
 

  

وکارها بر تمامی  تری را برای بیشتر کسب رشد تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگری دسترسی وسیع

العاده، کاالها امروز در کشورهای بیشتری، در  بازارهای جهانی فراهم آورده است. درنتیجه این رشد فوق

 رسند. تری، با تنوع بیشتری و با سرعت بیشتری به فروش می های بزرگ حجم

مان با رشد حجمی و افزایش پیچیدگی تجارت جهانی، چنانچه قراردادهای تجاری به طرز اما همز

بر بین طرفین تجاری نیز  ای تنظیم نشوند، احتمال برداشت اشتباه و درنتیجه اختالفات هزینه شایسته

 شود. بیشتر می

 

قاً پرداختن به همین ریسک المللی، دقی المللی در تجارت بین بینکاربرد قواعد اینکوترمز اتاق بازرگانی 

، موجب شفافیت الزامات طرفین قرارداد در قرارداد خریددر یک  ۰۲۰۲است. ارجاع به قواعد اینکوترمز 

گردد و درنتیجه احتمال  و تشریفات گمرکی می ونقل حمل، هزینهخصوص موضوعاتی از قبیل ریسک، 

 دهد. های قانونی را کاهش می برخورد با پیچیدگی
 

 

 

 

 ۰۲۰۲ترمز اینکو

این مجموعه اصطالحات تجاری  ۶۳۹۱المللی برای اولین بار در سال  از زمانی که اتاق بازرگانی بین

ای  صورت دوره شده در سطح جهانی به بندی کرد، این استانداردهای قراردادی پذیرفته استاندارد را فرمول

، ۰۲۶۲اینکوترمز انعکاس دهد. بعد از درستی تکامل تدریجی تجارت جهانی را  روزرسانی شده است تا به به

پذیری در تهیه  کاال، نیاز به انعطاف ونقل حملتوجه بیشتری را به ایمنی  ۰۲۰۲در قواعد اینکوترمز 

در انواع خاصی از  On-Boardها برای بارنامه  بر اساس ماهیت کاال، و درخواست بانک ای بیمهپوشش 

 ، معطوف داشته است.FCAفروش تحت قاعده 

 

بندی  تری را از همه قواعد ابراز داشته است. جمله تر و شفاف همچنین ارائه ساده ۰۲۰۲ینکوترمز ا

های ترتیب بندی  تر، و همچنین بندها و ماده های توضیحی مبسوط شده، معرفی به همراه یادداشت اصالح

 ۰۲۰۲ترمز شده در راستای بیان شفاف منطق یک تعامل تجاری از مواردی است که در ارائه اینکو



 

  

المللی  همچنین اولین نسخه اینکوترمز اتاق بازرگانی بین ۰۲۰۲توان به آنها اشاره کرد. اینکوترمز  می

اند تا خوانندگان  بندی شده است که شامل یک ارائه افقی است که در آن تمامی بندهای مشابه گروه

ببینند.تخصص  ۰۲۰۲با نسخه شین پی  نسخهقاعده اینکوترمز را در  ۶۶های عملکردی هر  وضوح تفاوت به

عمیق اتاق بازرگانی بین المللی در قوانین تجاری برآمده از عضویت همه بخشهای تجاری و انواع 

به تمامی نیازهای تجاری در همه  ۰۲۰۲شرکتهای بزرگ و کوچک، تضمین کننده پاسخگویی اینکوترمز 

 باشد. جای دنیا می

 

 معرفی اینکوترمز

  

حرفی شامل موارد زیر است که  ۹تایی از اصطالحات اختصاری  ۶۶شامل مجموعه قواعد اینکوترمز 

 دهنده رفتارهای استاندارد بین طرفین قرارداد در یک معامله خریدوفروش است. انعکاس

 CIF ،CFR ،FAS ،FOB ،DDP ،DPU ،DAP ،CIP ،CPT ،FCA ،EXW 

 

 

 قواعد اینکوترمز چه کاربردی دارند؟

 کنند: ن موارد را روشن میقواعد اینکوترمز ای

 حمل و کاری را باید انجام دهند، مثالً، چه کسی برای  مسئولیتها : خریدار و فروشنده هرکدام چه

و پروانه واردات و صادرات را اسناد حمل و نقل کاال باید اقدام کند یا چه کسی  بیمهو نقل 

 کند. فراهم می

 دهد، به عبارت دیگر، در کجا ریسک از فروشنده  ریسک: کجا و چگونه فروشنده کاال را تحویل می

 شود. به خریدار منتقل می

 هزینه حمل و نقل، یک از طرفین مسئول چه هزینه هایی است، برای مثال،  ها: کدام هزینه

 های مربوط به ایمنی. بندی، بارگیری یا تخلیه، و یا هزینه بسته
 

 

 

 

 



 

  

 قواعد اینکوترمز چه کاربردی ندارند؟

کوترمز به هیچ وجه جایگزینی برای یک قرارداد خریدوفروش نیستند. این قواعد بیانگر رفتارهای قواعد این

توانند  تجاری خاص برای نوعی خاص از کاال نیستند و کاربرد آنها برای هر نوع کاالیی است. این قواعد می

کانتینر تجهیزات  ۵شوند، برای  صورت فله استفاده می آهن به به همان ترتیب که برای محموله سنگ

 شوند استفاده شوند. صورت هوایی حمل می پالت گل تازه که به ۶۲الکترونیکی یا 

 

 قواعد اینکوترمز کاری به موارد زیر ندارند:

  خیر، یا دارد وجود خریدوفروش برای قراردادی 

 شده چیست، مشخصات کاالی خریداری یا فروخته 

 به چه ترتیب است، زمان، مکان، روش یا واحد پولی پرداخت بها 

 های قابل حصول برای فسخ قرارداد خریدوفروش چیست، روش 

 های تخطی از الزامات قراردادی، عواقب تأخیر و سایر روش 

 ها، تأثیر تحریم 

 ها، تغییر تعرفه 

  واردات، و صادرات ممنوعیتهای 

 ،)فورس ماژور )قوه قهریه 

 ،حقوق مالکیت قانونی 

 ر بر قرارداد در صورت بروز اختالف.روش، محل دادرسی، یا قانون ناظ 

 

ای که الزم باشد در مورد اینکوترمز روی آن تأکید شود این باشد که قواعد  ترین نکته شاید مهم

 شده به هر نحوی از انحاء سروکار ندارد. اینکوترمز به مسائل مربوط به انتقال مالکیت کاالی فروخته

است در مورد آنها تمهیدات مشخصی در قرارداد اتخاذ کنند.  اینها مواردی هستند که طرفین قرارداد الزم

تواند باعث پدید  عدم توجه به این موضوع در صورت بروز اختالف در اجرا یا تخطی از موارد قرارداد، می

خود قرارداد خریدوفروش نیستند. این  خودی به ۰۲۰۲آمدن مشکالتی شود. در حقیقت، قواعد اینکوترمز 

 شوند. وان بخشی از قرارداد در قرارداد گنجانده میعن قواعد فقط به

 



 

  

 چگونه به بهترین نحو از اینکوترمز استفاده شود؟

در قرارداد آنها بکار گرفته شود، بهترین روش انجام  ۰۲۰۲اگر طرفین قرارداد توافق کنند که اینکوترمز 

 قرارداد مشخص کنند:بندی زیر در  آن این است که این قصد را در عباراتی شبیه ساختار جمله

  

 { ۰۲۰۲ اینکوترمز{ + }  مکان یا محل بندر،}   +  شده { } قاعده اینکوترمز انتخاب

  

  بنابراین، مثالً،

CIF Shanghai Incoterms 2020 
DAP Address… Incoterms 2020 

 

تواند منجر به بروز مشکالتی شود که حل آن دشوار باشد. طرفین، داور  نکوترمز میعدم درج سال نسخه ای

 شود. و یا قاضی نیاز دارند که بدانند کدام نسخه اینکوترمز به قرارداد موردنظر اعمال می

 

 

 

 

 

 

 شده حتی اهمیت بیشتری نیز دارد: برده شده به همراه قاعده اینکوترمز استفاده محل نام

 جز قواعد  واعد اینکوترمز بهدر تمامی قCکند که کجا محموله  ، درج محل و مکان، مشخص می

 شود. شود، یعنی، در کجا ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می تحویل می

  های ترم در Cبرده شده مقصدی را که فروشنده باید ترتیبات حمل تا آنجا را انجام  ، محل نام

وجود، این محل، محل تحویل کاال یا  کند، اما بااین مشخص میهای حمل را بپردازد  دهد و هزینه

 شود نیست. جایی که ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می به عبارت دیگر، همان

  درترمDبرده شده همان محل تحویل کاالست )محل انتقال ریسک از فروشنده به  ، محل نام

شنده باید کاال را تا آن نقطه فرو که محلی همان) کاالست مقصد همان همچنین و  خریدار(

  های حمل آن را بپردازد(. حمل کند و هزینه

درواقع، توجه به این نکته ضروری است که محل تحویل کاال )جایی که ریسک از فروشنده به خریدار 

 کاال تا آن محل را بپردازد(  ونقل های حمل هزینهشود( و مقصد کاال )جایی که فروشنده باید  منتقل می

 
 

https://masirex.com/news/view/31
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لزوماً همان محل نامبرده شده به همراه قاعده اینکوترمز مورداستفاده نیست و این به ترم یا قاعده 

 مورداستفاده بستگی دارد.

 

که در آن بندر حمل دقیقاً مشخص نشده باشد، طرفین معامله را  FOBبنابراین، یک معامله بر اساس 

ه برای حمل معرفی کند تا فروشنده ترتیبات الزم در خصوص محلی که خریدار باید کشتی را به فروشند

محموله را بارگیری کند گذارد، و این ترتیب محلی که فروشنده باید  برای حمل را انجام دهد در ابهام می

همین ترتیب، یک قرارداد  تا در آن محل ریسک از فروشنده به خریدار منتقل شود مبهم میماند. به

CPT ًمشخص نیست طرفین معامله را در خصوص محلی که فروشنده باید  که در آن محل مقصد دقیقا

 گذارد. های مربوطه را پرداخت کن در ابهام باقی می را ببندد و هزینه قرارداد حملتا آنجا 

شود که جهت جلوگیری از چنین مسائلی، در هرکدام از قواعد اینکوترمز برحسب مورد تا  اکیداً توصیه می

 گذاری محل ازنظر جغرافیایی دقیق انجام شود. آنجا که ممکن است نام

  

 

 ۰۲۰۲قواعد یا ترمهای اینکوترمز 

 های حمل: قواعد مربوط به همه شیوه

 EXW | Ex Works 
 FCA | Free Carrier 
 CPT | Carriage Paid To 
 CIP | Carriage and Insurance Paid To 
 DAP | Delivered at Place 
 loadedDPU | Delivered at Place Un 
 DDP | Delivered Duty Paid 

 ها: قواعد مربوط به شیوه حمل دریایی و آبراه

 FAS | Free Alongside Ship 
 FOB | Free On Board 
 CFR | Cost and Freight 
 CIF | Cost Insurance and Freight 

 



 

  

 

 

EXW | Ex Works 

Incoterms 2020 (نام محل مقصد) EXW 

 

 

 

 های توضیحی: یادداشت

 یعنی فروشنده وقتی کاال را به خریدار تحویل داده است که: "Ex Works"ــــ  تحویل و ریسک .۶

 یا انبار( در اختیار خریدار قرار دهد، و کارخانه مانند) شده برده نام محل یک در را کاال که وقتی     •

 .نباشد یا و باشد فروشنده به متعلق محل تواند می شده برده نام محل این     •



 

  

 

 

ای  شده تلقی گردد، فروشنده هیچ الزامی برای بارگیری کاال روی هیچ وسیله نقلیه برای اینکه تحویل انجام

ندارد، و همچنین هیچ الزامی برای انجام تشریفات گمرکی صادرات کاال ندارد )اگر نیاز به چنین تشریفاتی 

 باشد(.

های حملی )در جاییکه شیوه حملی در  شیوه یا شیوهتواند برای هر  ــــ این قاعده می ونقل شیوه حمل. ۰

 شده باشد(، استفاده شود. نظر گرفته

 

 

الزم است تنها نام محل تحویل را ذکر کنند.  قراردادــــ طرفین  محل یا نقطه دقیق تحویل. ۹

مکان شود که نقطه مکانی دقیق تحویل در محل تحویل را تا حد ا توصیه می  وجود به طرفین جداً بااین

گیرد و  صورت شفاف مشخص کنند. ذکر نقطه مکانی دقیق تحویل جایی که در آنجا تحویل صورت می به



 

  

کند، این دقت در تعیین محل  شود را برای طرفین شفاف می ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می

اگر طرفین محل دهد.  است را نیز نشان می خریدارها به عهده  همچنین جایی که ازآنجا به بعد هزینه

اند تا  دقیق تحویل را مشخص نکنند، درواقع گویی انتخاب این محل را به عهده فروشنده گذاشته

فروشنده محلی را که ازنظر خودش به بهترین نحو برای این کار مناسب است را انتخاب کند. این بدان 

است محلی را انتخاب  گیرید که فروشنده ممکن معنی است که خریدار در معرض این ریسک قرار می

کند که قبل از جایی باشد که احتمال بروز از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال وجود داشته باشد. 

بنابراین، بهترین اقدام برای خریدار این است که نقطه مکانی دقیق تحویل در محل تحویل که در آنجا 

 قرار است تحویل صورت بگیرد مشخص شود.

کمترین  اینکوترمزدر مجموعه قواعد  EXWــــ قاعده  آن توجه کنند اران باید بهای که خرید نکته. ۴

نظر خریدار، بنا به دالیلی که در ادامه بیان  کند. بنابراین، از نقطه سطح الزامات را به فروشنده اعمال می

 بایست بااحتیاط مورداستفاده قرار بگیرد. گردد، این قاعده می می

شود  گیرید و ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می ــــ تحویل صورت می ریریسک در حین بارگی. ۵

وجود ریسک از بین  که هنوز بارگیری نشده است. بااین که کاال در اختیار خریدار قرار میگیرد درحالی وقتی

ممکن است   رفتن یا ورود خسارت به کاال در حین عملیات بارگیری توسط فروشنده، که البته واقعاً

که خریدار عمالً در عملیات بارگیری نقشی نداشته است. با در  اتفاق بیفتد، بر عهده خریدار است، درحالی

که قراراست خریدار بارگیری را انجام دهد، طرفین در  شود، وقتی نظر گرفتن این احتمال، پیشنهاد می

یک از طرفین است  عهده کدام مورد اینکه ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال در حین بارگیری بر

طور معمول بارگیری کاال توسط فروشنده امری عادی است چراکه اغلب  توافقی مشخص انجام دهند. به

فروشنده تجهیزات الزم برای بارگیری را در انبار خود دارد یا اینکه قوانین ایمنی و امنیتی فروشنده اجازه 

دهد. درجاییکه خریدار تمایل دارد که از هرگونه ریسکی  ا نمیورود افراد غریبه به محوطه انبار فروشنده ر

استفاده کند )که در  FCAدر حین بارگیری در محل فروشنده اجتناب کند، الزم است که خریدار از قاعده 

آن اگر قراراست که نقطه دقیق تحویل انبار فروشنده باشد، آنگاه فروشنده الزام دارد که محموله را 

که ریسک از بین رفتن یا ورود به خسارت به کاال در حین بارگیری به عهده فروشنده  حالیبارگیری کند در

 است(.



 

  

گیرید که  ــــ با درنظرداشتن این مسئله که تحویل وقتی صورت می تشریفات گمرکی صادرات. ۱

یا منطقه برده شده دیگری که نوعاً در منطقه قانونی  محموله در انبار فروشنده یا هر نقطه مکانی نام

گمرکی فروشنده قرار دارد در اختیار خریدار قرار گیرد، فروشنده هیچ الزام قانونی برای انجام تشریفات 

بیشتر برای  EXWتوان گفت،  گمرکی صادرات یا کشورهای مسیر ترانزیت کاال ندارد. در حقیقت می

رکت فروشنده در ، مشاEXWمعامالت محلی که در آن هدف صادرات کاال نیست مناسب است. در 

فرآیند تشریفات صادرات فقط به تهیه اسنادی که خریدار برای صادرات کاال از محل مبدأ نیاز دارد محدود 

کند که ممکن  بینی می شود. در جاییکه خریدار قصد انجام صادرات کاال از محل مبداء را دارد و پیش می

که در آن  FCAت خریدار از قاعده است در فرآیند تشریفات صادرات دچار مشکل شود، بهتر اس

 مسئولیت و هزینه انجام تشریفات صادرات بر عهده فروشنده است، استفاده کند.

