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الف :روش پرداختها و تسویهحساب با فروشندگان در سفارشات خرد داخلی









در این نوع سفارشات ،مبنای پرداختها و تسویهحساب ،ارزی جاری کشور (ریال) است .روال به اینگونه استت کته در تتارین پتن
هرماه فرآیند بستن حسابهای ماه گذشته آغاز و در همان روز ،مبلغ قابل تسویه در پنل فروشنده در بخش حسابها ،انتشار مییابتد.
درواقع مبلغ قابل تسویه ،جمع میزان فروش سفارشهایی است که بستهشدهاند .روش بسته شدن ستفارشهتا در پیوستت شتماره ،5
مدیریت سفارشات و پیوست شماره  ،6مدیریت عودت ،شرح دادهشده است.
مبلغ قابل تسویه ،با احتساب کسورات حقالزحمه مالک چیگِل ،هزینههای قانونی و هزینههای احتمتالی دیگتر بتر ع تده فروشتنده و
موردتوافق در این سند (مانند هزینه حملونقل کاالهای عودت شده معیوب) محاسبه میگردد
در صورت وجود مغایرت در حسابها ،طرفین طی  15روز پسازآن پرداخت میتوانند مراتب را بهطرف دیگر اعالم نمایند .پسازاین
مدت حساب دوره مربوطه کامالً بسته خواهد شد
روش دریافت وجوه به اینگونه است که فروشنده از طریق پنلی که سامانه چیگِتل ،در اختیتار دارد ،از مبلتغ قابتل تستویه در هرمتاه،
میزانی که قصد دارد برداشت نماید (حتی کل مبلغ) و شمارهحسابی که تمایل دارد به آن واریز نماید (حساب پتیشفتر یتا حستاب
جدید) ثبت مینماید .مالک چیگِل ،حداکثر پس از  48ساعت ،مبلغ درخواست شده را بهحساب فروشنده واریز مینماید.
فروشنده همواره میتواند بهصورت آنالین ،باالنس حساب خود را و نیز گزارشهای مالی ساده و پیشرفته را مشتاهده و حتتی پرینتت
ت یه نماید و یا در قالب فایل از سامانه دریافت نماید.

ب :روش پرداختها و تسویهحساب با فروشندگان در سفارشات خرد خارجی




در این نوع سفارشات ،مبنای محاسبه میزان پرداختها و تسویهحساب ،نرخ خریتد دالر بته قیمتت روز از بتازار – کته توستک کتانون
صرافان (صنف صرافان) روزانه – ساعتی -لحظهای (مرتباً در سامانه چیگِل بهروز میشود) تعیین گردیده و مورد تائید بانتک مرکتزی
است ،است .روال به اینگونه است که در سفارش آنالین ،مبلغ دریافت شده از مشتری ج ت خرید کاال ،مطابق با نترخ ارز در همتان
روز ،ساعت و لحظهای که سفارش ان امشده است ،به ریال محاسبه گردیده و در بخش مطالبات فروشنده ثبت میگردد .بقیه مراحتل
تسویهحساب ،مانند سفارشات خرد داخلی است .البته برای اطالع مشتری از میزان فروشهای خرد خارجی و ثبت میزان فروش خترد
خارجی (صادرات خرد) در پروفایل تامین کننده ،تمامی بخشهای ارزی – دالری نیز ثبت و ضبک میگردد.
چنانچه فروشنده تمایل به تسویهحساب بهصورت ارزی نماید ،بهصورت موردی باید درخواست رسمی برای مالک سامانه چیگِل ارسال
نماید .مدیریت مالی مالک چیگِل درخواست را بررسی و طی تعامل با فروشنده ،تصمی گیری ن ایی ان ام خواهتد داد و بته فروشتنده
اطالعرسانی خواهد گردید .بدی ی است در صورت موافقت با تسویه بهصورت ارزی -دالری ،مبنای محاسبه کتل ارز قابتل پرداختت،
م موع درآمدهای ارزی فروشنده در طول آن ماه است.

ج :روش پرداختها و تسویهحساب با فروشندگان در عمدهفروشی خارجی


در این نوع سفارشات ،مبنای پرداختها و تسویهحساب ،کالً بر اساس قراردادی است که مفصل بوده ،تابع شرایک اختصاصی قرارداد و
توافقها و نیز شرایک عمومی مندرج در آن قرارداد است .مطابق با موارد شرح دادهشده در پیوست شماره  ،5مدیریت سفارشات عمتده
خارجی ،مراحل فروش و عقد قرارداد در این نوع سفارشات ،شرح دادهشده است.

