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Change traditional and manual bill of lading with electronic bill of lading 

 

Abstract 

 

A bill of lading is a security that is issued by the carrier or his representative after 

delivery of the goods by the sender at the origin and given to the sender so that he 

or his representative or a third party or buyer delivers the goods to the destination 

from the carrier. , The recipient of the goods, if it is in the name of a certain person 

or a Kurdish remittance, the amount of insurance, the weight of the goods and its 

number are stated. 

The bill of lading has three main uses, which are: 1- Receipt of goods 2- Reason 

for contract of carriage 3- It shows the ownership of the goods. Destinations were 

reached, stolen, lost, forged, and so on. In this regard, with the advent of the 

Internet, legal and economic scientists and businessmen thought of a way to replace 

electronic bill of lading with manual and traditional bill of lading, which led to the 

holding and ratification of the Rotterdam Convention. 

Due to the multiple transfers of the bill of lading and the sale of goods before 

reaching the destination, this article tries to solve them so that both the operator can 

issue an electronic record and the owner of the electronic bill of lading can safely 

load his goods. Before reaching the destination, the important features of the 

electronic bill of lading as well as the protection of the bill of lading by blockchain 

are described in this article in a practical way. 
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 چکیده

توست  ملل هدده  ویا نلایده   در مبها ،  ستنده هاال بوستلهه ر  تحویلبارنامه از اوراق بهاداری است  هه س  از 

یا شتص  ااثی  ویا ت یهار ، هاال رادر مصدته از  اشیا نلایده     اوق ارداد  تا ر ستنده  وی صتادر ودر اتنلار  

ه در صتورت  در وهه شتص  منلو ویا ب ملل هدده  تحویل بگل د.در بارنامه مشتصدتاف ر ستنده  ، نل نه  هاال،

هه  است    سته هارب داصته    بارنامه دارایملزان بلله ، وزن هاال وتنهادآن قله ن دیه  است  . مواثه ه د باشته ،

بدتورف هاذیی  از قهیم االیام ونشتان از ماثیل  هاال است    -3دثلل ب  ق ادادملل    -2رستلههاال-1عبارتده از 

ار م  ن ر  وث  ایو ستده دارای اشتیاالف ودر بنضت  اوقاف در ندهیو نختصه صتادر ودر اتنلار ر ستنده  ق 

. هه در ایو راستنا با ههور  شتهر اوان  از هلهه دی  به مصدته رستلهن ، ست ق  ، نم شتهن ، هنل وذل   م  

بارنامه های اثین ونلی  با بارنامه    وبازرنانان بفی  نار  ای هه  هایگزید مصوق واقندتادایدن ن  دانشتلدهان 

با توهه به ت دام ن دیه،  وهدوانختلون رب نزاری وتدتوی   مدنج به  ایو تالشتهاهه  ارنادنه  های دستن  وستدن   

آورد هه در ایو مصاثه سن  م   قبل از رسلهن به مصده مشیالت  را بوهود  ور وش هاال   اننصاالف مننهد بارنامه 

 و هم ماثک بارنامه  باشته هم مندتهی قادر به صتهور ستابصه اثین ونلی     است  هه  ط ف ه دن آنها شته، ب ب  

بتارنتامته  مهم    هتای  ویژنلبنوانته بتا تلتاا رامت  بتار تود را قبتل از رستتتلتهن بته مصدتتته اننصتاا دهته اثین ونلی   

 .وهلچدلو محارظ  از بارنامه بوسلهه بالک نلو درایو مصاثه بطورهارب دی ش ح داد  شه  اس   اثین ونلی 

 ، بارنامه الکترونیکی  سی ام ای، بلرو، الکترونیکی کلمات کلیدی: بارنامه،
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 مقدمه

قله وتوست  ملل هدده  یا نلایده  وی ویا ر دی از ستوی   آنبارنامه ستدهی است  هه مشتصدتاف هامل هاال در 

آن را در اتنلار نل نه   مصدتته هاال را تحویل یادر مبها با ارائه در او امضتتا ودر اتنلار ر ستتنده  ق ار تا وی 

ههت  تحویتل بتاربته ملتل هددته   ارائته وهتاال را تحویتل نل د.بتارنتامته از ستتته متاثت  یتا نلتایدته  تود  ومتاثتک هتاال  

طبق . صتادر م  شتود  تارج نلخت  یا بدام شتص  منلو است  ، یا در وهه مامل ویا به مواثه ه دشتص  منلو 

 -2  1بارنامه دریای -1ارای انواع نونانون  هختتنده هه مشتتهور ت یو آنها عبارتده از ع ف بارب ی بارنامه هاد

رهراستتلون بلو  5)بارنامه ملل م ه  رلاتا -5 4بارنامه ملل ستت استت ی -4 3بارنامه نارت  -3 2راهدامه دریای 

 راهدامه را  آهو -8 7راهدامه زملد  یا هاد     -7 6ی راهدامه هوا  -6درهای رورواراثلهه  اتحادیه های شتت ه  

 .   بارنامه و رسله سخن -89

 وکار کرد آنبارنامه الکترونیکی -1

هلانطوری هه در مصهمه آورد  شته ، بارنامه ستدهی است  هه مشتصدتاف هامل هاال در آن قله وتوست  ملل  

هدده  یا نلایده  وی ویا ر دی از سوی او امضا ودر اتنلار ر سنده  ق ار تا وی در مبها با ارائه در مصده هاال را 

  تحویتل بتاربته ملتل هددته   ارائته وهتاال را تحویتل یتا آن را در اتنلتار نل نته  ومتاثتک هتاال یتا نلتایدته  تود ههت 

تحویل نل د.بارنامه از ستته ماث  تارج نلختت  یا بدام شتتص  منلو استت  ، یا در وهه مامل ویا به مواثه  

در رابطه با صتتهور بارنامه بدام شتتص  یا به مواثه ه د بحج ومهادثه ه دشتتص  منلو صتتادر م  شتتود. 

