في المنطقة الصناعية.. 3

األهداف من إنشاء المنطقة الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة:

لتقويــة وتفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي عمليــة التطويــر الصناعــي وزيــادة مشــاركته فــي إجمالــي اإلنتــاج الوطنــي . 1
وكذلــك فــي زيــادة قيمــة الصــادرات الصناعيــة.

لتســريع وتســهيل توفيــر األراضــي الصناعيــة للمســتثمرين مباشــرًة بعــد الحصــول علــى الترخيــص الصناعــي بهــدف . 2
تســريع عمليــة اإلنتــاج الصناعــي.

المراجع
.www.mei.gov.qa :الموقع االلكتروني ،dihe@mei.gov.qa :وزارة الطاقة والصناعة: إدارة المناطق الصناعية، هاتف: 44234111، البريد االلكتروني
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12.   ما هي العناصر األساسية في خطة العمل؟ 

ــاً. وكمــا هــو الحــال فــي أي عمليــة أخــرى يجــب أن ينظــر  ــاً كافي إن إعــداد خطــة عمــل دوليــة يتطلــب تخطيطــاً متأنيــا ووقت
إلــى قــرار التصديــر علــى أنــه اســتثمار طويــل األمــد، وليــس مجــرد تحقيــق هــدف قصيــر األمــد. وقبــل اإللتــزام بالدخــول فــي 
إتفاقيــات العمــل الدوليــة يجــب تحضيــر خطــة العمــل الدولــي وهــي خطــوة هامــة وأساســية لتحديــد جاهزيــة المنتــج للتصديــر، 
وستســاعد الخطــة المحكمــة اإلعــداد علــى تحديــد إمكانيــات المنتــج فــي األســواق الدوليــة كمــا ستســهل الحصــول علــى التمويــل 

وتحديــد مــا إذا كان هنالــك ســوق للمنتــج وكلفــة للتصديــر. ونــورد فيمــا يلــي العناصــر األساســية فــي خطــة العمــل:-

الشرح     العناصر    

أذكر ما الذي يجعل الشركة ناجحة ثم ضع قائمة بالمزايا التنافسية في األسواق المحلية  ملخص تنفيذي  
واألجنبية.     

حدد منتجات الشركة التي يمكن تصديرها. الوضع الحالي  

حدد األهداف الطويلة المدى وكيف سيساعد التصدير على تحقيق هذه األهداف.        األهداف    

أجر تحليالً للشركة للتأكد أوالً من أن قرار التصدير يلقى دعماً في كافة مستويات اإلدارة وثانياً  اإلدارة    
لتحديد من سيقوم بالمهمات.    

أجب عن السؤال التالي: لماذا يمكن إعتبار المنتج/ الخدمة فريدة في السوق الدولية؟ الوصف   

حدد ما هي الفرص المتاحة في هذا السوق؟  تحليل السوق  

حضر ملفاً عن النواحي السكانية واإلجتماعية واإلقتصادية للزبائن المستهدفين. الزبائن المستهدفون 

قم بتحليل الصناعة لتحديد منافسي الشركة. عند تحليل المنافسة  فمن المفيد معرفة ما هي    المنافسة الحالية  
الحصص في السوق وما هي التوجهات المتوقعة في الصناعة/السوق.    

                               
قم بالبحث على مجموعة محددة من الزبائن المحتملين إلستطالع آرائهم واإلستماع إلى  دراسة مجموعة محددة 

نقدهم البناء .    
 

قيم أداء الشركة و الصناعة خالل فترة ثالث إلى خمس سنوات القادمة بحيث تتمكن الشركة  حساب المخاطر  
من حساب المخاطر بدقة.    

حدد كيفية إستقطاب الزبائن واإلحاطة بإهتمامهم. خطة التسويق  

حدد إستراتيجية تسعير دولية. التسعير /الربحية  

قم بمراسالت مباشرة أو زيارات أو تنظيم إعالنات عن المنتج. تكتيك البيع  

حدد أين وكيف سيتم تسليم البضاعة خارج البالد؟ طرق التوزيع  

أدرس متطلبات التعليب ووضع الملصقات األجنبية، وترجمة الكتابات وعالقات الزبائن.  اإلعالن   

حضر برنامجاً منتظماً ومتواصالً لتحديث المعلومات عن المنتج /الخدمة ونشرة  العالقات العامة  
الشركة وقم بالكتابة إلى المجالت المتخصصة وأعد األخبار للصحافة.    
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الشرح     العناصر    

ضع خطة لتطوير عالقات العمل الدولية تتضمن التدريب على اإلختالف في العادات  عالقات العمل  
والتقاليد الحضارية وتحديد نوع العالقات مثالً )الوكيل / الموزع، ممثل، المورد أو االمصدر     

المباشر(.    

حدد الحجم األولي ومتطلبات التوسع ومصادر المواد الخام ومواقع المصنعين.  خطة التصنيع  

حضر بيان الربح والخسارة لخمس سنوات. التاريخ المالي  

كن واقعياً وتجنب المبالغة.      العرض المالي  

قيم كلفة التصدير لكل سنة على حدة. ميزانية 12 شهر  

إحسب الواردات النقدية مقارنة مع النفقات المطلوبة. استعراض تدفق النقد 

إشرح السيولة والوضع النقدي. الميزانية العامة  

إحسب عدد الوحدات التي يجب بيعها إلسترداد الكلفة. تحليل إسترداد الكلفة 

حدد من أين سيتم الحصول على التمويل لبدء التوسع بعمليات التصدير . مصادر/إستخدام األموال 

قرر كيف سيتم توزيع الربح والقروض. إستخدام الدخل  

حدد أهداف التصدير ورأس المال المطلوب والربح المتوقع والبرنامج الزمني والمالحظات اإلستنتاج   
العامة.          

حضر السيرة الذاتية لألشخاص الرئيسين الذين سيعملون في برنامج تصدير الشركة وكذلك  الملحق   
الحسابات الرئيسية والزبائن المحتملين. وبيانات السوق والرسوم التوضيحية واإلتفاقات     

والعروض المالية كملحق للخطة.                 

المراجع

تطوير خطة األعمال الدولية: مركز تطوير األعمال الصغيرة ميشيغان، جامعة واين ستيت، 2727 الجادة الثانية، ديترويت، إم آي 48201. هاتف: 1798 964 )313(.
مجاني. كتاب عمل مكثف حول العناصر األساسية لخطة االعمال الدولية.
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13.   ما هي العراقيل التي يمكن تجنبها عند وضع خطة العمل الدولي؟ 

بعــد تجميــع المصــادر وإجــراء البحــث والتعــرف علــى مــن يمكــن أن يســاعد فــي نفــس المجــال يجــب أن يبــدء المصــدر بكتابــة 
خطــة العمــل الدوليــة وســنورد فيمــا يلــي بعــض العراقيــل التــي يمكــن تجنبهــا والتــي تســبب مشــاكل للمصدريــن عندمــا يقومــون 

بكتابــة هــذه الخطــة.

ال تطلــب االستشــارة المجانيــة أو الرخيصــة: غالبــاً مــا تحصــل الشــركات الجديــدة فــي مجــال التصديــر أو تلــك التــي تتوســع 
فــي ســوق أجنبــي غيــر معــروف علــى إستشــارة تصديريــة غيــر كفــوؤة قبــل وضــع خطــة العمــل الدولــي. يتوفــر فــي دولــة 
قطــر بعــض الكفــاءات المختصــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص للمســاعدة فــي تحديــد األهــداف بوضــوح وللمســاعدة أيضــاً فــي 

التســويق الخارجــي ووضــع اســتراتيجية التمويــل . 

إحصــل علــى إلتــزام اإلدارة: قبــل إجــراء البحــث وكتابــة الخطــة يجــب أن يحصــل الشــخص المكلــف بوضــع إســتراتيجية دخــول 
ســوق أجنبــي علــى إلتــزام اإلدارة العليــا بحيــث يفهــم الممولــون المحتملــون مــن الشــركاء واألجانــب بــأن المعنييــن فــي الشــركة 
مســتعدون للتغلــب علــى المصاعــب األوليــة وعلــى تأميــن المتطلبــات الماليــة للتصديــر. ويجــب أن تعمــم خطــة التوســع بالتصدير 
علــى كافــة األقســام بمــا فيهــا قســم المحاســبة الماليــة، العمليــات اللوجســتية، التخطيــط، األبحــاث والتدريــب. كمــا يجــب وضــع 

ســيرة ذاتيــة مفصلــة لكافــة الموظفيــن الرئيســيين فــي خطــة العمــل الدولــي.

قــم بدراســة معمقــة للســوق: علــى المصــدر اإلتصــال بأفضــل المنظمــات أو بنــوك المعلومــات للحصــول علــى معلومــات عــن 
مواضيــع مثــل: الفــرص التجاريــة، فــرص الصناعــة فــي االســتيراد/التصدير، البلــد والمنتــج، والمــوارد المتاحــة، والشــركات 
ــر والظــروف الســكانية والسياســية  ــة التصدي ــة حــول كيفي ــون عــن منتجــات محــددة وأدل ــن يبحث ــن الذي ــة أو المصدري األجنبي

واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة فــي بلــدان مختلفــة مــن العالــم ومعلومــات أخــرى مشــابهة.

حلــل أبحــاث الســوق: تكــون معظــم خطــط العمــل الدولــي ضعيفــة فيمــا يتعلــق بأبحــاث الســوق ألنهــا ببســاطة تأكيــد حــدس 
المصدريــن بــأن المنتــج ســيباع وســيكون مقبــوالً فــي ســوق محــددة. يمكــن تعلــم ذلــك مــن خــال إجــراء بحــث علــى مجموعــات 
نقــاش حــول التصميــم والحجــم واللــون وكافــة المواصفــات األخــرى للمنتــج وذلــك بإرســال عينــات مــن المنتــج ومــن خــال فهــم 
مــا يفضلــه الزبائــن المحتملــون األجانــب. إن تقديــر عامــل الســوق يجــب أن يكــون ضمــن خطــة العمــل الدوليــة. ومــن خــال 
ســتة وثاثــون ســؤاالً تشــخيصياً آخذيــن بعيــن اإلعتبــار العوامــل الديموغرافيــة، السياســية، اإلقتصاديــة، اإلجتماعيــة، العوامــل 

اإلســتهاكية والتنافســية يمكــن للمصــدر تصنيــف كل دولــة بنــاءاً علــى وضــع الســوق.

حــدد تدفــق الصــادرات والــواردات »تحليــل الصناعــة«: تجــد الكثيــر مــن الشــركات صعوبــة فــي معرفــة أيــن يمكــن أن تصــدر 
أو تســتورد منتجــاً مــا. فــإذا أراد المســتورد النجــاح فــي ســوق مــا فإنــه مــن المهــم جــداً تحديــد فيمــا إذا كانــت الســلعة قــادرة علــى 
المنافســة. وأفضــل طريقــة لمعرفــة ذلــك مــن خــال قاعــدة معلومــات الخارطــة التجاريــة المتوفــرة علــى الشــبكة المعلوماتيــة 

.)www.qdb.qa( علــى موقــع بنــك قطــر للتنميــة

تحديــد ســعر التصديــر المناســب: إن تســعير المنتــج هــو أهــم عامــل ســيؤثر علــى الوضــع المالــي فــي خطــة العمــل التصديــري 
ويغفــل الكثيــر مــن المصدريــن الذيــن يصــدرون للمــرة األولــى أو الذيــن يصــدرون فــي فتــرات متباعــدة األخــذ بعيــن اإلعتبــار 
دراســة إختــاف التكاليــف الغيــر محليــة والتــي يمكــن أن تزيــد فــي ســعر الوحــدة. ومــن بيــن العوامــل الخاصــة التــي يجــب 
ــل  ــة التموي ــة شــركة الشــحن وأجــور التوثيــق وكلف ــع وكلف ــة، عمــوالت البي ــى التكلف ــاءاً عل ــر النســبة بن ــد التصدي دراســتها عن
وكلفــة إعــداد إصــدار كتــاب اإلعتمــاد وكلفــة التغليــف مــن أجــل التصديــر ووضــع الاصقــات والتســويق وأيضــاً كلفــة الشــحن 
البــري وتنزيــل البضاعــة والتأميــن وترجمــة مــواد المنتــج ….إلــخ. يجــب التأكــد مــن أن جميــع أنــواع التكلفــة مفصلــة وبوضــوح 

فــي المخطــط المالــي ومذكــور بالميزانيــة الماليــة الســنوية.

تحديــد قــدرة الشــركة: مــن المهــم التأكيــد بــأن التســعير ليــس العامــل الوحيــد المؤثــر فــي قــرار شــراء المنتــج أو الخدمــة. نــورد 
فيمــا يلــي وبالترتيــب حســب األهميــة، العوامــل األخــرى المهمــة للــواردات األجنبيــة للمصــدر والتــي تشــكل »حزمــة الســعر«: 
الكفــاءة اإلداريــة، عمليــات اإلنتــاج والطاقــة اإلنتاجيــة ونظــام ضبــط الجــودة والتعــاون الفنــي مــع الشــركات األجنبيــة إذا وجــد، 
ــي  ــا، والوضــع المال ــاون معه ــم التع ــي يت ــواع الشــركات الت ــا أن ــا فيه ــر بم ــرة التصدي ــات، وخب ــع الطلبي ــل م ــة التعام وهيكلي
والعاقــة مــع المصــارف. كمــا ويجــب أن تتضمــن خطــة العمــل الدولــي باإلضافــة إلــى كل هــذه العوامــل أحــكام  اإلئتمــان، 
جــداول التحصيــل، والعملــة التــي ســيتم فيهــا الدفــع والتأميــن وأســعار العمولــة وكلفــة التخزيــن، وكلفــة خدمــات مــا بعــد البيــع 

وكلفــة إبــدال البضائــع التالفــة.
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ــي يعتمــد عليهــا المشــتري التخــاذ  ــاط الت دراســة النقــاط التــي يعتمدهــا المشــتري فــي إتخــاذ القــرار: مــن المهــم  جمــع النق
قــراره بحيــث يســتطيع مــن يقــرء خطــة العمــل معرفــة مــا إذا كانــت الشــركة تفهــم تلــك العوامــل التــي يهتــم بهــا المشــترون 
ــعر،  ــليم، الس ــد التس ــودة، موع ــي: الج ــتري وه ــرار المش ــى ق ــرة عل ــل المؤث ــة العوام ــب األهمي ــي وحس ــا يل ــب.  فيم األجان
ــة،  ــاك، المســاعدة الفني ــراع وعــدم اإلنته ــوق االخت ــة حق ــض عــن األضــرار، حماي ــا يخــص التعوي ــان، المســؤولية فيم الضم
الســرية، التغييــر فــي الرســومات/المواصفات، التعليــب، شــروط الدفــع، وســيلة النقــل والمســؤولية حــول تقديــم تقريــر حــول 

ــراء.  ــات الش ــتجدات بخصــوص طلبي المس

التســويق :يعتمــد معظــم المصدريــن للمــرة األولــى علــى ردة الفعــل اكثــر مــن إعتمادهــم علــى الفعــل، فالســبب الوحيــد الــذي 
يجعلهــم يصــدرون هــو أن شــخصاً آخــر مــن بلــد آخــر قــام باالتصــال بهــم، وال تصــدر الكثيــر مــن الشــركات  لعــدم معرفتهــم 

بفــرص التســويق المجانيــة أو القليلــة الكلفــة والمتوافــرة لهــم.

التأكــد مــن الكفــاءة الماليــة للمشــتري: مــن المهــم  تأكــد المصــدر مــن الكفــاءة الماليــة للمشــتري أو المــوزع قبــل الموافقــة علــى 
أيــة صفقــة وأفضــل المصــادر لذلــك هــي: )يجــب وضــع أســماء الجهــات المحليــة التــي تؤمــن خدمــات االئتمــان الخارجــي مــع 

أرقــام هواتفهــا(.

أســاليب التوزيــع: تعتبــر معظــم الشــركات أن التصديــر المباشــر هــو الوســيلة األنســب إلجــراء العمــل الدولــي ويســمح التصديــر 
ــع  ــاك طــرق أخــرى للتوزي ــر أن هن ــر. غي ــل ونمــو ســوق التصدي ــى التســويق والتموي ــدر مــن الســيطرة عل ــر ق المباشــر بأكب
متوفــرة مثــل تعييــن وكيــل مبيعــات علــى أســاس العمولــة، أو الطلــب مــن شــركة إلدارة التصديــر القيــام ببيــع المنتــج، أو تعييــن 

ممثــل مبيعــات، أو عقــد توزيــع، أو ترخيــص أجنبــي، أو تأســيس شــركة مشــتركة أو فريــق إنتــاج لمــا وراء البحــار.

المراجع
تعرف على السوق: كيف تجري بحثاً منخفض التكلفة بواسطة دي فريجستاد )1994( 15.96 دوالر أمريكي، بي إس آي للبحوث - واحة الصحافة، بي إس آي للبحوث، ص.ب: 3727، 

،info@psi-research.com :النقطة الوسطى، أوريغون 97502، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 1479 476 541 1+ ،  البريد اإللكتروني

الموقع االلكتروني: http://www.psi-research.com . بوفر النص، وأوراق العمل، والقوائم مرجعية، والرسوم البيانية والجداول منهجاً عملياً مفيداً إلنشاء برنامج حول أبحاث 
السوق .



التحضير للتصدير 25

14.   ما هي اإلنترنت وكيف يمكن أن تكون مفيدة للمصدر؟

اإلنترنــت هــي شــبكة عالميــة تتواصــل فيهــا أجهــزة الحاســوب مــع بعضهــا البعــض عــن طريــق خطــوط الهاتــف وقــد بــدأت قبــل 
عشــرين عامــاً كقنــاة لتبــادل المعلومــات ضمــن المجتمــع العلمــي لكنهــا أصبحــت اليــوم شــبكة إتصــال كبيــرة وواســعة اإلنتشــار 
ــزداد  ــت. وي ــى اإلنترن ــع« عل ــور أو »موق ــا حض ــي له ــات الت ــية والمؤسس ــركات الرئيس ــات والش ــم الحكوم ــتعملها معظ تس
إســتخدام اإلنترنــت بســرعة كبيــرة وتعمــل المزيــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى التواجــد مــن خــال اإلنترنــت.

اإلنترنــت أداة فعالــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة لترويــج نشــاطات عملهــا وللحصــول علــى معلومــات عــن الســوق وزيــادة 
إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق. وهــي طريقــة غيــر مكلفــة نســبياً لنشــر معلومــات تفصيليــة والحصــول علــى رأي الزبائــن 

مباشــرًة واالتصــال بشــركاء محلييــن.

ومنــذ وقــت قصيــر فقــط، بــدأت الشــركات المصــدرة تكتشــف إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون اإلنترنــت أداة فعالــة في إســتراتيجية 
التســويق العالمــي. فــي حيــن  أن تكلفــة المشــاركة فــي بيئــة اإلنترنــت العالميــة )مثــل شــراء حاســوب واإلشــتراك مــع مــزود 
خدمــات إنترنــت أو وضــع موقــع علــى الشــبكة( قــد تكــون عاليــة نســبياً، إال أن عائــد االســتثمار مــن اســتراتيجية التســويق هــذه 

غالبــاً مــا يفــوق المصاريــف األوليــة.  

ــة  ــي الحال ــة. فف ــى أبحــاث األســواق األجنبي ــج والحصــول عل ــق تســويق المنت ــت المصــدر عــن طري يمكــن أن تســاعد اإلنترن
األولــى تســمح اإلنترنــت للمصــدر بــأن يكــون لــه مــكان أو »موقــع«  يمكــن عبــره الحصــول علــى معلومــات عــن المنتــج أو 
الخدمــة المرغــوب تصديرهــا، وفــي الكثيــر مــن األســواق أصبــح الحصــول علــى موقــع علــى اإلنترنــت جــزءاً أساســياً مــن 

المصداقيــة والحفــاظ علــى العاقــات مــع الزبائــن.

ــة الثانيــة يســمح الوصــول إلــى اإلنترنــت للمصــدر بإجــراء أبحــاث علــى األســواق األجنبيــة إذ يمكــن أن يســتخدم  وفــي الحال
ــون  ــن أن تك ــه ويمك ــن موضــوع يهم ــات ع ــع معلوم ــث لجم ــركات البح ــح أو مح ــل المتصف ــت مث ــات اإلنترن المصــدر خدم
اإلنترنــت مفيــدة بشــكل خــاص للمصــدر إليجــاد معلومــات إحصائيــة وقوائــم الشــركات والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

ــة والمعاهــدات. ــات الدولي واإلتفاقي

المراجع
أسرار التجارة اإللكترونية: دليل للمصدرين الصغار والمتوسطين - تحميل مجاني: 

/www.intracen.org/Secrets-of-Electronic-Commerce-A-Guide-for-Small-and-Medium-sized-Exporters-second-edition
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15.   كيف يمكن للمصدر الوصول إلى اإلنترنت؟

تبــدو اإلنترنــت بإمكاناتهــا الكبيــرة وغيــر المحــدودة للحصــول علــى معلومــات وســيلة فعالــة بالنســبة للمصدريــن الصغــار الذيــن 
بــدأوا  فــي إســتخدامها حديثــاً لــذا مــن المهــم الحصــول علــى المعرفــة األساســيه فــي كيفيــة عمــل اإلنترنــت إلســتخدامها بشــكل 
أكثــر فعاليــة . بعــد الحصــول علــى المعرفــة األساســيه ســياحظ  المصــدر أن الوصــول للمعلومــات علــى اإلنترنــت ليــس صعبــاً 

بــل إنــه بســهولة إجــراء إتصــال هاتفــي.

وبشكل عام، يتطلب الوصول إلى اإلنترنت ثاثة عناصر وهي خط هاتفي وحاسوب ومودم. 

نورد فيما يلي بعض المصطلحات األساسيه لخدمات اإلنترنت: 

Book Mark: عمليــه تســمح مــن خالهــا اإلنترنــت للمســتخدمين بوضــع طريــق اتصــال مختصــر مــع موقــع محــدد فبــدالً 
.bookmark مــن البحــث فــي اإلنترنــت فــي كل مــرة عــن موضــوع معيــن، يمكــن للمســتخدم أن يصنــف هــذا الموقــع بـــ

.Netscape Navigator & Microsoft Explorer متصفح المعلومات: زبون الشبكه العالمية وأشهرها

E-Mail: اختصــار لكلمــة البريــد اإللكترونــي وهــي خدمــة إلرســال الرســائل علــى أســاك الشــبكة وهــي طريقــة ســهلة للعمــل 
مــع الزبائــن المحتمليــن ولاتصــال المباشــر مــع الزبائــن.

ــار  ــون أزرق. وعندمــا يخت ــل هــذه الوصــات أو تعــرض بل ــة تظل ــن مصــادر الشــبكه العالمي Hyperlink: هــو اتصــال بي
ــح باســترجاع الصفحــة المشــار إليهــا.  ــوم المتصف المســتخدم خــط وصــل يق

موقــع اإلنترنــت: تعــرف هــذه الوثائــق باســم الموقــع ومنهــا نصــوص وصــور علــى اإلنترنــت يمكــن للشــركة المصــدرة أن تجــد 
معلومــات أكثــر عــن كيفيــة إيجــاد موقــع علــى الشــبكه لترويــج منتجاتهــا ولوضــع ملــف عــن عملهــا ونشــاطاتها. 

محــركات البحــث: تســمح خدمــة اإلنترنــت هــذه للفــرد بإيجــاد معلومــات عــن موضــوع مــا مــن خــال كتابــة الكلمــات األساســية 
ككلمــة تصــف الموضــوع أو مجموعــة مــن الكلمــات. عندهــا يقــوم محــرك البحث بإيجــاد كل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوع 

.Alta vista, Infoseek exit Lycos :نذكــر بعــض محــركات البحــث الشــائعة مثــل .

ــق  ــث يمكــن الوصــول للمعلومــات عــن طري ــات الموســوعة حي ــت تشــبه بطاق ــع اإلنترن ــل الشــبكة: وهــي فهــارس لمواق دالئ
 .)yahoo & Magellan( ــبكة ــارس الش ــى فه ــال عل ــددة ومث ــف مح ــات تصني مجموع

ــام  ــا نظ ــل إنه ــت ب ــي ليســت اإلنترن ــيوعاً وه ــت ش ــات اإلنترن ــر تطبيق ــي أكث ــا بwww  وه ــار  إليه ــة: يش الشــبكه العالمي
ــة. ــزود خدم ــع م ــه اتصــال م ــت ألي شــخص لدي ــى اإلنترن للوصــول إل

المراجع
مقدمة في استخدام أدوات البحث على اإلنترنت: مواد تدريبية يطرحها يان مانيساديجان وايمانويل باريتو، مركز التجارة الدولي األونكتاد/ منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، جنيف 

1202، سويسرا. دليل مصمم لمساعدة المصدرين لتسهيل البحث على شبكة اإلنترنت.
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16.   ما هي اإلجراءات للحصول على تصريح لإلستيراد والتصدير للمنتجات في دولة قطر؟ 

يجــب أن تحصــل الشــركة علــى النشــاط التجــاري للمنتجــات المحــددة وأن يكــون مذكــوراً فــي ســجلها التجــاري للبضائــع التــي 
ــة عندهــا يجــب أن يكــون لديهــا  ــال إذا أرادت الشــركة أن تســتورد أو تصــدر أجهــزة إلكتروني ــى ســبيل المث ــداول بهــا. فعل تت
تصريــح للنشــاط التجــاري باألجهــزة اإللكترونيــة مذكــوراً فــي ســجلها التجــاري. عنــد إنجــاز هــذا األمــر يجــب علــى الشــركة 
حينهــا التوجــه إلــى اإلدارة العامــة للجمــارك فــي دولــة قطــر لطلــب إصــدار »رمــز اســتيراد« الــذي يخولهــا إلســتيراد وتصديــر 
البضائــع وفــق الئحــة النشــاطات التجاريــة المذكــورة فــي الســجل التجــاري للشــركة. ويجــب أن يرفــق بهــذا الطلــب المســتندات 

التاليــة:

كتاب من الشركة مطبوع على ورقها الرسمي، مختوم وموقع من المدير العام للشركة يطلب إصدار»رمز استيراد« . 1
حسب نشاطات الشركة المذكورة تحت سجلها التجاري.

نسخة من السجل التجاري.. 2
البطاقة الشخصية للمدير العام.. 3

وَفور إصدار رمز االستيراد، ُتصبح الشركة مباشرًة مخولة إلستيراد وتصدير البضائع حسب الرمز والسجل التجاري.

المراجع
،info.pr@customs.gov.qa :اإلدارة العامة للجمارك )قطر(: ص.ب 81، الدوحة- قطر، هاتف: 44457457 ، فاكس: 44457015 ، البريد اإللكتروني

. www.customs.gov.qa :الموقع االلكتروني
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17.   ما هي قاعدة القيمة المضافة المطبقة على التصدير لمجلس التعاون الخليجي؟

ــط  ــم رب ــاون الخليجــي %40. يت ــس التع ــن دول مجل ــا بي ــة فيم ــة الخليجي ــدة للمنتجــات الصناعي ــة المعتم ــة المضاف ــغ القيم تبل
الخطــوات المتعلقــة بالتســجيل والحصــول علــى الشــهادات، وإصــدار البطاقــات، وغيرهــا بمتطلــب الحــد األدنــى مــن القيمــة 

ــل عــن 40%. ــي يجــب أن ال تق ــة الت المضاف

وفقاً لإلتفاقية اإلقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن تقدم كل المنتجات الصناعية شهادة منشأ، إذا لم 	 
تكن القيمة المضافة أقل من 40% من قيمتها النهائية.

يجب أن تحصل الشركات المهتمة بالتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي على شهادة منشأ من السلطة المختصة 	 
بإصدارها.

تحسب القيمة المضافة كما يلي: 	 

الشهادة منشأ دول مجلس التعاون الخليجي:

مكونات التكلفة المحلية . 1

األجور والرواتب.	 
االستهاك.	 
اإليجارات.	 
الفوائد على القروض الطويلة األجل.	 
المصاريف اإلدارية و المصاريف العامة.	 
متطلبات اإلنتاج )ذات المنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي( وهذا يتضمن المواد الخام، والمواد المساعدة، والمواد 	 

الشبه مصنعة، مواد التغليف /التعبئة والمحروقات، الكهرباء، والمياه.

مكونات التكلفة األجنبية:. 2

متطلبات اإلنتاج )ذات منشا أجنبي، خارج دول مجلس التعاون الخليجي(.

100 × مكونات التكلفة المحلية  القيمة المضافة  =  
                  التكلفة اإلجمالية للمنتج 

   100× ) ا+ب+ج+د+ه+و(   =    
)ا+ب+ج+د+ه+و+ى(                    

القيمة المضافة يجب أن التقل عن 40%

المراجع
  ،mbt@mbt.gov.qa :وزارة األعمال والتجارة: اتفاقيات التعاون والتجارة الدولية، ص. ب 1968، الدوحة- قطر، هاتف: 44945001 فاكس: 44945000 ، البريد اإللكتروني

. http://www.mbt.gov.qa :الموقع االلكتروني
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18.   أيــن يجــد المصــدرون القطريــون معلومــات حــول القطــاع الصناعــي فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي؟

 
الدائرة الصناعية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. 1

غرفة التجارة والصناعة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. 2

المجلس السعودي لغرف التجارة والصناعة	 
الرياض، مبنى غرفة التجارة والصناعة

ص.ب: 16683، الرياض 11474
هاتف: -7502 405/ -3200 405 )1(

فاكس: -4747 402 )1(

غرفة تجارة وصناعة عمان	 
ص.ب: 1400، ر.ب: 112 روي

مسقط، سلطنة عمان
هاتف: 24763700 )00968(
فاكس: 24708497 )00968(

occi@chamberoman.com :بريد إلكتروني

غرفة تجارة وصناعة الكويت	 
ص.ب: 775، الصفاة 1308 الكويت

المنطقة التجارية رقم 9، شارع الشهداء
مدينة الكويت

هاتف: 1805580 )00965(
فاكس: 22404110 )0065(

 kcci@kcci.org.kw :بريد إلكتروني

غرفة تجارة وصناعة دبي	 
ص.ب: 8886

هاتف: 42307774 )00971(
فاكس: 42389897 )0071(

info@fcciuae.ae :بريد إلكتروني

غرفة تجارة وصناعة قطر	 
الدائري الثالث، شارع الهال

منطقة العسيري، ص.ب: 402 الدوحة، قطر
هاتف: 44559111 )00974(

فاكس: 44661697 )00974(/ 44661693 )00974(
 info@qcci.org :بريد إلكتروني

Qcci@qatar.net.qa 
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يســتطيع المصــدرون القطريــون الحصــول علــى معلومــات حــول الصناعــات الموجــودة فــي قطــر وباقــي دول مجلــس التعــاون 
ــاون  ــس التع ــي دول مجل ــرف ف ــاد الغ ــة و إتح ــارات الصناعي ــج لالستش ــة الخلي ــع منظم ــال م ــال االتص ــن خ ــي م الخليج

الخليجــي. 

 	)GOIC( منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
هاتف: 44858888 )974( 
فاكس: 44831465 )974( 

ص.ب: 5114 – الدوحة، قطر
goic@goic.org.qa :بريد إلكتروني

http://www.goic.org.qa :موقع إلكتروني

إتحاد الغرف في مجلس التعاون الخليجي:	 
ص.ب: 2198 - الدمام

المملكة العربية السعودية 31451 
هاتف: 38265943 )966(
فاكس: 38266794)966( 

المراجع
منظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك(: هاتف: 974-4858 888 ، فاكس: 974+-4831 465 ، ص. ب: 5114 ، الدوحة - قطر.

البريد اإللكتروني: goic@goic.org.qa ، الموقع االلكتروني: http://www.goic.org.qa .  تقدم معلومات عن القطاع أو الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي .
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19.   ما هي االتفاقية العربية للتجارة الحرة وكيف يستطيع المصدر القطري االستفادة منها؟ 

: )AFTA(االتفاقية العربية للتجارة الحرة

وقعت دولة قطر باإلضافة إلى 17 دولة عربية أخرى إتفاقية التجارة الحرة العربية التي بدأ العمل بتنفيذها في 	 
1998/3/9 ، ووفقاً لهذه االتفاقية يتم معاملة المنتجات العربية التي تنتقل بين الدول العربية كمنتجات محلية وذلك 

وفق مبدء التحرير التدريجي، والتي بدأ العمل بها في 1998/1/1 ،وبناءاً عليه يتم تخفيض 10% سنوًيا من التعريفة 
الجمركية، الرسوم والضرائب، على يتم إعفاء المنتجات المحددة من التعريفة الجمركية تماماً بين الدول العربية.

تستطيع الشركات القطرية االستفادة من )منطقة التجارة الحرة العربية( كما يلي:-	 

االتصال بدائرة التعاون الدولي واإلتفاقيات التجارية في وزارة األعمال والتجارة.. 1

تقوم دائرة التعاون الدولي واإلتفاقيات التجارية بفحص القيمة المضافة للمنتج والتي يجب ان تكون 40%.. 2

ــة فــي وزارة األعمــال والتجــارة بإصــدار . 3 ــات التجاري ــي واإلتفاقي ــرة التعــاون الدول بعــد تطبيــق مــا ســبق تقــوم دائ
شــهادة منشــأ للــدول العربيــة.

يقــوم المصــدر القطــري بإرفــاق شــهادة منشــأ للــدول العربيــة مــع الشــحنة لتمكيــن مســتوردي المنتجــات مــن دفــع . 4
ضرائــب أقــل بنــاًءا علــى االتفاقيــة. 

المراجع
 ،mbt@mbt.gov.qa :وزارة األعمال والتجارة: اتفاقيات التعاون والتجارة الدولية، ص.ب: 1968، الدوحة - قطر، هاتف: 44945001 ، فاكس: 44945000 ، البريد اإللكتروني

. http://www.mbt.gov.qa :الموقع االلكتروني



32التحضير للتصدير

20.  كيــف يســتطيع المصــدر القطــري الحصــول علــى معلومــات حــول االتفاقيــات التجاريــة الموقعــة 
بيــن دولــة قطــر وشــركائها التجارييــن؟ 

وقعت حكومة دولة قطر العديد من االتفاقيات مع عدة شركاء تجاريين. 	 

القائمة الكاملة لمثل هذه االتفاقيات التجارية والمنتجات التي تغطيها يمكن اإلطاع عليها من  دائرة التعاون الدولي 	 
واإلتفاقيات التجارية في وزارة األعمال والتجارة.

المراجع
يمكن الحصول على معلومات عامة عن هذه االتفاقيات من وزارة األعمال والتجارة: اتفاقيات التعاون والتجارة الدولية، وص. ب 1968، الدوحة-قطر ، هاتف: 44945001،

. http://www.mbt.gov.qa :الموقع االلكتروني ، mbt@mbt.gov.qa :فاكس: 44945000 . البريد اإللكتروني
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21.  ما هو نظام »النافذة الواحدة« التابع لإلدارة العامة للجمارك بدولة قطر؟ 

إن نافــذة قطــر الواحــدة لخدمــات التخليــص الجمركــي هــي نظــام علــى اإلنترنــت يســتخدمه التجــار والمخلصيــن الجمركييــن 
ومكاتــب الخدمــات ووكاء الشــحن، لتقديــم المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بالتجــارة إلــى الجهــات الحكوميــة والجمــارك لإلعتمــاد 

والمعالجــة.  

ويــؤدي نظــام النافــذة الواحــدة إلــى تحســين توافــر ومعالجــة المعلومــات، كمــا يســرع ويبســط تدفــق المعلومــات بيــن مجتمــع 
التجــارة والحكومــة. وتنــاول نافــذة قطــر الواحــدة لخدمــات التخليــص الجمركــي جميــع إجــراءات العمــل المتعلقــة بالجمــارك 

والتجــارة، والتــي يمكــن تصنيفهــا إلــى ثاثــة مجــاالت رئيســية هــي: اإلســتيراد، والتصديــر ، والعبــور والمســافنة.

يتنــاول إجــراء اإلســتيراد العمليــات التجاريــة الخاصــة بالبضاعــة التــي تدخــل إلــى دولــة قطــر عــن طريــق البحــر أو الجــو أو 
البــر. ويشــمل هــذا اإلجــراء:

اإلستيراد لإلستخدام المنزلي، يتضمن إستيراد البضاعة لغرض اإلستخدام المنزلي. وتنظبق الرسوم الجمركية إستناداً 	 
على التعرفة الخاصة باألصناف التي تم إستيرادها. 

اإلستيراد المؤقت، وتضمن إستيراد البضاعة بصفة مؤقتة والتي تحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من مدير 	 
الجمارك. وسوف يتم تحصيل الرسوم الجمركية بموجب الضمان مع العلم أنه سوف يتم رده في حال إعادة تصدير 

األصناف التي تم إستيرادها بصفة مؤقتة.
إستيراد بضاعة الركاب، ويتناول البضاعة ذات القيمة التجارية األقل من 3000 لاير قطري والتي يجب على الركاب 	 

إظهارها للجمارك قبل الدخول إلى الحدود القطرية.

ويتنــاول إجــراء التصديــر المعامــات التجاريــة الخاصــة بالبضاعــة التــي تغــادر دولــة قطــر عــن طريــق البحــر أو الجــو أو 
البــر. ويشــمل هــذا اإلجــراء: 

التصدير المؤقت، ويتضمن تصدير البضاعة والمعدات بصفة مؤقتة.  ويجب دفع الرسوم الجمركية أثناء اإلستيراد 	 
للبضاعة بناءاً على القيمة المضافة. 

إعادة التصدير، وتضمن إعادة تصدير البضاعة التي تم إستيرادها أو تصديرها بصفة مؤقتة.	 

الترانزيــت، هــو عبــور البضاعــة عبــر قطــر إمــا عــن طريــق البحــر، أو الجــو، أو البــر مــن منفــذ إلــى آخــر. ويتــم تحصيــل 
الرســوم الجمركيــة بموجــب ضمــان علــى البضاعــة التــي يتــم عبورهــا. 

المســافنة، هــي أحــد أنــواع الترانزيــت ولكنهــا ال تتضمــن دخــول البضاعــة إلــى البــاد، حيــث يتــم تفريــق البضاعــة فــي المينــاء 
مــن قبــل الناقــل بغــرض التحميــل لــدى ناقــل آخــر لكــي يتــم مســافنة البضاعــة إلــى وجهــة أخــرى. وال تنطبــق الرســوم الجمركيــة 

فــي هــذه الحالــة. 

المراجع
،Info.pr@customs.gov.qa :اإلدارة العامة للجمارك )قطر(: ص.ب : 81 ، الدوحة-قطر ، هاتف: 44457457 ، فاكس: 44457015 ، البريد اإللكتروني

. www.customs.gov.qa :الموقع االلكتروني
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22.   ما هي األسواق األجنبية التي يمكن بيع المنتج فيها؟ 

ــى  ــن، ويجــب عل ــج معي ــرص لمنت ــا أفضــل الف ــر فيه ــي تتوف ــة الت ــد األســواق األجنبي تســمح أبحــاث الســوق للشــركات بتحدي
الشــركات الجديــدة فــي مجــال التصديــر البحــث عــن بعــض األســواق المســتهدفة باإلعتمــاد علــى البيئــة الطبيعيــة والســكانية، 
البيئــة السياســية والعوامــل اإلقتصاديــة، البيئــة اإلجتماعيــة والثقافيــة، إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق وإمكانيــات المنتــج. كمــا 
ويســاعد القيــام بتقييــم معمــق لعوامــل الســوق المشــتركة علــى التنبــؤ بحجــم الطلــب لمنتجاتهــا أو خدماتها،ومــدى النجــاح الــذي 
يمكنهــا تحقيقــه فــي الســوق المســتهدف. ومــن أجــل تحديــد ســوقين أجنبييــن أو ثالثــة، مــن المهــم تقييــم عوامــل الســوق معتمــًدا 
علــى حوالــي عشــر بلــدان يبــدو أنهــا تعطــي فرًصــا لتصديــر المنتــج. وهنــا يجــب علــى المصــدر اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:-

ما هو عدد السكان في كل بلد آخذين بعين اإلعتبار النمو والكثافة؟	 
هل عدد السكان من الفئة العمرية المستهدفة كاٍف )مثالً: من 1-10 ،11_24، إلخ ...(؟ 	 
ما مدى توزع السكان في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية أو الريفية؟	 
هل هنالك تنوعات مناخية أو تقلبات في الطقس يمكن أن تؤثر في المنتج أو الخدمة المقدمة؟	 
ما هي مسافات الشحن من نقطة التصدير إلى مختلف البلدان المستهدفة؟	 
ما هو معدل األعمار ونوعية وسائل المواصالت والبنية التحتية لالتصاالت في الدولة المستهدفة؟	 
هل هناك شبكات كافية من أجل خدمات الشحن والتعليب والتفريغ أو أية شبكات توزيع محلية أخرى؟	 
هل يشجع النظام الحكومي على إزدهار األعمال؟	 
إلى أي مدى الحكومة منخرطة في التعامالت التجارية الخاصة؟	 
ما هو موقف الحكومة من استيراد المنتجات األجنبية؟	 
هل النظام السياسي مستقر أم أن االئتالف الحاكم ال يشهد أي إستقرار بصورة مستمرة وبشكل جذري؟	 
هل ترغب الحكومة بإزالة الحصص أو التعريفات أو المعوقات األخرى للتجارة؟	 
ما مدى إلتزام البلد بتعزيز مستويات أعلى من الصادرات والواردات؟	 
ما هو معدل الناتج القومي اإلجمالي لكل سوق مستهدف وما هو ميزان المدفوعات في كل بلد؟	 
ما هي النسبة المئوية للواردات والصادرات من مجمل االقتصاد؟	 
ما هي نسبة  الواردات إلى الصادرات في البلد المستهدف؟	 
كيف يختلف معدل التضخم في كل بلد وما هي القوانين التي تنظيم العملة أو سعر الصرف؟	 
ما هو معدل دخل الفرد في البلد المستهدف؟ وهل تتجه معدالت الدخل لإلرتفاع؟	 
ما هي النسبة التقديرية للدخل الذي  يصرف على السلع االستهالكية؟	 
ما هي نسبة السكان التي تصنف على أنها طبقة وسطى؟	 
إلى أي مدى يتشابه السوق المستهدف مع السوق المحلي؟	 
هل يحتاج المنتج أو الخدمة إلى ترجمة أو إلى تعديل؟	 
ما هي النواحي القانونية التفاقيات التوزيع في كل بلد؟	 
ما هي متطلبات التوثيق والقوانين الفنية أو البيئية األخرى المطبقة على الواردات؟	 
هل السوق ُمغلق على األجانب رغم مظاهر اإلنفتاح أو الحرية؟	 
ما هي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن تؤثر على المنتج أو الخدمة؟	 
هل يؤمن  النظام القضائي معاملة عادلة وغير متحيزة في حال وقوع خالف تجاري؟	 

المراجع
موسوعة المصدرون: دان وبرادستري ، طريق سيلفان 3 ، بارلسبان ، نيوجيرسي 07504. هاتف: 343867 )800(. تغطي هذه الموسوعة كل مرحلة من مراحل التصدير إلى 

أكثر من 200 أسواق عالمية. وتحتوي الموسوعة على ستة أقسام، ويشكل قسم »سوق التصدير« معظم الموسوعة. الموسوعة تتضمن أنظمة البيانات واللوائح ووثائق وبيانات التسويق 
ومعلومات حول وسائل النقل والسفر لرجال األعمال.
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 23.   كيف يمكن أن يحدد المصدر فيما إذا كان المنتج سيبلي بالًء حسناً في السوق المستهدف؟

يعد إختيار السلعة المناسبة للتصدير مسألة أساسية للنجاح ويعتمد هذا  اإلختيار على عدد من العوامل منها:

اتجاهــات التصدير/اإلســتيراد: يجــب أن يســتخدم المصــدر المطبوعــات وأن يتصــل بالمنظمــات المختصــة لتحليــل اإلتجاهــات 
فــي التجــارة الدوليــة لمنتــج معيــن.

قاعدة العرض: إن تأمين قاعدة عرض ثابتة هو أمر أساسي.

الطاقــة اإلنتاجيــة: يمكــن أن تتأثــر ســمعة وصــورة الشــركة المصــدرة إذا فشــلت فــي تســليم البضاعــة بســب محدوديــة قدرتهــا 
اإلنتاجيــة.

تعديــل المنتــج: للتأكــد مــن نجــاح المنتــج فــي األســواق المحليــة أو األجنبيــة فمــن الضــروري تعديلــه بمــا يتناســب مــع إحتياجــات 
ســوق التصديــر. يجــب علــى الشــركة المصــدرة تحديــد مــا إذا كان المنتــج يتطلــب تغييــراً فــي اللــون أو القيــاس أو الطعــم أو 

التعليــب …. إلــخ 

األســواق المســتهدفة: يجــب أن ال يكــون الطلــب علــى المنتــج  ثابتــاً فقــط فــي الســوق المســتهدف بــل متزايــداً. ومــن المهــم 
تحديــد هــذا الطلــب مــن خــالل أبحــاث الســوق والدراســات الســكانية.

مرافــق خدمــة المنتــج: إذا كان المنتــج المصــدر يحتــاج إلــى خدمــة مــا بعــد البيــع فعلــى المصــدر إمــا ان يفتتــح مركــز خدمــة 
فــي الخــارج أو أن يجــد موزعــاً أو وكيــالً  بإمكانــه تأميــن هــذه الخدمة،حيــث قــد ال يكــون المنتــج مناســباً للتصديرفــي األصــل.

قيــود التجــارة: يجــب أن تكــون المنتجــات المختــارة للتصديــر قابلــة للتصديــر  بنــاًء علــى قوانيــن التصديــر فــي دولــة قطــر. 
يمكــن الحصــول علــى معلومــات عــن قوانيــن التصديــر مــن اإلدارة العامــة للجمــارك بدولــة قطــر.

المراجع
إحصائيات منظمة التعاون والتنمية حول التجارة الخارجية: منظمة التعاون والتنمية، 2 ، شارع اندريه باسكال، 75775 باريس سيدكس 16، فرنسا، هاتف: 35 42 10 49 )1( 33+

فاكس: 76 42 10 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني: sales@oecd.org، الموقع االلكتروني: http://www.oecd.org . تقدم إحصائيات حول التجارة الدولية.
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24.  أين يمكن أن يجد المصدر تقارير عن سوق منتجات معينة؟

يتابــع مركــز التجــارة الدولــي األونكتاد/منظمــة التجــارة العالميــة فــي جنيــف، األســواق الرئيســية للفواكــه والخضــراوات 
الطازجــة واألزهــار والنباتــات االســتوائية والعطريــة والبهــارات الشــائعة والجلــود الطبيعيــة وشــبه المدبوغــة وعصائــر 

الفواكــه المعبــأة بأحجــام كبيــرة واألرز ومــواد صيدالنيــة محــددة. 

ــة  ــة تخــص األســعار الفعلي ــار الســوق« معلومــات محدث ــدم قســم خدمــة »أخب ــة التــي ينتمــي إليهــا المنتــج، يق ــى الفئ ــاءاً عل بن
المدفوعــة  علــى منتجــات محــددة، العــرض والطلــب وغيرهــا مــن المعلومــات التــي قــد تؤثــر علــى وضــع الســوق. ويمكــن 
لمشــتركي خدمــة أخبــار الســوق أن يتســلموا هــذه المعلومــات مــن خــالل البريــد اإللكترونــي، التلكــس والبريــد الجــوي.  يقــوم 
قســم النشــر  للمعلومــات التجاريــة بتحضيــر ملخصــات عــن الســوق والفــرص المتوافــرة لبعــض المنتجــات فــي بلــد محــدد )مثالً: 

ســوق القمصــان فــي اإلتحــاد األوروبــي(. 

هــذه المخلصــات تعطــي تفاصيــل عــن معــدل التصديــر واالســتيراد، تفضيــالت المســتهلك، مقــدار الرســوم، ومعلومــات أخــرى 
حــول دخــول الســوق، األســعار، عــروض المبيعــات، تقنيــات التوزيــع، الممارســات التجاريــة، فــرص الســوق وعناويــن مفيــدة. 

المراجع
للحصول على المعلومات: يرجى االتصال بوحدة نشر المعلومات التجارية، خدمة أخبار السوق، مركز التجارة الدولي األونكتاد/ منظمة التجارة العالمية، قصر الوطني، 1211 جنيف 10، 

 . http://www.unicc.org/itc :؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :سويسرا؛ هاتف: 11 01 730 )22( ، فاكس: 76 71 733 )22(؛ البريد اإللكتروني

التجارة عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة: يقدم قسم التجارة الخارجية في الواليات المتحدة معارض على االنترنت ببيانات االستيراد والتصدير الحالية والتراكمية في الواليات المتحدة 
ألكثر من 000,18 سلعة تصدير و 000,24 سلعة استيراد في جميع أنحاء العالم باستخدام رموز النظام المنسق ونظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ، والعمالء هم قادرون على 

تحديد فئات السلع واسعة تصل فيها رموز النظام المنسق  إلى 10 أو 6 رموز في نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات . 

الفرصة إلنشاء تقارير مخصصة ورسوم بيانية ملونة تعطي تفاصيل المتغيرات في التجارة الخارجية تتضمن: تفاصيل مستوى المنفذ، وصادرات الدولة، والميزان التجاري، وأسلوب النقل 
وتصنيف مستوى السوق! يمكن تنزيل جميع التقارير بسهولة على هيئة برامج إكسل وإكس إم إل، كما يتيح لك الموقع االلكتروني للتجارة في الواليات المتحدة فرصة حفظ تقاريرك وبالتالي 

يمكن تحديثها شهرياً بشكل تلقائي. العنوان: المكتب  األمريكي لإلحصاء، قسم التجارة الخارجية، فرع نشر البيانات، المقر الرئيسي، واشنطن دي سي 20233،
هاتف: 0595 549 800 1+  أو  2311 763 301 1+  )يقدم الدعم على الهواء  من الساعة  9 صباحاً وحتى 5 والنصف مساء بالتوقيت الشرقي(، فاكس: 4962 763 301 1+، 

. http://www.usatradeonline.gov :الموقع االلكتروني ، ftd.data.dissemination@census.gov :البريد اإللكتروني
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25.   أيــن يمكــن ان يحصــل المصــدر القطــري علــى معلومــات حــول التعريفــات الجمركيــة لــواردات 
الــدول مختلفــة؟

 
يمكن الحصول على معلومات حول التعرفات الجمركية من الموقع التالي: www.worldtarrif.comوهو موقع 	 

يمكن إستخدامه برسوم معينة.
يستطيع المصدرين القطريين الحصول على ضرائب االستيراد من خالل زيارة المواقع على الشبكة المعلوماتية للدول 	 

األعضاء في منظمة الجمارك العالمية، والمواقع اإللكترونية  للوكاالت الدولية التي ترتبط مع موقع المنظمة. 

كل دائــرة جمــارك فــي العالــم موضوعــة فــي قائمــة بارتبــاط مباشــر علــى االنترنــت مــع موقــع المنظمــة. كمــا ويمكــن إيجــاد 
متطلبــات اإلســتيراد علــى المواقــع الخاصــة بــكل دولــة.

المنظمة العالمية للجمارك: 
 http://www.wcoomd.org/frmpublic.htm

)rue du Marché, B-1210 Brussels )Belgium ,30
.Tel: 32.2.209.92.11-Fax: 32.2.209.92.62

 

المراجع
أبحاث سوق األعمال: بواسطة إل جوفمان وإم نيس  )1997( ، 14.99 £ ، ناشروا صفحة كوغان،  شارع  بينتونفيل  20 لندن. إن  1 9 جى إن، المملكة المتحدة،

،htaylor@koganpage.com :هاتف: 0433 7278 20 )0( 44+ ، فاكس: 6348 7837 20 )0( 44+ ، البريد اإللكتروني
الموقع االلكتروني: http://www.koganpage.com . دليل لفهم وتقييم نتائج أبحاث السوق؛ إجراء أبحاث السوق ، وتصميم وتنفيذ نتائج أبحاث السوق.
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26.   كيف يجب إجراء تقييم عوامل السوق؟

يقــدم تقييــم عوامــل الســوق تفصيــالً كامــالً للعوامــل التــي وردت فــي الســؤال الســابق )23( وعلــى المصــدر أن يقيــم كل بلــد 
معتمــداً علــى  ميــزان شــروط الســوق بإعطــاء العالمــة مــن 1»ســيئة«، إلــى 5 »ممتــازة«. عندهــا يجــب علــى المصــدر أن 

يجمــع نتائــج البيانــات البحثيــة  مــن أجــل تحديــد األســواق المســتهدفة. 

البيئة السكانية/الطبيعية: 
حجم السكان، النمو، والكثافة.	 
توزيع الفئات العمرية.	 
التوزيع الحضري والريفي.	 
تنوع المناخ والطقس. 	 
مسافة الشحن.	 
التوزيع الطبيعي وشبكة االتصاالت.	 
مرافق النقل المحلية واإلقليمية.	 

البيئة السياسية:
نظام الحكومة.	 
مدى إنخراط الحكومة بالتجارة.	 
المواقف إتجاه  عمل التجارة األجنبية.	 
اإلستقرار السياسي واإلستمرارية.	 
عقلية  تجارية  عادلة/ حرة.	 
أولويات التنمية التجارية الوطنية.	 

البيئة االقتصادية: 
المستوى العام للتنمية.	 
النمو االقتصادي: الناتج القومي اإلجمالي، القطاع الصناعي.	 
النسبة المئوية للصادرات والواردات، من مجمل االقتصاد.	 
ميزان المدفوعات.	 
العملة :معدل التضخم، توفر العملة، الضوابط، االستقرار.	 
متوسط دخل الفرد وتوزيع الدخل.	 
الدخل الزائد وأنماط االستهالك.	 

البيئة االجتماعية والثقافية:
معدل األمية ومستويات التعليم.	 
وجود الطبقة الوسطى.	 
نقاط التشابه واإلختالف مع السوق المحلي.	 
المعوقات اللغوية.	 

