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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 هفتشماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماه ذرآ 22 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 برای شما عزیزان هادر این مقاله تصمیم داریم به چند واژه و اصطالح کلیدی و مهم اشاره کنیم و درباره آن

 ارائه دهیم. دیمختصر و مف یحاتیتوض

 :Ready, Willing & Able Letter( RWA Letterو توانایی ) ، تمایلنامه اعالم آمادگی

 بانکی –شرکتی دو نوع است:  ییو توانا لیمات، گیآماداعالم نامه 

 :شرکتی (RWA) ییو توانا لیتما ،ینامه اعالم آمادگ -1

ن اشخاص شروع پروژه)های( جدید بیاقدام به  جهت شرکتی( RWA) ییو توانا لیتما ،ینامه اعالم آمادگ

 ای و برگشت قابلرغی آور،الزام تعهدآور، و این نامه به هیچ عنوان شودرسال میبه یکدیگر احقیقی یا حقوقی 

 نیست.ای شرط و مادهدارای 

تصر ها و شرایط کاری خود را به صورت مخ( شرکتی طرف ارسال کننده تمامی درخواستRWAدر نامه )

تی به ( شرکRWAکند و گیرنده پس از مطالعه و بررسی دقیق نامه )و مفید برای طرف گیرنده اعالم می

یابد و در ن می. در صورت منفی بودن جواب مکاتبات پایاکندارسال کننده جوابیه مثبت یا منفی را ارسال می

منجر به اجرای  مابین تا مرحله عقد قرارداد ادامه خواهد داشت و نهایتاًصورت مثبت بودن جواب توافقات فی

 پروژه)ها( خواهد شد.

د ور شصادتنظیم و ( شرکتی باید در سربرگ رسمی شرکت صادر کننده RWAنامه )مهم اینکه بسیار نکته 

 .در آن موجود باشد( شرکتی RWA)به عنوان تایید رسمی صادر کننده و حتماً مهر و امضای شرکت 

 بانکی: (RWA) ییو توانا لیتما ،ینامه اعالم آمادگ -2

 کیکند که یم دییاتو  باشدمیکار  و تایید اجراهت بانکی ج (RWA) ییو توانا لیمات، گیآماداعالم نامه 

 یبرا مشخص اقدام کند. یتراکنش مال کی یبراخود  یآماده است تا از طرف مشتر یموسسه مال ایبانک 

 یحام ای ()شرکت دهنده پروژه است که توسط توسعه نیاز هیضمانت سرما کیمعموالً  ت،معامالانواع اجرای 

 د.شو یمال نیمات ءشرکا قیتا از طر شودیشده ارائه م ییاساشن هایپروژه یبرا)بانک(  یمال

 یهایپس از انجام بررس)درخواست کننده( ما  یشنهادیپ یطبق الگوها کندیم انیببانکی  RWA نامه کی

 ،شودیبانک به بانک ارسال مطریق از که ، ی کاریهمه قراردادها یو امضا مهرپس از مذاکره، توافق، یعنی الزم، 

درک کنند که باید . بانکداران هستیم و نقل و انتقاالت مالی یمالقرارداد قطعی  عقدآماده )درخواست کننده(  ما

 لیو تما یینشان دادن قصد، توانا یبرا  RWAاز نامه و فقط دخواهیرا نم یها تعهد به انجام کاراز آن مشتری

 .دکنیادامه تعهد استفاده م ی( برادیآیبعداً م اصلی ی)آمادگ
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در زمان فرا یقاً دقرا  وجوه پرداختیبه طور قابل اعتماد  ملعاکه بانک  میکن نییتع دیبابانکی،  RWA نامه با

نک ست. بابانکی ا RWA نامه قیهدف دق نیا و ارسال خواهد کردطبق قوانین بانکی مناسب زمان  دنیرس

پاسخ  MT199 ای MT799 قیاز طر ،(مربوط به گیرنده) موجودرسمی و قانونی ضمانت بر اساس  کننده نیتام

 آماده است.  و پرداخت وجوهپروژه)ها(  یمال نیتام ی( برارهیو غ یکاف تیدهد که به طور مشابه )با ظرفیم

اعتبار ، یانکب)اعم از ضمانت نامه  ضمانت نامه وجوهارسال  یقصد بانک را برابانکی  RWA نامه ن،یبنابرا

