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 چکیده

با هدد  تسدلیر روندد تتدارت      المللی بینیک شیوه پرداخت در معامالت  عنوان بهاگرچه اعتبارات اسنادی 
تواندد موجدا افدزایط ختدر تقلردا در       هدای خداخ خدود مدی     امدا بده دلیدر وی گدی    ، پدیدد ممدد   المللدی  بین

باشد. عوامر متعددی از قبیر متکدی بدودن بدر اسدناد، فامدله مکدانی بدین خریددار و          المللی بین های پرداخت
حقددوقی در سددت   هددای نظددا تعقیددا قددانونی رارممددد و تودداوت رویکددرد  سددازورارهایفروشددنده، فقدددان 

ای مدیریت ریسک با بروز تقلرا در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوراره دالیر، از المللی بین
برای به حداقر رساندن ختر بروز تقلرا در اعتبارات اسنادی و اقددامات الز  و   پیشگیرانهتمررز بر رویکرد 

در روند تلیه و ارائه اسناد مورت گیرد، مورد بررسی  عمالًره ممکن است  هایی برای پرهیز از تقلراممکن 
است ره بدا اتادات تددابیر عملدی مدذرور در ایدن پد وهط         پ وهط ما بر این فرضیه استوارقرارگرفته است. 

سی، ختر بروز تقلا به حداقر راهط خواهدد یافدت و   -ال توسط اطرا  دخیر در روند پرداخت از طریق
دیگر در قبدال تقلدا از قبیدر اقامده دعدوای حقدوقی یدا ریودری علیده           های وارنطاین رویکرد در مقایسه با 

 برخوردار است.شاص متقلا، از رارممدی بیشتری 
 .ا، مدیریت ریسک، استقالل اعتبارگیری از تقلر ، اعتبار اسنادی، پیطالملر بینتتارت  :هاواژهکلید
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 مقدمه و طرح بحث 

سدی  -یدا ال  1المللی، اعتبدار اسدنادی   ترین روش پرداخت بین ترین و رایج ملمدر تتارت امروز، 

 عندوان  بده تتداری   هدای  شدررت توسط تتدار و   ای گسترده طور بهره  (Shiravi, 2013:247) است
گیدرد. عدالوه بدر     المللی مورد اسدتواده قدرار مدی    بینمالی و پرداخت در معامالت  تأمینابزاری برای 

این، این شیوه پرداخت با متمایر رردن ریسکِ عد  پرداخت از خریدار به بانک پرداخدت رنندده،   
-ال ، تعلدد باندک در پرداخدت مبلد     باوجوداینشود.  می المللی بینباعث سلولت در روند تتارت 

سی توسط وی و نیدز اعمدال بدی قیدد و شدر       -سی به تینوع به مِر  ارائه اسناد متابق با شرایط ال

امر استقالل اعتبار اسنادی از قرارداد پایه، استواده از این روش پرداخت را در معرض ختر تقلردا  
بانک نه با راال و خددمات  » UCP 600از  5بق ماده متا 2.(Langrich, 2012: 319) استقرار داده 

بیروندی   هدای  واقعیدت بانک بده   دیگر عبارت به (Zoughi, 2017: 27)« 3و رار دارد بلکه با اسناد سر
(. تنلدا  Harfield, 1974: 69) دهدد  مد نظر قرار مدی سی را -التوجلی ندارد و تنلا اسناد مندرج در 
ت ره جلت اطمینان خاطر از اینکه اسناد ارائه شدده بدر حسدا    تکلیف بانک گشاینده اعتبار این اس

 Buckley) موردظاهرشان منتبق با مواد و شرو  اعتبار است، مراقبت و دقت معمولی را بده عمدر   

& Yang, 2007:355بنابراین تینوع برای ومول طلا خود نیازی به اثبات انتدا  تعلددات خدود     (؛

سدی وی را مسدت ق دریافدت مبلد      -ارائه اسناد منتبق با شرایط ال مرفاًدر قرارداد پایه ندارد، بلکه 
باید اسدناد ارائده شدده و نده      مرفاًرند. وجود این قاعده ره بانک  اعتبار از بانک گشاینده اعتبار می

 :Ibid) زندد  چیز دیگر را مورد توجه قرار دهد، به بروز جعر و تقلا در اعتبارات اسنادی دامن مدی 

در موضع بیان چلار نوع از تقلرا در اعتبدارات اسدنادی،    20094ان ملر در سال . گزارش سازم(356
________________________________________________________________ 

های پرداخت در تتارت بین الملر است ره براساس من، به درخواسدت واردرنندده، یدک باندک      روش. اعتبار اسنادی  یکی از 1

شود مبلغی را ره معموالً تما  یا باشی از  معتبر به عنوان بانک گشاینده اعتبار در برابر مادررننده به عنوان تینوع اعتبار متعلد می
 راال از سوی تینوع به وی پرداخت رند. مبل  قرارداد پایه تتاری است، مشرو  به ارائه اسناد

سی بده تینودع، از تعلددات تینودع     -. امر استقالل اعتبار اسنادی از قرارداد املی باعث توکیک تعلد بانک به پرداخت وجه ال2

 شود. در قرارداد بیع پایه می
3. Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the 
documents may relate. 
4. A Primer on New Techniques Used by the Sophisticated Financial Fraudsters with 
Special Reference to Commodity Market Instruments.  
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گدزارش فدوق چلدار ندوع      قربانیان املی تقلا به شمار مورده است. بر اساس عنوان بهخریداران را 
سدی از  -سی عبارتند از: ناست جعر اسناد توسط تینوع بدرای دریافدت وجده ال   -املی تقلا در ال

در واقع هیچ راالیی وجود خارجی ندارد، مورد دو  جدایی اسدت    ره درحالیار بانک گشاینده اعتب
فروشنده( از ل اظ رمی و ریوی با قرارداد بیدع متابقدت ندارندد.    ) تینوعره راالهای ارسالی توسط 

نوع سو  عبارتست از فروش یک م موله به افراد متعددد و چلدارمین مدورد مددور بارنامده متعددد       

-(. هرچند در اغلا موارد قربانی امدلی تقلدا در ال  UNCTAD, 2009) تاسبرای یک م موله 
 اندد  شدده متضدرر   المللدی  بدین مکدرر از تقلدا در معدامالت     طدور  بهنیز  ها بانکسی خریدار است اما 

(Ellen, 1998: 1)  (.3-2و  2-2ره در ادامه برخی از مصادیق من بیان خواهند شد )باط 
نسبت به موضوع  پیشگیرانهلیلی درمدد بررسی رویکرد پ وهط حاضر به روش تومیوی و ت  

تدرین اقددامات عملدی بدرای بده       اسنادی و پاسخ به این پرسط است رده مناسدا   اعتباراتتقلا در 

سی چیست؟ در ایدن راسدتا، بدا رعایدت امدر      -حداقر رساندن ریسک تقلا در اعتبار اسنادی یا ال
قلردا و الزامدات مددیریت من را در تتدارت     ترتیا منتقی مباحث، ابتدا مولدو  ریسدک یدا ختدر ت    

مصدادیق ختدر تقلردا در اعتبدارات اسدنادی،       تدرین  ملدم بیدان نمدوده و پدز از شناسدایی      المللی بین
پد وهط   نتدایج بندابراین،   ؛بررسی خواهیم نمود پیشگیرانهرا با رویکرد  ها منسازورارهای مدیریت 

 به ترتیا، در سه باط ارائه خواهدشد.
 

 الملل بینو الزامات مدیریت آن در تجارت مفهوم ریسک 

( Crockford,1980: 11-12ریسک یا ختر با عد  قتعیت و احتمالی بودن ارتبا  وثیقی دارد )
، ریسک در حالت رلی به معنای احتمال بروز ضرر و زیان ناشی از عدد  قتعیدت در   دیگر عبارت به

مدا از جلدان پیرامدون     جانبده  همهانتا  امور، به دلیر رامر نبودن اطالعات و عد  شناخت م ی  و 
هدایی   تعیت باعث پیدایط مشکالت و هزینه. گاه این عد  ق(Talebi & Shirzadi,2011: 9) است

راهکدار بدرای بده حدداقر رسداندن ایدن تبعدات         ترین ملممورد.  اتی را به وجود میشود و مااطر می
منوی، مدیریت ریسک مورد نظر است. مدیریت ریسک فرمیندی است ره از طریق من یک بنگداه  

بلینده در مقابدر ختراتدی در راسدتای دسدتیابی بده        هدای  روشاقتصادی یا شررت تتداری بدا اتادات    

(. بدرای  Monahan, 2008: 1) دهدد  اسدت، از خدود واردنط نشدان مدی      مواجه ها مناهدا  خود با 
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مدیریت ختدر، در  درسدتی از عوامدر مدرتبط بدا من ختدر از قبیدر عوامدر ایتداد رنندده ختدر،            
 (.  Ibid:4پیامدهای احتمالی من ختر، ضروری است ) نلایتاًالز  برای من، و  های رنترل

