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یام ایییای  بر              رسییی لحلیلی پ
(MT  700)        

    های پس از آشنایی با ساختار سوئیفت و پیام   

  در    اسنادی   اعتبار قابل استفاده در روش    

   ترین پیام به بررسی مهم گاهنامه قبل، در ادامه  

   ام پی  یعنی اسنادی  اعتبار  به  مربوط  گروه   

بار    (MT 700)  1سووووئیفتی گشووووایر اعت

های سووووئیفتی شوووامل ی پیامپردازیم. کلیهمی

سمت سمت 2هایق ستند. این ق که  ها مختلفی ه

صووورا اسووتاددارد معروف هسووتند به« فیلد» به

های ددیا و در تمامی بادک ادد مشوووخد شوووده

ی باشوووند. کلیهدارای معنی و کاربردی واحد می

فیلدها با اسووتفاده از یک سووری اعداد و حروف 

ش شدهم ست که دیازی به خد  ادد. الزم به ذکر ا

ا باشود، امیادگیری و حفظ فیلدهای مختلف دمی

که  که کرد  بار  بایسوووتی تو یه طرفین اعت کل

های اسوونادی رخریداراو و فروشووندگاو و بادک

مرتبط( لزوماً با دام بردو فیلدهای مشوووخد به 

م کنند. پیاهای مختلف یک پیام اشاره میقسمت

فیلد اسوت که از این  83ر شوامل گشوایر اعتبا

قرار  8ی فیلدهای اکباریفیلد در دسووته 11بین 

کننده، های گشایرگیردد که باید توسط بادکمی

 4صوووورا اختیاریفیلد به 23تکمیل شوووودد و 

شند که با توکه به می ست خریدار، دوع با درخوا

گرددوود. صوووورا لزوم تکمیوول میاعتبووار و در

 ارد زیر هستند: فیلدهای اکباری شامل مو

  تووعووداد پوویووامSEQUENCE OF 

TOTAL ؛ 

  دووووع اعوووتوووبوووارFORM OF 

DOCUMENTARY CREDIT ؛ 

                                                                 
1- Issue of Documentary Credit  

2- Field  

 ی اعتبار شومارهDOCUMENTARY 

CREDIT NUMBER؛ 

  قوووادوویوون حوواکووم بوور اعووتووبووار
APPLICABLE RULES ؛ 

    تاریخ و محل ادقضووای اعتبارDATE 

AND PLACE OF EXPIRY ؛ 

  دام خریدارAPPLICANT ؛ 

  دام فروشندهBENEFICIARY ؛ 

  مبلغ اعتبووارCURRENCY CODE, 

AMOUNT؛ 

 دک دحوه با دام  بار و  فاده از اعت ی اسوووت

 …AVAILABLE WITHکننده معامله

BY… ؛ 

  بار ید اعت تأی عدم  یا  ید و  تأی ذکر 
CONFIRMATION IN   

INSTRUCTIONS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Mandatory  

4- Optional  
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ر اسوووت که فیلدهای مربوط به یک کذ به  الزم

اعتبار اسووونادی به زباو ادسلیسوووی و با توکه به 

ی هر فیلد تکمیل اسوووتادداردهای تعریف شوووده

کننده در تکمیل های گشووایرشووودد و بادکمی

این فیلدها با در دظر گرفتن محتوای پروفورما و 

به فرم  یت خود را  فارش و هیره اولو بت سووو ث

 توسط خریدار تکیمل گشایر اعتبار اسنادی که

 دهند. شده است، می

 

 فیلدهای پیام ایای  
 FIELD 27: SEQUENCE OF TOTAL 

ند ککننده اعالم میدر این فیلد بادک گشوووایر

که پیام گشووایر در دند مرحله ارسوواا خواهد 

صورتی که با توکه به حجم طور مثاا درشد. به

شود، سنادی در دو پیام ارساا   اطالعاا، اعتبار ا

با ذکر  یام اوا  لد اشوووواره  2/1در پ در این فی

یام می حپ، پ نادی مورد ب بار اسووو که اعت گردد 

ست  (2/2)دیسری  ساا گردیده ا شته و ار دیز دا

شنده در تهیه ستی فرو سناد به مفاد آو و بای ی ا

به اینکه در رویه با توکه  ید.  ما های دیز توکه د

المللی، معموالً محتوای یووک پیووام کوواری بین

 بینی شووده قابلگشووایر اعتبار در فضووای پیر

شود قید می 1/1درج است، معموالً در این فیلد 

ی مفاد اعتبار در سوووت که کلیهمعنی اکه بدین

 پیام مذکور درج شده است. 

 
FIELD  40A :  FORM  OF               
DOCUMANTRY  CREDIT  

المللی در این های بینبا توکه به دسوووتورالعمل

ها و شووود. در رویهفیلد دوع اعتبار مشووخد می

شده در این فیلد، معموالً  ستادداردهای پذیرفته  ا

گردد؛ قیوود می IRREVOCABLEعبووارا 

  معنی که اعتبار اسنادیبدین

  مربوطه هیرقابل بازگشت است. 

  یک اعتبار   ودوب هیر قابل بازگشت 

 و پذیرفته بدیهی اسنادی یکی از اصوا 

 معنا که ابطاا و اصالح شده است و بدین

  جام اد قابل  اعتبار صرفاً در صورا قبوا فروشنده

  تواددیدم   کنندهبادک گشایر باشد بنابراینمی

مسوووتقالً و بدوو اخذ موافقت فروشووونده اعتبار 

اسونادی گشوایر شوده را فسوخ کند و یا ت ییر 

 دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک روش به نادی  بار اسووو یت اعت ماه طورکلی 

جاب می خت مطمئن ای که در آو هر پردا ند  ک

به  با توافق طرفین و  طاا  یا اب ده ت ییر و  گو

خصوووف فروشوونده صووورا گیرد. این اصوول 

شده، به قدری اهمیت یافته که در ماده  پذیرفته 

مقرراا متحدالشوووکل اعتباراا اسووونادی به  8

ی اعتباراا هصووراحت بیاو شووده اسووت که کلی

اسووونادی تحت حاکمیت قادوو مذکور هیرقابل 

 ای بهشووودد، حتی اگر اشووارهبازگشووت تلقی می

دشووده باشوود و در « هیرقابل بازگشووت»عبارا 

صوووورا دیاز به گشوووایر اعتبار اسووونادی قابل 

بازگشت بایستی به صراحت ذکر گردد که اعتبار 

باشوود. می REVOCABLEاسوونادی مربوطه 

   ادرکنندگاو همواره باید به فروشندگاو و ص
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 طراا این دوع اعتبار اسنادی توکه   مخا            

   باشند و از قبوا آو به عنواو یک  داشته         

  طورکه دامطمئن مطلع باشند. هماو روش     

  شد در فیلد مورد اشاره، عبارا هیرقابل  بیاو    

      ن هردند در دبود دنیشود،بازگشت قید می   

  اسنادی مربوطه هیرقابل عبارتی دیز اعتبار    

 بازگشت تلقی خواهد شد.   

  های دیسر اعتبار دظیر در این فیلد برخی حالت  

    TRANSFERABLEقابل ادتقاا بودو اعتبار   

دیز  STANDBYاعتبار  و یا ضووومادتی بودو   

 شود.توادد مطرح میمی
 

FIELD 20: DOVUMANTRY CREDIT 

NUMBER  

ی کدگذاری های مختلف، با توکه به دحوهبادک

ماره به عنواو شووو به خود مرکعی را  ی مربوط 

ید  لد ق بار اسووونادی مشوووخد و در این فی اعت

های دمایند. شووایاو ذکر اسووت برخی از بادکمی

های بادک مرکزی ی تخصید یافتهداخلی شماره

شماره در دظر می شی از  گیردد و را به عنواو بخ

کننده را درج کد شووعبه گشووایر در بخر دیسر

ی فروشووندگاو و کنند. ضووروری اسووت کلیهمی

های مربوطه در تمامی مکاتباا خریداراو و بادک

ی مذکور را به عنواو مرکع اصوولی خود شووماره

 کهت شناسایی اعتبار به کار ببردد. 

 

FIELD 23: REFRENCE TO PRE-

ADVICE 

یام  بار، پ بل از گشووووایر اعت که ق سامی  هن

ابالغ شوووده باشووود، در این  (705)آگهی پیر

 گردد. ی رفردس آو قید میقسمت شماره

 

 

FIELD 31 C: DATE OF ISSUE 

در این قسوومت تاریخ گشووایر یا هماو تاریخی 

ساا می شایر ار گردد. شود، قید میکه پیام گ

در  ستکننده از این تاریخ متعهد ابادک گشایر

قباا اسناد درخواست شده تعهد خود را در مورد 

کل  ید. شووو ما نده عملی د به فروشووو خت  پردا

رقم  6اسووتاددارد درج تاریخ در فیلد به صووورا 

باشد که از سمت دپ به راست بدین ترتیب می

به ترتیب دو رقم میالدی مربوط به ساا و سپس 

دو رقم بعدی ماه مربوطه و دهایتاً دو رقم آخر که 

گیردد روز گشایر است. سمت راست قرار می در

به طور مثاا، اعتبار اسنادی که در هفتم دسامبر 

 161211گردد، به صووورا گشووایر می 2116

 دوشته خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEDL 40E: APPLICABLE RULES 

در این فیلد که در ردیف فیلدهای اکباری است، 

شده با ذکر می سنادی گشایر  گردد که اعتبار ا

توکه به ده مقرراتی ایجاد شوووده و ده مقرراتی 

 UCPداظر بر آو اسوووت. معموال با ذکر عبارا 
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LATEST VERSION  که اعالم می گردد 

شکل  شده مقرراا متحدال شر  سخه منت آخرین د

باشووود. در اعتبار اسووونادی بر اع داظر می  تبار 

صوووورتی که در اعتبار بادک پوشووور دهنده دیز 

شد عبارا  شته با  UCPURR LATESوکود دا

VERSION  ید می گردد. مقرراا یا  URRق
THE UNIFORM RULES FOR BANK-

TO-BANK REIMBURSEMENTS   که

سخه آو  شد بمنظور  URR725آخرین د می با

شایر شخد دمودو حدود وظایف بادکهای گ  م

کننده و پوشر دهنده کهت پوشر و پرداخت 

 وکه اسناد اعتبار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

FIELD 31D: DATE AND PLACE 

 OF EXPIRY  

در این فیلد تاریخ ادقضوواا اعتبار مشووخد و طی 

نده اعالم می به فروشووو تا ده روزی آو  شوووود 

توادد اسوووناد را ارائه دماید. بدیهی اسوووت در می

از تاریخ   را بعد صوووورتی که فروشووونده اسوووناد

شد و  سوب خواهد  مذکور ارائه کند، م ایرا مح

بادک بادک گشوووایر ممکن اسوووت  یا  کننده 

 کننده اسناد را قبوا دکنند. معامله

 

 ز درج تاریخ ادقضا، بالفاصلهپس ا

                                                                 
ابالم مقررات متحدالشکک ا ابترار ااککنادی  6ی از ماده« 2-ت»بند  -5
ی محا بان ی که ابترار نزد آن قابا ااککتفاده ااککح، محا ارا ه»دارد، می

 « گردد.ااناد نیز تلقی می

 محل ادقضای اعتبار اعالم   دام 

  ها در ادتخاببسیاری از بادک خواهد شد. 

