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 International)1(، اصطالحات بازرگانی بین الملل اصطالحات بازرگانی بین المللی یا اینکوترمز  

Commerce Terms    با حروف اختصاريINCOTERMS  3(اتاق بازرگانی بین الملل ) . 2(نامیده میشود (
گانان درسطح بین الملل و تدوین مقررات جهانی دراجراي رسالتی که در حوزه رفع زمینه هاي بروز اختالف بین بازر

طرفین تجارت ( براي تجارت فیمابین کشورها داشت ، ازهمان ابتداي فعالیت خود دریافت که بیشتراختالفات تجار 
خریدار انتظاربیشترین نقش را در رساندن . بدلیل مشخص نبودن تعهدات و وظایف طرفین است ) در سطح جهانی 

انجام تشریفات گمرکی درمبداء ، حمل کاالبه اسکله ، بارگیري درکشتی و حتی پرداخت هزینه هاي کاال به بندر ، 
زیرا این امور درکشورفروشنده باید انجام میشد و خریدار این امکان . بیمه و حمل تا بندرمقصد را از فروشنده داشت 

ور فوق را انجام دهد و این درصورتی بود که را نداشت که در کشور مقصد توسط خود یا نمایندگانی حضوریافته و ام
از طرف دیگرفروشنده درهنگام . در هنگام قرارداد انجام این خدمات توافق نگردیده و یا مبهم گذاشته شده بود 

  . محاسبه قیمت کاالي خود ، هزینه این خدمات را محاسبه نکرده و درقیمت نهائی و توافق شده منظور ننموده بود 
درحوزه تدوین مجموعه اي ازقواعد بین المللی که درآن  اصطالحات بازرگانی بین المللیاتاق ، تدوین بدین منظور 

  .دردستورکارخود قرارداد  1920براي روابط فروشنده وخریدارمقررات مشخصی وجود داشته باشد را از

در سال این جزوه . تشرکردرا من) 4(شرایط تجاري اتاق بازگانی بین الملل ، جزوه اي تحت عنوان  1928درسال 
گردید که درآن شش نوع قاعده تدوین و براي هریک مقرراتی که مشخص کننده مبناي اولین اینکوترمز  1936

  ) .5(وظایف وتعهدات خریدارو فروشنده بود ، وضع شده بود 

میالدي  1953پا درسال اولین بازنگري دراینکوترمز تدوینی اتاق بعد ازجنگ جهانی دوم درآستانه تشکیل اتحادیه ارو
دراین زمان حمل ریلی در تجارت خارجی اهمیت یافته بود و براي این روش حمل ایجاد قاعده اي ضروري . انجام شد 

براي حمل ریلی طراحی و مقررات آنها تدوین گردید و تعداد  FORو  FOTدو قاعده  1953بود بنابراین در اینکوترمز 
  ) .6(قواعد به هشت قاعده رسید 

به  DDPو  DAFتوسط اتاق بازرگانی بین الملل انجام شد که دو قاعده  1967اینکوترمزدر سال بازنگري بعدي 
دراین دو قاعده امکان تحویل کاال قبل از گمرك و بعد از ) . 7(اینکوترمز اضافه شده و تعداد قواعد به ده قاعده رسید 

هرچند . و پرداخت هزینه هاي آن وضع مقررات شده بود  گمرك درمقصد توسط فروشنده پیش بینی و براي مخاطرات
در قواعد دیگر ، فروشنده هزینه هاي حمل تا مقصد را میپرداخت ولی مسئولیتی در قبال خطرات و هزینه هاي غیر 
مترقبه در جریان حمل تا مقصد نداشت ولی دراین دو قاعده فروشنده داراي چنین مسئولیتی تا نقطه تحویل در مقصد 
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و تا پس از ترخیص وارداتی از  DAFقبل از گمرك یعنی تا مرحله تحویل کاال توسط وسیله حمل به خریدار در قاعده ( 
  .  بود ) را دارد  DDPگمرك مقصد در قاعده 

به قوعد آن   FOB Airportیک قاعده ویژه حمل هوائی کاال تحت عنوان  1976اینکوترمزدرسال در بازنگري بعدي 
  ) . 8(اضافه گردید 

میالدي حمل غیردریائی کاالهاي تجاري افزایش یافت و بیمه نیز اهمیت زیادي یافت  1980تا  1976درحد فاصل 
با . طراحی گردید ولی نکته مهم نحوه استفاده از این دو قاعده بود  CIPو  CPTقواعد  1980اینکوترمز ودرنتیجه در 

نامیده میشد و براي حمل دریائی کاربرد داشتند ، دو  C&Fن که در آن زما CFRو  CIFتوجه به وجود قواعدي چون 
) 9(نیز مطرح گردید  FCAدراین تجدیدنظر براي اولین بار قاعده . قاعده جدید براي حمل غیر دریائی استفاده میشدند 

 .  

ورد اضافه شده بود ، اهمیت زیادي یافت و بیشترم 1980که در FCAقاعده  1990اینکوترمزدرسال درتجدیدنظر
قواعد حذف شده عبارت ( استفاده قرارگرفت بگونه اي که جاي قواعدي که دراین تجدیدنظر حذف شدند را گرفت 

  ).FOB Airport ) (10و  FOR–POTبودند از 

بنظرمیرسید به ساختارتکمیلی خود نزدیک شده است و این مهم از میالدي 2000اینکوترمزتجدید نظرشده در سال 
در سطح بین المللی ازاین نسخه از اینکوترمز براي حاکم ساختن مقررات آن بر قرارداد هاي خود استقبال بازرگانان 
  . کامآل مشهود است 

میالدي مورد تجدید نظر قرار گرفت ولی از آنجا که براي درك بهتر  2010میالدي درسال  2000هرچند اینکوترمز 
ضروري است ، آنرا مورد  2000شناخت دقیق اینکوترمز) ي میالد2010( قواعد و طبقه بندي قواعد اینکوترمز جدید 

  :کنکاش قرار میدهیم 

  : درچهارگروه طبقه بندي شدند  2000قواعد اینکوترمز

شامل قاعده یا اصطالحی که به موجب آن فروشنده تنها متعهد به تحویل کاالبه خریدار درمحل گروه اول     
طبقه بندي میشد و فقط شامل مقررات  Eاین قاعده در طبقه . است ... )  محل تولید یا تهیه یا بسته بندي و( کارخود 

دراین قاعده فروشنده کمترین . بود  EXWبا عنوان اختصاري ) فروشنده (قاعده تحویل کاال درمحل تولید یا تهیه 
ریدار ارسال مسئولیت درقبال خطرات و هزینه هاي کاال داشت و حتی وظیفه نداشت کاال را روي وسیله حملی که خ

  .مقررات آن تغییرکرد  2010کرده بود ، بارگیري کند مهمی که دراینکوترمز

انجام تشریفات گمرکی آن ( ترخیص صادراتیشامل قواعدي بود که فروشنده کاال را بعد از گروه دوم 
وي خریدار و به حمل کننده معرفی شده از س) براي صادرات درگمرك کشور خود و هر اقدام اداري الزم براي آن 

قواعد این گروه براساس این شاخص شکل گرفته بود که حمل کننده . در مکانی که معین شده بود ، تحویل میداد 
کاال ازکشور مبداء تا مقصد را خریدارمعین یا خود خریدار حمل را بعهده داشت و فروشنده مسئولیتی درقبال حمل 

الزم به توضیح است که در قواعد این .درجریان حمل نداشته باشد کاال تا مقصد و انجام قرارداد حمل و بیمه آن 
حمل ( گروه فروشنده کاال را ازمحل تولید یا تهیه پس از بسته بندي به گمرك مربوطه درکشورخود حمل کرده 

ودرقبال تعیین حمل کننده و قرارداد حمل و بیمه و بویژه هزینه ها و خطرات حمل از مکان تحویل به ) داخلی 
به  Freeمخفف واژه (  Fقواعد این گروه که با حرف . مسئولیتی ندارد ) حمل خارجی ( مل کننده تا مقصد ح
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شناخته میشد با توجه بهمحل تحویل کاال از سوي فروشنده به حمل کننده معرفی )  معنی آزاد از مسئولیت حمل
( تحویل درکنارکشتی )  FCA( نده چون تحویل کاال در محل مقرر حمل کن( شده ازسوي خریدار متفاوت بود 

FAS ( و تحویل روي کشتی )FOB .( (  

شناخته میشدند ، شامل قواعدي  Cمیالدي با حرف  2000ازقواعد اینکوترمزها که تا اینکوترمز گروه سوم 
 بودند که درآن بعلت اینکه فروشنده هزینه هاي حمل تا مقصد را درقیمت توافقی خود با خریدار، محاسبه کرده

گروه قراردادهاي حمل این گروه از قواعد اینکوترمز به . بنابراین قرارداد با حمل کننده را خود بعهده داشت 
نیز شهرت داشت ولی مسئولیت فروشنده در قبال مخاطرات تا محل تحویل به حمل کننده بود و متناسب وارسال 

عناوینی چون قیمت کاال و کرایه تا مقصد با با محل تحویل به حمل کننده اي که خود معین کرده بود ، قواعد 
، قیمت کاال و بیمه و کرایه   CPT، پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد با عنوان اختصاري   CFRعنوان اختصاري 

داشتند  CIP، پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال تا قصد با عنوان اختصاري  CIFحمل تا بندرمقصد با عنوان اختصاري
 .  

دراین گروه فروشنده کلیه هزینه ها و مخاطراتی که تا رسیدن کاال تا مقصد متوجه آن است را بعهده دارد  گروه چهارم
است نقطه اتمام مسئولیت فروشنده  Cشهرت دارد ، مهمترین تفاوتش با  قواعدگروه Dقواعد این گروه که به گروه . 

درگروه قبل هرچند فروشنده ممکن است حمل . کاالست دربرابر مخاطرات و هزینه هاي انتقال کاال ازمبداء تا مقصد 
کننده را معین و  قرارداد حمل را با حمل کننده امضاء نماید ولی هنگام تحویل کاال به حمل کننده مسئولیتش در قبال 

رك کاال تا رسیدن به مقصد و تحویل آن به خریدار یا گم Dمخاطرات و هزینه هاي کاال پایان میپذیرد ولی در گروه 
قواعد این گروه با شاخص اینکه کاال و مسئولیت آن در کدام . ورودي کشورخریدار ، تحت مسئولیت فروشنده است 

نقطه از کشور خریدار از سوي حمل کننده به نیابت فروشنده به خریدار یا نماینده او یا مقامات یا نهادهاي قانونی 
 DES، ) محلی معین شده درمرز کشور خریدار ( ویل کاال در مرز تح DAFتحویل شود ، با عناوین اختصاري عبارتند از 
تحویل کاال روي اسکله در بندرمقصد ،  DEQ، ) نام بندر مشخص شده ( تحویل کاال روي عرشه کشتی دربندرمقصد 

DDU  ، تحویل کاال در مقصد بدون ترخیص وارداتی و پرداخت مطالبات گمرکی آنDDP تحویل کاال در مقصد بعد از 
  ) .11(ترخیص وارداتی و پرداخت مطالبات گمرکی آن 

به سوي  Eبا حرکت از گروه . ساختاري ساده ولی درعین حال نظام مند داشت  2000چنانچه مشهود بود اینکوترمز
مسئولیتهاي فروشنده افزایش می یافت و قواعد درون هر گروه شباهتهائی با یکدیگر داشتند و تنها تفاوتهاي  Dگروه 
  . بین آنها وجود داشت  ریزي
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  :توضیحات فصل اول 

  :دربعضی از منابع عنوان اینکوترمز را مخفف این عنوان انگلیسی آورده شده است        -1
ICC Official rules for the interpretation of trade terms  

 )ملل براي تفسیر اصطالحات تجاري قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین ال(                              

  .که بنظر نگارنده میتواند تعریفی براي اینکوترمز باشد  

  .اصطالحات بازرگانی بین الملل ) شرایط بازرگانی بین الملل ب ) درزبان فارسی واژه اینکوترمز ، با دو عنوان ترجمه شده است الف        -2
  .نامیده میشود.I. C. Cکه با حروف اختصاري International Chamber of Commerceاتاق بازرگانی بین الملل        -3

Trade Terms-4 
 INCOTERMS 1936                                     1936اینکوترمز       -5

 ردیف عنوان اختصاري  به انگلیسینام کامل قاعده  نام کامل قاعده به فارسی

 Free Alongside Ship FAS 1 تحویل درکنارکشتی

 Free on Board FOB 2 تحویل در روي کشتی

 Cost & Freight C&F 3 هزینه هاي خرید وکرایه حمل 

 Cost & Insurance & Freight CIF 4 هزینه خرید و بیمه وکرایه حمل

  Ex – Ship EX-SHIP 5 

  Ex - Quay EX-QUAY 6 

   

  INCOTERMS 1953                                         1953اینکوترمز                              -6
 عنوان قاعده به فارسی  عنوان قاعده به انگلیسی عنوان اختصاري ردیف

1 FAS Free Alongside Ship تحویل درکنارکشتی 

2 FOB Free On Board ي کشتیتحویل رو 

3 C&F Cost & Freight هزینه خرید و حمل تامقصد 

4 CIF Cost&Insurance&Freight هزینه خرید و بیمه و حمل تا مقصد 

5 EX-SHIP Ex – Ship    

6 EX-QUAY Ex – Quay    

7 EXW Ex – Works تحویل درمحل تولید یا تهیه 

8 FOR Free On Rail تحویل درکنارقطار 

1/8 FOT Free On Truck تحویل روي قطار 

  INCOTERMS 1967                                     1967اینکوترمز                             -7
 عنوان قاعده به فارسی  عنوان قاعده به انگلیسی عنوان اختصاري ردیف

1 FAS Free Alongside Ship تحویل درکنارکشتی 

2 FOB Free On Board وي کشتیتحویل ر 

3 C&F Cost & Freight هزینه خرید و حمل تامقصد 
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4 CIF Cost&Insurance&Freight هزینه خرید و بیمه و حمل تا مقصد 

5 EX-SHIP Ex – Ship    

6 EX-QUAY Ex – Quay    

7 EXW Ex – Works تحویل درمحل تولید یا تهیه 

8 FOR Free On Rail تحویل درکنارقطار 

1/8 FOT Free On Truck تحویل روي قطار 

9 DAF Delivered At Frontier  تحویل درمقصد روي وسیله حمل 

10 DDP Delivered Duty Paid  تحویل درمقصد با ترخیص وارداتی و
 پرداخت مطالبات گمرکی کاال 

   
  INCOTERMS 1976                                     1976اینکوترمز                               -8

