
 المللحقوق تجارت بين     210

 

 1950جنگ جهاني دوم، بازنگري در نسخه اول متوقف شد تا اينكه دوبـاره در دهـه 
منتشـر  1953آغاز شد. نسخه بعدي اينكوترمز در سال  فعاليت روي اينكوترمز مجدداً

ــوان  ــه تعــداد  FOTو  DCPشــد كــه در ايــن نســخه دو اصــطالح جديــد تحــت عن ب
اضـافه شـد. در  DDPو  DAF، دو اصـطالح 1967اصطالحات اضافه شـد. در نسـخه 

دگـاه بـراي حمـل و فرو» اف او بـي«، يك اصطالح جديد تحت عنـوان 1976نسخه 
  هاي بعدي حذف گرديد.نقل هوايي اضافه شد كه در نسخه

  
  اينكوترمز   نسخه حاوي اصطالح عنوان اصلي اصطالح تجاري 

C&F (cost and freight)1936 CFR 
CIF (cost, insurance and freight)1936CIF 

Delivered ex quay (duty paid)1936 DEQ 
  Delivered ex ship 1936 DES 

FAS (free alongside ship)1936 FAS  
FOB (free on board)1936 FOB  

Ex works  1936 EXW 
FOR/FOT (free on rail/free on truck)1953 --------- 

Delivered Costs Paid  1953 CPT (carriage paid to)  
Delivered at frontier 1967 DAF  
Delivered duty paid1967 DDP 

FOB airport1976 --------- 
Free carrier 1980 FCA 

Carriage and insurance paid to  1980 CIP  
Delivery duty unpaid 1990 DDU 
Delivered at terminal2010 DAT 

Delivered at place2010 DAP  
Delivered at Place Unloaded 2020 DPU 
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المللي با مشورت اتفاق افتاد. اتاق بازرگاني بين 1980ترين تغيير در نسخه مهم
با كميسيون اقتصادي اروپا وابسته به سازمان ملل تصميم گرفت كه كليه اصـطالحات 

بر اين اساس، كليه اصـطالحات تجـاري  1تبديل كند.حرفي تجاري را به عبارات سه 
بـه  Carriage paid toو يـا  CFRبـه  C&Fل به عنوان مثا ؛به صورت سه حرفي درآمد

CPT  بيني حمل مركـب اسـت كـه ، پيش1980تغيير پيدا كرد. تحول ديگر در نسخه
مثـل اسـتفاده از  ؛شـوددر حمل كاال از بـيش از يـك نـوع وسـيله حمـل اسـتفاده مي

كاميون، كشتي و قطار براي حمل يك كاال از مبدأ به مقصد. به اين جهت در نسـخه 
نقـل خشـكي وبراي استفاده در حمل FCA، براي اولين بار اصطالح 1980رمز اينكوت

  كار گرفته شد. ه ب
مواردي كه فروشنده متعهد بود كه اسناد حمل را به مشـتري تحويـل دهـد در 

اصالح شد به نحوي كه به طرفين اجازه داد كه بـا توافـق بتواننـد بـه  1990اينكوترمز 
   3استفاده كنند. 2»الكترونيكيهاي داده«جاي اسناد كاغذي از 

حدود دو سال به طول انجاميد. در اين بـازنگري  1990بازنگري در اينكوترمز 
اي را از طيـف هاي ملـي، نظـرات گسـتردهالمللـي از طريـق كميتـهاتاق بازرگاني بين

وسيعي از تجار در سراسر جهان گـردآوري كـرد و بـر اسـاس آن در جهـت شـفاف
هــاي تجــاري نســخه جديــد و رفــع نيــاز تجــار و شــركت ســازي بيشــتر اصــطالحات

 منتشـر كـرد. ايـن تغييـرات عمـدتاً 2000اينكوترمز را تهيه و تحت عنوان اينكـوترمز 
 وظايف ترخيص از گمرك و پرداخت حقـوق گمركـي درشامل تغييرات مربوط به 

  است. FCAاصطالح ظايف بارگيري و تخليه در و و DEQ و FASاصطالحات 
به ايـن حذف و دو اصطالح جديد  Dچهار اصطالح از گروه  2010در نسخه 

تغييـرات زيـادي انجـام نشـد و تنهـا اصـطالح  2020در اينكـوترمز  اضافه شد.بخش 
DAT ا تغيير عنوان به بDPU بديل گرديد. ت  

                                                                                                                             
1. Ramberg, Jan, “Incoterms 1980” p. 150. 
2. Electronic Data Interchange (EDI). 
3. Ramberg, Jan, INCOTERMS 2000- The Necessary Line between Contracts of Sale and 

Contracts of Carriage, p. 40. 
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جـايگزين » (DAP)تحويـل در محـل «و  »(DAT)تحويل در پايانـه «يعني ديگر اصطالح 
  آنها شد. 

بندي اصطالحات به چهار گروه نيز تغيير كرد و بـه تقسيم 2010در اينكوترمز 
اول اصـطالحاتي  تقسـيم شـد. گـروهبه شـرح زيـر اصطالح به دو گروه  11جاي آن 

است كه براي هر نوع وسيله حمل و نقل كاربرد دارد و گروه دوم شامل اصطالحاتي 
هاي داخلي قابل استفاده اسـت. گـروه است كه تنها براي حمل و نقل دريايي و آبراه

، »(FCA)تحويل به متصدي حمل و نقـل «، »(EXW)تحويل در محل كار «اول شامل 
، »(CIP)كرايه حمل و بيمه پرداخت شـده تـا «، »(CPT) كرايه حمل پرداخت شده تا«
تحويل با پرداخت عـوارض «و » (DAP)تحويل در محل «، »(DAT)تحويل در پايانه «

(DDP) « تحويل در كنار كشتي «است. گروه دوم شامل(FAS)« ،» تحويل روي عرشه
» (CIF)هزينه، كرايـه حمـل و بيمـه «و » (CFR)هزينه و كرايه حمل «، »(FOB)كشتي 
    است.

تحويـل «عنـوان اصـطالح تغييرات زيادي انجام نشد ولي  2020در اينكوترمز 
  تغيير يافت.» (DPU)شده تحويل در محل تخليه «به  »(DAT)در پايانه 

در اين گفتار مفاد و تفسير ايـن يـازده اصـطالح تجـاري مطـابق بـا اينكـوترمز 
   1شود.بيان مي 0220

  
  عمومي  الف) اصطالحات حمل و نقل 

بـراي هـر نـوع وسـيله حمـل و نقـل اعـم از  ، هفـت اصـطالح2020مطابق اينكوترمز 
(حمـل دريـايي، آبـراه داخلـي يـا تركيبـي از انـواع مـذكور آهن، زميني، هوايي، راه

شـود كـه در آن فروشـنده شـروع مي EXW. اين گروه از استاستفاده قابل مركب) 

                                                                                                                             
  .228ـ 223مراجعه شود به فصل هشتم ويرايش اول كتاب حاضر، چاپ اول تا سوم، ص 

اسـت كـه توسـط اتـاق بازرگـاني  2020بر اسـاس كتابچـه اينكـوترمز  مطالب اين گفتار عمدتاً . 1
  المللي تحت عنوان زير چاپ شده است:بين

