


فرآیند خرید و فروش خارجی
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Proforma Invoiceپیش فاکتور

و نهاای  ( quote)مظنه است که فروشندگان کاال پس از ارائه سندی 
جهات ماوارد زیار راادر شدن قیمت و سایر شرایط به درخواست خریدار 

.م  کنند
 اخذ مجوزهای ورود
 افتتاح اعتبار اسنادی برای

پرداخت وجه
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https://ixport.ir/category/knowledge-database/trade-doc/



4



دندمیگرکه در پیش فاکتور درج مواردی 

آنکاال و مشخصات شرح •
کلواحد، قیمت قیمت •
شرایط فروش •

(shipping terms)شرایط حمل •
(payment terms)پرداختشرایط •

فروشندهخریدار و مشخصات •
تحویلحمل، مبدا و مقصد حمل، زمان نحوه •
بندینحوه بسته •
اعتبار پیش فاکتور تاریخ •
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ز روش فروش بر اساس قواعد اینکوترم

سهترکیبازکهاستمرکبکلمهیک(Incoterms):انگلیس به)تِرمزاینکو
”انگلیس کلمه International Commercial Terms”معن به

استفادهوردمگسترده ایرورتبهوشده استتشکیلبازرگان بین الملل ارطالحات
وندهفروشبینمسئولیت هاوهزینه هاتفکیکبرایارطالحاتاین.م  گیردقرار

.م  شوداستفادهخریدار
ملحشاملمسائل .م  دهدپاسخخریداربهفروشندهازکاالحملبامرتبطمسائلبهاینکو ترمز
ریسکاینکهوم  باشدپرداختمسئولکس چهاینکهکاالها،رادراتوواردات،کاالترخیصکاالها،
ارطالحات.م  باشدکس چهعهدهبرحملمختلفمراحلدرکاالانتقالوجابجای 
بارتبطمعناویننهم  گیردقراراستفادهموردجغرافیای مکان هایذکربااینکوترمزمعموألمختلف
Internationalبین الملل بازرگان اتاقتوسطاینکو ترمز.جابجای  Chamber Of

Commerceشده استتدوینوتهیه.
،19۵3،196۷،19۷6هایسالدرتاکنونهارسان روزبهسپسوتهیه1936سالدربااین

.استشدهاجرا۲۰1۰و19۸۰،۲۰۰۰
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C


اینکوترمز
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فروشنده مطابق با / تخصیص هزینه ها برای خریدار 
Incoterms 2010
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https://ixport.ir/incoterms/



چهارگانهگروه های اصطالحات 

با اصطالحات وابسته به هرر  D-C-F-Eاینکوترمز به چهار گروه 
اصرطال  اصر و و تارداد  ۱۱گروه تقسیم شده است کره شرامل 

نرد اصطال  ثانویه است که به خریداران و فروشندگان کمک مو ک
این، بنرابر. تا مفاد یک قرارداد را به شک و واضح تر مطرر  کننرد
.خطر تفسیر نادرست مفاد قرارداد به حداقل مو رسد



Eگروه 

EXW: Ex Works فروشندهکاال درب کارخانه تحویل
در ایان روش فروشانده ، کااال را در محال(. محل کاار ) تحویل کاال در نقطه عزیمت در مبدا :تاریف 

یماه ، تولید یا انبار کاال به خریدار تحویل م  دهد و کلیه هزینه ها ، اعا  از باارگیری ، حمال و نقال ، ب
.گمرک و ریسک خراب  کاال بر عهده خریدار است

.فروشنده در این روش تعهدات خود را تا زمان تحویل بار در مبدا انجام م  دهد
والت خریدار تمام ریسک و هزینه را از زمان دریافت محصوالت در مبدا از فروشنده تا زمان تحویل محصا

رای فروشنده هیچ تعهدی بارای باارگیری کااال یاا تارخیص آنهاا با. به مقصد آن، بر عهده دارد م  کند
.رادرات کاال ندارد



Fگروه

FAS : Free Alongside Ship

تحویل کاال در کنار کشت  در مبدا
FOB : Free On Board

تحویل کاال در عرشه کشت  در مبدا
FCA : Free Carrier

تحویل کاال در مکان مقرر در مبدا

:ا کاال به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدتحویل  Fگروه 
ر این گروه شامل ارطالحات  است که به موجب آن فروشنده ، کاال را د

.  محل  که خریدار تعیین کرده تحویل وی م  دهد



FCA : Free Carrier12

تحویل کاال داخل) به معن  تحویل کاال به حمل کننده در مبدا  ۲۰۲۰FCAطبق قوانین اینکوترمز 
ا خریدار با توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده میباشد، بارگیری ب(. کامیون ، ریل و هواپیما 

و عقد قرارداد حمل. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. است و نقطه ریسک محل بارگیری م  باشد
(.نه الزاماً)بیمه با خریدار است 

FCA  یا به م  تواند برای هر نوع شیوه حمل و نقل از طریق هوای  ، پیک ، کامیون ، راه آهن ، کشت
.کمک چند حالت استفاده شود

