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های بزرگ جهانی بوده است. بر این اساس، هر ها، کشورها و تمدنآموزش کلید موفقیت افراد، سازمان

های استواری بردارد، آموزش اثربخش فرد و نهادی که بخواهد در راستای تحقق اهداف خود گام

موزش باعث تقویت فرهنگ سازمانی، بهبود عملکرد و توانمندی کارکنان، ناپذیر است. آاجتناب

ای و در نهایت  توسعه سازمان یادگیرنده شده و تعالی و های حرفهپروری، توسعه دانش و مهارتجانشین

 آورد.ارمغان میبه سرآمدی سازمانی را

متعهد، توانمند و پویا باشد و این امر اهداف، باید دارای کارکنانی نخستین بانک ایرانی برای رسیدن به

دو صورت رسمی و ها بهپذیر نیست. آموزش در سازمانبدون داشتن فرایندهای آموزشی کارآمد امکان

سینه یا استاد شاگردی یا آموزش با انجام دادن کار در شود. آموزش غیر رسمی یا سینه بهغیررسمی انجام می

جاد گردش شغلی مناسب، مشارکت دادن کارکنان در امور بانکی، تشریح بانک از طریق مسئولین مربوطه، ای

اهمیت پذیرد که با توجه بهکارکنان ذیربط در هر واحد و... صورت میهای بانک بهها و دستورالعملبخشنامه

باشد. آموزش سازمان یادگیرنده مورد تأکید میها برای رسیدن بهو اثربخشی آن، توسعه این نوع آموزش

رسمی که واحدهای آموزش در هر سازمان مسئولیت آن را بر عهده دارند، بایستی در جهت افزایش 

اثربخشی، فرایند کلی : تشخیص نیازهای آموزشی )از طریق بررسی و تحلیل محیطی سازمان، ماهیت مشاغل 

های ب روشو عملکرد کارکنان(، تعیین اهداف آموزشی )تحقق استانداردهای عملکرد سازمانی(، انتخا

ریزی آموزشی )تهیه محتوای مناسب، انتخاب اساتید، آموزشی )سمیناری، مورد کاری، مربیگری و...(، برنامه

های اجتماعی و...( و ارزیابی اثربخشی تکنولوژی آموزشی، حضوری، غیرحضوری، تلفن همراه، شبکه

ره کل آموزش بانک سپه و واحدهای های آموزشی را با کیفیت باالیی انجام دهند. بر این اساس ادادوره

کلیه کارکنان بانک در جهت بهبود کیفیت فرایند  گیری از توانمندیذیربط آمادگی کامل خود را برای بهره

 کند.آموزش اعالم و از نظرات ارشادی و انتقادات همکاران استقبال می

ارتقای بانک پرافتخار و با صالبت  سمت سازمان یادگیرنده، ابزارهای الزم را برایامید است با حرکت به

 مردم مهین اسالمی، سهمی در آبادانی ایران سرفراز داشته باشیم.سپه مهیا سازیم تا با خدمت به
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 مقدمه 

. نیست مستثنی قاعده این از نیز بانکداری صنعت و باشدیم متون و علوم کلیه پیشرفت زمان حاضر، عصر

 و نظری دانش گسترش کامپیوتری، و مخابراتی تکنولوژی کارگیریبه با بانکداری صنعت در شگرف تحوالت

 را بشری جوامع اجتماعی و اقتصادی ابعاد اخیر، هایسال در فنون و علوم کلیه پیشرفت همچنین و کاربردی

 .باشدمی توجه قابل المللبین تجارت و بانکی هایزمینه در ویژهبه تأثیرات این. است داده قرار تأثیر تحت

 اطالعات طرف یک از که است نموده فراهم را امکان این مالی مؤسسات و هابانک در ارتباطات تکنولوژی

 نقل دیگر طرف از و گیرد قرار گذارانسرمایه دسترس در سهولتبه المللیبین مالی و پولی بازارهای در موجود

 کارگیریبه با کامپیوتری تکنولوژی پیشرفت. پذیرد صورت بیشتر سرعت و کمتر ریسک با وجوه انتقال و

 و کرده فراهم را موجود هایریسک تحلیل و تجزیه امکان باشند،می تکوین حال در دائماً که افزارهایینرم

 .است ساخته پذیرامکان را ترعلمی و تردقیق گیریتصمیم

را  وجوه مدیریتبه مربوط اداره برای جدید هایروش از استفاده الملل،بین بانکداری عرصه در تحوالت این

 و رایج هایروش گونه این با مالی مؤسسه یا بانک یک کارکنان قدر هر است بدیهی. است ساخته ناپذیراجتناب

 در. بود خواهد مقدور بیشتر هاآن متبوع بانک و سازمان ولیپ و مالی ارزش حفظ امکان شوند، آشنا بیشتر متداول

 از بایستی بانکی و پولی مؤسسات کارشناسان باشد،می دشوار بسیار سود نرخ و ارز نرخ بینیپیش که حاضر عصر

 افزایش و ریسک کاهش و شناسایی زمینه در جدید هایروش از استفاده با که باشند برخوردار قابلیت این

 بازدهی و حداقلبه مالی هایریسک که کنند اداره ایگونهبه را خود سازمان دارایی بتوانند ،بازدهی

 .برسد حداکثربه گذاریسپرده و گذاریسرمایه

 هایروش انواع و بازرگانی در مالی تأمین خارجی، مراودات انجام تسهیل در مالی مؤسسات و هابانک

 برخوردار جامعیتی و تنوع چنان از خارجی تجارت در مالی تأمین هخوشبختان و دارند اساسی نقش پرداخت،

 مالی منابع از گیریبهره امکانات سویی از المللی،بین بانکداری عملیات کارگیریبه و یادگیری با که است

 .رسدمی حداقلبه مالی ریسک طرفی از و شودمی فراهم جهانی بازارهای

 هدفی. شودمی خالصه متخصص و کارآمد متعهد، انسانی نیروی تربیت در جزوه، این تدوین و تهیه از هدف

 تحقق بانکی متخصصان و اساتید پژوهشی فعالیت رهگذر از بانکداری فن و دانش اعتالی و ارتقا که واال

 .باشدمی آن نماد و نمود نیز جزوه این تدوین و تهیه و پذیردمی

 عهدهبه را جزوه تدوین و تهیه که اردبیلی غمخوار فرامرز ایآق گرامی استاد زحمات از است الزم خاتمه در

 فرنوش هاخانم و مرادبخشمقصود  ،یعقوبی  محمود میقانی، عباس زندی، سعید آقایان ارجمند اساتید و اندداشته

 عزیزان این تالش حاصل مذکور جزوه روزرسانیبه و بازنگری که جوکار مریم و علیایی بابایی ناهید دارابی،

 .گیرد قرار محترم همکاران استفاده مورد جزوه این امیدوارم و داشته را قدردانی و تشکر کمال باشد،می
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 بخش اول

 منابع و مصارف ارزی      

 خزانه داری ارزی

 ارز چیست ؟

وجه تمایز آن را با برند تا کار میهبرای پول خارجی ب ،المللرا در بانکداری بین« ارز خارجی»یا « ارز»واژه 

 پول ملی یا پول رایج در داخل یک کشور مشخص کنند.

اسکناس منتشر شده این است که ارز تنها منحصر به گیرد ای که در تعریف ارز باید در نظر قرارنکته

اسنادی از قبیل چک، سفته و برات ارزی را  ،نیست، بلکه این اصطالح های کشورهای بیگانهوسیله بانکبه

 شود. باشد، شامل میالمللی متداول میکه در پرداختها و مراودات بینم ه

 

 منابع ارزی

 نامند.خزانه دولت را منابع ارزی میاشکال مختلف بهورود ارز به

دیگر و همچنین تسهیالت و  کشورهایمنابع ارزی هر کشور عواید ارزی حاصل از صادرات آن کشور به

 شود.ممالک دیگر را شامل میانبه ارزی های یک جپرداخت

 کنند:بندی میدو گروه عمده تقسیمصادرات هر کشور را معموالً به
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  Export Visibleصادرات مرئی ( الف

خام، فرش، خشکبار، مواد معدنی، صنایع مانند صدور نفت) صادرات مرئی هر کشور عبارتست از صدور کاال

  یا مؤسسات خصوصیافراد حقیقی و  ،توسط دولت ،خارج از کشوربه (دستی و زعفران

  Invisible Exportصادرات غیرمرئی  (ب

خدمتی برای ها کاالیی صادر نشده و صادرات غیرمرئی هر کشور عبارتست از در آمدهای ارزی که بابت آن

گذاری ایران در کشورهای خارجی و سود است. مانند سود حاصل از سرمایه خارجیان صورت نپذیرفته

 سسات خارجی اعطا کرده است.ؤها و مدولتتسهیالتی که ایران بهبابت  دریافتی

 توان موارد زير را نام برد:از انواع صادرات غیرمرئی می

ایرانیانی که در خارج از کشور تحت عنوان  درآمد ارزي حاصل از عوامل توليد در خارج از كشور : .1

کار هستند، تمام یا بخشی از درآمد خود را کارشناس، متخصص، مشاور، کارگر و امثال آن مشغول به

 گردد.کنند که این عواید جزو صادرات نامرئی ایران محسوب میکشور خود ارسال میبه

هر مسافر خارجی برای مدت اقامت خود در ایران مبالغی ارز برای  جهانگردان و مسافران خارجي: .2

 کشورورود اینگونه ارزها به .نمایدبدیل و خرج میریال تغذا، رفت و آمد و . . .  به هایی از قبیلهزینه

 .شوداز انواع صادرات نامرئی تلقی می نیز،

 گذاري در خارج از كشور:هاي خارجي و سود حاصل از سرمايهتسهيالت دريافتي از كشورها و بانك .3
 و یا  نخارجیابه تسهیالت دریافتی توسط دولت و بخش خصوصی و سود دریافتی بابت اعطای تسهیالت

عنوان بخشــی از درآمدهای به در کشورهای خارجی،گذاری توسط دولت و بخش خصوصی سرمایه

 شود.ارزی ناشی از صادرات غیرمرئی محسوب می

های خارجی مستقر در ایران نیز برای ها و نمایندگیسفارتخانههاي خارجي: ها و نمايندگيسفارتخانه .4

کنند که جزو عواید ارزی کشور ریال تبدیل میقابل توجهی ارز بهمقدار  ،های جاری خودمین هزینهأت

 .آیدحساب میبه

های نقدی و غیرنقدی دریافتی از خارج هدایا و کمکهاي بالعوض: جانبه يا كمكهاي يكدريافت .5

عواید ارزی آن کشور هستند که  ،شودکشور اعطا میکشور که هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی به

از انواع  و ها کاالیی از کشور صادر نشده و یا خدمتی برای خارجیان انجام نگرفته استی آندر ازا

 آید.حساب میصادرات نامرئی به

  باشد:عمده منابع ارزي بانك شامل موارد ذيل مي
 هاهای ارزی دریافتی از مشتریان و سایر بانکانواع سپرده -

 ت اسنادی به ارزپیش دریافت ارزی از مشتریان بابت اعتبارا -
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 تسهیالت دریافتی به ارز -

 مصارف ارزی 

 گویند.می  "یمصارف ارز"اشکال مختلف از خزانه دولت را خروج ارز به

کند. مصارف ت، مقداری از نیازهای کاالیی و خدماتی خود را از خارج وارد میرضرور کشور بنا بهــه

 شود.خارجیان پرداخت میهب ،خدماتواردات کاال و  در مقابلهایی هستند که ارزی،هزینه

 آنها عبارتند از: ترينهعمدمصارف ارزی کشور نیز انواع مختلف دارد که 

 واردات کاال و خدمات .0

 هزینه جهانگردان و مسافران ایرانی در خارج از کشور  .1

 هزینه کارکنان خارجی که در کشور مشغول ارایه خدمات هستند. .1

 و تسهیالت خارجی هایگذارسرمایهسود پرداختی به .1

 خارجیانبه جانبههای یکهای بالعوض یا پرداختکمک .5

 های ایرانی مستقر در کشورهای خارجیها و سفارتخانههزینه نمایندگی .1

 باشد:عمده مصارف ارزی بانک به شرح ذیل می

 اسکناس و نقود بیگانه -

 هاای تودیعی به ارز نزد سایر بانکسپرده -

 تسهیالت اعطایی به ارز -

 ها به ارزها و مشارکتگذاریمایهسر -

 قابلیت تبديل ارزها 

 ارزهای قابل تبديل( الف

بدون المللی معامله شوند و شود که در بازارهای پولی و مالی بینارزهایی اطالق میارزهای قابل تبدیل به

ایی قابل تبدیل در بازارهای پولی باشند. در عمل تنها ارزه ارزهای دیگربه قابل تبدیلهیچگونه محدودیتی 

ارزهای ها بهقبول و تبدیل آنصورت نامحدود حاضر بهها بههستند که بانک مرکزی کشور صادرکننده آن

 مورد تقاضا باشد.

 ،باید توجه داشت که تنها اعالم بانک مرکزی یک کشور برای قابل معامله شدن یک پول کافی نیست

 المللی قابل معامله تلقی شود، بایستی دارای دو شرط دیگر نیز باشد:زارهای بینبلکه برای اینکه پولی در با

 (.... مانند دالر، ین ژاپن، یورو و)آن پول در خارج از مرزهای کشور قابلیت استفاده داشته باشد  :شرط اول
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جـاری  مرکـزی و ت هـای  توسـط بانـک   (Reserve Currency)عنـوان ارز ذخیـره   پول مزبور بـه  :شرط دوم

 ممالک دیگر نگهداری شود.

