
 

 

 آشنایی با مهمترین اصطالحات واردات و صاردات

 جزوه آموزشی ویژه فعاالن حوزه مالی

 

 ؟ چیست LC اسٌازی اػتثاضات

 اػتثاض ٍجِ اسٌازی زضیاكت هثال زض تا گیطز هی ػْسُ تط اػتثاض ًٌٌسُ گطایص تاًي ًِ است تؼْسی

 . ًٌس پطزاذت كطٍضٌسُ تِ ضا

 

 ؟ است ًسام NON Operative ( LC) ؿیطكؼال اسٌازی اػتثاض

 زض تا ضسُ شًط ضطایغی آى هتي زض اها است گطزیسُ اتالؽ شیٌلغ تِ ٍ ضسُ گطایص ًِ است اػتثاضی

 . گطزز كؼال اسٌازی اػتثاض ایي ضطایظ آى تحون غَضت

 

 ؟ چیست Usance LC یَظاًس اسٌازی اػتثاض

 90)  زاض هست تػَضت اػتثاض ضطایظ تحون غَضت زض كطٍضٌسُ تِ ًاال ٍجِ پطزاذت ًِ است اػتثاضی

 پطزاذت ًاضگعاض تاًي یا اػتثاض ًٌٌسُ گطایص تاًي تَسظ(  ضٍظ 180 یا

 . گطزز هی

 ؟ چیست گوطى زض S.A.D كطم



 

 

 پساظش ٍ اعالػات آٍضی جوغ ساظی یٌساى هٌظَض تِ ًِ است گوطًی ٍاحس ًاهِ اظْاض یا سٌس

 . است گطزیسُ عطاحی آى هاضیٌی

CRF ؟ چیست 

 ًاال هیوت ًِ زّس هی ًطاى ٍ ضَز هی غازض ًاال تاظضسی هَسسات تَسظ ًِ است گوطًی سٌس یي

 . است گطكتِ هطاض تاظضسی ضطًت تأییس هَضز هثسأ زض

 

 ؟ چیست Bay back هؼاهلِ

 ذطیساض ًطَض تِ ضا اهٌاًات ٍ تأسیسات ٍ كٌی زاًص ٍ آالت هاضیي ذاضجی ًطَض یي زض كطٍضٌسُ

 . تطگطزز كطٍضٌسُ ًطَض تِ ٍ ضَز تَلیس ًاال آًجا زض تا زّس هی

 ؟ چیست SD كطم

 استاًساضز هغاتن ضسُ تَلیس ًاالی ًِ ًٌس هی اهطاض ًتثاً آى هَجة تِ ًاال تَلیسًٌٌسُ ًِ سٌسی

 . است گطزیسُ تَلیس آى ضسُ ذَاستِ

 ؟ چیست MD كطم

 تَلیس استاًساضز ضَاتظ تطاساس ًاال ًٌس هی تأئیس آى هَجة تِ ًِ ًاالست ًٌٌسُ تَلیس ًاهِ اظْاض

 . ست ا گطزیسُ

 ؟ چیست SFR گَاّی

 . است استاًساضز هَسسِ زض استاًساضز ثثت گَاّی

 ؟ چیست غٌؼتی – تجاضی آظاز هٌغوِ

 ػَاضؼ ٍ حوَم اضتثاط لحاػ اظ آًجا زض ضسُ ػطضِ ًاالی ًِ ًطَض یي سیاسی هلوطٍ اظ هسوتی

 هوطضات تاتغ ذاضج اظ آظاز هٌاعن تِ ًاال ٍاضزات.  ضَز ًوی گوطًی هؼوَل ًظاضتْای هطوَل ٍضٍزی



 

 

 اسٌازی اػتثاضات هتحسالطٌل هوطضات ٍ اسالهی جوَْضی آظاز هٌاعن گوطًی اهَض ٍ ٍاضزات ٍ غازضات

( UCP500 )ُتاضس هی هستثٌی ًطَض ٍاضزات ٍ غازضات هوطضات اظ ٍ تَز . 

