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 چکیده
هوای فوراوان در حووزۀ فرواوری و شسوترش      های اخیر با وجوود دسوتیابی بوی پیتورفت    در سال
های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسرادی کاغوذی همنروان رایوس اسوتا اتواق بازرشوا ی       شبکی
مرظوور جلووشیری از افوول    المللی با در ظر شرفتن آخرین دستاوردها در حوزۀ فراوری و بوی بین

هووای پرداخووت، بووا تقوووی  مقووررات محبوبیووت اعتبووارات اسوورادی در مقایسووی بووا دی وور روش
متحدالتکل اعتبارات اسرادی الکترو یک موسوم بی ایایواسیاپی، در جهت تتویق بازرشا وان و  

و  موا و  فروی   ها بی استفاده از اعتبارات اسرادی الکترو یک شام برداشتی استا با وجود این،با ک
 ا ود کوی اعتبوارات اسورادی    برخی ابهامات حقوقی موجود در ایایواسیاپی، درعمل باعث شوده 

الملل  داشتی باشدا در این مقالوی تو ش شوده اسوت توا بوا       الکترو یک، جای اهی در تجارت بین
 تطبیقی و با عرایت بی مقررات متحدالتکل اعتبوارات اسورادی الکترو یوک و    -رویکردی تحلیلی

مسائل فری،  سوبت بوی شراسوایی موا و  شسوترش اعتبوارات اسورادی الکترو یوک در تجوارت          
الملل اقدام، و برای رف  موا   یادشده پیترهادهایی ارائی شودا با ایجاد ساما ۀ جوام  تبوادل   بین

های توان بر چالشاسراد الکترو یک کی مبتری بر رایا ش ابری است و با اص ح ایایواسیاپی می
 روی شسترش اعتبارات اسرادی الکترو یک فائق آمداپیش 

 کلیدی واژگان

 الملل، رایا ش ابریااعتبارات اسرادی الکترو یک، ایایواسیاپی، تجارت الکترو یک، تجارت بین
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 مقدمه
هوای الکترو یوک، د یوای تجوارت را     های  وین ارتباطی و شسوترش زیرسواخت  پیترفت فراوری

توا رود بوا چرود کلیوک، کا هوای      تجارت الکترو یک، متتریان می متحول ساختی استا با رواج
مورد ع قۀ خود را از اققی  قاط د یا سفارش بدهرد و درب مرزل تحویل ب یر دا در این میوان،  

المللی در کسری از ثا یی و با امریوت  های پرداخت  یز تکامل پیدا کرده، تباد ت مالی بینروش
شو د و تجارت ین د یایی کی اط عات در لحظی و در امریت مبادلی میشو دا در چربا  ا جام می

ترین ترین و قدیمیکرد، یکی از مهمو با کداری الکترو یک روز بی روز شسترش بیتتری پیدا می
اسوتا بوی هموین     های پرداخت، یعری اعتبارات اسرادی، همنران بدون تغییر باقی ما وده روش

های اخیر شاهد کاهش اعتبارات اسرادی با تحو ت جدید، در سالسب  و بی دلیل عدم ا طباق 
ایما طبق آموار مرتترشوده، اسوتفاده از اعتبوارات     الملل بودهاستفاده از این روش در تجارت بین
درصود در   60موی دی، بوی    2100درصد در سال  66الملل، از اسرادی صادراتی در تجارت بین

درصد  65برداری از اعتبارات اسرادی وارداتی از ن، بهرهم کاهش یافتی استا همنری2109سال 
(ا Silitschanu, 2015, p. 5م افوت کورده اسوت )   2109درصود در سوال    94م بی 2100در سال 
های جدیود پرداخوت در   دهد، کی روشبرداری از اعتبارات اسرادی در شرایطی رخ میافول بهره
 ا(Humphrey, 2001, p. 217)ا د الملل، ظهور و شسترش یافتیتجارت بین

  ری و در ت ش برای حفظ محبوبیت اعتبارات اسرادی در المللی با آیردهاتاق بازرشا ی بین
مرظور ا طباق ایون ابوزار مهوم موالی بوا تحوو ت جدیود د یوای فرواوری،          الملل و بیتجارت بین

 Uniformاسورادی )  م همراه با ا تتار مقررات متحدالتکل اعتبارات2112 خستین بار در سال 

Customs and Practices for Documentary Credits     معورو  شود،    511( کوی بوی یواسویاپی
اقودام کوردا     (e-UCP)ای مخقوص دربارۀ اعتبارات اسرادی الکترو یک  سبت بی ا تتار ضمیمی

ل المللوی را بور آن داشوت توا در سوا     ا درکاران اتاق بازرشوا ی بوین  تحو ت د یای تجارت دست
(، 411م  یز ضمن ا تتار جدیدترین مقررات مربووط بوی اعتبوارات اسورادی )یواسویاپی      2112

تقووی  برسوا ردا تسوهیل فرایرود     ای در خقوص اعتبارات اسرادی الکترو یوک بوی  ضمیمۀ تازه
برداری از اعتبارات اسرادی، یکی از اهدا   معرفی اعتبارات اسرادی الکترو یک از سوی اتاق بهره
ا افوزایش سورعت   (Whitaker, 1991, p. 1781;Rowe, 1987, p. 234 )المللی بوود  ی بینبازرشا 
های مبادلی های اجرای قرارداد بی دلیل کاهش هزیریبرداری از این ابزار مالی، کاهش هزیریبهره

زیست و توقف رو د  زولی استفاده از  و بررسی اسراد کاغذی، جلوشیری از ورود آسی  بی محیط
توان از دی ر اهدا  و فواید مسوتقیم و غیرمسوتقیم   الملل را میرات اسرادی در تجارت بیناعتبا

 معرفی اعتبارات اسرادی الکترو یک دا ستا
المللی، برای معرفوی و شراسوایی   شرفتی از سوی اتاق بازرشا ی بینهای صورتبا وجود ت ش
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همراه دارد، استفاده از ایون روش   آن بیبرداری از اعتبارات اسرادی الکترو یک و فوایدی کی بهره
ا این امر از وجود (Bergami, 2007, p. 147&156)الملل جای اهی  دارد پرداخت در تجارت بین

های فری بوی  برداری از این اعتبارات حکایت داردا چالشهای فری و حقوقی در مسیر بهرهچالش
شوو دا اموروزه    ی اعتبارات اسرادی مربوط میشوبرداری از اینهای  زم برای بهره بود زیرساخت

ای مراس ، ایمن و قابول قبوول   های مختلف قرارداد اعتبار، ساما یبرای مبادلۀ اسراد میان طر 
های  اموفقی کی برای ایجواد بسوتری ایمون و قابول قبوول بورای مبادلوی        ارائی  تده استا ت ش

روی بزرشوی اسوت کوی در مسویر شسوترش       های الکترو یک صورت شرفت، یادآور چالش فبار امی
ا چوالش دی ور، رفو  ابهوام حقووقی از فرایرود       0اعتبارات اسرادی الکترو یک قورار شرفتوی اسوت   

هوای  شو ی اعتبارات استا اجمال و ابهام موجوود در ایایواسویاپی پینیودشی   برداری از اینبهره
کترو یک در محواکم قاوایی   حقوقی را افزایش داده است؛ ضمن ایرکی قابلیت استراد بی اسراد ال

برداری از اعتبوارات اسورادی کاغوذی در تجوارت     برخی کتورها همنران محل بحث استا بهره
الملل بی ا ودازۀ کوافی دشووار اسوتا در ایون شورایط، اشور الکترو یوک شودن قالو  آن بور            بین

واهود  های فعلی بیفزاید، استفاده از این روش پرداخت، توجیوی اقتقوادی و مرطقوی  خ   دشواری
 برداری از اعتبارات اسرادی در د یای تجارت ادامی پیدا خواهد کرداداشت و رو د رو بی افول بهره

با وجود تحقیقات وسیعی کی در حقوق داخلی پیرامون اعتبوارات اسورادی صوورت شرفتوی،     
فقدان مراب  حقوقی در حوزۀ اعتبارات اسرادی الکترو یک محسوو  اسوتا بوی هموین دلیول،      

