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 اسناد اعتبار اسنادیسیستمی بررسی 

 2021ژوئن 

 ترجمه و بازنویسی: ویدا قربانی ـ اداره خارجه بانک رفاه کارگران

 

 فهرست مطالب

 دامنه کاربرد شرایط فعلی، اهداف و

 مقدمه 

 اتوماسیون /سیستمیسطوح 

 مشاهدات عمومی و مزایا

 های اعتبار اسنادیقالب

 های مقرراتیجنبه

 خالصه 

 گیرینتیجه

 واژگان تخصصی و تعاریففرهنگ 

 

 شرایط فعلی، اهداف و دامنه کاربرد

دستی فرآیند جاری در بررسی بین  پنهانیمالی شکاف  موسسات بر این باورند که در گیران تصمیم     

در سایر فرآیندها )اتوماسیون( شدن سیستمی رشد دیجیتالی و روبه رونداسنادی و تااراسناد اعتب

 . وجود داردمالی تجاری تامین  هایحوزه

به وضوح بر این امر واقفند  ،نمایندالملل فعالیت میکه در حوزه تجارت بین یدسته از افرادعالوه، آنه ب     

یک ضرورت آشکار بوده و این حرکت رو به جلو امری  سیستمی و اتوماسیون توسعهسوی که حرکت به 

 ناپذیر است. اجتناب
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های نوین در آوریاندرکاران از آنچه که با استفاده از فناصالح دیدگاه و درک دستبر همین اساس،      

هوش »مفاهیمی همچون های اخیر در زمینه ، ضروری است. پیشرفتباشدمیاین زمینه قابل انجام 

به عنوان نیروی محرکه اجرای فرآیند « هوشمند بصریهویت  احراز» و« ماشینی فراگیری»، «مصنوعی

هویت  احراز»آوری به عنوان مثال، فنروند. مالی تجاری به شمار می تامیندر  اتوماسیونو سیستمی 

، در چند سال اخیر پیشرفت قابل «فراگیری ماشینی»های قابل مالحظه در بحث به مدد پیشرفت« بصری

 داشته است.   توجهی

وظایف تعریف شده خود، همچنان شرح المللی در چهارچوب اتاق بازرگانی بین کمیسیون بانکداری     

های عمده در های مختلف در زمینه رفع موانع و محدودیتنماید تا نسبت به شناسایی روشتالش می

 تر فرآیند تجارت دیجیتال اقدام نماید. سازی گستردهراستای پیاده

گیری از بهرهتحلیل بر  المللیی انجام شده در اتاق بازرگانی بینهادر حال حاضر، بخشی از این تالش     

مالی تجاری متمرکز  تامینکردن فرآیند بررسی اسناد در مقوله  سیستمیهای موصوف در جهت آوریفن

 است. 

مالی است که عالقمند به درک  موسسات گیران هدف این مقاله، ارائه دستورالعمل راهنما برای تصمیم     

در این نوشتار، ضمن ارائه نگاهی اجمالی به سطوح مختلف  اسناد هستند.سیستمی فرآیند بررسی  تربه

سازی این پیادهدر زمینه های بالقوه های متعدد، همچنین چالشفرصتتحلیل ، سیستمی )اتوماسیون(

ین اساس، امکان بر همفرآیند در بررسی اسناد ارائه شده تحت اعتبارات اسنادی مدنظر قرار گرفته است. 

مالی تجاری  تامینسایر ابزارهای مورد استفاده در حوزه  برای هابرداری از نتایج حاصل از این بررسیبهره

  ها نیز محتمل خواهد بود. نامهو ضمانت (Stand-by L/C) منجمله اعتبارات اسنادی ضمانتی

مالی تروریسم  تامینمبارزه با »، («AMLشویی )مبارزه با پول»تطبیق مانند  اگرچه الزامات مقررات     

(CTF ») و«( شناخت مشتریانKYC »)هایی که در باال مورد آوریخارج از موضوع این مقاله است، اما فن

هایی در این داشته و برای ارائه دیدگاه های رفتاری نیزبحث قرار گرفت، نیم نگاهی به الگوها و ناهنجاری

 . سندرارتباط هم مناسب به نظر می
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 مقدمه

تعداد زیادی بر بودن، نیازمند بکارگیری فرآیند فعلی بررسی اسناد به صورت دستی، در عین زمان     

 نیروی انسانی ماهر و باتجربه است. 

این فرآیند در اصل و اساس، مبتنی بر اسناد کاغذی بوده و نیازمند بررسی اسناد و مندرجات آن به      

بیماری است، با  گیریهمهثر از اباشد و این کار در شرایطی که دنیا متصورت دستی توسط متخصصین می

و )اتوماسیون( شدن  سیستمیها در زمینه دیجیتالی شدن، مالی و شرکت موسسات الزامات و نیازهای 

 قرابتی ندارد.    فرآیندها اصالح

مالی  تامینهای مختلف، حوزه های زیاد صورت گرفته در حوزه دیجیتالی کردن بخشرغم تالشعلی     

اسناد تجاری و مالی کاغذی در گردش، همچنان به عنوان فرآیندی صفحه میلیارد  4 حجمی بالغ برتجاری با 

 غذ و صرف کار و وقت زیاد مطرح است. با حجم باالی مصرف کا

ای و بررسی اسناد اعتبارات اسنادی یک کار تخصصی است که نیازمند دقت باال و نیروی انسانی حرفه     