 

 

 الزامات خریدار-ب
 : الزامات عمومی ۶-ب

شده است  بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می



 

  

 .پرداخت نماید

صورت کاغذی یا برحسب  فروشنده ممکن است بهشده توسط  هرگونه سند ارائه

صورت الکترونیکی باشد، یا درجاییکه توافقی وجود ندارد، بر اساس  توافق به

  .عرف
 : تحویل گرفتن ۰-ب

برقرارشده است و اعالمیه آمادگی آن  ۰-که شرایط آ بایست وقتی خریدار می

 .قدام نمایدشده است برای تحویل گرفتن کاال ا ارسال ۶۲-تحت شرایط آ
 : انتقال ریسک ۹-ب

خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال 

 .شده باشد تحویل ۰-تحت شرایط آ

ارسال  ۶۲-را مطابق شرایط ب ۶۲-شده در ب اگر چنانچه خریدار اعالمیه اشاره

یا ورود خسارت به کاال  ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن

باشد، مشروط بر اینکه کاال  از زمان یا بازه زمانی موردتوافق برای تحویل می

 .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به به
 : حمل و نقل ۴-ب

ونقل کاال و انجام تمهیدات مربوطه از محل نامبرده شده کامالً  قرارداد حمل

 .خریدار است برعهده
 : بیمه ۵-ب

 .قرارداد بیمه باربری کاال و انجام تمهیدات مربوطه کامالً بر عهده خریدار است
 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-ب

 .بایست مدارک مربوط به تحویل گرفتن کاال را به فروشنده ارائه نماید خریدار می



 

  

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب
بردپذیر است، این کامالً مسئولیت خریدار است که تشریفات هرجایی که کار

گمرکی صادرات، ترانزیت و یا واردات موردنیاز کشورهای درگیر در این فرآیند را 

 .های آن را بپردازد انجام دهد و هزینه

 :از قبیل

 پروانه صادرات، ترانزیت و واردات 

 گواهی ایمنی برای صادرات، ترانزیت و واردات 
 بل از حملبازرسی ق 
 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب
 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب
 :باید خریدار

از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط های مربوط به کاال  تمامی هزینه

 .۰-مندرج در آ

 7-و آ ۵-، آ۴-هایی که فروشنده در جریان همکاری مطابق مندرجات آ هزینه

 .متحمل شده است را بپردازد

های  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و همچنین هزینه

https://masirex.com/news/view/13
https://masirex.com/news/view/13


 

  

 .انجام تشریفات گمرکی صادرات را بپردازد

که کاال  هر هزینه اضافی دیگری که در صورت عدم تحویل گرفتن بموقع کاال وقتی

شده  ، اعالمیه آمادگی آن ارسال۶۲-آماده تحویل بوده است یا بر اساس ب

صورت کامالً مشخصی  است، ایجادشده است را بپردازد، مشروط بر اینکه کاال به

 .عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی شده باشد به
 : اعالم ها ۶۲-ب

 الزامات فروشنده-الف
 : الزامات عمومی ۶-الف

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق  فروشنده می

 .هر الزام دیگری که براساس قرارداد الزم است تهیه کند

صورت کاغذی یا برحسب  شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

ورت الکترونیکی باشد، یا درجاییکه توافقی وجود ندارد، بر اساس ص توافق به

 .عرف
 : تحویل دادن ۰-الف

فروشنده باید کاال را در نقطه دقیق مکانی )اگر چنین نقطه ای مشخص شود( در 

محل نامبرده شده، بارگیری نشده روی وسیله حمل در اختیار خریدار قرار دهد. اگر 

امبرده شده موردتوافق قرار نگیرد، و اگر چندین نقطه دقیق مکانی در محل ن

 که را  تواند بهترین محلی نقطه مکانی بتواند وجود داشته باشد، فروشنده می

داند برای تحویل انتخاب کند. فروشنده باید کاال را رأس زمان یا  خود مناسب می

 .در بازه زمانی موردتوافق تحویل دهد
 : انتقال ریسک ۹-الف

سئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال تا زمان تحویل کاال بر فروشنده م



 

  

باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس  می ۰-اساس شرایط آ

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-شرایط ب
 : حمل و نقل ۴-الف

 .کاال نداردقرارداد حمل فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن 

بایست کلیه اطالعاتی که در  وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می ینباا

ونقل کاال در اختیار دارد ازجمله  های مربوط به حمل خصوص ریسک و هزینه

ونقل کاال را به خریدار جهت انجام ترتیبات  تمهیدات ایمنی مربوط به حمل

  .ونقل کاال ارائه نماید حمل
 : بیمه ۵-الف

بیمه هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد فروشنده 

بایست  وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می کاال ندارد. بااین باربری

های مربوط به بیمه کاال در اختیار دارد  کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و هزینه

 .مایدونقل کاال ارائه ن به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل
 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-الف

 .در قبال خریدار ندارد اسناد حملفروشنده هیچ مسئولیتی در خصوص 
 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-الف

بایست به خریدار  هرجایی که کاربردپذیر است، با مسئولیت خریدار، فروشنده می

ات گمرکی صادرات، ترانزیت و در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات مربوط به تشریف

 .یا واردات موردنیاز کشورهای درگیر در این فرآیند کمک کند

 :از قبیل

 پروانه صادرات، ترانزیت و واردات 



 

  

 

 

 

  

 گواهی ایمنی برای صادرات، ترانزیت و واردات 
 بازرسی قبل از حمل 
 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-الف
بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که ) بازرسیهای  بایست هزینه ه میفروشند

الزم است را پرداخت نماید.  ۰-برای تحویل کاال بر اساس شرایط مندرج در آ

بندی نماید، مگر اینکه  بایست با هزینه خود، کاال را بسته همچنین فروشنده می

باشد. فروشنده  بندی آن معمول ونقل فاقد بسته در تجارت چنینی کاالیی حمل

ونقل آن  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته می

بندی و  کاال مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .گذاری توافق دیگری کرده باشند شماره
 : تخصیص هزینه ها ۳-الف

کاال را تا تحویل کامل کاال بر  های مربوط به فروشنده میباست تمامی هزینه

های قابل پرداخت توسط خریدار  جز هزینه بپردازد، به ۰-اساس شرایط مندرج در آ

 .۳-بر اساس شرایط مندرج در ب
 : اعالم ها ۶۲-الف

ای که خریدار برای تحویل گرفتن کاال الزم دارد را  بایست هر اعالمیه فروشنده می

 .انجام دهد
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 :های توضیحی یادداشت

یعنی فروشنده کاال را دریکی از دو حالت زیر به خریدار تحویل  ”Free Carrier“ ــــ تحویل و ریسک .۶

 :دهد می

 شده قلمداد  که محل نامبرده شده برای تحویل انبار فروشنده است، کاال وقتی تحویل اول، وقتی

  :شود که یم

 .کاال روی وسیله حمل مهیا شده توسط خریدار بارگیری شده باشد    -       

 

 شده قلمداد  دوم، وقتی محل نامبرده شده محلی غیر از انبار فروشنده باشد، کاال وقتی تحویل

 :شود که می

 شده توسط فروشنده، که کاال روی وسیله حمل تهیه درحالی    -       

 ه محل نامبرده شده برسد،ب    -       

 و برای تخلیه از روی وسیله حمل فروشنده آماده باشد، و    -       

 .شده است قرار بگیرد یا هر شخص دیگری که توسط خریدار معینمتصدی حمل در اختیار     -       



 

  

 

روشنده به عنوان محل تحویل در نظر گرفته شود، در آن محل ریسک از ف هرکدام از این دو حالت به

 .ها بر عهده خریدار است شود و از آن به بعد هزینه خریدار منتقل می

تواند برای هر شیوه حمل و همچنین زمانی که بیش از یک شیوه  ــــ این قاعده می ونقل شیوه حمل .۰

 .شود، استفاده شود حمل بکار گرفته می

 

 FCA در یک قرارداد فروش تحت ــــ محل تحویل نامبرده شده محل یا نقطه دقیق تحویل .۹ 

تواند انبار فروشنده یا هر محل دیگری باشد، بدون در نظر گرفتن نقطه دقیق مکانی تحویل در آن  می

شود، نقطه دقیق مکانی در محل تحویل  وجود، به طرفین توصیه می محل تحویل نامبرده شده. بااین

ه دقیق مکانی برای تحویل محل دقیق انتقال نامبرده شده را تا حد امکان دقیق مشخص کنند. درج نقط

کند. این محل همچنین جایی که ازآنجا به بعد  ریسک از فروشنده به خریدار را برای طرفین شفاف می

کند. درجایی که این نقطه دقیق مکانی تحویل مشخص  ها بر عهده خریدار است را نیز مشخص می هزینه



 

  

شود. در چنین وضعیتی فروشنده حق دارد که محلی را  خریدار مینشده باشد، منجر به بروز مشکالتی برای 

شود محل تحویل  که به بهترین نحو با شرایط تحویل خودش سازگار است را انتخاب کند و آن محل می

شود. درواقع وقتی نقطه دقیق مکانی در قرارداد مشخص  کاال که در آنجا ریسک به خریدار منتقل می

اند که انتخاب این محل با نظر فروشنده صورت پذیرد. این بدان  وافق کردهنشده است، یعنی طرفین ت

معناست که خریدار ممکن است در معرض این ریسک قرار داشته باشد که محلی که فروشنده برای 

به کاال  خسارتکند قبل از جایی باشد که در آنجا احتمال ریسک از بین رفتن یا ورود  تحویل انتخاب می

 .بنابراین بهترین کار برای خریدار این است که نقطه دقیق مکانی تحویل را انتخاب کندبیشتر است. 

واژه تأمین در اینجا به موضوع  ــــ ارجاع به شده است تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل .۴

را در شود که طی آن خریدار اولیه کاال  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می جریان حمل به خریدار دیگری می

فروشنده باید تشریفات صادراتی کاال را انجام دهد.  FCA ــــ در تشریفات گمرکی صادرات .۵

های تشریفات ترانزیت کاال در کشورهای مسیر و  وجود، فروشنده مسئول انجام یا پرداخت هزینه بااین

 .ین واردات کاال در کشور مقصد نیستهمچن

 ــــ قبالً گفتیم که FCA کاال بارگیری شد( درفروش بر اساس) On-Board بارنامه با درج عبارت .۱

FCA کار گرفته شده، مورداستفاده قرار بگیرد. حاال اگر  های حمل به نظر از شیوه یا شیوه تواند صرف می

ده توسط خریدار از محلی که بندرگاه نیست و وجود کشتی ش کننده کامیونی مشخص محموله توسط حمل

وگاس برای حمل برداشته شود، غیرعادی است که انتظار داشته باشیم که  معناست مثالً مانند الس بی

ای که فروش  وجود، فروشنده صادر شود. بااین متصدی حملتوسط  On-Board یک بارنامه با درج عبارت

نیاز دارد  On-Board انجام داده است، گاهی اوقات به بارنامه FCA Las Vegas را بر اساس ترم

باشد(. برای برآوردن این نیاز، برای  می اعتبار اسنادی)اغلب این نیاز به دلیل الزامات بانکی و شرایط 

شده است. اگر  ، مکانیزمی برای این عملکرد در نظر گرفته۰۲۰۲اینکوترمز در  FCA اولین بار، در قاعده

قرار در این خصوص در قرارداد توافق کرده باشند، خریدار متعهد است که به متصدی حمل  طرفین

و ارائه آن به فروشنده را صادر نماید.  On-Board شده توسط خودش دستورالعمل صدور بارنامه تعیین

تواند که این درخواست پاسخ مثبت ندهد چراکه متصدی حمل تنها وقتی ملزم  البته متصدی حمل می



 

  

وجود، اگر چنین  وگاس بارگیری شده باشند. بااین ای است که کاال در الس به صدور چنین بارنامه

با ریسک و مسئولیت خریدار توسط متصدی حمل صادرشده و به فروشنده  (On-Board) ای  بارنامه

برای تحویل  چراکه خریدار درنهایت بایست این بارنامه را به خریدار تحویل دهد، تحویل شود، فروشنده می

ای که فروشنده  کاال از متصدی حمل به بارنامه احتیاج دارد. اگر طرفین توافق کرده باشند که بارنامه

 Received for) کند تنها مؤید دریافت کاال برای حمل توسط متصدی حمل باشد دریافت می

shipment) بدون اینکه عبارت بارگیری شده (On-Board)شود. بعالوه،  می ، این مکانیزم غیرضروری

تأکید به این نکته ضروری است که حتی اگر این مکانیزم انتخابی بکار گرفته شود، فروشنده در خصوص 

کاال هیچ مسئولیتی در قبال خریدار ندارد. درنهایت، وقتی این مکانیزم انتخابی بکار  ونقل قرارداد حمل

له حمل نهایی برای حمل ضرورتاً متفاوت های تحویل و بارگیری کاال روی وسی شود، تاریخ گرفته می

 .گردد می اعتبار اسنادیتواند منجر به بروز مشکالتی برای فروشنده در شرایط  باشد، که می می

 

 

 الزامات خریدار-ب

 : الزامات عمومی۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به ه سند ارائههرگون

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف



 

  

 : تحویل گرفتن۰-ب

 .برقرارشده است کاال را تحویل بگیرد ۰-که شرایط آ بایست وقتی خریدار می

 

 : انتقال ریسک۹-ب

 ۰-ول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آخریدار مسئ

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

 ۶۲-معرفی ننماید یا اعالمیه آمادگی را بر اساس ب ۰-را بر اساس شرایط آ خریدار متصدی حمل .۶

 ارسال نکند، یا

 ،متصدی حمل کاال را برای حمل در اختیار نگیرد .۰

 :باشد آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال به شرح زیر می

 الف. از زمان تاریخ توافق شده و در صورت عدم وجود تاریخ موردتوافق

 نشده است ، یا، اگر چنین زمانی اعالم۶۲-شده توسط خریدار بر اساس ب ب. از زمان انتخاب

 زمانی موردتوافق دیگری، ج. از زمان پایان هر بازه

 .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 نقل و : حمل۴-ب

ونقل کاال را با ریسک و هزینه خودش از محل نامبرده شده برای حمل  بایست قرارداد حمل خریدار می

 .گردد توسط فروشنده منعقد می ۴-اساس مندرجات آ که قرارداد حمل بر منعقد نماید، مگر وقتی



 

  

 : بیمه۵-ب

 .ندارد بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 تحویل کاال |: سند حمل ۱-ب

 .را بپذیرد ۰-بایست سند تحویل کاال بر اساس شرایط آ خریدار می

بایست با ریسک و هزینه خودش به متصدی حمل  اگر طرفین چنین توافقی کرده باشند، خریدار می

-On دستورالعمل صادر کردن سند حمل دال بر بارگیری شدن کاال )نظیر بارنامه حمل با درج عبارت

Board) را صادر نماید. 

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات 7-ب

 

بایست با ریسک و  کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می .۶

مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از کشوری که 

 .شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید ازآنجا صادرات انجام می

ی تشریفات گمرکی موردنیاز بایست تمام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می .۰

کند و کشور مقصد که در آن واردات نهایی  صورت ترانزیت عبور می برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه انجام می

 :از قبیل

 پروانه ترانزیت و واردات 

 گواهی ایمنی برای ترانزیت و واردات 

 بازرسی قبل از حمل 

 گونه اعتبارسنجی رسمیهر 

 



 

  

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی 8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-آ های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

-و آ ۵-، آ۴-هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعت و اسناد مطابق مندرجات آ هزینه .۰

 .متحمل شده است را بپردازد 7

های مربوط به تشریفات  ههرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزین .۹

 ، و7-گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

 :هر هزینه اضافی دیگری که در این شرایط ممکن است حادث شود .۴

 تعیین کند، ۶۲-را بر اساس شرایط ب متصدی حملخریدار نتواند 

 نتواند کاال را در اختیار بگیرد، ۶۲-شده تحت شرایط ب متصدی حمل تعیین

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به شروط بر اینکه کاال بهم

 : اعالم ها۶۲-ب

 الزامات فروشنده-الف

 : الزامات عمومی۶-الف

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که  فروشنده می



 

  

 .تهیه کندبراساس قرارداد الزم است 

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل دادن۰-الف

ه شده بایست کاال را به کریر یا هر شخص دیگری که توسط خریدار در محل تحویل نامبرد فروشنده می

 .شده است، تحویل دهد مشخص

 :بایست به این صورت تحویل را انجام نماید فروشنده می

 در تاریخ توافق شده .۶

 ، یا۶۲-شده توسط خریدار تحت شرایط ب در زمان مشخص در بازه زمانی اعالم .۰

ه زمانی شده توسط خریدار مقرر نشده است، در پایان باز اگر زمان مشخصی در بازه زمانی اعالم .۹

 .شده اعالم

 :شود شده تلقی می تحویل به هرکدام از شرایط زیر انجام

شده توسط  الف. اگر محل نامبرده شده انبار فروشنده است، زمانی که محموله روی وسیله حمل تعیین

 خریدار بارگیری شود. یا

روشنده با آن محموله را که کاال روی وسیله حملی که ف در هر جای دیگری غیر از انبار فروشنده، وقتی .ب

 .صورت تخلیه نشده در اختیار خریدار قرار گیرد تا آنجا آورده است به

نشده است و  اعالم ۶۲-اگر نقطه مکانی دقیق در محل نامبرده شده توسط خریدار بر اساس شرایط ب

ی را که خود تواند بهترین محل تواند وجود داشته باشد، فروشنده می چندین نقطه مکانی برای تحویل می

 .داند، انتخاب کند برای تحویل مناسب می

 



 

  

 : انتقال ریسک۹-الف

باشد،  می ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب

 قلن و : حمل۴-الف

 .کاال ندارد قرارداد حملفروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن 

بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و  وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می بااین

به  ونقل کاال را ونقل کاال در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل های مربوط به حمل هزینه

بایست  ونقل کاال ارائه نماید. اگر توافق شده باشد، فروشنده می خریدار جهت انجام ترتیبات حمل

 .ونقل را با شرایط عرف اما با ریسک و هزینه خریدار منعقد نماید قرارداد حمل

ونقل کاال را تا زمان تحویل کاال رعایت  بایست تمامی الزامات ایمنی مربوط به حمل فروشنده می

 .ایدنم

 : بیمه۵-الف

وجود،  ندارد. بااین بیمه باربری کاالفروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد 

های مربوط  بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و هزینه در صورت درخواست خریدار، فروشنده می

  .ونقل کاال ارائه نماید تیبات حملبه بیمه کاال در اختیار دارد به خریدار جهت انجام تر

 تحویل کاال |: سند حمل ۱-الف

را به خریدار ارائه  ۰-بایست با ریسک و هزینه خودش سند تحویل کاال بر اساس شرایط آ فروشنده می

 .نماید

 .بایست با ریسک و هزینه خریدار با خریدار درگرفتن سند همکاری نماید فروشنده می

را صادر کرده  ۱-تصدی حمل دستورالعمل صادر کردن سند حملی بر اساس شرایط بکه خریدار به م وقتی



 

  

 .را پس از دریافت به خریدار تحویل نماید سند حملبایست این  است، فروشنده می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات 7-الف

ی صادرات بایست تشریفات گمرک تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که کاال ازآنجا صادر می

  :از قبیل

 پروانه صادرات 

 گواهی ایمنی برای صادرات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و هزینه  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۰

را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا ترانزیت کاال دار خریخریدار، 

 .از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی 8-الف

شمارش( که برای تحویل کاال بر اساس  بررسی کیفیت، توزین و) های بازرسی هزینهبایست  فروشنده می

بایست با هزینه خود، کاال را  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول باشد.  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل بسته

ونقل آن کاال مناسب  ال را به گونه ای که برای حملگذاری کا بندی و شماره بایست بسته فروشنده می

 .گذاری توافق دیگری کرده باشند بندی و شماره است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 : تخصیص هزینه ها۳-الف

 :ها را بپردازد بایست این هزینه فروشنده می

هایی که بر  جز هزینه ، به۰-ر اساس شرایط مندرج در آهای مربوط به کاال تا زمان تحویل ب تمامی هزینه .۶



 

  

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-اساس شرایط ب

شده توسط خریدار بر اساس  کننده تعیین دهنده تحویل شدن کاال به حمل هزینه تهیه و ارائه سند نشان .۰

 .۱-شرایط آ

 .7-رات کاال تحت شرایط آها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صاد تمامی هزینه .۹

شده  هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات اشاره تمامی هزینه .۴

 .7-مطابق مندرجات ب

 : اعالم ها۶۲-الف

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر تحویل شدن کاال  بایست اعالمیه فروشنده می

زمان  شده نتوانسته است در مدت شده است یا متصدی حمل تعیین تحویل داده ۰-آ بر اساس شرایط

 .توافق شده کاال را در اختیار بگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CPT | Carriage Paid To 

 Incoterms 2020 نام محل مقصد CPT 

 

 :های توضیحی یادداشت

وقتی تحویل داده است و ریسک از  یعنی فروشنده کاال را ”Carriage Paid To“تحویل و ریسک ــــ  .۶

 :فروشنده به خریدار منتقل میشود که

 محموله را در اختیار متصدی حملی قرار دهد. 

