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 اینکوترمز
 

 مقدمه

با در نظر گرفتن تئوریهای کالسیک و نوین بازرگانی بین الملل ضرورت معامله و مبادله بین کشورها امری اجتناب 

ناپذیر است. کشورها از گذشته های دور به انجام مبادالت برون مرزی تمایل داشته و عالوه بر تامین نیازها و 

د و عرضه شده،روند توسعه اقتصادیشان را نیز سرعت دستیابی به کاالها و خدماتی که در سایر نقاط جهان تولی

(. از آغاز انقالب صنعتی با توجه به پیشرفتهای فنی و اقتصادی، بویژه توسعه روز افزون 1332بخشیده اند)حقیقی،

 ارتباطات، همواره بر حجم مبادالت جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی به شکل پیشرفته و مدرنتر از گذشته ادامه

یافت. استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی همچون اینترنت تعامل بین طرفین در اقصی نقاط دنیا را در کمترین 

کانتینر را جابجا می نمایند  10222زمان ممکن مقدور نموده اند و کشتی های بزرگ تجاری که بعضی انواع آنها تا 

جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای جهان، حجم و ارزش  امر تجارت را تسهیل نموده اند. به موازات افزایش

صادرات و واردات کشورها به شکل تصاعدی در حال افزایش است. شروع این حرکت عظیم از اوایل قرن بیستم بود و 

 در سالهای جاری با رشد فزاینده ادامه دارد. از آنجا که در اینگونه معامالت دست کم دو طرف از دو کشور مجزا درگیر

معامله می شوند این امر از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک در مراحل مختلف 

کار از همان ابتدا جزء دغدغه های اصلی سازمانهای بین المللی مربوطه بود و هر کدام با توجه به تخصص خود سعی 

شترک بین المللی ایجاد نمایند. یکی از سازمانهای بین المللی نمودند بخشی از کار را سازماندهی نموده و رویه های م

که از همان ابتدا سعی نمود نقش فعالی در این زمینه ایفا نماید اتاق بازرگانی بین المللی بود.اتاق که خود در سال 

اشد و سعی تاسیس شد نهادی بین المللی است که در واقع نماینده بنگاه های اقتصادی در سراسر دنیا می ب 1111

مینماید از منافع تجار در برابر دولت ها حمایت نماید.با گذشت زمان اتاق بازرگانی بین المللی کمیته های تخصصی 

متعددی را تشکیل داد و در جهت اهداف خود حرکت نمود. یکی از اهداف اساسی اتاق بازرگانی بین المللی تهیه و 

ر تجارت   بین الملل می باشد.کمیته های تخصصی مختلف در طول دهه تدوین قوانین استاندارد بین المللی ناظر ب

های گذشته تالش زیادی نموده اند و سعی کرده اند مشکالت و موانع تجارت را رفع نموده و زبان مشترکی بین 

 کشورهای مختلف ایجاد نمایند. 

تجاری خاص خود می باشند و تاثیر  همانگونه که ذکر گردید کشورهای مختلف دارای فرهنگ، زبان، قانون و سیستم

این تفاوت ها در بروز اختالفات تجاری بسیار زیاد می باشد.برداشتهای مختلف از تعهدات و مسئولیت های طرفین که 

ناشی از اختالفات مذکور می باشد گاهی اوقات تبدیل به دعواهای حقوقی بازرگانی بین المللی مهمی می 

للی از فرایند پیچیده ای برخوردار است و در مقایسه با بازرگانی داخلی بسیار سخت تر و شود.همچنین بازرگانی بین الم

توام با ریسک، هزینه و مسئولیت های بیشتری برای هر دو طرف می باشد. بنابراین در این فرایند عالوه بر بحث 

خاصی برخوردار می باشد.بر هزینه های مترتب، موضوعاتی همچون تعهدات یا مسئولیت ها و ریسک نیز از اهمیت 

برای اولین بار سعی نمود با تدوین شرایط بازرگانی بین الملل نحوه  1131این اساس اتاق بازرگانی بین المللی در سال 

تقسیم هزینه ها،مسئولیت ها و ریسکهای معامله بین طرفین را در قالب چند اصطالح استاندارد و مشخص مطرح 

نکوترمز شهرت یافت و در زبان فارسی بعضی اساتید بازرگانی بین الملل این واژه را به نماید.این شرایط به نام ای
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ترجمه  "اصطالحات بازرگانی بین الملل"و بعضی دیگر به  "شرایط بازرگانی بین الملل"

 جزوه ای تحت عنوان شرایط 1123میالدی آغاز گردید و در سال  1122نمودند.تدوین اینکوترمز در واقع از دهه 

 1)شامل  1131توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد.این جزوه بعدها پایه ای برای انتشار اینکوترمز  1تجاری

)شامل  11۱1، شرط( 12)شامل 111۱، شرط( 3)شامل 1103بعداً در سالهای (.اینکوترمز  1331شرط(شد)راشدی،

،  به منظور شرط( 13)شامل 2222در سال  نهایتا ،  وشرط( 13)شامل 1112، شرط( 11)شامل 1132، ، شرط(11

علت اصلی بازنگری مکرر اینکوترمز نیاز مورد بازنگری قرار گرفت.انطباق با روشهای معمول تجارت بین المللی جاری 

شرایط مربوط به وظایف  1112در بازنگری اینکوترمز در سال . به تطبیق آن با روش معمول تجاری روز می باشد

نیکی موافقت کرده اند، ومدارک تحویل )کاال( اجازه داده شد. در مواردی که طرفین با ارتباط اکترفروشنده در تهیه 

تا  نماید تالش می همچنین اتاق بازرگانی بین المللشود.  ( جایگزین اسناد کاغذی میEDIهای اکترونیکی ) پیام

 عملی آن گردد. تهیه و ارائه اینکوترمز به نحوی بهبود یابد تا موجب تسهیل در کاربرد

 

 هدف و قلمرو اینکوترمز

ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطالحات مورد استفاده در تجارت   هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه

خارجی است. و بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطالحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان 

 یابد. ای کاهش می مالحضه قابل 

تواند موجب سوء  ع هستند. این موضوع میالاغلب طرفین قرارداد از روشهای تجاری مختلف کشور مقابل بی اط

بنابر مطالب ذکر شده می توان اهداف و تفاهم اختالف و دعوی حقوقی و اتالف وقت و پول ناشی از آنها شود.

 بود.کارکردهای زیر را برای اینکوترمز متصور 

  مشخص کردن مسئولیتهای خریداران و فروشندگان در انجام معامالت 

 ایجاد رویه و ظوابط معین در نظام مبادالت بین المللی 

 برقراری و حاکم نمودن قواعد و قوانین یکسان در محاکم حقوقی 

 کاهش اختالفات و تنشها بین خریداران و فروشندگان 

 تسهیل انجام مبادالت بین المللی 

 
 

 منظور نمودن اینکوترمز در قرار داد فروش

با توجه به تغییراتی که هر از گاه در اینکوترمز داده می شود این نکته اهمیت دارد که طرفین قراردادی که مایلند 

اینکوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمایند باید همیشه صراحتاً به نسخه شماره جاری اینکوترمز اشاره نمایند. 

های استاندارد قرار داد یا فرمهای   که در نمونه یاین موضوع ممکن است بسادگی نادیده گرفته شود مثالً در موارد

دون توجه به نسخه خاصی از اینکوترمز فقط به استفاده از یک سفارش کاال که توسط بازرگانان استفاده می شود ب

ممکن است بعداً و یا نسخه خاصی از اینکوترمز ه جاری اشاره نکردن به نسخ .،FOBشرط خاص بسنده نمایند،مثال 

در مورد اینکه آیا قصد طرفین منظور نمودن نسخه جاری یا نسخه قبلی در قرارداد شان بوده است موجب بروز 

                                                 
1 Trade terms 
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استفاده کنند باید  2212اختالف شود. بنابر این بازرگانانی که قصد دارند از اینکوترمز 

 .بر قرارداد آنها حاکم است«  2212وترمز اینک» بوضوح مشخص نمایند که 

 

 موضوعات اساسی مورد بحث در اینکوترمز

همانگونه که از مطالب فوق بر می آید اینکوترمز در سه حوزه اساسی به ابهام زدایی می پردازد و سعی میکند سهم 

این سه حوزه اساسی  طرفین معامله)خریدار و فروشنده( در هر حوزه را به صورتی واضح مشخص و معین نماید.

عبارتند از هزینه ها، تعهدات قراردادی و ریسک ها. ابتدا در زیر به بررسی این سه حوزه پرداخته می شود و اجزاء هر 

 پرداخته می شود. 2222قاعده موجود در نسخه  13کدام مورد تحلیل قرار می گیرد و در گام بعد به بررسی 

 

 الف: هزینه ها

ه بازرگانی بین المللی مراحل متعددی طی می شود و هر مرحله باعث ایجاد هزینه می گردد.در برای انجام یک معامل

 ک و کامال ساده نشان داده می شودشکل زیر این فرایند بصورت شماتی

این شکل کامال ساده کشیده شده و مراحل زیادی از کار بصورت واضح در آن قابل مشاهده نیست همچون مراحل 

کشور خریدار و فروشنده.اما به هر نحو بعد از توافق خریدار و فروشنده یک سند بین آنها رد  ترخیص گمرکی در

میگردد به نام پروفرما که حاوی توافقاتشان می باشد.در صورتی که حجم معامله زیاد باشد و یا بدالیل دیگر ممکن 

ش پرداخت و نهایی شدن دیگر توافقات، است بین طرفین قرارداد فروش امضاء گردد. بعد از انتخاب دقیق کاال، رو

فروشنده کاال را تهیه و بسته بندی صادراتی می نماید. امور مربوط به حمل و بازرسی و ترخیص صادراتی انجام می 

شود و کاال به کشور خریدار ارسال می شود.در کشور مقصد نیز کاال تخلیه و تحویل گمرک گشته و بعد امور مربوط 

اسناد انجام شده و کاال با پرداخت حقوق ورودی از گمرک ترخیص میگردد و تا انبار یا محل خریدار به تهیه و تحویل 

حمل می شود.در این جریان معموال هزینه هایی حادث می شود که لیست آن به همراه توضیح مختصر بعضی موارد 

 قابل مشاهده می باشد.

 2قیمت تمام شده کاال در کارخانه 

 3هزینه بسته بندی .1

 1هزینه تهیه اسناد .2

 0هزینه تائید اسناد .3

 1هزینه جابجایی کاال .1

 ۱حق بیمه .0

 3هزینه بازرسی .1

 1هزینه حمل داخلی)کشور فروشنده( .۱

                                                 
2 Finished Cost of good 
3 Packaging charges 
4 Documentation Fee 
5 Confirming or legalization Fee 
6 Handling Fee 
7 Insurance Premium 
8 Inspection Fee 
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 12هزینه بارگیری .3

 11هزینه بارچینی و صفافی کاال .1

  12عوارض گمرکی .12

 13مالیات ها .11

 11رایه حملک .12

 10هزینه تخلیه .13

 11هزینه های بانکی .11

 

 یا مسئولیتها 07ب: تعهدات قراردادی

خریدار و فروشنده عالوه بر متحمل شدن بخشی از هزینه ها با پذیرش یک شرط خاص از اینکوترمز یک دسته 

بصورت کامال استاندارد در  2222تعهدات و مسئولیت های خاص را نیز می پذیرند.این مسئولیتها در اینکوترمز 

 ر نشان داده می شود.مورد در جدول زیر بصورت مختص 12مورد مجزا مشخص و معین شد. این  12

 

 مسئولیت های خریدار مسئولیت های فروشنده

 پرداخت قیمت .1 تهیه کاال طبق قرارداد .1

 پروانه ها ، مجوزها و تشریفات گمرکی .2 پروانه ها ، مجوزها و تشریفات گمرکی .2

 قرارداد حمل و بیمه .3 قرارداد حمل و بیمه .3

 تحویل گرفتن کاال .1 تحویل کاال .1

 انتقال مسئولیت ها ) ریسک ( .0 ریسک (انتقال مسئولیت ها )  .0

 تقسیم هزینه ها .1 تقسیم هزینه ها .1

 اطالع به فروشنده .۱ اطالع به خریدار .۱

 مدرک تحویل ، سند حمل یا پیام الکترونیکی .3 مدرک تحویل ، سند حمل یا پیام الکترونیکی .3

 ازرسی کاالب .1 بازبینی ، بسته بندی ، عالمت گذاری .1

 سایر وظایف .12 سایر وظایف .12

 

بعضی مسئولیت ها در هر دو طرف جدول تکرار شده است که به معنی این است که در قواعد مختلف این وظیفه 

ممکن است بر عهده هر کدام از طرفین باشد و در صورتی که یک مورد فقط در یک طرف جدول درج شده باشد به 

                                                                                                                                                      
9 Inland Freight 
10 Loading charges 
11 Stowing and Lashing charges 
12 Customs Duties 
13 Taxes 
14Freight Charges 
15 Unloading or discharge charges 
16 Bank Charges 
17 Contractual obligations 
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رف می باشد، این معناست که آن تعهد خاص در شرایط استاندارد همیشه بر عهده همان ط

مگر اینکه در قرارداد بصورت صریح بیان گردد که آن وظیفه بر عهده طرف مقابل می باشد.بعنوان مثال تهیه کاال 

طبق قرارداد، بازبینی، بسته بندی و عالمتگذاری همیشه وظیفه فروشنده می باشد و گرداخت قیمت و بازرسی کاال 

 همیشه جزء تعهدات خریدار می باشد.

 

 یا خطرات 08ج: ریسک

در بازرگانی بین المللی تجار با چند دسته ریسک از جمله رسک فیزیکی)حمل و نقل(، ریسک ارزی، ریسک سیاسی و 

ریسک تقاضا یا تجاری روبرو می باشند. موضوع سومی که در اینکوترمز مورد اشاره قرار می گیرد خطرات یا ریسک 

کی( می باشد. محل انتقال ریسک ها از فرو شنده به خریدار و در ناشی از حمل و نقل و آسیب دیدن کاال)ریسک فیزی

واقع نقطه اصلی تحویل ریسکها تاثیر زیادی بر قرارداد دارد.در بعضی از شروط محل انتقال هزینه ها از فروشنده به 

را پرداخت (.فروشنده ممکن است کرایه حمل و هزینه ها تا مقصد Cخریدار با محل انتقال ریسکها یکی نیست)گروه 

نماید و یا حتی کاال را بیمه نماید اما تعهد خاصی در زمینه ریسکها نپذیرد.در هر صورت طرفین می توانند برای 

پوشش این خطرات کاالی موضوع معامله را بیمه نمایند و ریسک خود را در ازاء پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه ای 

و در جریان حمل و نقل بین المللی آسیب ببیند یکی از طرفین که منتقل نمایند.در صورتی که کاال بیمه نباشد 

ریسکها را بر عهده داشته متضرر می گردد.این موضوع در گروه های مختلف اینکوترمز مورد بررسی بیشتر قرار خواهد 

 گرفت.  

 

 ساختار اینکوترمز

معامله از کشور مبداء حمل شود و به  یک مبادله بازرگانی بین المللی شامل مراحل زیادی می باشد. کاالی موضوع

مرز و گمرک مبداء می رسد. بعد بر وسیله اصلی حمل بارگیری می شود. حمل و نقل بین المللی انجام می شود و 

کاال به مرز و گمرک کشور مقصد می رسد. در آنجا کاال ترخیص وارداتی شده و تا انبار خریدار در داخل کشور حمل 

دیگری از جمله مسایل بانکی و پرداخت، بازرسی، بیمه و عقد قرارداد حمل در فرایند فوق  می شود. مراحل متعدد

اضافه می گردد.بصورت کامال ساده اینکوترمز قصد دارد چگونگی تقسیم مسئولیت ها،تعهدات، هزینه ها و خطرات 

ذکر شده در باال برسد. نسخه های این فرایند بین فروشنده و خریدار را به شکل استاندارد روشن نماید تا به اهداف 

که آخرین نسخه اینکوترمز  2222مختلف اینکوترمز ساختارهای تقریبا متفاوتی داشتند.در این بخش ساختار اینکوترمز 

می باشد ومرد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.چرا که در حال حاضر قراردادها بر مبنای این نسخه تنظیم می شوند و 

ادی و یا خواست طرفین، این نسخه،نسخه غالب و پرکاربردترین بوده و لزومی برای بررسی بجز در حاالت غیر ع

 دیگر نسخ احساس نمی گردد.

گروه اول شرایطی که  .برای سهولت درک، مقررات به چهار گروه مختلف پایه تقسیم شدند 2222اینکوترمز در 

. گروه دوم شرایطی که فروشنده ”E“دهد  میتحویل  فروشنده براساس آن کاال را در محوطه فعالیت خود به خریدار

. گروه سوم شرایط و اصطالحاتی که ”F“دهد کاال را در محل تعیین شده توسط خریدار به حمل کننده تحویل می

که بعد از  های اضافه به کاال یا هزینه هفروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ریسک مسئولیت فقدان یا خسارت وارد
                                                 

18 Risk 
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و نهایتاً گروه چهارم شرایطی که براساس ” C“ کند شود منعقد می ال واقع میحمل و ارس

فاصله می گیریم و  Eهر چه از گروه  ”.D“ها و مسئولیت آوردن کاال به مقصد را بعهده دارد  آن فروشنده کلیه هزینه

نزدیک می شویم تعهدات، وظایف و هزینه های فروشنده بیشتر و بالعکس تعهدات، وظایف و هزینه های  Dبه گروه 

 مربوط به خریدار کمتر می شود. 

برای هر گروه و قواعد مربوط به آنها یک طرح شماتیک ارایه می گردد که توجه به نکات زیر برای استفاده بیشتر از 

منطقه جغرافیایی خاص که کاال در آنها جابجا و حمل میشود به تفکیک نشان  آنها ضروری می باشد.در هر شکل سه

داده شده است.کشور فروشنده، مرزهای بین المللی که حمل و نقل اصلی در آنجا اتفاق می افتد و کشور خریدار. این 

صد از هم تفکیک سه قلمرو با نشان دادن محل ترخیص صادراتی در کشور مبدا و محل ترخیص وارداتی در کشور مق

می شوند. در قسمت پایین نیز سه میله نشان داده شده است که میله اول مربوط به کرایه حمل، میله دوم مربوط به 

خطرات و ریسکها و میله سوم مربوط به هزینه هاست. در شکل های مختلف اینکوترمز و در محل های متفاوت دایره 

قسمت تقسیم می کنند. این دایره ها را نقاط بحرانی می نامند که نشان  هایی بر روی میله رسم شده و آن را به دو

دهنده انتقال موضوع آن میله از فروشنده به خریدار می باشد.مثال نقطه انتقال هزینه ها یا خطرات از فروشنده به 

ع به گروه خریدار.وسط شکل یک خط رسم شده که در باالی خط عنوان گروه و در زیر آن یک توضیح مختصر راج

نوشته شده و قاعده های مربوط به آن گروه یا دسته درج شده است.در سمت راست محل مربوط به هر قاعده ابتدا نام 

مخفف سه حرفی هر قاعده درج شده و زیر آن نام مخفف، نام کامل هر کدام نوشته شده است.در زیر این قسمت نیز 

تا در زیر این قسمت نیز شکل چهار وسیله حمل رسم شده که به نوشته شده بندر مقصد معین یا محل معین.و نهای

ترتیب عبارتند از هواپیما، قطار، کشتی و کامیون.در اغلب قواعد بعضی از وسایل حمل رنگی شده اند و این نشان 

ویژه یک  دهنده آن است که آن قاعده را صرفا می توان برای آن وسیله حمل به کار برد.بنابر این بعضی از اینکوترمها

که مخصوص حمل دریایی هستند و نمیتوان آنها را با وسایل  FOB ،FASوسیله حمل خاص هستند همچون 

 حمل دیگر به کار برد.بعد از ارایه این توضیحات مختصر می توان به بررسی قواعد و ویژگیهای هر کدام ادامه داد.

قاعده نیز تک تک بررسی  13می گیرد.در گام بعد هر  در زیر این چهار گروه بصورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار

 می شوند.

 

 

 Eگروه اول: گروه  

در  فروشنده کاال را)محل مشخص( تشکیل شده است.در این قاعده  EXW19این گروه از یک قاعده تحت عنوان 

رخانه، انبار یا مزرعه( خود فروشنده)کارگاه، کادهد که معموالً محل کار می مکان مورد توافق در اختیار خریدار قرار 

در این قاعده تعهدات، مسئولیتها، و هزینه های فروشنده در حد اقل ممکن می باشد و حتی وظیفه ای جهت است.

بارگیری کاال بر وسیله حمل را نیز بر عهدا ندارد. فروشنده در این قاعده هزینه تهیه کاال،هزینه بسته بندی صادراتی و 

ر چند سند از جمله فاکتور و لیست عدل بندی را متحمل می شود و تعهدی برای اخذ عالمت گذاری و تهیه و صدو

مجوزها و ترخیص صادراتی ندارد زمانی که کاال در محل مقرر توسط فروشنده تحویل خریدار می شود خطرات و 

شده، کاالی آماده حمل را هزینه ها نیز به خریدار منتقل می شود.بنابراین فروشنده باید در محلی که در قرارداد تعیین 

                                                 
19 EX Works (named place…) 
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تحویل خریدار دهد.تعیین این محل بصورت دقیق و واضح اهمیت زیادی دارد و عدم تعیین 

آن می تواند خسارات زیادی را به خریدار تحمیل کند. از سوی دیگر خریدار نیز باید قرارداد حمل را منعقد نموده، 

بارگیری نماید، حمل داخلی در کشور مبداء انجام دهد، مجوزهای وسیله حمل کاال را در اختیار داشته باشد و کاال را 

صادرات را تهیه کند و کاال را از گمرک کشور مبداء ترخیص کند.حمل و نقل بین المللی و ترخیص وارداتی در کشور 

به تعهدات خریدار و حمل تا انبار در کشور مقصد نیز وظیفه خریدار می باشد. اگر چه در اینکوترمز در ستون مربوط 

طرفین،در زمینه بیمه نوشته شده که هر دو طرف تعهدی ندارند، اما از آنجا خریدار کاال و خطرات آن را در مبداء 

تحویل می گیرد، منطق حکم می کند که کاال را تحت پوشش بیمه مناسب قرار دهد. موضوع بیمه در فصل مربوطه 

فروشنده به لحاظ  CIPو  CIFیان ذکر است که فقط در دو قاعدهمورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار می گیرد، اما شا

قانونی و قراردادی موظف به بیمه نمودن کاال می باشد.در بقیه  قاعدهها در محل مربوط به تعهدات هر دو طرف در 

ریدار خ»و « فروشنده باید»همانطور که از عبارات  درج شده است. "20وظیفه ای ندارد"زمینه بیمه حمل و نقل واژه 

آید اینکوترمز صرفاً با وظایفی سرو کار دارد که طرفین مدیون یکدیگرباشند بنابراین هرگاه یکی از طرفین  بر می« باید

گنجانده شده است درهر حال الزم است اشاره شود حتی اگر «« وظیفه ای ندارد »»به دیگری مدیون نباشد عبارت 

یگری وظیفه ای نداشته باشد این بدان معنی نیست که انجام درمورد اجرای یک کار مشخص یک طرف نسبت به د

وظیفه ای درقبال فروشنده برای عقد قرارداد بیمه  CFR آن کار به نفع او نمی باشد.بدین لحاظ مثالُخریدار براساس

وظیفه ای برای تهیه بیمه  1ندارد ولی واضح است که عقد چنین قراردادی به نفع اوست چون فروشنده طبق بند الف 

 ندارد.