ها فعالیت و سالمستلزم  نیز ای شدن افراد در این حوزهباشد و حرفهمی بررسی اسنادباتجربه در زمینه 

گذاری باال از سوی مؤسسه مالی بر و همچنین سرمایهبه انجام این حجم از کار زیاد و زمان هاآنتعهد کامل 

 آنان یهای شغلی و ابقااین افراد در جایگاه یانتصاب و ارتقااست. از سوی دیگر، برای آموزش این افراد 

 بر بوده و هست. بسیار دشوار و هزینه ،با حفظ انگیزههای خود در جایگاه

مقیاس  ثیر بسزایی براشود، ضمن اینکه تعالوه، این حجم از کار که به صورت دستی انجام میه ب     

کسب و کار مرتبط با اعتباراسنادی دارد، تکامل و تحول فرآیند بررسی اسناد را نیز به  حجمگیری هانداز

های حلسازی راهپیادهای، باعث کُندی این امر در کنار کمبود شدید نیروی کار حرفه و اندازدخیر میات

 گردد. در این حوزه میسیستمی سریع و 

فراگیری »و « هوش مصنوعی»های ذاتی مفاهیمی همچون قابلیت ،ها و دستاوردهای اخیرنوآوریبه مدد      

هایی بررسی آوریاستفاده از چنین فن فراهم نموده است و کار «عملییادگیری »زمینه را برای « ماشینی

رویکرد کُنشی بایست میکه  درخواهند یافتمالی  سسات موترتیب، بدیننماید. تسهیل مینیز را اسناد 

ها به نفع خود آوریتوانند از این فنو تحلیل کنند که چگونه می داشتهاتفاقات جاری در بازار برای رصد 

 برداری نمایند. بهره
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در ادامه این « مشاهدات عمومی»های نوین، به اجمال در قالب آوریگیری از این فنمزایای مهم بهره     

مبتنی بر کاغذ و انجام فرآیندهای که اسنادی دنیای اعتباراتآنچه مسلم است ارائه شده است. مقاله 

 . داشتنخواهد  تداوماست، دستی بررسی اسناد 

صر دیجیتال است و در نهایت روزی در ع بررسی اسنادسوی به  این سند اولین گام در هدایت کلیه اعضا     

ای وجود دارد که اسناد رهدیجیتالی خواهند شد، اما در این مسیر گذار، دو ،همه اسنادفرا خواهد رسید که 

گیرند. بر همین اسناد دیجیتال همزمان و در کنار هم به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار میکاغذی و 

از سوی همه طرفین درگیر در این فرآیند بسیار حائز  مسیری درستهای مثبت و در اساس، برداشتن گام

مالحظات  عداز بُمنابع و هم  از منظرپیشرفت هم  ،هاآوریگیری از این فنبدون بهره ؛ چراکهاهمیت است

 بر خواهد بود. ند و هزینهمالی بسیار کُ

فعلی المللی در خصوص فرآیند انی بیناز کلیه اعضای اتاق بازرگ 2020که در ژوئن  اطالعاتیبر اساس      

  . عضو اطالعات خود را ارائه کردند 60، حدود اخذ گردید بررسی اسناد

  اتوماسیون /سیستمیسطوح 

در فازهای های خود متناسب با ظرفیتیک مسیر است و هر سازمانی  اتوماسیون ها وسیستمشناخت      

بندی ای تدوین شده است که مشابه دستهمسیر به شیوهگیرد. ماتریکس این مختلف این مسیر قرار می

در فرآیند بررسی  اتوماسیون /سیستمیهای بدون راننده بوده و در آن سطوح مختلف شده در ماشینانجام

در باالترین  ، در حالیکهنبودهسیستمی ترین سطح، هیچ یک از فرآیندها در پایینشود. اسناد تعریف می

دستیابی به سطح خاصی شود. انجام میسیستمی کامالً دون دخالت انسان به صورت سطح، کلیه فرآیندها ب

 : بستگی داردکلیدی ذیل رویکرد در این فرآیند تا حد زیادی به دو اتوماسیون /سیستماز 

 ها از اسناد کاغذی وبندی صحیح و استخراج دادهتوانایی طبقه .1

 اسنادارائه مطابق  تشخیصهای استخراج شده به منظور متعاقباً استفاده از داده .2

 اتوماسیون/سیستمیسطوح باالتر ، این ماتریکس به صورت تصاعدی تعریف شدهکه یی از آنجا     

گرفته شده در سطوح پیشین بوده که کلیت فرآیند  کاره های بآوریی از فناهمجموع دربرگیرنده

 4هدف تعیین شده در این فرآیند باید در سطح بر همین اساس، نماید. را ارائه می اتوماسیون /سیستمی

 قرار گیرد. 
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 ها و ریسک عملیاتی در نظر گرفته شدهظرفیت آوریفن شرح سطح نام سطح

 دستی 0

کل فرآیند بررسی اسناد به 

صورت دستی و به استناد 

اسناد کاغذی صورت 

 میپذیرد.

