روشهایپرداختبینالملل

روشهایپرداختبینالملل
• به طور کلی  5روش اصلی در پرداختهای بین المللی رایج است .این  5روش عبارت

اند از (رضایی و محترم ،1394 ،الک:)4 ،2011 ،
• حساب باز (نسیه)

• پیش پرداخت
• وصولی یا برات
• پرداخت با اعتبار اسنادی

www.mshojaie.com

روشهایپرداختبینالملل
• به هر صورت ،در معامالت بین الملل ،طرفین قرارداد باید بر یکی از این شیوههای
پرداخت به توافق برسند تا خریداران از آن طریق اقدام به پرداخت هزینه نمایند.
در ابتدا به تشریح این روشها پرداخته و پس از آن عوامل موثر بر انتخاب بهترین
روش پرداخت مطرح میشود.
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حسابباز(نسیه)
• در این روش خریدار یا وارد کننده این امکان را مییابد که بعد از رسیدن کاال به

مقصد و حتی ترخیص کاال از گمرک مقصد ،مبلغ معامله را پرداخت نماید .هر
چند این روش از ریسک باالیی برای فروشنده برخوردار است اما همچنان مورد

استفاده قرار میگیرد .و بعضی شرکتهای بیمه ای و ارگانهای دولتی نیز این
ریسک را مورد پوشش بیمه ای قرار میدهند.
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پیشپرداخت
• در روش پیش پرداخت خریدار بیشترین ریسک را میپذیرد .در این روش خریدار

قبل از حمل کاال مبلغ معامله را پرداخت کرده و منتظر میماند تا فروشنده در زمان
مقرر کاال را برای وی ارسال نماید .این روش معموال در حالتهای زیر مورد

استفاده قرار میگیرد:
 .1وارد کننده یا خریدار از سابقه فعالیت بازرگانی کافی برخوردار نیست.
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پیشپرداخت
 .2در صورتی که وضعیت اعتباری خریدار مورد تردید باشد و یا رضایت فروشنده

را حاصل نکند.
 .3در صورتی که ریسک سیاسی و اقتصادی کشور خریدار باال باشد.
 .4در صورتی که تقاضا برای کاال خیلی زیاد باشد و فروشنده بخواهد کامال از
دریافت بها کاال مطمئن باشد.
 .5در صورتی که هزینه تولید کاال بسیار زیاد باشد.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• در صورتی که طرفین معامله بخواهند از ریسک کل معامله بکاهند و ریسک را به

صورت مناسب نشان و متعادل بین یکدیگر تقسیم کنند ،میتوانند از روش وصولی
استفاده نمایند .وصولیها یکی در دو روش قبل ،بانکها نقشی در بررسی اسناد نداشتند

اما در این روش بانکها عالوه بر انتقال وجه ،اسناد را نیز مورد بررسی قرار میدهند.
در این روش پرداخت ،بانکها تابع مقررات متحدالشکل وصولیها که توسط اتاق

بازرگانی بین الملل در سال  1995مورد بازنگری قرار گرفت هستند . Seller
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• طرفهای درگیر در زمان استفاده از روش وصولی عبارتند از:

 .1فروشنده :درادبیات بانکی و بازرگانی بین الملل منظور از برات کش ،صادر کننده ،و
ذینفع ،همان فروشنده است .در روش وصولی ،فروشنده اقدام به تهیه و ارسال برات

مینماید.
 .2خریدار :در ادبیات بانکی و بازرگانی بین الملل منظور از برات گیر ،وارد کننده ،و

متقاضی همان خریدار است .در روش وصولی ،خریدار اقدام به قبولی نویسی برات
مینماید.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
 .3بانک فروشنده :در روش وصولی ،بانک نیز درگیر فرآیند پرداخت میشود .بانک فروشنده وظیفه

دریافت برات از فروشنده و ارسال آن برای بانک خریدار را دارد.
 .4بانک خریدار :بانک خریدار وظیفه دریافت برات از بانک فروشنده و ارسال آن برای خریدار را

دارد .فروشنده پس از منعقد شدن قرارداد اقدام به تولید و تحویل کاالی موضوع قرارداد به شرکت
حمل مینماید و اسناد حمل را دریافت میکند . .فروشنده پس از دریافت اسناد حمل نزد بانک خود