 ارزهای غیرقابل تبديل (ب

 باشند. پول کشورهایی که درآمدهای ارزیمی شمول تعداد محدودی از ارزها قابلیت تبدیل دارند و جهان

المللی بینی و یا ارزهایی که دارای نوسانات ارزی شدید در بازارهادهد، های ارزی را نمیکفاف هزینه هاآن

 باشد.و غیرقابل تبدیل می بودهاز مقبولیت چندانی برخوردار ن باشند ومی

 محدوديت تبديل ارز

ای از ارز خارجی را ذخیره و یا در مقابل تقاضای خریداران آن چنانچه کشوری نتواند مقادیر قابل مالحظه

ی در مقابل پول جخرید و فروش ارز خار ، مثالًشودل مییارز را عرضه کند، محدودیت ارزی برای آن ارز قا

 شود.پذیر میمبالغ محدودی امکانملی برای بعضی از موارد مجاز و برای موارد دیگر ممنوع و یا اینکه برای 

 نرخ ارز

 شور دیگر را نرخ ارز گویند.پول ملی کدر مقابل یک کشور رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی 

 های اعالم نرخ برابری ارزهاانواع روش

 نمایند:های ذیل اعالم مییکی از روشارزهای خارجی را به در مقابلکشورها برابری پول ملی خود 

 Direct Quotationروش مستقیم  .1

ود . مثالً در ایران نرخ شارز خارجی در مقابل پول ملی اعالم می واحدیک یا صد  یدر این روش، نرخ برابر

 شود.ریال اعالم می 8711و  11111ترتیب برابر خرید یک دالر آمریکا و یکصد ین ژاپن به

 = دالر آمریکا ریال 3111

 = یکصد ین ژاپنریال  8711

 اعالم 1017/0و  1831/0ترتیب برابرکا و یا یک یورو بهــرید یک دالر آمریــدر کشور سوئیس نرخ خ

 :دشومی

 فرانک سوئیس = یک دالر آمریکا  1831/0

 فرانک سوئیس = یک یورو 1017/0
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  Indirect Quotationروش غیر مستقیم  .2

شود که در کشور پول ملی در مقابل ارز خارجی اعالم می واحد در این روش نرخ برابری یک یا صد

 سوئیس بدین ترتیب خواهد بود:

 دالر آمریکا = یک فرانک سوئیس 3081/1

 یورو= یک فرانک سوئیس11/1

 Price Quotationارزش  روش .3

 نیز المللی برای اعالم نرخ برابری ارزها از روش ارزشیگران در بازارهای بینعالوه بر دو روش فوق، معامله

سایر المللی همواره نرخ برابری یک دالر امریکا یا پوند انگلیس یا یورو بهنمایند. در بازارهای بیناستفاده می

 شود.ارزها اعالم می

 1831/0 USD 1 = CHF 

 18/011 USD 1 =  JPY 

 1017/0 EUR 1 = CHF 

 71/113 GBP 1 =  JPY 



 

 ارزی داریعملیات خزانه      

                                          Treasury Transactions    ارزی داریعملیات خزانه

کوفایی چشمگیر کشورهای اروپایی و با افزایش حجم ــشد و شرآغاز با انی دوم، ـــپس از جنگ جه

های تجاری فعال و نکبا ،المللی و لزوم تسریع در انجام تبدیالت ارزی و ارایه سرویس بهترمبادالت بین

ها طراحی نمودند که جوابگوی رفع نیازهای در بانکرا داری واحدهایی تحت عنوان خزانه ی،المللمعتبر بین

گیری از تکنولوژی مخابراتی و کامپیوتر در صنعت داری با بهرهباشد. عملیات خزانه آنها بانک و مشتریان

و امروزه وجه تمایز بین  است هها نمودشاری عاید بانکالمللی سود سربانکداری و عملیات بانکی بین

 باشد.ها کامالً مشهود میها در بانکداری با سایر بخشخزانه

 Dealerگر یا معامله ،ورزندعملیات خرید و فروش ارز مبادرت میها بهداری بانککارکنانی که در خزانه

اقتصادی و سیاسی بازارهای پولی و مالی را مطالعه و برای  اخبار دائماً بایستمیشوند. این افراد نامیده می

اخبار بازار دست یابد و گری که زودتر بهنمایند. در واقع هر معاملهانجام معامالت مشتریان و یا بانک اقدام به

 در معامله برنده خواهد بود. ،گیری نمایدسریعتر آن را تجزیه و تحلیل و در نهایت تصمیم

ضمن  (Dealing Rooms)های معامالت اتاق ،المللیمالی بین اخبار بازارهای پولی وتیابی بهمنظور دسبه

رز تروی یو معامالت اطالعاتی هایسیستمنمایند بهسالن بورس استفاده می یاینکه از خدمات کارگزار

(Reuters)ریت ه ، تل(Tele Rate) بلومبرگ  و(Bloomberg)  طالعات و نظرات باشند. تبادل امجهز مینیز

منابع اطالعاتی غنی را برای  های اطالعاتی یاد شدهو سیستمها از طریق تلفن با همکاران سایر بانک

 آورد.گران فراهم میهمعامل

 باشند:در بازارهای پولی و مالی معموالً دو گروه فعال می
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اعالم نرخ خرید و فروش در برابر هایی هستند که توان : این گروه بانک(Price Makers)سازندگان قيمت  .1

. این گروه در صورت باشندهای پیشنهادی خود میانجام معامله با نرخمتقاضیان نرخ را دارند و قادر به

 باشند.انجام معامله میدریافت درخواست، ملزم به

برابر متقاضیان  هایی هستند که توان اعالم نرخ خرید و فروش دربانک:  (Price Takers) گيرندگان قيمت .2

بلکه خود متقاضی دریافت نرخ خرید و فروش و انجام معامله با گروه سازندگان قیمت  ،نرخ را ندارند

 باشند.می

 و یا تلفن، رویترز دیلینگسیستم سوئیفت، ها معموالً از طریق داریمعامالت بین بانکی در خزانه

نیز رز و بلومبرگ تشوند و محاورات رویط میپذیرد. مکالمات تلفنی معموالً ضببلومبروگ انجام می

شوند که سندی برای اجرای دستورات توافق شده در محض معامله برروی چاپگرهای دو طرف چاپ میبه

 معامله است.

نماید که قبالً وجود جدید ایجاد می (Position)ت یعضگر با انجام هر معامله برای بانک یک ومعامله

نتیجه عملیات خرید و فروش ارز  و در باید با انجام معامالت معکوستا پایان روز میدر نهایت  است و نداشته

گر، دو بانک طرف معامله باید نسبت سودی عاید بانک نماید. پس از انجام هر معامله توسط معامله ،خود

ام نمایند. اقد (Advice)و اطالعیه  (Payment order)، دستور پرداخت (Confirmation) ییدیهأارسال تبه

ییدیه، أمنظور کنترل، تهیه و ارسال تفرم معامله را امضا و به ،گر در اتاق معامالت، پس از انجام معاملهمعامله

 دارد.ارسال میربط های ذیبخشرا بهدستور پرداخت و اطالعیه 

 

 Spot Transaction                                                               قدین معــامــالت

 آن دو روز کاری بعد از (Value date)ای است که سررسید تسویه معامله نقدی در بازارهای ارزی معامله

سررسید دو روز کاری بعد از تاریخ معامله رد عبارت دیگر، وجوه بهبه .باشد (Deal Date)انجام معامله  روز

 ند.شوهای طرفین معامله واریز میحسابو بدل و به

درخواست المللی نرخ برابری دالر آمریکا / فرانک سوئیس را هنگامی که یک متقاضی در بازارهای بین

شکل زیر اعالم های فروش دالر آمریکا در مقابل فرانک سوئیس را بهنماید، اعالم کننده نرخ همزمان نرخمی

 خواهد داشت:
Offer Rate   Bid Rate 

1.5292                1.5282 

                                              Spot                        USD/CHF 

شود. المللــی همیشه ارز سمت چپ ارز پایه و ارز مرجع شناخته میدر نحوه اعالم نرخ در بازارهای بین

کننده نرخ اعالم نرخ فروش ارز مرجع از سوی "Offer Rate"نرخ خرید ارز مرجع و  "Bid Rate"بنابراین 
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 5131/0خرد و فرانک سوئیس می 5181/0دالر آمریکا را یک  ،کننده نرخباشد. بدین معنا که اعالممی

  فروشد.میفرانک سوئیس 

دالر  Bid Rate" 0"عکس خواهد بود. در نرخ خرید و فروش به ،از دیدگاه متقاضی است بدیهی

دالر 0دهد، فرانک سوئیس می Offer Rate" 5131/0"گیرد و در فرانک سوئیس می 5181/0دهد، می

 گیرد.آمریکا می

یا پیپ  (Point)هزارم را یک پوینت و هر یک ده (Spread)فاصله بین نرخ خرید و فروش را حاشیه سود 

(pip) گویند.می 

هستند و  این است که طرفین معامله از کم و کیف نرخ بازار مطلع فرض بر ،معموالً در هنــگام اعالم نرخ

 کننده نرخ در مثال باال چنین اعالم خواهد نمود:دانند. لذا اعالم( را می0551رقم اصلی ) در مثال باال 
82/92    Spot    USD/CHF  

 Forward Transaction       لفــالت ســامـــمع

دو روز کاری است. ها بیش از شود که سررسید تسویه آنمعامالتی اطالق میطور کلی بهمعامالت سلف به

تر انجام های یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و یا طوالنیمعامالت سلف معموالً برای دوره

 شود.می

 سلف معامالت انجام از هدف

عوامل و متغیرهای متعددی بستگی دارد و در صورت تغییر یک یا تعدادی از این متغیرها، های ارز بهنرخ

های ارزی واحدهای اقتصادی شوند. نوسانات نرخ ارز، درآمدها و هزینهیز دستخوش نوسان میهای ارز ننرخ

 دهد و طبیعی است که واحدهای اقتصادی نگران نوسانات نرخ ارز باشند.را تحت تأثیر قرار می

ن بیاهای ارز در آینده است. بههدف از انجام معامالت سلف، حذف ریسک ناشـــی از نوسانــات نرخ

برای آینده تثبیت  (Deal Date)کنندگان با انجام چنین معامالتی، نرخ ارز را در تاریخ معامله دیگر، معامله

 آورند.های ارز پوشش فراهم میکنند و بدین ترتیب برای خودشان در مقابل خطر نوسانات نرخمی
                                                Bid Rate    offer Rate 

USD/CHF SPOT               1.5282             1.5292                                        

1 month Forward  1.5422  1.5437 

3 months Forward  1.5360  1.5575 

6 months Forward  1.5255  1.5275 

1 year  Forward  1.5060  1.5090 
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نرخ  "offer Rate"نرخ خرید ارز مرجع و  "Bid Rate"همانگونه که در معامالت نقدی توضیح داده شد، 

کننده نرخ ارز، یکماه بعد در باشد. بدین ترتیب که اعالمفروش ارز مرجع برای اعالم کننده نرخ ارز می

فرانک  5111/0ریکا دهد و برای فروش یک دالر آمفرانک سوئیس می 5111/0مقابل یک دالر آمریکا 

دهد و فرانک سوئیس می 5155/0همین ترتیب شش ماه بعد در مقابل یک دالر آمریکا گیرد. بهسوئیس می

 کند.فرانک سوئیس طلب می 5175/0برای فروش یک دالر آمریکا 

یا روز معامله، همان روز  Deal Dateباید توجه داشت که در صورت تأیید معامله از سوی متقاضی ، 

مدت و نرخ توافق أیید و تاریخ تسویه، همان تاریخ سررسید )یکماه، سه ماه، شش ماه و یا یکسال، با توجه بهت

 باشد.شده( می

های جای آنها نرخشوند، بلکه بههای سلف اعالم نمیمعموالً هنگام انجام معامالت تبدیل سلف، نرخ

های سلف را برای دالر و ول ذیل نحوه اعالم نرخشوند. جدهای سلف اعالم میو اختالف نرخ (Spot)نقدی 

 دهد:فرانک سوئیس نشان می
USD/CHF Spot   55- 65 

1 month Forward  33-28 

3 months Forward  95-90 

6 months Forward  200-190 

1 year Forward  395-375 

 

 های ارزی:انواع حساب

 انداز ارزیالحسنه پسهای قرضحساب -الف

 الحسنه جاری ارزیهای قرضابحس -ب

 دارگذاری مدتهای ارزی سرمایهحساب –ج 

 ها و حداکثر نرخ سودحداقل مانده حساب

الحسنه جاری و انداز، قرضالحسنه پسهای قرضحداقل مبلغ ارز قابل قبول برای افتتاح و مانده حساب -الف

شود. در حال اسالمی ایران تعیین میدار توسط بانک مرکزی جمهوری گذاری مدتحساب ارزی سرمایه

ارزهای دیگر، دالر یا معادل آن به 011انداز، حداقل الحسنه پسهای قرضها برای حسابحاضر در بانک

دالر )اگر صاحب حساب دارای کارت  1ر111دالر و یا  01ر111الحسنه جاری حداقل برای حساب قرض

 باشد.دالر نیاز می 0ر111دار حداقل گذاری مدتهای ارزی سرمایهبازرگانی باشد( و برای حساب
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ها و متناسب با بازدهی دار توسط بانکگذاری مدتهای ارزی سرمایهسود ارزی برای حساب -ب

به حساب ارزی جداگانه واریز می شود یا در صورت ارزی قابل پرداخت و بکارگیری این منابع تعیین و به

 .ارزی جدید افتتاح می شود سررسید به اصل سپرده اضافه و حساب

 گیرد.انداز جاری ارزی، سودی تعلق نمیالحسنه پسهای قرضدارندگان حساببه -پ

 شوند.کشی شرکت داده میشرایط، در قرعهانداز ارزی در صورت احراز الحسنه پسهای قرضحساب -ت

 اص حقیقی و حقوقی نام اشخهای ارزی بهافتتاح حساب

 شرايط افتتاح 

 نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بالمانع است.های ارزی بهافتتاح حساب -الف

ارزهای یورو، پوند انگلیس، دالر آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، درهم های ارزی بهافتتاح حساب -ب

های ارزی افتتاح حساب باشد.ار بحرین امکانپذیر میامارات متحده، ریال عربستان، دالر کانادا و دین

 شود.گذاری مدت دار متناسب با منابع و مصارف بانک و با هماهنگی ادارات ذیربط انجام میسرمایه

های ارزی بایستی واجد شرایط عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی متقاضی حساب -پ

های ها مانند افتتاح حسابگونه حسابی باشند. شرایط عمومی اینهای ارزگشایش حسابمقررات مربوط به

 باشد.ریالی می



 

 ابزارهای پرداخت      

  Payment Instruments                 ابــزارهای پــرداخت           

 اسكناس و نقود بيگانه .1

ها معموالً با رعایت الزاماتِ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نسبت بانک