تندد از: شناسدایی ختدر، ارزیدابی ختدر و      مراحر منتقی برای مدیریت یک ختدر موجدود عبار  
(. عالوه برمن، برای راهط احتمال بروز ختدر،  Hertz & Howard, 1983: 11–17) خترسنتط 

رده بده ن دوی     هدایی  فعالیدت ، رداهط  خترمفرین های فعالیتاقداماتی از قبیر ایتاد مانع بر سر راه 

رای شناسایی عوامر مرتبط بدا  نوع ب-ممکن است موجا ایتاد ختر شوند و انتا  یک ت لیر ختر
(. بر این اساس، م ققدان  Crouch & Wison, 1982: 195–201) استضروری  هایی فعالیتچنان 

 Carey) روندد  تتاری به شمار می های فعالیتمدیریت ختر جزء الینوک  های تکنیکمعتقدند ره 

& Turnbull, 2001: 11-14تد، همواره اشاامدی  (. از همان مغاز پیدایط نظا  تتارت و داد و س
 ,ICC International Maritime Bureau) رنندره در من نظا  به سود خود اختالل ایتاد  اند بوده

در دنیدای   هدا  پدیدده  تدرین  شده شناختهو  ترین قدیمیخدعه و تقلا یکی از  هرچند(. 23-40 :2002
گداه یدک    تتارت است، اما رشف و مدیریت من بسیار دشوار است. در عمدر، ممکدن اسدت هدیچ    

تتاری را یدک قدد  از دسدترس      تواند شررت تقلا ملم اتواق نیوتد اما مدیریت رارممد ختر می
 متقلبان دورتر نگاه دارد.  

بیاورد، بدرای هدر شدررتی الز     تواند به بار  تقلرا می مسئلهبه دلیر خسارات غیرقابر جبرانی ره 
گیدری، رشدف و واردنط در قبدال تقلدا، برخدوردار باشدد.         برای پیط مؤثراست تا از یک سیستم 

توان به نکات اساسی زیر برای موفقیت شررت در تددوین سیسدتم مقابلده بدا بدروز       خاخ می طور به

و اتادات یدک سیاسدت     مناسا سازمانی دروناز منشور اخالقی  گیری بلرهتقلا اشاره ررد: ناست 
درستِ ضد تقلا، دو  مموزش راررنان شررت در جلت هوشیاری و مراقبت نسبت بده شناسدایی   

در بروز تقلا و حصدول   مؤثرعالئم بروز تقلا یا احتمال بروز من و سو  برطر  رردن اشکاالت 
 . (Yeganeh, et al., 2010:88-89؛ Pickett, 2006: 120-122) ها مناطمینان از مرتوع شدن 

بنابراین، یک سیاست ضد تقلا مناسا بایدد چلدار اقددا  را در دسدتور ردار خدود قدرار دهدد:         

 ,AICPAواردنط مناسدا در قبدال تقلدا )     نلایتداً گیری، شناسایی و رشدف، بازدارنددگی و    پیط

بندابراین   ؛یکدیگر عمر رنندد  موازات بهگیری و بازدارندگی باید  (. برای مقابله با تقلا، پیط2009

در هنگا  ترسیم روند یا سازورارهای مقابله با تقلا، شررت تتاری باید هدر دو موضدوع را مدورد    
نیدز ممکدن اسدت در مقابدر رالهبدرداران       ها رنترل ترین سات، حتی باوجوداینمالحظه قرار دهد. 
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و از رارمیی الز  برخوردار نباشند، بنابراین، یدک برنامده اجرایدی مناسدا بدرای شناسدایی        ای حرفه
تقلدا، الز  اسدت تدا در قبدال من یدک       رشف تقلا نیز مورد نیاز است. پز از شناسایی و رشف 

خاخ، اتاات اقددامات   طور به(. پز برای مدیریت ختر تقلا، Ibidوارنط مناسا مورت گیرد )
رنتدرل و جلدوگیری از تبعدات زیانبدار من، ضدروری       منظدور  بده قبر از بروز واقعی تقلا،  پیشگیرانه

 است.  

 

 مصادیق  تقلّب در اعتبارات اسنادی ترین مهم

سی ممکن اسدت قربدانی تقلدا واقدع     -توان گوت ره تمامی اطرا  دخیر در ال می طوررلی به
قربانی امدلی   عنوان بهخریدار( ) سی-، متقاضی الها پروندهاینکه تا رنون در اغلا  رغم علیشوند. 

 هدای  شدیوه اما گسدترش   (Rosmawani & Nurul,2014: 225) استگرفته تقلا مورد تعدی قرار
 هدای  باندک تینودع و   هدا  منشدده اسدت رده در     هدایی  پروندهسی منتر به افزایط -نوین تقلا در ال

مدوارد بدروز تقلدا در معدامالت      تدرین  ملدم . در ادامده برخدی از   اند شدهدخیر نیز مورد تقلا واقع 

 سی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.-متضمن ال
 

 قربانی تقلب عنوان بهسی -ایش المتقاضی گش

اقدا  بده گشدایط اعتبدار بده نودع فروشدنده        ،المللی بین بیع قرارداد یک مبنای خریدار بر معموالً

تواند انگیزه خوبی را برای یک فروشنده متقلا فدراهم رندد تدا     سی می-رند. ماهیت اسنادی ال می
انتدا  داده باشدد یدا حتدی بددون اینکده        تیدرسد  بهبدون اینکه تعلدات خود بر اساس قرارداد بیع را 

 ازمنتارده راالها را برای خریدار ارسال ررده باشد، اقدا  بده ارائده اسدناد منتبدق بده باندک رندد و        
سدی  -برد، خریدار مدتی پز از انتقدال وجده ال   مدتی زمان می معموالًبه مقصد  مبدأرسیدن راال از 

(. در چندین  Godier, 2001: 1-23) شدود  به بانک متلع میبه تینوع از متقلبانه بودن اسناد ارائه شده 

بیندد   ارد و از ایدن رهگدذر زیدانی هدم نمدی     وضعیتی بانک در خصوخ  اسناد متقلبانه مسدئولیتی ندد  
بانک تعلدی برای بررسی امالت اسناد ارائه شدده توسدط    600از یو سی پی  34چراره متابق ماده 

ر است ره ثمن را پرداخت ررده است اما رداالی موضدوع   تینوع ندارد، بلکه زیاندیده املی خریدا
 معامله را دریافت نکرده است. 
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 قربانی تقلب عنوان بهبانک گشاینده اعتبار 

-ال سی، فروشنده یا همان تینوع بایدد اسدناد امدلی منددرج در    -در فرمیند پرداخت از طریق ال

رنندده اعتبدار،    تأیید های بانکیکی از  سی را به بانک گشاینده اعتبار در رشور متقاضی اعتبار یا به
 منظدور  بده اعتبار یا ابالغ رننده اعتبار در رشور خود تسلیم رند. در ایدن اثنداء فروشدنده     دهنده انتقال

مگاه رردن خریدار از ندا  رشدتی حامدر رداال و زمدان تقریبدی رسدیدن م مولده بده بنددر مقصدد،            
. در این حالت یک متقاضی متقلا ممکن اسدت  رند ورد نظر را برای خریدار ارسال میاطالعات م

از جملده بارنامده(   ) امدلی بر مبنای این اطالعات دریافتی از فروشنده اقدا  به جعدر اسدناد مالکیدت    
رسیدن م موله بده مقصدد بده متصددی حمدر ارائده رندد و دسدتور          م ض بهرا  ها منررده و سپز 

سدی بده   -ال ار را با مسئولیت پرداخدت وجده  بیاورد و بانک گشاینده اعتب دست بهت ویر م موله را 

(. در ایدن وضدعیت خریددار راالهدا را بده      Demir-Araz, 2002: 128-133)فروشنده تنلدا بگدذارد   
تما  یا باشی از مبل  اعتبار را به بانک گشداینده بازپرداخدت نکدرده     ره درحالیدست مورده است 

 است.
 