اوقاف ر ستنده  هاال نلازی به قله بنضت   زد ، اما  لنل  تب بپا ن  دربلو دانشتلدهان ودست  انهر هارا وشتورشت   

نلایه هه بارنامه در وهه مامل صتتادر بلده و با ناتهای هشتتن  یا عامل ملل و نصل موارص  م نام نل نه  نل 

ه  9شتود و مق اتی هاال را دارد..ن دد. در ایو صتورف ستده در دست  ه هخت  هه باشته ماثک هاال شتداتنه م 

باشتته وث  با شتتلو  های تاصتت  هه در مص راف ی ام آی و نده بارنامه اثین ونلی  قابل قبض و اقباض نل 

. هدوانختلون  را با قبض واقباض صتادر نلودتوان ایو ستده  هه م انهبوث و به آن اشتار  شته  به ایو ننلهه رستله  

 ه د  اشتار  مامل وهه در یبارنامه ورصته به 10یک، ماد 15 بده در منامهه قابل ملل ستده در تن یفروت دام 

 اشتارهای هده،م  تن یف را قابل منامهه ملل اثین ونلی  ستابصه ماد ، هللو 19 بده در هه هدگام  اما است  

 
1 (Ocean Bill of Lading) 
2 (Non Negotiable Sea Waybill) 
3 (Charter Party Bill Of Lading) 
4 (Trough B/L) 
5 (F. B. L) 
6 Air way Bill) 
7 -(CMR) 
8 -(Railway of Landing) 

  .109، 108 صص حقوق دریایي، انتشارات سمت. چاپ دوم تهران..(1387  (ادف نجفي اس 9
 یک،کنوانسیون روتردام  ماده15 بند - 10
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  است    هار 2   1روت دام، هدوانختلون 57 ماد   .است  ندلود    اشتار    ستده نوع ایو صتادرشتهن مامل وهه در به

 هته  هتای   روش  و  هدتهنل   بصوب  اه ا را  تود  علهی د  متارتتت   متاا در   ستتتدن ی    هته بتارنتامته هتاذتی   هلت بگوی

 اثلهه   بلو  انهلو  هه نلخت   آور تنه  . است    رت وری هدهم   تختهلل را استداد س دازش  به  بصشتلهن  ست ع  

 4ارائه داد.  را هامل را ایو   از یی هه  بود،  Seadocsهدده    ش وع  هایش ه   از  یی  ،3تانی  مخنصل  صامبان

دارد مل    هه وهود  اثین ونلی  های  نزیده در تغلل   وهود صتتورف در مشتتیالف ایو از  بختتلاری ماا، ایو  با

بوهود آمه  و  ،E.Title  و B / LBolero، ssedocs مؤستختات  بدام یابه،م  هاهش  شتهف به و  شته تواهه

   5هدده.بارنامه اثین ونلی  م با ش ایط  اقهام به صهور   مار  ماا در هله

 امنیت در بارنامه الکترونیکی-2

  صتدن   ایو نیارد،م  تأال  زیخت    محل  ب  و  س هزیده است   و  ب  زمان عالو  ب ایدیه    بابارنامه هاذیی منامهه

قانون تهارف اثین ونلی  ای ان در تاریخ هفههم    .هدهتشتویق م   هنه   ررنارهای  ستای  و  استداد در تصه   به را

هه دارای اصتطالماف  تبدت   تدتوی  ن دیه 7ماد  و  81دی ما  یک هزاروستلدتهو هشتنادودو مشتنلل ب  

 را ههیهی  قوانلو و شته،  تدتوی    UNCITRAL  توست   هامبورگ  قوانلو ،1978 ستاا باشته. درنونانون  م 

 ایو زی ا  نلخ ،  مخنصل دوثن  قانون از  هامل طور به رویی دی  ندلو ماا، ایو  با.  ه د ها اعلاابارنامه مورد در

 های  نزیده از  استنفاد   به م بوط  مختائل هز به نصل، و  ملل ق ارداد  به م بوط  مختائل  تنللو  به هلچدان  مورتوع

 استنانهاردهای  ندلو از استنفاد .  نل د م   ق ار  توارق مورد استنانهاردهای ایو  توست   آن از س   هه اثین ونلی ،

  استنفاد    است ، شته  انهام(  ICC)  اثلهه  بلو  بازرنان  اتاق  توست  قبال هه هلانطور  نلخت ، ههیهی  ذل ماث 

 از  بختلاری توست   های مل را   ندلو اعنباراف بوهود آمه  است   ب ای ییختان  هایروش و  نل هاف از  ههان 

 و  هدهم  علل  م زها  ن رنو  نظ  در بهون  ایدن ن   هه هده  م  اشتار   و شتود م   اینختن د  سشتنلبان  مفخت ان

 ان نته 6-7.استتت    دوثنهتا  قتانون  از  ایدن نت    در تهتارف تدظلم  ب ای  ت   مدتاستتت    استتتنتانتهاردهتای  ندلو  بدتاب ایو

. ه د  تواهلم  تل هز  متل  را   ب  روی دو متا  زی  در  دارد،  وهود استتتنتانتهاردهتای  ندلو از  مصنهف  هتای  مهلوعته

 در  بتارنتامته  ب ای  اثین ونلی  هته  هتای  نزیدته  از  ای    علته   ن و  هتای    ملتان  در  .بوث و  قوانلو  و  CMI  قوانلو

 اثین ونلی   رهورد  اب    ستتلختتنم هختتنده   توهه  قابل  و  منلایز هه دارد  وهود  شتت ه   ستته  استت ،  دستتن ی

(Bolero)،  ستلختنم Essedocs ستلختنم و E-Title  . بلو  ن و ( اثلههP & I IG  )های ستلختنم  Bolero و 

 
     روتردام، کنوانسیون 57 ماده - 1

2- Chris Reed, Ian Walden, Cross-border. Electronic Banking: Challenges and Opportunities, second edition, 

published 2014, page 72 
3- Intertanko ، 
4 - Chris Reed, Ian Walden, Cross-border Electronic Banking: Challenges and Opportunities, second edition, 

published 2014, page 72 
5 - https://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk- 

pi/Documents/2017/Legal_Briefing_e_bill_of_Lading_WEB.pdf (accessed in Dec. 2017) 
6 - Miriam Goldby, Legislating to facilitate the use of electronic transferable records: A case study, Reforming 

the law to facilitate the use of electronic bills of lading in the United Kingdom page 6. The paper was prepared 

for the UNCITRAL Colloquium on Electronic Commerce New York 14th-16th of February 2011. 
7 - http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_3/diedrich - Diedrich, A Law of the Internet? Attempts 

to Regulate Electronic Commerce, 2002 Journal of Information Law and Technology and Polanski, A New 

Approach to Regulating Internet Commerce, 2002 Electronic Communication  Law Review, page165. 

https://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-
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Essedocs  ستلختنم  و 2010 ستاا  در را  E-title TM در ایو مصاا بلشتن   .  ق ارداد  مورد تأیله  را 2015  ستاا در