  اعتبار به مفاد ادقضای     محل 

    5اسنادی  اعتباراا   متحدالشکل  مقرراا

طه این  در  که  راب ند   تو حل  دمی کن  و م

 دمایند. فروشنده اعالم می  مذکور را محل اقامت  

در  این در حالی اسووت که طبق مقرراا مذکور، 

بادکی کهت معامله ناد صوووورا تعیین  ی اسووو

لهبه عام دک م با نده، عنواو  دد می ذینفعکن توا

سناد را به بادک مذکور ارائه دهد، بنابراین محل  ا

بادک مذکور بایسوووتی به عنواو محل ادقضوووای 

اعتبار مشخد شود. با توکه به مطلب بیاو شده 

بادک  به  اگر فروشووونده اسوووناد را مسوووتقیماً 

کننده ارائه دهد، محل ادقضووای اعتبار گشووایر

. شودکننده در دظر گرفته میمحل بادک گشایر

شد که  ساده، مکادی می با ضا به تعریف  محل ادق

ستی ارائه گردد. بطور مثاا اگر  سناد در آدجا بای ا

بادک گشووایر کننده ای در کشووور آلماو اعتبار 

اسووونادی را برای خرید کاال از فروشووونده ای در 

ساا  ضای پنجم دوامبر  کشور دین و با تاریخ ادق

 زگشوووایر دماید و بادک معامله کننده دی 2116

در کشور دین باشد، فروشنده می توادد تا تاریخ 

شور  سناد اعتبار را به بادک مربوطه در ک مذکور ا

دین ارائه دماید. بدیهی اسووت باتوکه به مقرراا 

    متحدالشکل اعتبار اسنادی بادک معامله کننده و 

یک  نده هر  دک گشوووایر کن کاری   روز  5با

سناد خواهند  سی ا صت برای برر شت که فر  دا

 قرار بسیرد و می توادد بعد از تاریخ ادقضوووا دیز 

ض تنها دکته حائز اهمیت با توکه به  ا و تاریخ ادق

  محل ادقضا این است که اسناد 
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  مله معاپیر از تاریخ ادقضا به بادک             

  باشد و   کننده در کشور دین ارائه شده        

  بادک گشایر کننده در کشور آلماو ممکن    

  تاریخ ادقضا  است پس از گذشت دند روز از    

  دریافت دماید ولی بدلیل اینکه محل اسناد را   

سناد از     این بابت م ایر ادقضا کشور دین بوده ا

 محسوب دخواهد گردید.

 

FIELD 51A: APPLICANT BANK 
باً تکمیل دمی هال لد  فاً در این فی شوووود و صووور

با بت از  یا به د بادکی  که  سامی  دکی دیسر هن

توادد دام بادک مرتبط با گشوووایر اعتبار کند می

خریدار را در این فیلد معرفی دماید. گاهی برخی 

از بووادکهووا مجوز الزم کهووت فعووالیووت ارزی از 

شودد برای  شته و مجبور می  دهادهای ذیربط ددا

ارائه خدماا ارزی از بادک های دیسر که با آدها 

سوووتفاده قرارداد داردد کهت گشوووایر اعتبار ا

دمایند. در این صورا ممکن است بادک گشایر 

 کننده بادکی متفاوا از بادک خریدار باشد. 

 
FIELD 50: APPLICANT  

ی دام و مشخصاا خریدار از قبیل آدرس، شماره

شماره ی فکس و هیره در این فیلد آورده تلفن و 

شووود. با توکه به محدودیت تعداد کاراکتر در می

عدی رفیلد  لد ب لد و همچنین فی (، در 59این فی

دام و آدرس و اطالعاا  برخی موارد بخشوووی از 

تماس خریدار در این فیلد و فروشووونده در فیلد 

قرار می گیرد و مابقی اطالعاا اشوواره شووده  59

لد  های دیسر دظیر فی لد     قرار 72 یا  47در فی

 می گیرد. 

 

                                                                 
6- Partial Shipment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIELD 59: BENEFICIARY  

دام و مشوووخصووواا فروشووونده از قبیل آدرس، 

ی تلفن و شماره فکس و هیره در این فیلد شماره

 گردد. قید می

 
FIELD 32B: CURRENCY CODE AND 

AMOUNT 

در این قسوومت مبلغ اعتبار و دوع ارز مشووخد 

شود. الزم به ذکر است مبلغ درج شده در این می

فیلد شووامل مبلغ کاال ریا خدمت(، مبلغ حمل و 

شی مبالغ مختلف مربوطه میهمچنین  کلیه د با

 و در واقع این مبلغ، مبلغ کل اعتبار می باشد. 

حمل به »بدیهی اسوووت در صوووورا مجاز بودو 

عااد خت « 6ف مذکور در دند مرحله پردا مبلغ 

خواهد شوود. مجاز بودو یا هیرمجاز بودو شوورط 

مذکور با توکه به توافقاا بین خریدار و فروشنده 

شخد می شرایط اعتبار م شود. و در پروفورما و 

دادند معموالً شووورط مذکور را هنسامی مجاز می

که خریدار درخواسووت کلی خرید را در شوورایط 

خد کرده و از فروشوونده بخواهد در اعتبار مشوو

دند مرحله، کاال و اسناد حمل مربوطه را ارساا 
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خت وکوه دیز  که پردا بدیهی اسووووت  ید.  ما د

متناسب با میزاو کاالی حمل شده ادجام خواهد 

 شد. 
 

FIELD 39A: PERCENTAGE CREDIT 

AMOUNT 

کاال،  یت  ماه به دوع و  که  با تو که  در مواقعی 

 به طور دقیق قابل محاسبه تعداد و یا قیمت کاال

تواو در این فیلد حد مشخصی و اعالم دیست، می

توادد بیشتر یا کمتر از مبلغ اعتبار باشد را که می

شخد کنند. میزاو ت ییر در مبلغ و حد باال  را م

شووود که به تعیین می 00/00و پایین به شووکل 

ست حد پایین و دو رقم  سمت را ترتیب دو رقم 

دمایند. به طور را تعیین می سووومت دپ حد باال

 معنیدر این فیلد بدین 05/10مثاا درج عبارا 

درصوود  10توادد تا خواهد بود که فروشوونده می

ی وکه درصد بیشتر مطالبه 5کمتر و حداکثر تا 

دماید. در اعتباراا اسنادی توسط بادکهای ایرادی 

معموال اکازه دوسوواو در مبلغ داده دمی شووود و 

ه صوووورا مطلق و بدوو حد مجاز مبلغ اعتبار ب

ساو  شود. این در حالی  00/00دو شایر می  گ

صوف در  شورها و بخ سیاری از ک ست که در ب ا

مواقعی که کاالی مربوطه به صووورا بسووته های 

قابل شمارش دمی باشد حد دوسادی برای مبلغ و 

درصد می باشد در دظر می  11مقدار که معموال 

 گیردد.
   FIELD 39B: MAXIMUM   

    CREDIT    AMOUNT 

تعیین  این فیلد کهت  39Aهم راسووتا با فیلد   

در اهلب  شود. حد باال برای پرداخت استفاده می

                اعتبوواراا اسووونووادی گشووووایر شووووده در

بارا با ذکر ع خل     NOT EXCEEDIN دا

                      شوووووود کووهفوویوولوود اعووالم مووی نیوودر ا

 پرداخت سقفقابل  مبلغ حداکثر  

 مبلغ تعیین شده در اعتبار است.  
            FIELD 39C: ADDITIONAL   

         AMOUNT   COVERED 

هایی که ممکن اسووت عالوه بر مبلغ اعتبار هزینه

ی بیمه، سوووود و یا مطالبه شوووودد رمادند هزینه

ی حمل(، در این فیلد می توادد بصوووورا کرایه

تفکیکی مشوووخد شوووود. در برخی از اعتباراا 

یا هماو  45Aاسوونادی سووایر هزینه ها در فیلد 

 شرح کاال قید می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIELD 41A: AVAILABLE WITH 

    ترین فیلوودهووای پیووام این فیلوود یکی از مهم  

له دک معام با   کننده گشوووایر اسوووت و در آو 

 گردد و همچنین دوع مشوووخد و معرفی می

یه و هیره(  قد، دسووو خت رد حاظ پردا بار از ل  اعت

 ترتیب فروشووونده کهت شوووود. بدینتعیین می

خت  یپ پردا بار از ح مشوووخد کردو دوع اعت

  توادد با رکوع به این فیلد از دوع پرداخت می
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 گاهنامه تاجر امروز

                          
 

  مطلع شود. با توکه به مقرراا             

  متحدالشکل اعتباراا اسنادی دهار حالت        

 ذیل ممکن است در این فیلد قید گردد:      

 BY PAYMENT  : تبووار ع هموواو ا

 SIGHT)اسووونووادی دقوودی یووا دیووداری 

PAYMENT)  اسوووت که در سووووئیفت به

 BY PAYMENTاختصووار و به صووورا 

که اعتبار اسوونادی با گردد. درصووورتیقید می

ی این شوورط گشووایر یابد، در صووورا ارائه

اسووناد مطابق و یا در صووورا پذیرش اسووناد 

م ایر توسوووط بادک، وکه اسوووناد بایسوووتی 

 کننده یا بادکبالفاصووله توسووط بادک معامله

کننده پرداخت شووود. این دوع اعتبار رگشووای

بار  کاربردترین ادواع اعت نادی یکی از پر اسووو

 است. 

 

 

 

 

 
 

 BY DEF PAYMENT:  لت حا این 

سنادی به سیه یا هنسامی که اعتبار ا صورا د

 (DEFERRED PAYMENT)دار مدا

ستفاده می شایر یابد، ا ستم گ سی شود و در 

صورا  صار به   BY DEF)سوئیفت به اخت

PAYMENT) شووود. در این حالت قید می

فروشوونده با توکه به توافق با خریدار و با اتکا 

به تعهد قطعی پرداخت ردر صورا مطابقت یا 

دک  با دب  کا ناد م ایر( از  پذیرش اسووو

                                                                 
1- Maturity Date  

 ی مقررات بانک مرکزیاز بخش اول مجموبه 55بند  -8

سناد رکاال( را کننده، حاضر میگشایر شود ا

ارائه و طبق توافق و زماو تعیین شوووده وکه 

سووررسووید دسوویه و در  اسووناد را به صووورا

شایر 1پرداخت کننده دریافت کند. از بادک گ

کاری کشوووور به مقرراا  حداکثر   3با توکه 

مدا مجاز کهت تعیین سووررسووید پرداخت 

مدا نادی  باراا اسووو ماه پس از  12دار اعت

ی تاریخ سوووند حمل و یا پس از تاریخ معامله

شتر  ست و تعیین مدا بی سناد قابل تعیین ا ا

 پذیر دیست. امکاو

مهم در این رابطووه تفکیووک معووادی و  یدکتووه

بارا  فاهیم دو ع بار»م ید اعت و « 9سوووررسووو

اعتبار است. سررسید اعتبار « سررسید پرداخت»

دک  با که  بار اسوووت  تاریخ ادقضوووای اعت هماو 

کننده تا این تاریخ متعهد پرداخت یا گشوووایر

قبوا اسناد خواهد بود و تاریخ سررسید پرداخت، 

ست که هنسام دریاف سناد و پذیرش تاریخی ا ت ا

ناد تعیین می دک اسووو با تاریخ  شوووود و در آو 

به گشووووایر که  خت و به پردا نده موظف  کن

سید  سرر ست که تاریخ  ست. بدیهی ا شنده ا فرو

توادد بعد از تاریخ سووررسووید پرداخت اعتبار می

 اعتبار باشد. 