رو، کمک بی رف  این کاستی بوده اسوتا هود  مقالوی پاسوخ بوی ایون        ارش مقالۀ پیش ا  یزۀ  
برداری از اعتبوارات اسورادی الکترو یوک قورار      روی بهرههایی پیشها است کی چی چالشپرسش

 توان پیترهاد داد؟ در همین راسوتا، های یادشده میدارد و چی راهکارهایی برای غلبی بر چالش

کارکردهای اعتبارات اسرادی و تقسیم این کارکردها بی ماهوی و شکلی، معای   ابتدا ضمن بیان
بورداری از اعتبوارات اسورادی    های بهوره ا دا سپس، چالشاعتبارات اسرادی کاغذی بررسی شده

ا ود، بررسوی و   فری و حقوقی تقسویم شوده   الکترو یک کی با توجی بی ایایواسیاپی بی دو چالش
دا وان،  ا دا جامعۀ هد  این مقالی را حقووق ها پیترهاد شدهبر این چالش راهکارهایی برای غلبی

 دهرداشذاران اعتبارات اسرادی تتکیل میبرداران و سیاستها و کلیۀ بهرهبازرشا ان، با ک

 

                                                           
توان بی بیش  اموفق بود د، میوهای الکترو یک ایجاد شد د و کمهایی کی برای مبادلۀ بار امیازجملی ساما ی ا0

( اشاره کردا در این مقالی Bolero(، سیااماآی و بولرو )Sea Docsهای استاین شلوبال ترید، سی داکس )ساما ی
های یادشده، امکان طراحی ساما ۀ جام  تبادل سعی شده است تا با اشارۀ تطبیقی بی  قاط ضعف ساما ی

 اسراد الکترو یک فراهم شودا
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 کارکردهای اعتبارات اسنادی
 ,Williams) اعتبار اسرادی ابزاری برای تامین حسن اجورای قورارداد و پرداخوت ثمون اسوت     

1991, p. 296-297) های قرارداد با یکدی ر آشرایی  دار د، این ابزار موالی  در شرایطی کی طر ا
کردا ازآ جا کی امکان تسویۀ اعتبوارات اسورادی با سوت و بورای جبوران      ای پیدا میجای اه ویژه

 وان بوی   خسارت عدم تسویی در قلمرو جغرافیایی صادرکررده، امکان اقامۀ دعوا وجود دارد، بازرشا
ها برابی درخواست ا با ک(Laryea, 2001, p. 3-16)استفاده از این روش مالی تمایل با یی دار د 

ا بوا  (BlackLaw,1999, p. 355)کررود  خریدار و بی  ف  فروشرده اعتبوار اسورادی را صوادر موی    
امل و دقیوق  شود تا با تقاضای فروشرده و بی شرط ارائۀ کافتتاح اعتبار اسرادی، با ک متعهد می

 ا (Xiang&Buckley, 2003, p. 95)اسراد از سوی او در زمان مقرر، ثمن را پرداخت کرد 
، های طو  ی در تجوارت موورد اسوتفاده قورار شرفتوی     بی دلیل ایرکی اعتبارات اسرادی مدت

هوای تواریخی  توان داده کوی حوداقل از سوال       ا دا بررسوی ای پیدا کردهکارکرد و تروع شسترده
 ,Rowley)ا ود  های تجاری بودهم، اعتبارات اسرادی باعث رو ق، سهولت و امریت فعالیت0011

2003, p. 2235)      ا معرفی طیف وسیعی از اعتبارات اسورادی از آن زموان، بورای پاسوخ ویی بوی
پوذیری بوا ی ایون    دهردۀ ا عطا تحو ت و  یازهای پیوستی در حال تغییر د یای تجارت،  تان

ترووع   (ا20، ص 0921مواجهی با تحو ت د یای تجارت بوده اسوت )اخ قوی،    روش پرداخت در
هوا،  مرظوور  ظوم بختویدن بوی آن    دا وان بوی  شستردۀ اعتبارات اسرادی باعث شده است تا حقوق

ها، اعتبارات اسرادی بیتتر بر اسا  بردیا در این طبقی0های مختلفی را مطرح کرردبردیطبقی
ا دا کارکردهای مواهوی  ا د و کارکردهای شکلی از  ظر دور ما دهدهکارکردهای ماهوی بررسی ش

مرافعی هسترد کی بدون در ظر شرفتن قال  کاغذی یا الکترو یک، بی ص ر  استفاده از اعتبوارات  
توان اعتبارات اسورادی را در  شو دا بر اسا  کارکردهای ماهوی میاسرادی،  قی  بازرشا ان می
؛ 915، ص 0935زاده، برودی کورد )موافی و محسون    تجاری طبقوی  دو مجموعۀ کلی تامیری و

(ا با معرفوی اعتبوارات اسورادی الکترو یوک از سووی اتواق       929، ص 0931 یکبخت و  یاسری، 
ها بر اسا  کارکردهای شکلی  یز فراهم شدا بوی ایون   بردی آنالمللی، امکان طبقیبازرشا ی بین

 شو داکاغذی و الکترو یک تقسیم میترتی ، اعتبارات اسرادی از  ظر شکلی بی 
 
 

                                                           
ها را در دو قال  کلی اعتبارات اسرادی توان آندارد کی البتی میا امروزه ا واع مختلف اعتبارات اسرادی وجود 0

توان بی اعتبارات اسرادی شردان، قابل مذاکره، تجاری و تامیری جای دادا از جملۀ این اعتبارات اسرادی می
 (ا25، ص 0921دار اشاره کرد )اخ قی، غیرقابل مذاکره و اعتبار اسرادی مدت
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 معایب اعتبارات اسنادی کاغذی
 سوبی دار ودا دلیول ایون      ها همنروان مقبولیوت  اعتبارات اسرادی کاغذی در میان تجار و با ک

توان در متخص بودن سازوکار اسوتفاده از اعتبوارات اسورادی کاغوذی جسوتجو      مقبولیت را می
کاغذی معایبی دار ود؛ و هود  اصولی از معرفوی اعتبوارات       کردا با وجود این، اعتبارات اسرادی

 اسرادی الکترو یک  یز رف  این عیوب است:
 

 محیطی. معایب زیست1
امکان تخمین دقیق تعداد صفحات اعتبارات اسرادی کاغوذی وجوود  ودارد، چراکوی بور مبروای       

ارد کی ارائوۀ بعاوی   شیرد، این احتمال وجود داسرادی صورت می مذاکراتی کی در قرارداد اعتبار
توان بی صورت تقریبی تعوداد  اسراد الزامی بوده، ارائۀ برخی دی ر الزامی  باشدا با وجود این، می

بورداری از  شده را تخموین زد و بیوان داشوت کوی در چرخوۀ بهوره      صفحات کاغذی اسراد مبادلی
هوا، در  سا  تخمینشودا بر ااعتبارات اسرادی، معمو   از صدها صفحی سرد کاغذی استفاده می

بورداری از  م، ترها در کتور امریکا تعداد صفحات یکی از اسراد مورد یواز بورای بهوره   0332سال 
 .Kozolchyk, 1992, p، بی بیش از صود صوفحی رسویده اسوت )    اعتبارات اسرادی، یعری بار امی

ادی شومرده  (ا این درحالی است کی بار امی فقط یکی از اسوراد مورد یواز در اعتبوارات اسور    211
 اموی از دی ور اسورادی هسوترد کوی در چرخوۀ       حسواب و بیموی  شودا شوواهی مبود ، صوورت   می
(ا در سراسور د یوا   34، ص 0921بورداری از ایون روش پرداختوی کواربرد دار ود )اخ قوی،       بهره

ا تأمین کاغذ مورد یاز بورای ایون   0شو دها قرارداد بی پتتوا ۀ اعتبارات اسرادی مرعقد میمیلیون
تی از اعتبارات اسرادی،  یازمرد قط  درختان بسیار زیادی استا درضمن،  قل و ا تقوال ایون   دس

 کررداشیرد کی از سوخت فسیلی استفاده میهایی صورت میاسراد از طریق هواپیماها و کتتی
 

 . هزینۀ باالی مبادله و بررسی اسناد کاغذی2
ۀ ایجاد، بررسی و  قل و ا تقال اسوراد  کا ها متخص شده است کی هزیر حساببا بررسی صورت
(ا هزیروۀ  Rouhshi, 2000, p. 164درصد ارزش معاملی بوده اسوت )  01ها، بالغ بر کاغذی بار امی

بررسی و  قل و ا تقال سایر اسراد کاغذی کی در اعتبارات اسرادی مورد  یاز هسترد  یز بایود بوی   
شودا در یک قرارداد فرضوی  کا  افزوده می درصد اضافی شودا این هزیری بی قیمت  هایی 01این 

 :2رو را تقور کردتوان شرایط پیش بی ارزش اولیۀ یک میلیون د ر، می
                                                           

1. http://iiblp.org/lc-statistics/ (Time of Visit: 23/05/2018). 

