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واجب التسليم
في المكان

التكلفة والشحن

)(EXW -Ex Works

البائع كيسلم البضاعة عند وضعها رهن إشارة المشتري بالمحالت الخاصة
بهذا األخير أو في مكان آخر متفق عليه (ورشة العمل ،معمل ،مخزن ...إلخ)،

دون إتمام الشكليات الجمركية المتعلقة بالتصدير ودون تحميل البضاعة على
أية مركبة للشحن.

فإن هذا المصطلح يحدد الحد األدنى من التزام البائع،
ويجب على المشتري أن يتحمل كافة المصاريف واألخطار ذات الصلة
بالتكفل بالبضاعة من مقر البائع.

)(FCA -Free Carrier

البائع كيسلم البضاعة،
التي خضعت لعملية
االستخالص الجمركي من
أجل التصدير

يضعها رهن إشارة الناقل
المعين من طرف
المشتري في المكان
المتفق عليه

مكان التسليم له تأثير على
واجبات شحن أو تفريغ
البضائع .فإذا تم التسليم بمقر
البائع ،فهذا األخير مسؤوالً عن
شحن البضاعة .أما إذا كان
التسليم بمكان آخر ،فالبائع غير
مسؤول عن التفريغ.

)(FOB -Free on Board

يجب على المشتري أن يتحمل انطالقا
من هذا المكان ،جميع تكاليف وأخطار
الضياع أو الخسارة التي يمكن أن
تلحق بالبضاعة

البائع كيسلم البضاعة في
السفينة الموجودة بميناء
الشحن المتفق عليه.

ويتطلب مصطلح "التسليم على ظهر السفينة ) "(FOBمن
البائع إخضاع البضاعة لالستخالص الجمركي من أجل
التصدير .وينبغي أن يُستعمل هذا المصطلح بشكل حصري
للنقل البحري أو الجوي

)(CFR -Cost and Freight
البائع كيسلم البضاعة في السفينة الموجودة بميناء الشحن

ويجب على البائع دفع التكاليف الضرورية لبلوغ البضاعة ميناء الوصول
المتفق عليه .غير أن مخاطر ضياع أو خسارة البضاعة والمصاريف اإلضافية
الناتجة عن أحداث طرأت بعد التسليم ،يتم تحويلها من البائع إلى المشتري

)(DAP -Delivered At Place

يُسلم البائع إلى المشتري ،في مكان
الوصول المتفق عليه ،البضاعة التي لم
تخضع لعملية االستخالص الجمركي من
أجل االستيراد والتي لم يتم تفريغها عند
وصولها من أية مركبة للنقل.

ويجب أن يتحمل المشتري هذا "الحق"
إضافة إلى التكاليف واألخطار الي تقدر
توقع بسبب عدم إخضاع البضاعة لعملية
االستخالص الجمركي من أجل االستيراد
في الوقت المناسب.
باستثناء وينبغي للبائع أن يتحمل تكاليف وأخطار إيصال البضاعة
الحالة التي ينطبق عليها كل "حق" (مصطلح يتضمن المسؤولية
والمخاطر المتعلقة باستكمال اإلجراءات الجمركية ،وأداء الرسوم
الجمركية والضرائب والرسوم األخرى المستحقة لالستيراد في بلد
الوصول)

