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2020اعتبارات اسنادي و اینکوترمز



مقدمه 

ه در صادر كننده ها و وارد كننده ها اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي  ك

ت كافي كشورهاي مختلف و بعضا بسيار دور از هم  زندگي ميكنند شناخ

پرداخت  از يكديگر ندارند و لذا در يك معامله تجاري كه كاال يا خدمت با

هيچ .پول تسويه مي شود  نگران صحت انجام معامله و پرداخت هستند 

دارد و يريسك فراوانيك نمي تواند به ديگري اعتماد كند زيرا اين عمل 

يد پس چه كار با.  ممكن است اندوخته چندين ساله اش را بر باد دهد 

كرد ؟ چگونه ريسك  اينگونه معامالت را بايد از بين برد؟



ه اين تضاد منافع و عدم آشنائي و اطمينان خريدار و فروشنده ب

از اين کيي.يکديگر باعث آن شده است که  مکانيسم هايي بوجود ٱيد 

و به مکانيسم ها که از ٱن به عنوان  پرکاربردترين و مقبول ترين

است که اعتبار اسناديتعبيري  بهترين مکانيسم نام برده مي شود ، 

منافع خريدار و فروشنده را در نظر داشته وتا حدودي ريسکهاي

پاسخ"اعتبار اسنادي" در واقع . طرفين قرارداد را پوشش ميدهد

.مناسبي است به بعضي از سوالها و نگرانيهاي  فوق الذكر 



ريسك ها-1

ي مقدمه فوق نشان مي دهد كه در تجارت بين المللي ريسك هاي

نده وجود دارند كه  تجارت را با مشكل مواجه نموده و مايه نگراني فروش

ه هر دو طرف بايد به اين ريسكها واقف بوده و ب. و خريدار ميگرد ند 

اين حا ل ببينيم. طرق مختلف در صدد پوشش و كاهش آنها   بر آيند 

کن است البته ريسکهاي زيادي با عناوين متفاوتي مم. ريسكها كدامند 

:کنيم وجود داشته باشند ولي ما در اينجا به معروفترين آنها اشاره مي



 political)ريسك سياسي ( = ]Country Risk)ريسک کشوري■

risk  + )ريسك انتقال ارز(transfer risk ])

(credit risk) ريسك اعتباري  ■

(manufacturing risk)ريسك توليد  ■

( exchange risk) ريسك تبديل ارز ■

(performance risk)ريسك اجراي قرارداد ■



:اكنون مختصرا به توضيح  ريسك هاي فوق الذكر مي پردازيم 

( credit risk) ريسك اعتباري خريدار

وجه كاال معني اين ريسك آن است كه وارد كننده تمايل و يا توانايي پرداخت

كافي يعني يا بنيه مالي او ضعيف است و پول. يا خدمات دريافتي را ندارد 

.براي پرداخت ندارد  ويا اينكه پول كافي دارد ولي قصد پرداخت ندارد

.پوشش و كاهش ريسك بوسيله اعتبار اسنادي غير قابل برگشت



ريسك اعتباري فروشنده

خدمت به يعني درصورتيكه فروشنده مبلغي را قبل از ارسال كاال يا انجام

عنوان پيش دريافت اخذ نموده باشد با وجود عدم حمل كاال يا انجام

د خدمت از استرداد وجه پيش دريافتي نيز به داليل ضعف مالي يا ب

.  حسابي امتناع ورزد

پوشش و كاهش ريسك بوسيله ضمانتنامه پيش پرداخت.



 ريسك سياسي (political risk)

ياسي يا به اين معني است كه وارد كننده  در نتيجه رويدادها و اتفاقات س

يا اقدامات مقامات رسمي از قبيل جنگ ،انقالب ، تحريم واردات،مصادره

ايت از ،  حم(تحريم معامله با كشوري خاص )ضبط توسط دولت ، بايكوت 

د توليد داخلي ، از دست دادن حاکميت سياسي ، ابطال يا عدم تجدي

.  مجوز صادرات و واردات از انجام تعهدات خود منع مي شود 

ت تاييد پوشش ويا كاهش ريسك بوسيله اعتبار اسنادي غير قابل برگش

.شده



  ريسك انتقال ارز (transfer risk )

نتقال منظور از اين ريسك  آن است كه وارد كننده و صادر كننده به داليل زير قادر به ا

:ارز به خارج  از كشور نباشد 

- نمي تواند پول ملي خود را به ارز مورد نظر تبديل كند.

