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رمز چیست؟اینکوت
اینکوترمز مشروح قواعد و استانداردهای بین المللی است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و وضع شده 

صرفا در  شوند و  سوب می  شنده و خریدار تعهد آور مح صورت نگارش در قرارداد برای فرو ست. این قواعد در  ا

 تند. معامالت مربوط به خرید و فروش کاال و نه خدمات مورد استفاده هس

 ی در تجارتجغرافیای سه قلمرو

ست. قلمر سه قلمرو جغرافیایی ا اول در داخل مرزهای کشور خریدار، قلمرو دوم از مرز خریدار  وتجارت مشمول 

  می باشد.تا مرز فروشنده و قلمرو سوم از مرز فروشنده تا محل تحویل کاال 

 اییابجایی کاال در قلمروهای جغرافیج مربوط به هزینه های 

می توان هزینه های مشتمل بر تجارت را از محل خرید کاال تا محل نهایی تحویل به اقسام زیر طبقه بندی نمود:

که می تواند به تجمیع کاال توسط فروشنده در محل خاص مورد توافق اطالق شود. هزینه تولید و تدارک کاال : 1

 : هزینه بسته بندی کاال 2

فروش به مرز فروشنده  : هزینه جابجایی کاال از محل3

بر خریدار یا فروشونده بسوته به نوق قرارداد تحمیل می    THC: در پایانه های گمرکی هزینه هایی موسووم به 4

 شود که این هزینه ها در هر دو مرز با توجه به قوانین کشورها متغیر است. 

: هزینه های ترخیص صادراتی، بیمه، صدور اسناد و تایید اسناد 5

شور : بع6 صدد از ورود کاال به مرز ک سوم به هزینه های  مق عالوه بر هزینه های ترخیص، هزینه های دیگری مو

  وجود دارند.حمل تا محل تحویل 

 : هزینه تخلیه کاال در محل خریدار 7

 :  هزینه های مروبط به عملیات مالی و کارمزد مربوط به بانک ها. 8

وترمزکاهش خطرات و ریسک های تجاری با اینک
ارزش اینکوترمز در مشوووخص نمودن تعهدات مربوط به خریدار و فروشووونده در یک قرارداد تجاری اسوووت. ل ا 

 انواق روش های حمل ،با حفظ تاکید بر تعهدات 2020اینکوترمز  شد و بر این مبنا طبقه بندی  2000اینکوترمز 

 . قرار داددر محوریت طبقه بندی  را
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کار، بیمه،  اینکوترمز صوورفا متوجه خریدار یا فروشوونده اسووت و شوورکت های ترخیصنکته: تعهدات مندرج در 

متوجه خود نمی کنند و مسئولیت تی را یبازرسی، بانک ها علی رغم استفاده از اینکوترمز در قرادادهایشان مسئول

 های مربوط به اینکوترمز تنها متوجه خریدار و فروشنده است. 

 خالصه ای از فرآیند تجارت 

سیر های که  ست. م سناد محموله همراه ا ستیک کاال، انتقال ا سیر مالی، اطالعاتی، لج سه م تجارت با 

 در شکل زیر به خالصه  شده است:

 رنگ آبی: جابجایی اطالعات

 رنگ سبز: جابجایی پول

 رنگ زرد: مسیر کاال 

رنگ بنفش: مسیر ارسال اسناد محموله

را بشناسیم اینکوترمزترم های 
ترم های مختلف بیانگر تعهدات فروشووونده و خریدار در قبال یکدیگر اسوووت. بنابراین هر ترم نقطه بحرانی به 

 خصوصی دارد که از آنجا تعهدات طرف مقابل نسبت به دیگری آغاز می شود. 