 
الوصول إلى السوق:

شبكة توزيع مالئمة.	 
قوانين التوثيق واإلستيراد.	 
المعايير المحلية، الممارسات، والمعوقات غير التعريفية األخرى.	 
حماية ملكية اإلختراع والعالمة التجارية وحقوق الطبع.	 
آلية مناسبة لتسوية النزاعات.	 
قوانين الضرائب ومعدالتها. 	 
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فرص المنتج :
إحتياجات الزبون ورغباته.	 
اإلنتاج المحلي، الواردات واإلستهالك.	 
المعرفة بالمنتج وقبوله.	 
المواقف من المنتجات ذات األصل األجنبي.	 
المنافسة.	 

المراجع
الشروع في العمل مع تطبيق أبحاث السوق: )1997(، 14.95 $ ، إس آى إس للنشر ، معهد إس آى إس، كارولينا الشمالية 27513-2414، الواليات المتحدة األمريكية،

 . http://www.sas.com :هاتف: 8000 677 919 1+ ، فاكس: 4444 677 919 1+، الموقع االلكتروني
يوضح استخدام إم أر آى مع مناقشات مفصلةو أمثلة على كل من التقنيات .
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27.   ما هي الخارطة التجارية وكيف يستفيد المصدر القطري منها؟
 

ما هي الخارطة التجارية؟ 
هي أداة تساعد على القيام بأبحاث خاصة بالسوق والتي تهدف إلى تشجيع التجارة الدولية من خالل معلومات محددة.	 
أداة تزودنا بتغطية شاملة للتجارة القائمة/الحالية في جميع أنحاء العالم.	 
أداة تشمل اآلليات المالئمة لتزودنا بنظرة شاملة عن التجارة الكلية.	 
أداة تشمل معلومات عن قيم التصدير واإلستيراد، والكميات، إتجاهات النمو، حصص السوق وتصنيفات مختلفة.	 
أداة تعمل على  تحديد أسواق جديدة وتقييم المنافسة في التصدير.	 
أداة لمقارنة األداء التصديري، والتحليل الضروري  لفرص تنويع المنتج مع أي دولة شريكة.	 
أداة يمكن اإلستفادة منها من قبل رواد األعمال ورجال األعمال ومحللي السوق كما أنها سهلة االستعمال وتعمل وفق 	 

منهاج معياري محدد.
وهذه األداة هي الخارطة التجارية – تعتمد القاعدة المعلوماتية على تدفقات المنتج التجاري الصادر من منظمة التجارة 	 

UNCTAD/WTO العالمية

ما هي ميزات الخارطة التجارية؟
إحصائيات تجارية أجنبية ألكثر من 5000 منتج واقعة تحت نظام المنسقHS  والمكون من6 أرقام.	 
تعتمد كل المؤشرات على بيانات قسم إحصائيات األمم المتحدة، بيانات  COMTRADE أكبر قاعدة معلومات 	 

عالمية للتجارة الدولية.
تغطي اإلحصائيات 180 دولة تشمل إحصائيات قابلة للمقارنة تمثل اكثر من 90% من إجمالي التجارة العالمية وتشمل 	 

5 ماليين سجل.
يمكن تقسيم مجموعات اإلنتاج إلى منتجات فردية مفصلة.	 

المراجع
يمكن الوصول إلى خارطة التجارة على الموقع االلكتروني : www.trademap.org والذي يوفر قاعدة بيانات حول تدفق تجارة المنتجات.
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28.   ما هي الطرق المختلفة لدخول األسوق األجنبية؟ 

يعتبــر إختيــار طريقــة دخــول ســوق تصديــر معيــن، واحــداً مــن أهــم القــرارات التــي يجــب إتخاذهــا. إذ أن طريقــة الدخــول 
ــى  ــة لدخــول الســوق عل ــة معين ــار طريق ــة. وإلختي ــر مــن  إهتمامــات التســويق  الدولي ــى عــدد كبي ــر وإنعكاســات عل ــا تأثي له
المصــدر ان يــدرس مــدى التشــابه بيــن الســوق المحلــي والســوق األجنبــي، مســتوى الخدمــة المطلوبــة، التعريفــات والشــحن، 
الوقــت المطلــوب، معرفــة الماركــة والميــزة التنافســية. كمــا ويوجــد خيــاران أساســيان لدخــول الســوق وهمــا التصديــر المباشــر 

والتصديــر غيــر المباشــر.

التصدير المباشر:

فــي حالــة التصديــر المباشــر، يكــون علــى المصــدر المصّنــع القيــام بكامــل عمليــة التصديــر دون اســتخدام أي وســطاء. ونظــراً 
لكونــه مصــدراً مباشــراً تتحمــل الشــركة المســؤولية الكاملــة عــن مجمــل نشــاطات التصديــر بــدءاً مــن تحديــد الزبــون وحتــى 

تحصيــل ثمــن  البضاعــة.

 ولكــي يتــم التصديــر بشــكل مباشــر علــى الشــركة ان تنشــئ قســماً للتصديــر يكــون منفصــاً عــن قســم المبيعــات المحليــة الــذي 
يتــم تمويلــه بنــاءاً علــى أســس  احتياجاتــه. وللتصديــر المباشــر مزايــا عديــدة ومنهــا: 1. يكــون للشــركة القــدرة علــى التحكــم 
الكامــل بكافــة مراحــل التصديــر؛ 2. تزيــد الشــركة هامــش الربــح مــن خــال توفيــر مــا كان يمكــن أن تدفعــه للوســطاء؛ 3. 

توطــد الشــركة عاقاتهــا مــع المشــترين األجانــب. 

ولكــن مــن الجهــة األخــرى، قــد يكــون للتصديــر المباشــر محاذيــر: 1. إحتمــال أن تفــوق قيمــة الوقــت والمصــادر المطلوبــة 
إليجــاد ســوق أجنبــي ناجــح، قيمــة الفوائــد التــي يمكــن أن يجنيهــا المصــدر مــن التصديــر المباشــر. 2. يكــون المصــدر معرضــاً 

لمخاطــر مباشــرة أكثــر.

يمكــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة االشــتراك مــع بعضهــا البعــض لتشــكيل اتحــاد مصدريــن. وعــادًة مــا تعطــي الحكومــات 
ــب ذو محاســن  ــل هــذا الترتي ــون مــع بعضهــم البعــض. يمكــن أن يكــون مث ــن يتعاون ــن الصغــار الذي ــا خاصــة للمصدري مزاي

خاصــة فــي الســنوات األولــى بالنســبة للمصدريــن ألول مــرة.

التصدير غير المباشر:

يمكــن للشــركة الراغبــة بالتصديــر والتــي ليــس لديهــا موظفيــن مختصيــن أو مصــادر للقيــام بذلــك، أن تصــدر مــن خــال وكاء 
بالعمولــة، أو مكاتــب الشــراء المحلييــن، أو التجــار المصدريــن أو شــركات تنميــة الصــادرات. حيــث أن المؤسســات لديهــا البنيــة 

األساســية الضروريــة والخبــرة الازمــة للتصديــر إلــى عــدد مــن الــدول المختلفــة.

وهنــاك عــدة مزايــا للتصديــر غيــر المباشــر، 1. يمكــن للشــركة أن تركــز علــى اإلنتــاج دون أن يكــون عليهــا أن تتعلــم  النواحــي 
ــر متخصصــة أو  ــا شــركة تصدي ــي تقدمه ــة الت ــرة المهني ــر؛ 2. يمكــن للشــركة االســتفادة مــن الخب ــة  للتصدي ــة والقانوني الفني

موزعــي الخدمــة 

أمــا ماســوئ التصديــر الغيــر مباشــر فتتضمــن؛ 1. إحتمــال فقــدان الســيطرة علــى المنتــج لصالــح ممثــل المبيعــات؛ 2. الواقــع 
بــأن بعــض هــؤالء األفــراد أو المؤسســات قــد ال يكــون لديهــم أهــداف تتوافــق مــع أهــداف المنتجيــن.

الخيارات األخرى المتاحة لشركة ترغب بالتصدير هي:
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المشاريع المشتركة:

المشــاريع المشــتركة هــي عبــارة عــن شــراكه بيــن الشــركة المحليــة والشــركة األجنبيــة حيــث تتفــاوض  الشــركتان علــى واحــد 
أو أكثــر مــن األمــور التاليــة: الحصــة، نقــل التكنولوجيــا، اإلســتثمار، اإلنتــاج والتســويق. وتتضمــن الترتيبــات اإلتفــاق علــى 
تحديــد مســئوليات األداء، المحاســبة وتقاســم األربــاح. يمكــن أن تكــون ترتيبــات الســوق بشــكل  قيــام الشــريك األجنبــي بشــراء 
ــم المعرفــة والتفاصيــل  كلــي أو جزئــي للبضاعــة. المشــاريع المشــتركة تســاعد فــي تقاســم الكلفــة، وتخفيــف المخاطــر، وتقدي
عــن الســوق المحلــي وتســهيل دخــول الســوق. وهنالــك  قوانيــن للمشــاريع المشــتركة توجــب أحيانــاً أن يكــون الشــريك المحلــي 

مالــكاً لنســبة معينــة مــن األســهم.

المراجع

الدليل العالمي لمنظمات ترويج التجارة: مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية. قصر األمم، 1211 جنيف، سويسرا. هاتف :. 730-0218 )22( 41+ ،
 . http://www.intracen.org : الموقع االلكتروني . itcreg@intracen.org :البريد اإللكتروني

دليل مجاني للمؤسسات المتصلة بالتجارة العامة والخاصة والشركات في البلدان النامية واالقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية في عدد محدود من النسخ بثاث لغات )اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية( . دليل لمنظمات ترويج التجارة والهيئات الوطنية األخرى المشاركة في التجارة الدولية. يغطي الوزارات و منظمات ترويج التجارة ومكاتب ترويج الواردات والغرف التجارية 

واالتحادات التجارية في 187  بلد . 

دليل جمعيات المستوردين: مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية. قصر األمم، 1211 جنيف، سويسرا. هاتف : 730-0218 )22( 41+.
. http://www.intracen.org :الموقع االلكتروني . itcreg@intracen.org :البريد اإللكتروني
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29.   ما هي قنوات البيع والتوزيع التي يمكن استخدامها في أسواق العالم المختلفة؟

يوجــد العديــد مــن قنــوات البيــع والتوزيــع فــي مختلــف أنحــاء العالــم بعضهــا أكثــر تأثيــراً مــن اآلخــر فــي أســواق مختلفــة. قــد 
تســاعد وكالــة »تصديــر«، المصدريــن القطرييــن فــي البحــث عــن أنســب القنــوات  لإلســتخدام والتــي تعــد جــزءاً مــن الســوق. 

كمــا تســاعد فــي تقديــم قائمــه بالمصــادر المتنوعــة والمتوفــرة للبيــع والتوزيــع فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

فيما يلي بعض األمثلة:

· الــوكالء: يعرفــون أيضــا بــوكاء المشــتريات ويتــم عــاده تعييــن وكيــل بالعمولــة مــن قبــل الشــركات الصغيــرة وذلــك 	
لقــاء خبرتــه فــي منتــج محــدد فــي شــركه أجنبيــه أو فــي ســوق أجنبــي. يتأتــى دخــل الوكيــل مــن خــال عمولــة مــن 
ســعر التصديــر الصافــي. يقــوم الــوكاء بإيجــاد الشــركات األجنبيــه التــي تريــد أن تشــتري المنتجــات ويضعــون طلبــات 
الشــراء نيابــة عــن المشــترين. ولكنهــم ال يتدخلــون فــي عمليــة تعليــب وشــحن المنتجــات وال يحملــون إســم المنتجــات 

التــي يمثلونهــا. 

· الموزعــون: يشــتري المــوزع البضاعــة مــن المصــدر وعــادًة بســعر مخصــوم، وعندهــا يقــوم ببيــع هــذه البضاعــة فــي 	
الســوق األجنبــي مقابــل نســبة ربــح. يحتفــظ المــوزع بمخــزون مــن البضاعــة التــي إشــتراها وهــو يقــدم عــادًة الخدمــة 
ــع  ــروط الدف ــم وضــع ش ــا ويت ــي.  كم ــتخدم النهائ ــتهلك أو المس ــى المس ــادًة إل ــوزع ع ــع الم ــتري. ال يبي ــم للمش والدع

واإلتفاقيــات األخــرى بيــن المــوزع والشــركه مــن خــال عقــد. 

· قنــوات التســويق: تملــك بعــض منافــذ البيــع مثــل سلســلة المخــازن أو محــات الســوبر ماركــت قنــوات البيــع الخاصــة 	
بهــا وعلــى المصــدر أن يتصــل مــع هــذا النــوع مــن القنــوات.

·  الطلبــات عــن طريــق البريــد مــن المنــازل: يتــم معظــم نشــاط التصديــر مــن خــال طلبــات البيــع وتبعــاً لطبيعــة المنتــج 	
والســوق. يمكــن أن يشــكل هــذا النــوع مــن التصديــر منفــذاً مهمــا للشــركات المصــدرة الصغيــرة والمتوســطة.

· شــركات التصديــر: تقــوم شــركات التصديــر فــي إختيــار التصديــر غيــر المباشــر هــذا نيابــة عــن الشــركات الصغيــرة 	
والمتوســطة بــدءاً مــن التخزيــن، التحميــل والتفريــغ فــي المرفــأ، شــحن البضاعــة، ثــم تحضيــر وثائــق الشــحن، وتقديــم 

تمويــل قصيــر وطويــل األجــل، وإجــراء دراســات الســوق، وتحضيــر ووضــع اإلعانــات.

· تجــار الجملــة: يشــتري تاجــر الجملــة عــادًة كميــات كبيــرة مــن المصــدر وينظــم التوزيــع بالمفــرق، كمــا ويجنــي تاجــر 	
الجملــة الربــح اإلجمالــي بإضافــة نســبة  علــى التكلفــة.

· ــرف 	 ــم التع ــي. ويت ــد أجنب ــي بل ــتهلك ف ــع الشــركة مباشــرًة للمس ــر تبي ــن خــال التصدي ــع المباشــر للمســتهلك: م البي
ــر وســائل  ــة، أو الســماع، أو عب ــة، أو مــن خــال المطبوعــات الدولي ــاء المعــارض التجاري ــى المشــترين عــادة أثن عل
ــة أوجــه  ــل الدفعــات، وخدمــة المنتــج، وكاف ــة، وتكــون الشــركة مســؤولة عــن: الشــحن، وتحصي اإلتصــاالت الحكومي

ــر األخــرى. التصدي

· ــون 	 ــذي يمثــل الشــركة فــي الســوق األجنبــي ممثــل المبيعــات. ويســتخدم الممثل ممثلــي المبيعــات: يســمى الشــخص ال
مطبوعــات الشــركة وعينــات مــن البضاعــة، وعــادًة مــا يعملــون علــى أســاس العمولــة وال يتحملــون أي مســؤولية أو 
ــة  ــع، وطريق ــد المــكان، وشــروط البي ــدء العمــل ويجــب أن يحــدد هــذا العق ــل ب ــل قب ــد التمثي ــع عق ــم توقي مخاطــر. ويت

التعويــض، وأســباب إنهــاء الخدمــات … إلــخ وقــد ال يعمــل الممثــل بالضــرورة علــى أســاس حصــري. 

المراجع
وكيل مبيعات التصدير: غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت لير، 75008 باريس، فرنسا. هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+  أو 89 28 53 49،

. www.iccwbo.org : الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :فاكس: 63 28 53 49 )1( 33+، البريد اإللكتروني
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30.   ما هي شركات تنمية الصادرات وما هي خدماتها؟

تعــرف شــركات تنميــة الصــادرات بأســماء مختلفــة فــي بلــدان مختلفــة مثل بيــوت التجــارة، أو شــركات إدارة الصادرات، 
وشــركات المتاجــرة الدوليــة. فالشــركات التــي لديهــا بضائــع للتصديــر ولكنهــا ال تملــك الوقــت وال المــوارد لتعلــم كل مــا 
هــو ضــروري للتصديــر يمكــن أن تســتفيد مــن شــركات تنميــة الصــادرات. إذ تتيــح هــذه الشــركات المجــال للمصــدر 
ــر. تلعــب هــذه  ــه نواحــي التصدي ــام بكاف ــي القي ــة رفيعــة المســتوى ف ــرة مهني ــه خب ــدم ل ــا تق ــاج بينم ــى اإلنت ليركــز عل
ــي  ــط متخصصــة ف ــا ليســت فق ــا وأنه ــن واألســواق. كم ــن المنتجي ــل كوســطاء بي ــر العم ــاالً لتطوي الشــركات دوراً فع

التصديــر وفــي شــراء البضائــع محليــاً لبيعهــا دوليــا ًبــل وإنهــا تســتورد أيضــاً حيــث تشــتري دوليــاً وتبيــع محليــاً. 

ــة   ــادًة أنظم ــذه الشــركات ع ــي. يدعــم  ه ــي مجــال التســويق الدول ــة ف ــدرات قوي ــة الصــادرات ق ــك شــركات تنمي تمتل
ــذه  ــدم ه ــات دعــم التجــارة. وتق ــات مســاعدة التجــار وخدم ــأ للشــراء، وخدم ــد المنش ــي بل ــع ومؤسســات ف ــه للبي أجنبي

ــا: ــر منه ــطة ونذك ــرة والمتوس ــركات الصغي ــات للش ــن الخدم ــدداً م ــركات ع الش

خدمات التسويق:
· أبحاث السوق وتحديد وتقييم الزبائن.	
· المفاوضات التجارية والفنية.	
· التعامل مع التجمعات اإلقتصادية والمشاريع والمناقصات.	
· تأمين تزويد قطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع.	
· إيجاد شبكات توزيع للمنتج.	
· ترويج المبيعات وتحديد العامة التجارية.	

نشاطات موجهة نحو اإلنتاج:
· تطوير شركاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.	
· استيراد وشراء مستلزمات اإلنتاج.	
· تعديل المنتج والتغليف.	
· األبحاث والتطوير.	

الخدمات المالية و إدارة المخاطر:
· الترتيبات اإلئتمانية والمالية.	
· التأكد من الدفع الفوري.	
· إدارة مخاطر التصدير والتأمين.	
· التعامل مع اإلدعاءات.	

الدعم اللوجستي والخدمات األخرى:
· الشحن والتوثيق.	
· النقل والتخزين.	
· إداره األزمات والكوارث.	
· متابعة األعمال المكتبية والروتين الحكومي.	

المراجع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة تنمية الصادرات: مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية ، قصر األمم، 1211 جنيف 10، سويسرا.

.itcreg@intracen.org :هاتف: 0111 – 730 )22( 41+ . فاكس: 4439 – 733 )22( 41+. البريد اإللكتروني
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31.   أين يجد المصدرين القطريين معلومات عن العروض والمعارض التجارية حول العالم؟

ــة قطــر الدخــول إلــى: www.expobase.com، حيــث يمكــن التأكــد مــن المعــارض التــي  يســتطيع المصدريــن فــي دول
تحــدث فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفيمــا يلــي بعــض الجهــات فــي دولــة قطــر التــي ربمــا بإمكانهــا تزويــدك بالمعلومــات عــن 

المعــارض:

مركز التجارة العالمي:
صندوق بريد 22357

الدوحة – دولة قطر
هاتف: 44354141 974+
فاكس: 44423048 974+

info@wtcdoha.com :بريد إلكتروني

قطر إكسبو:
صندوق بريد 8019

الدوحة – قطر
هاتف: 44650211 974+
فاكس: 44674506 974+

بريد إلكتروني:
 infdex@qatar-expo.com

iwed@qatar-expo.com

العروض والمعارض العالمية في قطر:
شارع إبن سينا، منطقة المنتزه 

صندوق بريد 22376
الدوحة – قطر

هاتف: 44329900 974+
فاكس: 44432891 974+

info@ifpqatar.com :البريد اإللكتروني
  www.ifpqatar.com:الموقع اإللكتروني

المعارض العالمية، والعروض التجارية ، 
المؤتمرات:

www.mbendi.co.za

      العروض التجارية والمعارض – التجارة األجنبية على اإلنترنت:
     يمكن إيجاد كل العروض والمعارض التجارية حول العالم بكل بلد أو دولة .

www.foreign-trade.com/exhibit.htm     

)UFI( الرابطة العالمية لصناعة المعارض
www.ufi.org )UFI( :الناشر

ــة  ــارض، واإلتحــادات الوطني ــة وأصحــاب المع ــارض التجاري ــم المع ــي تنظي ــدة ف ــم للشــركات الرائ ــات: رابطــة العال المحتوي
والعالميــة الرئيســية وشــركاء مختاريــن لصناعــة المعــارض. UFI توفــر قائمــة عريضــة للمعــارض التجاريــة مصنفــة حســب 

http:/www.ufinet.org .ــام المعــرض ــث يق ــارات، حي اســماء البلدان/الق

الرابطة األلمانية لصناعة المعارض التجارية )أوما(
الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت www.auma.de يوفــر قاعــدة بيانــات شــاملة عــن المعــارض التجاريــة واألدوات الازمــة 

لحســاب وخطــة المعــارض.

المراجع
سايبر - إكسبو: الموقع اإللكتروني: http://www.tsnn.com . يساعد في البحث عن االتفاقيات المقبلة ، والمعارض والمؤتمرات التجارية.

.www.globalsources.com :الندوات والعروض والمعارض في جميع أنحاء العالم : الموقع اإللكتروني
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32.   كيف يختار المصدر المعرض التجاري المناسب؟

تعتبــر المعــارض التجاريــة عنصــراً أساســياً فــي خطــة التســويق، لكــن مــع تعــدد المعــارض الموجــودة فــي كل أنحــاء العالــم، 
ــار متــى وأيــن ســيقام المعــرض، بشــكل خــاص يصــح هــذا الــكام علــى  ــام بعمليــة إختي ــد القي فمــن المهــم حســن اإلنتقــاء عن
الشــركات ذات الميزانيــات الصغيــرة. فــإن إختيــار المعــرض المناســب لإلشــتراك بــه، أمــر يجــب أن يتــم تحديــده بعــد دراســة 

متأنيــة لملــف الســوق وملــف الــزوار وكلفــة المشــاركة فــي كل معــرض.

ــك  ــا. وهنال ــي يؤمنه ــة الت ــة الجغرافي ــد األســواق المســتهدفة والتغطي ــف ســوق المعــرض يجــب تحدي ــف مل ــن أجــل تصني وم
تصنيفــان شــائعان األول المعــارض التجاريــة »الرأســية« التــي تقــدم تركيــزاً علــى إهتمامــات المســتثمرين والبائعيــن. بينمــا 

ــة. ــد فكــرة معين ــى تحدي ــاج إل ــة« ذات طبيعــة عامــة وتحت تكــون المعــارض »األفقي

ــر  ــزوار بشــكل عــام وإهتمامــات الزائ ــل المعــرض عــن وضــع ال ــزوار، يجــب أن يســأل المصــدر ممث ــف ال ــد فحــص مل عن
ــر. ــوع وحجــم شــركة الزائ ــع ون ــات أو البضائ بالخدم

ــذي يجــب أن ال يكــون دون  ــى أنهــا شــكل مــن أشــكال اإلســتثمار ال ــة المشــاركة فــي المعــرض عل ــى كلف يجــب االطــاع عل
طائــل. كمــا يجــب أن يكــون متناســباً مــع القــدرة الماليــة للشــركة. بالرغــم مــن أن المعــارض التجاريــة تســتخدم كأداة للتســويق 

والترويــج. إال أن المشــاركة يجــب أن التكــون بكلفــة تفــوق قــدرة الشــركة.

يجــب أن يتنبــه المصــدر بــأن ال ينســاق للمشــاركة فــي المعــرض فقــط ألنــه معــرض كبيــر ويعــد بتقديــم زبائــن كثــر. فالشــركات 
التــي تنتــج منتجــات كثيــرة، تحضــر المعــارض المتخصصــة. وعلــى الشــركة أن تحــدد فيمــا إذا كان المعــرض مرتبطــاً مــع 

برامــج تعليميــة أم ال، ألن مثــل هــذه المعــارض تأتــي بنتائــج أفضــل.

تكــون المعــارض الصغيــرة أقــل كلفــة للحضــور، وتحتــاج إلــى نفقــات أقــل للتســويق وتقــدم مــكان أكثــر راحــة للمشــاركين، 
وتتيــح وقتــاً أطــول للموظفيــن المشــاركين للتعــرف علــى أبعــاد المعــرض. كمــا وتقــدم فرصــة للعارضيــن لرعايــة أو المشــاركة 

فــي رعايــة حفــل إســتقبال أو مناســبة مــا.  

المراجع
التسويق الناجح للمعارض : بواسطة بوب دالمير، الناشر: الرابطة العالمية لصناعة المعارض . 

يقدم نهجا مفصاً حول كيفية العرض حيث يغطي اختيار المعرض الصحيح لشركتك ، وتحديد األهداف وتسويق الهدف ، واالتصاالت لما قبل العرض ، وإدارة الموظفين ووجهات النظر، 
والعمل مع الصحافة، ومقابلة العماء، .. إلخ . 

www.ufi.org/medias/pdf/thetradefairsector/howtoexhibit.pdf
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33.   كيف يحضر المصدر للمعرض التجاري؟
 

مــن المهــم جعــل المشــترين المحتمليــن يعرفــون بــأن الشــركة ستشــارك فــي معــرٍض محــدد وهــذا نشــاط تســويقي عــام مهــم 
ــادة المبيعــات فــي المعــرض. إن اإلســتثمار بنشــاطات التســويق مــا قبــل المعرض،ينتــج عنــه الحصــول علــى خبــرة فــي  لزي
ــي  ــاركين ف ــن المش ــراً م ــدداً كبي ــة أن ع ــة حديث ــرت دراس ــد أظه ــركة. وق ــى للش ــد األدن ــن الح ــع م ــة ويرف ــارض ناجح المع
المعــارض يقومــون بنشــاطات ترويجيــة قبــل المعــرض، غيــر أنــه فقــط %20 مــن المشــاركين  أظهــروا إلتزامــاً قويــاً للقيــام 
بأعمــال تســويق متميــزة قبــل المعــرض؛ وهــؤالء وجــدوا أن ذلــك إيجابيــاً حيــث كان عــدد الزائريــن أعلــى مــن المعــدل وكذلــك 

حققــوا نســبة لقــاءات شــخصية أعلــى مــن المعــدل. 

ومــن الواضــح أن الدعــوات الشــخصية مــن العــارض هــي أهــم ســبب يجعــل شــخصاً يــزور الجنــاح. ويجــب أن ال يكــون هنالــك 
أي خلــط بيــن الدعــوات الشــخصية والبطاقــات التــي تشــير فقــط إلــى موقــع الجنــاح. يجــب أن تكــون الدعــوات مكتوبــة بخــط 
ــي تســلموا دعــوات  ــر مــن زوار المعــرض يــزورون فقــط األجنحــة الت ــاح. فالكثي ــارة الجن ــدم ســبباً لزي ــد إذا أمكــن وأن تق الي
شــخصية لزيارتهــا. وتتبــع بعــض الشــركات الدعــوات بإتصــال هاتفــي للتأكــد مــن أن الدعــوة قــد وصلــت وللتأكيــد علــى الحاجــة 

إلــى »التوقــف والتحــدث معنــا«.

ترســل بعــض الشــركات جــزءاً مــن هديــة وتطلــب زيــارة الجنــاح لتســلم الجــزء المكمــل لهــا أو لتســلم هديــة ذات قيمــة أكبــر. 
يجــب أن تحمــل كافــة الهدايــا إســم، وشــعار الشــركة، ورقــم هاتفهــا، وعنوانهــا ورقــم الجنــاح. باإلضافــة إلــى أنهــا توجــد الرغبــة 
بالزيــارة قبــل وأثنــاء المعــرض تبقــى هــذه الهدايــا مــع الــزوار عندمــا يعــودون إلــى ديارهــم وتكــون تــذكاراً دائمــاً لمنتــج الشــركة 

أو لخدمتهــا.

ومــن أجــل تحقيــق كافــة أهــداف المشــاركة فــي المعــرض يجــب التخطيــط لــه بحــزم. إذ يضمــن التخطيــط حمايــة اإلســتثمار 
والحصــول علــى معظــم الفوائــد المرجــوة. غيــر أنــه مــن المهــم تعييــن منســق للمعــرض مــن أجــل نجــاح التخطيــط والمشــاركة. 
حيــث يكــون هــذا الشــخص مســؤوالً عــن حجــز الجنــاح، تأكيــد وتوصيــل أهــداف الجنــاح بوضــوح، وتحضيــر تكاليــف الضبــط 
والميزانيــة ببشــكل تفصيلــي، تأكيــد اختيــار وتوفــر المــواد التــي ســتعرض، تنفيــذ فكــرة المعــرض، تنظيــم بنــاء وتصميــم الجنــاح 
، وإختيــار طاقــم الجنــاح وتنظيــم تدريبهــم وتوزيــع المهــام عليهــم، تحضيــر وتنفيــذ نشــاطات الترويــج، ووضــع نظــام التســجيل، 

وترتيــب نقــل المعروضــات ومعاملــة العارضيــن، وتقديــم تقريــر عــن فعاليــة المعــرض ونتائــج المشــاركة.

يجــب علــى الشــركة المهتمــة بالمشــاركة فــي معــرض مــا أن تتذكــر أن منظمــي المعــرض يســاعدون المشــاركين فــي كافــة 
ــاء الجنــاح وحتــى التوثيــق.  نواحــي المعــرض بــدءاً مــن إختيــار شــخص/جهة لبن

المراجع
كيفية االستفادة القصوى من المعارض: معرض شركات القصب . اوريل هاوس ، ريتشموند، مسح تي دبليو 9 1 دي إل.

هاتف: 9107743 )181( 44+. فاكس: 9107749 )181( 41+ 
يقدم نصائح للحصول على أقصى فائدة ممكنة من المشاركة في المعارض.
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34.   ما هي التكاليف المترتبة على المشاركة في المعرض التجاري؟

مــن المهــم جــداً تحضيــر ميزانيــة للمشــاركة بالمعــارض واإللتــزام بهــا. ولتحضيــر ميزانيــة واقعيــة شــاملة، يمكــن تبنــي الطريقــة 
الموجهــة نحــو الهــدف والتــي تتضمــن الخطــوات التاليــة: 

· تحديد األهداف  المرجو تحقيقها من المشاركة في المعرض.	
· وضع قائمة بالمهمات الضرورية المطلوب القيام بها لتحقيق هذه األهداف.	
· تقدير الكلفة المترتبة على ذلك.	

وللتأكــد مــن أن المشــاركة فــي المعــرض تتــم بحــدود الميزانيــة الموضوعــة لمختلــف نشــاطات العــرض، يجــب وضــع قائمــة 
مفصلــة بكافــة المصاريــف التــي ســتدفع، وتحديــد المخصصــات لــكل مصــدر. ونــورد فيمــا يلــي المجــاالت التــي يتــم الصــرف 

عليهــا عــادة فــي المعــرض:

ــاء  ــات، غط ــومات، المفروش ــاز، الرس ــف، الغ ــاه، التنظي ــاء، المي ــاءه، الكهرب ــاح وبن ــم الجن ــاحة، تصمي ــاح: المس ــة الجن كلف
األرضيــة، التجهيــزات، الزهــور المســتعملة فــي الديكــور، النقــل، تكاليــف التحميــل والتســليم، توصيــات الهاتــف والفاكــس، 

ــن. ــن واألم ــن، التخزي التأمي

ــات  ــم، بطاق ــد للطاق ــزي الموح ــدق، ال ــي الفن ــة ف ــاح، اإلقام ــم الجن ــب طاق ــة: تدري ــف الجاري ــاح والمصاري ــم الجن ــة طاق كلف
العارضيــن والــزوار، اإلطعــام والضيافــة.

الكلــف الترويجيــة: تحضيــر وإنتــاج معلومــات للصحافــة؛ إســتئجار غــرف المؤتمــرات والنــدوات الصحفيــة، تصميــم وإنتــاج 
ــد  ــم البري ــر قوائ ــد وتحضي ــور البري ــا وأج ــرض وتصنيعه ــواد الع ــم م ــرض، تصمي ــل المع ــة قب ــج، الدعاي ــات التروي مطبوع
ورعايــة النشــاطات فــي المعــرض مثــل الافتــات … إلــخ ، ومــواد دعائيــة خاصــة بالمعــرض مثــل هدايــا تذكاريــة والتصويــر 

للجنــاح.

المراجع
كيفية االستفادة القصوى من المعارض: معرض شركات القصب . اوريل هاوس ، ريتشموند، مسح تي دبليو 9 1 دي إل.

هاتف: 9107743 )181( 44+ . فاكس: 9107749 )181( 41+ . 
يعطي التكاليف النموذجية للمشاركة في المعارض التجارية .
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35.   ما هي مفاتيح النجاح أثناء وجود المصدر في المعرض؟ 

أظهــرت دراســة أن غالبيــة المشــترين يســتخدمون المعــارض التجاريــة كمصــدر أساســي للمعلومــات عندمــا يقومــون بإتخــاذ 
قــرارات الشــراء الســنوية. يتحــدث جنــاح الشــركة عــن حجــم قدراتهــا وفعاليتهــا وإلتزامهــا لــذا يجــب أن يفكــر المصــدر بالجنــاح 
وكأنــه طريقــة لتقديــم شــركته، ويكــون اإلنطبــاع األول الجيــد مهمــاً جــداً إلجتــذاب الزبائــن المحتمليــن. يمكــن للشــركات التــي 
لديهــا مســاحة محــدودة، المنافســة فــي المعــرض مــن خــال إســتخدام تقنيــات التصميــم الجيــد، والطاقــم المتــدرب جيــداً علــى 

إجتــذاب عــدد أكبــر مــن الــزوار.
 

ــرعة  ــل بس ــم لينق ــب أن يصم ــذا يج ــها ل ــن نفس ــركة ع ــا الش ــر به ــي تعب ــة الت ــو الطريق ــرض ه ــي المع ــركة ف ــاح الش إن جن
صــورة الشــركة. يجــب أن يكــون للجنــاح تأثيــر بصــري قــوي علــى الزائــر  وأن يعطــي نظــرة ســريعة حــول الشــركة والمنتــج 
المعــروض. فللجنــاح دور مــزدوج، فهــو القالــب الــذي ســتوضع فيــه منتجــات الشــركة وخدماتهــا، وهــو فــي الوقــت نفســه منبــر 
ــواٍن  ــي ث ــد أظهــرت الدراســات أن الشــركة التــي تعــرض فــي المعــارض، لديهــا حوال ــع، ولق فعــال للعــرض والمناقشــة والبي

لتســتأثر بإهتمــام الماريــن أمــام الجنــاح.

للمفروشــات تأثيــر مهــم علــى الصــورة العامــة للجنــاح، توضــع المقاعــد ليرتــاح عليهــا موظفــو الجنــاح لدقائــق وليــس الهــدف 
منهــا أن تكــون أماكــن اســتراحة لــزوار المعــرض.

ــن  ــدد م ــول ع ــى ح ــرض تبن ــواد الع ــن م ــر م ــاءة، فالكثي ــدة بكف ــد والمع ــكل جي ــة بش ــات المصمم ــتخدام المطبوع ــب إس يج
ــج.  ــن المنت ــق ع ــرة أعم ــاس فك ــي الن ــاح تعط ــي الجن ــز ف ــة تركي ــتخدم كنقط ــي تس ــات والت المطبوع

يجــب أن ال يبــدو الجنــاح وكأنــه ضيــق المســاحة، إذ البــد مــن وجــود مســاحة كافيــة بحيــث يســتطيع النــاس أن يدخلــوا لمشــاهدة 
المــواد المعروضــة وإذا كان هنالــك حاجــة للعــرض يجــب التأكــد مــن أن الجنــاح كبيــر بمــا فيــه الكفايــة لعــدد معقــول مــن النــاس 
ليحصلــوا علــى رؤيــة جيــدة. يمكــن تشــجيع النــاس علــى تلمــس المنتجــات إذا أمكــن، أمــا إذا كانــت المنتجــات مــن النــوع الــذي 
ال يمكــن أن يحملــه المشــترين فاألفضــل عــدم عــرض نمــاذج منهــا، فالمشــترون ال يحبــون الشــركات التــي تعــرض منتجــات  

مــع الفتــة كتــب عليهــا »  ممنــوع اللمــس«. 

مفتــاح النجــاح هــو طاقــم العامليــن فــي الجنــاح، إذ يجــب أن يكونــوا لطيفيــن وودوديــن ولديهــم معلومــات جيــدة عــن منتجــات 
الشــركة وخدماتهــا.

المراجع
www.trade-show-advisor.com/exhibition-stand.html :كيف تصمم منصة عرض جاذبة لألنظار

يقدم استراتيجيات رئيسية حول تصميم منصات المعارض بحيث تكون جاذبة للزوار وتعطي النتائج المرجوة.
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36.   مــا هــي إجــراءات الحصــول علــى تأشــيرة دخــول »فيــزا« للمســتثمرين األجانــب، ووكالء التفتيــش 
للدخــول إلــى دولــة قطــر؟ 

تأشيرة عمل:
يوجد شركات ووكاالت تعمل على ترتيب طلبات التأشيرات المتعلقة بالزوار القادمين بسبب العمل.

بإمكان بعض الشركات المخولة والمستخدمين تقديم طلبات للحصول على تأشيرة العمل عن طريق اإلنترنت.
على الحاصلين على التأشيرة عند قدومهم إلى دولة قطر حمل جميع األوراق المطلوبة ومنها كتاب من الشركة.

طريقة تقديم طلب التأشيرة:
على المتقدمين للحصول على طلبات تأشيرة العمل إتباع الخطوات التالية:

· تحميل نموذج الطلب من على اإلنترنت.	
· تعبئة النموذج بالمعلومات الازمة عن المسافرين.	
· دفع المصاريف الازمة عند الموافقة على الطلب.	
· طباعة التأشيرة.	

معلومات إضافية:
إن مصاريــف كل تأشــيرة تبلــغ 200  لاير قطــري باإلضافــة إلــى 50 لاير قطــري لــكل مرافــق مســجل. مــدة صاحيــة التأشــيرة 

هــي شــهر  واحــد ويمكــن تمديــد الصاحيــة لشــهرين إضافييــن بتكلفــة  200 لاير قطــري للشــهر الواحــد.

يجــب أن يقــدم المصــدر القطــري إلــى مكتــب التأشــيرات فــي خدمــات الهجــرة القطريــة نســخة عــن جــواز ســفر ســاري المفعــول 
وكفالــة لضمــان أن الزائــر ســيخرج مــن قطــر قبــل موعــد إنتهــاء التأشــيرة.

قد تصدر التأشيرة من السفارات القطرية في الخارج أو عن طريق مكتب التأشيرات داخل قطر.

يصدر مكتب التأشيرات تأشيرات لرحات قصيرة، تأشيرات عمل وتأشيرات التاجر السريع .

قد يزور األجانب قطر لمدة قد تقل عن 72 ساعة لذا يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحية للدخول إلى دولة قطر.

مــن المفضــل أن يقــوم المصــدرون القطريــون بإجــراء كافــة الترتيبــات المتعلقــة بوصــول المشــترين والتجــار األجانــب إلــى 
العاصمــة قبــل دخــول قطــر.

ــة  ــروض التجاري ــاهدة الع ــن بالمشــاركة أو مش ــب المهتمي ــرة لألجان ــارات القصي ــب الزي ــة بترتي ــك قطــر للتنمي ــد يســاعد بن ق
ــة قطــر. ــي دول ــال ف ــارض أو تأســيس أعم والمع

المراجع
.www.moi.gov.qa : الموقع االلكتروني ، info@moi.gov.qa : وزارة الداخلية : هاتف : 44330000 ، البريد االلكتروني
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37.    ما )B2B( وكيف يستطيع المصدرين االستفادة منها؟ 

إن المبــادالت اإللكترونيــة بيــن الشــركات هــي عبــارة عــن ســوق إلكترونــي يلتقــي بــه البائعيــن والمشــترين ويعقــدون الصفقــات، 
وهــو وســيلة إلســتخدام اإلنترنــت للربــط المســبق بيــن البائعيــن والمشــترين الذيــن يتعــذر إتصالهــم  بســبب البعــد ضمــن برنامــج 
عــام يعمــل كمنصــة إلكترونيــة بحيــث يســتطيعون عقــد الصفقــات التجاريــة المشــتركة. وتتــم التبــادالت اإللكترونيــة بنــاءاً علــى 

نمــوذج الكتالــوج و/أو آليــة الســعر الغيــر ثابــت ) المــزادات العلنيــة ، المبــادالت ….إلــخ(.

يخلــق نمــوذج الســعر الثابــت )الكتالــوج( قيمــة عــن طريــق إســتخدام خدمــة البحــث القويــة علــى اإلنترنــت التــي تســاعد علــى 
المقارنــة. ،كمــا تســتخرج القيمــة عــن طريــق  تجميــع  البائعيــن والمشــترين. يقــوم مخطــط الســوق بتحويــل أوراق الكتالــوج  
ــر الشــبكة. ويســتطيع  ــد المشــترين بمحطــة واحــدة للتســوق عب ــوم بتزوي ــك يق ــن وكذل ــف البائعي والمعلومــات األخــرى  لمختل
المشــترين المقارنــة بســرعة بيــن البائعيــن بنــاءاً علــى عــدة عوامــل مثــل الســعر، شــروط الشــحن والتوصيــل، المواصفــات، 
ــن  ــك بائعي ــون هنال ــا يك ــة أينم ــاالً للمنتجــات المنخفضــة القيم ــوذج يســتخدم إجم ــذا النم ــات الخدمــة….اإخ، ه ــة، معلوم الكفال

ومشــترين منتشــرين ويتــم عقــد الصفقــات بشــكل كثيــر التكــرار.

ــادل والمــزاد العلنــي بالنســبة للمنتجــات التــي ال يوجــد لهــا معاييــر معينــة، أو التــي ليــس عليهــا  ينتشــر إســتخدام نمــوذج التب
طلــب أو أســعارها قابلــة لإلرتفــاع. هــذا النــوع مــن المبــادالت يخــص عــادة  بضاعــة معينــة مثــل المنســوجات، الــورق، الفــوالذ، 

إلــخ... 

يتم إستخراج قيمة  التبادالت اإللكترونية بناءاً على ما يلي:

· خفــض تكلفــة البحــث: زيــادة األعمــال، والزبائــن المتوقــع التعامــل معهــم مســتقباً بتكلفــة زهيــدة مقارنــة بأســاليب تنميــة 	
ــال التقليدية.  األعم

· خفض تكلفة نقل المعلومات.	
· أنظمة المعايير: تطوير فعالية األعمال، وزيادة القدرة التنافسية.	
· تطوير اإلتصال /الربط بين البائعين والمشترين.	

إن إمكانية زيادة القيمة يفسر بناءاً على النمو في عدد المشاركات.

ــف يضــم معظــم  ــرة والمتوســطة الحجــم، وهــو تصني ــق بشــكل خــاص بالمنظمــات الصغي ــة يتعل ــادالت اإللكتروني إن المب
المصدريــن القطرييــن. إن تطويــر البائــع اإلســتراتيجي إلســتيراد المــواد الخــام يتــم بطريقــة تقليديــة خارجــة عــن الشــبكة 

ــة اإللكتروني
ــإن مدخــات  ــي ف ــة مباشــرة )on –line(.وبالتال ــر الشــبكة اإللكتروني ــع عب ــج البي ــم إســتخراج نتائ ــا يت )off-line(، بينم

المــواد الخــام يمكــن الحصــول عليهــا بمعــدالت تنافســية جــداً عــن طريــق إدخــال أنــواع مختلفــة مــن المورديــن.

تســتطيع المبــادالت اإللكترونيــة خفــض كلفــة المبيعــات مــع األخــذ بعيــن  اإلعتبــار اإلنتــاج وإســتمرار عمليــة التصديــر. 
ــد وهــو جــودة المنتــج واألســعار التنافســية.  ــى التصديــر وبقــي المتطلــب الوحي ــة المؤثــرة عل ــة العوائــق الجغرافي ــم إزال ث
كمــا ويســتطيع المصدريــن الوصــول إلــى أســواق واســعة يمكــن أن تزيــد مــن إحتماليــة نجــاح التصديــر وزيــادة أحجامهــا. 
إن اإلطــاع علــى المنافســة العالميــة يمكنهــا أيضــاً فــي أن تعــزز الحاجــة إلــى الجــودة فــي المنتجــات القطريــة وعليــه  فــإن 

التبــادالت اإللكترونيــة تســتطيع أن تلعــب دوراً فعــاالً للمصــدر القطــري.

المراجع
األسواق االلكترونية: مركز التجارة العالمي ، قصر األمم ، 1211 جنيف 10، سويسرا. هاتف:  0276 730 22 )41( ، فاكس: 0578 730 22 )41(،
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يعطي لمحة عامة عن أنواع وممارسات التجارة اإللكترونية ، واألسواق اإللكترونية وإمكاناتها لتطوير األعمال والمحافظة على العماء ، كما يساعد في وضع استراتيجيات االنخراط في 

الممارسات التجارية .
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38.   ما هي قواعد إيتكيت العمل عندما يتم التعامل مع دول مختلفة؟ 

كـــقاعدة عامــة فــإن إحتــرام عــادات وتقاليــد البلــد التــي ينــوي المصــدر التعامــل معهــا، هــو المفتــاح الرئيســي للنجــاح فــي الســوق 
العالمــي. فمــا يعتبــر مقبوالً/مهذبــاً فــي دولــة قطــر قــد يكــون غيــر الئــق فــي دولــة أخــرى وبــدون شــك مــن األفضــل التعــرف 
علــى أيــة معلومــات هنــا فــي قطــر قبــل القيــام برحلــة العمــل. وبالرغــم مــن أن المشــتري الدولــي المحتمــل يــدرك أن المصــدر 
ــد  ــه يعــرف العــادات والتقالي ــه إذا الحــظ أن ــاً ب ــه ســيكون معجب ــر مقصــودة ،إال أن ــة غي ــوة حضاري ــة هف ــه أي ــر ل أجنبــي ويغف
وأنــه قــد قــام بجهــد ليتعلــم عــن هــذا البلــد  قبــل المجــيء إليــه.  يجــب أن تتذكــر دائمــاً أن صــورة  المصــدر الشــخصية ســترتبط 
بالشــركة، فعنــد حــدوث أي تصــرف قــد يعتبــره المصــدر غيــر مالئــم أخالقيــاً أو ذو حساســية ثقافيــة أو غريــب إجتماعيــاً عليــه 
أن يفهــم لمــاذا تصــرف األجانــب هكــذا قبــل أن يصــدر الحكــم عليهــم، والقاعــدة الذهبيــة فــي أصــول إيتكيــت العمــل هــو أن 

يكــون متفتــح العقــل، مرنــاً وأن ال يصــدر أحكامــاً متســرعة. 

باختصــار، عنــد الســفر إلــى بلــد آخــر يجــب أن يكــون المصــدر أكثــر رســمية وأكثــر أدبــاً ممــا يكــون عليــه عــادة فــي بلــده، 
ويجــب أن يظهــر اإلحتــرام للمضيــف مــن خــالل التقديــم بشــكل رســمي مســتخدماً األســماء الكاملــة واأللـــقاب.

ــدر ممكــن مــن العــادات والممارســات وهــذه بعــض  ــر ق ــى أكب ــن سيســافرون للخــارج عل يجــب أن يتعــرف المصــدرون الذي
ــة:  األمثل

الدقــة فــي المواعيــد: ينصــح بإحتــرام وقــت شــركاء العمــل عنــد القــدوم إلجــراء مناقشــات العمــل، فيجــب اإللتــزام بالدقــة فــي 
المواعيــد حتــى وإن كان يعــرف عــن الطــرف اآلخــر عــدم  دقتــه بذلــك. 

مخاطبــة األفــراد: تختلــف البلــدان فــي طريقــة مخاطبــة النــاس، ففــي بعــض البلــدان يعتبــر إســتخدام اإلســم األول بــادرة وديــة، 
بينمــا يفضــل فــي بلــدان أخــرى الرســمية وإســتخدام األلقــاب أيضــاً. يجــب أن ال يخاطــب المصــدر أي شــخص بإســتخدام إســمه 
األول مــا لــم يطلــب منــه ذلــك، كمــا يجــب عليــه حفــظ اللفــظ الصحيــح ألســماء أعضــاء الوفــد الذيــن ســيقابلهم قبــل وقــت لكــي 

يتجنــب اإلحــراج للجانبيــن، وقــد يكــون هنالــك قواعــد خاصــة بمخاطبــة النســاء أيضــاً. 

ــة  ــة أي ــد معرف ــن المفي ــدان أخــرى وســيكون م ــي بل ــر رســمية ف ــدان وغي ــي بعــض البل ــس رســمية ف ــون المالب ــس: تك المالب
إشــارات للنــاس حــول اللبــاس المناســب لمختلــف المناســبات بالنســبة للســيدات. فأحيانــاً قــد يكــون هنالــك عشــاء غيــر رســمي 

ــا تختلــف العــادات حــول المالبــس مــن الرســمي وحتــى غيــر الرســمي. بعــد جلســة العمــل الرســمية وهن

التحيــات: تســتخدم أشــكال مختلفــة مــن التحيــات فــي أماكــن مختلفــة، حيــث تكــون المصافحــة باأليــدي مقبولــة فــي بلــد وغريبــة 
ــة وبشــكل  ــة الصحيحــة فــي التحي ــة الطريق ــد معرف ــذا مــن المفي ــة ل ــاء طريقــة رســمية للتحي ــد يكــون اإلنحن ــد آخــر. وق فــي بل

خــاص لــدى النســاء.

المحادثــة: بعــض المجتمعــات جديــة بطبيعتهــا وليــس لهــا عــادة إلقــاء النــكات أثنــاء جلســات العمــل، بينمــا قــد تعتبــر مجتمعــات 
ــن  ــا يمك ــى م ــرف بوضــوح عل ــد التع ــن المفي ــه م ــرح فإن ــا بعــض الم ــم يتخلله ــة مال ــر ممتع ــة وغي أخــرى أن الجلســات جاف
ــى  ــك عل ــخ(، كمــا ويجــب التعــرف كذل ــح، ..اإل ــل )الوضــع السياســي، الفضائ ــك لتجنبهــا مث ــع حساســة وذل ــر مواضي أن يعتب

المواضيــع التــي مــن اللباقــة اإلشــارة اليهــا مثــالً: )الفــوز بــكأس العالــم أو صحــة رئيــس الجمهوريــة، …إلــخ(.

الزيــارات: يدعــو رجــال األعمــال فــي بعــض المجتمعــات زبائنهــم لزيــارة منازلهــم وذلــك للقيــام بواجــب الضيافــة تجاههــم، بينما 
ُيبقــي  اآلخــرون حياتهــم الشــخصية بعيــداً عــن عالقــات العمــل. فمــا  قــد يعتبــر أمــراً طبيعيــاً فــي مــكان مــا قــد يعتبــر رشــوة 

فــي مــكان آخــر. 
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تقديــم الهدايــا: تمــارس بعــض الــدول هــذه العــادة وعلــى المــرء أن يعــرف إذا كانــت الهديــة مقبولــة أم ال ولمــن يجــب أن تقــدم 
)مثــالً: إلــى المضيــف أو زوجتــه، أو إلــى العائلــة أو إلــى شــركاء العمــل أو إلــى رئيــس الشــركة(، قــد تبــدو الهديــة لموظــف 

حكومــي علــى أنهــا رشــوة لــذا مــن المهــم التأكــد مــن أن الهديــة مناســبة ومــن أنــه ســيتم قبولهــا بشــكل حســن قبــل تقديمهــا.

أســاليب التفــاوض: يســتمتع البعــض بالمفاوضــات المطولــة ويحبــون ان يتأنــوا فــي إســتخدام كل عبــارة، بينمــا يفضــل اآلخــرون 
المقتــرح المحــدد والحــازم بحيــث يمكنهــم تقييمــه بجديــة واإلجابــة عليــه.

البطاقــة التعريفيــة: يجــب أن يحمــل المصــدر دائمــاً معــه بطاقــات تحمــل إســمه وصفتــه مطبوعــة باللغــة اإلنجليزيــة علــى وجــه، 
واللغــة األم علــى الوجــه الثانــي، تعامــل البطاقــات الشــخصية بإحتــرام فــي بعــض البلــدان إذ تعتبــر إعــالن مكانــة الشــخص لــذا 

مــن المهــم عــدم طــي البطاقــة أو الكتابــة عليهــا أو وضعهــا جانبــاً مــا دام مقــدم البطاقــة مــا زال موجــوداً.
 

المراجع
معالجة القضايا الثقافية في المنظمات: خارج سياق الشركات:  بواسطة آر كارتر، )2000( ، 27 جنيه استرليني ، منشورات سيج المحدودة، شارع بونهيل 6  ، لندن ، المملكة المتحدة، 

  .http://www.sagepub.co.uk :هاتف: 0645 7374 20 )0( 44+ ، فاكس: 8741 7374 20 )0( 44+ ، الموقع
تحلل كيف تؤثر األنماط الثقافية على ثقافة المنظمة .

الثقافة األفريقية والمشاريع األمريكية في أفريقيا: كيفية إدارة االختالفات الثقافية استراتيجياً في المشاريع األفريقية : بواسطة إي نادوزي )1998( ، 17.95$.
، info@afrimax.com  :ص.ب :  946 كيركسفيل، الواليات الكتحدة األمريكية ، هاتف: 0757 665 660 1+ ، فاكس: 8778 665 660 1+ ،  البريد اإللكتروني 

 . http://www.afrimax.com :الموقع االلكتروني
يوضح االختالف بين ثقافات المشاريع األمريكية واألفريقية وكيفية إدارة االختالفات الثقافية في المشاريع اإلفريقية . 

التوجه نحو العالمية: بواسطة ليني كوبالند ولويس جرجس. راندوم هاوس، 201 شارع 50 شرق، نيويورك، ، التكلفة: 36.95 $ ، 
يقدم المعلومات الديمغرافية والثقافية الخاصة بكل بلد .

   www.economist.com/cities االقتصادي : دليل المدن
يعرض التفاصيل الثقافية لممارسة األعمال التجارية في عدة مدن مختارة من جميع أنحاء العالم . 
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39.   هل يختلف أداء األعمال في الخارج إذا كان التعامل سيتم مع سيدة أو رجل؟

لــم يعــد التمييــز بنــاءاً علــى الجنــس موجــوداً فــي عالــم األعمــال، فقــد زالــت معظــم العوائــق التــي كانــت موجــودة فــي الســابق 
فــي وجــه ســيدات األعمــال، إذ تشــغل النســاء اآلن مناصــب إداريــة رفيعــة إال أن العــادات والتقاليــد اإلجتماعيــة مــا زالــت فــي 

بعــض المجتمعــات تحــرم النســاء مــن المســاواة فــي عالــم األعمــال الدوليــة.