 قربانی تقلب عنوان بهکننده  تأییدبانک 

بانک دیگری نیز ت ت عنوان باندک   معموالًبارات اسنادی عالوه بر بانک گشاینده اعتبار در اعت

رند ره  تأییددخالت دارد. ممکن است این بانک اعتبار اسنادی را  اسنادی اعتباررارگزار در روند 
بندابراین   (؛Shiravi, 2013:248) شدود  پرداخت به تینوع را نیز متقبدر مدی  در این مورت مسئولیت 

رننده توسط این بانک مدورد پرداخدت    تأییدتواند با ارائه اسناد متابق اما متقلبانه به بانک  تینوع می

تینودع اسدناد    Banco Santander S.A. v Bayfern Ltd(1999)قدرار گیدرد. در پروندده معدرو      
د. در رننده بود، ارائه رر تأییدره بانک  Banco Santanderسی مدت دار را به -مربو  به یک ال

سررسید اعتبار بانک مزبور از بانک گشاینده اعتبار درخواست پرداخت ررد اما به دلیر ارائه اسدناد  
سی امتنداع ردرد. دادگداه در ایدن     -متقلبانه از سوی تینوع، بانک گشاینده اعتبار از پرداخت وجه ال

شاینده اعتبار از پرداخت داد و معتقد بود ره امتناع بانک گ رأیپرونده به نوع بانک گشاینده اعتبار 

 هدای  رویه، براساس مقررات عرفی و باوجوداینرننده موجه بوده است.  تأییدسی به بانک -وجه ال
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( بانک گشداینده اعتبدار موظدف بده پوشدط پرداخدت       600)یو سی پی  1مت دالشکر اعتبار اسنادی
 :Farrokhi, 2010) قبول پرداخت مدت دار پیط از سررسید، اسدت  مورت دررننده  تأییدبانک 

بانک گشاینده متعلد به پوشدط وجده باندک    » دارد: مقرر می 600یو سی پی  7. بند ج ماده (26-27
است ره پذیرش پرداخت یا معامله اسناد متدابق بدا اعتبدار را بده عمدر مورده و اسدناد        ای شدهتعیین 

متابق با اعتبدار، ت دت   مذرور را به بانک گشاینده ارسال داشته است. پوشط وجه اسناد ارائه شده 

گیدرد   اعتباری ره در مقا  قبولی یا پرداخت مدت دار قابدر اسدتواده اسدت، در سررسدید انتدا  مدی      
 « هرچند ره بانک تعیین شده قبر از سررسید مبادرت به پرداخت یا خرید اسناد ررده باشد.

 

 قربانی تقلب عنوان بهشرکت بیمه 

داد بیع از بارگیری راال امتناع رند و سدپز رشدتی   طر  متقلا ممکن است پز از انعقاد قرار
را در مسیر مقصد، غرق رند و پز از من از شدررت بیمده متالبده خسدارت رندد. هممندین ممکدن        

است وی راالی بارگیری شده را به شاص ثالثی بوروشد و سپز اقدا  به غرق رردن رشدتی رندد   
 (.Demir-Araz, 2002: 128-133) باواهدو از شررت بیمه خسارت 

 

 سی-مدیریت خطر تقلب در ال

و بازدارندده، در جدایی    پیشدگیرانه بر مبنای نظریه مدیریت ختر تقلا و با توجه به رویکردهای 

 تدرین  ملدم شدود،   مترح می المللی بینیک ابزار پرداخت در یک معامله تتاری  عنوان بهسی -ره ال
ره هدر   ای پیشگیرانههستند. در این باط به بررسی اقدامات   پیشگیرانهاقدامات عبارت از اقدامات 

توانندد   و مشداوران حقدوقی ( مدی    هدا  بانکخریدار، فروشنده، ) سی-دخیر در ال های طر یک از 
 پردازیم.  برای جلوگیری از بروز تقلا انتا  دهند می

قرار گرفته اسدت: ناسدت اینکده     مورد شناسایی پیشگیرانهدو وی گی ملم برای اقدامات قانونی 

تقلبی احتمالی است ره ممکن است در میندده روی دهدد و دو     های شیوهگونه اقدامات ناظر به  این
ه بدر اسداس مشداوره    نلایی مشتری است ر گیرنده تصمیمقانونی،  پیشگیرانهاینکه در اتاات اقدامات 

________________________________________________________________ 

1. Uniform Custom and Practices for Documentary Credit (UCP 600) 
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گیری از بروز تقلدا   فوق در پیط (. اعمال امولGruner, 1998) رند گیری می وریر خود تصمیم
 هدای  تقلدا واقع شود: ناست اینکه اندواع   مؤثرتیر  های روشتواند با اتاات یکی از  سی می-در ال

احتمدالی در   های تقلااتواق افتاده در گذشته مورد توجه و مالحظه قرار گیرد و عالوه بر من، انواع 
تقلدا سدابق و    هدای  شدیوه ورد توجده قدرار دادن   و ارزیابی قرار گیرندد. بدا مد    بینی پیطمینده، مورد 

نسدبت   پیشدگیرانه توانند اقدا  به اتاات اقدامات  تتاری می های ی، طر تقلا احتمالی مت های شیوه

گیدری از   سی نقط املی را در پیط-تتاری دخیر در ال های طر به بروز تقلا رنند. دو  اینکه 
بتوانندد از مشداوره یدک وریدر یدا یدک موسسده         اهد  من ره درمورتیرنند. حتی  بروز تقلا ایوا می

این طرفین معامله هستند ره  نلایتاًخاخ مرتبط با تقلا بلره بگیرند، اما  مسئلهحقوقی راجع به یک 
گیرند ره چگونه با یک مشکر خاخ مواجه شوند. عدالوه بدر    رنند و تصمیم می اقدا  به معامله می

و بازدارنددده توسددط برخددی  پیشددگیرانهاقدددامات  سیسددتماتیک بددرای بلبددود هددای شددیوهایددن برخددی 

سدی،  -در معدامالت متضدمن ال   هدا  شیوهاین  رارگیری به در مورتنویسندگان ارائه شده است ره 
 (. Barton, 2006: 84) یافتاحتمال بروز تقلا تا حدودی راهط خواهد 

هزینده نیدز از اهمیدت بداالیی     -توجده بده ت لیدر اقتصدادی سدود      پیشگیرانه،برای اعمال اقدامات 
تنلدا   طدوررلی  بده گیری از تقلدا   معتقدند ره تالش برای پیط نظران ماحابرخوردار است. برخی 

احتمدالی ناشدی از    هدای  زیانو  ها هزینهاست ره ماارج چنین اقداماتی رمتر از  پذیر توجیههنگامی 
بایدد بدا دقدت     پیشدگیرانه حدود و ثغور اقددامات   دیگر عبارت به ؛( Gruner,1998) باشدبروز تقلا 

رندد تدا تصدمیم     گیری بده تداجر رمدک مدی     پیط های هزینهمورد بررسی قرار گیرد. فلم درست از 

درباره میزان و شدت اقدامات مذرور اتاات رند. بدا توجده بده اینکده در حدال حاضدر در        ای عاقالنه
دهندد، بندابراین ابتددا     یشدتر قربانیدان را خریدداران تشدکیر مدی     سی، ب-تقلا در ال های پروندهاغلا 

 دهیم. گیری از تقلا انتا  دهد، مورد بررسی قرار می تواند برای پیط اقداماتی را ره خریدار می
 

 خریدار پیشگیرانهاقدامات 

هدد  تواندد انتدا  د   مدی  المللی بینره خریدار در یک قرارداد بیع  ای پیشگیرانهاقدامات  ترین ملم

ثبات مالی فروشنده، بررسی موقعیت و وضعیت وسیله حمر مدذرور در   و اعتبارعبارتند از: بررسی 
بدرات بده    جدای  بده یک رارشناس یا بازرس مستقر، پدذیرش بدرات مددت دار     رارگیری بهقرارداد، 

در قرارداد بیدع، بررسدی امدالت بارنامده، ملدز  ردردن       « تأییدخرید پز از »یت، گنتاندن شر  ؤر
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متصدی حمر به ارسال بارنامه به بانک، متالبه تضمین حسن انتدا  تعلدد از فروشدنده و اسدتواده از     
 بیمه اعتبار مادرات.

 

 اعتبار فروشنده بررسی

پیط از منکه خریدار اقدا  به انعقاد قرارداد بیع با طدر  مقابدر رندد، وی بایدد تدا حدد ممکدن        
 :Demir-Araz, 2002) بیداورد ه بده دسدت   فروشدند  حسدابی  خدوش اعتبار و  خصوخ دراطالعاتی 

فروشدنده   وردار  رسا(. خریداران اغلا قادرند از طرق ماتلوی درباره پیشینه و وضعیت فعلی 133
م در تتدارت    هدای  باندک اینکده برقدراری تمداس بدا      تدر  ملمرا رسا رنند. از همه  الز  اطالعات

 :Sun, 1999) باشدی برای خریدار تواند رمک بزرگ فروشنده برای مگاهی از سابقه اعتبار وی می

(. از دیدددگاه اقتصددادی درسددت اسددت ردده بررسددی اعتبددار طددر  قددرارداد ممکددن اسددت  185-187
بدروز تقلدا بده بدار      در مورتاحتمالی ره  های هزینهدر مقایسه با  قتعاًدربردارنده هزینه باشد، اما 

ه برای خریدار انتااب یدک  چرار ؛است مرفه به مقرونمید یک بررسی و ت قیق جامع و رامر  می
 از اهمیت به سزایی برخوردار است. المللی بینشریک قابر اعتماد در معامالت تتاری 

 