رفته و اسناد مربوط به کاال (فاکتور ،لیست عدل بندی ،بارنامه و ) ...به همراه برات و یک دستورالعمل
به بانک خود تحویل میدهد ،این دستورالعمل مالک عمل بانک در قبال برات خواهد بود.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
 .5تحویل در مقام قبولی برات :در این شیوه ،بانک در ازای قبولی برات توسط خریدار،

اسناد را به وی تحویل میدهد تا خریدار بتواند محموله را از حمل کننده تحویل و از
گمرک ترخیص نماید .این نوع برات در حقیقت فروش نسیه کاال به حساب میآید و به

آن برات مدت دار ) (D/Aمیگویند.

 .6تحویل در مقابل پرداخت :در شیوه دیگر بانک در ازای دریافت وجه برات ،اسناد را در

اختیار خریدار قرار میدهد .به این نوع برات ،برات دیداری ) (D/Pنیز گفته میشود.
طبیعی است که ریسک این روش برای فروشنده کمتر است.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• میتوان گامهای اجرایی برای استفاده از روش وصولی در پرداخت بین الملل را به این

شکل در نظر گرفت:
• گام  ،1عقد قرارداد :طبیعی است اولین گام ،نهایی نمودن قرارداد فروش بین طرفین

معامله است .این قرارداد میتواند پیش فاکتور تائید شده و یا قراردادی جداگانه باشد.
• گام  ،2تحویل کاال به شرکت حمل کننده :فروشنده پس از آماده نمودن کاال ،محموله را
تحویل شرکت حمل کننده میدهد.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• گام  ،3دریافت اسناد حمل :در مقابل تحویل محموله ،شرکت حمل کننده اقدام به ارائه

بارنامه و اسناد حمل به فروشنده مینماید.
• گام  ،4حمل کاال :حمل کننده پس از تحویل اسناد به فروشنده ،اقدام به حمل محموله به

سمت مقصد مینماید.
• گام  ،5تحویل اسناد به بانک فروشنده :هم زمان فروشنده که اسناد را از شرکت حمل

دریافت نموده است ،آنها را به بانک تحویل داده و از بانک خود میخواهد تا آنها را به
همراه برات و دستورالعمل مربوطه برای بانک خریدار ارسال نماید.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• گام  ،6ارسال اسناد و دستورالعمل به پیوست برات :بانک فروشنده پس از دریافت

اسناد ،اقدام به ارسال آنها برای بانک خریدار میکند.
• گام  ،7ابالغ برات به خریدار توسط بانک خریدار :بانک خریدار با دریافت برات و با

توجه به دستورالعمل مربوطه ،موارد را به خریدار ابالغ مینماید.
• گام  ،8قبولی برات توسط خریدار و دریافت اسناد :خریدار با توجه به دستورالعمل و

توافقات انجام شده برات را قبول کرده و یا وجه کاال را پرداخت مینماید و در ازای
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این کار اسناد را از بانک خود تحویل میگیرد.

پرداختبراساسوصولیهایابرات
• گام  ،9ارائه اسناد به حمل کننده :خریدار پس از دریافت اسناد از بانک ،موارد را

به حمل کننده ارائه میکند.
• گام  ،10دریافت محموله از حمل کننده :حمل کننده با مشاهده اسناد و مدارک
اقدام به تحویل کاال به خریدار مینماید.
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پرداختبراساسوصولیهایابرات
• گام  ،11ارسال وجه برات از بانک خریدار به بانک فروشنده :بانک خریدار پس

از دریافت مبلغ برات از خریدار ،وجه را برای بانک فروشنده ارسال مینماید.
• گام  ،12پرداخت وجه کاال به فروشنده :در پایان بانک فروشنده پس از دریافت
وجه کاال ،آن را در اختیار فروشنده قرار میدهد.
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فرآینداستفادهازبرات
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اعتباراسنادی
• هر چه روشهای پرداخت در بازرگانی بین الملل بهبود مییابد ،بازرگانان از تبادل

پول و کاال به سمت تبادل اسناد مربوط به کاال و وجه پیش میروند .یکی دیگر از
روشهای پرداخت در بازرگانی بین الملل ،اعتبار اسنادی است.
• با توجه به اهمیت اعتبارات اسنادی ،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توسط
اتاق بازرگانی بین الملل برای اولین بار در سال  1933تدوین شد و پس از آن
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بارها مورد بازنگری قرار گرفت.