 نشان داده شده است.  در تصاویر بعدی نقاط بحرانی با عالمت 
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  EXWترم  ویژگی های

توسط فروشنده است )بدون وظیفه بارگیری( درب کارخانه به خریدارتحویل کاال  -1

 است. تولید و بسته بندی و تحویل در محل توافقی بر عهده فروشنده -2

  مسئولتی ندارد. بارگیری اولیه محصولفروشنده برای  -3

 و ترخیص صادراتی بر عهده خریدار است.بارگیری، حمل داخلی  -4

هدات و مسئولیت ها بر عهده فروشنده می باشد.عحداقل تکوترمز، در این ترم، در بین ترم های این  -4

عدم آشنایی خریدار با قوانین کشور فروشنده است. در این ترم قرارداد، مهم ترین چالش -5

 نکته: بهتر است که در این مدل قرار دادها عبارت زیر نگارش شود:

EXW. ----Varamin, Tehran,Iran,Incoterms2020, cleared for export at the risks 

and expenses of The Seller

توجه داشووته باشووید  عبارت مربوطه به منرور روشوون شوودن محل تحویل کاال، تاکید بر مسووئولیت های نکته: 

 است.  2020فروشنده و استناد به اینکوترمز نسخه 
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  EXWو  FCAفرق ترم های  

اضافه  EXWدر ترم  تنها کافی است وظایف ترخیص و بارگیری را به وظایف فروشنده  FCAبرای درک بهتر ترم 

 .کنید تا این ترم را بهتر درک نمایید

تحویل داده  خریدار   carrierگیرد و کاال به  بارگیری و ترخیص توسط فروشنده صورت می  FCAدر ترم نکته: 

 منتقل می شود.  محل مورد توافق بهبنابراین ریسک جابجایی  میشود. 

  FASو  FOBفرق ترم های 

ست با این تفاوت که در  این شد و در  FOBدو ترم مختص حمل و نقل دریایی ا شناور می با   FASتحویل روی 

تحویل کاال کنار شناور است. بنابراین اصلی ترین فرق این دو ترم در نحوه بارگیری است.

یسک به خریدار منتقل می شود. گیرد، ر قرار می ی کف کشتیوزمانی که کاال بر ر FOBنکته: در 

...از نظر ریسک تجارینکته: 

است.  FOBهمانند ریسک برای خریدار    CIFو   CFRریسک ترم های 

است.  FCA همانند ریسک   CPIو   CIPریسک و  

ریسک حمل بر عهده خریدار است.   Cنکته: در قواعد 

CFRنکاتی پیرامون ترم 

ست. به عبارتی   شنده ا ست و هزینه های حمل تا محل تخلیه بر عهده فرو این ترم مختص حمل و نقل دریایی ا

هزینه  دکه کاال به روی کشووتی )در محل مبدا( منقل نشووده ریسووکی خریدار را تهدید نمی کند. هرچن زمانیتا 

شد.  انتقال کاال به کشتی جهت ش بارگیری بر عهده خریدار می با صویر برای رو توجه بعدی ن شدن موضوق به ت

کنید.
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: اگر در مسووویر حمل کاال از چین به ایران اتفاقی برای کشوووتی حامل کاال افتاد، هزینه مازاد بر عهده سوووال

کیست؟

فروشنده است. از طرفی  پ یرش خطر بر عهده خریدار می باشد.  برعهده هزینه های متعارف   Cپاسخ: در قواعد 

ل ا اگر برای کشتی اتفاقی افتاد، هزینه غیرمتعارف برعهده خریدار است که می تواند از شرکت بیمه مطالبه کند. 

: توجه داشته باشید که ریسک تخلیه کاال در کشور مقصد بر عهده خریدار است.1نکته

حمل و نقل دریایی است.  رفا برای: این ترم ص2

تبدیل شده است.  CFRمنسوخ شده است و به قاعده  C&F: قاعده 3

هیچ گاه جزو قواعد رسوومی اینکوترمز نبوده  و صوورفا برخی کشووورها مانند چین و تایوان از آن  CNF: قاعده 4

 وجهه ی بین المللی ندارد.استفاده می کنند. ل ا استفاده از آن 

CIFنکاتی پیرامون 

در این ترم بیمه کاال بر عهده فروشنده است اما ریسک های مربوطه بر عهده خریدار می باشد. به عبارت بهتر اگر 

 کاال آسیب دید طرف بیمه خریدار است و نه فروشنده. 

