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:قواعد مربوط به همه شیوه های حمل

EXW | Ex Works

FCA | Free Carrier

CPT | Carriage Paid To

CIP | Carriage and Insurance Paid To

DAP | Delivered at Place

DPU | Delivered at Place Unloaded

DDP | Delivered Duty Paid@Dr_Farzad_Amir                         FarzadAmir@AOL.com                   دکتر فرزاد امیر
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:قواعد مربوط به شیوه حمل دریایی و آبراه ها

FAS | Free Alongside Ship

FOB | Free On Board

CFR | Cost and Freight

CIF | Cost Insurance and Freight
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ICC چیست؟ 

International Chamber of 
Commerce

اتاق بازرگانی بین المللی
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؟ICCماموریت

ايجاد ادبیات مشترك و رفع سوء تفاهمات در امور •
تجاری بین المللی

شرايط تجاری•

حمل و نقل•

بیمه•

اعتبارات اسنادی•
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اين اصطالحات چه كمكي به •
؟تجارت بین المللی می كنند
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اين اصطالحات چه كمكي به تجارت بین المللی می •
كنند؟

ايجاد ادبیات مشترك •
در امور تجاري بین 

المللي  
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اين اصطالحات چه كمكي به تجارت بین المللی می •
كنند؟

خريداران و توجه •
در فروشندگان به جزئیات
بازرگاني بین المللی
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اين اصطالحات چه كمكي به تجارت بين المللي مي كنند؟

از درج جزئیات پرهیز •
تكراري در معامالت
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اين اصطالحات چه كمكي به تجارت بين المللي مي كنند؟

ي ايجاد ادبيات مشترك در امور تجاري بين الملل•

 در توجه خريداران و فروشندگان به جزئيات مبتال•

بازرگاني بين المللي

پرهيز از درج جزئيات تكراري در معامالت•
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عمده گروه بندي اينكوترمز بر اساس نكات

E F C D
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Cost of Good
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ارزش

یعنی جمع هزینه های:

خرید کاال 

بازرسی

بیمه 

حمل

دو گمرکی

!هزینه های اضافه

Cost of Good
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ضرورت ، ضمانت ؟
ضرورت قانوني ؟ •

وجود ندارد •

ضرورت عرفي ؟ •

تسهيل كننده تجارت•

ضمانت اجرا ؟ •

.چون قانون نيست ضمانت اجراء ندارد•
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ضرورت ، ضمانت ؟

و هر توافقي كه خالف قانون نباشد ، محترم•
.الزم االجرا است
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ضرورت ، ضمانت ؟

در داد و ستد،•

.هر توافقي كه خالف قانون نباشد ، محترم و الزم االجرا است•
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تاريخچه ، بازنگري 

.منتشر شد1936اينكوترمز اولين بار سال 

2010و2000،1990،1980،1976،1967،1953در سالهاي 

.بازبيني و ويرايش شده است
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 هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه  ای از مقررات
طالحات بین المللی برای تفسیر متداولترین اص

.  مورد استفاده در تجارت خارجی است

هدف وقلمرو اينكوترمز
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تجاری از چندگانگی تفسیر اصطالحاتاینکوترمز
اقل یا حدکندمیجلوگیریدر کشورهای مختلف 

.تا میزان قابل مالحضه  ای کاهش می یابد

هدف وقلمرو اينكوترمز
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اغلب طرفین قرارداد از روشهای تجاری 
.   ع هستندالمختلف کشور مقابل بی اط

این موضو ع می تواند موجب سوء تفاهم 
اختالف و دعوی حقوقی و اتالف وقت و پول

. ناشی از آنها شود

هدف وقلمرو اينكوترمز
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رگانی به منظور رفع چنین مشکالتی اتاق باز
بین المللی اولین بار در 

مجموعه ای از مقررات بین ۱۹۳۶سال
المللی را برای تفسیر اصطالحات تجاری

موسوم « ۱۹۳۶اینکوترمز»منتشر کرد که به 
.  شد

هدف وقلمرو اينكوترمز
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درسالهای

20۱0و ، ۱۹5۳،۱۹۶7،۱۹7۶،۱۹80،۱۹۹0،2000

لی به منظور انطباق با روشهای معمول تجارت بین المل
.جاری اصالحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است

هدف وقلمرو اينكوترمز
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تعاريف اصطالحي

:Carrier))حمل ونقل کننده 

حمل کننده طرفی است که

.قرارداد حمل و نقل را وی بسته است @Dr_Farzad_Amir                         FarzadAmir@AOL.com                   دکتر فرزاد امیر
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تعاريف اصطالحي

:(Customs  Formalities)تشريفات گمركي •

الزاماتي است براي تطبيق با هر گونه •

:مقررات گمركي حاكم در مبدا و در مقصدكه شامل•

تعهدات اسنادي،•

امنيتي،•

اطالعات •

اسناد و شرايط پرداخت•

وظايف بازرسي فيزيكي•
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تعاريف اصطالحي

: (Delivery)تحويل•

در اينكوترز حاكي از نقطه اي است كه •

ريسك فقدان يا خسارت وارده به كاال •

.از فروشندگان به خريدار منتقل مي شود•
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تعاريف اصطالحي

در .سندي حاكي از اثبات تحويل كاالستDelivery Document):)سند تحويل•
ادل بسياري از اصطالحات اينكوترمز سند تحويل عبارت است از سند حمل يا مع

.الكترونيكي آن 

سند تحويل مي تواند يك FOB , FAS , FCA , EXWهر چند در اصطالحات •
.رسيد ساده باشد
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تعاريف اصطالحي

اين واژه براي اهداف گوناگون بكار مي ( : Packaging)بسته بندي•
:  رود

بسته بندي كاال حسب درخواست و طبق مندرجات قرارداد فروش-1

بسته بندي كاال مناسب با شرايط حمل-2

ل حملبارچيني كاالهاي بسته بندي شده در كانتينر يا ساير وساي-3

باال مي 2و 1به معناي موارد 2010بسته بندي در مقررات اينكوترمز 
.باشد
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ريسك
مسئولیت و پیگیری خسارت و یا 

فقدان کاالی مورد معامله
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مقررات اینکوترمز می گوید که کدام یک از طرفین قرارداد فروش 

وظیفه حمل یا تهیه بیمه نامه را دارد،یا اینکه فروشنده چه وقت 

کاال را تحویل خریدار می دهد،وکدام طرف مسئول پرداخت چه 

.هزینه هایی است

مقررات اينكوترمز بیانگريك قرارداد فروش کامل نیست
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را اینکوترمز قیمت کاال ویا نحوه پرداخت وجه
.بیان نمی کند

مقررات اينكوترمز بیانگر يك قرارداد  فروش کامل نیست
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ج ناشی مطلبی در مورد انتقال مالکیت کاال یا نتای
.از نقض قرارداد نمی گوید

تمقررات اينكوترمز بیانگر قرارداد فروش کاملی نیس
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در معموال این موضوعات با عباراتی شفاف
قرارداد فروش با قانون حاکم بر قرارداد 

