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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 نهشماره 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 26 جمعه :مقاله تاریخ انتشار
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 :ریشه (DTC)تراکنش 

راسر در س یمال یهاتراکنش تمامیاست که  ریشه DTCکه توضیح خواهیم داد تراکنش  نوع تراکنش نیاول

ه عبارت ب؛ دارند (باکس پولیا  DTC BOXنوع تراکنش ) نیبه ا میمستق یوابستگ المللیسیستم بانکداری بین

از بوده و النهایه  شبکه آفالین بانکی در هامبداء تمامی تراکنشریشه یا  ،باکس پولیاین نوع توان گفت ساده می

  شود.می ریشهمنتهی به این باکس پولی  شبکه آنالین بانکی نیزهای موجود در نظر داکیومنت اصلی پول

رداخت کلیه پاز دریافت مجوزات و واحدهای پولی خلق شده در فارم پس ایم که در مقاالت قبلی توضیح داده

ند؛ جهت خروج شوو در خزانه فارم ذخیره می همانند یورو شدی تبدیل به واحدهای پولی مشخص ی مربوطههاهزینه

اولین تراکنش از خزانه  این منابع مالی از خزانه فارم و ورود این منابع به شبکه سروری آفالین بانکی نیازمند اجرای

در بعدی و انتقاالت  را از خزانه فارم خارج کنیم و آن را جهت نقلرای اینکه بتوانیم این منابع باشیم. بفارم می

 کنیم. را اجرا( DTC)باید اولین تراکش  شبکه سروری بانکی آماده کنیم تا در نهایت وارد شبکه آفالین بانکی شود

رم قابلیت توسط مدیران فافقط و فقط ( DTC)نکته بسیار مهم اینکه اولین تراکنش از خزانه فارم بصورت 

شخاص حقیقی ا و دخالت بوده و خارج از دسترس و دارای مجوزات قانونی الزم اجرایی دارد و کامالً انحصاری

 باشد.و حقوقی، حکومتی، دولتی، سازمانی، ارگانی، بانکی و یا غیره می

یگانی اسناد فارم( )دبیرخانه و با 42 از فارم دیبا شودیفارم خارج مخزانه از  نیفالآکه پول به صورت  یزمان

 یکس پولبا کیبه صورت  دیباو  مورد نظر حتماً منبع پولی ،خروج دیرس افتیدر یبرا و ردیبگ یخروج دیرس

(DTC) د.شداشته با یگاهیجامقصد در سرور بانک  و ایجاد شده تبدیل و اصلی رول باکسهمان  ای ریشه 

 ریشه( DTC) یپول یهابه صورت باکسباشد و می (IP/ID)ی بانک یهانیالدر  ریشه( DTC) نوع تراکنش

برای اینکه بتوانیم  .شودیپردازش مخود  و تعریف شده اساس فرمت خاصبر فقط  ریشه هر باکس و شودایجاد می

را  ریشه( DTC)های کم حجم و قابل نقل و انتقال کنیم باید آن باکس را تبدیل به پول ریشه (DTC)یک 

اجرای عملیات نقل دیگری نقل و انتقاالت را انجام دهیم. ریف شده تعهای تا بتوانیم از طریق فرمت پردازش کنیم

طریق سیستم عامل خزانه فارم به الین بانکی مقصد در شبکه آفالین بانکی از از  ریشههای باکس (DTC)و انتقال 

UNIX پذیر است.امکان 
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 (DTC)پذیر است ولی تبدیل فقط توسط مدیران فارم امکان ریشه (DTC)تا اینجا مشخص شد که ایجاد 

 های مربوطه.گانالزم از ار هایهای تعریف شده دیگر برای عموم آزاد است البته به شرط اخذ مجوزبه فرمت ریشه

شود زیاد می ستفادهاها برای نقل و انتقاالت منابع مالی در شبکه آفالین بانکی از آنهای دیگری که فرمتتعداد 

 ،DTC ،IP/ID ،IP/IPهای مانند: تراکنش ؛پذیر استامکانالزم  یاهها با اخذ مجوزاین نوع تراکنشاجرای است و 

Swift MT103 Manual Download (STP-FTP) GPI Support (S2S)های ، انواع تراکنشGPI  و

 چندین نوع تراکنش دیگر.

 

 این نوع تراکنش:( و شرایط نقل و انتقالت DTCتراکنش )

و قابل  الزم برای عموم آزاد یاهبا اخذ مجوزهمچنان  گیرد وسرچشمه می ریشه( DTC)این تراکنش از 

ز این شود، بعضی ااستفاده می DTCدر میان عموم مردم اصطالحات عامیانه زیادی برای تراکنش اجراست. 