  ییختان  قانون   نارنوب ایهاد در  زیادی های  تالش آنختلن اا  تواهه بود. Bolero  ستلختنم روی ب   تل هز

  های  شتت ه    بارنامه اثین نلی ، ب ای ایهاد  زملده هه  استت   داد   انهام  اثین ونلی  های  بارنامه از استتنفاد   ب ای

 منل هز بود  هه  استاست  اصتل دو استای  ب   هاآن هله.  بنلل آمه  است    E.Title  و Bolero، Essdocs مانده

اسنوار    رداوری، ط ر  ب   و  علهی دی  منادا  اصل یند   ها،آن از  اسنفاد  و  اثین ونلی   استداد آیده  تدظللاف در

 اثین ونلی   تبتادا  بلدظور  هتاتالش  ایو  تلتام  هته  ه د   بوهود آمته  نگتا     آوری  رو  بته  ابنتها،  در  امتا  .انتهن دیته 

 رمزنگاری  و دیهلناا  امضتای   ها داد  اثین ونلی  تبادا .باشتهعلوم  م   و  تدتوصت   ههله رمزنگاری و  هاداد 

  ب ای  اثین ونلی   وستلهه  یک ایو.  نلخت    ههیه  نلزی  اثین ونلی  اطالعاف  تبادا ههله  علوم  و  تدتوصت 

  بلشن یو .  اس    ه د  هلک 1980 دهه تا  هاذیی  اسداد از اسنفاد  درصهی 80 هاهش از  و اس   اطالعاف اننصاا

 بانی   صتدن   از اثلهل بلو تهارف  ط یق از هه  است    EDI،  SWIFT  رداوری از  استنفاد  با من وف ستلختنم

 توست   EDI اطالعاف ،ستده  تالف  ب 1.هدهم   استنفاد  دنلا ست است   هایبانک بلو تهاری  اعنبار ارتباط  ب ای

  مشابه   مخائل و  مالمظاف از  ب ت  وهود، ایو  با .شودم  انهام هارایانه  توس  بهیه شودنل  س دازش ها انخان

  نویده، م  ستصو با هم با یک زبان  هامپلوت ها  انختان، میل  درست  . آیدهم   بوهودEDI  2 از  استنفاد  هدگام در

 یک  بایه  شتتتودم  مدنصل  هارایانه بلو  هه اطالعات   بداب ایو .به هلتان زبان هختتتندته  منی  ارتبتاط  ب ق اری  ب ای

  استنفاد   مورد  بلشتن  هه  ر م   دو.  است    شته  ایهاد استنانهارد  ر م   ندهیو دثلل،  هللو به .باشته  رایج  ر م  

  .هخندهANSI X12  3 و  EDIFACT  نل نهم  ق ار

  (:RR 2008) روتردام قوانین -3

RR  قانون   نارنوب یک ارائه  ب ای  اتل  های تالش و هاال  مامل آنختلن اا  هدوانختلون آت یو دهده  نشتان  

 از  ب ت  4.است    هه  طور به  اثین ونلک  تهارف  بارنامه اثین ونلی  و از استنفاد   ب ای شته  روز به  و ییختان

قانون   الهه ویزب  و  قوانلو  توس   قبالً  هه  مدطصه  در  توهه   قابل  هایسلش ر   دهده  نشان عدوان به  آن مص راف

 و  ملل ستده"  ب اب  در تحویل  به م بوط  قوانلو 47  ماد   .است   شته   شتداتنه  رستلل   به  داشت ، ق ار  هامبورگ

  س ع  به  آن  هایویژن  اما  هده،نل  اسنفاد  B / L ههله  از  هدوانخلون ایو  .هدهم   تدظلم  را "میاه    قابل  نصل

  اس   شه  صادر  مامل  توس  هه  اس    اسدادی  مندای به هه  بود   قابل ذه  نصل و  ملل ستدهیک   تشتصل   قابل

 شتواهه( ب)  باشتهنصه و  ملل ق ارداد بندوان   ق ارداد ط ف یا  مورد تهماف  یا هاال  دریار   شتواهه(  اثف:)هه

 
1 - SWIFT stands for Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications and was established to 

facilitate the transmission of bank-to-bank financial transaction messages. More than a million messages per 

day are transmitted on SWIFT’s global telecommunication network, including letters of credit and bank 

guarantees. SWIFT is also one of the companies behind the development of Bolero. 
2 - EDI مخفف Electronic Data Interchang به معنای تبادل الکترونیکي دادهها مي باشد  

های تجاری تحت استتتتانداردی  اه که مورد تواطر یرطیا باشتتتد اا یک رایانه به رایانه دینر بدون د الت مت تتتدی  تبادل داده- 3

 نام دارد   (EDI) شیوه تبادل الکترونیکي داده ئي دی آی  معتبرتریا.  گویند تبادل الکترونیکي داده را
4 - United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 

2008 
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  قاث   در  هه  بارنامه نهارد با رابطه در مص رات  هدوانختلون رت دام هل  1.ملل ونصل است   ق ارداد یک  ماوی  یا

 ه  هده،م  تن یف را «اثین ونلی  نصل و  ملل رهورد»  و  «نصل  و ملل ستده» مفاهلم  عوض، در باشته،  نوشتنه

 بلان  هه است   شته   ارائه 38 ماد   موه   به امضتاها2 .شتونهم   استنفاد  علهی د ثحاظ از  ییختان  عدوان به دو

  وستلهه  به  "نصل و  ملل  رهورد" هه  ماث   در  است ،  شته  امضتا  دستن  صتورف به  "نصل و  ملل ستده"  هه هدهم 

در  یمهوز  هدده   امضتا  بایه  اثین ونلی  امضتای  صتح ، از اطللدان  ب ای.است    شته  امضتا  اثین ونلی  ابزار

 مه   قوانلو در  اثین ونلی  امضتتا  ورتتنل   به مص راف ایو .دهه نشتتان را اثین ونلی   بارنامه با   ماملرابطه با

 س ونه " را آن هه  آنچه به  هه استت   آمه   هدوانختتلون 9  ماد  در  علهی دی هلگ ای  اصتتل .هده،نل   اشتتار 

  ستده  داشتنو  اتنلار  در  هاره دی  منادا  یک  عدوان به  هدوانختلون .دارد  اشتار   نامه،م  "نصل  و  ملل اثین ونلی 

 و  "صتتتهور" مفتاهلم.  دهتهم   ق ار  اثین ونلی   رهورد روی  ب   را  "ر د بته مدحدتتت   هدن ا" مفهوم اننصتاا،  قتابتل