نان و یا ایرانیانی که از مسافرت خارج خرید ارزهای موردنیاز خود از مسافران، جهانگردان، بازرگابه

آن توسط بانک مرکزی جمهوری نمایند. سقف خرید اسکناس و مقررات مربوط بهاند، اقدام میبازگشته

 . 0شودمشخص می و با رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی بانک اسالمی ایران و بعضاً خط مشی

 عایت نمود:هنگام خرید اسکناس موارد زیر را بایستی ر

 اسکناس جعلی، تقلبی و مخدوش نباشد. –الف 

 اسکناس از جریان خارج شده، نباشد. -ب

 خرید آن از منظر مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مقررات داخلی بالمانع باشد. –ج 

ان مثـال  عنوهای داخلی است. بهفروش ارز به متقاضیان نیز تابع الزامات مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه

خـارج از کشـور منـوط    مسافران خـارج از کشـور، بیمـاران، مـأمورین و دانشـجویان اعزامـی بـه       فروش ارز به

 باشد. رعایت شرایط خاص، سقف تعیین شده و ارایه مدارك مورد نیاز میبه

                                                           

اس ارزهای دیگـــر مجاز و خرید اسـکن دالر یا معادل آن به 5111طبق آخرین بخشنامه در زمان تحریر این جزوه، سقف خرید اسکناس . 0

 باشد.رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی میدالر مشروط به 5111بیش از سقف 
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های های مطالعاتی و دورهفروش ارز درمانی، هزینه اقامت، ارز مأموریت، امور دانشجویی، فرصت

های خارجی، هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی در موزشی، حق عضویت و ثبت نام در سازمانآ

های خارج از کشور ، تأمین ارز صادرکنندگان و دیگر داخل و خارج از کشور، هزینه شرکت در نمایشگاه

المی ایران تعیین باشند که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسموارد هر یک تابع شرایط و ضوابط خاصی می

 شود.شبکه ارزی ابالغ میهای داخلی بهو تحت عنوان مجموعه مقررات ارزی از طریق بخشنامه
  Credit Card                            كارت اعتباري  .2

ری یا این کارت، اعتباری است که بانک یا مؤسسه مالی صادرکننده، تحت شرایط خاص، در اختیار مشت

 دهد.متقاضی آن قرار می

میزان اعتبارِ دارنده آن نزد بانک یا مؤسسه مالی بستگی دارد. دارنده این میزان یا سقف این اعتبار، به

های های داخلی و یا بانکخرید کاال یا خدمات و یا دریافت وجه از بانکتواند با ارایه آن نسبت بهکارت می

های اعتباری در جهان بسیار گسترش یافته است، وزه حجم استفاده از کارتسایر کشورها اقدام نماید. امر

جای حمل اسکناس، از نمایند، بهکشورهای دیگر سفر میطوری که اغلب مسافران و گردشگرانی که بهبه

 کنند.کارت اعتباری استفاده می
     Travelers cheque          چـك مســافرتـــي   .3

المللی عهده خودشان صادر ها و مؤسسات مالی معتبر بینمبلغ معین که بانککی است بهچک مســـافرتی، چ

های کارگزار خارجی خود در کشور های طور امانی در اختیار بانکفروشند یا بهمشتریان خود میکرده و به

 دهند.دیگر برای فروش قرار می

ها را در حضور فرتی خریداری و چکمشتـــری، چک مســـــافرتی را از بانک فروشنده چک مسا

بانک خریدار چک مسافرتی مراجعه های خود بهنماید و هنگامی که برای نقد کردن چکمتصدی امضا می

 کند.کند، بار دیگر در حضور متصدی خرید، چک مسافرتی را امضا میمی

               TRANSFERS       حــوالــه ارزي  .1

تقاضای مشتری خود موجب آن یک بانک بنا بهت از نوعی دستور پرداخت که بههای ارزی عبارت اسحواله

صورت کتبی و یا از های کارگزار خود در خارج کشور به)اعم از حقیقی و حقوقی( عهده یکی از بانک

حساب وی نفع حواله، پرداخت و یا بهذیخواهد که وجه آن را بهکند و از او میطریق سوئیفت صادر می

 یز نماید.وار

 های ارزی بر دو نوعند:حواله
 هاي ارزي صادره حواله –الف 
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با رعایت  در چارچوب روابط کارگزاری هر بانک ودرخواست مشتریان بانک،هایی هستند که بهحواله

 شود.می1های مربوطه و همچنین رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی صادرمقررات و بخشنامه
 ارده هاي ارزي وحواله –ب 

صورت کتبی یا از طریق های وارده دستور پرداختی است که از طرف کارگزاران خارجی بهحواله

 شود.های داخل کشور صادر میبانک عهده سوئیفت

های ارزی پیداست، پرداخت وجوه ارزی توسط بانک کارگزار صورت همانگونه که از تعریف حواله

ها عموماً آن بانک پرداخت نماید. تسویه وجوه حوالهجه حواله را بهپذیرد، لذا بانک دستوردهنده باید ومی

 پذیرد:های زیر صورت مییکی از روشبه

   ارز حوالـه باشـد، در مـتن    بانک دستوردهنده در صورتی که نزد بانک کارگزار دارای حسـاب ارزی بـه

 دهکار نماید.نفع، حسابش را بذیکند تا پس از پرداخت وجه حواله بهحواله درخواست می

    ارز حوالـه داشـته باشـد، بانـک     در صورتی که بانک کارگزار نزد بانک دسـتوردهنده حسـاب ارزی بـه

 کند.نماید که حساب بانک کارگزار را نزد خود بستانکار میدستوردهنده در حواله قید می

 نداشته باشند،  ارز حوالهدر صورتی که بانک کارگزار و بانک دستوردهنده نزد یکدیگر حساب ارزی به

خواهد وجه حواله را از بانـک ثـالثی کـه نـزد آن بانـک حسـاب       بانک دستوردهنده از بانک کارگزار می

کننـده و اجـازه   بانـک ثالـث دسـتور اجابـت مطالبـه بانـک پرداخـت       ارزی دارد، مطالبه نماید و همزمان به

 دهد.برداشت از حساب را می

  Bill of Exchange      بــروات ارزي   .5

 تعریف برات:

( پس از مهر و یا Drawer –موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی )براتکش ای است که بهبرات نوشته

 On –رؤیت )عندالمطالبه دهد، مبلغ معینی را به( دستور میDrawee –شخص دیگری )براتگیر امضا، به

Demandذینفع حواله کرد خود و یا شخص ( یا در سررسید معینی در وجه یا به ( ثالثی– Payee پرداخت )

 نماید.

 شوند:دو دسته تقسیم میبروات از نظر سررسید به
 (Sight Bill of Exchange) برات ديداري -الف 

 پرداخت اقدام نماید.محض رؤیت و امضای آن باید نسبت بهنوعی از برات است که براتگیر به

                                                           

هـا کـه از   فرآیند تبدیل پول نقد یا سـایر دارایـی  عبارت دیگر بهباشد. بهپول تمیز میاصطالح عامه، تبدیل پول کثیف بهپولشویی: به .1

هـا از یـک منبـع قـانونی و مشـروع      هدف که اوالً وانمـود شـود ایـن دارایـی     گردد، با ایناند، اطالق میهای مجرمانه ناشی شدهفعالیت

ها از نظر مقامات پولی و مالی دولتی مخفـی بمانـد. مبـارزه بـا ایـن فرآینـد را مبـارزه بـا         اند، ثانیاً مبدأ و منشأ اصلی آنتحصیل گردیده

 باشند.میرات مبارزه با پولشویی رعایت مقرها ملزم بهنامند. بانکپولشویی می
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  ( Time /Tenor Bill of Exchange) داربرات مدت -ب
روز و یا بیشتر از تاریخ  11نوعی از برات است که مقرر شده است پرداخت آن در سررسیدی معین، مثالً 

 رؤیت یا صدور، صورت پذیرد.

دو شوند، بهبروات ارزی بر حسب این که با اسناد بازرگانی و یا بدون اسناد بازرگانی برای وصول ارایه 

 شوند:دسته تقسیم می

  (Clean Bill of Exchange)بروات ساده  –الف 

   (Documentary Bill of Exchange)بروات اسنادی  –ب 

شود که اسناد حمل یا اسناد بازرگانی ضمیمه آن نیست و نوعی از بروات اطالق میبه - بروات ساده

 شود.عنوان طلب براتکش از براتگیر توسط فروشنده صادر و برای وصول ارایه میبه

ای از شوند که نمونههمراه اسناد بازرگانی یا حمل برای وصول ارایه میگونه بروات بهاین -برات اسنادي

 آن در فرآیند وصولی اسنادی توضیح داده خواهد شد.

 روند.اسناد مالی نظیر برات، اسناد حقوقی برای مطالبه وجه به شمار می

 

 قبولی نويسی برات ارزی

این معناست پذیرد. امضاء برات توسط براتگیر یا شخص ثالث بهقبولی نویسی برات، با امضا آن صورت می

نویسی تواند براتی را که قبولیکند. دارنده برات میکه امضاکننده، پرداخت برات را در سررسید تضمین می

عنوان وثیقه اتکای آن از بانک تسهیالت بگیرد و آن را بهشده است نزد بانک خود تنزیل نماید یا اینکه به

 ودیعه بگذارد.به

 سوئیفت

المللی بین بانکی، بعد از جنگ جهانی دوم، با رشد سریع تجارت جهانی و بالطبع افزایش حجم عملیات بین

فکر ایجاد نوعی وسیله ارتباطی پیشرفته افتادند تا هم جایگزین مناسبی برای تلکس و های دنیا بهبانک

دقت و امنیت باالیی برخوردار باشد. لذا پس از چند سال مکاتبات کتبی بین بانکی باشد و هم از سرعت، 

راحتی اجازه مطالعه و بررسی شبکه سوئیفت ایجاد شد.این شبکه ، نوعی شبکه ارتباطی بین بانکی است که به

 های خود را مخابره نمایند.روز پیامها با وارد کردن شناسه مخصوص، در طول شبانهدهد بانکمی
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باشد که به آن کد وئیفت دارای یک کد شناسه منحصر به فرد میالی در شبکه سهر بانک یا موسسه م

گویند. به عنوان نمونه کد سوئیفتی اداره مرکزی بانک سپه ( میSWIFT BIC CODE) سوئیفتی 

SEPBIRTH باشد.می 

 شوند: میبندی های ذیل تقسیموند براساس موضوع به دستهشهایی که در شبکه سوئیفت رد و بدل میپیام

 Customer Payments and Chequesها: ها و چکدسته اول: حواله

 Financial Institution Transfersدسته دوم: انتقال وجوه مؤسسات مالی: 

 ی، معامالت ارزی و ابزارهای مشتقهدسته سوم: بازارهای اسناد خزانه دار

Treasury Markets Foreign Exchange, Money Markets and Derivatives 

 Collections and Cash Letters دسته چهارم: وصولی ها: 

 Securities Marketدسته پنجم: بازارهای اوراق قرضه: 

 دسته ششم: بازارهای خزانه داری فلزات با ارزش و اتحادیه ها:

Treasury Marjets Precious Metals,Syndicates 

 Documentary Credits and Guarantees:  دسته هفتم: اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها

 Travelers Chequesدسته هشتم: چک های مسافرتی: 

 Cash Management and Customerضعیت مشتری: دسته نهم: مدیریت وجوه و صورت و

Status 

 



 

 بخش دوم

 اينکوترمز -المللشرايط تجارت بین    

 بین الملل

 

درات کاال به عنوان بخشی از فعالیت اقتصادی هر کشور از جمله همانگونه که مستحضرید واردات و صا

ای از فرایند عرصه اقتصادی کشور عزیزمان از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که خالصه

واردات کاال که توسط یک بازرگان طی می شود تا در نهایت کاال از گمرك ترخیص شود را در این جزوه 

 مرور نماییم.

 مذاکرات خریدار و فروشنده: -لفا

بدیهی است به منظور صدور پروفرم )توافق خریدار و فروشنده( مذاکراتی بر سر موضوعاتی از قبیل قیمت، 

 شرایط پرداخت، شرایط حمل و گمرك ترخیص کننده .... انجام می شود.

 ب: ثبت سفارش بازرگانی:

ده نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط اقدام و در نهایت در کشور ما وارد کننده با استفاده از پروفرم یادش

 رساند.درخواست واردات را به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می

 مراجعه به بانک:  -ج
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نماید که به فراخور وارد کننده با ثبت سفارش یاد شده به بانک مراجعه و درخواست خود را به بانک ارائه می

داخت مورد نیاز )اعتبارات اسنادی، برات اسنادی، حواله ارزی( تعیین و پس از تایید درخواست ایشان ابزار پر

گردد. بدیهی است کلیه فرایند واردات از مشتری توسط ارکان اعتباری بانک درخواست مشتری اجابت می

 ابتدا تار ترخیص کاال و رفع تعهد ارزی توسط بانک خدمت رسانی شود.

 روشنده  و ارسال آن برای مشتری/ بانکد: تهیه اسناد حمل توسط ف

 هـ: ترخیص کاال از گمرك

 و: ضمانت نامه و انواع آن

 اينکـــو ترمز –الملل شـــرايط تجـــارت بین

المللی اصطالحات و شرایط تجارت بین 0311المللی برای نخستین بار در سال اتاق بازرگانی بین

(International Commerce Terms) صورت اختصار ا که بهرIncoterms شود، منتشر ساخت. نامیده می

های مورد بازنگری قرار گرفته است، وظایف و مسئولیت 1101موجب این شرایط که آخرین بار در سال به

خریدار فروشنده و خریدار )در خصوص تحویل کاال و پرداخت هزینه( و محل انتقال ریسک از فروشنده به

 تعیین شده است.