 BY ACCEPTANCE : این اصووطالح

دار(  همادند حالت قبلی راعتبار اسوونادی مدا

ستفاده می شنده قبوا هنسامی ا گردد که فرو

دماید تا فروش خود را به صووورا دسوویه ادجام 

دهد. این اصووطالح به معنی اعتبار اسوونادی با 

باشوود. با توکه به تعاریف می« قبولی»شوورط 

ذکر شده در فصوا قبل که در رابطه با برواا 

9- Expiry Date  



 

     گاهنامه تاجرامروز 

وصولی بود، شاید بتواو مفهوم این اصطالح را 

 د. تر درک کرراحت

صووورا دسوویه هنسامی که فروشوونده بخواهد به

کنس خود را بفروشد و وکه اسناد رکاال( را پس 

توادد از یکی از مدتی مشووخد دریافت کند، می

از ابزارهای مالی که براا دام دارد استفاده کند و 

تا پس از قبولی هد  یدار بخوا  11طی آو از خر

براا، وکه را در سررسید پرداخت مشخد شده، 

با در دظر گرفتن مفهوم ذکر پرد ید.  ما خت د ا

شده، در این حالت و در روش اعتبار اسنادی دیز 

شوووود و طی آو از این ابزار مالی اسوووتفاده می

کننده فروشووونده با صووودور براا از بادک معامله

خت خود را می هد پردا با قبولی تع تا  هد  خوا

 برروی براا اعالم کند. 

 

طورکه مالحظه شووود فرب قبولی در روش هماو

اعتبار اسوونادی با قبولی در روش برواا وصووولی 

این اسوووت که در روش برواا وصوووولی معموالً 

با قبولی متعهد پرداخت شوووود، اما در  خریدار

کننده یا بانک معاملهروش اعتبار اسووونادی، 

با قبولی متعهد پرداخت کننده بانک ایییای 

 گردد. می

شد که هنسامی که فروشنده  شاید کای سؤاا با

ئه می ناد را ارا هد واسووو هد د دک  تع با قطعی 

پرداخت دارد، دیسر  سررسید کننده را درگشایر

خواهد بود؟ در کواب    صدور براا به ده دیازی 

شاره کرد که با وکود براا تأیید  سؤاا باید ا این 

شووده، فروشوونده تعهد پرداخت بادکی را برروی 

شت  سند مالی تعهدآور در اختیار خواهد دا یک 

 توادد و طبیعتاً از امکاداا آو دیز می

                                                                 
11- Acceptance 

11- Discount  

 به عنواو یکی از ابزارهای تأمین مالی 

 است به سهولت 11که هماو خرید دین

 شتر استفاده دماید.بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنادی مدا دار  ست در اعتباراا ا شایاو ذکر ا

 اعتبار 12عوایددیز فروشنده می توادد با واگذاری 

 سررسید دماید.قبل از  به دوعی تأمین مالی

بار  ید در اعت گذاری عوا یا وا قاا  ولیکن دحوه ادت

سهولت  سنادی قبولی  یا  شتری قابل ادجام  ا بی

ل ادجام می باشد. در اهلب بیشتری قاب  می باشد.

سنادی قبولی ارکحیت بیشتری کشورها     اعتبار ا

   بطور مثاا دسبت به اعتبار اسنادی مدتدار دارد. 

سیا و  شرب آ شورهای حوزه  شور کباالخد  ک

یادی در که دقر ز گادی  بین   دین و کره  بازر

ت گشوووایر که المللی داردد از این دوع اعتبار

 استفاده می دمایند.سنادی مدتدار اعتباراا ا

کاری ارزی کشوووور، صووورفا اعتبار  طبق قوادین  

شده  شناخته  سیه  سنادی مدتدار کهت خرید د ا

است و اسمی از اعتبار اسنادی قبولی در مقرراا 

 ارزی دیده دمی شود.

            

           

12- Assignment  
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    در اعتبار اسنادی قبولی فروشنده              

    بایستی براا مدتداری عهده بادک          

   ی شده در اعتبار صادر دماید و طی آومعرف   

  ام دناد، شماره اعتبار، تاریخ گشایر، مبلغ اس   

   خریدار و فروشنده و در هنسامی که براا   

مدتدار می باشوود تاریخ سووررسووید و یا دحوه   

 محاسبه تاریخ سررسید را درج و اعالم دماید.

بذکر اسوووت در بسووویاری از کشوووورها در الزم 

هنسامی که اعتبار اسوونادی بصووورا دیداری دیز 

گشوووایر می گردد براا بعنواو یکی از اسوووناد 

 کهت معامله اسناد در اعتبار مشخد می شود.

 

BY NEGOTIATION : این اصوووطالح که به

شاید پیچیده« با معامله»معنی  ست،   ترین و درا

اصووطالح ذکر شووده عین حاا ابهام برادسیزترین 

شد.  سنادی با شکل اعتباراا ا در مقرراا متحدال

در حاا حاضوور شوواید به کراا بتواو اقرار دمود 

دک با داو و حتی  گا بازر لب  داراو درک که اه

درستی از این اصطالح دداردد و با درک دادرست 

از مفهوم آو، از اصوووطالح مذکور به کراا و به 

موارد ذکر  کنند. با اسووتناد بههلط اسووتفاده می

شووده در متوو رسوومی اتاب بازرگادی، اصووطالح 

ست که بادک گشایر نده کنمذکور بدین معنی ا

ی اسناد مشخد بادکی را کهت بررسی و معامله

دک می با دک تعیین شووووده( و از این  با ند ر ک

سناد مربوطه را از می خواهد که به دیابت از وی ا

فروشنده دریافت و بررسی و سپس برای بررسی 

کننده ارسوواا اخذ تصوومیم به بادک گشووایر و

سناد را به فروشنده  دماید و در صورتی که وکه ا

پرداا دماید وکه مذکور را از منابع خود و ده از 

 حساب بادک گشایر کننده پرداخت می کند.

                                                                 
18- By Payment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دک  با لت  حا ید، در این  که ذکر گرد مادطور  ه

ی بدهکار شوودو حسوواب کننده، اکازهگشووایر

دهد و به دوعی کننده دمیخود را به بادک معامله

دک حسووواب پوشوووشوووی معرفی دمی با ند و  ک

کننده در صورتی که اسناد اعتبار اسنادی معامله

توادد از منابع خود را مطابق تشوووخید دهد، می

فروشووونده پرداخت کند. در  وکه اسوووناد را به

 BY PAYMENT) ،BY DEFهای دیسر حالت

PAYMENT  و(ACCEPTANCE BY  ًمعموال

کننده با معرفی حسووابی دزد های گشووایربادک

پوشووشووی به بادک  کننده و یا بادکبادک معامله

له عام یار میم نده اخت تا در صوووورا کن ند  ده

اطمیناو از تطابق اسووناد با شوورایط اعتبار، وکه 

 18اسناد را از حساب معرفی شده به صورا دقدی

سید سرر سیه و در  شنده پرداخت  14و یا د به فرو

 کنند. 

 

 

14- By Def Payment و By Acceptance  
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   BY NEGOTIATIONدر حالت            

    کننده، معموالً باید ریسک بادک معامله         

  عدم پرداخت و یا ریسک تأخیر در پرداخت را    

  برای خود لحاظ دماید، زیرا وکه اسناد رکاال(    

  را از منابع بادکی خود پرداخته است. شاید یکی   

دک   با که حتی  پایی و معتبر از دالیلی  های ارو

ر اکراه داردد را ددیا هم از اسووتفاده از روش مذکو

شاهده دمود. عالوه  شده م بتواو در تعاریف ذکر 

بر ریسوووک پرداخت از منابع خود، موارد دیسری 

که یک دیز اهمیت دارد. به طور مثاا درصووورتی

سناد،  صوا اطمیناو از مطابقت ا بادک پس از ح

وکه آو را از منابع خود پرداخت و پس از وصوا 

 أیید تطابقکننده و تاسوووناد به بادک گشوووایر

ی اسوووناد، وکه مربوطه را دریافت کند، فاصوووله

شنده و تاریخ زمادی ای بین تاریخ پرداخت به فرو

کننده به وکود خواهد پرداخت بادک گشوووایر

کننده بابت فاصوووله آمد و طبیعتاً بادک معامله

هد داشوووت  فت سوووود را خوا یا مذکور توقع در

 دبنابراین با توکه به این مسئله باید مشخد شو

کننده یا فروشوونده( کدام طرف ربادک گشووایر

سود مربوطه را پرداخت خواهد دمود. طبیعتاً این 

توادد فرایندهای مربوط به این اصووطالح مورد می

ی ی دیسررا در ابهاماا بیشتری وارد دماید. دکته

با این اصوووطالح وکود دارد، این  طه  که در راب

بادک معامله کننده هنسام مسوووئله اسوووت که 

داخت وکه اسوووناد به فروشووونده و در کهت پر

دک  با دب  کا خت از  عدم پردا عدیل ریسوووک  ت

شایر شرط گ سناد را با  پرداخت »کننده، وکه ا

ترتیب رداخت دموده و بدین پ « 15رکوع  با حق

به  که درصوووورتیمی دارد  فروشووونده اعالم  به

شایر  از پرداخت کننده دالیل هیرموکه بادک گ

                                                                 
15- Payment With Right of Recourse  

کننده ید، بادک معاملهوکه اسوووناد خودداری دما

این حق را برای خود محفوظ خواهد داشووت که 

ستار بازپس دادو وکه  شنده خوا با رکوع به فرو

 به وی شود. 