  رهورد  یک  "صتتهور" هه  هدهم  بلان اوا  ساران اف هدوانختتلون رت دام دارد،( اثف)  9 به ماد   اشتتار  ،"اننصاا"

  هدن ا " ایهتاد نظ  از  رهورد  هته  شتتتودم   ننلهته ن رنته  هته  استتت    هتای   رویته  بتا مطتابق  متیاه    قتابتل  اثین ونلی 

  مدحدت   هدن ا  اننصاا  به "اننصاا" مفهوم .شتود  منوقف  دیگ ی ب  آن  اعنبار یا  اا  ایدیه تا  باشتهم   "مدحدت بف د

 7  بارنامه اثین ونلی  و ستده بارنامه درماد  عادالنه  ررنار از  هدوانختلون رت دام  .دارد  اشتار   رهورد روی ب   ر د به

 تدهتا  را  اه ا  قتابتل  یتا  اعنبتار  قتانون ،  اا  نبتایته  اثین ونلی  اننصتاا  قتابتل  رهورد یتک»  هته  نویتهم  دارد ومص رم   تود

  ب ای  توارص  را مورد  یک  دوم  ساران اف ماا،  ایو با .«ستازد مح وم باشته، اثین ونلی  ر م در  هه  آن  استای ب 

 مهم  هشتتور47 به  وابختتنه  هامالً  هدوانختتلون ایو  مورصل  .ه د  استت   تنللو را اثین ونلی   ارتباطاف از  استتنفاد 

 3.انه دارده د  تدوی   را  هدوانخلون هه  دریای 

 سیستمهای انتقال بارنامه الکترونیکی -5

وث  با توهه به ایدیه  4ای بدام ست  داه  بوداوثلو س وز  هه هه  اننصاا بارنامه اثین ونلی  بوهود آمه س وژ 

نهاشت  زمان زیادی طوا نیشتله هه از دور تارج ن دیه و تالش ب ای ستلختنم دیگ ی بلدظور هار ه د مورص   

های ست  .ام .ای، بوث و، اتختایو ومدهی  سلشتدهاد  صتهور بارنامه اثین ونلی  از ست  ن رنه شته تا ایدیه ستلختنم

 ها ش ح داد  تواهه شه.ن دیه هه در زی  بطور مصند  نگونگ  هاره د آن

 داکس  سیستم سی-الف

ب ای انصاا بارنامه اثین ونلی   6وشتت ه  ایند  تانیو 5ستت  داه  بوستتلهه نلپ  مدهنو بانک  1986در ستتاا 

ریزی ن دیه. ایو ستتلختتنم از یک م هت اب  م هزی هه بان  آن نلپ  مدهنو بود استتنفاد  شتته  تا هله س 

با اننصاا اثین ونلی  بارنامه، تلام   های بارنامه بهم ارتباط داشتتتنه باشتتتده. در ایو ط ح تالش ن دیه  ههط ف

 
 کنوانسیون روتردام  48ماده  -1

 ، بند دوم. کنوانسیون روتردام54ماده   - 2
3  -Francesco Berlingieri: International Maritime Conventions (Volume 2): Navigation, Securities, Limitation 

of Liabilities and Jurisdiction, Information Law from Routledge (Abingdon 2015), page 166. 
4 Sea DOCs. 
5 Chase Manhattan Bank. 
6 INTERTANKO: International Association of Independent Tankers Owners. 
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ی هاذیی امیان سیی  بود عله  شتود و ساستصگوی بارنل ی هاالهای  مصوق م تب  با بارنامه هه توست  بارنامه

ی استداد هاذیی  ی بلو ستامانه اثین ونلی  و ستامانهبزرگ مصدتوصتاً نف  و ناز باشته. ایو ستلختنم در محهود 

ی اصتتته   ی ستتتدن  و هاذیی نبود نون بانک س  از دریار  نختتتصهاز بارنامه ق ار ن رنه بود و هامالً مهزا

. ایو ستامانه به دثلل 1نلودی هاذیی با استنفاد  از تهی  با دارنهنان و استنفاد  هددهنان ارتباط ب ق ار م بارنامه

نبودنه اطالعاتشتان را به یک بازرنانان مایل   -1مشتیالف عله  نلله رها ن دیه و به دالیل زی  مورق نگ دیه: 

م هت اب  م هزی بههده نون بهیو وستتتلهه نهادهای ماثلات  و رقبای آنان به ایو اطالعاف دستتتن ستتت  سلها 

ه دنه هه ایو های بزرگ به بانک مدهنو به عدوان م هت اب  اعنلاد نهاشتتنده نون ری  م . شتت ه  2ه دنهم 

 . 3درنظ نل  نل د هابانک ب  ط ر  رادر رابطه با اطالعاف آن

ی مداس  ب ای مخئوثل   ااباف ایهاد مصاط اف توس  م هت اب  به بازرنانان و ر اهم ه دن سوشش بلله -2

های دیگ  قادر نبودنه با ایو موروع هدار  بانک -3  4ای بودمادث از عل  یا نص  سامانه هار مشیل و س هزیده

ها از ایو اطالعاف ختب  به منامالف تهاری داشتنه باشته وث  آنآیده هه یی  از رقبایشتان اطالعاف ذی قللن  ن

 5مح وم باشده

 المللی دریایی )سی. ام. آی(ی بینقواعد کمیته -ب

CMI  در  .هدهم   هار دریانورد در قانون   نارنوب سازی  هلاهدگ زملده  در  هه اس   دوثن   ذل  سازمان یک 

 6اثین ونلی  هایالیحه  به م بوط  قوانلو هاآن ،1990 ساا

 تم  سی.ام.آیسچگونگی کارکرد سی-1-ب  

ی اثین ونلی  طبق  بایخت  در صتورت  هه قدته استنفاد  از بارنامهی هاال م مندتهی ملل و نصل و ر ستنده 

مص راف ست .ام.آی را دارنه مص راف آن را ب  منامالف تود ماهم ستاتنه و س  از آن محلوثه تحویل مندتهی 

ی ملل و نصل بنه از دریار  محلوثه از ط یق اثین ونلی  سلام  تح  عدوان رستله ملل و نصل ن دد. مندته

ی اثین ونلی  دارای ارزش بارنامه هاذیی  ر ستتنه ایو سلام س  از دریار  به شتتلو هاال به ایللل ر ستتنده  م 

