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اعتبارات اسنادی ،ساز و کار و محدودیتهای آن
در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
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پژوهشگاه علوم و اظالعات فناوری ایران

امروزه با گسترش تجارت بینالملل ،یکی از مهمترین و عمدهترین روشهای پرداخت و یکی از فنون نوین بانکداری که هم در بازرگانی داخلی و هم
در بازرگانی خارجی کاربرد زیادی پیدا کرده اس��ت ،اعتبارات اسنادی است .واردکنندگان و صادرکنندگان کاالهای تجاری ،بهخصوص خریداران
کاال/خدم��ات در سراس��ر جه��ان ،از این ابزار اصلی بهعنوان روش پرداخ��ت مطمئنی بهره میبرند که ضمن برخورداری از تکنیکها و س��امانههای
ارتباطی عصر حاضر نظیر س��وئیفت ،نس��بت به مبادلهی اس��ناد و پرداخت وجه اعتبارات توس��ط بانکهای کارگزار براساس ش��رایط اعتبار اسنادی
( ،)TERM & CONDITIONSعم ً
ال ارتباط فیمابین خریدار و فروشنده را با شرایط مختلف جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی فراهم میآورد.
از اعتبارات اسنادی در شرکتهای مهم همچون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،بهعنوان یک وسیلهی پرداخت بهره گرفته میشود که با توجه به
ِ
اهمیت سا زوکار این سامانه پرداخت در شرکت ملی
این که بخش عظیمی از اقتصاد کشور بهطور مستقیم به این شرکت وابسته است ،این عامل خود به
مناطق نفتخیز جنوب میافزاید؛ اگرچه این عامل پرداخت ،خود دارای محدودیت هایی است.
اعتبارات اسنادی ،سوئیفت ،شرایط اعتبارات اسنادی ،خریدار ،فروشنده ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،محدودیت های اعتبارات اسنادی.
مقدمه

اعتبارات اسنادی نوعی از اعتبارنامههای تجاری
و یکی از ابزارهای مهم تجارت بینالملل اس��ت
که ابتکار تدوی��ن آن به اتاق بازرگانی بینالمللی
میرسد .از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ،تهیه
و تدوین مقررات و رویههای متحدالش��کل برای
ابزارهای مختلف تجارت بینالملل است« .مقررات
متحدالشکل اعتبار اس��نادی» را میتوان بهعنوان
نمونهی بارز این اقدامات دانست .اعتبارات ،وقتی
«اسنادی» است که موضوع آن «اسناد» است و این
«اسناد» است که مورد معامله قرار میگیرد.
مطالعهی اعتبارات اسنادی و همچنین سا زوکار
آنها در شرکتهای کلیدی همچون شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،ب��ه دالیل مختلف حائز

اهمیت است؛ شاید مهمترین دلیل آن کاربرد مؤثر
در داد و س��تدهای بینالمللی اس��ت .در این نوع
معامالت ،که خریدار و فروش��نده در کشورهای
مختلف قرار دارند ،فروش��نده در ارسال کاال قبل
از دریافت وجه آن ،دچار تردید و دودلی است و
درعینحال خریدار نیز ترجیح میدهد تازمانیکه
کنت��رل خود را بر کاال حفظ نک��رده ،وجه آن را
نپردازد .از آنجاییک��ه تطبیق پرداخت با تحویل
عمل��ی کاال و بهعب��ارت دیگر ،قب��ض و اقباض
بهندرت میسر است ،از اینرو ،راهحلی میانه مورد
توافق قرار میگیرد که عبارت اس��ت از پرداخت
وج��ه در مقابل «تحویل ضمن��ی»؛ یعنی ،تحویل
«اس��نادی» که مالکیت یا کنترل ب��ر روی کاال را
منتقل میسازد.

