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 التجارة الدولية قواعد
 

واختالف القواعد القانونيةة والمطةحاحات التجاريةة ، مع تزايد المعامالت التجارية بين الدول 

د القواعد القانونيةة التةى ، المحبقة فى دول العالم نشأت الحاجة إلى وضع قانون تجارى دولى يوح ِّ

، 1936وفةةى ةةة ة . احات التجةةارة الدوليةةةتحكةةم المعةةامالت التجاريةةة بةةين الةةدول وي  ةة  مطةةح

مجموعةة مةن  International Chamber of Commerceأصدرت الغ فةة التجاريةة الدوليةة 

التعاريف والمطحاحات الم تخدمة فى التجارة الدولية لتج ب اخةتالف ت  ةي  هةال المطةحاحات 

فةةه هةةال القواعةةد باةةةم قواعةةد ا نكةةوتي ، فةةى مختاةةف دول العةةالم  INCOTERMSمز وفةةد ٍع ت

وقد أدخاه الغ فة التجاريةة الدوليةة . International Commercial Termsإختطارا لعبارة 

، 1967، 1953تِّباعةةا العديةةد مةةن التعةةديالت وا ضةةافات عاةةى هةةال المطةةحاحات فةةى ال ةة وات 

 . 1990وقد أضيف أخ  هال التعديالت وا ضافات فى ة ة ، 1980، 1976

 

الجمعية العامةة لممةم المتحةدة قة ارا بءنشةان  لج ةة اممةم المتحةدة  أصدرت، 1966وفى ة ة  

  United Nations Commission on the Internationalلاقةانون التجةةارى الةةدولى  

Trade Law ،  والتةةةةى صةةةةارت تٍعةةةة ف فيمةةةةا بعةةةةد باةةةةةم  اليون ةةةةت ال   أو امون ةةةةت ال

UNCITRAL . 

 

وضةو    البيةع التجةارى الةدولى   ضةمن جةدول ٍطة ِّ  م، 1968وفى أول دورة لها فى عام  

ٍعقد مةتتم  اليون ةت ال فةى ، وبعد جهود متواصاة عاى مدى إث ى عش  عاما، أعمال اليون ت ال

 Unitedوتم فيه إق ار إت اقية اممم المتحدة بشأن عقود البيةع الةدولى لابئةا ع ، 1980فيي ا عام 

Nations Convention of International Sale of Goods Contracts .  واةةتم ارا

إلةةى  القةةانون ال مةةويجى لايون ةةت ال حةةول التجةةارة  1996تةةم التوصةة  فةةى عةةام ، لهةةال الجهةةود

 . UNCITRAL Model Law on Electronic Tradeا لكت ونية  

 

 ة  اقش فيما ياي:و 

 

 ل  ة ي مزقواعد التجارة الدولية لعقود البيع التطدي ى والمع وفة باةم  قواعد ا نكوت .1

1990 ، 

 مطحاحات اممم المتحدة الخاصة بالتجارة ا لكت ونية .2

 قانون اليون ت ال ال مويجي لاتجارة ا لكت ونية .3

https://egyprojects.org/export-contract-format-pdf
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 المطلب األول

 (1990)لسنة  INCOTERMSقواعد اإلنكوتيرمز  

 

الت ياى قا مة بقواعد التجارة الدولية المع وفة باةم قواعد ا نكوتي مز وفقا آلخ  التعةدي فيما 

 : 1 مع ش   موجز لاللتزامات المت تبة عاى ك  مطحاح، 1990التى أٍدخاه عايها ة ة 

  

 Ex Works EXW . ت ايم البئاعة من المط ع -

 

ت ةةةةايم البئةةةةاعة لا اقةةةة  مةةةةع تحمةةةة  المشةةةةت ى  -

 . مطاريف ال ق 

Free Carrier FCA 

 

ت ايم البئاعة عاةى رصةيف مي ةان التطةدي  مةع  -

 عات ومطاريف التطدي .تحم  المشت ى تب

Free Alongside Ship FAS 

 

