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 دهیچك
از مبادالت بسیار بزرگی بخش  توان با اطمینان بیان نمود یمدرحال حاضر 

 آنهااعتمادی بین که  گیرد یصورت م ییها شرکتافراد و بین  المللی ینب
فروشنده  نتیجه در ؛گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود نداردناشی از شکل

کاال  گونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار،بدون هیچ داند که ینمعقالنی 
در این میان اعتبارات اسنادی  ین نماید.تأممورد نیاز وی را تولید یا تهیه و 

راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی 
وری افن گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی و یم

از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی  ها حوزهاطالعات در تمامی 
ی مختلف ها روشی خود را در میان الکترونیکی به نحو چشمگیری جا

های آن نسبت به  یتمزبه طوری که با توجه به  ؛اسنادی باز کرده است
روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن 

 از روش سنتی قدم برداشته است.
و فرایندهای نوین در  ها واژهاین پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل 

ی اعتبارات اسنادی ها روشبازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق حوزه 
المللی با تکیه بر روش سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین

 اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.

 

المللی، روش اعتبارات اسنادی کاغذی، روش بازرگانی بین ها: کلیدواژه

 .اعتبارات اسنادی الکترونیکی
 

 

 

Abstract 

Nowdays can say confidently a large part of the 

international transaction takes place between individuals 

and companies which there is no trust between them due 

to strong business relationships as a result, the seller 

know irrational that without any warranty from the 

buyer producing or supplying the vendee's goods. 

L.C. is a good solution to eliminate distrust between 

buyer and seller on the other hand, due to the increasing 

use of cyberspace and information technology in all 

areas, including electronic records in letters of credit has 

expanded significantly its position among various 

documentary techniques so that according to its 

advantages compared to traditional or paper 

documentary it has moved beyond the traditional way. 

This research is a descriptive method and analyzes the 

words and processes in the field of electronic commerc 

by reviewing and adapting the methods of traditional 

and electronic records in letters of credit how to trade 

internationally relies on E.R.L.C. 

 

Keywords: International Trading, Letter of Credits, 

Electronic Records in Letters of Credit. 
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 مقدمه
تجارت الکترونیکی بدون استفاده از اسناد کاغذی سبب سرعت 

و گردش معامالت بازرگانان در عرصه  بازرگانیامور  آسانیو 
. باشد یم آنانبه همین دلیل مورد استقبال  بین المللی است و

اصر و اشخاص در چنین فرآیندی، مدارک متداول بین عن
الکترونیکی مبادله  های یامبا پ بازرگانیمربوط به یک معامله 

 .شود یم
ها و ابزارهای کلیدی پرداخت، استفاده از  یکی از روش

که الزمه ورود به بحث اعتبارات اعتبارات اسنادی است 
باشد به همین منظور در اینجا به  یماسنادی الکترونیکی 

برخالف اسناد کاغذی شود.  یمصورت کلی به آن پرداخته 
یک  یابد. یاسناد الکترونیکی به سرعت صادر شده و انتقال م

بارنامه الکترونیکی اندکی پس از بارگیری کاال برای کشتی 
 .تواند ارسال شده و بی درنگ به دست صادر کننده برسدمی

تواند بدون فوت وقت اسناد را برای واردکننده کننده می صادر
را مطالبه کنند و وارد  ثمنیا نماینده واردکننده فرستاده و 

کننده نیز پرداخت پول را از طریق انتقال بین المللی اعتبار به 
انتقال الکترونیکی بین المللی وجوه نیز به  .انجام رساند

 گیرد. یسرعت صورت م

 

 سنتی 1اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی یکی از ابداعات بازرگانی است. برخی اعتقاد دارند 

قبل از میالد  9333مبدأ آن به دوران بابل کهن در حدود سال 
. در حقیقت یک سفته گلی از آن دوره در موزه گردد یباز م

دانشگاه فیالدلفیا به نمایش گذاشته شده است که حاوی 
به اضافه بهره مربوطه  دایر بر بازپرداخت مبلغ معین یا نوشته

 در یک تاریخ مشخص است.
بسیاری عقیده دارند توسعه اعتبار اسنادی در اروپا از 

مارکوپولو در چین الهام گرفت. تا قرن  19کشفیات قرن 
هفدهم استفاده از اعتبار اسنادی در قاره اروپا و انگلستان 

خاطر  انگلیس به یها مرسوم بود و تا قرن نوزدهم بانک
 یها جایگاه برجسته پوند استرلینگ و شهرت باالی بانک

مالی بین المللی، دارای  ینانگلیسی در پیش برد حوزه تأم
انحصار واقعی در صدور اعتبار اسنادی بودند. رخداد جنگ 

ایجاد  اطمینان یافته بازرگانیجهانی اول بسیاری از ارتباطات 
ا را از هم گسیخت. در سال سراسر دنی بازرگانانشده بین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Letter of Credits 

اتاق بازرگانی بین المللی برای کمک به تسهیل جریان  1313
در زمانه رونق ملی گرایی و حمایت از تولید داخلی،  بازرگانی

 ایجاد شد.
با  2استفاده عالمگیر از قانون تجارت 1399از سال 

تکمیل شده  های یهقوانین هدف دار برای یکنواخت سازی رو
در  9حال مجموعه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی است.

مقررات تاکنون تدوین  ینتر ششمین ویرایش خود هنوز موفق
 است. بازرگانییافته بخش خصوصی برای 

رویه و عرف متحدشکل برای  4المللی یناتاق بازرگانی ب
را تهیه و به صورت استاندارد تنظیم نموده  1اعتبارات اسنادی
 یداجرایی گرد 1399ریه )سند( آن به سال است. اولین نش

هر چند شکل اصلی اعتبارات اسنادی از آن (. 1: 1911ذوقی، )
هنگام تاکنون تغییرات چندانی نداشته است ولی مقررات ناظر با 

شده  تر یچیدهبه کارگیری آن تحول جدی داشته و به تدریج پ
 (.93: 1911لنگریچ، است )

گوناگون به انواع مختلفی اعتبارات اسنادی از جهات 
نوع اعتبارات اسنادی  23اند. در مجموع حدود  شده یبند طبقه

و تضمینی قابل تقسیم  بازرگانیوجود دارد که به دو نوع کلی 
خواهند بود. از نظر اصول و روش بانکداری، انواع اعتبارات 
اسنادی شامل تجدیدپذیر، قابل معامله، قرمز، ترانزیت، 

. از لحاظ باشند یسبد خرید، ضمانتی و ... م پوششی، اتکایی،
نحوه پرداخت، اعتبارات اسنادی به انواع دیگری شامل 

دار، پرداخت از طریق معامله تقسیم  دیداری، قبولی برات، مدت
. از حیث ثبات نیز انواع اعتبارات اسنادی مشتمل بر شوند یم

 )قابل فسخ، غیر یرناپذ تـو برگش رـیپذ تـاعتبارات برگش
آذربایجان، نشده هستند )دـتأییشده و دـتأییقابل فسخ(، 

1911 :14.) 
نشده از متفرعات و قسم تأییدشده و تأییداعتبار اسنادی 

. اعتبارات باشد یخاصی از اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت م
و  ماند ینشده باقی م تأییداسنادی قابل برگشت به خودی خود 

