
  

 

 المللیاصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین
اقتصاد،  ،یحسابدار  یریت،مد یلمرتبط از قب یهارشته یررشته حقوق و سا یاندانشجو ۀرشت یاندانشجو یژۀو

 .یسیراردادنوق ۀو متخصصان در حوز  یدادگستر  یوکال یزو ن یلیتکم یالتو امثال آن در مقاطع تحص یبانکدار 

 خالصه
ها، سخنرانان و نویسندگان و کلیۀ کسانی که به نحوی با برای مدرس نوشتهاین 

کوشد یم نامهاین درسالمللی سروکار دارند نوشته شده است. قراردادهای تجاری بین
المللی را تلفیق کرده و به زبان ساده در مباحث نظری و عملی حوزۀ قراردادهای بین

ضمن بیان فنون مربوط به مذاکره به بیان مسائل  نوشتهدهد. این  اختیار عموم قرار
و خالصۀ سه کتاب در حوزۀ اصول و فنون مذاکره و حقوق تجارت  پردازدحقوقی آن می

 الملل است.بین

 انشگاه)د دکتر امید مالکریمی (وکیل پایه یک دادگستری و استادیار کوشش به
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 :پیشگفتار

به  توّجها ب .به قرارداِد مطلوب است مذاکرهمتعاقبًا تبدیل  المللی ویکی از نیازهای ضروری امروز جامعۀ ما نحوۀ مذاکره در قراردادهای بین
کتاِب کاربردی  ایندر  ،این موضوع است ،مدیریترشتۀ الملل و همچنین های رشتۀ حقوق خصوصی و بینآموختهاینکه رسالِت اصلِی دانش

ا این کتاب با سبکی ساده امّ  .آوری کردم تا باعث موفقیت بیشتر آنها شومهای ارزشمند را جمعکارها و تکنیکای از راهو روان، مجموعه
کند ی را پیشنهاد میانگیزهای شگفتیافته، قدم به قدم تکنیکاین کتاب با ساختاری کامًال سازمان .شیوا و رسا به رشتۀ تحریر درآمده است

 .ها تدریس در این زمینه بوده استوپرداختۀ نویسنده و ماحصل تجربیات سالکه بسیاری از آنها ساخته

و اصولی کند  داد درستر کمِک شایانی به تبدیل یک مذاکره به یک قرا تواندنمی التحصیل حقوق یا مدیریتدونیم که یک فارغمی همۀ ما
 البته شاید یک بتواند در مورد خیارات، حّل و فصل اختالف در قراردادها و قانون حاکم، مطالبی را به قراردادها اضافه کند و یا به قول

 .یک قرارداد را ببیند که با یک قرارداد تعارض نداشته باشد ولی مسّلمًا این کافی نیست مهندسین چارچوب

ها جرأِت این ریبًا در اکثر مؤسسات و شرکتاعتماد به وکال و حقوقدانان در کشور ما در تنظیم قرارداد و مذاکرات قراردادی خیلی کم است تق
به یک وکیل یا حقوقدان بسپارند و ناچار هستند که این موضوع را به مهندسین اجرایی و و فنی ره و تنظیم یک قرارداد را کوجود نداره که مذا 

 :وع عّلت داردالبته این موض .آور است که یک نفر که مدیریت یا حقوق خوانده نتواند این مهم را بر عهده بگیردواگذار کنند و خب این تأسف
ها ضوعات کاربردی فاصلۀ زیاد دارند و اساسًا همین موضوع هست که بازار افرادی که دورهچون واحدهای درسی دانشگاهی با علم روز و مو

 .گرفته است کنند رونقهای یک روزه در این زمینه را بر پا میها و حّتی همایشو کارگاه

سیار ه زبان نوشتارِی قراردادنویسی خود بالمللی به زبان دیگر وضع از این هم بدتر است چرا کتازه در حوزۀ مذاکره و نگارش قراردادهای بین
شاید  .لی همین استالملبین های ما در تعهدنویسِی تخصصی است و دانستن زبان عمومی نیز به تنهایی کافی نیست و یکی از نقطه ضعف

ای بگذارید که و پا در عرصه ای مختلف وکالت و مدیریت باشد ولی باید متمایز از دیگران باشیدهبه اندازۀ کافی وکیل و متخصص در زمینه
د و بعدش دانلود نویس را گوگل کنیالبته من منظورم در این کتاب این نیست که به شما یاد بدم چگونه یک پیش .متخصصین کمتری دارد

هدفم این هست  .نیمککاری مینویس را چکشرویم در جلسه و پیشدستکاری کنید و پیش خودتان بگید نهایتًا می آن راو چند تا جملۀ  کنید
ا انواع نویس خوب را انشاء کنید و نهایتًا شما بالمللی را انجام دهید و نهایتًا چگونه یک پیشکه ابتدا بگویم چگونه مذاکرۀ تجارِی بین

 .ی آشنا سازمالمللقراردادهای تجاری بین

 :سخن نویسنده

 .وشته شده استالمللی سروکار دارند نها، سخنرانان و نویسندگان و کلیۀ کسانی که به نحوی با قراردادهای تجاری بیناین کتاب برای مدرس
تاب ضمن این ک .راردهدالمللی را تلفیق کرده و به زبان ساده در اختیار عموم قکوشد مباحث نظری و عملی حوزۀ قراردادهای بینکتاب می

های مرتبط از قبیل دانشجویان رشتۀ دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته .پردازدحقوقی آن می مسائلبیان فنون مربوط به مذاکره به بیان 
ی در سطح لالملل)، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و امثال آن در مقاطع تحصیالت تکمیهای مرتبط با حوزۀ بینمدیریت (خصوصًا گرایش

اد و نسبتًا توانند کتابی قابل اعتمالملل را گسترش دهند ولی به سختی میکشور تمایل دارند اطالعات خود در زمینه مذاکره و تجارت بین
المللی جارتی بینهای تکتاب حاضر همچنین برای کسانی مفید است که در عمل درگیر فعالیت .جامع پیدا کنند که نیاز آنها را برطرف نماید

های گوناگون از قبیل حقوق، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، حسابداری، این گروه، شامل مدیران و کارشناسانی خواهد شد که در رشته .هستند
 .نویِش تعهدات هستندشمالی و قراردادی مشغول به مذاکره و نهایتًا تهیه پی
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 مذاکراتو فنون اصول  :بخش اول .1
 )مسعود حیدری(ترجمه  ویلیام یوریو  راجرفیشر» اصول و فنون مذاکره«: خالصۀ کتاب فصل اول •
 بر مواضع یمبتن مذاکرۀروش گفتار اول:  •
 بر اصول یمبتن مذاکرۀگفتار دوم: روش  •
 دیاشخاص را از مسأله جدا کن: قسمت اول •
 روی منافع تمرکز کنید نه روی مواضعقسمت دوم:  •
 های متنوعی بیاندیشیدقسمت سوم: برای تأمین منافع متقابل حِقّ انتخاب •
 قسمت چهارم: به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید •
 گفتار سوم: بله، اما •
 تر هستند چه کار باید بکنید؟قسمت اول: اگر از شما قوی •
 ه نشوند و منتظر بازی از طرف شما بمانند چه کار باید بکنید؟قسمت دوم: اگر وارد بازی مذاکر  •
 قسمت سوم: اگر از طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزنند چه باید کرد؟ •
 محمدرضا شعبانعلی» فنون مذاکره«خالصۀ کتاب  :دومفصل  •
 تعریف مذاکرهگفتار اول:  •
 (در پنج گام) ای تبدیل شوم؟حرفهگفتار دوم: چگونه در مذاکرۀ تجاری به یک فرد  •
 گفتار سوم: مراحل مذاکره (فرایند مذاکره در قالب هفت مرحله) •
 ها)ها و قضاوتکننده (باورها، ارزشگفتار چهارم: مدل ذهنی مذاکره •
 توزیعی) ۀتلفیقی در مقابل مذاکر  ۀگفتار پنجم: انواع مذاکره (مذاکر  •
 برنده) -ده گفتار ششم: تعریف مذاکره ُبرد ُبرد (برن •
 ریزی برای مذاکرهبرنامه گفتار هفتم: •
 گفتار هشتم: منافع و مواضع در مذاکره •
 گفتار نهم: نقطۀ شروع و ترک مذاکره •
 گفتار دهم: قوانین امتیازدهی در مذاکره •
 های مذاکره (خرد کردن امتیازات)تاکتیک گفتار یازدهم: •
 ریزی برای مذاکره (اگر به نتیجه نرسیدیم ...)برنامهگفتار دوازدهم: نقش آلترناتیوها و َبتنا در  •
 موفق ۀگفتار سیزدهم: چند توصیه برای مذاکر  •
 کنیم دیوانه است!کسی که با او مذاکره می گفتار چهاردهم: •
 گفتار پانزدهم: نحوه شروع مذاکره •
 های منفی کالمی و غیرکالمی در مذاکرهپیامگفتار شانزدهم:  •
 !ه خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیمدر مذاکر گفتار هفدهم:  •
 تسّلط بر کلمات و اهمّیت آن در مذاکره :هجدهمگفتار  •
 هانامهگفتار نوزدهم: اهمیت انتخاب دقیق کلمات در نگارش قراردادها و توافق •
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 های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکرهگفتار بیستم: مکانیزم •
 در آنگویی گفتار بیست و یکم: مذاکره و نقش داستان •
 گفتار بیست و دوم: هدیه دادن در مذاکره •
 هاچینی در مذاکره برای ارسال پیامگفتار بیست و سوم: هنر مقدمه •
 شود؟گفتار بیست و چهارم: رویالتی چیست و چگونه پرداخت می •
 گفتار بیست و پنجم: مذاکره قرارداد فرنچایز •
 )چیست؟ SLAفاِدّ قرارداد های سطح خدمات (منامهمذاکره توافقگفتار بیست و ششم:  •
 کنید؟گفتار بیست و هفتم: آیا سطح تنش در مذاکره را به خوبی ارزیابی می •

 عبدالحسین شیروی)» المللحقوق تجارت بین«(بر اساس کتاب  المللنیحقوق تجارت ب :بخش دوم .2
 المللتجارت بین :فصل اول •
 المللتعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین :فصل دوم •
 المللمنابع حقوق تجارت بین :فصل سوم •
 المللسازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بینیکسان :فصل چهارم •
 سازمان تجارت جهانی :فصل پنجم •
 المللیتنظیم قراردادهای بین :فصل ششم •
 المللی کاالکنوانسیون بیع بین :فصل هفتم •
 )اینکوترمزالمللی (اصطالحات تجاری بین :فصل هشتم •
 المللیپرداخت بین هایروش :فصل نهم •
 المللیهای بیننامهضمانت :فصل دهم •
 المللیتأمین مالی بین :فصل یازدهم •
 تجارت متقابل :فصل دوازدهم •
 المللیبیمه بین :فصل سیزدهم •
 تجارت الکترونیکی :فصل چهاردهم •
 گذاری خارجیسرمایه :فصل پانزدهم •
 المللیحل و فصل اختالفات تجاری بین :فصل شانزدهم •

 هاي اجتماعی:سایت و شبکهمعرفی وب

کنم. همچنین ویدئوها و جزوات استاندارد براي هاي حقوقی رو تشریح میهاي مطالعه براي آزمون، روشکانال تلگرامدر  .1
 omidmollakarimi@ ام:هاي وکالت و قضاوت رو براي شما به اشتراك گذاشتهآزمون

 صفحۀ اینستاگرامِ ماهاي حقوقیِ مختلف در دروس مرتبط با وکالت، قضاوت و سردفتري را براي آزمون مطالعۀ روشِ .2
 vekalatyar@ ببنید:

 https://www.mollakarimi.ir :سایت ماوب، در ارشد و قضاوت خوبِ وکالت، جزوة کلّی .3
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 اصول و فنون مذاکرات :بخش اول .١

ر» اصول و فنون مذاکره«فصل اول: خالصۀ کتاب  ش رفی ج یوریو  را م  یلیا حیدری(ترجمه  و سعود   :)م

 دربارۀ کتاب:

 ۀره نوشتگیرد، کتاب اصول و فنون مذاکالمللی مورد اشاره قرار میهای مذاکره در سطح بینهایی که در فهرست برترین کتابیکی از کتاب
مهدی و نیز آقای  مسعود حیدریاست که در فارسی به همت دکتر  Getting to yesبود. البته عنوان اصلی کتاب،  ویلیام یوریو  راجر فیشر

. ترجمه شده است »اصولی ۀمذاکر «و همچنین  »توافق اصولی«و نیز  »ن مذاکرهاصول و فنو«های مختلف از جمله به عنوان قراچه داغی
 هاز جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد توّج  های کارگریمذاکره مربوط به اتحادیهو  خدمات مشتریان ۀمذاکر و  فروش ۀمذاکر 

 گذرد، اما به این عّلت که کتاب کوشیده است فرایند کّلی مذاکرهکتاب بیش از سه دهه می ویرایِش  نخستیِن  اگر چه از انتشارِ  .اندقرار گرفته
 نقِش  ،به همین عّلت همچنان این کتاب .کنیم که با کتابی قدیمی مواجه هستیمرا بررسی کند، هنگام خواندن آن احساس نمی

 یو البته حتّ  – شدیکتاب نوشته م ینکه ا یزمان کند.هان را ایفا میهای معتبر جمشترک فهرست منابع درسی دورۀ مذاکره در دانشگاهمخرج
محدود  »یتجار  ۀمذاکر «مذاکره به  یدامنه ی،. به عبارتدانستندیم یاز مردم مذاکره را محدود به تجارت و بازرگان یاریبس –در حال حاضر 

که در تنها در کسب و کار و تجارت، بلهمه باشد و نه یدغدغه یدکردند که مذاکره با یددر کتاب خود تأک »یوری یلیامو«و  »یشرف راجر« .بود
و نوع ددر این کتاب، که خالصۀ آن در این نوشتار آمده است،  خانواده هم مذاکره به صورت گسترده کاربرد دارد. یطروابط دوستانه و مح

 یتهدر دو دس توانیکنندگان را ماز مذاکره یاریکه بس دهندیم یحدر کتاب خود توض هاآنرا برشمرده است.  نامطلوب یکنندهمذاکره
از  ینکها یل برااوّ  گروه. قرار داد (Hard Negotiators) سرسخت یاسخت  کنندگاِن و مذاکره (Soft negotiators) نرم کنندگاِن مذاکره

مذاکره  یبرنده یمت،م اصرار دارند که به هر قه طرف مقابل بدهند و گروه دّو را ب یازیبه وجود آمدن تعارض اجتناب کنند، حاضرند هر امت
 .شود ینشکل تأم یچکه منافع طرف مقابل به ه دهندیباشند و اجازه نم

 تیسن سنتِی مذاکره که قبًال وجود داشت (نرم و سخت) بِک دو َس  ینمحدود به ا ،مذاکره :اندکرده یمهدف تنظ یکتمام کتاب را حول  هاآن
 یکتاب، به نوع یهمه .یدنام Principled negotiation یا یاصول ۀآن را مذاکر  شودیکه م راهی .را هم انتخاب کرد یمراه سّو  توانیو م

 .دهدینوع سوم را آموزش م ۀکنندشدن به مذاکرهیلها و روش تبداصول و چارچوب

جا روزها همه ینهم که ا (Interests) و منافع (Positions) مواضع تعبیر: یدنبر سر مواضع مذاکره نکاین کتاب بر این تأکید دارد که 
هستند که به خاطرشان وارد مذاکره  یزیآن چ ،»منافع« .کتاب مطرح شده است ینبار در ا یننخست یمذاکره برا یدر فضا شنویم،یم
اوقات  یاست که گاه ینا یوری یلیاموو  یشرراجر ف حرِف  .کنیمیهستند که در ظاهر مطرح م ییهاها و خواسته، حرف»مواضع«و  شویمیم

حالت،  ینو در ا کنیمیم یخود پافشار  »مواضع«ت بر سر علّ  یناست. به هم »منافع«مذاکره بر سر  که اصِل  کنیمیخود ما هم فراموش م
 .یماکه در واقع به دنبال آن نبوده آوریمیرا به دست م یزیچ یاو  رسدیبست ممذاکره به بن یا

که به خاطر  کنندیم یدکتاب تأک ینا نویسندگان. یدرا از مشکالت جدا کن هاآدمنکتۀ دیگری که این کتاب بر آن تأکید دارد این است که 
 اناتیجبه صورت کامل از ه تواندیکه احساس دارد و نم یمذاکره با موجود یعنیبا انسان،  مذاکره .کنیدیشما با انسان مذاکره م یدداشته باش

 یا ،یمخودمان را از مشکالت جدا کن توانیمیت است که نمعلّ  ینما در مذاکره به ا یهااز مقاومت بسیاری .یردو احساسات خود فاصله بگ
به  خواهیمیصرفًا م و یمندار  یاو مشکل که ما با خودِ  یماو مشخص کن یبرا یبه خوب توانیمینم کنیم،یبا طرف مقابل صحبت م یوقت ینکها

از خود  یا. آیدسته یرو از او دلگ زنیدیخود حرف م شرکِت  یرعامِل امروز با مد یدکن فرض. یمکن یدامسئله دست پ یک یبرا یحلّ کمک او به راه
است که  ینا عیتواقید؟ باز هم با رفتارش مشکل داشت یدبود دهیشرکت شما نبود و مثًال او را در پارک د یرعاملاگر او مد آیا ید؟هست یراو دلگ
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و هم در تمام  یدکن یادآوریهم به خودتان  یدنکته را با این .یرعاملمد و نه شخِص  یدهست یرعاملمد احتماًال شما در حال مذاکره با نقِش 
 .یدارسال کن یزرا به طرف مقابل خود ن یامپ ینا یداکه توانسته یدلحظات مذاکره مطمئن شو

از  ارییبودن، گران بودن، خوب بودن، بد بودن و بس ارزان: یدباش ینیع یارهایمع یجستجو  درکند که: این کتاب بر این موضوع تأکید می
ر داشته است به خاط مهم .دارند یمتفاوت یهر کس معنا یهستند که برا یذهن ییهاواژه روند،یکه در مذاکره به کار م یارهاها و معحرف ینا

در مذاکره  ریدرگ یهاطرف یهمه یگر،باشند. به عبارت د ینیما ع یارهایها و معبرسد که حرف یجهبه نت تواندیم یکه مذاکره وقت یمباش
 شکل بفهمند و درک کنند. یکرا به  یارهاآن مع

شده و هنوز در  یلتبد یریتیمد یککالس یاز کتابها یکیکتاب پس از سه دهه، به  ینکه چگونه ا یددرک کن توانیدیاحتماًال اکنون م
 یرد و برادا یشهکتاب ر  یندر ا یبه نوع شنویم،یو م خوانیمیاز آنچه امروز در مذاکره م یاریبس یرا. ز شودیم یستدر  یادن یهادانشگاه

 اند.کنندگان قرار داده شدهچشم مذاکره یشکتاب پ ینا یلهوس بهبار  یننخست

 مقدمه:

» تعارض«حل برای مشکلی که میشه آن را حل است؛ راهمذاکره یک راه .هاستانسانن یارتباط ب یبرقرار  ۀلیوس ترینرایجو  ترینمهمره کمذا 
تعارضی به  فهمندشوند صرفًا به خاطر اینکه نمیمذاکره نمی ها واردراستا نیست؛ برخی آدمهای من و شما، همیعنی خواسته ضنامید؛ تعار 

اری از تمایل دارند آن را به مطرح نکنند؛ بسی شانشخصیتی تیِپ  فهمند ولی به دلیِل میرا » تعارض«وجود مده است اما برخی دیگر وجود آ
ذاکره م کنند؛ این الزامًا به این معنی نیست که از زمیِن حل نگاه میشوند به مذاکره به عنوان یک راهجه میااشخاص وقتی با تعارض مو 

ه را با زمین مذاکر  تاآن آشنا باشیم قواعِد ای دارد و باید با و مثل هر بازی که قاعده دمانَ مذاکره مثل یک بازی می .آیندموفق بیرون می
 .موفقیت ترک کنیم

 .داده و برخی بسیار پیچیده هستنها سبرخی از این مذاکره .شوندهایی برای مذاکره روبرو میبا موفقیتهر روزه، در هر نقطه از جهان، افراد 
مذاکره دو کودِک یک خانواده برای انتخاب کانال تلویزیون، مذاکره دو نفر برای ازدواج یا طالق، مذاکره دو شرکت فروشنده و خریدار، 

سیار های بتواند از سطوح ساده و ابتدایی آغاز شده و گاه شکلدهند که مذاکره مینشان می ...ای کشورمان با دیگران و مذاکرات هسته
ا اینکه در باالترین ت شودمیختم  یو به جامعه جهان شودمیره در خانواده آغاز کمذا  یانسان برا ۀن تجربیاول .المللی به خود بگیردپیچیدۀ بین

 یگران براید تا با کنندمیره کبا هم مذا  هاانسان .شودمی» المللیمذاکرات بین«وجه آن وارد  ترینترین و در عین حال مشکلو پیشرفته
سسات ، مؤهابانک، هاشرکتل ی، از قبهاسازمان با ورود .گر، منافع مشروع خود، به توافق برسندیخود و به عبارت د یازهایدن به نیرس

 .شده است سازترسرنوشت و تریجدّ  هاانسانرات کمذا  ... و هاشهرداری، یدولت

تبادل ارتباط برای رسیدن به توافقی است وقتی که شما و طرِف مقابِل شما دارای منافعی هستید که بین شما مشترک است و در  ،مذاکره
ه در ک کندمیجهز م ییتوانان یرا به ا هاانسان ،رهکتًا سلطه به فنون مذا یو نها ییآشنا .همان حال منافعی دارید که با یکدیگر در تضاد است

 .ابندیع دست یو سر  دوامقابل، منصفانه، یمعقول، منطق ی، به توافقیگران، در هر سطحیارتباطات با د انیجر 

 :شناسندمیره کمذا  یمردم عمدتًا دو راه برا

از یامت یبه سادگ ین رو یاند و از کاجتناب  یشخص یه از برخوردهاکم خواستار آن است یمال یکنندهمذاکره :میمال یرهکمذا  .1
 .همراه است »استفاده قرار گرفتنوءس موردِ « از یهد توافق حاصله اغلب با احساسدیم
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 یس در آن بر مواضع خود پافشار ک ه هرک بیندمی یت را به چشم جدالیسرسخت هر موقع یکنندهمذاکره :سخت یرهکمذا  .2
 .نخواهد بود رپاید ین توافقیچن .رنده خواهد بودند بَ ک یشتر یب

ره کن نوع مذا یدر ا .پردازدمی یاصول ۀر کمذا  هایروش یتاب به ارائهکن یا .است یاصول یرهکمذا هم وجود دارد و آن  یماما راه سّو 
و  یمنطق یتوافق هر دو طرف از مندیبهره، ت انصافیهستند و رعا جدا »موضوع«از  »اشخاص« .»مواضع«است نه بر  »منافع« تمرکز بر

زنی و مبارزه و رقابت، به عنوان یک تالش مشترک برای حِلّ مسأله در مذاکره را باید به جای چانه«خالصه اینکه:  .کندمین یرپا را تضمید
 ».نظر گرفت

 :گیری)(روش مذاکره مبتنی بر موضع بر مواضع یره مبتنکروش مذا  :گفتار اول

 :ردک یابیارز  توانمیار یره را با سه معکهر روش مذا 

 پذیر باشد؛، البته اگر موافقت، امکانبشود توافق معقول کیبه  یمنته بایستمین روش یا •
 ؛باشد اراکو  مؤثرد یبا •
 .خللی وارد نکندیا الاقل به روابط آنها  ندک کمک نیبهبود روابط طرفد به یبا •
، خود را ندزنمیبر مواضع خود چانه  کنندگانمذاکرهه ک یهنگام :شودمی یرمعقول منتهیتوافق غ کیبه  مواضع یرو  یپافشار  .١

در  .خوردیهم پیوند مه ان بتشما با موضع فِس و در واقع نَ  شوندمیشتر به آن متعهد یو ب کنندمی ن مواضع محبوسیدر تاروپود ا
ن یدر ا .باشدمی، امدن از آنچه اعالم شدهیکوتاه نو  خودتان از حرمِت  دفاع ،ه هدفکست، بلیگر حصول توافق مطرح نید اینجا
 یم ،حالت

ّ
ه کاست  یدن به توافقیرس ،جه، اغلبینت .یابدمیاهش کن بشود یطرف مهِمّ  ِق یعال برآوردِن  رِف د َص یه باک یتزان دق

 .ستین نیاز طرف کیچ یت هیرضا مورد
 قًا ازین دقی، طرفشودمیآغاز  یافراط موضِع  کیه اغلب با کاست و از آنجا  گیروقتن روش یا: ندارد ییاراکمواضع  یرو  یپافشار  .٢

 رهکمذا  ۀقصد ادام، فقط به یازات جزئیامت کنند واز همان موضع افراطی دفاع می سرسختانهو  یابندنمیهم اطالع  هایخواسته
، هااین ۀار همنکدر  .شود شتریب امتیازخواهِی به  ن است منجرکه ممک شودمیز نه تنها بر اثر فشار اخذ ین هاتصمیم .شودمیداده 

 .ج استیار رایز بسین توافق حصوِل  عدِم  اِن کره و امکمذا  ِک ر د به تَ یتهد
 هایتهخواس نیش بکشمکمواضع به  یزدن رو چانه: اندازدمیرا به خطر  نین طرفیب یروابط جار  یادامه ،مواضع یرو  یپافشار  .٣

م شدن به یر مواضع و تسلییوادار به تغرا  یگر ید کندمی یفشار سع عماِل اِ  ِق یاز طر  نیاز طرف کیهر  .شودتبدیل می نیطرف
 .شودیمگرفته  دهیناد اشهحقّ  مالحظاِت ه ک یابدمیدر  یکیه کست چرا ین تیعصبانو  رنجشحاصل، جز  .ندک ات خودینظر 

از دو نفر  شیه اغلب بکن است یقت ایحق: شودمیمواضع بدتر از بد  یرند، چانه زدن رو یرات درگکدر مذا  ش از دو طرفیب یوقت .٤
ن یا در .باشند یا گروهیسازمان  ۀندینما ،کنندگانشرکتاز  کیهر  ن استکمم ،نیعالوه بر ا .ت دارندکشر  ایمذاکره هر در

 ازید امتیبا یسکست به چه یمشخص ن ،ن حالتیدر ا .رساندمی به صفررا  یان حصول توافق منطقکام بر مواضع یپافشار  ،حالت
ر یی، تغشودمیتوافق  یکمشتر  موضع یرو  یبا رنج و ناراحت یه وقتکنیبدتر ا .از خواهد دادیآن به ما امت یدر ازا یسکم و چه یبده

 .شودمی ترمشکل ،و دور شدن از آن
دن به یرس ع دریو اعتماد به طرف مقابل، گرچه موجب تسر  هادادناز یبا امت توأمن، یدلنش رفتار آرام و :ستیارساز نک خوییخوش .٥

فظ ح ،ه اساسکچرا  ،شودنمیمعقول  یاغلب منجر به توافقاربرد دارد، کو دوستانه  یخانوادگ هایمحیطو در  شودمیتوافق 
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جب مو خوییخوش نیو ا هستیماز دادن ی، همواره ناچار از امتطرف سرسخت کیره با که در مذا کنیا ترمهم .هاستحریمروابط و 
 .ردکخواهد  ینیطرف سرسخت سنگ یترازو همواره به سو  یفهکاو نخواهد شد و  نشینیعقب

ت یاهم »رهکموضوع مورد مذا «ل در سطح اوّ  شودیمتفاوت انجام م دو سطحره در کمذا  یباز : هم وجود دارد یگر یار دکراه .٦
گاه انجام  هکن سطح دوم، از آنجا یا .شودمیز کتمر  »مذاکرهت موضوع یروش برخورد با ماه«در سطح دوم، بر  و دارد ناخودآ
م ینکرا عوض  ید باز یبا .است »دامکچیه« پاسخ ،م و روش سختین روش مالیدر انتخاب ب .دمانَ می، اغلب از نظر دور شودمی

 .میر یبهره بگ »هامذاکره بر اساس شایستگی«یا » یاصول یرهکمذا «و از روش 

 :است یته اساسکبر چهار ن ین روش مبتنیا

ش و ما مخلوقاتی هستیم با احساسات قوی که بین .ها کامپیوتر نیستند: انسان)دینکاشخاص را از مسأله جدا ( اشخاص .١
تر و بدتر کلگیری این واقعیت را مشموضع .و در ایجاد ارتباط روشن با یکدیگر مشکالتی هم داریم متفاوتی با یکدیگر داریم درِک 

کنندگان در مذاکره باید دوش به دوش شرکتوری صخوَرد. حداقل به طور کند زیرا ضمیر اشخاص با مواضع آنها پیوند میمی
 .ی مورد مذاکره برخورد کنند نه با یکدیگریکدیگر با مسأله

زهای انسانی شود که به طور مؤثری نیاع معموًال به توافقی منتهی نمی: سازش بین مواض)نه مواضع تمرکز کنیدبر منافع ( منافع .٢
 .را که آنان وادار به اتخاذ چنین مواضعی کرده است برآورده سازد

د، ینکار کد چه یر یم بگیه تصمکنیش از ایپ تا :های متنوعی بیاندیشید)(برای تأمیِن منافِع متقابل، حِقّ انتخاب انتخاب حِقّ  .٣
توانند با اختصاص وقت معّینی، فرصتی برای طرفین می :دینکجاد یا یاحتمال هایحلراهن و کمم رِق از ُط  یمتنوع یمجموعه

های ممکن داشته باشند تا این مشکالت را برطرف کنند به نحوی که منافع مشترک دو طرف را حلاندیشیدِن طیِف وسیعی از راه
های متنوعی حِقّ انتخاب ،برای تأمین منافع متقابل«خالصه اینکه:  .زشی ایجاد کندطرفین سا متفاوِت  د و بین منافِع رَ پیش بَ 

 ».بیاندیشید
 عیارهایمبه کارگیری ره بر اساس که روند مذا کد یاصرار داشته باش :)روی به کار گیرِی معیارهای عینی اصرار کنید( ارهایمع .٤

اید بلکه این روِش شما به این معنا نیست که اصرار کنید که شرایط مبتنی بر استانداردی باشد که شما برگزیده :ردیقرار گ ینیع
ی تکیه و تأکید ااگر طرفین بج .است عرف و عادتیا  نظر کارشناسی، قیمت روز بازارصرفًا و فقط نوعی استاندارد منصفانه، مانند 

گری ی دیتیم بحث کنند هیچ یک از طرفین مجبور و ملزم نخواهد شد که به خواستهخواهد، روی معیاری که گفروی آنچه می
  .حل منصفانه دست یابندتوانند به یک راهتسلیم شود بلکه هر دو می

هایی ذهنی روند واژهها و عیارها که در مذاکره به کار میارزان بودن، گران بودن، خوب بودن، بد بودن و بسیاری از این حرف
د که تواند به نتیجه برسمهم است به خاطر داشته باشیم که مذاکره وقتی می .هستند که برای هر کس معنای متفاوتی دارند

های درگیر در مذاکره آن معیارها را به یک شکل بفهمند و درک به عبارت دیگر، همۀ طرف .ها و معیارهای ما عینی باشدحرف
و  یدحرف موافق نباش ینممکن است با ا البته .است یارتباط یهامهارت مهِمّ  هایرمجموعهیاز ز  یکی هایامارسال شفاف پ .کنند

 جادیحالت هم، شفاف حرف نزدن و ا یندر ا ی. حتیماست که شفاف حرف نزن یناوقات، هنر ارتباط در ا یکه گاه یدمعتقد باش
به ما در درک بهتر مفهوم  تواندیکه م ییهااز بحث یکی .در ارتباط است یتبا اصول شفاف ییآشنا یازمندو ابهام در گفتگو، ن یهاما

 است: »یکلمات ذهن«در مقابل  »ینیکلمات ع«شفاف بودن در ارتباط کمک کند، بحث 
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آشپزخانه، کتاب، تهران،  ی،ناهارخور  یزهفت، م ساعت :قرار داد ینیکلمات ع ینسبتًا کم، در مجموعه یبا خطا توانیرا م این کلمات

 یندهگو نکهیساعت هفت، مستقل از ا یدشنویم وقتی. ها استدر آن یندهگو نقِش  حذِف  ینی،کلمات ع ویژگی .قرمز یاه،س یران،روستا، ا شهر،
مشترک  یژگیمقابل، و در .شودیدر مورد شهر تهران صحبت م یوقت طورین. همیستکه منظور چ یدبفهم توانیدیبوده است، م یچه کس

ن واژه آ یقدق یمعن توانیدیآن کلمات را به کار برده، نم یکه چه کس یدندان اگر .آنهاست یدر درک معنا یندهنقش گو تیّ اهم ی،کلمات ذهن
 .یدرا درک کن

. فاسد ، ظالم، دزد، فرسوده،مؤمنفداکار،  یس،حکومت، بد، خوب، خس صبح، :هستند یاز جنس کلمات ذهن یشترب یر،کلمات ز  اما 
 مجریه) ۀ(به معنای قو دولت یهم معنا ،نفر یک یبرا »حکومت« .۱۱ساعت  یگر،د یفرد یبامداد است و برا ۵نفر،  یک یبرا »صبح«

اشد که مرا ب یمن، ممکن است کس یبرا »خسیس« (کِلّ سه قوه و اساسًا کِلّ ارکاِن حکومتی). فراتر از دولت یزیچ ،دیگر فردِ  یاست و برا
از  استفاده .بردیبه مسافرت نم هاینهبا هدف کاهش هز  ی،مال یکه فرزندانش را با وجود توانمند  یشما، کس یشام مهمان نکرده است و برا

 توانیمیم اما .کرد حذف یفرهنگ یچو مکتوب ه یشفاه یاترا از ادب یکلمات ذهن توانیکه نم یریمبپذ باید. است یرناپذاجتناب یکلمات ذهن
 ی،کلمات ذهن هنگام استفاده از یم،خارج کن یرمنعطفگفتگو را از حالت خشک و غ یو فضا یمبه خرج داده باش یشتریانعطاف ب ینکها یبرا

 .یمقرار ده یدکأ را در جمله مورد ت یندهسهم گو

 :یده کنجمالت توّج  ینا به

 .دزد است یرِ مد یک یدی،ام آقای

 .یحرف زد» کارمندان یمشکالت مال«که در آن جلسه، راجع به  یکرد یکار بد  یلیخ تو

 .مادر فداکار است یک ینمونه مریم،

 :شودیم تریداشتنتر و دوستچقدر جمله نرم دهیم،یقرار م یدکأ را در جمله مورد ت یندهنقش گو یکه وقت ینیدبب حاال

 .دانمیرا دزد م یریمد یآقا من
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 .یکارمندان حرف زد یکه در آن جلسه راجع به مشکالت مال یکرد یکار بد  یلیتو خ کنمیفکر م من

 .دانمیمادر فداکار م یک یرا نمونه یممر  من،

ا مطمئن قضاوت باشد. ام یما ممکن است حاو  یجمله – یمکن یدکأ ت یندهکه بر سهم گو یدر صورت یحتّ  – یاستفاده از کلمات ذهن هنگام
 ضمن .دخواهد ش یدهمورد استقبال قرار خواهد گرفت و شن یما با آغوش بازتر  یبودن قضاوت، همچنان جمله یبه فرض منف یحت یدباش

 ی(و حتّ  یاوت شخصقض یکباشند،  یرونیب یتواقع یکاز آنکه  یشب گوییم،یکه آنچه م کنیمیم یادآوریبه خودمان هم  یوهش ینبا ا ینکها
 ١) است.داورییشپ یکاحتماًال 

 :بر اصول یره مبتنکروش مذا  :مگفتار دو

 دینکاشخاص را از مسأله جدا  :قسمت اول

ه سبب ک ینایو ب یا ناراحتیت یعصبان ،سوءتفاهمجاد یدن به توافق، بدون ایا رسیحل و فصل اختالفات  یره براکه مذا ک دانیممیهمه 
تواند توّجه به نکات ذیل می رد؟کد یمطلوب چه با ۀجیدن به نتیرس یبرا اما؛ است یار سخت و دشوار کشود، چه  آزردگیدلدورت و ک

 گشای بسیاری از مشکالت این چنینی باشد:گره

 اندانسانل در درجه اّو  کنندگانمذاکره. ١

با تمام احساسات،  ،اندانسانز مانند ما یه آنان نکبل م،یندار  ارکسرو  هاسازمان یندگان انتزاعینمارات، ما با که در هنگام مذا کن است یت ایواقع
تواند فاجعه تواند مفید باشد و هم میمذاکره هم می این جنبۀ انسانِی  .بودنشان بینِی پیشغیرقابل گوناگون و هایدیدگاه و ، سوابقهارزشا

از  یاز طرف .اشدره بکمذا  روندِ  حاِل کمک تواندمیبودن  به محبوب هاانسان ِی قلب ِل یگرفتن مِ  در نظربا  یانسان هایخصیصهن یا به بار آوَرد.
دور باطل  کیرات را به کند و مذا کت یرا تقو هایشانداوریپیش تواندمیها سوءتفاهمبروز  نگرندمیخود  دِ ید ۀیا را از زاویدن هاانسانه کآنجا 

ده، ها گاهی خشمگین، افسر انسان »؟امداشته هاانسانبه مسأله  یافک توّجها یآ« :دیدائمًا از خود بپرس دیره، باکدر طول مذا  .شاندکب
اره با ناتوانی در رفتار با دیگران همو  داوری را تقویت کند.تواند پیشتفاهم میشوند. سوءخاطر میکار، مأیوس، سرخورده و رنجیدهمحافظه

 آمیز باشدتواند برای یک مذاکره فاجعهاحساس و عاطفۀ انسانی که درخوِر واکنش آدمی است می

 :»یروابط انسان«دیگری و  »یمنافع ماهو «یکی  ؛منافع دارد دو نوع ایکنندهمذاکرههر . ٢

مقابل  با طرف یخوب یو انسان یار کروابط  ل استیره به توافق برسد، ماکمذا  موردِ  در موضوِع  خواهدمی اینکه، عالوه بر کنندهمذاکرههر 
به توافقی  ایکنندهدرست است که عّلت انجام مذاکره این است که هر مذاکره .دهد با او ادامه ز بتواند روابط خود راینده نیند تا در آکبرقرار 

ای به نحوی صورت گیرد که در جهت تحکیم و تداوم روابط آینده برسد که منافع ماهوی او را تأمین کند؛ اما مهم این است که هر مذاکره
 هایتملّ  ای ی، مقامات دولتیصنف ارانکخانواده، هم ی، اعضایبازرگان یاک، شر یئمدا اِن یاز مشتر  یار یدر مورد بس ،قتیدر حقباشد. 

 .است ۀ خاصر کجه هر مذا یاز نت ترمهم »تداوم رابطه«، یخارج

 با  »یروابط انسان«
ً
و مسأله  هاانسانه ک کنیممیدا یل پیمت تمان َس یما به امعموًال : خوردمیوند یپ »یمسأله منافع ماهو «معموال

ر با آن مسأله است یدرگ ماً یه مستقک یسکه یعل ایحملهن است به کمسأله است مم کیان یه قصدشان فقط بک یجمالت .مینیبب یکیرا 

                                              
 برداشته شده است. ١٧/١/١٣٩٨در تاریخ » من یهامحل توسعه مهارت«سایت این مطلب از وب۱ 
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گاه به ندرت .پندارندمیقت ینده در مورد خود، حقیگو را، در مورد قصد و هدف پایهبی یرهاین تعبیه افراد اکنیگر اید ،ر شودیتعب ه کم یآ
 .قت داشته باشدیزان حقیم به همان تواندمی دیگر هم یرهایتفس

 یناب ،نیاز طرف کیچنانچه هر  :دهدمیرا در تقابل و تعارض قرار  یو منافع ماهو  یمواضع، روابط انسان یزدن رو چانه
 ین حالت برایدر ا .نگرندمیابد یان یپاره کمذا  خواهدمیچگونه  اینکهعنوان  را به یگر یموضع د کینند، هر کاستوار  زنیچانهره را بر کمذا 

ن به توافق دیرس یفدا به ناچار یروابط انسان ،ن روشیدر ا .قائل است یمکارزش  یروابط انسان یبرا یگر یه دک شودمی هر دو طرف روشن
اگر « .گرددن یروابط انسانم یکره هم موجب تحکمذا  موردِ  موضوِع  ِت یماه ردِن کن است فدا کالبته مم .سکا بالعیو  گرددمی بخشرضایت

شوم ولی این آخرین باری خواهد بود که ما یکدیگر را مالقات در این موضوع با من همراهی نکنید در این صورت من تسلیم نظر شما می
 »کنیم.می

ره احساس تعهد کن مذا یاگر طرف :دینکم بیبرخورد مستق ید و با مسائل انسانینکجدا  یرا از منافع ماهو  یروابط انسان. ٣
د یرا نبا یانسان مسائل .ن دو مسأله ضرورتًا متعارض نخواهد بودیباشند، برخورد با ا هاانسان ۀت از مسألیماه ۀردن مسألکو قادر به جدا  بکنند
ل کن مشیا د حّل یلک ، احساس و ارتباطکادرا  یبه سه عنصر اصل توّجهو  شناختیروان از فنوِن  گیریبهره .ردکدادن حل  ازیق امتیاز طر 
 .است

مسائل انسانی ا دست و پنجه نرم کنید بلکه باید ب ئل انسانی دیگرانامسکنید که نه تنها بایستی با در هنگام مذاکره به سهولت فراموش می
 ی کند.فتوانست به نفع شما باشد را منتنیز برخورد کنید. عصبانیت و ناامیدی شما ممکن است رسیدن به توافقی را که می خودتان

 کادرا . ٤

 شه نداردیر  ینیع ِت ین اختالف در واقعیا .ردک فیتعر  رات آنهاکن تفیفاصله و اختالف بدر  توانمین دو طرف را یره، اختالف بکدر هنگام مذا 
ه هر یک از طرفین را کتواند مفید باشد ولی نهایتًا واقعیتی ها میجو برای یافتن واقعیتهر اندازه که جست .بلکه در مغزهای مردم نهفته است

حل دهد و همان پندارها و اعتقادات است که باالخره مسیر را برای یافتن راهمابین در یک مذاکره را تشکیل میپندارند در واقع مسألۀ فیمی
 کند.باز می

به  است دو طرف نسبتن کمم خواهد را ببینند.مردم گرایش به این دارند که آنچه که دلشان می :دیآنها قرار ده یخود را جا .١
دگاه ید د مسائل را ازینک ید و سعیمقابل بگذار  طرِف  یخود را به جا ،راتکدر مذا  .داشته باشند متفاوت یدگاهیواحد د یامسأله

هایی است تترین مهار مشکلی باشد یکی از مهم توانایِی دیدِن موقعیت از زاویۀ دیِد طرِف دیگر، هر قدر هم که کارِ  .دینیآنها هم بب
نفوذ داشتن  یراب بیند.تواند دارا باشد، کافی نیست بدانید که طرِف مقابل مسائل را به طور متفاوتی میکننده میکه یک مذاکره

د آنها یه عقاکت سین معنا نیبه ا کن در یا .دیابیرا در  آنان هایدیدگاهقدرت  زانیمر، کن و انتقال فیق تلقید از طر یگران باید یرو 
 .دیش ببر یه پشد ترروشنه کخود را  د و منافِع ینک ترتنگاختالف را  ۀه منطقک کندمی کمکبه شما  یول .دیباش را قبول داشته

ک یهایی است که ترین مهارتتوانایی دیدِن موقعیت از زاویۀ دید طرف دیگر، هر قدر هم که کار مشکلی باشد، یکی از مهم
تواند دارا باشد. برای رسیدن به این هدف و انجام این کار باید آمادگی داشته باشیدکه در قضاوت، اندکی درنگ کننده میمذاکره

نمایید تا در این فرصت، نظرات آنان را دریابید. اصًال ممکن است طرِف مقابلتان باور داشته باشد که نظراتش درست است، به 
 ر دارید نظراتتان صحیح است.همان قدرتی که شما باو 
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مان است ه ترسندمیآن  نند آنچه ازکه فرض کش دارند یمردم گرا :دینکخود استنباط ن هاینگرانیمقاصد آنها را، از  .٢
 ،برداشت نیگران شد، اما ایر از مقاصد دیتفس ِن یسؤظن و بدتر  گرفتار شودمی یبه راحت .ه طرف مقابلشان قصد انجام آن را داردک
 .کندمیوب کدن به توافق سر یرس یراستا تازه را در هایایدهروز بُ 

م، یمسائل خودمان بدان مسؤوله طرف مقابل را کوجود دارد  گرایشن یا :دینکآنان را به خاطر مسائل خودتان مالمت ن .٣
م تا یهم و از آنان بخوایبگذار ان یشان در میمسأله را با ا توانیممی .کشاندمیو مقاومت  گیریموضعآنان را به  ،ن حالتیا یول

د، شروع گوییگیرد و در برابر آنچه که شما میشود جنبۀ دفاعی به خود میطرِف دیگر وقتی مورد حمله واقع می .ارائه دهند حلراه
 کنند.های شما نخواهند بود یا شروع به حملۀ متقابل میدیگر حاضر به گوش دادن به گفته هاآنکند. به مقاومت می

ان آن ،ن حالتیدر ا .دینک را با صراحت و بدون سرزنش مطرح هادیدگاه :دیگر را مورد بحث قرار دهیدکی هایدیدگاه .٤
 دیگر طرِف  معموًال در مذاکرات، نظرات و عالئِق  .کنیدمی یتلق یز نظرات آنان را جدّ یو شما ن گیرندمی یشما را جدّ  هایدیدگاه

ه شود. ولی برعکس، بیان مؤکد و بلیغ و فصیح آنچه کگردد و مانعی بر سر راه رسیدن به توافق شمرده نمیتلقی می »غیرمهم«
هایی باشد که شما به عنوان یک گذاریتواند یکی از بهترین سرمایهخواهند بشنود میخواهید بگویید و آنها میشما می

 دهید.کننده، انجام میمذاکره
مقابل  طرِف  نظراِت  دادِن  رییتغ ین راه برایبهتر  :دینکآنان عمل  تصوراته در تناقض با کد یباش هاییفرصتبه دنبال  .٥

ر سال المقدس در نوامبرئیس جمهور وقت مصر از بیتانور سادات دیدار  .ه انتظار آن را ندارندکآنان است  یبرا یامیفرستادن پ
 نگریستند، مرد و کشوری کهو مصر را به عنوان دشمن خود می ساداتها، مثال بارزی از این شیوۀ عمل است. اسرائیلی ١٩٧٧

ها کردن اسرائیلیو برای کمک به قانع هااسرائیلی دست به یک حملۀ ناگهانی به آنها زده بود، برای تغییِر بینِش  ،چهار سال پیش
نی بهترین ایاالت متحدۀ آمریکا، یعبه پایتخت دشمنان خود پرواز کرد، به پایتختی که حّتی  ساداتکه وی نیز طالب صلح است، 

به جای اینکه به صورت یک دشمن عمل کند به عنوان یک دوست با  ساداتدوست اسرائیل، آن را به رسمیت نشناخته بود. 
 بین ها]، تصوِر اینکه قرارداِد صلِح ِت کامًال غیرمنتظره [و در تناقض با ادراک اسرائیلیاین حرکاسرائیل عمل کرد. بدون انجام 

 نمود.مصر و اسرائیل امضا گردد، بسیار مشکل می
رد، یست بپذیآن موافق نه با ک را اینتیجهطرف مقابل،  خواهیدمیچنانچه  :دییره جلب نماکند مذا یت آنان را در فراکمشار  .٦

مواره ه خود، هایمستندسازیقات و یگران در روند تحقید ندادِن تکبا شر  .دیجه قرار دهینتبه آن ندیرس وۀنح اِن یاو را در جر 
 .مطلوب و مناسب باشد نامهتفاهمط یاگر شرا ی، حتّ گذاریدمی یشان باقیرا در ا سوظنی

رغم یلاوقات افراد ع اغلب :دیآنان ارائه ده یت شخصیثیو حفظ آبرو و ح هاارزششنهادات خود را در انطباق با یپ .٧
ارائه  ید به نحو یاط بیشرا .هستند یشدن ناراضمیتسل را ازیز  کنندمی ی، بر مواضع خود پافشار نامهتفاهمط یبودن شراقبولقابل
ا حفظ آبرو و حیثیِت شخصی دربرگیرندۀ سازش بین توافق ب .نندیم نبیوادادن و تسل حِسّ  خود را دچار مقابِل  طرِف  ،ه افرادکشود 

 کم گرفت.اهمّیت آن را نباید دست ؛کنندگان استاصول و حفظ شخصیت مذاکره

 :احساس. ٥

داشته باشند  یشتر یل بیدن تمایاست به جنگ نکمم هاانسان .از گفتار داشته باشد ترپررنگ ینقش تواندمی، احساسات یجدّ  ۀر کمذا  کیدر 
افراد گاهی  .ندشاکبست بره را به بنکگر شود و مذا ید طرِف  احساساِت  ِک یتحر  باعِث  ن استکطرف، مم کی احساساِت  .دن به توافقیتا رس

، ساساتبینند. احمنافع می تهدیدِ  ِض آیند به این باور هستند که ریسک مذاکره باال است و خود را در معر اوقات وقتی دور میز مذاکره می
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شود. نگرانی ممکن است عصبانیت و خشم ایجاد کند و خشم به نوبۀ کنندگان میسبب ایجاد و تحریک احساسات در سوی دیگر مذاکره
 خود وحشت ایجاد کند.

ترس و ، راریقبیخشم،  ری، نظیاحساس هایشانهن :دینک کد و در یرا بشناس و خودتانطرف مقابل  احساساتابتدا  .١
 ۀندینوان نماچند به ع شما، هر مقابِل  ه طرِف کد ینکفراموش ن .بیابیدت آن را د و علّ ینک ییرا در خود و طرف مقابل شناسا ینگران

به سخنان آنها گوش دهید و احساسات آنها  ها.یق و نگرانیاز عال یااست با مجموعه یانسان شما باشد، همچون خودِ  یسازمان
 را دریابید و بفهمید آنها چه احساسی دارند.

 بیخود را صر  هایاحساس .٢
ً
 رِف ط افرادِ  با :دیو مشروع به شمار آور  یعیو وجود آنها را طب آشکار کنیدان و یحا

 یت را به سو راکه، مذا یقض بودِن ید بر جدّ یکتأ  ار عالوه برکن یبا ا .دینکحًا صحبت یآنها و خودتان صر  مقابل در مورد احساساِت 
 .کنیدمیدا یمسأله پ یردن رو کار ک یبرا یشتر یب ینشده، آمادگانیاحساسات ب زیر بار با رها شدن از .دهیدمیبودن سوق الفعّ 

رد با برخو یمؤثر برا هایراهاز  یکی :زدیرون بر یجانات و خشم خود را بی، ههاناراحتید یبه طرف مقابل اجازه ده .٣
با سخنان  یافقته مو کنیار بدون اکن یبا ا .زندیرون بر یرا ب هاناراحتین یم اینک کمکه به آنها کن است یگران اید ید یخشم و ناام

از  یشتر یب لعم یآزاد ،راتکسرسخت بدانند و در مذا  ایکنندهمذاکرهه خود را ک دیافرصت داده د، به آنهایشان نشان داده باشیا
 .نندکافت یخود در  یرؤسا یسو 

ود. افزون شتر میدهید ناراحتی و خشم خود را بیرون بریزد، مذاکره و گفتگوی منطقی، بعدًا سادهوقتی به طرِف مقابل اجازه می
ای روی میز مذاکره، یک سخنرانی توأم با خشم و عصبانیتی بکند و از این طریق به سازمانی که کنندهبر این، چنانچه مذاکره

نبوده است در این صورت ممکن است به او آزادی عمل بیشتری در مذاکرت » نرم«نمایندگِی آن را دارد، نشان دهد که در مذاکرات 
هرت، تواند شهرتی به سخت بودن مذاکره داشته باشد و با این شآن به بعد می از بدهند تا با دسِت بازتری پشت میز مذاکره بنشیند.

 از این رو، به جای قطعهای حاصل مذاکرات بشود، مصون و محفوظ بدارد. ه بعدًا ممکن است در مورد توافقخود را از انتقاداتی ک
و  توانید تصمیم بگیرید که خودتان را کنترل کنید، در جلسه بنشینیدهای جدلِی طرِف مقابل یا ترک جلسۀ مذاکره میسخنرانی

 و با شما در میان بگذارند.های خود را بیرون بریزند اجازه دهید که ناراحتی
به  ریزد، به آرامیها و خشم خود را بیرون میبهترین استراتژی که بتوان اتخاذ کرد این است که وقتی طرِف مقابل ناراحتی

هد های خود ادامه دگاهی از گوینده درخواست کنید به حرفهای آنان گوش دهید بدون اینکه به حمالتش پاسخ دهید و گاهحرف
وقتی که آخرین حرف خود را هم بزند. به این طریق شما حمایت چندانی از ماهیت سخنان احساساتی طرف در طول مذاکرات تا 

 های خود را خالی کند.های خود را بزند و عقدهاید که حرفاید بلکه به گوینده فرصت و امکان دادهنکرده
انچه منجر به چن هاناراحتی ختن احساسات ویرون ر یب :دینش نشان ندهکوا  یاحساسات هایبرافروختگینسبت به  .٤

بانیت بنابراین، عصبانیت را با عص .ندک کسیره را همراه با ر کمذا  انیجر  تواندمیگر شود، ید طرِف  آتِی  ِی احساس هایالعملعکس
 پاسخ ندهید.

دیدار از آرامگاه، فرستادن یک هدیۀ کوچک، ، ی، عذرخواهیادداشت همدردی کیارسال  :دیر یبهره بگ کیات سمبولکاز حر  .٥
همۀ این  .ستمعقول ا یدن به توافقیبه رس کمکن و یطرف بیشتر احساسات یکیباعث نزد ین اعمالیگر و چنیهمد غذا با رِف َص 

 های باارزشی باشند که یک موقعیت احساسی خصمانه را با هزینۀ ناچیزی بهبود بخشند.توانند فرصتحرکات می

 :ارتباط. ٦
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ست ین ایادهسار ک ،ارتباط یبرقرار  .کمشتر  میتصم کیدن به یبرگشت ارتباطات، به منظور رس رفت و ان مداوِم یجر ره عبارت است از کمذا 
 ازنده سه مانِع ارتباط س یدر راه برقرار  .شودمی ترمشکلز بدانند یگر را دشمن نیدکیه ک از هم دارند و چه بسا یمکه شناخت ک ین افرادیو ب

 .وجود دارد عمده

ن کممه کنیگر اید ؛٢ت خود باشدیانحقّ  ردن افراد ثالث بهکبر مجاب شانو تالشند ینگو یکدیگر سخنبا  دو طرفن است کممه کنیل ااوّ 
 ٣ابندیو را درنا هایخواستهنند و کن توّجهه به سخنان طرف مقابل کخود باشند  رغم سخن گفتن باهم، چنان مشغول مسائل طرفیاست عل

 م؟ینکد بیگانه چه باالت سهکن مشیرفع ا یبرا .٤نندکگر برداشت نادرست یلمات همدکر شوند و از یتعبسوءاست دچار  نکممه کنیم او سّو 

 رفتِن گ یآنان را برا سخن یگاه :دینک کدر  شودمید و آنچه را گفته یفعاالنه به سخنان طرف مقابل گوش ده .١
د، ینکا آماده نان سخنان آنان پاسخ خود ر یدر م .دیدار  توّجه هایشانحرفه به کد یله نشان دهین وسید و به اینکشتر قطع یب ِح یتوض

رِف مقابل را قطع گاهی سخناِن ط .دینکان یشان بید و آنگاه دوباره آن را برایابیند در یگویآنچه را م امالً که کد ینک یه ابتدا سعکبل
فهمد ل میدر این حالت، طرِف مقاب...» آیا درست فهمیدم؟ این چیزی که شما گفتید این بود که «کنید و این جمات را به کار ببرید 

ه شما ازی کترین امتیارزان کند.کند. طرِف مقابل از اینکه که به سخنانش گوش شده است احساس رضایت میکه وقت تلف نمی
ًال با به کار مث دهید.توانید به دیگران، در هنگام مذاکره بدهید این است که بدانند شما به سخنانشان توّجه دارید و گوش میمی

کنم یا یگویید درست دنبال ماجاز بدهید ببینم آنچه را که به من می«کنید: ای نشان بدهید که آنان را درک میبردِن چنین جمله
وافقت فهمیدِن طرف به معنای م«که:  آینهیه چیزی هم که نباید فراموش بشه  ....»شما موقعیت به این صورت است که  نه. از نظرِ 

 گه مخالفت کرد.زمان موضوعی را کامًال درک کرد ولی کًال با آنچه طرِف مقابل میشه همیعنی می» با وی نیست
ا متقاعد شما سعی ندارید شخص ثالثی ر  ،ستین مهکمحا ا ی جدل ،رهکمذا  :گران شما را بفهمندیه دکد ییسخن بگو یطور  .٢

روی شما نشسته است. اگر مذاکره را بخواهیم با یک محاکمۀ در دادگاه مقایسه خواهید متقاعد کنید روبهسازید. کسی را که می
 .یرندگکنند به توافق برسند که در موضوِع دعوا چه تصمیمی بکنیم موقعیت شیبه به این خواهد بود که دو نفر قاضی سعی می

ا او که همراه و همگام ب بگیریدسعی کنید خودتان را در این نقش قرار دهید، طرِف مقابل را به عنوان یک قاضِی همکار در نظر 
کامًال غیرطبیعی و غیرسازنده است که طرِف دیگر را در مورد مسأله  ،سعی دارید به نظریۀ واحد و مشترکی برسید. در این چارچوب

برابر برخوردارند  یتیموقع هر دو طرف از اص را به عنوان شاهد به دوِر میز فرا بخوانید یا صدای خود را بلند کنید.سرزنش کنید و اشخ
سخن گفتن  یرمانه برال محید الزم باشد وسایشا .برسند کمشتر  میتصم کیبه  توانندمیه کگر است یدکیگفتن با و تنها با سخن

 .دیفارغ شو یخارج یفشارها د تا ازینیبرگز  یگر یبا د
و  ریگیموضعرا از  هاآن ،خودتان یت موجود برایگفتن از وضعبا سخن :آنان ۀد نه دربار ینکخودتان صحبت  ۀدربار  .٣

 .ایدرساندهام را به آنها یه همان پکنیا ِن ی، در عکنیدمیمقاومت دور 

                                              
بار کنند. به جای اعتکنند، که وی را بیبرای رسیدن به یک حاصل مورد توافق همکاری کنند کوشش میبجای اینکه سعی کنند با طرِف مذاکرۀ خود، ۲ 

اِت مؤثِر کنند ناظراِن گفتگو را به َسمِت خود جلب نمایند. ارتباطاینکه کوشش کنند طرِف مقابِل خود را وادار به برداشتِن یک قدِم سازنده کنند، سعی می
 سعی کند نقش روی صحنه تئاتر را بازی کند، غیرممکن خواهد بود.بین طرفین، اگر هر یک 

اند اره کردهای که اشخواهید به آخرین نکتهخواهید بعدًا بگویید، چگونه میدر یک مذاکره ممکن است به قدری مشغوِل فکرکردن در مورد آنچه که می۳ 
 فراموش کنید به آنچه که طرِف مقابلتان مشغول بیان آن است گوش فرا دهید. پاسخ دهید یا چگونه استدالل بعدی خود را تنظیم کنید، باشید که

است. » سازش«به فارسی  »Compromise«المثل برگرداِن واژۀ شود. فیتعبیر چند برابر میگویند سوءوقتی که طرفین با یک زباِن واحد سخن نمی٤ 
 ».توانند آن را بپذیرندحِلّ مناسب برای طرفین است که میراه«در لغت به معنای » Compromise«سازش در زباِن ما باِر معنایی منفی دارد اما 
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کند گویند و آنها را محکوم میمقاصِد طرِف دیگر سخن میها و در بسیاری از مذاکرات، هر یک از دو طرف به تفصیل دربارۀ انگیزه
ه حِقّ من تضییع کنم کاحساس می«ولی مؤثرتر و بهتر این است که مسأله را از نظر آثار آن روی خودتان تشریح کنید، مثًال بگویید 

کنیم که می ما احساس«ًال بگویید: یا مث» ایداید و عهدشکنی کردهشما زیر حرف خودتان زده«به جای اینکه بگویید: » شده است
ارۀ آنان در . این را بدانید که اگر سخنی درب»شما یک طرفداِر تبعیِض نژادی هستید«مثًال نگویید: » ایمقرار گرفته ضبعیمورد ت

شما از روِش وند. شکنند یا عصبانی میبرابرشان بگویید که آنها معتقد باشند این سخن، خالِف واقع است، توّجهی به شما نمی
گویید بدون آنکه آنان را تحریک کنید و سبب شوید که اطالعات خوبی به طرِف مقابل می ،خواهیدفوق، همان چیزهایی را که می

 دریافت نکنند.
ره کمذا  ِی اصل منظورِ  خدمِت  شده درش از اندازه است و سخنان گفتهیارتباط ب یگاه :دینکصحبت  یمنظور و هدف یبرا .٤

نید چه قبل از اینکه سخن مهّمی بر زبان آورید، بدا .ناگفته بماند مطالب یت تشنج و تنش، بهتر است برخیمکدر زمان حا  .ستین
 و بدانید که این سخن شما در خدمِت چه منظوری خواهد بود. خواهید به دیگری منتقل کنیدچیزی را می

 

 :جه را داردین نتیبهتر  یر یشگیپ. ٧

 یو سازمان یخصش خوِب  روابِط  جادِ یمسأله با ا جادیش از ایاما بهتر است پ؛ دارند یاربرد خوبکشده در باال، هنگام مواجهه با مسأله گفته فنوِن 
 .مینکبرقرار  یمناسب یمسأله فضا ِت یردن اشخاص از ماهکو جدا 

ر را یافراد درگ دینک یره سعکمذا  شروع ش ازیلذا پ .است ترراحتار یفرد آشنا بس کیردن با کار ک :دینکبرقرار  یار کروابط  .١
گاه شو هایشانخواستهد و از عالئق و یبشناس ناسید و را بش هاآنزمان توسعۀ این نوع دوستی، پیش از آغاز مذاکره است.  .دیآ

می مالقات غیررسهایی پیدا کنید که آنها را به طور آید. راهآید و از چه چیزهایی خوششان نمیبفهمید از چه چیزهایی خوششان می
ا ترک نکنید جلسه هم فورًا محیط ر  پس از پایاِن  آنان گپ بزنید.با مذاکره وارد جلسه شوید و  شروِع  کنید. سعی کنید زودتر از ساعِت 

 و در پی ایجاد عالئق مشترک باشید.
 شخصی به عنوان دو رقیِب  رودرروِی  ۀکنندگان خود را در یک مقابلچنانچه مذاکره :د نه اشخاصیرو شو در با مسأله رو .٢

ز اشان از مسائل ماهوی مشکل خواهد بود. در یک چنین حالتی هر چیزی که یکی مخالف تصور کنند، جداکردن روابط شخصی
ت کند و به این نحو از آن برداشبارۀ مسأله بیان کند به عنوان یک خطاب شخصی به طرف مقابل جلوه میکنندگان در مذاکره

رِف رفته عالیق و منافِع مشروِع طهمکند که حالت دفاعی و انفعالی به خود بگیرد و رویهر طرف تمایل به این پیدا می شود.می
 ییایمزا یو دارا کمشتر  جۀینت کیسب ک یبرا یارانکه خود را همکن است ین ایطرف یمؤثر برا راهِ  کی دیگر را نادیده انگارد.

 یا با آنها داراه خود ر کد ید و به آنها نشان دهیان بگذار یم حًا با آنها دریموضوع را صر  نیا توانیدمی ؛نند نه رقباین ببیطرف یبرا
 .بینیدمی کگاه مشتر یجا منافع و

ما هر دو حقوقدان یا تاجر یا دیپلمات یا ... هستیم؛ تا زمانی که ما سعی نکنیم منافِع شما «اصًال خوبه که به طرِف مقابلتون بگید: 
 »تأمین کنیم مشکل بتوانیم به توافقی برسیم که منافع ما را هم تأمین کندرا 

 :مواضع ید، نه رو ینکز کمنافع تمر  یرو  :قسمت دوم

اورید. خواست آن را ببندد به یاد بیخواست پنجره را باز بگذارد و دیگری میداستاِن مشاجرۀ بین دو دانشجو را در کتابخانه که یکی می
 مامًا بازتکدام راضی نبودند که حتی نیمی از پنجره یا قسمِت کمی را بازبگذارند یا ببندند. اگر خاطرتان باشد یکی خواستاِر این بود که هیچ
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گوید: کی میی خواهید پنجره در چنین وضعیتی باشد؟چرا میپرسد . کتابدار که وارد قضیه شد از هر دو میتمامًا بستهگفت می و دیگری باشد
 نجرۀ اطاِق ای تفّکر، پکتابدار بعد از لحظه». برای جلوگیری از کوران باد«گوید: و دیگری می» بخانه شودابرای اینکه هوای تازه وارد کت«

 کند که منافِع هر دو تأمین شود یعنی هم هوای تازه، وارِد سالن شود و هم از کوراِن باد جلوگیری شود.کناری را باز می

 

 
 :ن مواضع آنانیب د، نهیرا سازش ده منافع دو طرفن یعاقالنه، ب حِلّ راهافتن ی یبرا

ون هدف آنان کند و چآنان جلوه می مواضِع  چون مسألۀ طرفین به صورت تضادِّ ای از بسیاری از مذاکرات است. داستانی که نقل کردیم نمونه
اگر در  رسند.ت میبسکنند و در جریان این تفّکر و گفتگو، به بنبارۀ مواضع فکر و گفتگو میی یک موضوِع خاص است، طبیعتًا در توافق رو 
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بود بسته  خواست پنجره باز و دیگری مایلشد که یکی میرف متمرکز میشدۀ دو طکتابدار فقط روی مواضِع اعالمداستانی که تعریف کردیم 
، ه آن خواستهدن بیرس یبرا موردنظر آنانراه و نه  افراد هایخواستهستن به یبا نگر  حّلی را که إعمال کرد، پیدا کند.توانست راهباشد، نمی

 حِلّ  مِت آنان به َس  رکو لذا ف کندمی آنان جلوه مواضِع  تضادِّ  ِل کن به شیطرف ۀمسأل .خود برسند ۀن به خواستیه طرفکرد کدا یپ یراه توانمی
 .است ستکوم به شکمح یین گفتگویچن .شودمیده یشکن تضاد یا

 
به  .هستند »منافع«همان  هااین .ن استیطرف اِل یمازها و اَ ین نیب ره تضادِّ کمذا  کیدر  یاساس مسألۀ :معرف مسأله هستند ،»منافع«

ه کند هست یمتعدد از منافع، مواضِع  کیه در مورد هر کنیا لاوّ  :دهدمیجواب  »مواضع«ن یبهتر از سازش ب »منافع«ن یسازش ب ،لیدو دل
ها خواسته .اندرضمعااز آنها با هم  یه فقط بخشکنهفته است  شماریبی متضاد، منافِع  مواضِع  پشِت  هکنیگر اید .کنندمیخواسته را برآورده 

و و صدا در ُپشِت سِر هیاهگوییم. منافع، انگیزۀ اشخاص هستند. منافع، قوای محرکۀ بیمی» منافع«همان چیزی است که ما و عالیق، 
ا اید. منافِع شما آن چیزی است که سبب شده که شمباشند. موضِع شما، چیزی است که روی آن تصمیِم خودتان را گرفتهغوغای مواضع می

اشغال کرده بود. وقتی  ١٩٦٧ سال َاعراب درو از بعد از جنگ شش روزۀ اسرائیل را  ٥شبه جزیرۀ سینا ،اسرائیل به آن نحو تصمیم بگیرید.
رد آمدند مواضِع آنها یکسان نبود. اسرائیل اصرار داشت که صلح گِ  برای مذاکره در خصوص پیماِن  ١٩٧٨نمایندگان مصر و اسرائیل در 

جب باید به مصر تا آخرین و شبه جزیرۀ سینارا در تصرف داشته باشد و مصر نیز تأکید داشت که تماِم سرزمیِن  شبه جزیرۀ سینابخشی از 
 جزیرهشبهی از کرد که در آنها بخشهایی به مصر ارائه میو تحت حاکمیت این کشور قرار گیرد. اسرائیل به صورِت متعدد نقشه بازگردانده شود

                                              
 سینا ۀه جزیر شب(از سوی جنوب) قرار گرفته.  دریای سرخ(از سوی شمال) و  دریای مدیترانهگوش است که میان ای سهجزیرهشبه ،سینا ۀشبه جزیر ٥ 

 بخشی از کشور مصر است.اکنون 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

17 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

وزه دانست. اسرائیل نیز برگشت به وضعیت قبل از جنِگ شش ر قبول نمیاما مصر مطلقًا این امر را قابل کردمیضمیمه را به خاِک اسرائیل 
ه به مواضع، وقتی طرفین به جای توّج  رسیدند.حل نمیتأکید داشتند و به راه »مواضع«دانست. بنابراین هر دو بر ) را پذیرفتنی نمی١٩٦٧(

ها ائیلیبود، یعنی اسر » امنّیت اسرائیلحفظ «پذیر شد. منافِع اسرائیل در حل امکانردند، پیدا کردن راهنظِر خود را معطوف به منافع ک
حفظ «صر نیز در مهای مصری در مرز آنها مستقر و هر لحظه آمادۀ گذشتن از مرز و هجوم به اسرائیل باشند. منافِع خواستند تانکنمی

 بود.» حاکمّیت و تمامیت ارضی مصر
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جزیره هشببا طرحی موافقت کردند که  نخست وزیر وقت اسرائیل ،گینناخیم بِ مِ رئیس جمهور وقت مصر و  ،انور سادات، ٦کمپ دیویددر 
در  شد.یجزیره، امنّیِت اسرائیل نیز تأمین مآورد و با غیرنظامی اعالم کردِن بخِش بزرگی از این شبهرا تحت حاکمّیت کامل مصر در می سینا

 گرفتند.ای در نزدیِک اسرائیل قرار نمیهای مصری در هیچ نقطهشد ولی تانکاین طرح، پرچِم مصر همه جای شبه جزیره برافراشته می

 ؟کنیدمین ییچگونه منافع را مشخص و تع

ه داشتن باز اذعان ترسختار یبس کن در یا حصول و ت داردیّ ردن منافع خودمان اهمکو مشخص کدر  ۀگران به همان انداز ید منافِع  ِک ر دَ 
موضع  نیم از اتخاذ ایطرف مقابل گذاشته و در برابر مواضع آنها از خود بپرس یبه جا ه خود راکن است یروش مطلوب ا کی .لزوم آن است

 .ستیه هدفشان چکد یشان پرسیاز خود ا توانمی یحتّ  .انتظار دارند را اینتیجهچه 

ه از نظر کاست  یمیاتخاذ تصم یآنان برا راهِ  سِدّ  یه چه منافعکم یبدان .ه چرا نظر ما را قبول ندارندکم یاز آنان، بپرس ید از خود و حتّ یآنگاه با
 کیه با کم ینکش د فراموینبا ،انین جر یا ِلّ کدر  .میابیآنان را خوب در  ید نظر فعلیابتدا با گران،یر نظر دییتغ یبرا .است یمناسب حِلّ راهما 

 .ده باشدیق و سنجیدق هاگیرینتیجهه همه کم ید انتظار داشته باشیم و نبایطرف یبشر  انتخاِب 

از طرف ًا یا مستقیم» چرا؟«کند بررسی کنید و از خودتان بپرسید پس اّول خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. هر موضعی که اتخاذ می
 مقابل احتماًال ای را که طرِف بردن به منافِع طرِف مقابل، تصمیِم اساسیدّوم اینکه برای پی بپرسید که چرا موضع خاصی را اتخاذ کرده است.

عی سِدّ راِه اند. چه نوع منافکرد مشخص کنید و سپس از خود بپرسید که چرا آنان از اخذ چنین تصمیمی خودداری کردهبایست اّتخاذ میمی
 آنان برای اخذ چنین تصمیمی بوده است.

 هستند یمتعدد هایمحدودیت منافع و یباشند، دارا یسازمان ۀندینفع باشند و چه نمای، چه خود ذ کنندگانهمذاکر 
 تصور کنیمم و یسان بدانکیمنافع  یدارا اندنشستهما  یرو ه روبهکرا  یسانکتمام  توانیمنمی .در نظر گرفت کیکرا به تف هاآن ۀد همیه باک

در د یه باکمتعدد  از منافع یانواع گوناگون ِک ر َد  یعنی، کنندهمذاکره کیمنافع  ِک ر دَ  .میه ما خود دار ک همانی است آنان هایخواستهمنافع و 
وی های مختلِف درگیر در یک مسأله را از یکدیگر تمیز دهید، مشکل بتوانید ر اگر نتوانید منافِع متفاوِت افراِد مختلف و گروه .گرفته شود نظر

 طرِف مقابل برای توافق روی چیزی نفوذ کنید.

ی حساسیت که نسبت به منافع و نشیند ای به نمایندگی از شخص دیگری پشت میز مذاکره میکنندهاین را هم بدانیم که معموًال هر مذاکره
 دارد، اعم از اینکه این شخص کارفرمای او، کارکنان او، همکاران او، خانوادۀ او یا همسر وی باشد.

 ۀتقالل و ادامخاطر، اسقتعلّ  ، احساسیت، رفاه اقتصادیامن .هستند هاخواستهن منافع و یانسان، قدرتمندتر  یاساس یازهاین
 یرقم مال کیبر سر  یدن به توافقیرس یه براک یراتکدر مذا  یحتّ  اما؛ مانندمینظر پنهان  رات ازکاغلب در مذا ه کهستند  ییازهایات، نیح

ت یرعا انکام ،شودمیازها را برآورده ساخت، نه تنها حصول توافق آسان ین نیاگر بتوان ا .نظر دور داشت را از ین منافع اساسید ایاست، نبا
 .دهیممیش یافزاآن از طرف مقابل را هم 

                                              
ه نظامی های جنگلی قرار دارد و در ابتدا نیز یک پایگادر میان تپهباشد. این منطقه هور آمریکا میاستراحت و خانه ییالقی رئیس جم محِلّ  کمپ دیوید٦ 

ر وجمه، رئیسفرانکلین روزولت توسط . این محلگرددآمریکا تهیه می تفنگداران دریایی و نیروی دریایی بود. تمامی خدمات و نیروهای این مرکز توسط
 اه مقام ریاست جمهوری آمریکا شد.گ، تبدیل به استراحتوقت آمریکا
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. در دتا زمانی که یکی از طرفین به این باور باشد که نیازهای اساسِی وی، مورِد تهدیِد طرِف دیگر قرار گرفته، مذاکرات احتمال پیشرفت ندار 
ر انرژی آمریکا یمذاکرات بین ایاالت متحده آمریکا و مکزیک آمریکا دنبال این بود که قیمت نازلی برای گاز طبیعی مکزیک تعیین گردد وز 

ها با فرض اینکه این مذاکرات صرفًا روی پول است از تصویِب افزایِش قیمتی که در مذاکرات بین یک کنسرسیوم نفتی آمریکا و مکزیکی
صور تها در آن زمان، خریداِر بالقوۀ دیگری برای گاز طبیعی خود نداشتند، وزیر انرژی آمریکا توافق شده بود خودداری کرد چون مکزیکی

مت ها نفع قاطعی نه فقط در دریافت قیها مجبور خواهند شد میزان قیمت درخواستی خود را کاهش دهند ولی مکزیکیکرد که مکزیکیمی
ت اال کردند که با آنها محترمانه و با شرایط برابری رفتار شود عمل دولت ایخوب در برابِر گاِز طبیعِی خود داشتند بلکه احساِس نیاِز شدیدی می

 ای ایجاد کرد. دولت مکزیک به جای اینکه گاز خود را بفروشدمتحده آمریکا بیشتر به عنوان تهدید مکزیک تلقی گردید و خشم طوفنده
 را از نظر سیاسی غیر ممکن ساخت. ترپایینشروع به سوزاندن آن کرد و شانس نیل به توافقی بر اساس قیمت 

نید این کار نه آید به ترتیب یادداشت کآنچه را که به ذهنتان می بهتر است منافع هر یک از طرفینبندی : برای طبقهتهیه کنیدفهرستی 
العات جدیدی خود را از اط ارزیابِی  دهد که کیفیِت مزبور را به خاطر داشته باشید بلکه به شما امکان می فعکند که مناتنها به شما کمک می

اقدامی سبب  افزون بر این چنین. هر یک در قیاس با دیگری فهرست نمایید ِت اهمیّ  فع را به ترتیِب بهبود بخشید و منا آوریدمیکه به دست 
 .منافع در ذهن شما به وجود آیداین شود که افکار جدیدی برای تأمین می

 ِی ابیارز  ِت یفیکه کنیم ادّو  .م داشتیه منافع مزبور را به خاطر خواهکنیل ااوّ  .ده داردیگران، سه فایفهرست از منافع د ۀیتهپس 
 .کنیممیجاد یخود ا منافع در ذهِن آن ِق تحقّ  یبرا ید یجد ارِ که افکنیو آخر ا بخشیممید بهبود یجد اطالعاتخود را از 

 توانمینروشن نباشد،  هاخواستهن یاگر ا .ن استیطرف هایخواستهن یره، تأمکهدف مذا : هاخواستهردن در مورد منافع و کصحبت
طرِف مقابل ممکن است نداند که منافِع شما کدامند و شما به نوبۀ خود ممکن است از منافع آنها  .ردکره کمنافع مذا  سازنده در موردِ  به طور

گاه نباشید. یکی از شما یا حّتی هر دوی شما ممکن است به جای عالیِق آینده روی ناراحتی طرف  خواهیدیماگر  های گذشته متمرکز شوید.آ
د تا سخنان ینکان یات را قاطعانه بییتمام جز  .دینکح یح و روشن تشر یآنان به طور صر  یرا برا ن منافعیارد، یبگ در نظرافع شما را من ،مقابل

 .دیشو پذیراا و یشان را جوینظرات ا و گیریدمی یمقابل را هم جدّ  طرِف  ه منافِع کد ینشان ده ،ن حالیدر ع .ردیبه خود بگ یشتر یاعتبار ب شما
الیِق توانید موضوع قوی در جّدی جلوه دادِن عکنید نمیپایه تلقی نمیت و بیاهمیّ زمانی که به نظر نرسد شما، منافِع طرِف دیگر را بیتا 

نظراِت  پذیرا بودِن شما را نسبت به» دکنم سخِن من را اصالح کنیلطفًا اگر اشتباه می«خواهید که خودتان اتخاذ کنید. وقتی از طرف می
از . کنندو اگر چیزی در اصالِح بیاِن شما اظهار نکنند، تلویحًا توضیحاِت شما را نسبت به موضوِع مورِد بحث تأیید می رسانددیگر می طرِف 
د به آن بها یاز مسأله است و با یگران هم بخشیمنافع د .نش نشان دهندکوا  نند و آنگاهکگاه شما فرض ید تا خود را در جایز بخواهیآنها ن

در قهر یک از ما معموًال آن .ز هستیشما ن ۀ، مسألهاآن ۀمسأل ،حال د داشت و در هریخواه یکه منافع مشتر کد یده به آنها نشان .دیده
ی حس تدرگیِر منافِع خودمان هستیم و عالقه به تأمین این منافع داریم که به ناچار اهمّیِت زیادی برای منافع دیگران قائل نیستیم. افراد وق

هوش و دلسوزی های باکنند انسانکنند کسانی که آنها را درک میدهند. معموًال فکر میکنید، بهتر به شما گوش میکنند که آنها را درک می
ل یتحل ه ویشما را مورد تجز  موردنظرِ  ِج یشما گوش داده و نتا به سخناِن  دیگران خواهیدمیچنانچه هستند که عقاید آنها ارزِش شنیدن را دارد. 