  شده است ونقل آن توسط خود فروشنده بسته که قرارداد حمل. 

 که برای آن شیوه  نحوی تواند با قرار دادن کاال در تملک فیزیکی متصدی حمل به که این کار می

 .ب است باشدحمل مناس

 



 

  

 

سالم  گونه مسئولیتی بر عهده فروشنده در خصوص با تحویل محموله به خریدار به این نحو، هیچ

به مقصد یا حتی رسیدن یا نرسیدن آن به مقصد نخواهد بود. این به این دلیل است که  محموله رسیدن

از فروشنده به خریدار منتقل ، ریسک متصدی حملمحض تحویل کاال به خریدار از طریق تحویل کاال به  به

را با متصدی حمل از محل تحویل کاال به متصدی  قرارداد حملوجود، فروشنده بایست  بااین .میشود

ترتیب، مثالً، محموله به متصدی حمل در  این حمل تا مقصد توافق شده با خریدار منعقد نماید. به

مپون )که یک بندرگاه است( یا وینچستر که یک بندرگاه نیست( تحویل میشود تا به ساوته)السوگاس 

حمل شود. در هردو صورت، تحویل و انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در   )که یک بندرگاه نیست(

 .السوگاس اتفاق میفتد و فروشنده میبایست قرارداد حمل را تا ساوتهمپتون یا وینچستر منعقد نماید

برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه  تواند این قاعده می ونقل ــــ شیوه حمل .۰

 .حمل بکار گرفته میشود، استفاده شود

 



 

  

ای دارد: محل یا نقطه  ، دو موقعیت مکانی اهمیت ویژهCPT در محل یا نقطه دقیق تحویل ــــ .۹

ه مکانی که در آنجا تحویل صورت میگیرد )ریسک منتقل میشود(، و دیگری محل یا نقطه مکانی ک

ونقل تا آنجا  عنوان مقصد کاال تعریف میشود )محلی که فروشنده متعهد به بستن قرارداد حمل به

 .(میباشد

شود که محل تحویل یا  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ تعیین محل یا نقطه تحویل به .۴

فروش تعیین کنند. تعیین  صورتی دقیق در قرارداد نقطه دقیق مکانی در محل تحویل را تا حد امکان به

نقطه دقیق مکانی تحویل برای مواقعی که بیش از یک متصدی حمل که هرکدام بخشی از فرآیند حمل 

از نقطه تحویل تا محل مقصد را بر عهده دارند، اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی اگر طرفین در مورد 

ن است که ریسک با تحویل کاال به اولین فرض ای نقطه دقیق مکانی تحویل توافق نکرده باشند، پیش

شده توسط فروشنده بدون اینکه خریدار هیچ کنترلی روی آن داشته باشد از  متصدی حمل در محل انتخاب

فروشنده به خریدار منتقل میشود. اگر چنانچه طرفین بخواهند که ریسک در مرحله بعدتری )مثالً در یک 

تری )مثالً در یک ترمینال زمینی که قبل از بندرگاه  ر مرحله قبلبندرگاه دریایی یا فرودگاه( یا حتی د

، الزم است که این موضوع را در قرارداد فروش خود مشخص نمایند و در عواقب آن را (دریایی قرارداد

 .دقت بررسی کنند به

 به طرفین اکیداً توصیه میشود که نقطه دقیق  صورت دقیق ــــ تعیین محل یا نقطه مقصد به .۵

جایی است که  مقصد در محل مقصد تا جایی که ممکن است دقیق مشخص کنند چراکه اینجا همان

 .های آن را بپردازد را تا آنجا تنظیم کند و هزینه ونقل قرارداد حملفروشنده میبایست 

واژه تأمین در اینجا به موضوع  ارجاع به شده است ــــ تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل .۱

ش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف میشود که طی آن خریدار اولیه کاال را در فرو

 .جریان حمل به خریدار دیگری میفروشد و خودش در نقش فروشنده قرار میگیرد

ونقلی که با متصدی حمل  اگر فروشنده با توجه به شرایط قرارداد حمل هزینه تخلیه کاال در مقصد ــــ .7

ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد نامبرده شده شود، فروشنده نمیتواند این  ه است متحمل هزینهبست

 .باشد شده توافق طرفین بین  صورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه طور دیگری ها را به هزینه



 

  

ترخیص  ، فروشنده باید کاال را برای صادراتCPT در ترخیص برای صادرات و واردات ــــ .8

های ترانزیت کاال از  وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام تشریفات یا پرداخت هزینه کند.بااین

های واردات کاال در کشور مقصد  طور انجام تشریفات واردات و پرداخت هزینه کشورهای مسیر و همین

 .ندارد

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 الزامات عمومی:  ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا در جایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 تحویل گرفتن:  ۰-ب

تحویل بگیرد و کاال را از متصدی حمل در محل مقصد یا در  ۰-کاال را بر اساس شرایط آبایست  خریدار می

 .ای توافق شده باشد( دریافت کند که چنین نقطه نقط مکانی دقیق در محل مقصد )درصورتی

 انتقال ریسک:  ۹-ب

 ۰-ت شرایط آخریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تح



 

  

 .شده است، میباشد تحویل

را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا  ۶۲-شده در ب اگر خریدار اعالمیه اشاره

باشد، مشروط بر اینکه  ورود خسارت به کاال از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می

  .شده باشد عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی بهصورت کامالً مشخصی  کاال به

 

 ونقل حمل:  ۴-ب

 .های آن ندارد ونقل و پرداخت هزینه هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل  خریدار

 بیمه:  ۵-ب

چ مسئولیتی قرارداد بیمه باربری کاال و انجام تمهیدات مربوطه کامالً بر عهده خریدار است و خریدار هی

 .باره در برابر فروشنده ندارد دراین

 تحویل کاال |سند حمل :  ۱-ب

بپذیرد، مشروط بر اینکه این سند با شرایط  ۱-بایست سند تحویل کاال بر اساس شرایط آ خریدار می

 .قرارداد مطابقت داشته باشد

 تشریفات گمرکی صادرات و واردات:  7-ب

 :راتکمک به انجام تشریفات صاد .1

بایست با ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه  هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می

شود از قبیل  هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

 .، یاری نمایدبازرسی قبل از حملالزامات ایمنی و 

بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز  که کاربردپذیر باشد، خریدار میتشریفات واردات: هرجایی  .۰

کند و کشور مقصد که در آن واردات نهایی  صورت ترانزیت عبور می برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه انجام می



 

  

 :از قبیل

 یاز برای تراتزیتپروانه واردات و هرگونه پروانه مورد ن •

 گواهی ایمنی برای ترانزیت و واردات •

 بازرسی قبل از حمل •

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی •

 عالئم گذاری |بسته بندی   |بازرسی :  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 تخصیص هزینه ها:  ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده  های ترانزیت کاال از کشورهای مسیر مگر اینکه این هزینه هزینه .۰

 .فروشنده باشد

 .ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد های تخلیه کاال در مقصد، مگر اینکه این هزینه هزینه .۹

 7-و آ ۵-و اسناد مطابق مندرجات آ هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعات هزینه .۴

 .متحمل شده است را بپردازد

وق و عوارض گمرکی و یا هر هزینه دیگر مربوط به تشریفات که کاربرد پذیر بود، هزینه های حق هرجایی .۵

 ،7-و ب ۵-آ  گمرکی ترانزیت یا واردات کاال بر اساس شرایط



 

  

هر هزینه اضافی دیگری از زمان تاریخ توافق شده برای تحویل یا پایان بازه زمانی توافق شده برای  .5

مکن است پیش بیاید، مشروط بر اینکه م ۶۲-تحویل که به دلیل عدم اعالم خریدار بر اساس شرایط ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به کاال به

 اعالم ها:  ۶۲-ب

گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا تعیین نقطه مکانی  که این درصورتی

 .زم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کنددقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، ال

 

 

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 الزامات عمومی:  ۶-آ

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر  فروشنده می

 .اساس قرارداد الزم است تهیه کند

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به ممکن است به شده توسط فروشنده هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 تحویل دادن:  ۰-آ

قرارداد آن  ۴-که بر اساس شرایط آ متصدی حملبایست تحویل کاال را با دادن کاال به  فروشنده می

 .ت کاال را در زمان مقرر یا در بازه زمانی مقرر تحویل دهدشده است تحویل دهد. فروشنده میبایس بسته

 انتقال ریسک:  ۹-آ

باشد،  می ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ خسارت به کاالفروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود 

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب



 

  

 ونقل حمل:  ۴-آ

از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در  ونقل های حمل پرداخت هزینهفروشنده مسئول بستن قرارداد و 

بایست  باشد. قرارداد حمل می محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می

 دقیق نقطه اگر  ونقل و شیوه و مسیر رایج حمل چنین کاالیی باشد. قراردادی بر اساس شرایط رایج حمل

ن جایی که برای بهتری بایست می فروشنده باشد، نشده مشخص تحویل برای شده نامبرده محل در مکانی

ونقل کاال تا  بایست تمامی الزامات ایمنی حمل داند را انتخاب کند. فروشنده می اینکار مناسب می

 .مقصد را رعایت کند

 بیمه:  ۵-آ

وجود، در  کاال ندارد. بااین بیمه باربریخریدار در خصوص بستن قرارداد فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال 

های مربوط به بیمه  بایست کلیه اطالعات در خصوص ریسک و هزینه صورت درخواست خریدار، فروشنده می

  .کاال ارائه نماید ونقل حمل کاال را که در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات

 

 تحویل کاال |سند حمل :  ۱-آ

 ونقل سند حملبایست با هزینه خودش  که عرف باشد یا خریدار درخواست کند، فروشنده می درصورتی

 .شده است را تهیه کند بسته ۴-ونقلی که بر اساس شرایط آ مربوط به قرارداد حمل

ه زمانی ونقل کاالی موردقرارداد را تحت پوشش قرار دهد و تاریخ آن در باز بایست حمل سند حمل می

باره توافق شده باشد، این سند حمل باید  که عرف باشد یا دراین توافق شده برای حمل باشد. درصورتی

خریدار را قادر سازد که با ارائه آن به متصدی حمل در مقصد مالکیت خود در مورد کاال را اثبات کند و 

ارداد، با انتقال سند حمل به نام خریدار که کاال در مسیر حمل قر همچنین خریدار بتواند در بین راه درحالی

دیگری کاال را بفروشد یا حتی از طریق اعالم به متصدی حمل این کار را انجام دهد. اگر چنین سند حمل 

بایست به خریدار تحویل  های اصلی می ای در چندین نسخه اصلی صادر شود، تمامی نسخه قابل معامله

 .شود

 



 

  

 و وارداتتشریفات گمرکی صادرات :  7-آ

بایست تشریفات گمرکی صادرات  تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

 :از قبیل

 پروانه صادرات    •

 گواهی ایمنی برای صادرات    •

 بازرسی قبل از حمل    •

 رسمیهرگونه اعتبار سنجی     •

 

بایست با ریسک و هزینه  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجاییِ کاربردپذیر است، فروشنده می .۰

خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا ترانزیت کاال از 

 .ی نمایدکشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یار

 عالئم گذاری |بسته بندی   |بازرسی :  8-آ

بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر اساس ) های بازرسی هزینهبایست  فروشنده می

بایست با هزینه خود، کاال را  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول باشد.  ونقل فاقد بسته که در تجارت چنینی کاالیی حملبندی نماید، مگر این بسته

ونقل آن کاال مناسب  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته فروشنده می

 .گذاری توافق دیگری کرده باشند بندی و شماره است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 تخصیص هزینه ها:  ۳-آ

 :ها را بپردازد باید این هزینه فروشنده می



 

  

هایی که بر  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-اساس شرایط ب

های بارگیری کاال و  ی میشود، شامل هزینهناش ۴-هایی که از آ ونقل و تمامی هزینه های حمل هزینه .۰

 .ونقل کاال های مربوط به ایمنی حمل هزینه

بر عهده  قرارداد حملها بر طبق  ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد اما فقط اگر این هزینه هرگونه هزینه .۹

 .فروشنده باشد

 .االهای ترانزیت کاال از کشورهای مسیر تحت شرایط قرارداد حمل ک هزینه .۴

تحویل کاال به خریدار  ۱-دهنده اثبات اینکه کاال بر اساس شرایط آ های تهیه مدارک نشان هزینه .۵

 .شده است انجام

 .7-ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کاال تحت شرایط آ تمامی هزینه .۱

شده  و اطالعات اشاره هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک تمامی هزینه .7

 .انجام داده است 7-مطابق مندرجات ب

 اعالم ها:  ۶۲-آ

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر تحویل شدن کاال بر  بایست اعالمیه فروشنده می

بایست هر اعالمیه ای که برای دریافت  شده است. همچنین فروشنده می تحویل داده ۰-اساس شرایط آ

 .کاال توسط خریدار الزم است را برای خریدار ارسال کند
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 های توضیحی: یادداشت

یعنی فروشنده کاال را وقتی تحویل داده ” Carriage and Insurance Paid To“ تحویل و ریسک ــــ. ۶

 شود که: روشنده به خریدار منتقل میاست و ریسک از ف

 

    له را در اختیار متصدی حملی قرار دهد.محمو 

   شده است. ونقل آن توسط خود فروشنده بسته قرارداد حمل که 

   شیوه آن برای که نحوی به حمل متصدی فیزیکی تملک در کاال دادن قرار با تواند می کار این که 

 .باشد است مناسب حمل



 

  

 
 

گونه مسئولیتی بر عهده فروشنده در خصوص  محموله به خریدار به این نحو، فروشنده هیچبا تحویل 

رسیدن سالم محموله به مقصد یا حتی رسیدن یا نرسیدن آن به مقصد نخواهد بود. این به این دلیل 

محض تحویل کاال به خریدار از طریق تحویل کاال به متصدی حمل، ریسک از فروشنده به  است که به

وجود، فروشنده بایست قرارداد حمل را با متصدی حمل از محل تحویل کاال  شود، بااین یدار منتقل میخر

ترتیب، مثالً، محموله به متصدی  این به متصدی حمل تا مقصد توافق شده با خریدار منعقد نماید. به

ندرگاه است( یا شود تا به ساوتهمپون )که یک ب وگاس )که یک بندرگاه نیست( تحویل می حمل در الس

حمل شود. در هردو صورت، تحویل و انتقال ریسک از فروشنده به   وینچستر )که یک بندرگاه نیست(

بایست قرارداد حمل را تا ساوتهمپتون یا وینچستر  وگاس اتفاق میفتد و فروشنده می خریدار در الس

 منعقد نماید.

وه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه تواند برای هر شی این قاعده می ونقل ــــ شیوه حمل. ۰

 شود، استفاده شود. حمل بکار گرفته می

 



 

  

ای دارد: محل یا نقطه  ، دو موقعیت مکانی اهمیت ویژهCIPدر  . محل یا نقطه دقیق تحویل ــــ۹

شود(، و دیگری محل یا نقطه مکانی که  گیرد )ریسک منتقل می مکانی که در آنجا تحویل صورت می

ونقل تا آنجا  شود )محلی که فروشنده متعهد به بستن قرارداد حمل ان مقصد کاال تعریف میعنو به

 باشد(. می

 

ای مربوط به ریسک از بین رفتن یا ورود  بایست قرارداد پوشش بیمه فروشنده همچنین می بیمه ــــ. ۴

مقصد کاال منعقد نماید.  خسارت به کاال را که بر عهده خریدار است از نقطه تحویل کاال حداقل تا نقطه

بایست از طریق بیمه گران داخلی آن  البته این در مواقعی که بر طبق قوانین کشور مقصد بیمه می

 قاعده تحت بایست می طرفین شرایطی چنین در  گردد. کشور تهیه شود، منجر به بروز مشکالتی می

CPT بداند که در قاعده  قرارداد خریدوفروش خود را تنظیم نمایند. خریدار الزم استCIP  اینکوترمز

باشد و  یا شرایط مشابه آن می Aای جامعی نظیر کالس  ، فروشنده ملزم به تهیه پوشش بیمه۰۲۰۲

توانند  اقدام کند. درهرصورت، طرفین می Cای محدود تری نظیر کالس  بایست برای پوشش بیمه نمی

 ای محدودتری داشته باشند. توافقی در خصوص پوشش بیمه

شود که محل تحویل یا  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ تعیین محل یا نقطه تحویل به. ۵

صورتی دقیق در قرارداد فروش تعیین کنند. تعیین  نقطه دقیق مکانی در محل تحویل را تا حد امکان به

فرآیند حمل  نقطه دقیق مکانی تحویل برای مواقعی که بیش از یک متصدی حمل که هرکدام بخشی از

 مورد در طرفین اگر شرایطی چنین در  از نقطه تحویل تا محل مقصد را بر عهده دارند، اهمیت زیادی دارد.

