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در پرداخت بر مبنای   و موسسات مالی هابانک  یهاسک یرمدیریت 

 در تجارت خارجی  اعتبارات اسنادی
 

 *    1  غالمرضا کریمی 

 چکیده 

  شووود ی م پرداخت در تجارت خارجی محسوب    ی ها روش   ن ی تر مهم ان یکی از  و اعتبارنامه اسنادی به عن 

معاملووهم مووورد توجووه    ی ها سوو  ی ر متوالی کارکرد موفقیت آمیووآ آن در مووتیریت   ی ها دهه که در طول 

این روش پرداخووت در خصووور اطووراا اعتبووار  فعاالن در تجارت خارجی بوده است. با این وجود 

را پوشش دهت که در    همراه با این روش پرداخت  ی ها س  ی ر نتوانسته تمام  ها بان  اسنادی و از جمله 

و یووا امکووان    ممکن است به نحو قابل توووجهی تیووییع شووود   ها بان  م منافع  ها آن صورت عتم توجه به 

متعووتدی کووه    ی ها سوو  ی ر . در این راستا ضمن توجه بووه  بسیار دشوار شود   ها بان  دست یابی به منافع  

م ارائه راهکارهای عملووی در  هستنت با آنها مواجه    اسنادی در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه  ها بان  

. مطالبووه ارائووه  توجه قرار داده شته است در این مقاله مورد  ها س  ی ر این ونگی متیریت خصور چگ 

اعتبارنامووه    ی ها سوو  ی ر امکان تحقوو     توان ی م با اتخاذ اقتامات مناسبم    دهت ی م نشان    مقاله شته در این  

در پروسووه    شووود ی م توصوویه    هووا بان  و از این جهت به    تا حت قابل توجهی کاهش داد   را   ها بان  برای  

توجووه داشووته    ها سوو  ی ر پرداخت بر مبنای اعتبارنامهم همواره به راهکارهای ارائه شته بوورای مووتیریت  

ز عووتم  للی و تجارت و بازرگووانی دولووت هووا قووادر شووونت کووه ا تا از این طری  در مالیه بین الم  باشنت. 

 مراودات مالی و بانکی در قلمرو ملی و بین المللی بکاهنت. در  قطعیت  

   ات اسنادی مالیه بین المللیم تجارت خارجیم اعتبار   : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

است. عملکرد   1روشهای پرداخت در تجارت خارجی اعتبارات اسنادی  نیترمهمیکی از  

متعتد برای خریتاران و فروشوونتگان در رونووت   یهاس یراعتبارات اسنادی در متیریت  

ه سبب شته اعتبارنامه ک انعقاد قراردادها در تجارت خارجی تا آنجایی موفقیت آمیآ بوده  

ن الملل محسوووب شووود یزنته تجارت ببه عنوان خون    یسیله قیات انگلیبه وس  یاسناد

بووین منووافع فروشوونتگان و  یجوواد هموواهنگی  ایوو از طر توانستهاعتبارنامه اسنادی چرا که  

 :2016 ,) محسوب شودپرداخت  روش نیترامن در تجارت خارجی به عنوانتاران یخر

259 Fitzmaurice et al). المللووی آن ووه بوورای طوورفین قوورارداد اهمیووت در معامالت بین

بیشتری دارد پرداخت مطمئن ثمن کاالها یا ختمات ارائه شته و هم نین انتقال مالکیووت 

یا سایر اسناد مبین آن به نحوی است که خریتار را مطمئن از استقرار مالکیت در مقابوول 

های مربوط بووه هتاا و پوشش ریس پرداخت ثمن کاالها سازد. در راستای تأمین این ا

انتقال ثمن و مالکیت کاالهام اعتبارات اسنادی به عنوان یوو  روش مطمووئن پرداخووت در 

بازرگانی بین المللی معرفی شت و توانست بووه جایگوواه ممتووازی در تجووارت بووین الملوول 

دست یابت چرا که توانست سطح باالیی از محافظت و امنیت را هم نسبت به خریووتاران 

 ,G. Hinkelmanهم نسبت به فروشنتگان درگیر در تجارت بووین الملوول ارائووه دهووت ) و

فروش بین المللی قابل  یهانامهبیشترین استفاده از اعتبار اسنادی در تواف   (.282 :2005

متعاقتین در کشورهای مختلف   معموالًبین المللی    یهافروشمشاهته است. در واقع در  

 که در مورد اجوورای آینووته تعهووتات قووراردادم داننتیمت الزم مستقر هستنت و از این جه

اعتبووارات اسوونادی نوووعی   .(OĞUZ CERAN, 2019: 12کننووت )الزم را اتخوواذ  تیمین

دغتغه خریووتاران و رسوویتن بووه   نیترمهمکاالها به عنوان    قطعیت را در رابطه با تحویل

آورد که این موضوع بووه مطالبه فروشنتگان به وجود می  نیترمهمثمن قراردادی به عنوان  

تواننووت بووه یوو  م زیرا آنهووا میشودیمنوبه خود سبب تشوی  متعاقتین به انعقاد قرارداد  

خطوورات یووا همووان    هاسوو یراتکاء نماینت و از این طریوو     (بان )منبع مطمئن اعتباری  

در  (.(Christopher Leon, 1986: 432الوقوع را به نحووو مطلوووبی مووتیریت کننووت ممکن

ها به عنوان نهادهای با قترت مالی و اجرایی م بان اعتبارات اسنادیدر چهارچوب  واقع  

 
1- Letter of Credit 
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بسیار باالتر نسبت به اشخار در طی مراحل مختلفم رونت اجوورای قوورارداد را پوشووش 

بووین منووافع فروشوونتگان و   یجاد هماهنگی  ایاز طر  رنامه اسنادیمکانیسم اعتبا  دهنت.می

 :2016نووت )ک ن الملل را فووراهم یروش پرداخت در تجارت ب نیترامنتاران توانسته یخر

259 Fitzmaurice et al, چرا که توانسته تعادلی را در ریس  عتم پرداخت ثمن کاالها )

 (.:Klotz, 2008 67و ریس  عتم تحویل کاالها ایجاد کنت )

 دهووتیمنفع اعتبار ینان را به ذین اطمیننته اک صادر     در واقع در این روش پرداختم بان

از مشخص شته در اعتبووار نامووه را ارائووه ینت و همه اسناد مورد نک االها را حمل  ک ه اگر  ک 

خواهت گرفووت و از  دهت و همه شروط اعتبارنامه را تحق  بخشتم پرداخت به او صورت

رده کوو  یتاریه خرک   ییاالهاک ه  ک کنتیجاد میتار ایخر  یآ براینان را نین اطمیگر ایطرا د

 رد.ک افت خواهت  یاالها را درک ت آنها به او منتقل خواهت شت و کیمال

را نیووآ بووه  یهاسوو یربا این وجود این روش پرداخت علی رغم داشتن مآایای متعووتدم 

هوور کووتام از اطووراا اسووت منووافع    همراه دارد که در صورت عتم توجه به آنهام ممکوون

. در این راستا و از آنجایی کووه یکووی اعتبارنامه به نحو قابل توجهی تحت تأثیر قرار گیرد

م در پروسه پرداخت بر مبنووای هستنتبانکها  تبار اسنادیاطراا قراردادهای اع نیترمهماز  

ست که در صورت عتم توجووه و عووتم متعتدی متوجه آنها  یهاس یرادی  اعتبارات اسن

اتخاذ اقتامات پیشگیرانه در زمان مناسبم ممکوون اسووت بووه عتم  متیریت صحیح آنها و  

قابوول توووجهی متوجووه   یهوواانیزتحت تأثیر قرار گیوورد و    هانحو قابل توجهی منافع بانک

متعووتدی کووه متوجووه   یهاسوو یردر این راستا در این مقاله ضمن بررسووی    بانکها شود.