 آوریفاقد فن

ماهر در زمینه بررسی چالش یافتن افراد متخصص و * 

 دستی اسناد در میان/بلند مدت

 * کُندی فرآیند کنترل اسناد

 پیوسته * محدودیت در توسعه فرآیند 

* قوانین و استانداردهای مشترک اما تعدد تفاسیر به 

واسطه امکانات محدود برای اصالح فرآیند در سطح 

 جهانی

وجود  مغایرت باال در ارائه اول اسناد با میزان* تداوم 

 بازنگری قوانین

 های دورکاریزمانمرتبط با * تبعات 

1 
تصاویر 

 اسناد

اسناد کاغذی اسکن شده و 

فرآیند بررسی اسناد توسط 

افراد به صورت دستی و بر 

پایه تصاویر اسناد صورت 

 پذیرد.می

پیمایش 

(Scanning) 

* امکان بررسی اسناد در محلی جدای از محل دریافت 

 اسناد

2 

سیستم/ 

اتوماسیون 

 مقدماتی 

تصاویر اسکن شده احراز 

-ها جمعاصالت شده و داده

شود و نتایج آوری می

حاصله به منظور پشتیبانی 

فرآیند بررسی اسناد از 

کردن سیستمی طریق 

برخی امور ساده و کاهش 

ورود اطالعات مورد استفاده 

گیرد. افراد در تمام قرار می

شدن و سیستمی مراحل 

بررسی اسناد فعاالنه  فرآیند

 حضور دارند.

* احراز هویت 

 بصری

بندی * طبقه

 اسناد

آوری جمع* 

 هاداده

  سیستم* 

 پردازش رباتیک

* مقررات ساده با 

زبان پردازش 

( به NLP) طبیعی

منظور کاهش 

خطای تشخیص 

 نادرست

 

* استخراج نام طرفین قرارداد، نام کشورهای مربوطه، 

 ها، مبالغ، ارزهای مورد معامله و غیره بنادر، تاریخ

های سوئیفتی ساختاربندی شده * مرور اطالعات پیام

 های پایهبه منظور تعیین داده MT700مانند 

مقایسه دقیق ارقام و * بررسی تطابق اسناد بر اساس 

 مقادیر

* به عنوان مثال، کنترل تطابق جزئیات اطالعات متقاضی 

صادره با اطالعات درج شده در متن  سیاههو ذینفع در 

 اعتبار اسنادی

 * تطبیق کلیات اسناد با شرایط اعتبار اسنادی

* به عنوان مثال، تطبیق اسامی و نام بنادر با اطالعات 

 مندرج در متن اعتبار اسنادی
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 ها و ریسک عملیاتی در نظر گرفته شدهظرفیت آوریفن شرح نام سطح سطح

3 

 /سیستم

 اتوماسیون

تاً نسب

 پیشرفته

ای از فرآیند بخش عمده

شده و توسط سیستمی 

گردد و فقط افراد نظارت می

های مهم و خاصی از بخش

به  بررسی اسنادفرآیند 

 صورت دستی انجام میشود.

* قوانین و 

 ترمقررات پیچیده

 * فرآیند تحلیلی

* فراگیری 

 ماشینی

* پردازش زبان 

 NLPطبیعی 

، بارنامه، سیاهه* شناسایی نوع سند؛ به عنوان مثال، 

 راهنامه هوایی و غیره

پیام  46a* توانایی خواندن نامه پوششی و فیلد 

)در خصوص اسناد مورد نیاز( و تعیین  MT700سوئیفتی 

 د نسخ اصلی و کپیاتعد

کنترل ارائه کلیه اسناد مندرج در متن اعتبار اسنادی * 

 عات )به عنوان مثال(:غیر لغوی اطال تطبیقو 

 هر بندری در چین = بندر شانگهای -

اعتبار اسنادی: آمبرس در مقابل بندر  حمل در  بندر -

 حمل در بارنامه: آنورس

بندی ممکن است مناسب حمل بسته»بارنامه با عبارت  -

( و Cleanبی قید و شرط )بارنامه  = «دریایی نباشد

حمل دریایی نیست  بندی مناسببسته»بارنامه با عبارت 

 (Not Clean= بارنامه مقید )

شرح کاال به ترتیب درج شده در متن اعتبار اسنادی  -

 نباشد

های واضح و یا دالیل رد اسناد مانند: * اعالم مغایرت

خیر در ارائه اخیر در حمل، تامنقضی شدن اعتبار، ت

 اسناد، اضافه برداشت و غیره

4 

سیستم/ 

اتوماسیون 

 پیشرفته

شده و سیستمی کل فرآیند 

افراد صرفاً در موارد استثنا 

 بنا به الزام که ییو در جا

دخالت  نیاز باشد،سیستم 

 کنند.می

 عمقیفراگیری  *

* فرآیند 

استاندارد شده 

 تقریبی

* درک عبارات غیراستاندارد مندرج در متن اعتبار 

شماره اعتبار و شماره قرارداد »مانند:  یاسنادی و اسناد

و اسناد حمل نباید در اسناد دیگر قید  سیاههبه غیر از 

 «شود.

* بازنگری کامل و تحلیل فاصله بین پیش بینی و واقعیت 

 ISBP745و  UCP600کلیه مفاد 

هایی غیر صفر و یکی، مانند: * توانایی اعالم مغایرت

ی باشد که آورمحتوای یکی از اسناد حاوی عبارت زیان»

ها به واسطه تعارض داده»و یا « مغایرت ایجاد کند

 «استفاده از واژگان متفاوت در اسناد مختلف ایجاد شود.