ICC, INCOTERMS 2020, International Chamber of Commerce, Paris, 2019.  
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گيـرد و عهـده ميه مخاطرات كاال بـرا در خصوص حمل و بيمه و  حداقل مسئوليت
تنها متعهد است كه كاال را در انبار يا كارخانه يا ساير امكنه خود در اختيـار خريـدار 

اصـطالح  FCAنيـز بـه عهـده خريـدار اسـت. كـاال دهد و حتي وظيفه بارگيري  قرار
در آن فروشـنده متعهـد  وگيـرد ديگري است كه تحت پوشـش ايـن گـروه قـرار مي

د و نـبندي و مجوزهـاي صـادرات آن را اخـذ كال را جهت صادرات بستهشود كامي
متصـدي كاالهـا را بـه  ،در نقطه مشخص در كشـور صـادركنندهدار يطبق دستور خر

ــدار حمــل  ــي شــده توســط خري ــتحومعرف ــد. در اصــطالحل ي  CIPو  CPT ات نماي
را  بندي و مجوزهـاي صـادرات آنفروشنده متعهد است كاال را جهت صادرات بسته

 CIPو در قـرارداد حمـل تـا مقصـد  CPT. عـالوه بـر آن، فروشـنده بايـددر اخذ كند
نمايـد. مـيرا با شرايط معمول و به هزينـه خـود منعقـد قرارداد حمل و بيمه تا مقصد 

دهـد كـه قـرارداد حمـل اي را نشان ميرود نقطهكار ميه محلي كه بعد از اصطالح ب
وشـنده منعقـد شـود ولـي بـا تحويـل كـاال بـه اولـين كاال تا آن نقطه بايد به هزينـه فر

سه  شود.متصدي حمل و نقل (باربري) مخاطرات و ريسك كاال به خريدار منتقل مي
است كه محل ذكر شـده بعـد از  DDP و DAP ،DPUاصطالح آخر اين گروه شامل 

اصطالح به محل مقصد اشاره دارد و فروشنده مسئول رساندن كاال به مكـان يـا نقطـه 
ــا در داخــل كشــور واردكننــده مــ . توضــيح بيشــتر ايــن اســتورد توافــق در مــرز، ي

  شود.  اصطالحات در ذيل مطرح مي
  (EXW)) تحويل در محل كار 1

شود كه فروشنده كاال را در محلـي محقق ميزماني ، تحويل EXWمطابق با اصطالح 
كارخانـه،  موالًمعكه بعد از اصطالح ذكر شده در اختيار خريدار قرار دهد. اين محل 

اسـت. هرچنـد فروشـنده ممكـن اسـت در در كشور مبدأ انبار، محل كار و امثال آن 
بارگيري به خريدار كمك كند، وظيفه بارگيري به عهده خريـدار اسـت مگـر اينكـه 
خالف آن شرط شده باشد. بنابراين اگر خالف آن شرط نشده باشد، خريدار موظف 

  هاي مربـوط را پرداخـت د و هزينـههـانجـام د است ترتيبات الزم جهت بـارگيري را
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ــا تلــف شــود ــارگيري معيــوب ي ــد. چنانچــه كــاال در ب ــه عهــده كن   ، مســئوليت آن ب
  . خواهد بودخريدار 

مد نظر قرار گيرد، وظيفه اخـذ  EXWترين موضوعي كه بايد در اصطالح مهم
ات مجوز صادرات، انجام تشريفات مربـوط و پرداخـت عـوارض و مالياتهـاي صـادر

خريداري شود، اين احتمـال وجـود دارد كـه  EXWاست. چنانچه كااليي به صورت 
خريدار نتواند مجوزهاي صادرات را اخذ كند و در نتيجه از صـادرات كـاال بازمانـد. 
اين يك خطر جدي براي خريدار و كشور وي است كه قيمت كاال را پرداخت كنـد 

. به اين جهت بانك مركـزي نمايدحمل  مورد نظربدون اينكه بتواند كاال را به مقصد 
كرده مشروع به اخذ مجوز صادرات توسط فروشنده را  EXWايران خريد به صورت 

است در اين صورت بهتر  چنانچه نظر بر اخذ مجوز صادرات توسط بايع باشد،1است.
  استفاده گردد.» FCA«مثل » F«از اصطالح گروه 

كـاال را مطـابق بـا قـرارداد و ، فروشنده موظف اسـت EXWمطابق با اصطالح
بندي كند و آماده بارگيري در محل مورد نظر در اختيـار تهيه و بسته 2»سياهه تجاري«

نقل) قرار دهد. فروشـنده بايـد بـه خريـدار  خريدار و يا نماينده وي (متصدي حمل و
بتواند مجوزهاي صادرات را اخذ كند. به اين جهت اگر مداركي براي تا كمك كند 

جوز صادرات الزم باشد، فروشنده بايد به هزينه خود اين مدارك را آماده و به اخذ م
خريدار تحويل دهد. خريدار بايد تمام تشريفات الزم جهت صادرات و واردات كاال 

ها و مخاطرات مربوط گردد. فروشنده هيچ تعهدي كليه هزينهمتحمل د و هرا انجام د
  .استكليه اين وظايف به عهده خريدار  در زمينه حمل كاال يا بيمه آن ندارد و

كـار رفتـه در ه فروشنده موظف است كاال را در محلي كه بعـد از اصـطالح بـ
اختيار خريدار قرار دهد و خريدار موظف است كاالها را در آن محل تحويل بگيرد. 
                                                                                                                             

 بانك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران، مجموعـه مقـررات ارزي، بخـش اول: واردات كـاال و . 1
خـدمت)، بنـد  ـ خدمت، قسمت (د) واردات از طريق حواله (كتب و نشريات، كاال و كاال-كاال

  .  8ـ  5
2. commercial invoice 
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هاي مربـوط بـه عهـده تا زمان تحويل كاال به خريدار كليـه مخـاطرات كـاال و هزينـه
باشد. بنابراين از زماني كـه كـاال ميشودمنتقل ميبه خريدار  ،و از آن به بعدفروشنده 

خواهد عهده خريدار  ركليه خسارات وارده به كاال ب ،گيرددر اختيار خريدار قرار مي
. براي اينكه فروشنده بتواند ترتيبات الزم جهت تحويل كاال و حمل آن را انجـام بود

زمان و مكان تحويل را بـه اطـالع از قبل، ازه كافي دهد، فروشنده موظف است به اند
خريدار برساند. در اين اصطالح همچنين وظيفـه بازرسـي از كـاال و پرداخـت هزينـه 

تـوان بـراي خريـد و مربوط به عهده خريدار اسـت. از ايـن اصـطالح بـه سـادگي مي
  هاي داخلي استفاده كرد.فروش

  (FCA)) تحويل به متصدي حمل و نقل 2
مجـوز  شـود كـه فروشـنده ضـمن اخـذ ، تحويل زماني محقـق ميFCAالح در اصط