-حتي در صورت امكان تبديل پول ملي به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و

نتقال قادر به ا. . . بخش عمومي  و خارج از اراده خويش ، ازقبيل ممنوعيت انتقال ، استمهال و 

ت آن ارز دارد و قصد پرداخ( و صادر كننده ) يعني  وارد كننده . ارز به خارج از كشور نيست 

ال را هم دارد ولي  دولت يا خروج ارز از كشور را ممنوع مي كند يا مث( خريدار)به فروشنده 

پرداخت (moratorium)اولويت بندي نموده و پرداخت را با اقساط  زمان بندي طوالني

.  ميكند 



ثبات مللي  در تجارت بين ال. به مجموع دو ريسک باال ريسک کشوري ميگويند

م براي كشور طرف معامله كه شرط الزسياسي ، اقتصادي و شرايط قانوني

ز شرايط منظور ا. تضمين  نسبي  معامله است از اهميت بااليي برخوردار است 

اي  باشد قانوني اين است كه قوانين كشور وارد كننده كاال يا خدمات بگونه

.كه مانع از خروج ارزنگشته ويا سبب ضبط آن نگرد د 

.تاييد شدهپوشش ويا كاهش ريسك بوسيله اعتبار اسنادي غير قابل برگشت



 ريسك توليد (manufacturing risk)

ال منظور از اين ريسك آن است كه وارد كننده سفارش خود را ابط

خريدار در چنين حالتي صادر كننده مجبور است. يا يك طرفه اصالح كند 

"  قبول ديگري براي كاالي توليد شده پيدا كند كه ممكن است ناچار به

ي توليد بويژه اگر كاال. پايينتري براي كاالي مذكور گردد " قيمت فروش 

.شده سفارشي بوده و مصرف عمومي نداشته باشد 

االپوشش ويا كاهش ريسك بوسيله پيش دريافت بخشي از بهاي ك.



( exchange risk) ريسك  تبد يل ارز 

با ( امثال پول ملي آنه)ارز قرارداد در برابر ارز صادر کننده يا وارد کننده 

تر و براي نوسان شديد مواجه شود و قيمت کاال را براي وارد کننده بسيار گران

نها از بين صادر کننده بسيار ارزانتر و سودمندي ناشي از اين معامله را براي آ

 forward)پوشش ويا كاهش ريسك بوسيله پيش خريد ارز خارجي   .ببرد 

foreign exchange contracts) وپيش فروش ارز خارجي به ترتيب

.براي خريدار و فروشنده



(performance risk)ريسك اجراي قرارداد 

شده پروفرما پيش بيني/ فروشنده به تعهدات خود آنگونه كه در قرارداد 

ز است عمل ننمايد و در نتيجه خريدار دچار ضرر و زيان شده و زمان را هم ا

.دست بدهد 

+   تقيم پوشش ويا كاهش ريسك بوسيله ضمانتنامه حسن انجام كار غير مس

بازرسي کاال قبل از حمل

(pre – shipment inspection   ) توسط يک موسسه بازرسي معتبر

.بين المللي



ريسک هاي ديگر 

عالوه بر ريسک هاي فوق طرفين بايد از وجود ريسك هاي زير نيز در

:تجارت بين المللي آگاه باشند 

ه ريسک اينکه کاال در مسير حرکت ب shipment risk)) ريسک حمل کاال 

.سوي مقصد از بين برود يا خسارت ببيند 

پوشش ويا كاهش ريسك بوسيله بيمه نامه 



ريسک مناقصه

، يعني خطرات زير

-قصهپشيماني شركت كننده در مناقصه قبل از پايان سرريسد منا.

- عدم امضاي قرارداد فروش توسط فروشنده پس از برنده شدن در

.مناقصه 

-نده عدم ارائه ضمانتنامه حسن انجام كار توسط فروشنده پس از بر

.شدن در مناقصه

ت در مناقصه ضمانتنامه غير مستقيم شرکپوشش ويا كاهش ريسك بوسيله–

Bid Bond((Tender Bond.



