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سبب وجود خدمة االعتمادات املستندية

البائعمنوكلمختلفةدول فيمتعاقدةأطرافووجودالدوليةالتجارةعملياتاتساع
الطرفيننبيتامةثقةتوجدالأنهحيثكاملةحقوقهعلىللحصول يسعىواملشتري 

حقوق ةحمايفيالوسيطدور لتلعبالدوليالصعيدعلىاملصارفدور ظهربذلكو
.العالقةأصحاب



:أهمية االعتماد املستندي

ماد بواسطة االعت-للمصدر، يكون لديه الضمان بالنسبة * 
ون قد بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يك-املستندى 

اعة إلى تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البض

.البنك الذي يكون قد أشعره بورود االعتماد

فاتح للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الوبالنسبة * 
دها اال لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة املتعاقد على استيرا

الواردة بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط

.هباسماملفتوحفي االعتماد املستندى 



أطراف االعتماد املستندي

)املستورد/االعتمادبفتحاآلمر.1 applicant ):
.املشتري العقدفيواسمهاالعتمادفتحيطلبالذيالطرفهو

beneficiaryاملصدر/االعتمادمناملستفيد-2 )):
.البائعالعقدفيواسمهلصالحهاالعتمادسيصدرالذيالطرفهو

issuingالعتمادلاملصدرالبنك.3 bank)):
تزامهباليفيبأنبموجبهويتعهداآلمرمنبطلباالعتماديصدرالذياملصرفهو

.االعتمادشروطلمطابقةوثائقاملستفيدتقديملقاءبالدفع

:االعتمادمبلغالبنك.4 ( advising bank )
البنكلبطعلىبناءوذلكاملصدرإلىاملستندياالعتمادبتبليغيقومالذيالبنكهو
قبلهمنارتباطأوعليهمسؤوليةأيوبدون االعتمادفاتح



أطراف أخرى لالعتماد

:املعزز املصرف.1 ( confirming bank )

تجاهبذلكدويتعهاالعتمادفاتحاملصرفمنبتفويضعزيزهتيضيفالذياملصرفهو
.االعتمادبشروطاملتقيدةالوثائققيمةبتسديداملستفيد

))املسمىاملصرف.2 nominating bank:

تماداالعمصدراملصرفيفوضه,معهللتنفيذمتاحااالعتماديكون الذياملصرفهو
.ميتهبتسقبلحالفيعنهنيابةللمستفيدالدفعوتدقيقهاوالوثائقباستالم

:املغطياملصرف.3 ( reimbursing bank )

املسمىرفللمصالوثائققيمةبتغطيةاالعتمادمصدراملصرفيفوضهالذياملصرفهو
.بالتغطيةتعهدبإصداريفوضهأومنهمطالبةأول عند



أطراف االعتماد املستندي

البنك فاتح 

االعتماد

املبلغالبنك 

املسمىالبنك 

املستفيد

البنك املغطي

طالب اإلصدار

beneficiary applicant
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دفع

تبليغ

تغطية

MT700

عقد

طلب فتح 

االعتماد



من ميزات االعتماد املستندي

):لإللغاءقابلغير irrevocable)

ريقطعناالصدارطالببموافقةإالتعديلهأوإلغائهأوعنهالرجوعيمكنالأنهأي
التزاميعتبراالعتمادألن,وجدإنملعزز ااملصرفواملستفيدواالعتمادفاتحاملصرف

ظةلحمنذاملعزز املصرفعلىوإصدارهلحظةمنذاالعتمادمصدراملصرفعلى

.تعزيزه



أنواع االعتمادات املستندية

املراسلالبنكتعهدقوةحيثمن:

البنكعاتقعلىبالسدادااللتزاميقعUnconfirmedاملعّزز غيراملستندياالعتماد.1
الوسيطيفةبوظالقياممجرداملستفيدبلدفياملراسلالبنكدور ويكون االعتمادمصدر