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()assarian110@yahoo.com

با توجه به آنچه در باال گذش��ت ،بررسی دقیق
اعتبارات اس��نادی بهعنوان یک مکانیزم پرداخت
و س��ند معتبر بانکی بهخصوص در شرکتی عظیم
و کلیدی همچون ش��رکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه
به طرفینِ یک قرارداد یا بیع بینالمللی این اطمینان
را میدهد که معاملهی آنها ،با واس��طه بانکهای
کارگ��زار ،علیالقاعده جریان طبیعی خود را طی
خواهد نمود.
باتوج��ه به اهمیت وی��ژهی اعتبارات اس��نادی
و س��ا زوکار آن ،ای��ن تحقی��ق در صدد اس��ت با
مطالع��هی همهجانبه این ابزار پرداخت ،ش��ناخت
بهتری از مفهوم و انواع آن ارائه نموده ،س��ا زوکار
بهکارگیری در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
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مقاالت تحليلي-كاربردي

و محدودیتهای مربوط به آن را بررسی کند.
ای��ن تحقیق از ن��وع کتابخان��های ،میدانی و
کاربردی است .در رسیدن به نتایج مورد نظر ،از
روش توصی��ف و مصاحبه با افراد صاحبنظر و
صاحبمنصب در بخش امور مالی و قراردادها و
بخش حسابداری پروژههای سرمایهای و ادارهی
بودجهی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
بهره گرفته شده است .همچنین از منابع اینترنتی
معتب��ر و کتب و مقاالتی که در این باره منتش��ر
گردیده ،استفاده شده است.
 -1کلیات

در خص��وص اعتب��ارات اس��نادی ،تعاریف
بس��یار و متفاوت��ی بهچش��م میخ��ورد .پس از
بررسی تعاریف مختلف و تجزیه و تحلیل آنها،
مشخص گردید که هریک از تعاریف موجود،
ِ
حقیقت اعتبارات اسنادی
دارای نواقصی است و
را به روش��نی نش��ان نمیده��د .در نهایت ،این
نتیجه حاصل ش��د که بهتری��ن تعریف ،تعریف
مندرج در  UCP600اس��ت .در این خصوص
ماده  2مقررات متحدالش��كل اعتبارات اسنادي
( )UCP600مقرر ميدارد:
«اعتب��ار اس��نادي هرگونه ترتيبات ،ب��ه هر نام
ي��ا توصيفي ،ك��ه دربرگيرندهي تعه��د قطعي و
برگشتناپذير بانك گش��اينده نسبت به پذيرش
پرداخت اسناد ارائه شده ،طبق شرايط اعتبار است».
كه البته ش��رايط اعتبار مندرج در تعريف باال
عبارت است از اينكه:
الف) پرداخت��ي را به ش��خص ثالث(ذينفع
اعتب��ار) يا به حوالهكرد او ،انج��ام دهد يا بروات
صادره توسط ذينفع را قبول و پرداخت كند؛
ب) به بانك ديگر اجازه دهد كه آن پرداخت
را انج��ام دهد و يا اين بروات را قبول و پرداخت
كند؛
ج) به بانك ديگري اجازهي معامله دهد.
تعري��ف مزبور كه بهدرس��تي ماهي��ت اعتبار
اس��نادي را بي��ان ميكن��د ،از اي��ن مزي��ت باال
برخوردار اس��ت كه نش��ان ميدهد ،تعهد بانك
گشاينده اعتبار اسنادي ،در قبال اسنادي است كه
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در متن اعتبار اسنادي(و اصالحيه هاي احتمالي)
درج شده اس��ت .تعهد بانك گشاينده ،قطعي و
برگش��تناپذير است ،مش��روط بر آن كه اسناد
ارائه شده با شرايط اسنادي مندرج در متن اعتبار
اسنادي ،انطباق داشته باشد.
 -2س�از و کار اعتبارات اسنادی در قراردادهای

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-1-2روند پیدایش اعتبارات

اعتبارات اسنادی در مناطق نفتخیز جنوب،
دورههای زمانی مختلفی را سپری نموده و فراز و
نشیبهای بسیاری را پشت سر نهاده است:
 -1-1-2قبل از دهه 60

رویکرد ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
تا اواس��ط دهه  ،60بهصورتي بود كه خريد كاال
از طريق مراكز مستقر در خارج انجام ميگرفت.
طريقهي عملكرد اين دفاتر و مراكز بدينگونه بود
كه يك دفت ِر كاال در كش��ورهاي خارجي وجود
داش��ت كه س��فارشهای كاال به آنجا ميرفت،
س��پس آن دفتر ،قرارداد س��اخت و خري��د را با
شركتهاي سازنده و فروشندهي خارجي منعقد
ميساخت و وجه مورد نياز(دالر) ،در اختيار دفتر
قرار ميگرفت؛ مبل��غ مورد ذكر بهصورت انتقال
ارزي جهاني براي اين دفاتر فرستاده ميشد و آن
دفاتر ،خريد را انجام ميدادند .در اين دوره ،ديده
ميش��ود كه هيچگونه بحثي از اعتبارات اسنادي
نیس��ت؛ بلكه مبالغ بهصورت تنخواهي در اختيار
مراكز مستقر در كشورهاي خارجي قرار ميگرفته
و مركز مذكور با فروش��نده و س��ازن دهای كه در
دسترس��ش بوده ،انعقاد پيمان ميكرده و خريد يا
س��اخت را انجام ميداده ،كاال را ارسال ميکرده
و تسويههاي حسابداري را در زمان مقتضي انجام
ميداده است .بنابراين ،باتوجه به توضيحات داده
شده ،در معامالت بانك جايگاهي نداشت.
 -2-1-2پس از دهه 60