را در محلـي  المللي) كاال هاي مربوط (در قراردادهاي بينصادرات و پرداخت هزينه
بـه متصـدي حمـل و نقـل بعد از اصطالح ذكر و مـورد توافـق قـرار گرفتـه شـده كه 

 ، پايانه باربري، فرودگاه،تواند محل كار فروشندهنمايد. اين محل مي(باربري) تحويل
 كـار فروشـنده بـه عنـوانمحل طار و يا بندري در كشور مبدأ باشد. چنانچه ق ايستگاه

كـه  اي اسـتروي وسـيلهفروشـنده مسـئول بـارگيري معين شده باشـد، تحويل محل 
 تحويـل در جـايمحـل اگـر لـي واسـت، گسيل داشـته محل جهت حمل به خريدار 
شود كه كـاال زماني واقع ميو تحويل  يستيري نگل بارفروشنده مسئوباشد، ديگري 

در اختيار خريدار يا متصـدي فروشنده در محل مقرر ارسالي توسط  روي وسيله نقليه
نقـل زمينـي، هـوايي، و توان براي حمل را مياين اصطالح . حمل وي قرار داده شود

  ركب) استفاده كرد.  (حمل مدريايي، آبراه داخلي يا تركيبي از انواع مذكور آهن، راه
، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و FCAدر اصطالح 

هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات
قراردادي خود  فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات

  گيرد. مي به عهده فروشنده قرار عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات



 المللحقوق تجارت بين     222

 

مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 
بندي كند و در محل مورد نظر در اختيار خريدار و يا نماينده وي تهيه و بسته ،تجاري

 نقل) قرار دهد. فروشنده هيچ تعهدي در زمينه حمل كاال يا بيمه آن و (متصدي حمل
. بـا وجـود ايـن، اگـر اسـتاز محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف به عهده خريـدار 

و در مهلـت مقتضـي خـالف آن  ايـدخريدار تقاضا و يا عرف تجاري چنين مقـرر نم
تواند به هزينه خريـدار نسـبت بـه انعقـاد توسط خريدار مقرر نشده باشد، فروشنده مي

  قرارداد حمل اقدام نمايد.  
وظف اسـت كاالهـا را در محـل مقـرر تحويـل بگيـرد. تـا زمـان خريدار نيز م

به عهده فروشـنده و  ،هاي مربوطتحويل كاال به خريدار كليه مخاطرات كاال و هزينه
يـا  . بنـابراين از زمـان تحويـل كـاال بـه خريـدارشودمنتقل مياز آن به بعد به خريدار 

گيـرد، ريـدار قـرار ميمتصدي حمل و نقل كليه خسارات وارده به كـاال بـه عهـده خ
شده باشد. بـراي توافق مگر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگري بين طرفين 

اينكه فروشنده بتواند ترتيبـات الزم جهـت تحويـل كـاال و حمـل آن را انجـام دهـد، 
زمان و مكان تحويل را به اطالع خريـدار از قبل، فروشنده موظف است به قدر كافي 

اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخت هزينـه مربـوط بـه برساند. در اين 
مبنـي بـر اينكـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي 

  . ، به وي ارائه نمايدشده است تحويل ي حملكاالها به متصد

  (CPT)) كرايه حمل پرداخت شده تا 3
آهـن و ر نوع حمل زمينـي، هـوايي، راهبراي ه (CPT) »كرايه حمل پرداخت شده تا«

شـود ، زماني تحويـل محقـق ميCPTحتي دريايي و يا مركب قابل استفاده است. در 
هاي مربـوط كـاال را در كه فروشنده ضمن اخـذ مجـوز صـادرات و پرداخـت هزينـه

بندر و امثال آن به اولين متصدي حمـل و  آهن،فرودگاه، ترمينال باربري، ايستگاه راه
(باربري) در كشور مبدأ تحويل نمايد. فروشنده موظف اسـت قـرارداد حمـل تـا نقل 

هاي و هزينـه مايـدمنعقـد ن ،است مقصد را نيز به نحوي كه بعد از اصطالح ذكر شده
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بندي شـده بـه اولـين هحمل را متقبل شود. فروشنده همچنين موظف است كاال را بست
  متصدي حمل و نقل تحويل دهد. 

وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و  ،CPTدر اصطالح 
كـه  هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتيپرداخت عوارض و ماليات

قراردادي خود  فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات
  گيرد. مي عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار

و سياهه  ابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قراردادمط
متصـدي حمـل و  بندي كند و در محل مورد نظر در اختيار اولـينتجاري تهيه و بسته

نقل قرار دهد. با اينكه در اين اصطالح فروشنده موظف است به هزينه خود ترتيبـات 
اني كه كـاال بـه اولـين متصـدي حمـل و فراهم نمايد، زمرا حمل كاال تا محل مقصد 

شود. بنـابراين كليه مخاطرات و ريسك كاالبه خريدار منتقل مي ،شودنقل تحويل مي
اگر كاال قبل از تحويل به اولين متصدي حمل و نقل دچار آسيب يا تلف شود، كليـه 
خسارات وارده به كاال به عهده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت پـس از تحويـل بـه 

به عهده خريدار است، مگر زمان انتقال ريسـك بـه  ،حمل و نقل ايجاد شودمتصدي 
شـده باشـد. بـراي اينكـه خريـدار بتوانـد توافـق  طـرفين خريدار به نحو ديگـري بـين

ترتيبات الزم جهت دريافت كاال را انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه كافي 
  دار برساند. زمان و نحوه ارسال كاال را از قبل به اطالع خري

در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه 
عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه 

داللت كند كه كاالها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در  تا بر ايننمايد 
در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـي اين اصطالح همچنين هزينه بارگيري 

هاي تخليه در مقصد در صورتي به عهده فروشنده است كـه بخشـي از قـرارداد هزينه
  حمل باشد.  

  (CIP)) كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا 4
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اصطالحي است كه براي هر نـوع حمـل  (CIP) »كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا«
، زمـاني CIPيـايي و يـا مركـب قابـل اسـتفاده اسـت. در و در آهنراهزميني، هوايي، 

هاي شود كه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزينـهتحويل محقق مي
بنـدر و امثـال آن بـه  ،آهـنراهكاال را در فرودگاه، ترمينال بـاربري، ايسـتگاه  ،مربوط

نده موظـف اولين متصدي حمل و نقل (باربري) در كشور مبدأ تحويل نمايـد. فروشـ
هاي حمـل را منعقد و هزينـه ،شدهتوافق تا محلي كه در مقصد را است قرارداد حمل 

كشـور . فروشنده همچنين موظف است كـاال را تـا محـل مـورد نظـر در پراخت كند
شـامل قيمـت خـود كـاال، هزينـه  CIPمقصد به هزينه خود بيمه كند. در واقـع قيمـت 

بنـدي همچنـين موظـف اسـت كـاال را بسـتهحمل و بيمه آن تا مقصد است. فروشنده 
  شده به اولين متصدي حمل و نقل تحويل دهد. 

