مقدمهاي بر اينكوترمز 2010
قواعد اتاق بازرگاني بينالمللي براي استفاده
از اصطالحات تجاري داخلي و بينالمــللي

 -1مقدمه
قواع��د اینکوترمز 1مجموعهای از اصطالحات س��ه حرفی را
توضی��ح میدهند که منعکس کننده روی��ه بازرگانی میان یک
کس��ب و کار با کس��ب و کار دیگ��ر در قراردادهای فروش کاال
هس��تند .قواعد اینکوترمز عمدت��اً وظایف هزینهها و خطرها در
جریان تحویل کاال از فروشنده به خریدار را توصیف میکنند.
 -2چگونگی استفاده از قواعد اینکوترمز 2010

 -1-2گنجاندن قواعد اینکوترمز  2010در قرارداد فروش

چنانچه مایلید قواعد اینکوترمز  2010بر قرارداد شما اعمال
گ��ردد ،باید این ام��ر را از طریق درج عبارات��ی مانند «[قاعده
اینکوترم��ز انتخابی همراه با نام محل و به دنبال آن] اینکوترمز
 »2010در قرارداد روشن کنید.
 -1توضیح مترجم :اینکوترمز یک عالمت تجاری ثبت شده اتاق بازرگانی بینالمللی

است و به همین دلیل در متن انگلیسی همراه حرف  ،Rبه معنی ثبت شده ،در داخل
دای��ره آورده میش��ود (® )Incotermsولی از آنجایی که در قان��ون ثبت اختراعات،

طرحهای صنعتی و عالِئم تجاری ایران ،معرفی عالمت ثبت شده مستلزم ذکر چنین
حرفی یا هر حرف دیگری نمیباشد ،لذا در ترجمه فارسی اینکوترمز هیچگونه حرفی
به آن اضافه نشده است که حاکی از ثبت عالمت مذکور باشد.

 تهيه و تنظيم :اتاق بازرگاني بينالمللي

مترجم :مسعود طارم سري

 -2-2انتخاب قاعده اینکوترمز مناسب

قاعده اینکوترمز انتخابی الزم است با نوع کاال ،وسیله حمل
و نق��ل آن و مهمتر از هم��ه قصد طرفین ق��رارداد برای ایجاد
تعهدات اضاف��ی مانند تعهد به ترتیب دادن حمل یا بیمه برای
فروشنده یا خریدار ،تناسب داشته باشد .توضیحات راهنمای هر
قاع��ده اینکوترمز در بر گیرنده اطالعاتی بهویژه س��ودمند برای
چنین انتخابي اس��ت .طرفین قرارداد باید آگاه باشند هر قاعده
اینکوترمزی را كه انتخاب کنند ،تفس��یر قراردادش��ان در عین
حال ممکن اس��ت کام ً
ال تحت تأثیر ع��رف خاص بندر یا محل
مورد استفاده برای تحویل کاال قرار گیرد.
 -3-2تعیین حتیاالمکان دقیق نام محل یا بندر

قاع��ده اینکوترمز انتخاب��ی تنها هنگام��ی میتواند به اجرا
درآی��د که طرفین از محل یا بندری ن��ام ببرند و در صورتی به
بهترین وجه عملی میش��ود که آنان نام محل یا بندر را تا آنجا
که ممکن اس��ت دقیق��اً تعیین کنند .مثالی خوب برای نش��ان
دادن چنین دقت عملی میتواند مورد زیر باشد:
®“FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms
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طبق قواعد اینکوترمز «تحویل کاال در محل کار» (،)EXW
«تحوی��ل کاال در محل مقرر به حمل کننده» (« ،)FCAتحویل
کاال در پایانه تعیین ش��ده در مقصد» (« ،)DATتحویل کاال در
مح��ل مقرر در مقص��د» (« ،)DAPتحوی��ل کاال در محل مقرر
در مقص��د با ترخی��ص و پرداخت حقوق و ع��وارض گمرکی»
(« ،)DDPتحوی��ل کاال در کن��ار کش��تی» ( )FASو «تحوی��ل
کاالی روی عرش��ه کش��تی» ( ،)FOBمحل مقرر محلی اس��ت
ک��ه در آنجا تحوی��ل کاال صورت
میگی��رد و مس��وولیت خطرهای
متوجه کاال از فروشنده به خریدار
منتقل میگ��ردد .به موجب قواعد
اینکوترم��ز در «پرداخ��ت کرای��ه
حم��ل کاال ت��ا مقص��د» ()CPT
«پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال
تا مقص��د» (« ،)CIPقیمت کاال و
کرای��ه تا بندر مقص��د» ( )CFRو
«قیمت کاال  ،بیمه و کرایه تا بندر
مقصد» ( )CIFمحل مقرر متفاوت
از محل تحویل است.