قــد تظهــر ممارســات العمــل إعتمــادا ً علــى إختــالف الجنــس بشــكل أوضــح فــي حالــة الشــركات الصغيــرة التــي تديــر عــادًة 
أعمالهــا علــى المســتوى الشــخصي، ففــي بعــض البلــدان يســتخدم المضيــف مكانييــن للطعــام منفصليــن للنســاء والرجــال وحتــى 
إذا كانــت المــرأة  هــي التــي تــرأس الوفــد، فقــد يطلــب منهــا الجلــوس فــي غرفــة طعــام النســاء.  مــن المهــم مالحظــة أن الطريقــة 
التــي تتــم معاملــة النســاء بهــا فــي بلــد مــا ليســت بالضــرورة هــي نفســها التــي ســتعامل فيهــا النســاء األجنبيــات فــي هــذا البلــد. 

قــد تواجــه ســيدات األعمــال مشــاكل ويشــُعرن باإلضطهــاد فــي جــو العمــل الــذي يســيطر عليــه الرجــال عــادًة  وال ســيما فــي 
الوصــول إلــى التمويــل، ولكــن يبقــى العمــل هــو العمــل. وإذا ُوضــع خطــة عمــل جيــدة، فــإن حقيقــة أن مــن قدمتهــا هــي إمــرأة 

يجــب أن ال تــؤدي إلــى حصــول أيــة مشــكلة.

وبغض النظر عن البلد الذي ستقوم المرأة بالعمل فيه، فإن على سيدات األعمال أن يعتمدن على التجربة بحيث:

· يلبسن المالبس المحتشمة.	
· يكن حذرات عندما يتناولن طعام العشاء بمفردهن. 	
· ال يقدمن هدايا في العمل مالم تكن مقدمة لعائلة.	
· يعرضن ولكن ال يصررن على الحصول على شيكات أثناء غذاء أو عشاء العمل .	

المراجع
المرأة  اآلسيوية في األعمال: هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، وكوريا الجنوبية، بواسطة تي وايلين ، وبي وايلين ، )1998(، 39.95$، ستون بريدج للصحافة،

ص.ب 8208، بيركلي، كاليفورنيا 94707، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 8732 524 510 +1 ، فاكس: 8711 524 510 +1 ،
 .http://www.stonebridge.com : الموقع اإللكتروني ،sbporder@stonebridge.com :البريد اإللكتروني

الكتاب يعطي نصائح حول كيفية كسر حاجز الثقافات اآلسيوية األربع .

اختراق صدمة الثقافة: ما تحتاج إليه للنجاح في األعمال الدولية : بواسطة إي ماركس ، )1999(، 20 دوالرا ، نيكوالس بريلي للنشر المحدودة، 36 شارع جون لندن ، المملكة المتحدة ، 
 . http://www.nicholasbrealey.com : فاكس: 8311 404 171 44+ ، الموقع االلكتروني

يحدد خطوات عملية يمكن اتخاذها لتعزيز  المهنة الدولية الناجحة ، كما يلخص خصائص الثقافات التجارية الرئيسية في العالم .
األفعال والمحرمات حول العالم لسيدات األعمال : بواسطة جون وايلي وأوالده ، $14.36

يصف ما تحتاج المرأة إلى معرفته حول الثقافة والجوانب الخاصة بكل من الجنسين في التجارة الدولية.
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40.   ما هي إحتياطات األمان التي يجب اتخاذها قبل وأثناء السفر؟ 

الســفر للخــارج عــادًة مــا تكــون مغامــرة رائعــة وقــد تبهــج المســافرين لدرجــة تجعلهــم ال يــرون مــا يــدور مــن حولهــم. فعلــى 
ــد  النــاس أن يكونــوا حذريــن فيمــا يتعلــق بالعنــف الــذي قــد يحصــل فــي الخــارج. فالشــركة التــي ترســل ممثــالً عنهــا إلــى بل
أجنبــي تقــع مســؤولية قانونيــة علــى عاتقهــا فــي أن تحــذره وتدربــه وتعلمــه علــى كيفيــة التصــرف فــي حــاالت الطــوارئ. فإخبار 
المســافر عــن مشــاكل األمــن أو القالقــل السياســية ومــا الــذي يجــب عملــه فــي حــال حــدوث حالــة عنــف كلهــا أمــور ضروريــة. 

فمعرفــة الحضــارة والبيئــة تســاعد علــى البقــاء بأمــان ويمكــن بواســطتها تجنــب الكثيــر مــن التجــارب غيــر المرغوبــة.

مــن المفيــد إتخــاذ إحتياطــات بســيطة مثــل حمــل نســخة إضافيــة مــن وثائــق المســافر، وعــدم إرتــداء مجوهــرات غاليــة الثمــن، 
أو حمــل حقائــب ثقيلــة عنــد التجــول فــي المحــالت. وعلــى المســافر أيضــا،ً أن يعــرف مــا الــذي يفعلــه إذا فقــد جــوازه أو بطاقــة 
ســفره أو أعتقــل أو ضــل طريقــة أو ســرق، وفــي حــال وقوعــه بــأي مشــكلة، فعليــه اإلتصــال بأقــرب مركــز للشــرطة أو ســفارة 

أو قنصليــة بلــده.
  

المراجع
ثقافات األعمال في أوروبا : بواسطة سي راندلسوم ودبليو  بريرلي، وكى بروتون ، )1993(، 39.95 $، بتروورث-هينمان،جادة وايلد وود 225 ، ووبرن، ميامي 01801،

هاتف: 2500 904 781 1+ ، فاكس:6333 933 781 1+ .

صراع الثقافة: اإلدارة في عالم متعدد الثقافات : بواسطة إتش سييلي وأى سييلي-جيمس، )1996(، $17.95 ، مجموعة إن تي سي للنشر ، هاتف: 4900 323 800 1+ 
 . http://www.ntccpg.com :الموقع االلكتروني ،ntc-contemporary@tribune.com :البريد اإللكتروني

يغطي مواضيع مختلفة مثل التعامل مع الحواجز اللغوية واختالفات القيم بين الموظفين ، والتفاوض وتحليل المواقف الثقافية .

دليل السالمة الشخصية للمسافرين الدوليين : بواسطة إدوارد لي، مجموعة لي ، شارع رينولدز 2044 ، فريي تشيرتش ، 20 دوالرا أمريكيا،. 
يتناول هذا الكتاب مجموعة واسعة من المخاوف التي تصيب المسافرين من رجال األعمال أثناء سفرهم إلى الخارج.
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41.   ما هي الطرق التي يمكن بها تمثيل المصدر في السوق األجنبي؟ 

تبــدأ الشــركة الصغيــرة عــادًة التصديــر بعــد إســتالم طلبــات مــن الخــارج ومــع نمــو حجــم طلبــات التصديــر علــى الشــركة أن 
تفكــر بتأســيس عالقــة طويلــة األمــد مــع ســوق التصديــر مــن خــالل شــكل مــن أشــكال التمثيــل هنــاك وتوجــد عــدة خيــارات 

لمثــل هــذا التمثيــل: 

ــد تكــون هــذه اإلســتراتيجية مناســبة  ــر. وق ــي ســوق التصدي ــا ف ــاً خــاص به ــرع: تســتطيع الشــركة أن تؤســس مكتب ــاح ف إفتت
ــع.   ــوات التوزي ــا التأكــد مــن أن المصــدر يتحكــم بقن ــدة، ويمكــن مــن خالله ــى قاعــدة جي ــي تؤســس عل ــر الت ــات التصدي لعملي
إال أن هــذا الخيــار غيــر قابــل للتطبيــق حقيقــًة فــي حالــة صغــار المصدريــن إذ أنــه خيــار مكلــف ويتطلــب عــادًة الكثيــر مــن 

ــراءات. اإلج

ــن  ــرار مضامي ــذا الق ــر هــو تأســيس شــركة مــع شــريك وله ــد للتصدي ــي الممكــن كأســاس جي ــار الثان مشــروع مشــترك: الخي
قانونيــة ملزمــة ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى المصــدر اإلنســحاب مــن اإلتفــاق. لــذا يجــب علــى المصــدر التأكــد مــن إمكانيــة 

إلغــاء هــذا الترتيــب إذا تطلــب األمــر ذلــك.

ــي  ــح المصــدر ف ــل لصال ــو شــخص يعم ــة وه ــدول النامي ــي ال ــن ف ــل المصدري ــكال تمثي ــد أش ــو أح ــل ه ــل: الوكي ــن وكي تعيي
الســوق األجنبــي )يســمى المصــدر، المســئول الرئيســي(. يقــدم الوكيــل الزبائــن إلــى المصــدر كمــا يمكــن أن يســاعد فــي تســويق 
البضاعــة مقابــل عمولــة يتقاضاهــا لقــاء هــذه الخدمــات. مــن المهــم مالحظــة أن الوكيــل ال يشــتري بضائــع المصــدر وال يتعاقــد 

مــع الزبائــن علــى هــذه البضائــع.

تعييــن مــوزع: قــد يخلــط الكثيــر مــن المصدريــن بيــن الــوكالء والموزعيــن. والمــوزع هــو شــخص يشــتري بضائــع المصــدر 
ثــم يبيــع هــذه البضائــع إلــى الزبائــن فــي البلــد المســؤول عــن التوزيــع فيــه وغالبــا مــا يتــم هــذا عــن طريــق منفــذ بيــع يملكــه. 
كمــا يمكــن أن يقــدم المــوزع للمصــدر خدمــات مثــل تقاريــر االئتمــان ومعلومــات عــن التســويق وفــي بعــض الحــاالت التصميــم 

الهندســي.

المراجع
التمثيل التجاري )حزمة( : مركز التجارة العالمي األونكتاد/ منظمة التجارة العالمية ، قصر األمم، 1211، جنيف، 10، سويسرا هاتف: 11 01 730 )41-22(،

.http://www.intracen.org :؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :فاكس: 4439 733 )22-41( ، البريد اإللكتروني
مجاني للمؤسسات المتصلة بالتجارة العامة والخاصة والشركات في البلدان النامية واالقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية )عدد محدود من النسخ(.
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42.   ما هو دور وكالء المبيعات في التصدير؟

مــع نمــو حجــم الصــادرات قــد يجــد المصــدر صعوبــة فــي الحفــاظ علــى عالقــات مباشــرة طويلــة األمــد مــع األســواق بشــكل 
شــخصي فيصبــح مــن الضــروري للمصــدر إســتخدام وكيــل مبيعــات ليعمــل كســفير إلنشــاء وتطويــر إتصــاالت الســوق لبنــاء 

قاعــدة زبائــن وعالقــات حيويــة معهــم.

وبشكل عام، هنالك نوعين من وكالء المبيعات أحدهما الوكيل بالعمولة والثاني الموزع ولكل منهما حسناته وسيئاته.

ــتري  ــل ال يش ــذا الوكي ــن. وه ــع الزبائ ــات م ــى العالق ــاظ عل ــه المصــدر للحف ــاس شــخص يعين ــو باألس ــة: ه ــل بالعمول الوكي
ــاً  ــه ويتقاضــى راتب ــة عن ــات نياب ــل يحــدد فــرص العمــل للمصــدر ويجــري المفاوضــات ويتمــم الصفق ــع وال يبيعهــا، ب البضائ
محــدداً أو عمولــة أي نســبة مــن المبيعــات التــي تتــم.  وعــادًة ال يتحمــل الوكيــل كلفــة أيــة بضائــع زائــدة أو أيــة مخاطــر ائتمانيــة. 
ــة عــن المصــدر. ويتحكــم المصــدر  ــع نياب ــد يوق ــل ق ــى وإن كان الوكي ــن المصــدر والمشــتري حت ــاً بي ــع يكــون دائم ــد البي فعق
بالســعر الــذي ســتباع فيــه البضاعــة ولكــن يقــوم الوكيــل بإجــراء أبحــاث الســوق نيابــة عــن المصــدر كونــه علــى إتصــال مباشــر 

مــع هــذا الســوق .

المــوزع: هــو عــادًة تاجــر جملــة أو مســتورد محلــي يشــتري البضائــع مــن المصــدر ويبيعهــا إلــى الزبائــن بربــح معيــن. يمثــل 
ــك مخاطــر  ــي يتفــق عليهــا. وال يكــون هنال ــع الت ــة فــي عــدد مــن البضائ ــد محــدد أو منطق المــوزع مصلحــة المصــدر فــي بل
إئتمانيــة للمصــدر فــي هــذه الحالــة، بالرغــم مــن أنــه يوجــد دائمــاً إحتمــال وجــود مخاطــر فــي اإلئتمــان للمــوزع. يتحمــل المــوزع 
البضائــع الكاســدة ويهتــم بالدعايــة المحليــة ويــروج المبيعــات كمــا يقــدم خدمــات مــا بعــد البيــع عنــد  الطلــب. فمــع المــوزع هنالك 
ــة لتأميــن دخــول  نفــاذ أعمــق ومباشــر للســوق، وال ســيما إذا كان المــوزع معروفــاً يمكــن أن يكــون وكيــل البيــع طريقــة فعال
ســريع للمنتــج إلــى الســوق المحليــة. وقــد يمثــل المــوزع أكثــر مــن مصنــع واحــد، ولكــن ليــس بالضــرورة أن تكــون نفــس نوعيــه 
البضاعــة. وال يكــون للمصــدر عــادة تحكــم بالتســعير النهائــي للمنتــج الــذي يقــوم المــوزع بتحديــده إعتمــاداً علــى حالــة الســوق.       

المراجع
الدليل الدولي للمستوردين – أمريكا الوسطى / الجنوبية، )2000( ، 225 $ - البريد البحري ، واشنطن  98370، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 1511 779 360 1+ 

فاكس:4696 697 360 1+ . 
أداة مرجعية للشركات المستوردة ووكالء االستيراد في أمريكا الوسطى والجنوبية . 

الدليل الدولي للمستوردين - أفريقيا، )2000(، 225 $ - البريد البحري ، واشنطن 98370، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف:  1511 779 360 +1،
فاكس: 4696 697 360 1+ . 

أداة مرجعية للشركات المستوردة ووكالء االستيراد في افريقيا.
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43.   ما هي المعايير المستخدمة في إختيار وكيل بالعمولة أو موزع؟

يعتمــد إختيــار وكيــل بالعمولــة أو مــوزع علــى طبيعــة المنتــج الــذي ســيصدر، فقــد يكــون اللجــوء إلــى الوكيــل بالعمولــة أفضــل 
عنــد بيــع منتجــات إســتهالكية ألنــه ســيكون قــادراً علــى الحفــاظ علــى تواصــٍل مســتمر مــع المســتهلك. ممــا يجعلــه قــادراً علــى 
معرفــة نتائــج تغيــر أذواق المســتهلك ومــا يفضلــه. مــن ناحيــة أخــرى، يكــون المــوزع أكثــر مالئمــة لبيــع المــواد المتينــة والمــواد 

األخــرى التــي تحتــاج لخدمــة مــا بعــد البيــع وكذلــك المنتجــات الصناعيــة.

تختلف المعايير المستخدمة في إختيار الموزع أو الوكيل بما يتناسب مع المنتجات التي سيتم التعامل بها: 

وكالء العمولة: يجب أن يكون على إتصال مباشر مع المستهلك وأن يكون لديهم: 

· معرفة جيدة بالسوق المحلي.	
· معرفة فنية بالمنتج.	
· وصول سهل لتسهيالت اإلتصاالت.	
· تغطية مكثفة للسوق المستهدف. 	
· قدرة كافية إلجراء أبحاث السوق.	

عند إختيار وكيل العمولة يجب أن يحدد المصدر كذلك:

· خطوط اإلنتاج وخاصة الخطوط المنافسة.	
· العمولة المطلوبة وطريقة حسابها.	

الموزعون: يجب أن تتوافر فيهم نفس الصفات مثل الوكالء باإلضافه إلى التالي: 

· تاريخ مبيعات أو سجل ذو سمعة جيدة. 	
· موقف مالي جيد.	
· موارد جيدة )موظفين، مكان عرض، طرق التخزين، … إلخ( .	
· القدرة على تأمين متطلبات الزبون.	
· إمكانية تقديم  خدمة ما بعد البيع. 	
· سهولة ويسر في تقييم  أداء الموزعين.	
· إجراءات تقديم تقارير واضحة.	

من المهم التأكد من أن يكون كل من الوكالء الموزعين معروفون في السوق المحلي ومالئمون لمتطلبات المصدر.

المراجع
وكالء الفرز المسبق: بعض المبادئ التوجيهية. الرابطة الوطنية لوكالء التصنيع ، ص.ب: 3467 ، النجونا هيلز ، كاليفورنيا 92654.  $3.5 . 

توضح تقنيات الفحص الفعالة للوكالء المحتملين أو الموزعين النفع كال الطرفين المعنيين . يحتوي على تحليل مقارن لكبار الموزعين والتجار والوكالء والممثلين في أكثر من 90 بلدا. 
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44.   كيف تتم صياغة عقود وكالء المبيعات؟

يجــب أن يكــون المصــدر دقيقــاً جــداً عنــد صياغــة عقــد الوكالــة بالعمولــة أو التوزيــع وذلــك للتأكــد مــن أنــه قــد تــم تغطيــة كافــة 
نواحــي العالقــة. ونجــد فيمــا يلــي بعــض تفاصيــل العقــود. 

أطراف اإلتفاقية        أسماء أعضاء الشركات وعناوينهم الكاملة.

قــد يحتفــظ المصــدر بحــق عــدم المضــي فــي تصنيــع أي نــوع مــن البضائــع بعــد إعــالم  تعريف المنتجات     
الوكيــل خــالل فتــرة مقبولــة. قــد يمكــن إســتثناء تمثيــل البضائــع التنافســية كليــاً أو يســمح 

ــية. ــر التنافس ــة غي ــم البضاع ــد فه ــب تحدي ــذا يج ــددة ل ــروط مح ــن ش ــا ضم به

تحديد واضح لكل منطقة فقد ينطبــق ذلك على منطقـــة مؤلفـــة من مدينــة واحدة أو    المناطق التي يتم تغطيتها   
تغطي حدود دولة واحدة بالكامل، أو والية تحدد بناءاً لخطوط الطول والعرض أو        

اإللتزام بحدود إقليمية.     

هذا البند ضروري لتحديد فيمــا إذا كان المصر سيرســل ممثليــــن  آخريــن إلــى  حصري أم غير حصري       
نفس بلد وكيل المبيعات أو ما إذا كان المصدر سيقوم بالعمل مباشرًة هناك.

يحدد هذا البند مدة سريان اإلتفاقية. مدة العقد                   
  

ً يجب أن يتضمن هذا النظام تكاليف وطبيعة اإلعالن الذي سيكون خاضعا مسؤولية الترويج المحلي   
لسلطة المصدر.                           

عندما تدخل  األطراف في عقد تميل دائماً إلـى أن تكــون متفائــلة  ولكنــه فترة تجريبية               
تفاؤل غير مبرر، ينصح بأن يكون هنالك فترة تجريبية لمدة سنة.    

يجب على وكيل المبيعات تقديم تقارير دورية عن نشاطه في البلد المحدد التقارير الدورية            
كما يجب على المصـدر أن يبقي الوكيــل على علـم بالتغييـرات والتطـورات

باإلمدادات بشكل دوري.                           

يجب أن ال يرهن وكيل المبيعات إئتمان المصدر وال يقوم بأية إجراءات قانونية متطلبات السرية    
بإســم المصــدر دون موافقتــه ويجــب عليــه أن ال يفشــي لآلخريــن بأيــة معلومــات تتعلــق 

بعمــل المصــدر.

يجب اإلهتمام بعناية بذكـر الظروف التي يمكـن أن ينتهي العقـد بموجبــها  شروط إنهاء العقد         
                             أوتوماتيكياً  أو ربما اإلنهاء عن طريق إشعار بذلك.

سواء كانت  ,CIP,CPT,CER,CIF,FOB، سيحدد هذا السعر الذي سيطلبه طريقة تقديم عرض      
ــم  ــى عل ــل عل ــة فيجــب أن يكــون الوكي ــل العمول ــة وكي ــة إتفاقي ــي حال ــا ف المصــدر، أم

ــد مناقشــة المشــترين. ــبان عن ــا بالحس ــي يأخذه ــليم لك ــل بشــروط التس كام

يتطلب هذا الشرط صياغة متأنية وقد يكون من المناسب وضعه في إتفاقية   بند القوة القاهرة          
                           التوزيع تحديداً.

يجب أن يذكر في هذا البند الشروط األخرى التي لم تذكر في اإلتفاقية. شروط عامة               
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من المهم ذكر القانون الذي سيتم بموجبه تطبيق العقد ومن المناسب إختيار القانون            
أيضاً ذكر أن العقد سينفذ وفق قانون بلد المصدر.       

يجب أن تتضمن اإلتفاقية المصاغة بشكل جيد شروط التحكيم. ترتيبات التحكيم         

كما يجب تضمين أية شروط إضافية مثل تسوية النزاعات والدفعات المتأخرة….إلخ.  

المراجع
دليل صياغة اتفاقيات التوزيع الدولية : )رقم 411(، )1989(، غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت 1 إي أر ، 75008 باريس، فرنسا، هاتف: 23 29 53 49 )0( 33+ أو 

 . http://www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 1 )0( 33+ ، البريد اإللكتروني
هذا الدليل مصمم لمساعدة أولئك الذين يتفاوضون ويقومون بصياغة اتفاقيات التوزيع، كما أنه يوفر معلومات أساسية عن الصعوبات التي تنشأ في ممارسة األعمال التجارية ، ويسلط الضوء 

على أهم القضايا التي يواجهونها في مثل هذه االتفاقيات. 

دليل الوكالة التجارية إلعداد العقود : )رقم 410(. )إف إف 45(، غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت لير، 75008 باريس ، فرنسا. هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+
 . www.iccwbo.org : الموقع االكلتروني ، pub@iccwbo.org  :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني

يقدم هذا الدليل المعلومات الضرورية للمصدرين والوكالء عند صياغة اتفاقيات الوكالة التجارية والتفاوض . وتشمل الموضوعات: عنوان العقد، أطراف العقد، النص األصلي ، وتاريخ 
العقد وانتهاء صالحيته ، والمنتجات التعاقدية، والمنطقة ، والبيع والحقوق الحصرية للوكالة والتزامات المصدر / الوكيل ، والشروط العامة للبيع والبنود العامة .
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45.   ما هي الشروط المحددة التي يجب وضعها في عقود التوزيع أو الوكالة؟

يجــب ذكــر الشــروط التــي ذكــرت فــي الســؤال الســابق فــي حالــة العقــد الموقــع مــن أجــل وكيــل بالعمولــة والمــوزع أيضــاً، 
ولكــن بمــا أن الوظيفتيــن مختلفتيــن، يجــب أن يكــون هنــاك تفاصيــل فــي العقــود، نــورد فيمــا يلــي بعــض الشــروط المحــددة التــي 

يجــب كتابتهــا فــي العقــد: 

بالنسبة لعقد الوكيل بالعمولة: 

· حدود صالحية الوكيل بالعمولة. 	
· معدل العمولة. 	
· مسؤولية اإلئتمان على الزبائن المحتملين وتحصيل الديون. 	
· متطلبات إفشاء كل الحقائق ذات الصلة.	
· الحق األساسي لتفتيش سجالت الزبائن.	
· موافقة الوكيل على منح شروط خاصة للزبائن.	

بالنسبة لعقد الموزع:

· اإلعالن والمعارض. 	
· شروط البيع – الحسم.	
· ضمان  للحد األدنى من الهدف. 	
· كمية المخزون من المنتج وقطع  الغيار.	
· خدمات ما بعد البيع، التصليح والكفالة.	
· أسعار البيع. 	
· مسؤولية المورد عن البضائع  المعيبة/التالفة.	

المراجع
نموذج غرفة التجارة الدولية لعقود الوكالة التجارية: )رقم 496(. )إف إف195(، غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت 1 إي أر، 75008 باريس، فرنسا.

، pub@iccwbo.org :هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+ أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني
 . http://www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني

أعدت محكمة الجنايات الدولية هذا النموذج الذي يشتمل على الممارسة السائدة في التجارة الدولية، وكذلك المبادئ المعترف بها عموما من قبل القوانين المحلية حول اتفاقيات الوكالة.

نموذج غرفة التجارة الدولية لعقود الوكالة: )رقم 512(. غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت لير، 75008 باريس، فرنسا. هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+
 . http://www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني
يقدم شروحات توضيحية واسعة لبنود العقد ويعطي المحامين ورجال األعمال شرحاً شامالً  للمشاكل التي تواجه الذين يتفاوضون على اتفاقيات الوكالة التجارية . 

نموذج غرفة التجارة الدولية لعقود التوزيع: )مستورد-موزع وحيد( )رقم 518(. غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت 1 إي أر ، 75008 باريس، فرنسا.
، pub@iccwbo.org :هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+ أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني

 . http://www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني

في هذا النموذج الجديد ، توفر محكمة الجنايات الدولية مجموعة من القواعد التعاقدية الموحدة التفاقيات التوزيع حيث يعمل الموزعون كمشترين وبائعين ومستوردين يقومون بتنظيم عملية 
التوزيع في البلد المسؤولين عنها .
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46.   ما الذي يمكن أن يحدث قانونياً في حال إنهاء إتفاقية الموزع أو الوكيل؟

ــى  ــر العــادل تصــر المحاكــم عل ــة اإللغــاء غي ــة لوكالئهــا وممثليهــا وموزعيهــا وفــي حال تكــون الحكومــات بشــكل عــام حامي
دفــع التعويــض للوكيــل أو المــوزع لفقــدان دخلهــم أو التعويــض عــن النفقــات المترتبــة علــى إنشــاء منطقــة البيــع فــي البلــد أو 
حتــى فــي نهايــة مــدة العقــد. بالرغــم مــن أن صياغــة اإلتفاقيــة القانونيــة يمكــن أن تكــون مكلفــة ولكنهــا فــي النهايــة توفــر علــى 
الطرفيــن المتعاقديــن المصاريــف القانونيــة األخــرى فــي حالــة إنهــاء العقــد، لــذا مــن المهــم الحصــول علــى اإلستشــارة المناســبة 

مــن محــاٍم ذي خبــرة بقضايــا التجــارة الدوليــة قبــل الدخــول فــي اإلتفاقيــة.

يجــب اإلهتمــام بشــروط اإلنهــاء فــي العقــد وقــد يكــون مــن الضــروري تضميــن بنــد إضافــي فــي العقــد، يســمح بإنهــاء العقــد إذا 
أخــل أحــد الطرفيــن بشــروطه. 

عنــد التفــاوض علــى العقــد يتــردد رجــال األعمــال فــي تحديــد أي قانــون ســيحكم اإلتفاقيــة وكيــف ســتتم تســوية النزاعــات ولكــن 
هــذان البنــدان، أي إختيــار القانــون والتحكيــم، يمكــن أن يوفــرا أيضــاً الكثيــر مــن التكاليــف التــي تتطلبهــا اإلجــراءات القانونيــة.

المراجع
إدارة قنوات التوزيع:  بواسطة كى رولنيكي ، )1996(، 59.95$، ص. ب، 169 ، ساراناك ليك ، نيويورك 12983 ، هاتف: 5510 891 518 1+ ،

. http://www.amanet.org : الموقع االلكتروني ، cust-serv@amanet.org : فاكس: 3653 891 518 1+ ، بريد إلكتروني
 يشرح تعقيدات إدارة قنوات متعددة - الموزعين والتجار والسماسرة، تجار الجملة، الخ

إدارة وتحفيز وكيلك والموزع: بواسطة في آير، )1993(، £ 35 ، بيتمان للنشر، إدارة فاينانشال تايمز، ولندن دبليو سي 2 إي، المملكة المتحدة، هاتف: 2000 1447 171 )0( 44+ 
، فاكس: 5771 240 171 )0( 44+ .   

يشرح كيفية اختيار والتأثير على الموزعين ، وكيفية تطوير السياسات المتبادلة المتفق عليها من أجل زيادة األرباح.
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47.   كيف يمكن أن يجد المصدر معلومات عن الممثلين األجانب؟

هناك عدة طرق لتحديد ممثل مهتم ومؤهل وهي: 

ــى  ــل ولكــن عل ــم النصــح حــول شــخص مناســب للعم ــن الشــركة، تقدي ــكان وكالء المشــتريات لزبائ ــون بإم ــد يك ــماع: ق السـ
المصــدر أن يتأكــد مــن إختيــار ممثــل وفقــاً لكفاءتــه وليــس بنــاءاً علــى رأي اآلخريــن بــه، فقــد يقــدم بعــض المصنعيــن أســماءاً 
لــوكالء لهــم مكانتهــم فــي بلدهــم ولكــن قــد يتمنعــون عــن تزكيــة بعــض أســماء الــوكاالت األفضــل وذلــك لســبب بســيط هــو 

المنافســة.

المعــارض التجاريــة: فــي المعــرض التجــاري يتجــول الــوكالء بيــن العارضيــن يتحدثــون مــع الزبائــن المحتمليــن عــن رغبتهــم 
بتمثيــل خــط إنتــاج مــا، ويمكــن أن يحصــل المصــدر مــن النقــاش معهــم علــى فكــرة  عــن المرشــحين، ولكــن البــد مــن التحذيــر 

هنــا مــن أن الكثيــر مــن المصنعيــن اآلخريــن قــد قامــوا بإجــراء نقــاش مشــابه. 

القوائــم التجاريــة: تنشــر المنظمــات التجاريــة ومؤسســات التجــارة دليــل ممثلــي المصنعيــن. ويمكــن إختيــار واحــد منهــم كمــا 
تقــوم منظمــات التجــارة الصناعيــة بنشــر قائمــة مــع ملخــص لوصــف الــوكاالت المســجلة مــع أن هــذه القائمــة ال تحتــوي علــى 

معلومــات عــن الــوكالء.

وســائل اإلعــالن: يمكــن اســتخدام اإلعالنــات المعــدة إلختيــار ممثلــي مبيعــات فــي صناعــات محــددة. فمثــالً يمكــن أن تحتــوي 
الصحــف أو  منشــورات التجــارة الصناعيــة علــى أقســام مخصصــة يــدرج فيهــا أســماء ممثلــي المصنعيــن. كمــا يمكــن كذلــك 

إســتخدام دليــل الهاتــف للــدول األجنبيــة مثــل الصفحــات الصفــراء إليجادهــم. 

منظمــات البحــث: هــي عبــارة عــن منظمــات مهنيــة تســاعد فــي إختيــار الــوكالء لزبائنهــا مــن الشــركات. وتقــوم هــذه المنظمــات 
باإلجتمــاع مــع المصنعيــن وتبحــث متطلباتهــم ثــم تقــوم بنقــل المعلومــات للــوكاالت التــي قــد تكــون مالئمــة للزبــون. وتتقاضــى 
ــدى  ــر وقــت البحــث ل ــغ مــن خــالل توفي ــل خدماتهــا هــذه ولكــن يمكــن التعويــض عــن هــذه المبال هــذه المنظمــات أجــراً مقاب

الزبــون.

المراجع
البيع عبر الممثلين المستقلين: بواسطة إتش نوفيك، )2000( ، 60 دوالرا ، ص. ب، 169، ساراناك ليك، نيويورك  12983 ، هاتف: 5510 891 518 1+ ،

http://www.amanet.org : الموقع االلكتروني ،cust-serv@amanet.org :فاكس: 3653 891 518 1+  ، بريد إلكتروني
يبين كيفية إيجاد وتوظيف أفضل الممثلين ، وتحفيزهم ، والسيطرة عليهم لتحقيق األرباح .
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48.   ما نوع عقود التصدير التي يجب أن يستخدمها المصدر؟    

ــوق  ــه يوضــح الحق ــك ألن ــة، وذل ــة التجاري ــذ الصفق ــاء تنفي ــد تحــدث أثن ــي ق ــى حــل النزاعــات الت ــوب عل ــد المكت يســاعد العق
والواجبــات لــكال الطرفيــن فــي الصفقــة التجاريــة، لــذا ولتأكيــد السالســة فــي المعاملــة التجاريــة، فمــن الضــروري صياغــة العقــد 

بعنايــة وتضمينــه كل األحــكام والشــروط المحــددة حــول كافــة النواحــي الهامــة  للصفقــة التجاريــة.

قــد تختلــف اإللتزامــات الناشــئة عــن عقــد بيــع البضائــع تبعــاً للقانــون الــذي ســيتم بموجبــه تنفيــذ العقــد. ولهــذا الســبب، تــم إعــداد 
صيــغ عقــود ونمــاذج مقبولــة عالميــاً مــن قبــل منظمــات األمــم المتحــدة وغرفــة التجــارة الدوليــة. ويســاعد إختيــار هــذه الصيــغ 
)النمــاذج( علــى تســهيل مهمــة المصــدر فــي القيــام بهــذا الجــزء القانونــي وتجنــب النزاعــات حــول القانــون والتــي عــادًة مــا 

تكــون بطيئــة.

ــع  ــود بي ــدرج فــي  عق ــة اســتمارة قياســية فيهــا شــروط التســليم  incoterms التــي يجــب أن ت ــة التجــارة الدولي أعــدت غرف
البضائــع دوليــاً، وتحتــوي كل إســتمارة علــى التزامــات واضحــة لــكال الطرفيــن ولكــن البــد مــن المعرفــة بــأن بعــض الــدول 

تطبــق قوانينهــا الخاصــة.

وفــي هــذا اإلطــار، أعــدت مفوضيــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )UNCITRAL( نموذجــاً قانونيــاً لبيــع البضائــع 
دوليــاً يعــرف باســم إتفاقيــة فيينــا للمبيعــات وقــد صادقــت علــى هــذه اإلتفاقيــة الكثيــر مــن الــدول. كمــا وأنهــا، وســيلة واضحــة 
وبســيطة جــداً تطبــق اإلتفاقيــة أوتوماتيكيــاً إذا كان البائــع والمشــتري مواطنيــن فــي إحــدى الــدول التــي صادقــت علــى اإلتفاقيــة. 

كمــا يمكــن أن تطبــق اإلتفاقيــة أيضــاً إذا وافــق الطرفــان علــى تطبيقهــا فــي العقــد.

 

المراجع
الشروط التجارية الدولية )رقم 460(: غرفة التجارة الدولية  للنشر، 38، كور ألبرت 1 ير، 75008 باريس، فرنسا. هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+ أو 89 28 53 49 ،

. www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني
 هذه الطبعة من الشروط التجارية الدولية توضح قائمة شاملة بالشروط الحالية التي تتماشى تماماً مع احتياجات التسعينيات .  

المرشد إلى الشروط التجارية الدولية )رقم 90/460(: غرفة التجارة الدولية للنشر ، 38، كور ألبرت 1 ير، 75008 باريس، فرنسا. هاتف:  23 29 53 49 )1( 33+
. www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني

دليل مصاحب للشروط التجارية الدولية وهو يشير لم قد يكون من مصلحة البائع والمشتري استخدام شرط  تجاري معين أو شرط آخر . ويعطي كل مثال رسوماً بيانية سهلة الفهم تبين 
مسؤوليات جميع األطراف في المعاملة .
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49.   ما هي البنود األساسية في عقد التصدير؟

مــن الصعــب تقديــم صيغــة عقــد قياســية شــاملة يمكــن أن تطبــق علــى كافــة إتفاقيــات التصديــر. ولكــن، مــن المهــم معرفــة الحــد 
األدنــى مــن المتطلبــات والشــروط العامــة فــي عقــد التصديــر التــي ستســاعد المصــدر والمســتورد فــي إعــداد عقــد التصديــر. 

ويجــب إعتبــار هــذه الشــروط علــى أنهــا البنــود األساســية فــي عقــد التصديــر.

أسماء وعناوين األطراف المتعاقدة

معاييــر المنتــج ومواصفاتــه: يجــب أن ينــص عقــد التصديــر بوضــوح علــى إســم المنتــج، وأن ينــص أيضــاً علــى أي أســماء 
ــات الخاصــة  ــة والمتطلب ــة والوطني ــات الدولي ــر والمواصف ــك المعايي ــج تحتهــا وكذل ــد المنت ــي ســيتم توري ــة، أو األحجــام الت فني

ــة.  ــات العين للمشــتري، ومواصف

الكميــة: يجــب تحديــد الكميــة بوضــوح باألرقــام والكلمــات، وتحديــد فيمــا إذا كانــت الكميــة باألرقــام أو الــوزن أو الحجــم. ومــا 
إذا كانــت تشــير الكميــة إلــى بضائــع بالــوزن أو القيــاس، يجــب ذكــر طبيعــة الشــيء نفســه وتحديــده. 

القيمة الكلية للعقد: يجب وضع القيمة الكلية للعقد باألرقام والكلمات مع تحديد العملة وإسم البلد.

شــروط التســليم: يجــب أن ينــص العقــد علــى شــروط التســليم وفقــاً لـــ )INCOTERMS( موضحــًة باألرقــام والكلمــات مــع 
تحديــد العملــة وإســم البلــد.

مدة التسليم/الشحن …إلخ: يجب تحديد مكان التسليم بوضوح وكذلك تاريخ التسليم إما ابتداًء من:

تاريخ العقد،. 1
تاريخ اإلعالم بإصدار كتاب إعتماد مؤكد وغير قابل للعزل، أو. 2
تاريخ استالم إشعار إصدار إجازة االستيراد من قبل البائع.. 3

التفتيــش: بالرغــم مــن أن تفتيــش مــا قبــل الشــحن يطبــق اآلن علــى عــدد مــن البضائــع وتقــوم بــه وكاالت متخصصــة، إال أنــه 
قــد يرغــب المشــترون األجانــب باتبــاع شــروطهم وطريقتهــم فــي التفتيــش مــن قبــل وكاالت أخــرى. لــذا، يجــب أن يذكــر فــي 
العقــد بوضــوح طبيعــة وطريقــة ونواحــي وإســم وكالــة تفتيــش البضائــع والتــي تختلــف عــن تلــك المذكــورة فــي قواعــد ضبــط 

الجــودة وتفتيــش مــا قبــل الشــحن.

الضرائــب والرســوم والنفقــات: تتضمــن شــروط التســليم عــادًة )أي الســعر الــذي يحــدده البائــع( الضرائــب والرســوم والنفقــات 
المترتبــة علــى تصديــر البضائــع. وبالشــكل عينــه، تقــع مســؤولية الحصــول علــى هــذه الرســوم فــي بلــد اإلســتيراد علــى عاتــق 

المشتري.

الشــحن الجزئي/نقــل البضائــع مــن وســيلة نقــل إلــى أخرى/دمــج خطــة الحمولــة: يجــب أن ينــص العقــد بوضــوح فيمــا إذا كانــت 
األطــراف المتعاقــدة قــد إتفقــت علــى الشــحن الجزئــي والنقــل مــن وســيلة إلــى أخــرى. كمــا يجــب أن يشــير العقــد إلــى المينــاء 
الــذي ســيتم فيــه تغييــر الوســيلة وعــدد الشــحنات الجزئيــة المتفــق عليهــا. إذا كانــت البضائــع ستشــحن تحــت خطــة »دمــج حمولــة 

التصديــر« يجــب أن يذكــر هــذا فــي العقــد كذلــك.

ــر  ــة تصدي ــة فــي حال ــات والدمغــة عــادًة مــا تكــون مختلف ــات التغليــف والالصق التغليــف ووضــع الالصقــات والدمغــة: متطلب
ــد. شــحنات ويجــب ذكرهــا بوضــوح فــي العق

شــروط دفــع المبلــغ، الطريقــة والعملــة: عنــد ذكــر شــرط الدفــع علــى المصــدر أن يحــدد فيمــا إذا كانــت األســعار مرتكــزة علــى 
ســعر الصــرف الحالــي فــي الــلا القطــري أو علــى أســاس أي عملــة أخــرى. )مثــالً الــدوالر األمريكــي(. كمــا يجــب تحديــد مــا 

الــذي ســيتم عملــه فــي حالــة تقلــب ســعر الصــرف.

الخصومــات والعمولــة: يجــب أن يحــدد العقــد مقــدار الحســم أو العمولــة التــي ســتدفع ومــن ســيدفعها )المصــدر أو المــورد(. 
كمــا يجــب أيضــاً ذكــر األســاس علــى حســاب العمولــة وســعر الصــرف، قــد يتضمــن ســعر التصديــر الحســم والعمولــة وقــد ال 

يتضمــن ذلــك وهــذا حســب مــا يتــم اإلتفــاق عليــه بيــن المصــدر والمــورد. 
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التراخيــص واألذونــات: قــد يكــون الحصــول علــى تراخيــص اإلســتيراد فــي بلــد المشــتري أكثــر صعوبــة ممــا هــو عليــه فــي 
بــالد أخــرى، لــذا يجــب علــى األطــراف المتعاقــدة ذكــر مــا إذا كانــت عمليــة التصديــر تتطلــب الحصــول علــى أيــة تراخيــص 

تصديــر أو إســتيراد ومــن ســيكون مســؤوالً عــن الحصــول عليهــا.

التأميــن: يجــب أن يذكــر العقــد وبوضــوح موضــوع تأميــن البضائــع ضــد الخســائر أو األضــرار أو التلــف أثنــاء الرحلــة. كمــا 
يجــب أن يغطــي العقــد حــدود التأميــن ضــد المخاطــر والحــوادث.

المتطلبات المستندية: يمكن تقسيم المستندات المطلوبة للتعامالت التجارية الدولية إلى أربع مجموعات: 

· المستندات المطلوبة للتصدير واإلستيراد الالحق للبضاعة.	
· المستندات المطلوبة من قبل المشتري لتسلم البضاعة.	
· المستندات الخاصة بالدفع.	
· المســتندات الخاصــة تبعــاً لطبيعــة البضائــع وشــروط البيــع )علــى ســبيل المثــال، قــد تتطلــب بعــض البضائــع الهندســية 	

مســتندات خاصــة بالتجميــع والتصليــح والصيانــة(.

تتضمــن مســتندات التصديــر الشــائعة فاتــورة التبــادل، والفاتــورة التجاريــة، أو أي نــوع آخــر مــن الفواتيــر مثــل فاتــورة الشــحن 
أو فاتــورة الطيــران وبوليصــة التأميــن وكتــاب اإلعتمــاد.

ــد تحــدد الظــروف التــي  ــات محــددة فــي العق ــذ العقــد: يجــب أن تضــع األطــراف ترتيب القــوى القاهــرة أو أعــذار عــدم تنفي
تعفيهــم مــن مســؤولياتهم عــن تنفيــذ العقــد. وتســمى مثــل هــذه الترتيبــات »القــوى القاهــرة« والهــدف منهــا تحديــد اإلعفــاء الــذي 

يمكــن أن يتوفــر ألحــد الطرفيــن  فــي العقــد فــي حــال حصــول ظــروف تتبــع بعــد إبــرام العقــد.

الضمان: يجب تحديد مدة الضمان.

الحلــول: فــي حــال إخــالل أحــد األطــراف بقوانيــن العقــد، ينصــح دائمــاً بــأن تتضمــن عقــود الشــراء أو البيــع، بعــض الحلــول 
المحــددة. يجــب أن تعكــس هــذه الحلــول الترتيبــات الملزمــة لتطبيــق القانــون علــى العقــد.

التحكيــم: يجــب أن يتضمــن العقــد بنــداً خاصــاً بالتحكيــم بشــكل ودي وســرعة تســوية النزاعــات أو اإلختالفــات التــي قــد تحــدث 
بيــن األطــراف المتعاقــدة.

القانون الساري: يجب أن يحدد العقد قانون البلد الذي سيطبق على العقد.

تأخــر التســليم: يجــب أن يحــدد العقــد األضــرار المســتحقة للمشــتري مــن البائــع فــي حالــة تأخــر تســليم البضاعــة ألســباب غيــر 
تلــك المذكــورة فــي بنــد القــوى القاهــرة.
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50.   ما هي مصطلحات التجارة الدولية Incoterms ؟

Incoterms أو »الشــروط التجاريــة الدوليــة« وإختصاراتهــا مثــل: )EXW, FCA, CIF( هــي عبــارة عــن مصطلحــات 
دوليــة تحــدد للبائــع والمشــتري مــا الــذي يتضمنــه ســعر البيــع بخصــوص كلفــة النقــل، مخاطــر النقــل، والتخليــص الجمركــي 

والتأميــن. غيــر أنــه هنالــك ناحيــة هامــة التغطيهــا  )Incoterms 90( وهــي نقــل ملكيــة البضاعــة.

تــم إعــداد )Incoterms( مــن قبــل غرفــة التجــارة الدوليــة وقــد نشــرت النســخ الســارية المعمــول بهــا فــي الوقــت الحالــي، عــام 
   13Incoterms هنــاك .)Incoterms2010( 2010  ويجــب أن يذكــر بوضــوح فــي العقــد أي وضــع مصطلــح يتضمــن

فــي نســخة 2010.

تســتخدم Incoterms 2010 فــي التجــارة الدوليــة فــي العالــم ويوجــد نظــام مــواٍز لهــا بشــأن شــروط التســليم )يســتخدم فــي 
الواليــات المتحــدة نظــام اختصــارات مشــابه ل CIF , FOB … إلــخ(. وال يعطــي النظــام األمريكــي نفــس المعنــى لإلختصــار  
الــذي تعطيــه incoterms. ولهــذا الســبب، يجــب أن يحــدد المصــدرون مصطلــح  Incoterms 2010 عنــد اإلشــارة إلــى 

شــروط التســليم.

نورد فيما يلي المصطلحات الثالثة عشرة المستخدمة حالياً: 

 »E« شروط
Ex Works-EXW: يسلم البائع البضاعة في مصنعه.

 »F« شروط
FCA )الناقــل الحــر(: يســلم البائــع البضاعــة جاهــزة للتصديــر بــأن ينقلهــا إلــى عهــدة الناقــل األول )الــذي يســميه المشــتري( 
فــي مــكان محــدد. يناســب هــذا الشــرط كافــة وســائل  النقــل بمــا فيهــا النقــل الجــوي والبــري والنقــل بواســطة الســكك الحديديــة 

ونقــل البضائــع فــي حاويات/النقــل المتعــدد الوســائط.

FAS )علــى حــدود الباخــرة(: يضــع البائــع البضاعــة قــرب الباخــرة فــي المرفــأ المعيــن، ويكــون علــى المشــتري تخليــص 
البضاعــة للتصديــر. مناســب للشــحن البحــري. 

FOB )علــى متــن الباخــرة(: يجــب أن يحمــل البائــع البضاعــة علــى متــن الســفينة التــي يســميها المشــتري وتنتهــي التكاليــف 
والمخاطــر، عنــد حــدود ســطح الســفينة. ويجــب أن يخلــص البائــع البضاعــة للتصديــر. مناســب للشــحن البحــري فقــط. 

 »C« شروط
 CFR )الكلفــة والشــحن(: يجــب أن يدفــع البائــع كلفــة شــحن وإحضــار البضاعــة إلــى مينــاء الشــحن. ولكــن تصبــح مســؤولية 

تحمــل المخاطــر علــى عاتــق المشــتري مباشــرًةبعد إيصالهــا إلــى ظهــر الســفينة. مناســب للشــحن البحــري فقــط.

CIF )الكلفــة والتاميــن والشــحن(: نفــس شــروط CFR فيمــا عــدا أن البائــع إضافــًة إلــى ذلــك، يدفــع  تأميــن للمشــتري. مناســب 
للشــحن البحــري فقط.

CPT )التحميــل مدفــوع إلــى(: للبضائــع العامــة، الموضوعــة فــي حاويات/معــادل للنقــل متعــدد الوســائط فــي CFR، يدفــع 
البائــع كلفــة التحميــل حتــى المقصــد ولكــن تنتقــل مســؤولية المخاطــر عنــد تســليم البضاعــة للناقــل األول.

ــة  ــع كلف ــع البائ CIP )التحميــل والتاميــن مدفــوع إلــى(: النقــل فــي حاويات/مــا يعــادل النقــل متعــدد الوســائط فــي CIF. يدف
ــد تســليم  البضاعــة للناقــل األول.  ــى المقصــد المحــدد لكــن تنتقــل مســؤولية المخاطــر عن ــل والتأميــن حت التحمي

 »D« شروط
ــل  ــدود. مناســب للنق ــى الح ــدد عل ــكان مح ــي م ــر ف ــزة للتصدي ــة جاه ــع البضاع ــدود(: يضــع البائ ــد الح ــليم عن DAF )التس

ــري. ــل البح ــة /النق ــكك الحديدي ــطة الس بواس
 

ــأ المقصــود )بــدون تخليــص  DES )النقــل حتــى الســفينة(: يضــع البائــع البضاعــة للمشــتري علــى متــن الســفينة فــي المرف
لإلســتيراد(. 
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DEQ )النقــل حتــى جســر المرفــأ(: تذهــب خطــوة واحــدة أبعــد مــن شــروط – DES حيــث يتــم تنزيــل البضاعــة علــى جســر 
المرفــأ المقصــود ويجــب حصــول البائــع أيضــاً علــى تخليــص إســتيراد. 

DDU )النقــل بــدون دفــع الرســوم(: يجــب أن ينقــل البائــع البضائــع حتــى الوصــول إلــى مــكان محــدد فــي البلــد المقصــود، 
ولكــن يقــوم المشــتري بتخليــص إســتيراد البضاعــة ويدفــع الرســوم المترتبــة. 

ــى  ــمية حت ــالت الرس ــم المعام ــة ويتم ــع الكلف ــيء فيدف ــن كل ش ــؤوالً ع ــع مس ــون البائ ــع الرســوم(: يك ــع دف ــل م DDP )النق
ــى المقصــد.  الوصــول إل

المراجع
الشروط التجارية الدولية 1990 )رقم 460( : غرفة التجارة الدولية  للنشر، 38، كور ألبرت 1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا . 

الشروط التجارية الدولية 2000: القواعد الرسمية لتفسير الشروط التجارية من قبل غرفة التجارة الدولية )2000(، 26 $ ، غرفة التجارة الدولية للنشر.
 www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ،pub@iccwbo.org :هاتف: 23 29 53 49 )0( 33+ أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 1 )0( 33+ ، البريد اإللكتروني

يحتوي على النص الرسمي لغرفة التجارة الدولية للشروط التجارية الـ 13 . يأخذ في االعتبار التطورات األخيرة في الممارسة التجارية ويعدل بعض الشروط الحالية . 
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51.   ما هي أكثر المشاكل شيوعاً فيما يتعلق بالـIncoterms ؟

ينسى الكثير من المصدرين أنه:
 

· يجب أن تحدد كافة إتفاقيات تسليم البضائع مكان )ميناء الشحن، ميناء الوصول ….إلخ(.	

· تطبــق إتفاقيــات التســليم )وخاصــة FIC,RFC,BOF( حصــراً علــى النقــل البحــري، أو النقــل فــي الطــرق المائيــة 	
ــة  ــدي أو الشــحن بواســطة الخطــوط الحديدي ــري أو البري ــط. ويجــب أن ال تســتخدم للشــحن الجــوي أو الب ــة فق الداخلي

.) PIC,TPC,ACFــذه ــل ه ــة لوســائط النق )المصطلحــات المرادف

· حتــى فــي حالــة النقــل البحــري قــد تكــونBOF  غيــر مناســبة إذا كانــت الشــحنة موضوعــة فــي حاويــات، فاإلتفاقيــة 	
. ACFالتــي تســتخدم فــي هــذه الحالــة هــي

· ــاء المقصــود. هــذا ال يعنــي أن التســليم ســيتم هنــاك ألن شــروط )C( تشــير إلــى 	 تحــدد شــروط )C( المــكان أو المين
عقــود الشــحن حيــث تنهــي مســؤولية البائــع بالتســليم فــي مكان/مينــاء الشــحن. 

المراجع
الشروط التجارية الدولية 1990 )رقم 460(: غرفة التجارة الدولية للنشر ، 38، كور ألبرت 1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا. هاتف:  23 29 53 49 )0( 33+

. www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )0( 33+ ، البريد اإللكتروني

هذه الطبعة من الشروط التجارية الدولية توضح قائمة شاملة بالشروط الحالية التي تتماشى تماماً مع احتياجات التسعينيات .  

المرشد إلى الشروط التجارية الدولية )رقم 90/460(: غرفة التجارة الدولية للنشر ، 38، كور ألبرت 1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا. هاتف:  23 29 53 49 )0( 33+
. www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )0( 33+ ، البريد اإللكتروني

دليل مصاحب للشروط التجارية الدولية وهو يشير لم قد يكون من مصلحة البائع والمشتري استخدام شرط  تجاري معين أو شرط آخر. ويعطي كل مثال رسوماً بيانية سهلة الفهم تبين 
مسؤوليات جميع األطراف في المعاملة .
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52.   ما هي الوثائق المطلوبة في عملية نقل البضائع؟

بوليصــة شــحن الطيــران الجــوي: هــذه الوثيقــة عبــارة عــن تغطيــة شــركة الطيــران أو وكيلهــا لشــحن البضائــع.  تســلم البضائــع 
إلــى الشــاحن بعــد أن يعــرف عــن نفســه بأنــه الشــخص المذكــور فــي إشــعار شــركة الطيــران. لــذا، فإنــه مــن المرغــوب فيــه 
شــحن البضائــع لمصلحــة المصــرف األجنبــي ألن ذلــك سيســمح للمصــدر بــأن يحافــظ علــى ســيطرته علــى البضاعــة حتــى 

يحصــل علــى ثمنهــا وحتــى تقبــل الوثائــق للدفــع. 