ش آن رادر قرارداد فرو "21بیان صریح"و اگر خریدار می خواهد فروشنده وظایف بیشتری رابعهده بگیرد باید بوضوح 

 منظور نماید.

 

 Fگروه دوم: گروه 

افزایش تعهدات و هزینه های  فروشنده در چند مورد می باشد.  EXWیا قاعده Eتفاوت اساسی این گروه با گروه 

فروشنده که در حالت فبل کاال را در محل خود و در داخل کشور خود و حتی بارگیری نشده به خریدار تحویل میداد، 

عهده در این گروه موظف است حمل داخلی کاال را در کشور خود انجام دهد و تشریفات ترخیص صادراتی کاال را بر 

گرفته و تمام اسناد مشخص شده در مذاکرات و مکاتبات را تهیه و در مراجع صالح مشخص شده تایید نموده و به 

خریدار تحویل دهد.همچنین فروشنده ریسک ها و خطرات کاال را تا محل تحویل کاال به خریدار را بر عهده می 

مل و نقل بین المللی در هر سه قاعدههمچنان توسط گیرد.در این شکل نوشته شده است که کرایه اصلی مربوط به ح

خریدار پرداخت می گردد و تحت قاعده های این گروه مگر در حالتی که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد، 

فروشنده حمل داخلی در کشور خود را هماهنگ نموده و هزینه های آن را پرداخت می کند.سه قاعده در این گروه 

می باشد که بهتر است  Freeمخفف واژه  F. در این گروه حرف FOBو  FCA ،FASتند از وجود دارد که عبار

ترجمه می نمایند که  "رایگان، آزاد یا مجانی"ترجمه شود.گاهی اوقات افراد این واژه را  "تحویل"در فارسی به 

 صحیح نمی باشند. 

                                                 
20 No Obligation 
21 Explicit Wording 
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 FCA22الف: 

معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می بدین  "تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده"قاعده 

رساند که آنرا پس از ترخیص برای صدور در محل مقرر در اختیار حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار قرار دهد. 

همانگونه که در شکل پیداست این قاعده را می توان برای هر شیوه ای از حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب 

اده کرد.حمل کننده نیز در اینجا به معنای هر شخصی است که در قرارداد حمل و نقل تعهد می کند حمل کاال را استف

از طریق راه آهن، جاده، دریا، هوا، آبراه های داخلی یا ترکیبی از این شیوه ها انجام دهد یا ترتیبات انجام آنرا فراهم 

 ر روش حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب استفاده نمود.آورد. بنابراین از این اصطالح می توان برای ه

تحت این اصطالح فروشنده موظف است کاالی فروخته شده را به حمل کننده تعیین شده از طرف خریدار تحویل 

دهد و به هزینه خود نسبت به اخذ مجوز های الزم جهت صدور کاال و پرداخت هزینه های مربوطه مانند عوارض 

طور کلی ترخیص کاال از گمرک کشور خود اقدام نماید.همچنین به خریدار اطالع دهد به موقع کاال را به صدور و به  

23بارنامه بدون شرط"حمل کننده تعیین شده تحویل داده و 
و سایر اسناد و مدارک را تهیه، توسط مرجع صالحیت  "

 دار تایید و به خریدار تحویل دهد.  

ست نسبت به پرداخت قیمت کاال طبق قرارداد اقدام نماید و نسبت به انعقاد قرارداد تحت این قاعده خریدار موظف ا

حمل با حمل کننده و قرارداد بیمه با شرکت بیمه و پرداخت هزینه حمل و حق بیمه اقدام نماید.خریدار همچنین 

د.نسبت به اخذ مجوز های وظیفه دارد نام حمل کننده و محل و زمان تحویل کاال را به موقع به فروشنده اطالع ده

الزم برای ورود کاال در کشور خود و ترخیص وارداتی کاال اقدام نماید.محل تحویل کاال به لحاظ جغرافیایی ممکن 

است قبل از گمرک و در پایانه باربری شرکت حمل باشد.در هر صورت فروشنده موظف است تشریفات ترخیص 

زم را اخذ نماید.گاهی اوقات و به درخواست صاحبان کاال، گمرکات صادراتی کاال را انجام داده و مجوزهای ال

کنترلهای خود را در محل یا انبار فرد صادر کننده انجام می دهند که در کشور ما اصطالحا به آن ارزیابی در محل 

در  گفته می شود.بعد از کنترلهای گمرکی و پرداخت عوارض در صورت تعلق، کاال توسط گمرک پلمپ می گردد و

روز مقرر به گمرک ترانزیت داخلی شده و خیلی سریع از گمرک رد می شود. بنابراین بعد از تحویل کاال به حمل 

 کننده و انجام تشریفات ترخیص صادراتی فروشنده وظیفه ای ندارد.

توسعه و  و 1110این قاعده یکی از شروط مهم بوده و در واقع محصول انقالبی است که با معرفی کانتینر در سال 

 گسترش عملیات فورواردر ها در زمینه حمل و نقل بین المللی کاال صورت پذیرفته است.  

 

FASب:
24 

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساند که کاال در  "تحویل کاال در کنار کشتی"قاعده 

دیگر خریدار از این لحظه به بعد باید کلیه مخارج کاال و بندر بارگیری تعیین شده در کنار کشتی قرار گیرد.به بیان 

                                                 
22 Free Carrier (…named place) 
23 Clean bill of lading 
24 Free Alongside Ship(…named port of shipment) 
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(. این قاعدهمخصوص 1۱خطرهای از میان رفتن یا آسیب دیدن آنرا تقبل نماید)طارم سری.

 در اینکوترمز مطرح شده بود.  1131حمل دریایی می باشد و از ابتدا یعنی در نسخه سال 

یا مجوز های صدور و انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه تحت این قاعده فروشنده کاال نسبت به اخذ مجوز 

های مربوطه اقدام می نماید و کاالی فروخته شده را در کنار کشتی روی اسکله یا دوبه در بندر معین تحویل می 

ین دهد.همچنین به خریدار اطالع می دهد که طبق قرارداد کاال را در کنار کشتی معین در محل بارگیری در تاریخ مع

تحویل داده است.سیاهه تجاری و سایر اسناد و مدارک را طبق قرارداد و متن اعتبار اسنادی)در صورت استفاده از 

اعتبار اسنادی برای پرداخت( تهیه و تحویل می نماید.بعالوه فروشنده هزینه های متداول و رایج در عرف بازرگانی را 

دازد . بدین ترتیب هزینه های حمل داخلی به عهده فروشنده می تا قرار دادن کاال در کنار کشتی یا دوبه می پر

باشد.لیکن در این قاعده فروشنده تعهدی در قبال انعقاد قرارداد حمل بین المللی و بیمه نداشته و پرداخت کرایه حمل 

 و حق بیمه را نمی پذیرد.    

ت کند و باید نسبت به انعقاد قرارداد حمل و از سوی دیگر خریدار کاال موظف است قیمت کاال را طبق قرارداد پرداخ

بیمه اقدام نموده و هزینه آنها را بپردازد.بعالوه خریدار موظف است نام کشتی،محل و زمان بارگیری را به موقع به 

فروشنده کاال اطالع داده و در خصوص ورود کاال به کشور خودش و اخذ مجوزهای ورود و پرداخت حقوق ورودی و 

 گمرکی و بطور کلی ترخیص وارداتی اقدامات الزم را انجام دهد.هزینه های 

چنانچه خریدار به موقع به فروشنده کاال در خصوص زمان ورود کشتی اطالع ندهد یا به موقع کشتی در بندر بارگیری 

د ریسک صدمه برای بارگیری آماده نباشدیا کشتی توانایی تحویل گرفتن کاال را نداشته باشد باعث انتقال قبل از موع

دیدن یا از بین رفتن یا مفقود شدن کاال از فروشنده به خریدار خواهد بود.بعنوان مثال کشتی بعد از ورود به مرزهای 

کشور مبدا و انجام کنترلهای اولیه اجازه ورود به آبگیرها یا حوضچه های اسکله را به دالیل زیستی یا آلودگی انبارها 

ت عملیاتی تحت عنوان دوبه کاری انجام می شود و طی آن کاال را بوسیله دوبه یا بارج دریافت نمی کند. در این حال

به کشتی که در فاصله ای مشخص از اسکله قرار گرفته را منتقل می نمایند و بعد از آنجا روی کشتی بارگیری می 

خریدار خواهد بود. بطور  باشد هزینه دوبه کاری و بارگیری به عهده FASشود.در صورتی که قاعدهمورد استفاده 

 خالصه، محل انتقال ریسک و هزینه ها و کرایه حمل از فروشنده به خریدار درکنار کشتی در مبداء حمل می باشد.

FOBج:
25 

قاعده تحویل کاال روی عرشه کشتی بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساند که کاال 

ده از لبه )ریل( کشتی عبور کند.به عبارتی خریدار از این لحظه به بعد باید مسئولیت کلیه در بندر بارگیری تعیین ش

(.این قاعدهنیز مخصوص حمل 00مخارج کاال و خطرهای از میان رفتن کاال یا آسیب دیدن آنرا تقبل کند)طارم سری.

 بود. در اینکوترمز مطرح شده  1131در یایی می باشد و از ابتدا یعنی در نسخه سال 

بنا بر مطالب فوق و در جهت تکمیل آنها قابل ذکر است که در این اصطالح فروشنده کاالی فروخته شده را بعد از 

مجوزهای الزم جهت صدور کاال و پرداخت هزینه  عبور از ریل یا لبه کشتی تحویل داده و به هزینه خود نسبت به اخذ

بعالوه بارنامه و سایر اسناد و مدارک مانند سیاهه تجاری و گواهی های مربوطه مانند عوارض صدوری اقدام می نماید.

های مشخص شده در قرارداد فروش را تهیه و تحویل می دهد. فروشنده همچنین هزینه های متداول و رایج در 
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 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

عرف بازرگانی تا گذشتن کاال از نرده کشتی را شامل هزینه های تولید، بسته بندی، 

   ندر، تخلیه، انبارداری، دوبه کاری و هزینه انتقال کاال از اسکله تا نرده کشتی را می پردازد.بارگیری، حمل داخلی تا ب

از سوی دیگر تحت این اصطالح خریدار موظف است قیمت کاال را طبق قرارداد پرداخت نموده و نسبت به انعقاد 

خریدار نام کشتی، محل و زمان بارگیری را به قرارداد حمل و بیمه اقدام و هزینه های مترتب را پرداخت نماید.بعالوه 

موقع به فروشنده کاال اطالع داده و نسبت به اخذ مجوزهای الزم برای ورود کاال و پرداخت حقوق ورودی و هزینه 

 های گمرکی اقدام نماید.

و خطرات آسیب  بنابر مطالب فوق و بصورت خالصه بعد از عبور کاال از ریل یا نرده و لبه کشتی مسئولیت هزینه ها

 دیدگی کاال،مفقود شدن و نقص کاال از قروشنده به خریدار منتقل می شود و خریدار خود بهتر است کاال را بیمه نماید.

فروشنده کاال را تا مرز کشور خود رسانده، ترخیص صادراتی می نماید و در محل یا بندر معین به حمل  Fدر دسته 

ویل ریسک و هزینه ها نیز به خریدار منتقل می شود.تهیه و تایید اسناد نیز بر کننده تحویل میدهد.در همان محل تح

عهده فروشنده می باشد.حمل بین المللی توسط خریدار هماهنگ شده و کرایه اصلی یا کرایه مربوط به حمل بین 

یل گیرد بهتر است برای المللی را خود خریدار پرداخت می نماید و همچنین از آنجا خریدار کاال را در کشور مبدا تحو

 پوشش خطرات از بیمه مناسب استفاده نماید.

 

 Cگروه سوم: گروه 

که شامل سه قاعده بود، افزایش تعهدات و هزینه های  فروشنده در چند مورد می  Fتفاوت اساسی این گروه با گروه 

این گروه هزینه های حمل کاال تا باشد. فروشنده که در گروه قبل هزینه حمل بین المللی را پرداخت نمی نمود، در 

بندر مقصد را بر عهده می گیرد که بدین دلیل گاهی اوقات به این گروه قرارداد های حمل و ارسال نیز گفته می شود. 

،فروشنده تشریفات ترخیص صادراتی کاال را انجام داده و تمام اسناد را تهیه و تایید نموده و به خریدار  Fهمانند گروه 

، ریسک ها و FOBدهد. همچنین در تمامی اصطالحات یا شرایط این گروه فروشنده همانند قاعده  تحویل می

خطرات کاال تا رد شدن کاال از نرده یا ریل کشتی بر عهده میگیرد و علیرغم اینکه هزینه حمل را می پردازد و حتی 

را نمی پذیرد و محل انتقال ریسک در کاال را بیمه هم می نماید اما ریسک و خطرات آن CIPو  CIFدر دو قاعده 

همان کشور مبدا می باشد.همانطور که در شکل زیر پیداست، کرایه اصلی مربوط به حمل و نقل بین المللی در هر 

. در این CIPو  CFR ،CIF ،CPTچهار قاعده توسط فروشنده پرداخت می گردد. چهار قاعده این گروه عبارتند از 

ترجمه می شود.  "کرایه "و "هزینه"می باشد که در فارسی به  Carriageیا  Costمخفف واژه  Cگروه حرف 

 ویژگیهای ریزتر و جزیی تر هر کدام از این قاعده ها در شکل زیر و مباحث مطروحه ارایه می گردد.

 

CFRالف: 
26 

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام  "قیمت کاال}هزینه ها{ و کرایه تا بندر مقصد"اصطالح 

می رساند که کاال در بندر بارگیری از لبه یا ریل و نرده کشتی عبور کند.این قاعده مخصوص حمل در یایی بوده و از 

در نسخ قبلی اینکوترمز مورد استفاده  C&Fوده است. در اینکوترمز مطرح ب C&Fتحت عنوان  1131نسخه سال 
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 46از  12صفحه   

 

 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 C&F قرار می گرفت اما همچنان بعضی تجار و کارشناسان گمرک به اشتباه از واژه

 استفاده می نمایند که بهتر است انجام نشود. 

اما مسیولیت خطر  تحت این واژه فروشنده باید هزینه ها و کرایه الزم جهت حمل کاال تا بندر مقصد مقرر را را بپردازد

از میان رفتن یا آسیب دیدن کاال و همین طور هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل روی می 

دهند از فروشنده به خریدار منتقل می شود.همچنین فروشنده موظف است کاالی فروخته شده را در بندر مبداء 

در قاعده مشخص می شود را منعقد نموده و هزینه حمل بین المللی  بارگیری نموده و قرارداد حمل تا بندر مقصد که

 یا بعبارت دیگر کرایه را بپردازد. ذکر نام بندر مقصد در قرارداد فروش بین المللی کاال جلوی این قاعده ضرورت دارد

ه هیچ اما فروشنده نسبت به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیم (.CFR BANDAR ABBAS)بعنوان مثال 

وظیفه ای ندارد و در صورت تمایل و بنا به درخواست خریدار و به هزینه و ریسک او می تواند نسبت به انعقاد قرارداد 

بیمه عمل نماید. بعالوه فروشنده باید نسبت به اخذ مجوز های الزم برای صدور کاال و پرداخت کلیه هزینه های 

زینه خودش عمل نماید.بارنامه، فاکتور و دیگر اسناد مورد توافق را صدور و انجام تشریفات آن و ترخیص کاال به ه

 تهیه و توسط مراجع ذیصالح تایید و تحویل نماید.

نکته مهم در این قاعده این است که هر چند فروشنده کرایه و بعضی هزینه ها تا بندر مقصد را می پردازد اما ریسک 

و در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن کاال مسئولیتی را نمی پذیرد. اما  ها را در بندر مبداء به خریدار تحویل می دهد

چنانچه کاال به واسطه بسته بندی ناقص و حمل نامناسب یا عالمت گذاری غلط پس از غبور از نرده کشتی آسیب 

 ببیند یا تلف شود، این ریسکها بر عهده فروشنده می باشد.

وظف است نسبت به پرداخت قیمت کاال بر اساس شرایط مندرج در قرارداد از سوی دیگر خریدار نیز تحت این قاعده م

فروش اقدام نموده و نسبت به اخذ مجوز های ورود و پرداخت حقوق ورودی و هزینه های گمرکی اقدام نماید.هر چند 

پوشش خطرات  خریدار به لحاظ قراردادی و قانونی تعهدی در قبال بیمه نمودن کاال ندارد، اما بهتر است وی برای

 حمل و نقل بیمه باربری مناسب برای کاال و اجتناب از ریسک های فیزیکی تهیه نماید.

CIFب: 
27 

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساند  "قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد"قاعده 

در  1131اعده ویژه حمل دریایی می باشد و از ابتدا یعنی سال که کاال در بندر بارگیری از لبه کشتی عبور کند. این ق

 اینکوترمز مطرح بوده است. 

می باشد با این تفاوت که انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه و پرداخت   CFRتعهدات فروشنده در این قاعده همانند 

ص صادراتی در کشور مبداء، قرارداد حمل با حق بیمه را نیز بر عهده می گیرد. بدین ترتیب فروشنده کاال بعد از ترخی

شرکت حمل کننده را منعقد نموده و کرایه حمل را می پردازد.بعالوه قرارداد بیمه نیز با شرکت بیمه ای منعقد و حق 

بیمه را پرداخت می نماید. بطور کلی،کلیه وظایف و تعهدات و تکالیف و مسئولیت های طرفین داد و ستد در اصطالح 

CIF بیمه عینا ماننداصطالح  بجزCFR  است.نکته قابل ذکر در این قاعده این است که فروشنده موظف به تهیه

( بوده و خریدار در صورت تمایل و با توجه به نوع کاال و حمل و نقل باید بیمه های Cکمترین پوشش بیمه ای)کلوز 

( را تهیه نماید. Aو Bتکمیلی را خریداری نموده یا به صورت صریح با فروشنده توافق نماید که پوششهای بهتر)کلوز 
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 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ت بیمه بعالوه اینکه هر چند فروشنده بیمه نامه را تهیه و خریداری می نماید و مسئولی

نمودن کاال بر عهده وی می باشد، لکن تعهدی در قبال آسیب دیدن کاال ندارد و در صورت آسیب دیدن کاال خریدار 

 خود باید از شرکت بیمه ای طلب خسارت نماید.

ر خریدار نیز موظف است طبق قرارداد مبلغ مورد توافق را پرداخت نموده و بعد از رسیدن کاال به کشور خود تشریفات ت

 خیص وارداتی را انجام دهد و بالطبع حقوق ورودی و هزینه های گمرکی را بپردازد. 

ارزش  1302قانون امور گمرکی مصوب  12در کشور ما اهمیت زیادی دارد، چرا که بر مبنای ماده  CIFاصطالح 

گیرد،اما بصورت  کاال. این موضوع در فصل مربوطه بیشتر مورد بررسی قرار می CIFگمرکی عبارت است از ارزش 

خالصه، گمرک دریافتی های خود یا حقوق ورودی را از ماخذ ارزش گمرکی کاال در یافت می کند که این ارزش 

عبارت است از جمع قیمت خود کاال، کرایه حمل تا آن گمرک خاص و مبلغ حق بیمه.بعنوان مثال در صورتی که کاال 

به آن اضافه می شود و در گام بعد حقوق ورودی مورد نظر بر  خریداری شده باشد در ابتدا حق بیمه CFRقاعده 

 و تعرفه کاال محاسبه می گردد. CIFمبنای ارزش 

 

CPTج:
28 

بدین معناست که فروشنده کاال را به حمل کننده ای که خود تعیین  "پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد"اصطالح 

جهت حمل کاال تا مقصد مقرر را بپردازد.بعبارتی خریدار  کرده است تحویل می دهد، اما بعالوه باید هزینه الزم

مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کاال و هر گونه هزینه های دیگر آن)هزینه های غیر عادی( پس از تحویل را تقبل 

می کند. در این اصطالح حمل کننده به معنای هر شخصی است که در قرارداد حمل و نقل تعهد میکند حمل کاال را 

ریق راه آهن، جاده، هوا، آبراه های داخلی یا ترکیبی از این شیوه ها انجام دهد یا ترتیبات انجام آن را فراهم از ط

آورد.نکته مهم اینکه اگر از حمل کنندگان متعددی برای حمل کاال به مقصد مقرر استفاده شود،مسئولیت خطر های 

از این (. 31مل کننده تحویل داده شود)طارم سری.متوجه کاال هنگامی منتقل می گردد که کاال به نخستین ح

 اصطالح می توان برای هر روش حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب استفاده نمود.

 

بر اساس این قاعده فروشنده کاال را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی می نماید و هزینه های ترخیص را می 

موده و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد فروش پرداخت می نماید. همچنین پردازد. بعالوه قرارداد حمل را منعقد ن

 سند حمل و دیگر اسناد مورد توافق را تهیه و توسط مراجع ذیصالح تایید نموده و تحویل می دهد.

مقصد خریدار نیز قیمت کاال را پرداخت می نماید. و کاال را از متصدی حمل تحویل می گیرد. کاال را از گمرک کشور 

 ترخیص وارداتی نموده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی را می پردازد.

می باشد با این تفاوت که شیوه حمل در اینجا فقط دریایی نبوده و از هر چهار روش  CFRاین قاعده تقریبا شبیه 

 حمل می توان استفاده نمود.

 

CIPد:
23

 

                                                 
28 Carriage Paid To(…named place of destination) 

29 Carriage and Insurance Paid to(…named place of destination) 
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بدین معناست که فروشنده کاال را به  "پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال تا مقصد"اصطالح 

حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد،اما بعالوه باید هزینه الزم جهت حمل کاال تا مقصد مقرر را 

های اضافی آن پس از تحویل را  بپردازد.به عبارتی خریدار مسئولیت کلیه خطر های متوجه کاال و هر گونه هزینه

فروشنده همچنین باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کاال در جریان حمل و  CIPتقبل می کند. البته در قاعده 

(. از این اصطالح می توان 31نقل،که مسئولیت آن به عهده خریدار است، را تحت پوشش بیمه قرار دهد)طارم سری.

 جمله حمل و نقل مرکب استفاده نمود.برای هر روش حمل و نقل از 

ویژه حمل با کشتی یا حمل  CIFمی باشد، با این تفاوت که  CIFتعهدات خریدار و فروشنده در این قاعده شبیه به 

                                                 دریایی می باشد و نمی توان از آن برای دیگر روشهای حمل استفاده نمود.                                                      

باید دقت نمود که فروشنده موظف است حد اقل پوشش بیمه ای را تهیه نماید و  CIFدر این قاعده نیز همانند قاعده 

در صورتی که خریدار پوشش بیشتری را مد نظر داشته باشد باید بصورت صریح به فروشنده اطالع داده و با وی به 

 توافق برسد یا اینکه خود اقدام الزم برای خرید بیمه تکمیلی را به عمل آورد.

 را تهیه، بسته بندی و ترخیص صادراتی می نماید.قرارداد حمل و بیمه را با شرکتهای حمل و بیمه ای فروشنده کاال

 منعقد نموده و هزینه های مترتب را پرداخت می نماید.