، وظيفــه اخــذ مجــوز صــادرات، انجــام تشــريفات مربــوط و CIPدر اصــطالح 
هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات

تعهدات قراردادي خود  فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به
  گيرد. عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار مي

مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 
ر اختيار اولـين متصـدي حمـل و كند و در محل مورد نظر د بنديبستهتجاري تهيه و 

نقل قرار دهد. با اينكه در اين اصطالح فروشنده موظف است به هزينه خود ترتيبـات 
فراهم نمايد، زماني كه كاال به اولـين را حمل و بيمه كاال تا محل مورد نظر در مقصد 
كليه مخاطرات و ريسـك كـاال  ،شودمتصدي حمل و نقل در كشور مبدأ تحويل مي

شود. بنابراين اگر كاال قبل از تحويل به اولـين متصـدي حمـل و ار منتقل ميبه خريد
نقل دچار آسيب يا تلف شود، كليه خسارات وارده به كاال به عهده فروشنده اسـت و 

بـه عهـده خريـدار  ،اگر خسارت پس از تحويل به متصدي حمل و نقـل ايجـاد شـود
  شـدهتوافـق ري بـين طـرفين است، مگر زمان انتقال ريسك به خريدار بـه نحـو ديگـ

باشد. براي اينكه خريدار بتوانـد ترتيبـات الزم جهـت دريافـت كـاال را انجـام دهـد، 
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زمان و نحوه ارسـال كـاال را بـه اطـالع از قبل، فروشنده موظف است به اندازه كافي 
  خريدار برساند. 

در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه 
ده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه عه

داللت كند كه كاالها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در تا بر اين  نمايد
اين اصطالح همچنين هزينه بارگيري در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـي 

نده است كـه بخشـي از قـرارداد هاي تخليه در مقصد در صورتي به عهده فروشهزينه
  حمل باشد. 

  (DPU) شده محل تخليه ) تحويل در 5
بدين معناست كـه فروشـنده زمـاني كـاال را بـه  (DPU) »شدهمحل تخليه تحويل در «

 هايدهد كه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هزينهتحويل مي خريدار
يـا  يـه شـده در اختيـار خريـدار، تخلدر كشـور مقصـد كاال را در محل مقرر ،مربوط

دهد. وظيفه تخليه كاال از وسيله نقليه ارسـالي نماينده وي (متصدي حمل و نقل) قرار 
ولي بـارگيري مجـدد آن يـا انتقـال آن بـه وسـيله  ،در ترمينال به عهده فروشنده است

، است بندر . محل مقرر بعد از اصطالح ممكنخواهد بودنقليه ديگر به عهده خريدار 
يا هر محل ديگـري در كشـور مقصـد باشـد. پايانـه در ايـن اصـطالح  رمينال باربريت

آهـن شامل اسكله، محوطه و انبار كانتينرها و يا ترمينال بـاربري زمينـي، هـوايي و راه
، دريـايي و يـا آهـنبراي هرگونه حمل از جمله حمل هوايي، زميني، راه DPUاست. 

شتي و سپس از طريق كاميون به ترمينال مـورد كه كاال ابتدا با كحمل مركب، مثل اين
  نظر برسد، مناسب است.

در ايــن اصــطالح وظيفــه اخــذ مجــوز صــادرات، انجــام تشــريفات مربــوط و 
هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات

دي خود فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات قراردا
  گيرد. عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار مي
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مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 
تخليـه شـده ديگري مورد نظر يا هر محل كند و در ترمينال  بنديبستهتهيه و  ،تجاري

فروشنده موظف است بـه  دهد. در اين اصطالحدر اختيار خريدار يا نماينده وي قرار 
و در آنجا تخليه نمايـد و از  حمل كندمحل مورد نظر هزينه و ريسك خود كاال را تا 

گيـرد، كليـه نماينـده وي قـرار مي زماني كه كاال تخليـه شـده در اختيـار خريـدار يـا
ز رسـيدن شود. بنابراين اگر كـاال قبـل امخاطرات و ريسك كاال به خريدار منتقل مي

دچار آسيب يا تلف شود، كليـه ، و در اختيار خريدار قرار دادن آنمحل مورد نظر به 
 ،است و اگر خسارت پس از آن ايجاد شود خسارات وارده به كاال به عهده فروشنده

زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگري بين طـرفين  به عهده خريدار است، مگر
ه فروشـنده بتوانـد ترتيبـات الزم جهـت دريافـت كـاال را براي اينكـ شده باشد.توافق 

انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه كافي زمان و نحوه ارسال كـاال را از قبـل 
  به اطالع خريدار برساند. 

در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه 
اسـنادي را بـه وي ارائـه  نه خريـدارعهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزي

داللت كند كه كاالها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در  تا بر اين نمايد
از وسيله نقليه ارسالي به عهده فروشنده است ولـي محل اين اصطالح هزينه تخليه در 

بارگيري مجدد آن يا ارسال آن به جاي ديگر به عهده خريدار است. چنانچه خريدار 
مـورد  مايل داشته باشد كه فروشنده وظيفه بارگيري مجدد و ارسـال آن را بـه محـلت

 DDPيـا  DAPاز اصـطالحات اسـت  نظر خريدار انجام دهـد، در ايـن صـورت بهتـر
  استفاده شود. 

  (DAP) در محل) تحويل 6
ــل« ــل در مح ــاال را بــه (DAP) »تحوي ــاني ك ــه فروشــنده زم ــت ك ــه ايــن معناس   ب

ــدار تحويــل مي   كــه فروشــنده ضــمن اخــذ مجــوز صــادرات و پرداخــت  دهــدخري
  كـاال را در محـل مقـرر روي وسـيله نقليـه در اختيـار خريـدار يـا  ،هاي مربـوطهزينه
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دهد. وظيفه تخليه كاال از وسيله نقليه يا انتقال نماينده وي (متصدي حمل و نقل) قرار 
اصـطالح ممكـن  . محـل مقـرر بعـد ازاسـتآن به وسيله نقليه ديگر به عهده خريدار 

است بندر يا هر محل ديگري در كشور مقصد باشـد. ايـن اصـطالح بـراي هـر گونـه 
آهن، دريايي و يـا حمـل مركـب، مثـل اينكـه حمل از جمله حمل هوايي، زميني، راه

بـه محـل مـورد نظـر برسـد،  آهـنراهكاال ابتدا با كشتي و سپس از طريق كـاميون يـا 
  مناسب است.

اخــذ مجــوز صــادرات، انجــام تشــريفات مربــوط و در ايــن اصــطالح وظيفــه 
هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات

فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات قراردادي خود 
  گيرد. عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار مي

اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه مطابق با 
كنـد و در محـل مـورد نظـر روي وسـيله نقليـه در اختيـار  بنديبسـتهتهيـه و  ،تجاري

  خريدار يا نماينده وي قرار دهد. در اين اصطالح فروشنده موظف اسـت بـه هزينـه و
ني كـه كـاال روي وسـيله ريسك خود كاال را تا محل مورد نظر حمل كنـد و از زمـا

گيرد، كليه مخاطرات و ريسك كاال به نقليه در اختيار خريدار يا نماينده وي قرار مي
شود. بنابراين اگر كاال قبل از رسيدن به محل مـورد نظـر در كشـور خريدار منتقل مي

دچار آسيب يا تلف شـود، كليـه خسـارات  ،مقصد و در اختيار خريدار قرار دادن آن
بـه عهـده  ،كاال به عهده فروشنده است و اگر خسارت پس از آن ايجاد شود وارده به

توتفـق خريدار است، مگر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگري بـين طـرفين 
شده باشد. براي اينكه خريدار بتواند ترتيبات الزم جهت دريافت كاال را انجام دهـد، 

زمان و نحوه ارسـال كـاال را بـه اطـالع از قبل، فروشنده موظف است به اندازه كافي 
  خريدار برساند. 