اعتبارات در اواسط دهه  50پا به عرصه وجود
نهاد كه البته  4يا  5س��ال اول ورود اين سيس��ت ِم

پرداخت ،انقالب اس�لامي ايران رخ داد .مسائل
سياسي و نابساماني وضعيت اقتصادي سبب شده
بود تا بهطوركلي نهتنها فكر مبادالت اقتصادي و
صادرات و واردات با دنياي خارج بهذهن خطور
نكند ،بلك��ه مصرفكنندگان داخل��ي بههمان
كاالهاي موجود در انبارهاي داخلي قناعت کنند.
پس از انقالب نيز به فاصله اندك ،جنگ تحميلي
آغاز ش��د كه بدت��ر از پيش ،فرص��ت هرگونه
فعاليت اقتص��ادي از ايران گرفته ش��د و اقتصاد
ايران و بهتبع آن ،اس��تفاده از سامانه پرداخت از
طريق اعتبارات اسنادي دچار افول و ركود بيش
از پيش شد .در سالهاي  65و  ،66تأمل و درنگ
در خصوص اعتبارات اسنادي بيش از پيش شد
و در سال  67كه جنگ تحميلي پايان يافت ،نياز
ايران به ساخت مخازن و اسكلهها و اماكنِ صدمه
ديدهی جنگي ،باعث هجوم پيمانكاران به ايران
شد .البته برخي از پيمانكاران نفتي مانند شركت
«ش��لمبرژه» ،از قبل از انقالب و جنگ در ايران
حضور داشتند كه همچنان تا به امروز كار خود
را در ايران ادامه دادهاند.
در اينج��ا بحث��ي كه مطرح ش��د ،بحث نحوه
پرداخت به اين شركتها بود .از آنجایيكه ايران
بهتازگ��ي دو واقعه مهم و اساس��ي ،يعني انقالب
و جنگ تحميلي را از س��ر گذران��ده بود و نظام
اقتصادي كش��ور دچار نوسان و هرج و مرج شده
بود،اطمينانفروشندگانوپيمانكاراندچارخدشه
ش��ده و ديگر حاضر به معامله بهصورت گذشته
نبودند و بدين صورت بود كه سيس��تم پرداخت
جديد ،جايگزين سيس��تم گذش��ته ش��د .در اين
سيستم جديد ،هرچند ايران مراكز خريد خود در
خارج از كشور را توسعه داد ،ولي پرداختها فقط
از طريق اعتبارات اسنادي انجام ميشد .يعني اينكه
مث ً
ال اعتبار اسنادي تنخواه ،به نفع شركت «كاالی
نفت لندن» گش��ايش ميشد و اين شركت خريد
را انجام ميداد و بعد با خريدار در ايران ،تس��ویه
ارزي ميكرد .در چنين شرايطي ،ايران به دعوت
از شركتهاي خارجي به مناقصات بينالمللي نياز
داشت و نهايتاً هر كدام از شركتهاي خارجي كه
برنده مناقصه ميشد ،پيمان را اجرا ميكرد .بدین
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ترتیب ،ش��ركتهاي ب��زرگ و كوچك زيادي
از اقصي نقاط دنيا وارد مناقصه با ايران ش��دند .در
چنين شرايطي ،چون اين شركتها خارجي بودند،
به يك سيس��تم ايمن پرداخت موجود در دنيا نياز
بود كه همان اعتبارات اسنادي است .شركتهاي
خارجي شرط فعال شدن پيمان را گشايش اعتبار
به نفع خود قرار داده بودند .اين ش��ركتها چنين
عقيدهاي داش��تند كه «نافذ ش��دن پيمان ،منوط به
گشايش اعتبارات اسنادي است» .دليل اين مسأله
هم آن بود كه چون ش��ركتها ماهيت خارجي
داش��تند ،ب��راي حصول اطمين��ان از رس��يدن به
مطالباتشان ،گزينهاي بهتر از اعتبارات اسنادي در
دسترس نداشتند .از اين زمان بود كه شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب به سمت اعتبارات اسنادي
گام نهاد.
اولين اعتبار اسنادي در سطح شركت ملي نفت
ايران ،توس��ط ش��ركت مناطق نفتخيز جنوب،
ب��ا توجه ب��ه قواني��ن و مقررات بان��ك مركزي
جمهوري اسالمي ايران ،گشايش يافت و نسبت
به انعقاد پيمان اقدام گرديد .پيمان ،قراردادي بود
كه مراحل مناقصه را طي كرده بود و نهايتاً منجر
به قراردادي ميشد كه به امضاي طرفين ميرسيد.
شايان ذكر اس��ت كه تا اين زمان ،يعني تا قبل
از سال  ،83شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب،
مجاز به داش��تن حساب ارزي نبود و ميبايست از
حساب شركت ملي نفت ايران استفاده ميكرد و
از اين طريق گش��ايش اعتبارات اسنادي را انجام
ميداد.
 -3-1-2پس از سال 1383