فروشنده مسئولیت انجام مراحل رادرات کاال را بر عهده دارد، ، FCAقاعده ۲۰۲۰مطابق اینکوترمز 
.ارداما در عین حال مسئولیت  در زمینه پرداخت هزینه های رادرات و واردات کاال در کشور مقصد ند



FAS : Free Alongside Ship

هزینه . محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشت  در بندر است. تحویل کاال در کنار کشت  در مبدا 
.عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرس  با خریدار است. حمل و بیمه با خریدار است

 را در قاعده تنها مختص حمل دریای  و آبراه های داخل کشور، زمان  که طرفین قصد تحویل کاالاین 
.کنار کشت  داشته باشند به کار م  رود

این قاعده ترخیص کاال و مراحل رادرات کاال بر عهده فروشنده است، با این وجود فروشنده در 
.مسئولیت  در قبال واردات و ترخیص کاال در کشور مقصد و هزینه های آن نخواهد داشت
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FOB : Free On Board

فروشنده .به معنای تحویل کاال در عرشه کشت  در مبدا است ۲۰۲۰FOBطبق قوانین اینکوترمز 
یدار هزینه حمل و بیمه با خر. وقت  کاال را از روی نرده کشت  عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است

.عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرس  با خریدار است. است
ک خود هنگام  که در عرشه کشت  در بندر تعیین شده محموله را تحویل م  دهد، به ریسفروشنده 

.خریدار کلیه خطرات و هزینه کاالها را از این لحظه به بعد بر عهده م  گیرد. خاتمه م  دهد
 را در این قاعده تنها مختص حمل دریای  و آبراه های داخل کشور، زمان  که طرفین قصد تحویل کاال

مسئولیت انجام مراحل فروشنده  FOBقاعده مطابق . عرشه کشت  داشته باشند به کار م  رود
مقصدکشور در رادرات کاال و ترخیص آن را بر عهده دارد اما در عین حال در برابر واردات کاال 

.هیچ گونه مسئولیت  ندارد
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Cگروه 

CFR : Cost and Freight

هزینه کاال و حمل تا بندر مقصد
CIF: Cost , Insurance and Freight

هزینه کاال ، بیمه و حمل تا بندر مقصد
CPT : Carriage Paid To

کرایه پرداخت شده تا مقصد
CIP : Carriage , Insurance Paid to

کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا مقصد

ایاد این گروه شامل ارطالحات  است که به موجب آن فروشنده ب
مخارج کرایه را تا مقصد پرداخات نمایاد، ولا  خطار فقادان یاا 

در ایان روش . خسارت و هزینه های اضاف  بر عهده خریدار اسات
.ه استنوع  تقسی  مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شد



CFR : Cost and Freight

سابق است  C&F. به معنای هزینه و کرایه حمل تا مقصد است ۲۰۲۰CFRطبق قوانین اینکوترمز 
سئولیت م( بارگیری م  شود ) کاال وقت  از روی نرده کشت  عبور م  کند . ول  مخصوص حمل دریای  

مه با عقد قرارداد بی. هزینه حمل با فروشنده است. هزینه بیمه با خریدار است. فروشنده خاتمه میابد
.و عقد قرارداد حمل با فروشنده. خریدار است

ا به فروشنده کاالها را در مقصد تعیین شده بر روی عرشه کشت  تحویل م  دهد و هزینه حمل بار ر
در بندر خریدار کلیه خطرات مربوط به کاال را از زمان تحویل کاال روی کشت . بندر مقصد بر عهده دارد

.تعیین شده بر عهده م  گیرد

باید مراحل رادرات کاال و ترانزیت را بر عهده بگیرد با این حال  CRFمطابق قاعده فروشنده 
.مسئولیت  در قبال واردات کاال در کشور مقصد ندارد
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CIF: Cost , Insurance and Freight

مخصوص . به معنای هزینه ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد است ۲۰۲۰CIFطبق قوانین اینکوترمز 
.  اتمه میابدکاال وقت  از روی نرده کشت  بارگیری م  شود مسئولیت فروشنده خ. حمل دریای  م  باشد

.عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده است. هزینه حمل و بیمه با فروشنده است
مه را به فروشنده هزینه حمل و بی. فروشنده کاالها در عرشه کشت  بندر تعیین شده تحویل م  دهد

  تحویل اما ریسک کاال تنها تا زمان  که فروشنده محموله را در عرشه کشت. بندر مقصد را بر عهده دارد
.فروشنده ملزم به خرید حداقل سطح بیمه است. خریدار م  دهد، بر عهده فروشنده است

بال این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص به جهت رادرات کاال را نیز بر عهده دارد اما در قمطابق 
.انجام مراحل واردات کاال در کشور مقصد مسئولیت  ندارد
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CPT : Carriage Paid To

 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزCPT حمل . به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است
نده زمان  ریسک و مسئولیت فروش. مرکب ول  بیشتر برای طرق زمین  یا هوای  استفاده م  شود