 ایجاد، هزیرۀ چرا نی د ری، میلیون یک فرضی  محمولۀ یک در شود،می متاهده جدول در کی طورهمان ا2

http://iiblp.org/lc-statistics/
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 ارزش اولیۀ کا ها

ارزش محمولی پس از 
های افزودن هزیری

مبادلۀ اسراد کاغذی 
درصد  01)حداقل 

 0ارزش اولیۀ کا ها(

ارزش محمولی پس از 
ا عمال هزیرۀ بیمی 

درصد مبلغ  10114)
حساب صورت

 2تجاری(

ارزش محمولی با 
های حذ  هزیری

مبادلۀ اسراد کاغذی و 
پس از ا عمال هزیرۀ 

 9بیمی

 د ر 001140111 د ر 000140411 د ر 000110111 د ر 001110111

 

 برداری از اعتبارات اسنادی کاغذیای مراحل مختلف بهره. عدم امکان رصد لحظه3
افتتاح اعتبار اسرادی از سوی خریدار، تا مرحلۀ پرداخت ثمن از سوی با ک،  از لحظۀ درخواست

توا د باعث بروز تأخیر در بررسوی  این مراحل می ایمراحل مختلفی وجود داردا عدم رصد لحظی
اسراد از سوی با ک و در تیجی کاهش سرعت معاملی بی دلیل تأخیر در پرداخوت ثمون شوودا از    

توا رود رو ود ا جوام    ای وجود داشتی باشد، تجار میقابلیت رصد لحظیطر  دی ر، درصورتی کی 
برخی از معام ت خود را سرعت بخترد، تا در موعد تحویل بار امی از سوی با ک بوا  واتوا ی در   

 پرداخت و مقادرۀ محمولی از سوی با ک مواجی  تو دا
 

 بر بودن مبادلۀ اسناد کاغذی. زمان4
بر اسوتا  شود، مبادلۀ اسراد کاغذی زمانلکترو یک در لحظی ا جام میدرحالی کی مبادلۀ اسراد ا

شیرد،  قول و ا تقوال اسوراد    ای کی برای ا تقال اسراد مورد استفاده قرار میبا توجی بی  وع وسیلی
(ا تسوری  در مبادلوۀ   Kozolchyk, 1992, p. 211طول ا جامود ) توا د تا چرد هفتی بیکاغذی می

های تجاری اسوتا اموروزه   هش زمان اجرای قرارداد و افزایش سرعت فعالیتاسراد، بی معرای کا

                                                                                                                                        
 کا ها اولیۀ ارزش رصدد 01 حداقل اسرادی، اعتبارات از برداریبهره برای کاغذی اسراد بررسی و ا تقال
 را هزیری این فروشرده اشر همنرین،ا شود اضافی قرارداد اجرای هزیرۀ بی باید د ر صد هزار شود، شرفتی در ظر

 بیمۀ برای باید بیتتر د ر شتقد مبلغ کرد، وارد تجاری حسابصورت در و اضافی کا   هایی قیمت بی
 شتقد و صد هزار فرضی، قرارداد این در کاغذی اسراد حذ  با ترتی ، بی اینا شود شرفتی در ظر محمولی
 و تجاری هایفعالیت تسهیل قرارداد، اجرای هزیرۀ کاهش معرای بی مبلغ این حذ ا شودمی جوییصرفی د ر

 اکا ست  هایی کرردۀمقر  شدن مرتف 
 یواز در اعتبوارات اسورادی، صورفا      در این جدول، با توجی بی  بود مراب  کافی در مورد سایر اسوراد کاغوذی مورد   ا0

 ها لحاظ شده استاهزیرۀ تولید، بررسی و مبادلۀ بار امی
2. http://www.priorityworldwide.com/resources/cargo_insurance_guidelines.aspx (Time of Visit: 

8/03/2018)  

 در این قرارداد  فرضی حداقل هزیرۀ بیمی در ظر شرفتی شده استا ا9

http://www.priorityworldwide.com/resources/cargo_insurance_guidelines.aspx
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رسردا برابر آمارهوای مرتترشوده،   مرحلۀ اجرا میقراردادها با سرعت بیتتری از مرحلۀ ا عقاد بی
امروزه قراردادهایی وجود دار د کی در عور  چرود روز و حتوی چرود سواعت بوی مرحلوۀ اجورا         

(ا در چرین شرایطی، استفاده از اعتبوارات اسورادی کاغوذی    Silitschanu, 2015, p. 7رسرد )می
دهرودا  های پرداخت، جوذابیت خوود را ازدسوت موی    بی دلیل کرد بودن در مقایسی با سایر روش

ها موظف بی بررسی دقیق اسراد بر مبرای شوروط مرودرج در قورارداد    همنرین، ازآ جا کی با ک
ر ارائۀ اسراد، بی رد  درخواست پرداخت ثمن از سووی  ترین خطا داعتبار اسرادی هسترد، کوچک

صوورت، فرایرود طوو  ی ارسوال اسوراد      ؛ در ایون  (Adodo, 2006, p. 309)شود با ک مرجر می
شیورد کوی   کاغذی باید دوباره صورت شیردا این فرضیی در شرایطی حالت بحرا وی بوی خوود موی    

برخوی اسوراد، م ول بار اموی، امکوان       کتتی بی بردر مققد رسیده باشد و بی دلیول ارائوۀ  واقص   
ترخیص و تخلیۀ محمولی فراهم  تودا در این شورایط، بوی دلیول توأخیر در تورخیص و تخلیوۀ       

شوود  محمولی، خریدار بی پرداخوت خسوارت بوی ا بوار شمورا و یوا متقودی حمول ملوزم موی          
(Beecher, 2006,  p. 627ا) 

سرادی الکترو یک میسر  خواهود شودا   رف  این معای ، جز با شسترش استفاده از اعتبارات ا
با وجود این، بازرشا ان زما ی از عادات قودیمی خوود در اسوتفاده از اعتبوارات اسورادی کاغوذی       
دست خواهرد کتید کی بتوا رد بدون افزایش ریسک، بی فوایودی ملموو  برسوردا بوی عبوارت      

ای اقتقادی محسووب  هشیریفرصت کی عامل مهمی در تقمیم -دی ر، با توجی بی تحلیل هزیری
، اعتبارات اسرادی الکترو یک زموا ی مقبولیوت خواهرود    (Emmelhainz, 1990, p. 19)شود می

یافت کی در مقایسی با همتای کاغذی خوود، هزیروۀ بیتوتری بور بازرشا وان تحمیول  کررودا در        
ان شومرد  های بیتتر بر بازرشا و ساز تحمیل هزیریتوان زمیریشرایط فعلی، معای  یادشده را می

 برداری از قال  الکترو یک توجیی اقتقادی  دارداها بهرهکی بدون رف  آن
 

 برداری از اعتبارات اسنادی الکترونیکهای بهرهچالش
برداری از اعتبارات اسرادی، درخواست شتوایش اعتبوار و دسوتور    در حال حاضر در ز جیرۀ بهره

ود این، همنران مدارا و اسراد بی صورت شیر د؛ با وجپرداخت بی صورت الکترو یک صورت می
 .Barnes&Byrne, 2001, p. 23;Bhogal&Trivedi,2008, p)شوو د  ها ارائی میکاغذی بی با ک

