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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دهیازشماره 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 ید 2 شنبهنجپ :مقاله تاریخ انتشار

https://debittradingltd.com/
mailto:info@debittradingltd.com
mailto:inquiries@debittradingltd.com
https://gasextrainc.com/
mailto:info@gasextrainc.com
mailto:inquiries@gasextrainc.com
https://suilcoltd.com/
mailto:info@suilcoltd.com
mailto:inquiries@suilcoltd.com
http://www.saayeahcoltd.net/
mailto:info@saayeahcoltd.net
mailto:inquiries@saayeahcoltd.net


Company Name: DEBIT TRADING LTD. 

Website: https://debittradingltd.com  

Company E-Mail: info@debittradingltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com  

Company Name: GAS EXTRA INC LTD. 

Website: https://gasextrainc.com  

Company E-Mail: info@gasextrainc.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com  

Company Name: SOLOMON UNIVERSAL INS & LOAN CO. LTD. 

Website: https://suilcoltd.com  

Company E-Mail: info@suilcoltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@suilcoltd.com  

 

 11 :شماره مقالهشبکه آفالین بانکی                                                                                            –المللی بانکداری بین

 
 

 
 

Page 2 of 5 
 

 :و صدور اسکرین شات (DTC)تراکنش اجرای بحث مادامه 

 :نفعیذ ای رندهیدرج شده در قسمت مشخصات گ یکدهااطالعات و پ( 

 کامالًطالعات ا نیار مهم است که ایو بس باشدیم (Bشرکت ) پول رندهیگ لیتحو ایاطالعات مربوط به شرکت دوم  نیا

 د.وارد شو (Aشرکت )فرستنده شرکت درخواست کننده یا توسط  یبه درستدقیق و 

 :د عبارتند ازشویشات پردازش م اسکرین که در ینفعذ اطالعات

BENEFICIARY BANK NAME : گیرنده یا ذینفعنام بانک DTC نش که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراک

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

BENEFICIARY BANK ADDRESS :نفعیذ ای رندهیگدرس دقیق بانک آ DTC  که توسط مالک و یا کاربر، زمان

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

BENEFICIARY BANK SWIFT OR BIC CODE : شناسه سوئیفت شعبه بانک یا همان کدBIC  مربوط به بانک

 ت دستی وارد شود.(شود. )باید بصورکه توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC نفعیذ ای رندهیگ

BENEFICIARY COMPANY NAME : شرکت  نفعیذ ای رندهیگنام شرکت(B )DTC  بعد از  دنفا نیاذینفعی که

شود. سرور وارد می و این اطالعات توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در شودین شرکت میا هعلق بتم اجرا خیتار

 )باید بصورت دستی وارد شود.(

BENEFICIARY COMPANY ADDRESS : شرکت  نفعیذ ای رندهیگآدرس دقیق شرکت(B )DTC  که توسط

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

BENEFICIARY COMPANY REG. NO. : شرکت  نفعیذ ای رندهیگشرکت شماره ثبت(B )DTC  که توسط مالک

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می
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BENEFICIARY REPRESENTED BY :ای رندهیگخانوادگی شخص مسئول )صاحب پاسپورت( در شرکت نام و نام 

 دستی وارد شود.( شود. )باید بصورتکه توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می DTC( B)شرکت  نفعیذ

BENEFICIARY COMPANY OFFICER E-MAIL : آدرس صندوق پستی الکترونیک )آدرس ایمیل( مسئول

ش در سرور که توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکن DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگفنی تراکنش در شرکت 

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

BENEFICIARY ACCOUNT NAME :ای رندهیگشرکت  به ذینفعی یرندهگشماره حساب ثبت شده در بانک  نام 

 ستی وارد شود.(دبصورت شود. )باید توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ

BENEFICIARY ACCOUNT NUMBER : رندهیگبه ذینفعی شرکت  یرندهگشماره حساب فعال و ثبت شده در بانک 

 رت دستی وارد شود.(شود. )باید بصوتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای

BENEFICIARY IBAN NUMBER :به ذینفعی یرندهگعال و ثبت شده در بانک شماره شباء مربوط به شماره حساب ف 

د. )باید بصورت شوتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگشرکت 

 دستی وارد شود.(

BENEFICIARY COMMON ACCOUNT NUMBER :بانک متعلق به  ،فعال تنخواه )حساب اجرایی( شماره حساب

( COMMON ACCOUNTها چندین )؛ به دلیل اینکه بانکشودخودکار پردازش و انتخاب میکه به صورت  نفعیذ ای رندهیگ

ن اجرای تراکنش در توسط مالک و یا کاربر، زماکه  دارند حتماً باید چک شود و در صورت نیاز قابلیت تعویض حساب وجود دارد

