
من أرض الواقع مثال :الدرس 

عملية التصديركيخص



م عن طقهوعبارةمنتوج تقليدي لي كتنتج

على الطريقة المغربية فيمطروزةأفرشة 

.المتواجدة في مدينة فاسديالهاالورشة 

أنه يلجا إلى قررالمقاول

السوق الدولية للبحث عن 

.جددزبناء

في المغرب ديالهاكتسوق المنتوج لةالمقاو

ديالهاعلى زيادة المبيعات وكتبحث



ة قام المقاول بالمشاركة في معرض دولي في مدين

طنجة، 

باش يتالقى ديالنافرصة للمقاول 

لي نال إيطاليامن زبناءمع 

ديالواعجابهم المنتوج 

التفاوض على امدادهم بكمية الجل

.المطروزةمهمة من طقوم األفرشة 

يقومومعه باش فتافقو

ديالوللورشة بزيارة



100.ديالووحدة من المنتوج 100على كمية تعادل ديالوالزبناءمع ديالناوتفاهم المقاول 

LA FACTURE PROFORMATتفاهموا على أساس أنه خاصو يرسل لهم الفاتورة األولية 

EXW المقاولديالمسلمة لوكيل النقل المفوض من لدى الزبون بباب الورشة

تم غادياالتفاق أيضاً على أن عمليات البيع

موثقإعتمادبفتح 

.عند الجمارك المغربيةبتمريرالبضاعةيوكل معشر للقيام EXWمنو أنه رغم أن العقد وطلبو

اتورة تكلفة التعشير غادة تدمج في إطار الفأن المزود المغربي يقوم بعمليات التعشيركيفضلو

النهائية للبيع



بإرسال الفاتورة األولية ديالناقام المقاول 
فور التوصل بالفاتورة األولية قام الزبون االيطالي 

.تنديعلى أساس فتح االعتماد المسديالوبتسليمها للبنك 

لفة ميزانية تصديره ولي شملت فهده الحالة سعر تكبإعداد قام 

نديبأنه قد تم فتح اعتماد مستديالوإعالم من البنك .ثمن التغليف + ديالوالبضاعة ديالاالنتاج 

وأنه غادي يسهر على تتبع عملية التحصيل الماليديالوالبنك 

اعة تغادر بعدما البضديالوالخاصة بالتصدير الوثائق خاصو يسلم 
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الجودةالزبون من ناحية ديالموافق لشروط ديالومن ان المنتوج تأكد و ديالهمصنع الطقوم وسهر على التغليف ديالناكمل المقاول 

.باالتصال بالناقل المفوض باش يجي يستلم البضاعة قام ثم

قام الناقل بتحرير سند الشحن وسلم النسخة األصلية للمقاول
ديالوعات جميع الوثائق الضرورية إلرسال المبيبتهيئديالناقام المقاول 

، قائمة facture définitiveبما فيها الفاتورة النهائية لإليطاليا

 Certificat، شهادة المنشأ  Colisage de listeالتعبئة 

d’origine ( ربياألوتفضيلية مع االتحاد اتفاقية المغرب تربطه الن)



وقام التسليك الجمركيبإجراءات اتر وصول البضاعة لميناء الشحن قام المعشر 

األجنبي من لدى إدارة بالصرف  lettre d’engagementوثيقة االلتزام بتوقيع 

.ايداعها في البنكألجل الجمارك وسلمها للمقاول 

ل قيمة من تسلم البضاعة من عند الناقل بعدما قام بتحوياإليطالي تمكن الزبون 

صدير أتمم عملية التديالناالمقاول كيكونهكذا و ، ديالوالفاتورة من طرف البنك 

فالخارجديالوواستطع باش يكسب أول زبون ديالو