 عنوان قاعده به فارسی  عنوان قاعده به انگلیسی عنوان اختصاري ردیف

1 FAS Free Alongside Ship تحویل درکنارکشتی 

2 FOB Free On Board تحویل روي کشتی 

3 C&F Cost & Freight هزینه خرید و حمل تامقصد 

4 CIF Cost & Insurance & Freight حمل تا مقصد هزینه خرید و بیمه و 

5 EX-SHIP Ex – Ship   

6 EX-QUAY Ex – Quay   

7 EXW Ex – Works تحویل درمحل تولید یا تهیه 

8 FOR Free On Rail تحویل درکنارقطار 

1/8 FOT Free On Truck تحویل روي قطار 

9 DAF Delivered At Frontier  تحویل درمقصد روي وسیله حمل 

10 DDP Delivered Duty Paid  تحویل درمقصد با ترخیص وارداتی و
 پرداخت مطالبات گمرکی کاال 

11   FOB Airport  تحویل در هواپیما درمبداء پس از ترخیص
 صادراتی 
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  1980INCOTERMS 1980اینکوترمز                              -9
 ارسی عنوان قاعده به ف عنوان قاعده به انگلیسی عنوان اختصاري ردیف

1 FAS Free Alongside Ship تحویل درکنارکشتی 

2 FOB Free On Board تحویل روي کشتی 

3 C&F Cost & Freight هزینه خرید و حمل تامقصد 

4 CIF Cost&Insurance&Freight هزینه خرید و بیمه و حمل تا مقصد 

5 EX-SHIP Ex – Ship    

6  EX-QUAY Ex – Quay    

7 EXW Ex – Works تحویل درمحل تولید یا تهیه 

8 FOR Free On Rail تحویل درکنارقطار 

1/8 FOT Free On Truck تحویل روي قطار 

9 DAF Delivered At Frontier  تحویل درمقصد روي وسیله حمل 

10 DDP Delivered Duty Paid  تحویل درمقصد با ترخیص وارداتی و
 پرداخت مطالبات گمرکی کاال 

11   FOB Airport  تحویل در هواپیما درمبداء پس از ترخیص
 صادراتی 

12 FCA Free Carrier  تحویل به حمل کننده درمحل مقرر
 پس ازترخیص صادراتی ) مبداء(

13 CPT Freight Carriage Paid To  
(named place of destination) 

پرداخت کرایه حمل تا مقصد توسط 
 )محل مقرر در مقصد ( فروشنده 

14 CIP   Freight Carriage & 
Insurance Paid To (named 

of place ..) 

پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال تا 
 توسط فروشنده) محل مقرر (مقصد 
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  INCOTERMS 1990                    1990اینکوترمز                           -10
عنوان  ردیف

 اختصاري
 عنوان کامل قاعده به فارسی ان کامل قاعده به انگلیسیعنو

  1 FAS Free Alongside Ship(named 
port shipment ) 

 )نام بندر بارگیري( تحویل کنارکشتی 

  2 FOB Free On Board        تحویل روي کشتی 

  3 C&F Cost & Freight        پرداخت هزینه هاي خرید و حمل 

  4 CIF Cost & Insurance & Freight  هزینه هاي خرید و بیمه و حمل 

  5 EX-S EX-Ship               

  6 EX-Q EX-Quay       

  7 EX-W EX-Work           تحویل در محل فروشنده 

  8 DAF Delivered At Frontier  تحویل درمقصد روي وسیله حمل 

  9 DDP Delivered Duty Paid  خیص وارداتیتحویل پس از تر 

 10 FCA Free Carrier         تحویل به حمل کننده درمبداء 

 11 CPT Carriage Paid To     تحویل به حمل کننده با پرداخت
 هزینه هاي حمل تا مقصد 

 12 CIP Carriage and Insurance Paid To  تحویل به حمل کننده با پرداخت هزینه
 حمل و بیمه تا مقصد 

 13 DDU Delivered Duty Unpaid  تحویل درگمرك مقصد بدون پرداخت
 مطالبات گمرکی آن
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  INCOTERMS 2000میالدي                          2000اینکوترمز                 -11
    

 ارسیعنوان قاعده به ف عنوان قاعده به انگلیسی عنوان اختصاري  ردیف عنوان گروه قواعد

 تحویل کاال درمحل فروشنده     E   1 EXW   Ex-Workگروه 

تحویل کاال به حمل کننده    F   1 FCA    Free Carrierگروه 
 درمحل مقرر از سوي خریدار

 تحویل کاالدرکنارکشتی  F   2 FAS    Free Alongside Shipگروه 

 کشتی تحویل کاال روي عرشه  F    3 FOB   Free On Boardگروه

 قیمت کاال وکرایه تا مقصد C   1 CFR   Cost & Freightگروه 

 پرداخت کرایه حمل تا مقصد C   2 CPT   Carriage Paid Toگروه  

 & C   3 CIF    Costگروه  
Insurance & 

Freight 

قیمت کاال و بیمه و کرایه 
 حمل تا مقصد

 & C   4 CIP    Carriageگروه  
Insurance Paid to 

پرداخت کرایه حمل و بیمه تا 
 مقصد 

 تحویل کاال درمرزکشورخریدار D   1 DAF   Delivered At Frontierگروه  

تحویل کاال روي اسکله  بندر  D   2 DEQ   Delivered Ex Quayگروه  
 مقصد

تحویل کاالروي عرشه کشتی  D   3 DES   Delivered Ex Shipگروه  
 در بندر مقصد

تحویل کاال درمحل مقرر  مقصد  D   4 DDU   Delivered Duty Unpaidگروه  
 بدون پرداخت مطالبات گمرکی 

تحویل کاال بعد ازترخیص وارداتی  D   5 DDP   Delivered Duty Paidگروه  
 باپرداخت مطالبات گمرکی
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  فصل دوم

  2010اینکوترمز

  و 

  بررسی مقررات قواعد آن

  :میالدي اجرائی گردید ، طبقه بندي انواع قیمت ها دردو گروه است  211یالدي که از ابتداي سال م 2010دراینکوترمز

 -DDPشامل هفت قاعده که در تمامی روش هاي حمل قابل استفاده است و شامل قواعد گروه اول ،     

DAP- DAT- CIP- CPT- FCA- EXW  میباشد.  

.  CIF- CFR- FOB- FASمل دریائی هستند یعنی قواعد شامل چهار قاعده است که ویژه حگروه دوم ،     
  .از دالیل این تجدید نظراساسی اهمیت حمل دریائی در تجارت بین جهانی در سالهاي اخیراست 

است که در   DDU-DES-DEQ-DAFحذف چهار قاعده ،  2010از تغییرات اساسی دیگر اینکوترمز
ام و بروز اختالف بین خریدار و فروشنده درصورت توافق روي این دلیل این حذف ابه. وجود داشتند  2000اینکوترمز
  . قواعد بود 

که به معناي تحویل درمکانی مقرر در مقصد کاال است و  DAPقواعد  .دو قاعده هم اضافه شدند  2010در اینکوترمز
DAT هار قاعده حذف شده شوند که به معناي تحویل کاال در پایانه مقرر شده در مقصد کاال است که میتواند جانشین چ

 .  

 EXWامکان استفاده از قواعد آن در تجارت داخلی درکشوراست که البته قاعده ،  2010از نکات مهم اینکوترمز
استفاده بیشتري خواهد داشت و سبب کاهش چشمگیر اختالفات و دعاوي تجاري بین خریداران و فروشندگان خواهد 

ارت داخلی از این قواعد توصیه میشود موارد و شرایط بصورت شفاف و مشخص البته درصورت استفاده در تج. گردید 
  .معین و مکتوب شود 

  : هم باید مورد توجه قرار داد  2010تغییرمقررات بعضی از قواعد دراینکوترمز

   

  : با کاربرد براي همه روشهاي حمل  2010قواعد هفت گانه گروه اول ازاینکوترمز

  ) :EXW(به خریدار درمحل فروشنده  مقررات قاعده تحویل کاال

فروشنده موظف است کاال واسناد مربوط به کاال را در زمان تعیین شده به خریدار یا حمل کننده معرفی شده ) الف
براساس مقررات این قاعده از اینکوترمز ، اسنادي که فروشنده ملزم به تحویل به خریدار است ، . ازسوي خریدار تحویل دهد 

اخذ دیگر اسناد و مجوزها . ت که فروشنده صالحیت صدور آنها را دارد چون فاکتور و لیست عدل بندي و غیره اسنادي اس
  .بعهده خریدار است 
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کاال باید متناسب با نوع کاال ، مسافت تا مقصد ، شرایط مسیر و نوع حمل وازهمه مهمتر شرایطی که خریدار براي ) ب 
است کاال را بسته بندي کند که البته وظیفه خریدار ارائه اطالعات دراین خصوص است نوع وکیفیت بسته بندي معین نموده 

هزینه بسته بندي با . یعنی شاخص هائی که فروشنده باید در بسته بندي کاال مد نظر قراردهد و با فروشنده به توافق برسد 
توافق طرفین ، کاال بدون بسته بندي به  فروشنده است مگراینکه بادرنظرگرفتن ماهیت کاال درعرف تجاري ویا براساس

  ) . 12( فروش برسد 

این . است با فروشنده که عمومأ توسط کارکنان خود فروشنده انجام میشود هزینه هاي بازبینی کاال تمام ) پ 
ده از براي اطمینان فروشن( است که درصورت لزوم بازبینی کیفیت ، اندازه گیري ، شمارش و توزین بازبینی به معناي 

  . انجام میشود ) حسن انجام تعهدات خود 

فروشنده باید کاال را آماده بارگیري برروي وسیله حملی که خریدار ارسال کرده است ، تحویل دهد ولی مسئولیتی )  ت 
ل درصورتیکه طرفین توافق کنند که فروشنده کاال را بر روي وسیله حم. درقبال بارگیري کاال برروي وسیله حمل ندارد 
  :شرایط زیر را مقرر کرده است  2010ارسالی خریدار بارگیري کند ، مقررات اینکوترمز

هزینه ها و خطرات احتمالی ناشی ازبارگیري بعهده خریدار خواهد بود مگراینکه درقرارداد بعد از           -
ناشی ازآن نوشتن کمک ارائه شده از سوي فروشنده درامر بارگیري ، هزینه هاي بارگیري و خطرات 

  .بعهده فروشنده گذاشته شده و فروشنده آنرا قبول نموده باشد 
درصورتیکه که طرفین توافق کنند که فروشنده کاال را بارگیري نماید ، باید این عبارت بطور صریح      -

  : قید شود ) بعد از نام محل تحویل ( درقرارداد 
( named place and point of delivery ) loaded upon departed  

vehicle at the risk and expense of the Seller ( or the Buyer ) 

، فروشنده بابت حمل و بیمه کاال در جریان حمل تعهدي ندارد همچنین ارائه سند حمل هم با  EXWدرقاعده ) ث 
 . کلیه مراحل حمل در کشور مبداء و تا مقصد با خریداراست . فروشنده نمیباشد 

و نقطه تحویل )  named place( برتعیین دقیق محل تحویل  2010مقررات اینکوترمز EXWت پذیرش قاعده درصور) ج 
براساس این قاعده فروشنده موظف است کاال را درمحل و زمان مورد . تأکید دارد )  named point( در محل تعیین شده 

حمل کننده معرفی شده ازسوي خریدار ، ( نده او به خریدار یا نمای) درمحل فروشنده ( توافق و درنقطه مشخص شده 
اگرمحل یا نقطه تحویل بصورت دقیق درقرارداد تعیین نشده باشد و فقط نام . تحویل دهد ) نماینده او محسوب میشود 

ی محل( کشور یا منطقه نوشته شده باشد ، فروشنده میتواند کاال را در بهترین محلی که با اهداف یا منافش متناسب است 
  . تحویل دهد ) که فروشنده در کشور یا منطقه مذکور انتخاب میکند 

با پذیرش این قاعده ، از زمانی که کاال در محل فروشنده دراختیار خریدار یا نماینده او قرار میگیرد مسئولیت کاال هم ) چ 
یا حمل و غیره بوجود آید بعهده  به خریدارمنتقل میشود و هرگونه هزینه یا مخاطراتی که براي کاال در جریان بارگیري

  . خریدار خواهد بود 

خریدار موظف است زمانی که فروشنده طبق قرارداد و درمحل و نقطه توافق شده و اطالع  EXWبراساس مقررات قاعده ) ح 
  : ه است این بند از مقررات حاوي دو نکته قابل توج. رسانی شده ، کاال را آماده تحویل نماید ، از وي تحویل بگیرد 
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درخصوص آماده بارگیري بودن کاال در زمان و محل و نقطهتوافق شده که از اطالع رسانی ، اول      -
زمان این اطالع رسانی هم باید با زمان تحویل کاال فاصله الزم داشته باشد تا . وظایف فروشنده است 

هرچند درمقررات . خریدار امکان کسب آمادگی و تمهیدات الزم براي تحویل کاال را بیابد 
به تبعات عدم اطالع رسانی از طرف فروشنده مشخص نگردیده اما این قصور میتواند  2010اینکوترمز

  . با فروشنده برخورد خوهد شد  قانون حاکم بر قراردادو طبق  نقض قرارداد تفسیر شده
رافع ) یا حمل کننده ( درصورت خودداري خریدار از تحویل کاال یا عدم اعزام نماینده دوم اینکه      -

  .تعهدات وي نمیباشد و تبعات ناشی از عدم تحویل گرفتن با خریدار خواهد بود 
و درصورت انتخاب قاعده تحویل درمحل فروشنده ، در مواردي ممکن است درقرارداد  2010براساس مقررات اینکوترمز) خ 

نصورت خریدار باید پس از انتخاب زمان و محل تحویل و به خریدار حق انتخاب محل و زمان تحویل داده شده باشد ، درای
همچنین نقطه تحویل در محل انتخابی خود ، موارد را به فروشنده اطالع دهد و این اطالع رسانی باید در زمان مناسب و 

در زمان  مقرر به فروشنده صورت گیرد تا فروشنده تمهیدات الزم براي آماده بارگیري کردن کاال در محل ونقطه اعالمی
در غیر اینصورت یعنی عدم اطالع رسانی خریدار و یا عدم رعایت فاصله زمانی دراین اطالع رسانی ، . مقرر را کسب کند 

خریدار هم باید خسارت وارده به فروشنده را پرداخته و هم هزینه هاي اضافی ایجاد شده چون انبارداري و غیره به او را 
  .جبران کند 