 

 

 

 

 

 

 

«  با معامله»کهت درک صووحیا اصووطالح 

ی قسمتی ضروری است در این قسمت به ترکمه

تفسوویر مقرراا متحدالشووکل اعتباراا »از کتاب 

بپردازیم که از ادتشاراا اتاب بازرگادی « 16اسنادی

باشووود. در این کتاب در تفسووویر المللی میبین

، آمووده BY NEGOTIATIONاصوووطالح 

 است: 

اعتبار اسووونادی که تحت شووورایط معامله، دزد "
دک تعیین لهبا عام نده( گشوووایر شوووده رم کن

ی وکه ی مطالبهای به اکازهشود، دباید اشارهمی
ی بدهکار کردو اکازه از بادک پوشوووشوووی و یا

شایر ساب بادک گ شد، ح شته با کننده وکود دا
گوده موارد مربوط به اعتباراتی هسوووتند زیرا این

شووودد. که تحت شوورایط پرداخت گشووایر می
اعتبار اسوونادی گشووایر شووده، تحت شوورایط 
معامله باید دارای این شرط باشد که بادک تعیین 

 ندهکنشووده باید اسووناد را برای بادک گشووایر
 کنندهارسوواا دارد و بعد از اینکه بادک گشووایر

اسووناد را مطابق شوورایط اعتبار تشووخید داد، 
دسوووبت به پوشووور بادک تعیین شوووده مطابق 

16- Commentary on UCP 600  
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دستوراا رسیده از طرف بادک تعیین شده اقدام 
 ".خواهد کرد

که  آمده اسوووت، UCP600پ  12ی در ماده  

ننده کگشایر  بادک  بررسی و ارساا اسناد برای 

  دهد. دمی فهوم معامله را م
شووده کهت معامله تحت این مفهوم بادک تعیین  

باید زمادی از بادک گشایر کننده یا تائید کننده 

ناد را قبال  که اسووو یا و که  ند،  که ک به و طال م

پرداخت کرده باشووود یا موافقت کرده باشووود که 

قبل از دریتفت وکه از بادک گشوووایر کننده، 

بپردازد.. موافقت با این  وکه اسناد را به فروشنده

دک  با فت وکه از  یا عد از در خت وکه ب که پردا

ی اسووناد کننده صووورا گیرد، معاملهگشووایر

دیسوووت. ضووومنا باید به این دکته توکه دمود که 

گاه اسوووناد را معامله کننده هیچبادک گشوووایر

 کند. دمی

برخالف تعاریف ذکر شوووده و همچنین مقرراا 

متحدالشوووکل اعتباراا اسووونادی بسووویاری از 

کننده هنسام اسووتفاده از این های گشووایربادک

و  دماینداصطالح، حساب پوششی دیز معرفی می

یک  ناقض را در  کامالً مت به دوعی دو مفهوم 

 بردد. اعتبار به کار می

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11- Tenor  

                 FIELD 42 C: DRAFTS    

            AT… 
  شود. براا ذکر می 11در این فیلد، ِتنور

  ی پرداخت براا اشاره به اینتنور یا دحوه

  داردارد که براا مربوطه دیداری است یا مدا 

  دار مربوطه دند روزه بوده و اینکه براا مدا 

ی سررسید بر ده مبنایی و تاریخ شروع محاسبه

اسووت. به طور مثاا ممکن اسووت ذکر شووود که 

تاریخ سووررسووید براا با توکه به تاریخ باردامه و 

 روز پس از تاریخ مذکور محاسبه خواهد شد.  61

FIELD 42C: 

لد، متعهد براا ربراا گیر( مشوووخد در این فی

ی اسناد شود. با توکه به اینکه در روش اعتبارمی

تعهد پرداخت باید از کادب بادک باشووود، در این 

فیلد دام و یا کد سوووئیفتی بادک متعهد پرداخت 

کننده یا پوشووور دهنده که معموالً بادک معامله

شد، درج میمی از  4-گردد. با توکه به بند الفبا

سنادی  1ی ماده شکل اعتباراا ا مقرراا متحدال

متنوواع بووادووک مووذکور، بووادووک  در صوووورا ا

کننده بایسووتی براا مربوطه را قبولی گشووایر

 دهد. 

FIELD 42: MIXED PAYMENT 

DETAILS 

گاهی با توکه به توافقاا خریدار و فروشووونده 

صورا ترکیبی  شرایط پرداخت به  ست  ممکن ا

بدین یب ممکن اسووووت مشوووخد گردد و  ترت

پرداخت بخشی از مبلغ اعتبار به صورا دیداری 

صورا مدا شی دیسر به  شد. در این و بخ دار با

لد دحوه به صوووورا فی خت  ی و دسودسی پردا

 ترکیبی مشخد خواهد شد. 
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FIELD 42P: DEFERRED  

 PAYMENT  DETAILS 

  در مواقعی که شرط پرداخت در اعتبار به    

  دار درج شده باشد، در این فیلد صورا مدا   

  ی محاسبه و تعداد روزهای مربوطه دحوه   

 تعیین خواهد شد.   

FIELD 43P: PARTIAL SHIPMENT 

یداراو و  گادی خر بازر های  در برخی از قرارداد

صمیم می شندگاو ت گیردد تا قرارداد مربوطه فرو

رپروفورما( را براسوواس توافق و مبلغ کلی تنظیم 

کنند و سووپس با هماهنسی، کاالی مربوطه را در 

 حمل دمایند.  (PART)دند مرحله 

ای در توافقاا مشوووخد دمودو دنین مسوووئله

گیرد و فروشوونده صووورا میاولیه بین خریدار و 

ید یه دظیر درخواسوووت خر ناد اول و   13در اسووو

شووود. در صووورتی که پروفورما به آو اشوواره می

طرفین بر حموول توودریجی توافق دموواینوود، در 

قراردادها و مکاتباا مربوطه اعالم می گردد که 

هد بود. « 19مجاز»حمل در دندین مرحله  خوا

«  تواددمی»در این حالت، کاالی موضوووع قرارداد 

ماهنسی بین  به ه با توکه  در دندین مرحله و 

به  نده، حمل و در هر مرحله  یدار و فروشووو خر

دسووبت کاالی حمل شووده وکه مربوطه پرداخت 

گردد. شوواید به همین دلیل اسووت که همواره در 

خت و  سام پردا نادی در هن بار اسووو روش اعت

به کای « وکه اسوناد»ی اسوناد از عبارا مبادله

 شود. استفاده می« وکه اعتبار»

FIELD 43T: TRANSSHIPMENT 
مقرراا  24و  28و  21و  21و  19در مفاد مواد 

متحدالشکل اعتباراا اسنادی در رابطه با عبارا 

مواد بسیاری قید شده و « ی حملت ییر وسیله»

ته اسوووت.  حپ قرار گرف مل مورد ب کا به طور 
                                                                 

13- Purchase Order  

کاالی موضووووع  یت  ماه به  که  با تو یداراو  خر

خرید، مبدأ و مقصوود حمل و دوع حمل در موقع 

ه کنند که وسوویلتنظیم قرارداد خرید، تعیین می

حملی که مقرر شده کاالی مربوطه را حمل کند، 

توادد در طوا مسیری که مشخد شده است می

شایر  سئله در پیام گ ت ییر یابد یا خیر و این م

«  هیرمجاز»و « مجاز»های لد با عباراو در این فی

 مشخد خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی مهم در رابطه با مفهوم ت ییر وسووویلهدکته

ی حمل این است، که مفهوم شامل ت ییر وسیله

شود، یعنی اگر کاال در طوا حمل یکساو دیز می

تخلیه و در کشووتی  مسوویر حمل از یک کشووتی 

 یدیسری بارگیری شوووود، باز هم ت ییر وسووویله

حمل اتفاب افتاده اسوووت. با توکه به اینکه در 

قاالا بین قل و ادت لب د کاو ت ییر اه المللی ام

ی حمل وکود دارد، در مفاد موادی که در وسیله

باال اشوواره شوود، مقرراا متحدالشووکل اعتباراا 

های لتاسووونادی سوووعی دموده تا با تفسووویر حا

ی مختلف مواردی را که شوووامل ت ییر وسووویله

عدیل مورد حمل می ند. ت مای عدیل د شوووود را ت

اشوواره به این شووکل درج گردیده که در مواقعی 

که حتی حمل به دفعاا هیر مجاز تعیین شووده؛ 

19- Allowed  
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با حصوا شرایطی اگر ت ییر وسیله حمل صورا 

 بسیرد قابل قبوا خواهد بود.

ته که در دک یار مهمی  با ت ییر ی بسووو طه  راب

ی حمل بایسووتی مورد توکه قرار گیرد، وسوویله

مبدأ و مقصوود حمل تعیین شووده در اعتبار و یا 

قراردادو فروش است و ده مسیر کلی حمل کاال؛ 

زیرا ممکن اسووت کاالی خاصووی دندین بار در 

مسوویرهای مختلف در حاا حرکت باشوود و بارها 

به وسووویله یت  ها بد و در د یا ی حمل آو ت ییر 

شرایط اعتبار تنها م قصد دهایی برسد. ولی طبق 

ی حمل، بخر دهایی آو که تنها با یک وسووویله

 حمل شده است در قرارداد ذکر شده باشد. 

FIELD 44: PLACE OF TAKING  IN 
CHARGE/DISPATCH 

FROM…/PLACE OF RECEIPT 

   این فیلد در هنسامی که حمل به صورا مرکب  

  و یا به صوووورا زمینی، ریلی و پسوووتی باشووود، 

گردد. در مواقعی که حمل مرکب اسوووتفاده می

 دد. گرباشد، مبدا اولیه حمل در این فیلد قید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FIELD  44E: PORT   OF   

               LOADING/ AIRPORT  OF   

           DEPARTURE 

  هنسامی که حمل به صورااین فیلد در 

  دریایی و یا به صورا هوایی باشد 

  گردد. دام بندر مبدأ حمل کاال واستفاده می 

 شود.یا فرودگاه مبدا در این فیلد قید می 

 

FIELD 44B: PLACE OF FINAL 

DESTINATION/FOR 

TRANSPORTATION TO …/PLACE 

OF DELIVERY 

این فیلد در هنسامی که حمل به صووورا مرکب 

و یا به صوووورا زمینی، ریلی و پسوووتی باشووود، 

فاده می کب اسوووت که حمل مر گرد. در مواقعی 

شووود. باشوود مقصوود دهایی در این فیلد قید می    

FIELD 44C: LATEST            DATE  OF  

SHIPMENT 
با ذکر  جاز کهت حمل  ماو م تاریخ  آخرین ز

شخد میدقیق در این  شود. تکمیل این فیلد م

یابد که خریدار بخواهد فیلد زمادی ضووورورا می

کاال را در زماو مشخصی دریافت کند و فروشنده 

را مجبور دماید تا پیر از این زماو کاال را حمل 

کند. الزم به ذکر اسوووت، در مواقعی که خریدار 

زماو مشوووخصوووی را در این رابطه اعالم دکند، 

تا تاریخ سررسید، کاال را حمل  تواددفروشنده می

و اسوووناد اعتبار را کهت معامله ارائه دهد. برخی 

ها تکمیل شووودو این فیلد را ضوووروری از بادک

 دادند. می
FIELD 44D: SHIPMENT PERIOD 

یلوود اشوووواره بووه موواده ف ین  قرراا  82ی ا م

متحدالشووکل اعتباراا اسوونادی دارد که طی آو 

معین مشخد شده های گردد، در دورهاعالم می

کدام کاال و در کدام دوبت حمل بایسوووتی حمل 

 کند که اگر بنای مذکور تأکید میگردد. ماده
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  به هر دلیلی فروشنده از ارساا             

  توادد با ای امتناع کند، دیسر دمیمرحله      

  ارساا کاالهای موضوع مراحل بعد از آو    

 مرحله دیز استفاده دماید.    