نصل و  ی هاال، محل و تاریخ قبض و بارنل ی هاال، شت ای  ملل مندتهی ملل واست  و شتامل نام ر ستنده 

ی ملل هدده  توست  ر ستنده ،  باشته. س  از تایله دریار  سلام ارستاا شته  به وستلههههله تدتوصت  ر ستنده  م 

یابه و از ایو س  مندتهی نلز دارای ههله تدتوصت   مندتهی ملل و نصل نلز به ههله تدتوصت  دست  م 

باشه و مندهی ملل بایه او م  توانه مهع  شود هه هاال در ماثیل  باشه. هخ  هه ههله تدوص  دارد م م 

ی اثین ونلی  به ر د دیگ ی را داشتتنه  ی هاال قدتته اننصاا بارنامههاال را به وی تحویل دهه. هدگام  هه دارنه 

 
1 - Chandler (1989). Maritime Electronic Commerce for the Twenty-First Century, Tulane Maritime Law 

Journal, vol. 22. 
2 - Dubovec (2006). p 450. 
3 - Kozolchyk, Boris, “The Paperless Letter of Credit and Related Documents of Title”, Law and 

Contemporary Problems, Vol. 55(3), 1992. p. 228. 
4 - Chandler (1989). Maritime Electronic Commerce for the Twenty-First Century, Tulane Maritime Law 

Journal, vol. 22.  p. 469. 
5 - Dubovec (2006). p. 449. 
6 - Dubovec (2006). p 451. 
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باشته ر د ااثج در اوثلو ر صت  بایه قدته تود را به مندتهی ملل و نصل داا ب  اننصاا بارنامه اعالم نلایه و 

شتود و مندتهی ملل و نصل س  ی ههیه و تایله آن استنفاد  م ستای  دارنه ههله تدتوصت  مشتن ک ب ای شتدا

نلایه اثبنه ههله تدتتوصتت  هلچدان به ی ههیه ارستتاا م ی اطالعاف بارنامه را ب ای دارنه از تایله سلام هله

انحدتاری بارنامه به   1ی ههیه سلام را قبوا نلایه ستپ  مق هدن ا و اننصااماثک تنهق داشتنه تا زمان  هه دارنه 

شتود و مندتهی ملل و نصل ههله تدتوصت  رنه  را باطل و یک ههله تدتوصت   ی ههیه مدنصل م دارنه 

ن دد و مانده ی ستدن  م ههله تدتوصت  هایگزیو بارنامه. 2نلایهی ااثج تن یف م ههیه ب ای اننصاا نل نه 

ی اصته  یا نده نختصه اصته  در دست  دارد یک بارنامهیابه. وقن  هه بارنامه ستدن  باشته دارنه  آن اننصاا م 

ی اثین ونلی  دارنه  رص  یک ههله اتندتتاصتت  و مدحدتت  به ر د در اتنلار داشتتنه و در صتتورف وث  بارنامه

اننصاا بایه یک ههله اتندتتاصتت  دیگ  صتتادر شتتود. هه  تحویل هاال در بدهر مصدتته مندتتهی ملل و نصل 

را از میتان و تتاریخ تحویتل آنتا  ه د  و دارنته  نلز بتایته نل نته  را من ر  و   ی اثین ونلی ی بتارنتامتهدارنته 

دستنوراف الزم را ب ای تحویل هاال توست  ههله تدتوصت  ب ای مندتهی ملل و نصل ارستاا نلایه. مندتهی 

اعه  هده. نظ  به ایدیه در قو ملل و نصل ب اب  دستنور هاال را تحویل داد  و س  از آن ههله تدتوصت  را ثغو م 

ی اننصاا وهود دارد و س  از اننصاا ههله اوثله باطل و ههله  ست .ام.آی رص  یک ههله اتندتاصت  در ه  م مهه

ی اثین ونلی  در مختل  اننصاا ن دد. بهیو نونه مدحدت  به ر د مانهن بارنامهههیه ب ای ماثک ههیه صتادر م 

ت یو از مهم .3باشتتهملل و نصل م   مانه در ایو ستتامانه م هت اب  اتندتتاصتت  هلان مندتتهیمحفوظ م 

ی ستتدن  استتداد  باشتته هه در بارنامهی ستتدن  ایو م ی اثین ونلی  با بارنامههای استتاستت  اننصاا بارنامهتفاوف

ی بار بارنامه به مندتتتهی ملل  آیه و تا زمان تصهلهی بازرنان  با بازرنان دیگ  به علل م هاذیی به وستتتلهه

ی اثین ونلی   هه  رسلهن به دس   ی س . ام. آی ب ای ه  اننصاا بارنامهوث  در سامانهشود  تحویل داد  نل 

ی  ها ماثک یک بارنامهدارنهنان س  در س  هلزمان بایه به دس  مندهی ملل و نصل نلز رسله  و ه ههام از آن

ی تود لانده ستهف نیشتنهی ست .ام.آی در بلو بازرنانان محبوبلن  بهست  نلاورد و ه. ستامانه4ن دنهههیه م 

 ی اثین ونلی  با قواعه مح ز و مداس  نبود. س  داه  قادر به مل مدحد  به ر د بودن بارنامه

 سیستم بولرو -6

 منادالف  ایهاد  مدظور به  صتتتدنن  منصتابل  هامت مل  را  یک  ایهتاد  ههف  با اروسا،  های اتحتادیه ،1990 دهه در

 هه شتته  بوث و  انهلو  ایهاد به مده  ام  ایو .ه دنه ماث  تأملو و آذاز را تحصلق یک م زی، تهارف در تهاری

 آنها، اوثله  م امل  در.شتدات    رستلل   به  ههان  ست است  در تهارهاف و ها  شت ه   ها،  بانک بلو در  ست ع   به

 درج  ،بتارنتامته    نهتایت    در  و  بهتادار  اوراق  متاندته  منتامهته،  بته  م بوط  استتتدتاد  هلته  ب ای  م هزی  رهلختتتن ی  یتک

 یک  روی ب   توارق به 1996  ستاا در هه ن دیه  ،TT  باشتگا  و  SWIFT  توهه  باعج   هار  بوث و  مدارت.ه دنه

 
1 - Right of Control and Transfer. 
2 - (CMI Rules (1990) 
3 - Chandler (1989). Maritime Electronic Commerce for the Twenty-First Century, Tulane Maritime Law 