 -3ویژگیهای اصلی قواعد اینکوترمز 2010

 -1-3جایگزینی دو قاعده جدید اینکوترمز یعنی  DATو DAP

بهجای قواعد  DES ،DEQ ،DAFو  DDUدر اینکوترمز 2000

ش��مار قواعد اینکوترمز از  13به  11تقلیل یافته است .این
اقدام با جانش��ین کردن دو قاعده جدید یعنی «تحویل کاال در
پایانه تعیین ش��ده در مقص��د»  DATو «تحویل کاال در محل
مق��رر در مقصد»  DAPکه میتوانند قطع نظر از ش��یوه حمل
توافق ش��ده مورد استفاده قرار
گیرن��د ،بهجای قواعد «تحویل
کاال در م��رز» « ،DAFتحویل
کاال روی عرشه کشتی در بندر
مقص��د» « ،DESتحوی��ل کاال
روی اس��کله در بن��در مقصد»
 DEQو «تحویل کاال در محل
مق��رر در مقصد بدون پرداخت
حق��وق و ع��وارض گمرک��ی»
 DDUدر اینکوترمز  ،2000به
انجام رسیده است.

به موج��ب ه��ر دو قاعده
بر اس��اس ای��ن چه��ار قاعده
جدید ،تحوی��ل کاال در مقصد
اینکوترمز ،محل مقرر مقصد است
مقرر صورت میگیرد :در DAT
ک��ه حمل کاال تا آنجا پرداخت میش��ود .بهمنظ��ور اجتناب از کاال روی وس��یله نقلی��ه آورنده کاال به صورت تخلیه نش��ده در
هرگونه شک و تردید یا مش��اجرهای ،اطالعات مشخص کننده اختیار قرار میگیرد (همانند قاعده  DEQسابق)؛ در  DAPنیز
محل یا مقص��د میتواند با تعیین نقطهای دقیق در آن محل یا کاال به ترتیبی مشابه در اختیار خریدار گذاشته میشود ،با این
مقصد بهگونهای سودمند بیشتر مشخص شود.
تفاوت ک��ه تنها آماده برای تخلیه اس��ت (همانند قواعد ،DES
 DAFو  DDUسابق).
 -4-2به خاطر سپردن اینکه قواعد اینکوترمز بهمنزله قرارداد
فروش کامل نیستند

قواعد اینکوترمز مش��خص میکنند که کدام طرف قرارداد
ف��روش متعهد ب��ه فراهم کردن ترتیبات حمل ی��ا بیمه کاال به
هنگامی اس��ت که فروشنده کاال را به خریدار تحویل میدهد و
اینکه هر طرف قرارداد فروش مسوول چه هزینههایی میباشد.
معهذا ،قواعد اینکوترمز درباره قیمتی که باید پرداخت ش��ود یا
روش پرداخت آن ،س��اکت هس��تند .این قواعد همچنین نه به
موضوع انتقال مالکیت کاال میپردازند و نه به آثار نقص قرارداد.
ب��ه طور معمول به این امور ب��ا درج عبارات صریحی در قرارداد
ف��روش یا در قانون حاکم بر قرارداد پرداخته میش��ود .طرفین
همچنین باید آگاه باش��ند که قواعد امری محلی ممکن اس��ت،
هر جنبهای از قرارداد فروش ،از جمله قاعده اینکوترمز انتخابی
را کنار گذارند.
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قواعد جدی��د DES ،و  DEQدر قواعد اینکوترمز  2000را
به صورت غیرضروری درمیآورد ،چراکه پایانه تعیین ش��ده در
 DATبهخوبی ممکن اس��ت یک بندر باشد و بنابراین  DATنیز
م��ی تواند در مواردی که قاعده  DEQدر اینکوترمز  2000قب ً
ال
بهکار میرفت ،بهگونهای مطمئن اینک مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین «وسیله نقلیه» آورنده کاال در  DAPممکن است یک
کش��تی و محل مقرر در مقصد ،یک بندر باش��د .نتیجتاً DAP
میتوان��د در مواردی که قاع��ده  DESدر اینکوترمز  2000قب ً
ال
بهکار ميرفت ،اینک مورد استفاده قرار گیرد .قواعد جدید مانند
اس�لاف خود جزء قواعد «تحویل» هس��تند ،به این ترتیب که
فروش��نده (بهجز مخارج مربوط به ترخیص کاال جهت ورود ،در
صورت اقتضاء) مسئوولیت کلیه هزینهها و خطرهای متوجه کاال
در جریان آوردن آن به محل مقرر در مقصد را تقبل میکند.