در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی وجووود   هابان یت  فعال

منجر به از بین رفتن و یا   توانتیمداردم به بررسی چگونگی اتخاذ اقتامات پیشگیرانه که  

و در کنار مباحث عملوویم   میاپرداختهریسکها مرتبط با فعالیت بانکها شود  حتاقل کاهش  

 .میادادهارائه   هاس یرونگی متیریت این راهکارهای نظری برای چگ

 اعتبارنامه اسنادی مفهوم. 1

اعتبار اسنادی مؤثرترین و پرکاربردترین ابآار مالی است که پرداخووت هووا و معووامالت را 

در  مخصوصوواًدر تجووارت بووین الملوول . (Hannan et al, 2022: 215 ) کنووتیمتسووهیل 

معامالتی که یکی از طرفین معامله برای طرا دیگر جتیت است و آشنایی کووافی وجووود 
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نتاردم نگرانی اصلیم امنیت پرداخت ثمن کاالهاست. در این راستا اعتبار اسوونادی تعهووت 

بان  را در فرضی که صادر کننته مطاب  تمام شروط اعتبار عمل کنتم به تعهووت خریووتار 

 .(DiMatteo, 2016: 453 ) کنتیماضافه    در پرداخت ثمن کاالها()

ه در تجارت بین الملل فعال هستنتم بووا ک   یتارانکشگان اعم از بانیبه طور کلی تجارت پ 

تعریف دقیقی از ماهیووت واقعووی آن   انتنتوانستهاز مفهوم اعتبارنامه اسنادی    یوجود آگاه

توواب خووود بیووان کوورده ک در    1یکی از نویسنتگان  1929ارائه دهنت. در این راستا در سال  

الن مووورد کوو  یه در تجارتهوواکوو   شووودیماز پرداخووت تلقووی    یاعتبار اسنادی روش خاص

ه بنووا ک   ف شتهیتعر  یالهیوس. در تعریف دیگری اعتبارنامه به عنوان  ردیگ یماستفاده قرار  

و بوور  گوورددیمنفووع افتتووا  ینته اعتبار به نفووع ذیگشا  یاز سوو   یبوه درخواسوت متقاضو 

نووت ک ه  یوو ا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیبرات    وجوه  کنتیمنته اعتبار تعهوت  یاساس آن گشا

بر مبنای ایوون   .(1385:309نیاسریم  )حرز گردد  ه شروط مقرر در اعتبار مکنیمشروط بر ا

تعریف پس از ارائه اسناد به طور خودکار وجه اعتبووار بووه صووادرکننته کاالهووا پرداخووت 

خواهت شتم مشروط به اینکه اسنادی که ذینفع اعتبار ارائه کرده با شوورایط اعتبووار انطبوواق 

ذینفع بایت اسوونادی را ارائووه دهووت کووه  نیبنابرا .(Hashim, 2015: 278)کامل داشته باشت 

نشان بتهت کاالهایی را حمل کرده که شرایط مقرر در اعتبار نامه را داشته و در غیر ایوون 

 .(Larson, 2018: 931صورتم صادرکننته اعتبار مبلغی به ذینفع پرداخت نخواهت کوورد )

بووا خریووتاران و   موورتبط  یهوواینگراناعتبارنامووه اسوونادی تووالش کوورده تووا    عمالًبنابراین  

و دادن تعهت الآام آور آنها نسووبت بووه پرداخووت   هابان فروشنتگان را از طری  وساطت  

و  (Crans and Ross, 2018: 507کنت )ثمن کاالها در مقابل اسناد مقرر در اعتبار برطرا 

از این جهت تصریح اعتبارنامه اسنادی هم از خریتاران و هووم از فروشوونتگان محافظووت 

 .(Clarkson and LeRoy Miller, 2020: 420) کنتیم

به عنوان مقرارت حاکم بر اعتبووارات اسوونادی در مقووام تعوورا   2UCP600مقررات  2ماده  

ه کوو م  یفیا توصوو یوو بوواتم بووه هوور نووام  یهرگونه ترت  ی: »اعتبار اسنادداردیماعتبارنامه مقرر  

رش پرداخووت ینته نسووبت بووه پووذیگشا   ر بانیو برگشت ناپذ  یتعهت قطع  ٔ  رنتهیدربرگ 

است در پروسه پرداخت بر مبنای   الزم به ذکر  ط اعتبار است«.یاسناد ارائه شتهم طب  شرا

 
1Valdmar Hvidt 

2. The Uniform Customs & Practice for Documentary Credits (UCP 600). 
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 کنتیمرا برای خریتار ارسال    1اعتبار اسنادی متعارا است که فروشنته ی  پیش فاکتور

تا خریتار از آن برای دادن دستورات بووه بانوو  گشوواینته در راسووتای بیووان اطالعووات و 

 :Malbon & Bishop, 2014م استفاده کنووت )کنتیمکه در اعتبارنامه ذکر  ییهادرخواست 

(. شروط پرداختم تاریخ انقیاء پیش فاکتورم تعهتاتی که طرفین در رابطووه بووا حموول 84

و مشخصات فنی مهم مربوط به کوواالی   انتکردهکوترمآ تواف   کاالها بر مبنای مقررات این

 :Karadag, 2015 خریتاری شته در پیش فاکتور بایت بووه طووور دقیوو  مشووخص شووود )

ه در راستای پرداخت ثموون کاالهووا ک   یالهیوسبه عنوان    یبه طور کلی اعتبار اسناد  (.168

فروشنتگان و خریتاران مناسب استم م در راستای ایجاد تعادل بین منافع  شودیماستفاده  

ل داده یوو ه فروختووه و تحو کوو را    ییاالکوو   یه بهاک مطمئن شود    خواهتیمننته  ک را صادر  یز

 یه اعتبار اسوونادک  ییافت خواهت نمود و از آنجایط قرارداد فروش دریاست مطاب  با شرا

ار در تیوو ل خریوو و تما  ییه بوور توانوواکیوو ت  یبجووا  توانووتیمم فروشوونته  باشتیم   تعهت بان

اعتبووار بنووابراین    ت.یوو پرداخت وجه معامله را بنما  یتقاضا  کین بانیمتم از چنیپرداخت ق

تاری شته و تعهتی است کووه بووه یاست برای پرداخت وجه کاالی خر  یالهیوس  یاسناد

افووت و یتار از دریوو ی کووه فروختووه و خریله آن فروشنته از وصول وجه و ثمن کوواالیوس

 .(33: 1397افشار و موسویم  ) تینمایمنان حاصل  یاطمتاری شته  یصحت کاالی خر

بنابراین به طور گسترده پذیرفته شته که اعتبار اسنادیم تجارت بووین الملوول را از طریوو   

مواجه با فروشنتگانی که توانایی پرداخت ثموون کاالهووا را نتارنووت یووا   یهاس یرکاهش  

 & Newmanتمایلی به پرداخت وجووه کاالهووا نتارنووتم کوواهش داده اسووت ) اساساًاینکه 

Burrows, 2013: 146 کووه  شووودیم( و در مقابل برای خریتار نیآ ایوون اطمینووان حاصوول

که تاریخ ارسال کاالهام زمووان بووارگیری در بنووترم  شودیمپرداخت تنها در صورتی انجام 

مطاب  اسناد( به طور دقی  رعایووت شووته باشووت )تخلیه کاالهام شروط و توصیفات کاالها  

(Bass, 1991: 182). 

