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 ی م  ی الملل نی ب یپرداخت قراردادها یروش ها نی تر  جیبه را ی ابیاز دست
 شتریب نیتضم  جادیبه منظور ا نیهمچن .اعتبار را نام برد شی توان گشا

 نیاز ا ی الملل نیفراوان معامالت ب سکی معامله و کاهش ر نیطرف یبرا
ارائه  یبانک معتبر اسناد کیکه از  ی صورت در .شود ی روش استفاده م 

  در .دهد ی باال ارائه م  نانیگردد، فروشنده کاال و خدمات خود را با اطم
در ادامه با ما   میکن ی م  شنهادیموضوع پ نی و بهتر ا شتریدرک ب یراب جهینت

 .میمورد بپرداز نی در ا ی جامع  حیتا به توض دیهمراه باش

 

 اعتبار  شی گشا فی تعر  1#

شود   ی صادر شده توسط بانک که بر اساس آن تعهد م  یسند افتیدر به
 داریپرداخت گردد به شرط آن که خر نیفروشنده مبلغ مع ای داریخر به که
 LC) اعتبار ش ی گشا باشد، ی و ضوابط خاص طیشرا  یصادرکننده دارا ای

Opening ای Letter of credit Opening)  ساده تر   انیب به .ندیگو ی م
اعتبار   افتیدر یمثل بانک به معنا  ی مال ستمیس کی اعتبار در  شیگشا 

 یبه ازا داری روش بانک خر نیا در .پروژه است کیانجام  یبرا یاسناد
  وجه شود که  ی اعالم شده متعهد م  شیمشخص و از پ یاسناد  افتیدر

  ابدی ی م نانی روش فروشنده اطم  نیا در .کاال را به فروشنده پرداخت کند
  دایبانک به پول خود دست پ یکاال و ارسال اسناد برا  هیکه در صورت ته

که کاال طبق  ی باشد که تا زمان  ی مطمئن م  داریخر  نیهمچن کند و ی م
به  الزم .شود ی پرداخت نم  ی و ارسال نشده، به فروشنده پول دیتوافق، تول
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اعتبار   لهیپرداخت به وس  یی اجرا ندیبا فرآ ی ذکر است که روش وصول 
در نظر داشت که در اعتبار  دیبا ی ول  دارد؛ یادیز یشباهت ها  یاسناد
کننده اعتبار  ش ی بانک گشا به .دارند یبانک ها نقش پررنگ تر  یاسناد

 جهینت در .باشد ی م  تیمسئول نی شتریب یکه دارا ندیگو  ی م  داریبانک خر
  یها نهیهز ی دارا شتریب تیامن لیبه دل یتوان گفت اعتبارات اسناد  ی م

 .باشند ی م  زین یباالتر 

 

 

 یاعتبار اسناد شی گشا  ییاجرا مراحل یبررس 2#

اجرا و استفاده   یالزم برا یگام ها م ی خواه ی موضوع، حال م فی از تعر بعد
 .میکن ی از آن را بررس

 قرارداد  عقد .1
 اعتبار  شی گشا درخواست .2
 دار یاعتبار در بانک خر شی بانک فروشنده از گشا اطالع .3
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 اعتبار بانک به فروشنده  ابالغ .4
 ی اسناد از و افتیکاال به حمل کننده و در لیتحو .5
 کاال  حمل .6
 وجه  افتیاسناد به بانک و در لیتحو .7
 داریاسناد کنترل شده به بانک خر ارسال .8
 داریوجه از خر افتیاسناد توسط بانک و در کنترل .9
 داری اسناد به خر لیتحو .10
 کاال  افتیاسناد به حمل کننده و در ارائه .11

 

 عقد قرارداد  1-2#

شروع  یقدم برا نی معامله، اول  نیطرف نیکردن قرارداد فروش ب یی نها
شده   دییفاکتور تا  شیتواند پ ی مذکور م قرارداد .باشد  ی پرداخت م ندیفرآ
باشد که در  ی م ی از موارد ی کیپرداخت  روش .جداگانه باشد یقرارداد ایو 

