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 مقدمه

خدماتی که در ارتباط با  شعب آماده شده است.در های ارزی مشتریان جهت انجام امور ارز غیربازرگانی سیستم صندوق و حساب

های ارز مرتبط با بخش شود از طریق این سیستم قابل انجام است. انواع خرید فروشهای ارزی مشتریان ارائه میانواع حساب

ه است. فروش ارز مسافرتی از دیگر مواردی است که تعریف الزامات آن و غیربازرگانی در این بخش از سامانه جامع ارزی فراهم شد

شود. انجام امور حوالجات ارزی غیربازرگانی )وارده و صادره( از دیگر خدماتی است که از طریق این انجام آن در این سیستم انجام می

سپرده شده است مانند دریافت ارز از مشتری و واریز رسد. همچنین موارد خاصی از امور ارزی که به بانک ملی سیستم به انجام می

 شود.های خزانه کل و مدیریت ارزهای مکشوفه در این سیستم انجام میآن به یکی از حساب

 های زیر است :این سیستم شامل فعالیت

 های ارزی مشتریانعملیات مرتبط با حساب 

 های ارزیعملیات حساب 

o افتتاح حساب 

o بستن حساب 

o  اطالعات حسابویرایش 

o محاسبه و واریز سودسپرده /تمدید سپرده 

o دارهای مدتواریز گروهی سود سپرده 

o برداشت نقدی 

o واریز نقدی 

o  نقل و انتقال 

o ایواریز دسته 

o  شخصمسدودی/رفع مسدودی 

o  حسابمسدودی/رفع مسدودی 

o امضا نمونه 

o  تعریف شرایط برداشتفرم 

o  جوایز قرض الحسنه 

o IBAN 

 عملیات چک 

o  مشاهده وضعیت دسته چک 

o چک تخصیصی به شعبهثبت اطالعات دسته 

o اختصاص دسته چک به حساب 

o ابطال/برگشت دسته چک 

o تغییر وضعیت چک 

 عملیات اوراق سپرده 

o  دریافت اوراق 
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o تخصیص اوراق به حساب 

o چاپ اوراق 

 عملیات دفترچه 

o  دفترچه های ارزی در شعبه 

o  عملیات دفترچه های پس انداز ارزی 

o  دفترچه پرفراژ 

 خرید و فروش 

o مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی 

o فروش ارز سیاحتی/زیارتی 

o خرید و فروش ارز غیر بازرگانی 

o تحویل ارز 

o ثبت درخواست نرخ ترجیحی 

 حوالجات 

o  ریالی تامین وجه حواله صادرهصدور 

o  صدور و تامین وجه حواله صادره ارزی 

o  فرم تکمیل و نهایی سازی عملیات صدور حواله 

o حواله وارده عملیات ثبت/ ویرایش اطالعات 

o عودت حواله وارده 

 عملیات صندوق 

o داری/سایر شعبدریافت اسکناس از خزانه 

o داری/سایر شعبپرداخت اسکناس به خزانه 

o کسری/فزونی صندوق 

o تعویض اسکناس 

o ارزهای مکشوفه 

o  خزانه کلدریافت ارز و واریز به حساب 

 عملیات خودپرداز 

o گذاری خودپردازپول 

o سازی خودپردازبرگشت و نهایی 

 عملیات تایید 

o تایید غیرحضوری کاربر ارشد 
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 های ارزیعملیات حساب

رسد. درطول مدت بازبودن یک حساب، های ارزی از مرحله افتتاح تا بستن حساب به انجام میدر این بخش، عملیات مرتبط با حساب

 دازانهای پسدار، واریز جوایز حسابواریز و برداشت، نقل و انتقال، مسدودی و رفع مسدودی، واریز سود و تمدید سپرده مدتعملیات 

 های زیر است :شود که شامل فرماز طریق این منو انجام می

o افتتاح حساب 

o بستن حساب 

o ویرایش اطالعات حساب 

o  محاسبه جریمه و سود 

o  تمدید سپردهمحاسبه و واریز سودسپرده/ 

o دارهای مدتواریز گروهی سود سپرده 

o از حساب  برداشت نقدی 

o به حساب  واریز نقدی 

o  نقل و انتقال 

o ایواریز دسته 

o  شخصمسدودی/رفع مسدودی 

o  حساب مسدودی/رفع مسدودی 

o مدیریت امضا 

o  تعریف شرایط برداشتفرم 

o IBAN 

o  جوایز قرض الحسنه 
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 افتتاح حساب

شده در قالب پروفایل طراحی انداز، جاری و سپرده مدتدار ارزی بر اساس مقررات تعریفهای پسانواع حساباین فرم جهت افتتاح 

ها پروفایلی شوند با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر هر یک از آنهای ارزی که در بانک افتتاح میجهت انواع حساب شده است.

دار(، ارزهای مجاز جهت افتتاح، حداقل مبالغ افتتاح و مانده انداز، مدت)جاری، پسشود که شرایطی نظیر نوع حساب ایجاد می

کند. در زمان افتتاح حساب، اطالعات حساب، انواع تامین وجه مجاز جهت افتتاح، قابلیت صدور کارت، الزام معرف و ... را مشخص می

 ود.شل شده و درصورت صحت موارد، افتتاح حساب انجام میشده در پروفایل انتخابی کنتردریافتی از کاربر با شرایط تعیین

 افتتاح حساب شامل مراحل زیر است:

 

 انتخاب پروفایل: 1مرحله 

 شود. شده انتخاب میهای تعریفپروفایل حساب : از لیست پروفایل

 

 یابد. نمایش داده شده و عملیات ادامه می یسپس با فشردن کلید بعدی، فرم مرحله بعد

راحل که برخی از منحویشوند؛ بهنمایش داده می شده، بر اساس شرایط پروفایل انتخابالزم به توضیح است هریک از مراحلی بعدی، 

 ها دریافت نخواهد شد.ها نمایش داده نشده و اطالعاتی از بابت آندر برخی از حساب

 ثبت مشخصات حساب شامل:2مرحله 
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 شود.واردشده، انتخاب میارزهای مجاز در پروفایل : از لیست ارز سپرده 

 شود.شده در سیستم مشتریان انتخاب میانواع مشتریان تعریف: از لیست نوع صاحب حساب 

 : با توجه به پروفایل واردشده قابل انتخاب است. انفرادی/اشتراکی

غیرمتمرکز بودن واریز و برداشت حساب است. از لیست انتخاب کننده متمرکز یا تعیینواریز حساب و نوع برداشت از حساب :نوع 

ان کننده امکپذیر است )عادی( یا فقط در شعبه افتتاحکند که واریز یا برداشت از حساب در همه شعب امکانشود و مشخص میمی

 واریز و برداشت وجود دارد.

کند که نمایش اطالعات صاحبان حساب، و مشخص میشود : از لیست انتخاب میمجوز نمایش اطالعات حساب در سایر شعب 

 کننده اطالعات صاحبان حساب نمایش داده شود.پذیر است یا فقط در شعبه افتتاحدرهمه شعب امکان

 شوند.-شود، با استفاده از این فیلد به سیستم معرفی میها با شناسه انجام میهایی که واریز وجه نقدی به آن: حساب واریز با شناسه

ده، شها کاربر شناسه واریز را وارد نموده و سیستم پس از کنترل صحت شناسه واریز با الگوریتم معرفیسابحدر زمان واریز به این 

 دهد.عملیات واریز را انجام می

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 ثبت مشخصات افتتاح کننده شامل: 3مرحله 
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 شود.: شناسه مشتری که جهت افتتاح حساب به شعبه مراجعه نموده است، وارد می کد ملی/کد شناسایی

کند صاحب حساب جهت افتتاح حساب به شعبه مراجعه نموده یا ولی و مشخص میشود و : از لیست انتخاب مینوع افتتاح کننده 

 وکیل و .... وی.

 شود.کننده، وکیل یا قیم باشد، اطالعات مرتبط در این بخش وارد میکه نوع افتتاح: درصورتیاطالعات وکالتنامه/قیم نامه 

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به لیات ادامه میفرم مرحله بعد نمایش داده شده و عمسپس با فشردن کلید بعدی، 

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 :ثبت اطالعات تامین وجه شامل 4مرحله 

 

انتخابی  پروفایلشده در حداقل تعریفشود. این مبلغ نباید کمتر از : میزان موردنظر مشتری جهت افتتاح حساب وارد میمبلغ افتتاح 

 باشد.

شود و شده در پروفایل واردشده شامل )نقدی، حساب، بستانکاران موقت ارزی، ... ( انتخاب می: از لیست تعریفنوع تامین وجه 

 کند مشتری وجه اولیه افتتاح حساب را چگونه تامین و به شعبه پرداخت نموده است.مشخص می
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 هایها در این لیست از مجموعه اسکناسانواع اسکناسشود. نقدی باشد ریز اسکناس دریافتی ثبت مینوع تامین وجه چنانچه 

 شده و فعال ارز افتتاح  بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ افتتاح باشد.تعریف

 

بت می شود .انواع منشا ارز از مجموعه منشا ارز هاشامل چنانچه نوع تامین وجه بستانکاران موقت ارزی باشد اطالعات منشا ارز ث

 قابل انتخاب می باشد. خارجیو حواله   داخلینقدی ،حواله 

 

که نوع درصورتی شود.کننده وجه شامل نوع و شماره حساب وارد میاطالعات حساب تامینحساب باشد نوع تامین وجه چنانچه 

کننده قابل انتخاب های شعبه افتتاحدار باشد صرفا از لیست شماره حسابسپرده مدتحساب انتخابی جهت تامین وجه افتتاح، 

 رلکنتر مسدود نبودن و بسته نشدن، ظح حساب یکسان است. وضعیت حساب از نشده با ارز افتتاارز حساب انتخاب خواهد بود. 

شده  غیرفعال باشد، ل یکی از صاحبان حساب انتخاباگر حداقیابد. شده و درصورت کفایت مانده قابل برداشت، عملیات ادامه می

 شود.پیغام مناسب به کاربر داده شده و ادامه عملیات متوقف می
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شود. چنانچه ابزار برداشت، الحسنه جاری باشد، ابزار برداشت از کاربر دریافت میکه نوع حساب تامین کننده وجه، قرضدر صورتی

شده، جاری حقوقی باشد، شرایط برداشت اگر حساب انتخاب شود.های الزم انجام میدریافت و کنترلچک باشد، اطالعات برگه چک 

 شده برای حساب موردنظرکنترل شده و درصورتبا توجه به امضاهای تاییدشده توسط کاربر و انطباق با آخرین شرایط برداشت تعریف

 یابد.برقراری شرایط، عملیات ادامه می

 

های الزم مبنی بر سررسید نشدن سپرده و محاسبه سود دار باشد، کنترلنوع حساب تامین کننده وجه، سپرده مدتکه در صورتی

شود. در صورت ادامه عملیات، اوراق )درصورت نیاز( انجام شده و پس از محاسبات جریمه سود، امکان افتتاح از این محل داده می

 شود.حساب تامین کننده وجه انجام می برایتخصیص اوراق سپرده با مانده جدید  سپرده قبلی، ابطال و از اوراق موجود شعبه،

 



 118از 12صفحه 

 

شده برای حساب، جهت مشاهده و کنترل ر زمان برداشت از همه انواع حساب، با استفاده از دکمه نمایش امضا، امضاهای معرفید

 شود.کاربر، نمایش داده می

شود. مبلغ دریافتی ارزی، لیستی از اطالعات منشا ارز و مبلغ مرتبط دریافت میجهت تعیین منشا افتتاح حساب از محل حساب 

کننده با همان منشا کنترل شده و درصورت عدم کفایت مانده منشا واردشده، پیغام مناسب به ازای هر منشا با مانده حساب تامینبه

ی تاریخ افتتاح، نرخ سود متفاوتی برای منشاهای مختلف وجود دار ارزی، چنانچه برادر زمان افتتاح سپرده مدت شود.کاربر داده می

 عمل خواهد آمد.داشته باشد، از افتتاح با منشا ترکیبی ممانعت به

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده میمرحله قبل را داشته باشد، با فشردن 

 :ثبت اطالعات صاحب حساب شامل 5مرحله 

 

های اشتراکی( : چنانچه حساب، انفرادی و افتتاح کننده آن همان صاحب حساب باشد، شناسه مشتری و درصد مشارکت)برای حساب

 نیازی به ورود اطالعات ازسوی کاربر نیست.

 شود.مشخصات صاحب/صاحبان حساب، ثبت میدر سایر موارد 

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 شاملثبت مشخصات صاحبان امضا : 6حله رم

 

 نوع و شناسه صاحب امضا، تصویر امضا

 شود.و سمت صاحب امضا هم ثبت می)ثابت یا متغیر( های حقوقی، نوع برای صاحبان امضای حساب
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 شود.چنانچه، صاحب امضا از نوع وکیل باشد، اطالعات وکالتنامه برداشت هم ثبت می

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 دار شامل ثبت اطالعات سپرده مدت : 7مرحله 

 

 شود.فایل واردشده انتخابی میشده در پروهای تعریف: از لیست دوره طول دوره سپرده

: تاریخ افتتاح برابر با تاریخ جاری سیستم بوده و تاریخ سررسید با توجه به تاریخ افتتاح و دوره سپرده،  های افتتاحو سررسیدتاریخ 

 شود.توسط سیستم مقداردهی می

: با توجه به نوع ارز افتتاح و دوره انتخابی، از نرخ های واردشده توسط دایره معامالت ارز در تاریخ افتتاح )روز جاری( بازیابی  سودنرخ 

 شود.و نمایش داده می

وسط صورت خودکار ت: با انتخاب این گزینه برای حساب، عملیات تمدید در سررسید سپرده بهتعیین قابلیت تمدید در سررسید 

 شود.ستم انجام میسی

با ارز افتتاح حساب برابر  هاکه ارز آنهای فعال حساب: حساب موردنظر جهت واریز سود سپرده از لیست حساب جهت واریز سود 

 شود.باشد انتخاب می



 118از 14صفحه 

 

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 ثبت اطالعات معرف شامل: 8مرحله 

 

 شود.گرفته از بانک مرکزی وارد می: تاریخ استعالم صورت تاریخ استعالم از بانک مرکزی

 نوع معرف

شود حساب معرف در بانک دیگری حساب مشتری وارد شده و مشخص می: اطالعات مربوط به بانک و شعبه و شماره حساب معرف 

 است یا در یکی از شعب بانک ملی.

 شود.: اطالعات شناسایی و آدرس معرف در فیلدهای مربوطه وارد می نشانی و تلفن، نام و کد ملی معرف

یابد. چنانچه کاربر قصد برگشت به فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه می سپس با فشردن کلید بعدی،

 شود.مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می

 ثبت آدرس و اطالعات تکمیلی صدور سند حسابداری شامل: 9مرحله 
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 شود.انتخاب می مشتریانسیستم شده برای صاحب حساب در های ثبتآدرس: از لیست آدرس 

های مشترک قابل تغییر توسط کاربر است. از این فیلد برای حسابفقط توسط سیستم مقداردهی شده و  : عنوان نمایشی حساب

های انفرادی همان نام شود. در حسابانداز و اوراق سپرده مدتدار استفاده مینام صاحب حساب در دفترچه حساب پس درججهت 

ض فرصورت پیشاند، بهنام تمام صاحبان حساب که با عالمت ویرگول )،( از هم جدا شده های اشتراکی،صاحب حساب است. در حساب

 مقداردهی شده و توسط کاربر قابل تغییر است.