 ؟ ًساهٌس(  الوٌاكغ هطتطى هستول ًطَضّای ) CIS ًطَضّای

 اظ ًِ است ای اتحازیِ ٍ گطزیسُ تأسیس 1991 سال زض الوٌاكغ هطتطى هستول ًطَضّای جاهؼِ

 ًطَض سِ ٍ است ضسُ ساتن ضَضٍی جواّیط اتحاز جاًطیي الوللی تیي ٍ زاذلی هَاًیي ّای جٌثِ

 ، اظتٌستاى ، اضهٌستاى ، آشضتایجاى ًطَضّای ٍ اًس ًْازُ تٌیاز ضا آى سلیس ضٍسیِ ٍ اًٍطایي ، ضٍسیِ

 . اًس زضآهسُ آى ػضَیت تِ گطجستاى ٍ هَلساٍی ٍ هعاهستاى ، هطهیعستاى ، تاجیٌستاى ، تطًوٌستاى

 

 ؟ چیست هطظی ّای تاظاضچِ

 تططیلات اًجام تِ هجاظ گوطًات جَاض زض ٍ هطظی غلط ًوغِ زض ٍاهغ هحػَض است ای هحَعِ

 هوطضات ضػایت تا ضا ذَز ًیاظ هَضز هحػَالت ٍ ًاال تَاًس هی عطف زٍ اّالی ٍ زاضًس هطاض ًاال تطذیع

 . ًوایس ػطضِ ّا تاظاضچِ ایي زض ٍاضزات ٍ غازضات

 ؟ است چگًَِ هتواتل ذطیسّای ضٍش

 . گیطز هی غَضت ؿیطًوسی تػَضت ضسُ ذطیساضی ًاالی تْای پطزاذت آى زض ًِ است ذطیسی ضٍش

 ؟ چیست هَهت ٍضٍز

 ذطٍج هػس تِ ػَاضؼ ٍضٍزی حوَم پطزاذت تسٍى ًاالّا اظ تطذی آى هَجة تِ ًِ است گوطًی ضٍیِ

 : است گًَِ سِ ٍ گطزز هی گوطًی هلوطٍ ٍاضز هوطض هست زض هجسز

 تٌسی تستِ ٍ تَلیس یا تؼویط جْت ًاال هَهت ٍضٍز – 1

 ًوایطگاّْا زض ًوایص هٌظَض تِ هَهت ٍضٍز – 2

 ذَزضٍ هَهت ٍضٍز – 3

 



 

 

 ؟ ًساهٌس international commercial terms : ایٌٌَتطهع اغغالحات

 ایٌٌَتطهع چْاضگطٍُ تٌسی عثوِ

 D گطٍُ C گطٍُ F گطٍُ E گطٍُ

 هثسأ زض حول ًطایِ پطزاذت تسٍى ذطیساض تِ ًاال تحَیل (EXW) هثسأ زض ػعیوت ًوغِ زض ًاال تحَیل

FAS – FCA 

FOB حول ًطایِ ذطیساضتاپطزاذت تِ هثسأ زض ًاال تحَیل 

CIF – CFR 

CIP ,CPT هوػس زض ًاال تحَیل 

DAF 

DES-DEQ 

DDU , DDP 

EXW ( . . . ٍ اًثاض ، ًاضذاًِ)  ًاض هحل زض ًاال تحَیل 

FCA هثسأ زض ًٌٌسُ حول تِ ًاال تحَیل 

FAS هثسأ زض ًطتی ًٌاض زض ًاال تحَیل 

FOB هثسأ زض ًطتی ػطضِ زض ًاال تحَیل 

CFR هوػس تا حول ًطایِ ٍ اضظش 

CIF هوػس تا حول ًطایِ ٍ تیوِ ، اضظش 

CPT هوػس تا حول ًطایِ پطزاذت تا تحَیل 

CIP هوػس تا تیوِ ٍ حول ًطایِ پطزاذت تا تحَیل 



 

 

DAF ( ضسُ تؼییي هطظ)  هطظ زض تحَیل 

DES ( هوػس زض)  ًطتی ػطضِ زض تحَیل 

DEQ ( هوػس زض)  اسٌلِ زض تحَیل 

DDM گوطًی ػَاضؼ ٍ حوَم پطزاذت تسٍى هوػس زض تحَیل 

DDP گوطًی ػَاضؼ ٍ حوَم پطزاذت تا هوػس زض تحَیل 

 

 ؟ چیست غازضات هؼٌی

 ًطَضّای تِ ذسهات یا تَلیسات كطٍش اظ ًِ است اهتػازی تَسؼِ ٍ ضضس تطای اضظی زضآهس ًسة

 ضایاًی ًوي اهتػازی تؼازل ایجاز ٍ تجاضی هَاظًِ تطهطاضی زض تَاًس هی ٍ ضَز هی حاغل زیگط

 . ًوایس

 ؟ است ًسام غازضات زاذلی هطٌالت

 گطزز تطهی تٌسی تستِ ٍ تاظاضیاتی ٍ زاذلی ًول ٍ حول ٍ هیوت ٍ ًیلیت ٍ تَلیس تِ اغَالً هطٌالت ایي

. 