اعتباراسنادی
• اتاق بازرگانی بین الملل تاکنون  7نسخه از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را

منتشر نموده است .این قواعد عبارت اند از:
•  UCP82در سال 1933

•  UCP151در سال 1951
•  UCP222در سال 1962
• UCP290در سال 1974
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اعتباراسنادی
•  UCP400در سال 1983
•  UCP500در سال 1993

•  UCP600در سال 2007
• اساسا در زمان استفاده از اعتبار اسنادی 4 ،طرف نقشی اساسی ایفا میکنند .این

طرفها عبارتند از:
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اعتباراسنادی
•  .1فروشنده :در ادبیات بانکی و بازرگانی بین الملل به فروشنده ذینفع گفته

میشود .فروشنده پس از ارسال کاال و ارائه مدارک مورد توافق طبق شرایط اعتبار
اسنادی ،وجه اعتبار را از بانک دریافت میکند.
•  .2خریدار :خریدار یا گشایش کننده اعتبار ،شخصی است که قصد واردات کاال از
کشور دیگر را دارد و برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک مراجعه مینماید.
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اعتباراسنادی
•  .3بانک فروشنده :بانک کارگزار ،یا بانک فروشنده بانکی است که اعتبار را به

فروشنده یا ذینفع ابالغ میکند.
•  .4بانک خریدار :بانک خریدار یا بانک گشایش کننده بانکی است که به
درخواست خریدار کاال ،اقدام به گشایش اعتبار اسنادی میکند.
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اعتباراسنادی
• گامهای اجرایی برای استفاده از روش اعتبار اسنادی در پرداخت بین الملل را به

این شکل در نظر گرفت:
•  .1گام  ،1عقد قرارداد :در بازرگانی بین الملل اولین گام برای شروع فرآیند
پرداخت ،نهایی نمودن قرارداد فروش بین طرفین معامله است .این قرارداد
میتواند پیش فاکتور تایید شده و یا قراردادی جداگانه باشد .یکی از مواردی که
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در قرارداد در خصوص آن تعیین تکلیف میشود ،روش پرداخت است.

اعتباراسنادی
•  .2گام  ،2درخواست گشایش اعتبار :با نهایی شدن قرارداد و انتخاب اعتبار اسنادی به عنوان
روش پرداخت ،خریدار باید به بانک خود مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار نماید .باید
توجه داشت قرارداد اعتبار اسنادی که بین بانک گشایش کننده و خریدار منعقد میشود مستقل از
قراردادهای فروش و یا هر قرارداد دیگری است که مبنای گشایش اعتبار قرار میگیرد.
•  .3گام  ،3اعالم گشایش اعتبار از بانک خریدار به بانک فروشنده :بانک خریدار در صورت
موافقت با گشایش اعتبار برای خریدار ،موضوع را به بانک فروشنده (بانک تعیین شده) که معموال

توسط فروشنده انتخاب میشود اعالم میکند.
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اعتباراسنادی
•  .4گام  ،4ابالغ اعتبار بانک به فروشنده :بانک فروشنده (تعیین شده) پس از آگاهی

از باز شدن اعتبار موضوع را به اطالع فروشنده میرساند.
•  .5گام  ،5تحویل کاال به حمل کننده :فروشنده با آگاهی از گشایش اعتبار ،کاالی
تولید شده را برای حمل ،به شرکت حمل کننده تحویل میدهد.
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اعتباراسنادی
• گام  ،6دریافت اسناد از حمل کننده :فروشنده در مقابل تحویل کاال به شرکت حمل کننده ،اسناد
مربوطه را از وی دریافت مینماید.
• گام  ،7حمل کاال :طبیعی است شرکت حمل کننده پس از دریافت کاال و صدور اسناد حمل ،اقدام
به حمل کاال به کشور مقصد مینماید .البته در اغلب موارد صدور سند حمل بعد از آغاز حمل

انجام میشود.
• گام  ،8تحویل اسناد به بانک :فروشنده پس از دریافت اسناد حمل و تهیه سایر اسناد الزم مانند

فاکتور ،لیست عدل بندی ،گواهی مبدا ،گواهی بازرسی و ...اقدام به تحویل این اسناد به بانک
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خود میکند.