. به شود یبانک ابالغ کننده یا بانک دیگری نم تأییدمشمول 
یا برگشت ناپذیری اعتبار اسنادی  یریپذ عبارت دیگر برگشت

به تعهد بانک گشاینده اعتبار در مقابل فروشنده ارتباط دارد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. lex mercatoria 
3. UCP600 
4. International Chamber of Commerce (ICC). 
5. The Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits (UCP) 
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به تعهد  یرناپذ نشدن اعتبار اسنادی برگشت تأییدشدن یا  تأیید
نفع مرتبط  بانک ابالغ کننده یا بانک سوم در مقابل ذی

 (.841: 1911شود )اخالقی،  یم
دیگر اعتبارات اسنادی،  های یبنداز مهمترین تقسیم

است. مبنای این  بندی از جهت زمان پرداختتقسیم
توانایی پرداخت فوری و به محض رویت اعتبار  بندی یمتقس

بعدی است. در  یها اسنادی یا پرداخت آن در مواعد و مدت
به دو نوع نقدی یا  توان یبارات اسنادی ماز اعت یبند این طبقه

دار( اشاره کرد. هرچند امکان  دیداری و نسیه یا یوزانس )مدت
نیز میسر  1صدور اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت ترکیبی

 است.
اعتبار اسنادی دیداری )نقدی( در همه کشورها از جمله 

با ارائه  تواند یایران متداول و بسیار رایج است و ذی نفع م
اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار، وجه را از بانک دریافت 
کند و بانک گشاینده موظف است پس از رسیدگی و بررسی 

از آن جایی  اسناد وجه اعتبار را در حق فروشنده پرداخت کند.
که صحبت از وضعیت اعتبار اسنادی در ایران شد خوب است 

ر ایران نیز سخن به در خصوص اعتبار اسنادی الکترونیکی د
سیاست قانون تجارت الکترونیکی ایران در حقیقت »میان آید. 

همان است که آیین نامه امضای الکترونیکی شورای اروپا در 
پیش گرفته است که در یک بخش از اعتبار امضای 

ر از امضای الکترونیکی ـشی دیگـی و در بخـالکترونیک
که مانند طور نیست  یعنی این پیشرفته سخن گفته است.

قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال، امضای الکترونیکی 
را معتبر شناسد و شرایط احراز آن را مقرر کند بدون اینکه 

الکترونیکی ساده و مطمئن پیشرفته قائل  یتفکیکی بین امضا
شود. بنابراین اصل بی طرفی فنی در قانون تجارت 

)نوبر، « شده استالکترونیکی ایران به طور مطلق پذیرفته ن
1939 :18.) 

اما در اعتبار اسنادی نسیه یا یوزانس به محض ارائه اسناد، 
، بلکه پس از خاتمه دوره کند یبانک وجه اعتبار را پرداخت نم

. در شود یمقرر و در سر رسید تعیین شده، وجه آن کارسازی م
مگر آنکه در  گیرد یبه فروشنده تعلق نم یا این دوره بهره

توافق تصریح شده باشد که آنگاه بهره به قیمت کاال  اعتبار،
 شود. یاضافه م
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. MIXED PAYMENT 

 اعتبارات اسنادی الکترونیکی
 در ابتدا به طور مختصر تعریف اسناد الکترونیکی مدنظر قرار

 اسناد از یفیتعر یران،ا یکیالکترون تجارت گیرد. قانون یم

 یفتعردر  2 ماده الف بند در تنها و دهد ینم ارائه یکیالکترون

 اطالعات واقعه، از ینماد دارد: هر یم مقرر ینچن ام،ـیپ داده

 یفناور یا ینور یکی،الکترون یلوسا با که است مفهوم یا

 پردازش یا یرهذخ یافت،در ارسال، ید،تول ات،ـاطالع یدجد

 شود. یم
 تجارت قانون که است یادآوری ورخنکته در ینا

 یاطالعات یها سامانه یناناطم و یمنیا از همواره یکیالکترون
 اسناد توان یم مجموع در»آورد.  یم یانم به سخن ای یانهراو 

 اسناد های یژگیو اغلب که خواند یمدارک را یکیالکترون
به  و منظم و مشخص یعنوان با و اند کرده حفظ را یسنت

 عالوه و شوند یم یعتوزو  ینگهدار ید،تول یکیالکترون صورت
 اطالعات چاپ و یابیباز یابی،باز جستجو، های یتقابل آن بر
 متعدد کاربران دست به یقدق و یعسریح، صح یشکل به را

ای بودن اسناد الکترونیکی که  یانهرادرتعریفی دیگر به  «دارند
 اسناد»وصف جنبه ذاتی برای آن دارد اشاره شده است. 

 منتقل ید،تول ای یانهرا روش به که است یاسنادیکی الکترون
 اسناد(. »14: 1911)شیروی، « اند شده ینگهدار و

 ای تولید، منتقلالکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه
و نگهداری شدند آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی تولید 
شده و یا از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی درآمده 

دراین تعریف قابلیت انتقال  (84: 1983)صدرزاده، « باشند
الکترونیکی به اسناد عادی مدنظر قرار گرفته که دقت اسناد 

 توان یدر خصوص اسناد الکترونیکی م»نظرخوبی است. 
ویژگی آنها را خاصیت غیرمادی آنها دانست به  ینتر مهم

یت ؤصورتی که مانند اسناد کتبی به صورت مستقیم قابلیت ر
 توان آنها را به شکل اسنادهای دیگر میاما از راه ،ندارند

 (.18: 1934)جمالی،  «کتبی درآورد
این روش در شیوه سنتی از طریق مجموع باید گفت  در

اسناد کاغذی و در شیوه نوین از طریق ابزارهای الکترونیکی با 
شبکه انجام  های یطاستفاده از فن آوری اطالعات و در مح

 .شود یم
های مدرن که امضای اسناد و ارسال مستقیم آن وریافن

و حتی ابداع سخت افزارهای  سازد یمشتری ممکن مرا برای 
لیت تضامنی ذی نفع و بررسی کننده اسناد ئوجدیدی که مس

از سوی هیچ کارشناس  ؛نماید یطور یکسان تسهیل م را به
المللی و بانکداری قابل انکار بازرگانی بین های یتآگاه به فعال
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 نیست.
سنادی نظران اعتقاد دارند، اعتبارات اصاحب برخی از

الکترونیکی، یک روش پرداخت در تجارت الکترونیکی نیست. 
آنها می گویند پرداخت از طریق اعتبارات گشایش یافته در 

. اعتبارات اسنادی الکترونیکی فقط در گیرد یها صورت م بانک
خصوص نحوه ارائه اسناد در فرآیند پرداخت و درستی یا 

هدف اصلی  در واقعنادرستی آن، شیوه نوینی ارائه کرده است. 
 بازرگانیالکترونیک در هر روشی که واقع شود همان  بازرگانی

در هر صورت در شرایط حاضراعتبارات . منهای کاغذ است
. در باشد یپرداخت م اسنادی الکترونیکی بهترین روش یا نحوه

