اينكوترمز:0202

مجموعهاي از مقررات بينالمللي براي تفسير اصطالحات مهم مورد استفاده در
قراردادهاي تجارت بينالمللي است .اتاق بازرگاني بينالمللي ) (ICCجهت
تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اينکوترمز نمود ،اين اهداف
عبارتند از:
 )1رفع ابهامات ناشي از تفسيرهاي مختلف از اصطالحات مشابه در
كشورهاي جهان و جلوگيري از ايجاد تنش در روابط تجاري بين خريدار و
فروشنده.
 )2ارائه اطالعات درست و کامل در خصوص يک مفهوم واحد به طرفين درگير
در اعتبار اسنادي.
 )3ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات
(مانند بانکها ،بيمه ،گمرکات و شرکتهاي حمل و نقل) در خصوص نحوه
ريسک و چگونگي حمل و نقل کاال به عنوان يکي از مهمترين مفاهيم
تجارت بينالملل.
اتاق بازرگانی بين المللی روز  11سپتامبر  2212برای نخستين بار استفاده از
مقررات اینکوترمز  2212را آغاز کرد و اعالم نمود که این مقررات از

تاریخ  Incoterms-bookcovers-Bاول ژانویه  2211در معامالت بيشماری در
کسب و کار سراسر جهان مورد استناد و اجرا قرار خواهد گرفت.
مبادالت تجاری و بازرگانی در سراسر جهان براساس قراردادهای تجاری و اسناد
حقوقی است که از آن به عنوان قرارداد فروش یا خرید Purchase Contract /
Sale Contractیا سندی به نام  Performaنام برده می شود و سنگ بنای
قراردادها و اسناد مذکور ،شرایط تحویل » «DELIVERY TERMSیا مبنای معامله
انجام شده است که به اصطالحات یا مجموعه شرایط اینکوترمز موسوم است.
اینکوترمز یا  International Commercial Termsتوسط کميسيون مقررات و رویه
های بازرگانی » «Commission on Commercial Law and Practice - CLPاتاق
بازرگانی بين المللی ) (ICCتدوین شده و براساس سنت  ICCتقریباً پس از هر
ده سال اجرا ،مورد بازنگری کارشناسان و دست اندرکاران تجارت بين المللی از
کشورهای مختلف عضو ICCقرار میگيرد .الزم به یادآوری است که اینکوترمز
 2222مورد تأیيد کميسيون حقوق تجارت بين المللی سازمان ملل متحد موسوم
به آنسيترال» «UNCITRALرسيده و به بيش از  31زبان زنده دنيا توسط کميته
های ملی  ICCاز جمله زبان فارسی توسط کارشناسان کميته ایرانی اتاق
بازرگانی بين المللی ترجمه شده است.
یکی از مشخصه های اینکوترمز  ،2212مجموعه تغييراتی است که با توجه به
تحوالت اخير تجارت جهانی از سال  2222به بعد ،در آن منظور شده است .در
سالهای اخير ،موضوع امنيت محموله های تجاری اهميت بيشتری یافته و
تعهدات جدیدی را برای بازرگانان بوجود آورده است .همچنين صنعت حمل و نقل

بين المللی رشد و توسعه بيشتری را شاهد بوده و بازنگری سال  2222مقررات
متحدالشکل تجاری ایاالت متحده نيز بر آن تأثيرگذار بوده است .یکی از تغييراتی
که در مقررات اینکوترمز  2212ایجاد شده ،کاهش تعداد مقررات از  13مورد به
 11مورد است .این مقررات به شرح زیر می باشند:
اين موارد از تحويل کاال در محل کارخانه فروشنده تا تحويل آن در کشور خريدار
متفاوت است که در چهار گروه  E,C,F,Dطبقه بندی شده اند و به ترمهای
اینکوترمز معروف هستند.

گروه :E

EXWمخفف اصطالح ) (Ex Worksتحويل كاال در محل كار (… نام محل مقرر)

تعریف :تحویل کاال در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).
اصطالح »تحويل كاال در محل كار» بدين معناست كه فروشنده تحويل كاال را
هنگامي به انجام ميرساند كه آن را در محل كار خود (يعني كارگاه ،كارخانه،
انبار و غيره) به صورتي كه براي صدور ترخيص نشده و در وسيله نقليه دريافت
كننده كاال بارگيري نشده است ،در اختيار خريدار قرار ميدهد.
بنابراين ،اصطالح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است .خريدار بايد تمام
هزينههاي كاال و خطرهاي متوجه آن را در جريان تحويل گرفتن كاال از محل كار
فروشنده ،تقبل كند.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت بارگيري كاال براي حركت را
به عهده گيرد و خطرها و هزينههاي اين بارگيري را تقبل كند ،اين امر بايد با
افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود .هنگامي كه
خريدار نميتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تشريفات صدور كاال را انجام
دهد ،نبايد از اين اصطالح استفاده كرد .در چنين اوضاع و احوالي بايد اصطالح
(تحويل كاال در محل مقرر به حمل كننده) ) (FCAرا به كار برد ،مشروط بر اينكه
فروشنده موافقت كند كاال را به هزينه و مسئوليت خود بارگيري خواهد كرد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار

________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همينطور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را در صورت اقتضاء جهت اخذ مجوز صدور يا اجازهنامه رسمي ديگري كه براي
صدور كاال ضروري است ،مبذول دارد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور و ورود كاال را أخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت
صدور آن را انجام دهد.
________________________________________

الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -2 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در محل مقرر براي تحويل ،در تاريخ يا ظرف مدت توافق
شده ،يا اگر چنين زماني تعيين نشده باشد ،در زماني كه براي تحويل دادن
چنين كااليي متداول است ،در اختيار خريدار بگذارد .چنانچه در محل مقرر درمورد
هيچ نقطه مشخصي توافق نشده باشد يا نقاط متعددي وجود داشته باشد،

فروشنده ميتواند نقطهاي را در محل تحويل برگزيند كه به بهترين وجه منظورش
را تأمين كند.
ب  -2 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )2از قسمت الف و ماده ( )7از قسمت
الف و همين ماده از قسمت ب تحويل داده شد ،آن را تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را ،تا زماني كه طبق ماده ( )2از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد
•همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را ،پس از اينكه طبق ماده ()2
از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
•چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب ،قصور ورزد ،همهگونه خطر
از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت
تعيين شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو

مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -1 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )1از قسمت ب ،كلية هزينههاي مربوط به
كاال را ،تا زماني كه طبق ماده ( )2از قسمت الف در اختيار خريدار قرار گيرد،
پرداخت كند.
ب  -1 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را ،پس از اينكه طبق ماده ( )2از قسمت الف
تحويل داده شد ،بپردازد.
هرگونه هزينه اضافي ناشي از قصورش در تحويل گرفتن كاال پس از اينكه در
اختيارش قرار گرفت ،يا ناشي از قصورش در دادن اطالع مقتضي طبق ماده ()7
از قسمت ب را بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي
قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار
گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.

در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور
مخارج تشريفات گمركي جهت صدور كاال را بپردازد.
•خريدار بايد كلية هزينهها و مخارجي را كه فروشنده به خاطر كمك طبق ماده
( )2از قسمت الف متحمل ميشود ،تأديه كند
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال چه وقتي و در كجا در اختيار وي قرار
خواهد گرفت ،اطالع كافي بدهد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخي در مدت توافق شده يا محلي براي تحويل
گرفتن كاال با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
تعهدي ندارد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن

خريدار بايد مدرك مناسبي كه دليل بر تحويل گرفتن كاال باشد ،جهت فروشنده
تهيه كند.
_______________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي قراردادن كاال در اختيار خريدار الزم هستند ،پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي حمل آن،
در حد اطالعاتش از شرايط مربوط به حمل(مثال ً شيوههاي مورد استفاده و
مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص
معمول باشد كه تحويل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد).
بستهها بايد به گونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال ،از جمله بازرسي به عمل آمده
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده را پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها كه در كشور محل
تحويل /يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال ميشوند و ممكن است براي صادر يا
وارد كردن كاال و در صورت لزوم براي ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار
باشند ،مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

گروه :F
 FCAمخفف اصطالح)(Free Carrier

تحويل كاال در محل مقرر به حمل كننده (… نام محل مقرر(

تعریف :تحویل کاال به حمل کننده در مبدأ (تحویل کاال داخل کاميون ،ریل و
هواپيما) .با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ،بارگيری با خریدار
است و نقطه ریسک میباشد .هزینه حمل وبيمه با خریدار است .عقد قرارداد
حمل و بيمه با خریدار (نه الزاما).
اصطالح (تحويل كاال در محل مقرر به حملكننده) بدين معناست كه فروشنده
تحويل كاال را هنگامي به انجام ميرساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ،در
محل مقرر در اختيار حملكنندة تعيين شده از طرف خريدار ،قرار دهد .بايد متذكر
شد كه محل انتخاب شده براي تحويل ،بر تعهد بارگيري و تخليه كاال در اين محل
تأثير دارد .اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام پذيرد ،فروشنده مسئوليت
بارگيري را به عهده دارد .چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد ،فروشنده
مسئول تخليه نيست.
از اين اصطالح ميتوان براي هر شيوهاي از حملونقل از جمله حملونقل مركب
استفاده كرد.
(حملكننده) به معناي هر شخصي است كه طبق قرارداد حملونقل متعهد
ميشود حمل كاال از طريق راهآهن ،جاده ،دريا ،هوا ،آبراههاي داخلي ،يا
تركيبي از اين شيوهها را خود انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
اگر خريدار شخصي غير از حملكننده را براي دريافت كاال تعيين كند ،فرض بر اين
است كه فروشنده با تحويل كاال به اين شخص ،تعهد خود براي تحويل را به
انجام رسانده است.

الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همينطور هر گونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء  ،كلية تشريفات گمركي جهت ورود
و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.

________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد  .با وجود اين اگر خريدار درخواست كرده يا روية تجاري مقرر داشته
باشد و خريدار در زمان مناسب دستور مغايري نداده باشد،فروشنده ميتواند به
هزينه و مسئوليت خريدار ،قرارداد حمل را طبق شرايط متداول منعقد كند.
فروشنده ميتواند از انعقاد قرارداد مزبور خودداري كند و در چنين صورتي بايد
مراتب را دقيقاً به اطالع خريدار برساند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
خريدار بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را از محل مقرر منعقد كند ،مگر
هنگامي كه فروشنده به ترتيب پيشبيني شده در بند الف) ماده ( )3از قسمت
الف ،قرارداد حمل را منعقد كرده باشد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.

________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده براي تحويل ،در محل مقرر
به حمل كننده يا شخص ديگري كه خريدار تعيين كرده يا طبق بند الف) ماده ()3
از قسمت الف ،فروشنده او را برگزيده است ،تحويل دهد.
الف) اگر محل مقرر ،محل كار فروشنده باشد ،هنگامي تحويل انجام ميشود كه
كاال در وسيلة نقليه پيشبيني شده توسط حملكنندهاي كه خريدار يا شخص
ديگري كه از جانبش عمل ميكند او را تعيين كرده است ،بارگيري شده باشد.
ب) اگر محل مقرر ،جايي غير از محل مذكور در بند الف) باشد ،هنگامي تحويل
انجام ميشود كه كاال در وسيله نقليه فروشنده و به صورت تخليه نشده ،در
اختيار حمل كننده يا شخص ديگري كه خريدار تعيين كرده يا فروشنده وي را
برگزيده است ،قرار گيرد.
چنانچه در محل مقرر ،در مورد هيچ نقطه مشخصي توافق نشده يا نقاط
متعددي وجود داشته باشد ،فروشنده ميتواند نقطهاي را در محل تحويل
برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
اگر دستورالعملهاي دقيقي از جانب خريدار وجود نداشته باشد ،فروشنده
ميتواند كاال را به طريقي جهت حمل تحويل دهد كه شيوه حملونقل ،مقدار و
يا نوع كاال ايجاب ميكند.

ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ( )5از قسمت ب ،همه گونه خطر از ميان رفتن يا
آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شود،
تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد
•همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق ماده ()4
از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
•چنانچه در تعيين حمل كننده يا شخص ديگري طبق ماده ( )4از قسمت الف
قصور ورزد يا حملكننده يا شخص تعيين شده از جانب خريدار در تحويل گرفتن
كاال در موعد توافق شده قصور ورزد و يا خريدار در دادن اطالع مقتضي طبق ماده
( )7از قسمت ب قصور ورزد ،همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را
پس از تاريخ يا انقضاي مدت توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر

اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به
عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص
شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي و همين طور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال را بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،بپردازد.
هرگونه هزينه اضافي ناشي از قصورش در تعيين حملكننده يا شخص ديگر طبق
ماده ( )4از قسمت الف يا قصور شخص تعيين شده از جانبش در دريافت كاال در
موعد توافق شده ،و يا ناشي از قصورش در دادن اطالع مقتضي طبق ماده ()7

از قسمت ب را بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي
قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار
گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخض شده باشد.
•در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور
مخارج انجام تشريفات گمركي جهت ورود كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را
بپردازد.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد .اگر حملكننده از تحويل گرفتن كاال طبق
ماده ( )4از قسمت الف در موعد توافق شده خودداري ورزد ،فروشنده بايد مراتب
را به اطالع خريدار برساند.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد در مورد نام شخص تعيين شده طبق ماده ( )4از قسمت الف ،به
فروشنده اطالع كافي بدهد و در صورت لزوم ،شيوه حملونقل و تاريخ يا مدت
تحويل كاال به اين شخص و بسته به مورد ،نقطهاي را در محلي كه كاال در آنجا
بايد به شخص مزبور تحويل داده شود ،مشخص سازد.
________________________________________

الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،مدرك متداولي كه دليل بر تحويل دادن كاال طبق
ماده ( )4از فسمت الف باشد ،جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه سند حملونقلي (براي مثال ،بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه
دريايي غيرقابل انتقال ،سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي ،راهنامه هوايي،
سند حملونقل از طريق راهآهن ،سند حملونقل جادهاي يا سند حملونقل
مركب) براي قرارداد حمل مبذول دارد ،مگر اينكه سند اشاره شده در بند
پيشين ،سند حملونقل باشد.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد مدرك تحويل طبق ماده ( )8از قسمت الف را قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري

فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي حمل آن،
در حد اطالعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثال ً شيوههاي مورد استفاده و
مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص
معمول باشد كه ارسال كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد).
بستهها بايد به گونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت ب) كه در كشور محل تحويل /يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است جهت وارد كردن كاال و در صورت لزوم براي
ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينه و مخارجي را كه فروشنده
به خاطر كمك از اين بابت و انعقاد قرارداد حمل طبق بند الف) ماده ( )3از
قسمت الف ،متحمل ميشود ،تأديه كند.
خريدار بايد هرگاه طبق بند الف) ماده ( )3از قسمت الف ،از فروشنده براي
انعقاد قرارداد حمل درخواست كمك گردد ،دستورالعملهاي مقتضي را به او
بدهد.

 FASمخفف اصطالح ) (Free Alongside Shipتحويل كاال در كنار كشتي (… نام
بندر بارگيري(

(تحويل كاال در كنار كشتي) بدين معناست كه فروشنده تحويل كاال را هنگامي
به انجام ميرساند كه كاال در بندر بارگيري تعيين شده ،در كنار كشتي قرار
گيرد .به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد بايد كلية مخارج كاال و خطرهاي از
ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل نمايد.

اصطالح  FASايجاب ميكند كه فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص كند .اين بر
خالف نسخههاي قبلي اينكوترمز است كه در آنها از خريدار خواسته ميشد
ترتيبات ترخيص كاال براي صدور را فراهم آورد.
البته اگر طرفين مايل باشند كه خريدار كاال را براي صدور ترخيص كند ،اين امر
بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود .اين
اصطالح فقط براي حملونقل از طريق دريا يا آبراههاي داخلي كاربرد دارد.
الف -تعهدات فروشنده
ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري ،يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همينطور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات

فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
خريدار بايد به هزينه خود قرارداد حمل كاال از بندر بارگيري معهود را منعقد سازد.

ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در كنار كشتي تعيين شده توسط خريدار ،در محل بارگيري
كه او در بندر بارگيري معهود مقرر ميكند ،به ترتيب مرسوم در بندر مزبور ،در
تاريخ يا ظرف مدت توافق شده تحويل دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر

خريدار بايد
همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از
قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،يا كشتي تعيين
شده از طرفش به موقع نرسد يا قادر به قبول كاال نباشد يا بارگيري را زودتر از
تاريخ مقرر خاتمه دهد ،همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از
تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته
مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد،
يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر
مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را ،تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء  ،مخارج تشريفات گمركي و همينطور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال را بپردازد.

ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را ،پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،تقبل كند.
•هر گونه هزينه اضافي به دليل نرسيدن به موقع كشتي تعيين شده از طرفش
يا قادر نبودن كشتي مزبور به قبول كاال يا خاتمه دادن بارگيري زودتر از تاريخ مقرر
طبق ماده ( )7از قسمت ب يا به دليل قصورش در دادن اطالع مقتضي طبق
ماده ( )7از قسمت ب را بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همين طور
مخارج انجام تشريفات گمركي جهت ورود كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را
پرداخت كند.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال در كنار كشتي تعيين شده تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد.

ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد به فروشنده در مورد نام كشتي ،نقطه بارگيري و مدت مورد نياز
جهت تحويل گرفتن كاال ،اطالع كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،مدرك متداولي را كه دليل بر تحويل دادن كاال طبق
ماده ( )4از قسمت الف باشد ،جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه سند حملونقل (براي مثال ،بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه
دريايي غير قابل انتقال ،سند حملونقل از طريق آبراه داخلي) مبذول دارد ،مگر
اينكه سند اشاره شده در بند پيشين ،سند حملونقل باشد.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد مدرك تحويل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را قبول كند.
________________________________________

الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشندهبايدهزينهعمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن
وتعداد) را كه براي تحويل دادن كاال طبق ماده ( )4ازقسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي حمل آن،
در حد اطالعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثال ً شيوههاي مورد استفاده و
مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص
معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد).
بستهها بايد به گونه مقتضي عالمت گذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هر گونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (به جز موارد مذكور
در ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور

ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال و در صورت لزوم جهت
ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.
فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

 FOBتحويل كاال روي عرشه كشتي (… نام بندر بارگيري)
(تحويل كاال روي عرشه كشتي) بدين معناست كه فروشنده تحويل كاال را
هنگامي به انجام ميرساند كه كاال در بندر بارگيري تعيين شده ،از لبه كشتي
عبور كند .به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد بايد كلية مخارج كاال و خطرهاي
از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل كند .اصطالح  FOBمستلزم آن است كه
فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص كند .اين اصطالح فقط براي حملونقل از
طريق دريا يا آبراههاي داخلي كاربرد دارد .اگر طرفين قصد تحويل كاال يا عبور آن

از لبه كشتي را ندارند ،بايد از اصطالح (تحويل كاال در محل مقرر به حمل
كننده) ) (FACاستفاده شود.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري ،يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همينطور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات

خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
خريدار بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال از بندر بارگيري معهود را منعقد
سازد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________

الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را روي كشتي تعيين شده توسط خريدار ،در بندر بارگيري
معهود ،به ترتيب مرسوم در بندر مزبور ،در تاريخ يا ظرف مدت مقرر تحويل دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه از لبه كشتي در بندر بارگيري معهود عبور كند،
تقبل نمايد.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد
•همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از عبور از لبه كشتي در
بندر بارگيري معهود ،تقبل كند.
•چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد يا كشتي تعيين
شده از طرفش به موقع نرسد يا قادر به قبول كاال نباشد يا بارگيري را زودتر از

تاريخ مقرر طبق ماده ( )7از قسمت ب خاتمه دهد ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت توافق شده براي
تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد
تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته
يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه از لبه كشتي در بندر بارگيري
معهود عبور كند ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم جهت صدور كاال و همينطور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور آن را بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از عبور از لبه كشتي در بندر بارگيري
معهود ،بپردازد.

•هر گونه هزينه اضافي به دليل نرسيدن به موقع كشتي تعيين شده از طرفش
يا قادر نبودن كشتي مزبور به قبول كاال يا خاتمهدادن بارگيري زودتر از تاريخ مقرر
طبق ماده ( )7از قسمت ب يا به دليل قصورش در دادن اطالع مقتضي طبق
ماده ( )7از قسمت ب را بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور
مخارج انجام تشريفات گمركي جهت ورود كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را
پرداخت كند.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد به فروشنده در مورد نام كشتي ،نقطه بارگيري آن و مدت مورد نياز
جهت تحويل گرفتن كاال ،اطالع كافي بدهد.
________________________________________

الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،مدرك تحويل متداولي را طبق ماده ( )4از قسمت
الف جهت خريدار تهيه كند.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه سند حمليونقلي (براي مثال ،بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه
دريايي غير قابل انتقال ،سند حملونقل از طريق آبراه داخلي يا سند حملونقل
مركب) براي قرارداد حمل مبذول دارد ،مگر اينكه سند اشاره شده در بند
پيشين ،سند حملونقل باشد.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد مدرك تحويل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري

فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي حمل آن،
در حد اطالعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثال ً شيوههاي مورد استفاده و
مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص
معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد).
بستهها بايد به گونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است جهت وارد كردن كاال و در صورت لزوم براي
ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

گروه :C
ترم  CFRمخفف اصطالح )(Cost and Freight

تعریف :ارزش و کرایه حمل تا مقصد  . C&Fسابق است ولی مخصوص حمل
دریایی .کاال وقتی از روی نرده کشتی عبور میکند (بارگيری میشود)
مسئوليت فروشنده خاتمه ميابد .هزینه بيمه با خریدار است .هزینه حمل با
فروشندهاست .عقد قرارداد بيمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با
فروشنده.
ترم  CFRجزء گروه  Cاز اینکوترمز  2212می باشد.

اصطالح (قيمت كاال و كرايه تا بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده تحويل
كاال را هنگامي به انجام ميرساند كه كاال در بندر بارگيری از لبه كشتي عبور
كند.
فروشنده بايد هزينهها و كرايه الزم جهت حمل كاال تا بندر مقصد مقرر را بپردازد،
اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال و همينطور هرگونه هزينه
اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي ميدهند از فروشنده به خريدار
منتقل ميشود.
اصطالح  CFRايجاب ميكند كه فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص كند.
اين اصطالح فقط براي حملونقل از طريق دريا يا آبراههاي داخلي كاربرد دارد .اگر
طرفين قصد تحويل كاال يا عبور آن از لبه كشتي را ندارند ،بايد از اصطالح
(پرداخت كرايه حمل كاال تا مقصد) ) (CPTاستفاده شود.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همينطور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.

ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را أخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را أخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده طبق شرايط متداول و به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به بندر مقصد
مقرر ،از راه عادي ،بهوسيله كشتي اقيانوس پيما (يا بسته به مورد بهوسيله

كشتي ويژه آبراههاي داخلي) ،از نوعي كه معموال ً براي حمل كاالي موصوف در
قرارداد مورد استفاده قرار ميگيرد ،منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد .

 CIFمخفف اصطالح )(Cost, Insurance and Freight

تعریف :ارزش ،بيمه و کرایه حمل تا مقصد .مخصوص حمل دریایی میباشد .کاال
وقتی از روی نرده کشتی بارگيری میشود مسئوليت فروشنده خاتمه ميابد.
هزینه حمل و بيمه با فروشندهاست .عقد قرارداد حمل و بيمه با فروشندهاست.

اصطالح )قيمت كاال ،بيمه و كرايه تا بندر مقصد( بدين معناست كه فروشنده
تحويل كاال را هنگامي به انجام ميرساند كه كاال در بندر بارگيري از لبه كشتي
عبور كند.
فروشنده بايد هزينهها و كرايه الزم جهت حمل كاال تا بندر مقصد را بپردازد ،اما
مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال و همين طور هر گونه هزينه
اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي ميدهند ،از فروشنده به خريدار
منتقل ميشود .البته در اصطالح  ،CIFفروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال در جريان حملونقل ،كه مسئوليت آن به عهده خريدار است،
را تحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد.
در نتيجه ،فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند .خريدار
بايد توجه كند كه طبق اصطالح  ، CIFفروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش
بيمه ميباشد .اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشتري برخوردار
باشد ،يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود
ترتيبات بيمه اضافي را فراهم آورد.
اصطالح  CIFايجاب ميكند كه فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص كند .اين
اصطالح فقط براي حملونقل از طريق دريا يا آبراههاي داخلي كاربرد دارد .اگر
طرفين قصد تحويل كاال يا عبور آن از لبه كشتي را ندارند ،بايد از اصطالح
(پرداخت كرايه حمل و بيمه كاال تا مقصد) ) (CIPاستفاده شود.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار

________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
________________________________________

الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به بندر
مقصد مقرر ،از راه عادي ،به وسيله كشتي اقيانوس پيما (يا بسته به مورد به
وسيله كشتي ويژه آبراههاي داخلي) ،از نوعي كه معموال ً براي حمل كاالي
موصوف در قرارداد مورد استفاده قرار ميگيرد ،منعقد سازد.
ب) قرارداد بيمه
فروشنده بايد به هزينه خود و به ترتيب توافق شده در قرارداد ،براي كاال بيمه
باربري فراهم نمايد ،به طوري كه خريدار يا هر شخص ديگري كه نفع قابل بيمه
در كاال دارد بتواند مستقيماً از بيمهگر مطالبه خسارت نمايد و همين طور براي
خريدار ،بيمهنامه يا مدرك ديگري دال بر بيمه كاال تهيه كند .قرارداد بيمه با
بيمهگر يا شركت بيمهاي برخوردار از حسن شهرت منعقد خواهد شد و در
صورت عدم وجود توافق صريح ديگر ،مطابق حداقل پوشش شروط بيمه باربري
مؤسسه بيمهگران لندن يا هر مجموعه شروط مشابه ،خواهد بود .مدت پوشش
بيمه با ماده ( )5از قسمت ب و ماده ( )4از همين قسمت انطباق خواهد
داشت .در صورت درخواست خريدار ،فروشنده كاال را به هزينه وي حتياالمكان
در مقابل خطر جنگ ،اعتصاب ،شورش و ناآراميهاي داخلي بيمه خواهد كرد.
حداقل مبلغ بيمه ،قيمت كاال را به ترتيب مذكور در قرارداد ،به عالوه  12درصد آن

تحت پوشش قرار خواهد داد (يعني )%112و به پولي پيشبيني خواهد شد كه
قرارداد بر حسب آن انعقاد يافته است.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.

________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در بندر بارگيري و در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده روي
عرشه كشتي تحويل دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كاال را ،هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف انجام شد،
قبول و كاال را در بندر مقصد مقرر از حملكننده دريافت كند.
________________________________________

الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه از لبه كشتي در بندر بارگيري عبور كند ،تقبل
نمايد.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد هرگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از عبور از لبه
كشتي در بندر بارگيري ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،همه
گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي
مدت تعيين شده براي بارگيري تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به
نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع
قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شود ،بپردازد.

•كرايه حمل و تمامي هزينههاي ديگر ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت
الف ،از جمله هزينههاي بارگيري كاال روي عرشه كشتي را بپردازد.
مخارج بيمه ناشي از بند ب) ماده ( )3از قسمت الف را بپردازد.
•هرگونه مخارج تخليه كاال در بندر تخليه توافق شده را كه طبق قرارداد حمل به
عهده فروشنده است ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و كلية حقوق و
عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي رسمي متعلق به صدور كاال و همين طور
ترانزيت آن از هر كشوري را ،در صورتي كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده
باشد ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد ماده ( )3از قسمت الف
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف،
بپردازد.
•كلية هزينهها و مخارج مربوط به كاال در جريان حمل تا رسيدن به بندر مقصد را
بپردازد ،مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجي طبق قرارداد حمل به عهده
فروشنده باشد.
•هزينههاي تخليه كاال (از جمله مخارج دوبه كاري و باراندازي) را بپردازد.

•اگر در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي
اضافي كاال ناشي از چنين امري را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت
تعيين شده براي بارگيري بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همين طور
مخارج انجام تشريفات گمركي براي ورود كاال و در صورت لزوم براي ترانزيت آن از
هر كشوري را ،در صورتي كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد،
بپردازد.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز ديگري
را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً براي
تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان بارگيري كاال يا بندر مقصد با او باشد ،در اين
خصوص به فروشنده اطالع كافي بدهد.

_______________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد بالفاصله و به هزينه خود ،سند حملونقل متداولي را تا بندر مقصد
مقرر تهيه كند.
اين سند (براي مثال بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال،
سند حملونقل از طريق آبراه داخلي) بايد كاالي موضوع قرارداد را شامل و در
مدت مورد توافق جهت بارگيري تاريخ گذاري شود و خريدار را قادر سازد كاال را در
بندر مقصد از حملكننده مطالبه كند و چنانچه توافق ديگري به عمل نيامده
باشد ،كاالي در راه را با انتقال سند مزبور به خريدار بعدي (در مورد بارنامه
دريايي قابل انتقال) يا با مطلع ساختن حمل كننده به فروش برساند.
هنگامي كه چنين سند حملي در چند نسخه اصلي صادر ميشود ،مجموعه
كامل نسخ اصلي بايد به خريدار ارائه گردد.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را ،در صورت
انطباق با قرارداد ،قبول كند.

________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي
حملونقلي كه ترتيبات آن را فراهم كرده است ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در
تجارتي خاص معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي
صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (به جز موارد مذكور
در ماده  8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده  /يا مبدأ صادر يا از اين كشور

ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال و در صورت لزوم براي
ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.
فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد هرگونه بيمه
اضافي جهت وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.
خريدار بايد بنا به درخواست فروشنده ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.

 CPTمخفف اصطالح )(Carriage Paid To

تعریف :تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد .حمل مرکب ولی بيشتر برای طرق
زمينی یا هوایی استفاده میشود .ریسک و مسئوليت فروشنده زمانی که کاال
را تحویل اولين حمل کننده میدهد خاتمه ميابد .هزینه حمل با فروشنده تا

نقطه معين طبق قرارداد .هزینه بيمه خریدار .عقد قرارداد بازرسی با خریدار
است.
اصطالح (پرداخت كرايه حمل كاال تا مقصد) بدين معناست كه فروشنده كاال را به
حمل كنندهاي كه خود تعيين كرده است تحويل ميدهد ،اما به عالوه بايد هزينه
الزم جهت حمل كاال تا مقصد مقرر را بپردازد .به عبارتي خريدار مسئوليت كلية
خطرهاي متوجه كاال و هرگونه هزينههاي ديگر آن پس از تحويل را تقبل ميكند.
حمل كننده به معناي هر شخصي است كه در قرارداد حملونقل تعهد ميكند
حمل كاال را از طريق راهآهن ،جاده ،دريا ،هوا ،آبراههاي داخلي يا تركيبي از اين
شيوهها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
اگر از حملكنندگان متعددي براي حمل كاال به مقصد مقرر استفاده شود،
مسئوليت خطرهاي متوجه كاال هنگامي منتقل ميگردد كه كاال به نخستين
حملكننده تحويل داده شود.
اصطالح  CPTايجاب ميكند كه فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص نمايد.
از اين اصطالح ميتوان براي انواع شيوههاي حمل و نقل از جمله حملونقل
مركب استفاده كرد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________

الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و در صورت لزوم براي ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه

الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را از راه
عادي و برحسب عرف به نقطه توافق شده در محل مقرر درمقصد منعقد كند.
چنانچه نقطهاي مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه ،مشخص نباشد ،فروشنده
ميتواند نقطهاي را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش
را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن

فروشنده بايد كاال را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرر ،در تاريخ يا
ظرف مدت توافق شده ،به حمل كنندة طرف قرارداد طبق ماده ( )3از قسمت
الف ،يا در صورت وجود حمل كنندگان بعدي ،به نخستين حملكننده تحويل دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد تحويل كاال را ،هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف انجام شد،
قبول و كاال را در محل مقرر از حملكننده دريافت كند.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،تمام
خطرهاي متوجه كاال پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت تعيين شده براي
تحويل را تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي

قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار
گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شود و همين طور كرايه حمل و تمامي ديگر هزينههاي ناشي از بند
الف) ماده ( )3از قسمت الف ،از جمله هزينههاي بارگيري كاال و هرگونه مخارج
تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده
است ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و همين طور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي رسمي متعلق به صدور كاال و
ترانزيت آن از هر كشوري را ،در صورتي كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده
باشد ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده ( )3از قسمت الف

•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف،
بپردازد.
•كلية هزينهها و مخارج مربوط به كاال در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در
مقصد را بپردازد ،مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجي طبق قرارداد حمل به عهده
فروشنده باشد.
•هزينههاي تخليه كاال را تأديه نمايد ،مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجي طبق
قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
•اگر در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي
اضافي كاال ناشي از چنين امري را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت
تعيين شده براي ارسال ،بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همينطور
مخارج انجام تشريفات گمركي جهت صدور كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را ،در
صورتي كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد ،بپردازد.
______________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار

فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز ديگري
را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً براي
تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان ارسال كاال و يا مقصد با او باشد ،در اين
خصوص به فروشنده اطالع كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد چنانچه عرف ايجاب كند ،به هزينه خود ،سند يا اسناد متداول
حملونقل (براي مثال ،بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غير قابل
انتقال ،سند حملونقل از طريق آبراه داخلي ،راهنامه هوايي ،سند حملونقل از
طريق راهآهن ،سند حملونقل جادهاي يا سند حملونقل مركب) را براي قرارداد
حمل منعقده طبق ماده ( )3از قسمت الف ،جهت خريدار تهيه كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار نمايند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است
جاي خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن

خريدار بايد سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را ،در صورت
انطباق با قرارداد ،قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را بهگونهاي بستهبندي كند كه براي
حملونقلي كه ترتيبات آن را فراهم كرده است ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در
تجارتي خاص معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي
صورت گيرد) .بستهها بايد بهگونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.