اعتباراسنادی
• گام  ،9دریافت وجه :بانک فروشنده پس از دریافت اسناد و مطابقت آنها با شرایط

اعتبار اسنادی و بر اساس مقررات  UCPو  ISBPاقدام به پرداخت وجه کاال به
فروشنده مینماید .بر اساس مقررات  UCP 600بانک  5روز بانکی فرصت دارد تا

اسناد را بررسی نماید.
• گام  ،10ارسال اسناد کنترل شده به بانک خریدار :بانک فروشنده (بانک تعیین شده) پس

از کنترل اسناد و اطمینان از انطباق اسناد ،آنها را برای بانک گشایش کننده اعتبار (بانک
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خریدار) ارسال میکند.

اعتباراسنادی
• گام  ،11کنترل اسناد توسط بانک و دریافت وجه از خریدار :بانک گشایش کننده اعتبار

نیز  5روز فرصت دارد تا اسناد را کنترل کرده و در صورت انطباق اسناد ،از خریدار
میخواهد وجه معامله را تسویه کند .بانکها در روش اعتبار اسنادی در حقیقت اسناد

را معامله میکنند.
• گام  ،12تحویل اسناد به خریدار :با تسویه وجه معامله توسط خریدار ،بانک اسناد را

تحویل خریدار میدهد .باید توجه داشت در روش اعتبار اسنادی به دلیل تعهد بانک،
www.mshojaie.com

اسناد به نام بانک گشایش کننده اعتبار است.

اعتباراسنادی
• گام  ،13ارائه اسناد به حمل کننده :خریدار اسناد دریافتی از بانک که به نام وی

ظهرنویسی شده است را به حمل کننده تحویل میدهد.
• گام  ،14دریافت کاال در نهایت :حمل کننده با مشاهده و کنترل اسناد ،کاال را
تحویل خریدار خواهد داد .بانکها براساس اسناد معامله میکنند و نه بر اساس
کاال .لذا در صورتی که خریدار پس از دریافت محموله متوجه شد ایرادی در کاال
www.mshojaie.com

وجود دارد ،نمی تواند به بانک اعتراض نماید.

اعتباراسنادی
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اعتباراسنادی
•  .1پرداخت نقدی :در این نوع اعتبار اسنادی ،بانک در صورت عدم مغایرت اسناد

واصل ،ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است .در این شرایط فروشنده با ارائه اسناد مطابق با
شرایط اعتبار ،مستقیما از بانک معامله کننده (بانک فروشنده) و یا بانک گشایش کننده

(بانک خریدار) وجه را دریافت میکند.
•  .2پرداخت مدت دار :در این نوع از اعتبار اسنادی ذینفع یا همان فروشنده ،وجه کاالی

فروخته شده را در مدت زمان مشخصی پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک
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دریافت خواهد کرد.

اعتباراسنادی
• برای مثال ممکن است فروشنده اعتبار اسنادی  3ماهه را بپذیرد .در این شرایط فروشنده  3ماه
پس از تحویل اسناد بدون مغایرت به بانک ،یعنی در زمان سررسید پرداخت ،پول خود را

دریافت خواهد کرد.
• اساسا  4زمان در اعتبارات اسنادی دارای اهمیت هستند:
 .1تاریخ گشایش اعتبار اسنادی
 .2تاریخ سررسید پرداخت

 .3تاریخ حمل (آخرین فرصت حمل که توسط اعتبار اسنادی داده شده است)
 .4تاریخ تحویل اسناد به بانک
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اعتباراسنادیمدتدار
• اعتبار اسنادی مدت دار از محل خطوط ریفاینانس خارجی :در این روش بانکها و

موسسات مالی خارجی با انعقاد قراردادهایی به نام ریفاینانس با بانکهای داخلی از
محل منابع خود امکان تامین مالی اعتبارات اسنادی را فراهم میآورند .در برخی سالها

بانک مرکزی به نمایندگی از بانکهای داخلی خود اقدام به جذب این منابع کرده و این
منابع را بین بانکهای داخلی تقسیم مینماید .این منابع دوره بازپرداخت مشخصی