( و اخذ مجوزهاي صدور ) ترخیص صادراتی ( فروشنده تعهدي بابت انجام تشریفات گمرکی صادرات  EXWدرقاعده )  د 
ولی درصورت درخواست خریدار مبنی بر کمک . ندارد ) که براي صادرات کاال از کشور مبداء ویا واردات کاال درکشورمقصد 

  : حاکم بر موضوع است  2010فروشنده به خریدار براي انجام این امور این مقررات اینکوترمز 

فروشنده موظف است به هزینه و قبول مخاطرات از سوي خریدار دراخذ مجوزهاي صدور و انجام      -
تشریفات گمرکی صدور به خریدار کمک نماید ، که در صورت عدم موفقیت تالش فروشنده جهت 

رارداد فسخ نمیگردد و خسارتی انجام امور مذکور ، خطر و یا هزینه اي متوجه او نبوده و ازاین بابت ق
  .متوجه فروشنده نمیشود 

ازشرایط صادرات کاالي مورد نظر خود ، درکشور )  EXW( خریدار باید قبل ازپذیرش این قاعده      -
فروشنده آگاهی الزم را بدست آورد که آیا بعنوان یک فرد خارجی ، چه قوانین صادراتی را باید رعایت 

  . اخذ کند و چه مجوزهائی را باید 
درصورتی که خریدار بخواهد به امکان صادرات کاالي خود ازکشور فروشنده مطمئن شود وفروشنده      -

بپذیرد که براي اخذ مجوزهاي صادراتی و انجام ترخیص صادراتی کاال کمک نماید ، این مهم باید 
ین اضافه شدن شرط ا. اضافه شود  2010ازاینکوترمز)  EXW( به این قاعده  یک شرط خاصبعنوان 

اینکه درخصوص پرداخت هزینه هاي مربوطه بین طرفین  اول: خاص مستلزم رعایت دو نکته است 
اینکه عبارت زیر بعد از محل تحویل در  دوم .توافق گردد که بعهده خریدار یا فروشنده خواهد بود 

  :قرارداد درج شود 
( named place and point of delivery ) Cleared for export at the risk   

and expense of the Buyer ( or the Seller ) 

خریدار باید به این نکته توجه داشته باشد که درصورت ممنوع بودن یا  EXWدرصورت پذیرش قاعده      -
ممنوع شدن صادرات کاال ازکشور فروشنده و یا ممنوع بودن یا ممنوع شدن واردات کاالي خریداري 
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عده ، فروشنده مسئولیتی براي قبول هزینه یا لغو قرارداد یا بازپرداخت بهاي دریافتی شده با این قا
به فروشنده ) وجه قرارداد ( خود از کاال نداشته و بهرصورت خریدار موظف به پرداخت بهاي کاال 

 . خواهد بود 

خت نماید حتی اگر بازرسی را پردابازرسی اجباري قبل ازحمل ازجمله هزینه هاي بازرسی خریدار موظف است ) ذ 
فقط دراین قاعده از اینکوترمز ، اجرا و پرداخت باید توجه داشت که . اجباري ناشی از مقررات کشور فروشنده باشد 

با خریدار است ولی دردیگر ) اجبارناشی ازمقررات ویا مقامات(هزینه هاي بازرسی اجباري کشور فروشنده 
پرداخت هزینه هاي کاال با قرارداد داشته باشد  مغایرتداللت بر  نتایج بازرسیالبته اگر . قواعد با فروشنده است 

  .  قرار میگیردبازرسی در عهده فروشنده 

   

  ) :FCA(مقررات قاعده تحویل کاال درمحل مقرر به حمل کننده 

از ترخیص صادراتی  به معناي این است که فروشنده کاال را پس "تحویل کاال درمحل مقرر به حمل کننده"قاعده ) الف 
درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوي خریدار تحویل ) تشریفات گمرکی کاال براي صادرات ازکشورفروشنده (

  .بنابراین هزینه و مخاطرات رساندن کاال به محل تحویل با فروشنده است . میدهد 

توسط خریدار براي تحویل گرفتن کاال به  منظوراز حمل کننده دراین قاعده هرشخص حقیقی یا حقوقی است که) ب 
فروشنده معرفی شده باشد که دربیشتر موارد شرکت حمل کننده اي است که خریدار براي حمل کاال به مقصد انتخاب و با 

  .او قرارداد حمل منعقد نموده است 

. ن شود زمان تحویل کاالست باید بطور وضوح تعیی FCAیکی ازشاخص هائی که در قراردادهاي فروش برمبناي قاعده ) پ 
منظور از زمان تحویل ، تعیین فاصله زمانی بین انجام اموري چون اطالع رسانی هاي طرفین به یکدیگر با موعد تحویل کاال 

فواصل زمانی الزم براي تعیین ، در محورهاي زیر . است ) حمل کننده معرفی شده از سوي او ( توسط فروشنده به خریدار
  :د پیشنهاد میشو

چون ابالغ اعتباراسنادي گشایش شده توسط ( فاصله زمانی مشخص از تاریخ رسمی شدن قرارداد      -
تا اطالع رسانی خریدار به فروشنده در معرفی حمل ) خریدار به فروشنده یا هر مالکی که توافق شود 

  ) موضوع بند ج . (کننده و شرایط حمل 
ازنظر ( ا اطالع رسانی فروشنده مبنی برموعد آماده تحویل بودن کاال فاصله زمانی اطالع رسانی خریدار ت     -

  ) .بسته بندي ، اسناد ومجوزهاي صدور و ترخیص صادراتی از گمرك 
میتواند محل فروشنده باشد و آن زمانی است که تشریفات گمرکی کاال براي صادرات  FCAمحل مقرر در قاعده ) ت 

  .جام شده است درمحل تولید یا بسته بندي کاال ان

دربیشترکشورها صادرات از ( دراین قاعده اخذ مجوزهاي صادرات کاال و پرداخت حقوق و عوارض و هزینه هاي گمرکی ) ث 
حقوق و عوارض گمرکی معاف است ولی هزینه هاي گمرکی که مربوط به خدمات ارائه شده به کاال دراماکن گمرکی یا 

. و مخاطرات احتمالی آن بعهده فروشنده میباشد ) وري شامل معافیت نمیشود درجریان تشریفات گمرکی است در هیچ کش
این مطلب است که اگر فروشنده براي اخذ مجوز صادرات یا مجوزهاي  FCAاز نکات مهم حقوقی این موضوع در قاعده 
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ینه و قبول مخاطرات نیاز به مدارك یا اطالعات خاصی داشته باشد ، خریدار موظف است به هز) که برعهده اوست (دیگر
  . توسط فروشنده در تهیه و ارسال آنها به او کمک نماید 

مفاد این . بعد از قرارداد فروش اولین اقدام اطالع رسانی خریدار به فروشنده در موارد زیر است  FCAدراجراي قاعده ) ج 
خریدار بعد از انتخاب حمل کننده . ارد اطالع رسانی نقش مهمی در جهت دادن اقدامات و انجام تعهدات قانونی فروشنده د

باید اطالعات زیر را در زمانی که فروشنده هنوز بسته بندي کاال را شروع نکرده و با در نظر ) تحویل گیرنده کاالاز فروشنده(
  :براي فروشنده ارسال کند ) 13(گرفتن فاصله زمانی الزم تا زمان تحویل 

  حویل گیرنده کاال نام ومشخصات حمل کننده یا ت          -
  نوع حمل و مقصد کاال          -
  ).14) (درصورت وفق با قرارداد (نقطه تحویل گرفتن کاال درمحل مورد توافق           -

از آنجا که مقررات اینکوترمز براي هرمحل ازتحویل دراین قاعده . درچند محل ممکن است  FCAتحویل کاال درقاعده ) چ 
  :اوت مقرراتی موضوع اهمیت دارد متفاوت است ، بررسی تف

اگر محل مورد توافق براي تحویل کاال ، محل خود فروشنده باشد ، فروشنده متعهد است    کاال را روي وسیله  -
درنتیجه کلیه هزینه هاي بارگیري کاال . حمل اعزام شده از سوي شرکت حمل منتخب خریداربارگیري نماید 

  .ازآن هم بعهده فروشنده خواهد بود  برروي وسیله حمل و مخاطرات ناشی

باشد ، فروشنده متعهد ) گمرك یا پایانه باربري ( درصورتیکه محل تحویل مورد توافق محلی غیرازمحل فروشنده  -
درنتیجه هزینه هاي تخلیه . است کاال را روي وسیله حمل رساننده کاال به آن محل و آماده تخلیه تحویل میدهد 

حمل رساننده کاال به آن محل و مخاطرات ناشی ازآن بعهده خریدار خواهد بود و فروشنده تنها کاال از روي وسیله 
بارگیري کاال بر روي وسیله حمل رساننده به محل ( مسئول هزینه ها و مخاطرات رساندن کاال به محل تحویل 

  .شت خواهد بود و مسئولیتی براي تخلیه کاال نخواهد دا) تحویل و مخاطرات ناشی ازآن 

اگربین طرفین فقط محل تحویل معین شده باشد و هیچ نقطه اي درمحل تحویل تعیین نشود ، فروشنده میتواند  -
بهترین نقطه اي که با اهداف و منافعش منطبق باشد و تحویل کاالدرآن نقطه ممکن باشد براي تحویل کاال انتخاب 

  .طه ارسال نماید کاال را به آن نق) اطالع رسانی ( و با انجام هماهنگی 

براساس این قاعده ، خریدار باید حمل ونقل بین المللی از نقطه توافق شده درمحل تحویل تا مقصد نهائی را هماهنگ ) ح 
  .الزم به توضیح است که مقررات این قاعده خریدار را ملزم به بیمه کردن کاال نکرده است . رده و هزینه آنرا پرداخت نماید 

، فروشنده نسبت به حمل ونقل کاال تا مقصد و بیمه آن تعهدي ندارد امادرصورت درخواست خریدار  دراین قاعده) خ 
  . میتواند به هزینه و قبول مخاطرات خریدار به او کمک کند 

محل تحویل و نقطه ( براساس مقررات این قاعده خریدار باید با حمل کننده هماهنگ نماید تا کاال را در زمان و مکان ) د 
که دربیشتر ( خریدار یا نماینده او  "تأکید دارد   FCAمقررات . مورد توافق تحویل بگیرد ) ماهنگ شده در محل تحویل ه

وامتناع از تحویل باعث از ) از فروشنده ( موظف است کاال را در زمان و محل توافق تحویل بگیرد ) موارد شرکت حمل است 
درصورتیکه خریدار حمل کننده را  FCAوفق مقررات . "فروشنده نخواهد گردید  بین رفتن یا لغو تعهدات خریدار نسبت به

به فروشنده معرفی ننماید یا حمل کننده منتخب و معرفی شده خریدار ، در زمان و محل مقرر براي تحویل کاال حضور نیابد 
ه حمل به انبار و تخلیه درآنجا و یا درصورت حضور ، کاال را تحویل نگیرد ، ضرر و زیان احتمالی ایجاد شده چون هزین
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یکی از نکات حقوقی پیرامون این ) . کاال  FCAعالوه بر بهاي( انبارداري باید توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردد 
  :است که بدین شرح است ) بویژه هزینه انبارداري ( هزینه ها ، مبناي زمانی محاسبه آنها 

  توافق براي تحویل کاالدر وهله اول تاریخ مورد           -
در وهله دوم و درصورت عدم توافق براي تاریخ تحویل توسط طرفین ، تاریخ اطالع رسانی فروشنده به      -

  .خریدار مبنی بر آماده تحویل بودن کاال مبناي محاسبه قرار میگیرد 
دن کاال براي تحویل انجام در وهله سوم و درصورتیکه اطالع رسانی فروشنده به خریدار مبنی بر آماده بو     -

  . نشده است ، تاریخ انقضاء زمان تحویل مبناي محاسبه قرارمیگیرد 
فروشنده . از موارد دیگر اطالع رسانی فروشنده به خریدار که دراین قاعده الزامی است ، اطالع رسانی بعد از تحویل است ) ذ 

همچنین درصورت امتناع حمل کننده . به خریدار اطالع دهد  موظف است انجام تحویل کاال در زمان مقرر به حمل کننده را
از تحویل گرفتن کاال یا عدم حضور او در نقطه و محل تحویل و در موعد مقرر باز فروشنده موظف به اطالع رسانی سریع به 

  .خریدار است 

حمل کننده منتخب و معرفی شده  دراین قاعده از وظایف دیگر فروشنده ارائه سند متعارف براي اثبات تحویل کاال به) ر 
شرکت هاي حمل و نقل عمومأ دراین مرحله رسیدي به تحویل دهنده . خریدار در زمان و محل و نقطه تحویل است 

میدهند که البته بارنامه نیست و جنبه سندي در اثبات این موضوع است که فروشنده کاال را به حمل کننده تحویل داده 
  .است 

ست خریدار از فروشنده مبنی بر تحویل گرفتن سند حمل از شرکت حمل کننده کاال و ارسال براي او ، درصورت درخوا) ز 
  .فروشنده به هزینه خریدارو به منظور کمک به وي آنرا انجام میدهد 

کی کاال انجام تشریفات گمر( فروشنده دراین قاعده تعهدي بابت ارائه اسناد و مدارك الزم براي ترخیص وارداتی کاال ) س 
چون گواهی مبداء یا گواهی بهداشت ندارد و تهیه این اسناد که عمومأ توسط نهادها ) درمقصد براي واردات به کشور خریدار 

و سازمانهاي ذیصالح درکشور فروشنده انجام میشود ازوظایف خریداراست ولی اگر خریدار تهیه آنها را از فروشنده بخواهد ، 
  .ا را به هزینه و قبول مخاطرات خریدار براي او انجام دهد فروشنده میتواند تهیه آنه

دراین قاعده هم چون قاعده قبل بازبینی و عالمت گذاري وظیفه فروشنده است ولی هزینه بازرسی کاال درمبداء و ) ش 
  :مقصد احکام آن متفاوت است 

اجباري باشد ، هزینه هاي انجام این  اگرازنظرقوانین کشورفروشنده یا مقامات مربوطه ، بازرسی کاال در مبداء -
  .بازرسی با فروشنده خواهد بود 

هزینه هاي بازرسی کاال در مبداء در صورتیکه اجباري نباشد و خود خریدار براي رفع شبهه یا کسب اطمینان  -
هاي آن در مبنی برانطباق کاالي تحویلی با قرارداد ، الزم بداند با خود خریدار خواهد بود ولی پرداخت هزینه 