سو متضمن انبار خریدار، از یکهنگام جابجایی از مقطع خروج از انبار فروشنده تا زمان ورود بهکاال به 

هایی از قبیل بارگیری، تخلیه، بیمه و عوارض گمرکی است و از سوی دیگر در معرض مخارج و هزینه

 باشد.دیدگی، فاسد شدن و ...  میهایی از قبیل خسارت ، سرقت، آسیبریسک

عهده فروشنده و کدامیک ها بهشود که پرداخت کدامیک از هزینهروشنی مشخص میر اینکوترمز بهد

عهده خریدار است. فروشنده موظف است در کجا کاال را تحویل دهد و نقطه انتقال ریسک از فروشنده به

 خریدار چه محلی است.به

بندی شده بودند و مسئولیت فروشنده  گروه E,F,C,Dگروه  1گانه در های سیزدهواژه 1111در اینکوترمز 

 یافت.افزایش می Dحداکثر در گروه شروع و به Eاز حداقل در گروه 

 اند.گانه در دو گروه مشخص شدههای یازده، واژه 1101بر اساس اینکوترمز 

 اصطالحات مورد استفاده برای حمل دریایی .0

 FASتحویل در کنار کشتی  -الف

 FOB تحویل روی کشتی -ب
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 CFRارزش و کرایه حمل  -ج

 CIFارزش، حق بیمه و کرایه حمل  -د

 اصطالحات مورد استفاده برای هر نوع روش حمل  .1

 EXWتحویل در محل کار  -الف

 FCAحمل کننده تحویل به -ب

 CPTبه  شدهکرایه حمل پرداخت  -ج

 CIPکرایه حمل و بیمه پرداخت شده به  -د

 DATنقل  تحویل در پایانه حمل و -ه

 DAPتحویل در محل  -و

 DDPتحویل عوارض پرداخت شده  -ز

کاربرد دارند، مفهوم  FOB,CFR,FCA,CPTاینکه در اعتبارات اسنادی بیشتر اصطالحات با توجه به

 شود:اختصار بیان میها در این جزوه بهآن

 FOB:Free On Board (Named port of Ship ment) تحويل در كشتي )بندر تعيين شده( -

گردد و بعد از نرده کشتی در بندر حمل در این روش، کاال برای صدور توسط فروشنده ترخیص می

های ناشی از فقدان یا خسارت ها و مسئولیتشود. کلیه هزینهتعیین شده در قرارداد تجاری، تحویل داده می

 عهده خریدار است.ه( بهکاال بعد از تحویل )بعد از نرده کشتی در بندر حمل تعیین شدوارده به

توان تنها در حمل دریایی یا آبراه داخلی استفاده نمود. اگر طرفین قرارداد تجاری این اصطالح را می

باید از اصطالح  کامیونعنوان مثال در حمل کاال با تمایل ندارند که کاال بعد از نرده کشتی تحویل شود به

 ای در خصوص انعقاد قرارداد حمل ندارد.ظیفهاف سی ای استفاده کنند. فروشنده و

 CFR: Cost and Freight هزينه و كرايه حمل )بندر مقصد تعيين شده( -

دهد. کند و در بندر حمل، پس از عبور از نرده کشتی، تحویل میفروشنده کاال را برای صادرات ترخیص می

بندر مقصد تعیین شده را بپردازد. ارسال کاال بهها و همچنین کرایه حمل برای با این وجود باید کلیه هزینه

کاال و همچنین هر گونه هزینه اضافی از زمان تحویل کاال )بعد از نرده مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به

 عهده خریدار است. کشتی در بندر مبدا( به

اگر طرفین قرارداد تجاری کار برد. توان در مورد حمل دریایی یا آبراه داخلی بهاین اصطالح را فقط می

تمایل ندارند که کاال پس از عبور از نرده کشتی تحویل شود باید از اصطالح سی پی تی استفاده نمایند. در 

هزینه خود قرارداد حمل کاال ترخیص کاال برای صادرات است و باید بهاین اصطالح فروشنده متعهد به

 بندر مقصد تعیین شده را منعقد نماید.به

 FCA:Free Carrier (Named Place)حمل كننده )محل تعيين شده(حويل بهت -
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در این اصطالح که در هر نوع روش حمل کاربرد دارد  فروشنده زمانی وظیفه خود را انجام داده است که 

ای که حمل کنندهنماینده خریدار یا بهکاال را پس از ترخیص برای صدور در محل تعیین شده در قرارداد به

 وسط خریدار معرفی شده است تحویل دهد.ت

کاال را تازمانی که کاال تحویل داده های ناشی از فقدان یا خسارت وارده بهفروشنده بایستی کلیه مسئولیت

های تشریفاتی حمل کننده و همچنین کلیه هزینهکاال تا زمان تحویل بههای مربوط بهشود بپذیرد و کلیه هزینه

 را بپردازد.« صدور»ها و سایر مخارج مربوط بهالیاتگمرکی کلیه عوارض، م

کاال را تا زمانی که کاال تحویل داده های ناشی از فقدان یا خسارت وارده بهخریدار نیز باید کلیه مسئولیت

گیرد یا هرگونه هزینه اضافی کاال را زمانی که کاال را تحویل میهای مربوط بهشود، بپذیرد و کلیه هزینه

دلیل اینکه طرف معرفی شده توسط خریدار در ز قصور درمعرفی حمل کننده یا شخص دیگر یا بهناشی ا

های زمان توافق شده کاال را تحویل نگیرد، همچنین کلیه عوارض، مالیات و سایر مخارج و همه هزینه

ه حمل مرکب نوع حمل از جملتشریفات گمرکی برای ورود کاال را بپردازد. این اصطالح را بدون توجه به

 کار برد.توان بهمی

 …CPT: Carriage Paid Toكرايه حمل پرداخت شده تا .... )مقصد تعيين شده( -

دهد، ولی باید منتخب خود تحویل می« حمل کننده»کند و بهفروشنده کاال را برای صادرات ترخیص می

های بعد از ها و  هزینهاید کلیه مسئولیتهزینه حمل برای ارسال کاال تا مقصد تعیین شده را بپردازد. خریدار ب

 حمل کننده را بپذیرد.تحویل کاال به

 نوع حمل از جمله حمل مرکب قابل استفاده است.این اصطال بدون توجه به

 

 حمل:اسناد 

باشد. این اسناد فروشنده کاال به منظور امکان دریافت وجه کاال از بانک کارگزار ملزم به ارائه اسناد حمل می

سازد به موجب باشد. خاطر نشان میئز اهمیتمیخریدار از بابت امکان ترخیص کاال از گمرك حا حمل برای

مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا حداقل اسناد برای واردات کاال شامل : سیاهه، بارنامه، گواهی مبدأ و لیست 

باشدبندی میستهب





 

 المللیروش های پرداخت بین     

 International modes of settlement    المللی:  های پرداخت بینروش

سزایی کاالها و خدمات، اهمیت بهنیازهای کشورهای مختلف جهان به المللی در تأمینامروزه تجارت بین

المللی و واردات و مراودات بینتوان ادعا نمود بسیاری از کشورها  بدون دسترسی بهطوری که میدارد. به

 صادرات در ادامه حیات اقتصادی خود با مشکل مواجه خواهند بود.

   Mode of Settlement                                                 پرداخت      انواع روش

 باز حساب  .1

 پرداخت كاملپيش  .2

 وصولي اسنادي  .3

 اسنادي اعتبار  .4

 Open Accountروش حساب باز .1

. نمايدخريدار اعطا میاساس حساب باز، عبارتست از تسهیالت اعتباری که فروشنده به مراوده بر

آورد که بدين ترتیب که فروشنده، کاال را برای خريدار ارسال و برای وی اين امکان را فراهم می

 ماه پس از ارسال هر محموله( پرداخت نمايد.ارزش کاال را در تاريخ معینی ، )مثالً سه 
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 قرارداد تجاری(1)    

   

 
 حســاب باز نمودار روش 

ارد که میزان اطمینان بین خریدار و فروشنده در سطح باال و ارتباط تجاری روش حساب باز هنگامی کاربرد د

مستمر بین آنان برقرار باشد. در این روش خریدار فرصت کافی برای فروش کاال و سپس ارسال وجه آن 

فروشنده را خواهد داشت. در حالی که ریسک فروشنده در خصوص پرداخت توسط خریدار بسیار به

 ریدار ریسکی وجود ندارد.باالست، برای خ

  Full Advance Paymentپرداخت کامل روش پیش.2 

فروشنده پرداخت و سپس فروشنده کاال را در این روش خریدار وفق قرارداد تجاری، کل ارزش کاال را به

نفع فروشنده بوده و ریسک خریدار بسیار باالست، نماید. این روش صد در صد بهبرای خریدار ارسال می

 ارسال کاال اقدام ننماید، وجود دارد.ون احتمال اینکه فروشنده وجه را دریافت کند و نسبت بهچ

 

 

 

 

 

 
 

 

 پرداخت كاملنمودار روش پيش

 

پرداخت هنگامی امکانپذیر خواهد بود که شرایط بازار مناسب و کاال از اهمیت خاصی برای روش پیش

صورت خریدار ممکن هر دلیلی در بازار محدود باشد. در غیراینخریدار برخودار باشد و یا عرضه کاال به

 وارد كننده

 صادركننده

 ( قرارداد تجاری1)

 ( ارسال كاال3)

 ( پرداخت وجه2)

 وارد كننده

 صادركننده

 ( ارسال كاال2)

 ( پرداخت وجه3)
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تواند نوعی تأمین مالی فروشنده از سوی پرداخت میفروشندگان دیگر مراجعه نماید. روش پیشاست به

 خریدار تلقی شود.

   Documentary Collectionروش وصولی اسنادی  .3

در این روش پرداخت به واسطه شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر و اطمینان از دریافت کاال و دریافت 

با مراجعه به  شود و متعاقب آن خریداروجه توسط طرفین، اسناد حمل توسط فروشنده به خریدار ارسال می

 نماید.بانک و انجام ترتیبات الزم نسبت به ترخیص کاال اقدام می

شود که در با معوقه بانک و بدون تعهد بانک تقسیم میدسته 1سازد که بروات اسنادی به خاطر نشان  می

الت وصولی اسنادی با تعهد نقش دسته بدون تعهد اسناد حمل توسط بانک عیناً تحویل خریدار شود و  در ح

نقش بانک از اهمیت بیشتری برخوردار است. دراین روش  با تعهد در وصولی اسنادی و متعاقب آنبانک 

کند و است ضمیمه اسناد حمل می ک فقره برات ارزی که عهده خریدار صادر شدهفروشنده با صدور ی

اسناد را در اختیار وی  صورت دریافت وجه برات از خریدار )براتگیر(،دهد در دستور میخریدار بانک بــــه

 قرار دهد.

کند یعنی اسناد و برات عمل می  (remitting bankبانک فروشنده اغلب به عنوان بانک ارسال کننده )

 collectionدستور وصولی برای بانکی در کشور خریدار که بانک وصول کننده )ضمیمه آنرا به همراه 

bankخواهد اسناد را طبق دستور وصولی در اختیار خریدار قرار دهد.( است ارسال کرده و از او می 
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 دار(مدتبا تعهد نمودار فرآيند عملياتي وصولي اسنـــادي )برات 

المللی نظیر مقررات ینها در روش وصولی اسنادی تابع مقررات بباید توجه داشت که عملکرد بانک

موجب این مقررات و الملل است. بههای پذیرفته شده بانکداری بینو رویـــه (URC)ها متحدالشکل وصولی

مسئولیتی در قبال عدم  های تعیین شده عمل نمایند و هیچگونهبایست بر اساس روشها میها، بانکرویه

نویسی و تضمین ینکه براتِ عهده خریدار را قبولیپرداخت وجه برات توسط خریدار را ندارند، مگر ا

(Avalize)  نموده باشند. در این صورت، چنانچه خریدار در سررسید وجه برات را تأدیه نکند، بانک ملزم

 پرداخت وجه برات است.به

لی همراه دستور وصوشایان ذکر است، در برخی مواقع فروشنده اسناد را بدون اینکه براتی ضمیمه باشد به

دهد و بانک بر اساس دستور وصولی، اسناد را براساس شرایط مندرج در دستور بانک ارسال کننده ارائه میبه

دهد. در واقع وجود برات در عملیات وصولی اسنادی ضرورتی ندارد، وصولی در اختیار خریدار قرار می

 لیکن دستور وصولی الزامی است.

 

 صادركننده

 )براتكش(

 واردكننده

 )براتگير(

 ( ترخيص كاال8) گمرگ كشور خريدار
 ( ارسال كاال2)

 د قرارداد تجاری( انعقا1)

 هابرات پس از كسر هزينه( پرداخت وجه 11)

 ( ارسال اسناد + )برات(+ دستور وصولي4)

(5 ) 

اعالم 

 وصول 

اسناد و 

 برات

(7 ) 

تحويل 

 اسناد

(3 ) 

تادیه 

وجه 

برات در 

 سررسید

(11 )

پرداختتتت 

وجه برات 

پتتتتتتس از 

كستتتتتتتتر 

 هاهزينه

(3     )

ارستتتتتال 

استتتتناد+ 

)برات( + 

دستتتتتور 

 وصولي

(6) 

 قبولي  

 برات

 كننده بانك وصول

Collecting Bank 

 كنندهبانك ارسال

Remitting Bank 
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  روش پرداخت اعتبار اسنادی

وش، ریسک عدم دریافت وجه کاال یا خدمات برای فروشنده و ریسک عدم دریافت کاال یا انجام در این ر

 یابد.میزان قابل توجهی کاهش میهای قبل بهشدن خدمات برای خریدار، در مقایسه با روش

رج ارایه اسناد حمل مطابق با شرایط مندفروشنده پس از حمل و ارسال کاال و یا انجام خدمات، مؤظف به

شود. بانک نیز پس از کنترل اسناد و دریافت وجه اسناد نمیباشد، در غیر این صورت موفق بهدر اعتبار می

پذیرش پرداخت اقدام حصول اطمینان از مطابقت اسناد ارایه شده با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، نسبت به

 نماید:می

 گیرد.مشروح مورد بررسی قرار می طوردر صفحات بعدی، روش پرداخت اعتبار اسنادی به

  Documentary letter of credit                اعتبار اسنـــادی

 تعريف اعتبار اسنادی

هر هرگونه ترتیباتی، بهاعتبار اسنادی به، (UCP 600)مقررات متحدالشکل ناظر بر اعتبارات اسنادی موجب به

پذیرش پرداخت کننده نسبت بهگشایشناپذیر بانکبرگشتنام یا توصیفی، که در برگیرنده تعهد قطعی و 