از طریق  بازرگانیعمل بیشترین انتقال اعتبارات اسنادی 
 شود. یالکترونیکی انجام م

همان گونه که در توصیف اعتبارات اسنادی گفته شد، برای 
بین  بازرگانیبسیاری از بازرگانان یا عوامل مداخله کننده در 

المللی، اسناد کاغذی مانند بارنامه و اعتبارات اسنادی، همچون 
که امنیت الزم را برای  گردد ییک پوشش امنیتی محسوب م

اقع باید گفت استقرار . در ونماید یمطمن بر قرار م بازرگانی
بین المللی و امور مرتبط  بازرگانیامنیت و اطمینان در معامالت 

از جمله حمل و نقل مورد معامله، متصدیان حمل و نقل، 
کارگزاران تجاری، همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در 

المللی را به استفاده از بارنامه و اعتبارات عرصه بازرگانی بین
 وده است.اسنادی تشویق نم

اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که 
مبتنی بر کاغذ در وضعیت کنونی، کند و  بازرگانیفرآیندهای 

دست و پاگیر و به عالوه خطاپذیر و دارای خطرهای زیاد 
. به همین دلیل یک جایگزین الکترونیکی که مورد باشد یم

ری باشد به یک بارب یها ها، بیمه گران و شرکت قبول بانک
هدف اولی و ضرورت تبدیل شده است. در حالی که غالب اسناد 

بین المللی، الکترونیکی شده  بازرگانیپرداخت در  یها و روش
ها، بیمه  تصور نمود که اعتبارات اسنادی، بارنامه توان یاست نم

ها و اوراق گمرکی همچنان کاغذی و سنتی باقی بماند  نامه
 (.982: 1932پور، )رجب

در حقیقت اقدام بر اساس اسناد الکترونیکی در تمامی 
امروزه به یک امر ضروری بدل شده است. این مهم  ها حوزه

در »گیرد.  یمدر کشورهای توسعه یافته به خوبی صورت 
 کیمرتبط با دعوا  یکیحفظ اسناد الکترون سیو انگل کایامر
 نیا یها مؤسسهها و  رو شرکت از همیناست  یقانون فیتکل

حفظ اسناد  یمند برا معتبر و ضابطه یها استیکشورها از س
افزون  هایی یاستس نیاد چنخات کنند یاستفاده م یکیالکترون

دست  ازین ردمو یکیاسناد الکترون هیاز حذف سهم یریبر جلوگ
ها  مؤسسهها و  به شرکت :الف .عمده است تیدو مز یکم دارا

اطالعات  یرضروریکه از انباشت غ کنند یکمک م
را  ینیسنگ یآنها بار مال یکه حفظ و نگهدار یکیالکترون

ها و  مؤسسهبه افراد و  :ب .کنند یخوددار کنند یم جادیا
 تیحذف امن یها کمک خواهد کرد که در برابر ادعا شرکت

معمول و اطالعات  اتیو عمل استیس یکیاطالعات الکترون
« رار دهندمورد استناد ق یخود را به عنوان راهبرد دفاع

 (.118: 1934)مولودی، 
به  تواند یبه معنای واقعی، اعتبار اسنادی الکترونیکی م

عنوان استفاده از یک ابزار مشترک الکترونیکی برای انجام 
کسب و کار، پرداخت، اطالع رسانی، سفارشات، بیمه و 

در همه کشورهای  رود یترخیص کاال قلمداد شود و انتظار م
ه دلیل مزایای ـرونیکی بـادی الکتـاسنارات ـان اعتبـجه

د و فراگیر تسویه ـزار جدیـک ابـه یـه دارد، بـی کـراوانـف
: 1932پور، )رجب ودـالمللی تبدیل شبین بازرگانیحساب در 

993.) 
چنانچه واردکننده پس از دریافت اسناد حمل از پرداخت »

پیش از این که  توانند یصادر کننده م پول خودداری کند،
کشتی از بندر بارگیری حرکت کند یا چنانچه کشتی حرکت 
کرده و پیش از اینکه از بندر بارگیری خیلی دور شود کاالی در 

خیرات أحال همراه متوقف کند. در نتیجه اسناد الکترونیک ت
دهد تغییراتی که حاصل از اسناد کاغذی را کاهش می

استار تضمین پرداخت پول از خو نماید یصادرکنندگان را وادار م
: 1911)الریا، « باشند شوند یطریق اعتبارات اسنادی فراهم م

183). 
جهانی اینترنت،  یها حاال که دنیای رایانه و فضای شبکه

فرصت تبادل الکترونیکی اطالعات را فراهم کرده و در همه 
 بازرگانیچرا در  ،امور ارتباطی به کار گرفته شده است

ه طور عام و در اعتبارات اسنادی به طور خاص از الکترونیکی ب
اعتبار اسنادی به تنهایی مشتمل بر اسنادی  آن سود نبردند؟

مانند حواله، برات ارزی، گواهی بیمه، اسناد ضمیمه سفارش، 
نویس صورت کاال است. هر بازرگانی ناگریز از ارسال و پیش

تردید به که بدون  باشد یبررسی هریک از اسناد کاغذی باال م
 زمان و پول زیادی نیازمند است.

 یها ها در رایانه و با استفاده از سامانه اما با ثبت و درج داده
معامله اصلی  توان یمختلف نرم افزاری طراحی شده به راحتی م

را با ضریب اطمینان باال و بدون ایجاد حتی یک سند کاغذی 
اعتبار اسنادی انجام داد و اطالعات موجود در معامله تجاری و 
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 .به یکدیگر انتقال داد ها یانهرا از را
بین  بازرگانیپس توانایی طرفین درگیر در یک فعالیت 

المللی و گشایش و انتقال اعتبار اسنادی نقش مهمی دارد. 
انتقال و ارسال سریع اطالعات در سراسر جهان و انعقاد 
معامله بر پایه اعتبارات اسنادی که بدون وابستگی به اسناد 
کاغذی و مبتنی بر فن آوری اطالعات از طریق اینترنت، آن 

استفاده از این انجام شود برای گرایش به  یرهم بدون تأخ
امکان، هیچ تردیدی را باقی نخواهد گذاشت. دستیابی به 

پایدار  بازرگانیچنین اطالعات و فرآیند سریع معامالت 
 نمایند.

ورود و خروج  یها ارقام و آمارهای مبتنی بر اظهارنامه
، زمان فرآیند و دهد یکاال در عرصه صادرات و واردات نشان م

 یها اعتبارات اسنادی در روشپردازش اطالعات مربوط به 
به طور متوسط از سه روز )برای کاغذ( به کمتر از  الکترونیکی

سی دقیقه )برای الکترونیکی( کاهش یافته است. از سوی 
دیگر با پیاده سازی یک سامانه خودکار برای نسل اعتبارات 

وصولی این امکان فراهم شده است که  یها اسنادی و برات
 توانند یم به عنوان گشایش کننده اعتبار() ها مشتریان بانک

که با بانک دارند دسترسی یافته و  یا به اطالعات هر معامله
را به دست بگیرند.  ها ینمدیریت و کنترل نقدینگی و تضم

ها اجازه خواهند  پیشرفته ابداعی بانک یها مشتریان در سامانه
و  یافت در مورد اعتبارات اسنادی کاالها و خدمات صادراتی

وارداتی، اطالعات اسناد وصولی، معامالت اصلی، تعهدات 
مالی، گزارش متصدیان حمل و نقل و کارگزاران بانکی از 
طریق رایانه شخصی خود مراقبت و نظارت نمایند، بدون آنکه 

: 1932)شیروی،  یک برگ کاغذ به کار گرفته شده باشد
123.) 