 هابانک یبرا یاعتبارات اسناد کسی رین المللی و مالیه ب. 2

و  شووودیمسووال اسووت کووه اسووتفاده  150ش از یدر حتود بوو  یستم اعتبارنامه اسنادیاز س

با اعتبارنامووه   . در رابطهکنتیم  ین الملل بازیا در تجارت بر  یآ نقش قابل توجهینون نک ا

 
1 Proforma Invoice 
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عتبار   ایارد دالر تعهتات در هر سال از طریلیم  100ش از  یه حتوداً بک ان شته  یب  یاسناد

  یوو از طر نیآ  ییاالک درصت از معامالت    60  حتود  حتاقلرد و  یگ یصورت م  ینامه اسناد

پروسووه  یبخش ضرور یاعتبار نامه اسناد عمالً. بنابراین شودیمانجام  یاعتبار نامه اسناد

سووم یانکاعتبارات اسنادی به عنوان ی  م  به طور کلی  د.شو یتجارت خارجی محسوب م

تاران و یوو ان خریبه خصور در م  یت معامالتیآان امنیش میافآا  یدر راستا  یتجار  یمال

 مختلف توسعه داده شته است.    یشورهاک فروشنتگان از 

اسووت و در   ه بانوو کوو شووخص ثالووث   ی ت  ک مشار  بر مبنای  در واقع  یاعتبار نامه اسناد

هوور دو طوورا   یرا بوورا  یت میوواعفیوو امن  یاعتبار نامووه اسووناد  یپروسه پرداخت بر مبنا

گرانووه در یانجینقش م عمل  در  هابان و    شودیمانجام    مردهک تار و فروشنته( فراهم  ی)خر

ه اگوور کوو  دهنووتیمنووان یه بووه فروشوونتگان اطمکوو دارنت    شکلن  یبه ا  ین المللیمعامالت ب

 یرد و بووراکوو افت خواهت  یدرموعت مقرر  االها را  ک فروشنته اسناد الزم را ارائه دهت ثمن  

ه کوو نینخواهت شت مگوور اه ثمن کاالها پرداخت  ک شود  ینان حاصل مین اطمیآ ایتار نیخر

ن یوو شرایط و تعلیقات اعتبارنامه ارائه شووته باشووت. بووا ابا  مطاب     و  االهاک مناسب با    اسناد

را   یمتعووتد  یایوو مآا  یدر اعتبارات اسناد  هابان   یگریانجیه نقش مکنیرغم ا  یوجود عل

ن نقووش یوو ا م ایفوواءدارد بووه همووراه ین المللوو یفووروش بوو   ین در قراردادهووایمتعاقووت  یبرا

 آنها به همراه دارد. یآ برایرا ن یمتعتد  یها سیر

است  ین المللیروش پرداخت در معامالت ب  نیترجیرا  یدر واقع هرچنت اعتبارنامه اسناد

ا یوو تار و فروشوونته  یوو له خریمعامله بووه وسوو   یهاس یره  ک ل است  ین دلین مقوله به ایو ا

 هابان ( و Hinkelman, 2005: 113شونت )یگذاشته م ک االها به اشتراک ننته ک ه یهمان ته

 یسب منافع و اهتاا حقوقک نان از  یها و حصول اطم سیص به موقع ریر تخصیدر مس

ن وجووود اسووتفاده از ایوون روش یوو ننووتم بووا اک یم  یبوواز  یقراردادها نقش مهم  یو اقتصاد

 هوواآنمتعتدی را به همراه دارد که در صورت تحقوو     یهاس یر  هابان پرداخت برای  

در دو دسووته   هاسوو یرایوون    به طور جتی منافع آنها را تحت تأثیر قوورار دهووت.  توانتیم

 .انتشتهمعامله تقسیم بنتی   یهاس یرو   هاس یرماکرو  
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 1هاسکی ر ماکرو .1.2

در پروسه پرداخت بر   هابان درونی دارد که نقش    ییهاس یراشاره به    هاس یرماکرو  

. در این راستا بایت توجه داشت که در دهتیممبنای اعتبارنامه اسنادی را تحت تأثیر قرار  

بووه   هووابان روابووط تجوواری    مماننت عتم ثبات اقتصادی و سیاسیهنتیجه عوامل مختلفی  

 تحت تأثیر قرار گیرد. توانتیمنیآ اطراا اعتبارنامه  

از آنها یوواد   2هابان کشور محل اقامت    یهاس یرکه به عنوان    هاس یردر رابطه با این  

بووه دلیوول تغییوور مقووررات اقتصووادی یووا   توانتیم  هابان م پروسه پرداخت توسط  شودیم

وضعیت اقتصادی و سیاسی محل اقامت بان  گشاینته اعتبار به شتت تحت تووأثیر قوورار 

. کننووتیمسقف اعتباری کشورها را تنظیم  هستنت که    هابان الزم به ذکر است این  گیرد.  

ثبات سیاسووی و اقتصووادی کشووورا تعهووتات در   ثر بر این سقف اعتباری شاملؤ عوامل م

تمایل کشور بووه   مدر صورت وجود  ی وکنترل ارز  خارجی  یهایبتهپرداخت  خصور  

 توانووتیمحمایت ازصنعت داخلی است. همه این عناصر تعیین خواهت کرد که آیا کشور  

 .انجام دهت یا خیرمشخص  یهازمانپرداخت تعهتات را در 

اداره و همووواره را  هاای تخصصی هسووتنت کووه ریسوو  کشوووردارای واحته  هابان اکثر  

را تنظوویم و  هاسوو یرمیآان قرار گرفتن در معرض در واقع  . این واحتها  کننتیمبررسی  

 این سیستم بررسی کننته برای اطمینان از ثبات بان  در مواجهه باچرا که    کننتیمکنترل  

م انتشووتهسووودآورتر    یهوواتراکنشوارد    مکارکنان عملیاتی بانکی که با وجود ریس  بوواال

کووه واحووتهای کنتوورل اعتبووار   کنووتیمضروری است. البته بسیاری از بانکتاران احساس  

 شونت.برای آنهاتجاری   یهافرصت به طور سختگیرانه مانع تحصیل   ممکن است 

در برخورد بووا کشووورهای بووا خطرپووذیری بوواالم  هابان به طور کلی واحت تأییت اعتباری 

یا مذاکره در   باالتری را برای صتورم تأییت  یهانهیهآیا    دهنتیموده اعتبار را کاهش  محت

 .رنتیگ یمرابطه با اعتبارات اسنادی در نظر 

دارای قووترت   عمووالً  اعتبارنامه اسنادی  درگیر در عملیات  یهابان از طرا دیگرم همه   

اعتبووار در   کننووته  نیوویعناصوور تعت  یوو با  هووابان نم  یمالی و شهرت یکسانی نیستنت. بنووابرا

 
1 . Macro Risks 

2 .country risk 
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امکووان   رنووت تووا بتواننووت ازیگر کشووورها نیووآ در نظوور بگیمختلف خود را در د  یهابخش

 (.Alavi, 2017: 42کننت )پرداخت به وسیله آنها اطمینان حاصل    وجه اعتبار  دریافت 

 معامله یهاسکی ر. 2.2

 ممتعهت پرداخت در مقابل ذینفع خووارجیداخت بر مبنای اعتبارنامه اسنادیم  در پروسه پر

گشاینته اعتبار یا بان  تأییت کننته اسناد است و از این جهت در واقع ریس  عتم   بان 

پرداخت توسط شخص حقیقی یا حقوقی به نام خریتار به ی  نهاد حقوووقی بووا قووترت 

که با پذیرش درخواست خریتار یا همووان   چرات.  واگذار شته اس  هابان مالی باال به نام  

کووه در برابوور   شووودیممتقاضی اعتبار برای گشایش اعتبارم بان  به صورت کتبی متعهووت  

اسناد تعیین شته و برابر دستور خریتار وجوه مشخصووی را در مووتت زمووان اعالمووی بووه 

 (.1394:306م و محسن زاده  فروشنته بپردازد )مافی

معامله بین المللووی حیووور   در زمانی که در ی   هاس یرعالوه بر ماکرو  بنابراین بانکها  

مربوط به امنیت معاملووه نیووآ   یهاس یردارنت بایت توجه داشته باشنت که آنها در معرض  

در این راستا سه نوع هستنت: اولم   هابان اعتبارنامه اسنادی برای    یهاس یر.  دارنتقرار  

