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رشد   یر یالملل به صورت چشمگ نیب ی دوم بازرگان ی پس از جنگ جهان
  ازمندین یخود به روابط تجار  یازهاین نی به منظور تام کشورها  .است افتهی
  ،ی الملل نیب ی انواع بازرگان  ی به معرف  میخواه ی مقاله م  نیا در .باشند ی م

تا در  دیکنم همراه ما باش ی م  شنهادیپ پس .میو... آن بپرداز  ایمزا ب،ی معا
 .دی کسب کن یتر  شیاطالعات ب نهیزم نیا

 

 International) الملل نیب یانواع بازرگان 1#
Business) 

 :کرد یبند میتوان در سه دسته تقس ی الملل را م نیب ی بازرگان

 (Import) واردات  .1

 علت و  ندیگو ی را واردات م  ی کاال و خدمات از کشور خارج دیخر
در داخل   ی به مقدار کاف د یتوان عدم تول ی کاالها را م نیواردات ا

درصد   2 مثال  یبرا .دانست ی رقابت یها نهیکشور با توجه به هز 
مانند امارات و ونزوئال   یی هند از کشورها ازیواردات نفت خام مورد ن

  .را دارا هستند ی م یعظ ی نفت  یها دانیکشورها م نی ا رایز باشد؛ ی م
 ی و پوشاک امارات متحده عرب  یواردات محصوالت کشاورز  نیهمچن

توان آسان تر و ارزان تر بودن  ی آن را م علت .باشد ی از هند م
 .در کشور امارات دانست دیبا تول سهیواردات در مقا 
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 (Export) صادرات  . 

را  ی خارج یشده در داخل به کشورها دیکاال و خدمات تول فروش
از هند به  ریعنوان مثال موارد ذکر شده در ز به  .ندیگو ی صادرات م

 :گردد  ی صادر م  نیچ

 یرآل یغ یی ایمیش مواد •
 یروغن  یها نهدا •
 معدن خام سنگ •
 و فوالد  آهن •
 ک یپالست •
 یلبن محصوالت  •

 :گردد ی به هند صادر م  نی از چ زین ریبه ذکر است که موارد ز الزم

 یک یالکتر زات یتجه •
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 یآل  یی ایمیش مواد •
 شم یابر •
 یمعدن  یها سوخت •
 کودها  •

به منظور استفاده از  نیدو کشور هند و چ نیمبادله کاالها ب جهینت در
 .ردی گ ی مربوطه خود انجام م دیتول تیظرف

 

 (Re-export) مجدد صادرات  .3

الملل که هر دو تجارت واردات و صادرات  نیب ی خاص از بازرگان ی شکل
واقع واردات کاالها و   در .رات مجدد نام داردشود، صاد ی را شامل م
  ی صورت م  گر یبه منظور صادرات در کشور د شتریکشور ب کی خدمات از 

بر   یکشور واردکننده قبل از صادرات دوباره کاال مقدار  نیهمچن .ردیگ
 .کند یارزش کاال اضافه م

 :صادرات مجدد عبارت اند از لیدال
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 دو کشور  نیب میمستق ارتباط   ای ی صورت عدم دسترس در •
 کشور سوم کیبهتر با  یبه امکانات فرآور   ی صورت دسترس  در •
 دو کشور  نیب یتوافق تجار  عدم •

 

 

 الملل نیب یاهداف بازرگان 2#

  از .دهد ی کاهش م ایبرده  نیرا از ب ی الملل نیمعامالت ب ژهیو  مشکالت 
و   یتجار  یها عرف  .کند ی م یر یمعامله جلوگ نیطرف نیبروز اختالفات ب

 .کند ی م  جادیبازرگانان ا نیمشترک ب  ی بازرگان
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 الملل نیب یبازرگان یای مزا 3#

  ا،یکاالها و خدمات که مختص جغراف دیشدن کشورها بر تول متمرکز .1
 .باشد ی آن ها م ت یمهارت ها و ظرف

باال و  تیفیبه کاالها و خدمات با ک ی ابیساختن کشورها در دست قادر . 
 یازهای فوق العاده مقرون به صرفه به منظور برآوردن ن یها متیق