 ريسک پستي (Mailing Risk)

وسط پست ريسک اينکه اسناد در مسير ارسال فروشنده به بانك خريدار يا خود خريدار، ت

.مفقود شوند 

 پوشش ويا كاهش ريسك به شرح زير:

 كننده يا دريافت اعتبار اسنادي تاييد شده بوسيله بانك ابالغ: براي فروشنده ( الف

كه حد . . . DHL ،TNTاستفاده از خدمات پستي شرکتهاي معتبر در اين زمينه ، مانند 

اد در ضمنا ارسال اسن.اقل مي تواند  ريسک مفقود شدن در ارسال پستي را کاهش دهد 

.  نيز احتمال مفقود شدن کل اسناد را کاهش مي دهد( Duplicate) دومرحله 

 ننده ويا گشايش اعتبار محدود به قابل استفاده نزد بانك گشايش ك: براي خريدار ( ب

ناد در دو درخواست ارسال اسناد توسط شركتهاي پستي معتبر ونيز درخواست ارسال اس

.مرحله 



2- روشهاي مختلف پرداخت و تسويه در تجارت بين المللي

تا ريسك در تجارت بين المللي روشهاي مختلف پرداخت به ترتيب از ريسك بسيار باال 

ده ذيل  انجام بسيار پايين براي صادر كننده  تحت يكي از عناوين و اصطالحات شناخته ش

به بيشترين بديهي است اين ترتيب براي وارد كننده برعكس از كمترين ريسك. مي گردد 

:ريسك سوق پيدا مي كند 

        Open account tradeتجارت بر اساس حساب باز-

Documentary Collection( D/A & D/P)بروات وصولي اسنادي        -

Bank Payment Obligationتعهد پرداخت بانکی -

Documentary Letter of Creditاعتبار اسنادي        -

     Full Advanced Paymentپيش پرداخت% 100-



- حساب بازOpen account

 روش پرداخت حساب باز، نوعی از پرداخت

است که در آن خریدار وجه کاال را پس از 

.  حمل توسط صادرکننده پرداخت خواهد کرد

در تجارت بین الملل روش حساب باز به 

نوعی از پرداخت گفته می شود که در آن 

کاال توسط فروشنده به خریدار تحویل شده 

و یا به نام او حمل می شود و پرداخت در 

روز 60یا 30یک مدت زمان مشخص مثال ظرف 

این روش پرداخت بیشترین . انجام می شود



 بروات وصولی اسنادیDocumentary 

Collection

 در این روش پرداخت فروشنده پس از حمل

کاال، اسناد حمل را به همراه یک برات به 

بانک خود تحویل می دهد و بانک فروشنده 

اسناد حمل را به همراه برات و 

دستورالعمل چگونگی پرداخت به بانک 

بانک وصول . کارگزار ارسال می نماید

کننده پس از قبولی برات گیر به دور روش 

:زیر اسناد را به خریدار تحویل می دهد



 تعهد پرداخت بانکیBank Payment 

Obligation

 تعهد پرداختBPO  یک روش مدرن در موضوع

پرداخت های بین المللی است که بر اساس 

آن بانک خریدار به بانک فروشنده متعهد 

می شود تا مبلغی را در زمانی معین طبق 

قرارداد و تحت شرایط انطباق الکترونیکی 

در این روش در صورت . داده ها بپردازد

مطابقت داده های وارد شده در سامانه 

تطبیق الکترونیکی داده ها، پرداخت توسط 



 پیش پرداختCash in advance 100پرداخت%

 دریافت پیش پرداخت یکی از روش های

پرداخت در بازرگانی بین المللی است که 

بر اساس آن هیچ سفارشی در پروسه انجام 

قرار نخواهد گرفت مگر اینکه مبلغ آن 

بطور کامل توسط فروشنده بصورت پیش 

باید دقت نمود . پرداخت دریافت شده باشد

که در این روش قبل از اینکه مالکیت کاال 

به خریدار یا واردکننده منتقل شود، کل 

وجه توسط فروشنده یا صادرکننده دریافت 



 اعتبارات اسنادیDocumentary Credit

 اعتبارات اسنادی یاletter of credit  یکی دیگر از

روش های مرسوم در پرداخت های بین المللی 

بر اساس مقررات متحد الشکل اعتبارات . است

که توسط اتاق  UCP 600اسنادی با نام 

منتشر شده است  ICCبازرگانی بین المللی 

خریدار و فروشنده می توانند با روش گشایش 

اعتبار اسنادی در خصوص ترم پرداخت توافق 

در این روش بانک خریدار متعهد می . نمایند

شود که در قبال دریافت اسناد حمل از طریق 

بانک فروشنده در زمان مقرر نسبت به پرداخت 

اعتبارات اسنادی در حال . وجه اقدام نماید

حاضر یکی از روش های قالب در نقل و انتقاالت 



 طرف هاي دخیل در اعتبار اسنادي:

كه تعهدات و اختیارات آنها اصليطرف هاي( الف 

تعریف شده است UCPدر

(  Issuing bank)بانک گشایش کننده -

همان بانکي است که اعتبار را گشایش و تعهد 

قطعي و غیر قابل برگشتي رابه نفع فروشنده  

.تقبل مي کند 

:                  این بانک با اسامي زیر نیز شناخته مي شود 

)  و بانک خریدار opening bank ))بانک گشایش کننده 



- ذینفع (Beneficiary)

 همان فروشنده یا صادر کننده است که اعتبار

به نفع او  (تعهد بانک گشایش کننده )اسنادي 

در مکاتبات و محاورات از . گشایش میگردد 

و یا  ( seller)ذینفع با عناوین  فروشنده 

نیز نام برده مي شود ( exporter)صادر کننده 

bank nominatedگاهي بانک گشایش کننده نزد .

حساب ندارد لذا در متن اعتبار مثال در فیلد 

سوئیفتي ، نام بانک دیگري را که 700پیام 53

معني این عمل . نزد آن حساب دارد ذکر میکند 

اسناد مطابق  nominated bankآن است که اگر

را دریافت کرد مي تواند وجه آن را از بانک 



 كه در صورت دخيل بودن در يك (غير اصلي )ديگريطرف هاي ( ب

تعريف شده است ، UCPاعتبار اسنادي ،تعهدات و اختيارات آنها در

- بانک ابالغ کننده(Advising bank)

 نک در کشور ذينفع واقع است و با( نه لزوما )بانکي است که معموال

. گشايش کننده از او مي خواهد اعتبار را به ذينفع ابالغ نمايد 

دارد بانک ابالغ کننده هيچ تعهدي به معامله اسناد و پرداخت وجه آن ن.



- بانک  تعيين شده  براي معامله و پرداخت
(nominated  bank) بانکي است که از طرف بانک ،

ل و گشايش کننده مجاز به بررسي و کنترل اسناد حم
امله پرداخت ،ايجاد تعهد پرداخت ، قبولي نويسي ويا  مع

بانک ابالغ کننده ميتواند همزمان اين .  اسناد مي شود 
يعني در . را هم داشته باشد (  nominating)نقش

 nominatedو advising bankاغلب موارد  

bank  يک بانک است.



-   بانک تاييد کننده(Confirming bank   )

عهد بانکي است که به درخواست و يا با اجازه بانک گشايش کننده ت
ه ٱن غيرقابل برگشت خود را براي معامله و يا پرداخت وجه اسناد  اعتبار ب

دارد و نه اين تعهد عالوه بر تعهدي است که بانک گشايش کننده. مي افزايد 
بيعي ط. در نتيجه ذينفع از تضمين دو بانک برخوردار است . جايگزين آن 

د بانک است اگر ذينفع در ارائه اسناد ، شرايط اعتبار را رعايت نکرده باش
ه توضيح الزم ب.تاييد کننده هيچ تعهدي نسبت به معامله و يا پرداخت ندارد 

لزامي است که بانکي که از او درخواست افزودن تاييد به اعتبار شده است ا
ي بانک به اين کار ندارد بلکه اگر خود مايل باشد و ريسک اعتباري وکشور

ل ، بدون گشايش کننده برايش توجيه پذير بوده، همچنين متن اعتبار کام
گفته مي stop clauseنقص و بدون ابهام باشد و نيز شرايطي که اصطالحا 

تاييد شود در اعتبار وجود نداشته باشد با صالحديد خود مي تواند اقدام به
.اعتبار نمايد





