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 چکیده:
 طوریب دارد گوناگون مواد و کاالها به جهان مختلف کشورهای نیازهای تأمین در بسزایی نقش المللنیب تجارت امروزه

 تصادیاق ثبات حفظ و حیات ادامه برای صادرات امکان عدم و واردات به دسترسی بدون کشورها از بسیاری گفت توانمی که

 اسنادی باراعت گشایش هایشیوه اثربخشی بر مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی، در این تحقیق شد خواهند مشکل دچار خود

پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی، از نظر ماهیت کمی و از نظر روش  المللبین تجارت در

از خبرگان بودند. نتایج نشان داد  نفر 51عوامل  بندیرتبهپیمایشی بود. جامعه آماری جهت انجام مصاحبه و  هادادهگردآوری 

 بانک جربهت و تخصص ،کاال واردات و بازرگانی زمینه در خریدار تجربه ،کاال صادرات و بازرگانی زمینه در فروشنده تجربهکه 

 لجستیک اظلح از صادرکننده کشور هایرساختیز ،مقصد کشور قوانین و طیشرا ،مبدأ کشور قوانین و طیشرا ،اعتبار گشاینده

 زانیم ،مبدأ کشور در کارگزار هایبانک تعداد ،ونقلحمل و لجستیک لحاظ از واردکننده کشور هایرساختیز ،ونقلحمل و

 اعتبار ایشگش مناسب وهیش انتخاب ،بیمه یهاشرکت توسط موجود هایریسک پوشش ،مبدأ در کشور کارگزار هایبانک اعتبار

 است. مؤثربر گشایش اعتبارات اسنادی  اسنادی
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ABSTRACT: 

Today, international trade plays an important role in meeting the needs of different 

countries in the world for various goods and materials, so many countries will find it difficult 

to survive and maintain economic stability without access to imports and exports. Identifying 

and prioritizing the factors affecting the effectiveness of LCs in international trade were 

discussed. The research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of quantitative 

nature and method of data collection. The statistical population consisted of 15 experts who 

were interviewed and ranked. The results showed that seller experience in merchandising and 

exporting, buyer experience in merchandising and importing, expertise and experience of 

creditor bank, terms and conditions of country of origin, terms and conditions of destination 

country, logistics and transportation infrastructure of exporting country Transportation, 

logistical and transportation infrastructure of the importing country, number of brokerages in 

the country of origin, amount of brokerage banks in the country of origin, coverage of risks by 

insurance companies, selection of the appropriate method of opening a letter of credit upon 

opening a letter of credit. it is affect. 
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