بورداری از اعتبوارات اسورادی الکترو یوک، مبادلوۀ      ا برابراین، حلقۀ مفقوده در ز جیرۀ بهره(144
ت متحدالتوکل اعتبوارات اسورادی    اسراد بی صورت الکترو یک استا با تقوی  مجموعۀ مقوررا 

الکترو یک )ایایواسیاپی(، مبرای حقوقی برای ارائۀ اسراد در قال  الکترو یک  یوز فوراهم شودا    
توا رود بوا حواکم دا سوتن     هوای قورارداد اعتبوار موی    مادۀ یک آن مقررات، طور  « ب»برابر برد 

 ,Cronican)بورداری کررود   ایایواسیاپی بر قرارداد خود، از اعتبارات اسرادی الکترو یوک بهوره  
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2014, p. 390)0المللی صرفا  بی تعریف برخی ا با وجود این در مقررات یادشده، اتاق بازرشا ی بین
ا (Savino&Widenor, 2004, p. 915)اصط حات و بیوان موضووعات کلوی اکتفوا کورده اسوت       

شوده اسوت کوی     شویی و ابهامی کی در بیان  ویسوردشان ایایواسویاپی وجوود دارد، باعوث    کلی
ها  سبت بی استفاده از اعتبارات اسرادی الکترو یک تموایلی  داشوتی باشوردا در    بازرشا ان و با ک

رو دار ودا  شرایط کرو ی، چرا نی افراد بی استفاده از این دستی اعتبارات رو بیاور د، دو راه پویش  
 ووع اعتبوارات اشواره کررود و     برداری از ایون  توا رد در قرارداد خود بی بهره خست، این افراد می
بورداری از آن را  یوز خوود در قورارداد متوخص      های حقوقی و فروی  بهوره  ضمن آن، تمام جربی

ا دوم 2های حقوقی و فری عم   دور از دستر  خواهود بوود  بی دلیل پینیدشی  مایردا این روش
این شورایط، بوی دلیول     توا رد ایایواسیاپی را بر قراردادهای خود حاکم کرردا درایرکی تجار می

های فری و حقوقی روش  خست مواجوی  مجمل و مبهم بودن مقررات یادشده، تجار با پینیدشی
شو دا برابراین، در شرایط فعلی بوا توجوی بوی ریسوک بوا ی اسوتفاده از اعتبوارات اسورادی         می

تموایلی   فرصت، تجار بوی اعتبوارات اسورادی الکترو یوک     -الکترو یک و با توجی بی تحلیل هزیری
دهرد و همنران رو د  زولی اسوتفاده از اعتبوارات اسورادی کاغوذی  یوز اداموی پیودا         تان  می

حقووقی موجوود در   حل در شورایط کروو ی، رفو  ابهاموات فروی و      کردا در تیجی، بهترین راهمی
 ایایواسیاپی استا

 

 برداری از اعتبارات اسنادی الکترونیکهای فنی بهرهچالش
مواده   02کل اعتبوارات اسورادی الکترو یوک )ایایواسویاپی(، درمجمووع، از      مقررات متحدالتو 

صرفا  بوی برخوی از    00و  4، 5، 6توان دریافت کی در مواد ها میتتکیل شده استا با بررسی آن
ا در ایون میوان بوی    9های کلوی شوده اسوت   برداری از این  وع اعتبارات اشارههای فری بهرهجربی

                                                           
برداری از اعتبارات اسرادی، در آن زمان این تقور وجود داشت کی با تقوی  ایایواسیاپی، در فرایرد بهره ا0

 ا(Rosner, 2006, p. 633)شود تحو ت ش رفی حاصل 
برداری از اعتبارات اسرادی ده است تا حد امکان برای آن دستی از افرادی کی خواهان بهرها در این مقالی سعی ش2

 هایی جدای از ایایواسیاپی  یز ارائی شوداحلالکترو یک هسترد، راه
 6ا د؛ در مادۀ هایی م ل سرد الکترو یک و اماای الکترو یک تعریف شدهایایواسیاپی، واژه 9ا در مادۀ 9

های قرارداد باید قال  سرد الکترو یک را با بی قال  )فرمت( سرد الکترو یک و بی ایرکی طر  ایایواسیاپی
ایایواسیاپی  یز بی  حوۀ ارسال و دریافت سرد الکترو یک  5توافق متخص کررد، اشاره شده است؛ و در مادۀ 

ت اسرادی از اسراد مختلفی استفاده برداری از اعتبارا، ازآ جا کی در فرایرد بهره00اشاره شده استا برابر مادۀ 
الیی را مطل  کردا برخ   اسراد کاغذی کررده موظف است پس از تکمیل ارسال اسراد، مرسلشود، ارسالمی

، ارسال اسراد (Saunders, 1985, p. 361)شو د کی احتما   از مکان جغرافیایی و ساختمان متخص ارسال می
توا د متک تی را ی یک سرور و در دستر   با ک قرار دادن لیرک آن سرد میها بر روالکترو یک یا ذخیرۀ آن
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ری ساما ۀ  زم برای مبادلۀ اسراد الکترو یک، اشوارۀ دقیقوی  توده و    موضوعی بسیار اساسی، یع
هوای قورارداد بورای مبادلوۀ اسوراد الکترو یوک       احتما   این فرضیی مطرح بوده است کوی طور   

                                                                                                                                        
ها را اع م کرد، ایجاد کردا چرا نی اسراد در فاای مجازی ذخیره شو د، باید بی با ک  حوۀ بازیابی صحیح آن

عدم  توا د باعث  اقص دریافت شدن و یاچراکی هرشو ی خطایی کی در دسترسی بی اسراد ایجاد شود، می
های الکترو یک با ک، ا طباق اسراد با شروط اعتبار شودا ع وه بر این در صورت وجود  قص در ساما ی

موق  بی ا اشر اسراد بی(Byrn&Taylor, 2002, p. 139)شود موق  اسراد ایجاد میمتک تی در دریافت کامل و بی
ترو یک خود بی هر دلیلی  توا د بی آن اسراد های الکبا ک ارسال شو د، ولی با ک بی دلیل  قص فری ساما ی

 ف  اعتبارات اسرادی در خطر رد  اسراد قرار دست پیدا کرد، ارسال اسراد بی صورت  اقص ا جام شده،  ذی
برداری کررد ا افرادی کی تمایل دار د از اعتبارات اسرادی الکترو یک بهره(Bergami, 2004, p. 33-34) شیردمی

های الکترو یک صرفا  در اعتبارات رهای آن آشاهی داشتی باشردا البتی  قص فری ساما یباید  سبت بی خط
ها در قراردادهای مختلف بی صورت الکترو یک شو د و در تمام شرایطی کی دادهاسرادی الکترو یک مطرح  می

دیتیده شودا  باید ای ا های الکترو یک وجود داردا حال باید چارهشو د امکان  قص فری ساما یارسال می
ها باعث شو د کی کل قرارداد بی خطر بیفتدا در اعتبارات اسرادی الزام بی ارزیابی متک ت جزئی در ساما ی

های )اسراد( ها از اهمیت با یی برخوردار است و  قص در بازیابی دادهبردی پرداختدقیق اسراد و زمان
شو د و با ک از در شرایطی کی اسراد بی صورت  اقص دریافت میتر کردا توا د شرایط را پینیدهالکترو یک می

مرظور ارزیابی شده بی با ک بیزمان اختقاص داده 00متاهدۀ اسراد بی صورت کامل  اتوان است، برابر مادۀ 
 ف  دوباره ارسال شود، توا د درخواست کرد کی اسراد از طر  ذیآید و با ک میاسراد بی حالت تعلیق در می

آیدا عدم تعلیق مدت  ف  باید در آن بازه بی ارسال اسراد بپردازد بی حالت تعلیق در  میی مدتی کی ذیول
کرد کی متارالیی در بازۀ زما ی صحیح اسراد را  ف ، زما ی بیتتر جل  توجی میشده بی ذیاختقاص داده

ا ازبین رفتن اسراد الکترو یک های الکترو یک با ک بی  اقص شدن و یارسال کرده، ولی  قص فری ساما ی
شو ی تققیری  داردا خطری کی در وجودآمده هیچ ف  اعتبار اسرادی در متکل بیمرجر شده باشدا درواق  ذی