.در سال  ،83بانك مركزي طي بخشنامهاي اعالم
كرد كه براي گش��ايش اعتبارات اسنادي اجازه
آن بانك الزم نيست؛ بلكه درخواستكنندگان
ميتوانند مس��تقيماً به بانكه��اي عامل يعني هر
بانكي كه واحد ارزي داشته باشد ،مراجعه كرده و
گشايش اعتبار نمايند .عالوه بر بخشنامهي بانك
مركزي ،عام��ل ديگري كه به تس��ريع عمليات
گشايش اعتبار كمك ميكرد ،رقابت بانكهاي
عام��ل بهدليل درآمد حاصل از گش��ايش اعتبار

بود .بانكها هم بهشدت از بحث گشايش اعتبار
اسنادي استقبال ميكردند .از اين سال به بعد بود
كه موافقت ش��د ش��ركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب هم حس��اب ارزي داشته باشد و همه اين
موارد باعث تس��ريع در روند گشايش اعتبارات
اس��نادي در خصوص قراردادهاي شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب گرديد.
 -2-2مراحل اجرایی اعتبارات

در زماني كه موضوع پيمان ،يك قرارداد ارزي
است ،ابتدا نوبت به واحد ثبت سفارشات و كنترل
بودجه ارزي میرسد تا ثبت سفارش را انجام دهد.
براي انجام اين مهم ،شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب پرفورمايي را كه از پيمانكار گرفته است،
ب��ه وزارت بازرگاني تس��ليم ميكند .رئيس ثبت
سفارش��ات و كنترل بودجه ارزي ،ن ُسخ سفارش
خرید را کنترل نموده و پس از تشكيل پرونده اعتبار
اس��نادي ،باتوجه به عواملي از قبيل مبلغ سفارش،
منابع ارزي نزد بانكها ،شرايط اقتصادي و سياسي
و درخواست متقاضي ،بانك گشايشكننده اعتبار
اس��نادي را تعيين نموده و پرونده گشايش اعتبار
اسنادي را جهت تهيه و تنظي ِم «درخواست گشايش
اعتبار» و «درخواس��ت ثبت سفارش» ،براي واحد
گشايش اعتبار ارزي ارسال مينمايد .رئيس ثبت
سفارشات و کنترل بودجه ارزی ،پس از دريافت
مجوز ثبت سفارش بازرگانی ،آن را به کارشناس
ذيربط تحويل میدهد تا کارشناس مربوطه اقدام
به ارس��ال تصوير درخواست ثبت سفارش کاال و
خالصهای از اطالعات س��فارش برای امور مالی
شرکت مناطق نفتخيز جنوب بهمنظور تخصيص
ارز مورد نياز کند؛ ارز مورد نياز از محل حس��اب
ارزی ش��رکت اصلی(ش��رکت ملی نفت ايران/
ش��رکت ملی مناطق نفتخيز جن��وب) در بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ايران برداش��ت شده
و پس از آن ،کارش��ناس مربوطه اقدام به دريافت
سوئيفت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
و تحويل آن به رئيس اعتبارات ارزی جهت افتتاح
اعتباراسنادیمیکند.
در مرحله بعد ،رئيس گش��ايش اعتبارات ارزی