 -2-3طبقهبندی  11قاعده اینکوترمز 2010
در مواردی میتوان بهکار برد که از کش��تی فقط برای بخشی از
ی��ازده قاعده اینکوترمز  2010در دو گروه متمایز به ش��رح جریان حمل استفاده بهعمل آید.
زیر قرار میگیرند:
در گروه دوم از قواعد اینکوترمز  ،2010نقطه تحویل و محلی
قواعد قابل اس��تفاده برای هر شیوه یا انواع شیوه های حمل که کاال از آنجا برای خریدار حمل میش��ود ،هر دو ،بندر بوده و
از همین رو دارای برچسب قواعد «حمل و نقل دریایی و حمل
و نقل
 تحوی��ل کاال در مح��ل کار (ذک��ر ن��ام مح��ل مق��رر و نقل از طریق آبراههای داخلی» هس��تند .در س��ه قاعده آخراینکوترمز در گروه مزبور ،همه اش��ارات به نردهکش��ی ،بهعنوان
EXW
			
برای تحویل)
نقطه تحویل ،حذف و ترجیح داده ش��ده اس��ت که تحویل کاال
 تحوی��ل کاال در محل مقرر به حمل کننده (ذکر نام محلهنگامی انجام پذیرد که «روی عرشه» کشتی قرار میگیرد .این
FCA
				
مقرر برای تحویل)
امر واقعیت تجارت امروزی را دقیقتر بازتاب میدهد و از تصویر
 پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد (ذکر نام محل مقرر درنسبتاً کهنه نوسان خطر قبل و بعد از عبور کاال از خط عمودی
CPT
					
مقصد)
تخیلی [یعنی نرده کشتی] جلوگیری بهعمل میآورد.
 پرداخ��ت کرایه حمل و بیمه کاال تا مقصد (ذکر نام محلCIP
				
مقرر در مقصد)
 -3-3قواعد تجارت داخلی و بینالمللی

 تحویل کاال در پایانه تعیین شده در مقصد (ذکر نام پایانهDAT
		
در بندر یا در محل مقرر در مقصد)

 تحوی��ل کاال در محل مقرر در مقصد (ذکر نام محل مقررDAP
					
در مقصد)
 تحویل کاال درمحل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداختحقوق و عوارض گمرکی
		
(ذکر نام محل مقرر در مقصد )

DDP

قواعد قابل استفاده برای حمل و نقل دریایی و حمل و نقل
از طریق آبراههای داخلی

قواع��د اینکوترم��ز بهطور س��نتی در قرارداده��ای فروش
بینالمللی ک��ه در آنها کاال از مرزهای ملی عبور میکند ،بهکار
میرفتهاند .با وجود این ،در مناطق مختلفی از جهان ،بلوکهای
تجاری ،مانن��د اتحادیه اروپا ،از اهمیت تش��ریفات مرزی میان
کشورهای مختلف کاستهاند .نتیجاً عنوان فرعی قواعد اینکوترمز
 2010رس��ماً این موضوع را تائید میکن��د که قواعد مزبور هم
ب��رای قراردادهای ف��روش بینالمللی و هم ب��رای قراردادهای
فروش داخلی ،هر دو ،در دسترس بوده و قابلیت اعمال دارند .از
این��رو قواعد اینکوترمز  2010در تعدادی از وضعیتها که تعهد
به انجام تش��ریفات صدور و ی��ا ورود وجود دارد ،تنها به عبارت
«در صورت اقتصاء» تصریح مینماید.