اعتبارات  یکی از تغییرات اساسی قابل توجه برای معامالت
اسنادی روند به سمت خودکار شدن کامل معامالت است. تعداد 
اسناد الکترونیکی مربوط به معامله اعتبارات اسنادی به طور روز 

که  کنند یافزون، در حال افزایش است. کارشناسان پیش بینی م
مبتنی  بازرگانیبه زودی در تمام نقاط دنیا در عمل هیج سندی 

داست. انجام دادن معامالت اعتبارات  بر کاغذ وجود نخواهد
اسنادی به طور الکترونیکی بدون مشکل عمده امکان پذیر شده 
است. تنها مشکلی اساسی برای سامانه اعتبار اسنادی 
الکترونیکی، فقدان یک سامانه بارنامه الکترونیکی عمومی 
پذیرفته شده بود که آن هم برطرف شده است. چالش دیگر 

این معامالت ایجاد اسناد و مدارک دولتی برای اتوماسیون 
است. منظور اسناد مورد نیاز دولتی برای مستند سازی و 

ها  حقوق طرفین با توجه به مالکیت آن است. دولت ینتضم
 اند این مانع را نیز ازپیش رو بردارند. تالش کرده

در مجموع اولین گام در جهت الکترونیکی شدن فرآیند 
 فاده از یک سامانه مخابراتی الکترونیکیاعتبارات اسنادی، است

وارد عرصه  1313بود که از حدود اوایل  1یفتینام سو به
شد. با به کارگیری این  یبین المللی و اعتبار اسناد بازرگانی

 یها الکترونیکی برای ارتباط بین بانک یا هـوه، شبکـشی
 اندازی و به بهره برداری رسید. از آن هنگام بخشی ازراه عضو

امور یعنی تبادل در ارسال اسناد مربوط به گشایش اعتبار 
یفت و به نحو الکترونیکی انجام یاسنادی از طریق سو

 .گردد یم
کنسرسیومی متشکل از بانکداران بین المللی و ارائه 

در حدود  ییفتدهندگان خدمات پشتیبانی و سازمانده ای سو
"بولرو. نت"، سامانه بارنامه الکترونیکی با عنوان 1333سال 

2 
اند. این سامانه یک ثبت الکترونیکی  را راه اندازی و تجربه کرده

بارنامه امن به منظور تسهیل انتقال است. بولرو مانند دیگر 
فت اجرا و پشتیبانی ییجدید در آن سال توسط سو یها سامانه

گردید. به تدریج همه اجزای عملیات مربوط به اعتبارات 
غذی و سنتی فاصله گرفت و در کا یها اسنادی، از روش

 .مبتنی بر الکترونیکی استوار گردید های یوهش

 

 روش اجرایی اعتبارات اسنادی الکترونیکی
به جهت نوپایی ابزارهای الکترونیکی در عرصه تجارت جهانی، 
به تدریج در سی سال گذشته مراحل گوناگون معامالت 

بین المللی مبتنی بر اعتبارات اسنادی الکترونیکی در  بازرگانی
زمینه تنظیم، ارسال، ثبت و ذخیره اعتبار اسنادی و مدارک 

به شیوه  کاغذی خارج شده یها مرتبط با آنان از صورت
. در گذشته نه چندان دور، تنظیم اسناد گردد یالکترونیکی ابراز م

. سپس با فتگر یاعتباری به شیوه تایپ روی کاغذ انجام م
و در مواردی نادر، تنها در صورتی  شد یپست هوایی ارسال م

، مدارک از طریق تلگرام یا کرد یکه متقاضی درخواست م
اکنون در بیشتر کشورهای جهان،  . همگردید یتلکس مخابره م

و اعتبارات اسنادی بدون کاغذ  بازرگانیمعامالت  ینداغلب فرآ
فرآیند امور، با ابزارهای و مراحل زیادی از  شود یانجام م

 .گردد یالکترونیکی واقع م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Society For Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication(SWIFT) 
2. Bolero. Net 
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و خارج آن،  1ها در کشورهای نوردیک شماری از بانک»
اند تا  شده نرم افزاری فن آوری اطالعات یها مجهز به برنامه

متقاضیان ضمن بهره گیری از آن، اطالعات مربوط به تقاضای 
بانک  یخود را از طریق امکان الکترونیکی به ادارات ستاد

ها دارای انواع گوناگونی هستند و  ارسال دارند. این قبیل سامانه
با خطوط  ییها به طور مثال از طریق شبکه توان یها را م داده

ثابت، مخابره از راه دور یا حتی از طریق شبکه اینترنت ارسال 
 (.Institute of Electrical, 2007: 33) دکر

شکلی از سه قرارداد هر معامله اعتبارات اسنادی از حیث 
 آن سه قرارداد عبارت است از: شود یمستقل م

که  قرارداد بین متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار -1
کننده، رارداد وارد کننده از بانک گشایشبه موجب این ق

افتتاح اعتبار با شرایط معین به نفع صادرکننده را درخواست 
 .کند یم

 یینه اعتبار و بانک کارگزار تعقرارداد بین بانک گشایند -2
 شده که در کشور طرف صادر کننده قرار دارد.

که به طور  شده و صادر کننده یینقرارداد بین بانک تع -9
 معمول مشتری همان بانک است.

به منظور اینکه اعتبارات اسنادی به طور الکترونیکی عمل 
کند، الزم است ایجاد، ارسال و تبادل اسناد در این 

دادهای سه گانه، قابلیت اجرا و گردش الکترونیکی را دارا قرار
 .باشند
بنا به قواعد عمومی انعقاد قراردادها در بسیاری از »
حقوقی کشورهای دنیا، شکل تنظیم قراردادها  یها نظام

موضوعیت ندارد و تنها کاشف از اراده باطنی و قصد و رضای 
رت شفاهی، به صو تواند یمشترک طرفین است. پس قرارداد م

کتبی روی کاغذ یا الکترونیکی در محیط رایانه و اینترنت منعقد 
( قراردادی که به نحو Wang, 2014: 62) «و تنظیم شود

الکترونیکی تنظیم شده باشد ماهیت و آثار حقوقی تمام و کمال 
قانونی  های یتکتبی دارد و از حما یرا مانند قراردادهای کاغذ

برخوردار است. این قرارداد الکترونیکی برای بانک و تقاضا 
و در خصوص ضبط و ثبت امور تجاری  کننده الزام آور است

برای آنان دلیل حقوقی در بروز اختالف قلمداد خواهد شد. 
و سرعت بخشیدن  ها ینهبانک نیز برای جلوگیری از اتالف هز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که از  اقیانوس اطلس( و اسکاندیناوی) اروپاشمال  کشورهایبه مجموع .  1
ها،  گردد. این سرزمین ینزدیکی فرهنگی بسیاری برخوردارند اطالق م

و همچنین قلمروهای  سویدو  نروژ، فنالند، دانمارک، ایسلندکشورهای 
 گردد. را شامل می فارویهو  گرینلند، جزایر الندخودمختار 

