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      گاهنامه تاجرامروز  
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناخت سیستم سوئیفت و انواع پیامهاي آن
 

هـا بـراي نقـل و در دنیاي ارتباطات امـروز، اغلـب بانک
اي هـاي شـبکهانتقاالت پولی و ارتباطـات خـود از پیام

 1کنند که به اصـطالح سـوئیفتانتقال وجوه استفاده می
ي مـالی در هـزار مؤسسـهشـوند. بـیش از دهنامیده می

کنند. ي سوئیفت استفاده میکشور جهان از شبکه 210
وجود آمدن کانال ها باعث بهاین شبکه با مشارکت بانک

هزینه، مطمـئن، سـریع و تأثیرگـذار بـراي ارتباطی کم
شود. در حـال حاضـر هاي بانکی مییامارسال وجوه و پ

هـاي میلیون پیام بـین بانک 17متوسط روزانه بیش از 
 یابد. عضو انتقال می
ي سوئیفت، ایجـاد کانـال ارتبـاطی سـریع پیامد ایجاد شبکه

ي سوئیفت باعث براي تبادالت مالی جهان بوده است. شبکه
ده شسهولت انجام فرایندهاي تجاري بین فروشنده و خریدار 

 و وجوه تبادلی بین دو طرف با سـرعت و اطمینـان بیشـتري
 شوند. منتقل می

ي سـوئیفت، داراي کــد هـاي اسـتفاده کننــده از شـبکهبانک
 2باشند که به اصـطالح کـد سـوئیفتیشناسایی مشخصی می

شود. این کد به صورت انحصـاري بـه یـک بانـک نامیده می
نک در ارتباطـات گیرد و در واقع عالمت شناسایی باتعلق می

بین بانکی است. کد سوئیفتی شـامل هشـت حـرف یـا عـدد 
باشد که معموالً براي تفکیک شعب مربوطـه یـک بانـک می

شود سـپس کـد یـازده سه رقم دیگر به انتهاي آن اضافه می
ي ي نـام یـک بانـک و شـعبهرقمی ایجاد شده دربرگیرنـده

شـاره، ي آن بانک خواهد بود. کد هشت رقمی مورد امربوطه
ي ي نام بانک، نام کشور، نام شـهر و کـد شـعبهدهندهنشان

 طور مثال، مربوطه است. به
                                                                 

1- SWIFT- Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication  

2RMA Test Key -  

  3BKCHCNBJکد سوئیفتی 
 ي بانک چین در شهر پکن دهندهنشان

 صورتنک ملت در سئول بهباشد و یا بامی
 BKMTKRSE شود که چهار نشان داده می 

 ت، ي نام بانک ملدهندهنشان BKMTکاراکتر اول 
ي دهندهنشـان SEي کشور کره و دهندهنشان KRدو حرف 

باشد. معموالً شعب اصـلی یـک بانـک بـا نام شهر سئول می
در انتهاي هشـت کـاراکتر اصـلی و سـایر  XXXاستفاده از 

طور شـوند. بـهشعب با ترکیب حروف و یا اعداد مشخص می
ـــال،  ـــعبه BKCHCNBJXXXمث ـــام ش ـــزي و ن ي مرک

BKCHCNBJ45A باشد. نام بانک چین در شهر شنزن می
فروشندگان در سراسر دنیا براي تسریع در فرایندهاي تجاري 
خود همواره عالوه بر معرفی شماره حساب خود، کد سوئیفتی 

ــک خــود را در پیش ــا فاکتورهــاي خــود درج بان ــاکتور و ی ف
 . 4کنندمی

ي هـا از شـبکهدر حال حاضـر اکثـر قریـب بـه اتفـاق بانک
ت جهت گشـایش، اصـالح، ابطـال و سـایر مکاتبـات سوئیف

از  کنند. البته در بسیاري از کشورها برخیمربوطه استفاده می
دهند که اعتبارات اسنادي که بـه صـورت ها ترجیح میبانک