  .صورت گزارش بازرسی مبنی بر عدم انطباق با فروشنده خواهد بود 

هزینه هاي بازرسی در مقصد بعهده خریدار است ولی اگر بعد از بازرسی ، گزارش عدم انطباق صادرشود ،  -
  . به خریدار خواهد بود ) بعالوه دیگرغرامت ها ( فروشنده موظف به پرداخت هزینه هاي آن 
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درصورت ( بازرسی کاال ، انتخاب بازرس یا شرکت بازرسی و انعقاد قرارداد بازرسی هم در کشور مبداء انجام  -
  . با خریدار خواهد بود ) مقصد(و هم در کشور خود خریدار ) اجباري بودن یا به تقاضاي خریدار 

   

  ): CPT(مقررات قاعده کرایه حمل کاال تا مقصدتوسط فروشنده پرداخت شده 

نتخاب این قاعده براین مفهوم داللت میکند که فروشنده کاال را تهیه ، حمل داخلی و ترخیص صادراتی نموده ، هزینه ا) الف 
بعالوه حمل کننده کاال تا مقصد نهائی را انتخاب ، قرارداد حمل را منعقد و . هاي ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند 

  .مقصد نهائی پرداخت مینماید کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان 

تعهد میکند حمل کاال را ) با فروشنده (دراین قاعده حمل کننده به معناي هرشخصی است که در قرارداد حمل ونقل ) ب 
انجام دهد یا ترتیبات انجام آنرا فراهم ) حمل مرکب (ازطریق راه آهن ، جاده ، هوائی ، آبراهها یا ترکیبی از این شیوه ها 

  .آورد 

دراین قاعده چون فروشنده مقصد نهائی کاال را میداند وبا توجه به اینکه خود حمل کننده را انتخاب و قرارداد حمل را ) پ 
منعقد نموده ، به شیوه حمل و شرایط حمل آگاهی دارد ، بسته بندي ، برچسب زنی و عالمتگذاري مناسب و متعارف ، 

درصورت آسیب دیدن . رارداد یا اطالع رسانی آن ازسوي خریدارنخواهد بود وظیفه فروشنده است و نیازي به قید آن در ق
کاال ناشی از بسته بندي یا درجریان حمل بعلت عدم تناسب بسته بندي با شرایط حمل یا بعلت عیب ذاتی با مسئولیت 

  :نده سلب میشود البته در دو مورد زیر ، مسئولیت آسیب دیدن کاال ناشی از بسته بندي از فروش. فروشنده است 

  .  اگرخریدار براي نحوه بسته بندي کاال ، دستورالعمل خاصی ارسال کرده باشد           -
  .                    توافق شده باشد ) بغیر از روش متعارف بسته بندي ( اگر در قرارداد به نحو دیگري           -

هزینه ( خطرهاي متوجه کاال و هرگونه هزینه هاي احتمالی آنرا  براساس مقررات این قاعده ، خریدار مسئولیت کلیه) ت 
هاي غیرعادي چون خسارت مشترك ، تخلیه و بارگیري درجریان حمل و بدلیل حوادث و شرایط غیرمترقبه ، دوبه کاري و 

  .پس ازتحویل کاال از سوي فروشنده به حمل کننده را بعهده خواهد داشت .. ) 

  :ائل به تفکیک نقطه انتقال خطر با نقطه انتقال هزینه است ق CPTمقررات قاعده ) ث 

با توجه به مناسب بودن استفاده ازاین قاعده درروش حمل مرکب ، خطرهاي متوجه کاال هنگامی به      -
البته درصورتیکه . خریدارمنتقل میشود که فروشنده کاالرا به نخستین حمل کننده تحویل میدهد 

نمایند ، امکان تغییر محل انتقال خطربه محلی بعد از تحویل به اولین متصدي طرفین درقرارداد توافق 
  .حمل وجود دارد که باید این موضوع  بصورت صریح و روشن درقرارداد گنجانده شود 

براساس این قاعده مقصد نهائی کاال میباشد ولی بهتراست نقطه ) هزینه هاي عادي ( محل انتقال هزینه      -
درمحل انتقال نیز درقرارداد بصورت دقیق تعیین شود چون پرداخت هزینه ها تا آن محل  انتقال هزینه

و فروشنده موظف است جریان حمل کاال را به گونه اي ) دراین قاعده (ونقطه با فروشنده است 
بنابراین . که بتواند کاال را درآن نقطه و محل به خریدار تحویل دهد ) روش حمل ( هماهنگ کند 

  .مل با نقطه پایانی باید همخوانی داشته باشد روش ح
دراین قاعده فروشنده تعهدي براي بیمه کردن کاال به نفع خریدار ندارد اما موظف است اطالعات الزم را براي بیمه ) ج 

ر و براي فروشنده ، تأثیر نوع حمل و عم CPTدلیل پیش بینی این وظیفه درمقررات قاعده . کردن کاال به خریدار بدهد 
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چون دراین قاعده فروشنده حمل کننده را انتخاب و قرارداد حمل را . طبقه بندي وسیله حمل درمیزان بهاي بیمه است 
  .منعقد میکند پس ارائه اطالعات مربوط به بیمه نمودن کاال هم بعهده فروشنده میباشد 

ا حمل دریائی شروع شود ، خطرنبود پوشش درصورتیکه ازاین قاعده براي حمل دریائی استفاده شود یا حمل مرکب ب) چ 
عمومآ خریدار دراینگونه مواقع ازقاعده . بیمه اي کاال درحد فاصل نقطه تحویل تا بارگیري درخن کشتی بوجود میآید 

با شرکت بیمه قرارداد میبندد ، درصورتیکه کاال را پاي کشتی و روي اسکله تحویل گرفته ) FOB(تحویل روي عرشه کشتی 
اگر دراین فاصله یعنی بارگیري و انتقال برروي کشتی که از مراحل پرخطر براي کاالست و خطر درآب افتادن کاال است و 

بنابراین براساس مقررات این قاعده هرچند فروشنده ملزم . زیاد است ، خطري متوجه کاال گردد ، فاقد پوشش بیمه اي است 
ف است اطالعات ازم را به خریدار بدهد تا خریدار خود نسبت به بیمه به بیمه کردن کاال به نفع خریدار نیست ولی موظ

  .نمودن کاال بصورت کامل اقدام نماید 

براي همه روشهاي حمل مورد استفاده قرار میگیرد ، درمقررات آن اشاره به نوع مشخصی از  CPTازآنجا که قاعده ) ح 
  . تأکید دارد  روش مرسوموسایل یا روش حمل نشده است فقط مقررات آن بر 

شرایط متعارف و درمسیر مقررات این قاعده درخصوص نوع قرارداد حملی که فروشنده تهیه و هزینه آنرا میپردازد ) خ 
  . براي قراردادحمل را مورد تأکید قرار میدهد متعارف 

ا از خریدار مطالبه اگرفروشنده هزینه تخلیه کاال را درمقصد پرداخت کرده باشد ، نمیتواند آنر دراین قاعده) د 
  . نماید

وظیفه مسلم و  تحویل آنها بهخریدارو تهیه اسناد حمل و دیگراسناد توافق شده براساس مقررات این قاعده ) ذ 
سند حملی که فروشنده به خریدار تحویل میدهد باید بگونه اي باشد که خریدار بتواند با آن سند . حتمی فروشنده است 

  .  البه نماید کاال را از شرکت حمل مط

کلیه نسخ سند استملزم فروشنده ، باشد نوع قابل معامله فروشنده به خریدار از سند حمل ارسالی درصورتیکه ) ر 
  .را براي او ارسال کند حمل 

دراین اطالع رسانی . فروشنده بعد از تحویل کاال به شرکت حمل کننده ، موظف به اطالع رسانی موضوع به خریدار است ) ز 
باید هرگونه اطالعات مورد نیاز خریدار را اطالع میدهد تحویل دادن کاال به شرکت حمل وه بر اینکه به خریدار عال

  . را هم براي او ارسال نماید براي تحویل گرفتن کاال 

،  دراین قاعده خریدار عالوه بر قبول هزینه هاي غیر متعارف و مخاطرات آن در جریان حمل ، پرداخت بهاي کاال) س 
، اخذ مجوزهاي ورود کاال به کشور مقصد ، پرداخت مطالبات گمرکی آن و انجام )  15( تحویل کاال از متصدي حمل 

  . ترخیص وارداتی آنرا بعهده دارد 

   

  ):CIP(مقررات قاعده پرداخت کرایه حمل وبیمه کاال تا مقصد با فروشنده 
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شنده کاال را با اخذ مجوزهاي صادراتی ازکشور خود و ترخیص این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فرو) الف 
صادراتی ، به حمل کننده اي که منخب خود اواست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد 

  . مینماید بعالوه کرایه حمل کاال تا مقصد را پرداخت کرده و کاال را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت 

است با این تفاوت که خرید بیمه نامه براي کاال تا مقصد و پرداخت هزینه آن هم بعهده  CPTاین قاعده هم چون قاعده ) ب 
  .فروشنده است 

خاص حمل کاال با روش  CIFاست ولی چون قاعده  CIFضمنأ این قاعده از منظروظایف فروشنده بسیار شبیه قاعده ) پ 
این قاعده براي انواع ) نمیتوان در حمل هاي غیر دریائی استفاده کرد  CIFاز قاعده  2010دراینکوترمز ( حمل دریائی است 

  .درگروه اول قواعد آورده شده است  2010روشهاي حمل در اینکوترمز 

از  خریدار مسئول کلیه خطرهاي متوجه کاال و هرگونه هزینه هاي اضافی آن پس CPTدراین قاعده هم چون قاعده ) ت 
تحویل به شرکت حمل تا مقصد است با این تفاوت که فروشنده باید خطر ازمیان رفتن کاال یا آسیب دیدن آنرا درجریان 

  .تحت پوشش بیمه قرارداده و هزینه بیمه را پرداخت نماید ) که مسئولیت آن با خریدار است ( حمل تا مقصد 

میشود که باید بصورت شفاف و واضح هر دو نقطه در قرارداد مشخص دراین قاعده هم ، مقررات دو نقطه بحرانی قائل ) ث 
  :شوند 

با توجه به مناسب بودن استفاده ازاین قاعده درروش حمل مرکب ، خطرهاي متوجه کاال هنگامی به      -
البته درصورتیکه . خریدارمنتقل میشود که فروشنده کاالرا به نخستین حمل کننده تحویل میدهد 

داد توافق نمایند ، امکان تغییر محل انتقال خطربه محلی بعد از تحویل به اولین متصدي طرفین درقرار
  .حمل وجود دارد که البته الزم است این موضوع بصورت صریح و روشن درقرارداد گنجانده شود 

ت نقطه براساس این قاعده مقصد نهائی کاال میباشد ولی بهتراس) هزینه هاي عادي ( محل انتقال هزینه      -
انتقال هزینه درمحل انتقال نیز درقرارداد بصورت دقیق تعیین شود چون پرداخت هزینه ها تا آن محل 

و فروشنده موظف است جریان حمل کاال را به گونه اي ) دراین قاعده (ونقطه با فروشنده است 
بنابراین . هد که بتواند کاال را درآن نقطه و محل به خریدار تحویل د) روش حمل ( هماهنگ کند 

  .روش حمل با نقطه پایانی باید همخوانی داشته باشد 
بیمه اي که خطر ازمیان رفتن کاال یا (  حداقل پوشش بیمه اي را براي کاالاست  فروشنده موظفدراین قاعده ، ) ج 

براي بیمه  ملتريپوشش بیشتري یا کادرصورتیکه خریدار . تهیه نماید ) آسیب دیدن آنرا تا مقصد تحت پوشش قراردهد 
 خودبرسد یا اینکه او به توافق داده ودرمورد مابه التفاوت هزینه آن با  به فروشنده اطالعمدنظر دارد باید بصورت صریح 

  .کند  خرید بیمهاضافی یا تکمیلیاقدام به 

 وشش بیمهخطرات تحت پیا  درصورتیکه کاالدرجریان حمل و نقل آسیب ببیندبرااساس مقررات این قاعده ، ) چ 
دراین  فروشنده کند و ازشرکت بیمه طلب خسارت باید خریدار،  برآن حادث شودخریداري شده توسط فروشنده 

  .تعهد و مسئولیتی ندارد خصوص 

بیمه نامه  ذینفع بوده و شرکت بیمهداراي شهرت خوبیک  باید بااي که فروشنده منعقد میکند قرارداد بیمه ) ح 
تا او بتواند در  باشد) که داراي منافع قابل بیمه بوده و خریدار معرفی کرده باشد ( رد دیگري یا فباید خریدار مذکور 

  .صورت بروز خسارت از شرکت بیمه بابت جبران خسارت پیگیري کند 
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  .درصد ارزش کاال را پوشش داده و به ارز همانند ارز قرارداد صادر شده باشد  110بیمه نامه باید حداقل ) خ 

واگر براي ( بارگیري کاال در وسیله حمل ( قرارداد بیمه و پوشش بیمه اي باید از لحظه انتقال خطر به خریدار  مدت) د 
تا زمان رسیدن کاال درمقصد و نقطه تحویل کاال به خریدار باشد ) حمل مرکب است از بارگیري در اولین نوع و وسیله حمل 

.  