را به سمت انعقاد  به امور بانکی و تجاری، مشتریان خویش
. به همین منظور، کنند یقراردادهای الکترونیکی راهنمایی م

الکترونیکی که بتوان روی شبکه اینترنت تقاضای  یها سامانه
گشایش اعتبار کرد و ارتباط بین بانک و مشتری از آن طریق 

که متقاضی اعتبار  یا گونه اند. به برقرار شود راه اندازی کرده
برخط، پیشرفت مراحل اعتبار اسنادی را نظارت  بتواند به صورت

مربوط به معامله  9و  2و مراقبت نماید. سایر قراردادهای بند 
اعتبار اسنادی نیز همین قابلیت را دارد که به نحو الکترونیکی 

 منعقد گردد.
ها، دستورات راجع به اعتبار و اسناد و  انتقال بین بانک»

ست که در بیشتر موارد از ها اطالعات مربوط به اعتبار مدت
 یطریق راهکارهای جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانک

و همین امر  شود یفت( و به طور الکترونیکی انجام میی)سو
سبب ارتباط مؤثر و جدی بازارهای جهانی با یکدیگر شده 

همچنین توانسته است در  (Tang, 2015: 122« )است
عمل کند. بنا به تمایل  حقوقی بسیار کارآمد یها تمام نظام

ها، ارتباط آنها با ذی نفع اعتبار در فرآیند بخش سوم  بانک
از صورت کاغذی خارج شده و  کشورها یقراردادها نیز در برخ

به طور مثال ابالغ اعتبارات اسنادی به ذی نفع با ابزارهای 
جویی در ، صرفهها ینه. کاهش هزگردد یالکترونیکی انجام م

الکترونیکی برای طرفین  یوهسرعت و کارآیی شوقت، درستی و 
ها و ذی نفع اعتبار مفید خواهد بود و  قراردادها از جمله بانک

مورد استقبال قرار گرفته است. در مواردی هم که بین بانک 
گشاینده و ذی نفع اعتبار با واسطه کارگزاری یا بدون مداخله 

ابالغ  تواند یبانک گشاینده مشود  یآن، روابط حقوقی برقرار م
صحیح و قابل اجرای اعتبار را به طور الکترونیکی به اطالع ذی 

 نفع برساند.
اعتبارات اسنادی با قراردادهای پایه سه گانه، قرارداد 
حمل و نقل و قرارداد بیمه در مجموع یک معامله کامل 

و تمامی این قرادادها  دهند یبین المللی را تشکیل م بازرگانی
به همدیگر ارتباط دارد. این پیوستگی قراردادها، امکان انعقاد 

، پس تمامی آن سازد یو اجرای الکترونیکی را فراهم م
به نظر »به شیوه الکترونیکی انجام شود.  تواند یقراردادها م

غیر مادی شدن معامله پایه، مشکالت حقوقی ایجاد  رسد ینم
وین مصوب  عهدنامه) بیع بین المللی کاالکند. قراردادهای 

که قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی است، تنظیم  (1333
. داند یرا برای انعقاد قرارداد الزامی نم )روی کاغذ( نوشته

کنوانسیون وین در جایی که  19گذشته از این به تجویز ماده 
 «تنظیم نوشته الزم است، ثبت الکترونیکی هم کافی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88
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(Klee, 2015: 66 ) پس عملکرد الکترونیکی بدون
جایگزین روش تنظیم کاغذی و مادی  تواند یهرمانعی م

بشود. در مورد قراردادهای بیمه الکترونیکی ممکن است در 
، یا مواردی به جهت تفسیر خاص از یک قانون یا نظام نامه

برای استفاده از اسناد الکترونیکی موانع کوچک و مشکالت 
کم اهمیتی بروز کند. اما در نهایت یک پیام قرارداد  حقوقی

بیمه الکترونیکی شامل تمام اطالعات ضروری است که الزم 
عهدنامه ارتباطات الکترونیکی همه »االجرا خواهد شد. 

تولید، ذخیره یا ارسال اطالعات در قالب ارتباطات  یها راه
رای این الکترونیکی را جدا از فناوری و ابزار به کار رفته ب

. از این دـشناسن یت مـه رسمیـرد و بـگیر میـور در بـمنظ
ه ارسال و ـت و بـرف اسـی طـه بـدنامـد عهـر قواعـمنظ

: 1939)نوبر، « شود یذخیره اطالعات به هر طریق اعمال م
18.) 

الکترونیکی در  بازرگانیدر زمان معاصر، تسهیل کننده 
چرخه اعتبارات اسنادی مانند قراردادهای بارنامه الکترونیکی، 

 یها بیمه الکترونیکی و دیگر اسناد الکترونیکی و برنامه
اند.  الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته یها تحویل سفارش
مدرن، اعتبارات اسنادی  یها وری شبکهابا توسعه فن
اکنون در برخی از کشورها رعت گرفت و هم ـالکترونیکی س

ک ـچ یـر هیـاند دیگ کی بودهـالب الکترونیـه پرچمدار انقـک
ادی روی کاغذ انجام ـو اعتبارات اسن بازرگانیراحل ـاز م

 .شود ینم
 

رسانی اعتبارات نیکی گزارش و اطالعسامانه الکترو

 (یفتیسو)اسنادی 
مربوط  یها الکترونیکی که در جریان اقدام یها یکی از سامانه

به اعتبارات اسنادی خیلی زود طراحی و عملیاتی شد، سامانه 
الکترونیکی گزارش و اطالع رسانی اعتبارات اسنادی مرسوم 

راه اندازی شد  1383یفت بود. این روش از اوایل دهه یبه سو
معامله مالی  های یامبا هدف تسهیل انتقال پ 1319و در سال 

نجمن ارتباطات مالی بین ها به کار گرفته شد. ا توسط بانک
فت را عرضه و ارائه نموده جهت ویژگی ییبانکی که سامانه سو

تا  ها ینهسرعت، دقت، روشنی و اطمینان بخشی و کاهش هز
% توانست با استقبال بازرگانان تمام کشورهای دنیا 23سقف 

ی، المللی در آمریکای شمالبین بازرگانیبه ویژه بازارهای 
: 1932)رجب پور،  د موفقی را بروز دهدجنوبی و آسیا عملکر

998.) 