. در غیر شودچنانچه کاربر قصد برگشت به مرحله قبل را داشته باشد، با فشردن کلید قبلی، اطالعات مرحله قبل نمایش داده می 

ورت حضوری صشده نیاز به تایید کاربر ارشد باشد، عملیات تایید بهکلید ثبت، چنانچه بر اساس شرایط تعریففشردن صورت با این

 شود. یا غیرحضوری انجام و سپس افتتاح حساب انجام می

های باشود. درصورت افتتاح حساب اشتراکی، سند انتظامی حسبه نوع تامین وجه افتتاح، سند حسابداری مرتبط ثبت می با توجه

دار از اوراق تخصیص اوراق به سپرده مدت شود.دار، سند انتظامی اوراق سپرده نیز صادر میمشترک و درصورت افتتاح حساب مدت

 پذیرد.موجود شعبه توسط سیستم صورت می
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 بستن حساب

طراحی شده است. الزم به توضیح ها صفر شده است، اندازی که مانده آنالحسنه جاری و پسهای قرضاین فرم جهت بستن حساب

 شوند.صورت سیستمی یسته میمیزان کل مانده، بهدار در زمان برداشت از حساب بههای سپرده مدتاست، حساب

پس از فشردن کلید ثبت و انجام پس از تعیین علت بستن حساب و ورود شماره حساب، اطالعات تکمیلی نمایش داده شده و 

ادر های اشتراکی نیز صاگر حساب موردنظر، اشتراکی باشد، سند خروج انتظامی حساب شود.حساب انجام میهای الزم،  بستن کنترل

 شود.می

 شود.شده مانده داشته باشد، پیغام مناسبی نمایش داده شده و عملیات متوقف میچنانچه حساب انتخاب

هنوز فعال است، معرفی شده باشد، امکان بستن آن وجود  داری کهعنوان حساب واریز سود سپرده مدتاگر حساب انتخاب شده، به

 ندارد.

 شود.های درراه کنترل شده و هشدار مناسب به کاربر داده میچک باشد، وجود چکشده، جاری و دارای دستهچنانچه حساب انتخاب
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 ویرایش اطالعات حساب

قابل تغییر باشد طراحی شده است. این مشخصات که این فرم جهت تغییر برخی مشخصات حساب که ممکن است در طول زمان 

 شرح زیر است :شود بهسابقه تغییرات آن در سیستم نگهداری می

 

 مشخصه انفرادی/اشتراکی بودن

 نوع واریز و برداشت )متمرکز/غیرمتمرکز بودن حساب(
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 دار بودن واریزشناسه

 صاحبان حساب

 صاحبان امضا

 حساب واریز سود

 شود.مشابه فرم افتتاح حساب انجام می های مرتبط،کنترل

 شود.های مشترک نیز صادر میی/اشتراکی بودن حساب، سند انتظامی حسابراددرصورت تغییر مشخصه انف
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 محاسبه جریمه و سود 

 شود : ابتدا اطالعات شامل اقالم زیر وارد میمدت دار می باشد .  سپرده  این فرم جهت محاسبه جریمه برای حساب

 شماره حساب : از لیست شماره حسابها انتخاب میشود .

با انتخاب شماره حساب فیلدهای نام صاحبان حساب ، ارز حساب ، سود پرداخت شده ، سود قابل پرداخت روز جاری پر میشود  

 مبلغ : مبلغ مورد نظر جهت محاسبه جریمه وارد میشود 

 با فشردن دکمه جریمه 

 جریمه و خالص پرداختی بعد از کسر جریمه محاسبه میگرددفیلدهای  نرخ جریمه ، مبلغ 
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 تمدید سپرده/محاسبه و واریز سود سپرده

 
 صورت موردی طراحی شده است. این فرم جهت انجام محاسبه و واریز سود یا تمدید سپرده به

 صورت خودکارشده جهت واریز سود، بهمقطع تعیینهای مدتدار بر اساس شرایط سپرده و طور کلی محاسبه و واریز سود سپردهبه

 ود.شصورت خودکار در زمان بستن پایان روز انجام میشود. عملیات تمدید سپرده نیز بهدر ابتدای هر روز توسط سیستم انجام می

رصورت د رم قابل انجام است.صورت موردی نیاز به محاسبه سود یا تمدید باشد، از طریق این فای بههر دلیلی برای سپردهچنانچه به

تا روز جاری )چنانچه بیش از یک ماه از افتتاح/آخرین تمدید  سودبرداشت بخشی از سپرده، الزم است از طریق این فرم ابتدا محاسبه 

 انجام شود. سپری شده باشد(

 های فعال شعبه جاریپس از ورود شماره حساب از بین حساب

اطالعات سوابق پرداخت سود سپرده نمایش داده ، با فشردن کلید نمایش جزییات، د سپردهگزینه صدور سند سو درصورت انتخاب

 شود. شود. پس از تایید کاربر مبنی بر انجام عملیات، محاسبه و واریز سود انجام میمی

 

 شده سررسیدشده باشد، ابتدا باید تمدید و سپس واریز سود انجام شود.چنانچه حساب انتخاب

ماه سپری شده باشد(، پیغام مناسبی )از افتتاح یا آخرین تمدید کمتر از یکشده مشمول واریز سود نباشد، حساب انتخابچنانچه 

 شود.نمایش داده شده و عملیات متوقف می
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از س شود. پدرصورت انتخاب گزینه تمدید سپرده، با فشردن کلید نمایش جزییات، اطالعات سوابق تمدید سپرده نمایش داده می

 شود.تایید کاربر مبنی بر انجام عملیات، تمدید سپرده انجام می

 

 شود.شده، سررسیدنشده باشد، پیغم مناسبی نمایش داده میچنانچه حساب انتخاب

چنانچه برای آخرین سابقه سپرده سود واریز نشده باشد، پیغام مناسبی نمایش داده شده و پس از محاسبه و واریز سود دوره قبل، 

  د قابل تمدید خواهد بود.سپرده برای دوره جدی
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 دار واریز گروهی سود سپرده مدتعملیات 

 
ها واریز نشده اند ولی هنوز سود آنهایی که تا روز جاری مشمول دریافت شود بودهاین فرم جهت محاسبه و واریز سود همه حساب

 است، طراحی شده است.

 صورت خودکارشده جهت واریز سود، بههای مدتدار بر اساس شرایط سپرده و مقطع تعیینطور کلی محاسبه و واریز سود سپردهبه

 شود.در ابتدای هر روز توسط سیستم انجام می

های مدتدار شعبه از طریق این فرم چنانچه در انجام این موضوع، اشکالی وجود داشته باشد، محاسبه و واریز سود برای همه سپرده

 شود.انجام می

ای هها نمابش داده شده و با تایید کاربر، عملیات واریز سود برای همه حسابحسابهای مشمول واریز سود و موعد واریز سود آن لیست

 شود.شده انجام میدادهنمایش
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 از حساب  برداشت نقدی

به ارز طراحی شده است. های ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت منظور ثبت پرداخت اسکناس از محل حساباین فرم به

صورت هم ارز یا با تیدل در این فرم فراهم شده است. همچنین درصورت نیاز به برداشت از حساب ارزی مشتری و امکان پرداخت به

 شود.پرداخت ریال از این فرم استفاده می

 شود :ابتدا اطالعات برداشت شامل اقالم زیر وارد می

 

 شود.انتخاب میارز حساب : از لیست ارزها 

 شود.: مبلغی که از حساب یا سرفصل بستانکاران موقت به ارز برداشت می از حساب مبلغ برداشت

 شود.نوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب می

 د باشد. با توجه به انتخاب هریک از موارد یادشده،تواننوع برداشت : یکی از انواع هم ارز، با تبدیل، ریالی و بستانکاران موقت به ارز می

 شود.سایر اقالم اطالعاتی فعال یا غیرفعال می

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته کننده ثبت میمتقاضی برداشت : کد ملی یا شماره اختصاصی برداشت

 .دهدنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میعبه در همین بخش اطالعات اصلی شخص راباشد، کاربر ابتدا 

 شود:اقالم زیر وارد میاگر نوع برداشت، بستانکاران موقت به ارز نباشد، اطالعات حساب شامل 

 

دار باشد، انتخاب حساب، شود. اگر نوع حساب، سپرده مدتحساب موردنظر جهت برداشت وارد مینوع حساب و شماره حساب : 

شده، غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف اگر حساب انتخاب پذیر خواهد بود.شده در شعبه جاری امکانهای افتتاحفقط از حساب



 118از 24صفحه 

 

حساب واردشده، باید فعال بوده و شود.کننده حساب نباشد، ادامه عملیات متوقف میشده باشد و شعبه جاری، همان شعبه افتتاح

 همچنین مانده قابل برداشت حساب نباید کمتر از مبلغ برداشت از حساب باشد. باشد.صورت کامل مسدود نشده به

اگر امضای صاحبان یابد. مشاهده نمونه امضا : با فشردن این کلید، امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه می

ه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای صاحبان حساب چنانچامضا به سیستم معرفی نشده باشد، امکان ادامه عملیات وجود ندارد. 

 نماید.را بررسی ننموده باشد، در زمان ثبت عملیات، سیستم با پیغام مناسب، انجام عملیات را متوقف می

 

ت عدم درصورشده، جاری حقوقی باشد، با انتخاب امضاها، سیستم تطابق با شرایط برداشت را کنترل نموده و چنانچه حساب انتخاب

 شود.تطابق، ادامه عملیات متوقف می

شده در مقررات حساب، کمتر شود، با پیغام اگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده، مانده حساب موردنظر از حداقل تعریف

 ید.آعمل میمناسب از ادامه عملیات ممانعت به

ار داگر حساب واردشده، سپرده مدت شود.جهت بستن حساب به کاربر داده میاگر مبلغ برداشتی به میزان مانده حساب باشد، هشدار 

مناسبی  پیغام ،ود باشدسپرده سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت س، بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشده باشد

 شود.نمایش داده شده و عملیات متوقف می ،ه و واریز سودمبنی بر لزوم محاسب

چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حساب، شخص شود.کننده حساب نمایش داده مینام صاحبان حساب و شعبه افتتاح

 شود.غیرفعالی وجود داشته باشد، ادامه عملیات متوقف می

م است شده باشد، الزینشده بیش از سقف تعیشناسه درخواست نرخ : اگر نوع برداشت ریالی یا با تبدیل باشد و میزان ارز خریداری

ابتدا درخواست نرخ ثبت شده و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز، این فیلد مقداردهی شود تا عملیات خرید یا تبدیل با 

 نرخ اعالمی انجام شود.
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واردشده، مانده به  شود. الزم است در حساب موردنظر برای هریک از منشاهایجزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می

 شده در این بخش باید برابر با مبلغ برداشت از حساب باشد.مجموع مبالغ ثبت میزان مبلغ برداشت واردشده، وجود داشته باشد.

 : شودالحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشده از نوع قرضاگر حساب انتخاب

 

رگه چک دریافتی شامل سری و اگر ابزار برداشت ، چک باشد، اطالعات بابزار برداشت : انتخاب از انواع چک، سند و چک عمومی. 

های تخصیصی به حساب واردشده برپگه چک واردشده باشد جزء دسته چک شود.از کاربر دریافت میسریال، تاریخ و مبلغ چک 

در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد، با پیغام  باشد. همچنین وضعیت برگه چک واردشده

اگر ابزار برداشت سند یا چک عمومی باشد، سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات  شود.مناسب، ادامه عملیات متوقف می

 د الزم است.برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارش یابد.ادامه می

های افتتاح/تمدید و سررسید، دار شامل تاریخاطالعات برداشت از سپرده مدتدار باشد، شده از نوع سپرده مدتاگر حساب انتخاب

میزان سود پرداختی، نرخ جریمه، مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی، محاسبه و نمایش داده 

دار )مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد( اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب، در برداشت بخشی از سپرده مدت شود.می

شود. الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق صورت خودکار به حساب تخصیص داده میابطال شده و اوراق جدید توسط سیستم به

 جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.
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  ال نقدی ، حواله داخلی ، حواله خارجی و نامشخص می باشد امکه شدر مرحله بعد باید منشاء ارز وارد شود

 

 

 بعد از انتخاب منشا ، 

 شود:میشامل اقالم زیر وارد های پرداختی اگر نوع برداشت، ریالی نباشد، اطالعات اسکناس

وع شود. اگر نباشد، این فیلد غیرفعال و توسط سیستم با ارز حساب مقداردهی میارز اسکناس پرداختی : اگر نوع برداشت، هم ارز 

 شود.برداشت، با تبدیل باشد، نوع ارز اسکناس پرداختی از کاربر دریافت می

فرض توسط سیستم مقداردهی شده و توسط کاربر قابل تغییر است. اگر نوع برداشت، صورت پیشمبلغ اسکناس پرداختی : این فیلد به

ا است. اگر نوع برداشت، باز حساب )پس از کسر جریمه سود درصورت وجود( هم ارز باشد مقدار اولیه این فیلد برابر با مبلغ برداشت 

ه ت از حساب به ارز اسکناس پرداختی است. چنانچه کاربر اقدام بتبدیل باشد مقدار اولیه این فیلد برابر با مبلغ تبدیلی مبلغ برداش

التفاوت، منظور شده و معادل ریالی آن به مشتری پرداخت خواهد عنوان مبلغ مابهها بهتغییر مبلغ پیشنهادی سیستم نماید، تفاوت آن

 شد.