ش��رکت ملی مناط��ق نفتخيز جن��وب ،پرونده
گشايش اعتبار را از واحد ثبت سفارشات و کنترل
بودجه ارزی دريافت نموده و مدارک الزم شامل
«يکنسخهازپيمانمربوطه،ثبتسفارشازوزارت
بازرگانی ،پرفورما ،فرم تقاضای گش��ايش اعتبار،
ضميمه برگ درخواست گشايش اعتبار اسنادی و
تعهد نامه ورود و ترخي��ص کاال» را از طريق رابط
امور بانکی به بانک گش��ايشکننده اعتبار ارسال
میکند .هنگامیکه مدارک فوق به بانک تحويل
داده ش��د ،بان��ک ،بررس��یهای الزم را انجام داده
و در صورتیکه به اين نتيجه برس��د که گش��ايش
اعتبار بالمانع اس��ت ،يک اعتبار اسنادی گشايش
میکند .چنانچه در ش��رایط اعتبار اس��نادی نیاز به
تغییر یا اصالحیه وجود داشته باشدِ ،
رئيس گشايش
اعتبارات ارزی پس از بررسی موارد نادرست ،آنها
راتوسطآناليستاموربانکیشرکت،اصالحنموده
و به بانک ابالغ میکند .پس از انجام مراحل فوق،
نوبت به ارسال و تسویه اس��ناد میرسد .رابط امور
بانکیبامراجعهبهبانکگشايشکنندهاعتبار،اصل
اسناد و مدارک حمل را دريافت نموده و سپس آنها
را به رئيس واحد ارسال و تسويه اعتبارات اسنادی
تحويل میدهد که وی نیز مدارک حمل دريافتی را
بر اساس نحوه حمل به سه گروه «هوايی»«،دريايی»
و «زمينی» تفکيک نموده و آنها را به کارشناس��ان
ذيربط جهت انجام کنترلهای الزم ،ثبت اطالعات
الزم ،تهيه فهرست کامپيوتری و ارسال اصل اسناد
تحويل میدهد .در مرحله آخر ،باید کاال ترخیص
شده و اعتبارات اسنادی تسویه گردند .ترخيصکار
ش��رکت ملی مناطق نفتخيز جنوب ،اس��ناد را به
گمرک تحويل داده و در آن جا طی مراحل خاصی
کاال را ترخيص مینمايد و يک پروانه سبز گمرکی
میگيرد .کاال پ��س از ترخيص به محل موردنظر
اعزام ش��ده و نصب و راهاندازی میش��ود .در اين
پروانهی سبز گمرکی ،مشخصات اعتبار اسنادی و
شرح کاال و تعرفهها ،درج شده است.
 -3محدودیتهای اعتبارات اسنادی

-1-3بدون درنظر گرفتن عامل تحریم

همانطور که میدانیم اعتبارات اس��نادی با وجود
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مقاالت تحليلي-كاربردي