بوليصــة الشــحن: ليســت هــذه البوليصــة هــي العقــد الفعلــي بيــن مالــك البضاعــة والناقــل ومــع أنهــا تقــدم برهانــاً علــى العقــد. 
ولكنهــا ليســت عقــداً بحــد ذاتهــا بــل هــي وصــل يتعلــق بالبضائــع المشــحونة علــى متــن الباخــرة. )فــي حالــة الشــحن البحــري( 
وهــي وثيقــة بإســم البضاعــة التــي هــي موضــوع العقــد بيــن البائــع والمشــتري. وهنــاك نوعــان: بوليصــة شــحن مباشــرة وهــي 
غيــر قابلــة للتفــاوض، والبوليصــة القابلــة للتفــاوض والتــي يمكــن شــرائها أو بيعهــا أو المتاجــرة بهــا عندمــا تكــون البضاعــة فــي 
الترانزيــت وتســتخدم حســب كتــاب اإلعتمــاد. ويحتــاج الزبــون عــادًة أن يأخــذ نســخة كدليــل ملكيــة للحصــول علــى البضاعــة 

. بموجبها

إشــعار الدفــع: يطلــب هــذا اإلشــعار مــن المشــتري أن يدفــع قيمــة البضاعــة المصــدرة للبائــع. وال تقــدم هــذه الوثيقــة أي ضمــان 
بالدفــع ولكنهــا تســتخدم عــادًة مــع كتــاب اإلعتمــاد وهــي تحضــر وتوقــع مــن قبــل المصــدر.

إيصــال الربــان: يصــدر هــذه الوثيقــة رئيــس باخــرة الشــحن بعــد أن يتــم تحميــل البضائــع وتتضمــن هــذه الوثيقــة إســم الشــاحن 
ومــكان اإلســتالم، وتفاصيــل أخــرى. يتــم حســاب الشــحن البحــري علــى أســاس الــوزن والحجــم أيهمــا أغلــى.

وثيقة النقل المختلط: تسمح هذه الوثيقة للبضائع باإلنتقال من المرافئ البرية إلى وجهتها. 

البد من توافر مجموعة من وثائق التصدير في دولة قطر كما يلي: 

· فواتير الشحن.	
· فواتير تجارية.	
· قائمة بالشحنة.	
· شهادة التفتيش.	
· شهادة التأمين.	

المراجع
دليل غرفة التجارة الدولية إلى الشروط التجارية الدولية 2000: الفهم واالستخدام العملي : بواسطة جى رامبيرج ، غرفة التجارة الدولية للنشر

، 38، كور ألبرت 1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا. هاتف:  23 29 53 49 )0( 33+ أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 )0( 33+،
. www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ،pub@iccwbo.org :البريد اإللكتروني

يقدم لك هذا المرشد مراجعة للشروط التجارية الدولية الجديدة مع تعليقات الخبراء على كل التزام للبائع والمشتري . 
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53.   ما هي الوثائق المطلوبة لتخليص البضائع في الجمارك؟ 

ــة اإلســتيراد  ــة تعرف ــه يســمح بمراقب ــك ألن ــادة المصــدرة وذل ــاً بمنشــأ الم ــراراً موقع ــدول إق ــب بعــض ال شــهادة منشــأ: تطل
وتحديــد الحصــص. يتــم الحصــول عــادًة علــى هــذه الشــهادات مــن منظمــات شــبه رســمية مثــل غرفــة التجــارة المحليــة، كمــا 
يجــب تصديقهــا مــن قبــل غرفــة التجــارة. وقــد يطلــب شــهادة حتــى وإن كانــت الفاتــورة تتضمــن كافــة المعلومــات الضروريــة. 

وتحتــاج هــذه الوثيقــة إلــى طابــع كاتــب عــدل أو طابــع غرفــة التجــارة ويمكــن تحضيرهــا مــن قبــل وكيــل الشــحن.                                                                                 

إقــرار ضبــط المقصــد: يظهــر هــذا اإلقــرار علــى الفاتــورة التجاريــة وعلــى فاتــورة الشــحن البحــري أو الجــوي وكذلــك علــى 
إعــالن التصديــر مــن الشــاحن وذلــك إلعــالم الناقــل واألطــراف األجنبيــة بــأن هــذا الصنــف يمكــن تصديــره  فقــط إلــى مقاصــد 

محــددة.                                                                                        

ــر مــن  ــى معلومــات أكث ــر تفصيــالً وتحتــوي عل قائمــة محتويــات الصــادرات: تكــون قائمــة تعليــب وتغليــف الصــادرات أكث
قائمــة التعليــب والتغليــف المحليــة القياســية. إذ تظهــر قائمــة تعليــب الصــادرات المــواد الموجــودة فــي كل صنــدوق، الــوزن 
اإلنفــرادي الصافــي، القانونــي، وزن غــالف الســلعة والــوزن اإلجمالــي. يجــب تقديــم عالمــات التعليــب ضمــن المســتندات التــي 
تكــون لــدى المشــتري والشــاحن وتلصــق قائمــة المحتويــات علــى الصنــدوق مــن الخــارج فــي مــكان واضــح وفــي ظــرف مقــاوم 
للمــاء. كمــا وتســتخدم هــذه القائمــة لتحديــد الــوزن الكلــي للشــحنة للتأكــد مــن أن البضاعــة المشــحونة هــي نفســها المذكــورة، 

وقــد يســتخدمها موظفــو الجمــارك للتأكــد مــن البضاعــة فــي نقــاط التفتيــش.                                

شــهادة تفتيــش: قــد يطلــب بعــض المشــترين والبلــدان أحيانــاً شــهادات تفتيــش ُتصــدق مواصفــات البضاعــة المشــحونة ويقــوم 
بذلــك عــادًة فريــق ثالــث وُيحصــل عليهــا مــن منظمــات مخبريــة مســتقلة.                                                                             

شهادة التامين: إذا قدم البائع تأميناً فيجب أن تذكر شهادة التأمين نوع ومقدار التغطية.

ــع  ــدرة لتجمي ــع المص ــط البضائ ــتخدم لضب ــة ويس ــر البضاع ــالن بتصدي ــذا اإلع ــمح ه ــاحن: يس ــن الش ــر م ــالن التصدي إع
ــحن.                                                      ــي الش ــارك ف ــل الجم ــى وكي ــدم إل ــر ويق ــب أن يحض ــة ويج ــات التجاري اإلحصائي

ــن  ــع م ــورة بالبضائ ــارة عــن فات ــة عب ــورة التجاري ــون الفات ــة تك ــي التعامــالت المحلي ــا هــو الحــال ف ــة: كم ــر التجاري الفواتي
ــع.  ــليم والدف ــع وشــروط التس ــاحن والبائ ــوان الش ــاً للبضاعــة وعن ــورة وصف ــن الفات ــع. ويجــب أن تتضم ــى البائ المشــتري إل
كمــا ويحتــاج المشــتري لهــذه الفاتــورة كدليــل ملكيــة ولتنظيــم الدفعــات، وتســتعمل بعــض الــوكاالت الحكوميــة هــذه الفاتــورة 

ــة.                              ــى الرســوم الجمركي للحصــول عل

الفاتــورة القنصليــة: تصــدر هــذه الفواتيــر ســفارة دولــة المســتورد وتســمح هــذه الفاتــورة لبلــد المســتورد بجمــع المعلومــات 
عــن قيمــة وحجــم ونوعيــة ومصــدر البضاعــة. يتــم شــراء أو الحصــول علــى الفاتــورة مــن ســفارة البلــد التــي يتــم التصديــر 

إليهــا ويجــب أن تكــون بلغــة ذلــك البلــد.                                        
 

مالحظــة: إذا كان هنالــك شــحن لبضائــع خطــرة أو مــواد محظــور إســتيرادها فيجــب الحصــول علــى شــهادة بضاعــة خطــرة 
أو »ترخيــص تصديــر«.                                                    

المراجع
أسئلة وأجوبة حول شروط التجارة الدولية : 42 حالة والردود الرسمية من غرفة التجارة الدولية  : بواسطة ، جي جيمينيز، )1998(، 34.95$ ، غرفة التجارة الدولية للنشر، كور 
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54.   هل يجب التأمين على البضائع لشحنها؟ 

يتطلــب البيــع الدولــي التأميــن لتغطيــة البضائــع خــالل فتــرة الشــحن، وذلــك بنــاءاً علــى شــروط التســليم المتفــق عليهــا بالعقــد 
ــب  ــإن مســؤولية ترتي ــد CER ف ــى عق ــاءاً عل ــالً بن ــن. فمث ــب التأمي ــع بترتي ــوم المستورد/المشــتري أو المصدر/البائ عندهــا يق
التأميــن تقــع علــى عاتــق المشــتري، أمــا عقــد FAS فــإن البائــع ملــزم بإحضــار البضاعــة إلــى جهــة اإلبحــار ومــن ثــم يتــم نقــل 

مســؤولية التأميــن إلــى المشــتري الــذي يرتــب الشــحن والتأميــن علــى البضاعــة. 

ــاء  ــة، أخط ــق، العواصــف البحري ــل الحري ــة، مث ــة ضــد المخاطــر العادي ــة البضاع ــن لحماي ــى تأمي ــم الحصــول عل ــن المه م
اإلبحــار، إلــخ... يقــوم المؤمــن بوضــع عقــد يعتمــد علــى شــروط عقــد البيــع ويعكــس سياســات المعاييــر المســتخدمة فــي العالــم.

ــي  ــاد المال ــع اإلعتم ــت شــروط دف ــليم CIF OR CIP  2010 وكان ــد شــروط تس ــي العق ــه إذا أســتخدم ف يجــب مالحظــة أن
ــع بنســبة %110 مــن قيمــة  CIF أو  ــى البائ ــع عل ــى الشــحنه الرئيســية تق ــن عل ــع التأمي ــب ودف ــإن مســؤولية ترتي محــددة، ف

 . CIP 

المراجع
خالصة وافية حول التأمين البحري: جي إم إس للنشر. مركز التجارة العالمي ، جادة مامرونيك 6 . وايت بلينز ، نيويورك 10601،

هاتف: 2734 - 946 - 914 ، فاكس : 3093 - 946 - 914 ، الخط المجاني : 5656 - 206 - 800 ، )$25.95(. 
يخبرك لماذا ينبغي تغطية شحنة التصدير بالتأمين البحري ومن هو المسؤول عن الشحن.
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55.   ما الذي يجب أن يتأكد منه المصدر قبل تسليم البضائع لشركة النقل؟ 

علــى المصــدر الــذي دخــل فــي عقــد بيــع دولــي تســليم البضاعــة للمشــتري، وتختلــف الجهــة التــي سيســلم المصــدر البضاعــة 
ــد شــائع بالنســبة  ــد  FOB )وهــو عق ــإذا كان عق ــد، ف ــي العق ــه التســليم Incoterms 2010 المســتخدمة ف لهــا حســب إتفاقي

للمصدريــن(.  يجــب علــى البائــع قبــل تســليم البضاعــة التأكــد مــن التالــي: 

· الحصول على رخصه مالئمة لتصدير البضاعة.	
· إذا طلــب المشــتري فحــص ضبــط الجــودة مــن قبــل شــركة مســتقلة عندهــا يجــب علــى المصــدر التعاقــد مــع شــركة 	

ــة لتقــوم بفحــص البضاعــة والتأكــد منهــا وإصــدار شــهادة جــودة. مؤهل
· أن يكــون المصــدر قــد جهــز الفواتيــر التجاريــة المناســبة التــي تظهــر كميــة وســعر البضاعــة. وينصــح بإســتخدام فواتيــر 	

واضحــة وبســيطة محضــرة بلغــة مفهومــة مــن قبــل الســلطات المحليــة  للمشــتري. 

تعمــل األمــم المتحــدة علــى تحضيــر نمــاذج فواتيــر تجاريــه متوفــرة فــي مقــر مركــز التجــارة الدولــي فــي جنيــف، سويســرا  
وكذلــك  فــي غرفــة التجــارة الدوليــة فــي باريــس، بفرنســا.

يجــب علــى المصــدر التأكــد مــن أن كافــة الوثائــق متطابقــة وتحتــوي نفــس شــروط التوقيــع، الكميــة والســعر. ألن وجــود أي 
تبايــن فيهــا يمكــن أن يســبب ذلــك مشــاكل للمصــدر داخــل بلــده ومــع الســلطات األجنبيــة ومــع المصــارف كذلــك.

المراجع
إجراءات وتوثيق االستيراد والتصدير: بواسطة تي جونسون )1997( 75 دوالرا ، ، ص.ب: 169 ، بحيرة ساراناك ، نيويورك 12983 ، الواليات المتحدة األمريكية،

 . http://www.amanet.org :الموقع اإللكتروني ، cust_ser@amanet.org :هاتف: 5510 891 518 1 ، البريد اإللكتروني
يغطي مجال االستيراد والتصدير بالكامل ، بما في ذلك: الشحن والتأمين ، والتعامل مع البنوك ، وعقود تبادل العمالت ، والنقل والجمارك ... الخ . 
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56.   ما الذي يحدث إذا لم يوافق المشتري على تسلم البضاعة؟

يواجــه المصــدر بشــكل عــام نوعيــن مــن النزاعــات مــع المشــتري:، فإمــا أن يرفــض المشــتري الدفــع )لمنــع هــذه الحالــة يجــب 
إســتخدام كتــاب إعتمــاد دائمــاً( أو قــد يحتــج المشــتري علــى جــودة البضاعــة. ولمنــع هــذه الحالــة يجــب أن يبحــث المصــدر 

عــن شــهادة جــودة قبــل شــحن البضائــع. 

ويجــب التركيــز علــى أنــه مــا دامــت البضاعــة قــد شــحنت وأعطيــت الوثائــق  المناســبة للمصــرف ضمــن كتــاب اإلعتمــاد فــال 
شــك بــأن الدفــع ســيتم. وفــي أيــة صفقــة أو بيــع دولــي يجــب علــى المصــدر التأكــد مــن أن الوثائــق المناســبة كاملــة ممــا يســمح 

لــه بطلــب الدفــع مــن المصــرف الــذي أصــدر الكتــاب بــدون أيــة مشــاكل. 

وفــي كافــة حــاالت عــدم اإلتفــاق، ســيكون علــى المشــتري رفــع دعــوى للســداد. وفــي هــذا اإلطــار، ننصــح أن يتضمــن العقــد 
بنــد حــول القضــاء أو بنــد حــول التحكيــم. وقــد تتفــق األطــراف علــى أنــه فــي حالــة النــزاع يجــب اللجــوء إلــى المحاكــم فــي 

بلــد البائــع أو بلــد المصــدر. 

إذا إتفقــت األطــراف علــى أن النــزاع ال يمكــن أن يحــل مــن قبــل المحكمــة الوطنيــة تلجــأ عندهــا إلــى إجــراء التحكيــم ويعتــرف 
بالتحكيــم الدولــي فــي معظــم الــدول، ولكــن يجــب علــى المصدريــن الصغــار أن يدركــوا أن كلفــة إجــراءات مثــل هــذا التحكيــم 
يمكــن أن تكــون مرتفعــه أحيانــاً. ويقــدم التحكيــم تســوية إقتصاديــة للنزاعــات التجاريــة خالفــاً إلجــراءات المحكمــة مــع فائــدة 

الحصــول علــى الســرية. يكــون المحكــم عــادًة خبيــراً فــي موضــوع النــزاع.

يمكــن ترتيــب التحكيــم مــن قبــل األطــراف المعنيــة بالنــزاع علــى أســاس فــوري أو تبعــاً لقواعــد مؤسســة التحكيــم.  إن بنــود 
التحكيــم القياســية متوفــرة فــي غرفــة التجــارة الدوليــة وفــي محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي.

فور تسلم قرار التحكيم، يجب تطبيق القرار في البلد الذي فيه أمالك الطرف المدان. 

المراجع
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57.   مــا هــي األحــكام العامــة للمســؤولية القانونيــة التــي تحكــم شــحن البضائــع والحــاالت المختلفــة فــي 
التعامــل مــع فقــد الشــحنة مــن قبــل وكالء الشــحن؟ 

عــادًة مــا يتــم التأميــن علــى الصــادرات عنــد الشــحن ضــد الفقــد، التلــف، التأخيــر الخــارج عــن الســيطرة عنــد نقــل الشــحنات 
المؤمــن عليهــا. فــي حــال الشــحن الدولــي للبضائــع، فــإن مســئولية وكالء الشــحن عــادًة مــا تكــون محــدودة باإلتفاقيــات الدوليــة، 
ــات تأميــن  ــة. ويمكــن أن يقــوم المشــتري أو البائــع بإجــراء ترتيب ــة المحلي ــة تختلــف تمامــاً عــن التغطي ــة المالي كمــا أن التغطي
الشــحنة بنــاءاً علــى شــروط البيــع. للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات ينصــح المصدريــن باستشــارة وكالء التأميــن أو وكالء 

الشــحن الدولييــن. 
 

إن التلــف الناتــج عــن الظــروف الجويــة أو خشــونة معاملــة وكالء الشــحن وغيرهــا مــن المخاطــر الشــائعة المتعلقــة بالشــحن، 
يجعــل مــن الضــروري التأميــن علــى البضائــع المنقولــة بحــراً وذلــك لحمايــة  المصدريــن. إذا نصــت شــروط البيــع علــى جعــل 
المنظمــة مســؤولة عــن التأميــن، فــال بــد مــن أن تؤمــن علــى البضاعــة عــن طريــق بوليصــة شــحن خاصــة بهــا، أو عــن طريــق 
بوليصــة وكيــل الشــحن مقابــل رســوم معينــة. إذا نصــت شــروط البيــع علــى تحمــل المشــتري األجنبــي مســؤولية التأميــن، فــال 
يجــب أن يفتــرض المصــدر )أو األخــذ بكلمــة المشــتري( بأنــه قــد تــم التأميــن بشــكل مناســب علــى البضاعــة. إذا أهمــل المشــتري 
الحصــول علــى التغطيــة الماليــة أو كانــت التغطيــة بســيطة، فــإن أي تلــف فــي الشــحنة قــد يســبب خســارة ماليــة كبيــرة للمصــدر. 

الشــحن البحري/الجوي/البــري يجــب أن يغطــى ماليــاً ببوليصــة الشــحن البحــري. بالرغــم مــن أن البائعيــن والمشــترين يتفقــون 
علــى مختلــف المكونــات أو األجــزاء إال أن التغطيــة الماليــة عــادة مــا تصــل إلــى %110 مــن قيمــة  CIF )التكلفــة ، بوليصــة 

، الشــحنة( أو قيمــة  CIP )الشــحن والبوليصــة المدفوعــة(. 

وثائق التأمين:
تعتبــر وثائــق التأميــن دليــالً آخــر علــى التعاقــد مــع طــرف ثالــث، وهــي شــركة التأميــن وبالتالــي تعتبــر وثائــق التأميــن مــن 

ــة. الوثائــق التجاري

هناك نوعان من وثائق التأمين الرئيسية هي: 

· شهادة التأمين أو إشعار التغطية المالية.	
· بوليصة التأمين.	

شهادة التأمين: 
ــة. كمــا  ــة المالي ــن تخــدم للتأكــد مــن إجــراء التغطي ــي، إال أن شــهادات التأمي ــر للوضــع القانون ــن تفتق رغــم أن بوليصــة التأمي
وتصــدر شــهادة التأميــن مــن شــركة التأميــن للضامــن قبــل بوليصــة التأميــن، حيــث أن تحضيــر البوليصــة يتطلــب وقتــاً، خاصــًة 

إذا كان هنــاك أكثــر مــن وكيــل للتأميــن.  

بوليصة التأمين:
بوليصــة التأميــن البحريــة هــي وثيقــة تتضمــن عقــد التأميــن، والشــروط واألحــكام العامــة للبوليصــة مذكــورة بخــط صغيــر علــى 

الوثيقة. 

الوثائق األخرى:
· نسخة من الفواتير.	
· قائمة بالشحنة.	
· فواتير الشحن البري/البحري/ الجوي. 	

 
المراجع

قانون وممارسة التأمين البحري: بواسطة آى باركس ، وإي كاتل ، )1997( ، 190$ ، كورنيل البحرية للصحافة ؛ ص.ب : 456، سنترفيل، الواليات المتحدة األمريكية،
 . www.schifferbooks.com :هاتف: 1075 758 410 1+ ، فاكس: 49 68 758 410 1+ ، الموقع االلكتروني

يشرح ويساعد على فهم التأمين البحري .
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58.   ما هي الجودة؟ 

يمكــن تعريــف جــودة منتــج مــا بأنهــا )صالحيتــه لإلســتخدام( وهنــا نعنــي مجمــل المميــزات لتحقيــق اإلحتياجــات الموصوفــة 
والمتضمنــة. وبهــذا أصبحــت إدارة الجــودة هــي وظيفــة اإلدارة الكليــة للتأكــد مــن أن متطلبــات الزبــون قــد تــم تحديدهــا واإليفــاء 
بهــا بشــكل مــرٍض ويتوافــق مــع المتطلبــات. قــد تختلــف حاجــات الزبــون مــع الوقــت ممــا يعنــي مراجعــة دوريــه لمتطلبــات 
الجــودة. وبمــا أن كل األعمــال تبــدأ مــن الزبــون تــدرك كافــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة وبشــكٍل متزايــد فــي 
ــل  ــا عوام ــة تحدده ــات معين ــه توقع ــا لدي ــج م ــذي يشــتري منت ــون ال ــا الجــودة. فالزب ــي تمنحه ــية الت ــدرة التنافس ــكان الق كل م
عــدة واإلســتخدام المقصــود والشــكل واألداء يؤثــر جميعهــا علــى هــذه التوقعــات. فــإذا كان المنتــج يلبــي توقعــات الزبــون عنــد 
اإلســتخدام عندهــا سيســر الزبــون ويقــول إن المنتــج ذو جــودة عاليــة أو مقبولــة، لــذا فــإن جــودة المنتــج تعتمــد علــى قدرتــه علــى 

أن يكــون فــي مســتوى توقعــات الزبــون. 

وجــودة المنتــج هــي عامــل رئيســي فــي أي قــرار شــراء، إذ تحــب الجهــة المشــترية أن تعــرف قبــل وضــع أي طلــب شــراء 
مــا إذا كان المــورد قــادراً علــى تأميــن منتــج يتوافــق مــع كافــة متطلباتهــا. وعــادًة مــا يطلــب المشــتري عينــات مــن المورديــن 
المحتمليــن ويقــوم بالتفتيــش والفحــص لتحديــد فيمــا إذا كانــت العينــات تتناســب مــع المواصفــات. وقــد يعمــد المشــترون الكبار إلى 
إرســال خبــراء فنييــن لتقييــم أنظمــة إدارة الجــودة للمورديــن وللتأكــد مــن أن هــؤالء المورديــن ســيكونون قادريــن علــى توريــد 
منتجــات ذات جــودة متناســقة. وللحــد مــن المشــاكل الناجمــة عــن الطبيعــة الشــخصية والكلفــة العاليــة التــي يضطــر المشــترون 
لتحملهــا فــي حــال أرادوا تقييــم نظــام الجــودة لمــورد مــا، بــرزت الحاجــة لوجــود نظــام للتأكــد مــن الجــودة مقبــول عالميــاً ليكــون 
المؤشــر أو المرجــع فــي تقييــم نظــام الجــودة لــدى أي مــورد. لــذا يجــب أن يكــون نظــام الجــودة بالشــمول المطلــوب لتحقيــق 
أهــداف الجــودة، ويجــب أن يصمــم إلرضــاء حاجــات اإلدارة الداخليــة فــي المنظمــة ويطلــب ألغــراض التعاقــد وتقييــم الجــودة 

اإللزامــي للبرهنــة علــى تنفيــذ عناصــر نظــام الجــودة المحــدد. 

 :(ISO) ونورد فيما يلي التعريفات الخاصة بالجودة كما قدمتها المنظمة الدولية للمواصفات

تعرف الجودة بأنها مجمل مميزات مادة ما تحدد قدرتها على تلبية الحاجات الموصوفة أو المتضمنة.

وتعرف سياسة الجودة بأنها رغبة وتوجه منظمة ما فيما يتعلق بالجودة بالشكل الذي حددته اإلدارة العليا رسمياً. 

وتعــرف إدارة الجــودة بأنهــا نشــاطات مجمــل الوظيفــة اإلداريــة التــي تحــدد سياســة الجــودة وأهدافهــا والمســؤوليات والتنفيــذ 
مــن خــالل وســائل مثــل تخطيــط الجــودة، ضبــط الجــودة، التأكــد مــن الجــودة، وتحســين الجــودة ضمــن متطلبــات الجــودة. 

ويعرف ضبط الجودة بأنه التقنيات التشغيلية والنشاطات المستخدمة لإليفاء بمتطلبات الجودة.

يعــرف تأكيــد الجــودة بأنــه كافــة النشــاطات المرســومة والمنظمــة التــي تنفــذ ضمــن نظــام الجــودة المشــروحة حســب الحاجــة 
لتأميــن أو إليجــاد ثقــة كافيــة بــأن جهــة مــا ســتقوم باإليفــاء بكافــة متطلبــات الجــودة.

تعــرف حلقــة الجــودة بأنهــا الوظائــف التــي تشــكل جــزءاً مــن الــدورة الصناعيــة وتؤثــر علــى جــودة المنتــج مثــل: التفتيــش، 
التســويق، الخدمــة، دراســات الســوق، تطويــر المنتــج، هندســة التصنيــع، الشــراء واإلنتــاج.  

 

المراجع
مقدمة حول مراقبة الجودة: بواسطة  كاورو ايشيكاوا . يشرح المفاهيم ذات الصلة مثل الجودة ، ومراقبة الجودة ، ومعايير الجودة ، ومعايير الرقابة والمعايير الفنية.

إدارة جودة الصادرات: دليل للشركات الصغيرة والمتوسطة: الطبعة 2 : 
 www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Export%20Quality%20Management_web.pdf

المنظمة الدولية للمقاييس )آيزو(: ص.ب: 56، 1211  ، جنيف 20 ، سويسرا. هاتف: 0111 749 )22-41( ، فاكس : 3430 733 )41-22(.
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59.   ما هو معيار الجودة؟ 

»المعيــار«، هــو عبــارة عــن وثيقــة تصــدر نتيجــة إجمــاع يحــدد المتطلبــات التــي يجــب أن يفــي بهــا منتــج مــا أو عمليــة أو 
خدمــة وتصــادق عليهــا جهــة معتــرف بهــا. فعلــى مســتوى الشــركة يكــون الهــدف األساســي مــن توحيــد المعاييــر هــو زيــادة 
ربحيــة الشــركة. أمــا علــى المســتوى الدولــي فيكــون الهــدف األساســي هــو ترويــج التجــارة بيــن البلــدان وإزالــة العوائــق الفنيــة 
التــي تقــف فــي وجــه التجــارة وحمايــة الصحــة والســالمة والبيئــة؛ فــي الوقــت الــذي يحــدد فيــه معيــار المنتــج  متطلبــات إنشــاء 

مالئمــة المنتــج لإلســتخدام،  معيــار الخدمــة يحــدد  المتطلبــات إلنشــاء مالئمتهــا للغــرض. 

وبمــا أن مفهــوم إدارة الجــودة مفهــوم حديــث نســبياً لــذا مــا زالــت الكثيــر مــن الشــركات ال تــدرك بوضــوح مدلــول تعابيــر مثــل  
)مقيــاس المنتــج( و)معيــار نظــام الجــودة(. 

يحــدد مقيــاس المنتــج المواصفــات أو المعاييــر الواجــب توفرهــا فــي المنتــج ليكــون متالئمــاً مــع المتطلبــات المحــددة للمعيــار/
الزبــون. ويخــول المبــدأ األساســي فــي شــهادة المنتــج المصنــع، مــن خــالل الترخيــص، إســتخدام عالمــة محــددة علــى المنتــج 
ــد بذلــك علــى أن المنتــج يتوافــق مــع متطلبــات محــددة. وتصــادق علــى توافــق المنتــج مــع المواصفــات المحــددة جهــة  للتأكي

مانحــة للشــهادة معتــرف بهــا ومــن خــالل مراقبــة دوريــة لمنتجــات الشــركة الممنوحــة لهــا هــذه الشــهادة.  

يتضمــن نظــام الجــودة لمنظمــة مــا الهيــكل التنظيمــي واإلجــراءات والعمليــات والمصــادر المطلوبــة لتنفيــذ نظــام إدارة جــودة 
ــات  ــن أن المنتج ــد م ــي الشــركة للتأك ــة إدارة الجــودة ف ــاس نظــام الجــودة طريق ــرف مقي ــودة. يع ــداف الج ــق أه ــامل لتحقي ش
تتــالءم مــع المتطلبات/المقاييــس الموضوعــة والشــركة حــرة فــي وضــع أي مســتوى جــودة  لمنتجاتهــا، علــى أســاس إعتبــارات 
التســويق ومتطلبــات الزبــون. يســاعد مقيــاس نظــام الجــودة الشــركة علــى إدارة نظــام الجــودة لتحقيــق مســتوى الجــودة المطلــوب 
والمالئمــة مــع المعيــار. وفــي حالــة التعاقــد يســاعد تنفيــذ نظــام مثــل اآليــزو 9000 الشــركة علــى فهــم متطلبــات الزبــون كمــا 
تــدار عمليــات األقســام الوظيفيــة المختلفــة بطريقــة تضمــن أن المنتــج والخدمــة النهائيــة توفــي بكافــة المتطلبــات المتعاقــد عليهــا.

   

المراجع
مواءمة المعايير الفنية في المفوضية األوروبية: الطبعة الثانية ، إس فار، )1996( ، 194.95 $ ، جون وايلي وأوالده، الجادة الثالثة 605 ، نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية، 

  .info@wiley.com :هاتف: 6000 850 212 1+ ، فاكس: 6088 850 212 1+ ، البريد اإللكتروني

يعرض قواعد صناعة المعايير حتى اآلن داخل أوروبا. على جميع الصناعات الحفاظ على المستويات المحددة من قبل بروكسل.

كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، )1996(، 25 $ ، معهد الجودة الفيدرالي للنشر، نظم مراقبة الجودة والخدمات ، ص.ب. : 3411 سان كليمنتي، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة 
 . http://www.qcss.com : الموقع االلكتروني ، qcss@qcss.com  :األمريكية ، هاتف7686 388 949 1+ ، فاكس: 7696 388 949 1+ ، بريد إلكتروني

يحتوي على التعليمات خطوة بخطوة حول كيفية تنفيذ المبادئ المبسطة إلدارة الجودة الشاملة . 
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60.   ما هو اآليزو 9000؟ 

ــى  ــة الحصــول عل ــن بالمعلومــات عــن كيفي ــن القطريي ــد المصدري ــة تزوي ــوزارة البيئ ــاس: يمكــن ل ــم القي ــار وعل قســم اإلختب
نســخ لمقاييــس ISO باإلضافــة إلــى معلومــات عــن الــوكاالت اإلستشــارية المتواجــدة فــي دولــة قطــر والتــي تســاعد المؤسســات 

القطريــة فــي عمليــة الحصــول علــى شــهادة الجــودة.

ــرة،  ــركة كبي ــى أي ش ــة عل ــة المطبق ــودة العام ــد الج ــس تأكي ــن مقايي ــة م ــة متناغم ــزو 9000 مجموع ــلة  األي ــن سلس تتضم
ــادة  ــة، زي ــة الداخلي ــض الكلف ــى تخفي ــركة عل ــاعد الش ــود وتس ــام موج ــع أي نظ ــتخدم م ــن أن تس ــرة ويمك ــطة، أو صغي متوس
الجــودة، الفعاليــة، اإلنتاجيــة وتكــون بمثابــة نقطــة إنطــالق بإتجــاه الجــودة الكليــة وتحســينها المســتمر. وسلســلة اآليــزو 9000 
ليســت مجموعــة مــن مواصفــات المنتــج وال تغطــي مقاييــس صناعــة محــددة إذ تصنــف كل وثيقــة نمــوذج جــودة ليســتخدم فــي 

ــة. تطبيقــات مختلف

· تنشــر مقاييــس اآليــزو 0009 فــي أربعــة أجــزاء هــي اآليــزو 1009, 2009, 3009 , 4009،  وتعتبــر 	
مصــدراً لتحديــد وتعريــف باقــي السلســلة.

· إن اآليــزو 1009 هــي أشــمل وثيقــة فــي السلســلة تطبــق علــى الشــركات التــي تعمــل فــي التصميــم، التطويــر، 	
ــدرة  ــود شــرحاً لق ــب العق ــع، الترتيــب، والخدمــات. وهــي تحــدد نظــام جــودة لإلســتخدام عندمــا تتطل التصني
المــورد علــى تصميــم، تصنيــع، تركيــب، وخدمــة المنتــج. كمــا يتعامــل آيــزو 1009 مــع نواحــي مثــل تقصــي 

وتصحيــح األخطــاء أثنــاء اإلنتــاج، تدريــب الموظفيــن، والتوثيــق وضبــط البيانــات.
· ــب 	 ــاج والتركي ــي اإلنت ــد الجــودة ف ــب تصميمــاً ويعــرف تأكي ــي ال تتطل ــى الســلع الت ــزو 2009 عل ــق آي يطب

ــة. والخدم
· يطبق آيزو 3009 على كافة الشركات ويحدد نموذج نظام الجودة للتفتيش النهائي واإلختبار.	
· ــدم الخطــوط 	 ــر ويق ــل أكب ــق الســابقة بتفصي ــي الوثائ ــا ف ــزو 4009 عناصــر الجــودة المشــار إليه يعــرف آي

ــا. ــذ نظــام جــودة م ــر وتنفي ــة لتطوي ــة إلدارة الجــودة ولعناصــر نظــام الجــودة المطلوب الموجه

تتســلم الشــركات شــهادة آيــزو 9000 بعــد التدقيــق للتأكــد مــن أنهــا تتوافــق مــع مقاييــس آيــزو 9000 مــن قبــل جهــة إصــدار 
الشــهادات المعتــرف بهــا. وقــد أصبحــت اآليــزو 9000 ذات أهميــه متزايــدة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ألن المصدريــن 
أكتشــفوا بــأن التوافــق معهــا وإن لــم يكــن ملزمــاً إال أنــه هــام للنجــاح فــي األســواق األجنبيــة. فلقــد أصبــح الزبائــن فــي كافــة 
أنحــاء العالــم أكثــر إهتمامــاً بالجــودة ويطلبــون اإليفــاء بهــذه المواصفــات كحــد أدنــى، وفــي المســتقبل القريــب وتبعــاً لمــا تظهــره 

توجهــات الســوق الدوليــة ســتصبح سلســلة اآليــزو 9000 مقياســاً معترفــاً بــه دوليــاً لنظــام إدارة الجــودة.

يوفــر الحصــول علــى اآليــزو 9000 منافــع متزايــدة فــي الســوق الدولــي ويزيــد صــورة الجــودة أيضــاً للشــركة مــع زيــادة فــي 
اإلنتاجيــة والربحيــة يتبعهــا إنخفــاض فــي شــكاوى الزبائــن.

كمــا يجــب أن يــدرك المــوردون والمصــدرون بأنــه قــد يكــون مطلوبــاً منهــم أن يحملــوا شــهادة آيــزو 9000 فــي كثيــر مــن 
األوقــات. أصبــح لشــهادة اآليــزو 9000 تأثيــر كــرة الثلــج حيــث تتوســع دائــرة مــن يطلــب منهــم الحصــول علــى الشــهادة بحيــث 

يطلــب مــن كافــة المورديــن للمــواد الداخلــة فــي تصنيــع البضاعــة أن يحملــوا هــم أيضــاً هــذه الشــهادة.

ــد  ــرة والمتوســطة وق ــة بالنســبة للشــركات الصغي ــة مكلف ــذ وإســتصدار شــهادة آيــزو 9000 عملي ــة تنفي يمكــن أن تكــون عملي
ــب  ــوق المكاس ــة تف ــأن الكلف ــر ب ــى النظ ــرون إل ــل الكثي ــهراً ويمي ــى 12 ش ــن 6 إل ــادة م ــك ع ــداد لذل ــركة لإلع ــتغرق الش يس
والصــورة التــي يتــم التركيــز عليهــا فــي الســوق الدولــي.  وقــد ال تكــون شــهادة آيــزو 9000 مطلوبــة دائمــاً للمنتــج المــراد 
ــرأي   ــاج ل ــد يحت ــم يضــع خطــة وق ــة ث ــة والخارجي ــد الداخلي ــوم المصــدر بدراســة الفوائ ــأن يق ــذا مــن الضــروري ب ــره ل تصدي

ــر فــي هــذا الموضــوع.  خبي
المراجع

تطبيق نظم إدارة الجودة  )اآليزو 9000): )اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية(، )1996( ، 50$ ، مركز التجارة العالمي / األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف، 
،itcreg@intracen.org :10، سويسرا، هاتف: 11 01 730 )022( 41+ ، فاكس: 0905 730 )022( 41+ ، البريد اإللكتروني

 . http://www.intracen.org : الموقع االلكتروني
دليل يقدم منهجية لتنفيذ عناصر نظام إدارة الجودة اآليزو 9000، مع اإلشارة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  الحجم في البلدان النامية.

دليل المدير إلى اآليزو 9000 : بواسطة كينيث إل أرنولد  : الصحافة الحرة للنشر ، فرع من شركة ماكميالن ، الجادة الثالثة 866 ، نيويورك . 
يشرح كيف أن األيزو 9000 هو معيار فريد من نوعه يمكن تنفيذه في أي نوع من األعمال دون تعديل وتقديم االستراتيجيات العملية للتنفيذ الناجح.
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61.   ما هي اآليزو 14000؟

ــزو  ــدم آي ــس، تق ــة للمقايي ــة الدولي ــل المنظم ــن قب ــة م ــة اإلدارة البيئي ــة ألنظم ــس الدولي ــن المقايي ــلة م ــاً أول سلس تصــدر حالي
14001 مــع عناصــر نظــام إدارة بيئيــة فعــال يمكــن أن يتكامــل مــع متطلبــات اإلدارة األخــرى ممــا يســاعد الشــركات علــى 
تحقيــق األهــداف اإلقتصاديــة والبيئيــة. يتيــح نظــام آيــزو 14001 تحديــد اإلجــراءات وتقييــم فعاليتهــا لوضــع السياســة واألهداف 
البيئيــة وتحقيــق وإظهــار التوافــق مــع هــذه األهــداف.  فــوق هــذا وخالفــاً ألي مؤشــر آخــر يهــدف إلــى إعطــاء توجيــه عــام لتنفيــذ 
وتحســين نظــام اإلدارة البيئيــة.  ويحــدد اآليــزو 14001 متطلبــات إصــدار الشــهادة و إعــالن نظــام اإلدارة البيئيــة فــي الشــركة. 
ويعطــي التوافــق مــع المقاييــس وضعــاً تنافســياً للشــركات المصــدرة والهــدف األساســي مــن سلســلة آيــزو 14000 هــو تشــجيع 
تبنــي إدارة بيئيــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة ومرونــة وجــدوى فــي هــذه المؤسســات بحيــث تصبــح جــزءاً مــن نظامهــا وتمثــل سلســلة 
اآليــزو 14000 للشــركات فــي الــدول الناميــة فرصــة لنقــل التكنولوجيــا ومصــدراً لتقديــم اإلرشــاد إلدخــال وتبنــي نظــام إدارة 
بيئيــة يعتمــد علــى أفضــل الممارســات العالميــة. نــورد فيمــا يلــي المقاييــس األساســية التوجيهيــة لكافــة الشــركات حــول التأســيس 

والصيانــة والتدقيــق والتحســين المســتمر لنظــام اإلدارة البيئيــة للشــركة.

أنظمة اإلدارة البيئية:
آيزو 14001 / 1997 – المقاييس مع إرشادات اإلستخدام.

آيزو 14004 / 1996 – الخطوط العامة الموجهة لمبادئ اإلدارة البيئية، أنظمتها واألساليب الداعمة لها.

خطوط موجهة للتدقيق البيئي:
آيزو 14010 / 1996 – المبادئ العامة.

ايزو 14011 / 1996 – تدقيق أنظمة اإلدارة البيئية. 
آيزو 14012 / 1996 – معايير تأهيل المدقق البيئي.

الملصقات البيئية واإلعالن:
آيزو 14020 – الملصقات البيئية واإلعالنات – المبادئ األولية.

ايزو 14021 – اإلدعاءات البيئية الواضحة.
آيزو 14024 – برامج الممارسين والمبادئ التوجيهية والممارسات وإجراءات إستصدار الشهادة. 

تقييم دورة الحياة:
آيزو 14040 – تقييم دورة حياة المنتج – المبادئ واإلطار.

آيزو 14041 – تقييم دورة حياة المنتج – األهداف والمدى – التعاريف وتحليل الموجودات.
آيزو 14050 – إدارة البيئة – المفردات.

المراجع
شهادة األيزو 14000 للبيئة: الدليل اإلرشادي لمعايير نظام إدارة البيئة  ، األمانة المركزية للمنظمة الدولية للمقاييس ، ص.ب : 56، 1211 جنيف 20، سويسرا.

دليل مفيد يمكن الحصول عليه من خالل أعضاء منظمة الدولية للمقاييس أو المقر الرئيسي لها . 
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62.   ما هي شهادة اآليزو 9000؟ 

ــر أن  ــن بالنصيحــة عــن شــهادة اآليــزو، غي ــن القطريي ــد المصدري ــة تزوي ــوزارة البيئ ــم القيــاس: يمكــن ل ــار وعل قســم اإلختب
الجــواب علــى األســئلة التاليــة يخــدم كنمــوذج مفيــد.

 
يتضمــن مدلــول شــهادة آيــزو 9000 الحصــول علــى شــهادة آيــزو 9001 9002– – 9003 – مــن قبــل جهــة معتــرف بهــا 
أو طــرف ثالــث. واآليــزو نفســها التعطــي الشــهادة إذ أن شــهادة آيــزو 9000 هــي تأكيــد مــن قبــل جهــة إصــدار الشــهادة أو 
طــرف ثالــث علــى أن نظــام إدارة الجــودة الــذي يغطــي ناحيــة محــدودة مــن النشــاطات والــذي تــم تقييمــه ووجــد أنــه يتوافــق 

مــع مقاييــس آيــزو 9000.

يمكــن أن تقــوم الشــركة نفســها بالتقييــم والتدقيــق لتصــادق علــى أنهــا تديــر عملياتهــا بكفــاءة. وقــد تدعــوا زبائنهــا لتدقيــق نظــام 
الجــودة فيهــا لكــي تعطيهــم الثقــة بــأن الشــركة قــادرة علــى تســليم المنتجــات أو الخدمــات التــي تفــي بإحتياجاتهــم.  أخيــراً قــد 
تطلــب خدمــات جهــة مســتقلة مانحــة لشــهادات نظــام الجــودة للحصــول علــى شــهادة آيــزو 9000. ولقــد برهــن هــذا الخيــار 
ــق  ــب التدقي ــن للشــركة أن تتجن ــذا يمك ــم المســتقل وبه ــة المعطــاة للتقيي ــي الســوق بســبب المصداقي ــوب جــداً ف ــه مطل ــى أن عل
المتعــدد مــن قبــل زبائنهــا أو أن تقلــل مــن تكــرار ومــدة تدقيــق الزبائــن. كمــا يمكــن تقيــدم الشــهادة كبرهــان للزبائــن المحتمليــن 
وال ســيما عندمــا يكــون المــورد والزبــون يتعامــالن مــع بعضهمــا للمــرة األولــى أو بعيديــن عــن بعضهمــا جغرافيــاً،  كمــا هــو 

الحــال عــادًة فــي مجــال التصديــر. 

نتــج عــن شــهادة طــرف ثالــث لآليــزو 9000 قبــول واســع فــي الســوق فيمــا بيــن المشــترين، ومنافــذ البيــع، وآخــرون. واألعمال 
فــي كافــة أنحــاء العالــم هــي القــوة الدافعــة وراء اآليــزو 9000 إذ يخفــف تنفيذهــا العوائــق الفنيــة الممكنــة فــي وجــه التجــارة.

المعادلــة هــي شــرط آخــر يشــير إلــى اإلجــراء الــذي تعطــي بموجبــه  جهــة ذات ســلطة إعترافــاً رســمياً بــأن جهــة أو شــخصاً مــا 
مؤهــل للقيــام بعمــل محــدد.  وفــي ســياق آيــزو 9000 ســيقوم جهــاز معادلــة بمعادلــة الشــهادة أو بلغــة بســيطة يقــوم باإلعتــراف 

بجهــة اإلصــدار علــى أنهــا أهــل للقيــام بإصــدار شــهادات آيــزو 9000 ألنظمــة إدارة الجــودة.

ــات  ــادئ ومنهجي ــى أســاس مب ــي تعمــل عل ــن الجهــات المصــدرة للشــهادات والت ــا بي ــادل فيم ــراف المتب ــة اإلعت تعــزز المعادل
ــا باألخــرى  ــرف كل منه ــث تعت ــة بحي ــات متبادل ــى إتفاقي ــات المانحــة للشــهادات عل ــن الجه ــع مجموعــة م ــد توق موحــدة،  وق

ــة متســاوية.  ــا ذات قيم ــر جميعه وتعتب

يطلــب مــن الشــركات عــادًة تنفيــذ نظــام إدارة جــودة يتــالءم مــع المواصفــات الدوليــة، ولتقييــم الحاجــة إلــى نظــام إدارة جــودة 
أفضــل يجــب علــى الشــركة المصــدرة دراســة مــا إذا كانــت تعانــي مــن إنتــاج ضعيــف أو تكــرار حــاالت عــدم التناســق فــي 

اإلنتــاج أو تكــرار شــكاوي الزبائــن وحــاالت كثيــرة مــن إســتخدام الكفــاالت وتأخيــر فــي التســليم وكســاد فــي البضاعــة.

المراجع
األعالن عن شهادة اآليزو 9000 الخاصة بك: األمانة المركزية للمنظمة العالمية للمقاييس . ص .ب : 56، ، جنيف 20. هاتف: 11 01 749 )41-22(.

  .http://www.iso.org/iso/home.html : الموقع اإللكتروني . iso9000@iso.ch :فاكس: 30 34 733 )22-41( ، البريد اإللكتروني
يقدم معلومات عن شهادة اآلبزو 9000.
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63.   كيف يتم منح شهادات اآليزو؟ 

قســم اإلختبــار وعلــم القيــاس: يمكــن لــوزارة البيئــة تزويــد المصدريــن القطرييــن بالمعلومــات عــن كيفيــة الحصــول علــى نســخ 
لمقاييــس ISO. ونــورد فيمــا يلــي الخطــوات األساســية التــي يجــب إتباعهــا فــي عمليــة الحصــول علــى شــهادة الجــودة.

ال يوجــد شــيء يمكــن أن يســمى شــهادة آيــزو ألن وكالــة اآليــزو تصــدر فقــط مقاييــس دوليــة وتعتــرف بجهــة إصــدار شــهادات 
اآليــزو، فإصــدار الشــهادة هــي عمليــة تقــوم بموجبهــا جهــة مانحــة للشــهادة/طرف ثالــث بإعطــاء تأكيــد مكتــوب بــأن المنتــج 
والعمليــات أو الخدمــة تتوافــق مــع متطلبــات محــددة وتنبــع أهميــة الشــهادة مــن الحاجــة إلــى تأكيــد الجــودة علــى شــكل شــهادة 
والتــي يمكــن أن تكــون شــهادة طــرف أول/المــزود بالشــهادة للطــرف الثانــي أو الطــرف الثالــث، ويتــم إعطــاء الشــهادة عنــد 

اإلتمــام الناجــح للتقييــم مــن قبــل جهــة مانحــة للشــهادة /طــرف ثالــث تبعــا آليــزو 9001،  9002 . 

أصبحــت عمليــة إعطــاء الشــهادات حالــة تعاقديــة تتيــح للمنظمــات إظهــار إلتزامهــا بالجــودة وللموظفيــن لحملهــم علــى التغييــر 
نحــو ثقافــة الجــودة،  ونــورد فيمــا يلــي الخطــوات التــي يجــب إتباعهــا عنــد التحضيــر إلصــدار الشــهادة:-

· التعليم والتدريب على مبادئ »الجودة« مع اإلشارة إلى آيزو 0009.	
· مراجعة شاملة لكافة األشكال التنظيمية واإلجراءات المتبعة للتحسين إن وجدت. 	
· تصميم وتوثيق األنظمة واإلجراءات.	
· اإلختبار األولي من خالل التدقيق الداخلي …… إلخ . 	
· التنفيذ.	
· التدقيق الداخلي والخارجي لإلجراءات والعمليات. 	

تقــوم اليــوم أعــداد متزايــدة مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال التصديــر علــى تحضيــر أنفســها للحصــول علــى الشــهادة أو لتظهــر 
بــأن نظــام إدارة الجــودة فيهــا يتوافــق مــع آيــزو 9000 مــن خــالل الحصــول علــى شــهادة مــن طــرف ثالــث كوســيلة تســويقية 
وكســالح فــي المنافســة علــى تأكيــد الجــودة والخدمــات للزبــون ونــورد فيمــا يلــي خطــوات التحضيــر للحصــول علــى شــهادة 

آيــزو 9000 بشــكل أكثــر تفصيــالً.
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خطوات الحصول على الشهادة:

· تشكيل مجموعة جودة.	
· تحديد أهداف الجودة.	
· التشاور حول أهداف الجودة الكلية. 	
· تحديد أهداف كل قسم. 	
· تحضير وتوزيع مصفوفة توضيح لسياسة الجودة.	
· تعيين ممثل يقدم التقارير لإلدارة .	
· إجراء برامج التوعية باآليزو 0009  لجميع العاملين في الشركة. 	
· تحضير مصفوفة تشرح ما هي اإلجراءات التي ستكتب في نظام الجودة.	
· وضع اإلجراءات التي تشكل نظام الجودة.	
· مقارنة هذه االجراءات مع اآليزو 0009 دورياً.	
· كتابة اإلجراءات اإلضافية. 	
· ــق الجــودة 	 ــي، تدقي ــان الرقاب ــة، البي ــق الرقاب ــق بوثائ ــي تتعل ــكل المنظمــات الت إصــدار اإلجــراءات العامــة ل

ــا. ــب وغيره التدري
· 	. s5/cqS/cpS عقد البرامج التدريبية للتدقيق الداخلي، معايير
· كتابة دليل الجودة الذي يحقق الربط بين اإلجراءات المتنوعة.	
· إجراء التدقيق المالئم ومراجعة الوثائق.	
· إجراء التدقيق الداخلي.	
· إجراء المراجعات اإلدارية.	
· إجتياز التدقيق التقييمي المبدئي.	
· إجتياز التدقيق التنفيذي الذي تقوم به الجهة المانحة للشهادة.	
· الحصول على الشهادة. 	

المراجع
كيف تنال شهادة اآليزو 9000: بواسطة جي غمب ، )1997(، 38$، نظم وخدمات مراقبة الجودة للنشر،  ص. ب:  3411 سان كليمنتي، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية ، 

.http://www.qcss.com :الموقع االلكتروني ، css@qcss.com :هاتف: 7686 388 949 1+ ، فاكس: 7696 388 949 1+ ، البريد اإللكتروني

يعطي فهماً واضحاً لمجموعة معايير اآليزو 9000 ، ويشرح معايير تدقيق الجودة  وخيارات الشهادات الثالث.
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64.   ما هي الملصقات البيئية؟ 

تلعــب الملصقــات البيئيــة دوراً هامــاً جــداً فــي الوقــت الحاضــر وال ســيما مــع إزديــاد الوعــي بالحاجــة إلــى حمايــة البيئــة. إذ يقــوم 
ــة  ــى المظاهــر األساســية المتعلق ــاءاً عل ــون والمجتمــع ككل اآلن بإتخــاذ قــرارات الشــراء بن ــون والتقني المســتهلكون والصناعي
بالمنتــج نفســه بمــا فيهــا التأثيــرات البيئيــة، قبــل وأثنــاء وبعــد تصنيــع المنتجــات، لــذا تشــكل الملصقــات البيئيــة حكمــاً بــأن منتــج 
مــا يتمتــع بمواصفــات بيئيــة مقارنــًة مــع منتــج آخــر مشــابه ومنافــس، كمــا أنهــا تشــير إلــى أن المنتــج صديــق للبيئــة فــي كافــة 
ــي يحــدد  ــح إيجاب ــة تصري ــة تكــون بمثاب ــات البيئي ــة. إن الملصق ــة واإلجباري ــات اإلختياري ــي المتطلب ــه يلب ــه وبأن مراحــل حيات
المنتجــات والخدمــات التــي قــد تــؤذي البيئــة بشــكل أقــل مقارنــًة بالمنتجــات والخدمــات المشــابهة. وقــد تكــون برامــج الملصقــات 

البيئيــة مطلوبــة مــن قبــل الصناعــة أو مفروضــة مــن قبــل الحكومــة.

إن المشــاركة فــي برامــج الملصقــات البيئيــة إختياريــة، فــإذا إختــارت إحــدى الشــركات أن ال تشــارك عندهــا ال يمكنهــا أن تضــع 
الملصقــات البيئيــة علــى منتجهــا ولكنهــا ســتبقى تتمتــع بنفــس طــرق الوصــول إلــى الســوق كغيرهــا مــن الشــركات التــي تشــارك 

فــي البرنامــج والتــي لديهــا المقاييــس الضروريــة لوضــع الصقــات البيئــة.

ــي  ــي ف ــار البيئ ــة وبرنامــج الخي ــل للشــهادات البيئي ــة منهــا قســم البرازي ــات بيئي ــاً 28 برنامــج لملصق ــم حالي ــي العال ويوجــد ف
كنــدا، وجائــزة اإلتحــاد األوروبــي للملصقــات البيئيــة وبرنامــج المــالك األزرق فــي ألمانيــا وبرنامــج الملصقــة الخضــراء فــي 
إســرائيل، وبرنامــج اليابــان للعالمــة البيئيــة، وبرنامــج البجعــة اإلســكندنافية فــي النرويــج، والســويد والملصقــة الخضــراء فــي 

تايالنــد.