 ؟ ًساهٌس غازضات الوللی تیي هطٌالت

 ػسم ، تؼْسات هَهغ تِ اًجام ػسم ، ضهثا ٍجَز ، ًاالّا پصیطی ًطص ، غازضاتی اهالم تَزى هحَض

 . تثلیـات ضؼق ، ذطیساض ًطَضّای هػطكی كطٌّگ ضٌاذت

 ؟ است ًسام غازضات اًجام هطاحل

 ( آى تِ ًلَش ضاّْای ٍ ذاضجی تاظاضّای ضٌاذت)  تاظاضیاتی – 1

 ذاضجی ًاالّای كوظ ٍ ًساضز هجَظ تِ ًیاظ ًاالّا اؿلة غسٍض حاضط حال زض ًِ غسٍض هجَظ ًسة – 2

 . زاضًس هجَظ تِ ًیاظ



 

 

 . گصاضی ًطخ ًلطُ 5 ًویسیَى تَسظ غازضاتی هیوت تؼییي – 3

 ( زّس هی ًطاى ضا ذطیساض ٍ كطٍضٌسُ اٍلیِ تَاكوات ًِ سٌسی)  پطٍكطها غسٍض -4

 ًاال تٌسی تستِ ٍ تساضى ٍ تْیِ – 5

 استاًساضز ازاضُ اظ ًاال تاظضسی گَاّی زضیاكت – 6

 هثساء گَاّی اذص ٍ كاًتَض غسٍض – 7

 اضظی پیواى سپطزى – 8

 تیوِ ٍ ًول ٍ حول هطاضزاز ػوس – 9

 گوطى تِ ًاال اظْاض – 10

 ًاال اضسال – 11

 غسٍض تػسین یا ًاهِ ٍاضیع زضیاكت – 12

 

 ؟ است چگًَِ تجاضی هؼاهالت زض پطزاذت ّای ضٍش

 ضٍش است هتساٍل زًیا زض ًِ هؼاهالت زض پطزاذت ضیَُ هْوتطیي ٍ هتساٍلتطیي حاضط حال زض

 . است اسٌازی اػتثاضات ضیَُ تا پطزاذت

 اسٌاز اذص هثال زض تا گیطز هی تطػْسُ اػتثاض ًٌٌسُ گطایص تاًي ًِ است تؼْسی اسٌازی اػتثاضات

 ّای حَالِ یا ، ًٌس ًَیسی هثَل ضا ٍی تطات یا ، تپطزاظز ضا كطٍضٌسُ یا اػتثاض شیٌلغ هغالثات ، هؼیٌی

 . ًوایس ػولیات ایي هأهَض ضا زیگطی تاًي یا ٍ ًٌس پطزاذت ضا ٍی زضذَاستی

 

 . گیطز هی غَضت ( L/C) اػتثاضًاهِ یا ٍ ( B/E ) اضظی تطات عطین اظ یا پطزاذت ایي

 



 

 

 ؟ چیست (latter of credit ) یا (L/C) ًاهِ اػتثاض

 ًِ ضا زیگطی تاًي ، ذطیساض زضذَاست تِ تٌا اػتثاض تاظًٌٌسُ تاًي آى هَجة تِ ًِ است هطاضزازی كطم

 ًاالّای حول اسٌاز ، ضسُ تؼییي هست پایاى تا حساًثط زاضز هی هجاظ زاضز ًام ًاضگعاض یا شیٌلغ تاًي

 . ًوایس پطزاذت ضا اػتثاض هیعاى تا حساًثط تاًي آى ٍ ًٌس تسلین تاًي تِ ضا هؼاهلِ هَضز

 . ًٌس هی اضسال زٌّسُ زستَض تاًي تطای ذطیساض تِ ٍاگصاضی جْت ضا هعتَض اسٌاز سپس ًاضگعاض تاًي

 . تاضس ًوی هؼاهلِ هاتل ًاهِ اػتثاض

 

 ؟ چیست ( Bill of Exchange) یا ( B/E) اضظی تطات

 شیٌلغ تاًي یا ًٌٌسُ اتالؽ تاًي عطین اظ ٍ ضَز هی ًَضتِ(  شیٌلغ)  كطٍضٌسُ تَسظ اضظی تطات

 تاضید اظ تؼس یا ٍ تالكاغلِ تَاًس هی كطٍضٌسُ یا غازضًٌٌسُ ، ًَیسی هثَل اظ پس ٍ ضَز هی اضسال