کند. یت ارسال م( را تنها در صورت درخواسو ... یضمانت نامه دولت ایو سفته معتبر  کینامه آماده به کار، 

وابط قابل و ض طیطبق شرا یمال نیماتابتدا توافق کنند که  نیاست که طرف نیارسال سند ضمانت منوط به ا

 رقابلیر، غآوالزام ماًیمستق زیچ چیهبانکی  RWA داده شده است. در زمان صدور نامه بیقبول دوجانبه ترت

 د.دست به دست شو دینبا یپول چیدر آن زمان ه و وجود ندارد یامادهشرط و  ایبرگشت 

خود  انیرا از طرف مشتبانکی ر RWA یهاشود که نامهیدرخواست م باال رتبه یدارا یهااز بانک اغلب

 شیشود که پیارسال م SWIFT MT799 کی قالببانکی در  RWA نامه کیاوقات  یگاه؛ صادر کنند

. ستین آورلزاماو یا  ینیتضم و مطلقاًاست  یمتن امیپ کیکه فقط  یمعن نیشود، به ایمشاوره در نظر گرفته م

ت بانک بنابه درخواس ای لیمیا قیتوان از طریشده را م ءامضابانکی  RWA نامه ،یاریاخت MT799 بدون

 د.کننده ارسال کر افتیدر

مانت ارائه ض یپروژه قصد خود را برا یحام ایاست که توسعه دهنده  نیبانکی ا RWA نامه یاصل هدف

بانک  به میتوانیکه ما م یبه طور است،پرکاربرد  امینوع پ کبانکی ی RWA؛ اعالم کند ازیمورد ن هیسرما

برای  ار طیبه شرا دنیرس ،یسنجنییتع، بودن طیواجد شرا ت،یصالحشیو مراحل پ میپاسخ ده کنندهافتیدر

 . میادامه ده شده لی( تکمیپروژه)ها یبرداشت بودجه و راه انداز ،یمال نیتام

 :Power of Attorney (POA Letter) محضری برگه وکالتنامه

و  الیم، تجارت ،یدر امور خصوص یگریاقدام از طرف د ایوکالت  یبرا یمجوز کتب کی( POA) وکالتنامه

کننده اهدا ایدهد، اعطاکننده یاجازه عمل م یگریکه به د یاست. شخص گرید یاز مسائل حقوق یبرخ ای

(POA ) که  یکس و است محوله امور اصلی قدرتاز نظر قانون( طبقPOA )نده،یمجاز به اقدام است، نما 

رسمی  لیوک باید ،یعموم و حقوق ،ییقضا یهااز حوزه یبرخدر ؛ اما تواند باشدمی هر شخص عادی ای ل،یوک

 دادگستری باشد.

غیر  وکالتنامه وشد یممحضری  ءامضا و مهر یدشد که بایاطالق م یبه سند وکالتنامه محضری قبالً

اما امروزه وکالتنامه  .شدیم ءامضا نیتوسط طرف یکه به سادگ یمعن نیدست بود، به ا ریسند ز کیمحضری 
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به صورت باید کنند که وکالتنامه یم جابیا ییقضا یهااز حوزه یندارد. برخمحضری مهر  ء یابه امضا یازین

 کنند.یکه توسط اعطاکننده امضا شده باشد اجرا م یوکالتنامه را تا زمان گرید یباشد، اما برخ یگواه ای یمحضر

 :Letter of Authorization (Authority Letter)مجوزنامه 

از آن  ندهیاوقات به عنوان نما یبه شخص ثالث که گاه واست  یسند قانون کی که مجوزنامه نیبر اساس ا

دور این ص د.اقدام کن طبق مفاد مجوزنامه سدینویکه نامه را م یدهد از طرف شخصیشود اجازه میم ادی

 مجوزنامه نیاز به مهر و امضای محضری ندارد.