هـاي ارتبـاط شوند را از طریق سایر روشداخلی گشایش می
 سنادينظیر پست و فکس مورد استفاده قرار دهند. اعتبارات ا

گـردد کـه خریـدار و داخلی به اعتبـارات اسـنادي اتـالق می
 فروشنده و همچنین مبدأ و مقصد کاال همگی در یک کشـور

دهنـد بـراي هـا تـرجیح میباشند. در ایران نیز بسیار از بانک
یـال گشایش اعتبارات اسنادي داخلی که اغلب آنهـا بـه ارز ر

ت در حالی اسباشند از شبکه سوئیفت استفاده ننمایند. این می
ها با اینکـه دو طـرف خریـد در یـک که برخی دیگر از بانک

 تر خواهد بود که از این شـبکهکشور هستند و قاعدتاً مطلوب
ي بکهشـکه به زبان انگلیسی است، استفاده نگردد، باز هم از 

 ســوئیفت بــراي انجــام اقــدامات مربــوط بــه اعتبــار اســتفاده
 نمایند. می

رج دروطی که در شرایط اعتبـار بایـد در این فصل، مفاد و ش
طور کامـل تشـریح هـاي سـوئیفتی بـهشوند را در قالب پیام

خــواهیم کــرد. همچنــین ســعی خواهــد شــد تــا در بررســی 
هاي مختلف یک پیام سوئیفتی گشایش به مواردي که بخش

 هاي داخلی است توجه شود. بیشتر مورد توجه بانک
ي داردهاي تعریـف شـدهوجه به اسـتانهاي سوئیفتی با تپیام
هاي مختلف با شوند و بانکالمللی پذیرفته شده، تهیه میبین

   هاي کامپیوتري و افزار سوئیفت برروي سیستمنصب نرم
 

                                                                 
3- Bank of China in Beijing  
توان هاي مختلف با استفاده از کد سوئیفتی، میبراي شناختن نام بانک -4

 رجوع کرد. www.swift.com/biconlineبه آدرس اینترنتی 
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 توانند از  می اتصال آن به سرورهاي جهانی،                     

 ي بکارگیري از  گیرند. نحوه  بهره خدمات آن                
    هـاي مختلـف دنیـا متفـاوت بانکافـزار در این نرم           

است، ولی با توجه به اهمیـت آن و لـزوم در نظـر گـرفتن 
نکــات امنیتــی معمــوالً ســطح دسترســی در چنــدین الیــه 

هـا داشـته شود تا حداقل ریسک را بـراي بانکتشکیل می
ي جهانی و همچنین با توجه به شدهباشد. در عرف پذیرفته

ي پیــام المللــی کشــورها، طــرف صــادرکنندهبین مقــررات
سوئیفتی نسبت بـه مفـاد و متـون ذکـر شـده تعهـد دارد و 
موظف است موارد نام برده شده و تعهدات اعـالم شـده در 
آن را پذیرفته و اجرا نماید. در این صورت، اگر پیامی که بار 

ها به بانـک دیگـري ارسـال توسط یکی از بانک 5مالی دارد
کننده متعهد به پرداخت یا قبول پرداخـت ک ارسالشود، بان

 به طرف مربوطه خواهد داشت. 
هاي سوئیفتی با توجه بـه کاربردشـان بـه اشـکال پیام

بندي و با توجه به استانداردهاي تعریـف شـده مختلف تقسیم
براي هر نوع پیام یک کد مشخص تعریف شده اسـت. تعـداد 

عنوان است کـه  250هاي سوئیفتی در حال حاضر حدود پیام
اند. کدهاي مذکور گانه تفکیک شده 9هاي این کدها در گروه

اند و معمـوالً بـه صورت عددي و با سه رقم مشخص شدهبه
 گویند. می )6MT(آنها 

رقم اول ایـن کـدهاي عـددي بـا توجـه بـه گـروه مربوطـه 
در  192و  103هـاي شود. بـه طـور مثـال، پیاممشخص می