خریدار نیز کاال را تحویل گرفته و تشریفات ترخیص وارداتی را انجام داده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی در 

ا پرداخت می نماید. از سوی دیگر در صورتی که کاال در جریان حمل و نقل آسیب ببیند یا خطرات تحت کشور خود ر

پوشش بیمه خریداری شده توسط فروشنده بر آن حادث شود، خریدار می تواند از شرکت بیمه ای طلب خسارت نماید 

 و این موضوع در تعهدات فروشنده نمی باشد.

 

 Dگروه چهارم:گروه 

که شامل چهار قاعده بود، افزایش تعهدات و ریسکها و خطرات  فروشنده می  Cساسی این گروه با گروه تفاوت ا

باشد. فروشنده که در گروه قبل مسئولیت ریسک و خطرات کاال از جمله آسیب دیدگی و مفقود شدن را نمی 

شت، در این گروه ریسک ها و پذیرفت،و حتی در بعضی قاعده ها حتی تعهد بیمه نمودن کاال را هم بر عهده ندا

خطرات حمل کاال تا بندر مقصد را بر عهده می گیرد. هر چند فروشنده در هیچکدام از قاعده های این گروه، به لحاظ 

حقوقی تعهد و وظیفه ای برای بیمه نمودن کاال در برابر خریدار ندارد، اما برای پوشش خطراتی که هزینه ها و 

،فروشنده تشریفات ترخیص  Cه گرفته است، بهتر است کاال را بیمه نماید. همانند گروه مسئولیت های آن را بر عهد

همانطور که در  -صادراتی کاال را انجام داده و تمام اسناد را تهیه و تایید نموده و به خریدار تحویل می دهد. همچنین 

نه حمل کاال تا کشور مقصد را پرداخت در تمامی شرایط یا اصطالحات این گروه ، فروشنده هزی  -شکل زیر پیداست

. در DDPو  DAF ،DES ،DEQ ،DDUو ریسک های آن را بر عهده می گیرد. ، پنج قاعده این گروه عبارتند از 

ترجمه می گردد.  "تحویل داده شده"می باشد که در فارسی به  Deliveredمخفف واژه  Dاین گروه حرف 

 ویژگیهای ریزتر و جزیی تر هر کدام از این قاعده ها در شکل زیر و مباحث مطروحه ارایه می گردد.
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DAFالف: 
91 

ز بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساندکه آنرا پس ا "تحویل کاال در مرز"قاعده 

ترخیص برای صدور، و نه برای ورود، روی وسیله نقلیه آورنده کاال، بصورت تخلیه نشده، در نقطه و محل تعیین شده 

در اختیار خریدار قرار دهد. واژه مرز ممکن است برای هر مرزی از  -اما قبل از مرز گمرکی کشور مجاور -در مرز

ئز اهمیت زیاد است که مرز مورد نظر همواره با ذکر نام نقطه و جمله مرز کشور صادر کننده به کار رود. بنابراین حا

 (.)این تعریف برای دو کشور همجوار مطرح می گردد.(1۱محل در اصطالح مزبور، دقیقا تعیین گردد)طارم سری.

شد هر چند این اصطالح ویژه حمل کاال بصورت زمینی است)جاده ای و ریلی (، اما اغلب وقتی که وسیله حمل قطار با

 مفهوم واقعی خود را بروز می دهد.

تحت این قاعده فروشنده موظف است کاال را از گمرک مبدا ترخیص و از مرز عبور دهد و قبل از مرز گمرکی کشور 

خریدار کاال را برای تحویل به وی آماده نماید. بنابراین فروشنده نسبت به اخذ مجوز های صدور و پرداخت عوارض 

را بعد از حمل بین المللی، در محل تعیین شده در زمان مقرر در مرز کشور خریدار به وی تحویل  صدوری اقدام و کاال

می دهد.بعالوه ریسک کاال تا مقصد را می پذیرد و به موقع خریدار را از آماده تحویل بودن کاال در نقطه معین در مرز 

 آگاه می نماید.

داخت قیمت کاال بر اساس شرایط مندرج در قرارداد فروش اقدام خریدار نیز تحت این قاعده موظف است نسبت به پر

نموده و کاال را در نقطه مرزی تعیین شده در زمان توافق شده تحویل بگیرد. همچنین خریدار هزینه ادامه حمل از 

نقطه مرزی تعیین شده را پرداخت نموده و در زمان ورود کاال به اماکن گمرکی کشور مقصد تشریفات ترخیص 

 های گمرکی را پرداخت می نماید.  ارداتی در آن کشور را انجام داده، و حقوق ورودی و هزینهو

DESب:
90 

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام  "تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد"قاعده 

در اختیار خریدار قرار  -قبل از ترخیص برای ورود -می رساند که آنرا در بند ر مقصد تعیین شده، روی عرشه کشتی

تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه تقبل نماید)طارم  دهد. فروشنده باید کلیه هزینه ها  و خطر های حمل کاال را

 (. 12۱سری.

تحت این اصطالح فروشنده نسبت به اخذ مجوز های صدور و پرداخت هزینه ها و عوارض گمرکی اقدام نموده و 

 می پذیرد. قرارداد حمل را با شرکت حمل منعقد نموده و عالوه بر پرداخت هزینه ها، ریسک آن تا کشور مقصد را نیز 

فروشنده کاال همچنین موظف است کاال را در زمان مقرر روی عرشه کشتی در بندر مقصد تعیین و توافق شده در 

اختیار خریدار قرار دهد و خریدار را به موقع از تاریخ پهلوگیری کشتی در اسکله در بندر مقصد تعیین شده آگاه 

ماید و بر طبق قرارداد حمل مجبور به پرداخت هزینه دموراژ به شرکت نماید.چنانچه فروشنده از اقدام به موقع غفلت ن

حمل کننده باشد، این هزینه تاخیر در تخلیه از طرف خریدار که به موقع مطلع نگردیده است پرداخت نخواهد شد و در 

خریدار کاال به صورت خسارت دیدن کاال ریسک آن متوجه فروشنده خواهد بود نه خریدار کاال. از سوی دیگر چنانچه 

موقع از پهلوگیری کشتی در مقصد مطلع باشد و آمادگی تحویل گرفتن کاال را نداشته باشد و از این بابت کاال صدمه 

ببیند،یا از بین برود، ریسک آن متوجه خریدار کاال خواهد بود.بعالوه در صورتی که کشتی قادر به پهلوگیری نباشد و 

                                                 
30 Delivered At Frontier(…named place) 
31 Delivered Ex Ship(…named port of destination) 
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نیز خریدار باید هزینه های آن را پرداخت نموده و ریسک  نیاز به عملیات دوبه کاری باشد

های آن را متقبل شود.در این قاعده فروشنده در برابر خریدار تعهد حقوقی برای بیمه نمودن کاال ندارد اما بهتر است 

 برای پوشش خطراتی که پذیرفته است کاال را بیمه نماید.

را بر اساس قرارداد پرداخت نموده و نسبت به تحویل گرفتن کاال  در این قاعده، خریدار نیز موظف است قیمت کاال

روی عرشه کشتی اقدام نماید.هزینه تخلیه از کشتی و انتقال تا انبار های گمرک را پرداخت نموده و نسبت به اخذ 

گرفتن مجوز های ورود و ترخیص کاال اقدام نماید.همچنین ریسک مفقود شدن یا صدمه دیدن کاال از زمان تحویل 

کاال روی عرشه کشتی به خریدار کاال منتقل می شود.اما چنانچه کاال زود تر از موعد مقرر و توافق شده به بندر 

مقصد برسد، خریدار کاال وظیفه و تعهدی نسبت به تحویل گرفتن زودرس کاال نخواهد داشت و چنانچه تا زمان مقرر 

 شود، خسارت مزبور به عهده فروشنده کاال است نه خریدار کاال. کاال روی عرشه کشتی معطل بماند و خساراتی وارد 

 

DEQج:
92 

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساند  "تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد"قاعده 

 قرار می دهد.  که آن را در بندر مقصد تعیین شده روی اسکله)بار انداز( قبل از ترخیص برای ورود در اختیار

افزایش می یابد. فروشنده کاال  DESتحت این قاعده وظایف و مسئولیت ها و تعهدات فروشنده کاال نسبت به 

موظف است کاال را تهیه، بسته بندی صادراتی نموده و حمل داخلی کند و بعد از اخذ مجوز های صادرات و پرداخت 

موده و هزینه حمل بین المللی را پرداخت نماید. اسناد را تهیه عوارض گمرکی کشور مبدا قرارداد حمل را منعقد ن

نموده و در صورت نیاز توسط مراجع ذیصالح تایید نماید و خریدار را به موقع از قرار گرفتن کاال در اسکله بندر مقصد 

 نماید. تعیین شده مطلع نموده، کاال را در آن بندر تخلیه و روی اسکله قبل از ترخیص به خریدار تحویل 

خریدار نیز موظف است قیمت کاال را بر اساس قرارداد پرداخت نموده و کاال را در بندر مقصد تحویل بگیرد. هزینه 

حمل تا انبارهای گمرک را پرداخت نموده و بعد از اخذ مجوز های ورود و پرداخت هزینه ها و عوارض گمرکی و 

داخلی در کشور خود را بدهد.در صورتی که کشتی قادر به حقوق ورودی کاال ترتیب خروج کاال از گمرک و حمل 

پهلوگیری در اسکله نباشد و برای تخلیه کاال نیاز به عملیات دوبه کاری باشد، هزینه های آن بر عهده فروشنده 

 خواهد بود.

 

DDUد:
99 

بدین  "گمرکیتحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض "تحت قاعده 

معناست که فروشنده کاال را قبل از ترخیص برای ورود و بصورتی که از وسیله نقلیه آورنده تخلیه نشده است، در 

محل مقرر در مقصد، به خریدار تحویل می دهد.گاهی اوقات محل مقرر به لحاظ جغرافیایی بعد از گمرک و داخل 

د موظف است آن بخش از هزینه ها و عوارضی که برای ترخیص قلمرو گمرکی کشور مقصد می باشد، اما خریدار خو

کاال الزم است را خود پرداخت نموده و بعد از اخذ مجوزهای ورود تشریفات ترخیص کاال را انجام دهد. از این 

 اصطالح می توان برای هر روش حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب استفاده نمود.

                                                 
32 Delivered Ex Quay(…named port of destination) 
33 Delivered Duty Unpaid(…named place of destination) 
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وظف  است بعد از تهیه کاال و بسته بندی و ترخیص تحت این اصطالح فروشنده کاال م

صادراتی در کشور خود، اسناد توافق شده را تهیه و توسط مراجع ذیصالح تایید نموده و قرارداد حمل بین المللی را 

شده منعقد نموده و کرایه حمل را بپردازد.همچنین فروشنده باید خریدار را به موقع از قرار گرفتن کاال در محل توافق 

 مطلع نموده و کاال را در زمان مقرر در آن محل در کشور مقصد به خریدار تحویل دهد.

خریدار نیز موظف است نسبت به پرداخت قیمت کاال بر اساس شرایط مندرج در قرارداد اقدام نموده و کاال را در محل 

هزینه ها و عوارض گمرکی، تشریفات  و زمان تعیین شده تحویل بگیرد. خریدار بعد از اخذمجوز های ورود و پرداخت

ترخیص کاال از گمرک کشور مقصد را طی نموده و کاال را از گمرک خروج نماید. خریدار ریسک ناشی از مفقود شدن 

 یا آسیب دیدن یا تلف شدن کاال را از زمانی که آنرا در محل توافق و تعیین شده تحویل می گیرد را می پذیرد.

 

DDPد:
94 

بدین معناست که  "کاال در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکیتحویل "قاعده 

فروشنده کاال را پس از ترخیص برای ورود و بصورتی که از وسیله نقلیه آورنده کاال تخلیه نشده است، در محل مقرر 

و نقل از جمله حمل و نقل مرکب در مقصد به خریدار تحویل می دهد. از این اصطالح می توان برای هر روش حمل 

 استفاده نمود.

تحت این اصطالح فروشنده در مقایسه با دیگر قواعد بیشترین ریسک ها را متحمل و اغلب هزینه ها را پرداخت می 

نماید.در این قاعده فروشنده کاال را تهیه نموده و بسته بندی صادراتی می کند.در گام بعد حمل داخلی توسط فروشنده 

می شود و کاال را بعد از اخذ مجوز های صدور ترخیص صادراتی می نماید.قرارداد حمل بین المللی با شرکت  انجام

حمل منعقد کرده و کرایه را می پردازد. بعالوه کاال را در مقصد تخلیه نموده و بعد از اخذ مجوز های ورود و پرداخت 

ز گمرک خروج می نماید.همچنین حمل داخلی در کشور هزینه ها و عوارض گمرکی و طی تشریفات ترخیص کاال را ا

بعد از طی تمامی مراحل به وی تحویل می  -روی وسیله حمل-مقصد انجام می گردد و کاال را در انبار خریدار

دهد.همچنین فروشنده باید به موقع خریدار را از زمان قرار گرفتن کاال در محل توافق و تعیین شده آگاه سازد.بعالوه 

ده کلیه ریسک های مربوط به مفقود شدن، آسیب دیدن و تلف شدن کاال تا رساندن کاال در محل توافق و فروشن

 تعیین شده را بعهده گرفته و هزینه های مربوطه را پرداخت می نماید.

 تحت این قاعده خریدار کمترین تعهد را بر عهده دارد و موظف است قیمت کاال بر اساس قرارداد فروش را پرداخت

 نموده و در زمان و مکان تعیین و هماهنگ شده که کاال به مقصد میرسد، آنرا تحویل بگیرد.

 

 نتیجه گیری و بهترین اینکوترم

در مطالب فوق تعهدات و مسئولیت های طرفین معامله و بخشی از هزینه ها که هر کدام در یک معامله بین المللی 

رفت.اما یک سوال اساسی و مهم این است که در معامالت بین المللی بر عهده می گیرند، مورد بحث و بررسی قرار گ

و قراردادهای فروش، بهترین قاعده کدام است؟ یا به  بیان دیگر استفاده از کدام قاعده مناسب تر می باشد؟ ممکن 

. اما انتخاب یک DDPو برای خریدار  EXWاست در پاسخگویی به این سوال به راحتی عنوان شود برای فروشنده 

                                                 
34 Delivered Duty Paid(…named place of destination) 
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قاعده مناسب امری ساده نبوده و بهتر است نسبت به آن دیدگاه سیستمی داشته باشیم. 

دیدگاه سیستمی به این معنا که در زمان انعقاد قرارداد و انتخاب یک قاعده از چند زاویه به این موضوع بنگریم و 

نده بودن، امکانات طرفین در کشور های مبداء و چندین عامل را برای انتخاب مد نظر قرار دهیم. خریدار یا فروش

مقصد، توانایی های طرفین،مدت زمان الزم برای هر طرف جهت انجام یک گام و هزینه انجام هر گام برای طرفین 

باید مورد توجه قرار گیرد و یک حالت بهینه که هزینه ها را در کمترین حد ممکن نگهدارد و سود طرفین را به 

 انتخاب گردد. حداکثر برساند

تفاوت زیادی ممکن  CFRو  FOBبدیهی است قیمت کاال در قاعده های مختلف متفاوت می باشد، مثال قیمت 

است داشته باشد که تحت تاثیر فاصله دو کشور و هزینه حمل و نقل بین المللی و چند عامل دیگر می باشد. بهتر 

یرند به دنبال این باشند که هر مرحله را طرفی که بهتر و است طرفین به جای اینکه سعی کنند مسئولیت کمتری بپذ

با هزینه کمتر و زمان کوتاه تر انجام می دهد بر عهده بگیرد. این حالت باعث می شود که سود طرفین به باالترین 

سطح برسد و رقابت پذیری محصول در کشور مقصد با قیمت پایینتر افزایش می یابد که این موضوع به نوبه خود 

 باعث مستحکم تر شدن رابطه تجاری دو طرف و سود دهی بیشتر برای هر دو طرف گردد.  
  

 2101تغییرات اساسی  اینکوترمز 

همانگونه که در فصول قبل بحث شد، اینکوترمز بدالیل مختلف از جمله تغییر شرایط کار بازرگانی، هر چند سال یک 

 2212نهایی شد به نسخه  2212ات اینکوترمز که در سپتامبر سال مرتبه مورد بازنگری قرار می گیرد. آخرین تغییر

اجرایی  2211شهرت یافت و خیلی سریع در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. در واقع این نسخه از ابتدای سال 

ره دارای چند تغییر اساسی است که در زیر بصورت خالصه مورد اشا 2222نسبت به نسخه  2212و رایج شد. نسخه 

 قرار می گیرد.
 

 تغییر سیستم دسته بندی

 2212طبقه بندی می شدند، اما در نسخه سال  Dو ,C,F,Eدسته  1کلیه قواعد اینکوترمز در  2222در نسخه 

دسته طبقه بندی می شود. دسته اول قواعدی هستند که برای  2طبقه بندی تغییر نموده و کلیه قواعد در  چارچوب

 DDP ,DAP, DAT ,CIP,CPT ,FCAقاعده ) ۱گیرند و شامل توانند مورد استفاده قرارحمل می همه روشهای 

 ,EXW) ( می باشد.  دسته دوم قواعدی هستند که ویژه حمل دریاییCFR,FOB,FAS  وCIF هستند. بدلیل )

مجزا  قواعد ویژه حمل دریایی به عنوان یک دسته یا طبقه 2212اهمیت روز افزون حمل دریایی، در نسخه سال 

دسته بندی چهارگانه منسوخ شده و کلیه قواعد در دو دسته مشخص   2212مطرح شدند. بنابراین در نسخه سال 

 دسته بندی می شوند. 
 

 اینکوترم  4حذف 

 DEQ ,DESحذف شده است. این قواعد عبارتند از  2222چهار قاعده مربوط به سال  2212در نسخه سال 

,DAF  وDDU مورد استفاده قرار نگیرند، چرا که باعث ابهام و بروز مشکل  2211تدای سال که بهتر است از اب

 بین خریدار و فروشنده می شود.  
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 اینکوترم جدید 2اضافه شدن 

. همانگونه که DATو  DAPدو قاعده جدید به قواعد اینکوترمز اضافه شده که عبارتند از  2212در نسخه 

در  Cو  F,Eمشخص است این دو قاعده جایگزین چهار قاعده حذفی شده اند. باید دقت نمود قواعد مربوط به دسته 

تعداد و نام تغییری نداشته اند، اما تغییرات جزیی در بعضی قواعد مطرح شده اند که هر کدام از قواعد در قسمت های 

      بعد مورد بررسی تحلیلی قرار می گیرد.

 

 شمول کاربرد اینکوترمز به معامالت داخلی

را نه تنها برای معامالت بین المللی، بلکه برای معامالت داخلی نیز می توان مورد استفاده قرار داد.  2212اینکوترمز 

 در معامالت داخلی بیشتر از دیگر قواعد مورد استفاده قرار می گیرد. در هر صورت برای استفاده از EXWقاعده 

 اینکوترمز در معامالت داخلی باید دقت نمود موارد و شرایط را بصورت شفاف و روشن و مکتوب تعیین نمود.
 

 تغییرات برخی قواعد  

تغییراتی ایجاد شده که در بررسی هر قاعده بصورت مجزا مورد بررسی و  FOBدرون برخی قواعد از جمله 

 تحلیل قرار می گیرند.
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 ن المللیانواع روشهای پرداخت بی
 

 مقدمه

همانگونه که در فصل مربوط به اینکوترمز مورد بررسی قرار گرفت، طرفین معامله نسبت به هم تعهدات خاصی را می 

پذیرند و اولین تعهد فروشنده در برابر خریدار تهی و ارسال کاال مطابق قرارداد می باشد و خریدار در مقابل متعهد به 

باشد.کامال عقالیی و طبیعی است که خریدار در قبال به دست آوردن و بهره مندی از منافع پرداخت وجه معامله می 

کاال باید قیمت و بهاء آن را پرداخت نماید.از دیر باز روشهای متعددی برای پرداخت در معامالت وجود داشته و در 

می گیرند.همچنین به نظر میرسد با رخ حال حاضر نیز این روشها با پشت سر نهادن مراحل تکامل مورد استفاده قرار 

دادن تغییراتی در زمینه تجارت بین الملل این روشها بیش از پیش رشد نموده و به تسهیل جریان تجارت کمک 

نمایند. اما در اکثر متون بازرگانی بین الملل از میان روشهای پرداخت چهار روش مورد تاکید ویژه قرار گرفته اند که در 

 بررسی قرار می گیرند. این چهار روش عبارتند از : این فصل مورد

 پرداخت بر اساس حساب باز .1

 پرداخت بر اساس برات)وصولی( .2

 پرداخت بر اساس پیش پرداخت .3

 پرداخت با اعتبار اسنادی .1

انتخاب یک روش برای پرداخت عموما توسط طرفین و به صورت توافقی انجام می شود و به عوامل متعددی بستگی 

 وامل عبارتند از:دارد.این ع

 مدت زمان همکاری بین طرفین معامله و میزان اعتماد بین آنها 

 )موقعیت سیاسی، اقتصادی و قانونی در کشورهای خریدار و فروشنده)میزان ریسک کشورها 

  موقعیت مالی طرفین و بویژه خریدار 

 فاصله جغرافیایی بین خریدار و فروشنده 

  و مبلغ معاملهتعداد دفعات معامله و مهلت پرداخت 

 فرصت کسب اعتبار و هزینه های مربوطه 

 

با توجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن شرایط طرفین نمیتوان یک بهترین راه برای طرفین ارایه داد و بدیهی است 

در هر معامله بر اساس شرایط فوق بهترین روش انتخاب می گردد. چهار روش مذکور در این فصل مورد مطالعه قرار 

گیرند اما قابل ذکر است روش اعتبار اسنادی مدرنترین و پیشرفته ترین و بالطبع پر هزینه ترین روش بوده و  می

 بیشتر مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 :95پرداخت بر اساس حساب باز .0
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در این روش خریدار یا وارد کننده این امکان را می یابد که بعد از رسیدن کاال به مقصد و    

حتی ترخیص کاال از گمرک مقصد مبلغ معمله را پرداخت نماید. به بیان دیگر خریدار در این روش بصورت نسیه بهاء 

بدیهی است خریدار متعهد می گردد بر کاالی خریداری شده را پرداخت نموده و از مزایای آن بهره مند می شود. 

اساس توافق فی ما بین مبلغ معامله را در سر رسید معین و طی مهلت مشخص پرداخت نماید. فروشنده در این روش 

سند مالی قابل معامله ای از خریدار دریافت نمی نماید و صرفا درصورتی مورد استفاده قرار می گیرد که خریدار اعتبار 

فروشنده داشته باشد و یا برای وی کامال شناخته شده باشد.طبق این روش، در صورت عدم پرداخت،  بسیار قوی نزد

فروشنده مکانیزم محافظتی مناسبی برای دریافت مبلغ معامله در دسترس نداشته، هر چند می تواند برای کاهش 

ید. بعالوه فروشنده ممکن است بتواند ریسک خود در قرارداد فروش به این موضوع اشاره نموده و آنرا سازماندهی نما

مهلت یا مدت زمان پرداخت را کوتاهتر نموده و در بعضی حاالت خاص مالیت کاال را تا زمان پرداخت)حتی در کشور 

 نماید. 31مقصد( برای خود حفظ

می گیرد و هر چند این روش از ریسک باالیی برای فروشنده برخوردار می باشد اما همچنان مورد استفاده قرار    

بعضی شرکتهای بیمه ای و ارگان های دولتی نیز این ریسک را مورد پوشش بیمه ای قرار می دهند. در کشور ما نیز 

 صندوق ضمانت صادرات به نوعی این ریسک را پوشش می دهد.