ار اوکه مربوط به ریسوو  عووتم دریافووت بازپرداخووت وضعیت مالی مشتری و تاریخ اعتب

 به ذینفع خارجی است. وجه اعتبار پس از انجام پرداخت 

کاالهای معامله شته است که عبارتنت از ورشکسووتگی احتمووالی دومین ریس  مربوط به  

حساب گشاینته اعتبار بووه دلیوول سووطح بوواالی نوسووانات نوورب ارز مربوووط بووه کاالهووای 

در نهایت بان  صادر کننته قادر به دریافت بازپرداخت   شودیمث  خریتاری شته که باع

برای کاالهای با بووازار اعتبارنامه  بایت خطر صتور    هابان وجوه پرداختی نباشت. بنابراینم  

دسته سوم مرتبط با موقعیت بانکی و روابووط   یهاس یر  را در نظر بگیرنت.  بسیار ناپایتار

المللی اعتبارنامه اسنادی است. بان  گشوواینته   دیگر در عملیات بین  یهابان او با سایر  

آنها   شودیمتوصیه    روبرو است و از این جهت خطرات مهمی    بااعتبار از این دیتگاه نیآ  

اعتبار و بان  او را نیآ بایووت   اعتبار ذینفع  تم بلکهناعتبار مشتری خود را بررسی کننه تنها  

و مووذاکره  تییوو تأ عتبووارهم نین بایووت اطمینووان از صووتورمبانوو  گشوواینته ا  بررسی کننت.

 (.(Alavi, 2017: 42خارج از کشور پیتا کنت   یهابان 
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 هابانک یبرا یاعتبارات اسناد  کسی ت ری ری مد . 3

توانت تووأثیر یسودآور است و عملکرد موف  آنها م  هابان   یبرا  یهرچنت اعتبارات اسناد

 یت رشووت اقتصووادیشور محل استقرارشان و در نهاک مثبتی برگردش صادرات و واردات  

تاران از یوو آ هماننووت فروشوونتگان و خریوو ن  هووابان ن وجووود  یداشووته باشووتم بوواابه همراه  

ن اسووت کوو سووتنت و ممیدر امووان ن  یمربوووط بووه اسووتفاده از اعتبووارات اسووناد  یهاس یر

 یننتم منافع آنهووا بووه طووور جووتکن خصور اتخاذ نیالزم را در اه اقتامات  ک   یدرصورت

 رد.یر قرار گ یتحت تأث

 یتنها اسناد را در پروسه پرداخت بر مبنووا  هابان   600  یپ  یو سیمقررات    4مطاب  ماده  

و اختالفووات مربوووط بووه معاملووه پایووه در پرتووو اصوول  کننووتیم یبررس یاعتبارنامه اسناد

ن جهت هرگونه اختالا مربوط یاز او    ردیگ ینمقرار    هابان   بررسیدر قلمرو    1استقالل

به   یتم ارتباطه اسناد ارائه شته مرتبط به آنها هستنک   ییا نحوه اجرایاالهام ختمات و  ک به  

 ,Experts, 2019نتارد چرا که بانکها تنها با اسناد سر و کار دارنت و نه با کاالها ) هابان 

p 28) در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامهم بان  گشاینته موافقت برای پرداخووت  زیرا

 :Whaley & McJohn, 2019وجه اعتبار در مقابل اسناد نموده نه در مقابل ارائه کاالها )

ط و یهووا تنهووا بووه انطبوواق اسووناد بووا شوورادر زمان پرداخت   هابان جهت  و از این    (506

االهووا ک ه  کوو همواره وجووود دارد     سین ریو در نتیجه ا  کننتیمتعلیقات اعتبارنامه توجه  

 :Starnes, 2004نباشنت ) ییم مطاب  قرارداد فروش مبنایافک ت یمک  یت و حتیفکی یحاو

357.) 

ت خووود یوو »اعتبووار بنووا بووه ماه  کنتیمان  ین رابطه بیدر ا  600  یپ  یو سیمقررات    4ماده   

است تلقووی   ش اعتباریاشگ   یه مبناک   ییر قراردادهایا سایجتا از قرارداد فروش    یامعامله

 یبرا  ینتاشته و تعهت  هابان به    یچ وجه ارتباطیاعتبار به ه  یمبنا  ی. قراردادهاشونتیم

نگونووه قراردادهووا شووته یبووه ا  یااگر در اعتبارنامه هرگونه اشاره  یم حتکنتینمجاد  یآنها ا

 یگرید  یا انجام هر تعهتیرش پرداختم معامله  ینسبت به پذ   جه تعهت بانیباشت. در نت

بووا  یاز روابووط و یه ناشوو کوو ننته اعتبووار ک ات درخواست یا دفاعیتحت اعتبار تابع ادعاها  

بنابراین بر اساس اصل استقالل که بووه قاعووته   بود«.نفع است نخواهت  یا ذینته  یگشا   بان

 
1. The Autonomy of the Credit 
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تفکی  اعتبار نیآ معروا استم قرارداد گشایش اعتبار از قرارداد مبناییم منف  و مستقل 

( و از این جهت ایرادات موجووود در 42 :1386محمت زادهم دارد )بوده و ماهیتی جتاگانه 

تقاضووای( )ین سووبب بووه طووور مثووال و بت  باشتینمقابل پذیرش    برای بانکها  قرارداد پایه

 :1388چهاربوواغیم باشووت )ینمدستور منع پرداخت وجه اعتبار به این جهت قابل استماع  

و از   سووازدیمل  یرا تسه  ین المللیع بیطرا معامالت ب  ی اصل استقالل از    بنابراین  .(3

اصوول بانکهووا در ایوون  چرا که بوور مبنووای    کنتیم  ترسادهآ  یاب تقلب را نکارتگر  یطرا د

شوورایط یا عتم اجابت پرداخت وجووه اعتبووار بووه ذینفووع اعتبووارم تنهووا بووه   راستای اجابت 

 ,Vrancken and Hugoو توجهی به قرارداد پایه نتارنت )  کننتیماعتبارنامه اسنادی توجه  

اسووناد  یتاران تنها بررسکنفه و تعهت بایدر حال حاضر وظمطاب  این اصل  .(120 :2021

منطبوو   یقات اعتبارنامه اسوونادیط و تعلیبا شرا به نحوی است کهصورت آنها    ت مطابق  و

 توانووتیمکووه  هووابان ت  یمتتاول مرتبط با مسئول  یهاهیقواعت و رواز این جهت    و  باشت

اد واقع شتهم چرا کووه بووا توجووه بووه عووتم دخالووت نتم مورد انتقک اب تقلب  کبه ارت   مک 

در بررسی اختالفات احتمالی موجود در کاالهام امکان بروز تقلب از طری  ارائووه   ها بان

اسناد مجعول که به طور غیر واقع نشان دهنته تحویل کاالهای منطب  بووا شوورایط اعتبووار 

تعهووت و   یسووتیبایه مکوو ن اعتقاد وجود دارد  یاباشنتم همواره وجود دارد و از این جهت  

ه یوو ی از تقلووب در روجلوگیردر عمل  ه بتوانت  ک ابت  یگسترش    یتاران تا حتکف بانیلکت

به عنوانی ابآاری در دست فروشنتگان با سوء   عمالً  چرا که اصل استقالل  منتک   یتارکبان

 .(Palermo et al, 2021: 135)ارتکاب تقلب استفاده شته است  رابطه با  نیت در 

 مناسب یاتیعمل یکانتخاب شر. 1.3

شووان را گسووترش  ین المللوو یبوو   یاتیعمل  یهاشبکهتا    کننتیمتالش    هابان ه  ک   یدر زمان

خود داشته باشنت. در   یاتیعمل  ی نسبت به انتخاب شر  ییت مراقبت باالیبا  هابان دهنتم  

م شووودیماجوورا    هووابان   ین المللیات بیه عملک  شبیه اعتبارنامه از طرک   ییواقع از آنجا

 یرا بوورا  یط مناسووبیها شووراکن بانیمطلوب ب  یارکهم  ی و وجود    هابان اعتبار خوب  