 .(دارددستی و وارد کردن  قابلیت انتخاب. )کردوارد توان میسرور 

BENEFICIARY ACCOUNT SIGNATORY : به ذینفعی  گیرندهنام صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک

شود. )باید توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگشرکت 

 بصورت دستی وارد شود.(
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BENEFICIARY PASSPORT NUMBER : به  یرندهگشماره پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک

شود. ارد میوتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور که  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگذینفعی شرکت 

 )باید بصورت دستی وارد شود.(

BENEFICIARY PASSPORT DATE OF ISSUE : تاریخ صدور پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت شده در بانک

ش در سرور وارد توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگبه ذینفعی شرکت  یرندهگ

 شود. )باید بصورت دستی وارد شود.(می

BENEFICIARY PASSPORT DATE OF EXPIRY : شده در تاریخ انقضای پاسپورت صاحب امضای حساب ثبت

راکنش در سرور تتوسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای که  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگبه ذینفعی شرکت  یرندهگبانک 

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

BENEFICIARY BANK OFFICER NAME : به ذینفعی شرکت  یرندهگنام آفیسر مسئول حساب ثبت شده در بانک

باید بصورت )شود. توسط مالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد میکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگ

 دستی وارد شود.(

BENEFICIARY BANK OFFICER E-MAIL :( آفیسر مسئول آدرس ایمیلآدرس صندوق پستی الکترونیک )

زمان  ربر،توسط مالک و یا کاکه  DTC( B)شرکت  نفعیذ ای رندهیگبه ذینفعی شرکت  یرندهگحساب ثبت شده در بانک 

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

BENEFICIARY GLOBAL SERVER ID : یرندهگشناسه یکتای گلوبال سرور مربوط به بانک DTC  که توسط مالک

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

BENEFICIARY GLOBAL SERVER IP :یرندهگپی یکتای گلوبال سرور مربوط به بانک آی DTC  که توسط مالک و

شود )باید بصورت پی وارد مییک آی باشد و فقطپی یکتا میشود. این آییا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

 دستی وارد شود.(

https://debittradingltd.com/
mailto:info@debittradingltd.com
mailto:inquiries@debittradingltd.com
https://gasextrainc.com/
mailto:info@gasextrainc.com
mailto:inquiries@gasextrainc.com
https://suilcoltd.com/
mailto:info@suilcoltd.com
mailto:inquiries@suilcoltd.com


Company Name: DEBIT TRADING LTD. 

Website: https://debittradingltd.com  

Company E-Mail: info@debittradingltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com  

Company Name: GAS EXTRA INC LTD. 

Website: https://gasextrainc.com  

Company E-Mail: info@gasextrainc.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com  

Company Name: SOLOMON UNIVERSAL INS & LOAN CO. LTD. 

Website: https://suilcoltd.com  

Company E-Mail: info@suilcoltd.com 

Inquiry E-Mail: inquiries@suilcoltd.com  

 

 11 :شماره مقالهشبکه آفالین بانکی                                                                                            –المللی بانکداری بین

 
 

 
 

Page 5 of 5 
 

BENEFICIARY SERVER ID : یرندهگمربوط به بانک  (مجری)شناسه یکتای سرور DTC ربر، که توسط مالک و یا کا

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

BENEFICIARY SERVER IP :یرندهگمربوط به بانک  (مجری)پی سرور آی DTC ن اجرای که توسط مالک و یا کاربر، زما

 ستی وارد شود.(د)باید بصورت  .باشدها پی( از آیRANGEای )ممکن است محدودهپی شود. این آیتراکنش در سرور وارد می

BENEFICIARY RECEIVING SERVER ID : یرندهگشناسه یکتای سرور )دریافت کننده( مربوط به بانک DTC 

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

BENEFICIARY RECEIVING SERVER IP :یرندهگمربوط به بانک  کننده( افتی)درپی سرور آی DTC  که توسط

 .باشدها پیآی ( ازRANGEای )محدودهممکن است پی شود. این آیمالک و یا کاربر، زمان اجرای تراکنش در سرور وارد می

 )باید بصورت دستی وارد شود.(

پی یآدی و یآه کچرا  ،دارند ایهژو جایگاهی وی ستندهفلجر بسیار مهم آهای سروری پی در اجرای تراکنشیآدی و یآ

جایی بهاز اجرای جا بسیار مهم بوده و قبل این اطالعاتبنابراین  ؛باشدمیاصلی پول بعد از انتقال موفق  جایگاهو مقصد 

  باید چک شوند. سروری حتماً 

 موفق ز دانلودبعد اپول است که  قیطر نیو از هم دنباشیم یرتال بانکوپ یاتصال اصل میسپی یآدی و یآحقیقت در 

 .شودینه بانک ماحساب خز ایو  (COMMON ACCOUNT) بانکتنخواه  سابحوارد 

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

 

 .دهیازپایان مقاله شماره 
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