.می آید

تمقررات اينكوترمز بیانگر قرارداد فروش کاملی نیس
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طرفین باید از الزامات قانون محلی که ممکن است موادی 

از قرارداد فروش ،از جمله ترم اینکوترمز انتخاب شده 

را تحت تاثیر قرار دهد،

.آگاه باشند

مقررات اينكوترمز بیانگر قرارداد فروش کاملی نیست
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هزينه،چهار گروه هزينه

 بندی می شودچهار گروه دسته هزینه های مندرج در اینکوترمز در

۱-ارسال کاال، حمل و تحویل آن

2-ترخیص کاال برای صدور و ورود

۳- ح که تحت اصطالکارهایی خدمات و کارهایی که یك طرف عالوه بر
.تجاری خاصی ملزم به انجام آنها است،برای طرف دیگر انجام می دهد

4-بیمه کاال
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ارسال کاال،حمل و تحويل آن-1
بارگيري كاال در محل فروشنده-1

.در كشور صادر كننده كاال( قبل از حمل اصلي)حمل اوليه -2

(رزرو جا براي كاال و صدور اسناد حمل)عقد قرارداد حمل -3

جابجايي و نگهداري و انبارداري كاال قبل از حمل آن از كشور مبداء-4

كرايه وسايل حمل و نقل در كشور صادر كننده-5

حمل اصلي بين المللي كاال-6

جابجايي و نگهداري و انبارداري كاال بعد از تخليه در كشور مقصد-7

كرايه وسايل حمل و نقل در كشور مقصد-8

(تا مقصد نهايي)حمل كاال در داخل كشور مقصد -9

...بارنامه،راه نامه،رسيد انبار،-10
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ترخیص کاال براي صدور و ورود-2
عوارض

ماليات

هزينه هاي ترخيص

تهيه مجوزها

گواهي ها

فاكتور هاي كنسولي

 بازرسي هاي متداول در كشور فروشنده،بازرسي هاي )هزينه هاي بازرسي
(الزامي قبل از حمل

هزينه هاي انبارداري در گمرك

هزينه هاي تهيه اظهارنامه

هزينه هاي فورواردر
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خدمات و کارهاي اضافی-3

 هرگونه خدمت اضافي كه مشمول اصطالح اينكوترمز
.مندرج در قرارداد نباشد

بارگيري
حمل
 تخليه
بازرسي شخص ثالث
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بیمه کاال-4

 (بيمه هاي باربري ) هزينه بيمه

بيمه خطرات جنگ

بيمه شورش

بيمه اعتصابات و اغتشاشات

هرگونه بيمه اضافي
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وظايف

 آنچه تحت شرایط مندرج در اصطالح
ك اینکوترمز مقرر شده  یا تحت قرارداد ، ی
ه ی طرف دیگر حق دارد که نسبت به مطالب

.آن اقدام نماید
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يادآوري ها

 الزم است در اينكوترمز به سال
و نقطه تعيين ( 2020: مثال)مربوطه 

م در بعضي موارد نا. )شده تصريح شود
ده با بندر يا محل تحويل بار به حمل كنن

.ذكر جزئيات مشخص شود
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يادآوري ها

 اينكوترمز به موضوعاتي كه قلمرو
د مربوط به حقوق و وظايف طرفين قراردا

ته فروش با توجه به تحويل كاالي فروخ
آن و نه « ملموس»به مفهوم )شده 

د محدو( مانند نرم افزار رايانه« ناملموس»
.مي گردد
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يادآوري ها

 آنچه بعنوانFOB airportيعني چه؟
وقتي وظيفه اي توافق مي شود،تكليف هزينه،ريسك و اسناد آن هم الزم

.است تعيين شود

EXW وظيفه اضافي فروشنده در مورد بارگيري كاال روي وسيله نقليه
.خريدار

CIF/CIPتعهد خريدار به تحصيل بيمه اضافي.
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ات اینکه اغلب اینکوترمز را اصطالحنخست

ار مربوط به قرار داد حمل تلقی می کنند تا قر

. داد فروش

.برداشت اشتباه وجود دارددر مورد اینکوترمز دو 
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 می اینکه گاهی به اشتباه تصوردوم

ایفی کوترمز ناظر بر تمام وظینکنند ا

شند است که طرفین ممکن است مایل با

.آن را در قرار داد فروش بگنجانند

.برداشت اشتباه وجود دارددر مورد اینکوترمز دو 
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د کرده همانطور که همیشه اتاق بازرگانی بین المللی تاکی

ن است اینکوترمز صرفاً محدود می شود به رابطه بی

فروشنده و خریداران تحت قرار داد فروش و آنهم در 

.برخی زمینه های کامالً مشخص

در مورد اینکوترمز
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ت که ضمن اینکه برای صادر کنندگان و وارد کنندگان حائز اهمیت زیاد اس

را ( االک)ارتباط علمی بین قرار دادهای مختلف مربوط به فروش بین المللی 

قرار داد بیمه و قرار داد،قرار داد حمل ،که در آن عالوه بر قرار داد فروش 

قط مربوط اینکوترمز فتامین مالی نیز مورد نیاز می باشد مدنظر داشته باشند 

می شود به یکی از این قراردادها یعنی قرار داد فروش

در مورد اینکوترمز
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قراردادتوافق طرفین در مورد استفاده از یك اصطالح اینكوترمز خاص الزماً بر

نیز تاثیر مي گذارد مثالً اگر فروشنده اي با قرار داد مبتني بر آنها

موافقت كند نمي تواند قرار داد را بجز از طریق حمل CIFیاCFRشرایط ٍ

زیرا كه طبق شرایط مذكور باید  .دریایي از طریق شیوه حمل دیگري اجرا نماید

تفاده بارنامه یا هر سند دریایي دیگري را به خریدار ارائه نماید كه در صورت اس

.از روش حمل دیگري تسلیم چنین مدركي امكانپذیر نیست

در مورد اینکوترمز
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می باشد اینکوترمز سند حمل قید شده در اعتبار اسنادی الزماً مربوط به وسیله حمل مورد نظر 

در مورد اینکوترمز
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با برخی از وظایف و تکالیف معین سروکار اینکوترمز 

دارد مانند وظیفه فروشنده در مورد قرار دادن کاال در 

اختیار خریدار یا تسلیم و تحویل آن جهت حمل یا تحویل 

در مقصد و همچنین وظایف مربوط به تقسیم خطر 

بین طرفین در موارد مذکور ( ریسک)

در مورد اینکوترمز
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وظایف دیگری که اینکوترمز به آنها مربوط می شود 

عبارتند از ترخیص کاال برای صدور و ورود بسته 

بندی کاال وظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن کاال 

م همچنین تکلیف اثبات اینکه وظایف مربوط کامالً انجا

شده است می باشد 

در مورد اینکوترمز
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فروش فوق العاده داداگر چه اینکوترمز برای اجرای قرار