یابدا شده بی با ک برای ارزیابی اسراد افزایش می ف  است با افزایش زمان اختقاص دادهایرجا متوجۀ ذی
 ف  در یشده بی با ک و عدم تعلیق زمان  زم برای ارائۀ اسراد، ذدهچراکی در صورت تعلیق مدت اختقاص دا

حلی کی خیلی سری  بی شیردا راهشده در اعتبارات اسرادی قرار میهای متخصبردیخطر  قض دی ر زمان
رسد این است کی اطرا  قرارداد خودشان این  قص را جبران و در قرارداد اعتبار متخص کررد کی ذهن می

 ف   یز بی حالت تعلیق در بیایدا اما در قراردادهای وجود آمد مدت ارائۀ اسراد از سوی ذیاین متک ت بیاشر 
تجاری ممکن است بازرشا ان دا ش حقوقی دقیقی  داشتی باشرد و یا حتی ققور وک  در ترظیم قراردادها 

دهرد کی اص ح آن خسارات تان میباعث شود کی این متکل  ادیده شرفتی شود و زما ی این  واقص خود را  
فرضی زیادی دربر داشتی باشدا پس بهتر این است کی این ماده اص ح شودا کاربردی بودن مقررات پیش

رو است کی بازرشا ان با خیال راحت بی تجارت متغول شو د و اطمیران داشتی اینهمنون ایایواسیاپی از
در صورت بروز متکل، رجوع بی مقررات  ،هار قرارداد آنباشرد کی در صورت حاکم بودن ایایواسیاپی ب

شفتی برطر  یادشده کارشتا خواهد بودا با طراحی ساما ۀ جام  تبادل اسراد الکترو یک، متک ت پیش
ای طراحی کرد کی با عدم ارسال اسراد  زم از سوی شو یتوان ساما ی را بیخواهرد شدا بی عبارت دی ر، می

 ف  در ارسال ی صورت خودکار درخواست پرداخت ثمن را بی با ک ارسال  کرد؛ در تیجی، ذی ف ، سیستم بذی
 خرج خواهد دادااسراد دقت  زم را بی
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هوا  بورداری از آن هوا و بهوره  های  زم را در اختیار دار د و یا  سبت بی طراحی این ساما یساما ی
هوای قورارداد   زمان، بط ن این فرضویی را ثابوت کورده اسوتا طور       اقدام خواهرد کردا شذشت

 یافتی و  یز بسیاری از اشخاص حقیقی هموواره  خقوص در کتورهای درحال توسعی و توسعیبی
های خقوصی تبادل اسراد الکترو یوک و یوا   برداری از ساما یاز مراب  مالی و فری  زم برای بهره

قیمت برخووردار  یسوتردا ضومن ایرکوی،     روز و شرانافزاری بیافزاری و  رم ق  تجهیزات سخت
برداری از اعتبارات اسرادی، م ل بار امی، از طریوق ابزارهوایی   مبادلۀ برخی اسراد  زم برای بهره
رسود کوی    ظور موی  ا بی همین دلیل، بی0(14، ص 0936 تاط، م ل ایمیل، ایمن  یست )صادقی

برداری از آن برای اشخاص حقیقی و بر رایا ش ابری کی بهرهای متمرکز و مبتری طراحی ساما ی
حول  هوایی   یافتی دشوار  باشد، راهخقوص در کتورهای درحال توسعی و کمترتوسعیحقوقی بی

 روداشمار میبرای ترویس استفاده از اعتبارات اسرادی الکترو یک بی
برداری از سواما ۀ  رای بهرههای بسیاری از سوی  هادهای مختلف، بهای اخیر، ت شدر سال

بویش بوا شکسوت مواجوی     ها کمامبادلۀ اسراد الکترو یک صورت شرفتی است کی همۀ این ت ش
دلیول، در  هموین   ا بوی (Whitaker, 1991, p. 1781;Beecher, 2006, p. 635-646 )ا ود  شوده 

کرود،  را فراهم میبرداری از اعتبارات اسرادی الکترو یک جامعی کی ظرفیت بهره طراحی ساما ۀ
  رو با دقت بررسی و تحلیل شو د:باید مسائل پیش

 

 . طراحی سامانه بر مبنای رایانش ابری و به صورت متمرکز1
 بوا  حقووقی  و حقیقوی  اشوخاص  کوی  اسوت  داده پردازش  هایفراوری جدیدترین از ابری رایا ش
 خود هایرایا ی روی بر روزیب و قیمتشران تجهیزات  ق  بی  یاز بدون و مرکزی سرور بی اتقال
 کررود  اقدام هاییفعالیت ا جام بی  سبت مرورشر، از استفاده با اتقال بی ایرتر ت و ترها توا ردمی
 خودمات  دهرودۀ ارائوی (ا Zhang et all, 2010, p. 7)است  خارج هاعادی آن هایرایا ی توان از کی
 پیوسوتی  و اقدام خود سرورهای روی بر یافزارسخت و افزاری رم تجهیزات  ق  بی  سبت ابری
 خواهرد اطمیران کاربران ترتی ،بی این ا کردمی روزرسا یبی امریتی و فری هایجربی از را هاآن

 ,Zhang et all) ما ود  خواهد ایمن و همواره و در هر مکان در دستر  هاآن اط عات کی داشت

2010, p. 8)عاویت هزیرۀ باید ترها خدمات این از برداریبهره برای حقوقی و حقیقی اشخاص ا 
 و افوزاری  رم تجهیزات  ق  و خرید هایهزیری با مقایسی در کی بپرداز د را ابری هایساما ی در

                                                           
ایمیل ارسالی، یک ایمیل حاوی بدافزار بوده است  090م از میان هر 2101طبق آمار مرتترشده، در سال ا 0

؛ تاریخ /https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018سایت )برای مطالعۀ بیتتر، رااا بی وب
 (ا6/16/2101بازدید: 

https://thebestvpn.com/cyber-security-statistics-2018/
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ا (Armbrust et all, 2000, p. 50-58)است   اچیز کام   هاآن روزرسا یو بی ارتقا افزاری وسخت
ها امکان عاویت اعاای ری، بی دلیل متمرکز بودن این ساما یبرداری از فراوری رایا ش اببا بهره

افزارهوای امریتوی   افزارها و  رمکی کلیۀ سخت شود؛ همنرین، از آ جاجدید با سهولت فراهم می
ا د،  یاز بی تولید کلیدهای خقوصی و عمومی بورای توأمین   آوری شدهدر سیستمی متمرکز شرد

بی این  کتی اشاره شود کوی یکوی از علول عودم موفقیوت برخوی       وجود  داردا باید  امریت ساما ی
ها بووده  های الکترو یک، م ل بولرو، پینیده بودن فرایرد عاویت و استفاده از این ساما یساما ی

ا برای استفاده از ساما ۀ بوولرو، کواربران عو وه بور طوی      0(55، ص 0939است )السان و امیری، 
ا ی، بایود  سوبت بوی ایجواد کلیودهای رمز  واری عموومی و        کردن فرایرد دشوار عاویت در سام

ا ساما ۀ مبتری بر رایا ش ابوری ضومن رفو     (Laryea, 1999, p. 282)کرد د خقوصی اقدام می
کوی  طوری کرد؛ بیهای یادشده، بی صورت متمرکز و در قال  وبسایت ایرتر تی فعالیت میدغدغی

شر رایا ی خود بتوا رد فرایرد ارسال و دریافت اسوراد  کاربران با کمترین تجهیزات و از طریق مرور
 سهولت طی کررداالکترو یک را بی

 

 . تأمین امنیت سامانه2
اموروزه   هایی بابت تأمین امریت اسراد الکترو یوک وجوود داردا  با وجود پیترفت فراوری،   را ی

منروان شواهد رخروۀ    های الکترو یوک، ه رغم اتخاذ اقدامات امریتی برای حفاظت از ساما یعلی
؛ با وجود این، باید توجی داشت کی اسراد کاغوذی  یوز   2ها هستیمسارقان اط عات بی این ساما ی

از جعل مقون  یستردا کارشراسان معتقد د کی امروزه احتموال جعول اسوراد کاغوذی بویش از      
هوای  ا شسترش سواما ی (Beecher, 2006, p. 627)های اط عاتی است احتمال رخری در سیستم