ز قاعده قبل در مورد این قاعده هم  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ث  –ت  –مقررات آورده شده در بندهاي پ توضیح اینکه 
  . صدق میکند 

   

  ): DAT( مقصد به خریدار ) ترمینال (مقررات قاعده تحویل کاال درپایانه 

از قواعد هفت گانه ( است  همه روشهاي حمل قابل استفادهمطرح شده وبراي  2010این قاعده که دراینکوترمز) الف 
ترخیص به معنی این است که فروشنده کاال را درمبداء پس ازکسب مجوزهاي الزم براي صادرات ازکشورخود ، ) گروه اول 

درنقطه معین توافق شده در پایانه مقصد به خریدارتحویل ، کاالرا ازوسیله حمل رساننده به مقصد ،  صادراتی کرده
  . میدهد

اعم ازسرپوشیده یا روباز ، اسکله ، انبارکانتینري ، پایانه جاده اي یا ریلی یا هوائی  هرمحلی این قاعده شاملدر پایانه) ب 
  .میباشد 

درنقطه  تخلیهمشخص شده و  پایانه رساندن آن بهتا  را تمام هزینه و مخاطرات کاالبراساس این قاعده ، فروشنده  )پ 
  .  میگیرد برعهده توافق شده درپایانه 

دقیق و براي تحویل را بصورت  پایانه مورد نظردرصورت استفاده ازاین قاعده ، به فروشنده و خریدار توصیه میشود ) ت 
تعریف کنند چون ممکن است دریک مبادي ورود درکشور خریدار چند پایانه وجود داشته باشد و الزم است نقطه  مشخص

تا آن نقطه یین نقطه تحویل بدین دلیل باید مشخص شود چون تع. تحویل در پایانه مورد تعریف نیز مشخص گردد 
  .میباشد  بعهده فروشندهناشی ازآنها  مسئولیت خطرات و هزینه هاي

حمل با شرکت حمل کننده  قرارداد استفاده نماید و روش حملیاز  ، فروشنده بایددرصورت استفاده ازاین قاعده ) ث 
  .داشته باشد  همخوانیامأل با نوع پایانه و نقطه تحویل درپایانه که ک به گونه اي ببنددکاال به مقصد را 

و  حمل نماید) به هزینه و قبول مخاطرات خود (  خریدار بخواهد کاال را تا محل دیگري بعد ازپایانهدرصورتی که ) ج 
  . استفاده کنند  DAPباید از قاعده  فروشنده نیز با این درخواست خریدارموافق باشد

اخذ است ولی فروشنده نسبت به  با فروشندهآن  ترخیص صادراتیازکشورمبداء و  جوزهاي صادرات کاالماخذ ) چ 
 دراین قاعده ترخیص وارداتی کاال مسئولیتیآن و  مطالبات گمرکیو پرداخت کشورمقصد  کاال به مجوزهاي ورود

  .  ندارد
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مسافت ، روش حمل و ( است و فروشنده بر چگونگی  برعهده فروشندهازآنجا که دراین قاعده ، حمل کاال تا مقصد ) ح 
 بازبینی و به نحوي بسته بندي و عالمت گذاريآن آگاه است ، باید کاال را ) نوع وسایل حمل و شرایط حمل و مسیر 

  .باشد  مناسب شرایط حملنماید که کامأل 

مگراینکه  ندارد ازرسی درمبداءبه ب فروشنده تعهدي،  اجباري نباشددرکشورصادرکننده  بازرسیدرصورتیکه ) خ 
،  بازرسی درمبداءمقررات یا مقامات کشور صادرکننده به  اجبار درصورت. درقرارداد به نحو دیگري توافق شده باشد 

  .خواهد بود  بعهده فروشندههماهنگی انجام بازرسی و پرداخت هزینه هاي آن 

ه ها و مخاطرات کاال براي ترخیص صادراتی و حمل تا مقصد ، عالوه بر هزین فروشنده 2010دراین قاعده ازاینکوترمز) د 
  .خواهد داشت  بعهدهو هزینه هاي ناشی ازآن را  خطرات پیش بینی نشده درجریان حمل تا پایانه مقصدکلیه 

 انه ايباید پای فروشنده،  توافق نکننددرمقصد را  پایانه معینیدرصورتیکه طرفین این قاعده را قرارداد نمایند ولی ) ذ 
  .کند  انتخابدر مقصد براي تحویل کاال ،  نوع و ماهیت کاال رابا متناسب 

از  تخلیه کاالرساندن کاال به پایانه مقصد است و حتی درخصوص  فروشنده براساس مقررات این قاعده ، مسئولیت) ر 
روي وسیله حمل کننده به  به خریدارتحویل کاال به بیان دیگر، . است  متعهدروي وسیله رساننده کاال به ترمینال مقصد 

مربوط به آن  قبول مخاطراتو  پرداخت هزینه هاي آنکاال درپایانه و  فروشنده مسئول تخلیهپایانه انجام نمیشود و 
  .درحقیقت نقطه تحویل کاال بعد ازتخلیه کاال از وسیله رساننده به پایانه از سوي فروشنده به خریدار صورت میگیرد . است 

است و متعهد به ارائه بیمه نامه کاال  ملزم نشدهکردن کاال تا مقصد  بیمه نسبت به فروشنده،  DATرمقررات قاعده د) ز 
بعهده ناشی از آن هزینه هاي مقصد و  مخاطرات کاالتا پایانهولی با توجه به اینکه . درجریان حمل به خریدار نیست 

کاال را تا پایانه مقصد توافق شده و حتی تخلیه کاال بیمه که خواهد بود  نفع فروشندهخواهد بود ، به  فروشنده
  . نماید

براي بیمه نمودن کاال ،  فروشندهنمودن کاال ندارد ، اما درصورتی که  تعهدي بابت بیمهنیز  خریدار دراین قاعده ،) س 
  .ضوع به فروشنده است ضروري براي این مو ، خریدار موظف به ارائه اطالعاتنماید  درخواست اطالعاتیازخریدار 

که توافق شده صورت  درتاریخ مورد توافق یا درفاصله زمانی از مبداء مشخصیتحویل کاال در پایانه مقصد باید ) ش 
باید ضمن فروشنده  الزم براي تحویل کاال در پایانه مورد توافق را کسب نماید ، بنابراین آمادگی بتواند خریدار گیرد تا

 دراختیار خریدارموردنیاز براي تدارك اقدامات ضروري جهت تحویل گرفتن کاال را اطالعات  ،تاریخ مذکور رعایت 
  .قراردهد 

عدم مقررات اینکوترمز به پیامدهاي قصورفروشنده درارائه اطالعات به خریدار دراین قاعده اشاره اي نکرده است ولی ) ص 
فسخ قرارداد ، شده و نقض قرارداد نیز پیامدهائی چون  نقض قرارداد تفسیردراین مورد ممکن است به  اطالع رسانی

  .توسط عامل فسخ بیانجامد  پرداخت غرامتو ) که دراینجا فروشنده میباشد (  جریمه عامل فسخ

به تحویل آن تا تاریخ  خریدار موظفازتاریخ مقرر یا دوره زمانی تعیین شده به مقصد برسد ، زودتردرصورتیکه کاال ) ض 
براي تمهید آن به فاصله زمانی  منوط به اطالع رسانیالبته چون این موضوع به نفع خریدار است  نیست یا موعد مقرر

  .، خریدار از آن استقبال خواهد کرد  مقدمات
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را  فروشندهبرسد ، خریدار میتواند  بدست خریدارازتاریخ مقرر یا موعد تعیین شده دیرتردراین قاعده ، اگرکاال ) ط 
قرارداد را فسخ و متهم نموده ،  نقضقراردادطبق قرارداد یا قانون حاکم برقرارداد ، فروشنده را به  دانسته و مسئول

  .پیگیري نماید  تبعات آنرا

تحویل ) ازحمل کننده ( که خریداربتواند به واسطه آن کاال را  فروشنده باید سند حملی به خریدار تحویل دهد) ظ 
که ( و به تحویل دهنده  رسیدي صادرتی که کاال مستقیمأ به او تحویل شود ، است درصورخریدارنیز موظف .  بگیرد

عدم انطباق درصورتیکه کاال درهنگام تحویل با اسناد مغایرت داشته باشد ، باید . تحویل دهد ) دراینجا حمل کننده است 
  .رادر رسیدي که صادر میکند ، درج نماید  کاال

است مگراینکه درقراداد به نحو  عهده خریداربه ) رسی و پرداخت هزینه هاي آن هماهنگی باز( بازرسی در مقصد ) ع 
کاالي تحویلی با قرارداد یا اسناد صادرشود ،  نتیجه بازرسی بر عدم انطباقدرصورتیکه . دیگري توافق شده باشد 

  .ود به خریدار و قبول تبعات ناشی از آن خواهد ب پرداخت هزینه هاي بازرسیموظف به فروشنده 

باشد ، چون دراین قاعده ترخیص وارداتی و پرداخت مطالبات  پایانه اي داخلی درکشورمقصداگر پایانه توافق شده ، ) غ 
تشریفات گمرکی واردات را انجام دهد و اگر از  زمان مقرر یا منطقی، خریدار موظف است در با خریداراست  گمرکی

. خواهد بود بعهده خریدار  خسارت پوشش آناتفاق افتد ،  خسارتیکه  انجام آن سرباز زند و یا به نحوي انجام دهد
را پیش  "بطور زودرسکاال درپایانه مقرر و قبل از تحویل نهائیکاال  انتقال مخاطرات "دراین شرایط مقررات قاعده 

  .بینی کرده است 

است و بعهده خریدار و هزینه هاي آنکاال و خطرات مربوط به انجام تشریفات گمرکی  ترخیص وارداتیدراین قاعده ) ف 
هرگونه هزینه بعد از تحویل ، . اگر فروشنده به خریدار کمکی نماید به هزینه و قبول مخاطرات توسط خریدار خواهد بود 

هزینه ناشی از و هرگونه ) پس از تشریفات گمرکی ( هزینه انبارداري درمقصد ، حمل به گمرك و از آنجا به مقصد نهائی 
  .  خواهد بود  با خودشریدار خ قصور

  :متفاوت خواهد بود  نوع کاالبسته به  هزینه هاي اضافی ناشی ازقصورخریداردرمورد ) ق 

( تا زمانیکه کاال به مقصد نرسد و سهمیه هر فرد از کل بار معلوم ومعین نشود  فله ايدرمورد کاالهاي      -
  . نداردبابت هزینه هاي اضافی کاال خریدار بطور موقت تعهدي ) بطور مثال طبق ترخیصیه 

میشناسد ، هزینه هاي  سهم خود را از کل بارکه هرخریدار  سهمیه بندي شدهدرمورد کاالهاي      -
  . شود  پرداخت)  به نسبت سهم( اضافی ایجاد شده از قصور خریداران باید توسط خودشان 

یا درموعد  زمان مقررخریدار موظف است در ) رارداد درق( باشد  حق انتخاب محل تحویل با خریداردرصورتیکه ) ك 
به ) که فروشنده میخواهد با حمل کننده قرارداد حمل منعقد کند یا بیمه نامه الزم را خریداري کند ( زمانی مقرر 

  .  بدهد  اطالعات کافیدرباره محل تحویل منتخب خود  فروشنده

   

  ) : DAP( ریدارمقررات قاعده تحویل کاال درمحل معین مقصد به خ
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دراین قاعده . است که براي همه روشهاي حمل قابل استفاده میباشد  2010این قاعده نیز ازقواعد گروه اول اینکوترمز) الف 
نیز فروشنده مسئولیت کسب مجوزهاي صادرات ، ترخیص صادراتی کاال درکشورمبداء ، انعقاد قرارداد حمل و پرداخت 

و هزینه هاي غیرقابل پیش بینی درجریان حمل به مقصد را بعهده داشته و درنهایت کاال را  هزینه هاي آن ، قبول مخاطرات
  .درمحل توافق شده درمقصد به خریدار تحویل میدهد 

مقررات این قاعده ، مرحله تحویل کاال و مسئولیت آن ازسوي فروشنده به خریدار ، روي وسیله حمل رساننده کاال به ) ب 
ست و فروشنده مسئولیتی در قبال تخلیه کاال از روي وسیله حمل رساننده و خطرات ضمن تخلیه محل معین درمقصد ا

مرحله تحویل پس از تخلیه کاال ازوسیله حمل رساننده کاال به ترمینال معین  DATنخواهد داشت درصورتی که درقاعده 
ه و هزینه ها و مخاطرات آن درجریان تخلیه شده درمقصد بود و فروشنده مسئولیت تخلیه کاال از روي وسیله حمل رسانند

  . بود 

براي استفاده ازاین قاعده نیز به طرفین توصیه میشود محل مورد نظر درمقصد براي تحویل کاال را بصورت دقیق ) پ 
  . مشخص نموده و نقطه تحویل در محل توافق شده نیز تعریف و بصورت دقیق معلوم نمایند 

شروع میشود ، باید اطمینان داشته باشد که  Dیز چون سایرقواعدي که عنوان اختصاري آن با فروشنده دراین قاعده ن) ت 
کاال سالم به مقصد و مرحله تحویل میرسد چون مخاطرات کاال تا مرحله تحویل با فروشنده است و اگرفروشنده ، کاال را 

این مهم درخصوص بسته بندي نامناسب . فت کند سالم به مرحله تحویل درمقصد نرساند نمیتواند بابت کاال وجهی را دریا
  .کاال و یا آسیب یا ازبین رفتن ناشی از عیب ذاتی کاال هم صادق است 

مسافت ، ( است و فروشنده بر چگونگی  برعهده فروشندهدراین قاعده هم ، حمل کاال تا محل توافق شده درمقصد )  ث 
بازبینی و به نحوي بسته بندي و آن آگاه است ، باید کاال را ) روش حمل و نوع وسایل حمل و شرایط حمل و مسیر 

  .باشد  مناسب شرایط حملنماید که کامأل  عالمت گذاري

دراین قاعده به فروشنده توصیه میشود قرارداد حملی منعقد نماید که بتواند با آن قرارداد کاال را به محل توافق شده ) ج 
  .ال به محل توافق شده درمقصد همخوانی داشته باشد درمقصد برساند و روش حمل با رساندن کا

دراین قاعده هم فروشنده بابت بیمه کاال تعهدي نسبت به خریدارندارد ولی چون مسئول رساندن کاال به مقصد با ) ج 
  .فروشنده است منافعش ایجاب میکند کاال را دربرابر مخاطرات ضمن حمل بیمه نماید 

و طبق قرارداد حملی که با حمل کننده منعقد کرده است ، تخلیه کاال را هم بعهده حمل  اگر فروشنده دراین قاعده) چ 
کننده گذاشته و هزینه آنرا به حمل کننده پرداخت کرده باشد ، حق مطالبه یا درخواست استرداد آن مبلغ را از خریدار 

  . ندارد ، مگراینکه صراحتأ در قرارداد به نحو دیگري توافق شده باشد 

دراین قاعده ترخیص صادراتی با فروشنده است اما فروشنده تعهدي بابت ترخیص وارداتی کاال و پرداخت هزینه هاي ) ح 
اگرطرفین بخواهند وتوافق نمایند که ترخیص وارداتی و انجام تشریفات گمرکی آن هم بعهده فروشنده . مربوطه را ندارد 

  .استفاده نمایند  DDPباشد ، باید از قاعده 

اگر در محل توافق شده درمقصد ، نقطه معینی براي تحویل انتخاب نشده باشد ، فروشنده تصمیم میگیرد کاالرا در ) خ 
  . کدام نقطه از محل مورد توافق تحویل گردد که البته منوط به اجراي بند بعدي است 
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ضمن اندیشیدن تمهیدات الزم ، آمادگی تحویل فروشنده باید اطالعات الزم را دراختیار خریدار قراردهد تا خریدار بتواند ) د 
شرایط تخلیه از وسیله حمل رساننده ، حضور در محل ونقطه تعیین شده در زمان و موعد ( گرفتن کاال را ایجاد کند 

  ) . مربوطه ، هماهنگی احتمالی با گمرك و وسیله حمل و ازهمه مهمتر آماده بودن مجوزهاي واردات و غیره 

