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کاربرد قواعد اینکوترمز در قرارداد های تجاری بین المللی
گرفتن نسخه اینکوترمز 2020  1  با در نظر 

محسن بوالحسنی2

چکیده
اســتفاده از اصطالحــات تجــاری بیــن المللی در اکثر قــرار دادهای خرید و فروش ، بســیار رایج اســت به 
نحوی که امروزه کمتر قرار داد خرید و فروشی وجود دارد که فاقد ارجاع به این اصطالحات باشد. مواردی 
همچون ریســک، هزینه، حمل و نقل و تشــریفات گمرکی در قواعد اینکوترمز تبیین شــده اند که هر گاه در 
یک قرارداد به این قـــــواعد ارجاع شــود بدین معنی اســت که طرفین قراراداد مفاد آن قاعده را برای خود 
الزام آور دانسته اند. لذا ضرورت دارد که مشاوران حقوقی و بازرگانانی که در امر صادرات و واردات فعالیت 
دارند  با این قواعد بین المللی آشــنایی کامل داشــته باشــند و همچنین بدانند که کدام یک از این قواعد 

برای قرارداد ایشان مناسب خواهد بود. 
واژگان کلیدی : اینکوترمز ، قرارداد تجاری بین المللی ،تعهدات قرارداری ، انتقال مالکیت

مقدمه
قواعد اینکوترمز، اصطالحات تجاری هستند که برای ساده سازی قرارداد های تجاری بین المللی به کار 
برده می شوند.این قواعد برای نخستین بار در سال 1936 میالدی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تهیه 
و منتشــر گردیــد و در طــول ســالیان  متمادی تا کنون به جهت هماهنگ ســازی خود با نیــاز های تجاری  
چندین مرتبه ویرایش شده است که آخرین نسخه آن در سال 2020 منتشر شده است. ضرورت مطالعه 
این قواعد آنجایی مشــخص می گردد که در  قرارداد های حوزه صادرات یا واردات ، اســتفاده از این قواعد 
کاماًل رایج اســت و اگر بازرگانان ایرانی یا مشــاوران حقوقی آنها با این قواعد آشــنایی کامل نداشــته باشند، 
قطعًا دچار خسارت خواهند شد. نه تنها آشنایی با این قواعد ضرورت دارد بلکه می بایست حتمًا در هر 
مورد با توجه به شــرایط خاص آن مورد، بهترین و مناســب ترین قاعده برای بازرگان ایرانی انتخاب گردد 

1International Commercial Terms )INCOTERMS(

2. پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی، وکیل  پایه یک دادگستری
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تا از تضییع حقوق وی جلوگیری گردد. در این مقاله ابتدا قواعد اینکوترمز تعریف شده و قلمرو اجرای آن  
بیان می گردد و در گفتار دوم قواعد اینکو ترمز 2010  و 2020تبیین می شــوند. در قســمت نتیجه هم  روش 

انتخاب اینکوترمز مناسب برای بازرگانان ایرانی معرفی می شود.

گفتار اول : تعریف و قلمرو اجرا 
یک قرار داد تجاری بین المللی دارای مراحل زیادی اســت. کاالی موضوع معامله از کشــور مبدأ حمل 
می شــود و به مرز و گمرک مبدأ می رســد، ســپس بر وســیله اصلی حمل بارگیری شــده و حمل و نقل بین 
المللی انجام می شود و کاال به مرز و گمرک کشور مقصد می رسد. در آنجا کاال ترخیص وارداتی شده و تا انبار 

خریدار در داخل کشور حمل می شود) اسکینی،1371 : 55( . 
اینکو ترمز عبارت اســت “از قواعد اســتاندارد بین المللی تدوین شــده توســط اتاق بازرگانی بین المللی 
کــه چگونگــی تقســیم و تســهیم هزینه ها، تعهــدات قرار دادی و ریســک هــا را در معامالت بین فروشــنده 
و خریــدار مشــخص مــی کند”. بــه بیان ســــــاده تر اینکوترمز قصــــد دارد چــــــــگونگی تقســیم هزینه هـــــــا، 
تعهدات،مسئولیت ها و خطرات را بین فروشنده و خریدار در یک قرار داد بین المللی ، به شکل استاندارد 
روشــن نماید . از این رو قواعد اینکوترمز یک ســری راه حل از قبل اندیشــیده شــده برای ســامان دادن و 

استاندارد نمودن رابطه فروشنده و خریدار می باشد) محترم،1391: 15 (. 
علــی رغم اینکه اینکو ترمز ســعی می کند وظایف و مســئولیت های فروشــنده و خریــدار را در هر معامله 

مشخص نماید ، اما به موارد زیر مربوط نمی شود و به این موارد ورود نمی کند:
- مالکیت معنوی کاالو انتقال آن از فروشنده به خریدار 

- حق مالکیت کاال و زمان انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار 
- اینکوترمز تفسیر قوانین تحویل کاال نیست 

- تعهدات طرفین در اعتبارات اسنادی و حفاظت و نگهداری از کاال 
- تأثیر وقایع پیش بینی نشده در اجرای مسئولیت ها و معافیت یا آزادی یا خالصی از اجرای تعهدات 

در اینگونه مواقع 
- حل و فصل اختالفات )محترم،1391 : 20(

نکته مهمی که باید به آن توجه داشــت اینســت که در قواعد اینکوترمز، انتقال مالکیت از فروشــنده به 
خریدار پیش بینی نشده است و اساسًا این قواعد در خصوص انتقال مالکیت ساکت هستند لذا ضرورت 
دارد که طرفین قرارداد در سایر شروط قراردادی، زمان انتقال مالکیت را مشخص نمایند به خصوص آنکه 
در قرارداد های تجاری بین المللی بر عکس قرارداد های داخلی، الزامًا زمان انتقال مالکیت، زمان انعقاد 