هایی م ل سوئیفت، از ضری  امریت الکترو یک با کی و مالی در سراسر د یا و استقبال از ساما ی
های الکترو یک حکایوت داردا در شورایط فعلوی، طورح راهکارهوایی م ول اماوای        با ی ساما ی
(، ضوری  امریوت   Cryptography Technology( و فراوری رمز  اری )E-Signatureالکترو یک )

؛ (Coetzee, 2003, p. 12)ا ود  های الکترو یک و حفظ اصالت سرد را تامین کورده ی ساما یبا 
های امریتی یادشده را بی صورت توان جربیبرداری از فراوری رایا ش ابری میضمن ایرکی با بهره

 متمرکز و بدون  یاز بی ا جام اقدامی خاص از سوی کاربران تأمین کردا
 

                                                           
ها طراحی شده و بی دلیل عدم اسوتقبال،  هایی است کی برای مبادلۀ الکترو یک بار امیا ساما ۀ بولرو ازجملی ساما ی0

 قیتی کس   کرده استاموف
2. https://revisionlegal.com/data-breach/2017-security-breaches/  

https://revisionlegal.com/data-breach/2017-security-breaches/
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 . تأمین بودجه3
داری سواما ۀ رایوا ش ابوری بورای مبادلوۀ اسوراد الکترو یوک،  یازمرود صور            دازی و   وی اراه

های مالی بسیار زیاد استا چرا نی فر  بر این باشد کی کتورهای پیتورفتی و ثروتمرود   هزیری
ای را پرداخوت کررود، ایون کتوورها در اداموی خواهوان       ا دازی چرین ساما یهای مالی راههزیری

شو دا ایجاد سوازوکاری بورای متوارکت موالی هموۀ کتوورها،       ها میر این ساما یتسلط بیتتر ب
توا د ای، شرچی دشوار است، ولی میا دازی چرین ساما یمرد برای راهها و اشخاص ع قیسازمان

 متکل یادشده را برطر  کردا

 

 . نحوۀ مدیریت سامانه4
شود،  حوۀ مدیریت ساما ی  یز تغییور  حی میای کی برای مبادلۀ اسراد طرابا توجی بی  وع ساما ی

کردا امروزه دو  وع ساما ۀ بستی و باز برای طراحی ساما ۀ جوام  مبادلوۀ اسوراد الکترو یوک     می
کرود،  برداری بی ذهون خطوور موی   ای کی بی دلیل سهولت بهرهقابل تقور استا  خستین ساما ی

م 0331المللوی دریوا وردی در سوال    ینساما ۀ باز استا ساما ۀ سیااماآی کی از سوی کمیتۀ بو 
های الکترو یوک بوودا مرظوور از بواز     های باز برای مبادلۀ بار امیای از ساما یا دازی شد،  مو یراه

بودن ساما ی این است کی اشخاص برای مبادلوۀ اسوراد الکترو یوک در ایون سواما ی،  یوازی بوی        
شو وی مودیریت متمرکوزی بورای کرتورل      ها، هیچعاویت در آن  دار دا همنرین در این ساما ی

هوای  (ا سواما ۀ دی وری کوی پینیودشی    12، ص 0936 تواط،  تبادل اسراد وجود  دارد )صادقی
ها از مدیریت متخص و معین برخوردار د و اشخاص خاصی دارد، ساما ۀ بستی استا این ساما ی

کی باعث ایجاد تمایز  ها باید حق عاویت پرداخت کرردا  کتۀ مهمیبرای عاویت در این ساما ی
 ,Laryea)های بسوتی  هفتوی اسوت    شود، در امریت با تر ساما یهای بستی و باز میمیان ساما ی

1999, p. 282)          ا طبیعی است کوی سواما ۀ مود ظر بورای طراحوی سواما ۀ جوام   تبوادل اسوراد
 ای بستی خواهد بودابا توجی بی آ نی بیان شد، ساما ی الکترو یک،

 

 احی سامانۀ جامع تبادل اسناد الکترونیکراهکار طر
ا ود، بورای مبادلوی ترهوا یکوی از اسوراد  زم در فرایرود        وجوود آموده  هایی کی تاکرون بوی ساما ی
برداری از اعتبارات اسرادی، یعری بار اموی، طراحوی شوده بود ود و در ضومن، در خقووص       بهره

ها  یوز  کرد د و همان چالشائی  میحل کاملی ارشده در بخش قبلی  یز راههای فری بیانچالش
ای ها مرجر شد دا با وجود این، ساما ۀ مود ظر در ایون مقالوی سواما ی    بی عدم موفقیت آن ساما ی

بورداری از  جام  و مبتری بر رایا ش ابری است کی برای مبادلۀ کلیۀ اسراد  زم در فرایرود بهوره  
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ساما ۀ جوام  تبوادل   »دلیل، این ساما ی،  مینه شیردا بیاعتبارات اسرادی مورد استفاده قرار می
شودا با توجی بی مسوائل فروی یادشوده، بورای طراحوی سواما ۀ       شذاری می ام« اسراد الکترو یک

قابول طورح   « راهکار طراحی ساما ۀ جام  تبوادل اسوراد الکترو یوک   »مد ظر، راهکاری با عروان 
 ا د از:است کی اجزای آن عبارت

 

 نهاد ناظر .1
المللی کی در د یای تجارت از اعتبوار برخووردار   جرای راهکار عمومی، یکی از  هادهای بینبرای ا

المللوی بوی دلیول طورح     است، باید ا تخواب یوا داوطلو  شوودا ازآ جوا کوی اتواق بازرشوا ی بوین         
ایایواسیاپی در حوزۀ اعتبارات اسرادی الکترو یک سابقۀ بیتتری دارد، مراس  است کوی ایون   

جوام  تبوادل اسوراد الکترو یوک      داری سواما ۀ رت بر فرایرد طراحی، اجورا و   وی   هاد برای  ظا
 داوطل  شودا

 

 . تأمین مالی طرح2
داری ساما ۀ جوام   المللی باید در ابتدای کار برای تأمین مالی  طراحی، اجرا و   یاتاق بازرشا ی بین

ین، ابتدا بایود فراخووا ی از سووی    تبادل اسراد الکترو یک، سازوکار مالی دقیقی متخص کردا برابرا
عمول آیود توا در یوک     المللی دعوت بیهای تجاری بینآن صادر شود و از تمامی کتورها و سازمان

بازۀ زما ی متخص برای متارکت در تأمین بودجی و  ظارت بر فرایرد طراحی ساما ی آمادشی خوود  
مرود، اتواق بازرشوا ی    هوای ع قوی  و سوازمان  را اع م کرردا پس از اع م آمادشی از سووی کتوورها  

ها در تأمین بودجۀ اولیوی بورای   المللی باید بی صورت عاد  ی، سهم هریک از کتورها و سازمانبین
 همراه خواهد داشت:طراحی و اجرای ساما ی را متخص کردا این سازوکار چهار فایده بی

 اجورای  و طراحوی  فرایرود  در دتوا رمی مردع قی هایسازمان و کتورها  خست ایرکی 
 کرردا ارائی را خود هایدیدشاه و متارکت ساما ی

 ،افزایش ساما ی مقبولیت المللی،بین هایسازمان و کتورها ترشسترده متارکت با دوم 
 کردامی پیدا

  ،برابور  سواما ی  مودیریت  برای هاآن ر ی حق و ساما ی بر اعاا همۀ تسلط میزان سوم 
 ابود خواهد

 هوای سوازمان  و کتوورها  هموۀ  متوارکت  و سواما ی  این بودن عمومی دلیل بی م،چهار 
ا رسود موی  حداقل بی اعاا از یکی تحریم امکان ها،آن ر ی حق بودن برابر و مردع قی
 و سیاسوی  هایتحریم معر  در کی ایران م ل کتورهایی برای خقوصبی مسئلی این
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 متوک ت  و سووئیفت  ساما ۀ از حرومیتم تجربۀا است اهمیت دارای دار د، قرار مالی
 اب یرد قرار مد  ظر باید هاییساما ی چرین با ارتباط قط  از  اشی