 بررسی ظرفیت و موقعیت وسیله حمل قراردادی

، اسدتواده مناسدا از یکدی از امدتالحات     المللدی  بدین یکی از مسائر ملم در تنظیم قراردادهای 
. مر  نظر از اینکه خریدار باید از قبر اعتبدار  (Shiravi, 2013: 299) است 1مندرج در اینکوترمز

موجدود در   هدای  شدیوه فروشنده را رنترل ررده باشد، الز  است ره با دقت و احتیا  رامدر از بدین   

مناسدا   هدا  مسدئولیت و  هدا  هزینده را رده درخصدوخ تاصدیص ریسدک رداال،       ای شیوهاینکوترمز، 
دسدت موردن اطالعدات مربدو     ه بد  وی ه به(. Yanan, 2011: 221) رنددهد، انتااب  تشایص می

________________________________________________________________ 

1. Incoterms or ICC rules for the use of domestic and international trade terms 

اینکوترمز یا امتالحات تتاری بین المللی، مقررات عرفی تتارت بین الملر است ره توسط اتاق بازرگانی بین المللی تددوین و  

اینکدوترمز تعلددات فروشدنده و     ای به نا  اینکوترمز ارائه و مورد عمر تتار در مبادالت بین المللی قرارمی گیدرد. در  در متموعه
شدود.در هریدک از    های بیع بین المللی در غاب عناوینی همانند فوب، سیف و ... مشداص مدی   خریدار در اجرای هریک از روش

 شود. های حمر و اجرای قرارداد بیع میان طرفین توزیع می ها برحسا مقررات اینکوترمز، ریسک و هزینه روش
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در قدرارداد بیدع جلدت اطمیندان از اینکده       CIFبده جدای    FOBحمر راال و انتاداب شدیوه    وسیله به
 & Gu)دارد، بدرای خریددار مناسدا اسدت      و نظدارت حمدر رنتدرل    در حدال خریددار بدر رداالی    

Ruiping, 2005: 237 مرتبط با نا  رشتی و زمان حمدر را   (. هممنین بلتر است ره خریدار شرو
تواند دریابدد   می 1به نوع خود در قرارداد بیع بگنتاند. خریدار با استواده از اطالعات استاندارد لویدز

ره میا رشتی مورد نظر قادر است مقدار راالی قراردادی را حمر رند یا نه و عالوه بر این سیسدتم  

جغرافیدایی رشدتی را نمدایط دهدد و بندابراین زمدان        لویدز قادر است موقعیدت  ونقر حمرهوشمند 
خواهددددددد بددددددود  تعیددددددین قابددددددرتقریبددددددی رسددددددیدن رشددددددتی بدددددده بندددددددر مقصددددددد  

(https://www.lloydslistintelligence.com .) 
 

 استفاده از بازرس مستقل 

متودداوت باعددث تاصددیص ختددرات ماتلددف بدده پرداخددت  هددای روش المللددی، بددیندر تتددارت 

رندد   ختر را متوجه خریددار مدی   عمدتاًسی -شود. پرداخت از طریق ابزار ال ماتلف می های طر 
گیدرد و ایدن    در قبال ارائه اسناد از سوی فروشدنده مدورت مدی    مرفاًچراره پرداخت توسط بانک 

بلتر است ره  ،تر برای ایتاد امنیت بیطدهد.  اعمال متقلبانه را به فروشنده میموضوع فرمت انتا  

(. Nelson, 2000: 115) مورد بده دسدت  شاص ثالثی را در مدورد رداالی ارسدالی     تأییدیهخریدار 
تواند از ملدارت خدود در تعیدین رمیدت و ریویدت رداال و        شاص ثالث، می عنوان بهبازرس مستقر 

ختدر تقلدا تدا حددود      ترتیدا  ایدن  بده  2توتیط اینکه میا راال بارگیری شده است یا نه استواده رندد. 
چنین اقداماتی مستلز  هزینده اسدت امدا در     رارگیری بهرند. درست است ره  زیادی راهط پیدا می
بده   هدا  هزینده طرفین دارد و امکان تاصدیص   زنی چانهبستگی به قدرت  ها هزینهبسیاری مواقع تقسیم 

 اشااخ ماتلوی از طریق مذارره وجود دارد.

________________________________________________________________ 

1 .Lloyd's List Intelligence         یک سرویز تاصصی اطالعات تتداری در حدوزه حمدر و نقدر دریدایی در سدت  جلدان

هدا، زمدان حرردت و موقعیدت      است ره ارائه رننده خدمات برختی از قبیر ارائه اطالعات جامع در رابته بدا خصومدیات رشدتی   

 است.  های حمر و نقر، بنادر و سوان  دریایی و ...  های در حال حررت، شررت جغرافیایی رشتی
است ره خدماتی از قبیدر   SGSهای با سابقه در امر بازرسی، تأیید، مزمایط و گواهی راال شررت . برای مثال یکی از شررت2

 رند.  نظارت بر بارگیری، بازرسی پیط از حمر، بیمه ریویت راال و بازرسی رنترل ریویت راال را ارائه می

https://www.lloydslistintelligence.com/
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 به جای برات به رؤیت دار وعدهرات استفاده از ب

سی از بانک پرداخت رنندده از طریدق ارائده اسدناد     -موردن وجه ال به دستطر  متقلا برای 

جعلی، متبور است این رار را پیط از اینکه راال مورد بازرسی قرار بگیرد انتا  دهد تا تقلدا وی  
سدی در  -ار در شیوه پرداخت البنابراین بلتر است ره خرید ؛پیط از ت صیر پرداخت رشف نشود

 :Murray, 1993) رندد اسدتواده   1به جای بدرات بده رؤیدت از بدرات مددت دار      المللی بینمعامالت 

ارائده بدرات از    م دض  بده برای پرداخت از برات به رؤیت استواده شود، باندک   ره درمورتی(. 509

تواندد   ، پرداخدت مدی  دار وعدهاستواده از برات  در مورترند؛ اما  سوی تینوع اقدا  به پرداخت می
خریدار( یا بانک گشاینده قادرند تقلدا  ) اعتباربنابراین متقاضی  ؛چند روز پز از قبولی انتا  شود

 را پز از رسیدن راال و پیط از سررسدید پرداخدت رشدف رنندد و بده ایدراد تقلدا اسدتناد نمایندد         

(Stoufflet, 2008:297) .گنتانددن شدرطی در قدرارداد اسدت رده پرداخدت را در        ،دیگدر  حدر  راه
معینی پز از ارائه اسناد توسط فروشنده متاز بداندد. منظدور از گنتانددن چندین شدرطی       زمان مدت

 United Bankرمیت و ریویت راال توسدط خریددار باشدد. پروندده      وسقم م تتواند بررسی  می

Limited v. Cambridge Sporting Goods Corp (1976)  نمونده خدوبی بدرای     مت ده ایاالتدر
در پارسددتان  ای فروشددندهاسددتواده از بددرات مدددت دار اسددت. در ایددن پرونددده قددرار بددود  تددأثیربیددان 

بورز را به خریداری در نیویور  ت ویر دهد مشرو  بده اینکده    های دستکطحاوی  ای م موله
رسیدن م مولده مدورد نظدر بده     سی نه روز پز از قبول برات متالبه شود. پز از -پرداخت وجه ال

قدیمی، بدون لوا  و پداره   ها دستکطنیویور  راال مورد بازرسی قرار گرفت و مشاص شد ره 
سی شد و دادگاه نیدز بدر مبندای    -هستند. خریدار خواستار دستور موقت برای عد  پرداخت وجه ال

یدت اسدتواده شدده بدود،     ؤتقلا، اقدا  به مدور دستور موقت ررد. اگر در این معامله از برات بده ر 

بود و هممنین خریددار هدیچ فرمدتی بدرای بازرسدی       سی می-بانک ملز  به پرداخت فوری وجه ال
 ,Yanan) شدد  فروشنده در اقدا  متقلبانه خدود موفدق مدی    قوی احتمال بهداشت و در نتیته  راال نمی

2011: 223.) 
 

________________________________________________________________ 

1. Usance Draft 

https://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Yanan
https://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Yanan
https://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Yanan
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 1«مطابقت مبیع تأییدخرید پس از »گنجاندن شرط 
در « متابقدت رداال   تأییدخرید پز از »خریدار گنتاندن شر   پیشگیرانهیکی دیگر از اقدامات 

(. بر اساس این شدر ، تدا زمدانی رده خریددار رداال را       Murray, 1993: 105) استقرارداد پایه بیع 
در این نوع بیع پز از منکه مبیدع بده    2شود. و تصدیق نکند، مالکیت راال به خریدار منتقر نمی تأیید

شد، مالکیدت مبیدع بده خریددار      تأییدمقصد رسید، و وجود و متابقت مبیع با قرارداد توسط خریدار 
چندین   . در امر استواده از(Niasari, 2016: 297) پردازد شود و سپز خریدار ثمن را می منتقر می

حصول اطمینان از متابقت ریویت راال با مشاصات قراردادی من بده وجدود ممدده     منظور بهشرطی 
درج و استواده از چنین شرطی، وضعیت راال و نیز امر وجود یدا عدد     در مورت باوجوداینبود. 

