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 Letter of credit عتبارات اسنادیا

 سعید رخشان

 چکیده

 الت بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.یوه ی پرداخت ثمن معامالت در معامهمواره، ش

زمینه تجربه کرده اند. از آن جمله اند: پرداخت نقدی، پرداخت براوتی، پرداخت از طریق حساب باز  در این ی را بازرگانانشیوه های مختلف

 و پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی.

 پرداخت به شیوه ی اعتبارات اسنادی، از ابتدا در قرن هجدهم از اروپا پا گرفت و آغاز شد.

ات، از طریق سیستم بانکی دو کشور، با رعایت ضوابط و درناشی از صادرات و واالی اعتبار اسنادی مکانیزمی است که بوسیله آن، وجه کا

 مقرراتی، از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود.

وردار است؛ روز برخ از آنجایی که پشتوانه ی این پرداخت، سیستم بانکی است و از اطمینان بیشتری در مقایسه با سایر شیوه های پرداخت

 وز شاهد شیوع این نحوه ی پرداخت هستیم.به ر

  و تحلیل قرار گرفته است.در این مقاله، زوایای مختلف علمی و کاربردی اعتبارات اسنادی مورد بررسی و تجزیه 

 

 

 

 

  کارشناس ارشد حقوق خصوصی-* وکیل پایه یک دادگستری
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ی و این بدان معناست که زندگی فردی و به دور از اجتماع، برای انسان دشوار و می توان انسان موجودی است دارای طبع مدنی و اجتماع

گفت تقریباً غیرممکن است. هریک از افراد جامعه، به کار دیگران احتیاج دارد و رفع این احتیاجات به صورت متقابل، روابطی را به وجود 

 می آورد که متنوع و گوناگون است.

ن، جلب منفعت و سودجویی است و در جامعه، هر یک از انسانها سعی بر آن دارد که نفع بیشتری را به دست آورد خصیصه ی دیگر انسا

و ناگزیر، برخورد منافع پیش می آید و کسب منافع بیشتر، منجر به نزاع و کشمکش می شود. برای رفع نزاع و ایجاد هماهنگی در کسب 

 حقوق می گویند.      که به آن و مقرراتی الزم است جاد نظم و ترتیب، قواعدمنافع و جلوگیری از آشوب و اغتشاش و ای

گسترش جوامع بشری، پیشرفت علوم و تکنولوژی، زندگی جهانی، انسان را نیازمند همکاری متقابل و ایجاد روابط گسترده ی بازرگانی 

ر، تلفن، نظیر کامپیوت ،ت، از طریق وسایل ارتباطی سریعنموده است. اشخاص ساکن سرزمینها و کشورهای مختلف با تابعیت های متفاو

توانند اعتبار، موقعیت نیستند تا ب        فکس و... با یکدیگر در تماس هستند؛ بدون آنکه شناخت کاملی از یکدیگر داشته باشند. طرفین در

 مطمئن شوند در صورت انجام یک معامله، خطری   وشهرت، توانایی مالی و پایبندی یکدیگر را نسبت به تعهدات خود ارزیابی کنند  حُسن

 آنها را تهدید نمی کند.

 وانگهی، در نظام بین المللی، بخش زیادی از نقل و انتقاالت پول، بابت مبادالت تجاری، از طریق بانکها انجام می شود.

 به طور کلی، شایع ترین روشهای پرداخت در معامالت بین المللی عبارتند از:

 ت نقدیپرداخ -1

 پرداخت دیداری -2

        Documentary collectionپرداخت براوتی )برات ساده و برات اسنادی( یا وصول اسنادی -3

   L/cپرداخت از طریق اعتبارات اسنادی  -4

       Open account  پرداخت از طریق حساب باز -5
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نادی اعتبارات اس    ن و مطمئن ترین این روشها نیز می باشد، تحت عنواندر این نوشتار ما به یکی از این روشهای پرداخت که از مهمتری

 می پردازیم.