تحوی��ل کاال در کن��ار کش��تی (ذک��ر نام بندر مق��رر برای
دو تح��ول ،ات��اق بازرگان��ی بینالمللی را متقاعد س��اخت
FAS
					
بارگیری)
ک��ه انجام حرکتی در این جهت به موقع اس��ت .نخس��ت ،تجار
تحویل کاال روی عرش��ه کش��تی (ذکر نام بندر مقرر برای عموماً از قواعد اینکوترمز برای صرف قراردادهای فروش داخلی
FOB
					
بارگیری)
اس��تفاده میکنند .دومین دلیل ،ایجاد تمایل بیش��تر در ایاالت
قیمت کاال روی عرش��ه کش��تی (ذکر نام بن��در مقرر برای متح��ده آمریکا ب��رای بهکارگیری قواع��د اینکوترمر در تجارت
CFR
				
بارگیری)
داخلی به جای ش��رایط حمل و تحویل در «قانون متحدالشکل
قیم��ت کاال ،بیم��ه و کرایه ت��ا بندر مقصد (ذک��ر نام بندر تجاری» ( )UCCسابق است.
CIF
					
مقصد)
 -4-3توضیحات راهنما

گروه نخست ش��امل هفت قاعده در اینکوترمز  2010است
که میتوانند قطع نظر از شیوه حمل ونقل انتخابی و بدون توجه
به اس��تفاده از یک ش��یوه حمل و نقل یا تعدادی بیشتر ،بهکار
گرفته ش��وند .قواعد  DAP ،DAT ،CPT ،FCA ،EXWو DDP
به این گروه تعلق دارد .از قواعد مزبور میتوان حتی در مواردی
که حمل و نقل دریایی اص ً
ال مورد اس��تفاده قرار نمیگیرد ،بهره
گرفت .البته مهم اس��ت خاطرنشان شود که این قواعد را حتی

قب��ل از قاعده اینکوترمز  ،2010توضیحاتی به عنوان راهنما
وجود دارد .در این توضیحات راهنما ،اصول هر قاعده اینکوترمز،
همچون زمان استفاده ،انتقال خطر و نحوه تخصیص هزینهها بین
فروشنده و خریدار ،تشریح میگردد .توضیحات راهنما بخشی از
قواعد رسمی اینکوترمز  2010بهشمار نمیرود ،بلکه هدف از آن
کمک به کاربر است تا بهطور دقیق و موثر در جهت انتخاب قاعده
اینکوترمز مناسب برای معامله خاص خود هدایت شود.
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 -5-3ارتباطات الکترونیکی

خری��دار مایل خواهد بود که از پرداخ��ت مضاعف برای خدمتی
واحد اجتناب ورزد :یک بار به فروش��نده بهعنوان بخش��ی از کل
قیمت فروش و یک ب��ار بهطور جداگانه به حمل کننده یا عامل
پایانه .قواعد اینکوترمز  2010درصدد اس��ت با تخصیص روش��ن
چنین هزینههایی به فروشنده و خریدار در مواد الف 6/و یا ب6/
قاعده اینکوترمز مربوط ،از چنین اتفاقی جلوگیری کند.