انتقال خوب اطالعات موجب رد و این  ک جاد خواهت  یا  یتیبتون هر تردانتقال اطالعات  

 :Hao and Xiao, 2013خواهووت شووت. ) یان بروز تقلووب در اعتبووارات اسوونادکاهش امک 

صووورت   هووابان در میووان    یمطلوووبه مبادله اطالعات به نحو  ک   یزمان  (. در واقع در209
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از درباره یش اطالعات مورد نیسبب افآا  یادیتوانت تا حت زین مبادله اطالعات میردم ایگ 

 یط اعتبارنامووه اسوونادی  بهتر آنها بووا شووراینحوه ارائه آنها و تطب  مت یفیک   ماسناد ارائه شته

تالش کارکنان بان  در م  کیوسته بانیه بهم پکشب  ی ن موارد در  ی  ایدق  یه بررسک شود  

در   کیو کا اسناد مشی  یاستک هرگونه    دقی   رسی  مفاد اعتبارنامه و از جمله بریت دقیرعا

 اهش خواهت داد.ک تقلب را    سیان رککه به نوبه خود ام کنتیمنه را تسهیل  ین زمیا

 یات اعتبارنامه اسنادیدر عمل  1کیفوق العاده بان سی سرو .2.3

پووردازش   یبوورا  هووابان کووه    یفعلوو   یهاهیوو ه قواعووت و روک ان شته  یرراً بکوضوع من میا

اب تقلووب در اعتبووارات کوو بووه ارت  یقابوول توووجه   مک   مکننتیماز آنها استفاده    اعتبارنامه

را بوورای   یبوورای آنکووه بتوووان حفاظووت بهتوور  یسووتیباین جهت میو از ا  کنتیم  یاسناد

ه سووهل کوو شووود   ییهووابان ت  یمسووئولتواننت منجوور بووه  یموارد م  یه در برخک ان )یمشتر

 ل شونت.یمکا تیتنظر یجاد کردم تجتی( اانتکرده  فشانیوظادر  یانگار

فوق العاده در   یا ختمات رسانیس  یسرو  ی داشتن    یشنهاد برایمبحث مربوط به ارائه پ

شووت. خووتمات   یمطر  و بررسوو   یالدیم  1980ل دهه  یدر اوا  یمعامالت اعتبارنامه اسناد

تعهووتات  یبرخوو  یستیبایه مک است  ین معنین رابطه به ایدر ا  هابان فوق العاده    یرسان

 یا درسووتیدر مورد اعتبارم اصالت     یبرای انجام هرگونه تحق  کیرا بر بخش پرداخت بان

 ردم گذاشته شود.یه پرداخت تحت اعتبارنامه صورت گ کنیاسناد ارائه شته قبل از ا

توانسووت منووافع یه مکوو از تقلووب   یریر آن در جلوووگ یشنهاد و تووأثین پیرغم وجود ا  یعل

 یرا بررسوو یوو ز  هرد مورد انتقاد قرار گرفتوو یکن رویآ تحت الشعاع قرار دهتم ایرا ن  هابان 

حموول و نقوول و  یتهاک اد شووریوو ل تعووتاد زیبه دل  ین اسنادیا امیاها در چنیتمام اسناد و  

 یتحووت اعتبارنامووه اسووناد  هووابان ه به  ک   یاسناد  باالینتگان آنها در جهان و تعتاد  ینما

ت یوو تردن هنوووز یوو عالوه بوور ابسیار دشوار است.    عمالً  یقین تحقیشودم انجام چنیارائه م

توانووت آن ین عموول میوو ا ایوو اتخاذ شووودم آ  ین اقتام حفاظتیاگر چن  یه حتک   آ است یبرانگ

اگر بخووش پرداخووت   یحت  چرا که  نت یا خیرمک را برآورده    رفت یمه از آن انتظار  ک   یآیچ

بخووش   یه بووراک   یین وجود از آنجایقات را انجام دهنتم با ایاز تحق  یبرخ  هابان ننته  ک 

جووه یدر نت  من اسووت کوو ر ممیوو غ  یشووتک به طور مثال بررسی وجووود    کیننته بانک پرداخت  

 
1- Super Service in Letter of Credit 
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توانووت ین نمیو هم ن یا خیر انتشته یریبارگ  یشتک االها در ک ا  یه آک نت  ک ن  ییتوانت تعینم

ه کوو شوونهاد مطوور  شووت ین پیوو ن جهووت ایوو نت. از اک   یآ بررسیاالها را نک ت  یفکیت و  یماه

ن وجود یرا انجام دهنتم با ا  قاتشانیتحقاز اسناد ارائه شته    یصرفاً نسبت به برخ  هابان 

 ت بخش نشت.ینتیجه رضا  ی منجر به در عمل  آ ین یردیکن رویچن

ش یاسناد به نوبه خود منجوور بووه افووآا یش بررسیه افآاک ن بود ین رابطه ایدر اگر  یته دکن

بووه صووورت  ین ختمات فوق العاده ایه چنک شت    هیو از این جهت توص  شودیم  هانهیهآ

ننووته ک ه تنها به درخواست و توسط پرداخووت  ک باشت    یاضاف  یهانهیهآهمراه با    یاریاخت

 یوو در  ین خووتمات فوووق العوواده ایا چنیه آک ن موضوع  ین رو ایرد. از ایآنها صورت گ 

انجام آنها   یا منابع الزم برایه آک ن دارد  یبه ا  یرم بستگیا خیباشت  یم  یقابل دسترس   بان

جوواد یاج بووه ایس فوق العاده احتین سرویشتن ا  ییاجرا  عالوه بر این  ر.یا خی  شتهفراهم  

 دارد. یبازرس یهاو آژانس  هابان ن یب  یخطوط ارتباطات

هسووتنتم   یاشوورفتهیپ  یبازارهووا  یه داراکوو   یافتووه اقتصووادیتوسووعه    یشووورهاک از    یبرخ

بخووش  یرا برا یت مناسبیه توانسته موقعک   انتکردهجاد  یرا ا  یاتهی یپ  یارتباط  یهاشبکه

در   یشووورهاک   یهووابان ن وجود  ی. با اکنتفراهم    ییشورهاک ن  یدر چن  هابان   یپرداخت

 ییهادرخواسووت ن یبه چنوو  یتگ یرس یته ایی در راستای یت و پیانات جتکحال توسعه ام

ن خووتمات فوووق یدر ارائه چن   ت بانین قابلیان اعتبار نتارنت. عالوه بر ایمتقاض  یاز سو 

نووان خوواطر از یتار اطمیوو ه خرکوو   ی. در مووواردداردان  یبه مطالبات مشتر  یبستگ  یالعاده ا

توانت ضرورت نتاشته باشت و در نتیجه از یم  ین ختمتیچن  یتقاضااعتبار فروشنته داردم  

 .ت اجتناب شودیبا   میاعفیانجام تحقو    یرضرورینه غیهآپرداخت چنین  

ن یه از چنک دارد    یشتریدر حال توسعه هستنت احتمال ب  یشورهاک ه در  ک   یتارانیخر  البته

اعتبووار   ینووه بررسوو یدر زم  انختماتشن  یچ  یهابان ننت. )به طور مثال(  ک استفاده    یختمت

 ی. ختمات بررسانتدادهها توسعه  محموله  یریبارگ   ین بررسیو هم ن  یخارج  یهاطرا

  یاز طر  یتجار  یاعتبار  یهاگآارشن شامل ارائه  یچ  هایکله بانیاعتبار ارائه شته به وس

 یهاشووعبه   یوو ا از طریوو   یخارج  یشورهاک کننته اعتبار در    یبررس  یتهاک ت با شرک مشار

توانووت یم  ین ختمتم مشووتریبه واسطه گآارش ارائه شته توسط ا  شور است.ک خارج از  

ت پرداخووت و سووواب  گذشووته یوو م قابلیت و سووواب  اعتبوواریشناخت مناسبی را از وضووع
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ن عملم ختمات ارائه شووته در ارتبوواط بووا یمتعاقب ا  خود به دست آورد.  یتجار  ی شر

