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 ساظٍکاضّاي

 اعتباض اسٌازي زاذلي ـ ضيالي  

 زض ضبکِ باًکي کطَض   

 سيس علي اکبط هيطعوازي

 کاضضٌاس ازاضُ هطالعات ٍ هقطضات باًکي باًک هطکعي)  

 (ٍ عضَ کاضگطٍُ تسٍيي زستَضالعول اعتباض اسٌازي زاذلي ـ ضيالي 
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 تشسِح فسآِهد اعتباز اضهادٓ
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 ؛(ذطيساض)هتقاضي 

 باًک ّاي شي ضبط( ُ باًـک  /باًک گطايص کٌٌـس

 ُ ــس ــالغ کٌٌ ُ /اب ــس ــس کٌٌ ــک تأيي ــک / باً باً

 ؛(باًک تٌعيل کٌٌسُ/تعييي ضسُ

 (.ـطٍضٌسُ)شيٌفع 



باًکي کِ اعتباض اسٌازي زاذلي ضا بٌا بِ زضذَاسـت  •

 .باًک گطايص کٌٌسُ بِ شيٌفع ابالغ هي ًوايس
 باًک ابالغ کٌٌسُ

باًکي کِ بٌا بِ زضذَاست ٍ يا با اجاظُ باًک گطايص کٌٌسُ، تأييس •

 .ذَز ضا بط اعتباض اسٌازي زاذلي هي اـعايس
 باًک تأييس کٌٌسُ

باًکي کِ اظ سَي باًک گطايص کٌٌسُ، هجاظ بِ زضياـت ٍ بطضسي •

 .اسٌاز ٍ پصيطش پطزاذت بِ شيٌفع گطزيسُ است
 باًک تعييي ضسُ

باًکي کِ زض چاضچَب ايي زستَضالعول ٍ بٌـا بـِ زضذَاسـت    •

شيٌفع، اقسام بِ تٌعيل سٌس تعْس پطزاذت اعتباض اسٌازي زاذلـي  

 .هست زاض هي ًوايس

 باًک تٌعيل کٌٌسُ

باًکي کِ بٌا بِ زضذَاست هتقاضي يا اظ ططؾ ذـَز اقـسام بـِ    •

 .گطايص اعتباض اسٌازي زاذلي هي ًوايس
 ثبًک گشبيش کٌٌذُ



 کاضکطزّاي اعتباض اسٌازي

 ابعاض پطزاذت

 ذِهفع متقاضْ تأمني مالْ

 تَسط باًک تٌعيل کٌٌسُ 

(تٌعيل اعتباض اسٌازي)  

 تَسط باًک گطايص کٌٌسُ 

عقَز هطابحِ ٍ استصٌاع )

(ًسيِ  

 تَسط شيٌفع 

(اعتباض اسٌازي هست زاض)  



 

 

 

 
 





