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عملية اإلسترادكيخص



جلب سلعة معينة من الخارج
االقمصة لألطفال

الدار البيضاء

؟خصني نديرشنو

الخارج

عملية اإلستراد



1

على الصعيد العالميباألقمصة من سوف يزودني  إجراء عملية البحث

مزود في فرنسا 

إجراء عملية البحث

مع متطلبات السوق ديال كتوالمغادي يقدر يوفر لي العدد الكافي من االقمصة لي 

لي فيه المحل التجاري دياليالحوايج



الفرنسيغادي نتفاوض مع المزود2

 Les Incotermsشروط التجارة الدوليةالثمن 

واش الثمن غادي يكون شامل 

بالنقل حتى الحدود المغربية 

ديالوالمعمل وال الثمن غادي يكون غير الى حدود 

ثمن االقمصة مسلمة في الحدود 

المغربية في ميناء الدار البيضاء

االتفاق



غادي نقلب على المعشر اللي غادي ينصحني ويرافقني في
هذه العملية

3

مع المعشر غادي نتمم العمليات االتية

تسجيل المقاولة ديالي في سجل الجمارك 

القيمة المالية ديال الديوانة

ترخيص خاص باش تدخل للمغربكيخصهاواش السلعة ديالي 

1

2

3



غادي يكون الثمن ديال السلعة واصلة بشحالنحط حسابي 5/4
للمحل التجاري ديالي

خاصني نضيف

القيمة ديال الفاتورة األولية

لديوانةغادي نخلص شنوقيمة 

قيمة نقل الحاوية من ميناء الدار 

البيضاء الى المحل ديالي

القيمة ديال العمل ديال المعشر

المصاريف المتعلقة بالميناء

تحويل المبلغ المالي ألجل المصاريف البنكية 

من القيمة االجمالية ديال السلعة % 5نضيف واحد 

على راسيكانتشلمواجهة أي مصاريف ما 

قيمة التأمين على النقل



مستندي اعتمادنفتح 6

في نفس المرحلة التزام االستيرادنصاوب

لي غادي نوطن عند البنك ديالي

خصني نطلب من المزود 

يسيفط

غادي يقوم بتحميل البضاعة على متن الحاوية و يرسلها مباشرة لميناء الشحن 

بفرنسا و غادي يكلف النقال لمباشرة هده العملية

الميناء الدار البيضاءالحاوية والنقال غد يقدر يعطيني التاريخ لي غادي توصل فيه 

7

الشحنوثيقة خصني نقدم للنقال 

غادي نتوصل من عند ممثل النقال بالدار البيضاء 

بإعالم بالوصول لي غادي نفوض بيه المعشر 

ديالي باش يمشي يستلم وصل التقديم

من البنك حيت البنك ديال ناخذهاغادي 

للبنك ديالي باش صيفطهاالمزود 

ديالويضمن لخالص 

وصول البضاعة لميناء  8



المعشر ديالي غادي يكمل العملية ديال التعشير مع الديوانة وغادي يسلمني بعد أداء قيمة 9

الديوانة

و وصل أداء قيمة الديوانةونسخة ديال التزام االستيرادنسخة من التسريح 

بعد تخليص البضاعة من الجمارك وتأدية جميع مصاريف الميناء نقدر ننقل الحاوية 

لتفريغها في المحل ديالي 10
Conteneur 