Journal, vol. 22.  p. 659 . 
4 - Todd, Paul (2006). Cases and Materials on International Trade Law, Sweet & Maxwell, London.  p.825 . 
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 قانون   نارنوب و تیدوثوژی  ماث ،  تصد  از ت هلب   هاآن  ام وز .رسلهنه  ، 1  نیاری س مایه مشن ک   ش ه  

 .  2دهدهم  ارائه  ههان  س اس  در دیهلناا  هایمل  را   تخهلل ب ای را تهارف

 راه حل حفاظت از بارنامه الکترونیکی بالک چین  -7

  مختتتننتار نتام بتا  هته  ار اد  از  ن وه   یتا  ر د یتک  ری   زایلته   استتت    مبنی انته  و  ب هختتتنته  اتن اع   بالک نلو

 به  رداوری  ایو  شته، من ر   بار اوثلو  ب ای نلو  بالک  هه زمان آن از اما. شتونهم   هشتداتن  ناهاموتو   ستاتوشت 

  رداوری  نلخت   نلو  بالک  هه  است   ایو  ار اد از  بختلاری  اصته  ستواا  و  است   شته  تبهیل بزرگ  موهودی

از  هتهیتهی  نوع  رص اف  ستتتنون آن،  ه دن  هپ  بتهون  دیهلنتاا اطالعتاف  توزیت  امیتان  ایهتاد  ط یق  از  نلو  بالک 

ایدن ن  را ایهاد ه د. در ابنها ب ای سوا دیهلناا بل  هویو ط ام  شته، اما در ماا مارت  هامنه رداوری در 

  ذل قتابتل   دیهلنتاث   درن هتل  یتک  بالک نلو.استتت    ردتاوری  متاا سلتها ه دن دیگ  هتارب دهتای بتاثصو  ب ای ایو

 ه   اب   ب ای  تص یبا بهیه ماث  مالفمنا  رتتب   ب ای  تدها نه  توانهم   هه  استت    اقندتتادی منامالف از تص ی  

ای را تدتور هدله هه هزاران بار در شتبیه هامپلوت ی هپ  شته  صتفحه نختن د .شتود  استنفاد  مدهیارزش دارای 

ای  اس . سپ  تدور هدله هه ایو شبیه ط ام  شه  تا به طور مدظم به روزرسان  شود، اهدون شلا درک اوثله

 اک نیاشتنه شته  و به اشتن به  داد   سایگا   عدوان به  شتودم  اطالعات  هه در بهوک نگههاری.داریه  بالک نلو از

 طور سلوسنه در ماا تطبلق اس .  

 چین بالک استحکام و دوام  -الف

هه   های اطالعات . با ذتل   بهوک است    داته  استنحیام یک  دارای هه  است    ایدن ن   مانده نلو  بالک   رداوری

ی  هل  نصطه -2توست  یک نهاد وامه هدن ا شتود -1توانهنل  نلو  بالک   ییختان هختنده،در ست است  شتبیه آن  

 .شیخ  وامهی نهارد

ارنه،  بالک نلو یک رداوری ذل منل هز اس . ه  نلزی هه روی آن اتفاق م :    غیرمتمرکزسازی یایده  - ب

شود. با ایهاد یک روش ههیه ماصل از علهی د شبیه به عدوان یک هل اس . از ایو ویژن  بخلار اسنفاد  م 

های تهارف ستتدن  رتت ورف تود را از دستت  تواهده داد. ب ای میاا، ب ای ب رستت  منامالف، ب ت  هدبه

 مانده  هامختاب ست   انواع توانم   یاتوانده به طور هلزمان در بالک نلو ق ار نل نه  ف بوری ستهام م منامال

  تیدوثوژی  بنوانلم املهواریم  .استت    واقنل   یک  مارتت  ماا در  تل هززدای . ه د  علوم   هامال را زملو  اب  

 مهاز هلیاری یک  بارنامه اثین ونلی  روی  سیی ی  اننطاف از  اطللدان ب ای  اس    شه   اتن اع هه  راالک نلو ب

 Chain)بهوک( و  Blockاز دو ههلته  بالک نلو بیتار ب یم. ها نام  ابت   و  هاواستتتطته بهون ها ،  شتتتبیته  ب ای

هاستت . به طور هه  بالک نلو یک ای از بهوک )زنهل  ( ایهاد شتته  استت . ایو رداوری در مصلص  زنهل  

توانه   و به صتورف ذل منل هز است . در ه  بالک ه  اطالعات  م ستلختنم اب  اطالعاف و نزارش توزیت شته

 
1 Bolero International Limited 
2 - http://www.bolero.net/home/company-overview/ (Last accessed in February 2018) 
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ها مانده بل  هویو. در بالک های یک ر د تا نلایش اطالعاف مختاب ب ای دارای از ه م و هدای    ;اب  شتود

 را امیان  ایو هلچدلوشتتونه.ای م تب  م نل نه و با هم به صتتورف زنهل  ها ق ار م نلو اطالعاف در بالک 

  با  هه هلانطور .دارد نگته ها  واستتتطته  دتاث    بهون  و  آنالیو تهتارف  P2P سایه  ب  را  آنالیو تهتارف  هه  ههدم 

EDI،   از  .است   مننب  دهده  اننصاا  هوی   هه دههم  اطللدان  هه شتودم  تأملو دیهلناث   امضتای با  منامهه  ه 

 مهودی تا را  تیدوثوژی بایه  نلختت ،  هویو  بل   مانده سوث  ارزش یک ت ،  دقلق  عبارف به  بارنامه یک هه آنها

 را  عدوان نام  اب   و بختنه  های شتبیه به  م بوط مختائل از  ب ت  بالک نلو    تیدوثوژی ان   .نل د بیار  منفاوف

 توثه از قبل هدوانختتلون رت دام .دارنه  اه ا  قابل  مصوق  ستتلختتنم یک از  ملای   به نلاز هم هدوز  دهه،  هاهش

  با  از اوا تا اننها  آنختلن اا  ه دیم، مشتاهه  هه هلانطور 1.شته تدتوی   2008 ستاا  دربالک نلو    تیدوثوژی

هدوانختلون   نه،  ان  .است    شته  ههای   اصتل  یک آوری رو ط ر  ب   اصتل هده،م   هدوانختلون روت دام هار

 میف  هارب د دامده از را آن هه نلختتت   مند  ایو  به ثزوما هده، ایونل   اشتتتار  ثژیبالک نلو تیدوثو   رت دام به