.. .و  IP SPECIALتراکنش  باکس،رول باکس،رول، کش، کپسول پول، کشDTC BOXاصطالحات عبارتند از: 

  .خواهیم پرداختن شرایط و جزئیات آکه در ادامه به 

قدام به استعالمات امجاز به دریافت منابع مالی  رندهیکامل از گ CIS افتیبعد از در مجاز منابع مالی فرستنده

اقدام  رندهیگ در خصوص نانیو بعد از حصول اطم کندیمراکز مربوطه م ریو سا یاز شبکه بانک رندهیدر مورد گ

ازین و قوانین مابین فرستنده و گیرنده طبق مو؛ قدم اول عقد قرارداد انتقال پول فیکندیبه ارسال پول م

 المللی نقل و انتقاالت پول است.بین

مورد  فایل دیمختلف با یهاانتقال پول با فرمت و DTCCتوسط شرکت تبدیل شدن پول به باکس قبل از 

 DTCس اکببه صورت پول  دیبا هامجوزاین  افتیدر یبرا و نماید افتیمجوز در نیرول چندهمان کش اینظر 

 د.کار را به عهده دار نیا اصلی تیولئمسDTCC شرکت که آورده شود در 

متصل  پورتال در درگاه واز محل پول فلجر آبه صورت استعالمات پول ، DTCC شرکت هپول ب لیاز تحو بعد

از  نانیاطمحصول  پول و یارسال( INBOXصندوق )استعالمات  شود و پس از اخذ تاییدیهآغاز می به فارم
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 یهااز سازمان پول ینسبت به واحد ارز یهدییتااخذ  جهت ات الزماقدام ،ودن پول( بNS0 – M0و تمیز )پاک 

( ECB(، بانک مرکزی اروپا )IMFپول )المللی (، صندوق بینFRB – FEDسیستم فدرال رزرو ) مانند یمختلف

از سوی  DTCC CODEو  DTC CODEنهایت منجر به صدور  و در شودیم های مربوطهسایر ارگانو 

 DTC BOX ایرول کش ه، مالک یا کاربرمربوط یبعد از صدور کدها و شودیم DTCو  DTCC هایشرکت

  .کندیم دایپول از باکس مربوطه را پ ییجااجازه جابه

فظ کند، حرا کاربر  مالک یا یبرا پول بودن باکس یباکس پول و انحصار تیکه امن نیا یبرا DTCC سازمان

 لیربوطه تحومباکس اقدام به صدور نام کاربری و رمز ورود برای باکس پولی کرده و آن را به مالک یا کاربر 

 د.را دار ییجاجابه تیقابل باخود  یبه منبع پول یامکان دسترس تمیآدو  نیکاربر با وارد کردن امالک یا و  دهدیم

 م.یپردازین مآبه  یبعد یهااست که در بخش ازیهم ن یگرید یهاتمیآپول  ییجاجابه یبرا البته

 از یکیدر باکس مربوط به آن  یدرس سرورآیک  ،ردیرول قرار بگبه صورت کش یکه منبع مال یزمان

که  یجوز دسترسمکاربر با مالک یا و  ردیگیکاربر تعلق ممالک یا شده از طرف  نییتع یبانکآفلجر  هایالین

بت سو ن وارد شدهتحت مالکیت خود  پولی به باکس تواندمی است شده داده شانیبه ا DTCC از طریق شرکت

 تواندینوع تراکنش م وزمج طبق، از باکس پولی حداکثر برداشت حداقل و خصوص شده در به مجوزات صادر

 .کندمورد نیاز خود پول  یجااقدام به جابه

کامل ( Port)رتال وپ کی ییبه تنها( IP) آدرس پیه آیگفت ک توانیم یبانک هایمورد درگاه البته در

 .ستا مندازیهم ن یگرید یهاتمیآو  ستین

 DTCسدرخواست باک یدر ابتدا دیکه با باشدیممهم از الزامات  یکی (Bank Accountبانکی ) حساب

ر شامل اطالعات دیگ د.وارد شو درخواست کننده ر فرم مربوطه به همراه اطالعات شرکتد DTCCاز شرکت 

ین کد پ(، سوئیفت کد بانک، اطالعات آفیسر بانک، ایمیل آدرس، شماره تلفن، IBAN)حساب شماره شباء 

شخصات مباکس پولی یا کاربر  مالکو باید  ( کد بانک و آدرس پستی بانک الزامیستSORTورت )آفیسر، سُ

کننده  درخواست بر اساس این اطالعات مجوزهای مربوط به شرکت DTCCبانکی خود را اعالم کند تا شرکت 

 .و بانک عامل را صادر کرده و باکس پولی را بر اساس این اطالعات پردازش کند
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اشد بداشته  +A نمره مالی ستمیدر س کاری تیشفافاز لحاظ  دیبا دهدیم را DTC که درخواست یشرکت

بر  ینمب یارشزگ نوع چیه ایو  یارش نظارت پولزگ چیه ای ییقضا مورد چیشرکت ه مسئولین و رانیو مد

و  باشدشته ندا ییشوپول یهاستمیمشارکت با سو همچنین  های قاچاق، باندتیسیترورهای گروهمشارکت با 

 یطالحبه اص وباشد شته را دابانکی فلجر آ تراکنش هایمجوزباید که در دسترس شرکت است  یحساب بانک