ت ةةةايم البئةةةاعة عاةةةى نهةةة  ال ةةة ي ة فةةةى مي ةةةان  -

المطةةةةاريف  كةةةة التطةةةةدي   مةةةةع تحمةةةة  البةةةةا ع 

 . عاى ال  ي ة  هاوالتبعات حتى لحظة تحميا

Free On Board FOB 

 

فةةى مي ةةان ت ةةايم البئةةاعة خالطةةة أجةة ة الشةةحن  -

 . الوصول

Cost And Freight CFR 

 

ت ةةةايم البئةةةاعة خالطةةةة الةةةثمن عقةةةد  ةةةةيف :  -

 . والتأمين وأج ة الشحن فى مي ان الوصول

Cost, Insurance and 

Freight 

CIF 

 

ت ايم البئاعة إلى ال اق  خالطة أجة ة ال قة  فةى  -

 . ال ها ي مكان الوصول

Carriage Paid To CPT 

 

ت ايم البئةاعة خالطةة أجة ة ال قة  والتةأمين فةى  -

 . ال ها ي الوصول مكان

Carriage and Insurance 

Paid To 

CIP 

 

ت ايم البئاعة خالطةة جميةع التكةاليف وال ةةوم  -

 . ع د حدود دولة المشت ى

Delivered At Frontier DAF 

 

ت ايم البئةاعة مةن فةوه نهة  ال ة ي ة فةى مي ةان  -

 . الوصول

Delivered Ex Ship DES 

                                                 
(1) - UN Yearbook, 1990  
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ان الوصةةةول ت ةةةايم البئةةةاعة عاةةةى رصةةةيف مي ةةة -

 . خالطة ال ةوم والئ ا ب والمطاريف

Delivered Ex Quay-

Duty Paid 

DEQ 

 

ت ةةايم البئةةاعة خيةة  خالطةةة ال ةةةوم فةةى مي ةةان  -

 . الوصول

Delivered Duty 

Unpaid 

DDU 

 
 Delivered Duty Paid DDP . ت ايم البئاعة خالطة ال ةوم فى مي ان الوصول -

 

لت طي  التزمات البا ع والمشت ى فى ك  عقةد مةن العقةود ةةابقة ياى بشئ من ا وة  اقش فيما 

 . الاك 

 

What Is Free Carrier (FCA)? The free carrier is a trade term 
dictating that a seller of goods is responsible for the delivery of 
those goods to a destination specified by the buyer. ... The 
destination is typically an airport, shipping terminal, warehouse, or 
other location where the carrier operates 

 

 EXWتسليم البضائع من المصنع  -1

 

وإرةةال ، ياتزم البا ع بتوريد البئةاعة طبقةا لاعقةد وتقةديم شةهادة ت يةد محابقةة البئةاعة لاعقةد 

د فةةى إةتطةةدار التةة اخيت وااعتمةةادات وإنهةةان ا جةة انات الال مةةة وي ةةاع، ال ةةاتورة التجاريةةة

وا يتحمة  أيةة تبعةات م ةا ، ولكن ايكون م ئوا عن عقد التأمين وعقةد ال قة ، لتطدي  البئاعة

 .لحظة وضع البئاعة تحه تط ف المشت ى

 

وياتةةةزم المشةةةت ى بالحطةةةول عاةةةى ح ةةةابه وتحةةةه م ةةةئوليته عاةةةى أى تةةة خيت لاتطةةةدي   

وإنهةةان كةة  ا جةة انات الجم كيةةة ، أو خيةة  يلةة  مةةن التةة اخيت ال ةةةمية امخةة ى، ي ادوااةةةت

ويقةةوم . عبةة  دولةةة  خةة ى، إيا اقتئةةى اممةة ، ال ةةةمية لتطةةدي  واةةةتي اد البئةةاعة وتم ي هةةا

ويتحم  المشةت ى جميةع تبعةات فقةدان أو تاةف البئةاعة . باةتالمها بمج د وضعها تحه تط فه

وكال  جميع تكاليف البئاعة بما فةى يلة  الئة ا ب وال ةةوم ، فهم ا لحظة وضعها تحه تط 