در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه 
ار اسـنادي را بـه وي ارائـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـد
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ت. در كند كه كاالها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـبر اين داللت تا  نمايد
اين اصطالح همچنين هزينه و مسئوليت تخليه از وسيله نقليـه ارسـالي در محـل مـورد 

باشـد و خريـدار كليـه نظر يا بارگيري مجدد آن در صورت نياز به عهده خريـدار مي
  كند.تخليه و بارگيري مجدد را تقبل مي مخاطرات

  (DDP)) تحويل با پرداخت عوارض 7
به اين معناست كه فروشـنده زمـاني كـاال را بـه  (DDP) »تحويل با پرداخت عوارض«

هاي مربـوط دهد كه ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هزينـهخريدار تحويل مي
و  دهددر مقصد در اختيار خريدار قرار كاال را روي وسيله نقليه در محل مورد توافق 

هاي هكليه تشـريفات گمركـي مربـوط بـه صـادرات و واردات را انجـام داده و هزينـ
گمركي متعلقه را پرداخت كند. وظيفه تخليه كاال از وسيله نقليه در مقصد و هزينـه و 
ريسك آن به عهده خريدار است، مگر خالف آن در قرارداد شرط شـده باشـد. ايـن 

  ، دريايي يا مركب مناسب است. آهنراهاصطالح براي هر نوع حمل هوايي، زميني، 
صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و ، وظيفـه اخـذ مجـوز DDPدر اصطالح 

هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات
فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات قراردادي خود 

گيـرد. همچنـين عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قـرار مي
ه دارد نســبت بــه اخــذ مجــوز واردات و طــي تشــريفات گمركــي و فروشــنده وظيفــ

اقدام كند  1»ماليات بر ارزش افزوده«هاي ورودي از جمله پرداخت عوارض و ماليات
ها و ريسـك و مخـاطرات مربـوط بـه تشـريفات گمركـي و فروشنده بايد كليه هزينه
  ورودي را نيز متحمل شود.

  ت كــاال را مطــابق بــا قــراردادمطــابق بــا ايــن اصــطالح، فروشــنده موظــف اســ
ــه و  ،و ســياهه تجــاري   كنــد و در محــل مقصــد در زمــان مقــرر روي بنديبســتهتهي

وسيله نقليه در اختيار خريدار قرار دهد. در اين اصطالح فروشـنده موظـف اسـت بـه  
                                                                                                                             
1. Value Added Tax (VAT). 
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هزينه و ريسك خود كاال را تا مقصد حمل كند و براي حفظ منافع خـود آن را بيمـه 
ــه تشــ ــد و كلي ــه صــادرات و واردات را انجــام داده و نماي ــوط ب   ريفات گمركــي مرب

در محـل پرداخت نمايد. از زماني كه كاال روي وسيله نقليه نيز ها و عوارض را هزينه
گيرد، كليه مخاطرات و ريسك در اختيار خريدار قرار ميمورد نظر در كشور مقصد 
از رسيدن به محل مقصـد دچـار شود. بنابراين اگر كاال قبل كاال به خريدار منتقل مي

آسيب يا تلف شود، كليه خسـارات وارده بـه كـاال بـه عهـده فروشـنده اسـت و اگـر 
خسارت پس از آن ايجاد شود به عهده خريدار است، مگـر زمـان انتقـال ريسـك بـه 

  شده باشد. توافق خريدار به نحو ديگري بين طرفين 
افـت كـاال را انجـام دهـد، براي اينكه خريدار بتواند ترتيبـات الزم جهـت دري

فروشنده موظف است به اندازه كافي زمان و نحوه ارسـال كـاال را از قبـل بـه اطـالع 
خريدار برساند. در اين اصطالح همچنين وظيفـه بازرسـي از كـاال و پرداخـت هزينـه 
مربوط به عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه 

داللت كند كه كاالها به متصدي حمل و نقـل تحويـل شـده تا بر اين وي ارائه نمايد 
اســت. در ايــن اصــطالح همچنــين هزينــه تخليــه از وســيله حمــل در محــل مقصــد و 

  مخاطرات آن به عهده خريدار است.  
  ب) اصطالحات حمل و نقل دريايي

ــوترمز  ــل در 2020در اينك ــل و نق ــراي حم ــار اصــطالح ب ــاييچه ــا  ي ــراي ــايهآب   ه
اسـت كـه در آن  FOBو  FASاختصاص پيدا كرده اسـت. ايـن گـروه شـامل  داخلي

  و مجوزهـاي صـادرات  بنديبسـتهشـود كـاال را جهـت صـادرات فروشنده متعهد مي
  در كشــور صــادركننده  يمشخصــبنــدر در دار يــطبــق دســتور خرو  نــدآن را اخــذ ك

ه همچنـين نمايـد. ايـن گـرول يـتحوكاالها را به باربري معرفي شده توسـط خريـدار 
 ،شــود كــاال را جهــت صــادراتاســت كــه فروشــنده متعهــد مي CIFو  CFRشــامل 
و مجوزهاي آن را اخذ كنـد و قـرارداد حمـل (و يـا بيمـه تـا مقصـد) را بـا  بنديبسته

رود كار مـيه شرايط معمول و به هزينه خود منعقد نمايد. محلي كه بعد از اصطالح ب
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ل كاال (و يا بيمـه) تـا آن نقطـه بايـد بـه هزينـه دهد كه قرارداد حمرا نشان ميبندري 
فروشنده منعقد شود ولي با تحويـل كـاال بـه اولـين متصـدي حمـل و نقـل (بـاربري) 

شود. توضيح بيشتر اين اصطالحات در مخاطرات و ريسك كاال به خريدار منتقل مي
  شود.  ذيل مطرح مي

  (FAS)) تحويل در كنار كشتي 1
يكي از اصطالحات تجاري است كه تنها براي حمل  (FAS)» تحويل در كنار كشتي«

هاي داخلي اختصاص پيدا كرده است. در اين اصطالح، زمـاني و آبراه درياييو نقل 
هاي شود كه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزينـهتحويل محقق مي

حمل و كاال را در بندري كه خريدار معرفي كرده در كنار كشتي به متصدي  ،مربوط
شـده در كنـار  بنديبسـتهنقل (باربري) تحويل نمايد. فروشنده موظف است كـاال را 