ــروه اول و پیام ــاگ ــرار  740و  700ي ه ــت ق ــروه هف در گ
اند و گیرند. این کدها به صورت قراردادي مشـخص شـدهمی

طور که گفته شد معرف یک نوع پیام سـوئیفتی هر کد همان
ي است که با توجه به تعاریف صورت گرفته و پذیرفتـه شـده

 شوند. جهانی استفاده می

هاي سوئیفتی مورد اشاره به ترتیـب بندي پیامگروه

 اند: زیر تفکیک شده

هــاي مربــوط بــه اشــخاص و وصــول : پرداخت1گــروه 
 ها؛ چک

 هاي بین بانکی؛ : پرداخت2گروه 
ــروه  ــادالت ارزي و 3گ ــامالت ارزي و تب ــاي مع : بازاره

 ابزارهاي مشتقه؛ 
 هاي مربوط به روش بروات وصولی؛ : پرداخت4گروه 
 : بازار اوراق بهادار؛5گروه 
 : خرید و فروش فلزات؛ 6گروه 

                                                                 
 هاي سوئیفتی بار مالی دارند. اکثر پیام -5
6- Message Type  

 هاي ارزي؛ نامه: اعتبارات اسنادي و ضمانت7گروه 
 هاي مسافرتی؛ : چک8گروه 
 هاي نقدي. : مدیریت پرداخت9گروه 

 
طور گردد، گـروه هفـت و چهـار بـهطورکه مالحظه میهمان

هاي بازرگانی هستند، هر چنـد کـه از خاص مربوط به فعالیت
تر نظیــر روش هــاي پرداخــت ســادهشگــروه اول نیــز در رو

 توان استفاده کرد. پرداخت میحساب باز و پیش
هـاي ي پیامنوع پیام وجـود دارد و عمـده 29در گروه هفت، 

مربوط به این گروه، مربـوط بـه فراینـدهاي اعتبـار اسـنادي 
 باشند. می

هاي پرکاربرد این گروه در ادامه به تشریح برخی از پیام
  شود؛اشاره می

  (MT 700)پیام گشایش 

ترین پیـام تـرین، پرکـاربردترین و مفصـلاین پیام مهم
ســوئیفتی ایــن گــروه اســت. ایــن پیــام توســط بانــک 

کننده (بانک متعهـد پرداخـت) تهیـه و جهـت گشایش
شود. با کننده، ارسال میابالغ به فروشنده به بانک ابالغ

ران و توجه به اهمیت بسیار باالي این پیام براي خریـدا
ي خصوص فروشندگان در این فصل به تشـریح کلیـهبه

 پردازیم. مندرجات یک پیام سوئیفتی گشایش می

  (MT 701)پیام مکمل گشایش 

ــک  ــرف بان ــایش از ط ــام گش ــد پی ــام همانن ــن پی ای
کننده جهت ابالغ بـه فروشـنده کـاربرد دارد و گشایش

شـود کـه منـدرجات پیـام معموالً هنگامی استفاده می
ش اعتبار به علت حجم زیـاد در فضـاي مشـخص گشای
عـالوه بـر  701، قابـل درج نیسـت. در پیـام 700پیام 

فیلدهاي رفرنس، تنها سه فیلد پرحجم مربوط به شـرح 
و شـرایط  (�46)و اسـناد مـورد درخواسـت  (�45)کاال 

 وجود دارد.  (�47)اعتبار 
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  ) 705MT( 7آگهیپیام پیش

آن مشخص است. هنگـامی  طورکه از ناماین پیام همان
گیـرد کـه شـرایطی چـون لـزوم مورد استفاده قرار می

تسریع در ابالغ اعتبار، عدم آماده بـودن و یـا مشـخص 
بودن شرایط کامل اعتبار و نظـایر آن حـاکم باشـد. بـا 