مزایای بسیاری که خصوصاً در عرصه بینالمللی
دارد ،با محدودیتهایی نیز همراه است.
اعتبارات اس��نادی يک��ی از ابزارهای کارآمد و
مهم تجارت بينالملل است .از آنجاکه میدانيم
مقررات  UCPمتن فارسی رسمی نداشته و متن
انگليسی آن مالک عمل است .پس اساس کار در
اعتبارات اسنادی بهطورکلی زبان انگليسی بوده و
کسانی که وظيفه بهکارگيری اعتبارات اسنادی را
برعهده دارند ،بايد به زبان انگليسی تسلط کامل
داش��ته باش��ند تا بتوانند درک صحيحی از مواد
مقررات متحدالشکل بهدس��ت آورند .عالوهبر
اينکه مواد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
به زبان انگليسی اس��ت ،هنگامیکه يک ايرانی
بايک فرد خارجی به انعقاد يک پيمان گشايش
اعتبار اس��نادی مبادرت میکند ،ضرورتاً بايد به
ظرايف و اصطالحات زبان انگليسی تسلط کامل
داشته باشد تا بتواند از بندها و شروط مندرج در
قرارداد ،آگاه��ی و اطمينان کامل حاصل کرده
و ش��روط و بندهای موردنظر خود را به صورت
صري��ح و بیابهام به مت��ن ق��رارداد وارد نمايد.
متأسفانه عدم آش��نایی به زبان انگلیسی يکی از
عوامل محدوديت و نقص اس��تفاده از اعتبارات
اس��نادی در کش��ور ما بهخص��وص ارگانهای
دولتی چون شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب
است .شناخت و آشنايی با مفاهيم ،نحوه عملکرد
و مکانيس��م اعتبارات اس��نادی برای هر شخص
حقيق��ی و حقوق��ی ک��ه معم��والً در تعامالت
بينالمللی و برون مرزی فعاليت میکند ،الزامی
اس��ت .عليرغم ای��ن موضوع و ب��ا وجودی که
ش��رکت ملی مناطق نفتخيز جن��وب يکی از
ارکان مهم اقتصادی ايران محس��وب میشود و
 75درصد اقتصاد کش��ور به اين شرکت بستگی
مستقيم و غيرمستقيم دارد و حدودا ً  24000نيرو
و پرسنل در اين شرکت مشغول به فعاليت هستند،
اين مطلب موجب تأسف است که بدانيم تنها 2
يا  3نفر از پرسنل شرکت ،در خصوص اعتبارات
اسنادی آشنايی کامل داش��ته و مابقی کارکنان
درگير در مس��ائل قراردادها و ام��ور اقتصادی،
بهرهای از آشنايی با چنين مقولهای نبردهاند.
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ضروری اس��ت ک��ه بدانی��م بانکها ب��ه دلیل
کارمزده��ای قابلتوجه��ی ک��ه در فرآین��د
گش��ایش اعتبار اس��نادی و اصالح آن و سایر
عملیات درخصوص اعتبارات اسنادی دریافت
میدارند ،همواره خواهان و مشتاق به گشایش
اعتبار اسنادی برای متقاضیان هستند .لیکن این
عام��ل نیز خود بهعن��وان نی��روی بازدارنده در
جهت گشایش اعتبار اس��نادی عمل مینماید.
همچنین گاه به دالیلی چون بروکراسی اداری
و تع��دد مراکز تصمیمگیری به درازا میانجامد
و این نقیصه زمانی بیشتر خودنمایی میکند که
مس��أله زمان برای خریدار و فروش��نده ،دارای
اولویت باش��د که در این صورت معضالتی به
وجود میآید و این خود محدودیت دیگری از
اعتبارات است.
درست است که تبعیت از قانون بینالمللی در
زمینه اعتبارات اسنادی بدین دلیل که کشورها
بهصورتی واحد عمل میکنند ،امری مفید است،
لیکن از آنجاکه قوانین و مالحظات داخلی در
هر کشور در درجه اولویت برای آن کشور
قرار دارد ،ممکن است پارهای از مواد قانون
متحدالشکل اعتبارات اسنادی عم ً
ال برای آن
کشور بهصورتی متروک درآید .عالوهبر آن ،به
دلیل نظرات متفاوتی که در زمینه انطباق شروط
اعتبار با مدارک ارسالی به بانک وجود دارد،
ممکن است گشایش اعتبار با فراز و نشیبهای
بسیاری روبرو گردد.
عامل ديگري كه موجب محدوديت كاربرد
مكانيسماعتباراتاسناديميشود،موضوعكنترل
سليقهاي اسناد است .اين عامل از عدم وجود
وحدت رويه بين بانكهاي درگير در عمليات
اعتبار اسنادي در كشورهاي مختلف نشأت گرفته
است .بهگونهاي كه بر اساس بررسيهاي انجام
شده توسط كميسيون بانكداري  ،ICCنزديك به
نيمي از اسناد ارائه شده توسط ذينفعها به بانك،
ِ
اسنادي ابالغ شده ،مغايرت داشته
با شرايط اعتبار
و توسط بانكها مورد پذيرش قرار نميگيرند.
ازجمله مهمترين مسائلي كه از سوی يكي از
طرفين،مغايرتتلقيميشود،ميتوانبهغلطهاي