   بعنواو مثاا هنسامی که کاالی موضوع یک   

یدی    حد تول یک وا نادی تجهیزاا  بار اسووو اعت

باشد که شامل زیرساختهای اولیه، بخر ماشین 

آالا، بخر الکترودیکی و دهووایتووا بخر درم 

افزاری باشود، در این فیلد و شورایط اعتبار اعالم 

می گردد که کاالهای مربوط به زیر سووواختهای 

سپس به ترتیب اولیه تا  تاریخ مشخصی حمل و 

عدی دظیر  حل ب کاالهای مرا ماو مشوووخد  و ز

ماشوووین آالا و... حمل و اسوووناد مربوطه ارائه 

 گردد.
FIELD 45A: DESCRIPTION OF 

GOODS AND/OR SERVICES 

شووورح کاال یا خدماا با توکه به فرم گشوووایر 

فاکتور در این فیلد قرار اعتبار و مندرکاا پیر

های پذیرفته شوووده، با توکه به عرفگیرد. می

معموالً خریدار با توکه به شووناختی که از کاالی 

کاا  ندر به م که  با تو خود دارد و همچنین 

شایر اعالم و پیر شرح کاال را در فرم گ فاکتور 

کننده دیز ورود اطالعاا خود های گشووایربادک

را در این فیلد با توکه به موارد ذکر شووده ادجام 

 تواوزم به ذکر است، در این فیلد میدهند. المی

ی موارد حائز اهمیت در رابطه با کاال دظیر کلیه

کاال، حجم، دوع  مشوووخصوووواا کیفی و کمی 

یهبسوووته ی بندی، قیمت واحد، قیمت کل، کرا

ی بیمه و هیره را ی بازرسووی، هزینهحمل، هزینه

قید کرد. با توکه به راهنمای استفاده از سیستم 

ین مواردی که در این خصوف سوئیفت و همچن

در کتاب رویه های استاددارد بادکی اتاب بازرگادی 

به  با توکه  یده، ترم حمل  بین المللی درج گرد

 رد. گیقاعده اینکوترمز دیز در این فیلد قرار می
FIELD 46A: DOCUMENTS 

REQUIRED 

ترین فیلوود اعتبووار طور قطع این فیلوود مهمبووه

اسوونادی اسووت و در آو اسوونادی که فروشوونده 

ستی در قباا دریافت وکه ارائه دماید، معرفی  بای

ست تاکید گردد که و اعالم می ضروری ا گرددد. 

برخی از بادک های گشایر کننده اسنادی را در 

لد  لد شووورایط اضووووافی  47Aفی ماو فی یا ه

( قید ADDITIONAL CONDITIONSر

می دماید و بایستی فروشندگاو مفاد فیلد مذکور 

را دیز کهت یافتن تعداد و شوورایط کلیه اسووناد 

  مورد دظر قرار داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معموالً در این فیلد، اسوووناد مورد درخواسوووت 

خریدار به دحوی که وی درخواسوووت دموده قید 

های شووودد. الزم به ذکر اسووت، معموالً بادکمی

کننده با توکه به مصالا خود و همچنین گشایر

با توکه به مقرراا و قوادین داخلی اسناد دیسری 

ند. در همین را دیز می مای ند درخواسوووت د تواد

بندی کننده قالبهای گشایری بادکرابطه کلیه
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واحدی برای درخواسووت هر یک از اسووناد تهیه 

خذ درخواسووووتمی ند و پس از ا یدار،  کن خر

ادسلیسووی و قابل فهم برای هر  گرافی به زباوپارا

دهند. تهیه و در این فیلد قرار می یک از اسووناد

به به  الزم  که  با تو دک  با که هر  ذکر اسوووت 

ست کند، های خود متوو مربوطه را درج میسیا

بارا باً متوو و ع های درج شووووده از ولی تقری

 مفاهیم یکسای برخوردار هستند. 

 اسناد حمل 

 دریایی بارنامه 
“FULL SET (3/3) ORIGINALS “ON 

BOARD” BILLS OF LADING MADE 

OUT TO ORDER OF ISSUING BANK 

AND ENDORSED IN BLANK, 

MARKED WITH THIS CREDIT 

NUMBER, “FREIGHT PREPAID” AND 

“NOTIFY APPLICANT”,  
 

 معنی است ، بدین21ی کاملاصطالح باردامه

   های اصوول که ضوورورا دارد، تمامی دسووخه

ی اسوووناد ارائه شوووودد. باردامه برای معامله

باردامه کامل در شوورایط اعتبار درخواسووت 

ند مه سووو دا بار که  باشووود  یل می       این دل

صورتی که یک یا    مالکیت کاال بوده و در 

شخد  صل باردامه در اختیار  سخه ا دند د

ثالثی قرار گیرد می اوادد با ارائه آو کاالی 

بازرگادی  لذا در  ید.  ما فت د یا مربوطه را در

خارکی و بخصوف در روش اعتبار اسنادی 

بایسووتی اطمیناو حاصوول گردد که تمامی 

دسخ صادره شده دریافت شده باشد. طبق 

عداد دسوووخ مقر طه، ت راا بین المللی مربو

 اصل صادره باردامه بایستی به 

                                                                 
21- Full Set  

21- Consignee  

 طور مشخد درج شده باشد. 

  الزم به ذکر است با توکه به ویژگی 

  ذکر شده در صورا مفقود شدو باردامه، 

  روددی بسیار پیچیده و دشوار کهت  

  صدور المثنی وکود دارد زیرا این سند، 

  تعهدآور است.ای سند مالکیت بوده و برگه

سیوو  های حمل و دقل با توکه به برخی از کنواد

ها را در ها باردامهدریایی بسوویاری از حمل کننده

دمایند و صدور سه دسخه اصلی صادر و ارائه می

باردامه در سووه دسووخه اصوول تقریبا بصووورا یک 

اسوووتاددارد پذیرفته شوووده درآمده اسوووت. البته 

شایر صالا خو کننده بناخریدار و بادک گ د به م

توادند تعداد بیشووتر یا کمتری را درخواسووت می

 دمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های باردامه که پیشووتر به با توکه به ویژگی

طور کامل مورد بررسووی قرار گرفته اسووت، 

این سند، سندی قابل معامله و قابل ادتقاا 

بوده و در صووورتی که صوواحب کاال که در 

دده دام گیر به  مه  دا بار مشوووخد   21روی 

   22توادد با ظهردویسیشود بخواهد، میمی

که در رابحه با  Indorsement)یا  (Endorsement اصککحالظ رنرنوی ککی -22
 تواند مال یحمعنی ااکککح که صکککا م کا  میرود، بدینبرنامه به کار می

 کا  را با درج جمله یا برارتی به شخص دیگری واگذار نماید. 
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مالکیت کاال را به دیسری ادتقاا دهد.       

  ها معموالً در در روش اعتبار اسنادی، بادک

    خواهند تا باردامه به دام آدها شرایط اعتبار می      

  ی هایترتیب عالوه بر وثیقهصادر شود و بدین   

  ایند، مالکیت کاالی دمکه از خریدار اخذ می  

    مربوطه را در دست خواهند داشت و   

م کننده در صورا عدترتیب بادک گشایربدین  

دد با فروش کاالی ایفای تعهداا خریدار، می توا

مربوطه، بخشوووی از وکه اسوووناد را که پرداخته 

 دار(، کبراو کند. پردازد رمداردیداری( و یا می

 ی مربوطهناد، باردامهها در هنسام تحویل اسبادک

یا دماینده دام خریدار  به  ی وی ظهردویسوووی را 

ای قابل کنند. الزم به ذکر اسوووت که باردامهمی

له عام که عالوه بر  م قاا اسووووت،  بل ادت قا و 

صووادرشووده  28های باردامه، به حواله کردویژگی

ست  صطالح به حواله کرد، به این معنی ا شد. ا با

ی ی کاال که در بخر گیرددهکه شووخد گیردده

ست. قبل از دام خود عبارا  شده ا شخد  کاال م

ب ترتیرا درج شووده ببیند. بدین« به حواله کرد»

 کننده عبارا مذکور قیدقبل از دام بادک گشایر

ام را به دتوادد سند مذکور شده و بادک مذکور می

سی دماید و ادتقاا مالکیت بدهد.  خریدار ظهردوی

صورتی که باردامه بطور کلی و بدوو دام  البته در 

دیز صادر شده باشد « به حواله کرد»و تنها باذکر 

دیز توسوووط داردده باردامه قابل ظهردویسوووی به 

شوووخد دیسری اسوووت. در عرف بین المللی در 

د شده باش صورتی که باردامه به این صورا صادر

ربه حواله کرد و بدوو درج دمودو دام مشخصی( 

شخد  صی به دام  شخ سط  برای اینکه بتوادد تو

سط  ستی از قبل تو شود، بای سی  دیسری ظهردوی

                                                                 
28- To The Order یا To Order  

24- Blank Endorsed  

ستنده کاال ر ( با ذکر دام یا بدوو SHIPPERفر

 ذکر دام ظهردویسی شده باشد.

 ی کاال که هالبًا در برخی مواقع، از فرستنده

شود تا ست درخواست میهماو فروشنده ا

 24باردامه را به صووورا سووفید ظهردویسووی

دماید. بدین شوووکل که شوووخد مزبور در 

کند که مالکیت کاال پشووت باردامه، ذکر می

ا کننده رادتقاا یافته و دام شووخد دریافت

گذارد و سوووپس می (BLANK)خالی 

 توادد مالک دهایی راکننده میبادک گشایر

ید. در برخی از  ما ها مشوووخد د کشوووور

فروشووونده باردامه را به دام خود ارسووواا 

کند ریعنی فرسوووتنده و گیردده باردامه می

شنده می سپس پس از خود فرو شند( و  با

حصووووا اطمیناو از مطابقت اسوووناد و در 

دک  با دام  به  مه را  دا بار له  آخرین مرح

کننووده ظهردویسوووی کرده و گشووووایر

ترتیب تا آخرین لحظه مالکیت کاال را بدین

 دارد.خود محفوظ میدزد 

  با توکه به ترم اینکوترمز مربوطه  

 25کرایهپیر توادد به صورا کرایه حمل می 

  باشد.  26کرایهیا پس

به صورا پس  ی حمل، کرایهFو   Eدر ترمهای 

توسط خریدار پرداخت  کرایه و معموالً در مقصد

ی حمل به کرایه Dو   Cشووود و در ترمهای می

کرایه و در مبدأ توسووط فروشوونده صووورا پیر

 گردد. پرداخت می

 
 

 

 

25- Pre-Paid  

26- Collect at destination  
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  اصوووطالحNOTIFY  مورد در 

ساددو طرفی  شنا سند حمل برای 

ی کننده یا دمایندهاسووت که حمل

وی بایسووتی به آو طرف، کزئیاا 

حمل شوووامل تاریخ حرکت، زماو 

سایر وارد  رسیدو کاال به مقصد و 

مهم را اطالع دهد. به همین دلیل 

 NOTIFYی اصوووطالح ترکمه

PARTY  یووواNOTIFY 

ADDRESS « طلع از م طرف 

معموالً در  خواهوود بود.« حموول

شخصاا  سنادی دام و م اعتباراا ا

خریوودار در بوواکس مربوطووه قرار 

گیرد. شایاو ذکر است برخی از می

یداراو ترکیا می دام و خر ند  ده

ی خود را که مشووخصوواا دماینده

باشد، قید مسئوا ترخید کاال می

 کنند. 

 سیاهه بازراانی     
“SIGNED COMMERCIAL  

 INVOICE  IN TRIPLICATE WHICH 

MUST CONFIRM THAT GOODS ARE 

IN ACCORDANCE WITH RELATEH 

CONTRACT AND THE PRICE 

DECLARED HAS MATCHED WITH 

MARKET PRICE. THIS CERTIFICATE 

MUST BE CERTIFIED BY RELATED 

CHAMB OF COMMERCE”.  