داشته و بانکها از بابت استفاده از این منابع باید به بانک خارجی مقداری سود پرداخت
نمایند .بخشی از این سود ثابت بوده و بخشی متغیر است.
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اعتباراسنادیمدتدار
• اعتبار اسنادی مدت دار از محل منابع داخلی (یوزانس داخلی) :این نوع اعتبارات

از محل منابع ارزی بانکهای داخلی تامین میشود .وارد کنندگان از محل این
منابع میتوانند به صورت دیداری هزینه کاالی خریداری شده را پرداخت نماید و

در سررسید معین اصل و فرع وجه معامله را به بانک پرداخت نمایند .سود این
منابع نیز معموال مانند منابع ریفاینانس خارجی ترکیبی از سود ثابت متغیر بر مبنای
نرخ الیبور است.
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اعتباراسنادی
• اعتبار اسنادی نسیه در قالب اعتبار خریدار :در شرایطی که فروشنده حاضر به

فروش نسیه نیست و از طرفی خریدار تمایل به خرید نقد ندارد ،خریدار میتواند
به بانک خود مراجعه کرده و بخواهد وجه را به صورت نقد به فروشنده پرداخت

نماید تا در سررسید مشخص ،خریدار اصل و فرع وجه پرداختی را به بانک
بپردازد .در این روش در واقع بانک خریدار نوعی وام به او پرداخت میکند و
مبلغی را به عنوان سود دریافت میکند.
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اعتباراسنادی
• اعتبار اسنادی نسیه در قالب اعتبار فروشنده :در برخی از موارد فروشندگان برای

افزایش سطح فروش خود حاضر هستند کاالی خود را به صورت نسیه به فروش
برسانند .به این معنی که کاال را به خریدار تحویل دهند و پس از مدت زمان

مشخصی پول را به همراه مبلغ اضافه به عنوان سود دریافت کنند.
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اعتباراسنادی
• پرداخت قبولی :اعتبار اسنادی به روش پرداخت قبولی ،مشابه اعتبار اسنادی مدت

دار است با این تفاوت که در این روش فروشنده از بانک میخواهد در صورت
عدم مغایرت اسناد ،برات تنظیم شده به تاریخ سررسید اعتبار اسنادی را قبولی

دهد .حسن این روش برای فروشنده امکان تنزیل برات است.
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اعتباراسنادی
• قابل معامله :در این نوع از اعتبار اسنادی ،بانک معامله کننده (بانک فروشنده) پس از

دریافت اسناد بدون مغایرت با شرایط اعتبار ،امکان برداشت از حساب بانک گشایش
کننده اعتبار را ندارد و فقط میتواند از محل منابع خود وجه اعتبار را به فروشنده

پرداخت نموده و پس از تایید بانک گشایش کننده اعتبار ،مبلغ اعتبار را از حساب بانک
گشایش کننده برداشت نماید .بانک معامله کننده (فروشنده) فقط در شرایطی از منابع

خود اقدام به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده مینماید که به بانک گشایش کننده اعتبار،
اعتماد کامل داشته باشد.
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اعتباراسنادی
سایر انواع اعتبارات اسنادی :همانگونه که اشاره شد ،عالوه بر  4نوع اعتبار اسنادی فوق،

انواع دیگری از اعتبارات اسنادی وجود دارند که در ادامه اقدام به تشریح آنها میشود:
 .1اعتبار اسنادی گردان :برخی از تولید کنندگان یا بازرگانان به صورت مرتب نیاز به وارد

کردن کاال دارند.
 .2اعتبار اسنادی تجمعی :در این نوع از اعتبار اسنادی اگر فرد در دفعات قبلی بخشی از
اعتبار را استفاده نکرده باشد ،میتواند آن را به دورههای بعد انتقال دهد و استفاده نماید.
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اعتباراسنادی
 .3اعتبار اسنادی غیرتجمعی :در اعتبار سنجی غیرتجمعی بازرگان میتواند تا سقف مبلغ

اعتبار تعیین شده در همان بازه ،از اعتبار اسنادی استفاده نماید.
 .4اعتبار اسنادی اقساطی :این روش اعتبار اسنادی از ماده  32مقررات  UCP600اخذ

