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كن ويم. يعتبر اختيار الناقل مسألة مهمة

اختياره من طرف موردكم إذا كانت بنود

.عقد البيع تنص على ذلك

ند س)النقل سند يتكلف الناقل بإنجاز

عقد نقلالجوي، تذاكر النقل الشحن، 

لسلع ، ويقوم بجمع ا(الطرقالبضائع عبر 

وباإلجراءات الجمركية

( EUR1)المنشأ بشهادةيجب اإلدالء 

كم هذه تمكن. خاصة حين يتعلق األمر بأوربا

لى الشهادة من االستفادة من تخفيض مهم ع

الرسوم الجمركية

وذلك ل بتأمين عن النقال تترددوا في القيام 

ال بهدف ضمان استرجاع التعويض في ح

ي هذه فيفيدكميمكن للناقل أن . وقوع كارثة

الحالة

هالناقل هو المتدخل المكلف بتوصيل بضاعتكم إلى المكان المتفق علي

الناقل



 :نقلالحسب نوعية يتغير وهذا السند يحول ملكية البضاعة الذيبإنجاز سند النقل الناقلويتكلف

انواع سند النقل

النقل الجويبالنسبة

النقل البحريبالنسبة

يالنقل البربالنسبة

« La lettre de transport aérien »

« Le connaissement »

« La lettre de voiture CMR » 



دور الناقل

: الدولي في اغلب الحاالت بيتكلف الناقل

في حالة شهادة المنشأ 
السلع من دول عندها احضار

عقود شراكة مع المغرب 
تخفيضات للحصول على

جمركية

جمع السلع من 
عند المزود في 
حالة استعمال 
INCOTERM 

EXW

االجراءات 
الجمركية في 

الخارج



طرق النقل

طرق النقل

النقل الجوي

يالنقل الطرق

النقل البحري

اعة بصفة عامة يتم اللجوء الى هذا النوع من النقل في الحالة التي تكتسي فيها البض

قيمة تجارية قوية وتقتضي ارسالها بكمية ضعيفة او في الوقت الذي يتطلب 

اعداد رسالة النقل الجوياالستجابة لطلبات مستعجلة ويترتب عن النقل الجوي

كثيرا ما يستعمل هذا النوع من النقل من اوروبا وجنوب القارة االفريقية الى

بة المغرب لكون بالدنا قريبة من هاد النواحي، ويعتبر سهل االستعمال بالنس

و هو جد اقتصادي ( عندما ال يمأل الطلب شاحنة كاملة)للشحنات المجمعة 

.بالمقارنة مع النقل الجوي

اد كمية مهمة من يعد هذا االسلوب للنقل االكثر استعماال في التجارة الدولية ،لكونه يسمح باستير

ومن اي مكان في العالمتنافسي السلع بثمن 

....(كالخشب، الحديد و القمح)ومن جهة أخرى يمكننا شحن المواد األولية عبر النقل البحري 