سیاهه ی بازرگادی، همواره و در صدور فاکتور یا 

وده و در تمامی کشوووورها تمامی حاالا الزامی ب

تنها سوووندی که همواره در اعتباراا اسووونادی 

ست می شد. بهدرخوا عنواو مثاا گردد، فاکتور با

در بسوویاری از اعتباراا اسوونادی که برای خرید 

شایر می شرط ارائهخدماا گ  ی اینیابند، تنها 

                                                                 
21- Certify  

طورکلی شووود. بهسووند در شوورایط اعتبار قید می

خت کههمواره پردا با تو فاکتور  ها  به مبلغ 

شووود و به مبلغ فاکتور، محاسووبه و پرداخت می

سناد دیز می مقرراا  13ی گویند. در مادهمبلغ ا

متحدالشووکل اعتباراا اسوونادی، ذکر شووده که 

د ی این سنفاکتور دیازی به امضا ددارد، زیرا ارائه

طور مسووتقیم، از وظایف فروشوونده بوده و به به

سند ادوعی با ارائه شده ی آو،  ز کادب وی تأیید 

شکل  شد. مطابق با مقرراا متحدال لحاظ خواهد 

اعتباراا اسوونادی در فاکتور، فروشوونده شوورح 

بار  با و شووورایط اعت طابق  ید م با کاالی خود را 

  از بخر  12-1اسنادی ذکر کند. با توکه به بند 

عه     یداوا مجمو تأی فاکتور   21ی مقرراا ارزی 

یا  فروشنده توسط اتاب بازرگادی مربوطه رکشور 

ساخت( الزامی  کشور مبدأ حمل یا کشور محل 

های بازرگادی با اتاب اسووت. شووایاو ذکر اسووت، 

 تأیید فاکتور، اصالت وکود 

ید    تأی فروشووونده و مهر و امضوووای مربوطه را 

تاب می فاکتور توسوووط ا ید  تائ ند. شووورط  مای د

گادی معموال در ب رخی از کشوووورهای حوزه بازر

خاورمیاده به عنواو یکی از شروط اعتبار قید می 

شورهای دیسر تائید اتاب  سیاری از ک گردد و در ب

  بازرگادی صرفا برای گواهی مبدا درخواست

 گردد. می 
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 بندی صورت بسته
PACKING LIST IN DUPLICATE. 

 بندی، از کملهبندی یا فهرست عداصورا بسته

اسووونادی اسوووت که معموالً در تمامی اعتباراا 

اسووونادی مورد درخواسوووت خریداراو و بادکهای 

نده قرار می گیرد. در فهرسوووت  گشوووایر کن

طورکه دام آو گویا اسووت، باید بندی هماوبسووته

سته صورا کامل قید تعداد و دوع ب بندی کاال به 

 بندیبه اینکه در روددهای بسووتهشووود. با توکه 

کاال برای صوووادراا و بین کشوووورهای مختلف، 

ندی اهمیت مضووواعف میبسوووته بد معموالً ب یا

ته ندین دوع مختلف بسووو ناس در د ندی اک ب

شودد. در این سند وزو خالد، وزو داخالد، می

ها و ها، تعداد پالتها، تعداد کارتنتعداد بسوووته

ه شودد. با توکه بو میتعداد کادتینرها و هیره بیا

ئه ی سوووند قوادین گمرکی ایراو معموالً لزوم ارا

عنواو یکی از اسووونوواد مهم و مورد مزبور بووه

شوووود و درخواسوووت در شووورایط اعتبار ذکر می

ی صوووورا های گمرک در صوووورا ارائهارزیاب

صورا بندی به بررسی دند بسته از کاال بهبسته

 تصادفی اکتفا خواهند کرد. 

 

 امه نبیمه
“INSURANCE POLICY OR 

CERTIFICATE, ENDORSED TO 

ORDER OF HANG SENG BANK LTD, 

FOR AT LEAST 110 PERCENT OF 

FULL CIF VALUE COVERING 

INSTITUTE CARGO CLAUSES(A), 

INSTITUTE WAR CLAUSES 

(CARGO) WITH CLAIMS PAYABLE 

AT DESTINATION IN THE 

CURRENCY OF DRAFTS 

IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE.  

 

  عنواو یکی از اسنادی سند بیمه بهارائه

 اسنادیاعتبار به ددرا در اعتباراا  

  های شده توسط بادکگشایر اسنادی 

  گیرد. زیرا با ایرادی مورد درخواست قرار می

ماده به  گری، شووورکت قادوو بیمه 11ی توکه 

ی کاالی موضووع اعتبار اسونادی باید کنندهبیمه

های ایرادی باشووود و عقد قرارداد بین از شووورکت

خواهند کاالی ای که میفروشوووندگاو خارکی

شرکت ستند، با  ی های بیمهخود را به ایراو بفر

ایرادی عموماً بسوویار مشووکل و هیر عملی اسووت. 

نابراین عد  ب جام  CIPو  CIFقوا ها اد که در آد

ی فروشوونده اسووت، کمتر اسووتفاده بیمه به عهده

شووودد و برای خریداراو بهتر اسووت که کاالی می

ثاا  به طور م عد دیسر  با قوا و  CFRمربوطه را 

CPT  ًند و خود مسوووتقال یداری کن و هیره خر

شرایط اعتبار  کاالی مربوطه را بیمه دمایند و در 

 ند بیمه را مطرح دنمایند. ی سشرط ارائه

 

 اواهی بازرسی 
“THE INSPECTION CERTIFCATE IN 

THREE ORIGINAL(S) AND TWO 

COPY(IES) ISSUED NOT PRIOR TO 

TRANSPORT DOCUMENT DATE BY 

INSPECTION COMPANY NAME OR        

IT’S AUTHORIZED  AGENTS ON 

INSPECTION  COMPANY NAME 

LETTER   HEAD CERTIFYING THAT 

THE   GOODS SHIPPED/INSPECTED 

ARE   IN CONFORMITY WITH 

QUALITY,  AND QUANTITY AND 

PACKING  OF THE GOODS    

DELIVERED/LOADED AND ARE 

STRICTLY COMPLYING WITH 

SPECIFICATIONS OF THE GOODS 

INDICATED IN THE RELATIVE 

PROFORMA INVOICE AND THE 

TERMS OF THE L/C AND ALL 

SUBSEQUENT AMENDMENTS 

MADE THERETO AS PRESENTED 

TO THEM BY THE BUYER.  
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 SUCH INSPECTION  

 CERTIFICATE SHALL  

 VERIFY THAT THE GOODS ARE    
IN CONFORMITY WITH ISIRI   

ACCEPTABLE STANDARD(S)/   

NORMATIVE DOCUMENT(S) AS   

MENTIONED IN P/I AND SHOULD   

BE ATTESTED BY THE CHAMBER   

OF COMMERCE OF EITHER   

BENEFICIARY’S COUNTRY OR   

COUNTRY OF ORIGIN OR   

COUNTRY OF DEPARTURE AND   

THE RELATIVE CHARGES ARE   

FOR THE BENEFCIARY’S   

ACCOUNT”.  
 

سی ذکر  متن باال که در رابطه با گواهی بازر

است، مطابق با قالب استاددارد بادک مرکزی شده 

کهت ورود کاالهای مشووموا اسووتاددارد اکباری 

. در متن باال شوورکت بازرسووی مربوطه 23اسووت

ید  با نده  یدار و فروشووو معرفی شووووده و خر

ماهنسی هت ه کت ک با این شووور های الزم را 

 بازرسی کاال مطابق با دوع بازرسی داشته باشند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
 ی مقررات ارزی؛ بخش دوم مجموبهاز  3و  2پیواح  -28

   FIELD 46A: ADDITIONAL    

      CONDITIONS 

 شرایط اضافی   

    طور که از عنواو این فیلد استنباط هماو   

  ه کنندهای گشایرشود، در این فیلد بادکمی  

توادند مالحظاا و سوووایر شووورایط خریدار و می  

ید  نده ق یت از طرف فروشووو عا هت ر خود را ک

 دمایند. 

ماده  به  مقرراا متحدالشوووکل  5با توکه 

سنادی،  سناد عمل بادک»اعتباراا ا ساس ا ها برا

کنند و ده کاال، خدماا یا عملکرد مرتبط با می

بنووابراین در صوووورتی کووه بووادووک « اسووونوواد

کننده، بخواهد شوورطی را در این فیلد گشووایر

ای ادجام دهد که قرار دهد، باید این کار را بسوده

ندهای احقاب شووورط مرب وطه را بتواو در سووو

به طور مثاا، درج خواسوووته شوووده درج دمود. 

شوورطی با مضووموو ذیل در شوورایط اعتبار قابل 

 ادجام و بررسی دخواهد بود. 

کاالی موضوع اعتبار، بایستی در دمای زیر "

 ."گراد حمل گردددرکه سادتی 6

ست برای خریدار  این کمله اگر ده ممکن ا

باشووود، ولی  ی از آدجایی که دحوهدارای مفهوم 

توادد از طرف اکرای آو اعالم دشووده اسووت، می

فروشنده دادیده گرفته شود. برای اسنادی دمودو 

ید بتواو از کمله هایی دظیر شووورط ذیل، شوووا

 ی ذیر استفاده گردد: کمله

سندکنندهحمل" ستی در  حمل  ی کاال بای

 6تأیید دماید که کاال در طوا سفر در دمای زیر 

 . "گراد حمل شده استسادتی یدرکه

کننده با درج شوورط باال، فروشوونده از حمل

سیر با دمای محیط می خواهد که کاال در طوا م

  کنترا شده حمل شود و دهایتاً با امضای سند 
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  حمل، تأیید شود که شرط ارائه شده،  

 رعایت گردیده است. 

ی ماده « ح»در همین رابطه الزم اسووت به بند 

یاو  14 که ب مقرراا مزبور دیز اشووواره شوووود 

شد، بدوو »دارد، می شرطی با شامل  اگر اعتبار 

ای برای تطبیق با این شرط اینکه سند قابل ارائه

کنند که ها فرض میدرخواست شده باشد، بادک

دنین شرطی در اعتبار درج دشده و این شرط را 

 «. گیردددادیده می

ها همواره شووده، بادکبا توکه به موارد ذکر 

کنند شووروط مورد درخواسووت را به سووعی می

دموده و ذکر کنند که تحقق « اسنادی»اصطالح 

هر شرط در کدامیک از اسناد بایستی دام برده و 

 تأیید شود. 

بل درج این  قا یا حجم موارد  معموالً طوا 

ها و کشووورهای مختلف و همچنین فیلد در بادک

کاال و در به دوع  که  دک خواسوووتبا تو با های 

هد بود. گشوووایر یدار مت ییر خوا نده و خر کن

ی بسووویووار مهم در درج شوووروط مورد دکتووه

درخواسوووت در این فیلد که هالباً توسوووط اکثر 

کارشووناسوواو و مسووئولین بادکی مورد توکه قرار 

ه رهم آدکگیرد، در این مسئله هست که علیدمی

اعتبار ذکر شوووده که اعتبار تحت  40Eدر فیلد 

باشووود، باز هم می UCP600میت مقرراا حاک

 های مندرج در آو را در اینبسووویاری از شووورط

بهفیلد تکرار می و  19طور مثاا، در مواد کنند. 

مقرراا مورددظر دام برده شووده که در  21و  21

ست، باردامه  صورا عدم مجاز دنمودو حمل درب

ای به حمل ی مربوطه دبایسووتی اشووارهدامهیا راه

ش ست دا شد. اما برخی از بادکدرب ها عبارا ته با

  ی حمل دربست قابل قبوا باردامه»

                                                                 
29- Charter Party Bill of Lading is not acceptable.  

  را در شرایط اعتبار « 29دیست

  دیازی به این کار کنند کهذکر می

 دخواهد بود.  

