
 

جايؼت ابٍ خهذوٌ 

 انتجارٌت و ػهىو انتسٍٍر االقتصادٌت،كهٍت انؼهىو 

 

 

 

 

 شروط التجارة الدولٌة:   مطبوعة مقٌاس

 أولى ماستر:                      للسنة

 مالٌة و تجارة دولٌة:                   تخصص

 بوجلة إٌمان:       من إعداد األستاذة 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

مقياس شروط التجارة الدولية ىو أحد مقاييس السداسي األول لتخصص مالية و ذبارة دولية، 
يتناول ادلقياس آخر إصدار لشروط التجارة الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، الكائن مقرىا 

 و الذي بدأ حيز التنفيذ 2010بباريس، و اليت تتجدد كل عشر سنوات تقريبا، و ىو إصدار سنة 
 .2011سنة 

:  برنامج المقياس

  نبذة عن شروط التجارة الدولية
  الشرط EXW 
  الشرط FCA 
  الشرط FOB 
   الشرط FAS 
  الشرط CFR 
  الشرط CIF 
  الشرط CPT 
  الشرط CIP 
  الشرط DAT 
  الشرط DAP 
  الشرط DDP

 2010شروط التجارة الدولية 

INCOTERMS 2010 
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 INCOTERMS   2010ادلصطلحات التجارية الدولية 

:  تمهيد

 وجود مصطلحات ذبارية إىل نظرا لتزايد العالقات و ادلعامالت التجارية بُت الدول ازدادت احلاجة 
.  تعاقدات ذبارية بُت دول سلتلفةإبرام لبس أو سوء فهم قد حيدث عند أيموحدة لتجنب 

:  ماهية الشروط 

إىل :  سؤال مهمإىل اإلشارةقبل التفكَت يف شحن البضائع على الصعيد الداخلي أو الدويل، ذبدر 
أي حد يتحمل ادلشًتي أو البائع مسؤولية و تكاليف و سلاطر البضاعة؟؟ 

و اليت يوجد مقرىا   ICC و ألول مرة قامت غرفة التجارة الدولية 1936و عليو، و يف سنة 

مصطلحات أو : اسمبباريس بنشر رلموعة من القواعد العادلية اليت ذبيب على ىذا السؤال ربت 
 INTERNATIONAL، و ىي اختصار ل INCOTERMS 1936شروط التجارة الدولية 

COMMERCIAL TERMS  سنوات 10، و منذ ذلك احلُت و ادلنظمة ذبدد الشروط كل 
حيث 1936:  تقريبا استجابة للمستجدات اليت تطرأ على التجارية الدولية، فأصدرت الشروط سنة

 ، و كان آخر 2000، 1990، 1980، 1976، 1967، 1953 شروط، مث 9كان عددىا 

و يف ىاتو النسخة األخَتة مت .2011 و الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010إصدار ذلا سنة 

. 2000 شرطا يف نسخة شروط 13 شرطا بدل 11تقليصها اىل 

:  تعرف الشروط في حدها األدنى ثالثة أمور أساسية

كيف يتم تقسيم تكلفة النقل بُت البائع و ادلشًتي -

النقطة اليت يتحول فيها ربمل مسؤولية خطر ضياع أو تلف البضاعة من البائع للمشًتي - 
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. من األطراف ادلسؤولة عن التخليص اجلمركي الستَتاد البضائع و تصديرىا-

عالوة على ذلك فهي تفصل بُت مسألة نقل مسؤولية البضاعة و نقل ملكية البضاعة، فهاتو األخَتة 
. تبقى ربت طائلة القانون الذي حيكم عقد البيع

ذبدر اإلشارة اىل أن ىاتو الشروط ديكن استخدامها دوليا كما ديكن استخدامها زلليا لتسهيل 

. اإلجراءات و تبسيطها بُت البائع و ادلشًتي

الشرط، مكان التسليم أو مكان الشحن أو مكان : حيث تستخدم على النحو التايل 
فقط يفضل البائع استخدام أحد الشروط من  )، سنة الشروط (حسب الشرط ادلستخدم)الوصول

 (.النسخ السابقة و يبقى ذلك شلكنا يف حال اتفق الطرفان على ذلك

  FCA, 38 Cours Albert 1er Paris, Incoterms 2010                               :مثال 

FOB, Port D’Oran, Incoterms 2010 

EXW, Usine Hyundai Tiaret, Incoterms 2010 

   :من يستخدم الشروط
 . الشروط بشكل مباشرانكما ىو واضح فالبائع و ادلشًتي يستخدم

 الء وك،  الشحنالء وك، شركات التأمُت ، البنوك :  من يستخدمها بشكل غَت مباشر فنذكر أما
كل الذين يؤدون اخلدمات ادلصاحبة و رجال القضاء واحملامُت ،  مداد خدمات اإلي مقدم، النقل

 .للعمليات التجارية

 :تذكر التالين شروط التجارة الدوليةعند استخدام 
 رلرد قواعد اختيارية ديكن استخدامها ىف عقود البيع للبضائع و لكنها ىي ط التجارة الدوليةأن شرو

 العقد ، البائع و ادلشًتي، بضمها يف طريف تستمد قوهتا من إرادة فهي ، و ذلذا ةال تتمتع بصفة آمر

 العقد من التعديل من مضمون ىذه الشروط طريفوهبذا ديكن االستنتاج انو ال يوجد ما دينع . العقد
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 .عند األخذ هبا
 

 تعارض مع نصوص إذا يلغى أو يبطل  أنادلختار ديكنو أيضا الشرط  عقد البيع باإلضافة إىل ذلك،
 .القوانُت الوطنية

قائمة الشروط  

:  رلموعات أساسية كما يلي4 اىل 2000قسمت شروط 
  رلموعة االنطالق و يقصد هبا أن البائع يضع البضاعة ربت تصرف ادلشًتي يف مصنع Eاجملموعة 

البائع أو أرضو، 

 حيث يسلم البائع البضاعة للناقل الذي حدده ادلشًتي و أي أن مستحقات النقل Fاجملموعة 
الرئيسي ال يتحملها البائع 

 حيث يتحمل البائع التكاليف الناذبة عن نقل البضائع أي مستحقات النقل الرئيسي Cاجملموعة  
على عاتق البائع  

 حيث يتحمل البائع تكاليف و مسؤولية البضائع الناذبة عن شحن البضائع اىل أن Dاجملموعة  
 .تصل لنقطة الوصول ادلتفق عليها

 اىل رلموعتُت رئيسيتُت حسب نوع النقل ادلستخدم ، أربع شروط للنقل 2010بينما قسمت شروط 
أو للمزج بُت أكثر من نوع نقل،  (بري، حبري، جوي)البحري فقط و سبعة شروط لكل أنواع النقل

:  و ذلك حسب اجلدول ادلوايل

الشرح الرمز اجملموعة 

 FOB FREE ON BOARD  التسليم على ظهر السفينة 
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رلموعة 

التسليم جبانب السفينة  FAS FREE ALONGSIDE THE SHIPالنقل  

 التسليم مع دفع تكاليف و أجرة الشحن CFR COST AND FREIGHTالبحري 

 CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT التسليم مع دفع التكاليف 
و التأمُت و أجرة الشحن 

   

 EXW EXWORKS التسليم يف ادلصنع 

 التسليم لناقل حر FCA FREE CARRIERرلموعة  

 التسليم مع دفع أجرة النقل اىل مكان ادلوصول CPT CARRIAGE PAID TOكل  

أنواع 
النقل 

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO التسليم مع دفع 
 أجرة النقل و التأمُت اىل مكان الوصول

 التسليم يف زلطة الوصول DAT DELIVERED AT TERMINALو النقل 

 التسليم يف ادلكان ادلتفق عليو يف بلد DAP DELIVERED AT PLACEادلختلط 
االستَتاد 

 DDP DELIVERED DUTY PAID تسليم البضاعة خالصة الرسوم اجلمركية 

  

التزامات البائع و المشتري 

تندرج ربت كل شرط من الشروط عشرة التزامات لكل من البائع و ادلشًتي، حيث يرمز اللتزامات 

: ،و ديكن توضيح ذلك كما يلي B و اللتزامات ادلشًتي باحلرف Aالبائع باحلرف 
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 A:التزامات البائع 
A1التزامات البائع العامة 

A2 التصاريح األمنية، الًتاخيص، األذون و غَتىا من اإلجراءات 
A3عقود النقل و التأمُت 

A4التسليم 

A5ربويل ادلخاطر 
A6زبصيص التكاليف 
A7 إشعارات للمشًتي

A8وثيقة النقل 
A9فحص، تغليف، وضع العالمات 

A10ادلساعدة مع ادلعلومات و التكاليف ذات الصلة  

 Bالتزامات المشتري
B1التزامات ادلشًتي العامة  
B2التصاريح األمنية، الًتاخيص، األذون و غَتىا من اإلجراءات 

B3عقود النقل و التأمُت  
B4االستالم  

B5ربويل ادلخاطر  
B6زبصيص التكاليف 
B7إشعارات للبائع 

B8إثبات االستالم 
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B9تفتيش البضائع 

B10 ادلساعدة بادلعلومات و التكاليف ذات الصلة 
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  :ملخص

 يعٍت أن التسليم يتم عندما يضع البائع السلع ربت " EXWORKS"الشرط أو ادلصطلح  -

 .(اخل....مصنع، سلزن، ورشة، مكتب )تصرف ادلشًتي يف أرض البائع 
ليس على البائع ربميل البضاعة على وسيلة النقل حىت لو كان يف وضع يسنح بذلك، كما ال  -

  *"إن وجدت"يتحمل مصاريف و إجراءات التخليص اجلمركي 
على كل من البائع و ادلشًتي ربديد مكان االستالم بالتفصيل و بوضوح، دبا أن نقطة انتقال  -

ادلسؤولية و التكاليف و ادلخاطر ادلرتبطة باستالم البضاعة من البائع اىل ادلشًتي ستكون 
 .ىناك

 : ديثل أدىن مسؤولية للبائع، و جيب مراعاة ما يلي عند استخداموEXWإن شرط  -

 

  ليس على البائع ربميل السلع على وسيلة النقل، حىت لو كان يف وضعية أفضل

ليفعل، و يف حالة ما إن ضبل البضاعة على وسيلة النقل فإن مسؤولية تلفها أثناء 
 .التحميل تبقى على عاتق ادلشًتي

                                                           

 
ألن الشروط يمكن أن تستخدم داخل حدود دولة ما، أو في مناطق التبادل الحر، و في الحالتين " إن وجدت"نستخدم كلمة *

 . ال توجد إجراءات أو تكاليف التخليص الجمركي
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  يف حالة ما إذا كان البائع يف وضعية أفضل لتحميل البضاعة فإنو من األفضل