 -7-3گواهیهای مرتبط با امنیت و اطالعات الزم برای این منظور

 -4تغییرات در قواعد اینکوترمز

در نسخ پیشین قواعد اینکوترمز ،اسناد میتوانستند جای خود
را به پیامهای مبتنی بر مبادله دادههای الکترونیکی بدهند .بههر
حال اینک مواد الف 1/و یا ب 1/قواعد انکوترمز  2010به وسایل
ارتباطات الکترونیکی ،مادام��ی که طرفین چنین توافق کنند یا
ع��رف ایجاب نماید ،هم��ان اثری را عطا میکنن��د که ارتباطات
کاغذی دارن��د .اینگونه تدوین ،تحول عملی��ات الکترونیکی در  -9-3فروشهای زنجیرهوار
طول عمر اینکوترمز  2010را تسهیل مینماید.
در ف��روش کااله��ای اولی��ه ،برخ�لاف ف��روش محصوالت
کارخان��های ،بار طی جریان ترانزیت غالب��اً برای دفعات متعدد
 -6-3پوشش بیمه
قواعد اینکوترمز  2010نخس��تین نس��خه قواعد اینکوترمز «در بخشهای پاییندستی زنجیره» فروخته میشود .هنگامی
پس از تجدیدنظر در ش��روط باربری مؤسسه (بیمهگران لندن) ک��ه ای��ن امر رخ میده��د ،فروش��ندهای که در میان��ه زنجیره
محسوب میشود و تغییرات ایجاد در این شروط را مد نظر قرار وارد میش��ود ،کاال را «حمل» نمیکند ،چراکه قب ً
ال نخس��تین
میده��د .قواعد اینکوترمز  2010وظایفی را مورد ارائه اطالعات فروش��نده در زنجی��ره مزبور کاال را حمل کرده اس��ت .بنابراین
در ارتباط با بیمه ،در مواد الف 3 /و یا ب 3/مقرر میدارد که به فروش��ندهای ک��ه در میانه زنجیره وارد میش��ود ،تعهداتش در
قرارداده��ای حمل و بیمه میپردازند ،این مقررات از مواد عامتر قب��ال خریدار را نه با حمل کاال ،بلکه با «تهیه» کاالیی که قب ً
ال
وضع ش��ده در مواد الف 10/و یا ب 10/قواعد اینکوترمز  ،2000حمل ش��ده است ،به انجام میرس��اند .قواعد اینکوترمز 2010
به مواد فوقاالشعار منتقل شدهاند .عبارت پردازی مواد الف 3/و بهمنظور روش��ن کردن این موضوع در بر گیرنده تعهد به «تهیه
یا ب 3/راجع به بیمه نیز به منظور شفافسازی تعهدات طرفین کاالی حمل ش��ده» بهعنوان بدیلی برای تعهد به حمل کاال در
قواعد اینکوترمز مربوط می باشد.
قرارداد در این خصوص ،تغییر یافته است.
امروزه نگرانی ش��دیدی درب��اره موضوع امنی��ت در نقل و
انتقال کاال وجود دارد که مس��تلزم وارسی این موضوع است که
کاال بن��ا بهدالیلی غیر از ماهیت ذات��ی آن ،خطر جانی یا مالی
بهوجود نمیآورد .از اینرو قواعد اینکوترمز  2010تعهداتی را به
خریدار و فروشنده در اخذ یا کمک به اخذ گواهیهای مرتبط با
امنیت ،مانند زنجیرهای از اطالعات مربوط به کاالهای توقیفی،
در م��واد الف 2/و ی��ا ب 2/و مواد الف 10/وی��ا ب 10/در قواعد
مختلف اینکوترمز ،اختصاص میدهد.
 -8-3هزینههای جابجایی در پایانه
طبق قواعد اینکوترمز DAP, DAT, CTF, CFR, CIP, CPT

و  ،DDPفروش��نده باید ترتیبات حمل کاال به مقصد توافق شده
را فراهم آورد .در حالی که فروش��نده کرایه را میپردازد ،ولي در
واقع کرایه توس��ط خریدار پرداخته میشود ،زیرا فروشنده مبلغ
کرایه را بهطور معمول در کل قیمت فروش منظور میکند .هزینه
حم��ل و نقل گاهی اوقات هزینهه��ای جابجایی و انتقال کاال در
محوطه بندر یا تجهیزات پایانه کانتینری را شامل میشود و حمل
کننده یا عامل پایانه ممکن اس��ت ای��ن هزینهها را از خریدار که
کاال را دریاف��ت میدارد ،مطالبه کن��د .در چنین اوضاع و احوالی
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گاهی اوقات طرفین مایلند تغییری در یک قاعده اینکوترمز
بهوج��ود آورند .قواع��د اینکوترمز  2010مان��ع چنین تغییری
نیس��تند ،اما در انجام ای��ن کار مخاطراتی وجود دارد .بهمنظور
پرهیز از هرگونه اتفاقات عجیب ناخواس��ته ،طرفین الزم اس��ت
اث��ر مورد نظر از چنین تغییراتی را در بیش��ترین حد ممکن در
قرارداد خود روش��ن س��ازند .بنابراین ،چنانچه برای مثال نحوه
تخصی��ص هزینهها در قواعد اینکوترمز  2010در قرارداد تغییر