شده است .این ماده به این شرح است :اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دورههای
معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد ،ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه

از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کاالی مربوط به آن دوره حمل نشود ،اعتبار برای آن
قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.

www.mshojaie.com

اعتباراسنادی
 .5اعتبار اسنادی خط قرمز :از آنجا که برخی از فروشندگان تمایل دارند بخشی از

وجه کاال را به صورت پیش پرداخت دریافت نمایند ،این نوع اعتبار اسنادی این
امکان را برای طرفین معامله فراهم آورده است تا بخشی از پول را به صورت پیش

پرداخت و باقی را بعد از حمل و ارائه اسناد مربوطه به بانک پرداخت کنند .اعتبار
اسنادی خط قرمز معموال برای کاالهایی استفاده میشود که سفارشی بوده و در عین
حال بسیار گران هستند.
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اعتباراسنادی
 .6اعتبار اسنادی خط سبز :ای نوع اعتبار اسنادی مشابه اعتبار خط قرمز است با این

تفاوت که فروشنده فقط زمانی میتواند پیش پرداخت را دریافت کند که کاال آماده
و در اختیار بانک قرار گیرد ،بانک کاال را به انباری متناسب با نوع کاال به نام خود

تحویل میدهد .پس از تحویل کاال به بانک ،فروشنده مبلغ پیش پرداخت را دریافت
کرده و اسناد الزم جهت ارسال کاال را تهیه میکند و تحت نظارت بانک ،کاال را
تحویل حمل کننده میدهد.
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اعتباراسنادی
• اعتبار اسنادی قابل انتقال :این نوع از اعتبار اسنادی برای حضور واسطه در

بازرگانی بین الملل استفاده میشود .در زمان استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال،
خریدار اعتبار اسنادی را به نفع ذینفع اول (واسطه) باز میکند .بانک گشایش

کننده اعتبار به بانک معامله کننده (بانک فروشنده) ابالغ میکند که میتواند با
هماهنگی ذینفع اول (واسطه) ،اعتبار را بر اساس شرایط اعالم شده به ذینفع دوم
(فروشنده اصلی) انتقال دهد.
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اعتباراسنادی
• اعتبار اسنادی اتکائی (پشت به پشت) :این نوع از اعتبار اسنادی نیز به عنوان یک

روش برای واسطهها مورد استفاده قرار میگیرد .در صورتی که خریدار اعتبار
اسنادی قابل انتقال گشایش نکرده باشد ،واسطه نمی تواند اعتبار را به تولید

کنندگان انتقال دهد ،لذا از بانک ابالغ کننده درخواست میکند با اتکا بر اعتبار
اسنادی گشایش شده (اعتبار فروش) ،یک اعتبار اسنادی جدید (اعتبار خرید) به
نفع تولید کنندگان اصلی باز کند.
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اعتباراسنادی
• اعتبار اسنادی تائید شده :از آنجایی که برخی از بانکها از اعتبار پایینی برخوردار هستند ،ممکن

است فروشنده به اعتبار گشایش شده از طرف این بانکها اعتماد الزم را نداشته باشد و در نتیجه
درخواست کند تا بانک دیگری اعتبار گشایش شده را تائید نماید .بانک تائید کننده و در واقع نقش
تضمین را ایفا میکند.
• اعتبار اسنادی ضمانتی :در این نوع اعتبار اسنادی ،فروشنده کاال را تحویل شرکت حمل کننده داده و

اسناد مربوطه را برای خریدار ارسال میکند .در صورتی که خریدار نسبت به پرداخت وجه کاال
فروشنده اقدامی انجام ندهد ،بانک گشایش کننده اعتبار موظف است وجه را پرداخت نماید.
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سیستمسوئیفت
• پیامهای سوئیفتی با توجه به کاربردشان به فرمتهای مختلف تقسیم بندی شدهاند.