فروشنده باید سند حملی براي خریدار فراهم نماید تا خریدار بتوانددرمحل ونقطه تعیین   DAPفق برقاعده درصورت توا) ذ 
  .تحویل بگیرد ) ازوسیله حمل رساننده کاال به آنجا(شده درمقصد،کاالرا 

و با قرارداد ) یشود دربیشتر مواقع به انبارگمرك در محل توافق شده تحویل م( اگرکاالي مستقیمأ به خریدارتحویل شود ) ر 
  .مطابقت نداشته باشد ، خریدار باید در رسید تسلیمی این موضوع را بنویسد 

زمان خریدار موظف است در ) درقرارداد ( باشد  حق انتخاب نقطه تحویل درمحل مقرر ، با خریداردرصورتیکه ) ز 
اد حمل منعقد کند یا بیمه نامه الزم را خریداري که فروشنده میخواهد با حمل کننده قرارد( یا درموعد زمانی مقرر  مقرر
  .   بدهد  اطالعات کافیدرباره آن نقطه تحویل منتخب خود  به فروشنده) کند 

بطورکلی فقط در دو صورت هزینه هاي بازرسی بعهده . دراین قاعده هزینه هاي بازرسی در مقصد با خریدار است ) س 
  :فروشنده خواهد بود 

  .یکه ازنظرمقررات یا مقامات کشورمبداء بازرسی کاال درهنگام صادرات اجباري باشد درصورت          -
درصورتیکهذ بعد ازانجام بازرسی درمقصد ، نتیجه بازرسی عدم انطباق کاال با قرارداد یا اسناد           -

  .صادرشود 
مل مرکب بگونه اي که آخرین مرحله و در ح( کاربرد این قاعده همه روشهاي حمل منجمله حمل ریلی یا جاده اي ) ش 

گاهی خریدار درحمل ریلی یا جاده اي نمیخواهد کاال را از روي وسیله حمل . است ) حمل حمل ریلی یا جاده اي باشد 
جاده اي و یا ریلی که آنرا به مقصد رسانده است تخلیه نماید بلکه میخواهد کاال را با همان وسیله حمل تا مقصد نهائی در 

این موضوع که دراصطالح ) . براي صرفه جوئی در وقت وهزینه تخلیه و بارگیري مجدد (شورمقصد حمل نماید داخل ک
واگر این حمل با همان وسیله رساننده کاال بعد از ترخیص وارداتی و انجام تشریفات ( گمرکی به حمل یکسره شهرت دارد 

  :کی ازدوشیوه زیر است متضمن ی) گمرکی مربوطه باشد به آن ترخیص یکسره میگویند 

بطورمثال گمرك مرزي (خریدار و فروشنده ضمن اینکه برمحل و نقطه اي براي تحویل توافق نموده اند      -
خریدار در خصوص ادامه مسیر درمقصد نیز به فروشنده اطالعات الزم را داده ) یا داخلی درکشورمقصد 

صورت فروشنده ادامه مسیر تا مقصد نهائی را نیز و هزینه اضافی را به فروشنده پرداخت میکند ، دراین
که ( درقراردادي که با حمل کننده منعقد میکند ، ذکرنموده و مابه التفاوت هزینه آنرا پرداخت میکند 

دراین شیوه فروشنده باید یک راهنامه سراسري به خریدارتحویل دهد تا ضمن ) از خریدار گرفته است 
جدد کاال درنقطه و محل تحویل ، حمل کننده مابقی مسیر را هم جلوگیري ازتخلیه و بارگیري م

  .پوشش دهد 
بین خریدار و فروشنده توافقی در خصوص مسیر نهائی درمقصد و بعد از نقطه و محل تحویل وجود      -

ندارد و خریدار درهنگام تحویل کاال درنقطه ومحل تحویل خود با حمل کننده کاال درخصوص حمل 
  .ق میرسد یکسره به تواف

هزینه و خطرات مربوط به نسبت به فروشنده ، باید توجه نمود که براساس مقررات اینکوترمز ، درهردوشیوه 
انجام تا مقصد نهائی با مسولیت خریدارو ادامه حمل حمل کاال درجریان حمل یکسره مسئولیتی ندارد 
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به معناي تحویل فیزیکی قطه تحویل ، نکته مهم دراین خصوص اینکه هرچند در محل توافق شده و ن. میشود 
  .      است خریداربا اما قبول هزینه و مخاطرات احتمالی از آن نقطه به بعد ، واقعی انجام نمیشود 

دراین قاعده مقررات بر وظیفه فروشنده بر اخذ مجوزهاي الزم براي ترخیص صادراتی دااللت میکند و ) ص 
اینکه چون بعضی  توضیح. و خطرات اخذ مجوزهاي وارداتی مسئولیتی ندارد  مقررمیدارد فروشنده دربرابر هزینه ها

... ) گواهی مبداء ، گواهی بهداشت و ( از اسناد الزم براي واردات کاال درکشور فروشنده تهیه یا تأئید میشود 
. د نمایصرفأ کمک به خریدار ترخیص وارداتی براي مجوزها واسناد موردنیاز جهت اخذ فروشنده باید 

دربر داشت ، فروشنده هزینه امکان ورود بنابراین اگر اخذ این مجوزها مستلزم انجام هزینه بود یا مخاطراتی براي 
  . باید وجه معامله را پرداخت کند انجامی را از خریدار باید دریافت و دربرابرمخارات آن تعهدي ندارد و خریدار 

براي ورود کاال و ترخیص وارداتی از وظایف خریدار دراین  اخذ مجوزهاي ورود ، پرداخت مطالبات گمرکی) ض
ممنوعیت ورود یا تغییر یا افزایش حقوق گمرکی یا سود بازرگانی کاال براي واردات ربطی به فروشنده . قاعده است 

  .ندارد و خریدار نمیتواند بنا به این دالیل ازپرداخت وجه معامله را خودداري کند 

به تحویل آن تا تاریخ  خریدار موظفازتاریخ مقرر یا دوره زمانی تعیین شده به مقصد برسد ، ودترزدرصورتیکه کاال ) ط 
براي تمهید آن به فاصله زمانی  منوط به اطالع رسانیالبته چون این موضوع به نفع خریدار است  نیست یا موعد مقرر

  .، خریدار از آن استقبال خواهد کرد  مقدمات

را  فروشندهبرسد ، خریدار میتواند  بدست خریدارازتاریخ مقرر یا موعد تعیین شده دیرتررکاال دراین قاعده ، اگ) ظ 
قرارداد را فسخ و متهم نموده ،  نقضقرارداددانسته و طبق قرارداد یا قانون حاکم برقرارداد ، فروشنده را به  مسئول

  .پیگیري نماید  تبعات آنرا

همزمان با شروع تخلیه رحله انتقال هزینه و خطرات ازفروشنده به خریداراست که ازنکات مهم مقررات این قاعده ، م) ع 
خریدار درانجام وظایفش از وسیله حمل رساننده کاال به نقطه تعیین شده درمحل تحویل صورت میگیرد مگراینکه کاال 

  . به وي منتقل میشود زودهنگام کرده باشد که دراینصورت هزینه و خطرات بصورت قصور

   

  ): DDP( مقررات قاعده تحویل کاال با پرداخت مطالبات گمرکی درمقصد 

است و قابل کاربرد براي انواع روشهاي  2010از اینکوترمز) قواعد هفت گانه ( این قاعده آخرین قاعده از گروه اول ) الف 
  .حمل ازجمله حمل مرکب میباشد 

 را هزینه هاو اغلب  بعهده گرفتهرا  بیشترین خطراتد ، درمقام مقایسه با دیگرقواعفروشنده تحت این قاعده ) ب 
را انجام و پس  حمل داخلی درکشورمبداءکرده ،  بسته بندي صادراتی،  کاال را تهیهفروشنده . مینماید  پرداخت

منعقد و را  قرارداد حملدرگام بعدي با شرکت حمل ، . میکند  ترخیص صادراتیآنرا ازگمرك اخذ مجوزهاي الزم از
کاال به کشور  مجوزهاي ورودنموده ،  تخلیه ، آنرا در گمرك مقصد مقصد میکند بعد ازرسیدن کاال بهپرداخت  را ایهکر

تا انبار داده ،  انجام کاال راترخیصوارداتی  و تشریفات گمرکی منجر بهپرداخت کاال را  مطالبات گمرکی، اخذ  مقصد را
  . خریدارتحویل میدهدنموده و به  حمل داخلی، کاال را در آنکشور ،  خریداردرمقصد نهائی
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که کاال را به روي وسیله حمل ، ازفروشندهبه خریداردراین قاعده یعنی تحویل کاال انتقال خطر و هزینه  مرحله) پ 
به بیان دیگر . میباشد ) پس ازترخیص وارداتی و از گمرك به آنجا حمل داخلی کرده است ( محل انبارفروشنده رسانده 

  . تخلیه کاال درانبار خریدارتعه ومسئولیتی ندارد ) هزینه و مخاطرات ( نده درقبال انجام فروش

براي استفاده ازاین قاعده ، به طرفین توصیه میشود که محل تحویل و نقطه مورد نظر درآن محل را بصورت دقیق ) ت 
نده بوده و درصورت تعیین آنها بصورت دقیق مشخص نمایند چون هزینه ها و مخاطرات احتمالی تا آن نقطه و محل با فروش

هزینه هاي مربوطه و درج درقیمت  محاسباتاز اختالفات بین طرفین در مرحله نهائی جلوگیري و فروشنده هم قادر به 
  .کاال گردیده و در هماهنگی ها و انعقاد قرارداد حمل ، حمل تا آن محل و نقطه را پوشش میدهد 

امکاناخذ مجوزهاي را بررسی و  شرایط صادرات کاال از کشور خوداعالم قیمت ، نه تنها قبل از فروشنده باید ) ث 
مجازبودن و ممنوع نبودن ورود آن کاال به و مخاطرات و هزینه هاي آنرا تجزیه و تحلیل نماید بلکه از  صدور

آن کاال به کشور د قطعی مطالبات گمرکی وروو امکان مخاطرات آنرا اطمینان داشته ، از شرایط ورودو  کشورمقصد
و انجام واردات آن کاال اخذ مجوزهاي ورود  امکان یک تبعه خارجیبعنوان  آیاداشته و بررسی کند  اطالع دقیقمقصد 

یک به مثابه  DDPچون فروش کاال به خریدار در کشور مقصد با قاعده .  به او داده میشود یا خیربه کشور مربوطه 
  .بین فروشنده و خریدار خواهد بود درکشور مقصد  معامله داخلی

درصورت استفاده ازاین قاعده ، به فروشنده توصیه میشود قرارداد حمل را بگونه اي منعقد نماید که بتواند کاال را دقیقأ ) ج 
و  بدین معنی که قراردادحمل فقط شامل مل کاال تا مبادي ورود کاال به کشور مقصد نگردیده. به محل مورد توافق برساند 

  .پس ازترخیص وارداتی براي حمل داخلی تا محل تحویل و نقطه توافق شده پوشش الزم دیده شده باشد 

اگر فروشنده دراین قاعده و طبق قرارداد حملی که با حمل کننده منعقد کرده است ، تخلیه کاال را هم بعهده حمل ) چ 
، حق مطالبه یا درخواست استرداد آن مبلغ را از خریدار کننده گذاشته و هزینه آنرا به حمل کننده پرداخت کرده باشد 

اگر درقرارداد حمل درخصوص تخلیه درمقصد نهائی . ندارد ، مگراینکه صراحتأ در قرارداد به نحو دیگري توافق شده باشد 
  .تصمیمی اتخاذ نشده باشد ، تخلیه کاال و هزینه و مخاطرات ضمن تخلیه بعهده خریداراست ) محل خریدار(

آماده تحویل ( خریدار را از زمان رسیدن کاال ) در زمان مناسب ( براساس مقررات این قاعده ، فروشنده باید به موقع ) ح 
  .درمحل توافق شده آگاه سازد ) بودن کاال

خریدار . درصورتیکه نیاز به سند حمل باشد ، فروشنده موظف است آنرا طبق قرارداد فراهم و دراختیار خریدار قراردهد ) خ 
داده که درصورت ) یا حمل کننده بعنوان نماینده فروشنده ( هم درزمان تحویل گرفتن کاال باید رسیدي به فروشنده 

  . مغایرت کاال باید موضوع درآن رسید درج گردد 

ن خود فروشنده کاال چو) بغیراز پروانه گمرکی ( دراین قاعده ، خریدارنیازي به بارنامه یا گواهی مبداء و دیگراسناد ندارد ) د 
  . را ازگمرك مقصد ترخیص نموده است 

درصورت اجباري بودن بازرسی درکشورمبداء و مقصد ، هزینه هاي آن با فروشنده خواهد بود مگر درمواردي که ) ر 
ریداربوده با خ)که بازرسی داوطلبانه است(خریدارنسبت به مطابقت کاال با قرارداد مشکوك باشد ، دراینصورت هزینه بازرسی 

فروشنده عالوه بردیگر تبعات مربوطه ، موظف به پرداخت هزینه آن بازرسی ) درنتیجه بازرسی ( و درصورت اثبات مغایرت 
  . به خریدار میباشد 
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درصورت درخواست فروشنده مبنی برکمک خریدار به او هت اخذ مجوز ورود و ترخیص وارداتی کاال درکشورمقصد ، ) ز 
  .ن کمک البته با هزینه و قبول مخاطرات آن توسط فروشنده میباشد خریدارموظف به ای

تحت این قاعده خریدار ، کمترین تعهد را بعهده دارد ولی موظف است درصورت تحویل به موقع کاال و مطابقت آن با ) س 
کاال را ) در موعد تعیین شده ( قرارداد ، بهاي آنرا براساس قرارداد پرداخت کند ودرمکان توافق شده و زمان اطالع داده شده 

درصورتیکه کاال زودتراززمان مقرر به مقصد رسید ، خریدار موظف به تحویل . تحویل و ازروي وسیله حمل تخلیه کند 
عمومأ دراین موارد حمل کننده کاال را در انباري تخلیه مینماید و در موعد . ( نیست ) تحویل قبل از موعد ( گرفتن آن 

نده شرکت حمل به خریدار تحویل میشود ولی خریدار تعهدي درقبال هزینه ها و مخاطرات تخلیه و مقرر توسط نمای
اگرکاال دیرتراز زمان تعیین شده نیز به ) . انبارداري ندارد و با شرکت حمل یا فروشنده بنا به شرایط قراردادحمل خواهد بود 