 . ويزود البا ع بالشهادة أو الم ت د الدال عاى اةتالمه لابئاعه، ال ةمية

 

 FCAتسليم البضاعة للناقل  -2

 

وإرةةال ال ةاتورة التجاريةة، ، ياتزم البا ع بتوريد البئاعة طبقا لاعقةد وتقةديم شةهادة ت يةد يلة  

ح ةةابه وتحةةه م ةةئوليته تكةةاليف اةةةتخ ا  أى تةة خيت لاتطةةدي  وخيةة  يلةة  مةةن  ويتحمةة  عاةةى

. تكاليف اةتطدار الت اخيت ال ةةمية وإنهةان ا جة انات الجم كيةة الال مةة لتطةدي  البئةاعة

فى عهدة ويٍ اَّم البا ع البئاعة بوضعها . وبال  بة لعقدى ال ق  والتأمين ا يتحم  البا ع أى التزام
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وفى حالة عدم ا ت اه عاةى . فى المكان والموعد المت ق عايهما، أو خالفه هد الشحنال اق  أو متع

يكون من حق البا ع اختيار المكان الاى ي اةبه، ويتحم  البا ع جميع التبعةات ، مكان معين لات ايم

 .والمطاريف حتى لحظة ت ايم البئاعة لا اق 

 

ااةةةتي اد وإنهةةان كةة  ا جةة انات  ويتحمةة  المشةةت ى جميةةع تكةةاليف وتبعةةات اةتطةةدار إين 

كمةةةا يتحمةةة  عاةةةى ح ةةةابه وتحةةةه م ةةةئوليته ؛ ال ةةةةمية الجم كيةةةة الخاصةةةة باةةةةتي اد البئةةةاعة

وكال  جميع تبعات فقدان أو تاف البئةاعة م ةا لحظةة ، مطاريف نق  البئاعة من مكان الت ايم

 .وجميع رةوم ومطاريف إةتي اد البئاعة، اةتالمها

 

  FASى رصيف ميناء التصدير تسليم البضاعة عل -3

 

ت حط م ئولية البا ع فى ت ايم البئةاعة محابقةة لشة وط العقةد بجانةب ال ة ي ة التةى يحةددها  

ويتحمة  البةا ع جميةع المطةاريف والتبعةات . وإرةال ال اتورل التجاريةة إلةى المشةت ى، المشت ى

 ر ال  ي ة.حتى لحظة ت ايم البئاعة بجوا

 

، به جميةةع مطةةاريف وتبعةةات اةتطةةدار تةة اخيت التطةةدي ويتحمةة  المشةةت ى عاةةى ح ةةا 

وت اخيت ا ةتي اد ويقوم بءنهان جميع ا جة انات الجم كيةة الخاصةة بتطةدي  ، بم اعدة البا ع

ويتحمة  تكةاليف عقةد نقة  البئةاعة مةن مي ةان الشةحن المت ةق عايةه، وجميةع ، واةتي اد البئةاعة

 . ةار ال  ي تبعات فقد أو تاف البئاعة من لحظة ت امها بجو

 

  FOBتسليم ظهر السفينه فى ميناء التصدير  -4

 

أن البا ع يتحة ر مةن التزاماتةه بمجة د ت ةايم البئةاعة فةى مي ةان  FOBيع ى مطحاح فوب   

ويتحمة  البةا ع تكةاليف اةتطةدار تة اخيت ، التطدي  عاةى نهة  ال ة ي ه التةى حةددها المشةت ى

وكةةال  جميةةع ا جةة انات الجم كيةةة الال مةةة  ،تطةةدي  البئةةاعة وأيةةه اعتمةةادات رةةةمية أخةة ى

ت حطة  م ةئولية البةا ع فةى تحمة  جميةع مطةاريف البئةاعة حتةى ، ومةن ثةم، لتطدي  البئاعة

 . لحظة عبورها لقئيب تحمي  البئاعة عاى ال  ي ه فى مي ان التطدي  المت ق عايه

 

 ةةةةوم ويتحمةةة  المشةةةت ى تبعةةةات ومطةةةاريف اةتطةةةدار تةةة اخيت اةةةةتي اد البئةةةاعة وال 