   « الف»و یا با وکود اینکه در بند 

 ذکر گردیده که سند حمل  26 یماده

کاال برروی عرشوووه بارگیری  حاکی از  ید  با ی د

ها کمله باز هم بسوویاری از بادک« کشووتی باشوود

مذکور را در شووروط مورد درخواسووت خود درج 

دمایند. ذکر این قبیل شوووروط با وکود اینکه می

ی آو ایجاد ی اسووناد و ارائهتضووادی را در تهیه

با افزایر حجم شووورایط دمی به دوعی  ما  کند، ا

بار اد تأثیر قرار داده و اعت حت  جام آو را ت سووو

ی این مسئله باشد که بادک کنندهتوادد تداعیمی

شووده مربوطه از مقرراا حاکم بر اعتبار گشووایر

 آگاهی کامل ددارد. 

 

 

 

 

 

 

 

شایر اعتبار، ذکر در خطوط اولیه ی پیام گ

ده می حاکمیت  حت  بار مزبور ت که اعت شوووود 

شوووده اسوووت و بهتر اسوووت مقرراتی گشوووایر

که بادکی خواسوووتار عدم اکرای بند یا هنسامی

باشووود، با دام بندهایی از مفاد مقرراا مذکور می

بردو عبارتی ذکر دماید که مندرکاا بند خاصی 

باشد و ه مورد قبوا وی دمیاز مقرراا مورد اشار

طه  که مقرراا مربوطه در راب همچنین هنسامی 

    ای بر شرط با موضوعی سکوا دموده و اشاره
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  کننده دنموده، مورددظر بادک گشایر       

 شرط خود را در این فیلد قید کند.       

  در این قسمت به برخی از شروطی که    

  گیرد، اشاره عمدتاً مورد استفاده قرار می  

 خواهد شد: 

     در مرلبط  30رعایت درج عالئم شناسایی  

 اسناد     
      ALL DOCUMENTS MUST   

   INDICATE THE FOLLOWING  

   REFRENCE NUMBER AND  

   SHIPPING MARKS:  

   L/C NO.  

   CUSTOMS TARRIF NO.  

   ISSUING BANKE NAME  

باط  ها و برای کنترا ارت لب کشوووور در اه

اسناد با اعتبار اسنادی گشایر شده درخواست 

هایی در اسووناد بیاید. شووود که شووماره مرکعمی

لد ذکر میبه ثاا در این فی که طور م شوووود 

سط وی،  شده تو صادر  سناد  شنده باید در ا فرو

هایی دظیر شماره اعتبار اسنادی، ی مرکعشماره

دامه، ی بیمهی گمرکی، شوومارهرفهی تعشووماره

ده و کننی ثبت سفارش، دام بادک گشایرشماره

ماهنسی یا ه ند و  ید ک با هیر را ق های الزم را 

صووادرکنندگاو اسووناد دظیر سووند حمل، گواهی 

های مربوطه مبدأ و هیره در رابطه با درکه شماره

 در اسناد داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

81- Marking  
اند می51ی ماده« خ»بند  -35 تواند پیش از تایخ گشایش : تاریخ صدور 

 ی ااناد صادر شود. باشد، اما نرای تی با تاریخی پس از تاریخ ارا ه

 لاریخ صدور اسناد  

  ای ماده« خ»با توکه به اینکه مطابق با بند         

  توادد قبل از تاریخ گشایر ، تاریخ اسناد می 14

باشوووود     بار  دک   ، 81اعت با که        در صوووورتی 

کننده بخواهد فروشوونده را مقید دماید گشووایر

که پس از گشوووایر اعتبار اسوووناد را تهیه کند، 

توادد با ذکر عبارتی دظیر ذیل به فروشووونده می

اعالم کند که بند مذکور مقرراا مورد اشووواره را 

ناد در  تاریخ صووودور اسووو ید  با ددارد و  قبوا 

ی تاریخ گشایر تا تاریخ ادقضا و قبل از محدوده

 ی اسناد باشد. خ ارائهتاری
DATE OF ALL DOCS MUST BE 

AFTER THE DATE OF ISSUE. 

درج شرط لزوم لحویل کاال لوسط فروشده 

 کننده به حمل

ند  مقرراا متحدالشوووکل  14ی ماده« ذ»در ب

الزم دیست فرستنده »اعتبار اسنادی آمده است 

ی کاال مندرج در هر یک از اسناد کنندهیا ارساا

ها برای ، اما بسوویاری از بادک«فروشوونده باشوود

ی ادتقاا کاال و عدم دخالت شووخد کنترا دحوه

با درج  82ثالپ کاال  یاا ادتقاا و تحویل  در عمل

شوورط ذیل در شوورایط اعتبار، فروشوونده را ملزم 

دمایند تا خود به عنواو طرف اصووولی قرارداد می

کننده تحویل دهد. اعتبار اسنادی کاال را به حمل

ترتیب و با درج شرط مورد اشاره در شرایط بدین

سووند « 88ی کاالفرسووتنده»اعتبار، در قسوومت 

ی حمل، دام فروشووونده به عنواو تحویل دهنده

کاال قید خاهد شوود. الزم به ذکر اسووت طبق بند 

ی مقرراا ارزی در از بخر اوا مجموعووه 3

82- Third Party  

88- Shipper  
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شرط  ضی امکاو عدم درج  ضای متقا صورا تقا

 بار وکود دارد. مذکور در شرایط اعت
THE SHIPPER IN BILL OF LADING 

MUST NOT BE A THIRD PARTY 

 زبان اسناد 

نادی،  باراا اسووو در مقرراا متحدالشوووکل اعت

شاره شده به ا سناد ارائه  ضوع که ا ای به این مو

توادند باشند، دشده است و صرفاً در ده زبادی می

ذکر  84های اسوووتاددارد بادکی، رویه28پاراگراف 

دیده که اسووناد تهیه شووده توسووط فروشوونده گر

ا بندی باید بدظیر براا، فاکتور و صووورا بسووته

متن اعتبار راعتباراا اسونادی گشوایر شوده از 

باو ادسلیسوووی  طریق به ز فت همواره  سووووئی

  باشد( یکساو باشد و دامی از دیسر اسناد برده می

با شرطی   های ددیا. لذا اهلب بادک85دشده است  

خواهند تا زباو دظیر مورد ذیل از فروشووونده می

خاف رمعموالً ادسلیسی(  ی اسناد یک زباو کلیه

 باشد. 

   در این رابطه سوووکوا مقرراا متحدالشوووکل     

سنادی، منطقی به دظر دمی سد، زیرا در اعتبار ا ر

باً  به دلیل اینکه هال فرایند بررسوووی اسوووناد و 

شورهای بادک مختلف باید مفاد های مختلف از ک

اسناد را با شرایط اعتبار برررسی دمایند، ضروری 

خواهد بود که اسووناد ارائه شووده به زبادی صووادر 

های شده باشند تا امکاو بررسی اسناد برای بادک

رسوود ادتقاد ذکر ربط فراهم شووود. به دظر میذی

ستاددارد بادکشده بر رویه  المللداری بینهای ا

اشوود، زیرا در بند اشوواره شووده دیز تا حدی وارد ب

شده توسط فروشنده  صادر  سناد  صرفاً به زباو ا

  اشاره دارد و به سایر اسنادی

                                                                 
84- ISBP 

اتاندارد بانکبه موجم رویه: »ISBPاز  23بند  -35 ، المللیداری بینهای ا
ااککناد صککادره تواککن هروشککنده برااککاب زبان ابترار ااککنادی  واهد بود. 

  دظیر گواهی بازرسی و گواهی مبدأ  

  توسط اشخاف ثالپ  و هیره که معموالً

ای دشووده اسووت که این شووود، اشووارهصووادر می 

های بازرگادی و روددهای موضووووع با منطق رویه

 ها قابل درک دیست. سناد توسط بادکبررسی ا

ALL DOCS MUST BE PRESENTED IN 

ENGLISH LANGUAGE OR IN CASE 

OF ANY DOCS PRESENTED IN TWO 

LANGUAGES; ONE OF RELATED 

LANGUAGE MUST BE IN ENGLISH.  

 

 های مربوطه هزینه

کننده در شووورایط های گشوووایربرخی از بادک

 شودد که در صورتیاعتبار این دکته را متذکر می

سناد م ایرا یا م ایرا سی ا  هاییکه پس از برر

شاهده دمایند، کارمزدی به سناد م عنواو کارمزد ا

ناد  که اسووو خت و سام پردا خذ و در هن م ایر، ا

کارمزد مربوطه را از مبلغ اسووناد کسوور خواهند 

های مختلف کارمزد مورد اشووواره در بادک کرد.

شد، ولی معموالً معادا متفاوا می  211تا  51با

 گردد. دالر محاسبه می

 

 

 

 

 

 

 

ها در شوورایط اعتبار خود ذکر برخی از بادک

   کننده، اسنادکه بادک معاملهکنند درصورتیمی

ی ااککناد به بیش از یک زبان مجاز شککنا ته شککده چنانچه در ابتراری ارا ه
 «. ود نمایدی  ود آن را محدتواند در ابالغیهباشد، بانک کارگزار می
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  ارائه شده را بدوو بررسی و یا بدوو         

  ، کارمزدی تحت 86اا کنداعالم دظر ارس   

  عنواو کارمزد معامله در کادتر بادک 

  کننده اخذ خواهند کرد. در رابطه با گشایر

 کارمزد مورد اشاره، ذکر دکاا ذیل ضروری 

 باشد:  می

دک لهبا عام نا بر برخی از های م نده ب کن

دظر یا مالحظاا خود گاهی اسووناد را بدوو اعالم

ده کننده ارساا کربدوو بررسی به بادک گشایر

خود از  معموالً در اسوووکجوا  و در این حالت 

 کنند. ذیل استفاده می عبارا 
  WE SEND DOCS ON APPROVAL   

   BASIS 

  باال در بسیاریاستنباطی که از اصطالح 

ها از کمله کارشوووناسووواو بادکی داخلی از بادک 

لهمی عام دک م با که  نده شوووود، این اسوووت  کن

سناد ادجام وظیفه سی ا ی خود را در رابطه با برر

دووداده و طبیعتوواً در هنسووامی کووه پرداخووت 

کننده کارمزدهای خارج از کشووور بادک گشووایر

باید دکننده به عهده فروشنده باشد، بادک معامله

کارمزد به اصطالح معامله و بررسی اسناد را اخذ 

دک گشوووایر با نابراین  ند ب نده میک ددکن  توا

کارمزد مورددظر را پس از قبوا اسوووناد از مبلغ 

سناد کسر دماید! با توکه به مفاد بند  مقرراا  1ا

ننده، کمتحدالشکل اعتبار اسنادی بادک گشایر

 (NEGOTIATE)هیچساه اسوووناد رامعامله 

شرایط د سناد با  صرفاً در هنسام تطابق ا کرده و 

اعتبار یا قبوا اسووناد م ایر باید پذیرش پرداخت 

(HONOR)  .را داشته باشد 

با اسووتنباط و درک درسووت از وظایف بادک 

شایر شکل اعتباراا گ کننده در مقرراا متحدال

اسنادی، متوکه خواهیم شد که بررسی و کنترا 

                                                                 
36- On Approval Basis  

سناد از و صلی و بدیهی و دهایتاً پذیرش ا ظایف ا

شایر ست و اخذ کارمزدی تحت بادک گ کننده ا

عنواو کارمزد معامله و بررسی اسناد از فروشنده 

خذ  به ذکر اسوووت، ا بل درک دیسوووت. الزم  قا

سناد از خریدار  سی ا کارمزدی به دام کارمزد برر

به عنواو کارمزد خدماا بادکی با بحپ اشووواره 

زد مذکور از شووده در باال تفاوا دارد و اخذ کارم

مه که همواره و در ه یدار  خذ خر  ی شووورایط ا

های ددیا بادک شووود منطقی بوده و در اهلب می

 گیرد.دیز صورا می

 

 

 

 

 

 

  

   درج شروطی در رابطه با قوانین کیور    

 کننده ایای    

در بسووویاری از کشوووورهای ددیا و بنا به برخی 

به  ظاا و قوادین و مقرراا، شوووروطی را  مالح

عنواو شوورایط اعتبار در دظر گرفته و در شوورایط 

حاظ می بار ل ند اعت ثاا، در ب به عنواو م ند.  مای د

ی مقرراا ارزی بخر اوا مجموعووه 4-8-13

ذکر شده که در صورتی که کاال به مقصد یکی از 

نادر کنوب بارا ب ی کشوووور حمل شوووود ذکر ع

هنسامی که در اسووناد به مقصوود « فارسخلیج»

شووود، اکباری اسووت. در صووورتی که اشوواره می

شایربادک شریط های گ ست درج  کننده درخوا

دظیر این شورط را در اسوناد دمایند، بایسوتی در 
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مفاد اعتبار به صوووراحت شووورط مورددظر را دام 

 ببردد. 