اگر خریدار حاضر . د وفروشنده مسئول تبعات آن خواهد بود مقصد برسد ، میتواند ز سوي خریدارنقض قرارداد محسوب گرد
خواهد بود مگراینکه در ) یا شرکت حمل ( به تحویل بعد از موعد گردد ، هزینه تخلیه درمحل خریدار بعهده فروشنده 

  .قرارداد به نحو دیگري توافق شده باشد 

   

  2010گروه دوم شامل قواعد چهارگانه ویژه حمل دریائی دراینکوترمز 

  ) : FAS( دربندرمبداء درکنارکشتی )روي اسکله یا بارانداز ( قاعده تحویل کاال 

دراین قاعده که از قواعد خاص براي حمل دریائی است ، انتقال هزینه و خطرات هنگامی به خریدارمنتقل میگردد که ) الف 
محل تحویل ( دربندرمبداء ) نقطه تعیین شده ( شده فروشنده کاال را پس ازترخیص صادراتی ، آنرا دراسکله یا بارانداز معین 

  .تحویل میدهد ) حمل کننده معرفی شده از سوي خریدار ( درکنارکشتی قرارداده به خریدار یا نماینده او ) 

درصورت انتخاب این قاعده ، محل تحویل همان بندر مبداء حمل دریائی است ولی ازآنجا که بیشتر بنادر داراي اسکله ) ب 
یا باراندازهاي متعدد هستند ، براي جلوگیري ازهرگونه بی نظمی که موجد اختالف خواهد شد ، بهتراست نقطه مورد  ها

  .را بصورت دقیق و مشخص شده تعیین گردد ) نام اسکله یا بارانداز ( نظر

هاي حمل کانتینرحاوي کاال درصورتیکه موضوع معامله کاالئی است که در کانتینر بسته بندي میشود ، از آنجا که شرکت) پ 
استفاده )  FCA( ، از قاعده تحویل کاال به حمل کننده  FASرا در محوطه کانتینري تحویل میگیرند ، بهتراست بجاي قاعده 

  .گردد 

به همراه قبول ( ، اخذ مجوزهاي صدور و ترخیص صادراتی کاال ازگمرك و پرداخت هزینه هاي آنرا  FASمقررات قاعده ) ت 
انجام  1990الزم به توضیح است که در اینکوترمز. درردیف تعهدات فروشنده قرارمیدهد ) ات احتمالی این مرحله مخاطر

اخذ مجوزهاي ( انجام این وظایف  2010و درنتیجه  2000ترخیص صادراتی را درتعهد خریدارقرار داده بود که در اینکوترمز 
  .و هزینه ها و مخاطرات آنرا اصالح و به فروشنده منتقل کرد )  صدور و انجام تشریفات گمرکی براي ترخیص صادراتی

دراین قاعده ، انتخاب کشتی و شرکت حمل کننده و انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزینه هاي آن و درنتیجه ) ث 
به بعد با ) ق شده از کنارکشتی دراسکله یا بارانداز تعیین شده در بندر تواف( مخاطرات احتمالی براي کاال ارمرحله تحویل 

  .خریدار است و فروشنده نسبت به هرگونه پیش آمدي براي کاال بعد ازتحویل مسئولیتی ندارد 
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براساس مقررات این قاعده ، از وظایف مهم خریدار اطالع رسانی به هنگام درخصوص نام کشتی و مؤسسه حمل ، محل ) ج 
فروشنده بتواند تمهیدات الزم را براي تحویل کاال درکنارکشتی به  است تافروشنده و نقطه دقیق بارگیري و زمان آن ، به 

  .اقدام نماید ) که دراین قاعده نماینده خریدار براي تحویل کاال محسوب میشد ( مؤسسه حمل 

ازوظایف دیگر درخصوص اطالع رسانی خریدار به فروشنده دراین قاعده ، شرایط مسیرحمل ، نوع حمل ومسافت و ) چ 
هاي مورد نظرخریداربراي بسته بندي کاال است تا فروشنده با توجه به مسئولیت خود ، بسته بندي و عالمت  دیگرشاخص

درصورت ازبین رفتن کاال یا آسیب دیدن آن که . گذاري کاال و بسته ها را به گونه اي انجام دهد تا کاال سالم به مقصد برسد 
، فروشنده مسئول عواقب آن براساس مفاد قرارداد یا قانون حاکم بر قرارداد  ناشی از نحوه بسته بندي یا عیب ذاتی کاال باشد

  .خواهد بود 

کشتی در فروشنده را مطلع نسازد یا زمان ورود کشتی درخصوص  خریداردرصورتیکه  FAS براساس مقررات قاعده) ح 
تحویل یا توانائی به آن بندر برسد کشتی دیر آماده نباشد یا بارگیري براي زمان اعالمی خریدار دربندر تعیین شده 

آسیب دیدن ، ازبین رفتن یا مفقود شدن کاال انتقال قبل ازموعد مسئولیت باشد ، باعث نداشته کاال را گرفتن 
  . میشود ازفروشنده به خریدار 

یعنی اگر کشتی  .همچنین مقررات این قاعده عواقب ناشی از اخالل در برنامه یا بارگیري کشتی را به خریدار میدهد ) خ 
زودترازموعد اعالمی خریدار به فروشنده بندر را ترك کند و تا آن زمان فروشنده کاال را به کشتی تحویل نداده باشد ، 

ممکن است کشتی بعد از ورود به آبهاي داخلی کشورمبداء ، بنا به . خریدار باید مسئولیت خطرات و هزینه هاي آنرا بپذیرد 
دراین حالت بارگیري . گی انبارها و غیره  اجازه ورود به آبگیرهاي اسکله و پهلوگیري را نداشته باشد دالیلی زیستی یا آلود

هزینه ها و مخاطرات کاال براي دوبه . کشتی با دوبه کاري انجام میشود یا محموالت بوسیله بارج به کشتی منتقل میگردد 
  .  کاري و انتقال با بارج بعهده خریدار خواهد بود 

دراین قاعده خریدار تعهدي نسبت به بیمه نمودن کاال درجریان حمل ندارد اما با توجه به اینکه مخاطرات کاال از نقطه ) خ 
) تا مقصد که کاال را ازحمل کننده تحویل میگیرد ( انتقال خطرات و هزینه ها که شروع آن بارگیري کاال درکشتی است 

  .که کاال را بیمه نماید و هزینه هاي آنرا پرداخت کند  بعهده خریدار است ، به نفع او خواهد بود

بعد ازاینکه فروشنده ، کاال را به کشتی حمل کننده تحویل داد وظیفه دارد به خریدار اطالع دهد که طبق قرارداد ، کاال ) د 
منتخب ازتحویل  را درکنارکشتی معین شده درمحل بارگیري ودرتاریخ مقرر ، تحویل داده است و درصورت امتناع کشتی

باز موظف ... ) مربوط به زود حرکت کردن یا تأخیر درحرکت کشتی و ( گرفتن کاال و یا موارد ذکر شده در بندهاي ح و خ 
  .به اطالع رسانی موضوع به خریدارمیباشد 

قرارداد و  وسایر اسناد و مدارك را طبق)  Peroforma Invoice( دراین قاعده فروشنده موظف است سیاهه تجاري ) ذ 
انجام میشود ، منطبق با متن اعتبارات اسنادي ، تهیه و )  L.C.  )Letter of Creditدرصورتیکه پرداخت بهاي کاال با 

  . نماید ) به بانک ابالغ کننده اعتبار به او و درغیراینصورت به خریدار  .L.Cدرصورت استفاده از ( تحویل 

رمسئول انعقاد قرارداد حمل و هزینه ها و مخاطراتی که متوجه کاال در کلیه مراحل دراین قاعده ، عالوه براینکه خریدا) ر 
بعد از تحویل درکنارکشتی است ، میباشد ، مقررات قاعده اخذ مجوزهاي ورود کاال و پرداخت مطالبات گمرکی و انجام 

د یا افزایش مطالبات گمرکی را تشریفات گمرکی منجربه ترخیص وارداتی کاالو خطرات مربوطه چون امکان ممنوعیت ورو
  .بعهده خریدار قرارداده است 
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  ) : FOB( قاعده تحویل کاال روي عرشه کشتی دربندر مبداء 

دراین قاعده فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام میرساند که کاال را پس ازترخیص صادراتی ، دربندرتعیین شده ) الف 
خریدار ، تحویل به حمل کننده بعنوان نماینده درخن کشتی یا روي عرشه ده و کربرکشتی بارگیري مبداء کاال را 

  .نماید 

عالوه بر تهیه کاال و بسته (  تحویل کاال روي عرشه یا خن کشتی، تا مرحله  انتقال خطرات و هزینه هاازنظر ) ب 
کشور خود تا اسکله یا  باراندازي که بندي آن ، اخذ مجوزهاي صدور و انجام ترخیص صادراتی کاال  ، حمل داخلی کاال در

انتقال آن برروي کشتی و بارگیري از وسیله حمل رساننده کاال به اسکله و ، تخلیه کشتی تعیین شده درآن پهلو میگیرد 
است و از این فروشنده با    ))متناسب با قرارداد حملی که خریدار منعقد کرده است (به روي عرشه یا خن کشتی 

حمل تا مقصد ، تخلیه در بندرمقصد ، اخذ مجوزهاي ورود ، انجام هزینه ها و مخاطرات و انجام شامل  مرحله به بعد
  .خواهد بود خریدار تشریفات منجر به ترخیص وارداتی و پرداخت مطالبات گمرکی و حمل داخلی درمقصد با 

 Peroforma(سیاهه خرید مانند  و مدارك تهیه بارنامه و سایر اسنادبه  فروشنده موظفدراین قاعده هم ، ) پ 

Invoice  ( تحویل به خریدارمشخص شده درقرارداد فروش و دیگراسناد و  لیست عدل بنديو  ) درصورتیکه معامله
تحویل اسناد درقبال  وظیفه ايفروشنده . میباشد ) با روش اعتباراسنادي است به بانک ابالغ کننده اعتبار تحویل میدهد 

  .مگراینکه در قرارداد براي تحویل آنها شرط شده باشد  ندارد ریدارصادراتی به خ ترخیص

شامل هزینه هاي تولید یا تهیه کاال ، کف خن کشتی در تا بارگیريکاال  فروشنده موظف به پرداخت هزینه هاي) ت 
) عوارض صادراتی  (، بارگیري و حمل داخلی و ترخیص صادراتی ) متناسب با کاال، شرایط مسیر و شیوه حمل ( بسته بندي 

عرشه یا خن که محل ( هزینه انتقال کاال از اسکله تا کف کشتی ، بارگیري و تخلیه کاال دربندر و اسکله تعیین شده و 
  .میباشد  )کاال در کشتی باتوجه به قرارداد حمل فروشنده با حمل کننده است 

نام کشتی ، محل الزم درخصوص حمل شامل طالعات ا است بعد ازانعقاد قرارداد حمل ،موظف دراین قاعده خریدار ) ث 
  .ارسال نماید  فروشندهبراي زمان مناسب را درو زمان بارگیري 

ندارد اما با توجه به اینکه مخاطرات کاال از  بیمه نمودن کاال درجریان حملنسبت به  خریدار تعهديدراین قاعده ) ث 
تا مقصد که کاال را ازحمل کننده تحویل میگیرد ( کاال درکشتی است  نقطه انتقال خطرات و هزینه ها که شروع آن بارگیري

خطرات احتمالی را بگونه اي باشد که  نوع بیمهو  بیمه نمایدخواهد بود که کاال را  نفع اوبعهده خریدار است ، به ) 
  .دهد  پوشش مناسب

   

  ) : CFR( قاعده پرداخت هزینه هاي کاال و حمل تا بندرمقصد با فروشنده 

به بعد با  2000اینکوترمزنامیده میشد ولی از C&Fتحت عنوان  1990اینکوترمزتا  1936اینکوترمزاین قاعده از) الف 
توصیه میشود ) . 16(نام میبرند  CNFعنوان ازاین قاعده تحت به اشتباه بعضی ازبازرگانان نیز . نامیده میشود CFRعنوان 

  .از عنوان صحیح این قاعده استفاده گردد 
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فروشنده توسط انتقال هزینه با مرحله انتقال مسئولیت وخطر  مرحلهتفکیک درمقررات این قاعده نکته مهم ) ب 
در ) یا حمل کننده به نمایندگی خریدار (تحویل به خریدار تا مرحله مخاطرات کاال براي فروشنده مسئولیت . است 

حمل کاال تا تمامی هزینه هاي فروشنده ، ت مسئولیهزینه ها ، است ولی درموضوع روي کشتی دربندرمبداء 
  .را دربرمیگیرد بندرمقصد 

هزینه هاي متعارف و قابل پیش فقط فروشنده ، براي مخصوص حمل دریائی کاال است مقررات این قاعده که ) پ 
بل پیش هزینه هاي غیرمتعارف و غیرقارا درنظرمیگیرد و به هیچ عنوان شامل بینی براي حمل کاال تا بندر مقصد 

یا ضمن حمل یا بندرمبداء مثل هزینه حوادثی است که ممکن است در هزینه هاي غیر متعارف . نمیشود بینی حمل 
مسئولیت خطراتکاال را بعد از تحویل کاال درکشتی نمیپذیرد فروشنده به بیان دیگر . براي کاال حادث شود بندرمقصد در 

  .است نه حمل کاال بصورت متعارف پرداخت هزیو تنها مسئولیت بعد از تحویل او 

بدین . قرار میدهد فروشنده بعهده کف عرشه یا کف خن کشتی را تا هزینه بارگیري کاال CFRمقررات قاعده ) ت 
، اخذ مجوزهاي صدور ، انجام تشریفات گمرکی منجر به ، بسته بندي کاال  موظف به تهیه یا ساخت کاالفروشنده صورت 

تا ( ، انعقاد قرارداد حمل تا مقصد و پرداخت هزینه آن ، حمل درمبداء ) اخت عوارض صادراتی و پرد( ترخیص صادراتی 
تخلیه از وسیله حمل درمبداء و بارگیري برروي کشتی و انتقال درکشتی تا کف ) اسکله محل بارگیري در بندرتعیین شده 

  .میباشد ) خن یا روي عرشه 

 شیوه حمل دریائیو  شرایط مسیراد حمل کاال تا مقصد را منعقد میکند به خود قراردفروشنده دراین قاعده چون ) ث 
کاال به سالمت به مقصد رسیده به  بگونه اي کاال را بسته بندي و عالمت گذاري نماید که باید کاال آگاه است بنابراین
ذات کاال دالیلی است که فروشنده ازبین رفتن کاال یا آسیب دیدن آن براثر نوع بسته بندي و براثر .  خریدار تحویل گردد