ucpucp

-UCP  600  

ICC Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits, 



UCPدخيل وظايف ، تعهدات، مسؤليتها و اختيارات کليه طرفهاي

هم و در اعتبار اسنادي را تعيين وهمچنين به مشخصات اسناد م

مه  اشاره  اصلي در اعتبار اسنادي مانند سياهه ، سند حمل و سند بي

از آنها نام  UCPمي کند و نحوه برخورد با اسنادي را هم که در 

گان و توصيه مي شود وارد کنند. برده نشده است روشن مي کند 

يه و صادر کنندگان نسخه اي از آن را از اتاق بازرگاني ايران ته

.مورد استفاده قرار دهند 



 مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی به قرار

:زیر است 

۱- خریدار و فروشنده نسبت به عقد قراردادی که

بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود 

.اقدام می نماید 

۲- خریدار از بانک خود درخواست می کند که یک

, اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد درخواست 

.به نفع فروشنده گشایش نماید 

۳- بانک گشایش کننده اعتبارISSUING BANK , 

اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش 

ارسال می دارد  ADVISING BANKدر کشور فروشنده 



۴-پس از دریافت ( فروشنده ) ذینفع اعتبار

اعتبار آن را به دقت با قرارداد منعقده کنترل 

نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد 

یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کاال اقدام می 

در غیر این صورت موارد اختالف را . کند 

تا , بالفاصله به اطالع خریدار می رساند 

.نامبرده نسبت به اصالح آن اقدام نماید

۵- فروشنده کاال را حمل نموده و اسناد حمل را

. ) به بانک ابالغ کننده اعتبار ارائه می دهد 

بانک ابالغ کننده می تواند هر بانک دیگری باشد 

اعتبار نزد او قابل , که طبق شرایط قرارداد 



۶- بانک ابالغ کننده یا ) این بانک

اقدام به بررسی اسناد ( معامله کننده 

نموده و در صورتی که فروشنده شرایط 

اعتبار را انجام داده باشد نسبت به 

معامله اسناد یا قبول آن ها , پرداخت 

اقدام می ( بر حسب شرایط اعتبار ) 

.نماید 

۷- معامله کننده ) بانک ابالغ کننده

پس از معامله اسناد آن را برای ( اسناد 

بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می دارد 



۸- بانک گشایش کننده اسناد را بررسی

نموده و آن ها را برای خریدار ارسال می 

.دارد 

 چنانچه اسناد دارای ایراد یا اشکالی

باشد که بانک گشایش کننده نسبت به آن 

باید مراتب عدم , اعتراض داشته باشد 

تطابق اسناد با شرایط اعتبار را ظرف 

مدت معقولی که بیش از هفت روز کاری 

نباید باشد به بانک معامله کننده اسناد 

اطالع دهد و در صورت قصور انجام این عمل 





 چیست؟۲۰۲۰اینکوترمز

 رمز به انگلیسی یک کلمه مرکب  Incoterms: اینکو تِ

 Internationalاست که از ترکیب سه کلمه انگلیسی 

Commercial Terms  به معنی اصطالحات بین المللی

بازرگانی تشکیل شده  است و به صورت گسترده ای مورد 

اینکوترمز برای اولین بار . استفاده قرار می گیرد

توسط اتاق بازرگانی بین  المللی ۱۹۳۶در سال 

International Chamber Of Commerce  تهیه و تدوین

از آن زمان، . بود Incoterms 1936شده است و نام آن 

اینکوترمز به یک استاندارد قراردادی قابل قبول 

این اصطالحات برای .در سراسر جهان تبدیل شده است

تفکیک هزینه هاو مسئولیت ها   بین فروشنده و 



 چه مواردی را ۲۰۲۰قواعد اینکوترمز
روشن می کند؟

ریسک

 اینکوترمز مشخص می کند که چه زمانی
محموله از فروشنده به خریدار منتقل 

.شود

هزینه ها

 در اینجا، اینکوترمز مشخص می کند چه
کسی مسئولیت پرداخت کدام هزینه ها را 

برای مثال چه کسی هزینه . برعهده دارد
.بیمه را بر عهده می گیرد

مسئولیت ها

 همچنین مشخص می کند که ۲۰۲۰اینکوترمز
چه مسئولیت هایی بر عهده کدام یک از 

به عبارتی تعیین می . طرفین معامله است



 همچنین مشخص می کند که چه ۲۰۲۰اینکوترمز

مسئولیت هایی بر عهده کدام یک از طرفین 

به عبارتی تعیین می کند که . معامله است

مسئولیت هایی همچون اقدام برای بیمه و اخذ 

و حمل و نقل و لجستیک وارداتو صادراتپروانه 

.بر عهده کدام یک از طرفین معامله است

 به مسائل مرتبط با حمل کاال از ۲۰۲۰اینکوترمز

مسائلی شامل . فروشنده به خریدار پاسخ می دهد

، واردات و صادرات ترخیص کاالحمل کاال ها ، 

کاال ها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می باشد و 

اینکه ریسک جابجایی و انتقال کاال در مراحل 

اصطالحات . مختلف حمل بر عهده چه کسی می باشد

https://ixport.ir/export/
https://ixport.ir/import/
https://ixport.ir/custom-release-process/