 .خاص مردم
  نیو تام دکنندگانیتول جهی. در نت ی رقابت در بازار محل انی جر جادیا .3

  ،ی به منظور منحصر به فرد کردن رقابت خارج ی کنندگان داخل
 .کنند ی م  تیخود را تقو  یها تیظرف

ل و بهبود المل نیتجارت ب لیاز کشورها به منظور تسه یتعداد .4
  یتجار  یبه انعقاد قراردادها یدیتول یها ییتوانا به دنیبخش 

 .منحصر به فرد اقدام کرده اند
تر به  شرفتهیپ یاز کشورها  یمذکور به انتقال فناور  یقراردادها .5

الملل  نیب  ی بازرگان یایدن در .دارد دیتاک  افتهیکمتر توسعه  یکشورها
فرصت   جادیبه ا لیتما  کنند، ی معامله م  گریکدیکه با  یی کشورها

 .خود دارند یرتجار یغ انیبا همتا سهیتر در مقا  شیب یحرفه ا یها
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 الملل نیب یبازرگان بیمعا 4#

  جادیاز حد ا شیب ی وابستگ گرید یکاال و خدمات به کشورها یبرا •
 .شود ی م

 .دارد یی باال یها نهیو نقل، ارتباطات، مسافت و تدارکات هز  حمل •
خطر و عدم   رمترقبه،یحوادث غ لیالملل به دل نیب ی ازرگانب در •

 .وجود دارد نانیاطم
توسط دولت   ی و گمرک  ی صادرات ،یواردات یها تی محدود وجود •

 .وجود دارد
 .وجود نداشته باشد ی ح یدرک صح ی خارج یاست از بازارها ممکن •

 



 

7 www.namatek.com 

 الملل نیب یدر بازرگان نکوترمزی مفهوم ا 5#

 

 International commercial مخفف عبارت  (Incoterms) نکوترمزیا
terms لیدل به .باشد ی م  ی بازرگان یالملل نیاصطالحات ب ی به معن  
  الملل وجود داشت موجب شد تا نیتجارت ب یکه در روش ها ی اختالفات
کنند،   تیالملل که دو طرف معامله از آن تبع نیب نیاز قوان یا مجموعه

  نیتوان گفت ا  ی م .ندیگو  ی م  نکوترمزیاصطالحات ا نی ا شود که به جادیا
  نیب ی انجام واردات و صادرات در بازرگان یبرا ی اصطالحات به عنوان مرجع

 .باشد ی الملل م

( عبارت اند نکوترمز یالملل )ا نیب ی اصطالحات بازرگان  ی و کارکردها  اهداف 
 :از

 ی روابط تجار  ریتفس یبرا ی اساس  یو مبنا قواعد •
و فروشندگان در انجام  دارانیخر یها تیکردن مسئول مشخص •

 معامالت
 یالملل نیدر نظام مبادالت ب نیو ضوابط مع هیرو  جادیا •
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 یالملل نیانجام مبادالت ب لیتسه •

 

 الملل  نیب یدر بازرگان نکوترمزی گانه ا11قواعد  6#

 :شوند ی م یبند  میتقس ی قواعد در دو دسته کل هیکل

 حمل  یهمه روش ها یقواعد قابل استفاده برا 1-6#

1) EXW (EX-work) 

 

  ی کاال در محل کار م  لیتحو  ی الملل به معن نیب ی اصطالح در بازرگان نیا
  نی کاال و اسناد مربوطه را در زمان تع دیقانون فروشنده با نیا طبق .باشد

 داریشده از طرف خر  ی کننده معرف  حمل ای داریشده مطابق قرارداد به خر
  ی گمرک  فات ی به ذکر است که فروشنده بابت انجام تشر الزم .دهد لیتحو

از   داریکه خر ی در صورت اما ندارد؛ ی صدور تعهد یصادرات و اخذ مجوزها
صدور و انجام   یمجوزها  اخذ تواند در  ی م  یو د،یفروشنده درخواست نما

به  تیدر صورت عدم موفق اما کمک کند؛ داریبه خر ی گمرک  فات یتشر
 .ستیمتوجه فروشنده ن یا نه یهز ایمنظور انجام امور مذکور، خطر 
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 ) FCA (Free Carrier) 

  .باشد ی کاال در محل مقرر به حمل کننده م لیتحو ی اصطالح به معن نیا
  تی کاال در محل کار فروشنده، مسئول لیبه ذکر است در صورت تحو الزم
 ،ی گر یدر محل د یر یصورت انجام بارگ در باشد و ی م  یبرعهده و یر یبارگ

