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 ست؟ یچ  ۲۰۲۰  نکوترمزیا

 International»    ی سیسه کلمه انگل  ب یکلمه مرکب است که از ترک  کی (    Incoterms:    یس یتِرمز ) به انگل  نکویا

Commercial Terms  مورد استفاده    یااست و به صورت گستردهشده  لیتشک  یبازرگان  یالملل نیاصطالحات ب  ی« به معن

 International Chamber Of یالملل   نیب  ی اتاق بازرگان  سط تو  ۱۹۳۶بار در سال    نیاول  یبرا  نکوترمزی. اردیگیقرار م 

Commerce  است و نام آن  شده  نیو تدو  هیتهIncoterms 1936  ی استاندارد قرارداد  ک یبه    نکوترمزیبود. از آن زمان، ا  

  دار یفروشنده و خر  نیب  هاتی و مسئول  هانهیهز  کیتفک   یاصطالحات برا  ن یشده است. ا  لیقابل قبول در سراسر جهان تبد 

 .شودیاستفاده م 

به روز    ن یآن را پوشش دهند. ا  راتییو تغ  ی الملل  نیتازه تجارت ب  ی دادهای شوند تا رو  یدر هر دوره مجددا به روز م  هاآن

 اجرا شده است. ۲۰۱۰و  ۲۰۰۰،  ۱۹۸۰،  ۱۹۷۶،  ۱۹۶۷،  ۱۹۵۳  یها تاکنون در سال ها یرسان

  ،ترخیص کاال  ،حمل کاالها  دهد. مسائلی شامل اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کاال از فروشنده به خریدار پاسخ می

در مراحل    ریسک جابجایی و انتقال کاال  باشد و اینکه می  مسئول پرداخت  ، اینکه چه کسیواردات و صادرات کاالها

 .باشدمختلف حمل بر عهده چه کسی می

اینکوترمز عبارت است از قوانین بازرگانی بین المللی که برای فروش کاالها به کار میرود و به حمل و نقل و مسائل مرتبط  

به حمل کاال میپردازد. چه شما بخواهید واردات و خرید خارجی انجام دهید، یا محموله ای را برای صادرات بسته بندی و  

 .مبدا را برای کاالی خود داشته باشید، باید به قوانین اینکوترمز رجوع کنید برچسب گذاری کنید، یا قصد تهیه گواهی 

اصطالح اصلی و تعدادی    ۱۱است که شامل  با اصطالحات وابسته به هر گروه تقسیم شده D-C-F-E اینکوترمز به چهار گروه

اد را به شکلی واضح تر مطرح کنند و  اصطالح ثانویه است که به خریداران و فروشندگان کمک می کند تا مفاد یک قرارد

 .برای همه طرفها ، معانی و تفسیر یکسانی دارد 

 نکوترمز یچهارگانه ا  یاصطالحات گروهها 

 در مبدأ:  متیکاال در نقطه عز لیتحو - Eگروه 

EXW  مخفف اصطالحEx Works 

 در مبدأ )محل کار(.   متی کاال در نقطه عز لی: تحوفیتعر

ا تول  نیدر  را در محل  کاال  فروشنده،  به خر  ای  د یروش  کاال  کل  دهدیم   لیتحو  داریانبار  بارگ  ها،نهیهز  هی و  از    ، یریاعم 

 است.  دار یکاال بر عهده خر  یخراب سک ی گمرک و ر مه، یونقل، بحمل

 حمل در مبدأ:  هیبدون پرداخت کرا داری کاال به خر لیتحو –  F گروه

.  دهدیم  یو  لیکرده تحو  نییتع  داری که خر  یاست که به موجب آن فروشنده، کاال را در محل   یگروه شامل اصطالحات   نیا

 اند از: گروه عبارت نی موجود در ا ی هاروش نیترمهم
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FCA مخفف اصطالح :Free Carrier 

کشور فروشنده    لیمحل تحو  نکهی(. با توجه به امایو هواپ  لیر   ون،یکاال داخل کام   لیدر مبدأ )تحوکننده  کاال به حمل  لیتحو

است. عقد قرارداد    داریبا خر  مه ی حمل و ب  نه ی. هزباشدیم  یر یمحل بارگ  سکیاست و نقطه ر  دار یبا خر  ی ریبارگ  باشد،یم

 )نه الزاماً(.  داریبا خر مه یحمل و ب

FAS مخفف اصطالح :Free Alongside Ship 

  داریبا خر مه ی حمل و ب نهیدر بندر است. هز ی فروشنده کنار کشت   سکی در مبدأ. محل خاتمه ر  یکاال در کنار کشت  لیتحو

 است.  داریبا خر ی و بازرس  مهی است. عقد قرارداد حمل و ب

FOB مخفف اصطالح :Free On Board 

است. خود را خاتمه داده  سک ی عبور داد ر  ینرده کشت   یکاال را از رو  ی دأ. فروشنده وقت در مب  یکاال در عرشه کشت   لیتحو