________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات

فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (به جز موارد مذكور
در ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال و ترانزيت آن از هر كشوري
مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

 CIPپرداختكرايه حمل و بيمه كاال تا مقصد (…ناممحل مقرر در مقصد)
اصطالح پرداخت كرايه حمل و بيمه كاال تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده
كاال را به حملكنندهاي كه خود تعيين كرده است تحويل ميدهد ،اما به عالوه
بايد هزينه الزم جهت حمل كاال تا مقصد مقرر را بپردازد .به عبارتي خريدار
مسئوليت كلية خطرهاي متوجه كاال و هرگونه هزينههاي اضافي آن پس از
تحويل را تقبل ميكند .البته در اصطالح  CIPفروشنده همچنين بايد خطر از ميان

رفتن يا آسيب ديدن كاال در جريان حملونقل ،كه مسئوليت آن به عهده خريدار
است ،را تحت پوشش بيمه قرار دهد.
در نتيجه ،فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند.
خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطالح  CIPفروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل
پوشش بيمه ميباشد .اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشتري
برخوردار باشد ،يا بايد با فروشنده در باره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه
خود ترتيبات بيمه اضافي را فراهم كند.
حملكننده به معناي هر شخصي است كه در قرارداد حملونقل تعهد ميكند
حمل كاال را از طريق راهآهن ،جاده ،دريا ،هوا ،آبراههاي داخلي يا تركيبي از اين
شيوهها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
اگر از حملكنندگان متعددي براي حمل كاال به مقصد مقرر استفاده شود،
مسئوليت خطرهاي متوجه كاال هنگامي منتقل ميگردد كه كاال به نخستين
حملكننده تحويل داده شود.
اصطالح  CIPايجاب ميكند كه فروشنده كاال را جهت صدور ترخيص نمايد.
از اين اصطالح ميتوان براي انواع شيوههاي حملونقل ،از جمله حملونقل
مركب استفاده كرد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار

________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.

________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت
صدور آن را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي جهت ورود
كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.

________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را از راه
عادي و بر حسب عرف به نقطه توافق شده در محل مقرر در مقصد منعقد كند.
چنانچه نقطهاي مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه ،مشخص نباشد ،فروشنده
ميتواند نقطهاي را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش
را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
فروشنده بايد به هزينه خود و به ترتيب توافق شده در قرارداد ،براي كاال بيمه
باربري فراهم نمايد ،به طوري كه خريدار يا هر شخص ديگري كه نفع قابل بيمه
در كاال دارد بتواند مستقيماً از بيمهگر مطالبه خسارت نمايد و همين طور براي
خريدار بيمهنامه يا مدرك ديگري دال بر بيمه كاال تهيه كند.
قرارداد بيمه با بيمهگر يا شركت بيمهاي برخوردار از حسن شهرت منعقد خواهد
شد و در صورت عدم وجود توافق صريح ديگر ،مطابق حداقل پوشش شروط بيمه
باربري مؤسسه بيمه گران لندن يا هر مجموعه شروط مشابه خواهد بود .مدت
پوشش بيمه با ماده ( )5از قسمت ب و ماده ( )4از همين قسمت انطباق
خواهد داشت .در صورت درخواست خريدار ،فروشنده كاال را به هزينه وي

حتياالمكان در مقابل خطر جنگ ،اعتصاب ،شورش و ناآراميهاي داخلي بيمه
خواهد كرد .حداقل مبلغ بيمه ،قيمت كاال را به ترتيب مذكور
درقراردادبهعالوه12درصد آن تحت پوشش قرار خواهد داد( يعني )%112و به
پولي پيشبيني خواهد شد كه قرارداد بر حسب آن انعقاد يافته است.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.

________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرر ،در تاريخ يا
ظرف مدت توافق شده ،به حمل كنندة طرف قرارداد طبق ماده ( )3از قسمت
الف ،يا در صورت وجود حملكنندگان بعدي ،به نخستين حملكننده تحويل دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن

خريدار بايد تحويل كاال را ،هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف انجام شد،
قبول و كاال را در محل مقرر از حملكننده دريافت كند.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قمست الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،تمامي
خطرهاي متوجه كاال پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت تعيين شده براي
تحويل را تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي
قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار
گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها

فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شود و همين طور كرايه حمل و تمامي ديگر هزينههاي ناشي از بند
الف) ماده ( )3از قسمت الف ،از جمله هزينههاي بارگيري كاال و هرگونهمخارج
تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده
است ،بپردازد.
•مخارج بيمه ناشي از بند ب) ماده ( )3از قسمت الف را بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و همين طور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال و ترانزيت
آن از هر كشوري را ،در صورتي كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد،
بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده ( )3از قسمت الف
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف،
بپردازد.
•كلية هزينهها و مخارج مربوط به كاال در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در
مقصد را بپردازد ،مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجي طبق قرارداد حمل به عهده
فروشنده باشد.

•هزينههاي تخليه كاال را تأديه نمايد ،مگر اينكه چنين هزينهها و مخارجي طبق
قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
•اگر در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي
اضافي كاال ناشي از چنين امري را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت
تعيين شده براي ارسال ،بپردازد ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينهها و همين طور
مخارج انجام تشريفات گمركي جهت ورود كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را ،در
صورتي كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد ،بپردازد.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل
داده شده است ،اطالع كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز ديگري
را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً براي
تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار

خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخ ارسال كاال و يا مقصد با او باشد ،در اين
خصوص به فروشنده اطالع كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد چنانچه عرف ايجاب كند ،به هزينه خود سند يا اسناد متداول
حملونقل (براي مثال بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال،
سند حملونقل از طريق آبراه داخلي ،راهنامه هوايي ،سند حملونقل از طريق
راهآهن ،سند حملونقل جادهاي يا سند حملونقل مركب) را در مورد قرارداد
حمل منعقده طبق ماده ( )3از قسمت الف ،جهت خريدار تهيه كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را ،در صورت
انطباق با قرارداد ،قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري

فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي
حملونقلي كه ترتيبات آن را فراهم كرده است ،مورد نياز باشد (مگر اينكه در
تجارتي خاص معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي
صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال و ترانزيت آن از هر كشوري
مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.

فروشنده بايد بنابه درخواست خريدار ،اطالعات الزم را درمورد هرگونه بيمه
اضافي جهت وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.
خريدار بايد بنا به درخواست فروشنده ،اطالعات الزم را در مورد هرگونه بيمه
اضافي كاال جهت وي تهيه كند.

گروه :D
 DAFمخفف اصطالح )(Delivered at Frontier

تعریف :تحویل در مرز (مرز تعيين شده).

اصطالح (تحويل كاال در مرز) بدين معناست كه فروشنده تحويل كاال را هنگامي
به انجام ميرساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ،و نه براي ورود ،روي
وسيله نقليه آورنده كاال ،به صورت تخليه نشده ،در نقطه و محل تعيين شده در

مرز ـ اما قبل از مرز گمركي كشور مجاور ـ در اختيار خريدار قرار دهد .واژه (مرز)
ممكن است براي هر مرزي ،از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود .بنابراين
حائز اهميت بسيار است كه مرز مورد نظر همواره با ذكر نام نقطه و محل در
اصطالح مزبور ،دقيقاً تعيين گردد.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت تخليه كاال از وسيله نقليه
آورنده آن را به عهده گيرد و خطرها و هزينههاي تخليه را تقبل كند ،اين امر بايد
با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود.
از اين اصطالح ميتوان براي انواع شيوههاي حملونقل و هنگامي كه كاال در مرز
زميني تحويل داده ميشود استفاده كرد .هنگامي كه تحويل كاال در بندر مقصد،
روي عرشه كشتي يا روي اسكله (بارانداز) صورت ميگيرد ،بايد اصطالحات
تحويل كاال روي عرشه كشتي در بندر مقصد ) (DESو تحويل كاال روي اسكله در
بندر مقصد ) (DEQرا به كار برد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.

ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي صدور كاال و يا ساير اسناد الزم جهت قراردادن كاال در اختيار خريدار را اخذ
كند.
فروشنده بايد در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم جهت صدور كاال به
محل تحويل تعيين شده در مرز و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي يا
ساير اسناد براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء ،كلية تشريفات گمركي
الزم جهت ورود كاال و ترانزيت بعدي آن را از انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل

 )1فروشنده بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را ،در صورت وجود ،به نقطه
تعيين شده در محل تحويل در مرز منعقد كند .اگر نقطهاي در محل تحويل تعيين
شده در مرز مورد موافقت قرار نگرفته و يا بنا به رويه ،مشخص نباشد ،فروشنده
ميتواند نقطهاي را در محل تحويل تعيين شده برگزيند كه به بهترين وجه
منظورش را تأمين كند.
 )2البته ،فروشنده در صورت درخواست خريدار ،ميتواند موافقت كند كه با
شرايط متداول و به مسئوليت و هزينه او ،قرارداد ادامه حمل كاال را پس از محل
تعيين شده در مرز تا مقصد نهايي تعيين شده توسط خريدار در كشور وارد
كننده ،منعقد كند .فروشنده ميتواند از انعقاد اين قرارداد امتناع ورزد كه در اين
صورت مراتب را فوراً به اطالع خريدار خواهد رساند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.

________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده در محل تحويل تعيين
شده در مرز ،روي وسيله نقليه آورنده كاال و به صورت تخليه نشده ،در اختيار
خريدار قرار دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.

خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ يا انقضاي مدت
توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•عالوه بر هزينههاي ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت الف ،كلية
هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و همين طور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال و ترانزيت
آن از هر كشوري را قبل از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد

•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،از جمله مخارج تخليه الزم براي تحويل گرفتن كاال از وسيله
نقليه آورندة آن در محل تحويل تعيين شده در مرز را بپردازد.
•اگر در تحويل گرفتن كاال هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شد يا در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي
اضافي ناشي از چنين امري را تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به
نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع
قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي و همين طور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به ورود كاال و حملونقل بعدي آن را پرداخت
كند.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كاال به محل تعيين شده در مرز اطالع
كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز ديگري را در اختيار خريدار
بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً براي تحويل گرفتن كاال
ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار

خريدار بايد هرگاه حق تعيين زماني در مدت توافق شده و يا نقطهاي براي تحويل
گرفتن كاال با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
 )1فروشنده بايد به هزينه خود ،سند متداول يا مدرك ديگري را براي تحويل كاال
در محل تعيين شده در مرز طبق شق  )1بند الف) ماده ( )3از قسمت الف،
جهت خريدار تهيه كند.
 )2فروشنده بايد چنانچه طرفين در مورد ادامه حمل پس از مرز طبق شق  )2بند
الف) ماده ( )3از قسمت الف به توافق رسيدند ،بنا به درخواست و به مسئوليت
و هزينه خريدار ،سند حملونقل سراسري را كه معموال ً در كشور فرستنده اخذ
ميگردد و حمل كاال طبق شرايط متداول ،از نقطه ارسال در اين كشور تا محل
تعيين شده توسط خريدار در مقصد نهايي واقع در كشور وارد كننده را در
برميگيرد ،جهت وي تهيه كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن

خريدار بايد سند حملونقل و يا ديگر مدرك تحويل كاال طبق ماده ( )8از قسمت
الف را قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي تحويل
دادن آن در مرز و براي حمل بعدي ،در حد اطالعاتش از شرايط مربوط به حمل
(مثال ً شيوههاي مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش ،مورد نياز
باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص معمول باشد كه حمل كاالي موصوف در
قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه مقتضي
عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________

الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (به جز موارد مذكور
در ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال و در صورت لزوم براي
ترانزيت آن از هر كشوري مورد احتياج خريدار باشند ،مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.
خريدار بايد طبق شق  )2بند الف) ماده ( )3از قسمت الف در صورت لزوم ،بنا به
درخواست فروشنده و به مسئوليت و هزينه خود (خريدار) اجازه نامه كنترل ارز،
پروانهها و اسناد ديگر يا رونوشتهاي مصدق آنها ،يا نشاني مقصد نهايي كاال در
كشور وارد كننده را به منظور أخذ سند حملونقل سراسري يا هر سند ديگر
مورد نظر در شق  )2ماده ( )8از قسمت الف ،جهت فروشنده تهيه كند.

 DESمخفف اصطالح ) (Delivered Ex Shipتحويل كاال روي عرشه كشتي در
بندر مقصد (…نام بندر مقصد)

تعریف :تحویل در عرشه کشتی (در مقصد).

اصطالح تحويل كاال روي عرشه كشتي در بندر مقصد بدين معناست كه
فروشنده تحويل كاال را هنگامي به انجام ميرساند كه آن را در بندر مقصد تعيين
شده ،روي عرشه كشتي ـ قبل از ترخيص براي ورود ـ در اختيار خريدار قرار دهد.
فروشنده بايد كلية هزينهها و خطرهاي حمل كاال را تا بندر مقصد تعيين شده و
قبل از تخليه تقبل كند .اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت هزينهها و
خطرهاي تخليه كاال را تقبل كند ،بايد از اصطالح (تحويل كاال روي اسكله در بندر
مقصد)) (DEQاستفاده كنند.
اين اصطالح تنها هنگامي كاربرد دارد كه كاال با استفاده از حملونقل دريايي،
آبراه داخلي يا حملونقل مركب ،روي كشتي در بندر مقصد تحويل داده شود.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد

فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هر گونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي الزم براي
ورود آن را انجام دهد.
_______________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل

فروشنده بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به نقطه مقرر (در صورت وجود)
در بندر مقصد تعيين شده منعقد كند .اگر نقطهاي مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا
به رويه ،مشخص نباشد ،فروشنده ميتواند نقطهاي را در بندر مقصد تعيين
شده برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده روي عرشه كشتي در
نقطه تخليه مذكور در بند الف) ماده  3از قسمت الف ،به طريقي در اختيار خريدار
قرار دهد كه انتقال آن از كشتي با استفاده از تجهيزات تخليه متناسب با ماهيت
كاال ،امكانپذير باشد.

ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7قسمت ب قصور ورزد ،همهگونه
خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاي مدت
توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو
مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد
به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________

الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•عالوه بر هزينههاي ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت الف كلية هزينههاي
مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شود،
بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و همين طور
كليه حقوق و عوارض ،مالياتها يا ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال و ترانزيت
آن از هر كشوري را قبل از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،از جمله مخارج عمليات تخليه الزم براي تحويل گرفتن كاال از
كشتي را بپردازد.
•اگر از تحويل گرفتن كاال به هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف در
اختيارش قرار گرفت يا از دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية
هزينههاي اضافي ناشي از چنين امري را تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي
مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي
موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.

•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي و همين طور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به ورود كاال را بپردازد.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد زمان تخميني ورود كشتي تعيين شده طبق
ماده ( )4از قسمت الف ،اطالع كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز
ديگري را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً
براي تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زماني در مدت توافق شده و يا نقطهاي براي تحويل
گرفتن كاال در بندر مقصد مقرر با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع
كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،برگ حواله يا سند متداول حملونقل (براي مثال،
بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال ،سند حملونقل از

طريق آبراه داخلي يا سند حملونقل مركب) را جهت خريدار تهيه كند تا وي
بتواند كاال را از حملكننده در بندر مقصد مطالبه كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد برگ حواله يا سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را
قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت نمايد.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي تحويل
دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص معمول باشد كه تحويل
كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه
مقتضي عالمتگذاري شوند.

ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال مورد احتياج خريدار باشند،
مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

 DEQمخفف اصطالح )(Delivered Ex Quay

تعریف :تحویل در اسکله (در مقصد).