 اینکوترمز به چهار گروهD-C-F-E با

اصطالحات وابسته به هر گروه تقسیم 

اصطالح اصلی و ۱۱شده است که شامل 

تعدادی اصطالح ثانویه است که به 

خریداران و فروشندگان کمک می کند 

تا مفاد یک قرارداد را به شکلی 

بنابراین، خطر . واضح تر مطرح کنند

تفسیر نادرست مفاد قرارداد به 

.حداقل می رسد





 گروهEEXW: Ex Works تحویل کاال درب

تحویل کاال در :فروشنده تعریف کارخانه 

در این (کارمحل )نقطه عزیمت در مبدا 

یا محل تولید را در کاال ، فروشنده روش 

دهد و می انبار کاال به خریدار تحویل 

حمل ، اعم از بارگیری کلیه هزینه ها ، 

کاال خرابی ، گمرک و ریسک بیمه ، نقل و 

فروشنده در این روش .بر عهده خریدار است

تعهدات خود را تا زمان تحویل بار در 

خریدار تمام ریسک و .دهدمی مبدا انجام 



 گروهF پرداخت خریداربدون تحویل کاال به
:درمبداکرایه حمل 

 است که به موجب اصطالحاتی گروه شامل این
آن فروشنده ، کاال را در محل که خریدار 

.  می دهدتعیین کرده تحویل وی 

FAS : Free Alongside Ship    کاال در کنار تحویل
مبدادر کشتی 

FOB : Free On Board کشتی کاال در عرشه تحویل
مبدادر 

FCA: Free Carrier کاال در مکان مقرر در تحویل
مبدا



FAS : Free AlongsideShip

،محل در مبدا کشتی کاال در کنار تحویل 

در بندر کشتی خاتمه ریسک فروشنده کنار 

هزینه حمل و بیمه با خریدار است .است 

عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرس با .

این قاعده تنها مختص حمل .خریدار است

که زمانی و آبراه های داخل کشور، دریایی 

کشتی طرفین قصد تحویل کاال را در کنار 

در این قاعده .رودمی داشته باشند به کار 

کاال بر عهده واردات ترخیص کاال و مراحل 



FOB : Free On Board

به معنای تحویل  ۲۰۲۰FOBاینکوترمز طبق قوانین 

وقتی فروشنده .در مبدا استکشتی کاال در عرشه 

عبور داد ریسک خود کشتی کاال را از روی نرده 

هزینه حمل و بیمه با .را خاتمه داده است 

عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و .خریدار است 

هنگامی فروشنده .بیمه و بازرس با خریدار است

در بندر تعیین شده محموله را کشتی که در عرشه 

دهد می دهد، به ریسک خود خاتمه می تحویل 

خریدار کلیه خطرات و هزینه کاالها را از این .

این قاعده تنها .گیردمی لحظه به بعد بر عهده 

مختص حمل دریای و آبراه های داخل کشور، زمان 



FCA : FreeCarrier

به معنی  ۲۰۲۰FCAاینکوترمز طبق قوانین 

تحویل )تحویل کاال به حمل کننده در مبدا 

با (هواپیما، ریل و داخل کامیون کاال 

توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده 

میباشد، بارگیری با خریدار است و نقطه 

هزینه حمل و .باشد می ریسک محل بارگیری 

حمل و عقد قرارداد .بیمه با خریدار است 

می  FCA.(نه الزاما  )بیمه با خریدار است 

تواند برای هر نوع شیوه حمل و نقل از 

طریق هوای ، پیک ، کامیون ، راه آهن ، 



 گروهC  است که به اصطالحاتی گروه شامل این

مخارج کرایه را تا باید موجب آن فروشنده 

ولی خطر فقدان یا ، پرداخت نمایدمقصد 

خسارت و هزینه های اضاف بر عهده خریدار 

مسئولیت بین نوعی تقسیم روش این در .است 

استخریدار و فروشنده اعمال شده 

CFR: Cost and Freight کاال و حمل تا هزینه

مقصدبندر 

CIF: Cost , Insurance and Freight کاال ، هزینه

مقصدبیمه و حمل تا بندر 

CPT: Carriage Paid To پرداخت شده تا کرایه



CFR : Cost and Freight طبق قوانین اینکوترمز
۲۰۲۰CFR  به معنای هزینه و کرایه حمل تا

مخصوص حمل ولی سابق است  C&F.مقصد است 
کشتی از روی نرده وقتی کاال .دریایی 
مسئولیت (شود می بارگیری )کند می عبور 

هزینه بیمه با .فروشنده خاتمه میابد 
هزینه حمل با فروشنده است .خریدار است 

و .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .
.عقد قرارداد حمل با فروشنده