اسناد الکترونیکی مدتهاست در امریکا و اروپا و حتی در »
آسیا رایج شده است و مشکالت ناشی از اسناد کاغذی را تا 

کارگزاری مانند  یها مؤسسهحدودی زیاد از بین برده است و 
« نمایند یم تأییدیفت به عنوان ساله امضاء صادر کننده را یسو

 (.248: 1914)عرفانی، 
ایرانی هم عضو شبکه بلژیکی  یها بسیاری از بانک

و خدمات آن را مورد بهره برداری قرار  باشند ییفت میسو
یفت سرعت بخشیدن به نقل و ی. نقش و هدف سودهند یم

ها با یکدیگر و  انتقاالت مالی و اطالعاتی بین بانک
شده مانند دالالن، مرتبط غیربانکی پذیرفته یها مؤسسه

کنندگان و گذاری، ترخیصسرمایه یها سسهؤصرافان، م
یفت یها است. برای این منظور سو پول یا بانک یها واسطه

ها فراهم آورده است که تنها  زبانی یگانه در مناسبات بانک
فت ییدر سامانه سو». یردگ تعداد پیام استاندارد را در برمی
مستقیم به عوامل بانکی و عالوه بر دسترسی سریع و 

کارگزاری، انجام دادن حسابداری مربوط به آنان نیز با همان 
یفت یسرعت امکان پذیر است. خدماتی که در شبکه سو

ها، صورت  بانکی، پرداخت یها شامل حواله شود یعرضه م
بانکی، معامالت و تبدیل ارز، بروات وصولی،  یها حساب

زارش ـها، گ کـن بانـبیام ـالت سهـادی، معامـارات اسنـاعتب
 «دـاشـب یـا مـه ابـورت حسـا و صـه ابـی حسـمال
(Quattrociocchi, 2016:169) فت به ییاز شبکه سو

ها، سرقت اسناد یک  عنوان یک سامانه اخبار و اطالعات بانک
زمان  ینتر بانک با ذکر مشخصات اسناد مسروقه در کوتاه

نه . از آنجا که ساماشود یممکن به سراسر جهان مخابره م
ایمنی سوئیفت با چند مرحله فیزیکی، تکنیکی و پردازش 

استفاده غیرمجاز از آن مقدور نیست و  برقرار شده است؛
با کد  ها یامامنیت باالی آن تضمین شده است. تمام پ

و قابل تغییر نیست. سامانه مخابره  شود یمشخص ارسال م
د، پیام چنین است که وقتی پیام بانکی از مبدأ مخابرهمی شو

بین راه و قبل از آنکه به مقصد برسد، شکل آن از حالت اولیه 
که برای شخص ثالث  آید یدر م یبیو به ترک شود یخارج م

قابل خواندن و تشخیص نیست. پیام همین که به مقصد رسید 
یفت، درصد خطا و اشتباه یی. سوگردد یبه حالت اولیه خود باز م

جهت فرآیند کنترل  بانکی کاهش داده و به های یامرا در پ
و تشخیص و اعتبار پیام و  تأییدداخلی، امور مربوط به 

و روند عملیات  دهد یرمزگشایی را به خودی خود انجام م
 .سازد یبانکی را کوتاه و فوری م
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استنادسازی، قابلیت اطمینان، امنیت، سرعت و کاهش 
که سبب  باشند ییفت میاز مزایای برجسته شبکه سو ها ینههز

رشد روز افزون خدمات بانکی این شبکه شده است. سامانه 
یفت به نحوی طراحی شده که امکان برقراری ارتباط بین یسو

و  شود یفراهم م سادگیها از طریق رایانه و اینترنت به  بانک
کلیه عملیات بانکی و حسابداری را به صورت تمام و کمال 

ساعت  24به فاصله  بدون دخالت نیروی انسانی در اسرع وقت
. این شرایط در حالی رخ داده است که انجام دادن دهد یانجام م
نامدار دنیا گاهی تا  یها حسابداری مشابه در بانک عملیات

 یها مؤسسهیفت استانداردهای یسو .انجامید یها به طول م ماه
سازمان بین المللی بین المللی معتبر را پذیرفت و در انطباق با

بین بانکی  های یامپاتاق بازرگانی بین المللی  1زی،استانداردسا
 استانداردسازی شد.

یفت، مبنی بر یتعیین تکلیف برای هر عضو شبکه سو
آمادگی حداقل هشت ساعت برای دریافت پیام در هر روز 

 1/1کاری، امکان برگشت پیام به مبدأ چنانکه در مهلت حداکثر 
پیام  ای یهال چند ثانساعت به دریافت کننده نرسیده باشد و ارس

الکترونیکی سرعت باورنکردنی شبکه مخابراتی موصوف را 
ها خدمت رسانی از طریق شبکه  تضمین کرده است. از میان ده

 یها اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه یافتیفت، ارسال و دریسو
بین  بازرگانیخدمات در حوزه  ینتر ارزی و اصالحیه آنها از مهم

یفت از سوی یک ییک پیام سو. »وندش یالمللی محسوب م
کاربر شبکه به عنوان مثال بانک گشاینده اعتبار ایجاد و به 

 ییفت که در بیشتر کشورهاینقطه دسترسی سو ترین یکنزد
. شود ییفت یکی از نقاط دسترسی وجود دارد، ارسال میعضو سو

، که دروازه یا از طریق نقطه دسترسی، پیام به پردازشگر منطقه
تا صحت و اعتبار پیام را  شود یه شبکه است، فرستاده مورود ب
یچینگ اصلی یا مرکز عامل یکند. پس از آن، پیام به سو تأیید

واقع در  یا و پیام از طریق پردازشگر منطقه شود یفرستاده م
یفت که در کشور یمنطقه بانک گیرنده و نقطه دسترسی به سو

به آن بانک فرستاده  بانک گیرنده پیام وجود دارد، از مرکز عامل
 شود. یم

 

 مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی الکترونیکی
، گردد یگونه که از مباحث گذشته به روشنی مشخص مهمان

یکسان سازی ضوابط و مقررات حاکم بر هر یک از ارکان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Standardization Organization 

بین المللی نقش مهمی در ایجاد  بازرگانیعناصر گوناگون 
کاال  بازرگانیبازرگانان در تفاهم و قصد مشترک در روابط بین 

 .کند یایفا م
پرداخت دیرین و نوین هم وجود شرایط  یها در مورد روش

 یها الزم است. به ویژه در مورد الکترونیکی شدن روش مدنظر
یکنواخت که  یها پرداخت، تدوین و تصویب قوانین و شیوه نامه

مورد توجه و عملکرد کشورهای عضو قرار گیرد، اهمیت 
در استقبال اشخاص دولتی و خصوصی فعال در عرصه بسزایی 
بین المللی خواهد داشت. بدون تردید انتشار مقررات  بازرگانی

بین المللی، زمینه  بازرگانیحاکم بر ابعاد مختلف معامالت 
را در عرصه جهانی  بازرگانیتوسعه و افزایش حضور فعاالن 

ار گرفته به ک یها و سبب آشنایی آنان با روش آورد یفراهم م
ها و  شده در دنیا خواهد بود. به هر حال همواره گروهی از دولت

بین المللی، برای رفع  بازرگانیکشورهای موفق در اقتصاد و 
به  بازرگانی های یتخود در حین فعال های یاجموانع و احت

چارچوب و مقررات خاصی نیاز دارند و همین امر آنان را در 
پیشرو و  ،ایجاد نظم و وضع قوانین قابل استناد برای بازرگانان

پیشتاز نموده است. سایر کشورها نیز برای پیوستن به این 
ها و مقررات  حرکت سریع جهانی، الزم است با نگاه به روش

-بین یها در عرصه زرگانیبابه زنجیره فعاالن  تر یعهر چه سر

 المللی پیوند یابد.
مقررات  یالملل ینب یاتاق بازرگان ،کمیسیون بانکداری

مارس سال  91متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیکی را در 
تدوین کرد. اتاق بازرگانی بین المللی همین مقررات را  2332

 رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی تحت عنوان
 آوریل همان سال منتشر نمود. در 2ترونیکیالک

 الکترونیکی رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی
مجموعه مقررات الحاقی به رویه و عرف متحدالشکل برای 

و جایگزین آن نخواهد بود.  شود یاعتبارات اسنادی محسوب م
نقش خود را برای ایجاد بسترهای  یالملل ینبی اتاق بازرگان

و اطمینان به الکترونیکی شدن اعتبارات اسنادی به نحو اعتماد 
 بازرگانیحاضر در  یها مطلوبی عهده دار شده است. همه طرف

بین المللی به درستی به این اعتقاد دارند و از مقررات یکنواخت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Electronic Uniform Customs And Practice For 
Documentry Credits. 