عقد و گفتن ایجاب و قبول نیست بلکه ضرورت دارد  زمان انتقال مالکیت در قرارداد تصریح شود.
شــایان ذکر اســت که اینکو ترمز برای نخســتین بار در ســال 1936 تدوین شــد و بعد از آن در ســال های  76
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2000،1990،1980،1976،1967،1953 و 2010 و نهایتــًا در ســال 2020 مــورد بازنگری قرار گرفت . علت اصلی 
بازنگری مکرر اینکو ترمز ، تغییرات مداوم روش های تجاری روز دنیا می باشد . باید توجه داشت که نسخه 
جدید تر ، نسخه قبلی را نسخ نکرده است بلکه بستگی به اراده طرفین قرار داد  دارد که قواعد کدام نسخه 
از اینکوترمــز را در قــرار داد خــود بپذیرنــد ولی عماًل با آمدن نســخه جدیــد تر ، تجار و بازرگانــان نیز از همان 

نسخه جدید استفاده  می کنند) خزاعی، 1379 :73(. 

گفتار دوم : تبیین قواعد اینکو ترمز 
تقســیم بندی قواعد اینکوترمز در نســخه ســال 2000 با نسخه سال 2010 تفاوت کرده است.لکن تقسیم 
بنــدی نســخه 2010 بــا نســخه 2020 تفاوتی نــدارد و صرفًا در یکــی دو قاعده تفاوت های ظاهــری رخ داده 
است. البته در محتوای قواعد نسخه 2020 با نسخه 2010 تفاوت هایی وجود دارد که به آنها اشاره خواهد 
شــد. در نســخه 2000 ســاختار بسیار نظام مند و در عین حال ساده بود .در این نسخه قواعد اینکو ترمز در 
4 دســته E ، F ، C و D طبقه بندی می شــدند. در واقع با حرکت از دســته E به ســمت D مســئولیت های 

فروشنده افزایش می یافت.
 ) EXW( شامل یک اصطالح تجاری یعنی تحویل در محل کار E گروه

گــروه F شــامل ســه اصطــالح 1-  تحویــل به متصدی حمــل و نقــل ) FCA (، 2-  تحویل در کنار کشــتی 
)FSA(،  3- تحویل روی عرشه کشتی ) FOB ( است .

 گــروه  C دارای چهــار زیــر گروه شــامل 1- هزینــه و کرایه حمــل  )CFR ( ،2-هــــزینه،کـــــرایه حمل و بیمه 
)CIF(، 3- کرایه حمل پرداخت شده تا )CPT( و4-  کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا )CIP ( است. 

گــروه D دارای پنــج زیــر گروه شــامل1-  تحویــل در مــرز )DAF(،2- تحویل از کشــتی )DES(، 3- تحویل 
 ) DDP ( و5-  تحویل با پرداخت عوارض )DDU( 4- تحویــل بدون پرداخت عــوارض،) DEQ( در بارانــداز

است) شیروی، 1390 :5 (
 اما در نســخه ســال 2010  و 2020چــــــارچوب طبقه بندی تغییر نموده و کلیه قواعد در دو دســته طبقه 

بندی می شوند. 
دسته اول قواعدی هستند که برای همه روش های حمل مورد استفاده قرار می گیرند و شامل 7 قاعده 

) CIP  DAT ، DAP ، DDP ،EXW ، FCA ، CPT ( می باشد .
 DAT بعنوان یک ترم جدید معرفی شده است که در واقع همان ترم DPU البته در اینکوترمز 2020 ترم
اســت که تغییر یافته اســت. در ترم DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال اســت، وجود عبارت ترمینال 
باعــث ایجــاد ابهاماتی می شــد که این مســاله در اینکوترمز 2020 با تغییر نام آن بــه DPU  که اختصار یافته 
Delivered at Place Unloaded بــه معنــی تحویــل در محــل مقصــد بصورت تخلیه شــده از وســیله حمل 
77می باشد برطرف شده است. در DPU، محل مقصد می تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کاال یا هر 

گرفتن نسخه اینکوترمز 2020   کاربرد قواعد اینکوترمز در قرارداد های تجاری بین المللی با در نظر 
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محل دیگری که مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد.
 )CIF و FAS ، FOB ، CFR ( دسته دوم قواعدی هستند که ویژه حمل دریایی هستند و شامل 4 قاعده 
اســت. به دلیل اهمیت روز افزون حمل دریایی، در نســخه ســال 2010 قواعد ویژه حمل دریایی به عنوان 
یک دسته یا طبقه مجزا مطرح شدند، بنابراین در نسخه سال 2010 دسته بندی چهار گانه منسوخ شده 
 DAF ، DES و کلیه قواعد در دو دسته مشخص دسته بندی می شوند . در نسخه سال 2010 چهار قاعده
DEQ ، و DDU حذف شــده اســت و به جای آنها دو قاعده DAP و DAT جایگزین شــده اســت. بازرگانان 
و تجار می توانند  از قواعد اینکو ترمز 2010  یا 2020در معامالت داخلی نیز بهره ببرند )شیروی،1391 :200(.

 در ذیل هر کدام از قواعد اینکوترمز 2010 به اختصار شرح داده می شود و به تناسب تغییرات نسخه 2020 
بیان می گردد.