ــة مثــل تخفيــف  ــة، ذات األولوي ــاة منتــج مــا وتركــز علــى األهــداف الوطني تســتخدم الملصقــة الخضــراء فــي تحليــل دورة حي
النفايــات والحفــاظ علــى الميــاه، والطاقــة. ويتــم تحضيــر إختيــار المنتــج والمعاييــر تبعــاً للقــدرات المحليــة، علــى القيــام باإلختيــار 
ــات  ــتخدامه، ولمب ــاد إس ــتيك المع ــا البالس ــن أجله ــر م ــت المعايي ــي وضع ــات الت ــن التصنيف ــة، وتتضم ــروري والمراقب الض
الفلوريســنت المقتصــدة للطاقــة والبــرادات المســتهلكة لطاقــة أقــل، والدهانــات ذات األثــر الملــوث بنســبة أقــل، ودورات الميــاه 
التــي تســتخدم ميــاه بنســبة أقــل عنــد التنظيــف وبطاريــات ال تســتخدم الزئبــق المضــاف، وتتضمــن تصنيفــات المنتــج األخــرى 
ــات  ــات، والمنظف ــور والكربون ــور والفل ــواد الكل ــن م ــة م ــات الخالي ــه والبخاخ ــاد تصنيع ــت المع ــب وورق التوالي ورق المكت
والمكيفــات المســتهلكة لطاقــة أقــل، وتقــدر الكلفــة األوليــة للتطبيــق الشــركة بحوالــي 40 دوالر أمريكــي. وإذا أعتمــد اســتعمال 

الملصقــة الخضــراء فــي تايلنــد فتكــون تكلفتهــا 200 دوالر أمريكــي وهــو ســاري المفعــول لمــدة ســنتين.

ــات  ــدة معلوم ــيس قاع ــدا بتأس ــت كن ــد قام ــر، وق ــي فانكوف ــا ف ــش كولومبي ــة بريت ــي جامع ــة ف ــات البيئي ــز الملصق ــد مرك يوج
ــي  ــزات التســويقية الت ــة والمي ــم وإســتخدامها كوســيلة سياســة بيئي ــى مســتوى العال ــة عل ــات البيئي ــج الملصق بخصــوص برنام
تتوفــر للشــركات التــي تســتخدم الملصقــات البيئيــة ويــدرس هــذا المركــز التوجهــات الحاصلــة فــي الملصقــات البيئيــة فــي العالــم 
والترويــج المتبــادل لبرامــج الملصقــات كمــا يــدرس إمكانيــة إيجــاد التناغــم فيمــا بيــن معاييــر الملصقــات البيئيــة فــي كل البلــدان.

· لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بصفحة اإلنترنت الخاصة بالمركز على العنوان التالي: 	
 http://www.unep.fr/scp/ecolabelling

 Eco-unep.tie@unep.org : البريد اإللكتروني
أو على هاتف رقم:  90 14 37 44 1)0( 33 +.

· للمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب:	
فرقة عمل األمم المتحدة على وضع الملصقات البيئية في مدينة نيويورك. 

هاتف رقم: 963-8210 )212( 1+

المراجع
وضع العالمات االقتصادية ومتطلبات الجودة البيئية األخرى في صناعة الغزل والنسيج والمالبس وآثارها على البلدان النامية: )اإلنجليزية( مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة 

.http://www.intracen.org : ؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :التجارة العالمية، البريد اإللكتروني

مجاناً للمؤسسات ذات الصلة بالتجارة العامة والخاصة والشركات في البلدان النامية واالقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية )عدد محدود من النسخ( . مجموعة مختارة من األوراق التي 
قدمت في ورشة عمل حول وضع العالمات االقتصادية . كما يناقش مخططات مختارة لوضع العالمات االقتصادية  وآثارها على البلدان النامية المصدرة في مراقبة الجودة والتعبئة 

والتغليف لتلبية متطلبات الجودة البيئية.
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65.   ما هو نظام تحليل مخاطر نقاط الضبط الحرجة )HACCP(؟

ــاط  ــط النق ــارة عــن نظــام إدارة ســالمة الغــذاء، يســتخدم منهــج ضب ــط الحرجــة هــو عب ــاط الضب ــل مخاطــر نق إن نظــام تحلي
الحرجــة فــي إنتــاج الغــذاء لمنــع حــدوث مشــاكل ســالمة الغــذاء وهــو نظــام يمكــن أن يســتخدم للتأكــد مــن ســالمة الغــذاء علــى 
كافــة مســتويات تصنيعــه وهــو عنصــر هــام فــي اإلدارة الكليــة لجــودة الغــذاء وســالمته والتــي يشــار إليهــا بممارســات التصنيــع 
الجيــد ،إن مفهــوم HACCPs الــذي طــور فــي نهايــة الســتينات هــو نظــام تأكيــد جــودة لتعزيــز ســالمة الغــذاء. ويهــدف النظــام 
إلــى إختبــار وفحــص المنتــج النهائــي بالضبــط الوقائــي للحــد مــن المخاطــر فــي كافــة مراحــل إنتــاج الغــذاء. وقــد تــم تبنــي النظــام 

مــن العديــد مــن الــدول حــول العالــم وهــو نظــام إجبــاري فــي بعــض الــدول. 

تشمل عملية HACCP على الخطوات التالية:
· تحليل المخاطر.	
· 	.)PCC( تحديد نقاط الضبط الحرجة
· إنشاء الحدود الحرجة لكل نقطة.	
· رصد إحتياجات كل نقطة حرجة وإستخدام البيانات التي تم جمعها للسيطرة بشكل فعال على العمليات.	
· إتخاذ إجراءات تصحيحية.	
· حفظ السجالت.	
· التحقق.	

صعوبات ومعوقات تبني مفهوم نظام ضبط المخاطر من قبل صناعات الغذاء في الدول النامية:
إن المعوقــات والصعوبــات فــي تطبيــق هــذا النظــام متشــابهة فــي الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة فهــي تتعلــق عمومــاً بموقــف 
اإلدارة فــي شــركات تصنيــع الغــذاء وفــي مســتوى الخبــرة الفنيــة فيهــا ونظــراً لإلختــالف فــي مراحــل تطــور تصنيــع الغــذاء فــي 
الــدول الناميــة يســتطيع كبــار مصنعــي الغــذاء قبــول منهــج نظــام الضبــط، ولديهــم األمــوال الضروريــة لإلســتثمار فــي تقديــم 

المفهــوم، بينمــا اليهتــم صغــار مصنعــي الغــذاء بســبب عــدم توفــر األمــوال وعــدم وجــود المهــارات الالزمــة لــدى موظفيهــم.

تأكيد الجودة المتكاملة HACCP وسلسلة اآليزو 9000:
ــر آيــزو 9000،  ــج المعايي ــى تروي ــذي يمكــن أن يقســم إل ــد الجــودة فــي صناعــة الغــذاء وال ــى تأكي ــد عل ــك تركيــز متزاي هنال
وأنظمــة HACCP. تركــز الصناعــة عمومــاً علــى مقاييــس اآليــزو لتأميــن اإلطــار للشــركات ولتدقيــق أنظمــة الجــودة بينمــا 
تركــز الســلطات المنظمــة ألنظمــة  HACCP كأدوات لتحســين ســالمة وجــودة الغــذاء ككل. ويجــب التوفيــق فيمــا بيــن أنظمــة 

تأكيــد الجــودة لإليفــاء بكافــة متطلبــات الجــودة بمعناهــا الشــامل )أي بمــا فيهــا ســالمة الغــذاء( بطريقــة كفــؤة ومجديــة. 

ــات العامــة ألنظمــة  ــي تضــع المتطلب ــة الت ــس الدولي ــد الجــودة وإدارة الجــودة 9000 هــي سلســلة مــن المقايي ــر تأكي إن معايي
الجــودة. وعنــد اإليفــاء بمتطلبــات نظــام الجــودة يحــدد اآليــزو الحاجــة إلــى توضيــح معاييــر القبــول لكافــة المظاهــر والمتطلبــات/
بمــا فيهــا تلــك التــي تحــوي عنصــر ذاتــي والحاجــة إلــى تأميــن كافــة المصــادر والمهمــات التــي يمكــن أن تكــون الزمــة لتحقيــق 
ــج  ــة للمنت ــات فني ــا ال تضــع مواصف ــزو 9000 بحــد ذاته ــس آي ــى أن مقايي ــم اإلشــارة إل ــن المه ــه م ــة، إال أن الجــودة المطلوب
فهنالــك إعتمــاد علــى مصــدر بديــل للمعرفــة المتخصصــة والتشــريع المتعلــق بهــا لتحضيــر دليــل الجــودة يمكــن أن يؤمــن نظــام

 HACCP هــذه المعرفــة المتخصصــة أو يمكــن أن يطبــق كنظــام لتأكيــد الجــودة بحــد ذاتهــا. 

ــين  ــتمرة للتحس ــورة مس ــر وبص ــل المخاط ــام تحلي ــادئ نظ ــازاً إلدراج مب ــارا ممت ــدم إط ــودة( تق ــر ISO 9000 )للج معايي
المســتمر. إن إجــراءات الرصــد والعمليــات التصحيحيــة، وحفــظ الســجالت، والتحقــق كلهــا متطلبــات نظــام ISO 9001 )أو 

ــل المخاطــر وCCP لنظــام الجــودة ســيكون بســيطاً نســبياً. ــة نظــام تحلي ــي إضاف 9002(. وبالتال

ــل،  ــة، والتحل ــات األجنبي ــوث، والهيئ ــموم والتل ــل الس ــالمة مث ــر الس ــمل مخاط ــام تش ــا النظ ــز عليه ــد يرك ــي ق ــر الت المخاط
ــخ. ــج، إل ــتبدال المنت ــج، وإس ــودة المنت ــل ج ــاط مث ــى النق ــًة إل ــة، إضاف ــر الميكروبي والمخاط
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العديــد مــن الشــركات تضــع الكثيــر مــن »نقــاط التحكــم الحرجــة« فــي نظــام HACCP الخــاص بهــا ممــا يجعلهــا غيــر عمليــة 
وغيــر فعالــة. المفتــاح هــو الفصــل بيــن القضايــا الهامــة مــن التــي ليــس لهــا تأثيــر حقيقــي باإلضافــة إلــى الصناعــات الغذائيــة 
وذات الصلــة، ويمكــن تكييــف المنهجيــات وتخصصــات HACCP لمجموعــة متنوعــة مــن البيئــات )مثــل الصناعــة والصحــة( 

للتحكــم بفعاليــة ورصــد القضايــا الحرجــة أو الخطــرة )مثــل العــدوى(.

المراجع
خدمات اإلدارة بي تي واي المحدودة: ص.ب: 137 ، إيرمنجتون ،  أستراليا 1700 ، هاتف: 97483077 )612( ، فاكس: 6559 9748 )612(،

 . http://www.tradewatch.com : الموقع االلكتروني

يوفر خدمات استشارية حول نظام تحليل مخاطر  نقاط الضبط الحرجة . 

استخدام مبدأ نظام تحليل مخاطر نقاط الضبط الحرجة  في الرقابة الغذائية: تقرير اجتماع الخبراء الفنيين في منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ، مكتبة األمم المتحدة.
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66.   أين يمكن الحصول على معلومات حول هيئات المعايير والتفتيش ووحدات الجودة؟ 

ــة  ــة، وكيفي ــط التقني ــر، الضواب ــى المعلومــات عــن المعايي ــا الحصــول عل ــي المؤسســات الرئيســية حيــث بإمكانن ــورد فيمــا يل ن
ــة ومخططــات إدارة الجــودة. ــات البيئي ــى الشــهادة، والملصق الحصــول عل

· ــب 	 ــات، مكت ــر ونظــام المعلوم ــة، ورمــز المعايي ــة التجــارة العالمي نقطــة اإلستفســار  WTO-TBT & SPS بمنظم
ــد  ــبيرغ، ميريالن ــة A-163، غايثرس ــى TRF، غرف ــة، مبن ــر والتقني ــي للمعايي ــد الوطن ــة، المعه ــات المعياري الخدم

20899 الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هاتــف: 9754040 )1301(.
· ــا 00100، 	 ــركال، روم ــي دي ك ــي ديل ــر تيرم ــذاء، عب ــر الغ ــج معايي ــتور، F A0/WHO برنام ــوز الدس ــة رم لجن

إيطاليــا، هاتــف: 5794476 )396(.
· إتحاد االتصاالت الدولية، ساحة األمم، 1211 جنيف 20، سويسرا، هاتف 7995111 )4122(.	
· اللجنــة الدوليــة عــن المواصفــات الميكروبيلوجيــة للغــذاء، ســكرتير ICMSF، 2022 دائــرة ال فيســتا، تاكــر، جورجيا، 	

الواليــات المتحدة، هاتــف: 9388094 )1404(.
· لجنــة الكهربــاء الدوليــة، 3 شــارع دي فارمبــي، صنــدوق بريــد 131، 1211 جنيــف 20، سويســرا، هاتــف: )4122( 	

.9190211
· ــف: 	 ــا، هات ــس، فرنس ــي، 75017 باري ــارع دي برون ــوان(، 12 ش ــة الحي ــة )صح ــة الحيواني ــي لألوبئ ــب الدول المكت

.)331( 2274574
· المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، 1 شارع دي فارمبي، 1211 جنيف 20، سويسرا، هاتف: 7490111 )4122(.	
· المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، II شارع تورجوت، 75009 باريس، فرنسا، هاتف: 48781282 )331(.	
· ــدواء، برنامــج رصــد المختبــر الســام، غرفــة 12A-55 بــارك 	 وزارة الصحــة والخدمــات البشــرية، إدارة الغــذاء وال

ــف: 4432390 )1301(. ــة، هات ــات المتحــدة األمريكي ــل، MD 20857 الوالي ــن، روك في الون، 5600 فيشــر الي
· إدارة التقيســس والمواصفــات فــي قطــر، وزارة البيئــة، صنــدوق بريــد 7634، الدوحــة، دولــة قطــر، هاتــف: )974( 	

ــد إلكترونــي: responsibility@moe.gov.qa، موقــع  فاكــس: 44207000 )974(، بري  ،44207777
.www.moe.gov.qa إلكترونــي: 

المراجع
الدليل العالمي لمصادر المعايير الدولية واللوائح الفنية ، والشهادات ، وأنظمة وضع العالمات االقتصادية وإدارة الجودة: )1997(، )مجانا(، مركز التجارة العالمي / األونكتاد / منظمة 

 . itcreg@intracen.org :التجارة العالمية ، جنيف، سويسرا ، هاتف : 0111 730 )022( 41+ ، فاكس: 4439 733 )022( 41+ ، البريد اإللكتروني
يوضح المصادر والعناوين الخاصة بالمعايير والقواعد الفنية ، والشهادات، ووضع العالمات االقتصادية .
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67.   ما هي نشاطات إدارة التقييس والمواصفات في دولة قطر؟

المواصفات القياسية:. 1
ــر أي  ــه تحضي ــوط ب ــة قطــر المن ــي دول ــان الرســمي ف ــس( الكي ــات والمقايي ــس )المواصف ــرات والمقايي ــد المختب تع
ــة. ــس الدولي ــي  المقايي ــة ولتبن ــك للموافق ــة قطــر. وكذل ــي دول ــة ف ــة المطبق ــس الوطني ــى المقايي ــة عل ــاء وموافق ــل، إلغ تعدي

الجودة والمطابقة:. 2
تعــد المختبــرات والمقاييــس )إدارة الجــودة والمطابقــة( الكيــان الرســمي فــي دولــة قطــر المنــوط بــه اإلشــراف علــى 

نوعيــة المنتــج وتأكيــد مطابقتــه للمقاييــس واألنظمــة التقنيــة المتبعــة ضمــن دولــة قطــر.

اإلختبارات والمعايرة:. 3
ــك  ــة تل ــدى مطابق ــرار بم ــاذ الق ــس بفحــص المنتجــات وإتخ ــرات والتقيي ــى المختب ــاًء عل ــر( وبن ــوم )إدارة المختب تق

ــة. ــة التقني ــس واألنظم ــات بالمقايي المنتج

اإلستشارة التقنية:. 4
يقــوم قســم المختبــرات والمقاييــس بتزويــد المؤسســات، الشــركات، مراكــز البحــوث العلميــة والمنظمين باإلستشــارات 

التقنيــة فيمــا يخــص مجــال المقاييــس.

التجارة العالمية:. 5
ــز  ــون مرك ــأن يك ــف ب ــان الرســمي المكل ــس( الكي ــات والمقايي ــس )إدارة المواصف ــرات والمقايي ــد شــؤون المختب تع

ــة قطــر. ــا يخــص مجــال المقاييــس ضمــن دول ــة للتجــارة فيم اإلتصــال بالمؤسســة العالمي

المراجع
إدارة التقييس والمواصفات: وزارة البيئة، هاتف:  44207777 ، فاكس: 44207000.

. www.moe.gov.qa : الموقع االلكتروني ،standard@qatar.net.qa :البريد اإللكتروني
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68.   ما هي القطاعات التي تغطيها المعايير القطرية؟ 

الغذاء والمنتجات الزراعية.. 1
المواد الكيمياوية، النفطية، النسيج والمعايرة.. 2
المنتجات الكهربائية والهندسية.. 3
مواد البناء.. 4
أنظمة اإلدارة والمعلومات.. 5

المراجع
إدارة التقييس والمواصفات: وزارة البيئة، هاتف:  44207777 ، فاكس: 44207000.

. www.moe.gov.qa : الموقع االلكتروني .standard@qatar.net.qa :البريد اإللكتروني
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69.   كيف يسعر المصدر منتج ما؟

غالبــاً مــا تقتصــر مناقشــات المصدريــن أثنــاء المفاوضــات علــى مواضيــع الســعر، ومــع أن التســعير عامــل أساســي فــي أي 
تعامــل فــي مجــال العمــل، إال أنــه البــد مــن توضيــح بعــض األســئلة األخــرى قبــل دراســة أي  عــرض فــي مجــال التجــارة.  
ــاً مــا يكــون الســعر هــو  األمــر الوحيــد الــذي  يحــاول المصــدرون الجــدد المســاومة عليــه  فــي بدايــة المناقشــات ممــا  وغالب
يجعلهــم يهمشــون القــوة التفاوضيــة األخــرى التــي يملكونهــا، ويجــب تأجيــل موضــوع الســعر حتــى يتــم اإلتفــاق علــى باقــي 

ــة. نواحــي التعامــل أو الصفقــة كامل

 باإلضافــة إلــى تفضيــات الزبائــن، يجــب علــى المصــدر تقييــم المنافســة مــن قبــل المورديــن المحلييــن واألجانــب ويجــب أن 
يكــون علــى علــم باألســعار التــي يطرحونهــا، كمــا يجــب عليــه فحــص قنــوات التوزيــع المســتخدمة للمنتجــات وأدوات الترويــج 
والرســائل المطلوبــة، فالقــدرة علــى إعطــاء مقتــرح ســعر مختلــف يتطلــب معلومــات مفصلــة عــن كلفــة عمليــات اإلنتــاج علــى 

المصــدر، تأميــن الشــحن، التغليــف، والمصاريــف األخــرى.

ــات  ــي عملي ــة ف ــى النواحــي التالي ــز المصــدر عل ــن أن يرك ــد، يمك ــة األم ــل طويل ــات عم ــة عاق ــى إقام ــع الحــرص عل وبداف
اإلنتــاج: القــدرات اإلداريــة، العمليــات اإلنتاجيــة، نظــام ضبــط الجــودة، التعــاون الفنــي مــع شــركات أجنبيــة إن وجــدت، هيــاكل 
إدارة الطلبــات والخبــرة التصديريــة بمــا فيهــا أنــواع الشــركات التــي تــم التعامــل معهــا ســابقاً والوضــع الحالــي والعاقــات مــع 
المصــارف. بعــد بحــث هــذه القضايــا يمكــن للمصــدر أن يوجــه النقــاش نحــو عــروض األســعار. فــي هــذه المرحلــة بالتحديــد 
يجــب أن يوضــح المصــدر كل القضايــا ذات الصلــة بشــروط اإلئتمــان، جــداول الدفــع، العملــة التــي ســيتم الدفــع بهــا، التأميــن، 
معــدل العمولــة، أجــرة التخزيــن، مســؤوليات خدمــات مــا بعــد البيــع، وكلفــة إبــدال البضائــع التالفــة. حيــث أن اإلتفــاق علــى هــذه 

النقــاط يســاعد علــى تحديــد »جوانــب الســعر«. 

النقاط األساسية في التفاوض على السعر:- 
إذا ذكــر المشــتري أن الســعر اإلبتدائــي المعــروض مرتفــع جــداً وطلــب تخفيضــاً كبيــراً فيجــب علــى البائــع أن ال يتــردد فــي 

الســؤال  علــى أي أســاس يطلــب المشــتري هــذا التخفيــض ويؤكــد علــى جــودة البضائــع وميزاتهــا قبــل أن يناقــش الســعر. 

إذا ذكــر المشــتري بأنــه قــد حصــل علــى عــروض أفضــل مــن مصدريــن آخريــن فيجــب أن يطلــب البائــع معلومــات عــن هــذه 
العــروض، يجــب أن يحــاول البائــع إقنــاع المشــتري بأنــه ال يمكــن أن يكــون هنالــك عــرض أفضــل ممــا يعــرض عليــه. فــإذا 
قــام المشــتري بطلــب عــرض مغايــر أو حســم علــى الســعر يجــب علــى البائــع أن يتجنــب إعطــاء عــرض أفضــل دون أن يطلــب 
شــيئاً بالمقابــل، كأن يقــدم مثــا مقترحــاً محــدداً مثــل إذا أعطيــت حســماً مقــداره %5، فهــل يمكــن أن تقــوم بترتيــب النقــل بمــا 

فيــه كلفــة التخزيــن؟ 

ومــن المهــم تجنــب »العــرض األخيــر« الــذي قدمــه المشــتري إذ يجــب علــى البائــع أن يعــرف الكميــات المطلوبــة ويعــرف إذا 
مــا ســيكون هنــاك طلبــات  متكــررة ثــم يناقــش مــن الــذي ســيدفع أجــور التخزيــن، الدعايــة، وخدمــة مــا بعــد البيــع. وإذا أشــار 
المشــتري إلــى أن المنتــج مطلــوب ولكــن الســعر مرتفــع جــداً، يمكــن  موافقــة البائــع حينهــا علــى بحــث تفاصيــل الكلفــة وأن 

يذكــر مزايــا المنتــج، مصداقيتــه كمــورد دائــم ويعــد بــأن يتــم التســليم فــي الوقــت المحــدد. 

إذا قبل المشتري عرض السعر المقدم عندها يحتاج البائع إلى أن يقوم بالتالي: 

· يعرف لماذا يهتم المستورد/المشتري بالعرض.	
· يعيد حساب الكلفة والتأكد من أسعار المنافسين.	
· يتصل بالمشترين المحتملين اآلخرين ليحصل على معلومات عن حالة السوق.	
· يراجع خطة التسعير.	
· يوافق على الطلبية كطلب تجريبي فقط.	

المراجع
تقدير التكاليف والتسعير للصادرات: )كتيب( )1989(  مجانا، صادر عن مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف، 10، سويسرا.

.http://www.intracen.org :؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :هاتف: 0111 730 )22-41( ، فاكس: 0905 730 )22-41(، البريد اإللكتروني
دورة حول تقدير التكاليف والتسعير للصادرات.
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70.   ما هي العناصر التي يجب أن تتضمنها صفحة حساب تكاليف الصادرات؟

نقــدم فيمــا يلــي نموذجــاً لصفحــة حســاب تكاليــف الصــادرات التــي يمكــن أن تســتخدم لحســاب الســعر  والتــي تشــمل« الكلفــة 
+« وهــي سلســلة مــن نقــاط التســعير المســتخدمة لتحضيــر عــرض الســعر. وفــي مثالنــا هــذا وضعــت البضائــع التــي ســتنتقل 
بواســطة البحــر كوســيلة نقــل أساســية والشــحنة غيــر موضوعــة فــي حاويــات وتســتخدم الصفحــة لتحديــد األســعار فــي عــدد 
مــن شــروط التســليم EXW, FAS, FOB, CFR and CIF Incoterms 2010 ، يجــب أن يعــود المصــدر إلــى جــواب 

الســؤال )52(  ليجــد وصفــاً مختصــراً لشــروط التســليم،  وبهــدف التســهيل حســبت كافــة الكلــف بالــدوالر األمريكــي.
)ضع هنا صفحة أصليه كمعلومات للزبون ومعلومات للمنتج(.

 US $ أسعار ورسوم المنتج:      

1000 كلفة المنتج : 10$ للوحدة في 100 وحدة )أ(    
 100 زيادة السعر المستهدف %10 من )أ(     

       50 عموالت الوكاء في الخارج: %5 من)أ(    
1150         

80 كلفة التمويل على اإلنتاج: %8 من)أ(     
100 رسوم التغليف للصادرات       

50 وضع الاصقات والتأشيرات ل 100 وحدة    
       20 تكاليف التصدير المباشرة األخرى      

X  1400سعر المعمل          
100 الشحن البري من المصنع إلى المرفأ     

       100 رسوم التفريغ ورسوم المكان      
FAS  1600سعر شحن المرفأ            

50 أسعار التحميل على الباخرة      
       30 وثائق التصدير وتخليص الصادرات     

FOB  1680حتى مرفأ الشحن          
       300 كلفة الشحن البحري للمرفأ المقصود     

CFR  1980المرفأ المقصود                                                                    
       20 التأمين        

                   2000CIF المرفأ المقصود

الحظ كيف أن سعر CIF هو ضعف كلفة المنتج األولية: يظهر هذا أهمية دراسة كل هذه الكلف بعناية.
 

المراجع
منتدى التجارة الدولية - تحديد أسعار التصدير للبيع بشكل تنافسي: ص 10 ، بواسطة آى أوبرتس ، )1988( ، مجانا، وصادر عن مركز التجارة العالمي / األونكتاد / منظمة التجارة 

العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف، 10، سويسرا، هاتف: 11 01 730 )022( 41+ ، فاكس : 0905 730 )022( 41+.
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71.   ما الذي يبحث عنة المشترين عندما يقررون شراء منتج ما؟

ــر  ــاءة«. يفك ــعر«، و»الكف ــج«، »الس ــي، »المنت ــراء وه ــرار الش ــاذ ق ــي إتخ ــر ف ــي تؤث ــاث الت ــاط الث ــر النق ــم ذك ــن المه م
ــراء:  ــرار الش ــذون ق ــا يتخ ــة عندم ــل التالي ــة العوام ــادًة بجمل ــترون ع المش

العوامل المتعلقة بالمنتج :
· الجودة والضمانات.	
· المواصفات الفنية …. التصميم والرسومات. 	
· العامة التجارية، براءة اإلختراع،  إعتبارات الملكية، النواحي البيئية.	
· التغليف، والاصقات، والرموز.	

العوامل المتعلقة بالسعر :
· السعر .	
· شروط زيادة السعر إن وجدت.	
· شروط الدفع.	

القضايا المتعلقة بالكفاءة:
· جداول التسليم.	
· إستمرارية التزويد.	
· ترتيبات النقل.	
· قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع …… والضمانات.	
· السرية .	

يمكــن أن يكــون ضمــان الجــودة للمنتــج وتوافقــه مــع المواصفــات الدوليــة وكذلــك التغليــف الجيــد، والاصقــات والتأشــيرات هــي 
عوامــل بيــع أساســية تــوازي الجــودة العالميــة فــي أهميتهــا مــع ضــرورة األخــذ باإلعتبــار خدمــة مــا بعــد البيــع.

إن الســعر هــو عامــل مهــم ولكنــه ليــس العامــل الوحيــد فــي إتخــاذ قــرار الشــراء مــا لــم يترافــق معــه العوامــل األخــرى ذات 
الصلــة بالمنتــج، وقــد يفاضــل بعــض المشــترين فيمــا بيــن الجــودة والســعر. لــذا، يجــب أن تأخــذ سياســة التســعير بعيــن اإلعتبــار 
قطــاع الســوق الــذي يتوجــه إليــه وعندمــا يكــون الســعر والمنتــج متناســبين. ينظــر المشــتري إلــى قــدرة المصــدر علــى األداء 

الجيــد وبعــد ذلــك تأتــى مواعيــد التســليم الواقعيــة والثقــة بــأن المــورد ســيلتزم بهــا لتضمــن عــروض التصديــر. 

المراجع
تقدير التكاليف والتسعير للصادرات )كتيب( )1989( مجانا، صادر عن مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف، 10، سويسرا.

.http://www.intracen.org :؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :هاتف: 11 01 730 )022( 41+ ، فاكس:  0905 730 )022( 41+ ، البريد اإللكتروني
 دورة حول تقدير التكاليف والتسعير للصادرات .
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72.   كيف يحضر المصدر عرض سعر دقيق؟

توجــد عــدة عوامــل عنــد حســاب كلفــة منتــج مــا للســوق الخارجــي يكــون المصــدر مســؤوالً عنهــا، مــن المهــم تذكر أن المشــتري 
األجنبــي يجــب أن يدفــع التكاليــف التــي ســتترتب علــى تصديــر البضاعــة وليســت تلــك المســتخدمة فــي الســوق المحلــي.  إذ 

يجــب أن يمثــل عــرض الســعر قيمــة المنتــج ووضعــه وجودتــه ومتانتــه وشــروط التســليم المســتخدمة. 

يعتمــد الســعر علــى أوضــاع المنافســة علــى مســتوى الطلــب علــى المنتــج فــي الســوق األجنبــي وعلــى الكلفــة الكليــة المترتبــة 
علــى إيصــال المنتــج إلــى الســوق. نذكــر فيمــا يلــي بعــض العوامــل التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن اإلعتبــار عنــد إعــداد عــرض 

الســعر:

· كلفة التعليب ووضع الاصقات.	
· أسعار الفائدة التي تم بموجها الحصول على تمويل التصدير.	
· كلف المواد المباشرة وكلفة اليد العاملة في إنتاج البضائع.	
· تكاليف المصنع.	
· رسوم التخليص والشحن.	
· رسوم المرافئ.	
· التأمين ورسوم التصدير والتحميل والتخزين.	
· التأمين »التأمين في المرفأ« و »التأمين حتى الوصول إلى الوجهة«.	
· رسوم الشحن.	
· العمولة.	
· الحوافز المتاحة من الحكومة مثل رد الرسوم الجمركية.	

ــط.  ــر فق ــاج التصدي ــة بإنت ــف المتعلق ــبان الكل ــة بالحس ــذه الطريق ــذ ه ــرة وتأخ ــة والمتغي ــة الثابت ــاب الكلف ــة حس ــتخدم طريق تس
تتضمــن الكلــف المتغيــرة وضــع الاصقــات، والتعليــب، وتأشــيرة البضاعــة. وبعــد الوصــول إلــى الكلــف الجديــة يضــاف هامــش 
ربــح معقــول لنصــل إلــى الســعر النهائــي. ويجــب إســتخدام الحــذر عنــد التعامــل مــع هــذه الطريقــة وهــي مناســبة بشــكل أساســي 

عندمــا: 

· يكون في الشركة فائض إنتاج.	
· يكون التصدير مجرد مكمل لإلنتاج المعد للسوق المحلي ووجود طلبات خاصة غير مخطط لها.	
· يكــون الســوق المحلــي كبيــراً بمــا فيــه الكفايــة إلمتصــاص الكلــف الثابتــة. الســعر الهامشــي يعطــي ســعر تكلفــة المنتــج 	

ــر  عــرض  ــد تحضي ــم إضافتهــا عن ــر يت ــح هامشــي.  أمــا المصاريــف األخــرى للتصدي ــة رب ــع مــع إضاف مــن المصن
الســعر.

المراجع
تسعير منتجاتك وضع ميزانية التصدير: بواسطة جى جاغو وآى بروان )1998(، 40 دوالرا، ناشروا معهد صادرات الواليات المتحدة األمريكية، 6901 غرباً، شارع 84، جناح 157، 

مينيابوليس، إم إن 55 438، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 3173 943 800 1+ ، فاكس: 1535 943 612 1+
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73.   كيف يستجيب المصدر إلستفسار من الخارج؟

يجــب اإلجابــة عــن كافــة اإلستفســارات مــن الخــارج بســرعة ودقــة، إذ قــد تصبــح أي منهــا طلــب تصديــر فعلــي. ولكــن قــد 
يرغــب المصــدر بجمــع معلومــات عــن الشــركة األجنبيــة قبــل أن يصــرح لهــا بأيــة معلومــات ليدعــم مصداقيــة إستفســارها.

ــة مفهومــة  ــد ال تكــون اللغــة اإلنجليزي ــة عــن اإلستفســار يجــب أن يســتخدم المصــدر لغــة بســيطة وواضحــة إذ ق ــد اإلجاب عن
بســهولة فــي البلــد الــذي جــاء منــه اإلستفســار.  فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب صياغــة الجــواب بلغــة مفهومــة فــي ذلــك البلــد. 

يجــب أن توقــع كافــة الرســائل مــن قبــل الشــخص الــذي وجــه إليــه اإلستفســار أصــاً.

في حالة إستخدام الفاكس يجب أن ترسل المعلومات للبريد أيضاً.

يجــب أن يتضمــن الجــواب معلومــات عــن مواصفــات المنتــج، الســعر، مواعيــد الشــحن، وشــروط الدفــع وبالتأكيــد عــروض 
الســعر.

يمكن أن تتفاوت عروض األسعار بشكل كبير ولكن على المصدر أن يبقى في ذهنه حداً أدنى من المتطلبات.

تفاصيــل عــن الزبــون: يجــب تحديــد إســم الزبــون وعنوانــه ومصــادره بوضــوح. وقــد يكــون مــن الضــروري اإلشــارة إلــى 
المراســات أو المفاوضــات الســابقة.

تفاصيل عن المنتج: يجب ذكر مواصفات المنتج بشكل محدد وواضح )المقاييس , النوعية , إلخ (.

ترتيبات التغليف: يجب إعطاء تفاصيل واضحة عن التغليف.

السعر والتسليم: يجب ذكر السعر )وبأية عملة( بوضوح كما يجب تحديد نقطة التسليم.

شروط الدفع: تكون هذه عادًة كتاب إعتماد مؤكد وغير قابل للعزل.

شروط البيع:- يجب أن تحدد موعد التسليم )مثاً : 45 يوماً من تاريخ اإلعام بإصدار كتاب اإلعتماد(.

مدة الصالحية:- يجب أن تحدد مدة صاحية عرض  السعر .

تفاصيل عن البائع: -يجب أن تحدد إسم الشخص الذي يحضر عرض السعر ومنصبه وكذلك العنوان الكامل للبائع.

المراجع
دليل تسويق ومبيعات الصادرات: بواسطة جى جيغو )2000(، 325$ ، ناشروا صادرات الواليات المتحدة األمريكية ، 6901 غرباً ، شارع 84 ، جناح 157

مينيابوليس، إم إن 55 ، 438 ، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 3173 943 800 1+ ، فاكس: 1535 943 612 1+ . 
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74.   كيف يمكن أن يحدد المصدر ما إذا كان السعر المفروض تنافسياً؟

يمكــن للمصــدر أن يحــدد فيمــا إذا كان الســعر تنافســياً ببســاطة مــن خــال النظــر إلــى المنتجيــن اآلخريــن فــي ســوق محــدد 
وكذلــك مراجعــة أســعار البيــع للمصدريــن اآلخريــن لنفــس المنتــج أو لمنتــج مشــابه وكذلــك أســعار المنتجيــن األجانــب لهــذا 
ــارة  ــات التج ــي مؤسس ــي وه ــوق األجنب ــي الس ــة ف ــد المنافس ــي تحدي ــاعدة ف ــدة للمس ــات جي ــك مصــادر معلوم ــج. وهنال المنت
ــى وضــع سياســة  ــي الســوق العالمــي ستســاعد عل ــم المنافســة ف ــج.  إن فه ــة بالمنت ــج الصــادرات ذات الصل ومؤسســات تروي

ــة. تســعير فعال

مــن المهــم إجــراء مســح لدراســة أســعار المنافســين وكيــف يمكــن مقارنتهــا بســعر المصــدر؟ وهــل األســعار أعلــى أو أقــل؟ ومــا 
هــي صــورة منتــج المصــدر فــي الســوق؟ وهــل المنتجــات موجهــة للمقتدريــن أو للطبقــات الدنيــا؟ 

ســتراتيجية التســعير المرتفــع: يجــب إســتخدام هــذه اإلســتراتيجية إذا كانــت الشــركة تبيــع منتجــاً جديــداً أو فريــداً أو إذا كانــت 
الشــركة ترغــب بتأســيس صــورة جــودة عاليــة للمنتــج ولهــذا المنتــج ميــزة هامــش الربــح المرتفــع ولكــن إختيــار إســتراتيجية 

التســعير يمكــن أن تحــد مــن إمكانيــات تســويق المنتــج وقــد تجتــذب منافســة إلــى هــذا الســوق.

إســتراتيجية التســعير المنخفــض: إســتراتيجية مثاليــة للتخلــص مــن البضائــع الزائــدة ويجــب أن تســتخدم كإســتراتيجية قصيــرة 
األمــد وبالرغــم مــن أنهــا ال تشــجع المنافســة الجديــدة وقــد تخفــض حصــة المنافســين مــن الســوق، ولكــن النتيجــة ســتكون هامــش 
ربــح قليــل وفــي بعــض الحــاالت يمكــن أن تســبب األســعار المتدنيــة إلــى فــرض رســوم »عــدم اإلغــراق« للمنافســين األجانــب.

إســتراتيجية التســعير المعتــدل: وهــي بديــل آمــن لإلســتراتيجيتين المذكورتيــن ســابقاً. تتيــح للشــركة المنافســة مــع المحافظــة 
علــى هامــش ربــح معقــول والحصــول كذلــك علــى حصــة فــي الســوق. يمكــن أن تــؤدي سياســة التســعير المعتــدل إلــى موقــع 
طويــل األمــد فــي الســوق. أمــا مســاوئها فهــي أنهــا يمكــن أن تشــجع المورديــن الحالييــن علــى تقديــم أســعار منافســة ولهــذا الســبب 

مــن الضــروري معرفــة أســعار دخــول الســوق بالنســبة للمنافســين.

المراجع
استراتيجية وتكتيكات التسعير: دليل اتخاذ القرارات المربحة : بواسطة تي نغل و آر هولدن، )1994(، 66.67$ ، قاعة برينتس، قسم مبيعات الشركات، شارع ون ليك ، أعالي نهر 

السرج نيوجيرسي 07458، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 3419 382 800 1+ ، فاكس: 7141 236 201 1+،
 . http://www.prenhall.com  :الموقع االلكتروني ،web_tech_support@prenhall.com :البريد اإللكتروني

يوضح المفاهيم التي ال غنى عنها لدمج التسعير بنجاح في استراتيجية التسويق.
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75.   كيف يتم تقييم إحتياجات تمويل الصادرات؟

عنــد وضــع وتحديــد مقــدار التمويــل المطلــوب لصفقــة التصديــر، فمــن المهــم حســاب اإلحتياجــات الماليــة.  يمكــن للمصــدر أن 
يقــوم بذلــك مــن خــال الفصــل بيــن اإلحتياجــات الماليــة لصفقــة محــددة )قصيــرة األجــل(، واإلحتياجــات المخصصــة للنشــاطات 

الدائمــة المطلوبــة لمتابعــة اإلنتــاج )طويلــة األجــل(.

التمويــل قصيــر المــدى: يعتبــر التمويــل قصيــر المــدى، إذا كانــت األمــوال ستســتخدم لتمويــل نشــاطات قائمــة حاليــاً مثــل شــراء 
بضائــع أو خدمــات، أو دفــع أجــور، أو فوائــد علــى ديــن، أو إئتمــان تجــاري. وال بــد مــن تحليــل دورة اإلنتــاج مــن بــدء شــراء 
المــواد األوليــة حتــى تســليم البضائــع الجاهــزة لتحديــد مقــدار التمويــل الــذي علــى المصــدر إســتدانته والمــدة. وقــد يجــد المصــدر 
أن التمويــل مطلــوب فقــط إلحتياجــات شــراء المــواد األوليــة أو قــد يجــد أنــه قــد يحتــاج إلــى تمويــل لتغطيــة التكاليــف المباشــرة 
وهنــا يمكــن التركيــز علــى وســائل تخفيــض التمويــل المطلــوب عــن طريــق الطلــب مــن المشــتري أن يدفــع ثمــن البضاعــة فــي 

أســرع وقــت ممكــن. 

وكقاعــدة عامــة يجــب أن تتناســب اإلحتياجــات الماليــة القصيــرة المــدى مــع مصــادر التمويــل القصيــرة المــدى مثــل الســحب 
أكثــر مــن الرصيــد والقــروض القصيــرة المــدى.

التمويــل المتوســط أو الطويــل المــدى: تتطلــب اإلســتثمارات مثــل شــراء آالت جديــدة أو تحديــث التجهيــزات الحاليــة أو تشــييد 
بنــاء جديــد تمويــاً متوســط المــدى ويمكــن للمصــدر أن يحصــل علــى هــذا التمويــل مــن خــال إعطــاء بعــض األســهم لمشــترين 
جــدد لزيــادة الحصــص أو إيجــاد مســتثمرين يرغبــون بالحصــول علــى حصــص أكثــر أو مــن خــال اإلقتــراض مــن المصــارف 

أو المؤسســات الماليــة األخــرى. 

أمــا بالنســبة للتمويــل المتوســط أو الطويــل المــدى فإنــه مــن المهــم أن يقــوم المصــدر القطــري بتحليــل جــدوى لكافــة الجوانــب 
الفنيــة وتحليــل الســوق وتقييــم الربحيــة وتقديــر التدفقــات النقديــة. 

يجــب أن تغطــى إحتياجــات التمويــل المتوســط والطويــل المــدى إمــا مــن خــال األســهم أو القــروض المشــروطة أو كاهمــا. 
فكلمــا إزدادت األســهم التــي يســتثمرها المصــدر فــي مشــروع مــا إزدادت مســتويات حمايــة التمويــل ضــد األحــداث الخارجيــة. 

من أجل تجنب إضعاف الهيكل المالي للشركة من المهم جداً المحافظة على وضع إئتمان كلي ضمن حد معين.

المراجع
التقييم المالي لمشاريع التصدير )إنجليزي(: مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف، سويسرا 10، هاتف: 730-01-11 )41-22(،

 . http://www.intracen.org : ؛ الموقع االلكتروني itcreg@intracen.org :فاكس:  39-44-733 )22-41( ، البريد اإللكتروني
مجانا للمؤسسات ذات الصلة بالتجارة العامة والخاصة والشركات في البلدان النامية واالقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية )عدد محدود من النسخ(.
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76.   ما هي الطرق التي يمكن للمصدر بواسطتها تمويل شراء المواد األولية؟

عندمــا يحصــل المصــدر علــى طلبــات الشــراء مــن الزبائــن ولكنــه ال يملــك المــال الكافي لشــراء البضاعــة أو الخدمــات المطلوبة 
التمــام الطلبــات، يمكــن أن يصــدر صــكاً يشــير إلــى أن المصــدر ســيدفع للمــورد فــي المســتقبل. وإذا كان غيــر معــروف جيــداً 
للمــورد فيمكــن أن يلجــأ إلــى فاتــورة موقعــة ســلفاً، فــي هــذه الحالــة قــد يطلــب المــورد مــن المصــدر تقديــم ضمــان، وبمــا أن 

الفاتــورة تحــدد تاريــخ الدفــع يجــب علــى المصــدر إحتــرام هــذه التواريــخ وإال ســيواجه إجــراءات قانونيــة.

إذا كان المصــدر يحتــاج إلــى مصــدر تمويــل أكثــر ديمومــة لدفــع ثمــن البضائــع والخدمــات يمكنــه أن يطلــب مــن المؤسســات 
الماليــة الحصــول علــى رأس مــال قصيــر المــدى فــي إحــدى األشــكال التاليــة:

الســحب فــوق الحســاب: مــع وجــود ضمــان الحصــول علــى أمــوال فــوق الرصيــد يفتتــح المصــرف حســاباً جاريــاً بإســم المصدر 
ثــم يتيــح لــه الســحب عليــه بأكثــر مــن الرصيــد المتوفــر حتــى مســتوى الســقف المتفــق عليــه خــال فتــرة زمنيــة محــددة.

كتــاب إعتمــاد: مــن خــال تقديــم كتــاب إعتمــاد مفتــوح مــن قبــل مصــرف المشــتري األجنبــي، يمكــن للمصــدر الحصــول علــى 
مــا مقــداره %80 مقدمــاً مــن مجمــوع عقــد البيــع. كمــا يمكــن أن يطلــب تمويــل مــا قبــل الشــحن علــى أســاس كتــاب إعتمــاد 

يحــوي شــرطاً أحمــر أو شــرطاً أخضــر.

فــي كافــة أشــكال التمويــل، يقــدم المصــدرون عــادًة الضمــان بشــكل ممتلــكات ترهــن لصالــح المصــرف وكذلــك وثائــق قانونيــة 
ــدون  ــهيات ب ــد التس ــن تجدي ــن، يمك ــان راضيي ــرض إذا كان الطرف ــدة الق ــة م ــي نهاي ــان دوار. ف ــى إئتم ــادًة عل ــل ع ويحص

تغييــرات كبيــرة فــي الضمــان أو العقــود.

المراجع
تمويل االستيراد والتصدير: الطبعة الرابعة ، جي ارفيلد، )1996( 79.95$, جون وايلي وأوالده، وشركة، الجادة الثالثة 605، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،

. http://www.wiley.com :الموقع االلكتروني ، nfo@wiley.com :هاتف: 6000 850 212 1+ ، فاكس: 6088 850 212 1+ ، البريد اإللكتروني
 يقدم دليل متعمق في كل جوانب تمويل التجارة الدولية.
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77.   ما هي الوثائق التي يجب تحضيرها للمصرف عند طلب التمويل؟

ــل وعــن  ــات عــن المصــدر وعــن العم ــى معلوم ــة عل ــل يجــب أن يحصــل المصــرف أو المؤسســات المالي ــم التموي ــل تقيي قب
ــة. ــة المقترح الصفق

فإذا لم يكن لدى المصدر عاقة متينة مع مصرف ما يكون من  الضروري تقديم المعلومات التالية الخاصة والعامة:

· ملــف ملخــص عــن المصــدر يتضمــن ســيرته الذاتيــة وشــركته وربمــا رســالة تعريــف تقــدم مــن شــخص لــه 	
وزنــه وســمعته. 

· كتيب أو رسالة تقدم معلومات عن شركة المصدر.	
· آخر الحسابات المدققة التي تمت فيها وحساب الربح والخسارة و آخر تقرير سنوي إن وجد.	
· تسجيل الشركة ووضع المصدر.	
· وصف الصفقة المقترحة.	
· السيولة المالية مع أو بدون الصفقة المقترحة.	
· تخمين األرباح والخسائر.	

ــر  ــة التصدي ــل الخاصــة بصفق ــة جــدوى أو خطــة العم ــب دراس ــى األغل ــك عل ــيطلب البن ــراض س ــاج المصــدر لإلقت إذا إحت
يجــب أن ُتظهــر الوثيقتيــن مصاريــف رأس المــال والمصاريــف الجاريــة مــع تقديــر العوائــد التــي تغطــي كامــل دورة الصفقــة 

والســنوات الثــاث القادمــة.

المراجع
االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير وطرق الدفع: دليل حول المدفوعات في التجارة الدولية ،جى غوردون ، )2000(، 65 $، مركز التدريب العالمي ، د. دايتون، أوهايو،

هاتف: 5044 454 937 1 ، فاكس: 5099 454 937 1+ . 
استعراض المناقشة ، وتحليل قرارات الدفع بالنسبة للشحنات الدولية ، وإعطاء المصدر اإلرشادات الازمة في المساعدة على إعداد االعتمادات المستندية.
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78.   ما الذي يمكن أن يقدمه المصدر كأمان أو ضمانة؟

لــن تقــدم المصــارف أو الدائنــون اإلئتمــان للمصــدر بــدون الحصــول علــى ضمانــات كافيــة فــي شــكل ضمانــة أو تأميــن. تطلــب 
المصــارف أو المؤسســات الماليــة أن يرهــن المصــدر أمــاكاً تســاوي عــادًة ضعــف مقــدار القــرض والهــدف مــن هــذا تغطيــة 
المخاطــر فــي حــال فشــل المقتــرض فــي الدفــع. حيــث تتوقــع هــذه المصــارف اســتعادة األمــوال مــن خــال بيــع الممتلــكات 

المرهونــة، لــذا فهــم يفضلــون الضمانــات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى ســيولة بســهولة وســرعة.

إذا كان المصــدر يحتــاج إلــى إئتمــان قصيــر األجــل، يطلــب الدائنــون عــادًة أن يرهــن المصــدر ممتلــكات جاريــة إذ يفضلــون 
الضمــان الــذي يمكــن أن يبــاع بســهولة فــي حالــة فشــل الصفقــة.  والممتلــكات الجاريــة التــي يمكــن رهنهــا هــي كمــا يلــي:-

· مخزون من المواد األولية. 	
· بضائع جاهزة.	
· سلع للتصدير.	
· حساب مستحق القبض.	
· نقد في حالة السيولة الزائدة.	
· سندات خزينة أو شروط تعيينات محددة.	

إذا طلــب المصــدر مــن مصــرف مــا إئتمــان متوســط أو قصيــر المــدى فأفضــل شــكل مــن أشــكال الضمــان هــو ممتلــكات ثابتــة 
وال ســيما أرض أو ملكيــة. كمــا  يمكــن أن تكــون اآلالت، التجهيــزات، والحافــات مقبولــة، ولكــن قــد تكــون أقــل عمليــة بمــا 
أن قيمتهــا التجاريــة فــي حالــة تحويلهــا إلــى ســيولة غيــر مؤكــدة. أمــا الضمــان بشــكل ســندات، أو ســندات خزينــة، أو شــهادات 

حصــص فــي شــركات مشــتركة فهــي جميعهــا مقبولــة أيضــاً.

المراجع
مصادر ووسائل التمويل: دليل تمويل مشاريع التصدير ، )اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(، )1995(، 40 $ ، مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 

1211 جنيف، 10، سويسرا. هاتف: 11 01 730 )22-41( ، فاكس: 0905 730 )41-22(،
 . http://www.intracen.org : ؛ الموقع االلكترونيitcreg@intracen.org :البريد اإللكتروني

يركز على وسائل ومصادر تمويل مشاريع التصدير وآثارها على البلدان النامية.
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79.   ما هي شروط الدفع المتاحة للمصدر؟

أكثــر مــا يخيــف المصــدر فــي التجــارة الخارجيــة هــو تمنــع المشــتري عــن دفــع ثمــن البضاعــة التــي إشــتراها، لــذا يحتــاج 
المصــدر للتفكيــر بشــروط دفــع ليضمنهــا فــي عقــد التصديــر وهنــاك عــدة خيــارات يمكــن أن تقــدم ضمانــات للمصــدر منهــا:

الدفــع مقدمــاً )عنــد الطلــب(: مــن الواضــح أن هــذه أفضــل طريقــة للدفــع بالنســبة للمصــدر ولكنهــا غيــر شــائعة فــي التجــارة 
الدوليــة مــع الــدول الناميــة وذلــك ألن المشــتري هــو الجهــة التــي تتحمــل المخاطــرة. يمكــن أحيانــاً الحصــول علــى دفعــة مقدمــاً 

مــن المشــتري حتــى %25 مثــاً عندمــا يكــون المصــر معروفــاً تمامــاً.

اإلئتمــان اإلحتياطــي: وهــو فتــح حســاب دفــع معــزز بإعتمــاد إحتياطــي أو طلــب وهــو يقــدم ضمانــة جيــدة للمصــدر ومــع أن 
المصــدر يقــدم إئتمــان للمشــتري )أو مــا نســميه بشــروط »الحســاب المفتــوح«( يكــون اإلعتمــاد اإلحتياطــي أو الضمــان ضــد 
الطلــب أحــد ضمانــات الدفــع. فــإذا لــم يدفــع المشــتري بإمــكان المصــدر طلــب األمــوال مــن المصــرف الــذي أصــدر اإلعتمــاد 

اإلحتياطــي أو يطلــب ضمانــة.

كتــاب اإلعتمــاد: ثانــي أســلم طريقــة للدفــع بالنســبة للمصــدر هــي كتــاب إعتمــاد مؤكــد وغيــر قابــل للعــزل. قــد تكــون طريقــة 
الدفــع هــذه مكلفــة نســبياً بســبب رســوم المصــرف واإلعتمــاد علــى المصــدر لتزويــد المصــرف بمجموعــة مــن الوثائــق المتعلقــة 
بالشــحنة لكــي يتــم الدفــع. فيقــوم  المصــرف بفحــص هــذه الوثائــق بدقــة شــديدة قبــل إتمــام الدفــع ويرفــض القيــام بذلــك فــي حالــة 

وجــود أي إختــاف فــي هــذه الوثائــق.

جمــع الوثائــق: ال تتمتــع طريقــة الدفــع هنــا بنفــس أمــان كتــاب اإلعتمــاد ولكنهــا أرخــص فيمــا يتعلــق بأجــور المصــرف. تتطلــب 
هــذه الطريقــة أن يقــوم المصــدر بشــحن البضاعــة وإرســال الوثائــق المتعلقــة بالشــحن إلــى مصــرف المشــتري بواســطة مصــرف 
المصــدر. عندهــا يــودع المشــتري المبلــغ المتفــق عليــه  فــي مصرفــه وبعــد إتمــام الدفــع يحصــل المشــتري علــى الوثائــق التــي 

تخولــه إســتام البضاعــة، وهنالــك دائمــاً مخاطــرة أن يقــرر المشــتري أن ال يقبــل الوثائــق أو البضاعــة.

الحساب المفتوح: نادراً ما تستخدم هذه الطريقة من قبل المصدرين في الدول النامية.

المراجع
االعتمادات المستندية لالستيراد والتصدير وطرق الدفع: دليل حول المدفوعات في التجارة الدولية ،جى غوردون ، )2000(، 65 $، مركز التدريب العالمي ، د. دايتون، أوهايو،

هاتف: 5044 454 937 1 ، فاكس: 5099 454 937 1+.
استعراض المناقشة ، وتحليل قرارات الدفع بالنسبة للشحنات الدولية ، وإعطاء المصدر اإلرشادات الازمة في المساعدة على إعداد االعتمادات المستندية.
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80.   ما هو كتاب اإلعتماد وكيف يمكن للمصدر إستخدامه عند التصدير؟ 

ــة عــن  ــاب( بالضمــان نياب ــذي يصــدر هــذا الكت ــه المصــرف )المصــرف ال ــوم بموجب ــب يق ــاد )L/C( هــو ترتي ــاب اإلعتم كت
ــد تقديمــه وثائــق محــددة فــي اإلئتمــان وضمــن  ــى المســتفيد أو المصــدر عن ــع إل ــدم بالطلــب أو المســتورد( بالدف ــه )المتق زبون
شــروط محــددة. يمكــن ضمــان الصفقــة الماليــة مــن خــال تدخــل مصــرف آخــر. يعلــم المصــرف الوســيط المصــدر بإصــدار 
ــاً بذلــك الدفــع ضــد المخاطــر أو فشــل الصفقــة مــن المصــرف الــذي  ــده عليــه ضامن كتــاب اإلعتمــاد ويمكــن أن يضيــف تأكي

أصــدر الكتــاب.