ه شما ک یر زمان، داین صورتر یغ س! درکبالع و نه دینکخود را مطرح  ۀو خواست گیرینتیجهد و سپس ینکان یابتدا مسأله را بقرار دهند، 
ه در که ذهن خود را از آنچه کد ینکتالش  .دهندنمیشما گوش  هستند و به سخناِن  جواب افتِن ی یدر پ هاآن، کنیدمیل خود را مطرح یدال 

ن گذشته و یب توانمی .دیشیاندینده بیآ یبرا یمید و به اتخاذ تصمینکرده است فارغ کن هم یر ییاتفاق افتاده و تغ طور معمولگذشته، به 
 .امطلوب گذشتهرد نکه عملیتوج خواهد داشت تا یبهتر  ۀجیفتد نتیاتفاق ب خواهیممیصحبت در مورد آنچه  یول .ردکرا انتخاب  یکینده یآ

شوند نادرست است که به آنچه شخصی در گذشته گفته یا انجام داده، واکنش نشان دهیم. دو نفر بیشتر اوقات وارد مسیری از بگو مگو می
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های یک مذاکره را ندارد. در مورد موضوعاتی با هم توافق ندارند و گفتگویشان که فقط شباهِت ظاهری به مذاکره دارد ولی در واقع هدف
گذرانی تهای طرفین بیشتر شبیِه مراسِم تشریفاتی یا وقرسد مشغول مذاکره هستند. ولی در حقیقت استدالله ظاهرًا به نظر میچنان است ک

ی را در پردازند تا نظراتآورند یا به آوردِن شواهد و مدارک میو سرگرمی است تا یک مذاکرۀ واقعی. هر یک از طرفین علیه دیگری دلیل می
دارند  ها غالبًا گرایش به این سوانسان ها پیش هم به همین صورت وجود داشته و تغییر هم نکرده است.بت کند که از مّدتمورد دیگری ثا

ه مّدِت آیندۀ خود را مّدنظر قرار دهند. دربارۀ آنچه ککه به آنچه دیگری گفته یا انجام داده پاسخ و واکنش نشان دهند نه اینکه منافِع بلند
اند آینده صورت بگیرد صحبت کنید نتیجۀ بهتری خواهید گرفت. به جای اینکه از آنها بخواهید که آنچه را که دیروز انجام داده خواهید درمی

 »خواهند انجام بدهندفردا چه کار می«توجیه کنند، بپرسید 

او را  یاهطرف مقابل با نظر شما، چگونه همر  موافقته در صورت کد یآماده باش .دینیره بنشکز مذا یگران، پشت مید نظرِ  یرایباز و پذ با ذهِن 
داشته  ردر نظان دارد کدن به توافق، امیرس یه براکرا  ید و شقوق مختلفیباش پذیرانعطافت، ین قاطعیدر ع .دیره بخواهکمذا  ۀدر ادام

ن و واضح گیرید با ذکر چند مثال، آن را روشپذیرِی خود را حفظ کنید، سعی نمایید برای هر انتخاب که در نظر میبرای اینکه انعطاف .دیباش
» ها از طریِق ذکر مثالبیاِن مشخِص انتخاب«سعی کنید بیش از یک انتخاب که بتواند منافع شما را تأمین کند در نظر بگیرید؛ پس  سازید.
 ظر داشته باشید.را مّدن

رد و حتی گیگیرد حالت دفاعی به خود میشود شخصًا هم مورد تهدید قرار میای که به مسأله میاگر طرِف مقابل احساس کند که با حمله
شود به مسأله حمله کنید ممکن است به سخنان شما گوش ندهد. همین جاست که اهمّیت جدا کردِن مسئله از افراد واضح و روشن می

نان آ ون اینکه افراد را مالمت و سرزنش کنیم. حتی پا را از این هم فراتر بگذارید و از شخِص آنها جانبداری کنید با نهایت احترام به سخنانبد
ت و کوششی که مبذول می

ّ
سی ساکنند بیان کنید و بگویید که عالقمندید نیازهای اگوش فرا دهید؛ ادب را رعایت کنید؛ قدردانِی خود را از دق

 یود پافشار ه بر منافع خکبه همان اندازه آنان در مذاکرات تأمین گردد و از این قبیل. اطمینان دهید که برخورد شما با مسأله است نه با افراد. 
 .دیقائل یادیزش ز شان ار یو برا کنیدمیه احترامشان را حفظ کد یبه آنها نشان ده .دیباش میمال ،، با افراددهیدمینشان  و سرسختی کنیدمی

 حلراهن افتیخود را موظف به  زیب آنان نین ترتیبد .ردکدر آنان شده و خود را از مسأله جدا خواهند  یکادرا  تضادِّ  جادِ یا باعِث  ن تضاد،یا
[که هر یک به تنهایی کارساز نیست] ممکن است دو امِر متضاد به نظر برسد ولی از نظر روانشناسی  حملهو  پشتیبانی (جانبداری) .بینندمی

جاب یا آمیزتموفقی ۀر کمذا  کنند.کند که جواب بگیرید. افراد، تضاد را دوست ندارند و برای رفِع آن اقدام میهمین تضاد و تعارض کمک می
 .گرانید تانظر  یرایهم پذ د ویه هم سخت باشک کندمی

 :دیشیاندیب یمتنوع هایانتخاب ن منافع متقابل، حِقّ یتأم یبرا :مقسمت سّو 

ه ک سدر مین حالت به نظر یدر ا .خودرو کی متیا قیمورد اختالف  ِن یسرزم کیمانند وسعت ؛ ان داردیواحد جر  عدِ بُ  کیرات در کمذا  یگاه
 یها برادام از آنکم و هر ین چند راه دار یانتخاب ب ه در آن حِقّ کم یمواجه ایمسئله گر باید یزمان .بازدمی یگر یو د درَ بَ مین یاز طرف یکی

 کیه کت اس هاییتوانمندی نیدتر یاز مف یکیمتنوع  هایانتخاب حِقّ  افتِن یدن و یشیاند مهارت و تواِن  .دارد ییایمزا ب وین معایطرف
ه ک به مراتب بهتر از آن یزیبه چ توانستیممیه ک رسیممی یت به توافقینها اغلب درته، کن نیبا غفلت از ا .داشته باشد تواندمی کنندهمذاکره

 .میابیم، دست یاه از دست دادهک یند، در زمان مناسبکباالتر برآورده  یمنافعمان را در سطح

 تشخیص درد .١

ازه ت هایراه ل و ابداِع یاز تخ داوریپیش .است داوریپیش ،ن مانعیلاوّ  .متنوع وجود دارد هایانتخابدن به یشیاند چهار مانع در راهِ 
در انسان  یادانتق ۀره، جنبکاز مذا  یناش یروان یتحت فشارها .کندمیجاد یتازه ا هایاندیشهتاختن به  یرا برا یو آمادگ کندمی یر یجلوگ
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عدم  ن راستا موجبیهم اطالعات محرمانه هم در یاز افشا ینگران .ندکت اجتناب یخالق خاصه اگر طرف مقابل هم از ابرازِ  ،شودمیت یتقو
 هایراه افتنیه ک اندیشندمیره کر در مذا یافراد درگ .است واحد حِلّ راه افتِن ی یجستجو برام مانع دّو  .تازه خواهد شد شنهاداِت یپ ۀارائ

ه که از آنجا کر است کن تفیاز ا یزودرس ناش گیرِی نتیجهن یا .نندک ترتنگن مواضعشان را یاف بکد شیبا و تنهاست یآنان ن ۀفیمتنوع وظ
ه کره کذا م کیبازنده از  -رنده بَ  رِ یتصو .متنوع اتالف وقت است هایراهخصوص  ر درکّ اخذ خواهد شد، پس تف یواحد  ِم یتًا تصمینها

م ینو باش هایدهای دِن یشیاند زحمِت  ِل د متحّم یه چرا باک پنداریممی .است ن مانعیم، سّو است کیک ۀاز ثابت پنداشتن انداز  یناش
، هاآن ۀلم حل مسأیبپندار ه کن است یا مانعن یآخر  .آیدمیبه دست  یگر یان دیز  یبه بها یکیو سود  اندبدیهی هاحلراهه ک یوقت

 ۀانداز ه ه ما خود بکن پندار است یجاد ایخود، موجب ا یو آن ین منافع فور ین به تأمیاز طرف کیرف هر ِص  ۀعالق .ل خودشان استکمش
گران اغلب ید ظرِ ن ِت یمشروع رِش یپذ هکن دارد یشه در این مسأله ر یا .خود باشند یبرا هاییراهر کد به فیم، پس آنها خود بایل دار کمش یافک

 .همراه است یروان راهِ کا  کیبا 

 دستورالعمل درمان .٢

گرفتن  ر نظردان دوستان، ابتدا بدون یم یجلسات لیکبا تش .ردکدر خصوص آنها جدا  گیریتصمیمرا از  هاحلراه نِش ید آفر یل بااوّ  ۀدر وهل
 وند تا هم تعدادِ ت داده شکمحدود در جلسه شر  یافراد .ن شودییتع ید هدفیبا جلساتن یا یبرا .دیبپرداز  هاایدهان و ثبت یرفًا به بب، ِص یمعا

 ۀگرفته شود و جو جلس در نظر رهکط مذا یمتفاوت از مح یطیمح .ب شودیترغ یت فردکموجود باشند و هم مشار  نظرتبادل یبرا یافک
 .است جلسه الزم یز براین کنندههماهنگ کیانتخاب  .باشد یررسمیغ

باشند  سیاهتخته کیروبه  ینند و همگیهم بنش نارکه کبل .رندیهم قرار گ یه رودررو کنباشد  یلکب نشستن افراد در جلسه به شیبهتر است ترت
شود و در  د ثبتیبا هاایدهتمام  .نندکز شود تا همه بتوانند نظر خود را اعالم یردن پرهکانتقاد  از .شودمیآن ثبت  یرو  هاایدهه مسأله و ک

 .ردید قرار گید معرض

 هایایده یراد بیبا فکریهمن حال با یدر ع .آنها نشست یبه بررس یانتقاد ید یاوش پرداخت و با دکبه  هاایدهن یب توانمین مرحله یدر ا
 .دینکرا انتخاب  هابهترینو  دینکن ییتع ینیّ وقت مع .دیشیاندیب یاصالح هایراهبرتر 

جلسه البته به  نیا .ت داده شوندکمشار  سازیتصمیم ز در روندید تا آنها نینک برگزاررا با طرف مقابل هم  یان جلسهید چنیبعد با ۀدر مرحل
ت، شدن به تعهدااطالعات و ملزم ین حال اجتناب از افشایآن و در ع مؤثر بودِن  یبرا توانمی یاران نخواهد بود ولکجلسه با هم یسادگ
صرفًا  هاحلراه ۀمه ،لهین وسیبه ا د ویاز آنها نامعقول بنما یه برخکت را چنان گسترش داد اشنهادیپ ۀد و دامنیبخش یررسمیغ یحالت به آن

جدا  گیریتصمیماز  دهینش ایآفر  ،بین ترتیبه ا .دینک یز خوددار ین جلسهصورت ۀیاز ته .شما شنهادیشود نه پ ین تلقکمم ارِ کبه عنوان راه
د ینکجاد یا ییفضا .دیگسترش ده خود را یانتخاب یارهاکصرفًا راه .دیح باشیر صحیمس کیردن کدا یپ لاد به دنبین مرحله نبایدر ا .شودمی

 .نندکشه یر و اندکق فخّال  طوربه ه ک گذاردمی افراد را آزاد ،ارکجلسات ابداع و ابت .ان شوندیدر آن ب هاایدهه ک

ه کاست  یاحتماالت ی، بررسیگام بعد  .پرداخت آن جادِ یا عوامِل  ِل یه و تحلیسپس به تجز  .د آن را شناختیمسأله ابتدا با کی حِلّ  یبرا
د، یاقدام مف کی ۀدیبا داشتن ا .شودمیل کمش رفِع  ه ضامِن کاست  یمیاتخاذ تصم ،گام نیت، چهارمیباعث رفع مسأله شود و در نها تواندمی
ردن کار کبا  .دینک یرسچارچوب بر  نیز در همیرا ن هاراهر یسا توانیدمین است؟ سپس کن تنها راه ممیا ایه آکد ینید و ببیردبرگعقب  به توانیدمی

 .دیرس یمتنوع هایحلراهبه  توانمین شالوده یا یرو 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

22 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

با  هاییتوافق نتوامیا ی ؛ وردک یتوافق بررس یست و نظر آنان را در خصوص چگونگیارشناسان مختلف به موضوع نگر کدگاه یاز د توانمی
ه ک یبه شرط پرداخت ترضعیفبه انواع  توانمیرقابل توافق باشد یغ ،موردنظر حِلّ راه نیچنانچه بهتر  .آورد در نظرت یدرجات مختلف مطلوب

 .دیمتعدد فراهم آ و منافع هاراهان خلق کرد تا امکموضوع را بزرگ  ۀدامن توانمیز ین یگاه .میتوافق برسل به کمش ِت یدر ماه

، کمنافع مشتر  .ستین نیاغلب موارد چن یحتّ  .نخواهد بود بازنده –رنده ره لزومًا بَ کهر مذا  .دیمتقابل باش یآوردهاد به دنبال دستیره باکدر مذا 
 .رنده شونده هر دو طرف بَ ک کندمی جادیان را اکام نی، اکان مشتر یدر دفع ز 

ند تا کاء ه طرف مقابل را هم ارضک رویدمی هاییراه شه به دنبالیهم کنندهمذاکره کیبه عنوان  .را مشخص ساخت کد منافع مشتر یابتدا با
 کافع مشتر ن منیا .ل واضح نباشندنهفته است، هرچند در نظر اوّ  یکمنافع مشتر  ایمذاکرههر  در .نشود دارخدشهشما  و شخصی یار کروابط 

، روند کر ن منافع مشتیا یرو  یپافشار  با .ردکد آنها را مشخص و روشن ین مرحله بایلد از آنها بهره برد و در اوّ یه باکهستند  هاییفرصت
 یار یاشد بسدر منافع افراد نب یچنانچه اختالف .دینک وجورجفتو  کیمنافع متفاوت را به هم نزد .شودمیل یدن به توافق تسهیره و رسکمذا 
ل از یحله و تیو تجز  هابینیپیشاختالف در  اختالف در منافع، اختالف در اعتقادات، اختالف در ارزش زمان و .گیردنمیل کش هاتوافقاز 

 .کنندمیدن به توافق را فراهم یمعامله و رس کیخوردن ن موجبات جوشیبهتر  ،کسیوجود و عدم ر 

د یخواهدارد، از طرف مقابل ب یتان ارزش مساو یبرا شما هایانتخابچنانچه  .ندکان یخود را ب هایترجیحد تا یخود بخواه مقابِل  د از طرِف یبا
ادتر یر سر آنها ز ان توافق بکه امک هاییایده یرو  توانمیگرفته شود،  یمیه تصمکنیبدون ا بین ترتیبه ا ؛دهدمیح یدام را ترجکد یتا بگو
 .ردکارائه  یشتر یشنهادات بیرد و پکار کشتر یب است

چه  یه رو کد ینکد مشخص یل باار اوّ ک نیا یبرا .آنها آسان شود یم برایه اخذ تصمکم ینک یار کد ین مانع بایغلبه بر آخر  یسرانجام برا
رد و کار کرات کآن سازمان در مذا  ۀندینما یرد و بهتر است رو کره کروزمندانه مذا یپ ،سازمان کیبا  تواننمی .دیر بگذار یتأث خواهیدمی یسک

 .ابدیه انتخاب مطلوب شما را جذاب بکرد کت یهدا یمتاو را به َس  یارشناسک نظر

 .ر دهدییآنان را تغ نشیز گ یه به نحو کد ینیافر یب ید انتخابینک یسع .د گرفته شودیرا دوست دار  یمیه چه تصمکد ید بدانیبا یبعد  ۀدر مرحل
 یتان را به محتواتوّجهن راه یدر ا .رندیم راحت قرار گیتصم کیر اتخاذ یه در مسکد ینک شانکمکد و یه پاسخ بدهکد، بلیبه آنها مسأله نده

شروع  ترینادهسه از کد ینکه یته یمختلف د و متونیمشروع و قابل قبول ارائه ده هایحلراه .دید و آن را مبهم نگذار ینکز کم متمر یتصم خودِ 
 .دیارائه ده یقبل ۀطبق سابق یمیتصم دینکتالش  د وییبرآ یقبل هایرویه یبه جستجو  .شوند

 یانتقادات ترینقوی .دینیآنان هم بب دگاهِ یشود از د اتخاذ استن که ممکرا  یمیتصم عاِت بَ تَ  .ستیارساز نکد یه تهدکد ید بدانین مرحله بایدر آخر 
 ردنکد یشنهاد دادن همواره مؤثرتر از تهدیپ .دینکد و پاسخ آن را آماده ینظر آور  آنها باشد در توّجهم گیریتصمیمن یبر اثر ا ن استکه ممکرا 

ساده » یآر « کیه پاسخ آن فقط ک دینک نویسپیشرا  یشنهادید پینک یسع .دیر یبگ در نظرز یآنان را ن شنهادات خود هراِس یدر پ .است
 .باشد

 دیاصرار بورز  ینیع یارهایبه استفاده از مع :قسمت چهارم

 ینافعم ناگوارِ  ِت ید، همواره با واقعیشیاند نیطرف منافِع  ِن یب سازِش  یهوشمندانه برا هاییراهرد و ک کطرف مقابل را در  توانمیاگرچه 
 .سازد یمخفت را ین واقعیا تواندنمیدوجانبه  ِی روز یپ ِی استراتژ یحتّ  .ه با هم در تضاد هستندکم یمواجه

 :بر اساس مواضع نادرست است گیریتصمیم
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طرف گران  دو ن منافِع یب تضادِّ  حِلّ  یوشش براک هکره باشد از آنجا کمذا  کیدر  بستبن یگشاراه تواندنمیال در مقابل هم یقراردادن ام
 یارهایبر اساس مع یعنیره شود، کن مذا یاز طرف کیهر  هایخواستهال و یمستقل از ام یزیچ بر اساسه کن است یا حلراه، شودمیتمام 

، حلراهن به دیرس یخودتان را برا .مینک آن بنا یبرا یقو  هایشالودهه کست یاز آن ن ترراحت یزیقرارداد خوب، چ کیانعقاد  یبرا، ینیع
ه و فطرت ر یمورد قبول، نه خم یمسأله و استانداردها یمنطق هایشایستگی یرو  .زور و فشار اساسد نه بر یبر اساس اصول متعهد بدان

 .دید نرویر بار تهدیز  ید ولیل و منطق گوش فرا دهیدل به .دینکز کن تمر یطرف

 :آوردمید یپد ییاراکق دوستانه و با یمعقول را از طر  هایتوافقبر اصول،  یرات مبتنکمذا 

اردها باشد، استاند یقرارداد بر مبنا اگر یک .خواهد بود پذیرآسیبحمله  برابر درمتر که و سابقه و عرف هماهنگ باشد، یه با روک یتوافق
روابط  یرگیسلطه، موجب ت یجدال مستمر برا کی .متر استکر آن بزند یبخواهد ز  ند وکغبن  ن احساِس یاز طرف کیه هر کنیاحتمال ا

ن یرفاز ط کیه هر کرا  یتعهدات زانی، مینیع یارهایمع یبحث رو ق یاز طر  .دهدمیاهش کن احتمال را یاصول ا یره بر مبناکمذا  و شودمی
نده یاد نماا افر یره هستند و کش از دو طرف در مذا یه بک یزمان .شودمی اهش دادهکنند ک یآن شانه خال زیر بارتا بعدًا از  گیرندمیبه عهده 
 .کندمیدا یپ یشتر یارزش ب ،ینیع یارهایاستفاده از مع هستند، یشور کا یسازمان 

ن یه اک مال مطلوب آن استک .ن باشدیاز طرف کیمستقل از خواست و اراده هر  بایستمی ینیع یارمع :ینیع یارهایجاد و توسعه معیا
 .داشته باشد اربردکدو طرف  ید برایبا ینیار عیمع .برخوردار باشد یمشروع و علم یار از شالوده علمیمع

را نصف  کیکنفر  کیه در آن ک کیک میتقس ۀروش ساد .شوند یمشخص و علم ینیع یارهایمع نیگز یجا توانندمیمنصفانه،  هایروش
ن یهمچناربرد دارد ک یدعاو  متعددِ  ن روش در مواردِ یا .هاستروشن یاز ا یکین دو قطعه را خواهد داشت یب انتخاِب  حِقّ  یگر یو د کندمی

 .داور کی است مراجعه به

 :ینیع یارهایاز مع گیریبهرهره با کمذا 

 :دید بردار یسه گام با ینیع یارهایمع یره بر مبناکمذا  کیشروع  یبرا

هدف  کی یداشته باشند، ول ن است منافع متضادکره ممکن مذا یطرف :ینیع یارهایردن معکدا یپ یبرا کتالش مشتر  .١
 .دینکاصول با هم توافق  آنگاه در مورد .توافق عادالنه کیدن به یرس :دارند کمشتر 

گران ید ِل یدال  یرایرا پذ و خود دیره با ذهن باز حاضر شوکز مذا یپشت م :دیل طرف مقابل گوش دهید و به دال یاور یبل یدل .٢
نهاد شیپ ین استانداردیاز طرف کیچنانچه هر  .دینک یخوددار  »اصل است کین یا«همچون  یاز گفتن جمالت .دینشان ده

استاندارد  کی انتخاب یثالث برا شخِص  ِت یمکا َح یانه و یم راهِ  افتِن یحاصله متفاوت است،  ۀنتیجدارد و  سانکیه ارزش ک دهندمی
 .مؤثر باشد تواندمی

 ِت کونه حر ا امتناع از هرگی ، مانور نسبت به اعتماد وعیتطم د،یتهد .دارد یفشار انواع گوناگون :دیم فشار نشویهرگز تسل .٣
 یخوددار  اصول ی، مگر بر مبنایل آنان خواسته شود و از هر توافقیدال  دیدر هر حال با هکن است یاما آنچه مهم است ا؛ رندهبَ شیپ

 .استاندارد معقول است کیاز مقاومت آنان در برابر ارائه  ترسادهتوافق نامعقول از طرف شما،  کیرش یپذ امتناع از .شود

رش یه در صورت پذکد ینید ببید، بایچیسرپ یمنطق یاز قبول استانداردهاا یل نشد و یطرف مقابل حاضر به ارائه دال  ،ن احوالیا ۀچنانچه با هم
سب که کرا  ید نفع ماهو ینجا بایدر ا .دیه شما در نظر داشتکاست  یزیمتفاوت از آن چ ن قطعاً یا .آوریدمیبه دست  یزینظر آنان چه چ
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سه یو مقا سنگینکسب، کنیدمی سبکره کمذا  ۀجلس ِک ر با تَ  یاصول ۀکنندمذاکرهت خود به عنوان یثیشهرت و ح یه براک یسود ، باکنیدمی
 .دینک گیریتصمیمو آنگاه 

 ... اما بله :گفتار سوم

 :هستند ترقویاگر از شما  :لقسمت اوّ 

در مواجهه با قدرت،  .ندکن یره تضمکمذا  ت شما را دریموفق تواندنمی یچ روشیقدرت در دست طرف مقابل باشد، ه هایاهرماگر تمام 
ند و دومًا به شما کد حفاظت ینکد رد یه باک یدن به توافقیًال از شما در برابر رسه اوّ ک ن استیند اکب تواندمیره کمذا  ه روِش ک یار کثر کحدا 

 .دیر یبگ ن حداقل منافعتان بهرهیتأم یبرا یدن به توافقیرس ید برایار دار یه در اختک ییثر تواناکاز حدا  هکند ک کمک

طرف مقابل  طیاز شرا یار یه به بسکن شود یموجب ا تواندمیره کمذا  کیدن به توافق در یاز نرس ینگران :دینکاز خود محافظت  .١
 .وجود دارد یتین وضعیاجتناب از چن یچهار گام برا .کردیممیآن را رد  بایستمیه کم یر یرا بپذ یم و توافقیتن درده

محافظت  یدر برابر توافق نامناسب از شما تواندمیف کخط  کیه وجود ک یحال اما در؛ است» فکخط « کین و استفاده از ییتع :لاوّ 
شما  ین است قبول آن براکه ممک یدن به توافقیند و هم در رسک یر یجلوگ نو در شما هایایدهنش ین است هم از آفر کند، ضمنًا ممک

 .ره باشدکمذا  یراب یمناسب یمبنا تواندنمین صورت یه در اکباشد  بینانهغیرواقعف کن خط ین است اکه ممکنیا ضمن .خردمندانه باشد

م یرسف تکخط  کی هکوجود دارد  یادیاحتمال ز  .است برای خود رهکحاصل از مذا  ار توافِق کن راهیبهتر  ِی طراح ،روش بهتر
منافع  نیا .آیدمیدست  به مذاکره بدونه کاست  یزیآن چ بهتر از یدن به منافعیرس ،رهکهدف مذا  .نسازد برآوردهشده، واقعًا منافع ما را 

نامعقول  افقتو  کین استاندارد هم از شما در برابر یست؟ ایچ ایدکرده یخود طراح یه براکرات را کمذا  حاصل از توافِق  ن شِقّ یدامند؟ بهتر ک
 دهدمیان کمبه شما ا یشقّ ن یچن .دیمحروم نشو دیابیبه آن دست  توانیدمیه ک یه از منافعک کندمی کمکو هم به شما  کندمیمحافظت 

 .دیر یگ به کارد را ابداع و یجد هایحلراهد تا یباش پذیرانعطاف یافک ۀه به انداز ک

رات چه کست مذا کش ه در صورتکد ید بدانیبا .دن به توافق استیاز نرس یاز مخاطرات ناش یلزوم آگاه ،تهکن نیسوم
د ینبا .تان مشخص شده باشدیرات براکد قبل از مذا یموضوع با نیا .ردکد یرا انتخاب خواه کی دامکد داشت و یار خواهیدر اخت کارهاییراه

 .ار شما خواهد بودیدر اخت شماریبیانات کا امیو  رسیدمی یه حتمًا به توافقکد ینکتصور 

 .دیآور  ر نظرد توافق کی یرا برا نکن حالت ممین و بدتر یبهتر  .دینک یرات طراحکمذا  یبرا انعطافقابل خِط  کید یباو در انتها 
مختلف  یهاایدهان یمانور و رفت و برگشت م ۀشماست و به شما اجاز  زان انعطافیم گیریاندازه یبرا کشخطن ین دو، بهتر یان ایف میط

 .را خواهد داد

 :دینکرا ب برداریبهرهثر کخود حدا  هایتواناز  .٢

قدرت  .بود شتر خواهدیتوان شما ب باشد، قدرت و بهتر ایدکرده یرات طراحکحاصل از مذا  توافِق  یه براک کاریراهه هر قدر کد ید بدانیل بااوّ 
 یکطرف، ابتدا مت دو ۀر کمذا  یسبنِ  قدرِت  ،قتیدر حق .ستین یا قدرت نظامیو  یقدرت بدن ، دوستان،یاسیو توان تنها به ثروت، ارتباطات س

گاه دو طرفاز  کیهر  یدن به توافق براینرس انتخاِب  ه حِقّ کاست  نیبر ا در صورت  شتریب هایانتخاباز  یتا چه حد جالب است! داشتن آ
 .دهدمیش یره افزاکدن به توافق، قدرت ما را در مذا ینرس
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ار کن یا یبرا .مینیافر ید آنها را بیباه خود کبل اندننشستهجالب در انتظار ما  یارهاکراه .دیخود را گسترش ده یارهاکد راهیم بادّو  ۀدر مرحل
 :مید سه قدم مستقل بردار یبا

 .میدر صورت عدم حصول توافق انجام ده یستیه احتماًال باک یارها و اقداماتکاز  یابداع فهرست .١
 .یعمل هایانتخاب به حِقّ  هاایدهآن ِل یو تبد ترجالب هایایدهاز  یادن به پارهیبهبود بخش .٢
 .رسدمی به نظره یه بهتر از بقکارها کن راهیاز ا یکی یانتخاب مقدمات .٣

ت یمطلوب .دباش یزدن هر توافقکمح یبرا یمناسب اریمع تواندمیدر دست است و  »رهکتوافق حاصل از مذا  ِقّ ن ِش یبهتر « کی ،ن مرحلهیدر ا
 کنندهراضیار جالب و یتان بسیار شما براکاگر راه .ر اوستکشما از طرز تف یابیبه توان ارز  یطرف مقابل بستگ ین شق براین بهتر یا یافشا

را  ییارهاکد راهین مرحله باین و آخر یدر سوم! دیه شما ناچار از توافقکه آنها بدانند کد ینگذار  ،این صورتر یدر غ ید ولینکرا افشا  است آن
 ا درید و یشکب نییآنان را پا یرواقعیانتظارات غ توانیدمیه کط است ین شرایدر ا .دینکمالحظه  و یرده است بررسک یه طرف مقابل طراحک

 .دییمقابله برآ هایراهر کبه ف ،ازیصورت ن

 :طرف مقابل قدرتمندتر است یوقت .٣

 .دیشانکب هاو شایستگیمنطق  یرات را رو کمذا  هکن است یشما در ا الِح باشد، َص  ترقوی یا اقتصادی یکیز یهر قدر طرف مقابل از نظر ف
به » ایدکرده یخود طراح یه براکره کحاصل از مذا  توافِق  ن شِقّ یبهتر «دن به یبخش د، با بهبودیار دار یه در اختکرا  یمنابع توانیدمیشما 

 .دیره درآور کمذا  صورت قدرِت 

 یاصول ۀر کمذا  ِی شما به باز  مقابِل  چنانچه طرِف  :از طرف شما بمانند یره نشوند و منتظر باز کمذا  یاگر وارد باز  :قسمت دوم
 یًا رو د شخصیه باکنیل ااوّ  .دیار دار یمقابله در اخت یبرا کارراهره را ادامه دهد، شما سه کمذا  ،مواضع یرو  زنیچانهوارد نشود و بخواهد با 

ات منحرف یو واقع هاشایستگی مِت آنان را به َس  توّجهآنها،  یاقدام بعد  یرو  زنیگمانهبا  بایدآنگاه  .دیز شوکمسأله متمر  اِت یو واقع هاشایستگی
ه یته یرو  و یارد یگب در نظررا  هاواقعیته منافع و کد یباش یر شخص ثالثکد به فید، باینگرفت جهیسوم و چنانچه بازهم نت ۀدر مرحل .دینک
 .دینکمتن واحد توافق  کی

 .دیاد از آن بپرداز به انتق کندمیرا وسوسه  ه شماکح و قاطع مواضع یان صر یب :شودمیل یکتش یشما از سه استراتژ مقابِل  طرِف  ۀمعموًال حمل
را  هایتاندیشهاندفاع از  ۀه وسوسکشما  هایایدهحمله به  .ستین بخشنتیجهن یا و کنیدمیخود محبوس  آنان را در مواضِع  ،بین ترتیبه ا

ما خواهد به شخص ش آنان حمله کیتکتا  سومین ؛ وندارد یز ثمر ین نیه اک کنیدمیخود را محبوس  ،ن حالتیو در ا کندمی جادیدر شما ا
 یرخوردن سه حالت بیبا ا شودمیاما چگونه ؛ کندمیوارد دور باطل  ره راکه باز هم مذا ک کندمیب یز شما را به دفاع از خود ترغیحمله ن .بود

 رد؟ک یاصول ۀر کمذا  یبر مبنا

 .دینکد و نه رد یر یشده را نه بپذارائه مواضِع  .ن موضع چه نهفته استید پشت ایه بفهمکد، بلینکبه موضع آنان حمله ن :لاوّ  
ر کو به ف کندیمس کرا منع یپشت آن نهفته است و چه اصول ید چه منافعینیبب .دینک یانتخاب تلق هایراهاز  یکیه آن را به عنوان کبل

 .دیبهبود آن باش یبرا هاییراه

 .دهند شنهادیپ حلراهدهند و  شما را مورد انتقاد قرار هایایدهد یه از آنها بخواهکد، بلینکخود دفاع ن هایایدهاز  :مدّو 
 یظر مشورتاز آنها ن .دینکدگاه آنها سازگار یخود را با د هایایدهد و یابیآنان را در  ق گوش دادن به انتقاداتشان، منافع پنهان مورد نظریاز طر 

 .تصور کنندت شما ید خود را در موقعیو بخواه دیر یبگ

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

26 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

ه یرا تخل را بزنند و خود هایشانحرف دیبگذار  .دیره درآور کبه صورت حمله بر موضوع مذا  کنندمیه به شما کرا  ایحمله :مسّو 
 یکنافع مشتر ه مکد ید و نشان دهیره برگردانکان صحبتشان، حمله را به موضوع مذا یپا پس از .کنیدمی که آنان را در کد ینشان ده .نندک

 .دیدار 

 پاسخش، پرس یول کندمیجاد یا اظهار مطلب، مقاومت .دینکث کخود م هایپرسش دن پاسِخ یشن ید و براینکسؤال  :چهارم
 طق نظرشانت و منژه چنانچه در خصوص صّح ی، به وکنندمی یاحساس ناراحت ،وتکس مردم در برابر .ن حربه استیوت بهتر کس .آفریندمی
 .د داشته باشندیترد

ل یاست تبد یمنطق هایشایستگیبر  یبتنم که یحلّ راهردن کدا یه هدف آن پک یند یند را به فرایفرا توانیدنمی اگر :ه متن واحدیروش ته
ند و ک اشخاص را از مسأله جدا تواندمیر یدرگ هایطرفاز  ترآسان یانجیم کی .ار شودکن یثالث موفق به انجام ا شخِص  کید ید، شاینک

 ند اوکجدا  گیریتصمیمتازه را از  هایایدهنش یو آفر  ینوآور  تواندمیاو  .سوق دهد هاانتخاب گفتگو درباره منافع و یرا به سو  هابحث
ه ک یدر مواقع .داشته باشد هاییتوصیه هک کندمیرا جستجو  یاناتکه امکند، بلکب یوتاه آمدن از نظراتشان ترغکن را به یطرف خواهدنمی
 ۀیته قن توافیدر ا یط خاصیبر شرا یدن به توافق است، نه اثرگذار یدر رس است، منافعش کنندگانمذاکرهاز  ین شخص عضو یا خودِ 

مورد انتقاد و  ،ویسنپیشن یا ،راتکدر طول مذا  .ندک یثالث را باز  نفرِ  نقِش  تواندمیرد یآن صورت بگ ره حوِل کمذا  اینکه یبرا نویسیپیش
 .دیآ به دستسر آن توافق دارند  ه همه برک یتا متن واحد  گیردمیبهبود قرار 

ا یب دهد یاگر طرف مقابل بخواهد شما را فر  :ست بزندیناشا یرنگ و ترفندهایره دست به نکمذا  اگر طرِف  :مقسمت سّو 
 م الزمیردکان یب یاصول ۀر کآنچه در مذا  جز به یگر ید هایتاکتیکش دهد، یخود را افزا هایخواسته ایند و کات منحرف یذهنتان را از واقع

ا خود یبماند  یو دودل کدر ش بلامق طرِف  تا گذارندمیو  زنندنمیدست به عمل مقابل  کنندگانیمذاکرهن یچن در برابراز مردم  یگروه .است
د دانست یاب .آورندمیآنان فشار وارد  هایخواهیزیادهو در برابر فشارها و  زنندمی ز دست به عمل متقابلیگر نید یگروه شوندمی یعصبان

ن یرا تضم رهکمذا  ِت یموفق کدامهیچفوق  هایروشو  شوندمیو اجرا  یطراح سویهیکنامشروع هستند و به طور  ،زیآمخدعه هایتاکتیکه ک
 .شودمیل یکگام تش از سه ایمذاکرهن یچن ِی باز  قواعدِ  .کنندنمی

 .دینکد بیبا آنچه در مقابله کد ید بدانیتا بتوان .دیرا بشناس کیتکتا  •
 .دیابردهیپ یو  کیتکبه تا  دهید که او نشانبه  .دیان ساز یموضوع را به صراحت و وضوح ع •
ز کمتمر  یز قواعد با یرو  توانیدمیب یترت نیبه ا .دینکره کآن مذا  ید و رو یرا مورد سؤال قرار ده کیتکت تا یت و مطلوبیمشروع •

 .دینکره کد و مذا یشو

 .ان آسان شودشیشان براکیتکبرداشتن از تا  اشخاص از مسأله تا دست ییجدا .دیرا به اجرا درآور  یاصول ۀر کمذا  ِی اصل د چهار گاِم یآنگاه با
مورد قبول شما  ِقّ ن ِش یردن بهتر کت با لحاظ یدر نها .ینیع یارهایاز مع بر استفادهه یکت متنوع و کارهایراهابداع  .ز بر منافع، نه مواضعکتمر 
 .نماییدمی گیریتصمیمرات کا قطع مذا ی، در مورد ادامه دادن نامهموافقت کیبه توافق بر اساس  دنیرس یبرا

 :شوندمیم یبه سه دسته تقس آمیزخدعه هایتاکتیک :جیز رایآمخدعه هایتاکتیکاز  یاپاره

گاهانه یار کبیفر  .١  :آ

زود  ید ولیاننخو  گودروغطرف مقابل را  .دیش ببر یپ را مستقل از اعتماد و مذاکراتد ینکافراد را از مسأله جدا  :و ساختگیاطالعات نادرست 
 .دینکق یاعتبار خودش و اطالعاتش تحق د و در خصوصینکهم اعتماد ن
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را  یازاتیو امت ددهیمیاز یه امتکد ین شما باشیتنها ا ند تاکاراتش غلو ین است طرف مقابل در خصوص اختکمم :کو کارات مبهم و مشیاخت
د یدن پاسخ بخواهبود و در صورت مبهمیا شویاراتش جویزان اختیقًا و به صراحت از میابتدا دق .ندکش یرؤسا بیول به تصوکخودش داده مو ه ک
و  یشتر تلقیر بکف یبرا نویسیپیشز آن را ینند شما نکگران یب دیتصو اگر توافق حاصله را منوط به .دینکره کار مذا یواجد اخت یه با فردک

 .دینکاعالم 

سأله د و میان بگذار یم شان دریرا به صراحت با ا د، آنیدار  کش نامهموافقت یاجراۀ از نحو مقاصدشاناگر در خصوص  :کو کمقاصد مش
شما مجبور  .ستین کاریفریببا  یقت مساو یاز حق یبخش اِن یب .دینکه یز مشروط تهیرا ن نامهموافقت هکنیضمن ا .دینیاز اعتماد بب مستقلرا 

 .دینکرا فاش  د همه اطالعات خودیستین

 یجنگ روان .٢

گاه نند تا بهک یه شما را دچار ناراحتک شوندمی ین طراحیا یبرا هاتاکتیکن یا ان یارات را هرچه زودتر به پکد مذا یبخواه صورت ناخودآ
 .دیرسان

 و شرایطد ین خصوص حساس باشید در ایبا .ندک شما را دچار اضطراب تواندمی بر آنم کط حا یان جلسه و شراکم :آوراضطراب هایموقعیت
گاهانه باشد، صر  دارد یادیار ز یان بسکه امکرا  یلیتحم  .دینکحًا رد یآ

ا به سخنان ینامربوط داشته باشند  هایاشاره شما ِی شخص اِت کا به نینند ک احترامیبیشما  ِت یبه شخص استن کمم :یحمالت شخص
 .دینک ید و آن را خنثیر شوکبه صراحت به آنها متذ موضوع راز ین حاالت نیدر ا .نندکن توّجهشما 

ن یدر ا .رندیاز بگیش بگذارند تا از شما امتیرا به نما خشن و آرام مقابل دو نوع رفتارِ  طرِف  ن است افرادِ کمم :آدم خوب/آدم بد یرار کت یباز 
 .دینکسان دنبال کیخود را  و منافعد ینکنوع برخورد مطرح  ل با هر دوکش کیمسأله را به  ،حالت

از  ترمشروعار یدار بسهش .دیر شوکشان متذیرا به ا د آنهایج مترتب بر تهدیه نتاکبل .دید متقابل دست نزنیدها به تهدیدر برابر تهد :دهایتهد
 .د استیتهد

 مواضع یرو  فشار .٣

 .ردیاز بگیطرف بتواند امت کیفقط  هکند ک دهیسازمان یت را به نحو یه موقعک شودمی ین طراحیا یبرا زنیچانه ِک یتکن نوع تا یا

 شرطپیشرات کذا م یا براینند و ک یتلق امتیاز کی رات را به عنوانکد بخواهند ورود به مذا یشا .دیآنان را بشناس کیتکتا  :رهکامتناع از مذا 
رجوع به  و ارینگنامهل یاز قب یمتنوع هایراه .دینکشخص ثالث صحبت  کیا توسط یم یطور مستق ن خصوص با آنان بهیدر ا .بگذارند

 .دیرا بده یاصول ۀر کمذا  شنهادِ یبه آنان پ .دینکرا امتحان  یار عمومکاف

ب ین منافع نصیشتر یه بک یموارد اختالف، به نحو  میت تقسیشما و در نها انتظاراِت  آوردِن نییپا تاکتیکن یهدف از ا :یافراط هایدرخواست
 .رات شودکن است منجر به قطع مذا کمم یافراط ۀخواست کیاعالم  .آنها شود است

ش یط، پیشرا ترِ سریع رِش یپذ یز آنان را براین یروان ازات طرف مقابل، از نظریاهش ارزش امتکعالوه بر  کیتکن تا یبا ا :ندهیفزا هایخواسته
تنفس  یبرا یتد و وقیبه اطالعشان برسان کیتکن تا یخود را از اد و شناخت ینکه یکاصول ت یباز هم رو  .کنندمید، آماده یجد یاز درخواست

 .دینکر کآنها ف کیتکن تا یا ید تا خوب رو یبخواه
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ن یدر ا .دیر یذن تعهد آنان را بپیشما را وادارند تا ا نند وکبه مواضعشان متعهد  یقین خود را به طر ین است طرفکمم :رییرقابل تغیمواضع غ
خودشان  ۀرا به عهد تعهدشان ۀمسأل د و حِلّ ینک یبلوف تلق کی کندمید عمل یه مانند تهدکآنان را  کیتکتا  نیا د ویز از اصول نگذر یحالت ن

 .دیبگذار 

را  کیتکتا  ،ن حالتیدر ا .خود دم بزند ِک یشر  خود را موافق نشان دهد اما از مخالفِت  کنندهمذاکره ن است فردِ کمم :سرسخت کیشر 
سرسخت  کیه با همان شر کد یا بخواهید و یر یبگ طور کتبیبه  کندمید ییه تأک یرا با امر  یو  آن، موافقت یبحث رو  یشناخته و به جا

 .دینکره کمذا 

ن حالت با یا در .اندازندیق بیبه تعو االجلضرب دن بهیدن به توافق را تا زمان رسیرات و رسکن است بخواهند مذا کمم :ر حساب شدهیتأخ
 .د شودیف و ناپدیم تضعکمکآنها  ید فرصت براینک یره، سعکمذا  مقابِل  طرِف  ح آن بهیو اعالم صر  کیتکشناخت تا 

د و ید ادامه دهخو هایدیدگاهان یره و بک، به مذا دهدمی انتخاب قرار کی ه شما را تنها در مقابِل ک کیتکن تا یا در مقابِل  :نکا رد یر یا بپذی
 آنکه .ستیلشان چعم نیه عواقب اکد ید به آنها بفهمانیدیشکشان ِخ به ُر  کیتکن تا یرا از اهم شناخت خود  اگر .دیر یده بگیحرف آنان را نشن

 .ز بشودیآنها ن یه موجب حفظ آبرو کد یشیاندیب یبه راه

 .دیباشرده که آن را تجرب و قبالً شما تازه نباشد  ید برایشا استتاب آمده کخالصۀ این ن یدر ا آنچه :بخِش اّول اّوِل  فصِل  ِی انیپا سخِن 
 هاایده ار وکن افیهر قدر ا .آورد به وجود ر و اقدامکتف یبرا استفادهقابل یه چارچوبکاست  یقیبه طر  یعموم کما سازمان دادن به در  هدف

 تواندنمیز خودتان س جکچ ید اما هینکد بیاموزد چه باید بتواند به شما بیشا جزوهن یا .نش شما هماهنگ باشد بهتر استیو ب کبا دانش و در 
شما را قادر  هکبل .ستیره نکمذا  کیردن در بُ  روِش  آموزِش  هدف، .دینکن ید و تمر یار بر کد در عمل هم بین اصول را بایا .ده سازدیورز  شما را

 ، مؤثرتر ورتسریعاراتر، ک ،اصول یره بر مبناکروش مذا  .رد خواهد شدرد بُ بُ  یباز  کیبه  یخوب منته ۀر کمذا  .دیقواعد را ببر  ِی باز  سازدمی
 .دینکدا یره پکمذا  یبرا ید راه بهتر یه بتوانکد، آن است یشو روزیشما در آن پ خواهیممیه ما ک یراه .است یمتر ک ِی منف عاِت بَ تَ  یدارا

علی» فنون مذاکره«فصل دوم: خالصۀ کتاب  ن شعبا ضا  حمدر  م

 ۀاصطالح مذاکره، محدود .کسب و کار، از جنس مذاکره هستند های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیطای از رابطهبخش عمده
اند را در ی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند که با هم قهر کردهالمللبینها، از تنظیم یک قرارداد تجاری ها و رابطهای از فعالیتگسترده

موضوع، از جمله مبانی اصول و فنون مذاکره، تعریف ما در درس اصول و فنون مذاکره، مباحث مختلف و متنوع مرتبط با این  .گیردبرمی
سرمایه،  ِب جذ ۀفروش، مذاکر  ۀتجاری، مذاکر  ۀهای مذاکره و ترفندهای مذاکره، مذاکر مذاکره و اصطالحات و ترکیبات مرتبط با آن، تاکتیک
 .دهیمقرار می المللی را مورد بحثی تنظیم قراردادهای بینمتقاعدسازی، اصول نگارش مکاتبات تجاری، نحوه

 گفتار اول: تعریف مذاکره

مذاکره  .تستوافق بر سر آنهاو  بحث بر روی آنها، بندِی آنهااولویت، هاتشخیص خواسته مذاکره، فرایندِ  تعریف مذاکره | مذاکره چیست؟
 ٧.باشد نامشهودیا  مشهود، معنوی، مادی، کوچک، بزرگامتیازاتی که ممکن است  .همراه است تبادل امتیازاتهمواره با 

 :کندمی توّجهدر تعریف مذاکره به نکات زیر  ُری جی لوییکی

                                              
 .16، ص 1396محمدرضا شعبانعلی، فنون مذاکره، تهران: نص، ۷ 
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 .باشند سازمانیا دو  گروه، دو فرداین دو طرف ممکن است دو  .در آن درگیر هستند دو طرف ،حداقل •
 .را برطرف کنند تضادو طرفین تمایل دارند که این  وجود دارد تعارض ،و نیازهای دو یا چند طرف هاخواستهبین  •
 .کنندمذاکره می اجبار با یکدیگرو نه به  انتخاب خوددرگیر در مذاکره، بر اساس  دو یا چند طرِف  •
 .اندآماده که زیربنای مفهوم مذاکره است، »داد و ستد«شوند برای کسانی که درگیر مذاکره می •

 شود؟محسوب نمی» مذاکره«سؤال | چه مواردی 

ز به جام دهید و شما نیندهد که فالن کار را باید اوقتی مدیرتان به شما دستور می .، مذاکره نیستدستوراجرای و  دستور دادن •
 .مذاکره و توافقی شکل نگرفته استکنید می پیرویاز وی  روتنها گرینۀ پیِش عنواِن 

استفاده از  .دی شکل نگرفته استکند، مذاکرۀ جدی میانجیگریخواهند وقتی دو نفر به توافقی دست یابند و از شخص سومی می •
شخص ثالث، بدین معنی است که فرایند مذاکره، به شکل ناموفق خاتمه یافته و طرفین به ابزارهای خارج از حوزۀ مذاکره متوسل 

 .اندشده
را در مورد شد دیگری کوگیری را تسهیل کنند و هر یک میر فرایند تصمیمکوشند با کمک به یکدیگرابطه نمیوقتی طرفیِن یک  •

 .تصمیمی که خود اتخاذ کرده است قانع کند، مذاکرۀ شکل نخواهد گرفت

 شود؟حِلّ مطلوب محسوب میسؤال | آیا مذاکره همیشه یک راه

 حل نیست:ترین یا بهترین راهمذاکره همیشه مناسب

 .ها باشیدگزینه سایرِ  در پِی  .، مذاکره نکنیدهمه چیز را از دست بدهیداگر این خطر وجود دارد که  •
را برای  اهآن؛ های گرانی هستند، سرمایهشهرت ُحسِن و  شخصیت .دارد، مذاکره نکنید های غیراخالقیخواستهاگر طرف مقابل  •

 .ای نگذاریدمعامله بر روی هیچ میِز مذاکره
 .ا بگیردممکن است چیزهایی را از شمرد و مذاکره صرفًا و چیزی به دست نخواهید آ ؛وقتی نتیجه برایتان مهم نیست مذاکره نکنید •
یز اگر این سرمایه را در اختیار ندارید بر سر م .سرمایۀ شما در مذاکره است ترینمهمفرصت،  .زمانی که وقت ندارید مذاکره نکنید •

 .د بودطرفه شوید بسیار باال خواهای احتمال اینکه شما مجبور به اعطای امتیازهای یکدر چنین مذاکره .مذاکره نروید

 ای تبدیل شوم؟تجاری به یک فرد حرفه ۀچگونه در مذاکر گفتار دوم: 

م شده که کامل در پنج بخش تنظی راهِ  ۀی یک نقشالمللبینداخلی و  تجارِی  هایمذاکرهدر  ایحرفه ۀکنندمذاکرهبرای تبدیل شدن به یک 
 :شده عمل کنیدهای مطرحتوانید بر اساس توصیهمی

به نظر لحن  ...پوشیدمبهتر بود لباس متفاوتی می !فهمیدم هدف اصلی آنها چیستشد اگر میچه خوب می !گفتمرا نمیکاش آن جمله ای
 دادم؟ اتاق را آنقدر گرم کرده بودندگفت یا دروغ؟ من چطور باید جواب میراست می !ای داشت اما قطعًا منظورش صمیمانه نبودصمیمانه

وت فکر کنم الزم بود وکیل شرکت را به جلسه دع .گفتم دمای اتاق را کمتر کنندکاش میای .رلم خارج شدکه کالفه شدم و جلسه از کنت
از کجا باید معنای لغات تخصصی را  !آن اصطالح را نفهمیدم !شد در او نفوذ کردشکل نمیبه هیچ !عجب آدم ناسازگاری بود !کردممی

 ... با تصمیمات جلسه است بدانم؟ چیزی که در متن قرارداد آمده متفاوت
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 ۀاصطالح مذاکره، محدود .های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب و کار، از جنس مذاکره هستندای از رابطهبخش عمده
اند را در هکردالمللی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند که با هم قهر ها، از تنظیم یک قرارداد تجاری بینها و رابطهای از فعالیتگسترده

 .گیردبرمی

ما در درس اصول و فنون مذاکره، مباحث مختلف و متنوع مرتبط با این موضوع، از جمله مبانی اصول و فنون مذاکره، تعریف مذاکره و 
ه، ی، مذاکره فروش، مذاکره جذب سرمامذاکرۀ تجاریمذاکره و ترفندهای مذاکره،  هایتاکتیکاصطالحات و ترکیبات مرتبط با آن، 

 .دهیمالمللی را مورد بحث قرار میی تنظیم قراردادهای بینمتقاعدسازی، اصول نگارش مکاتبات تجاری، نحوه

 )۱( ایحرفه ۀکنندمذاکرهضروری برای تبدیل شدن به یک  هایمهارتتجاری |  ۀمذاکر  .١
عالقمند  تجاری ۀی اگر به مذاکر که حتّ اینضمن  .کننده برای بسیاری از ما جذاب استتجاری به عنوان مذاکره ۀشرکت در مذاکر 

البته در اینجا  .هایی تن بدهیمنباشیم و مذاکره برایمان جذاب نباشد، باز هم ناگزیر هستیم در محیط کار و زندگی به چنین مذاکره
چه نوع  ، بهکنیمچیست و وقتی از این اصطالح استفاده می مذاکرۀ تجاریالزم است به این نکته اشاره کنیم که تعریف 

 :داریم توّجههایی مذاکره
 :مذاکرۀ تجاریتعریف 

ای است که به صورت مستقیم یا کنیم، منظورمان هر نوع مذاکرهتجاری استفاده می ۀهر جا از اصطالح مذاکر  این درسدر 
 .مالی و اقتصادی داشته باشد عاِت بَ غیرمستقیم، تَ 

 :تجاری در نظر بگیرید ۀهای مذاکر داقتوانید به عنوان مصبنابراین، موارد زیر را می
و  مذاکره بین خریدار؛ هاها و سازمانمذاکره قراردادهای تجاری میان شرکت؛ مذاکره برای استخدام یا استعفای نیروی انسانی

شرکت  های مختلف یکغیرمالی بین دپارتمان ۀمذاکر ؛ مذاکره بین بدهکار و بستانکار؛ جرأجر و مستؤمذاکره بین م؛ فروشنده
 .شورهاها یا کالمللی بین شرکتمذاکرات تجاری بینو نهایتًا  )کندمالی ایجاد می عاِت بَ (چون در نهایت، در مقیاس کالن تَ 

رای انجام ورد نیاز بهای مخوانید، فهرستی از مهارتتوانیم بگوییم آنچه در ادامه میتجاری را تعریف کردیم، می ۀاکنون که مذاکر 
 .موفق است مذاکرۀ تجارییک 

 تجاری ۀدرک مفاهیم پایه در مذاکره و مذاکر 
 چه زمانی در حال مذاکره هستم؟الزم است ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم؛ 

که  مثًال وقتی .ایمگاهی اوقات بدون اینکه بفهمیم وارد مذاکره شده .ای نیستساده ِل أاش، سو ساده ظاهرِ  ل بر خالِف أاین سو 
ها و تواند سرنوشت مذاکرهتنظیم آن، می ۀآن و نحو این گزارش و شکِل  .هستیم مدیربه  شرکت مالِی  ی گزارِش در حال ارائه

لحظه،  ه نداریم که در همینله توّج أبه این مس نویسیدر زمان گزارشگفتگوهای بعدی را کامًال تغییر دهد؛ اگر چه بسیاری از ما 
رفًا به عنوان رعایت ای در جریان نیست و ِص ، مذاکرههای رسمی شرکتدر جلسهاز سوی دیگر، گاهی  .آغاز شده استمذاکره 

 .تشکیل شده است ای برای گفتگوجلسهعرف کاری، 
 :ه داشته باشیمی دیگری هم توّج موارد باید به نکته عالوه بر این

دو بازی  ه به اینکه قواعد اینبا توّج  .ایمشده »مناظره«هستیم، گرفتار  »مذاکره«کنیم در حال هایی که ما فکر میبسیاری از زمان
وقتی  .ودی شتواند موجب اشتباهات جدّ بسیار متفاوت است و انتظارات متفاوتی هم از آنها وجود دارد، اشتباه گرفتن این دو می

اد کنند، به احتمال زیشرکت) صحبت می یسه یا در راهرو (در یک جل در مقابل تعدادی از کارمندان در مورد حقوقمدیر و کارمند 
 .اندسیاسی حرکت کرده ۀبه سمت یک مناظر  مذاکرۀ تجاریه شده باشند از فضای یک بدون اینکه متوّج 
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ذاکره، به شکلی م های کالسیِک بعضی کتاب .ط داشته باشیم انواع مذاکره استی دیگری که باید بر آن تسلّ نکته: انواع مذاکره
 در حالی که .رنده انجام دادبَ  -رنده توان به شکل بَ ای را میکنند که گویی هر مذاکرهرنده صحبت میبَ  -رنده بَ  ۀاز مذاکر 

 .نده برگزار کردبرَ  -رنده بَ  ۀتوان آنها را به صورت مذاکر های زیادی در زندگی و کسب و کار وجود دارند که نمیمذاکره
ای را که گری و کالهبرداری هم معنا است و این افراد، مذاکرهکنند مذاکره با حیلهکنندگان فکر می، بعضی مذاکرهاز سوی دیگر

تواند چنین مدل ذهنی مبتنی بر رقابت می .دانندموفق نمی ۀمرگ و ورشکستگی نباخته باشد، مذاکر  طرف مقابل در آن، تا سر حِدّ 
اینکه بیاموزیم مستقل از تمایل  .، تشخیص این مرزهاستایمذاکرهتجاری و هر نوع  ۀمذاکر هنر ما در  .نگاهی را ترویج کند

واند مفید باشد یا بهتر ترقابتی می خاص، استراتژی و رفتارِ  ۀمان، تصمیم بگیریم و تحلیل کنیم که در این مذاکر شخصیتی و روانی
 است این مذاکره در قالب تعامل مدیریت شود؟

اید ای فکر کنیم و صحبت کنیم، ابتدا بکننده حرفهدر مورد مهارتهای مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک مذاکرهقبل از اینکه 
نیاز سایر مفاهیم جا به دو مورد از مفاهیم پایه که پیشدر این .مفاهیم پایه در مذاکره و مذاکرۀ تجاری را بشناسیم و درک کنیم

 کنیم:شوند اشاره میمحسوب می
 موفق ۀنگرش و مدل ذهنی مناسب برای مذاکر  پرورش

 هنِی ذ ل را بپرسیم که مدِل أپس طبیعی است این سو  .شوندذهنی، بر اساس مفید بودن یا مفید نبودن ارزیابی می هایمدل
 .بحث در این زمینه بسیار زیاد است موفق چیست؟ ۀکنندمناسب برای یک مذاکره

 .موفق است ۀندکنشدن به یک مذاکرههم از نیازهای ضروری برای تبدیل استراتژیکدر کنار سیستمی فکر کردن، داشتن تفکر 
ند و نهایتًا کالمللی مذاکره میتجاری بین ۀها برای اخذ سه یا چهار درصد تخفیف در یک مذاکر کسی را در نظر بگیرید که هفته

ا دالر و ریال، ضرر بزرگتری ر  برابرِی  نرِخ  ه درصدِی دَ  ت به خاطر تغییرِ شود این تخفیف را کسب کند، اما در همان مّد موفق می
 ت نداشتن تفکر استراتژیک، عمالً موفق به نظر برسد، اما به علّ  ۀکنندچنین فردی ممکن است یک مذاکره .شودل میمتحّم 

 .ضرری اقتصادی را به سازمان خود تحمیل کرده است
گرا نتیجه ذهنی مدِل  ترین ویژگِی مهم .تجاری است ۀموفقیت در یک مذاکر  های دیگر ضروری برایگرا از ویژگینتیجه ذهنِی  مدِل 

گرایی کسانی که در نتیجه .کنداصلی خود را فراموش نمی ۀاین است که در مذاکره به دلیل فوران احساسات و هیجانات، خواست
منحرف  بالفاصله از روند مذاکرهشدن بحث، ضعیف هستند، ممکن است با شنیدن یک توهین، تمسخر و یا به حاشیه کشیده

 .گرفتن از طرف مقابل ببازندانتقام اهمیِت بی تجاری مهم را به دستاوردِ ۀ شوند و دستاورد ارزشمند یک مذاکر 
البته به  .کند تا به تدریج قدرت ما برای مدیریت شرایط احساسی افزایش یابدمهارت مدیریت احساسات در مذاکره، کمک می

موفق  ۀکنندهای تبدیل شدن به یک مذاکرهگرا بودن از ضرورتآن، آموخته باشیم و پذیرفته باشیم که نتیجه شرطی که قبل از
 .است

 نگاه به مذاکره به عنوان یک بازی
و چه در سایر انواع مذاکره این است که مذاکره را به عنوان بازی  مذاکرۀ تجاریکنندگان چه در مذاکره های مهِمّ از جمله ویژگی

های زیادی وجود دارد که دیدن مذاکره به عنوان یک تاما علّ ؛ ل کمی عجیب باشدممکن است این توصیف در نگاه اوّ  .بینندمی
 :تواند مفید باشدبازی می

بازی مذاکره هم مانند هر بازی دیگری، قواعد خود  .شودتر میانباخت آس ِل پس تحّم  .قرار نیست در مذاکره همیشه برنده باشیم
مستقل  ۀاز روند مذاکر را باید یاد بگیریم که خودمان  .چندانی نخواهد داشت ما ارزِش  ردِ ی بُ را دارد و اگر قواعد را رعایت نکنیم، حتّ 
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ست دمذاکره است و نباید کنترل هیجانات ما را در  ها، هر چه هست مربوط به بازِی ها، تهدیدها و تطمیعها، سختیتنش .ببینیم
 .بگیرد

ه بیش از حِد آن، ب گرفتِن یجدّ  .تجاری به خودی خود، کاری دشوار و طاقت فرساست ۀمذاکر دیگر هم این است که:  مهِمّ  ۀنکت
حت ت، نتیجۀ مذاکرات را تشود که در کوتاه مّد بلکه صرفًا موجب افزایش فشار روانی بر ما می .شودی بهتر منتهی نمیمذاکره

 .مستهلک خواهد کرد ،کنندهمذاکره کت هم ما را به عنوان یدهد و در بلند مّد تأثیر قرار می
گاهی ما از تجارت و ؛ پیش و بیش از هر چیز، در مورد تجارت و کسب و کار است مذاکرۀ تجاری بنابراین مهم است که دانش و آ

 ۀمذاکر «فرض کنید شما ندانید که بحث تغییر و بهبود دانش فنی، یکی از مفاد قابل مذاکره در  .کسب و کار بسیار باال باشد
 .است »قراردادهای لیسانس
 
ّ
 ۀ چهر  ت کنید که کاریزما داشته باشید و زبان بدن و عالئِم هر چه در مذاکره دق

ّ
سفید  ت کنید که جورابخود را مدیریت کنید و دق

شخصیتش را  و DISC تحلیل کنید و رفتار او با مدل MBTI مقابل را بر اساس طرِف  شخصیتِی  با شلوار مشکی نپوشید و تیِپ 
 .ناموفق خواهد بود ۀشما یک مذاکر  ۀشخصیت بسنجید، نهایتًا مذاکر  با مدل پنج عاملِی 

گاهی تجاری مجموع  .گیردعملی به تدریج در ذهن ما شکل می ای از دانش و تجربه است که با تالش، مطالعه و کارِ گسترده ۀآ
گاهی تجاری را که میهایی از زیرمجموعهاجازه بدهید نمونه  :تجاری مفید باشد در اینجا با هم مرور کنیم ۀتواند در مذاکر های آ

 ۀمذاکر  یهایی مانند استراتژی، خلق ارزش، مدل کسب و کار، مدل درآمد، مبانشناخت بحث: آشنایی با مفاهیم کسب و کار
ست، شما ا ۀشما یا بستر مذاکر  ۀقرارداد، تبلیغات و در یک کالم هر آن چیزی که به کسب و کار مربوط است و موضوع مذاکر 

 .ای استتجاری حرفه ۀکنندشدن به یک مذاکرهنیاز تبدیلترین پیشمهم
 مِت تقاضا هستیم یا به عنوان صنعتگر، در َس مین یک أتجاری همیشه در حال تالش برای ت ۀدر مذاکر  :شناخت صنعت و بازار

اسطه را هم و  نقِش  ،ارزش ۀکسانی که در زنجیر  .ایم و یا به عنوان بخشی از بازار، در موقعیت تقاضا قرار داریمعرضه قرار گرفته
خود  دستِی ایینجاری با پت ۀنشینند و یا در حال انجام مذاکر خود پیش میز مذاکره می کنند، بسته به اینکه با باالدستِی ایفا می

یک  های انجامشناخت صنعت و توانایی تحلیل بازار، از ضرورت .گیرندهای فوق قرار میهستند، به هر حال در یکی از نقش
 روی خواهد برشود و میالمللی حاضر میهای بینکسی که امروز به عنوان فروشندۀ نفت در مذاکره .موفق است تجارِی  ۀمذاکر 

نظر کند، باید بداند که نمایندۀ بخشی از صنعت انرژی است و طرف مقابل هم، در این لحظه و آتی اظهار  قیمت نفت در معامالِت 
 .کندهای موجود برای تأمین سبد انرژی خود فکر میدر تمام طول مذاکره، به سایر گزینه

الزم است بدانید که سه راهکار متعارف برای این  .کنیدخواهید کارگاهی را اجاره فرض کنید می :شناخت راهکارهای متعارف
حتی اگر نهایتًا آن کارگاه را با راهکار چهارمی در اختیار بگیرید (مثًال ؛ کامل، ترکیب رهن و اجاره ۀکار وجود دارد: رهن کامل، اجار 

خود را به شکلی  ۀد که مذاکر کنکردن صاحب ملک در درآمدتان) باز هم دانستن راهکارهای متعارف به شما کمک میشریک
 .تر انجام دهیدایحرفه

 فروش و انواع دیگرۀ خرید، مذاکر  ۀاستخدام، مذاکر  ۀقرارداد فرنچایز، مذاکر  ۀنمایندگی، مذاکر  قراردادِ  ۀاین مسئله در مذاکر 
چنین نخواهد شد) باز هم حتی اگر قرار است در نهایت به سراغ راهکارهای نامتعارف بروید (که عمومًا  .مذاکره مصداق دارد

ه مذاکره و توافق و قرارداد، ساختمانی است ک .کند که زمین بازی را بهتر بشناسیددانستن راهکارهای متعارف به شما کمک می
 بنابراین: .شودراهکارهای متعارف ساخته می آن جدید و خالقانه باشد، بخش زیادی از آن با آجرِ  ِی کلّ  حتی اگر شکِل 
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ه ما کمک بینی آنها ببهتر روندها و توانایی پیش شناخت :دها (اقتصادی و سیاسی و تجاری و صنعتی)شناخت رون

 یا یک قراردادِ آ. مثًال فرض کنید ما به دنبال این هستیم که بدانیم کند که ارزش فعلی امتیازهای آتی را به درستی بسنجیممی
عد و سال همکاری در سال ب ، بستگی دارد که امتیازِ سؤالپاسخ به این  طبیعتاً  ساله؟ساله بهتر است یا قرارداد سهیک همکارِی 

تنها زمانی مشخص خواهد شد که روندهای آتی صنعت و کسب و کار  سؤالپس از آن، امروز چقدر ارزش داشته باشد و پاسخ این 
 .بینی کنیممذاکره به خوبی بشناسیم و پیشمورد ۀرا در حوز 

 
ّ
لع مّط  عمومی هم هایحوزهامکان از  تجاری، برای تضمین موفقیت خود باید تا حِدّ  ۀکنندمذاکره :عمومیهای ط بر حوزهتسل
 های معروف که احتماالً فیلم )؛کندنویسندگان مطرح کشور خودش (و کشورهایی که با آنها مذاکره می؛ روز جهان اخبار :باشد
، اما به هر حال ،کنندت نمیمذاکره فعالیّ  ی موردِ های دیگری که در زمینهتشرک ؛مقابل هم دیده است و از آنها خاطره دارد طرِف 

و اطالعات  دانش .هایش استفاده کندشناسند و ممکن است بتواند آنها را به عنوان مثال و شاهد بحث، در مذاکرهطرفین آنها را می
تواند کننده بسته به نیاز بشود مذاکرهکند، باعث میعمومی، ضمن اینکه به ایجاد فضای صمیمی در مذاکره کمک می حوزۀدر 

 .مذاکره دور و یا به آن نزدیک کند فضای گفتگو را از میزِ 
 )۲( ایحرفه ۀکنندمذاکرهضروری برای تبدیل شدن به یک  هایمهارت|  مذاکرۀ تجاری .٢

داشتنی، اگر چه این تعبیر زیبا و دوست .را شنیده باشید »رندهرنده / بَ مذاکره بَ «شاید شما هم تعبیر : شناخت انواع مذاکره
 .دستیابی نخواهد بودهای زندگی، الزامًا قابلتجاری و چه در سایر مذاکره ۀمذاکره است، اما چه در مذاکر  شکِل  تریِن رویایی

ز به مذاکره، معنایی ج »رندهبَ  –رنده بَ  نگاهِ « .شودوارد مذاکره می »رنده / بازندهبَ نگاه «مقابل، با  خصوصًا در مواردی که طرِف 
کافی است در مذاکرۀ یک پروندۀ حقوقی کالهبرداری در اجرای یک قرارداد تجاری، به  .لوحی نخواهد داشتسادگی یا ساده

 -رنده شه بَ تواند همینمی مذاکرۀ تجاری خواهد بود.رنده فکر کنید! چنین تعبیری چیزی بیش از یک شوخی نرنده / بَ مذاکرۀ بَ 
در مذاکره را در  واقعی ردِ البته از طرف دیگر، اگر از شعارها فاصله بگیریم، در دنیای واقعی کم نیستند کسانی که بُ  رنده باشدبَ 

 .قبلی نادرست و غیردقیق است ی دیدگاهِ بینند که این نگاه هم، به اندازهرنده / بازنده میبَ  ۀمذاکر 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

34 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

اری های تجای در مذاکرهحرفه ۀکنندخواهد به یک مذاکرهکسی که می: تر است که بگوییمتر و عملیعلمی ت،به همین علّ 
تبدیل شود، به جای تمرکز بر یک شکل خاص از مذاکره، انواع مذاکره را بشناسد و بتواند قبل از مذاکره، در طول مذاکره و در 

 .سازی کندمذاکره را انتخاب و پیاده مناسِب  ان اختالفات پس از مذاکره، نوِع زم
کنند های دیگری هم بررسی میها را به شکلانواع مذاکره .شوندبندی نمیاز لحاظ نگاه برد و باخت طبقه ها، صرفاً البته مذاکره

گاهی و شناخت هر یک از این طبقه  .و اثرگذار باشدتواند بسیار مهم ها میبندیکه آ
است  فرایندی که دارای مراحل متعددی .بیش از آنکه یک رویداد ساده باشد، یک فرایند است مذاکره :شناخت فرایند مذاکره

 :و اصول و قواعد و راهکارهای هر مرحله هم، الزامًا با مراحل دیگر یکسان یا مشابه نیست
 ریزی برای مذاکرهبرنامه •
 طراحی سناریوهای مختلف •
 ایجاد و پرورش آلترناتیوها •
 منافع سازی)گیری و تبیین (یا پنهانموضع •
 تبادل امتیازات •
 افزایش حجم کیک منافع •
 مذاکره کیِک  رِش بزرگ یا بزرگترین بُ  ِش رِ آوردن یک بُ  •
 توافق نهایی •
 تضمین توافق نهایی •
 مدیریت نقض توافق •

های مختلف، به شکل جداگانه ببینیم و تحلیل خودمان را در بخشهای ها و ضعفتکند تا قّو نگاه فرایندی به مذاکره کمک می
 .تر خواهد بودت مهارت مذاکره هم سادهریزی برای تقویّ با این کار، برنامه .کنیم

ه رفًا بزمان را ِص  اما عمومًا مدیریِت  .ی ما با مفهوم مدیریت زمان در کسب و کار و زندگی آشنایی داریمهمه :زمان شناسی
شناسی سنجی و زمانبخش دیگری از مدیریت زمان، زمان .گیریمزمانی مشخص در نظر می ۀی بیشتر از یک باز استفادهمعنای 

 .کندتی دوچندان پیدا میدیگر) اهمیّ ۀ تجاری (و البته هر نوع مذاکر  ۀاین مسئله خصوصًا در مذاکر  .است
 اگر بدون پرسش و دریافت اطالعات تکمیلی، به چنین سوالی استفاده تهدید در مذاکره خوب است؟ یاآ :کنید توّجه سؤالبه این 

ینیم از به آنچه در ابتدای همین درس گفته شد، باید بب توّجهبا  .ایدپاسخ دهید، مستقل از اینکه چه پاسخی بدهید، اشتباه گفته
 .کنیمکدام نوع مذاکره صحبت می

تواند یک خطای فاحش ، میتهدیدی که در شروع یک مذاکرهشناسی خواهد بود: ر، مربوط به زمانمهم دیگ سؤالهمچنین، 
 .باشد و بتوانیم به خوبی، توجیهی برای آن بیابیم تنها راهکار منطقیباشد، ممکن است در اواخر مذاکره، 
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ه کاری (چه در ارتباطات و مذاکره و چادبیات رفتار سازمانی، فضای سیاسی و سیاسی در :تجاری ۀهوش سیاسی در مذاکر 

خود «از  ترمهم» گویندۀ حرف«های تجاری، زمانی که محیط سازمانی و مذاکره در :تعریفی ساده و کاربردی دارد ها)گیریتصمیم
یک  وگویند فضای مذاکره یا فضای معامله یا جلسه، سیاسی است. سیاسی بودن یا نبودن فضای مذاکره، صفر باشد، می» حرف

تر و هر چه هایشان بیشتر سایه بیندازند، فضا سیاسیها روی حرفنیست بلکه مانند دما دائمًا در حال تغییر است. هر چه انسان
 تر از گویندگان آنها باشند، فضا کمتر سیاسی است.ها مهمحرف

 نابِع م طرفین از لحاظ قدرت، شناسایِی های متعددی دارد که تشخیص و تحلیل موقعیت لفهؤ ، ممذاکرۀ تجاریهوش سیاسی در 
نندگان طرف کهای رفتاری هر یک از مذاکرهکننده، تحلیل نقشقدرت در مذاکره، تحلیل توزیع قدرت در تیم مقابل و تیم مذاکره

ز ای او، تنها بخشی شدههای رسمی اعالمهای واقعی طرف مقابل بر اساس مواضع او و نیز انگیزهمقابل، شناخت انگیزه
 .شوندتجاری محسوب می ۀهای هوش سیاسی در مذاکر زیرمجموعه

 )۳( ایحرفه کنندهمذاکرهضروری برای تبدیل شدن به یک  هایمهارت|  مذاکرۀ تجاری  .٣
ند کم نیست .شودت بسیار باالی آن، عمومًا جدی گرفته نمیسازی برای مذاکره از جمله کارهایی است که با وجود اهمیّ آماده

در  .دانندها میهای درسی مذاکره در دانشگاهالمللی بزرگ و یا کالسهای بینمذاکره سازی را مختِصّ کنندگانی که آمادهمذاکره
ما در درس مذاکره، یک چک  .ریزی استسازی و برنامهای، متناسب با نوع و سطح و حجم آن، نیازمند آمادهحالی که هر مذاکره

 .ایم و به تدریج در حال توسعه و تکمیل آن هستیمریزی قبل از مذاکره تنظیم کردهلیست جزء به جزء برای برنامه
 ریزی برای مذاکره را قبول داریم فهرست موضوعات مورد بحث در این مذاکره چیست؟ اگر چه اکثر ما اهمیت برنامه

معموًال تنظیِم فهرسِت موضوعات  دهیم، امااین کار را انجام می –توانیم به هر شکلی که بلدیم و می –و تا حّدی هم 
خواهد مذاکرۀ حقوق انجام دهد، معتقد است دهد. وقتی کارمندی میجزو کارهایی است که کمتر کسی آن را انجام می

که موضوع مذاکره مشخص است: مذاکره برای افزایش حقوق است و حرف دیگری هم نداریم! پس چرا باید فهرست 
خواهد برای اخذ قرارداد نمایندگی یا انعقاد قرارداد فرنچایز مذاکره ن وقتی کسی میموضوعات را تنظیم کنم؟ همچنی

شناسد و احتماًال در مورد جزییاِت آن ای که آن را به خوبی میچرا باید برای مذاکره کند، ممکن است احساس کند که
اینجا الزم است به سه نکته مهم در  دانش و تجربۀ کافی دارد، فهرست موضوعات مورد بحث را تهیه و تنظیم کند. در

تواند به فراموش کردن نکات مهم مورد اهمّیِت تنظیِم فهرسِت موضوعات در مذاکره اشاره کنیم: تنش در مذاکره، می
تواند موجب فراموش کردن بدیهیات شود. کافی منجر شود. مذاکرۀ واقعی و مهم، همیشه تنش هم دارد و تنش، می
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های مهِمّ کاری یا زندگی خود را به خاطر بیاورید. چقدر پیش آمده که بعد از پایان مذاکره، اکرهاست چند مورد از مذ
متوّجه شده باشید که به خاطر بحث طوالنی بر روی یک موضوع فرعی، یک سرفصل اصلی و کلیدی در مذاکره را 

 اید؟فراموش کرده

 
ای مانند مذاکرۀ حقوق که عی متعدد وجود دارد. به مذاکرهای، عالوه بر موضوعات اصلی، موضوعات فر در هر مذاکره

ایم فکر کنید. مذاکره حقوق احتماًال به مذاکره در مورد حقوق ختم نخواهد شد. اکثر ما آن را به شکلی تجربه کرده
ی آستانهخورده و در های شکستهای قبل را مطرح خواهد کرد. تمام پروژهها و سالهای ماهمدیر، مشکالت و گالیه

های دور را هم، با آب و تاب توضیح ی امتیازهای اعطاشده در گذشتهشکست را هم مورد بحث قرار خواهد داد. همه
زنی بر روی جانبه در دفاع از عملکرد گذشته تا امروز و چانهخواهد داد. پس مذاکرۀ حقوق عمًال یک مذاکرۀ همه

ر د مذاکره های مختلفی دارد:من اینکه، خود مذاکره حقوق هم بخشهای آتی و مکانیزم جبران آنها است. ضبرنامه
مورد حقوق ثابت؛ مذاکره در مورد پاداش سالیانه؛ مذاکره در مورد بخش متغیر حقوق یا پورسانت؛ مذاکره در مورد 

های رتمساف ساعات کار (که ممکن است با حقوق کمتر یا بیشتر معامله شود)؛ مذاکره در مورد امتیازهای فرعی مانند
موضوعی وجود ندارد. اگر توان گفت تقریبًا مذاکرۀ تکهای آموزشی و ... . میها و دورهخارجی، شرکت در نمایشگاه

موضوعی یک مذاکرۀ رقابتی نامطلوب خواهد بود. پس تنظیم فهرست موضوعات، هم وجود داشته باشد، مذاکرۀ تک
شدِن شکند، احتماِل فراموعدی به مذاکرۀ تعاملی چندُبعدی نزدیک میبُ ضمن اینکه فضا را از یک مذاکرۀ رقابتی تک

خواهید دهد. تسّلط بر موضوعات عامل مهّمی در تسّلط بر مذاکره است. فرض کنید میموضوعات را هم کاهش می
تواند ن سواالتی که مییتر ) تنظیم کنید. یکی از کلیدیقرارداد لیسانستر (یا به قول رایج الیسنسبرای اولین بار، قرارداد 

است که: فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره  سؤالصورت مسئله و فضای مذاکره را برای شما شفاف کند، این 
قرارداد لیسانس چیست؟ اجازه بدهید فهرستی کّلی از موضوعات مورد بحث در مذاکرۀ قرارداد الیسنس را مرور کنیم. 

خواهیم نقش فهرست ارداد و قراردادهای دیگر خواهیم پرداخت. اما فعًال میالبته ما به صورت مستقل به این قر 
 ترشدن زمین بازی مذاکره را لمس کنیم:موضوعات مذاکره در شفاف

آید یهای ایرانی، زیاد پیش مشرکت یهامذاکرهکنیم. در مشخص کنیم که قرارداد لیسانس را با چه شرکتی امضا می
های شرکت اصلی، قرارداد امضا کنیم. به هر حال، این شویم با یکی از زیرمجموعهگیریم یا وادار میکه ما تصمیم می

ده و های آمریکایی زیادی بومهم است که طرف قرارداد ما کیست یا چه کسی باید باشد؟ به عنوان مثال، شرکت سؤال
شده  کنند. آیا امتیاز اعطاای امضا میردادهای الیسنس خود را از طریق نمایندگان اروپایی یا خاورمیانههستند که قرا

ی انحصاری خواهد بود یا خیر؟ طبیعتًا بخش قابل توّجهی از مذاکره، با توّجه به این موضوع، تغییر خواهد کرد. حوزه
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 توانیم به کشورهای دیگر (مثًال عراق یا افغانستانافق را میآیا محصوالت حاصل از این تو  تعریف این قرارداد چیست؟
توانیم در ایران از دستاوردهای این توافق استفاده نماییم؟ آیا فقط خودمان ) صادر کنیم؟ یا صرفًا میCISیا کشورهای 

یم؟ اگر بفروش مورد توافق) توانیم آن را به دیگران هم (در ناحیۀیا اینکه می حِقّ استفاده از برند و دانش فنی را داریم
شرکِت  ییدتأآیا  هایی وجود دارد؟) در این زمینه چه محدودیتSublicenseامکان اعطای امتیاز به دیگران را داریم (

اعطاکنندۀ الیسنس در هر مورد الزم است؟ آیا برای تعداد قراردادهای الیسنس محدودیتی وجود دارد؟ آیا به صنعت 
ده کننشرکت اعطا  شود؟ آیا حق داریم از دانش فنیا صنعت خاصی استثنا محسوب میخاصی محدود هستیم ی

 یسانناگر قرارداد الیسنس با یک خودروساز مانند  مثالً  زمان برند خود را نیز توسعه دهیم؟الیسنس استفاده کنیم و هم
چگونه  امتیاز حِقّ  زمانی اجرایی خواهد بود؟قرارداد از چه ! بگذاریم؟ رخشیا  تیزپاتوانیم روی خودرو، نام بندیم، میمی

شود؟ چه بخشی از آن ثابت است؟ چه بخشی متغیر است؟ بخش متغیر بر چه اساس تعیین می پرداخت خواهد شد؟
 ۀآیا از خالص سود است یا کل فروش؟ شاید هم بر اساس تعداد فروش تعیین شود. آیا بر اساس نرخ ارز کشور اعطاکنند

 شود یا به صورت سهام؟ شاید هم حِقّ شود یا نرخ کشور مقصد؟ آیا به صورت نقد پرداخت میمیالیسنس محاسبه 
ه ی زمانی باید بیا استفاده از دانش فنی (ِیا قطعات و تجهیزات) در چه فاصله های فروشگزارش خرید سهام؟ ِم تقّد 

واهد شد؟ چه کسی معیار تعیین این تخطی از قرارداد چگونه مدیریت خ ی الیسنس ارائه شود؟شرکت اعطاکننده
ه شوند، دقیقًا شامل چکننده الیسنس منتقل میکه طی این قرارداد به دریافت های فکریدارایی ها است؟تخطی

 چیزهایی هستند؟
 منافع و مواضع من در این مذاکره چیست؟ 
 نفع یا کلمۀ ذی نفعان این مذاکره چه کسانی هستند؟ذیStakeholder های کلیدی در مدیریت، یکی از کلمه

فعان چندان نی بسیار ساده در نظر بگیریم، تشخیص ذیاستراتژی و کسب و کار است. اگر مذاکره را در حِدّ یک معامله
نفع کلیدی وجود دارد: خریدار و فروشنده. اما وقتی به یک مذاکرۀ ی سادۀ روزمره، دو ذیدشوار نیست. در یک معامله

و شوهر  کنیم و یا به مذاکره بین یک زنکنیم و یا به مذاکره بین دو کشور فکر میرگ بین دو شرکت فکر میتجاری بز
 ی قبل نیست.نفعان به سادگی تشخیص ذیکنیم، دیگر مسئلهکنیم و یا به مذاکره بین مدیر و کارمند فکر میفکر می

 
 :منفعان به نکات زیر فکر کنییم، مناسب است که در مورد ذیریزی کنای برنامهخواهیم برای هر مذاکرهزمانی که می

نفعان تهیه کنید. الزم است با خود فکر کنید که این مذاکره بر روی چه ریزی، فهرستی از ذیهنگام برنامه یشههم
 گذارد.می یرتأثکسانی 
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کنیم که صاحباِن ضرر را ترجمه مناسبی نبوده باشد. چون فراموش می Stakeholder نفع برای کلمۀشاید ترجمۀ ذی
چه کسانی در این بازی درگیر  :تر برای شما این است کهشفاف سؤالکننده، هم در آن لحاظ کنیم. به عنوان مذاکره

چه کسانی  د؟گیرند؟ اگر مذاکرۀ من به نتیجه برسد چه کسانی خوشحال خواهند شمی یرتأثهستند؟ چه کسانی از آن 
ناراحت خواهند شد؟ اگر در حال اخذ نمایندگی انحصاری از یک برند معتبر هستید، کسانی که قبًال محصوالت آن برند 

اگر در حال  .نفعان مذاکرۀ شما هستنداند، از جمله ذیفروختهرا به صورت غیرانحصاری و یا به صورت قاچاق می
زنی زند این چانهمکن است فرد دیگری در زیرمجموعۀ شما (که حدس میمذاکره برای افزایش جّدی حقوق هستید، م

رده شما است و همچنین مدیر یا همکار دیگری که هم .نفع این مذاکره باشدبه استعفای شما منجر خواهد شد) ذی
 .زنی او را هم افزایش خواهد دادکند تغییر سطح حقوقی شما، قدرت چانهفکر می

اجازه  .ردبندی کتوان طبقههای متفاوتی مینفعان را به شکلنفعان را طبقه بندی کنید. ذیذی های بزرگ،در مذاکره
ذار باشند، توانند تاثیرگنفع را بر اساس اینکه در کدام مقطع مذاکره میافراد ذی بندی ساده،بدهید به عنوان یک طبقه

. کسانی که در طول ٢کنند؛ نقش مهمی ایفا می گیری رسمی مذاکره. کسانی که قبل از شکل١ :بندی کنیمطبقه
توانند در اجرای موفق یا ناموفق توافق، نقش داشته . کسانی که پس از مذاکره می٣کنند؛ مذاکره نقش مهمی ایفا می

 .باشند
تنظیم ۀ با نحواین افراد،  .ساز مواجه هستیمنفِع تصمیمهای سازمانی، با افراِد ذیبه عنوان نمونه در بسیاری از مذاکره

 کنند.گیر را هدایت و مدیریت میاطالعاتی افراد دیگر، افراد تصمیم ۀها و تغذیگزارش

 
اند! رسند، عمًال تمام شدهی رسمی میهای زیادی وجود دارند که وقتی به جلسهبه عبارتی، باید بپذیریم که مذاکره

گذارند می یرتأثی آن ل مذاکره درگیر هستند و بر روی نتیجهدر طو  نفعان هم هستند که مستقیماً طبیعتًا بخشی از ذی
کنند. در واقع، بخش قابل توّجهی از  ینتأمهستند) در مذاکره  کوشند منافع خود (یا طرفی را که به آن وابستهو می

 .نفعان استذیآموزیم، مهارت گفتگو و تعامل با این دسته از های مذاکره به عنوان مهارت مذاکره میآنچه در کالس
نفعان هم کسانی هستند که معموًال قبل از مذاکره و در طول مذاکره، نقش چندانی در مذاکره ندارند، ی سّوم ذیدسته

که  نفعاِن غایب غافل نشوید. قرار نیستبگذارند. از ذی یرتأثتوانند روی کیفیت اجرای توافقات اما پس از مذاکره می
نفعانی را یافت توان ذیمعموًال می !ه حضور داشته باشند و حتی از اطراف آن عبور کنندنفعان دور میز مذاکر همه ذی

به  پذیرند ومی یرتأثشود) اما از مذاکره که در هیچ یک از مراحل مذاکره حضور ندارند (و یا شاید حضور آنها حس نمی
نفعانی هستند که در نگاه اّول ممکن ذی رقیب، از جمله یهاشرکت .همین دلیل، نتیجه مذاکره برای آنها مهم است

نفع هستند و در کوتاه مّدت یا بلندمّدت، باید منتظر رفتارها و است آنها را در سر میز مذاکره نبینیم. اما به هر حال، ذی
های بزرگ اقتصادی و سیاسی بین کشورها، معموًال شرکت یهامذاکرههمچنین در  .های آنها باشیمالعملعکس
نفعاِن غایب، از لحاظ قدرت و اهمّیت، حتی گاهی از کنیم که این ذیشود و ما فراموش میآنها کمتر دیده میمنافع 

 تر هستند.نفعان حاضر بر سر میز مذاکره مهمذی
 شود؟اگر این مذاکره و گفتگو به نتیجه نرسد چه می 
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شاید بخواهید تازه مذاکره کنید) احتماًال اید (یا دارید و در موردش مذاکره کرده (Agreement) شما یک توافق
به  .های موجود، یکی از آنها بهترین استاز میان آلترناتیو .های دیگری هم برای شما وجود داردها و آلترناتیوجایگزین

از  شنویم که بعضیگاهی می .گویندمی BATNAهای موجود برای مذاکره،این بهترین انتخاب از میان جایگزین
 های برنامه ریزی برای مذاکره بهچرا باید در نخستین گام ای؟های خودت فکر کردهBATNA گویند: آیا بهیمردم م

BATNA اگر .چندان دشوار نیست سؤالپاسخ این  فکر کنیم؟ BATNA ی کافی جذاب نیست، برای من به اندازه
شاید تصمیم بگیرم  .تر خواهد بودرف مقابل، نرمی برخورد من با طنحوه احتماالً  :کنداستراتژی مذاکره من تغییر می

شاید مناسب  .های پیشنهادی بیشتری را تنظیم و ارائه کنمشاید ترجیح بدهم که بسته .که امتیازهای بیشتری بدهم
از سوی دیگر، در صورت  .های بیشتر و بهتری دارم عقب بیاندازمباشد زمان مذاکره را تا وقتی که قدرت و انتخاب

ریزی برای در چک لیست برنامه .احتمال دارد که شکل دیگری از استراتژی را انتخاب کنم BATNA بودنجذاب 
تغییر  BATNA اما به خاطر داشته باشیم که اگر .ریزی مطرح کردیمو دغدغه برای برنامه سؤالمذاکره تعداد زیادی 

توانیم بدون تحلیل دقیق و تصمیم گیری در مورد بنابراین، نمی .ها تغییر خواهد کردکند، پاسخ بسیاری از آن سوال
BATNA ریزی برویم.های بعدی برنامهبه سراغ گام 

 ی شروع، اولین موضع رسمی ما در مذاکره است. به احتمال نقطه ای چیست؟نقطه شروع مناسب برای چنین مذاکره
آن خواهید رسید تفاوت خواهد شد. در عین حال، این را هم  ی شما با آنچه در نهایت در مذاکره بهزیاد، موضع اولیه

پذیرد. کدامیک از سه استراتژی شروع را انتخاب دانیم که نقطۀ پایان یک مذاکره از نقطۀ شروع مذاکره تأثیر میمی
مطرح معموًال آنچه  .کنندها و انتظارات خود را مطرح میکنید؟ در شروع مذاکره، هر یک از طرفین، خواستهمی
افتد و ما انتظار های دیگری میدانیم که در عمل اتفاقاما همه می .ترین نتیجه استترین و مطلوبشود، جذابمی

معموًال روند مذاکره این است که هر کس از موضع خودش  .نداریم که بالفاصله با پاسخ مثبت طرف مقابل روبرو شویم
 .کنند ی دو طرف، به توافق دست پیداکند تا به تدریج جایی بین خواستهکند و موضع طرف مقابل را هم نقد میدفاع می

نقطۀ شروع  :سه راه مختلف پیش روی شما قرار دارد .کنیداینجاست که نقطۀ شروع را چگونه انتخاب می سؤالاما 
مراه و امتیازگرفتن ه نشینی و امتیازدادنی من است: قاعدتًا مذاکره، با عقبی پایان مذاکرهی من، همان نقطهمذاکره

اما از آنجا که افراد  .است و از این منظر، نباید این گزینه را به عنوان یک استراتژی برای شروع مذاکره مطرح کنیم
البته کسانی که فروش و  .ای نیست جز اینکه آن را هم در فهرست بیاوریمگیرند، چارهبسیاری این شیوه را به کار می

گذاری ثابت که در بسیاری از بینند بر این باور هستند که الگوی قیمتی از مذاکره میگذاری را هم شکلقیمت
 گیرد و اتفاقًا قابل دفاع هم هست.بندی قرار میکنیم، در این طبقهها مشاهده میفروشگاه

ای شروع مذاکره ر ترین سبک بتریناین استراتژی، معموًال رایج: گیرمنشینی در نظر میی معقول برای عقبیک حاشیه 
کنید و آمادگی دارید که در مسیر مذاکره، از دانید، اما کمی فراتر از آن را اعالم میشما موضع نهایی خود را می .است

ی نشینی کرده و در ازاء دریافت امتیاز از طرف مقابل (یا حتی بدون دریافت امتیاز) از بخشی از خواستهموضع خود عقب
 کنید. پوشیی خود چشماولیه

ی کنندگان از یک نقطهبرخی مذاکره .دهم: شکل دیگری از استراتژی شروع هم وجود داردشروع تهاجمی را ترجیح می
ای مواجه شده باشید که در شاید شما هم با فروشنده .کنندبسیار دور و یا حتی از موضع مخالف، مذاکره را شروع می

شاید هم  .یک فروشگاه، اصرار دارد که یک محصول صرفًا برای ویترین است، اما در نهایت حاضر به فروش آن باشد
کردن و مدیرانی را به خاطر داشته باشید که نخستین پاسخ آنها به تقاضای وام کارمندان، منفی است. اما با صحبت
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کسانی که از موضع بسیار دور یا موضع  .قانع کرد –هر چند کوچک و جزئی  –توان آنها را به پرداخت وام زنی مینهچا
 شوند.نامیده می Hard Bargainerکننده سرسخت یا کنند، معموًال مذاکرهکامًال مخالف مذاکره را آغاز می

 استراتژی مناسب برای این مذاکره چیست؟ تعامل یا تقابل؟ 
 آیا قصد دارم امتیاز شروع مذاکره را من اعطا کنم؟ اگر چنین قصدی دارم، چه امتیازی مناسب است؟ 

مقابل پیشنهاد دیگری مطرح  در ادامه یا طرِف  .شودی یک پیشنهاد توسط یکی از طرفین آغاز میاصِل مذاکره با ارائه
ا با ی پیشنهاد متقابل یدنظر کند. به هر حال، با ارائهخواهد که در پیشنهاد خود تجدیل میکند یا صرفًا از طرف اوّ می

ی تبادل امتیاز در این نقطه، وارد مرحله .شودی آغاز میلیه، مذاکره به صورت جدّ درخواست تجدیدنظر در پیشنهاد اوّ 
 .شویممی

 
نیم به در مذاکره مطرح ک توانیم برای امتیاز دادن و امتیاز گرفتنترین تعریفی که میتعریف امتیاز در مذاکره: ساده

 :صورت زیر است
ل، مقاب طرِف  ی شما به نفِع لیهدر مذاکره: هر نوع تغییر، اصالح یا تعدیل پیشنهاِد اوّ  (Concession) تعریف امتیاز

مقابل نیز،  طرِف  پیشنهادِ  همچنین درخواست هر نوع تغییر، اصالح یا تعدیِل  .شوداعطای امتیاز در نظر گرفته می
تی که طرف مقابل آن را از نظر، توضیح، تحسین یا اقدام مثبَ هر نوع، اظهار  همچنین .شوددرخواست امتیاز تلقی می

 شود.شما انتظار نداشته باشد نوعی امتیاز تلقی می

 
ها کامًال مطلق نیستند؛ اما باعث بندیهیچ یک از این تقسیم .کنندبندی میهای مختلف تقسیمامتیازها را به شیوه

بندی امتیازها کمک گذاری و طبقههمچنین نام .کنندگان به ادبیات و زبان مشترکی دست پیدا کننداند مذاکرهشده
 .تر باشدتر و اثربخشریزی برای مذاکره، شفافکند تا برنامهمی

ندی امتیازها به بهای امتیاز در مذاکره، دستهبندیترین تقسیمنامشهود: یکی از رایجامتیاز مشهود در مقایسه با امتیاز 
گاهی هم از اصطالح مادی و معنوی به جای مشهود  .است (Intangible) و نامشهود (Tangible) دو گروه مشهود

تر نند تخفیف، پرداخت سریعامتیازهای مادی یا امتیازهای مشهود و ملموس، مواردی ما شود.و نامشهود استفاده می
شوند. تحسین طرف پول توسط خریدار، تحویل هدیه عالوه بر محصوالت اصلی و مواردی از این دست را شامل می

هود هایی از امتیازهای نامشمثَبِت او و افشای برخی از اطالعات داخلی شرکت در مذاکره، نمونه مقابل، اشاره به سوابِق 
 یا معنوی هستند.
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 شود، امتیازهای مادیماند و به عنوان توافق، ثبت یا گزارش میمذاکره باقی می معموًال آنچه در ظاهر در پایاِن البته 
 :نندکه میکنندگان به امید یکی از اهداف زیر معموًال به امتیازهای نامشهود/معنوی هم توّج اما مذاکره .مذاکره هستند

 بهبود فضای مذاکره
 در مقابل امتیازهای معنویدریافت امتیازهای مادی 

 )های آتیتقویت رابطه با طرف مقابل (برای این مذاکره یا مذاکره
) امتیازهایی هستند که در مقابل اعطای Conditionalامتیازهای مشروط (: امتیاز مشروط در مقابل امتیاز نامشروط

دن شود که قبل از قطعی کر ی مشروط تلقی میزمان ،امتیاز مقابل انتظار داریم امتیاز دیگری اعطا کند. آنها از طرِف 
آن، به طرف مقابل بگوییم چه امتیازی را در مقابلش انتظار داریم. بنابراین اعطای امتیاز صرفًا به امید دریافت امتیاز در 

شوند، یمسایر امتیازهایی که تا این حد دقیق با امتیاز طرف مقابل معامله ن شود.آینده، امتیازدهِی مشروط محسوب نمی
اتفاقًا هنر ما این  .ی امتیازها در مذاکره، مشروط یا نامشروط باشندقرار نیست همه .شوندامتیاز نامشروط محسوب می

 .است که در فرایند مذاکره، سبدی هوشمندانه و اثربخش از امتیازهای مشروط و نامشروط را ارائه کنیم
نخستین امتیازی که در مذاکره توسط یکی از طرفین اعطا  : به(Opening concession)امتیاز افتتاح مذاکره 

مثًال ممکن است یک فروشنده قیمت یک  .شودگفته می Opening concession مذاکره یا افتتاِح  شود، امتیازِ می
لباس را به مشتری اعالم کند و مشتری در مورد مشخصات لباس بپرسد و فروشنده هم گفتگو را ادامه دهد. تا اینجا 
صرفًا تبادل اطالعات است. اما ممکن است در یک نقطه، فروشنده بگوید اگر تصمیم قطعی به خرید داشته باشید، 

با توّجه به تعریفی که ارائه شد و با در نظر  .مذاکره اعطا شده است افتتاِح  در اینجا امتیازِ  .این محصول تخفیف هم دارد
ز امتیازهای هایی اتوانید نمونهدل امتیاز همراه هستند، تقریبًا همیشه میها با تبای مذاکرهگرفتن اینکه تقریبًا همه

های دیگری تجاری، ممکن است این امتیاز را به شکل های بزرِگ در مذاکره .مذاکره را مشاهده و تجربه کنید افتتاِح 
ت اگیری دقیق قطعاندازه ی دستگاهی یک کارخانه با فروشندهبه عنوان مثال، ممکن است در جلسه .هم تجربه کنیم

(CMM)البته ما قصد داریم مجموعًا سه دستگاه :، مشتری چنین بگوید CMM  خریداری کنیم و اگر پیشنهاد شما
ی یک اگر جلسه از ابتدا به فرض معامله .دهیممطلوب و جذاب باشد، قطعًا این کار را طی یک قرارداد انجام می

 ده است.مذاکره اعطا ش افتتاِح  شود، عمًال امتیازِ ث افزایش تقاضا مطرح میدستگاه تشکیل شده باشد، همین که بح
مذاکره،  تتاِح اف ها، امتیازِ بینی است. با این حال، در بسیاری از مذاکرهمسیر مذاکره، پیچ در پیچ و گاه، غیر قابل پیش

گویند: کند. رایج است که میمشخص می رو، و حّتی سناریوهای احتمالی برای ادامۀ مذاکره رامذاکرۀ پیش فضای کّلِی 
 مذاکره است. تمذاکره، حاوی اطالعات مهّمی دربارۀ سرنوش آغازِ  امتیازِ 

ما در مورد اینکه چه  .بندی امتیازها بودگذاری و طبقهآنچه در این درس مورد اشاره قرار گرفت، صرفًا تعریف و نام
طور بنابراین، همان .امتیازهایی باید در چه شرایطی و چگونه اعطا شوند، صحبت نکردیم و باید جداگانه به آن بپردازیم

که در اهداف آموزشی ابتدای این درس اشاره شد، همین که بتوانیم نام هر امتیازی را به درستی تشخیص دهیم و آن 
 ایم.بندی کنیم، به هدف این درس خاص، دست پیدا کردهد طبقهرا در گروه مربوط به خو

 چه امتیازهای نامشروطی وجود دارد که حاضر به اعطای آنها باشم؟ 
 چه زمانی برای انجام این مذاکره مناسب است؟ 
 های طرف مقابل من در این مذاکره چیست؟ها و ترسهدف 
  چگونه است؟فرایند تصمیم گیری در مذاکره، برای طرف مقابل 
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 طرف مقابل چه بحثهایی برای مطرح کردن دارد؟ آیا من برای همه آنها جواب دارم؟ 
 مدیوم و بستر مناسب برای این مذاکره چیست؟ 
 مکان مناسب برای این مذاکره کجاست؟ 

 ره باشد؟کننده مذاکبهتر است چه کسی شروع توانم از شرایط محیطی به نفع خودم در مذاکره استفاده کنم؟چگونه می
که زنگ به محض این ی بوکس تشبیه کرد.ل یک مسابقهتوان به لحظات اوّ ای را میهای هر مذاکرهنخستین دقیقه

کنند و با حرکات خود، دیگری را به مبارزه ی رینگ حرکت میآید، هر یک از طرفین از گوشهآغاز مسابقه به صدا در می
کنند که چه ی رینگ، به این فکر میها در محیط و میانهها و جابجاییرکتزمان با حهر دو طرف، هم خوانند.فرا می

زنم؛ به ل را من بتر هستم، ممکن است تصمیم بگیرم که مشت اوّ اگر من حس کنم قدرتمند ل را بزند؟کسی مشت اوّ 
ما روش ا خوردن را هم پیدا نکند و کنترل فضای مسابقه در اختیار من قرار بگیرد.تکان این امید که حریف، فرصِت 

ِل حریف باقی بمانم. شاید هنگام زدن مشت، کمی از ممکن است تصمیم بگیرم منتظِر مشت اوّ  دیگری هم هست.
 ارد کنم.ای کاری بر او و تا ضربهکه بتواند تعادل خود را بازیابد، فرصتی ایجاد شود آنحالت تعادل خارج شود و پیش از 

ح است واض. پرسی و گفتگو نیستمنظور از شروع مذاکره، شروع احوال شروع مذاکره، چیزی شبیه همین بازی است.
های خوشایند و عمومی در ابتدای گفتگو و حرف لیهزنیم، منظورمان تعارفات اوّ که وقتی از شروع مذاکره حرف می

ی و اظهارنظرهای عمومی های کلّ پرسی و حرفاحوال لیه در حِدّ ی اوّ دارای یک مرحله ها،ی مذاکرههمه نیست.
فتگوی المللی یا گی بینساده، این مرحله ممکن است چند دقیقه طول بکشد و در یک مذاکره ۀدر یک مذاکر  هستند.
ی این اما بعد از همه .طول بیانجامدروزها به  ها یال ممکن است ساعتی اوّ ی سیاسی، همین مرحلهپیچیده

ی شروع واقعی مذاکره زمانی لحظه ی واقعی شروع شود.رسد که واقعًا قرار است مذاکرهلیه، زمانی میگفتگوهای اوّ 
ها یا هر نوع اطالعات مربوط به مذاکره، مطرح شده یا اصطالحًا گیریهای ارزشمند، اولین موضعلین دادهاست که اوّ 

 گیرد.یروی میز مذاکره قرار م
ه، های آموزشی مذاکر ها و دورهدر بسیاری از کتاب ی مذاکره نباشید؟کنندهکنند شما شروعچرا معموًال پیشنهاد می

ه عبارت ب ی مذاکره نباشید و به عنوان نفر دوم، وارد میدان مذاکره شوید.کنندهکنند که سعی کنید شروعتوصیه می
اکره چه او گفته، هدایت مذمطرح کند و سپس، شما بر اساس آن لیه راهای اوّ فگویند بگذارید طرف مقابل حر دیگر، می

 را در دست بگیرید.
کند، نخستین اطالعات را در اختیار طرف کسی که بحث را باز می شود:نکته مطرح می چنددر دفاع از این پیشنهاد، 

توانید می ی او را حدس بزنید.توانید موضع کلّ شما مذاکره را آغاز کند، شما می مقابِل  وقتی طرِف  .دهدمقابل قرار می
تمالی های احتوانید چالشمی ی، تهاجمی) داشته باشید.ی حاکم بر مذاکره (دوستانه، جدّ برآوردی اولیه از فضای کلّ 

 ی حدس بزنید.در مسیر مذاکره را تا حدّ 
ی نندهل و آغازکاگر نفر اوّ : شما فرصت اصالح و تعدیل پیشنهاد خود را داریدشما بحث را باز کرد،  مقابِل  وقتی طرِف 

اید، بر توانید پیشنهادی را که در ذهن داشتهمذاکره نباشید، یک فرصت ارزشمند دیگر هم در اختیار شما قرار دارد: می
 اصالح و تعدیل کنید:کنید، ها و انتظاراتش پیدا میهای طرف مقابل و شناختی که از خواستهاساس حرف

 تری را مطرح کنید.توانید درخواست نرمدر صورت نیاز، می
 تری را اتخاذ کنید.ه به شرایط، تصمیم بگیرید موضع سختممکن است با توّج 
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ده موضعی است که رسمًا اعالم ش تر از تعدیل و تغییرِ بدیهی است تعدیل موضعی که هنوز اعالم نشده، بسیار راحت
شوار شده، کاری بسیار داعالم منطقِی  تر کردن یک موضِع شده و یا سختاعالم ۀگیرانسخت یک موضِع  تعدیِل  است.