.االعتمادتنفيذفي

إلىهدهتعاملستفيدبلدفياملراسلالبنكيضيف:Confirmedاملعّزز القطعياالعتماد.2
مطابقةداتاملستندامتماالظروفجميعفيالقيمةبدفعفيلتزماالعتماد,مصدرالبنك

مصدربنكال)بنكينمنتعهدينبوجوداالعتماداتمنالنوعهذايحظىوبالتاليللشروط
االعتمادزتعزياالعتمادمصدرالبنكيطلبالالحالوبطبيعةاملراسلوالبنكاالعتماد

رشروطمنجزءاذلكيكون عندماإالاملراسلالبنكمن فقدتورداملسالتاجرعلىاملصّدِّ
أنكمارةاملشهو العامليةالبنوكأحدهواالعتمادفاتحالبنككانإذالذلكحاجةتوجدال

املحليكبالبنالثقةعندهاتوافرتإذاإالاالعتماداتبتعزيزتقومالاملراسلةالبنوك
.االعتمادمصدر



من حيث طريقة الدفع:

Paymentاالطالعاعتماد.1 At Sight:االعتمادمعزز البنكأواالعتمادمصدرالبنكيدفع
منحقـقوالتتدقيقهاوعليهااالطالعفور للمستفيداملقدمـةاملستنداتقيمةكاملبموجبه
.العتمـادالشروطمطابقتها

:الدفعاملؤجلاالعتماد.2 Deferred Paymentاالصدارلطالبزمنيةفترةاالعتمادهذايمنح
الشحنتاريخمنالفترةهذهتبدأواملستفيدإلىاالعتمادلشروطاملطابقةاملستنداتقيمةليسدد

.املستنداتوصول أوالبضاعةوصول أواملستنداتتقديمتاريخمنأو

فيداملستيسحبهاكمبياالتبموجبيكون الدفعأنعلىينص:(Acceptance)ِّالقبول اعتماد.3
املشاراتواملسحوبمعلومالحقوقتفيتاريخهايستحقأنعلىالشحنمستنداتضمنويقدمها

بماهتوقيعبعدإالاملستنداتتسلمالالحالةهذهوفياالعتماداصدارطالبعلىتكون أنأماإليها
االعتماددر مصالبنكعلىمسحوبةتكون أنوأمالدفعهااملحددالتاريخفيبالسدادالتزامهيفيد
أولدفعهادداملحاألجلفيبالسدادالتزامهيفيدبماتوقيعهااالصدارطالبعننيابةيتولىالذى

اعتمادويختلفاعليهالتصديقأوبقبولهااملصدرالبنكتوقيعويطلباالصدارطالبعلىيسحبها
.املستنداتمعكمبيالةيقدمالاملستفيدأنفيالقبول اعتمادعناآلجلالدفع

أنواع االعتمادات املستندية



Byبالتدوالاالعتماد.4 Negotiation:املصرفتفويضيتماالعتمادهذابموجب
املصرفإلىتاملستنداوصول بعدوتقديمهاعنداملستفيدمناملستنداتبشراءاملسمى
تداول قديكون الذياملسمىللمصرفبالتغطيةيقوملشروطلطابقةماالعتمادمصدر

.املستندات

من حيث االستعمال:

Transferableللتحويلالقابلاالعتماد.1 L/C:بتبليغهاملسمىاملصرفيقوم
املستفيدىيسم)أكثرأوآخرمستفيدإلىمنهجزءأوتحويلهفيطلباالعتماداملستفيد

-القيمة:تثناءباس(التعزيزفيهابما)األصلياالعتمادشروطبنفسو(االعتمادمنالثاني
املحول ماداالعتفيتخفيضهايتمبحيثللشحنموعدآخر-الصالحية-االفراديالسعر

القيمةتغطيبحيثالتأمينقيمةاملحول االعتمادفيزيادتهايجبالتيالشروطمنو
.األصلياالعتمادفياملطلوبة