 اولین به کاال تحویل با ریسک که است این فرض پیش باشند، نکرده توافق تحویل مکانی دقیق نقطه

 از باشد داشته آن روی کنترلی یچه خریدار اینکه بدون فروشنده توسط شده انتخاب محل در حمل متصدی

شود. اگر چنانچه طرفین بخواهند که ریسک در مرحله بعدتری )مثالً در یک  خریدار منتقل می به فروشنده

تری )مثالً در یک ترمینال زمینی که قبل از بندرگاه  بندرگاه دریایی یا فرودگاه( یا حتی در مرحله قبل

ضوع را در قرارداد فروش خود مشخص نمایند و عواقب آن را دریایی قرارداد(، الزم است که این مو

 دقت بررسی کنند. به



 

  

 دقیق نقطه که شود می توصیه  اکیداً طرفین به  صورت دقیق ــــ . تعیین محل یا نقطه مقصد به۱

 که است جایی همان اینجا چراکه کنند مشخص دقیق است ممکن که تاجایی مقصد محل در مقصد

 های آن را بپردازد. کند و هزینه تنظیم آنجا تا را بیمه و ونقل حمل قرارداد بایست می فروشنده

ارجاع به واژه تأمین در اینجا به موضوع  شده است ــــ . تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل7

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 گیرد. فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می ریان حمل به خریدار دیگری میج

ونقلی که با متصدی حمل  اگر فروشنده با توجه به شرایط قرارداد حمل . هزینه تخلیه کاال در مقصد ــــ8

تواند این  ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد نامبرده شود، فروشنده نمی بسته است متحمل هزینه

 .باشد شده توافق طرفین بین  صورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه طور دیگری ها را به ههزین

وجود،  ، فروشنده باید کاال را برای صادرات ترخیص کند.بااینCIPدر  . ترخیص برای صادرات و واردات ــــ۳

زیت کاال از کشورهای مسیر و های تران فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام تشریفات یا پرداخت هزینه

 های واردات کاال در کشور مقصد ندارد. طور انجام تشریفات واردات و پرداخت هزینه همین

 

 ب : الزامات خریدار

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه در قرارداد فروش بیان خریدار می



 

  

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به وسط فروشنده ممکن است بهشده ت هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

تحویل بگیرد و کاال را از متصدی حمل در محل مقصد  ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 .ای توافق شده باشد( دریافت کند که چنین نقطه حل مقصد )درصورتییا در نقطه مکانی دقیق در م

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-از زمانی که کاال تحت شرایط آ خسارت به کاالخریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود 

 .باشد شده است، می تحویل

دار مسئول تمامی ریسک از بین را صادر ننماید، آنگاه خری ۶۲-شده در ب اگر خریدار اعالمیه اشاره

باشد،  رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 نقل و : حمل ۴-ب

های آن  ونقل و پرداخت هزینه ده برای بستن قرارداد حملخریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشن

 .ندارد

 : بیمه ۵-ب

بایست  وجود، خریدار می بااین .نداردقرارداد بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن 

ای اضافی مورد درخواست  در صورت نیاز، هرگونه اطالعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه

 .نیاز دارد، تهیه نماید ۵-بر اساس شرایط آ خریدار

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-ب

بپذیرد، مشروط بر اینکه این سند با شرایط  ۱-خریدار میبایست سند تحویل کاال براساس شرایط آ



 

  

 .قرارداد مطابقت داشته باشد

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

بایست با ریسک و  رجایی که کاربردپذیر است، خریدار میه :کمک به انجام تشریفات صادرات .۶

مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از کشوری 

 .شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید که ازآنجا صادرات انجام می

بایست تمامی تشریفات گمرکی  بردپذیر باشد، خریدار میهرجایی که کار :تشریفات واردات .۰

کند و کشور مقصد که در آن  صورت ترانزیت عبور می موردنیاز برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه واردات نهایی انجام می

 :از قبیل

 ترانزیت پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای 

 واردات  گواهی ایمنی برای ترانزیت و 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

را  ۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ جز هزینه بپردازد، به

ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده  های ترانزیت کاال از کشورهای مسیر مگر اینکه این هزینه هزینه .۰



 

  

 .فروشنده باشد

ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده  های تخلیه کاال در مقصد، مگر اینکه این هزینه هزینه .۹

 .باشد

 ۵-و ب ۵-هزینه تهیه هرگونه بیمه اضافی که در صورت درخواست خریدار بر اساس شرایط آ .۴

 .شده باشد تهیه

های مربوط به تشریفات  زینههرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر ه .۵

 ، و7-گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

هر هزینه اضافی دیگری از زمان تاریخ توافق شده برای تحویل یا پایان بازه زمانی توافق شده  .۱

ممکن است پیش بیاید، مشروط  ۶۲-برای تحویل که به دلیل عدم اعالم خریدار بر اساس شرایط ب

  .شده باشد عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به کاال به بر اینکه

 : اعالم ها ۶۲-ب

گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا تعیین نقطه  که این درصورتی

فروشنده  مکانی دقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به

 .ارسال کند

 

 الف : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-الف

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که  فروشنده می

 .بر اساس قرارداد الزم است تهیه کند

صورت  وافق بهصورت کاغذی یا برحسب ت شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه



 

  

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل دادن ۰-الف

قرارداد آن  ۴-بایست تحویل کاال را با دادن کاال به متصدی حملی که بر اساس شرایط آ فروشنده می

ازه زمانی مقرر تحویل بایست کاال را در زمان مقرر یا در ب شده است تحویل دهد. فروشنده می بسته

 .دهد

 : انتقال ریسک ۹-الف

 ۰-فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 ونقل : حمل ۴-الف

ونقل از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی  های حمل رارداد و پرداخت هزینهفروشنده مسئول بستن ق

باشد. قرارداد حمل  در محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می

ونقل و شیوه و مسیر رایج حمل چنین کاالیی باشد.  بایست قراردادی بر اساس شرایط رایج حمل می

بایست  ل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده میاگر نقطه دقیق مکانی در مح

بایست تمامی الزامات  داند را انتخاب کند. فروشنده می بهترین جایی که برای این کار مناسب می

 .ونقل کاال تا مقصد را رعایت کند ایمنی حمل

 : بیمه ۵-الف

ای مربوطه را  ر مربوط به پوشش بیمهیا هرگونه مدرک دیگ بیمهبایست سند یا گواهی  فروشنده می

 .به خریدار ارائه کند

بایست در صورت درخواست خریدار، با ریسک و هزینه خریدار تمامی اطالعاتی که  بعالوه، فروشنده می

 .خریدار برای تهیه هرگونه بیمه اضافه دیگری که نیاز دارد، ارائه نماید

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-الف



 

  

ونقل  بایست با هزینه خودش سند حمل رف باشد یا خریدار درخواست کند، فروشنده میکه ع درصورتی

 .شده است را تهیه کند بسته ۴-ونقلی که بر اساس شرایط آ مربوط به قرارداد حمل

ونقل کاالی موردقرارداد را تحت پوشش قراردهد و تاریخ آن در بازه زمانی  بایست حمل می سند حمل

  .باشد توافق شده برای حمل

باره توافق شده باشد، این سند حمل باید خریدار را قادر سازد که با  که عرف باشد یا دراین درصورتی

ارائه آن به متصدی حمل در مقصد مالکیت خود در مورد کاال را اثبات کند و همچنین خریدار بتواند در 

ل به نام خریدار دیگری کاال را بفروشد که کاال در مسیر حمل قرار دارد، با انتقال سند حم بین راه درحالی

ای در  یا حتی از طریق اعالم به متصدی حمل این کار را انجام دهد. اگر چنین سند حمل قابل معامله

 .بایست به خریدار تحویل شود های اصلی می چندین نسخه اصلی صادر شود، تمامی نسخه

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-الف

بایست تشریفات گمرکی صادرات  هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می :ادراتتشریفات ص .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

 :از قبیل

 پروانه صادرات 

 گواهی ایمنی برای صادرات 

  بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و  ی که کاربردپذیر است، فروشنده میهرجای :کمک در انجام تشریفات واردات .۰

هزینه خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد و یا 

 .ترانزیت کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-الف

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر  بایست هزینه فروشنده می



 

  

بایست با هزینه خود،  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  بسته ونقل فاقد بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنینی کاالیی حمل کاال را بسته

ونقل آن کاال  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می

گذاری توافق دیگری  بندی و شماره مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-الف

 :ها را بپردازد نهفروشنده باید این هزی

هایی که  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-بر اساس شرایط ب

های بارگیری کاال  شود، شامل هزینه ناشی می ۴-هایی که از آ ونقل و تمامی هزینه های حمل هزینه .۰

 .ونقل کاال های مربوط به ایمنی حمل هزینه و

ها بر طبق قرارداد حمل  ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد اما فقط اگر این هزینه هرگونه هزینه .۹

 .گرفته فروشنده باشد برعهده

 .های ترانزیت کاال از کشورهای مسیر تحت شرایط قرارداد حمل کاال هزینه .۴

به خریدار  ۱-دهنده اثبات اینکه تحویل کاال براساس شرایط آ نشانهای تهیه مدرک رایج  هزینه .۵

 .شده است انجام

 .۵-هزینه تهیه بیمه براساس آ .۱

 .7-ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کاال تحت شرایط آ تمامی هزینه .7

طالعات هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و ا تمامی هزینه .8

 .7-شده مطابق مندرجات ب اشاره



 

  

 : اعالم ها ۶۲-الف

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر تحویل شدن  بایست اعالمیه فروشنده می

بایست هر اعالمیه ای که  شده است. همچنین فروشنده می تحویل داده ۰-کاال بر اساس شرایط آ

 .الزم است را برای خریدار ارسال کندبرای دریافت کاال توسط خریدار 
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 :های توضیحی یادداشت

یعنی فروشنده کاال را وقتی تحویل داده است و ریسک  ”Delivered At Place“ تحویل و ریسک ــــ .۶

 شود که منتقل می خریداراز فروشنده به 

  گیرد، در اختیار خریدار قرار می محموله 

  ،روی وسیله حمل آورنده کاال، آماده برای تخلیه 

 در محل مقصد نامبرده شده، یا 

 . ای موردتوافق قرارگرفته باشد در نقطه دقیق مکانی توافق شده در محل مقصد، البته اگر چنین نقطه

 

مقصد نامبرده شده یا نقطه دقیق  های مربوط به انتقال کاال به محل فروشنده مسئول تمامی ریسک

 .باشد. بنابراین، در این قاعده اینکوترمز محل تحویل و محل مقصد یکی هستند مکانی در آن محل می

تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه  این قاعده میونقل ــــ  شیوه حمل .۰

 .شود، استفاده شود حمل بکار گرفته می



 

  

 

شود که محل مقصد و  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ ن محل تحویل و مقصد بهتعیی .۹

تحویل را به چندین دلیل تا حد امکان دقیق مشخص کنند. اولین دلیل این است که ریسک از بین رفتن 

ست که در شود و برای طرفین بهتر ا در آن نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می ورود خسارت به کاالیا 

ها تا  شود، شفاف باشند. دوم اینکه، تمامی هزینه ای که این انتقال کلیدی در آن انجام می مورد نقطه

  .قبل از این نقطه بر عهده فروشنده است

ونقل کاال را  بایست قرارداد یا ترتیبات حمل و بعد از آن بر عهده خریدار است. سوم اینکه، فروشنده می

 شده در قاعده وده و انجام دهد. در غیر اینصورت، فروشنده به تعهدات تعریفتا آن نقطه منعقد نم

DAP نکرده است و در خصوص هرگونه ضرر احتمالی در برابر خریدار مسئول خواهد بود. بنابراین،  عمل

ونقل مازاد از خریدار طلب کند،  بابت حمل متصدی حملفروشنده مسئول هرگونه هزینه اضافی که مثالً 

 .بود خواهد

 

ارجاع به واژه تامین دراینجا به موضوع تامین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ  .۴

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .دگیر فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می جریان حمل به خریدار دیگری می

 

فروشنده مسئول تخلیه کاال در مقصد از وسیله حمل آورنده کاال تا مقصد  های تخلیه کاال ــــ هزینه .۵

ونقلی که با متصدی حمل بسته است  با این وجود، اگر فروشنده با توجه به شرایط قرارداد حمل .نیست

ها را  تواند این هزینه ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد نامبرده شود، فروشنده نمی متحمل هزینه

 .باشد شده توافق طرفین بین  صورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه طور دیگری به



 

  

 

، فروشنده باید کاال را برای صادرات ترخیص کند. با این DAPدر ترخیص برای صادرات و واردات ــــ .6

های واردات کاال در کشور مقصد ندارد.  وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام و پرداخت هزینه

درنتیجه، اگر خریدار نتواند کاال را برای واردات ترخیص کند، کاال در بندرگاه یا ترمینال ورودی مقصد 

ماند. چه کسی مسئول ریسک ورود هرگونه خسارت احتمالی به کاال است در حالی که کاال در  متوقف می

نشده است اما با توجه به  ریدار است. تحویل هنوز انجامشده است؟ پاسخ خ ترمینال مقصد متوقف

شده است، خریدار مسئول هرگونه ریسک از بین رفتن  اشاره ۹-ها بخش ب آنچه که در جدول مسئولیت

یا ورود خسارت به کاال است تا زمانی که ترانزیت کاال و ادامه مسیر دوباره از سر گرفته شود. اگر چنانچه 

ز بروز چنین سناریویی، طرفین توافق کنند که فروشنده مسئول انجام تشریفات منظور جلوگیری ا به

 DDPبایست از قاعده  های حقوق و عوارض گمرکی باشد، طرفین می واردات و پرداخت تمامی هزینه

 .استفاده کنند

 

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید ه که در قرارداد فروش بیانبایست بهای کاال را مطابق آنچ خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه



 

  

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .یل بگیردتحو ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

را انجام ندهد، آنگاه خریدار مسئول ریسک از بین رفتن یا  7-های خود بر اساس ب خریدار مسئولیت .۶

 باشد، یا اال میورود خسارت با ک

را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا  ۶۲-شده در ب خریدار اعالمیه اشاره .۰

 باشد، ورود خسارت به کاال از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می

  .شده باشد رارداد شناساییعنوان کاالی موردق صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 ونقل : حمل ۴-ب

 .های آن ندارد ونقل و پرداخت هزینه خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل

 : بیمه ۵-ب

بایست در  وجود، خریدار می ندارد. بااین بیمهخریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد 

 .ای نیاز دارد، تهیه نماید هرگونه اطالعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه صورت نیاز،

 



 

  

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سندبایست  خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

بایست با ریسک  دپذیر است، خریدار میکمک به انجام تشریفات صادرات و تراتزیت: هرجایی که کاربر .۶

و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند و یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از کشوری که 

کند )به جز تراتزیت کاال از  شود یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کاال ازآنجا عبور می ازآنجا صادر می

 .شود( از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید کشوری که کاال به آنجا وارد می

بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز  تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می .۰

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه برای کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می

 :از قبیل

 ه وارداتپروان 

 گواهی ایمنی برای واردات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

 .۰-ه کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آهای مربوط ب تمامی هزینه .۶



 

  

های الزم برای تحویل گرفتن و تخلیه کاال از روی وسیله حمل آورنده کاال در مقصد، مگر اینکه  هزینه .۰

 .ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد این هزینه

متحمل  7-هیه اطالعت و اسناد مطابق مندرجات آهایی که فروشنده در جریان همکاری در ت هزینه .۹

 .شده است را بپردازد

های مربوط به تشریفات  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه .۴

 ، و7-گمرکی واردات کاال بر اساس شرایط ب

یا عدم  7-مطابق شرایط ب هر هزینه اضافی دیگری که فروشنده در اثر عدم انجام تعهدات خریدار .۵

صورت کامالً  ممکن است متحمل شود، مشروط بر اینکه کاال به ۶۲-اعالم خریدار بر اساس شرایط ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی مشخصی به

 : اعالم ها ۶۲-ب

تعیین نقطه مکانی گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا  که این درصورتی

 .دقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر  فروشنده می

 الزم است تهیه کند. ادقرارداساس 

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 



 

  

 : تحویل دادن ۰-آ

در مقصد توافق  (باشدشده  ای مشخص بایست کاال را در نقطه دقیق مکانی )اگر چنین نقطه فروشنده می

بایست کاال  شده روی وسیله حمل آورنده کاال و آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده می

 .را در زمان یا بازه زمانی مقرر تحویل دهد

 : انتقال ریسک ۹-آ

باشد،  می ۰-رایط آتا زمان تحویل کاال بر اساس ش ورود خسارت به کاال فروشنده مسئول از بین رفتن یا

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب

 ونقل : حمل ۴-آ

از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در ونقل  های حمل هزینهو پرداخت  قراردادفروشنده مسئول بستن 

باشد. اگر نقطه دقیق مکانی در  محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می

بایست بهترین جایی که برای این کار  محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می

ونقل کاال تا مقصد را  بایست تمامی الزامات ایمنی حمل داند را انتخاب کند. فروشنده می مناسب می

 .رعایت کند

 

 : بیمه ۵-آ

 .برابر خریدار جهت بستن قرارداد بیمه کاال ندارد فروشنده هیچ مسئولیتی در

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

 .بایست با هزینه خودش، هر سندی که خریدار برای تحویل گرفتن کاال نیاز دارد را ارائه کند فروشنده می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی  پذیر است، فروشنده میتشریفات صادرات و ترانزیت: هرجایی که کاربرد .۶