 تواند به عصبانیت و یا سردرگمی طرف مقابل منجر شود.است. چنین کاری می
نید ای شرکت کمذاکرهاگر قرار است در : توانید با فضای مذاکره و پارامترهای آن بهتر آشنا شویدم، میدر جایگاه دّو 

ثًال فرض م تواند مفید باشد.م بودن میتردید دّو شناسید، بیاید و فضای آن را نمیای در موردش نداشتهکه قبًال تجربه
کره اید. در چنین شرایطی، بسیار منطقی است ابتدای مذا تکنولوژی نداشته ای از قراردادهای انتقاِل کنیم تا امروز تجربه

 م بحث را آغاز کند.ه بعدًا گرفتارش شوید و بگذارید طرف دّو حرفی نزنید ک
است.  ی مذاکره، حداکثر چیزی که مناسب است مطرح کنید، صورت مسئلههایی، در مقام آغازکنندهدر چنین مذاکره

زمانی  وانید بهتی را میگیری جدّ ی اطالعات یا موضعاما هرگونه ارائه اید.ی مذاکره حاضر شدهکه چرا در این جلسهینا
 م، بخشی از مواضع خود را مطرح کرده باشد.موکول کنید که طرف دّو 

 ی ابعاد زمین مذاکره را تعیین کنیدتوانید تا حدّ م، میدر جایگاه دّو 
تومان برای خرید پیشنهاد  ۸۰۰۰۰تومان را مطرح کرده و شما قیمت  ۱۰۰۰۰۰ای برای کاالیش، قیمت اگر فروشنده

طرفین  زنِی چانه تومان خواهد بود (و اگر قدرِت  هزار ۱۰۰تا  ۸۰ ها بینزنیی چانهشود محدودهکنید، مشخص می
 های این محدوده، بسته خواهد شد).شبیه باشد، مذاکره جایی در میانه

یک شرکت بزرگ هستید و انتظار دارید مبلغ قرارداد شما در سال  یا به عنوان یک مثال دیگر، فرض کنید پیمانکارِ 
مطرح  –که سرسختانه و غیرمنطقی است  –را  درصد ۵وقتی کارفرما پیشنهاد  درصد افزایش پیدا کند. ۲۰جدید، حدود 

، اصًال موضع دکه تصمیم بگیریینخود را کمی باالتر ببرید. یا ا ۀلیاوّ  کند شما ممکن است به نتیجه برسید پیشنهادِ 
صرفًا  لبه هر حال، نفر اوّ  خود را تعدیل کند. خود را مطرح نکنید و از طرف مقابل بخواهید موضِع  واقعِی  نگیرید و انتظارِ 

زنی را م، ابعاد میدان مذاکره و چانهی دّو کند و شما هستید که با تعیین نقطهیک نقطه از زمین مذاکره را مشخص می
 کنید.مشخص می

ممکن است توضیحات باال، شما را به این نتیجه برساند  ی مذاکره نباشیم؟کنندههمیشه بهتر است ما شروع پس آیا
 تواند همواره در مذاکره مفید باشد.کار میای منطقی است و اینم بودن، توصیهی عمومی به دّو که توصیه

مواردی هم وجود دارد که ممکن است بهتر باشد اما  طور که اشاره شد، در اغلب موارد، این فرض صحیح است.همان
 کنیم:برخی از این موارد را در این بخش از درس مرور می شما مذاکره را آغاز کنید.

فرض کنید : ها و خلق و خوی وی اطالع داریدشناسید و از خواستهتان را به خوبی میزمانی که طرف مقابل .١
 ۱۰یا  ۵را برای افزایش مبلغ اجاره مطرح کند، از عدد  خودِ  یشنهادِ ی شما بخواهد پخانهدانید که اگر صاحبمی

رود. در چنین شرایطی، ممکن است تصمیم بگیرید اصًال درصد می ۳۰تا  ۲۵کند و به سراغ درصد شروع نمی
 مذاکره باشید. آغازِ  گذارِ مذاکره با چنین موضعی آغاز نشود و شما پایه

منصفانه  ۀدانید که یک نتیجبیشتر هستید و از قبل میۀ ای اطالعات کامل و تجربنظر، دار مورد زمانی که در زمینه .٢
 کننده باشید. چون اگر طرِف تر است شما شروعدر چنین شرایطی، مناسب ای چه خواهد بود.در چنین مذاکره

گاهی، موضع و خواسته ادگی کند، بعدًا به س ی نادرستی را مطرحمقابل مذاکره را آغاز کند و از سر ناآشنایی یا ناآ
 آن را تعدیل نخواهد کرد.
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ی اید که یک پروژهکنید و به این نتیجه رسیدهی تولید محتوا فعالیت میفرض کنیم در زمینه ه کنید:به این مثال توّج 
. محتوا باشدی لیه، توقف موقت و بررسی نتایج و اصالح و توسعهمحتوای اوّ  موفق تولید محتوا، باید شامل سه فاِز تولیدِ 

مذاکره را چنین آغاز کند که: هر چقدر پول  ،مقابل ممکن است اگر شما این چارچوب را از ابتدا مطرح نکنید، طرِف 
در چنین  دهم، اما برایم مهم است که این کار به سرعت و در عرض یک ماه انجام شده و جمع شود.بخواهید می

ای برسانید که بگوید: بله. من اصًال تصوری از این کار نداشتم و نقطه شرایطی، ساده نخواهد بود که طرف مقابل را به
تر است همان ابتدا، چارچوب را برایش شرح دهید تا او و شما هر دو، منطقی رویم.حاال بر اساس پیشنهاد شما جلو می

گاهانه ردار که از موضع مستحکمی برخوخواهید این حس را ایجاد کنید زمانی که می ی او گرفتار نشوید.در دام موضِع ناآ
گاهی اوقات، برایتان مهم است که طرف مقابل بداند شما جایگاه خود را باال  خواهید.دانید چه میهستید و دقیقًا می

 گیرید.ی زیادی بخودتان، فاصله ی و اصوِل های او، از چارچوب کلّ دانید و حاضر نیستید به سادگی به خاطر خواستهمی
ه وقتی وارد اید کاحتماًال این تجربه را داشته ی مذاکره باشید.کنندهطی، بسیار منطقی است شما شروعدر چنین شرای

در همان ابتدا چارچوبی را در مقابل شما  هاآناز مواقع،  شوید، در بسیاریالمللی میهای بزرگ بینمذاکره با شرکت
دی که در این حالت، با وجو توانید آن را رعایت کنید یا نه.میگویند این چارچوب ماست. ببینید آیا دهند و میقرار می

ی در ی و کلّ های کوچک وجود دارد، اما طرف مقابل اعالم کرده که تغییری جدّ ها و امتیازخواهیزنیفضا برای چانه
 خود را در مذاکره، یادآوری کرده است. هایش نخواهد داد و به این شیوه، جایگاهِ سیاست

 ی مدیران آغاز شد. همه دور میز نشستند و هر کدام، نقدهای جلسه برای مذاکره را چگونه انجام دهم؟چینی مقدمه
ای خود را به عملکرد مدیرعامل مطرح کردند. شرکت در بحران قرار گرفته بود و فرصت خوبی بود تا هر کس، هر گالیه

های همه را شنید. مل با سکوت و آرامش، صحبترا که تاکنون فرصت مطرح کردن آن را نداشت، مطرح کند. مدیرعا
 …طور آغاز کرد: با تمام احترامی که برای تیم مدیریتی شرکت قائل هستم سپس سخنان خود را این

مدیران میانی شرکت، الزم نبود برای شنیدن باقی جمالت منتظر بمانند. به قول خودشان، تمام شستشوهای مدیریتی، 
 شود!میبا تمام احترام آغاز 

 
مقدمه چینی، یکی از هنرهای ارزشمند در . مهارت مقدمه چینی برای انتقاد در مذاکره یک مهارت ارزشمند است

گاهی از اهمیّ   .یریمگهای نادرستی را برایش به کار میت آن، شیوهارتباطات و مذاکره است که بسیاری از ما با وجود آ
ای استفاده از جمالت کلیشه .ات مربوط به مقدمه چینی را با هم مرور کنیمترین اشتباهاجازه بدهید دو مورد از رایج

با  یدانیم که جملهی ما میدانستند، همههمانطور که مدیران شرکت فوق می. مخاطب کردِن شده برای آمادهشناخته
 .واهد رسیدها به پایان خهینها و حتی شاید تووجود تمام احترامی که برایتان قائل هستم با شدیدترین نقدها و اعتراض

ف مقابل، به اتفاقًا طر . کندتر میی مقدماتی، فضای مذاکره را آراماشتباه است اگر فکر کنیم بیان این جمله بنابراین
در حدی که حتی اگر بعد از  .کندعیار آماده میگیرد و خود را برای یک جنگ تماممحض شنیدن این جمله، گارد می

 گیری تنش وجود خواهد داشت.و متین هم صحبت کنیم، باز هم احتمال شکل آن، بسیار آرام
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 :کنند. به برخی از این جمالت توجه کنیدجمالت دیگری هم هستند که احساسات مشابهی را القا می

 …اید نیستالبته هیچ کس منکر زحماتی که شما برای شرکت کشیده
 …ای اماای، اتفاقًا دوست خوبی هم بودهکردهگویم که تو در حِقّ من نامردی من نمی

 …توانم از شما یک انتقاد بکنم؟می
 …های خوب شما، یک نقد هم به شما وارد استی ویژگیدر کنار همه

 تر شده است. در حالی کهکنیم با این جمالت، طرف مقابل برای شنیدن نقدهای ما آمادهما به خیال خودمان فکر می
هایی که بعدًا رد و بدل خواهد شد، پتانسیل وضعیت دفاعی شده است و این وضعیت، مستقل از حرفاو بیشتر وارد 

 ها و رفتارهای نامطلوب خواهد داشت.باالیی برای بروز تنش و مکالمه
نار ک یا فرصتی را به انتقاد اختصاص خواهیم داد: مدیر در حال عبور از اعالم قبلی برای اینکه در آینده زمان یا جلسه

شما در  خواهم باگوید: لطفًا وقتی کارتان تمام شد سری به اتاق من بزنید. میزند و میاتاق، کارمند خود او را صدا می
کند خیلی هم با احترام و متانت صحبت کرده. چون مدیر احساس می احتماالً  .مورد برخی از رفتارهایتان صحبت کنم
غافل از اینکه کارمند، از این لحظه  .نداشتی و خودت اراده کردی به اتاق من بیاحتی به کارمند خود گفته هر وقت کار 

رود، در حال ساختن سناریو با خود است. اینکه احتماًال چه چیزهایی خواهد شنید و چه ای که به اتاق مدیر میتا لحظه
های خود را در ی گالیهواهد کرد. همههای قبل فکر خی اشتباهاِت مدیر در ماهکارمند به همه .هایی باید بدهدپاسخ

 .ای سخت و سنگین را برگزار کندشود که جلسهذهن یا بر روی کاغذ فهرست خواهد کرد و آماده می
همین  .این درحالی است که ممکن است مدیر بخواهد فقط در چند جمله، نسبت به تأخیر او در روز جاری انتقاد کند

زند که عزیزم. امشب حتمًا وقتی را بگذاریم زن به شوهر خود پیامک می .وجود داردمسئله در مورد رفتار همسران هم 
ی خطاهایی اما مرد، به یاد همه .اش درد و دل کندممکن است زن بخواهد فقط کمی از خانواده .که با هم صحبت کنیم

 .جال تمام عیار آماده خواهد شدشود، شب هم برای یک جنکه انجام داده خواهد افتاد و جدا از اینکه روزش خراب می
 هانآگویند: اگر به مردان سیلی بزنید و دلیلش را هم ندانید، که می این شکلی از همان شوخی رایج بین زنان است

 !خودشان دلیلی برای آن پیدا خواهند کرد
خواهد پیامی با بار می به این معنا که اگر .هاستکننده، مقدمه چینی برای ارسال پیامیکی از هنرهای مهم مذاکره

خواهد اگر هم می .خنثی یا مثبت بوده و گارد دفاعی نداشته باشد منفی ارسال کند، طرف مقابل در وضعیتی کامالً 
 .پیامی با بار مثبت ارسال کند، طرف مقابل حداکثر لذت و خوشی را با شنیدن این پیام تجربه کند

 ها کمک کنند:تر پیامسال اثربخشتوانند به ما برای ار در اینجا سه نکته می
طور که همان .اگر پیام ما دارای بار منفی است، آن را در جایی مطرح کنیم که طرف مقابل در قلمرو خود قرار دارد ♦

کنند، دانند و با کنترل از راه دور، آنجا را تصاحب میمردها به صورت سنتی، مبل روبروی تلویزیون را قلمرو خود می
در محیط کار هم، طبیعتًا میز کار  .کند، همچنان آشپزخانه قلمرویی زنانه استزنی که هرگز کار آشپزی نمیحتی برای 

 .شودو اتاق کار هر کس، قلمرو او محسوب می
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ای گله کند، ممکن است همانطور که در حال دیدن تلویزیون است و کنترل خواهد از همسرش در زمینهمردی که می
همین مرد، اگر هنگامی  .خواهم با تو حرف بزنممسرش را صدا کند و بگوید بیا روی مبل بنشین میرا به دست دارد، ه

که همسرش در حال درست کردن چای یا ساالد در آشپزخانه است، کنار او برود و در آنجا (شاید در حالی که به جابجایی 
 .مقاومت روبرو خواهد شدهایش را بزند، احتماًال با کمترین کند) حرفها کمک میظرف

در محیط کار هم، حضور مدیر در اتاق کار کارمند و نشستن کنار او یا حتی روی صندلی و مبل ارباب رجوع، فضایی 
 .کندمناسب برای شروع کردن نقد را با حداقل مقاومت از سوی طرف مقابل ایجاد می

اگهانی به ذهن رسیده و به صورت گذری مطرح مطرح کردن پیام منفی، به شکلی که انگار به صورت ساده و ن ♦
 .تواند مقاومتی بسیار کمتر ایجاد کندشود، میمی

ها به ندرت علی! تازگی :گویدمدیری را در نظر بگیرید که در حال عبور از کنار همکار خود در راهروی شرکت، به او می
آنکه مقاومتی در طرف مقابل پیام را رسانده بی یاین مدیر، همه شوی. مشکلی وجود دارد؟به موقع سر کار حاضر می

کوچکی  ۀتوانم چند دقیقه وقت تو را بگیرم؟ مسئلعلی جان! می: حاال به این سبک بیان دقت کنید .ایجاد کرده باشد
خواستم با تو مطرح کنم. البته تو انقدر عضو ارزشمندی در این شرکت هستی که شاید درست نباشد در چنین را می
ی من تذکر بدهم. اما به هر حال بپذیر که شرکت هم قوانینی دارد و من هم مجبورم در چارچوب آن قوانین با تو موارد

ام نستهداای دلگیر شوی یا احساس کنی که من قدر زحمات تو را نمیخواهد تو ذرهو دیگران رفتار کنم. واقعًا دلم نمی
 ی منطقی باشد که تالش کنی هر روز سر وقت به محل کار بیایی؟کنه ندارم. اما فکر نمیهای تو توّج یا به سختی

و چقدر  حوصله استتوانید تصور کنید که علی، قبل از رسیدن به جمالت آخر، تا چه حد نگران یا عصبی یا بیمی
 .یابداحتمال اینکه پاسخ نامطلوبی به این نقد داشته باشد، افزایش می

چینی نداریم، به جای استفاده از جمالت ای جز مقدمهی منفی است که چارهاگر به هر دلیل، بار پیام در حد  ♦
 .چینی را انتخاب کنیمای سبک دیگری از مقدمهکلیشه

 اما به شرطی که مشخص نباشد که این. این کار خوبی است که به جای شروع کردن از انتقاد، از تعریف شروع کنیم
 .های بعدی را بزنیمکنیم تا بتوانیم حرفمالحظه و ادب، آن را مطرح میتعریف از سر اجبار است و صرفًا به خاطر 

ها، صرفًا با این هدف انجام تواند نشانۀ احترام به مخاطب باشد. اما برخی سکوتمی سکوت :ریچارد شلبه قول 
 شود که حِقّ بیشتری برای حرف زدن به ما بدهند.می

 ی پنهان در آنها چه بودهفهمد که انگیزهندارند و طرف مقابل به سرعت میها، قطعًا پیام احترام را این نوع سکوت
این است که دو معیار مهم را برای سنجش هوشمندانه  ماپیشنهاد  .ها هم، همین ویژگی را دارنداست. بعضی از تعریف

چینی برای انتقاد قطع قدمهی مهای شما در مرحلهاگر صحبت معیار اّول اینکه :بودن انتقاد خود مّد نظر قرار دهید
شد (مثًال با زنگ تلفن)، طرف مقابل احساس کند که پیام کامل منتقل شده و اساسًا گفتگو برای انتقال همین حرف 

حجم نکات مثبت در مقایسه با نکات منفی بعدی در حّدی باشد که ارزیابی کّلی طرف مقابل  معیار دّوم اینکه .بوده است
 مثبتی مطرح شده که بخش کوچکی از آن هم به یک نقد اختصاص یافت.این باشد که گفتگوی 

 من چه اطالعاتی در اختیار دارم؟ بهترین شکل ارائه این اطالعات در مذاکره چیست؟ 
  به پایان برسد؟ اییجهنتمذاکره خوب است با چه 
 چه خط قرمزهایی در این مذاکره دارم که نباید از آنها عبور کنم؟ 
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 های من در هر یک از موضوعات مذاکره چیست؟ چگونه آنها را بسته بندی کنم؟تقاضا و خواسته 
  ت را در ابتدای مذاکره ایجاد کنم؟سن نیّ چگونه فضای ُح 
 برای ایجاد یک جو متعادل و حس خوب در جلسه، چه ابزارهایی در اختیار دارم؟ 
 آیا مناسب است که در این مذاکره از واسطه استفاده کنم؟ 
  مذاکره گروهی انجام دهم یا مذاکره فردی؟ مذاکره را در خلوت انجام دهم یا در حضور دیگران؟بهتر است 
 گروهی داشته باشیم، نقش هر فرد در مذاکره چه خواهد بود؟ ۀدهم مذاکر اگر ترجیح می 
 گفتگوی پایانی مناسب برای این مذاکره چیست؟ 
  ظر بگیرم؟ت در نسن نیّ آیا الزم است امتیازی برای نشان دادن ُح 
 چه امتیازهای مشروطی در این مذاکره وجود دارد که حاضر به معامله آنها هستم؟ 
 آیا الزم است برای پایان این مذاکره، امتیاز پایانی در نظر گرفته شود؟ 
 ه ر دانم که مذاکره کنم؟ شاید بهتر باشد مذاکریزی در مذاکره آیا هنوز مناسب میهای برنامهی گامبعد از مرور همه

 نکنم.

م، آن ی مذاکره هستیهای مهم در مذاکره، تشخیص شرایطی است که نباید به سراغ مذاکره برویم یا اگر در میانهیکی از مهارت
 :زنی نشویمشرایط، بهتر است وارد مذاکره و چانه ایندر پس  .را متوقف کرده و ادامه ندهیم

ی که در آن، بهتر است وارد بازی مذاکره نشویم، زمانی است که هیچ گزینه هایییکی از حالت: ی دیگری نداریموقتی هیچ گزینه
کند، به همین نکته اشاره مطرح می Negotiation Genius در کتاب خود با عنوان مکس بیزرمندیگری نداریم. داستان زیر که 

 :دارد

های تمکانی مناسب. رئیس بسیار خوب و فعالیام. شرکت عالی. موقعیت : من یک موقعیت شغلی بسیار خوب پیدا کردهآلکس
 .جالب و آموزنده و ارزشمند

 .: بسیار عالیه. پس چرا اینجایی؟ زودتر برو و کارتو رو شروع کنبیزرمن

 .ایم: حقوقفقط در یه زمینه به تفاهم قطعی نرسیده : پیشنهاد عالیه.آلکس

 ینه بهتری داری؟خوندی. آلترناتیو تو چیه؟ چه گز  : تو درس مذاکرهبیزرمن

اومدم. االن اینجا هستم چون فقط همین یه پیشنهاد رو دارم و البته شما نمی : اگر من چند پیشنهاد خوب داشتم که پیِش آلکس
 .گیرندهای دیگه حقوق بهتری میای دارم که در شرکتاز حقوقش راضی نیستم. دوستان دیگه

ا ای نداری (اگر داشتی، احتماًال به اونهفهمه که تو پیشنهاد شغلی دیگهدی میدونه و یا به زو: حتمًا اون شرکت هم میبیزرمن
د به گیرند، آلترناتیو و انتخاب جایگزین تو نیست. تو بایگفتی). به یاد داشته باش که حقوق بیشتری که دوستانت میمی

 .یه داشته باشاری و باید به این توّج ای ندای که جلوی خودته فکر کنی. اما االن تو پیشنهاد دیگهپیشنهادهای دیگه

 .: بله. درستهآلکس
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: به نظر من باهاشون تماس بگیر. بگو که به اون شغل عالقه داری و اون شغل رو قبول کن. بعد از پذیرفتن شغل، از مدیر بیزرمن
های دیگه، تانت در شرکتخودت خواهش کن که یه لطفی به تو بکنه. چند دقیقه وقتش رو بگیر و اطالعات و شرایط سایر دوس

ر بده. در کنند، در اختیارش قراو در شرایط مشابه کار می اندشدهالتحصیل که توانمندی شبیه تو دارند و از همین دانشگاه فارغ
 .ترهپذیره و هم در مورد تو منصفانهکنی کمی افزایش حقوق، هم برای شرکت امکانآخر بگو که فکر می

 .کنهی حقوق که قدرت من رو کم میشغل قبل از مذاکره : پذیرفتن پیشنهادآلکس

ل این مذاکره، قدرتی نداشتی که نگران از دست دادنش باشی. وقتی ای نداری. تو از اوّ : کدوم قدرت؟ تو هیچ گزینه دیگهبیزرمن
. بازی ها بیشترهگرفتن توی اونای وجود دارن که احتمال نتیجه های دیگهزنی نشو. بازیقدرت نداری، وارد بازی مذاکره و چانه

ده. حاال که گزینه بهتری نداری، وارد بازی مذاکره نشو. پیشنهاد طرف انصاف یا بازی درخواست کمک به مراتب بهتر نتیجه می
 .ای رو شروع کنمقابل رو قبول کن و بازی دیگه

زمانی  .های دیگری را که روی میز ما وجود دارند مرور کنیمگزینههمیشه باید به خاطر داشته باشیم که قبل از مذاکره، حتمًا باید 
ی بدون حضور بر سر میز مذاکره، به انجام برسانیم. چرا که ی دیگری نداریم، شاید صالح باشد که توافق را حتّ که هیچ گزینه

 .شدیمورت، وادار به اعطای آنها نمیحضور بر سر میز مذاکره، ممکن است ما را به اعطای امتیازاتی مجبور کند که در غیر آن ص
 .وقتی که زمان ما از دستاورد مذاکره ارزشمندتر است

وضعیت دیگری هم وجود دارد که بهتر است در آن شرایط مذاکره نکنیم یا به مذاکره ادامه ندهیم: هنگامی که زمان ما، ارزش 
آید یمذاکره اشاره شد، بسیار پیش م رِک تَ  ۀطور که در بحث نقطهمان). تواند داشته باشدبیشتری از دستاورد مذاکره دارد (یا می

 رِف ه َص کنند ارزش زمانی کشوند که فراموش میشدن و به دست آوردن نتیجه متمرکز میکنندگان، چنان بر روی برندهکه مذاکره
 است.اند، به مراتب بیشتر بوده ی مذاکره یا تخفیفی که به دست آوردهمذاکره شده، از نتیجه

 
 :باشد تواند برای شما هزینه داشتههای مختلف میکنید، به شکلزمانی که برای یک مذاکره (یا بخشی از یک مذاکره) صرف می

ی توانید برای کار یا فعالیت دیگری (یا حتبخشی از این هزینه، از جنس هزینه فرصت است. به این معنا که این فرصت را می
بخش دیگری از هزینه، ناشی از تحّوالت محیطی است. مثًال گاهی اوقات، یک بازرگان چند هفته را به  .استراحت) َصرف کنید

کند که در پردازند، اما در این میان نرخ ارز یا قوانین گمرکی به شکلی تغییر میتبادل ایمیل و تخفیف گرفتن و اصالح پروفرما می
 .دهنداند را به شکلی دیگر از دست میها برابر امتیازی که به دست آوردهنهایت، ده
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تواند پیام نامناسبی را برای طرف مقابل ارسال کند: دستاورد مذاکره صرفًا به نتایج مشهود و ملموس در پایان زمانی که مذاکره می
ت یا منفی یر مثبتوانند تأثکند که میهایی را برای طرف مقابل ارسال میمذاکره محدود نیست. گاهی نفِس مذاکره کردن، پیام

 .ی رابطه و همکاری داشته باشندروی آینده
 

 )۴( ایحرفه ۀکنندمذاکرهضروری برای تبدیل شدن به یک  هایمهارت|  مذاکرۀ تجاری .٤

های تجاری به صورت غیرحضوری از طریق تلفن و ایمیل و سایر اگرچه امروزه بخش زیادی از مذاکره: کردن جلساتاداره
ی حتّ  های حضوری و جلسات فیزیکی مذاکره کم نیست.شود، اما هنوز هم سهم مذاکرهبرگزار و مدیریت میابزارهای مشابه 

توان اصول و مبانی رو در رو دارد و می هایمذاکرههای زیادی به ها، شباهتمذاکره با ابزارهای دیجیتال هم، در خیلی از حوزه
 هایی است که بدونمهارت اداره کردن جلسه از جمله مهارت رد استفاده قرار داد.مورد استفاده در جلسات فیزیکی را در آنها هم مو

 بدانیم. ای (خصوصًا در مذاکرات تجاری)حرفه ۀکنندتوانیم خودمان را یک مذاکرهط بر آن، نمیتسلّ 

های قبل از البی؛ اکرهتنظیم دستورجلسه مناسب برای مذ :مهارت اداره کردن جلسه به شرح زیر است هایزیرمجموعهبرخی از 
معرفی افراد در جلسه و مشارکت دادن حاضران در ؛ شناخت ابزارهای مناسب برای افزایش اثربخشی و کارایی جلسات؛ جلسه
حاشیه بردن  به؛ مدیریت مسیر گفتگوها و جلوگیری از به حاشیه رفتن جلسه؛ مدیریت فضای جلسه ؛ مدیریت زمان در جلسه؛بحث

 .جلسه نهایی مذاکرهتنظیم صورت؛ )!نیازجلسه (در صورت 
رفًا تر از آن است که بتوان آن را ِص ای بزرگتر و عمیققطعًا فرهنگ، پدیده: های مذاکرههای فرهنگی طرفشناخت و تحلیل مولفه

ت خود، تربی خود، ی شغِل ها به واسطهانسان بودن خالصه و بیان کرد.فرهنگبودن و بیی مانند بافرهنگدر اصطالحاتی کلّ 
و  های موجود در سازمان خود، ویژگیها و تنبیهخود، باورهای خود، رفتارهای اطرافیان خود، پاداش ۀالگوهای ارزشی جامع

رسند که هویت مشترکی دارند و آن را در میان اطرافیان خود نیز ای از رفتارها میهای مدیران خود، به تدریج به مجموعهعادت
 کنند.تقویت و ترویج می
 بگذارد. یثیر جدّ أهای تجاری تتواند بر سرنوشت مذاکرهها، میهی به این تفاوتتوّج های فرهنگی یا بیناآشنایی با تفاوت

 :هستند مذاکرۀ تجاریهای فرهنگی در های اهمیت تفاوتموارد زیر تنها چند مورد ساده از مصداق
 سازمان بزرگکننده در یک مذاکره واحد تدارکات با واحد مصرف 
 هامذاکره دفتر مرکزی با مدیران استان 
 مذاکره یک شرکت برای اخذ یا تمدید نمایندگی یک شرکت خارجی 
 )المللی (مثًال لیسانس یا فرنچایزمذاکره برای عقد یک قرارداد بین 

 )۵( ایحرفه کنندهمذاکرهضروری برای تبدیل شدن به یک  هایمهارتتجاری |  ۀمذاکر  .٥
م و چهارم بحث، به موضوعاتی مانند درک مفاهیم پایه در مذاکره و مذاکرات تجاری، م و سّو ل و دّو های اوّ اینجا در قسمتتا 

گاهی  ۀتجاری، نگاه به مذاکر  ۀپرورش نگرش و مدل ذهنی مناسب برای مذاکر  تجاری به عنوان یک بازی و تالش برای توسعه آ
، شناسی، کار تیمیسازی، انگیزهشناسی، هوش سیاسی، آمادهیند مذاکره، زمانتجاری، شناخت انواع مذاکره، شناخت فرا

ی در های فرهنگلفهؤ جلسات، مدیریت فضای جلسه و شناخت م ۀشناسی، رفتارشناسی، هوش هیجانی، مهارت ادار شخصیت
، به موارد ای استتجاری حرفه ۀدکننشدن به یک مذاکرهراه تبدیل ۀدر این قسمت که آخرین قسمت نقش ایم.مذاکره اشاره کرده

 پردازیم.مانده میباقی
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اقع تا در و  توان یک تعریف جامع و مانع از آن ارائه کرد.های ارتباطی عنوانی است که به سادگی نمیمهارت: های ارتباطیمهارت
 ایم.های ارتباطی اشاره کردههایی از مهارتهای مختلف به زیرمجموعهجا هم به شکلهمین

های مهارت ارتباطی را که برای مذاکره ضروری است با هم وار برخی از زیرمجموعهکید بیشتر مناسب است فهرستأ ما برای تا
؛ )دادن (شامل دریافت کامل پیام طرف مقابل و تالش برای تفسیر و تحلیل آن با حداقل سوگیریهنر خوب گوش :مرور کنیم

ها و حرکات بدن و آشنایی با زبان بدن و ژست؛ مهارت نگارش دقیق و شفاف ؛بحثکردن مهارت شفاف؛ ط کالمیافزایش تسلّ 
 .عالئم چهره

تجاری، مذاکره به نمایندگی دیگران  ۀی انواع مذاکره باالخص مذاکر های بسیار مهم در همهیکی از مهارت: اصول نمایندگی
فته گ Agent-Agent Negotiation و یا Principal-Agent Negotiation کردندر ادبیات مذاکره به این نوع مذاکره است.

به عبارتی، یک فرد به نمایندگی از فردی دیگر یا به نمایندگی از گروه یا شرکت یا سازمان یا کشور خود، با طرف مقابل (که  شود.می
 کند.ی یک فرد یا شرکت یا سازمان یا کشور باشد) مذاکره میممکن است او هم نماینده

 
ی انواع هایی است که در همهاز جمله مهارت Conflict Management مدیریت تعارض یا: تعارض و میانجیگریمدیریت 

کنند تا یک پیمانکار و های خانواده که در مورد یک اسباب بازی با هم دعوا میاز بچه ی سطوح آن کاربرد دارد.مذاکره و همه
کاری یکی از طرفین به پروژه تحمیل کرده ا در مورد خساراتی که اهمالکنند ترکت میش Claim یکارفرما که در یک جلسه

 مذاکره کنند.
به عبارتی، دو یا چند  شود.به ما سپرده می Mediator گاهی اوقات نقش میانجی یا ما همیشه یکی از طرفین تعارض نیستیم.
دارند (یا یکی از طرفین اعتماد زیادی به ما دارد) به  ی آنها ما را قبولشوند و چون همهطرف در مذاکره با یک تعارض مواجه می

گری، یکی از هنرهای مهم در مذاکره است که به دانش و میانجی گیریم.کنندگان قرار میبین مذاکره ی ارتباطِی عنوان حلقه
اما به هر حال، اگر  .توان به سادگی به این مهارت دست یافتاش، نمیی بسیار زیادی نیاز دارد و برخالف ظاهر سادهتجربه
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تجاری  ۀکنندتوانیم ادعا کنیم که یک مذاکرههای خود نداشته باشیم، به سادگی نمیمهارت میانجیگری را در فهرست مهارت
 ای هستیم.حرفه

 :ایکننده حرفهشدن به یک مذاکرهنیاز تبدیلتجاری به عنوان پیش ۀنقش میانجی در مذاکر 

 
 در اما معموالً  ی ما الزم و ضروری نباشد.هایی است شاید برای همهچندجانبه از جمله مهارت ۀمذاکر : چندجانبه ۀمدیریت مذاکر 

در این  شویم.هایی میای و تخصصی (با حجم کار گسترده یا رقم باالی قرارداد) نیازمند چنین مذاکرههای تجاری حرفهمذاکره
 مین شود.أی آنها تهنفعان متعددی وجود دارند که باید نظر هممذاکره ذی

تواند چندجانبه می ۀچندجانبه باشد، اما مذاکر  هایمذاکرهتواند نمونه زمان بین چند سازمان یا چند کشور، میهم ۀاگر چه مذاکر 
سیس یک واحد جدید در شرکت یا تغییر چارت سازمانی، أبه عنوان مثال، گاهی اوقات ت تری نیز داشته باشد.های سادهشکل

 زمان با واحدهای مختلف قابل مدیریت نیست.ی همکند که جز با مذاکرههایی ایجاد میها و چالشدشواری
 ند.شوهای زمانی نسبتًا طوالنی و جلسات متعدد انجام میدر چند مرحله و در دوره -و نه همیشه  -های چندجانبه عمومًا مذاکره

 یکنندگان در همهی مذاکرهگیری در این زمینه است که آیا باید همهتصمیم ها،یکی از هنرهای مهم ما در این نوع مذاکره
 یا اینکه بهتر است با برخی از آنها به صورت جداگانه مذاکره و البی شود. جلسات حاضر باشند؟

 :چندجانبه ۀمهارت مذاکر 
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 امتیازگرفتن است، تردیدی نیست که مدیریت ه به اینکه ذات مذاکره، امتیازدادن وبا توّج : مدیریت امتیازدهی و خلق امتیاز

کید بیشتر، مهارت خلق امتیاز را أ اما اجازه بدهید ما برای ت های تجاری است.های کلیدی در مذاکرهامتیازدهی از جمله مهارت
های یکی از ضعف تواند زیرمجموعه مهارت مدیریت امتیازها باشد، به عنوان یک موضوع مستقل مطرح کنیم.که می
قایسه با های آنها در مت، از دست دادهتوانند به سادگی امتیاز خلق کنند و به همین علّ کنندگان تجاری، این است که نمیمذاکره

 مین کنند.أی معقول تتوانند منافع مشروع و منطقی خود را، به سادگی و با هزینهدستاوردهایشان در مذاکره، بیشتر است و نمی
ند، بخش شونامه یا قرارداد منجر مینامه یا توافقجلسه یا تفاهمهای تجاری که به تنظیم صورتمذاکره در: کردن مذاکرهنهایی
 وزن تمام مراحل قبلی دانست.ت همتوان آن را از لحاظ اهمیّ ی که میدر حدّ  کردن مذاکره بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.نهایی
توانید در شوند را میمانند و یا از چارچوب توافق خارج میبه تعهدات خود وفادار نمیکنندگانی که ی رفتار بسیاری از مذاکرهریشه

 کردن مذاکره جستجو کنید.ی نهاییمرحله
 توافق

ّ
ه و یا بیش از حد تنگ بینی نشدت کالمی پایینی دارند و یا سناریوهای مختلف در آنها پیشهایی که ناشیانه تنظیم شده یا دق

ه شوند، احتمال تخلف و شکستن تواقق یا به تعبیر عامیانتنظیم می های طرف مقابل)منصفانه به خواسته ِه نظرانه (بدون توّج 
 دهند.کردن را افزایش میدّبه
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یاموزیم ای این است که بتجاری حرفه ۀکنندآخرین گام در تبدیل شدن به یک مذاکره: شخصی در مذاکره بِک برند و َس  ۀتوسع
 بِک از َس  هیتوّج بخش قابل تجاری وجود داشته باشد. ۀاستاندارد برای مذاکر  بِک قرار نیست یک پروتکل استاندارد و یک َس 

 دیگری ننشیند. فردِ  ِن یک نفر بنشیند و بر تَ  ِن مذاکره، مانند لباس است که ممکن است بر تَ 
کاریزمای  ممکن است شما کنید موفق باشم.در اجرای تکنیکی که شما به سادگی از آن استفاده میممکن است من هرگز نتوانم 

تر باشد. اما من مجبور باشم نداشتن آن کاریزما را با تر و سادهزیادی داشته باشید که باعث شود مسیر مذاکره برای شما روان
ای حرفه ۀنندکشدن به یک مذاکرهی یکی از آخرین مراحل تبدیلشخص بِک ی َس بنابراین، توسعه های دیگر جبران کنم.شیوه

م ت، عالوه بر خودشان، برندشان را هکنندگان در بلندمّد مذاکره سازد.سبک شخصی به تدریج از ما برند شخصی هم می است.
نامشهود  ۀاید، نوعی سرمای و درست توسعه پیدا کرده باشبرند شخصی اگر به شکلی حرفه برند.به جلسه گفتگو و مذاکره می

 ی قدرت را نیز به نفع ما تغییر دهد.تواند زحمت مذاکره را برای ما تا حد زیادی کاهش داده و کفهاست که می
 والتر هاگنی یاد گرفتن یک مهارت | ای دربارهنکته  .٦

 هاست:ی یادگیری مهارتو درباره ،والتر هاگن، بازایم از یک گلفانتخاب کرده در این موردای که جمله

 
توان از این جمله (اجازه بدهید بگوییم: از این ادعا) برداشت کرد این است که یاد گرفتن اصول اصًال ترین تفسیری که میساده

ری هم از اما تفسیر دیگ .کندای شدن، با فراموش کردن و کنار گذاشتن اصول رایج معنا پیدا میمفید نیست و در نهایت، حرفه
 :تواند وجود داشته باشد. آن تفسیر این است که یادگیری یک مهارت سه مرحله دارداین جمله می

یادگیری اصول و قوانین؛ مسلط شدن به استفاده از این قوانین؛ انتخاب برخی از این قوانین و کنار گذاشتن برخی دیگر و رسیدن 
ار ها را کنی آنآموزد و در نهایت همهکسی که اصول یک مهارت را می توان گفت:به یک َسبِک شخصی. به بیان دیگر، می

ی انواع مهارتها به بحث گذاشت. توان دربارهای را میچنین جمله .گذارد، با کسی که از ابتدا با اصول آشنا نشده، یکسان نیستمی
ذاکره، چالش وفاداری به اصول رسمی و انتخاب ایم، به این عّلت است که در می مذاکره مطرح کردهاگر ما آن را در مجموعه

 شود.پردازد، بارها با این پرسش روبرو میهای شخصی بسیار جّدی است و هر کس به یادگیری مذاکره میشیوه
 مراحل مذاکره | فرایند مذاکره در قالب هفت مرحله .٧
 هاها و قضاوت| باورها، ارزش کنندهمذاکرهمدل ذهنی   .٨
 توزیعی ۀتلفیقی در مقابل مذاکر  ۀمذاکر انواع مذاکره |   .٩

 برنده) چیست؟ –تعریف مذاکره برد برد (برنده   .١٠
 تر شدن به توافق برد بردچند استراتژی برای نزدیک  .١١
 تفاوت مذاکره و مناظره در چیست؟  .١٢
 ریزی برای مذاکره (چک لیست گام به گام)برنامه  .١٣
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 تباه در مورد آنها)های رایج و اشمنافع و مواضع در مذاکره (+ برداشت  .١٤
 انواع منافع در مذاکره  .١٥
 نقطه شروع مذاکره  .١٦
 نقطه ترک مذاکره | چه زمانی جلسه مذاکره را ترک کنیم؟  .١٧
 زنی مناسب نیست؟مذاکره | در چه شرایطی مذاکره و چانه هایمهارت  .١٨
 شوند؟تعریف امتیاز چیست و امتیازها در مذاکره چگونه طبقه بندی می  .١٩
 هی در مذاکره | امتیاز دادن در مذاکرات چه اصولی دارد؟قوانین امتیازد  .٢٠
 مذاکره | خرد کردن امتیازها هایتاکتیک  .٢١
 استراتژی کالباسی در مذاکره  .٢٢

 :کسان استها یی تعریف اصلی این تاکتیک در همهکنند. اما ویژگیهای مختلفی تعریف میاستراتژی کالباسی را به شکل
 ُخرد کردِن  :شودامتیازخواهی کوچک در مذاکره است. این امتیازخواهی معموًال به دو شکل انجام میاستراتژی کالباسی به معنای 

درخواست یک امتیاز  .ها را رد کندآن ی که طرف مقابل، نتواند به سادگیکوچک، در حدّ  بزرگ به چند درخواسِت  یک درخواسِت 
اگر این وسواس را دارید که اصطالحات را بسیار  .ًا حاصل شده استکه توافق نهایی، تقریبکوچک در پایان مذاکره و پس از این

م (یک مورد دّو  و (Salami Strategy) کردن امتیاز درخواستی) را استراتژی کالباسیرد ل (ُخ کار ببرید، بهتر است مورد اوّ دقیق به
 .بنامید (Nibbling) امتیاز کوچک پایانی) را گاز زدن آخر به سیب مذاکره

 .گیرندکار میدهند و این دو اصطالح را به جای یکدیگر بهلب منابع، در این حد وسواس به خرج نمیالبته اغ
 :تر کنندتوانند استراتژی کالباسی را برای شما شفافدو مثال زیر می: مثال استراتژی کالباسی

 استراتژی کالباسی در فروش مسکن
 .ذاکره هستیدفرض کنید برای خرید مسکن با یک فروشنده در حال م

 :شود این مبلغ را در سه بخش به شرح زیر پرداخت کنیدکنید و قرار میدر نهایت روی قیمت مشخصی توافق می
 مبلغ کِلّ  ٪۳۰امروز 

 مبلغ و تحویل کلید منزل کِلّ  ٪۶۰روز بعد  ۳۰
 مبلغ هم در روز ثبت سند ۱۰٪

تواند را امروز پرداخت کنید، او می ٪۳۵دهد که اگر فروشنده توضیح می .ها تمام شده و زمان مکتوب کردن توافق استتقریبًا بحث
برای شما چندان سنگین نباشد و میل داشته  ٪۵اگر این  .خواهد بخرد پرداخت کندی دیگری را که خودش میپرداخت خانهپیش

دهد که سی روز بعد مصادف با تعطیالِت میفروشنده توضیح  .باشید قرارداد به نتیجه برسد، احتمال دارد این درخواست را بپذیرید
 .تر خواهد بودروز بعد صادر کنید، بسیار مناسب ۲۵چند روزه است و اگر چک بعدی را برای 

 .باز هم ممکن است شما با این درخواست موافقت کنید
ز در خانه است و چون هنوز گوید که بخشی از وسایل او هنوی امضا میشود. اما فروشنده در لحظهدر نهایت توافق امضا می

ف کوشد حداکثر ظر دارد و البته میی شما نگه میهای خانهرا در یکی از اتاق هاآن ی جدیدش به پایان نرسیده،بازسازی خانه
د دهممکن است شما حس خوبی به این تصمیم نداشته باشید. اما او توضیح می .را هم ببرد و خانه را خالی کند هاآندو ماه،  یکی

 تتان را برای مّد کنند. در واقع شما یک اتاقی اسناد هم این را تأیید میکه به هر حال، خانه رسمًا متعلق به شماست و همه
 .دهیدکوتاهی به او قرض می

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

55 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

ت گفت که پول را به صور ل فروشنده به شما میشاید اگر از اوّ  .ی امتیازهای درخواست شده را کنار هم بگذاریداکنون مجموعه
دهد، اصًال خواهد و ضمنًا یک اتاق را هم دو ماه بعد به شما تحویل میروز بعد، روز ثبت سند) می ۲۵امروز، ( ٪۱۰و  ٪۵۵و  ۳۵٪

 .کردیدنظر میرِف از خرید آن خانه َص 
نبوده که شما با آن ی و بزرگ قدر جدّ اند و هر مورد به تنهایی، آنها به تدریج و در طول مذاکره مطرح شدهاما این درخواست

 .مخالفت کنید
کنید. ایی میپسندید و قیمت آن را نهت مبل را میپس از بازدید از یک نمایشگاه مبلمان، یک ِس : استراتژی کالباسی در فروش مبل

راستی کوسن : «پرسد کهفروشنده می .رسیدی صدور فاکتور و پرداخت پول میدهید و نهایتًا به مرحلهها را هم انجام میزنیچانه
تان بر این بوده که کوسن هم جزو این مجموعه شما مبل و میز و کوسن را با هم در فروشگاه دیده بودید و فرض »خواستید؟نمی

را هم جداگانه  ی آنخواهید، باید هزینهجا بوده و اگر کوسن میآن گوید که کوسن، صرفًا برای زیباییاما اکنون فروشنده می .است
جا هم، چون همه چیز به پایان رسیده و در مراحل نهایی خرید هستید، این احتمال وجود دارد که به سادگی یندر ا .کنیدپرداخت 

که این تغییر در قیمت شاید کمتر ه به اینخصوصًا با توِج  .شده بپردازیدبا خرید کوسن موافقت کنید و کمی بیشتر از قیمت توافق
غییر رسد که معامله را به خاطر این تنظر نمیبه افقت کردن با آن چندان دشوار نیست و منطقیاز یک درصد کل معامله باشد، مو 

 .جزئی به هم بزنید
طرح ی موفقیت استراتژی کالباسی متوان به عنوان ریشههای متعددی را میتعلّ  شود؟چرا استراتژی کالباسی اغلب موفق می

ای، میل داریم به توافق برسیم و انرژی و وقتی که ی ما در هر مذاکرهافق است. همه، میل به رسیدن به تو عللیکی از این  .کرد
 .نظر کنیمرفشود که از برخی مشکالت و موانع کوچک، َص همین میل، باعث می .ایم، هدر نرودصرف کرده
خوبی نخواهیم داشت که بر  ایم و احساستر طرف مقابل، موافقت کردههای بزرگکه ما در طول مذاکره با درخواستضمن این

ی دیگری است که به موفقیت این استراتژی احساس مالکیت هم، نکته .ی کوچک، بیش از حد پافشاری کنیمسر یک نکته
دانیم و از نظر ق به خودمان میای وجود دارد که ما کاال (یا موضوع توافق) را دیگر متعلّ در فرایند خرید، نقطه .کندکمک می

ل های کوچک طرف مقابمانِع مخالفت ما با امتیازخواهی ،خاطر ِق تعلِّ  ت، احساِس ایم. به همین علّ مالکیت آن را پذیرفتهذهنی، 
 .شودمی

پیش از هر چیز، باید بر این نکته تأکید کنیم که استراتژی کالباسی، معموًال در اواخر  در مواجهه با استراتژی کالباسی چه کنیم؟
ها مطرح شود، زمانی که چرا که اگر در طول مذاکره، این خواسته .شودکار گرفته میگیری توافق اولیه بهلمذاکره و پس از شک

ای مطرح هتوانید شرایط معامله را بر اساس درخواسترسد، شما میبحث به مراحل نهایی و تعیین قیمت و شرایط پرداخت می
 .شده تعدیل کنید

بنابراین فعًال به  .ام شده و دیگر فرصتی ندارید که قیمت یا شرایط کلیدی دیگر را تغییر دهیدیت ماجرا تممشکل وقتی است که کلّ 
ها را به طرف مقابل آن شود، حتمًا ارزش ریالیهای کوچکی انجام میاگر در طول مذاکره امتیازخواهی :ی نخستعنوان نکته

اید (چون قرار نیست سر هر چیزی هم چانه را از جیب خود پذیرفتهجا بپذیرید که پرداخت این امتیاز یادآوری کنید. یا در همان
 بزنیم).

ین کار را ها حرف بزنید. ای آنبینی کنید و از ابتدا دربارههای امتیازخواهی کالباسی را پیشمین نکته این است که فرصتدّو 
 .انجام دهید ی مشابه دارندوجو از کسانی که تجربهسازی ذهنی، یا پرستوانید با شبیهمی

ی تحویل کلید، جای پارکینگ، مزاحم بودن یا نبودن پارکینگ، زمان ثبت رسمی در ی مسکن، مسئلهبه عنوان مثال، در معامله
 .باسی دارندکارگیری استراتژی کالمحضر و وضعیت مستأجر (اگر در حال حاضر مستأجری در خانه باشد) پتانسیل باالیی برای به
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راتژی کالباسی را کارگیری استکه به توافق نهایی برسید، فرصِت بهن در مورد تک تک این موارد، پیش از اینبنابراین صحبت کرد
 گیرد.از طرف مقابل می

شدن یک رحپس از مط توانیداید، میبینی کردههای استراتژی کالباسی را پیشی جوانب و فرصتاگر مطمئن نیستید که همه
مذاکره، مشخصًا از طرف مقابل بپرسید که آیا این تنها موردی است که فراموش کردیم در موردش درخواست کوچک در اواخر 

توانید این درخواست را (اگر کوچک است) بپذیرید. طبیعتًا در این حالت، راه اگر موردی دیگری مطرح نشد، می صحبت کنیم؟
ی ی مواجهه با مجموعهگیری دربارهرح شود، تصمیماگر هم موارد دیگری مط .شودهای بعدی هم بسته میبرای درخواست

 .تر خواهد بودها برای شما سادهدرخواست
است. به  Nibble back متقابل یا کوچِک  شود، درخواسِت مطرح می Nibbling سومین پیشنهادی هم که در برابر استراتژی

درخواست طرف مقابل را به پذیرش درخواست خودتان  این معنا که شما هم، درخواستی هر چند کوچک مطرح کرده و برآورده شدن
 .منوط کنید

به هر حال، «کند که: ماند، و تأکید میتی پیش شما میی خانه، مّد گوید که وسایلش بعد از معاملهمثًال وقتی طرف مقابل می
ل تحویل دهد و تأکید کنید اوّ  ٪۳۵از همان توانید متقابًال از او بخواهید که کلید را بعد ، شما هم می»ق به شماسترسمًا خانه متعلّ 

تر های اولیه را برای شما سادهسازیکه به هر حال، خانه در آن مرحله هنوز متعلق به شماست و دادن کلید، صرفًا جابجایی و آماده
ی را قل بازی کالباسنظر کرده یا اگر هم چنین نشود، الابا این مکانیزم، ممکن است طرف مقابل از درخواست خود صرف .کندمی

ها و پیشنهادهایی که مطرح شد، فراموش نکنید که ی این موارد و توصیهاما در کنار همه .به مراحل بعدی نخواهد کشاند
یش تعیین کنید خود را از پ ۀمذاکر  ترِک  ۀی استراتژی کالباسی، این است که نقطترین نکته برای به حداقل رساندن هزینهکلیدی

قل تان را از شما بگیرد، الادر این حالت، حتی اگر استراتژی کالباسی، بخشی از منافع .نظر داشته باشید مام مذاکره مِدّ و آن را در ت
 ی ضرر نخواهد رساند.شما را به محدوده

 بین سازمانی) هایمذاکرهکلیدی در مذاکره کسب و کارها ( سؤالچند   .٢٣
 چه کسانی هستند؟نفعان مذاکره ذی –ریزی برای مذاکره برنامه  .٢٤
 ... اگر به نتیجه نرسیدیم –ریزی برای مذاکره (بتنا) در برنامه BATNAنقش آلترناتیوها و   .٢٥
 ریزی برای مذاکره | فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکرهبرنامه  .٢٦
 موفق | بخش اول ۀاصول مذاکره | چند توصیه برای مذاکر   .٢٧
 انواع خشونت در رابطه با دیگران .٢٨
 گوییم؟ مهارت نه گفتنچگونه نه ب  .٢٩
 دیوانه است! کنممیکسی که با او مذاکره   .٣٠

 مقابل را غیرمنطقی و غیرعقالنی ندانید. اگر چه دلیل طرِف بی شود این است که:ای که در این موارد مطرح میتوصیه ینتر مهم
ثر مذاکره است، اما در اک ۀمسئلکردن صورتعنوان کردن اینکه طرف مقابل غیرمنطقی است، روشی مناسب و ساده برای پاک

د، برای کنندگانی روبرو شدیحل نیست. زمانی که در یک مذاکره، با چنین مذاکرهحل، الزامًا بهترین راهترین راهمواقع، این ساده
 .نیدر کای ترک کنید و در ذهن خود به سه سؤال زیر فکگفتگو را به بهانه ای در مسیر مذاکره را توقف کنید یا محِلّ لحظه
 کنید؟چرا در این جهت حرکت می؛ ل: شاید طرف مقابل دیوانه نیست، اما اطالعات کافی در اختیار ندارداوّ  سؤال

را  های شلوغ شهر هستند. برای گریز از ترافیک، نخستین کوچهعلی و رضا همراه یکدیگر در حال رانندگی در یکی از خیابان
دردسر  کند که با کمترینتابلوی یکطرفه نصب شده بر سر کوچه، خیال آنها را راحت می پیچند.انتخاب کرده و به داخل آن می

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

57 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

آید. ماشین روبرو شوند که از روبرو به سمت آنها میکوچه، با ماشینی مواجه می ۀدر میان .راهی به خیابان مجاور پیدا خواهند کرد
ند. زمانی دهبینند. مسیر خود را ادامه میو رضا دلیلی برای اینکار نمی خواهد کنار بروند. علیزند و از آنها میبرای آنها چراغ می

قی شوند کنار بروند. این ماجرا برای دقایکدام حاضر نمیشوند ولی هیچرسند، هر دو چند ثانیه متوقف میکه دو ماشین به هم می
راننده  کنند ودهد، دو ماشین با هم برخورد میفشار می ماشین روبرو، ناگهان پای خود را روی پدال گاز ۀکند. رانندادامه پیدا می

توان با ه است. نمیاو یک دیوان«گوید: علی به رضا می!» حاال بنشینید تا پلیس بیاید«زند: طرف مقابل بر سر علی و رضا فریاد می
ی قابل را به دیوانگی و غیرمنطقم توان به همین سادگی طرِف آیا می» او حرف زد. اصًال روانی است. معنی چنین کاری چیست؟

. در »شاید طرف مقابل منطقی است، اما اطالعات کافی در اختیار ندارد«بودن متهم کرد؟ کار بهتر این است که با خود بگوییم: 
طرفه کفعلی، ی جهِت  خالِف  برکرده و این خیابان همواره روبرویی هر روز از این مسیر عبور می ۀسناریوی فوق، ممکن است رانند

ی کرده و پس از مواجهه با سرسختبوده است. اما جهت آن به تازگی تعویض شده است. آن راننده بر طبق عادت همیشه، حرکت می
ی کمی مقابل، به معنای جنون و دیوانگی نیست. حت ۀعلی و رضا، تصمیم گرفته که آنها را تنبیه کند. چنین رفتاری از طرف رانند

بدیهی است در صورتی که آن راننده متوجه شود که جهت حرکت  .اتخاذ چنین تصمیمی کافی استعصبانیت یا لجاجت برای 
وی ی است که گفتگهی کاهش خواهد یافت. گاهی مشکالت در حدّ ض شده است، مشکل به میزان قابل توّج َو مجاز در خیابان عَ 

ل غیرمنطقی را مرتفع کند. اما زمانی که گفتگو حّال تواند مشکل کمبود اطالعات و رفتارهای طرفین و تبادل اطالعات می
 .مناسبی خواهد بود حِلّ مشکالت نیست، استفاده از شخص ثالث به منظور قضاوت و کمک به تبادل اطالعات، معموًال راه

ه چنین ککنند. واقعیت این است اجتماعی هم، گاه طرفین یکدیگر را به رفتارهای غیرعقالنی متهم می -در تعارضات سیاسی
آید پاسخ کند. اگر طرفین بکوشند به این پرسش و دو پرسش دیگری که در ادامه میاتهاماتی در اغلب موارد، وضعیت را بهتر نمی

انواع مختلفی از اطالعات وجود دارد که ندانستن  دهند، با احتمال بیشتری، تعارض موجود به مسیری سازنده هدایت خواهد شد.
ری هم های دیگتارهای غیرمنطقی منجر شود. به عنوان مثال، ممکن است طرف مقابل، نداند که شما گزینهتواند به رفآنها می

های دارید و مجبور نیستید با او کار یا مذاکره کنید. ممکن است طرِف مقابل، منافِع واقعِی شما را نداند و در این مورد، حدس
های او را های او و حّتی نخواستهشنهادی دادید که به نظر شما، تمام خواستهای به کسی پینادرستی زده باشد. اگر در مذاکره

دهد، او را غیرمنطقی ندانید. شاید او، نتوانسته پیشنهاد شما را به درستی درک و کرد، ولی دیدید که او پاسخ منفی میتأمین می
تن زش واقعی در نظر گرفته است. شاید به دلیل در اختیار نداشی دیگری دارد که ارزش آن را بیشتر از ار ارزیابی کند. شاید او گزینه

ها را ندارد. ممکن است شما بتوانید با در اختیار قراردادن اطالعات اطالعات کافی، توانایی ارزیابی مناسب پیشنهادها و گزینه
 .بیشتر، این مشکل را با حداقل تنش مرتفع کنید

که  ها، لحظاتی وجود دارددر بسیاری از مذاکره نیست. اما گرفتار محدودیتهای پنهان است.م: شاید طرف مقابل دیوانه دّو  سؤال
ک رسد که با یبر اساس منطق و عرف، حق با ماست. اما طرف مقابل حاضر نیست به این مسئله اعتراف کند و یا زمانی می

تر سیار بزرگنشینی جزئی، منافع بت با همین عقبپذیر است، اما طرف مقابل حاضر نیسنشینی بسیار کوچک، توافق امکانعقب
در چنین مواردی، طرف مقابل را به سرعت به دیوانه بودن متهم نکنید. ممکن است طرف مقابل  .خودش یا سازمانش را تأمین کند

که به  عتقد استکند و مشود. کارمندی که تقاضای افزایش حقوق میهایی است که در نگاِه اّول مشاهده نمیگرفتار محدودیت
مراتب بیش از همکاران خود برای سازمان منافع مالی ایجاد نموده است، ممکن است در هنگام مخالفت مدیر امور اداری با 

های خاص خود را درخواست وی، رفتار مدیر را غیر منطقی بداند. این در حالی است که ممکن است مدیر امور اداری، محدودیت
مثال ممکن است یک دستورالعمل، بخشنامه یا تصمیم هیأت مدیره، بر این نکته تأکید کرده باشد که داشته باشد. به عنوان 

 .رده نباید از حداکثر مشخصی بیشتر باشداختالف حقوق دریافتی کارکنان هم
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باشند  ردههای بسیار زیادی وجود دارند. ممکن است کارشناسان حقوقی طرف مقابل به وی توصیه کدر یک مذاکره، محدودیت
هایی داده که تحت هیچ شرایطی، بند خاصی را در قرارداد نپذیرد. ممکن است طرف مقابل، قبل از شروع مذاکره، به دیگران قول

های احتمالی طرف مقابل را حدس زده یا کشف ای بکوشید محدودیتباشد که مجبور است به آنها وفادار بماند. در هر مذاکره
ات ، هیچ کمکی به حِلّ مشکل نکرده و معموًال مذاکر »دیوانه بودن«ه بر آنها کمک کنید. استفاده از برچسب کرده و به او برای غلب

 .کشاندبست میرا به بن
توانیم به سادگی ای، نمیدر هر مذاکره .سوم: شاید طرف مقابل دیوانه نیست. اما منافعی دارد که از دید ما پنهان است سؤال
 بل را کشف کنیم.ی منافع طرف مقاهمه

قابل طرح  که ممکن است –اش های پنهانیبسیاری اوقات، طرف مقابل پیشنهاد ما را در یک مذاکره صرفًا به دلیل منافع و انگیزه
ورد کنیم که منافع خودش مای تأمین میکند. شاید او به ما عالقه ندارد، شاید ما منافع سازمان وی را به گونهرد می –هم نباشد 

دهد که ممکن است به نظر ما غیرمنطقی بیاید. پس همواره گیرد! در چنین شرایطی وی رفتاری از خود نشان میتهدید قرار می
شاید او «دهد که از نظر ما غیرمنطقی است، با خود بگوییم: به خاطر داشته باشیم، در شرایطی که طرف مقابل رفتاری نشان می

 .»کندوی آنها را به صورت آشکار ابراز نمی دانیم یامنافعی دارد که ما نمی
 …اما اگر شخصی واقعًا دیوانه بود

برای  کنید پاسخ مناسبیحل مشخص و مؤثر در چنین شرایطی وجود دارد: مجددًا سه سؤال باال را از خود بپرسید و سعی یک راه
(غیرمنطقی  د دارند که واقعًا دیوانه و غیرمنطقی باشنداین یک شوخی نیست. واقعیت این است که افراد بسیار کمی وجو آنها بیابید!

توانیم به این معنا که مصمم باشند بر ضد منافع واقعی خود رفتار کنند). بنابراین در بیشتر مواقع، مشکل در اینجاست که ما نمی
 پاسخ سه پرسش فوق را به سادگی بیابیم.

 آغاز کند؟ شروع مذاکره | چه کسی گفتگو را ۀنحو .٣١
 منفی کالمی و غیرکالمی در مذاکره هاییامپ  .٣٢
 کردن در مذاکرهمذاکره | مهارت سکوت هایتاکتیک  .٣٣

 .پیدا کند مان افزایشرویم، اغلب انتظار داریم روش صحبت کردن را بیاموزیم و تسّلط کالمیوقتی به سراغ یادگیری مذاکره می
این در حالی است که سکوت در مذاکره ابزار  .کنیمه میهای صحبت نکردن و مهارت سکوت توّج در این میان، کمتر به تکنیک

به خاطر داشته  .ها سخن گفتن بیشتر باشدتواند از ساعتارزشمندی است که اگر به درستی استفاده شود، دستاوردهایش گاه می
هدف اصلی شما، ارسال پیام است و اگر سکوت، بهتر از  ف نیست؛ بلکه یک وسیله است.باشید که حرف زدن در مذاکره یک هد

 .تواند پیام شما را به طرف مقابل ارسال کند، حتمًا باید از آن استفاده کنیدحرف زدن می
را  سکوت ی نخستشنوید، در لحظهممکن است وقتی بحث سکوت در مذاکره را می سکوت کردن در مذاکره چه اثراتی دارد؟

ها و مشاهدات خود از سکوت کردن در مذاکره فکر اما کافی است چند دقیقه به تجربه .ای از ضعف و ناتوانی در نظر بگیریدنشانه
 .کنید. خواهید دید که اتفاقًا سکوت، معموًال یکی از ابزارهای نمایش قدرت و کسب قدرت در مذاکره بوده است

توانید تصور سناریوهای بسیاری را می .ای از اختالف قدرت در مذاکره باشدتواند نشانهمی سکوت: سکوت به عنوان نمایش قدرت
ها و مواضع خود مشغول است و برای تر، به دفاع از خواستهکنید که در آن، فرِد قدرتمندتر در مذاکره سکوت کرده و فرد ضعیف

 .کندمتقاعد کردن طرف مقابل تالش می
گاهی اوقات سکوت  .قرار نیست همیشه اعتراض و نارضایتی خود را با حرف زدن اعالم کنیم: اعتراضسکوت به عنوان اعالم 

 ای از اعالم اعتراض و نپذیرفتن موضع طرف مقابل باشد (سکوت همیشه عالمت رضایت نیست).تواند نشانهکردن، می

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

59 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

د، الاقل نتوانید یا نخواهید مستقیمًا با او مخالفت کنی گوید، اگرتان در غیاب یک دوست مشترک از او بد میوقتی یکی از دوستان
 .خواهید این بحث ادامه پیدا کندتوانید به او این پیام را بدهید که نمیبا سکوت می

ا این ی مخالفت کردن مستقیم بکنید هزینهکند و فکر میاش مطرح میی خود و پیشینهوقتی طرف مقابل ادعای دروغی درباره
 .خواهید پیامی در تأیید او ارسال کنیدتوانید نشان دهید که نمیکم با سکوت میواند باال باشد، دستتادعا می

فرض کنید  .تواند در فرایند امتیازدهی و امتیازخواهی هم، نقش مهمی ایفا کندسکوت می: سکوت برای درخواست امتیاز بیشتر
یست کند. قرار نید و او تخفیفی کمتر از میزان انتظار شما اعالم میکنبه عنوان خریدار، از طرف مقابل درخواست تخفیف می

تواند نشان دهد که از میزان تخفیف سکوت کردن هم می .همیشه اعتراض و نارضایتی خود را با حرف زدن بیشتر اعالم کنیم
 .اهی باشدزنی و امتیازخو چانهتری برای تواند استراتژی مناسبارائه شده راضی نیستید. ترکیب حرف زدن و سکوت کردن، می

ل اند که تحّم ی این تجربه شکل گرفتهجا مطرح شدند، بر پایهبرخی از نکاتی که تا این: سکوت برای معذب کردن طرف مقابل
احتماًال این بازی دوران  .اصطالح سنگینی سکوت اشاره به همین تجربه دارد .ها ساده نیستسکوت برای بسیاری از ما انسان

الب کرد بازنده بود. جگذاشتیم همه سکوت کنیم و هر کس که حرف زدن را آغاز میکی را به یاد دارید که در یک جمع قرار میکود 
ن و تمسخر ولو به قیمت باخت –شد برای شکستن سکوت جاست که سکوت چنان دشوار بود که کمی بعد، یکی از ما حاضر میاین

ند تواند چنان بر فضای مذاکره سنگینی کبه یاد داشته باشید که گاهی اوقات، سکوت میبنابراین همیشه  .حرف بزند –دیگران 
ل فضای سکوت در حدی دشوار است تحّم  .که طرف مقابل حاضر شود ولو به قیمت امتیازدهی یا تعدیل مواضع، سکوت را بشکند

 را در زمانی که مشتریان در حال بحث و گفتگو آموزند که چگونه فاصله سکوتهای تخصصی میها در دورهکه کارکنان رستوران
 .ل و مدیریت کنندبرای انتخاب غذا هستند، تحّم 

منظور از رقابت بر سر سکوت  :گیردشکل می Silence Contest ها رقابت بر سر سکوت یاگاهی در مذاکره: رقابت بر سر سکوت
دوم، حرف زدن را آغاز کند. اتفاقًا طرف دوم هم ممکن است  ماند تا طرفشود و منتظر میاین است که یکی از طرفین ساکت می

گاهانه باشد. مثًال نکته رح کردن به ای برای مطتصمیم بگیرد همین استراتژی را در پیش بگیرد (این کار حتی ممکن است ناآ
 .در چنین شرایطی ممکن است سکوت برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند ذهن طرف دوم نرسد).

تواند فشاری روانی برای دو طرف ایجاد کند. در حدی که طرفین حس کنند اگر ت طوالنی، میا کردن سکوت برای مّد ادامه پید
معموًال  .شودواضح است که شروع رقابت سکوت به شکل رسمی اعالم نمی .انداکنون سکوت را بشکنند، شکستی بزرگ را پذیرفته

د و وقتی طرف مقابل پاسخی نداد و سکوت کرد، به تدریج این سکوت ادامه پیدا کنیکی از طرفین پرسش یا دیدگاهی را مطرح می
ازه ندهید کنند که اجای منجر نشود. به همین علت معموًال توصیه میرقابت بر سر سکوت، ممکن است به نتایج سازنده .کندمی

 .رقابت بر سر سکوت شکل بگیرد
 :زمان مد نظر قرار دهیدمی زیر را هدر چنین مواردی بهتر است دو نکته

به گفتگو  هایی که بار هیجانی ندارند، سکوت را بشکنید ووانمود کنید که رقابت برای سکوت شکل نگرفته است. بنابراین با حرف
 .دقت کنید که سکوت را با دادن اطالعات اضافی یا اعطای امتیاز نشکنید .ادامه دهید

های زیر، ممکن است برای شکستن سکوت هایی نظیر جملهبحث و شرایط، جملهی سازمانی، بسته به فضای در یک مذاکره
 :مفید باشند

 االن انتظار شما چیست؟
 … کردم کهداشتم به این نکته در حرف شما فکر می

 باره چیست؟نظر مدیرتان در این
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 شد؟به نظر شما در گذشته به روش دیگری عمل نمی
 خودتان را یک بار مطرح کنید؟پیشنهاد  شود به طور خالصه، کِلّ می

کنند، دامی در مسیر مذاکره استفاده می ۀکنندگان از سکوت به منزلگاهی مذاکره: های کوتاه هنگام حرف زدن در مذاکرهسکوت
ها، گاه مخاطب را به حرف زدن، های متعدد میان عبارات و جملهاستفاده از سکوت .به این امید که طرف مقابل گرفتار آن شود

 .کندامتیاز دادن و یا افشای اطالعات بیشتر ترغیب می
نهاد شما من با مطالعه پیش«بخش باشد: تواند نتیجهقدرتمند در مذاکره می این تکنیک، خصوصًا هنگام استفاده توسط طرِف 

وت] و زمان تحویل که به قیمت پیشنهادی [چند ثانیه س[چند ثانیه سکوت] به این نتیجه رسیدم که [چند ثانیه سکوت] با توّج 
زده است. ی نها، هیچ حرف تازه یا مهّم ی این جملهگوینده». اعالم شده [چند ثانیه سکوت] امکان مذاکره بیشتر با شما وجود دارد

 .ای را آشکار کندرفًا فضایی ایجاد کرده تا طرف مقابل تحریک شود به میان بحث پریده و اطالعات تازهاو ِص 
ن دهید و ایترین کاربرد سکوت در مذاکره، زمانی است که به طرف مقابل امتیاز میمهم: ت در مذاکرهترین کاربرد سکومهم

اسخ شما هم پ» توانید انجام این پروژه را جلو بیندازید؟چقدر می«پرسد که مثًال طرف مقابل از شما می .کنیدمسئله را مطرح می
ارزش کنید. الزم نیست توضیح ن، از روی امتیاز خودتان رد شوید و آن را بیجا نباید با حرف زددر این ».یک هفته«دهید: می

 که چقدر این کار برایتان دشوار است.توانید کار را جلو بیندازید؛ یا اینبدهید که بیشتر از یک هفته، نمی

 
 در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم  .٣٤
 ط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکرهتسلّ   .٣٥
 هانامهتوافقت انتخاب دقیق کلمات در نگارش قراردادها و اهمیّ   .٣٦

ی، هواپیمایی حدود ساعت هشت و چهل و شش دقیقه به وقت محلّ  .را بسیاری از ما به خاطر داریم ۲۰۰۱یازدهم سپتامبر سال 
هفده دقیقه بعد، در حالی که همه حدود  .های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردبه برج شمالی از مجموعه برج

می با برج جنوبی برخورد کرد و آن برج هم در دود و آتش غرق هواپیمای دّو  .از رویداد نخست شوک زده بودند، اتفاق دیگری افتاد
برج شمالی هم، بیست و سه دقیقه بعد از فروریختن برج جنوبی،  .برج جنوبی حدود شصت و دو دقیقه سوخت و فرو ریخت .شد

 به صورت کامل نابود شد.
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نشنیده  ترامپشاید ناِم او را به اندازۀ  ) ادامه دهیم.Larry Silverstein( لری سیلوراستینمان را با معرفی اجازه دهید بحث
توان با ترامپ مقایسه کرد؛ شاید عّلِت شهرِت کمترش باشیم اما او از لحاظ قدرت اقتصادی و سهمی که در بازار امالک دارد، می

 این باشد که او تصمیم نگرفته نامزد ریاست جمهوری امریکا شود.
ای شد که به موجب آن، ی مزایدهی یازدهم سپتامبر، برندهو حدود دو ماه قبل از حادثه ۲۰۰۱در تابستان سال  سیلوراستین

واضح است که چنین قراردادهایی،  .سال در اختیار گرفت ۹۹ت های مرکز تجارت جهانی را برای مّد ساختمان ۀمجموع مالکیِت 
 حوادث با شرکت ۀبیم پوشِش  قراردادِ  .ی حوادث بودمهشوند و یکی از قراردادهای مکمل، بیبا قراردادهای مکمل هم همراه می

Swiss Re چه در این نوع قراردادها وجود داشت، حداکثر خسارت قابل پرداخت در یک سانحه یا رویداد (که سته شد و مطابق آنب
بعد از  .توانید حدس بزنیدمیباقی ماجرا را  .به آن اشاره شده بود) معادل سه و نیم میلیارد دالر تعیین شد Occurrence با لغت

را پرداخت  خواست حداکثر خسارت قابل جبران (سه و نیم میلیارد دالر)اینکه رویداد یازده سپتامبر به وقوع پیوست، شرکت بیمه می
نابع جزئیات ماجرا برای ما جالب و مفید نیست و م .های واردشده به مجموعه مشخصًا بیشتر از این مقدار بودکند. چون آسیب

 از شرکت بیمه است. سیلورستین تیِم اما آنچه برای ما مفید و آموزنده است طرح شکایت  بسیاری در مورد آن وجود دارند

 

 
یید نشد و أت سیلورستیننهایتًا ادعای  .سال ادامه پیدا کرد و وقت و انرژی بسیاری از طرفین گرفت ۶این دعوای حقوقی حدود 

و پانصد و پنجاه میلیون دالر (که سقف یک رویداد بود)، چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دالر به  قرار شد به جای سه میلیارد
یمه ب شرکِت  نفعاِن خصوصًا از سوی ذی –های زیادی توانید حدس بزنید که در طول دادگاه و بعد از آن، بحثمی .او پرداخت شود

خوانیم، اما قاعدتًا برای ما که درس مذاکره می .نقشی در یازدهم سپتامبر داشته چه سیلورستینشد که اصًال باید دید مطرح می –
آنچه مهم است درسی است که امروز در دنیا به عنوان لغت سه میلیارد دالری در  .ها نه مفید هستند و نه جذاباین نوع حاشیه

تواند در یک قرارداد می Occurrence دادن یارویای مثل اینکه یادمان باشد لغت ساده .دهندهای مذاکره آموزش میکالس
 .سه و نیم میلیاردی، دقیقًا سه و نیم میلیارد دالر قیمت داشته باشد

 مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره .٣٧
 )۱گویی در آن (مذاکره و نقش داستان  .٣٨
 کنید؟آیا در مذاکره و تدوین قرارداد، به مذاکره مجدد فکر می  .٣٩
 قدرت در مذاکره و سازمانمنابع   .٤٠
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 هدیه دادن در مذاکره  .٤١
 هاچینی در مذاکره برای ارسال پیامهنر مقدمه  .٤٢
 گیری در مذاکرهذهن شلوغ و اثر آن بر قدرت تصمیم :پنهان مذاکره هایجنبه  .٤٣
 )الیسنسقراردادهای لیسانس | مفاد قراردادهای لیسانس ( مذاکرۀ .٤٤

 License) المللی نبوده باشید، باز هم احتماًال عنوان قراردادهای لیسانسهای بینتجاری و مذاکره ۀی اگر هرگز درگیر مذاکر حتّ 
Contracts)  شود اما تحت لیسانس یک شرکت آلمانیاین کاال در چین تولید می ایم که مثالً همچنین بارها شنیده .ایدا شنیدهر 

دلیل قراردادهای لیسانس را عمومًا به عنوان قراردادهای اعطای مجوز و به معنای مجوز است و به همین  License لغت .است
ه به اینکه در زبان فارسی، کلمات با توّج  .شناسنداستفاده از مالکیت فکری می حِقّ  برداری یا قراردادِ بهره ۀیا قراردادهای پروان

های قابل مذاکره در قراردادهای لیسانس ناختن جنبهبرداری و مجوز، بار حقوقی خاص دارند و ما اینجا، قصدمان شبهره ۀپروان
دهیم از همان عبارت قراردادهای الیسنس یا قراردادهای لیسانس استفاده های حقوقی) است، ترجیح می(بدون پرداختن به جنبه

 .تر و در ادبیات حقوقی، کمتر رایج استالمللی رایجبین تجارِی  ۀمذاکر  کنیم که در ادبیاِت 
امشهود های نبرداری، استفاده و انتفاع از تمام یا بخشی از داراییبهره یسنس، قراردادی است که در آن، یک طرف، حِقّ قرارداد ال 

 .کندی جغرافیایی یا بازار مشخص، به طرف دیگر واگذار میت مشخص و در یک محدودهخود را برای مّد 
یک طرف،  :موضوع قراردادهای لیسانس قرار بگیرند را با هم مرور کنیمهایی که ممکن است هایی از داراییاجازه بدهید نمونه

یک طرف،  .ت مشخص در اختیار طرف دیگر قرار دهدی یک خدمت را برای مّد تواند دانش فنی ساخت یک محصول یا ارائهمی
 .در اختیار طرف دیگر قرار دهدی جغرافیایی ت مشخص و در یک محدودهاستفاده از عالمت تجاری خود را برای مّد  تواند حِقّ می

یک  .زمانی و مکانی مشخص) در اختیار طرف دیگر قرار دهد ۀبرداری از اختراع خود را (در محدودبهره تواند حِقّ یک طرف، می
نیم از ات مشخص به من یا شما واگذار کند تا بتو افزار یا سرویس خود را برای مّد استفاده از نرم تواند حِقّ شرکت نرم افزاری، می

 .افزار، در کامپیوتر یا موبایل خود استفاده کنیمآن نرم
استفاده از این دارایی را  و به طرفی که حِقّ  Licensor کندق به اوست و لیسانس را اعطا میبه طرفی که دارایی نامشهود متعلّ 

 .شودفته میگ Licenseeکند،کسب می
این کار یا با پرداخت  .کندکننده را از طریق پرداخت پول جبران میاعطا الیسنس را دریافت کرده، منافِع  معموًال کسی که امتیازِ 

شود. به و یا به صورت پرداخت سهمی از منافع فروش و یا ترکیبی از این دو انجام می یک مبلغ ثابت (در ابتدا یا در طول قرارداد)
 .٨شودمی امتیاز گفته این مبلغ رویالتی یا حِقّ 

های نامشهود در نظر بگیرید، شاید بتوان قراردادهای الیسنس را شبیه اگر قرارداد انتقال تکنولوژی را، فروش دانش و دارایی
با این تفاوت مهم که در قرارداد الیسنس، بر خالف قراردادهای  .های نامشهود دانستکسب درآمد از طریق اجاره دادن دارایی

بدیهی است که قرارداد . شودل سلب نمیقرارداد از طرف اوّ  ِت مّد  برداری از دارایی نامشهود در طوِل مالکیت و بهره اجاره، حِقّ 
های فکری و نامشهود، درست مانند قراردادهای مالکیت فیزیکی فقط وقتی معنا پیدا الیسنس و سایر قراردادهای مرتبط با دارایی

از طریق اقدام قانونی حقوق خود را ثبت و حفظ کرده باشد و به عبارتی، مالکیت او بر دارایی ، (Licensor)ل کنند که طرف اوّ می
 .های معنوی او به نفع خود استفاده کندتواند از داراییدر غیر این صورت، هر کس می .مورد نظر، احراز شده باشد

                                              
 شودی است که مبلغ قرارداد به صورت درصدی از درآمد پرداخت میتشنویم، صرفًا مربوط به حالکه در قراردادهای الیسنس می رویالتیاصطالح ۸ 
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یار گیری در این زمینه در اختکرده بودند، عمًال تصمیم های آمریکایی اقدامهای چینی قبل از شرکتچون در هر دو مورد، شرکت

، فیس بوکدر مورد  .دانست واگذار کندتر میدید خود، حق را به شرکتی که آن را مطرحتوانست به صالحبود و دادگاه می دادگاه
اند چینی آنقدر فراگیر بوده IPHONE های، دادگاه معتقد بود که گوشیاپلصادر کرد و در مورد  فیس بوکی را به نفع أدادگاه ر 

به عبارت دیگر، قرارداد الیسنس و سایر قراردادهای مالکیت فکری، زمانی معنا  .نتواند ادعایی در این زمینه داشته باشد اپلکه 
 .کنند که قانون، شما را به عنوان مالک دارایی نامشهود به رسمیت بشناسدپیدا می

های متعددی دارند و قراردادهای لیسانس (الیسنس) هم مانند هر قرارداد دیگری، بخش: سانسدر قرارداد لی Grant هایترم
قلب قرارداد  .های آن متفاوت استها و راهکارها و نکات مربوط به مذاکره هر بخش از قرارداد، با سایر بخشها و دغدغهچالش

 License المللی با عناوین مختلفی از جملهقراردادهای بینامتیاز دانست که آن را در  توان بخش اعطای حِقّ الیسنس را می
Grant و Grant of License و License Subject Matter امتیاز با چه عنوانی  مستقل از اینکه بحث اعطای حِقّ  .بینیممی

وفقیت تواند مبسیار مهم است و میلیه یا قرارداد نهایی مطرح شود، مذاکره در مورد این بخش از تفاهم لیسانس نامه اوّ در تفاهم
 :یا شکست یک همکاری را رقم بزند

 Licensed Work این بحث که عمومًا به نام کند؟استفاده از کدام دارایی نامشهود را واگذار می ی امتیاز، دقیقًا حِقّ اعطاکننده
ی امتیاز چیست اعطاکننده نامشهودِ  رایِی باید مشخص شود که دا .ی در مذاکره و توافق نهایی استشود، بحث مهّم شناخته می

 .که طی این مذاکره در حال واگذاری آن است
 کنیم؟صحبت می (Trademark) آیا ما در مورد یک نام تجاری

 است؟ (Operational Processes) آیا موضوع بحث ما فرایندهای سازمانی
 وجود دارد؟ (Technical Know-How) آیا دانش فنی خاص

 شود؟واگذار می (Database) استفاده از یک پایگاه داده آیا حِقّ 
 موضوع بحث است؟ (Software Application) آیا یک نرم افزار

 کنیم؟صحبت می (Artwork) آیا در مورد محصولی مانند فیلم سینمایی یا آلبوم موسیقی
 کنیم؟صحبت می (Domain Name) آیا در مورد یک دامین در فضای مجازی

 استفاده از دارایی نامشهود چه خواهد بود؟ی نحوه
شناسند، به این بحث اشاره دارد که کاربرد این می The licensed use و یا The licensed product این بخش که آن را به نام

 است؟ هایی برای او مجازبرداریی امتیاز چه خواهد بود و در واقع، چه نوع بهرهکنندهدارایی نامشهود برای دریافت
یا آ بندی محصوالت خود استفاده کند؟آیا او حق دارد از این نام تجاری بر روی بسته :مثًال اگر موضوع بحث ما، نام تجاری است

 استفاده از این نام در تبلیغات محیطی را دارد؟ آیا حِقّ  او حق دارد از این نام تجاری، در مکاتبات رسمی خود هم استفاده کند؟
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ت ای که الزم اسی امتیاز حق دارد از این دانش فنی در هر حوزهکنندهکنیم، آیا دریافتدانش فنی صحبت می یا اگر در مورد
تواند آن را در کاربردهای غیرنظامی مورد استفاده قرار دهد؟ آیا کاربرد آن به یک محصول خاص یا استفاده کند؟ آیا صرفًا می

 سرویس خاص محدود است؟
 شود استفاده از این محصول برای کاربردهایها دیده باشید که ذکر میها و فیلمدر ابتدای بعضی کتاب به عنوان مثال، شاید

 توانید آندر این حالت، شما تا زمانی که از این محصول، کسب درآمد نکنید، می .مجاز است (Non-commercial) غیرتجاری
 .ر دهیددانید، مورد استفاده قراای که الزم میرا در هر زمینه
، این امتیاز را (Scope / Field)د تواند در قلمرو تعیین شده در قراردای امتیاز، میآیا اعطاکننده: Exclusivity ابحث انحصار ی

استفاده از فرموالسیون یک دارو برای دو سال به  به عنوان مثال، اگر حِقّ  به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری هم واگذار کند؟
را  ی امتیاز، حق دارد همین فرموالسیونی دارو در ایران واگذار شده، آیا شرکت اعطاکنندهیک شرکت ایرانی برای تولید و عرضه

 ایرانی دیگری هم (برای بازار ایران) قرار دهد؟ داروسازِی  شرکِت  در اختیارِ 
ود را به یک مجموعه واگذار استفاده از دارایی نامشه ی امتیاز صرفًا حِقّ یا انحصاری، اعطاکننده Exclusive در قراردادهای

-Non در قراردادهای .کنداز خود سلب می آن را به سایر متقاضیان در آن حوزه (موضوعی یا جغرافیایی) واگذارِی  کند و حِقّ می
exclusive ی های دیگری هم در همان حوزهتواند همین حق را به افراد و مجموعهمیی امتیاز ا غیرانحصاری، اعطاکنندهی

 گردد، انتظاراِت منعقد می Exclusive به شکل قرارداد الیسنسبدیهی است وقتی  .موضوعی یا جغرافیایی واگذار کند
 .بیشتر خواهد بود (Licensee) ی امتیازکنندهاز دریافت (Licensor) ی امتیازاعطاکننده

 .هده کردها مشاها و نظارتتوان آن را در کنترلانتظار بیشتر، هم در قالب مبلغ قرارداد و رویالتی قابل مشاهده است و هم می این
در صورت احساس نیاز، بتواند  Licensorشوند تا عمومًا (و نه همیشه) قراردادهای انحصاری با شرایط نظارتی دشوارتر منعقد می

 ت به فسخ یا الغاء قرارداد اقدام کند.تر نسبتر و سریعساده
 
ّ
المللی و قراردادهای ت کرده باشید که آشنایی با قراردادهای الیسنس و مفاد آن، فقط برای کارهای بزرگ بینشاید به این مسئله دق
و  یم و حرف بزنیمتر فکر کنها هم، دقیقها و توافقترین نگارشدهد که در سادهبلکه به ما ذهنیتی می .میلیون دالری نیست

ی استفاده از محتوای اسالید یا ی آخر اسالیدهای خود، در مورد نحوهسایت خود یا صفحهی کسی که در کنار وبحتّ  .بنویسیم
 و Licensed work و Non-exclusivity هایی مانندنویسد، عمًال (تصریحًا یا تلویحًا) به بحثسایت، توضیحی را می

Licensed use ت مشخص در اختیار فرد دیگری قرار مییا کسی که نام دامین خود را برای مّد  .کندشاره میا 
ّ
ت دهد، اگر دق

ای ه خواهد بود که عمًال در حال انجام یک توافق الیسنس است. حتی اگر هرگز چنین عنوانی بر باالی هیچ برگهداشته باشد متوّج 
گاهانه میهمین توّج  .چند ایمیل رد و بدل شودنوشته نشود و جزئیات توافق هم صرفًا در حد یک یا  تواند نگاه ما را به جزئیات ه آ

 هایمان تغییر داده و بهبود بخشد.توافق
قرارداد «سفانه برخی از نویسندگان، قرارداد فرنچایز را به أمت .باید به یک اشتباه رایج در مورد عقد قرارداد فرنچایز اشاره کنیم

ی غیردقیقی است، بلکه در برخی موارد دقیقًا برعکس معنای اند که نه تنها ترجمهترجمه کرده» اریبرداری از عالمت تجبهره
 .قرارداد فرنچایز هم به بیراهه خواهد رفت ۀکند و با این نگرش، قطعًا مذاکر ، معنا پیدا میفرنچایزواقعی 

رکت ایرانی با یک ش شرکت مک دونالدمد از برند. اگر ای برای تکثیر یک کسب و کار است و نه کسب درآقرارداد فرنچایز، شیوه
ریانمان استفاده کنیم و ساالد شیرازی و کباب کوبیده را برای مشت مک دونالدتوانیم از نام و تابلوی قرارداد فرنچایز امضا کند، ما نمی

 .سرو کنیم
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 ه نامشرکتی را در لندن ب کریمو  داودکند. دو نفر به نام یید میأچنین معنایی را ت» برداری از عالمت تجاریبهره«در حالی که 
David & Krima نند و کبندند و از آن نام تجاری استفاده میکنند و در ایران قراردادی با دفتر خودشان در لندن میبت میث

 است در عرف کسب و کار، قرارداد فرنچایزبرداری از نام تجاری کنند. چنین قراردادی با وجودی که بهرههر چه خواستند تولید می
 .شودمحسوب نمی
، در لندن یک سوپر مارکت داشته باشند و این سوپرمارکت موفق باشد و برندی قدرتمند شکل دهد و در کریمو  داوداما اگر همین 