به دلیل آن که  "ای"به ذکر است در بسیاری از مطالب فارسی حرف  الزم
کلمه الکترونیک در این عبارت اصلی نیست به صورت کوچک درج شده 

 .اما در این مقاله به مانند بقیه بزرگ درج گردید ،است
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. بدیهی است که رویه و عرف متحدشکل جویند یمدرن بهره م
ر مجموعه مقررات مانند ه الکترونیکی برای اعتبارات اسنادی

و ارتقای  بازرگانی های یهدیگر، به فراخور زمان با تغییر در رو
علمی که در دنیا  های یشرفتاز پ یرمتداول به تأث یها روش

 ، نیازمند بازنگری و اصالح خواهد بود.شود یواقع م
به منظور فراهم : مقررات یاد شده 1برابر بند الف ماده 

 یاو  یکی( الکترونی)رکوردها کردن امکان ارائه صرف مدارک
 یالشکل اعتبار اسناد به مقررات متحد یاز اسناد کاغذ یبیترک

 گردد. یملحق م
 رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی نسخه فعلی

آن است. درج این شماره از این  1/1نسخه شماره  الکترونیکی
با  بعدی یها نسخه جهت است که در صورت لزوم اصالح

نسخه ملحق  یشترپ ینکهباالترمشخص گردد کما ا یها شماره
. شد یداده م یشنما 3/1صورت  به 133به مقررات متحدالشکل 

نسخه مقررات رویه و عرف  ینآخر 1برابر بند ب ماده 
چنانچه شمول "الکترونیکی  متحدشکل برای اعتبارات اسنادی

 یکیونارائه الکتر یبرا یمقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد
 یهگردد، مقررات مزبور به عنوان الحاق یداسناد در اعتبار ق

 باشد. یم الزم االجرا یمقررات متحدالشکل اعتبار اسناد
 مقررات رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی»

که انطباق مفاهیم رایج  کند یتعاریفی را مقرر م الکترونیکی
رویه و عرف متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی را با ارائه 

. در این صورت رویه و عرف سازد یالکترونیکی آن ممکن م
به صورت  و الکترونیکی آن متحدشکل برای اعتبارات اسنادی

مشترک بر معامالت مبتنی بر اعتبارات اسنادی الکترونیکی 
ی مشترک کاغذی و الکترونیکی، مطلق یا اعتبارات اسناد

 (.Ozkan, 2013: 39« )حکومت خواهد یافت
 الکترونیکی رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی

با  یماده است. برداشتی از این مقررات، آشنایی نسب 12شامل 
ضوابط حاکم بر اعتبارات اسنادی الکترونیکی را فراهم خواهد 

ف متحدشکل برای اعتبارات مقررات رویه و عر 1کرد. ماده 
. بر کند یمحدوده قابل اعمال را مشخص م الکترونیکی اسنادی

که مدارک  شود یمقرر م یکاین اساس در بندهای ماده 
فقط به صورت الکترونیکی یا به صورت ترکیبی از  تواند یم

الکترونیکی و کاغذی ارائه شود و با قید شمول این مقررات در 
خواهد شد و در هر نسخه اعتباری باید قابل اعتبار الزم االجرا 

 شمول بودن رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی
قید شود. بنابراین با درج مقررات در اعتبار حتی اگر  الکترونیکی

یکی از مدارک و اسناد مربوط با معامله مبتنی بر اعتبارات 

به شیوه الکترونیکی باشد، مقررات رویه و عرف  اسنادی
قابل اعمال  الکترونیکی متحدشکل برای اعتبارات اسنادی

این مقررات رابطه بین رویه و عرف  2خواهد بود. ماده 
و رویه و عرف  الکترونیکی متحدشکل برای اعتبارات اسنادی

بدین نحو  کند یرا بیان م متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی
 دیکه با ذکر رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنا

، مقررات رویه و عرف متحدالشکل برای اعتبارات الکترونیکی
هم حاکم بر اعتبار خواهد شد و نیازی به تصریح ندارد.  اسنادی
رویه و عرف متحدشکل برای  یلاگر در اعتبار ذ ینهمچن

ارائه  ینانتخاب ب یاراز اخت ینفعذ الکترونیکی، اعتبارات اسنادی
اگر  یا گزیند یرا بر م ید کاغذ، اسنایکاغذ یا یکیاسناد الکترون

مجاز باشد، آنگاه مقررات رویه و عرف  یارائه اسناد کاغذ تنها
 متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی بر اعتبار حاکم خواهد بود.

از تعاریف و اصطالحات بیان و مقرر  یا مجموعه 9در ماده 
رویه و عرف متحدشکل برای اعتبارات  4گردیده است. ماده 

، شکل و ساختار مدارک دارد یمقرر م الکترونیکی اسنادی
الکترونیکی باید در اعتبار مشخص شود، در غیر این صورت 

مجاز خواهد  یکیارائه اسناد در هر شکل و ساختاری الکترون
رویه و عرف  1چگونگی ارائه اسناد الکترونیکی در ماده  بود.

 است. تعیین شده الکترونیکی متحدشکل برای اعتبارات اسنادی
صورت  محل ارائه اسناد چه بهدارد  یماده اخیر مقرر م

الکترونیکی باید معین شود و هرچند  و الکترونیکی و چه کاغذی
مورد درخواست  یکیارائه هم زمان اسناد الکترون یبرا یالزام

 نماید یرا محول م یتمسوول ینا ینفعبر ذ اما یستقائل ن
بوطه خبر دهد و قصور در شدن ارائه اسناد را به بانک مر یلتکم
 8عدم ارائه خواهد داشت. ماده  یمعنا یفهوظ ینا یاجرا

زمان  1است. در ماده  یکیپیرامون ضوابط بررسی اسناد الکترون
اسناد  یینها یتها و وضع اسناد توسط بانک یآغاز بررس

رویه و  1ماده  .کند یمین شده را مع ردی کاغذ یاالکترونیکی 
 یکارائه  الکترونیکی عتبارات اسنادیعرف متحدشکل برای ا

بر  یرالزامات اعتبار دا یفایا یاسناد را برا یکنسخه الکترون
 3. ماده داند یم یاسناد کاف یکپ یاچند نسخه اصل  یا یکارائه 

صدور  یخمقررات تاریخ صدور یک سند الکترونیکی بدون تار
 و دارد یارسال توسط فرستنده اعالم م یخمشخص را همان تار

 یافت،در یخنبود تار یتقابل رو یزارسال ن یخظاهر اگر تار در
. تاریخ سند حمل از منظر مقررات رویه و گردد یم آن یگزینجا