(honour) شود.وجه اسنادِ مطابق با شرایط اعتبار باشد، اطالق می 

کننده اعتبار اسنادی است که در مقابل ترین رکن هر اعتبار اسنادی، بانک گشایشترین و اساسیمهم

نفع )که رکن دوم اعتبار اسنادی است( ذیایط اعتبار بهپرداخت وجه اسنادِ مطابق با شرنفع اعتبار متعهد بهذی

نفع اعتبار باشد. در واقع برای تحقق اعتبار اسنادی وجود دو طرف یاد شده اجتناب ناپذیر است. ذیمی

کننده اعتبار اسنادی( گشایش نفع او )توسط بانک گشایشنام و بهاسنادی شخصی است که اعتبار اسنادی به

، وجه اسناد ه اسناد حمل تعیین شده و مطابق از طرف وی به بانک گشایش کننده ارایه شودو چنانچشود می

 را دریافت خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 ذينفع اعتبارات اسنادی

 كنندهبانك گشايش

 ( ارايه اسناد مطابق با شرايط اعتبار2)

 ر اسنادی( گشايش و ابالغ اعتبا1)

 ( پرداخت وجه اسناد3)
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نمایند. مانند بانک تعیین الملل، ارکان دیگری نیز ایفای نقش میدر اعتبارات اسنادی متداول در بانکداری بین

 یعنی بانکی که اعتبار اسنادی نزد آن بانک قابل استفاده است. (Nominated Bank)شده 

 
 فرآيند عملياتي اعتبار اسنادي ديداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

مابین واردکننده )خریدار( و صادرکننده قرارداد تجاری با روش پرداختِ اعتبار اسنادی دیداری فی (0

 شود.)فروشنده( منعقد می

نفع مبلغ قرارداد تجاری و بهبه کند و درخواست گشایش اعتبار اسنادیبانک خود مراجعه میخریدار به (1

 دهد.آن بانک ارایه میفروشنده را به

گشایش کننده، پس از بررسی اهلیت اعتباری خریدار و احراز شرایط ناظر بر موضوع، نسبت بهبانک گشایش (1

 نماید.نفع فروشنده، برای بانک کارگزار خود در کشور فروشنده، اقدام میاعتبار اسنادی به

 کند.نفع اعتبار اسنادی )فروشنده( ابالغ میذی، اعتبار اسنادی را بهندهفروشبانک  (1

 ذينفع اعتبار اسنادی

Beneficiary 

 متقاضي اعتبار اسنادی

Applicant 

 بانك گشايش كننده 

Issuing  Bank 

 بانك تعيين شده

Nominated Bank 

 گمرگ كشور خريدار
 ( ارسال كاال5) ( ترخيص كاال12)

 ( انعقاد قرارداد تجاری1)

 ( پرداخت وجه اسناد9)

 ( ارسال اسناد8)

 L/C( گشايش 3)

(2 )

درخواست 

گشايش 

L/C 

(11 )

پرداخت 

 وجه اسناد

(11 )

ظهرنويسي 

و تحويل 

 اسناد

(7 )

پرداخت 

 وجه اسناد

يه ( ارا6)

 اسناد

( ابالغ 4)

L/C 
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نفع اعتبار اسنادی پس از دریافت متن اعتبار اسنادی، چنانچه مطابق با شرایط توافق شده در قرارداد ذی (5

 کند.اعتبار ارسال می توافق شده طبق شرایط مقصد گمركتجاری باشد، کاال را به

نفع اعتبار و تهیه اسناد حملی که در شرایط اعتبار اسنادی درخواست شده است، ذی پس از ارسال کاال (1

 دهد.بانک تعیین شده ارایه میاسنادی، اسناد حمل مربوط را به

دهد، چنانچه اسناد بانک تعیین شده، اسناد حمل ارایه شده را کنترل و با شرایط اعتبار اسنادی مطابقت می (7

اسناد را مطابق شرایط اعتبار به ذینفع اعتباراسنادی پرداخت ط اعتبار باشد، وجه ارایه شده مطابق با شرای

 کند.می

 پذیرد:یکی از دو روش ذیل صورت میکارسازی وجه توسط بانک گشایش کننده به

ارز اعتبار داشته باشد، بانک تعیین شده با چنانچه بانک گشایش کننده نزد بانک تعیین شده، حساب به -الف

تواند جهت پرداخت وجه اسناد به ذینفع اعتباراسنادی، حساب بانک گشایش بانک گشایش کننده می مجوز

 کننده نزد خود را بدهکار کند.

در صورتی که بانک گشایش کننده نزد بانک تعیین شده حساب به ارز اعتبار نداشته باشد، در هنگام  -ب

ور را از بانک ثالث دیگری مطالبه کند. به این بانک خواهد وجوه مذکگشایش اعتبار از بانک تعیین شده می

 گویند.  (reimbursing bank) "بانک پوشش دهنده"ثالث 

 فرستد.بانک تعیین شده، اسناد را برای بانک گشایش کننده می (8

و تسویه حساب با  کننده پس از بررسی اسناد، در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتباربانک گشایش (3

ها نیاز به ظهرنویسی ندارند و انتقال دهد )راه نامهها، اسناد را تحویل وی میظهرنویسی بارنامه ضمن، خریدار

 گیرد(مالکیت کاال توسط قبض انبار صورت می

ترخیص گمرك مراجعه و طبق مقررات و ضوابط ناظر بر ورود کاال، نسبت بهخریدار پس از دریافت اسناد به (01

 کند.قدام میکاالی موضوع اعتبار اسنادی ا

کند که اسناد حمل )بارنامه( به شایان ذکر است، در اعتبارات اسنادی معموال بانک گشایش کننده تصریح می

نام یا حواله کرد بانک گشایش کننده صادر شود. بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد مطابق با شرایط 

 کند.رنویسی به خریدار منتقل میاعتبار و تسویه حساب با مشتری، مالکیت اسناد را با ظه

که شامل  UCP600موسوم به 1117متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدید نظر شده سال به موجب مقررات 

 باشد:ماده می 13

ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای ماهیت خود معاملهاعتبار اسنادی بنا به" -

ها نداشته و بانکهیچ وجه ارتباطی بهگیرند. قراردادهای مبنای اعتبار بهاعتبار قرار میگشایش 

 اینگونه قراردادها شده باشد.ای بهکند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشارهتعهدی برای آنها ایجاد نمی

 (1)ماده  "
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 (5ط با اسناد )ماده کنند و نه کاال، خدمات یا عملکرد مرتببانک ها براساس اسناد عمل می -

براساس مواد یاد شده در باال، چنانچه اسناد، مطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشایش کنده در 

کاال، عدم ارسال کاال و عدم ایفای تعهدات فروشنده تحت قرارداد قبال خسارت های وارده به

 هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.تجاری، 

 ات اسنادیاعتبارانواع 

نفع اعتبار اسناد، وطبق مقررات ذییافته از لحاظ نحوه پرداخت مبلغ اعتبار بهاعتبارات اسنادی گشایش

 شوند.های زیر تقسیم میصورتبه ( UCP  600)متحدالشکل اعتبارات اسنادی 

  By Sight Payment L/C        عتبار اسنادی ديداری             ا

بانک تعیین شده، بانک نفع، اسناد را بدون مغایرت و مطابق با شرایط اعتبار بهچنانچه ذیدر این نوع اعتبار 

صورت نقدی دریافت کننده یا بانک تأییدکننده )در صورت وجود( ارایه دهد، وجه اسناد را بهگشایش

 نماید.می

   By Deferred Payment L/C  داراعتبار اسنادی مدت 

کننده، بانک تعیین شده و یا بانک تأیید کننده )در صورت وجود( پس از ک گشایشدر این نوع اعتبار، بان

 شود وجه اسناد را در سررسید پرداخت کند.دریافت اسناد و احراز مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، متعهد می

  By Acceptance L/C              اعتبار اسنادی با شرط قبولی  

عهده بانک دار نیز بهوجب شرایط اعتبار، همراه با اسناد حمل، براتی مدتمنفع بهدر این روش، ذی

نماید و در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، برات ارایه شده، کننده یا بانک تعیین شده ارایه میگشایش

 شود.توسط بانک مذکور پذیره نویسی و در سررسید، وجه آن تأدیه می

  By Negotiation L/C             امله  اعتبار اسنادی با شرط مع 

کننده پس از دریافت اسناد و مطابقت اسناد با شرایط این اعتبار، اسناد و در این نوع روش تسویه، بانک معامله

جز بانکی بهکند. البته برات ارایه شده در این نوع اعتبار بایستی بهیا برات همراه اسناد را معامله )خریداری( می

 تعیین شده کشیده شود.بانک 



 

 اسناد حمل      

 Shipping Documents                                                                      اسناد حمل 

نفع دارا کننده، متقاضی اعتبار و ذیدی، اسناد نقش بسیار مهمی از نظر بانک گشایشدر اعتبارات اسنا

، خدمات و یا کاالها با اسناد سر و کار دارند نه ، بانکucp600مقررات   5باشند. زیرا بر اساس ماده می

و خریدار اطمینان لذا براساس این اسناد بانک گشایش کننده هاست، عملکردهایی که اسناد مرتبط با آن

که کاالی مورد مراوده، از لحاظ کیمت وکیفیت مطابق با کاالی مورد معامله  کنندبیشتری حاصل می

باشد و از سوی دیگر فروشنده هم تنها در مقابل ارایه اسناد مطابق با شرایط اعتبار موضوع قرار داد تجاری می

 تواند وجه آن را دریافت نماید.می

« المللیِ بررسی اسناد تحت اعتبارات اسنادیضوابط استاندارد بانکی بین»موجب که بهباید توجه داشت 

(ISBP)جز کلیه اسناد درخواست شده در اعتبار اسنادی، به، بلکه به5اسناد حمل و نقل، نه تنها به1، اسناد حمل

 گردد.برات، اطالق می

 تقسیم نمود:دو دسته توان بهاسناد را می  UCP 600موجب مقررات به

 اسناد اصلی   (0

  Transport Documents    اسناد حمل و نقل –الف 

     Commercial Invoice    سیاهه تجاری  –ب 

                                                           
 1.Shipping documents 

 5.Transport documents  
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  Insurance Documents         اسناد بیمه -ج

 سایر اسناد (1

کننده و درخواست اسنادی که حسب مورد، بر اساس شرایط قرارداد تجاری، الزامات بانک گشایش

 شود، مانند: ضی اعتبار اسنادی در شرایط اعتبار اسنادی مطالبه میمتقا

       Certificate of origin    گواهی مبدأ  –الف 

 Packing list                                   بندی و مشخصات کاال لیست بسته –ب 

 Weigh certificate              گواهی وزن -ج

 Inspection Certificate               گواهی بازرسی کاال -د

     inspection certificate third partiesگواهی بازرسی شخص ثالث -هـ 

 Analysis Certificate          گواهی تجزیه -و

  Transport Documents                                                    اسناد حمل و نقل      

کشور دیگر است. انتقال کاال از یک ماهیت، مستلزم حمل و نقل کاال از یک کشور بهارجی بنا بهبازرگانی خ

گیرد. در مواردی نیز برای انتقال یک آهن انجام میزمینی، هوایی و راه کشور دیگر از طریق دریا،کشور به

ن حمل و نقل مرکب گفته آشود که بهکشور دیگر از وسایل حمل مختلف استفاده میکاال از کشوری به

 شود.می

  Bill of Lading           بارنامه

کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال، برای حمل بارنامه سندی است دال بر عقد قرارداد حمل که حمل

نقطه دیگر )مقصد حمل( با وسیله مورد توافق )کشتی، کامیون، کاالی معینی از یک نقطه )مبدأ حمل( به

 نماید.ها( در مقابل کرایه حمل مشخص صادر مین، هواپیما و یا ترکیبی از آنآهراه

 باشند:صورت عمومی دارای مشخصات زیر میها بهبارنامه

 شماره بارنامه .0

 کنندهنام و آدرس حمل .1

 نام و آدرس فرستنده کاال .1

 نام و آدرس گیرنده کاال )مالک کاال( .1

 نام و آدرس طرف ابالغ شونده  .5

 ره وسیله حمل نام یا شما .1
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 شماره سفر یا شماره پرواز .7

 نام مبدأ بارگیری یا دریافت کاال .8

 نام مقصد تحویل کاال .3

 مشخصات فنی( -شماره فنی –مشخصات کاال )تعداد  .01

بندی بـا نـوع   بندی از نظر شرکت بیمه بسیار اهمیت دارد. بنابراین نوع بستهبندی. )نوع بستهتعداد بسته .00

 نامه نباید مغایرت داشته باشد(.بیمه بندی درج شده در متنبسته

 مواد شیمیایی ( –شرح کاال ) مانند لوازم یدکی .01

 وزن ناخالص کاال )برای تعیین کرایه( .01

 ابعاد کاال )ابعاد بسته بندی یا ابعاد قطعات بزرگ( .01

 نحوه پرداخت کرایه )پیش پرداخت یا پرداخت در مقصد( .05

 تعداد نسخ اصلی صادر شده .01

 صدور بارنامهتاریخ حمل و تاریخ  .07

 شماره اعتبار اسنادی و یا مجوزهای دیگر  .08

 کننده یا نماینده مجاز اوامضا حمل .03

صورت اعتبار اسنادی باشد چه شوند باید ثبت سفارش شده باشند چه بهتمام کاالهایی که وارد ایران می

 صورت بروات وصولی.به

 كننده(يا متصدي حمل )حمل  Carrier -1دو گروه درگیر حمل هستند: 
                                 2- Forwarder يا عامل حمل 

دهد و یا موجبات اجـرای حمـل   طور اجرایی حمل را انجام میکریر مالک یا صاحب وسیله نقلیه است که به  .0

م جز در حمل دریایی که هـ کنند بهقراردادی(. تمام کریرها فقط راه نامه صادر می -کند )اجراییرا تعهد می

 کنند و هم بارنامه.نامه صادر میراه

نماینـد و بـرای متصـدیان حمـل مختلـف بـا       فورواردرها الزاماً وسیله نقلیه ندارند، قرارداد حمل را منعقد مـی   .1

نـام  کننـد. اگـر بـه   ریزی و در سـربرگ خودشـان بارنامـه صـادر مـی     وسایل گوناگون از مرزهای متعدد برنامه

 شوند.ند، نماینده آن شرکت محسوب میشرکت دیگری بارنامه صادر کن

تواند با داشتن مسئولیت اصلی در برابر فروشنده و خریدار و صدور بارنامه، ترتیب حمل یک فورواردر می

های ساده )نظیر حمل یک محموله مرکب را بدهد. اگر چه وظایف متصدیان حمل و عاملین حمل در حمل

 باشد.هم نزدیک است که قابل تفکیک نمیبهقدری توسط یک وسیله حمل در یک مسیر( به

 باشد:انواع بارنامه و راهنامه به شرح ذیل می

 دریایی: حمل با کشتیبارنامه  
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 بارنامه سراسری: حمل با کشتی، کامیون، قطار 

 یاتا: حمل با کشتی، کامیون، قطارفبارنامه حمل ترکیبی  

 راهنامه هوایی: حمل با هواپیما 

 با قطار راهنامه راه آهن: حمل 

 ای: حمل با کامیونراهنامه جاده 

 بارنامه حمل دربست 

 باشد:های زیر مییک بار نامه دارای ویژگی

 داللت بر وجود قرارداد حمل دارد. .0

 شود.رسید کاال محسوب می .1

 باشد.تقال میسند مالکیت کاالست و از طریق ظهرنویسی قابل ان .1

شـوند، لـذا از طریـق ظهرنویسـی قابـل      ها فقط دو ویژگی اول را دارند و سند مالکیت محسوب نمینامهاما راه

 معامله و انتقال نیستند.