، ألن ىذا الشرط يلزم البائع بأن حيمل البضاعة على وسيلة FCAاستخدام الشرط 

 .نقل الناقل على مسؤوليتو و حسابو

  البائع ربت ىذا الشرط ليس رلربا بتخليص البضائع صبركيا للتصدير، و عليو إن كان

ادلشًتي ال يستطيع بأي حال من األحوال زبليص السلع للتصدير، عليو ذبنب 

 .استخدام ىذا الشرط

التزامات البائع و المشتري 

 التزامات البائع التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن أن B10  إىلB1أي وثيقة يشار إليها من 

تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
. على ذلك

A1على البائع ربضَت :  التزامات البائع العامة

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 
.  باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

ديكن A10  إىلA1أي وثيقة يشار إليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و

عند اإلقتضاء، ديكن : غيرها من اإلجراءات

للمشًتي احلصول على أي ترخيص أو إذن 
للتصدير و االستَتاد أو أي ترخيص رمسي، و 

 اجلمارك لتصدير السلع، و إجراءاتيتحمل كل 

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 

 عند اإلقتضاء ، على :غيرها من اإلجراءات

البائع تقدًن أي وثيقة أو مستند خيص التصاريح 
األمنية لتخليص السلع صبركيا ، أو أي وثيقة 

أخرى ذات صلة يف حال طلبها ادلشًتي، حيث 
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. يكون ذلك على مسؤوليتو و حسابو يكون ذلك بطلب من و على مسؤولية و 
 .حساب ادلشًتي

B3عقود النقل و التأمين : 

على ادلشًتي أن يتعاقد على : عقد النقل - أ

نفقتو اخلاصة و مسؤوليتو لنقل البضاعة 
من مكان اإلستالم ادلتفق عليو يف العقد 

ال يوجد : عقد التأمين- ب - ب

التزام ذباه البائع خبصوص عقد 
 لكن على ادلشًتي تأمُت البضاعة.التأمُت

A3عقود النقل و التأمين  :

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي : عقد النقل - أ

خبصوص عقد النقل،  

ال يوجد : عقد التأمين- ب - ب

التزام ذباه ادلشًتي ، خبصوص عقد 
التأمُت، لكن على البائع تذكَت ادلشًتي 

 .بضرورة التأمُت على البضاعة

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

 A7 و A4البضائع عند اجتماع 

A4على البائع تسليم البضائع أو :  التسليم

وضعها ربت تصرف ادلشًتي يف ادلكان ادلتفق 
عليو، غَت زلملة على وسيلة النقل،إذا مل يتم 

االتفاق على مكان زلدد، و كانت ىناك عدة 

ديكن  (...سلزن، مصنع، ورشة)أراضي للبائع
للبائع اختيار ادلكان األنسب لو و عليو تسليم 
البضاعة حسب التاريخ ادلتفق عليو أو يف الفًتة 

. ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ استالمها 

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 
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. A4حسب 

 ، B 7 البائع وفق شعريف حالة أن ادلشًتي مل ي

فادلشًتي ىو من يتحمل كل األخطار ادلتعلقة 
:  بتلف أو سرقة البضاعة

منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء ادلدة الزمنية 

. ادلتفق عليها لتسليم البضاعة
 شريطة أن تكون البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع

 باستثناء السرقة أو التلف الذكور يف A4حسب 

B5 

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - أ

تسليمها ،  
:  أي تكاليف أخرى قد تنجم عن- ب
عدم قيام ادلشًتي باستالم البضاعة عندما - 1

. وضعت ربت تصرفو

 B7عدم قيام ادلشًتي باشعار البائع حسب - 2
مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع
عند اإلقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - ج

ادلتعلقة بالتخليص اجلمركي الستَتاد و تصدير 

A6على البائع ربمل كل : تخصيص التكاليف 

التكاليف ادلتعلقة بالسلع اىل غاية تسليمها 

 B6خبالف ما على ادلشًتي دفعو حسب 
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. البضاعة باإلضافة اىل نقل البضاعة عرب بلد آخر
تعويض البائع عن أي مصاريف تكبدىا عند - د

 A10 وA2 مساعدة ادلشًتي حسب 

B7على ادلشًتي يف كل مرة :  إشعارات للبائع

يتعُت فيها ربديد التاريخ و الوقت يف فًتة معينة 

أو مكان زلدد للتسليم إعطاء البائع / للتسليم و 
 .إشعارا بذلك

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

 .ادلشًتي بأية اشعارات سبكنو من استالم البضاعة

B8على ادلشًتي أن يسلم : إثبات االستالم 

 .البائع دليال مناسبا على استالمو للبضاعة

A8ليس على البائع : وثائق النقل و التسليم 

أي التزامات ذباه ادلشًتي  

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، دبا 
يف ذلك التفتيش ادلشًتط من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة،  ) A4بتسليم البضائع حسب 
  (...القياس، الوزن، احلساب

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 
نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 

فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 
اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 

مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل ختم عقد 

. البيع
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B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 

قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 
. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 
. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

 

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 
يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 

حيتاجها ادلشًتي للتخليص اجلمركي، سواء 
 أو للتصدير أو لنقل البضائع للوجهة لالستَتاد

. النهائية
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:الملخص  

يقصد هبذا الشرط أن البائع يسلم البضاعة للناقل أو أي شخص حيدده ادلشًتي، و يكون ذلك - 
يف مقر البائع أو يف ادلكان ادلتفق عليو، و ديكن استخدام ىذا الشرط يف كل أنواع النقل ادلستخدمة 

.كما ديكن أن يستخدم عند اجلمع بُت أكثر من طريقة نقل  

.يف حال مت اختيار مقر البائع أو مكان آخر كمكان للتسليم ، جيب ربديد ادلكان بدقة و وضوح-   
 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع FCAالشرط - 

. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 التزامات البائع التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
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عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 
أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو 

. لنقل البضائع للوجهة النهائية

 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 
 .اإلجراءات اجلمركية الالزمة للتصدير

B3عقود النقل و التأمين : 

على ادلشًتي أن يتعاقد على : عقد النقل- أ

نفقتو اخلاصة و مسؤوليتو لنقل البضاعة من 

مكان اإلستالم ادلتفق عليو يف العقد، ما عدا يف 
حال ما إذا ربمل البائع مسؤولية التعاقد لنقل 

 A3البضاعة كما ذكر يف 

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

.خبصوص عقد التأمُت  

A3عقود النقل و التأمين  :
ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي، إال : عقد النقل- أ

إن طلب ادلشًتي ذلك، أو يف حال كان ىناك 

عرف ذباري و ادلشًتي مل يعط تعليمات بعكس 
ذلك، فيمكن للبائع اإلتصال بناقل و االتفاق 

معو حسب الشروط ادلتداولة ، و يكون ذلك 
على مسؤولية و نفقة ادلشًتي، كما بامكان البائع 

رفض إجراء عقد النقل لكن عليو إبالغ ادلشًتي 
. فورا

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

إال إن طلب ىو ذلك ، فيكون على مسؤوليتو و 

 .نفقتو

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

 A4البضائع عند تسليمها وفق 

A4على البائع تسليم البضائع للناقل :  التسليم

أو الشخص الذي عينو ادلشًتي يف ادلكان و 

: الزمان ادلتفق عليهما حيث
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إذا مت االتفاق على مقر البائع فالتسليم يتم - أ

 .عندما ربمل البضائع على وسيلة نقل الناقل
إذا مت اإلتفاق على مكان آخر، فالتسليم - ب

يتم عندما توضع البضائع ربت تصرف الناقل 
. على وسيلة نقل البائع

إن مل يتم االتفاق على مكان زلدد يف مقر - ج
. البائع بامكانو اختيار ادلكان الذي يناسبو

على البائع ربضَت البضائع للتسليم بالطريقة - 
. اليت تالئم كميتها و نوعيتها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ استالمها 
. A4حسب 

يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع عن اسم 
 أو أن الناقل أو الشخص الذي A7الناقل وفق 

عينو ادلشًتي فشل يف استالم البضاعة، فادلشًتي 
:  ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة البضاعة

حسب التاريخ ادلتفق عليو أو دون اتفاق عليو -1

 A7حسب التاريخ الذي حدده ادلشًتي يف -2
خالل الفًتة ادلتفق عليها أو دون ربديده 

منذ انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم - 3

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 
 A4حسب 
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. البضاعة

مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
 .عقد البيع

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - أ
تسليمها ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة بالتصدير و 

التخليص اجلمركي و اليت يتحملها البائع عند 

. اإلقتضاء

:  أي تكاليف أخرى قد تنجم عن- ب
عدم قيام ادلشًتي بتسمية الناقل أو ربديد - 1

. شخص يستلم البضاعة 

عدم قيام الناقل أو الشخص الذي مت - 2
. ربديده باستالم البضاعة

 B7عدم قيام ادلشًتي باشعار البائع حسب - 3
مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع

عند اإلقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - ج

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة اىل نقل 

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي
كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع اىل غاية - 1

 تسليمها
عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -2

.أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير  
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. البضاعة عرب بلد آخر

B7على ادلشًتي اشعار :  إشعارات للبائع

: البائع و إعالمو دبا يلي 
أن يعلم البائع قبل فًتة كافية عن إسم الناقل - أ

. أو أي شخص آخر يستلم البضاعة
عند الضرورة ، عن تاريخ استالم البضاعة - ب

من طرف الناقل أو غَته خالل الفًتة الزمنية 
. ادلتفق عليها

نوع النقل ادلستخدم من طرف الناقل أو - ج

. غَته
ربديد مكان اإلستالم بالتحديد يف ادلكان - د

. ادلتفق عليو

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

ادلشًتي على نفقة ىذا األخَت بأن البضاعة قد مت 
تسليمها للناقل أو للشخص الذي حدده 

ادلشًتي، أو أن أحدمها مل يستلم البضاعة خالل 
 . ادلدة ادلتفق عليها

B8على ادلشًتي قبول دليل : إثبات االستالم 

 .التسليم ادلقدم من طرف البائع

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة ادلشًتي الدليل ادلعتاد 

على تسليم البضائع ، كما عليو مساعدة ادلشًتي 

بطلب و على مسؤولية و نفقة ىذا األخَت يف 
. احلصول على وثيقة نقل

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 
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إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 

كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب
. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 
نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 

فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 
اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 

مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 
. البيع

B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 

قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 
. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 
. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي تقدًن كافة التعليمات الالزمة للبائع 
يف حال طلب منو ادلساعدة للتعاقد لنقل البضائع 

  كما عليو تعويضو عن أي تكاليف 3Aحسب 

 ربملها يف ذلك

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 
يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 

حيتاجها ادلشًتي لإلستَتاد أو لنقل البضائع 
للوجهة النهائية 
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: الملخص
. يستخدم ىذا الشرط يف حالة النقل  البحري أو بواسطة ادلمرات ادلائية الداخلية فقط- 
يقصد هبذا الشرط أن البائع يتم واجب تسليم البضاعة حُت يضعها على السفينة ادلسماة من - 