مهم می باشد ولی بسیاری از مشکالتی که ممکن است در 

و سایر حقوق ( کاال)قرارداد بوجود آید مانند انتقال مالکیت 

مالکیت ناشی از آن و نقص قرار داد و عواقب برائت از 

.مسئولیت در موارد خاص ارتباطی با اینکوترمز ندارد

در مورد اینکوترمز
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وظایف دیگری که اینکوترمز به آنها مربوط می شود 

عبارتند از ترخیص کاال برای صدور و ورود بسته بندی

ووظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن کاال، کاال 

همچنین تکلیف اثبات اینکه وظایف مربوط کامالً انجام

شده است می باشد 

در مورد اینکوترمز
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اینکوترمز مشخص می کند که چه زمانی محموله از 

.فروشنده به خریدار منتقل شود
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هزینه ها

در اینجا، اینکوترمز مشخص می کند چه 

کسی مسئولیت پرداخت کدام هزینه ها را 

برای مثال چه کسی هزینه . برعهده دارد

.بیمه را بر عهده می گیرد
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مسئولیت ها

اینکوترمز همچنین مشخص می کند که چه ۲۰۲۰

مسئولیت هایی بر عهده کدام یک از طرفین معامله 

 .است
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 به عبارتی تعیین می کند که مسئولیت
هایی همچون اقدام برای بیمه و اخذ 

صادراتپروانه وارداتو و حمل و نقل و 
لجستیک بر عهده کدام یک از طرفین 

.معامله است
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 به مسائل مرتبط با حمل ۲۰۲۰اینکوترمز 
.  کاال از فروشنده به خریدار پاسخ می دهد

ترخیص مسائلی شامل حمل کاال ها ،
کاال ، واردات و صادرات کاال ها، اینکه چه 

کسی مسئول پرداخت می باشد 
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اال ریسک جابجایی و انتقال ک
در مراحل مختلف حمل بر 
.عهده چه کسی می باشد
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 اصطالحات مختلف اینکوترمز
معموالً با ذکر مکان های 

جغرافیایی مورد استفاده قرار 
می گیرد نه عناوین مرتبط با 

.  جابجایی 
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اینکوترمز به چهار گروهD-C-

F-E  با اصطالحات وابسته به
هر گروه تقسیم شده است 
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 اصطالح اصلی و ۱۱که شامل
ه تعدادی اصطالح ثانویه است ک

به خریداران و فروشندگان کمک
ه می کند تا مفاد یک قرارداد را ب
.  شکلی واضح تر مطرح کنند
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 خطر تفسیر نادرست مفاد
.قرارداد به حداقل می رسد
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 آخرین تغییرات اینکوترمز
۲۰۲۰
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 جدیدترین ویرایش اصطالحات
ژانویه سال ۱اینکوترمز ، در تاریخ 

به مرحله اجرا گذاشته ۲۰۲۰
اصطالح ۱۱می شود و از 

.تشکیل شده است
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 اگرچه هنوز می توانید از نسخه
های قبلی اینکوترمز مانند 

استفاده کنید، ۲۰۱۰اینکوترمز 
اما این مورد پیشنهاد نمی شود
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عدقوا
اینکوترمز 

۲۰۲۰
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اینکوترمز عدقوا
برای همه ۲۰۲۰

شیوه های حمل و 
نقل
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Ex Works : EXW
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تحویل کاال در نقطه عزیمت در :تعریف
(. محل کار ) مبدا 

 این روش فروشنده ، کاال را در
در محل تولید یا انبار کاال به 

خریدار تحویل می دهد و کلیه 
هزینه ها ، اعم از بارگیری ، حمل 

و نقل ، بیمه ، گمرک و ریسک 
.خرابی کاال بر عهده خریدار است
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Ex Works

 فروشنده در این روش
تعهدات خود را تا زمان تحویل 

.بار در مبدا انجام می دهد
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Ex Works

 خریدار تمام ریسک و هزینه را از
زمان دریافت محصوالت در مبدا از 
فروشنده تا زمان تحویل محصوالت
.به مقصد آن، بر عهده دارد می کند

ری فروشنده هیچ تعهدی برای بارگی
کاال یا ترخیص آنها برای صادرات 

.کاال ندارد
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Ex Works

مسئولیت ها و ریسک ها
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 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمز
EXW  به این معنی است که

فروشنده وقتی کاال در 
دسترس خریدار قرار می دهد
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 ، معموالً در محل فروشنده
.  تعهدات خود را انجام داده است

فروشنده باید کاال ها را بطور 
مناسب یا مطابق آنچه در توافق

بین هر دو طرف تعیین شده 
.  است بسته بندی کند
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 خریدار وظیفه بارگیری
کاالهای موجود و حمل و نقل 

آنها و سایر موارد الزم برای 
را رسیدن کاال به مقصد نهایی

. بر عهده دارد
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 خریدار وظیفه بارگیری
کاالهای موجود و حمل و نقل 

آنها و سایر موارد الزم برای 
را رسیدن کاال به مقصد نهایی

. بر عهده دارد
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 ریسک و مسئولیت کاالها
هنگام تحویل کاال در محل 

تعیین شده از فروشنده به 
.خریدار منتقل می شود
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 این بدان معناست که اگر در
ار ، حین بارگیری کاال توسط خرید

خسارت وارد شود حتی اگر 
د، فروشنده در بارگیری کمک کن
.خریدار در معرض خطر است
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شیوه حمل و نقل
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 ۲۰۲۰مطابق با اینکوترمز ،
EXW  برای هر شیوه حمل و

.نقلی قابل استفاده است
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محل دقیق تحویل
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طرفین معامله باید در قرارداد محل
د، اگر دقیق تحویل بار را تعیین کنن

این محل به صورت دقیق و با 
توافق طرفین مشخص 

نشود  ممکن است فروشنده بار را
در محلی تحویل دهد که ریسک 
.دباالتری برای خریدار داشته باش
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 ریسک بارگیری توسط
فروشنده
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از زمانی که بار تحویل خریدار داده
می شود، مسئولیت و ریسک 
بارگیری و تمام مراحلی که در 
ادامه طی می شود بر عهده 

خریدار خواهد بود و از فروشنده 
.سلب مسئولیت می شود
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با وجودی که مطابقEXW  کاال در ،
اده محل انبار و یا تولید تحویل خریدار د
می شود، و همچنین فروشنده به 

جهت امکاناتی که در اختیار دارد 
بارگیری کاال را انجام می دهد، 

اال مسئولیت هر گونه آسیب وارده به ک
ار و یا از بین رفتن آن بر عهده خود خرید

.خواهد بود
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 به همین جهت توصیه می
شود که دو طرف معامله 

ن توافقی برای بر عهده گرفت
ورت ریسک از بین رفتن کاال ص

.  بگیرد
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 در صورتی که تمایلی به بر عهده
گرفتن ریسک بارگیری کاال در محل
د از فروشنده نداشته باشید می توانی