 13در ماده  الکترونیکی عرف متحدشکل برای اعتبارات اسنادی
رویه و عرف متحدشکل برای  11ماده  مشخص شده است و

احتمالی یک  یبرحالتی از تخ الکترونیکی اعتبارات اسنادی
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مرتبط در  یو زمانبند کند یسند الکترونیکی را پیش بینی م
و  کند یعدم ارائه مجدد اسناد را شفاف م یاصورت ارائه مجدد 

ها  به سلب مسوولیت اضافی برای بانک 12باالخره در ماده 
 کنند یدرمورد منبع و محتوی اسناد الکترونیکی که دریافت م

ها فقط اصالت ظاهری  نکه بانکیعنی ای تصریح شده است؛
 :Byrne, 2014) نمایند یمدارک الکترونیکی را بررسی م

28-33.) 
قوانین و قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی  شود یم تأکید

در حال تغییر و شرایط بازار  یها باید هماهنگ با خواسته
داخلی و بین المللی تکامل یابد. به دلیل اهمیت معامالت 
اعتبار اسنادی، تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات آن 
در دهه گذشته رخ داده است. عبور از معامالت بر اساس کاغذ 
به معامالت بدون کاغذ به سرعت در حال گذر است. با اقدام 

در مورد مکمل رویه و عرف  بازرگانی بین المللیاتاق مؤثر 
که به عنوان رویه و عرف  متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی
شناخته شد،  الکترونیکی متحدشکل برای اعتبارات اسنادی
و ارکان و عناصر  بازرگانیارتباط بهتر میان طرفین معامالت 

یل اعتبارات اسنادی ممکن گردید و روابط مالی و حقوقی تسه
شده است. کارشناسان اعتقاد دارند رویه و عرف متحدشکل 

انقالبی در استفاده از  الکترونیکی برای اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی الکترونیکی ایجاد کرده است و به زودی 
شاهد این روش خواهیم بود که هیچ سند تجاری مبتنی بر 

باراتی کاغذ وجود نخواهد داشت و انجام دادن معامالت اعت
اسنادی به طور الکترونیکی بدون مشکل خاصی، صورت 

 .پذیرد یم
 

 گیرینتیجهبحث و 

با گسترش استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و رونق تجارت 
الکترونیکی، امکان ارائه الکترونیکی اسناد مرتبط با اعتبارات 

توانند بهاسنادی الزم گردید. اعتبارات اسنادی الکترونیک می
نحوی مشابه با اعتبارات اسنادی کاغذی عمل کند. اعتبارات 
اسنادی الکترونیک بدین سان نه تنها کلیه امتیازات اعتبارات 

پرداخت بین المللی را همچنان حفظ  های یوهاسنادی بر سایر ش
بلکه امنیت و تضمین روش اعتبار اسنادی را نیز  نماید یم

شورهای توسعه یافته بازرگانی در ک یها . طرفدهد یافزایش م
معامله  شوند یکه تجهیزات الزم را در اختیار دارند قادر م

بازرگانی بین المللی را به طور کامل به صورت غیر مادی و 
در برخی از کشورها ممکن است . الکترونیکی به انجام رساند

بازرگانی الکترونیک به طور کامل صورت نپذیرد به عنوان 
ها و بیمه  ینی که در خصوص بارنامهتوان گفت قواننمونه می

دریایی وجود دارد در تعدادی از کشورها کماکان به صورت 
های بازرگانی چراکه قانون و مقام شود یاسناد کاغذی تنظیم م

اند که  ها تنها وجود آن شکل از اسناد را الزم شمردهآن دولت
ی البته این گونه قوانین در صورت عدم اصالح مانع رشد بازرگان

الکترونیک در تمام دنیا به دلیل وابستگی متقابلی که بین 
 .کشورها وجود دارد خواهد شد

روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی همان طور که اشاره 
شد دارای قابلیت تضمین بخشی به فرایند بازرگانی بین 

باشد. چنان چه خریدار  یمالمللی بین خریدار و فروشنده 
اساس توافق از پیش تعیین شده نسبت به پرداخت ثمن بر 

تواند نسبت به بازگرداندن کاال یا  یماقدام ننماید فروشنده 
ی )پارت( فرستاده نشده مبادرت ورزد. ها قسمتعدم ارسال 

ه بیانگر معیار و امتیاز تضمین برای ـلئدر حقیقت این مس
ارات اسنادی الکترونیکی ـا اعتبـی بـالمللروش بازرگانی بین

 باشد. یم
جهت  در آنهابا توجه آنکه هزینه مالی زیادی بر  ها بانک

شود از این رو به دنبال  یمی بین المللی تحمیل ها پرداخت
باشند. علت انتخاب  یمیری روش پرداخت الکترونیکی کارگ به

روش مذکور کاهش هزینه راکد ماندن وجه که به منزله 
باشد. در  یماستفاده نکردن از پول در فرایند انتقال آن است 

حقیقت فن آوری اطالعات و گسترش الکترونیکی خدمات در 
باعث شده تکیه بر کاغد در روش پرداخت به  ها حوزهتمامی 

مثابه راه و روشی هزینه بر و غیرمتجانس با زندگی و جریان 
فناورانه امروزی شود. بدین ترتیب نیازی به انتقال اموال مادی 

باشد چرا که این  ینمالمللی جهت تسویه میان بازرگانان بین 
امر مهم در بازرگانی با رد و بدل کردن داده پیام صورت 

پذیرد. مساله ای که نیاز به پول کاغذی و به شکل نقد و در  یم
 سازد. یمحقیقت اعتبارات اسنادی را برطرف 

بازرگانی بین المللی به  طوالنیبا توجه به آن که سالهای 
درحال ت اسنادی الکترونیک صورت الکترونیکی و اعتبارا

ها به مرور و پس از کسب تجربه در این دولت جریان است و
وارد  المللی بین با آمادگی کامل به دنیای بازرگانیحوزه 

این شیوه از بازرگانی که دارای  که این امید وجود دارد شوند یم
در  باشد یمزایای بسیاری نسبت به روش سنتی و کاغذی آن م

که البته این مهم نیاز به بسترسازی  یابد گسترشسراسر جهان 
 .الزم در تمام کشورها است های یتو ایجاد ظرف



 12            1931، بهار و تابستان 11، پیاپی 1نشریه علمی دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره 

یکی از محاسن اعتبارات اسنادی الکترونیکی کم کردن 
های بازرگانی و ایجاد زمینه بیشتر برای  یکشرفاصله میان 

بازرگانی است که خود موجب دوری از تنش و مخاصمه 
دردسترس بودن شرکای بازرگانی به باشد. درحقیقت  یم

یکدیگر با وجود شبکه اطالع رسانی الکترونیکی که موجب 
شود موجب رشد بازرگانی و در عین حال  یم شفافیت بیشتر

کند. این روش درصورت نهادینه شدن  یمها  ینههزکاستن از 
های مربوط به روش اعتبارات اسنادی را  یچیدگیپمشکالت و 

دهد همچنان که اشتباه، تقصیر و  یمهش به نحو چشمگیری کا
 شود. یمتخلف کمتر 
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