  .طرف ادلشًتي يف ميناء الشحن ادلتفق عليو
على البائع إما تسليم البضاعة و وضعها على السفينة، أو التعاقد على سلع مسلمة من قبل، و - 

.يقصد بالتعاقد على سلع مسلمة ىنا حالة سلسلة البيع  
عند نقل البضاعة يف حاويات، ألن تسليمها للناقل يكون FOBيفضل عدم استخدام الشرط - 

. FCAقبل وضعها على ظهر السفينة ، يف ىاتو احلالة يفضل استخدام الشرط 

 البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع  يلزمFOBالشرط - 

. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 التزامات البائع التزامات المشتري
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B1: على ادلشًتي دفع شبن البضاعة كما 

. يتضمنو عقد البيع
ديكن أن B10  إىلB1أي وثيقة يشار إليها من 

تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

A1: على البائع ربضَت البضائع مع الفاتورة دبا 

.  يطابق عقد البيع، باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى
ديكن A10  إىلA1أي وثيقة يشار إليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2 : عند االقتضاء، يتحمل ادلشًتي على

مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو أي وثائق 
أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو لنقل 

. البضائع عرب أي دولة للوجهة النهائية

A2: عند االقتضاء ، يتحمل البائع على 

مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع الرخص و األذون 
 .أو أي وثائق أو إجراءات أخرى الزمة للتصدير

B3 : 

على ادلشًتي أن يتعاقد على : عقد النقل- أ

نفقتو اخلاصة و مسؤوليتو لنقل البضاعة من 
مكان اإلستالم ادلتفق عليو يف العقد، ما عدا يف 

حال ما إذا ربمل البائع مسؤولية التعاقد لنقل 

 A3البضاعة كما ذكر يف 

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

.خبصوص عقد التأمُت  

A3  :
ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي، إال : عقد النقل- أ

إن طلب ادلشًتي ذلك، أو يف حال كان ىناك 
عرف ذباري و ادلشًتي مل يعط تعليمات بعكس 

ذلك، فيمكن للبائع التعاقد للنقل حسب 

الشروط ادلتداولة ، و يكون ذلك على مسؤولية و 
نفقة ادلشًتي، كما بامكان البائع رفض إجراء 

. عقد النقل لكن عليو إبالغ ادلشًتي فورا

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي : عقد التأمين- ب

بتأمُت البضاعة ، لكنو ملزم بتقدًن أي معلومات 

أو وثائق قد يطلبها ادلشًتي للتأمُت على 
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البضاعة، و يكون ذلك بطلب من و على 

 .مسؤولية و نفقة ادلشًتي

B4 : على ادلشًتي استالم البضائع عند

 A4تسليمها وفق 

A4 : على البائع تسليم البضائع بوضعها على

السفينة ادلسماة من طرف يف ادلكان و الزمان 

ادلتفق عليهما ،أو التعاقد على بضائع زلملة 

مسبقا و تسليمها يف التاريخ ادلتفق عليو أو ضمن 
الفًتة الزمنية ادلتفق عليها و بالطريقة ادلعتادة يف 

. ادليناء

إن مل حيدد ادلشًتي نقطة زلددة للتسليم، - 

ديكن للبائع اختيار النقطة اليت تناسبو داخل 
. ادليناء ادلتفق عليو

B5 : يتحمل ادلشًتي كل سلاطر تلف أو سرقة

. A4البضاعة منذ استالمها حسب 
يف حالة 

أن ادلشًتي مل يعلم البائع عن اسم السفينة - 

  B7وفق 
أن السفينة اليت عينها ادلشًتي تأخرت يف -

الوصول يف التاريخ احملدد شلا يعيق البائع أن يسلم 
البضاعة، أوأهنا فشلت يف استالم البضاعة أو 

أغلقت و توقفت عن استالم البضائع قبل التاريخ 

A5 : يتحمل البائع كل سلاطر تلف أو سرقة

 A4البضاعة اىل أن يسلم البضائع حسب 
 B5ما عدا يف احلالة ادلذكورة يف 
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 B7ادلعلن عنو حسب 

فإن ادلشًتي ىو من يتحمل أي ضرر أو سرقة قد 
 :ربدث
 .منذ التاريخ ادلتفق عليو -1
 B7حسب منذ التاريخ ادلعلن عنو  -2

 .خالل الفًتة الزمنية ادلتفق عليها
منذ انتهاء أي مدة زمنية زلددة لتسليم  -3

. البضاعة
مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

B6: على ادلشًتي دفع ما يلي :

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - أ

تسليمها، ما عدا التكاليف ادلتعلقة بالتصدير و 
التخليص اجلمركي و اليت يتحملها البائع عند 

. االقتضاء
:  أي تكاليف أخرى قد تنجم عن- ب
 . B7عدم قيام ادلشًتي بإشعار البائع وفق - 1

عدم وصول السفينة ادلسماة أو عدم سبكنها - 2
من استالم البضاعة أو توقفت عن شحن 

. البضاعة قبل التاريخ ادلتفق عليو

A6:على البائع ربمل ما يلي  :

كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية - 1

 A4حسب  تسليمها
عند االقتضاء، تكاليف التخليص اجلمركي و -2

.أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير  
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مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع
عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - ج

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل نقل 
. البضاعة عرب بلد آخر

B7 : على ادلشًتي إشعار البائع و إعالمو باسم

السفينة، نقطة التحميل، و عند الضرورة تاريخ 
. التسليم خالل الفًتة الزمنية ادلتفق عليها

 

A7 :مسؤولية و على البائع إشعار ادلشًتي على 

نفقة ىذا األخَت بأن البضاعة قد مت تسليمها 
 ، أو أن عملية التسليم مل تتم A4حسب 

 . خالل ادلدة ادلتفق عليها

B8: على ادلشًتي قبول دليل التسليم ادلقدم من 

 .طرف البائع

A8: على البائع أن يسلم ادلشًتي على نفقة 

البائع الدليل ادلعتاد على تسليم البضائع ، إال إن 

كان ىذا الدليل ىو وثيقة نقل، ففي ىاتو احلالة 
البائع ملزم دبساعدة ادلشًتي بطلب و على 

مسؤولية و نفقة ىذا األخَت يف احلصول على 

. وثيقة نقل

B9 : على ادلشًتي دفع تكاليف معاجلات أو

تفتيش ما قبل الشحن، إال إذا كان التفتيش 
 .مشًتطا من قبل سلطات بلد التصدير

A9 : يتحمل البائع كل مصاريف الفحص

فحص اجلودة، القياس،  )ادلتعلقة بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف  (...الوزن، احلساب

فحص قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد 

. ادلصدر
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على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل ختم عقد 

. البيع

B10: على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت

قد  (سالمة)ادلناسب عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  حيتاجها لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 
. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي تقدًن ادلساعدة الالزمة للبائع  

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 
يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 

 .حيتاجها لتصدير البضائع

A10 : عند االقتضاء، على البائع مساعدة

ادلشًتي بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو 

و نفقتو يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات 

قد حيتاجها ادلشًتي لالستَتاد أو لنقل البضائع 
للوجهة النهائية 

على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف و 

 . B10مصاريف ربملها أثناء تطبيق االلتزام

 

 
 
 

 



  انتسهٍى بجاَب انسفٍُت  FAS Free Alongside Ship :الدرس الخامس

 

 27 

 

:ملخص  

.يستخدم ىذا الشرط يف حالة النقل  البحري أو بواسطة ادلمرات ادلائية الداخلية فقط-   
يقصد هبذا الشرط أن البائع يتم واجب تسليم البضاعة حُت يضعها جبانب السفينة ادلسماة من - 

  .طرف ادلشًتي ، على الرصيف أو على قوارب ربميل البضائع يف ميناء الشحن ادلتفق عليو

على كل من البائع و ادلشًتي ربديد نقطة التسليم على رصيف ادليناء بشكل واضح و زلدد ، ألن - 
 مسؤولية ادلشًتي على البضائع تبدأ من تلك النقطة،

على البائع إما جلب البضاعة و وضعها جبانب السفينة، أو احلصول على سلع زلضرة للشحن ، و -

.يقصد باحلصول على سلع زلضرة للشحن ىنا حالة سلسلة البيع  
إن كانت البضائع ستنقل يف حاويات يفضل تسليمها يف زلطة متفق عليها و ليس جبانب - 

. FCA غَت زلبذ يف ىاتو احلالة و من األفضل استبدالو بالشرط FASالسفينة، و عليو الشرط 
 البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع  يلزمFASالشرط - 

. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 
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التزامات البائع و المشتري 

 التزامات البائع التزامات المشتري

B1: على ادلشًتي دفع شبن البضاعة كما 

. يتضمنو عقد البيع

ديكن أن B10  إىلB1أي وثيقة يشار إليها من 
تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1: على البائع ربضَت البضائع مع الفاتورة دبا 

.  يطابق عقد البيع، باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

ديكن A10  إىلA1أي وثيقة يشار إليها من 
أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

B2 : عند االقتضاء، يتحمل ادلشًتي على

مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو أي وثائق 

أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو لنقل 
. البضائع عرب أي دولة للوجهة النهائية

A2: عند االقتضاء ، يتحمل البائع على 

مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع الرخص و األذون 

 .أو أي وثائق أو إجراءات أخرى الزمة للتصدير

B3 : 

على ادلشًتي أن يتعاقد على : عقد النقل- أ

نفقتو اخلاصة و مسؤوليتو لنقل البضاعة من 

مكان اإلستالم ادلتفق عليو يف العقد، ما عدا يف 

حال ما إذا ربمل البائع مسؤولية التعاقد لنقل 
 A3البضاعة كما ذكر يف 

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

.خبصوص عقد التأمُت  

A3  :

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي، إال : عقد النقل- أ

إن طلب ادلشًتي ذلك، أو يف حال كان ىناك 

عرف ذباري و ادلشًتي مل يعط تعليمات بعكس 

ذلك، فيمكن للبائع التعاقد للنقل حسب 
الشروط ادلتداولة ، و يكون ذلك على مسؤولية و 

نفقة ادلشًتي، كما بامكان البائع رفض إجراء 
. عقد النقل لكن عليو إبالغ ادلشًتي فورا
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ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي : عقد التأمين- ب

بتأمُت البضاعة ، لكنو ملزم بتقدًن أي معلومات 
أو وثائق قد يطلبها ادلشًتي للتأمُت على 

البضاعة، و يكون ذلك بطلب من و على 
 .مسؤولية و نفقة ادلشًتي

B4 : على ادلشًتي استالم البضائع عند

 A4تسليمها وفق 
A4 : على البائع تسليم البضائع بوضعها جبانب

السفينة ادلسماة من طرف ادلشًتي أو على قوارب 
التحميل يف ادلكان و الزمان ادلتفق عليهما ،أو 