أنواع االعتمادات املستندية



يستخدم هذا النوع في حال إجراء صفقات :  Revolving L/C: االعتماد الدوار .2
و من و يمكن أن يكون دوارا من حيث القيمة أ, تجارية متشابهة خالل فترة زمنية محددة 

من مدة بشكل تلقائي وملرات عديدة ضاالعتمادحيث يتجدد مبلغحيث املدة أو كالهما 
لدوار إلى ويمكن تقسيم االعتماد ابشرط ان يتم شحن كامل املواد خالل تلك املدةهنفاذ

: نوعين

االعتماد الدوار التجميعي -أCumulative Revolving يكون فيه امكانية تدوير أو
دة املحددة إضافة املبلغ غير املستخدم إلحدى دورات االعتماد إلى دورة الحقة وحتى نهاية امل

. لالعتماد

االعتماد الدوار غير التجميعي-بNon Cumulative Revolving  وفيه ال يجوز
.  تدوير املبلغ غير املستخدم في دورة معينة لالعتماد لدورة الحقة

أنواع االعتمادات املستندية



Backاملقابلأوالظهيراالعتماد.3 to Back L/C:للتحويلالقابلاالعتماديشبه
ليسويطاوساألصلياالعتمادمناملستفيدفيهايكون التىالحاالتفييستعملحيث
بضمانةعليالفصدرامللصالحجديداعتمادبفتحاملستفيديقومالحالةهذهوفيمنتجا

.أقلقيمتهوأقلالصادراالعتمادمدةتكون و األول االعتماد

Standbyالجهوز اعتماد.4 L/C:مصدرالبنكمنصادربنكيتعهدعنعبارةوهو
مبلغ)معينحدعنقميتهاتزيدالبمبالغاملستفيدسحوباتقبول بموجبهيتعهداالعتماد
علىانوعهتتحددمستنداتاملستفيدتقديممقابلمحددةمدةضمنذلكو(االعتماد
قد(العتمادافتحطالب)املكفول أنتفيداملستنداتهذهأول واملطلوبةالكفالةأساس
عليهاملترتبةااللتزاماتتنفيذفيفشل

أنواع االعتمادات املستندية



أنواع االعتمادات املستندية

طبيعتهاحيثمن:

صالحلاألجنبياملشتري يفتحهالذياالعتمادهو:(الوارداالعتماد)التصديراعتماد.1
.محليةسلعمنيبيعهمالشراءبالداخلاملصدر

لصالحاملحلياملستورديفتحهالذياالعتمادهو:(الصادراالعتماد)االستيراداعتماد.2

.أجنبيةسلعةلشراءبالخارجاملصدر



:أنواع االعتمادات املستندية

 االعتمادمن حيث طريقة سداد املشتري اآلمر بفتح:

1-االعتماد املغطى كليا
سديد ثمن البضاعة االعتماد املغطى كليا هو الذى يقوم طالب االعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك, ليقوم البنك بت

ألن العميل اآلمر فالبنك في هذه الحالة ال يتحمل أي عبء مالي. للبائع لدى وصول املستندات الخاصة بالبضاعة إليه
زءا من املبلغ عند الالزمة لفتحه وتنفيذه, أو يكون في بعض الحاالت قد دفع جتأمينات النقديةاليكون قد زوده بكامل 

.فتح االعتماد ويسدد الباقي عند ورود املستندات, فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة

ها للمستفيد إذا ولكن يظل البنك في االعتماد املغطى كليا مسؤوال أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفع
.في مهمتهلم تكن شروط االعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها, كما يسأل عن أي خطأ منهي يرتكبه البنك املراسل

2-االعتماد املغطى جزئيا
اله الخاص, االعتماد املغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من م

يد حتى قبل وصول وهناك حاالت مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستف
.ل السلعةاملستندات, أو االتفاق على أن تكون التغطية عند وصول املستندات, أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصو 

