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األسبوع االفتراضي

 االستيراد والتصدير
 "الثاني عشر"

"!  يوليو إىل    يوليو     من



هذا الكتيّب يُلّخص 
    أسبوع"االستيراد والتصدير

 الخاص بمركز دعم المنشآت 
 االفتراضي؛ لمن لم يحَظ

 بفرصة الحضور واالستفادة
عن بعد

 َ

  أسبوع االستيراد والتصدير:

"



  التصدير وبداية النمو والتوسع  .............................................

  لماذا نستورد من الصين؟ ....................................................

  التصدير لنمو أعمالك ..........................................................

  منصة سابر وأثرها عىل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .............

 َ

عناوين الدورات:كعناوين الدورات:ك

دراسة الجدوى االقتصادية ...................................................

  رحلة االستيراد والتصدير .....................................................

... Securing Blockchain From Cyber Threats and Exploration 
of Use case for KSA                                                                  



اضغط للمشاهدة 

منصة سابر وأثرها عىل المنشآت
 الصغيرة والمتوسطة

اضغط للمشاهدة 

أ. عبدالله التويجري
المشرف العام لبرنامج سالمة المنتجات

اضغط للمشاهدة 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=s66-kdIHDtU
malak almutairi




اضغط للمشاهدة 

 Securing Blockchain From Cyber
 Threats and Exploration

of Use case for KSA

اضغط للمشاهدة 

أ. طه ساجد
مدرب معتمد في التكنولوجيا

والمشاريع الناشئة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=dnmDf5DvT_c
malak almutairi




اضغط للمشاهدة 

اضغط للمشاهدة 

 أ. عبداإلله الصعب
مستشار في أوشن إكس

اضغط للمشاهدة 

دراسة الجدوى االقتصادية

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=EZUXWrUGs8U
malak almutairi




رحلة االستيراد والتصدير

اضغط للمشاهدة 

أ. بدر الربدي
مدير عام تطوير األعمال – الهيئة العامة للجمارك

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=_Pa1A_V49Mo
malak almutairi




التصدير لنمو أعمالك

-1

-2

اقتباسات من المتحدث:
 كل الدوائر الحكومية تدعم تسهيل األعمال بالتوجه الجديد للدولة

وهذا األمر يخدم رواد األعمال كثيراً

التعامل مع األزمة من الناحية النفسية أمر جداً مهم

اضغط للمشاهدة 

أ. عبدالله الغامدي
إدارة تطوير المصدرين بهيئة تنمية

الصادرات السعودية 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=ICG4q_xI5dU
malak almutairi




          لماذا نستورد من الصين؟

أ. خالد الشليل
خبير استيراد واستثمار

اضغط للمشاهدة 

اضغط للمشاهدة 

اضغط للمشاهدة 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=_m6wOW8afRU
malak almutairi




          التصدير وبداية النمو والتوسع

اضغط للمشاهدة 

أ. رائد القرعاوي
الرئيس التنفيذي لشركة #"! القابضة

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=OlR5Ac5oqkY&t=189s
malak almutairi




 َ

تنويه:

 تعد جميع المعلومات التي يتضمنها الكتيب كلياً أو جزئياً معلومات عامة إرشادية
 فقط، وال تقدم منشآت أو أي من منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها أي قرارات أو

 ضمانات أو توصيات سواًء بشكل صريح أو ضمني حول نجاح هذه اإلرشادات أو
 المعلومات أو التوصيات عىل منشأة بعينها أو فئة من المنشآت أو جميعها، أو  

 اكتمال أو دقة أو موثوقية أو مالئمة أو توافر هذه البيانات أو المعلومات أو التوصيات
 أو اإلرشادات أو المواد ذات الصلة الواردة في هذا الكتيب ألي غرض كان، وال يجوز

نسخها دون إذن مكتوب، أو استخدامها لغرض آخر غير االستخدام العام أي جهة
 نتيجة ألي قرار أو تصرف اتخذ أو سوف يتم اتخاذه من قبل كائن من كان بناًء عىل 
 المحتوى الوارد فيه وال تتحمل منشآت أو منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها بأي

حال من األحوال تجاه هذا الكتيب. وتؤكد
 وتؤكد منشآت أنها غير مسؤولة سواًء بشكل كامل أو جزئي عن أي ضرر مباشر أو 
 غير مباشر، عرضي وتبعي أو عقابي خاًصا كان أو عاًما، كما أنها غير مسؤولة عن أي

 فرصة ضائعة أو خسارة أو ضرر من أي نوع كان ينتج عن هذا الكتاب، عىل سبيل
 المثال ال الحصر، أي ضرر أو خسارة قد يتعرض له رائد األعمال أو  نتيجة بناء قرار عائد
للمنشأة أو رائد األعمال بني بتقديره الشخصي عىل معلومة واردة في هذا الكتيب.ب
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