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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دهشماره 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 29 دوشنبه :مقاله تاریخ انتشار
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 :و صدور اسکرین شات (DTC)تراکنش اجرای 

صادر  یاهمجوز پردازیم و با( میDTC) شات پردازش شدهموجود در اسکرین اطالعات توضیحاتی در مورد  مقاله نیدر ا

بر  یو سع دشخواهیم شنا آ شتریبد نشوداده می لیتحو مالک ایدر داخل سرور به کاربر که  DTCCسازمان  شده از سوی

جاز بودن به م)البته در صورت  میرا دار DTCی اسکرین شات کدها یامعن شتریچه ب باز کردن هر کدها و یسیسترده نوگ

 بهها از کد کیکدامکه  میکنیمرحله مشخص م نیدر اهمچنین  و توضیح و بصورت مختصر در سطح اطالعات عمومی(

 .شوندیم توسط اپراتور صادر یبه صورت دست یککدام و توسط سرور کیصورت اتومات

 : عبارتند از (DTCاسکرین شات )داخل  یالزاماطالعات 

 ( اسکرین شات:HEADERالف( کدهای درج شده در قسمت سر صفحه )

TRANSACTION DATEتاریخ اجرای تراکنش توسط سرور که به صورت اتوماتیک نسبت به وقت محلی )تاریخ و : 

 گردد.توسط سرور تعیین و ثبت میساعت( 

TRANSACTION LAST UPDATE DATEبروز رسانی تراکنش اجرا شده توسط سرور که به صورت  آخرین : تاریخ

ت اجرای این کد در اسکیرین شا گردد.اتوماتیک نسبت به وقت محلی )تاریخ و ساعت( توسط سرور تعیین و ثبت می

 گردد.تراکنش وجود ندارد و در زمان بروز رسانی مجدد تراکنش به کدها اضافه می

TRANSACTION CODEکه نسبت به باالنس سرور ست: کد تراکنش در حال اجرا ( بصورت تصادفیRANDOM )

ن اضافه کرد هایی به آصورت دستی نیز آیتمتوان به گردد و تحت شرایطی میتوسط سرور تعیین و ثبت می و اتوماتیک

 پذیر نیست.، دقت کنید که صدور این کد بطور کامالً دستی امکان)البته به تعداد کاراکترهای محدود(

TRANSFER CODE بصورت نوع تراکنش و پورتال ورودی آندر حال اجراست که نسبت به  انتقاِل تراکنش: کد 

 یستد کامالًکد بطور  نیکه صدور ا دی، دقت کنگرددیو ثبت م نییتوسط سرور تع کی( و اتوماتRANDOM) یتصادف

 .ستین رپذیامکان

REFERENCE CODE تراکنش در حال اجراست که  ارجاعِ : کد( بر اساس باکسDTC) بانک و سیستم پولیریشه ، 

بطور  کد نیکه صدور ا دیدقت کن گردد،یو ثبت م نییتوسط سرور تع کی( و اتوماتRANDOM) یبصورت تصادفمربوطه 

 .ستین رپذیامکان یکامالً دست

AGREEMENT NUMBER : هبمابین فرستنده و گیرنده منبع مالی مربوط فی)دو یا چند جانبه( شماره قرارداد 

و پس  شود( میDTC)وارد فرم درخواست توسط درخواست کننده )فرستنده( دستی تراکنش در حال اجراست که بصورت 

 گردد.یثبت م در داخل اسکرین شاتتوسط سرور از آن زمان اجرای تراکنش 
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و در انواع  ( اسکرین شات الزامی استHEADERی درج شده در قسمت سر صفحه )همه کدها نکته بسیار مهم:

پردازش  ییهاکد نید و اگر چننباشموجود  دیبا و کدها اطالعات نیا (و ... DTC ،IP/ID، IP/IP) سروری یهاتراکنش

 گردد.و به هیچ عنوان تراکنشی اجرا نمی شودینم لیتشک پولی د باکسننشو

( DTC VIA SPECIAL IP TRANSFER SWIFT MESSAGEکدهای درج شده در قسمت مشخصات فرستنده )( ب

 اسکرین شات:

تراکنش مالی  یهاقسمت نیتریاز اصل یکیو  باشدیم)فرستنده( پول  یاصل مالکمربوط به از اسکرین شات قسمت  نیا

  ربط دارد. مدارک پولبوده که به فرستنده، بانک عامل و 

ول پ یکه صاحب اصل (Aباکس )شرکت  DTC درخواست کنندهاطالعات فرستنده یا بر اساس  هاتمیبخش آ نیا در