مطابق . استفاده کنید FCAقاعده
کاال در محل فروشنده  FCAقاعده

تحویل خریدار داده می شود در حالی 
که ریسک بارگیری آن نیز بر عهده 

.فروشنده است

@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

87



 تشریفات گمرکی صادرات
کاال
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مطابقEXW ر ، کاال در محل انبار فروشنده تحویل خریدا
ر داده می شود و از آن پس فروشنده هیچ مسئولیتی د

بر این اساس طبیعتا . ادامه مسیر نخواهد داشت
اال فروشنده مسئولیتی در زمینه انجام مراحل صادرات ک

و ترانزیت آن نیز داشت و انجام این مراحل بر عهده 
ترمز بنابراین توصیه می شود از این اینکو. خریدار است

یشتر برای صادرات بین المللی کاال استفاده نکنید و ب
و برای . برای معامالت محلی و داخلی از آن بهره ببرید

استفاده کنید  FCAصادرات کاال ی بین المللی از قاعده
که در آن هزینه و مسئولیت صادرات کاال بر عهده 

.فروشنده است

@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

89



گروهF –ار تحویل کاال به خرید
بدون پرداخت کرایه حمل در 

:مبدا
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 این گروه شامل اصطالحاتی
است که به موجب آن فروشنده ،

ن کاال را در محلی که خریدار تعیی
مهم . کرده تحویل وی می دهد

ترین روش های موجود در این 
:گروه عبارت اند از
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FCA : مخفف اصطالح Free 

Carrier
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 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزFCA  به معنی
ل تحوی) تحویل کاال به حمل کننده در مبدا 

با (. کاال داخل کامیون ، ریل و هواپیما 
نده توجه به اینکه محل تحویل کشور فروش
ه میباشد، بارگیری با خریدار است و نقط

هزینه . ریسک محل بارگیری می باشد
عقد قرارداد . حمل و بیمه با خریدار است

.(نه الزاماً )حمل و بیمه با خریدار است 
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مسئولیت و ریسک ها
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ک فروشنده وظیفه تحویل کاال در محل انبار خود یا در ی
بر حسب محلی که برای تحویل . مکان مشخص را دارد

خص کاال در نظر گرفته می شود مسئولیت بارگیری مش
رت می شود، برای مثال اگر تحویل در انبار فروشنده صو

و در بگیرد، مسئولیت بارگیری بر عهده فروشنده است
صورتی که تحویل در محلی به غیر از انبار فروشنده

اهد باشد، فروشنده مسئولیتی در قبال بارگیری نخو
همچنین مسئولیت تحویل به بندر و الزامات . داشت

البته که خطر و ریسک . امنیتی آن را بر عهده دارد
.بارگیری کاال بر عهده خریدار است
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همانطور که کمی قبل توضیح
۲۰۲۰دادیم در نسخه اینکوترمز 

طرفین معامله می  FCAقاعده
رت توانند موافقت کنند که در صو
رای نیاز خریدار قبض بارگیری را ب

.فروشنده صادر کند
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 از طرف دیگر، فروشنده و خریدار ممکن است
غیر توافق کنند که فروشنده کاال ها را به انباری
ا از انبار فروشنده مانند انبار حمل و نقل کاال ی

ا انتقال خطر ی. پایانه حمل و نقل منتقل کند
دار مسئولیت انتقال کاال ها از فروشنده به خری

هنگام تحویل کاال در محل نامگذاری شده می 
اال در این حالت، خریدار وظیفه بارگیری ک. باشد

.را بر عهده دارد
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 در هر دو مورد، فروشنده باید
کاالها را بطور مناسب یا مطابق 

آنچه در توافق بین دو طرف 
مشخص شده است، بسته بندی 

عالوه بر این، فروشنده . کند
ا مسئولیت ترخیص صادرات کاال ر

.نیز بر عهده دارد
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شیوه حمل و نقل
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FCA  می تواند برای هر نوع
شیوه حمل و نقل از طریق 
هوایی ، پیک ، کامیون ، راه 

آهن ، کشتی یا به کمک چند 
.حالت استفاده شود
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محل تحویل
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ار محل تحویل کاال از فروشنده به خرید
در یک قرارداد فروش مطابق با قاعده

FCA  می تواند در هر محلی اعم از انبار
.  فروشنده و یا جایی غیر از آن باشد
توصیه می کنیم طرفین معامله در 

قرارداد خود محل دقیق تحویل را ذکر 
ص کنند تا مسئولیت های طرفین مشخ

.باشد
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 تشریفات گمرکی صادرات
کاال
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 قاعده۲۰۲۰مطابق اینکوترمز
FCA  فروشنده مسئولیت انجام ،

مراحل صادرات کاال را بر عهده دارد، 
اما در عین حال مسئولیتی در 

زمینه پرداخت هزینه های صادرات 
.و واردات کاال در کشور مقصد ندارد
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FAS : مخفف اصطالح Free 

Alongside Ship
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 تحویل کاال در کنار کشتی در
محل خاتمه ریسک . مبدا 

فروشنده کنار کشتی در بندر
هزینه حمل و بیمه با . است

عقد قرارداد حمل و . خریدار است
.بیمه و بازرسی با خریدار است
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ریسک و مسئولیت ها
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مطابق قوانینFAS  اینکوترمز ،
بدان معنی است که ۲۰۲۰

فروشنده وقتی کاال را در کنار 
در بندر ( مثالً اسکله ) کشتی 

خریدار تحویل تعیین شده به
میدهد تعهد خود را انجام داده 

.است
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خریدار وظیفه بارگیری کاال
های موجود و حمل و نقل آنها 

و سایر موارد الزم برای 
را رسیدن کاال به مقصد نهایی

.بر عهده دارد
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شیوه حمل و نقل
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 این قاعده تنها مختص حمل
دریایی و آبراه های داخل 

د کشور، زمانی که طرفین قص
تحویل کاال را در کنار کشتی
.داشته باشند به کار می رود
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محل تحویل
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را در طرفین باید محل دقیق تحویل کاال
ه این بندر تعیین شده را مشخص کنند ب

جهت که تا آن لحظه هزینه های حمل 
ن بنابراین ممک. با فروشنده خواهد بود

است در صورت عدم تعیین دقیق محل
تحویل فروشنده در جایی که راحت تر

.است محموله را تحویل دهد
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 تشریفات گمرکی صادرات
کاال
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در این قاعده ترخیص کاال و مراحل
صادرات کاال بر عهده فروشنده 

است، با این وجود فروشنده 
مسئولیتی در قبال واردات و 

ترخیص کاال در کشور مقصد و 
.هزینه های آن نخواهد داشت
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FOB : مخفف اصطالحFree 

On Board
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 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزFOB  به
ر معنای تحویل کاال در عرشه کشتی د

فروشنده وقتی کاال را از .مبدا است
روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود 

هزینه حمل و بیمه . را خاتمه داده است
عقد قرارداد حمل از . با خریدار است

دار بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خری
.است
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ریسک و مسئولیت ها
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 فروشنده هنگامی که در عرشه
وله کشتی در بندر تعیین شده محم