منظور از كنار كشتي محلي است كه در بنـدر مبـدأ بـراي تجميـع  كشتي تخليه نمايد.
ها جهت حمل با كشتي اختصاص پيدا كرده است تا پس از كاالها و آماده كردن آن

   تكميل بار، بارگيري انجام شود.
، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و FASر اصطالح د

هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات
اخذ كند، در واقع نتوانسـته بـه تعهـدات قـراردادي را فروشنده نتواند مجوز صادرات 

  گيرد. رار ميخود عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده ق
مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 

كنــد و در بنـدر مــورد نظـر در محــل بـارگيري در اختيــار  بنديبسـتهتجـاري تهيــه و 
نقل) قرار دهد. فروشـنده هـيچ تعهـدي در  خريدار و يا نماينده وي (متصدي حمل و

 محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف بـه عهـده خريـدار زمينه حمل كاال يا بيمه آن از
. با وجود اين، اگر خريـدار يـا عـرف تجـاري چنـين تقاضـا نمايـد و در مهلـت است

توانـد بـه هزينـه مقتضي خالف آن توسـط خريـدار مقـرر نشـده باشـد، فروشـنده مي
  خريدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام نمايد.  
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الهـا را در محـل مقـرر تحويـل بگيـرد. تـا زمـان خريدار نيز موظف اسـت كا
هاي مربوط به عهده فروشـنده و كليه مخاطرات كاال و هزينه ،تحويل كاال به خريدار

يـا  . بنـابراين از زمـان تحويـل كـاال بـه خريـدارشودمنتقل مياز آن به بعد به خريدار 
گيـرد، مي متصدي حمل و نقل كليه خسارات وارده به كـاال بـه عهـده خريـدار قـرار

بـراي  شده باشد.توافق مگر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگري بين طرفين 
اينكه خريدار بتوانـد ترتيبـات الزم جهـت تحويـل كـاال و حمـل آن را انجـام دهـد، 

اطـالع  زمـان و مكـان تحويـل را بـهاز قبـل، فروشنده موظف است بـه انـدازه كـافي 
مچنين وظيفـه بازرسـي از كـاال و پرداخـت هزينـه خريدار برساند. در اين اصطالح ه

ــدار  ــه خري ــه هزين ــت ب ــف اس ــنده موظ ــت. فروش ــدار اس ــده خري ــه عه ــوط ب   مرب
كاالها به متصدي حمل و نقل تحويل شده  مبني بر اينكه اسنادي را به وي ارائه نمايد

  است. 
در اين اصطالح هزينه بارگيري در كشتي بـه عهـده خريـدار اسـت و چنانچـه 

ر بارگيري دچار تأخير شود و در اين اثنا كاال خسارت ببيند، خسارات وارده كشتي د
  . استبه عهده خريدار 

  (FOB) كشتي ) تحويل روي عرشه2
است  هاي خريد كاالترين روشيكي از متعارف (FOB) »تحويل روي عرشه كشتي«

كـه شـود شود. در اين اصطالح، زماني تحويل محقق ميكه از طريق كشتي حمل مي
هاي مربـوط كـاال را در بنـدر فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزينـه

مبدأ روي عرشه كشتي كه خريدار معرفي كرده بـه متصـدي حمـل و نقـل (بـاربري) 
 شده روي عرشـه كشـتي قـرار بنديبستهتحويل نمايد. فروشنده موظف است كاال را 

  هاي داخلي مناسب است. آبراهو  دريايينقل و تنها براي حمل اين اصطالح دهد. 
، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و FOBدر اصطالح 

هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه پرداخت عوارض و ماليات
فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در واقع نتوانسته به تعهدات قراردادي خود 
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  گيرد. ع صادرات به عهده فروشنده قرار ميعمل كند و بنابراين ريسك من
مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 

كنـد و در بنـدر مـورد نظـر روي عرشـه كشـتي در اختيـار  بنديبسـتهتهيه و  ،تجاري
) قرار دهد. فروشـنده هـيچ تعهـدي در حمل و نقلخريدار و يا نماينده وي (متصدي 

ينه حمل كاال يا بيمه آن از محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف بـه عهـده خريـدار زم
باشد. با وجود اين، اگر خريدار تقاضا كند يا عرف تجاري چنين مقرر نمايد و در مي

تواند به هزينـه مهلت مقتضي خالف آن توسط خريدار مقرر نشده باشد، فروشنده مي
  ل اقدام نمايد.  خريدار نسبت به انعقاد قرارداد حم

خريدار نيز موظف اسـت كاالهـا را در محـل مقـرر تحويـل بگيـرد. تـا زمـان 
هاي مربوط بـه عهـده قرارگرفتن كاال روي عرشه كشتي كليه مخاطرات كاال و هزينه

. بنـابراين اگـر كـاال قبـل از شـودمنتقـل ميفروشنده و از آن زمان به بعد به خريـدار 
ار آسيب يا تلف شود، كليه خسارات وارده به كاال قرارگرفتن روي عرشه كشتي دچ

به عهده فروشنده است و اگر خسارت پس از قرارگـرفتن روي عرشـه كشـتي ايجـاد 
به عهده خريدار است، مگر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگـري بـين  ،شود

كـاال و  شده باشد. براي اينكه خريدار بتواند ترتيبات الزم جهت تحويلتوافق طرفين 
زمـان و مكـان  از قبـل، حمل آن را انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه كافي

تحويل را به اطالع خريدار برساند. در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و 
پرداخت هزينه مربوط به عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريدار 

شده  كاالها به متصدي حمل و نقل تحويلمبني بر اينكه د اسنادي را به وي ارائه نماي
  است. 

در اين اصطالح هزينه بـارگيري كـاال و قـراردادن آن روي عرشـه كشـتي در 
بندر مبدأ به عهده فروشنده است و چنانچه كشتي در بارگيري دچار تأخير شود و در 

  . استاين اثنا كاال خسارت ببيند، خسارات وارده به عهده فروشنده 
  (CFR)) هزينه و كرايه حمل 3
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حرفـي سـه منظـور بود كـه بـه  C&Fعبارت  (CFR)» هزينه و كرايه حمل«نام قديمي 
، زمـاني CFRتغييـر نـام پيـدا كـرد. در  CFRبـه  ،دن كليه اصـطالحات اينكـوترمزكر

ــق مي ــل محق ــنده ضــمن اخــذ مجــوز صــادرات و پرداخــت تحوي ــه فروش ــود ك   ش
  بنـدر مبـدأ و روي عرشـه كشـتي كـه خريـدار معرفـي  هاي مربـوط كـاال را درهزينه

  كــرده بــه متصــدي حمــل و نقــل (بــاربري) تحويــل نمايــد. فروشــنده موظــف اســت 
منعقــد نمــوده و  ،كــه بعــد از اصــطالح ذكــر شــدهرا قــرارداد حمــل تــا بنــدر مقصــد 

 بنديبسـتههاي حمل را متقبل گردد. فروشنده همچنين موظف است كاالهـا را هزينه
و آبـراه دريايينقل  و تنها براي حملاين اصطالح عرشه كشتي قرار دهد.  شده روي

  هاي داخلي مناسب است. 
، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و CFRدر اصطالح 