ده و آن وجه تسمیه نام این روش آن است که فروشنده در سیستم حسابداری خود برای خریدار یک حساب باز نمو   

حساب را به میزان مبلغ معامله یا تعهدات خریدار بدهکار می نماید تا در روز پرداخت که این حساب بستانکار و تسویه 

شود.در این روش ریسک خریدار در حداقل ممکن و ریسک فروشنده حد اکثر می باشد. در شکل زیر با شماره گذاری 

 توان مشاهده نمود. انجام شده، مراحل استفاده از این روش را می

 

 :97پرداخت بر اساس پیش پرداخت .2

بر خالف روش پرداخت بر اساس حساب باز که فروشنده بیشترین ریسک را می پذیرد، در روش پیش پرداخت خریدار 

بیشترین و در واقع کل ریسک را می پذیرد. بنابراین در این روش خریدار قبل از حمل کاال توسط فروشنده مبلغ 

پرداخت می نماید و منتظر می ماند تا فروشنده در زمان مقرر کاالی مورد قرارداد را برای وی ارسال نماید. معامله را 

 این روش معموال در حالتهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 وارد کننده یا خریدار از سابقه فعالیت بازرگانی کافی برخوردار نمی باشد.

 خریدار مورد تردید باشد و یا رضایت فروشنده را حاصل ننماید.در صورتی که وضعیت اعتباری 

 در صورتی که ریسک سیاسی و اقتصادی کشور خریدار باال باشد.

 در صورتی که تقاضا برای کاال خیلی زیاد باشد و فروشنده بخواهد کامال ار دریافت بهاء کاال مطمئن باشد.

ی در صورت درگیری بانکها، نقش آنها به انتقال وجه خالصه شده در این روش پرداخت بانکها درگیر نمی شوند و حت

و دخالتی در انتقال، کنترل و معامله اسناد ندارند. بنابراین هزینه های بانکی در این روش کاهش یافته و روشی تقریبا 

در صورتی که ارزان می باشد.در این روش خریدار ضمانت کافی برای پیگیری تعهدات فروشنده در اختیار ندارد و 

                                                 
36 Retention of title 
37 Advanced payment 
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فروشنده کاال یا اسناد ناقص و ناکافی برای وی ارسال کند، عمال کاری از دست خریدار بر 

  نمی آید.در نمودار زیر مراحل این روش پرداخت را با شماره های مشخص شده می توان دید.  

 

 شکل: پرداخت بر اساس پیش پرداخت

 

 :98پرداخت بر اساس وصولی ها) برات( .9

مورد بررسی قرار گرفت در دو روش قبل یکی از طرفین معامله ریسک زیادی را می پذیرفت و به طرف همانگونه که 

مقابل اعتماد زیادی از خود نشان می داد. در صورتی که طرفین معامله بخواهند از ریسک کل معامله بکاهند و ریسک 

راههای دیگر پرداخت استفاده نمایند.  را بصورت مناسب و متعادل بین یکدیگر تقسیم نمایند مجبور می شوند از

وصولی ها یکی از روشهای مدرن در معاالت بازرگانی بین المللی می باشند.روش وصولیها در عرف بانکی بازرگانی 

شناخته می شود.در دو روش قبل  "ثبت سفارش براتی در بانک"کشورمان تحت عنوان براتی یا واردات با روش 

اد نداشتند اما در این روش بانکها عالوه بر انتقال وجه اسناد را نیز مورد بررسی قرار می بانکها نقشی در بررسی اسن

دهند.آنچه در این روش اتفاق می افتد این است که فروشنده کاال را به کشور خریدار ارسال نموده، اما اسناد را 

ه، لیست عدل بندی، گواهی مبداء و دیگر مستقیم برای وی نمی فرستد، بلکه اسناد بازرگانی از جمله فاکتور، بارنام

اسناد را به همراه یک دستور العمل برای بانک مشخص شده می فرستد و در دستور العمل ارسالی از بانک مشخص 

شده می خواهد در صورتی که خریدار تعهدات خود را در پرداخت،  قبول برات و با غیره به انجام رساند، اسناد را به 

نیز مقررات  31ین روش پیشرفته تر از روشهای قبل بوده و کمسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملیوی تحویل دهد. ا

مقررات متحد الشکل برای وصول اسناد "تحت عنوان  1101متحد الشکل وصولی ها را برای اولین بار در سال 

ر سایر بخشها و بویژه بخش حمل منتشر نمود. این مقررات به علت نیاز و هماهنگی با تغییرات و تحوالت د "تجاری

مقررات متحد الشکل "مورد تجدید نظر قرار گرفت و تحت عنوان  11۱3و  111۱و نقل و ارتباطات در سالهای 

12وصولی ها
مورد تجدید نظر قرار گرفت تا با قوانین متحد  1110منتشر گردید.مقررات مذکور باالخره در سال  "

اتاق بازرگانی  022در نشریه شماره  1111. این مقررات با قابلیت اجرا از سال الشکل اعتبارات اسنادی هماهنگ باشد

 (.212بین المللی منتشر و در حال حاضر جاری می باشد)زمانی فراهانی.ص

(یعنی انجام امور مربوط به اسناد COLLECTION( وصولی)URC522طبق مقررات متحد الشکل وصولی ها)

 ی دریافت شده برای:بوسیله بانکهاطبق دستور العمل ها

 حصول پرداخت یا قبولی 

 تحویل اسناد در قبال پرداخت یا در مقابل قبولی 

  یا تحویل اسناد بر اساس تعاریف و شرایط دیگر 

از وصولی نموده است عمل وصولی باید بوسیله بانکها صورت  URC 522مالحظه می گردد که طبق تعریفی که 

ین صورت نیز بتوان تعریف نمود که در بازرگانی بین المللی صادر پذیرد. از این نظر شاید وصولی را بد

کننده)فروشنده(وصول وجه کاالی صادر شده را طبق دستور العمل دقیق و روشن به بانک واگذار می نماید و در 
                                                 

38Collections( Bill of exchange or Draft) 
39 International chamber of commerce 
40 Uniform rules for collections(URC522) 
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اینصورت بانک نسبت به وصول وجه از خریدار اقدام نموده و اسناد کاال را به وی تحویل 

 االی خود را ازگمرک ترخیص نماید.می دهد تا بتواند ک

سندی است که به موجب آن شخص )حقیقی یا  11اغلب اوقات وصولیها به شکل برات ارزی ارسال می گردند. برات

)به روئت( یا در سر رسید معین در وجه حامل یا به 12حقوقی( به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را عند المطالبه

و به کسی که  13ث بپردازد. به کسی که برات را صادر می کند دهنده برات یا برات کشحواله کرد او به شخص ثال

می  11وجه برات را باید بگیرد دارنده برات یا برات دار و به کسی که وجه برات را باید بپردازد، گیرنده برات یا برات گیر

 گویند. 

ا می نویسد، بانک ابالغ کننده یا بانک ذینفع آن را برات ارزی در واقع نوعی برات می باشد که فروشنده یا ذینفع آنر

ارسال و خریدار آنرا قبولی نویسی می کند. فروشنده میتواند با ارایه این سند به بانک خود بالفاصله یا بعد از تاریخ 

ود. برات تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند. در برات ارزی از مشخصات کاالی مورد معامله نام برده نمی ش

(. از سوی دیگر برات سندی است که قابل تنزیل بوده و در 1۱1می باشد)دیبایی.ص 10قابل معامله و نقل و انتقال

صورت مدت دار بودن، ذینفع آن می تواند قبل از سر رسید با کسر بهره منطقی،آن را در بانک یا موسسات مالی 

 تنزیل نماید. 

 ز وصولی ها که عموما از برات ارزی استفاده می نمایند را مشاهده نمود.در شکل زیر می توان مراحل استفاده ا

 

همانگونه که در این شکل مشاهده می شود فروشنده کاال را به کشور مقصد و طبعا گمرک آن کشور ارسال می 

نماید.در گام بعد اسناد را )اسناد بازرگانی کاال( به همراه برات و دستور العمل به بانک ارسال کننده اسناد تحویل می 

وصول کننده ارسال می نماید. این بانک در گام بعد  بانکبه  دهد و آن بانک اسناد را به همراه دستور العمل و برات

اعالمیه وصول اسناد را به همراه برات برای خریدار می فرستد. خریدار به بانک مراجعه نموده و برات را قبول کرده و 

 اسناد کاال را تحویل می گیرد تا بتواند به گمرک مراجعه و کاالی خود را ترخیص نماید. 

ب فوق برای تحقق معامالت وصولی در بازرگانی بین الملل مطابق مقررات متحد الشکل وصولیها وجود بنابر مطال

 عوامل و عناصری همچون اسناد، دستورالعمل وصول، بانک، صادر کننده و وارد کننده

ات میالدی برات یا سفته باید شامل مندرج 1133زیر ضروری است. همچنین طبق مقررات کنوانسیون آنسیترال 

 خاصی از جمله دستور پرداخت، مهلت پرداخت، تاریخ تحریر و امضاء باشد)زمانی(.

همچنانکه که مطرح گردید در این روش فروشنده قبل از اطمینان از انجام پرداخت کاال را به کشور خریدار ارسال می 

د. در این حالت فروشنده فقط نماید و ممکن است خریدار شرایط فروشنده را نپذیرد و معامله را یکطرفه فسخ نمای

میتواند کاالی خود را به کشورش مرجوع نموده یا به مشتری دیگری بفروشد که به احتمال باال توام با زیان خواهد 

بود.بنابراین فروشنده در صورتی این روش پرداخت را می پذیرد که به خریدار، نیاز وی به کاال و انجام شدن معامله 

 باشد.اطمینان کامل داشته 

                                                 
41 Bill of exchange or draft 
42 sight 
43 Drawer 
44 Drawee 
45 Negotiable 
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 انواع وصولی ها

وصولی ها را می توان بر اساس موارد مختلف به دسته های متفاوت تقسیم و طبقه بندی نمود. یکی از شاخص های 

تقسیم بندی وصولیها تقسیم از نظر همراه بودن با اسناد حمل می باشد.وصولیها از این منظر به دو دسته وصولی ساده 

تقسیم بندی بعدی بر اساس زمان سر رسید می باشد که وصولیها در آن به دو و وصولی اسنادی تقسیم می شود. 

 دسته وصولی دیداری و وصولی مدت دار می باشد.

 

 :46وصولی)برات( ساده

برات ساده براتی است که اسناد حمل کاال همراه آن نیست ولی در صورت قبولی توسط برات گیر بیانگر طلب برات 

ر این روش فروشنده یا صادر کننده کاال و اسناد حمل را بصورت مستقیم برای خریدار کش از برات گیر می باشد. د

ارسال نموده و براتی را به به مبلغ توافق و ذکر شده در فاکتور به همراه دستورالعمل وصول برای بانک کارگزارش 

تیبی که در دستور العمل وصول درج ارایه می نماید. بانک مزبور نیز مستقیما یا از طریق بانک کارگزار خریدار به تر

شده برای وصول وجه برات دیداری یا امضاء و قبول برات مدت دار اقدام می نماید.بدیهی است این روش بیشتر  به 

سود طرف وارد کننده می باشد، چرا که او بعد از رسید کاال و دریافت اسناد برات را می پذیرد یا مبلغ آنرا پرداخت می 

 نماید.

 

 :47ی)برات( اسنادیوصول

در این روش صادر کننده کاال را برای وارد کننده ارسال می نماید، اما اسناد)بازرگانی و مالی( را همراه با دستور العمل 

وصول از طریق بانک کارگزارش برای بانک کارگزار خریدار ارسال می کند. بانک کارگزار خریدار که همان بانک 

ناد را برای ترخیص کاال از گمرک در اختیار وارد کننده خواهد گذاشت که وارد کننده وصول کننده می باشد زمانی اس

نسبت به پرداخت وجه یا قبولی برات مدت دار اقدام نموده باشد. در این روش ریسک فروشنده در مقایسه با برات یا 

 وصولی ساده کاهش می یابد.

 

 

 

 

 (:D/P)48وصولی اسنادی دیداری

ه در دستورالعمل ارسالی برای بانک کارگزار از آن بانک می خواهد که تنها در صورت پرداخت در این حالت فروشند

وجه بصورت نقد از سوی خریدار اسناد را به وی تحویل دهد تا بتواند کاالی خود را از گمرک ترخیص نماید. در این 

رداخت نقدی میتواند اسناد کاال را تحویل صورت خریدار وجه معامله را بعد از دیدار اسناد پرداخت نموده و بعد از پ

 بگیرد. 

                                                 
46 Clean bill of exchange 
47 Documentary bill of exchange 
48 Documents against payment 
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 (:D/A)49وصولی اسنادی مدت دار

در این حالت فروشنده بر اساس توافقات فی ما بین یک برات مدت دار به عهده خریدار را نیز به همراه اسناد برای 

رای بانک کارگزار مشخص بانک خریدار ارسال می نماید. همچنین در دستور العمل ارسالی بصورت واضح و روشن ب

می نماید که پس از اینکه برات مدت دار توسط خریدار قبول و به بانک وصول کننده ارایه شد، متقابال بانک وصول 

کننده اسناد را برای انجام مراحل تشریفات ترخیص گمرکی در اختیار خریدار قرار دهد. در مواردی بانک وصول کننده 

ول برات را نزد خویش نگه می دارد یا به بانک کارگزار فروشنده ارسال می دارد. قبل طبق مفاد مندرج در دستور وص

از سر رسید پرداخت برات در اختیار بانک وصول کننده گذاشته می شود و در این صورت بانک وصول کننده همراه 

 رسید پرداخت نماید.ارسال آگهی و اعالم زمان پرداخت، از وارد کننده می خواهد وجه برات را در تاریخ سر 

 

 مراحل اجرایی واردات با روش برات اسنادی)طبق مقررات جاری بانک مرکزی ج.ا. ا.(

بانکهای ایران در صورتی ارز الزم بابت واردات براتی تا مین می نمایند که برات یا وصولی اسنادی مورد استفاده قرار 

که وارد کننده ایرانی فروشنده را متقاعد نماید که روش پرداخت گیرد و بانکها براتهای ساده را نمی پذیرند. در صورتی 

برات یا وصولی اسنادی را مورد استفاده قرار دهد باید از وی بخواهد تا پروفرما را صادر و برای خریدار ارسال نماید. 

همانند پروفرما اینوویس صادر شده عبارت وصولی اسنادی  02همچنین ضروریست در بخش مربوط به روش پرداخت

 اصطالح زیر درج نماید.

 

TERMS OF PAYMENT: BY DOCUMENTARY DRAFT 

همچنین باید مشخص شود که برات نقد و دیداری است یا مدت دار و برات گیر چه شخصی است. در گام بعد وارد 

برای انجام ثبت کننده پروفرما اینوویس را همراه دیگر مدارک الزم که در فصل مربوط به اسناد بازرگانی تشریح شد 

سفارش به اداره بازرگانی ارایه می دهد. وزارت بازرگانی مدارک مذکور را بررسی و در صورت عدم وجود نقص و 

کمبود در اسناد اوراق ثبت سفارش و پروفرما را ممهور کرده و به وارد کننده مسترد می دارد. وارد کننده در گام بعد 

اری نموده وبه همراه  اوراق ثبت سفارش و پروفرما به بانک مورد نظر مراجعه بیمه نامه حمل و نقل برای کاال خرید

می کند. در صورتی که بانک قبول نماید که برات گیر باشد از وارد کننده تامینات الزم را اخذ و کارمزد و هزینه 

می دهد و وارد کننده این  سوئیفت و سایر هزینه ها را از حساب جاری وارد کننده برداشت و یک شماره به وارد کننده

شماره را به فروشنده اعالم می نماید تا روی اسناد درج نماید. صادر کننده کاال را حمل و اسناد خواسته شده را همراه 

با برات و دستور وصول به بانک ارسال کننده)در کشور خودش( تحویل می دهد تا بانک مذکور آنها را به بانک ایرانی 

آن انجام شده ارسال می دارد و بانک وصول کننده طبق دستور وصول اقدام می نماید. در برات که ثبت سفارش در 

اسنادی بانکها اسناد را مورد بررسی و کنترل دقیق قرار نمی دهند و تنها تعداد اسناد را کنترل می نمایند.بنابراین 

 مغایرت اسنادی و مشکالت متعاقب آن حادث نخواهد شد)زمانی(.

 

                                                 
49 Documents against acceptance 
50 Terms of payment 
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 با اعتبار اسنادیپرداخت  .4

در صفحات قبل سه روش پرداخت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.هر کدام از این سه روش کاستی هایی داشتند 

که استفاده از آنها را در شرایط خاص بویژه اطمینان کامل یکی از طرفین به طرف مقابل و ریسک پذیری باالی وی 

با حساب باز فروشنده ریسک زیادی را متحمل می شود و در حالت  مقدور می نمود. بعنوان مثال در روش پرداخت

پیش پرداخت خریدار این ریسک را تحمل می نماید. با گذشت زمان تجار و سیستم بانکی در پی تدوین و استفاده از 

 روشی بر آمدند که کاستیهای روشهای قبل را پوشش داده و به تسهیل و افزایش تجارت کمک کند. از سوی دیگر

پیشرفت بانکداری بین المللی و سامان یافتن نظام پولی بین المللی تاثیر زیادی بر بکارگیری روش اعتبار اسنادی 

 داشت. مهمترین دغدغه این روش کاهش ریسکهای خریدار و فروشنده و تسهیل تبادل پول بین طرفین بود. 

ا بین منافع خریـدار و فروشـنده برقـرار است اعتبارات اسنادی  مولود و نتیجه تضادی می باشد  که م بطور کلی

اصـوالً هنـگـام عقـد یـک قـرارداد  فروش  بین المللی از یک طرف  خریدار مایل است کاالی  خریداری  شده را در 

زمان معین و مقرر شده در قرارداد فیما بین صحیح  و سالم دریافت داشته  و از طرفـی ترجیح می دهد قبل ازانتقال 

کیت کاال به اوو حمل آن قیمت آن را پرداخت  ننمایداز طرف دیگرفروشنده تمایل دارد مطمئن  شود قبل از آنکه مال

کاال از  کنترل او خارج شود وجه آن را دریافت دارد که این  تضاد منافع و عدم آشنایی خریدار و فروشنده با 

ادی ایجاد گردد که با حفظ همزمان  منافع خریدار و یکدیگرباعث آن شده که  طرح با مکانیسمی به نام اعتباراسن

 فروشنده تا حدودی ریسکهای طرفین را پوشش دهد.

دسترسی به وجه نقد و نظر وارد کننده را از جهت  ترتیبات اعتبار اسنـادی معمـوالً تـمایـل  فروشـنـده را از جهــت

مستقل در نظر مِی گیرد.اعتبار اسنادی یک  طـرف را به طـور در بر دارد و این ابـزار مـالـی منافـع هر دو تأمین اعتبار

عـهد قابـل قبـول بازرگانی ارائه می دهد که در تشیوه متعادل جهانی و منحصـربه فــردی را برای دستیابـی به یک 

می  آن پرداخت وجه در مقابل اسنادی کـه معــرف کاالســت و حـق مالکیـت بر کـاال را منتقـل می کنـد صورت

 .پذیرد

 

 تعریف اعتبار اسنادی 

باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشـخص   اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک )بنا به درخواست خریدار( می

  شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید.

 ( تعریف اعتبار اسنادی به شرح زیر ارایه می گردد:UCPقواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی)  2همچنین در ماده 

به معنای هرگونه ترتیباتی است که بموجب آن  “ اعتبارات ضمانتی“و ”  اعتبارات اسنادی”از نظر این مقررات عبارت  

دستورات یک مشتری )متقاضی اعتبار(  یا از طرف خـود  موظـف    یک بانک )بانک گشاینده اعتبار(  بنا به تقاضا و یا

 می شود تا در مقابل اسناد مقرر شده در اعتبار،  مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد: 

پرداختی را به شخص ثالث )ذینفع اعتبار( یا به حواله کرد او انجام دهد، یا  بروات صادره توسط ذینفـع را قبـول و    -1

 داخت کند. یاپر

 به بانک دیگری )بانک کارگزار( اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را قبول کند . یـا -2

 به بانک دیگری اجازه معامله دهد. -3
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 مراحل اجرای اعتبار اسنادی 

بعد از ایجاد ارتباط اولیه بین خریدار و فروشنده صدور پروفرما از طرف فروشنده، خریدار به وزارت بازرگانی مراجعه 

نموده و اقدام به ثبت سفارش می نماید. پس از اخذ مجوزهای اولیه و نهایی شدن ثبت سفارش که مراحل آن در 

بیمه  Cیا  A ،Bنقل کاال را بر اساس یکی از سه کلوز  فصل اسناد مورد بررسی قرار گرفت، خریدار خطرات حمل و

نموده و با در دست داشتن کارت بازرگانی به بانک مراجعه می نماید. در بانک بعد از تکمیل فرم درخواست گشایش 

اعتبار اسنادی و سپردن چند تعهدنامه و بررسی وضعیت اعتباری وی اعتبار گشایش می یابد و به بانک فروشنده 

ع داده می شود. بانکها بر اساس اعتبار مشتری برای گشایش اعتبار مقداری از مبلغ معامله را به شکل وجه نقد و اطال

بقیه را به شکل وثیقه از خریدار دریافت می نمایند. در گام بعد بانک فروشنده اعتبار را به فروشنده ابالغ نموده و در 

خریدار و فروشنده و متن اعتبار، فروشنده نسبت به دریافت وجه  صورت عدم وجود مغایرت بین توافقات فی ما بین

معامله در صورت انجام تعهداتش مطمئن شده و اقدام به تهیه کاال و بسته بندی صادراتی می نماید. بعد از بسته بندی 

گمرک کشور  و بازرسی کاال ترخیص صادراتی نموده و به شرکت حمل بین المللی تحویل می دهد. کاال از آنجا برای

خریدار ارسال می شود و فروشنده اسناد تعیین شده در متن اعتبار را تهیه و به بانک ابالغ کننده تحویل می دهد. 

بانک مزبور طی پنج روز کاری اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت اسناد را برای بانک گشایش کننده 

ز کاری مهلت دارد تا ا سناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت وجه اعتبار ارسال می نماید. آن بانک نیز پنج رو

معامله را به حساب بانک ابالغ کننده منتقل نموده و از آنجا به حساب فروشنده واریز شود. بعد از اتمام بررسیها بانک 

ا با مراجعه به بانک مبلغ گشایش کننده اعتبار با صدور اعالمیه رسید اسناد از خریدار یا صاحب کاال می خواهد ت

باقیمانده اعتبار را که به شکل وثیقه نزد بانک بود را تسویه نموده و اسناد خود را تحویل بگیرد. بعد از واریز و تسویه 

خریدار با در دست داشتن اسناد می تواند به گمرک مراجعه نموده و کاال را تحویل بگیرد. مراحل فوق در شکل زیر 

 در قسمت بعد بصورت مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. نشان داده شده و

همانطور که در شکل فوق و خالصه مراحی مشاهده می شود، در این روش خریدار مطمئن است در صورتی مجبور به 

پرداخت وجه معامله می شود که فروشنده اسنادی را ارایه دهد دال بر اینکه نهایتا تا تاریخ سر رسید مشخص شده 

د را انجام داده است.از سوی دیگر فروشنده نیز مطمئن است در صورتی که تعهدات خود را انجام دهد و تعهدات خو

اسناد مربوطه را ارایه دهد می تواند پول خود را از بانک گشایش کننده اعتبار و نه خریدار دریافت کند.بنابراین هر دو 

 طرف از اطمینان خاطر برخوردار هستند.