را تحویل می دهد، به ریسک خود 
خریدار کلیه . خاتمه می دهد

خطرات و هزینه کاالها را از این 
.لحظه به بعد بر عهده می گیرد
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شیوه حمل و نقل
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 این قاعده تنها مختص حمل
دریایی و آبراه های داخل کشور، 

زمانی که طرفین قصد تحویل 
کاال را در عرشه کشتی داشته 

.باشند به کار می رود
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محل تحویل
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ال مطابق این قاعده تحویل کا
در عرشه کشتی در بندر 

تعیین شده توسط طرفین 
.معامله صورت می گیرد
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 تشریفات گمرکی صادرات
کاال
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مطابق قاعدهFOB  فروشنده
مسئولیت انجام مراحل صادرات 

کاال و ترخیص آن را بر عهده دارد 
اما در عین حال در برابر واردات 
کاال در کشور مقصد هیچ گونه

.مسئولیتی ندارد
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گروهC – تحویل کاال در مبدا
به خریدار با پرداخت کرایه 

:حمل

@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

126



گروهC – تحویل کاال در مبدا
به خریدار با پرداخت کرایه 

:حمل
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 این گروه شامل اصطالحاتی است که
ه به موجب آن فروشنده باید مخارج کرای

را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر 
فقدان یا خسارت و هزینه های اضافی 

در این روش . بر عهده خریدار است
دار و نوعی تقسیم مسئولیت بین خری

.فروشنده اعمال شده است
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CFR : مخفف اصطالح Cost 

and Freight
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 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزCFR  به معنای
سابق  C&F .هزینه و کرایه حمل تا مقصد است
کاال وقتی از. است ولی مخصوص حمل دریایی 

بارگیری ) روی نرده کشتی عبور می کند 
.  مسئولیت فروشنده خاتمه میابد( می شود 

هزینه حمل با . هزینه بیمه با خریدار است
عقد قرارداد بیمه با خریدار . فروشنده است

.و عقد قرارداد حمل با فروشنده. است
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ریسک و مسئولیت ها
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ین فروشنده کاالها را در مقصد تعی
شده بر روی عرشه کشتی تحویل

می دهد و هزینه حمل بار را به بندر
خریدار کلیه . مقصد بر عهده دارد

خطرات مربوط به کاال را از زمان 
تحویل کاال روی کشتی در بندر 

.تعیین شده بر عهده می گیرد
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شیوه حمل و نقل
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ال این قاعده تنها برای حمل کا
به صورت دریایی و در آبراه 

.های داخلی کاربرد دارد
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محل تحویل
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 کاال توسط فروشنده در عرشه کشتی بندر
ید با. توافق شده به خریدار تحویل داده می شود

دو بندر به عنوان  CRFتوجه داشته باشید که در
مقصد شناخته می شود، اولی بندری است که

در آن کاال تحویل خریدار داده می شود به این 
در . ترتیب مسئولیت به خریدار منتقل می شود

ادامه فروشنده کاال را به بندر دوم تحویل می 
دهد که به عنوان مقصد اصلی شناخته می 

اما فروشنده باید در قرارداد طی کند که . شود
.نقطه تحویل ریسک بندر اول می باشد
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 تشریفات گمرکی صادرات
کاال
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فروشنده مطابق قاعدهCRF  باید
مراحل صادرات کاال و ترانزیت را 

بر عهده بگیرد با این حال 
مسئولیتی در قبال واردات کاال

.در کشور مقصد ندارد
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CIF : مخفف اصطالح Cost , 

Insurance and Freight
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 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزCIF  به
معنای هزینه ، بیمه و کرایه حمل تا 

مخصوص حمل دریایی . مقصد است
کاال وقتی از روی نرده . می باشد

کشتی بارگیری می شود مسئولیت
هزینه حمل و . فروشنده خاتمه میابد
عقد قرارداد . بیمه با فروشنده است

.حمل و بیمه با فروشنده است
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ریسک و مسئولیت ها
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در فروشنده کاالها در عرشه کشتی بن
ه فروشند. تعیین شده تحویل می دهد

ا هزینه حمل و بیمه را به بندر مقصد ر
اما ریسک کاال تنها تا . بر عهده دارد

زمانی که فروشنده محموله را در 
عرشه کشتی تحویل خریدار می دهد، 

فروشنده . بر عهده فروشنده است
.ملزم به خرید حداقل سطح بیمه است
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نه خریدار مسئولیت کلیه هزی
ر های مرتبط با بارگیری کاال د
بندر مقصد و ترخیص کاالها
.برای واردات را بر عهده دارد
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نه خریدار مسئولیت کلیه هزی
ر های مرتبط با بارگیری کاال د
بندر مقصد و ترخیص کاالها
.برای واردات را بر عهده دارد
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شیوه حمل و نقل

 این قاعده تنها برای حمل
دریایی و آبراه های داخلی 

.کاربرد دارد
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محل تحویل

در قاعدهCIF  ،نیز دو بندر اهمیت دارند
در بندر اول که محموله روی کشتی 
تحویل داده می شود ریسک کاال به 
خریدار منتقل می شود و اما هزینه 
های انتقال کاال در بندر دوم توسط 

.فروشنده خاتمه می یابد
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تشریفات گمرکی صادرات کاال

 مطابق این قاعده فروشنده
ات مسئولیت ترخیص به جهت صادر

کاال را نیز بر عهده دارد اما در قبال
انجام مراحل واردات کاال در کشور 

.مقصد مسئولیتی ندارد
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CPT : مخفف اصطالح Carriage Paid To

 ۲۰۲۰قوانین اینکوترمز طبقCPT  به معنای
. تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است

حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا 
ریسک و مسئولیت. هوایی استفاده می شود

فروشنده زمانی که کاال را تحویل اولین 
هزینه حمل با . حمل کننده می دهد خاتمه میابد

هزینه . فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد
عقد قرارداد بازرسی. بیمه به عهده خریدار است

.با خریدار است
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ریسک و مسئولیت ها

ه مطابق این قاعده زمانی که فروشنده کاال را ب
ل اولین حمل کننده و در محل تعیین شده تحوی

اما . می دهد، به ریسک خود خاتمه می دهد
ی همچنان مسئولیت انتقال کاال تا مقصد نهای

مطابق این . اعم از هزینه کرایه را بر عهده دارد
یمه قاعده فروشنده مسئولیتی در قبال تهیه ب

.ندارد

@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

149



شیوه حمل و نقل

قاعدهCPT  برای هر نوع شیوه
ی حمل و همچنین در مواقعی 
که از چند شیوه برای حمل کاال 
.استفاده می شود، کاربرد دارد
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محل تحویل

مطابق این قاعده دو محل تحویل وجود
دارد که اولین محل تحویل منجر به 

خاتمه ریسک فروشنده می شود و 
دومین محل تحویل به عنوان مقصد 

نهایی و خاتمه دهنده مسئولیت 
.فروشنده محسوب می شود
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تشریفات گمرکی صادرات کاال
د مطابق این قاعده فروشنده بای