الف : قواعدی که برای همه روش های حمل قابل استفاده هستند 
قاعده اول : EXW 3) تحویل در محل کار فروشنده (

 در ایــن روش فروشــنده بایــد کاال را در محل کار خود یا محل تعیین شــده دیگــری در اختیار خریدار قرار 
دهد.تحویل کاال توسط فروشنده نه نیازی به بارگیری آن بر روی وسیله حمل دارد و نه ترخیص کاال برای 
صدور. این روش بیانگر حداقل وظیفه برای فروشــنده و حداکثر مســئولیت برای خریدار است.فروشــنده 
تعهدی برای ترخیص کاال جهت صدور ندارد و تنها بایستی با هزینه و ریسک خریدار جهت صدور کاال به آن 
کمک نماید.خریدار باید به هزینه و ریسک خود هر گونه پروانه صدور ، ورود کاال ، سایرمجوز های رسمی و 
یا گواهی های امنیتی را گرفته و تمام تشریفات گمرکی برای صدور کاال را انجام دهد.خریدار تمامی ریسک 
های ناشــی از فقدان یا خســارات وارده به کاال را از زمانی که فروشــنده کاال را در نقطه توافق شده و یا محل 
تعییــن شــده بــدون بارگیری بر روی وســیله حمل در اختیار آن قــرار دهد، را می پذیــرد. این قاعده بیانگر 
ارزانترین نحوه خرید برای خریدار بوده و معموال در زمانیکه خریدار دارای نمایندگی در کشور فروشنده می 
باشد، بهترین انتخاب است. از آنجاییکه که همیشه محل انبار فروشندگان در داخل کارخانه نبوده، لذا 
بهتراست، حتمًا قبل از انتخاب این اصطالح، در مورد محل تحویل کاال و شرایط حمل آن، تحقیق گردد.
انتخاب این روش برای فروشنده، همانند فروش کاال به مشتریان داخل کشور بوده و بعبارت دیگر انتخاب 
این اصطالح برای تجارت داخلی مناسب تر است. انتخاب این قاعده  در زمان تحریم، بعنوان یک راهکار 

 4) 2010:52,Ramberg (توصیه می شود
قاعده EXW در مجموعه قواعد اینکوترمز کمترین سطح الزامات را به فروشنده اعمال می کند. بنابراین، 
از نقطه نظر خریدار، بنا به دالیلی که در ادامه بیان می گردد، این قاعده می بایست بااحتیاط مورداستفاده 

قرار بگیرد.

3EX WORKS )Insert Named place of delivery( Incoterms- 2010.  
4Ramberg, Jan, ICC Guide to Incoterms- 2010, ICC Publication No.720, 2011 Edition.p52 .  
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قاعده دوم : FCA  ) تحویل به حمل کننده (5
 در این روش فروشنده باید کاال را در محل کار خود یا محل تعیین شده دیگری، به حمل کننده یا شخص 
دیگری که از ســوی خریدار تعیین شــده ، تحویل دهد. ریسک در این محل از فروشنده به خریدار منتقل 
می شود.فروشــنده باید به هزینه و ریســک خود هرگونه پروانه صدور یا ســایر مجوزهای رســمی را گرفته و 
کلیه تشــریفات الزم برای صدور کاال را انجام دهد.خریدار باید با هزینه خویش قرارداد حمل و بیمه کاال از 
محل تعیین شــده را ببندد.اگر محل تحویل کاال، محل کار فروشــنده باشد تنها زمانی تحویل کامل است 
که فروشنده کاال را روی وسیله حمل تعیین شده توسط خریدار بارگیری نماید و در سایر موارد هنگامی که 
کاال در اختیار حمل کننده، روی وســیله حمل تهیه شــده توسط فروشــنده قرار گرفته و آماده برای تخلیه 
اســت، کامل می شــود.خریدار بایســتی تمــام هزینه های مربوط بــه کاال از زمانیکه آنرا تحویــل گرفته و نیز 
هرگونه هزینه های اضافی که ناشی از کوتاهی وی در تعیین حمل کننده ، کوتاهی حمل کننده در تحویل 
کاال و یــا کوتاهــی خریــدار در دادن اطالعات مناســب بوده را بپردازد.فروشــنده باید هزینه هر گونه بازرســی 
پیش از حمل را که بدستور مقامات کشور صادر کننده ، اجباری اعالم شده را بپردازد) محترم،1391 : 65 (.
اینکوترمــز 2020 تــالش مــی کند تا بر اســاس FCA در رابطه با صدور بارنامه با درج عبــارت On Board به 
فروشنده کمک کند. طرفین معامله می توانند موافقت کنند که در صورت نیاز خریدار قبض بارگیری را برای 
فروشنده صادر کند. گاهی اوقات فرستنده براساس الزامات اعتبار اسنادی الزم است بارنامه on-board  را 
که معنی آن این است که محموله برای حمل روی کشتی بارگیری شده است نیاز دارد و چنانچه محموله 
در جایی غیر از بندرگاه بارگیری شده باشد )که معموال در FCA این چنین است(، هنوز کشتی وجود ندارد 
که چنین بارنامه ای صادر شود. بر این اساس، در اینکوترمز 2020، خریدار می بایست به متصدی حملی 
که انتخاب کرده است دستورالعمل صدور بارنامه on-board پیش از بارگیری روی کشتی را بدهد که البته 
متصدی حمل حق دارد که این دســتورالعمل را نپذیرد. در واقع این موضوع بیشــتر جنبه همکاری بین 

خریدار و فروشنده برای کمک به فروشنده جهت تأمین الزامات اعتبار اسنادی را دارد. 
قاعده سوم : CPT 6 )پرداخت کرایه حمل تا مقصد (

 طبق این قاعده فروشنده باید کاال را در محل تعیین شده به حمل کننده یا شخص دیگری که توسط 
فروشــنده انتخــاب شــده ، تحویل دهد. فروشــنده بایــد قرارداد حمــل را منعقد و هزینه حمــل الزم برای 
رسیدن کاال به محل تعیین شده در مقصد را بپردازد.در این اصطالح ریسک در محل تحویل کاال به حمل 
کننده به خریدار منتقل می شود ولی هزینه ها تا محل تعیین شده در مقصد به عهده فروشنده می باشد. 
وظیفه فروشنده در اصطالحات  CIF و CFR ،CIP،CPT   با تحویل کاال به حمل کننده به پایان می رسد 

و نه زمانی که کاال به مقصد می رسد.