 

 گشایش اعتبار 

د از طی مراحل اولیه و توافق بین خریدار و فروشنده، خریدار به بانک مراجعه نموده و با ارایه اسناد زیر برای بع

 گشایش اعتبار اقدام می نماید.

 فرم تکمیل شده تقاضای گشایش اعتبار  .1

 پرو فرما اینویس ممهور شده توسط وزارت بازرگانی در زمان ثبت سفارش .2

 اره شده توسط وزارت بازرگانیفرم ثبت سفارش ممهور و شم .3

 بیمه نامه باربری صادر شده توسط شرکت های ایرانی .1

 فرم ارایه تسهیالت به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی .0
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 تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کاالهای خریداری شده از خارج. .1

 تعهد نامه نوسانات نرخ ارز. .۱

 کاال مشمول استاندارد اجباری نباشد و واردکننده بازرسی نخواهد.تعهد نامه حذف بازرسی چنانچه  .3

متقاضی   (credit rating)بانک قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی بررسیهای الزم در زمینه اعتبارسنجی 

یش را به عمل می آورد و در واقع ریسک خود را در خصوص گشایش اعتبار ارزیابی می نماید. بعالوه متقاضی گشا

اعتبار اسنادی باید در بانک حساب جاری داشته باشد و اداره اطالعات اعتباری بانک وضعیت اعتباری متقاضی را 

 بررسی و گزارش مثبتی در مورد متقاضی به شعبه ارایه نموده باشد.

قمی به ر 3بانک پس از اطمینان از کامل بودن مدارک و وصول پیش پرداخت و سایر هزینه های بانکی یک شماره 

را در فرمت سوئیفت برای بانک تعیین شده ارسال و  (L/C TEXT)اعتبار اسنادی اختصاص و متن اعتبار اسنادی

 بانک مزبور پس از حصول اطمینان از اصالت اعتبار اسنادی نسبت به ابالغ آن به ذینفع اعتبار اسنادی اقدام می نماید.

گشایش اعتبار می باشد که توسط خریدار تکمیل شده و در آن  متن اعتبار اسنادی در واقع ترجمه فرم درخواست

تعهدات فروشنده و اسناد مورد نیاز که باید از سوی فروشنده ارایه شود، برای بانکها مشخص شده واین متن نقش 

ررسی دستور العمل خریدار برای بانکها را ایفا می نماید. نحوه تکمیل این فرم در فصل اسناد بصورت اجمالی مورد ب

قرار گرفت و به دقت باالیی نیاز دارد. خریدار باید این فرم را بر اساس توافقات فی ما بین و تعهداتی که فروشنده 

 بصورت شفاهی یا در پروفرما پذیرفته است تکمیل نماید. 

که برای بانک بعد از ترجمه متن اعتبار و تبدیل آن به کد های استاندارد شبکه سوئیفت، اعتبار به شکل پیام در شب

با مخابره متن اعتبار اسنادی ، اعتبار گشایش شده تلقی می شود و از تاریخ مزبور تا سر  ابالغ کننده ارسال می شود.

بانک گشاینده و بانک تایید کننده)در صورت وجود( در قبال ذینفع اعتبار اسنادی متعهد مشروط پرداخت وجه  01رسید

بعد از ارسال پیام،  عتبار از اختیار صادر کننده خارج گردد صادر شده تلقی می گردد.می باشند.بنابراین به محض اینکه ا

بانک ابالغ کننده  متن اعتبار را دریافت نموده و آن را به فروشنده ابالغ می نماید. فروشنده متن اعتبار را با شروط 

ط مذکور،  مراحل بعد کار ادامه می یابد. توافق شده با خریدار مقایسه نموده و در صورت تطابق کامل بین متن و شرو

در صورتی که فروشنده مورد یا مواردی از متن اعتبار را نپذیرد، درخواست اصالح اعتبار را می دهد تا بعد از اصالح 

 بقیه مراحل که تهیه کاال و ارسال کاال برای خریدار می باشد انجام شوند.

 نکاتی مهم پیرامون گشایش اعتبار :

 ینده متن اعتبار اسنادی را با توجه به درخواست متقاضی، و با رعایت مقررات داخلی و مقررات متحد بانک گشا

از طریق سوئیفت برای بانک تعیین شده جهت ابالغ به ذینفع اعتبار   (UCP600الشکل اعتبارات اسنادی )

 ارسال می نماید.

  در متن اعتبار اسنادی حتما باید تبعیت ازUCP600  40در کدE  47یا کد   72یاA   .درج شود 

 .در اعتبار اسنادی نباید اسنادی درخواست شود که ذینفع قادر به تهیه یا تایید آنها نباشد 

  مدت اعتبار با توافق طرفین باید به گونه ای باشد که هزینه گشایش زیاد نشود و از سوی دیگر صادر کننده

 فرصت کافی برای تهیه و حمل کاال را داشته باشد.

                                                 
51 Expiry date 
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 .شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی باید دقیق، صریح و روشن باشد 

  برای پرهیز از اشکاالت آتی و کاهش هزینه بانکی ضرورت دارد متن اعتبار قبل از ارسال در اختیار متقاضی

 گذاشته شود و متقاضی آنرا سریعا بررسی و تایید نهایی نموده و آنگاه ارسال گردد.

 730رسال پیام بانک تعیین شده با ا (MT730.دریافت متن اعتبار اسنادی را اعالم میدارد ) 

 

 اصالح اعتبار اسنادی

 ذینفع)فروشنده( بعد از دریافت متن اعتبار با یکی از دو حالت زیر روبرو می شود:

 اعتبار هم با قرارداد فروش انطباق دارد و هم توسط بانک توافق شده گشایش شده و هم مندرجات و شروط آن .1

ابهامی ندارد.در ضمن شرایط بازار تغییری نکرده و ذینفع قادر است تا سر رسید حمل نسبت به حمل کاال اقدام 

 نماید.

اعتبار با قرارداد منعقده با وارد کننده در مواردی انطباق ندارد یا شرایطی در اعتبار منظور شده که قبال روی آنها  .2

 یا ذینفع میبیند تا سررسید حمل قادر به تهیه و حمل کاال نیست.توافق نشده و با منافع وی هماهنگ نیستند 

در صورتی که حالت اول اتفاق افتد فروشنده با امنیت خاطر نسبت به انجام شدن پرداخت اقدام به تهیه و بسته بندی 

واند اسناد را به صادراتی کاال نموده و مراحل بعد کار را هماهنگ میکند تا قبل از اتمام مهلت و سر رسید اعتبار بت

بانک تحویل دهد. در غیر اینصورت و در حالتی که فروشنده یا ذینفع با موقعیت دوم روبرو شود درخواست اصالح 

اعتبار می دهد. اصالح اعتبار یعنی انجام هرگونه تغییر در متن اعتبار اسنادی صادر شده از جمله حذف، جایگزینی یا 

ح اعتبار ممکن است موارد متعدی از جمله تغییر مبلغ اعتبار، تمدید سررسید یا اضافه نمودن بند یا شروط خاص. اصال

تاریخ حمل، تغییر ذینفع، تغییر نوع کاال،تغییر وسیله حمل و نقل، حمل به دفعات و غیره را در بر بگیرد)مرتضی 

ز دو گزینه زیر را انتخاب (. چنانچه اعتبار مطابق درخواست ذینفع اصالح نشود، ذینفع می تواند یکی ا111فرجی.ص 

 نماید:

ابطال معامله:ذینفع می تواند تا سر رسید اعتبار وقت کشی کند و اسناد را به بانک تحویل ندهد و اعتبار و  .1

 بالطبع معامله خود بخود لغو می شود.

قبلی با حمل کاال و ارایه اسناد مغایر یا بعد از انقضاء سر رسید به بانک تعیین شده، البته با هماهنگی  .2

 متقاضی اعتبار. 

استفاده می نمایند. طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی  799و 707بانکها برای صدور اصالحیه از کدهای 

اصالح اعتبار موکول و منوط به موافقت بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی است. بعالوه طبق مقررات مذکور بانک 

 نک همان بانک ابالغ کننده اصلی باشد.ابالغ کننده اصالحات باید با

در مورد تعیین طرف مسئول پرداخت کارمزد اصالح اعتبار مکن است یکی از حاالت زیر پیش آید.. در صورتی که 

متن اعتبار اسنادی تصریح دارد که کارمزد به عهده متقاضی است یا ذینفع،همان طرف مشخص شده مسئول پرداخت 

رجوع نماییم. شعب ارزی ایران  chargesتحت عنوان  71Bسیستم سوئیفت باید به کد می باشد. در این مورد در 

عموما کلیه کارمزد بانکی خارج از کشور را به عهده ذینفع میگذارند و عمال کارمزد اصالح اعتبار به عهد متقاضی می 

نموده از پرداخت امتناع نماید،  باشد. در حالتی که متن اعتبار اسنادی ساکت باشد یا طرفی که بانک گشاینده تعیین

 این هزینه ها در نهایت به عهده متقاضی خواهد بود. 3۱مطابق ماده 



 

 

 46از  31صفحه   

 

 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 

 واریز و تسویه اعتبار اسنادی

در هر اعتبار اسنادی در نهایت بانک گشاینده اعتبار باید با ذینفع و متقاضی اقدام به تسویه بنماید که به اختصار 

( نامیده می شود.فروشنده یا ذینفع کاال را تهیه و بعد از بازرسی توسط شرکت حمل به settlementتسویه و واریز )

مقصد گمرک کشور خریدار ارسال می کند. در حین انجام این امور اسناد بازرگانی یکی پس از دیگری صادر و توسط 

ناد از مراجع مختلف از جمله مراجع ذیصالح تایید می شوند. همانگونه که در فصل اسناد مورد بررسی قرار گرفت اس

اتاق بازرگانی کشور مبداء، شرکت حمل، شرکت بازرسی، شرکت فروشنده و دیگر مراجع کشور مبداء و کنسول گری 

کشور مقصد در کشور مبداء صادر و یا تایید می شوند. این اسناد هر کدام نشان دهنده انجام قسمتی از مسئولیتهای 

طبق مفهوم اعتبار اسنادی چنانچه ذینفع قبل ل نهایی به بانک تحویل داده می شوند. فروشنده هستند و بعد از تکمی

و منطبق با شرایط مندرج در اعتبار را ارایه دهد بانک گشاینده  02از انقضاء سر رسید، اسناد خواسته شده بدون مغایرت

د. در بیشتر موارد ایفای تعهد و تسویه بانک اعتبار باید با توجه به ترم پرداخت به رویت یا در سر رسید ایفای تعهد نمای

این بانک می تواند همان بانک ابالغ کننده  اسناد صورت می پذیرد. 03گشاینده با ذینفع از طریق بانک معامله کننده

نج روز اعتبار، بانک دیگر تعیین شده، یا نهایتا بانک گشاینده اعتبار باشد. بعد از ارایه اسناد به بانک و بررسی آنها طی پ

بانکی، فروشنده می تواند پول خود را از بانک تحویل بگیرد.آن بانک نیز اسناد را برای بانک گشاینده ارسال می کند. 

بانک گشاینده هم پنج روز کاری مهلت دارد تا اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم وجود مغایرت پول را به بانک 

بین بانکها بصورت پوشش اعتباری و روابط کارگزاری بوده و بانکها برای  معامله کننده پرداخت نماید. مبادله پول

بانک گشاینده اعتبار بعد از بررسی پوشش از روشهای متعددی استفاده می کنند که از حوصله این بحث خارج است. 

از طریق بانک برای اسناد، متقاضی اعتبار را از وصول اسناد مطلع نموده و از متقاضی اعتبار درخواست می نماید تا 

تسویه حساب و اخذ اسناد اقدام نماید. تسویه حساب به معنای پرداخت وجه نقد و آزاد سازی درصد خاصی از اعتبار 

 که در زمان گشایش به شکل وثیقه از متقاضی دریافت شده بود.

هم ارز ریالی اسناد اعتبار  بانک با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و نوع اعتبار نسبت به محاسبه

بعد از تسویه حساب بانک  اقدام و پس از دریافت مابقی ریال نسبت به واریز و ظهر نویسی اسناد عمل خواهد کرد.

بارنامه را که سند مالکیت کاال می باشد را ظهر نویسی نموده و مالکیت را به متقاضی اعتبار یا خریدار منتقل می 

با اعتبار اسنادی انجام شود، بانک به عنوان مالک رسمی کاال در بارنامه مشخص می شود.  کند.در صورتی که پرداخت

چرا که بانک در برابر فروشنده یا ذینفع متعهد پرداخت می باشد. بانک می تواند بعد از تسویه حساب با خریدار اسناد را 

ان ثابت نمی ماند و تحت تاثیر عوامل مختلف به نام وی ظهر نویسی نماد. نکته مهم این است که نرخ ارز در طول زم

اینکه نرخ ارز در کدام روز مالک تسویه حساب ریالی بانک گشاینده اعتبار با متقاضی اعتبار باشد، از تغییر می کند. 

اهمیت خاصی برخوردار است. عموما نرخ ارز در روز معامله اسناد مالک تسویه حساب می باشد. نرخ ارز روز برداشت 

از حساب بانک گشاینده اعتبار یا پوشش از بانک پوشش دهنده اعتبار مالک تسویه می باشد. در اعتبارات اسنادی ارز 

 )زمانی(مدت دار نیز نرخ ارز در سر رسید پرداخت، مالک تسویه می باشد.
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 اسناد و بررسی آنها

 مشخص نماید: متقاضی اعتبار باید به طور دقیق، و روشن و واضح در تقاضای گشایش اعتبار 

 چه اسنادی 

 با چه محتویاتی 

 در چه تعدادی)اصل یا کپی( میخواهد، همچنین 

 ،ارگان یا شخصی یا در چه سربرگی صادر و توسط کدام سازمان تایید شود. اسناد مزبور توسط چه سازمان 

اسناد مندرج در متن در صورت عدم تصریح هر کدام از موارد فوق، اسناد به وضع ارایه شده پذیرفته می شود. کلیه 

اعتبار اسنادی باید توسط ذینفع حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ سر رسید اعتبار به بانک منتخب یا بانک گشاینده 

اعتبار اسنادی ارایه شود. اگر چه کلیه اسناد باید توسط ذینفع به بانک ارایه شود اما تمامی اسناد نباید توسط وی صادر 

روز بانکی متعاقب روز  UCP600  ،5 04معامله اسناد پس از دریافت اسناد طبق بند ب ماده شود. بانک مجاز به 

 دریافت اسناد فرصت رسیدگی به اسناد را دارد که به طور سیستماتیک باید به ترتیب زیر عمل نماید:

در گام اول کلیه اسناد شمارش شده )تعداد نسخ اصلی و کپی( و از دقیق بودن تعداد آنها  اطمینان حاصل می شود.    

تعداد اسناد الزم در فرم درخواست گشایش اعتبار از سوی خریدار برای فروشنده تعیین می شود. در گام دوم از هر 

رار داده تا اطمینان حاصل شود که اسناد با یکدیگر مغایرت کدام از اسناد یک نسخه انتخاب و در کنار یکدیگر ق

ندارند. در گام آخر، انطباق محتویات اسناد با شرایط مندرج در متن اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد و اسناد، بویژه 

در اعتبار  تطبیق داده می شود. منظور از اسناد حمل تمامی اسناد ذکر شده UCP600اسناد حمل با مواد مربوطه در 

 بجز برات می باشد. 

بانک معامله کننده در صورت وجود مغایرت آنها را بصورت مکتوب و مستند به ارسال کننده اسناد اعالم می نماید و    

اعالم نظر وی را در خصوص مرجوع نمودن، نگهداری یا ارسال به بانک گشاینده اعتبار جویا می شود. چنانچه بانک 

د مغایرت را به شیوه فوق اعالم ننماید موظف به معامله اسناد و پرداخت وجه معامله به ذینفع می معامله کننده اسنا

باشد بنابر این، چنانچه بانک معامله کننده اسناد اطمینان حاصل کند که اسناد اشکالی ندارد، با توجه به ترم پرداخت و 

 اعتبار اقدام می نماید. 41Aمتن مندرج در کد 

کلیه طرف های درگیر در اعتبارات اسنادی اسناد را معامله  UCP600 0توجه این است که طبق ماده  نکته قابل   

مقررات مزبور نیز  1می نمایند و نه کاال یا خدمات و یا سایر عملکرد هایی را که اسناد مرتبط با آنها است. ماده 

 بین المللی کاال یا خدمات می باشد. تصریح دارد که شرایط اعتبار اسنادی مستقل از ظوابط قرارداد فروش

 

 انواع اعتبار اسنادی

بازرگانی بین المللی از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است و در شرایط متنوع و متغیری انجام می شود. معامالت بین 

ن جریان المللی به شیوه ها، ابزارها و شرایط متفاوت و متنوعی انجا م می شوند و افراد متعددی ممکن است در ای

نقشهای مختلفی را بازی کنند. بنابر این الزم است ابزار پرداخت نیز بعنوان یکی از مهمترین ارکان یک معامله بین 

المللی از تنوع و انعطاف پذیری الزم برخوردار باشد تا  بتواند در شرایط و معامالت مختلف به تجار کمک نماید تا 

ه ممکن انجام شود. یکی از ویژگیهای اساسی اعتبار اسنادی این است که عمل پرداخت به بهترین و مناسب ترین وج
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از تنوع باالیی برخوردار است و این ویژگی باعث شده است تا اعتبار اسنادی به عنوان یکی 

از مهمترین مکانیزم های پرداخت در بانکداری بین المللی به عنوان یک کارگاه مجهز به لوازم، ابزار، تجهیزات و 

 نات عدیده باشدامکا

(. بنابراین، بهتر است تجار و بازرگانان  برای استفاده بهینه از این تنوع و بکار بردن صحیح هر کدام از 21)زمانی ص

انواع اعتبارات در محل خود، شناخت کافی راجع به هر کدام داشته باشند و بتوانند در معامالت مختلف خود از بهترین 

.بر اساس مطالب فوق در این بخش به مطالعه و بررسی بعضی انواع اعتبار اسنادی پرداخته نوع اعتبار بهره مند گردند

 .01می شود

 اعتبارات اسنادی بر اساس شاخص های متعددی تقسیم بندی می شوند که در زیر بعضی از آنها مطرح می گردد.

 

 انواع اعتبار اسنادی به لحاظ شرایط یا نحوه پرداخت

در هر اعتبار اسنادی بانک گشاینده اعتبار باید مشخص نماید که پرداخت دیداری،  UCP600 1طبق بند ب ماده 

نشان دهنده نوع پرداخت می باشد)زمانی  41Aمعوق، قبولی یا از طریق معامله می باشد. در سیستم سوئیفت کد 

 (. 1۱ص

 

 

  :00اعتبار اسنادی با پرداخت دیداری .1

پرداخت دیداری یا به روئت بدین معناست که بانک گشاینده یا بانک تعیین شده با روئت اسناد بدون مغایرت، ارایه 

شده از سوی ذینفع نسبت به پرداخت وجه اسناد به ذینفع اقدام می نماید. این ترم از نظر زمان پرداخت برای ذینفع 

عد از ارایه اسناد، دال بر انجام تعهداتش می تواند وجه معامله را مطلوب ترین روش می باشد چرا که حد اکثر پنج روز ب

 ذکر  می گردد. paymentیا  sight paymentدریافت نماید. برای اینگونه اعتبارات، در متن اعتبار اسنادی واژه 

01اعتبار اسنادی با پرداخت معوق یا موخر یا مدت دار .2
  

در این نوع پرداخت، ذینفع مدتی)طبق توافق( بعد از ارایه اسناد بدون مغایرت، وجه اسناد را از بانک گشاینده یا بانک 

... روزه باشد. ذکر تاریخ شروع دوره در 10،32،10تعیین شده یا بانک تایید کننده اخذ خواهد نمود.این مدت میتواند 

تاریخ صدور بارنامه، معامله اسناد، ترخیص کاال از گمرک می باشد.این  متن اعتبار مهم می باشد که معموال بعد از

 متن اعتبار مشخص می گردد.  78مورد در کد 

در این نوع اعتبار براتی وجود ندارد و فروشنده برای دریافت پول خود راهی جز صبر کردن تا پایان دوره مشخص شده 

ذینفع می توانست قبل از سپری شدن مدت توافق شده برات را نزد ندارد. اگر از برات استفاده می شد، فروشنده یا 

نماید. این ترم از نظر زمان پرداخت برای متقاضی یا وارد کننده مطلوب ترین روش  0۱بانک خود یا دیگر بانکها تنزیل

اسناد یا  ماه از تاریخ معامله 12می باشد و طبق مقررات جاری بانک مرکزی بانکها مجازند طول مدت را حد اکثر 

 تاریخ بارنامه تعیین نمایند)زمانی(.
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ی تالیف استاد مجتبی زمانی فراهانی مراجعه عالقمندان می توانند برای مطالعه بیشتر و مفصل تر این موضوع به جلد دوم کتاب بانکداری خارج _

 نمایند.

55 Sight payment L/C 
56 Deferred payment L/C 
57 Discount 
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03اعتبار اسنادی با پرداخت قبولی .3
 

این اعتبار شباهت زیادی به روش مدت دار یا موخر دارد و مقرر می گردد فروشنده یا ذینفع بعد از گذشت زمان 

ت مدت داری را برای بانک مشخصی پول خود را در یافت کند. البته در این نوع اعتبار، ذینفع همراه اسناد حمل برا

(در واقع ذینفع drawerمتقاضی یا خریدار ارسال می کند که وی باید آن را از طرف خریدار قبول نماید. برات کش )

بانک گشاینده یا بانک تعیین شده یا بانک تایید کننده می باشد. ذینفع میتواند قبل از سر  (drawee)و برات گیر

زیل نماید و با کسر بهره منطقی وجه خود را بصورت نقد دریافت نماید. باید توجه نمود که رسید برات آنرا در بازار تن

در این حالت علی رغم اینکه از برات استفاده می شود، ماهیت اصلی روش پرداخت اعتبار اسنادی می باشد و بانکها 

 در بررسی و معامله اسناد نقش اساسی ایفاء می کنند.

 01خت از طریق معاملهاعتبار اسنادی با پردا .1

بانک گشاینده یا بانک تایید کننده)در صورت  UCP600در این نوع اعتبار اسنادی طبق جزء پنج بند الف ماده هفت 

به کشنده یا دارنده قانونی برات یا  12وجود( با پرداخت دیداری مبلغ اسناد ارایه شده بدون مغایرت، بدون حق رجوع

اسناد، ایفای تعهد می نماید. این روش پرداخت شبیه روش پرداخت دیداری می باشد و به نفع فروشنده یا ذینفع می 

 باشد.  