، همان چیدمان، همان محصوالت ایران قراردادی امضا کنند و اجازه دهند یک شرکت ایرانی، همان نام، همان تابلو، همان
 :افزار حسابداری را مورد استفاده قرار دهد، قرارداد فرنچایز منعقد شده است. شاید بهترین تعریف برای فرنچایز این باشد کهنرم

 .ی کسب و کار استداده ی امتحان پسقرارداد فرنچایز، خرید امتیاز استفاده از یک شیوه
ت را کند حداکثر مشابهدهنده تالش مین خواهد بود که احتماًال فرنچایزقرارداد فرنچایز، ای ۀطبیعی است که بخشی از مذاکر 

 .تجغرافیایی و اقتصادی او، اجرایی نیس ۀایجاد نموده و فرنچایزگیرنده، اصرار دارد که برخی از اصول و قوانین و قواعد، در منطق
د توصیه در مورد چن ماکننده از این حق، پای میز مذاکره بنشینید، ن استفادهفرنچایز یا به عنوا ۀاگر قرار است به عنوان اعطاکنند

 ایم:موضوعات مورد بحث در این نوع مذاکرات برای شما آماده کرده
به سادگی  شودقرارداد تکثیر کسب و کار، موضوع بحث دقیقًا چیست؟ موضوع قرارداد فرنچایز را نمی ۀگوییم مذاکر قتی میو

سیس یک أی تکنند اجازهتکثیر می فرنچایز، وقتی خودشان را در قالب یک پکآیسیا  پدرخوبهایی مانند جموعهمحدود کرد. م
کنند یرا صادر م… گذاری خودشان و ی جدید با منوی استاندارد خودشان و تابلوی خودشان و دکوراسیون خودشان و قیمتشعبه

 .کسب و کارش کمک کنند ۀجدید برای توسع ۀمادی، به این شعبشوند که در ازاء دریافت امتیاز و متعهد می
کنند و موارد مختلف از جمله ابعاد فضا و شکل تابلو و شرایط فروش های خودروساز هم، وقتی نمایندگی فروش را اعطا میشرکت

های گیل، بگویید که نمایند ه اوّ کنند، در واقع به شکلی در حال اعطای امتیاز فرنچایز هستند. ممکن است در نگارا اعطا می… و 
 :توان به شکل دیگری هم نگاه کرد، تکثیر کامل کسب و کار نیستند. اما می…فروش بیمه یا خودرو یا 

، تولید خودرو است. فروش خودرو، یک کسب هاآن Core Process هستند که فرایند اصلی یا ییهاشرکت سایپایا  ایران خودرو
ت کند. پس ممکن اسکند و شرکت پخش که کتاب را پخش میمانند ناشری که کتاب چاپ میو کار مستقل است. درست 

البته  .خودروساز، در تولید خودرو به صورت متمرکز عمل کند، اما به کسب و کار فروش خودرو به عنوان یک مدل فرنچایز نگاه کند
بیاید و سود خود را بگیرد، اینجا ما با شبکه فروش مواجه ای بگوید هر کسی هرجایی بیمه ما را فروخت بیمهشرکت اگر مثًال 

قرارداد، بحث از این باشد که شما بفروشید و پورسانت بگیرید، ما درگیر بحث  ۀبنابراین هر زمان در مذاکر  .هستیم و نه فرنچایز
ی ما انجام دهید و ما هم شما را های کار خود را با استاندارد و شیوهنمایندگی فروش هستیم. اما اگر گفته شد که تمام بخش

ق به ماست (نه اینکه بخشی از فروش ما، پورسانت کنیم و نهایتًا هم بخشی از درآمد شما متعلّ ای از خودمان معرفی میشعبه
 .شماست) عمًال با بحث فرنچایز روبرو هستیم

صورت قطعی حداقل و حداکثر مشخصی را برای توان به ت زمان قرارداد چه نکاتی وجود دارد؟ طبیعی است که نمیدر مورد مّد 
بنابراین  .ت قراردادهای فرنچایز، از قراردادهای نمایندگی فروش بیشتر استیک قرارداد فرنچایز مطرح کرد. اما عمومًا طول مّد 

 ، بحث از پنج سالی فرنچایزشوند، اما اگر در مذاکرههای قرارداد نمایندگی فروش از یک سال و دو سال آغاز میاگر چه مذاکره
ز یک ثیر دارد. قرارداد فرنچایأت زمان تهم آغاز شود، چندان غیرمتعارف نیست. البته بدیهی است که شکل صنعت هم در این مّد 

به هر حال، مانند بسیاری از قراردادهای  .تر از قرارداد فرنچایز یک فست فود، منعقد شودتواند با افقی طوالنیهتل، قطعًا می
دهد تر باشد و برای طرف مقابل توضیح میت زمان قرارداد طوالنیی امتیاز فرنچایز، احتماًال عالقه دارد مّد کنندهدریافتدیگر، 
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قی تری پیش روی او باشد. خیلی منطکند و حق دارد که انتظار داشته باشد که افق زمانی گستردهگذاری میکه وی دارد سرمایه
فرنچایز  ی حِقّ احتماًال اعطاکننده .ی مذاکره مجدد برسندت کوتاهی دوباره به نقطهو پس از مّد گذاری کند نیست که او سرمایه

ی ممکن است های دور حرف زد و حتّ از االن، در مورد سال توانینمدهد که شرایط در دنیای امروز متغیر است و هم توضیح می
 ... کشور، تغییر کند وهای کالن شرکت برای حضور در این شهر یا استان یا سیاست

د ی مذاکره به اصول تجدیشود. معموًال در پایان این نوع بحث، ادامهت زمان قرارداد فرنچایز مشخص مینهایتًا در این میانه، مّد 
رین تپیچیدهدر مورد شرایط پرداخت متعارف در قراردادهای فرنچایز چه نکاتی وجود دارد؟ یکی از  .شودو تمدید قرارداد کشیده می

 :شودهای قراردادهای فرنچایز، شرایط پرداخت است. معموًال پنج نوع پرداخت مختلف در قراردادهای فرنچایز لحاظ میبحث
 .شودهم گفته می Initial Franchise Fee امتیاز هنگام عقد (یا تمدید) قرارداد که به آن ۀپرداخت مبلغی به اعطاکنند .۱
 Management Fee نامتیاز تحت عنوا ۀت ماهیانه یا فصلی به اعطاکنندپرداخت مبلغی به صور  .۲
 حت عنوانامتیاز ت ۀلیه یا محصول به شرکت اعطاکننداوّ  پرداخت مبالغی به صورت ماهیانه یا فصلی در ازاء میزان خرید موادِّ  .۳

Product Fee 
 Marketing Fee نتبلیغات و بازاریابی شرکت مادر در منطقه تحت عنوا ۀپرداخت سهمی از هزین .۴
 Royalty Fee نپرداخت سهمی از ناخالص درآمد فروش به شرکت اصلی تحت عنوا .۵

گیرند. در کشور خودمان قراردادهای فرنچایزی البته بدیهی است که الزامًا همه موارد فوق در یک قرارداد مورد استفاده قرار نمی
در ابتدای  گوید که شما مبلغ مشخصیی امتیاز میشوند که فقط بند یک در آنها وجود دارد. به عبارتی شرکت اعطاکنندهمنعقد می

 !سال به من بدهید و هر کاری خواستید بکنید
م درصدی ول سال هشود. اینکه شما در ابتدای سال مبلغ ثابتی را بدهید و در طگاهی اوقات ترکیبی از مورد یک و پنج دیده می

ممکن هم هست که مورد یک و پنج هر دو وجود  .امتیاز برگردانید ۀاعطاکنند از فروش را به صورت ماهیانه یا فصلی به شرکِت 
امتیاز بگوید من به همان فروش محصوالتم به شما راضی هستم و سود من در همان  ۀاعطاکنند نداشته باشند! به عبارتی شرکِت 

اما تفاوت در این است که در قالب قرارداد فرنچایز،  .رسدبه نظر می قرارداد نمایندگی فروشهر ماجرا بسیار شبیه است. در اینجا ظا
ی در ی که ممکن است شما حتّ کند. در حدّ های کسب و کار دخالت میترین فرایندشرکت مادر به شکل بسیار گسترده در جزیی
 .خود هم آزاد نباشید انتخاب ارتفاع تابلوی تزیینی داخل فروشگاه

هستند  امتیاز فرنچایز، معتقد ۀکنندهای دریافتها بسیار متفاوت است. در بسیاری از اوقات، شرکتدر مورد آیتم چهارم، سلیقه
این شیوه، ی امتیاز است (ی اعطاکنندهی تبلیغات را پرداخت کنند و این هزینه به صورت کامل بر عهدهکه نباید سهمی از هزینه

ی امتیاز، اعالم کند که پروتکل آنها به شکل دیگری است اعطاکننده اما ممکن است که شرکِت  ی رایجی هم هست).تفاقًا شیوها
دانیم که به هر حال، می .گیرندی بازاریابی و تبلیغات شرکت مادر را بر عهده میو تمام شعب دیگر، درصد مشخصی از هزینه

کند، احتماًال امتیاز، این هزینه را پرداخت ن ۀکننددریافت شود. اگر شرکِت ی در این قرارداد جابجا میی تبلیغات به شکلنهایتًا هزینه
 .امتیاز عقد قرارداد، پرداخت کرده و خواهد کرد یا حِقّ  رویالتیآن را به شکل دیگری به عنوان بخشی از 

د که در ای وجود دار گیرد؟ تقریبًا قانون نانوشتهنظر قرار می در مورد آموزش نیروی انسانی چه نکاتی در قراردادهای فرنچایز مِدّ 
 کند. اما مواردی همی شرکتی است که امتیاز فرنچایز را اعطا میهای آموزش نیروی انسانی، بر عهدهقرارداد فرنچایز، هزینه

 .کنندلیه هم هزینه دریافت میامتیاز، برای آموزش اوّ  ۀهای اعطاکنندوجود دارد که شرکت
هایی وجود داشته است، موارد متعددی وجود داشته است که های گذشته که در روابط ایران با اروپا و آمریکا محدودیتطی سال

شکل دیگری هم رایج است و آن  .اندی آموزش را جداگانه دریافت کردههای خارجی، برای اعطای امتیاز فرنچایز، هزینهشرکت
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در  شود ومتعهد می –بدون دریافت هزینه  –ت قرارداد را ی آموزشی در طول مّد کامل بسته اینکه شرکت اصلی، یک بار اجرای
ازمند تکرار ی امتیاز، عالقمند یا نیکنندهکند که اگر نیروی انسانی تغییر کنند و یا به هر دلیل، شرکت دریافتقرارداد ذکر می

تر ادامه دهیم، اجازه بدهید تر و ملموسبرای اینکه بتوانیم بحث را ساده .ی مربوط به آن را پرداخت نمایدآموزش باشد، باید هزینه
 .که یک مثال را با هم مرور کنیم

 های ما هم بسیار خوشمزه باشند و مورد استقبال مردم قرارسیس کرده باشیم و چیپسأرا ت الففرض کنید که ما شرکت چیپس 
کنیم.  ی تمام نیازی که در کشور وجود دارد، چیپس تولیدتوانیم به اندازهنمی بگیرند. از طرفی ظرفیت تولید ما بسیار کم است و

ایم، عالوه ردهی ایرانی دست پیدا کای تولید چیپس با سلیقهگیریم حاال که به فرموالسیون مناسب و روش حرفهپس تصمیم می
 .در نقاط دیگر کشور تکثیر کنیم بر کسب و کار خودمان، قراردادهای فرنچایز هم ببندیم و این کسب و کار را

لیه و پرداخت رویالتی است. آیا ی بین پرداخت اوّ شود رابطهاالتی که همیشه در مورد قرارداد فرنچایز مطرح میؤیکی از س
بت اامتیاز، باید صرفًا یک مبلغ پرداختی ث ۀکنند) از طرف شرکت دریافتالفهای قرارداد فرنچایز (مثًال در مورد چیپس پرداخت

و های دیگر را هم به عنوان رویالتی دریافت کنیم؟ اگر قرار است هر دلیه یا سالیانه باشد؟ یا اینکه باید درصدی از فروش شرکتاوّ 
 نوع دریافتی وجود داشته باشد، نسبت مناسب بین آنها چقدر است؟

 ۀتمشخصی وجود ندارد. اما یک نک عرِف  ،زمینه همهای دیگر قرارداد فرنچایز، در این واقعیت این است که مانند بسیاری از جنبه
شود، وقتی معنا دارد که تعریف می Initial Franchise Fee ای که به عنوانلیهی اوّ مهم را باید به خاطر داشته باشیم: هزینه

 .تسهیل کند کسب و کار را نام باشد و به عبارتی، فرایند فروش و رشدکند دارای برندی معتبر و خوششرکتی که امتیاز را اعطا می
خل بسته (مستقل از اینکه دا توزچییا  مزمزقرارداد فرنچایز امضا کند، همین عنوان  توزچییا  مزمزامروز اگر کسی مثًال با چیپس 

نین ی اگر معتقد باشیم بهترین چیپس دنیاست) چ(حتّ  الفتواند موجب تسهیل فروش شود. اما مثًال چیپس چه چیزی باشد) می
 هی را هنگام عقد قرارداد یا به عنوان مبلغ ثابت سالیانه دریافت کند وقابل توّج  ۀلیتواند مبلغ اوّ نمی الفبرندی ندارد. پس گروه 

البته در اینجا یک  .کند، تعریف کندتر است که منافع خود را بر اساس درصدی از فروش که از شرکت دیگر دریافت میمنطقی
گر دریافت کنیم و به شرکت دی… ها و تجهیزات و ای را برای دستگاهاولیه ۀآن اینکه ممکن است ما هزیناستثنا هم وجود دارد و 

رارداد، خیلی ق طرِف  توانیم انتظار داشته باشیم که شرکِت مین تجهیزات با ما خواهد بود. اما در این شرایط هم نمیأبگوییم که ت
 .به ما پرداخت کند هاآن ۀشدتمام بیش از قیمِت 

هرت و برندی ش سِن کید بر ُح أ پس به طور خالصه، هنگام مذاکره بر روی مبلغ ثابت قرارداد فرنچایز، معموًال اعطاکننده امتیاز با ت
ند امتیاز، احتماًال با اصرار بر اینکه نام و بر  ۀکنندکند بر روی مبلغ ثابت بیشتری توافق کند و دریافتکه دارد، تالش می

لغ را کاهش کوشد این مبشود، میکنند موجب تسریع و تسهیل فرایند کسب و کار نمیرنچایزدهنده، آنقدرها هم که آنها فکر میف
 .دهد

را در شمال غرب کشور راه انداختیم و  الفشود این است که آیا اگر ما مثًال کارخانه چیپس ال دیگری که معموًال مطرح میؤس
ی تبلیغات خود را بر گردن دوستانمان در آن قسمت از کشور بیندازیم، اصول و قواعد و عرف خاصی در خواستیم بخشی از هزینه

ی ندارد هزینه لیلشود که امتیاز گیرنده، اصرار دارد که د معموًال مذاکره بر سر تبلیغات از این نقطه شروع می این زمینه وجود دارد؟
احتماًال شرکت  .تبلیغات نداشته باشد ۀکند که هزیناو قرارداد فرنچایز را به این دلیل امضا می تبلیغات را پرداخت کند و اساساً 

کنند و این منطقی است که شما هم های دیگر هم دارند به تبلیغات کمک میکند که همه شرکتکید میأ فرنچایزدهنده هم ت
 ..و .شود تان زیاد میکنید و به هر حال فروشرود و شما برای بازار خودتان تبلیغ میو ضمنًا جای دوری نمی کمک کنید

 :در اینجا چند نکته را به خاطر داشته باشیم
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تواند یمل اینکه مطرح شدن این نکته از سوی فرنچایزگیرنده که تمایلی به مشارکت در تبلیغات ندارد، چندان نامتعارف نیست و اوّ 
ات ی تبلیغی هزینهکه فرنچایزدهنده همه –خصوصًا در کشور خودمان ایران  –م اینکه مراقب باشیم دّو  .شروع مذاکره باشد ۀنقط

ند. به ی خود را به طرف مقابل تحمیل کی تبلیغات محلّ تواند بخشی از هزینهخود را به ما تحمیل نکند. فرنچایزدهنده حداکثر می
سهمی از آن را  ام و شما هم بیایید وتواند بگوید که من امسال کًال در ایران دو میلیارد تومان تبلیغ داشته، نمیلفاعبارتی چیپس 

ام و انتظار دارم که شما یال تبلیغات داشتهر  Aفعالیت شماست،ۀ تواند بگوید که من در شمال غرب کشور که ناحیبدهید. بلکه می
شود و سقف هم معموًال م اینکه معموًال برای مشارکت در تبلیغات سقف در نظر گرفته میسّو  .مین کنیدأهم بخشی از آن را ت

 :فرنچایز را گرفته است. به عبارتی ممکن است در قرارداد ثبت شود که مثالً  درصدی از ناخالص فروش شرکتی است که امتیازِ 
در شمال غرب کشور برای تبلیغات  الفای را که دفتر مرکزی چیپس هزینه ٪۲۰، موظف است الفشمال غرب چیپس  ۀشعب

پرداختی توسط شعبه شمال غرب برای تبلیغات  مبلِغ  کِلّ « :و در زیر آن این تبصره اضافه شود که .دهد پرداخت نمایدانجام می
 ».نخواهد بود بسته به شرایط) بیشتر –فروش ناخالص در همان سال (یا سال قبل  ٪۴در هر سال، از 

ازهای امتیتبلیغات در داخل ایران را از صاحب ۀهای خارجی، بخشی از هزینالمللی، منطقی است که شرکتهای بیندر مثال
شود، زار میالمللی که مثًال در فرانکفورت برگی یک نمایشگاه بینایرانی خود دریافت کنند. اما منطقی نیست که سهمی از هزینه

 .دریافت شوداز طرف ایرانی 
دو شیوه کامًال متفاوت در این زمینه وجود دارد (و همینطور ؟ امتیاز چگونه خواهد بود ۀکنندآغاز کسب و کار توسط دریافتۀ نحو

به  هتوان گفت کدام بهتر و کدام بدتر است. به عبارتی در هر مورد خاص، باید طرفین با توّج ترکیب آنها) که به هیچ وجه نمی
ها تورالعملفرنچایز، دس امتیازِ  ۀدهندارائه ورد آن تصمیم بگیرند و مذاکره کنند. یک شکل ماجرا این است که شرکِت شرایط، در م

 ی خود را ارائه کند و از شما بخواهد که آنها را رعایت کنید و صرفًا به نظارت و ارزیابی بپردازد.های کلّ و چارچوب
ه اند، این اصطالح را بمدیریت پروژه فعالیت کرده ۀشود (کسانی که در حوز گفته می Turnkey می هم وجود دارد که به آنراه دّو 

لیه را تا مراحل اوّ  ۀیگیرد و کلّ شناسند). به معنای اینکه شرکت اصلی که فرنچایزدهنده است، از من و شما پول میخوبی می
 .دهدبرداری در اختیار شما قرار میبهره ۀل آمادزند و به شکاندازی بر عهده گرفته و نهایتًا مجموعه را کلید میراه

شد، بخواهد روزی در ایران فرنچایز داشته با دیزنی لندتوان در این زمینه، ترجیحات قطعی را مشخص کرد. شاید اگر اما واقعًا نمی
های فودها یا فروشگاهفست ببندد. اما شاید در مورد بعضی Turnkey Franchise شریک ایرانی ترجیح بدهد قرارداد را به صورت

 .ای، شریک ایرانی، مشارکت طرف اصلی را بیشتر از آنکه مفید و اثربخش باشد، نوعی مزاحمت تلقی کندزنجیره
از  کنیم، پسیخریم. بلکه کسب و کار را اجاره مبه خاطر داشته باشیم که در قراردادهای فرنچایز، ما کسب و کاری را نمی

ت قرارداد کسب کرده بودیم. های معنوی که در طول مّد ق دارد و نه هر آنچه از داراییاد، نه آن نام به ما تعلّ ت قراردشدن مّد تمام
های ، ما دانش و تجربه و داراییفرنچایزدر این است که در  انتقال تکنولوژیبا قراردادهای  فرنچایزترین تفاوت قراردادهای مهم

 خریم.کنیم و در انتقال تکنولوژی، ما دارایی معنوی دیگران را برای همیشه میآن کار می کنیم و بامعنوی دیگران را اجاره می
 شود؟رویالتی چیست و چگونه پرداخت می .٤٥
 قرارداد فرنچایز مذاکرۀ  .٤٦
 چیست؟ SLAنامه سطح خدمات | مفاد توافق یهانامهتوافق مذاکرۀ  .٤٧
 یالمللبینهای مذاکره در سطح فهرستی از بهترین کتاب .٤٨
 کنید؟آیا سطح تنش در مذاکره را به خوبی ارزیابی می .٤٩
 | مدل ذهنی و بایدها و نبایدهای مذاکره لی تامپسون  .٥٠
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 ریچارد شلکتاب مذاکره برای کسب سود |  .٥١

 

 

 

 

 

 المللنیحقوق تجارت ب :بخش دوم .٢

 :پیشگفتار

توان ف، میاساس این تعری بر .»پردازدل این قواعد میدانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّ « :اندعلم حقوق را چنین تعریف کرده
دولت و  ِن مابی روابِط  از قواعدی که مختِصّ  نام دارد را حقوق خصوصیو  پردازدمند کردن روابط افراد با یکدیگر میقواعدی را که به ضابطه

های مختلف بندی مرسوم فعلی در بین شاخهی تقسیمبا وجود این و بر پایه .عمومی نام دارد، متمایز کردمأموران دولتی با مردم است و حقوق 
 وشتارندر این  .الملل استکدام از این دو گروه قرار داد که یکی از آنها حقوق تجارت بین هایی را در ذیل هرتوان زیرشاخهدانش حقوق، می

ی آشنا خواهیم المللالملل با حقوق اقتصادی بینلملل و جایگاه آن و همچنین تفاوت حقوق تجارت بیناشما را با رشته حقوق تجارت بین
الملل را در صحنۀ عمل تجربه کرد و از آن های علمی، باید حقوق تجارت بیناز طرف دیگر، در کنار مباحث نظری و تئوری و تحلیل .کرد

گاهی یافت و نمی فًا با مطالعه و بدون کسب تجربه در عمل قراداد خوبی تنظیم و یا در مذاکرات موفقیت توان صر طریق به جزئیات آن آ
 حاصل کرد.

 .بردی استرطرفدار و بسیار کار ای پُ الملل پدید آمده است که رشتهحقوق تجارت بین ۀدر ذیل گروه حقوق خصوصی، گرایشی در قالب رشت
های مربوط از قبیل: البته باید گفت که مخاطِب این گرایش، محدود به دانشجویان رشتۀ حقوق نیست بلکه شامل سایر دانشجویان در رشته

 اشخاص آید، این رشته ناظر به روابط تجاریگونه که از اسم این رشته برمیهمان شود.مدیریت، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و غیره نیز می
ویژگی  در داخل یک کشور نیست بلکه باید اشخاصی حقوقی، روابط تجاری دیگر، موضوع این رشتهعبارتبه .المللی استح بیندر سط

 ».تروز است که همیشه در حال توسعه و پیشرفت اسای بهالملل، رشتهحقوق تجارت بین«نهایتًا اینکه:  .المللی نیز داشته باشدبین

 گیرد؟ت میأجا نشاما ضرورت این رشته از ک

های اولیه با شکار انسان .بریمهای خود، بهتر به موقعیت این رشته پی میهای انسان برای رفع نیازل تاریخی فعالیتبا نگاهی به سیر تحوّ 
های تاوردخود با دسی کاال به کاال روی آوردند که در آن با تبادل دسترنج تی به مبادلهبعد از گذشت مّد  ،کردندو کشاورزی امرار معاش می

عامله برای رفع نیاز خود، بلکه برای م رفاً ها به خرید و فروش کاالها نه ِص پس از چندی گروهی از انسان .شدهایشان برطرف می، نیازدیگری
تلف زندگی خود فراتر نهادند و به نقاط مخ یخود، پا از قلمرو  وکاری کسبی توسعهبا سایرین و کسب سود پرداختند که این افراد در ادامه

 .جهان تبدیل شدند مختلِف  نقاِط  سفر کردند و به رابطی برای انتقال دستاوردهای ساکنیِن 
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ون تقصیر ی آنان بدمعامله التجاره یا کاالی مورددر این بین ممکن بود مشکالتی هم بر سر راه این کسبه پیدا شود، برای مثال اگر مال
ای شد)، ساماندهی وضعیت ضرردیده و موقعیت این کسبه با این فرض، به مجموعهی حیوانات درنده میرفت (فاسد یا طعمهین میکسی از ب
ی برای حلّ افتاد و راهکسب کرده بودند جا می ۀمرور زمان بین افرادی که در این زمینه تجرببه همگان احتیاج داشت که  قبوِل مورِد  از قواعدِ 

یری مفهوم گدرازی از زمان شکل با وجود اینکه سالیاِن  .گزیدندی خود برمیعنوان پیشهبه شد که تجارت را ی افرادی میدهمشکالت آین
بنا به همین  ،الملل به خود گرفته است، ولی ضرورت آنای در قالب روابط بینشکال مختلف و پیچیدهأ ،ی تجارت گذشته و این حرفهاولیه

انی خود های زندگچراکه هنوز هم مردم نقاط مختلف دنیا برای برآورده کردن نیاز .گرددی آن، برمال میاز تاریخچه ،ییتعریف ساده و ابتدا
ل بین این دو ی وصنقطه ،نوعان خود در سایر نقاط جهان نیازمندند و در این بین، تجارخودکفا عمل کنند و به تعامل با هم توانند کامالً نمی

بر تسهیل الوه عرسانی تجار کمک شایانی کرده است و همین تکنولوژی خدمت به یته سرعت پیشرفت تکنولوژی به نحوهالب .گروه هستند
 تجار با یکدیگر و همچنین با اشخاص غیرتاجر قرار داده است معامالِت  راهِ  بوده است) مشکالتی را نیز سرِ  آن کارها (که هدف اصلی پیدایش

تر رنگر تر از آن صحبت کردیم، پُ ی حقوق که پیشنقش این گرایش از رشته ،در اینجا .مندی استکه برطرف کردن آن هم نیازمند ضابطه
 .شودمی

 المللبینرشته حقوق تجارت 

های گرایش جمله الملل ازالملل شد؟ گرایش حقوق تجارت بینمتخصص تجارت بینتوان یک با ضرورتی که این رشته دارد، چگونه می
مندان به آن، پس از دریافت مدرک کارشناسی و آشنایی اولیه با دروس حقوق خصوصی عالقی حقوق است که مقطع کارشناسی ارشد رشته

ی حقوقی، ط به زبان و متون تخصصالملل و با تسلّ ق بینی حقوی در زمینه(یعنی دروس حقوق مدنی و حقوق تجارت) و همچنین مسائل کلّ 
ی تجارت تر شدن دامنههایی که با گستردهصی قراردادالملل (برای بررسی تخّص های بیندر مقطع باالتر با دروسی همچون حقوق قرارداد

به  توّجهالمللی با ی بینفصل دعاوی تجاری عرصهوالمللی (برای بررسی و حّل شوند)، داوری بازرگانی بینالملل منعقد میی بینبه عرصه
ی های فعال در عرصهترین سازمانعنوان یکی از مهمبه ؛ WTOالملل)، حقوق سازمان تجارت جهانی (اصول رایج تجارت در عرف بین
رو بهکنند، روشاخه کمک میط بر مباحث مطروحه در این برای تسلّ  حقوقدانانص هایی که به افزایش تخّص تجارت جهانی) و سایر سرفصل

 .خواهند شد

 .کندکه روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می شودمیبه قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطالق » المللحقوق تجارت بین«
ون که ز کشورها گوناگهای تجاری ااین روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق خصوصی باشد مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکت

عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد  ۀشود و یا جنبالمللی نیز اطالق میبه آن حقوق بازرگانی بین
مللی نیز اطالق البین به آن حقوق اقتصادی کنند که بعضاً الملل دخالت میها در امر تجارت بینگذاری و سایر موارد که دولتتجاری، سرمایه

 ٩.گرددمی

ق داوری حل و المللی از طریالمللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختالفات تجاری بینالملل با داوری تجاری بینحقوق تجارت بین
 .شودمیفصل 

ارت در تج .گنجدالملل میتجارت بین یشود، در حیطهی معامالت و مبادالت و تعامالت خارجی در تجارت خارجی مطرح میآنچه در زمینه
صادرات  :انندباشند و اموری مکنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها میگروه اّول که تنظیم .الملل، دو گروه نقش اساسی دارندبین

                                              
 .1396 دهم، چاپ سمت،: تهران ،المللبین تجارت حقوق ،عبدالحسین یروي،ش۹ 
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ها و نهادهای المللی و اّتحادیهبینهای ها، سازماندر این گروه، دولت .کنندها را هدایت میها و مالیاتو واردات و امور گمرکی و تعرفه
یونیدروا ]، uncitralآنسیترال [ ،]World Trade Organization - Global tradeسازمان تجارت جهانی [ :جهانی (نظیر

]unidroit[، المللیاتاق بازرگانی بین ]ICC - International Chamber of Commerce ([گروه دیگر از طریق  .باشندفّعال می
های تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و بازرگانان، شرکت .المللی، عامل انجام تجارت هستندقراردادهای بین

للی و مسائل المموضوعات گروه اّول، مربوط به حقوق عمومی بین .باشندکنندگان آنها از این نمونه میکنندگان معادن و استخراجاکتشاف
ل گروه در مورد مسائ .گیردالملل، هر دو دسته را در بر میدروس حقوق تجارت بین .المللی استم، مرتبط با حقوق خصوصی بینگروه دو

 ١٠.شودرده میبه کار بُ » المللحقوق بازرگانی بین«و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطالح » المللحقوق تجارت بین«اّول، عبارت 

ه در شود کالملل، مشّخص میها و اهداف تجارت بینها و سازمانگذاری تجارت جهانی، روابط دولتسیاست الملل،در حقوق تجارت بین
سائل مورد المللی است، مالمللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بیندر حقوق بازرگانی بین .هاستها و دولتحکومت توّجهواقع مورد 

ی علم حقوق تجارت و بازرگان .شودها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح میمذاکره، انعقاد، اجرا و انحالل قرارداد و تضمین :نیاز بازرگانان، مثل
 .کنداین حقوق، در اجرا ظهور پیدا می فِنّ پردازد، در حالی که المللی، به مسائل تئوری و اصول و احکام میبین

 :مقدمه

های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، بوده است، ولی با افزایش حجم فعالیت صادرات کاال واردات وتجارت، به طور سنتی شامل 
، خرید روه اّولگتوان به شش گروه عمده تقسیم کرد. ها را میامروز این فعالیت ای برخوردار شده است.هسابقهای تجاری از تنوع بیفعالیت

، اندازی نمایندگی انجام گیرد. مباحث مربوط به خرید و فروشو فروش کاالست که ممکن است مستقیمًا یا از طریق تأسیس شعبه و یا راه
، مربوط به ارائۀ خدمات است که شامل مبادلۀ خدمات فنی و گروه دومگیرد. اعطای نمایندگی، عاملیت تجاری و توزیع در این گروه قرار می

های مربوط به ارائۀ خدمات مهندسی و طراحی فنی و ارائۀ خدمات مشاوره بازرگانی، مالی و شود. فعالیتالمللی میرفنی در سطح بینغی
های بانکی نامههای مالی از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت، مربوط به فعالیتگروه سومگیرند. حقوقی در این گروه قرار می

 برداری واگذاری و اعطایشامل بهره گروه پنجم، مربوط به حمل و نقل کاال و بیمه است. گروه چهارمهاست. ی خریدها و پروژهو تأمین مال
گذاری، های مربوط به سرمایهشامل فعالیت گروه ششمهای فکری مثل عالئم تجاری، تکنولوژی و دانش فنی است. امتیاز از مالکیت
 ای اقتصادی و فنی است.هها و همکاریتشکیل مشارکت

 

 المللفصل اول: تجارت بین

 المللگفتار اول: دالیل تجارت بین

تمرکز و تخصص در تولید کاالهای خاص در یک منطقه به تولیدکنندگان آن منطقه امکان تولید کاالهای مزبور را با کیفیت و قیمت 
 ).دیوید ریکاردو» (مزیت نسبی. «٣) و آدام اسمیت» (مزیت مطلق« :٢(مرکانتیلیسم)؛ » سوداگری. «١داد. سه مکتِب: تری میمناسب

                                              
: تهران للی،المبین تجاري هايسازمان و المللبین تجارت حقوق کلیات: نخست کتاب الملل،بین تجارت حقوق مبانی و اصول، مهراب پور، داراب۱۰ 

 .21 ، ص1397 دانش، گنج
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 الف) مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)

، نویسندگانی در اروپا ظاهر شدند که اعتقاد داشتند اقتصاِد قوِی یک کشور به میزان طال و نقرۀ موجود در آن کشور ۱۸تا  ۱۵در طول قرون 
ت (مرکانتیلیسم) کشورهای اروپایی کوشیدند برای افزایش ثروت مّلی و کسب طال و نقرۀ بیشتر صادراوابسته است؛ بر اساس تفکر سوداگری 

 را افزایش و واردات را کاهش دهند و اعتقاد داشتند که در اثر افزایش صادرات و کاهش واردات، طال و نقره بیشتری به َسمِت کشور سرازیر
 خواهد شد.

شدید دولت در امور اقتصادی، حمایت از صنایع داخلی و ایجاد محدودیت در واردات بود. در این مکتب، این مکتب اقتصادی طرفدار دخالت 
ولت باید در گرفت و اعتقاد بر این بود که دشد، مورد تشویق قرار میبیشتری به کشور می ۀالملل تا حّدی که باعث ورود طال و نقر تجارت بین

کتب های این منین و مقررات حمایتی، تراِز مثبِت تجاری بین صادرات و واردات را حفظ کند. دیدگاهامر تجارت دخالت کند و با وضع قوا
 موجب شد که کشورهای اروپایی برای به دست آوردن بازارهای بیشتر برای محصوالت خود دست به جنگ و خشونت بزنند.

 ب) مزیت مطلق

ار گرفت که اقتصاد جهانی لقمۀ کوچکی نیست که کشورها برای گاز زدن به آن افکار مکتب سوداگری به شّدت مورد حمله قر  ۱۸در قرن 
 ۱۷۷۶باید با یکدیگر جنگ کنند و چنانچه کسی نیز به آن گاز زد دیگران از آن محروم شوند. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل که در سال 

د آنها توانند از طریق تمرکز در صنایع و تولیداتی که در تولیا میمنتشر شد، استدالل نمود که: اقتصاد جهانی محدودۀ خاصی ندارد و کشوره
 هستند به ثروت بیشتری برسند.» مزیت مطلق«دارای 

آدام اسمیت اعتقاد داشت که هر کشوری در تولید برخی از کاالها دارای کارایی و مزیت مطلق است که این کارایی و مزیت ممکن است به 
ل دسترسی به مواِدّ اولیۀ فراوان، زمین، آب و هوا، داشتن تکنولوژی و دانش، سابقۀ تولید و صنعت و غیره باشد. دالیل طبیعی یا اکتسابی مث

چنانچه هر کشوری به تولید آن دسته از کاالهایی مبادرت کند که در آن، کارایِی بیشتری دارد، در این صورت در تولید آن کاالها تخصص 
 هاآنبادلۀ گونه کاالها امکان متولید مازاد بر مصرف داخلی خواهد گردید. تولیِد مازاد بر مصرِف داخلِی اینکند و این تخصص موجب پیدا می

 سازد.شود و کشور مزبور در تولید آنها دارای مزیت نیست، فراهم میرا با کاالهای دیگری که در سایر کشورها تولید می

داشت که هر کشوری در تولید یک یا چند کاال دارای مزیت و مهارتی است که کشورهای دیگر  به طور خالصه از آنجا که آدام اسمیت اعتقاد
در تولید آن محصوالت از چنین مزیتی برخوردار نیستند، بلکه به جای آن در تولید کاالهای دیگر از مزیت و مهارت برخوردار هستند، عدم 

دانست. بر بهترین راه افزایش ثروت ملل و ایجاد رفاه اقتصادی در سطح جهانی میالملل دخالت دولت در اقتصاد و از جمله در تجارت بین
تر تمام شدن محصوالت شده و هر کشوری به منظور های تولید و ارزاناساس این مکتب، تخصص داشتن در تولید منجر به کاهش هزینه

 تر خود به کشورهای دیگر است.کشورها و صادرات کاالی ارزان تر از دیگراستفادۀ کامل از امکانات خود، متقاضی واردات کاالی ارزان

 ج) مزیت ِنسبی

متر شوند که حداقل در یک کاال هزینۀ تولید آنها از سایر کشورها کالملل منتفع می، زمانی کشورها از تجارت بینآدام اسمیت ۀبر اساس نظری
مزیت  شود که تولید آنها در آن کشور ازدهد و شامل محصوالتی نمیش میهای اقتصادی را پوشباشد. مسلمًا این بخش کوچکی از فعالیت

نین استدالل را کامل نمود و چ آدام اسمیتدیدگاه  دیوید ریکاردوشود. تر تمام نمیمطلق برخوردار نیست و یا تولید آنها از سایر کشورها ارزان
این اساس،  مند خواهند شد. برالملل بهرهیت نسبی هستند نیز از تجارت بینکرد که کشورهایی که در تولید برخی کاالها حداقل دارای مز 

 شوند.حتی کشورهایی که در تولید هر دو کاال دارای مزیت مطلق نیستند نیز از تجارت آنها منتفع می
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برای تجارت را به  الزم ۀهمین امر انگیزهای تولید کافی است و ، برای مبادلۀ کاالها بین کشورها تفاوِت ِنسبی در هزینهریکاردوطبق نظریۀ 
ی بوجود خواهد آورد. کشوری که در تولید کاالیی مزیت کمتری دارد باید به َسمِت تولید و صدور کاالهایی سوق پیدا کند که در آن مزیِت ِنس

 سبی ندارد.نِ  دارد و متقابًال نسبت به واردات کاالهایی اقدام کند که در تولید آنها مزیِت 

گذاری در تولید مازاد بر مصرف داخلی کاالهایی که یک کشور در آن از کارایی و مزیِت ور خالصه بر اساس نظریۀ مزیت نسبی، سرمایهبه ط
تند، شوند و آن کشورها در تولید آنها دارای مزیِت ِنسبی هسِنسبی برخوردار است و مبادلۀ آن با کاالهای دیگری که در دیگر کشورها تولید می

د آزاد ها در فراینها و در نتیجه به مصرف و رفاه بیشتر منجر خواهد شد. دخالت دولتافزایش تولید در سطح جهانی، کاهش هزینه باعث
صادرات و واردات و ایجاد موانع نهایتًا به کاهش منافع اقتصادی در سطح جهانی منجر خواهد شد و کلیۀ کشورها متضرر خواهند شد. بر 

 نماید که جریان آزاد ورود و صدور کاال و خدمات را بین کشورها تسهیل و تضمین نماید.سازمان تجارت جهانی تالش میاساس این دیدگاه، 

 شدنگفتار دوم: وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی

و بازارهای  اولیه، نیروی کاِر ارزاناند. کشورهای صنعتی به مواِدّ ای از جهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شدهامروزه کشورها به نحو فزاینده
توسعه نیز متقابًال به محصوالت صنعتی، دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی توسعه نیازمند هستند و کشورهای درحالکشورهای درحال

ر سرایت کرده و ور دیگتواند به سرعت از یک کشور به کشهای اقتصادی میباشند. طبیعتًا در چنین شرایطی تحّوالت و جریاننیازمند می
جنبه جهانی پیدا کند. بر این اساس، دیگر امکان ندارد که تأثیرات تحوالت اقتصادی و تجاری را در چهارچوب مرزهای مّلی کشورها محدود 

 نمود.

ال، تجارت خدمات، ت کاگیرد که اهم آن عبارت است از: تجار های گوناگونی به خود میوابستگِی متقابِل اقتصادِی کشورها به یکدیگر، شکل
آالت، تجهیزات، قطعات و سایر کاالهای گذاری و نیروی کار. از طریق تجارت کاال، کشورها نیازهای خود برای مواِدّ اولیه، ماشینسرمایه

تأمین کند و  ابع داخلیکنند. امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند کلیۀ کاالهای مورد نیاز خود را از منمصرفی و غیرمصرفی را تأمین می
ی کنند جزء ضروریات زندگمندی از خدماتی که سایر کشورها ارائه میناگزیر از تجارت نباشد. بعد از تجارِت کاال، تجارِت خدمات و بهره

احی، ر های آموزشی و پژوهشی، ارائه خدمات فنی مثل طشود. حمل و نقل، بیمه، بانکداری، فعالیتاقتصادی عصر حاضر محسوب می
تقیم گذاری مسباشد. سرمایهمهندسی، نصب و ساخت و خدماِت غیرفنی مثل خدمات مالی، بازرگانی و حقوقی از موارد تجارِت خدمات می

گذاری خارجی را باشد. امروزه کمتر کشوری است که سرمایهو غیرمستقیم کشورها در کشورهای دیگر از دیگر مصادیق وابستگی متقابل می
زه دهد. نهایتًا، امرو گذاری خارجی را مورد حمایت و تشویق قرار میبلکه برعکس با وضع قوانین و مقررات خاص جذب سرمایهمنع کند 

عۀ سایر کشورها باشند و به تبر ماهر سایر کشورها وابسته مییبسیاری از کشورها برای حفظ قدرت رقابت اقتصادی خود به نیروی کار ماهر و غ
 که به آن کشورها مهاجرت کرده و نیروی کار مورد نیاز آنها را تأمین نمایند. دهنداجازه می

سهیل و های تجاری بین کشورها را تهای ضمانت صادرات نیز به نوبۀ خود فعالیتهای بانکی، بیمه و تشکیل صندوقگسترش فعالیت
نیز در این وابستگی اقتصادی نقش مهّمی دارد زیرا از این مخاطرات آن را کاهش داده است. توسعه و گسترش وسایل ارتباطی و مخابراتی 

 ها و تجار فراهم شده است.ها کم شده و امکان سریع و ارزان ارتباط بین شرکتطریق فاصله

 شود که طی آن ارتباطات و تبادالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فراسوی مرزها شدیداً به فرایندی اطالق می» شدنجهانی«
سابقه یابد. کاهش موانع تجاری بین کشورها، افزایش سریع وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر و ادغام آنها در یکدیگر، رشد بیافزایش می

خش رایانه، های جدید به خصوص در بالمللی تولید و توزیع کاال و خدمات، گسترش فناوریهای بینهای چندملیتی، توسعه شبکهشرکت
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های زمانالمللی مثل ساهای بینآفرینان جدید در صحنهو اینترنت، تغییر در ماهیت و شکل نیروی کار و به وجود آمدن نقش ارتباطات
 شدن دخالت دارند.فرامرزی از جمله عواملی هستند که در امر جهانی

 

 المللفصل دوم: تعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین

 المللبینگفتار اول: حقوق تجارت 

شود که حاکم بر به مجموعه قواعد و مقرراتی اطالق می»: المللحقوق تجارت بین«دبیر کل سازمان ملل متحد،  ۱۹۶۶در گزارش سال 
اساس این  باشد. برحال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط میآن دسته از روابط بازرگانی است که درعین

اد، المللی کاال که شامل مباحث تشکیل قرارداحت اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش بینتعریف مب
ن مربوط به انجام ها؛ قوانیباشد؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانکقراردادهای نمایندگی، سایر ترتیبات فروش انحصاری می

ود؛ مالکیت شآهن میالمللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کاال از طریق دریا، هوا، جاده و یا راهبوط به تجارت بینهای تجاری مر فعالیت
 المللی.صنعتی و حِقّ مؤلف و داوری تجاری بین

مرزهای مّلی فراتر  رگانی ازوقتی مطرح است که روابط باز » المللحقوق تجارت بین«شود. یکی اینکه از این تعریف دو نکته مهم استنباط می
طه یگیرد از حرفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند؛ بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدودۀ مرزهای ملی انجام می

 جام گیرد.های گوناگون یک کشور انباشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالتخارج می» المللحقوق تجارت بین«و قلمرو 

، شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با »المللحقوق تجارت بین«دوم اینکه 
 المللی ناظر است، جداگانهحال بر روابِط تجارِی بینباشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی درعینماهیت حقوق عمومی نمی

 شود.های حقوق عمومی محسوب میبحث و از زیر مجموعه» المللیحقوق اقتصادی بین«تحت عنوان 

های ویهها و ر المللی، مقررات داخلی و عرفهای بینای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیونبه مجموعه» المللیحقوق بازرگانی بین«
 کند.تنظیم میالمللی را شود که روابط بازرگانی بینبازرگانی اطالق می

شوند و به جای به معنای واحدی استعمال می» المللحقوق تجارت بین«و » المللیحقوق بازرگانی بین«امروزه در بسیاری از کتب و مقاالت، 
دارای معنای » لیالملحقوق تجارت بین«نسبت به » المللیحقوق بازرگانی بین«رسد که روند. با وجود این، به نظر مییکدیگر به کار می

 تری باشد.گسترده

باشد. دستۀ اول، شامل مباحث عمدتًا قراردادی است که تجار و شامل دو دسته از موضوعات کّلی می» المللیحقوق بازرگانی بین«
باشد. میشوند و به مسائِل حقوِق خصوصِی تجارِت فرامرزی مربوط های تجاری به آن متوسل میهای تجاری برای انجام فعالیتشرکت

ذاری، گبرداری (لیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قراردادهای مشارکت در سرمایهفروش کاال و خدمات، ارائۀ مجوزهای بهره
 باشد.های پرداخت، حمل و نقل کاال، بیمه و حل و فصل اختالفات تجاری از این قبیل مسائل میشیوه

الملل ویانۀ دولت در مبادالت تجاری و اقتصادی است که عمدتًا به مسائِل حقوِق عمومِی تجارِت بینجدستۀ دوم، مقررات ارشادی و مداخله
گذاری خارجی، حمایت از صنایع داخلی، آزادسازِی تجارِت کاال و خدمات، مبارزه با ایجاد باشد. به عنوان نمونه، حمایت از سرمایهمربوط می
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کنند و بر روند تجارت فرامرزی تأثیر ها برای کنترل تجارت اتخاذ میز جمله مواردی است که دولتانحصارات و کنترل ورود و خروج ارز ا
 زیادی دارند.

توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. هیچ قرارداد الملل میهای حاکم بر تجارت بیناز دیدگاه عملی، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت
 تواند بدون توّجه به مقررات ورود وهای صادرات و واردات اجرا شود؛ هیچ پرداخت ارزی نمیر گرفتن محدودیتتواند بدون در نظفروشی نمی

تواند بدون لحاظ مقرراِت تشویق و حمایت از گذاری در یک کشور خارجی نمیخروج ارز انجام پذیرد. هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه
که باید بعدی باشد، بلتواند تکالملل نمیاتخاذ شود. به این جهت مباحث حقوق تجارت بینهای تجاری گذاری و سایر محدودیتسرمایه

حقوق تجارت «یا » لیالملحقوق بازرگانی بین«هایی که تحت عنوان کلیۀ مسائل مرتبط و مؤثر را پوشش دهد. بر این اساس، در بیشتر نوشته
 الملل در کنار مباحِث عمومی مطرح شده است.منتشر شده، مباحِث خصوصِی تجارِت بین» المللبین

 المللیگفتار سوم: حقوق اقتصادی بین

قوق ح«شود. در حقوق داخلی به اختصار بیان می» حقوق اقتصادی«، ابتدا مفهوم »المللیحقوق اقتصادی بین«برای درک مفهوم 
 های اقتصادی، بازرگانی و مالی دخالت کرده و برایت در فعالیتشود که به موجب آن دولبه قواعد، قوانین و مقرراتی اطالق می» اقتصادی

شود به افراد آزادی عمل داده می» حقوق بازرگانی«که در بخشد. درحالیها را محدود و یا به آن جهت مینیل به اهداف مشخص، آن فعالیت
حقوق «عمومی و اخالق حسنه حسب نیاز خود تنظیم کنند،  تا بتوانند نیازهای تجاری و بازرگانی خود را با حفظ الزامات مربوط به نظم

کند گونه که یک پدر در خانه امر و نهی میباشد. همانحاکی از نقش پدرمآبانه دولت در تنظیم مبادالت اقتصادی در جامعه می» اقتصادی
داف مورد نظر خود در کسب و کار مردم دخالت دهد، دولت نیز برای رسیدن به اههای اعضای خانواده را تحت کنترل قرار میو فعالیت

ن و مقررات نماید. قوانیها را ممنوع، برخی از آنها را تشویق و برخی دیگر را محدود میکند و برای رسیدن به مقصود خود، برخی از فعالیتمی
کننده، های اقتصادی، حمایت از مصرفز فعالیتگذاری کاالها و خدمات، منع احتکار، جلوگیری از انحصار، مّلی کردن برخی اناظر به قیمت

های اقتصادی جهت رفاه مردم و حفظ منافع عمومی ها در فعالیتحمایت از مالکیت فکری از جمله مواردی است که سبب دخالت دولت
 شود.می

، ها در جهت حمایت از تولیدات داخلیباشد. مثًال دولتها خیلی فراگیر میهای تجاری و اقتصادی فرامرزی این دخالتدر خصوص فعالیت
 ها و تعرفۀ گمرکیدهند و با وضع مالیاتحفظ تراز بازرگانی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات و صادرات را تحت کنترل قرار می

 کنند.های خود را إعمال میسیاست

اصول و مبانی مشترک در عمل سبب ُکندی مبادالت اقتصادی و  های اقتصادی فرامرزی و عدم پایبندی آنها بهها در فعالیتدخالت دولت
ها تولیدی که تمایل به فعالیت در خارج از مرزهای مّلی داشتند با برخورد به این موانع المللی شد. بسیاری از شرکتبازرگانی در سطح بین

 شدند.د که از فعالیت منصرف میشقدر برای آنها پرهزینه مییافتند و یا انجام فعالیت آنامکان فعالیت نمی

ند که ها به این درک جمعی برسنیاز به گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی و تسهیل در گردش کاال، خدمات و سرمایه باعث شد که دولت
ت خود را در خصوص اها و قوانین و مقرر المللی باید سیاستهای تجاری بینبخشی به فعالیتبرای تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری و نظم

ف این های نیل به این هدهای اقتصادی فرامرزی با یکدیگر هماهنگ نمایند و از اصول واحدی تبعیت کنند. یکی از روشانجام فعالیت
 ی اقتصادی وهاالمللی خود را به اصول مشترکی پایبند کنند و متعهد شوند که در اتخاذ سیاستاست که کشورها از طریق معاهدات بین

تجاری خود و همچنین در وضع قوانین و مقررات مربوط از اصول معّینی تبعیت نمایند. در نتیجۀ این تعامل، رشتۀ جدیدی از حقوق تحت 
ایجاد شد. تحوالت مهّمی مانند افزایش حجم تجارت جهانی، نقل و انتقاالت سرمایه و » المللیحقوق اقتصادی بین«عنوان 
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یتی یا چندملیتی های فراملالمللی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، گسترش شرکتالمللی، ایجاد بازارهای مالی بیننهای مستقیم بیگذاریسرمایه
 المللی، باعث اهمیت روزافزون این رشته از حقوق شده است.و در نتیجه ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین

اتخاذ  ها را در خصوصشود که رفتار دولتالمللی اطالق میوانین و مقررات بین، به آن دسته از اصول، ق»المللیحقوق اقتصادی بین«
المللی ینکند. حقوق اقتصادی بها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادالت اقتصادی، تجاری و مالی فرامرزی تنظیم و کنترل میسیاست

) ایجاد مناطق آزاد تجاری بین کشورها سازمان تجارت جهانی(مانند المللی های اقتصادی و تجاری بینشامل مباحث مربوط به سازمان
المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کاال و خدمات، )، مقررات بینآنآسهو  اکوای (مثل های منطقه)، پیماننفتاو  اتحادیه اروپا(مثل 

المللی، برقراری سیستم ترجیحی گمرکی، حِقّ مالی بینهای تجاری در بخش کاال و خدمات، مقررات تعهدات کشورها در اتخاذ سیاست
المللی، ینهای بالمللی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت، مجازاتها و محدودۀ آن، نظم نوین اقتصادی بینحاکمیت اقتصادی دولت

شورها فصل اختالفات تجاری بین ک گذاری خارجی، حل وهای مربوط به سرمایهالمللی مالکیت معنوی، برقراری سیاستشناسایی بین
 باشد.می

تصادی و های اقالمللی در خصوص فعالیتهای تجاری بینها و سازمانالمللی، عمدتًا ناظر به تنظیم روابط دولتحقوق اقتصادی بین
ر غیرمستقیم گیرند بلکه به طوالمللی قرار نمیهای تجاری و تجار معموًال به طور مستقیم موضوِع حقوِق اقتصادِی بینتجاری است. شرکت

اری از های تجشوند. مثًال اگر کشوری تعهدات خود در خصوص یک معاهده و یا کنوانسیون را رعایت نکند، تجار و شرکتاز آن متأثر می
خود منعکس و موضوع  ١١کننده طرح دعوی کنند، بلکه باید موضوع را به دولت متبوِع توانند مستقیمًا علیه کشور نقضکشور دیگر عضو نمی

گذاری خارجی، از طریق دولت متبوع پیگیری شود. با وجود این، در برخی از موارد مثل مقررات راجع به تشویق و حمایت از سرمایه
ه طرح دعوی دتوانند به استناد آن علیِه دولِت طرِف دیگِر معاهشوند و میهای مربوط منتفع میگذاران خارجی مستقیمًا از کنوانسیونسرمایه

 کنند.

باشد. مباحث ، عموم و خصوِص ِمن وجه می»المللیحقوق بازرگانی بین«و » المللیحقوق اقتصادی بین«به طور خالصه رابطه بین مفهوم 
ی ق اقتصادحقو«است در حالی که از حیطۀ مباحث » المللیحقوق بازرگانی بین«حقوق خصوصی، مربوط به روابط بازرگانی و تجاری جزء 

ها بر های اقتصادی، حمایت از حِقّ دولتها، نظم نوین اقتصادی، تحریمباشد. مباحث مربوط به حِقّ حاکمیت دولتخارج می» المللیبین
زرگانی حقوق با«گیرد ولی خارج از حیطۀ مورد بحث قرار می» المللیحقوق اقتصادی بین«منابع طبیعی از جمله مباحثی است که در 

هم  گذاری خارجیاست. مباحث مربوط به کنترل صادرات و واردات کاالها و خدمات، کنترل ورود و خروج ارز، حمایت از سرمایه »المللیبین
 گیرند.مورد بحث و بررسی قرار می» المللیحقوق بازرگانی بین«و هم در » المللیحقوق اقتصادی بین«در 

 
ّ
 یگفتار چهارم: حقوق بازرگانی فرامل

صوًال بین یک قرارداد خصوصی و قانوِن مّلِی حاکم بر آن، رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک قرارداد خصوصی مشکالت و که ادرحالی
» یق فراملّ حقو«توان ِصرفًا بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. هر چند عبارت آورد که نمیَتَبعات حقوقی خاّصی به وجود می

حقوق «های حقوقی اصطالح در نوشته ۱۹۶۰ی به کار رفت، از اوایل دهۀ در کتاب حقوق فراملّ  پ ِجِسپیفلتوسط  ۱۹۵۶ابتدا در سال 
 به کار گرفته شد.» یبازرگانی فراملّ 

                                              
 شدهمتبوع: پیروي۱۱ 
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عنای عام، مدر » یحقوق بازرگانی فراملّ «رود. عمدتًا به دو معنای عام و خاص به کار می» یحقوق بازرگانی فراملّ «در ادبیات حقوقی، عبارت 
الملل قوق بینالملل عمومی، حکند و بنابراین شامل حقوق بینشامل کلیۀ قوانینی است که أعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می

اصول  ،گیرند. این عبارت یک عنوان کّلی برای قواعدشود که در این دو رشته از حقوق جای نمیخصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می
باشند کشور می المللی تحت تأثیر مقررات بیش از یکالمللی است. معموًال روابط بازرگانی بینو مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین

اظر نمحیطی، مقررات ایمنی و سالمت، مقررات که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست
للی هستند، باید المها و امثال آن است. زمانی که حقوقدانان در صدد تعریف یک رابطۀ بازرگانی فراملی مثل انعقاد یک قرارداد بینبه شرکت

شود باید به این مقررات توّجه و تأثیرات آن بر رابطۀ مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثًال زمانی که بحث تحویل مبیع و یا پرداخت ثمن مطرح می
 یقوانین و مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در کشورهای مرتبط مدنظر قرار گیرد. در این معنای عام، کلیۀ قوانین و مقررات

 شود.نامیده می» یحقوق بازرگانی فراملّ «گذارد، که بر روابط تجاری فرامرزی تأثیر می

المللی عنوان کّلی برای قواعد، اصول و مقررات مّتحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین »یحقوق بازرگانی فراملّ «در معنای خاص، 
، به این معنا در کشور خاصی به وجود نیامده و مخصوص کشور خاصی نیز »یحقوق بازرگانی فراملّ «شناسایی شده یا به کار رفته است. 

نشأت نگرفته  یهای حقوقی ملی اتخاذ شده ولی اعتبار آنها از نظاِم مّلِی خاّص از نظام راتی است که هر چند بعضاً باشد، بلکه مجموعه مقرّ نمی
. این نماینداند و مفاِدّ آن را رعایت میاست. قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در عمل جامعۀ بازرگانان به آن بخشیده

ای شامل مجموعه» یحقوق بازرگانی فراملّ «باشد. بر اساس این تلقی، المللی میح بینمقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابِه تجار در سط
شده، های تدوینها و رویهالمللی، عرفهای بینحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمانالملل عمومی، مقررات متّ از حقوق بین

فهوم ، در این معنا با م»یحقوق بازرگانی فراملّ «باشد. داوری گزارش شده می نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آراییا تدوین
 گردد.کند که در فصل بعدی بیان میارتباط نزدیکی پیدا می» حقوق عرفی بازرگانی«

 المللیگفتار پنجم: حقوق کسب و کار بین

است. این » المللیحقوق کسب و کار بین«گیرد، مورد استفاده قرار میالمللی به طور وسیع عبارت دیگری که در روابط بازرگانی و تجاری بین
ن عبارات از رود. با وجود این، بین ایبه کار می» المللحقوق تجارت بین«یا » المللیحقوق بازرگانی بین«عبارت به طور گسترده به معنای 

 وجود دارد.هایی جهت گستردگی مباحث تحت پوشش و همچنین نگرش به مباحث، تفاوت

جارت) بررسی (یا حقوق ت» حقوق بازرگانی«در مقایسه با » حقوق کسب و کار«ابتدا » المللیحقوق کسب و کار بین«برای روشن شدن مفهوم 
 باشد و رابطۀ بین این دو عموم و خصوصتر میگسترده» حقوق بازرگانی«در مقایسه با » حقوق کسب و کار«شود. مباحث مطروحه در می
لیۀ شود. این رشته از حقوق نه فقط کمباحث دیگری نیز مطرح می» حقوق بازرگانی«، عالوه بر مباحث »حقوق کسب و کار«لق است. در مط

ن را پوشش یهای تجاری و عاملهای اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف، بلکه کلیۀ فعاالن اقتصادی از قبیل تجار، شرکتفعالیت
ها، حقوق کار، حقوق رقابت، حقوق شامل مباحث مربوط به حقوق بازرگانی، حقوق شرکت» حقوق کسب و کار«دهد؛ بنابراین می

ها، حسابرسی، داوری و به طور خالصه هرگونه مقرراتی است نامهورشکستگی، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات، ضمانت
 د.باشهای اقتصادی و تجاری میکه ناظر به فعالیت

ها، ، یک فرایند پیچیده است که مستلزم تشخیص و هماهنگی بین عوامل گوناگونی مثل تشکیل شرکت»المللیکسب و کار بین«از آنجا که 
به قواعد و  »المللیحقوق کسب و کار بین«باشد، ها، روابط کار و سایر الزامات قانونی در کشورهای مربوط میرقابت و انحصارات، مالیات

گیری شود شود که ناظر به این فرایند پیچیده است. مثًال برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیمی اطالق میمقررات
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کت نماید، یا از طریق المللی شرا گذاری مستقیم یا غیرمستقیم انجام گیرد، یا با یک شریک محّلی یا بینکه این فعالیت به صورت سرمایه
 یاالها و خدمات خود را در مقصد به فروش برساند، یا از طریق انعقاد قراردادهای توزیع و نمایندگی از خدمات و امکانات محلّ تأسیس شعبه ک

ود که نقدینگی گیری شطور در خصوص تأمین منابع مالی الزم باید تصمیممند شود. همینهای قراردادی بهرهاستفاده نماید و یا از سایر شیوه
ل استفاده شود و یا با تشکی» تأمین مالی پروژه«های های اقتصادی از طریق اخذ وام تأمین گردد و یا از شیوهنجام فعالیتالزم برای ا

باید به  هاگیریمنابع الزم تأمین گردد. در این تصمیم ۀهای عام در کشور مقصد از طریق فروش سهام و یا اوراق مشارکت و قرضشرکت
ها، رقابت و انحصارات، مالکیت معنوی، حمایت از گذاری خارجی، تمّلک امالک توسط خارجیان، تشکیل شرکتقوانین ناظر بر سرمایه

رات ها قانون و مقر کنندگان، روابط کار و تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، ورود و خروج ارز، واردات و صادرات، انتقال تکنولوژی و دهمصرف
 دیگر توّجه شود.

ۀ مقرراتی است که بر تری دارد و متکفل بیان کلیگسترۀ عام» المللیحقوق بازرگانی بین«، نسبت به »المللیب و کار بینحقوق کس«بنابراین 
 باشد.های اقتصادی فرامرزی ناظر میفعالیت

لی و یا حقوق بازرگانی الملیندر مقایسه با حقوق تجارت ب» المللیحقوق کسب و کار بین«توان نتیجه گرفت که اوًال با توّجه به مطالب فوق می
یًا، تجزیه و باشد. ثانپذیر میتری برخوردار است و بنابراین درک آن برای غیرحقوقدانان امکانتر و قابل فهمالمللی از ادبیاِت سادهبین

ی و رویۀ تجاری به نیازهای عمل شود و بیشترکمتر دیده می» المللیحقوق کسب و کار بین«های پردازی در کتابهای حقوقی و نظریهتحلیل
» المللیی بینحقوق بازرگان«و » المللیحقوق تجارت بین«از مباحث » المللیحقوق کسب و کار بین«شود. ثالثًا، مسائل مطروحه در توّجه می
 تر است.گسترده

 المللیگفتار ششم: حقوق معامالت بین

با برداشت  شود. مفهوم این عبارتالمللی استفاده میر روابط بازرگانی و تجاری بین، عبارت دیگری است که د»المللیحقوق معامالت بین«
د، نزدیک الملل توّجه دار های حقوق خصوصی تجارت بینکه در باال توضیح داده شد و فقط به جنبه» المللحقوق تجارت بین«سنتی از 

 باشد.می

المللی ت بینوحوش معامالالمللی عمدتًا حولالملل یا بازرگانی بینتجارت بینای از نویسندگان معتقدند که مسائل حقوق خصوصی عده
ورهای گوناگون المللی که در مورد آن در کشالملل و حقوق بازرگانی بینباشد و بنابراین بهتر است به جای کاربرد عبارات حقوق تجارت بینمی

ین استفاده شود. بر اساس ا» المللیحقوق معامالت بین«تر ف است، از عبارت روشنتعابیر متفاوتی وجود دارد و حّد و مرز آن محِلّ اختال
الملل مربوط به خرید، فروش کاال و خدمات، نمایندگی، توزیع، قراردادهای مشارکت در دیدگاه، عمده مسائل حقوق خصوصی تجارت بین

گیرد؛ بنابراین قواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به انجام ّلی انجام میباشد که در فراسوی مرزهای متولید و سایر قراردادها و معامالت می
 دهد.را تشکیل می» المللیحقوق معامالت بین«باشد، معامالت فرامرزی می

نیز مورد  مللی داردالقواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با معامالت بین» المللیحقوق معامالت بین«در 
للی، حل و فصل المالمللی مثل اعتبار اسنادی، حمل و نقل کاال، قانون حاکم بر معامالت بینهای بینگیرد. پرداختبحث و بررسی قرار می

و در این شود وط میالمللی مربالمللی، تضمینات و بیمه از جمله مباحثی است که مستقیمًا به معامالت بیناختالفات ناشی از معامالت بین
 گیرد.رشته از حقوق مورد بحث و بررسی قرار می
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 المللفصل سوم: منابع حقوق تجارت بین
 گفتار اول: معاهدات

المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق معاهده عبارت است از: یک توافق بینالف) مفهوم معاهدات: 
لمللی در عصر اهای بینبیند با اهمیت روزافزون سازمانها میاین تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولتالملل باشد. بین

صندوق  المللی مثلهای تجاری و اقتصادی بینخصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانحاضر تطابق ندارد به 
ای منعقدۀ یک هنامهاز اهمّیت بسزایی برخوردار است البته موافقت اروپا ۀاتحادیو یا  بانک جهانی، ن تجارت جهانیسازما، المللی پولبین

اهدات شود، از شمول معالمللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام میهای بیندولت با سایر دول و یا با سازمان
 الملل عمومیها و قراردادهای مشمول حقوق بیننامهکند و همچنین موافقتر این موارد همانند یک تاجر عمل میخارج است، زیرا دولت د

 باشد.نمی
نوع  کند و هر کشور تعداد زیادی از اینالمللی ایفا میمعاهدۀ دوجانبه نقش بسیار زیادی در تجارت بینبندی معاهدات: ب) تقسیم

ف های مضاعگذاری و اجتناب از مالیاتدارد. این معاهدات عمدتًا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه معاهدات را با سایر کشورها
نی در شوند که سابقۀ طوال باشد. معاهداِت دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت نامیده میمی

حمل و  های اقتصادی،فین به یکدیگر امتیازاتی را در مورد واردات، صادرات، حقوق گمرکی، فعالیتبین کشورها دارد. در این معاهدات طر 
گذاری خارجی، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به کنند. معاهداِت دوجانبۀ حمایت از سرمایهنقل و حِقّ تجارت از طریق دریا اعطا می

 باشد.طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول می

ه جهت ب های اقتصادِی فرامرزی تأثیر زیادی دارد.معاهدۀ دوجانبۀ اجتناب از مالیات مضاعف، از دیگر معاهداِت دوجانبه است که بر فعالیت
ه اوًال کند کمرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبۀ اجتناب از مالیات مضاعف مشخص میهای تجاری برونکاهش بار مالیاتی فعالیت

کند که کدام درآمدها در کشوِر محِلّ فعالیت و کدام درآمدها در کشور ا در یک کشور به یک درآمد، مالیات تعّلق بگیرد و ثانیًا مشخص میتنه
تواند برای جلوگیری از اخذ های مستقیم ایران دولت میقانون مالیات ۱۶۸متبوع فرد یا شرکت، مشمول مالیات خواهد بود. مطابق مادۀ 

های مالیاتی منعقد و پس از تصویب نامههای خارجی موافقتمضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایِی مؤدیان با دولتمالیات 
های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی نامهمجلس شورای اسالمی به مرحلۀ اجرا بگذارد. قراردادها و موافقت

 تصویب قوۀ مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قّوت خود باقی است. منعقد و به
المللی سازی و هماهنگی بین قوانین کشورهای عضو، راجع به یک موضوع تجاری بینهدف از انعقاد معاهدات چندجانبه ممکن است یکسان

از مقّررات مّلی کشورهای عضو در خصوص موضوع کنوانسیون، یکسان و یا  ها بخشیباشد. از طریق پذیرش چنین معاهدات و کنوانسیون
 المللی کاال و ...شود. مثًال کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بینهماهنگ می

داوری  انین و اجرای آرایهای تجاری، مثل: مالکیت فکری، حمل و نقل، اسناد تجاری، تعارض قو های گوناگونی از فعالیتاکنون جنبههم
 های قرار گرفته است.موضوع چنین معاهدات و کنوانسیون

 های اقتصادی شود.همچنین معاهدات چندجانبه ممکن است منجر به ایجاد مناطق آزاد گمرکی، ادغام اقتصادی و یا ایجاد اتحادیه
 المللیگفتار دوم: رویۀ تجاری بین

ای قدرت های تجاری ایجاد شده و تا اندازهشود که بین تجار و شرکتا و هنجارهای رفتاری اطالق میالمللی، به عملکردهرویۀ تجاری بین
نوعی عرف  المللیآور بودن رویۀ تجاری، بر اساس دو نظریه توجیه شده است. یکی اینکه رویۀ تجاری بینآور پیدا کرده است. الزامالزام
رای شود. اصوًال بالملل محسوب میالمللی دادگستری جز منابع حقوق بیندیوان بین ۀسناماسا ۳۸ ۀماد ۲المللی است که طبق بند بین
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آور محسوب شود نیاز به دو شرط دارد. یکی اینکه آن رفتار و عملکرد به المللی واجد عنصر الزاماینکه یک رویۀ تجاری به عنوان عرف بین
ی های تجاری از باب نزاکت، مصلحت و یا راحتشد. دیگر اینکه عمل تجار و شرکتهای تجاری انجام شده باصورت مکرر بین تجار و شرکت

 کنند.آور تلقی مینباشد بلکه به این جهت است که آنها این رفتار را الزام
اعتبار و د و شوالمللی مطرح میالمللی در واقع به عنوان یک شرط ضمنی در قراردادهای بیننظریۀ دیگر این است که رویۀ تجاری بین 

گیرد. این توافق ضمنی، ناشی از این واقعیت است که افرادی که در این نوع از کسب و آور بودن آن از توافق ضمنی طرفین نشأت میالزام
گاهی داشته باشند و چنانچه خالف آن را مقرر ن گاهی داشته و یا حداقل باید آ نند، این ککار و تجارت فعالیت دارند اصوًال به این نوع از رویه آ

 اند.به آن معناست که مفاِدّ آن را در روابط بین خود پذیرفته
تجاری  باشند. به عنوان نمونه یک رویهالملل از جهت قلمرو و شفاف بودن متفاوت میالمللی در حقوق بینهای تجاری همانند عرف بینرویه

تجارت مشخصی مربوط باشد و یا در بازار خاصی رایج باشد. مثًال ممکن است از جهت جغرافیایی به منطقه خاصی متعّلق، یا به حرفه و 
ها و مؤسسات مالی ممکن است جنبۀ جهانی داشته باشد در حالی که برخی از المللی، رایج بین بانکهای بینهای تجاری در پرداخترویه
 ها فقط به یک منطقه یا یک حرفه و تجارت خاص محدود باشد.رویه

ت بیشتری برخوردار میتجار  امروزه رویۀ
ّ
گردد. در روش اول، رویه تجاری به صورت ی به دو روش به صورت مکتوب درآمده است و از دق

وجود در های مها و رویهشود و بنابراین دارای الزام قراردادی است. مثًال عرفهای تجاری استفاده میالمللی تهیه و توسط طرفاسناد بین
المللی تنقیح و تنظیم گردید و به صورت یک سند توسط اتاق بازرگانی بین ۱۹۳۳ر اسنادی ابتدا در سال خصوص گشایش و معاملۀ اعتبا

های موجود در اعتبار ها و عرفها و مشتریان آنها در روابط قراردادی خود با ارجاع به این سند مکتوب که حاوی رویهمکتوب درآمد. بانک
 شود.آور شمرده میبخشند و به عنوان بخشی از قرارداد الزامدی میشود به آن قدرت قراردااسنادی تلقی می

ح [پشده بینهای تثبیتها و رویهها و مقررات حقوقی بر اساس اصول، قواعد، عرفحلدر روش دوم، بهترین راه  اک المللی، استخراج و ُمَنقَّ
ود. به شای از مقررات منتشر میو به صورت مجموعه شود شده از عیب و نقص] میشده و پاکیزهکرده شده، کالم پاکیزه، کالم اصالح

» المللیاصول قراردادهای تجاری بین«ای با عنوان مجموعه ۱۹۹۴سازی حقوق خصوصی در سال المللی یکساننمونه، مؤسسه بینعنوان 
در  های تجاری موجود بود. این مجموعهها و رویههای حقوقی گوناگون، عرفها مطالعه و بررسی تطبیقی در نظاممنتشر کرد که نتیجۀ سال

توان در ابتدا به عنوان رویۀ تجاری تلقی کرد، زمانی که این مقررات توسط ید گردید. هر چند این مقررات را نمیاصالح و تمد ۲۰۰۴سال 
در قراردادها گنجانده و از آن استفاده  گیرد و به صورت گسترده توسط تجارداوران و قضات برای حل و فصل اختالفات مورد ارجاع قرار می

 یۀ تجارِی مکتوب تلقی گردد.توان به عنوان روشود، میمی
ی حقوقی

ّ
 گفتار سوم: اصول کل

شود که جنبۀ عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته اطالق می اصول کّلی حقوقی، به آن دسته از قواعد و اصولی 
 باشد، اصول کّلی حقوقی به قدریمحدود می است. بر خالف رویۀ تجاری که اصوًال به یک شاخۀ خاص از تجارت و یا به یک منطقۀ خاص

های گوناگون تجارت و در کشورهای گوناگون که دارای طرز فکرهای متفاوت هستند موردپذیرش قرار عام و کّلی هستند که در شاخه
ول تری دارد ولی اصیتر و کلّ اند. در حالی که رویۀ تجاری، محدود به یک حرفه و کسب و تجارت خاص است، عرف تجاری جنبۀ عامگرفته

کّلی حقوقی اساسًا به یک تجارت یا حرفۀ مشخص و یا به یک منطقۀ خاص وابسته نبوده و از این جهت از سطح عرف تجاری نیز باالتر 
 باشد.می

یگر رار دارد. از دهای حقوقی متفاوت قمثًال اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن یکی از اصول کّلی حقوقی است که مورد قبول نظام
توان به قوۀ قاهره (فورس ماژور) به عنوان رافع مسئولیت، رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها و تغییر بنیادین اوضاع می اصوِل کّلی حقوقی

 باشد.المللی منعکس میها و معادالت بینو احوال اشاره کرد. امروزه عمدۀ اصوِل کّلی حقوقی در کنوانسیون
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 ارم: حقوق عرفی بازرگانیگفتار چه

یستم قضایی و وسطایی که سگردد. در قرونها قبل باز میحقوق عرفی بازرگانی یا آنچه در حقوق انگلستان به بازرگانان شهرت یافته به قرن
وسعه و گردند. تمیتجاری خود را از طریق مجامع صنفی حل و فصل  ی تجاری وجود نداشت، تجار، دعاویهاقوانین مناسبی برای فعالیت

 های صنفی متعددی در قرون وسطی شد که ضمنهای بازرگانی و دریایی و افزایش بازارهای مکاره، منجر به ایجاد انجمنگسترش فعالیت
صله کرد. در این مجامع صنفی، اختالفات حاهای تجاری و اقتصادی مربوط، دعاوی بین اعضای صنف را نیز حل و فصل میکنترل فعالیت

 گردید.های تجارِی معمول حل و فصل میها و رویهوسط خود تجار و از طریق مراجعه به عرفت
ق های تجاری و عملکرد بازرگانان اطالتوان در دو معنا به کار برد. در معنای اول، حقوق عرفی بازرگانی به رویهحقوق عرفی بازرگانی را می

های تجاری که هنوز به صورت قانون تدوین ها و رویهد را به اصول کّلی حقوقی و عرفشود. در این دیدگاه، حقوق عرفی بازرگانی خومی
 های غیررسمی، شرایط و قراردادهای استاندارد ونماید. بر اساس این دیدگاه، منابِع حقوِق عرفِی بازرگانی شامل عرفاند منحصر مینشده

 گیرد که در عمل مورد استفاده و یا مورد استناد قراری حقوق عرفی بازرگانی قرار میباشد؛ بنابراین چیزی در قلمرو های داوری میآراء دیوان
توان جزء حقوق عرفی بازرگانی قلمداد کرد که به الملل شده است. به این جهت مقّرراتی را میگرفته و عمًال وارد حیطۀ حقوق تجارت بین

ع أثیر گسترده داشته باشد. طبیعتًا بر اساس این دیدگاه برخی از مقررات و منابالملل تصورت گسترده استفاده شده و در دنیای تجارت بین
 المللی حذف خواهد شد.حقوق عرفی بین
رگانی طور که قبًال بررسی شد، حقوق باز همانتلقی شده است. » حقوق بازرگانی فراملی«مترادف با » حقوق عرفی بازرگانی«در معنای دوم، 

شود. در یالمللی شناسایی شده و به کار گرفته مبین شود که در سطح مقررات مشابه و یا متحدالشکّلی اطالق می فراملی به قواعد، اصول و
 های گوناگون توسط جامعۀ بازرگانان معتبر شناخته شده و مفادحالی که اعتبار این مقررات از نظاِم مّلِی خاّصی نشأت نگرفته ولی در نظام

المللی های بینالمللی، قوانین متحدالشکّلی که از طریق کنوانسیونهای تجاری بینها و عرفرد. در این معنا، رویهگیآن مورد رعایت قرار می
المللی و سازی حقوق خصوصی رم، اتاق بازرگانی بینهایی مانند آنسیترال، مؤسسه یکسانپدید آمده، اصول و مقرراتی که توسط سازمان

مللی، الهای بینشده توسط سازمانهای تهیهنامههای حقوقی گوناگون، مراموقی مشترک بین نظامامثال آن تنظیم شده، اصول حق
المللی و آرای داوری از جمله منابع حقوق عرفی بازرگانی را تشکیل ای و یا بینهای حرفهشده توسط سازمانقراردادها و شروط استاندارد تهیه

شود که توسط تجار، داورها و وکال و ها، اصول و قواعدی اطالق میگانی به قوانین، مقررات، رویهدهد. به طور خالصه، حقوق عرفی بازر می
 شود.الملل مکررًا مورد استناد قرار گرفته و مورد عمل واقع میمشاورین فعال در حقوق تجارت بین

ود، در آراء متعدد شرد و داوری یکی از منابع آن محسوب میالمللی دااز آنجا که حقوق عرفی بازرگانی، ارتباط تنگاتنگی با داوری تجاری بین
 یداوری، انتخاب حقوق عرفی بازرگانی و یا اصول حقوقی مشترک به عنوان قانون حاکم مورد تأیید داوران قرار گرفته است. در این رویه، وقت

به قواعِد  گذارند و نیازی به مراجعهتخاب طرفین احترام میگزینند، داورها به انطرفین، حقوق عرفی بازرگانی را به عنوان قانون حاکم برمی
 بینند.حِلّ تعارض برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمی

 گفتار پنجم: قوانین داخلی
اشد. بط میهای بازرگانی و اقتصادی موردنظر مربوالملل، قوانین داخلی کشورهایی است که با فعالیتیکی دیگر از منابع حقوق تجارت بین

الملل نیست زیرا قوانین داخلی کشورها بخشی از منابع حقوق الملل زیرشاخۀ حقوق بیندهد که حقوق تجارت بینهمین امر نشان می
 دهد.الملل را تشکیل نمیبین

 الف) حقوق عمومی
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ین و اجتماعِی خاص، قوان -اقتصادیها و اهداف های اقتصادی و بازرگانی در کشور خود و تحقق سیاستهر دولتی برای تنظیم فعالیت
قّررات، ترین این قوانین و مشود. مهمها ممنوع، برخی تشویق و برخی دیگر محدود میکند. در این جهت برخی از فعالیتمقرراتی وضع می

 ات راجع به خرید و فروشهای خارجی، مقّرر های اقتصادی توسط افراد و شرکتگذاری خارجی و فعالیتمربوط به واردات و صادرات، سرمایه
 باشد که به اختصار توضیح داده خواهد شد.ها و حقوق کار میو انتقال ارز و بانکداری، برقراری عوارض و مالیات

 مقّررات صادرات و واردات -1
به تصویب قانونگذار  ١٩/٤/١٣١١الملل در ایران، قانون انحصار تجارت خارجی است که در تاریخ یکی از قوانین بسیار مهم در امر تجارت بین

 رسید.
عات بَ وجود قانون انحصار تجارت خارجی در ایران، نتایج و َتَبعات زیادی در تجارت خارجی ایران و واردات و صادرات داشته است. یکی از این تَ 

صورت  شود. بهوردی مطرح میباشد که این مجوز به دو صورت کّلی و مالزام کّلیه واردکنندگان و صادرکنندگان به اخذ مجوز از دولت می
قانون مقّررات صادرات و واردات ایران مبادرت به  ٣کّلی، متقاضی صادرات و واردات باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید. طبق ماده 

صادر و به  و معادن ایرانامر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع 
 رسد.تأیید وزارت بازرگانی می

نامه اجرایی قانون آیین ٥باشد. طبق ماده عالوه بر مجوز کّلی، ورود هر کاال به کشور اصوًال مستلزم ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی می
و واردات ... ورود کّلیه کاالهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده  قانون مقّررات صادرات ٨و  ١مقّررات صادرات و واردات با توّجه به مفاِدّ مواِدّ 

ّرر قاز بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط م
 خواهد بود.

قانون امور گمرکی  ٢باشد. مطابق با بند ب ماده دریافت سود بازرگانی توسط دولت میتأثیر دّوم، وجود قانون انحصار تجارت خارجی وضع و 
گردد. از نامه هیأت وزیران برقرار می، سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب١٣٧٦مصوب 

قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی مرتفع شد، در قانون گمرکی های کّلی اصل چهل و چهارم آنجا که به موجب قانون اجرای سیاست
اشاره شده است که سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تعیین  ١تعریف مزبور از سود بازرگانی حذف و فقط در بند د مادۀ  ٢٢/٨/١٣٩٠مصوب 

قانون امور  ١زرگانی است. مطابق با بند د ماده گردد. شایان ذکر است که حقوق ورودی در ایران اصوًال شامل حقوق گمرکی و سود بامی
افزوده، حقوق گمرکی معادل چهار در صد ارزش گمرکی کاال تعیین شده است. به مجموع قانون مالیات بر ارزش ٤١گمرکی و همچنین ماده 

 گردد.طالق میشود، حقوق ورودی ااین دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می
 گذار خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه -2

گذاران اند از: برخورداری برابر سرمایهشود عبارتگذاری خارجی از آن منتفع میها طبق این قانون، سرمایهترین تسهیالت و حمایتعمده
ند گذار خارجی در مقابل ساست، حمایت از سرمایه گذاران داخلی مقّرر شدهها و تسهیالتی که برای سرمایهخارجی از کّلیه حقوق، حمایت

داخلی و  گذارانمالکّیت و مّلی شدن و پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت و مّلی شدن، امکان انتقال سرمایه خارجی به سایر سرمایه
سرمایه،  که بانکی جهت بازگشت اصلتضمین بازگشت اصل سرمایه و منافع و سود آن به خارج، امکان خرید ارز معتبر از طریق شب خارجی، 

های سود سرمایه و منافع حاصله، امکان ثبت شرکت تجاری در ایران با صد در صد سرمایۀ خارجی و تضمین صادرات کاالهای تولیدی طرح
وناگون را منعقد کرده گذاری با کشورهای گنامه اجرایی آن، ایران معاهدات دوجانبۀ سرمایهعالوه بر قانون مذکور و آیین گذاری.سرمایه
 است.

 مقّررات راجع به تشکیل شرکت، شعبه و نمایندگی توسط اتباع خارجی -3
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گذاری خارجی که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مجاز به تأسیس شرکت با بیش از عالوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه
های ای به طور محدود به شرکتمجلس شورای اسالمی طی ماده واحده ٢١/٨/١٣٧٦در صد سهام خارجی در ایران شدند، در تاریخ  ٤٩

در  های خارجی کهدارد: شرکتخارجی اجازه داد که در ایران نسبت به تأسیس شعبه و نمایندگی اقدام کنند. ماده واحده مزبور مقّرر می
هایی که توسط توانند در زمینهمی -از سوی کشور متبوع  مشروط به عمل متقابل –شوند کشورهای محِلّ ثبِت خود شرکت قانونی شناخته می

 شود در چهارچوب قوانین و مقّررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگِی خود اقدام کنند.دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین می
 مقّررات راجع به خرید و فروش و انتقال ارز و معامالت بانکی -4

تحت مقّررات متعددی است که این مقّررات تأثیر بسیار مستقیمی روی معامالت خارجی و تجارت خارجی خرید و فروش و انتقال ارز در ایران 
 ایران دارد.

 
 هامقّررات راجع به برقراری عوارض و مالیات -5

گی چگون قانون اصالح موادی از قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ١٣٨٢از ابتدای سال 
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال که به قانون تجمیع عوارض معروف است، نحوه وضع عوارض و میزان آن را 
نسبت به تولید و عرضۀ کاالها و خدمات داخلی و همچنین نسبت به واردات مشخص نمود؛ بنابراین وضع عوارض و میزان آن نظم و انضباط 

افزوده ، قانون مالیات بر ارزش١٣٨٧داشت لغو گردید. از اّوِل مهر یه قوانین و قوانین متعدد که عوارض گوناگونی را مقّرر میگرفت و کلّ 
 جایگزین قانون اصالح موادی از قانون برنامۀ سّوم شد.

خارجی در ایران برقرار است. درآمد  اکنون به صورت مشترک برای کّلیه اتباع داخلی وهم ١٣٨٠های مستقیم اصالحی سال قانون مالیات
شود. با وجود این، طبق تبصرۀ های مستقیم مشخص میقانون مالیات ١٠٧مشمول مالیات خارجیان و میزان مالیات آن مطابق مفاد ماده 

و به  ١٣٨٢ز ابتدای سال این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها ا ١٠٧های موضوع بند الف مادۀ همین ماده، درآمد مشمول مالیات فعالیت ٥
های ایرانی، بر اساس رسیدگی به دفاتر و تشخیص گردد که همانند شرکتاین قانون تشخیص می ١٠٦گردد طبق مقّررات مادۀ بعد منعقد می

 سود و زیان خواهد بود.
 قانون کار -6

قانون کار مقّرر  ٨ایران دارد قانون کار است. مادۀ  الملل درهای تجاری بینیکی دیگر از قوانین بنیادی که تأثیر زیادی در زمینه فعالیت
 ندارد: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقّرر در ایمی

 قانون منظور ننماید.
قانون  ١٢٠اخذ پروانۀ کار از وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. طبق مادۀ از جهت دیگر قانون کار، استخدام کارگران خارجی را منوط به 

توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوًال دارای روادید ورود با حِقّ کاِر مشخص بوده و ثانیًا مطابق قوانین و کار، اتباع بیگانه نمی
دارد که: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را فاقد پروانه کار هستند همین قانون مقّرر می ١٨١مادۀ های مربوطه، پروانۀ کار دریافت دارند. نامهآیین

ه است دو یا مّدت اعتبار پروانۀ کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانۀ کار آنها قید ش
وّجه شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند، با تستخدامی تبعۀ بیگانه با کارفرما قطع میبپذیرند و یا در مواردی که رابطۀ ا

 روز محکوم خواهند شد. ١٨٠روز تا  ٩١به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات از 
 قوانین راجع به فعالیت در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژۀ اقتصادی -7

گذاری و ی برای سرمایههای بعدی آن، امتیازات خاّص و اصالحیه ٧/٦/١٣٧٢صنعتی مصوب  -چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاریقانون 
ر هایی که در سرزمین اصلی دبسیاری از محدودیت دارد.های اقتصادی در این مناطق برای اتباع ایرانی و خارجی مقّرر میانجام فعالیت
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در ایران وجود دارد در این مناطق یا کًال برداشته شده یا بسیار تعدیل گردیده است. مقّررات ویژه جهت تشویق و  مورد فعالیت اتباع بیگانه
مقّررات کار و امور اجتماعی ویژه، معافیت  های خارجی، ها و بیمهگذاری خارجی در این مناطق، امکان تأسیس شعب بانکحمایت از سرمایه

 صنعتی اعطا شده است. -و حقوق گمرکی از جمله امتیازاتی است که به مناطق آزاد تجاری واردات و صادرات از تشریفات
گذاری فعالیت در این اقتصادی در ایران تأسیس شده است که سرمایه ۀویژ ۀمنطق ۱۷صنعتی، حدود  -عالوه بر شش منطقه آزاد تجاری

تند. قانون صنعتی برخوردار هس -های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی ولی کمتر از مناطق آزاد تجاریامتیاز و حمایت مناطق نیز از آزادی، 
به تصویب نهایی مجمع  ٥/٩/١٣٨٤ تبصره در تاریخ  ۱۲ماده و  ۲۵تشکیل و ادارۀ مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر 

به تأیید ریاست جمهوری  ۱۳۸۶اجرایی قانون مزبور پس از تأخیر نسبتًا زیاد در تاریخ دوم خرداد  نامۀتشخیص مصلحت نظام رسید. آیین
 ۲۳نعتی و ص -به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری رسید و به این وسیله قانون مزبور در مناطق ویژۀ اقتصادی عملیاتی گردید. 

ویژۀ اقتصادِی جدید دایر نماید. همچنین به موجب قانون ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی منطقۀ  ۲۳منطقۀ ویژۀ اقتصادی دولت اجازه یافت 
ه تعداد اندازی این مناطق ویژسهند، مراغه، آستارا و سهالن سه منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز به این لیست اضافه شده است که با راه

 خواهد شد. ۴۳مناطق ویژه بالغ بر 
 قانون برگزاری مناقصات -8

دهد. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر های اقتصادی کشور را تشکیل میای از فعالیتیدهای دولتی بخش عمدهخر 
کنندگان کاالها و خدمات، ایجاد رقابت الزم برای دسترسی به کاالها و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب و شفافیت برای کّلیۀ عرضه

 نهایتًا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ۱۳۸۳یدهای دولتی، قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال بخشیدن به فرایند خر 
المللی، در مناقصات بین اند:خارجی ارجحّیت پیدا کرده راِن گَ راِن داخلی نسبت به مناقصهگَ قانون مزبور، مناقصه ۲۰بر اساس بند د مادۀ 

گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد گران خارجی، ترجیح دارند. نحوۀ ترجیح مناقصهقصهگران داخلی نسبت به منامناقصه
 مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود. شد.