اصطالح (تحويل كاال روي اسكله در بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده
تحويل كاال را هنگامي به انجام ميرساند كه آن را در بندر مقصد تعيين شده
روي اسكله (بارانداز) قبل از ترخيص براي ورود در اختيار خريدار قرار دهد.
فروشنده بايد مسئوليت هزينهها و خطرهاي حمل كاال به بندر مقصد مقرر را
تقبل و كاال را روي اسكله (بارانداز) تخليه كند .اصطالح  DEQايجاب ميكند كه
خريدار كاال را جهت ورود ترخيص و مخارج كلية تشريفات و همين طور حقوق و
عوارض ،مالياتها و ساير هزينههاي متعلق به ورود را پرداخت كند.
اين بر خالف نسخههاي قبلي اينكوترمز است كه در آنها از فروشنده خواسته
ميشد ترتيبات ترخيص كاال براي ورود را فراهم آورد.
اگر طرفين مايل باشند پرداخت تمام يا بخشي از هزينههاي متعلق به ورود كاال
جزء تعهدات فروشنده باشد ،اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در
قرارداد فروش روشن شود.
اين اصطالح فقط هنگامي كاربرد دارد كه كاال با استفاده از حملونقل دريايي يا
آبراه داخلي يا حملونقل مركب ،در بندر مقصد ،به صورت آماده براي تخليه از

كشتي ،به اسكله (بارانداز) تحويل داده شود .البته اگر طرفين مايل باشند كه
فروشنده مسئوليت خطرها و هزينههاي جابهجايي كاال از اسكله به محلي ديگر
(انبار ،پايانه ،ايستگاه حملونقل و غيره) واقع در بندر يا خارج از آن را به عهده
گيرد ،بايد از اصطالحات تحويل كاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون
پرداخت حقوق و عوارض گمركي ) (DDUيا تحويل كاال در محل مقرر در مقصد با
ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي )» (DDPاستفاده كرد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات

فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
يا ساير اسناد براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات
گمركي الزم جهت صدور كاال و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي يا
ساير اسناد براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي
الزم جهت ورود آن را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به اسكله (بارانداز) تعيين شده
در بندر مقصد مقرر منعقد كند .اگر اسكله (بارانداز) معيني مورد موافقت قرار
نگيرد يا بنا به رويه ،مشخص نباشد ،فروشنده ميتواند اسكلهاي (باراندازي) را
در بندر مقصد مقرر برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه

الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده ،روي اسكله (بارانداز)
مذكور دربند الف)ماده ( )3ازقسمتالف ،دراختيارخريد ار قرار دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قمست الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.

ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را ،پس از تاريخ توافق شده يا
انقضاي مدت توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي
مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني بهعنوان كاالي
موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•عالوه بر هزينههاي ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت الف ،كلية
هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف روي
اسكله (بارانداز) تحويل داده شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور و همين طور كليه
حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال و ترانزيت آن از
هر كشوري را قبل از تحويل بپردازد.

ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كليه هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،از جمله هزينههاي جابهجايي كاال در بندر براي حملونقل
بعدي يا قراردادن آن در انبار يا پايانه را بپردازد.
•اگر از تحويل گرفتن كاال ،به هنگامي كه طبق ماده ( )4از قسمت الف در
اختيارش قرار گرفت يا در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد،
كلية هزينههاي اضافي ناشي از چنين امري را تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه
كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان
كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده
باشد.
•در صورت اقتضاء  ،مخارج تشريفات گمركي و همين طور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به ورود كاال و حملونقل بعدي آن را پرداخت
كند.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد زمان تخميني ورود كشتي تعيين شده طبق
ماده ( )4از قسمت الف ،اطالع كافي بدهد و همين طور هرگونه اطالع مورد نياز

ديگري را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد اقداماتي را كه معموال ً
براي تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين زماني در مدت توافق شده يا نقطهاي براي تحويل
گرفتن كاال در بندر مقصد مقرر با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع
كافي بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،برگ حواله يا سند متداول حملونقل (براي مثال،
بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال ،سند حملونقل از
طريق آبراه داخلي يا سند حملونقل مركب) را جهت خريدار تهيه كند تا وي
بتواند كاال را از اسكله (بارانداز) تحويل گيرد و آن را جابهجا كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن

خريدار بايد برگ حواله يا سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت الف را
قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي تحويل
دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص معمول باشد كه تحويل
كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه
مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
_______________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال مورد احتياج خريدار باشند،
مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

 DDUمخفف اصطالح )(Delivered Duty Unpaid

تعریف :تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

تحويل كاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض
گمركي (… نام محل مقرر در مقصد)
اصطالح (تحويل كاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق
و عوارض گمركي) بدين معناست كه فروشنده كاال را قبل از ترخيص براي ورود و
به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كاال تخليه نشده است ،در محل مقرر در
مقصد ،به خريدار تحويل ميدهد .فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كاال
و هزينههاي آن تا اين محل ،غير از هرگونه «حقوق و عوارض» (اين واژه شامل
مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينههاي اين
تشريفات ،حقوق و عوارض گمركي ،مالياتها و ديگر مخارج ميشود) متعلق به
ورود كاال به كشور مقصد را ،در صورت اقتضاء  ،تقبل كند .اين «حقوق و عوارض»
و همين طور هرگونه هزينهها و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به
موقع كاال جهت ورود به عهده وي خواهد بود.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده تشريفات گمركي را انجام دهد و
هزينهها و خطرهاي ناشي از آن و همچنين برخي مخارج متعلق به ورود كاال را
تقبل كند ،اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش ،
روشن شود.
از اين اصطالح ميتوان براي انواع شيوههاي حملونقل استفاده كرد ،مگر
هنگامي كه تحويل كاال روي عرشه كشتي يا روي اسكله (بارانداز) در بندر
مقصد صورت ميپذيرد كه در اين حالت بايد اصطالحات تحويل كاال روي عرشه

كشتي در بندر مقصد ) (DESيا تحويل كاال روي اسكله در بندر مقصد ) (DEQرا
به كار برد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات
فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
يا ساير اسناد براي صدور كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات
گمركي الزم جهت صدور و ترانزيت آن از هر كشوري را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات

خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي يا
ساير اسناد براي ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركي
الزم جهت ورود كاال را انجام دهد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به محل مقرر در مقصد منعقد
كند .اگر نقطه معيني مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه ،مشخص نباشد،
فروشنده ميتواند نقطهاي را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه
منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه:

تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده براي تحويل ،در محل مقرر
در مقصد ،روي وسيله نقليه آورنده كاال و به صورت تخليه نشده ،در اختيار خريدار
يا هر شخص ديگري كه او تعيين ميكند ،قرار دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.

خريدار بايد چنانچه در انجام تعهداتش طبق ماده ( )2از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطرهاي اضافي در مورد از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال ناشي از اين
امر را تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا
انقضاي مدت توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي
مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي
موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب
•عالوه بر هزينههاي ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت الف ،كلية
هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور كاال و همين طور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور كاال و ترانزيت
آن از هر كشوري را قبل از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها

خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،بپردازد.
•اگر از انجام تعهداتش طبق ماده ( )2از قسمت ب يا در دادن اطالع طبق ماده
( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي اضافي ايجاد شده را تقبل كند،
البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته
باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي
ديگر مشخص شده باشد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي و همين طور كلية حقوق و عوارض،
مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به ورود كاال را پرداخت كند.

________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كاال اطالع كافي بدهد و همين طور
هرگونه اطالع مورد نياز ديگري را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد
اقداماتي را كه معموال ً براي تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار

خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخي در مدت توافق شده يا نقطهاي براي تحويل
گرفتن كاال در محل مقرر با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع كافي
بدهد.

________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،برگ حواله يا سند متداول حملونقل (براي مثال،
بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال ،سند حملونقل از
طريق آبراه داخلي ،راهنامه هوايي ،سند حملونقل از طريق راهآهن ،سند
حملونقل جادهاي يا سند حملونقل مركب) را كه ممكن است براي تحويل
گرفتن كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف يا ب مورد اختياج خريدار باشد ،تهيه
كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.
ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد برگ حواله مناسب يا سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت
الف را قبول كند.

________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي تحويل
دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص معمول باشد كه تحويل
كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه
مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.

________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات

فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها (بهجز موارد مذكور در
ماده ( )8از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/يا مبدأ صادر يا از اين كشور
ارسال ميشوند و ممكن است براي وارد كردن كاال مورد احتياج خريدار باشند،
مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينهها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها
مذكور در ماده ( )12از قسمت الف را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه
فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه كند.

 DDPمخفف اصطالح )(Delivered Duty Paid

تعریف :تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

اصطالح (تحويل كاال در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و
عوارض گمركي) بدين معناست كه فروشنده كاال را پس از ترخيص براي ورود ،و
به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كاال تخليه نشده است ،در محل مقرر در
مقصد ،به خريدار تحويل ميدهد .فروشنده بايد كلية مسئوليت خطرهاي متوجه
كاال و هزينههاي آن تا اين محل ،از جمله هرگونه حقوق و عوارض (اين واژه
شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينههاي
اين تشريفات ،حقوق و عوارض گمركي ،مالياتها و ديگر مخارج ميشود) متعلق
به ورود كاال به كشور مقصد را ،در صورت اقتضاء  ،تقبل كند.
در حالي كه اصطالح تحويل كاال در محل كار ) (EXWمبيّن حداقل مسئوليت
فروشنده است ،اصطالح  DDPاز حداكثر تعهد فروشنده حكايت ميكند.
اگر فروشنده نتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم مجوز ورود را أخذ كند ،نبايد
از اين اصطالح استفاده كرد.
البته اگر طرفين بخواهند پرداخت بعضي هزينههاي متعلق به ورود كاال (مانند
ماليات بر ارزش افزوده ) VATاز عهده فروشنده ساقط گردد ،اين امر بايد با
افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش  ،روشن شود.
اگر طرفين مايل باشند كه خريدار مسئوليت خطرها و هزينههاي ورود كاال را
تقبل كند ،بايد اصطالح «تحويل كاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون
پرداخت حقوق و عوارض گمركي )» (DDUرا به كار برد.