 مفهوم و تعریف اعتبار اسنادی

ر که کشور دور از یکدیگدو اعتبار اسنادی، تکنیک رد و بدل نمودن پول کاالها و خدمات براساس اسناد توسط بانک است. دو بازرگان در 

ندارند؛ به واسطه ی دو بانک، یکی بانک طرف واردکننده و دیگری بانک طرف صادرکننده، وارد معامله می آشنایی با وضع و حال یکدیگر 

 یعنی پرداخت بهای کاالها یا خدمات خریداری شده و نیز ترتیب حمل صحیح آنها از کشور ،شوند و بانکهای مذکور، حسن جریان معامله

 مقصد را تضمین می کنند. مبدأ به کشور

( اعتبارات اسنادی به معنی ترتیباتی است که به موجب آن، یک بانک )بانک گشایش ucp500مقررات متحدالشکل ) 2ن، طبق مادهبنابرای

ر شده موظف می شود تا در مقابل اسناد مقر ،کننده اعتبار( بنا به تقاضا و براساس دستورات یک مشتری )متقاضی اعتبار( یا از طرف خود

 انجام دهد:        ر، مشروط به رعایت شرایط مندرج در اعتبار، یکی از اقدامات زیر رادر قرارداد گشایش اعتبا

 ت کند.پرداخ    پرداختی را به شخص ثالث )ذینفع اعتبار( یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و    -1

 دهد و یا چنین برواتی را قبول کند.به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام  -2

 

 185صفحه -همان -2                           14صفحه -حقوق بانکی -محمودخاوری -1

 صفحه اول -)پرداختهای بین المللی(جزوه ی حقوق تجارت بین الملل  -دکترمحمدعلی اعالیی فرد -3

 به بانک دیگری اجازه معامله دهد. -3

به بیان  اراعتب          « مشروط بانک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع تعهد»اسنادی عبارتست از: به طور خالصه، اعتبار 

شروط بر م ه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار استوج -در آینده -دیگر، اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت

 موعد مقرر ارائه داده باشد.   ط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را درآنکه ذینفع اعتبار، شرای
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 «اعتبارات اسنادی، تعهد مشروط توسط یک بانک به بانک دیگری می باشد.» به زبانی ساده،

و قواعد حاکم بر آن، ریشه در عرف و عادت می باشد ماهیت قراردادی  بنابرآنچه گفته شد، اعتبار اسنادی سندی بانکی است که دارای

 .بانکداری و رویه ی بانکداران دارد

 ارکان اعتبار اسنادی

مهترین و اساسی ترین رکن هر اعتبار اسنادی، بانک گشاینده ی       اعتبار است که در  :(Opening Bankبانک گشاینده ی اعتبار ) الف(

 خت وجه اعتبار است.مشروط به پردا مقابل ذینفع اعتبار، متعهدِ

ی اعتبار اسنادی در خواست می کند تا نسبت به شخصی است که از بانک گشاینده  (:applicant openerاسنادی)اعتبارمتقاضی  ب(

 بشود. نام و به نفع ذینفع اعتبار، اقدام و از طرف وی، متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتباربه افتتاح اعتبار 

ا به ربانکی است که از طرف بانک گشاینده ی اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبار نامه ی اسنادی  (:Advising Bankبانک ابالغ کننده) ج(

ده ی اعتبار و ذینفع بانک گشاین                بدین ترتیب، بانک ابالغ کننده ی اعتبار اسنادی، صرفاً یک واسطه ی بین ذینفع اعتبار ابالغ کند.

 شد.اعتبار اسنادی می با

شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک گشاینده ی اعتبار باز شده است و  (:Beneficiaryذینفع اعتبار اسنادی) د(

 وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود. در صورت رعایت شرایط اعتبار،

ی اعتبار، انتخاب شده و پذیرفته است که چنانچه ذینفع (: بانکی است که از طرف بانک گشاینده Paying Bank( بانک پرداخت کننده)ھ

 با رعایت شرایط اعتبار، اسناد را ارئه دهد؛ نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام کند. اعتبار اسنادی

 مزایای اعتبار اسنادی

 ت می کند.ئید کننده دریافگزار یا تأانک کارمطابق شرایط اعتبار، از بوجه اعتبار را  اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه ی اسناد حمل، -1

 امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال. -2
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 طرفین.مطابق با مفاد موافقت اولیه شرایط قرارداد میان  ،تحصیل اسناد حمل -3

 می گیرد.بعد از انتقال و فک مالکیت کاال از وی صورت  اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده، فقط -4

 کسب تسهیالت بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه ی کاال ی سفارش شده.امکان  -5

 تعهد بانک برای پرداخت بهای کاال و خدمات به جای خریدار. -6

 انواع اعتبار اسنادی

ین اعتبار از و ا اتی درمی کند اعتبار وا ه کشور خود گشایشات بدرااعتباری که خریدار برای وبه  :اتی یا صادراتیدراعتبار اسنادی وا -1

 لحاظ فروشنده کاال که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می باشد.