بدا   بندابراین  ؛، قابر شناسایی و رشدف خواهدد بدود   تأییدمعاینه راال جلت  فرمیندوجود من، در طی 

سدی داشدته   -معتبری برای منع بانک از پرداخت وجه ال دالیرتواند  استواده از این شیوه خریدار می
چنین شرطی به دلیر مغایرت من با امر اسدتقالل   رارگیری بهرغم تمامی انتقاداتی ره بر  باشد. علی

ممانعدت از  یک استرات ی رارممد برای  عنوان بهسی شده است، باید گوت ره وجود این شر  -ال
 سی به فروشنده متقلا، از اهمیت زیادی برای خریدار برخوردار است.-پرداخت وجه ال

 Sirius International Insurance Corp v. FAI General Insuranceدر پروندده انگلیسدی   

Co Ltd (2003) در قدرارداد پایده بیدع    « تأییدد خرید پز از »رننده درج شر   تأیید، تصمیم دادگاه
شدود رده در من تینودع     سدی شدامر مدوقعیتی نمدی    -قاضی بدوی معتقد بود ره امر استقالل ال بود.

-تواند بددون موافقدت خریددار وجده ال     در قرارداد پایه موافقت ررده است ره وی نمی مراحت به
 قرار گرفت. تأییدسی را دریافت رند. این تصمیم در دادگاه تتدیدنظر نیز مورد 

 

 اصالت بارنامه تأیید

اسدناد   روگرفدتِ رنند ره خریدار از فروشنده درخواسدت رندد تدا     برخی متاصصین تومیه می 
سی را پیط از ارائه به بانک، از طریق پسدت، ایمیدر یدا فکدز بدرای وی ارسدال       -تعیین شده در ال

________________________________________________________________ 

1. Sale of goods on approval 

 ( چنین شرطی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است.1979) . در قانون بیع راالی انگلستان2
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رند. این تکنیک به خریدار فرمت ردافی را بدرای بررسدی امدالت برخدی اسدناد رلیددی ازجملده         
(. بلترین شیوه برای انتا  چنین راری برقدراری تمداس تلوندی بدا     Gu, 2000: 207) دهد بارنامه، می

( و بلتر است ره خریدار Murray, 1993: 512مادررننده بارنامه جلت بررسی امالت من است )
 قانونی ثبت و ضبط رند. طور بهمکالمه تلونی خود با مادررننده بارنامه را 

 

 رنامه به بانکملزم کردن متصدی حمل به ارسال با

سی متصدی حمر امر بارنامه را برای فروشنده ارسال -در یک معامله متضمن ال طورمعمول به
سی به بانک پرداخدت رنندده   -رند و سپز فروشنده من را به همراه سایر اسناد تعیین شده در ال می

 رند ر بارنامه باز میرند. این شیوه ارائه بارنامه توسط فروشنده به بانک، در را به روی جع تسلیم می

(Murray, 1993: 511)بنابراین مناسا است ره خریددار مقدرر رندد رده متصددی حمدر بارنامده         ؛
 غیدر  دربه بانک پرداخت رننده ت ویر دهدد و   مستقیماًاملی را نه به ارسال رننده )فروشنده( بلکه 

، یعندی  حر راهد  از این (. هIbid)سی بدون دریافت بارنامه مورد قبول قرار نگیرد -این مورت ال
ارسال مستقیم بارنامه توسط متصدی حمر به بانک گشاینده اعتبار، این است ره بارنامه مدذرور در  
 اختیار تینوع اعتبار )فروشنده( قرار نگیدرد تدا وی امکدان دسدت بدردن در موداد من را نداشدته باشدد        

(Niasari,2016: 297) .ابدد.  ی مه توسط فروشنده راهط میفرمت و احتمال جعر بارنا ترتیا این به
، روش مذرور نیز ارائه رننده یک تضمین رامر برای خریدار جلت جلوگیری از تقلا باوجوداین

توسط فروشنده نیست؛ زیرا ممکن است فروشنده با متصدی حمر تبانی رند و متصدی یک بارنامه 
 (. Murray, 1993: 511غیر واقعی را به بانک پرداخت رننده تسلیم رند )

 

 استفاده از ضمانت انجام تعهد

اخذ ضمانت انتا  تعلد از فروشدنده ممکدن اسدت بلتدرین روش بدرای خریددار بدرای در امدان         
(. فروشدنده بدا ارائده چندین     Demir-Araz, 2000: 134) باشدد ماندن از تبعات منوی تقلا فروشنده 

رندد.   قراردادی خود را تضمین می، انتا  تعلدات نامه ضمانتتینوع  عنوان بهضمانتی برای خریدار 

اجددرای معیددوب تعلددد از سددوی فروشددنده ممکددن اسددت بانددک مددادررننده ضددمانت را بدده مددر  
درخواست خریدار، ملز  به پرداخت مبل  مورد توافق به وی رند. اسدتواده از ضدمانت انتدا  تعلدد     

زینه خددمات بدانکی   از جمله ه ها هزینهممکن است بر پیمیدگی معامالت بیوزاید و موجا افزایط 
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فروشنده ارائه شده است و تعلد بی قید و شر  باندک   وسیله بهشود. با وجود این، چنین ضمانتی ره 
 تواند احتمال بروز تقلا را به حداقر ممکن راهط دهد. را به همراه دارد، می

 

 تحصیل بیمه نامه و بیمه اعتبار صادرات

نظر به شررت بیمه بر اساس قرارداد بیمده اسدت.   بیمه یک شیوه سنتی برای انتقال خترات مورد 
 & Young)رنددد  نقددط ملمددی ایوددا مددی ریسددک مربددو  بدده مدددیریت اقدددامات اغلددا بیمدده در

Tippins,2001: 324 سدی را  -بیمده ختدرات تقلدا در ال    هدای  شدررت معمدول   طدور  به(. متاسوانه
چندین ختراتدی را بیمده    بیمه با اخدذ مبدال  هنگوتدی     های شررتدهند و در عمر برخی  پوشط نمی

رنندد و از بیمده ردردن مدر       از معامالت را بیمده مدی   ای متموعه مرفاًرنند و برخی دیگر نیز  می

شدود. بیمده    سی مدی -رنند ره این امر باعث ت میر هزینه زیادی بر متقاضی ال یک معامله امتناع می
خریددار و فروشدنده    اموالًو  رند ایوا می الملر بیناعتبار مادرات نقط اساسی و حیاتی در تتارت 

هدای دولتدی و خصومدی    دهدد. نلادهدای ماتلودی  شدامر سدازمان      هر دو را ت ت حمایت قرار می
متعددی وجود دارند ره اقدا  به ارائه بیمه ریسدک واردات، مدادرات و سدرمایه گدذاری خدارجی      

. ختدرات  1دهدد:   میمعمول بیمه اعتبار مادرات خترات تیر را مورد پوشط قرار  طور بهرنند.  می

تتارت و رسا و رار از قبیر ورشکستگی خریدار، عد  تمایر به پرداخت و عد  اجدرای مد ی    
 ,Van Houtte) ارزی. خترات سیاسدی و ختدرات مدرتبط بدا من؛ ج. ختدرات مدالی و       2قرارداد؛ 

2002: 285-287 .) 
پوشط ختر عد  اجرای مد ی  قدرارداد بیدع پایده دارای      ،از ل اظ موضوع ب ث این پ وهط

سدی پرداخدت شدده اسدت     -اهمیت زیادی است. اگر عد  وجود راالیی رده وجده من از طریدق ال   

یدک قدرارداد بیمده     وسیله بهتواند  مستند به عد  اجرای قرارداد از سوی فروشنده باشد، این ختر می
 پوشط داده شود.  ،اعتبار مادرات

 

 لیم الکترونیکی اسناددرخواست تس

مسدتلز  تولیدد    ،گیدرد  از طریق اسناد رتبی مورت می طورمعمول بهسی ره -فرمیند عملکرد ال
شود بلکه نارارممد و در معرض  موجا اتال  وقت می تنلا نهحتم انبوهی از اسناد رتبی است ره 

در سدال   BOLERO غلبه بر چنین مشکالتی پروژه منظور به. (Christensen, 2003: 3) استتقلا 
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یدک سدازمان مدنعتی     BOLERO. (Islam & Ahamed, 2008: 10)شروع به فعالیت ررد  1999
ردردن تسدلیم   عمده اهدا  تأسیز ایدن نلداد فدراهم    تتاری است ره مقر املی من در لندن است. 