 . است هؼاهلِ هاتل تطات.  ًٌس زضیاكت ضا آى زض هٌسضج هثلؾ ضسُ تؼییي

 

 ؟ چیست ( Finance ) كایٌاًس

 كوساى ذاعط تِ ذطیساض ٍ گطزز ًوی زاض هست اسٌازی اػتثاض هثَل تِ حاضط ًاال كطٍضٌسُ ًِ هَاهؼی زض

 ًٌس هی زضذَاست هالی ضطًت یي اظ ذطیساض هؼوَالً تاضس ًوی اسٌازی اػتثاض اكتتاح تِ هازض ًوسیٌگی

 ضا هَسسات ایي.  گیطز تْطُ ٍ ًٌس پطزاذت ًوساً كطٍضٌسُ تِ ضا هؼاهلِ ٍجِ ٍ ضَز هؼاهلِ ٍاضز ًِ

 . گَیٌس هی هالی كایٌاًس

 

 ؟ ًساهٌس ًول ٍ حول ّای ًٌَاًسیَى

 : CMR ًٌَاًسیَى – 1



 

 

 ًطزى یٌٌَاذت ٍ ای جازُ ًول ٍ حول اًسضًاضاى زست حوَم ٍ هٌاكغ تأهیي جْت ًٌَاًسیَى ایي

 . است ضسُ ایجاز ای جازُ الوللی تیي ًول ٍ حول هطاضزاز تط حاًن ضطایظ

 

 : TIR ًٌَاًسیَى – 2

 جازُ زض ًِ ًاال حاهل ًاهیًَْای گوطًی تططیلات تا ضاتغِ زض تسْیالت ایجاز تطای ًٌَاًسیَى ایي

 است زضآهسُ اجطا هطحلِ تِ ٍ تسٍیي ًٌٌس هی ػثَض ثالث ًطَضّای گوطًات اظ ٍ تطزز الوللی تیي ّای

. 

 

 : COTIF ًَتیق ًٌَاًسیَى – 3

 . است آّي ضاُ تا الوللی تیي ًول ٍ حول تِ هطتَط ًٌَاًسیَى ایي

 

 ؟ ضَز هی هحاسثِ چگًَِ ًاال CIF اضظش

 ( FRESGHT ) حول ًطایِ + ( IN SURANC ) تیوِ + ( COST ) ًاال اضظش

 

 ؟ چیست تطاًعیت

 هی حول زیگط گوطى تِ گوطى یي اظ گوطى ًظاضت تحت ًاالّا آى تطاساس ًِ است گوطًی ضٍش

 . گطزز

 

 ؟ چیست تطذیع

 . است گوطى هغؼی تططیلات اًجام اظ پس گوطى تا حساب تسَیِ هؼٌی تِ



 

 

 

 ؟ چیست گوطًی ًاهِ اظْاض

 گوطى تَسظ ًِ ضٌل ّط تِ گوطى ًیاظ هَضز ذاظ اعالػات تِ ضاجغ اهساهی یا اظْاض ّط اظ ػثاضتست

 . است ضسُ ٍاهغ هثَل هَضز یا ضسُ تَغیِ

 

 ؟ چیست ًاتَتاغ

 . هطظی ّای ضٍزذاًِ یا زضیا ضاُ اظ ًطَض یي زض زیگط ًوغِ تِ ًوغِ یي اظ ًاال حول

:  ضاهل ًِ تطاًعیت – 4.  هطجَػی ًاالی – 3.  هَهت ٍضٍز – 2.  هغؼی ٍاضزات – 1:  ٍاضزات اًَاع

 . تاضس هی ذاضجی ٍ زاذلی

 

 ؟ است چگًَِ گوطًی ًاضی الؼول حن

 زیگط اضراظ تِ هتؼلن ًاالی گوطًی تططیلات ًِ ضَز هی اعالم ضرػی تِ گوطى زض الؼولٌاض حن

 . زّس اًجام گوطى زض ضرع آى عطف اظ ًٍالت تِ ضا

 

 ؟ چیست تؼطكِ

 ضزیق ٍ 85 كػل زض ًاال تؼییي 15/85 تؼطكِ هثالً ( NOMENCLATURE) تٌسی عثوِ:  اٍل تؼطیق

 . زاضز هطاض 15

 یؼٌی است 30۳ تلَیعیَى تؼطكِ گَیٌس هی هثالً(  TARIFE) گوطًی ػَاضؼ ٍ حوَم:  زٍم تؼطیق

6/10/گعاضش/ؽ.  است 30۳ آى گوطًی ػَاضؼ ٍ حوَم
 

 

 