ي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در صـورتي كـه هاپرداخت عوارض و ماليات
قع نتوانسته به تعهدات قراردادي خود فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ كند، در وا

  گيرد. عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار مي
مطابق با اين اصطالح، فروشنده موظف است كاال را مطابق با قرارداد و سياهه 

كند و در بندر مبدأ روي عرشه كشـتي در اختيـار متصـدي  بنديبستهتهيه و  ،تجاري
رار دهد. با اينكه در اين اصطالح فروشنده موظف است به هزينـه خـود حمل و نقل ق

فراهم نمايد، زماني كه كـاال روي عرشـه كشـتي را ترتيبات حمل كاال تا بندر مقصد 
شود، كليـه مخـاطرات و ريسـك كـاال بـه خريـدار منتقـل در بندر مبدأ قرار داده مي

  رشــه كشــتي دچــار آســيب شــود. بنــابراين اگــر كــاال قبــل از قرارگــرفتن روي عمي
  يا تلف شود، كليه خسارات وارده به كاال بـه عهـده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت

  بـه عهـده خريـدار اسـت، مگـر  ،پس از قرارگـرفتن روي عرشـه كشـتي ايجـاد شـود
  شـده باشـد. بـراي توافـق زمان انتقال ريسك به خريدار به نحـو ديگـري بـين طـرفين 

آن را انجام دهد، مجدد الزم جهت تحويل كاال و حمل اينكه خريدار بتواند ترتيبات 
زمـان و مكـان تحويـل را بـه اطـالع از قبـل، فروشنده موظف است بـه انـدازه كـافي 
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  خريدار برساند. 
در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه 

داللـت بـر كـه  ار اسـناديعهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـد
. در اين اصطالح هزينـه كند را به وي تسليم نمايدتحويل كاالها به متصدي حمل مي

بارگيري كاال و قراردادن آن روي عرشه كشتي در بندر مبدأ به عهده فروشنده اسـت 
و چنانچه كشتي در بارگيري دچـار تـأخير شـود و در ايـن اثنـا كـاال خسـارت ببينـد، 

  . استروشنده خسارات وارده به عهده ف
  (CIF)) هزينه، كرايه حمل و بيمه 4

شـود كـه محقـق ميزمـاني تحويـل  ، (CIF)»هزينه، كرايه حمل و بيمـه«در اصطالح 
هاي مربـوط كـاال را در بنـدر فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزينـه

مبدأ و روي عرشه كشتي كه خريدار معرفي كرده به متصدي حمل و نقـل (بـاربري) 
حويل نمايد. فروشنده موظف است قرارداد حمل تا بندر مقصد را به نحوي كه بعـد ت

هاي آن را متقبل شود. فروشـنده همچنـين از اصطالح ذكر شده منعقد نموده و هزينه
شامل  CIFقيمت  ،موظف است كاال را تا بندر مقصد به هزينه خود بيمه كند. در واقع

مه آن تا مقصد است. فروشنده موظـف اسـت حمل و بي هايهزينهو  قيمت خود كاال
و تنها براي حمـل اين اصطالح دهد.  شده روي عرشه كشتي قرار بنديبستهكاالها را 

  هاي داخلي است. و آبراه دريايينقل 
، وظيفــه اخــذ مجــوز صــادرات، انجــام تشــريفات مربــوط و CIFدر اصــطالح 

سـت. در صـورتي كـه هاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اپرداخت عوارض و ماليات
اخذ كند، در واقع نتوانسـته بـه تعهـدات قـراردادي را فروشنده نتواند مجوز صادرات 

  گيرد. خود عمل كند و بنابراين ريسك منع صادرات به عهده فروشنده قرار مي
  مطــابق ايــن اصــطالح، فروشــنده موظــف اســت كــاال را مطــابق بــا قــرارداد و 

د و در بنـدر مبـدأ روي عرشـه كشـتي در اختيـار بندي كنـتهيه و بسته ،سياهه تجاري
  متصدي حمل و نقل قرار دهـد. بـا اينكـه در ايـن اصـطالح فروشـنده موظـف اسـت 
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  به هزينه خود ترتيبات حمل و بيمه كاال را تـا بنـدر مقصـد فـراهم نمايـد، زمـاني كـه 
  گيـرد كليـه مخـاطرات و ريسـك كـاالكاال روي عرشه كشتي در بندر مبدأ قرار مي

  شـود. بنـابراين اگـر كـاال قبـل از قـرارگفتن روي عرشـه كشـتي خريدار منتقل مي به
  دچار آسيب يا تلف شـود، كليـه خسـارات وارده بـه كـاال بـه عهـده فروشـنده اسـت 
ــده  ــه عه ــود ب ــاد ش ــتي ايج ــه كش ــرفتن روي عرش ــس از قرارگ ــارت پ ــر خس   و اگ

 تواقـثبين طـرفين  خريدار است، مگر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحو ديگري
ينكه خريدار بتواند ترتيبات الزم جهت تحويل كاال و حمـل مجـدد ا برايشده باشد. 

آن را انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه كافي از قبل، زمان و مكان تحويـل 
  را از قبل به اطالع خريدار برساند.

مربـوط بـه  در اين اصطالح همچنين وظيفه بازرسي از كاال و پرداخـت هزينـه
بـر داللـت كـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي 

. در ايـن اصـطالح هزينـه دارد، بـه وي تسـليم كنـدكاالها به متصـدي حمـل تحويل 
بارگيري كاال و قراردادن آن روي عرشه كشتي در بندر مبدأ به عهده فروشنده اسـت 

ر شـود و در ايـن اثنـا كـاال خسـارت ببينـد، و چنانچه كشتي در بارگيري دچـار تـأخي
  باشد. خسارات وارده به عهده فروشنده مي

  كارگيري اصطالح تجاري مناسب هگفتار چهارم: ب
المللــي اســتفاده مناســب از يكــي از ل مهــم در تنظــيم قراردادهــاي بينئيكــي از مســا

هــر  ، همــه ايــن اصــطالحات بــراياصــطالحات منــدرج در اينكــوترمز اســت. طبيعتــاً
بايد اصطالح مناسب حسب مـورد انتخـاب شـود.  قراردادي مناسب نيست و ضرورتاً

  در اين انتخاب چند نكته به شرح زير بايد مد نظر قرار گيرد. 
ها بايـد مـديريت شـود و الملل ريسكاولين نكته اين است كه در تجارت بين

ريسـك شـود، كـه كسـي هـا بـه نحـو مطلـوبي مـديريت و توزيـع ميزماني ريسـك
اي را بپذيرد كه بيشـترين كنتـرل را روي آن داشـته باشـد. بنـابراين، انتخـاب مخاطره

EXW  با مديريت مطلوب ريسك تناسب ندارد زيرا خريدار بايد ريسك عدم امكـان
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صادرات از كشور مبدأ را به عهـده بگيـرد در حـالي كـه فروشـنده بيشـتر از خريـدار 
بـا مـديريت ريسـك  Dهمچنـين انتخـاب گـروه تواند اين امر را مديريت نمايـد. مي