  یوو االهووا از طرک ت  یوضووع  و  یریم بنووتر بووارگ یشووتک ننتهم نووام  ک اطالعات حمل    یبررس

ن یوو . بووا ارائووه اشووودیمانجووام    ییایوو در  ین المللوو یبوو   یهاسازمان  یارکهمبا  ت و  ک مشار

 بتوانووت  ت وییوو تا صحت و اعتبار بارنامه را تأ  کنتیم   مک خود    یبه مشتر   بان  مختمات

  سیتوانت از تحق  ریم یادیتا حت ز که این وضعیت   نتک االها را دنبال  ک ل  ینت تحو یآفر

 در رابطه  کیهرچنت ختمات بالقوه بانالبته الزم به ذکر است    نت.ک   یریبالقوه تقلب جلوگ 

فه یننته وظک  ین ختمات نفین وجود ً ارائه ایدارد با ا  یتقلب نقش مهم   سیاهش رک با  

ن ین ارائووه چنوو یو هم ن  باشتینم  ط اعتباریاسناد ارائه شته تحت شرا  یدر بررس  هابان 

و منووابع الزم  یازهووای بووازارینته اعتبار و وجود نیگشا   انات بانکبه ام  یبستگ  یختمات

ه بووه آن کوو  یهمووانطور ین خووتمتیر است استفاده از چنوو ک . الزم به ذداردآن    یبرا  کیبان

ه ک   یامعاملهشتن زمانم تنها در    یسپرو    انجام آناز    یناش  یهانهیهآل  یاشاره شته به دل

ن یوو . عووالوه بوور اشووودیمه  ینووان نووتاردم توصوو یخود اطم  از اعتبار شری  تجاری  یمشتر

آنهووا صوورفنظر   یه از اجووراکوو نیا ایوو ننووت و  ک ن ختمات استفاده  یا از ایتواننت  یان میمشتر

 نماینت.

  داللت های ضمنی  .3.3

ممکوون  یاعمووال مآورانووه در اعتبووارات اسوونادر یا انجام سایبه سبب بروز تقلب    هابان 

ا انجووام هرگونووه عموول یوو بووه سووبب انجووام تقلووب  در واقع  رنت.  یر قرار گ یتحت تأث  است 

 یه درصووورت تقلووب متقاضوو کوو ت شود  یل تهتین دلیتوانت به ایم   م منافع بانیامآورانه

ه کوو   یاسوونادا ارائووه  یو     ارائه شته به بان  ینیت اصالت در اسناد تیمیاعتبار و عتم رعا

 هدر بازگشووت وجووو    دهتم بانوو یامل نشان نمک نفع اعتبار را به طور  یذ  یت اعتباریوضع

 ین در مووواردیوو عالوه بر اخواهت شت.  مواجه    یل جتکبا مش  ینفع خارجیبه ذ  یپرداخت

را از روش   رده باشنت تا وجوه بانک   ینفع اعتبار تبانیاعتبار با ذ  ین است متقاضکآ ممین

 ننت.ک ل یش اعتبار تحصیگشا

ا از یوو اعتبار و  یه متقاضیمآورانه از ناح یبه بروز رفتارهاامکان در هر دو حالت با توجه 

را  یمیوواعف یهایبررسه ک  کنتیمجاب یا  هابان منافع    ظتار و فروشنتهم حفی  خریطر

 یقاتین تحقیانجام دهنت و هم ن  ین قرارداد اعتبارنامه اسنادیطرف  یت مالیدر مورد وضع
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ه از کوو چوورا  صورت دهنت    دهنتیم  ان آنها انجامیه مشترک   یت معامالتیرا در رابطه با ماه

ص یا تشووخیوو اب تقلب کدر رابطه با احتمال ارت ییهانشانهن است بتواننت ک  ممین طریا

 ننت.ک تا ینفع اعتبار پیله ذیدر اسناد ارائه شته به وس  هارتیمغا

ط الزم یاج به زمان و پرسوونل واجووت شوورایاحتم ییهایبررسن یلم است انجام چنه مسآن 

بووه همووراه داردم سووبب   برای بانکها  یاضاف  یهانهیهآه  ک   ییه از آنجاک نه دارد  ین زمیدر ا

 خواهت شت.  یاعتبارنامه اسناد  یدر پروسه پرداخت بر مبنا  هابان اهش سود ک 

نووه ین زمیوو در ا  هووابان   یبوورا  یمعقووول   ه شک   یدر موراد  رستیمن وجود به نظر  یبا ا

ان کوو آنها بهتر از تحموول از دسووت دادن ام  یبرا  ینه میاعفین هآیوجود داردم تحمل چن

 (.Alavi, 2016: 145خواهت بود )  ینفع خارجیبه ذ  یبرگشت وجوه پرداخت

ان کوو ا امیوو ه به وجووود ک  یه در فرضک ن نکته توجه داشته باشنت یت به ایبا  هابان ن  یبنابرا

ا یوو   ین اعمال نامشروع صرفاً متقاضوو یا  یاحتمال  یم قربانشونتیم  ک و کاب تقلب مشکارت

 یدرصووورت عووتم وجووود تبووان یا حتوو ی یه در صورت وجود تبانکست بلینفع اعتبار نیذ

پرداخت وجه اعتبووار اسووتم در معوورض خطوور   یه متعهت اصلک    ن است منافع بانکمم

مستلآم صرا   هابان   یشتر از سو ی  بین جهت هرچنت انجام تحقیرد. از ایقرار گ   یجت

ان اسووترداد کوو عتم ام یباال  سیل وجود رین وجود به دلیشتر استم با اینه بیوقت و هآ

 هوواان ببووه نفووع  یها درصورت وجود تقلبم از لحاظ اقتصادکتوسط بان  یوجوه پرداخت

 ننت.ک را تحمل  یقین تحقینه چنیه هآک است  

 روزانه یشتر از انجام بازرگانیب  یآگاه کسب .4.3

ها انجووام انووهیبا استفاده از را  هابان دهت  یصورت گرفته نشان م  یهایمطالعات و بررس

ها از ین بررسوو یوو انجووام ا  یانووت و در راسووتاروزانووه را مووورد توجووه قوورار داده  یبازرگان

 یدر راسووتا هابان  یبرا یآموزش یهابرنامه. انجام  کننتیماستفاده    یوتریامپک   یهابرنامه

 شنهاد شته است.یاز بروز تقلب پ  یریحفظ منافع آنها در جلوگ 

ننت ک دنبال    یاعتبارات اسناد  را در خصور  ییتهایفعال  هابان شنهاد شته  ین راستا پیدر ا

 شامل:از جمله   اقتاماتن  یه اک 

 و صووتاقت طوورا مقابوول  یبنووت  یپاکه الزم است    تاران و فروشنتگانیت به خرکیتأ  -1

 ننت.ک  یبررسرا ر در اعتبارنامه  یدرگ 
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 ی)به طور مثووال انجووام بازرسوو   الزم  یاتخاذ اقتامات حفاظت  یتاران برایه به خریتوص  -2

 االها(ک مستقل نسبت به 

ن یو از ا شودیمانجام    منطب   در مقابل اسناد  در اعتبارنامه  پرداخت که  ه  تکنن  یا  تذکر  -3

نووان یه اطمکوو  یدرصورت نتاشتهم را با طرا مقابل  یامعامله گونه  یه  ی کهتاریجهت خر

 انجام نتهت.بهتر است با او اساساً معامله از اعتبار او نتاردم   یت بخشیرضا

 دهووتیمظاهراً نشان    یآیاگر چ  -هک ن جهت  یاز ا  یزنتگ   یهات یواقعردن  ک برجسته    -5

 آ درست نباشت.یه آن چک وجود دارد   یشتریاحتمال ب  -ار خوب است یبس

در   ین المللوو یو بوو   یننووته تجووارت ملوو ک ل  یتسه  یهاسازمان  یتهایردن به فعالک توجه    -6