بانـک  8توجه به مقرررات متحدالشکل اعتبارات اسـنادي
نـد ککننده، هنگامی از پیام مذکور استفاده میگشایش

که حاضر به صدور اعتبار است و گشایش اعتبار وجـود 
 ندارد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي بسیار مهم در رابطه با صدور پیش آگهی در مقـررات نکته

بانـک «مورد اشاره، مربوط به تعهدآور بودن این پیـام اسـت. 
ناپذیر، کننده با ارسال پیش آگهی به نحوي برگشـتگشایش

تأخیر و بـدون مغـایر بـا مـتن ملزم به گشایش اعتبار، بدون 
معنی اسـت کـه بانـک ، این عبارت بـدین9»پیش آگهی است

، ملـزم اسـت در زمـان 705کننده پس از ارسال پیام گشایش
را به ترتیبی که مغایرت با پیـام مـذکور  700تعیین شده پیام 

       ترتیب نداشته باشد براي فروشنده ارسال کند و بدین
 

                                                                 
7- Pre-Advice  
 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي  11ي از ماده» ب«بند  -8
 همان منبع  -9

 
   به صدور پیام متعهدکننده انک گشایشب

  ي مقرراتدر مجموعهگشایش خواهد شد. 
  تعهدآور بودن این پیامارزي نیز به به  نیز  ارزي 
  10است.  تأیید شده 

  (MT 707)پیام اصالحیه 

این پیام جهت تغییر شـرایط اعتبـار اسـنادي گشـایش 
ترتیب و در صورت پذیرفتن شود. بدینشده استفاده می
فروشنده پیام گشایش قبلی صادر شـده مفاد آن توسط 

تواند تغییر کند. در طول فرایند یـک اعتبـار ) می700(
شـود. پیـام گاهی تعداد زیادي پیام اصالحیه صـادر می

تـوان اصالحیه فیلدهاي مشخصی دارد که طـی آن می
مبلغ اعتبار را افزایش یا کاهش داد و یا مبـدأ و مقصـد 

ست سایر اصـالحات الزم کاال را تغییر داد. شایان ذکر ا
در رابطه با شرح کاال، اسناد مورد درخواست و غیـره در 

 11بـه صـورت انشـایی 79پیام مذکور در فیلدي بـه نـام 
 گردد. درج می

کـه  799هـا از پیـام الزم به ذکر اسـت برخـی از بانک
پیامی عمومی است بـه جـاي پیـام اصـالحیه اسـتفاده 

ي سوئیفت، این پیـام ه استانداردهابنمایند. با توجه می
هاي گـروه هفـت اسـتفاده تواند به جاي تمامی پیاممی

داران در مواقعی کـه شود. البته بهتر این است که بانک
پیام مشخصی براي انجـام عملیـات مـوردنظر مشـخص 

 شده است از آن پیام استفاده کنند. 
 
 
 
 
 

                                                                 
ابالغ مقدماتی گشایش اعتبار با صدور اصالحیه (پیش آگهـی) فقـط « -10

 ضر بهاینده حازمانی توسط بانک گشاینده ارسال خواهد شد که بانک گش
پـیش  ارسال صدور اعتبار با اصالحیه پادار مربوط باشد. بانک گشاینده با

ر، ه پـاداآگهی به نحوي برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصالحی
یـد بدون تأخیر و بدون مغایرت با متن پیش آگهـی اسـت. همچنـین تأک

یش پرداخت و ها منوط به تأمین پگردد ابالغ پیش آگهی توسط بانکمی
ش بخ» الف«از قسمت  4بند » باشد.اخذ تضمینات الزم از واردکننده می

 اول مجموعه مقررات ارزي 
11- Narrative  
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  (MT 710)پیام گشایش با واسطه 

کننـده شود که بانک ابالغاین پیام هنگامی استفاده می
کننده دریافت کرده است، را از بانک گشایش 700پیام 

الغ بخواهد از طریق بانک ثالثی اعتبار را به فروشنده ابـ
 کننده دسترسی نماید. در این حالت معموالً بانک ابالغ