یابد ،طرفین همچنین باید این موضوع را بهوضوح بیان کنند که
آیا قصدشان از این اقدام ،تغییر نقطه انتقال مسؤولیت خطرهای
متوجه کاال از فروشنده به خریدار میباشد یا خیر.
-5توضیحاصطالحاتمورداستفادهدرقواعداینکوترمز2010
همانن��د قواع��د اینکوترم��ز  ،2000در اینجا نی��ز تعهدات
فروش��نده و خریدار در مقابل هم آورده میش��وند ،بهنحوی که
تعهدات فروشنده در ستون الف و تعهدات خریدار در ستون ب
منعکس اس��ت .تعهدات مزبور میتواند شخصاً توسط فروشنده
یا خریدار و یا گاهی اوقات ،با رعایت ش��رایط مقرر در قرارداد یا
قانون حاکم ،از طریق واس��طههایی چون حمل کننده (متصدی
حمل و نقل) کارگزان حمل و نقل یا سایر اشخاصی که فروشنده
و یا خریدار برای هدف خاصی مشخص کردهاند ،به انجام رسد.
قصد این اس��ت که متن قواعد اینکوترمز  2010مستغنی از
توضیح اضافی باشد .بهرحال ،بهمنظور کمک به کاربران ،مطالب
زیر راهنماییهایی را در مورد مفهوم اصطالحات انتخابی بهکار
رفته در سراسر سند حاضر بهدست میدهد.
حمل کننده :از لحاظ قواعد اینکوترمز  2010طرفی اس��ت
که قرارداد حمل با وی منعقد میگردد.

م��اده الف 8/بهکار میرود و به مفهوم س��ندی اس��ت که برای
اثب��ات انجام گرفت��ن تحویل کاال مورد اس��تفاده قرار میگیرد.
در مورد بس��یاری از قواعد اینکوترمز  ،2010سند تحویل دادن
کاال در واقع س��ند حمل و نقل یا مدرک الکترونیکی مشابه آن
اس��ت .در مورد  FAS ،FCA ،EXWو  ،FOBسند تحویل کاال
میتواند تنها یک رسید باشد .سند تحویل کاال همچنین ممکن
اس��ت کارکردهای دیگری نیز داشته باشد؛ برای مثال این سند
بهعنوان بخشی از سازوکار پرداخت عمل نماید.
م�درک یا عملی�ات الکترونیکی :مجموع��های از اطالعات
اس��ت که از یک یا چند پیام الکترونیکی تش��کیل میشود و در
صورت اقتضاء از لحاظ کارکرد معادل سند کاغذی مشابه است.
بستهبندی :این واژه برای مقاصد مختلفی بهکار می رود:
 -1بس��تهبندی کاال برای رعایت هرگونه الزامات به موجب
قرارداد فروش.
 -2بستهبندی کاال بهگونهای که مناسب حمل و نقل باشد.

 -3چیدن کاالهای بس��تهبندی ش��ده در داخل کانتینر یا
وسایل حمل و نقل دیگر.

در قواعد اینکوترمز  ،2010بستهبندی به معنای اول و دوم
اشاره ش��ده در باال به کار رفته اس��ت .قواعد اینکوترمز 2010
تش�ریفات گمرکی :الزاماتی هس��تند ک��ه بهمنظور رعایت
به تعه��دات طرفین در مورد چیدن بس��تهها در داخل کانتینر
هرگونه مقررات گمرکی قابل اعمال باید برآورده شوند و ممکن
نمیپردازند و لذا چنانچه مناسب باشد ،طرفین باید این موضوع
است شامل تعهدات اس��نادی ،امنیتی ،اطالعرسانی یا بازرسی
را در قرارداد فروش خود مشخص کنند.
فیزیکی کاال گردد.
تحوی�ل :ای��ن مفه��وم در حق��وق و رویه تج��ارت معانی منبع:
چندگانهای دارد ،لکن در قواعد اینکوترمز  2010برای مشخص
 «اينكوترم��ز 2010؛ قواعد اتاق بازرگاني بينالمللي برايکردن این امر به کار میرود که مسئوولیت خطر از میان رفتن یا اس��تفاده از اصطالح��ات تجاري داخل��ي و بينالملل��ي» ،اتاق
آسیب دیدن کاال در کجا از فروشنده به خریدار انتقال مییابد .بازرگاني بينالمللي ،مترجم :مسعود طارم سري ،ناشر :موسسه
سند تحویل دادن (کاال) :این عبارت اکنون بهصورت عنوان مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني1390 ،
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