احلصول على بضائع جاىزة للتحميل و تسليمها  

يف التاريخ ادلتفق عليو أو ضمن الفًتة الزمنية 
. ادلتفق عليها و بالطريقة ادلعتادة يف ادليناء

إن مل حيدد ادلشًتي نقطة زلددة للتسليم، - 

ديكن للبائع اختيار النقطة اليت تناسبو داخل 
التاريخ أو ادلدة الزمنية  ادليناء ادلتفق عليو، و يف

 .ادلتفق عليها إن وجدت

B5 : يتحمل ادلشًتي كل سلاطر تلف أو سرقة

. A4البضاعة منذ استالمها حسب 
 أو A7يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع وفق 

أن السفينة اليت عينها ادلشًتي تأخرت يف الوصول 

أو فشلت يف استالم البضاعة أو أغلقت و 

A5 : يتحمل البائع كل سلاطر تلف أو سرقة

 A4البضاعة اىل أن يسلم البضائع حسب 

 B5ما عدا يف احلالة ادلذكورة يف 
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توقفت عن استالم البضائع قبل التاريخ ادلتفق 

عليو 
فإن ادلشًتي ىو من يتحمل أي ضرر أو سرقة قد 

. ربدث
مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

B6: على ادلشًتي دفع ما يلي  :

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - أ

تسليمها ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة بالتصدير و 

التخليص اجلمركي و اليت يتحملها البائع عند 
. االقتضاء

:  أي تكاليف أخرى قد تنجم عن- ب

 . B7عدم قيام ادلشًتي بإشعار البائع وفق - 1
عدم وصول السفينة ادلسماة أو عدم سبكنها - 2

من استالم البضاعة أو توقفت عن شحن 
. البضاعة قبل التاريخ ادلتفق عليو

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع
عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - ج

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل نقل 

A6:على البائع ربمل ما يلي  :

كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع اىل غاية - 1

 A4حسب  تسليمها

عند االقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -2
.أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير  
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. البضاعة عرب بلد آخر

B7 : على ادلشًتي إشعار البائع و إعالمو باسم

السفينة، نقطة التحميل، و عند الضرورة تاريخ 
. التسليم أو الفًتة الزمنية للتسليم

 

A7 :مسؤولية و على البائع إشعار ادلشًتي على 

نفقة ىذا األخَت بأن البضاعة قد مت تسليمها 
 ، أو أن عملية التسليم مل تتم A4حسب 

 . خالل ادلدة ادلتفق عليها

B8: على ادلشًتي قبول دليل التسليم ادلقدم من 

 .طرف البائع

A8: على البائع أن يسلم ادلشًتي على نفقة 

البائع الدليل ادلعتاد على تسليم البضائع ، إال إن 

كان ىذا الدليل ىو وثيقة نقل، ففي ىاتو احلالة 
البائع ملزم دبساعدة ادلشًتي بطلب من و على 

مسؤولية و نفقة ىذا األخَت يف احلصول على 
. وثيقة نقل

B9 : على ادلشًتي دفع تكاليف معاجلات أو

تفتيش ما قبل الشحن، إال إذا كان التفتيش 
 .مشًتطا من قبل سلطات بلد التصدير

A9 : يتحمل البائع كل مصاريف الفحص

فحص اجلودة، القياس،  )ادلتعلقة بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف  (...الوزن، احلساب

فحص قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد 
. ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 
نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 

فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
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مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل ختم عقد 

. البيع

B10:  على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت

قد  (سالمة)ادلناسب عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  حيتاجها لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 
. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي تقدًن ادلساعدة الالزمة للبائع  

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 

يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 
 .حيتاجها لتصدير البضائع

A10: عند االقتضاء، على البائع مساعدة

ادلشًتي بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو 

و نفقتو يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات 

قد حيتاجها ادلشًتي لالستَتاد أو لنقل البضائع 
للوجهة النهائية 

على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف و 

  B10مصاريف ربملها أثناء تطبيق االلتزام
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:  الملخص

.يستخدم ىذا الشرط يف حالة النقل  البحري أو بواسطة ادلمرات ادلائية الداخلية فقط-   

زلملة، و   بضاعة يقصد هبذا الشرط أن البائع  يسلم البضاعة على ظهر السفينة أو يتعاقد لتسليم- 

أن خطر ضياع أو تلف أو سرقة البضاعة ينتقل من البائع اىل ادلشًتي بوضع البضاعة على ظهر 

كما يتعُت على البائع ربت ىذا الشرط أن يتعاقد لشحن البضاعة و أن يدفع كافة . السفينة
 .ادلصاريف  و التكاليف ادلتعلقة بشحن البضائع حىت ادليناء ادلتفق عليو

عقد النقل حيدد بوضوح ميناء الوجهة و مكان وصول البضاعة يف بلد الوجهة، لكنو عادة ال - 

يتطرق دليناء الشحن، و بالتايل إن كان للمشًتي خيارا خبصوص ميناء الشحن جيب االتفاق عليو يف 
. عقد البيع

على البائع و ادلشًتي ربديد نقطة تسليم البضاعة يف ميناء الوجهة بوضوح ألن التكاليف ستكون - 
و عليو فعلى البائع التعاقد للشحن و ربديد البنود ادلناسبة لذلك، و .على عاتق البائع إىل تلك النقطة

يف حالة تضمن عقد النقل مصاريف التفريغ يف ادلكان ادلسمى، ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويضها 
. بعد ذلك
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 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع CFRالشرط - 
. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 
أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى
ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 

أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو 
. لنقل البضائع للوجهة النهائية

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 

اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير البضائع و 
 .لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية
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B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن على ادلشًتي تأمُت 
.البضاعة  

A3عقود النقل و التأمين  :

على البائع أن يتعاقد أو أن : عقد النقل- أ

حيصل على عقد لشحن البضائع من ادلكان 
يف بلد البائع اىل مكان - إن وجد-ادلتفق عليو

الوجهة ادلسمى،أو أي نقطة مت االتفاق عليها 
جيب أن يتم عقد الشحن بالطريقة . ضمنو

ادلعتادة و على نفقة البائع، و أن يتم اختيار 
. السفينة  دبا يناسب نوع البضائع 

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

لكنو ملزم بتوفَت البيانات و ادلعلومات و الوثائق 
الالزمة للمشًتي ليؤمن البضاعة، و يكون ذلك 

 .على مسؤولية و نفقة ادلشًتي إن طلبها

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

، و يستلمهم من A4البضائع كما يشَت االلتزام 
 .الناقل يف ادلكان ادلسمى يف بلد ادلشًتي

A4على البائع تسليم البضاعة :  التسليم

بوضعها على ظهر السفينة أو بتسليم بضائع 
زلملة ،يف كال احلالتُت على البائع تسليم البضاعة 

يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة الزمنية ادلتفق 
 .عليها و بالطريقة ادلعتادة يف ادليناء

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 
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. A4حسب 

 ، B7يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع وفق 
فادلشًتي ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة 

البضاعة منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء 
. ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة

مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
 .عقد البيع

 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 
B5 

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1
 ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة A4تسليمها وفق 

بالتصدير و التخليص اجلمركي و اليت يتحملها 

البائع عند اإلقتضاء و أي تكاليف أخرى مت 
اإلشارة اليها يف 

6 A .
أي تكاليف تتعلق بالبضائع أثناء العبور - 2

بدول أخرى و حىت وصوذلا لوجهتها األخَتة ما 

عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل بأهنا على 

. حساب البائع

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي

كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية - 1
 . A4تسليمها حسب 

تكاليف الشحن وصبيع التكاليف األخرى - 2

 ، دبا يف ذلك تكاليف ربميل A3الناذبة عن 
البضائع أو تكاليف التفريغ يف مكان الوجهة إن 

. كانت على حساب البائع دبوجب عقد النقل
عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -3

أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير 

باإلضافة اىل تكاليف النقل عرب دول أخرى إن 
وجدت إن كانت على حساب البائع دبوجب 

.عقد النقل  
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تكاليف التفريغ دبا يف ذلك تكاليف قوارب - 3

التحميل أو الرصيف إن وجدت ما عدا تلك 
. اليت يتحملها البائع حسب عقد النقل

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم قيام ادلشًتي - 4
 منذ التاريخ ادلتفق B7باشعار البائع حسب 

عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم 
 .البضاعة

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
. عقد البيع

عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 5

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل تكاليف 
متعلقة بعبور البضاعة عرب بلد آخر ما عدا تلك 

. ادلندرجة ربت عقد النقل

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 
أو تسمية مكان أو نقطة استالم / البضائع و 

البضاعة يف ميناء الوصول، إعطاء البائع إشعارا 

 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

ادلشًتي بأي أمر قد يسمح للمشًتي بازباذ 
 . التدابَت الالزمة الستالم البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثيقة : إثبات االستالم A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 
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النقل ادلقدمة من طرف البائع كما يشَت ذلا 

  إن توافقت مع ما جاء يف عقد A8االلتزام 
 .البيع

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق ادلعتادة 

. للنقل
وثيقة النقل جيب أن تغطي البضائع يف عقد 

البيع، و يكون تارخيها ضمن الفًتة الزمنية ادلتفق 
عليها لشحن البضاعة، كما جيب أن سبكن 

ادلشًتي من استالم البضاعة من الناقل، و سبكنو 
أيضا من بيعها أثناء العبور، إما بتحويل الوثيقة 

. دلشًتي آخر، أو بإشعار الناقل

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 
إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب

. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر
على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 

مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 
. البيع
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B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

 :ذات الصلة
على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 

قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي
كما عليو تعويض البائع عن أي تكاليف متعلقة 

. A10بتقدًن معلومات مذكورة يف 
عليو مساعدة البائع بتوفَت ادلعلومات و الوثائق 

  3Aاليت قد يطلبها للتعاقد لنقل البضائع حسب 

أو أثناء التصدير أو أثناء النقل عرب أي دولة 
 .أخرى 

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

 :ذات الصلة
عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 

يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 
حيتاجها ادلشًتي لإلستَتاد أو لنقل البضائع 

. للوجهة النهائية
على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 

 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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:  الملخص

.يستخدم ىذا الشرط يف حالة النقل  البحري أو بواسطة ادلمرات ادلائية الداخلية فقط-   

زلملة،   بضاعة  يقصد هبذا الشرط أن البائع  يسلم البضاعة على ظهر السفينة أو يتعاقد لتسليم- 
و أن خطر ضياع أو تلف أو سرقة البضاعة ينتقل من البائع اىل ادلشًتي بوضع البضاعة على ظهر 

كما يتعُت على البائع ربت ىذا الشرط أن يتعاقد لشحن البضاعة و أن يدفع كافة . السفينة
. ادلصاريف  و التكاليف ادلتعلقة بشحن البضائع حىت ادليناء ادلتفق عليو