5FREE CARRIER .  
6Crriage Paid To.  
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فروشــنده با هزینه و ریســک خود بایســتی هر گونه پروانه و مجوزهای رسمی را گرفته و تشریفات گمرکی 
الزم جهت صدور کاال و نیز انعقاد قرارداد حمل تا مقصد را انجام دهد. فروشنده باید هزینه هر گونه بازرسی 

پیش از حمل را که بدستور مقامات کشور صادر کننده ، اجباری اعالم شده را بپردازد.
اگــر کاال بوســیله چند حمل کننده جابجا شــود، فروشــنده به محض تحویل کاال بــه اولین حمل کننده 
مسوولیت خود را به خریدار منتقل می کند.مگر اینکه در قرارداد توافق شده باشد که مسئولیت فروشنده 
تا مراحل بعدی مثال تا بندر بارگیری کاال ادامه داشته باشد. اگر فروشنده طبق قرارداد حمل، هزینه های 
تخلیــه کاال در مقصــد را پرداختــه باشــد، نبایــد هزینه هــای مذکور را خریــدار مطالبه نماید، مگــر آنکه این 

موضوع در قرارداد توافق شده باشد ) شیروی،1391 : 220(.
قاعده چهارم : 7CIP  ) پرداخت کرایه حمل و بیمه تا محل توافق شده (

  در ایــن روش فروشــنده بایــد کاال را در محــل توافق شــده به حمل کننده یا شــخص دیگری که توســط 
فروشنده انتخاب شده ، تحویل دهد. فروشنده باید قرارداد حمل و بیمه را منعقد و هزینه حمل و بیمه 
الزم برای رســیدن کاال به محل تعیین شــده در مقصد را بپردازد. در این اصطالح ریســک در محل تحویل 
کاال بــه حمــل کننــده بــه خریــدار منتقل می شــود ولی هزینه هــا تا محل تعیین شــده در مقصــد به عهده 
فروشنده می باشد. در این اصطالح فروشنده ملزم به اخذ حداقل پوشش بیمه ای ) C ( است اگر خریدار 
مایل به داشــتن پوشــش بیمه ای گســترده تری است، باید یا توافق فروشنده را اخذ نموده و یا خود راسًا 

نسبت به تهیه پوشش بیمه ای اضافی اقدام نماید.
حداقل پوشــش بیمه ای باید شــامل قیمت مندرج در قرارداد به عالوه ده درصد یعنی )110 %( باشــد و 
باید به ارز قرار داد تهیه شود.پوشــش بیمه ای بایســتی از نقطه تحویل کاال به حمل کننده آغاز و حداقل 
تا محل تعیین شــده در مقصد ادامه یابد و فروشــنده باید بیمه نامه مربوطه را به همراه اســناد حمل در 

اختیار خریدار قرار دهد.
اما در اینکوترمز 2020 این مسئولیت به تهیه بیمه حداکثری در حد Clause A تغییر یافته است. دلیل 
این تغییر این اســت که با توجه به اینکه در CIP ممکن اســت بیش از یک روش حمل مورد اســتفاده قرار 
بگیرد و این یعنی کاال می تواند در معرض خطرات بیشــتری قرار داشــته باشــد و این یعنی ضرورت وجود 

بیمه ای جامع که پوشش کامل تری داشته باشد. )کاوه،1398 : 2( 
اســناد حملی که فروشــنده در اختیــار خریدار قرار می دهد، بایســتی در برگیرنــده کاالی موضوع قرارداد 
بوده و در تاریخ توافق شــده برای حمل کاال تنظیم شــده باشــد. این اســناد باید خریدار را قادر به دریافت 
کاال از حمل کننده در محل تعیین شده در مقصد نماید و یا خریدار بتواند کاالی بین راه را با انتقال سند یا 
اطالع به حمل کننده به خریدار بعدی بفروشد. فروشنده باید هزینه هر گونه بازرسی پیش از حمل را که 

بدستور مقامات کشور صادر کننده ، اجباری اعالم شده را بپردازد.

7CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO .  
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اگــر کاال بوســیله چند حمل کننده جابجا شــود، فروشــنده به محض تحویل کاال بــه اولین حمل کننده 
مسوولیت خود را به خریدار منتقل می کند. مگر اینکه در قرارداد توافق شده باشد که مسئولیت فروشنده 

تا مراحل بعدی مثال تا بندر بارگیری کاال ادامه داشته باشد.
اگر فروشــنده طبق قرارداد حمل، هزینه های تخلیه کاال در مقصد را پرداخته باشــد، نباید هزینه های 
مذکــور را خریــدار مطالبــه نمایــد، مگر آنکه این موضــوع در قرارداد توافق شــده باشد.فروشــنده با هزینه و 
ریسک خود بایستی هر گونه پروانه صدور و مجوزهای رسمی را گرفته و تشریفات گمرکی الزم جهت صدور 

.) 2011:55,Ramberg ( کاال و نیز انعقاد قرارداد حمل تا مقصد را انجام دهد
قاعده پنجم : DAT 8 )تحویل در پایانه حمل (