وكال  تكاليف ، الجم كية وخي  يل  من ا عتمادات ال ةمية امخ ى الال مة اةتي اد البئاعة

وجميع تبعات فقد أو تاف البئاعة م ا لحظة عبور البئاعة لقئيب تحمي  البئاعة ، عقد ال ق 

 . عاى ال  ي ه

 

 CFRتسليم البضاعه خالصة أجرة الشحن فى ميناء الوصول  -5

 

 ع عاى ن قتةه وتحةه م ةئوليته تكةاليف إةتطةدار تة خيت تطةدي  البئةاعة وأيةة يتحم  البا 

وكةال  ، ويقوم بجميع ا ج انات الجم كيةة الال مةة لتطةدي  البئةاعه، إعتمادات رةمية أخ ى

ويقةوم بت ةايم البئةاعه عاةى نهة  ال ة ي ة فةى ، يتحم  ن قات نقة  البئةاعه إلةى مي ةان الوصةول
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ويتعاقةد مةع ال اقة  عاةى نقة  البئةاعة إلةى مي ةان الوصةول. ويتحمة   ،مي ان التطةدي  إلةى ال اقة 

البا ع أيئا جميع تبعات فقد أو تاف البئةاعه حتةى لحظةة تحمية  البئةاعة عاةى قئةيب تحمية  

 . البئاعه الخاص بال  ي ة

 

ويتحمةة  المشةةت ى تكةةاليف وتبعةةات إةتطةةدار تةة خيت إةةةتي اد البئةةاعه وأيةةة إعتمةةادات  

كمةا يتحمة  جميةع . م بجميع ا ج انات الجم كية الال مة  ةتي اد البئةاعهويقو، رةميه أخ ى

تبعات فقد أو تاف البئاعه م ا لحظة عبور البئةاعه قئةيب تحمية  البئةاعه عاةى ال ة ي ة فةى 

 . مي ان الشحن

 

 CIFالتسليم فى ميناء الوصول شامل التكلفة والتأمين والشحن  -6

 

  مةن أهةةم أنةوا  عقةةود .Cost, Insurance, and Freight) C.I.F  يعتبة  عقةد  ةةةيف 

وهةةو يٍ ةةتخدم عاةةى نحةةاه واةةةع وبشةةك  متكةة ر أكثةة  مةةن خيةة ل مةةن عقةةود التطةةدي  ، التطةةدي 

وية عك  هةاا فةى ، وبموجب هاا العقد يتحم  البةا ع التزامةات إضةافية. مخ اض الشحن البح ى

ويٍوصف هاا العقةد بءةةم . وبمع ى  خ  فءن ةع   ةيف  يكون دا ما أعاى من ةع  فوب. ال ع 

من الم ةت دات تاعةب دورا   Sale of Shipping Documentsعقةد  بيةع م ةت دات الشةحن  

 . ر ي يا  فيه

 

 : وتتاخت التزامات البا ع فيما ياى 

وا جة انات ، هتحم  جميع تبعات ومطاريف إةتطدار ت اخيت تطةدي  البئةاع -أ 

 . الجم كية الال مة

 . شحن البئا ع -ب 

 . contract of carriageإب ام عقد ال ق   -جـ

 . التأمين عاى البئا ع لطالح المشت ى -د 

 billوتتئمن هال الم ت دات بوليطة الشحن ، المشت ى تقديم م ت دات الشحن إلى -هـ

of lading ، وبوليطة التأمينinsurance policy ،ال اتورة وinvoice. 