 نویس* توانایی خواندن اسناد دست

5 

سیستم/ 

اتوماسیون 

 کامل

 شود.کل فرآیند بررسی اسناد استاندارد شده و در شرایط استاندارد بدون دخالت افراد انجام می
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 مشاهدات عمومی و مزایا

مالی صرفاً به دانش و تجربه افراد در بررسی اسناد متکی  موسسات وجود دارد که هنوز هم این باور      

در آینده « فراگیری ماشینی»و « هوش مصنوعی»بوده و جایگزینی این دانش و تجربه با مفاهیمی همچون 

آوری ی همچنان وجود دارد که از نقش فنیهاحلهرسد؛ با این حال، رانزدیک چندان محتمل به نظر نمی

 کند. در بهبود فزاینده کارایی فرآیند انجام امور به صورت دستی حمایت می

کردن فرآیند بررسی سیستمی مالی در روند بررسی مالحظات  موسسات گیران آنچه مسلم است تصمیم     

بررسی  اتوماسیون /سیستمسازی عواقب پیادهپذیری و اسناد، مسائلی از قبیل بودجه موردنیاز، ریسک

 دهند. اسناد برای کارکنان را نیز مدنظر قرار می

اگرچه اتخاذ رویکرد ساختاربندی شده و کامالً سیستمی به عنوان روشی نکته حائز اهمیت این است که       

وح مختلفی از سیستمی ها و سطمالی اغلب در بدو امر مدل موسسات رود، اما شمار میه آینده ب مطلوب در

یتالی شدن بینی دیجگیرند؛ با این حال، همانگونه که اشاره شد، علیرغم پیشکار میه را ب اتوماسیون/شدن

زمان کاغذی و اسناد دیجیتالی همسناد اد که طی آن شد تجربه خواهدوره گذاری کلیه اسناد در آینده، 

  . پذیردصورت میتوأم به صورت 

تطبیق با شرایط و مندرجات اعتباراسنادی و منظر یک متخصص کنترل اسناد، نه تنها اسناد را از      

تواند ریسک احتمالی مرتبط با جعل اکتسابی خود مینماید، بلکه بر اساس شهود مقررات جاری کنترل می

 و پولشویی را نیز شناسایی نماید. 

های معامله ها در خصوص مغایرتا ذینفعان و یا سایر بانککه بانک نیازمند مکاتبه بهمچنین، زمانی     

تواند به این موضوع میرسد. این شناخت بسیار ضروری به نظر میبرخورداری از باشد، انجام شده، می

مالی محسوب شود که این شناخت و تجربه با سیستمی شدن فرآیند  موسسات های عنوان یکی از دغدغه

 بازد. نگ میرکنترل اسناد، به تدریج 

ها قابلیت ایحال، باید تصدیق کرد که با پیشرفت فرآیند سیستمی شدن در سطوح باال، سامانهعلی     

ها خواهند های دقیق و انباشت دانش را همانند افراد متخصص و یا حتی فراتر از آنیادگیری و انجام تحلیل

افزاری برای کنترل اسناد، امکان های نرمسیستم می توان همزمان با اتکا بهبدیهی است تا آن زمان داشت. 

 ها را نیز فراهم نمود. اعتبار اسنادی بر روند شناسایی مغایرت نتمرکز متخصصی

مالی به سمت  موسسات با وجود وقوف به امکان برقراری یک رابطه جایگزینی در صورت حرکت      

مزایای سیستمی کردن فرآیند بیش از نکات و  رسد عوایدبه نظر میسیستمی کردن فرآیند بررسی اسناد، 
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این ت با جدیت بیشتری مدنظر قرار گیرد. سبایو به همین دلیل، می باشدمنفی و بایدها و نبایدهای آن 

، حاوی موارد تواند در آینده به گسترش پدیده دیجیتالی شدن فرآیندها منجر گرددنکه میمزایا ضمن ای

 ذیل نیز خواهد بود:

 این امر راه را برای فرآیند دیجیتالی ها؛ انداردسازی از منظر معیارهای کنترل اسناد در بانکگسترش است

کاالها از سوی تامین ها و سازی اسناد توسط شرکتفرآیندهایی مانند آمادهشدن و سیستمی شدن 

بازرگانی تفاسیر استاندارد از مقررات اتاق  از سوی دیگر، سازد.در آینده هموار میاشخاص ثالث 

( را E2Eمقصد ) - االمللی نیز نقش هر یک از طرفین درگیر در فرآیند را تعیین نموده و فرآیند مبدبین

 تا حد زیادی سرعت بخشیده است. 

 و گسترش زمینه  حمایت شفاف و صریح از موضوع استفاده از اسناد و سوابق دیجیتالی و الکترونیکی

  اغذی به الکترونیکیاز محیط ک گذار در مرحله کاهش ریسک

 سازی فرآیند سامانه تسریع در گذار از فرآیند اسناد کاغذی به محیط الکترونیکی از طریق پیاده

مالی تجاری و اعتبارات اسنادی هنوز هم به عنوان  تامینفرآیندهایی مانند ؛ افزاری بررسی اسنادنرم

های نمودن شرایط استفاده همزمان از روشفراهم شوند. بازماندگان دنیای اسناد کاغذی شناخته می

بررسی سیستمی اسناد و تهیه اسناد، زمینه ساز تولید اسناد الکترونیکی و به تبع آن کاهش گازهای 

 ای خواهد بود. گلخانه

 فرآیند تمرکز  ماانج که نیاز است برتوانند صرفاً در جایی ترل اسناد میمتخصصین باتجربه در زمینه کن

توانند وان مثال، نیازی به کنترل کلیه مفاد مستندات و مدارک ارائه شده نبوده و صرفاً میکنند؛ به عن