عنوان دیگـري بـه خدمات بانـک به فروشنده ندارد و از
 کند. استفاده می 12کننده دومبانک ابالغ

ها در کشورهاي مختلف جهت انجام امور مالی خـود بـا بانک
ي ســوئیفت و بــه برقــراري ارتباطــات بــانکی تحــت شــبکه

هـاي خـود را بـه بانـک تواننـد پیاماصطالح ایجاد رمـز، می
ي انتخـاب موردنظر خود ارسال نمایند. بدیهی است که دایره

ي پیــام، بــراي بانــک صــادرکننده کننــدههــاي دریافتبانک
هـاي مشـخص اسـت کـه بـا آنهـا ارتبـاط دود بـه بانکمح

 سوئیفتی دارد. 
از طرفی، بسیاري از فروشندگان جهـت اطمینـان از کـارکرد 

ي پیام گشایش فعالیت تجاري خود تمایل به دریافت ابالغیه
هاي خود دارند. با توجه به اینکه به دلیـل ذکـر شـده از بانک

ک مـوردنظر امکان ارسـال پیـام سـوئیفتی گشـایش بـه بانـ
ي سوئیفت با ایجـاد ایـن فروشنده همیشه وجود ندارد، شبکه

پیام امکان ابالغ اعتبار از طریق بانک واسطه که همان بانک 
ترتیب بانـک باشد را میسـر نمـوده اسـت. بـدینفروشنده می

کننده ارسـال کننده، پیام گشایش را براي بانک ابالغگشایش
خواهد کـه پیـام مربوطـه یم 13کرده و از وي در پیام سوئیفتی

ي دوم ارسال نمایـد کنندهبه بانک ابالغ 710را از طریق پیام 
و نهایتاً بانک مزبور نیز پیام گشـایش را بـه فروشـنده ابـالغ 

 خواهد کرد. 

  (MT 711)پیام مکمل گشایش با واسطه 

، 700هنگامی که براي اعتبار عالوه بـر پیـام گشـایش 
ي اول کننـدهد، بانک ابالغنیز صادر شده باش 710پیام 

 کند. از این پیام استفاده می 701براي ابالغ مکمل پیام 

  (MT 720)پیام انتقال اعتبار 

شود و در دهنده استفاده میاین پیام توسط بانک انتقال
ي انتقال اعتبار را به کننده که وظیفهطی آن بانک ابالغ

پس از  ) دریافت شده را700عهده دارد، پیام گشایش (
  تغییرات الزم به بانک فروشندگان

  کند. ابالغ می 14ثانوي 
                                                                 

12- Second Advising Bank یــا Advice through 
Bank  

  �57فیلد  -13
14- Second Beneficiar(ies)  

  شرایط آن(اعتبار اسنادي قابل انتقال و 
  داده توضیح  تفصیل در فصل بعدي به  
  ). شده است 

  (MT 721)پیام مکمل پیام انتقال اعتبار 

 هنگـامی کـه بـراي اعتبـاري عـالوه بـر پیـام گشـایش
نیـــز صـــادر شـــده باشـــد، بانـــک  701، پیـــام 700 

از ایـن پیـام  701دهنده براي ابالغ مکمـل پیـام انتقال
 کند. استفاده می

  (MT 730)پیام تأیید اعالم وصل 

کننده پس از دریافت پیام سوئیفتی با معموالً بانک ابالغ
کند کـه پیـام را دریافـت و ارسال پیام مذکور تأیید می

کننده اعتبار یا اصـالحیه ک گشایشطبق درخواست بان
هـا در را ابالغ کرده و یا ابالغ خواهد کرد. برخی از بانک

پیام مذکور تاریخ دقیق ابالغ اعتبار به فروشـنده را هـم 
ــان و اعــالم می ــین بازرگان ــد. در عــرف مصــطلح ب کنن