و رداهط احتمدال    راغدذبازی ، رداهط  المللی بینایمن اسناد تتاری به شکر الکترونیکی در ست  
این سدازمان عبدارت از: ارائده     های فعالیت(. عمده http://www.bolero.net) استز تقلا بوده برو

بارنامه الکترونیکی و انتقال مالکیت، پرداخت الکترونیکی وجوه، ت ویر و حمر راال است. عدالوه  

را جلت مقابله با تقلا و جعر در دسدترس   ای هشدبر این، این سازمان ابزارهای ایمن و رمزگذاری 
(. چلارچوب قانونی برای ارائده الکترونیکدی اسدناد در    Biederman, 1998: 17)دهد  تتار قرار می

تدوان   بنابراین می ؛ارائه گردیده است eUCPت ت عنوان  المللی بیناتاق بازرگانی  وسیله بهسی، -ال
تواندد   رده دارد، مدی   هدایی  هزینهسی با وجود -ادعا ررد ره ارائه الکترونیکی اسناد تعیین شده در ال

دخیدر در   هدای  طدر  رارممد و رافی در راستای مدیریت ریسک تقلا برای تمدامی   حر راهیک 

ی مقدرر  سد -تواند در قرارداد بیع یا در خود ال سی باشد. خریدار می-متضمن ال المللی بینمعامالت 
الکترونیکی ارائه شوند ره این امر به دلیدر امنیدت بداالی امضدای      مورت بهرند ره اسناد مورد نظر 

 رسداند  رمزگذاری، ختر بروز تقلا را بده حدداقر مدی    های تکنیکسایر  رارگیری بهالکترونیکی و 
(Collyer, 2003: 1). 

 

 فروشنده() ذینفع پیشگیرانهاقدامات 

خود  برای اینکه در روند پرداخت از طریق اعتبار اسنادی قربدانی   نوبه بهیز تینوع اعتبار اسنادی ن
خود )خریدار( قرار نگیرد، باید از یک سری اقدامات احتیداطی بلدره گیدرد رده      معاملهتقلا طر  

 خواهیم پرداخت.  ها مندر ادامه به بررسی 
 

 انتخاب مشتری دارای اعتبار

اعتبار بلترین وسیله برای جلوگیری از بروز تقلدا و  و دارای  حساب خوشانتااب یک مشتری 
قددرار گددرفتن در یددک وضددعیت زیانبددار اسددت. متاصصددین حددوزه اعتبددارات اسددنادی معتقدنددد ردده 

رندد بایدد درخصدوخ     اسدتواده مدی   الملر بینسی در تتارت -خریداری ره از مکانیز  پرداخت ال
(. ایدن  Yang, 1998: 172) رندد عمدر  انتااب فروشنده خود و وضعیت مالی وی با دقت و احتیا  

تواندد از طریدق برقدراری ارتبدا  بدا       مادق اسدت. فروشدنده مدی    رامالًفروشنده نیز  مورد درمتلا 

http://www.bolero.net/
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رنندد، اطالعدات    ره درخصوخ بررسی اعتبار تتار ارائه خددمات مدی   ای حرفهیا نلادهای  ها بانک
-Yanan, 2012: 343) بیداورد  دسدت بده  الز  را درباره اعتبار و پیشینه مدالی خریددار جدیدد خدود     

(. چنین اطالعاتی در جایی ره طدر  معاملده یدک واسدته تتداری یدا دالل اسدت، از اهمیدت         354
نسبت به تدوان مدالی وی و وضدعیت     تری دقیقباالیی برخوردار است و بنابراین الز  است تا ت قیق 

 معامالت سابق وی مورت گیرد.

 

 آن سی پیش از قبول-بررسی دقیق مفاد ال

مواد من را مدورد بررسدی قدرار     دقت بهبدون فوت وقت و  سی-ال دریافت از فروشنده باید پز
 ترتیدا  ایدن  بده سی را داشدته باشدد.   -دهد تا فرمت رافی برای اعمال امالحات احتمالی در مواد ال

رنتدرل   در ارائه اسناد منتبق به بانک با مشکلی مواجه ناواهد شد. فروشنده در هنگا  بعداًفروشنده 
-سی باید به دو موضوع ملم توجه داشته باشد: ناست اینکه وی باید معتبر بدودن خدود ال  -مواد ال

سدی  -سی را ره شامر اعتبار بانک گشاینده اعتبار، شرو  پرداخت و مناسا بودن مددت اعتبدار ال  
و شدرو    . نکته دو  اینکه فروشنده باید متابقدت موداد  (Yanan, Ibid) رندرنترل  دقت بهشود،  می
سدی ممکدن اسدت    -سی با مواد قرارداد بیع پایه را مورد بررسی قدرار دهدد. در بررسدی موداد ال    -ال

، متعذر یا متعسر ال صول تشدایص دهدد. شدرو  مدذرور در     غیراخالقیفروشنده برخی شرو  را 
سدی  -چنین شروطی رنترل رامر روندد ال  .اند یافتهشلرت  1«شرو  نر »به  المللی بینعر  تتاری 

دهندددد  خریددددار( داده و تینودددع را در موضدددع انوعدددالی قدددرار مدددی     )را بددده دسدددت متقاضدددی   
(www.businessdictionary.com .) 

سی امالح این شرو  را باواهد و مقرر -فروشنده باید بالفامله از متقاضی ال شرایتیدر چنین  

(. Alavi, 2016: 151) معینی امالحات مورد نظر را انتا  دهد زمان مدترند ره خریدار در 

سی، از -پیط ممده به دلیر امالح مواد ال تأخیرهممنین فروشنده ضمن این اقدا  باید با توجه به 

سی را تمدید رند. در مورت امتناع خریدار از امالح -اعتبار ال زمان مدتخریدار باواهد تا 

تواند قرارداد بیع را به دلیر عد  گشایط اعتبار توسط خریدار، ره یکی  ه میسی، فروشند-مواد ال

________________________________________________________________ 

1. Soft clauses 

http://www.businessdictionary.com/
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از شرو  قرارداد بیع بوده است، فسخ شده تلقی رند و حق متالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد 

 را برای خود م ووظ نگه دارد. 

 

 تنظیم محتاطانه قرارداد بیع پایه

قاضدی و باندک گشداینده اعتبدار یدک قدرارداد بیدع        سدی بدین مت  -پیط از انعقاد ال طورمعمول به
بندابراین   ؛سدی مبتندی بدر من اسدت    -بین متقاضی و تینوع وجود دارد ره مواد و شرو  ال المللی بین

توسط تینوع به بانک است، باید  ها منشروطی ره مربو  به تعیین اسناد و ارائه  وی ه بهقرارداد بیع و 
اسدناد متعدددی از قبیدر     ره هنگامی وی ه بهظیم شوند. این متلا تا حد امکان روشن و بدون ابلا  تن

بازرسدی بایدد توسدط فروشدنده بده باندک ارائده شدوند، از          گواهی و ، سیاهه تتارینامه بیمهبارنامه، 

احتمدالی خداخ در میندده و     شرایطبروز  ره درمورتیاهمیت باالیی برخوردار است. عالوه بر این 
بیندی شدده باشدد، تدا حددود زیدادی از احتمدال گنتانددن          در قرارداد بیع پیط ها منن وه مواجله با 

 (.Yanan, 2011: 226) شود گیری می سی پیط-شرو  نر  در ال
 

 ها بانکو همکاری با  سازمانی درونبهبود روابط 

ماتلف داخر شررت را باال ببرد و بدا   های باطفروشنده باید تالش رند تا ست  همکاری بین 

بایدد   تنلا نهسی در رشور خود در ارتبا  باشد. روشن است ره فروشندگان -دخیر در ال های بانک
حوزه فعالیت تتاری خود داشته باشند بلکه الز  است ست  مگاهی خدود   در مورداطالعات رافی 

گونده معدامالت در تات خدود از ماهیدت      سی را نیز ارتقا باشند. ایدن -نسبت به معامالت متضمن ال

شدررت بایدد در وهلده ناسدت ردار       های باطمیده و متضمن ریسک برخوردارند، بنابراین همه پی
دیگدر از   هدای  بادط هدر بادط بدا     مؤثرخود را به بلترین ن و انتا  دهند و عالوه بر من همکاری 

تواند با برقراری ارتبدا  بدا باندک ابدالغ رنندده       فروشنده می عالوه بهاهمیت باالیی برخوردار است. 
 مندد  بلدره سدی  -این باندک درخصدوخ موداد ال    های راهنماییسی در رشور خود، از مشاوره و -ال

 شود.