این قاعده در ســال 2010 مطرح شــده اســت و بــرای همه روش های حمل قابلیت کاربــرد دارد . در این 
روش فروشــنده زمانی کاال را تحویل می دهدکه کاال از وســیله نقلیه در پایانه حمل تعیین شــده در بندر یا 
محل تعیین شده در مقصد تخلیه و در اختیار خریدار قرار گیرد. پایانه حمل شامل هر محل سر پوشیده یا 
روباز ، از جمله اسکله یا بار انداز ، انبار ، محوطه کانتینری یا پایانه حمل جاده ای ، راه آهن یا هوایی است.
کلیه ریســکهای مربوط به حمل و تخلیه کاال تا / در پایانه حمل در بندر یا محل تعیین شــده به عهده 
فروشــنده اســت.در این اصطالح ، فروشــنده کاال را از روی وســیله نقلیه تخلیه و در اختیار خریدار قرار می 
دهد.الزامًا در همه جای دنیا ، پایانه حمل )بارانداز، اسکله، محوطه کانتینری و ... ( جزقلمرو گمرك نمی 

باشد. در این وضعیت، انتقال کاال از پایانه حمل تا گمرك با ریسک و هزینه خریدار می باشد.
تطبیق نقطه انتقال مســئولیت و پرداخت هزینه ها فروشــنده با هزینه و ریســک خود بایســتی هر گونه 
پروانه صدور و مجوزهای رسمی را گرفته و تشریفات گمرکی الزم جهت صدور کاال و نیز انعقاد قرارداد حمل 

تا پایانه تعیین شده را انجام دهد.
خریدار با هزینه و ریسک خود بایستی هر گونه پروانه ورود کاال یا سایر مجوز های رسمی را تهیه و تمام 
تشــریفات گمرکــی بــرای ورود کاال را انجــام دهد.فروشــنده باید هزینه هر گونه بازرســی پیــش از حمل را که 

بدستور مقامات کشور صادر کننده ، اجباری اعالم شده را بپردازد    ) اخالقی،1391 : 75 (
در اینکوترمز 2020 ترم DPU بعنوان یک ترم جدید معرفی شده است که در واقع همان ترم DAT است 
که تغییر یافته اســت. در ترم DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال اســت، وجود عبارت ترمینال باعث 
 Delivered که اختصار یافته DPU ایجاد ابهاماتی می شد که این مساله در اینکوترمز 2020 با تغییر نام آن به
at Place Unloaded به معنی تحویل در محل مقصد بصورت تخلیه شده از وسیله حمل می باشد برطرف 
شده است. در DPU، محل مقصد می تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کاال یا هر محل دیگری که 

مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد) کاوه، 1398 : 6 (.

 8DELIVERED AT TERMINAL .  
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قاعده ششم : DAP 9 ) تحویل در محل (
 در ایــن روش فروشــنده زمانــی کاال را تحویل می دهد که کاال روی وســیله حمــل، آماده تخلیه در محل 
تعیین شده در مقصد در اختیار خریدار قرار گیرد. فروشنده کلیه ریسک های مربوط به حمل کاال  تا محل 

تعیین شده را می پذیرد.
فروشنده وظیفه ای در خصوص ترخیص وارداتی کـــــاال یا پرداخت هر گونه عـــــوارض واردات یا انجـــــام 
هــر گونه تشــریفات گمرکــی مربوطه را ندارد. فروشــنده باید به هزینه خود نســبت به انعقاد قــرارداد حمل 
کاال به محل تعیین شــده در مقصد یا نقطه توافق شــده اقدام نماید. اگر فروشــنده بموجب قرارداد حمل 
متحمل هزینه های اضافی مربوط به تخلیه کاال در محل گردد، نمی تواند این هزینه ها را از خریدار مطالبه 

نماید.
در ایــن اصطالح، کاال بایســتی در محوطه گمرك و قبــل از پرداخت عوارض گمرکی تحویل خریدار گردد و 
وظیفه فروشنده با صدور رسید قبض انبار تمام می گردد. فروشنده با هزینه و ریسک خود بایستی هر گونه 
پروانه صدور و مجوزهای رسمی را گرفته و تشریفات گمرکی الزم جهت صدور کاال و نیز انعقاد قرارداد حمل 

تا پایانه تعیین شده را انجام دهد.
خریدار با هزینه و ریسک خود بایستی هر گونه پروانه ورود کاال یا سایر مجوز های رسمی را تهیه و تمام 
تشــریفات گمرکــی بــرای ورود کاال را انجام دهد. فروشــنده باید هزینه هر گونه بازرســی پیــش از حمل را که 

بدستور مقامات کشور صادر کننده، اجباری اعالم شده را بپردازد.
قاعده هفتم : 10DDP  ) تحویل کاال در محل مقرر با پرداخت عوارض (

 در این قاعده فروشنده کاال را برای واردات ترخیص نموده و در محل تعیین شده در مقصد، کاال را روی 
وســیله حمل و آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار می دهد.فروشــنده کلیه هزینه ها و ریســک های 
مربــوط بــه آوردن کاال تا مقصد تعیین شــده را به عهده می گیرد و نه تنهــا وظیفه ترخیص کاال برای صدور 
بلکــه ترخیــص وارداتــی کاال را نیز بر عهــده دارد و پرداخت هر گونه عوارض صــادرات و واردات و انجام کلیه 
تشــریفات گمرکی به عهده فروشــنده اســت. این قاعده بیانگر حداکثر وظیفه برای فروشنده و حداقل آن 
برای خریدار می باشد. اگر فروشنده مستقیمًا یا غیر مستقیم توانایی ترخیص کاال از گمرك برای واردات را 

نداشته باشد، نباید این اصطالح مورد استفاده قرار گیرد.
 هرگونه مالیات بر ارزش افزوده هنگام ورود به عهده فروشــنده اســت، مگر اینکه توافق دیگری صورت 
پذیرفته باشد. در ایران ، بانک ها نمی توانند بدون مجوز بانک مرکزی از این اصطالح برای گشایش اعتبار 
اســنادی اســتفاده نمایند) شیروی،1391 :270 (. فروشنده باید هزینه هر گونه بازرسی پیش از حمل را که 

بدستور مقامات کشور صادر کننده ، اجباری اعالم شده را بپردازد.