ر صدور خدمات منظوها و ایجاد تسهیالت بهپروژه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای
 های پیمانکاری وها و پروژهبه تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. مطابق با این قانون، واگذاری طرح ١٢/١١/١٣٧٥در تاریخ 

ویب در این صورت با تصصالح وجود نداشته باشد که های ایرانی ذیمشاورۀ دولتی به اشخاص خارجی ممنوع است، مگر اینکه شرکت
درصد ارزش  ۵۱درصد ایرانی واگذار شود. در هر حال  ۵۱خارجی با سهم حداقل  -های مزبور به یک مشارکت ایرانیشورای اقتصاد باید پروژه

 پروژه باید از منابع ایرانی (کاال و خدمات) تأمین گردد.
 ب) حقوق خصوصی

شود، ت میالمللی باشد در ایران خیلی کم یافهای تجاری و اقتصادی بینناظر به فعالیتدر زمینۀ حقوق خصوصی قوانین خاّصی که ِصرفًا 
 باشد.های تجاری داخلی و خارجی میقوانین موجود عینًا ناظر به فعالیت

ل و با إعمال یتراالمللی ایران اشاره کرد که بر اساس قانون نمونۀ داوری آنستوان به قانون داوری تجاری بینبه عنوان یک استثناء می
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. چنانچه طرفین اختالف، توافق نمایند که اختالفات خود را از طریق  ۱۳۷۶اصالحاتی در سال 

جاری قانون داوری تشود در این صورت المللی تلقی میداوری حل و فصل نمایند، مشروط به اینکه این داوری طبق قانون مزبور بین
اوری المللی تلقی نشود و یک داوری داخلی باشد، در این صورت دباشد. ولی چنانچه داوری مزبور بینناظر به این داوری می للی ایرانالمبین

 باشد.) می۴۵۴ -۵۰۱(مواِدّ  ٢١/١/١٣٧٩های عمومی و انقالب مصوب آیین دادرسی دادگاه مزبور تابع مقّررات مذکور در قانون
  

 المللازی مقّررات ناظر به حقوق تجارت بینسفصل چهارم: یکسان
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در قرن بیستم و بخصوص بعد از جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقّررات حقوقی و ایجاد مقّررات مّتحدالشکل، تجدید حیات 
ش ات مّتحدالشکل بیهای قرن بیستم در جهت تحّقق حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقّرر ها و کوششای یافت. مطالعات، پژوهشدوباره

از اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد، پاسخی به نیازهای تجاری و اقتصادی کشورها بوده که توانسته موفقیت نسبتًا چشمگیری 
 به دست آورد.

 سازی مقّررات حقوقیگفتار اّول: دالیل نیاز به یکسان
 شود:ندی میببندی کّلی موضوعات حقوقی به سه گروه تقسیمدر یک دسته

امرزی افتد و تبعات و آثار فر دسته اّول، موضوعات صرفًا داخلی هستند که ایجاد، استمرار و پایان آنها در داخل مرزهای یک کشور اتفاق می
قّررات د متوانسازی مقّررات نسبت به این دسته از موضوعات ضروری نیست و هر یک از کشورها میگرایانه، یکسانندارد. از دیدگاه عمل

 خاص خود را مقّرر و اعمال نماید.
شود. هر چه حجم مبادالت تجاری کشوری زیادتر دسته دّوم، موضوعاتی است که آثار و َتَبعات آن به دالیلی به خارج از مرزها کشیده می

 تر خواهد بود.تجارت خود محسوس سازی مقّررات مّلی با مقّررات کشورهای طرفباشد و در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود، نیاز به یکسان
دسته سّوم، موضوعاتی هستند که وجود مقّررات مّلی به تنهایی برای نظم و انضباط آنها کافی نیست و حتمًا باید از طریق وضع مقّررات 

 ید.موردنظر رسالمللی قرار داد و به اهداف قانونی یکسان و هماهنگ با سایر کشورها چنین موضوعاتی را تحت نظم و انضباط بین
 سازی قوانین و مقّررات در بخشی از موضوعات غیرضروری و در بخشی دیگر ضروری است.گرایانه یکسانبنابراین از دیدگاه عمل

 گفتار دوم: طرق ایجاد مقّررات متحدالشکل و همسان
 سازی مقّررات حقوقی در سطح ملیالف) یکسان

ان در این اند بهترین متخصصان و حقوقدانهای گوناگون مبادرت کردهقوانین نمونه در زمینهمؤسسات معتبری در سطح دنیا تهیه و تدوین 
اگون های گونهای علمی موجود در بخشقانونگذاری و نیازهای جامعه جهانی، یافته صحیح اند، تا ضمن رعایت اصولمؤسسات گرد آمده

این قوانین نمونه از  به قانونگذاران مّلی ارائه دهند.» قوانین نمونه«صورت  های تطبیقی به دست آمده است بهحقوقی را مطالعات و پژوهش
اوًال این قوانین متعّلق به کشور خاّصی نیست که اقتباس آنها به غرور مّلی کشورها  چند نظر مورد استقبال قانونگذاران مّلی قرار گرفته است:

ا قۀ تاریخی، اعتقادات و ایدئولوژی کشور خاّصی گره نخورده تا پذیرش آن در سایر کشورهخدشه وارد کند. ثانیًا مفاد این قوانین با فرهنگ، ساب
ترمینولوژی و  کارگیریهای جّدی مواجه شود. ثالثًا متن این قوانین بسیار دقیق و شیوا تنظیم و سعی شده است تا حد امکان از بهبا چالش

یرش این قوانین نمونه از طرف قانونگذاران ملی عمًال منجر به وحدت حقوقی و اصطالحات مرتبط با نظام حقوقی خاص، اجتناب شود. پذ
ری المللی ایران با قوانین داو هماهنگی مقّررات حقوقی در آن زمینه خاص خواهد شد. مثًال از طریق همین فرآیند، قانون داوری تجاری بین

ی سیاسی، برهنگی و ایدئولوژیکی انکارناپذیری در بین این کشورها هابا وجود اینکه تفاوت کشور دیگر هماهنگ شده است،  ۷۵بیش از 
 وجود دارد.

 المللیسازی مقّررات حقوقی در سطح بینب) یکسان
لی بخشی از الملهای بینکوشند از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیونالمللی فراوانی وجود دارند که میها و مؤسسات بینسازمان

ا ممکن است هبندی کّلی معاهدات و کنوانسیونکشورهای عضو را هماهنگ و یکسان کنند. در این خصوص در یک تقسیم مقّررات حقوقی
 به دو گروه تقسیم شوند:

ع کنند که اعضا باید در وضالمللی تعهدات مشخصی به کشورهای عضو تحمیل میهای بینبرخی از معاهدات و کنوانسیون -١
شود رعایت کنند. برخی از اسناد سازمان تجارت جهانی تعهدات را ت را که عمومًا یک حداقل تلقی میمقّررات مّلی خود آن تعهدا
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ات توانند با وضع مقّرر کند که کشورهای عضو نمیهای عضو تحمیل میهای اقتصادی و تجاری بر دولتدر خصوص سیاست
 های تجاری و اقتصادی مغایر اتخاذ کنند.مخالف، سیاست

مطابق با مفاِدّ این معاهدات و  مّلیها موجب خواهد شد که بخشی از مقّررات دیگر از معاهدات و کنوانسیون پذیرش برخی -٢
کشور  ۷۸ المللی کاال تاکنون از سویها یکسان شود. مثًال کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای فروش بینکنوانسیون

کشور  ۷۸المللی فروش کاال در رخی از مقّررات بیع ناظر به قراردادهای بینپذیرفته شده است که این به این معنا است که ب
 مّتحدالشکل و یکسان شده است.

 ج) پذیرش داوطلبانۀ مقّررات
گیرد، ام نمیها انجسازی مقّررات در پذیرش داوطلبانۀ مقّررات از طریق امضای کنوانسیون یا تصویب قانون نمونه به وسیله دولتهمسان
ام های خود را مطابق با آن مقّررات انجدهند فعالیتخاص و مؤسسات، پذیرش چنین مقّرراتی را به نفع خود دانسته و ترجیح میبلکه اش

 دهد.شود و نوعی حقوق عرفی بازرگانی را تشکیل میسازی مقّررات میدهند، این امر در عمل منجر به وحدت حقوقی و یکسان
 سازی حقوقهای آنها در زمینه یکسانلی و فعالیتالملهای بینگفتار سوم: سازمان

 های جهانیالف) سازمان
 الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)کمیسیون حقوق تجارت بین -١

توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت  ۱۹۶۶دسامبر  ۱۷در  الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) کمیسیون حقوق تجارت بین
الملل از بین سازی و نوسازی تجارتترین مأموریت آنسیترال یکسانمهم الملل تأسیس شد.ساختارهای حقوقی تجارت بینبهبود و توسعه 

ات باشد. این موضوع حل و فصل اختالفالملل میطریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین
المللی و نالمللی، تضمین معامالت بیهای بینحمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختالمللی، های بینتجاری، پرداخت

 باشند.تأمین کاال و خدمات می
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مأموریت یافت تا نسبت به موارد زیر اقدام نماید:  ٢٢٠٥آنسیترال، بر اساس قطعنامۀ شمارۀ 

 های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقّررات مّتحدالشکل.چه بیشتر به کنوانسیونتشویق کشورها به پیوستن هر  .١
المللی جدید، قوانین نمونه، مقّررات مّتحدالشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطالحات تجاری، های بینتهیه کمیسیون .٢

 های تجاری و تشویق به پذیرش آنها.ها و رویهمقّررات، عرف
 المللی و مقّررات متحدالشکل.ها جهت نیل به اعمال و تفسیر واحد از کمیسیون بینشیوهارتقای  .٣
های کشورها و از جمله رویه مّلیآوری و در اختیار گذاشتن اطالعات مربوطه و توسعه مقّررات حقوقی در سطح قانونگذاری جمع .٤

 .مّلیقضایی 
 ».توسعه سازمان ملل متحدکنفرانس تجارت و «ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با  .٥

 الملل را از طریق تهیۀکند که قوانین و مقّررات کشورها در مورد موضوعات حقوق تجارت بیندر روش تقنینی آنسیترال تالش می
 سازی نماید.نوسازی و یکسان» شرط قانونی نمونه«و » راهنماهای قانونگذاری«، »قانون نمونه«، »کنوانسیون«

 شده توسط آنسیترال عبارتند از:های تنظیمنوانسیونترین کبرخی از مهم
 ۱۹۸۰این کنوانسیون در سال  ). ۱۹۸۰المللی کاال (وین، کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بین •

فوق مباحث  االجرا گردید. کنوانسیوننسبت به اعضای خود الزم ۱۹۸۸نهایی شد و به تصویب آنسیترال رسید و از ابتدای سال 
المللی کاال، حقوق و تعهدات بایع و مشتری و ضمانت اجرای عدم انجام تعّهدات را به نحوی مطلوب مربوط به انعقاد بیع بین

کشور جهان، از جمله ایاالت متحده آمریکا، کشورهای عضو اّتحادّیۀ اروپا،  ۷۸تدوین کرده است. پذیرش این کنوانسیون از سوی 
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داللت دارد بر اینکه تا چه اندازه آنسیترال   -المللی را در اختیار دارنددرصد تجارت بین ۹۰که بیش از  -و استرالیا چین، ژاپن، کانادا
 در تنظیم این کنوانسیون موفق بوده است.

رهای ) این کنوانسیون به تقاضای کشو۱۹۷۸کنوانسیون سازمان ملل متحد در حوزۀ حمل کاال از طریق دریا (مقّررات هامبورگ،  •
االجرا شده است. کنوانسیون مذکور رژیم حقوقی واحدی را در رابطه با حقوق و تکالیف الزم ۱۹۲۲در حال توسعه تنظیم و در سال 

 کند.صاحبان کشتی، صاحبان کاال، متصدیان حمل و نقل دریایی و کسانی که کاال به آنها واگذار شده ایجاد می
 المللی.رات و سفتۀ بینکنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ب •
 های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی.نامهکنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت •
 ).۱۹۵۸کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک،  •

تناسب با وانین خود را اصالح و مکند تا قها، آنسیترال از طریق تهیۀ قوانین نمونه به کشورهای گوناگون کمک میعالوه بر کنوانسیون
 اند از:ترین این قوانین نمونه عبارتالملل نوسازی نمایند. برخی از مهمنیازهای تجارت بین

از سوی آنسیترال نهایی و به جامعۀ جهانی ارائه شده و نسخۀ جدید و  ۱۹۸۵قانون نمونه داوری آنسیترال، این قانون در سال  .١
وۀ داوری منتشر گردید. هدف از آن کمک به کشورها در جهت تصویب قانون مدرن در خصوص شی ۱۹۹۶اصالح شده آن در سال 

شود که در یاالجرا مق وحدت حقوقی در این رابطه است. قانون نمونه، در صورتی نسبت به کشوری الزمالمللی و تحقتجاری بین
ه خی از کشورها، متن این قانون نمونه را عینًا و بدون تغییر بآن کشور از طریق فرایند قانونگذاری خود آن را به تصویب رساند. بر 

این قانون با اصالحاتی به  ۱۳۷۶اند. در سال تصویب مراجع قانونگذاری خود رسانده و برخی دیگر با اصالحات آن را تصویب کرده
کشور این قانون را به صورت  ۵۷ز به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. بیش ا» المللی ایرانقانون داوری تجاری بین«عنوان 
 اند.خود به تصویب رسانده مّلیقانون 

به وسیله آنسیترال نهایی به کشورها ارائه شد. هدف از آن  ۱۹۹۶قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، این قانون در سال  .٢
های از پست الکترونیکی و تبادل داده ها مثل استفادهتسهیل استفاده از وسایل مدرن ارتباطات و ذخیره اطالعات و داده

الکترونیکی است. این قانون موضوعاتی مانند امضای الکترونیکی، ارزش قضایی مکاتبات الکترونیکی و تشخیص اصالت 
دهد. این قانون نمونه، الگوی بسیار مناسبی برای کشورهاست تا بتوانند مقّررات مشابه مکاتبات الکترونیکی را پوشش می

 به تصویب رساند. مّلیهای علمی جدید در سطح شکل مطابق با یافتهمّتحدال
قانون نمونه آنسیترال در خصوص ورشکستگی فرامرزی، این قانون نمونه درصدد است تا مقّررات راجع به آن دسته از بدهکاران  .٣

ن درآورد و شرایط برابری را بیبه صورت مّتحدالشکل و هماهنگ  مّلیورشکسته که در کشورهای گوناگون اموال دارند، در سطح 
بینی شده است که افراد خارجی بتوانند به دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی کّلیه طلبکاران برقرار سازد در این قانون پیش

 .کند دسترسی داشته باشند و شرایط را جهت شناسایی احکام راجع به ورشکستگی مقّرر دارندمی
 المللی اعتبارات اسنادی، این قانون نمونه درصدد تنظیم مقّررات راجع به انتقاالتانتقاالت بینقانون نمونه آنسیترال در خصوص  .٤

سی) است. بر اساس این قانون نمونه، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا دستورالعملی در  لاو ظهر نویسی اعتبارات اسنادی (
اعتبارات اسنادی صادر کرد و کشورهای عضو اتحادیه را به درج آن در المللی در خصوص انتقاالت بین ۱۹۹۷ژانویه  ۲۷تاریخ 

 قوانین خود موظف نمود.
قانون نمونه آنسیترال در خصوص تهیۀ تجهیزات، ساخت و خدمات، این قانون نمونه شبیه به قانون برگزاری مناقصات، موجب  .٥

 شود.نظم در خریدهای دولتی می
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قانون نمونه آنسیترال در خصوص امضای «و » المللذاری اسناد قابل وصول در تجارت بینقانون نمونه آنسیترال در خصوص واگ«
 المللی است.های دیگر آنسیترال در جهت ایجاد وحدت حقوقی در زمینه مسائل تجاری بین، از جمله فعالیت»الکترونیکی

هیه در برخی از موارد آنسیترال به جای ت های زیادی است، ها و قوانین نمونه توسط کشورها دارای محدودیتاز آنجا که پذیرش کنوانسیون
 در روش تهیۀ راهنماهای قانونگذاری، تهیۀ قانون نمونه و کنوانسیون و قوانین نمونه، مبادرت به تهیه راهنماهای قانونگذاری نموده است. 

ر ر خصوص یک موضوع، راهنماهایی تهیه و منتشیا کنوانسیون، آنسیترال جهت راهنمایی قانونگذاران برای تهیه یک قانون مناسب د
هایی در این های گوناگون بیان و توصیهحلکند. این راهنماها عالوه بر بیان موضوعات اصلی که باید در چنین قانونی مطرح شود، راهمی

 کند.خصوص به کشورها ارائه می
 ی نمونه است. در حالی که قانون نمونه موضوع مورد بحث را نسبت بهآخرین شیوه آنسیترال در ابزارهای قانونگذاری تهیه و تصویب قانون

ها را به خود کشورها واگذار دهد و سایر بخشدهد، مقّررات قانونی نمونه فقط بخشی از آن موضوع را پوشش میصورت جامع پوشش می
های زیربنایی توسط نه در خصوص تأمین مالی پروژهمبادرت به تهیۀ مقّررات قانونی نمو ۲۰۰۳کند، به عنوان مثال آنسیترال در سال می

 دهد.بخش خصوصی نمود. این مقّررات فقط بخشی از قانون مورد نیاز این موضوع را پوشش می
آن را مورد تجدیدنظر و اصالح قرارداد.  ۲۰۱۰مجموعه مقّرراتی را در خصوص داوری تهیه و منتشر نمود و در سال  ۱۹۷۶آنسیترال در سال 

 المللی از طریق داوری است. اینقّررات شامل یک مجموعۀ منسجم از مقّررات شکّلی در خصوص حل و فصل اختالفات تجاری بیناین م
مایند االجرا خواهد شد که طرفیِن قرارداد موافقت نمقّررات به صورت کنوانسیون و یا قانون نمونه ارائه نشده و در صورتی نسبت به افراد الزم

وافق نمایند که توانند تود را مطابق با مقّررات داوری آنسیترال حل و فصل نمایند؛ بنابراین افراد اعم از حقیقی و حقوقی، میکه اختالفات خ
مبادرت به تهیه  ۱۹۸۰اختالفات حاصله یا آتی آنان مطابق با مقّررات داوری آنسیترال حل و فصل گردد. بر همین منوال، آنسیترال در سال 

رات مربوط به سازش نمود که در صورت توافق طرفین بر آن مقّررات، اختالفات ناشی از قرارداد ابتدا از طریق سازش بر اساس و انتشار مقرّ 
 شود.آن مقّررات حل و فصل می

سط آن ه توالملل توسط آنسیترال است کسازی قوانین تجارت بیناستفاده از ابزارهای تبیینی آخرین روش اتخاذی برای نوسازی و یکسان
 کند تا بتواند یک قرارداد منصفانه و مناسب را تنظیم کنند.به طرفین قرارداد کمک می

المللی تجارت متقابل تهیه کرد که در آن کّلیۀ نکاِت مهِمّ یک قرارداِد تجارِت یک راهنما جهت انعقاد قراردادهای بین ١٩٩٢آنسیترال در سال 
 دی مربوط نیز پیشنهاد شده است.متقابل توضیح داده شده و حتی شرط قراردا

 سازی حقوق خصوصی رمالمللی یکسانمؤسسۀ بین -٢
از طریق معاهده چندجانبه، جایگزین  ۱۹۴۰سازی حقوق خصوصی سازمان بین دولتی مستقلی است که در سال المللی یکسانمؤسسه بین

ملل در رم تأسیس شده بود. کشورهایی که تمایل به عضویت  های جامعهبه عنوان یکی از ارگان ۱۹۲۶المللی رم شد که در سال کمیتۀ بین
اند. هدف این موسسه بررسی کشور را از جمله ایران عضو این مؤسسه شده ۶۳در مؤسسه دارند، باید اساسنامۀ آن را قبول کنند. تاکنون 

ش تدریجی مقّررات مّتحدالشکل حقوق کردن کشورها برای پذیر کردن حقوق خصوصی کشورها و آمادهبخشیدن و هماهنگهای وحدتراه
 خصوصی است.

ها مطالعه و المللی مؤسسۀ رم منتشر کرد که نتیجۀ سالای با عنوان اصول قراردادهای تجاری بینمجموعه ۱۹۹۴مؤسسه رم در سال 
ن اضافه شد. اصول بازبینی و موضوعات جدیدی به آ ۲۰۰۴های حقوقی گوناگون بود. این مجموعه در سال بررسی تطبیقی در نظام
صفانه بین المللی را تنظیم کند و منالمللی تالش دارد تا به طور نسبتًا کامل مقّررات ناظر بر قراردادهای تجاری بینقراردادهای تجاری بین

اد قراردادهای قحقوق و تکالیف طرفین تعادل برقرار سازد. این مجموعه به صورت کنوانسیون و قانون نمونه نیست، ولی افرادی که به انع
جموعه مند شوند. این متوانند داوطلبانه قرارداد خود را تابع این مجموعه قرار دهند و از امتیازات آن بهرهکنند، میالمللی مبادرت میبین
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 طرح در این مجموعه،گیرد تا آنان بر اساس اصول مقرار می مّلیهمچنین در اصالِح مقّرراِت راجع به قراردادها مورد استفاده قانونگذاراِن 
سازی و مدرن کنند. توضیح این نکته الزم است که مقّررات همراه با توضیحات مهم از سوی مؤسسه رم در مقّررات قراردادی خود را بهینه

 یک جلد چاپ شده است.
 الملل خصوصیکنفرانس الهه مربوط به حقوق بین -٣

به وسیلۀ دولت هلند برگزار شد. هفتمین نشست آن در  ۱۸۹۳در سال » وصیالملل خصحقوق بین«اولین نشست کنفرانس الهه مربوط به 
شد. هدف از  دولتی تبدیلشد که در نتیجۀ آن، این کنفرانس به یک سازمان بینمرحلۀ جدیدی برای این کنفرانس تلقی می ۱۹۵۱سال 

 الملل خصوصی است.ایجاد آن برقراری وحدت حقوقی در زمینه حقوق بین
 المللبیناتاق تجاری  -٤

در شهر آتالنتیک تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. این  ۱۹۱۹المللی سازمان غیردولتی است که در سال اتاق تجاری بین
وجود  مّلیهای تجاری کشور جهان است. در هر کشور اتاق ۱۳۰اقتصادی در بیش از  -سازمان مرکب از هزاران شرکت با سازمان تجاری

کنند و نمایندگان دائمی خود را نزد شورای اتاق تجارت می های مربوط منعکسالمللی را به دولتنظرات اتاق تجاری بیندارند که نقطه
گذاری را های تجاری، توسعه تجارت و سرمایهالمللی هماهنگ کردن رویهتجاری بیناتاق  نمایند. از اهداف اساسی المللی معرفی میبین
اهنگ کردن سازی و همالمللی در خصوص یکسانتجاری بیناتاق های ترین فعالیتیق اتخاذ سیاست درهای باز اقتصادی است. مهمتشو

 مقّررات عبارتند از:
اری المللی استفاده از اصطالحات اقتصادی تجالمللی (اینکوترمز)، یکی از طرق ساده کردن معامالت فروش بیناصطالحات تجاری بین

تی برای های حقوقی متفاوت تفاسیر متفاوتی دارند که عمًال مشکالاست. این اصطالحات اقتصادی در نظام CIFو  FOBلمللی مانند ابین
با عنوان اصطالحات تجاری  ایالمللی این اصطالحات را تعریف و در مجموعه، اتاق تجاری بین۱۹۲۰در دهۀ  آورند.تجار به وجود می

المللی منتشر کرد. متناسب با تغییراتی که در نظام حمل و نقل و ارتباطات به وجود آمده، این مجموعه به صورت متناوب از سوی اتاق بین
و  ۲۰۰۰، ۱۹۹۰، ۱۹۸۰، ۱۹۶۷، ۱۹۵۳های در سال هاآن ترینمهمالمللی مورد تجدیدنظر و اصالح و تکمیل قرار گرفته که تجاری بین

 اند.حرفی تنظیم شدهکّلیه اطالعات به صورت سه ۱۹۸۰بوده است. این اصطالحات فقط به زبان انگلیسی ارائه شده و از سال  ۲۰۱۰
های صادرات ها از بایع به مشتری، زمان انتقال مالکیت کاال به مشتری، ترتیب دادن حمل کاال و بیمه، پرداخت هزینهزمان انتقال مسئولیت

گذاری، نوع و ماهیت اسنادی که باید به وسیلۀ بایع تهیه و ارائه شود، کیفیت کاال و گواهی مبدأ مطابق با بندی و عالمتو واردات، بسته
 ارائه شده است. FOBالمللی در خصوص اتاق تجاری بین ۲۰۱۰گردد که در مجموعه اینکوترمز مقّرراتی تعیین می

المللی تدوین شد و در به وسیله اتاق تجاری بین ۱۹۳۳اعتبارات اسنادی، این مقّررات اولین بار در سال  های مّتحدالشکلمقّررات و رویه
) برای پرداخت LCتکمیل و منتشر شد. استفاده از اعتبار اسنادی ( ۲۰۰۶های بعد مورد تجدیدنظر قرار گرفت که آخرین آن در سال سال
شوند. بسیار کم دو کشور خریدار و فروشنده در این پرداخت دخیل میالمللی است که دستارت بینالمللی بهای قرارداد امری رایج در تجبین

، خریدار و های بانکها در افتتاح اعتبار اسنادی و پرداخت مبالغ آن رویۀ واحد اتخاذ کنند که در این رویه مسؤولیتضروری است که بانک
ر ّررات به صورت کنوانسیون پذیرفته نشده و پذیرش آن داوطلبانه بوده است که در عمل بیشتفروشنده به نحو روشن تنظیم شده باشد. این مق

 اند.های ایران این مقّررات را پذیرفتههای دنیا و از جمله بانکبانک
 المللی مهندسان مشاور (فیدیک)فدراسیون بین -٥

توسط سه انجمن مهندسان مشاور در اروپا تأسیس شد. اعضای المللی مهندسان مشاور معروف به فیدیک، فدراسیون بین ۱۹۱۳در سال 
این مرکز خدمات گوناگونی به جامعۀ مهندسان مشاور در  کشور در سراسر جهان از جمله ایران است. ۶۰فعلی فیدیک متعّلق به بیش از 

های عمرانی و ساخت کارخانه مکانیکی و کند که تهیه شرایط عمومی و قراردادهای استاندارد در زمینه ساخت و ساز سطح جهان ارائه می
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های فعالیت ۱۹۹۹فیدیک از سال  باشد.های برجستۀ این سازمان میالکترونیکی، ارائۀ خدمات مهندسی مشاور و امثال آن از جمله فعالیت
 خود را در زمینۀ تهیۀ شرایط عمومی و قراردادهای استاندارد با چاپ نشریات جدید گسترش داد.

 ایای منطقههب) سازمان
 کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد .١

کشور عضو  ۴۵تأسیس شد و بیش از  ۱۹۴۷گانۀ سازمان ملل متحد که در سال های منطقۀ پنجکمیسیون اقتصادی اروپا یکی از کمیسیون
المللی های بینه وظایف آن توسعه کنوانسیونآن هستند. هدف از تأسیس این کمیسیون ارتقاء سطح همکاری اقتصادی بین اعضا که از جمل

 و قراردادهای استاندارد است.
 اتحادیه اروپا .٢

 و سیستم حقوقی اتحادیه اروپا بر این مبنا استوار است که قوانین و مقّررات اتحادیه به طور یکسان در کّلیه کشورهای عضو به اجرا درآمده
ی فرایندی شوند باید طو حاصل گردید. حّتی کشورهایی که به اتحادیه ملحق مییک نوع وحدت و یا مشابهت حقوقی بین کشورهای عض

 خود و نهادهای آن را متناسب با اصول و قواعد اتحادیه مجددًا سازماندهی کنند. مّلیسیستم حقوقی 
 فصل پنجم: سازمان تجارت جهانی

 ٥٠دهنده وظایفی شد که حدود شروع به کار کرد. این سازمان در واقع جایگزین و ادامه ١٩٩٥از ابتدای سال  رسماً ، سازمان تجارت جهانی
اد المللی، تقویت اقتصهای اقتصادی بین، توسعه و بهبود همکاریسازمان تجارت جهانیو  گاتبود. هدف اساسی  گاتسال به عهده 

طریق تجارت آزاد و منصفانه بین کشورها است. وقتی کشورها با موانع تجاری در کشورهای جهانی، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد و توسعه از 
 مناسبی است که این مشکالت را مورد مذاکره قرار داده و قبل از فراگیرشدن مشکالت نسبت به حِلّ  ، سازمان محِلّ شوندمیدیگر مواجه 

 .آن اقدام کنند
خود  تجاری هایسیاسترا ملزم به تنظیم  عضو کشورهایاز اصول و مقرراتی است که  ایمجموعه سازمان تجارت جهانیهای نامهموافقت
تجاری خود را به صورت شفاف منتشر  هایسیاستعضو موظفند قوانین و مقررات و  کشورهای. کندمیچوب آن اصول و مقررات در چهار 

 .نموده و در اختیار عموم قرار دهند
ش . سازمان یک روکندمیبروز  کشورهای است برای حل و فصل اختالفاتی که در اثر تعارض منافع بین سازمان تجارت جهانی، محلّ 

را پایبند نموده که اختالفات خود را از طریق آن سازمان  کشورهاریزی کرده و طرفانه، منصفانه و هماهنگ حل و فصل اختالفات را پایهبی
 .حل و فصل نمایند

 اهداف سازمان تجارت جهانیگفتار اول: تاریخچه و 
. در اواخر شدمیآنان انجام  هایمستعمرهدرصد تجارت جهانی بین کشورهای اروپایی و  ٦٥در طول قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم حدود 

باعث  ١٩٣٠ ۀی دهاز بین رفت. رکود اقتصاد ایمالحظهقرن نوزدهم، موانع طبیعی و دولتی موجود بر راه توسعه تجارت جهانی به طور قابل 
رهای طرف وارداتی، تبعیض بین کشو هایتعرفههای حمایتی خاصی از قبیل افزایش شد که بسیاری از کشورها نسبت به اتخاذ سیاست

 اشورهککه نه تنها رکود اقتصادی موجود را بر طرف نکرد، بلکه به آن سرعت بخشید. این  تجاری و برقرارکردن سایر موانع تجاری اقدام کنند
خود  هایارگاهکبه خصوص آمریکا و انگلستان، با کنترل واردات و حذف رقابت تالش نمودند که از صنایع داخلی حمایت کنند و از تعطیلی 

دی به یک بحران منجر شد، ولی به زو کشورهاو بیکاری کارگران جلوگیری کنند. این سیاست در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این 
تجاری در جهت محدود کردن واردات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی مقررات محدودکننده  ۀبدیل شد. زیرا تمام کشورهای عمدتجهانی 

 .کشورها نتوانستند کاالهای خود را صادر کنند عمالً و حمایتی مشابهی برقرار کردند. با این شیوه 
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مللی بر الناشی از جنگ، تنظیم روابط تجاری بین هایخرابیبالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، در جهت جلوگیری از خشونت، ترمیم 
(بانک جهانی)"  و توسعه میترمیالمللنیببانک توافق کردند تا به همراه " تجاری ۀاساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری، کشورهای عمد

 .نندالمللی" به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل اقدام کالمللی پول" نسبت به تشکیل "سازمان تجاری بینصندوق بینو "
شروع و منشور سازمان تجاری  نامه گاتموافقت، یعنی کمتر از یک ماه پس از امضای ١٩٤٧نوامبر  ٢١در  کنفرانس هاوانامذاکرات 

ن جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل مِ  کشورهاامضا رسید. برخی از  به ١٩٤٨در مارس  (ITO) المللیبین
آن نشان  تأییدبه  نسبت ایعالقهحاکمیت آمریکا تلقی کرده و  دار شدن حِقّ آمریکا پیوستن به این سازمان را به معنای خدشه ۀشدند و کنگر 

ۀ پا به عرص مالً عتجاری اعضا را کنترل و تنظیم کند  هایسیاستالمللی که بنا بود نداد. با عدم تصویب کنگره آمریکا، سازمان تجاری بین
 .وجود نگذاشت
 تأسیسر ) طول کشید، کشورها ب١٩٩٤ – ١٩٨٦ت هشت سال (معروف است و به مّد  »دور اروگوئه«گات که به  مذاکراِت  در آخرین دورِ 

 .ایجاد شد رسماً  ١٩٩٥توافق کردند و این سازمان در ژانویه  (WTO) سازمان تجارت جهانی
های الزامی سازمان تجارت نامهجزء موافقت ١٩٩٤چندجانبه بود، در سال  ۀکه یک معاهد گاتبه نام  تعرفه و تجارت عمومِی  ۀنامموافقت

 .جهانی قرار گرفت
عمومی نسبت به اهداف یک سازمان تجاری  نظرهایالمللی اتفاق افتاده که بر نقطه تحوالتی در سطح بین گاتدر حدود نیم قرن عمر 

 :تجارت جهانی منعکس شده است، عبارتند از سازمان تأسیس ۀنامالت که در موافقتگذاشته است. این تحوّ  تأثیرالمللی بین
 .ه به تجارت خدمات در کنار تجارت کاالتوّج  .١
 .دارد تأثیرمالکیت فکری که روی تجارت منصفانه  هایجنبهه به توّج  .٢
 اقتصادی ۀمشروع این کشورها در دستیابی به توسع در حال توسعه و شناسایی حّق  کشورهای نیازهایه به توّج  .٣
ادی ه به تفاوت سطح اقتصکوشش جهانی برای حفظ محیط زیست و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توّج  .٤

 .شورهاک
 گفتار دوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 :منعکس شده عبارتند ازسازمان تجارت جهانی » جانبهچند هایموافقتنامه«این اصول و مبانی که در 
 الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا

ر سود های تجاری بیشتبه ایجاد محدودیتاصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری نسبت 
، بلکه شودیمدیگر دنیا تولید  ۀدادن کاالها و خدمات مفیدی است که در نقطبرای در دسترس قرار  ایوسیله. تجارت جهانی نه فقط بردمی

 .راهی است برای اینکه نیازهای یک کشور به دیگر کشورها منتقل شود
 المللی است. به این جهت سازمان تجارت جهانی، برقرارِی رفع موانع تجاری موجود در سطح بین جهانیسازمان تجارت  اصلِی  بنابراین قصدِ 
هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز  ١٩٩٤ گات ١١ ۀگمرکی را ممنوع اعالم کرده است. طبق ماد ۀتجاری غیر از برقراری تعرف هر نوع مانِع 

 عمال روشإاز طریق  هامحدودیتی اگر این دات و یا صادرات کاال به وجود آورد، حتّ دیگری نسبت به وار  هایمحدودیتگمرکی،  ۀتعرف
 .یا برقراری روش اخذ مجوز باشد ی یا جزئی صادرات و واردات وبندی برای واردات و صادرات، ممنوعیت کلّ سهمیه

 گمرکی هایتعرفهب) کاهش 
انبه با جۀ آن، وارد مذاکرات دو یا چندجانبچند هاینامهباید عالوه بر الحاق به موافقت شودمی سازمان تجارت جهانیهر کشوری که عضو 

مکن که م ایتعرفهحداکثر میزان  خود را با سایر اعضا توافق نماید. هایتعرفهگمرکی خود، سقف  هایتعرفهدیگر اعضا شده و ضمن کاهش 
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ر را ندارد. های مزبوتعرفه افزایِش  و آن کشور حِقّ  شودمیآن کشور منعکس  هایهتعرفقرار کند، در جدول است یک کشور برای یک کاال بر 
 .دهندنسبت به کاالهای یکدیگر کاهش می گمرکی خود را هایتعرفه متقابالً و  با یکدیگر وارد مذاکره شده کشورهابر این اساس، 

 تجاری هایتبعیض ۀیج) الغای کلّ 
اال و یا خدمات اینکه ک رِف کشورهای عضو سازمان باید مشمول رفتار مشابه و یکسان باشند و نباید به ِص کاالها و خدمات وارداتی از  .١

متفاوتی برخوردار باشند بنابراین چنانچه عضوی  هایمساعدتو یا  اند از امتیازاتن کشور وارد شدهمزبور از این کشور و یا آ
بت به صورت خودکار نس هامساعدتمات عضو دیگری برقرار کرد، این امتیازات و ی را برای کاالها و یا خدیهاامتیازات و مساعدت

 ،ضوگوناگون ع کشورهایکننده نباید بین کاالها و خدمات وارداتی از و وارد  شودمیبه کاالها و خدمات سایر اعضا نیز برقرار 
 .عمال نمایدإتبعیض 

ن امتیازات محصوالت ساخت داخل داده شود و محصوالت وارداتی اتخاذ کنند که به موجب آ یهایکشورهای عضو باید سیاست .٢
 .مالیات بر فروش کاالهای تولید داخل نسبت به کاالهای مشابه وارداتی نصف باشد مثالً  از آن محروم شوند.

 د) شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
اداری که به وسیله هر یک از کشورهای عضو برقرار شده و به نحوی در فروش،  هایدستورالعملیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و کلّ 

ب خواهد در قوانین و مقررات موج شفافیت باشد، باید منتشر شود. مؤثرتوزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ محصوالت و امثال آن 
بینی بودن دو گذاری اقدام نمایند. ثبات و قابل پیشه سرمایههای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت بشد که شرکت

غلی ش هایفرصتگذاری انجام گرفته و و در پرتو این دو اصل از سرمایه شوداصل مهم برای توسعه و رشد اقتصادی کشور محسوب می
جهانی دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن ق اهداف سازمان تجارت ی در تحقّ . از طرف دیگر، شفافیت در قوانین نقش مهّم شودمیایجاد 

ه کشورهای است ک مؤثرصورتی  اجرا در جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانتسازمان عمدتًا بر اتخاذ رفتار تالفی
گاهی پیدا کنند. برخیهای اتخاذمقررات موجود و سیاست دیگر به صورت شفاف از  هاینامهاز موافقت شده در سایر کشورهای عضو آ

گهی نمایند و نسخه کندمیسازمان اعضا را ملزم   ایکه قوانین و مقررات خود را به صورت شفاف تنظیم کنند و متن آن را جهت اطالع عموم آ
تجاری  هایستضا که از طریق مکانیزم بررسی سیاهای تجاری اعاز آن را به اطالع سازمان برسانند همچنین نظارت منظم بر سیاست

 .گردد ینتأمالمللی تجاری در سطح داخلی و بین هایسیاستشود که شفافیت قوانین و مقررات و شود نیز باعث میسازمان انجام می
 ی) توسعه و اصالحات اقتصادی

عه و توسحال، به کشورهای در شودمیعمال إیافته به صورت واحد نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه اصوالً تعهدات سازمان 
ی اقدام و انتقالی نسبت به اصالحات اقتصاد که این کشورها بتوانند در یک دورۀیافته فرصت داده شده بخصوص کشورهای کمتر توسعه

ی د یافته تکلیف یافتند که بازارهای خود را به روی کاالهای تولیطرف دیگر کشورهای توسعه از خود را با تعهدات دشوار سازمان تطبیق دهند.
 .فنی ارائه نمایند هایکمکیافته باز کند و به این کشورها کشورهای کمتر توسعه

یهای بنیادی نامهگفتار سوم: موافقت هان ج ت  جار ت ن  زما  سا
شورها سازمان به صورت یک بسته به کشورها ارائه شد که بر اساس آن ک ۀجانبهای چندنامهموافقت ۀیاین بود که کلّ  دور اروگوئهیکی از نتایج 

باید  هر کشوری که تمایل دارد به سازمان ملحق شود بسته را قبول و یا از عضویت در سازمان منصرف شوند. بر این اساس، ملزم شدند یا کِلّ 
ا پیوستن به بعضی و رد کردن دیگری و ی است ملحق شود و حِقّ  مذاکره شده اروگوئهسازمان که در  ۀجانبهای چندنامهموافقت ۀیبه کلّ 

سازمان تجارت جهانی،  تأسیس ۀنامموافقت ۲ماده  ۳طبق بند  با وجود این، نامه را ندارد.استفاده از حق نظر نسبت به بخشی از یک موافقت
امه با عنوان نچهار موافقت این ملحق شوند. هانامهاین موافقتتوانند به یار خود میالزامی نداشته و اعضا به اخت ۀنامه جنبموافقت ۴قبول 
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 آور است. در اینجا به مهمترین ومعرفی شده و فقط نسبت به کشورهایی که به آنها ملحق شدند الزام »تجاری جمعی هاینامهموافقت«
 :های سازمان تجارت جهانی اشاره خواهد شدنامهموافقت ترینبنیادی
 سازمان تجارت جهانی أسیستنامه موافقت .١

ی مربوط به تشکیالت و ورود و خروج از سازمان و نحوه اداره و منشور سازمان بوده که اصول کلّ  سازمان تجارت جهانی تأسیسنامه موافقت
لی اعضا صیکند و تعهدات تفگوناگون تجارت بین اعضا را تنظیم می هایجنبهنامه که موافقت ۶۰. حدود داردمیگیری در آن را بیان تصمیم

های نامهسازمان و موافقت تأسیسنامه سازمان پیوست شده است. موافقت تأسیس ۀنامبه موافقت نمایدمیهای گوناگون مقرر را در بخش
گونه تغییری به جمعی بقیه باید بدون هیچ تجارِی  ۀنامموافقت ۴که به جز در مورد  دهدمیواحد را تشکیل  ۀپیوست در کل یک مجموع

 .تواند تعهد خود به بخشی از شروط آن را استثنا کنندتصویب اعضا برسد و کشورهای عضو نیز نمی
 عمومی تعرفه و تجارت ۀنامموافقت .٢

منعکس شده است که از جمله آنها  ت بسیاری دارد به مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کاال در آناهمیّ  هناماین موافقت
ری تجارت ی، برقراگمرک هایتعرفه، تعهد به کاهش ایتعرفهیگر، برطرف کردن موانع تجاری غیر تبعیض در برخورد با اعضای داصل عدم

 .ی مربوط به تجارت استکردن مقررات ملّ منصفانه و شفاف
 عمومی راجع به تجارت خدمات ۀنامموافقت .٣

 ١٩٩٥است به تجارت خدمات اختصاص دارد. تا قبل از سال  دور اروگوئهکه از نتایج  )گاتز(ی راجع به تجارت خدمات عموم ۀنامموافقت
تجارت خدمات نیز تحت کنترل سازمان تجارت جهانی قرار  ،نامهفقط مربوط به تجارت کاال بود ولی با تصویب این موافقت گاتز مقررات

در  کهخدمات است که به موجب آن شرکتی » فرامرزی ۀعرض«ل، : اوّ شودمیتجارت خدمات به چهار شیوه انجام  گاتزگرفت. مطابق با 
د مثل ارائه داشته باش حضور» کشور ب«بدون اینکه در  نمایدمیارائه  »کشور ب« هایشرکتمستقر است خدماتی را به افراد و  »کشور الف«

م، مصرف خارجی است که مطابق با آن افراد یا . دّو باشدمی »کشور ب«های به اشخاص یا شرکت »کشور الف«خدمات مخابراتی از 
کشور «که از خدمات ارائه شده در  »کشور ب«مثل گردشگران  کنندمیاستفاده  »کشور الف«از خدمات ارائه شده در  »کشور ب«های شرکت

نکی، بیمه، خدمات با ۀاست مثل ارائ »کشور ب«تجاری در  شعبه یا نمایندگِی  یستأسم، ارائه خدمات از طریق . سّو کنندمیاستفاده  »الف
در  خدمات از طریق اشخاص حقیقی ۀ. چهارم، ارائباشدمی »کشور ب«شعبه یا نمایندگی در  تأسیساز طریق  »کشور ب«آموزش و غیره در 

 .شودمیخدماتی مثل آموزش و مشاوره ارائه  »کشور ب«است که به موجب آن به اشخاص ضمن مسافرت به  »کشور ب«
، مثل رعایت اصل عدم تبعیض یا کندمیترسیم  ) متن اصلی تعهدات و اصول حاکم بر تجارت خدمات را١شامل سه قسمت است:  گاتز

 خدمات ۀوی کار، ارائخاص خدمات مثل جابجایی نیر  هایبخش) پیداست ها در مورد قوانین و مقررات ناظر ٢ ؛شفافیت در قوانین و مقررات
 .کنندمی) تعهدات مشخص هر کدام از کشورها را در مورد آزادسازی خدمات خاص بیان ٣ ؛مالی، خدمات مخابراتی، حمل و نقل هوایی است

 اختالف حاکم بر حِلّ  هایرویهنامه راجع به قواعد و تفاهم .٤
سازمان تجارت  هاینامهمحوری در حل و فصل دعاوی ناشی از موافقت نقِش  »اختالف حاکم بر حِلّ  هایرویهنامه راجع به قواعد و تفاهم«

 . درگرددمیحل و فصل  »نهاد حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی«مذکور توسط  ۀنامجهانی دارد. دعاوی مطروحه بر اساس تفاهم
تانه نمایند، یا تالش کنند تا اختالف را به صورت دوس صورت بروز اختالف کشورهای مربوط باید موضوع اختالف را از طریق مذاکره پیگیری

توانند از دبیرکل سازمان تقاضا نمایند، که به عنوان میانجی به آنها در رسیدن به توافق کمک کند، در همچنین می هاآنحل و فصل نمایند. 
ررسی ت تخصصی را جهت بأتشکیل هی ندتوامیروز توافقی بین کشورهای طرف اختالف حاصل نشود، کشور شاکی  ۶۰صورتی که ظرف 

ت مزبور شش ماه وقت دارد که نظر مشورتی و توصیه خود را به نهاد حل و أروز تشکیل شود هی ۴۵ت باید ظرف أاختالف تقاضا نماید آن هی
ز تصمیم ا تواندمیاختالف  تواند به اتفاق آرا نظر هیئت را رد نماید. هر کدام از طرفینفصل اختالفات سازمان گزارش کنند و آن نهاد می
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توان ست و نمیپذیر انظر فقط در مورد مسائل حقوقی و تفسیر قوانین و مقررات امکانظر نماید. تجدیدنأت تقاضای تجدیداتخاذ شده توسط هی
 .نظر دوباره بررسی کردموضوع را در تجدید

 نامه راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارتموافقت .٥
ری در مالکیت فک حِقّ  یلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی در جهت رعایت و تضمیِن صنامه شامل مقررات تفاین موافقت

ی آنها باید های صنعتآوریعنوی این کشورها بر تولیدات و نو فکری م مالکیِت  از طریق وضع مقررات جزایی است. حِقّ  بعضاً سرزمین خود و 
که از طریق  ، از صادرات کاالهاییثانیاً بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و  هاآن، والً ابه نحو موثری تضمین شود تا 

 .رفتقرار گ سازمان تجارت جهانی االجراینامه مزبور جزء اسناد الزمنقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری شود. موافقت
 گذاری مرتبط با تجارتسرمایهنامه راجع به تدابیر موافقت .٦

ه رفتار گذاری خارجی تدابیری اتخاذ کنند که منجر بنامه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید نسبت به سرمایهبر اساس این موافقت
است که  ع به تدابیرینامه راجگذاری خارجی شود. این موافقتسرمایه هایپروژهشده در تولید کاالهایبین کاالهای داخلی و  آمیزتبعیض

کشورهای  .شودمیگذاری خارجی ست که موجب جذب و تشویق سرمایهمتذکر تدابیری نی اصوالً گذاری خارجی دارد و اثر منفی بر سرمایه
 .گذاری را که خالف الزامات تریمز است، به سازمان گزارش نمایندیه اقدامات و تصمیمات سرمایهعضو موظف هستند که کلّ 

 ضد دامپینگموافقت  .٧
سازمان تجارت . افتد، دامپینگ اتفاق میکندمیشده به کشور دیگری صادر تمام از قیمِت  ترپایینزمانی که یک صادرکننده محصولی را 

د. در العمل نشان دهندامپینگ را ممنوع اعالم نکرده است، ولی به کشورهای واردکننده اجازه داده که نسبت به دامپینگ عکس جهانی
نامه در به تصویب رسید. این موافقت سازمان تجارت جهانیآور به عنوان یک سند الزام» ضد دامپینگ ۀنامموافقت« دور اروگوئهمذاکرات 

برخورد کنند.  خود کشورهایکننده اجازه داده که با دامپینگ محصوالت وارداتی در وارد  کشورهایصدد ممنوعیت دامپینگ نیست، بلکه به 
 .زدیکتر شودمعمول ن هایقیمتگمرکی بیشتر به چنین محصوالتی است، به نحوی که قیمت آنها به  هایتعرفهاین برخورد در واقع اعمال 

 و اقدامات جبرانی هایارانهنامه راجع به موافقت .٨
ها، اتی به کمکصادر  ۀ. بر این اساس، یاراندهدمیآن انتقال  ۀندکنکه منفعتی را به دریافت گرددمیهای مالی دولتی اطالق یارانه به حمایت

بازارهای  گسترش های وابسته به دولت به منظور تشویق صادرات و یا حفظ وهادکه توسط دولت یا ن شود، و امتیازاتی اطالق میهاپاداش
 نهایتاً که  دبو دور اروگوئهانگیز از مباحث بحث بر یکی  هایارانه. موضوع شودمینی پرداخت کنندگان محصوالت معیّ صادراتی به صادر 

کشاورزی  ۀنامکشاورزی در موافقت هاییارانهو اقدامات جبرانی و اعطای  هایارانهنامه راجع به صنعتی (غیر کشاورزی) در موافقت هاییارانه
 .های الزامی سازمان منظور گردیدنامه جزء موافقتنامهگنجانده شد. این دو موافقت

 گفتار چهارم: ساختار سازمان تجارت جهانی
 الف) مقایسه تشکیالت سازمان تجارت جهانی با گات

 تجاری هایمشیایجاد یک رکن دائمی برای بررسی خط  .١
تجاری، تضمین وفاداری اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات  هایمشیهدف از مقررات مربوط به مکانیسم بررسی خط 

 .باشدمی هاآنشده تقبل
 ایجاد یک رکن دائمی برای حل و فصل دعاوی .٢

آن را  ۀادار  ۀنامه راجع به حل و فصل دعاوی انجام خواهد گرفت، و رکن حل و فصل دعاوی وظیفحل و فصل اختالفات بر اساس تفاهم
 .برعهده خواهد داشت

 ت وزیران کشورهای عضوسمنظم برای نش ۀایجاد یک روی .٣
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هایی منظم و در سطح عالی برای بحث پیرامون مشکالت موجود، توسعه و بهبود سیستم تجاری ت ایجاد نشستمقصود از این مقررا
 .باشدمیآتی  ۀجانبچند های الزم برای مذاکراِت نویسالمللی و تهیه پیشبین

 ب) تشکیالت سازمان
داقل هر عضو بوده و باید ح کشورهایاست که متشکل از نمایندگان همه  سازمان تجارت جهانیرکن  ترینعالیکنفرانس وزیران  .١

 .مایندجانبه سازمان هر تصمیمی را اتخاذ نای چندهنامهبار تشکیل شود. این کنفرانس صالحیت دارد بر طبق موافقتدوسال یک
ن بوده و متشکل از نمایندگان همه کنترل کنفرانس وزیرا و تحت نظارت و شورای عمومی است ۀهای روزانه سازمان به عهدکار  .٢

ی . شورای عمومدهدمیو وظایف کنفرانس را در غیاب آنها انجام  شودمیبار تشکیل هر ماه یک تقریباً اعضای سازمان است و 
 .تجاری تبدیل شود هایمشیقابلیت دارد تا در موارد مقتضی به رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی خط 

، تجاری مالکیت معنوی هایجنبهگیری، شورای تجارت کاال، شورای تجارت خدمات، و شورای مرتبط با م تصمیمدر سطح سّو  .٣
. همانطور که از نام این شوراهای فرعی کندمیفرعی زیرمجموعه شورای عمومی انجام وظیفه  شوراهایقرار دارد که به عنوان 

لکیت ) و ماگاتز)، تجارت خدمات (گاتهای تجارت کاال (نامهفقتمشخص است، هر کدام از این شوراها وظیفه بررسی یکی از موا
 .اعضا سازمان عضو هستند ۀی) را به عهده دارد. در این شوراها نیز کلّ تریپسمعنوی (

. شودیمکه توسط کنفرانس وزیران انتخاب  باشدمیکل ژنو قرار دارد و تحت مدیریت دبیر در  سازمان تجارت جهانی ۀدبیرخان .٤
 .مذاکره است هایگروه، و هاکارگروه، هاکمیتهخدمات فنی به شوراها،  ۀیرخانه، اداره و ارائدب ۀوظیف

افق است که تصمیمات باید بر اساس تو  گاتسنتی  ۀروی ۀدهندگیری، سازمان تجارت جهانی، در واقع ادامهتصمیم ۀدر مورد شیو .٥
ه شود و اکثریت نتوانند نظرات خود را به دیگران توّج  کشورها تِک تک گیری به عمل آید تا به منافِع رأیجمعی و نه بر اساس 

 .تحمیل نمایند
 گفتار پنجم: الحاق به سازمان تجارت جهانی

ن در مورد گردد. یکی اینکه کشور متقاضی باید با سازما تأمینشود دو شرط مهم باید  سازمان تجارت جهانیبرای اینکه کشوری بتواند عضو 
های نامهتبلکه تمام موافق سازمان تجارت جهانی تأسیس ۀنامم اینکه کشور متقاضی نه تنها موافقتشرایط الحاق به توافق برسد. دّو 

 :حلی به شرح ذیل استق دو شرط فوق، پذیرش عضو جدید مستلزم طی مراجانبه پیوست آن را بپذیرند. در جهت تحقّ چند
 خانه سازمانپر کردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبیر  .١

سازمان  تأسیس ۀنامموافقت ١٢ ۀتمایل کشور متبوع خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی طبق ماد ،متقاضی طی یک نامه دولِت 
 .داردمیکه کشور متبوع در جهت هماهنگی و ادغام در اقتصاد جهانی، اعالم  هاییپیشرفتو همچنین 

 تشکیل کار گروه .٢
 .پروتکل الحاقی است ۀآتی در مورد الحاق و تهی مذاکراِت  وظیفه این گروه رسیدگی به تقاضای عضویت، اداره و سازماندهِی 

 های تجاری خارجی متقاضیتۀ یادداشت مربوط به تدابیر و سیاستهی .٣
، ، مقررات صادرات و وارداتایتعرفهکی کشور متقاضی، موانِع تجارِی غیر گمر  هایتعرفهحاوی جزئیات مربوط به  اصوالً این یادداشت 

وق حمایت از حق ۀخارجی، مقرررات مربوط به تجارت خدمات، شیو گذارِی ارزی، تدابیر و مقررات راجع به سرمایه هایسیاستو  هامحدودیت
 .باشدمیسازی اقتصادی و تدابیر اتخاذشده برای آزادی مالکیت معنو 

 شده توسط اعضااالت مطرحؤپاسخگویی به س .٤
 .بندی و تنظیم کرده و به کشور متقاضی منعکس سازدمطرح شده توسط اعضا را جمعسؤاالت کار گروه موظف است که 

 تشکیل جلسات بررسی .٥
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الحاق به  مذاکراِت  معضلی است که در جریاِن  خارجی کشور متقاضی و یا حِلّ ها بررسی جنبه خاصی از سیاست تجارت هدف از این نشست
 .وجود آمده است

 تجاری اصلی و مهِمّ  کشورهایجانبه با مذاکرات چندجانبه و دو .٦
عضوی  دهندنمیعضو اجازه  کشورهایگمرکی توسط کشور متقاضی است.  هایتعرفهپیرامون کاهش  عمدتاً جانبه چند یا دو ین مذاکراِت ا

ر منتفع شود. هدف از این مذاکرات رسیدن به یک توافق است که بر و دیگر تسهیالت مقرّ  هاتعرفهبدون اعطای امتیازات الزم از کاهش 
گمرکی  هایعرفهتپایین موجود، تسهیالت و امتیازاتی از طریق کاهش  هایتعرفهشدن از امتیازات مندمبنای آن کشور متقاضی در قبال بهره

 .سایر اعضا برقرار کند برای
 گیریرأی .٧

سازمان تجارت جهانی، موضوع الحاق عضو جدید در کنفرانس وزیران مطرح خواهد شد که هر  تأسیسنامه موافقت ١٢ ۀطبق بند دو ماد
 .دخواهد بو سازمان تجارت جهانیاعضای  م از کِلّ . قبل عضویت یک کشور منوط به موافقت دوسّو شودمیبار تشکیل دو سال یک

 تنظیم پروتکل الحاقی .٨
در صورتی که عضویت کشور متقاضی قبول شود، باید یک پروتکل الحاقی مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل شامل تعهدات و شرایطی است 

 .که برای عضویت و الحاق آن کشور در نظر گرفته شده است
 نین ایرانالحاق به سازمان تجارت جهانی بر قوا تأثیرگفتار ششم: 

نسبت به یک سری اصالحات اقتصادی و تجاری اقدام کرده و بر آن اساس قوانین و مقررات  قبل از الحاق رسمی به سازمان، کشورهااسم 
پیوستن ساز زمینه تواندمیاخیر به انجام برخی اصالحات مقدماتی مبادرت کرده که  هایسال. قانونگذار در ایران در نمایندمیخود را اصالح 

نرخی کردن برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی، تجمیع عوارض ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد شود. از مهمترین این اصالحات، تک
سازی، پیوستن به قانون اساسی و خصوصی ۴۴اصل  هایسیاستمستقیم، ابالغ  هایمالیاتاز جمله عوارض گمرکی، اصالح قانون 

 .ارجی استگذار خصویب قانون حمایت و تشویق سرمایهجانبه در خصوص مالکیت فکری، اجرای آرای داوری و غیره، تچند هایکنوانسیون
 

 المللیینب یقراردادها یمفصل ششم: تنظ
 متضمن لمللیاینب یتجار  یاست. قراردادها المللیینب یتجار  یو انعقاد قراردادها یمتنظ المللینمهم در تجارت ب یاراز مباحث بس یکی
روابط  ینا .داردیچند طرف را مقرر م یاکه روابط دو  شودیاطالق م یقرارداد به توافق است. »المللیینب«و  »یتجار «، »قرارداد« اصطالِح  سه

به آن دسته از قراردادها اطالق  یباشد. قرارداد تجار  یمال یالتتسه یاعطا یاو فروش، اجاره، رهن، ضمانت و  یدخر  ۀینزم رد تواندیم
 شودیمنعقد م یشخص یازهایرفع ن یکه برا یی. قراردادهاشودیمنعقد م یتجار  یازهایمقاصد کسب و کار و رفع ن یکه برا شودیم

آن  انعقاد نبوده و هدف از یو خانوادگ یمصارف شخص یبحث خارج است. اگر قرارداد برا یطهشده و از ح یدهکننده ناممصرف یقراردادها
مرزها  یامر است که طرف قرارداد در فراسو  ینا ِن یِّ بَ مُ  المللیینب یداست. ق یتجار  یدرآمد باشد، مشمول قراردادها یلکسب و کار و تحص

 شود،یکشور منعقد و اجرا م یککه در چهارچوب  ی. قراردادیدمرزها به اجرا در آ یکه در فراسو  تقرارداد بناس یاو  کنندیمعامله م یکدیگربا 
 .بحث خارج است یطهشده و از ح یتلق یقرارداد داخل
و فروش کاال و خدمات قرار دارد که به موجب آن مواد،  یدخر  یها قراردادهادارد که در آن یمتنوع یارانواع بس المللی،ینب یتجار  قراردادهای

 ۀارائ یمه،حمل و نقل، ب ی. قراردادهاشودیواقع م و فروش یدمورد خر  یرهو غ یو مهندس ی،خدمات فن آالت،ینماش یزات،تجه یل،وسا
مشارکت  دی،یو تول یفن هایی)، همکار یسانس(ل یبردار مجوز بهره یاعطا المللی،ینب یعتوز  ی،تجار  یندگینما یاعطا ی،ت مالیالتسه

است که به طور  المللیینمهم ب یقراردادها یگرابل، از دتجارت متق یهاانواع روش ی،و واگذار  یبردار ساخت، بهره گذاری،یهدر سرما
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اوت دارند. تف یداخل یبا قراردادها یاز جهات گوناگون المللیینب ی. قراردادهاگیردیمورد استفاده قرار م یالمللینگسترده در تجارت ب
 یظام حقوقن یککه در چارچوب  یداخل یاست. بر خالف قراردادها ینظام مل یکاز  یشبا ب المللیینب یتفاوت ارتباط قراردادها ینتر مهم

 .مطرح است یحداقل دو نظام ملّ  المللیینب یدر قراردادها شود،یمنعقد و اجرا م یملّ 
 اول: قانون حاکم بر قرارداد گفتار

 ین) تعارض قوانالف
منعقد  یسوئدر کشور س یرانمشترک در ا ۀپروژ یکبر ساخت  یمبن یشرکت فرانسو  یکو  یسیشرکت انگل یک ینب یکه قرارداد زمانی

. کندیم یداارتباط پ »مشارکت یِن از طرف یکی متبوِع  قانوِن «فرانسه به عنوان  یانگلستان و نظام حقوق یقرارداد منعقده به نظام حقوق شود،یم
 »قرارداد یرااج محّل « یرانو ا »قراردادانعقاد  محّل « یسسوئ یراز  شود،یمرتبط م یزن یرانو ا یسسوئ یبا نظام حقوق چنینقرارداد مذکور هم

 و قرارداد واحد دانندیخود را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد صالح م ،یملّ  ِی حقوق یهانظام ین. از آنجا که هر کدام از اگرددیمحسوب م
مقابله  یبرا یلّ م یحقوق یها. نظامکندیبروز م ینصورت تعارض قوان یندر ا یرد،قرار گ ینظام ملّ  یک از یشب یتتحت حاکم تواندینم یزن

 ه اختالِف ک یکرده است. زمان یداتعارض شهرت پ اند که به قواعد حّل را مقرر نموده یقانون، قواعد  ینتر با تعارض مزبور و انتخاب مناسب
 ،جهت ینا . بهیدنما یینکه قانون حاکم بر قرارداد را تع کندیتالش م ابتدا یملّ  مطرح شود، دادگاهِ  یملّ  دادگاهِ  نزدِ  ،قرارداد یکاز  یناش

 یهاتعارض در نظام از آنجا که قواعد حّل  .کندیم نیّ متبوع خود مراجعه و قانون حاکم را مع یتعارض نظام حقوق دادگاه به قواعد حّل 
در مثال فوق  یدروشن شدن موضوع، فرض کن ی. براباشدینم یکسان یعتاً طب یزتعارض ن حّل رجوع به قواعد  ۀیجنت یست،ن یکسانگوناگون 
 یران،، ابه دادگاه انگلستان یانتخاب شده است. چنانچه اختالفات قرارداد ینبه عنوان قانون حاکم بر قرارداد توسط طرف یکحقوق بلژ 

و  یدد و بدون قاحترام بگذارن یکنتخاب قانون بلژ بر ا یمبن ینطرفۀ به اراد هانظام ینکه همه ا یستفرانسه اجرا شود، معلوم ن یاو  یسسوئ
بود. چنانچه  واهدخ یشترب یگوناگون حقوق یهانظر نظامانتخاب نشود اختالف ینکه قانون حاکم توسط طرف یدر صورت .یرندشرط آن را بپذ

 در صورت سکوت مشخص یاقانون حاکم بر قرارداد را انتخاب و  اطرخ ِی با آسودگ توانیباشد م یکسانقواعد حل تعارض کشورها با هم 
م، دّو  تیشود. فعال یکسانتعارض کشورها  حّل  تالش شده تا قواعدِ  المللیینبر قرارداد حاکم خواهد بود. در سطح ب ینمود که چه قانون

 یک و مقررات کشورها در خصوص ینکه قوان یاست. زمان المللینحاکم بر مسائل مربوط به تجارت ب یماهو  ینحدالشکل کردن قوانمتّ 
سازمان ملل متحد،  یونکشور به کنوانس ۷۸که  یکه قانون کدام کشور بر قرارداد حاکم است. مثًال زمان کندینم یباشد، فرق یکسانموضوع 

و انعقاد، حقوق و  یلبه تشک عراج ینقوان یوندر حدود کنوانس شوند،یملحق م) ۱۹۸۰ ین،کاال (و المللیینفروش ب یراجع به قراردادها
که  کندیمن یتفاوت یگرو د شودیم یکسانکشورها  ینکاال در ا المللیینعدم انجام تعهدات فروش ب یو ضمانت اجراها ینتعهدات طرف

 .عضو است یاز کشورها یکقانون حاکم بر قرارداد قانون کدام 
 قانون حاکم یین) تعب

ختلف م یحقوق یهاقرارداد واحد ممکن است در نظام یک یستند،ن یحدالشکلمقررات متّ  یاصوًال دارا یملّ  یحقوق یهاآنجا که نظام از
ز ابهام رها سازند، ا یاندارد که سرنوشت قرارداد خود را در هاله یلیاصوًال تما المللیینار بّج باشد. تُ  یمتفاوت یجمنجر به حقوق، تعهدات و نتا

 یتفعال کی یو منطق یحمشخص کنند. روند صح یخود را به طور مطمئن یند که حقوق و تعهدات قرارداددار  یلتما یداً بر عکس شد هبلک
بتوانند  ینطرف هینکمگر ا شود،یاست که حاصل نم یزیر و برنامه بینییشوابسته به قدرت پ المللیینبه خصوص در سطح ب یاقتصاد

آثار قرارداد  دهدیامکان م ینکنند. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به طرف بینییشپ یرا به طور مطمئن ردادهااز قرا یحقوق و تعهدات ناش
اجرا شود  یبه داور  یکه اختالفات قرارداد یاجتناب کنند. در صورت انتظاریرقابلنامطلوب و غ یجو از بروز نتا بینییشپ یتر را به نحو مطمئن

حل  نیشناخته و اختالفات مزبور را بر اساس قانون منتخب طرف یتتوافق را به رسم یننموده باشند، داوران ا توافقبر قانون حاکم  ینو طرف
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 و اختالف را بر اساس کنندیعمال نمإتعارض را معموًال  مقرر در قواعد حّل  هاییتعمال قانون منتخب، محدودإ . داوران درکنندیو فصل م
 .نمایندیحل و فصل م ،قانون منتخب

و در همه موارد  شهیحاکم بر قرارداد هم قانوِن  انتخاِب  رِف که ِص  اندیافتهبه تجربه در  المللیینب یقراردادها یمدر تنظ یرو حقوقدانان درگ ارّج تُ 
 یاریبس در یًا،اناند. ثکرده یجاددر انتخاب قانون حاکم ا هایییتمحدود یملّ  یهااز نظام یاوًال، بعض یراز  یست،ن یکاف یبازرگان یازهاین یبرا

 یفشده ممکن است به اندازه کاانتخاب در مورد قانون حاکم بر قرارداد به توافق برسند. ثالثًا، قانوِن  توانندیقرارداد نم یناز موارد طرف
 .باشد لیالملینب ۀیچیدو پ یبازرگان یقراردادها ینو انتظارات طرف یازهان ینباشد که بتواند جوابگو  یافتهتوسعه

دهند به  صیرا مناسب تشخ یهر قانون توانند،یخاطر م یشده باشد طرف قرارداد، با آسودگ ییناختالفات تع به عنوان مرجع حّل  یداور  اگر
 یبه جا توانندیم ینطرف ی. حتّ شودیروبرو نم یانتخاب بعدًا با مشکل ینکنند و مطمئن باشند که ا یینعنوان قانون حاکم بر قرارداد تع

 .یندبه عنوان قانون حاکم توافق نما یبازرگان یحقوق عرف یاو  یحقوق یکشور، بر اصول کلّ  یک نونانتخاب قا
 ینطرف یزصورت ن ینمطرح شود، در ا یدادگاه ملّ  یککه اختالف نزد  رودیاحتمال م ینا یاحل و فصل اختالفات باشد  مرجِع  ،دادگاه اگر

 یینه تعبه قرارداد نسبت ب یو اصل وفادار  یقرارداد یاصل آزاد یعنی یحقوق یهاشده در عمده نظام یرفتهبا اتکا به دو اصل پذ توانندیم
ه ک دهدیامکان م ینبه طرف یقرارداد یکنند. اصل آزاد یینحقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تع یزانخود اقدام کرده و م ادآثار قرارد

 ینهو زم قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده یرتأث یقطر  ینو خواست خود اقدام کنند و از ا یازا نقرارداد متناسب ب یمحتوا یمنسبت به تنظ
شود و  یتعار  یدکه موارد مورد توافق با کندیگوشزد م ینبه طرف یزبه قرارداد ن یاصل وفادار  ینداعمال بروز قانون حاکم محدود نما یرا برا

 .در آن را داشته باشد یدنظرتجد یتقاضا یاکند و  یآن خوددار  یبعدًا از اجرا تواندینم یگرطرف د
 یعموم یطاستاندارد و شرا یدوم: قراردادها گفتار

که  کنندیاستفاده م شدهیینتعیشاز پ یخود از قراردادها یتجار  یهاقرارداد با تک تک طرف یمتنظ یبه جا یتجار  یهااز شرکت بسیاری
 یهته یشرا که از پ یانمونه یها معموًال قراردادهاشرکت ینشده است. ا بینییشبه نحو واضح و جامع پ یندر آنها حقوق و تعهدات طرف

وع قراردادها که ن یننظر کنند. در ارِف از آن َص  یاقرارداد را در کل قبول  یا یرندناگز  یانکه مشتر  کنند،یخود عرضه م یانمشتر  هشده است ب
 یستندد قادر نهرچن یرندشده را بپذداشته و مجبورند تا قرارداد ارائه یازخدمات ن یاعمومًا به آن کاال  یانتر معروف هستند مش یبه عقود الحاق

 .مفاد قرارداد مذاکره کنند ییرتغ یبرا
 و شروط استاندارد یعموم یطاستاندارد، شرا یقراردادها یف) تعر الف
فصل  حل و ۀآن، نحو یموارد نقض و ضمانت اجرا ین،است، که حقوق و تعهدات طرف شدهیهته یشفرم از پ یاقرارداد استاندارد متن  یک

 یتابه قابلکه در موارد مش شوندیم یمتنظ یقراردادها اصوًال به نحو  ینشده است. ا بینییشمهم در آن پ یاتجزئ یرقانون حاکم و سا ی،دعاو 
 یسر  کیاز  یعموم یط. شراکندیم یلو خاص تبد نیّ قرارداد مع یکقرارداد استاندارد آن را به  یک یخال یجاها یلو تکم ارنداستفاده د
 یرا برا یانون ملّ ق یکمشابه با  یدر قرارداد به آن ارجاع شود نقش یاشود و  یوستکه به قرارداد پ یکه در صورت شود،یم یمتنظ یمقررات کلّ 

 یوستا به آن پر  نییّ مع یعموم یطمختصر اکتفا کرده و شرا یبه نوشتن قراردادها المللیینه بتوّج از موارد  یاریکند در بسیم یفاقرارداد ا
ده مراجعه شیوستپ یعموم یطقرارداد ابتدا به شرا یلتکم یصورت برا یندر قرارداد مسکوت گذاشته شود، در ا یچنانچه امر  کنند،یم

 یوستپ به آن یزن یخاص یعموم یطهستند که ممکن است شرا یشده و کاملنوشته یقراردادها ۀبه منزل ارداستاند یقراردادها ؛خواهد شد
 شدهیهتهشیحدالشکل و از پشروط متّ  ینقرارداد با گنجاندن ا ینمتفاوت است طرف یزاستاندارد از شروط استاندارد ن یشده باشد. قراردادها

ساب استاندارد کردن قراردادها به ح ینوع یزاستاندارد ن یطو شرا یعموم یط. شراشوندیمند مقرارداد بهره یاستاندارد کردن جزئ یایاز مزا
 .آیندیم

 استاندارد ی) انواع قراردادهاب
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 یوقبخش حق یکه دارا یبزرگ تجار  یهاشده باشد. شرکت ینو تدو یمکننده تنظاستاندارد، ممکن است توسط خود ارائه قراردادهای
 یمود به تنظخ دهند،یکه ارائه م یو نوع کاالها و خدمات یازهامندند معموًال متناسب با نبهره یمتخصص کاف یرویهستند و از ن یقدرتمند 

 یدهگرد میتنظ یتجار  یصنف یهاانجمن ۀیلبه وس یعموم یطاستاندارد و شرا یاز قراردادها یاری. بسکنندیمبادرت م هانوع قرارداد ینا
 یتادر راس کنند،یم یتهستند که در تجارت خاص فعال یتجار  یهااز تجار و شرکت یکه متشکل از گروه یتجار  یهاانجمن یناست. ا

استاندارد  یموجود در آن تجارت اقدام و آنها را در قالب قراردادها یهارفها و عُ رمنُ  یآور به جمع جاربخدمات به اعضا و تبادل اطالعات و ت
گاهقراردادها را  یعرضه کردند. محتوا  یتجار  یهاکردند. عالوه بر انجمن یمموجود در آن حرفه تنظ یهامشکالت و عرف یازها،از ن یبا آ

 یهاازمانس ین. اشودیو تعداد آنها افزوده م تیّ اند که روز به روز بر اهماستاندارد اقدام کرده اردادهایقر  هیّ به ته یزن یتیفرامل یهاسازمان
قدام به ا المللی،ینب یتجار  یکردن قراردادها یکنواختساده و  یخود را برا هاییتولؤاهداف و مس یدر راستا المللیینب یاو  یامنطقه

در  نکهیخود از آنها استفاده کنند. با توجه به ا یکرد در روابط تجار  یهتوص یتجار  یهاار و شرکتّج به تُ  واستاندارد کرده  یقراردادها ۀیته
 یمنافع صنف رفًا حافظِص  ینکهشود نه ا یجادقرارداد ا ینحقوق و تعهدات متقابل طرف ینب یسبنِ  شده تا تعادِل  یقراردادها سع ینا یمتنظ

 .انده فراوان قرار گرفتهمورد اقبال و توّج  ین در سطح جهانیواردکننده باشد، بنابرا یاصادرکننده 
 یعموم یطاستاندارد و شرا یاستفاده از قراردادها ید) فواج

دارد. چون  نیطرف یاست که استفاده از آنها برا یو منافع یازاتاز امت یناش المللیندر تجارت ب یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها رواج
 توایحتا توافق در مورد شروط قرارداد و م شودیًال، موجب مامر اوّ  ینآنها ساده است. ا یخال یاند و پر کردن جاهاشده یهته یشمتون از پ ینا

قرارداد  ءجزءداشته باشند تا در مورد جز یمتصم یندر مورد جذب آن مذاکره کنند. چنانچه طرف ینحاصل شود و الزم نباشد تا طرف تریعآن سر 
 کنند که ممکن است یامور  رِف از وقت خود را َص  یادیصورت الزم است مدت ز  ینتک تک آنها به توافق برسند در ا یمذاکره کرده و برا

شدن ینامر باعث طوال  ینباز دارد ا یتر شده آنها را از امور مهم ینطرف ینرفتن جلب اعتماد ب ینو تنها موجب از ب ینجامدختالف نهرگز به ا
که  ییبه خصوص آنها یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها یًا،. ثانشودیو چه بسا موجب شکست مذاکرات م هاینههز  یشمذاکرات و افزا

در  دیهستند که با یشروط ینتر مهم یموجود در آن تجارت بوده و حاو  یهاعرف ۀدهنداند نشانشده یمتنظ یفرامل هایمانساز یلهبه وس
  ینشود. ا بینییشقرارداد پ یک

ّ
با  توانندیم یناز ابهام است و طرف ینگارش آنها ساده و خال ۀشده و اصوًال نحو یمت تنظقراردادها با دق

شروط  بینییشکنند که عالوه بر پ یمتنظ یمشکل است تا قرارداد خود را طور  ینطرف یکند. برا ینانآنها اطم به یادیز  یناناطم یبضر 
 هاییمت هیلبرسند که معموًال به وس یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ۀیبه پا یسیو اصول قراردادنو یاز لحاظ نگارش یمهم قرارداد

حقوق تجارت قرار  منابع یشده و مرتب مورد استفاده و نقد و بررس یمف تنظرَ حِ  ار و صاحباِن ّج تُ  یده،ورز  نانمتشکل از حقوقدا یقاتیبزرگ تحق
و  یچیدهپ یدادهاو مشکالت قرار  یازهان یتا جوابگو  یستندن یافتهتوسعه یکاف ۀبه انداز  یملّ  یحقوق یهااز نظام یاری. ثالثًا، بسگیرندیم

جرا شود. رابعًا، در ا یدبا یشرکت خارج ینمرتبط است که چه بسا با مشارکت چند یو اقتصاد یصنعت گبزر  یهات شوند که با پروژهبلندمّد 
استفاده  نویسیشندارند ممکن است از آنها به عنوان پ یعموم یطشرا یااستاندارد  یبه استفاده از قراردادها یلیقرارداد تما ینکه طرف ییجا

 .کنند
 با قانون حاکم یعموم یطاستاندارد و شرا ی) ارتباط قراردادهاد

 یرتأث یشکل گرفته و دارا یقانون ملّ  یکقراردادها و اصول آن در چهارچوب محدود  یرهمانند سا یعموم یطاستاندارد و شرا قراردادهای
گوناگون مورد قبول واقع شده است  یحقوق یهادر نظام یشوباراده است که کم یبه اصل آزاد یکقراردادها متّ  ینا یت. مشروعشوندیم

ق قرار دهند را مورد تواف شدهیینتعیشقرارداد از پ یک توانندیم ینها همچنکنند، آن نیّ قرارداد خود را مع یتوانند محتوایقرارداد م ینطرف
 یینتع یته صالحک دانندیم یکسان ینبهتر قرارداد را  ینطبق ا یملّ  یهانظام یشترب یراز  یند،نما یوسترا به قرارداد خود پ یعموم یطشرا یا
 شود،یم یمتنظ یهر چند به نحو مبسوط یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ینکهه به ارا دارد. با توّج  یحقوق و تعهدات قرارداد یزانم
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اوًال، شروط  یراز  یرد،در پرتو قانون حاکم مورد توافق قرار گ یدقانون حاکم بر قرارداد خارج باشد، پس قرارداد استاندارد با یراز تأث تواندینم
ابق با استاندارد اصوًال مط یقراردادها یًا،باشد، ثان یقانون حاکم و مخالف نظام حقوق یناقض مقررات امر  یدقرارداد استاندارد نبا رمندرج د

رارداد مورد توافق قرار نگرفته باشد آن هم مطابق با قانون حاکم بر در ق یو چنانچه مطلب گیرندیقرار م یرقانون حاکم بر قرارداد مورد تفس
 .حل و فصل خواهد شد اردادقر 
 یالحاق یاستاندارد و قراردادها ی) قراردادهای

کشور  یک یدر داخل مرزها یانبوده و به نحو گسترده المللیینمنحصر به تجارت ب شدهیینتع یشاستاندارد و از پ یاز قراردادها استفاده
که  شودیبزرگ و پرقدرت ارائه م یهاسسهؤها و مشرکت یلهنمونه به وس یقراردادها یناز موارد ا یاریدر بس گیرندیمورد استفاده قرار م یزن

از  یتبزرگ و حما یهااز اجحاف شرکت یریجلوگ یخدمات هستند. برا یاکاال  ۀدر عرض یو شبه انحصار  یقدرت انحصار  اراید
مطرح  نجایکه در ا یاند. بحثقرار گرفته یتنوع قراردادها مورد حما یندر ا یفطرف ضع یملّ  یحقوق یهااز نظام یاریکنندگان در بسمصرف

ه واحد بود یمنطق یاستاندارد دارا یمعروف هستند با قراردادها یالحاق ینمونه که به قراردادها ین نوع قراردادهایا یااست که آ ینا شودیم
 .یرندقرار گ یجداگانه مورد بررس یدو هر کدام با باشدیدو متفاوت م ینکارکرد ا ینکها یا یرندبه طور مثال مورد کنترل قانون قرار گ یدو با

 یادقدرت اقتص یخدمات که دارا یاکاال  یک ۀکنندبوده و توسط عرضه ینمونه است که معموًال به صورت چاپ یقرارداد یالحاق قرارداد
روط قبول آن قرارداد را با همه ش یدبا یاکننده که مصرف یدر حال شودیخدمات ارائه م یاآن کاال  ۀکنندو به مصرف یماست تنظ یکامًال برتر 

 .نظر کنندرفا کًال از آن َص یکرده 
قدرت  یمعموًال دارا یالحاق یقراردادها ۀکنندو ارائه کنندهیهعنوان کرد: ته ینچن توانیرا به طور خالصه م یالحاق یقراردادها هاییژگیو

 هایتولؤو مس ندکیم ینکه منافع او را تأم گنجاندیدر قرارداد م یطیشرا ،کنندهاست، ارائه یانحصار  و شبِه  یانحصار  ِی و اقتصاد یبازرگان
 ینقراردادها مبت یندارد. اساس ا یازخدمات ن یاکه قرارداد به او عرضه شده است معموًال به آن کاال  ی. طرفسازدیاو را محدود م یفو تکال

 یات دسترسخدم یابه آن کاالها  توانیدیاست که م یتنها راه یطشرا ینقبول ا خواهیدیشده را مخدمات عرضه یااست که اگر کاالها  ینبر ا
 .یدکن یداپ

الت کرده کننده دخاز مصرف یتتا در حما دهدیاز کشورها وجود دارد و به دادگاه اجازه م یبعض یکه در حقوق داخل یو مقررات ینقوان بنابراین
 د،خواهد بون یمجر  گیرند،یمورد استفاده قرار م المللییناستاندارد که در تجارت ب یکنند. در مورد قراردادها یلرا تعد یقرارداد یطو شرا

قرار دارند و اختالف  ینسبتًا مساو  یطدر شرا المللیینب یقراردادها ینکرد که اوًال طرف یانب ینچن توانیتفاوت را به طور خالصه م ینا یلدال 
 ردادع قراکرده و در واق یلتحم یگریطرف تمام شروط خود را به د یککه بتوان ادعا کرد که  یستن یقو عم یادآن دو آنقدر ز  یقدرت اقتصاد

خدمات  ایکنندگان کاال جهت است که عرضه ینبه ا یالحاق یها در قراردادهادخالت دادگاه یًا،. ثانیستن ینمشترک طرفۀ اراد محصوِل 
ست. ثالثًا، ا یعموم یازخدمات مورد ن یاآن کاال  یرااز قبول قرارداد است ز  یرکننده ناگز بوده و مصرف یانحصار  یمهو ن یقدرت انحصار  یدارا

خواندن  آن قدر عجله داشته باشند که وقت یاباشند  سوادیب که ممکن است شودیارائه م یانکنندگقرارداد به مصرف ،یالحاق یقراردادها رد
 یزچنان ر آن شروع قرارداد یاو  یستندشروط آن ن یاقرارداد و  یهستند، قادر به درک محتوا یفاقد اطالعات حقوق ینکهبه خاطر ا یاآن را ندارند 

ادعا  تواندیماست ن یمشاور حقوق یکه معموًال دارا یشرکت بازرگان یککه  یآنها را بخوانند در حال توانندینوشته شده که معموًال افراد نم
گاه ،بودن شروط قرارداد یزکند که به خاطر ر   رکدآن قرارداد ارائه شده را بدون  یرنظا یابودن  سوادیب ،عجله ،آنان داشتن یاز معان یعدم آ

گاه شده  یمنظت المللیینب یهاو سازمان یبازرگان یصنف یهااستاندارد توسط انجمن یاز قراردادها ارییقبول کرده است. رابعًا بس یو آ
رورت است تا ض یگرد یطرف به ضرر طرف یکادعا کرد ناعادالنه به نفع  توانیدر آن نوع تجارت است و نم یجرا یهااست که شامل عرف

 .کند یهرا توج ییقضا ماتدخالت مقا
 یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ) استفاده ازو
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. شودینها افزوده مو بر تعداد آ کند،یم یداپ یشتریب تیّ روز به روز اهم یعموم یطاستاندارد و شرا یاستفاده از قراردادها المللیینب یبازرگان در
 یختصاصا یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ۀیبزرگ نسبت به ته یهاشرکت یشترنوع قراردادها موجب شده تا ب ینفراوان ا یایمزا

د مورد خو یتجار  یهاشود و در معامله با طرف یهشرکت ته یکممکن است توسط  یعموم یطاستاندارد و شرا یخود اقدام کنند قراردادها
وجود دارد  یگرانن ینمختلف است. ا نیابا مشتر  یکسانبرخورد  یعموم یطاستاندارد و شرا یاستفاده از قراردادها ی. مبنایرداستفاده قرار گ

با  استاندارد خود متناسب یطشرا یلبه تعد یلیها تماشرکت یناز ا یاریهمه موارد مناسب نباشد. بس یمورد استفاده برا دکه قراردا
تاندارد و اس یقراردادها یمدر تنظ یدکه با یا. نکتهکنندیم یلتحم یکسانخود را به طور  یطمعامله موردنظر ندارند و شرا یهامشخصه

 ادِّ مف یداور  هاییوانها و داز دادگاه یاریاستاندارد بس یاست که در صورت ابهام در مفاد قراردادها ینا یردمدنظر قرار گ یعموم یطشرا
 یقراردادها یمدر تنظ ندکنیم یرنداشته است تعب یآن نقش یمو به نفع مخاطبان که در تنظ کننده،یماستاندارد را به ضرر تنظ یطقرارداد و شرا

از  یدود. نباش یجادقرارداد ا ینحقوق و تعهدات طرف ینقبول بو قابل یعمل کرد که تعادل منطق یبه نحو  یدبا یشروط عموم یااستاندارد 
ه توّج  یدت، باشده اس ارائه یکه توسط شرکت یعموم یطشرا یاموجود سوءاستفاده کرد. در صورت مواجه با قرارداد استاندارد و  یقدرت انحصار 

سطر به سطر آن را مورد مذاکره قرار داده و  ینخواهد بود که طرف یقرارداد ۀبه منزل شود،یو امضا م کمیلت یداشت که قرارداد استاندارد
  یدبه او ارائه شده با یکه قرارداد استاندارد یاند. طرفکرده یمتنظ

ّ
که  ینوع قراردادها را امضا کند، مخصوصًا در موارد ینا یاطت و احتبا دق

حافظ  یشترب کرده باشد، که یهقرارداد را به نفع ته ۀکنندموارد ممکن است که ارائه ینشده باشد چون در ا یهته ندهکنارائهۀ یلقرارداد به وس
است قرارداد  الزم ،صورت یننباشد. در ا ینطرف زهاییاقرارداد استاندارد ممکن است کامًال متناسب و منطبق با ن یکمنافع خودش باشد. 