 .بار ندارد هیدر برابر تخل ی ت یگونه مسئول چیفروشنده ه

 

3) CPT (Carriage Paid to) 
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حمل تا   هیپرداخت کرا ی الملل به معن نیب ی ح در قواعد بازرگاناصطال نیا
 .باشد ی مقصد م

 نی که خود تع یقانون فروشنده کاال را به حمل کننده ا نیواقع در ا در
الزم جهت حمل کاال تا مقصد برعهده   یها نهیدهد و هز ی م لیتحو  کرده،

 .باشد ی فروشنده م 

 

4) CIP (Carriage and Insurance paid 
to) 

 در .باشد ی تا مقصد م مهیحمل و ب هیپرداخت کرا ی اصطالح به معن نیا
  لیکرده تحو نی که خود تع یقانون فروشنده کاال را به حمل کننده ا نیا
حمل کاال تا مقصد برعهده فروشنده  الزم به منظور  یها  نهیهز  دهد و ی م
 .باشد ی م
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5) DAT (Delivered At Terminal) 

 .باشد ی م انهیدر پا لیتحو  ی الملل به معن نیب ی اصطالح در بازرگان نیا
 :را شامل گردد ریروباز ز ایو  دهیسرپوش یتواند محل ها ی م  انهیپا

 اسکله •
 ینر یکانت انبار •
 ییهوا  ای ی لیر ،ی جاده ا انهیپا •

رساننده به محل مورد توافق در  لهیروش فروشنده کاال را از وس نیا در
 داریخر اریمورد نظر در اخت انهیپا در کرده و هیدر مقصد تخل نینقطه مع

مشخص   انهیکاال تا رساندن آن به پا سکیر نهیهز تمام .دهد ی قرار م
 .باشد یبرعهده فروشنده م
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6) DAP (Deliver At Place) 

روش  نیا در .باشد ی در محل مورد توافق م  لیتحو ی قانون به معن  نیا
حمل کننده به  لهیوس یکاال را رو فروشنده شود که ی انجام م لیتحو ی زمان 

خطرات مربوط به کاال   تمام قرار دهد و داریخر اریمقصد توافق شده، در اخت
 .باشد ی به محل توافق برعهده فروشنده م  دنیتا رس

 

7) DDP (Delivered Duty paid) 
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شده در  نی کاال در محل تع  لی الملل تحو نیب ی قانون از بازرگان نیا در
امکان   ی و پرداخت حقوق و عوارض گمرک صیترخ با  نیمقصد و همچن

 .باشد ی م  ریپذ

 یی ایروش حمل و نقل در   یقواعد قابل استفاده برا 2-6#

1) FAS (Free Alongside Ship) 

کاال توسط  لیتحو .ندیگو ی م  FAS ی کاال در کنار کشت  لیتحو  به
شده در  نیتع یر یگردد که کاال در بندر بارگ ی انجام م ی فروشنده هنگام 

 .رد یقرار گ ی کنار کشت 
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 ) FOB (Free On Board) 

عرشه  یکاال رو  لیتحو  ی الملل به معن نیب ی اصطالح در بازرگان نیا
 .باشد ی م  ی کشت

 

3) CFR (Cost and Freight) 

تا بندر  هی ها و کرا  نهیهز  ی الملل به معن نیب ی اصطالح در بازرگان نیا
  ی کاال توسط فروشنده هنگام لیروش تحو نیا در  .باشد ی مقصد م
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 نکته .شود یر یبارگ ی در بندر مبدا از کشت  کاال رسد که ی به انجام م
فروشنده نسبت به انعقاد قرارداد  CFR است که در قانون نیمهم ا

 .ندارد داریدر مقابل خر یا فهیوظ چیه مهیو پرداخت حق ب مهیب

 

4) CIF (Cost Insurance and Freight) 

 .باشد ی تا بندر مقصد م  هیو کرا  مهیب نه،یهز  ی اصطالح به معن نیا
کاال را  فروشنده باشد که ی صورت م نیکاال به ا لیروش تحو  نیا در

 دهد.  ی م  لیبه شرکت حمل و نقل تحو ی در کف کشت  یر یبعد از بارگ

 