         Fiata Multimodal Transport Bill of Lading    بارنامه حمل ترکیبی فیاتا

ی است که سازمان فیاتا در اختیار فورواردرهای عضوش قرارداده و تنها سندی این نوع بارنامه مهمترین سند

 (I.C.C)المللی دلیل انطباق شرایط آن با شرایط مندرج در اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بیناست که به

قابل انتقال و لذا مورد تأیید اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل ترکیبی فیاتا سندی است معتبر، قابل معامله و 

گیرد. از این سند صادره، فورواردرها در حمل کاال با ها برای معامله اسناد قرار میمورد پذیرش بانک

کنند. در استفاده می دهد،کامیون، کشتی، قطار و هواپیما که حداقل دو روش مختلف حمل را پوشش می

باشند و نه تنها مسئولیت تحویل اجرای حمل می این بارنامه، فورواردر و صادرکننده آن مسئول محموله و

کاال در مقصد، بلکه مسئولیت کلیه متصدیان حمل و اشخاص ثالثی که برای اجرای مراحل حمل توسط وی 

 عهده دارد.شوند را نیز بهمورد استفاده واقع می

  ((C.M.R     Convention Merchandise Routier     زمینی مهناراه

گیرد و یون سندی است غیر قابل معامله که فقط برای حمل کاال با کامیون مورد استفاده قرار مینامه کامراه

مقررات حمل "یا  C.M.Rباشد. این سند تحت مقررات کنوانسیون می (Carrier)مخصوص متصدیان حمل 

کند. خص میای را مشهای متصدیان حمل و نقل جادهشود و حدود مسئولیتصادر می "کاال از طریق جاده

ماده یکِ کنوانسیون چنانچه حداقل عضویت این کنوانسیون در نیامده است اما با توجه بهکشور ایران هنوز به

یکی از دو کشور محل دریافت کاال و یا محل تعیین شده برای تحویل کاال، عضویت کنوانسیون را داشته 
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براین عمالً ایران نیز از مزایای کنوانسیون برخوردار نامه صادره برای هر طرف قابل اعمال است. بناباشند، راه

است. در حال حاضر شبکه بانکی کشور برای حل مشکالت مالکیت کاال در اعتبارات اسنادی صادر شده 

ای علیرغم اینکه یک وسیله حمل کند. پس در حمل جادهبرای حمل با کامیون، از بارنامه ترکیبی استفاده می

 شود.ضرورت توضیح داده شده الزاماً بارنامه ترکیبی مطالبه میباشد، اما بنا بهمی)کامیون( درگیر حمل 

ای و یکنواخت کردن اندرکاران حمل و نقل جادهبرای تأمین منافع و حقوق دست C.M.Rکنوانسیون 

 – I.R.U International Roadوسیله سازمان المللی حمل و نقل کاال، بهشرایط حاکم بر قراردادهای بین

Transport Union باشد ایجاد شده، و ناظر بر مسئولیت حمل و نقل کاال است و که عضو سازمان ملل می

 کننده، در قبال خطر حمل تدوین شده است.های حملای مسئولیت شرکتعمدتاً برای پوشش بیمه

       Transports Internationauxper Route –TIR    مقاوله نامه 

المللی کاال است که برای ایجاد تسیهالت در رابطه با تشریفات حمل و نقل بینکی مربوط بهکنوانسیون گمر

المللی تردد و از گمرکات مرزی کشورهای های بینهای حامل محموالت که در جادهگمـــرکی کامیون

وانند از این تهایی مینمایند، ایجاد شده است. طبق مفاد مقررات این کنوانسیون، کامیونثالث عبور می

تسهیالت استفاده نمایند که واجد شرایط مندرج در مقاوله نامه بوده و برابر استاندارد تعیین شده ساخته شده 

کارنه "المللی با خرید های حمل و نقل بینباشند. کاربرد این مقاوله نامه بدین منظور است که مؤسسه

شوند. این رض گمرکی محموله کامیون می)دفترچه( برای هر سفر کامیون، ضامن حقوق و عوا"تیر

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور مبدأ سپرده المللی بههای حمل و نقل بینضمانتنامه توسط مؤسسه

شود(. اتاق بازرگانی فقط ضامن کامیون ایرانی شوند. )در ایران اتاق در قبال گمرك ایران ضامن میمی

شوند نیز هست. بدین ترتیب پس از ای خارجی که وارد کشور میهنیست، بلکه ضامن محموله کامیون

بارگیری و سیم و سرب کردن درب کامیون و صدور کارنه تیر توسط مؤسسات حمل و نقل، اتاق بازرگانی 

ضامن هرگونه کسری و دستخوردگی محموله در مقصد خواهد بود. کارنه تیر سند تضمینی حقوق و 

شوند هایی که تحت مقـــررات کارنه تیر وارد مرز کشور میشد. کامیونباعوارض گمرکی هر محموله می

در صورت سالم بودن سیم و سرب درب کامیون، پس از طی مراحل تشریفات مقدماتی در گمرك مرزی 

شوند ولی چنانچه کامیون فاقد کارنه تیر باشد، مؤسسه حمل و نقل ناچار خواهد گمرك مقصد هدایت میبه

ورود کامیون به م اظهارنامه پاساوان )ترانزیت( شخصی برای ترانزیت کامیون تا گمرك مقصد هنگام بود به

 گمرك مرزی تسیلم نماید.به
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    Rail Transport Documents     آهنوسیله راهاسناد حمل و نقل به 

کت صادرکننده شود و براساس آن شرآهن صادر میهای راهآهن سندی است که بوسیله شرکتنــامه راهراه

گیرنده کاال در مقصد تحویل دهد. طور کامل و صحیح و سالم بهنماید کاالی دریافتی در مبدأ را بهتعهدمی

توان با ظهرنویسی آن اقدام نمود. در این سند نیز سندی غیرقابل معامله بوده و برای انتقال مالکیت کاال نمی

ودی کشور شامل مرزهای ایران و پاکستان )ایستگاه میرجاوه( آهن از سه مبدأ وروسیله راهحال حاضر بار به

جلفا(، مرز ایران و ترکیه )رازی ( و نیز مرز آبی کشور شامل بنادر امام خمینی و  -ایران و روسیه )آذربایجان

 شود.مقاصد داخلی انجام میخرمشهر به

های داخلی آهن یا آبراهای، راههای جادهنامهحاکم بر راه UCP 600مقررات  11شایان ذکر است، ماده 

 تفصیل توضیح داده خواهد شد.الملل کاربردی بهباشد که در بانکداری بینمی

  AIR TRANSPORT DOCUMENT      هوايی يا سند حمل هوايی نامهراه 

انتقال و فقط  ها سندی است غیر قابلنامهباشد. سند حمل هوایی نیز مانند کلیه راهنامه میسند حمل هوایی راه

نامه هوایی، غیرقابل معامله بودن راه. با توجه بهنسخه صادر می شود 01و معموالً در رسید کاال محسوب 

کننده مراجعه تا حواله ترخیص کاال را دریافت شرکت حملبایست بهگیرنده کاال پس از دریافت راه نامه می

خه اول برای خود کریر، نسخه دوم برای گیرنده کاال نماید. سه نسخه اصلی سند صادره مهم است. نس

(Consignee) ها با نسخه سوم که در اختیار و نسخه سوم برای فرستنده. خریدار وبانکShipper  است، کار

این شود. برای حل مشکل مالکیت کاال در حمل هوایی بهمقصد ارسال میدارند. نسخه دوم همراه کاال به

هم  راه نامهگیرند )گیرنده کاال: بانک(. نسخه سوم نام خود میها بارنامه را بهبانک شود کهترتیب عمل می

تواند با ارایه اهمیت زیادی دارد، زیرا فروشنده مادامیکه نسخه سوم در اختیارش است مالک کاال است و می

اال را عوض کند. فروشنده نسخه شرکت حمل و نقل مجدداً کاال را در اختیار گرفته یا گیرنده کآن نسخه به

کند. بانک دهد و وجه اسناد را دریافت میبانک تعیین شده تحویل میهمراه سایر اسناد حمل بهسوم را به

نماید. در بانک کننده ارسال میتعیین شده نیز در چارچوب اعتبار اسنادی، مدارك را برای بانک گشایش

ل اطمینان از مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، مجوز ترخیص کاال کننده بعد از کنترل اسناد و حصوگشایش

شرکت هواپیمایی و پس از ارایه نسخه شود. این برگه را خریدار کاال رأساً با مراجعه بهخریدار تحویل میبه

 دارد.یا یکی از نسخ کپی دریافت می راه نامهسوم 

بایستی در خریدار میت ندارد و انتقال مالکیت از بانک بهنامه هوایی ارزش انتقال مالکیظهرنویسی راه

 قبض تحویل کاال انجام پذیرد.
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 مشخصات قبض تحويل کاال

در قبض تحویل کاال، شماره بارنامه، نام فرستنده، نام گیرنده و اطالعات مختصری از کاال و گمرك تحویل 

 باشد. ) اطالعات این قبض بایدمی حمل و نقلدار شرکت کاال درج شده است که در برگ مخصوص و آرم

کنترل و پس از حصول  باید باشد( مندرجات حواله تحویل کاال بایستی دقیقاً یا راهنامه کامالً مطابق بارنامه

 ، در خصوص ظهرنویسی آن اقدام شود.سند حملاطمینان از تطابق اطالعات با 

ننده می بایست با  درحال حاضر کلیه کاالهای وارداتی که از طریق گمرك ج.ا.ا ترخیص شوند وارد ک

)الکترونیکی( اقدام مراجعه به شرکت حمل و نقل و تسویه مالی با آن شرکت نسبت به دریافت قبض انبار 

نماید و پس از مراجعه به بانک و ظهرنویسی اسناد توسط بانک بتواند نسبت به اظهار کاال در سامانه پنجره فرا 

 مرزی اقدام و در نهایت کاال را ترخیص نماید.





 

 ساير اسناد     

 COMMERCIAL INVOICE      سیاهه تجاری )فاکتور(

 دهد.سیاهه تجاری یک سند مالی است که مبلغ طلب فروشنده از خریدار را نشان می

نام خریدار صادر و سیاهه تجاری یکی از اسناد مهم در مراودات بازرگانی است که فروشنده کاال به

قیقت  زمانی که فروشنده نماید. در حهمراه سایر اسناد، )وفق قرارداد فروش(، برای خریدار ارسال میبه

کند، با درج اطالعات مورد نیاز، سیاهه را نیز تنظیم و برای کاالی موضوع قرارداد را آماده حمل و ارسال می

 نوع قرارداد، مستقیماً یا از طریق بانک کارگزار( نماید. )بسته بهخریدار ارسال می
 است:شرح ذيل ضروري در سياهه تجاري معموالً درج اطالعات به

 دار و تاریخ صدور سیاههنام و آدرس فروشنده و خریدار کاال روی کاغذ مارك .0

هـا طبـق   قیمت واحد و قیـد سـایر هزینـه    -االکامل کشرح  –مقدار کاال  –شماره سفارش یا قرارداد  .1

 قیمت کل، و کرایه حمل و همچنین نام وسیله حمل کاال که باید در صورت نیاز قید شود. –قرارداد 

 ها، عالمت حمل و شماره آن اال، تعداد بستهوزن ک .1

 بندر مبدأ و مقصدشرایط پرداخت، نحوه تحویل کاال به .1

، امضـا  UCP 600موجب مقـررات  باشد، لیکن بههای کاال دارای امضای فروشنده میمعموالً سیاهه .5

 سیاهه ضرورتی ندارد.

 CERTIFIED INVOICE        سیاهه گواهی شده

شود که در آن فروشنده با صراحت موارد موردنظر و درخواست شده ای گفته میسیاهههسیاهه گواهی شده ب

باشد و یا ساخت در اعتبار را در آن تأیید کرده باشد، مثالً کاال ساخت کشورهای ممنوعه در قرارداد نمی
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 این گونه کشور معین است و یا هرگونه مشخصات دیگری که طبق قرارداد باید در سیاهه قید شود. معموالً

 تأیید اتاق بازرگانی یا مقام رسمی بازرگانی کشور محل برسد. ها باید بهسیاهه

  LEGALIZED INVOICE       سیاهه تأيید شده 

های خواهند که سیاهه تجاری توسط سفارت یا کنسولگریدر بعضی از کشورها خریداران از فروشندگان می

اهی شود. در این حالت، سیاهه تجاری عالوه بر تأیید توسط اتاق کشور خریدار در کشور فروشنده کاال گو

 رسد.تأیید سفارت یا کنسولگری محل نیز میبازرگانی به

هایی شود که بعضاً کشورهای خاورمیانه چنین سیاههنیز اطالق می ""VISAED INVOICEاین سیاهه به

 نمایند.را طلب می

  CERTIFCATE OF ORIGIN       گواهی مبدأ

کند و توسط فروشنده و یا نماینده او صادر ه مبدأ ساخت کاال را مشخص میگواهی مبدأ سندی است ک

 شود و دربردارندههای ارایه شده توسط اتاق بازرگانی تکمیل و تأیید میشود. معموالً این گواهی در فرممی

سیاهه المنافع، ترکیبی از باشد. بعضاً در کشورهای مشتركشرح و مشخصات کاال و نام کشور سازنده می

 شود و یا حتیتجاری و گواهی مبدأ که تأییدیه گواهی ساخت کاال را نیز داراست، توسط فروشنده صادر می

 امکان دارد گواهی مبدأ توسط مؤسسه ثابتی مانند اتاق بازرگانی صادر و گواهی شود.