در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می تواند بدون اطالع ذینفع، : ((Revocable L/cاسنادی قابل برگشتاعتبار  -2

، می شود ناست از این نوع اعتبار استفاده چندانی  حواض .)بدون اجازه فروشنده( اعتبار به وجود آوردتغییر یا اصالحی در شرایط  هرگونه

 فروشنده اطمینان الزم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد. با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار زیرا

بل برگشت ادر حالیکه اعتبار غیر ق .مطالبه می نماید        سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را ؛برگشت گشایش نمایدقابل 

 احتیاجی به مجوز ندارد!

 شرایط اعتبار از جانبغیر قابل برگشت هر گونه تغییر در اعتبار اسنادی : ( (Irrevocable L/cاعتبار اسنادی غیر قابل برگشت -3

قبال بیشتری اعتبار است. فروشندگان معموالً از این گونه خریدار یا بانک گشایش کننده ی اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده

رگشت یا بر قابل ب در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی ،می کنند. براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

 بودن آن، اعتبار غیرقابل برگشت خواهد بود.گشت غیرقابل بر

ملزم می شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تأیید (: اعتباری است که خریدار (Confirmed L/cهشد تأئیداعتبار اسنادی  -4

انک صادر ب داشتن به حیثیت اعتباریمینان نحاکی از اطرساند. این نوع اعتبار اسنادی بتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است عهر بانک م

 و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.کننده 



 

عتبارات اسنادیا  Letter of credit  

 تری استان مرکزیسکانون وکالی دادگ
 

 

6 
 

بانک دیگری گشایش می  تأئیداین نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به :((unconfirmed L/c نشده تأئیداعتبار اسنادی  -5

 نشده تلقی می شود. تأئیدذکر نشود آن اعتبار  .Confirmedیابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه

به اعتباری گفته می شود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار  (: (Transferable L/cانتقال اسنادی قابلاعتبار  -6

 محسوب می شود.            انتقال دهد. در واقع این اعتبار یک امتیاز برای فروشنده گشایش شده را به شخص یا اشخاص 

(: به اعتباری گفته می شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به (Untransferable L/cانتقال اعتبار اسنادی غیرقابل -7

یاز به ن و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقالندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیرقابل انتقال بودن اعتبار است دیگری 

 مجوز بانک مرکزی می باشد.

اد از سوی ذینفع، اسن پس از ارائهبالفاصله  ،اعتباری است که وجه اعتبار (:(Usance L/cنس(اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار)یوزا -8

 لت می دهد که بهایخریدار مه در واقع، فروشنده به می گیرد. تعیین شده صورتبعد از مدت  بلکه پرداخت وجه آن، ،پرداخت نمی شود

 معامله یوزانس معموالً در کشورهایی انجام می گیرد که کمبود ارز دارند. .کاال را پس از دریافت و فروش آن بپردازد

حمل ارایه شده از طرف  (: اعتباری است که طبق آن بانک ابالغ کننده پس از رویت اسناد (At sight L/cاعتبار اسنادی دیداری -9

 وجه آن را پرداخت می کند.(، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار از سوی وی، بالفاصله ذینفع)فروشنده

این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار  (:Back to Back L/c) )اتکایی(اعتبار اسنادی پشت به پشت -10

به تهیه و ارسال کاال نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر اول 

 .کند، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد ند کاال را تهیهاکه می تو )ذینفع دوم( گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم

، وجوهی را به صورت پیش روشنده می تواند قبل از ارسال کاالدر این نوع اعتبار ف (: (Red clause L/cقرمز اعتبار اسنادی ماده -11

بانک باز  ،دریافت کند. علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافتپرداخت از بانک ابالغ کننده یا تایید کننده 

ر قرمز نوشت با جوه  -ت پرداخ از وجه اعتبار به عنوان پیش به مقداری -، شرایط اعتبار را برای جلب توجه بانک ابالغ کننده ،کننده اعتبار

