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  مقدمه

در سراسر جهان و به منظور که به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده  اینکوترمزدر دنیاي تجارت امروز، قوانین 
هاي حمل، بیمه کترده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکال، شیدر قراردادها گنجانفروش محصوالت 

ها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولت. می باشد بین المللو دانشجویان تجارت 
  .تفسیر مشترك رایج ترین اصطالحات تجاري دنیا می باشد

الملل به معناي اصطالحات تجارت بین International Commercial Termsاز مخفف سازي سه لغت التین  اینکوتزمزریشه لغت 
در فرآیند تجارت بین الملل بین  هاها و هزینه، ریسکهاکاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتعلت تشکیل شده که مهمترین 

مورد  1حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل/و همچنین اشخاص حقوقی خــریدارفروشنده، 
آخرین نسخه آن که به  2011، و در تاریخ اول ژانویه تدوین شد 1936اینکوترمز اولین بار در سال  .قرار می گیرد باز نشربانگري و 
 .ده است، منتشر گردیموسوم است 2010اینکوترمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1 International Chamber of Commerce (ICC) 



      
  

٣ 

  2010اینکوترمز قواعد آشنایی با 

  2010اینکوترمز 

دسته کلی  دوبه  طریقه حملقانون تعریف شده و بر مبناي  11در  که اینکوترمزها می باشد، از هشتم و نهایی ينسخه 2010 اینکوترمز
  :تقسیم بندي می شوند

  باشدقانون می 7این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از  ؛اولگروه. 

1. EXW - 1تحویل درب کارخانه 
ها، اعم از بارگیري،  هزینهمسئولیت ها و دهد و کلیه  تحویل می خریداردر این روش فروشنده، کاال را در محل تولید و یا انبار کاال به 

 .تاس خریدارنقل، بیمه، گمرك و ریسک خرابی کاال بر عهده  و حمل
2. FCA -  2در کشور مبدأ در نقطه اي معینتحویل 
-می تحویل ارخرید يسو از هشد تعیین هکنند حمل به رمقر محلدر تیدراصا ترخیص از پس را کاال هشندوفر که ستا ینا يمعنا به 

با  بیمه هزینه حمل و. باشد میفرایند است و نقطه ریسک  خریدارباشد، بارگیري با  خریداربا توجه به اینکه محل تحویل کشور  .دهد
  .می باشد خریدار ه عهدهبیمه بعقد قرارداد حمل و ) نه الزاماً(همچنین معموالً و  ،است خریدار

3. CPT  – 3کرایه حمل پرداخت شده 
 تیدراصا ترخیص و خلیدا حمل ،تهیه را کاال هشندوفر که کندمی اللتد ممفهو ینابرکه نوعی حمل مرکب می باشد،  هقاعد ینا

 منعقد را حمل اردادقر ب،نتخاا را نهائی مقصد تا کاال هکنند حمل وهبعال.  کندمی ختداپر دخو را تیدراصا ترخیص يهزینهها ، دهنمو
ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کاال را تحویل . نمایدمی ختداپر نهائی مقصد انبعنو اردادقر در مشخص محل تا رایه اکر و

 .است خریدارعقد قرارداد بازرسی با  وهزینه بیمه پرداخت  همچنین. ابدی دهد خاتمه می اولین حمل کننده می

4. CIP  – 4کرایه و بیمه حمل پرداخت شده 
 حمل به ،تیدراصا ترخیص و دخو رکشواز تیدراصا يهازمجو خذا با را کاال هشندوفر که ستا معنی بدین ینکوترمزا از هقاعد ینا

 را مقصد تا کاال حمل یهاکر وهبعال میدهد تحویل دهکر منعقد حمل اردادقر هکنند حمل آن با دخو و ستاو دخو منتخب که اي هکنند
  . مینماید ختداپر هم را بیمه هزینه ، دهنمو بیمه مقصد تا را کاال و دهکر ختداپر

5. DAT  – 5تحویل در پایانه کشور مقصد 
 و مقصد بندر در اصلی حامل از تخلیه حمل، صادرات، هزینه( نقلوحمل هايهزینه تمام فروشنده که است معنی بدین اصطالح این