 استاندارد ممکن است منجر به تعارض و قراردادِ  یک یِط شرا ِی جزئ دادِن  ییرشود، چون تغ یلتعد رفینط یازهایمتناسب با خواست و ن
  یاجزا ینب یناهماهنگ

ّ
 .گردد لیبه تناسب تبد یزقرارداد ن یهاقسمت یرشود تا در صورت ضرورت سا یت کافقرارداد شود. الزم است دق

 قراردادها یمسوم: نکات مهم در تنظ گفتار
 یهلاوّ  نویسیشپ ۀی) تهالف

 یدقرارداد با به اهداف موردنظر یدنرس ی. براباشدیبه آن م یدنرس ۀاهداف و نحو یینگام تع ینلاوّ  المللیینب یو انعقاد قراردادها یمتنظ در
 یناز طرف ییکقرارداد معموًال  یچارچوب کلّ  یینپس از تع گردد. یمبر آن طرح شروط قرارداد تنظ یشود و سپس مبتن یطراح ی،ابتدا طرح

و مشکل است.  نهیقرارداد پرهز  ۀیلاوّ  نویسیشپ ۀی. تهیدنما یهته یمذاکرات بعد  یقرارداد را برا یهلاوّ  نویسیشکه پ کنندیم یدافه پیوظ
ن ییخود تع یآهنگ مذاکرات را با کلمات و عبارات انتخاب ینکنند. همچن یهرا آنها ته یهلاوّ  نویسیشکه پ دهندیم یحترج یخارج یهاشرکت

که  یر صورتد یو حت گنجاند،یمطالب موردنظر خود را در قرارداد بهتر م کندیم یهرا ته یهلاوّ  نویسیشکه پ ی. به طور خالصه کسکندیم
قرر شده م نویسیشاست که ابتدا در پ یمیحول و حوش همان ساختار و مفاه یشود، باز مباحث اصل یلتعد یداً بعدًا در طول مذاکرات شد

 .است
 ی) توافقات مقدماتب
مقدمات انجام مذاکرات باعث  یدتمه ینکه. با توجه به اشودیزمان انجام ممعامالت روزمره و معمول اصول مذاکرات و انعقاد قرارداد هم در

که  ند؛یقرار گذاشته و توافق نما یکدیگرموردنظر با  یانعقاد عقد خواهد شد، طرف ممکن است قبل از انعقاد قرارداد اصل ۀشدن دور  یطوالن
رار مورد موافقت ق یجرا که به تدر  یشروط یاو  یندمذاکرات اتخاذ نما یشبردجهت پ یروش یارا جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و  کراتمذا 

 یهالزوم و توافق نیو سنگ یچیدهپ ی. در قراردادهایندرا رسمًا منتقل نما یمقدمات ۀموضوع توافقنام ینکها یاو  یندت و ضبط نماثب گیردیم
 یرا متحمل گردد تا با مراکز و مؤسسات متعدد یادیز  هایینههز  یستیطرف با یشنهادپ ۀارائ یبرا یراز  شودیظاهر م یشترب اتیمقدم

د است، که تاکنون مور  یجهت ثبت و ضبط آن دسته از شروط قرارداد یمقدمات یهانامهاز مواقع توافق ی. برخیدنما یزنیو را یهماهنگ
. کندیم دایپ یشتریب تیّ اهم یو تجار  یاقتصاد یروز به روز در زندگ یمقدمات یهاگرفته شده است. توافق قرار ینمذاکره و توافق طرف
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ق اطال یرها و غتفاهم، پروتکل هاییادداشتها، نامهها، موافقتنامهها، قراردادها، توافقاز قولنامه یاعهبه مجمو یمقدمات یهانامهتوافق
 یها و قراردادهاافقتو  یندارد. ا یندهچند قرارداد در آ یا یککردن  یینها یاانجام مذاکرات و  یگیرینسبت پ طرفینکه داللت بر قصد  شود،یم

 یابوده و  یرارداد آتق یشروط اساس ۀیها ممکن است کلتوافق ینو مفصل باشند. ا یچیدهپ یاربرعکس بس یاممکن است مختصر و  یمقدمات
نامه که توافق کنند،یم بینییشبه صراحت پ ینطرف یمقدمات یهانامهاز توافق یباشد. در برخ یتعهدات مبهم و کلّ  یکسری یصرفًا حاو 

، که در صورت است یبر انجام مذاکره و انعقاد قرارداد اصل یمبن ینطرف یلخواست و تما یانب یبوده است و برا یر حقوقآنها فاقد هرگونه اث
 .باشدیبه توافق م یدنرس
 ) شکل قراردادج

 یقو از طر  یممکن است به صورت شفاه المللیینقرارداد ب یکمنعقد شود که  یممکن است به اشکال گوناگون المللیینب قراردادهای
. در اکثر قراردادها باشندیمکتوب م یبه نحو  المللیینب یبه اتفاق قراردادها یبقر  یشترب ینمنعقد گردد. با وجود ا یمیلا یاتبادل نامه فکس 

عموًال و فروش، فروشنده م یدخر  یجرا ی. در قراردادهاشودیانجام م ارسال کاال همراه با فاکتور یققبول از طر  یاصورت مکتوب و  هسفارش ب
انجام آن  یا لیخدمات و زمان تحو یامشخصات کاال  یلقرارداد از قب یفاکتور نکات اصلیشپ ینکه در ا کند،یفاکتور صادر م یشپ یک

ارسال  داریطاب به خر کرده و خ یهخدمات قرارداد استاندارد را ته یاکاال  ۀکننداز موارد عرضه ی. در برخکندیرا ذکر م رداختپ یطو شرا یمتق
 یودیق ریداکه خر  ی. زمانداردیمندرج در قرارداد مذکور اعالم م یطآن و ارجاع آن موافقت خود را با شرا یلدر ذ یقبول یدبا ق یدارو خر  کندیم

که  یزمان .کندیمطرح مرا  هاداشته باشد، دوباره بحث تعارض شکل یرتمغا یشنهادمندرج در پ یطکه با شرا کندیآن اضافه م ذیلرا در 
است  متن واحد ممکن ینگردد. البته به ا یممتن واحد تنظ یکدر  یشروط قرارداد ۀیممکن است کل رسدیم ینطرف یبه امضا یقرارداد

 یطشرا«و  »یاختصاص یطشرا«به هم تحت عنوان  یوستهدر دو متن پ یاز مواقع شروط قرارداد یباشد، در برخ دهش یمهضم هایییوستکه پ
. باشدیم انیکسگوناگون  یدر قراردادها یعموم یطشرا شودیم یمحسب مورد تنظ یاختصاص یطکه شرا ی. در حالشودیم یمتنظ »یعموم

متن  ینکه در صورت تعارض ب شود؛یم یدرفع مشکل در قرارداد، ق ی. معموًال براباشدمی یعموم یطحاکم و مقدم بر شرا ،یاختصاص یطشرا
 یعموم یطاو شر  یاختصاص یطشرا ینهمانند تعارض ب یزحل نراه ین. اباشدیم هایوستمتن قرارداد حاکم و مقدم بر پ تیوسقرارداد و پ

 .کندیرا حل نم» عام و خاص« یاو  »یدو مق طلقم«وجود داشته باشد و مشکل  یناست که تبا یدهفا یدمف یزمان
 مفصل بودن متن قرارداد یا) مختصر د

 یاتزئج یرحل و فصل اختالفات، قانون حاکم و سا ها،یمهها، و جر موارد فسخ قرارداد، پاداش ینقرارداد مفصل حقوق و تعهدات طرف یک در
 ینکه. اشودیم یشترمفاد قرارداد ب یلو تکم یر. هر چقدر قرارداد مختصرتر باشد دخالت قانون حاکم جهت تفسشودیم یانب یلبه تفص
 ترینلغ قرارداد سنگدارد. مب یبستگ یروابط قرارداد یچیدگیشود به نوع قرارداد، قانون حاکم به پ یمبطور مفصل تنظ یاو  اختصاربه  یقرارداد

 یقرارداد برا که یشود در موارد بینییشدر قرارداد پ یدبا یشتریب یاتباشد جزئ یشترموضوع آن ب یا تریآن طوالن یت زمان اجرامّد  یا
استقامت  یآت یرتغم یعاز استحکام و قدرت الزم برخوردار باشد، تا بتواند در مقابل حوادث و وقا یدداشته باشد قرارداد با یاتح یدبا ت،مّد یطوالن

کنند. در  ینیبیشمقابله و برخورد با آنها را پ ۀرا مدنظر قرار داده و نحو یاحتماالت و حوادث آت یدنوع قراردادها با یندر ا ینداشته باشد. طرف
 یگداده و از شکنند  یشافزا یاوضاع و احوال آت ییرنوع قراردادها ممکن است شروط گنجانده شود که انعطاف قرارداد را در مقابل تغ ینا

 .کنندیقرارداد اجتناب م
 و ساده بودن متن قرارداد یچیده) پی

را نشان  ینقصد طرف یکه به روشن یباشد، به نحو  یقممکن شفاف و دق تا حِدّ  یدقرارداد است که مفاد قراردادها با یماصل در تنظ یک این
تر مطمئن و ترمراجع حل و فصل اختالفات ساده یاجتناب شود و در صورت بروز دعاو  یکه از اختالفات شودیدر قرارداد باعث م یتدهد شفاف

و عبارات  ضرورت دارد در انتخاب کلمات شود،یه ممتعارف کلمات و عبارات توّج  یقرارداد به معنا یرکنند. در تفس یرد قرارداد را تفستواننیم
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ب ه به همه اوضاع و احوال متناساز کلمات و عبارات با توّج  یمتعارف برداشت و مفهوم نوع یه شود. منظور از معانمتعارف آنها توّج  یبه معان
عمدًا از کلمات  در قرارداد بگنجاند ینظر خود را به روشن تواندیم یناز طرف یکیکه  یزمان مربوط است. یصنعت و رشته تخصص حرفه،با نوع 

قراردادها  میدر تنظ یادیز  ۀکه دانش و تجرب یاز موارد افراد یکند. در برخ یبردار تا بعدًا بتواند از آن بهره کند،یمبهم و دوپهلو استفاده م
مر به نظر ا یکه در ابتدا کند،یخود از کلمات دو پهلو استفاده م ایهیتولؤفرار از تعهدات و مس یخود استفاده کرده و برا ییاز توانا دارند

که  گرییانتخاب شده است. ترفند د یرکیبا ز  کلمات مبهم، ینکه چقدر ا شودیدر روز مبادا مشخص م یداشته باشد ول یکه خطر  رسدینم
داده  یاصخ یاز قرارداد به کلمات و عبارات معان ییدر جا یتحساس یجادو بدون ا یرکیاست که با ز  ینا رودیقراردادها به کار م نظیمدر ت

 یاو ظاهرًا چاره گیرد،یآنها به صورت گسترده در قراردادها مورد استفاده قرار م یاز کلمات و عبارات با وجود ابهام در معان ی. برخشودیم
 .ندارد دوجو

 کاال المللیینب یعب یونهفتم: کنوانس فصل
 یقکشورها از طر  یناال بدالر ک یلیاردهام یانهاست و سال المللیینب یعب یاو فروش  یدخر  المللینقرارداد، در تجارت ب ترینیجو را ترینگسترده

و  دارد المللنیدر حقوق تجارت ب اییژهو یگاهجا المللیینب یعب یقراردادها ،تیّ و اهم یگستردگ ینا یل. به دلشودیو فروش مبادله م یدخر 
 ینکشورها قوان تریشاست در ب المللیینو فروش ب یدخر  یقراردادها یلرفع موانع و تسه المللیینتوسعه تجارت ب یگام برا یناول یعتاً طب

 یهاذشته تالشمدنظر قرار نگرفته است. در طول قرن گ المللیینب یعب یک یاتحاکم بوده و مقتض المللیینب یعو ب یداخل یعبر ب یکسانی
ازمان ملل متحد راجع س یونکنوانس«آنها  آمیزترینیتصورت گرفته که موفق المللیینب یعناظر به ب یمقررات ماهو  سازییکسان یبرا یادیز 

 یقراردادها میو نقش آن در تنظ شودیم المللییندر تجارت ب یادیز  یتاهم یهر روز دارا یونکنوانس یناست. ا» کاال المللیینبه فروش ب
 .حصر به فرد استمن المللیینب یعب

 یونکنوانس یخچهاول: تار  گفتار
روم در سال  لیالملینب ۀیتکم یسدر اروپا به تأس المللیینب یمقررات حاکم بر قراردادها و به خصوص قراردادها سازییکسان یبرا تالش
مذکور شد.  المللیینب یتهکم یگزیندر رم جا ۱۹۴۰که در سال  گردد،یبر م  »یحقوق خصوص سازییکسان المللیینب ۀسسؤم«و  ۱۹۲۶

به  یونستحت عنوان دو کنوان یتاً کشورها ارائه شد که نها یاسیس یندگانبه کنفرانس الهه متشکل از نما ۱۹۶۴در سال  یلمللاینب یعقانون ب
سائل مربوط به ت که فقط ماس»  کاال المللیینحدالشکل مربوط به فروش بمقررات متّ «ل راجع به اوّ  یون. کنوانسیدکنفرانس رس یبتصو

 یونوانسندارد. کن یو در خصوص انعقاد قرارداد بحث دهدیعدم انجام تعهدات را پوشش م یضمانت اجراها و یو مشتر  یعبا یفحقوق و تکال
انعقاد قرارداد  و یلاست، که مسائل مربوط به تشک»  کاال المللیینفروش ب یمقررات متحدالشکل مربوط به انعقاد قراردادها«دوم راجع به 
 ،مزبور هاییونکنوانس یبمعروف هستند. دو سال پس از تصو ۱۹۶۴ ۀاله یونتحت عنوان کنوانس سیون. هر دو کنواندهدیرا پوشش م

حقوق  یختارهاجهت بهبود و توسعه سا یترالسازمان ملل متحد آنس المللینحقوق تجارت ب یسیونکم یسسازمان ملل متحد نسبت به تأس
 ینقرار گرفت بر ا یترالآنس ۀیلاوّ  هاییتاولو وِ جز المللیینراجع به فروش ب الشکلمقررات متحد یمو تنظ یهکرد. ته اقدام المللینبتجارت 

د که به دارن یلآنها تما یاگوناگون عضو سازمان ملل متحد استعالم به عمل آورد، که آ یکه از کشورها یافت یتمأمور  یترالاساس آنس
گرفت که دو  میفراوان تصم یپس از بحث و بررس یترال. آنسیستچ اآنه یلدال  یلمزبور ملحق شوند و در صورت عدم تما ایهیونکنوانس
 یسات تجار ها و مؤسشرکت یندگانمتن با حضور نما ینحول و حوش ا . مذاکراِت یدنما یممتن واحد منسجم تنظ یکرا در قالب  یونکنوانس

 ۱۹۷۸ در سال یونکنوانس نویسیشپ ینلاوّ  هایتاً کرد، و ن یداادامه پ یکسره ۱۹۸۰تا سال  یو مراکز علم ینهادها و مؤسسات دولت ،یخصوص
 یسازمان ملل متحد راجع به قراردادها یونکنوانس«مزبور تحت عنوان  یو جهت اظهارنظر منتشر شد متن اصالح یمکشور تنظ ۱۴توسط 

 ١٩٨٠ ینو یونکنوانس هجهت ب ینو به ا یدرس یببه تصو ینکشور در و ۶۲ یاسیس یندگاندر کنفرانس متشکل از نما »المللیینفروش ب
 یاقتصاد ۀسسه روم و جامعؤم ی،از جمله بانک جهان المللیینسازمان ب ٨کشور و  ۶۲ یونکنوانس ینا یمکرد. از آنجا که در تنظ یداشهرت پ
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حقوق نوشته  ،النکام یلبزرگ از قب یحقوق یهامتفاوت نظام هاییدگاهد ینب ۀبر اساس مصالح یونکنوانس یاروپا مشارکت داشتند، محتوا
 یمتنظ لیالملینب یهانظرات سازماننقطه ینحقوق خاور و همچن یقایی،حقوق آفر  یالیستی،حقوق سوس ی،)، حقوق اسالمیژرمن ی(روم
جز  یراندارند. هرچند ا یاررا در اخت المللیینو فروش ب یددرصد خر  ۹۰از  یشملحق شدند که ب یونکنوانس ینکشور به ا ٨٩. تاکنون یدگرد
 .ملحق نشده است یونهنوز به کنوانس یرسانده است، ول یبرا به تصو ینبود که در و یکشور  ۶۲

 یونمشمول کنوانس یدوم: قراردادها گفتار
 ) فروشالف

ختالف آرا در و اجتناب از بروز ا  یعب یفنظر کشورها در تعر اختالف یلنشده است. احتماًال به دل یف) تعر یعقرارداد فروش (ب ،یونکنوانس در
 یونوانسکه در بخش دوم کن یو مشتر  یعاز تعهدات با یسندگاناز نو یبرخ ین،موضوع مسکوت گذاشته شده است. با وجود ا ،خصوص ینا

 یعوض پول کیرا در مقابل  ییکاال  یتمالک یدبا یناز طرف یکیاست که  یاند که قرارداد فروش قرارداداظهارنظر کرده است؛ ینذکر شده چن
به نظر  یت شود. ولپرداخ یدبا یعوض ،یعق بتحقّ  یذکر نشده که برا یون. در کنوانسیدمنتقل نما یمشتر  یگربه طرف د کندیم یافتکه در 

 ی،ملّ  یقوقنظام ح یکاگر در  ی. ولباشدیو خارج از شمول آن م شودینم یتلق یعب ،یونکاال از جهت کنوانس هکاال ب یکه معاوضه رسدیم
 ینکهواهد بود. با اخ یونمشمول کنوانس یزن یعصورت انتقال کاال در مقابل کاال به قصد ب ینکاال باشد، در ا تواندیم یزثمن ن یران،مثل ا

 ینلشده است. اوّ  ءاستثنا یوناز شمول کنوانس ۲ ۀحتًا در مادها صرااز انواع فروش ینکرده است، برخ یفقرارداد فروش را تعر  یون،کنوانس
و  یخانوادگ ی،مصارف شخص یفروش برا یاست. از آنجا که قراردادها یو خانگ یخانوادگ ی،مصارف شخص یفروش برا یمورد قراردادها

شور در ک یداربودن خر  یممق یصتشخ گیرد،یکه در خارج از مرزها انجام م یدر زمان یو حتّ  گیردیانجام م یملّ  یدر چهارچوب مرزها یخانگ
که اگر  ودشیماده استنباط م ینشده است. از ا ءاستثنا یونفروش از شمول کنوانس یقراردادها ینفروشنده مشکل است، ا یبرا یخارج

ناظر به  ونیکنوانس ینخارج است و بنابرا یونکنوانسشمول  ازباشد قرارداد مزبور  یو مصرف یشخص یازهایکاال رفع ن یدمقصود از خر 
 ونیفروش که از شمول کنوانس یمورد از قراردادها ینم. دّو شودیمقاصد کسب و کار و تجارت منعقد م یفروش است که برا یقراردادها

 د،شویمنعقد م یارداد در چه زمانکه قر  شود؛یسؤال مطرح م ینحراج ا یحراج است. در مورد قراردادها یقشده است فروش از طر  ءاستثنا
منعقد  یماندر چه ز یکه قرارداد و  شود؛یسؤال مطرح م ینبنابرا شناسندیرا نم یدارخر  ،یشنهادپ ینباالتر  ییِن تع فروشنده تا زماِن  یراز 
ست. شده ا ءاستثنا نسیونجهت موضوع از شمول کنوا یناتخاذ شده و به ا یگوناگون یهاحلمتفاوت راه یحقوق یها. در نظامشودیم

است، که  یو ادار  ییمراجع قضا یقفروش از طر  یخارج شده است؛ قراردادها یونکه  از شمول کنوانس یعب یمورد از قراردادها ینمسّو 
 لو ها و فروش کاال در جهت وصدادگاه احکاِم  یاجرا یر. مثل فروش کاال توسط دواشودیمستند به قانون در جهت وصول مطالبات انجام م

آن را  طیانجام معامله و شرا ۀهستند که نحو اییژهو مقررات و یننوع از قراردادها مستلزم قوان ینو امثال آن. از آنجا که ا یاتیمطالبات مال
 .دانخارج شده یوناز شمول کنوانس باشند،یاجرا م و اصوًال تابع مقررات کشور محّل  کنندیم نیّ مع

 ) کاالب
 ید. خر گیردیقرار م» خدمات«و  »یرمنقولمال غ«کاال در مقابل  ین،ارائه نشده است. با وجود ا» کاال«از  یفیتعر  یون،در کنوانس یعب همانند

بر  یانکه مقررات جه پذیرندیم یملک قرار دارد و کشورها به سخت وقوِع  محّل  اصوًال تحت کنترل و نظارت قانوِن  یرمنقولو فروش اموال غ
 ونیخانه، آپارتمان، مستغالت، مغازه و امثال آن از شمول کنوانس ین،مثل: زم یرمنقولو فروش اموال غ یداساس خر  ینباشد. بر ا حاکمآنها 

بخش اعظم  یدارکه چنانچه خر  دارد؛یمقرر م یونکنوانس ۳ ۀماد آالتینسفارش ساخت کاال و ماش یخارج شده است. در مورد قراردادها
شده و از  یخدمت تلق یدکه خر  یصورت قرارداد ینرا به سازنده ارائه کنند، در ا آالتینساخت کاال و ماش یبرا یازمورد ن هیزاتمواد و تج

 یونکنوانسدر  نکهی. با وجود ایدنما ینتأم یزرا ن یازمورد ن یزاتاز مواد و تجه یسازنده بخش کوچک ینکهولو ا باشدیخارج م یونشمول کنوانس
ش و فرو یددسته مربوط به خر  ینلخارج شده است. اوّ  یوناز شمول کنوانس یزهااز چ یفروش برخ ۲ ۀدر ماد ینشده است، ول ریفتع» کاال«
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 ینردن ااستثنا ک یل. دلباشدیو فروش و ارز م یدقابل خر  یاوراق بهادار، اسناد تجار  گذاری،یهسرما هاییالشرکه، اوراق و گواهسهام، سهم
 ییه فضاک شودیاطالق م یماد یزهایکه کاال اصوًال به چ یبودن آنهاست. در حال یرملموسبودن و غ یرمادیغ وانسیونموارد از شمول کن

ات د و مقرر دار  یازو مقررات خاص ن ینموارد به قوان ینو فروش هر کدام از ا یدخر  یگربه آن اشاره کرد از طرف د توانیو م کندیرا اشغال م
کاال دارد، مثل  متسلیکه داللت بر  یذکر است که نقل و انتقال اسناد یان. شایستها مناسب نو فروش آن ریدخ یمتنظ یبرا یونکنوانس

 ها،یاند از: کشتخارج است عبارت یونکه از شمول کنوانس ییم از کاالهادّو  ۀ. دستباشدیخارج نم یونبارنامه از شمول کنوانس یاانبار  یگواه
است؛  نییّ عم یفاتتشر  یثبت و ط یقنوع از کاالها معموًال از طر  ینو فروش ا ید. خر باشدیم یماهاو هواپ هاهاورکرافت یکر،پغول هاییکشت

ه از شمول ک یزهاییم از چسو ۀاست. دست یرمنقولاموال غ یهشب یثح ینثبت مقرر شده است و از ا و مقررات کشور محّل  ینکه طبق قوان
که  یملّ  یوقحق یهااز نظام یارینسبت به کاال بودن برق در بس یدباشد. عالوه بر وجود تردیو فروش برق م یدخارج است، خر  یونکنوانس

مقررات مندرج در  یناست و بنابرا یو فروش آن مستلزم مقررات خاص یدداشته و خر  یخاص یتبرق ماه یست،و ملموس ن یماد یامر 
 .یستآن مناسب ن یبرا یونکنوانس

 المللیین) بج
 یتبه تابع یتیعنا نیوکرده است. در کنوانس یینتع ینکسب و کار طرف شدن قرارداد را بر اساس مالک محّل  »المللیینب«وصف  کنوانسیون،

اشد، ها در دو کشور متفاوت بکسب و کار آن محّل  یکشور واحد باشند، ول یکه عقرارداد تب یناگر طرف یقرارداد نشده است و حت ینطرف
حسوب م یکشور باشد، قرارداد آنها داخل یکقرارداد در  ینکسب و کار طرف اگر محّل  ین. همچنشودیمحسوب م المللیینآنها ب اددقرار 

اگر قرارداد  یه نشده است، و حتّ مرزها توّج  یقرارداد در فراسو  یبه اجرا یوندر کنوانس یندو کشور متفاوت باشند. همچن ۀتبع ینکهشده ولو ا
. گرددیب ممحسو المللییندر دو کشور متفاوت باشد، قرارداد ب ینطرف یتجار  محّل  یاجرا شود ول یزجا نمنعقد و همان یکشور واحد  یکدر 
ور منعقد و در کش یکقرارداد در  یاو قبول از دو کشور متفاوت ارسال شده باشد و  یجابکه ا یستالزم ن ینهمچن یون،شمول کنوانس یبرا

 یشور در کدام کشور قرار دارد و اساسًا از چه ک یعموضوع عقد ب یکاال کندینم یتفاوت ینچن، ون همیاجرا شود. از جهت کنوانس یگرکشور د
 یو مشتر  یعاب کسب و کارِ  که محّل  شودیعمال مإفروش کاال  یز قراردادهانسبت به آن دسته ا یون. کنوانسشودیمنتقل م یگریبه کشور د

از  یکیکه  ینشده است. در صورت یفکسب و کار تعر  محّل  یون. هرچند در کنوانسشدقرار داشته با یوندر دو کشور متفاوت عضو کنوانس
 یینتع یآن داشته باشد، مبنا یبا قرارداد و اجرا ترییککه ارتباط نزد یکسب و کار داشته باشد، محلّ  محّل  یکاز  یشقرارداد ب ینطرف

 یگرد طرِف  نکهیمگر ا کند،ینم یتمختلف قرار دارد کفا شورهایدر ک ینکسب و کار طرف محّل  ینکها رِف . ِص گیردیقرار م المللیینوصف ب
گاه یتواقع یناز ا یبه نحو مقتض مالک عمل  یو  معموِل  کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاهِ  محّل  یناز طرف یکیداشته باشد. چنانچه  یآ

 .یرخ یااست  یلمللاینواجد وصف ب یعب قراردادِ  یاکه آ شودیداده م یصقرار خواهد گرفت و بر اساس آن تشخ
 یونعمال کنوانسإسوم: قلمرو  گفتار

 یاال که در سطح جهانک المللیینفروش ب یقراردادها ۀیکل یعتاً اند، طبملحق شده یونکنوانس ینبه ا یخاص یفقط کشورها ینکهه به اتوّج  با
الزم است  یطیل شود شراعماإکاال  المللیینب یعب یبه قراردادها یونکنوانس ینکها یباشند. برا یونمشمول کنوانس توانندینم شودیمنعقد م

 :دهیمیقرار م یکه مورد بررس
 یونعضو کنوانس یدر کشورها ین) استقرار طرفالف

 ی. براستیعمال نإبه قرارداد فروش آنها قابل  یون، کنوانسداشته باشددر دو کشور مختلف قرار  دو طرف کسب و کارِ  محّل  ینکها رِف ِص  به
 .اندملحق شده یونباشد که هر دو به کنوانس یدر دو کشور  ینطرف کسب و کارِ  عمال باشد، ضرورت دارد که محّل إقابل  ینکها

 یوندر کشور عضو کنوانس یناز طرف یکی) استقرار ب
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مستقر  یقرارداد در کشور  یگرملحق شده است و طرف د یونباشد که به کنوانس یدر کشور  یناز طرف یکیتنها  کسب و کارِ  محّل  چنانچه
 ینکهل ارط اوّ ت: شمزبور حاکم اس ق دو شرط بر قراردادِ با تحقّ  ،یونکنوانس ،صورت ینملحق نشده است، در ا یونباشد که هنوز به کنوانس

 تعارِض  حّل  واعدِ اگر طبق ق ینملحق شده است. بنابرا یونباشد که به کنوانس یقانون کشور  ،حاکم بر قرارداد انونتعارض، ق طبق قانون حّل 
نسبت به آن  ونیکنوانس ،صورت یناست، در ا یونباشد که عضو کنوانس یقانون کشور  ،به اختالف، قانون حاکم بر قرارداد یدگیرس محِلّ 

تفاده نکرده اس یونکنوانس» رزروِ « از حّق  یوندر زمان الحاق به کنوانس یون،عضو کنوانس راست که کشو ینم ا. شرط دّو شودیعمال مإ یعب
ه کند و بر درزرو استفا از حّق  یوندر زمان الحاق به کنوانس تواندیدارد م یلتما یبه کشورها اجازه داد که هر کشور  یونکنوانس ٩٥ ۀباشد. ماد

قانون آن  ،تصور  ینعضو باشد، در ایر غ در کشورِ  یگرد و طرِف  یونکنوانس عضوِ  شورِ در ک یناز طرف یکی کسب و کارِ  اساس اگر محّل  ینا
 .گرددیعمال مإ یعبه آن ب یونکنوانس یکشور به استثنا

 ینتوسط طرف یونکنوانس ی) استثناج
عمال إه نسبت ب ینندارد که طرف یصورت ضرورت ینفراهم شود، در ا ینسبت به قرارداد فروش خاص یونکنوانس عماِل إ یِط شرا چنانچه
ن آن کشور شده و تحت از قانو یمزبور بخش یونکنوانس شود،یملحق م یونکنوانس یکبه  یکه کشور  ی. اصوًال زمانیندتوافق نما یونکنوانس

با  توانندیم یونکنوانس ٦ ۀه به مادقرارداد با توّج  ینندارد. طرف نفعیبه توافق افراد ذ  یازیو ن شودیعمال مإ وانسیونمقرر در آن کن یطشرا
 یننافع آنها را تأمم یونعمال کنوانسإدهند که  یصتشخ یناگر طرف یعنی ،کنند یریخود جلوگ یِع نسبت به ب یونکنوانس عماِل إتوافق از 

 یونعمال کنوانسإدم ع یاعمال إنسبت به  ینکه طرف یکنند. در صورت یریخود جلوگ یعنسبت به ب سیونعمال کنوانإاز  توانندمی کندینم
 .ا کنندنسبت به قرارداد خود استثن را عمال آنإراحتًا ِص  ینکهمگر ا شود،یعمال مإآنها  یعبر ب یبه صورت قهر  یونساکت باشند، کنوانس

 ینتوسط طرف یونمفاد کنوانس ییر) تغد
 یآزاد نیمکتوب بودن مقرر نشده است و به طرف یا یهشفا یثاز ح یشکل خاص ،در آن یبعد  ییراتاصالحات و تغ یاانعقاد قرارداد  برای

از کشورها  یبرخ یون،کنوانس ۀ). در زمان مذاکر ١١ ۀ(ماد ینددارند قرارداد را منعقد نما یلکه تما یبه هر نحو  یتکامل داده شده که با رضا
 یونکنوانس ١٢ ۀنظر کشورها، ماداختالف یلفقط به صورت مکتوب باشد. به دل یدآن با یهرگونه اصالحات بعد و  یعکه قرارداد ب تنداصرار داش

صورت مکتوب منعقد را قبول کنند که به ییرا رزرو کرده و تنها قراردادها ١١بتوانند ماده  یونبه کشورها اجازه داد که در زمان الحاق به کنوانس
 .استشده 

 ینتوسط طرف یونعمال کنوانسإ) توافق بر ه
ابط خود حاکم کنند، را در رو  یونداشته باشند که کنوانس یلمستقر باشند و تما یونکنوانس عضوِ یر غ یقرارداد در کشورها یک یِن طرف چنانچه

را به  کشور عضو یکقانون  توانندیقرارداد م یِن بند، طرف ینمند شوند. به موجب ابهره یونکنوانس ١ ۀب ماد ١بند  یازاز امت توانندیها مآن
نداشته  یلتما ین. اگر طرفشودیعمال مإآنها  نسبت به قراردادِ  یونصورت کنوانس ینخود انتخاب کنند که در ا عنوان قانون حاکم بر قراردادِ 

 ،باشد یونه قرارداد آنها تابع کنوانسبخواهند ک ین،با وجود ا یکشور عضو انتخاب کنند، ول یکباشند که قانون حاکم بر قرارداد را از قانون 
و قرارداد  کندیم یفارا در قراردادها ا »یعموم یطشرا«نقش  یونکنوانس ینجا. در ایندتوافق نما یونعمال کنوانسإبر  توانندیصورت م یندر ا

قانون  ریام ینقوان ۀو در محدود ینطرف ینفقط در روابط ب یونمفاد کنوانس یت،وضع ین. در اشودیو اجرا م یرتفس یونمطابق با مفاد کنوانس
 ونیخارج است، و قرارداد خود را تابع کنوانس یونکه از شمول کنوانس یی. در مورد قراردادهاباشدیاالجرا مالزم ین،طرف ینب حاکم بر قراردادِ 

 .است جراال االزم ینطرف ینم بر قرارداد بو در چهارچوب قانون حاک کندیم یفارا در قرارداد ا »یعموم یطشرا«نقش  یونقرار دهند، کنوانس
 یونتحت پوشش کنوانس یقرارداد یها) جنبهو

 یهااز جنبه ی. برخکندیم یمرا تنظ یو مشتر  یعبا یفتنها انعقاد قرارداد و حقوق و تکال یونصراحتًا مقرر شده که کنوانس یونکنوانس ٤ ۀماد در
 یناز ا یکیت. نشده اس ینیبیشدر مورد آنها پ یقرار نگرفته و مقررات خاّص  یونتحت پوشش مقررات کنوانس المللیینب یعب یقراردادها
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شروط مندرج  از یکی یاقرارداد  بطالن کّل  یااز شروط آن است. چنانچه در خصوص صحت  یکی یاقرارداد و  عدم اعتبار کّل  یااعتبار  ها،بهجن
ت، قرار نگرفته اس یونکه تحت شمول مقررات کنوانس یگری. موضوع ددهدیرا ارائه نم یمشخص حّل هرا یوندر آن بروز کند، کنوانس

 .از کاال است یناش ِی شخص جراحاِت  یامرگ  وصدر خص یعبا یتولؤمس
 )شرط (رزرو ) استفاده از حّق ز

به  نیصراحتًا مقرر شده است. ا یونمجاز اعالم شده که در کنوانس یموارد یشرط (رزرو) تنها برا استفاده از حّق  یون،کنوانس ٩٨ ۀماد طبق
 یقشکل را از طر حدالق قانون متّ را رزرو و تحّق  یمجاز نباشد قسمت یو هر کشور  یردقرار نگ یرتحت تأث یونکنوانس یتآن جهت است که تمام

از  یماهو  بخِش  یچه ،صورت یندر ا یرارا رزرو کند، ز  یونکه دو بخش از کنوانس یستمجاز ن یکشور  یچه( ناکام گذارد انسیوناهداف کنو 
 از حّق  توانندیارند مد المللیینب یعراجع به ب ییاالجراالزم ۀنامموافقت یاخود معاهده  ینکه ب یی. کشورها)ماندینم یباق یونمقررات کنوانس

 .دعمال نشوإآنها  یعنسبت به ب یونکشورها باشند، کنوانس ینقرارداد، مستقر در ا ینکه طرف یو در صورت کردهرزرو استفاده 
 یونچهارم: مفاد کنوانس گفتار

 قرارداد یل) تشکالف
است که از  یخصمش یشنهادپ ،یجاب. اشودیمورد قبول واقع م ،یونکنوانس مطابق با موادّ  یجابا یککه  شودیم یلتشک یزمان یعب قرارداد
 یگرد طرِف  قبوِل  در صورِت  یبندیبر پا یمبن یشنهاددهندهو بر قصد پ شودیصادر م یگرید نیّ افراد مع یاخطاب به فرد  یمشتر  یا یعطرف با

افراد  یاه فرد خطاب ب یدبا یشنهادباشد. پ یمتنوع کاال، اوصاف کاال و ق یاست که حاو  نیّ به قدر الزم مع یشنهاد در صورتیداللت دارد. پ
که  یدداللت نما گردد که یتلق یجابا تواندیم یشنهادیپ شود،یم یلقرارداد تشک یجاببول نمودن اصادر شده باشد. از آنجا که با ق یخاص

 یجابواهد بود. اخ یبندبه مفاد آن پا یگرد طرِف  قبوِل  اتخاذ کرده و در صورِت  یشنهادخود را به شرح مندرج در پ نهایی یمتصم یشنهاددهندهپ
 یعمل و  د،شویم یرفتهپذ یگرو شرط از طرف د یدو بدون ق یقاً دق یجابکه مفاد ا یبرسد. زمان یگرکه به طرف د شودیمؤثر م یدر صورت

 .است یجابقبول ا
 یع) تعهدات باب

است. در  یونسکاالها مطابق با مفاد کنوان یتمدارک و اسناد مربوط و انتقال مالک یلتحو یع،مب یمبه تسل یعتعهد با ترینیو اصل ترینمهم
به  یعاز با یعمب یزیکیف یلتحو یبه معنا یمکه تسل شودیاستنباط م یونکنوانس از موادّ  ینشده است، ول »یمتسل«از  یفیتعر  یونکنوانس

 یها را به نحو و آن یدنما یمو اوصاف به نحو مذکور در قرارداد تسل یفیتک یت،کم یثموظف است کاالها را از ح ینهمچن یعاست. با مشتری
با نمونه  یداب یلیتحو یصورت کاالها ینبر اساس نمونه به عمل آمده باشد، در ا ید. چنانچه خر یدنما یبند که در قرارداد مقرر شده بسته

 یاال از متصد ک یلپس از تحو یصورت مشتر  یندر ا رسد،یم یحمل و نقل به دست مشتر  یمتصد  یقباشد. اگر کاال از طر  اشتهمطابقت د
 .یدنسبت به عدم مطابقت کاال اقدام نما یدحمل و نقل، با

 ی) تعهدات مشتر ج
ت ثمن آن پرداخ ۀساده است که عمد یلیخ یکرده است، تعهدات مشتر  یدابه آن اختصاص پ یگوناگون که موادّ  یعخالف تعهدات با بر
 نیمورد زمان پرداخت ثمن در صورت سکوت طرف. در شودیم بینییشثمن و زمان و مکان پرداخت آن معموًال در قرارداد پ یزان. مباشدیم
 ینهمچن یتر . مشیردانجام گ ی،کاالها با اسناد مربوط توسط مشتر  یلدر زمان تحو یداست که پرداخت ثمن با مودهمقرر ن یونکنوانس یزن

 یراز  یردبگ اریرا در اخت یعمب یدبا یاطالع دهد. مشتر  یعرا به با یلتحو یِق دق محّل  یگرفته و در صورت مقتض یلرا تحو یعموظف است، مب
 .شودیمنتقل م یبه مشتر  یعاز با یعمب اتمخاطر  ی،اصوًال از زمان تصرف مشتر 

 نقض تعهدات ی) ضمانت اجراد
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 یمشتر  ای یعتعهدات هر کدام از با یلذ یوندر کنوانس ید،تعهدات خود را انجام ندهد و قرارداد را نقض نما یمشتر  یا یعکه با یصورت در
تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ  ینیع یاجرا یضمانت اجراها شامل تقاضا ینشده است. ا بینییشپ یزموجود ن یضمانت اجرا

ذکر شده  یمشتر  یکه برا ییاز همان ضمانت اجراها یباً تقر  تواندیم یعکند، با یاز پرداخت ثمن خوددار  یمشتر  نچه. چناباشدیخسارت م
رداخت ثمن و عدم پ یت زمان اضافمّد  یپس از اعطا یا. یدتعهد را بنما ینع یاجرا یتقاضا تواندیم یعاساس، با ینمند شود. بر ااست، بهره

 یتسبب ۀرابط . در صورت ورود ضرر ویدنما یخوددار  یعمب یمو متقابًال از تسل یدحبس استفاده نما از حّق  یا ،نمایدنسبت به فسخ قرارداد اقدام 
 .خسارت مطالبه کند ی،ضرر و نقض مشتر  ینب

 ) انتقال ضمانه
خصوص  ینر اد یتیولؤمس یگرد یعاست و با یمشتر  ۀبه عهد یعخسارات وارده به مب شود،یمنتقل م یبه مشتر  یعکه ضمان مب یزمان از

 یاستفاده از اصطالحات تجار  یقکار از طر  ینکه معموًال ا کنند،یخود مشخص م ضمان را در قراردادِ  انتقاِل  زماِن  ،ینندارد. معموًال طرف
کاال را زمان  لیزمان تحو یونمورد مقرر نشده باشد، کنوانس یندر ا یخاص یب. چنانچه در قرارداد ترتگیردیترمز انجام مینکوا المللیینب

منتقل  یکند، ضمان و مخاطرات کاال به مشتر  یخوددار ر در قرارداد به نحو مقرّ  یعمب یلاز تحو یانتقال ضمان دانسته است. چنانچه مشتر 
در  تواندیم یعا. بیدنما یریو از تلف و فساد آن جلوگ یدنما ینگهدار  یموظف است که کاالها را به نحو متعارف یعبا ین،با وجود ا یول شودیم

 .یدنما یالها خوددار کا یلآن از تحو یافتو تا زمان در  یدمربوط را مطالبه نما یاضاف ۀینهز  یل،زمان تحو
 )١٩٨٠المللی کاال (کنوانسیون بیع بین
ع در یا مبیند و مختلف باش یاتباع کشورها ،نیعیافته است. امکان دارد متبایش گسترش یش از پیب المللیبین یامروزه ابعاد روابط تجار 

روبرو است  ییهایدگیچیپع با یم مبیثمن و تسل هیتأدن یم گردد. بنابرایتسل یا اقامت مشتر یت یفعال ر از کشور محّل یر از کشور غیغ یکشور 
ر مختلف و د ینموده که در کشورها ینیبشیپنه ین زمیرا در ا یاصول و مقررات الملل،بینحقوق  .را به دنبال خواهد داشت یاژهیوو آثار 

 .شودیمبه موقع اجرا گذارده  ،است المللیبینکه متضمن عنصر  یخصوص روابط حقوق
 ن مقررات همان قواعد و اصولیا ،در واقع یرند؛ ولینگونه روابط را در بر گیممکن است ا ،شوندیموضع  یکه توسط مقامات ملّ  یمقررات

به اجرا  لحدالشکمتّ افته و به نحو یت یّ در همه کشورها رسم المللیبیناز مقررات  یکه برخ یدر حال ،دارند یو کاربرد محدود اندیملّ حقوق 
 .ن راستا استیدر ا المللیبین حدالشکلمتّ وضع قانون  یبرا نامهموافقتك ی ،١٩٨٠کاال مورخ  المللیبینع یون بی. کنوانسندیآیمدر 

س د پینو گرد یه طرحیته مأمور ،سازمان ملل متحد المللبینون حقوق تجارت یسیکم ،١٩٦٤الهه  یهاونیکنوانست یل عدم موفقیبه دل
 ،ن کنفرانسیش برگزار شد. در ایتخت اتر ین پایکنفرانس سازمان ملل در و ١٩٨٠مارس  ١٠خ یبه تار  ،ن طرحیا یکار مستمر بر رو  هاسالاز 
 یهاانسازمندگان یخاص و نما یهاسازمان ین ناظران برخیمختلف و همچن یو حقوق یاسیس ی،اقتصاد یهانظامکشور با  ٦٢ندگان ینما

رال) از مقررات تیسازمان ملل (آنس المللبینون حقوق تجارت یسین کنفرانس در چهارچوب کار کمیستند. اشرکت ج یردولتیغو  یدولت
 المللینبیع یون بیبهره گرفت و کنوانس المللبینع ین راجع به بیمقررات نو یو برخ ١٩٦٤الهه  یهاونیکنوانساز جمله مقررات  ،مختلف

 ناظر بر حدالشکلمتّ ها سال کوشش در جهت وضع مقررات حاصل ده ،ریون اخیرساند. کنوانسب یبه تصو ١٩٨٠ل یآور  ١١کاال را در 
کردن  ون مرور زمان) را به منظور همسویکنوانس ین (پروتکل اصالحیهمچن الذکرسابقکاال است. کنفرانس  المللیبینع یب یقراردادها

 .ب قرار دادیون مورد تصوین کنوانسیقلمرو آن با ا
بود تا متخصصان  یهشدار  ،١٩٦٤ع کاال مصوب یون بیدر کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانس کنندهشرکت متخصصاِن  کارِ 

 یش از پیمزبور ب
ّ
ند که ین نمایتدو یمقررات المللبینج تجارت یرا یهاشیگراف و عادت و ند و با مدد گرفتن از عر یفزایت خود بش بر دق

 .آن را اساس کار قرار دهد یت جهانیرا فراهم سازد و مقبول المللیبین یت اعتبار در روابط تجار یو تقو و سهولتموجبات سرعت 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

109 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

ا یژه انعقاد یبو ،عیاز موضوعات حقوق ب یعیوس ۀماده است و گستر  ١٠١کاال مشتمل بر چهار فصل و  المللیبینع یب ١٩٨٠ون یکنوانس
از نقض قرارداد و مواد عدم  یجبران خسارت ناش یهاراه ی،انتقال ضمان معاوض ی،مشتر ع و یحقوق و تعهدات با ،عیل قرارداد بیتشک
ون) یکنوانس ٢٥ ۀشمول خود خارج نموده است (ماد رهیاز داع را یاز اقسام ب یو تحت پوشش قرار داده و ضمنًا برخ یت را مورد بررسیولؤمس

 ی،لف اجتماعمخت یهانظامکاال را با ملحوظ داشتن  المللیبینع یب یناظر بر قراردادها حدالشکلمتّ ب مقررات یون تصویکنوانس ۀمقدم
 المللیبین ۀرصن اقتصاد در عیجاد نظم نویا المللبینتجارت ۀ اعتال و توسع المللبینبه منظور رفع موانع حقوق تجارت  یو حقوق یاقتصاد

از اهداف مهم خود  یبه عنوان برخ ها،دولتن یمناسبات دوستانه ب یو نفع متقابل جهت ارتقا یت برابر یبا رعا المللبینو گسترش تجارت 
 المللیبینبع من تواندیمکشورها  یداخل یحقوق یهانظامو تبلور مقررات آنها در  هاونیکنوانسن نوع یا یاست امضا یهیذکر نموده است. بد

 .گردد حدالشکلمتّ حقوق تجارت 
است که از  نیآن ا سِن است و ُح  المللیبینمعامالت  یو منطق افتهیسازماندر جهت استفاده از مقررات  یمسلمًا گام مهمون ین کنوانسیا

ن یمچنو ه یآمره و نظم عموم ین حقوق ملّ یب یکاف ین توازنیالهام گرفته و افزون بر ا المللبینج تجارت یرا یهاشیگراعرف و عادت و 
ن حق داده است تا (شمول یبه طرف ی،اراتیض اختیبا تفو ،نهین زمیون در ایکنوانس ٦ ۀقرار نموده است؛ از جمله مادن بر یطرف ۀاراد یآزاد

 .ر دهندییا آنها را تغیك از مقررات آن عدول نموده و یا از آثار هر ی یون را نفیکنوانس
 یل روابط تجار یون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیمختلف کنوانسازات یو امت هاینوآور  ،رامون ابعادیپ یلیو تحل یلیتفص ،ریبه هر تقد

ون یون کنوانسآن به عمل آمده و چ یسیون از متن انگلیکنوانس یاست. ضمنًا ترجمه فارس یگر یمستلزم فرصت موسع و مجال د المللیبین
  افته است لذا بهیر یتحر  یسینوقانونمتداول در  ساِن بوده و به لِ  یفن یك متن حقوقی

ّ
و  یش از روانیب متن ۀدر ترجم یت و وسواس حقوقدق

مذکور هنوز ۀ رجمست که تین ید ین همه تردیمنتقل گردد. با ا یخوببهم یشده که مفاه یهر چند تالش فراوان میابودهبند  یان پایسالست ب
 .ون ملحق نشده استین کنوانسیا ران هنوز بهیدولت ا .خواهد بود نظرانصاحباز نقص و اشکال نبوده و محتاج اظهارنظر  یخال

 
 ،ونین کنوانسیطرف ا یکشورها

م جاد نظیمتحد در خصوص ا لسازمان مل یمجمع عموم ۀژین اجالس ویمصوب ششم یهاقطعنامهمندرج در  ۀه به اهداف گستردبا توّج 
 المللی،بین ین اقتصادینو

 ،ن کشورها استیمناسبات دوستانه ب یدر ارتقا یعنصر مهم ،و نفع متقابل یاساس برابر  بر المللبینتجارت  ۀنکه توسعیا نظر گرفتنبا در 
و  یاقتصاد ،یمختلف اجتماع یهانظامکاال بوده و  المللیبینع یب یکه ناظر بر قراردادها یحدالشکلمتّ نکه اتخاذ مقررات یو با اعتقاد به ا

 ،کمك خواهد نمود المللبینتجارت  ۀو توسع المللبیندر تجارت  یبه رفع موانع حقوق ،داشته باشد مدنظررا  یحقوق
 :اندنمودهر توافق یبه شرح ز 
 یقلمرو اجرا و مقررات شکل: فصل اول

 قلمرو اجرا: مبحث اول
 ١ماده 

ده باشد شگر واقع یکدیمتفاوت با  یتجارت آنها در کشورها است که محّل  ییهاطرفن یع کاال بیب یناظر بر قراردادها ونیکنوانسن یا. ١
 :نکهیمشروط بر ا

 ای ،متعاهد باشند یکشورها ۀمزبور در زمر  یالف. کشورها
 .متعاهد گردد یاز کشورها یکیعمال قانون إبه  یمنته ی،خصوص المللبینت) قواعد حقوق یب. (رعا
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ت یاقعنکه و یقرار نخواهد گرفت مگر اه گر واقع شده است مورد توّج یکدیمتفاوت با  ین در کشورهایطرف تجارِت  ت که محِلّ ین واقعیا. ٢
 .باط گردداستن ،ش از آنیپ یا در هر زمانیتوسط آنها در زمان انعقاد قرارداد  شدهارائها اطالعات ین ین طرفیا از معامالت بیمزبور از قرارداد و 

 واهد بودون ملحوظ نخین کنوانسیقلمرو ان ییا خود قرارداد در تعین یطرف یا تجار ی یت مدنیز خصوصین قرارداد و نیت طرفیتابع. ٣
 ٢ماده 

 .نخواهد بود یر جار یز  یهاعیبون حاضر بر یکنوانس
ا در یداد نکه فروشنده قبل از انعقاد قرار یمگر ا ،شوندیمده یا استفاده در منازل خر ی یخانوادگ ،یکه جهت مصارف شخص ییکاالهاع یب .الف

ته ن مورد داشیدر ا یا مکلف نبوده اطالعینداشته  یاطالع اندشده یدار یمصارف فوق خر  یمزبور برا ینکه کاالهایاز ا ،زمان انعقاد آن
 باشد؛

 ق حراج؛یع از طر یب .ب
 :به حکم قانون واقع گردد یگر یکه به نحو د یعیا بیقانون  یاز اجرا یع ناشیب .ج
 ا پول؛یاسناد قابل انتقال  ،اوراق بهادار ،الشرکهع سهام سهمیب .د
 ؛یه هوائیل نقلیو) و وساواناهاورکرافت (َه  ،نیسفا ،هایع کشتیب .ه
 .برق یرو یع نیب .و

 ٣ماده 
الزم  موادِّ  ۀمت عمدقس ۀیته دهندهسفارشنکه یمگر ا شوندیمع محسوب ید شود بیا تولید ساخته یکه با ییکاال ه یناظر به ته یقراردادها. ١

 .نموده باشدد آن کاال را تعهد یا تولیجهت ساخت 
ول مقررات مشم ،گر باشدیا خدمات دیکار  یرو ین ۀناظر به ارائ کندیمه یکه کاال را ته یکه در آنها قسمت اعظم تعهدات طرف ییقراردادها. ٢
 .ون نخواهند بودین کنوانسیا

 ٤ماده 
بوده و  ،ودشیمجاد یا ین قراردادین در اثر چنیطرف یکه برا یع و حقوق و تعهداتیناظر بر انعقاد قرارداد ب صرفاً ون ین کنوانسیمقررات ا

 :ح شده باشدیمگر خالف آن تصر  ،ل نخواهد داشتیخاصه با امور ذ یارتباط
 ا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛یط آن یك از شرایا هر یاعتبار قرارداد  .الف

 .ت کاال داشته باشدیکه ممکن است قرارداد نسبت به مالک یاثر  .ب
 ٥ماده 

 .نخواهد بود ،افتدیمافراد اتفاق  یکه به سبب کاال برا یایبدنا صدمات یع در قبال مرگ یت بایولؤون شامل مسیکنوانس نیمقررات ا
 ٦ماده 
 .ر دهندییا آنها را تغیك از مقررات آن عدول کنند یاز آثار هر  ١٢ ۀت مادیا با رعایون را استثنا ین کنوانسیشمول مقررات ا توانندیمن یطرف

 یمقررات کلّ : دوممبحث 
 ٧ماده 

ت در یّ سن نُح  تیآن و رعا یدر اجرا یجاد هماهنگیز به ضرورت ایآن و ن المللیبین ۀصید به خصیون باین کنوانسیر مقررات ایدر تفس. ١
 .ه شودتوّج  المللبینتجارت 
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 یایکلّ طبق اصول  ،ن نشدهییون تعیکنوانسن یف آنها صراحتًا در ایون حاضر که تکلیت کنوانسیمسائل مربوط به موضوعات تحت حاکم. ٢
حاکم است حل  یخصوص المللبینکه حسب قواعد حقوق  ینگونه اصول طبق قانونیدر صورت فقدان ا ،بر آن است یون مبتنیکه کنوانس

 .و فصل خواهند شد
 ٨ماده 

ر یسا ا جهل او مسموع نباشد الفاظ ویگر علم داشته باشد یقصد طرف د ین نسبت به مودایاز طرف یکیون هرگاه ین کنوانسیاز نظر ا. ١
 .ر شودیتفس ید مطابق قصد و یگر بایعمال طرف دأ

ن محمول در استنباط افراد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال یك از طرفیعمال هر أر یالفاظ و سا ،نیشیدر صورت عدم شمول بند پ. ٢
 .مشابه است

از جمله  ربطیذ د به اوضاع و احوال یك فرد متعارف از آن خواهد داشت بایکه  ین استنباطییا تعین یطرف ك ازیص قصد هر یدر مقام تشخ. ٣
 .مبذول داشت یه کافآنان توّج  ِی بعد  عماِل أ رِ یعرف و عادت و سا ،نین طرفیمقرر ب ۀیبه مذاکرات رو

 ٩ماده 
 .باشندیم نیمابیفبه معمول ۀین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویطرف. ١
ارت و آن عرف و عادت در تج داشتندیموقوف  دیبایما ی اندداشتهرا که نسبت به آن وقوف  ین عرف و عادتین است که طرفیا فرض بر. ٢

بر  یبه نحو ضمن ،کنندیمت یخاص به طور منظم آن را رعا تجارتمشابه در آن نوع  ین قراردادهایکامًال شناخته شده و طرف المللبین
 .که خالف آن ثابت شود یمگر در موارد ،اندساختها انعقاد آن حاکم ی نیمابیفقرارداد 

 ١٠ماده 
 :ونین کنوانسیاز نظر ا

که  یخواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ییجا یو  تجارِت  ك محل تجارت داشته باشد محِلّ یش از ین بیاز طرف یکیهرگاه  .الف
 آن دارد؛ یران رابطه را با قرارداد بیکتر یا منظور نظر آنها قرار گرفته است نزدین معلوم بوده یا در زمان انعقاد آن بر طرفیقبل از انعقاد قرارداد 

 .او مالك خواهد بود ِی معمول اقامِت  تجارت باشد محِلّ  ن فاقد محِلّ یاز طرف یکیهرگاه  .ب
 ١١ماده 
 ،وجود قرارداد اشدبینمز ین یگر یچ شرط دیت هیمحتاج به رعا یا مستند شود و از نظر شکلیمنعقد  یطور کتبه ع بیست قرارداد بیالزم ن

 .قابل اثبات است ،له شهودیوسهب
 ١٢ماده 

نموده ه یون مبادرت به صدور اعالمین کنوانسیا ٩٦که به موجب ماده  یمتعاهد  یاز کشورها یکین در یاز طرف یکیتجارت  هرگاه محِلّ 
ر یا سایجاب و قبول یا ایآن  ۀا اقالیا اصالح یع یون که قرارداد بین کنوانسیا فصل دوم ای ٢٩و  ١١ك از مقررات مواد یچ یاست واقع باشد ه

ر ییرا تغ آنا آثار ین ماده عدول کنند و یاز حکم ا توانندینمن یشامل آن طرف نخواهد بود طرف دهدیماجازه  یان اراده را به نحو کتبیانواع ب
 .دهند
 ١٣ماده 

 .شودیمون تلگرام و تلکس را شامل ین کنوانسی) از نظر مقررات ایوصف (کتب
 انعقاد قرارداد: فصل دوم

 ١٤ماده 
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 طرِف  بوِل ق در صورِت  کنندهجابیامشخص و دال بر قصد التزام  یکاف ۀن چنانچه به انداز یّ مع ا چند فردِ یك یشنهاد انعقاد قرارداد به یپ. ١
 یا ضمنیح یمشخص است که کاال را مشخص نموده و به نحو صر  یکاف ۀبه انداز  یشنهاد در صورتیجاب محسوب است پیمقابل باشد ا

 .دیدو مقرر نما ن آنییجهت تع یا ضوابطین یّ مقدار کاال و ثمن را مع
که  یمگر در صورت گرددیمجاب محسوب یا ین است صرفًا دعوت برایّ ا چند فرد معیك یکه خطاب به  یشنهاد جز در موردیپ. ٢
 .دیوضوح اعالم نماه کننده خالف آن را بشنهادیپ

 ١٥ماده 
 گرددیمجاب نافذ یجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایا. ١
ا یجاب یش از وصول اینکه اعالم انصراف پیقابل انصراف است مشروط بر ا ،ر قابل رجوع باشدیکه به نحو غ یدر صورت یجاب حتیا. ٢

 .جاب برسدیبا آن به اطالع مخاطب ا زمانهم
 ١٦ماده 

 ،ال داردخود را ارس یجاب قبولیا ش از آنکه مخاطِب یکه رجوع ب یبه شرط ،باشدیمجاب قابل رجوع یمادام که قرارداد منعقد نشده است ا. ١
 .اصل گردد یبه و 

 :جاب رجوع کردیاز ا توانینمل یهذا در موارد ذمع. ٢
 ایع است؛ ر قابل رجوین داشته باشد که غیت از ایگر حکایت دا به علّ ین جهت قبول آن یّ مع زماِن  دِ یق ۀجاب به واسطیکه ا یدر صورت .الف

 .معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد یامر  ،ر قابل رجوعیجاب غیك ایجاب به عنوان یمخاطب بر ا ۀیهرگاه تک .ب
 ١٧ماده 

 .شودیم یمنتف ،گرددیمواصل  کنندهجابیامخاطب به  یکه رد آن از سو  یاز هنگام ،رجوع باشدر قابل یاگر غ یجاب حتیا
 ١٨ماده 

لت بر قبول دال نفسهیفا عدم اقدام یجاب باشد قبول محسوب است سکوت یجاب که دال بر رضا به مفاد ایا مخاطِب  عماِل أ رِ یا سایالفاظ . ١
 .ندارد

ن ییتع دهکننجابیاکه  یت. هرگاه اعالم رضا ظرف مّد شودیمنافذ  ،گرددیمواصل  کنندهجابیاکه اعالم رضا به  یالحظهجاب از یا قبوِل . ٢
ه اوضاع ب ،ت متعارفمّد  ۀقبول نافذ نخواهد بود. در محاسب ،واصل نگردد یت متعارف به و ك مّد یت ظرف ن مّد ییا در صورت عدم تعینموده 

قبول  یور د فیبا یجاب شفاهیه الزم معطوف خواهد شد. اتوّج  کنندهجابیامورد استفاده  یل ارتباطیمنجمله به سرعت وسا ،و احوال معامله
 .دیداللت نما یگر ینکه اوضاع و احوال به نحو دیشود مگر ا

واند با بت کنندهجابیاا حسب عرف و عادت مخاطب بدون اعالم به ین یمعمول به طرف ۀیجه رویا در نتیجاب یچنانچه به موجب ا هذامع. ٣
ست نافذ ا شودیمکه عمل انجام  یالحظهقبول از  ،دیا پرداخت ثمن است اعالم رضا نمایر آنچه مربوط به ارسال کاال ینظ یانجام عمل

 .ن انجام شودیشینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیمشروط بر ا
 ١٩ماده 

 ۀاشد به منزلجاب) بیر اصالحات (نسبت به ایا سای هاتیمحدودمتضمن اضافات  یجاب بوده ولیجاب که ظاهرًا قبول ایهرگونه پاسخ به ا. ١
 .شودیمجاب متقابل محسوب یجاب است و ایرد ا

جاب یط ایشرا جاب) باشد کهی(نسبت به ا یا متفاوتی یمتضمن شروط اضاف یجاب بوده ولیجاب که ظاهرًا قبول ایهرگونه پاسخ به ا هذامع. ٢
نسبت به  ی،اشتاددیا با ارسال یه شفاهًا موّج  ریتأخبدون  کنندهجابیانکه یمگر ا ،شودیمجاب محسوب یر ندهد قبول اییتغ یاساس طوربهرا 

 .عالوه اصالحات مندرج در قبولجاب به یشروط قرارداد عبارتند از شروط ا ،ن نحو اعتراض نکندیبد یرت اعتراض کند. چنانچه و یمغا
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هستند  یا حل اختالفات شروطی یگر ین نسبت به دیك از طرفیت هر یم کاال حدود مسئولیمکان و زمان تسل ،وصف و مقدار کاال هیتأدثمن 
 .دهندیمر ییتغ یجاب را بطور اساسیط ایکه شرا

 ٢٠ماده 
که در  یخیا از تار ی گرددیمل یکه تلگرام جهت مخابره تحو یالحظهاز  کندیمن ییقبول تع یا نامه برایدر تلگرام  کنندهجابیاکه  یمهلت. ١

قبول  یبرا نندهکجابیاکه  یمهلت گرددیمآغاز  ،پاکت یخ منعکس در رو ید نشده باشد از تار یق یخیا چنانچه در نامه تار ید شده است ینامه ق
 .شودیمجاب توسط مخاطب وصول یکه ا گرددیمآغاز  یاز زمان ،دینمایمن ییتع یفور  یر طرق مخابراتیا سایتلکس  ،تلفن ۀلیوسبه
قبول در  موعدِ  روزِ  ِن یهذا هرگاه آخر قبول محسوب است مع مهلِت  جزوِ  ،در خالل مهلت قبول یر ادار یغ یا روزهای یالت رسمیتعط. ٢

مهلت  ،ل دادیوتح یو  یل نتوان اعالم قبول را به نشانیباشد و به آن دل یر ادار یا روز غی یل رسمیمصادف با تعط کنندهجابیاتجارت  محّل 
 .د خواهد شدیپس از آن تمد ِی ادار  ن روزِ یلتا اوّ 

 ٢١ماده 
ن یاب برساند اجیبه اطالع مخاطب ا یادداشتیا با ارسال ی یشفاه طوربه درنگیبرا  ریتأخم با أنافذ بودن قبول تو  کنندهجابیاچنانچه . ١

 .نافذ خواهد بودقبول 
صورت  ین داشته باشد که ارسال آن در چنان اوضاع و احوالیت از ایاست حکا ریتأخم با أکه متضمن قبول تو  یگر یا نوشته دیهرگاه نامه . ٢

قبول نافذ  كی ریتأخا ین قبول یا ،دیرسیم کنندهجابیار به ت مقرّ ظرف مّد  گرفتیمانجام  یان انتقال به صورت عادیگرفته که اگر جر 
جاب خود یا یجاب برساند که و یا مخاطِب  به اطالِع  یادداشتی ا با ارساِل ی یشفاه طوربه درنگیب کنندهجابیانکه یمگر ا شودیممحسوب 

 .کندیم یافته تلقیرا خاتمه
 ٢٢ماده 

واصل  کنندهجابیااب انصراف) به یبا نافذ شدن قبول (در غ زمانهما یش از نافذ شدن یقابل انصراف است که انصراف پ یقبول به شرط
 .شود

 ٢٢ماده 
 .گرددیممنعقد  شودیمون نافذ ین کنوانسیجاب مطابق مقررات ایکه قبول ا یالحظهقرارداد از 

 ٢٤ماده 
 یالع و اط شفاهًا بهکه  شودیمبه مخاطب واصل  یان اراده هنگامیر انواع بیا سایاعالم قبول  ،جابیا ،ونین فصل از کنوانسیاز نظر ا

نداشته باشد به  یپست ِی ا نشانیتجارت  و چنانچه محّل  ،اشیپست ِی ا به نشانیتجارت  به محّل  ،گر به شخص اویق دیا به طر ی ،رسانده شود
 .ل گرددیاو تحو یعاد اقامِت  محّل 

 فصل سوم
 ع کاالیب

 یط کلیشرا: مبحث اول
 ٢٥ماده 

ه او را از گر گردد کیبه طرف د یکه منجر به ورود چنان خسارت شودیممحسوب  ینقض اساس ین هنگامیاز طرف یکینقض قرارداد توسط 
که مبادرت به نقض قرارداد نموده است  ینکه طرفیمگر ا ،اساسًا محروم کند ،آن را به موجب قرارداد داشته است انتظارِ  آنچه استحقاِق 

 .کند ینیبشیپاست آن امر را  توانستهینم ،مشابه یز در اوضاع و احوالیاو ن همانندِ  متعارِف  ك فردِ یو  کردهینم ینیبشیپرا  یاجهینتن یچن
 ٢٦ماده 
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 .دیگر به عمل آیبه طرف د یادداشتی ینافذ است که ط یقرارداد صرفًا در صورت بطالِن  اعالِم 
 ٢٧ماده 

ع و احوال متناسب با اوضا یلین فصل و با وساین مطابق ایاز طرف یکیمراسالت توسط  انواِع  رِ یا سایتقاضا  ،که هر نوع اخطار یدر موارد
ن یکه در انیمگر ا سازدینماستناد به مراسالت مذکور محروم  ا عدم وصول آن او را از حّق یا اشتباه در ارسال ی ریتأخ ،شودیما انجام یصادر 

 .ح شده باشدیتصر  یگر یون طور دیفصل از کنوانس
 ٢٨ماده 

گر بخواهد دادگاه مکلف به صدور حکم یرا از طرف د یتعهد  ین حق داشته باشد اجرایاز طرف یکیون ین کنوانسیچنانچه طبق مقررات ا
ون ین کنوانسیا مقرراِت  که مشموِل  یمشابه ِع یب ینکه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهایمگر ا ،ستین تعهد نیع ینسبت به اجرا

 .ن تعهد دهدیع یبه اجراستند حکم ین
 ٢٩ماده 

 .ا اقاله شودیاصالح  ،نیطرف ِی تراض رِف به ِص  تواندیمقرارداد . ١
امکان دارد  هذاا اقاله نمود. معیاصالح  یگر یبه نحو د توانینماست  یا اقاله به نحو کتبیرا متضمن شرط اصالح  یك قرارداد کتبی. ٢

 .اعتماد نموده است ممنوع شود یگر به چنان رفتار یکه طرف د یتا حدود ،ن شرطیاستناد به ات رفتار خود از ن به علّ یك از طرفیهر 
 عیتعهدات با:مبحث دوم

 ٣٠ماده 
د و یل نمایم کند هرگونه مدرك مربوط به کاال را تحویون مقرر شده است کاال را تسلین کنوانسیکه در قرارداد و ا یبیع مکلف است به ترتیبا

 .نتقال دهدت کاال را ایمالک
 ل مداركیم کاال و تحویتسل: بخش اول

 ٣١ماده 
 :ل استیبه شرح ذ ،مینباشد تعهد به تسل یگر ین دیّ مع م کاال در محّل یع مکلف به تسلیکه با یدر صورت

ارسال به  حمل و نقل جهت ۀسسؤن میلل کاال به اوّ یم عبارت است از تحویع متضمن حمل کاال باشد تعهد به تسلیب الف. چنانچه قراردادِ 
 ؛یمشتر 

د یکه با یلّ ک یا کاالین یّ از انبار مع یکلّ  یا کاالین یّ مع یچنانچه قرارداد راجع به کاال ،که مشمول قسمت (الف) فوق نباشند یب. در موارد
د یتول ینیّ عم د در محّل یا بایقرار دارد  ینیّ مع که کاال در محّل  اندداشتهز در زمان انعقاد قرارداد اطالع ین نیبوده و طرف ،د شودیا تولیساخته 

 ن؛یّ مع در همان محّل  یار مشتر یم عبارت است از قرار دادن کاال در اختیا ساخته شود تعهد به تسلی
قرار  یر ار مشتیدر اخت ،تجارت او بوده محّل  ،قرارداد انعقادِ  که در زماِن  یع کاال را در محلّ ینکه بایم عبارت است از ایتسل ،ر مواردیج. در سا

 .دهد
 ٣٢ماده 

ه ا بیکاال  یرو  یر گذاعالمت ۀلیوسه ب یول ،دیسسه حمل و نقل نماؤل میکاال را تحو ،ونین کنوانسیا ایع مطابق قرارداد یکه با یدر صورت. ١
را با مشخص  یمشتر  ع مکلف استیع است بایمشخص نشده باشد که کاال مربوط به قرارداد ب کامالً  ،گریا به نحو دیاسناد حمل  ۀلیوس

 .دینمودن کاال از حمل آن مطلع نما
ل حمل و یبا وسا شدهنییتع الزم را جهت حمل کاال به محّل  ید قراردادهایبا ،ب حمل کاال را بدهدیع مکلف شده باشد که ترتیهرگاه با. ٢

 .منعقد سازدل حمل و نقل باشد ین قبیط متعارف ایکه مناسب اوضاع و احوال و منطبق با شرا ینقل
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قادر ساختن  یاطالعات موجود را که برا ۀیکل ی،مشتر  ید بنا به تقاضایبا ،کاال در رابطه با حمل آن نباشد ۀمیع مکلف به بیچنانچه با. ٣
 .ار او قرار دهدیدر اخت ،است یکاال ضرور  ۀمیجهت ب یمشتر 
 ٣٣ماده 

 :دیم نمایر کاال را تسلیع مکلف است در مواعد ز یبا
 خ؛یهمان تار  در ،ن باشدییقابل تع یخیاساس آن تار  ا بری ،ن شدهییتع یخیتار  ،چنانچه در قراردادالف. 

ن یاز ا ینکه اوضاع و احوال حاکیمگر ا ،ت مزبورّد ظرف م ،ن باشدییقابل تع یتاساس آن مّد  ا برین شده یّ مع یمدت ،ب. چنانچه در قرارداد
 ایاست؛  یمزبور با مشتر ت خ مشخص در خالل مّد ین تار ییباشد که تع

 .پس از انعقاد قرارداد یت معقولظرف مّد  ،ر مواردیج. در سا
 ٣٤ماده 

ل یتحو ،که در قرارداد مقرر شده است یز به شکلید آنها را در زمان و مکان و نیل مدارك مربوط به کاال باشد بایع مکلف به تحویچنانچه با
فع هر نوع عدم مطابقت در مدارك ر  ،دن موعدیتا فرا رس تواندیم ،ل دهدیخ مقرر تحویاز تار  شیع مدارك مربوط را پیکه با ید. در صورتینما
 ۀطالبم هذا هر نوع حّق مع ،نامعقول بر او نباشد یهانهیهز ل یا تحمی یمشتر  رمعقوِل یموجب زحمت غ ،ن حقیعمال اإد به شرط آنکه ینما

 .محفوظ است یمشتر  یبرا ،ون مقرر شدهین کنوانسیکه در ا یخسارت به نحو 
 شخص ثالث یمطابقت کاال و ادعاها: بخش دوم

 ٣٥ماده 
ه در قرارداد مقرر ک یبیز به همان ترتیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیفیمقدار و ک ید که دارایم نمایرا تسل یید کاال یع بایبا. ١

 .ده باشدیگرد یبند ا ظرفی یبند بستهشده است 
 :نکهیمگر ا شودینمکاال منطبق با قرارداد محسوب  ،گر توافق کرده باشندین به نحو دیکه طرف یجز در موارد. ٢

 ؛رندیگیممورد استفاده قرار  ،مقاصد مزبور یبا همان اوصاف برا ییباشد که عرفًا کاالها یالف. متناسب با مقاصد 
گاه یا ضمنیح یباشد که به نحو صر  یب. متناسب با هر نوع مقصود خاص نکه اوضاع و یده است مگر ایع رسیبا یدر زمان انعقاد قرارداد به آ

 وده است؛ر معقول بیع غیص بایا اعتماد او به مهارت و تشخیع اعتماد نکرده یص بایبه مهارت و تشخ ین باشد که مشتر یاز ا یاحوال حاک
 ارائه نموده است؛ یا نمونه به مشتر یع به عنوان مسطوره یباشد که با ییکاال ج. واجد اوصاف 

شود در ظرف  نیأمتکه بقا و سالمت کاال  یبه نحو  ،موجود نباشد یب متعارفیکه ترت یا در صورتی ،ل کاالهاین قبیب متعارف جهت اید. به ترت
 .شده باشد یبند بستها یگنجانده 

گاه بوده  یهرگاه مشتر . ٣ گاه ن خصوصیاست در ا توانستهینما یدر زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کاال با قرارداد (تخلف وصف) آ  ناآ
 .ن نخواهد داشتیشی(الف) تا (د) بند پ یهاقسمتطبق مقررات  یتیولؤمس ،ع نسبت به هر نوع عدم انطباقیباشد با

 ٣٦ماده 
عدم  وجود دارد هر چند که یاست که در هنگام انتقال ضمان به مشتر  یول هر نوع عدم انطباقؤون مسین کنوانسیع طبق قرارداد و ایبا. ١

 .انطباق پس از آن زمان آشکار شود
 یو  ك از تعهداتیاز نقض هر  ین حادث شود و ناشیشیول هر نوع عدم انطباق است که پس از زمان مذکور در بند پؤن مسیع همچنیبا. ٢

مناسب  ،صمقاصد خا یبرخ یا برای یمقاصد عاد یجهت استفاده برا یتنکه کاال تا مّد یر بر ایع دایهر نوع ضمانت بااز جمله نقض  ،باشد
 .را حفظ خواهد کرد ینیّ ا اوصاف معیص یا خصایخواهد بود 

 ٣٧ماده 
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 یقصانا هرگونه نُ یل دهد یرا تحو یکسر  یهاقسمت تواندیمدن موعد مزبور یتا فرا رس ،م نموده باشدیر تسلش از موعد مقرّ یع کاال را پیهرگاه با
 ،مرتفع سازد دهشمیتسل یرا در کاال یا هر نوع عدم انطباقید یم نمایر منطبق تسلیغ یرا عوض کاال یگر ید یا کاالیدر مقدار را جبران کند 

 ۀالبمط هذا هر نوع حّق بر او نباشد. معمعقول ریغ یهانهیهز ل یا تحمی یمعقول مشتر رین حق موجب زحمت غیعمال اإنکه یمشروط بر ا
 .باشدیممحفوظ  یمشتر  یون مقرر شده است براین کنوانسیکه در ا یخسارت به نحو 

 ٣٨ماده 
 .دیا فراهم نماآنها ر  یا موجبات بازرسی یکاال را بازرس ،ممکن باشد عمالً ه به اوضاع و احوال که با توّج  یتمّد  نیتر کوتاهد ظرف یبا یمشتر . ١
 .ق افتدیتا وصول کاال به مقصد به تعو تواندیم یمتضمن حمل کاال باشد امر بازرس ،اگر قرارداد. ٢
جهت  ینکه فرصت معقولی) ارسال کند بدون ایگر یا کاال را مجددًا (به مقصد دیدهد  رییتغدر راه  یر و مقصد کاالیمس یهرگاه مشتر . ٣

د یا بایداشته  یگاهگر) آ یا ارسال مجدد (به مقصد دیر مقصد یینگونه تغیع نسبت به امکان ایبا ،داشته باشد و در زمان انعقاد قرارداد یبازرس
گاه  .ق افتدید به تعویتا وصول کاال به مقصد جد تواندیم یامر بازرس ،داشتیم یآ
 ٣٩ماده 

ن ییاز تع یاکح یادداشتی کردیمکشف  دیبایما ینکه عدم انطباق کاال را کشف کرد یپس از ا یت متعارفظرف مّد  یکه مشتر  یدر صورت. ١
 .شودیماو در استناد به عدم انطباق کاال ساقط  حّق  ،ع ارسال نکندینوع عدم انطباق جهت با

ع یااز عدم انطباق جهت ب یحاک یادداشتیم شده است یکاال به او تسل عمالً که  یخیحداکثر ظرف دو سال از تار  یاگر مشتر  ،در هر حال. ٢
ر یه است مغان شدیین کاال که در قرارداد تعیتضم ۀن مهلت با دور ینکه ایمگر ا شودیماو در استناد به عدم انطباق ساقط  ارسال نکند حّق 

 .باشد
 ٤٠ماده 

گاه بوده یباشد که با یهرگاه عدم انطباق مربوط به امور  گاه باشد و آن را به اطالع مشتر است نا توانستهینما یع نسبت به آن آ نرسانده  یآ
 .را نخواهد داشت ٣٩و  ٣٨استناد به مقررات مواد  باشد حّق 

 ٤١ماده 
باشد که  ییکاال  افتیبه در  یراض ینکه مشتر ید مگر ایم نمایشخص ثالث است تسل یا ادعایرا که مصون از هرگونه حق  ید کاالئیع بایبا

تعهدات  ،باشد یمعنو  یهاتیمالکر یا سای یت صنعتیاز مالک یا ادعا ناشین حق یهذا هرگاه اشخص ثالث است مع یا ادعایموضوع حق 
 .خواهد بود ٤٢ع مشمول ماده یبا

 ٤٢ماده 
که هنگام  یعنو ت میر انواع مالکیا سای یت صنعتیاز مالک یشخص ثالث ناش یا ادعایل دهد که از هرگونه حق یرا تحو یید کاال یع بایبا .١

 :نکهیمشروط بر ا ،مصون باشد ،باشد اطالعیباست نسبت به آنها  توانستهینما یع از آنها مطلع بوده یانعقاد قرارداد با
 اندداشتهظار کرده و انت ینیبشیپ ینیّ گر را در کشور معیا استفاده از آن به نحو دیفروش مجدد کاال  ،ن هنگام انعقاد قراردادیالف. اگر طرف

 ایباشد؛  یمعنو  یهاتیمالکر انواع یا سای یت صنعتیاز مالک یناشن همان کشور یمذکور طبق قوان یا ادعاین صورت حق یدر ا
 یمعنو  یهاتیمالکر انواع یا سای یت صنعتیاز مالک یناش ین کشور محل تجارت مشتر یمذکور طبق قوان یا ادعایر موارد حق یب. در سا

 .باشد
 :ابدیینم یر تسرّ یبه موارد ز  ،نیشیع حسب بند پیتعهدات با. ٢

 ای ،اطالع باشدیاست ب توانستهینما یمزبور مطلع بوده  یا ادعایدر زمان انعقاد قرارداد از حق  یالف. مشتر 
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 یر بوده است که توسط مشت یر مشخصات مشابهیها و سافرمول ،هاطرح ی،فن یهانقشهع از یت بایاز تبع یمذکور ناش یا ادعایب. حق 
 .اندشدهه یته

 ٤٣ماده 
گاه شد  یا ادعایپس از آنکه نسبت به حق  یت معقولظرف مّد  یکه مشتر  یصورت در. ١ گاه  ابدییما یشخص ثالث آ  یادداشتیست ا شدهیمآ

 .را از دست خواهد داد ٤٢ا ی ٤١استناد به مقررات مواد  حّق  ،ع ارسال نکندیا ادعا جهت باین نوع آن حق ییبر تع یمبن
 .ن را نخواهد داشتیشیپ بندِ  استناد به مقرراِت  حّق  ،م باشدا ادعا عالِ یشخص ثالث و نوع آن حق  یا ادعایع نسبت به حق یکه با یدر صورت. ٢

 ٤٤ماده 
 تواندیم ،داشته باشد یهادداشت الزم عذر موّج یعدم ارسال  یبرا یکه مشتر  یدر صورت ،٤٣ماده  ١و بند  ٣٩ماده  ١با وجود مقررات بند 

 .دیالنفع بنمابجز عدم ،ا مطالبه خسارتیل دهد یثمن را تقل ،٥٠مطابق با ماده 
 عیاز نقض قرارداد توسط با یجبران خسارات ناش: بخش سوم

 ٤٥ماده 
 :تواندیم یمشتر  ،کند یون کوتاهین کنوانسیا ایك از تعهدات خود طبق قرارداد یهر  یفایع در ایهرگاه با. ١

 د؛یعمال نماإرا  ٥٢تا  ٤٦الف. حقوق مقرر در مواد 
 .خسارت کند ۀمطالب ٧٧و  ٧٤ب مقرر در مواد یبه ترتب. 

حروم م ،خسارت داشته باشد ۀکه ممکن است جهت مطالب یچ حقّ یرا از ه یمشتر  خسارِت  جبراِن  ر طرِق یتوسل به سا استفاده از حّق . ٢
 .کندینم
 یاضاف چگونه مهلتیه ی،وان داور یا دیدادگاه  ،از نقض قرارداد متوسل شود یاز طرق جبران خسارت ناش یکیبه  یکه مشتر  یدر صورت. ٣

 .ع اعطا نخواهد کردیبه با
 ٤٦ماده 

اشته منافات د ین درخواست و یخسارت که با ا جبراِن  رِق از ُط  یکینکه به یمگر ا ،ع را از او بخواهدیتعهدات با یفایا تواندیم یمشتر . ١
 .متوسل شده باشد ،باشد

 یاساس قضرت کاال متضمن نید که مغایم بدل آن را درخواست نمایتسل تواندیم یدر صورت یمشتر  ،نباشدهرگاه کاال منطبق با قرارداد . ٢
 .ردیپس از آن صورت گ یت معقولا ظرف مّد ی ٣٩ ۀق اخطار موضوع مادیقرارداد باشد و درخواست بدل کاال از طر 

ن ینکه چنیمگر ا ،دیر کاال جبران نمایاز فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعم تواندیم یهرگاه کاال منطبق با قرارداد نباشد مشتر . ٣
پس از آن  یت معقولا ظرف مّد ی ٣٩ ۀق اخطار موضوع مادید از طر یر بایمعقول باشد درخواست تعمریه به اوضاع و احوال غبا توّج  یدرخواست
 .ردیصورت گ

 ٤٧ماده 
 .ن کندییو معقول تع یاضاف یع مهلتیتعهدات با یفایجهت ا تواندیم یمشتر . ١
 ،کرده باشد افتیفا نخواهد کرد در یتعهدات خود را ا یشده اضافنییت تعع در مّد ینکه بایر بر ایدا یع اخطار یکه از با یجز در موارد یمشتر . ٢
ه ممکن ک یك از حقوقیچیاز ه یهذا مشتر مع ك از طرق جبران خسارت متوسل شودیچ یتواند در مدت مزبور از بابت نقض قرارداد به ه یتم

 .محروم نخواهد شد ،تعهد داشته باشد یفایدر ا ریتأخاز  یخسارت ناش ۀاست در مورد مطالب
 ٤٨ماده 
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ن یبتواند اه د به شرط آنکیخود جبران نما ۀنیتعهد را به هز  یفایهر نوع قصور در ا ،میپس از موعد تسل یحتّ  تواندیمع یبا ٤٩ ۀت مادیبا رعا. ١
 ازپرداختبنسبت به  یشود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتر  یمعقول مشتر رینکه موجب زحمت غیمعقول و بدون اریغ رِ یتأخکار را بدون 

ن یکه در ا یبیبه ترت ی،مشتر  یمطالبه خسارت برا هذا هر نوع حّق انجام داده است نشود مع پرداختشیپبه صورت  یکه مشتر  ییهانهیهز 
 .ون مقرر شده است محفوظ خواهد بودیکنوانس

د و یعالم نمار ایا خیرفت یع را خواهد پذیتعهد توسط با یفایا این خصوص که آید تا نظر خود را در ایدرخواست نما یع از مشتر یهرگاه با. ٢
 یشتر فا کند. میخود تعهدش را ا منعکس در درخواسِت  ِت ظرف مّد  تواندیمع یبا ،دین درخواست را اجابت ننمایا یت معقولظرف مّد  یمشتر 
 .متوسل گردد ،ع باشدیتعهد با یفایر با ایاز طرف جبران خسارت که مغا کیچیهبه  تواندینممزبور  ِت مّد  ظرِف 

 .ن استیشیمطابق بند پ یم مشتر یاستعالم از تصم ۀبه منزل ،فا خواهد نمودیتعهد خود را ا ینیّ ت معنکه ظرف مّد یر بر ایع دایاعالم با. ٣
 .واصل شده است ینکه به مشتر ین ماده به عمل آمده بالاثر است مگر ایا ٣ا ی ٢ یکه به موجب بندها یا اخطار یتقاضا . ٤

 ٤٩ماده 
 :دیقرارداد را باطل اعالم نما تواندیم یر مشتر یدر موارد ز . ١

 ایقرارداد محسوب شود؛  یون نقض اساسین کنوانسیا ایع بموجب قرارداد یك از تعهدات بایهر  یفایکه عدم ا یصورت در الف.
د یم ننماین شده است کاال را تسلییتع یتوسط مشتر  ٤٧ ۀماد ١که مطابق بند  یاضاف ِت مّد  ع ظرِف یم کاال هرگاه بایب. در صورت عدم تسل

 .م نخواهد کردیکاال را تسل ،ت مزبورا اعالم کند که ظرف مّد ی
 :نکهیقرارداد را از دست خواهد داد مگر ا بطالِن  اعالِم  حّق  یمشتر  ،م نموده باشدیع کاال را تسلیکه با یدر موارد هذامع. ٢

 م اعالم بطالن کند؛یپس از وقوف به انجام تسل یت معقولظرف مّد  یمشتر  ِم یتسل رِ یتأخالف) در صورت 
 :دیل اعالم بطالن نمایبه شرح ذ یت معقولم ظرف مّد یتسل رِ یتأخع) جز یاز جانب با(ك از تعهدات یب) در صورت نقض هر 

 است؛ کردهیماطالع حاصل  دیبایما یاطالع حاصل نموده  ،نکه نسبت به نقضیپس از ا. ١
 تنکه ظرف مّد یبر ا یع مبنیا پس از اعالم باین شده است ییتع یتوسط مشتر  ٤٧ ۀماد ١که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٢

 ایفا نخواهد کرد یتعهدات خود را ا ،مزبور
عهد را ت یفاینکه ایر بر ایدا یا پس از اعالم مشتر ین شده است ییع تعیتوسط با ٤٨ماده  ٢که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٣

 .قبول نخواهد کرد
 ٥٠ماده 

به نسبت تفاوت  واندتیم یا نشده باشد مشتر ی شده هیتأد قبالً نکه ثمن یمنطبق با قرارداد نباشد و اعم از ا شدهمیتسل یکه کاال یدر صورت
هذا هرگاه د معل دهیثمن را تقل ،است بودهیمم دارا یمنطبق با قرارداد در روز تسل یکه کاال یم و ارزشیشده در روز تسلمیتسل یارزش کاال

مذکور از قبول انجام تعهد  مطابق موادّ  یکه مشتر  یا در صورتیتعهدات خود را جبران کند  یفایهر نوع قصور در ا ٣٨ا ی ٣٧ ع مطابق موادّ یبا
 .ثمن را کاهش دهد تواندینم یمشتر  ،ورزد یع خوددار یبا

 ٥١ماده 
نسبت به  ٥٠تا  ٤٦ م شده مطابق قرارداد باشد موادّ یتسل یاز کاال یا تنها قسمتیم کند یاز کاال را تسل یع تنها قسمتیکه با یدر صورت. ١

 .عمال خواهد شدإ ،ستیا منطبق با قرارداد نیم نشده یکه تسل یبخش
ا قرارداد منطبق ب یم کاالیا قصور در تسلیم همه کاال یقرارداد را دارد که قصور در تسل اعالم بطالن کّل  حّق  یفقط در صورت یمشتر . ٢

 .قرارداد محسوب گردد ینقص اساس
 ٥٢ماده 
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 .امتناع ورزد آن ا از قبِض ید یر است که آن را قبض نمایّ مخ ید مشتر یم نمایشده تسلنییتع ش از موعدِ یع کاال را پیباکه  یدر صورت. ١
ناع ورزد. آن امت ا از قبِض ید یر است که مقدار زائد را قبض نمایّ مخ یمشتر  ،دیم نمایمورد قرارداد تسل ید بر مقدار کاالیع زایهرگاه با. ٢

 .دینما هیتأدد ثمن آن را مطابق نرخ قرارداد یبا ،زائد را قبض کند یاز کاالها یقسمتا یچنانچه همه 
 یتعهدات مشتر : مبحث سوم

 ٥٣ماده 
 .دیو کاال را قبض نما هیتأدثمن کاال را  ،ونین کنوانسیب مقرر در قرارداد و ایمکلف است به ترت یمشتر 

 ثمن ۀیتأد: بخش اول
 ٥٤ماده 

 ۀیتأدامکان  یاگر بر یا هر نوع قانون و مقررات دیاست که حسب قرارداد  یفاتیت تشر یثمن شامل اقدامات و رعا ۀیتأدر بر یدا یتعهدات مشتر 
 .ثمن الزم دانسته شود

 ٥٥ماده 
نشده  ینیبشیپن ثمن ییجهت تع یا ضوابطیده ین نگردییتع یا ضمنیح یثمن بطور صر  یول ،ح منعقد شده باشدیبه نحو صح یهرگاه قرارداد

ن یروش اف یقرارداد برا انعقادِ  را که در زماِن  یثمن یطور ضمنه ن بیکه متعامل شودیمن فرض یمخالف چن ِل یدل فقداِن  در صورِت  ،باشد
 .اندداشتهج بوده در نظر یل کاال در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایقب

 ٥٦ماده 
 .ن ثمن استییمالك تع ،وزن خالص ،دیباشد در صورت بروز تردن شده ییکاال تع وزِن  حسِب  اگر ثمن بر

 ٥٧ماده 
 ،نباشد یگر ین دیّ مع ثمن در محّل  هیتأدملزم به  یهرگاه مشتر . ١

 :مکلف است از ثمن را
 ای ،ه کندأدیت یع به و یبا تجارِت  الف. در محّل 

 .دینما هیتأدا اسناد یکاال  ِم یتسل محّل ا اسناد باشد آن را در یم کاال یثمن منوط به تسل ۀیتأدکه  یب. در صورت
 .اوست ۀبه عهد ،ع پس از انعقاد قرارداد باشدیبا تجارِت  محّل  رِ ییاز تغ یو ناش )پرداخت (ثمن ۀکه الزم یانهیهز ش یهر نوع افزا. ٢

 ٥٨ماده 
را طبق قرارداد  بر آن یالیا اسناد استیع کاال یکه با یمکلف است در زمان ،نباشد یگر ین دیّ ثمن در زمان مع ۀیتأدملزم به  یهرگاه مشتر . ١

 .دیمن نماث ۀیتأدا اسناد مربوطه را مشروط به یم کاال یتسل تواندیمع یکند با هیتأدثمن را  دهدیمار او قرار یون در اختین کنوانسیو ا
ثمن  هیتأدبه  موکول ی،ا اسناد آن به مشتر یم کاال ین شرط که تسلید ایکاال را با ق تواندیمع یهرگاه قرارداد متضمن حمل کاال باشد با. ٢

 .ندیارسال نما ،باشد
ن با یمورد توافق متعامل هیتأدا یم یتسل ۀنکه نحویمگر ا ،ستیثمن ن ۀیتأدملزم به  ،افته استیکاال را ن یفرصت بازرس یکه مشتر  یتا زمان. ٣

 .او منافات داشته باشد یبرا ین فرصتیقائل شدن چن
 ٥٩ماده 
ع یبا ۀیاز ناح یفاتیتشر  تیا رعاینکه مستلزم تقاضا یون بدون این کنوانسیله قرارداد و این بوسییا قابل تعیمکلف است در موعد مقرر  یمشتر 
 .دینما هیتأدثمن را  ،باشد

 قبض کاال: بخش دوم
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 ٦٠ماده 
 :به قبض کاال عبارت است از یتعهد مشتر 

 و ،رودیمانتظار  یم عرفًا از مشتر یع بر تسلیقادر ساختن با منظوربهکه  یاقدامات ۀیالف. انجام کل
 .ب. قبض کاال

 یمشتر  ۀلیوسه از نقض قرارداد ب یجبران خسارات ناش: بخش سوم
 ٦١ماده 

 :تواندیمع یورزد با یون کوتاهین کنوانسیا ایك از تعهدات خود طبق قرارداد یهر  یفایدر ا یهرگاه مشتر . ١
 عمال کند؛إرا  ٦٥تا  ٦٢الف. حقوق مقرر در مواد 

 .دیخسارت نما ۀمطالب ٧٧تا  ٧٤ب مقرر در مواد یب. به ترت
 .کندیمنخسارت داشته باشد محروم ۀ مطالب یکه ممکن است برا یچ حّق یع را از هیخسارت با جبراِن  طرِق  رِ یتوسل به سا استفاده از حّق . ٢
به  یچگونه مهلت اضافیه یوان داور یا دیاز نقض قرارداد متوسل شود دادگاه  یاز طرق جبران خسارت ناش یکیع به یکه با یدر صورت. ٣

 .اعطا نخواهد کرد یمشتر 
 ٦٢ماده 

ن یه با ااز طرق جبران خسارت ک یکینکه به یبخواهد مگر ا یرا از و  یر تعهدات مشتر یسا یفایا ایع یقبض مب ،ثمن ۀیتأد تواندیمع یبا
 .متول شده باشد منافات داشته باشد یو درخواست 

 ٦٣ماده 
 .ن کندییو معقول تع یاضاف یمهلت یتعهدات مشتر  یفایجهت ا تواندیمع یبا. ١
ع ید بایماافت نیبه تعهد خود عمل نخواهد کرد در  شدهنییتعدر مهلت  ینکه مشتر یر بر ایدا یادداشتی یع از مشتر یکه با یجز در مورد. ٢
که  یاز حقوق کیچیهع از یهذا بااز طرق جبران خسارت متوسل شود. مع کیچیهدر طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به  تواندینم

 .نخواهد شدمحروم  ،داشته باشد هیتأد رِ یتأخاز  یناش خسارِت  یممکن است در مورد دعوا
 ٦٤ماده 

 :دیقرارداد را باطل اعالم نما تواندیمع یر بایدر موارد ز . ١
 ایقرارداد محسوب شود؛  ینقض اساس ،ونین کنوانسیا ایموجب قرارداد ه ب یمشتر  ك از تعهداِت یهر  یفایکه عدم ا یالف. در صورت

کاال  ا قبضیثمن  هیتأدنه ین شده است تعهدات خود را در زمییع تعیتوسط با ٦٣ ۀماد ١که مطابق بند  یظرف مدت اضاف یب. هرگاه مشتر 
 .تعهد نخواهد کرد یفایا ،ت مزبورد که ظرف مّد یاعالم نماا یفا نکند یا

 :نکهیاعالم بطالن نخواهد داشت مگر ا ع حّق ینموده باشد با هیتأدثمن را  ی،که مشتر  یدر موارد هذامع. ٢
 ایش از وقوف به انجام تعهد اعالم بطالن کند؛ یپ یتعهد از طرف مشتر  یفایدر ا ریتأخالف. در صورت 

 :دیل اعالم بطالن نمایت متعارف به شرح ذتعهد ظرف مّد  یفایدر ا ریتأخر از یغ ،ك از تعهداتینقض هر ب. در صورت 
 ای؛ کردیماطالع حاصل  دیبایما یاطالع حاصل نموده  ،نکه نسبت به نقضیپس از ا. ١
 ،زبورت منکه ظرف مّد یبر ا یمبن یاعالم مشتر ا پس از ین شده است ییتوسط او تع ٦٣ماده  ١که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٢

 .فا نخواهد کردیتعهدات خود را ا
 ٦٥ماده 
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نکه یز ااعم ا ،ن امر قصور ورزدیباشد و او در انجام ا یمشتر  ۀر مشخصات کاال به عهدیا ساین شکل اندازه ییتع ،چنانچه حسب قرارداد. ١
نکه یبدون ا تواندیمع یبا ،عیمشخصات از جانب با ِن ییتع یپس از وصول تقاضا یمتعارفت ا ظرف مّد یرد یخ مورد توافق صورت گیقصور در تار 

 .ن کندییمشخصات کاالها را تع رأساً  ،که ممکن است بر او معلوم باشد یمشتر  یهاخواستهه به با توّج  ،ر حقوقش وارد گرددیبه سا یاخدشه
گاهیجزئد ین کند باییع مشخصات کاال را تعیچنانچه خود با. ٢ ت د تا ظرف مّد ین نماییتع یت متعارفرسانده و مّد  یمشتر  یات آن را به آ