ها در این لیست از مجموعه انواع اسکناسشود. های پرداختی به مشتری در این بخش ثبت میاطالعات اسکناس : ریز اسکناس

 مبلغ اسکناس پرداختی باشد.شده و فعال ارز اسکناس پرداختی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با های تعریفاسکناس

 

 شود.درنهایت اطالعات تکمیلی صدور سند دریافت شده و با فشردن کلید ثبت عملیات انجام می
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 به حساب  واریز نقدی

 های ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی شده است. منظور واریزنقدی به حساباین فرم به

 شود :ابتدا اطالعات واریز شامل اقالم زیر وارد می

 

انتخاب هریک از موارد یادشده، سایر تواند باشد. با توجه به نوع واریز : یکی از انواع هم ارز، با تبدیل و بستانکاران موقت به ارز می

 شود.اقالم اطالعاتی فعال یا غیرفعال می

 شود.نوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب می

 شود.ارز اسکناس واریزی به حساب : از لیست ارزها انتخاب می

 شود.میواریز ا سرفصل بستانکاران موقت به ارز یارزی حساب مشتری دریافت و به مبلغ نقدی : مبلغی که از 

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، کننده ثبت میواریزمتقاضی واریز : کد ملی یا شماره اختصاصی 

 .دهدمیعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه به اطالعات اصلی شخص راکاربر ابتدا در همین بخش 

ها در این لیست از انواع اسکناسشود. ها دز این بخش ثبت میسپس اطالعات اسکناس دریافتی از مشتری شامل ریز اسکناس

 شده و فعال ارز اسکناس واریزی به حساب بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ نقدی باشد.های تعریفمجموعه اسکناس

 .شودشده و صرفا شرح سند از کاربر دریافت میغیر فعال  های بعدیموقت به ارز باشد، بخش اگر نوع واریز بستانکاران

اگر نوع واریز هم ارز باشد، شود. دریافت مینوع و شماره حساب اطالعات حساب شامل  اگر نوع واریز بستانکاران موقت به ارز نباشد،

گر اتواند با ارز اسکناس، یکسان باشد. صورت ارز حساب انتخابی نمیرغیر اینارز حساب انتخابی با ارز اسکناس واریزی برابر است و د

کننده حساب نباشد، ادامه عملیات متوقف غیرقابل واریز از سایر شعب باشد و شعبه جاری همان شعبه افتتاحشده حساب انتخاب

 شود.می
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فرض و بر اساس مبلغ نقدی توسط سیستم مقداردهی صورت پیششود. این مبلغ بهسپس اطالعات مبلغ واریزی به حساب دریافت می

فاوت نمایش التتواند این مقدار اولیه را تغییر دهد. درصورت تغییر مبلغ توسط کاربر، تفاوت آن در فیلد مبلغ مابهشود و کاربر میمی

، نماید و در غیر اینصورتاسکناس پرداختی را وارد میتفاوت را ارزی پرداخت نماید، ریز لاکه کاربر بخواهد مابهشود. درصورتیداده می

 گرداند.التفاوت را به مشتری )حساب واسط ریالی( بر میسیستم معادل ریالی مابه

ط انجام های مرتبشده امکان واریز با شناسه در زمان افتتاح فعال شده باشد، شناسه واریز دریافت و کنترلس حساب انتخابسااگر برا

 شود.می
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 حسابهای ارزی نقل و انتقال

های ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی شده است. انتقال این فرم جهت انجام امور انتقال ارز بین انواع حساب

 صورت هم ارز و تبدیلی قابل انجام است.به

 

 شود :های ارزی شامل اقالم زیر وارد میابتدا اطالعات نقل و انتقال حساب

 تواند باشد. نوع انتقال : یکی از انواع هم ارز و با تبدیل می

ست یا شود که پایه محاسبات تبدیل، مبلغ مبدا انتقال اپایه تبدیل : اگر نوع انتقال باتبدیل باشد، با استفاده از این فیلد مشخص می

 مبلغ مقصد انتقال)مبلغ مبدا از کاربر دریافت شود یا مبلغ مقصد(

حساب مشتریان و حساب  -حساب مشتریان، حساب مشتریان -های بستانکاران موقت به ارزمقصد انتقال : یکی از حالتمبدا و 

 شود.های بعدی فعال و غیرفعال میبستانکاران موقت به ارز باشد. بر اساس انتخاب هر یک بخش -مشتریان

 شود.نتخاب مینوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت ا

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته ثبت میمتقاضی انتقال : کد ملی یا شماره اختصاصی  انتقالمتقاضی 

 دهد.عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میباشد، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به

 شود.ل و انتقال شامل اقالم زیر وارد میسپس اطالعات مبالغ نق

، ارز حساب مقصد نیز برابر با ارز شود. اگر نوع انتقال هم ارز باشدارز حساب مبدا و ارز حساب مقصد : نوع ارز مبدا انتقال وارد می

 شود.ساب مقصد نیز توسط کاربر وارد میصورت ارز حشود. درغیر اینحساب مبدا توسط سیستم مقداردهی می

د شده وارمبلغ برداشت از حساب : اگر نوع انتقال هم ارز باشد، مبلغ انتقال در فیلد و مبلغ واریز به حساب مبلغ برداشت از حساب 

اگر نوع انتقال با تبدیل و پایه تبدیل، حساب مبدا باشد، مبلغ  شود.مقداردهی می نیز و توسط سیستم در فیلد مبلغ واریز به حساب

انتقال در فیلد مبلغ برداشت از حساب وارد شده و مبلغ واریز به حساب، پس از تبدیل، توسط سیستم مقداردهی  موردنظر جهت

شود. اگر نوع انتقال با تبدیل و پایه تبدیل، حساب مقصد باشد، مبلغ موردنظر جهت انتقال در فیلد مبلغ واریز به حساب وارد شده می

 شود.، توسط سیستم مقداردهی میو مبلغ برداشت از حساب، پس از تبدیل
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د، الزم شده بیشتر باششناسه نرخ ترجیحی : اگر نوع انتقال با تبدیل باشد و مبلغ برداشت از حساب )جهت خرید( از سقف تعیین

بخش، است ابتدا درخواست نرخ تبدیل ثبت و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز، با وارد کردن اطالعات مرتبط در این 

 عملیات ادامه یابد.

بستانکاران موقت به ارز باشد، -حساب مشتریان و حساب مشتریان-های حساب مشتریاناگر مبدا و مقصد انتقال یکی از حالت

 شود :اطالعات حساب مبدا شامل اقالم زیر وارد می

 

دار باشد، انتخاب حساب، سپرده مدت شود. اگر نوع حساب،نوع حساب و شماره حساب : حساب موردنظر جهت برداشت وارد می

شده، غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف پذیر خواهد بود. اگر حساب انتخابشده در شعبه جاری امکانهای افتتاحفقط از حساب

 فعال بوده وشود. حساب واردشده، باید کننده حساب نباشد، ادامه عملیات متوقف میشده باشد و شعبه جاری، همان شعبه افتتاح

 صورت کامل مسدود نشده باشد. همچنین مانده قابل برداشت حساب نباید کمتر از مبلغ برداشت از حساب باشد.به

یابد. اگر امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه می مشاهده نمونه امضا : با فشردن این کلید،

امکان ادامه عملیات وجود ندارد. چنانچه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای  امضای صاحبان امضا به سیستم معرفی نشده باشد،

چه نماید. چنانصاحبان حساب را بررسی ننموده باشد، در زمان ثبت عملیات، سیستم با پیغام مناسب، انجام عملیات را متوقف می

ا شرایط برداشت را کنترل نموده و درصورت عدم تطابق، شده، جاری حقوقی باشد، با انتخاب امضاها، سیستم تطابق بحساب انتخاب

شده در مقررات شود. اگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده، مانده حساب موردنظر از حداقل تعریفادامه عملیات متوقف می

میزان مانده حساب باشد، هشدار  آید. اگر مبلغ برداشتی بهعمل میحساب، کمتر شود، با پیغام مناسب از ادامه عملیات ممانعت به

دار بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشده باشد، پرده شود. اگر حساب واردشده، سپرده مدتجهت بستن حساب به کاربر داده می

ده ش سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت شود باشد، پیغام مناسبی مبنی بر لزوم محاسبه و واریز سود، نمایش داده

 شود.و عملیات متوقف می
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شود. چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حساب، شخص کننده حساب نمایش داده مینام صاحبان حساب و شعبه افتتاح

 شود.غیرفعالی وجود داشته باشد، ادامه عملیات متوقف می

موردنظر برای هریک از منشاهای واردشده، مانده به  شود. الزم است در حسابجزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می

 شده در این بخش باید برابر با مبلغ برداشت از حساب باشد.میزان مبلغ برداشت واردشده، وجود داشته باشد. مجموع مبالغ ثبت

 شود :الحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشده از نوع قرضاگر حساب انتخاب

ابزار برداشت : انتخاب از انواع چک، سند و چک عمومی. اگر ابزار برداشت ، چک باشد، اطالعات برگه چک دریافتی شامل سری و 

های تخصیصی به حساب واردشده شود. برپگه چک واردشده باشد جزء دسته چکسریال، تاریخ و مبلغ چک از کاربر دریافت می

در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد، با پیغام  باشد. همچنین وضعیت برگه چک واردشده

شود. اگر ابزار برداشت سند یا چک عمومی باشد، سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات مناسب، ادامه عملیات متوقف می

 د الزم است.یابد. برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارشادامه می

های افتتاح/تمدید و سررسید، دار شامل تاریخدار باشد، اطالعات برداشت از سپرده مدتشده از نوع سپرده مدتاگر حساب انتخاب

میزان سود پرداختی، نرخ جریمه، مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی، محاسبه و نمایش داده 

دار )مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد( اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب، شت بخشی از سپرده مدتشود. در بردامی

شود. الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق صورت خودکار به حساب تخصیص داده میابطال شده و اوراق جدید توسط سیستم به

 جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.

حساب مشتریان باشد،  -حساب مشتریان و بستانکاران موقت به ارز -های حساب مشتریانو مقصد انتقال یکی از حالت اگر مبدا

 شود.نوع حساب و شماره حساب دریافت میاطالعات حساب مقصد شامل 
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ط انجام های مرتبدریافت و کنترلشده امکان واریز با شناسه در زمان افتتاح فعال شده باشد، شناسه واریز اگر براساس حساب انتخاب

 شود.می

 شود.عملیات انجام می در نهایت اطالعات تکمیلی صدور سند دریافت شده و با فشردن کلید ثبت
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 ایواریز دسته

 های مختلف طراحی شده است. این فرم جهت دریافت اسکناس و واریز به حساب ارز طی فیش

 شود :اقالم زیر وارد میابتدا اطالعات واریز به حساب شامل 

 

 شود.ارز : از لیست ارزها انتخاب می

خانه شماره حساب مربوط به گروه مشتری سفارت شود.نوع حساب و شماره حساب : مشخصات حساب موردنظر جهت واریز وارد می

 پذیر است.کننده حساب امکانای به حساب، صرفا در شعبه افتتاحبوده و ارز آن برابر با کد ارز واردشده است. واریز دسته

 شود.-مبلغ دریافتی : مبلغ موردنظر جهت واریز به حساب وارد می

 شود.نوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب می

د، ود نداشته باششود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجواریزکننده : کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی واریز ثبت می

 دهد.عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میکاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به

 شود تا در زمان دریافت مشخصات فیش واریز کنترل شود.های واریزی وارد میتعداد فیش تعداد فیش واریزی :

این  ها درانواع اسکناسشود. ها که از واریزکننده دریافت شده، وارد میسکناس و مبالغ آناطالعات انواع ا لیست اسکناس دریافتی :

 شده و فعال ارز حساب واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ دریافتی باشد.های تعریفلیست از مجموعه اسکناس

فیش، نام و نام خانوادگی، کد ملی یا شماره پاسپورت و مبلغ آن وارد های واریزی شامل سریال : اطالعات فیشفیش واریز مشخصات 

غام مناسب که برابر نباشد، پیشده در این بخش، با فیلد تعداد فیش واریزی برابر کنترل شده و درصورتیهای ثبتشود. تعداد ردیفمی

با  های واردشده( بیشتر باشد،دریافتی )مجموع اسکناسشده در این لیست، از مبلغ شود. چنانچه مجموع مبالغ ثبتبه کاربر داده می

ای هشده در این لیست، از مبلغ دریافتی )مجموع اسکناسشود. چنانچه مجموع مبالغ ثبتپیغام مناسب، ادامه عملیات متوقف می

ری صورت ارزی به مشتالتفاوت بهشود. اگر قرار باشد، مابهالتفاوت نمایش داده میواردشده( کمتر باشد، تفاوت مبالغ در فیلد مابه
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، صورت ریالیالتفاوت بهشود و اگر پرداخت مابههای پرداختی وارد میهای پرداختی در لیست اسکناسپرداخت شود، ریز اسکناس

 شود.موردنظر باشد، خرید صورت پذیرفته و معادل ریالی به مشتری پرداخت می

 

 شود.عملیات انجام می کلید ثبتدر نهایت شرح سند دریافت شده و با فشردن 
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 مسدودی / رفع مسدودی شخص

های ارزی یک مشتری طراحی شده است. از طریق این فرم این فرم جهت انجام عملیات مسدودی / رفع مسدودی تمام حساب

 طور کلی مسدود نمود.های ارزی یک مشتری را بهتوان همه حسابمی

 

های مشتری بر اساس کد یا شناسه ملی، رفرانس مسدودی و تاریخ قبلی درخصوص مسدودیامکان جستجو و مشاهده اقدامات 

 مسدودی یا رفع مسدودی وجود دارد. 

 

 شود.درصورت نیاز به ثبت سابقه جدیدی از مسدودی یا رفع مسدودی، ابتدا کد یا شناسه ملی مشتری وارد می

 د.شوسپس نوع عمل شامل مسدودی یا رفع مسدودی وارد می

های ارزی مشتری در لیست حساب جهت مسدودی، نمایش داده شده و چنانچه نوع عمل، مسدودی باشد، اطالعات همه حساب

 شود:اطالعات مسدودی شامل اقالم زیر دریافت می
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 شود.تاریخ مسدودی : برابر با تاریخ جاری توسط سیستم مقداردهی می

 شود.راست، اعتبارات، قوه قضاییه و سایر انتخاب میمتقاضی مسدودی : از لیستی شامل اداره کل ح

 شود.شماره رفرانس : رفرانس مرتبط با اعالم مسدودی )مانند شماره نامه یا شماره اعتبار یا ...( وارد می

های مسدودشده شخص در لیست حساب جهت رفع مسدودی نمایش و با چنانچه نوع عمل، رفع مسدودی باشد، لیست حساب

 شود.های مشتری انجام می، عملیات رفع مسدودی از همه حسابد ثبت فشردن کلی

 

 

 

 : رفع مسدودی حساب/ مسدودی 

توان های ارزی مشتریان طراحی شده است. از طریق این فرم میاین فرم جهت انجام عملیات مسدودی یا رفع مسدودی از حساب

 طور کلی یا با مبلغ مشخص مسدود نمود.حساب را به

 

و تاریخ مسدودی یا رفع  عهای حساب بر اساس شماره حساب، نوامکان جستجو و مشاهده اقدامات قبلی درخصوص مسدودی

 مسدودی وجود دارد. 
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 شود :وارد میدرصورت نیاز به ثبت سابقه جدیدی از مسدودی یا رفع مسدودی ابتدا اطالعات حساب شامل اقالم زیر 

 

شود. چنانچه کاربری در یکی از ادارات و دوایر ستادی اقدام به اطالعات حساب موردنظر وارد می نوع حساب و شماره حساب :

های سایر شعب، بر اساس ها قابل انتخاب خواهد بود. جهت دسترسی شعب به شماره حسابمسدودی نماید، تمام شماره حساب

پس از ورود شماره حساب، ارز حساب و صاحبان حساب  شود.گیری میپارامتری که به همین منظور در سیستم تعبیه شده، تصمیم