مراحل ترخیص برای صادرات کاال
را انجام دهد اما مسئولیتی در 
قبال واردات کاال در کشور مبدا 

.ندارد
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CIP : مخفف اصطالح Carriage and Insurance 
Paid to

 ۲۰۲۰قوانین اینکوترمز طبقCIP  به معنای
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

ریسک و . روش حمل مرکب می باشد. است
ه مسئولیت فروشنده زمانی که کاال را به نقط

مه هزینه بی. توافق شده می رساند خاتمه میابد
عقد قرارداد بیمه و . و حمل با فروشنده است

عقد قرارداد بازرسی با. حمل با فروشنده است
.خریدار است
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ریسک و مسئولیت ها

 فروشنده کاالها را به فرد حامل یا شخص دیگری که
ل توسط خریدار تعیین شده در محل تعیین شده تحوی

می دهد، و در این مرحله خطر به خریدار منتقل می 
فروشنده مسئولیت هزینه های حمل و نقل . شود

عیین مرتبط با تحویل کاال و تهیه پوشش بیمه به محل ت
.شده مقصد را بر عهده دارد

 مطابق قاعده۲۰۲۰در قوانین اینکوترمزCIP فروشنده ،
مه را اکنون مسئولیت خرید سطح باالتری از پوشش بی

.بر عهده دارد
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شیوه حمل و نقل

این قاعده برای انواع شیوه های
حمل و نقل و همچنین در 

مواقعی که بیش از یک شیوه 
.حمل به کار می رود، کاربرد دارد
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محل تحویل

مطابق قاعدهCIP  ،دو مقصد اهمیت دارند
ا در مقصد اول با تحویل کاال به خریدار و ی
فرد حامل ریسک به خریدار منتقل می 

شود، ولی فروشنده همچنان مسئولیت 
ی تحویل کاال تا مقصد دوم که مقصد نهای

.محسوب می شود را بر عهده دارد
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محل تحویل

مطابق قاعدهCIP  ،دو مقصد اهمیت دارند
ا در مقصد اول با تحویل کاال به خریدار و ی
فرد حامل ریسک به خریدار منتقل می 

شود، ولی فروشنده همچنان مسئولیت 
ی تحویل کاال تا مقصد دوم که مقصد نهای

.محسوب می شود را بر عهده دارد
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تشریفات گمرکی صادرات کاال
بر اساس این قاعده، فروشنده

تنها مسئولیت ترخیص برای 
صادرات کاال را بر عهده دارد و در 

زمینه واردات کاال در کشور 
.اردمقصد مسئولیتی بر عهده ند
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گروهD –تحویل کاال در مقصد:

 شامل اصطالحاتی است که به
موجب آن فروشنده مسئول 

رساندن کاال به نقطه یا محل مورد
توافق شده در مقصد است و 

ا فروشنده کلیه خطرات و هزینه ها ر
.بر عهده می گیرد
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DAP : ( تحویل در محل معین
) Delivered at Place
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ریسک و مسئولیت ها

شده فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کاال به محل تعیین
بدان معنی است که خریدار مسئولیت  DAP .به عنوان مقصد را بر عهده دارد

دات کلیه هزینه ها و خطرات مرتبط با بارگیری کاال و ترخیص گمرک برای وار
.کاال به کشور مقصد مشخص شده را بر عهده دارد

ر این اصطالح حاکی از آن است که فروشنده وظیفه بارگیری کاال را نیز ب
فروشنده کاال های صادراتی را ترخیص می کند و کلیه خطرات و. عهده دارد

ا محل هزینه های مرتبط با تحویل کاال و بارگیری آنها را در ترمینال در بندر ی
خریدار مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرات موجود از . مقصد بر عهده دارد

ا بر نقطه تحویل به بعد از جمله ترخیص کاالها برای واردات در کشور مقصد ر
.عهده می گیرد
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شیوه حمل و نقل
این قاعده برای انواع شیوه های

حمل و نقل و همچنین در جایی 
که انواعی از آن به صورت 

همزمان به کار برده می شوند، 
.استفاده می شود
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محل تحویل

این مورد باید به صورت دقیق توسط طرفین
ک معامله تعیین شود، چرا که مسئولیت و ریس

ه کاال تا لحظه تحویل بر عهده فروشنده و از آن ب
بعد بر عهده خریدار است و در صورتی که این 

محل به درستی تعیین نشود فروشنده نمی
تواند مراحل حمل و انتقال را به درستی انجام 
.دهد و ممکن است دو طرف متحمل ضرر شوند
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تشریفات گمرکی صادرات کاال

ص مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخی
برای صادرات کاال را بر عهده دارد، اما هیچ گونه 

د مسئولیتی در قبال واردات کاال در کشور مقص
در . ندارد و این وظایف بر عهده خریدار است

صورتی که خریدار موفق به انجام مراحل واردات 
اد کاال نشود کاال در انبار می ماند و مطابق قرارد

پرداخت ضرر و زیان متحمله بر عهده خریدار می 
.باشد
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DPU (  تحویل در محل تخلیه
شده ) Delivered at Place 
Unloaded
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این قاعده قبال به عنوان اصطالح
شناخته  (DAT)تحویل در ترمینال

۲۰۲۰شده است، اما در اینکوترمز 
تغییر نام یافته است (DPU)به نام

زیرا خریدار و فروشنده ممکن است
بخواهند كه تحویل كاالها در جایی 

.غیر از ترمینال اتفاق بیفتد
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ریسک و مسئولیت ها

ط فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتب
د را با تحویل کاال و تخلیه کاال در محل مقص

مسئولیت کلیه هزینه ها و. بر عهده دارد
خطرات موجود از لحظه تخلیه بار در محل 

ه مقصد تعیین شده نهایی به بعد از جمل
ترخیص کاال ها برای واردات در کشور 

.مقصد بر عهده خریدار خواهد بود
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شیوه حمل و نقل

 این قاعده برای انواع حمل و
نقل و در جایی که از چند 

روش حمل و نقل استفاده 
.می شود، کاربرد دارد
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محل تحویل

د به محل تحویل کاال و مقصد نهایی بای
ود، دقت توسط طرفین معامله تعیین ش

ایان چرا که مسئولیت و  ریسک کاال تا پ
تخلیه آن در مقصد نهایی بر عهده 

ر فروشنده است و این مورد باید به طو
.واضح مشخص شود
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تشریفات گمرکی صادرات کاال
مطابق قاعدهDPU  ترخیص برای

صادرات کاال بر عهده فروشنده 
می باشد و اما هیچ مسئولیتی

در قبال واردات کاال در کشور 
.مقصد ندارد
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DDP (  تحویل کاال در مقصد با پرداخت عوارض
گمرکی واردات ) Delivered Duty Paid

