
 2000اینکوترمس 

قواعد رسمی اتاق بازر گانی بین المللی جهت تفسیر  
 اصطالحات تجاری

 
 سید علیرضا خرّم



 ساختار ولی ایٌىَتزهش

 هَرد عٌاٍیي تشزیحی 22•
 
 
 اططالحات سیشدُ گاًِ در غالة چْار گزٍُ اطلی•
 
 
 تعْذات دّگاًِ خزیذار ٍ فزٍشٌذُ در ّزیه اس اططالحات•



 عٌاٍیي تشزیحی

 ّذف ٍ حَسُ شوَل ایٌىَتزهش. 1
 دالیل تجذیذ ًظز در ایٌىَتزهش. 2
 2000ایٌىَتزهش . 3
 درج ٍرصى ایٌىَتزهش در لزارداد فزٍش. 4
 ساختار ایٌىَتزهش. 5
 ٍاصگاى. 6
 تعْذات فزٍشٌذُ در هَرد تحَیل. 7
 اًتمال خطزّا ٍ ّشیٌِ ّای هزتَط تِ واال. 8

 



 اططالحات سیشدُ گاًِ.  9
 تعْذی ًذارد: عثارت  . 10
 تغییزات در ایٌىَتزهش. 11
 عزف تٌذر یا تجارتی خاص. 12
 حك اًتخاب خزیذار در هَرد هحل تارگیزی. 13
 تزخیض واال در گوزن. 14
 تستِ تٌذی. 15
 تاسرسی واال. 16
 شیَُ حول ٍ ًمل ٍ ایٌىَتزهش هتٌاسة تا آى.17



 استفادُ تَطیِ شذُ. 18
 تارًاهِ دریائی ٍ تجارت الىتزًٍیىی.19
 اسٌاد حول ٍ ًمل غیز اًتمال تجای تارًاهِ دریائی. 20
 حك دادى دستَرالعول تِ حول وٌٌذُ. 21
 داٍری اتاق تاسرگاًی تیي الوللی. 22



 اططالحات گزٍّْای چْارگاًِ

 یه اططالح  Eگزٍُ •

 

 سِ اططالح Fگزٍُ •

 

 چْار اططالح Cگزٍُ •

 

 پٌج اططالح Dگزٍُ •



 E گزٍُ

EXW: Ex Works 

 

کاال درب کارخانو فروشنده تحَیل   



 F گزٍُ

FAS : Free Alongside Ship 

 تحَیل واال در وٌار وشتی در هثذا•
FOB : Free On Board 

 تحَیل واال در عزشِ وشتی در هثذا•
FCA : Free Carrier 

 تحَیل واال در هىاى همزر در هثذا•



 Cگزٍُ 

CFR : Cost and Freight 

 ّشیٌِ واال ٍ حول تا تٌذر همظذ•
CIF: Cost , Insurance and Freight 

 ّشیٌِ واال ، تیوِ ٍ حول تا تٌذر همظذ•
CPT : Carriage Paid To 

 وزایِ پزداخت شذُ تا همظذ•
CIP : Carriage , Insurance Paid to 

 وزایِ ٍ ّشیٌِ تیوِ پزداخت شذُ تا همظذ•



 D گزٍُ

DAF: Delivered At Frontier 

 تحَیل واال در هزس•

DES : Delivered Ex Ship 

 تحَیل واال در عزشِ وشتی در همظذ•

DEQ : Delivered Ex Quay 

 تحَیل واال در وٌار وشتی در همظذ•



DDU : Delivered Duty Unpaid 

تحَیل واال در هىاى هشخض در همظذ تذٍى  •
 پزداخت حمَق ٍ عَارع گوزوی

DDP : Delivered Duty Paid 

تحَیل واال در هىاى هشخض در همظذ تا  •
 پزداخت حمَق ٍ عَارع گوزوی



 تعْذات فزٍشٌذُ

 تْیِ واال هطاتك لزارداد. 1
 اخذ هجَسّا ،  اجاسُ ًاهِ ّا ٍ تشزیفات. 2
 لزارداد حول ٍ تیوِ. 3
 تحَیل دادى. 4
 اًتمال هخاطزات. 5
 تمسین ّشیٌِ ّا. 6
 اطالع تِ خزیذار. 7



هذارن تحَیل ، سٌذ حول ٍ ًمل یا پیام ّای الىتزًٍیىی . 8
 هعادل آى

 تاستیٌی ، تستِ تٌذی ٍ عالهت گذاری.  9
 سایز تعْذات. 10

  



 تعْذات خزیذار

 پزداخت ٍجِ واال. 1
 اخذ هجَسّا ،  اجاسُ ًاهِ ّا ٍ تشزیفات. 2
 لزارداد حول ٍ تیوِ. 3
 تحَیل گزفتي. 4
 اًتمال هخاطزات. 5
 تمسین ّشیٌِ ّا. 6
 اطالع تِ فزٍشٌذُ. 7

 



هذارن تحَیل ، سٌذ حول ٍ ًمل یا پیام ّای الىتزًٍیىی . 8
 هعادل آى

 تاسرسی.  9
 سایز تعْذات. 10

  

 