 شود.نمایش داده می

 

 شود.سپس نوع عمل شامل مسدودی یا رفع مسدودی وارد می

 شود.های قبلی حساب )درصورت وجود( نمایش داده میلیست مسدودی
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 شود:چنانچه نوع عمل، مسدودی باشد، اطالعات مسدودی شامل اقالم زیر دریافت می

 

 شود.برابر با تاریخ جاری توسط سیستم مقداردهی می تاریخ مسدودی :

 شود.از لیستی شامل اداره کل حراست، اعتبارات، قوه قضاییه و سایر انتخاب می متقاضی مسدودی :

ین برداشت نباشد، در اطور کامل )کل مانده( مسدود شود و مبالغ واریزی بعدی نیز قابل اگر قرار باشد حساب بهنوع مسدودی مبلغ :

 شود.فیلد مقدار کلی انتخاب و مبلغ مسدودی غیرفعال می

میزان مشخصی مسدود شود، نوع مسدودی مبلغ، بخشی بوده و میزان آن در این فیلد وارد اگر قرار باشد، حساب به مبلغ مسدودی :

 شود.می

 شود.ه یا شماره اعتبار یا ...( وارد میرفرانس مرتبط با اعالم مسدودی )مانند شماره نام شماره رفرانس :

شود. ردیف موردنظر انتخاب و پس ها با امکان انتخاب ردیف، نمایش داده میلیست مسدودیچنانچه نوع عمل، رفع مسدودی باشد، 

 شود.رفع مسدودی همان ردیف انجام می از فشردن کلید ثبت،
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 نمونه امضا  

های یک مشتری را که توان حسابصاحبان امضا طراحی شده است. از طریق این فرم میاین فرم جهت اسکن و تخصیص امضای 

ها را به حساب موردنظر اختصاص داد. امضا قابل اسکن و قایل عنوان صاحب امضای حساب معرفی شده، مشاهده و یکی از آنبه

 های ذخیره شده قبلی است.انتخاب از فایل

 

شود.  ارز وارد میاند، که در شعبه جاری افتتاح شده های فعالحسابمجموعه از ب شامل نوع و شماره حساب ابتدا اطالعات حسا

 شود.حساب و صاحبان حساب توسط سیستم نمایش داده می

 

اب انتخشود. با اند نمایش داده میعنوان صاحب امضای حساب موردنظر، معرفی شدهسپس در فهرست صاحبان امضا، اشخاصی که به

که از امضاهای قبلی وی استفاده شود، امضای جدید اسکن شود یا امضای جدید از فایل بازیابی هریک از صاحبان امضا و تعیین این

 شود.ترتیب انجام میشود. این عمل برای همه صاحبان امضا بهشود، اختصاص امضا به شخص موردنظر انجام می

شده قبلی مشتری )درصورت وجود( نمایش داده شده و نه امضاهای شخص، امضاهای ثبتدر صورت انتخاب گزینه انتخاب از نمو

شده ، نمونه امضای انتخاببا فشردن کلید ثبت نماید.ای را که برای حساب موردنظر الزم است، انتخاب میکاربر نمونه

 یابد.به حساب اختصاص می
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اسکن از طریق اسکنر متصل به دستگاه داده شده و پس از انجام عملیات درصورت انتخاب گزینه اسکن امضا، امکان الزم جهت 

 یابد.شده به حساب اختصاص می، نمونه اسکناسکن، با فشردن کلید ثبت

مسیر دسترسی به فایلی که نمونه امضا در آن موجود است را با فشردن کلید انتخاب، درصورت انتخاب گزینه انتخاب فایل، کاربر 

، امضای موجود در با فشردن کلید ثبتت قابل قبول بودن حجم فایل انتخابی، بارگذاری را انجام و درصورو  مشخص

     .دهدشده را به حساب اختصاص میفایل انتخاب

  



 118از 41صفحه 

 

 تعریف شرایط برداشتفرم 

توجه به صاحبان های جاری حقوقی طراحی شده است. شرایط برداشت حساب با تعریف شرایط برداشت حسابمنظور این فرم به

 شود.های الزم انجام میامضای حساب، ثبت شده و در زمان برداشت از حساب با دریافت اطالعات از کاربر کنترل

 

 شده بر اساس شماره حساب وجود دارد. امکان جستجو و مشاهده شرایط برداشت تعریف

 

های جاری حقوقی شماره حساب از مجموعه حسابشود.میدرصورت نیاز به تعریف شرایط برداشت جدید ابتدا شماره حساب وارد 

 شود.اطالعات صاحبان حساب و لیست صاحبان امضا نمایش داده میشود. اند انتخاب میکه در شعبه جاری افتتاح شده

 شود.های شروع اعتبار و پایان اعتبار شرایط برداشت جدید، وارد میسپس تاریخ

 شود :ر در لیست مربوطه وارد میشرایط جدید برداشت شامل اقالم زی

 

 شود.تعداد امضاهای ثابت موردنیاز )حداکثر به تعداد امضاهای ثابت صاحبان امضای حساب( وارد می تعداد امضا ثابت :

 شود.تعداد امضاهای متغیر موردنیاز )حداکثر به تعداد امضاهای متغیر صاحبان امضای حساب( وارد می تعداد امضا متغیر :

 شود.درصورت وجود شرط مبلغ، میزان آن در این فیلد وارد می مبلغ :سقف 

 شود.توضیحات مربوط به ردیف موردنظر وارد می شرح :
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IBAN 

 حساب با امکان چاپ آن طراحی شده است. IBANاین فرم جهت نمایش 

 

 شود.جاری، وارد میشده در شعبه های فعال افتتاحابتدا نوع و شماره حساب موردنظر از مجموعه حساب

 شود.، شناسه تولید شده روی صفحه نمایش داده می IBANبا فشردن کلید تولید شناسه 

 شود.با فشردن کلید نمایش گزارش، نسخه چاپی نیز ارائه می

 

 

 قرض الحسنه  جوایز

های برنده همراه با مبلغ ریالی انداز ارزی طراحی شده است. لیست حسابالحسنه پسهای قرضاین فرم جهت واریز جوایز حساب

 گردد.جوایز طی فایلی دریافت و پس از تبدیل به ارز حساب، واریز می

 

شود. مرحله اول شود. عملیات طی دو مرحله انجام میکشی وارد و سپس فایل واریز جوایز انتخاب و بارگذاری میابتدا تاریخ قرعه

عال معتبر و فد چه میزان جایزه )معادل ریالی( به چه حسابی تعلق گرفته است. گردثبت اطالعات فایل است که طی آن مشخص می

معادل الحسنهسپس با فشردن کلید واریز جوایز قرضشود. کنترل میدر این مرحله ها بودن حساب

 شود.کشی به حساب واریز میارزی میزان جایزه هرحساب با توجه به نرخ روز قرعه
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 عملیات چک

های ورودی به شعبه ثبت شده و سپس چکشود. ابتدا اطالعات دستههای ارزی انجام میچکبخش، عملیات مرتبط با دستهدر این 

شود. چنانچه برای برگه چکی نیاز به یابد. عملیات ابطال دسته چک هم در این بخش انجام میهای جاری اختصاص میبه حساب

زیر است  هایباشد، در این بخش از سیستم قابل انجام است. منوی این بخش شامل فرم تغییر وضعیت )مانند برگشتی، مسدودی، ...(

: 

 

o  مشاهده وضعیت دسته چک 

o چک تخصیصی به شعبهثبت اطالعات دسته 

o اختصاص دسته چک به حساب 

o ابطال/برگشت دسته چک 

o تغییر وضعیت چک 

 

 

 مشاهده وضعیت دسته چک 

 

این فرم جهت مشاهده اطالعات لیست دسته چک های تخصیص داده شده به حساب  و مشخصات برگه های دسته چک طراحی 

 شده است 

 کاربر شماره حساب  را وارد میکند اطالعات ارز  حساب ، نام صاحبان حساب ، شعبه افتتاح کننده حساب نمایش داده میشود و 

ی تخصیص داده شده به حساب و مشخصات برگه های دسته چک  در قالب دو جدول و اطالعات مربوط به لیست دسته چک ها

 ببه کاربر نمایش داده میشود 
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 چک تخصیصی به شعبه  ثبت اطالعات دسته

 های ارزی طراحی شده است.حسابهای دریافتی در شعبه جهت تخصیص بهچکاین فرم جهت ثبت اطالعات دسته

 

 چکشود. سپس با فشردن کلید دریافت اطالعات دستهوارد می خزانهابتدا شماره سند دریافتی از 

های چکبرقرار و اطالعات دسته)سامانه اوراق بهادار( سرویس مربوطه ، ارتباط با وب

 .شودنمایش داده میشده به شعبه، دادههای تخصیصچکتخصیصی به شعبه جاری طی سند واردشده، در لیست اطالعات دسته

 

 شود.های دریافتی در سیستم ثبت و نتیجه به سامانه اوراق بهادار اعالم میچک، اطالعات دسته با فشردن کلید ثبت
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 چک به حساباختصاص دسته

های موجود در شعبه، چکهای جاری ارزی طراحی شده است. سیستم بر اساس دستهچک به حساباین فرم جهت تخصیص دسته

ه های رسیده به شعبچک قبلی، تعداد برگههای دستهدهد. چنانچه با توجه به وضعیت برگهچک به حساب اختصاص می یک دسته

 شود.به حد قابل قبول نرسیده باشد، پیغام مناسب به کاربر داده می

 

شود. ارز حساب و صاحبان وارد میاند، های جاری فعال که در شعبه جاری افتتاح شدهاز مجموعه حسابابتدا شماره حساب مشتری 

 شود.حساب نمایش داده می

 شود.صورت کلی مسدود شده باشد، پیغام مناسبی داده شده و عملیات متوقف میشده بهاگر حساب انتخاب

ز ستند( بیش انشده ههایی که هنوز دروضعیت استفادههای درراه )برگههای قبلی حساب موردنظر، تعداد برگهچنانچه از دسته چک

 شود.شده باشد، هشدار الزم به کاربر داده میمیزان تعریف

 چک توسط سیستمچک و فشردن کلید تخصیص دستههای دستهچک، با انتخاب تعداد برگهسپس در بخش اطالعات دسته

، اطالعات اولین دسته چک موجود در شعبه که هنوز به حسابی تخصیص داده نشده است، 

 یابد.داده شده به حساب واردشده، اختصاص می، دسته چک نمایششده و با فشردن کلید ثبتنمایش داده 
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 چکبرگشت دسته/ابطال

چک موجود در شعبه )که هنوز به حسابی اختصاص نیافته است( طراحی شده است. جهت برگشت این فرم جهت ابطال دسته

 شود.از این فرم استفاده می مانده در شعبه نیزهای خام باقیچکمانده دستهباقی

 

که هنوز به حسابی تخصیص نیافته است، بر اساس شرایط واردشده توسط جاری های دریافتی در شعبه چکابتدا اطالعات دسته

لید با فشردن کردیف)های( موردنظر انتخاب و شود. سپس شده به شعبه نمایش داده میدادههای تخصیصچککاربر، در لیست دسته

 شود.، عمل موردنظر انجام می برگشت یا ابطال
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 تغییر وضعیت چک

 های استفاده نشده طراحی شده است.این فرم به منظور تعیین وضعیت برگه چک

 

 شود.شود. ارز حساب و صاحبان حساب نمایش داده میوارد میهای جاری ابتدا شماره حساب مشتری از مجموعه حساب

 شود.برگه چک، وضعیت جدید و سری و سریال برگه چک موردنظر وارد میسپس در بخش اطالعات 

 

د فعال ها حساب بایصورت برای سایر وضعیتچنانچه وضعیت جدید ابطال باشد، بسته بودن حساب انتخابی مانعی ندارد، در غیر این

 باشد.

 شوند.ها فعال یا غیر فعال میبر اساس وضعیت چک، سایر بخش
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 ود.ششامل مبلغ چک، تاریخ وصول و شماره سند وارد میشده انتخاب شود، بخش اطالعات برگه چک وصولی عیت وصولضچنانچه و

 

چنانچه وضعیت برگشتی کامل انتخاب شود، اطالعات برگه چک برگشتی شامل علت برگشت، مبلغ چک و تاریخ چک و مشخصات 

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، ی ثبت میکد ملی یا شماره اختصاصی متقاض شود.متقاضی وارد می

 دهد.عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میکاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به
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چک و مشخصات متقاضی چنانچه وضعیت مسدوی موقت انتخاب شود، اطالعات مسدودی شامل علت مسدودی، مبلغ چک و تاریخ 

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، کاربر شود. کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی ثبت میوارد می

 دهد.عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به

 

انتخاب شود، اطالعات مسدودی شامل علت مسدودی، مبلغ چک و تاریخ چک و مشخصات متقاضی  چنانچه وضعیت مسدوی قطعی

 شود.از سابقه مسدودی موقت، بازیابی شده و شماره نامه از کاربر دریافت می

ات عملی یافته به حساب موردنظر نباشد، با پیغام مناسب، ادامههای تخصیصهای دسته چکاگر سری و سریال واردشده جزء برگه

 شده باشد.همچنین برگه چک واردشده نباید وصول شود.متوقف می
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 عملیات اوراق سپرده

شود. ابتدا اطالعات اوراق دریافتی در شعبه ثبت شده و سپس در دار انجام میدر این بخش، عملیات مرتبط با اوراق سپرده مدت

یابد. چاپ اوراق جهت تحویل به مشتری نیز در این بخش اختصاص میدار های سپرده مدتزمان افتتاح یا برداشت بخشی، به حساب

 های زیر است :از سیستم قابل انجام است. منوی این بخش شامل فرم

o  دریافت اوراق 

o  سپردهتخصیص اوراق 

o سپرده چاپ اوراق 
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 اوراق سپرده

 طراحی شده است.های اوراق سپرده دریافتی شعبه و ثبت سند انتظامی آن جهت ثبت سریالاین فرم 

 

 دار ارزی وجود دارد. های سپرده مدتامکان جستجو بر اساس تاریخ، سری و سریال و مشاهده اوراق دریافتی در لیست برگه

 

برای ثبت ورود اوراق جدید در شعبه، اطالعات تاریخ، شماره سری، تعداد و شماره سریال از وارد شده و فیلد شماره سریال تا توسط 

که اوراقی با سری و سریال واردشده قبال در شعبه دریافت و ثبت شده باشد، پیغام درصورتی شود.اسبه و نمایش داده میسیستم مح

 شود.مناسب به کاربر داده می
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 طالانتخاب و با فشردن کلید اب از لیست اولیه موردنظر )های(اند، ردیفجهت ابطال اوراق دریافتی که هنوز به حسابی اختصاص نیافته

 شود.میابطال اوراق انجام ، عملیات 

  



 118از 53صفحه 

 

 سپرده تخصیص اوراق 

 های سپرده مدتدار ارزی طراحی شده است. منظور تخصیص اوراق سپرده به حساباین فرم به

 

 