 نیز مشهور است. » 15اَك«داران این پیام به بانک

  (MT 732)پیام قبول اسناد مغایر 

کننده و هنگامی اسـتفاده این پیام توسط بانک گشایش
کننده اسـناد را دریافـت و در شود که بانک گشایشمی

آن مغایرت(هایی) را مشاهده کـرده اسـت. صـدور ایـن 
باشد که بانـک پیام به معنی وجود مغایرت در اسناد می

هـاي مربوطـه، کننده با علم بـه وجـود مغایرتگشایش
اسناد گرفته است. بدیهی است بانک  تصمیم به پذیرش

کننده با ارسال این پیـام، متعهـد بـه پرداخـت گشایش
 وجه اسناد به فروشنده خواهد بود. 

  (MT 734)پیام عدم قبول اسناد مغایر 

کننده همانند پیام باال این پیام نیز توسط بانک گشایش
کننده، شـود کـه بانـک گشـایشو هنگامی استفاده می

ریافـت و در آن مغـایرت (هـایی) را مشـاهده اسناد را د
کننده بـا کرده است. البته در این پیـام بانـک گشـایش

هاي مشاهده شده و با توجه به مصـالح توجه به مغایرت
از » پ«خود و همچنین قـوانین مربوطـه و طبـق بنـد 

مقررات متحدالشکل اعتبار اسـنادي، ضـمن  17ي ماده
اد را امالت بعدي اسـني تعاعالم عدم قبول اسناد، نحوه

 کند: با توجه به موارد ذیل مشخص می

                                                                 
15- Acknowledgement یا Ack  
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    در این حالت بانک  :16نگه داشتن اسناد                  
 ک  تا دریافت دستورات بعدي از ذینفع و بان            

  دارد. بدیهی است کارگزار اسناد را نزد خود نگه می      
 توانند قبل از اطالع بعدي ذینفع و بانک کارگزار می    
  کننده دستورالعمل جدیدي را اعالم بانک گشایش   
 نمایند.    

    هاي مشاهده به علت نوع مغایرت: 17عودت اسناد 
  کننده، اسناد مربوطه را نپذیرفته و شده، بانک گشایش 
 گرداند. آن را به کارگزار برمی 

در ایــن حالــت بانــک : 18اســناد معلــق نگــه داشــتن
کننده، قبول اسناد را منوط به قبـولی خریـدار گشایش

دارد کـه در رابطـه بـا مغـایرت بـه نماید و اعالم میمی
 خریدار رجوع و با توجه به نظر وي اقدام خواهد نمود. 

کننده در رابطـه بـا بانک گشایش :19طبق دستور قبلی
بانک کـارگزار  اسناد طبق دستورالعمل قبلی فروشنده و

کــه احتمــاالً در اســکجول کــارگزار یــا پیــام ســوئیفتی 
 مربوطه اعالم شد است، عمل خواهد کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (MT 740)پیام پوشش اعتبار 

هاي مختلف معموالً جهت تسهیل امور مربـوط بـه بانک
پرداخت و دریافت وجوه ارزي، اقدام به افتتـاح حسـاب 

بـه نـام  20هاایـن حسـابکنند. هاي خارجی مینزد بانک
هاي گوناگون در کشورهاي مختلف افتتاح شـده و بانک

هاي خـود طی آن بانک با نگهداري وجوهی در حسـاب

                                                                 
16- Hold  
17- Return  
18- Notify  
19- Previnst  
20- Nostro Account  

هـاي مربوطـه را هاي مربوط به فعالیتتواند پرداختمی
 به راحتی انجام دهد. 