تناسب ندارد كه فروشـنده وظـايفي را در كشـور خريـدار بـه عهـده بگيـرد. بنـابراين 
و  Fالملـل، گـروه ترين اصطالحات مورد استفاده در تجارت بينترين و رايجمطلوب

هاي موجود در كشـور صـادركننده بـه عهـده فروشـنده و هستند كه ريسك Cگروه 
  گيرد.  ي موجود در كشور واردكننده به عهده خريدار قرار ميهاريسك

گيـرد اراي كه بايد در انتخاب اصطالح تجاري مناسب مد نظـر قرنكتهدومين 
كننده و واردكننده است. كشورهاي صـادركننده كـه هاي ارزي كشور صادرسياست

طالحات گروه تمايل دارند ارز بيشتري را به كشور خود سرازير كنند، بيشتر روي اص
»C « اضافه  قيمت بهتأكيد دارند كه فروشنده هزينه حمل و يا حمل و بيمه را تا مقصد

، كشـورهاي واردكننـده كـه تمايـل دارنـد ارز كمتـري از كند. متقـابالًدريافت ميو 
تأكيد دارند، زيـرا در ايـن گـروه » F«كشورشان خارج شود، روي اصطالحات گروه 

هـا بـه ارز و نيـازي نيسـت كـه هزينـه آن شـودمنعقـد ميحمل و بيمه توسط خريدار 
   1.پرداخت شود
ــه  ــومنكت ــت صــرفه س ــي اســت. در جه ــهم داخل ــزايش س ــويي ارزي و اف ج

كشورهاي واردكننده ممكن است به خريدار تكليف كنند كـه قراردادهـاي حمـل و 
نـك هاي داخلي منعقد نمايند. هرچنـد مقـررات بابيمه كاالهاي وارداتي را با شركت

دانسـت، در مجـاز مي» F«هـاي اردات كاالها را تنها در زيرگـروهو مركزي ايران قبالً
را نيز مجاز اعالم كـرده اسـت. بـا وجـود » C«هاي اخير خريد بر اساس زيرگروه سال

هاي اين، تكليف قانوني به انعقاد قرارداد حمل بـا ناوگـان ترابـري ايرانـي يـا بـا بيمـه
مطابق با بخش دوم مقررات ارزي بانـك مركـزي در مـورد  ايراني هنوز پابرجا است.

حمل و نقـل، بيمـه و بازرسـي، پرداخـت هزينـه حمـل و نقـل بـه فروشـنده از طريـق 

                                                                                                                             
1. Malbon, Justin and Bernard Bishop, Australian Export: A Guide to Law and Practice, p. 

76. 
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هاي وارداتـي بيشـتر از گشايش اعتبار اسنادي مانعي ندارد ولي در خصوص محمولـه
 اي يـا پانصـد كيلـو هـوايي كـه توسـط ناوگـانپانصد تن دريايي، يكصـد تـن جـاده

اي نقـل جـادهوراهداري و حملد، مجوز سازمان نشوخارجي حمل و وارد كشور مي
  1اخذ شود. وزارت راه و شهرسازي

حــاوي حــداقل تعهــدات بــراي فروشــنده اســت. ايــن  EXWخريــد بــر مبنــاي 
شــود كــه فــروش داخلــي دارنــد و اصــطالح بيشــتر توســط فروشــندگاني تقاضــا مي

تي قبــول كننــد. بســياري از كشــورهاي خواهنــد در خصــوص صــادرات مســئولينمي
دارنـد، زيـرا در ايـن برحـذر مي EXWواردكننده تجـار خـود را از خريـد بـر مبنـاي 

اصطالح وظيفه اخذ مجوز صادرات در كشـور فروشـنده بـه عهـده خريـدار اسـت و 
خريدار ممكن است به هر دليلي نتواند چنين مجوزي را اخذ نمايـد. در ايـن صـورت 

كه بهاي قرارداد را پرداخت كند در حالي كه امكان صـادرات  خريدار موظف است
. ايـن نگرانـي زمـاني نباشـدكننـده ارز اسـت ميسـر آن به كشور خريدار كه پرداخت

هـاي تجـاري اسـت و ها و محدوديتزيادتر خواهد شد كه كشور در معرض تحريم
د. در رود كه صادرات كاالها بـه كشـور خريـدار ممنـوع يـا محـدود شـواحتمال مي

ممنوع نشده است ولي قيد شده اسـت  EXWمقررات بانك مركزي خريد به صورت 
كه اين اصطالح در صورتي مـورد قبـول اسـت كـه فروشـنده متعهـد بـه اخـذ مجـوز 

بخش واردات كاال از طريق اعتبار اسنادي مقررات  8ـ  5صادرات باشد. مطابق با بند 
 EX-WORKSتبار اسنادي با تـرم گشايش اع«بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 

هاي مترتبه مبني بر اخذ مجوزهاي قانوني صادرات در صورت پذيرش كليه مسئوليت
بيني ترتيبات حمل كاال تا مقصد نهـايي تا مرزهاي خروجي از كشور فروشنده و پيش

بال مـانع » اي مناسب و كافيبه كشور توسط خريدار و نيز به شرط داشتن پوشش بيمه

                                                                                                                             
.  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مجموعه مقررات ارزي، بخش دوم: حمل و نقـل كـاال، 1

مـورخ  1087/60ع بخشنامه شماره بيمه و بازرسي، قسمت اول مقررات حمل و نقل كاال، موضو
  و اصالحات بعدي.   17/5/83
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صورتي كه بناست كه مسئوليت اخـذ مجـوز صـادرات بـه عهـده فروشـنده  است. در
  استفاده شود. » F«باشد، بهتر است از گروه 

  بــا كشــتي حمــل شــود و يــا در صــورت كــاال در صــورتي كــه بناســت 
  حمل مركب آخرين وسيله نقليـه كشـتي اسـت، مناسـب اسـت از اصـطالحات رايـج

ــل  ــايي مث ــل دري ــل و نق ــه  CIF و FAS ،FOB ،CFRدر حم ــود. چنانچ ــتفاده ش   اس
  و يـا بـه صـورت هـوايي حمـل شـود و يـا در  آهـنراهاز طريـق جـاده، كـاال بناست 

  حمل مركب آخـرين وسـيله نقليـه كـاميون، قطـار يـا هواپيماسـت، در ايـن صـورت 
 CIPو  FCA ،CPTمثـل عمـومي  مناسب است از اصطالحات رايـج در حمـل و نقـل

  استفاده شود. 
براي فروشنده خطـرات بيشـتري را  Dحات مذكور در گروه استفاده از اصطال

د كـه از جهـت شـومياسـتفاده  يادر مورد كشورهاي واردكننده در بردارد و عمدتاً
، وجـود مقـررات . طبيعتـاًنـداقتصادي، سياسي و ساير شرايط از ثبـات الزم برخوردار
كنـد. در يزيـاد مرا  DDP پيچيده گمركي در كشور واردكننـده، ريسـك فروشـنده

» D«است و به ندرت ممكن است از گـروه » C«و » F«ايران عمده خريدها به صورت 
   استفاده شود.

  
  