و مکان  فرودگاه، بندر، تواند می پایانه .شودرا عهده دار می مقصد پایانه تا قبول تمامی ریسک ها فرض و) هاي بندر مقصدهزینه
 .می باشد خریدار برعهده ضمن اینکه حقوق ورودي، مالیات و هزینه هاي گمرکی. تبادل کاال تلقی گردد

 
 
 

                                                        
1 Ex-Works 
2 Free Carrier 
3 Carriage Paid to 
4 Carriage and Insurance Paid to 
5 Delivered at Terminal 
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6. DAP  – 1اي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه 
 وجود نقلوحمل حالت یک از بیش آن در در فرآیندي که یا و شود، استفاده نقل و حمل حاالت تمامی براي تواند این اصطالح می

 مورد توافق محل در وسیله نقلیه، از تخلیه بار سازي جهت انجام آماده کاال، تحویل و حمل هماهنگی مسئول فروشنده. داشته باشد
 .عهده فروشنده نمی باشددر این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر . می باشد

7. DDP  – 2تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
 جمله از مقصد به کاال انتقال هزینه هاي تمامی پرداخت و است، خریدار کشور در محل قید شده در کاال تحویل مسئول فروشنده

  . را در بر می گیرد خریدار در تعهدات حداقل و فروشنده در تعهدات حداکثر ترم این. مالیات بر عهده وي می باشد و حقوق ورودي

  هستند )درون کشوري( هایی می باشد که شامل راه هاي آبی دریایی و داخلیاینکوترماین گروه شامل گروه دوم؛.  
8. FAS  – 3تحویل در کنار کشتی 
 .است خریدار ه عهدهبازرسی بو بیمه  ،هزینه حملمسئولیت عقد و پرداخت . حل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر استم

9. FOB  – 4فوب 
عقد قرارداد  و همچنین هزینه حمل. است  عبور داد ریسک خود را خاتمه داده در بندر مبدأ فروشنده وقتی کاال را از روي نرده کشتی 

  .می باشد خریدار ه عهدهبیمه و بازرسی ب ،حمل از بندر تحویل

10. CFR - 5هزینه و کرایه حمل 
مسئولیت ) شود بارگیري می(کند  کاال وقتی از روي نرده کشتی عبور می. سابق است ولی مخصوص حمل دریایی &F Cهمان

 با فروشنده و عقد قرارداد آن هزینه حملهمچنین پرداخت  و ،خریداربا  و عقد قرارداد آن هزینه بیمهپرداخت . ابدیفروشنده خاتمه می
 .می باشد

11. CIF  – 6هزینه، کرایه و بیمه حمل 
و عقد  هزینه حمل و بیمهضمن اینکه . یابدمیمسئولیت فروشنده خاتمه  ،شود کاال وقتی از روي نرده کشتی بارگیري میاین روش در 

  .می باشد با فروشنده قرارداد آن ها

                                                        
1 Delivered at Place 
2 Delivered Duty Paid 
3 Free Alongside Ship 
4 Free on Board 
5 Cost and Freight 
6 Cost, Insurance and Freight 



 
  .بخوبی مشخص شده است 2010و فروشنده منطبق با هر یک از قواعد اینکوترمز  خریداردر جدول ذیل، حدود تمامی مسئولیت هاي 

  ترم
حمل تا بندر کشور   کشور مبدأ

  بیمه  مقصد
  کشور مقصد

اظهار به 
  گمرك

حمل تا 
  بندر

تخلیه بار در 
  بندر

بارگیري روي 
حمل تا نقطه   بارگیري رو کامیون  بندرتخلیه در   کشتی

  مقصد
ترخیص 
  گمرکی

عوارض 
  گمرکی

EXW خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  

FCA خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  فروشنده  فروشنده  

FAS خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده  

FOB خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

CPT خــریدار  خــریدار  فروشنده  فروشنده/خــریدار  فروشنده  خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

CFR 
(C&F) خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  فروشنده/خــریدار  خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

CIF خــریدار  خــریدار  خــریدار  خــریدار  فروشنده/خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

CIP خــریدار  خــریدار  فروشنده  فروشنده/خــریدار  فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

DAT خــریدار  خــریدار خــریدار خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

DAP خــریدار  خــریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده  

DDP فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده 

  