9DELIVERED AT PLACE .  
10DELIVERED DUTY PAID .  
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ب: قواعد مختص حمل دریایی 
قاعده اول :FAS 11  ) تحویل کاال در کنار کشتی (

 در این قاعده فروشــنده باید کاال را در کنار کشــتی تعیین شــده توســط خریدار ، مثال در بارانداز در بندر 
حمل تعیین شــده تحویل دهد. پس از قرار گرفتن کاال در کنار کشــتی، کلیه ریســک و هزینه ها از فروشنده 

به خریدار منتقل می شود.
در صورتیکه کاال در کانتینر بارگیری شده باشد، فروشنده بیشتر مایل است کاال را در یک پایانه حمل به 
حمل کننده تحویل دهد تا در کنار کشتی، در چنین مواقعی استفاده از FCA بهتر است.  در این  اصطالح 
فروشنده ملزم به ترخیص کاال برای صدور بوده ولی وظیفه ای نسبت به ترخیص کاال برای ورود، پرداخت 

هر گونه عوارض واردات و یا انجام تشریفاتی گمرکی واردات را ندارد.
خریدار باید به هزینه خود قرار داد حمل کاال از بندر حمل تعیین شده را ببندد و به هزینه و ریسک خود 
هرگونه پروانه ورود کاال و یا مجوز های رســمی را تهیه کند و تمام تشــریفات گمرکی برای ورود کاال را انجام 

دهد. خریدار باید به هزینه و ریسک خود کاال را بر روی عرشه کشتی بارگیری نماید.
در برخی از مواقع بایســتی توســط دوبه بار را از اســکله به کشــتی منتقل نمود که بهتر اســت هزینه های 
مرتبطه در قرارداد پیش بینی گردند. خریدار باید تمامی هزینه های مرتبط با کاال از زمانی که آن را تحویل 
می گیرد بانضمام هزینه های ناشــی از کوتاهی وی در دادن اطالعات صحیح و بموقع ، عدم ورود بموقع 
کشــتی تعیین شــده ، عدم توانــــــــایی کشــتی در بارگیری محمــــــــوله ، بارگیری پیش از مـــــوعد، عوارض و 

.) 2011:72,Ramberg ( مالیات های ناشی از تشریفات گمرکی ورود کاال را بپردازد
 قاعده دوم : FOB 12 ) تحویل روی عرشه کشتی (

 در این اصطالح فروشنده باید کاال را روی عرشه کشتی تعیین شده توسط خریدار در بندر حمل تعیین 
شده تحویل دهد یا کاالیی را که قبال بدین ترتیب تحویل شده ، تهیه و یا فراهم کند.  پس از بارگیری کاال 

در کشتی، کلیه ریسک و هزینه ها از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
در مواردی که کاال قبل از بارگیری در کشتی به حمل کننده تحویل می گردد ، برای مثال کاالی بارگیری 
شده در کانتینر که معموال در پایانه حمل و نقل تحویل می شود، بایستی از اصطالح FCA  استفاده نمود.
فروشــنده ملــزم بــه ترخیــص کاال برای صــدور بوده ولی وظیفه ای نســبت بــه ترخیص کاال بــرای ورود ، 

پرداخت هرگونه عوارض واردات و یا انجام تشریفاتی گمرکی واردات را ندارد.
خریدار باید به هزینه خود قرار داد حمل کاال از بندر حمل تعیین شده را ببندد و به هزینه و ریسک خود 
هر گونه پروانه ورود کاال و یا مجوز های رســمی را تهیه کند و تمام تشــریفات گمرکی برای ورود کاال را انجام 
دهــد. خریــدار باید اطالعات کافی در مورد نام کشــتی، نقطه بارگیــری، و در صورت نیاز ، زمان تحویل الزم 

11FREE ALONGSIDE SHIP .  
12FREE ON BOARD .  
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ظرف مدت توافق شده را به فروشنده بدهد ) طارم،1380 :53 (.
خریدار باید تمامی هزینه های مرتبط با کاال از زمانی که آن را تحویل می گیردبانضمام هزینه های ناشی 
از کوتاهــی وی در دادن اطالعــات صحیــح و بموقــع ، عدم ورود بموقع کشــتی تعیین شــده ، عدم توانایی 
کشتی در بارگیری محموله ، بارگیری پیش از موعد، عوارض و مالیات های ناشی از تشریفات گمرکی ورود 

کاال را بپردازد )محترم،1391 : 85 (.
قاعده سوم : CFR 13 ) هزینه ها و کرایه تا بندر مقصد (

این قاعده از ســال 1936 تحت عنوان C&F در تجارت بین الملل مطرح بوده اســت. طبق این قاعده 
فروشنده باید کاال را روی عرشه کشتی تحویل دهد یا کاالهایی را که قبال به این ترتیب برای حمل به مقصد 
تحویل شده، تهیه یا فراهم نماید. مفـهوم ” تهیه یا فراهم“  داللت بر فروش پیاپی )فـــــروش زنجیره ای(  

بویژه در تجارت کاالهای فله نظیر کاالهای کشاورزی، مواد نفتی و فلزات دارد.
انتقال ریسک فقدان یا خسارات وارده به کاال هنگامی است که کاال در کشتی بارگیری می شود.فروشنده 
باید قرارداد حمل کاال را منعقد و هزینه ها و کرایه حمل الزم تا رســیدن کاال به بندر مقصد تعیین شــده را 