باًک گطايص کٌٌسُ  تعْس قطعي ٍ بطگطت ًاپصيط ّطگًَِ تطتيباتي کِ زض بطگيطًسُ 

 . هي باضساضائِ اسٌاز هطابق زض قبال پصيطش پطزاذت هبٌي بط 

 اعتباض اسٌازي  

عباضت اظ اضائِ اسـٌاز، هٌطبـق بـا       

، ضــطايط اعتبــاض اســٌازي زاذلــي

هقــطضات هتحسالطــکل اعتبــاض   

زسـتَضالعول  ٍ هفاز ( UCP)اسٌازي

 .هي باضساعتباض اسٌازي زاذلي 

  صَضتي کِ زض زيساضي، پطزاذت•

  زيساضي پطزاذت هقابل زض اعتباض

 يا باضس، استفازُ قابل

  ٍ هست زاض پطزاذت تعْس تقبل•

  سطضسيس زض آى ٍجِ پطزاذت

  زض اعتباض صَضتي کِ زض پطزاذت،

  قابل هست زاض پطزاذت هقابل

 .باضس استفازُ



هقصـس  گطايص هي گـطزز ٍ  ضيال ايطاى اعتباض اسٌازي کِ بِ 

کاال ٍ يا ذسهت، اقاهتگاُ باًک ّاي هطتبط، هتقاضي ٍ شيٌفع 

، زض زاذل هطظّاي جؽطاـيايي جوَْضي اسالهي ايـطاى  آى

ايي عبـاضت زض زسـتَضالعول اعتبـاض اسـٌازي     . ٍاقع است

ًاهيسُ “ اعتباض اسٌازي زاذلي”زاذلي ـ ضيالي، بِ اذتصاض  

 .هي ضَز

 اعتباز اضهادٓ داخلْ ـ زِالْ
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 ٍاحس پَل•

 هقصس کاال يا ذسهت•

 اقاهتگاُ ططـيي اعتباض اسٌازي•

 هبازي گوطکي•

 هاّيت اسٌاز حول•

 هقطضات ًاظط•

 مًم تسِو تفاَت يآ اعتباز اضهادٓ داخلْ
 با اعتباز اضهادٓ ازشٓ 
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باًک گطايص کٌٌسُ ٍ يا باًک تأييس کٌٌسُ هَظؿ است پس اظ بطضسي اسٌاز 

 .ٍجِ اسٌاز ضا پطزاذت ًوايسٍ حصَل اطويٌاى اظ اضائِ اسٌاز هطابق، 

 اعتباز اضهادٓ داخلْ دِدازٓ

باًک گطايص کٌٌسُ ٍ يا باًک تأييس کٌٌسُ هَظؿ است پـس اظ بطضسـي   

تعْس ًوايس ٍجِ اسٌاز ضا اسٌاز ٍ حصَل اطويٌاى اظ اضائِ اسٌاز هطابق، 

 .بپطزاظزسطضسيس پطزاذت زض 

 اعتباض اسٌازي زاذلي هست زاض

 پطزاذت ٍجِ اسٌاز زض سطضسيستعْذ : سٌذ تعْذ پشداخت



آى ضٍظ، شيٌفع اعتباض اسٌازي زاذلي ٍقت ازاضي کِ تا پاياى ضٍظ باًکي   

 .اقسام ًوايساضائِ اسٌاز هي تَاًس ًسبت بِ 

 سطضسيس اعتباض اسٌازي زاذلي

ضٍظي کِ هعوَالً باًک ذسهات باًکي، اظ جولِ ذسهات هطبـَ  بـِ اعتبـاض    

 .اسٌازي زاذلي اضائِ هي زّس



ٍ نامٌ/بازنامٌ  زا

 ٍي ًوايٌسُ يا زاذلي ًقل ٍ حول هجاظ هتصسي تَسط کِ سٌسي 

  هَضَع کاالي حول اظ حاکي ٍ هي گطزز صازض کاال ٍصَل اظ پس

ِ اي بِ (حول هبسأ) ًقطِ يک اظ زاذلي اسٌازي اعتباض   زيگط ًقط

ِ صَضت ،(حول هقصس) ُ اي) ظهيٌي ب  يا َّايي ،(ضيلي يا جاز

 هعيي حول کطايِ هقابل زض تَاـق هَضز حول ٍسيلِ با ،زضيايي

 .هي باضس



ششکت ّبي ثبصسسي هَسد تأييذ ششکتي کِ تَسط هتقبضي اص فْشست •

اًتخابة  هٌذسج دس ثخش دٍم هجوَعِ هقشسات اسصي ثبًک هشکضي 

ًقطِ اًتقاب  سيکاک ٍ   دس هي شَد تب ثِ ًيبثت اص طشف ٍي، کبال سا 

حکات شاشايط تيَياا کابال      ،هکئَليت کبال اص ريٌفع ثِ هتقبضي

 .قشاس دّذکوي ٍ کيفي هَسد ثبصسسي ( ايٌکَتشهض هَسد تَافق)

 ضطکت باظضسي

 گَاّي باظضسي ـٌي

ساهاًِ پيام ضساًي  

الکتطًٍيکي هالي  

 (سپام)