% از مبلغ اعتبار 32در مواردی از ترکیب روشهای فوق استفاده می شود.بعنوان مثال در یک اعتبار ممکن است 

 مشخص می شود. 42Mروزه پرداخت گردد. ترکیب پرداخت در کد  12% بقیه بصورت معوق ۱2و  بصورت دیداری

  

 61اعتبار اسنادی قابل برگشت یا غیر قابل برگشت

یکی از ویژگیهای اساسی اعتبارات اسنادی قابلیت برگشت آن می باشد. این قابلیت در واقع نشان دهنده اختیار خریدار 

در اعتبار اسنادی غیر قابل اعتبار بصورت یکطرفه و بدون موافقت فروشنده یا ذینفع می باشد.  برای لغو یا تغییر شرایط

برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت 

و اعتبار قابل برگشت  بیشتری میکنندفروشندگان معموال از این گونه اعتبار استقبال  می باشد. بدیهی استفروشنده 

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت  .به سختی ممکن است مورد توافق فروشنده قرار گیرد

عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت 

کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده تحت حاکمیت مقررات مزبور اعتبار اسنادی  UCP600 3طبق ماده  خواهد بود.

برگشت ناپذیر تلقی خواهد شد حتی اگر در متن اعتبار اسنادی اشاره ای به این موضوع نشده باشد)زمانی(. در هر 

ده به بانک تحویل نشده باشد صورت اعتبار اسنادی برگشت پذیر تا زمانی بر گشت پذیر است که اسناد از سوی فروشن

 40Aدر سیستم سوئیفت کد  و یا هیچ گونه پرداختی از سوی بانک معامله کننده به فروشنده صورت نپذیرفته باشد.

 نشان دهنده این وجه از اعتبار یعنی قابلیت برگشت می باشد.

 

 62اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده
                                                 

58 Acceptance payment L/C 

59 Negotiating L/C 

60 With out the right of recourse 
61 Revocable Vs. Irrevocable L/C 
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بانک گشاینده در خصوص تمایل و توانایی پرداخت گاهی اوقات ذینفع اعتبار از ناحیه 

احساس نا امنی می نماید.به بیان دیگر به خاطر ریسکهای مختلف موجود در کشور بانک گشاینده یا سیستم بانکی آن 

اعتبار خود بانک گشاینده برای ذینفع زیر سوآل می رود و پیش بینی می نماید که بواسطه وقوع تحوالت و تغییرات 

رقراری نظام کنترل ارزی، بانک گشاینده نمی تواند نسبت به انتقال ارز اقدام نماید. در نتیجه ذینفع تقاضای مثال ب

اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده می نماید. تایید بدین معناست که یک بانک دیگر هم به میزان بانک گشاینده 

که که به هر دلیلی بانک گشاینده وجه معامله پرداخت ننماید،  در برابر فروشنده متعهد بوده و قبول نماید در صورتی

آن بانک)بانک تایید کننده( وجه معامله را در صورت رعایت شدن شروط معامله از سوی فروشنده و ارایه اسناد درست 

 شت.و صحیح و غیر مغایر، به وی پرداخت نماید. در این حالت فروشنده تعهد دو بانک را در اختیار خواهد دا

نکته مهم اینکه تایید کننده می بایست بنا به درخواست یا مجوز بانک گشاینده اعتبار اسنادی اقدام به این امر نماید. 

از سوی دیگر درخواست تایید موجب افزایش هزینه هاست و گاهی اوقات به مذاق دولتها خوش نمی آید، چرا که 

ننمایند و با این درخواست بانک دیگر درخواست تایید اعتبار را  اعتبار خود آنها زیر سوال می رود و ممکن است از

در اینصورت ذینفع یا میتواند از انجام معامله منصرف شود و یا خود از تایید کننده و به هزینه فروشنده مخالفت نمایند. 

13خودش درخواست تایید را بنماید، که در صورت اجابت تایید مسکوت یا نهفته
در صورتی که تایید نامیده می شود.  

به درخواست بانک گشاینده انجام شود، نحوه تایید بانک تایید کننده با توجه به سطح روابط بین دو بانک ممکن است 

 از اخذ پوشش نقدی کامل )با بهره( تا تایید بدون کارمزد صورت پذیرد. 

اعتبار را مطرح نمی نماید، اما اگر قرار باشد خیلی اوقات فروشنده به بانک گشاینده اعتماد می نماید و درخواست تایید 

اعتبار به درخواست فروشنده و پذیرش بانک گشاینده توسط بانک دیگری تایید شود، حتما باید غیر قابل برگشت باشد 

به موضوع تایید اعتبار و نکات مهم در  UCP600در  3و  ۱تا بانک تایید کننده با آرامش خاطر آنرا تایید کند. مواد 

 سیستم سوئیفت مربوط به این وجه از اعتبار می باشد. 11کد  ین زمینه می پردازد. بعالوه،ا

 

 64اعتبار اسنادی قابل انتقال

با پیشرفت تجارت و شکل گیری مناطق آزاد تجاری و الگوهای جدید تجارت، این نوع اعتبار از اهمیت خاصی 

که اعتبار در واقع برای او باز می شود، خود یک واسطه بوده و برخوردار می باشد. گاهی اوقات فروشنده یا ذینفع اول 

کاال را از فرد یا افراد دیگری خریداری نموده است. بعنوان مثال یک تاجر ایرانی از تاجری در امارات متحده مقدار 

جار و حتی تن گندم خرید نماید و تاجر اماراتی که خود قادر به تولید و تهیه این مقدار گندم نیست از ت 3222

کشورهای دیگر این کاال را خریداری می نماید. به جای اینکه بخواهد اعتبار جداگانه ای برای فروشنده اصلی باز 

ننماید و از هزینه ها و بوروکراسی آن اجتناب نماید، از خریدار اصلی می خواهد که اعتبار قابل انتقال گشایش نماید. 

بخشی از مبلغ اعتبار را بعد از کسر سود خود به فروشنده اصلی منتقل نماید. در اینصورت فروشنده واسطه می تواند 

 البته فروشنده یا فروشندگان اصلی برای خریدار مشخص نمی شوند.

                                                                                                                                                      
62 Confirmed irrevocable L/C 

63 Silent confirmation 

64 Transferable L/C 
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 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

در اعتبارات قابل انتقال، ذینفع می   UCP600 33بنا بر مطالب فوق و بر اساس ماده  

تبار را به یک یا چند ذینفع جدید انتقال دهد که در اینصورت تواند از بانک درخواست نماید تا کل یا قسمتی از اع

بانک)ابالغ کننده(، بانک انتقال دهنده نیز می باشد. اعتبار اسنادی قابل انتقال از لحاظ ترم پرداخت دیداری است.در 

نه انتقال اعتبار بر صورتی که در اعتبار ذکر نشود، ذینفعان ثانویه مجاز به انتقال اعتبار به شخص ثالث نیستند و هزی

 به عهده ذینفع اعتبار می باشد.33اساس بند ج ماده 

اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار مادر از جمله تایید اعتبار )در صورت  33طبق بند ز ماده 

رین تاریخ یا دوره حمل. طبعا مبلغ وجود( را منعکس نماید، به استثناء مبلغ اعتبار، تاریخ انقضاء، مهلت ارایه اسناد، و آخ

منتقل شده کمتر از مبلغ اعتبار اصلی بوده و تاریخ های فوق نیز قبل از تاریخ های مذکور برای اعتبار اصلی می باشد 

 تا واسطه بتواند به موقع اسناد را تهیه و برای خریدار اصلی ارسال نماید.

 در این نوع اعتبار مجاز می باشد.  10بدفعات حمل یا برداشت تدریجی یا حمل 33طبق بند د ماده 

ذینفع جهت انتقال تمام یا بخشی از اعتبار به  قابل انتقال بودن اعتبار اسنادی مجوزی است برایبنا بر مطالب فوق 

 . در این اعتبار تنها بانک گشایش کننده دارای تعهد پرداخت می باشدقابل ذکر است  .11ذینفع دوم

این روش به نفع فروشنده واسطه است ولی چون بانک ابالغ کننده تعهد پرداخت ندارد فروشنده اصلی با ریسک عدم 

 و یا  transmissible، fractionable، assignableدر متن اعتبار اگر کلماتدریافت روبروست. 

divisible  به جایTransferable  لذا حتما باید کلمه ذکر شود اعتبار قابل انتقال تلقی نمی شود ،

Transferable .قید گردد 

 

 67اعتبار اسنادی اتکایی

همانند حالت قبل گاهی اوقات فروشنده خود واسطه است و کاال را از تولید کننده یا فروشنده دیگری خریداری می 

اصلی و یا بانک  کند. بعالوه ممکن است بدالیل مختلف از جمله قوانین بانکی یکی از کشورها، عدم موافقت خریدار

وی در گشایش اعتبار قابل انتقال و یا دالیل دیگر فروشنده واسطه مجبور به گشایش اعتبار مجزای دیگری در همان 

بانک ابالغ کننده و به نفع فروشنده اصلی شود. در این حالت ذینفع با وثیقه قرار دادن اعتبار اسنادی ابالغ شده از 

ید تا اعتبار اسنادی دیگری به نفع شخص دیگری که فروشنده اصلی می باشد باز بانک تعیین شده درخواست می نما

نماید. بدیهی است در اینجا دو اعتبار مجزا وجود دارد و ارتباط دو اعتبار تنها در این است که اعتبار اول که به نفع 

نیازی به تهیه و ارایه وثیقه  فروشنده واسطه گشایش شده است، وثیقه گشایش اعتبار دوم می باشد و فروشنده واسطه

دیگری به بانک ابالغ کننده اعتبار اول که قرار است نقش گشایش کننده اعتبار دوم را نیز بازی کند را ندارد. هر چند 

، اما در صورتی که بانک گشایش کننده اول بانک معتبری در مقررات بین المللی اشاره ای به اینگونه اعتبار نشده است

بالغ کننده اعتبار اول به راحتی و بدون نیاز به اخذ وثیقه و بر مبنای اعتماد به اعتبار بانک اول، اقدام به باشد بانک ا

 گشایش اعتبار دوم می نماید. قابل ذکر است این نوع اعتبار در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

                                                 
65 Partial shipment 

66 Subcontractor 

67 Back to back L/C) 
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 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

همانند اعتبار اتکایی است، با این تفاوت که ذینفع اعتبار اول نزد  13اعتبار اسنادی متقابل

 بانک دیگری غیر از بانک تعیین شده اعتبار جدید را گشایش می کند.

 

     69اعتبار اسنادی تنخواه یا گردان

ت گاهی اوقات دو طرف یک معامله ممکن است یک کاالی خاص را در دوره زمانی مشخص و با شرایط ثابت به کرا

معامله نمایند. بعنوان مثال یک شرکت تولیدی فرش ماشینی ایران بصورت مداوم در طول سال چندین بار نخ اکرلیک 

که از مواد اولیه تولید فرش می باشد را از یک شرکت آلمانی خرید می کند. جنس نخ، قیمت، روش حمل و دیگر 

ت نیز اعتبار اسنادی می باشد. خریدار ایرانی می تواند شرایط معامله در طول سال هیچ تغییری نمی کند و روش پرداخ

چندین بار در طول سال و برای هر بار خرید به بانک مراجعه نموده و به تعداد دفعات خرید اقدام به گشایش اعتبار 

را دریافت های مجزا نماید. طبیعتا هر بار که فروشنده کاال را حمل و اسناد را به بانک تحویل دهد می تواند پول خود 

کند. در چنین شرایطی خریدار می تواند به جای گشایش اعتبارات متعدد و مجزا، یک بار به بانک مراجعه نموده و یک 

این اعتبار اسنادی با مبلغی مشخص در بانک  اعتبار گردشی باز نموده و چندین بار از منافع آن بهره مند می شود.

اسناد  در برابر دریافت به دفعات مختلف رداخت کننده( اجازه می دهد تا)پ گشایش می شود و به بانک ابالغ کننده

اعتبار پس از هر بار حمل از ذینفع تا مبلغ مشخصی پرداخت کند و مجددا اعتبار را شارژ نماید. بنابر این در این 

واقع بدون احتیاج به افتتاح یا  اعتبار اولیه افزایش می یابد در به مبلغ اعتبار،اسناد و ارایه استفاده ذینفع از اعتبار، 

در مقررات بین المللی اشاره ای به اینگونه اعتبار نشده  اصالح اعتبار جدید، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود.

به لحاظ بار ارزی تعداد دفعات تجدید و تراکمی یا  است. این نوع اعتبار حاوی ترم پرداخت دیداری می باشد.

این موضوع نشان می دهد که آیا ذینفع میتواند از مبلغ کسری  تبار در متن آن مشخص می شود.غیرتراکمی بودن اع

در دفعه یا دفعات بعد استفاده نماید یا خیر. چنانچه اعتبار اسنادی گردان تراکمی باشد به ذینفع اجازه داده می شود که 

چنین مجوزی به ذینفع داده نمی شود. برای توضیح از کسری در دفعه بعد استفاده نماید، لیکن اگر غیر تراکمی باشد 

بیشتر مثال فوق بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار می گیرد. فرض می شود که تولید کننده ایرانی فرش در سال 

تن نخ نیاز دارد. اما با توجه به هزینه های انبارداری و دیگر هزینه ها بر اساس سیستم کنترل موجودی  1222مقدار 

تن به کشور وارد شود. در صورتی که از اعتبار گردشی استفاده  202تر است این مقدار در چهار محموله شرکت به

تن نخ را به بانک می دهد و هر بار که محموله  202شود، خریدار تقاضای گشایش اعتباری به مبلغ مورد نیاز برای 

شود. از سوی دیگر در متن اعتبار برای فروشنده  می رسد، اعتبار تسویه شده و خود به خود برای دفعه بعد تجدید می

مشخص شده است که هر سه ماه یکبار باید کاال را حمل نماید. در مثال مطرح شده فرض می شود فروشنده سه 

ماهه اول و دوم مقدار مورد نیاز را تهیه و در زمان مقرر برای خریدار ارسال می کند. در سه ماهه سوم بدلیل خاصی 

یه و ارسال کاال برای خریدار نمی شود. در این حالت، در صورتی که اعتبار تراکمی باشد، فروشنده می موفق به ته

تن یا سهمیه دو فصل، کاال را برای خریدار ارسال نماید. در صورتی که  022تواند در سه ماهه چهارم سال به میزان 

اهه سوم دیگر نمیتواند سهمیه مربوط به آن زمان را اعتبار غیر تراکمی باشد فروشنده مذکور بعد از گذشت مهلت سه م

                                                 
68 Counter credit 
69 Revolving L/C 
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 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

تن سه ماهه سوم لغو شده در نظر گرفته می شود، و  202ارسال نماید و معامله مربوط به 

 تن مربوط به همین دوره را ارسال نماید.  202فروشنده در سه ماهه چهارم صرفا می تواند مقدار 

 70اعتبار اسنادی با عبارت یا شرط قرمز

ساس مطالب فوق و طبق ماهیت اصلی اعتبار که ایجاد اطمینان برای طرفین بود، وجه اعتبار قاعدتا زمانی به بر ا

ذینفع یا فروشنده پرداخت می شود که بانک معامله کننده بر اساس اسناد ارایه شده از سوی وی به این نتیجه میرسد 

تنها بعد از تهیه، بسته بندی و ارسال کاال و تهیه سند  که تعهداتش را بصورت کامل انجام داده است. یعنی فروشنده

های الزم و ارایه به بانک می تواند پول خود را دریافت نماید. اما گاهی اوقات فروشنده حتی قبل از تهیه یا تولید کاال 

ر این صورت به دالیل خاصی از جمله نیاز مالی تقاضا دارد بخشی از مبلغ معامله را بصورت پیش پرداخت بگیرد. د

پیش از  ارائه رسید، این اعتبار به فروشنده اجازه میدهد تا در قبالطرفین می توانند از اعتبار ماده قرمز استفاده نمایند. 

بر اساس قوانین بانک مرکزی  بخشی از مبلغ مندرج در اعتبار را دریافت دارد. یا ارائه مدارک حمل به بانک، حمل و

جمهوری اسالمی ایران در صورتی که اینگونه اعتبار نزد بانک های ایرانی گشایش شود باید به میزان پیش پرداخت 

ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت از بانک ابالغ کننده دریافت گردد. ممکن است فروشنده پیش پرداخت را دریافت 

اقدامی ننماید. بنابراین باید یک بانک معتبر که اغلب اوقات همان بانک ابالغ کننده  نموده و برای انجام تعهدات خود

باشد در قبال وجه پرداخت شده یک ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت صادر نموده و برای خریدار یا بانک وی ارسال 

ن ضمانتنامه ازفروشنده نماید.بدیهی است بانک صادر کننده ضمانتنامه نیز برای پوشش ریسک خود جهت صدور ای

اوایل علت این نام گذاری آن است که  این اعتبار طبیعتا بصورت نقدی گشایش می شود.وثیقه کافی دریافت می کند. 

وجه  اعتبار که به مقداراز متن شرط آن  ،کننده برای جلب توجه بانک ابالغ کنندهگشایش بانک استفاده از این اعتبار 

. هر چند از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شدمی نوشت و با جوهر قرمز ره داشت را اشاپیش پرداخت به ذینفع 

در حال حاضر با استفاده از سیستم سوئیفت دیگر مرکب قرمز مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما همچنان این اسم مورد 

 استفاده قرار می گیرد.

 

                                                 
70 Red clause L/C 



 

 

 46از  38صفحه   

 

 یتجارت و اعتبارات اسناد یالملل نمقررات بی -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 یاسناد و مقررات متحد الشکل اعتباراتن یمجموعه قوان
UPC600 

 

 

 

 کاربرد مقررات  -0ماده 
UCP  :Article 1 : Application of UCP 

  اتاق بازرگانی بین المللی  122، نشریه شماره  222۱مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال(ICC)  مقرراتی

ادی )اعتبار( )ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی ار اسناست که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـورد هــر اعتبـ

(Stand-by)  تا حدی که قابل اعمال است ( الزم االجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است،

 ار اصالح یا مستثنی شده باشد.در شرایط اعتب "مگر اینکه صریحا

 

 تعاریف : -2ماده 

ARTICLE 2: DEFINITIONS  
 از نظر این مقررات :

 یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابالغ می کند.بانک ابالغ کننده : 

 طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .: یعنی درخواست کننده 

 برای انجام عملیات بانکی تحت این  ": یعنی روزی که در آن روز بانک معموال روز بانکی 

 . مقررات باز است 

 یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .ذی نفع : 

 یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی  ارایه مطابق :

 مطابقت دارد.

 یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با تائید:

 شد.شرایط اعتبار ارائه شده با

 یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.بانک تائید کننده : 

 یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به اعتبار :

 ط اعتبار است .پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرای

 یعنی پذیرش پرداخت : 

 الف ( پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .

ب ( ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل 

 استفاده است .

دره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل ج ( پذیره نویسی برات صا

 استفاده است .

 یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید. بانک گشاینده : 

 انک مقرر( و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط : یعنـــی خرید برات ) صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبمعامله اسناد

اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع 

 شود.
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 یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است . بانک تعیین شده : 

 ـی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد : یعنـــارائه

 ارائه شده می باشد.

 یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند. ارائه کننده : 

 

 تفاسیر / مفاهیم: -9 ماده

ARTICLE 3 INTERPRETATIONS  
 ازنظر این مقررات :

 .واژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد 

 "برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد."اعتبار 

  دستنویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی امضاء اسناد می تواند به صورت

 دیگری باشد.

  درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء عالمت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی

 می گردد.

 انکهای مجزا تلقی می شود.شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان ب 

  که برای توصیف  "محلی"یا  "ذیصالح "،"رسمی"، "مستقل"، "واجد شرایط"،"مشهور"،"درجه یک  "اصطالحاتی از قبیل

 صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.

  ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی  "هرچه زودتر" یا "بالدرنگ "،"فوری "به لغاتی نظیر

 باشد.

  روز تقویمی بعد از تاریخ  0روز تقویمی قبل تا  0یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت  "در یا حدود"واژه

 مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.

  و"بکار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد  "دوره حمل "اگر بعنوان  "بین "و  "از"،  "تا" "تااینکه "، "به "واژگان" 

 شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد. "بعداز"و  "قبل از "لغات 

  هنگامیکه برای تعیین تاریخ سررسید بکار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد . "بعداز"و  "از "واژگان 

 تلقی  "روز شانزدهم تا پایان ماه  "و  "روز اول تا پانزدهم  "یک ماه به ترتیب به عنوان  "نیمه دوم "و  "نیمه اول "اژگان و

 می شود.

  روز بیست و "و "روزیازدهم تا بیستم  "،  "روزاول تا دهم "به ترتیب به عنوان  "پایان ماه "،  "نیمه "،  "آغاز"واژگـــان

 شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود. "یکم تا پایان ماه

 

 اعتبارات در مقابل قراردادها: -4ماده 

ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS  
  مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که

گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار 

هر تعهد  هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام

دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است 

 نخواهد بود.
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  ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین

 ه مند شود.بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهر

  بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک

 ناپذیراعتبار منصرف کند.

 

 ا:اسناد در مقابل کاال / خدمات / عملکرده -5ماده 

ARTICLE 5 DOCUMENTS V. GOODS ,SERVICES OR PERFORMANCE 
 بانکها براساس اسناد عمل می کنند و نه کاال ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد 

 

 قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد: -6ماده 

ARTICLE 6 AVAILABILITY, EXPIRY DATE AND PLACE FOR PRESENTATION 
 ی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده الف ( اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاک

 است . اعتبــــاری که نــــــزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است .

  استفاده است .ب ( اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابـــــــل 

 .ج ( اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد 

  ) اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ  -1د

 اسناد تلقی می گردد. انقضاء جهت ارائه

محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت  -2

اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بـــانک است .محل ارائه اسناد در بانکی غیـــر از بانک گشاینده اضافه 

 گشاینده است . بر محل بانک

  درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء  21ه ( به جزء آنچه که در بند الف ماده

 اعتبار باشد. 

 

 تعهدات بانک گشاینده: -7ماده 
ARTICLE 7 ISSUING BANK UNDERTAKING  

  ،الف ( به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکورمطابق با شرایط اعتبار باشد

 بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که :

 اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد. .1

اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه  .2

 خودداری کند

اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت  .3

 د مقرر خودداری کند.مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسی

اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از قبـولــــی برات صادره  .1

 بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در ســـررسید مقـــررخودداری کند.

استفاده باشد و بانـــک تعیین شــــده از معامـــلـه  اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده قابل .0

 خودداری کند.

 .ب ( بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد 
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  ج ( بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پــــذیرش

 شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال نموده است .پرداخت یا معامله اسناد ارائه 

  پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است

ـررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از ســـ

تعییـن شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشــاینده نسبت به پوشش 

 وجه اعتبار نزد بانک 

 

 تائید کننده: تعهد بانک -8ماده 

ARTICLE 8: CONFIRMING BANK UNDERTAKING 
  الف ( بشرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائید کننده یا هر بانــک تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت

 اید:شده باشد، بانک تائید کننده ب

 تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام کند. .1

 الف( اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخـــت مدت داریا قبولی نزد بانک تائید کننده قابـــل استفاده باشد. 