 یر قانونبه طو ای دیدهیزه ماجا یاست که شما به شخص یمعن نیعبارت ساده، نوشتن مجوزنامه به ا به

کار را  نیا یتوقدر خصوص کار یا پروژه مورد مجوزنامه باشد؛  اقداممجاز به از طرف شما  که دیدهیاجازه م

که  دیئن شومطم نیبنابرا شوند،یکه انجام م دیهست یمسئول اقدامات ماًیمستقباید بدانید  د،یدهیانجام م

 .دهیدمجوزنامه میفرد مورد اعتماد  کیبه  شهیهم

 :(Mandate Letter) نامه نمایندگی

 نیبد قاًیدق نیبود. ا دیقطعاً به فکر توسعه و بزرگ کردن آن خواه ردیگیکار شما رونق م و کسب یوقت

 یداراست دور دکه در مناطق  یافراد ریاز سا دیدار ازیخود حتماً ن انجام کارهای یمعناست که شما برا

 د.ورزنه همکاری بشما مبادرت  ه باندینما صورت تا به دیبخواه هامند شوید و از آنبهره امکانات الزم هستند

. دهدیانجام مو ابرای را  یاز طرف اول کار ابتیبه ن ندهیدو طرف که نما نیب رابطهاز عبارت است  یندگینما

تحت نظر اصیل  ... وبازاریابی  و یخدمات بانکی، اداری، هایاعم از فعالیت تیفعالهر نوع انجام  نمایندگی یعنی

 )طرف اول( و طبق اختیاراتی که در متن نامه نمایندگی اعطاء شده است.

که عبارت  میرو هستروبه یندگیبا مفهوم نما زین المللبین در قانون تجارت یندگیاز نما فیتعر نیکنار ا در

یل بوسیله نامه یا اعتبار و اختیاراتی که اص ،نام اب ندهیکه نما لیو اص ندهینما نیب یقرارداد است از رابطه

اجرت  س از اتمام کارپ خود تیو در قبال فعال کرده تیاقدام به فعالدهد قرارداد نمایندگی در اختیار او قرار می

 د.کنیم افتیدرتوافق شده را از اصیل  ونیسیکم ای

مشابه  ینامه نمایندگو  مجوزنامه ،محضری برگه وکالتنامههای نظر عموم نامه از :مهم بسیارنکته 

و  یستنچنین یناها به جای یکدیگر استفاده نمود ولی در واقعیت نآتوان از باشند و میمی و یکسان یکدیگر

متفاوت  یکدیگر نسبت بهها نآو کارایی  یکدیگرند زا و مجزا متفاوت ها از لحاظ بار حقوقی کامالًاین نامه

 .باشدمی
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یا  Memorandum Of Understanding (MOU) و قرارداد تفاهم نامه ،یادداشت

Memorandum Of Agreement (MOA): 

رف )چند چند ط ایجانبه(  دو طرف )دو نیتوافق ب یوعن (MOAیا  MOU) و قرارداد م نامهتفاه ،ادداشتی

 طرفین مشترک مد نظر یاست که نشان دهنده خط مش نیطرف نیاراده ب ییهمگرا انگریب نیجانبه( است. ا

 کیتوانند یمن نیکه طرف یطیدر شرا ایو  ستندین یمتضمن تعهد قانون نیکه طرف یدر موارد ایمعموالً  ؛است

 شود. یکنند استفاده م جادیا ءالزم االجرا ینامه قانون افقتو

دم وجود ع اینه تنها به وجود  ایقرارداد الزام آور است تفاهم نامه یا  کی (MOAیا  MOU) کی نکهیا

 ازیندارد. ارکان مورد  یبستگ (MOAیا  MOU)در متن مربوط به سند  شده کامالً مشخص یعناصر قانون

کاالها )شامل قانون  یراقرارداد ب ایآ نکهیبسته به او  یو قصد التزام قانون ،یدگیو قبول، رس شنهادیعبارتند از: پ

المللی نبانکی )طبق قوانین بییا امور (، شودیم کشور یعموم نیخدمات )شامل قوان ای( کنواختیتجارت 

 د.متفاوت باش یمشخصات ممکن است کمبانکداری( 

ها ها، آژانسبخش نیرابطه ب فیتعر یها برااز تفاهم نامه یدولت یهاها و سازمانشرکت ها،بانک از یاریبس

 .کنندیاستفاده م کینزد یهاشرکت ای

 اد آنمفبه زمانی معتبر است که طرفین با مهر و امضای خود آن را تایید کرده و  (MOAیا  MOU) کی