كتــاب اإلعتمــاد )L/C( وثيقــة محــددة جــداً يتــم تحضيرهــا عــادًة مــن خــال إتبــاع نمــوذج دولــي. وتحتــوي وصفــاً مختصــراً 
للبضاعــة، قائمــة الوثائــق المطلوبــة لتحصيــل الدفعــات، تاريــخ الشــحن، وتاريــخ اإلنتهــاء الــذي يجــب أن ال يتــم الدفــع بعــده. 
يضمــن كتــاب اإلعتمــاد بــأن يحصــل المصــدر علــى الثمــن بعــد أن يتمــم شــروط وأحــكام محــددة. عنــد إســتكمال وإنهــاء كافــة 
الشــروط المذكــورة فــي كتــاب اإلعتمــاد يمكــن للمصــدر أن يقــدم وثائــق الشــحن المناســبة للمصــرف لتحصيــل الدفعــات. يجــب 
تقديــم الوثائــق التاليــة للحصــول علــى الدفــع وفــق كتــاب اإلعتمــاد )ولكــن ليــس هنــاك أيــة قواعــد محــددة عــن الــذي تتضمنــه 

كتــب اإلعتمــاد غالبــاً(: 

· فاتورة تجارية .	
· فاتــورة الشــحن )B\L( أو أي وثيقــة نقــل متعــددة تثبــت أن البضاعــة قــد غــادرت للنقــل وتثبــت أحيانــاً أخــرى 	

بــأن الشــحن قــد دفــع مســبقاً.
· وثيقة تأمين.	
· وثيقة شهادة منشأ.	
· شهادة تفتيش تظهر تناسق الجودة والكمية والتغليف.	
· قائمة المحتويات.	

إذا كان المصــدر علــى عاقــة طويلــة مــع المشــتري األجنبــي فقــد يكــون الدفــع مقدمــاً أبســط أشــكال الدفــع. ولكــن إذا لــم يكــن 
األمــر كذلــك يمكــن أن يكــون كتــاب اإلعتمــاد هــو أبســط طريقــة لتحصيــل الدفــع مــا دام يحمــي فــي الوقــت نفســه مصلحــة 

المصــدر. نــورد فيمــا يلــي أكثــر أشــكال كتــب اإلعتمــاد شــيوعاً:

كتــاب إعتمــاد معــزز غيــر قابــل للعــزل: اليمكــن إلغــاء هــذا الشــكل مــن أشــكال كتــاب اإلعتمــاد أو تعديلــه بــدون موافقــة كافــة 
األطــراف المعنيــة. ويمكــن ضمــان الدفــع مــن قبــل المصــدر إذا قــام المصــدر بكافــة الشــروط واألحــكام المذكــورة فــي العقــد، 

بمــا فيهــا تقديــم الوثائــق المطلوبــة.

كتــاب إعتمــاد قابــل للعــزل: تقــدم هــذه الطريقــة ضمانــات أقــل ولكنهــا أكثــر مرونــة ألنهــا يمكــن أن تلغــى أو تعــدل فــي أي 
وقــت دون معرفــة المســتفيد. يقبــل بعــض المصدريــن مثــل هــذا الشــكل مــن كتــاب اإلعتمــاد. 

ــون. إذ تكــون األمــوال  ــة المتكــررة مــع نفــس الزب ــات التجاري ــاً فــي الصفق ــاب إعتمــاد دوار: تســتخدم هــذه الصيغــة غالب كت
ــاب  المســتخدمة لنفــس الصفقــة أو لصفقــة مشــابهة لهــا متاحــة مســتقباً ضمــن نفــس الشــروط دون الحاجــة إلــى إصــدار كت

إعتمــاد جديــد.  

بالرغــم مــن أن كتــاب اإلعتمــاد غالبــاً مــا يســتخدم فــي عمليــة الدفــع، إال أنــه قــد تظهــر العديــد مــن المشــكات نتيجــة إلســتخدام 
ــلوب.  هذا األس

المراجع
دليل المستخدمين لالعتمادات المستندية: جون إف دوالن ووالتر بيكر ، غرفة التجارة الدولية للنشر رقم 694 ، الطبعة 2008 . 65 يورو،
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81.   ما هي المشاكل األكثر شيوعاً في عملية كتاب اإلعتماد؟

مشاكل متعلقة بكتاب اإلعتماد:
· عدم وجود وثائق مطلوبة في اإلعتماد.	
· وثائق مطلوب أن تكون موقعة لكنها غير موقعة.	
· أن يتم تجاوز مقدار اإلئتمان.	
· إنتهاء تاريخ صاحية اإلعتماد أو أن تقدم الوثائق متأخرة.	
· تأخر الشحن.	

مشاكل متعلقة بفاتورة الشحن:
· أن تكون الفاتورة »غير نظيفة »كأن يكون عليها تعليقات باألضرار أو النواقص األخرى في البضاعة.	
· أن تكــون فاتــورة الشــحن البحــري مطلوبــة ولكنهــا ال تذكــر أن البضاعــة قــد »شــحنت علــى متــن الباخــرة« 	

المحــددة اإلســم.
· أن تظهر على فاتورة الشحن أسماء مرافئ غير تلك المذكورة في اإلعتماد.	
· أن تظهــر الفاتــورة بــأن البضائــع قــد شــحنت علــى ظهــر الباخــرة وهــذا ممنــوع عــادًة، مالــم يذكــر اإلعتمــاد 	

ذلــك بوضــوح.
· ال تقدم فاتورة الشحن أي دالئل على أن المصدر قد دفع )إذا كان ذلك مطلوباً(.	
· إذا لم يكن هناك مصادقة )إذا كانت المصادقة ضرورية(.	

مشاكل متعلقة بالتأمين : 
· أن ال تكــون وثيقــة التأميــن مــن نفــس النــوع المحــدد فــي اإلعتمــاد )مثــاً أن تقــدم شــهادة تأميــن بينمــا يطلــب 	

اإلعتمــاد بوليصــة تأميــن(.
· أن تكون مخاطر التأمين غير تلك المحددة في اإلعتماد.	
· أن يعبــر عــن تخطيــط التأميــن بعملــة غيــر تلــك المذكــورة فــي اإلعتمــاد.  وهــذا ممنــوع مالــم يســمح اإلعتمــاد 	

بذلك.
· أن يكون مبلغ التأمين أقل من المبلغ المطلوب.	
· أن ال تبدأ تغطية التأمين بتاريخ أو قبل تاريخ وثيقة النقل.	

وجود إختافات في الوثائق:
· أن يكون وصف البضاعة في الفاتورة مختلف عن الوصف الموجود في اإلعتماد.	
· أن يوجد تباين في األوزان المذكورة في الوثيقتين.	
· أن تكون اإلشارات واألرقام مختلفة بين الوثيقتين.	

يجــب علــى المصدريــن تذكــر أنــه مــن المهــم تمامــاً فحــص كتــاب اإلعتمــاد عندمــا يتســلمونه ويطلبــوا مــن المشــتري تعديــل 
اإلعتمــاد إذا رأوا أن هنالــك أي صعوبــة فــي تنفيــذ شــروطه. 

المراجع
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82.   كيف يمكن ان يتأكد المصدر من الدفع ضد كتاب اإلعتماد؟

يعتبــر كتــاب اإلعتمــاد وال ســيما كتــاب اإلعتمــاد المعــزز الغيــر قابــل للعــزل أحــد أأمــن  وأفضــل طــرق تأكيــد الدفــع فــي 
التجــارة الدوليــة . كتــاب اإلعتمــاد هــو عبــارة عــن إتفــاق بيــن مصــرف بــأن يدفــع المــال للمصــدر عنــد تقديــم الوثائــق إذا 
كانــت الوثائــق صحيحــة فيجبــر المصــرف علــى الدفــع مهمــا كانــت النزاعــات الحاصلــة بيــن المصــدر والبائــع. ولكن ســيدفع 
المصــرف إذا كانــت الوثائــق متناســبة تمامــاً مــع تعليمــات المشــترين. ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون المصــدر دقيقــاً عنــد 
مراجعــة كتــب اإلعتمــاد وفــي تقديــم الوثائــق المطلوبــة مــن المصــرف. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أنــه فــي بعــض الــدول 
يواجــه المصــدرون مشــاكل كبيــرة عنــد تقديــم وثائــق ألول مــرة )إذ يرفــض مــا بيــن 50-%90، مــن الوثائــق عنــد تقديمهــا 

ألول مــرة( لتخفيــض حــدوث مثــل هــذه الحــاالت يجــب أن يقــوم المصــدرون بالتالــي: 

· التأكــد تمامــاً مــن كافــة الشــروط مــع المشــتري األجنبــي لكــي يحــدد بوضــوح وبشــكل كامــل مــا هــي الوثائــق 	
التــي يجــب تقديمهــا قبــل أن يســتخدم كتــاب اإلعتمــاد.

· التأكد من كل كلمة موجودة في كتاب اإلعتماد المعزز ومقارنتها مع الوثائق.	
· التأكــد فيمــا إذا كانــت الوثائــق متناســقة مــع بعضهــا البعــض وأنــه قــد تــم تحضيرهــا بمــا يتناســب مــع  كتــب 	

إعتمــاد غرفــة التجــارة الدوليــة الموحــدة.
· تقديم الوثائق قبل وقت كافي من انتهاء الصاحية.	
· التأكد من أي تصحيح أو تعديل فيه قد تم بتفويض من الجهة التي أصدرته.	

يمكــن حمايــة المصــدر مــن مخاطــر الخطــأ مــن قبــل المصــرف، الــذي أصــدر كتــاب اإلعتمــاد وذلــك بالطلــب مــن مصــرف 
آخــر فــي بلــد المصــدر أن يضيــف تأكيــده علــى كتــاب اإلعتمــاد. عنــد إضافــة هــذا التأكيــد يعطــي المصــرف المؤكــد تأكيــداً 
ــع.  ــد مضاعــف بالدف ــدى المصــدر تأكي ــح ل ــه أصب ــي أن ــا يعن ــاد مم ــاب اإلعتم ــذي أصــدر كت ــد المصــرف ال مشــابهاً لتأكي
ويجــب أن يتأكــد المصــدر دائمــاً أن هــذا البنــك ســيرضى بإضافــة تأكيــده فقــط إذا كان كتــاب اإلعتمــاد غيــر قابــل للعــزل.
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83.   ما هي األغراض األخرى التي يمكن إستخدام كتاب اإلعتماد فيها؟

تستخدم كتب اإلعتماد خاصة كتب اإلعتماد المعززة وغير القابلة للعزل كأساس للحصول على دعم لتمويل التجارة.

وتوجــد طريقتــان أمــام المصــدر للحصــول علــى التمويــل فــي مراحــل مــا قبــل الشــحن وهمــا: كتــاب إعتمــاد مســبق أو إعتمــاد 
بشــرط أحمــر وحزمــة إعتمــاد بشــرط أخضــر. 

كتــاب إعتمــاد مســبق: يعــرف أيضــا باإلعتمــاد بالشــرط األحمــر وهــو إعتمــاد يعطــى عنــد تقديــم كتــاب اإلعتمــاد الــذي يحــوي 
بنــداً أحمــر، والبنــد األحمــر هــو إعتمــاد عــادي ولكنــه يحتــوي علــى بنــد خــاص يخــول المصــرف التفــاوض/ النصــح أو التأكيــد 
بالدفــع مباشــرة إلــى المصــدر مبلــغ كتــاب االعتمــاد كليــاً أو جزئيــاً أو الدفــع إلــى المصــدر بيــن وقــت و آخــر تبعــاً  لمــا تنــص 
عليــه شــروط كتــاب اإلعتمــاد عنــد تقديــم الوثائــق المحــددة وعنــد اإليفــاء بشــروط محــددة تذكــر فــي العقــد. يجــب أن يكــون 

كتــاب اإلعتمــاد ذو الشــرط األحمــر غيــر قابــل للعــزل.

حزمــة كتــاب اإلعتمــاد: يعــرف بكتــاب اإلعتمــاد ذو الشــرط األخضــر، يغطــي دفعــة يمنحهــا المصــرف مقابــل كتــاب اإلعتمــاد 
الــذي ال يحــوي شــرطاً أحمــر. وتقــدم هــذه الدفعــات بأشــكال مختلفــة مثــل قــروض، كشــف الحســاب، أو اإلئتمــان النقــدي .

تمويــل مــا بعــد الشــحن: تبعــاً لعقــود التصديــر النموذجيــة إذا كان الدفــع ال يتــم عنــد تقديــم الوثائــق مباشــرة وإنمــا بعــد 60 أو 
90 يومــاً مــن تقديمهــا، يمكــن للمصــدر أن يخصــم كتــاب اإلعتمــاد فــي المصــرف. وبمــا أن كتــب اإلعتمــاد المعــززة والغيــر 

قابلــة للعــزل تعتبــر آمنــة، لــذا فــإن المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى ترغــب بخصمهــا بشــروط تفضيليــة.

المراجع
كتيب غرفة التجارة الدولية حول أنظمة الدفع العالمية: 38$ ، غرفة التجارة الدولية للنشر ، 38، كور ألبرت 1 إي آر، 75008 باريس، فرنسا،

هاتف: 23 29 53 49 1 )0( 33+ أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 1 )0( 33+ ،
 .http://www.iccwbo.org :الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :البريد اإللكتروني

يجمع األدوات التي تمكن هذه األنظمة من العمل.
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84.   ما هي مخاطر سعر الصرف األجنبي التي يواجهها المصدر؟ 

ــدم  ــي ق ــة الت ــة األجنبي ــة: األول، هــو )إنخفــاض القيمــة( للعمل ــن مــن مخاطــر أســعار الصــرف األجنبي يواجــه المصــدر نوعي
المصــدر بهــا الفواتيــر فــي عقــد التصديــر، وإذا إنخفضــت العملــة فسيســتلم المصــدر نقــوداً  أقــل بعملتــه المحليــة. الخطــر الثانــي، 
هــو إزديــاد العملــة األجنبيــة التــي يحملهــا المصــدر ســيؤثر هــذا علــى منتــج المصــدر ألنــه ســيصبح أغلــى فــي الخــارج. نقــدم 

فيمــا يلــي وبإختصــار مخاطــر ســعر الصــرف األجنبــي. 

خطــر العملــة اإلقتصــادي: يحــدث هــذا نتيجــة التغييــرات فــي أســعار الصــرف الحقيقيــة. فمخاطــر العملــة اإلقتصاديــة ال تحســب 
ــوم المصــدر  ــر مباشــرة عندمــا يق ــة غي ــرات مالي ــوع لهــا تأثي ــات مــن هــذا الن ــي للمصــدر. فالتقلب مباشــرًة فــي اإلعــان المال
ــة حــدوث  ــة اإلقتصادي ــع مخاطــر العمل ــية )أي تمن ــدرة التنافس ــارة الق ــة لخس ــد تحــدث كنتيج ــي ق ــات الت ــات أو المبيع بالصفق
المبيعــات(. ولخطــر العملــة اإلقتصــادي تأثيــر شــامل فيمــا يتعلــق بالعملــة التــي يتــم تقديــم عــرض الســعر أو التــي تــم بهــا البيــع. 
فعوامــل مثــل قــوة عملــة المنافســين، الكلفــة، األســعار النســبية، وهيــاكل العمــل فــي كل بلــد ….إلــخ كلهــا تقــود إلــى مخاطــر 

العملــة اإلقتصاديــة.

ــإذا  ــم بهــا البيــع أو الشــراء، ف ــة التــي يت خطــر المتاجــرة: يحــدث هــذا عندمــا يحــدث اإلرتفــاع أو اإلنخفــاض فــي قيمــة العمل
إرتفعــت قيمــة عملــة البلــد المســتورد سيكســب المصــدر. تحــدث مخاطــر التجــارة إمــا بســبب أن العملــة التــي تــم بموجبهــا تقديــم 
األســعار هــي غيــر تلــك التــي تــم حســاب الكلفــة بهــا أو ألن تــم تحديــد ســعر صــرف متوقــع )مســتقبلي( وذلــك عنــد إتخــاذ قــرار 
التســعير. غيــر أنــه قــد يتغيــر وبســبب مــرور الوقــت قــرار التســعير وقــرار تحويــل عوائــد البيــع إلــى العملــة التــي حســبت الكلفــة 

علــى أساســها، حيــث يمكــن أن يكــون الســعر المتوقــع مختلفــاً عــن الســعر الحقيقــي. 

تعتمد إحتماالت تعرض المصدر إلى مخاطر الصرف األجنبي على العوامل التالية: 

خلــط العمــالت: يمكــن أن تكــون المخاطــر أكثــر علــى الحســاب الــذي فيــه خلــط للعمــات إذا كان المصــدر قــد صــدر إلــى أكثــر 
مــن بلــد واحــد. وهنــا، يجــب تحقيــق تــوازن بيــن األمــوال الــواردة والخارجــة لعمــات مختلفــة مــن أجــل تخفيــض المخاطــر.

ــة.  كمــا وتعــرض  ــة التــي يعمــل فيهــا المصــدر عرضــة لمخاطــر العمل الهيــكل التنافســي: يمكــن أن تكــون الصناعــة المعني
ــة بســبب حساســية الســعر. ــى مخاطــر العمل ــي الصناعــة المصــدر إل المنافســة ف

المراجع
إدارة مخاطر الصرف األجنبي : بواسطة إن. دوتش ، 38$، غرفة التجارة الدولية للنشر، 38، كور ألبرت 1 إي آر . 75008 باريس، فرنسا، هاتف: 23 29 53 49 1 )1( 33+

 . http://www.iccwbo.org : الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :أو 89 28 53 49 ، فاكس: 62 28 53 49 1 )0( 33+ ، البريد اإللكتروني

يحدد نموذج يوضح فيه المراحل التي تحتاجها الشركة للعمل من خال وضع سياسة الصرف األجنبي.
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85.   كيف يمكن تغطية مخاطر الصرف األجنبي بأفضل طريقة؟ 

يعــرف التخطيــط لتغطيــة مخاطــر الصــرف األجنبــي بأنــه )الوقايــة مــن الخســارة(. وتهــدف تقنيــات هــذه الوقايــة إلــى تخفيــف 
خطــر العملــة بأخــذ بعــض أشــكال العمــل التعويضــي. وفيمــا يلــي بعــض هــذه األســاليب: 

التغطيــة ســلفاً: إن التغطيــة ســلفاً هــي ترتيــب بتبــادل عمليتيــن فــي تاريــخ مســتقبلي بســعر يحــدد عنــد دخــول التغطيــة. وتعــرف 
ــار  ــا خي ــس له ــرة ســتة أشــهر ولي ــود محــددة لفت ــا عق ــود تســتخدم لتخفيــض مخاطــر التجــارة، ولكنه ــا عق ــة ســلفاً بأنه التغطي

الخــروج. 

الخيــار المســتقبلي: يعتبــر الخيــار المســتقبلي أكثــر مرونــة ألنــه يعطــي الحــق للقيــام بصفقــة بســعر صــرف معيــن فــي أي وقــت 
خــال فتــرة محــددة. ويكــون المصــدر محميــاً إذا تغيــر ســعر الصــرف فــي غيــر صالحــه ويمكــن أن يســتفيد مــن أيــة أربــاح إذا 

تغيــر ســعر الصــرف لصالحــه.

إســتدانة العملــة المعروضــة: إن إســتدانة العملــة هــو أكثــر مرونــة مــن العقــود المســتقبلية خاصــة بالنســبة للعقــود الصغيــرة. إذ 
يمكــن أن يكــون اإلقتــراض أكثــر مرونــة مــع ســعر صــرف متغيــر أو ليــس ثابتــاً وشــروط اإلنســحاب أكثــر مرونــة أيضــاً مــن 

العقــود المســتقبلية.

إيجــاد ممتلــكات إضافيــة فــي العملــة المتعرضــة للخســارة: إحــدى طــرق إيجــاد ممتلــكات إضافيــة هــو المتاجــرة بالمســتقبل 
المالــي أو مســتقبل العملــة. مســتقبل العملــة، هــو إلتــزام ببيــع أو شــراء عملــة بســعر ثابــت وبســعر صــرف محــدد وتتــم المتاجــرة 

المســتقبلية بوحــدات قياســية وتكــون تواريــخ اإلســتحقاق قياســية أيضــاً ولكنهــا ليســت مرنــة. 

ــتقبلي.  ــي ســوق مس ــه ف ــت نفس ــي الوق ــا ف ــي وبيعه ــي الســوق الحال ــة ف ــم شــراء عمل ــادل يت ــكال التب ــي أبســط أش ــادل: ف التب
ــتقبلي. ــوق مس ــي س ــترى ف ــال وتش ــي الح ــة ف ــاع العمل ــن أن تب ــس أيضــاً، يمك وبالعك

معادلــة اإللتزامــات: يهــدف هــذا األســلوب إلــى جعــل الــواردات مــن العملــة تســاوي الصــادرات منهــا لتخفيــف مخاطــر التغييــر 
مــن خــال اإلقتــراض بنفــس العملــة وبنفــس مقــدار القيمــة. وبهــذا إذا إنخفضــت قيمــة دوالر الممتلــكات تنخفــض أيضــاً قيمــة 

دوالر اإللتزامــات، ممــا يحافــظ علــى تــوازن الميزانيــة العامــة عنــد المســتويات الحاليــة.

الحســم وبيــع الديــون والرهــن: كأســلوب وقايــة يكــون الحســم مشــابهاً لإلقتــراض بالعملــة األجنبيــة أو بالعقــد المســتقبلي. إذا 
كانــت الشــحنة علــى أســاس حســاب مفتــوح حيــث ال يكــون هنالــك فواتيــر يمكــن أن تخصــم،  يمكــن تقديــم فواتيــر إلــى عامــل 
يدفــع للمصــدر عنــد موعــد اإلســتحقاق أو قبــل اإلســتحقاق بســعر مخصــوم.  أمــا بيــع الديــون فهــو أغلــى مــن العقــود المســتقبلية 

ألنــه ال يســتخدم دائمــاً كوســيلة وقايــة.  

يشــبه الرهــن الخصــم والبيــع إال أنــه يســتعمل أكثــر فــي فواتيــر المــدى المتوســط والطويــل وليــس المــدى القصيــر. ويســتخدم 
كأداة لتجنــب مخاطــر األئتمــان أكثــر منــه كوســيلة للوقايــة.

المراجع
تحوط العملة وسعر الفائدة: دليل المستخدم إلى الخيارات والعقود اآلجلة، والمقايضات، بواسطة تي أندرسن، )1993(، 39.96$، برينتس هول للتجارة، نيوجيرسي ، الواليات المتحدة 

األمريكية ، هاتف: 6452 909 201 1+ ، الموقع االلكتروني : http://www.vig.prenhall.com ،  يبين األدوات التي تغطي مخاطر البورصات األجنبية وسعر الفائدة.
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86.   كيف تحتسب المالءة المالية للمشتري األجنبي؟

ــي األســاس  ــل. فف ــة وســمعة المشــتري المحتم ــن مصداقي ــد م ــى المصــدر التأك ــون يجــب عل ــر لزب ــب التصدي ــذ طل ــل تنفي قب
ــن المشــتري  ــب م ــك، يجــب أن يطل ــد ذل ــع. ولتحدي ــى الدف ــادراً عل ــون ق ــدى المشــتري ســجل واضــح ويك ــون ل يجــب أن يك
تقديــم مجموعــة بيانــات ماليــة حديثــة مدققــة بمــا فيهــا حســابات الربــح والخســارة، الميزانيــة التجاريــة، وبيــان الســيولة الماليــة 

ــة لألشــهر الســتة القادمــة.  ــة والتوقعــات المالي ــاث الماضي للســنوات الث

يجــب أن يكــون المشــترين األجانــب قادريــن علــى تقديــم هــذه المعلومــات، والســيما أنــه ســيكون عليهــم تقديــم معلومــات مشــابهة 
لكــي يقترضــوا مقــدار المــال مــن مصارفهــم. ومــن المهــم التأكــد مــن دقــة ومصداقيــة البيانــات التــي قدموهــا وكذلــك مصداقيــة 

المدققيــن ألنــه قــد تقــدم أحيانــاً وثائــق مــزورة. 

يمكــن أن يطلــب المصــدر أن يتصــل المصــرف مــع مصــرف المشــتري األجنبــي وأي مصــرف محلــي للحصــول علــى معلومات 
ماليــة وســوقية عــن الشــركة.  وتشــترك عــادًة عــدد مــن المصــارف مــع شــركات بحثية مســتقلة تقــدم معلومــات حاليــة ومعلومات 

عــن الســوق للشــركات مــن مختلــف أنحــاء العالــم. ومــن بينهــم: Dun & Bradstreet, Extel, Reuters، إلخ...

قــد تســاعد مثــل هــذه اآلراء والمعلومــات علــى تأكيــد مصداقيــة المشــتري األجنبــي ولكنهــا ال تضمــن قيامــه بالتزاماتــه. لــذا قــد 
يحــاول المصــدر أن يشــرك مصــرف المشــتري مــن خــال الطلــب بــأن يقــدم ضمــان دفــع. يكــون مثــل هــذا الضمــان المقــدم مــن 
مصــرف المشــتري مشــروطاً بإلتــزام المصــدر )أي أن المصــدر ســيكون متأكــداً مــن قيــام مصــرف المشــتري بالدفــع لــه فقــط 

عندمــا يتــم تنفيــذ كافــة الشــروط المثبتــة فــي العقــد(. 

تساعد وكالة »تصدير« في دولة قطر المصدرين القطريين على تقييم كفاءة إئتمان المشترين األجانب. 

ــى  ــبة عل ــان المناس ــدود االئتم ــى ح ــة عل ــر الموافق ــة للصــادرات عب ــة التأميني ــم التغطي ــر« تقدي ــة »تصدي ــن لوكال ــث يمك حي
ــل  ــر بالتفاصي ــي تقاري ــد تلق ــك عن ــم ذل ــده.  يت ــن المشــترين وبل ــم مخاطــر كل م ــد تقيي ــك بع ــا وراء البحــار  وذل مشــترين فيم

ــة: ــية التالي ــات الرئيس ــات البيان ــذه المعلوم ــمل ه ــا. وتش ــوق به ــن مصــادر موث ــترين  م ــول المش ــة ح االئتماني

· »تاريخ تأسيس الشركة«.	
· الوضع القانوني وتفاصيل الملكية.	
· األنشطة.	
· البيانات المالية.	
· سجات الدفع.	
· األخاق التجارية.	
· موجز )تاريخ( حول شركة المشتري.	

ــواردة أعــاه، ويأخــذ فــي اإلعتبــار التجــارب  ــة »تصديــر« بتحليــل المعلومــات ال ــاء تقييــم مخاطــر المشــتري، تقــوم وكال أثن
ــد مــن خــال تحليــل  ــم مخاطــر البل ــى ذلــك، يجــري أيضــا تقيي ــة بيــن المصــدر القطــري  والمشــتري.  وباإلضافــة إل الماضي

ــد االســتيراد. ــة والسياســية لبل ــة واالقتصادي ــة االجتماعي الحال

المراجع
قاموس إلسيفير لتمويل الصادرات والتأمين )اللغة اإلنجليزية ،  األلمانية ، والفرنسية(: بواسطة بي دورشيد )1997(، 210$، المنشورات الفرنسية واألوروبية ، مركز روكفلر 

بروميناد، الجادة الخامسة 610 ، نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية ، هاتف: 8810 581 212 1+ ، فاكس: 1094 265 212 1+،
 . http://www.frencheuropean.com : الموقع االلكتروني ، Livresny@aol.com :البريد اإللكتروني

يحتوي على مصطلحات  تمويل الصادرات والتأمين.
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ــوع  ــا ن ــر وم ــات التصدي ــى ائتمان ــن عل ــم التأمي ــن تقدي ــؤولة ع ــر مس ــة قط ــي دول ــة ف 87.   أي مؤسس
األنشــطة والبرامــج المتاحــة للمصدرييــن القطرييــن مــن خــالل هــذه المؤسســة؟

بــدأت وكالــة قطــر لتنميــة الصــادرات »تصديــر« عمليــات تأميــن إئتمــان الصــادرات منــذ ينايــر 2011. وهــذه الوكالــة تعمــل 
تحــت بنــك قطــر للتنميــة. 

كمــا وتقــدم وكالــة »تصديــر« الخدمــات المختلفــة فــي اإلئتمــان والضمــان مــن أجــل تعزيــز الصــادرات القطريــة الغيــر نفطيــة. 
وتقــوم بهــذه الخدمــات مــن خــال توفيــر غطــاء التأميــن علــى إئتمانــات الصــادرات ضــد كل مــن المخاطــر التجاريــة والسياســية 

باإلضافــة إلــى مســاعدة المصدريــن فــي الحصــول علــى التســهيات الماليــة لتمويــل الصــادرات.

ــر«  ــة »تصدي ــا وكال ــي تقدمه ــان الت ــات الضم ــل وخدم ــى الصــادرات، التموي ــان عل ــواع اإلئتم ــف أن ــي مختل ــا يل ــورد فيم ن
للمصدريــن:

· توفيــر غطــاء التأميــن علــى اإلئتمانــات للمصدريــن القطرييــن ضــد المخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة أو 	
السياســية.

· يساعد المصدرين في االستفادة من التمويل لما بعد الشحن على إئتمان المصدرين المؤمنين.	
· يصدر ضمانات للبنوك التجارية وذلك لتقديم تسهيات تمويل ما قبل الشحن للمصدرين.	

المراجع
وكالة قطر لتنمية الصادرات »تصدير«: إحدى إدارات بنك قطر للتنمية ، هاتف : 6783 4459 974+ - 0053 4430 974+ ، فاكس : 5009 4435 974+

.www.qdb.qa : الموقع االلكتروني ، tasdeer@qdb.qa : ص.ب:22789 ، الدوحة - قطر ، البريد االلكتروني
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88.   كيف يمكن أن يقبض المصدر مباشرة بعد تقديم اإلعتماد إلى المشتري األجنبي؟

يعــزز تقديــم اإلئتمــان للمشــترين األجانــب القــدرة التنافســية للمصــدر فــي الســوق األجنبــي ولكنهــا تقلــل مــن ســيولة المصــدر فمــا 
لــم يكــن المصــدر قــادر علــى تأميــن تدفــق فــوري لــرأس المــال العامــل، ســتتأثر دورة اإلنتــاج. نذكــر فيمــا يلــي بعــض الطــرق 

التــي يمكــن بواســطتها أن يمــدد المصــدر اإلئتمــان دون أن يواجــه إنخفــاض الســيولة:

خصــم الســندات: يمكــن أن تخصــم ســندات المصــدر ) مثــاً، فواتيــر الصــرف أو الوصــوالت المســتقبلية أو كتــب اإلعتمــاد( أي 
أن المصــرف ســيدفع للمصــدر فــوراً مقــداراً يســاوي قيمــة هــذه الوصــوالت بفائــدة وأجــر أقــل، يمكــن أن يكــون هــذا الشــكل مــن 
الخصــم مــع أو بــدون مــوارد، وحســناته أنــه ســريع ويعطــي للمصدريــن مرونــة ألنــه يمكنهــم أن يطلبــوا إخضــاع الوصــوالت 
التــي يقدموهــا للخصــم وأن يحــددوا المــدة. فــوق هــذا تكــون االجــراءات بســيطة وال يكــون علــى المصــدر للمصــرف وثائــق 

قانونيــة خاصــة أو ضمانــات.

بيــع الديــن: هــو البيــع بخصــم مــن الحســابات المســتلمة علــى أســاس يومــي أو أســبوعي أو شــهري ألحــد بيــوت البيــع الوســيطة 
)يكــون عــادة مصــرف( تشــتري بيــوت البيــع الديــون التجاريــة مــن عمائهــا وتجمعهــا بالنيابــة عنهــا. ان المــورد )المصــدر( 
ســيتمكن مــن تحويــل مخاطــر اإلئتمــان فيمــا يتعلــق بالوصــوالت المباعــة إلــى هــذا الوســيط ويكــون للوســيط حــق المطالبــة فــي 
حــال عــدم الدفــع ألي ســبب بمــا فيــه عــدم القــدرة الماليــة للزبــون علــى الدفــع. أمــا فــي حالــة البيــع بــدون حــق المطالبــة يتحمــل 

الوســيط الديــون الســيئة. لــذا ال عجــب أن تكــون العمولــة المطلوبــة علــى هــذه الطريقــة مرتفعــة.

تســييل الديــن: يمكــن أن يســاعد الرهــن المصــدر علــى الحفــاظ علــى تدفــق النقــد عنــد تقديــم اإلئتمــان للمســتوردين وهــو الخصــم 
ــع قيمــة  ــب دف ــة، حــق طل ــدون حــق المطالب ــة يســلم المصــدر، ب ــي هــذه الصفق ــر. ف ــة بوصــوالت التصدي ــدون حــق المطالب ب
البضائــع المرســلة للمســتورد فــي مقابــل دفــع فــوري مــن وســيط الرهــن. تكــون الوصــوالت علــى شــكل فواتيــر البيــع يصدرهــا 
المصــدر ووصــوالت األمانــة التــي يصدرهــا المســتورد. وعندمــا يتــم تســليم البضائــع وتنفيــذ العقــد يمكــن أن يبيــع المصــدر 
الوصــوالت إلــى الضامــن الــذي يتحمــل كل المخاطــر بــدون مطالبــة.  ويعطــي المصــدر النقــد بعــد حســم األجــر.  يمكــن اللجــوء 
عبــر هــذه الطريقــة إلــى ضامــن لتمويــل كافــة صــادرات البضائــع الرأســمالية والبضائــع األخــرى مــن خــال إئتمــان متوســط 

أو طويــل المــدى.

المراجع
تمويل االستيراد والتصدير: الطبعة الرابعة ، جي ارفيلد، )1996( 79.95$ جون وايلي وأوالده، وشركة، الجادة الثالثة 605، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،

. http://www.wiley.com : الموقع االلكتروني ،info@wiley.com :هاتف: 6000 850 212 1+ ، فاكس: 6088 850 212 1+، البريد اإللكتروني
يقدم دليل متعمق في كل جوانب تمويل التجارة الدولية .  
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89.   كيف يمكن تخفيض التكاليف؟

إذا كان للمصدريــن إحتياجــات ماليــة قصيــرة المــدى ال تتطلــب مقــداراً كبيــراً مــن رأس المــال يمكنهــم البــدء بتحســين الســيولة 
مــن خــال:

تخفيــض الممتلــكات الحاليــة: يمكــن للمصدريــن أن يخفضــوا مخــزون المــواد األوليــة أو الســلع مــن خــال زيــادة عــدد مــرات 
التوريــد الحالــي. كمــا يمكــن تخفيــض الكميــات مــن البضائــع الجاهــزة وزيــادة وتيــرة العمــل الحالــي ويمكــن دفــع التكاليــف عنــد 

نقطــة الشــراء.

زيــادة الملكيــة الحاليــة: هنــاك خيــار آخــر وهــو إمــا محاولــة الحصــول علــى شــروط دفــع أطــول مــن المورديــن مثــا.   أي 
ــد  ــى تمدي ــب أو الحصــول عل ــع الضرائ ــة لدف ــدة الزمني ــادة الم ــان التجــار لزي ــادة إئتم ــة أو زي ــواد األولي ــع ثمــن الم ــل دف تأجي
لفتــرة دفــع القــرض مــن الدائــن. أمــا بالنســبة إلحتياجــات التمويــل المتوســط أو الطويــل المــدى فيمكــن للمصدريــن الطلــب مــن 

المصــارف أو المؤسســات الماليــة األخــرى أو تعديــل الهيــكل المالــي للشــركة مــن خــال:

ــادة رأس المــال المشــترك أو إصــدار  ــاح وزي ــع األرب ــن إبطــاء أو تخفيــض أو توزي ــكل األســهم: بإمــكان المصدري ــادة هي زي
ــة. ســندات وحصــص تفضيلي

تغيير مقادير اإللتزامات: ينصح باإلجتماع مع خبير المصرف للحصول على نصيحة مناسبة.

تخفيــض الممتلــكات الثابتــة: إن الخيــار اآلخــر الــذي يمكــن دراســته هــو إمكانيــة بيــع الممتلــكات غيــر المنتجــة أو الممتلــكات 
التــي ال تحتــاج إلمتاكهــا بــل يمكــن اســتئجارها مثــل األبنيــة الغيــر مســتخدمة فــي اإلنتــاج واألراضــي والتجهيــزات.

    

المراجع
قاعدة تصفير التسعير: الوصول للقدرة التنافسية العالمية من خال تخفيض جميع التكاليف ، دي  بيرت، ودبليو  نوركويست، وجى. أنطليساريا )1990(، 79.95 $،

الخط الثانوي للنشر، المملكة المتحدة، هاتف: 483 629 1604 )0( 44+ ، فاكس: 483 629 1604 )0( 44+ .  
يبين كيفية تحديد أسعار فعالة من خال خفض التكاليف قدر اإلمكان.
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90.   ما هي الخدمات التي تقدمها شركات الشحن للمصدرين القطريين؟ 

فيما يلي الوظائف األساسية لوكالء الشحن:
· حجز الناقلة البرية/البحرية/الجوية.	
· النقل.	
· التوثيق.	
· التخليص الجمركي.	
· تحضير وتسليم الوثائق للسلطات المختصة ووكالء الشحن.	
· مساعدة التجار فيما يتعلق بتعليمات اإلستيراد والتصدير الجمركية دورياً.	
· ترتيب النقل من الباب إلى الباب بالنسبة للشحنة التجارية و كذلك للمتلكات الشخصية. 	
· اللوجستيات، التوزيع، ترتيب التفتيش، المسوحات وتحضير الوثائق للمطالبات.	

ــة  ــع اإلتفاقي ــد توقي ــق بع ــل والوثائ ــات النق ــة متطلب ــوم بكاف ــع أو الشــاحن، ويق ــداد للمصن يعمــل  وكالء الشــحن عــادًة كإمت
التجاريــة بيــن المشــتري والبائــع بمــا فــي ذلــك تحضيــر وثائــق اإلســتيراد والتصديــر مــن خــالل التغليــف والشــحن والتفريــغ.

:liner agent  وظائف وكيل الباخرة النظامية

نيابــًة عــن خطــوط الشــحن shipping lines، يقــوم وكيــل الشــركة بحمايــة وتنميــة مصالحهــا  والحفــاظ علــى مركزهــا 
وســمعتها والعمــل علــى برامــج اإليــرادات، وبنــاء والحفــاظ علــى حصــة الســوق.

يقــوم الوكيــل بتولــي المســؤليات المتعلقــة بالناقلــة وإكمــال كافــة المتطلبــات التجاريــة والقانونيــة نيابــًة عــن رئيــس الشــركة 
وبنــاءاً علــى أتعــاب متفــق عليهــا بينهمــا. 

ينــوب الوكيــل عــن رئيســه فــي كافــة العمليــات حتــى النشــاطات الماليــة فــي بعــض الحــاالت ولديــه حقــوق محــددة للتوقيــع 
نيابــًة عــن الرئيــس.

يتوقع من الوكيل المحافظة على سمعة وحقوق المسؤولين للمؤسسات التي يمثلها في البلد.

الحضور، النمو واإلستمرارية في العمل بالبلد الخارجي يعتمد على الخطط والتغذية  الراجعة من الوكيل.

المراجع
دايموند للخدمات المالحية ذ م م: ص.ب23582، الدوحة، هاتف: 44484120 00974 ، فاكس: 44325647 00974 . 

يفرض رسوم على تشغيل ميناء الدوحة البحري.
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91.   ما هي وثائق إجراءات اإلستيراد والتصدير في دولة قطر؟

المســتندات والوثائــق المطلوبــة إلجــراءات تخليــص البضائــع المســتوردة للشــركات أو المؤسســات  فــي دولــة قطــر علــى 
النحــو التالــي:

 
·  نسخة من السجل التجاري وإستمارة النشاط التجاري الصادرة عن وزارة األعمال والتجارة.	

شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة.
·  شهادة المنشأ للسلع المستوردة معتمدة من قبل السلطات المختصة في البلد المصدر أو المنتج. 	

فاتورة الشراء األصلية مصدقة من السلطات المختصة في البلد المصدر أو المنتج.
· بوليصة الشحن للبضائع المستوردة عن طريق البحر أو الجو.	
· أوراق بيان البضائع )المنايفست( المستوردة عن طريق البحر أو الجو.	
· إذن تسليم من قبل وكيل شحن البضائع المستوردة عن طريق البحر أو الجو.	
·  خطاب تفويض معتمد مع الطرف المعني بالتخليص الجمركي في حالة عدم القدرة على الحضور شخصياً.	

السلع العامة:
· الحصول على بيان اإلستيراد من المكتب المختص بالجمارك أو من اإلدارة العامة للجمارك.	
· تعبئة بيان اإلستيراد بتفاصيل البضاعة المستوردة مع بيان كافة األرقام اإلحصائية وفقاً للنظام.	
· إرفاق األوراق والوثائق المبينة في )البند األول( جنبا إلى جنب مع البيان الجمركي للواردات بعد تعبئة البيانات ومن 	

ثم رفعها إلى التخليص الجمركي إلستكمال إجراءات الجمارك.

الخطوات واإلجراءات المتعلقة بالصادرات:
· إستالم تصريح الشحن من وكيل سفينة النقل أو بوليصة الشحن من وكيل النقل الجوي إذا كانت عملية التصدير تتم عن 	

طريق البحر أو عن طريق الجو.
· تعبئة فاتورة الصادرات المدفوعة.	
· إرفاق الفواتير للسلع أو وثيقة مكتوبة في حالة السلع الشخصية.	
· تقديم الوثائق المذكورة أعاله إلى الموظف المسؤول عن التصدير في قسم التخليص إلستكمال باقي اإلجراءات.	
· بعض السلع والمواد ال يمكن تصديرها إال بعد الحصول على تصاريح أو موافقات مسبقة من السلطات المعنية.	

المراجع
دايموند للخدمات المالحية ذ م م: ص.ب23582، الدوحة، هاتف: 44484120 00974 ، فاكس: 44325647 00974 . 

يفرض رسوم على تشغيل ميناء الدوحة البحري . 
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92.   ما هي األنواع المختلفة لشهادات المنشأ الصادرة في دولة قطر؟

قواعــد المنشــأ هــي المعاييــر الالزمــة لتحديــد المصــدر الوطنــي للمنتــج. أهميتهــا تنبــع مــن حقيقــة أن الواجبــات والقيــود فــي 
العديــد مــن الحــاالت تعتمــد علــى مصــدر الــواردات.

وهنالــك تبايــن واســع فــي ممارســات الحكومــات فيمــا يتعلــق بقواعــد المنشــأ.  فــي حيــن أن شــرط التحــول الجوهــري معتــرف 
بــه عالميــاً، نجــد أن بعــض الحكومــات تطبــق المعيــار علــى تغيــر تصنيــف التعريفــة، فــي حيــن آخريــن يطبقــون معيــار النســبة 

المئويــة أو معيــار عمليــة التصنيــع.
فــي عالــم يتجــه نحــو العولمــة، أصبــح هنــاك المزيــد مــن األهميــة تحقيــق درجــة مــن التنســيق واإلنســجام فــي هــذه الممارســات 

بيــن األعضــاء فــي تنفيــذ المتطلبــات.

قواعد المنشأ المستخدمة: 
تنفيذ تدابير وأدوات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة اإلغراق والتدابير الوقائية.	 
تحديد ما إذا كانت المنتجات المستوردة ينبغي أن تحضى )دولة األولى بالرعاية( أو بالمعاملة التفضيلية.	 
لغرض البيانات التجارية	 
لتنفيذ متطلبات وضع العالمات.	 
للمشتريات الحكومية	 

يتم إصدار شهادة المنشأ في دولة قطر عن طريق »غرفة تجارة وصناعة قطر« 
تكلفة إصدار شهادة المنشأ تبلغ 50 لاير قطري.

فيما يلي أنواع شهادات المنشأ التي تصدر في دولة قطر:
شهادة المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي.

شهادة المنشأ للدول العربية.
شهادة المنشأ لدول اإلتحاد األوروبي.

شهادة المنشأ للمنتجات الزراعية.

المراجع
،info@qcci.org : غرفة تجارة وصناعة قطر )غرفة قطر( : هاتف : 44559111 ، فاكس : 44661728 ، البريد االلكتروني

.www.qatarchamber.com : الموقع االلكتروني
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93.   ما هي إجراءات إعادة التصدير من ميناء الدوحة؟

على المصدر أن يوفر البيان الجمركي المعتمد بإعادة التصدير، وأن يرفق به الوثائق التالية:

· بيان السلع صادر من للناقل.	
· أمر شحن صادر عن الناقل أو وكيله.	
· فواتير البضاعة وقائمة التعبئة والتغليف.	

مالحظــة: يجــب ذكــر رقــم بيــان اإلســتيراد فــي بيــان التصديــر فــي حالــة الســلع المعــاد تصديرهــا والتــي دخلــت البــالد ولــم 
تجمــع الرســوم الجمركيــة عليهــا وفقــا لمــا يلــي:

· السلع المستوردة التي لم تسحب من مستودعات الجمارك.	
· البضائع المستوردة لغرض إعادة تصديرها.	
· السلع التي دخلت إلى البالد في إطار »اإلدخال المؤقت«.	
· السلع المحفوظة في المستودعات.	

ينبغي أن تتم إجراءات فحص السلع وفقاً للقانون، ومن ثم تتم عملية التصدير.

وينبغــي إتخــاذ اإلجــراءات والضمانــات للمنتجــات المعــاد تصديرهــا عنــد مغــادرة الســلعة لخــارج البلــد، وينبغــي أن يقــدم 
بيانــاً بهــذا.

المراجع
اإلدارة العامة للجمارك : هاتف : 44457457 ، فاكس : 44457015 ، ص.ب : 81 ، الدوحة - قطر،

 . www.customs.gov.qa  : الموقع االلكتروني ، info.pr@customs.gov.qa : البريد االلكتروني
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94.   من هو وكيل الشحن وكيف يجب أن يختاره المصدر؟

ينظــم وكالء الشــحن نقــل البضائــع بــراً وبحــراً وجــواً، ويقومــون بكافــة اإلجــراءات الرســمية والتوثيــق بمــا فيهــا التخليــص 
الجمركــي، والتخليــص مــن المرفــأ نيابــة عــن الشــاحن وينظــم أيضــاً وضــع البضاعــة فــي المخــازن قبــل شــحنها. ويقــوم وكالء 
الشــحن أيضــاً بتعزيــز الشــحنات ممــا يمكنهــم مــن الحصــول علــى أســعار شــحن تفضيليــة مــن خــط الشــحن أو الخطــوط الجويــة.

يســاعد وكالء الشــحن أيضــا المصدريــن فــي إختيــار طــرق الشــحن اإلقتصاديــة وتنظيــم التعليــب ووضــع العالمــات للشــحن 
وتحضيــر وثائــق الشــحن وتســليم البضائــع إلــى الناقــل وكذلــك جمــع الوثائــق لنقــل وتنظيــم التأميــن وطلــب البضاعــة وحجــز 

أماكــن الشــحن وتقديــم النصيحــة عــن التكاليــف التقديريــة إلرســال البضائــع بحــراً أو جــواً.

وبســبب تنــوع العوامــل التــي تؤثــر فــي عمليــة نقــل الصــادرات، يعتمــد المصــدرون والمتمرســون الجــدد علــى وكيــل شــحن 
دولــي ألداء هــذه الخدمــات. وفــي األســاس، يعمــل وكيــل الشــحن كوكيــل عــن المصــدر قــي تحريــك البضاعــة إلــى المقصــد فــي 
الخــارج .ويعــرف هــؤالء الــوكالء قواعــد اإلســتيراد وقوانيــن الــدول األجنبيــة وطــرق الشــحن وتعليمــات التصديــر الحكوميــة 

والوثائــق المطلوبــة فــي التجــارة الخارجيــة.

يســاعد وكالء الشــحن وبــدءاً مــن الخطــوة األولــى عــن طريــق تقديــم نصائــح للمصدريــن عــن كلــف الشــحن ورســوم المرفــأ 
ــر  ــي تحضي ــا يمكــن أن يســاعد ف ــكل م ــم ب ــك أجــرة قيامه ــن وكذل ــف التأمي ــق الخاصــة وكل ــة الوثائ ــة وكلف والرســوم القنصلي
عــروض األســعار. كمــا يمكــن أن ينصــح وكالء الشــحن حــول نــوع التعليــب األفضــل مــن أجــل تأميــن أفضــل حمايــة للبضائــع 
فــي الترانزيــت كمــا يمكــن أن ينظمــوا عمليــة تعليــب البضاعــة فــي المرفــأ أو فــي الحاويــة . وتعتبــر كلفــة خدماتهــم هــذه كلفــة 

صــادرات شــرعية يجــب أن تضمــن إلــى الســعر الــذي ســيطلب مــن الزبــون .

ــة وقائمــة  ــر التجاري ــاب اإلعتمــاد والفواتي ــوم وكالء الشــحن بمراجعــة كت ــة جاهــزة للشــحن يجــب أن يق ــح الطلبي عندمــا تصب
التعليــب …إلــخ وذلــك للتأكــد مــن أن كل شــيء مرتــب حســب األصــول. ثــم يقومــون بحجــز المــكان علــى الباخــرة الناقلــة وإذا 
وصلــت البضاعــة إلــى مرفــأ التصديــر ولــم يكــن المصــدر قــد قــام بتحضيــر وثائــق الجمــارك يمكــن أن يقــوم وكالء الشــحن 
بالترتيبــات الضروريــة مــع الجمــارك للتأكــد مــن إســتكمال األوراق. إضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن ينقلــوا البضاعــة إلــى الناقــل 
ــة. وبعــد الشــحن يقدمــون كافــة الوثائــق  وقــت التحميــل كمــا يمكــن أن يحضــروا فاتــورة التحميــل وأي وثائــق أخــرى مطلوب

مباشــرة إلــى الزبــون أو إلــى المصــرف المســؤول عــن الدفــع. 

قبل إختيار وكيل شحن هنالك ثالثة قضايا عامة يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار: 
· هل من الممكن بناء عالقة عمل مع وكيل شحن؟ 	
· هل يتناسب حجم ونظام وتخصص وكيل الشحن مع إحتياجات الشركة؟	
· هل يعتبر وكيل الشحن شخص موثوق ؟	

وكيل الشحن: إن إختيار وكيل الشحن يجب أن يستند إلى الشروط التالية:
· السمعة واألمانة، والقدرة اإلئتمانية.	
· معرفة تعليمات الجمارك المتعلقة باإلستيراد والتصدير.	
· ــل 	 ــائل نق ــم وس ــد معه ــوكالء المتعاق ــك ال ــل، وأن يمل ــك أســطول نق ــد وأن يمل ــي البل ــن ف ــهيل التخزي تس

ــة. مالئم
· الفعالية باإلهتمام في مشاريع شحن البضاعة، بالمقارنة مع حقل الشحن في الماضي.	
· التحكــم بعــدة خطــوط بحريــة وذلــك لإلســتفادة منهــا فــي التفــاوض والحصــول علــى أفضــل وأقــل معــدالت 	

لبيع.  ا
· اإلتصال مع الخارج، المكاتب الفرعية/ وكالء متحركين من الباب إلى الباب.	

المراجع
www.fiata.com : يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الشحن من الموقع االلكتروني
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95.   من المسؤول عن القوى القاهرة أو تلف البضاعة أو فقدانها؟

بالرغــم مــن كل النوايــا الحســنة، قــد تحــدث بعــض الظــروف التــي تجعــل مــن المســتحيل علــى المصــدر أو المــورد اإللتــزام 
بمــا جــاء فــي العقــد.  القــوى القاهــرة أو األعــذار )عــدم األداء( هــي عبــارة عــن ترتيبــات تعاقديــة تحــدد الحــل الــذي يمكــن 
أن يلجــأ إليــه أحــد الطرفيــن فــي العقــد فــي حالــة حــدوث ظــروف بعــد  إبــرام العقــد. يجــب إدراج أنــواع فــي العقــد األحــداث 
والظــروف التــي يمكــن اإلتفــاق عليهــا بيــن المصــدر والمــورد.  والقــوى القاهــرة التــي تــدرج فــي العقــود الدوليــة عــادًة هــي 
الحــروب )ســواء كانــت حــرب معلنــة أم ال(، أحــداث الشــغب،  أعمــال الســطو، اإلضرابــات، أو أيــة قالقــل أخــرى مــع العمــال، 
حرائــق، إنفجــارات، أو أيــة كــوارث أخــرى ال يمكــن تجنبهــا مثــل الفيضانــات، العواصــف، الــزالزل، أو أيــة كــوارث طبيعيــة 

غيــر عاديــة.

إن إســتخدام نــوع معيــن مــن شــروط التســليم  incoterms فــي العقــد، يحــدد موقــع التســليم مــن قبــل البائــع إلــى المشــتري 
  CIF Incoterms وأيــن ســتنتقل مســؤولية تحمــل المخاطــر مــن البائــع إلــى المشــتري. فــي حالــة إســتخدام شــروط التســليم
يكــون إنتقــال المخاطــر عندمــا تصــل البضاعــة إلــى مرســى الســفينة فــي مينــاء الشــحن. لــذا تقــع مســؤولية تحمــل أيــة مخاطــر 
أو أضــرار تحــدث للبضاعــة )أثنــاء رحلــة الســفينة( علــى عاتــق المشــتري. رغــم أنــه فــي شــروط CIF يقــوم البائــع بدفــع كلفــة 

الشــحن والتأميــن البحــري.

وفــي المراحــل المختلفــة فــي الترانزيــت تكــون البضاعــة فــي عهــدة عــدد مــن الوســطاء مثــل الــوكاالت والناقــل وســلطات المرفــأ 
وســلطات الجمــارك. وتكــون هــذه الســلطات مســؤولة عــن أيــة أضــرار وخســائر تصيــب البضاعــة أثنــاء وجودهــا فــي منطقــة 

نفوذها.