  21کننده بـه بانـک پوششــیایـن پیـام توسـط بانــک گشـایش
کننده از بانک مـذکور شایششود و طی آن بانک گارسال می

کننـده، وجـه بانـک معامله22خواهد که در صورت درخواستمی
کننده برداشـت کنـد و بـه اسناد را از حساب بانـک گشـایش

 23المللـیکننده بپـردازد. بـا توجـه بـه قـوانین بینبانک معامله
بانک پوششی بدون اینکه الزم باشد از وجود و یـا صـحت و 

صل کند، باید وجـه مطالبـه شـده را تطابق اسناد اطمینان حا
اشـته باشـد، که با پیـام پوشـش مربوطـه تطبیـق ددرصورتی

کننـده بـا اسـتفاده از هاي معاملهپرداخت نماید. معموالً بانک
کننـد. دهنده درخواسـت وجـه میاز بانک پوشـش  742پیام 
دهنده بـه هـیچ عنـوان وارد فراینـد اعتبـار هاي پوششبانک

) 742د و صرفاً پس از مطالبه وجه (پیـام اسنادي نخواهند ش
کننده و نســبت بــه بــدهکار نمــودن حســاب بانــک گشــایش

 کننده اقدام خواهند نمود. بستانکار نمودن بانک معامله

کننـده اعـالم مغـایرت توسـط بانـک معامله پیام
MT(۷٥۰)  
توانــد پــس از بررســی اســناد و کننــده میبانــک معامله

ــک  ــه بان ــوع را ب ــایرت موض ــان از مغ ــول اطمین حص
کنند اطالع دهـد و پـیش از ارسـال اسـناد در گشایش

کننده را رابطه با مغایرت مربوطـه نظـر بانـک گشـایش
الملـل و جهـت تسـهیل در جویا شود. در بازرگـانی بین

ــایرت  ــروز مغ ــاهی ب ــه گ ــه اینک ــه ب ــا توج ــور و ب ام
کننــده ناپــذیر اســت، فروشــنده و بانــک معاملهاجتناب

توانند جهت اطمینان از قبول اسناد و دریافـت پـول می
کننده از این پیام استفاده نمایند. از جانب بانک گشایش

طورکه در فصول پیش نیز بیان الزم به ذکر است، همان
تواند به معناي لغـوي کلمـه کننده میشد، بانک معامله

پیش از ارسال و قبول اسناد اقدام به پرداخت  يمعامله
وجه اسناد از محـل منـابع خـود نمـوده و یـا از محـل 

کننده برداشت کنـد کـه ایـن هاي بانک گشایشحساب
تواند بـا اعـالم موضـوع امر در صورت مغایرت اسناد می

) شکل عملـی 752توسط این پیام و کسب اجازه (پیام 
کننده بـا بانک گشایش به خود بگیرد. الزم به ذکر است

                                                                 
21- Reimbursing Bank  
22- Claim  
23- URR 725 



      گاهنامه تاجرامروز  
تواند عدم موافقـت توجه به نوع مغایرت اعالم شده، می

 اعالم نماید.  796خود را توسط پیام 

کننـده پیام اعالم مطابقت اسناد توسط بانـک معامله
(MT 754)  
توانــد پــس از بررســی اســناد و کننــده میبانــک معامله

اطمینان حاصل کـردن از اسـناد موضـوع را طـی پیـام 
به اطالع بانک خریدار برساند و زمان برداشـت یـا  754

ــور ــایش 24وال ــک گش ــد. بان ــالم کن ــه را اع کننده مربوط
موافقـت خـود را بـه بانـک  756تواند توسـط پیـام می

 کننده اعالم نماید. معامله

  ) 792MT(اعتبار  25پیام ابطال

هـاي جهت ابطال اعتبار اسـنادي گشـایش شـده، بانک
توانند درخواست ل پیام مذکور میکننده با ارساگشایش

ابطال اعتبار را بدهند. بدیهی اسـت کـه ابطـال اعتبـار 
 26صرفاً زمانی عملی خواهـد بـود کـه فروشـنده رضـایت

 خود را اعالم کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24- Valor یا Value date  
شوند، بـراي ابطـال ختم می 92هایی که به عدد ي پیامطورکل کلیهبه -25

 گردند. دستورات قبلی استفاده می
26- Concent  

  ) 799MT( 27پیام عمومی

 این نوع پیام می تواند به جاي اکثر پیام هاي

 موضوعقبل استفاده شود و همچنین هنگامی که 

 پیام به هیچ یک از کدهاي تخصیص یافته مربوط

                  نباشد، می توان از پیام مذکور استفاده نمود. 