روش پرداخت   ی معرف  جهینت در شده است؛ فیتکل  نییخصوص آن تع
 .باشد ی م  ی در قرارداد الزام  یاعتبار اسناد
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 اعتبار شیدرخواست گشا 2-2#

شدن قرارداد،   یی نها با به عنوان روش پرداخت و یانتخاب اعتبار اسناد با
به  الزم .دیاعتبار نما شیبا مراجعه به بانک، درخواست گشا  دیبا داریخر

کننده و   شی بانک گشا نیب یذکر است که انعقاد قرارداد اعتبار اسناد 
  ایتوان گفت قرارداد مذکور مستقل از قرارداد فروش و   ی م  بوده و داریخر

 .گردد ی م  نیی اعتبار تع شیگشا  یمبنا بر است و یگر یهر قرارداد د

 :اعتبار عبارتند از شیالزم جهت گشا اسناد

 .شود لیتکم دیاعتبار که با شی گشا یتقاضا فرم •
 یمهر و شماره گذار   ی توسط وزارت بازرگان دیثبت سفارش که با فرم •

 .شده باشد
 .صادر شده است ی رانیا یکه توسط شرکت ها ینامه باربر  مهیب •
 الت یفرم ارائه تسه دیبا ی واردات یاعتبار اسناد شیمنظور گشا به •

 .گردد لیتکم
 .ارائه گردد دینوسانات نرخ ارز با تعهدنامه •
کاال طبق توافق ها تعهد شده،  صیکه در آن ورود و ترخ یبرگه ا دیبا •

شده باشد،  صیکه کاال از خارج ترخ یدر موارد ن ی همچن ارائه گردد؛
 .باشد  ی م یآن ضرور  صیارائه برگ ترخ

 واردکننده نباشد و یتاندارد اجبار که کاال مشمول اس ی صورت در •
 .باشد ی م  ی الزام  ی نکند، تعهدنامه حذف بازرس ی بازرس یتقاضا 
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از گشا 3-2# اعتبار در بانک    شیاطالع بانک فروشنده 
 داریخر 

  موافقت کند، داریخر یاعتبار برا شی با گشا داریکه بانک خر ی صورت در
 .گردد ی شود، اعالم م ی م  نیی که توسط خود فروشنده تع ی به بانک موضوع

 پرداخته و ی متقاض  ی اعتبارسنج نهیالزم در زم یها ی به بررس زین بانک
  ی ابیواقع بانک به ارز در .دینما  ی م  یاعتبار اسناد شیاقدام به گشا سپس

به ذکر است که   الزم .پردازد ی اعتبار م شیخود در خصوص گشا  سکیر
  باشد و یحساب جار  یدر بانک دارا دیبا یاعتبار اسناد شیگشا  ی متقاض

شده   ی بانک بررس یتوسط اداره اطالعات اعتبار   ی متقاض یاعتبار  تیوضع
 .شود ی به شعبه ارائه م ی مثبت در مورد متقاض  گزارش و

 یبانک در خصوص کامل بودن مدارک، اعتبار اسناد افتنی نانیاز اطم پس
  ی شده ارسال م نییشده و متن آن به بانک تع ی رقم  8شماره  کی یدارا

 نانیاطم یکه از اصالت اعتبار اسناد  نیبانک پس از ا جهینت در .گردد
  ی واقع م در .دی نما ی م ینفع اعتبار اسناد ی به ابالغ آن به ذ اقدام افت،ی

 ی اعتبار م  شیترجمه فرم درخواست گشا  یتوان گفت که متن اعتبار اسناد
 .شده است لیتکم داریخر لهیوس به باشد که

 ابالغ اعتبار بانک به فروشنده 4-2#

موضوع را به  افتی ی که از باز شدن اعتبار آگاه نیفروشنده پس از ا بانک
 .دهد  ی فروشنده اطالع م 
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 یاسناد از و افتیکاال به حمل کننده و در  لیتحو 5-2#