ولكــن ال يمكــن إعتبــار الوســيط مســؤوالً عــن خســارة البضاعــة التــي تنجــم عــن الكــوارث الطبيعيــة، الحــروب، واإلضرابــات. 
فــإذا قــام الوســيط بالعنايــة المناســبة للحفــاظ علــى البضاعــة فلــن يكــون مســؤوالً عــن دفــع الخســائر وفــي هــذه الحالــة يتحمــل 

مالــك البضاعــة الخســارة. 

المراجع
القوة القاهرة والمشقة )رقم 421(، غرفة التجارة الدولية للنشر، 38 كور ألبرت 1 إي آر ، 75008 باريس، فرنسا. هاتف: 23 29 53 49 )1( 33+ أو 89 28 53 49،

 . www.iccwbo.org : الموقع االلكتروني ، pub@iccwbo.org :فاكس: 62 28 53 49 )1( 33+ ، البريد اإللكتروني

تنفيذ عقد يفرض التزامات معينة على كل األطراف لإليفاء بالشروط واألحكام المتفق عليها . يمكن لألحداث االقتصادية والسياسية أو الطبيعية غير المنظورة تعديل هذه االلتزامات وفي 
بعض الحاالت، ومنع تنفيذ العقد. يتطرق هذا الكتاب لتلك الحاالت، وتشمل مجموعتين من األحكام المصممة لمساعدة المصدرين في صياغة العقود.



النقل والتوثيق 139

96.   ما هي أفضل طريقة لشحن البضائع؟

يمكــن للمصدريــن القطرييــن الحصــول علــى النصــح حــول البنيــة التحتيــة المحليــة للنقــل وكذلــك فيمــا يتعلــق بالمســافة/الموقع 
لألســواق المســتهدفة مــن المؤسســات الحكوميــة القطريــة المختصــة. غيــر أن الملخــص التالــي قــد يكــون مفيــداً. 

لــكل مــن وســائط النقــل المختلفــة حســناتها وســيئاتها ويعتمــد القــرار فــي إختيــار إحداهــا علــى المنتــج وحاجــات المصــدر  ومــا 
يفضلــه المســتورد. كمــا يجــب األخــذ بعيــن اإلعتبــار مجموعــة مــن العوامــل مثــل الســعر، تاريــخ التســليم واإلحتياجــات الخاصــة 

للمنتــج وأهــم وســائل النقــل هــي: 

النقــل البحــري: أهــم مســاوئ هــذه الطريقــة أنهــا بطيئــة لــذا لــن تكــون الطريقــة األنســب لنقــل بضائــع يمكــن أن تتلــف وتكــون 
ذات قيمــة تتناســب مــع وزنهــا أو حجمهــا أو إذا كان يجــب تســليمها بســرعة.

النقــل الجــوي: تعتبــر هــذه الطريقــة آمنــة وســريعة جــداً وتحتــاج عــادًة إلــى تعليــب بســيط وتكــون تكلفــة تأميــن رأس المــال 
للبضائــع منخفضــة، ولكنهــا الطريقــة األغلــى عــادًة. لــذا التقــوم الشــركات المصــدرة الصغيــرة والمتوســطة فــي البلــدان الناميــة 

بإســتخدام هــذه الطريقــة كونهــا مكلفــة إال أنهــا مجديــة كثيــراً فــي حالــة نقــل البضائــع ذات قيمــة عاليــة وحجــم قليــل.

النقــل البــري: تســمح هــذه الوســيلة بالنقــل مــن المــورد إلــى مخــازن المشــتري مباشــرًة ويؤكــد علــى موضــوع األمــان كمــا يؤمن 
أكثــر درجــات المرونــة. وعــادًة مــا يكــون ســريع و آمــن ولكــن األســعار تختلــف كثيــراً. 

النقــل المائــي الداخلــي: طريقــة آمنــة لكنهــا بطيئــة وغيــر مرنــة ولكــن يمكــن أن تكــون غيــر مكلفــة إذا كانــت الكميــة المشــحونة 
. قليلة

النقــل بالســكك الحديديــة: بطيئــة وغيــر مرنــة وتتطلــب عــدداً مــن الحاويــات قبــل الشــحن ولكنهــا طريقــة آمنــة وســليمة وتســمح 
للمصــدر بشــحن كميــات كبيــرة مــن البضاعــة بأســعار غيــر مكلفــة نســبياً.

النقــل متعــدد الوســائط: هــو عبــارة عــن طريقتيــن أو أكثــر مــن الطــرق التــي ســبق ذكرهــا ويفضــل إســتخدام الحاويــات فــي 
النقــل. 

المراجع
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97.   كيف يمكن أن يقيم المصدر ما إذا كانت وثائق التصدير صحيحة؟  

يجــب أن تحــوي الفاتــورة التجاريــة المعلومــات الموجــودة فــي فاتــورة الشــحن والوثائــق األخــرى. كمــا يجــب أن يكــون وصــف 
البضائــع فــي الفاتــورة هــو نفــس الوصــف الموجــود فــي كتــاب اإلعتمــاد. ولتجنــب التبايــن بالوصــف مــن المفيــد إبقــاء الوصــف 
فــي كتــاب اإلعتمــاد مختصــراً قــدر اإلمــكان وتقــدم نفــس عــدد النســخ إلــى المصــرف حســب المطلــوب فــي كتــاب اإلعتمــاد.  
ويجــب تحضيــر الفاتــورة بإســم المشــتري أو الشــخص المذكــور فــي كتــاب اإلعتمــاد، كمــا يجــب التأكــد مــن تناســق الوصــف 
واإلشــارات وعــدد العلــب والــوزن فــي الفاتــورة مــع مــا هــو موجــود فــي فاتــورة التحميــل. كمــا يجــب أن يحــدد أســاس التســعير 
)مثــالً  CIF-FOB( فــي كتــاب اإلعتمــاد ويجــب أن ال يختلــف المبلــغ المحــدد فــي الفاتــورة عــن المذكــور فــي كتــاب اإلعتمــاد.

ــأ  ــى منش ــا يجــب أن تشــير إل ــع وشــاهد.  كم ــا المصــدر أو المصّن ــل شــخصين هم ــن قب ــارك م ــورة الجم ــع فات يجــب أن توق
البضاعــة ويجــب أن تتضمــن فاتــورة القنصليــة كافــة الشــروط المثبتــة لصالحيتهــا مــن قبــل الســلطات القنصليــة لبلــد اإلســتيراد.

يجــب أن ال يكــون تاريــخ فاتــورة الشــحن )B/L( متأخــراً عــن تاريــخ الشــحن المحــدد فــي كتــاب اإلعتمــاد ويجــب أن تكــون 
المعلومــات المذكــورة عــن مينــاء الشــحن والبضاعــة والمينــاء المتوجهــة إليــه فــي كتــاب اإلعتمــاد هــي نفســها الموجــودة فــي 
فاتــورة الشــحن. ويجــب أن تقــدم إلــى البنــك بتاريــخ يســمح للبنــك بإصدارهــا فــي وقــت مناســب لتصــل إلــى المرفــأ الــذي ســتنزل 
فيــه البضاعــة مــن علــى الســفينة الناقلــة.  يجــب أن يكــون وصــف البضائــع وعــدد العلــب ….إلــخ المذكــور فــي فاتــورة الشــحن 
هــو نفســه الموجــود فــي الفاتــورة. يجــب أن يكــون خطــاب اإلعتمــاد )B/L( للبضاعــة الموجــودة فــي كتــاب اإلعتمــاد فقــط وأن 
تظهــر أن البضاعــة قــد تــم تحميلهــا علــى متــن الســفينة )فيمــا عــدا إذا لــم تذكــر فــي كتــاب اإلعتمــاد( وأن »كتــاب تســلمها« 
موقــع ومــؤرخ. يجــب أن توقــع )B\L( مــن قبــل الشــركة الشــاحنة أو وكالئهــا المعتمــدون غيــر أن فاتــورة الشــحن الصــادرة 
عــن وكالء الشــحن غيــر مقبولــة. أمــا إذا كانــت )B\L( محصــورة بإســم المشــتري أو المصــرف األجنبــي الــذي يفتــح اإلعتمــاد، 

عندهــا لــن يســتطيع أحــد غيرهمــا أن يتســلم البضاعــة.

فاتــورة الشــحن: هــي أهــم وثيقــة فــي التعامــالت الخارجيــةـ وهــي التــي تثبــت عمليــة الشــحن.  يجــب أن تكــون فاتــورة الشــحن 
مــن قبــل شــركة الشــحن أو وكيلهــا لتأكيــد إســتالمها للبضاعــة، كمــا تحتــوي علــى شــروط عقــد الشــحن. 

تصــدر فاتــورة الشــحن علــى عــدة نســخ أصليــة موقعــة وغيــر قابلــة للتفــاوض. وتعتبــر النســخ األصليــة معــاً مجموعــة كاملــة. 
بمجــرد تقديــم نســخة منهــا للحصــول علــى إذن بإخــراج البضاعــة، تصبــح النســخ األخــرى غيــر صالحــة. لــذا يصــر البنــك علــى 

تقديــم المســتفيد للمجموعــة كاملــة، مالــم يتضمــن اإلئتمــان عكــس ذلــك.
 

فيما يلي الشروط التي يتم من خاللها فحص فاتورة الشحن قبل تقديمها للبنك:
· يجب أن تحمل فاتورة الشحن طابع يحمل الرموز الضرورية وموقع عليها من شركة الشحن ووكيلها.	
· يجب أن يتوافق التاريخ في فاتورة الشحن مع متطلبات كتاب اإلئتمان/العقد.	
· تقدم دفعات كل شحنة حسب الشروط كل على حده.	
· إرسال البضائع المنصوص عليها في العقد/ كتاب اإلئتمان.	
· ميناء الشحن وميناء تسليم البضاعة  تماماً كما في العقد/كتاب اإلئتمان. 	
· العالمات، األوزان … إلخ متوافقة مع الوثائق األخرى.	
· المصادقة على كل التغييرات التي تحدث في فاتورة الشحن. 	

وثيقــة الشــحنات الجويــة وفواتيــر النقــل الجــوي )AC(: تصــدر وتوقــع مــن شــركة الخطــوط الجويــة وتحضــر بإســم مصــرف 
ــخ  ــن تاري ــرة م ــس الفت ــخ الشــحن أو خــالل نف ــن تاري ــة م ــن أو ثالث ــدم خــالل يومي ــؤرخ وتق ــع وت المشــتري ويجــب أن توق
اإلصــدار كمــا نــص عليــه  كتــاب اإلعتمــاد. تصــدر )وثيقــة  AC( فــي ثــالث نســخ أصليــة و9 نســخ وتعطــى فقــط النســخة 
الثانيــة األصليــة للمشــتري. قــد يطلــب كتــاب اإلعتمــاد أحيانــاً المجموعــة الكاملــة مــن فواتيــر الشــحن الجــوي األصليــة، وهــذا  
ــاب  ــد فحــص كت ــه المصــدرون عن ــة. يجــب أن ينتب ــة كامل ــدم مجموع ــه أن يق ــتري ال يمكن ــأ، ألن المش ــر خط ــد يعتب بالتأكي
اإلعتمــاد إلــى تفاصيــل الشــحن مثــل وصــف البضاعــة ووزنهــا وكميتهــا …إلــخ  التــي يجــب أن تذكــر فــي فاتــورة الخطــوط 
الجويــة. كمــا يجــب أن تذكــر مــا إذا كان قــد تــم دفــع قيمــة الشــحن مســبقاً أو أنــه ســيدفع الحقــاً وأن تذكــر أيضــاً المطــار الــذي 

ســتنزل فيــه البضاعــة.
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فيمــا يتعلــق بسياســات التأميــن تقبــل المصــارف »بوليصــة التـــأمين« فقــط عندمــا تكــون »وثيقــة التأميــن« أو وثيقــة الجمــارك 
مقبولــة حســب كتــاب اإلعتمــاد. ويجــب أن تغطــي بوليصــة التأميــن المخاطــر المطلوبــة بمقــدار كافــي. كمــا يجــب أن يقــوم 
المصــدر بذكــر ذلــك عنــد إســتخدام مصطلحــات CIF &CIP فــي عــرض الســعر ويجــب أن يرتــب المصــدر، طبقــاً للقواعــد 
التــي تحكــم كتــاب اإلعتمــاد ويدفــع التأميــن عــن الشــحن الرئيســي بقيمــة 110 % مــن قيمــة CIF &CIP. ترفــض البنــوك 

عــادًة قبــول وثيقــة التأميــن إذا لــم تكــن بهــذه القيمــة.

يجــب أن تكــون خطــة التأميــن بإســم الشــاحن ويجــب أن تــودع فــي المصــرف إال إذا إشــترط بخــالف ذلــك. ويجــب أن تكــون 
ــي تحمــل  ــن إســم الباخــرة الت ــك. يجــب أن تذكــر خطــة التأمي ــم يذكــر خــالف ذل ــا ل ــة م ــة األطــراف وموثق موقعــة مــن كاف
البضاعــة المصــدرة وأن يكــون هــو نفــس اإلســم المذكــور فــي فاتــورة الشــحن. كمــا يجــب أن يتناســب وصــف البضاعــة مــع 
تلــك الموجــود فــي فاتــورة الشــحن أو فــي الفاتــورة كمــا يجــب أن يكــون مــكان الدفــع  فــي الفاتــورة هــو نفســه المذكــور فــي 

كتــاب اإلعتمــاد.

المراجع
استمارات معيارية جديدة للتصدير:29.95$ ، غرفة التجارة الدولية للنشر، الجادة الخامسة 156، جناح 305، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 1150 206 212 1+ 

البريد اإللكتروني: iccpub@interport.net، الموقع االلكتروني : http://www.iccwbo.org. يوضح كيفية مأل االستمارات الجديدة للتصدير.

تصريح التصدير للشاحن )قرص مرن(  225 $  ، يو إن زد أند كومباني ، الجادة الوسطى  700، نيو بروفيدانس ، نيو جيرسي ، الواليات المتحدة األمريكية،
. http://www.unzexport.com : الموقع اإللكتروني ، unzco@unzexport.com :هاتف: 8850 665 908 1+ ، فاكس: 7866 665 908 1+ ، البريد اإللكتروني

 يساعد على إعداد تصاريح التصدير الخاص بك على حاسوبك الخاص وطباعة االستمارات الحكومية المعتمدة في هذا الشأن .
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98.    ما هو نوع التعليب المطلوب للمنتج؟ 

ــن  ــة الخاصــة بعي ــات البضاع ــذ مواصف ــب أخ ــع يج ــحن. بالطب ــد الش ــاء، وبع ــل، وأثن ــا قب ــة ويحميه ــب البضاع ــظ التعلي يحف
ــا.  ــة بإختالفه ــة البضاع ــف معامل ــا إذ تختل ــد تعليبه ــار عن اإلعتب

ونورد فيما يلي العوامل الخاصة بالمنتج التي يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار عند إختيار نوع التعليب: 

· الهشاشة )قابلية الكسر(.	
· المتانة.	
· مقاومة التآكل … القيمة.	
· قابلية الذوبان.	
· التفاعالت الكيميائية مثل األكسدة والصدأ.	
· الثبات الكيماوي.	
· مدة الصالحية.	

تحــدد طريقــة الشــحن نوعيــة الشــحن الــذي يجــب أن يســتخدم. إذ يتطلــب علــى ســبيل المثــال الشــحن الجــوي تعليبــاً خفيفــاً أكثــر 
ممــا هــو عليــه فــي الشــحن البحــري.  يمكــن أن يقــدم وكالء الشــحن أفضــل المعلومــات عــن التعليــب األنســب لــكل مــن الشــحن 

الجــوي والبحــري. 

ولتجنــب المشــاكل فــي المرافــئ األجنبيــة، األفضــل إســتخدام التعليــب البســيط الــذي يظهــر إســم ماركــة البضاعــة الموجــودة. 
ومــن األفضــل جعــل التعليــب الخارجــي بســيطاً قــدر اإلمــكان لجعــل الصنــدوق أقــل عرضــة للعبــث.

ــات  ــع متطلب ــات المصــدر م ــب أن تتناســب متطلب ــه إذ يج ــب منتجات ــد تعلي ــات عن ــدة إحتياط ــاذ ع ــى المصــدر إتخ يجــب عل
ــر  ــذه المعايي ــن ه ــي. وم ــي الســوق المعن ــة ف ــة المطبق ــر الخاصــة واألنظم ــة والمعايي ــب الدولي ــر التعلي ــع معايي المشــتري وم
ــة( ــات المتحــدة األمريكي ــة( BS، )الوالي ــا( DIN، )المملكــة المتحــدة البريطاني المتوفــرة )فرنســا( ISO, AFNOR, )إلماني

.ASTM & ANSI 

لتجنــب حــدوث أي ســوء تفاهــم مــع المشــتري يجــب أن يحــدد العقــد نــوع التعليــب الــذي يســتخدم لحمايــة البضاعــة أثنــاء نقلهــا 
وشــحنها وتخزينهــا. 

وبالنســبة لشــحنات الصــادرات اإلســتثنائية يجــب الحصــول علــى الموافقــة علــى التعليــب والتحميــل مــن قبــل خبيــر. كمــا يجــب 
تحضيــر ملــف كامــل بالوثائــق مــع كافــة مالحظــات التأميــن والوصــف التجــاري للبضاعــة المعلبــة والمــكان الــذي تــم التعليــب 

فيــه وتفاصيــل عــن المنتجــات ووســيلة النقــل المســتخدمة وكذلــك مرافــق التخزيــن والتســليم .

المراجع
تعبئة وتغليف الصادرات: مركز التجارة العالمي  األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، 1211 جنيف 10، سويسرا، هاتف: 0111 730 )022( 41+،

.http://www.intracen.org/exporters : فاكس: 0905 730 )022( 41+، الموقع االلكتروني

سلسلة من المنشورات التي تغطي المجاالت األساسية لتغليف الصادرات بما في ذلك المالحظات الفنية على استخدام العلب المعدنية، وصناديق الورق المقوى المموج ، واألفالم البالستيكية 
والتعبئة والتغليف الخشبي .
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99 .   ما هي المظاهر الفنية للتعليب؟

المواد المستخدمة في التعليب

أمثلة على الموادالنوعالمادة

 البراميل، العلب، حاويات، الحاويات المضغوطة،الصفائح المعدنية، صفائح القصدير والفوالذمعدن
الصناديق المعدنية .

 خشب البناء الخشن، الخشب األملس،الخشبخشب
العلب،الباليت، وأقفاص الشحن.الرقائقي، ألواح الفايبر،األلواح الدقيقة .

 المزدوج الوجه، الكرتون المموج، والكرتون الثالثيكرتون
الصناديق.المموج .

 األكياس ،الزجاج ، علب خشبية للحاويات. pet و PVCالبوليثين،البوليستر ين،بالستيك
والحاويات القاسية أو نصف القاسية

الحقائب واألكياساألكياس المتعددة الجوانبورق
إلخ…الزجاجات، القوارير، األلواح --------زجاج

المركبات : تتضمن مادتين مختلفتين مثل علب الكرتون مع البالستيك  المرن، والتعليب المعقم.

 
ــك  ــل الزن ــة مث ــواد حافظ ــطوح بم ــة الس ــالل معامل ــن خ ــة م ــة الدائم ــن الحماي ــن تأمي ــة: يمك ــة والفيزيائي ــة الكيميائي الحماي
المضــاد للصــدأ أو الدهــان المعتمــد علــى فوســفات الزنــك، وكذلــك منتجــات مثــل الشــموع والراتينــج التــي تــزال بعــد تفريــغ 
البضائــع يمكــن أن تؤمــن حمايــة مؤقتــة. يوجــد أيضــاً الــورق المضــاد للتــآكل وورق الحمايــة الرقيــق وزيــوت وشــحوم الحمايــة 
وجــل الســيليكا ومانعــات التــآكل الطيــارة ….هــذه جميعهــا وســائل فعالــة لمنــع التــآكل. يمكــن دعــم القواريــر المقاومــة للمــاء 
بالبوليثليــن أو بالقمــاش الملحــوم حراريــاً مــع أو بــدون أظــرف المقاومــة للجفــاف داخــل الفراغــات المقاومــة للميــاه. كمــا يمكــن 

للتهويــة الجيــدة أن تحــد مــن التكثــف.

الحمايــة الميكانيكيــة: يمكــن دعــم الحمايــة الميكانيكيــة التــي توضــع للحــد مــن آثــار صدمــات الشــحن مثل)اإلنضغــاط، الثنــي، 
ــة البضاعــة مــن التحــرك داخــل  ــة لحماي القــص، اإلرتجــاج، التمــزق، التبخــر( مــن خــالل وضــع فراغــات فلتــر داخــل العلب
ــق  ــائل التعلي ــطة وس ــة بواس ــدران الحاوي ــن ج ــا ع ــة وفصله ــة مختلف ــة بطريق ــع الحساس ــع البضائ ــل م ــب التعام ــة. يج العلب

ــزاز(.  ــف اإلهت ــات، ووســائل الشــفط لتخفي )ماصــات الصدم

الحمايــة ضــد الســرقة: تتطلــب الحمايــة الجيــدة ضــد الســرقة عــدة إحتياطــات مثــل الربــط بخيــوط حديديــة أو بالســتيكية تمنــع 
الدخــول ال مــادة بمــا يقــوي العلــب ويحســن اإلغــالق. يجــب عــدم ذكــر محتويــات العلــب علــى  ســطحها الخارجــي، كمــا يجــب 

شــحن البضاعــة بأقصــر طريــق ممكنــة.

وضــع اإلشــارات: تقــع مســؤولية وضــع اإلشــارات – مثلــه مثــل التعليــب – علــى عاتــق المصــدر وتتــم علــى نفقــة الشــركة 
المصــدرة. ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الناقــل وشــركات التأميــن ال تتحمــل مســؤولياتها فــي حــال وجــود أخطــاء فــي التأشــير. 
ــزو فــي وضــع  ــات آي ــد وضــع عــرض الســعر. كمــا يجــب أن يســتخدم المصــدر توصي ــة التأشــير عن ويجــب أن تحســب كلف

التأشــير . 

قائمــة التعليــب: عنــد إتمــام التعليــب والتأشــيرة تحضــر قائمــة التعليــب والتــي يجــب أن تحــوي البنــود التاليــة فــي كل علبــة: 
اإلشــارات، األعــداد، الــوزن اإلجمالــي، الــوزن الصافــي بالكغــم، األبعــاد ســم، )الطــول العــرض اإلرتفــاع(، ثــم الحجــم وتفاصيل 
المحتويــات. تظهــر هــذه القائمــة أيضــاً العــدد الكلــي للعلــب ووزنهــا اإلجمالــي وحجمهــا وهــي وثيقــة أساســية ألنهــا مطلوبــة 
لبعــض اإلســتخدامات الجمركيــة عنــد تصديــر أو إســتيراد البضاعــة. ويســتخدمها أيضــاً الناقــل ومــن ســيقوم بتفريــغ البضاعــة 

والمخــازن والزبائــن.



التعليب ووضع الملصقات 147

منصــات النقــل الباليــت: تســتخدم هــذه المنصــات لتجميــع الصناديــق فــي وحــدة واحــدة وتســريع التحميــل وتســهيل العــد. يمكــن 
ــذه  ــون ه ــض وتك ــا البع ــع بعضه ــي المنصــة م ــة ف ــة المحمل ــى البضاع ــاظ عل ــة للحف ــتيك أو األربط ــة البالس ــتخدام أحزم إس

المنصــات عــادًة مصنوعــة مــن الخشــب وهــي ســهلة التصنيــع لــذا فهــي غيــر مكلفــة وتقــدم بــدون أي كلفــة مــع البضائــع.

الحاويــات: يجــب أن تكــون حاويــة الشــحن قويــة ومناســبة لإلســتخدامات المتكــررة ويجــب أن تصمــم لتســهيل نقــل البضاعــة مــن 
وســيلة نقــل إلــى أخــرى بــدون الحاجــة إلــى تكــرار التحميــل. يجــب أن تكــون الحاويــات موضوعــة بوســائط تســمح بالتحميــل 
ــغ. تكــون  ــل والتفري ــار فــي تصميمهــا أن تكــون ســهلة التحمي ــى أخــرى يؤخــذ باإلعتب ــل إل الجاهــز. وال ســيما مــن وســيلة نق

لحاويــة الشــحن عــادًة حجــم داخلــي مقــداره لتــر مكعــب واحــد )3. 35  قــدم مكعــب( أو أكثــر. 

المراجع
أساسيات تكنولوجيا التعبئة والتغليف: الطبعة الثانية بواسطة دبليو سوروكا، )1999(، $ 195 ، معهد محترفي التعبئة والتغليف، أورالندو، الواليات المتحدة األمريكية،

هاتف: 5512 318 703 1+ ، فاكس: 4961 418 703 1+،
 .  /http://www.packinfo-world.org/iopp : الموقع االلكتروني، bookstore@pkgmatters.com :البريد اإللكتروني

كتاب موجز وشامل يغطي مجموعة واسعة من تكنولوجيات التعبئة والتغليف.
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100. هل يؤثر السوق المستهدف على تعليب المنتج؟ 

إن التعليــب أداة تســويقية هامــة ألنهــا تبقــى مــع المنتــج عنــد نقطــة الشــراء حتــى يســتخدم المنتــج، كمــا أنــه يعطــي المنتــج صــورة 
جيــدة ومــن خــالل أســاليب العــرض يقــوم التعليــب بتمييــز المنتــج عــن المنتجات المنافســة.

يمكــن أن يؤثــر الســوق المســتهدف علــى التعليــب بطــرق عــدة ونــورد فيمــا يلــي أهــم العوامــل التــي يجــب أن تبقــى فــي ذهــن 
المصــدر عنــد إتخــاذ القــرار بإختيــار نوعيــة التعليــب الــذي سيســتخدم للبضاعــة المصــدرة:

· متطلبات المستوردين في التعليب المناسب للنقل.	
· سلوك الشراء لدى المستهلكين.	
· التعليب المستخدم في المنتجات المنافسة.	

تتأثــر متطلبــات التعليــب المســتخدم فــي المنتجــات المنافســة بالمقاييــس الدوليــة مثــل codex alimentarius، معاييــر آيــزو  
وبالصحــة والســالمة الوطنيــة ومقاييــس حمايــة البيئــة وحمايــة المســتهلك واألنظمــة الخاصــة بالمنتــج وتغليفــه.

يجــب إيــالء عنايــة خاصــة لتعليــب المنتجــات المعــدة للتصديــر إلــى الــدول المتقدمــة، إذ توجــد فــي بعــض هــذه الــدول تعليمــات 
ــي  ــع الخطــرة. والمســتهلكون ف ــة أو البضائ ــق بالمــواد الغذائي ــات والســيما فيمــا يتعل صارمــة حــول التعليــب ووضــع الالصق
ــذا يجــب علــى المصدريــن إلــى هــذه األســواق إســتخدام التعليــب المناســب للبيئــة )صديــق  أوروبــا حساســون ألمــور البيئــة ل

البيئــة(.

يجــب أن يتصــل المصــدر بالمستورد/المشــتري لكــي يحصــل منــه علــى كل المعلومــات والمؤشــرات عــن التعليــب المطلــوب 
ومــن أجــل إتخــاذ القــرار المناســب حــول التعليــب المناســب للمســتهلك يجــب علــى المصــدر الحصــول علــى معلومــات عــن 
ــن  ــتهدفة م ــدان المس ــن البل ــات م ــى معلوم ــن أن يحصــل عل ــا يمك ــا.  كم ــتهلكون فيه ــه المس ــا يفضل ــن م ــددة وع ــواق مح أس

ــات.  ــب ووضــع الالصق ــا حــول تعليمــات التعلي ســفاراتها وقنصلياته

المراجع
عملية تطوير التعبئة والتغليف: بواسطة كى دي ماريا )2000( ، 59.95، تكنومك للنشر. شركة تكنومك للنشر والتوزيع ، 851 شارع نيو هوالند، ص.ب: 3535، النكستر، والية 

بنسلفانيا 17604، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 5609 291 717 1+ ، فاكس: 4538 295 717 1+ ،
 ، http://www.techpub.com : الموقع االلكتروني ،marketing@techpub.com :البريد إلكتروني

يعرض التقنيات الالزمة إلنشاء واختبار وإطالق عمليات التعبئة والتغليف في كتاب مرجعي سهل .
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101. ما هي متطلبات سلسلة توزيع المنتج؟

ــل،  ــاء النق ــا أثن ــن تجنبه ــي يمك ــج ضــد الخســائر واألضــرار الت ــة المنت ــي حماي ــاً ف ــب المســتخدم دوراً هام ــوع التعلي ــب ن يلع
ــة  ــد أفضــل طريق ــى تحدي ــع ويمكــن أن تســاعد المصــدر عل ــه يعــرف بسلســلة التوزي ــاء نقل ــج أثن ــذي يســلكه المنت فالطريــق ال
للتعليــب المناســب، وبشــكل عــام كلمــا كانــت سلســلة التوزيــع أطــول كلمــا إزداد إحتمــال أن يتعــرض المنتــج لمخاطــر و أضــرار 
ــة عناصــر عــدة فــي سلســلة  ــل بعناي ــى المصــدر أن يحل ــب يجــب عل ــار أفضــل شــكل مــن أشــكال التعلي ــر. وبهــدف إختي أكث

التوزيــع إذ يجــب أن يكــون مــدركاً للتالــي:
 

· مخاطــر النقــل التــي يمكــن أن تنجــم أثنــاء سلســلة التوزيــع بمــا فيهــا الكســر واإلصطــدام والتلــوث والمشــاكل المناخيــة 	
)رطوبــة، حــرارة، تجمــد( والســرقة .

· نوعية طرق الشحن المختارة ومضامينها على متطلبات التعليب.	
· مرافق التنزيل والتخزين المتوفرة في كل موقع تخزين في سلسلة التوزيع المقترحة.	
· تعليمات التوزيع الدولي والتأشير الذي يمكن أن ينطبق على البضاعة المصدرة.	

المراجع
التعبئة والتغليف للتوزيع للمنظومات اللوجستية: )1997(، 115 $ ، بيرا للمنشورات الدولية ، رندلس يذرهيد ساري ، المملكة المتحدة، هاتف: 802088 1372 )0( 44+،

 . http://www.pira.co.uk : الموقع االلكتروني ،publications@pira.co.uk :فاكس : 802079 1372 )0( 44+ ، البريد اإللكتروني
استعراض شامل للتعبئة والتغليف يعالج حقيقة أن أي منهجية لوجستية متكاملة للتعبئة والتغليف يمكن أن تحقق قيمة لوجستية كبيرة.



150التعليب ووضع الملصقات

102. ما هو نوع الملصقات التي يحتاجها المنتج؟ 

ــل  ــن التحمي ــد م ــحن، وللتأك ــات الش ــع تعليم ــب م ــكل يتناس ــك بش ــحن الصــادرات وذل ــات ش ــى حاوي ــات عل ــتخدم الالصق تس
المناســب، ولمســاعدة المســتلمين علــى تحديــد البضاعــة المشــحونة. يجــب أن ال تســتخدم الالصقــات ألغــراض الدعاية.وبمــا 
أن القواعــد والتعليمــات تختلــف كثيــراً مــن بلــد إلــى آخــر وكذلــك مــن مــوزع إلــى آخــر لــذا البــد مــن التشــاور مــع األطــراف 
المعنيــة بالشــحن قبــل إختيــار الالصقــة المناســبة.يجب أن تظهــر كل المعلومــات بوضــوح علــى العلبــة مكتوبــة بحبــر مقــاوم 
للمــاء وبلغــة المرفــأ الــذي ســتصل إليــه البضاعــة. وهنالــك رمــوز مقبولــة دوليــاً يجــب أن تســتخدم. يمكــن أن يقــدم وكالء الشــحن 
معلومــات عــن أنســب الرمــوز لتســتخدم للشــحن.ومن الضــروري أيضــاً وضــع التأشــير علــى الشــحنات لتحديدهــا بوضــوح.  

ويجــب أن تكــون اإلشــارات والمعلومــات األخــرى المطلوبــة كالتالــي: 

· إشارة الشاحن.	
· إشارة المستورد كما وردت في كتاب اإلعتماد.	
· الوجهة ومرفأ الدخول.	
· رقم الطلب.	
· بلد المنشأ.	
· ميناء الشحن و أمكنة اإلرسال.	
· الوزن اإلجمالي والصافي ومقاييس الشحن.	
· عدد العلب ومقاييس الصناديق.	
· تعليمات التفريغ والتي تعطي اإلحتياطات الخاصة المطلوبة بما فيها الرموز.	

المراجع
وضع العالمات والملصقات والترميز: بواسطة إم تشامبرلين )1996(: £ 70/ 65 $ ،  بيرا للمنشورات الدولية ، رندلس يذرهيد ساري ، المملكة المتحدة،

 http://www.pira.co.uk : الموقع االلكتروني ، publications@pira.co.uk :هاتف: 802088 1372 )0( 44+ ، فاكس : 802079 1372 )0( 44+ ، البريد اإللكتروني
يفحص التغييرات التي حدثت في التعبئة والتغليف : طرق جديدة للطباعة بما في ذلك الحبر النفاث ، الحرق بالكهرباء، والليزر والليزر اللون ... إلخ . 



التعليب ووضع الملصقات 151

103. ما هي العوامل التي يجب التنبه لها من أجل التعليب األفضل؟

تملــي االهتمامــات البيئيــة وتغييــر ســلوك المســتهلك توجهــات التعليــب، ويصــر المســتوردون والمســتهلكون بشــكل متزايــد اليــوم 
علــى إســتخدام التعليــب المالئــم للبيئــة. إذ يفضــل المســتهلكون العلــب التــي ال تتطلــب إجــراءات إتــالف والتــي تكــون ســهلة 
الحمــل والتخزيــن ...إلــخ وللحصــول علــى معلومــات حــول هــذه التوجهــات يمكــن للمصدريــن قــراءة المجــالت التقنيــة ونشــرات 
ــات  ــى متطلب ــدة تشــير إل ــب معلومــات مفي ــزات التعلي ــع مــواد وتجهي ــى تصني ــا يمكــن أن يعطــي القائمــون عل المعــارض. كم

التســويق والمتطلبــات الفنيــة للتعليــب الجيــد: 

الحماية الفيزيائية: القدرة على تحمل الضغط الميكانيكي مثل الصدمات، الحرق، السقوط، اإلصطدام، واإلهتزاز.

حمايــة الجــودة: وهــي حمايــة المنتــج خــالل مــدة صالحيتــه )اللــون، الطعــم ، الســالمة … إلــخ( مــن خــالل حمايــة المنتــج مــن 
الضغوطــات الفيزيائيــة والكيميائيــة الناتجــة عــن الحــرارة، البــرودة، الرطوبــة، البلــل، الجفــاف، الضــوء، األكســدة، والتلــوث 

البكتيــري ….إلــخ.

ــة،  ــن، الطباع ــودة التزيي ــة، ج ــم المارك ــج إس ــرض، الوضــوح، وتروي ــة الع ــودة، قيم ــخ: صــورة الج ــج …..إل ــج المنت تروي
ــل. والصق

معلومــات المنتــج: تســهيل إمكانيــة تمييــز المنتــج مــن خــالل تقديــم معلومــات مقــروءة بوضــوح عــن المنتــج حــول أمــور مثــل 
ــرات عــن  ــات اإلســتخدام والتحذي ــج، تعليم ــد المنت ــع، المســتورد، بل ــع، البائ ــة، إســم المصن ــدة الصالحي ــوى، م ــوزن، المحت ال

ــاً.  الســالمة إذا كان ضروري

كفــاءة اإلســتخدام: ســهولة الحمــل، التفريــغ، الفتــح، إســتقرار العلبــة، متانتهــا، القبــول البيئــي، إمكانيــة اإلســتخدام والرمــي، 
واألمــان بالنســبة لألطفــال.

المزايا الفيزيائية: مقاومة الحرارة،  إستقرار الضغط والتصدع، وسمات األداء.

ــة والطباعــة، ســرعة  ــاء وبعــد اإلســتخدام، ســهولة وضــع الالصق ــل وأثن ــة، إســتقرار الشــكل قب ــاف اآلل ــة: حساســية إيق اآللي
ــزات اإلمتصــاص. ــة الســطح، وممي ــة ونعوم التعبئ

التخزين: المالئمة للتخزين وضع األوزان فوق بعضها البعض والمالئمة للنقل الداخلي.

النقل: نسبة الوزن، الحجم، الحد األعلى من الوزن، واألبعاد.

المظاهــر التجاريــة: الــوزن، األداء، الثبــات، تمييــز المنتــج، تمييــز الماركــة، التأشــير، فعاليــة المــكان علــى الــرف، إمكانيــة 
ــا أثنــاء العــرض، واإلتــالف.  الرؤي

إعــادة اإلســتخدام: التدويــر وتخفيــف وزن المعــادن، الزجــاج، عــدم وجــود PVC، بالســتيك، عــدم وجــود مــواد طبيعيــة تتــآكل 
بيولوجيــاً، )مثــل الكرتــون، الــورق، الخشــب ..إلــخ( إمكانيــة إعــادة اإلســتخدام، )الزجــاج والباليــت(. 

المراجع
أنظمة التغليف المتكاملة للنقل والتوزيع: بواسطة سي ابيلينج ، )1991(، $ 145 ، مارسيل ديكر للنشر 270 شارع ماديسون في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،

 . bulksale@dekker.com :هاتف: 9000 696 212 1+ ، فاكس: 4540 685 212 1+ ، البريد اإللكتروني

يوضح كيفية التعبئة والتغليف باإلضافة إلى حماية المحتويات والحفاظ عليها  ، يمكن أن تؤثر على كفاءة التكلفة اإلجمالية في النظام اللوجستي إذا كانت مصممة للتكيف بشكل جيد مع طرق 
الشحن والمعدات المستخدمة 
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104. ما هي نسبة كلفة التعليب من الكلفة الكلية للمنتج؟ 

ال يؤثــر التعليــب الجيــد علــى كلفــة النقــل والتفريــغ وعلــى معــدل وكلفــة التأميــن وحســب، بــل إنــه يخلــق أيضــاً صــورة جيــدة 
للمنتــج  ويميــزه عــن منتــج المنافســين ويســاعد تجــار المفــرق علــى جعــل رفوفهــم وواجهــة العــرض أكثــر جاذبيــة. وبإختصــار 

فــإن كلفــة التعليــب التــي تعتمــد علــى التعقيــد يجــب أن تكــون منخفضــة بمــا يكفــي لتســمح بالتســعير المنافــس للبضائــع.

يمكــن أن تختلــف كلــف التعليــب بشــكل كبيــر نســبة إلــى الكلفــة الكليــة وتتأثــر النســبة بشــكل أساســي بطبيعــة المنتــج، طريقــة 
الشــحن المســتخدمة، سلســلة التوزيــع، قيمــة المنتــج، وتفضيــالت المســتهلك فــي الســوق المعنــي. يجــب أن تكــون كلــف التعليــب 
فــي حالــة المنتجــات الهندســية الثقيلــة أقــل بحــدود %1 أو أقــل. أمــا بالنســبة للمنتجــات التجميليــة أو العنايــة الشــخصية يمكــن أن 
تكــون بحــدود %25 أو أكثــر مــن الكلفــة الكليــة، فــي حيــن يمكــن أن تكــون كلفــة تعليــب الغــذاء المصنــع بحــدود 12-15%. 

المراجع
عملية تطوير التعبئة والتغليف: بواسطة كى دي ماريا )2000( ، $95,59، تكنومك للنشر. شركة تكنومك للنشر والتوزيع ، 851 شارع نيو هوالند، ص.ب: 3535، النكستر، والية 

بنسلفانيا 17604، الواليات المتحدة األمريكية، هاتف: 5609 291 717 1+ ، فاكس: 4538 295 717 1+،
 ، http://www.techpub.com : الموقع االلكتروني ، marketing@techpub.com :البريد إلكتروني

يعرض التقنيات الالزمة إلنشاء واختبار وإطالق عمليات التعبئة والتغليف في كتاب مرجعي سهل .



القسم 13:
منظمة التجارة العالمية
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105.  ما هي منظمة التجارة العالمية؟

أهدافها:
منظمــة التجــارة العالميــة (WTO) هــي عبــارة عــن جهــاز دولــي يتعامــل مــع قواعــد التجــارة الدوليــة وتهــدف إلــى تســهيل 
التجــارة بيــن الــدول مــن خــال خلــق شــروط عادلــة ومتســاوية. وبغــرض تحقيــق هــذا الهــدف، تشــجع هــذه المنظمــة الــدول 
ــب منهــم  ــي وجــه التجــارة وتطل ــي تقــف ف ــق الت ــة العوائ ــات وإزال ــي مفاوضــات مــن أجــل تخفيــض التعريف ــى الدخــول ف عل

ــع والخدمــات. تطبيــق مجموعــة قواعــد مشــتركة فــي التجــارة خاصــة بالبضائ

وكافة هذه القواعد متضمنة في الوسائل القانونية التالية: 

· اإلتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة )الغات( التي تنطبق قواعدها على التجارة والبضائع.	
· اإلتفاقيات األخرى حول البضائع.	
· اإلتفاقية العامة حول التجارة بالخدمات )الغاتس( والتي تنطبق قواعدها على التجارة بالخدمات. 	
· اإلتفاقية الخاصة حول حماية الملكية الفكرية )تريبس(. 	

 تلتــزم الــدول األعضــاء بالتأكــد مــن أن قوانينهــا الوطنيــة وتعليماتهــا وإجراءاتهــا تتناســب تمامــاً مــع ترتيبــات هــذه اإلتفاقيــات 
ويســهل التناغــم الناتــج عــن قواعــد وقوانيــن كافــة الــدول المطبقــة علــى التجــارة بالبضائــع والخدمــات التجاريــة. كمــا تهــدف 
القواعــد المتنافســة إلــى التأكــد مــن أن التعليمــات الوطنيــة ال تضــع عوائــق غيــر ضروريــة فــي وجــه التجــارة وأن صــادرات 

الدولــة التتأثــر بفــرض مفاجــئ لتعريفــات أعلــى أو أيــة عوائــق أخــرى فــي وجــه التجــارة.

وظيفتها: 

تؤدي المنظمة ثاثة وظائف هامة: 

ــدول بهــدف التأكــد مــن أن هــذه اإلجــراءات  ــة مســتمرة إلجــراءات التجــارة التــي تتخذهــا ال المراقبــة: تقــوم المنظمــة بمراقب
منســجمة مــع القواعــد التــي نصــت عليهــا اإلتفاقيــات .

ــات  ــع والخدم ــى المتاجــرة بالبضائ ــة عل ــق المطبق ــة العوائ ــة مجــاالً للمفاوضــات حــول إزال ــدم المنظم ــر للمفاوضــات: تق منب
ــة. ــدة ذات الصل ــع الجدي ــي المواضي ــر قواعــد ف ــك مــن أجــل تطوي وكذل

تســوية النزاعــات: تؤمــن المنظمــة منبــراً لتســوية الخافــات والنزاعــات التجاريــة بيــن الــدول فيمــا يخــص التجــارة، إذ بإمــكان 
أيــة دولــة عضــو تعتبــر أن دولــة عضــو أخــرى فشــلت فــي اإللتــزام بالقواعــد، أو اتخــذت إجــراءات ال تتناســب مــع إلتزاماتهــا 
فــي إطــار إتفاقيــات المنظمــة، أن ترفــع القضيــة إلــى جهــاز تســوية النزاعــات إذا فشــلت الجهــود فــي التوصــل إلــى حلــول مــن 

خــال المشــاورات الثنائيــة.
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يجــب تذكــر أن المنظمــة ليســت مفتوحــة لشــركات األعمــال لطــرح نزاعهــا مباشــرًة بــل إن الحــق فــي طلــب إجــراءات تســوية 
ــه  ــي تواج ــة الت ــى المؤسس ــون عل ــة. ويك ــارة العالمي ــة التج ــات منظم ــي إتفاقي ــات األطــراف ف ــى حصــراً للحكوم ــزاع يبق الن
إجــراءات تقييديــة مــن قبــل دولــة أخــرى أن ترفــع قضيــة إلــى حكومتهــا ويكــون بإمــكان هــذه الحكومــة إذا رغبــت وإذا رأت 

بــأن هنالــك خــرق إللتزامــات قانــون منظمــة التجــارة أن تثيــر المشــكلة وتطلــب إجــراءات تســوية النزاعــات.

العضوية:
يبلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية 159 دولة حتى 2 مارس 2013م

المراجع
.http://www.wto.org :منظمة التجارة العالمية، موقع على شبكة اإلنترنت، وهي متاحة عبر

 يشرح ما هي المنظمة، وذلك من خال حزمة تدريبية تفاعلية عبر اإلنترنت ، ويتضمن أخبار منظمة التجارة العالمية واألرشيف ، وتقارير تسوية المنازعات، فضا عن وثائق منظمة 
التجارة العالمية في قاعدة بيانات يمكن البحث من خالها ، وإجابات ألسئلة يتكرر طرحها )أسئلة وأجوبة( حول قضايا منظمة التجارة العالمية . 

 
منظمة التجارة العالمية: التجارة في المستقبل :)اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية( مجانا، خدمات النشر ، مركز وليام ربارد، شارع دي لوزان 154، جنيف، سويسرا،

.publications@wto.org :هاتف: 5208/5308 739 22 41+ ، فاكس: 5792 739 22 41+ ، البريد اإللكتروني
مقدمة حول منظمة التجارة العالمية، ما هي ولماذا أنشئت، وكيف تعمل، وماذا تفعل، خصيصا لغير المتخصصين. متوفرة على قرص مرن.

منظمة التجارة العالمية )باختصار(: منظمة التجارة العالمية، خدمات النشر، مركز وليام ربارد، شارع دي لوزان 154، جنيف، سويسرا، هاتف: 5208/5308 739 22 41+،
 . publications@wto.org  :فاكس: 5792 739 22 41+، البريد اإللكتروني

نقطة انطاق للحصول على معلومات أساسية عن منظمة التجارة العالمية . 

الحماية الزراعية في العالم الصناعي: بواسطة إف ساندرسون، )1990(، $45 ، موارد من أجل المستقبل ، ص.ب: 4852، هامبدن، ستا، بالتيمور، هاتف: 6955 516 410 1+، 
فاكس: 6998 516 410 1+. 

يحلل السياسات والبرامج الزراعية الخاصة بالقوى الرئيسية في التجارة الزراعية في العالم - الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، وكندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا .
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106.  ما هي أهمية جولة أوروغواي؟ 

جولة أوروغواي والغات:

فــي الماضــي، جــرت مفاوضــات لتحريــر التجــارة عبــر عــدة جــوالت عقــدت تحــت رعايــة اتفاقيــة الجــات، والتــي كانــت ســلف 
منظمــة التجــارة العالميــة.

 
وكانــت جولــة أوروغــواي هــي األكثــر شــموالً واألكثــر طموحــا مــن بيــن ثمانــي جــوالت مــن المباحثــات التــي عقــدت تحــت 
رعايــة الغــات. وقــد أطلــق عليهــا »جولــة أوروغــواي« ألن القــرار الخــاص ببــدء المفاوضــات قــد تــم إتخــاذه فــي االجتمــاع 
الــوزاري الــذي عقــد فــي بونتــا دل اســتي، باألوروغــواي. حيــث بــدأت الجولــة فــي عــام 1986 وانتهــت فــي عــام 1992.

 
وكان نظــام الجــات، اإلتفاقيــة العامــة بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة، تعتبــر ســلف منظمــة التجــارة العالميــة.  وقــد تــم 
ــد المفاوضــات  ــة واحــدة مــن أطــول وأعق ــر الجول ــي ديســمبر مــن عــام 1993، وتعتب ــة أوروغــواي بنجــاح ف إســتكمال جول
ــة  ــة قانوني ــن 30 اتفاقي ــرب م ــا يق ــي م ــا ف ــي تمــت ســابقاً. وتتجســد نتائجه ــن المفاوضــات الت ــا م ــة بغيره ــة مقارن االقتصادي
وعــدد كبيــر مــن القــرارات التكميليــة مــن قبــل أكثــر مــن 100 دولــة. كمــا تتضمنــت كذلــك تعهــدات منفصلــة ومفصلــة للغايــة 
بموجبهــا حــددت كل دولــة أنهــا لــن تتجــاوز مســتويات تقييــد التجــارة، لــآالف مــن المنتجــات والخدمــات المختلفــة. ونتيجــة 
لهــذه االتفاقيــات والقــرارات المشــتركة أصلحــت القواعــد والمؤسســات األساســية فــي التجــارة العالميــة وأنجبــت مؤسســة جديــدة، 

وهــي منظمــة التجــارة العالميــة.
 

إن مؤسســات األعمــال والحكومــات والمواطنيــن األفــراد تتأثــر مباشــرة بمــا اتفــق عليــه فــي نصــوص »جولــة أوروغــواي« 
ــد تتأثــر بإعــادة تشــكيل النظــام التجــاري  ، كمــا أن النمــو االقتصــادي العالمــي، والتنميــة االقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي كل بل

المتعــدد األطــراف.
 

ويمكن وضع نتائج المفاوضات تحت المحاور التالية:

منظمة التجارة العالمية، تأسيسها، تسوية المنازعات، والمراجعات متعددة األطراف والشفافية.	 

نتائــج جولــة أوروغــواي فــي الســلع، واتفاقاتهــا، وتحريــر التعريفــات الجمركيــة، والتدابيــر غيــر الجمركيــة التــي تؤثــر 	 
علــى التجــارة فــي المنتجــات الصناعيــة وخفــض عوائــق االســتيراد والتدخــات األخــرى التــي تؤثــر علــى التجــارة فــي 

المنتجــات الزراعيــة، وتأثيــر تحريــر تجــارة الســلع علــى التجــارة والدخــل.

نتائج جولة أوروغواي للخدمات، »اإلتفاقية العامة حول التجارة والخدمات )GATS(، وااللتزامات ذات الصلة.	 

المراجع
االقتصاد السياسي لنظام التجارة العالمي - منظمة التجارة العالمية وما بعدها: بواسطة بي هوكمان، )2000(، 40 ، مطبعة جامعة أكسفورد، إدارة مطبعة جامعة أكسفورد طريق سكسون 

كوربي الغربية ، المملكة المتحدة، هاتف: 454534 1536 44+ ، فاكس: 746337 1536 44+،
 . /http://www.oup.co.uk/contacts :الموقع االلكتروني ،bookshop@oup.co.uk :البريد اإللكتروني

يتضمن مقدمة غير فنية حول االقتصاد، واآلليات المؤسسية، وسياسات منظومة التجارة العالمية.
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107.  ما هي المظاهر الرئيسية لقواعد الغات األساسية وتلك المطبقة على الحدود؟ 

القواعد األساسية:
نورد فيما يلي القواعد األربعة األساسية التي يرتكز عليها اإلطار القانوني للغات: 

الحمايــة مــن خــال التعرفة:تســمح القاعــدة للــدول بحمايــة إنتاجهــا المحلــي مــن المنافســة األجنبيــة بشــرط أن تتــم هــذه الحمايــة 
عــن طريــق التعرفــة فقــط وأن تبقــى فــي مســتويات متدنيــة ولهــذا الهــدف، تمنــع الــدول مــن إســتخدام القيــود الكميــة عــدا حــاالت 

محددة.

تخفيــض التعريفــات: تقــدم هــذه القاعــدة التخفيــض وإزالــة العوائــق األخــرى للتجــارة من خــال المفاوضــات المتعــددة األطراف. 
تــدرج التعريفــات المنخفضــة علــى أســاس خــط تعرفــة جــدول تنــازالت البلــد. وتعــرف المعــدالت المدرجــة فــي هــذه الجــداول 

بمعــدالت اإللــزام، وتلتــزم الدولــة بــأن ال تزيــد التعريفــات عــن الحــد الــازم الــذي تظهــره جداولهــا. 

معاملــة الــدول األكثــر رعايــة: تطلــب هــذه القاعــدة مــن الــدول إجــراء تجارتهــا دون التمييــز بيــن دولــة وأخــرى مــن الــدول 
التــي تســتورد منهــا البضائــع أو تصــدر إليهــا. وتوجــد هــذه القاعــدة فــي مبــدأ الــدول األكثــر تفضيــاً (MFN)، واالســتثناء الهــام 
لهــذه القاعــدة مســموح فــي حالــة الترتيبــات التفضيليــة اإلقليميــة. واإلســتثناء اآلخــر هــو نظــام األفضليــات المعمــم)GSP( الــذي 

يســمح للــدول المتقدمــة باإلســتيراد مــن الــدول الناميــة علــى أســاس تفضيلــي وفــي معظــم الحــاالت بــدون رســوم جمركيــة.

المعاملــة الوطنيــة: تتطلــب هــذه القاعــدة مــن الــدول عــدم فــرض ضرائــب داخليــة مثــل رســوم أو ضرائــب القيمــة المضافــة 
علــى البضائــع المســتوردة بعــد أن تدخــل البــاد  وتدفــع الرســوم الجمركيــة بمســتويات أعلــى مــن تلــك المفروضــة علــى مثياتهــا 

مــن المنتجــات المحليــة.

القواعد المطبقة على الحدود:
تتمــم القواعــد األساســية  األربعــة المذكــورة أعــاه قواعــد تغطــي تطبيــق القوانيــن واإلجــراءات علــى الحــدود علــى البضائــع 

المســتوردة والمصــدرة. وتتضمــن هــذه القواعــد ذات الصلــة النقــاط التاليــة: 

· إجراءات رخصة اإلستيراد.	
· تحديــد قيمــة البضائــع المســتوردة لوضــع الرســوم الجمركيــة عليهــا والتــي تجبــى علــى أســاس القيمــة المنصــوص عليهــا 	

ــي الفاتورة. ف
· ــر الســامة 	 ــع معايي ــا تتناســب م ــن أنه ــد م ــع المســتوردة للتأك ــى البضائ ــة( عل ــات فني ــة )تعليم ــر إلزامي ــق معايي تطبي

ــودة. ــة والج والصح
· تطبيــق مقاييــس الصحــة والصحــة النباتيــة علــى البضائــع الزراعيــة المســتوردة للتأكــد مــن أن الحشــرات واألمــراض 	

الغيــر موجــودة أساســاً فــي البلــد أن ال تنتقــل  إليــه   مــن خــال الســلع المســتوردة.
· والقواعــد المطبقــة فــي هــذه المجــاالت موجــودة جميعهــا فــي غــات 1994 وكذلــك اإلتفاقيــات اإلثنــا عشــر األخــرى 	

التــي تغطــي البضائــع.  