عین هزینه حمل با فروشنده تا نقطه م. که کاال را تحویل اولین حمل کننده م  دهد خاتمه میابد
.عقد قرارداد بازرس  با خریدار است. هزینه بیمه به عهده خریدار است. طبق قرارداد

 قاعدهCPT  برای هر نوع شیوه ی حمل و همچنین در مواقع  که از چند شیوه برای حمل کاال
.استفاده م  شود، کاربرد دارد

 در این قاعده فروشنده باید مراحل ترخیص برای رادرات کاال را انجام دهد اما مسئولیتمطابق  
.قبال واردات کاال در کشور مبدا ندارد
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CIP : Carriage , Insurance Paid to

 ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزCIP به مانا  تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است .
ده ریسک و مسئولیت فروشنده زمانو که کاال را به نقطه توافق ش. روش حمل مرکب مو باشد

عقد قرارداد بیمه و حمل با . هزینه بیمه و حمل با فروشنده است. مو رساند خاتمه میابد
.عقد قرارداد بازرسو با خریدار است. فروشنده است

ه کار این قاعده برا  انواع شیوه ها  حمل و نقل و همچنین در مواقاو که بیش از یک شیوه حمل ب
.مو رود، کاربرد دارد

زمینه بر اساس این قاعده، فروشنده تنها مسئولیت ترخیص برا  صادرات کاال را بر عهده دارد و در
.واردات کاال در کشور مقصد مسئولیتو بر عهده ندارد
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Dگروه

DAP : Delivered at Place

تحویل در محل ماین

DPU : Delivered at Place Unloaded

تحویل در محل تخ یه شده

DDP : Delivered Duty Paid

تحویل کاال در مقصد با پرداخت عوارض گمرکو واردات

:کاال در مقصد تحویل  Dگروه 
باه شامل ارطالحات  است که به موجب آن فروشنده مسئول رسااندن کااال

نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد اسات و فروشانده کلیاه خطارات و
.هزینه ها را بر عهده م  گیرد



DAP : Delivered at Place

ده به فروشنده کلیه خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کاال به محل تعیین ش
بدان معن  است که خریدار مسئولیت کلیه DAP. عنوان مقصد را بر عهده دارد

 به هزینه ها و خطرات مرتبط با بارگیری کاال و ترخیص گمرک برای واردات کاال
.کشور مقصد مشخص شده را بر عهده دارد

دارد، مطابق این قاعده فروشنده مسئولیت ترخیص برای رادرات کاال را بر عهده
ایف بر اما هیچ گونه مسئولیت  در قبال واردات کاال در کشور مقصد ندارد و این وظ

در رورت  که خریدار موفق به انجام مراحل واردات کاال نشود. عهده خریدار است
دار کاال در انبار م  ماند و مطابق قرارداد پرداخت ضرر و زیان متحمله بر عهده خری

.م  باشد

21



DPU: Delivered at Place Unloaded

 ترمینالاین قاعده قبال به عنوان ارطالح تحویل در-DAT- ،شناخته شده است
ده تغییر نام یافته است زیرا خریدار و فروشنDDPبه نام ۲۰۲۰اما در اینکوترمز 

.دممکن است بخواهند که تحویل کاالها در جای  غیر از ترمینال اتفاق بیفت
 ه قاعده برای انواع حمل و نقل و در جای  که از چند روش حمل و نقل استفاداین

.م  شود، کاربرد دارد

 قاعده مطابقDPU  ا برای رادرات کاال بر عهده فروشنده م  باشد و امترخیص
.هیچ مسئولیت  در قبال واردات کاال در کشور مقصد ندارد

22



DDP : Delivered Duty Paid

 قاعده ۲۰۲۰طبق قوانین اینکوترمزDDP  این معن  است که فروشنده کلیهبه
خطرات و هزینه های مرتبط با ارسال کاال به محل مقصد تعیین شده را برای

.بارگیری و ترخیص برای واردات بر عهده دارد
این قاعده برای هر نوع شیوه حمل  کاربرد دارد و همچنین برای مواردی که به

.شیوه های مختلف کاال را منتقل م  کنند نیز کاربرد دارد
را بر در این قاعده عالوه بر اینکه فروشنده مسئولیت ترخیص برای رادرات کاال 

ات عهده دارد، همچنین مسئولیت پرداخت هزینه گمرک  ترخیص کاال برای وارد
بنابراین مطابق این قاعده. در کشور مقصد و ترخیص آن را نیز بر عهده دارد
.فروشند بیشترین مسئولیت را بر عهده م  گیرد
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۲۰۲۰نحوه استفاده از قاعده اینکوترمز 

۲۰۲۰مز اینکوتر+نام بندر ، یا محل+قانون انتخابو اینکوترمز

مثال
CIF ، ۲۰۲۰شانگهای ، اینکوترمز

DAP، ۲۰۲۰آدرس ، اینکوترمز
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سایت آیکسپورت خدمات 
وارداترسانی جدیدترین قوانین و مقررات صادرات و اطالع •

وارداتکاربردی صادرات و آموزش •

اساتیددوره های صادرات و واردات با حضور برترین برگزاری •

با متخصصان حرفه ایمشاوره •
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