ن یاوقوواتم چنوو  یه برخکنیارائه آنهام نظر به ا  یاسناد و ساده ساز  یاستانتاردساز  یاراست

 آ به دنبال داشته باشت.ین یتیامن  یهاس یرتوانت یم  ییهاهیرو

روزانووه   یبازرگووان  یم در زنتگ کاراده مستح  ی را با    ییهامشاورهن  یچن  هابان چنان ه  

ر یاهش سوواکوو از تقلووب )و    یریدر جلوووگ   یثرؤ موو   یهووا  یهاقتم  عمالًخود ارائه دهنتم  

 ی( در پروسه پرداخت بوور مبنووای اعتبووارات اسوونادیمرتبط با اعتبارات اسناد  یهاس یر

 .انتبرداشته

م هماننووت یان اعتبارنامووه اسوونادیاعتبار متقاضوو   به  املک ت به طور  یبا  هابان ن  یعالوه بر ا 

در زمان   ه آنها رایاز ناح  یپرداخت بتهت  یو هم نین قابلتوجه داشته باشنت    آنهاشهرت  

م در هووابان بارنامه ارائه شته بووه    ین موارد بررسیاز ا  یکننت. جتا  یبررس  گشاش اعتبار

شووناخته  یه بووه خوووبکوو  یانیبخصور در رابطه بووا مشووتر  االهای مشمول آنهامک رابطه با  

نتوورل ک بایووت  بانکهوواشوونهاد شووته  ین راسووتا پیرد. در هموو یوو صووورت گ   یستیبایم  انتنشته

اتخوواذ  یه اسوونادرا در معووامالت اعتبارناموو   یننت و استانتارد فعووالک ت  یتقو   را  شانیداخل

ش ینووه افووآاین زمیوو را در ا  ین المللوو یبوو   یارهاکو هم  ینولوژکم تیعلم  یو ورودنماینت  

 دهنت.

ننووته ک بایت به طووور مناسووب قواعووت اسووتثناء  هابان ه ک ت شته کین نکته تأیت به ایدر نها

ه آنهووا قبوول از کوو   یدر زمووان  یاز پرداخت اعتبارنامه اسناد  یریجلوگ   یتقلب را در راستا

 Zhang, 2011: 230رنووت )یار گ ک شونتم به یپرداخت وجه اعتبار از وجود تقلب مطلع م

and 231.) 
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ان بازپرداخت وجه اعتبار کام  یه وجود تقلب ثابت شته و در راستاک   یدر واقع در فرض

  بانوو   یر اشخار ارائه دهنته اسناد برایا ساینفع اعتبار  یه عمل متقلبانه ذک   ییآ در جاین

 چوورا کووهرا انجووام دهووت  یت در مقابل ارائه اسنادم پرداختینبا  روشن و واضح استم بان

ن یاعتبار را از دست خواهت داد. بنابراین به ا  یح  مراجعه به متقاض  مدرصورت پرداخت 

و    ن بانوو یو بعووت بوو   دهووتیمپرداخت را انجووام     ه بانک   ییه در جاک مقوله توجه شته  

ه کوو اسووت    یاعتبار بر مبنووای آن مووتع  یه متقاضک   شودیمنته اعتبار اختالفی مطر   یگشا

ه کوو نووت ک ثابووت  نووتتوایمتار یوو م خرشتهیمار رب داده کمتوجه تقلب آش  یستیبایم   بان

رده اسووت کوو عموول    یا بووه نحوووه سووهل انگارانووه ایوو واقعاً از تقلب آگاه بوده است     بان

(Clarke et al, 2017: 800 که )نته در یاعتبووارم بانوو  گشووا یت متقاضوو یدرصورت موفق

یا همان گشوواینته اعتبووار   تارینفع اعتبارم در رابطه خود با خریبه ذ  یمطالبه وجوه پرداخت

تخلووف از    بانوو ل خواهووت شووت. در واقووع اگوور  کدچار مشوو   که دستور پرداخت را دادهم

نت و یا به تقلب آگاه شووتهم ک پروسه پرداخت وجه اعتبارنامه  اعتبار در    یدستورات متقاض

 ازح  بازپرداخت وجه اعتبووار  عمالً توجه نکنت و یا به طور سهل انگارانه ایی عمل کنتم

 اعتبار را از دست خواهت داد.  یتقاضم

ا یوو از تقلووب  یبا وجود آگاه  ه بانک  یرد در فرضک ن استتالل یتوان چنین راستا میدر ا

دهووتم ینفع اعتبارنامه انجام میاسنادم پرداخت را به ذ  یدر بررس  بارز  یسهل انگار  داشتن

ه کوو باشووت    یشرط ضوومنن  یا  یحاو  توانتیمه  ک اسناد    یف خود در بررسیلکدر واقع از ت

اعتبووار  یرده و ح  مراجعه به متقاضوو ک نتم تخلف ک حتاقل به طور معقوالنه برخورد بایت  

ه اسناد ک موظف هستنت    هابان ه  ک ن راستا خاطر نشان شته  یرا از دست خواهت داد. در ا

از وجووود تقلووب  یاسووت آگوواه یهن اساس بووتییو بر اننت  ک   یرا با مراقبت معقول بررس

از  ار مراقبووت معقووولیتوانت به منآله تحق  معیاب اعمال سهل انگارانهم نمکارتا  یار  کآش

 باشت. طرا بان 

 یدر بررسوو  یم و مسوولمیمنووافع مسووتق  هووابان باتوجه به مطالب فوق آن ه مبرهن است  

ن انجووام مراقبووت یان اعتبووار و هم نوو یالزم به متقاضوو   یهاهیتوصان و انجام  یاعتبار مشتر

ر اقووتامات الزم در جهووت ینفع معاملووه و سووایاسناد ارائه شته توسط ذ یبررسمعقول در  

 معامله دارنت. یهاس یراهش  ک 
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توجه میاعف به آنهووا هرچنووت   و  ینه و انجام بررسین زمیدر ا  یف استانتارد رفتاریتعر

اهش کوو   یدر راسووتا  هانووهیهآن  یوو ن وجود ایدنبال دارد با ا  را به  ییهانهیهآ  هابان   یبرا

نیووآ بووه وجووود آمووتهم در  یمعقووول   ه شوو ک   یاب تقلبم بخصور در فرضکارت   سیر

از   یبرخ  میکنیم  یادآوریاست.    یاز از دست رفتن وجه اعتبار ضرور  یریجلوگ   یراستا

داشووته باشووت کووه   یاریوو توانووت جنبووه اختیارها ماننت اعطاء خووتمات فوووق العوواده مک راه  

 شت.  اعتبار ارائه خواهنت  یدرصورت درخواست متقاض

   آنها یف حقوقیالکتها و تیاز مسئول  هابانک یآگاه .5.3

بووه   یمرتبط با اعتبارات اسناد  یهاس یراهش  ک   یتوانت در راستایه مک   یگریموضوع د

ه در پروسه پرداخت بوور ک است    یف حقوقیالکتها و تیکنتم شناخت مسئول   مک   هابان 

تم یبوجود آ  یه اختالفک   یبا آنها مواجه هستنت و درصورت  هابان   یاعتبارات اسناد  یمبنا

م متعهووت بووه یف حقوووقیالکوو و ت  هات یمسئولن  یل عتم توجه به ایبه دل   ن است بانکمم

 جبران خسارت در برابر مال باخته شود.