هایی که در بازخورد سیستم شناسایی شده است، تمرکز نمایند. بدین ترتیب، کاربران بر بررسی مغایرت

که یی جاآن از. کننداستفاده می به بهترین شکل ممکن ی مستخرجه از سامانههاباتجربه از داده

زمان آموزش برای تبدیل شدن به گیرند، عوامل کنترلی جدیدی در بررسی اسناد بهره میها از سیستم

ها را ای بررسی اسناد در آینده تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. این موضوع بانکیک متخصص حرفه

های کرده و در هزینهتر جذب را ساده سازد تا داوطلبین بالقوه در کسب و کارهای تخصصیقادر می

 جویی بیشتری داشته باشند. صرفهنیز بانک 

 همچنین، قابلیت استخراج کند. ها و شفافیت کمک مینترل سیستمی اسناد به ما در دسترسی به دادهک

ائل و مشکالت مرتبط با برخی از اسناد )منجمله اسناد سماطالعات از اسناد ارائه شده از سوی ذینفع، 

اعتباری در ارتقای  موسسات تواند به ها هم مییمه(، تعداد اسناد مغایر و انواع مغایرتحمل و اسناد ب

 تری از مشتریان داشته باشد. کیفیت اسناد ارائه شده کمک کرده و پشتیبانی مطلوب

 هایی برای تهیه فرمت المللی که حاوی توصیهاقدام در چهارچوب دفترچه راهنمای اتاق بازرگانی بین

 اقدام تکمیلی معمول در راستای بررسی سیستمی اسناد  به عنوانتباراسنادی است، ساده اع
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 ای های متعدد محلی، ملی و منطقهها با توجه به وجود رویهگام برداشتن به سوی تطبیق و هماهنگی رویه

 اسناد در بررسی

  پشتیبانی و حمایت صریح و شفاف از بکارگیری سوابق دیجیتال و الکترونیکی و به تبع آن تداوم روند

 از اسناد کاغذی به محیط الکترونیکیانتقال فرآیند کاهش ریسک 

 وکار مربوطه به ها برای هر مؤسسه مالی و تحلیل واقعی جریان کسبفراهم نمودن امکان گردآوری داده

 یمات کاری معقول و ارائه گزارشات مدیریتی قویمنظور اتخاذ تصم

  درک عالی و مشترک از اصطالحات تخصصی و اهداف مشترک 

 هامجموعه مستقل و دستورالعمل به ایجاد اعتماد بیشتر 

 های متحدالشکل، هماهنگ و استاندارد در بررسی اسناد ها و رویهدستیابی به روش 

  نظر از ساختارهای اقتصادی جاری بین کشورهای مختلف صرفمالی تتامین فراهم نمودن امکان انجام

 قضایی آن کشورهاو 

 مات از طریق جایگزینی اسناد دیجیتالی به جای الزا های حقوقی روزآمدپشتیبانی و حمایت از زیرساخت

 اداری ساالریاسناد کاغذی در راستای کاهش دیوان

 قراردادن و پذیرش اسناد دیجیتالی به جای اسناد  انجام اصالحات در روند ارائه اسناد از طریق اولویت

 ها در راستای ارتقای فرآیند تجارت بدون کاغذکاغذی و ایجاد بانک اطالعاتی حاوی بهترین رویه

 بویژه ویرایش دوم المللی ارتقای درک عمومی در استفاده از مقررات الکترونیکی اتاق بازرگانی بین

 eUCPمقررات 

 اتی از طریق افزایش ظرفیت رسیدگی به حجم باالی اعتبارات اسنادی توسط های عملیکاهش هزینه

مالی به واسطه محدودیت در تعداد اعضای تیم عملیاتی خود و  موسسات در حال حاضر، ؛ سامانه

 همچنین متخصصین بررسی اسناد، تحت فشار هستند. 

 ویر الکترونیکی اسناد کاغذی، اسناد های جامع و ساختاریافته که در برگیرنده، تصابرخورداری از سامانه

ها و قابلیت کنترل و تطبیق دیجیتالی با قابلیت جستجوی سیستمی، امکان شناسایی الگوهای داده

 باشندمیها مقررات و داده

 های با هزینهسایر کشورهای سپاری به سازی عملیات بانکی به جای برونفراهم نمودن فرصت بومی

همچنین منجر به افزایش دانش کارکنان در زمینه اعتبار اسنادی در کشورها و این موضوع ؛ ترپایین

 گردد. مناطق مختلف می

 های جعل اسناد کاهش مغایرت 
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 اعتبار اسنادیهای شکل

اعتبار اسنادی به  اشکالالمللی در تدوین راهنما برای اقدام اخیر کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین     

هایی شفاف کننده توصیهباشد. این مقاله ارائهه فرآیند سیستمی کردن بررسی اسناد میکنندخوبی تکمیل

و ساده اعتبار اسنادی  شکل آسانرویکرد مطلوب مورد نیاز جهت دستیابی به اتخاذ و روشن در زمینه 

 است. 