امالئي يا اشتباههای تايپي و وجود مغايرت بين
توصيف كاال در سياهه تجاري و شرايط اعتبار
اشاره کرد.
يكي ديگر از عواملي كه ميتوان از آن بهعنوان
محدوديت در عرصه استفاده از اعتبارات اسنادي
نام برد ،نقص اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه
با اعتبارات اسنادي ارزي است؛ بهگونهاي كه
نقايص چنين اعتباراتي سبب ميشود كه نهتنها
سرعت مبادله و پرداخت ،باال نرود بلكه نقايص
مذكور دستاويزي شود جهت سوءاستفادهي
فاسدان اقتصادي .از جمله نقصهای اعتبارات
اسنادی ریالی میتوان به تدوين ناقص قوانين
صدور اعتبارات اسنادي ريالي ،فقدان مدلی
استاندارد برای متن این اعتبارات ،دستی نوشته
شدن متن اعتبارات ریالی ،محسوب نشدن آن
جزو اسناد بهادار بانکی ،نبود سيستم برنامهنويسي
رايانهاي و رمز اختصاصي و پایین بودن ضریب
ایمنی آن ،اشاره کرد.
-2-3با درنظر گرفتن عامل تحریم

 -1-2-3ع�دم ام�کان اس�تفاده از بانکه�ای

خارجی و مشکالت انتقال ارز

پس از شروع تحریمهای سازمان ملل ،مبادالت
مالی در بانکهای خارج از ایران ،چه برای افراد
حقیقی و چه برای افراد حقوقی ،تحت کنترلهای
شدید امنیتی قرار گرفته و این امر موجب انسداد
انتقاالت بانکی بین ایران و کشورهای خارجی و
عدم پذیرش اعتبارنامههای رسمی از بانکهای
ایران از سوی این کشورها شده است و نیز انتقال
مش��روع پول از طرق قانونی غیرممکن گشته و
نهایتاً بازرگانی بین ایران و کشورهای خارجی،
دچار لطمات فراوانی گردیده است .بههمین دلیل
اس��ت که برخی از بانکهای خارجی ،از افتتاح
حس��اب بانکی برای افراد حقیق��ی و یا حقوقی
ایرانی ،خودداری میکنند.
 -2-2-3وج�ود واس�طه در انج�ام معاملات
ارزي(از جمله انعقاد قراردادهاي )EPC

يك كارفرما در ايران ،به علت بروز تحريمها،
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نهتنها نمیتواند گش��ايش اعتبار اس��نادي انجام
دهد ،بلكه امكان استفاده از بانكهاي خارج از
كشور ،به عنوان كارگزار يا فروشنده و نيز امكان
انتقال اعتبارات اس��نادي از اي��ران به بانكهاي
خ��ارج از كش��ور را نيز ن��دارد .پ��س در اينجا
بايد چارهاي انديش��يد و اين چاره همان گرفتن
واس��طه در انجام معامالت ارزي از جمله انعقاد
قراردادهاي  EPCاس��ت .در اين ن��وع قرارداد،
وظیف��ه تأمی��ن كاال ،طراحي ،اجرا و مهندس��ي
بهعهدهی پيمانكار است .تنها اقدامي كه كارفرما
انجام ميدهد ،اين اس��ت كه ي��ك پيمانكار از
طريق مناقصه پيدا كند و ب��ه او پول مورد نياز را
بدهد و نظارت كند تا پروژه شروع به كار نمايد
و در پايان ،پ��روژه را از پيمانكار تحويل بگيرد.
در اينجا چند محدوديت در خصوص اعتبارات
اسنادي خودنمايي ميكند:
اوالً :مجب��ور هس��تيم تا منافع كارفرما بيش��تر
تأمين ش��ود؛ اما يك كارفرم��اي ايراني بهدليل
محدوديتهايي ك��ه دارد ،ام��كان انعقاد يك
قرارداد مس��تقيم با سازنده را ندارد ،لذا بايد يك
اعتبار اسنادي قابل انتقال گشايش كند تا در اين
صورت ،پيمانكار بتواند  LCرا از ايران به خارج
از كشور انتقال دهد.
ثانياً :پس از ادغام چن��د نوع اعتبار ،هنوز هم
نتيجه مطلوب حاصل نميشود؛ چراكه مث ً
ال اگر
اعتبار اس��نادي قابل انتقال باش��د ،فقط يك بار
قابليت انتقال را خواهد داشت.
ثالث��اً :كارفرم��ا طب��ق قان��ون ،قادر نيس��ت
صورتحس��اب س��ازنده را ببيند .يعن��ي كارفرما