  . مقصر شناخته شده و باشرایط قرارداد یا قانئن حاکم بر فرارداد باید پاسخگو باشد 

نوع کشتی و در انعقاد قرارداد حمل و فروشنده دراین قاعده عالوه برتناسب نوع کاال و بسته بندي آن با شیوه حمل ، ) ج 
 فروشنده CFRمقررات قاعده .  شرایط قرارداد را درنظربگیردو  بسته بنديباید نوع کاال و هم  محل کاال درکشتی

. حمل کاال باید درمسیر متعارف انجام شود . قراردادحمل را با شرایط متعارف منعقد نماید نموده که  موظفرا 
را نمیتوان روي  بطور مثال کاالي بسته بندي شده.  مناسب باشدبراي حمل کاالي موضوع قرارداد  بایدهم  نوع کشتی

حتی اگر کاال درجریان حمل بیمه . عرشه درکشتی بارگیري کرد چون روي عرشه کاال درمعرض آسیب بیشتري خواهد بود 
  .هم باشد ، سبب رفع مسئولیت بیمه گردر قبال آسیب کاال ناشی از رعایت نکردن عرف در نوع حمل کاال گردد 

الینر بودن کشتی یا چارتر بودن کشتی ( براي حمل کاال  ر قرارداد نوع کشتیدهنگام استفاده ازاین قاعده بهتراست ) چ 
  .کاال مشخص گردد  نوع کاال ، مقدارکاال و نوع بسته بنديبا  متناسبو) 

اینکه هزینه تخلیه کاال درآنجا با خریدار . است  ساکتاز کشتی در مقصد  تخلیه کاالدر خصوص  مقررات این قاعده )ح 
  .  تعیین تکلیف گردداین موضوع  در قرارداد بنابراین بهتراست. ده ، تعیین تکلیف نکرده است است یا فروشن

 CFRبطور مثال ( است  ذکر بندر مقصد جلوي قاعدهاز ضرورت هاي دیگر براي پرداختن در قرارداد دراین قاعده ، ) خ 

Bandar Abass  . (اد تأکید میکنند بعضی از کارشناسان برتعیین بندر مبداء هم درقرارد .  
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تخلیهکاال را هم بعهده حمل دراین قاعده و طبق قرارداد حملی که با حمل کننده منعقد کرده است ،  اگر فروشنده)  د 
از آن مبلغ را  درخواست استردادمطالبه یا  حق،  پرداخت کرده باشدآنرا به حمل کننده  هزینهو  کننده گذاشته

  .أ در قرارداد به نحو دیگري توافق شده باشد ، مگراینکه صراحت خریدار ندارد

 نیز)  Demaurrage(  یا دیرهنگام)  Dispatch(  درصورت تخلیه زودهنگامهمچنین براساس این قاعده  ، ) ذ 
  .گردد وتعیین  درقرارداد مشخصاز آنها بین طرفین  هزینه هاي ناشیشرایط و نحوه پرداخت و دریافت باید 

تا فروسنده بتواند قراردادحمل را منعقد  مقصد را قبل از شروع حمل به اطالع فروشنده برساند خریدار باید بندر) ر 
درصورتیکه در قرارداد چند مقصد انتخابی تعریف شده باشد و خریدار حق انتخاب بین آنها را داشته . و کاال را ارسال نماید 

ممکن است  به موقع اطالع ندهددرصورتیکه خریدار . الع دهد باشد باید در زمان مقررانتخاب نهائی خود را به فروشنده اط
چون انبارداري در بندر مبداء  هزینه هاي اضافیمجبورشود  خریدار و مخاطرات قبالزبارگیري به خریدار منتقل شود

  . پرداخت نمایدکه ناشی از تأخیر در اطالع رسانی است را 

  .حمل را به خریدار اطالع دهد ه نام شرکت الزم از جمل اطالعات نیز موظف است فروشنده )ز 

براي خریدار و  تهیه را  سند حمل کاالاست به هزینه خودش و در زمان مقرر و بدون تأخیر  فروشنده موظف) س 
  :زیر را داشته باشد  باید شرایطاین سند حمل .  ارسال کند

که عمومأ براي حمل دریائی آن نوع باشد یعنی بصورتی باشد  بصورت متعارفاین سند حمل باید           -
  .تهیه میشود  براي آینگونه مسیرکاال و 

  .دهد  کامل پوششرا بطور  باید کاالاین سند حمل           -
صورت گیرد که خریداروفروشنده توافق کرده اند مگرآنکه به  در موعد زمانیباید  تاریخ صدور سند          -

  .باشد  توافق شدهنحو دیگري 
  . دریافت نمایدرا از شرکت حمل مطالبه و  کاالتا درمقصد  باید خریداررا قادرسازدسند حمل           -
و خریدار را قادرنماید تا کاال را حین حمل ازطریق انتقال آن سند  قابل معامله باشدسند حمل باید           -

  . به شخص دیگري یا اطالع به شرکت حمل بفروشد 
به خریدار تحویل  باید تمام نسخ اصلیبصورت قابل انتقال و درچند نسخه اصلی صادرمیشود ،  از آنجا که سند حمل  

  .شود 

دراین قاعده ، خریدار موظف است سند حمل ارائه شده ازسوي فروشنده را درصورتیکه منطبق با قرارداد باشد بپذیرد ) ش 
) بعنوان مثال درصورت مخدوش بودن ( ورت عدم انطباق درص. چون عدم پذیرش میتواند به منزله نقض قرارداد تفسیرشود .

  .خریدار میتواند ضمن عدم پرداخت وجه معامله منطبق با قرارداد با فروشنده برخورد نماید 

چون این قاعده . از اسناد دیگري که دراین قاعده کاربرد دارد و فروشنده موظف به خریدار تحویل میشود بارنامه است ) ص 
در سالهاي اخیر سند . ائی است و در حمل دریائی بطور سنتی بارنامه قابل معامله مورد استفاده قرارمیگیرد ویژه حمل دری

یا  Ocean Waybillیا  Sea Waybillحمل غیر قابل معامله همانند راهنامه یا سند حمل عادي مطرح شده است مثل 
فله اي را وارد میکنند دربیشتر مواقع کاالي خود را  بازرگانانی که کاالهاي.  Liner Waybillبراي کشتی هاي الینر 

. آنها دراین مواقع از بارنامه قابل انتقال براي تغییر و انتقال مالکیت کاال استفاده میکنند . درحین حمل بفروش میرسانند 
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اهد سندحمل یا بارنامه بنابراین اگر خریدار قصد فروش کاالي وارداتی خود را درحین حمل داشته باشد باید از فروشنده بخو
در واقع این سند با ظهرنویسی به . قابل انتقال براي او تهیه وارسال دارد تا بتواند با استفاده ازآن مالکیت کاال را منتقل نماید 

مالک جدید منتقل میشود و هرشخصی که نهایتأ این سند را دراختیار داشته باشد میتواند کاال را از حمل کننده مطالبه و 
  .ریافت دارد د

خریدار باید مراقب مخاطرات ناشی از تقلب دریائی در زمان صدور چند نسخه بارنامه اصلی باشد و تمامی نسخ را از ) ض 
  .فروشنده دریافت نماید و دقت کند نسخه اي باقی نماند 

ه معنی ساقط شدن حق دراین قاعده ، خریدار هرچند موظف است کاال را درمقصد تحویل بگیرد ولی تحویل کاال ب) ط 
  . خریدار براي طرح دعوا علیه فروشنده در صورت نقض قرارداد نمیباشد 

دراین قاعده ، فروشنده وظیفه اي درقبال انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه ندارد ولی درصورت تمایل و بنا به ) ظ 
  .  میتواند نسبت به این موضوع اقدام نماید  درخواست خریدار و به هزینه و قبول خطرات ناشی از بیمه توسط او ،

   

  ): CIF(مقررات قاعده پرداخت هزینه کاال و بیمه وحمل تا بندرمقصد بوسیله فروشنده 

  ) . 17(این قاعده بیشترین کاربرد را در صادرات کاال به روش حمل دریائی در تجارت جهانی دارد) الف 

  نقطه تحویل کاال زمانی. ال هزینه کاال متفاوت است دراین قاعده نیز نقطه تحویل با نقطه انتق

نقطه انتقال . تحویل میدهد ) بعنوان نماینده خریدار ( است که فروشنده کاال را در خن کشتی به شرکت حمل 
درخصوص . را پرداخت نماید فروشنده کرایه حمل تا مقصد و هزینه بیمه کاال تا مقصد زمانی است که هزینه 

که فروشنده موظف به به این مهم توجه نمود ده براي پرداخت هزینه هاي حمل و بیمه کاال تا مقصد باید مسئولیت فروشن
پرداخت هزینه هاي متعارف حمل و بیمه کاال تا مقصد است و وظیفه اي در قبال خطرات ناشی از حمل و بیمه کاال و هزینه 

  . این مخاطرات را ندارد 

داشت ولی بیمه کردن کاال و پرداخت هزینه بیمه  CFRهمان وظایفی بود که در قاعده  دراین قاعده وظایف فروشنده) ب 
بنا براین درخصوص شرایط بیمه اي که دراین قرارداد ، فروشنده بدان موظف . کاال تا مقصد به آن اضافه میشود 

  : را مورد کنکاش قرار میدهیم  CIFاست ، مقررات قاعده 

  .میباشد )  Cنوع کلوز ( ه موظف به تهیه کمترین پوشش بیمه اي اول اینکه فروشند          -
دوم اینکه خریدار درصورت تمایل و با توجه به نوع کاال و شیوه حمل و مسافت و غیره خود موظف به      -

خرید بیمه تکمیلی براي محموله وارداتی خود است یا بطور صریح با فروشنده دراین خصوص توافق 
  .فراهم نماید )  Bیا  Aکلوز ( بهتر را براي بیمه کاال درجریان حمل کند تا پوشش هاي 

سوم اینکه هرچند فروشنده درقبال انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت هزینه آن متعهد است ولی وظیفه اي      -
درقبال طلب خسارت از شرکت بیمه گردرصورت آسیب دیدن یا ازبین رفتن کاال درجریان حمل ندارد 

  . ورت خود خریدار موظف به انجام مراحل آن است دراینص. 
چهارم اینکه در بیمه نامه اي که روشنده با شرکت بیمه گر منعقد میکند ذینفع بیمه نامه باید خریدار      -

  .یا ذینفعی که خریدار معرفی میکند باشد 
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  .داراي شهرت خوب باشد  پنجم اینکه قرارداد بیمه اي که فروشنده منعقد میکند باید با شرکتی          -
درصد ارزش کاال را پوشش داده و با ارز همانند ارزي باشد که  110ششم اینکه بیمه نامه باید حداقل      -

  . معامله با آن انجام شده و درقرارداد ذکرشده است 
ال به پوشش زمانی بیمه باید از زمان تحویل کاال درخن کشتی به خریدار تا موعد زمانی رسیدن کا     -

  .مقصد و تخلیه در مقصد باشد 
دربندرمقصد نیز ) تخلیه ( دراین قاعده عالوه بر تعیین بندر مبداء در قرارداد باید بندرمقصد و نقطه تحویل به خریدار ) پ 

  .مشخص گردد تا تخلیه و انجام عملیات بندري موجب اختالف نگردد 

   

   

   

   

   

  :توضیحات فصل دوم 

ارك بسته بندي مناسب در همه قواعد اینکوترمز ، وظیفه فروشنده است واگر کاال حتی بعد از تحویل به دلیل ضعف یا اصوأل تهیه وتد    -1
عدم تناسب بسته بندي آسیب ببیند و خریدار بتواند ثابت نماید که در خصوص شرایط مسیر وشیوه حمل به فروشنده اطالع رسانی 

درصورتیکه که کاال حتی بعد ازتحویل ، اما به دلیل عیب ذاتی . وباید جبران خسارت کند الزم را نموده است ، فروشنده مسئول است 
  .یا ضعف بسته بندي هم آسیب ببیند ، فروشنده مسئول و باید پاسخگو باشد 

با نوع حمل ، مقصد و  فروشنده بعد از دریافت مفاد اطالعات اطالع رسانی شده از خریدار باید زمان الزم براي بسته بندي کاال متناسب    -2
مسافت تا مقصد را داشته و بعد از بسته بندي باید زمان الزم براي ترخیص صادراتی کاال را هم داشته باشد تا امکان تحویل کاال 

ي این موضوع زمانی که تحویل گیرنده کاال ازطرف خریدار حمل کننده اي است که برا. درزمان مقرر به تحویل گیرنده را داشته باشد 
مقصد کشتی با برنامه زمانبندي شده دارد ، اهمیت زیادي دارد چون هرگونه تأخیر در تحویل سبب میشود که امکان رساندن کاال در 

  .زمانی که خریدار درمحاسبات زمانی خود برنامه ریزي کرده است میسر نگردد 
بندر یا مرزي که ( یل کاال در قرارداد مشخص شده است را انتخاب میکنند عمومأ محل تحو FCAدرقراردادهاي فروش که قاعده      -3

ولی حق تعیین نقطه تحویل کاال در محل ) مبادي خروج کاال ازکشور فروشنده است و داراي گمرك مجاز براي صادرات آن کاال باشد 
ر میتواند اسکله یا انبار مؤسسه مقرر را به خریدار میدهند چون با توجه به کاربرد این قاعده درحمل دریائی نقطه تحویل درمحل مقر

  .البته حق تعیین نقطه تحویل موضوعی است که باید بین طرفین توافق شود . حملی باشد که خریدار انتخاب خواهد کرد 
که عمومأ با اخذ سند ترخیصیه از شرکت حمل انجام میشود که به ضمیمه آن قبض انبار گمرك میباشد و به این معنی است که     -4

سندي که در هنگام بارشماري توسط بارشماران گمرك و حمل کننده ( حمل کننده کاال را براساس مشخصاتی که در فرم تالی  شرکت
درج شده کاال را به ) تنظیم میشود و ازنظرحقوقی به معنی شرایط کاال در هنگام تحویل کاال از حمل کننده به گمرك میباشد ... و

  .انبارگمرك تحویل نموده است 
  .را جانشین و مصطلح گردانیده اند Nاست حرف  andکه مخفف  &مشخص است که به غلط از عالمت        -5
ارزش کاالي  1350قانون گمرکی مصوب  10درکشور ما ایران نیز از اهمیت زیادي برخوردار است چون براساس ماده  CIFقاعده    -6

رزش کاالي وارداتی درگمرك ایران براي تعیین و محاسبه مطالبات گمرکی و ا( کاال باشد  CIFوارداتی به قلمرو گمرکی باید ارزش 
  ) . جرایم وغیره 

   

  