على البائع أيضا التعاقد للتأمُت على البضاعة مقابل خطر ادلشًتي لتلف أو ضياع أو سرقة - 

البضاعة أثناء النقل، حيث على ادلشًتي أن يأخذ بعُت االعتبار أن البائع ال يلتزم إال بإجراء تأمُت 

و أنو يف حال أراد تغطية أكرب عليو إما طلب ذلك من البائع و يكون . يؤمن احلد األدىن من التغطية
. ذلك على نفقتو و مسؤوليتو، أو إجراء تأمُت آخر يشمل أخطارا أخرى
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 فإن مسؤولية البائع عن البضاعة CIF  وCPT, CIP, CFR: عند استخدام كل من - 

تنتهي بتسليم البضاعة إما للناقل أو بوضعها على السفينة حسب الشرط ادلستخدم  و ليس بوصوذلا 
. دليناء الوجهة ادلتفق عليو

عقد النقل حيدد بوضوح ميناء الوجهة و مكان وصول البضاعة يف بلد الوجهة، لكنو عادة ال - 

يتطرق دليناء الشحن، و بالتايل إن كان للمشًتي خيارا خبصوص ميناء الشحن جيب االتفاق عليو يف 

. عقد البيع
على البائع و ادلشًتي ربديد نقطة تسليم البضاعة يف ميناء الوجهة بوضوح ألن التكاليف ستكون - 

و عليو فعلى البائع التعاقد للشحن و ربديد البنود ادلناسبة لذلك، و .على عاتق البائع إىل تلك النقطة
يف حالة تضمن عقد النقل مصاريف التفريغ يف ادلكان ادلسمى، ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويضها 

. بعد ذلك
 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع رسوم CIFالشرط - 

. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادو تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع
ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 
 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 
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أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان  .على ذلك
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و

عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 
أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو 

. لنقل البضائع للوجهة النهائية

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 

 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 
اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير البضائع و 

 .لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية

B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن على تزويد البائع 

بأي معلومات أو بيانات إضافية إن طلب منو 

.أي تأمُت إضايف  

A3عقود النقل و التأمين  :
على البائع أن يتعاقد أو أن : عقد النقل- أ

حيصل على عقد لشحن البضائع من ادلكان 
يف بلد البائع اىل مكان - إن وجد-ادلتفق عليو

الوجهة ادلسمى،أو أي نقطة مت االتفاق عليها 
جيب أن يتم عقد الشحن بالطريقة . ضمنو

ادلعتادة و على نفقة البائع، و أن يتم اختيار 
. السفينة  دبا يناسب نوع البضائع 

على البائع التعاقد لتأمُت : -عقد التأمين- ب

البضائع دبا يؤمن احلد األدىن من التغطية و الذي 
 من شروط الشحن للمعهد  Cتنص عليو الفئة
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. الربيطاين 
جيب اجراء عقد التأمُت لدى مؤمن أو لدى -

شركة تأمُت على أن يكون العقد مستوفيا للحد 
األدىن للتأمُت و دبا يسمح للمشًتي أو أي 

شخص آخر لو مصلحة التأمُت على البضائع 
. دبطالبة ادلؤمن مباشرة،

على مدة التأمُت أن تضمن حقوق ادلشًتي - 
على عقد التأمُت أن يغطي على األقل شبن -

 و % 10البضاعة ادلذكورة يف العقد مضافا اليو 

. يكون ذلك بنفس عملة عقد البيع
يكون التأمُت على البضائع من نقطة تسليمها -

. اىل نقطة الوصول ادلذكورة يف العقد على األقل

إن رغب ادلشًتي يف زيادة تأمينات أخرى -
كالتأمُت على احلروب و التأمُت على 

اإلضرابات، بإمكانو طلب ذلك من البائع حبيث 
. .يكون على نفقتو و مسؤوليتو

على البائع أن يقدم للمشًتي بوليصة التأمُت أو -
. أي مستند يثبت التأمُت

على البائع تزويد ادلشًتي بأي معلومات أو - 
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. وثائق قد حيتاجها لتأمُت إضايف على البضاعة

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

، و يستلمهم من A4البضائع كما يشَت االلتزام 

 .الناقل يف ادلكان ادلسمى يف بلد ادلشًتي

A4على البائع تسليم البضاعة :  التسليم

بوضعها على ظهر السفينة أو بتسليم بضائع 

زلملة ،يف كال احلالتُت على البائع تسليم البضاعة 

يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة الزمنية ادلتفق 
 .عليها و بالطريقة ادلعتادة يف ادليناء

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

. A4حسب 
 ، B7يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع وفق 

فادلشًتي ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة 
البضاعة منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء 

. ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة

مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 

 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 

B5 

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي

كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية - 1
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 ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة A4تسليمها وفق 
بالتصدير و التخليص اجلمركي و اليت يتحملها 

البائع عند اإلقتضاء و أي تكاليف أخرى مت 
اإلشارة اليها يف 

6 A .
أي تكاليف تتعلق بالبضائع أثناء العبور - 2

بدول أخرى و حىت وصوذلا لوجهتها األخَتة ما 
عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل بأهنا على 

. حساب البائع

تكاليف التفريغ دبا يف ذلك تكاليف قوارب - 3
التحميل أو الرصيف إن وجدت ما عدا تلك 

. اليت يتحملها البائع حسب عقد النقل

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم قيام ادلشًتي - 4
 منذ التاريخ ادلتفق B7باشعار البائع حسب 

عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم 
 .البضاعة

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
. عقد البيع

عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 5

 ما عدا تلك اليت يتحملها A4تسليمها حسب 
 . ادلشًتي

تكاليف الشحن وصبيع التكاليف األخرى - 2
 ، دبا يف ذلك تكاليف ربميل A3الناذبة عن 

البضائع أو تكاليف التفريغ يف مكان الوجهة إن 
. كانت على حساب البائع دبوجب عقد النقل

 A3تكاليف التأمُت الناصبة عن - 3
عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -4

أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير 

باإلضافة اىل تكاليف النقل عرب دول أخرى إن 
وجدت إن كانت على حساب البائع دبوجب 

.عقد النقل  
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ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل تكاليف 
متعلقة بعبور البضاعة عرب بلد آخر ما عدا تلك 

. ادلندرجة ربت عقد النقل
أي تكاليف تأمُت إضافية سبت بطلب من - 6

. ادلشًتي

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 

أو تسمية مكان أو نقطة استالم / البضائع و 

البضاعة يف ميناء الوصول، إعطاء البائع إشعارا 
 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

ادلشًتي بأي أمر قد يسمح للمشًتي بازباذ 

 . التدابَت الالزمة الستالم البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثيقة : إثبات االستالم 

النقل ادلقدمة من طرف البائع كما يشَت ذلا 
  إن توافقت مع ما جاء يف عقد A8االلتزام 

 .البيع

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق ادلعتادة 
. للنقل

وثيقة النقل جيب أن تغطي البضائع يف عقد 

البيع، و يكون تارخيها ضمن الفًتة الزمنية ادلتفق 
عليها لشحن البضاعة، كما جيب أن سبكن 

ادلشًتي من استالم البضاعة من الناقل، و سبكنو 
أيضا من بيعها أثناء العبور، إما بتحويل الوثيقة 
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. دلشًتي آخر، أو بإشعار الناقل

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 

إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 

كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب
. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 

فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 
اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 

مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 

. البيع

B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 
قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي

كما عليو تعويض البائع عن أي تكاليف متعلقة 

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 
بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 

يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 

حيتاجها ادلشًتي لإلستَتاد أو لنقل البضائع 
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. A10بتقدًن معلومات مذكورة يف 
عليو مساعدة البائع بتوفَت ادلعلومات و الوثائق 

  3Aاليت قد يطلبها للتعاقد لنقل البضائع حسب 
أو أثناء التصدير أو أثناء النقل عرب أي دولة 

 .أخرى 

. للوجهة النهائية
على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 

 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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:  الملخص

يقصد هبذا الشرط أن البائع عليو التعاقد لنقل البضائع حىت ادلكان ادلتفق عليو، و أن يتحمل أي - 

  .تكاليف متعلقة بذلك
تنتقل مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة من البائع اىل ادلشًتي حُت تسلم البضائع اىل الناقل أو -  

الشخص الذي حدده  البائع و ليس حُت تصل البضائع لوجهتها النهائية، ىذا باإلضافة اىل أي 
.تكاليف إضافية  زلتملة قد تنتج عن أي حادث حيدث بعد تسليم البضاعة للناقل  

ىذا الشرط يتضمن نقطتُت أساسيتُت، دبا أن مكان انتقال مسؤولية تلف أو سرقة البضائع من - 
البائع اىل ادلشًتي خيتلف عن ادلكان الذي على البائع التعاقد لنقل البضائع لو، جيب على الطرفُت 

ربديد كل من مكان تسليم البضائع للناقل و مكان وصول البضائع للمشًتي بالتفصيل و بوضوح، 

يف حالة تعدد الناقلُت إليصال البضاعة للوجهة النهائية، و األطراف مل يتفقوا على مكان لتسليم 

.البضائع، فإن مسؤولية البضائع تنتقل تلقائيا من البائع اىل ادلشًتي عند تسليم البضائع للناقل األول  
على كل من البائع و ادلشًتي ربديد نقطة وصول البضائع يف الوجهة ادلتفق عليها، و على البائع - 

ازباذ عقد النقل و ربديد البنود ادلناسبة لذلك، ففي حالة تضمن عقد النقل مصاريف التفريغ يف 
.ادلكان ادلسمى، ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويضها بعد ذلك  
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 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع CPTالشرط - 
. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 
 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 

أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو 
. لنقل البضائع للوجهة النهائية

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 

اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير، و لنقلها 
 .عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية
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B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن على ادلشًتي تأمُت 

.البضاعة  

A3عقود النقل و التأمين  :
على البائع أن يتعاقد أو أن : عقد النقل- أ

حيصل على عقد لنقل البضائع من ادلكان ادلتفق 
عليو اىل مكان الوجهة ادلسمى،أو أي نقطة مت 

جيب أن يتم عقد البيع . االتفاق عليها ضمنو
بالطريقة ادلعتادة، و أن يتم النقل بالوسائل 

ادلعتادة، و يف حالة مل يتم ربديد نقطة زلددة 
للتسليم أو نقطة زلددة إليصال البضائع بإمكان 

. البائع اختيار النقاط اليت تناسبو

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

إال إن طلب ىو ذلك ، فيكون على مسؤوليتو و 
 .نفقتو

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

، و يستلمهم من A4البضائع كما يشَت االلتزام 
 .الناقل يف ادلكان ادلسمى يف بلد ادلشًتي

A4على البائع تسليم البضائع للناقل :  التسليم

الذي مت التعاقد معو و جعلها ربت تصرفو وفق 
A3 يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة الزمنية 

 .ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 
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. A4حسب 
 ، A7يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع وفق 

