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موسسه سویفت یکی از اصلی ترین ارکان های تنظیم استاندارد در محیط مالی ،تجاری و بانکی دنیاست.
یکی از این استانداردها مربوط به پیام های تنظیم شده در این سیستم می باشد.
استاندارد پیام ها زبان مشترک و قابل درک بین موسسه های مالی است به گونه ای که تنظیم متن های مختلف و طوالنی که
ممکن است موجب درک متفاوت یا حتی مغایر شود ،منتفی می گردد.
موسسه سویفت برای تنظیم استانداردهای مختلف با دیگر موسسه های فعال در این حوزه ها در ارتباط است و استانداردها براساس
نیاز بازار و موسسه های مالی ،تغییر شرایط و پوشش نیازهای جدید ،تغییر می یابد.
برای تنظیم پیام های حوزه اعتباراسنادی ،اتاق بازرگانی بین الملل یکی از مراجعی است که کارشناسان موسسه سویفت با
کارشناسان آن موسسه در ارتباط هستند.
بر اساس استانداردهای تنظیم شده ،پیام ها به  01دسته تقسیم شده اند و هر دسته ) (Categoryبه یک حوزه اختصاص یافته
است.
دسته هفت به اعتباراسنادی و دسته یک به دستورپرداخت ها اختصاص یافته است.
درون هر دسته نیز چند گروه وجود دارد.
در اعتباراسنادی گروه "صفر" مثل ،01n ،01n ،01nبه اعتباراسنادی در مرحله گشایش اختصاص دارد.
پیام های نوع (044 ،040 ،048 ،041پیام جدید) به مرحله پوشش اعتباراسنادی اختصاص دارد.
درون هر گروه چند نوع پیام وجود دارد .پیام نوع  ،011پیام نوع  041و ،. . .

پیام ها به فیلدهای مختلف تجهیز شده اند.
در هر فیلد اطالعات خاصی می باید ذکر شود.
برای ذکر اطالعات نیز ساختار خاصی در نظر گرفته شده است.

با توجه به تغییر شرایط بازار ،نیاز به ابزارهای جدید و اعالم موسسه های مالی ،استانداردها مورد بازنگری قرار می گیرد .در نتیجه
بررسی ها ممکن یک پیام اضافه یا حذف شود؛ یک فیلد اضافه یاحذف شود؛ تعریف یک پیام ،فیلد ،تغییر یابد؛ یک پیام یا یک فیلد
به منظور شفاف سازی ،بازتعریف شود.
در استانداردهای نسخه  8102برنامه سویفت:
-

افزودن یک فیلد به پیام نوع  818COV ،818 ،011؛

-

افزودن سه پیام جدید به پیام های دسته هفت (اعتباراسنادی) ،تغییر ساختار پیام نوع  ،010و تغییر بیشتر فیلدهای پیام
های اعتباراسنادی؛

را شاهد هستیم.
این تغییرات در دو فایل پیوست با نام های:
-

تغییرات نوامبر  -8102افزودن ، UETR

-

نوامبر -8102پیام های دسته هفت،

-

ذکر شده است.
.



این راهنماها برای کاربرانی است که با پیام های سویفتی آشنایی دارند.