ی شود. چنانچه به هر دلیلانجام میطور خودکار توسط سیستم افتتاح و برداشت بخشی از سپرده، به تخصیص اوراق سپرده در زمان

 شود.از این فرم استفاده می)مانند اعالم مشتری مبنی بر مفقودی و ...( نیاز به تخصیص مجدد اوراق باشد 

وارد شده و دار ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است، های سپرده مدتموردنظر از مجموعه حسابابتدا شماره حساب 

 شود. صاحبان حساب نمایش داده می و حساب، تاریخ افتتاح/آخرین تمدید، تاریخ سررسیداطالعات ارز 

، اولین اوراق موجود در شعبه که هنوز به حسابی اختصاص نیافته و ابطال نیز نشده است، به حساب  با فشردن کلید ثبت

 یابد.موردنظر تخصیص می
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 چاپ اوراق سپرده

 بر روی اوراق سپرده طراحی شده است. این فرم جهت چاپ مشخصات سپرده

 

دار ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است، وارد شده و های سپرده مدتابتدا شماره حساب موردنظر از مجموعه حساب

 د اب نمایو کاربر میتواند نمایش تاریخ را انتخشود. اطالعات ارز حساب، نام صاحبان حساب و عنوان نمایشی حساب نمایش داده می

 شود.مشخصات آخرین اوراق تخصیصی به حساب نیز جهت اطمینان کاربر پیش از چاپ، نمایش داده می

شود. چنانچه برای اطالعات سپرده موردنظر بر روی برگه سپرده چاپ می،  با فشردن کلید چاپ برگه سپرده

 شود.کاربر نمایش داده شده و پس از تایید وی، چاپ انجام میاوراق نمایش داده شده، قبال عمل چاپ انجام شده باشد، هشداری به 
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 اندازعملیات دفترچه پس

شعبه ثبت شده و سپس  های ورودی بهدفترچهشود. ابتدا اطالعات انجام می انداز ارزیهای پسدفترچهدر این بخش، عملیات مرتبط 

در این بخش شده در حساب نیز های انجامثبت تراکنشجهت  دفترچهیابد. چاپ اختصاص می اندازالحسنه پسقرضهای به حساب

 های زیر است :از سیستم قابل انجام است. منوی این بخش شامل فرم

o در شعبه های ارزی دفترچه 

o  عملیات دفترچه های پس انداز ارزی 

o دفترچه پرفراژ 

 

 

  



 118از 56صفحه 

 

 اطالعات دفترچه های پس انداز در شعبه  

 پهای دریافتی شعبه و ثبت سند انتظامی آن طراحی شده است.دفترچهاین فرم جهت ثبت اطالعات 

 

 

 انداز وجود دارد. های پسهای دریافتی در لیست دفترچهامکان جستجو بر اساس تاریخ، سری و سریال و مشاهده دفترچه

 

وارد شده و فیلد شماره سریال تا توسط  برای ثبت ورود دفترچه جدید در شعبه، اطالعات تاریخ، شماره سری، تعداد و شماره سریال از

ای با سری و سریال واردشده قبال در شعبه دریافت و ثبت شده باشد، که دفترچهشود. درصورتیسیستم محاسبه و نمایش داده می

 شود.پیغام مناسب به کاربر داده می

ردیف)های( موردنظر از لیست اولیه انتخاب و با فشردن اند، های دریافتی که هنوز به حسابی اختصاص نیافتهجهت ابطال دفترچه

 شود.، عملیات ابطال دفترچه انجام می کلید ابطال
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 انداز ارزیهای پسابطال دفترچه/تعویض/عملیات صدور

 طراحی شده است.انداز ارزی و ابطال آن های پسدفترچه به حساب)صدور یا تعویض( منظور تخصیص این فرم به

انداز ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است، وارد شده و اطالعات های پسشماره حساب موردنظر از مجموعه حسابابتدا 

 شود. ارز حساب و نام صاحبان حساب نمایش داده می

 

 شده باید فعال باشد.انداز، حساب انتخابانداز یا تعویض دفترچه پسدرصورت انتخاب گزینه صدور دفترچه پس

انداز، سیستم سری و سریال اولین دفترچه موجود در شعبه را که هنوز به حسابی اختصاص نیافته با انتخاب گزینه صدور دفترچه پس

 دهد. است، نمایش می

انداز، سیستم سری و سریال اولین دفترچه موجود در شعبه را که هنوز به حسابی اختصاص با انتخاب گزینه تعویض دفترچه پس

 کند.ت را از کاربر دریافت میو توضیحادفترچه نیافته است، نمایش داده و علت تعویض 

لت ابطال و عسری و سریال آخرین دفترچه تخصیصی به حساب، نمایش داده شده و انداز، با انتخاب گزینه ابطال دفترچه پس

 شود.توضیحات وارد می

 د.شو، عملیات انتخابی کاربر انجام می با فشردن کلید ثبت
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 عملیات کارت پس انداز 

های حساب بر این فرم جهت چاپ مشخصات حساب و صاحبان حساب در زمان تخصیص اولیه به حساب و همچنین ثبت تراکنش

 روی دفترچه طراحی شده است.

 

شود. سپس شماره حساب وارد شده و ارز حساب، نام صاحبان حساب و عنوان گزارش )فارسی یا انگلیسی( انتخاب میابتدا زبان 

 شود.نمایشی حساب نمایش داده می

انداز ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است، وارد شده و اطالعات های پسسپس شماره حساب موردنظر از مجموعه حساب

 شود. م صاحبان حساب نمایش داده میارز حساب و نا

 

در صورت نیاز به چاپ مشخصات حساب و صاحب حساب بر روی کارت )صدور یا تعویض کارت جدید(، از کلید صدور کارت جدید 

 شود.استفاده می

 

اده اکنش حساب استفاند از کلید چاپ ترشده بر روی حساب موردنظر که تا کنون در دفترچه ثبت نشدههای انجامجهت چاپ تراکنش

 شود.می
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های قبلی در دفترچه باشد، از کلید انتخاب تراکنش حساب جهت چاپ مجددچنانچه نیاز به چاپ مجدد تراکنش

شده قبلی در آخرین دفترچه های چاپدر این حالت لیستی از تراکنش شود.استفاده می 

نماید. ردیف انتخابی و موردنظر خود جهت تکرار چاپ را انتخاب میتخصیصی به حساب واردشده، نمایش داده شده و کاربر ردیف 

 شوند.های بعدی مجددا در دفترچه چاپ میهمه ردیف

 هد.دها، به آخرین ردیف)برگ( دفترچه برسیم، سیستم پیغام مناسبی مبنی بر نیاز به تعویض دفترچه میاگر در زمان چاپ گردش
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 خرید و فروش

ک برای تفکیهای مرتبط بهرسد. نحوه انجام و کنترلبه انجام میو ارز سیاحتی زیارتی  در این بخش، خرید و فروش ارز غیربازرگانی 

که نامه روز، سقف مشخصی در بانک وجود دارد و درصورتیشود. جهت انجام خرید یا تبدیل ارز با نرخ نرخخرید و فروش انجام می

ده بینی شبدیل ارز بیش از آن باشد، نیاز به انجام عملیات نرخ ترجیحی وجود دارد که در همین بخش پیشمبلغ خرید یا مبدا ت

 های زیر است :است. منوهای این بخش شامل فرم

  

o  مدیریت فروش ارز سیاحتی /زیارتی 

o فروش ارز سیاحتی و زیارتی 

o خرید و فروش ارز غیر بازرگانی 

o ثبت درخواست نرخ ترجیحی 

o رز تحویل ا 
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 خرید و فروش ارز غیربازرگانی

صورت نقدی و از محل سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی این فرم جهت ثبت اطالعات انواع خرید و فروش ارز غیربازرگانی به

 شده است.

 

 ها درو مشاهده آن های قبلی بر اساس نوع عمل، تاریخ ثبت و منشا عملیات)نقدی یا حساب واسط(امکان جستجوی خرید و فروش

 .لیست خرید و فروش ارز غیر بازرگانی وجود دارد

شود ، فرم خرید نمایش داده شده و ابتدا اطالعات خرید ارز غیر بازرگانی شامل اقالم زیر وارد میبا فشردن کلید خرید

: 

 

 اسکناس انجام شود یا حساب واسط.کند خرید از محل منشا عملیات : شامل مقادیر نقدی و حساب واسط است که مشخص می

 شود.شده جهت خرید ارز غیربازرگانی انتخاب میهای تعریفبابت خرید : از بابت

 شود.از انواع نرخ برابری مجاز برای خرید انتخاب مینوع نرخ برابری : 
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 شود.توضیحات : درصورت نیاز وارد می

 در قسمت اطالعات جهت صدور سند کاربر  از فیلد حساب واسط ریالی سیبا یا سایما را به انتخاب خود وارد میکند 

نانچه شود. چشود. کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میدر بخش اطالعات اشخاص، مشخصات فروشنده ارز به بانک، ثبت می

ه عنوان متقاضی ثبت نمود، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهاطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد

 دهد.و سپس عملیات اصلی را ادامه می

 بخش اطالعات خرید شامل اقالم زیر است :

 

 شود. شده انتخاب میارز : از لیست ارزهای تعریف

ه مجاز به تغییر تاریخ والور هستند، فعال بوده و قابل تغییر فرض برابر تاریخ روز است. برای شعبی کصورت پیشتاریخ والور : به

 تر از تاریخ روز( است.)کوچک

 شود.شده از مشتری در این فیلد وارد میمبلغ : مبلغ خریداری

 و الزم است ابتدا درخواست نرخ تبدیل ثبتنامه باشد، شده خرید با نرخچنانچه این مبلغ بیش از سقف تعریف شماره درخواست :

 پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز، با وارد کردن اطالعات مرتبط در این بخش، عملیات ادامه یابد.

. برای شودشده معامالت در درخواست مرتبط، مقداردهی مینامه روز والور یا با نرخ ثبتنرخ : این فیلد توسط سیستم بر اساس نرخ

 های موجود در روز والور است.و نرخ( هستند، فعال بوده و قابل تغییر به یکی از نرخشعبی که مجاز به تغییر تاریخ والور )

 شود.معادل ریالی : با توجه به مبلغ خریداری شده و نرخ محاسبه و نمایش داده می
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فیلد منشا ارز فعال میشود و کاربر منشا را  از لیست نمایش داده شده  انتخاب  حساب واسط : اگر منشا عملیات، حساب واسط باشد،

 شود.سرفصل مربوطه )بستانکاران موقت به ارز( در این فیلد وارد میمیکند  و در  ادامه در  قسمت اطالعات خرید  

این  ها درانواع اسکناسشود. ناس وارد میهای دریافتی از مشتری در بخش ریز اسکاگر منشا عملیات نقدی باشد، اطالعات اسکناس

شده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده در بخش شده و فعال ارز خریداریهای تعریفلیست از مجموعه اسکناس

 اطالعات خرید باشد.

 شود.انجام می، عملیات خرید در نهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد شده و با فشردن کلید ثبت

 

 

شود ، فرم فروش نمایش داده شده و ابتدا اطالعات فروش ارز غیر بازرگانی شامل اقالم زیر وارد میبا فشردن کلید فروش

: 

 از محل اسکناس انجام شود یا حساب واسط.  فروشکند منشا عملیات : شامل مقادیر نقدی و حساب واسط است که مشخص می

 شود.ارز غیربازرگانی انتخاب می فروششده جهت های تعریف: از بابت فروشبابت 



 118از 64صفحه 

 

 شود.نوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری مجاز برای خرید انتخاب می

 شودتوضیحات : درصورت نیاز وارد می

  در قسمت اطالعات جهت صدور سند کاربر  از فیلد حساب واسط ریالی سیبا یا سایما را به انتخاب خود وارد میکند

 شود. چنانچهشود. کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میبانک، ثبت می ازارز  خریداردر بخش اطالعات اشخاص، مشخصات 

ه عنوان متقاضی ثبت نموداطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به

 دهد.و سپس عملیات اصلی را ادامه می

 شامل اقالم زیر است : فروشبخش اطالعات 

 

 شود. شده انتخاب میارز : از لیست ارزهای تعریف

 تاریخ والور : برابر تاریخ روز است. 

 شود.مشتری در این فیلد وارد می بهشده فروختهمبلغ : مبلغ 

 شود. نامه روز مقداردهی مینرخ : این فیلد توسط سیستم بر اساس نرخ

 شود.محاسبه و نمایش داده می ،شده و نرخ فروختهمعادل ریالی : با توجه به مبلغ 

حساب واسط : اگر منشا عملیات، حساب واسط باشد، فیلد منشا ارز فعال میشود و کاربر منشا را  از لیست نمایش داده شده  انتخاب 

 شود.اران موقت به ارز( در این فیلد وارد میمیکند  و در  ادامه در  قسمت اطالعات خرید  سرفصل مربوطه )بستانک

ر این ها دانواع اسکناسشود. مشتری در بخش ریز اسکناس وارد می پرداختی بههای اگر منشا عملیات نقدی باشد، اطالعات اسکناس

واردشده در بخش فروش شده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ های تعریفلیست از مجموعه اسکناس

 باشد.

 شود.انجام می فروش، عملیات  در نهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد شده و با فشردن کلید ثبت
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شده اولیه دادهجهت برگشت عملیات خرید یا فروشی که طی روز جاری انجام شده است، ابتدا ردیف موردنظر در لیست نمایش

، عملیات برگشت خرید یا فروش، غیربازرگانی( انتخاب و سپس با فشردن کلید برگشت)لیست خرید و فروش ارز 

شده مربوط به عملیات روز جاری نباشد، پیغام مناسبی به کاربر داده شده و عملیات متوقف چنانچه ردیف انتخاب شود.انجام می

 شود.می
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 نرخ ترجیحی عملیات

ه طراحی شده است. اعالم نرخ از سوی دایره معامالت برای بدرخواست نرخ خرید یا تبدیل ارز ازسوی شعمنظور ثبت این فرم به

 شود. شده توسط شعب نیز در همین فرم انجام میهای ثبتدرخواست

 

 

ست ها در لیهای قبلی بر اساس نوع درخواست، تاریخ درخواست و وضعیت درخواست و مشاهده آنامکان جستجوی درخواست

ای هتوان وضعیت اعالم نرخ و تایید دایره معامالت ارز بر روی درخواستبا استفاده از این امکان می درخواست نرخ ترجیحی وجود دارد.

 شده را مشاهده نمود.ثبت

و پس از نمایش اقالم تاریخ و   جهت ثبت درخواست جدید، با فشردن کلید درخواست نرخ ترجیحی

 شود:ساعت ثبت درخواست با تاریخ و زمان جاری، مشخصات درخواست شامل اقالم زیر وارد می

 

اگر نوع درخواست، تبدیل ارز باشد، یکی از مبالغ خرید یا فروش ثبت  شود.نوع درخواست : از لیست خرید یا تبدیل انتخاب می

 شود.نرخ در دایره معامالت ارز، مبلغ دیگر محاسبه میشود و پس از اعالم و تایید می
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شود تا مشخص شود درخواست نرخ بابت عملیات نقدی، حساب، حواله داخلی یا حواله : از لیست مربوطه انتخاب می عملیاتمنشا 

 خارجی است.