 ۲۰۲۰قوانین اینکوترمز طبق
به این معنی است که  DDPقاعده

فروشنده کلیه خطرات و هزینه 
های مرتبط با ارسال کاال به محل 

ری مقصد تعیین شده را برای بارگی
و ترخیص برای واردات بر عهده 

.دارد

@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

171



ریسک و مسئولیت ها
 مطابق این قاعده تمامی

مسئولیت ها و ریسک ارسال کاال
در محل مقصد تعیین شده توسط

دو طرف بر عهده فروشنده است و 
ا از آن به بعد ریسک و مسئولیت ه

.به خریدار منتقل می شود
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شیوه حمل و نقل
 این قاعده برای هر نوع شیوه

حملی کاربرد دارد و همچنین 
برای مواردی که به شیوه های 

د نیز مختلف کاال را منتقل می کنن
.کاربرد دارد
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محل تحویل

ن این مورد نیز باید به دقت توسط طرفی
ته که با توجه به این نک. معامله تعیین شود

تا زمان ترخیص کاال برای واردات تمامی 
ه هزینه ها و مسئولیت ها بر عهده فروشند

ز است، تعیین دقیق این مورد می تواند ا
.بروز اختالف و زیان جلوگیری کند
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تشریفات گمرکی صادرات کاال

 در این قاعده عالوه بر اینکه فروشنده
بر مسئولیت ترخیص برای صادرات کاال را

عهده دارد، همچنین مسئولیت پرداخت 
ر هزینه گمرکی ترخیص کاال برای واردات د
کشور مقصد و ترخیص آن را نیز بر عهده

د بنابراین مطابق این قاعده فروشن. دارد
.ردبیشترین مسئولیت را بر عهده می گی
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۲۰۲۰اینکوترمزتغییرات 
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 قاعده۲۰۲۰در نسخه اینکوترمز  DAT  به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی
به قاعده DPU در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که . تغییر نام داده است
.فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کاال و هزینه آن می باشد
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 تعهدات در برخی قواعد از
تغییر نموده  CIPجمله قاعده

.است
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فروشنده در ۲۰۱۰در نسخه اینکوترمز
ا بیمه نامه باین قاعده مکلف به ارائه

بیمه ای بود  (Cکلوز)حداقل پوشش 

فروشنده ۲۰۲۰اما در نسخه اینکوترمز 
لوزمکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش ک

A می باشد.
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 و ۲۰۱۰هر چند در هر دو نسخه اینکوترمز
ده تعهد برای خریدار و ۲۰۲۰اینکوترمز 

فروشنده در نظر گرفته شده است اما در 
نه تنها عنوان برخی تعهدات ۲۰۲۰نسخه 

ییر تغییر نموده، بلکه جایگاه تعهدات نیز تغ
.کرده است
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 شفافیت در اغلب قواعد
:۲۰۲۰اینکوترمز 
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 ۲۰۱۰با ۲۰۲۰یکی دیگر از تفاوت های اینکوترمز
اغلب قواعد نسخه وجود ابهامات زیادی در

بود و این باعث شد تا اتاق ۲۰۱۰اینکوترمز 
بازرگانی بین الملل بعد از انتشار متن اصلی

در کتاب های راهنما جزئیات ۲۰۱۰اینکوترمز 
.  مایدبیشتری را در قالب تفسیر و توضیح ارائه ن

بصورت ۲۰۲۰خیلی از این نکات در اینکوترمز 
شفاف و تصریح شده در متن اصلی ارائه شده 

.  است
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بعنوان نمونه تخلیه در قواعدC  چگونگی ،
تقسیم هزینه ها، باربری، اسناد محموله و موارد

ر از دیگ. متعدد دیگری شفاف و مشخص شده اند
تغییر در ۲۰۱۰با ۲۰۲۰تفاوت های اینکوترمز 

مسئولیت های تعریف شده در اینکوترمز ها می
ته باشد که در زیر به این تفاوت ها در قالب دو دس

.بندی مجزا اشاره کرده ایم
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 ۲۰۱۰مسئولیت های فروشنده در اینکوترمز:
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- (تهیه کاال و صدور فاکتور) تعهدات عمومی فروشنده
پروانه ها، مجوزها، ترخیص امنیتی و دیگر تشریفات گمرکی-
قرارداد حمل و بیمه-
تحویل دادن کاال-
(مسئولیت ها)انتقال خطرات -
هزینه ها( تسهیم)تقسیم -
اطالع به خریدار-
مدرک تحویل دادن کاال-
بسته بندی و عالمتگذاریبازبینی،-
کمک، ارایه اطالعات و هزینه های مربوطه-
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 ۲۰۲۰مسئولیت های فروشنده در اینکوترمز:

تعهدات عمومی فروشنده-
تحویل دادن کاال-
انتقال خطرات-
حمل و نقل کاال-
بیمه کاال-
تحویل/ مدرک حمل -
وارداتی-ترخیص صادراتی-
بازبینی، بسته بندی و عالمتگذاری-
هزینه ها( تسهیم)تخصیص -
اعالمیه ها-
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 جایگاه ها و ] ۲۰۲۰تغییرات اینکوترمز
[عبارات 



- دو تعهد تحویل و انتقال خطرات به دلیل
ته و از تاکید بیشتر در جایگاه مهمتری قرار گرف

تعهد چهارم و چنجم به تعهد دوم و سوم 
.منتقل شده اند
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- تعهد پروانه های، مجوزها، ترخیص

در امنیتی و دیگر تشریفات گمرکی که
در جایگاه دوم مطرح بوده به ۲۰۱۰سال 

و وارداتی تغییر نام داده-ترخیص صادرات
.در جایگاه هفتم مطرح شده است
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- قرار داد حمل و بیمه که در اینکوترمز

در یک تعهد در جایگاه سوم ۲۰۱۰
مز تعهدات قرار داشتند در نسخه اینکوتر

به دو تعهد مجزا در جایگاه چهارم و ۲۰۲۰
.پنجم منتقل شده اند
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- مدرک تحویل دادن کاال از جایگاه

هشتم به ششم تغییر اولویت یافته
است و در ستون مربوط به خریدار از 

عهد برای این تسند مثبته تحویلعبارت
.استفاده شده است
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-تقسیم هزینه ها از جایگاه ششم به
.جایگاه نهم جابجا شده است
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-رمز اطالع به خریدار از جایگاه هفتم در نسخه اینکوت
با تغییر عنوان به جایگاه دهم منتقل شده ۲۰۱۰
.است

-گاه بازبینی، بسته بندی و عالمتگذاری نیز از جای
نهم به جایگاه هشتم منتقل شده است و عینا 

همین عنوان تعهد برای خریدار هم استفاده شده 
برای خریدار از ۲۰۱۰است در صورتی که در نسخه 

ده موضوع بازرسی نیز در عنوان این تعهد نام برده ش
.بود
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-کمک، ارائه اطالعات و هزینه تعهد

نیز از تعهدات دهگانه های مربوطه
اینکوترمز حذف شده است هر چند در 

متن اغلب قواعد از این عبارت استفاده 
شده است و این تعهد به نوعی در 

.تعهدات دیگر پخش شده است
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 ۲۰۲۰تغییرات نهایی اینکوترمز



-ذکر عبارتon boardدر قاعدهFCA  در صورت نیاز جهت توجه الزامات
بانک ها و تقاضای خریدار

-هدات توضیح شفاف تر هزینه ها و چگونگی تقسیم آنها در تعهد نهم از تع
دهگانه

-امکان حمل با وسیله شخص خریدار در قاعدهFCA  یا وسیله شخص
Dفروشنده در قواعد

-اشاره به مسائل ایمنی مرتبط با حمل و نقل و الزامات مربوطه

-یادداشت های توضیحی برای کاربراناضافه شدنExplanatory Notes 

Users شفاف در ابتدای هر قاعده
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ز در یک معامله تجاری، اینکوترم
چه زمانی کارایی ندارد؟
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در یک معامله تجاری، اینکوترمز چه زمانی 
کارایی ندارد؟

۱. ونحوه پرداختتعیین بهای فروش و...