استاندارد اعتباراسنادی های همیت است که اگرچه استفاده از شکلبا این حال، ذکر این نکته حائز ا     

این کار نیست. اگرچه  نیاز انجامکننده فرآیند سیستمی کردن بررسی اسناد است، اما پیشقطعاً تسهیل

های استاندارد اعتبار اسنادی برای اکثر اسناد متداول، بارها و بارها به عنوان یک ضرورت نویس شکلپیش

 گنجد. دف، در موضوع این مقاله نمیبا وجود متعالی بودن این هاما مطرح شده است، 

المللی های اسناد اغلب بر اساس نظر صاحبان صنایع تدوین شده و از سوی اتاق بازرگانی بینشکل    

یکسان  شکلاعتباراسنادی نیز توضیح داده شد، داشتن  شکلهمانگونه که در مورد  ؛ لذاشونددیکته نمی

 د بررسی سیستمی اسناد ضروری نیست.  مندی از فرآینو هماهنگ اسناد برای بهره

های برداشتن مرزها، امروزه روشزمینه اتوماسیون در /فرآیند سیستمی کردن رفتهمزمان با پیش     

های دقیق و همچنین بررسی اسناد را پیشرفته یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی امکان استخراج داده

ما برای سیستمی کردن فرآیند دیگر نیازی به  نموده است؛ لذاها فراهم شکلاردسازی بدون نیاز به استاند

 استانداردسازی نداریم. 

متن ساده اعتبار اسنادی روشی ارزشمند در گیری از بهرهدر راستای کمک به سیستمی کردن فرآیند،      

 شود. ایجاد رابطه پایدار و صحیح بین متقاضی و ذینفع محسوب می

بایست به دقت مواردی همانگونه که در راهنمای تدوین شده ذکر گردیده است، متقاضی و ذینفع می     

و همچنین مدت زمان  ضروریشامل: اسناد مورد نیاز جهت ارائه، مشخصات صادرکننده اسناد، اطالعات 

ه تنها نباید مبهم بوده و همچنین متن اعتبار اسنادی نمورد نیاز برای ارائه اسناد را مدنظر داشته باشند. 

آن وجود داشته باشد، بلکه نباید حاوی شرایطی باشد که بر اساس ظاهر مفاد یا امکان تفاسیر متعدد از 

آنچه برای تنها اسناد مورد نیاز )مثالً ن ایفای تعهدات قطعی فراهم نگردد؛ بر همین اساس، اسناد امکا

 بایست ارائه گردد. رج در متن اعتبار اسنادی می( حسب مورد و وفق الزامات مندترخیص الزم است
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 نظارتیهای جنبه

تدوین مقررات خاص برای استفاده از هوش مصنوعی به عنوان موضوعی جدید در بسیاری از کشورها      

نویس مقررات مرجع اقدام به انتشار پیش 2021آوریل  21کمیسیون اروپا در مطرح است. به عنوان مثال، 

( در زمینه هوش مصنوعی نمود و در آن تصریح کرد که به منظور همسویی چهارچوب EBAروپا )بانکداری ا

نیازمند بازنگری محتمالً ها ارچوبهقانونی اتحادیه اروپا با مقررات جدید در زمینه هوش مصنوعی، این چ

   .هستندبینی شده های فنی و تجاری پیشدر راستای پیشرفت

در خصوص الزامات حداقل سرمایه برای پوشش ریسک است. اگرچه ریسک  3مقررات بال  یکرکن      

ای به بررسی سیستمی اسناد نشده و در گونه اشارهعملیاتی در این مقررات لحاظ شده است، اما هیچ

د به ایحال، چنانچه بررسی سیستمی اسنامقرراتی نیز در این خصوص تدوین نشده است؛ علی ،مجموع

اصول مدیریت صحیح ریسک »توان در بخش سپاری تلقی گردد، رهنمودهایی را میعنوان نوعی برون

مفهوم یافت که در آن  2011منتشره از سوی بخش نظارت بانکی کمیته بال در ژوئن « عملیاتی

 چهو  های مرتبطاشخاص و شرکتچه  -گیری از خدمات شخص ثالث بهره»تحت عنوان « سپاریبرون»

 تعریف شده است.  «های تعیین شده از طرف بانکهای بیرونی غیرمرتبط به منظور انجام فعالیتشرکت

سیستم باشد،  ،که ابزار مورد استفاده از سوی شخص ثالث برای ارائه خدماتاین تعریف را در صورتی     

در عین حال، تدوین باشد.  هم توان به نحوی تفسیر کرد که در برگیرنده فرآیند بررسی سیستمی اسنادمی

آزمایی در های مؤثر در مدیریت ریسک ضروری است و شامل فرآیندهایی برای راستیها و رویهمشیخط

و همچنین  کنندگان خدماتتامینکنندگان خدمات، ایجاد محیط کنترلی مؤثر در بانک و تامینانتخاب 

 باشد. بینی شده قابل اجرا میهای پیشتوسعه طرح

هایی در زمینه ترغیب مدیریت توصیه ،تدوین شده از سوی کمیته بال مقرراتدر بر همین اساس،      

ها همچنین بانکاست.  شدهسپاری ارائه نظر کافی در بررسی ترتیبات برونها جهت اعمال دقتبانک

داشته آوری های فنبایست رویکرد جامعی در زمینه شناسایی، سنجش، نظارت و مدیریت ریسکمی

 باشند. 

ها بانک»یافت که در آن تصریح شده است:  3مقررات بال  9توان در اصل های بیشتر را میتوصیه     

های داخلی مناسب و ها، همچنین ایجاد کنترلها، فرآیندها و سیستممشیگیری از خطبایست با بهرهمی

کارمزدها  انندسپاری )مهای برونبا هزینهاتخاذ رویکرد مناسب ریسک در زمینه نحوه گزارش اقالم مرتبط 

 شرایط کنترلی مطمئنی را در بانک ایجاد نمایند.   ،و تعداد کارکنان و ...( در ترازنامه
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فرآیند سیستمی »تاکنون مقررات و شرایط خاصی برای  ،گونه که در باال اشاره شدبا این حال، همان     

بایست اطمینان حاصل نمایند که ها میم سازمانکتدوین نشده است. اما دست« بررسی اسناد

 هم های جدید مرتبط با بررسی سیستمی اسنادهای فعلی مدیریت ریسک قابل تعمیم به روشمشیخط

 باشند. 