در این سیستم با توجه به استانداردهای تعریف شده برای هر نوع پیام یک کد
مشخص تعریف شده است .تعداد کدهای پیام سوئیفتی در حال حاضر حدود 250

عنوان است که این کدها در گروههای نه گانه تفکیک شدهاند .کدهای مذکور به
صورت عددی با توجه به گروه مربوطه مشخص میشود.
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سیستمسوئیفت
• گروه بندی پیامهای سوئیفتی مورد اشاره بدین ترتیب تفکیک شده اند:
• گروه  :1پرداختهای مربوط به اشخاص و وصول چکها

• گروه  :2پرداختهای بین بانکی
• گروه  :3بازارهای معامالت ارزی و تبادالت ارزی و ابزارهای مشتقه
• گروه  :4پرداختهای مربوط به روش برات وصولی
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سیستمسوئیفت
• گروه  :5بازار اوراق بهادار
• گروه  :6خرید و فروش فلزات

• گروه  :7اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای ارزی
• گروه  :8چکهای مسافرتی
• گروه  :9مدیریت پرداختهای نقدی
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پیامهایسوئیفتی
• برخی از مهم ترین پیامهای سوئیفتی عبارتند از:
 .1پیام گشایش اعتبار)( MT 700

 .2پیام اصالحیه اعتبار اسنادی )(MT 707
 .3پیام انتقال اعتبار اسنادی )(MT 720
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پیامهایسوئیفتی
 .4پیام تایید دریافت پیام اعتبار اسنادی )(MT 730
 .5پیام تایید تسویه )(MT 732

 .6پیام مغایرت )(MT 750
• و...
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پیامهایسوئیفتی
• جدیدترین روش پرداخت در بازرگانی بین الملل ،روش تعهد پرداخت بانکی

) (BPOاست .بر اساس تعریف اتاق بازرگانی بین الملل ،روش تعهد پرداخت
بانکی ) (BPOروشی است که طی آن بانکی تعهد برگشت ناپذیر خود را به

بانک دیگر میدهد تا این بانک وجه مشخصی را بعد از یک رویداد معین به
فروشنده پرداخت نماید .پرداخت پس از وقوع رویداد معین و پس از تطبیق
دادهها در سیستم سوئیفت و پرتال مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
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عواملموثربرروشهایپرداخت
• روشهای مختلف پرداخت بین الملل دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

برای ارزیابی این روشها باید بر اساس شاخصهای متعدد به بررسی آنها
پرداخت .به عبارت دیگر عوامل متعددی بر انتخاب روش پرداخت تاثیرگذار

هستند .جدول  1-9یک مقایسه کلی از این روشها پرداخت بین الملل را ارائه
میکند.
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مقایسهروشهایپرداخت
زمان دسترسی
خریدار به کاال

ریسک صادر کننده

ریسک وارد کننده

پیش پرداخت

قبل از حمل

بعد از پرداخت

ناچیز

بسیار زیاد

اعتبار اسنادی

زمانی که حمل شروع
میشود

بعد از پرداخت

با توجه به اعتبار ،کم
یا ناچیز

از حمل اطمینان دارد،
اما از کیفیت کاال نه

وصولی

در سررسید

پس از قبولی برات

نسب عکس با اعتبار
خریدار دارد

از حمل اطمینان دارد،
اما از کیفیت کاال نه

روش

زمان معمول پرداخت

حساب باز
(نسیه)
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بر اساس توافق (پس از
زیاد
قبل از پرداخت
تحویل کاال)
جدول  1-9مقایسه روشهای پرداخت ،منبع :مادورا531 ،2011 ،

ناچیز

ریسکروشپرداختبرایطرفین
• ریسک روش پرداخت برای طرفین :یکی از مهم ترین عوامل موثر بر انتخاب

روش پرداخت ،ریسک طرفین است .به عنوان یک قاعده کلی ،خریدار و فروشنده
عالقه مند هستند تا ریسک پایین تری را تقبل نمایند .هر یک از روشهای

پرداخت ،میزان ریسک متفاوتی برای خریدار و فروشنده دارد .ریسک روشهای
پرداخت را میتوان به شکل زیر در نظر گرفت.
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مقایسهریسکروشپرداختبرایطرفین
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ریسکروشپرداختبرایطرفین
 .1توانایی مالی خریدار

 .5رقابت

 .2توانایی تولید فروش

 .6هزینههای بانکی

 .3شرایط سیاسی ،اقتصادی و قانونی  .7تجارت قبلی
کشورها

 .4مقدار سفارش
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 .8مدت زمان همکاری بین طرفین