 کاالها را در مقصد تعیین شده بر فروشنده
دهد و هزینه می تحویل کشتی روی عرشه 

حمل بار را به بندر مقصد بر عهده دارد 
کلیه خطرات مربوط به کاال را از خریدار 

در بندر تعیین کشتی زمان تحویل کاال روی 
فروشنده مطابق .گیردمی شده بر عهده 

کاال و صادرات باید مراحل  CRFقاعده 



CIF: Cost , Insurance and Freight طبق قوانین

به معنای هزینه ، بیمه و  ۲۰۲۰CIFاینکوترمز 

دریایی می حمل مخصوص . کرایه حمل تا مقصد است 

می بارگیری کشتی از روی نرده وقتی کاال .باشد 

هزینه حمل .شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد 

عقد قرارداد حمل و .و بیمه با فروشنده است 

فروشنده کاالها در عرشه .بیمه با فروشنده است

فروشنده .می دهد بندر تعیین شده تحویل کشتی 

هزینه حمل و بیمه را به بندر مقصد را بر عهده 

اما ریسک کاال تنها تا زمان که فروشنده .دارد 

دهد، می تحویل خریدار کشتی محموله را در عرشه 

فروشنده ملزم به خرید .بر عهده فروشنده است 

مطابق این قاعده فروشنده .حداقل سطح بیمه است



CPT : Carriage Paid To قوانین اینکوترمز طبق

۲۰۲۰CPT  به معنای تحویل با پرداخت

ولی حمل مرکب .کرایه حمل تا مقصد است 

استفاده هوایی یا زمینی بیشتر برای طرق 

ریسک و مسئولیت فروشنده زمان .شود می 

می که کاال را تحویل اولین حمل کننده 

هزینه حمل با فروشنده .میابد دهد خاتمه 

است  وهزینه تا نقطه معین طبق قرارداد 

عقد .خریدارمی باشدبیمه به عهده 

قاعده . قرارداد بازرس با خریدار است

CPT  برای هر نوع شیوه ی حمل و همچنین



CIP : Carriage , Insurance Paid to قوانین طبق

تحویل با معنی به  ۲۰۲۰CIPاینکوترمز 

پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است 

ریسک و مسئولیت .باشد می روش حمل مرکب .