 خالصه

شکی نیست که دنیای اعتبار اسنادی در آینده  ،انداندرکاران اعالم کردهگونه که بسیاری از دستهمان     

کرد که سیستمی شدن فرآیند  اعترافباید  و بر مبنای اسناد کاغذی و فرآیندهای دستی نخواهد بود

 ارتقا خواهد داد. را نیز )اتوماسیون( تا حد زیادی کلیه فرآیندهای اعتبار اسنادی 

ای کُنشی ها به شیوهضروری است سازمانبه منظور حصول اطمینان از صحت این شرایط رو به رشد،      

گیری با بهره عمل کرده و بررسی نمایند که با استفاده از فرآیند بررسی سیستمی اسناد تحت اعتباراسنادی

، چه دستاوردی «هوشمنداحراز هویت »و « ی ماشینییادگیر»، «هوش مصنوعی»هایی همچون آوریفن از

 خواهند داشت. 

های موجود و نوین به آوریای وجود دارد که بتوان با استفاده از فنهای بالقوهدر حال حاضر، ظرفیت     

فرآیند دست یافت و مزایای ملموس آن را درک نمود. با لحاظ مزایای  اتوماسیون/سطحی از سیستمی شدن

که چگونه سیستمی کردن فرآیند  کنندشوند تا بررسی مالی ترغیب می موسسات ها، آوریبالقوه این فن

کاهش  جاریرا در انجام امور های دستی و میزان اتکای آنها به انجام فرآیندها تواند هزینهاسناد می کنترل

د، توانند از اجرای این فرآیند منتفع شونها و ذینفعان اعتبارات اسنادی هم میشرکتاز سوی دیگر، دهد. 

 . گیرنددر نظر میقبل از ارائه اسناد به بانک  ،به عنوان پیش بررسیرا که بررسی سیستمی اسناد به نحوی

های موجود مرتبط با لحاظ موانع و محدودیت ،آنچه مسلم است اجرای فرآیند به صورت کامالً سیستمی     

غیراستاندارد و ساختاربندی نشده، چالشی تبادل اطالعات روند با توجه به مبتنی بر کاغذ و  با معامالت

سازی سیستمی های اولیه در راستای پیادهکه گامرود؛ با این حال، تا زمانیجدی برای همگان به شمار می

 فرآیند برداشته نشود، درک کاملی از مزایای این طرح نخواهیم داشت. 

چه سطح از سیستمی شدن قابل  ،آوری روزبعالوه، آنچه باید بدانیم این است که با استفاده از فن     

)مندرج در جدول  4و  3توانند به سطح ها میآوری امروز بانکدستیابی است؛ به عبارت دیگر، آیا با فن

 موسسات ای از این کار به میزان پایبندی قابل دسترسی است؟ بخش عمده 2باال( برسند یا صرفاً سطح 

برداشتن  به معنای بستگی دارد. در حقیقت، نوآوری توماسیونا/مالی به اجرای فرآیند سیستمی شدن
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مالی در زمینه استفاده  موسسات نیازمند حمایت همه جانبه ها( تکهای مالی )فینآوریموانع است و فن

ها است. تنها در این صورت است که به مرور زمان و با ها و بازخوردهای کاربران سیستمها، دادهاز رایانه

ها در راستای ایجاد تمایز واقعی در روند تجارت از طریق دسترسی تکمالی و فین موسسات ین همکاری ب

در فرآیند سیستمی شدن )اتوماسیون( میسر خواهد  4به باالترین سطح سیستمی، امکان رسیدن به سطح 

 شد. 

دیدی باز به این مسئله نگاه خواهیم تا با المللی میاتاق بازرگانی بین ملیهای بر همین اساس، از کلیه اعضای کمیته     

 های سریع در این زمینه خواهد بود. ضامن ارائه روش ،چراکه همکاری تنگاتنگ بین اعضا کنند؛

المللی به هدف این مقاله، درک نحوه همکاری در راستای ایجاد تمایز از یک سو و ترغیب اعضای اتاق بازرگانی بین     

توانیم منتفع باشد. به عنوان یک سازمان بر این باوریم که زمانی میین و نوظهور از سوی دیگر میهای نوهمکاری در حوزه

 بینی شرایط داشته باشیم. باشیم که به جای واکنش به شرایط ایجادشده، رویکردی کُنشی در پیش

 گیرینتیجه

ای تسهیل خواهد کرد؛ مالحظه اتوماسیون کل فرآیند اعتباراسنادی را تا میزان قابل/سیستمی کردن      

های مختلف و های موجود از حیث توجه به ظرفیتایحال، این اعتقاد وجود دارد که بررسی گزینهعلی

 سازی مقدمات الزم در این مسیر یک ضرورت است. آماده

شد همزمان با تکامل فرآیند دیجیتالی شدن، بررسی سیستمی اسناد به یک روش متداول بدل خواهد      

افزارها اعتماد کنند و نحوه ها و نرمگیرند که به سامانهمالی یاد می موسسات و این درحالی است که 