 است.  داریبا خر یو بازرس  مهیو ب لیاست. عقد قرارداد حمل از بندر تحو داریبا خر مهی حمل و ب نهیهز

 

 حمل:  هیبا پرداخت کرا داری کاال در مبدأ به خر لیتحو - C گروه

خطر فقدان   ی ول  د،یرا تا مقصد پرداخت نما ه یمخارج کرا دیاست که به موجب آن فروشنده با  ی گروه شامل اصطالحات  نیا

و فروشنده اعمال    داریخر  نی ب  تیمسئول   م یتقس   یروش نوع  نیاست. در ا  داریبر عهده خر  یاضاف  یها نهیخسارت و هز  ای

 است.شده

CFR مخفف اصطالح :Cost and Freight 

  کند یعبور م   ینرده کشت   یاز رو  ی . کاال وقت ییایمخصوص حمل در  یسابق است ول   C&Fحمل تا مقصد.    ه یو کرا  نهیهز

است. عقد قرارداد  حمل با فروشنده  نهیاست. هز  داریبا خر  مهیب  نهی. هزابدیفروشنده خاتمه م   تی( مسئولشود یم  یری)بارگ 

 . ندهاست. و عقد قرارداد حمل با فروش داریبا خر مهیب

CIF مخفف اصطالح :Cost, Insurance and Freight 

ب  نهیهز تا مقصد. مخصوص حمل در  هیو کرا  مه ی،    شودیم   یریبارگ   ی نرده کشت   یاز رو   ی. کاال وقت باشدیم  یی ا یحمل 

 است.با فروشنده مهی د حمل و باست. عقد قراردابا فروشنده مهیحمل و ب نهی. هزابد ی فروشنده خاتمه م  تیمسئول

CPT  مخفف اصطالح :Carriage Paid To 

تا مقصد. حمل مرکب ول  ه یبا پرداخت کرا  لیتحو و    سک ی . رشودیاستفاده م   یی هوا  ای   ین یطرق زم  یبرا  شتریب  ی حمل 

  نیحمل با فروشنده تا نقطه مع نه ی. هزابدی خاتمه م دهد یکننده م حمل نیاول  لیکه کاال را تحو ی فروشنده زمان ت یمسئول

 است. داریبا خر یزرس . عقد قرارداد باداریخر مهی ب نهیطبق قرارداد. هز
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CIP مخفف اصطالح :Carriage and Insurance Paid to 

که کاال را    یفروشنده زمان  ت یو مسئول  سک ی . رباشدیتا مقصد. روش حمل مرکب م  مهیحمل و ب  هیبا پرداخت کرا  لیتحو

است.  و حمل با فروشنده مهی است. عقد قرارداد بو حمل با فروشنده مهی ب نهی. هزابدیخاتمه م  رساندیبه نقطه توافق شده م 

 است. داریبا خر ی عقد قرارداد بازرس

 

 کاال در مقصد:  لیتحو -  D گروه

محل مورد توافق شده در مقصد است و   ای است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کاال به نقطه  یاصطالحات  شامل

 .ردیگیرا بر عهده م  هانهیخطرات و هز ه یفروشنده کل

DAF  مخفف اصطالح :Delivered At Frontier 

  یسند  توانینوع حمل م  نی و در ا  شودیآهن انجام م راه  لهیطور عمده حمل به وسشده(. به  نییدر مرز )مرز تع   لیتحو

 .دی نما  مهی ب  یآن دوره زمان  یو کاال را برا   ردیدر برگ  ییونقل را تا مقصد نهاحمل  اتیعمل   هیآهن گرفت که کل از راه  یسراسر

DES مخفف اصطالح :Delivered Ex Ship 

و اقدامات و    دهدیم  داریخر  لیدر بندر مقصد تحو  ی)در مقصد(. فروشنده کاال را در عرشه کشت   ی در عرشه کشت  لیتحو

 است.  داریکاال جهت ورود به بندر مقصد برعهده خر صیترخ یاهنهیهز

DEQ مخفف اصطالح :Delivered Ex Quay 

به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت    ی کاال را از کشت  یدر اسکله )در مقصد(. فروشنده وقت  لیتحو

 . دهدیم  داریخر  لینمود، در بندر مقصد تحو

DDU اصطالح : مخففDelivered Duty Unpaid 

  ی کاال برا  صی. فروشنده کاال را در کشور مقصد بدون انجام ترخیدر مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک   لیتحو

 دهد.  لیورود و پرداخت عوارض تحو

DDP مخفف اصطالح :Delivered Duty Paid 

کاال و پرداخت    صی. فروشنده کاال را در کشور مقصد پس از انجام ترخیدر مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرک   لیتحو

 . دهدیم  داری خر لیعوارض تحو