  (MT 700)مفاد پیام گشایش  بررسی

هـاي قابـل پس از آشنایی بـا سـاختار سـوئیفت و پیام
ي ایـن فصـل استفاده در روش اعتبار اسنادي، در ادامه

پیام گروه مربوط به اعتبار اسـنادي ترین به بررسی مهم
 ) 700MT(  28یعنــی پیــام ســوئیفتی گشــایش اعتبــار

ـــهمی ـــردازیم. کلی هـــاي ســـوئیفتی شـــامل ي پیامپ
ها کـه بـه مختلفـی هسـتند. ایـن قسـمت 29هايقسمت

صـورت اسـتاندارد مشـخص معروف هسـتند به» فیلد«
ــده ــامی بانکش ــی و اند و در تم ــا داراي معن ــاي دنی ه

ي فیلـدها بـا اسـتفاده از باشند. کلیهحد میکاربردي وا
اند. الزم به ذکـر یک سري اعداد و حروف مشخص شده

است که نیازي به یادگیري و حفـظ فیلـدهاي مختلـف 
باشد، اما بایستی توجه کرد که کلیه طرفین اعتبـار نمی

هـاي مـرتبط) اسنادي (خریداران و فروشندگان و بانک
هاي مشـخص بـه قسـمتلزوماً با نـام بـردن فیلـدهاي 

کنند. پیـام گشـایش اعتبـار مختلف یک پیام اشاره می
ي فیلد در دسته 10فیلد است که از این بین  38شامل 

ــاري ــدهاي اجب ــرار می 30فیل ــد توســط ق ــه بای ــد ک گیرن
ــد  28کننده، تکمیــل شــوند و هــاي گشــایشبانک فیل

باشند که با توجه بـه درخواسـت می 31صورت اختیاريبه
 گردند. وع اعتبار و در صورت لزوم تکمیل میخریدار، ن

 
 
 
 
 

                                                                 
شوند، براي صـدور ختم می 99هایی که به عدد ي پیامطورکل کلیهبه -27

 گردند. استفاده می (Free Format)هاي عموملی پیام
28- Issue of Documentary Credit  
29- Field  
30- Mandatory  
31- Optional  
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      گاهنامه تاجرامروز  
 فیلدهاي اجباري شامل موارد زیر هستند:     

 
  تعداد پیامSEQUENCE OF TOTAL ؛ 
  نوع اعتبارFORM OF DOCUMENTARY CREDIT ؛ 
 ي اعتبار شمارهDOCUMENTARY CREDIT NUMBER؛ 
  قوانین حاکم بر اعتبارAPPLICABLE RULES ؛ 
  تاریخ و محل انقضاي اعتبارDATE AND PLACE OF EXPIRY ؛ 
  نام خریدارAPPLICANT ؛ 
  نام فروشندهBENEFICIARY ؛ 
  مبلغ اعتبارCURRENCY CODE, AMOUNT؛ 
 کننده ي استفاده از اعتبار و نام بانک معاملهنحوهAVAILABLE WITH… BY… ؛ 
  ذکر تأیید و یا عدم تأیید اعتبارCONFIRMATION INSTRUCTIONS . 

 
ي هر فیلـد است که فیلدهاي مربوط به یک اعتبار اسنادي به زبان انگلیسی و با توجه به استانداردهاي تعریف شده ذکرالزم به 

کننده در تکمیل این فیلدها با در نظر گرفتن محتواي پروفورما و ثبت سـفارش و غیـره اولویـت هاي گشایششوند و بانکتکمیل می
 دهند. خود را به فرم گشایش اعتبار اسنادي که توسط خریدار تکیمل شده است، می
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