شخصات ظرف مدت مقرر م یمشتر  ی،ن اعالنیاعالم کند هرگاه پس از وصول چن یل مشخصات متفاوتیبتواند در صورت تما یمشتر  ،مزبور
 .االتباع استالزم ،عیاز طرف با شدهنییتعن نکند مشخصات ییکاال را تع

 انتقال ضمان: مبحث چهارم
 ٦٦ماده 

از فعل  یناش ،هان واردیا ز ینکه تلف یمگر ا شودینمثمن  هیتأدان وارده به کاال موجب برائت او از یا ز یتلف  ،یپس از انتقال ضمان به مشتر 
 .ع باشدیا ترك فعل بای

 ٦٧ماده 
جهت  ،عیکه کاال مطابق قرارداد ب ینباشد از زمان ینیّ مع آنها در محّل م یع ملزم به تسلیع متضمن حمل کاال باشد و بایهرگاه قرارداد ب. ١

 یم کاال به متصد یع ملزم به تسلی. هرگاه باگرددیممنتقل  یضمان به مشتر  ،شودیمحمل و نقل  ین متصد یلم اوّ یتسل یارسال به مشتر 
قل نخواهد منت یمزبور نشده است ضمان به مشتر  حمل و نقل در محّل  ِی متصد  ِم یکه کاال تسل یباشد تا زمان ینیّ مع حمل و نقل در محّل 

 .در انتقال ضمان نخواهد داشت یاثر  ،ع مجاز باشد اسناد کاالها را نزد خود نگه داردین امر که بایشد. ا
و خواه با اخطار به  هابارنامه ۀلیوسه خواه ب ،آنها یرو  یگذار عالمت قیطر خواه از  ،موضوع قرارداد یکه کاالها ین وصف تا زمانیبا ا. ٢

 .منتقل نخواهد شد یضمان به مشتر  ،کامًال مشخص نشده باشند ،گریا به نحو دی یمشتر 
 ٦٨ماده 

هذا اگر از اوضاع و . معشودیممنتقل  یخ انعقاد قرارداد به مشتر یضمان از تار  شودیمکه در حال حمل (در راه) فروخته  یعیدر مورد مب
 یمشتر  ۀضمان بر ذم ،کندیمکه اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر  یسسه حمل و نقلؤم کاال به میخ تسلید از تار ین بر آیاحوال چن

و  داشتیمالع اط دیبایما یان آن اطالع داشته یا ز یع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کاال یچنانچه با ،ن وصفیمستقر خواهد شد با ا
گاهیا  .ان خواهد بودیا ز ینرسانده باشد ضامن تلف  یمشتر  ین امر را به آ

 ٦٩ماده 
 یخیار از ت ،دیا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننمای ،کندیمکاال را قبض  یکه مشتر  یخیاز تار  ٦٨و  ٦٧ ر موارد مندرج در موادّ یدر غ. ١

 .شودیماو منتقل  ۀضمان به ذمّ  ،گرددیممرتکب نقض قرارداد  ،قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض یار و یکه کاال در اخت
نکه کاال یاز ا یم و اطالع مشتر یدن عدم تسلیع باشد با فرا رسیتجارت با ر از محّل یغ یملزم به قبض کاال در محلّ  یهذا چنانچه مشتر مع. ٢

 .شودیممنتقل  یضمان به و  ،ار او قرار داده شده استیمزبور در اخت در محّل 
 یلیحوت یکه مشخص نشده که کاال یده است تا زمانیباشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگرد ییکاال چنانچه قرارداد راجع به . ٣

 .قرار نگرفته است یار مشتر ین است که آن کاال در اختیفرض بر ا ،باشدیممربوط به قرارداد 
 ٧٠ماده 

از نقض که در  یبه طرق جبران خسارت ناش یمانع از توسل مشتر  ٦٩و  ٦٨ ،٦٧مواد  ،قرارداد شده باشد یع مرتکب نقض اساسیچنانچه با
 .دسترس اوست نخواهد بود

 یع و مشتر یمقررات مشترك ناظر بر تعهدات با: مبحث پنجم
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 یاقساط ینقض و قراردادها ینیبشیپ: بخش اول
 ٧١ماده 

گر حق یطرف د ،فا نخواهد نمودیتعهدات خود را ا یبخش اساس ،رین به علل ز یاز طرف یکیچنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که . ١
 :دیتعهدات خود را معلق نما یخواهد داشت اجرا

 ایا در اعتبار او؛ یمتعهد به انجام تعهد  ییالف. نقصان فاحش در توانا
 .قرارداد یا در اجرایقرارداد  یاجرا ۀمقدمد یرفتار او در تمه ۀب. نحو

کند هر  یر یجلوگ یم آن به مشتر یاز تسل تواندیم ،کاال را ارسال نموده باشد ،نیشیش از ظهور جهات موصوف در بند پیع پیچنانچه با. ٢
 .کندیمبر کاال  دی وضعبه  باشد که او را محّق  یسند  یدارا یچند مشتر 

گر یق را جهت طرف دیاخطار تعل فوراً مکلف است  دینمایما بعد از آن ملحق یخواه قبل از ارسال کاال  ،تعهدات خود را یکه اجرا یطرف. ٣
 .ردیتعهد خود را از سر گ ید اجرایفراهم نما ینان کافیتعهد خود اطم یفاینه ایکه طرف مزبور در زم ید و در صورتیارسال نما

 ٧٢ماده 
رارداد را ق تواندیمگر یقرارداد خواهد شد طرف د ین مرتکب نقض اساسیاز طرف یکیقرارداد معلوم شود که  یاجراخ یش از تار یهرگاه پ. ١

 .دیباطل اعالم نما
فراهم  ن امکانیاو ا یگر بدهد تا برایبه طرف د یف است اخطار متعارفکه قصد اعالم بطالن دارد چنانچه وقت اقتضا کند مکلّ  یطرف. ٢

 .تعهدش بدهد یفایجهت ا یکافنان یشود که اطم
 .خواهند بود ین منتفیشیالزامات مذکور در بند پ ،گر اعالم کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کردیچنانچه طرف د. ٣

 ٧٣ماده 
 یاساس نقضمتضمن  ،هر قسط ین نسبت به اجرایاز طرف یکیم کاال به نحو اقساط (به دفعات) چنانچه قصور یدر مورد قرارداد تسل. ١

 .ار اعالم بطالن داردیاخت ،با آن قسط ۀگر در رابطیقرارداد در رابطه با آن قسط باشد طرف د
نسبت  گر قرار دهد کهیار طرف دیدر اخت یاکنندهقانع ِل یدال  ،ك از اقساطیتعهدات نسبت به هر  ین در اجرایاز طرف یکیچنانچه قصور . ٢

نکه یروط بر اد مشینده باطل اعالم نمایر حق دارد قرارداد را نسبت به آیطرف اخ ،قرارداد صورت خواهد گرفت ِی اساس ز نقِض ین یآت به اقساِط 
 .کند ین امر یاقدام به چن یت متعارفظرف مّد 

ت به فقرات نسب ین اعالم بطالنیهمزمان با چن تواندیم کندیماعالم بطالن  ،میك از دفعات تسلی در رابطه با هر یکه مشتر  یدر مورد. ٣
 شودیما یم شده یمتقابل (آحاد) کاال نتوان از آنچه تسل یت وابستگنکه به علّ یز اعالم بطالن کند مشروط بر این یا فقرات آتی یقبل ۀشدانجام

 .ن هنگام انعقاد قرارداد استفاده کردیدر مقاصد مورد نظر طرف
 )تعهد یخسارات (حاصله از عدم اجرا: بخش دوم

 ٧٤ماده 
بر اثر نقض  گریکه طرف د ی،النفعاز جمله عدم ،انیبرابر ز  ین عبارت است از مبلغیاز طرف یکیله یوسه از نقض قرارداد ب یخسارات ناش

ر همان که د یات و موضوعاتیکننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعکه نقض یانیاز مقدار ز  تواندینمن خسارات یمتحمل شده است ا
 کردهیم ینیبشیپ دیبایما یکرده  ینیبشیپالحصول نقض قرارداد به عنوان اثر ممکن ،بودهیمواقف  دیبایما یها واقف بوده موقع بدان

 .متجاوز باشد ،است
 ٧٥ماده 
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 ،ده باشدیر ع خیمب یبه جا یگر ید یکاال ،متعارف یتظرف مّد  متعارف و یاوهیشبه  ،پس از بطالن یهرگاه قرارداد باطل شده باشد و مشتر 
ز معامله مت حاصل ایمت مذکور در قرارداد با قیتفاوت ق تواندیمخسارات است  یکه مدع یفروخته باشد طرف یگر یع را به دیع مبیا بای

 .دیمطالبه و وصول نما ،موجب ماده قبل قابل وصول باشده گر را که بین هر نوع خسارت دین و همچنیجانش
 ٧٦ماده 

 ٧٥ ۀموجب ماده که ب یدر صورت تواندیمخسارت است  یکه مدع یموجود باشد طرف یجیمت رایکاال ق یهرگاه قرارداد باطل شده و برا. ١
ر خسارات یسا نیج در زمان بطالن و همچنیمت رایشده در قرارداد و قنییمت تعین قیتفاوت ب ،ا فروش مجدد مبادرت ننموده باشدید یبه خر 

خسارات است پس از قبض کاال مبادرت به ابطال قرارداد  یکه مدع یهذا اگر طرفد. معیرا مطالبه و وصول نما ٧٤ ۀطبق مادقابل وصول 
 .مالك خواهد بود ،ج در زمان بطالنیمت رایق یج در زمان قبض به جایمت رایق ،نموده باشد

مت یق محّل  ا چنانچه در آنی شدیمم یدر آنجا تسل دیبایمکه کاال  یمت متداول در محلّ یج عبارت است از قیمت رایق ،نیشیاز نظر بند پ. ٢
 .مزبور باشد ن محّل یگز یکه عرفًا جا یگر ید ج در محّل یمت رایق ،حمل یهانهیهز با احتساب  ،موجود نباشد یجیرا

 ٧٧ماده 
دامات از نقض اق یالنفع ناشعدم جملهمنان یمکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش ز  کندیمکه به نقض قرارداد استناد  یطرف

 افتهییمل یقلت دیبایمکه خسارت  یزانیبه م تواندیم کنندهنقضد یدر انجام اقدامات فوق قصور نما یکه و  یمتعارف را معمول دارد در صورت
 .کاهش خسارت گردد یمدع ،است

 بهره: بخش سوم
 ٧٨ماده 

هره خواهد بود افت بیدر  گر مستحّق ید طرف دیننما هیتأدافتاده است  ریتأخرا که پرداخت آنها به  یگر یا وجوه دیثمن  ،نیاز طرف یکیگاه  هر
 .دیوارد آ یخلل ٧٤ ۀخسارت موضوع ماد یاو در ادعا نکه به حّق یبدون ا

 تیولؤموارد رفع مس: بخش چهارم
 ٧٩ماده 

ند خارج از اقتدار او بوده و ثابت ک یاحادثهفا به واسطه ید که عدم ایچنانچه ثابت نما ،فا نکرده استیك از تعهدات خود را ایکه هر  یطرف. ١
رده ا آنها دفع کیا آثار آن اجتناب نموده یا از آن یعرفًا از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته  توانینمکه 

 .مسئول نخواهد بود ،باشد
 یرتاز قرارداد او بکار گرفته است طرف مزبور تنها در صو یا قسمتیتمام  یاجرا یباشد که برا یاز قصور شخص ثالث یاگر قصور طرف ناش. ٢

 :که باشدیمت معاف یولؤاز مس
 ت معاف باشد؛ ویولؤاز مس ،نیشیوجب بند په مالف. ب

 .باشد یر بَ ت مُ یولؤاز مس ،ن بر اویشیز در صورت اعمال مقررات بند پیانجام تعهد از جانب او ن یب. متصد 
 .ان دارد واجد اثر خواهد بودیجر  هکه حادث یتن ماده ظرف مّد یت مقرر در ایمعاف. ٣
گاه یخود در اجرا ییوقوع حادثه و آثار آن را بر توانا یاخطار  یمکلف است ط ،ورزدیمتعهد خود قصور  یکه در اجرا یطرف. ٤  یقرارداد به آ

گر یطرف د است به افتهییموقوف  دیبایما یافته ینکه به حادثه وقوف یپس از ا یت متعارفظرف مّد  یاخطار و گر برساند چنانچه یطرف د
 .از عدم وصول خواهد بود یول خسارات ناشؤطرف قاصر مس ،واصل نشود

 .نخواهد بودون ین کنوانسیر از مطالبه موضوع این از اعمال هر نوع حق غین ماده مانع طرفیاز مندرجات ا کیچیه. ٥
 ٨٠ماده 
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 .ندگر استناد کیا ترك فعل خود او باشد به قصور طرف دیاز فعل  یگر ناشیکه قصور طرف د ییجاتا  تواندینمن یاز طرف کیچیه
 آثار بطالن: بخش پنجم

 ٨١ماده 
در  یر یبطالن تاث کندیم یر بَ هر نوع خسارت قابل مطالبه مُ  هیتأدن را از انجام تعهدات موضوع قرارداد به شرط یبطالن قرارداد طرف. ١

 .ن پس از بطالن است نخواهد داشتیف طرفیط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیر شرایا بر سایط قرارداد در مورد حل اختالفات یشرا
موده طلب ن هیتأدا یل یتحو ،موجب قرارداده آنچه را که بگر اعاده یاز طرف د تواندیم ،از قرارداد را اجرا کرده است یا قسمتیکه تمام  یطرف. ٢

 .ندیزمان اقدام نماد همیکند چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند با
 ٨٢ماده 

ع به یبا ا الزامیاعالم بطالن  افت داشته است مقدور نباشد حّق یکه آنها را در  یتیاعاده کاال عمدتًا به همان وضع یمشتر  یچنانچه برا. ١
 .اهد دادو م بدل کاال را از دست خیتسل

 :ر نخواهد بودین شامل موارد ز یشیبند پ. ٢
رك فعل ا تیاز فعل  یافت نموده است ناشیدر  یکه مشتر  یتیآن عمدتًا با همان وضع ۀا عدم امکان اعادیکاال  ۀالف. چنانچه عدم امکان اعاد

 نباشد؛ یو 
 ایقرار گرفته باشد؛  یا در معرض نابودین رفته یاز ب ٣٨ ۀموضوع ماد یاز کاال بر اثر بازرس یا قسمتیب. چنانچه تمام 
 یکسب و  یدان عایدر جر  ،کردیمکشف  دیبایما ید یعدم انطباق آن را کشف نما ینکه مشتر یش از ایپ ،از کاال یا قسمتیج. چنانچه تمام 

 .داده باشدر شکل ییا تغیمصرف شده  یاستفاده مشتر  یان عادیا در جر یفروخته شده 
 ٨٣ماده 

ر طرق جبران خسارت حسب یسا ،دهدیمع را از دست یبدل از با یکاال ۀا مطالبیبطالن  اعالِم  حّق  ٨٢مطابق ماده  یکه مشتر  یدر مورد
 .او محفوظ خواهد ماند یون براین کنوانسیقرارداد و ا

 ٨٤ماده 
 .ثمن بپردازد هیتأدخ یآن را از تار  ۀف است بهر ثمن باشد مکلّ  ع ملزم به ردّ یچنانچه با. ١
 :دیع نمایل بایاز کاال را تحو یا قسمتیف است منافع حاصله از تمام مکلّ  یر مشتر یدر موارد ز . ٢

 ایاز کاال باشد؛  یا قسمتیف به اعاده تمام الف. چنانچه مکلّ 
 یر نباشد ولمقدو  یو  یافت نموده برایکه در  یتیاز کاال عمدتًا با همان وضع یا قسمتیتمام  ۀا اعادیاز کاال  یا قسمتیتمام  ۀب. چنانچه اعاد

 .ع مطالبه بدل نموده باشدیا از باین وصف اعالم بطالن کرده یبا ا
 کاال یحفظ و نگاهدار : بخش ششم

 ٨٥ماده 
در  یرد مشتر یصورت گ زمانهمبه صورت  دیبایمل کاال یثمن و تحو هیتأدکه  یا در موردید ینما ریتأخنسبت به قبض کاال  یهرگاه مشتر 

 اقداماِت  ،احوال حسب اوضاع و ،ع مکلف استیال داشته باشد بایبر کاال است یگر یا به نحو دیع بوده و یبا دی درثمن قصور ورزد و کاال  هیتأد
 .ندع حق دارد کاال را حبس کیبا ،دیننما هیتأدرا  شدهانجاممتعارف  یهانهیهز  یکه مشتر  یحفاظت کاال معمول دارد تا زمان یمتعارف را برا

 ٨٦ماده 
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 آن داشته ر بر ردّ یون داین کنوانسیك از حقوق خود را در چهارچوب قرارداد و ایعمال هر إافت نموده و قصد یکاال را در  یچنانچه مشتر . ١
 هیدتأرا  شدهانجام یهانهیهز ع یکه با یتا زمانحفاظت کاال معمول دارد  یباشد مکلف است حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارف را برا

 .حق دارد کاال را حبس کند یمشتر  ،دیننما
ابت از یرد استفاده کند مکلف است به ن ار او قرار داده شود و از حّق یدر مقصد مورد نظر در اخت یجهت مشتر  شدهارسال یچنانچه کاال. ٢
صورت  نامعقول یهانهیهز ا ین امر بتوان بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یع کاال را در تصرف خود نگاه دارد به شرط آنکه ایبا
عمال نخواهد شد. إشرط مزبور  ،رد در مقصد حاضر باشدیابت از او حفظ کاال را به عهده گیکه بتواند به ن یمأذونا شخص یع یرد. چنانچه بایگ

 .ن خواهد بودیشیحقوق و تعهدات او مشمول بند پ ،کاال را در تصرف نگاه دارد ،ن بندیدر چهارچوب ا یهرگاه مشتر 
 ٨٧ماده 
مشروط بر  ،بسپارد یگر به انبار شخص ثالثیطرف د ۀنیآن را به هز  تواندیمکاال است  یجهت نگاهدار  یکه ملزم به انجام اقدامات یطرف

 .ر متعارف نباشدیمتعلقه غ یهانهیهز نکه یا
 ٨٨ماده 

که  یطرف ،ورزد ریتأخر متعارف یحفظ کاال به نحو غ یهانهیهز ا یا در پرداخت ثمن یا پس گرفتن آن یگر در تصرف کاال یچنانچه طرف د. ١
د فروش بر قص یمبن یمتعارف نکه اخطارِ یبفروشد مشروط بر ا یآن را به طرق مقتض تواندیمملزم به حفظ کاال است  ٨٦تا  ٨٥ طبق موادّ 

 .ارسال کرده باشدگر یجهت طرف د
ملزم به حفظ آن  ٨٦ا ی ٨٥ که مطابق موادّ  یمتعارف باشد طرفریغ ۀنیآن مستلزم هز  یا نگاهدار یع باشد یسر  فسادِ  هرگاه کاال در معرِض . ٢

 بر قصد فروش جهت یمبن یف است اخطار مکلّ  االمکانیحتّ ه یلاِ معمول دارد. مشارٌ  یمکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارف ،است
 .دیگر ارسال نمایطرف د

 یکاال برا یمتعارف نگاهدار  یهانهیهز معادل مخارج فروش و  یمبلغ ،فروش حق دارد از محّل  دینمایمکه اقدام به روش کاال  یطرف. ٣
 .گر بدهدیمانده را به طرف دیف است حساب باقه مکلّ یلاِ د مشارٌ یخود منظور نما

 ییمقررات نها: فصل چهارم
 ٨٩ماده 

 .شودیمون انتخاب ین کنوانسیا )ن (اسنادیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امیله دبین وسیبد
 ٩٠ماده 

راجع به موضوعات  یا ممکن است منعقد گردد و متضمن مقرراتیکه قبًال منعقد شده  المللیبین نامهموافقتچ یون نسبت به هین کنوانسیا
واقع  یانامهطرف چنان موافقت ین در کشورهایطرف تجارِت  نکه محّل یت نخواهد داشت مشروط بر ایحاکم ،ون باشدین کنوانسیمشمول ا

 .شده باشد
 ٩١ماده 

ام یو تا س کاال جهت امضا مفتوح است المللیبینع یب یکنفرانس سازمان ملل متحد راجع به قراردادها یانیپا ۀون در جلسین کنوانسیا. ١
 .خواهد ماند یورك مفتوح باقیویکشورها در مقر سازمان ملل واقع در ن ۀیکل یجهت امضا ١٩٨١سپتامبر 

 .خواهد بود امضاکننده ید کشورهایأیا تیب قبول یون موکول به تصوین کنوانسیا. ٢
مفتوح خواهد ند ستین امضاکننده یکه جزو کشورها ییکشورها ۀیجهت الحاق کل ،شودیمامضا مفتوح  یکه برا یخیون از تار ین کنوانسیا. ٣

 .بود
 .رکل سازمان ملل سپرده شوندید به دبیو الحاق با دییتأب قبول یاسناد تصو. ٤
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 ٩٢ماده 
ون ینوانسن کیت فصل دوم ایاعالم کند که ملزم به رعا ،ا الحاقی دییتأب قبول یدر زمان امضا تصو تواندیممتعاهد  یك از کشورهایهر . ١
 .ا فصل سوم آن نخواهد بودی

نسبت  ،دینمایمه یون مبادرت به صدور اعالمین کنوانسیا سوم اینسبت به فصل دوم  ،نیشیمتعاهد که مطابق بند پ یاز کشورهاك یهر . ٢
 .ون محسوب نخواهد شدین کنوانسیا ١ ۀماد ١کشور متعاهد طبق بند  ،ه استیکه مشمول اعالم یبه موضوعات فصل

 ٩٣ماده 
ر رابطه با د یمختلف یحقوق یهانظامآن کشور  یباشد که طبق قانون اساس یا چند واحد ارضیمتعاهد شامل دو  یاز کشورها یکی هرگاه. ١

ون ین کنوانسیکه ا دیا الحاق اعالم نمای دییتأ ،قبول ،بیدر زمان امضا تصو تواندیم ،ون بر آنها حاکم باشندین کنوانسیموضوعات مطروحه در ا
خود را  ِی قبل ۀیاعالم ،گرید یاهیاعالمم یهر زمان با تسل تواندیمز یدارد و ن یشتر تسرّ یا بیك واحد یا تنها بر ی اشیارض یبر تمام واحدها

 .دیاصالح نما
گاهیمزبور با یهاهیاعالم. ٢ ن ییحًا تعیون صر ین کنوانسیمشمول مقررات ا یارض یون برسند و ضمن آنها واحدهاین کنوانسیام ید به آ

 .گردند
ابد ی یتسرّ  ،و نه همه آنها ،کشور متعاهد یا چند واحد ارضیك ین ماده نسبت به یه مندرج در ایاعالم واسطهبهون ین کنوانسیا هرگاه. ٣

در  گفتهشیپتجارت  خواهد شد که محّل  ین تلقیون چنین کنوانسین در کشور مزبور واقع باشد از نظر ایاز طرف یکیتجارت  چنانچه محّل 
 .ون واقع شده باشدین کنوانسیمشمول مقررات ا یارض یاز واحدها یکیتجارت در  نکه آن محّل یست مگر ایواقع نك کشور متعاهد ی

آن  ِی ارض یون به تمام واحدهاین کنوانسیمقررات ا ،دین ماده ننمایا ١موضوع بند  ۀیك کشور متعاهد مبادرت به صدور اعالمیچنانچه . ٤
 .داده خواهد شد یکشور تسرّ 

 ٩٤ماده 
هستند هر  یا کامًال مشابهیکسان ی یقواعد حقوق یون داراین کنوانسیت ایا چند کشور متعاهد که نسبت به موضوعات تحت حاکمی دو. ١

ن یمشمول مقررات ا ،اندتجارت محّل  یکه در آن کشورها دارا ییهاطرفن یا انعقاد آنها بیع یب یاعالم کنند که قراردادها توانندیمزمان 
 .کطرفه متقابل صادر شوندی ۀیا به صورت اعالمیمزبور ممکن است مشترکًا  یهاهیاعالمون نخواهد بود یکنوانس

ند کشور ا چیك یبا  یا کامًال مشابهیکسان ی یقواعد حقوق یون داراین کنوانسیك کشور متعاهد که در خصوص موضوعات مشمول ای. ٢
 ،ندتجارت هست محّل  یکه در آن کشورها دارا ییهاطرفن یا انعقاد آنها بیع یب یاعالم کند که قراردادها تواندیمر متعاهد است هر زمان یغ

 .ون نخواهد بودین کنوانسیمشمول مقررات ا
به  ن نسبتویکه کنوانس یخیاز تار  ،دیمتعاهد در آ یکشورها ۀبعدًا در زمر  ،ن استیشیمذکور در بند پ ۀیکه موضوع اعالم یهرگاه کشور . ٣

نکه یفوق صادر شده است خواهد داشت مشروط بر ا ١را که طبق بند  یاهیاعالمصادره آثار  ۀیاعالم گرددیم االجراالزمد یکشور متعاهد جد
 .دیصادر نما یمتقابل ۀکطرفی ۀیا اعالمیوندد یمزبور بپ ۀید به اعالمیکشور متعاهد جد

 ٩٥ماده 
ن یا ١ماده  ١ت قسمت (ب) بند ید که ملزم به رعایا الحاق خود اعالم نمای دییتأ ،ب قبولیتصوع اسناد یدر زمان تود تواندیمهر کشور 

 .ون نخواهد بودیکنوانس
 ٩٦ماده 

هر  تواندیم ،دالزم بدان یا مستند نمودن آنها را به صورت کتبیع یب یقراردادها یآن انعقاد کتب ین داخلیمتعاهد که قوان یك از کشورهای هر
ا یع یون که انعقاد قرارداد بین کنوانسیبا فصل دوم ا ٢٩ماده  ،١١ك از مقررات ماده ید که هر یه اعالم نمایبا صدور اعالم ١٢ ۀزمان طبق ماد
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زبور که در کشور م یشامل طرف ،دهدیماجازه  یکتبر یر انواع اعالم اراده را به هر شکل غیا سایجاب و قبول یا هر نوع ایا اقاله یاصالح آن 
 .محل تجارت دارد نخواهد بود

 ٩٧ماده 
ون یکنوانس دییتأا یب قبول یدر هنگام تصو یبعد  دییتأموکول به  شوندیمون در زمان امضا صادر ین کنوانسیکه طبق مقررات ا ییهاهیاعالم. ١
 .باشندیم
گاه ید به صورت کتبیآنها با یهاهیدییتأو  هاهیاعالم. ٢  .ده باشندیون رسین کنوانسیام یبوده و رسمًا به آ
شدن  االجراالزمکه پس از  یاهیاعالمهذا ون نسبت به کشور مربوط نافذ خواهد شد. معیشدن کنوانس االجراالزمبا  زمانهم ،هیهر اعالم. ٣

گاهیکنوانس ن یه توسط امیافت اعالمیخ در یشش ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیدر اول ،رسدیمون ین کنوانسیام یون رسمًا به آ
افت یخ در یشش ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیلدر اوّ  ٩٤کطرفه متقابل موضوع ماده ی یهاهیاعالمنافذ خواهد شد  ،شودیمآغاز 
 .نافذ خواهند شد ،شودیمن آغاز یه توسط امین اعالمیآخر 

 یعالم کتبله ایوسه ب تواندیمهر زمان که بخواهد  دینمایمه یون مبادرت به صدور اعالمین کنوانسیکه مطابق مقررات ا ك از کشورهایهر . ٤
شش ماه  یاست که پس از انقضا ین روز از ماهیلاوّ  ی،ن استردادیخ نفوذ چنیه مزبور را مسترد کند. تار یون اعالمین کنوانسیبه ام یو رسم
 .گرددیمن آغاز یه توسط امیافت اعالمیخ در یاز تار 

مذکور صادر  ۀطبق ماد یگر یرا که کشور د یمتقابل ۀیهر نوع اعالم شودیمکه نافذ  یخیاز تار  ٩٤ه صادره طبق ماده یاسترداد اعالم. ٥
 .نموده است بالاثر خواهد کرد

 ٩٨ماده 
 .رفته نخواهد شدیپذ اندشدهون مجاز شناخته ین کنوانسیحًا در ایکه صر  ییجز آنها ید و شرطیچگونه قیه

 ٩٩ماده 
 ،بیون سند تصیخ سپردن دهمیماه از تار  دوازده یکه بعد از انقضا ین روز از ماهیاول حاضر درون ین ماده کنوانسیا ٦ت مقررات بند یبا رعا. ١

 .خواهد شد االجراالزم گرددیمآغاز  ٩٢ه صادره حسب ماده یاعالم یاسناد حاو  جملهمنا الحاق ی دییتأ ،قبول
ا بدان ی ،دینمایم دییأتا یقبول  ،بیون را تصوین کنوانسیا الحاق ای دییتأ ،ب قبولین سند تصویك کشور پس از سپردن دهمیکه  یهنگام. ٢

 ٦ مقررات بند تیبا رعا ،شده است در ارتباط با آن کشور یکه مستثن یبجز فصل ،ون حاضریشدن کنوانس االجراالزمخ یتار  ،شودیمملحق 
 .شودیمروع ش ،ا الحاق آن کشوری دییتأ ،ب قبولیع اسناد تصویدوازده ماه از زمان تود یخواهد بود که بعد از انقضا ین روز از ماهیلن ماده اوّ یا

 حدالشکلمتّ ه قانون ون راجع بیو ضمنًا عضو (کنوانس شودیما بدان ملحق ی ،دینمایم دییتأا یقبول  ،بیون را تصوین کنوانسیکه ا یکشور . ٣
ون راجع به قانون یکنوانس ایو ) ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یالهه) (کنوانس ١٩٦٤ه یژوئ ١کاال مصوب  المللیبینع یناظر بر انعقاد قرارداد ب

د همزمان یبا ،آنها باشد یا عضو هر دو ی) و ١٩٦٤ع الهه یون بی) (کنوانسالهه ١٩٦٤ه یژوئ ١کاال مصوب  المللیبینع یناظر بر ب متحدالشکل
را  ،١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یو کنوانس ١٩٦٤ع الهه یون بیا هر دو کنوانسیك یبر حسب مورد  ،ونین کنوانسیا دییتأا ی ،ا قبولیب یبا تصو

 .دیضمن اطالع به دولت هلند رد نما
 ٩٢اده و طبق م شودیما بدان ملحق ی کندیم دییتأا یب قبول یون حاضر را تصویکه کنوانس ١٩٦٤ع الهه یون بیهر کشور عضو کنوانس. ٤

ضمن  ،ا الحاقی دییتأ ،ب قبولید در زمان تصویون نخواهد بود باین کنوانسیت فصل دوم ایا اعالم نموده است که ملزم به رعای کندیماعالم 
 .دیرا رد نما ١٩٦٤ع الهه مورخ یون بیکنوانس ،اطالع به دولت هلند
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و طبق  شودیما بدان ملحق ی کندیم دییتأا یب قبول یون حاضر را تصویکه کنوانس ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یعضو کنوانس هر کشور. ٥
ا ی دییتأ ،لقبو  ،بید در زمان تصویون نخواهد بود باین کنوانسیت فصل سوم ایا اعالم نموده است که ملزم به رعای کندیماعالم  ٩٢ماده 

 .دیرا رد نما ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه مورخ یضمن اطالع به دولت هلند کنوانس ،الحاق
نسبت  ١٩٦٤ع الهه یون بیا کنوانسی ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یعضو کنوانس یو الحاق کشورها دییتأ ،قبول ،بین ماه تصویاز نظر ا. ٦

ون با دولت ین کنوانسین ایمزبور نافذ گردد ام یون مذکور از جانب کشورهایکنوانسنکه اعالم رد یون نافذ نخواهد شد مگر این کنوانسیبه ا
 .نه تبادل نظر خواهد نمودین زمیالزم در ا یهایهماهنگن یجهت تضم ١٩٦٤ یهاونیکنوانسن یهلند به عنوان ام

 ١٠٠ماده 
ون نسبت یانسشدن کنو  االجراالزمخ یشنهاد انعقاد مزبور در تار یك قرارداد خواهد بود که پیحاکم بر انعقاد  یون تنها در صورتین کنوانسیا. ١

خ صورت یا پس از آن تار ی ١ماده  ١متعاهد مذکور در قسمت ب بند  یا نسبت به کشورهای ١متعاهد مذکور در قسمت الف بند  یبه کشورها
 .گرفته باشد

 ١لف بند متعاهد مذکور در قسمت ا یون نسبت به کشورهایشدن کنوانس االجراالزمخ یمنعقده در تار  یون صرفًا بر قراردادهاین کنوانسیا. ٢
 .ت داردیا پس از آن حاکمی ١ماده  ١متعاهد مذکور در قسمت ب بند  یا کشورهای

 ١٠١ماده 
 .دیا سوم آن را رد نمایا فصل دوم یون ین کنوانسیا ،نیبه ام یو کتب یبا اعالن رسم تواندیمهر کشور متعاهد . ١
د ینافذ خواهد گرد شودیمن آغاز یخ وصول اعالم رد به امیدوازده ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیلون در اوّ یرد کنوانس اعالم. ٢

خ وصول به یت مزبور از تار مّد  ین شده باشد اعالم رد پس از انقضاییجهت نفوذ آن تع یتر یطوالنت ون مّد یه رد کنوانسیچنانچه در اعالم
 .دیخواهد گرد ن نافذیام

 ی،سیگلان ی،نیچ ی،عرب یکه منتها یك نسخه اصلیدر  ،هزار و نهصد و هشتاد كیل سال یازدهم آور یخ یبه تار  ،ن انجام شده استیدر و
 .اعتبار واحدند یآن دارا ییایو اسپان یروس ی،فرانسو 

 .اندنمودهون را امضا ین کنوانسیا ،باشندیممتبوع خود  یهادولتار یاالختندگان تامیر که نمایل آن اشخاص ز یدر مقام تسج
 

 ینکوترمز)(ا المللیینب یفصل هشتم: اصطالحات تجار 
 ینکوترمزا یهو اهداف ته یخچهاول: تار  گفتار

ل متوقف اوّ  ۀدر نسخ یم، بازنگر دّو  یت بروز جنگ جهانو منتشر شد. به علّ  یهشامل هفت اصطالح ته ینکوترمزا ۀنسخ لیناوّ  ١٩٣٦در سال 
در  یبعد  ۀمنتشر شد. نسخ ١٩٥٣در سال  ینکوترمزا ِی بعد  ۀمجددًا آغاز شد. نسخ ینکوترمزا یرو  یتفعال ١٩٥٠ ۀدوباره در ده ینکهشد تا ا

ازمان اروپا وابسته به س یاقتصاد یسیوندر مشورت با کم یاتفاق افتاد. اتاق بازرگان ١٩٨٠ ۀدر نسخ ییرتغ ترین. مهمیدمنتشر گرد ١٩٦٧سال 
بود که بتوان  یاصالح شد به نحو  ١٩٩٠که در  یکند. موارد یلتبد یارا به عبارات سه کلمه یتجار  اصطالحاِت  ۀیگرفت که کلّ  یمملل تصم

تشر شد. بعد از من ٢٠٠٠ ینکوترمزتحت عنوان ا یدجد ۀنسخ ،یاستفاده کنند. بعد از بازنگر  ترونیکیالک هاییاماز پ یاسناد کاغذ یبه جا
 .یداالجرا گردالزم ٢٠١١ ۀیل ژانومنتشر شد که از اوّ  ٢٠١٠در  ینکوترمزا یدجد ۀنسخ ٢٠٠٠ ۀشکال در نسخرفع اِ 

 ینکوترمزو قلمرو ا یحقوق یگاهدوم: جا گفتار
 ینرفط شود،یم یبه قراردادها ناش یو اصل وفادار  یقرارداد یو به استناد اصل آزاد یناز توافق طرف ینکوترمزآنجا که اعتبار و لزوم ا از

 تاز نکا یرخب ینکوترمز. ایندنما یلتعهدات خود تعد یآن را رو  یرِ تأث یاخود اصالح کنند و  یلرا به تما ینکوترمزمقررات ا توانندیقرارداد م
 یک یدیکل ِل مسائ ۀیمقررات شامل کلّ  ینعنوان قلمرو ا یچاما به ه کند،یرا پوشش داده و استاندارد م المللیینب یعب یقراردادها یاساس
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و تنها به آن  است یجزئ ینوع استانداردساز  یک ینکوترمز. ایستآن ن یمثل موارد نقض قرارداد و ضمانت اجراها المللیینب یعقرارداد ب
کاال  یلحوبا ت ینکوترمزل کاال مربوط است. او تحوّ  یلدر خصوص تحو ینناظر است که با حقوق و تعهدات طرف یدسته از مسائل قرارداد

که توسط  یمسائل ینتر . مهمکندیکاال را مشخص م یلحمل و تحو ۀدر نحو یو مشتر  یعبا یفدارد و موضوع حمل کاال و وظا یارتباط اساس
آن،  هاینهیحمل و نقل و پرداخت هز  یبترت ی،به مشتر  یعشود عبارتند از؛ انتقال مخاطرات و ضمان کاال از بایپوشش داده م ینکوترمزا

 یگذار و عالمت یبند مربوط، بسته یصادرات و واردات و پرداخت عوارض و حقوق گمرک یآن، اخذ مجوزها هایینهو پرداخت هز  یمهب یبترت
ام طرف انج یکط که توس یباتیابالغ ترت ی،بازرس یکاال و صدور گواه یو مبادله شود، انجام بازرس یهته یدکه با یاسناد یتکاال، نوع و ماه

از موضوعات  یتر زرگب یاربس ۀیر دا ،یونکه کنوانس یدر صورت کندیاز قرارداد را استاندارد م یبخش کوچک ینکوترمز. ایگربه طرف د پذیردیم
 تالش کردند که تا حِدّ  ونیکنوانس کنندگاِن یهته ینشده است، بنابرا یهته ینکوترمزبعد از ا انسیونو چون کنو  دهدیرا پوشش م یعمربوط به ب

و مفاد آن  یندتوافق نما ینکوترمزاز ا یاصطالح یرو  ینکه طرف ی. زمانینداجتناب نما ینکوترمزممکن از ورود به موضوعات مربوط به ا
 یتاولو ونیبر مفاد کنوانس ینکوترمزصورت مفاد آن اصطالح به شرح مندرج در ا ایندر تعارض باشد، در  یوناصطالح با مقررات کنوانس

 .خواهد داشت
 یسوم: اصطالحات تجار  گفتار

 یِت فعال را در محِلّ  یعمب ،است که فروشنده یمورد ۀکنندیانب E . گروهیدگرد یمتقس «D» و  «E» ،«F»،«C»ه اصطالحات به چهار گرو این
. هددیم یلحمل و نقل تحو یبه متصد  نیّ مع را در محِلّ  یعاست که فروشنده مب یشامل موارد »F«ه . گرودهدیقرار م یدارخر  یارخود در اخت

و تلف کاال  یبع یتضمان و مسئول یول کندیرا تا مقصد منعقد م یمهحمل و ب یاکه فروشنده قرارداد حمل و  شودیم رحمط یزمان »C« گروه
و  هاینههز  ۀیاست که فروشنده کلّ  یموارد املش »D«ه . گروشودیمنتقل م یبه مشتر  یعحمل و نقل از با یبه متصد  یلاز زمان تحو

 .گیردیبه عهده م ظرموردن ِی مرز  خِط  یامخاطرات را تا مقصد 
 ی) اصطالحات حمل و نقل عمومالف

از انواع  یبیترک یا یآبراه داخل یایی،در  یی،هوا ینی،حمل و نقل اعم از زم ۀیلهر نوع وس یهفت اصطالح را برا ین، ا٢٠١٠ ینکوترمزا مطابق
 .استفاده کرد توانیمذکور (مرکب) م

  (EXW) ر کا در محِلّ  یلتحو .١
 در محِلّ  یریبارگ ۀکند و آماد یبند و بسته یهته »یتجار  ۀیاهس«فروشنده موظف است کاال را مطابق با قرارداد و  EXW با اصطالح مطابق

 که بعد از اصطالح به یحمل و نقل) قرار دهد. فروشنده موظف است کاال را در محلّ  ی(متصد  یو  ۀیندنما یاو  یدارخر  یارموردنظر در اخت
مخاطرات  ۀیکلّ  ،یدارکاال به خر  یل. تا زمان تحویردبگ یلتحو ،موظف است کاالها را در آن محل یدارقرار دهد و خر  یدارخر  اختیاررفته در کار 

قرار  داریخر  یارکه کاال در اخت یاز زمان ین. بنابراباشدیم یدارخر  ۀبه بعد به عهد فروشنده است و از آن ۀمربوط به عهد هایینهکاال و هز 
آن را انجام  کاال و حمل یلالزم جهت تحو یباتفروشنده بتواند ترت ینکها یاست. برا یدارخر  ۀوارده به کاال به عهد خساراِت  ۀیکل گیردیم

 یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن ینبرساند. در ا یداررا از قبل به اطالع خر  یلزمان و مکان تحو یکاف ۀدهد، فروشنده موظف است به انداز 
 .استفاده کرد یداخل یهاو فروش یدخر  یبرا توانیم یاصطالح به سادگ یناست. از ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀهزیناز کاال و پرداخت 

 (FCA) ل حمل و نق یبه متصد  یلتحو .٢
فروشنده است. در  ۀصادرات به عهد هاییاتمربوط و پرداخت عوارض و مال یفاتاخذ مجوز صادرات، انجام تشر  ۀیفوظ FCA اصطالح در

نع صادرات به م یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا یکه فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به تعهدات قرارداد یصورت
 یدارر خ ۀبه عهد یفوظا ینا ۀیمقرر ندارد و کل آن از محِلّ  ۀیمب یاحمل کاال  ۀیندر زم یتعهد  یچفروشنده ه. گیردیفروشنده قرار م ۀعهد
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. فروشنده است یدارخر  ۀفروشنده و از آن به بعد به عهد ۀمربوط به عهد هایینهمخاطرات کاال و هز  ۀیکلّ  یدارکاال به خر  یلاست. تا زمان تحو
 .شده است یلحمل و نقل تحو یکاالها به متصد  ینکهبر ا یمبن یدارائه نما یرا به و  یسنادا ،یدارخر  ۀینموظف است به هز 

 (CPT) ا شده تحمل پرداخت ۀیکرا .٣
من اخذ که فروشنده ض شودیق ممحقّ  یلتحو یمرکب قابل استفاده است. زمان یاو  یاییدر  یآهن و حتراه یی،هوا ینی،هر نوع حمل زم برای

حمل  ید متص ینلآهن، بندر و امثال آن به اوّ راه یستگاها ی،باربر  ینال،فرودگاه، ترم :کاال را در ،مربوط هایینهمجوز صادرات و پرداخت هز 
ذکر شده  از اصطالحکه بعد  یبه نحو  یزمقصد را ن . فروشنده موظف است، قرارداد حمل تا محِلّ یدنما یل) در کشور مبدأ تحوباربریو نقل (

صطالح ا یندهد. در ا یلحمل و نقل تحو یمتصد  ینلبه اوّ  شدهیبند موظف است کاال را بسته ین. فروشنده همچنیداست، منعقد نما
بدأ به م در محِلّ  یریبارگ ۀینهز  یناصطالح همچن یناست. در ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀینو پرداخت هز  از کاال یبازرس ۀیفوظ ینهمچن

 .از قرارداد حمل باشد یفروشنده است که بخش ۀعهد
 (CIP) ا پرداخت شده ت یمهحمل و ب ۀیکرا .٤

من اخذ که فروشنده ض شودیق ممحقّ  یلتحو یمرکب قابل استفاده است. زمان یاو  یاییدر  یآهن و حتراه یی،هوا ینی،هر نوع حمل زم برای
حمل  یمتصد  ینلآهن، بندر و امثال آن به اوّ راه یستگاها ی،باربر  ینال،فرودگاه، ترم :مربوط کاال را در هایینهمجوز صادرات و پرداخت هز 

ر شده که بعد از اصطالح ذک یبه نحو  یزمقصد را ن . فروشنده موظف است، قرارداد حمل تا محِلّ یدنما یل) در کشور مبدأ تحوباربریو نقل (
 یمهب خود ۀینموردنظر در مقصد به هز  فروشنده موظف است کاال را تا محِلّ  ینرا متقبل شود. همچنحمل  هایینهو هز  یداست، منعقد نما

 یمتصد  ینلوّ و به ا یبند آن تا مقصد است. ضمنًا فروشنده موظف است کاال را بسته یمهحمل و ب ۀینمت خود کاال، هز یکند. در واقع شامل ق
الح اصط یناست. در ا یدارخر ۀ مربوط به عهد ینهاز کاال و پرداخت هز  یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن یندهد. در ا یلحمل و نقل تحو

 .از قرارداد حمل باشد یفروشنده است که بخش ۀعهد همبدأ ب در محِلّ  یریبارگ ۀینهز  ینهمچن
 (DAT) ه یاندر پا یلتحو .٥

 نیّ مع هیانکاال را در پا ،مربوط هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یدارکاال را به خر  یزمان ،فروشنده
در  یارسال ۀینقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفحمل و نقل) قرار دهد. وظ ی(متصد  یو  ۀیندنما یا یدارخر  یارشده در اخت یهمقرر، تخل و در محِلّ 

قرر بعد از اصطالح م . محِلّ باشدیم یدارخر  ۀبه عهد یگرد ۀینقل ۀیلانتقال آن به وس یاآن  مجددِ  یرِی بارگ یفروشنده است ول ۀل به عهدیناترم
 یباربر  ینالترم ایو  ینرهااصطالح شامل اسکله، محوطه و انبار کانت یندر ا یانهدر کشور مقصد باشد. پا یگرید هر محِلّ  یاممکن است بندر 

ا کاال ابتدا ب ینکهحمل مرکب، مثل ا یاو  یایی،آهن، در راه ینی،زم یی،هرگونه حمل از جمله هوا یراب  DATت. آهن اسو راه وایی،ه ینی،زم
 ۀینرداخت هز از کاال و پ یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن ینموردنظر برسد، مناسب است. در ا یناِل به ترم یونکام یقو سپس از طر  یکشت

حمل و  یکاالها به متصد  ینکهبر ا یمبن یدارائه نما یرا به و  یاسناد یدارخر  ۀینهز ر است. فروشنده موظف است به یداخر  ۀمربوط به عهد
 یاآن  مجددِ  رِی یبارگ یبه عهده فروشنده است ول یارسال ۀینقل ۀیلاز وس ینالدر ترم یهتخل ۀیناصطالح هز  ینشده است. در ا یلنقل تحو

 .است یدارخر  ۀبه عهد یگرد یارسال آن به جا
 (DAP) ل در مح یلتحو .٦

رر مق مربوط کاال را در محِلّ  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یدارکاال را به خر  یزمان فروشنده
 ۀیلتقال آن به وسان یا یهنقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفحمل و نقل) قرار دهد. وظ ی(متصد  یو  ۀیندنما یا یدارخر  یاردر اخت یهنقل ۀّیلوس یرو 
، مثل حمل مرکب یاو  یایی،آهن، در راه ینی،زم یی،هر گونه حمل از جمله حمل هوا یاصطالح برا ین. اباشدیم یدارخر  ۀبه عهد دیگر ۀینقل

 فاتیموردنظر برسد، مناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  آهن به محِلّ راه یا یونکام یقو سپس از طر  یکاال ابتدا با کشت ینکها
که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع  یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتو مال ارضمربوط و پرداخت عو 
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 ۀیفوظ ینناصطالح همچ ین. در اگیردیفروشنده قرار م ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا ینتوانسته به تعهدات قرارداد
 یمبن دیارائه نما یرا که به و  یاسناد یدارخر  ۀیناست. فروشنده موظف است به هز  یدارخر ۀ به عهد ربوطم ۀین و پرداخت هز از کاال یبازرس

مجدد  یریبارگ یار موردنظ در محِلّ  یارسال ۀینقل ۀیلاز وس یهتخل یتولؤو مس ۀینشده است. هز  یلحمل و نقل تحو یکاالها به متصد  ینکهبر ا
 .کندیمجدد را تقبل م یریو بارگ یهمخاطرات تخل ۀیکلّ  یدارد و خر باشیم یدارخر  ۀبه عهد یازآن در صورت ن

 (DDP) ض با پرداخت عوار  یلتحو .٧
در  یه،نقل ۀیلوس یمربوط به کاال را رو  هایینهکه ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یدارکاال را به خر  یزمان فروشنده

 یگمرک هایینهمربوط به صادرات و واردات را انجام داده و هز  یگمرک یفاتتشر  ۀیقرار دهد، و کلّ  یدارخر  یارمورد توافق در مقصد در اخت محِلّ 
ارداد شرط است، مگر خالف آن در قر  یدارخر  ۀآن به عهد یسکو ر  هیندر مقصد و هز  یهنقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفرا پرداخت کند. وظ قهمتعل

 اتیفمرکب مناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  یا یاییآهن، در راه ینی،زم یی،هر نوع حمل هوا یاصطالح برا ینشده باشد. ا
 ند، در واقعکه فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ ک یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتو مال وارضمربوط و پرداخت ع

دارد نسبت به  هیف. فروشنده وظگیردیفروشنده قرار م ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا ینتوانسته به تعهدات قرارداد
 اقدام کند و فروشنده» افزودهبر ارزش یاتمال«از جمله  یورود هاییاتو پرداخت عوارض و مال مرکیگ یفاتتشر  یاخذ مجوز واردات و ط

 یبازرس ۀیفظو یناصطالح همچن ینمتحمل شود. در ا یدبا یزرا ن یورود یگمرک یفاتو مخاطرات مربوط به تشر  یسکو ر  هاینههز  ۀیکلّ  یدبا
 ینکهبر ا یمبن یدارائه نما یرا که به و  یاسناد یدارخر  ۀینر است. فروشنده موظف است به هز یداخر  ۀمربوط به عهد ۀیناز کاال و پرداخت هز 

 .است یدارخر  ۀمقصد و مخاطرات آن به عهد حمل در محِلّ ۀ یلاز وس یهتخل ۀینشده است. هز  یلحمل و نقل تحو یکاالها به متصد 
 یایی) اصطالحات حمل و نقل در ب
 .کرده است یدااختصاص پ یداخل یهاآبراه یا یاییحمل و نقل در  یچهار اصطالح برا ٢٠١٠ ینکوترمزا در

 (FAS) ی در کنار کشت یلتحو .١
 شودیحقق مم یلتحو یکرده است. زمان یدااختصاص پ یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  یاست که تنها برا یاز اصطالحات تجار  یکی

حمل  یبه متصد  یکرده در کنار کشت یمعرف یدارکه خر  یمربوط کاال را در بندر  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز 
 یفاتام تشر . اخذ مجوز صادرات، انجیدنما یهتخل یدر کنار کشت شدهیبند . فروشنده موظف است کاال را بستهیدنما حویل) تیربر و نقل (با

که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع  یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتمربوط و پرداخت عوارض و مال
 یریبارگ ۀینهز  ،اصطالح ین. در اگیردیفروشنده قرار م ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینعمل کند و بنابرا دخو ینتوانسته به تعهدات قرارداد

 یدارخر  ۀعهد خسارت وارده به یند،اال خسارت بباثنا ک ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یاست و چنانچه کشت یدارخر  ۀبه عهد یدر کشت
 .باشدیم

 (FOB) ی کشت ۀعرش یرو  یلتحو .٢
که  یعرشه کشت یمربوط کاال را در بندر مبدأ رو  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یلتحو زمانی

قرار دهد.  یشتک ۀعرش یرو  شدهیبند فروشنده موظف است کاال را بسته .یدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارخر 
 مربوط و پرداخت عوارض یفاتمناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  برایاصطالح تنها  ینا

 یکه فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به تعهدات قرارداد یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتو مال
 یا یبدچار آس یعرشه کشت ی. اگر کاال قبل از قرار گرفتن رو گیردیفروشنده قرار م ۀصادرات به عهد منع یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا

 یدارخر  ۀه عهدشود ب یجادا یکشت ۀعرش یو اگر خسارت پس از قرار گرفتن رو فروشنده است  ۀخسارات وارده به کاال به عهد ۀیتلف گردد، کلّ 
رار دادن آن کاال و ق یریبارگ ۀیناصطالح هز  ینمقرر شده باشد. در ا ینطرف ینب یگرینحو د هب یداربه خر  یسکر  انتقاِل  است، مگر زماِن 
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خسارت  یند،باثنا کاال خسارت ب ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یفروشنده است و چنانچه کشت ۀدر بندر مبدأ به عهد یعرشه کشت یرو 
 .باشدیوارده به عهده فروشنده م

 (CFR) ل حم ۀیو کرا ینههز  .٣
 یدانام پ ییرتغ CFR به ینکوترمزاصطالحات ا ۀیکردن کلّ  یاواحد در سه کلمه ۀیبود که به مقصود اتخاذ رو C&F اصطالح ینا یمیقد نام

مربوط، کاال را در بندر  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یزمان، یلتحو ،اصطالح ینکرد. در ا
ندر . فروشنده موظف است قرارداد حمل را تا بیدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارکه خر  تیکش ۀعرش یمبدأ و رو 

 شدهیبند موظف است کاالها را بسته ینحمل را متقبل گردد. فروشنده همچن هایینهشده منعقد نموده و هز مقصد که بعد از اصطالح ذکر 
 فاتیمناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  یتنها برا طالحاص ینقرار دهد. ا یعرشه کشت یرو 

که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع  یفروشنده است. در صورت ۀت به عهدصادرا هاییاتمربوط و پرداخت عوارض و مال
 ینهرداخت هز کاال و پ ی. بازرسگیردیمنع صادرات به عهده فروشنده قرار م یسکر  راینخود عمل کند و بناب ینتوانسته به تعهدات قرارداد

ست و فروشنده ا ۀمبدأ به عهد در بندرِ  یکشت ۀعرش یکاال و قرار دادن آن رو  یریبارگ ۀیناصطالح هز  یناست. در ا یدارخر  ۀمربوط به عهد
 .باشدیفروشنده م ۀخسارت وارده به عهد یند،خسارت بب اثنا کاال ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یچنانچه کشت

 (CIF) ه یمحمل و ب ۀیکرا ینه،هز  .٤
مربوط، کاال را در بندر مبدأ و  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یزمان ،یلتحو ،اصطالح ینا در
صد . فروشنده موظف است قرارداد حمل را تا بندر مقیدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارکه خر  یعرشه کشت یرو 

 یرو  شدهیبند موظف است کاالها را بسته ینحمل را متقبل گردد. فروشنده همچن هایینهشده منعقد نموده و هز  ذکرکه بعد از اصطالح 
آن  کاال و قرار دادن یریبارگ ۀینهز  ،اصطالح یناست. در ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀینکاال و پرداخت هز  یقرار دهد. بازرس یکشت ۀعرش

خسارت  یند،باثنا کاال خسارت ب ینشود و در ا یردچار تأخ یریر بارگد یفروشنده است و چنانچه کشت ۀددر بندر مبدأ به عه یکشت ۀعرش یرو 
 .باشدیوارده به عهده فروشنده م

 مناسب یاصطالح تجار  یریکارگچهارم: به گفتار
 یتحائز اهم انتخاب جند نکته ینانتخاب شود در ا یستیاصطالح مناسب حسب مورد با یک ینکوترمزاصطالحات مندرج در ا یریبکار گ در

را  یشتریند ارز بدار  یلصادرکننده که تما ی. کشورهایردکشور صادرکننده و واردکننده مدنظر قرار گ یارز  هاییاستس یدبا ینکهل ااست: اوّ 
گروه  یاز کشورشان خارج شود، رو  یدارند ارز کمتر  یلواردکننده که تما یو کشورها کنندیاستفاده م Cکنند، از گروه  سرازیربه کشور خود 

F یت. کشورهااس یسهم داخل یشو افزا یارز  ییجوصرفه ینکهم ا. دّو شودیمنعقد م یدارتوسط خر  یمهگروه حمل و ب یندر ا یرادارند ز  یدتأک 
 رب یدر منعقد کنند. خ یداخل یهارا با شرکت یواردات یکاالها یمهحمل و ب یکنند که قراردادها یفتکل یداربه خر  تواردکننده ممکن اس

و  دارند یکه فروش داخل شودیتقاضا م یاصطالح توسط فروشندگان ینفروشنده است. ا یحداقل تعهدات برا یحاو  EXW یمبنا
 یجرا حمل شود بهتر است که از اصطالحات یکه بناست کاال با کشت ی. در صورتدقبول کنن یتیولؤدر خصوص صادرات مس خواهندینم

 یهنقل ۀیلوس یندر حمل مرکب آخر  یاحمل شود و  ییبه صورت هوا یاآهن و جاده، راه قیاستفاده شود. چنانچه بناست از طر  یاییحمل در 
ها یدخر  ۀعمد ،یراناستفاده شود. در ا یاییدر  یرصورت مناسب است از اصطالحات حمل و نقل غ یناست، در ا یماهواپ یاقطار و  یون،کام

 استفاده گردد. Dاست و به ندرت ممکن است از گروه  Cو  Fبه صورت 
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 :بندی اینکوترمزجمع
ه معنی ب  «International Commercial Terms»انگلیسی ۀیک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلم Incoterms :اینکو ِترمز

ها ای تفکیک هزینهبر گیرد. این اصطالحات ای مورد استفاده قرار میاست و به صورت گستردهالمللی بازرگانی تشکیل شدهاصطالحات بین
 .شودها بین فروشنده و خریدار استفاده میولیتؤو مس

دهد. مسائلی شامل حمل کاالها، ترخیص کاال، واردات و صادرات اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کاال از فروشنده به خریدار پاسخ می
باشد. ی میچه کس ۀو انتقال کاال در مراحل مختلف حمل بر عهدباشد و اینکه ریسک جابجایی ول پرداخت میؤکاالها، اینکه چه کسی مس

مز توسط گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترهای جغرافیایی مورد استفاده قرار میاصطالحات مختلف اینکوترمز معموًال با ذکر مکان
 .است شده هیه و تدوینت  International Chamber Of Commerceالمللیاتاق بازرگانی بین

 
 ونقل عمومیهای حملروش

 .استبا اصطالحات وابسته به هر گروه تقسیم شده D-C-F-E اینکوترمز به چهار گروه
 :تحویل کاال در نقطه عزیمت در مبدأ - Ex Works مخفف اصطالح E گروه

دهد تولید یا انبار کاال به خریدار تحویل می کار). در این روش فروشنده، کاال را در محِلّ  عزیمت در مبدأ (محِلّ  ۀتعریف: تحویل کاال در نقط
 .خریدار است ۀونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کاال بر عهدها، اعم از بارگیری، حملهزینه ۀیو کلّ 

 :تحویل کاال به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ – F گروه
های ن روشتریدهد. مهمصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده، کاال را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی میاین گروه شامل ا

 :اند ازموجود در این گروه عبارت
FCA  ح خفف اصطالم Free Carrier ینکه اه به با توّج  :کننده در مبدأ (تحویل کاال داخل کامیون، ریل و هواپیما)تحویل کاال به حمل

ریدار است. حمل و بیمه با خ ۀباشد. هزینبارگیری می محِلّ  ،ریسک ۀتحویل کشور فروشنده میباشد، بارگیری با خریدار است و نقط محِلّ 
 ).عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً 

FAS  ح خفف اصطالم Free Alongside Ship فروشنده کنار کشتی در بندر  ریسِک  ۀمخات محِلّ  :تحویل کاال در کنار کشتی در مبدأ
 .حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است ۀاست. هزین

FOB  ح خفف اصطالم Free On Board ک کشتی عبور داد ریس ۀفروشنده وقتی کاال را از روی نرد: کشتی در مبدأ ۀتحویل کاال در عرش
 .حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است ۀت. هزیناس خود را خاتمه داده

 :حمل ۀتحویل کاال در مبدأ به خریدار با پرداخت کرای - C گروه
ت و فقدان یا خسار این گروه شامل اصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر 

 .است ن خریدار و فروشنده اعمال شدهولیت بیؤخریدار است. در این روش نوعی تقسیم مس ۀهای اضافی بر عهدهزینه
CFR  ح خفف اصطالم Cost and Freightاین همان حمل تا مقصد ۀهزینه و کرای:C&F ابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کاال س

 حمل با فروشنده ۀبیمه با خریدار است. هزین ۀفروشنده خاتمه میابد. هزین ولیِت ؤشود) مسکند (بارگیری میکشتی عبور می ۀوقتی از روی نرد
 .حمل با فروشنده قراردادِ  است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقدِ 

CIF  ح خفف اصطالم Cost, Insurance and Freightباشد. کاال وقتی مخصوص حمل دریایی می :حمل تا مقصد ۀ، بیمه و کرایهزینه
و بیمه با  حمل قراردادِ  است. عقدِ  حمل و بیمه با فروشنده ۀیابد. هزینیفروشنده خاتمه م ولیِت ؤشود مسکشتی بارگیری می ۀاز روی نرد

 .است فروشنده
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CPT ح خفف اصطالم Carriage Paid To حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی  :حمل تا مقصد ۀتحویل با پرداخت کرای
 ۀروشنده تا نقطحمل با ف ۀدهد خاتمه میابد. هزینکننده میلین حملولیت فروشنده زمانی که کاال را تحویل اوّ ؤشود. ریسک و مساستفاده می

 .عقد قرارداد بازرسی با خریدار است ،بیمه خریدار ۀن طبق قرارداد. هزینمعیّ 
CIP  ح طالخفف اصم Carriage and Insurance Paid to باشد. روش حمل مرکب می :حمل و بیمه تا مقصد ۀتحویل با پرداخت کرای

د قرارداد ت. عقاس بیمه و حمل با فروشنده ۀرساند خاتمه میابد. هزینشده میتوافق ۀولیت فروشنده زمانی که کاال را به نقطؤریسک و مس
 .قرارداد بازرسی با خریدار است است. عقد بیمه و حمل با فروشنده

 :تحویل کاال در مقصد - D گروه
خطرات  ۀیلّ ک ۀمورد توافق در مقصد است و فروشند کاال به نقطه یا محِلّ  رساندِن  وِل ؤشامل اصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده مس

 .گیردها را بر عهده میو هزینه
DAF  ح خفف اصطالم Delivered At Frontier (مرز تعیین شده) شود و آهن انجام میطور عمده حمل به وسیله راهبه :تحویل در مرز

 ۀونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کاال را برای آن دور عملیات حمل ۀیآهن گرفت که کلّ توان سندی سراسری از راهدر این نوع حمل می
 .زمانی بیمه نماید

DES ح خفف اصطالم Delivered Ex Ship کشتی در بندر مقصد تحویل ۀکاال را در عرش ۀفروشند :کشتی (در مقصد) ۀتحویل در عرش 
 .خریدار است ۀعهد های ترخیص کاال جهت ورود به بندر مقصد بردهد و اقدامات و هزینهخریدار می

DEQ  ح خفف اصطالم Delivered Ex Quay(در مقصد) فروشنده وقتی کاال را از کشتی به اسکله انتقال داد و  :تحویل در اسکله
 .دهدمقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می ۀعوارض انتقال به اسکل

DDU ح خفف اصطالم Delivered Duty Unpaid کاال را در کشور  ۀفروشند :تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
 .خیص کاال برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهدمقصد بدون انجام تر 

DDP ح خفف اصطالم Delivered Duty Paid کاال را در کشور مقصد  ۀفروشند :تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
 دهد.پس از انجام ترخیص کاال و پرداخت عوارض تحویل خریدار می

 
 یالمللینپرداخت ب یهافصل نهم: روش

، ١٢»طوعمق«المللی بهای قرارداد است. بهای قرارداد ممکن است در زمان انعقاد قرارداد به صورت موضوعات اساسی هر قرارداد، بین یکی از
م تعیین آن، موضوع مه ۀتعیین شده باشد. پس از تعیین بهای قرارداد یا توافق بر نحو ١٤»سود ۀهزینه به اضاف«یا به صورت  ١٣»آحاد بها«

ت تعیین کشوری برای پرداخ پوِل  شود. معموالً المللی، تعیین پولی است که بهای قرارداد به آن پول پرداخت میهای بینبعدی در پرداخت
شود. صادرکنندگان اطالق می ١٥»المللیارز معتبر بین«المللی به سهولت قابل خرید و فروش باشد که به آن شود که در بازارهای بینمی

کشوری را قبول کنند که آن پول در خارج از آن کشور به سهولت قابل خرید و فروش نباشد.  ١٦»پول داخلی«وند شحاضر نمی خارجی اصوالً 
محسوب  المللتجارت بین ل مهّم ئپرداخت بهای قرارداد یکی از مسا ۀدر صورتی که منابع ارزی الزم برای پرداخت وجود داشته باشد، نحو

ها یا خدمات موضوع معامله را به خریدار بهای کاال هایی است که از طریق آنها بزارها و مکانیسمالمللی، اهای پرداخت بینشود. روشمی

                                              
۱۲ Lump-Sum 
۱۳ Unit Rates 
۱٤ Cost Plus 
۱٥ Hard Currency 
۱٦ Soft Currency 
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االی خود کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد کنترل کالمللی مشخص میکند. شیوه پرداخت بینکننده پرداخت میفروشنده یا عرضه
پرداخت « (یا» پرداخت بعدی«های پرداخت عبارتند از: پردازد. مهمترین روشکاال بهای آن را میدهد یا مشتری قبل از دریافت را از دست می

. به جز چهار روش ٢٠»پرداخت از طریق اعتبار اسنادی (ال سی)«و  ١٩»پرداخت به شیوه وصولی«، ١٨»پرداخت قبلی«، ١٧»)به حساب مفتوح
است.  ٢١»پرداخت در زمان تحویل«ها گیرد. یکی از این روشها انجام میاختهای دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن پردمزبور، روش

 کند.کند، نسبت به پرداخت بهای آن اقدام میدر این روش، خریدار زمانی که کاال را دریافت می
 گفتار اول: پرداخت بعدی

شنده شود. در این روش، ابتدا فروالملل استفاده میهایی است که در تجارت بینپرداخت بعدی یا پرداخت به حساب مفتوح، یکی از روش
بت به پرداخت خریدار نس کند و متعاقباً کاال را ارسال کرده یا خدمات را انجام داده و سپس فاکتور فروش و سایر اسناد را به خریدار تسلیم می

ق قرار بعدی باید در قرارداد مربوط بین طرفین مورد تواف ِت پرداخ کند. مکانیسم اجرایی کار به این نحو است که موضوِع مبلغ قرارداد اقدام می
روز از زمان ارسال کاال یا انجام خدمات تعیین شود. زمانی  ١٨٠تا  ٣٠شود که ممکن است بین گیرد. در قرارداد زمان پرداخت مشخص می

شود،  اید و در صورتی که بناست کاالهای مزبور ساختهنمکاالهای مزبور اقدام می ۀکه قرارداد فروش کاال است، فروشنده ابتدا نسبت به تهی
اقدام نماید.  کاال ۀمورد توافق نسبت به حمل و بیم اینکوترمزبندی کرده و حسب نسبت به ساخت آن اقدام شود. سپس کاالها را بسته

و سایر  ٢٥»گواهی بازرسی«، ٢٤»ی مبداءگواه«، ٢٣»بارنامه«، ٢٢»سیاهه تجاری (فاکتور فروش)«خریدار،  ِت َم زمان با ارسال کاال به ِس هم
ن روش در کند. ایشود. خریدار در مهلت مقرر در قرارداد، نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در فاکتور اقدام میاسناد مقرر به خریدار تسلیم می

در  مخاطرات خریدار حداقل است.الملل نادر است زیرا مخاطرات فروشنده بسیار زیاد و تجارت داخلی خیلی معمول است، اما در تجارت بین
صورتی که خریدار از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری کند، فروشنده تنها می تواند در مراجع قضایی و یا در صورت توافق در یک مرجع داوری 

باتی قرارداد روابط مستمر و با ثل زمانی است که بین طرفین علیه خریدار طرح دعوی نماید. استفاده از این روش در دو جا مطرح می شود: اوّ 
رسد، خریدار ممکن است است. زمانی که موعد پرداخت فرا می ٢٧»های وابستهشرکت«و  ٢٦»شرکت مادر«م در روابط بین یک وجود دارد. دّو 

مکن است از طریق امر م بانکی، تلگرام، تلکس، یا سوئیفت مبلغ موردنظر را به فروشنده پرداخت نماید. در مبالغ کم این ۀاز طریق چک، حوال
 های بدهکار نیز انجام گیرد.های اعتباری یا کارتهای بانکی مثل کارتکارت

 گفتار دوم: پرداخت قبلی
کند و فروشنده پس از اینکه اطمینان حاصل کرد بهای کاال پرداخت می در این روش ابتدا خریدار بهای کاالها و یا خدمات مورد نظر را نقداً 

در  که اصوالً  ٢٨»پیش پرداخت«کند. این روش نباید با افت شده است، نسبت به ارسال کاالها یا انجام خدمات اقدام مییا خدمات دری
درصد قیمت قرارداد) قبل  ٢٠تا  ٥بین  شود، خلط گردد. پیش پرداخت یعنی پرداخت بخشی از ثمن معامله (معموالً بینی میقراردادها پیش

شود و ابزاری است تا فروشنده بتواند برای بانکی انجام می ۀاز ارسال کاالها و یا انجام خدمات. این پیش پرداخت در ازای اخذ ضمانتنام

                                              
۱۷- Open Account 
۱۸- Payment in Advance 
۱۹- Documentary Collection 
۲۰- Documentary Credit (Letter of Credit) 
۲۱- Cash on Delivery 
۲۲ -Commercial Invoice 
۲۳- Bill of Lading 
۲٤- Certificate Of Origin 
۲٥- Inspection Certificate 
۲٦- Parent Company 
۲۷- Affiliated Companies 
۲۸- Advanced Payment 
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بلغ قرارداد م ت نقدی از قبل کّل پرداخ ۀهای موضوع قرارداد از یک نقدینگی ابتدایی برخوردار شود. در حالی که در شیوکاال  ۀساخت و تهی
وش دهد. برخالف ر کاالها را ارسال یا خدمات را انجام می هشود و سپس فروشندبدون اخذ تضمین بانکی ابتدا به فروشنده پرداخت می

از  وشندهبسیار زیاد و مخاطرات فروشنده حداقل است. در صورتی که فر  ،مخاطرات خریدار» پرداخت قبلی«، در روش »پرداخت بعدی«
تواند در مراجع قضایی و یا در صورت توافق در یک مرجع داوری علیه فروشنده تسلیم کاال یا انجام خدمات خودداری کند، خریدار تنها می

شود و بانک مرکزی ایران نیز مقررات طرح دعوی نماید. این روش به دلیل خطراتی که برای خریدار دارد، خیلی کم استفاده می
 ای در خصوص پرداخت قبلی مقرر کرده است.هکنندمحدود

 گفتار سوم: روش وصولی (برات اسنادی)
دم کنند تا خطرات عدم پرداخت یا عواسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می ها بیشتر نقِش های وصولی و اعتبار اسنادی، بانکدر روش

اد حمل را از دهد که اسنموریت میأفروشنده به بانک م ،شود. در روش وصولیارسال کاال کاهش پیدا کند و بین منافع طرفین تعادل ایجاد 
 راِت یک ب وجِه  وصول ممکن است پرداخِت  طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد که شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود. دستورِ 

 مناسب است و برای خرید خدمات مناسب نیست. روش کار به ایندار باشد. این روش فقط برای خرید کاال تمّد  به رویت یا قبولی یک براِت 
ر را گیرد. سپس فروشنده کاالهای مورد نظنحو است که موضوع پرداخت به شیوه وصولی در قرارداد مربوط بین طرفین مورد توافق قرار می

آن اقدام  ۀتوافق نسبت به انعقاد قرارداد حمل و بیم موردِ  اینکوترمزِ  بندی بر حسِب کند و پس از بستهتهیه یا نسبت به ساخت آن اقدام می
کند. سپس فروشنده مدارک حمل (شامل فاکتور دهد و بارنامه دریافت مینقل تحویل می کند. فروشنده کاالها را به متصدی حمل ومی

، فروشنده کند. در دستور وصوله و تسلیم میفروش، بارنامه، گواهی مبداء و سایر اسناد مقرر) را به همراه یک دستور وصول به بانک خود ارائ
به  یمقرر می نماید که تحت چه شرایطی بانک باید اسناد را در اختیار خریدار قرار دهد. بانک فروشنده مدارک مزبور را از طریق پست یا باربر 

روشنده در نک مستقل دیگری که با فکند که ممکن است یکی از شعب بانک فروشنده باشد و یا یک بابانکی در کشور خریدار ارسال می
دهد که مدارک و اسناد حمل جهت دریافت آماده است، ولی قبل از هر چیز باید شرایط مقرر در ارتباط است. بانک اخیر به خریدار اطالع می

یک فقره  ه دستور وصولدار باشد. در صورتی کتمّد  به رویت یا براِت  مین گردد. دستور وصول ممکن است یک فقره براِت أدستور وصول ت
چه برات کارسازی کند. چنان گیرد که وی مبلغ برات را نقداً زمانی اسناد حمل در اختیار خریدار قرار می ،به رویت باشد، در این صورت براِت 

این صورت  پیدا کند. درتواند به اسناد حمل دسترسی کند و خریدار میخریدار کفایت می قبولِی  رِف ِص  ،دار باشد، در این صورتتمزبور مّد 
برات، خریدار مبلغ برات را به بانک  روز) که مبلغ برات را کارسازی کند. در زمان سر رسیدِ  ١٨٠تا  ٣٠ت زمانی وقت دارد (بین خریدار مّد 

 ابین طرفین ایف الیعّ ها نقش فرساند. در روش وصولی، بانکفروشنده به فروشنده می کند و بانک نیز این مبلغ را از طریق بانِک پرداخت می
کنند. از آنجا که این روش خطرات زیادی برای فروشنده دارد، زمانی مورد استفاده کنند، ولی هرگز پرداخت مبلغ قرارداد را تضمین نمیمی

ی، سیاسی و دسبی از جهت اقتصاگیرد که فروشنده بطور نسبی نسبت به خریدار اطمینان دارد و کشور خریدار نیز از یک ثبات نِ قرار می
 اجتماعی برخوردار است.

 گفتار چهارم: اعتبار اسنادی (ال سی)
ه فروشنده شود. بانک بهای آنها رفع میار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانیها منافع فروشنده و خریددر اعتبار اسنادی، با وساطت بانک

شرایط مذکور در آن محقق گردد، مبلغ اعتبار اسنادی را در آن به فروشنده دهد، چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادی ارائه شود و اطمینان می
باشد  کاال یا انجام خدمات اقدام کند، بدون اینکه نگران ۀتواند با خیال راحت نسبت به ساخت و یا تهیپرداخت کند. بنابراین فروشنده می

دهد که قبل از دریافت اسناد و تحقق شرایط مندرج در ار اطمینان میبانک به خرید خریدار از پرداخت بهای آن خودداری نماید. متقابالً 
پرداختی به فروشنده انجام نخواهد شد. برای اینکه فروشنده بتواند مبلغ اعتبار اسنادی را دریافت نماید باید کاال را ساخته و  ،اعتبار اسنادی

ود کاال را به متصدی حمل و نقل تحویل دهد و از کنترل خ کند و نهایتاً  بندی کند، گواهی مبداء و گواهی بازرسی اخذیا تهیه نماید، بسته
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د بدون نخارج نماید، تا بتواند مبلغ اعتبار را با ارائه اسناد مزبور دریافت نماید. این ترتیبات به خریدار اطمینان می بخشد که فروشنده نتوا
شده، نسبت به دریافت مبلغ اعتبار اقدام کند. اعتبار اسنادی، تعهدی اهی(فاکتور فروش) گو  تجارِی  ۀارسال کاال که مطابقت آن با سیاه

د مشخص ن در مقابل اسنات معیّ شود مبلغ مشخصی پول را ظرف مّد مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متقبل می
ر متن ت و شرایطی است که دمشروط و محدود به میزان، مّد و طبق دستورات مقرر خریدار به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت 

 ااعتبار اسنادی مذکور است؛ چه این شرایط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد. در هر اعتبار اسنادی حداقل یک بانک ی
(خریدار) و بر اساس  ٣٠»متقاضی«ه درخواست ب ٢٩»کنندهبانک گشایش«کند. سسه مالی دخالت دارد که اعتبار اسنادی را گشایش میؤم

بانک «عنوان  بانک دیگری نیز تحت کننده، معموالً نماید. عالوه بر بانک گشایشدستورات وی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام می
 شود و صرفاً اعتبار اسنادی متقبل نمیولیتی در قبال پرداخت مبلغ ؤمس در روند اعتبار اسنادی دخالت دارد. بانک کارگزار اصوالً  ٣١»کارگزار

ک شعبه از تواند یک بانک مستقل در کشور فروشنده و یا یبانک کارگزار می کند.نفع اقدام میکننده و ذیبه عنوان رابط بین بانک گشایش
 کننده در کشور فروشنده باشد.بانک گشایش

 الف) روش اجرایی گشایش اعتبار اسنادی
شود. پس از توافق فروشنده و خریدار مبنی بر پرداخت از طریق قرارداد فروش بین طرفین مقرر می اعتبار اسنادی ابتدا درپرداخت به روش 

ده اعتبار اسنادی را به نحو مقرر در قرارداد فروش به نفع فروشن رفته و های مورد قبول فروشندهاعتبار اسنادی، خریدار باید نزد یکی از بانک
بانک از  ، طبیعتاً ر استتعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ اعتبار تحت شرایط مقرّ  ۀز آنجا که گشایش اعتبار اسنادی به منزلافتتاح کند. ا

که بخشی از  خواست کندممکن است از خریدار (متقاضی) در  کند. عالوه بر اخذ تضمین مناسب، بانکمتقاضی تضمین مناسب تقاضا می
گذاری کند (پیش دریافت). از آنجا که مبلغ اعتبار اسنادی به ارز خارجی است، الزم نزد بانک سپرده درصد) نقداً  ٣٠تا  ١٠مبلغ اعتبار را (بین 

است منبع ارزی اعتبار اسنادی برای بانک مشخص شود. بانک بر اساس قرارداد منعقده و دستورات مندرج در آن نسبت به گشایش اعتبار 
رایط شود. در صورتی که فروشنده ش، اعتبار اسنادی از طریق بانک کارگزار به فروشنده ارسال میکند. پس از گشایشاسنادی اقدام می

 اعتبار اسنادی را مطابق شرایط مقرر در قرارداد تشخیص ندهد و یا به آن اعتراض داشته باشد، در این صورت باید از خریدار و بانِک 
ید کرده باشد، در این یأاعتبار اسنادی را ت ،کارگزار را اصالح نماید. در صورتی که بانِک کننده تقاضا نماید که شرایط اعتبار اسنادی گشایش

 مطابقت نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید. صورت باید اسناد را با شرایط اعتبار تطبیق داده و در صورِت 

                                              
۲۹- Issuing Bank 
۳۰- Applicant 
۳۱- Corresponding Bank 
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 ب) انواع اعتبار اسنادی

 برگشتاعتبار اسنادی غیر قابل  –اعتبار اسنادی قابل برگشت  -١
نفع یا اخذ مجوز از وی، تواند بدون اخطار قبلی به ذیگشاینده می شود که بانِک اطالق می یبه اعتبار  ٣٢»اعتبار اسنادی قابل برگشت«

شود که بانک گشاینده به صورت به اعتباری اطالق می ٣٣»اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت«صادره را اصالح و یا لغو نماید.  اسنادِی  اعتبارِ 
ن اصالحاتی آن را لغو و یا در شرایط آ ،ت اعتبارنفع در مّد ذی تواند بدون رضایت قبلی و مکتوِب کند و نمیتعهد به پرداخت می ،عقابل رجوغیر 

 د.رَ به عمل آوَ 
 نشدهییدأاعتبار اسنادی ت –شده ییدأاعتبار اسنادی ت -٢

وجه آن توسط یک بانک دیگر غیر از بانک گشاینده، تعهد و تضمین شده  شود که پرداختبه اعتباری تلقی می ٣٤»یید شدهأاعتبار اسنادی ت«
 رفاً کننده تعهد و تضمین شده و بانک کارگزار صشود که پرداخت توسط بانک گشایشاعتباری تلقی می ٣٥»ییدنشدهأاعتبار اسنادی ت« است. 

 کند.کننده اقدام میبه عنوان نماینده و عامل بانک گشایش
 دارتاعتبار اسنادی مّد  –دیداری اعتبار اسنادی  -٣

ار اسنادی اعتب«گیرد. نفع قرار میمین سایر شرایط در دسترس ذیأسناد و تاَ  ۀوجه اعتبار بالفاصله پس از ارائ ٣٦»اعتبار اسنادی دیداری«
در  قابل پرداخت است که به صراحتمین سایر شرایط مقرر در اعتبار اسنادی أاسناد و ت ۀتی پس از ارائاسنادی مّد  اعتبارِ  ، وجِه ٣٧»دارتمّد 

 شود. ن میاعتبار اسنادی معیّ 

                                              
۳۲- Revocable 
۳۳- Irrevocable 
۳٤- Confirmed 
۳٥- Unconfirmed 
۳٦- At Sight Payment 
۳۷- Deferred Payment 
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یک نوع  اندازد، این روشخیر میأکند و پرداخت مبلغ را به تدار، خریدار به کاالها دسترسی پیدا میتمّد  اسنادِی  اعتبارِ  از آنجا که از طریِق 
 است.معروف  ٣٨»یوزانس«شود که تحت عنوان مین مالی و فاینانس تلقی میأت

 اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال –اعتبار اسنادی قابل انتقال  -٤
اعتبار اسنادی «اعتبار با بخشی از آن را به غیر واگذار نماید.  تواند کّل نفع میشود که ذیبه اعتباری تلقی می ٣٩»اعتبار اسنادی قابل انتقال«

 مندرج در اعتبار قابل پرداخت است. نفِع ذیشود که وجه آن فقط به به اعتباری تلقی می ٤٠»غیر قابل انتقال
 اعتبار اسنادی غیر پادار –اعتبار اسنادی پادار  -٥

شود که بانک گشاینده به مفاد اعتبار متعهد شده است و در صورت تحقق شرایط مندرج در به اعتبار اسنادی اطالق می» اعتبار اسنار پادار«
گهی اعتبار اطالق می شود که بانک گشاینده خطاب ب» اعتبار اسنادی غیر پادار«کند. اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می ه به پیش آ

گهی (مثل پرداخت ضمانتنماید و متعهد مینفع ابالغ میذی ود، بانک ق شحسن انجام کار) محقّ  ۀنامشود چنانچه شرایط مندرج در پیش آ
گهی نسبت به پادار کردن اعتبار اسنادی اقدام می گونه مغایرت با متن پیشخیر و بدون هیچأگشاینده بدون ت  نماید. آ

 اعتبار اسنادی تضمینی (انتظاری) -٦
اعتبار متعهد می شود در صورتی که متقاضی اعتبار تعهدات خود را انجام ندهد، بانک وجه  ۀبانک گشایند ٤١»اعتبار اسنادی تضمینی«در 

وجه اعتبار در صورت نقض قرارداد قابل مطالبه است، به آن اعتبار اسنادی انتظاری نیز نفع پرداخت نماید. از این جهت که اعتبار را به ذی
 شود.اطالق می

 اعتبار اسنادی اتکایی -٧
خود نیاز  ۀشود و فروشنده نیز به نوبشود که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده صادر میزمانی مطرح می ٤٢»اعتبار اسنادی اتکایی«

 کند، گشایش نماید.به نفع کسانی که از آنها خریداری میدارد اعتباری را 
 اعتبار اسنادی گردان -٨

ت اعتبار ال سی هر زمان که شود در طول مّد کننده متعهد میگردد که بانک گشایشبه اعتباری اطالق می ٤٣»اعتبار اسنادی گردان«
 این که این امر مستلزم اصالحیه به ال سی باشد. مین مبلغ کسری اقدام نماید، بدون أمبلغی از اعتبار مصرف شد نسبت به ت

 اعتبار اسنادی با شرط قرمز -٩
ی شود که کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادکننده متعهد میبه اعتباری اطالق می شود که بانک گشایش ٤٤»اعتبار اسنادی با شرط قرمز«

 نوع اعتبار به اعتبار با شرط قرمز این است که به طور سنتی این شرط بهشدن این نفع پرداخت گردد. دلیل معروفاسناد به ذی ۀقبل از ارائ
 شده است.خط قرمز نوشته می

 ج) قوانین و مقررات ناظر به اعتبار استادی
الشکل اعتبار اسنادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مقررات مبسوطی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده است مقررات متحد

های کشور موظف به رعایت آن در گشایش اعتبار اسنادی و معامله اسناد هستند. این مقررات شامل شرایط مربوط به گشایش بانک ۀیکلّ که 

                                              
۳۸- Usance 
۳۹- Transferable 
٤۰- Non-Transferable 
٤۱- Standby Creadit 
٤۲- Back to Back Letter of Credit 
٤۳- Revovling Letter of Credit 
٤٤- Red Clause Letter of Credit 
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ک مرکزی ت توسط بانمعامله اسناد است. این مقررات به صورت بخشنامه هر از چند مّد  ۀاعتبار اسنادی، تعیین شرایط و نوع اعتبار و نحو
 گیرد.قرار می مورد تجدید نظر

 د) استقالل اعتبار اسنادی
گیر ها به هیچ عنوان در ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهای مبنای گشایش اعتبار است. بانکاعتبار بر اساس ماهیت، خود معامله

ه قبول شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت بو یا متعهد به قرارداد های مزبور نیستند، حتی اگر در اعتبار به نحوی به این قراردادها اشاره 
نفع منوط پرداخت، معامله اسناد و یا انجام هر تعهد دیگر به ادعاها و یا دفاعیات متقاضی اعتبار در خصوص رابطه با بانک گشاینده و یا ذی

 نمی باشد.
 