که کاال را به نقطه توافق زمانی فروشنده 

هزینه بیمه .رساند خاتمه میابد می شده 

عقد قرارداد .و حمل با فروشنده است 

عقد .بیمه و حمل با فروشنده است 

این . با خریدار استبازرسی قرارداد 

انواع شیوه ها حمل و نقل و برای قاعده 

بیش از یک شیوه مواقعی که همچنین در 



 گروهD  شامل :تحویل کاال در مقصد

است که به موجب آن فروشنده اصطالحاتی 

نقطه یا محل مورد رساندن کاالبه مسئول 

فروشنده کلیه و است توافق شده در مقصد 

.می گیردوهزینه ها را بر عهده خطرات 

DAP : Delivered at Place معیندر محل تحویل

DPU :Delivered at Place Unloaded تحویل در

تخلیه شدهمحل 

DDP :Delivered Duty Paid تحویل کاال در مقصد

وارداتگمرک و با پرداخت عوارض 



DAP : Delivered at Place کلیه خطرات و فروشنده

هزینه های مرتبط با ارسال کاال به محل 

تعیین شده به عنوان مقصد را بر عهده 

است که خریدار معنی بدان  DAP.دارد 

ها و خطرات مرتبط با کلیه هزینه مسئولیت 

بارگیری کاال و ترخیص گمرک برای واردات 

کاال به کشور مقصد مشخص شده را بر عهده 

این قاعده فروشنده مسئولیت مطابق . دارد

، عهده داردترخیص برای رادرات کاال را بر 

اما هیچ گونه مسئولیت در قبال واردات 

کاال در کشور مقصد ندارد و این وظایف بر 



DPU: Delivered at Place Unloaded قاعده این

-تحویل در ترمینالاصطالح قبال به عنوان 

DAT- شناخته شده است، اما در اینکوترمز

تغییر نام یافته است DDPبه نام ۲۰۲۰

زیرا خریدار و فروشنده ممکن است 

بخواهند که تحویل کاالها در جای غیر از 

قاعده برای این . ترمینال اتفاق بیفتد

که از چند جایی انواع حمل و نقل و در 

شود، کاربرد می روش حمل و نقل استفاده 

ترخیص برای  DPUقاعده مطابق . دارد

باشد و می کاال بر عهده فروشنده واردرات 



DDP :Delivered Duty Paid قوانین اینکوترمز طبق

است که معنی به این  DDPقاعده ۲۰۲۰

و هزینه های مرتبط با کلیه خطرات فروشنده 

برای ارسال کاال به محل مقصد تعیین شده را 

و ترخیص برای واردات بر عهده بارگیری 

قاعده برای هر نوع شیوه حمل این . دارد

به کاربرد دارد و همچنین برای مواردی که 

کنند نیز می های مختلف کاال را منتقل شیوه 

این قاعده عالوه بر اینکه در . کاربرد دارد

کاال واردات فروشنده مسئولیت ترخیص برای 

را بر عهده دارد، همچنین مسئولیت پرداخت 



سوئیفت چیست؟

 کلمه سوئیفت(Swift)  جامعه "مخفف عبارت
 Society")جهانی ارتباط  های مالی بین بانکی

For Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) شبکه سوئیفت به . می باشد

این منظور ایجاد شده است که روشی ثابت و 
بین المللی باشد تا بانک ها به کمک آن، 
بتواند پول را از کشوری به کشور دیگر 

.منتقل کنند

 در بلژیک آغاز به ۱۹۷۳شبکه سوئیفت از سال
کار کرده است و تا به امروز شبکه ام را 
۲۱۲ایجاد کرده که ده هزار موسسه مالی در 

کشور دنیا شعبه داشته و اطالعات تراکنش های 
.مالی را برای یکدیگر ارسال می کنند

قبل از شبکه سوئیفت از سیستمی به نام 
برای انتقال پول استفاده می  (Telex)تلکس

کردند که امنیت الزم را نداشته و به روز 



کد سوئیفت چیست؟

 سوئیفت کد(Swift Code)  یک عالمت انحصاری
.برای شناسایی بانک ها می باشد

 کاراکتر تشکیل شده ۱۱الی ۸این کد از
کاراکتره می باشد فقط ۸و زمانی که 

بانک عامل مشخص شده و شعبه آن معلوم 
.نیست

۴ کاراکتر اولین کد معرف بانک می باشد
دو کاراکتر بعدی . که فقط از حروف هستند

.معرف کشور بانک است

 دو کاراکتر سوم موقعیت مکانی بانک را
مشخص می کنند و در آخر سه کاراکتر 

باقیمانده کد شعبه بانک است که بدون 
این سه کاراکتر هم کد سوئیفت تکمیل 

میباشد ولی برای اطالعات بیشتر می توان 



مزایای پرداخت سوئیفت چیست؟

سویفت مزایای به صورت موردی به آنها پرداخته ایم:

۱ . استاندارد

افراد در تنظیم متن پیام های بانکی ۀدر سوئیفت سلیق
اما نمی شود و در صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به 
این روند و در آخر شناسایی سریع پیام ها از مزایای 

.استاندارد بودن سوئیفت می باشد

۲ .قابلیت دستیابی

 سیستم سوئیفت به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی خدمات
ارائه می دهد و کارگزار در هر زمان می تواند پیام خود 

.را تنظیم و ارسال کند

۳.سرعت

 سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار باالست به
گونه ای که ارسال پیام ها تنها چند ثانیه طول میکشد و 

به محض ارسال در شبکه سوئیفت، با امضای آخرین فرد 
.مجاز، پیام مجدد به سوئیفت تحویل داده می شود

۴ .امنیت

 سیستم سوئیفت از امنیت بسیار باالیی برخوردار است به
گونه ای که پیام های مبادله ای به صورت اتوماتیک رمز 

گذاری می شوند و متن پیام ها تا رسیدن به مقصد پراکنده 



5 . قابل اطمینان

 این سیستم فوق العاده کم اشتباه بوده و
به گفته خود سوئیفت، این سیستم درصد 

را دارا می ۹۹.۹۹قابل اطمینانی سیستم 
باشد، چرا که از بدو تاسیس این سیستم، 

حتی یک پیام سوئیفتی هم مفقود نشده 
.است

۶ . هزینه ارسال پیام

 هزینه ارسال پیام در سیستم سوئیفت به
صورت کاراکتری محاسبه می شود و هر چه 

تعداد پیام های ارسالی شما بیشتر باشد، 
.هزینه هر پیام ارزانتر حساب می گردد

کارمزد اجرای یک پیام سوئیفتی در 
مقایسه با یک پیام تلکسی، یک دوم الی 

یک سوم می باشد، زیرا در این فرآیند از 
نیروی انسانی استفاده نمی شود و به 



پایان
 درصورت هرگونه سوال و ابهام درمورد دوره و مسایل

وره بازرگانی از طریق سایت این اتحادیه درقسمت مشا
سواالت خود را مطرح و دراسرع وقت پاسخ دریافت 

.نمایید
