ُ اًساظي ضـسُ ٍ اهکـاى   • ِ اي کِ زض باًک هطکعي ضا تبـازل  ساهاً

ِ طَض هتوطکع ، اظ جولِ پيام ّـاي  تواهي پيام ّاي هالي بيي باًکي ب

ِ صَضت اسـتاًساضز هطبَ  بِ اعتباض اسٌازي زاذلي ضا  ، ــطاّن  ب

 .هي ساظز





   

اضتعالم 

 
 

 

 هقسهات گطايص اعتباض اسٌازي زاذلي



 

 

 
 

 

 

 



 ٍثايق اعتباض اسٌازي زاذلي
 (علا ٍسٍد ٍ سختگيشي ثبًک هشکضي دس تعييي ٍثيقِ؟)
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ـطآيٌس اعطاي  

ايجاز تعْسات/تسْيالت  

 اعتباضسٌجي قَي 

 ٍثايق اضظًسُ

ضٍش ّاي اظ استفازُ با هتقاضي اعتباضسٌجي ساظٍکاض ٍجَز عسم 

 پيططـتِ ٍ علوي

 (هالکيت سٌس ٍ گوطکي هبازي) اضظي ٍ زاذلي اسٌازي اعتباض تفاٍت 

ِگصضتِ سٌَات استفازُ سَء تجطب 

ؼيطجاضي هطالبات ضضس 
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 آهاض هطالبات ؼيطجاضي ضبکِ باًکي کطَض طي زِّ اذيط
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91آهاض هطالبات ؼيطجاضي ضبکِ باًکي کطَض زض اسفٌس   
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 آهاض هطالبات ؼيطجاضي ضبکِ باًکي کطَض طي زِّ اذيط

20% 

22% 58% 

 

 سزرسيدگذشته

 معوق

 مشکوک الوصول
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 مًم تسِو تبعات افصاِش مطالبات غريجازٓ
 

گزاساى ُ  عذم تَاًبيي ايفبي تعْذات ثبًک ّب دس قجب  سپشد

کبّش قذست تکْيالت دّي شجکِ ثبًکي کشَس 

ّبي اقتصبدي ُ  عذم تأهيي هبلي ثِ هَقع ثٌگب

 عبها تْذيذ سالهت هبلي کشَس 

افضايش ّضيٌِ ثبًک ّب 

 ثشّن صدى تعبد  هيبى هٌبثع ٍ هصبسف ثبًک ّبي کشَس 

 کاّص کيفيت زاضايي ّاي ضبکِ باًکي ٍ ًيع بي ثباتي ّاي هالي 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 اعتباز اضهادٓ داخلْ

 دِدازٓ مدت داز

 سطضسيس اعتباض اسٌازي زاذلي

 هاُ   6ذطيس کاال، حساکثط  هاُ   18سايط هَاضز، حساکثط 



 

ٌّگبم تشکيا پشًٍذُ اعتجبس اسٌبدي داخلي، طي اسسب  باًک گطايص کٌٌسُ هَظؿ است  

ِ فشد ًوبيذ  .پيبهي اص طشيق سپبم ثِ ثبًک هشکضي، هجبدست ثِ اخز شوبسُ هٌيصشث



  
 

 



 