ف یالکوو و ت  هات یمسووئول  یستیبایننته مک ابالغ     نته اعتبار و بانیگشا   ن راستا بانیدر ا

 یبتاننووت و بوور مبنووا  متیآیمبوجود    ش اعتبار و انجام آنیبه سبب گشاکه  را    شانیحقوق

 هابان و محتاطانه ارائه دهنت.    ارآمتک را به نحوه    کیفم ختمات بانیالکن تعهتات و تیا

ننووت و ک ت  یوو ن خصووور بووه دقووت رعایوو خووود را در ا  یو انیووباط  یت مقررات داخلیبا

ن یوو ش دهنووت. در ایافووآا  هاسوو یراز تحمل    یریجلوگ   یخودشان را در راستا  یاریهوش

نووه ین زمیخودشان را در ا  یحقوق  یهایآگاهآ  ین  هابان ارمنتان  ک ه  ک ر مبرهن است  یمس

گسووترش دهنووت. در  نووهین زمیخود را در ا یاتیعمل و استعتاد  ک ش دهنت و ادرایبایت افآا

بووه  یتگ ین رسییآ  یبررس  هابان در حال انجام استم    یه معامله اعتبارنامه اسنادک   یزمان

قووات یسطح تحق یستیبایمن حال یدهنت و در عینجام مرا با دقت باال ا  یاعتبارات اسناد

 (.Hao and Xiao, 2013: 209ش دهنت )یان افآایخودشان را در رابطه با اعتبارات مشتر

 یهاسوو یراز جملووه    هووابان مختلف مربوط به    یهاس یراهش  ک   ین در راستایبنابرا

ارمنتان آنهووا ک ها و   ستنتم بانیط اعتبار نیقاً مطاب  با شرایه دقک   یرش اسنادیمرتبط با پذ

از   یاسناد بایت دقت الزم را به عمل آورنووت و چنان ووه عبووارت یووا بنووت  یدر زمان بررس
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ن خصووور اخووذ یالزم را در ا  حاتیاعتبار توض  یابهام استم از متقاض  یاعتبارنامه دارا

 کننت.

 1منعطف یبندها یار بررسیردن معک مشخص .6.3

وجود داشته باشووتم هرچنووت در بووتو   یدر اعتبارنامه اسناد  یمنعطف  یه بنتهاک   یدرصورت

ن کوو قوورارداد مم یه در مرحله اجووراک  ییص داده نشود و از آنجایتشخ  ین بنتهایامر چن

ن یاز وجووود چنوو  یالت ناشوو کاز مشوو  یریجلوووگ  یراسووتااست آنها مشخص شووونتم در  

 یدر قرارداد بوورا  یار مؤثریمع  یستیبایم  یبر اعتبارنامه اسناد  یدر معامالت مبتن  یبنتهای

ن یمنعطف و نحوه برخورد با آنها درنظر گرفته شود. در ا  یانواع مختلف بنتها  ییشناسا

 یبنووتها یطبقه بنووت  یبرا  یجهانار  یه معک   ییه از آنجاک ن موضوع توجه شته  یراستا به ا

منعطف را به   یبنتها   سیت رینفع اعتبار بایوجود نتاردم ذ  یمنعطف در اعتبارنامه اسناد

بوور  یمبتنوو  ین المللوو یآنهووا در معووامالت بوو   ییشناسووا  یار مؤثر برایمع  ی ف  یله تعریوس

چ یهوو   میکنیموو منعطف خوواطر نشووان    ینت. در رابطه با بنتهاک مشخص    یاعتبارات اسناد

منعطف وجود نتارد و   یف واژه بنتهایتعر  یبرا  ین المللیدر سطح ب  یف قابل قبولیتعر

از فعوواالن   یبه آنها اشاره نشته است. برخوو   600  یپ  یو سیآ در مقررات  ین  یاواژهن  یچن

در نظوور   2ه شووته در اخووتالایوو را بووه عنوووان تعب  ین بنووتهایین چنوو یو چ   نک در هنگ  

نم تقلووب موجووود در اعتبارنامووه از یچ   له بانی. باتوجه به آمار ارائه شته به وسانتگرفته

شووته  یالدیموو  1992دالر از سال   هاونیلیممنعطف منجر به از دست دادن    ی  بنتهایطر

ه در کوو وجووود دارد    یدراعتبارنامه اسناد  یموارد بنتها  یدر برخالزم به ذکر است  است.  

ن یوو ه از جمله اک نفع اعتبار ارائه شونت  یله ذیبه وس  یانسته شته اسناد مخصوصآنها الزم د

صووادر شووته بووه   یاالهوواک   یت مربوط به بازرسوو یاالهام رسک افت  یت دریتوانت رسیاسناد م

اثوور الووآام آور  یط دارایشوورا  یتحووت برخوو   یا اینکه اعتبارنامه اسوونادیتارم و  یله خریوس

توانووت اسووناد ینفووع میا ذیوو ه آکوو ن مقولووه  یا  یین بنتهایخواهت بودم باشت. در رابطه با چن

توانت برآورده سازدم بووه یا شروط منترج را میه آکنیاایرا به دست آورد    یاشتهمشخص  

نفع اعتبووار یرد ذکصرا عمل یر افرادم به جایا سایتار  یامل به خرک ا به طور  ی  یطور جآئ

در  یمنعطووف در اعتبارنامووه اسووناد  یتوانت به عنوان بنتهایم  ین بنتهایچن  دارد.  یتگبس
 

1- Soft Clauses 

2- Built in Discrepancy 
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منعطف معموالً توسط بازرگانان متقلووب بووه عنوووان   یبنتهابه طور کلی  نظر گرفته شود.  

( اسووتفاده ییه تواف  مبناردن )بک   یاحترام  یا بیانجام تقلبم نقص قرارداد    یبرا  یالهیوس

 در برخورد با چنین بنتهایی بایت با احتیاط کامل عمل نماینت.  هابان شود که یم

 نتیجه گیری

روش پرداخووت در تجووارت  نیتوورمطمئنو  نیتوورمهماگرچه اعتبارنامه اسنادی به عنوان  

و مکانسوویم آن بووه نحوووی   داردخارجی نقش قابل توجهی در تسهیل تجووارت خووارجی  

دریافت کاال و نگرانی فروشوونتگان همان  نگرانی خریتاران که    نیترمهمطراحی شته که  

است را به نحو مطلوبی بر طرا کرده با این وجود بانکهووا بووه   یکه دریافت ثمن قرارداد

متعتدی مواجه هسووتنت کووه عووتم   یهاس یربا    مپرداخت وجه اعتبار  اصلی  متعهتعنوان  

قابوول  یهوواانیز توانووتیم هوواآنچاره جویی مناسب برای کاهش یا جلوووگیری از وقوووع 

 یهایبررسوو انجووام  اقووتامات پیشووگیرانه هماننووت  به همراه داشته باشت.    آنهاتوجهی برای  

م مناسب   یاتیعمل  ی شرتأکیت در انتخاب    مکیس فوق العاده بانیسرواز طری  ارائه  شتریب

مقالووه بووه آنهووا افآایش اطالعات حقوقی کارمنتان بانکها و سایر راهکارهایی که در ایوون  

را به همراه داشته باشت بووا ایوون  ییهانهیهآممکن است برای بانکها هر چنت   مپرداخته شت

رونووت اعتبووارات   در  هووابان ریسوو     توانووتیموجود از آنجایی که اتخاذ چنین اقتاماتی  

اسنادی را به نحو قابل توجهی کاهش دهتم بخصور در مواردی کووه شوو  معقووولی در 

. شووودیمتوصیه    یارانهیشگیپانجام چنین اقتامات    ه اعتبار ایجاد شتهمرونت پرداخت وج

در   هووابان   مالزم به ذکر است مطاب  اصل استقالل اعتبارنامه اسنادی از قوورارداد مبنووایی

اسناد ارائه شته از ناحیه ذینفع اعتبار را منطبوو  بووا شوورایط اعتبارنامووه ببیننووت صورتی که  

هستنت که این وضعیت علی رغم مآایای متعووتدی کووه بووه   لف به پرداخت وجه اعتبارمک

 و از این جهووت   رفتارهای متقلبانه را فراهم کردههمراه داردم بستر الزم برای امکان بروز  

در زمان مناسبم تخاذ اقتامات پیشگیرانه  ادر پروسه اعتبارنامه اسنادی با  دخیل    یهابان 

 را کاهش دهنت.  یرفتارهایچنین ریس  تحق   تواننتیم
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