تساب فوائد على وتقوم البنوك التقليدية باح. ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد
.تماد املشاركةاألجزاء غير املغطاة, وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك االسالمية باستخدام بديل آخر يسمى اع



:أنواع االعتمادات املستندية

االعتماد غير املغطى-3
امال للعميل االعتماد غير املغطى هو االعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويال ك 
يد عند تسلم في حدود مبلغ االعتماد حيث يقوم البنك بدفع املبلغ للمستف
غ املستحقة املستندات, ثم تتابع البنوك التقليدية عمالئها لسداد املبال
لف البنوك وتخت. حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن املبالغ غير املسدد

ث تعتمد االسالمية في كيفية تمويل عمالئها بهذا النوع من االعتمادات حي

.صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد املرابحة



املستندات املطلوبة في االعتماد املستندي

االعتماداتميعجفيتطلبالتيالهامةاملستنداتإحدىالفاتورةتعتبر:التجاريةالفاتورة.1
ميتهاوكالبضاعةقيمةوتبيناالعتمادفياملستفيدعنصادرةوتكون املستندية

بلدفياعةالصنأوالتجارةغرفةمنالتجاريةالفواتيرتصديقيطلبوعادةومواصفاتها
 بلدفياملستوردبلدقنصليةاوسفارةواملستفيد

 
املستفيدأيضا

منوالغرضأاملنشأواملستفيدبلدفيالصناعةأوالتجارةغرفةعنتصدر:املنشأشهادة.2
هذهقتصديويجباملستوردةالبضاعةتصنيعأوانتاجمكانمعرفةهوالشهادةهذه

.يةالقنصلاوالسفارةمنالتجاريةالفاتورةفيالواردالتصديقبنفسالشهادة



ندياملستندات املطلوبة في االعتماد املست

تكون أنفإماالشحنوسيلةعلىالبوليصةنوعيعتمد:الشحنبوليصة.3
فيهامةالاملستنداتإحدىالشحنبوليصةوتعتبربريةأوبحريةأوجوية

دروتصملكيةووثيقةنقلوعقداستالمإيصالتمثلفهياالعتمادات
تطلبةوعادشحنهااملرادالبضاعةاستالمبعدالنقلشركةمنالبوليصة
لمتاستالناقلةالشركةأنتبينحتىنظيفةشحنبوليصةالبنوك

فيإالشحونةاملالبضاعةتفريغواليمكنظاهرهافيسليمةاملعنيةالبضاعة
وأجرةالوصول ومكانالشحنميناءعلىالبوليصةوتحتوي الوصول ميناء

يصةبولتصدرأناالعتمادفاتحالبنكويطلبدفعهاوكيفيةالشحن
يسلمرةالباخفوكيلتملكوثيقةهيالبوليصةأنباعتبارألمرهالشحن
أنوحيثاألصليةالشحنبوليصةيسلمهمنإلىاملشحونةالبضاعة
 تعتبرالبضاعة

 
االعتماداتحفالبنكفإناملستنداتقيمةلتسديدضمانا

تسديدبعدالإللعميلالشحنبوليصةُيجيروالبالبضاعةالتحكميستطيع
.االعتمادقيمة



املستندات املطلوبة في االعتماد املستندي

الوزنلىعبضاعتهاتعتمدالتياالعتماداتفيالشهادةهذهتطلب:الوزنشهادة.4
الوزنقيطابماعادةألنهاملستفيدعنعادةوتصدرشابهوماواألرز السكرمثل

الشحنبوليصةنصفيالواردالوزنمعالوزنبشهادةاملذكور 

:أخرى شهادات.5

تأمينوثيقة•

(Inspection)تفتيششهادة•

تعبئةشهادة•

صحيةشهادات•

•........