 

  

کند  یا کشورهایی که کاال ازآنجا عبور می کشور ترانزیت یا  شود و صادرات کشوری که کاال ازآنجا صادر می

 .شود( را انجام دهد غیر از تراتزیت کاال در کشوری که کاال به آنجا وارد می  )به

  :ازقبیل

  پروانه صادرات/ترانزیت 

 منی برای صادرات/تراتزیتگواهی ای 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و هزینه  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی کاربردپذیر است، فروشنده می .۰ 

خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا ترانزیت کاال 

 .کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نمایداز 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر اساس  بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود، کاال را  ده میالزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشن ۰-شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول باشد.  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل بسته

ونقل آن کاال مناسب  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته فروشنده می

 .گذاری توافق دیگری کرده باشند بندی و شماره ز بستهاست انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی ا

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد فروشنده میباست این هزینه

هایی که بر  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-اساس شرایط ب

بر  قرارداد حملها بر طبق  ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد اما فقط اگر این هزینه هرگونه هزینه .۰



 

  

 .عهده فروشنده باشد

 .۱-های تهیه حمل/تحویل کاال بر اساس شرایط آ هزینه .۹

 .7-ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات و یا ترانزیت کاال تحت شرایط آ تمامی هزینه .۴

شده  هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات اشاره تمامی هزینه .۵

 .انجام داده است 7-و ب ۵-مطابق مندرجات ب

 : اعالم ها ۶۲-آ

بایست هر اعالمیه ای که برای دریافت کاال توسط خریدار الزم است را برای خریدار ارسال  فروشنده می

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DPU | Delivered at Place Unloaded 

Incoterms 2020 (نام محل مقصد) DPU 

 

 :های توضیحی یادداشت

یعنی فروشنده کاال را وقتی تحویل داده  ”Delivered At Place Unloaded“ تحویل و ریسک ــــ .۶

 :شود که منتقل می خریدار است و ریسک از فروشنده به

 

  ،وقتی که کاال 

  ده از روی وسیله حمل آورنده کاال،تخلیه ش 

 گیرد، در اختیار خریدار قرار می 

 در محل مقصد نامبرده شده، یا 

 ای موردتوافق قرارگرفته  در نقطه دقیق مکانی توافق شده در محل مقصد، البته اگر چنین نقطه

 .باشد



 

  

 

ده و تخلیه کاال یا های مربوط به انتقال کاال به محل مقصد نامبرده ش فروشنده مسئول تمامی ریسک

باشد. بنابراین، در این قاعده اینکوترمز محل تحویل و محل مقصد  نقطه دقیق مکانی در آن محل می

فروشنده مسئول تخلیه کاال در  است که در آن ۰۲۰۲تنها قاعده اینکوترمز  DPU یکی هستند. قاعده

بایست اطمینان حاصل کند که قادر به انجام و سازماندهی تخلیه  مقصد است. بنابراین فروشنده می

باشد. اگر چنانچه طرفین قصد دارند که ریسک و هزینه تخلیه کاال در مقصد به عهده  کاال در مقصد می

 .استفاده کنند DAP ز قاعدها DPU جای استفاده از بایست به فروشنده نباشد، می

تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه  این قاعده می ونقل ــــ شیوه حمل .۰

 .شود، استفاده شود حمل بکار گرفته می

 

شود که محل مقصد و  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ تعیین محل تحویل و مقصد به .۹

ین دلیل تا حد امکان دقیق مشخص کنند. اولین دلیل این است که ریسک از بین رفتن تحویل را به چند

شود و برای طرفین بهتر است که در  در آن نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می ورود خسارت به کاال یا



 

  

ها تا  هشود، شفاف باشند. دوم اینکه، تمامی هزین ای که این انتقال کلیدی در آن انجام می مورد نقطه

 .قبل از این نقطه بر عهده فروشنده است

ونقل کاال را  بایست قرارداد یا ترتیبات حمل و بعد از آن بر عهده خریدار است. سوم اینکه، فروشنده می

 شده در قاعده تا آن نقطه منعقد نموده و انجام دهد. در غیر اینصورت، فروشنده به تعهدات تعریف

DPU ص هرگونه ضرر احتمالی در برابر خریدار مسئول خواهد بود. بنابراین، نکرده است و در خصو عمل

ونقل مازاد از خریدار طلب کند،  بابت حمل متصدی حمل فروشنده مسئول هرگونه هزینه اضافی که مثالً

 .خواهد بود

 

ارجاع به واژه تامین دراینجا به موضوع  تامین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ .۴

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می جریان حمل به خریدار دیگری می

 

 ، فروشنده باید کاال را برای صادرات ترخیص کند. با اینDPUدر  ترخیص برای صادرات و واردات ــــ.۵

های واردات کاال در کشور مقصد ندارد.  وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام و پرداخت هزینه

درنتیجه، اگر خریدار نتواند کاال را برای واردات ترخیص کند، کاال در بندرگاه یا ترمینال ورودی مقصد 

ت در حالی که کاال در ماند. چه کسی مسئول ریسک ورود هرگونه خسارت احتمالی به کاالس متوقف می

نشده است اما با توجه به  شده است؟ پاسخ خریدار است. تحویل هنوز انجام ترمینال مقصد متوقف

شده است، خریدار مسئول هرگونه ریسک از بین رفتن  اشاره ۹-ها بخش ب آنچه که در جدول مسئولیت

دوباره از سر گرفته شود. اگر چنانچه یا ورود خسارت به کاالست تا زمانی که ترانزیت کاال و ادامه مسیر 

منظور جلوگیری از بروز چنین سناریویی، طرفین توافق کنند که فروشنده مسئول انجام تشریفات  به

 DDPبایست از قاعده  های حقوق و عوارض گمرکی باشد، طرفین می واردات و پرداخت تمامی هزینه

 .استفاده کنند



 

  

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 لزامات عمومی: ا ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 گرفتن: تحویل  ۰-ب

 .تحویل بگیرد ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

اه خریدار مسئول ریسک از بین رفتن را انجام ندهد، آنگ 7-های خود بر اساس ب خریدار مسئولیت .۶

 باشد، یا یا ورود خسارت با کاال می



 

  

را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین  ۶۲-شده در ب خریدار اعالمیه اشاره .۰

 باشد، رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به ینکه کاال بهمشروط بر ا

 ونقل : حمل ۴-ب

 .های آن ندارد ونقل و پرداخت هزینه خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل

 : بیمه ۵-ب

بایست  وجود، خریدار می ندارد. بااین مهبی خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 .ای نیاز دارد، تهیه نماید در صورت نیاز، هرگونه اطالعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

بایست با  به انجام تشریفات صادرات و ترانزیت: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار میکمک  .۶

ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از 

جز کند )به  شود یا ترانزیت کشور یا کشورهایی که کاال ازآنجا عبور می کشوری که ازآنجا صادر می

شود( از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل،  تراتزیت کاال در کشوری که کاال به آنجا وارد می

 .یاری نماید

بایست تمامی تشریفات گمرکی  تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می .۰

های آن را  ام دهد و هزینهشود را انج موردنیاز برای کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می

 .بپردازد



 

  

 :از قبیل

 پروانه واردات 

 گواهی ایمنی برای واردات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد هزینه خریدار باید این

 .۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 7-هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعات و اسناد مطابق مندرجات آ هزینه .۰

 .متحمل شده است را بپردازد

های مربوط به تشریفات  ت و عوارض گمرکی و سایر هزینههرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیا .۹

 ، و7-گمرکی واردات کاال بر اساس شرایط ب

یا  7-هر هزینه اضافی دیگری که فروشنده در اثر عدم انجام تعهدات خریدار مطابق شرایط ب .۴

ت صور ممکن است متحمل شود، مشروط بر اینکه کاال به ۶۲-عدم اعالم خریدار بر اساس شرایط ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی کامالً مشخصی به

 : اعالم ها ۶۲-ب

گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا تعیین نقطه مکانی  که این درصورتی

 .ل کنددقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسا



 

  

 

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر  فروشنده می

 .کند تهیه است الزم قرارداد اساس

 صورت صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 : تحویل دادن ۰-آ

در مقصد  (شده باشد ای مشخص بایست کاال را در نقطه دقیق مکانی )اگر چنین نقطه فروشنده می

. توافق شده از روی وسیله حمل آورنده کاال تخلیه کند و برای تحویل در اختیار خریدار قرار دهد

 .بایست کاال را در زمان یا بازه زمانی مقرر تحویل دهد فروشنده می

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ ورود خسارت به کاال فروشنده مسئول از بین رفتن یا

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 ونقل : حمل ۴-آ

از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی  ونقل های حمل هزینه و پرداخت قرارداد فروشنده مسئول بستن

باشد. اگر نقطه دقیق مکانی  در محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می

جایی که برای این  بایست بهترین در محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می

ونقل کاال تا  بایست تمامی الزامات ایمنی حمل داند را انتخاب کند. فروشنده می کار مناسب می

 .مقصد را رعایت کند



 

  

 : بیمه ۵-آ

 .کاال نداردبیمه  فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار جهت بستن قرارداد

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

 .هزینه خودش، هر سندی که خریدار برای تحویل گرفتن کاال نیاز دارد را ارائه کند بایست با فروشنده می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی  تشریفات صادرات و ترانزیت: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

یا کشورهایی که کاال ازآنجا عبور  شورک ترانزیت یا  شود و صادرات کشوری که کاال ازآنجا صادر می

 .دهد انجام را  شود( کند )به غیر از تراتزیت کاال در کشوری که کاال به آنجا وارد می می

  :ازقبیل

  پروانه صادرات/ترانزیت 

 گواهی ایمنی برای صادرات/ترانزیت 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و هزینه  : هرجایی کاربردپذیر است، فروشنده میکمک در انجام تشریفات واردات .۰ 

خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا ترانزیت 

 .کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر  بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود،  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  بستهونقل فاقد  بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل کاال را بسته

ونقل آن کاال  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می



 

  

گذاری توافق دیگری  بندی و شماره مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد هفروشنده میباست این هزین

هایی که  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-بر اساس شرایط ب

بر  قرارداد حمل ها بر طبق ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد اما فقط اگر این هزینه هرگونه هزینه .۰

 .هده فروشنده باشدع

 .۱-های تهیه سند حمل و تحویل کاال بر اساس شرایط آ هزینه .۹

 .7-ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات و یا ترانزیت کاال تحت شرایط آ تمامی هزینه .۴

شده  هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات اشاره تمامی هزینه .۴

 .انجام داده است 7-و ب ۵-ر مندرجات بد

 : اعالم ها ۶۲-آ

بایست هر اعالمیه ای که برای دریافت کاال توسط خریدار الزم است را برای خریدار ارسال  فروشنده می

 .کند

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

DDP | Delivered Duty Paid 

Incoterms  2020 (نام محل مقصد) DDP 

 

 :های توضیحی یادداشت

 :یعنی فروشنده کاال را به خریدار تحویل داده است ”Delivered Duty Paid“ ریسک ــــتحویل و  .۶

  ،وقتی که کاال در اختیار خریدار قراربگیرد 

  ،ترخیص شده 

 ،روی وسیله نقلیه آوردنده کاال 

 ،آماده برای تخلیه 

 در محل مقصد نامبرده شده، یا 

 ای موردتوافق قرارگرفته  ه اگر چنین نقطهدر نقطه دقیق مکانی توافق شده در محل مقصد، البت

 .باشد



 

  

 

های مربوط به انتقال کاال به محل مقصد نامبرده شده یا نقطه دقیق  فروشنده مسئول تمامی ریسک

 .محل تحویل و محل مقصد یکی هستند اینکوترمزباشد. بنابراین، در این قاعده  مکانی در آن محل می

تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه  میاین قاعده  ونقل ــــ شیوه حمل .۰

 .شود، استفاده شود حمل بکار گرفته می

 

، با قراردادن محل تحویل در مقصد DDP نکته قابل توجه برای فروشندگان: حداکثر مسئولیت ــــ .۹

های گمرکی، در کاال و همچنین مسئول دانستن فروشنده درخصوص پرداخت حقوق و عوارض و مالیات 

گذارد. بنابراین از نگاه یک  بیشترین مسئولیت را برعهده فروشنده می ۰۲۰۲اینکوترمز ترم  ۶۶میان 

کار گرفته  گیرد، با احتیاط به مورد اشاره قرار می 7فروشنده، الزم است این ترم به دالیلی که در پاراگراف 

  .شود

 

شود که محل مقصد و  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ تعیین محل تحویل و مقصد به .۴

تحویل را به چندین دلیل تا حد امکان دقیق مشخص کنند. اولین دلیل این است که ریسک از بین رفتن 



 

  

شود و برای طرفین بهتر است که در  در آن نقطه از فروشنده به خریدار منتقل می ورود خسارت به کاال یا

ها تا  شود، شفاف باشند. دوم اینکه، تمامی هزینه کلیدی در آن انجام میای که این انتقال  مورد نقطه

برای واردات بر عهده فروشنده است و بعد از این نقطه  ترخیص قطعیقبل از این نقطه حتی هزینه 

بایست قرارداد یا  سوم اینکه، فروشنده می  .جز هزینه ترخیص برای واردات( برعهده خریدار است )به

ونقل کاال را تا آن نقطه منعقد نموده و انجام دهد. در غیر اینصورت، فروشنده به تعهدات  ترتیبات حمل

نکرده است و در خصوص هرگونه ضرر احتمالی در برابر خریدار مسئول  عمل DDP شده در قاعده تعریف

قل مازاد ون خواهد بود. بنابراین، فروشنده مسئول هرگونه هزینه اضافی که مثالً متصدی حمل بابت حمل

 .از خریدار طلب کند، خواهد بود

 

ارجاع به واژه تأمین دراینجا به موضوع  تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ .۵

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد و خودش در نقش فروشنده قرار میفروشد  جریان حمل به خریدار دیگری می

 

ونقلی که با متصدی حمل بسته  اگر چنانچه فروشنده بر اساس قرارداد حملهزینه های تخلیه ــــ  .۱

تواند این هزینه ها را بصورتی جداگانه از خریدار  است متحمل هزینه هایی بابت تخلیه کاال گردد، نمی

 .در این خصوص صورت گرفته باشدطلب کند، مگر اینکه توافقی جداگانه 

 

، فروشنده DDP ذکر شد، در ۹همانگونه که در پاراگراف ترخیص برای صادرات و واردات ــــ  .7

های حقوق و عوارض گمرکی  بایست هم کاال را برای صادرات از کشور مبدأ ترخیص نماید و هم هزینه می

نده قادر به انجام تشریفات واردات در کشور مقصد واردات در کشور مقصد را بپردازد. بنابراین، اگر فروش

بایست ترم  نیست و ترجیح می دهد که این بخش از کار برعهده خریدار باقی بماند، آنگاه فروشنده می

DAP  یاDPU  هزینه های ترخیصکه بر اساس آنها محل تحویل کاال همان مقصد است اما فرآیند و 

ممکن است مالیاتهایی وجود داشته  DDP د استفاده قرار دهد. دربرای واردات برعهده خریدار است، مور

را  ۳-باشد که فروشنده ناگزیر به پرداخت آنها باشد ولی نتواند آنها را از خریدار طلب کند )بخش آ

  .(مشاهده نمایید



 

  

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید ه در قرارداد فروش بیانبایست بهای کاال را مطابق آنچه ک خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .بگیردتحویل  ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

را انجام ندهد، آنگاه خریدار مسئول ریسک از بین رفتن  7-های خود بر اساس ب خریدار مسئولیت .۶

 باشد، یا مییا ورود خسارت با کاال 



 

  

را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین  ۶۲-شده در ب خریدار اعالمیه اشاره .۰

 باشد، رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می

  .شده باشد اد شناساییعنوان کاالی موردقرارد صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 ونقل : حمل ۴-ب

 .های آن ندارد ونقل و پرداخت هزینه خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل

 : بیمه ۵-ب

بایست  وجود، خریدار می ندارد. بااین بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 .ای نیاز دارد، تهیه نماید ونه اطالعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمهدر صورت نیاز، هرگ

 تحویل کاال |: سند  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

یست با ریسک و مسئولیت با هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می :تشریفات صادرات و واردات .۶

صادرات کشوری که کاال ازآنجا صادر  فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به

کند و یا تشریفات واردات کشوری  ازآنجا عبور می کاال که کشورهایی یا کشور ترانزیت یا  شود و می

 .که کاال به آنجا وارد میشود، یاری نماید

  :ازقبیل

  روانه صادرات/ترانزیت/وارداتپ 

 گواهی ایمنی برای صادرات/ترانزیت/واردات 

 بازرسی قبل از حمل 



 

  

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :پردازدها را ب خریدار باید این هزینه

 .۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

های الزم برای تحویل گرفتن و تخلیه کاال از روی وسیله حمل آوردنده کاال در مقصد، مگر  هزینه .۰

 .اینکه این هزینه ها بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده باشد

یا  7-اضافی دیگری که فروشنده در اثر عدم انجام تعهدات خریدار مطابق شرایط ب هر هزینه .۹

صورت  ممکن است متحمل شود، مشروط بر اینکه کاال به ۶۲-عدم اعالم خریدار بر اساس شرایط ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی کامالً مشخصی به

 : اعالم ها ۶۲-ب

وافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا تعیین نقطه مکانی گونه ت که این درصورتی

 .دقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند

 

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

بق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بایست کاال و صورتحساب فروش را مطا فروشنده می



 

  

 .کند تهیه است الزم قرارداد بر اساس

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 : تحویل دادن ۰-آ

در مقصد  (شده باشد ای مشخص کاال را در نقطه دقیق مکانی )اگر چنین نقطهبایست  فروشنده می

توافق شده روی وسیله حمل آورنده کاال و آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده 