 دانند.را الزم االجراء میبند و آن مفاد پای

 :Agreementیا  Contractیا  Deed Of Agreement (DOA) قرارداد

کند. یاکم محو  فیآن را تعر نیطرف نیب فیاست که حقوق و وظا یتوافق نامه الزام آور قانون کیقرارداد 

قرارداد معمواًل  کیداشته باشد. قابل اجرا  یقابل اجرا است که الزامات قانون یاز نظر قانون یقرارداد زمان کی

تواند از یم هدید انیاز آنهاست. در صورت نقض قرارداد، ز کیوعده هر  ایشامل مبادله کاالها، خدمات، پول 

 .کند قراردادفسخ  ایسارت خ اقدام به درخواست ییقضامراجع  قیطر

تقابل و قصد م یدگیرس رش،یپذ شنهاد،یپ کیمستلزم  یقرارداد به طور کل کی لیتشک ،یقانون عرف در

هستند، اما  الزم االجرا یشفاه یچه اکثر قراردادها اگر .متعهد به عقد باشند دیبا نیاز طرف کیاست. هر 

 ،یوق مدنسنت حق درد؛ با سن ای یمانند کتب د،باش فاتیاز انواع قراردادها ممکن است مستلزم تشر یبرخ

 ت.از حقوق تعهدات اس یاحقوق قراردادها شاخه
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ا خود ر یمل یشناخته شده است، نظام حقوق تیبه رسم یالملل خصوصنیکه توسط حقوق ب یکشور هر

اشند، اما داشته ب ییهاحقوق قرارداد ممکن است شباهت یهاستمیچه س قراردادها دارد. اگر تیحاکم یبرا

رط انتخاب ش کی املاز قراردادها ش یاریاساس، بس نیباشند. بر ا یقابل توجه یهاتفاوت یممکن است دارا

ارداد حاکم کند که بر قریم نییرا تع یکشور ،نیقوان بیمقررات به ترت نیاست. ا تیشرط صالح کیقانون و 

 نیندر مورد چ حیشود. در صورت عدم توافق صریکه اختالفات در آن حل م یگریمحل د ایاست و کشور 

به  یدگیرس تیحاکم بر قرارداد و صالح ونقان نییتع یبرا ینیدر خود قرارداد، کشورها قوان یموضوعات

 اختالفات دارند.

 :Joint Venture (JV) ای Joint Venture Agreement (JVA) مشارکت قرارداد

یا  JVA) ف،یتعر نیترداشته باشد. با در نظر گرفتن گسترده یمختلفتواند اشکال یمشترک م یگذارهیسرما

JV) ادغام  لیما کار باشد که در آن منابع و چند کسب ایدو  نیب کیاستراتژ بیترت کی یبه معنا تواندیم

 دیمف یوشرمشترک  یرگذا هیبه صورت مداوم کار کنند. سرما ایپروژه خاص  کی یبر رو گریکدیتا با  شوندیم

 ت.اس یعموم ایهدفمند  یاهداف تجار یمختلف تخصص برا یهانهیزم بیمشاغل و ترک ریبا سا یهمکار یبرا

با قرار دادن  کهنیاز ا نانیاطم یبرا نیاز طرف کیهر  رایوجود دارد، ز نیطرف یبرا یحال، خطر تجار نیا با

اعتماد  بلمقابه طرف  نخواهد رسید و بیآنها آس اعتبار و اصالتمشترک به  یگذار هیسرما کینام خود در 

ن را در هما خودمربوطه  یهاتیها و مسئولمشترک، نقش یگذارهیسرما یهاکنند. مهم است که طرفیم

حالت  مشترک مشخص کنند. در یگذارهیبه اهداف سرما یابیدست یبرا نیطرف یکار و نحوه همکار یابتدا

 د.شویمشترک ثبت م یگذار هیقرارداد سرما کیدر  یبه طور رسم نیآل، ا دهیا

ه سمت باز حد  شیب یهاوجود دارد. قبل از برداشتن گام (JVیا  JVA) کیساختار  ینوع راه برا نیچند

 ایمدت است توافق کوتاه کی یمعامله برا نیا ایکه آ دیمشترک، مهم است که توجه داشته باش یگذارهیسرما

کامالً سست  یارتوافقنامه همک کی نیا ایشود، آ جادیمنظور ا نیا یشرکت جداگانه برا کی دیبا ایبلندمدت، آ