 

فةةءن امصةةول الحديثةةة الم عيةةة فةةى ، shipping documentsوبال  ةةبة لم ةةت دات الشةةحن  

  delivery orderأمة  الت ةايم  دا  يعحى البا ع الحةق فةى تقةديم  التجارة هى أن يتئمن العقد ب 

  insurance certificateوكةال   شةهادة التةأمين  ، bill of ladingبدا من بوليطة الشةحن 

وي جةع ال ةبب فةى يلة  إلةى أن بوليطةة الشةحن . insurance policyبدا من بوليطة التةأمين 

كمةا أن بوليطةة التةأمين تغحةى عةادة كة  ، تشم  عادة بئا ع أخ ى إلى جانب بئةا ع المشةت ى

 .  1 البئا ع الم ةاة من البا ع فى حدود مباغ معين

 

                                                 
(1 ) - R. Lowe, op. cit., p. 125 
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 ع ْ ضالعقد يكون المشت ى ٍماَزما بدفع الثمن فور  وبمج د ت  يا البا ع لاشق الاى يخطه فى 

ويحةةدذ يلةة  حتةةى ولةةو عةة ف ، tender of correct documentsالم ةةت دات الطةةحيحة 

وحتى لو كان يعة ف أن ، المشت ى لحظة تقديم الم ت دات الطحيحة أن البئاعة قد فٍقدت بال ع 

  18  مادةورخم أن ال.  1915،  الخ ارة لي ه مغحاة ببوليطة التأمين  قئية ج وم ضد بارب

،  ت عاةى أن الت ةايم والةدفع شة طان متال مةانت 1893من قانون بيع البئا ع ا نجايزى ل  ة 

فى ب يحانيا قد إعتب  أن الت ايم فى عقد  ةيف   The House of Lordsفءن مجا  الاوردات 

ع د تقديم الم ت دات  وأنه، delivery of shipping documentsيع ى ت ايم م ت دات الشحن 

 . يكون المشت ى ٍمْازما  بدفع الثمن

 

وبموجةةب عقةةد  ةةةيف  ت تقةة  التبعةةات إلةةى المشةةت ى فةةى لحظةةة إنتقةةال البئةةا ع إلةةى قئةةيب  

وبال  بة لاماكية فءنها ت تقة  عةادة بمجة د نقة  بوليطةة الشةحن إلةى . تحمي  البئاعة عاى ال  ي ة

ار تةة خيت إةةةتي اد البئةةاعه وجميةةع ا جةة انات المشةةت ى ويتحمةة  المشةةت ى تكةةاليف إةتطةةد

 . الجم كية اةتي اد البئاعه

 

 CPTتسليم البضاعة إلى الناقل خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول  -7

 

ويتحمةةة  جميةةةع ، ياتةةةزم البةةةا ع بت ةةةايم البئةةةاعه فةةةى مكةةةان الوصةةةول ال هةةةا ى المت ةةةق عايةةةه 

ا فةى يلة  أجة ة ال قة  ومطةاريف الشةحن بمة، المطاريف والتبعةات حتةى لحظةة ت ةايم البئةاعة

 . وجميع ا ج انات الجم كية الال مة لتطدي  البئاعه، والت  يغ

 

ويتحمةة  المشةةت ى تبعةةات وتكةةاليف إةتطةةدار تةة خيت إةةةتي اد البئةةاعة وخيةة  يلةة  مةةن  

وجميةع تبعةات ، وجميةع ا جة انات الجم كيةة الال مةة اةةتي اد البئةاعة، ا عتمادات ال ةةمية

 . ويقب  ة د ال ق  مادام محابقا لش وط العقد، و تاف البئاعه م ا لحظة ت امها من البا عهالك أ

 

 CIPتسليم البضاعة فى مكان الوصول خالصة أجرة النقل والتأمين  -8

 

ياتزم البا ع بجميع ا لتزامات الواردة فى عقد ت ايم البئاعه إلةى ال اقة  خالطةة أجة ة ال قة   

ويقةوم بتزويةد ، مع التزامه بالتأمين عاةى البئةاعه لطةالح المشةت ى  CPTفى مكان الوصول  

 . المشت ى بشهادة التأمين أو بأى دلي   خ عاى قيامه بتوفي  خحان تأمي ى

  

ويتحم  المشت ى جميع تبعات وتكاليف إةتطدار ت خيت إةتي اد البئاعه وأيةة إعتمةادات  

وجميةع المطةاريف مةن ، اةتي اد البئاعةوجميع ا ج انات الجم كية الال مة ، رةمية أخ ى