بپردازد.
در این اصطالح ریسک و هزینه در دو نقطه مختلف منتقل می شوند.محل انتقال ریسک از فروشنده 
به خریدار در بندر حمل )بارگیری ( بوده در حالیکه تمامی هزینه ها تا بندر مقصد به عهده فروشنده است.
اگــر فروشــنده بــر اســاس قــرارداد حمل ، هزینــه تخلیه کاال در بنــدر مقصــد را پرداخت کرده باشــد، حق 

بازپرداخت هزینه مذکور را از خریدار ندارد مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین به عمل آمده باشد.
در ایــن اصطــالح فروشــنده بایســتی با هزینه و ریســک خــود ، هر گونــه پروانه صدور یا ســایر مجوز های 

رسمی را گرفته و کلیه تشریفات گمرکی الزم برای صدور کاال را انجام دهد.
در این اصطالح فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار برای بستن قرارداد بیمه ندارد.

مســئولیت یا ریســک فروشــنده با هزینه هــای دریافتــی ارتباطی ندارد . مســئولیت فروشــنده با صدور 
بارنامه تمام می شود ولی هزینه های مربوطه را تا مقصد دریافت نموده است )شیروی،1391 :280(.

قاعده چهارم : CIF 14 ) هزینه ،بیمه و کرایه حمل ( 
فروشــنده باید کاال را روی عرشــه کشــتی تحویل دهد یا کاالهایی را که قباًل به این ترتیب برای حمل به 
مقصــد تحویــل شــده، تهیه یا فــــــراهم نماید. مفهــوم ” تهیه یا فراهــم“  داللت بر فروش پیاپی  فــــــروش 
زنجیره ای به ویژه در تجارت کاالهای فله  نظیر کاالهای کشاورزی، مواد نفتی و فلزات دارد. انتقال ریسک 

فقدان یا خسارات وارده به کاال هنگامی است که کاال در کشتی بارگیری می شود.
فروشــنده بایــد قــرارداد حمــل کاال را منعقــد و هزینه ها و کرایــه حمل الزم تا رســیدن کاال به بندر مقصد 

13COST AND FREIGHT . 
14COST, INSURANCE AND FREIGHT . 
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تعیین شده را بپردازد.وظیفه فروشنده با تحویل کاال به حمل کننده ، به پایان می رسد و نه زمانی که کاال 
به بندر مقصد می رسد.

در این اصطالح فروشنده موظف به تهیه حداقل پوشش بیمه ای به منظور پوشش ریسک فقدان یا 
خسارت وارده به کاال در حین حمل برای خریدار می باشد. اگر خریدار ، خواهان پوشش بیمه ای بیشتری 
بوده ، باید صریحًا با فروشــنده توافق نموده یا شــخصًا اقدام نماید. اگر فروشــنده بر اساس قرارداد حمل، 
هزینه تخلیه کاال در بندر مقصد را پرداخت کرده باشد، حق بازپرداخت هزینه مذکور را از خریدار ندارد مگر 

آنکه توافق دیگری بین طرفین به عمل آمده باشد.
در این اصطالح ریسک و هزینه در دو نقطه مختلف منتقل می شوند. محل انتقال ریسک از فروشنده 
به خریدار در بندر حمل )بارگیری ( بوده در حالیکه تمامی هزینه ها تا بندر مقصد به عهده فروشنده است.
مسئولیت فروشنده با صدور بارنامه On Board  تمام می شود ولی هزینه های  مربوطه را تا مقصد دریافت 

نموده است .
در ایــن اصطــالح فروشــنده بایســتی با هزینه و ریســک خــود ، هر گونــه پروانه صدور یا ســایر مجوز های 
رســمی را گرفته و کلیه تشــریفات گمرکی الزم برای صدور کاال را انجام دهد. در مواردی که کاال غیر از عرشــه 
کشــتی به حمل کننده تحویل داده می شــود، برای مثال کاالهای بارگیری شــده در کانتینرکه معمواًل در 
پایانه حمل  تحویل می شــوند، اســتفاده از اصطالح CIF مناســب نبوده و بهتر اســت در اینگونه موارد از 

اصطالح CIP استفاده شود.
هزینه های تخلیه کاال شامل هزینه های دوبه کاری و لنگر گاه به عهده خریدار بوده مگر آنکه هزینه های 

مذکور طبق قرارداد حمل به حساب فروشنده باشد) محترم،1391 : 90 (. 
نتیجه

در مطالب ذکر شده در گفتار پیشین ، تعهدات و مسئولیت های طرفین معامله و بخشی از هزینه ها که 
هرکدام در یک معامله بین المللی برعهده می گیرند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما یک سوال اساسی 
و مهم این است که در معامالت بین المللی و قراردادهای فروش بهترین قاعده کدام است؟ شاید بتوان 
عنوان نمود بهترین روش برای فروشنده EXW و برای خریدار DDP باشد، اما انتخاب یک قاعده مناسب 
امری ساده نبوده و بهتر است نسبت به آن دیدگاه سیستمی داشت. دیدگاه سیستمی به این معنا که در 
زمــان انعقــاد قــرارداد و انتخاب یک قاعده از چند زاویه به موضوع بنگریم و چندین عامل را برای انتخاب 
مد نظر قرار دهیم؛ به عنوان مثال خریدار یا فروشنده بودن، امکانات طرفین در کشورهای مبدأ و مقصد، 
توانایی مالی طرفین، مدت زمان الزم برای اجرای قرارداد و هزینه ها عواملی هســتند که باید مورد توجه 
قرار گیرند. در برخی قراردادها بهتر اســت طرفین به جای این که ســعی کنند مســئولیت کمتری بپذیرند 
به دنبال این باشند که هر مرحله را طرفی که بهتر و با هزینه کمتر و زمان کوتاه تر انجام می دهد بر عهده 
85بگیرد. این حالت باعث می شــود که ســود طرفین به باالترین سطح برسد. در صورت رعایت این موضوع 
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رقابت پذیری محصول در کشــور مقصد با کمتر شــدن قیمت افزایش می یابد و این موضوع به نوبه خود 
باعث مستحکم تر شدن رابطه تجاری دو طرف و سوددهی بیشتر برای هردو طرف می گردد.