المللی باید برای اعاا حق عاویت متخص کردا حق عاویت بایود  سپس اتاق بازرشا ی بین
ی شوده در سواما   داری، توسعی و ادارۀ امور ساما ی مقر  شودا همنرین، خدمات ارائوی برای   ی
 شذاری شو د تا در ازای استفاده از این خدمات، مبلغ متخقی پرداخت شوداباید  رخ
 

 . نحوۀ عملکرد سامانه3
برای شسترش مقبولیت ساما ی باید امکان عاویت اعاای جدید فوراهم شوودا بوی ایون مرظوور،      

ینیوده و  ضمن برقراری قابلیت دسترسی بی ساما ی از طریق ایرتر ت، فرایرد عاوویت را  بایود پ  
دشوار طراحی کردا کلیۀ خدمات باید مبتری بر رایا ش ابری باشرد تا برای استفاده از ساما ی بوی  

افزاری خاص از سوی اعاوا  یواز  باشود و هموۀ خودمات بوی       افزاری و سخت ق  تجهیزات  رم
توا   صورت متمرکز و از طریق وبسایت ایرتر تی ارائی شو دا همنرین، محیط کاربری ساما ی باید

حد ممکن ساده باشدا کاربران باید بتوا رد با سهولت اسراد  زم را بارشوذاری، ارسوال و دریافوت    
توا د مفید واقو  شوودا   کرردا امکان برقراری ارتباط کاربران با یکدی ر از طریق ارسال تیکت می

رسا ی کردا بی عتوا د با ارسال تیکت، سریعا  بی کاربر اط برای م ال، با ک در صورت رد  سرد می
این ترتی ، کاربر با ارسال مجدد، فوری و صحیح سرد، از ریسک عدم ترخیص و تخلیوی  تودن    

 ما داموق  محمولی از شمرا و پیامدهای آن محفوظ میبی
 

 . تأمین امنیت سامانه4
تر های باز، توأمین امریوت بیتو   های بستی در مقایسی با ساما ییکی از د یل مهم ا تخاب ساما ی

ای بستی باشود و  برای سیستم و کاربران استا ساما ۀ جام  تبادل اسراد الکترو یک، باید ساما ی
کرردۀ اسراد الکترو یک، بستری ایمن برای تبادل اسراد عروان واسطی میان فرسترده و دریافتبی

 End to Endهوای رمز  واری دوطرفوی )   شیوری از فرواوری  و اط عات فراهم کردا امروزه با بهره

Encryptionتوان امریت ساما ۀ جام  را تأمین کردا اسوتفاده  ( و از طریق اماای الکترو یک، می
همراه دارد کی در صورت بی سرقت رفتن اط عوات از سووی   از فراوری رمز  اری این مزیت را بی

شخص ثالث، امکان فاش شدن محتوای آن از جا   او وجوود  وداردا همنروین، بوا اسوتفاده از      
کرردۀ اسراد متخص شده، امکان ارسال اسراد از سوی شوخص  اماای الکترو یک، هویت ارسال

(ا بی این ترتی ، با ترکی  دو Mersan & Syahrizal, 2018, p. 3839ثالث وجود  خواهد داشت )
های کاربران، یعری افتای اسورار تجواری و محرما وی و تهدیود     ترین   را یفراوری یادشده، مهم
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های قبلی تبادل اسراد اصیل  بودن کاربران ساما ی، کاهش خواهد یافتا کاربران ساما ی  اشی از
های الکترو یک کی بعاا  رقی  الکترو یک، بی افتای اط عات تجاری خود در  زد صاحبان ساما ی

 ا(Dubovec, 2006, p. 449)وجی تمایل  تان  داد د هیچشد د، بیها محسوب میتجاری آن
 

 لیت انتقال مالکیت اسناد. قاب5
های مبادلۀ بار امۀ الکترو یک با آن مواجی بود د، پینیودشی و یوا   یکی از موا   بزرشی کی ساما ی

ها بودا کاربران برای ا تقوال سوردی ما رود    عدم امکان ا تقال اسرادی م ل بار امی در این ساما ی
کرد دا سوپس پیوامی   ساما ی ارائی میبار امی، باید ابتدا درخواست خود را بی مرج  ثبت مرکزی 

شد تا رضایت یا عدم رضایت او در پذیرش بار امی متخص الیی سرد ارسال می یز باید بی مرتقل
شودا طی کردن این فرایردها، پینیده و دشوار بود و حتی در برخی شرایط، ساما ۀ الکترو یوک  

ا در شرایطی کی صادرکرردۀ بار امی اختیار اختیار ا تقال بار امی را از مالک بار امی سل  کرده بود
ا تقال بار امی را از مالک سل   کرده باشد، کاربر سواما ۀ جوام  تبوادل اسوراد الکترو یوک بایود       

سادشی سرد را بی فرد مورد ظر خوود مرتقول   بتوا د با ورود بی حساب کاربری خود در ساما ی، بی
دهرده  یوز متوخص خواهود    رو یک، هویت ا تقالبرداری از اماای الکتکردا ضمن ایرکی با بهره

کرد و دار ودۀ قبلوی   الیی را دار دۀ جدید بار امی تلقی میشدا بی این ترتی ، ساما ۀ جام  مرتقل
ای باشد کوی  حقی  سبت بی محمولی  خواهد داشتا در این شرایط، طراحی ساما ی باید بی شیوه

اصلی بار امی، سایر اسراد  یز بی صورت خودکار بوی  با صدور دستور ا تقال بار امی از سوی دار دۀ 
الیی، ایجاد یوک حسواب کواربری در سواما ۀ     الیی جدید تعلق پیدا کردا ترها وظیفۀ مرتقلمرتقل

 جام  و پذیرش شروط ساما ی و ا تقال اسراد بی اوستا
 

 برداری . انتشار دستورالعمل بهره6
س از طی کردن مراحل یادشده، بایود  سوبت بوی ا تتوار     المللی یا  هاد  اظر، پاتاق بازرشا ی بین

اقدام کردا در این سرد بایود  « برداری از ساما ۀ جام  تبادل اسراد الکترو یکدستورالعمل بهره»
فهوم بورای افوراد غیرکارشورا  در     مراحل یادشده را بی صورت مختقر و با زبا ی ساده و قابول  

بورداری از خودمات   ویت در ایون سواما ی و بهوره   های حقوقی و فری بیان کردا شورط عاو  حوزه
 برداری از ساما ی مروط شوداشده در ساما ی، باید بی پذیرش دستورالعمل بهرهارائی
 

 . اصالح ای.یو.سی.پی7
ا ودازی  هوایی سواما ی و ا تتوار دسوتورالعمل      المللوی پوس از راه  بوین  در هایت، اتواق بازرشوا ی  
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ح ایایواسیاپی اقدام کردا بی این ترتیو ، طبوق ایایواسویاپی،    برداری، باید  سبت بی اص بهره
برداری از اعتبوارات  فر  برای بهرهساما ۀ جام  تبادل اسراد الکترو یک بی ساما ۀ اصلی و پیش

بورداری از اعتبوارات   هوای فروی کوی موا   بهوره     اسرادی الکترو یک تبدیل شده، بی تمامی بحث
 شوداده میاسرادی الکترو یک هسترد پایان دا

 

 برداری از اعتبارات اسنادی الکترونیکهای حقوقی بهرهچالش
شوو د و متوک ت    واقص موجود در ایایواسیاپی بی عدم دقت در طرح مسائل فری محودود  موی  

شو د کوی طورح   های مهمی محسوب میشیر د، از دی ر چالشحقوقی کی از آن مقررات  تئت می
طور ویژه ا دا با تحلیل ایایواسیاپی، بیتاکرون با  اکامی مواجی کردهاعتبارات اسرادی الکترو یک را 

  رو قابل طرح هسترد:های پیششویما این متک ت بی صورتبا متک ت مهم حقوقی مواجی می
 بوی  باید اسراد و شو د می پذیرفتی هادادشاه در الکترو یک اسراد کتورها، از برخی در 

 بورداران  بهوره  میان اخت   بروز صورت در و شرایط این درا شو د ارائی کاغذی صورت
 در الکترو یووک اسووراد بوی  اسووتراد امکوان  کووی الکترو یوک، ازآ جووا  اسوورادی اعتبوارات 
 است؟ متقور اخت   رف  برای حلیراه  دارد، چی وجود یادشده هایدادشاه