 وجود دارد. ندهیاکتساب در آ ایادغام  یبرا دگاهید کی نکهیا ایاست 

 :Bank Guaranty (BG) نامه بانکی یا گارانتی بانکیضمانت

دهد ینشان م یسازمان وام دهنده است. ضمانت نامه بانک ینامه از سوضمانت ینوع (BG) یبانک نامهضمانت

 گر،یاست. به عبارت د تسویه بدهکار در حال انجام کی یهایکند که بدهیم نیکه موسسه وام دهنده تضم

 یشتربه م ینامه بانک. ضمانتکندیم داده و پرداخت اگر بدهکار به تعهد خود عمل نکند، بانک آن را پوشش

 ایبخرد  زاتیکند، تجه یداریکاال خروارد معامالت شود، یا  (BG)با پشتوانه  دهدیامکان را م نیبدهکار ا ای
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بر  یمؤسسات وام دهنده مبن ریسا ایبانک  کی یاست از سو آورتعهدی الزام ینامه بانک. ضمانتردیوام بگ

را حاصله کند، بانک ضرر پرداخت نتوان پرداخت بدهی را نداشته باشد یا به هر دلیلی  رندهیاگر وام گ نکهیا

 .ستین یاعتبار اسناد هیاست اما شب یاسناد ارمشابه اعتب ینامه بانکپوشش خواهد داد. ضمانت

 :Payment Guarantee Letter (PGL) برگه ضمانت پرداخت

 یبانک – یشرکتدو نوع است:  برگه ضمانت پرداخت

 شرکتی: (PGL) ضمانت پرداخت -1

ی شرکت درخواست کننده در وجه ذینفع طبق توافق طرفین بر رو توسط شرکتی (PGL)ضمانت پرداخت 

 . این نوع ضمانتشودشرکتی تنظیم شده و مهر و امضاء می (PGL)سربرگ رسمی شرکت صادر کننده 

ت تعهد از شود و در صورت عدم پرداخپرداخت بدون پشتوانه است و نسبت به سرمایه صادر کننده تنظیم می

جود پشتوانه وکند؛ به دلیل عدم صادر کننده، ذینفع از طریق مراجع قضایی اقدام به طلب بدهی خود میسوی 

رکتی ش (PGL)مالی ممکن است چندین سال طول بکشد تا ذینفع به حق و حقوق خود برسد. در اغلب موارد 

 ست.نامه اضمانت گردد و این امر یکی از بزرگترین ایرادات و مشکالت این نوعتبدیل به پول نمی

 ی:بانک (PGL) ضمانت پرداخت -2

و موم  تایید و مهر (BG)بر اساس گارانتی بانکی  ی وبانکی توسط آفیسران بانک (PGL) ضمانت پرداخت

 یبرارا  یالم نیتضمبانک پرداخت کند،  را شده معامله انجام تعهداتنتواند  یکه متقاض یدر صورتشود و می

 د.کنیمکرده و در وجه طلبکار پرداخت فراهم  (BG)و کسر از  (PGL)با اجرای  نفعیذ

هش بر اساس حساب باز کا معاملهرا هنگام  یکشور ای یاعتبار سکیربانکی  (PGL) پرداخت یهاضمانت

 د.شونیتفاده ماس یدوره زمان کیدر  ایمعامله  کیاز  یناش یهایپوشش عدم پرداخت بده ی. آنها اغلب برادهدیم

 یرا در ازا ک، سپرده بانکی و ...(مالا) قهیوث ینوع (BG)بجای اوقات  یگاه بانکی (PGL)پرداخت  ضمانت

ه حداقل ب ذینفع معامله استکه  یشرکت یدهد که عمالً خطر را برایارائه م یوعده پرداخت در زمان آت

 د.دار یقرارداد است و انواع مختلف کیرساند. معمواًل به شکل یم

شامل  نیو همچن شوند،یپرداخت اجرا م شدهیزیربرنامه یینها خیعموماً تا تار ی بانکیهانامهضمانت نیا

 اجازه طرح مطالبات را بدهد. نفعیتا در صورت عدم پرداخت، به ذ شوندیدوره مهلت م کی

 .هفتپایان مقاله شماره 
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