را  آورندها برای بازنگری اطالعات به ارمغان میرویکرد ثابتی که این سیستم ، همچنینهاعملکرد سیستم

 . نماینددرک 

کامل قرار دارد. بر همین اساس، کلیه ضرورت در مسیر ت حسبفرآیند بررسی سیستمی اسناد      

های ، جزوات راهنما و نظریهeUCP، ویرایش دوم UCP600 ،ISBP745ها و تغییرات آتی مقررات بازنگری

مفهوم  ها بررسی و بازنگری خواهد شد.اتاق بازرگانی با رویکرد توجه به این خدمات از سوی سازمان

دهد که به طور مستمر از کلیه تغییرات ایجاد مشترکین میاین اطمینان را به کلیه  «مشترکفراگیری »

 اعمال خواهد شد. نیز  هاد، ضمن اینکه رویکرد روزآمدی در کلیه بازنگریگردنشده منتفع 

مالی در کنار کارآمدی آشکار فرآیند سیستمی شدن، از مزایای متعدد آن نیز منتفع خواهند  موسسات      

تر و دسترسی سریع و آسان به های حسابرسی قویروشهایی مانند کاهش ریسک عملیاتی، شد. حوزه
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های سیستمی شدن بوده که آن را نه به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان یک از مهمترین جنبهها داده

 نماید. ضرورت مطرح می

نیز به کار  2021بوده و در سال  کلیه اعضا پیشنهاداتنظرات و بازخوردها، المللی پذیرای اتاق بازرگانی بین ،در خاتمه     

درک بهتر مزایا و سهولت بکارگیری فرآیند بررسی سیستمی  برای خود در زمینه مکاتبه، آموزش و پشتیبانی همه اعضا

 اسناد ادامه خواهد داد. 
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 و تعاریف  فرهنگ واژگان تخصصی

 تعریف ترجمه واژه

Analytics هندسه تحلیلی 
های ریاضی برای یافتن الگوهای فرآیندی که در آن رایانه با استفاده از روش

 نماید.مفید، اطالعات را بررسی می

Anti-Money Laundering 

(AML) 

مبارزه با 

 پولشویی
هایی برای جلوگیری از اعمال مجرمانه در پنهان کردن قوانین، مقررات و روش

 معرفی آن به عنوان درآمد مشروع ماهیت وجوه غیرقانونی و

Artificial Intelligence 

(AI) 
 هوش مصنوعی

ها در انجام امور مرتبط با ای از علوم کامپیوتر در زمینه توانایی رایانهزیرشاخه

 هوش موجودات زنده

Automation 
سیستمی 

 )اتوماسیون(
 انجام امور به صورت سیستمی بدون دخالت انسان

Complex Rule  شود.اعالم می )غیر قطعی( به عنوان یک احتمال نتیجهگذاری که در آن ارزش قاعده مرکب 

Counter-Terrorist 

Financing (CTF) 
 تامینمبارزه با 

 مالی تروریسم
های تروریستی مالی فعالیت تامینهایی برای جلوگیری از وانین، مقررات و روشق

 های تروریستیها و سازمانو تروریست

Data Capture های ساختاری از متوناستخراج داده آوری دادهجمع 

Deep Learning یفراگیری عمق 
سازی کرده ای از یادگیری ماشینی در هوش مصنوعی که کار مغز را شبیهشاخه

 های ساختارنیافته داراست.توانایی یادگیری بدون نظارت را بر اساس دادهو 

Digitalization استفاده از فرآیند دیجیتالی در ارتقایی روند کسب و کار دیجیتالی کردن 

Digitization فرآیند تبدیل اطالعات به اعداد عددگذاری 

Document Classification طبقه بندی اسناد بر اساس تصاویر یا متون طبقه بندی اسناد 

E2E  )به مقصد ااز مبد نقطه به نقطه پیوسته)انتقال 

Know Your 

Customer/Client (KYC) 
 شناخت مشتریان

 به منظور های مترتبیید هویت، مالکیت، کنترل، شایستگی و ریسکاالزامات ت

 حفظ روابط کاری مشتریان

Machine Learning (ML) فراگیری ماشینی 
های کامپیوتری ای از علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در زمینه الگوریتمزیرشاخه

 یابدتجربه به طور خودکار ارتقا میکه از طریق کسب 

Natural Language 

Processing (NLP) 

پردازش زبان 

 طبیعی 
و هوش مصنوعی در ارتباط با تفسیر زبان انسان  ای از علوم کامپیوترزیرشاخه

 رایانهتوسط 

Optical Character 

Recognition (OCR) 

احراز هویت 

  بصری
 افزاراشکال، حروف و عالئم در یک تصویر با استفاده از نرم بصری احراز هویت

Robotic Process 

Automation (RPA) 

سیستم پردازش 

 رباتیک
 در کل کسب و کار مکرردستور سیستمی مرتبط با فرآیند ورود اطالعات 

Scanning  پیمایش 
توسط سازی یا پردازش فرآیند تبدیل اسناد به فرم دیجیتال به منظور ذخیره

 رایانه

Simple Rule قاعده ساده 
و فرمولی که در آن دو یا چند رقم با استفاده از یک یا چند اپراتور عبارت 

 شود.گیری میاستاندارد اندازه

Straight Through 

Processing (STP) 

پردازش مستقیم 

 کل فرآیند
 انساناجرای کل معامله و تراکنش از شروع تا تسویه نهایی بدون دخالت 

 