 معروف است.ن به بعد به اعتبار ماده قرمز که از آ
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اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه  (:(Revolving L/cاعتبار اسنادی گردان -12

 می شود.تجدید           بدون احتیاج به افتتاح یا اصالح اعتبار جدید، اعتبار موجود خود به خودافزایش می یابد. در واقع 

 گشایش اعتبار اسنادی

بانک  هب عقاد قرارداد با فروشنده ی کاال یا خدمات،اعتبار اسنادی فقط توسط شعب ارزی بانکها انجام می پذیرد. متقاضی )خریدار( پس از ان

فرم در خواست اعتبار را تکمیل و همراه با مدارک خواسته شده، به بانک  ریالی، /عه و پس از افتتاح حساب ارزیمورد نظر خود مراج

سررسید  بدهیدر ضمن، ارائه ی کارت بازرگانی معتبر و عدم وجود  می دهد.ن به ذینفع اعتبار ارائه ینده ی اعتبار اسنادی جهت ابالغ آگشا

 متقاضی می باشند. طهای خریدار/پیش شر جزءِ گذشته یا معوق به سیستم بانکی

کمیل فرم تالف(                                   :شامل موارد ذیل می باشند مدارکی که متقاضی باید به فرم درخواست اعتبار خود ضمیمه نماید

ارائه ی وکالتنامه ی رسمی  ب(                                         .جهت بررسی درخواست گشایش اعتبار اسنادیشده ی اطالعات مشتری 

   .جهت ترخیص کاال از انبار، توسط بانک

  .از یکی از شرکتهای معتبر داخلی به نفع بانک بیمه نامهج(  

 گزار فروشنده تصدیق شده باشد.قرارداد فروش معتبر که توسط کار اپیش فاکتور ی د(

 ارت بازرگانی.ثبت سفارش بازرگانی ممهور به مهر وز (ھ 

کامل مدارک و رعایت قوانین و مقررات در این خصوص، با توجه به در خواست متقاضی اعتبار، بانک گشاینده ی اعتبار، پس از بررسی 

کننده  / ابالغزارگز طریق سیستم سوئیفت به                بانک کارانسبت به تهیه و تنظیم متن اعتبار اسنادی به زبان انگلیسی و ارسال آن 

 خواهد گذاشت.           اقدام خواهد نمود و نسخه ای از متن اعتبار اسنادی را در اختیار متقاضی اعتبار اسنادی

وش، دقت مطالعه و با قرارداد فر بهفروشنده، متن اعتبار اسنادی را از بانک ابالغ کننده دریافت نمود؛ باید آن را  اینکه ذینفع/ به محض 

نمی تواند مطابق با شرایط و مواد اعتبار اسنادی در موعد مقرر اقدام به حمل  چه مغایرتی مشاهده کرد و یا متوجه شد که . چنانمطابقت دهد
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 اهد تا از بانک گشاینده ی اعتبار، درخواست صدور اصالحیه یاز متقاضی اعتبار/خریدار، باید بخوکاال و ارائه ی اسناد یا تأئید اسناد نماید؛ 

 توسط شرکتهای حمل و نقل اقدام خواهد کرد.عمل آورد. در غیر اینصورت، به ارسال کاال  اعتبار را به

 اصالحیه اعتبار اسنادی

م می لی انجاو مقررات داخبه طور کلی، هرگونه تفسیر در شرایط و متن اعتبار اسنادی ، در چارچوب مقررات متحدالشکل بین المللی 

در متن اعتبار ، منوط به اخذ مجوزهای الزم از سوی وزارت بازرگانی و یا سایر ادارات ذیربط می ایجاد تغییرات ،پذیرد. در برخی شرائط

 ی بیمه نامه جهت حمل کاال نیز ضروری است.صدور الحاقیه  . در برخی موارد،باشد

 رسال می کند.ا        ذینفع اعتبار،به بانک ابالغ کننده برای  گشاینده ی اعتبار، متن اصالحیه را تنظیم و از طریق سیستم سوئیفت،بانک 

 شایان ذکر است که هرگونه اصالح و یا ابطال اعتبار اسنادی، منوط به تأئید و قبول طرفین است.