فادلشًتي ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة 

البضاعة منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء 

. ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة
مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 
B5 

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1

 ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة A4تسليمها وفق 
بالتصدير و التخليص اجلمركي و اليت يتحملها 

البائع عند اإلقتضاء و أي تكاليف أخرى مت 

اإلشارة اليها يف 

6 A .
أي تكاليف تتعلق بالبضائع أثناء العبور - 2

بدول أخرى و حىت وصوذلا لوجهتها األخَتة ما 
عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل بأهنا على 

. حساب البائع

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي
كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية - 1

 غَت التكاليف ادلدفوعة من A4تسليمها حسب 
. طرف ادلشًتي

تكاليف النقل وصبيع التكاليف األخرى - 2

 ، دبا يف ذلك تكاليف ربميل A3الناذبة عن 

البضائع أو رسوم التفريغ يف مكان الوجهة إن 
كانت على حساب البائع دبوجب عقد النقل 

عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -3
أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير 

باإلضافة اىل تكاليف النقل عرب دول أخرى إن 
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تكاليف التفريغ ما عدا تلك اليت يتحملها - 3
. البائع حسب عقد النقل

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم قيام ادلشًتي - 4

 منذ التاريخ ادلتفق B7باشعار البائع حسب 

عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم 
 .البضاعة

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع
عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 5

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل تكاليف 
متعلقة بعبور البضاعة عرب بلد آخر ما عدا تلك 

. ادلندرجة يف عقد النقل

وجدت إن كانت على حساب البائع دبوجب 
.عقد النقل  

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 

أو تسمية مكان أو نقطة استالم / البضائع و 
البضاعة يف ذلك ادلكان، إعطاء البائع إشعارا 

 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

،  A 4ادلشًتي بأن البضاعة قد مت تسليمها وفق 

على البائع أيضا إشعار ادلشًتي بأي أمر قد 
يسمح للمشًتي بازباذ التدابَت الالزمة الستالم 

 . البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثيقة : إثبات االستالم A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 
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النقل ادلقدمة من طرف البائع كما يشَت ذلا 
  إن توافقت مع ما جاء يف عقد A8االلتزام 

 .البيع

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق ادلعتادة 
  . 3Aللنقل ادلتعاقد عليو وفق 

وثيقة النقل جيب أن تغطي البضائع يف عقد 

البيع، و يكون تارخيها ضمن الفًتة الزمنية ادلتفق 

عليها لشحن البضاعة، كما جيب أن سبكن 
ادلشًتي من استالم البضاعة من الناقل، و سبكنو 
أيضا من بيعها أثناء العبور، إما بتحويل الوثيقة 

. دلشًتي آخر، أو بإشعار الناقل

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 

إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 
 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب

. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 

. البيع
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B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 
قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي
على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 

. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 
على ادلشًتي مساعدة البائع عند االقتضاء بتوفَت 

ادلعلومات و الوثائق اليت قد يطلبها للتعاقد لنقل 
  أو أثناء التصدير و يكون 3Aالبضائع حسب 

ذلك بطلب منو و على مسؤوليتو و نفقتو 
 (البائع)

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 
بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 

يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 
حيتاجها ادلشًتي لإلستَتاد أو لنقل البضائع 

. للوجهة النهائية
على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 

 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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: الملخص

يقصد هبذا الشرط أن البائع عليو التعاقد لنقل البضائع حىت ادلكان ادلتفق عليو، و أن يتحمل - 
..  التكاليف ادلتعلقة بذلك باإلضافة إىل إعطاء ادلشًتي تأمينا ضد خطر تلف أو سرقة البضاعة

على ادلشًتي أن يأخذ بعُت االعتبار أن البائع ال يلتزم إال بإجراء تأمُت يؤمن احلد األدىن من -
إن أراد تغطية أكرب ديكنو إما طلب ذلك من البائع و يكون ذلك على نفقتو و مسؤوليتو، أو .التغطية

. اجراء تأمُت آخر يشمل أخطارا أحرى، كالتأمُت ضد احلروب أو اإلضرابات
تنتقل مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة من البائع اىل ادلشًتي حُت تسلم البضائع اىل الناقل أو -  

الشخص الذي حدده  البائع و ليس حُت تصل البضائع لوجهتها النهائية، ىذا باإلضافة اىل أي 

. تكاليف إضافية  زلتملة قد تنتج عن أي حادث حيدث بعد تسليم البضاعة للناقل
جيب على الطرفُت ربديد كل من مكان تسليم البضائع للناقل و مكان وصول البضائع للمشًتي - 

بالتفصيل و بوضوح، يف حالة تعدد الناقلُت إليصال البضاعة للوجهة النهائية، فإن مسؤولية البضائع 

. تنتقل تلقائيا من البائع اىل ادلشًتي عند تسليم البضائع للناقل األول
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على كل من البائع و ادلشًتي ربديد نقطة وصول البضائع يف الوجهة ادلتفق عليها، و على البائع - 
التعاقد للنقل و ربديد البنود ادلناسبة لذلك، ففي حالة تضمن عقد النقل مصاريف التفريغ يف ادلكان 

. ادلسمى، ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويضها بعد ذلك
 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع CIPالشرط - 

. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 

التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى

ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 
أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 

أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد أو 
. لنقل البضائع للوجهة النهائية

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 

اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير البضائع و 
 .لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية
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B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن على ادلشًتي تزويد 
البضائع بأي معلومات قد حيتاجها لتأمُت آخر 

.قد يطلبو ادلشًتي  

A3عقود النقل و التأمين  :

على البائع أن يتعاقد أو أن : عقد النقل- أ

حيصل على عقد لنقل البضائع من ادلكان ادلتفق 
عليو اىل مكان الوجهة ادلسمى،أو أي نقطة مت 

جيب أن يتم عقد البيع . االتفاق عليها ضمنو
بالطريقة ادلعتادة، و أن يتم النقل بالوسائل 

ادلعتادة، و يف حالة مل يتم ربديد نقطة زلددة 
للتسليم أو نقطة زلددة إليصال البضائع بإمكان 

. البائع اختيار النقاط اليت تناسبو

على البائع إجراء عقد : -عقد التأمين- ب

تأمُت على البضائع حسب عقد البيع و دبا 
يسمح للمشًتي أو أي شخص آخر لو مصلحة 

التأمُت على البضائع دبطالبة ادلؤمن مباشرة، كما 
عليو أن يقدم للمشًتي بوليصة التأمُت أو أي 

. مستند يثبت التأمُت
جيب اجراء عقد التأمُت لدى مؤمن أو لدى -

شركة تأمُت على أن يكون العقد مستوفيا للحد 
األدىن للتأمُت 

على مدة التأمُت أن تضمن حقوق ادلشًتي - 

على عقد التأمُت أن يغطي على األقل شبن -
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 و % 10البضاعة ادلذكورة يف العقد مضافا اليو 

. يكون ذلك بنفس عملة عقد البيع
يكون التأمُت على البضائع من نقطة تسليمها -

. اىل نقطة الوصول ادلذكورة يف العقد على األقل
إن رغب ادلشًتي يف زيادة تأمينات أخرى -

كالتأمُت على احلروب و التأمُت على 
اإلضرابات، بإمكانو طلب ذلك من البائع حبيث 

 .يكون على نفقتو و مسؤوليتو

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

، و يستلمهم من A4البضائع كما يشَت االلتزام 
 .الناقل يف ادلكان ادلسمى يف بلد ادلشًتي

A4على البائع تسليم البضائع للناقل :  التسليم

الذي مت التعاقد معو و جعلها ربت تصرفو وفق 
A3 يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة الزمنية 

 .ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

. A4حسب 

 ، A7يف حالة أن ادلشًتي مل يعلم البائع وفق 
فادلشًتي ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة 

البضاعة منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء 

. ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 

 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 
B5 
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مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

B6على ادلشًتي دفع  : تخصيص التكاليف 

: ما يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1
 ، ما عدا التكاليف ادلتعلقة A4تسليمها وفق 

بالتصدير و التخليص اجلمركي و اليت يتحملها 
البائع عند اإلقتضاء و أي تكاليف أخرى مت 

اإلشارة اليها يف 

6 A .
أي تكاليف تتعلق بالبضائع أثناء العبور - 2

بدول أخرى و حىت وصوذلا لوجهتها األخَتة ما 

عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل بأهنا على 
. حساب البائع

تكاليف التفريغ ما عدا تلك اليت يتحملها - 3
. البائع حسب عقد النقل

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم قيام ادلشًتي - 4
 منذ التاريخ ادلتفق B7باشعار البائع حسب 

عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم 

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي

كل التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية - 1
 . A4تسليمها حسب 

تكاليف النقل وصبيع التكاليف األخرى - 2
 ، دبا يف ذلك تكاليف ربميل A3الناذبة عن 

البضائع أو تكاليف التفريغ يف مكان الوجهة إن 

. كانت على حساب البائع دبوجب عقد النقل
دفع مصاريف التأمُت على البضاعة كما - 3

 A3أشار اليو 

عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -4
أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير 

باإلضافة اىل تكاليف النقل عرب دول أخرى إن 
وجدت إن كانت على حساب البائع دبوجب 

.عقد النقل  
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 .البضاعة

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
. عقد البيع

عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 5
ادلتعلقة باستَتاد البضاعة باإلضافة إىل تكاليف 

متعلقة بعبور البضاعة عرب بلد آخر ما عدا تلك 
. ادلندرجة يف عقد النقل

تكاليف أي تأمُت إضايف قد يطلبو ادلشًتي - 6

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 
أو تسمية مكان أو نقطة استالم / البضائع و 

البضاعة يف ذلك ادلكان، إعطاء البائع إشعارا 

 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

،  A 4ادلشًتي بأن البضاعة قد مت تسليمها وفق 

على البائع أيضا إشعار ادلشًتي بأي أمر قد 
يسمح للمشًتي بازباذ التدابَت الالزمة الستالم 

 . البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثيقة : إثبات االستالم 

النقل ادلقدمة من طرف البائع كما يشَت ذلا 

  إن توافقت مع ما جاء يف عقد A8االلتزام 
 .البيع

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق ادلعتادة 

  . 3Aللنقل ادلتعاقد عليو وفق 
وثيقة النقل جيب أن تغطي البضائع يف عقد 

البيع، و يكون تارخيها ضمن الفًتة الزمنية ادلتفق 

عليها لشحن البضاعة، كما جيب أن سبكن 
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ادلشًتي من استالم البضاعة من الناقل، و سبكنو 

أيضا من بيعها أثناء العبور، إما بتحويل الوثيقة 
. دلشًتي آخر، أو بإشعار الناقل

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 
إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب

. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 

مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 
. البيع

B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف :ذات الصلة

 (سالمة)الوقت ادلناسب عن أي معلومات أمان 
. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  قد حيتاجها لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة :ذات الصلة