ادی را مشروط ها در زمان معامله اسناد، گواهی مبدأ درخواست شده در اعتبار اسندر هر صورت بانک

 پذیرند.براینکه محتویات اطالعات آن با سایر اسناد تناقض نداشته باشد، می

 LIST PACKING AND SPECIFICATIONS      بندی و مشخصات کااللیست بسته

بندی کاال است و معموالً مورد مصرف آن در گمرکات کشور است و در این سند نشان دهنده جزئیات بسته

های تجاری، قیمت شود، لیکن در لیست مشخصات کاال همانند سیاهههای ریز کاال قید نمیتآن الزاماً قیم

 شود.بندی درج میریز کاالی بسته

 WEIGHT CERTIFICATE OR CERTIFICATE OF WEIGHT   گواهی وزن

میزان  شود و صرفاً نشان دهنده وزن کاال است که بایداین گواهی توسط فروشنده یا شخص ثالث صادر می

 وزن اعالم شده با وزن کاال در سایر اسناد مطابقت داشته باشد.
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  INSPECTION CERTIFICATE                گواهی بازرسی کاال

 شود.دو طریق ارایه میمعموالً گواهی بازرسی کاال به
 گواهي كيفيت و بازرسي كارخانه توليدكننده كاال: -الف 

های نهایی کاال در محل کارخانه رای اطمینان از کیفیت و بازرسیها فروشنده بدر این گونه گواهی

وفق درخواست خــریدار و توافقات قرارداد اعالم  (SUPPLIER)کننده کاال تولیدکننده و یا حتی تهیــه

 باشد.فاکتور میکند که کاال مطابق با قرارداد منعقده یا پیشنماید که کاال را بررسی و ضمناً گواهی میمی
 THIRD PARTY INSPECTION CERTIFICATE   گواهي بازرسي شخص ثالث : -ب

 خـــریداران برای حصول اطمینان از کمیت، کیفیت و استاندارد کاالی خریداری شده درخواست بعضـــاً

 نمایند که در زمان حمل، کاال توسط خریدار و یا نماینده خریدار، در محل کارخانه و بندر مبدأ بازرسی ومی

بایست در شرایط اعتبار اسنادی قید شود و ارایه سپس کاال آمــاده حمل شود. )بدیهی است که این شرط می

بینی شده گواهی فوق توسط فروشنده که حاکی از بازرسی خریدار و یا نماینده او باشد، باید در اعتبار پیش

شود.( بنــابراین در صورتیکه باشد. )که معموالً مشخصات شخص بازرسی کننده و امضاء او لحاظ می

تواند دریافت امــکان بازرســـی کاال توسط خریدار و نماینده او میسر نشود، فروشنده وجه اسناد را نمـــی

کننده انجام و دهند که بازرسی کاال توسط شرکت بازرسیکند. در این گونه موارد فروشندگان ترجیح می

 ارایه شود. بانکهمراه اسناد بهگواهی مربوطه به

بازرسی کمی و کیفی و عنوان نماینده خریدار، )وفق شرایط اعتبار( نسبت بهکننده بههای بازرسیشرکت

کننده و در نهایت در مرحله بارگیری استاندارد کاال در سه مرحله انبار تولیدکننده، انبار شرکت حمل و نقل

، و پس از اطمینان از کمیت و کیفیت کاالی را شناسایی 1و  0گذاری شده در مراحل های عالمتبسته

 نمایند.صدور گواهی مربوطه طبق مشاهدات خود اقدام میاعتبار، در مرحله نهایی )بارگیری( نسبت به

ها مشمول ضمناً، در حال حاضر ارایه گواهی انطباق کیفیت برای تعدادی از کاالها که واردات آن

 پذیرد.کننده، انجام میهای بازرسیکتاستاندارد اجباری است، نیز از طریق شر

     ANALYSIS CERTIFICATE                                گواهی تجزيه

های گواهی تجزیه غالباً در مورد آن دسته از کاالهایی مورد نیاز است که اجزاء و مواد اولیه و همچنین نسبت

کننده کیفیت در کشور خریدار برای تطابق با  لهای مخصوص کنترها )فرمول ساخت( در سازمانترکیبی آن

گیرد که معموالً کاالهایی از خانواده داروها و مواد شیمیایی را المللی مورد بررسی قرار میاستانداردهای بین

 شود.شامل می
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 بیمه نامه باربری

های احتمالی ت و هزینهگران جبران خساربیمه نامه باربری قراردادی است که براساس مفاد و شرایط آن، بیمه

گیرند. در عین حال، این قراردادها بر وجود یک رابطه حقوقی ما بین عهده میناشی از حمل کاال را به

 گذار داللت دارد.گر و بیمهبیمه

کنـد در مقابـل دریافـت حـق بیمـه و در      گـر تعهـد مـی   بیمه عقدی است که براساس آن بیمه تعريف بيمه:

موضوع بیمه شود، خسارت وارده بر موضوع بیمه را جبران و یا ه موجب خسارت بهای کصورت وقوع حادثه

 گذار در این زمینه بپردازد .بیمهمبلغی به

نامه قید شده اسـت و جبـران خسـارت احتمـالی را     ای است که مشخصات آن در بیمهشرکت بیمه گر:بيمه

 عهده دارد.نامه بهطبق شرایط مقرر در بیمه

باشد که پوشش بیمـه را خریـداری نمـوده و    نامه میگذار شخص حقیقی یا حقوقی در بیمهبیمه گذار:بيمه

 باشد.متعهد پرداخت حق بیمه می

شود تعریفی کـه از مـورد بیمـه    نامه است. توصیه میاموال مندرج در جدول مشخصات بیمه موضوع بيمه:

اینویس باشـد و حتمـاً شـماره پروفرمـا و تـاریخ آن در      شود کامالً دقیق و مطابق پروفرما در بیمه نامه ارایه می

 جدول مشخصات، برای پیشگیری از هرگونه ابهامی درج شود.

گذار یا غیر آن است نفع بیمه شخص حقیقی یا حقوقی ذکر شده در بیمه نامه اعم از بیمهذی نفع بيمه:ذي

نامـه سـندی قابـل انتقـال     باشد. بیمـه را دارا مینامه مورد بیمهکه حق مطالبه تمام یا قسمتی از خسارت وارده به

نفع بیمه که در آن لحظه مالکیـت بیمـه را در اختیـار دارد صـاحب حـق      است و در هنگام وقوع خسارت، ذی

 برای دریافت خسارت است.

عبـارت  شـود. بـه  نامه باربری براساس درصد و یا در هزار مبلغ بیمـه تعیـین مـی   حق بیمه در بیمه حق بيمه :

شـود. بـرای   نوع بیمه خریداری شده، معین میگر مالك تعیین حق بیمه، مبلغ بیمه شده است که با توجه بهدی

صـورت یکسـان در اختیـار مؤسسـات بیمـه قـرار       این منظور شواری عالی بیمه تعرفه خاصی را تصـویب و بـه  

 دهد.می

ته باشد، قیمت مورد بیمه عبارت از گر توافق خاصی صورت نپذیرفگذار و بیمهچنانچه بین بیمه مبلغ بيمه:

 باشد.می1النفعمجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و عدم

                                                           

 باشد مگر آنکه صریحاً توافق دیگری شده باشد.النفع : معادل ده درصد قیمت ریالی خرید کاال و هزینه حمل آن میعدم .1





 

 

 کنترل اســـناد      

 ها:کنترل اسناد توسط بانک

ذینفع )فروشنده( به منظور وصول وجه کاالیی که برای خریدار آماده و ارسال نموده است می بایست 

پیشتر به آن اشاره شد اقدام نماید تا در صورتیکه مطابق با اسناد حمل درخواستی نسبت به تهیه اسناد حمل که 

 مورد توافق )صرف نظر از ابزار پرداخت( باشد نسبت به دریافت وجه از بانک کارگزار نماید.

می بایست شامل شایان ذکر است به موجب مجموعه مقررات ارزی بانمک مرکزی ج.ا.ا حداقل اسناد 

 بندی و گواهی مبدأ باشد.مه، لیست بستهسیاهه، بارنا

شامل المللی بررسی اسناد حمل یاد شده توسط بانکهای کارگزار در چارچوب ضوابط و مقررات بین

UCP،ISBP،URC پذیرد. ضمناً بانک های داخلی ایران عالوه بر ضوابط و شرایط اعتبار اسنادی انجام می

 باشند.زی بانک مرکزی ج.ا.ا مییاد شده ملزم به رعایت ضوابط و مقررات ار

 انی، اعتبار اسنادی از این ویژگیهای مختلف پرداخت در تجارت جهبین روش شایان ذکر است

شود. براساس مقررات یادشده یم 7(ICC) المللیبرخوردار است که مشمول مقررات اتاق بازرگانی بین

روشنی کننده در مقابل طرف دیگر بههای بانک گشایشحدود و ثغور وظایف، تکالیف، تعهدات و مسئولیت

نفع اعتبار کننده در مقابل ذیبدون برگشت بانک گشایش ترین آنها تعهد قطعی وتعیین شده است که مهم

 رسد:نظر میاسنادی است، چنانچه اسناد مطابق با شرایط اعتبار باشد. در این ارتباط ذکر چند نکته ضرروی به

دلیـل عـدم پرداخـت از سـوی     تواند بهکننده نمیدر صورت مطابقت اسناد با شرایط  اعتبار بانک گشایش -0

 فروشنده خودداری ورزد.ز پرداخت وجه اسناد بهخریدار، ا

                                                           
77 . International Chamber of Commerce  
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منزله اعطای تسـهیالت  گشایش اعتبار اسنادی با دریافت نقدی کمتر از صددر صد مبلغ اعتبار اسنادی ، به -1

 شود.کننده تلقی میعبارت دیگر تأمین مالی خریدار توسط بانک گشایشخریدار یا بهبه

ظ منافع بانک، اخذ وثایق، تضمینات و پوشش کافی از خریدار، منظور کاهش ریسک اعتبار و حفلذا به

باشد.کننده میالرعایه از سوی بانک گشایشقبل از گشایش اعتبار اسنادی یکی از اصول الزم





 

 ضمانتنامه بانکی      

 BANK GUARANTEE          کیضمانتنامه بان

المللی، برای خــریدار کاال یا خدمات، ارزیابــی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا در تجارت بین

کننده خدمات، اغلب چندان ساده نیست. همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش ارایه

واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا رخ دهد که به اعتبار اسنادی، ممکن است حوادثی

منظور حصول اطمینان از صحت ایفای ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین، خریدار کامال محق خواهد بود که به

 تعهدات فروشنده، از او درخواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید.

 ضمانتنامه بانکی چیست؟

نفع ذیپرداخت وجه مورد ضمانت بهی عبارتست از تعهد غیرقابل برگشت یک بانک بهضمانتنامه بانک

ضمانتنامه در صورت عدم ایفای قرارداد از سوی شخص ثالث. این شخص ثالث، فروشنده یا متعهد انجام 

قرارداد ای است که مستقل از تعهدات اصلی یا ملحوظ در باشد. ضمانتنامه معموالً تعهد جداگانهقرارداد می

نامه را با اولین باشد. تحت شرایط ضمانتنامه، بانک باید وجه ضمانتبین طلبکار و بدهکار اصلی می

درخواست، مشروط بر آنکه شرایط مندرج در ضمانتنامه محقق شده باشد، پرداخت نماید. معموالً قوانین 

ر اجرای شروط آن ضمانتنامه شود، طبق رویه معمول، ناظر بکشوری که ضمانتنامه در خاك آن صادر می

 است.

 ربط در ضمانتنامه بانکیاشخاص ذی –الف

 ربط عبارتند از:اشخاص ذی
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 Applicant , Principal           خواه یا مضمون عنه(دستوردهنده )یا متقاضی ضمانتنامه یا ضمانت .0

        Guarantor        بانک ضامن یا صادرکننده ضمانتنامه مستقیم .1

                Counter Guarantor                 بانک صادرکننده ضمانتنامه متقابل  .1

    Beneficiary            له نفع ضمانتنامه یا مضمونذی .1

 های بانکیانواع ضمانتنامه -ب

 باشند:قرار زیر میالملل کاربرد دارند بههایی که در تجارت بینانواع ضمانتنامه

                   Tender (BID) Bond        نامه شرکت در مناقصه یا مزایده   ضمانت .0

                Performance Bond                         ضمانتنامه حسن انجام کار .1

              Advance Payment Guarant               پرداختضمانتنامه پیش .1

        Retention Money Guarantee            لضماناضمانتنامه استرداد کسور وجه .1

 Temporary Import Guarantee                            ضمانتنامه گمرکی .5

    Tender (BID) Bond    ب: ضمانتنامه شرکت در مناقصه يا مزايده: -1

گذارد، برای آنکه مطمئن منــاقصه می را بههنگامی که یک خریدار انجام یک کار یا خرید یک نوع کاال

دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند، از ای را ارایه میکنندگان در مناقصه، پیشنهادات سنجیدهشود شرکت

ها قابل بررسی باشد. دلیل همراه پیشنهاد خود ارایه دهند تا پیشنهاد آنای بهخواهد که ضمانتنامهها میآن

خاطر از میدان خارج اخذ این نوع ضمانتنامه آن است که بعضی از پیشنهاددهندگان صرفاً به دیگر ضرورت

انجام آن نباشند و لذا هیچ وجه قادر بههایی را پیشنهاد نمایند که بهکردن رقبای خود ممکن است قیمت

ه دارای قابلیت و توانایی تنها شرکتی کعمل نیاورد، ممکن است نهچنانچه مناقصه گذارنده احتیاط الزم را به

های اضافی در این زمینه کافی نیست برنده مناقصه )یا مزایده( شود بلکه مناقصه دهنده را نیز دچار هزینه

ای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و بنماید. بنابراین ضمانتنامه شرکت در مناقصه وسیله

آیند برحذر هایی که از عهده اجرای آن برنمیا از دادن قیمتکنندگان در مناقصه رالمقدور شرکتحتی

 دارد. می

 علل زیر ممکن است انجام شود:بنابر آنچه گفته شد، مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مناقصه، به

زد کننده در مناقصه پـس از برنـده شـدن، از پـذیرش قـرارداد خـودداری ور      که شرکتدر صورتی –الف 

 )یعنی از امضای قرارداد، فروش یا انجام کار خودداری کند(.