بسدته بده    مدرفاً این است ره رارممدی این رویکرد  پیشگیرانهنکته قابر توجه در اتاات رویکرد 
، وردال  ها بانکدخیر دیگر مانند  های طر نیست، بلکه  المللی بینطرفین معامله تتاری  های تالش

مرتبط نیز باید در این زمینه همکاری داشته باشند. دستیابی به سالمت و امنیدت   المللی بیننلادهای  و
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 هدای  طدر  سی و راهط میدزان بدروز تقلدا در من از طریدق همکداری بدین همده        -در عملکرد ال
دخیدر در   هدای  طدر  رده سدایر    ای پیشگیرانهبنابراین در ادامه به اقدامات  ؛است پذیر امکانمذرور 

 پردازیم.  توانند انتا  دهند، می سی می-ال
 

 ها بانک پیشگیرانهاقدامات 

نده بدا راالهدا و خددمات و نده بدا انتدا          هدا  بانک 600از یو سی پی  14و  5متابق مقررات مواد 

با اسناد سرو رار دارند. از یک سو این مقررات باعث  مرفاًتعلدات طرفین در معامله بیع پایه، بلکه 
شود و از دیگر سو ضدریا بدروز تقلدا را افدزایط      می المللی بینولت در روند معامالت تتاری سل
بررسی ظاهر اسناد جلت تعیین متابقدت یدا عدد      ها بانکدهد چراره در حال حاضر تنلا وظیوه  می

سی است. م دود ردردن وظیوده باندک بده بررسدی ظداهری       -مذرور در ال شرایطبا  ها منمتابقت 
سدی در  -ه شده توسط تینوع و مسکوت گذاردن موضوع تقلدا در معدامالت متضدمن ال   اسناد ارائ

شده اسدت. ایدن منتقددین معتقدندد رده       نظران ماحامنتر به انتقاد برخی  600 پیمقررات یو سی 
-به بررسی انتا  یا عد  انتا  تعلدات موضوع قرارداد پایه توسط تینوع ال ها بانکموظف دانستن 

(. برخی دیگر Demir-Araz, 2002: 134) استاز بروز تقلا، امری ضروری سی برای جلوگیری 

 ای وید ه نیز معتقدند ره در نساه بعدی یو سی پی باید به موضوع تقلا در اعتبارات اسنادی توجده  
 (. Gao and Buckley, 2002:66)مبذول شود 

 

 العاده فوقارائه خدمات 

توانندد بدرای جلدوگیری از بدروز تقلدا در       می سی-دخیر در ال های بانکیکی از اقداماتی ره 
(. Yanan, 2012: 343-354) خدود سی انتا  دهند عبارتست از ارائه خدمات وی ه به مشدتریان  -ال

توسدط   1980سدی بدرای ناسدتین بدار در سدال      -ارائه خدمات وی ه بانکی در معدامالت متضدمن ال  
( مدورد  UNCTAD report, 1983, para.112: 32رنورانز تتارت و توسعه سازمان ملر مت دد ) 

ملدز  شدناختن باندک    »عبارتست از  مولو  یک ب ث و بررسی قرار گرفت. خدمات وی ه بانکی در

پرداخت رننده به بررسی اعتبار، امالت و م ت اسناد ارائه شده توسدط تینودع، پدیط از اقددا  بده      
رسدد   اما به نظدر مدی   ؛(UNCTAD report1983, para. 112, p. 32«)سی به وی-پرداخت وجه ال

غیر عملی است، چراره رنترل امالت تدک تدک اسدناد و نیدز      ها بانکره ت میر چنین تعلداتی بر 
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و نیدز   المللدی  بدین  ونقر حمر های شررتبررسی امیر بودن امضای تیر هر سند با توجه شمار زیاد 
 ,UNCTAD report1983)نیسدت   پدذیر  امکدان در عمدر   هدا  باندک حتم وسیع اسناد ارائه شده بده  

para. 114, p. 33 منتر بده ت میدر    ها بانک(. عالوه بر این الزامی بودن انتا  چنین اقداماتی توسط
پیشدنلاد شدده    دالیدر شدود. بده همدین     پرداخت هزینه خدمات بانکی اضافی بر متقاضی خدمات می

ه الز ، تقاضدای مشدتری و پرداخدت هزیند     در مورتاست ره ارائه چنین خدماتی اختیاری باشد و 

 (. UNCTAD report1983, para. 124, p. 36) رننداقدا  به ارائه خدمات وی ه مذرور  ها بانک
 

 هنگام احتمال تقلب العاده فوق های بررسیانجام 

توانند هنگا  برخورد با عالئم مشکو  بروز تقلدا در   می ها بانکدر رنار انتا  خدمات وی ه، 

سدابقه مدالی مشدتریان، بررسدی ماهیدت       در مدورد ر ت قیدق  سی، اقدامات خاخ بیشدتری از قبید  -ال
 قرارداد پایه و تعلدات طرفین در من و رنترل دقیقتر اسناد ارائه شده، را انتا  دهند. 

برای مثال فروشدنده و خریددار بدا تبدانی     ) باشدسی بانک -هنگامی ره قربانی املی تقلا در ال
ن است در نتیتده موفقیدت ممیدز بدودن ایدن تقلدا       قصد رالهبرداری از بانک را داشته باشند(، ممک

عاقالنده اسدت رده باندک در راسدتای       رامالًخسارات سنگینی به بانک وارد شود. در چنین شرائتی 

حوظ منافع خود پیشینه تتاری و اقتصادی مشتریان خود را بده دقدت مدورد بررسدی قدرار دهدد و بدا        
مدالی چده    تدأمین سی برای -ریابد ره گشایط المالحظه دقیق ماهیت و مواد معامله پایه به درستی د

 گیرد.  نوع فعالیت تتاری مورت می
سی بده مدوارد مشدکوری برخدورد رندد، بلتدر اسدت رده رویده          -اگر بانک در هنگا  بررسی ال

را در پدیط بگیدرد. بدرای مثدال ممکدن       تری م تاطانهمعمول و متداول خود را تغییر دهد و رویکرد 

اسددت بانددک بددا انتددا  ت قیقددات و بررسددی بیشددتر در مددورد اسددناد ارائدده شددده توسددط فروشددنده،    
(. هرچند Kuo-Ellen, 2002(b): 261) رندرا ره حاری از بروز تقلا است مشاهده  هایی مغایرت

پرسنر بانک و در نتیتده   ممکن است انتا  ت قیقات بیشتر مستلز  مر  رار و وقت بیشتری برای
هزینه بیشتری باشد، اما این رویه هم برای بانک و هم برای مشتریان من به ل اظ جلوگیری از ورود 

 خسارات تقلا، به مرفه است.
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 روزمره های فعالیتاحتیاط در 

سدی  -گیری از اینکه قربدانی تقلدا در ال   پیط منظور بهباید  ها بانکعالوه بر موارد فوق الذرر، 

شوند، در فعالیت روزانه خود یک رویکرد احتیاطی اتاات رنند و با انتا  اقدامات تیر بروز تقلدا  
مموزشدی بدرای رارمنددان جلدت رشدف و شناسدایی        هدای  برنامه. ارائه 1 :احتمالی را راهط دهند

فروشددنده و خریدددار( مبنددی بددر اینکدده  ) خددود. تومددیه و تاریددد بدده مشددتریان 2سددی، -تقلددا در ال
. تومدیه بده   3اعتبار و خوش حسابی طر  مقابر ت قیق و بررسی ردافی انتدا  دهندد،     درخصوخ

در مقابر ارائه اسدناد   مرفاًسی -. تارید بر اینکه پرداخت وجه ال4خریدار برای رنترل نلایی راال، 
باشدی   شود و تومدیه خریددار بده اینکده از انتدا  معاملده بدا طرفدی رده از اعتبدار رضدایت            انتا  می
 (.Kuo-Ellen, 2002(a): 201) رندار  نیست امتناع برخورد

سدی را مدورد بررسدی قدرار دهندد و از جملده بده        -باید اعتبار متقاضدی ال  ها بانکعالوه بر این، 
بلتدر اسدت تدا     نلایتداً شلرت تتاری، گردش مالی و توان پرداخدت وی توجده وید ه داشدته باشدند.      

طالعات دقیقدی در مدورد بدروز اعمدال متقلبانده      سی هنگامی ره ا-پیط از پرداخت وجه ال ها بانک
سدی بده تینودع    -توسط یکی از طرفین را دارند، با اعمال مناسا قاعدده تقلدا، از پرداخدت مبلد  ال    

 خودداری رنند.