 .بایست کاال را در زمان یا بازه زمانی مقرر تحویل دهد می

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ ورود خسارت به کاال فتن یافروشنده مسئول از بین ر

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 ونقل : حمل ۴-آ

از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی  ونقل های حمل هزینه و پرداخت قرارداد فروشنده مسئول بستن

باشد. اگر نقطه دقیق مکانی  ل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد میدر مح

بایست بهترین جایی که برای  در محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می

ونقل کاال  بایست تمامی الزامات ایمنی حمل داند را انتخاب کند. فروشنده می این کار مناسب می

 .صد را رعایت کندتا مق

 : بیمه ۵-آ

 .فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار جهت بستن قرارداد بیمه کاال ندارد

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

بایست با هزینه خودش، هر سندی که خریدار برای تحویل گرفتن کاال نیاز دارد را ارائه  فروشنده می



 

  

 .کند

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی  تشریفات صادرات و واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

یا کشورهایی که کاال ازآنجا عبور  کشور ترانزیت یا  شود و صادرات کشوری که کاال ازآنجا صادر می

زینه های ه تمامی و دده انجام را  کند و یا تشریفات واردات کشوری که کاال به آنجا وارد میشود می

 .آن را بپردازد

  :ازقبیل

  پروانه صادرات/ترانزیت/واردات 

 گواهی ایمنی برای صادرات/ترانزیت/واردات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

( که برای تحویل کاال بر های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود،  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل کاال را بسته

ونقل آن کاال  به گونه ای که برای حملگذاری کاال را  بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می

گذاری توافق دیگری  بندی و شماره مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد فروشنده میباست این هزینه

هایی که  جز هزینه ، به۰-ایط مندرج در آهای مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شر تمامی هزینه .۶



 

  

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-بر اساس شرایط ب

بر  قرارداد حمل ها بر طبق ای در خصوص تخلیه کاال در مقصد اما فقط اگر این هزینه هرگونه هزینه .۰

 .عهده فروشنده باشد

 .۱-های تهیه سند حمل و تحویل کاال بر اساس شرایط آ هزینه .۹

ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات، ترانزیت و یا واردات کاال تحت  تمامی هزینه .۴

 .7-شرایط آ

هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات  تمامی هزینه .۴

 .انجام داده است 7-و ب ۵-شده در مندرجات ب اشاره

 : اعالم ها ۶۲-آ

ایست هر اعالمیه ای که برای دریافت کاال توسط خریدار الزم است را برای خریدار ارسال ب فروشنده می

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ها قواعد مربوط به شیوه حمل دریایی و آبراه
 

FAS | Free Alongside Ship 

Incoterms  2020 (نام محل مقصد) FAS 

 

 

 :های توضیحی یادداشت

 :دهد یعنی فروشنده کاال را به خریدار تحویل می ”Free Alongside Ship“ تحویل و ریسک ــــ .۶

  (وقتی که کاال کنار کشتی ای قرار بگیرد )مثالً در اسکله یا روی دوبه، 

  ،که توسط خریدار تعیین شده است 

 ،در بندر نام برده شده برای حمل 

 ایدیا وقتی که فروشنده کاالیی را که به این صورت تحویل شده است را تأمین نم. 



 

  

شود که کاال در کنار کشتی قرار  ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال وقتی به خریدار منتقل می

 .بگیرد و ریسک آن لحظه به بعد برعهده خریدار است

 

های داخلی و زمانی استفاده  این قاعده فقط برای شیوه حمل دریایی یا آبراه ونقل ــــ شیوه حمل .۰

، FAS بنابراین، قاعده .صد داشته باشند که تحویل کاال در کنار کشتی صورت بگیردشود که طرفین ق می

شود، مثالً در یک  که کاال قبل از اینکه کنار کشتی قرار بگیرد به متصدی حمل سپرده می  برای زمانی

ظر را در ن FCAبایست استفاده از قاعده  ترمینال کانتینری، مناسب نیست. در چنین حالتی، طرفین می

 .بگیرند

 



 

  

شود که محل بارگیری در  به طرفین اکیداً توصیه می صورت دقیق ــــ تعیین محل تحویل و مقصد به .3

جا قرار است کاال از اسکله یا دوبه به کشتی منتقل شود را تا  بندر نام برده شده برای حمل را که در آن

طه برعهده فروشنده است و این هزینه حد امکان دقیق مشخص کنند چرا که ریسک و هزینه ها تا آن نق

 .تواند بر اساس رویه های هر بندر متفاوت باشد های اجرایی مربوطه می

 

بایست یا کاال را کنار کشتی  فروشنده میتأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ  .۴

جاع به واژه تأمین دراینجا به تحویل دهد یا کاالیی که به این صورت تحویل شده است را تهیه نماید. ار

شود که طی آن خریدار اولیه  موضوع فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می کاال را در جریان حمل به خریدار دیگری می

 

ست اگر الزم باشد، کاال را برای صادرات بای ، فروشنده میFASدر ترخیص برای صادرات و واردات ــــ  .۵

 کاال ترانزیت یا واردات برای کاال ترخیص خصوص در مسئولیتی هیچ فروشنده با این وجود، .ترخیص نماید

 برای تشریفاتی هرگونه انجام یا عوارض هرگونه پرداخت یا کند می عبور آنجا از کاال که ثالثی کشور از

 .ندارد کاال واردات

 

 

 



 

  

 : الزامات خریداربخش ب 

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .اساس عرف الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .تحویل بگیرد ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

 را انجام ندهد، یا 7-اساس شرایط بخریدار اعالمیه اشاره شده بر  .۶

را انجام  ۰-طوریکه فروشنده بتواند الزامات آ موقع نرسد به کشتی تعیین شده توسط خریدار به .۰

در  ۶۲-دهد، یا کشتی نتواند کاال را دریافت کند، یا برای بارگیری قبل از زمان اعالم شده مطابق ب

 بندرگاه حاضر باشد،

 :باشد های از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال می ریسک آنگاه خریدار مسئول کلیه

 از زمان توافق شده، یا درصورت عدم وجود زمان توافق شده، -

 ، یا، اگر چنین زمانی اعالم نشده است،۶۲-از زمان انتخاب شده توسط خریدار تحت شرایط ب -

 از پایان هر بازه زمانی توافق شده برای تحویل، -



 

  

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به اال بهمشروط بر اینکه ک

 ونقل : حمل ۴-ب

ونقل کاال را با ریسک و هزینه خودش از بندر نامبرده شده برای حمل  بایست قرارداد حمل خریدار می

 .گردد یتوسط فروشنده منعقد م ۴-که قرارداد حمل بر اساس مندرجات آ منعقد نماید، مگر وقتی

 : بیمه ۵-ب

  .ندارد بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 تحویل کاال |: سند  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

با درخواست،  بایست دپذیر است، خریدار میکمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربر .۶

فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از  ریسک و هزینه

شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری  کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

 .نماید

بایست تمامی تشریفات گمرکی  باشد، خریدار می تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر .۰

کند و کشور مقصد که در آن  صورت ترانزیت عبور می موردنیاز برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه واردات نهایی انجام می

 :از قبیل

 تپروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزی 

 ترانزیت فرآیند هرگونه  گواهی ایمنی برای واردات و 

 بازرسی قبل از حمل 



 

  

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ هزینه تمامی .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

-، آ۴-هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعات و اسناد مطابق مندرجات آ هزینه .۰

 .را بپردازدمتحمل شده است  7-و آ ۱-، آ۵

های مربوط به  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه .۹

 ، و7-تشریفات گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

 :هر هزینه اضافی دیگری که در این شرایط ممکن است حادث شود .۴

 را ارسال کند، یا ۶۲-خریدار نتواند اعالمیه اشاره شده مطابق شرایط ب -

موقع نرسد، نتواند کاال را دریافت کند،  به ۶۲-کشتی تعیین شده توسط خریدار مطابق شرایط ب -

 .برای بارگیری حاضر باشد ۶۲-یا قبل از زمان اعالمیه ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 عالم ها: ا ۶۲-ب

، نام  ای مناسب در خصوص هرگونه الزامات مربوط به ایمنی حمل بایست اعالمیه خریدار می

کشتی، نقطه بارگیری و درصورت وجود زمان تحویل در بازه زمانی مورد توافق، به فروشنده ارسال 



 

  

 .نماید

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری بایست کاال و  فروشنده می

 .کند تهیه است الزم قرارداد که بر اساس

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 ن: تحویل داد ۰-آ

بایست کاال را با قرار دادن کاال در کنار کشتی ای که توسط خریدار در نقطه بارگیری ای  فروشنده می

برده شده برای حمل تعیین  که توسط خریدار در بندر نام  )اگر چنین نقطه ای مشخص شده است(

 .شده است، تحویل دهد، یا کاالیی که به این صورت تحویل شده است را تامین نماید

 :بایست کاال را رستنده میف

 در تاریخ مورد توافق، یا .۶

 ، یا۶۲-در تاریخ مشخص شده در بازه زمانی اعالم شده توسط خریدار تحت شرایط ب .۰

 اگر چنین زمانی اعالم نشده است، در پایان بازه زمانی توافق شده، و .۹

 بصورتی که در بندر مورد نظر رایج است، .۴

 .تحویل دهد



 

  

تواند نقطه ای در بندر  ارگیری دقیقی توسط خریدار تعیین نشده باشد، فروشنده میاگر نقطه ب

 .برده شده برای حمل که به بهترین نحو برای این کار مناسب است، انتخاب کند نام

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ ورود خسارت به کاال فروشنده مسئول از بین رفتن یا

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب یم

 ونقل : حمل ۴-آ

 .کاال ندارد قرارداد حمل فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن

و بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک  وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می بااین

ونقل کاال  ونقل کاال در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل های مربوط به حمل هزینه

ونقل کاال ارائه نماید. اگر توافق شده باشد، فروشنده  را به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل

 .مایدرا با شرایط عرف اما با ریسک و هزینه خریدار منعقد ن ونقل قرارداد حملبایست  می

ونقل کاال را تا زمان تحویل کاال رعایت  بایست تمامی الزامات ایمنی مربوط به حمل فروشنده می

 .نماید

 : بیمه ۵-آ

 .ندارد بیمه باربری کاال فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد

ه اطالعاتی که در خصوص ریسک و بایست کلی وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می بااین

ونقل کاال ارائه  های مربوط به بیمه کاال در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل هزینه

  .نماید

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

بایست با هزینه خودش، سند رایجی که نشان دهنده تحویل شدن کاال مطابق شرایط  فروشنده می

 .ریدار ارائه کنداست را به خ ۰-آ



 

  

بایست با درخواست، ریسک و  در شرایطی که این سند اثبات یک سند حمل نباشد، فروشنده می

 .هزینه خریدار، به خریدار در تهیه سند حمل کمک نماید

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

گمرکی صادرات  بایست تشریفات تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که کاال ازآنجا صادر می

  :از قبیل

 پروانه صادرات 

 گواهی ایمنی برای صادرات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۰

را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا  خریدار ،هزینه خریدار

 .ترانزیت کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

ین و شمارش( که برای تحویل کاال بر های بازرسی )بررسی کیفیت، توز بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل خود، کاال را بسته

ونقل  ی کاال را به گونه ای که برای حملگذار بندی و شماره بایست بسته معمول باشد. فروشنده می

گذاری  بندی و شماره آن کاال مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .توافق دیگری کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ



 

  

 :ها را بپردازد بایست این هزینه فروشنده می

هایی  جز هزینه ، به۰-ل بر اساس شرایط مندرج در آهای مربوط به کاال تا زمان تحوی تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-که بر اساس شرایط ب

شده توسط خریدار بر  کننده تعیین دهنده تحویل شدن کاال به حمل هزینه تهیه و ارائه سند نشان .۰

 .۱-اساس شرایط آ

 .7-صادرات کاال تحت شرایط آها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به  تمامی هزینه .۹

هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات  تمامی هزینه .۴

 .7-شده مطابق مندرجات ب اشاره

 : اعالم ها ۶۲-آ

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر تحویل شدن  بایست اعالمیه فروشنده می

شده است یا اینکه کشتی نتوانسته است کاال را در زمان مقرر  تحویل داده ۰-یط آکاال بر اساس شرا

 .دریافت کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

FOB | Free Onboard 

Incoterms  2020 (نام محل مقصد) FOB 

 

 :های توضیحی یادداشت

 :دهد یعنی فروشنده کاال را به خریدار تحویل می ”Free Onboard“ تحویل و ریسک ــــ .۶

 ای که، قرارگرفته روی کشتی 

 ،توسط خریدار تعیین شده است 

 ،در بندر نام برده شده برای حمل 

 یا وقتی که فروشنده کاالیی را که به این صورت تحویل شده است را تأمین نماید. 

شود که کاال روی کشتی قرار بگیرد و  ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال وقتی به خریدار منتقل می

 .ریسک از آن لحظه به بعد برعهده خریدار است



 

  

 

های داخلی و زمانی استفاده  این قاعده فقط برای شیوه حمل دریایی یا آبراه ونقل ــــ شیوه حمل .۰

، FOB بنابراین، قاعده .شود که طرفین قصد داشته باشند که تحویل کاال روی کشتی صورت بگیرد می

شود، مثالً در یک  کنار کشتی قرار بگیرد به متصدی حمل سپرده می که کاال قبل از اینکه  برای زمانی

را در نظر  FCAبایست استفاده از قاعده  ترمینال کانتینری، مناسب نیست. در چنین حالتی، طرفین می

 .بگیرند

 

بایست کاال را یا روی کشتی  فروشنده می تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ .۹

دهد یا کاالیی که به این صورت تحویل شده است را تهیه نماید. ارجاع به واژه تأمین دراینجا به  تحویل

شود که طی آن خریدار اولیه  موضوع فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .دگیر فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می کاال را در جریان حمل به خریدار دیگری می

 



 

  

بایست اگر الزم باشد، کاال را برای صادرات  ، فروشنده میFOBدر  ترخیص برای صادرات و واردات ــــ .۴

ترانزیت کاال  یا واردات برای کاال ترخیص خصوص در مسئولیتی هیچ فروشنده با این وجود، .ترخیص نماید

ض یا انجام هرگونه تشریفاتی برای کند یا پرداخت هرگونه عوار از کشور ثالثی که کاال از آنجا عبور می

 .واردات کاال ندارد

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  به صورت کاغذی یا برحسب توافق شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .تحویل بگیرد ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ



 

  

 .باشد شده است، می تحویل

 :اگر

 را انجام ندهد، یا 7-خریدار اعالمیه اشاره شده بر اساس شرایط ب .۶

را انجام  ۰-طوریکه فروشنده بتواند الزامات آ موقع نرسد به کشتی تعیین شده توسط خریدار به .۰

در  ۶۲-شده مطابق بدهد، یا کشتی نتواند کاال را دریافت کند، یا برای بارگیری قبل از زمان اعالم 

 بندرگاه حاضر باشد،

 :باشد های از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال می آنگاه خریدار مسئول کلیه ریسک

 از زمان توافق شده، یا درصورت عدم وجود زمان توافق شده، -

 ، یا، اگر چنین زمانی اعالم نشده است،۶۲-از زمان انتخاب شده توسط خریدار تحت شرایط ب -

 ز پایان هر بازه زمانی توافق شده برای تحویل،ا -

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی صورت کامالً مشخصی به مشروط بر اینکه کاال به

 ونقل : حمل ۴-ب

ونقل کاال را با ریسک و هزینه خودش از بندر نامبرده شده برای حمل  بایست قرارداد حمل خریدار می

 .گردد توسط فروشنده منعقد می ۴-که قرارداد حمل بر اساس مندرجات آ وقتیمنعقد نماید، مگر 

 : بیمه ۵-ب

  .ندارد بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 تحویل کاال |: سند  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می



 

  

 واردات |ات : تشریفات گمرکی صادر 7-ب

بایست با درخواست،  کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می .۶

ریسک و هزینه فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از 

 .از حمل، یاری نماید شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

بایست تمامی تشریفات گمرکی  تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می .۰

کند و کشور مقصد که در آن  صورت ترانزیت عبور می موردنیاز برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه واردات نهایی انجام می

 :از قبیل

 پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزیت 

 ترانزیت فرآیند هرگونه  گواهی ایمنی برای واردات و 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 خصیص هزینه ها: ت ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-های مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

، ۵-، آ۴-عات و اسناد مطابق مندرجات آهایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطال هزینه .۰

 .متحمل شده است را بپردازد 7-و آ ۱-آ



 

  

های مربوط به تشریفات  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه .۹

 ، و7-گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

 :ست حادث شودهر هزینه اضافی دیگری که در این شرایط ممکن ا .۴

 را ارسال کند، یا ۶۲-خریدار نتواند اعالمیه اشاره شده مطابق شرایط ب -

موقع نرسد، نتواند کاال را دریافت کند، یا  به ۶۲-کشتی تعیین شده توسط خریدار مطابق شرایط ب -

 .برای بارگیری حاضر باشد ۶۲-قبل از زمان اعالمیه ب

  .شده باشد عنوان کاالی موردقرارداد شناسایی شخصی بهصورت کامالً م مشروط بر اینکه کاال به

 : اعالم ها ۶۲-ب

، نام کشتی،  ای مناسب در خصوص هرگونه الزامات مربوط به ایمنی حمل بایست اعالمیه خریدار می

 .نقطه بارگیری و درصورت وجود زمان تحویل در بازه زمانی مورد توافق، به فروشنده ارسال نماید

 

 

 لزامات فروشندهبخش آ : ا

 : الزامات عمومی ۶-آ

بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که  فروشنده می

 .کند تهیه است الزم قرارداد بر اساس

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  ا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.الکترونیکی باشد، ی

 



 

  

 : تحویل دادن ۰-آ

بایست کاال را با قرار دادن کاال روی کشتی ای که توسط خریدار در نقطه بارگیری ای )اگر  فروشنده می