 ضمانتنامه حسن انجام کار را پس از عقد قرارداد ارایه ندهد. –ب 

 پیشنهاد خود را قبل از سررسید آن پس بگیرد.  -ج
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 Performance Bond (Guarantee)    ب: ضمانتنامه حسن انجام کار -2

خریدار کاال یا خدمات در مورد ریزی شده که اطمینان کافی بهمنظور طرح ضمانتنامه حسن انجام کار بدین

 انجام آن، بر اساس شرایط قرارداد و در زمان مقرر بدهد.

که شود در صورتیبر اســـاس ضمــانتنامه حسن انجـــــام کار، بانک صــادرکننده ضمانتنامه متعهد می

رایط و مقررات انجام ندهد، با اولیـــن درخواست کتبی متقاضی ضمانتنامه تعهدات خود را بر اساس ش

او یا حوالــه کرد او پـرداخـت نماید. البتــه باید توجه نفع ضمانتنامه(، وجه ضمـــانتنامه را بهخریدار )ذی

ها از حیـث میزان و درجه مشروط بودن آن ممکن است متفاوت باشد، که بعداً داشت که متون ضمــانتنامه

آن مبادرت خواهد شد. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار معموال حدود پنج تا ده درصد مبلغ قرارداد  شرحبه

اندازی نهایی پروژه و یا باشد. مدت اعتبار این نوع ضمانتنامه معموالً تا زمان تحویل کاال و یا تا زمان راهمی

دو نکته در د دوسال و یا بیشتر است. بهاندازی آزمایشی آن است و طول زمان مزبور حدوکارخانه پس از راه

 مورد ضمانتنامه حسن انجام کار باید توجه مخصوص شود:

نامه باید سررسید تاریخ خاتمه اعتبار آن با قید سررسید معین یا واقعه در ضمانت –سررسید معین -الف

یافت آخرین اسناد حملِ روز پس از در 11"انقضا یا ترکیبی از هر دو مشخص شود. خاتمه اعتبار ضمانتنامه 

نفع ضمانتنامه( دایر بر اجرای کامل قرارداد پس از ارایه گواهی خریدار )ذی"یا  "مطابق با شرایط و اعتبار

که ذکر زمان مشخص یعنی اینکه در چه زمانی سررسید ضمانتنامه تعیین شود. در صورتی "توسط فروشنده

باید « بخشنحو رضایتتا زمان انجام عملیات به»بهم از قبیل رسد ممکن نباشد، از ذکر عبارات مپایان میبه

کند، بلکه بالطبع هزینه زیادی را نیز اجتناب شود. این امرنه تنها ریسک نامحدودی را برای فروشنده ایجاد می

حدودی را بدین ترتیب برای او دربرخواهد داشت. در ضمن بانک صادرکننده ضمانتنامه نیز تعهد نام

 االصول مطلوب نیست.که علیپذیرد می

نفع ضمانتنامه پایان نرسد ، ذیکه اجرای قرارداد در زمان معین شده بهدر صورتی  -امکان تمدید -ب

ها بهتر است مسلماً تمایل خواهد داشت تا ضمانتنامه حسن انجام کار را تمدید نماید. لذا اینگونه ضمانتنامه

شود ها اغلب ذکر میهمین علت است که در متون اینگونه ضمانتنامههنفع قابل تمدید باشد. بدرخواست ذیبه

هر علتی نتواند ضمانتنامه را تمدید نماید و یا که چنانچه بانک صادرکننده ضمانتنامه نخواهد و یا به

ه ذینفع ضمانتنامه و یا با حوالاو ندهد، بانک موظف است وجه ضمانتنامه را بهدهنده اجازه تمدید بهضمانت

 کرد او پرداخت نماید.

  Advance Payment Guarantee        پرداخت ب: ضمانتنامه پیش-3

نمـــاید که درصدی از ارزش کـــاالی مورد قرارداد در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست مــی

ته باشد که همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشاو پرداخت شود. بهپرداخت بهصورت پیشبه

ای در قبال شود ضمانتنامهفروشنده در مقابل وجه دریافت شده، کاال را تحویل خواهد داد، از او خواسته می
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ها آن است که فروشنده از این طریق نقدینگی پرداخت ارایه نماید. هدف از اینگونه پرداختدریافت پیش

را در اختیار داشته باشد و یا آنکه بتواند هزینه  کافی برای خرید مواد و اجزای مورد نیاز برای ساخت کاال

محل اجرای پروژه و دستمزد کارگران را پرداخت نماید. در بعضی موارد نیز آالت بهحمل و نقل ماشین

خصوصی است، برای آنکه فروشنده اطمینان فرد و تنها مورد نیاز خریدار بهعلت آنکه کاال منحصر بهبه

نماید. م کار خود داشته باشد، درخواست پیش پرداختی مثالً ده یا بیست درصد را میانجابیشتری در شروع به

زیرا چنانچه خریدار مزبور، در حین اجرای قرارداد ناگاه از خرید منصرف شود، فــــروشنده در فروش 

 همین علت درخواستمشتــری دیگر، دچار مشــکالت زیادی خواهد شد و بهکاالی موضوع قرارداد به

نماید تا از یک طرف خود پوششی کافی داشته باشد و از طرف دیگر خریدار نیز با این پرداخت میپیش

سادگی قادر نباشد از تصمیم قبلی خود فروشنده اعالم نموده باشد و بهپرداخت، تصمیم قاطع خود را به

 انصراف دهد.

 

  الضمانب: ضمانتنامه استرداد کسور وجه-4

شود که مقداری از وجه قرارداد مثال ده درصد آن پرداخت نشود و  نزد در بعضی از قراردادها مقرر می

اجرای کامل قرارداد کاران هنگامی که بهعنوان تضمین حسن انجام کار تا مدتی باقی بماند. مقاطعهخریدار به

علل مختلف، نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشند، لذا از خریدار شوند ممکن است بهنزدیک می

ای تسلیم خریدار انتنامهآنها پرداخت نموده و در مقــابل آن ضمــالضمان را بهکنند وجهدرخواست می

 گویند.الضمان میآن ضمانتنامه استرداد کسور وجهنمایند که بهمی

 ب: ضمانتنامه گمرکی -5

ریال ارز و ضمانتنامه گمرکی بهدو صورت ضمانتنامه گمرکی بهطور کلی ضمانتنامه گمرکی در ایران بهبه

 گردد.استفاده می

 TEMPORARY IMPORT GUARANTEE :ح زیر می باشدبه شر ارزضمانتنامه گمرکی بهانواع 

طور معمول در سه حالت صادر کشور کابرد داشته و بهاین نوع ضمانتنامه عموماً برای ورود موقت کاال به

 شود: می

 ضمانتنامه ترخیص خودرو: -الف

رای ورود موقت های ایرانی مراجعه و بیکی از بانکعنوان ضمانتخواه بهسفرا و کارداران خارجی به 

نفع گمرك جمهوری اسالمی ایران خودروی شخصی خود یا سفارت متبوع، درخواست ضمانتنامه ارزی به

 گردد.نمایند و پس از خاتمه مأموریت خودرو نیز از کشور خارج و ضمانتنامه باطل میمی

 ضمانتنامه ورود موقت تجهیزات خاص: -ب
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آالت و تجهیزات صنعتی خاص را که در کشور وجود ندارد و یا برخی از پیمانکاران داخلی و خارجی ماشین

کشور وارد و پس از صرفه است را جهت انجام پروژه با ارائه این ضمانتنامه بهها مقرون بهورود موقت آن

 نمایند.ها را نیز از کشور خارج میخاتمه پروژه آن

 ضمانتنامه ورود موقت کاالهای نمایشگاهی: -ج

ها پس از خاتمه های  خارجی برای برپایی نمایشگاه در کشور و خروج آناالهای شرکتورود موقت ک 

 نفع گمرك جمهوری اسالمی ایران دارد.ضمانتنامه ارزی بهنمایشگاه نیاز به

 هاالرعايه در ضمانتنامهنکات الزم -ج

شود، برای آنکه بتواند منافع او را حفظ نماید نکات نفع آن ارایه میذیای که بهول در ضمانتنامهاالصعلی

 ذیل باید رعایت شود:

طـور غیرقابـل   ای که بانـک صـادرکننده بـه   ضمانتنامه باید غیرقابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه -

تواند فع را حفظ نماید، زیرا بانک صادرکننده آن مینتواند منافع ذیبرگشت خود را متعهد نکرده باشد، نمی

 هر لحظه تضمین خود را پس بگیرد.

نفـع هنگـام   المقدور غیرمشروط باشد. در مورد ضمانتنامه مشـروط، معمـوالً ذی  ها بایستی حتیضمانتنامه -

 مطالبه آن با اشکال روبرو شده و باید برای اثبات مدعای خود مسیر طوالنی را طی نماید.

ــین درخواســت کتبــی   - ــا اول ــل وصــول باشــد.  ) (On First Written Demandضــمانتنامه بایــد ب قاب

 )عندالمطالبه باشد(.

 بانک صادرکننده ضمانتنامه سـعی  های صــادره تابع قوانین ایران باشند. معموالًباید سعی شود ضمانتنامه -

اقامت او حاکم بر متن ضمانتنامه خواهـد بـود. در   کند در متن ضمانتنامه ذکر نماید که قوانین کشور محل می

این مورد باید سعی شود که اوالً قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران حاکم بر مـتن ضـمانتنامه باشـد و ثانیـاً     

 های کشور جمهوری اسالمی ایران محل طرح هرگونه دعوای احتمالی در این زمینه باشند.دادگاه

نفع ضمانتنامه این امکان را خواهد ذینفع قابل تمدید باشد. این مسأله بهذی درخواستضمانتنامه باید به -

نامه مزبور تا زمـانی  که قرارداد موردنظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نماید ضمانتداد تا در صورتی

ظ شـود. در بعضـی   سه یا شش ماه( تمدید شود و بدینوسیله منافع او در ایـن مـورد حفـ    که او مایل است )مثالً

واسطه آنـــکه طوالنی شدن بیش از حد دوران ضمانتنامه هزینه و خطر زیادی برای دسـتوردهنده  قراردادها به

شود که ضمانتنامه فقط برای یکبار یا دوبار، و هر بار مثالً سـه یـا شـش مـاه قابـل      کند، توافق میآن ایجاد می

 .نفع قابل تمدید باشد(تمدید باشد )از طرف ذی

 های بانکی نحوه صدور ضمانتنامه -د

 شود:دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صادر میها بهطور کلی ضمانتنامهبه
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دسـتور متقاضـی   در این روش بانـک خـارجی، ضـمانتنامه صـادره خـود را بـه       : Directصدور مستقيم  .1

یـد و لـذا بانـک دیگـری در کشـور      نمانفع ضـمانتنامه ارسـال مـی   ضمانتنامه، مستقیماً و بدون واسطه برای ذی

 نفع درگیر این موضوع نخواهد بود.ذی

عنـه  در این روش بانـک صـادرکننده ضـمانتنامه، طبـق دسـتور مضـمون       :  Indirectصدور غيرمستقيم  .2

نمایـد و از آن بانـک   نفـع ارسـال مـی   )متقاضی(، ضمانتنامه خود را برای بانک کـارگزار خـود در کشـور ذی   

نفـع ضـمانتنامه، در   نفع ذیای بهای که صادر نموده است، ضمانتنامهکه بر مبنای ضمانتنامه کنددرخواست می

 Counter Guaranteeضـمانتنامه صـادره اول ضـمانتنامه متقابـل یـا      کشور او صـادر نمایـد. در ایـن روش بـه    

 گویند.می

 داليل ذيل بر روش اول برتری دارد:روش دوم به

 کند.باشد و لذا زبان او را بهتر درك میی در کشور خود طرف قرارداد مینفع ضمانتنامه با بانکذی .0

ها با یکدیگر طرف قرارداد هستند، از لحاظ حـل و فصـل مسـایل    از آنجایی که در روش دوم، بانک .1

ادعـای وجـه   نفـع در صـورت نیـاز بـه    بانکی مشکالت کمتری در میان خواهد بود و بانک کشور ذی

 نفع حمایت نماید.تواند از منافع ذیبا مقررات حقوقی بانکی، بهتر میضمانتنامه، با آشنایی 

کـار  نفع ضمانتنامه در انتخاب متن ضمانتنامه متقابل دقت بیشتری بهبا استفاده از روش دوم، بانک ذی .1

 خواهد برد و از این رو از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری خواهد شد.

 رسد:نظر میهای بانکی ضرروی بهضمانتنامه در پایان ذکر دو نکته در ارتباط با

تواند ابزار مناسبی برای پولشویی قرار گیرد، لذا بررسی اهلیت مشتری و نیز احـراز صـحت   ( ضمانتنامه می0

 باشد.معامله، از الزامات قبل از صدور ضمانتنامه می

انـد. لـذا هـیچ بـانکی     منع شـده های موجود، از صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ها وفق دستورالعمل( بانک1

نفـع طـرف   گـذار و بـه  سـپرده وجه ضمانتنامه، ضمانتنامه تعهـد پرداخـت بـه    %011مجاز نیست حتی با دریافت 

 خارجی صادر نماید.