در شــرایط کشــور ما اســتفاده از قاعده  EXW به تجار توصیه نمی شود، زیرا حمل داخلی در کشور مبدأ 
و ترخیص صادراتی در این قاعده بر عهده خریدار اســت و این موضوع ریســک و هزینه های خاص خود را 
دارد. ممکن است ترخیص صادراتی در آن کشور برای ما کار ساده ای نباشد، به عالوه این که ممکن است 
به صورت ناگهانی بر صادرات یک کاال در آن کشــور حقوق آمرانه وضع شــود یا ممکن اســت در آن کشــور به 
طور ناگهانی کاال ممنوع الصدور شــود، البته در صورتی که خریدار در کشــور فروشــنده امکانات  و ارتباطات 

قوی و مناسب دارد می تواند از این قاعده استفاده نماید.)پاکدامن،1389 : 74 (
استفاده از قاعده  FAS نیز برای خریدار توصیه نمی شود چراکه در این قاعده ریسک و هزینه بارگیری به 
عهده خریدار است. اغلب اوقات در زمان بارگیری، کاال مواجه با خطرات زیادی می باشد و از آن جا که این 
خطرات درون کشور فروشنده اتفاق می افتد، برای خریدار بهتر است که بر عهده فروشنده باشد. از آن جا 

که قاعده FOB بسیار منطقی تر و کم خطر تر می باشد، بهتر است از این قاعده استفاده شود.
اســتفاده از دو قاعده CIF و CIP نیز در کشــور ما به تجار خریدار توصیه نمی شــود. زیرا اواًل؛ شــرکت های 
بیمه خـــــــارجی در ایران شــعبه ندارند و در صورت بروز خســارت امور مربوط به پیگیری به شــدت سخت 
می شــود، ثانیًا؛ بر اســاس قانون بیمه ای کشــور در صورتی که واردات کاال با ارز آزاد باشــد، الزامًا باید بیمه 
نامه صادر شــده توســط شرکت های ایرانی به بانک ارائه شود. نکته بعد این که در گمرکات نیز بیمه نامه 
ایرانی پذیرفته می شود. بنابراین از آن جا که در محل انتقال خطر بین CFR و CIF هیچ گونه تفاوتی وجود 
ندارد، همچنین در محل انقال خطر بین CPT و CIP تفاوتی وجود ندارد، بهتر اســت از دو قاعده CFR و 

CPT استفاده شود.
در قواعد دسته D نیز فروشنده ریسک و خطرات را تا مقصد نهایی برعهده گرفته  و بعد از رساندن کاال 
به مقصد تعهداتش به پایان می رســد، به کار بردن قواعد دســته D نیز زیاد توصیه نمی شــود. زیرا عمومًا 
فروشــنده موضع گیری نموده و این قواعد را نمی پذیرد. از ســوی دیگر، اگر تعهدات بعد از شــروع حمل را 

خریدار بپذیرد، راحت تر و با هزینه کمتر می تواند از پس هزینه آن بر آید. 
بــا توجــه بــه مطالب ذکر شــده، عماًل چهار قاعده باقــی می ماند که عبــارت انــد از: FCA، FOB، CFR و 
CPT . این چهــــــــــار قاعده نه تنها در کشـــــــور ما، بلکه در دیگر کشـــــورها نیز رایج بوده و مورد استفاده قرار 
می گیرد. دو مورد FOB و CFR ویژه حمل دریایی هستند. از سوی دیگر، در دو قاعده FCA و FOB حمل 
بین المللی بر عهده خریدار بوده و در دو قاعده دیگر حمل بر عهده فروشنده می باشد. تجار عمومًا برای 
انتخــاب از میــان ایــن چهار قاعــده در گام اول با توجه به حجــم، وزن، ماهیت کاال و مبــدأ و مقصد، روش 
حمل را انتخاب می کنند. بدین معنا که ابتدا باید تصمیم گــــرفت که حمل دریـــــایی مناسب است یا دیگر 
روش ها. در واقــــــع در این مرحله دو قاعده حذف می شوند، اگر کاال حجیم باشد و سنگین به نحوی که  86
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بخواهیم از کانتینرهای بســیار بزرگ اســتفاده کنیم، پیشــنهاد می شــود از روش حمل دریایی و اســتفاده 
ازیکی از قواعد FOB یا CFR بهره برده شــود و بالعکس اگر دسترســی به دریا نباشــد، یا حجم کاال بسیار کم 
باشد، یا کاال باید سریع به کشور مقصد برسد، می بایست از یکی از دو قاعده FCA یا CPT بهره برد. نکته 
دیگــر ی کــه بــرای انتخــاب روش حمل باید به آن توجه شــود، تجزیــه و تحلیل مالی قرارداد اســت. لذا اگر 
تصمیم بر حمل دریایی داریم، می بایست بین گزینه  FOB یا CFR هرکدام که از لحاظ هزینه به نفع تجار 

ایرانی می باشد، انتخاب نماییم.) زینال زاده، 1392 : 56( 
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