 گیرنده ه نامبرا پول  نیا کند کهیدرخواست م یبانک ستمیاز س)فرستنده(  Aبه این وسیله شرکت  و شودتکمیل می است

 کند. منتقل ( B شرکت)

 (:Aشرکت ) و درخواست کننده یا همان فرستنده عامل های مربوط به بانکاطالعات و آیتم

TRANSMITTING BANK NAME : (مجری)بانک  کننده اجرانام بانک DTC  یا کاربر، زمان و که توسط مالک

 بصورت دستی وارد شود.( شود. )بایداجرای تراکنش در سرور وارد می

TRANSMITTING BANK ADDRESS : (مجری)بانک  کننده اجراآدرس دقیق بانک DTC  که توسط مالک و یا

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

TRANSMITTING BANK SWIFT OR BIC CODE :یا همان کد شعبه بانک  شناسه سوئیفتBIC  اجرامربوط به بانک 

 ستی وارد شود.(دشود. )باید بصورت که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC (مجری)بانک  کننده

TRANSMITTING BANK OFFICER 1 :ندهکن اجرابانک ( کد و ...پین خانوادگی،)نام، نام اطالعات آفیسر اول 

 ستی وارد شود.(دشود. )باید بصورت که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC (مجری)بانک 

TRANSMITTING BANK OFFICER 2 :نده کن اجراکد و ...( بانک خانوادگی، پیناطالعات آفیسر دوم )نام، نام

 ستی وارد شود.(دشود. )باید بصورت که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC( مجری)بانک 

BANK NAME : نام بانک درخواست کننده )بانک عامل( اجرایDTC تراکنش  که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(در سرور وارد می
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BANK ADDRESS :درس دقیق بانک درخواست کننده )بانک عامل( اجرای آDTC مان که توسط مالک و یا کاربر، ز

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(اجرای تراکنش در سرور وارد می

BANK SWIFT OR BIC CODE : شناسه سوئیفت شعبه بانک یا همان کدBIC نک مربوط به بانک درخواست کننده )با

 تی وارد شود.(شود. )باید بصورت دسکه توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTCعامل( اجرای 

COMPANY NAME : شرکت( نام شرکت درخواست کنندهA )DTC تیولئکه مس DTC ردیگیعهده م رب مذکور را 

ان اجرای تراکنش در و این اطالعات توسط مالک و یا کاربر، زم شودین شرکت میعلق با اتم اجرا خیبعد از تار دنفا نیو ا

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(سرور وارد می

COMPANY ADDRESS : شرکت( آدرس دقیق شرکت درخواست کنندهA )DTC  که توسط مالک و یا کاربر، زمان

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(اجرای تراکنش در سرور وارد می

COMPANY REG. NO. : شرکت شماره ثبت( شرکت درخواست کنندهA )DTC  که توسط مالک و یا کاربر، زمان

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(اجرای تراکنش در سرور وارد می

REPRESENTED BY :صاحب پاسپورت( در شرکت درخواست کننده )شرکت نام و نام( خانوادگی شخص مسئولA )

DTC د.(شود. )باید بصورت دستی وارد شوکه توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می 

COMPANY OFFICER E-MAIL : آدرس صندوق پستی الکترونیک )آدرس ایمیل( مسئول فنی تراکنش در شرکت درخواست

 وارد شود.( شود. )باید بصورت دستیکه توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC( Aکننده )شرکت 

ACCOUNT NAME :شرکت  شماره حساب ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی نام( شرکت درخواست کنندهA )

DTC  د.(بصورت دستی وارد شوشود. )باید توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه 

ACCOUNT NUMBER : شرکت( شماره حساب فعال و ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی شرکت درخواست کنندهA )

DTC  شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه 

IBAN NUMBER :ت عال و ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی شرکت درخواسشماره شباء مربوط به شماره حساب ف

 ستی وارد شود.(دشود. )باید بصورت توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( Aکننده )شرکت 

COMMON ACCOUNT NUMBER :که به صورت بانک عامل متعلق به  ،فعال تنخواه )حساب اجرایی( شماره حساب

شود و  ( دارند حتماً باید چکCOMMON ACCOUNTها چندین )؛ به دلیل اینکه بانکشودخودکار پردازش و انتخاب می

. کردوارد وان تمیتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور که  در صورت نیاز قابلیت تعویض حساب وجود دارد