Incotermsشروط الشحن  2010

العالمفيعواسبشكلاستخدامهايتموالتيالعامليةاملبيعاتشروطمنسلسلةهي
مااريةالتجالصفقاتمسؤولياتوتوزيعتقسيمأجلمنالشروطهذهأوجدتحيث
يعكسبشكلو منهماكلعلىااللتزاماتوالحقوق يضمنبشكلواملشتري البائعبين

.الحديثةالنقلممارسة

لعقوددةاملتحاألممميثاقمعوثيقبشكلترتبطالشروطهذهأنإلىاإلشارةتجدر
:يليماحديدلتالعامليةالتجارةغرفةقبلمنوضعهاتمحيثالعامليةالسلعمبيعات

طريقة النقل من البائع إلى املشتري .1

مسؤولية التخليص على البضاعة سواء عند التصدير أو عند االستيراد.2

توضيح طريقة اقتسام الكلفة و املخاطر بين البائع و املشتري  .3



Incotermsشروط الشحن  2010

نقلفياملستعملةالنقلوسيلةحيثمنمجموعتينإلىاإلنكوترمزتنقسم

:البضاعة

:املجموعةاألولى

EXW-FCA-CPT-CIP-DAT-DAP-DDP 

.الوسائطمتعددالنقلأونقلوسيلةأليةتستخدمالقواعدوهذه

FAS:الثانيةاملجموعة / FOB / CFR / CIF

فقطاملائيةوالطرق البحريةالنقللوسائلتستخدمالقواعدوهذه



Incotermsشروط الشحن  2010

:األولىاملجموعة

EX WORKS-EXWاملصنعأواملخزن أرضتسليم:

محددكانمعنداملشتري تصرفتحتالبضاعةيضععندماالبائعمسؤوليةتنتهي•
.البائعمخزن أومصنعداخل

.عليهاملتفقالتسليممكانحتىوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•

إخراجوعنالناقالتتحميلعنالناجمةوالنفقاتاملخاطراملشتري يتحمل•

 وهوعليهاملتفقالتسليممكانمنالبضاعة
 
علىالتخليصعنمسؤولأيضا

.التصديربلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعة
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FCA/free carrier/الناقلتسليم:

إلىيمهاتسلعندأوالناقلعهدةفيالبضاعةيضععندماالبائعمسؤوليةتنتهي•
.تصديرالبلدداخلمحددمكانفيذلكواملشتري قبلمنمسمىشخص

والبائعيهعلاملتفقالتسليممكانحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
.التصديربلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤول

.عليهتفقاملالتسليممكانمنابتداء  الناجمةوالنفقاتاملخاطراملشتري يتحمل•
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carriage paid ToCPT/ حتىمدفوعةالنقلأجور:

أليأوديرالتصبلدفيالناقلعهدةفيالبضاعةيضععندماالبائعمسؤوليةتنتهي
.الطرفينمنعليهمتفقمحددمكانفيالبائعمنمسمىشخص

تصديرالبلدفيالناقلةعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةاملخاطرالبائعيتحمل•
لتصديرابلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولوالبائع
.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغألجور البائعتحملدون 

.للوصول املسمىاملكانإلىالبضاعةوصول حتىالنفقاتالبائعيتحمل•

.هعلياملتفقالتحميلمكانمنابتداء  الناجمةاملخاطراملشتري يتحمل•
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-Carriage and Insurance Paid ToCIP مدفوعةوالتأمينالنقلأجور
:حتى

منمىمسشخصأليأوالناقلعهدةفيالبضاعةيضععندماالبائعمسؤوليةتنتهي
لتغطيةللتأمينيعقدأنالبائعوعلىالطرفينمنعليهمتفقمحددمكانفيالبائع

.النقلخاللالبضاعةعطبأوفقدانعلىاملشتري مخاطر

عنسؤولموالبائع,الناقلعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةاملخاطرالبائعيتحمل•
البائعتحملدون التصديربلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليص

.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغألجور 

.للوصول املسمىاملكانإلىالبضاعةوصول حتىالنفقاتالبائعيتحمل•

.عليهاملتفقالتحميلمكانمنابتداء  الناجمةاملخاطراملشتري يتحمل•
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DELIVERED AT TERMINAL/DATالوصول محطةفيالتسليم:

فيتري املشتصرففيوضعهاأوالناقلمنالبضاعةتفريغعندالبائعمسؤوليةتنتهي
.الطرفينمنعليهمتفقالوصول عندةمحددمحطةفيمحددمكان

ملحددااملكانفيالبضاعةوضعحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
بلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولوالبائعوتفريغها
.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغألجور البائعتحملدون التصدير
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DAP/ DELIVERED AT PLACEالوصول مكانفيالتفريغ:

قلالنوسيلةعلىاملشتري تصرفتحتالبضاعةوضععندالبائعمسؤوليةتنتهي
.محددوصول مكانفيللتفريغاملعدة

واملحدداملكانفيالبضاعةوضعحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
تصديرالبلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولالبائع
.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغألجور البائعتحملدون 
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DDP/ DELIVERED DUTY PAIDمدفوعةالرسوموالتسليم:

قلالنوسيلةعلىاملشتري تصرفتحتالبضاعةوضععندالبائعمسؤوليةتنتهي
.محددوصول مكانفيللتفريغاملعدة

املحدداملكانفيالبضاعةوضعحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
لتصديرابلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولوالبائع
.االستيرادبلدفيوالرخصالرسوموكذلك
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:الثانياملجموعة

FAS - FREE ALONGSIDE SHIPالسفينةجانبتسليم:

بجانبالبحري الشحنميناءرصيفعلىالبضاعةوضععندالبائعمسؤوليةتنتهي
.محددمالحيخطأوالسفينة

ميناءرصيفعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
ليصالتخعنمسؤولوالبائعمحددمالحيخطأوالسفينةبجانبالبحري الشحن

.التصديربلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلى
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FOB - FREE ON BOARDالسفينةمتنتسليم:

.ري البحالشحنميناءفيالسفينةظهرعلىالبضاعةوضععندالبائعمسؤوليةتنتهي

فيسفينةالظهرعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةوالنفقاتاملخاطرالبائعيتحمل•
ووملرساوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولوالبائع,البحري الشحنميناء

.التصديربلدفيالرخص
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CFR- COST AND FREIGHTحتىمدفوعةالشحنأجور والتكلفة:

.ري البحالشحنميناءفيالسفينةظهرعلىالبضاعةوضععندالبائعمسؤوليةتنتهي

ميناءيفالسفينةظهرعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةاملخاطرالبائعيتحمل•
بلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليصعنمسؤولوالبائع,التحميل
.التصدير

البائعتحملدون .الوصول ميناءإلىالبضاعةوصول حتىالنفقاتالبائعيتحمل•
.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغألجور 

ميناءفينةالسفيظهرعلىالبضاعةتصبحعندماالناجمةاملخاطراملشتري يتحمل•
.التحميل
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Cost, insurance & Freight -CIF التكلفة و التأمين وأجور الشحن
:مدفوعة حتى

وينةالسفحافةاجتيازهاعندالبضاعةفقدانمخاطرعلىالبائعمسؤوليةتنتهي
مخاطرتغطيةلللتأمينيعقدأنالبائعوعلىالتحميلميناءفيالسفينةظهرعلىوضعها
.النقلخاللالبضاعةعطبأوفقدانعلىاملشتري 

ميناءيفالسفينةظهرعلىالبضاعةوضعحتىالناجمةاملخاطرالبائعيتحمل•
.التحميل

عنسؤولموالبائعالوصول ميناءإلىالبضاعةوصول حتىالنفقاتالبائعيتحمل•
األجور هتحملدون التصديربلدفيالرخصولرسوماوعنالبضاعةعلىالتخليص
.االستيرادبلدفيالرسومأوالتفريغ

.نةالسفيظهرعلىالبضاعةتصبحعندماالناجمةاملخاطراملشتري يتحمل•