هبٌاي 
 عقسي

کبالي غيشهَجَد ٍ اگطهَضَع اعتباض
 :  هکتلضم سبخت دس آيٌذُ ثبشذ

 عقذ استصٌبع

تأهيي هالي 
استصٌاع : هتقاضي

 ًسيِ

سَز استصٌاع ; سَز
ًقسي بِ اضاـِ سَز  
 تأهيي هالي  

عسم تأهيي هالي 
استصٌاع : هتقاضي

 ًقسي

تفاٍت بْاي توام ضسُ کاالي ; سَز
ِ ضسُ بطاي باًک گطايص کٌٌسُ ٍ  ساذت

 قيوت ـطٍش آى بِ هتقاضي

اگط هَضَع اعتباضکاالي هَجَز يا 
   :ذسهت باضس
 عقس هطابحِ 

تأهيي هالي 
هطابحِ : هتقاضي

 ًسيِ

سَز هطابحِ  ; سَز
ًقسي بِ اضاـِ سَز  
 تأهيي هالي  

عسم تأهيي هالي 
هطابحِ : هتقاضي

 ًقسي

ِ التفاٍت  ; سَز هاب
قيوت ـطٍش با بْاي توام  
 ضسُ کاال ٍ يا ذسهت



 ـطٍضٌسُ
ضيال 1.000  

ضيال 1.200: ًقسي  

ضيال 1.700: ًسيِ  

:  سَز هطابحِ ًقسي

ضيال 200  

 فسآِهد مساحبٌ نقدٓ َ نطٌّ

  جايگعيي کاضهعز 

 گطايص اعتباض

ٍصَل بِ  

 صَضت ًسيِ

:سَز تأهيي هالي  

ضيال 500   



َجٌ التصام تأخري تأدٌِ دِو با : عدم اِفآ تعًدات تُضط متقاضْ دز مُعد مقسز

ٍ آ دز قـسازداد  : دزج ماد

 
 



 

 



 

 





• • اثاااالي پيااابم •

گشبيش اعتجابس  

اسٌبدي داخلاي  

اص طشياق  صشفبً 

 .سپام





 

 

 

  

 



 



حساقل  

 هساضک الظم

 

 

 

 

 

 

UCP 



 
• 
•

•

•

•

•

 

 UCP
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دسخَاست اخز شوبسُ  تهصِل

ِ فشد اص     سپامهٌيصشث

 

 

 

اص اداسات  سپاماخز تأييذيِ اص طشيق 

هشکضي ري سثط ثبًک گشبيش کٌٌذُ، 

 هجٌي ثش عذم تٌضيا قجلي آى

باًک  

 گطايص کٌٌسُ

ثبًک  

 تٌعيل کٌٌسُ

 هجٌي ثش عذم تٌضيا قجلي آى سپاماخز تأييذيِ اص طشيق 

 

 سپاماعالم تٌضيا ٍ تکَيِ اعتجبس اص طشيق 



 

 حدَد تهصِل
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 ضاِس



INCOTERMS

 

 

 

UCP 

 

UCP

INCOTERMS 

 ضاِس



 
 



 (سپام)تعطيؿ ساهاًِ پيام ضساًي الکتطًٍيکي هالي 

ِ اي کِ زض   ُ اًساظي ضسُ ٍ اهکاى باًک هطکعي ساهاً ضا

ِ طَض هتوطکع ، تبازل تواهي پيام ّاي هالي بيي باًکي ب

اظ جولِ پيام ّاي هطبَ  بِ اعتباض اسٌازي زاذلي ضا 

ِ صَضت استاًساضز  .، ـطاّن هي ساظزب











 ًقص ٍ جايگاُ سپام زض اعتباض اسٌازي زاذلي











ًقص ٍ جايگاُ سپام زض اعتباض اسٌازي زاذلي 

 (ازاهِ)











 العاهات باًک ّا زض ذصَظ سپام









 العاهات باًک ّا زض ذصَظ سپام

 (ازاهِ)





 مًمرتِو فسآِهديآ اعتباز اضهادٓ داخلْ ـ زِالْ
 

هطاجعِ هتقاضي، اًجام اقساهات اٍليِ، عقس قطاضزاز بـا هتقاضـي ٍ   1.

 گطايص اعتباض اسٌازي زاذلي؛

 ابالغ اعتباض اسٌازي زاذلي گطايص ضسُ بِ شيٌفع؛2.

زضذَاست تأييس اعتباض اسٌازي زاذلي ٍ تعييي باًکي تحـت عٌـَاى   3.

 باًک تأييس کٌٌسُ؛

 اصالح اعتباض اسٌازي زاذلي؛4.