 شود.شده برای این فعالیت انتخاب مینوع نرخ برابری : از لیست تعریف

زها از لیست ار که نوع درخواست تبدیل است()یا ارز مبدا تبدیل در حالتی ارزی که قرار است از مشتری خرید شود شده:ارز خریداری

 شود. انتخاب می

 شود.شده جهت خرید با نرخ نرخنامه باشد، وارد میمبلغ خرید : مبلغ موردنظر جهت خرید که باید بیش از سقف تعیین

 شود.و بابتی که قرار است در فرم خرید ارز غیر بازرگانی ثبت شود، در آن وارد میبابت خرید : علت خرید ارز بوده 

باشد، ارزی که قرار است به مشتری فروخته شود )ارز مقصد در تبدیل( از لیست ارزها  ارز شده : اگر نوع درخواست تبدیلارز فروخته

 شود. انتخاب می

 شود. باشد، مبلغی که مقصد تبدیل است وارد می شده : اگر نوع درخواست تبدیل ارزمبلغ فروخته

 

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، مشخصات متقاضی : کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت می

 دهد.عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میکاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص راا به

 ، اطالعات درخواست ثبت شده و قابل مشاهده در دایره معامالت ارز خواهد بود. با فشردن کلید ثبت

 که ثبت و تایید نرخ برای آن انجام نشده باشد، قابل ویرایش و حذف است.شده تا زمانیاطالعات درخواست ثبت

د. با شواز لیست اولیه انتخاب شده و جزییات آن نمایش داده می درصورت نیاز به اعمال تغییرات در درخواست، ابتدا ردیف موردنظر

فشردن کلید ویرایش، فیلدهای قابل اصالح، فعال شده و پس از اعمال تغییرات، با فشردن کلید ثبت، تغییرات درخواست، ثبت 

 شود.می

ید شود. با فشردن کلیات آن نمایش داده میدرصورت نیاز به حذف درخواست، ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده و جزی

 .رسدمیحذف و تایید کاربر، عملیات حذف به انجام 
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شده را مشاهده های ثبتاست، درخواست 2پس از ثبت درخواست نرخ توسط شعبه کاربر دایره معامالت ارز که صاحب امضای درجه

چنانچه نوع درخواست، خرید باشد، نرخ خرید و کند؛ نرخ را وارد میبا فشردن کلید ثبت و تایید نرخ، ودرصورت پذیرش درخواست، 

ده با شنس تعریفهای واردشده با توجه به تلورانرخنماید.چنانچه نوع درخواست، تبدیل ارز باشد، نرخ خرید و نرخ فروش را ثبت می

چنانچه شود. مناسب، ادامه عملیات متوقف میشده با پیغام نرخنامه روز مقایسه شده و دسصورت انحراف بیش از حد مجاز تعریف

ا ر علت عدم تایید درخواست نرخبا فشردن کلید رد درخواست یا عدم تایید نرخ، درخواست شعبه قابل پذیرش نباشد، کاربر مذکور 

 .یابدمیخاتمه ، مورد نظر با فشردن کلید ثبتعملیات  نماید.وارد می

شده را مشاهده و درصورت پذیرش های ثبتاست، درخواست 1ت ارز که صاحب امضای درجهپس از این مرحله کاربر دایره معامال

ها و مبالغ خرید و فروش را مشاهده و با فشردن کلید ثبتو تایید نرخ، نرخ ، با فشردن کلید ثبتدرخواست

شده مورد تایید کاربر مذکور نباشد، با اعالمدهد. چنانچه در این مرحله هم، درخواست یا نرخ عملیات تایید نرخ انجام را انجام می، 

را وارد و با فشردن کلید ثبت علت عدم تایید درخواست نرخیا عدم تایید نرخ،  فشردن کلید رد درخواست

 دهد.، عملیات را خاتمه می 
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 زیارتی/مدیریت فروش ارز سیاحتی

 سیاحتی و زیارتی طراحی شده است.منظور تعریف مقررات انواع فروش ارز مسافرتی این فرم به

 

 ها در لیست مشخصات مقررات فروش ارز وجود دارد.شده بر اساس بابت و ارز و مشاهده آنامکان جستجوی مقررات تعریف

 شود:، ابتدا مشخصات کلی شامل اقالم زیر وارد میجهت ثبت مقررات جدید، با فشردن کلید مقررات فروش ارز

 

 

 شود.های فروش ارز مسافرتی سیاحتی یا زیارتی انتخاب میبایتبابت : از لیست 

 فروش برسد.تواند بهدهنده نوع ارزی است که بر اساس مقررات جاری میشود و نشانارز : از لیست ارزها انتخاب می

بل انجام نامه قاات با کدام نرخکند فروش مرتبط با این مقررشود و مشخص مینوع نرخ برابری : از لیست انواع نرخ برابری انتخاب می

 است.

 شود.ساله وارد میتعداد دفعات فروش در سال : درصورت نیاز برای کنترل تعداد فروش به هر مشتری در بازه یک

 شود.، وارد میشودها فروخته میحداقل سن : درصورت نیاز به کنترل سن مجاز مشتریانی که ارز به آن
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، شودروز : چنانچه بر اساس مقررات، فروش ارز و تحویل اسکناس در دو مقطع زمانی متفاوت انجام می فروش ارز بهبازه زمانی پیش

 شود.تعداد روز مجاز بین این دو مقطع، وارد می

 شود.درصورت نیاز به کنترل فاصله زمانی تحویل اسکناس و ساعت پرواز، وارد می بازه زمانی نحویل ارز به ساعت :

 

 شود.بندی کشورها وارد میفروش ارز، سقف مبلغ مجاز فروش بر اساس دستهسپس در بخش 

 

توانند فروش ارز یا تحویل ارز را انجام بدهند، همراه با محدوده زمانی مجاز )ساعت هایی که میدر بخش مشخصات شعب مجاز، شعبه

باشد، شماره حساب جاری که به این منظور افتتاح دهنده ای صرفا تحویلشوند. چنانچه شعبهپایان( فروش، به سیستم معرفی می

 شود.نموده است، در همین بخش وارد می

 

ها مجاز نیست، وارد ، اطالعات کشورهایی که فروش ارز با بابت موردنظربه مسافران آن در بخش مشخصات کشورهای غیرمجاز

 شود.می

که برای بابت موردنظر، فروش فقط به مسافران این کشورها شود اطالعات کشورهایی وارد میدر بخش مشخصات کشورهای خاص، 

 مجاز است.

 شود.، اطالعات واردشده در سیستم ثبت می با فشردن کلید ثبت

سازی مقررات انجام شود. به این منظور، پس از مشاهده اطالعات در شده، الزم است فعالجهت انجام فروش ارز با مقررات تعریف

سازی ، عملیات فعال سازی مقرراتردیف موردنظر، با فشرن کلید فعال/غیرفعاللیست اولیه و انتخاب 

 شده آن، قابل انجام خواهد بود.شده در شعب مجاز تعریفانجام و فروش ارز با توجه به شرایط تعیین
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موردنظر، با فشرن کلید جهت خاتمه دادن به فروش ارز با مقررات خاصی، پس از مشاهده اطالعات در لیست اولیه و انتخاب ردیف 

 سازی انجام و فروش ارز با آن، متوقف خواهد شد.سازی مقررات، عملیات غیرفعالفعال/غیرفعال

جز مشخصات کلی که قابل ویرایش نیست، ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه های مقررات بهدرصورت نیاز به تغییر هر یک از بخش

، شود. با فشردن کلید ثبتپذیر میاقدام به اعمال تغییرات امکان، انتخاب و با فشردن کلید ویرایش

 شود.های فروش ارز میاطالعات تغییر یافته ثبت و از این پس، مرجع کنترل
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 زیارتی/فروش ارز سیاحتی

از  شدهتعریفمنظور انجام عملیات فروش ارز مسافرتی و استرداد فروش طراحی شده است. شعبی که بر اساس مقررات این فرم به

 توانند از این فرم استفاده کنند.طریق فرم مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی، مجاز به فروش ارز هستند می

 

ها در لیست مشخصات شده بر اساس شناسه فروش، تاریخ و شناسه سند پرداخت و مشاهده آنهای انجامامکان جستجوی فروش

 فروش ارز مسافرتی وجود دارد.

، ابتدا اطالعات مشخصات فروش  ع فروش ارز مسافرتی سیاحتی/زیارتی، با فشردن کلید فروش موقتبرای شرو

 شود :شامل اقالم زیر وارد می

 

 شود.شده در مقررات فروش ارز مسافرتی انتخاب میتعریف هایبابت : از لیست بابت

 شود.تعریف شده است، انتخاب میارز : از لیست ارزهایی که با بابت واردشده برای آن مقررات فروش 

دهنده : با توجه به بابت و ارز واردشده، از بخش شعب مجاز مقررات فروش مرتبط، چنانچه شعبه جاری صرفا واحد سازمانی تحویل

 شود.دهنده ارز مشخص میفروشنده باشد، واحد تحویل

 شود.شده وارد میمبلغ : میزان ارز فروخته
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به شده محاسهای تعریفشده نمایش داده شده و کارمزدهای مرتبط با توجه به تعرفهبر اساس مقررات تعریفاطالعات مربوط به نرخ 

 شود.می

 

شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده کد ملی یا شماره اختصاصی خریدار ثبت میشود. سپس اطالعات متقاضی وارد می

عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه به اطالعات اصلی شخص رادر همین بخش وجود نداشته باشد، کاربر ابتدا 

که در مقررات فروش ارز مسافرتی مرتبط با بابت و ارز واردشده، محدودیت سنی و تعداد دفعات فروش سالیانه درصورتی دهد.می

 شود.تعریف شده باشد، کنترل الزم با اطالعات خریدار انجام می

 

 شود:عات خروج بر اساس بلیط مسافر با اقالم اطالعاتی زیر تکمیل میبخش اطال

که در مقررات فروش ارز مسافرتی مرتبط با بابت و ارز درصورتی شود.سفر بر اساس بلیط وارد میزمان تاریخ و ساعت خروج : 

 شود.خروج انجام میهی فروش و فروش تعریف شده باشد، کنترل الزم بین تاریخواردشده، محدودیت زمانی پیش

شود. چنانچه با توجه به مقررات فروش مرتبط، مبلغ واردشده بیش از کشور مقصد : مقصد نهایی مسافر با توجه به مدارک وارد می

 شود.سقف مجاز برای کشور واردشده باشد، با پیغام مناسبی، ادامه عملیات متوقف می

 شود.فروش موقت به انجام رسیده و رسید آن چاپ می،  پس از ورود کامل اطالعات و فشردن کلید ثبت

وجود دارد. جهت اصالح  و همچنین برگشت فروش موقت که فروش ارز در وضعیت فروش موقت باشد، امکان تغییر آنتا زمانی

، تغییرات الزم انجام  اطالعات فروش موقت، ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب و پس از فشردن کلید ویرایش

علت انصراف مشتری منظور برگشت فروش موقت )بهبه رسد.، عملیات ویرایش به انجام میشود. با فشردن کلید ثبتیم

و تایید  یا اشتباهات کاربری(، ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب و با فشردن کلید برگشت فروش موقت

 رسد.کاربر، عملیات برگشت فروش به انجام می
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مبلغ ریالی مندرج در رسید فروش موقت توسط مشتری و تحویل آن به کاربر، با فشردن کلید تایید فروشپس از پرداخت 

 شود:مشخصات پرداخت شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد می، 

 

 شود.رفرانس سند پرداخت : شماره سند پرداخت وجه ریالی مندرج در رسید فروش موقت به صندوق ریالی وارد می

 شود کدام تفصیلی از حساب واسط ریالی در سند فروش ارز استفاده شود.ریالی : از این طریق مشخص میحساب واسط 

های شده، عالوه بر فروش، مجوز تحویل ارز نیز داشته باشد، اطالعات اسکناساگر شعبه جاری، بر اساس مقررات فروش تعریف

ه شدهای تعریفها در این لیست از مجموعه اسکناسانواع اسکناسشود. پرداختی را در بخش مشخصات اسکناس پرداختی وارد می

 و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد.

، فروش قطعی انجام شده و رسید آن )حواله فروش( چاپ و تحویل  پس از تکمیل اطالعات و با فشردن کلید ثبت

 شود.مشتری می

مرحله، درصورت نیاز، امکان استداد وجه نیز وجود دارد. به این منظور، ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده و پس از این 

 شود:بخش اطالعات استرداد وجه شامل اقالم زیر وارد می، با فشردن کلید استرداد وجه
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 شود.شرح استرداد وجه : توضیحات و علت استرداد وجه در این فیلد ثبت می

کند که در استرداد وجه، کارمزد های استرداد بدون برگشت کارمزد و استرداد با برگشت کارمزد، مشخص میانتخاب یکی از گزینه

شده از مشتری نیز باید به وی مسترد شود یا خیر. الزم به توضیح است انتخاب گزینه استرداد با برگشت کارمزد )جهت دریافت

 پذیر است.از مشتری( با تایید کاربر ارشد امکانپرداخت کل وجه دریافتی 

های دریافتی از مشتری در بخش مشخصات ریز اسکناس چنانچه در زمان فروش، تحویل ارز هم انجام شده باشد، اطالعات اسکناس

مبالغ آن هم باید  شده و فعال ارز فروش بوده و جمعهای تعریفها در این لیست از مجموعه اسکناسانواع اسکناسشود. وارد می

 برابر با مبلغ فروش باشد.

تواند وجه ریالی پرداختی خود ، استرداد وجه به انجام رسیده و مشتری میپس از تکمیل اطالعات، با فشردن کلید ثبت

 را از صندوق ریالی دریافت نماید.

ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده های فروش موقت و فروش قطعی، ابتدا درصورت نیاز به چاپ رسید در هریک از وضعیت

، سیستم بسته به وضعیت فروش، رسید پرداخت ریالی وجه )فروش موقت( یا رسید و با فشردن کلید چاپ رسید

 نماید.بانک )فروش قطعی( را نمایش داده و آماده چاپ می
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 تحویل ارز

از  شدهطراحی شده است. شعبی که بر اساس مقررات تعریفشده بابت مسافرت هوایی این فرم جهت تحویل اسکناس ارز فروخته

 توانند از این فرم استفاده کنند.طریق فرم مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی، مجاز به تحویل ارز هستند می

 شود :ابتدا در بخش شرایط جستجو اطالعات زیر وارد می

 شود.ستگاه بارکدخوان، پر میکد ملی : کد ملی خریدار ارز توسط کاربر واردشده یا توسط د

شناسه فروش : چنانچه برای کدملی واردشده بیش از یک شناسه فروش وجود داشته باشد که هنوز تحویل ارز آن انجام نشده است، 

 دهد.میرا نمایش از لیست نمایش داده شده قابل انتخاب است. درصورت وجود فقط یک شناسه فروش، سیستم آن

روش مرتبط، محدودیت زمانی تحویل ارز )ساعت( تعریف شده باشد، کنترل الزم بین ساعت تحویل)زمان جاری چنانچه در مقررات ف

الزم به ذکر است، تحویل ارز پس از ساعت خروج، صرفا با تایید کاربر ارشد قابل انجام خواهد  شود.سیستم( با ساعت پرواز، انجام می

 بود.