 د.باش( Trust Account) مطمئنحساب 

 قضایی و ینظارت یهااز ارگان کی چیدر هنباید وجه  چیبه ه ،عامل شرکتریمد درخواست کننده و شرکت

ه مربوط ب دپارتمان مشخص و و یاجرا ستمیس مشخص وپستی درس آ دیبا و داشته باشد یفریپرونده ک

 .باشدشته را دا بانکی فلجرآ یپول ستمیس

ال فدر از یزیقبل از هر چ دیکردن پول با اجرای تراکنش و ارسال یبرا DTC شرکت درخواست کننده

 ستمیس طریقرا از بانکی فلجر سرور آ ستمیبه س کامل یدسترسدر عین حال  گرفته باشد و تاییدیهرزرو 

 .خود اخذ کرده باشد یبانک

شد داشته با مجوزدار یدسترس ایدر فارم سمت  شخصاً DTCدرخواست کننده شرکت مدیر  که یصورت در

رکت ش نصورتیا ریدر غ گیرد ویمانجام  ترعیسر تر وسانو اخذ مجوزهای الزم آ DTCت درخواس روند

 رخواستد (Bشرکت ) یا ذینفع رندهیشرکت گ ینفعیمجبور است به ذ (Aشرکت ) یا فرستنده درخواست کننده

 .دینما DTCس باکمجوز  صدور

در سراسر  تنها ارگان رزرو فدرال ؛مهم است اریفدرال رزرو بس یهدیینامه تا،  DTCلیفا کی یاهمجوز از

بل از قالبته تا مرحله  ،دارد کامل خود را تحت نظارت یبانک S2S/S2Bهای هکه کل شبک باشدیجهان م

 اب زین یپول تیامن یهاستمیسسایر نظارت  بانکی نلجرورود آن در شبکه آ پول و زیو بعد از مونوتا زیمونوتا

 داشت.اهند های نظارتی بر مبلغ مورد نظر نظارت کامل خوگردد و تمام ارگانمی همسو نظارت فدرال رزرو

( و صندوق FED)ها به فدرال رزرو یدارها و خزانهیداربه خزانه یمرکز یهاتمام بانک در همه کشورها

ی براجوز مصادر کننده  یهااز ارگان یکی پولالمللی بینصندوق  .دهندیارش م( گزIMFالمللی پول )بین

(DTCمی ).باشد 
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Inquiry E-Mail: inquiries@suilcoltd.com  
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 ییجاجابه های مجاز جهتتراکنش گریانواع د ایو  IP/IPیا  IP/IDت شده به صور اجراهای تمامی تراکنش

نه تمیز این کدها نشاواقع  دررا داشته باشند؛  DTCو  DTCCهای به شرکتمربوط  یکدها دیبا یهمگ مالی

 باشدمی اصلی و قانونی و شرعی بودن پول بودن پول و مشخص شدن منبع یاثبات واقع همچنین وپول بودن 

 .شودیم شناساییدو کد  نیا قیاز طر مالی احب منبعصتر از همه مهم و

قل و نهای مجوزهمچنین  صاحب پول و و اصل پول یبرا ی الزمهامجوزدارای  ،کامالً قانونی DTCفایل 

اب حس کیصاحب آن شرکت شرکت باشد و  کی دیبا  وحتماً DTCاست. مالک  پولمالک  یپول برا انتقال

 .باشد( High Levelرتبه باال ) یهااز بانک یکیدر ( Offshoreکاور شده )( و یا Trustمطمئن )فلجر و آ

ها است؛ یتماین آ از یکیشرکت  یاتیلداشته باشد که شناسه ما زین یگریدمهم  یهاتمیآ دیباهمچنین شرکت 

 قابلریغ همگی کهشود تقسیم می یشرکت و یبانک تمیآ نیچندبه  DTC BOX کی ازیمورد ن یهاتمیدر کل آ

 .ستیالزام هالینوع فا نیا یدر تمام به عنوان مدارک اصلی هاوجود آنو  بوده رییتغ

 باشدیم ریشه DTC BOX مرحله در صدور نیکه اول ردیگیتعلق م اتیمرحله مال نیفلجر چندآ یهاپول به

ژه)های( تعریف نوع پرو ،بانککشور، بت به سنهای بعدی مالیات مربوط به تراکنش و یا مونوتایز و در تراکنش

 باشد.ه و شرکت گیرنده متفاوت میو شرکت درخواست کنند شده

گیرد می ( به بانکی که مسئولیت انتقال فاند مالی را بر عهدهTransmitting Bankبانک عامل اجرایی )

رخواست که صاحب شرکت د ستا یهمان بانکدر حقیقت  شود.گفته می ستابانک انتقال دهنده  یابه معنو 

 مستیس یا دسترسی کامل به فارم و به یو دسترس ی الزماهمجوز یتمام دست داشتن دربا  DTC کننده

و تایید  ردهک عامل اجرایی را اعالماطالعات مربوطه بانک  DTCد جایا هیبانک در فرم اول آن آفلجر یسرور

 نموده است.
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