كمةةا يتحمةة  المشةةت ى جميةةع تبعةةات هةةالك أو تاةةف البئةةاعه مةةن لحظةةة . لحظةةة ت ةةام البئةةاعه

 . وجميع المطاريف وال ةوم الال مة اةتطدار الم ت دات أو ال ةا   املكت ونية، ت امها
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 DAFالمشترى والرسوم عند حدود دولة 

 



 التجارة الدولية المبحث الثانى: قواعد

 

 

75 

يع ى هاا العقد أن البا ع يتح ر من جميع إلتزاماته لحظةة ت ةايم البئةاعة إلةى المشةت ى قبة   

ويتحمةة  البةةا ع جميةةع . دخةةول البئةةاعه إلةةى الم حقةةة الجم كيةةة عاةةى حةةدود الدولةةة المت ةةق عايهةةا

، ف ال قة بما فى يل  مطاري، التبعات والمطاريف الال مة لتطدي  البئاعه حتى نقحة ت ايمها

 . كما يتحم  جميع تبعات هالك أو تاف البئاعه حتى لحظة ت ايمها فى المكان المت ق عايه

 

ويتحمةة  المشةةت ى جميةةع تبعةةات وتكةةاليف إةتطةةدار تةة خيت إةةةتي اد البئةةاعه والتخاةةيت  

بما فى يل  جميع المطاريف ، وجميع تبعات ومطاريف البئاعه م ا لحظة إةتالمها، الجم كى

 . لال مة اةتطدار الم ت دات أو ال ةا   املكت ونيةوال ةوم ا
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بموجةةب هةةاا العقةةد يتعهةةد البةةا ع بةةأن يتخةةا إجةة انات الت ةةايم فةةى مي ةةان وصةةول محةةدد با ةةةم  

وت جةع أهميةة . ل حاةةوتكون البئا ع تحه م ئولية البا ع خالل ا، وات تق  الماكية حتى يتم يل 

فى أن المشةت ى فةى العقةد امخية   DESالت  يق بين عقد  ةيف  وعقد الت ايم من نه  ال  ي ة 

فءنةةه حتةةى إيا دفةةع المشةةت ى ثمةةن بعةة  ، وبالتةةالى. يةةدفع قيمةةة البئةةا ع ن  ةةها ولةةي  الم ةةت دات

 ع  قئةةةية م ةةةت دات الشةةةحن فءنةةةه يمك ةةةه إةةةةت داد الةةةثمن الةةةاى دفعةةةه إيا لةةةم تطةةة  إليةةةه البئةةةا

. ويتحم  البا ع جميةع التبعةات عةن هةالك أو تاةف البئةاعة حتةى لحظةة  1   1949 كومتوار ، 

، وجميةع المطةاريف وال ةةوم الجم كيةة الال مةه لتطةدي  البئةاعه، ت ايمها فى مي ان الوصول

ما بالتأمين عاى البئاع، بما فى يل  أج ة ال ق  ومطاريف الشحن والت  يغ  . هلك ه ايكون ٍماز 

 

وجميةةع ال ةةةةوم الال مةةةه ، ويتحمةة  المشةةةت ى جميةةع تكةةةاليف البئةةةاعه م ةةا لحظةةةة ت ةةةامها 

ومطةاريف ورةةوم إةتطةدار الم ةت دات أو ، وجميع إج انات التخايت الجم كةى،  ةتي ادها

 . ال ةا   ا لكت ونية

 

 تسليم البضاعه على رصيف ميناء الوصول   -11

 DEQخالصة الرسوم والضرائب والمصاريف 

 

با ضةافة إلةى تحمة  جميةع ال ةةوم ، DESياتةزم البةا ع بجميةع ا لتزامةات الةواردة فةى عقةد  

ويةتم الت ةايم فةى . الجم كية والئ ا ب وخي  يل  من ال ةةوم التةى تٍةدفع عاةى إةةتي اد البئةا ع

ويتحمة  المشةت ى جميةع تبعةات ومطةاريف البئةاعه م ةا . رصيف مي ان الوصول المت ةق عايةه

 . مهالحظة إةتال

  