نميداند كه شركت س��ازنده ،اين كاال را به چه
قيمت به پيمانكار فروخته است.
 -3-2-3تك نرخه نبودن ارز

از س��ال  51 ،1383درصد سهام شركتهايي
كه در ايران تأس��يس ميش��ود بايد ايراني باشد
و  49درص��د آن خارج��ي .حال ش��ركت هاي
پيمانكاري كه در ايران تأسيس مي شوند ،تماماً
ايراني محسوب مي شوند و وقتي پيمانكار ،ايراني
بشود ،قرارداد منعقده بايد هم بخش ريالي داشته
باشد و هم بخش ارزي .در شرايط كنوني(وجود
تحریمها) ،بهدليل اختالف نرخ ارز مرجع و ارز
آزاد ،مش��كالتي به وجود ميآيد .زيرا در حال
حاضر]در زمان نگارش مقاله[ ،نرخ مرجعي كه
بانك مركزي اعالم ك��رده 1226 ،تومان و نرخ
ارز آزاد ،حدود  3000تومان است.
حال زماني را در نظ��ر بگيريد كه پيمانكار،
صورت حس��اب خود را ك��ه از كارفرما گرفته
اس��ت ،نزد بانك بب��رد .در اين ج��ا اتفاقي كه
ميافت��د كام ً
ال قاب��ل پيشبيني اس��ت؛ در اين
ص��ورت بانك به پيمان��كار ارز نميدهد ،بلكه
مع��ادل ريالي مبل��غ صورت حس��اب را با نرخ
ارز مرجع يعن��ي همان  1226توم��ان ميدهد.
اما مش��كل از جايي شروع ميشود كه پيمانكار
ب��ه علت اين ك��ه بهعنوان واس��طه عمل كرده
اس��ت ،خود در اين فراین��د ،كاالها و خدماتي
را از خ��ارج وارد نموده و با بنگاههاي موردنظر
خود ،قراردادهايي بسته است .در اين صورت،
پيمانكار براي تسويه حساب با آنها ،بايد مقدار

ريالي را كه از بانك دريافت داش��ته اس��ت ،به
صرافي ب��رده و آن را ب��ه ارز تبدي��ل كند .اما
صراف��ي ،مبلغ ريال مورد ارائ��ه را به ارز مرجع
تبديل نميكند؛ بلكه به ارز آزاد تبديل كرده و
پيمانكار با اين مقدار ارز ،باید با س��ازنده خارج
از كش��ور تسويه حس��اب كند .حال سؤالي كه
مطرح ميش��ود اين اس��ت كه ك��دام پيمانكار
حاضر است چنين ريسك و ضرري را متحمل
شود؟
نتیجهگیری

اعتبارات اس��نادی بهعنوان یک عامل مهم
پرداخ��ت ،در بخشهای کلیدی و اساس��ی
اقتص��اد ایران ازجمله ش��رکت مل��ی مناطق
نفتخی��ز جن��وب دارای جای��گاه و پایگاه
خاصی اس��ت و ارگانه��ا و نهادهای زیادی
در جهت اس��تفاده از این وسیلهی تسریع در
پرداخ��ت ،ایفای نقش میکنن��د .لیکن باید
توجه ک��رد که محدودیته��ای موجود در
زمینه اعتبارات اس��نادی ،این وس��یله مهم و
بینالمللی را عم ً
ال در شرکتهای بزرگی از
جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به
صورت راکد و نیمه تعطیل درآورده و جای
بس��ی تأس��ف دارد که بگوییم شرکتهای
بزرگ��ی چون ش��رکت مورد اش��اره بهعلت
همین تحریمها ،عقبگرد کرده و بسیاری از
خریدهای کاال و خدمات خود را به صورت
س��نتی و ب��ا پرداخت پ��ول و دریافت کاال و
خدمات انجاممیدهند.
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[ ]7علیزاده ،مسعود ،گام به گام با اعتبارات اسنادی ،چاپ چهارم ،انتشارات جاودانه-جنگل،
تهران.1390 ،
[ ]8مصاحبه با رئیس اداره حسابداری پروژههای سرمایهای ،معاون اداره حسابداری پروژههای
س��رمایهای و کارمند بخش قراردادهای اداره مهندسی پتروفیزیک شرکت ملی مناطق
نفت خیز جنوب به ترتیب آقایان بهمن کراهی س��یفی ،سیروس حیدری ،عبدالحسین
روانفر.
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