 راداسو  از  اشوی  اخت فوات  حول  بورای  داور یوا  صوالح  دادشواه  تعیوین  عدم صورت در 
 فور ( بایود  پویش  صوورت  مرجعی )بی چی اعتبار، قرارداد طرفین سوی از الکترو یک

 کرد؟ اقدام طرفین اخت فات فقل و حل بی  سبت
در  ظام قاایی بسیاری از کتورها، اسراد الکترو یک همنون اسراد کاغذی، در مقام طرح و 

ی از کتورها، چرا نی اصالت سورد  بی عبارت دی ر، در این دست دفاع از دعوا قابل استراد هستردا
 ,Lerouxهوا اسوتراد کورد )   توان ما رد اسراد کاغذی در دادشاه بوی آن الکترو یک ثابت شود، می

2004: p. 193). های مختلف، بر قابلیت استراد بی های امریکا در حین رسیدشی بی پرو دهدادشاه
بوی بعود قوا ون تجوارت      4ابور موواد   ا در کتور ایوران  یوز بر  0ا داسراد الکترو یک صحی شذاشتی

داری شو د، در مراج  قاایی الکترو یک، چرا نی اسراد الکترو یک بی طریق مطمئن ایجاد و   ی
قابل استراد هستردا با وجود این، همنروان کتوورهایی وجوود دار ود کوی اسوراد الکترو یوک را        

اماوا و یوا القواق تمبور     شراسرد و در خقوص برخی اسراد، م ول بار اموی، درج   رسمیت  میبی
(ا  ویسووردشان Yiannopoulos, 1995, p. 13)دا روود فیزیکووی بوور روی سوورد را الزامووی مووی 

هوای الکترو یوک  یوز سورد     ا د کوی داده بی این  کتی مجمل اشاره کرده 9ایایواسیاپی در مادۀ 
یوک در  توا د در باب ارزش اسوراد الکترو  شو دا واضح است کی این حکم مجمل  میشمرده می

                                                           
1. Sea-Land Serv., Inc. v. Lozen Int'l, LLC, 285 F.3d 808, 819- 20 (9th Cir. 2002) 
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مقام طرح دعوی راهرما باشدا همنرین، برابر ایایواسیاپی، متخص  یست کی اشر دادشاه یکوی  
از کتورها، دعوی مسترد بر اسراد الکترو یک را رد کرد، چی باید کردا احتمال طرح ایون ا تقواد   
ی وجود دارد کی در شأن قا ون هر کتوری است بی اسراد الکترو یک اعتبار بختد و بورای اجورا  

پذیر  یستا بوا وجوود   آن ضما ت اجرا متخص کرد کی طرح این مسئلی در ایایواسیاپی امکان
بیری راهکاری برای این موضوع در ایایواسویاپی، تاوادی بوا حاکمیوت کتوورها در      این، پیش
هوای حقووقی   دلیل، اص ح ایایواسیاپی بورای رفو  چوالش    همینشذاری  داردا بی حوزۀ قا ون
 ضرورت داردا

 

 و پیشنهاد نتیجه
شمول استا بی عبوارت دی ور، بوا عملیواتی     موضوع اعتبارات اسرادی الکترو یک موضوعی جهان

ا دازی ساما ۀ جام  تبادل اسوراد الکترو یوک   شده در این مقالی و راهساختن پیترهادهای مطرح
ای د یا ازجملی ای بستی و مبتری بر ایرتر ت و فراوری رایا ش ابری است، تمام کتورهکی ساما ی

مرد خواهرد شدا در شو د، بهرهایران از تحو ت م بتی کی در حوزۀ اعتبارات اسرادی محقق می
برداری از اعتبارات اسرادی حال حاضر در کتور ایران، بسترهای حقوقی و قا و ی  زم برای بهره

شراسوردا در صوورت   میرسمیت ها اسراد الکترو یکی معتبر را بیالکترو یک وجود دارد و دادشاه
هوای  های مطروحی در این مقالی، تجار، بازرشا ان و با کفر برداری از ساما ۀ جام  با پیشبهره

توا رد بدون برخورد بی موا   حقوقی از این ساما ی اسوتفاده کررود و در صوورت وقووع     ایرا ی می
های ایرا ی و یا مقام داوری دشاهشده در این ساما ی در  زد دااخت  ، بی اسراد الکترو یک مبادلی

استراد کرردا با توجی بی تجربۀ تحریم با کی و مالی ایران از سوی برخی کتورها و محرومیوت از  
ها، راهکار این مقالی در خقوص طراحوی سواما ۀ جوام  تبوادل     خدمات سوئیفت در برخی دوره

راحتوی و بوا   ای این ساما ی بیای مطرح شده است کی امکان تحریم اعاشو یاسراد الکترو یک بی
اعمال فتار از سوی برخی از کتورهای قدرتمرود ممکون  باشودا در تیجوی، اخوراج کتوورها و       

 ها باید بی اجماع سایر اعاا مروط شودااشخاص از این ساما ی و تعلیق عاویت آن
قویل  تفبا عرایت بی پیترهادهایی کی در این مقالی در خقوص  حوۀ طراحی ساما ۀ جام  بی

بیان شد، متخص شردید کی اص ح فوری مقررات مطروحی در ایایواسیاپی ضروری استا اتاق 
بایست  سبت بی طراحی ساما ۀ جام  بر اسا  فرضیات مطروحی در این المللی میبازرشا ی بین

فر  در ایایواسیاپی ب رجا ودا  عروان ساما ۀ پیشمقالی اقدام کرد و سپس ساما ۀ یادشده را بی
صراحت بی ایون  کتوی   المللی در  سخۀ آتی ایایواسیاپی باید بیسوی دی ر، اتاق بازرشا ی بین از

اشاره کرد کی با حاکم دا ستن ایایواسیاپی بر قرارداد، اعتبارات اسورادی الکترو یوک همنوون    
عروان دلیل در  زد قاضی یا داور قابول اسوتراد هسوتردا در مقوررات     اعتبارات اسرادی کاغذی بی
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های قرارداد، دادشاه صالح یا داوری را برای حل ادشده باید بی این  کتی اشاره شود کی اشر طر ی
شوود و در صوورت   الطرفین ارجاع موی ها بی داور مرضیاخت   متخص  کرده باشرد، دعوی آن

فر ، مرج  المللی، بی صورت پیشعدم توافق در خقوص تعیین داور، داوری اتاق بازرشا ی بین
 شوداح برای رسیدشی بی اخت فات محسوب میصال

تووان بیوان داشوت کوی     حول موی  عرووان راه کی ایایواسیاپی اص ح  تده است، بوی تا زما ی
های قرارداد در صورت تمایل بی استفاده از اعتبارات اسرادی الکترو یوک، بایود در قورارداد    طر 
هوا، در صوورت   شده میان آنیک مبادلیصراحت بی این  کتی اشاره کررد کی اسراد الکترو خود بی

های قورارداد بایود   برخورداری از اصالت، همان ارزش اسراد کاغذی را دار دا از سوی دی ر، طر 
قا ون یکی از کتورهایی کی اسراد الکترو یک را همنون اسراد کاغذی در مقام طورح و دفواع از   

خت فوات مورتبط بوا اعتبوارات     فر  و بورای رفو  ا  شراسد، بی صورت پیشرسمیت میدعوی بی
های قرارداد در خقووص  اسرادی الکترو یک، بر قرارداد حاکم کرردا در صورت عدم توافق طر 

توا رد ضمن توافق قبلی در قرارداد، دعوای خود ها میتعیین دادشاه صالح برای حل اخت  ، آن
بروای داوری را قورارداد   هوای داوری ارجواع دهرود و م   را بی داوری خقوصی و یا یکی از سازمان

 UNCITRALخقوصی و در صورت اجمال یوا ابهوام موواد قورارداد، قواعود داوری آ سویترال )      

Arbitration Rules        قرار دهرد؛ بی این ترتیو ، متوکل اجموال ایایواسویاپی توا حود زیوادی )
 شودابرطر  می
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