 DDUتسليم البضاعه غير خالصة الرسوم فى جهة الوصول  -12

 

                                                 
(1) - Ibid, p. 126 
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حتةى ، يتحم  البا ع جميةع التبعةات والمطةاريف المتعاقةة بالبئةاعة بمةا فةى يلة  أجة ة ال قة  

لحظة ت ايمها فى مكان الوصةول المت ةق عايةه فيمةا عةدا ال ةةوم والمطةاريف المتعاقةة باةةتي اد 

د البةا ع المشةت ى بةأم  اةةتالم البئةاعة أو م ةت د . بئةاعهوعقد التأمين عاةى ال، البئاعة ويةزو 

 . ال ق  المعتاد أو كايهما

 

ويتحمةةة  المشةةةت ى جميةةةع المطةةةاريف الخاصةةةة بتةةة اخيت إةةةةتي اد البئةةةاعه والتخاةةةيت  

ومةالم . وجميع تبعات هالك أو تاف البئاعة م ا لحظة ت امها فى المكان المت ق عايةه، الجم كى

يتحم  المشت ى تكاليف معاي ة البئاعة قب  الشحن فيما عدا تكاليف معاي ةة ، يل يٍتَ ق عاى خي  

رة كمةا يتحمة  جميةع التكةاليف وال ةةوم الخاصةة ، البئاعة التى ت  ضها ةةاحات الدولةة الٍمَطةد ِّ

 . باةتطدار الم ت دات أو ال ةا   ا لكت ونية
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مئةةافا إليهةةا جميةةع ال ةةةوم الجم كيةةة  DDUالبةةا ع جميةةع إلتزامةةات البةةا ع فةةى عقةةد يتحمةة   

كمةةا يتحمةة  المشةةت ى يات التبعةةات . والئةة ا ب وال ةةةوم الم  وضةةة عاةةى إةةةتي اد البئةةاعه

باةةةتث ان المطةةاريف الخاصةةة بتةة اخيت  DDUوالمطةةاريف المقةة رة عاةةى المشةةت ى فةةى عقةةد 

  .إةتي اد البئاعه والتخايت الجم كى
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 المطلب الثاني

 (1996مصطلحات األمم المتحدة حول التجارة اإللكترونية )

 

 رسالة بيانات

المعاومةةات التةةى يةةتم إنشةةانها أو إرةةةالها أو إةةةتالمها 

وتخزي هةةةا بوةةةةا   الكت ونيةةةة أو ضةةةو ية أو بوةةةةا   

مشابهة، بما فى يل  عاى ةبي  المثال ا الحط  تبادل 

ب يةةد االكت ونةةى، أو البةة ه البيانةةات االكت ونيةةة، أو ال

 أو التاك ، أو ال  خ الب قى. 

Data message 

 

 تبادل البيانات االلكترونية

نق  المعاومات الكت ونيا من حاةوب إلى حاةوب  خ  

 باةتخدام معيار مت ق عايه لتكوين المعاومات. 

Electronic data interchange 

(EDI) 

 

 ُمنشئ رسالة بيانات

يتبةين أن رةةالة البيانةات قةد أٍرةةاه  هو الشخت الاى

أو أنشئه عن ط يقه أو نيابة ع ه قب  تخزي هةا، ولك ةه 

ا يشةةم  الشةةخت الةةاى يتطةة ف كوةةةيل فيمةةا يتعاةةق 

 بهال ال ةالة. 

 

Originator of a data message 

 

 الُمرسل إليه رسالة البيانات

الشةةةخت الةةةاى يتطةةة ف كوةةةةيل فيمةةةا يتعاةةةق بهةةةال 

 ال ةالة. 

 

Addressee of a data message 

 

 الوسيط

فيما يتعاةق ب ةةالة بيانةات معي ةة، الشةخت الةاى يقةوم 

نيابةةة عةةن شةةخت  خةة ، بارةةةال أو اةةةتالم أو تخةةزين 

رةةةةالة بيانةةةات أو بتقةةةديم خةةةدمات  خةةة ى فيمةةةا يتعاةةةق 

 ب ةالة البيانات هال. 

Intermediary 

 