 هطاجعِ شيٌفع ٍ اضائِ اسٌاز، پصيطش پطزاذت تَسط باًک ّاي هجاظ؛5.
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هطاجعِ هتقاضي، اًجام اقساهات اٍليِ، عقس قطاضزاز با هتقاضي ٍ گطايص اعتباض اسٌازي 

 زاذلي

 

 

 
 هطاجعِ هتقاضي

 ٍ زضذَاست گطايص اعتباض
 

 اذص ٍثايق اعتباض سٌجي

اذص کاضهعز 

 اضظيابي ٍثايق

جسٍل پيَست برطٌاهِ ( 7)ضزيؿ 

91/4/5هَضخ  85331ضواضُ   

 اذص پيص زضياـت
گطايص اعتباض اسٌازي 

 زاذلي

کاضهعز گطايص 

 اعتباض
  277102برطٌاهِ ضواضُ ( 2)هازُ 

 91/10/17هَضخ 

 بعدٓ

 بعدٓ

زض اعتباض اسٌازي زاذلي هست زاض، حساکثط زٍ زضصس هبلػ اسٌاز پس اظ کسـط پـيص زضياــت ٍ    

تـاضيد سطضسـيس   تاضيد اضائِ اسٌاز هطابق يا تاضيد حول تـا  هياى زضياـت، بِ صَضت سالياًِ اظ 

 .پطزاذت، بِ هبلػ سَز تعييي ضسُ زض ايي هازُ اضاـِ هي گطزز
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 کاضهعز ابالغ اعتباض اسٌازي زاذلي گطايص ضسُ بِ شيٌفع

 

 

 ابالغ بِ شيٌفع بطضسي پيام

اذص کاضهعز 

 ابالغ

ضيال  150.000حساکثط   

  277102برطٌاهِ ضواضُ ( 4)هازُ )

 (91/10/17هَضخ 

ابالغ بِ باًک 

 ابالغ کٌٌسُ
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 زضذَاست تأييس اعتباض اسٌازي ٍ تعييي باًکي تحت عٌَاى باًک تأييس کٌٌسُ

 

 

تعييي باًک 
تأييس کٌٌسُ ٍ 
 ابالغ بِ آى

پصيطش باًک 

 تأييس کٌٌسُ

اذص کاضهعز 

 تأييس

برطٌاهِ ضواضُ ( 5)هازُ 

91/10/17هَضخ  277102  

زضذَاست تأييس اعتباض 

 اسٌازي زاذلي
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 کاضهعز اصالح اعتباض اسٌازي زاذلي

 

 

ابالغ بِ باًک 
 ابالغ بِ شيٌفع ابالغ کٌٌسُ

اذص کاضهعز 

 ابالغ

 ضيال 150.000حساکثط 

  277102برطٌاهِ ضواضُ ( 4)هازُ  

 91/10/17هَضخ 

   

زضذَاست اصالح 

اعتباض اسٌازي 

 زاذلي
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پ يآ جماشمساجعٌ ذِهفع َ ازائٌ اضهاد،  ان ضط ب ُ سش پسداخت ت  پرِ

 

ازائٌ  مساجعٌ ذِهفع َ 
سش اضهاد،  پرِ

ضط  ُ پسداخت ت
پ يآ جماشباى  

 

هدٍباى ه ش پ شاِ پ پ  

اذص کاضهعز 

بطضسي اسٌاز ٍ 

يا پصيطش 

 پطزاذت

پ باى
هدٍتأِّد  ه پ  

 باًک تعييي ضسُ

 

 حساکثط ًين زض ّعاض بط هبٌاي هبلػ اسٌاز

 91/10/17هَضخ  277102برطٌاهِ ضواضُ ( 6)هازُ 

 

 هطاجعِ شيٌفع ٍ اضائِ اسٌاز، پصيطش پطزاذت تَسط باًک ّاي هجاظ

 هطاجعِ شيٌفع ٍ

اضائِ اسٌاز، پصيطش  

پطزاذت تَسط  

 باًک ّاي هجاظ
 

 باًک گطايص کٌٌسُ

باًک 
 تأييس کٌٌسُ



 



 با سپاس ـطاٍاى اظ حَصلِ حضاض هحتطم

1392ذطزاز هاُ   