برده شده برای حمل تعیین شده  که توسط خریدار در بندر نام  چنین نقطه ای مشخص شده است(

 .، یا کاالیی که به این صورت تحویل شده است را تامین نمایداست، تحویل دهد

 :بایست کاال را فرستنده می

 در تاریخ مورد توافق، یا .۶

 ، یا۶۲-در تاریخ مشخص شده در بازه زمانی اعالم شده توسط خریدار تحت شرایط ب .۰

 اگر چنین زمانی اعالم نشده است، در پایان بازه زمانی توافق شده، و .۹

 بصورتی که در بندر مورد نظر رایج است، .۴

 .تحویل دهد

تواند نقطه ای در بندر  اگر نقطه بارگیری دقیقی توسط خریدار تعیین نشده باشد، فروشنده می

 .برده شده برای حمل که به بهترین نحو برای این کار مناسب است، انتخاب کند نام

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ ورود خسارت به کاال فروشنده مسئول از بین رفتن یا

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 ونقل : حمل ۴-آ

 .کاال ندارد قرارداد حمل فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن

بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و  ست خریدار، فروشنده میوجود، در صورت درخوا بااین

ونقل کاال  ونقل کاال در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل های مربوط به حمل هزینه



 

  

ونقل کاال ارائه نماید. اگر توافق شده باشد، فروشنده  را به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل

 .ونقل را با شرایط عرف اما با ریسک و هزینه خریدار منعقد نماید ملبایست قرارداد ح می

ونقل کاال را تا زمان تحویل کاال رعایت  بایست تمامی الزامات ایمنی مربوط به حمل فروشنده می

 .نماید

 : بیمه ۵-آ

 .ندارد بیمه باربری کاال فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد

بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و  وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می بااین

ونقل کاال ارائه  های مربوط به بیمه کاال در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل هزینه

  .نماید

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

ی که اثبات کننده تحویل شدن کاال مطابق شرایط بایست با هزینه خودش، سند رایج فروشنده می

 .است را به خریدار ارائه کند ۰-آ

بایست با درخواست، ریسک و  در شرایطی که این سند اثبات یک سند حمل نباشد، فروشنده می

 .هزینه خریدار، به خریدار در تهیه سند حمل کمک نماید

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی صادرات  صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می تشریفات .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که کاال ازآنجا صادر می

  :از قبیل

 

 پروانه صادرات 

 گواهی ایمنی برای صادرات 



 

  

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و  ی که کاربردپذیر است، فروشنده میکمک در انجام تشریفات واردات: هرجای .۰

را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا  خریدار هزینه خریدار،

 .ترانزیت کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید

 م گذاریعالئ |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر  بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود،  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل کاال را بسته

ونقل آن کاال  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می

گذاری توافق دیگری  بندی و شماره مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .کرده باشند

 

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد بایست این هزینه فروشنده می

هایی  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-که بر اساس شرایط ب

شده توسط خریدار بر  کننده تعیین دهنده تحویل شدن کاال به حمل هزینه تهیه و ارائه سند نشان .۰

 .۱-شرایط آاساس 

 .7-ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کاال تحت شرایط آ تمامی هزینه .۹

هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات  تمامی هزینه .۴



 

  

 .7-شده مطابق مندرجات ب اشاره

 : اعالم ها ۶۲-آ

ر ارسال کند که نشان دهد که کاال بر اساس شرایط ای مناسب به خریدا بایست اعالمیه فروشنده می

 .شده است یا اینکه کشتی نتوانسته است کاال را در زمان مقرر دریافت کند تحویل داده ۰-آ

 

 

 

 

 

 

CFR | Cost and Freight 
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 :های توضیحی یادداشت

 :دهد یعنی فروشنده کاال را به خریدار تحویل می ”Cost and Freight“ تحویل و ریسک ــــ .۶



 

  

 قرارگرفته روی کشتی ، 

 یا وقتی که کاالیی را که به این صورت تحویل شده است را تامین نماید. 

 

شود که کاال روی کشتی قرار بگیرد  ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال وقتی به خریدار منتقل می

وضعیت صحیح و سالم و در تعداد اظهار شده به مقصد نرسد یا اصال به مقصد طوریکه حتی اگر کاال در  به

، CFR شود که فروشنده مسئولیت خود برای تحویل را انجام داده است. در نرسد، اینگونه برداشت می

ای ندارد: بنابراین به خریدار توصیه  فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار درخصوص تهیه پوشش بیمه

 .کند اقدام ای بیمه پوشش تهیه برای خود  د کهشو می

شود. در  های داخلی استفاده می این قاعده فقط برای شیوه حمل دریایی یا آبراه ونقل ــــ شیوه حمل .۰

بگیرد که معموالً وقتی که کاال به متصدی   که بیشتر از یک شیوه حمل قرار است مورد استفاده قرار جایی

 است، نه CPTشود اینگونه است، قاعده درست برای استفاده  ری تحویل میحمل در ترمینال کانتین

CFR. 

 



 

  

ارجاع به واژه تأمین دراینجا به موضوع  تأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده است ــــ .۹

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می ان حمل به خریدار دیگری میجری

 

جا تحویل کاال روی  ای دارند: بندری که در آن ، دو بندر اهمیت ویژهCFRدر بنادر تحویل و مقصد ــــ  .4

ندر وقتی که کاال در ب .گیرد و بندری که بعنوان بندر مقصد مورد توافق قرار گرفته است کشتی صورت می

شود، یا با تأمین کاالیی که  گیرد ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می حمل روی کشتی قرار می

این وجود، فروشنده   شود. با گونه تحویل شده است ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می این

بنابراین، برای  .ونقل کاال از بندر تحویل تا بندر مقصد را با متصدی حمل ببندد بایست قرارداد حمل می

مثال، کاال در شانگهای )که یک بندر است( برای حمل به ساتهمپتون )که یک بندر است( روی کشتی قرار 

شود و بهمراه آن ریسک از فروشنده  گیرد. در اینجا تحویل با بارگیری شدن کاال در شانگهای انجام می می

مل از شانگهای تا ساتهمپتون را با متصدی بایست قرارداد ح شود و فروشنده می به خریدار منتقل می

 .حمل ببندد

 

با وجود اینکه در قرارداد فروش همیشه بندر مقصد بایست حتما نام برده شود؟ ــــ  آیا بندر حمل می .۵

شود، ممکن است  جا ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود، بندر حمل که در آن مشخص می

گونه  ی خریدار حائز اهمیت است، که البته ممکن است واقعاً اینمشخص نشود. اگر بندر حمل برا

خواهد مطمئن شود که بخش کرایه حمل که در قیمت گنجانده شده  باشد، مثالً وقتی که خریدار می

شود که بندر حمل را تا حد امکان در قرارداد فروش  است عددی منطقی است، به طرفین اکیداً توصیه می

 .دقیق مشخص کنند

شود که نقطه مقصد در بندر  به طرفین اکیداً توصیه می مشخص کردن نقطه مقصد در بندر تخلیه ــــ .۱

مقصد را تا حد امکان دقیق مشخص کنند، چرا که هزینه ها تا آن نقطه برعهده فروشنده است. 

نام برده بایست قرارداد یا قراردادهای حملی که فرآیند حمل از محل تحویل تا بندر مقصد  فروشنده می

شده یا نقطه توافق شده در آن بندر )چنانچه چنین نقطه ای در قرارداد فروش مورد توافق قرارگرفته 

 .دهد، ببندد باشد( را پوشش می



 

  

 

های مختلف مسیر  ممکن است که حمل توسط چندین متصدی حمل در بخشچند متصدی حمل ــــ  .7

 feeder سط یک متصدی حمل اپراتور کشتیدریایی صورت پذیرد، برای مثال، قسمت اول حمل تو

کنند تا در آنجا محموله توسط  کشتی هایی که محموله را از یک بندر به یک ترمینال بندری جابجا می)

گیرد و سپس توسط یک  کنگ به شانگهای صورت می کشتیهای اقیانوس پیما ادامه مسیر دهد( از هنگ

آید  شود. سوالی که در اینجا پیش می تون انجام میکنگ به ساتهمپ کشتی اقیانوس پیما حمل از هنگ

؟ تحویل در کجا  شود یا در شانگهای کنک از فروشنده به خریدار منتقل می این است که آیا ریسک در هنگ

گیرد؟ طرفین ممکن است در این خصوص در قرارداد فروش توافق الزم را انجام داده باشند. با  صورت می

ن توافقی صورت نگرفته است، پیش فرض این است که ریسک زمانی منتقل این وجود، در جاییکه چنی

کنگ، که در نتیجه باعث افزایش  شود که محموله در اختیار اولین حمل کننده قرار بگیرد، یعنی، هنگ می

شود. اگر  بازه زمانی که ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال طی آن برعهده خریدار است، می

ین بخواهند که ریسک در مرحله ای بعد تر از فروشنده به خریدار منتقل شود )در این مثال چنانچه طرف

 .بایست این مطلب را در قرارداد خرید خود درج کنند شانگهای(، می

 

اگر فروشنده بر اساس قرارداد حمل متحمل هزینه ای درخصوص تخلیه در نقطه  های تخلیه ــــ هزینه .8

صورت جداگانه از  تواند این هزینه ها را به برده شده شود، فروشنده نمی د ناممشخص شده در بندر مقص

 .خریدار طلب کند، مگر اینکه در این خصوص توافق دیگری صورت گرفته باشد

 

بایست اگر الزم باشد، کاال را برای صادرات  ، فروشنده میCFRدر  ترخیص برای صادرات و واردات ــــ .۳

شنده هیچ مسئولیتی در خصوص ترخیص کاال برای واردات یا ترانزیت کاال فرو وجود،با این  .ترخیص نماید

کند یا پرداخت هرگونه عوارض یا انجام هرگونه تشریفاتی برای  از کشور ثالثی که کاال از آنجا عبور می

 .واردات کاال ندارد



 

  

 

 

 بخش ب : الزامات خریدار

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان بایست بهای خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .تحویل بگیرد ۰-اساس شرایط آبایست کاال را بر  خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ

 .باشد شده است، می تحویل

را ارائه نکند، آنگاه خریدار مسئول از بین رفتن  ۶۲-اگر خریدار اعالمیه اشاره شده بر اساس شرایط ب

باشد، مشروط بر اینکه  ا ورود خسارت به کاال از زمان مورد توافق یا پایان بازه زمانی مورد توافق میی



 

  

 .عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی شده باشد کاال به صورتی کامالً مشخص به

 

 ونقل : حمل ۴-ب

 .خریدار هیچ مسئولتی در برابر فروشنده درخصوص بستن قرارداد حمل ندارد

 : بیمه ۵-ب

  .ندارد بیمه خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد

 تحویل کاال |: سند  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

بایست با درخواست،  ریدار میکمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خ .۶

ریسک و هزینه فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از 

 .شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

بایست تمامی تشریفات گمرکی  ر میتشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدا .۰

کند و کشور مقصد که در آن  صورت ترانزیت عبور می موردنیاز برای کشورهایی که کاال ازآنجا به

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه واردات نهایی انجام می

 :از قبیل

 پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزیت 

 ترانزیت فرآیند هرگونه  ی برای واردات وگواهی ایمن 

 بازرسی قبل از حمل 



 

  

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-ربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرایط مندرج در آهای م تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

، ۵-، آ۴-هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعات و اسناد مطابق مندرجات آ هزینه .۰

 .متحمل شده است را بپردازد 7-و آ ۱-آ

تمامی هزینه های مربوط به ترانزیت کاال، مگر اینکه این هزینه ها بر اساس قرارداد حمل برعهده  .۰

 .فروشنده باشد

هزینه های تخلیه شامل هزینه های تخلیه از کشتی به دوبه یا از کشتی به اسکله، مگر اینکه این  .۹

 .برعهده فروشنده باشد قرارداد حملهزینه ها بر اساس 

 ۵-هزینه هایی که فروشنده به واسطه کمک رسانی در تهیه اسناد و اطالعات مربوط به آتمامی  .۴

 .متحمل شده است 7-و آ

های مربوط به تشریفات  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه .۵

 ، و7-گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

توسط  ۶۲-یگری که ممکن است بدلیل عدم ارسال اعالمیه اشاره شده در بهر هزینه اضافی د .۴

خریدار از زمان مورد توافق یا پایان بازه زمانی مورد توافق برای حمل حادث شود، مشروط بر اینکه 

 .عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی شده باشد صورتی کامالً مشخص به کاال به



 

  

 : اعالم ها ۶۲-ب

گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کاال و یا تعیین نقطه مکانی  اینکه  درصورتی

 .دقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

وش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بایست کاال و صورتحساب فر فروشنده می

 .کند تهیه است الزم قرارداد بر اساس

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 : تحویل دادن ۰-آ

بایست کاال را با قرار دادن کاال روی کشتی و یا از طریق تأمین کاالیی که به این صورت  میفروشنده 

بایست کاال را در زمان مقرر یا در بازه  تحویل شده است را تحویل دهد. در هرصورت، فروشنده می

 .زمانی مقرر و به نحوی که در آن بندر رایج است، تحویل دهد

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-تا زمان تحویل کاال بر اساس شرایط آ ورود خسارت به کاال مسئول از بین رفتن یا فروشنده

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 ونقل : حمل ۴-آ

ه باشد( در را از نقطه دقیق تحویل )اگر چنین نقطه ای توافق شد قرارداد حمل بایست فروشنده می

برده شده یا اگر توافق شده باشد، هر نقطه ای در آن محل، ببندد یا  محل تحویل تا محل مقصد نام

بایست بر اساس عرف رایج به هزینه فروشنده و بر اساس شرایط  تأمین نماید. قرارداد حمل می



 

  

کار گرفته  روش بهحمل از مسیری رایج و توسط کشتی ای که معموالً برای نوع کاالی تحت قرارداد ف

 .بسته شود  شود، می

 .ونقل تا مقصد را رعایت نماید بایست هرگونه الزامات مربوط به ایمنی حمل فروشنده می

 : بیمه ۵-آ

 .ندارد بیمه باربری کاال فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد

بایست کلیه اطالعاتی که در خصوص ریسک و  ده میوجود، در صورت درخواست خریدار، فروشن بااین

ونقل کاال ارائه  های مربوط به بیمه کاال در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل هزینه

  .نماید

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

 .کند تهیه خریدار برای را مقصد تا ونقل حمل رایج سند بایست با هزینه خودش فروشنده می

ونقل کاالی مورد قرارداد را تحت پوشش قرار دهد و تاریخ آن در بازه  بایست حمل ند حمل میس

زمانی توافق شده برای حمل باشد و خریدار را قادر سازد که با ارائه آن به متصدی حمل در مقصد 

اند در مالکیت خود در مورد کاال را اثبات کند و همچنین اگر توافق مغایری نشده باشد، خریدار بتو

که کاال در مسیر حمل قراردارد، با انتقال سند حمل به نام خریداری دیگر کاال را  بین راه درحالی

بفروشد یا حتی از طریق اعالم به متصدی حمل این کار را انجام دهد. اگر چنین سند حمل قابل 

یدار تحویل بایست به خر های اصلی می ای در چندین نسخه اصلی صادر شود، تمامی نسخه معامله

 .شود

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی صادرات  تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که کاال ازآنجا صادر می

  :از قبیل



 

  

 پروانه صادرات 

 گواهی ایمنی برای صادرات 

 ملبازرسی قبل از ح 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۰

را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا  خریدار هزینه خریدار،

 .بازرسی قبل از حمل، یاری نمایدترانزیت کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر  بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود،  الزم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل هکاال را بست

ونقل آن کاال  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می

 گذاری توافق دیگری بندی و شماره مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته

 .کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد بایست این هزینه فروشنده می

هایی  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .پرداخت آنها بر عهده خریدار است ۳-که بر اساس شرایط ب

ناشی شود، شامل هزینه های بارگیری کاال روی  ۴-ای که از آ هزینه کرایه حمل و هرگونه هزینه .۰

 کشتی و هزینه های مربوط به ایمنی حمل،

 هرگونه هزینه مربوط به تخلیه کاال در مقصد که بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده است، .۹



 

  

 ،هزینه های مربوط به ترانزیت کاال که بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده است .۴

 و ارائه آن به خریدار، ۱-هزینه تهیه سند رایج اثبات تحویل بر اساس شرایط آ .۰

ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کاال  هرجا که کاربرد پذیر است، تمامی هزینه .۹

 ، و7-تحت شرایط آ

عات هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطال تمامی هزینه .۴

 .7-شده مطابق مندرجات ب اشاره

 : اعالم ها ۶۲-آ

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر اساس شرایط  بایست اعالمیه فروشنده می

ای که خریدار برای دریافت کردن کاال نیاز  بایست هر اعالمیه شده است. فروشنده می تحویل داده ۰-آ

 .دارد ،به خریدار بدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CIF | Cost and Freight 

Incoterms  2020 (نام محل مقصد) CIF 

 

 :های توضیحی یادداشت

یعنی فروشنده کاال را به خریدار تحویل  ”Cost, Insurance and Freight“ تحویل و ریسک ــــ .۶

 :دهد می

 قرارگرفته روی کشتی ، 

 ت را تأمین نمایدیا وقتی که کاالیی را که به این صورت تحویل شده اس. 



 

  

 

شود که کاال روی کشتی قرار بگیرد  ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال وقتی به خریدار منتقل می

طوریکه حتی اگر کاال در وضعیت صحیح و سالم و در تعداد اظهار شده به مقصد نرسد یا اصال به مقصد  به

، CIF خود برای تحویل را انجام داده است. درشود که فروشنده مسئولیت  نرسد، اینگونه برداشت می

ای ندارد. بنابراین به خریدار توصیه  فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر خریدار درخصوص تهیه پوشش بیمه

 .کند اقدام ای بیمه پوشش تهیه برای خود  شود که می

شود. در  اخلی استفاده میهای د این قاعده فقط برای شیوه حمل دریایی یا آبراه ونقل ــــ شیوه حمل .۰

بگیرد که معموالً وقتی که کاال به متصدی   که بیشتر از یک شیوه حمل قرار است مورد استفاده قرار جایی

 است، نه CIPشود اینگونه است، قاعده درست برای استفاده  حمل در ترمینال کانتینری تحویل می

CIF. 