در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوط به ابالغ سوئیفت اعتبار اسنادی گشایش یافته و اصالحیه های براساس مقررات بین المللی، 

 نده، خریدار/ متقاضی موظف به پرداخت هزینه های مذکور می باشد.مربوطه توسط فروش

 عتبار اسنادیاواریز و تسویه نهایی 

بالغ کننده ی ا          ، قبل از انقضای سررسید اعتبار، اسناد موصوف را به بانکذینفع اعتبار اسنادی بعد از حمل کاال و تهیه و تأئید اسناد

 اعتبار، ارائه می دهد.

هفت روز بانکی فرصت رسیدگی به اسناد را داشته و چنانچه مغایرتی در اسناد مشاهده ننمود؛ نسبت به پرداخت یا تعهد بور، بانک مز

 اقدام خواهد نمود. -پس از اخذ پوشش از بانک گشاینده ی اعتبار -پرداخت

برای  ،اعتبار در خواست می نماید تا از طریق بانکو از متقاضی  هبانک گشاینده ی اعتبار، متقاضی اعتبار را از وصول اسناد مطلع نمود

این مرحله، بانک گشاینده ی اعتبار، با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و نوع تسویه حساب و اخذ اسناد، اقدام نماید. در 

ناد مابقی ریالی، نسبت به واریز اس          دریافتهم ارز ریالی اسناد اعتبار، اقدام و پس از مدت دار( نسبت به محاسبه ی  -اعتبار)دیداری

 و ظهرنویسی اسناد عمل خواهد کرد.
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یاهه ی س   اینک، بانک گشاینده ی اعتبار، در ظهر بارنامه که به نام بانک مزبور صادر شده است، نسبت به انتقال مالکیت اقدام و در شرح 

 شته می شوند.گذاو در اختیار متقاضی اعتبار ی شدهین ترتیب، اسناد ظهرنویستجاری، موضوع وصول حق ثبت سفارش را درج می کند. بد

ید و را اخذ می نمارا به نمایندگی شرکت حمل ونقل ارائه می دهد و برگ ترخیص کاال  نامه ی ظهرنویس شدهخریدار، بار متقاضی اعتبار/

 همراه سایر اسناد، برای ترخیص کاال به گمرک مربوطه مراجعه نمود.

 "و تحویل اسناد، در یک مرحله انجام می گیرد. ی: انجام عملیات تسویه، واریز، ظهرنویسکته ی مهم اینکهن"

 

 تضمینات اعتبار اسنادی

ارکت وثیقه ملکی، مسدود نمودن سپرده ی مدت دار بانکی، اوراق مش اعتبار اسنادی در قبال یک یا تلفیقی از چند تضمین معتبر بانکی نظیر:

 وسط دولت یا بانکهای دولتی، ضمانت نامه بانکی صادر و وجه آن پرداخت می گردد.ضمین شده تت

 

 نتیجه

 

ن آن که که با عنایت به مزایای فراوا چنانچه دیدیم، اعتبارات اسنادی یکی از متداولترین و مطمئن ترین شیوه های پرداخت بین الملی است

 ه است.ند قرار گرفتمی باش   د استقبال اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر صادرات فعالدر متن مقاله به پاره ای از آنها اشاره گردید؛ مور

 رونق اقتصادی می گردد و همدر این شیوه ی پرداخت، فعالیت گسترده ای دارند که هم باعث  داخلی و خارجی بانکهای 

 در این زمینه بایکدیگر به رقابت وی خوش نشان داده اند وبه آن ر از این رو بانکها اهمیت به سزایی دارد؛در جلب منفعت )کارمزد( برای 

ه یر ساروز و جهانی آراسته کند و ده بانکی اقبال خواهد داشت که سیستم بانکی خود را به فن آوریهای بدر این رقابت ،  می پردازند و تبعاً
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قت را خوش بدرخشد و گوی سبجلب نظر مشتریان ه رقبای خود، در سرعت و دقت بیشتری نسبت به ب ی این فن آوریهای جدید، بتواند

 باید.بر

یوه ی ش    این گی خیال به تجارت می پردازند و ازوانگهی، اشخاص و بازرگانان نیز با اتکاءِ به سیستم های بانکی و فراغ بال و آسود

 کار آمد و مطمئن، نهایت بهره را می بردند. پرداختِ
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