 CIF= CFR+Iبیمه 

درصد ارزش  110اید بیمه نامه باید ارزش کاال دقیق نوشته شود. ضمنا بیمه نامه بدر   نکته: توجه داشته باشید

 کاال را پوشش دهد. 

سه طبقه بندی برای تعهدات بیمه گر داریم.) 1نکته شش خطراتCوA،B: در بیمه  سیر ( این تعهدات برای پو  م

 است. 

 است.  Cلف به ارایه کلوز خریدار بوده است. فروشنده مکاگر در قرارداد ننوشتید که کدام کلوز مدنرر : 2
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ضور 3 شور ح : بانک ها و گمرک ایران، بیمه های خارجی را قبول ندارند، از طرفی بیمه های ایرانی در خارج از ک

 استفاده نمایید.  CIFندارند. بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمی شود که از 

بیمه بر عهده خریدار است یا فروشنده؟  CFR: در قاعده سوال

ست.  اما خریدار یا  CIPو   CIF به جز  شنده نی در بقیه قواعد به لحاظ حقوقی بیمه کردن وظیفه خریدار یا فرو

فروشوونده منطقا در حوزه جغرافیایی مربوطه، کاال را بیمه می کند. این کار برای کاهش ریسووک های تجاری در 

حوزه فروشنده یا خریدار است. 

شد چراکه  Aکلوز بیمه حتما باید  CIP: در نکته ست با ست و با ا اد به اینکوترمز باالترین تعهدات نحمل هوایی ا

 بیمه گر ضروری است. 

 CPTنکاتی پیرامون قاعده 

CPT  شبیهCFR ست با این تفاوت که برای همه روش های حمل کاربرد دارد. از طرفی هزینه ها و کرایه ها تا  ا

اما ریسک از مبدا بر عهده خریدار است.  این قاعده از  شودفروشنده پرداخت می توسط   توافق شدهمحل مقصد 

است   FCAنرر ریسک همانند 

تا محل توافق شووده هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که عموما برای حمل و نقل های دریایی تا : فروشوونده نکته

گمرکات مرزی می باشد و برای حمل و نقل زمینی تا محل خریدار  است. 

Cو  D مقایسه قواعد 

صادرات و واردات به  C بر خالف قواعد    Dدر قواعد  ست که برای  شنده ا سک های تجاری بر عهده فرو کلیه ری

 تجار ایرانی توصیه نمی شود. 

:Dنکاتی پیرامون قواعد 

DAP

در این روش کاال به محل مورد توافق  با پ یرش هزینه  و ریسک های تجاری توسط فروشنده منتقل می شود.  

هرچند ترخیص وارداتی بر عهده خریدار می باشوود. بنابراین بهتر اسووت فروشوونده ایرانی این قاعده را تا گمرک 

هد. ضوومنا  در این قاعده تخلیه کاال بر داخلی پیش بینی کرده و محل مورد توافق را در خاک فروشوونده قرار ند

عهده خریدار می باشد. 

DPU
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شابه قاعده  ست.  DAPاین قاعده کامال م ضافه کرده ا شنده را به آن ا سط فرو شد که تنها مرحله تخلیه تو می با

 ضمنا ترخیص وارداتی بر عهده خریدار است. 

ر عهده فروشنده می باشد ل ا توصیه نمی شود که دموراژ کشتی در مقصد بهزینه  : توجه داشته باشید که نکته

ایرانی تحمیل می  زینه های پیش بینی نشووده ای را به تاجرفروشوونده ایرانی این تعهد را بی یرد چراکه بعضووا ه

 کند. 