ادلشًتي بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو 
و نفقتو يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات 

قد حيتاجها ادلشًتي لإلستَتاد أو لنقل البضائع 
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. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي مساعدة البائع عند االقتضاء بتوفَت 
ادلعلومات و الوثائق اليت قد يطلبها للتعاقد لنقل 

  أو أثناء التصدير و يكون 3Aالبضائع حسب 
ذلك بطلب منو و على مسؤوليتو و نفقتو 

 (البائع)

. للوجهة النهائية

على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 
 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 

 



 تسهى انبضاػت فً يحطت  DAT Delivered At Terminal: الدرس العاشر

 ... انىصىل 

 64 

 

 
:  الملخص

بعد أن ينزذلا من وسيلة - يقصد هبذا الشرط أن البائع يتم مسؤولية تسليم البضاعة حُت يضعها - 
ربت تصرف ادلشًتي، حيث يشمل - النقل يف احملطة ادلسماة  يف ميناء الوصول أو يف مكان الوصول

مصطلح احملطة أي مكان يف ميناء الوصول سواء كان مغطى أو ال، فقد يكون الرصيف أو ادلخزن أو 

.  زلطة جوية للبضائع أو زلطة سكة حديدية أو غَت ذلك
جيب على الطرفُت ربديد اسم احملطة أو إن أمكن اسم النقطة يف احملطة يف ميناء أو مكان تسليم - 

البضائع بالتفصيل و بوضوح ألن مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة اىل تلك النقطة ستكون على عاتق 
. البائع ، و بالتايل على البائع التعاقد لنقل البضائع دبا يناسب ىذا األمر

باإلضافة اىل ذلك، إن اتفق الطرفان أن يتحمل البائع مصاريف نقل و ربميل البضاعة من احملطة - 
. DDP/DAPادلتفق عليها اىل مكان اآلخر، يفضل استخدام أحد الشرطُت 

 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع DATالشرط - 
. االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتادرسوم و تكاليف 
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التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 
أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى
ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 
. أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 
اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير البضائع و 

 .لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية

B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن ادلشًتي ملزم بتقدًن 

A3عقود النقل و التأمين  :
على البائع أن يتعاقد لنقل : عقد النقل- أ

ميناء أو مكان احملطة ادلسماة يف البضائع اىل 

و .  الوجهة ،أو أي نقطة مت االتفاق عليها ضمنو

يف حالة مل يتم ربديد زلطة معينة بإمكان البائع 
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أي معلومات بطلب من و على مسؤولية و نفقة 
البائع قد حيتاجها ىذا األخَت للتأمُت على 

.البضاعة  

اختيار احملطة اليت تناسبو ضمن ميناء الوصول أو 
. مكان الوجهة

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

لكنو ملزم بتقدًن أي معلومات بطلب من و على 
مسؤولية و نفقة ادلشًتي قد حيتاجها األخَت 

 .للتأمُت على البضاعة

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

البضائع عندما يتم تسليمها كما يشَت االلتزام 
A4،. 

A4على البائع تنزيل البضائع من :  التسليم

وسيلة النقل الواصلة إىل احملطة ادلسماة و جعلها 
 يف التاريخ ادلتفق عليو أو ربت تصرف ادلشًتي

 .أثناء ادلدة الزمنية ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

. A4حسب 

 :يف حالة أن
  B2ادلشًتي مل يتمكن من ربقيق االلتزام - أ

. يتحمل كل مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة

 ، فادلشًتي B7ادلشًتي مل يعلم البائع وفق - ب
ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة البضاعة 

منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق 

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 

 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 
B5 
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 .عليها لتسليم البضاعة
مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

B6على ادلشًتي دفع ما  : تخصيص التكاليف

: يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1

 . A4تسليمها وفق 
أي تكاليف شحن أو تفريغ مل تكن من - 2

. التزامات البائع يف زلطة الوجهة

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم تنفيذ - 3

باشعار  أو عدم قيامو  B2ادلشًتي لاللتزام 
 منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ B7البائع حسب 

 .انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة
مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع
عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 4

ادلتعلقة باستَتاد البضاعة أو أي إجراءات متعلقة 
. بذلك

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي
، كل A3aإضافة اىل التكاليف الناصبة عن - 1

التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية تسليمها 
 . A4حسب 

تكاليف التفريغ يف احملطة ادلسماة يف مكان - 2

. الوجهة

عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -3
أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير أو 

 النقل عرب دول أخرى اىل غاية تسليمها وفق
A4 . 

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري
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حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 
أو تسمية احملطة أو نقطة استالم / البضائع و 

البضاعة يف ذلك ادلكان، إعطاء البائع إشعارا 

 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

ادلشًتي بكل ما قد يسمح للمشًتي بازباذ 
 . التدابَت الالزمة الستالم البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثائق : إثبات االستالم 

   .A8التسليم كما يشَت ذلا االلتزام 

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق اليت سبكنو 

  . A4/B4من استالم البضائع حسب 

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 

إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 
 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب

. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر
على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 

. البيع
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B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 
قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي
على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 

. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 
على ادلشًتي مساعدة البائع عند االقتضاء بتوفَت 

ادلعلومات و الوثائق اليت قد يطلبها  لنقل البضائع   

أو أثناء التصدير أو العبور بأي دولة أخرى و 

يكون ذلك بطلب منو و على مسؤوليتو و نفقتو 
 (البائع)

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 
بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 

يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 
حيتاجها ادلشًتي إلستَتاد البضاعة  أو نقلها 

. للوجهة النهائية
على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 

 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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: الملخص

جاىزة للتفريغ و غَت –يقصد هبذا الشرط أن البائع يتم مسؤولية تسليم البضاعة حُت يضعها - 
ربت تصرف ادلشًتي، و يتحمل البائع كافة - مفرغة من وسيلة النقل يف مكان الوصول ادلسمى

.  التكاليف إليصال البضاعة إىل ادلكان ادلسمى

جيب على الطرفُت ربديد اسم النقطة يف مكان تسليم البضائع بالتفصيل و بوضوح ألن مسؤولية - 
تلف أو سرقة البضاعة اىل تلك النقطة ستكون على عاتق البائع ، و بالتايل على البائع التعاقد لنقل 

البضائع دبا يناسب ىذا األمر، و يف حالة نص عقد النقل أن البائع ىو من يتحمل تفريغ البضاعة، 
. يف ىاتو احلالة ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويض تكاليف التفريغ

 يلزم البائع بدفع رسوم و تكاليف التصدير عند االقتضاء ، لكن ال يلزمو بدفع DAPالشرط - 

االستَتاد، أو دفع أي مستحقات أو القيام بأي إجراءات لالستَتاد، إن رغب رسوم و تكاليف 

الطرفان أن يدفع البائع رسوم االستَتاد أو يقوم بأي إجراءات لالستَتاد، من األفضل استخدام الشرط 
DDP .

 
 

 



 :  الدرس الحادي عشر

 DAP Delivered At Place   تسهى انبضاػت فً يكاٌ انىصىل ... 

 71 

التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن B 10  اىل B 1أي وثيقة يشار اليها من 
أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى
ديكن A10  اىل A1أي وثيقة يشار اليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند اإلقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي على مسؤوليتو و نفقتو أي تصاريح أو 
. أي وثائق أخرى رمسية قد حيتاجها لالستَتاد

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند اإلقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 
اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير البضائع و 

 .لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة النهائية

B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

خبصوص عقد التأمُت، لكن ادلشًتي ملزم بتقدًن 

A3عقود النقل و التأمين  :
على البائع أن يتعاقد لنقل : عقد النقل- أ

 ،أو أي نقطة  ادلسمى البضائع اىل مكان الوجهة

و يف حالة مل يتم .  مت االتفاق عليها ضمنو
ربديد نقطة معينة بإمكان البائع اختيار النقطة 
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أي معلومات بطلب من و على مسؤولية و نفقة 
البائع قد حيتاجها ىذا األخَت للتأمُت على 

.البضاعة  

. اليت تناسبو ضمن مكان الوجهة

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

لكنو ملزم بتقدًن أي معلومات بطلب من و على 

مسؤولية و نفقة ادلشًتي قد حيتاجها األخَت 
 .للتأمُت على البضاعة

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

البضائع عندما يتم تسليمها كما يشَت االلتزام 
A4،. 

A4على البائع توصيل البضائع :  التسليم

جاىزة للتفريغ و غَت مفرغة من وسيلة النقل 
الواصلة إىل مكان الوجهة ادلسمى و يف النقطة 

احملددة إن وجدت، و جعلها ربت تصرف 

 يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة ادلشًتي

 .الزمنية ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 
. A4حسب 

 :يف حالة أن
  B2ادلشًتي مل يتمكن من ربقيق االلتزام - أ

. يتحمل كل مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة

 ، فادلشًتي B7ادلشًتي مل يعلم البائع وفق - ب

ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة البضاعة 

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة اىل أن يسلم البضائع 
 A4حسب 

مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 
B5 
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منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق 
 .عليها لتسليم البضاعة

مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

 .عقد البيع

B6على ادلشًتي دفع ما  : تخصيص التكاليف

: يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1
 . A4تسليمها وفق 

أي تكاليف تفريغ ضرورية الستالم البضاعة - 2

من وسيلة النقل الواصلة اىل مكان الوجهة 

ادلسمى، ما عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل 
. أهنا من مسؤولية البائع

أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم تنفيذ - 3
باشعار  أو عدم قيامو  B2ادلشًتي لاللتزام 

 منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ B7البائع حسب 
 .انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة

مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
. عقد البيع

عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 4

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي

، كل A3aإضافة اىل التكاليف الناصبة عن - 1
التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية تسليمها 

 ، ما عدا تلك اليت يتحملها A4حسب 

. B6ادلشًتي حسب 

تكاليف التفريغ يف مكان الوجهة ادلسمى إن - 2
. نص عليها عقد النقل

عند اإلقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -3
أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير أو 

 النقل عرب دول أخرى اىل غاية تسليمها وفق
A4 . 
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ادلتعلقة باستَتاد البضاعة أو أي إجراءات متعلقة 
. بذلك

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 

أو تسمية احملطة أو نقطة استالم / البضائع و 
البضاعة يف ذلك ادلكان، إعطاء البائع إشعارا 

 .بذلك قبل مدة زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

ادلشًتي بكل ما قد يسمح للمشًتي بازباذ 

 . التدابَت الالزمة الستالم البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثائق : إثبات االستالم 

   .A8التسليم كما يشَت ذلا االلتزام 

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق اليت سبكنو 

  . A4/B4من استالم البضائع حسب 

B9على ادلشًتي دفع :  تفتيش البضائع

تكاليف معاجلات أو تفتيش ما قبل الشحن، إال 

إذا كان التفتيش مشًتطا من قبل سلطات بلد 

 .التصدير

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 

كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب
. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 

نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 
فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 

اإللتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
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مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 
. البيع

B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

 :ذات الصلة
على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 

قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 
. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي

على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 
. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي مساعدة البائع عند االقتضاء بتوفَت 

ادلعلومات و الوثائق اليت قد يطلبها  لنقل البضائع   
أو أثناء التصدير أو العبور بأي دولة أخرى و 

يكون ذلك بطلب منو و على مسؤوليتو و نفقتو 
 (البائع)

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 

 :ذات الصلة
عند اإلقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 

بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 
يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات قد 

حيتاجها ادلشًتي إلستَتاد البضاعة  أو نقلها 
. للوجهة النهائية

على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 

 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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:  الملخص

مدفوعة الرسوم اجلمركية – يقصد هبذا الشرط أن البائع يتم مسؤولية تسليم البضاعة حُت يضعها - 

ربت تصرف - لالستَتاد و جاىزة للتفريغ و غَت مفرغة من وسيلة النقل يف مكان الوجهة ادلسمى 

ادلشًتي، و يتحمل البائع كافة التكاليف إليصال البضاعة إىل ادلكان ادلسمى كما يتحمل الرسوم 
.  اجلمركية للتصدير و االستَتاد و كافة اإلجراءات اجلمركية يف كال البلدين

.  ادلسؤولية القصوى للبائعDDPديثل الشرط -
جيب على الطرفُت ربديد مكان تسليم البضائع بالتفصيل و بوضوح ألن مسؤولية تلف أو سرقة - 

البضاعة اىل تلك النقطة ستكون على عاتق البائع ، و بالتايل على البائع التعاقد لنقل البضائع دبا 

يناسب ىذا األمر، و يف حالة نص عقد النقل أن البائع ىو من يتحمل تفريغ البضاعة، يف ىاتو 

 .احلالة ال حيق لو مطالبة ادلشًتي بتعويض تكاليف التفريغ
يستحسن عدم استخدام ىذا الشرط إن كان يصعب على البائع احلصول على أي وثائق أو - 

. تصاريح متعلقة باالستَتاد يف بلد الوجهة
. أي رسوم  صبركية أو رسوم على القيمة ادلضافة قد تدفع أثناء االستَتاد ىي على مسؤولية البائع - 
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التزامات البائع و المشتري 

 Aالتزامات البائع   B التزامات المشتري

B1على ادلشًتي : التزامات المشتري العامة 

. دفع شبن البضاعة كما يتضمنو عقد البيع

ديكن أن B10  إىلB1أي وثيقة يشار إليها من 
تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 

 .على ذلك

A1على البائع ربضَت : التزامات البائع العامة 

البضائع مع الفاتورة دبا يطابق عقد البيع، 

 . باإلضافة إىل أي وثيقة أخرى
ديكن A10  إىلA1أي وثيقة يشار إليها من 

أن تستبدل بوثيقة الكًتونية يف حال اتفق الطرفان 
 .على ذلك

B2  التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و
عند االقتضاء، يتحمل : غيرها من اإلجراءات

ادلشًتي مسؤولية مساعدة البائع بأي تصاريح أو 
تراخيص قد حيتاجها لالستَتاد، حيث تكون 

.. بطلب و على نفقة و مسؤولية البائع

A2 التصاريح األمنية، التراخيص، األذون و 
 عند االقتضاء ، يتحمل :غيرها من اإلجراءات

البائع على مسؤوليتو و نفقتو تنفيذ صبيع 
اإلجراءات اجلمركية الالزمة لتصدير و استَتاد 

البضائع و لنقلها عرب أي دولة حىت الوجهة 

 .النهائية

B3عقود النقل و التأمين : 

ال يوجد أي التزام ذباه البائع : عقد النقل- أ

 خبصوص عقد النقل

ال يوجد التزام ذباه البائع : عقد التأمين- ب

A3عقود النقل و التأمين  :
على البائع أن يتعاقد لنقل : عقد النقل- أ

 ،أو أي نقطة  ادلسمى البضائع إىل مكان الوجهة
و يف حالة مل يتم .  مت االتفاق عليها ضمنو
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خبصوص عقد التأمُت، لكن ادلشًتي ملزم بتقدًن 
أي معلومات بطلب من و على مسؤولية و نفقة 

البائع قد حيتاجها ىذا األخَت للتأمُت على 

.البضاعة  

ربديد نقطة معينة بإمكان البائع اختيار النقطة 
. اليت تناسبو ضمن مكان الوجهة

ال يوجد التزام ذباه ادلشًتي ، : عقد التأمين- ب

لكنو ملزم بتقدًن أي معلومات بطلب من و على 
مسؤولية و نفقة ادلشًتي قد حيتاجها األخَت 

 .للتأمُت على البضاعة

B4على ادلشًتي استالم :  استالم البضائع

البضائع عندما يتم تسليمها كما يشَت االلتزام 
A4،. 

A4على البائع توصيل البضائع :  التسليم

جاىزة للتفريغ و غَت مفرغة من وسيلة النقل 
الواصلة إىل مكان الوجهة ادلسمى و يف النقطة 

ادلتفق عليها إن وجدت، و جعلها ربت تصرف 

 يف التاريخ ادلتفق عليو أو أثناء ادلدة ادلشًتي
 .الزمنية ادلتفق عليها

B5يتحمل ادلشًتي كل :  تحويل المخاطر

سلاطر تلف أو سرقة البضاعة منذ تسليمها 

. A4حسب 
 :يف حالة أن

  B2ادلشًتي مل يتمكن من ربقيق االلتزام - أ

. يتحمل كل مسؤولية تلف أو سرقة البضاعة

 ، فادلشًتي B7ادلشًتي مل يعلم البائع وفق - ب

A5يتحمل البائع كل سلاطر :  تحويل المخاطر

تلف أو سرقة البضاعة إىل أن يسلم البضائع 

 A4حسب 
مع استثناء التلف أو السرقة يف احلالة ادلذكورة يف 

B5 
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ىو من يتحمل تكاليف تلف أو سرقة البضاعة 
منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ انتهاء ادلدة ادلتفق 

 .عليها لتسليم البضاعة

مع التأكيد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 
 .عقد البيع

B6على ادلشًتي دفع ما  : تخصيص التكاليف

: يلي

أي تكاليف متعلقة بالبضائع منذ حلظة - 1
 . A4تسليمها وفق 

أي تكاليف تفريغ ضرورية الستالم البضاعة - 2

من وسيلة النقل الواصلة اىل مكان الوجهة 
ادلسمى، ما عدا تلك اليت نص عليها عقد النقل 

. أهنا من مسؤولية البائع
أي تكاليف أخرى تتعلق بعدم تنفيذ - 3

بإشعار  أو عدم قيامو  B2ادلشًتي لاللتزام 
 منذ التاريخ ادلتفق عليو أو منذ B7البائع حسب 

 .انتهاء ادلدة ادلتفق عليها لتسليم البضاعة
مع التأكد أن البضاعة ىي نفسها ادلذكورة يف 

. عقد البيع

A6على البائع ربمل ما : تخصيص التكاليف 

: يلي
، كل A3aإضافة اىل التكاليف الناصبة عن - 1

التكاليف ادلتعلقة بالسلع إىل غاية تسليمها 

 ، ما عدا تلك اليت يتحملها A4حسب 

. B6ادلشًتي حسب 
تكاليف التفريغ يف مكان الوجهة ادلسمى إن - 2

. نص عليها عقد النقل
عند االقتضاء ، تكاليف التخليص اجلمركي و -3

أي تكاليف أخرى أو رسوم متعلقة بالتصدير أو 
االستَتاد أو النقل عرب دول أخرى اىل غاية 

 . A4 تسليمها وفق
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عند االقتضاء، كل التكاليف و الرسوم - 4
ادلتعلقة باستَتاد البضاعة أو أي إجراءات متعلقة 

. بذلك

B7على ادلشًتي كلما   ينبغي: إشعارات للبائع

حق لو وفق عقد البيع أن حيدد وقت إرسال 
أو تسمية مكان أو نقطة استالم / البضائع و 

البضاعة ، إعطاء البائع إشعارا بذلك قبل مدة 
 .زمنية كافية

A7على البائع إشعار :  إشعارات للمشتري

ادلشًتي بكل ما قد يسمح للمشًتي بازباذ 
 . التدابَت الالزمة الستالم البضاعة

B8على ادلشًتي قبول وثائق : إثبات االستالم 

 .A8التسليم كما يشَت ذلا االلتزام 

A8على البائع أن : وثائق النقل و التسليم 

يسلم ادلشًتي على نفقة البائع الوثائق اليت سبكنو 
. A4/B4من استالم البضائع حسب 

B9ليس على ادلشًتي أي :  تفتيش البضائع

التزام ذباه البائع يلزمو بدفع أي تكاليف معاجلات 

 .أو تفتيش تطلبها السلطات يف كال البلدين

A9الفحص، التغليف، وضع العالمات  :
يتحمل البائع كل مصاريف الفحص ادلتعلقة 

فحص اجلودة، القياس، الوزن،  )بتسليم البضائع 
كما يتحمل أي تكاليف فحص  (...احلساب

. قبل الشحن إن طلبتها سلطات البلد ادلصدر

على البائع تغليف و تعليب البضاعة على - 
نفقتو اخلاصة، إال إن كانت تشحن دون تعليب، 

فيتم تغليفها دبا يناسب طريقة نقلها، كما عليو 
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االلتزام بطلبات ادلشًتي خبصوص شروط و 
مواصفات معينة للتغليف و ذلك قبل إهناء عقد 

. البيع

B10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

على ادلشًتي أن خيرب البائع يف الوقت ادلناسب 
قد حيتاجها  (سالمة)عن أي معلومات أمان 

. A10يتسٌت لو تطبيق االلتزام  لكي
على ادلشًتي تعويض البائع عن أي تكاليف 

. A10متعلقة بتقدًن معلومات مذكورة يف 

على ادلشًتي مساعدة البائع عند االقتضاء و يف 
الوقت ادلناسب بتوفَت ادلعلومات و الوثائق اليت 
قد يطلبها  لنقل البضائع   أو أثناء التصدير أو 

االستَتاد أو العبور بأي دولة أخرى و يكون ذلك 

 (البائع)بطلب منو و على مسؤوليتو و نفقتو 

A10 المساعدة بالمعلومات و التكاليف 
 :ذات الصلة

عند االقتضاء، على البائع مساعدة ادلشًتي 
بطلب من ىذا األخَت و على مسؤوليتو و نفقتو 
يف احلصول على أي وثيقة أو معلومات أمان و 

سالمة قد حيتاجها ادلشًتي لنقل البضاعة للوجهة 

. النهائية

على البائع تعويض ادلشًتي عن أي تكاليف 
 B10مساعدات قدمها للبائع وفق 
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