 .(دارددستی و وارد کردن  قابلیت انتخاب)
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ACCOUNT SIGNATORY : نام صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی شرکت درخواست کننده

 ی وارد شود.(شود. )باید بصورت دستتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( A)شرکت 

PASSPORT NUMBER : شماره پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی شرکت

اید بصورت شود. )بتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( Aدرخواست کننده )شرکت 

 دستی وارد شود.(

PASSPORT DATE OF ISSUE : تاریخ صدور پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی

د. )باید شوتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( Aشرکت درخواست کننده )شرکت 

 بصورت دستی وارد شود.(

PASSPORT DATE OF EXPIRY : شده در بانک عامل به ذینفعیتاریخ انقضای پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت 

د. )باید شوتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( Aشرکت درخواست کننده )شرکت 

 بصورت دستی وارد شود.(

BANK OFFICER NAME : نام آفیسر مسئول حساب ثبت شده در بانک عامل به ذینفعی شرکت درخواست کننده

 ی وارد شود.(شود. )باید بصورت دستتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( A)شرکت 

BANK OFFICER E-MAIL :( آفیسر مسئول حساب ثبت شده در آدرس ایمیلآدرس صندوق پستی الکترونیک )

نش در سرور زمان اجرای تراک توسط مالک و یا کاربر،که  DTC( Aبانک عامل به ذینفعی شرکت درخواست کننده )شرکت 

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(وارد می

CLIENT REFERENCE CODE :شرکت درخواست  کد مرجع مشتری که بر اساس فرم درخواست مشتری یعنی

 شود.که از طریق سرور پردازش و صادر می DTC( Aکننده )شرکت 

CLEARING HOUSE CODE : کد تسویه حساب پروندةDTC ود شباکس که بعد از کسورات بانکی و مالیاتی صادر می

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه 

GLOBAL SERVER ID : شناسه یکتای گلوبال سرور مربوط به بانک عامل اجرایDTC بر، که توسط مالک و یا کار

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

GLOBAL SERVER IP :پی یکتای گلوبال سرور مربوط به بانک عامل اجرای آیDTC ر، زمان که توسط مالک و یا کارب

 رت دستی وارد شود.(شود )باید بصوپی وارد مییک آی باشد و فقطپی یکتا میشود. این آیاجرای تراکنش در سرور وارد می
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SERVER ID : مربوط به بانک عامل اجرای  (مجری)شناسه یکتای سرورDTC ان اجرای که توسط مالک و یا کاربر، زم

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(تراکنش در سرور وارد می

SERVER IP :مربوط به بانک عامل اجرای  (مجری)پی سرور آیDTC ی تراکنش که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرا

 ارد شود.()باید بصورت دستی و .باشدها پی( از آیRANGEای )ممکن است محدودهپی شود. این آیدر سرور وارد می

RECEIVING SERVER ID : شناسه یکتای سرور )دریافت کننده( مربوط به بانک عامل اجرایDTC ک که توسط مال

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

RECEIVING SERVER IP :مربوط به بانک عامل اجرای  کننده( افتی)درپی سرور آیDTC کاربر،  که توسط مالک و یا

باید بصورت ) .باشدها پی( از آیRANGEای )محدودهممکن است پی شود. این آیزمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

 دستی وارد شود.(

از سرور  پولی باکسو آدرس دقیق انتقال مهم بوده  اریبس ها(  IPها و ID) سرور مربوط به اطالعات نکته بسیار مهم:

 و ستین رفتهیذپ یاشتباه نوع چیه و شودپ و وارد یتا یبه صورت دست باید این اطالعات وباشد مبداء به سرور مقصد می

  د.نمایمتوقف میرا ( داده و اجرای تراکنش WARNING) هشدار زمان اجرای کار سرور ،در صورت وجود اشتباه تایپی

IDENTITY CODE : شناسه هویتی یکتای شرکت درخواست کنندهDTC است.رد توجه و مهم وم اریکه بسباشد می  

 ایو  یاتیمال هایارشزکد گ نیبر اساس اباکس پولی  زینوتاوکه بعد از م است نیا IDENTITY CODEاهمیت  لیدل

 تواندیشرکت م کمالکد  نیا قیاست که از طر نیا شناسه نیا شاخصه نیترو مهم گرددتعریف و صادر می یبانکهای هزینه

 تی وارد شود.()باید بصورت دس. اوست شرکتمربوط به  ی موجودپول باکسو وجود نداشته و ندارد  یثابت کند تشابه اسم