 2.هدهم 

 شده اظهار  که  نتایجی - پ

  رهلختن ی  یک  یا و ها واستطه  دتاث   بهون  P2P ستلختنم  یک در  تهارف دههم   اهاز  بالک نلو آوری رو

   ب ای  تدتتوصتت   ههله بهیه نهارد،  وهود بالک نلو   در  مطاث   ه دن هپ  یا  ذتل    م هزی انهام شتتود.امیان

 س ستش  زیادیالک نلو   تنهاد ،ب  ب  مبند   نشتانگ های ر د به مدحدت  های  ویژن .است   مهاز  اقهام مههدا

  تورتل،،   ایو با  .است   آن به دادن  ساستخ ب ای مصاثه  یک توانای  از  ر ات  م ات   به  هه هددهمط ح م  مصوق  را

 از ژاسد   س ورختور  تاتاشت ،  هویه   س ورختور.است    ن رنه  ق ار ب رست   و بحج   مورد مصوق   مختائل از  بختلاری

 طور به  بهن  است    هه  ه د  است ، هار آن مورد در ای  نختن د  طور به ،Doshisha  دانشتگا   مصوق  دانشتیه 

 را ارائه  هار  ایو مورد در ر دی  به  مدحدتتت   بلدش  مورتتتوع ایو زی ا  مطتاث  وی مورد تحصلق ق ارنل د،  عللق

 تیدوثوژی  ستتازی سلاد   روی ب   هار ماا در  مارتت  ماا در  بوث و هه  ه د اشتتار  بایه  ایو، ب   عالو  3  .دههم 

اقهام به را  انهازی یک    5س  از تیللل ستتلختتنم ستت .ام.آی بللیو 4  .استت    تود های  ستتلختتنم در بالک نلو  

ی زیاد هزیدهی وی با توهه به دار ن دیه. ه نده س وژ ی اثین ونلی  را عهه ی بارنامهستلختنم هه  توستنه

 
1 - Michael Sturley, Tomotaka Fujita and G van der Ziel The Rotterdam Rules: The UN Convention on 

Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Sweet & Maxwell London 2010) 

para 3.039 states that: ‘it appears that the technology needed for a reliable token system is still not available 

in the market place’. 
2 - Explanatory Note to the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, Article-by-article 

commentary 
3 - http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Papers_for_Programme/30-TAKAHASHIImplications_ 

of_the_Blockchain_Technology_and_UNCITRAL_works.pdf - Implications of the Blockchain Technology 

for the UNCITRAL Works (last accessed 7. May 2018), 

https://www1.doshisha.ac.jp/~tradelaw/PublishedWorks/BlockchainTechnologyElectronicBL.pdf - 

Blockchain technology and electronic bills of lading (last accessed 27. April 2018) 
4 - http://www.bolero.net/pass_the_panacea_the_trade_-finance_revolution_puzzle/ (last accessed 

29.05.2018) http://www.bolero.net/the-unstoppable-tide-of-digitisation-in-trade-bolero-at-gtr-asia-in-

singapore/ (last accessed 13.05.2018 
5 - BIMCO: Baltic and International Maritime Council 
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ها و ی هدختتت ستتتلوم  از مندتتتهیان ملل و نصل، بازرنانان، بانکهار  رها ن دیه وث  بنهها به وستتتلههنلله

به به     1995ط ام  و راز هوای  آن در ستاا  1994های مصاب ات  دنباا ن دیه. ایو ستلختنم  در ستاا شت ه  

ههوب شت ه  با مختئوثل   ت و ت   1بلو ستوئلف  با مشتاره  مهن    1998ب داری رستله. بنه از ایو در ستاا 

 . 2آوردی اثین ونلی  به وهود آمه هه م هز علهلاف بوث و را به وهود م محهود هه  صهور بارنامه

 عملکرد سیستم بولرو -8

نلود.  هتای هوای  مورد امنحتان ق ار ن رت  و امنحتان تود را بتا مورصلت  اابتاف  ی اوا در بتارنتامتهبوث و در وههته

ن دد. سلام بوث و سته عددت  ساه  بوث و، ستده تهاری ی اتبار از ط یق سلام بوث و ارستاا م در ایو ستلختنم هله

طور اثین ونلی  در ستده تهاری قله ن دیه    ی اطالعاف بارنامه بهو امضتای دیهلناث  شتیل ن رنه است . هله

ی  هته ههت  اثدتتتاق وهود دارد بته ستاهت  بوث و هتانل د. امضتتتای دیهلنتاث  از ط قو در ستاهت  بوث و ق ار م 

نل د. سلام  ی هاال و توست  ههله تدتوصت  ر ستنده  انهام م ی ر ستنده ن دد. اثدتاق امضتا به وستلههمهدتق م 

شتتود و م هز علهلاف بوث و  ن دد ب ای م هز علهلاف بوث و ارستتاا م هه با امضتتای دیهلناث  رمز نگاری م 

نلایه. در صتورت  امضتا با  ی ههله علوم  ر ستنده  واهاوی م ی هاال را به وستلههر ستنده امضتای دیهلناث  

ی امضتای اب  شته  تطابق داشتنه باشته م هز علهلاف بوث و امضتای دیهلناث  ر ستنده  را ازستده هها ه د   نلونه

ی هاال قادر هده. ر ستنده ی هاال ارستاا م نلایه و ب ای ر ستنده و توست  ههله تدتوصت  بوث و ستده را امضتا م 

 اس  با ههله علوم  بوث و درسن  سلام را ب رس  نلایه. 

 معایب سیستم بولرو-الف  

باشتته زی ا هه  هه  نویختت  و نصل و اننصاا یک بارنامه به  های  م ستتلختتنم بوث و هم دارای هم و هاستتن 

دار ن دد. عتهم توهته و م آن را عهته بتاشتتته هته م هز ابت  مطلئو و ب  ط ر  انهتای اثین ونلی  نلتاز م نونته

های قبه  یی  از دالیل عهم مورصل  بوث و بود  است . سلش از تدتوی  قواعه  ها میل ستلختنمررتای  بانک

ویزب  رص  از بارنامه هاذیی استنفاد  -نلود در مص اف الهه و الههروت دام هدگام  هه ایو ستلختنم رناثل  م 

ن دیهو هشتورها نلز ب اب  قواعه میهور مص راف تود  استدادهاذیی اه ا م  ها رص  در موردشته و قواعه انم 

ن ر  نون از هاذی در ایهاد ی بوث و تح  شتلوا ایو مص راف و قوانلو ق ار نل دادنه و بارنامهرا شتیل م 