 

ارجاع به واژه تأمین دراینجا به موضوع  است ــــتأمین کاالیی که تحت این قاعده تحویل شده  .۹

شود که طی آن خریدار اولیه کاال را در  فروش چندباره یک کاال در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می

 .گیرد فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می جریان حمل به خریدار دیگری می



 

  

 

جا تحویل کاال روی  ای دارند: بندری که در آن یت ویژه، دو بندر اهمCIFدر  تحویل و مقصد ــــ بنادر .4

وقتی که کاال در بندر  .گیرد و بندری که بعنوان بندر مقصد مورد توافق قرار گرفته است کشتی صورت می

شود، یا با تأمین کاالیی که  گیرد ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می حمل روی کشتی قرار می

این وجود، فروشنده   شود. با ریسک از فروشنده به خریدار منتقل میگونه تحویل شده است  این

بنابراین، برای  .ونقل کاال از بندر تحویل تا بندر مقصد را با متصدی حمل ببندد بایست قرارداد حمل می

مثال، کاال در شانگهای )که یک بندر است( برای حمل به ساتهمپتون )که یک بندر است( روی کشتی قرار 

شود و بهمراه آن ریسک از فروشنده  د. در اینجا تحویل با بارگیری شدن کاال در شانگهای انجام میگیر می

بایست قرارداد حمل از شانگهای تا ساتهمپتون را با متصدی  شود و فروشنده می به خریدار منتقل می

 .حمل ببندد

 

ر قرارداد فروش همیشه بندر مقصد با وجود اینکه د بایست حتما نام برده شود؟ ــــ آیا بندر حمل می .۵

شود، ممکن است  جا ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود، بندر حمل که در آن مشخص می

گونه  مشخص نشود. اگر بندر حمل برای خریدار حائز اهمیت است، که البته ممکن است واقعاً این

یه حمل که در قیمت گنجانده شده خواهد مطمئن شود که بخش کرا باشد، مثالً وقتی که خریدار می

شود که بندر حمل را تا حد امکان در قرارداد فروش  است عددی منطقی است، به طرفین اکیداً توصیه می

 .دقیق مشخص کنند

شود که نقطه مقصد در بندر  به طرفین اکیداً توصیه می مشخص کردن نقطه مقصد در بندر تخلیه ــــ .۱

شخص کنند، چرا که هزینه ها تا آن نقطه برعهده فروشنده است. مقصد را تا حد امکان دقیق م

بایست قرارداد یا قراردادهای حملی که فرآیند حمل از محل تحویل تا بندر مقصد نام برده  فروشنده می

شده یا نقطه توافق شده در آن بندر )چنانچه چنین نقطه ای در قرارداد فروش مورد توافق قرارگرفته 

 .دهد، ببندد یباشد( را پوشش م

 

های مختلف مسیر  ممکن است که حمل توسط چندین متصدی حمل در بخش چند متصدی حمل ــــ .7

 feeder دریایی صورت پذیرد، برای مثال، قسمت اول حمل توسط یک متصدی حمل اپراتور کشتی



 

  

محموله توسط  کنند تا در آنجا کشتی هایی که محموله را از یک بندر به یک ترمینال بندری جابجا می)

گیرد و سپس توسط یک  کنگ به شانگهای صورت می کشتیهای اقیانوس پیما ادامه مسیر دهد( از هنگ

آید  شود. سوالی که در اینجا پیش می کنگ به ساتهمپتون انجام می کشتی اقیانوس پیما حمل از هنگ

؟ تحویل در کجا  در شانگهایشود یا  کنک از فروشنده به خریدار منتقل می این است که آیا ریسک در هنگ

گیرد؟ طرفین ممکن است در این خصوص در قرارداد فروش توافق الزم را انجام داده باشند. با  صورت می

این وجود، در جاییکه چنینی توافقی صورت نگرفته است، پیش فرض این است که ریسک زمانی منتقل 

کنگ، که در نتیجه باعث افزایش  د، یعنی، هنگشود که محموله در اختیار اولین حمل کننده قرار بگیر می

شود. اگر  بازه زمانی که ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال طی آن برعهده خریدار است، می

چنانچه طرفین بخواهند که ریسک در مرحله ای بعد تر از فروشنده به خریدار منتقل شود )در این مثال 

 .ر قرارداد خرید خود درج کنندبایست این مطلب را د شانگهای(، می

 

ای مربوط به ریسک از بین رفتن یا ورود  بایست قرارداد پوشش بیمه فروشنده همچنین می بیمه ــــ .8

خسارت به کاال را که بر عهده خریدار است از نقطه تحویل کاال حداقل تا نقطه مقصد کاال منعقد نماید. 

بایست از طریق بیمه گران داخلی آن  ور مقصد بیمه میالبته این در مواقعی که بر طبق قوانین کش

 CFR قاعده تحت بایست می طرفین شرایطی چنین در  گردد. کشور تهیه شود، منجر به بروز مشکالتی می

، ۰۲۰۲اینکوترمز  CIF قرارداد خریدوفروش خود را تنظیم نمایند. خریدار الزم است بداند که در قاعده

باشد و الزامی  یا شرایط مشابه آن می C ای حداقلی نظیر کالس ش بیمهفروشنده ملزم به تهیه پوش

توانند توافقی در  ندارد. درهرصورت، طرفین می A برای تهیه بیمه با پوشش جامع تری نظیر کالس

 .تری داشته باشند ای جامع خصوص پوشش بیمه

 

ینه ای درخصوص تخلیه در نقطه اگر فروشنده بر اساس قرارداد حمل متحمل هز های تخلیه ــــ هزینه .9

صورت جداگانه از  تواند این هزینه ها را به برده شده شود، فروشنده نمی مشخص شده در بندر مقصد نام

 .خریدار طلب کند، مگر اینکه در این خصوص توافق دیگری صورت گرفته باشد

 



 

  

زم باشد، کاال را برای صادرات بایست اگر ال ، فروشنده میCIFدر  ترخیص برای صادرات و واردات ــــ .10

ترانزیت کاال  یا واردات برای کاال ترخیص خصوص در مسئولیتی هیچ فروشنده با این وجود، .ترخیص نماید

کند یا پرداخت هرگونه عوارض یا انجام هرگونه تشریفاتی برای  از کشور ثالثی که کاال از آنجا عبور می

 .واردات کاال ندارد

 

 

 خریداربخش ب : الزامات 

 : الزامات عمومی ۶-ب

 .شده است پرداخت نماید بایست بهای کاال را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان خریدار می

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  .الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف

 : تحویل گرفتن ۰-ب

 .تحویل بگیرد ۰-بایست کاال را بر اساس شرایط آ خریدار می

 : انتقال ریسک ۹-ب

 ۰-خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کاال از زمانی که کاال تحت شرایط آ



 

  

 .باشد شده است، می تحویل

را ارائه نکند، آنگاه خریدار مسئول از بین رفتن  ۶۲-اگر خریدار اعالمیه اشاره شده بر اساس شرایط ب

باشد، مشروط بر  یا ورود خسارت به کاال از زمان مورد توافق یا پایان بازه زمانی مورد توافق می

 .عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی شده باشد اینکه کاال به صورتی کامالً مشخص به

 

 ونقل : حمل ۴-ب

 .برابر فروشنده درخصوص بستن قرارداد حمل نداردخریدار هیچ مسئولتی در 

 : بیمه ۵-ب

خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده جهت بستن قرارداد بیمه ندارد. بااین وجود، خریدار 

بایست با درخواست فروشنده، هرگونه اطالعاتی که فروشنده برای تهیه هرگونه پوشش بیمه ای  می

 .کند، را تهیه کند رخواست مید ۵-اضافی که خریدار مطابق آ

 تحویل کاال |: سند  ۱-ب

 .بپذیرد ۱-تحویل کاال بر اساس شرایط آ سند بایست خریدار می

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-ب

بایست با درخواست،  کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می .۶

فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطالعات مربوط به صادرات کاال از ریسک و هزینه فروشنده، 

 .شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید کشوری که ازآنجا صادرات انجام می

بایست تمامی تشریفات گمرکی  تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می .۰

کند و کشور مقصد که در آن  صورت ترانزیت عبور می هایی که کاال ازآنجا بهموردنیاز برای کشور

 .های آن را بپردازد شود را انجام دهد و هزینه واردات نهایی انجام می



 

  

 :از قبیل

 پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزیت 

 ترانزیت فرآیند هرگونه  گواهی ایمنی برای واردات و 

 از حمل بازرسی قبل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-ب

 .خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد

 : تخصیص هزینه ها ۳-ب

 :ها را بپردازد خریدار باید این هزینه

جز  ، به۰-یط مندرج در آهای مربوط به کاال از زمان تحویل گرفتن کاال بر اساس شرا تمامی هزینه .۶

 .به عهده فروشنده است ۳-هایی که پرداخت آنها بر اساس آ هزینه

، ۵-، آ۴-هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطالعات و اسناد مطابق مندرجات آ هزینه .۰

 .متحمل شده است را بپردازد 7-و آ ۱-آ

برعهده قرارداد حمل که این هزینه ها بر اساس تمامی هزینه های مربوط به ترانزیت کاال، مگر این .۹

 .فروشنده باشد

هزینه های تخلیه شامل هزینه های تخلیه از کشتی به دوبه یا از کشتی به اسکله، مگر اینکه این  .۴

 .هزینه ها بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده باشد

 ۵-اسناد و اطالعات مربوط به آتمامی هزینه هایی که فروشنده به واسطه کمک رسانی در تهیه  .۵

 .متحمل شده است 7-و آ

های مربوط به تشریفات  هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه .۱



 

  

 ، و7-گمرکی ترانزیت و واردات کاال بر اساس شرایط ب

توسط  ۶۲-ه در بهر هزینه اضافی دیگری که ممکن است بدلیل عدم ارسال اعالمیه اشاره شد .7

خریدار از زمان مورد توافق یا پایان بازه زمانی مورد توافق برای حمل حادث شود، مشروط بر اینکه 

 .عنوان کاالی مورد قرارداد شناسایی شده باشد صورتی کامالً مشخص به کاال به

 : اعالم ها ۶۲-ب

عزام کاال و یا تعیین نقطه گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان ا که این درصورتی

مکانی دقیق دریافت کاال در محل مقصد را دارد، الزم است اعالمیه مناسب مربوط را به فروشنده 

 .ارسال کند

 

 

 

 

 

 بخش آ : الزامات فروشنده

 : الزامات عمومی ۶-آ

ری که بایست کاال و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگ فروشنده می

 .کند تهیه است الزم قرارداد بر اساس

صورت  صورت کاغذی یا برحسب توافق به شده توسط فروشنده ممکن است به هرگونه سند ارائه

  الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

 : تحویل دادن ۰-آ

یا از طریق تأمین کاالیی که به این صورت  بایست کاال را با قرار دادن کاال روی کشتی و فروشنده می



 

  

بایست کاال را در زمان مقرر یا در بازه  تحویل شده است را تحویل دهد. در هرصورت، فروشنده می

 .زمانی مقرر و به نحوی که در آن بندر رایج است، تحویل دهد

 : انتقال ریسک ۹-آ

 ۰-مان تحویل کاال بر اساس شرایط آتا ز ورود خسارت به کاال فروشنده مسئول از بین رفتن یا

 .به وقوع پیوسته باشد ۹-باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب می

 

 

 ونقل : حمل ۴-آ

بایست قرارداد حمل را از نقطه دقیق تحویل )اگر چنین نقطه ای توافق شده باشد( در  فروشنده می

ده یا اگر توافق شده باشد، هر نقطه ای در آن محل، ببندد یا برده ش محل تحویل تا محل مقصد نام

بایست بر اساس عرف رایج به هزینه فروشنده و بر اساس شرایط  تأمین نماید. قرارداد حمل می

کار گرفته  حمل از مسیری رایج و توسط کشتی ای که معموالً برای نوع کاالی تحت قرارداد فروش به

 .بسته شود  شود، می

 .ونقل تا مقصد را رعایت نماید بایست هرگونه الزامات مربوط به ایمنی حمل می فروشنده

 : بیمه ۵-آ

بایست با  اگر توافق دیگری نشده باشد یا عرفی رایج در تجارت انجام شده نباشد، فروشنده می

یا شرایطی مشابه آن تهیه نماید. قرارداد بیمه  C هزینه خودش پوشش بیمه ای با شرایط کالس

نام منعقد شود و در آن حق مراجعه  ای خوش  گری معتبر و یا شرکت بیمه بایست با بیمه یم

 .شود، داده شود مربوط می  مستقیم به خریدار یا هر ذینفع دیگری که به نحوی به قرارداد بیمه

درصورتی که خریدار نیاز داشته باشد، درصورت تهیه اطالعات مورد نیاز برای فروشنده توسط 

ای  باشد، هرگونه پوشش بیمه تهیه قابل درصورتیکه و خریدار هزینه با بایست می فروشنده  ر،خریدا

مازاد نظیر جنگ، اعتصاب یا هرگونه شرایط مشابه را تهیه نماید )مگر اینکه این شرایط در بیمه 



 

  

 .(تهیه شده در پاراگراف قبل درنظر گرفته شده باشد

 (٪۶۶۲یعنی ) ٪۶۲کاالی درج شده در قرارداد باضافه  بایست دست کم، ارزش بیمه تهیه شده می

 .بایست با همان نرخ ارز قرارداد خرید باشد ارزش کاال را پوشش دهد و می

، تا حداقل بندر مقصد پوشش ۰-بایست کاال را از نقطه تحویل اشاره شده در آ بیمه تهیه شده می

 .دهد

ه مدرک دیگر مربوط به پوشش بیمه را تهیه ، گواهی بیمه یا هرگون بایست سند بیمه فروشنده می

 .کند

بایست با درخواست، ریسک و هزینه خریدار، هرگونه اطالعاتی که خریدار  عالوه براین، فروشنده می

 .ای مازاد نیاز دارد، تهیه کند برای تهیه هرگونه پوشش بیمه

 تحویل کاال |: سند حمل  ۱-آ

 .کند تهیه خریدار برای را مقصد تا ونقل حمل یجرا سند بایست با هزینه خودش فروشنده می

ونقل کاالی موردقرارداد را تحت پوشش قرار دهد و تاریخ آن در بازه  بایست حمل سند حمل می

زمانی توافق شده برای حمل باشد و خریدار را قادر سازد که با ارائه آن به متصدی حمل در مقصد 

همچنین اگر توافق مغایری نشده باشد، خریدار بتواند در مالکیت خود در مورد کاال را اثبات کند و 

که کاال در مسیر حمل قراردارد، با انتقال سند حمل به نام خریداری دیگر کاال را  بین راه درحالی

بفروشد یا حتی از طریق اعالم به متصدی حمل این کار را انجام دهد. اگر چنین سند حمل قابل 

بایست به خریدار تحویل  های اصلی می صادر شود، تمامی نسخه ای در چندین نسخه اصلی معامله

 .شود

 واردات |: تشریفات گمرکی صادرات  7-آ

بایست تشریفات گمرکی صادرات  تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۶

 .شود را انجام دهد موردنیاز کشوری که کاال ازآنجا صادر می



 

  

  :از قبیل

 ادراتپروانه ص 

 گواهی ایمنی برای صادرات 

 بازرسی قبل از حمل 

 هرگونه اعتبارسنجی رسمی 

بایست با ریسک و  کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می .۰

را در تهیه هرگونه اسناد یا اطالعات در خصوص واردات کاال به کشور مقصد یا  خریدار هزینه خریدار،

 .کاال از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نمایدترانزیت 

 عالئم گذاری |بسته بندی  |: بازرسی  8-آ

های بازرسی )بررسی کیفیت، توزین و شمارش( که برای تحویل کاال بر  بایست هزینه فروشنده می

بایست با هزینه خود،  ین فروشنده میالزم است را پرداخت نماید. همچن ۰-اساس شرایط مندرج در آ

بندی آن معمول  ونقل فاقد بسته بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کاالیی حمل کاال را بسته

ونقل آن کاال  گذاری کاال را به گونه ای که برای حمل بندی و شماره بایست بسته باشد. فروشنده می

گذاری توافق دیگری  بندی و شماره ع خاصی از بستهمناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نو

 .کرده باشند

 : تخصیص هزینه ها ۳-آ

 :ها را بپردازد بایست این هزینه فروشنده می

هایی  جز هزینه ، به۰-های مربوط به کاال تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ تمامی هزینه .۶

 .خریدار استپرداخت آنها بر عهده  ۳-که بر اساس شرایط ب

ناشی شود، شامل هزینه های بارگیری کاال روی  ۴-هزینه کرایه حمل و هرگونه هزینه ای که از آ .۰

 کشتی و هزینه های مربوط به ایمنی حمل،



 

  

 هرگونه هزینه مربوط به تخلیه کاال در مقصد که بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده است، .۹

 اال که بر اساس قرارداد حمل برعهده فروشنده است،هزینه های مربوط به ترانزیت ک .۴

 و ارائه آن به خریدار، ۱-هزینه تهیه سند رایج اثبات تحویل بر اساس شرایط آ .۵

 .۵-هزینه تهیه بیمه بر اساس آ .۱

ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کاال  هر جا که کاربرد پذیر است، تمامی هزینه .7

 و ،7-تحت شرایط آ

هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطالعات  تمامی هزینه .8

 .7-شده مطابق مندرجات ب اشاره

 : اعالم ها ۶۲-آ

ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کاال بر اساس شرایط  بایست اعالمیه فروشنده می

ای که خریدار برای دریافت کردن کاال نیاز  ت هر اعالمیهبایس شده است. فروشنده می تحویل داده ۰-آ

 .دارد ،به خریدار بدهد

 