SORT CODE :که  ینکبا یانتخاب شده و به کدهااروپا  یمؤسسات مالها و بانکاست که توسط  ینام یسازکد مرتب

است  یقمرشش  یعددمعموالً  .شودیگفته م شود،یاستفاده مدر اتحادیه اروپا مرتبط  یکشورها نبی پولحواله  یبرا

کننده شعبه افتتاح  دهنده بانک وعدد نشان نیاو  شودیکه به صورت زوج زوج خوانده م رلندیانگلستان و ا یهامختص بانک

 )باید بصورت دستی وارد شود.(تواند از شش رقم بیشتر باشد. در برخی موارد می. باشدیحساب م

WINDOWS TIME SERVER (WTS) :پنجره  .گرددیسرور توسط سرور به صورت خودکار صادر م یپنجره زمان

 مفصالً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.  زمانی سرور بحث بسیار پیچیده و مهمی است که در آینده

UNIQUE TAXPAYER REFERENCE NUMBER (UTR) CODE :اتیشماره مرجع منحصر به فرد مال 

را  شرکتاست که  یمجموعه ارقام ؛شودیم دهیدهندگان نام اتیبه عنوان شماره مال یاوقات به سادگ یدهندگان که گاه

دهندگان  اتیمال یریگیپ یدهندگان منحصر به فرد برا اتیشماره مرجع مال .کندمعرفی می فعال اقتصادی کیبه عنوان 
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 یاتیمرتبط با امور مال نقل و انتقال مالیمراحل تمام  ییشناسا یاز آن برا اتیاست که مأمور مال «یدیکل»شود و یاستفاده م

 )باید بصورت دستی وارد شود.( کند.یاستفاده م

INPUT/OUTPUT MESSAGE ACCOUNTABILITY DATA (IMAD) :امیپ یشماره داده حسابرس کی 

 FED قیپردازش شده از طر مالی شماره منحصر به فرد است که به انتقال کی ،(IMAD/OMAD) یخروج/یورود

WIRE SERVICE شود. از شماره یبانک فدرال رزرو اختصاص داده مIMAD ل و نق یابیو رد یبررس یتوان برایم

 ستی وارد شود.(د)باید بصورت  شده است. جادیشما ا مالیانتقال  یابیرد یراشماره ب نیاستفاده کرد. ا مالیانتقاالت 

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN) :نیاوراق بهادار ب ییشماره شناسا 

شده است.  فیتعر ISO 6166کند. ساختار آن در یم ییاوراق بهادار را شناسا کی( به طور منحصر به فرد ISIN) یالملل

 یشماره مل یزسا یعاد قیاوراق بهادار از طر کی کنواختی ییشناسا یاست که برا یکاراکتر 12 ییکد الفبا کی ISINکد 

 ستی وارد شود.()باید بصورت د کند.یاستفاده م هیکه وجود دارد، در هنگام معامله و تسو ییدر جا ده،اختصاص داده ش

USER NAME : که به صورت  یپول یاصل مالک اسمیشناسهDTC  د.()باید بصورت دستی وارد شو .شده استآماده 

USER ID : که به صورت  یپول یاصل مالک آیدیشناسهDTC  (وریپردازش به صورت سر) .است شدهآماده در سرور. 

FUND TYPE :مانند:  .کندنوع پول باکس شده را مشخص میNS0  یاNS1 ... (یپردازش به صورت سرور) و یا. 

FARM NAME :رت سروری.()پردازش به صو .(42/107شود )جا خارج میفارم اجرایی که منابع مالی و اسناد اصلی از آن 

CURRENCY : باید بصورت دستی مانند: یورو و دالر و ... ) .باشدانتقال می آمادهنوع )واحد پولی( پول باکس شده و

 وارد شود.(

DTC AMOUNT BALANCE : مبلغ موجودی خالصDTC پردازش به صورت سروری.( باشد.باکس تولید شده می( 

 رخواست کنندهو د یاجرا یهاو مربوط به بانک شودیوارد م یبه صورت دست شتریشد ب انیکه ب یاطالعات نجایا تا

 د.باشیم )فرستنده(

شرکت و به  مربوط ذینفع اطالعتخواهیم پرداخت؛  یمال ذینفع تعریف شده برای منبعبه اطالعات  یبعدقاله م در

 .گرددصادر می او پول به نام دیجد یاهمجوز تمام بانک اوست که
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