DDP

ل ا ورود به این قاعده برای شرکت های بزرگ و دارای دفاتر  ترخیص وارداتی با فروشنده می باشد.در این قاعده 

 تجاری در کشورهای دیگر امکان پ یر است. 

کشور تجاری و شرایط 2020بر اساس اینکوترمز  به تجار ایرانیتوصیه هایی 

ه برای تجار ایرانی مناسوووب اسوووت اما برای انتخاب هر یک از آن ها باید ب CFRو  FCA   ،CPT  ،FOBقواعد 

 نکات زیر توجه نمود:

1-FCA    وCPT  برای تمام روش های حمل کاربرد دارد ولیFOB  وCFR  .ویژه حمل دریایی است 

)آنالیز هزینه( انتخاب می کنیم.  از شرکت های حمل بر اساس استعالم قیمت CFRو  Pدر مقام خریدار بین   -2

  . نماییمرا در قیمت تمام شده لحاظ  )عوارض وزارت راه( به شرط آنکه حق پرچم

بعد از آنالیز هزینه، آنالیز زمان اولویت ما می باشد. چراکه زمان تحویل برای تجارت اهمیت دارد.  -3

.نماییم... را آنالیز  نوق حمل بعد از آنالیز هزینه و زمان، می بایست کیفیت کشتی و -4

 هایی برای صادرکنندگان ایرانی توصیه

قیمت دهید. FOBبر اساس  ارزی نواسات در نرر داشتنرا با ی برای صادرات، قیمت صادرات: 1
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در  . بنابراینانتخاب شوورکت حمل با خریدار می باشوود بهتر اسووت چراکه CFRنسووبت به  FOB ،: برای واردات2

  .خواهد بودارجح برای صادرکننده ایرانی   CFRبه همان دلیل صادرات 

به اینکوترمز اکتفا نکنید و جزئیات بسته بندی را قراردادتان مرقوم نمایید.: برای بسته بندی 3

: هماهنگی و تقبل هزینه  بازرسی با خریدار است مگر در سه حالت:4

  قاعدهDDP، 

 توافق طرفین 

  الزام قانونی  کشور فروشنده

صیه خریدار به منزله عدم اتمام : اگر صووادرکننده هسووتید توجه نمایید که عدم ارایه گواهی بازرسووی توسووط تو

فرآیند مالی و متضرر شدن فروشنده است، ل ا توصیه می شود که صادرکننده با اضافه نمودن بندی به قرارداد، 

شابه شرکت های م سی  ستفاده از خدمات بازر سی  اجازه ا شرکت بازر  خریداررا بدهد تا جلوی تبانی خریدار و 

 گرفته شود. 

ستید و ه* صادرکننده ه ست ندهید. ل ا اگر  سناد را از د سعی کنید کنترل ا نوز پول خود را دریافت نکرده اید، 

بارنامه را به نام خود نگه دارید و دقت داشته باشید که می توانید کاال را به نام خودتان حمل کنید. 

دتان انجام را خوبا وجود اینکه ریسووک با خریدار اسووت اما باز هم توصوویه می شووود که بیمه   FOBو  CFRدر *

دهید و اجازه ندهید که در صووورت وقوق حاد،ه، خریدار شووما را در مسوویر داروی و مراجع حل اختالف بیاندازد 

چراکه هزینه های وکیل و... به مراتب باالتر از دریافت خسارت از شرکت بیمه است. 

موضوعی که می تواند صادرکننده در برخی کشورها کیی بارنامه به نام خریدار موجب ترخیص کاال خواهد شد. *

را تا زمان تسویه حساب نزد خود نگه دارید.  کاال را متضرر نماید. ل ا مالکیت

: اینکوترمز در رابطه با مالکیت صحبت نمی کند. نکته

گردآوری: سید محمد حسین محمودی. کارشناس مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES428