۲. زمانی که کاال به طور کامل تحت مالکیت خریدار قرار گرفته است

۳. و مدارکی که توسط فروشنده برای خریدار باید صادر اسنادحملتعیین
شوند تا روند ترخیص کاال در مقصد تسهیل شود

۴. ه تعیین تضامین برای دریافت به موقع کاال یا پرداخت به موقع وجو
مشخص شده

۵. ساز و کار تعیین مراجع قانونی برای رسیدگی به اختالفات احتمالی

۶. تعیین وجوه خسارات برای عدم انجام به موقع تعهدات
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؟اینکوترمز چه چیزهایی را تحت نظارت قوانین خود دارد

۱. جوز تعیین اینکه کدامیک از طرفین معامله، مسئول تهیه م
صادرات در کشور مبدا است و چه کسی باید هزینه این 

.عملیات را بپردازد

۲.  تعیین اینکه کدامیک از طرفین معامله، مسئول انجام
ید تشریفات گمرکی صادرات در کشور مبدا است و چه کسی با

.هزینه این عملیات را بپردازد

۳. کردن تعیین اینکه کدامیک از طرفین معامله مسئول مشخص
و عقد قرارداد با شرکت حمل است ، چه کسی باید هزینه این

عملیات را بپردازد و ریسک و مخاطرات این عملیات به عهده 
.کیست
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؟اینکوترمز چه چیزهایی را تحت نظارت قوانین خود دارد

۴. یمه بتعیین اینکه کدامیک از طرفین معامله، مسئول تهیه
.است و چه کسی باید هزینه آن را بپردازدباربری

۵. بسته تعیین اینکه کدامیک از طرفین معامله مسئول انجام
برای حمل است ، چه کسی باید هزینه این بندی محموله

عملیات را بپردازد و ریسک و مخاطرات این عملیات به عهده 
.کیست

۶. و تعیین اینکه عملیات تحویل محموله، شامل تخلیه کاال
به عهده کیست، هزینه این عملیات گمرکی در مقصدانجام

عملیات به عهده کیست و ریسک و مخاطرات آن به عهده 
.کیست
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اینکوترمز چه چیزهایی را تحت نظارت قوانین خود دارد؟

۷.  تعیین اینکه چه زمانی ریسک و مخاطرات کاالی معامله شده، از
.فروشنده به خریدار منتقل میشود

 نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در هریک از مراحل یک
معامله تجاری که مسئول انجام عملیات و مسئول پرداخت هزینه های 
مربوطه به تفکیک مشخص شده اند، مسئول ریسک و مخاطرات انجام 

به این معنا که کسی که مسئول . آن عملیات هم مشخص شده است
انجام یک عملیات است و حتی هزینه آن را هم پرداخت میکند، الزاما 

ین این نکته یکی از مهمتر. مسئول خطرات و ریسک آن عملیات نیست
نکاتی است که میبایست هر یک از طرفین یک معامله تجاری به آن
رمز، وقوف کامل داشته باشند و بدانند که که در هریک از ترمهای اینکوت

.نقاط انتقال ریسک و هزینه ها کجاست
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 را از کجا میتوان تهیه کرد؟۲۰۲۰اینکوترمز

 توسط اتاق بازرگانی ۲۰۲۰آخرین نسخه اینکوترمز که در سال
ابل بین المللی منتشر شده است، از طریق وبسایت این نهاد ق

نیز ۲۰۲۰البته نسخه فارسی اینکوترمز . خرید و استفاده است
که برای اولین بار توسط کارشناسان شرکت حمل و نقل 
بین المللی مسیراکسیر خریداری و ترجمه شده است، از 

.  قابل دریافت استلینک دانلود بصورت کامال رایگانطریق
، محتواهای جداگانه ای تازه ها و دانستنیهاهمینطور در صفحه

وجود دارد که ۲۰۲۰در خصوص هر یک از ترمهای اینکوترمز 
.مطالعه آنها نیز به شما مخاطب عزیز پیشنهاد میشود
@Dr_Farzad_Amir               FarzadAmir@Gmail.com                دکتر فرزاد امیر

202

https://masirex.com/pages/1
https://masirex.com/news


@Dr_Farzad_Amir                         FarzadAmir@AOL.com                   دکتر فرزاد امیر

203



مز تفاوت اصلی بین اینکوتر
۲۰۱۰و اینکوترمز ۲۰۲۰
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۱. اصطالح تحویل در ترمینال( DAT )  به تحویل
.  تغییر کرده است ( DPU )در محل تخلیه شده

این تغییر نام حاکی از این واقعیت است که 
تحویل می تواند در هر مکانی اتفاق بیفتد، و

” دیگر ضرورتی برای تحویل بار فقط در یک 
حمل و نقل نیست و کاال در مقصد ” ترمینال 

.مورد نظر می تواند تخلیه شود
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۲.  برای قانون: بیمه حمل و نقلCIP (  حمل و
، سطح پوشش مورد (بیمه پرداخت می شود 

مگر در مواردی که در توافقنامه مورد ) نیاز 
در نظر  ( A )کالس( دیگری تعیین شده باشد 

از گرفته شده است، که سطح پوشش باالتری
۲۰۱۰در اینکوترمز © سطح پوشش بیمه کالس 

، تغییری صورت نگرفته CIFبرای قانون. است
 ( C )است و در سطح پوشش بیمه کالس

.باقی مانده است
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۳.  تالش می کند تا بر ۲۰۲۰اینکوترمز
با درج بارنامهدر رابطه با صدور FCAاساس
.  به فروشنده کمک کند On Boardعبارت

در طرفین معامله می توانند موافقت کنند که
صورت نیاز خریدار قبض بارگیری را برای 

.فروشنده صادر کند
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۴.  اکنون وضعیتی ۲۰۲۰قوانین اینکوترمز

را پوشش می دهد که خریدار یا 
فروشنده ، کاال را بدون استفاده از 

ل خدمات شخص ثالث با استفاده از وسای
.نقلیه خود حمل کند
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