المراجع
منظمة التجارة العالمية والبلدان النامية: بواسطة بي سوريندرا، )1998(، $ 69،  كتب جنوب آسيا ، ص. ب 502، كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية،

هاتف: 0116 474 573  ، فاكس: 24 474 573 +1.
يعرض القضايا التي تواجه البلدان النامية والفوائد التي يمكن أن تتوقعها هذه البلدان من منظمة التجارة العالمية.
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108.  ما هي قواعد الغات المتعلقة بالحماية من نقل العدوى؟ 

تسمح قواعد الغات للدول بإتخاذ مقاييس الحماية الطارئة من العدوى في مجالين: 

أوالً: القواعــد المتعــارف عليهــا أن بعــض الصناعــات التــي تعــودت علــى درجــات عاليــة مــن الحمايــة قــد تجــد صعوبــة فــي 
الوقــوف بوجــه منافســة الــواردات عنــد إزالــة العوائــق كنتيجــة للمفاوضــات التجاريــة. وفــي هــذه الحــاالت تســمح للــدول بــاْن 
تمــدد الحمايــة المؤقتــة للصناعــات المتأثــرة لتعطيهــا وقــت تســتطيع خالــه إتخــاذ الخطــوات الازمــة لتحســين وضعهــا التنافســي 

مــن خــال تحســين تقنياتهــا و إنتاجهــا العقانــي. وتســمى إجــراءات الحمايــة هــذه »أعمــال الحمايــة«. 

ثانيــاً: تســمح القواعــد للحكومــات بــأن تهــرع لنجــدة الصناعــات عندمــا يقــوم المــوردون األجانــب بمنافســة غيــر عادلــة. والتــي 
يمكــن أن تحصــل عندمــا يكــون المــوردون األجانــب قادريــن علــى بيــع بضائعهــم بأســعار أقــل بســبب  الدعــم الــذي يتلقونــه مــن 

حكوماتهــم أو ألنهــم يغرقــون الســوق بالبضائــع.

ــل  ــر أق ــي ســوق التصدي ــب ف ــوردون األجان ــه الم ــذي يطلب ــع تتعــرض لإلغــراق إذا كان الســعر ال ــر القواعــد أن البضائ تعتب
مــن الســعر الــذي يطلبونــه فــي ســوقهم المحلــي. ويمكــن للدولــة أن تفــرض رســوم  تعويضيــة علــى البضائــع لتطبيــق عنصــر 
اإلغــراق وبالشــكل نفســه يمكــن أن تفــرض رســوم مشــابهة علــى البضائــع التــي تتلقــى دعمــاً يجــب أن ال تزيــد هــذه الرســوم 

عــن هامــش اإلغــراق أو مقــدار الدعــم الــذي يســتفيد منــه المنتــج.

تضــع القواعــد شــرطين يجــب اإللتــزام بهمــا قبــل أن تســتطيع الــدول القيــام بأعمــال الحمايــة أو وضــع رســوم عــدم اإلغــراق 
أو الرســوم التعويضيــة. أوالً: قبــل إتخــاذ مثــل هــذه االجــراءات مــن المهــم للدولــة المســتوردة أن تتأكــد مــن خــال تحقيــق مــا 
تقــوم بــه علــى المســتوى الوطنــي بــأن الــواردات الزائــدة تســبب ضــرراً للصناعــة الوطنيــة. وثانيــاً: يمكــن للحكومــات أن تبــادر 
بمثــل هــذه التحقيقــات فقــط إذا قــدم اإللتمــاس مــن قبــل أو نيابــًة عــن الصناعــة المحليــة التــي تطلــب مثــل إجــراءات الحمايــة هــذه. 

المراجع
»التجارة، والتفاوت في الدخل والفقر« دراسة خاصة من منظمة التجارة العالمية، (2000( منظمة التجارة العالمية، خدمات النشر، مركز وليام ربار، شارع دي لوزان جنيف، سويسرا، 

.publications@wto.org :هاتف: 5208/5308 739 22 41+ ، فاكس: 5792 739 22 41+ ، البريد اإللكتروني

يهدف إلى توضيح العاقة بين التجارة، والتفاوت في الدخل العالمي، والفقر من خال النظر في الروابط بين التجارة والنمو االقتصادي، والتفاوت في الدخل بين الدول ومناقشة مختلف 
القنوات التي يمكن أن تؤثر على التجارة وفرص الدخل للفقراء.



160منظمة التجارة العالمية

109.  ما هي األهداف الرئيسية إلتفاقيات الغات حول الزراعة والنسيج والمابس؟ 

فــي الماضــي لــم تكــن قواعــد الغــات، والســيما تلــك التــي تحظــر إســتخدام القيــود الكميــة، تطبــق فــي قطاعيــن إثنيــن مــن التجــارة 
وهمــا الزراعة والنســيج.

يتطلــب برنامــج اإلصــاح الــذي تــم تبنيــه فــي اإلتفاقيــة حــول الزراعــة والــذي يطلــب مــن الــدول التــي تطبــق قيــود الكميــة 
ومقاييــس قيــود أخــرى علــى الــواردات إلغائهــا. إال أنــه ســمح للــدول التــي تطبــق مثــل هــذه القيــود إضافــة  الرســوم الجمركيــة 

علــى الــواردات الحاليــة وقــوع القيــود الكميــة علــى أســعار المنتجــات المســتوردة.

وقــد عرفــت هــذه العمليــة »بفــرض التعرفــة« وكنتيجــة لهــا أصبحــت الــواردات مــن المنتجــات الزراعيــة فــي معظــم الــدول 
هدفــاً للرســوم الجمركيــة فقــط. وضمــن برنامــج اإلصــاح تتعهــد الــدول التــي أعطــت دعمــاً بتخفيــض الدعــم المحلــي الــذي 

يشــوه التجــارة ودعــم الصــادرات بنســب متفــق عليهــا.

فــي مجــال النســيج، حيــث كانــت قيــود الكميــة تطبــق مــن قبــل الــدول المتقدمــة علــى الــواردات مــن بعــض الــدول الناميــة علــى 
بعــض مجموعــات المنتجــات النســيجية، نصــت إتفاقيــة األنســجة والمابــس علــى وجــوب إزالــة هــذه القيــود فــي مراحــل أخــرى 

خــال فتــرة عشــر ســنوات بحلــول
1 كانون الثاني / يناير 2005 .

المراجع
دليل األعمال إلى منظومة التجارة العالمية )اإلصدار الثاني(: مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية وأمانة الكومنولث، قصر األمم، 1211 جنيف 10، سويسرا،

هاتف: 08 52 739 (22 41( ، فاكس: 92 57 739 (22 41( . 
واحد من الكتب التي تقدم أهم المعالم البارزة في استعراض التنمية في نظام منظمة التجارة العالمية التي حدثت في الفترة من 1999-1996.
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110.  ما هو غرض اإلتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة TBT؟ 

ــر  ــذه المعايي ــل ه ــرف مث ــا. وتع ــي تتبناه ــة الت ــر اإللزامي ــع المعايي ــتوردة م ــات المس ــب المنتج ــادًة أن تتناس ــدول ع ــب ال تطل
اإللزاميــة واإلجــراءات اإلداريــة المســتخدمة لتنفيذهــا بالتعليمــات الفنيــة. وتطبــق بعــض الــدول هــذه التعليمــات لحمايــة صحــة 
وســامة النــاس الذيــن يســتخدمون هــذه المنتجــات ولمنــع الممارســات الخداعيــة والحفــاظ علــى البيئــة. تختلــف المنتجــات التــي 
ــة  ــزات الطبي ــات والتجهي ــل الغاي ــي الصناعــات مث ــزات المســتخدمة ف ــا اآلالت والتجهي ــراً، منه ــات كثي ــا التعليم ــق عليه تطب
ــى  ــة وحت ــة المنزلي ــزة الكهربائي ــل واألجه ــواد التجمي ــل م ــتخدام الشــخصي مث ــواد ذات اإلس ــذاء والم ــع الغ ــزات تصني وتجهي

األلعــاب.

مــع أن هــذه التعليمــات الفنيــة تطبــق مــن قبــل الحكومــات لتحقيــق األهــداف المشــروعة التــي ذكــرت ســابقاً إال أن ممارســتها 
مــن قبلهــم تشــكل عوائــق بوجــه التجــارة الدوليــة. وتعــرف هــذه العوائــق الناتجــة عــن القوانيــن الفنيــة بالعوائــق الفنيــة للتجــارة 
(TBT) وقــد تــم وضــع قواعــد دوليــة للتأكــد مــن أن مثــل هــذه التعليمــات ال تضــع عراقيــل غيــر ضروريــة فــي وجــه التجــارة. 

وهــذه القواعــد موجــودة فــي اإلتفاقيــة حــول العوائــق الفنيــة للتجــارة.

الهــدف الرئيســي لهــذه اإلتفاقيــة هــو التأكــد مــن أن التعليمــات الفنيــة التــي قــد تصــاغ وتطبــق بهــدف إيجــاد عوائــق للتجــارة. لهــذا 
تطلــب اإلتفاقيــة مــن الــدول أن ترتكــز تعليماتهــا الفنيــة علــى المعاييــر الدوليــة. غيــر أنــه تاحــظ اإلتفاقيــة أن إســتخدام المعاييــر 

التــي طــورت دوليــاً يمكــن أن تعتبــر أحيانــاً غيــر مائمــة أو غيــر فعالــة لتحقيــق األهــداف الوطنيــة.

حيــث أنــه وألســباب مناخيــة وجغرافيــة أو لعوامــل تقنيــة أساســية مثــاً، يكــون إســتخدام المعاييــر الدوليــة غيــر مناســب لوضــع 
تعليمــات فنيــة وطنيــة أو عندمــا ال تكــون تلــك المعاييــر الدوليــة موجــودة، تكــون الــدول حــرة فــي تطويــر معاييرهــا الوطنيــة 
الخاصــة بهــا. وكذلــك يمكــن أن تتبنــى الدولــة نظــام تقييــم التوافــق لتحديــد فيمــا إذا كان المنتــج يتوافــق مــع المعاييــر الفنيــة، إال 
أنــه يتوقــع أن يكــون للتعليمــات الفنيــة المقترحــة أو نظــام التوافــق تأثيــراً ملحوظــاً علــى التجــارة.  وترغــم اإلتفاقيــة الــدول كافــة 

علــى القيــام بالتالــي: 

· نشر مسودة للتعليمات الفنية المقترحة والمعايير وأنظمة تقييم التوافق.	
· إعطاء األطراف المهتمة فرصاً معقولة للتعليق على هذه المسودة.	
· أخذ هذه التعليقات بالحسبان في صياغة  المسودة النهائية.	

تواجــه الشــركات مشــكلة كبيــرة فــي تطويــر تجــارة الصــادرات فيهــا بســبب نقــص المعلومــات عــن معاييــر الصحــة والنظافــة 
المطبقــة علــى منتجاتهــا فــي األســواق المســتهدفة. ولمســاعدة هــذه الشــركات تطلــب اإلتفاقيــة مــن كل دولــة عضــو بتحديــد نقــاط 
اإلســتعامات التــي يمكــن الحصــول منهــا علــى معلومــات عــن القوانيــن الفنيــة والمعاييــر اإلختياريــة وإجــراءات تقييــم التوافــق 

المطبقــة  أو المقتــرح قبولهــا. 

المراجع
سلسلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية: التدابير الصحية والصحة النباتية، منظمة التجارة العالمية، منشورات منظمة التجارة العالمية، 154 شارع دي لوزان، جنيف، سويسرا،

هاتف: 5208 739 22 41+ ، فاكس: 5792 739 22 41+.

يقدم مجموعة من الكتب المرجعية المفيدة حول اتفاقيات مختارة بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية.
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111.  ما هي الترتيبات الرئيسية التي تضعها اإلتفاقية الخاصة بالمعايير الصحية والصحة النباتية؟

يجــب أن تلبــي المنتجــات الزراعيــة المســتوردة مثــل اللحــوم ومنتجــات اللحــوم ومشــتقات األلبــان والفواكــه والخضــار والفواكــه 
المصنعــة شــروط الصحــة والصحــة النباتيــة المطبقــة فــي البلــد المســتورد وتتبنــى الــدول هــذه القوانيــن لحمايــة مــا يلــي:

· الحيــاة البشــرية أو الحيوانيــة مــن مخاطــر الغــذاء التــي قــد تنجــم عــن إســتخدام المضافــات أو الملوثــات أو المــواد الســامة 	
أو المــواد المســببة لألمــراض )أي التأكــد مــن ســامة الغــذاء(.

· حماية صحة اإلنسان من األمراض التي قد تصيبه من الحيوانات والنباتات التي تحمل األمراض.	
· حماية الحيوانات والنباتات من الحشرات واألمراض.	

تســمى هــذه التعليمــات )تعليمــات الصحــة النباتيــة( ألنهــا تهــدف إلــى التأكــد مــن أن أنمــاط النبــات المســتوردة ال تحمــل إلــى 
البلــد المســتورد أمراضــاً. ويســتخدم تعبيــر )قوانيــن الصحــة( لإلشــارة إلــى األنــواع األخــرى مــن القوانيــن التــي تهــدف أساســاً 

إلــى التأكــد مــن ســامة الغــذاء ومنــع األمــراض التــي تصيــب الحيوانــات مــن دخــول البلــد.

ــه ألغــراض  ــق األهــداف الســابق ذكرهــا، إال أن تطبيق ــى تحقي ــدول يهــدف باألســاس إل ــل ال ــن مــن قب ــق هــذه القواني إن تطبي
الحمايــة قــد يعيــق التجــارة. لــذا تضــع اإلتفاقيــة المتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتيــة قواعــد دوليــة لصياغــة وتبنــي مثــل هــذه 

القوانيــن.

وللتأكــد مــن أن قوانيــن الصحــة والصحــة النباتيــة ال تســبب عوائــق غيــر ضروريــة للتجــارة، تطلــب اإلتفاقيــة مــن الــدول أن 
ترتكــز هــذه القوانيــن كقاعــدة لهــم علــى )المبــادئ العلميــة(. كمــا تطلــب أن يكــون هنــاك إفتــراض بــأن هــذه القوانيــن ترتكــز 
علــى المبــادئ العلميــة فــي صياغــة تعليماتهــا الوطنيــة إذا كانــت الدولــة تبنيهــا علــى المعاييــر الدوليــة التــي وضعتهــا الجهــات 

التاليــة:

· هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالغذاء.	
· المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية الخاص بالصحة الحيوانية.	
· اللجنة الدولية لوقاية النباتات الخاصة بصحة النبات.	

تقــول اإلتفاقيــة أن الدولــة يمكــن أن تنحــرف عنــد تطبيــق إجــراءات الصحــة النباتيــة عــن المعاييــر الدوليــة والمبــادئ التوجيهيــة 
إذا كانــت تعتبــر أن »مســتويات أعلــى مــن الحمايــة« ضروريــة. يمكــن قبــول المســتويات األعلــى مــن الحمايــة هــذه إذا كان 
هنالــك مبــررات علميــة أو عندمــا تقــرر الدولــة علــى أســاس تقييــم المخاطــر أنــه مــن المناســب تطبيــق مســتويات أعلــى مــن 

الحمايــة للصحــة والصحــة النباتيــة.

وللتأكــد مــن أن جميــع القــرارات المتخــذة  بموضوعيــة، وضعــت اإلتفاقيــة بعــض المبــادئ التوجيهيــة لتقييــم المخاطــر علــى 
حيــاة اإلنســان، النبــات، أو الحيــوان. فــوق هــذا تحــث الــدول علــى إســتخدام تقنيــات تقييــم المخاطــر التــي تــم وضعهــا مــن قبــل 

المنظمــات الدوليــة.

تطلــب اإلتفاقيــة مــن الــدول التــي تتبنــى قوانيــن الصحــة والصحــة النباتيــة الغيــر مرتكــزة علــى المعاييــر الدوليــة أن تقــوم بمــا 
يلــي:

· نشر التعليمات الفنية والمعايير وأنظمة تقييم التوافق على شكل مسودة.	
· إعطاء فرصة معقولة لألطراف المهتمة للتعليق على هذه المسودة.	
· أخذ هذه التعليقات بعين اإلعتبار عند صياغة النص النهائي.	
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تطلــب اإلتفاقيــة مــن كل دولــة عضــو وضــع نقــاط اإلســتعامات التــي يمكــن للشــركات التجاريــة الحصــول منهــا علــى معلومــات 
عــن األمــور التالية:

· قوانين الصحة والصحة النباتية المطبقة أو المقترح تطبيقها.	
· إجــراءات ضبــط وتفتيــش المنتجــات وعــاج الحجــر الصحــي، عــاج تحمــل المبيــدات الحشــرية وإجــراءات الموافقــة 	

علــى المــواد المضافــة لألغذيــة.
· إجراءات تقييم المخاطر التي وضعت لتحديد المستوى المناسب من الحماية للصحة والصحة النباتية.	

المراجع
دليل األعمال إلى جولة األوروغواي : مركز التجارة العالمي األونكتاد / منظمة التجارة العالمية وأمانة الكومنولث، قصر األمم، 1211 جنيف 10، سويسرا.

هاتف: 08 52 739 (22 41( ،  فاكس: 92 57 739 (22 41( . 
هذا الكتاب – القائم على أساس عمل فينود ريج – يقدم شرحاً لقواعد واتفاقيات تجارة جولة األوروغواي واآلثار المترتبة عليها.
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112.  ما هي البنود األساسية للغاتس؟

معاملة الدولة األولى بالرعاية والمعاملة الوطنية:

هــذان المبــدان األساســيان اللــذان ينطبقــان علــى البضائــع ينطبقــان اآلن علــى المتاجــرة بالخدمــات. ولكــن تــم تعديلهمــا لألخــذ 
بالحســبان المميــزات الخاصــة بالتجــارة فــي الخدمــات.

وبالتالــي تطلــب اإلتفاقيــة مــن الــدول تطبيــق معاملــة الدولــة األولــى بالرعايــة مــن خــال عــدم التمييــز فيمــا بيــن منتــج الخدمــات 
ومــزود الخدمــات مــن دول مختلفــة. غيــر أنــه مــن الممكــن وضــع مرحلــة إنتقاليــة مدتهــا عشــر ســنوات لتعديــل االجــراءات 

غيــر المنســجمة مــع مبــدأ الدولــة األولــى بالرعايــة.

يتصــور مبــدأ المعاملــة الوطنيــة أن تلتــزم الــدول بعــدم التفرقــة بالمعاملــة بيــن الســلع الوطنيــة والمســتوردة. إال أن اإلتفاقيــة ال 
تفــرض هــذا اإللتــزام بــل تطلــب مــن الــدول أن تضــع ذلــك فــي جــداول التنــازالت الخاصــة بالقطــاع الــذي يتــم فيــه المعاملــة 

والشــروط التــي ســيطبق عليهــا هــذه المعاملــة.

متطلبات الشفافية:

للتأكــد مــن أن مقدمــي الخدمــة األجانــب علــى درايــة تامــة بالقوانيــن التــي تطبــق علــى التجــارة فــي الخدمــات يطلــب مــن الــدول 
أن تنشــر كافــة القوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة.  كمــا يطلــب مــن كل بلــد أن يعيــن نقــاط لإلستفســار التــي يمكــن مــن خالهــا 

للــدول األخــرى الحصــول علــى معلومــات عــن القوانيــن والتعليمــات فــي قطــاع الخدمــات.

كمــا يطلــب مــن الــدول الناميــة أيضــاً وضــع نقــاط اإلســتعامات التــي يمكــن لمــزودي الخدمــة فــي الــدول الناميــة الحصــول منهــا 
علــى معلومــات عــن توفــر تقنيــات الخدمــة والنواحــي التجاريــة والفنيــة للتزويــد بالخدمات.

زيادة مشاركة الدول النامية:

تلحــظ اإلتفاقيــة أن صناعــات الخدمــات فــي الــدول الناميــة غيــر متطــورة تمامــاً لــذا قــد يكــون مطلــوب منهــا الحصــول علــى 
ــة  ــح قطاعــات قليل ــر لفت ــد وضــع إلتزاماتهــا بالتحري ــة عن ــدول مرون ــه إذا كان لهــذه ال ــذا فإن ــة. ل ــى مــن الحماي مســتويات أعل
للمنافســة علــى الــواردات يجــب فــرض شــروط علــى المزوديــن األجانــب الذيــن يرغبــون باإلســتثمار أو بإنشــاء فــرع أن يؤمنــوا 

نقــل التكنولوجيــا أو إنجــاز األهــداف التنمويــة األخــرى.

التزامات التحرر:
إفترضــت الــدول التزامــات محــددة للتحريــر فــي جولــة أوروغــواي وهــذه اإللتزامــات متضمنــة تنــازالت كل بلــد مقســمة علــى 
ــى تحســين  ــى أساســها عل ــدول عل ــت ال ــي وافق ــكل مــن الوســائل األربعــة المذكــورة ســابقاً الشــروط الت أســاس كل قطــاع. ول
ــة  ــة للمورديــن األجانــب مقارن ــة التمييزي ــة أو تخفيــض المعامل ــة مــن خــال إزال ــة وطني ــم معامل ــى الســوق وتقدي الوصــول إل
مــع المورديــن المحلييــن. وقــد عقــدت مفاوضــات منــذ إنتهــاء جولــة األوروغــواي بغــرض تحقيــق تحريــر أكبــر للتجــارة فــي 

قطاعــات اإلتصــاالت والخدمــات الماليــة.

تفــرض اإلتفاقيــة علــى الــدول اإللتــزام بعــدم تطبيــق قيــود علــى النقــل الدولــي والدفــع )فيمــا عــدا عندمــا يكــون هنالــك صعوبــات 
فــي ميــزان المدفوعــات( فــي القطاعــات التــي أعطــت إلتزامــات تحريــر محــددة فيهــا.

المراجع
تأثيرات التنمية المستدامة التفاقيات الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية : التركيز على البلدان النامية،  بواسطة آى كوزبي )1996(، ورقة عمل المعهد 

،http://iisd1.iisd.ca/trade/trips.htm#top :الدولي للتنمية المستدامة ، متاحة على شبكة اإلنترنت من الموقع االلكتروني
او من المعهد الدولي للتنمية المستدامة ، منشورات التجارة ، كندا،

.reception@iisdpost.iisd.ca :هاتف: 7700 958 204 1+، فاكس: 7710 958 204 1+، البريد إلكتروني

مقدمة موجزة لاتفاق، مع تحليل لتأثيره المحتمل على الزراعة، والصناعة التحويلية والسلع – ذات حقوق النشر والتوزيع - في البلدان النامية.
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113.  ما هي اإلتفاقية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية )التريبس(؟

اإلطار العام:
ــواد  ــرة بالم ــادة المتاج ــى زي ــا إل ــال له ــر فع ــق الغي ــة أو التطبي ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــر الكافي ــة غي ــود الحماي ــن أن تق يمك
المطبوعــة. يحجــم المصنعــون عــن تســويق المنتجــات التــي أنتجــت بتقنيــات متطــورة فــي الــدول التــي ال تفــرض حمايــة لحقــوق 

اإلبــداع.

ــدول لحقــوق  ــة يجــب أن تقدمهــا ال ــداع الحــد األدنــى مــن مقاييــس الحماي ــة واإلب ــة الفكري تضــع اإلتفاقيــة حــول حقــوق الملكي
ــذه  ــال له ــق الفع ــن التطبي ــد م ــدول أيضــا التأك ــن ال ــب م ــا تطل ــو أنه ــة ه ــة لإلتفاقي ــر الهام ــدى المظاه ــة. وإح ــة الفكري الملكي

ــة:    ــود التالي ــى البن ــا عل ــق قواعده ــوق. وتنطب الحق
              

· اإلبداع.	
· العامات التجارية.	
· حقوق الطبع والحقوق المتعلقة بها.	
· المؤشرات الجغرافية.	
· التصاميم الصناعية.	
· تصميمات الدوائر المتكاملة.	
· المعلومات السرية.	

.(WIPO) بنيت اإلتفاقية على اإلتفاقيات الدولية الموجودة في منظمة الملكية الفكرية العالمية

اإللترامات األساسية:
تؤكــد اإلتفاقيــة مجــدداً علــى قاعــدة المعاملــة الوطنيــة مــن خــال الطلــب بعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن واألجانــب فــي المعاملــة 
التفضيليــة فيمــا يتعلــق بالملكيــة الفكريــة إضافــة إلــى ذلــك يطلــب مــن مواطنــي كافــة الــدول الذيــن ســيعطون معاملــة الــدول 

األكثــر رعايــة أن ال يتــم التميــز بينهــم وبيــن المواطنيــن األجانــب مــن حملــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.

الممارسات الغير تنافسية في التراخيص التعاقدية:
ــص أو  ــات التراخي ــأن ممارس ــاد ب ــباب لإلعتق ــد أس ــا توج ــات عندم ــن الحكوم ــاورات بي ــراء مش ــوب إج ــة بوج ــول اإلتفاقي تق

ــي. ــي الســوق المعن ــى المنافســة ف ــر بوضــوح عل ــة وتؤث ــاً لإلتفاقي شــروطها تشــكل خرق

إلزام التطبيق:
ــاً.  ــاً أو أجنبي ــة حقــوق أي حامــل حــق ســواًء كان محلي ــة لحماي ــم وســائل فعال ــدول بتقدي ــل إلتزامــات ال ــة تفاصي تضــع اإلتفاقي
ويجــب أن تكــون اإلجــراءات والحلــول متاحــة داخليــاً وعنــد الحــدود وتتضمــن اإلجــراءات األوليــة والنهائيــة وكذلــك الحلــول 

المدنيــة والجنائيــة.

يجب فرض العقوبات الجنائية على األعمال المخالفة وأعمال القرصنة على الميزان التجاري.

الترتيبات اإلنتقالية:
تطبــق بنــود اإلتفاقيــة علــى الــدول المتقدمــة األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة وتتمتــع الــدول الناميــة بفتــرة إنتقاليــة قدرهــا 
خمــس ســنوات )اعتبــاراً مــن تاريــخ واحــد كانــون الثانــي 2000( وذلــك لكــي تقــوم بتغييــر قوانينهــا وممارســاتها لتتناســب مــع 

بنــود اإلتفاقيــة. أمــا الــدول األقــل تقدمــاً فتكــون الفتــرة 11 ســنة )تنتهــي بتاريــخ 1 مــن كانــون الثانــي 2006(.

تحصــل الــدول الناميــة التــي تطبــق حاليــاً الحمايــة فقــط علــى العمليــات وليــس علــى المنتجــات فــي مجــاالت تقنيــة محــددة علــى 
فتــرة بحــد أقصــى 10 ســنوات إلدخــال الحمايــة الفكريــة لهــذه المجــاالت. أمــا فــي مجــال المنتجــات الصيدالنيــة والكيماويــات 
الزراعيــة، فيجــب أن تكــون حمايتهــا متوفــرة فــي نهايــة هــذه الفتــرة ليــس فقــط لإلختراعــات الجديــدة بــل لإلختراعــات التــي 

تمــت خــال الفتــرة اإلنتقاليــة. 
المراجع

حقوق الملكية الفكرية في االقتصاد العالمي : بواسطة كى ماسكوس، )2000(، 18،95 $، المعهد الدولي للعلوم االقتصادية ، 11 دوبونت سيركل، واشنطن دي سي 20036 ، الواليات 
.http://www.iie.com/publications/toc.cfm :المتحدة األمريكية ، هاتف: 9000 328 202 1+ ، فاكس: 5432 328 202 1+ ، الموقع االكلتروني

نتيجة االتفاقية بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية هي رفع حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية إلى مستوى االلتزام الدولي الذي ال يمكن انتهاكه.
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114.  ما هي الحدود الدنيا لمعايير الحماية التي تضعها إتفاقية حماية ملكية الحقوق الفكرية؟
نصف فيما يلي الحدود الدنيا التي تصف إتفاقية حماية حقوق الملكية:

اإلبــداع: يقــدم اإلبــداع حقــوق ملكيــة اإلختراعــات. إذ تشــير اإلتفاقيــة إلــى أنــه لكــي يســجل إختــراع مــا علــى أن لــه حــق إبــداع 
يجــب أن يكــون جديــداً وأن يكــون خطــوة خاقــة يمكــن أن يكــون لهــا تطبيقــات صناعيــة. وتنــص اإلتفاقيــة علــى أنــه يمكــن 
للــدول إعطــاء صفــة اإلبــداع لإلختراعــات فــي مجــاالت التكنولوجيــا لــكل مــن المنتجــات والعمليــات بمــا فيهــا تلــك المســتخدمة 

فــي تصنيــع المنتجات.كمــا يجــب منــح صفــة اإلبــداع بــدون تمييــز ســواء كانــت المنتجــات مســتوردة أو منتجــة محليــاً.

إن المنتجــات أو العمليــات المســموح للبلــدان اســتبعادها مــن إمكانيــة تســجيل البــراءة لهــا، هــي :عمليــات التشــخيص، أســلوب 
العــاج والجراحــة الازمــة لمعالجــة البشــر أو الحيوانــات؛ نباتــات وحيوانــات أخــرى غيــر ~ المجهريــة؛ العمليــات البيولوجيــة 

األساســية إلنتــاج النباتــات والحيوانــات خــاف العمليــات غيــر البيولوجيــة والميكروبيولوجيــة. 

ــة بموجــب نظــام فعــال  ــر الحماي ــازم توفي ــه مــن ال ــراءة، فإن ــة مــن التســجيل للب ــاً نباتي ــد مــا أصناف ــه عندمــا يســتبعد بل إال أن
ــد مــن نوعــه« و»فري

حقــوق الطبــع: تحمــي حقــوق الطبــع األعمــال األدبيــة والعلميــة والفنيــة مهمــا كانــت  واســطة أو صيغــة التعبيــر. ويجــب أن 
يكــون العمــل إبداعــاً أصليــاً لكــي يتمتــع بحمايــة حقــوق الطبــع. 

يملــك المتمتعــون بحقــوق الطبــع فــي أي عمــل محمــي الحــق بمنــع اآلخريــن مــن إســتخدامها بــدون إذن منهــم. ويطلــب منهــم هــذا 
اإلذن فــي حالــة إعــادة اإلنتــاج و)نســخ أو استنســاخ  العمــل(، وأداء العمــل للجمهــور، )مثــاً فــي مســرحية أو عمــل موســيقي(، 
أو أخــذ مقطــع صوتــي مــن العمــل )مثــاً فــي إســطوانات الفونوغــرام  أو »التســجيل الصوتــي« كمــا هــو التعبيــر فــي اللغــة 
الفنيــة لقانــون حقــوق المؤلــف( وفــي أعمــال الصــور المتحركــة )تســمى عــادًة »العمــل الســينمائي« كمــا فــي اللغــة الفنيــة( أو 

بــث العمــل مــن خــال الراديــو أو التلفزيــون، أو ترجمــة العمــل أو تعديلــه. 

كما تشير اإلتفاقية إلى أنه يجب إعتبار برامج الكمبيوتر أعماالً أدبية يجب حمايتها في قوانين الملكية الفكرية الوطنية.

التصميصــات الصناعيــة: تفــرض اإلتفاقيــة إلتزامــاً علــى الــدول األعضــاء لحمايــة التصميمــات الصناعيــة الجديــدة أو األصليــة. 
يجــب أن تكــون التصاميــم جديــدة أو أصليــة لكــي تكــون مؤهلــة للحصــول علــى الحمايــة. ولمالــك التصاميــم المحميــة الحقــوق 
الحصريــة إلســتخدامها ويحــق لــه أن يمنــع طرفــاً ثالثــاً مــن إســتخدامها دون الحصــول علــى موافقــة منــه. كمــا يحظــر بيــع أو 

إســتيراد  الســلع المحتويــة أو المجســدة لتصميــم منســوخ أو منســوخ بشــكل جزئــي عــن التصميــم المتمتــع بالحمايــة.

ــة  ــق مــع إتفاقي ــا يتواف ــة بم ــر المتكامل ــة  تصميمــات الدوائ ــدول حماي ــة مــن ال ــب اإلتفاقي ــة: تطل ــر المتكامل تصميصــات الدوائ
ــا عــام 1989( . ــاوض عليه ــم التف ــي ت ــة )والت ــر المتكامل ــة بشــأن الدوائ ــة الفكري ــوق الملكي واشــنطن لحق

ــات أو  ــز منتج ــي تمي ــات الت ــة العام ــات أو مجموع ــجيل العام ــن تس ــه يمك ــى أن ــة عل ــص اإلتفاقي ــة: تن ــات التجاري العام
خدمــات عــن غيرهــا علــى أنهــا عامــات تجاريــة. وتتضمــن هــذه العامــات األســماء أو األحــرف أو األرقــام أو الرســومات أو 
مجموعــة األلــوان. يملــك أصحــاب العامــة التجاريــة المســجلة الحقــوق الحصريــه لمنــع طــرف ثالــث مــن إســتخدام »المطابقــة 
أو المشــابهة للمنتجــات« والعامــات »المشــابه لهــا فيمــا يخــص العامــة التجاريــة المســجلة«  ألن مثــل هــذا اإلســتخدام يســبب 

تشويشــاً. ويمكــن أن تعتبــر الدولــة بــأن العامــة التــي كانــت تســتخدم منــذ فتــرة زمنيــة معينــة، مؤهلــة أيضــاً للتســجيل.

المؤشــرات الجغرافيــة: تهــدف مثــل هــذه المؤشــرات إعــام المســتهلك بــأن بضاعــة مــا تتمتــع »بجــودة،  ســمعة، أو صفــات 
ــات  ــجيل العام ــمح بتس ــة أن ال تس ــى الدول ــه عل ــة بأن ــول اإلتفاقي ــكل أساســي«. تق ــي بش ــا الجغراف ــبب »موقعه أخــرى« بس
التجاريــة التــي يمكــن أن تكــون فيهــا إشــارات مظللــة عــن األصــل الجغرافــي للبضائــع. والمثــال األكثــر شــيوعاً هنا »الشــمبانيا« 
وهــي كلمــة تشــير إلــى النبيــذ المنتــج فــي منطقــة محــددة فــي فرنســا. لــذا، ال يمكــن تســمية النبيــذ المنتــج فــي مــكان أخــر )فــي 

األرجنتيــن أو الواليــات المتحــدة( مثــاً »بشــمبانيا« حتــى إذا إعتبــر فــي البلــد المنتــج علــى أنــه يقابــل الشــمبانيا الفرنســية.
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المعلومــات الســرية: تحــوي اإلتفاقيــة بنــداً يطلــب ألول مــرة فــي القانــون الدولــي المكتــوب حمايــة المعلومــات الغيــر متاحــة 
وحقهــا فــي أن تبقــى ســراً لــه قيمــة إقتصاديــة ألنــه ســر بذلــت فيــه جهــود ليبقــى كذلــك. وال تطلــب اإلتفاقيــة أن تعامــل هــذه 
المعلومــات الســرية علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الملكيــة ولكنهــا تقــول بأنــه الشــخص الــذي لديــة هــذه المعلومــات يجــب أن 
يكــون لــه حــق منــع إفشــائها لكــي ال تســتخدم مــن قبــل اآلخريــن بــدون موافقتــه بطريقــة مخالفــة للممارســات التجاريــة الشــريفة. 

 

المراجع
الملكية الفكرية في األسواق الناشئة: بواسطة سي لونج )2000( ، $29،95 ، آى إي آي للصحافة،
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يختبر قوانين الملكية الفكرية في البلدان النامية ، وكيف يمكن لهذه القوانين أن تجذب أو تؤذي الشركات االمريكية التي تمتلك الحقوق مثل براءات االختراع، وحقوق التأليف والنشر، 

والعامات التجارية.
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115. مــا هــي الفوائــد التــي يمكــن أن تجنيهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن نظــام منظمــة التجــارة 
العالميــة؟

مــع تزايــد العولمــة فــي اإلقتصاديــات العالميــة، أصبحــت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تعتمــد بشــكل متزايــد علــى 
ــن  ــده للمصدري ــد عدي ــر فوائ ــة يوف ــارة العالمي ــة التج ــي لمنظم ــام القانون ــتوردين.  إن النظ ــن ومس ــة كمصدري ــارة الدولي التج

ــتوردين. وللمس

إن الميــزة الرئيســية التــي يوفرهــا نظــام منظمــة التجــارة العالميــة للمصدريــن تتمثــل فــي أمــكان دخــول األســواق بشــكل آمــن.  
ــة مــن االقتصــادات  ــدان المتقدمــة، ونســبة عالي ــي البل ــة ف ــات الجمركي ــاً كل التعريف ــه تقريب ــي الســلع، نجــد أن ــي التجــارة ف فف
ــادات أخــرى. هــذا الربــط يضمــن بــأن عمليــة  ــة أوروغــواي” ضــد أي زي الناميــة واالنتقاليــة، قــد تــم ربطهــا مــن قبــل “جول
تســهيل الدخــول لألســواق المســتحدثة نتيجــة لتخفيضــات التعريفــة الجمركيــة المتفــق عليهــا فــي الجولــة، ال تتأثــر بــأي زيــادات 
مفاجئــة فــي معــدالت الرســوم أو نيجــة فــرض أيــة قيــود أخــرى مــن قبــل البلــدان المســتوردة. وفــي التجــارة فــي الخدمــات، فقــد 
وضعــت البلــدان التزامــات بعــدم إضافــة أي تضييــق علــى إمكانيــة دخــول منتجــات هــذه الخدمــات أو المورديــن للخدمــات إلــى 

هــذه األســواق، وذلــك فــوق الشــروط والضوابــط المحــددة فــي جداولهــا الوطنيــة.

ــا  ــى حدوده ــق عل ــى تطبي ــدان عل ــع البل ــزام جمي ــر إل ــر، عب ــتقرار للوصــول أســواق التصدي ــر النظــام أيضــا االس ــا ويوف كم
للمجموعــة الموحــدة مــن القواعــد التــي وضعتهــا مختلــف االتفاقــات. وهكــذا فــإن البلــدان ملزمــة بضمــان أن قواعدهــا المتعلقــة 
بتحديــد القيمــة الخاضعــة للرســوم الجمركيــة ألغــراض الجمــارك، ولفحــص المنتجــات للتأكــد مــن مطابقتهــا لمعاييــر اإللزاميــة، 
ــاد هــذه القواعــد الموحــدة  ــة. ويســاعد اعتم ــات ذات الصل ــع أحــكام االتفاق ــق م ــا تتواف أو إلصــدار تراخيــص االســتيراد، كله

المصدريــن مــن خــال القضــاء علــى أوجــه االختــاف فــي متطلبــات األســواق المختلفــة.

كمســتوردين للمــواد الخــام والمنتجــات الوســيطة والخدمــات المســتخدمة فــي اإلنتــاج، تســتفيد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
مــن قواعــد النظــام كذلــك. فقواعــده األساســية التــي تتطلــب الســماح للــواردات مــن الدخــول بــدون فــرض المزيــد مــن القيــود 
لدفــع الرســوم، وااللتــزام بضمــان أن اللوائــح الوطنيــة األخــرى المطبقــة علــى الحــدود مطابقــة للقواعــد الموحــدة المنصــوص 
عليهــا فــي االتفاقــات التــي تســهل اإلســتيراد. كمــا أنهــا تعطــي بعــض الضمانــات حــول إمكانيــة حصــول الشــركات المصــدرة 
علــى احتياجاتهــا مــن دون تأخيــر، وبكلفــة تنافســية. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تحديــد التعريفــات الجمركيــة يضمــن للمســتوردين 

بــأن كلفــة اإلســتيراد لــن تكــون مبالغــاً نتيجــة لفــرض رســوم جمركيــة عالىــة عليهــا.

وباإلضافة إلى هذه المزايا، فقد أوجد النظام القانوني حقوقاً معينة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فعلــى ســبيل المثــال، إن نظــام منظمــة التجــارة العالميــة يوفــر الحقــوق للشــركات بــأن تطلــب مــن حكوماتهــا باتخــاذ إجــراءات 
ــواردات الناجمــة عــن  ــدة لل ــى الصمــود فــي وجــه المنافســة  المتزاي ــن عل ــر قادري ــواردات، عندمــا يجــدون أنهــم غي ــد ال لتقيي
تدابيــر التحريــر التــي أخــذت بهــا الحكومــة. وبالمثــل، يمكنهــم أن يطلبــوا فــرض رســوم مكافحــة اإلغــراق علــى واردات تقــوم 
بعمليــة إغــراق، أوفــرض رســوم علــى المنتجــات التــي تدخــل البلــد بأســعار منخفضــة للغايــة بســبب اإلعانــات التــي قــد تتلقاهــا.  
ــل  ــن قب ــة م ــت مدعوم ــذه اإلجــراءات إذا كان ــل ه ــب لمث ــدم بالطل ــن التق ــة. يمك ــوق رهــن بشــروط معين ــذه الحق ــق ه إن تحقي
شــركات محليــة تمثــل نســبة كبيــرة مــن حجــم اإلنتــاج فــي البلــد، ويمكــن إثبــات أن الزيــادة فــي الــواردات تؤثــر علــى الصناعــة 

المحليــة عبــر الهبــوط فــي اإلنتــاج أو فــي األربــاح، أو فــي حجــم العمالــة.

كمــا أن الشــركات وحكوماتهــا لديهــا الحــق فــي تقديــم أدلــة والدفــاع عــن مصالحهــا عنــد القيــام بــأي تحقيقــات قــد تجريهــا بعــض 
البلــدان التــي يقومــون بالتصديــر إليهــا مــن أجــل فــرض الحمايــة، أو مكافحــة اإلغــراق أو التدابيــر التعويضيــة.

عندمــا تفشــل الســلطات فــي البلــدان المســتوردة بالوفــاء بحقوقهــم، فإنــه، بالرغــم مــن ذلــك، ال يمكــن للشــركات المصــدرة التعامل 
معهــا مباشــرة.  بــل يجــب عليهــم أن إحالتهــا لحكوماتهــم لمتابعــة الموضــوع علــى أســاس ثنائــي مــع حكومــة البلــد المســتورد.  

وإذا لــزم األمــر، يمكــن رفعــه إلجــراءات منظمــة التجــارة العالميــة لتســوية الخافــات والمنازعــات.
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يقدم مجموعة من الفوائد، بعضها معروف، والبعض اآلخر قد ال يكون كذلك.
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116.  ما هي أقصر مدة للحماية التي تعطيها اإلتفاقية لمختلف أنواع حقوق الملكية الفكرية؟

ــة أو معلومــات  ــك التــي فيهــا إشــارات جغرافي ــر تل ــة أعــاه )غي ــة الموصوف ــة الفكري الفتــرات األقصــر للمــدة: لحقــوق الملكي
ســرية( محــددة بمــدة زمنيــة. وقــد حــددت اإلتفاقيــة الحــد األدنــى للفتــرة الزمنيــة التــي يجــب حمايــة حقــوق الملكيــة خالهــا وهــي 

بالتالــي:

20 سنة من تاريخ إماء طلب براءة اإلختراع.  اإلبداع   

األعمال غير السينمائية أو التصويرية: 50 سنة من تاريخ النشر المصرح به أو حياة  حقوق الطبع  
الكاتب + 50 سنة.     

األعمال السينمائية: 50 سنة من تاريخ عرض العمل على الناس أو تاريخ إعداد العمل إذا     
لم يتم عرضه.    

األعمال التصويرية: 25 سنة من تاريخ القيام بالعمل.     

20 سنة اعتباراً من نهاية السنة التي أذيع فيها العمل.  البث   

10 سنوات على األقل.  التصاميم الصناعية  

10 سنوات من تاريخ التسجيل عندما يكون مطلوباً و 10 سنوات من تاريخ االستخدام  تصاميم متكاملة الدوائر 
األول.    

المراجع
10 فوائد لنظام التداول في منظمة التجارة العالمية: مجاني ، منظمة التجارة العالمية ، خدمات النشر ، مركز وليام، شارع دي لوزان 154، جنيف، سويسرا،

 . publications@wto.org :هاتف: 5208/5308 739 22 41+ ، فاكس: 5792 739 22 41+ ، البريد اإللكتروني
يقدم مجموعة من الفوائد، بعضها معروفة، والبعض اآلخر ليس واضحا.
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ــة أو  ــات الجمركي ــاع التعريف ــز أو إرتف ــن شــكوى ضــد التميي ــن القطريي ــدم المصدري ــن يق ــف وأي 117.  كي
ــة؟ ــة عربي ــر ألي دول ــي يواجهونهــا عــن التصدي ــة الت ــر الجمركي ــات غي التعريف

وزارة األعمال والتجارة
هاتف: 44945001
فاكس: 44945555

mbt@mbt.gov.qa :بريد إلكتروني
www.mbt.gov.qa :موقع إلكتروني

المراجع
معوقات التجارة مع االقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية : منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، شارع اندريه باسكال ، 75775 باريس سيدكس 16، فرنسا،

 .http://www.oecd.org :الموقع االلكتروني ، sales@oecd.org :هاتف: 00 82 24 45 1 (0) 33+ ، البريد اإللكتروني

يعطي لمحة حول كيف تمكنت البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية من زيادة فرص الوصول إلى أسواق دول االتحاد االوروبي )الوسطى والشرقية(  ومنتجات إن آي إس عن 
طريق تخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية.
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118. كيف يمكن للمصدر التزود وشراء ما يحتاجه من مستلزمات إلنتاج الصادرات؟

يمثــل معــدل شــراء البضائــع والخدمــات حوالــي 50-%60 مــن حجــم الشــركة. لــذا فــإن تحســين جــدوى الشــراء و إدارة التــزود 
يمكــن أن يقــود إلــى تحســين كبيــر فــي القــدرة علــى المنافســة مــن خــال تقليــل التكاليــف، تحســين الجــودة، وســرعة التجــاوب 

مــع تغييــرات الســوق والتطــورات التقنيــة. ولتحقيــق ذلــك يجــب علــى المصــدر القيــام بالتالــي: 

· إجــراء تقييــم دقيــق للمتطلبــات التــي يجــب أن تتوفــر فــي شــراء المســتلزمات فيمــا يتعلــق بالجــودة، الكميــة، التســليم، 	
والعوامــل األخــرى.

· مراقبة أسواق العرض الدولية لإلستفادة من أفضل فرص الشراء.	
· الحصول على المعلومات الضرورية التي تجعله قادراً على تقييم الموردين المحتملين.	
· تحليــل التكلفــة وعوامــل المخاطــرة التــي تحــدد مســتويات األهميــة النســبية لــكل مســتلزم يجــدر شــراءه مــن أجــل معرفــة 	

أيــن يجــب تركيــز األولويــات.
· تحديد ما هي أفضل إستراتيجيات التزود الفعالة لكل صنف من المستلزمات.	
· تطبيق أكثر الطرق فعالية في تقييم خيارات التزود وتنفيذ عملية الشراء.	
· تقرير ما هو نوع عاقة العمل التجارية المطلوبة مع المورد لتحقيق أهداف التزود.	
· إنشاء نظام فعال للمتابعة وإدارة عقود الشراء وذلك لتخفيف وحل المشاكل أثناء التنفيذ.	
· ــرة 	 ــح، وبســهولة ومتوف ــا بشــكل صحي ــة، وبأمــان، يمكــن صرفه ــت بفعالي ــد خزن ــع المشــتراة ق التأكــد مــن أن البضائ

ــد إقتضــاء الحاجــة.  ــاً عن إقتصادي
· ــة الشــراء 	 ــل عملي ــة لمجم ــى اإلدارة الفعال ــه عل ــدرة المصــدر نفس ــاس ق ــك قي ــورد وكذل ــاس أداء الم ــام لقي ــاء نظ إنش

ــد.  والتوري

 

المراجع
المرشد إلى إدارة الواردات: بواسطة إتش راينا، )1990(، برودك للنشر، هلسنكي، فنلندا، هاتف: 43131 )0( 358+ ، تلكس: 124500 ، فاكس:  409880 )0( 358+ . 

يعرض لمحة عامة عن المعيقات في عمليات وتقنيات االستيراد، ويقترح عدة طرق لمساعدة المستخدمين على حل هذه المشاكل في بيئتهم .

كتيب المدربين في إدارة الشراء والتزود: )اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية(، )1995(، 20 دوالرا، مركز التجارة العالمي للنشر / األونكتاد / منظمة التجارة العالمية، قصر األمم، جنيف 
1211 10، سويسرا، هاتف: 0111 730 )022( 41+ ، فاكس: 0905 730 )022( 41+،

.http://www.intracen.org : الموقع االلكتروني ،itcreg@itracen.org :البريد اإللكتروني
يحدد مفهوم إدارة عمليات الشراء والتزود ، مع التركيز على الجوانب العملية المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقييم لفعاليات التدريب.
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119. ما هي إجراءات إستيراد البضائع لمدة محدودة أو لإلستخدام المؤقت في دولة قطر؟

ــارك  والائحــة  ــون الجم ــن قان ــى 93 م ــن 88 إل ــواد م ــه الم ــا نصــت علي ــق م ــت وف ــال المؤق ــتيراد بنظــام اإلدخ ــم اإلس يت
ــة: ــراءات التالي ــكام اإلج ــروط واألح ــاً للش ــة وفق التنفيذي

· يســمح بإدخــال البضائــع الــواردة فــي المادتيــن 89 و 90 مــن قانــون الجمــارك تحــت وضــع اإلدخــال المؤقــت لمــدة 	
ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد مــع تعليــق إســتيفاء الرســوم الجمركيــة عنهــا وهــي:

 
اآلليــات والمعــدات الثقيلــة إلنجــاز المشــاريع أو إلجــراء التجــارة العلميــة العائــدة لتلــك المشــاريع . 1

بشــرط عــدم تواجــد مثيــل لهــا بالســوق المحلــي.
البضائع األجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع.. 2
ما يستورد مؤقتاً للماعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.. 3
اآلالت والمعدات واألجهزة التي ترد إلى الباد بقصد إصاحها.. 4
األوعية واألغلفة الواردة لملئها.. 5
الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.. 6
العينات التجارية بقصد العرض.. 7
الحاالت األخرى التي تستدعي ذلك.. 8

· يتــم ضمــان الرســوم الجمركيــة وغيرهــا مــن الضرائــب والرســوم األخــرى بموجــب ضمــان مصرفــي أونقــدي حســب 	
مقتضــى الحــال أو فقــاً لمــا يقــرره المديــر العــام.

· ينتهــي وضــع اإلدخــال المؤقــت بإعــادة تصديــر البضائــع المدخلــة إلــى خــارج الدولــة أو إيداعهــا فــي المناطــق الحــرة 	
أو المخــازن الجمركيــة أو المســتودعات أو وضعهــا فــي اإلســتهاك المحلــي، بعــد دفــع الرســوم الجمركيــة المســتحقة 

عليهــا، وفقــاً للشــروط واإلجــراءات التــي يقررهــا المديــر العــام.

المراجع
.info.pr@customs.gov.qa : اإلدارة العامة للجمارك: هاتف : 44457457 ، فاكس : 44457015 ، البريد االلكتروني
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120. ما هي الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للجمارك في دولة قطر؟

تقــدم الجمــارك بتوفيــر خدمــات تســاعد علــى تســهيل عمليــة دخــول وخــروج البضائــع مــن وإلــى البــاد وتتضمــن الخدمــات 
التاليــة: 

· خدمــة تقديــم البيــان الجمركــي تســهياً لتصنيــف البضائــع وتحديــد قيمــة الرســوم والمصاريــف الجمركيــة المفتــرض 	
تحصيلهــا عــن البضاعــة.

· خدمة تعليق الرسوم وإعادة إستردادها بحسب األصول المتبعة طبقاً للشروط واألحكام المعمول بها في الدولة.	
· خدمة تعريف المواطن بإجراءات اإلستيراد والتصدير وتحديد الرسوم وتصنيف البضائع. 	

 

المراجع
.info.pr@customs.gov.qa : اإلدارة العامة للجمارك: هاتف : 44457457 ، فاكس : 44457015 ، البريد االلكتروني
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121. ما هي وثائق اإلستيراد والتصدير في دولة قطر؟

· بيان الحمولة )المانفيست( الخاص باإلرسالية.	
· فاتــورة أصليــة تفصيليــة مصدقــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة والتمثيــل الدبلوماســي أو القنصلــي لدولــة قطــر فــي 	

بلــد التصديــر وعنــد عــدم وجــود أيهمــا، يمكــن التصديــق بــوزارة الخارجيــة فــي قطــر.
· شهادة منشأ أصلية مصدقة.	
· قائمة تعبئة تفصيلية.	
· بوليصة الشحن الصادرة عن الناقل.	
· إذن تسليم صادر عن الناقل أو وكيله.	

 

المراجع

.info.pr@customs.gov.qa : اإلدارة العامة للجمارك: هاتف : 44457457 ، فاكس : 44457015 ، البريد االلكتروني



االستيراد 177

122. ما هي إجراءات إعادة التصدير من موانئ دولة قطر؟

يقدم المصدر البيان الجمركي المعتمد إلعادة التصدير مرفقاً به المستندات التالية:

· بيان الحمولة ) المانفيست( الخاص بوسيلة النقل.	
· أوامر الشحن الصادر عن الناقل أو وكيله.	
· الفواتير الخاصة بالبضاعة وقوائم تعبئتها.	
· 	
· مــع ماحظــة أنــه يجــب ذكــر بيــان اإلســتيراد علــى بيــان الصــادر فــي حالــة البضائــع المعــاد تصديرهــا أو التــي دخلــت  	

البــاد ولــم تســتوفى عنهــا الرســوم الجمركيــة وفــق حالــة مــن الحــاالت التالــة:
· 	
· البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخارن الجمركية.	
· البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير.	
· البضائع المدخلة إلى الباد تحت وضع اإلدخال المؤقت.	
· البضائع المودعة في المستودعات.	

تتخــذ إجــراءات المعاينــة وفقــاً للقانــون ويتــم تصديــر البضاعــة. وتتخــذ إجــراءات رد الضمانــات المقدمــة عــن البضائــع المعــاد 
تصديرهــا بعــد إتمــام مغــادرة البضائــع للبــاد وتقديــم مــا يفيــد ذلــك.

المراجع
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