 

شود. میشده و مشخصات خروج نمایش داده های اطالعات متقاضی، مشخصات ارز فروختهشده در بخشسپس اطالعات فروش انجام

ا هشود. انواع اسکناسهای پرداختی به مشتری تکمیل میلیست ریز اسکناس با اسکناس، با فشردن کلید تحویل ارز

 آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد.شده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ های تعریفدر این لیست از مجموعه اسکناس

شده قبال به مشتری تحویل شده باشد، پس از ورود شرایط جستجو و با فشردن کلید برگشت تحویل ارزچنانچه ارز فروخته

ها در این لیست از مجموعه شود. انواع اسکناس، اطالعات ریز اسکناس دریافتی از مشتری تکمیل می

 فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد. شده وهای تعریفاسکناس

  



 118از 77صفحه 

 

 حوالجات

سازی حواله در این بخش، عملیات مربوط به حوالجات صادره ارزی غیربازرگانی طی دو مرحله تامین وجه حواله و تکمیل و نهایی

پذیرد. تکمیل اطالعات کارگزاری و والور ه آن صورت میشود. در مرحله اول، اطالعات کلی حواله ثبت شده و تامین وجانجام می

پذیرد.چنانچه نیاز به برگشت یا ابطال حواله صادرشده باشد، در همین انجام شده و صدور حواله صورت می حواله نیز در همین بخش

العات آن و تحویل وجه حواله شود. عملیات مربوط به حوالجات وارده ارزی شامل دریافت حواله و ثبت اطبخش از سیستم انجام می

نوهای مشود. رسد. چنانچه نیاز به عملیات برگشت حواله باشد، در همین قسمت انجام میبه مشتری نیز در این قسمت به انجام می

 های زیر است :این بخش شامل فرم

 

o  صدور و تامین وجه حواله صادره ریالی 

o  صدور و تامین وجه حواله صادره ارزی 

o  فرم تکمیل و نهایی سازی عملیات صدور حواله 

o عودت حواله صادره 

o  عملیات ثبت / ویرایش اطالعات حواله وارده 

o عودت حواله وارده 
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 تامین وجه و صدور حواله ریالی مشتریان 

 

اقالم اطالعاتی زیر  منظور ثبت تامین وجه حواله ریالی مشتریان  طراحی شده است. ابتدا اطالعات عمومی حواله شاملاین فرم به

 شود :وارد می

 

 

 .فشردن  دکمه ثبت شماره حواله درا ین قسمت مینشیند حواله : بعد از ثبت اطالعات و  ه شمار

 .درج میگردد تاریخ صدور حواله : تاریخ روز سیستم 

 .ارز حواله : به صورت پیش فرض ریال قرار گرفته است 

 رد . قرار میگی بانک روسیه مسکو میربیزنس ف قراردادرط خارجی بانک  یش فرضپبه صورت بانک مقصد حواله :  –مقصد حواله 

 مبلغ مورد نظر وارد میشود مبلغ حواله : 

 شود.شده برای این فعالیت انتخاب مینوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری تعریف

نحوه پرداخت کارمزد ارزی حواله )مربوط به کارگزاران( انتخاب های مرتبط جهت تعیین پرداخت کارمزد کارگزاری : یکی از گزینه

 شود.می

 شود.شرح صدور حواله : توضیحات الزم جهت صدور حواله وارد می
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شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص شود. کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میسپس اطالعات متقاضی صدور حواله وارد می

عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی شته باشد، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهواردشده وجود ندا

 دهد.را ادامه می

 

 

 شود :سپس اطالعات ذینفع حواله در بخش مربوطه شامل اقالم اطالعاتی زیر ثبت می

 

 

 بانک ذینفع حواله : 

ینفع)فارسی( : چنانچه مقصد حواله شعبه داخلی باشد، نام و نام خانوادگی و آدرس نام و نام خانوادگی ذینفع)فارسی( و آدرس ذ

 شود.ذینفع به فارسی وارد می

نام و نام خانوادگی ذینفع)التین( و آدرس ذینفع)التین( : چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج 

 شود.و آدرس ذینفع به التین وارد میاز کشور باشد، نام و نام خانوادگی 

 شود.شماره حساب ذینفع : شماره حسابی که وجه حواله به آن واریز خواهد شد وارد می

 رسد.، عملیات به انجام میدر نهایت نیز اطالعات جهت صدور سند وارد میگردد فشردن کلید ثبت

 

 



 118از 80صفحه 

 

 صدور و تامین وجه حواله صادره ارزی 

های ارزی مشتریان، تواند از محل حسابثبت تامین وجه حواله صادره طراحی شده است. تامین وجه حواله میمنظور این فرم به

 سرفصل بستانکاران موقت به ارز، آورده نقدی مشتری)اسکناس( و ... باشد.

 شود :ابتدا اطالعات عمومی حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد می

 

 شود.و شعب خارج از کشور انتخاب می  بانک داخلی، بانک خارجی، شعب داخلیمقصد حواله : از لیست شامل 

بانک مقصد حواله : چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج از کشور باشد، مقصد حواله از لیست 

 شود.کارگزاران نتخاب می

انتخاب شده باشد، این فیلد از لیست شعب بانک که مجهز به سامانه جامع  شعبه مقصد حواله : چنانچه مقصد حواله، شعب داخلی

 شود.ارزی نیستند، انتخاب می

 شود.شده برای این فعالیت انتخاب مینوع نرخ برابری : از انواع نرخ برابری تعریف

واله )مربوط به کارگزاران( انتخاب های مرتبط جهت تعیین نحوه پرداخت کارمزد ارزی حپرداخت کارمزد کارگزاری : یکی از گزینه

 شود.می

 شود.شرح صدور حواله : توضیحات الزم جهت صدور حواله وارد می

 

. 
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شود. چنانچه اطالعاتی برای شخص کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میشود. سپس اطالعات متقاضی صدور حواله وارد می

عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهواردشده وجود نداشته باشد، کاربر ابتدا در 

 دهد.را ادامه می

 شود :سپس اطالعات ذینفع حواله در بخش مربوطه شامل اقالم اطالعاتی زیر ثبت می

 

ا هاز لیست بانکچنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج از کشور باشد، بانک ذینفع حواله : 

 شود حساب ذینفع در کدام بانک است.شود. از طریق این فیلد مشخص میانتخاب می

 و آدرس ، نام و نام خانوادگی: چنانچه مقصد حواله شعبه داخلی باشد ( و آدرس ذینفع)فارسی(فارسیذینفع)نام و نام خانوادگی 

 شود.ذینفع به فارسی وارد می

نام و نام خانوادگی ذینفع)التین( و آدرس ذینفع)التین( : چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج 

 شود.از کشور باشد، نام و نام خانوادگی و آدرس ذینفع به التین وارد می

 شود.ینفع : شماره حسابی که وجه حواله به آن واریز خواهد شد وارد میشماره حساب ذ

 

 

 

 

 

 

 شودسپس اطالعات مربوطه به اطالعات عمومی حواله در بخش مربوطه شامل اقالم اطالعاتی زیر ثبت می
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تامین وجه حواله : از لیست انتخابی هم ارز و یا  با تبدیل انتخاب میشود ، زمانیکه با تبدیل را انتخاب میکند امکان انتخاب پایه 

 تبدیل برای کاربر فراهم میشود 

 ارز حواله :  ارز مربوطه از لیست انتخاب میشود .

 شود .  می توسط کاربر وارد مورد نظر  مبلغ حواله : ، مبلغ

شده باشد، الزم است ابتدا ناسه درخواست نرخ : اگر نوع تامین وجه حواله  با تبدیل باشد و میزان ارز ه بیش از سقف تعیینش

درخواست نرخ ثبت شده و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز، این فیلد مقداردهی شود تا عملیات خرید یا تبدیل با نرخ 

 اعالمی انجام شود.

 

 ین وجه حواله : در صورت انتخاب گزینه با تبدیل در تامین وجه این فیلد فعال مشود ارز تام

مبلغ تامین وجه حواله : در صورتی که تامین وجه با تیدیل و پایه تبدیل مبلغ تامین وجه حواله  انتخاب شده باشد این فیلد فعال 

 میشود و باید توسط کاربر مبلغ وارد گردد.
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( انتخاب و با حواله )نقدی، حساب ارزی، سپس در بخش اطالعات تامین وجه حواله، نوع تامین وجه از لیست انواع مجاز تامین وجه 

 شود.، صفحه بعدی باز میفشردن کلید تامین وجه حواله

 

 

 ود:شعات آن شامل اقالم زیر وارد میالنقدی نمایش داده شده و اط-اگر نوع تامین وجه، نقدی باشد، صفحه اطالعات تامین وجه حواله

 

 تواند با ارز حواله متفاوت باشد.که می شودارز اسکناس دریافتی : ارز دریافتی از مشتری جهت صدور حواله از لیست ارزها انتخاب می

با مبلغ  فرضصورت پیشاگر ارز اسکناس دریافتی برابر با ارز حواله باشد، به شود.مبلغ نقدی : میزان ارز دریافتی از مشتری وارد می

شود. چنانچه ارز اسکناس دریافتی با ارز حواله متفاوت باشد، مبلغ حواله به ارز اسکناس دریافتی تبدیل و حواله مقدار دهی می
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-ابهها در مبلغ متوسط سیستم را تغییر دهد، تفاوت آنکه کاربر مبلغ واردشده درصورتی .شودفرض نمایش داده میصورت پیشبه

خواست الزم است ابتدا درنامه، بیشتر باشد، اگر مبلغ ارز اسکناس دریافتی از حد مجاز خرید فروش با نرخ شود.التفاوت نمایش داده می

هی شود تا عملیات تبدیل با نرخ اعالمی نرخ، ثبت شده و پس از اعالم نرخ بابت تبدیل ازسوی دایره معامالت ارز، این فیلد مقدارد

 انجام شود.

شده های تعریفها در این لیست از مجموعه اسکناسشود. انواع اسکناسریز اسکناس دریافتی از مشتری ثبت میاطالعات اسکناس : 

 و فعال ارز اسکناس دریافتی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ نقدی باشد.

م صورت، سیستنماید و در غیر اینالتفاوت را ارزی پرداخت نماید، ریز اسکناس پرداختی را وارد میکاربر بخواهد مابهکه درصورتی

 گرداند.التفاوت را به مشتری )حساب واسط ریالی( بر میمعادل ریالی مابه

 

داده شده، محاسبه کارمزد توسط لیست نمایششود. با انتخاب تعرفه کارمزد از درنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد می

 شود.سیستم انجام می

، عملیات به انجام ، فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبتبا فشردن کلید ادامه عملیات

 رسد.می

ات آن شامل اقالم العنمایش داده شده و اط یحساب ارز-باشد، صفحه اطالعات تامین وجه حواله حساب ارزیاگر نوع تامین وجه، 

 شود:زیر وارد می
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های ارزی مشتریان است یا سرفصل حسابشود که تامین وجه از محل محل : از طریق این فیلد مشخص می تامین وجه حساب از

 بستانکاران موقت به ارز.

نمایش داده شده و اطالعات تکمیلی اگر تامین وجه حساب از محل بستانکاران موقت به ارز باشد، ارز و مبلغ بر اساس اطالعات حواله 

 شود.جهت صدور سند دریافت می

 :شوداگر تامین وجه حساب از محل حساب مشتری باشد، اقالم اطالعاتی زیر وارد می

 

 تواند با ارز حواله متفاوت باشد.شود که میارز حساب : از لیست ارزها انتخاب می

شود. درصورت متفاوت بودن ارز حواله یکسان باشد، برابر با مبلغ حواله مقداردهی میمبلغ برداشت از حساب : اگر ارز حساب و ارز 

شود. اگر در این حالت، مبلغ برداشت از حساب با ارز حواله، عملیات تبدیل ارز انجام شده و مبلغ برداشت از حساب نمایش داده می

است ابتدا درخواست نرخ، ثبت شده و پس از اعالم نرخ بابت تبدیل نامه، بیشتر باشد، الزم حساب، از حد مجاز خرید فروش با نرخ

 ازسوی دایره معامالت ارز، این فیلد مقداردهی شود تا عملیات تبدیل با نرخ اعالمی انجام شود.

 شود:کننده وجه شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میسپس اطالعات حساب تامین

شود. شماره حساب از لیست شماره ورد نظر جهت برداشت وجه بابت حواله وارد مینوع حساب و شماره حساب : اطالعات حساب م

چنانچه نوع حساب، سپرده مدتدار ارزی  شود.ها با مقدار واردشده با ارز حساب برابر است، انتخاب میفعال که ارز آن یهاحساب

ه صورت کلی مسدود شدشده بهند. اگر حساب انتخاباند قابل انتخاب هستهایی که در شعبه جاری افتتاح شدهباشد، صرفا حساب

شده، غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف شده باشد و اگر حساب انتخاب شود.باشد، با پیغام مناسب، ادامه عملیات متوقف می

 شود.کننده حساب نباشد، ادامه عملیات متوقف میشعبه جاری، همان شعبه افتتاح
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یابد. اگر امضای صاحبان با فشردن این کلید، امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه میمشاهده نمونه امضا : 

امضا به سیستم معرفی نشده باشد، امکان ادامه عملیات وجود ندارد. چنانچه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای صاحبان حساب 

ده، شنماید. چنانچه حساب انتخابتم با پیغام مناسب، انجام عملیات را متوقف میرا بررسی ننموده باشد، در زمان ثبت عملیات، سیس

جاری حقوقی باشد، با انتخاب امضاها، سیستم تطابق با شرایط برداشت را کنترل نموده و درصورت عدم تطابق، ادامه عملیات متوقف 

 شود. می

شده در مقررات حساب، کمتر شود، با پیغام وردنظر از حداقل تعریفاگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده، مانده حساب م

 آید. عمل میمناسب از ادامه عملیات ممانعت به

ار دشود. اگر حساب واردشده، سپرده مدتاگر مبلغ برداشتی به میزان مانده حساب باشد، هشدار جهت بستن حساب به کاربر داده می

ه باشد، سپرده سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت سود باشد، پیغام مناسبی بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشد

 شود.مبنی بر لزوم محاسبه و واریز سود، نمایش داده شده و عملیات متوقف می

 ، شخصشود. چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حسابکننده حساب نمایش داده مینام صاحبان حساب و شعبه افتتاح

 شود.غیرفعالی وجود داشته باشد، ادامه عملیات متوقف می

شود. الزم است در حساب موردنظر برای هریک از منشاهای واردشده، مانده به جزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می

 ر با مبلغ برداشت از حساب باشد.شده در این بخش باید برابمیزان مبلغ برداشت واردشده، وجود داشته باشد. مجموع مبالغ ثبت

 شود :الحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشده از نوع قرضاگر حساب انتخاب
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ابزار برداشت : انتخاب از انواع چک، سند و چک عمومی. اگر ابزار برداشت ، چک باشد، اطالعات برگه چک دریافتی شامل سری و 

های تخصیصی به حساب واردشده باشد. شود. برگه چک واردشده باشد جزء دسته چکچک از کاربر دریافت می سریال، تاریخ و مبلغ

همچنین وضعیت برگه چک واردشده در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد، با پیغام مناسب، 

ابد. ییا چک عمومی باشد، سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات ادامه میشود. اگر ابزار برداشت سند ادامه عملیات متوقف می

 برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارشد الزم است.