 المللیبین هاینامهفصل دهم: ضمانت
اردادی خود را حقوق قر توانند المللی که تجار به راحتی نمیها همراه است. در محیط بینضمانتای از المللی با شبکهمعامالت تجاری بین

های دهد. ضمانتالمللی را تشکیل میها بخش الینفکی از روابط تجاری بین، ضمانتخسارات ناشی از نقض را جبران کنندو  به اجرا درآورند
ها صادر شده است که معموًال توسط شرکت های عادینامهضمانتل شود: گروه اوّ تقسیم می ی به دو گروهبندی کلّ المللی در یک دستهبین

که است که از طریق شب های بانکینامهضمانتکنند. گروه دوم ها را تضمین میهای زیرمجموعه یا سایر شرکتو انجام تعهدات شرکت
 .شودالمللی صادر میبانکی و مالی بین

 های عادیمهناگفتار اول: ضمانت
ولیت عمل دیگری را بپذیرد و متعهد گردد که چنانچه دیگری از انجام تعهدات خود امتناع ؤالملل ممکن است شخصی مسدر تجارت بین

اصلی را انجام دهد و یا خسارت وارده را جبران نماید. در مواردی که  متعهدِ  کند یا به دیگری خسارت وارد نماید، شخص مزبور تعهداِت 
را برای اجرای پروژه و انعقاد قرارداد » کشرکت فرعی تحت تملّ «مادر یک  پذیرد، ولی شرکِت مادر انجام می رات قراردادی با شرکِت مذاک

مقابل  شرکت فرعی مزبور را در ۀمتقبل تعهداِت  ،تضمین کند که طی یک قراردادِ کند، کارفرما معموًال از شرکت مادر تقاضا میمعرفی می
 .کارفرما تضمین نماید

 عادی ۀنامالف) مفهوم ضمانت
چه شود که چنانشود که به موجب آن شخصی (ضامن) متعهد میبه قراردادهایی اطالق می» قراردادهای تضمین«یا » عادی ۀنامضمانت«

َله) وارد نماید، ضامن همراه با اصلی (مضموٌن  ِه لَ ساراتی به متعهٌد َعنه) از انجام تعهدات خود امتناع نماید یا خمتعهد اصلی (مضموٌن 
 های عادی مشروط بهنامهباشد. از آنجا که تعهد در ضمانتَعنه میَله، جوابگوی تعهدات و خسارات مضموٌن َعنه در مقابل مضموٌن مضموٌن 

های نامههای مشروط و ضمانتنامههای عادی ضمانتنامهتهای بانکی بدون قید و شرط است، به ضماننامهنقض قرارداد و در ضمانت
اصلی است که در اینجا به اختصار توضیح  ۀهای عادی دارای سه مشخصنامهشود. ضمانتهای غیرمشروط اطالق مینامهبانکی ضمانت

 ۀامه همواره نسبت به تعهد اصلی جنبنولیت ناشی از ضمانتؤهای عادی این است که تعهد و مسنامهضمانت ِل اوّ  ۀشود. مشخصداده می
 :ی به شرح زیر استضامن دارای نتایج مهّم  تعهداِت  عی بودِن بَ عی دارد. تَ بَ تَ 

َعنه) اصلی (مضموٌن  متعهدِ  تواند از تعهدِ ولیت او نمیؤی است که در قرارداد اصلی وجود دارد و مسولیت و تعهد ضامن در حدّ ؤمیزان مس
 ۀتواند به کلیمی شود. ضامنع منتفی میبَ فراتر رود. در صورتی که تعهد اصلی به هر دلیلی باطل باشد و یا فسخ شود، تعهد ضامن نیز به تَ 

ز ولیت ناشی اؤسهای عادی این است که تعهد و منامهضمانت ِم دّو  ۀها و ایرادات موجود در تعهد اصلی استناد کند. مشخصادعاها، دفاع
توان اجرای تعهد یا پرداخت وجه را از ضامن مطالبه نمود که ابتدا فرعی و تکمیلی دارد. زمانی می ۀاصلی جنب نامه نسبت به تعهدِ ضمانت

ه ان دهد که باید مدارک و اسنادی نشلَ تعهد خود را نقض کرده و یا از پرداخت وجه در زمان مقرر امتناع نموده است. متعهٌد  ،متعهد اصلی
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ادی های عنامهم در ضمانتسّو  ۀخود امتناع کرده و یا تعهدات خود را نقض نموده اختالفی وجود ندارد. مشخص تعهدِ  متعهد اصلی از انجاِم 
ر تجارت . دشودَله) حتمًا باید طرف قرارداد ضمانت باشد و بدون موافقت او قرارداد ضمانت محقق نمیاصلی (مضموٌن  ِه لَ این است که متعهٌد 

ه کنند، ولی این لزومًا به معنای آن نیست کَعنه نسبت به ضمانت اقدام نمیها رأسًا و بدون درخواست مضموٌن الملل اصوًال شرکتبین
َله ضروری کند. در قرارداد ضمانت حداقل دو طرف یعنی ضامن و مضموٌن نامه دخالت میَعنه به عنوان طرف قرارداد در ضمانتمضموٌن 

 .جانبه منعقد شودَعنه و به صورت سهولی اشکالی ندارد که قرارداد با حضور مضموٌن است، 
 نامهعادی و بیمه ۀنامب) ضمانت

را جبران  هلَ وارده به متعهٌد  شود که خسارِت گر متعهد میهایی دارد و در قرارداد بیمه نیز بیمههرچند قرارداد ضمان با قرارداد بیمه مشابهت
عی و فرعی است، در صورتی که قرارداد بیمه یک قرارداد بَ ای وجود دارد. قرارداد ضمان یک قرارداد تَ های عمدهدو تفاوت نماید، بین این

گر . تعهد بیمهکندای تعهد میپرداخت مبلغی را در صورت بروز حادثه ،بیمه گر با دریافت حِقّ شود. در قرارداد بیمه، بیمهمستقل محسوب می
نقض متعهد اصلی و متفرع بر آن نیست. در قرارداد ضمان، ضامن معموًال نسبت به متعهد اصلی کنترل دارد و به این  منوط به تخلف و
ول ؤه مسلَ شود که چنانچه متعهد اصلی تعهدات خود را نقض کرد و یا خساراتی وارد کرد و به این جهت در مقابل متعهٌد وسیله متعهد می

ه و قرارداد دیگری که بین بیم ۀکند. تفاوت عمدنسبت به اجرای تعهدات یا جبران خسارات وارده اقدام میشناخته شود، در این صورت ضامن 
باشد این است که قرارداد ضمان در صورتی صحیح است که دین و تعهد اصلی به وجود آمده باشد و یا حداقل سبب آن موجود ضمان می

ه در قبال هایی تشکیل شده است کالملل مؤسسات و شرکتندارد. در دنیای تجارت بینباشد، در حالی که در بیمه چنین محدودیتی وجود 
ها و تعهدات قراردادی اشخاص، شرکت» های ضامنشرکت«کنند. این دریافت مبلغی انجام تعهدات قراردادی دیگران را تضمین می

ها این تعهدات را انجام قراردادی توسط متعهد اصلی، آن اتشوند که در صورت عدم انجام تعهدها را تضمین کرده و متعهد میمشارکت
 .های بیمه شبیه استها خیلی به فعالیت شرکتت این دسته از شرکتدهند. فعالیّ می

 های عادینامهج) انواع ضمانت
ین نامه از بت اعتبار ضمانتدار است که با انقضای مّد تها مّد نامههای عادی دارای انواع متعددی است. برخی از این ضمانتنامهضمانت

نامه تابع تعهد اصلی است و با از بین رفتن تعهد ت اعتبار ضمانتت وجود ندارد و مّد ها مّد نامهرود. در حالی که در برخی دیگر از ضمانتمی
خاص  ۀخاص و یا یک رابط های عادی ممکن است برای یک تعهد خاص و یا یک قراردادنامهپذیرد. ضمانتنامه نیز پایان میاصلی، ضمانت

 َلهوٌن مضمو  ضامنجانبه باشد. در قراردادهای ضمان دوجانبه، قرارداد بین های عادی ممکن است دو و یا سهنامهارائه شده باشد. ضمانت
شود. منعقد می هَعنمضموٌن و  َلهمضموٌن ، ضامنجانبه، قرارداد بین شود در حالی که در قراردادهای سهاصلی) منعقد می ِه لَ (متعهٌد 
َله از ضامن تقاضای پرداخت کند ضامن متعهد به نامه ممکن است عندالمطالبه باشد. در این صورت فقط به شرطی که مضموٌن ضمانت

داخت َله ابتدا انجام تعهد یا پر نامه، مطالبه از ضامن ممکن است مشروط به این باشد که مضموٌن پرداخت خواهد بود. حسب شرایط ضمانت
موًال های عادی معنامهتقاضای خود را از ضامن مصرح نماید. ضمانت ،اصلی مطالبه کند و در صورت امتناع سارت را از مدیون و یا متعهدِ خ

شده ذیرفتهپ ن شده باشد. تعهداِت های عادی ممکن است معیّ نامهدین و تعهد هستند. سقف تعهدات در ضمانتۀ حاوی شرایطی برای مطالب
ی پول نپرداخت مبلغ معیّ  ،شود: الف) ضامنعادی حسب مورد ممکن است متفاوت باشد که به برخی از آنها اشاره می ۀنامتدر یک ضمان

کند، فارغ از اینکه مبلغ مزبور برای اجرای قرارداد یا جبران خسارت کفایت َله تعهد میرا در صورت نقض تعهدات یا ورود خسارت به مضموٌن 
وجوه الزم برای اجرای قرارداد را در اختیار  ۀیشود که در صورت عدم انجام قرارداد توسط متعهد اصلی کلّ من متعهد میب) ضا ؛کند یا نهمی

شود که در صورت عدم اجرای قرارداد توسط متعهد اصلی از طریق ج) ضامن متعهد می ؛َله قرار دهد که او بتواند قرارداد را اجرا نمایدمضموٌن 
تعهدات  ید) ضامن ممکن است به طور کلّ  ؛های مربوطه را متحمل شودبه کارگیری فرد دیگری نسبت به اجرای قرارداد اقدام نماید و هزینه

 .نمایداجرای آن را مشخص  ۀمتعهد اصلی را قبول کند، بدون اینکه نحو
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 های عادینامهالمللی ناظر به ضمانتد) قوانین و مقررات بین
ها نامههای عادی، این ضمانتنامهبه همراه فقدان کنوانسیون یا سایر قوانین متحدالشکل پذیرفته شده در سطح جهانی در مورد ضمانت

باشد. به نامه حاکم میطبق قواعد حل تعارض بر ضمانت تابع مقررات واحدی نبوده و حسب مورد، تابع قانون ملی کشوری خواهد بود که
 .ها در کشورهای گوناگون به نتایج متفاوتی منجر شودنامهدلیل اختالف بین قوانین ملی کشورها، این خطر وجود دارد که این ضمانت

نامه مقرر باید به روشنی در خود ضمانت وجه تضمین ۀبرای مقابله با اختالف موجود بین قوانین کشورها، جزئیات و شرایط و نحوه مطالب
ه آن نامه بباشد که در ضمانتنامه حاکم میهای قراردادی، این مقررات زمانی بر ضمانتنامهمقررات راجع به ضمانت ١ ۀشود. مطابق با ماد

ت درج شده و همانند سایر مفاد یک مقررات ارجاع شده باشد. زمانی که به این مقررات ارجاع شده باشد، مقررات مزبور در قرارداد ضمان
االجرا است. طرفین قرارداد آزادی کامل دارند که هر بخش از مقررات را که مناسب قوانین امری قانون حاکم الزم ۀقرارداد در محدود

نامه ن ضمانتیلی است و بنابرایعی و تکمبَ عادی یک قرارداد تَ  ۀنامدانند، از روابط خود حذف و یا حسب نیاز خود آن را تغییر دهند. ضمانتنمی
اصلی  شود که متعهدول تلقی میؤها و تعهدات مندرج در آن وابسته است. ضامن در صورتی مسولیتؤکامًال به قرارداد اصلی و میزان مس

 تاست. انقضای مّد  ت زیادی برخوردارشود از اهمیّ قرارداد خود را نقض کند. مواردی است که ضامن از انجام تعهدات خود آزاد و بری می
های کسور وجه، ضامن شش ماه نامهشود ضامن از تعهدات خود آزاد شود. در مورد ضمانتنامه یکی از مواردی است که باعث میضمانت

رین خهای مربوط به شرکت در مناقصه، ضامن شش ماه پس از آنامهشود. در مورد ضمانتپس از تاریخ آزادسازی کسور مزبور از تعهد آزاد می
های مربوط به شرکت در مناقصه، ضامن شش ماه پس از آخرین تاریخ تحویل پیشنهادات در مناقصه نامهشود. در مورد ضمانتتعهد آزاد می

 .شوداز تعهدات آزاد می
 های بانکینامهگفتار دوم: ضمانت

 ن قرارداد از یکدیگر و پرهزینه و مشکل بودن اجرای تعهداتای دارد. دور بودن طرفیهای بانکی جایگاه ویژهنامهالملل ضمانتدر تجارت بین
های نامهقراردادی باعث شده که طرفین به جای اکتفا به تعهدات یکدیگر بخشی از مخاطرات خویش را از طریق بانک متعهد اخذ ضمانت

ل کرده و المللی تسهیتجارت را در سطح بینروند  ،الزحمهنامه، ضمن دریافت مبلغ حّق ها نیز با صدور ضمانتبانکی کاهش دهند. بانک
 .دهندخطرات آن را کاهش می
 های بانکینامهالف) مفهوم ضمانت

ت نیز معروف هستند، یک تعهد غیرقابل رجوعی اس غیرمشروطیا  عندالمطالبه، مستقلهای نامهکه به ضمانت» های بانکینامهضمانت«
ورت نی پول را در صشود که مبلغ معیّ اساس دستور وی متعهد می بانک (یا مؤسسه مالی) به درخواست متقاضی و بر ،که به موجب آن

 دالمطالبهعنهای نامههای بانکی یکی از انواع ضمانتنامهنفع پرداخت نماید. ضمانتنفع و حسب شرایط مندرج در آن به ذیدرخواست ذی
دیگری  های بیمه و یا هر شرکتها، مؤسسات مالی، شرکتدالمطالبه و مستقل ممکن است توسط بانکهای عننامهاست. ضمانت مستقلو 

یا عندالمطالبه  ننی را در موعد معیّ شود که مبلغ معیّ نامه بانکی شبیه یک سفته است که به موجب آن بانک متعهد میصادر شوند. ضمانت
شود تعهد میسفته م ۀخص کارسازی نماید. سفته یک تعهد غیرمشروط است و صادرکنندکرد آن شن یا به حوالهدر وجه حامل یا شخص معیّ 

درج در نفع منوط به تأمین شرایط منپرداخت وجه به ذی ،نامهسفته پرداخت نماید. در حالی که در ضمانتۀ که وجه آن را در سررسید به دارند
ظهرنویسی بوده  نامه غیرقابلظهرنویسی و واگذاری به غیر است، ولی ضمانت نامه است. تفاوت دیگر این است که اصوًال سفته قابلضمانت

واگذاری به غیر نیست. تفاوت دیگر این است که در سفته مشخص نیست که بر چه اساسی بانک به پرداخت وجه و بدون نظر بانک قابل
ابهت بانکی با اعتبارات اسنادی نیز مش ۀنامند. ضمانتکدیگری را تضمین می تعهدِ  ،بانک ،نامهمتعهد شده است در حالی که در ضمانت

 .دارد
 های بانکینامههای ضمانتب) ویژگی

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

144 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

ای بانکی هنامههای اصلی ضمانتاز مشخصه غیرقابل رجوع بودنو  غیرمشروط بودن، طرفه بودنیک، استقالل نسبت به قرارداد پایه
آمیز است ها بسیار مشکل و مخاطرهباشد. برای بانکقرارداد پایه و تعهدات اصلی میهای بانکی مستقل از نامهاست. تعهد بانک در ضمانت

ند. هر نامه) وارد کنفع ضمانتاصلی (ذی ِه لَ نامه) و متعهٌد ضمانت صدورِ  که خود را در مسائل و مشکالت قراردادی بین متعهد (متقاضِی 
ه ایرادات شود، ولی این به این معنا نیست کنامه صادر میچند یک قرارداد پایه بین طرفین اصلی تعهد وجود دارد و برای تضمین آن ضمانت

را بر اساس  نامهضمانت است که مبلِغ  نامه نیز قابل استناد باشد. بانک متعهد و موظفهای مربوط به قرارداد اصلی در مورد ضمانتو دفاع
ناد َعنه) و یا بانک (ضامن) حق ندارند به استنامه (مضموٌن کدام از متقاضی صدور ضمانتنفع پرداخت کند و هیچشرایط مندرج در آن به ذی

طرفه بودن، مشخصه دیگر یکنامه خودداری نماید. ضمانت وجِه  ایرادات و اشکاالت و اختالفات موجود در قرارداد پایه از پرداخِت 
کنند، ولی نامه اقدام میَعنه) نسبت به صدور ضمانتها به تقاضا و دستور متقاضی (مضموٌن های بانکی است. هر چند بانکنامهضمانت
الی که در ر حنفع در آن دخالت ندارد. دشود و رضایت ذینفع متقبل میطرفه است که بانک در مقابل ثالث ذییک نامه یک تعهدِ ضمانت
نفع دخالتی ندارد و های بانکی ذینامهنفع) مشارکت و دخالت دارند، در ضمانتَله (ذیهای عادی حداقل ضامن و مضموٌن نامهضمانت

لف نامه مشروط به تخنامه نیز از مفاد یا صدور آن اطالعی نداشته باشد. تعهد مندرج در ضمانتی در زمان صدور ضمانتممکن است حتّ 
عهد اصلی نیست. در صورتی که متعهد اصلی در انجام تعهدات قراردادی خود مرتکب قصور و یا نقضی نشده باشد، بانک هنوز موظف مت

مندرج  های بانکی از جهت شرایطنامهنفع اقدام نماید. ضمانتنامه نسبت به پرداخت وجه آن به ذیاست مطابق با شرایط مندرج در ضمانت
نفع رف درخواست ذینامه به ِص ت اعتبار ضمانتهایی است که وجه آن در مّد نامهل ضمانتشود. گروه اوّ گروه تقسیم میدر متن آن به چهار 

نامه با ت اعتبار ضمانتهایی است که وجه آن در مّد نامهم ضمانتقابل پرداخت است و نیازی به تأمین شرایط دیگری نیست. گروه دّو 
باشد. در نفع به بانک مبنی بر تخلف متعهد اصلی از انجام تعهدات موضوع قرارداد پایه قابل پرداخت میینفع و اعالم کتب ذ درخواست ذی

نفع یا تخلف ذی دِن بونفع و تأیید شخص ثالث مبنی بر مستحقنامه با درخواست ذیت اعتبار ضمانتاین صورت نیازی نیست که دالیل مّد 
باشد. این شخص ثالث ممکن است یک شرکت، مؤسسه یا شخص داد پایه، قابل پرداخت میمتعهد اصلی از انجام تعهدات موضوع قرار 

ت آن در مّد  هایی است که وجهنامهکند. گروه چهارم ضمانتنفع را تأیید میبودن ذیحقیقی باشد که نقض قرارداد توسط متعهد یا مستقل
داوری مبنی بر تخلف متعهد اصلی از انجام تعهدات موضوع قرارداد پایه یا  نفع منضم به رأی دادگاه یانامه با درخواست ذیاعتبار ضمانت

ط مندرج نفع مطابق با شراینامه موظف به پرداخت وجه آن به ذیت اعتبار ضمانتباشد. بانک در مّد نفع، قابل پرداخت میبودن ذیمستحق
انک جانبه است، ولی یک تعهد الزم است و بنامه تعهدی یکینکه ضمانتتواند از تعهد خود امتناع کند. با ادر آن است و به هیچ عنوان نمی

نامه اقدام تنامه اقدام کند. بانک در صورتی نسبت به صدور ضمانضمانت نفع نسبت به ابطال، فسخ یا تغییر مفادّ تواند بدون رضایت ذینمی
 تقاضی صدور) توانایی مالی الزم جهت پرداخت وجه را به بانکنامه، مشتری (مکند که اطمینان حاصل نماید که در صورت ضبط ضمانتمی

 .داراست
 های بانکینامهج) انواع ضمانت

، »دهشرکت در مناقصه یا مزای ۀنامضمانت«اند از: ترین آنها عبارتترین و رایجهای بانکی دارای انواع مختلفی است که مهمنامهضمانت
 .است» سن انجام کارُح  ۀنامضمانت«، و »انجام تعهد ۀنامضمانت«، »بازپرداخت ۀنامضمانت«

 )شرکت در مناقصه (یا مزایده ۀنامضمانت .١
تند و در صورت ی هسکنندگان جدّ مناقصه یا مزایده باید مطمئن شود که شرکت ۀشود، برگزارکنندای برقرار میزمانی که مناقصه یا مزایده

اند اقدام خواهند کرد. برای حصول به چنین نسبت به انعقاد قراردادی که در آن برنده شدهشدن به تعهدات خود وفادار خواهند بود و برنده
درصد قیمت پایه  ٥نامه بانکی معموًال به میزان شود که یک فقره ضمانتکنندگان در مناقصه یا مزایده تقاضا میاطمینانی، اصوًال از شرکت
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رد  ۀنزلنامه به شرح مقرر در اسناد مناقصه و یا مزایده به میم نمایند. عدم تسلیم ضمانتو یا قیمت پیشنهادی همراه با پیشنهادات خود تسل
 .کنندگان خواهد بودپیشنهاد مزبور و عدم گشایش پاکات قیمت آن شرکت

 )پرداختپرداخت (بازپرداخت، پیش ۀنامضمانت .٢
ل و بانکی معادل اص ۀنامگیرنده یک فقره ضمانتنماید که وامدهنده ممکن است مقرر دهد، وامدر مواقعی که شخصی به دیگری وام می

نامه اقدام نماید. همچنین در مواردی که متعلقه ارائه نماید که در صورت عدم پرداخت وام یا سود مربوط نسبت به ضبط ضمانت سودِ 
نامه بانکی معادل ا نماید که خریدار یک فقره ضمانتکند بهای قرارداد را بعدًا دریافت نماید، فروشنده ممکن است تقاضای قبول میفروشنده

 ۀنامنامه اقدام نماید. معموًال ضمانتقیمت قرارداد ارائه کند که در صورت عدم پرداخت ثمن قرارداد در موعد مقرر، نسبت به ضبط ضمانت
 .مه نیز به صورت خودکار کاهش یابدناشود که با پرداخت اقساط یا انجام تدریجی کار، مبلغ ضمانتپرداخت به نحوی تنظیم می

 انجام تعهد ۀنامضمانت .٣
نامه ارائه شود که برای انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانتدر بیشتر قراردادهای دولتی از فروشندگان کاالها و خدمات تقاضا می

ت زمان اجرای قرارداد است. در ایران مبلغ ضمانت انجام تعهدات ها معموًال چند ماه بیشتر از مّد نامهلیه این نوع ضمانتت اعتبار اوّ کنند. مّد 
شود. باشد که پس از انجام کار و تحویل موقت آزاد میقرارداد می درصد مبلغ کِلّ  ٥در قراردادهای پیمانکاری، نصب و ساخت تجهیزات، 

کسور  ۀناممانتض«دبیات پیمانکاری و بانکی ایران به بانکی در ا ۀنامباشد. ضمانتمی قابل تمدیدو  بدون قید و شرطنامه این ضمانت
ت گارانتی و انجام سایر تعهدات قراردادی آزاد شدن مّد نامه پس از تحویل دائمی و سپریشهرت یافته است. این ضمانت» الضمانوجه
 .شودمی

 سن انجام کارُح  ۀنامضمانت .٤
نامه انجام کار است. در قراردادهای خرید کاال و مشاوره که کارفرما یک دستگاه دولتی است، حسن انجام کار، مشابه ضمانت ۀنامضمانت

میزان  نامه بهسن انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانتفروشندگان و مشاورین موظف هستند که در زمان انعقاد قرارداد برای ُح 
ارانتی ت زمان اجرای قرارداد و پایان گها معموًال چند ماه بیشتر از مّد نامهاین نوع ضمانت ۀلیت اعتبار اوّ ارائه کنند. مّد درصد مبلغ قرارداد  ١٠

 .اصلی است ۀکاال تجهیزات موضوع معامل
 های بانکینامهالمللی ناظر به ضمانتد) قوانین و مقررات بین

های حقوقی المللی است. در نظامحدالشکل در سطح بین، فقدان قوانین و مقررات متّ های بانکینامهیکی از مشکالت و معضالت ضمانت
که  نظر وجود داردهای حقوقی اختالفهای بانکی وجود دارد. در نظامنامهی قوانین و مقررات گوناگون و بعضًا متعارض در مورد ضمانتملّ 

نامه مانتض وجِه  تواند از پرداخِت ودداری کند و یا دادگاه به استناد چه دالیلی مینامه خضمانت وجِه  تواند از پرداخِت بانک در چه صورتی می
حدالشکلی قررات متّ کنند تا مالملل تالش میال در تجارت بینالمللی فعّ ها و مؤسسات بینتوسط بانک جلوگیری نماید. سالهاست که سازمان

الملل نه است: کمیسیون حقوق تجارت بیتوّج ای دو سازمان در این زمینه قابلههای بانکی تدوین نمایند. فعالیتنامهدر خصوص ضمانت
 .شودهای آنها در این خصوص بررسی میالمللی که در اینجا فعالیتسازمان ملل متحد (آنسیترال) و اتاق بازرگانی بین

 آنسیترال .١
کردن مقررات ناظر به نیاز به یکنواخت ١٩٦٨نشست خود در لین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، در اوّ کمیسیون حقوق تجارت بین

کنوانسیون مزبور، برای الزم شدن آن  ٢٨ ۀها را به عنوان راهکاری جهت رفع موانع حقوقی تجارت مورد تأکید قرارداد. طبق مادنامهضمانت
ون ناظر به شود. کنوانسیاالجرا میضو الزمکشور ضروری است که یک سال پس از تودیع اسناد تصویب، بین کشورهای ع ٥تصویب حداقل 
ی شود. این کنوانسیون همچنین شامل اعتبارات اسناداصلی صادر می ۀالمللی مستقل از رابطای است که در عرف بیننامههر نوع ضمانت

های مستقل و نامهضمانت ۀیکند. کنوانسیون نسبت به کلّ های مستقل ایفا مینامهضمانت تضمینی (انتظاری) است که کارکردی مشابِه 
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ندارد.  نامه و یا توافقعمال آن نیاز به درج در متن ضمانتإگردد و عمال میإشود که در یک کشور عضو صادر می اعتبارات اسنادی انتظاری
قاضی (مشتری) بط بین متکند و رواَله) را تنظیم مینفع (مضموٌن نامه) و ذیضمانت ۀکنوانسیون عمدتًا روابط بین ضامن (بانک صادرکنند

های نامهالمللی است و ضمانتها و اعتبارات اسنادی انتظاری بیننامهدهد. کنوانسیون تنها شامل ضمانتو ضامن (بانک) را پوشش نمی
َله مضموٌن  ،َعنه (متقاضی ضمانت)ضامن، مضموٌن  تجارّی  شود که محِلّ المللی تلقی مینامه بیندهد. زمانی ضمانتداخلی را پوشش نمی

در دو کشور مختلف باشد. همچنین کنوانسیون شامل اعتبارات اسنادی تجاری و معمولی نیست. » نامهضمانت ۀتأییدکنند«نفع) و یا (ذی
 .باشدنامه نیز میهای اتکایی و تأیید ضمانتنامهکنوانسیون همچنین ناظر به ضمانت

 المللیاتاق بازرگانی بین .٢
های بانکی را در قالب یک کنوانسیون دنبال نمود، اتاق بازرگانی نامهحدالشکل کردن مقررات ناظر به ضمانتمتّ برخالف آنسیترال که 

المللی تمام تالش خود را در تدوین یک سری مقررات اختیاری متمرکز کرد. این روشی است که اتاق در مورد اعتبارات اسنادی و اینکوترمز بین
 .تر بوده استتنظیم کنوانسیون موفقاتخاذ کرده و در مقایسه با 

نامه شود که آن مقررات از طریق ارجاع در متن ضمانتعمال میإهای عندالمطالبه در صورتی نسبت به طرفین نامهمقررات راجع به ضمانت
آن  می کشوری است که قانوندرج شده باشد. طبیعتًا اعتبار این مقررات ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمو

 .باشدنامه میکشور حاکم بر ضمانت
 ۀود با ارائشعمال است که ضامن (صادرکننده) متعهد میإهایی قابل نامههای عندالمطالبه نسبت به ضمانتنامهمقررات راجع به ضمانت

 ت، وجِه اصلی واقعًا قرارداد خود را نقض کرده اس نامه، و بدون نیاز به اینکه ثابت شود متعهدِ تقاضای کتبی و سایر اسناد مندرج در ضمانت
در  جهای عادی که وابسته به قرارداد پایه هستند و تنها در حدود تعهدات مندر نامهنفع پرداخت نماید. بنابراین، ضمانتنامه را به ذیضمانت

ون کند بین منافع گوناگشود از شمول مقررات مزبور خارج است. این مقررات تالش میقرارداد پایه و در صورت نقض آن، ضامن متعهد می
د، َعنه را از قالب یک کنوانسیون دنبال نمونامه تعادل ایجاد کند. طبق این مقررات، بانک موظف است مضموٌن و متعارض طرفین ضمانت

المللی تمام تالش خود را در تدوین یک سری مقررات اختیاری متمرکز کرد. این روشی است که اتاق در مورد اعتبارات گانی بیناتاق بازر 
مطالبه در صورتی های عندالنامهتر بوده است. مقررات راجع به ضمانتاسنادی و اینکوترمز اتخاذ کرده و در مقایسه با تنظیم کنوانسیون موفق

نامه درج شده باشد. طبیعتًا اعتبار این مقررات ناشی از اصل شود که آن مقررات از طریق ارجاع در متن ضمانتعمال میإن نسبت به طرفی
باشد. مقررات راجع به نامه میآزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون آن کشور حاکم بر ضمانت

ضای کتبی و تقا ۀشود با ارائعمال است که ضامن (صادرکننده) متعهد میإهایی قابل نامهبه نسبت به ضمانتهای عندالمطالنامهضمانت
نامه را به نامه، و بدون نیاز به اینکه ثابت شود متعهد اصلی واقعًا قرارداد خود را نقض کرده است، وجه ضمانتسایر اسناد مندرج در ضمانت

های عادی که وابسته به قرارداد پایه هستند و تنها در حدود تعهدات مندرج در قرارداد پایه و در نامهن ضمانتنفع پرداخت نماید. بنابرایذی
 رفیِن ط کند بین منافع گوناگون و متعارِض شود از شمول مقررات مزبور خارج است. این مقررات تالش میصورت نقض آن، ضامن متعهد می

انک نفع تعادل ایجاد کند. طبق این مقررات، بنامه به ذینفع به وجه ضمانتت با دسترسی سریع ذینامه تعادل ایجاد کند. مقرراضمانت
ه ارسال َعنشده جهت رؤیت مضموٌن نفع را به انضمام اسناد ارائهلع کند و تقاضای ذینامه مّط َعنه را از ضبط ضمانتموظف است مضموٌن 

ری، کارکردی المللی انتظاباشد. مقررات بینغیرقابل رجوع است که از زمان صدور معتبر مینامه یک تعهد نماید. طبق این مقررات، ضمانت
لی ناظر به اعتبارات اسنادی تضمینی (انتظاری) است کند، با این تفاوت که اوّ ایفا می (UCP) حدالشکل اعتبار اسنادیمشابه با مقررات متّ 

 ۀیحدالشکل اعتبار اسنادی برای کلّ ز تجاری و یا انتظاری است. از آنجا که مقررات متّ می ناظر به اعتبارات اسنادی اعم ادر حالی که دّو 
المللی انتظاری ای برای اعتبارات اسنادی انتظاری تنظیم گردید. مقررات بینانتظاری مناسب نبود، مقررات ویژه اسنادِی  اعتباراِت  شکاِل اَ 

از طریق ارجاع به این مقررات در اعتبار موردنظر درج گردد. اعتبار و نفوذ این مقررات شوند که االجرا میدر صورتی در روابط طرفین الزم
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متکی به اصل آزادی قراردادی بوده و محدود به قوانین امری کشوری خواهد بود که قوانین آن کشور بر اعتبار اسنادی انتظاری حاکم 
بار اسنادی انتظاری جهت تضمین شرکت در مناقصه، انجام کار، حسن انجام المللی انتظاری، برای صدور هرگونه اعتباشد. مقررات بینمی

 .پرداخت، بازپرداخت و غیره قابل استفاده استتعهد، پیش
 

 المللیفصل یازدهم: تأمین مالی بین
ز آن جهت تأمین منابع مالی االملل هر روشی که برای پرداخت در نظر گرفته شود، نیاز است که منابع مالی آن تأمین گردد. در تجارت بین

برای  المللی قابل خرید و فروش باشد. الزمت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بیناهمیّ 
 المللیتجاری بینپرداخت وجوه قراردادی خود هستند و نیاز دارند که اعتبار الزم را برای خریدهای خود تحصیل کنند. در دنیای 

 .طور رو به رشد استهای متفاوتی برای تأمین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همینمکانیسم
 گفتار اول: اعتبار فروشنده

خدمات (صادرکننده) رأسًا و یا با کمک و مشارکت مؤسسات  ۀکنندکاال یا عرضه ۀشود که فروشندبه روشی اطالق می» اعتبار فروشنده«
ه دهد تا خریدار بتواند کاالها و خدماتی را از فروشندتی را در اختیار خریدار (واردکننده) قرار میت یا میان مّد اعتباری و مالی اعتبار کوتاه مّد 

ود. اعطای شنماید، در قرارداد شرایط اعطای اعتبار مشخص می خریداری کند. در صورتی که فروشنده با اعطای اعتبار به خریدار موافقت
شود. طرفین ممکن است توافق نمایند که: یک) خریدار یک فقره اعتبار اسنادی اعتبار به خریدار معموًال از طریق اسناد تجاری انجام می

دار تّد روشنده ارائه نماید؛ سه) خریدار یک فقره سفته مبانکی به ف ۀنامدار به نفع فروشنده گشایش کند؛ دو) خریدار یک فقره ضمانتتمّد 
وسط ل تکرد فروشنده صادر نماید؛ چهار) خریدار برات صادره توسط فروشنده را قبول نماید. پرداخت وجه در موعد مقرر در مورد اوّ به حواله

ی برات توسط گردد، ولی صرف صدور سفته و یا قبولمینامه تضمین م توسط بانک صادرکننده ضمانتکننده اعتبار و در مورد دّو بانک گشایش
اشخاص ضرورتًا به معنای تضمین آن توسط بانک نیست. در این روش، فروشنده ممکن است اعتبار موردنظر را از منابع داخلی خود تأمین 

تقاضا  مالی و اعتباری ۀشنده از یک مؤسسل، فرواوّ  ۀنماید. در شیونماید. منابع الزم را به دو شیوه از مؤسسات مالی و اعتباری جلب می
ماید. ن کند که به اعتبار فروشنده وامی در اختیار خریدار قرار دهد تا، خریدار بتواند کاالها یا خدمات موضوع قرارداد را از فروشنده خریداریمی

پرداخت نماید. اگر خریدار از پرداخت وجه در موعد مقرر دهنده ر به وامشود که وجه قرارداد را در موعد مقرّ خریدار موظف می ،در این صورت
الی و م ۀدهنده مسئول خواهد بود. به این جهت، معتبر بودن فروشنده برای مؤسسخودداری نماید، در این صورت فروشنده در مقابل وام

داری را که تم، فروشنده اسناد مّد دّو  ۀشیوت زیادی دارد و مؤسسه مزبور ممکن است تضمیناتی از فروشنده مطالبه کند. در اعتباری اهمیّ 
دار تکند. فرض کنید که خریدار یک فقره برات، سفته و یا اعتبار اسنادی مّد از خریدار دریافت کرده، نزد مؤسسات مالی و اعتباری تنزیل می

نقد تنزیل  مالی و اعتبار به یک میلیون دالربه مبلغ یک میلیون و دویست هزار دالر صادر کرده است. فروشنده اسناد مزبور را نزدیک مؤسسه 
 .کندمی

 گفتار دوم: اعتبار خریدار
اعتباری و مالی اعتباری را مستقیمًا یا از طریق بانک خریدار در اختیار خریدار کاال  ۀشود که یک مؤسسبه روشی اطالق می» اعتبار خریدار«

الها و خدمات موردنظر را از فروشنده (صادرکننده) خریداری کند. در این روش هر چند دهد تا خریدار بتواند کایا خدمات (واردکننده) قرار می
دهنده وجوه موضوع تسهیالت را به فروشنده پرداخت کند. بر این اساس، گردد تا وامشود ولی ترتیبی اتخاذ میتسهیالت به خریدار اعطا می

تواند به چندین روش انجام گیرد که در اینجا به کند. این امر میرا فراهم می دهنده موجبات گشایش و پرداخت اعتبار اسنادی خریداروام
دهنده بر اساس قرارداد منعقده نسبت به گشایش یک فقره اعتبار اسنادی ل این است که وامشود. روش اوّ ترین آنها اشاره میبرخی از رایج

اسناد ارسال کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اعتبار و جدول زمانی  ۀرائکند. فروشنده وجوه اعتبار را با ابه نفع فروشنده اقدام می
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ک فقره دهنده یم، وامکند. در روش دّو پرداخت مورد توافق فروشنده و خریدار (که با شرایط اعطای تسهیالت نیز مطابقت دارد)، دریافت می
کند. ار به اتکای آن یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده گشایش میکند و بانک خریداعتبار اسنادی به نام بانک خریدار صادر می

کند. اسناد ارسال کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اعتبار و جدول زمانی پرداخت مورد توافق دریافت می ۀفروشنده وجوه اعتبار را با ارائ
ار دهنده به اتکای آن اعتبار یک فقره اعتبکند و وامدهنده صادر میبه نفع وامدار تدر روش سوم، بانک خریدار یک فقره اعتبار اسنادی مّد 

تبار اسناد ارسال کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اع ۀکند. فروشنده وجوه اعتبار را با ارائاسنادی دیداری به نفع فروشنده گشایش می
دهنده در موعد مقرر در اعتبار اسنادی صادر شده توسط بانک خریدار، نسبت به کند. وامو جدول زمانی پرداخت مورد توافق، دریافت می

آن است، در  ۀتسهیالت و بهر  اصِل  مبلِغ  شده توسط بانک خریدار شامِل مبلغ اعتبار گشایش ،نماید. در این روشآن اقدام می وجوهِ  دریافِت 
 .سهیالت برابر استدهنده فقط با اصل تشده توسط وامحالی که مبلغ اعتبار گشایش
 گفتار سوم: فاکتورینگ

خود  ِت مّد اهکوت ای مطالباِت یک روش مالی است که به موجب آن صادرکننده» کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب«یا » فاکتورینگ«
 ه آیا حّق نماید، فارغ از اینک اخیر آن مطالبات را اداره، وصول و یا تنزیل ۀکند تا مؤسسمالی و اعتباری خاص منتقل می ۀرا به یک مؤسس

اتی ل، صادرکننده (فروشنده) که کاالها یا خدمشوند. اوّ مراجعه به صادرکننده محفوظ است یا نه. در فاکتورینگ اصوًال سه شخص مطرح می
م، واردکننده که به است. دّو ت پرداخت ثمن قرارداد معموًال زیر یک سال فروشد. اجل و مّد دار به واردکننده (خریدار) میترا به صورت مّد 

موجب قرارداد مزبور به صادرکننده بدهکار شده و باید در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. سوم، یک مؤسسه یا شرکتی 
ه به موجب اتی کشود. مطالبدار میمطالبات او را عهده ِل تنزیو یا  وصول، ادارهکه از طرف صادرکننده » شرکت عامل«تخصصی تحت عنوان 

وًال شود. عالوه بر شرکت عامل که اصنامیده می» های دریافتنیحساب«شود، قرارداد فاکتورینگ از صادرکننده به شرکت عامل محول می
شارکت داشته المللی دخالت و مدر کشور صادرکننده مستقر است، یک شرکت عامل در کشور واردکننده نیز ممکن است در فاکتورینگ بین

عامل ممکن  کند. شرکتشد که به نیابت از شرکت عامل اول نسبت به ارزیابی اعتبار تجاری واردکننده و وصول مطالبات از وی اقدام میبا
ولیتی ؤسشرکت عامل هیچ م ،است فقط نسبت به مدیریت مطالبات و وصول آن به نمایندگی از طرف صادرکننده اقدام کند. در این صورت

نخواهد داشت. صادرکننده از طریق استفاده از خدمات شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات » های دریافتنیحساب« در قبال عدم پرداخت
دهد. فاکتورینگ ممکن است به ترتیبی باشد که شرکت کند و مطالبات خود و نحوه وصول آنها را سر و سامان میو مدیریت آنها اقدام می

 ۀدار شود، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز به نفع صادرکننده تضمین نماید. شرکت عامل نه تنها وظیفعامل نه تنها وصول مطالبات را عهده
یک روش  نماید، عاملیت به عنوانگیرد، بلکه درصدی از مطالبات را نیز نقدًا به صادرکننده پرداخت میاداره و وصول مطالبات را به عهده می

 .شودتأمین مالی مطرح می
 تری خریداری نماید و وجه آن را نقدًا به صادرکنندههای دریافتنی (مطالبات) صادرکننده را به قیمت نازلل ممکن است حسابشرکت عام

مراجعه ندهد. در این صورت مخاطرات عدم پرداخت توسط واردکننده  پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت واردکننده به شرکت عامل، حّق 
ه صادرکننده نی باست. قرارداد فاکتورینگ ممکن است این حق را به شرکت عامل اعطا کند که کًال یا در موارد معیّ  شرکت عامل ۀکًال به عهد

 تواند حسب شرایط قرارداد به صادرکنندهر مطالبات را وصول نماید، او میرجوع نماید. در این صورت، اگر شرکت عامل نتواند در موعد مقرّ 
اید ی باشد. در مواردی که فاکتورینگ آشکار است، صادرکننده بول کند. فاکتورینگ ممکن است آشکار و یا سرّ رجوع کرده و کل مبلغ را وص

» دریافتنی هایحساب«به شرکت تعامل را به اطالع خریدار برساند. در فاکتورینگ سری، واگذاری » های دریافتنیحساب«موضوع واگذاری 
کند و پس شود و صادرکننده به نیابت از شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات اقدام میشته میبه شرکت عامل از واردکننده مخفی نگه دا

ن کند. فاکتورینگ، یک روش تأمیدهد، به نحوی که واردکننده از موضوع اطالع پیدا نمیآن را در اختیار شرکت عامل قرار می ،از دریافت
ت) در اختیار واردکنندگان قرار دار (کوتاه مّد تکاالها و خدمات خود را به صورت مّد  دهدت است که به صادرکننده اجازه میمالی کوتاه مّد 
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کند. قرارداد فاکتورینگ، معموًال برای وصول مطالبات از یک مشتری خاص منعقد دهد و نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تنزیل تأمین می
از » تنیهای دریافحساب«ده و شرکت عامل برای اداره، وصول و احتماًال تنزیل شود، بلکه به عنوان یک قرارداد پایه بین صادرکنننمی

ه شرکت از مشتریان خود را ب» های دریافتنیحساب«شود. بر اساس این قرارداد پایه، صادرکننده مشتریان مختلف صادرکننده منعقد می
ای نجیرهعاملین ز «کند. انجمن آن اقدام می وجِه  اداره و یا تنزیِل  دهد و شرکت عامل بر اساس قرارداد پایه نسبت به وصول،عامل گزارش می

که المللی مستقل تأسیس شد و امروزه یک شبهای فاکتورینگ بینبه عنوان یک نهاد غیردولتی برای شرکت ١٩٦٨، در سال »المللیبین
و  لل از طریق فاکتورینگالمتجارت بین ۀکشور تحت پوشش دارد. هدف اصلی این انجمن توسع ٦٦های عامل را در بیش از بزرگ از شرکت

های یتکند تا بتوانند در فعالهای عامل عضو کمک میخدمات مالی مشابه است. این انجمن از طریق اعطای تسهیالت ذیل به شرکت ۀارائ
 :ها رقابت کنندالمللی با سایر شرکتفاکتورینگ بین

 های عامل؛تشکیل یک شبکه از بهترین و با نفوذترین شرکت -
 های تجاری با کمترین هزینه و به مؤثرترین روش؛های ارتباطی مدرن و مؤثر برای اعضا جهت انجام فعالیتی سیستمبرقرار  -
 برقراری یک چهارچوب حقوقی قابل اعتماد جهت حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان؛ -
 های استاندارد جهت حفظ کیفیت جهانی؛برقراری رویه -
 های الزم؛آموزش ۀارائ -
 .ترویج فاکتورینگ در سطح جهانی به عنوان روش تأمین مالی ممتاز -

 گفتار چهارم: فورفیتینگ
نامه و یا دار از قبیل برات، سفته، ضمانتشود که بر اساس آن اسناد تجاری مدتیا تنزیل اسناد تجاری به روشی اطالق می» فورفیتینگ«

می آن به تری از قیمت اسشود یا به قیمت نازلمالی و اعتباری تنزیل می ۀد یک مؤسسدار در مقابل دریافت نقدی نزتاعتبار اسنادی مّد 
دهد. استفاده گسترده از فورفیتینگ در تجارت رجوع به طلبکار اولیه را از دست می شود و این مؤسسه حِقّ مزبور فروخته می ۀمؤسس

انع تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرد ولی واردکنندگان در کشورهای گردد که مو م برمیهای بعد از جنگ جهانی دّو الملل، به سالبین
تالفاتی وجود دارد. در ها و اخاروپای شرقی، آسیا و آفریقا نقدینگی الزم جهت خرید نقدی را نداشتند. بین فورفیتینگ و فاکتورینگ مشابهت

شود که به موجب آن خریدار به جای پرداخت دیداری، نده) منعقد میهر دو روش، ابتدا قراردادی بین فروشنده (صادرکننده) و خریدار (واردکن
زم، نده ممکن است برای تأمین نقدینگی ال شکند که به طور نسیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کند. در هر دو روش، فروموافقت می

است.  های این دو روش به شرح زیرنقدًا دریافت نماید. تفاوتمطالبات خود از واردکننده را به یک شرکت عامل واگذار نماید و بخشی از آن را 
موردی دارد.  ۀفاکتورینگ اصوًال برای روابط مستمر بین یک صادرکننده و یک شرکت عامل مناسب است در حالی که فوفیتینگ بیشتر جنب

شتر شرکت عامل واگذار نماید، فاکتورینگ بی ای بخواهد به طور مستمر وصول مطالبات از مشتریان گوناگون رابنابراین اگر صادرکننده
گر بین تر است. تفاوت دیمناسب است؛ ولی اگر تنها تمایل دارد که مطالبات از یک مشتری خاص را واگذار نماید، فورفیتینگ مناسب

عدم پرداخت به  در صورتدهد که کننده اجازه نمیفاکتورینگ و فورفیتینگ در این واقعیت است که فورفیتینگ اصوًال به شرکت تنزیل
 .صادرکننده مراجعه کند

جاری میان ت زیر یک سال، و فورفیتینگ بیشتر برای تنزیل اسناد تفاکتورینگ بیشتر برای وصول و اداره و احتماًال تنزیل مطالبات کوتاه مّد 
این  ۀلی برای پرداخت نداشته باشد، ریسک و مخاطر خود قصور کند و یا پو  یِن دِ  شود. اگر واردکننده در پرداخِت ت استفاده میت و بلند مّد مّد 

یح تواند به صادرکننده مراجعه کند. به دلیل مشکالت موجود در برات، بسیاری از تجار ترجکننده نمیکننده است و تنزیلتنزیل ۀقصور به عهد
روشنده و یا دار به حواله کرد فتفقره سفته مّد  دهند که در فورفیتینگ از سفته استفاده کنند. روش کار به این نحو است که خریدار یکمی

 انِک ب کند و در صورتی که مقرر شده که بانک وی نیز آن را تضمین نماید، باید قبولی و تضمیِن کننده صادر میکرد شرکت تنزیلبه حواله
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ات وش کار به این نحو است که خریدار موجبدار مطرح باشد، ر تمربوطه را نیز کسب نماید. اگر در فورفیتینگ واگذاری اعتبار اسنادی مّد 
سازد. در فورفیتینگ، این احتمال وجود دارد که صادرکننده، کاالها و دار به نفع صادرکننده را فراهم میتصدور یک فقره اعتبار اسنادی مّد 

های اخیر ه در سالهای مهم کتد. یکی از فعالیّ بانکی دریافت کرده باش ۀنامیا خدماتی را به نسیه به واردکننده فروخته و از واردکننده ضمانت
 های دریافتنی و مطالبات صورت گرفته، تدوین کنوانسیونی در این خصوص توسطحدالشکل کردن مقررات ناظر به انتقال حسابدر زمینه متّ 

دسامبر  ١٢ه در است ک» المللرت بینها (مطالبات) در تجاکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به واگذاری دریافتنی«آنسیترال تحت عنوان 
المللی ینانتقال ب«یا » المللیانتقال مطالبات بین«، کنوانسیون تنها ناظر به ١به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده  ٢٠٠١

و مدیون در قرارداد اصلی،  المللی است که دائن، زمانی مطالبات واجد وصف بین٣است و شامل موارد داخلی نیست. طبق ماده » مطالبات
گیرنده و انتقال دهندهالمللی است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال، انتقالدر دو کشور متفاوت مستقر باشند. انتقال زمانی واجد وصف بین

عمال شود که در إمطالبات المللی، کنوانسیون زمانی به قراردادهای انتقال در دو کشور متفاوت مستقر باشند. عالوه بر داشتن وصف بین
ل عماإدهنده در کشوری مستقر باشد که عضو کنوانسیون است. در صورتی که کنوانسیون نسبت به انتقالی زمان انعقاد قرارداد انتقال، انتقال

ز به تشریفات خاصی ندارد و کنوانسیون، قرارداد انتقال مطالبات نیا ٥ ۀشود، انتقاالت بعدی آن نیز تابع کنوانسیون خواهد بود. مطابق با ماد
 .تواند کتبی یا شفاهی باشدمی

 گفتار پنجم: لیزینگ
 الف) تعریف

ها رکتطراحی شده است. بسیاری از افراد و ش» اجاره به شرط تملیک«تأمین مالی است که مبتنی بر روش قراردادی  ۀ، یک شیو»لیزینگ«
ا بتوانند ها به دنبال راهی هستند تانعقاد قرارداد پرداخت کنند. آن موردنیاز خود را یکجا در زمان ۀتوانایی ندارند که بهای تجهیزات و لوازم عمد

تجهیزات،  ۀدجانبه است که بین فروشنتجهیزات و وسایل مزبور را تحصیل کرده ولی قیمت آن را تدریج پرداخت کنند. لیزینگ قراردادی سه
کننده را از کند تجهیزات موردنیاز مصرفمزبور قبول می ۀشود که به موجب آن مؤسسعقد میمالی و اعتباری من ۀکننده و یک مؤسسمصرف

بها را به موقع پرداخت نماید، کننده اجارهکننده قرار دهد و در صورتی که مصرففروشنده خریداری کرده و آن را با اجاره در اختیار مصرف
کننده تملیک نماید. لیزینگ به عنوان یک روش تأمین مالی هم در نی به مصرفبلغ معیّ تجهیزات مزبور را مجانًا و یا در ازای دریافت م

، »المللینلیزینگ بی«المللی بین تجار مستقر در کشورهای متفاوت رایج است که به آن چهارچوب مرزهای ملی کشورها و هم در سطح بین
 .شوداطالق می» لیزینگ صادراتی«و » لیزینگ فراملی«

 به شرط تملیک و فروش اقساطی ب) اجاره
 :هایی برای فروشنده و خریدار به شرح زیر استاجاره به شرط تملیک در مقایسه با فروش اقساطی دارای مزیت

 اقساط و تحقق سایر شرایط کًال منتفی است، زیرا ۀیاجاره قبل از پرداخت کلّ  موردِ  کاالها و تجهیزاِت  مالکیِت  بحث انتقاِل  ،ًال، در اجارهاوّ 
ته تواند نسبت به مورد اجاره ادعای مالکیت داشکند و نه اقساط خرید را و بنابراین نمیبهای کاالها و تجهیزات را پرداخت میمستأجر اجاره

 .باشد
قیمت را به ه باشد تا بتواند تجهیزات و وسایل معموًال گرانثانیًا، در فروش اقساطی، فروشنده باید به قدر کافی منابع مالی در اختیار داشت

 خریدار بفروشد و ثمن آن را به صورت قسطی دریافت کند، در حالی که بسیاری از سازندگان و فروشندگان توانایی مالی الزم برای چنین کاری
 .را ندارند

ستهالک دهنده از معافیت ناشی از اهای مالیاتی برخوردار است. اجارهعافیتثالثًا، اجاره به شرط تملیک در بسیاری از کشورها از امتیازات و م
 .کندهای قابل قبول خود تلقی میبها را به عنوان هزینهشود و مستأجر پرداخت اجارهتجهیزات برخوردار می

 ج) لیزینگ و اجاره به شرط تملیک
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 :های اساسی به شرح زیر هستندت، این دو دارای تفاوتهر چند لیزینگ مبتنی بر روش اجاره به شرط تملیک بنا شده اس
شود در حالی که در لیزینگ حداقل سه طرف وجود دارد: فروشنده اوًال، اجاره به شرط تملیک بین دو طرف یعنی موجر و مستأجر منعقد می

 .ستأجر را داردکند؛ و خریدار که نقش ممالی و اعتباری که نقش موجر را ایفا می ۀکاالها و تجهیزات؛ مؤسس
در نظر  قثانیًا، در اجاره به شرط تملیک، قصد واقعی طرفین، اجاره است که در آن امکان تملیک مورد اجاره به مستأجر به عنوان یک مشّو 

 .گرفته شده است. در حالی که در لیزینگ قصد واقعی خرید کاالها و تجهیزات و تأمین مالی آن از طریق اجاره به شرط تملیک است
کند مالی و اعتباری که نقش موجر را دارد، به معنای واقعی کلمه موجر نیست، زیرا نقشی در انتخاب کاالها و تجهیزات ایفا نمی ۀثالثًا، مؤسس

 .باشددادن کاالها و تجهیزات جزء وظایف سازمانی آن نمیو اساسًا اجاره
 د) روش کار لیزینگ

ت فروشنده، کند. با کمک و مساعدناسایی کرده و شرایط خرید و قیمت آن را با فروشنده تعیین میتجهیزات مورد نیاز را ش ،ابتدا واردکننده
مالی  ۀشود. میزان وام اعطایی توسط مؤسسمالی و اعتباری جهت تأمین مالی پروژه و انعقاد قرارداد لیزینگ شروع می ۀمذاکره با یک مؤسس

درصد)  ٣٠مزبور تقاضا دارد که بخشی از ثمن معامله (تا حدود  ۀی در بسیاری از موارد مؤسسباشد، ولمزبور حداکثر تا مبلغ کل قرارداد می
بازپرداخت  تمالی پرداخت شود. بر اساس مبلغ وام، میزان بهره و مبلغ هر قسط، مّد  ۀتوسط خود واردکننده تأمین شده و بقیه توسط مؤسس

 اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد ۀیاگر واردکننده (مستأجر) کلّ شود که شود. در قرارداد لیزینگ قید میوام مشخص می
ت، اسناد و در صورت انتقال مالکی شودنیز رعایت شده باشد، مالکیت تجهیزات به صورت خودکار (شرط نتیجه) به واردکننده منتقل می

 .مربوط توسط مؤسسه لیزینگ به واردکننده ارسال خواهد شد
اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد نیز رعایت شده باشد،  ۀیشود که اگر واردکننده (مستأجر) کلّ داد لیزینگ قید میدر قرار 
لیزینگ، مالکیت تجهیزات را به صورت شرط فعل به واردکننده منتقل کرده و اسناد مالکیت را به واردکننده ارسال خواهد کرد. در  ۀمؤسس

 اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد نیز رعایت گردد، در صورتی ۀیشود که اگر واردکننده (مستأجر) کلّ ینگ قید میقرارداد لیز 
 .ی به دست آوردنتواند مالکیت تجهیزات را با پرداخت مبلغ معیّ که واردکننده تمایل داشته باشد تجهیزات را تملک کند، در این صورت می

 المللیالمللی ناظر به لیزینگ بینو مقررات بینهـ) قوانین 
 ۀندباشد. روابط بین صادرکننده (فروشطور که در باال گفته شد، حداقل کسانی که در یک قرارداد لیزینگ دخالت دارند سه طرف میهمان

شود. اند مقرر میهم مربوط گردیده تجهیزات)، شرکت لیزینگ (موجر) و واردکننده (مستأجر) حداقل در دو قرارداد مجزا که به نحوی به
خریدار  شود، توسط شرکت لیزینگ به عنوانقرارداد فروش تجهیزات که محتوا و شرایط آن توسط صادرکننده و واردکننده مذاکره و نهایی می

سبت به تجهیزات ت خود نگردد. شرکت لیزینگ به اتکای مالکیشود و قرارداد لیزینگ بین شرکت لیزینگ و واردکننده منعقد میامضا می
کند. بنابراین، لیزینگ برای آن دسته از تجهیزاتی مناسب است که امکان ثبت مالکیت آنها فراهم باشد، مثل اقدام به تأمین مالی قرارداد می

ئن شود که مشود. شرکت لیزینگ باید مطآالت خاص که مالکیت و انتقال بعدی آن ثبت و ضبط میها، ماشینکشکشتی، هواپیما، یدک
ًا، قوانین و مقررات شود. ثانیًال مالکیت تجهیزات موضوع لیزینگ و انتقاالت بعدی آن به نحو مقتضی در کشور واردکننده ثبت و ضبط میاوّ 

ز ا نماید. طبیعتًا، در کشورهایی که قوانین و مقررات مناسبی جهت حمایتدر کشور واردکننده به میزان مناسب از حقوق مالک حمایت می
یزینگی المللی به واردکنندگان از این کشورها تسهیالت لهای لیزینگ بینمالکیت موجر وجود ندارد، نباید انتظار داشته باشند که شرکت

تأجر گیرد که دارای مشخصات زیر باشد: الف) مسالمللی تحت شمول کنوانسیون قرار میاعطا نمایند. آن دسته از قراردادهای لیزینگ بین
کند و در این خصوص به تجربه و دانش موجر اتکا ندارد؛ ب) تجهیزات آن را انتخاب می ۀکنندات مورد نیاز خود را تعیین و عرضهتجهیز

شود؛ ج) کننده اطالع داشته که این قرارداد لیزینگ یا منعقد شده و یا منعقد میمزبور در ارتباط با یک قرارداد لیزینگ تحصیل شده و عرضه
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ماده  ٢پرداختی به نحوی محاسبه و تعیین شده که بازپرداخت کل یا بخش اعظم ثمن، خرید تجهیزات را مستهلک کند (بند  بهایاجاره
 ).یک

 گفتار ششم: تأمین مالی پروژه
 الف) تعریف

ابع مالی موردنیاز از من باشد که به موجب آن تمام یا بخشیهای گوناگون تأمین مالی میی است که شامل روشعبارتی کلّ » تأمین مالی پروژه«
. هر چند در شودمالی و اعتباری صرفًا به اتکای عواید و درآمدهای آتی حاصل از اجرای پروژه تأمین می ۀیک پروژه توسط یک یا چند مؤسس

ضمین به عنوان ت های پروژه نیزبینی شده است، داراییاین روش بازپرداخت اصل و فرع وام از طریق درآمدهای حاصل از اجرای پروژه پیش
 .شودبازپرداخت محسوب می

 ب) مشخصات اساسی
اتکا به  کند،های سنتی اخذ وام جدا میهای تأمین مالی از جمله روشترین مشخصه تأمین مالی پروژه که این روش را از سایر روشاصلی

گیرنده متعهد است که در وام، وام اخذِ  معموِل  درآمدهای آتی حاصل از اجرای پروژه برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت است. در روِش 
ای که برای آن وام اخذشده درآمد کافی برای بازپرداخت وام اقدام نماید، فارغ از اینکه پروژه مواعد مقرر نسبت به استهالک اصل و فرِع 

تواند به دهنده نمیاصل و فرع را داشته باشد یا نه. در تأمین مالی پروژه، اگر درآمد پروژه کفاف بازپرداخت اصل و فرع را نداشته باشد، وام
 .یدهای مسئول طرح مراجعه نمااموال شرکت

 ج) روش کار
فت ایران تمایل ی نروش تأمین مالی پروژه، سالهاست برای توسعه میادین نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته است. فرض کنید شرکت ملّ 

یاز ن گذاریمیدان به یک میلیارد دالر سرمایه ۀهزار بشکه نفت در روز توسعه دهد. برای توسع ٣٠دارد که یک میدان نفتی را جهت نیل به 
کنند که سرمایه الزم جهت توسعه میدان مزبور را تأمین کرده و آن را توسعه دهند. در مقابل شرکت است. یک یا چند شرکت خارجی قبول می

های مزبور اختصاص داده تا از این طریق اصل درصد نفت تولیدی از آن میدان را به شرکت ٥٠ی نفت ایران نیز قبول کرده است که ملّ 
 .گذاری و سود مستهلک شودسرمایه

 د) نکات اساسی در موفقیت تأمین مالی پروژه
نسرسیوم های عضو کشوند، دو گروه دارای منافع نزدیکی هستند: اول، شرکتهای اقتصادی که به طریق تأمین مالی پروژه اجرا میدر طرح

طرح  ۀدار تأمین مالی بخش عمدات مالی و اعتباری که عهدهها و مؤسسم، بانکولیت اجرای طرح اقتصادی را به عهده دارند؛ و دّو ؤکه مس
 .و تأمین آورده آن و انجام فعالیت اجرایی انتظار سود مناسبی دارند» شرکت خاص پروژه«گذار از طریق تشکیل های سرمایههستند. شرکت

 :شوداختصار در اینجا بیان می ها باید مدنظر این دو قرار گیرد بهترین نکاتی که برای موفقیت این طرحبرخی از مهم
 .موردنیاز است، ای که برای اتمام طرحل، برآورد منطقی از میزان بودجهاوّ 

موردنیاز، منابع تأمین آن نیز باید مشخص شود که چه درصدی از طریق تأمین مالی پروژه، چه درصدی از طریق  ۀم، پس از تعیین بودجدّو 
 .سایر منابع تأمین خواهد شد ول و چه درصدی ازؤهای مسشرکتۀ آورد

 .ت زمان اجرای پروژه باید به طور مطمئنی تعیین گرددسوم، مّد 
 .اندازی به خوراک نیاز دارندشوند، پس از راههای اقتصادی که از طریق تأمین مالی اجرا میچهارم، اکثر طرح

ژه مستهلک شوند، بازار فروش محصوالت و امکان صادرات آنها باید متعلقه باید از طریق عواید حاصل از پرو ها و سودِ پنجم، از آنجا که وام
 
ّ
 .ت بررسی شودبه دق
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ششم، اگر عواید حاصله از طرح اقتصادی مزبور به پول داخلی باشد، باید به دقت بررسی شود که این عواید تحت چه شرایطی قابل تبدیل به 
 .ارز معتبر است

ناگونی از ادامه کار پروژه جلوگیری کند، یا از خروج ارز حاصل از پروژه ممانعت نماید یا سایر هفتم، دولت میزبان ممکن است به دالیل گو
 .ها نیز باید به نحو مقتضی مدیریت شودها را اعمال کند که اقتصادی بودن پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. این ریسکمحدودیت

 اندرکاران باید برایها همه دستاطرات زیادی وجود دارد، برای موفقیت این پروژهها و مخنهایتًا، از آنجا که در تأمین مالی پروژه ریسک
 .ها تالش کنندکاهش ریسک

 هـ) ساختار قراردادی تأمین مالی پروژه
آن حسب  گردد. تعداد این قراردادها و محتوایشود که با اشخاص گوناگونی منعقد میتأمین مالی پروژه از تعدادی قرارداد پیچیده تشکیل می

نوع پروژه و شرایط آن متفاوت خواهد بود. به این جهت در تأمین مالی پروژه، قراردادهای استاندارد یا شرایط عمومی به آن صورت وجود 
ندارد. باید حسب نوع پروژه و شرایط آن یک بسته از قراردادهای مرتبط به هم تنظیم کرد و سپس برای هر کدام با طرفین مربوط به آن 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی از طریق یک راهبر نسبت به مذاکره و انعقاد یک قرارداد وام ره نمود. گروهی از بانکمذاک
خلی بین کنند. این قرارداد ضمن تنظیم روابط دانمایند و از این طریق بخش اعظم نقدینگی مورد نیاز طرح را تأمین میسندیکایی اقدام می

 .کنداعطای وام، سود و بازپرداخت را تنظیم می ۀکا، نحواعضای سندی
 

 فصل دوازدهم: تجارت متقابل
بسیار  شد و در نتیجه حجم مبادالت تجاریکاال با کاال تنها طریق تجارت تلقی می ۀقبل از اینکه پول به مفهوم امروزی به وجود آید، معاوض

های کرد. انسان به درستی درک کرد که برای مقابله با محدودیتداشت که دیگری عرضه میناچیز بود، زیرا هر طرف باید همان کاالیی را نیاز 
ایجاد گردد تا بتواند تجارت را بین افرادی که دارای نیازهای گوناگونی هستند، تسهیل کند. کاالی » کاالی واسطه«روش معاوضه، باید 

 .ای به نام پول انجام گرفتمعامالت از طریق واسطه ۀمدواسطه نهایتًا به ایجاد پول منجر گردید و از آن به بعد ع
به معامالت ش«و » معامالت تهاتری«ی به معامالت تهاتری نزدیک هستند، بعضی از مواقع به نام های نوین تا حدّ از آنجا که این روش

و » تجارت موازی«، »دوجانبه قراردادیترتیبات «، »تجارت متقابل«، »بیع متقابل«، »معامالت تهاتری«شوند. شناخته می» تهاتری
 .اندهای جدید به کار رفتهی این روشاز جمله اصطالحاتی هستند که به صورت عام برای بیان کلّ » معامالت جبرانی«

 گفتار اول: تجارت متقابل و انواع آن
 الف) تعریف تجارت متقابل

 ۀیقیق که بتواند کلّ تعریفی د ۀتقابل، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. ارائبه دلیل فقدان تعریفی استاندارد و پذیرفته شده برای تجارت م
ای نیست زیرا هر کدام از انواع تجارت متقابل های قراردادی تجارت متقابل را پوشش دهد و معامالت نقدی را نیز خارج کند، امر سادهروش

یگر ترین شکل آن معاوضه یک کاال با کاالی دارت متقابل در سادهدر فضای خاص خود و در پاسخ به نیازهای خاصی شکل گرفته است. تج
 شود. تجارت متقابل در یک معنای گسترده عملی است که مطابقگذاری خارجی تلقی میترین شکل آن یک نوع سرمایهاست و در پیچیده

ل خریداری وّ ا ۀا از کشور خریدار به ارزش معاملآن فروش به یک کشور خارجی فقط در صورتی امکان دارد که فروشنده قبول کند کاالهایی ر 
کرده و از کشور خریدار صادر نماید. تجارت متقابل شامل آن دسته از معامالتی است که بر اساس آن یک طرف معامله کاالها، خدمات، 

ا چیزهای کاالها، خدمات، تکنولوژی ی نماید کهفروشد و متقابًال تعهد میتکنولوژی، یا چیزهای با ارزش اقتصادی دیگر را به طرف دیگر می
 .با ارزش اقتصادی دیگر را از طرف دیگر خریداری کند
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که  شود تا عالوه بر تعهداتیی، به معامالتی اطالق شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد میتجارت متقابل، ممکن است به طور کلّ 
 .دات اضافی و متقابلی را به نفع واردکننده تقبل نمایدپذیرد، تعهنقدی می ۀصادرکننده به طور معمول در یک معامل

 های قراردادی تجارت متقابلب) انواع روش
های گوناگونی مثل ماهیت و میزان تعهدات تقبل شده، مدت زمان اجرای قرارداد، و کارکرد اقتصادی و تجارت متقابل ممکن است از جنبه

 .های گوناگونی تقسیم شودمالی آن به دسته
 ر دوم: معامالت تهاتری سادهگفتا

 .گرددآن بیان می ۀشود و سپس مشخصات عمددر این گفتار ابتدا معامالت تهاتری ساده تعریف می
 الف) تعریف معامالت تهاتری ساده

ر این بین پول اینکه دشوند، بدون کاالها و خدماتی که تقریبًا از لحاظ ارزش برابر هستند با یکدیگر مبادله می» معامالت تهاتری ساده«در 
رد و بدل شود. ماهیت قراردادی ساده، انعکاس تعهدات طرفین در یک قرارداد واحد، اجرای قرارداد در مدت زمان کوتاه، و ارزش کم کاالها 

 .های اصلی معامالت تهاتری ساده هستندو خدمات مبادله شده از ویژگی
 ب) مشخصات معامالت تهاتری ساده

شود. اگر گیرد و به ندرت اجرای آن به دفعات بعدی کشیده میتری ساده معموًال به صورت یکجا و در یک دفعه انجام میتها ۀاجرای معامل
انجام خواهد  –حداکثر یک سال  -ت زمان کوتاه به طور استثنایی الزم باشد که معامله به دفعات انجام گیرد، این دفعات معموًال در یک مّد 

پرداخت وجود ندارد. البته اصوًال کاالها در هر  ۀت تهاتری ساده این است که در این قراردادها پول به عنوان وسیلشد. ویژگی دیگر معامال
شوند و حتی ممکن است این امر در قرارداد نیز ذکر شود، ولی ارزیابی به پول و یا ذکر ارقام به این معنا نیست پول ارزیابی می ۀطرف به وسیل

و به طور  شوندگردد. معامالت تهاتری ساده اصوًال به عنوان یک روش تجارت متعارف محسوب نمیرفین رد و بدل میکه واقعًا پول بین ط
 .گیرنده قرار میاستثنایی مورد توّج 

 گفتار سوم: خرید متقابل
 الف) تعریف خرید متقابل

استفاده کشورهای گوناگون قرار گرفته است. این روش ها مورد های تجارت متقابل است که سالترین شیوهیکی از رایج» خرید متقابل«
م به وجود آمده و گسترش پیدا کرد. خرید متقابل یک روش تجارت متقابل است که بر اساس آن، یک طرف عمدتًا بعد از جنگ جهانی دّو 

ده تولید از کاالهایی را که در کشور واردکنن کند تا مقدار مشخصیکند و متقابًال توافق میقرارداد کاالها با خدماتی را به طرف دیگر صادر می
ی اشده، خریداری و صادر نماید. خرید متقابل در واقع بر مبنای همان معامالت تهاتری ساده، ولی با یک ساختار جدید، بنا شده است تا نیازه

 .الملل تأمین کندعصر حاضر را در تجارت بین
 ب) مشخصات خرید متقابل

سازد: وجود دو قرارداد مستقل ولی به هم وابسته؛ دو روش مجزا های تجارت متقابل جدا میتقابل را از سایر روشسه ویژگی اصلی، خرید م
 .لی ارتباطی ندارندبرای پرداخت؛ و تعهد به خرید متقابل کاالهایی که با کاالهای صادر شده اوّ 

 وجود دو قرارداد .١
حداقل از دو قرارداد تشکیل شده است. در یک قرارداد، صادرکننده، کاالها یا خدماتی  خالف معامالت تهاتری ساده، معامالت خرید متقابل بر

کند. در ل خریداری میاوّ  ۀفروشد و در قرارداد جداگانه دیگر، صادرکننده متقابًال کاالها یا خدماتی را از واردکنندرا به طرف واردکننده می
ل قبل از انعقاد این دو قرارداد و یا هم زمان با آن شود. در روش اوّ ز دو روش استفاده میخصوص اتصال این دو قرارداد به یکدیگر معموًال ا

، لکند که در قبال فروش کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ شود که بر اساس آن، صادرکننده توافق میبین طرفین منعقد می» پروتکل«

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 

155 
 

mollakarimi.ir المللیبین اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

م و دّو  لم). در این روش، قرارداد اوّ دکننده خریدار و آنها را صادر نماید (موضوع قرارداد دّو نی از وار متقابًال کاالها یا خدماتی را تا ارزش معیّ 
 .شودفاقد هرگونه شرطی است که بر وابستگی این دو به یکدیگر داللت کند و این ارتباط از طریق پروتکل محقق می

کند که کاالها یا خدماتی را متقابًال از واردکننده خریداری عهد میل حاوی شرطی است که بر اساس آن صادرکننده تدر روش دوم، قرارداد اوّ 
 .نماید

 های مستقلپرداخت .٢
ود. طرفین شبینی میمین ویژگی اصلی معامالت خرید متقابل این است که در هر کدام از این دو قرارداد، روش پرداخت مستقل پیشدّو 

کنند تا این دو قرارداد به ظاهر مستقل از یکدیگر باشند که طرفین بتوانند از واگذار میمعموًال موضوع ارتباط این دو قرارداد را به پروتکل 
ها و مؤسسات اعتباری و مالی معموًال قراردادهای ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در مورد هر کدام استفاده کنند. بانکخدمات بانک

پرداخت خاص خود از جهت مبلغ، نوع ارز، زمان  ۀین جهت، هر قرارداد دارای شیوکنند. به اق را از جهت مالی حمایت نمیمرتبط و معلّ 
پرداخت خواهد بود. برخالف معامالت تهاتری ساده که ارزش هر طرف مبادله تقریبًا با طرف دیگر برابر است، در خرید متقابل  ۀپرداخت و نحو

 .ارزش این دو قرارداد الزامًا برابر نیستند
 غیرمرتبطموضوعات  .٣

ل از جهت ساخت یا سومین ویژگی خرید متقابل این است که کاالها یا خدمات موضوع قرارداد دوم با کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ 
ستند. نی لم نتیجه و محصول کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ تولید با یکدیگر ارتباطی ندارند و بنابراین کاالها و خدمات موضوع قرارداد دّو 

ر لی مخیّ اوّ  ۀشود و صادرکنندشود، بلکه یک لیست از کاالها مشخص میدر خرید متقابل معموًال کاالی خاصی جهت خرید تعین نمی
 .شود تا کاالهایی را از لیست انتخاب و متقابًال خریداری نمایدمی

 های خرید متقابلج) سایر مکانیسم
ه خرید متقابل کاالهای ساخت کشور واردکننده تعهد نماید، به پیدا کردن مشتری برای آن کاالها اصلی به جای اینکه ب ۀصادرکننده و فروشند

اصلی باید تا حداکثر مبلغ مقرر در قرارداد برای کاالهای موردنظر خریدار، مشتری پیدا کند. تعهد  ۀنماید. در این صورت، صادرکنندتعهد می
اصلی به جای  ۀبوده و از جهت حقوقی تعهد قابل اجرایی را ایجاد نکند. صادرکننده و فروشند ی و مبهمبه پیدا کردن مشتری ممکن است کلّ 

شود که امکانات و تسهیالتی را برای خریدار فراهم سازد تا او بتواند اینکه به خرید متقابل کاالهای مورد نظر خریدار ملزم شود، متعهد می
 .مللی به فروش رساندالکاالهای مورد نظر خود را در بازارهای بین

 )گفتار چهارم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک
 الف) تعریف قراردادهای بیع متقابل

ط هستند. شوند در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبدر قراردادهای بیع متقابل، کاال و خدمات صادر شده و کاالهایی که متقابًال بازخرید می
نی، های فآالت، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمکماشین ۀشود تا از طریق عرضخارجی متعهد میدر این قراردادها، یک شرکت 

خود را از  ۀا هزینکند تاندازی نماید و در مقابل موافقت میمالی و اقتصادی به کشور واردکننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه
معروف و مهم از بیع متقابل، قراردادی است که بین شوروی  ۀمورد نظر مستهلک نماید. یک نمون ۀطریق بازخرید محصوالت حاصل از پروژ

ا های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد. طبق این قرارداد، کنسرسیوم متعهد شد تسابق و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت
های خود را از آن رسد بازخرید کرده و هزینهنمود تا گازی را که از این خط لوله به اروپا می خط لوله گازی را از سیبری به اروپا بکشد و موافقت

 .طریق مستهلک نماید
 ب) مشخصات قراردادهای بای بک

 ت بودن قراردادبلند مّد . ١
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با  گردد. متناسبهی اجرا میّج توت زمان نسبتًا قابلشود که در یک مّد محسوب می» تبلندمّد «قرادادهای بیع متقابل، جزء قراردادهای 
یاز جهت ت زمان موردنحجم و بزرگی پروژه موضوع بیع متقابل، این مدت ممکن است بین سه سال تا چندین دهه طول بکشد. عالوه بر مّد 

برداری، مدت زمان نسبتًا طوالنی برای بازخرید شدن تدریجی محصوالت تولیدی نیاز است. این تدریج بهره ۀساخت و رساندن پروژه به مرحل
ده را بدهد. های انجام شت کفاف هزینهًال، پروژه ممکن است آن قدر قابلیت تولید نداشته باشد که بتواند در کوتاه مّد برای این است که اوّ 

ت زمان کوتاه ممکن است بر قیمت آن کاال تأثیر بگذارد و باعث کاهش آن شود. ثالثًا، ورود در بازار در یک مّد ثانیًا ورود یک مقدار زیاد کاال 
 .شود» دامپینگ«مقدار زیاد کاال در یک بازار خاص ممکن است بر آن بازار تأثیر بگذارد و موجب طرح دعاوی 

 سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل. ٢
ادرکننده گیرد. در بسیاری از موارد صقیمت مورد استفاده قرار میهای سنگین و گراناندازی پروژهبرای ایجاد، توسعه و راهبیع متقابل معموًال 

ورد نیاز را کند، بلکه سرمایه مآالت، مواد و تکنولوژی الزم جهت تأسیس یا توسعه یک واحد اقتصادی مهم را ارائه میاصلی نه تنها ماشین
 .ازدسنیز فراهم می

 ارتباط تولیدی بین کاالهای صادراتی و محصوالت بازخریدشده. ٣
بناست در مقابل  اصلی با محصوالتی که ۀشده توسط صادرکنندسومین ویژگی بیع متقابل این است که تسهیالت و امکانات تولیدی ارائه

 وادِّ پذیرد که محصوالت تولیدی آن پروژه یا ممی اصلی ۀبازخرید شوند در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکنند
 .برداری رسیده است بازخرید کنداندازی شده و به بهرهشده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راهاستخراج

 دو قرارداد مجزا. ٤
کند تا یل صادرکننده تعهد ماوّ  شود. در قراردادِ مشابه آنچه در خرید متقابل بیان شد، قراردادهای بیع متقابل حداقل دو قرارداد تشکیل می

د صادرکننده ت توسط خوسا یک واحد اقتصادی ارائه نماید. ثمن معامله ممکن ۀنی جهت ساخت یا توسعکاالها و خدماتی را در مقابل ثمن معیّ 
ود که بخشی از محصوالت تولیدی آن واحد شم صادرکننده متعهد میو یا از طریق اخذ وام از مؤسسات مالی تأمین شود. در قرارداد دّو 

کند و یا گذاری انجام شده اختصاص پیدا میاقتصادی را بازخرید کند. در این صورت ثمن کاالهای بازخریدشده، جهت استهالک سرمایه
ز ابل شکل نوینی ادهنده پرداخت خواهد شد. به طور خالصه بیع متقوام ۀآن به مؤسس ۀبخشی از آن جهت استهالک وام اخذشده و بهر 

، تکنولوژی و آالتکند تا وسایل، ماشینتجارت متقابل است که بر اساس آن صادرکننده که معموًال از کشورهای صنعتی است موافقت می
در واقع  یاقتصادی ارائه نماید و متقابًال در یک قرارداد مجزا ول ۀیک پروژ ۀدانش فنی، منابع مالی الزم و امثال آن را جهت ساخت یا توسع

ها شود تا بخشی از محصوالت تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق بازخرید محصوالت تولیدی هزینهوابسته متعهد می
 .و سود را بازیافت نماید

 گفتار پنجم: قراردادهای افست
 الف) تعریف قراردادهای افست

مت و کامًال قی نها و یا اقالم گراشود که طبق آن دولت یا یک نهاد دولتی نسبت به خرید پروژهمیقراردادهای افست به قراردادهایی اطالق 
یر کند، مشروط به اینکه صادرکننده یک یا چند مورد از تعهدات ز نظامی از یک کشور صنعتی اقدام می ۀتخصصی مثل تجهیزات پیشرفت

 :تقبل نماید
 هایی از پروژه در داخل کشور تولید شود؛نموده تا بعضی از قطعات یا بخشبا صنایع داخلی کشور خریدار همکاری  -
 از پیمانکاران داخلی کشور خریدار در ساخت پروژه استفاده کند؛ -
 پرسنل داخلی کشور خریدار را استخدام یا به آنها آموزش دهد؛ -
 تکنولوژی و مهارت الزم را به کشور خریدار منتقل نماید؛ -
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 گذاری کند؛ا پروژه و یا در یک بخش اقتصادی دیگر در کشور خریدار سرمایهدر ارتباط ب -
 بخشی از تولیدات پروژه را از کشور خریدار صادر کند؛ -

 .مایدهای اقتصادی دیگر کمک فنی، مالی یا مدیریتی نشده یا فعالیتخریداریۀ های اقتصادی مرتبط با پروژتبه کشور خریدار در فعالیّ 
 اردادهای افستب) انواع قر 

یک پروژه متقابًال و در جهت منافع اقتصادی ۀ دهد که فروشندطور که اشاره شد اساس قراردادهای افست را تعهداتی تشکیل میهمان
 .کندکشور خریدار تقبل می

 قراردادهای افست مستقیم. ١
باشد. مثًال اصلی تقبل کند، این قرارداد یک افست مستقیم میچنانچه در قرارداد افست صادرکننده که تعهداتی را در ارتباط با موضوع پروژه 

 ،اگر صادرکننده متعهد شود تا بعضی از قطعات یا بخشی از اجزای پروژه را با همکاری تولیدکنندگان داخلی در داخل کشور خریدار تولید کند
ه سه گروه کند، قراردادهای افست مستقیم بی تقبل میاصل ۀاین یک قرارداد افست مستقیم خواهد بود. بر اساس نوع تعهدی که صادرکنند

 :شوندتقسیم می
خاصی از  هایکند تا قطعات و یا بخشپروژه موافقت می ۀشود که صادرکنندل از قراردادهای افست مستقیم، شامل قراردادهایی میگروه اوّ 

 .ردمزبور به کار گی ۀپروژه را از تولیدکنندگان کشور خریدار تهیه و در پروژ
ی ها و یا تجهیزاتی از پروژه با تولیدکنندگان داخلشود تا در تولید بخشم از قراردادهای افست مستقیم، صادرکننده متعهد میدر گروه دّو 

ه کار ی ساخته و در پروژه مورد نظر بهمکاری کند به طوری که آن قطعات در داخل کشور مشترکًا توسط صادرکننده و تولیدکنندگان محلّ 
ژه در کشور هایی از پروشود تا در ارتباط با تولید بخشپروژه متعهد میۀ ه شوند. در قراردادهای افست مستقیم نوع سوم، صادرکنندگرفت

وط به گذاری و مشارکت منهای داخلی منعقد نماید. این سرمایهگذاری با طرفگذاری کند و یا قراردادهای مشترک در سرمایهخریدار سرمایه
ه تولیدکنندگان های تجاری بایه و تکنولوژی خارجی به کشور خریدار و بعضًا مستلزم اعطای لیسانس (مجوز) تولید و عالئم و نامانتقال سرم

 .گذار خارجی ممکن است متعهد شود که بخشی از تولیدات مازاد را به خارج صادر کندداخلی خواهد بود. در این گروه، سرمایه
 یمقراردادهای افست غیرمستق. ٢

کنند. این قراردادها همه حاوی تعهدات متقابلی است که بندی میقراردادهای متعددی را تحت عنوان قراردادهای افست غیرمستقیم دسته
وارد قراردادهای ترین مکند، در حالی که این تعهدات مستقیمًا با موضوع اصلی مورد معامله مرتبط نیست. عمدهپروژه تقبل می ۀصادرکنند

 :افست غیرمستقیم به شرح زیر است
گذاری رد، سرمایهداشود تا درصدی از ثمن معامله را در کشور خریدار که ارتباط مستقیمی نیز با موضوع اصلی قرارداد نصادرکننده متعهد می

هایی را در ارتباط با بازاریابی کاالهای کشور خریدار ارائه دهد در حالی که این شود تا خدمات و کمککند. صادرکننده همچنین متعهد می
بودن اجرای  تکاالها هیچ ارتباط مستقیمی با موضوع قرارداد اصلی ندارد. قراردادهای افست مستقیم از جهت تنظیم نوع قرارداد و بلندمّد 

 ۀشخصم قرارداد به قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای افست غیرمستقیم بیشتر به قراردادهای خرید متقابل شباهت دارند. در واقع وجِه 
خریدهای «تی از یک طرف و یا بخش دولتی و تهیه ی و امنیّ قراردادهای افست ارتباط تنگاتنگی است که این نوع قراردادها با مصالح ملّ 

 .از طرف دیگر دارند» دولتی
 گفتار ششم: قراردادهای خرید از پیش
 الف) تعریف قراردادهای خرید از پیش
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کند تا ابتدا کاالهایی را از طرف دیگر ای به منظور فروش کاالها یا خدمات خود توافق می، صادرکننده»خرید از پیش«طبق یک قرارداد 
مالی بتواند کاالها و خدمات صادرکننده را خریداری کند. این روش از آن جهت جزء معامالت تجاری  خریداری کند تا طرف دیگر از حیث
 .به قرارداد اصلی که بعدًا منعقد خواهد شد، مرتبط و وابسته است» خرید از پیش«متقابل قرار گرفته است که قرارداد 

 ب) دالیل به کارگیری روش خرید از پیش
نار گذاشتن لی و کدر واقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز موردنیاز خواهد بود. خرید اوّ » ید از پیشخر «اصلی  ۀدلیل و انگیز

دهد که پرداخت جهت صادرات بعدی انجام خواهد شد. در حالی که در درآمد آن جهت صادرات بعدی به صادرکننده اصلی اطمینان می
ه اصلی آرامش ، صادرکنند»خرید از پیش«کاالهایی است که متقابًال خریداری کرده است، در  اصلی نگران فروش ۀخرید متقابل، صادرکنند

بیشتری خواهد داشت، زیرا قبل از ارسال کاالها و خدمات خود، کاالهای خریداری شده به پول تبدیل شده است و این پول برای صادرات او 
که طبق یک قرارداد خرید متقابل موظف به خرید متقابل برخی از کاالهای کنار گذاشته شده است. بعضی مواقع صادرکنندگان خارجی 

دهند که این خریدها ادامه پیدا کند. در این صورت، اند، پس از تکمیل خرید متقابل مقرر در قرارداد تمایل نشان میساخت داخل شده
درآمد حاصله از آنها جهت صادرات بعدی این صادرکنندگان مورد صادرکنندگان خارجی تمایل دارند تا این خریدها مشروط به این امر باشد که 

 .استفاده قرار گیرد
 های خرید از پیشج) سایر روش

دن ارز فراهم آور » خرید از پیش«به شرحی که در باال بیان شد، یک نوع رایج و معمول از این روش است. از آنجا که هدف از » خرید از پیش«
 .عدی و یا رعایت شرط الزامی خرید متقابلی است که در کشور واردکننده مقرر شده استموردنیاز برای قراردادهای ب

 تهاتری ۀگفتار هفتم: قراردادهای تسوی
 .شودتهاتری با فقدان نقدینگی ارزی بررسی می ۀقراردادهای تسوی

 تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی ۀالف) ارتباط قراردادهای تسوی
عضی فروشند. با وجود این، بتجاری، کاالهای خود را آزادانه در قبال ارز معتبر به هرکس و هرجا که خریدار باشد میفروشندگان در دنیای آزاد 

المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست. انعقاد توافقات دوجانبه با از کشورها ارز الزم جهت واردات ندارند و پول آنها نیز در بازارهای بین
ها پیش توسط این دسته از کشورها جهت حل معضل کمبود منابع ارزش اتخاذ تی است که از مّد حلّ دوست و نزدیک راه بعضی از کشورهای

 .شده است
 تهاتری ۀب) تعریف قراردادهای تسوی

وافق رفین تشود و بر اساس آن طتجاری و مالی است که بین دو دولت منعقد می ۀتهاتری در واقع قراردادهای دوجانب ۀقراردادهای تسوی
 .زمانی مشخص تبادل کنند، بدون اینکه در این بین عمًال پولی رد و بدل کنند ۀنی کاال یا خدمات را در یک دور کنند تا مبالغ معیّ می

کند. میار مقرر در قرارداد طلبک مبلِغ  ۀبه نام طرف دیگر باز کرده و حساب مزبور را به انداز » حساب تسویه«هر کشور در بانک مرکزی خود یک 
 مبالغ این دو حساب معموًال مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است. صادرکنندگان هر کشور به کشور دیگر ثمن معامله خود را از بانک مرکزی

ر ر دارند و بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقکشور خود و به پول داخلی خود دریافت می
ند که تسویه ها مبالغی باقی بمات قرارداد، در حسابکند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد. در صورتی که در پایان مّد در قرارداد بدهکار می

 .نشده باشد، دو بانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهد کرد
 ج) مفاد قراردادهای تسویه تهاتری

یا  کاالها و خدماتی که باید مبادله شوند؛ نوع کاالها و تهاتری موارد زیر ممکن است مورد توافق قرار گیرند: مبلغ کّل  ۀدر یک قرارداد تسوی
ارز  شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آنهای افتتاحخدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند؛ نوع ارز معتبری که حساب
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ت زمان اجرای قرارداد؛ حداکثر تفاوتی که بین تراز دو حساب هر کدام از دو کشور به ارز معتبر مقرر در بند قبلی؛ مّد باشد؛ نرخ تبدیل پول 
تهای ها در انت است که تفاوت حسابزمانی مشخص (مثًال شش ماه) بروز کند. این شرط به این جهت دارای اهمیّ  ۀممکن است در یک دور 

ز تفاوت ها در واقع ناشی انی تفاوت حسابت معیّ شوند تا در مّد با گنجاندن این شرط، طرفین موظف می قرارداد غیرقابل کنترل نشوند.
حساب  ت قرارداد بین دونی تجاوز نکند؛ اگر بعد از اجرای قرارداد یا در پایان مّد معیّ  میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر است از یک حّد 

ود نداشته باشد و مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا کنند، در این صورت باید باز شده نزد دو بانک مرکزی تراز وج
 .این دو حساب اتخاذ شود ۀمکانیسمی جهت تسوی

 گفتار هشتم: قرارداد واگذاری تهاتری
شده نیازی ده است به کاالها یا خدمات ارائهکاال یا خدمات ش متقابِل  متقابل متعهد به خریدِ  تجارِت  خارجی که طبق یک قراردادِ  ۀصادرکنند

تجهیزات فرودگاهی در مقابل خریدار ایرانی متعهد شده تا متقابًال کاالهایی را که در لیست  ۀندارد. فرض کنید یک شرکت فرانسوی سازند
نیازی  چ عنوان به کاالهای مندرج در لیستفرانسوی به هی ۀپیوست قرارداد اصلی قرار دارد از ایران خریداری کرده و صادر نماید. این فروشند

ر بازارهای د ندارد و الزم است این قرارداد خرید متقابل را به دیگری واگذار کند که نیاز به کاالهای مندرج در لیست دارد یا توانایی دارد آنها را
او نیست که تعهد  ۀفر انجام داده ولی به دالیلی به َص المللی بفروشد. در بعضی مواقع یکی از طرفین تجارت متقابل، تعهد متقابل خود را بین

اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند. یک قرارداد واگذاری تهاتری در واقع یک قرارداد واگذاری است که بر اساس آن یکی 
عهد متقابل کند تا او آن تص ثالثی واگذار میاز طرفین تجارت متقابل به جای اینکه شخصًا تعهد متقابل خود را انجام دهد، آن را به یک شخ

ت مرکز مبادال «را اجرا نماید. این شخص ثالث ممکن است شرکتی باشد که جهت مصرف خود به آن کاالها و خدمات نیاز دارد و یا یک 
 شد، یا جهت کاالها و خدمات مزبورالمللی بفروکه توانایی دارد کاالهای موردنظر را در بازارهای بین» مرکز واسطه در واگذاری«یا » تجاری

مشتری پیدا کند. چنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از طرف متعهد اصلی انجام دهد، معموًال این به توافق 
شود. چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت اصلی نیاز ندارد و یک قرارداد واگذاری تهاتری محسوب نمی ِه لَ متعهٌد 

تجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خواهد شد و مورد از معامالت واگذاری تهاتری  ۀجانبمتقابل مشارکت کند، در واقع یک قرارداد سه
 .خارج خواهد بود

 )گفتار نهم: قرارداد تعویض (سوآپ
اهش شوند تا مخارج حمل و نقل کهای فیزیکی متفاوتی قرار دارند، با یکدیگر معاوضه میکاالهای مشابه که در محل» تعویض«در روش 

صادرات  بر سر راه پیدا کند و یا موانع حمل و نقل برطرف گردد. روش قراردادی تعویض ممکن است جهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود
المللی به کار گرفته شود. روش قراردادی تعویض اصوًال جهت مبادله و تعویض آن دسته از کاالهایی استفاده یک کاال به بازارهای بین

آن وجود  هایای بین گونههای استانداردی دارند به نحوی که تفاوت عمدهتولید آن، مشخصه شوند که بدون در نظر گرفتن منبع یا محّل می
های حمل و نقل کاهش یابد، این مکانیسم ممکن است بین تجار داخلی یک ندارد. از آنجا که معامالت تعویض باعث خواهد شد که هزینه

 .کشور نیز استفاده شود
 گفتار دهم: قرارداد معاوضه دیون

ود نقدینگی شدیدی مواجه شدند و در عمل کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای آمریکای التین با بحران کمب ١٩٨٠ ۀدر ده
شروع شد که مکزیک اعالم داشت نقدینگی کافی ندارد تا  ١٩٨٢نتوانستند دیون خود را به موقع پرداخت نمایند. این بحران از اواسط سال 

نی در امور های نویها و مکانیسمبتواند دیون خارجی خود را بپردازد. این بحران باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای دیون شیوه
المللی خلق شود. عالوه بر طرق معمول مقابله با مشکل پرداخت مثل تجدیدنظر در سررسیدها و یا تأمین منابع مالی جدید مالی و تجاری بین

» ادراتاوضه دیون با صمع«و » معاوضه دیون با سهام«، »بازخرید دیون«، »معاوضه دیون«های ابتکاری مثل جهت پرداخت دیون، مکانیسم
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ند کنند که قرارداد جدید مالی امضا کنگیرنده موافقت میدهنده و وامبه وجود آمد و توسعه پیدا کرد. مطابق با یک روش معاوضه دیون، وام
رداخت با دین پتا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود. این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی، نرخ بهره، و شرایط 

قبلی متفاوت باشد. بانک یا مؤسسه دائن ممکن است موافقت کند که دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط 
ید ازخر کشور مدیون دیون خارجی خود را تخفیف نقدًا ب» بازخرید دیون«بر اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود. در یک قرارداد 

هت پرداخت تواند پول کمتری را جتواند فورًا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار میکند. از طریق این روش بانک طلبکار میمی
، از جمله آخرین تحوالتی است که در زمینه مقابله با مشکل دیون خارجی توسط کشورها در »معاوضه دیون با صادرات«وام صرف نماید. 

ون از کنند که دیو مقروض به وجود آمده است. در برخی مواقع دیده شده است که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می حال توسعه
ود را با های خاند که طلبهای خصوصی، بسیاری از کشورهای طلبکار موافقت کردهطریق تحویل کاال بازپرداخت شود. عالوه بر بانک

 .کاالها و خدمات تعویض کنند
 

 
 
 

 سایت متمم دریافت شده استشده در صدرِ جزوه و وبقسمت عمدة این جزوه از سه کتابِ اشاره

هاي اجتماعی:سایت و شبکهمعرفی وب   

کنم. همچنین ویدئوها و جزوات استاندارد براي هاي حقوقی رو تشریح میهاي مطالعه براي آزمون، روشکانال تلگرامِ مادر  .1
 omidmollakarimi@ ام:قضاوت رو براي شما به اشتراك گذاشتههاي وکالت و آزمون

 در صفحۀ اینستاگرامِ ماهاي حقوقیِ مختلف در دروس مرتبط با وکالت، قضاوت و سردفتري را براي آزمون مطالعۀ روشِ .2
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