از اين اصطالح ميتوان براي انواع شيوههاي حملونقل استفاده كرد ،مگر
هنگامي كه تحويل كاال روي عرشه كشتي يا روي اسكله (بارانداز) در بندر
مقصد صورت ميپذيرد كه در اين حالت بايد اصطالحات تحويل كاال روي عرشه
كشتي در بندر مقصد ) (DESيا تحويل كاال روي اسكله در بندر مقصد ) (DEQرا
به كار برد.
الف -تعهدات فروشنده ب -تعهدات خريدار
________________________________________
الف -1 /تهيه كاال مطابق قرارداد
فروشنده بايد كاال و سياهه تجاري يا پيام الكترونيكي معادل آن را طبق قرارداد
فروش و همين طور هرگونه گواهي مطابقت ديگري را كه ممكن است در اين
قرارداد درخواست شده باشد ،تهيه كند.
ب -1 /پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كاال را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
________________________________________
الف  -2 /مجوزها ،اجازه نامه ها و تشريفات

فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود ،هرگونه مجوز يا ديگر اجازهنامه رسمي
يا ساير اسناد براي صدور و ورود كاال را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات
گمركي الزم جهت صدور و ترانزيت آن از هر كشوري و ورود كاال را انجام دهد.
ب  -2 /مجوزها ،اجازهنامه ها و تشريفات
خريدار بايد بنا به درخواست و مسئوليت و هزينه فروشنده ،در صورت اقتضاء هر
گونه كمكي را جهت اخذ مجوز ورود يا ديگر اجازهنامه رسمي الزم براي ورود
كاال ،مبذول دارد.
________________________________________
الف  -3 /قراردد حمل بيمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده بايد به هزينه خود ،قرارداد حمل كاال را به محل مقرر در مقصد منعقد
كند .اگر نقطه معيني مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه ،مشخص نباشد،
فروشنده ميتواند نقطهاي را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه
منظورش را تأمين كند.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد
ب  -3 /قرارداد حمل بيمه

الف) قرارداد حمل
تعهدي ندارد.
ب) قرارداد بيمه
تعهدي ندارد.
________________________________________
الف -4 /تحويل دادن
فروشنده بايد كاال را در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده براي تحويل ،در محل مقرر
در مقصد ،روي وسيله نقيله آورنده كاال و به صورت تخليه نشده ،در اختيار خريدار
يا هر شخص ديگري كه او تعيين ميكند ،قرار دهد.
ب  -4 /تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامي كه كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،آن را
تحويل گيرد.
________________________________________
الف  -5 /انتقال خطر

فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )5از قسمت ب ،همهگونه خطر از ميان رفتن
يا آسيب ديدن كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،تقبل كند.
ب  -5 /انتقال خطر
خريدار بايد همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از اينكه طبق
ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده شد ،تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در انجام تعهداتش طبق ماده ( )2از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطرهاي اضافي در مورد از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال ناشي از اين
امر را تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطالع طبق ماده ( )7از قسمت ب قصور ورزد،
همهگونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كاال را پس از تاريخ توافق شده يا
انقضاي مدت توافق شده براي تحويل تقبل كند ،البته مشروط بر اينكه كاالي
مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته باشد ،يعني به عنوان كاالي
موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -6 /تقسيم هزينهها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده ( )6از قسمت ب

•عالوه بر هزينههاي ناشي از بند الف) ماده ( )3از قسمت الف ،كلية
هزينههاي مربوط به كاال را تا زماني كه طبق ماده ( )4از قسمت الف تحويل داده
شود ،بپردازد.
•در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركي الزم براي صدور و ورود و همين طور
كلية حقوق و عوارض ،مالياتها و ديگر هزينههاي متعلق به صدور و ورود كاال و
ترانزيت آن از هر كشوري را ،قبل از تحويل طبق ماده ( )4از قسمت الف ،بپردازد.
ب  -6 /تقسيم هزينهها
خريدار بايد
•كلية هزينههاي مربوط به كاال را پس از اينكه طبق ماده ( )4از قسمت الف
تحويل داده شد ،بپردازد.
•اگر از انجام تعهداتش طبق ماده ( )2از قسمت ب يا در دادن اطالع طبق ماده
( )7از قسمت ب قصور ورزد ،كلية هزينههاي اضافي ايجاد شده را تقبل كند،
البته مشروط بر اينكه كاالي مزبور به نحو مقتضي براي قرارداد تخصيص يافته
باشد ،يعني به عنوان كاالي موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبي
ديگر مشخص شده باشد.
________________________________________
الف  -7 /اطالع به خريدار

فروشنده بايد به خريدار در مورد ارسال كاال اطالع كافي بدهد و همين طور
هرگونه اطالع مورد نياز ديگري را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان ميدهد
اقداماتي را كه معموال ً براي تحويل گرفتن كاال ضروري هستند ،به عمل آورد.
ب  -7 /اطالع به خريدار
خريدار بايد هرگاه حق تعيين تاريخي در مدت توافق شده يا نقطهاي براي تحويل
گرفتن كاال در محل مقرر با او باشد ،در اين خصوص به فروشنده اطالع كافي
بدهد.
________________________________________
الف  -8 /مدرك تحول ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
فروشنده بايد به هزينه خود ،برگ حواله يا سند متداول حملونقل (براي مثال،
بارنامه دريايي قابل انتقال ،راهنامه دريايي غيرقابل انتقال ،سند حملونقل از
طريق آبراه داخلي ،راهنامه هوايي ،سند حملونقل از طريق راهآهن ،سند
حملونقل جادهاي يا سند حملونقل مركب) را كه ممكن است براي تحويل
گرفتن كاال طبق ماده ( )4از قسمت الف يا ب مورد اختياج خريدار باشد ،جهت
وي تهيه كند.
در مواردي كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل
الكترونيكي ارتباط برقرار كنند ،سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاي
خود را به پيامي معادل در قالب مبادله الكترونيكي دادهها بدهد.

ب  -8 /مدرك تحويل ،سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكي معادل آن
خريدار بايد برگ حواله مناسب يا سند حملونقل كاال طبق ماده ( )8از قسمت
الف را قبول كند.
________________________________________
الف  -9 /بررسي – بسته بندي – عالمت گذاري
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسي كاال (مانند بررسي كيفيت ،اندازه ،وزن و
تعداد) را كه براي تحويل دادن آن طبق ماده ( )4از قسمت الف الزم هستند،
پرداخت كند.
فروشنده بايد به هزينه خود ،كاال را به گونهاي بستهبندي كند كه براي تحويل
دادن آن مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتي خاص معمول باشد كه تحويل
كاالي موصوف در قرارداد بدون بستهبندي صورت گيرد) .بستهها بايد به گونه
مقتضي عالمتگذاري شوند.
ب  -9 /بازرسي كاال
خريدار بايد هزينه بازرسي پيش از حمل كاال را ،به جز هنگامي كه اين بازرسي
تحت نظارت مقامات كشور صادر كننده به عمل ميآيد ،پرداخت كند.
________________________________________
الف  -12 /ساير تعهدات

فروشنده بايد كلية هزينههاي تهيه اسناد ،پيامهاي الكترونيكي معادل آنها،
مذكور در ماده ( )12از قسمت ب ،را پرداخت و هزينهها و مخارجي را كه خريدار
به خاطر كمك از اين بابت متحمل ميشود ،تأديه نمايد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار ،اطالعات الزم را در مورد بيمه كاال جهت
وي تهيه كند.
ب  -12 /ساير تعهدات
خريدار بايد بنابه درخواست فروشنده و به مسئوليت و هزينة او ،هرگونه كمكي
را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاي الكترونيكي معادل آنها كه در كشور
واردكننده صادر يا از اين كشور ارسال ميشود و ممكن است براي قراردادن كاال
در اختيار خريدار از اين بابت مورد احتياج فروشنده باشد ،مبذول دارد.