ب ( اگراعتبار برای پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده  

 پردازد.مذکورن

ج ( اگر اعتبــــار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــک تعیین شده  

 مذکـور از تعهد پرداخت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.

ی قابل استفاده باشد و بانک تعیین شـده مذکوراز قبول د ( اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیـین شده دیگر 

 برات صادره به عهده بانک خودداری یا علیـــرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسید نپردازد.

ه ( اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد  

 له نکند.را معام

اگـراعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـله اسناد، بدون حق رجوع ،  .2

 اقدام کند.

  ب ( بانک تائید کننده اززمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پــذیرش پرداخت یا معامله

 اسناد است.

  ) بانک تائیــــد کننده ملزم به پوشـش بانک تعیین شده دیگــری است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ج

 مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائید کننده ارسال نموده است .

 ی که برای قبولی یا پرداخـــت مدت دار قابل پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتبار

استفاده است در ســـررسید الـــــزامی است ، اعـــم از اینکه بانک تعیین شده دیگر قبل ازسررسید نسبت به پیش پرداخت 

مستقل از  ـد کننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگرـاشد. تعهـد بانـک تائیـیا خرید اسناد اقدام نموده بـ

 تعهد بانک تائید کننده درمقابل ذی نفع است .

  و ( اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا درخــواست شده باشد تا اعتباری را تائیــــد کنــــــد اما بانک مذکور

اطالع دهد یا اعتبار را بدون تائید حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیــر مـــــراتب را به بانــــک گشــــــاینده 

 ابالغ کند.

 

  ابالغ اعتبارات و اصالحیه های مربوط: -3ماده 

ARTICLE 9: ADVISING OF CREDITS AND AMENDMENTS 
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  الف ( اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــالحیه اعتبـــار ممکن است بوسیــــله بانک

ابالغ کننده به ذی نفع ابـالغ شود. بــانک ابـالغ کننــــده ای که بانک تائید کننده نباشد، 

ه باشد که تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشتــرگــــــونه اصالحیه را بدون ایناعتبـــــاروهـ

 ابالغ می کند.

  ب ( بانک ابالغ کننده با ابالغ اعتبار یا اصالحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصالحیه را احــــــرازکرده

 واذعــان دارد که ابالغیه بدرستی منعکس کننـــده مواد و شرایط اعتبار یا اصالحیـــه دریافت شده است .

  است از خـــدمات بانــک دیگری )بانک ابالغ کننده دوم ( ج ( بـــانک ابــــالغ کننده ممـــــکن

بــــــــــرای ابالغ اعتباریا اصالحیه به ذی نفع استفاده کند. بانک ابــالغ کننـــــده دوم با ابــــالغ 

اعتبـــار یا اصــــالحیـــه اصـالت ظاهری اعتباررا احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـالغیه به درسـتی 

 ـعکس کننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصالحیه دریافت شده است .من

  د ( بانکی که از خدمــات یک بــانک ابــالغ کننــده یا بــانک ابــالغ کننده دوم برای

 اعتبــــاراستفـــــاده می کند باید ازخدمات همان بانک برای ابالغ هرگونه اصالحیه نیز استفاده کند.

  ه ( اگر بانکی که از وی درخــواست شده نسبت به ابـــالغ اعتبــــــار یا اصـــالحیه ای اقــدام کند

تصمــــیم به عدم ابالغ اعتبار یا اصـالحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانکی که دستـورات 

 اعتبار، اصالحیه یا ابالغیه را از آن دریافت کرده اعالم نماید. 

  و ( اگر بانکی که از وی درخواست ابــالغ اعتبـار یا اصـالحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری

اعتبار، اصـالحیه یـا اطالعیه را اثبات کند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـکی کـه دستورات مذکور را از 

ابــــالغ کننــــده یـــا بانک ابالغ کننده  آن دریـــافت کـــرده اطالع دهــد. به هـر حال اگر بانک

دوم تصـمیم به ابالغ اعتبار یا اصـالحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـک ابالغ کنـنده دوم اطالع دهــد 

 که قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصالحیه یا ابالغیه نبوده است .

 

 اصالحیه ها: -01ماده 
ARTICLE 10 AMENDMENTS  

  تصریح شده اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده ،بانک  33الف ( به جزء در مواردی که در ماده

 تائید کننده )در صورت وجود( و ذی نفع اصالح ویا باطل شود.

  نسبت به اصالحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. ب ( بانک گشاینده از زمان صدور اصالحیه

بـــانک تائید کننده ممکن است تائید خود را به اصالحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت اززمــــان 

ابالغ اصالحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هرحال بانک تائید کننده می تواند از افزودن تائید خود به 

خـودداری کند که در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانک گشاینده و ذی نفع اطالع  اصـالحیه ای

 دهد.

  ج ( مواد و شرایط اعتبار اصلی )یا اعتباری که شامل اصــــالحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ( تا

ده اعالم کند به قوت خود زمـــانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصـالحیه مذکور را ابالغ کر

برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصالحیه ای را اعالم کند.در صورت کوتاهی 
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ذی نفع از ابالغ چنین اعالمیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی کـــــه 

ـاق داشته باشد به معنـــای شرایــــــط آن با اعتبارواصالحیه ای که هنوز پذیرفته نشـــــده انطبــــ

اعالم پــــــذیرش اصـالحیه مذکــور توســــط ذی نفـــــع است واعتبار از این زمان اصالح شده تلقی 

 خواهد شد.

  د ( بانـــــکی که اصـــــالحیه اعتبار را ابالغ می کند باید به بانک دریافت کننده اصالحیه اطالع دهد که

 یه را اعالم نماید.مراتب پذیرش یا رد اصالح

 ه ( پذیرش بخشی از اصالحیه مجاز نیست و به منزله رد اصالحیه تلقی خواهد شد 

  و ( درج شرطی در اصالحیه مبنی بر اینکه اصالحیه مـذکور الزم االجراءخواهد بود مگر اینکه ظرف مدت

 زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.

 قبول اصالحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقررشده می باشد. تبصره : قبول یا عدم 

 

 اعتبارات و اصالحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:  -00ماده 

ARTICLE 11 TELETRANSMITTED AND PRE-ADVISED CREDITS AND AMENDMENTS 

  الف ( مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصالحیه به منزله اعتبار یا اصالحیه موثر است و هر گونه تائیدیه

 شود. کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می

  یا عباراتی شبیه آن ( باشد یا قید  "ارسال خواهد شد "جزئیات متعاقبا "اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت(

کند که شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصالحیه ، تائیدیه کتبی است در این صورت متن مخــــابره 

خواهد شد. بانک گشاینده باید بدون شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار یا اصالحیه تلقی ن

تاخیرنســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصالحیه پادار که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام 

 کند.

  ب ( ابالغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصالحیه )پیش آگهی( فقط زمانی توسط بانک گشاینده ارسال

به صدور اعتبار یا اصالحیه پادارمربوط باشد . بانک گشاینده با ارســـال  خواهد شد که بانک گشاینده حاضر

پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصالحیه پادار، بدون تاخیر وبدون مغـایرت با 

 متن پیش آگهی است .

 

 تعیین بانک: -02ماده 
ARTICLE 12 NOMINATION  

  الف ( به جزء در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تائید کننده است ، مجوز انجام معامـــله

یا قبولی اسنـاد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله 

مــواردی که به روشنی توسط بانک کارگزار تعیین شده پذیرفته و در اسنادایجـــاد نــمی کند، مگــر 

 مکاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.

  ب ( بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این

 خت مدت دار می نماید.بانـــک را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پردا
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  ج ( دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تائید کننده

 اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند.

 

 پوشش پرداخت بین بانکی :ترتیبات  -09ماده 

ARTICLE 13 BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS 

  الف ( اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعیین شده )بانک مطالبه کننده( از طرف

د، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات تابع مقررات دیگر )بانک پوشش دهنده( مقررگرد

 معتبرپوشــــــش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .

  ب ( اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد

 ست : روش زیر قابل اعمال ا

بانک گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک  

 پوشش دهنده اعالم کند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.

بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتباربه بانک پوشش دهنده  

 نیست.

نه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانک هر گو 

 پوشش دهنده به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.

هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش  

سئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانک گشاینده م

اعتبار است . در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها 

از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت 

 ه بانک گشاینده است .پوشش د اده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهد

  ج ( در مواقعیکه بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دریافت نکرده باشد بانک گشاینده

 اعتبارازهیچیک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.

 

 ررسی اسناد:ضوابط ب -04ماده 

ARTICLE 14 STANDARDS FOR EXAMINATION OF DOCUMENTS 
  الف ( بانک کارگزار و یا تعیین شده بانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد

صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با براساس  "ارایه شده را بررسی و صرفا

 شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.

  ب ( بانک کارگزار و یا تعیین شده ، بـانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک

ـــص کنـــند که اسناد ارائه شده روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخـ 0حداکثر به مدت 

مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز 

 بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.
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  شامل یک یا چند  20یا  21،23،22،21،22،11ج ( ارائه اسنادی که براساس مواد

 21نسخه اصل از سند حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از 

روزتقویمی بعد از تاریخ حمل کاال، به شرحی که دراین مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از 

 تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود. 

  در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملکرد بانکی د ( اطالعات مندرج

نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ،سایراسناد تصریح شده دراعتبار یا اعتبار 

 داشته باشد.

 درصورت درج، می تواند به صورت کلی ه ( دراسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح کاال، خدمات یا عملکرد ،

 بیان شود به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.

  و ( اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء سند حمل ،سند بیمه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر کننده

صورتی که ارائه شود خواهند پذیرفت به یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها اینگونه اسناد را به همان 

تطبیق  11ماده  "و"شرط اینکه محتویات سند حاکی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند 

 کند.

  ز ( سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممکن

 سترد شود.است ره ارائه کننده سند م

  ح ( اگراعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با این شرط درخواست شده

 باشد، بانکها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند. 

 ید به تاریخی پس از تاریخ ارائه ط ( تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نبا

 اسناد صادر شود.

  ی ( درج آدرس ذی نفع و درخواست کننده اعتبار درهریک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس

های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگرمقرر در اعتبار ندارد اما بایــــد در همان کشورذکر شده در 

. جـــزئیات تمـــــاس )فاکس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن( ذکر شده به عنوان شرایط اعتبار باشد

 بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست کننده ندیده گرفته خواهد شد. 

  به هرحـــال هنگـــــامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده

مطرح است باید با 20یا 21،23،22،21،22،11در سند حمل طبق مواد کاال یا طرف ابالغ شونده مندـرج 

 آنچه که در شرایط اعتبار درج شده تطبیق نماید.

 .ک ( الزم نیست فرستنده یا ارسال کننده کاال مندرج در هر یک از اسناد ذی نفع اعتبار باشد 

  یا اجاره کننده صادر شود.به ل ( سند حمل می تواند توسط هر شخصی به جزء حمل کننده ،مالک، فرمانده

 این مقررات تطبیق نماید. 21یا  23،22،21،22،11شرط آنکه سند حمل با الزامات مندرج در مواد 

 

 تطبیق اسناد با شرایط اعتبار:  -05ماده 
ARTICLE 15 COMPLYING PRESENTATION 
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 ر الف ( هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبا

 تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.

  ب ( هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد

 را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده ارسال نماید.

  شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته ج ( هنگامیکه بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با

 یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال نماید.

 

 اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطالع به طرف مقابل : -06ماده 

ARTICLE 16 DISCREPANT DOCUMENTS, WAIVER AND NOTICE 

  الف ( هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائیدکننده ، در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص

 از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند 

 براساس  "ب ( هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا

صالحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کنـــد به هر حال این موضوع نمی 

 باشد. 11ذکر شده دربند ب ماده تواند موجب طوالنی تر شدن مدت 

  ج ( هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، درصورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به

روز کاری تعیین شده در قالب یک پیام عدم  0رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یک اطالعیه ) یعنی ظرف 

 جا اعالم شود( به ارائه کننده اسناد اطالع دهد. پذیرش اعالم شود وتمامی مغایرتها یک 

 :اطالعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد 

 عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک ، و 

 مغایرتهایی که بانک به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کرده، و 

 خود نگهداری می کند، یابانک اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه کننده نزد  

بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعالم موافقت درخواست کننده مبنی بر قبولی اسناد یا  -1 

 دریــــافت دستورات بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا 

 بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام می کند، یا -2

  رسیده از سوی ارائه کننده اقدام می کند.بانک طبق دستورات قبلی 

 ( اطالعیه درخواست شده در ماده ) ج ( باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــکان،  -11د

ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــکی بعــــد ازارائــه 

 ود.)منظور خروج پیام از بانک می باشد(اسناد نباشد، ارسال ش

  ه ( بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می توانند پس از

نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمایند.) یعنــی  11ارســــال اطالعیه مندرج در بند ج ماده 

 هد می تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد(بانک هـــــر زمان بخوا

  و ( بانک گشاینده یا تائید کننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با

 روز( 0شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد.)یعنی اجرای مراحل فوق حداکثر ظرف 
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 ناد یا بانک تائید کننده از قبول یا ز ( هنگامی که بانــک گشاینده از پذیرش اس

معامله اسناد خودداری کند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعالم نمایند، حق استرداد وجه 

 پرداخت شده به عالوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .

 

 ناد اصل و رونوشت:اس -07ماده 
ARTICLE 17 ORIGINAL DOCUMENTS AND COPIES 

 .الف ( حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود 

 دارای امضاء عالمت ، مهر یا نشانه ای  "ب ( بانک سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می کند که ظاهرا

 صل باشد ، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست .ازصادرکننده آن به صورت ا

  ج ( به جزء در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را به عنوان اصل تلقی می

 کند که :

 ظاهر آن حاکی از دستنویس ، تایپ ، پرفراژ یا مهر صادرکننده سند باشد،یا .1

 بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد، یا ظاهرآن حاکی از صدور سند .2

تصریح کند که نسخه اصل است ، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارایه شده  .3

 نباشد.

 . د ( اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است 

 یا  "دو نسخه "در  "نسخه دوم  "ی با استفاده از عباراتی مثل ه ( اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ا

درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت  "در دو نســــخه رونوشت "

 رونوشت کافی است مگر آنکه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

 

 سیاهه بازرگانی: -08ماده 

ARTICLE 18 COMMERCIAL INVOICE 
 : الف ( سیاهه بازرگانی 

 درج شده( 33در ماده  حاکی از صدور آن توسط ذی نفع باشد )به جزء آنچه که "باید ظاهرا .1

 درج شده ( 33باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود )به جزء آنچه در بند ز ماده  .2

 باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده ، و .3

 نیازی به امضاء ندارد. .1

 نده می تواند سیاهه صادره ب ( بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده در صورت وجود ، یا بانک گشای

به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانک مذکور توسط کلیه طرفین الزم االجراء باشد، 

به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـکرده 

 باشد.

 کور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه که در شرایـــط اعتبــــار درج ج ( شرح کاال، خدمات یا عملکرد مذ

 شده مطابقت داشته باشد.
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 سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:  -03ماده 

ARTICLE 19 TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF 

TRANSPORT 

  الف ( سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل )حمل مرکب یا چند وجهی ( بکار می

 در برگیرنده این موارد باشد:  "رود صرفنظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا

 نام حمل کننده و امضاء آن توسط : .1

توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل  

 کننده 

 فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده 

 ننده ، فرمانده یا نماینده بنابه هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل ک

 مورد قابل شناسائی باشد.

  از طرف یا برای حمل کننده "هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان" 

 است . "برای یا از طرف فرمانده "سند را امضاء یا 

 ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسیله :ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کاال در کشتی  .2

 عبارت چاپی یا 

 مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کاال در کشتی 

  تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری کاال در کشتی و تـــــاریخ

ل اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال ، حمل کاال تلقی خواهد شد . به هر حا

 در اختیار گرفتن یا بارگیری کاال در کشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه که در اعتبار درج شده  .3

 باشد،حتی اگر:

( سند حمل ، عالوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل  الف 

 مقصد نهایی مختلف بوده یا

یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی ،  "در نظر گرفته شده  "ب ( سند حمل شامل عبارت  

 بندربارگیری یا بندر تخلیه باشد.

o صادر شده ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در  تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل

 سند حمل درج شده باشد.

o  مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ) سند حمل خالصه شده یا

 پشت سفید ( باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد.

o  نباشد. "حمل دربست  "هیچ گونه اشاره ای به 

  ب ( از نظر این ماده ،انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر(Transshipment  به معنی

تخلیــــه کــــاال از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر)اعم از اینکه دو نوع 
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ال ، در مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد( در خالل حمل و نقل از محل ارس

 اختیار گرفتن یا بارگیری کاال به مقصــــد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است .

  ) اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال کاال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید  -1ج

 حمل کاال در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود..

سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد،  -2

 قابل قبول است ، حتی اگر انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.. 

 

 بارنامه: -21ماده 
ARTICLE 20 BILL OF LADING 

 :الف ( بارنامه ، به هر نامی که باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد 

 نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: .1

 توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده حمل کننده برای یا از طرف حمل کننده ،  

 یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .توسط فرمانده  

  امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی که به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل

 شناسایی باشد.

  ــا از یـ "برای حمل کننده  "هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی که نشان دهد آیا نماینده به عنوان

سند را امضــــاء نموده  "از طرف فرمانده  "برای فرمانده یا  "یا "حمل کننده  "یا از طرف  "طـــــرف 

 است ..

 بارگیری کاال در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر::  .2

 طی متن چاپی بارنامه  

 بارگیری شده است . طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کاال 

  تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با

درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی 

 خواهد شد.

  یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــی باشد،  "نظر کشتی مورد"اگر بارنامه شامل عبارت

 یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

 حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.. .3

 ری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر اگر دربارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگی

یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت  "مورد نظر "بارنــامـه شامل عبارت 

بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . ایــــن شرط 

دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل کــــاال حتی در مـــــــواردی کـه بارنامه 

 در کشتی نامبرده شــده است الزم االجراء است .
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تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر  .1

 شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قید شده باشد.

یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ) بارنامه خالصه مواد و شرایط حمل  .0

 شده یا پشت سفید( باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد. .1

  نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یک ب ( از نظـــــــر این ماده ، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله

کشتـــی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه 

 منــــدرج دراعتبار است .

  ) اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته    -1ج

 اید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شودباشد ب

حتی اگر انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای که  -2

بــه احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شرط 

طبق آنچه که در بارنامه  (Lash Barge)ـاال در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک آنـــــکه کــــ

 تائید شده حمــل شود.

  د ( به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر را

 برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

 راه نامه دریایی غیر قابل معامله: -20ماده 

ARTICLE 21 NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS 
 در برگیرنده این موارد باشد : "د، باید ظاهراالف ( راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی که باش 

 نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: .1

 توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده یا 

 توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده . 

  نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا

 شناسایی باشد.

  هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا بــــرای یا

 ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است . 

 رج در اعتبار به نحو زیر:بارگیری کاال در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مند .2

 طی متن از پیش چاپ شده  

 طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کاال بارگیری شده است . 

  تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل

اریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت ت

 تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.
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  یا  "کشتی مورد نظر"اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت

عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره 

  کند الزامی است .

 حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. .3

  اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری

یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد،  "مـورد نظر "اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت 

 ر ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبا

  این شرط حتی در مواردی که راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل

 کاال در کشتی نامبرده شده است الزم االجراء است .

صادر شده باشد  تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگردر بیش از یک نسخه اصل .1

 شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد.

مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است )راه نامه دریایی غیر  .0

ررسی قرار نخواهد قابل معامله خالصه شده یا پشت سفید( باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد ب

 گرفت.

 هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد. .1

  ب ( از نظـــــــر این ماده ، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه کاال از یک

مندرج  کشتی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه

 دراعتبار است .

  ) اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک کشتی به کشتی  -1ج

دیگراشاره کند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده 

 شود

 کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر  حتی اگر انتقال کاال از یک کشتی به

قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول 

طبق آنچه که در راه  (Lash Barge)است به شـــرط آنــکه کاال درکانتینر ، تریلر یا قایق های سبک 

 نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود.

  د ( به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کاال

 از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

 بارنامه حمل دربست: -22ماده 
ARTICLE 22 CHARTER PARTY BILL OF LADING  

 در برگیرنده این  "الف ( بارنامه ، به هر نامی که باشد ، منوط به حمل دربستی )بارنامه چارتر( باید ظاهرا

 موارد باشد:

 ده باشد:به نحو زیرامضاء ش .1
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توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده  

 یا 

 توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالک ، یا  

 توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره کننده  

  نماینده به نحوی که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده یا

 کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

  هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالک یا

 اجاره کننده امضاء نموده است 

 ه کننده امضاء می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج نماینده ای که برای یا از طـــرف مالک یا اجار

 کند.

 بارگیری کاال در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر: .2

 طی متن از پیش چاپ شده 

 طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کاال بارگیری شده است . 

 ــــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینکه تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربس

شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صــــورت تاریـــــخ ذکر شده در 

 یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یک سری حمل کاال از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار  .3

 از بنادر یا یک نقطه جغرافیایی و به نحوی که اعتبار درج شده باشد.

تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل  .1

 طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قید شده باشد.

ادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط بانک قرارد .0

 اعتبار الزامی باشد.

 

 

 سند حمل هوایی: -29ماده 
ARTICLE 23 AIR TRANSPORT DOCUMENT  

 در برگیرنده این موارد باشد: "ی که باشد ، باید ظاهراالف ( سند حمل هوایی ، به هر نام 

 نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: .1

 توسط حمل کننده یا ، 

 توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده . 

 .هرگونه امضاء توسط حمل کننده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده قابل شناسایی باشد 

 امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده است . هرگونه 

 اشاره کند که کاال برای حمل پذیرفته شده است . .2
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تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنکه سند  .3

ین صورت تاریخ ذکر شده حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، که در ا

 در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

  درج هر گونه اطالعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل

 تلقی نخواهد شد.

 فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد. .1

 اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.نسخه  .0

مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری که شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات  .1

 مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.

 ه نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک ب ( از نظــــراین ماده ، انتقــــال کاال از یک وسیـــل

هواپیما و بارگیری مجدد کاال به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد 

 ذکر شده دراعتبار است .

  ) دیگر اشاره  اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک هواپیما به هواپیمای  -1ج

داشته و یا اینکه تصریح کند که کاال از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول 

 مسیرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

حتی اگر انتقال کاال از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل  -2

 یی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال داشته قابل قبول است.هـــوا

 

 اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی : -24ماده 

ARTICLE 24 ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS  

 در برگیرنده این موارد  "الف ( سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا

 باشد:

 نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد: .1

 حمل کننده ، یا توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده از طرف یا برای 

مبنی بــر وصول کاال به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده  

 شده برای یا از طرف حمل کننده .

  هرگـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول کاال توسط حمل کننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به

 ل شناسایی باشد.عنوان حمل کننده ، یا نماینده قاب

  هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول کاال توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل

 کننده امضاء نموده یا عمل می کند. 

  اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شرکت راه آهن به

 امضاءشده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شدعنوان سند 
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تاریخ حمل یا تاریخی که کــال برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل  .2

صول  و دریافت شده است . غیر از مواردی که سند حمل شامل مهر قید شده در شرایط اعتبار

اریخ حمل تلقی تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمل است ، تاریخ صدور سند حمل به عنوان ت

 خواهد شد.

 محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه که در شرایط اعتبار ذکر شده . .3

  ) سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچگونه نشانه ای از اینکه  -1ب

 سند برای چه کسی تهیه شده نداشته باشد.

مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد  " رونوشت "سند حمل راه آهن که به عنوان  -2

 شد.

سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا  -3

 نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

  به عنوان نسخ ج ( در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده

 کامل تلقی خواهد شد. 

  د ( از نظر این ماده ، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک وسیله

نقلیـــه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل 

 مندرج در اعتبار است . بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد

  ) اگرسند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک وسیله  -1ه

نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده 

 شود.

وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند  حتی اگــــر انتقال کاال از یک -2

حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کاال از یک وسیله 

 نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کند قابل قبول است .

 

 رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست:  -25ماده 

ARTICLE 25 COURIER RECEIPT, POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING  

 در برگیرنده این موارد باشد: "ل کاال برای حمل ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهراالف ( رسید پیک حاکی از وصو

نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار کاال باید ازآنجا حمل  -1

 گردد. 

 ان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.تاریــــخ تحویل یا وصول کاال یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنو -2

ب ( اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده 

توسط خدمات پیک حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کاال اســــت می 

 پذیرد.
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به هر نامی که باشد ، باید حاکی از وصول کاال برای حمل ج ( رسید پست یا گواهی پست ، 

 بوده و در محلی که کاال طبق شرایط اعتبار حمل می شود،امضاء،مهر و تاریخ گذاشته شود.

 

محتویات طبق اظهار  "، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "، "حمل روی عرشه " -26ماده 

 "هزینه های اضافه بر کرایه حمل"و  "فرستنده

ARTICLE 26 "ON DECK", "SHIPPER'S LOAD AND COUNT" ,"SAID BY SHIPPER TO 

CONTAIN" AND CHARGES ADDITIONAL TO FREIGHT 

 ی از بارگیری کاالی روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کاال روی عرشه الف ( سند حمل نباید حاک

کشتی بارگیری خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـکه کــــاال ممـــکن است روی 

 عــــرشه کشتی بارگیری شود قابل قبول است .

  محتویات طبــق اظهـار "و  "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "ب ( سند حمل حاوی شرایطی از قبیل

 قابل قبول است . "فرستنده 

  ج ( سند حمل ممکن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمــل

 داشتــــه باشد.

 تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد 

 

 سند حمل بدون نقص: -27ماده 
ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT  

  بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است که هیچگونه شرط یا

 یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کاال یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.

 

 

 

 

 سند و پوشش بیمه ای: -28ماده 
ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE  

  الف ( سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاکی از

 شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد. صدور و امضاء آن توسط یک

  ازطرف  "یا  "برای "هرگونه امضاء توسط نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار" 

 شرکت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .

  اصل باید ارائه شود.ب ( اگر سند بیمه دربیش ازیک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ 

  ج ( بیمه نامه های موقت(Cover Notes) . قابل قبول نیست 

 تبصره :
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در یادداشت بیمه ،صادر کننده می گوید پول را گرفته ام تا کاالئی را بیمه کنم 

 ولی موید بیمه شدن کاال نیست . اما بیمه نامه در حکم بیمه شدن قطعی کاالست .

مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر تاریخ پوشش بیمه نامه باید  

 اظهار کند که بیمه نامه ،پوشش خطر کاال را از زمان حمل پوشش می دهد.

 "بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود. 

  قابل قبول است .د ( بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز 

  ه ( تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بیمه حاکی از آن باشد که

 پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .

  ) سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد. -1 و 

تبار به صورت درصدی از ارزش کاال، ارزش سیاهه یا نظایر آن به درج پوشش بیمه ای در شرایط اع -2

 معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.

  گر دراعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد

 % ارزش سی آی اف یا سی آی پی کاال خواهد بود.112نیاز

 ــــــامی که ارزش سی آی اف یا سی آی پی کاال از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش هنگـ

بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کاال به 

 میزانی که در سیاهه نشان داده شده ، هر کدام که بیشتر باشد ،محاسبه شود.

ه باید حاکی از این باشد که خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کاال سند بیم -3

تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای 

 قراردارند.

  را که باید تحت ز ( اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری

خطرات متعارف "یا  "خطرات عادی "پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطالحاتی از قبیل 

 سند بیمه بدون توجه به خطراتی که پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد. "

  ه حاوی مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شد "بیمه در مقابل تمام خطرات "ح ( اگر طبق شرایط اعتبار

باشد یا خیـــر  "تمام خطر"باشد اعم از اینکه عنوان سند بیمه  "در مقابل تمام خطرات "یادداشت یا شرط 

 پذیرفتـــه خواهد شد،حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی کرده باشد.

 .ط ( سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره کند 

 ت بیمه گر از پرداخت خسارت )فرانشیز( یا عدم پوشش مبلغ معینی ی ( سند بیمه می تواند به درصد معافی

 ازخسارت وارده )مازاد( اشاره کند.

 

 تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد: -23ماده 

ARTICLE 29 EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION 
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  الف ( اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود

اشاره شده تعطیل  31غیر از آنچه که در ماده  که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنابه دالیلی

 باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.

  ب ( اگراسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیل ارائه شود بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه

به بانک گشاینده یا تائید کننده اعالم نماید که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف  ضمیمه اسناد

 به بانک ارائه شده است . 21ماده 

  موجب آن نخــــــواهد شـد  21ج ( تمدید تاریخ انقضاءاعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده

 کـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.

 

 نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد: -91ماده 

ARTICLE 30 TOLERANCES IN CREDIT AMOUNT, QUANTITY AND UNIT PRICES 
  که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کاال در اعتبار به  "تقریبا"یا  "در حدود"الف ( لغات

درصد تفاوت ، بیشتر یا کمتر، از مبلغ ، مقدار یا قیمت  12کـــار میرود به معنی مجاز بودن حداکثر 

 واحــــد کاالی مورد اشاره است .

  ر مجاز است به شرط آنکه مقدار کاال براساس تعداد درصدی بیشتر یا کمتر مقدار کاال در اعتبا 0ب ( نوسان

 واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتراز مبـلغ اعتبارنباشد.

  ) فقط برای مقدار کاالست )یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف 0تبصره : )فقط کاالی وزنی یا فله ای %

 اعتباراست (

 درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است  0درمواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است ،نوسان  ج ( حتی

حمل شده باشد و قیمت واحد کاال ،اگر کاهش  "بــــه شرط آنکه مقدار کاال،اگر در اعتبار درج شده کال

زان مشخصی از قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی کـــه میــــ 32نیافته و یا مفاد بند ب ماده 

 استفاده شود قابل اعمال نیست  32نوسان در اعتبارتصریح شده و یا از اصطالحات ذکر شده در بند الف ماده 

 

 حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی: -90ماده 

ARTICLE 31 PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS  
 . الف ( حمل بدفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است 

  ب ( اسنــــاد ارائـــه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و

واحد باشد به شــــرط آنکه دارای مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقی نمی شود حتی اگــر  طی سند

بارگیری کاالدر تاریخ های متفـــــاوت یا در بنادر مختلف ، محل دریافت ، در اختیار گرفتن و ارسال در 

 نقاط مختلف باشد.

 اریخ حمل به نحوی که درهریک ازسری اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین ت

 اسناد درج شده به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
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  اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری اسناد حمل حاکی از حمل کاال توسط

چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدریجی )حمل بدفعات ( تلقی خواهد، حتی 

 ه مذکور به مقصد واحد و در یک روز عزیمت نمایند.اگر وسایل نقلی

  ، ج( اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست است اگر رسیدهای پیک

در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط  "رسیدهای پستــــی یا گواهی های پستی ظاهرا

مشخص شده ممهور ،امضاء یا به طرق دیگر گواهی شده باشند به عنوان اعتبار به عنوان محــل ارسال کاال 

 حمل تدریجی تلقی نخواهند شد.

 

 برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین:  -92ماده 

ARTICLE 32 INSTALMENT DRAWINGS OR SHIPMENTS  
  اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره

ی مربوط به آن دوره حمل نشود،اعتبار مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کاال

 برای آن قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.

 

 ساعات ارائه اسناد: -99ماده 
ARTICLE 33 HOURS OF PRESENTATION  

  بانک ارائه شود نیست .بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار 

 

 عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد:  -94ماده 

ARTICLE 34 DISCLAIMERS ON EFFECTIVENESS OF DOCUMENTS  
 د یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعل یا درستی هرگونه سند یا بانک هیچگونه تعه

نسبت به شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد.همچنین بانک 

یا هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، کیفیت ، شرایط ، بستــه بندی ،تحویل ،ارزش 

وجود کاال ، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا نسبت به حسن نیت، فعل یا ترک فعل ، تصفیـه 

 مالی عملکرد یا اعتبار فرستنده ، حمل کننده ، گیرنده یا بیمه گر کاال یا هر شخص دیگری به عهده ندارد.

 

 عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام:  -95ماده 

ARTICLE 35 DISCLAIMERS ON TRANSMISSION AND TRANSLATION 

 ایر بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن ، مغلوط بودن یا س

اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هر گونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی که پیام ها ، نامه ها 

و اسناد مذکور طبق دستورات مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص 

 پیام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.نسبت به ارسال و تحویل سند، نامه و  "در شرایط اعتبار و راسا

  اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تائید

کننده ارسال کند، اعم از اینکه بانک تعیین شده نسبت به پرداخت یا معامله اسناد اقدام نموده یا خیر، بانک 
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تائید کننده باید نسبت به پرداخت ، معامله یا پوشش وجه به  گشاینده یا بانک

بانک تعیین شده اقدام نماید حتی اگر اسناد حمل در جریان ارسال بین بانک تعیین شده و بانک گشاینده یا 

 بانک تائید کننده یا بین بانک تائید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.

 سبت به اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطالحات فنی به عهده نمی گیرد بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی ن

 و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نماید.

 

 فورس ماژور ) قوه قهریه (: -96ماده 
ARTICLE 36 FORCE MAJEURE  

  یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از قطع فعالیت بانک به علت مشیات الهی ، بانک هیچگونه تعهد

شورش ، ناآرامی های مدنی ، اغتشاشات ، جنگ یا عملیات تروریستی و نیزاعتصابات یا دست کشیدن از کار 

 یا هر گونه دالیل دیگری که خارج از کنترل بانک است به عهده ندارد.

  مجدد اقدامی در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در بانک پس از شروع فعالیت

 دوره توقف بانک منقضی شده به عمل نخواهد آورد.

 

 عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانکهای کارگزار: -97ماده 

ARTICLE 37 DISCLAIMERS FOR ACTS OF AN INSTRUCTED PARTY  
  الف ( بانکی که به منظور اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند

 ر انجام می دهد.این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبا

  ب ( بانک گشاینده یا ابال غ کننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی که داده است

 به عهده نمی گیرد حتی اگر خود،بانک های مذکور را انتخاب کرده باشد

 مزد ، حق الزحمه ج ( بانکی که دستور انجام خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هر گونه کار

 ،هزینه ها یا مخارج انجام شده توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورات داده شده است .

  اگـــــر دراعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل

 خت هزینه های مذکور است .وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پردا

  ابالغ اعتبار یا اصالحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابالغ کننده

 یا ابالغ کننده ثانوی شود.

  د( متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از

 رجی خواهد بود. عرف و قوانین خا

 

 اعتبارات قابل انتقال: -98ماده 

ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS  
 با آن موافقت کرده  "الف ( بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا

 باشد.
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  این ماده :ب ( از نظر 

در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل  "بودن آن مشخصا "قابل انتقال  ": یعنی اعتباری که  اعتبار قابل انتقال

در اختیار ذی نفع دیگر )ذی نفع  "یا جزأ "انتقال ممکن است بنابه درخواست ذی نفع ) ذی نفع اول ( کال

 دوم ( قرار گیرد.

ن شده که اقدام به انتقال اعتبار نموده یا در صورت اعتبار قابل : یعنی بانک تعیی بانک انتقال دهنده

بانکی است که از طرف بانک گشاینده  (Freely Available Credit)استفاده توسط هر بانکی 

مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده  "اعتبار مشخصا

 نیز باشد.

 : یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار گرفته است . عتبار منتقل شدها

  ج ( کلیه هزینه های انجام شده )از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج ( در ارتبــــــاط با

در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری 

 باشد.

 یا

به غیر از مواردی که توافق دیگری در زمان اعتبار به عمل آمده ،کلیه هزینه های انجــــــام شده )از قبیل 

 کارمزد،حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ( در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود.

  می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی د ( اعتبار

 ازاعتبـــارمجاز باشد.

اعتبـــارمنتقـــل شده نمی تـــواند به تقـــاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعـــدی منتقل 

 گردد.ذینفع اول بعنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی شود.

 خـــواست انتقال اعتبار باید قیـــد کند که اصـالحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می ه ( هرگــــونه در

 تواند به ذی نفع دوم ابالغ شود

  و ( اگـــر یک اعتبار به بیــش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصالحیه به وسیله

پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های یک یا چنـد ذی نفع دوم تاثیری در معتبر بودن اصالحیه های 

اعتبارنخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصالح شده تلقی خواهد شد. درارتباط با ذی نفع های 

 دومی که اصالحیه مربوطه را نپذیرفته اند،شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.

 ط اعتبار از جمله تائید اعتبار را منعکس کند به ز( اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرای

 استثنـــــاء موارد زیر: 

  THE AMOUNT OF THE CREDIT –مبلغ اعتبار  

 ANY UNIT PRICE STATED -هر گونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار 

THEREIN  
  THE EXPIRY DATE -تاریخ انقضاء 

  THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR -مهلت ارائه اسناد 
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 آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل  

 که هر یک از آنها یا همه آنها می تواند کاهش یافته یا محدود شود.

درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده 

 در اعتبار یا این مواد را تامین نماید.

 ند جایگزین درخواست کننده اعتبار گردد.نام ذی نفع می توا

اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جزء سیاهه ، درج شود این 

 الزام باید رعایت گردد.

  ح ( ذی نفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید. به شرط آنکه

آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد،ودر صورت جایگزینی سیاهه و برات بترتیب فوق  مبلغ

ذی نفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم ،در صورت وجود 

 اقدام کند. 

 ــرداخت یا معامـله اسناد به ذی نفع ت ( ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پــ

دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد . این موضوع تاثیــری در حق ذی نفع 

اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در 

 وجه ذی نفع اول نخواهد داشت .

گر ذی نفـــع اول که بــــاید سیاهـه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید از انجام ا

این کار با اولین درخواست خودداری کنــد یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرتهایی 

و ذینفع اول از اصالح این مغایرتها با اولین باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند 

درخواست خودداری نماید ، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون اینکه 

 مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.

 ه باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی صورت گیرد.ی ( ارائه اسناد به بانک انتقال دهند 

 

 واگذاری عواید -93ماده 

  صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون

آورد خللی وارد نمی کند . این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات )عواید حاکم بدست آورده و یا خواهد 

 حاصل از اعتبار( بوده و ارتباطی به حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.
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  مقررات بین المللی تجارت و اعتبار اسنادی
 زیر وجود دارد؟تعهد پرداخت در قالب اعتبار اسنادی برای کدام یک از بانک های  .1

 ( بانک معامله کننده2 ( بانک ابالغ کننده1
 2و  1( موارد 1 ( بانک گشایش کننده3

 ؟نخواهد بوددر صورت عدم ذکر تعداد نسخ و نوع سند )کپی یا اصل( ارایه اسناد در چه صورتی قابل قبول  .2

 ( یک نسخ کپی2 ( یک نسخه اصل1

 نسخه بدون ذکر اصل یا کپی بودن سند( یک 1 ( یک نسخه اصل و یک نسخه کپی3

 مطابق با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک هاچه نوع سندی را اصل تلقی می نمایند؟ .3

 تصریح کند که نسخه اصل است. original( با ذکر عبارت 1
 ( ظاهر آن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد.2
 ه کد اقتصادی صادرکننده بر روی آن درج شده باشد.( هرگونه سندی ک3
 ( ظاهر آن حاکی است از دست نوشت، تایپ پرفراژ یا مهر صادر کننده سند باشد.1

سند حمل مرکب را امضاء  نمی تواندمطابق با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، کدام یک از طرف های زیر  .1
 نماید؟

 ( حمل کننده2 فرستنده کاال( 1

 ( نماینده حمل کننده1 ( کاپیتان کشتی3

 خرید اسناد یا برات توسط بانک تعیین شده چه نام دارد؟ .0

1 )Payment 2 )Honor 

3 )Negotiation 1 )Acceptance 

 ذینفع پس از تهیه اسناد تحت اعتبار اسنادی، اسناد مربوطه را به کدام طرف می تواند ارایه دهد؟ .1

 بانک تعیین شده( 2 بانک گشایش کننده( 1

 ( هر سه مورد1 ( بانک تأیید کننده3

 صرفاً برای حمل دریایی استفاده می شود؟ 2222کدام یک از مجموعه اصطالحات زیر در اینکوترمز  .۱

1 )FCA-FOB-CPT-FAF 2 )FCA-FOB-CIP-DDU 

3 )FAS-FOB-CFR-DDU 1 )FAS-FOB-DES-DEQ 

اصطالحات زیر خریدار بیشترین و کمترین ریسک و مسئولیت ها را بر به ترتیب )از چپ به راست( در کدام یک از  .3
 عهده دارد؟

1 )DDP. FCA 2 )DDP . EXW 

3 )EXW . DDP 1 )FCA . DDP 

 ؟نمی گیردکدام یک از موارد زیر در حیطه بررسی اینکوترمز قرار  .1

 ( قیمت کاال2 ریسک (1

 ( هزینه ها1 ( حمل کاال3

  بر مبنای چیست؟ 2212گروه بندی اینکوترمز  .12

 ( انتقال ریسک2 نوع حمل( 1

 ( مسئولیت های طرفین1 ( انتقال هزینه3

 برای انواع حمل قابل استفاده است؟ 2112کدام یک از اصطالحات زیر در اینکوترمز  .11

1 )DAP 2 )DAT 

3 )DDU 1تمامی موارد ) 

 دریایی استفاده می شود؟صرفاً برای حمل  2212کدام یک از اصطالحات زیر در اینکوترمز  .12
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1 )FCA 2 )FAS 

3 )DAT 1 )DAP 

 وجود دارد؟ 2212کدام یک از اصطالحات زیر در اینکوترمز  .13

1 )DES 2 )DDV 

3 )DDP 1 )DEQ 

 کدام یک از اصطالحات زیر وظیفه تخلیه کاال در مقصد به عهده فروشنده میباشد؟ 2212بر طبق اینکوترمز  .11

1 )DAT 2 )DAS 

3 )DAP 1 )DEQ 

 کدام گزینه است؟ "لیست عدل بندی"معادل سند  .10

1 )Certificate of origin 2 )Packing list 

3 )Certificate of Inspection 1 )Bill of Lading 

که در رابطه با بارنامه استفاده می گردد به چه معنی است و به چه منظوری استفاده می  Endorsementعبارت  .11
 گردد؟

 برای پرداخت کرایه حمل استفاده می گردد.( ظهرنویسی ـ 1
 ( ظهرنویسی ـ برای انتقال مالکیت استفاده می گردد.2
 ( حمل شده ـ برای پرداخت کرایه حمل3
 ( حمل شده ـ برای انتقال مالکیت1

 کدام یک از اسناد زیر را می توان به صورت قابل معامله و قابل انتقال صادر نمود؟ .1۱

 ( راه نامه هوایی2 راه نامه زمینی( 1

 ( راه نامه قطار1 ( بارنامه دریایی3

 (،Transferableاز دیدگاه مقررات، اعتبار قابل انتقال ) .13

 ( مبلغ اعتبار انتقال یافته در حدود ده درصد کمتر از اعتبار اولیه است.1
 ( مبلغ اعتبار انتقال یافته قطعاً کمتر از اعتبار اولیه است.2
 نتقال یافته در حدود ده درصد بیشتر از اعتبار اولیه است.( مبلغ اعتبار ا3
 ( ممکن است مبلغ اعتبار انتقال یافته کمتر از اعتبار اولیه باشد.1

 در اعتباری اسنادی، CIPو  CIF، حداقل ارزش بیمه ای UCPاز دیدگاه مقررات  .11

 % است.122( 2 % است.12( 1

 % است.02( 1 % است.112( 3

 یعنی ............. DDPاصطالح  .22

 ( تحویل، عوارض پرداخت شده، در محل تعیین شده در کشور خریدار1
 ( تحویل به خریدار بدون پرداخت عوارض 2
 ( تحویل کاال بدون انجام تشریفات گمرکی3
 ( تحویل در بندر مقصد تعیین شده.1

 ( کیست؟Beneficiaryمنظور از ذینفع اعتبار ) .21
 اعتبار به نفع وی باز شده است.( خریدار است که  1
 ( فروشنده است که کاال را ساخته است. 2
 ( خریدار است که کاال را به دست می آورد.3
 ( فروشنده است که مبلغ اعتبار را دریافت می کند.1

 به چه معنی است و بیانگر تحویل کاال به چه کسی است؟ FCAاصطالح  .22
 ه خریدار( تحویل در مرز بر روی وسیله حمل ب1
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 ( تحویل کاال در محل مقرر به محل کننده2
 ( تحویل کاال در کنار کشتی به نماینده خریدار3
 ( تحویل کاال در گمرک به خریدار1

 به کدامیک از موارد زیر اشاره دارد؟ FASاصطالح  .23
 ( تحویل کاال در کنار کشتی در بندر مبدأ1
 ( تحویل کاال در کنار کشتی در بندر مقصد2
 ( تحویل کاال در داخل کشتی در بندر مبدأ3
 ( تحویل کاال در گمرک بندر مبدأ1

 بر عهده کیست؟  "مبدا"مسئولیت بارگیری و ترخیص کاال در  FOBدر ترم  .21

 ( خریدار و فروشنده2 خریدار( 1

 ( فروشنده1 ( ترخیص کار فروشنده3

 صحیح است ؟  "مقصد در کنار کشتی"و در  "مبدا در کنار کشتی"کدام گزینه در مورد تحویل کاال در  .20

1 )FAS وDEQ   2 )FOB  وDES 

3 )FAS  وFOB 1 )CPT  وDDU 

 
 