 یکاال لیاعتبار آگاه شد، اقدام به تحو شیکه از گشا   نیبعد از ا فروشنده
 جهینت در .دینما  ی شده به منظور حمل، به شرکت حمل کننده م دیتول

کاال به شرکت حمل کننده، اسناد مربوطه را  لیتحو یفروشنده به ازا
 .کند ی م  افتیدر

 ل کاالحم 6-2#

کاال و صدور اسناد   افتیتوان گفت که شرکت حمل کننده بعد از در  ی م
  ی به ذکر است که گاه  الزم .دینما ی حمل، کاال را به کشور مقصد حمل م 

 .ردیگ ی اوقات صدور سند حمل پس از آغاز حمل انجام م

 وجه  افتیاسناد به بانک و در  لیتحو 7-2#

  ریسا هیاز ته پس نمود و افتیکه اسناد حمل را در  نیبعد از ا فروشنده
  نیا لیتحو به کرد، میبه چند نمونه از آن ها اشاره خواه ریاسناد که در ز

 :دینما ی اسناد به بانک خود اقدام م

 فروش  فاکتور •
 مبدا  ی گواه  •
 یبازرس ی گواه  •

اعتبار  طیآن ها با شرا قیاسناد توسط بانک فروشنده و تطب افتیاز در پس
به  الزم .دینما ی بانک به پرداخت وجه کاال به فروشنده اقدام م ،یاسناد
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فرصت  ی روز بانک 5در  یکننده اعتبار اسناد شی ذکر است که بانک گشا
 .دیاسناد اقدام نما ی دارد که به بررس

 دار یخر  ارسال اسناد کنترل شده به بانک 8-2#

  ایاز انطباق آن ها توسط بانک فروشنده  نانیاز کنترل اسناد و اطم پس
 ایکننده اعتبار  شیمذکور به بانک گشا  اسناد شده،  نییهمان بانک تع 
 .گردد ی ارسال م داریهمان بانک خر

 داریوجه از خر   افتی کنترل اسناد توسط بانک و در  9-2#

روز فرصت  5کننده اعتبار به مدت  شی صورت انطباق اسناد، بانک گشا در
وجه معامله را  هیدرخواست تسو  داریرا کنترل کند و از خر اسناد دارد که

 .دینما

 داریاسناد به خر  لیتحو 10-2#

  لیتحو داریاسناد را به خر زیشد، بانک ن هیکه وجه معامله تسو  ی هنگام
  شی اسناد به نام بانک گشا ،یروش اعتبار اسنادتعهد در  لیدل به .دهد ی م

 .باشد ی کننده اعتبار م

 کاال افتیارائه اسناد به حمل کننده و در  11-2#

  لیبه حمل کننده تحو داریاز بانک توسط خر ی افت یمرحله اسناد در نیا در
حمل کننده اسناد را مشاهده کرده و کاال را به  جهینت  در .شود ی داده م 
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به ذکر است که معامله بانک ها براساس  الزم .دهد ی م  لیتحو داریخر
در کاال،   رادیدر صورت وجود ا پس .نه بر اساس کاال ردیگ ی اسناد صورت م 

 .تواند به بانک اعتراض کند ی عنوان نم چیبه ه داریخر

 

 یاعتبار اسناد شی گشا یای مزا 3#

باشد که در ادامه به آن ها  ی م  یی ها  تیمز  یدارا یاعتبار اسناد شیگشا 
 .کرد میاشاره خواه

 

وجه اعتبار از بانک  افتی در فروشنده به منظور در نانیاطم جادیا •
 داریکاال به خر لیپس از تحو

 یکاال یدار یاکثر بانک ها به منظور خر الت یاز تسه داریخر استفاده •
کاال و   یی نها لیحمل و تحو خیبودن و ثبت تار مشخص  مورد نظر

 دار یمقرر به خر  خیآن در تار لیتحو
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با تعهد بانک به منظور   یدر معامالت در اسناد اعتبار  سکیر کاهش •
 داریخر یپرداخت بها به جا

 به معامالت و فعال تر کردن اقتصاد  دنیبخش  سرعت •