 بیمه شدن کاال 

شرایط اعتبار، ارائه ز دامه ای بیمههنسامی که در 

ها فروشنده درخواست دشده باشد، برخی از بادک

کنند که بیمه توسووط در شوورایط اعتبار ذکر می

ده شووورکتی و ده کسوووی اخذ خواهد گردید. 

با توکه به هماو یاو شووود،  باال دیز ب طورکه در 

شاره در رابطه با دحوه شرط مورد ا ی بیمه اینکه 

مودو کاال توسووط خریدار از شووروط اسوونادی د

دبوده و فروشووونده مقید به موردی دخواهد بود، 

یل بی بارا ذ یا ع به دظر درج شووورط  مفهوم 

 رسد. می
MARINE INSURANCE TO BE 

COVERED BY THE APPLICANT 

 ها هزینه
FIELD 71B: CHARGES 

نه با هزی طه  به در راب های مربوط  کارمزد ها و 

دهنده و هیره در کننده، پوشوورهای معاملهبادک

های مربوطه شود که هزینهاین فیلد مشخد می

بعهده خریدار یا فروشوونده اسووت. معموالً عبارا 

ت معنی اسگردد و بدینذیل در این فیلد قید می

ه کنندهی خارج از کشور بادک گشایرکه هزینه

های بادک که عمدتاً مربوط به کارمزدها و هزینه

 شودد بعهده فروشنده است. دهنده میپوشر
ALL CHARGES OUTSIDE OF OUR 

COUNTRY TO BE COLLECTED ON 

SELLER’S ACCOUNT.  

 
FIELD 48: PERIOD   

 FOR   PRESENTATION 
ی زمادی که فروشوونده طی آو در این فیلد دوره

صدمی سناد را توادد پس از  سند حمل کاال، ا ور 

  شود. ارائه دهد مشخد می

  دادیم فروشندهطور که میهماو

  حیاا اعتبار اسنادی یدر تمامی دوره

  راز تاریخ گشایر تا تاریخ ادقضاا(  

  توادد اسناد مورد درخواست را به می

  هکننده ارائکننده یا بادک گشایربادک معامله

به  به اهمیت و مطال با توکه  ما  ید. ا ما ی وکه د

تحویل اسووناد در زماو مناسووب به خریدار کهت 

هایی شامال ادبارداری و ترخید و پرهیز از هزینه

کاال، در مقرراا متحدالشوووکل  یا از بین رفتن 

اعتباراا اسوونادی محدودیتی در این خصوووف 

 دردظر گرفته شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند  دامبرده، ذکر  14ی ماده« پ»در ب مقرراا 

 21شده که فروشنده از تاریخ صدور سند حمل 

روز تقویمی فرصت دارد تا سند حمل مربوطه را 

سناد به بادک معامله سایر ا کننده یا در به همراه 

ننده کصورا هیاب بادک مذکور به بادک گشایر

سهل صورا  شنده در ارائه دهد و در  ادساری فرو

ی اسناد بعد از تاریخ مربوطه و با وکود آدکه ئهارا

ضای اعتبار، مدا زمادی  ست تا تاریخ ادق ممکن ا

شد، بادک معامله  کننده وزیادی هم باقی مادده با

شایر شده کننده مییا بادک گ سناد ارائه  توادد ا

 را م ایر تشخید دهد و از قبوا معامله 
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  دلیل  یا پذیرش پرداخت امتناع کند.            

  روز دنداو روشن دیست،  21ادتخاب عدد         

 رسد زماو مذکور طوری تعیین ولی بنظر می    

 گردیده تا فروشنده پس از ارساا کاال و اخذ   

  باردامه، ملزم شود دهایت سعی خود را بکند تا   

بقیه اسوووناد را دیز تهیه و ارائه دماید تا خریدار   

اسوووناد در زماو مناسوووب بتوادد پس از دریافت 

مبادی ورودی کاال رکوع دموده و کاالی خود را 

ید و از پرداخت  ما در زماو مناسوووب دریافت د

ی ادبووارداری هووای مختلف دظیر هزینووههزینووه

ادساری فروشنده کلوگیری شود. در صورا سهل

ی اسناد تا بعد از زماو تعیین شده، اسناد در ارائه

 دامند. می 81را به اصطالح بیاا یا کهنه

 

شایاو ذکر است در مواقعی که فروشنده اسناد را 

بادک معامله بادک مذکور به  ئه کند و  کننده ارا

شایر سناد را برای بادک گ ساا دماید؛ ا کننده ار

کننده صوووالحیت تشوووخید و تنها بادک معامله

هد  ناد را خوا نه بودو اسووو یا که اعالم دیر کرد 

کننده موظف خواهند های گشایرداشت و بادک

در این رابطه صوورفاً به مندرکاا اسووکجوا بود 

 بادک مذکور رکوع دمایند. 

 

به دوع کاال و مالحظاا،  با توکه  در مواقعی که 

  فروشووونده بخواهند زماو ذکر شوووده خریدار و 

ر دمایند، د روز تقویمی( را کمتر یا بیشووتر  21ر

لد ر عداد روزهای مجاز را   تواو( می43این فی ت

روز ذکر  21دنین شوورطی هیاب  اعالم کرد. در 

 شووده در مقرراا متحدالشووکل اعتبار اسوونادی 

 مالک عمل خواهد بود. 

 

                                                                 
81- Stale  

 دستورالعمل تأیید 
FIELD 49: CONFIRMATION 

INSTRUCTIONS 
 کننده بخواهد تا بادککه بادک گشایردرصورتی

ید، ابالغ بار بیفزا به اعت ید خود را  تأی نده  کن

توووادوود در ایوون فوویوولوود بووا درج عووبووارا مووی

(CONFIRM)  تا هد  مذکور بخوا دک  با از 

اعتبار اسووونادی را به صوووورا تأیید شوووده به 

ترتیب فروشووونده از فروشووونده ابالغ دماید. بدین

مذکور دیز  دک  با دب  هد کا خت خوا هد پردا تع

از بخر  3داشووت. الزم به ذکر اسووت طبق بند 

اوا مجموعووه مقرراا ارزی، تووأییوود اعتبوواراا 

شایر سنادی گ سط بادکشدها های ثالپ ی تو

 باشد. پذیر میداخلی و خارکی امکاو

کننده بخواهد اعتبار در مواقعی که بادک گشایر

سنادی را به ساا کند، در ا شده ار صورا تأیید د

به معنی اینکه  WITHOUTاین فیلد عبارا 

فروشووونده تنها از کادب وی تعهد پرداخت دارد، 

 درج خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

سوئیفت، در  ستادداردهای پیام  با توکه به ا

  این فیلد، در  MAY ADDصورا درج عبارا 

توادد در صورا صالحدیدش کننده میبادک ابالغ

یه ید. در رو بار بیفزا به اعت ید خود را  های تأی

بازرگادی که در حاا حاضووور رواج دارد به دنین 
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گویند می  83تأیید مسووکوا حالتی به اصووطالح 

توادد با پرداخت کارمزد فروشنده می که طی آو 

تأیید اعتبار به بادک مذکور از وی بخواهد تعهد 

پرداخت خود را به اعتبار بیافزاید. بدیهی اسوووت 

کننده و خریدار در دنین حالتی بادک گشوووایر

ممکن اسوووت از تأیید شووودو اعتبار و پرداخت 

 اطالع باشند. کارمزدهای مربوطه بی

 دهنده بانک پوش 
  FIELD  53A:     

   REIMBURSING BANK 
دک با کد سووووئیفتی  یا  دام و  لد    در این فی

دهنده قید شده و در صورا معرفی بادکی پوشر

شود کننده اعالم میدر این فیلد، به بادک معامله

که در صووورا حصوووا اطمیناو از تطابق اسووناد 

بادک معرفی شوووده می دد وکه مربوطه را از  توا

هد  یا این حق را خوا یداری(  ید رد ما به د طال م

سناد را از  سید مربوطه، وکه ا سرر شت تا در  دا

 مذکور درخواست کند.  بادک
FIELD 78: INSTRUCTION TO 

PAYING / ACCEPTING/ 

NEGOTIATING BANK 

 

دک تعیین شوووده اعالم  با به  لد  در این فی

شوووود که پرداخت وکه اعتبار دسوده ادجام می

شوووود که طور مثاا، اعالم میخواهد گرفت. به

کننده در ده زمادی و در صوووورا بادک معامله

توادد وکه اسووناد را از میحصوووا ده شوورایطی 

بادک پوشووشووی مطالبه کند. معموالً در این فیلد 

شوووود دند روز کننده گفته میبه بادک معامله

پس از اعالم تطابق اسوووناد  روز( 5یا  8رمعموالً 

شر ساب بادک پو سناد در ح دهنده قابل وکه ا

ده کنندسترس خواهد بود و طی آو بادک گشایر

  ی بادکمیهتوادد پس از اخذ اعالمی

                                                                 
83- Silent Confirmation 

  کننده و در مدا زماو معامله 

  اسناد را به حساب تعیین شده، وکه 

 مربوطه واریز دماید.  بادکی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کننده دوم بانک ابالغ
 FIELD 57A:      

 ADVISE THROUGH BANK  
که متقاضی اعتبار بنا به در این قسمت درصورتی

ست ذی ضا دماید، بادکی متفاوا از درخوا دفع تقا

دک ابالغ ندهبا به ذینفع کن بار را  بار، اعت ی اعت

  تواو با درج کد سوئیفتی مربوط ابالغ کند، می

   عوونووواو بووادووک بووادووک مووذکووور، وی را بووه    

 ی دوم معرفی دمود. کنندهابالغ

 
FIELD 72:  SENDER TO   

RECEIVER   INFORMATION  

 

   در این فیلد دکاا دیسر حائز اهمیت مربوط     

دک گشووووایر     با دک به  با به اطالع  نده   کن

 رسند. کننده میابالغ
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