 

 المللی بیناستفاده از خدمات اتاق بازرگانی 

ت بده اعضدای   اقدا  به ارائده رایگدان برخدی خددما     المللی بینشعبه جرائم تتاری اتاق بازرگانی 
رنندده اعتبدار همدواره     تأییدد گشداینده و   هدای  بانک. (Islam & Ahamed, 2008: 7) رند خود می

 ازمنتارده به این نلاد ارسال رنند.  ها منامالت  تأییدتوانند اسناد ارائه شده توسط تینوع را برای  می
ماتلف دنیا دسترسی دارد، درخواست بررسی  های باطهای اطالعاتی زیادی از این نلاد به پایگاه

 دهد. امالت اسناد ارائه شده به بانک از این نلاد، احتمال بروز تقلا در این اسناد را راهط می
 

 مشاوران حقوقی پیشگیرانهاقدامات 

متضمن تتدارت   های پروندهنقشی ره ورال و مشاوران حقوقی در ارائه مشاوره و اقامه دعوا در 

رنندد از اهمیدت زیدادی برخدوردار اسدت. مشداوران حقدوقی بایدد از ملارتلدا و           ایودا مدی   المللی بین
و بازدارندده در قبددال مسدائر و مشددکالت     پیشددگیرانهاسدترات یلای الز  بددرای اتادات یددک رویکدرد    
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حقدوقی   مسئله(. عالوه بر این، در مواجله با یک Taskinen, 2006: 227) باشندحقوقی برخوردار 
های حقوقی ماتلف را مورد مقایسه قرار دهند و از بدروز  ها و گرایطاید بتوانند فرهنگب المللی بین

 (.Nystén-Haarala, 2007)گیری رنند  اختالفات و دعاوی تتاری احتمالی در این عرمه پیط
و بازدارنده باید هدم در تنظدیم قراردادهدا و هدم در مددیریت ختدرات        پیشگیرانهاتاات رویکرد 

(. در حدال حاضدر مددیریت    Rudanko, 2007) گیدرد رد توجه مشاوران حقدوقی قدرار   قراردادی مو

 هدای  شررتباط الینوکی از چلارچوب مدیریت ریسک  عنوان بهختر در حوزه تنظیم قراردادها 
تتاری درممده است. تنظیم مناسا قراردادهای تتاری شررت، احتمدال بدروز تنشدلا و اختالفدات     

 Contractual Risk) دهدد  ن رارممددی معدامالت را افدزایط مدی    رندد و در ضدم   بعدی را رم می

Management, 2007       عالوه بر این یک قرارداد رارممدد بایدد حداوی واردنط مناسدا در قبدال .)
وقوع یا عد  وقوع این یا من اتوداق خداخ باشدد، احتمدال بدروز نقدض توسدط هدر یدک از طدرفین           

شیوه حر و فصر اختالفات احتمدالی   نلایتاًبینی رند و  را پیط خسارت جبران های شیوه قراردادی و
(. متدابق منمده گوتده شدد درخصدوخ موضدوع       Ibid)ناشی از من قرارداد را به روشدنی بیدان رندد    

سی، مشاوران حقوقی هر یک از طرفین باید به برخی نکات توجه رنند. -گیری از تقلا در ال پیط
است باید موارد تیر را مد نظر قرار دهدد:   المللی ینباگر وریر مورد نظر وریر خریدار در یک بیع 

سدی و پیشدنلاد مددیریت مناسدا من ختدر بده       -. ارائه یک ت لیدر مد ی  از ختدر تقلدا در ال    1
سی( با دقت شدرو   -قرارداد بیع پایه یا قرارداد ال) قرارداد. باید هنگا  رنترل مواد یک 2خریدار، 

بایدد بدا    تنلدا  نه. 3از تقلا باشند، شناسایی رند،  ای نهنشامری  یا ضمنی دوپللو را ره ممکن است 

را برای خریدار نیدز   ها منقواعد و مقررات حقوقی رشور طر  تتاری مقابر مشنا باشد، بلکه باید 
بیندی   . باید قادر باشد تا بدروز اختالفدات احتمدالی را پدیط    4و  (Haapio, 2009: 32-35) رندتبیین 

ای انواع اختالفات احتمالی را با موردر خدود مدورد ب دث و بررسدی      های ماتلف برحر راهررده و 
-(. به همین ترتیا وریر فروشنده نیز باید به شرو  ندر  احتمدالی در ال  Forrest, 2007) دهدقرار 

سی توجه وی ه داشته باشد، با مورر خود در تنظیم دقیق و م تاطانده قدرارداد بیدع همکداری رامدر      

را پز از دریافت من توسط فروشنده، به دقت و در ناستین زمان ممکن سی -داشته باشد و مواد ال
 رنترل رند.

مشداوران حقدوقی بایدد نسدبت بده مسدائر و مشدکالت حقدوقی و اختالفدات           طوررلی بهبنابراین 
و بازدارنده بنگرند و همکاری نزدیکی با مورلین خدود داشدته باشدند رده      پیشگیرانهاحتمالی با نگاه 
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 مدیریت رنند.  ای شایستهسی را به ن و -ر خواهند بود تا ختر بروز تقلا در الدر این مورت قاد
 

 گیرینتیجه

جبدران ناپدذیری را بدر تداجر یدا شدررت تتداری ت میدر رندد؛           های هزینهتواند  وقوع تقلا می

تتداری از   هدای  شدررت بنابراین قرار گرفتن ختر تقلدا در ردانون توجده نظدا  مددیریت ریسدک       
سدی نیدز   -اهمیت به سزایی برخوردار است ره این موضوع در خصوخ مدیریت ختر تقلدا در ال 

رنند ره عمدده   سی را ملیا می-متعددی وجود دارند ره زمینه بروز تقلا در ال دالیرمادق است. 

بدا   منتبدق  ظداهراً سی از سوی بانک در قبدال مدر  ارائده اسدناد     -عبارتند از پرداخت وجه ال ها من
سدی و تینودع و فقددان یدک چلدارچوب قدانونی       -سی، فامله جغرافیایی بین متقاضی ال-ال شرایط

دخیدر   هدای  طدر  بنابراین الز  است تا تمامی  ؛گیری از تقلا پذیرفته شده در قبال پیط المللی بین
سی و مشاورین حقوقی طدرفین  -دخیر در ال های بانکسی، -سی شامر متقاضی و تینوع ال-در ال

 المللدی  بدین و بازدارندده احتمدال بدروز تقلدا در معدامالت       پیشدگیرانه خود با اتاات اقددامات   نوبه به

 سی را به حداقر راهط دهند.  -متضمن ال
توان اشاره ررد: ناسدت   سی به دو مشکر عمده می-قلا در الدرخصوخ مواجله با موضوع ت

سدی وجدود   -برای مقابلده بدا تقلدا در ال    ای شدهپذیرفته  المللی بیناینکه در حال حاضر هیچ رژیم 
. دلیر این امر این است رده  1ندارد و بنابراین موضوع تقلا ت ت حارمیت قوانین داخلی  قرار دارد

میدد و لدذا یدک مرجدع مدنوی هممدون اتداق         ی مربو  به نظم عمومی به حساب میتقلا موضوع

 پیشدگیرانه . دو  اینکه رویکدرد  بازرگانی بین الملی مالحیت قانونگذاری در این خصوخ را ندارد
سی تا رنون به ندرت در ت قیقات علمی مورد توجه قرار گرفته است. شدمار  -نسبت به تقلا در ال

ناسدتین و   عندوان  بده سی منتر به شناسدایی قاعدده تقلدا    -مربو  به تقلا در ال های پروندهفزاینده 
از یک سو هیچ تالشی در راسدتای   هر درحالیسی شده است. -استثناء بر امر استقالل ال ترین ملم

________________________________________________________________ 

سی موضدوع تقلدا را بده سدکوت برگدزار ردرده       -به عنوان ملمترین متموعه مقررات بین المللی در حوزه ال 600. یو سی پی 1
سدی تتداری   -( نیدز شدامر ال  1995ی بدانکی و اعتبدارات اسدنادی تضدمینی )    است و رنوانسیون منسیترال راجدع بده ضدمانتنامه هدا    

 شود. نمی
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یکسان سازی دیدگاهلا نسبت به موضوع تقلا مورت نگرفته است، از سدوی دیگدر تعدداد بسدیار     
شدیوه پرداخدت در    تدرین  امدلی  عندوان  بده سدی  -سدی، از اعتبدار و رواج ال  -تقلا در ال های پرونده

  1راسته است. الملر بینتتارت 
گیدری از راهکارهدای حقدوقی بدرای      پیشدگیرانه بدا بلدره   ر و تددابی  هدا  روشهرحال، شناسدایی   به 

جلوگیری از هرگونه تقلرا و سوء استواده از اعتبدارات اسدنادی امدر ملمدی اسدت رده در مددیریت        

در حقدوق موضدوعه ایدران     ازمنتاره، اهمیت و ضرورت من انکارناپذیر است. المللی بینبازرگانی 
ایدران   هدای  باندک وضدع نشدده اسدت و     ها منه با تقلا در قوانینی در مورد اعتبارات اسنادی و مقابل

رنندد و مقدررات یادشدده نیدز      تبار از مقررات یوسی پی تبعیت مدی براساس مصوبه شورای پول و اع
ررات خدداخ و نیددز تدددوین  تقلددا در اعتبددار اسددنادی نشددده اسددت، وضددع مقدد     مسددئلهمتعددرض 

 رسد. نظر می توسط بانک مررزی ضروری بههایی در این خصوخ  دستورالعمر
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