اعضتای ههیه دارد و راقه ای  ستن  در عهم سیی ش . ستلختنم بوث و تا انهاز 3شتودها استنفاد  نل و اننصاا بارنامه

باشته. م هز اب  بوث و رص  ب ای اعضتای ایو ستامانه  مص راف روشتو و شتفار  هه  سیی ش اعضتای ههیه م 

. از ط ر  دیگ  ایو ستلختنم ب ای 4باشتدهدهه و تلام تهار قادر به دستن ست  به ایو ستامانه نل علهلاف انهام م 

ی بوث و را ها قادر نلختنده در قاث  اثین ونلی  بارنامهون آنآورد نهای  به وهود م اعضتای تود محهودی  

 
1 - SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. 
2 - Low, Rouhshi (2000). “Replacing the Paper Bill of Lading with an Electronic Bill of Lading: 

Problems and Possible Solutions”, International Trade & Business Law Annual, vol. 5. p. 178 
 
3 - (Dubovec (2006); pp. 452-453 ) 
4 - Todd, Paul (2006). Cases and Materials on International Trade Law, Sweet & Maxwell, London.  p. 819. ) 
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آیته  ای  دیگ  هته از ایو مهم زیتاد مص راف بته وهود م بته بتازرنتانتان ذل  عضتتتو بوث و مدنصتل نلتایدته. مختتتئهته

ها و اصتطالماف م بوطه  ی آنباشته هه ب ای هارب ان آشتدای  به هلهشتداست  ههلاف موهود در ق ارداد م واژ 

 1شود یباً ناملیو بود  و موه  اند اف اعضا از عضوی  در سلخنم میهور م تص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Gehrke, Florian (April 2001). “New Attempts at Electronic Documentation in Transport Bolero – The End 

of the Experiment, the Beginning of the Future?”, LL.M. Minor Dissertations, University of Cape Town, 15.  p. 

68. 
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 نتیجه  -10

 تحوالف م  توان    آیتا  و  نبود     نختتتن ش  متاا در  هتا هلته در  نتیشتتتنته  دهته ندته طوا  در  اثین ونلی   نتامتهبتار

 در  طوالن   ستف  یک ستواا ما ایو به  ساستخ دنباا هده  به  ایهاد تغلل ی شتود  ملیو  هه ردآو  وهودب ههیهی

 و  تیدوثوژی موهود،    قانون   نارنوب وبارنامه های اثین ونلی   انواع  تود، قانون   داستدا ب رست  داریم، سلش

 ها  ستتلختتنم ایو تح  ذبارنامهاثین ونلی  و ب ای توانهم  بالک نلو   ههیه آوری رواز  آیا  ایو ستتئواا هه ،

را   نل ی ننلهه  هدلمم   ستتن   بداب ایو  ه د  و ب هختتنه را  ما اصتته  های  یارنه از  ب ت  زی  در  .استتنفاد  ه د

  نظ  به مصاثه  ایو های  یارنه دریای ،  صدن    در  علوم   ت دیه  و شک و  هاری محارظه  اسنیدای بهس  آوریم. به

  هارب ان   استت   ملیو  هه ب دم  رنج مصنهف   مورتتوعاف از  موهود، های  مل را  تلام هه  هده  ااب   رستتهم 

 به  مدحدت   تواندهم  ست  ام ای   قوانلو نه و  بوث و نه اوال، .هدده  اهنداب بارنامه اثین ونلی    از استنفاد  از  باثصو 

 ایو  با.هدده تضتتللو نلز رستتان  سلام ر م سه    ندوانب  رهلختتن ی یک اتدتتاا  بهون رابارنامه اثین ونلی    ر د

  ه د    تی ار را بارنامه   یک علهی دهای  موا ی طور به هه  دههم  ارائه را مل را   یک وروح به  بوثورو  وهود،

ست  ام  .است  وابختنه بوهودآورد    عضتو   شتبیه  یک با تهارف ه دن محهود و ب دم   بلو از را  باثصو   هارب ان و

 رو.دههرا م  ها ت اهدش سلگل ی در مهل   نصش  مامل  به  اما اس ،  دسن س  قابل هله ب ای دیگ  سوی از   آی

به نونه   P2P نظل  به نظل  یا)  P2P  ستتلختتنم یک در ها  ب نختت   تهارف  دههم   اهاز   بالک  نلو آوری

های عضتو ایو شتبیه  . به ایو مندا هه هله هامپلوت ها یا دستنگا استنفاد  هددههای هامپلوت ی  تاصت  از شتبیه

های  هه بصشت  از یک شتبیه نظل  هامپلوت ها یا دستنگا دهده.  مهم هاری تود را در شتبیه به اشتن اک ق ار م 

نونه ارهحلن  نختب  به شتونه. هامپلوت های درون یک شتبیه نظل  به نظل  هل نامله  م  peers به نظل  هختنده

هه به ییهیگ  نهاشتنه و هلگ  و با ییهیگ  ب اب  هختنده. هامپلوت های درون یک شتبیه نظل  به نظل  بهون آن

 ها واستطه  دتاث    هونب(هددهستلختنم مهی ی  منل هز نلازی داشتنه باشتده مدابت را ملان ییهیگ ی تصختلم م یک 

 نتهارد،بهیته  وهود  بالک نلو  در  مطتاثت    ه دن  هپ   یتا  ذتل    امیتان.م هزی علتل نلتایته  رهلختتتن ی  یتک  یتا  و

بالک   ب  مبند   نشتانگ های ر د به مدحدت  های  ویژن .است   ود   بمهازندتوصت  هارب ان ت  ب ای  ههلهتدتوصت 

 ارزشتتت   هم  و  آوری  رو  ط ر   ب   متاندته  اصتتتوث   بتا.هددتهم   مط ح  را  مصوق   س ستتتش  زیتادی  تنتهاد  ،نلو  

 در.هدده  استنفاد  بالک نلو  تیدوثوژی از  بنوانده تا هختنده  سیی  اننطاف  هار   انهاز   به  موهود آاار  علهی دی،

 ایو  توستتن  با  استت   دهه،ملیوم  ارزایش را آن تیدوثوژی  هه دارد  وهود مدنظ    ذل   مورتتوع نده هه  ماث 

  ب ای  هه   طور به اثین ونلک تهارف در  UNCITRAL  هه هدلم  ذه  بایه هلچدلو  ما. شتود  مواهه آنها  با آاار

 .اس   هوشش نلود   بخلار  هخنلم، هه  های  به ر آیدهرسلهن
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