 

های افتتاح/تمدید و سررسید، دار شامل تاریخدار باشد، اطالعات برداشت از سپرده مدتشده از نوع سپرده مدتاگر حساب انتخاب

ان سود پرداختی، نرخ جریمه، مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی، محاسبه و نمایش داده میز

دار )مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد( اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب، شود. در برداشت بخشی از سپرده مدتمی

شود. الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق صورت خودکار به حساب تخصیص داده میستم بهابطال شده و اوراق جدید توسط سی

 جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.

داده شده، محاسبه کارمزد توسط شود. با انتخاب تعرفه کارمزد از لیست نمایشدرنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد می

 شود.سیستم انجام می

، عملیات به انجام ، فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبتفشردن کلید ادامه عملیاتبا 

 رسد.می
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شود. بابت فروش توسط فروش ارز نمایش داده می -اگر نوع تامین وجه، فروش ارز به مشتری باشد، صفحه اطالعات تامین وجه حواله

ده، داده شیابد. با انتخاب تعرفه کارمزد از لیست نمایشصدور سند عملیات ادامه می کاربر واردشده و پس از ورود اطالعات تکمیلی

 شود.محاسبه کارمزد توسط سیستم انجام می

، عملیات به انجام ، فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبتبا فشردن کلید ادامه عملیات

 رسد.می
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 فرم تکمیل و نهایی سازی عملیات صدور حواله 

 

این فرم جهت ثبت اطالعات تکمیلی حواله صادره از جمله تاریخ والور و حساب کارگزاری و تایید آن جهت صدور حواله طراحی شده 

 است.

 

تامین وجه در شعبه جاری، هایی که تاریخ حواله، ارز و مبلغ حواله، مقصد حواله و مشاهده حوالهشماره و امکان جستجو بر اساس 

 سازی صدور حواله هستند وجود دارد.اند و منتظر تکمیل اطالعات و نهاییشده

، اطالعات حواله نمایش پس از انتخاب ردیف موردنظر و فشردن کلید تکمیل اطالعات حواله صادره

 شود:داده شده و اطالعات کارگزاری حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد می
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 تواند برابر یا بزرگتر از روز جاری باشد.کند که میتاریخ والور حواله : والور حواله را مشخص می

شماره حساب کارگزاری جهت پوشش وجه حواله : اگر مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج از کشور 

 شود.ها برابر با ارز حواله است، انتخاب میآن های کارگزاری که ارزباشد، از لیست شماره حساب

که مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج از کشور : این بخش درصورتیاطالعات کانال واسطه کارگزاری 

با توجه  شده برای بانک ذینفعهای واسطه تعریفباشد و بانک ذینفع و بانک مقصد حواله یکسان نباشد، فعال بوده و از لیست کانال

 شود.به ارز حواله انتخاب می

 رسد.سازی صدور حواله به انجام میعملیات نهایی  با فشردن کلید تایید،
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 عمیات ثبت / ویرایش اطالعات حواله وارده   

تواند در حساب وارده به مشتری میمنظور ثبت اطالعات حواله وارده و واریز وجه آن طراحی شده است. تحویل وجه حواله این فرم به

 صورت ریالی)خرید حواله( باشد.ارزی مشتری، سرفصل بستانکاران موقت به ارز یا به

 

هایی که در شعبه جاری، دریافت و ثبت امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله، ارز و مبلغ حواله، تاریخ والور و مشاهده حواله

 اند وجود دارد.شده

، ابتدا اطالعات عمومی حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر ثبت اطالعات حواله وارده جدید، با فشردن کلید جدیدجهت 

 شود:وارد می

 

 شود.از لیست شامل بانک داخلی، بانک خارجی، شعب داخلی و شعب خارج از کشور انتخاب می فرستنده حواله :

 ارزی است یا ریالی.شود واریز وجه مشخص می نوع انتقال حواله :
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 شود.شماره و تاریخ انجام حواله بر اساس اطالعات مندرج در پیام مربوطه وارد می شماره و تاریخ حواله :

 تواند بزرگتر از تاریخ حواله باشد.والور حواله است که می تاریخ والور حواله :

 شود.ارز حواله از لیست ارزها انتخاب شده و مبلغ حواله وارد می ارز و مبلغ حواله :

چنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی و شعب خارج از کشور باشد، از لیست کارگزاران بانک فرستنده حواله :

 شود.انتخاب می

ای هی، بانک خارجی و شعب خارج از کشور باشد، از لیست حسابچنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخل حساب کارگزاری :

 شود.بانک فرستنده که ارز آن با ارز حواله برابر است، انتخاب می

هایی که مجهز به سامانه جامع ارزی نیستند، چنانچه فرستنده حواله، شعب داخلی باشد، از لیست شعبه شعبه فرستنده حواله :

 شود.انتخاب می

 شود.شماره و تاریخ سند مرکز دریافتی از شعبه فرستنده حواله وارد می سند مرکز :اطالعات 

 شود.از لیست نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب می نوع نرخ برابری :

 شود.شرح )علت( حواله در این فیلد وارد می توضیحات :

 شود :شامل اقالم زیر وارد میکننده ارسال حواله )متقاضی حواله( سپس اطالعات درخواست

 

 ود.شبه فارسی وارد می متقاضی حوالهچنانچه فرستنده حواله شعبه داخلی باشد، نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی فارسی :

ام شد، نام و نچنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخلی، بانک خارجی یا شعب خارج از کشور با نام و نام خانوادگی التین :

 شود.به التین وارد می متقاضی حوالهخانوادگی 

 شود.شده در پیام حواله )حساب مربوط به متقاضی( وارد میشماره حساب درج شماره حساب :

 شود.کشور فرستنده حواله از لیست کشورها انتخاب می کشور :
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 شود :سپس اطالعات ذینغع حواله وارده شامل اقالم زیر وارد می

 شود.شعبه جاری )گیرنده پیام حواله( است که توسط سیستم مقداردهی می شعبه ذینفع حواله :

 شماره حسابی که وجه حواله به آن واریز خواهد شد.  شماره حساب ذینفع حواله :

انداز های جاری یا پسابچنانچه نوع انتقاال حواله، ارزی باشد و شماره حساب واردشده جزء حس نام و نام خانوادگی و آدرس )التین( :

 شود.صورت توسط کاربر وارد میشود. درغیر اینفعال شعبه جاری باشد، مشخصات صاحب حساب نمایش داده می

 

انداز فعال های جاری یا پسچنانچه نوع انتقاال حواله، ارزی باشد و شماره حساب واردشده جزء حساب :کد ملی/شناسایی شرکت 

کد ملی یا شماره اختصاصی ذینفع حواله  صورتشود. در غیر اینلیست صاحبان حساب واردشده انتخاب میشعبه جاری باشد، از 

نوان عچنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهشود. وارد می

 دهد.متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه می

آن وجود دارد. به این منظور، ابتدا ردیف موردنظر از لیست  که واریز وجه حواله انجام نشده باشد، امکارن ویرایش اطالعاتتا زمانی

شود. با فشردن کلید ثبت، تغییرات موردنظر بر روی اطالعات داده میاولیه انتخاب شده و با فشردن کلید ویرایش

 رسد.حواله به انجام می، عملیات تغییر اطالعات 

پس از ثبت اولیه اطالعات حواله، جهت واریز وجه و پرداخت آن به ذینفع، ابتدا ردیف موردنظر انتخاب شده و با فشردن کلید واریز 

اطالعات کد ملی/ شناسایی شرکت تکمیل شده)درصورت نیاز( و نوع واریز وجه حواله با   وجه حواله،

 د.یابت ادامه میلیاشود. سپس با فشردن کلید واریز وجه حواله، عمب ارزی و خرید حواله مشخص میانتخاب از لیست نقدی، حسا

 تواند، خرید حواله باشد.اگر نوع انتقال، ریالی ثبت شده باشد، نوع واریز وجه فقط می

 شود:اطالعاتی زیر نمایش داده میبا اقالم نقدی-اطالعات واریز وجه حواله  اگر نوع واریز وجه حواله، نقدی باشد، فرم 
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ت ها در این لیسشود. انواع اسکناسهای پرداختی به مشتری در این بخش ثبت میریز اسکناس های پرداختی :مشخصات اسکناس

 شده و فعال ارز حواله بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ حواله باشد.های تعریفاز مجموعه اسکناس

، فرم اولیه نمایش داده شده و با تکمیلی جهت صدور سند نیز وارد و با فشردن کلید ادامه عملیاتاطالعات 

 رسد.، عملیات به انجام میفشردن کلید ثبت

نمایش داده میبا اقالم اطالعاتی زیر  "اطالعات واریز وجه حواله به حساب ارزی"فرم  اگر نوع واریز وجه حواله، حساب ارزی باشد، 

 :شود
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های ارزی مشتریان انجام شود یا سرفصل بستانکاران شود که واریز وجه به حسابواریز وجه حواله به : از طریق این فیلد مشخص می

 موقت به ارز.

 

اگر واریز وجه به حساب بستانکاران موقت به ارز انتخاب شود، پس از دریافت شرح سند و فشردن کلید ادامه عملیات

 رسد.ش داده شده و با فشردن کلید ثبت، عملیات به انجام می، فرم اولیه نمای

 شود:اگر واریز وجه به حساب مشتریان انتخاب شود، اقالم اطالعاتی زیر وارد می

 

ها برابر با ارز شده در شعبه جاری که ارز آنانداز فعال افتتاحهای جاری و پسنوع و شماره حساب ذینفع حواله : از لیست حساب

شود. شود. اگر در مرحله ثبت اطالعات حواله شماره حساب وارد شده باشد، در این بخش نمایش داده میاست، انتخاب می حواله

نام صاحبان حساب توسط سیستم  یابد.چنانچه کاربر اقدام به تغییر آن نماید، هشدار الزم به کاربر داده شده و عملیات ادامه می

 ایی شرکت ذینفع که در مرحله قبل ثبت شده است، باید یکی از صاحبان حساب واردشده باشد.شود. کد ملی/شناسنمایش داده می

، فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت، عملیات پس از دریافت شرح سند و فشردن کلید ادامه عملیات

 رسد.به انجام می
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نمایش داده با اقالم اطالعاتی زیر  "خرید ارز-معادل ریالی وجه حوالهاطالعات واریز "اگر نوع واریز وجه، خرید حواله باشد، فرم 

 : شودمی

 

 الزم است ابتدا درخواست نرخ ثبت شدهنامه باشد، شده خرید با نرخ نرخاگر مبلغ حواله بیش از سقف تعییننرخ: درخواست شناسه 

 شود تا عملیات خرید با نرخ اعالمی انجام شود.و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز، این فیلد مقداردهی 

نامه روز یا نرخ اعالمی دایره معامالت ارز، مقداردهی شده و معادل رخ و معادل ریالی : نرخ با توجه به مبلغ حواله، بر اساس نرخن

 شود.ریالی وجه حواله محاسبه می

ادامه عملیات، فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید  درنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند واردشده و با فشردن کلید

 رسد.ثبت، عملیات به انجام می
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 عودت حواله وارده

 منظور برگشت حواله وارده طراحی شده است.این فرم به

 

شعبه جاری، دریافت و ثبت هایی که در امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله، ارز و مبلغ حواله، تاریخ والور و مشاهده حواله

 اند وجود دارد.شده

با فشردن کلید عودت کامل حواله واردهدرج توضیحات در ستون مربوطه، جهت عودت حواله، ردیف موردنظر انتخاب شده و پس از 

 رسد.عملیات به انجام می، 

 

ربر رو الزم است کاگردد. از اینصندوق شعبه برمی های پرداختی بهصورت نقدی انجام شده باشد، اسکناسچنانچه واریز وجه حواله به

 از اطمینان از دریافت اسکناس از مشتری اقدام به عودت حواله نماید. سپ

گیرد. بدیهی است درصورت عدم کفایت موجودی چنانچه وجه حواله به حساب مشتری واریز شده باشد، برداشت از حساب انجام می

 پذیر نخواهد بود.حساب مشتری، عودت حواله امکان

صورت ریالی به مشتری پرداخت شده باشد، برگشت خرید ارز انجام شده و از محل حساب واسط ریالی عودت چنانچه وجه حواله به

 پذیرد.حواله صورت می

 ارز، عودت حساب بستانکاران موقت بهمحل مبلغ حواله از چنانچه واریز وجه حواله به حساب بستانکاران موقت به ارز بوده باشد، 

 شود. داده می
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 ملیات صندوقع

تامین موجودی صندوق شعبه و ارسال مازاد آن به خزانه مدیریت یا شود. ارزی انجام می صندوقدر این بخش، عملیات مرتبط با 

اشد یکسان نبشود. چنانچه در پایان روز کاری شعبه، موجودی فیزیکی و سیتواسیون سیستمی، اداره خارجه در این بخش انجام می

رسد. عملیات خاصی مانند مدیریت ارزهای مکشوفه و دریافت ارز و واریز به ثبت کسری یا فزونی صندوق در این بخش به انجام می

 های زیر است :منوی این بخش شامل فرم شود.های خزانه کل در این قسمت انجام میحساب

 

o  فهرست مبادله های دریافت نشده 

o داری/سایر شعبزانهدریافت اسکناس از خ 

o داری/سایر شعبپرداخت اسکناس به خزانه 

o کسری/فزونی صندوق 

o تعویض اسکناس 

o ارزهای مکشوفه 

o دریافت ارز و واریز به حساب خزانه کل 
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 فهرست مبادله های دریافت نشده  

 

فهرست مبادله های دریافت نشده  "این فرم مبادله های دریافت نشده شعبه را نمایش میدهد که به دو بخش 

که اطالعات مربوط به مبادله در تقسیم میگردد    "فهرست مبادله های دریافت نشده از خزانه  "و    "از شعبه 

در فرم دریافت اسکناس از خزانه یا سایر شعب  این قسمت مینشیند و کاربر میتواند با ا ستفاده از این  اطالعات

 اقدام به انجام فعالیت نماید و بالفاصله بعد از ثبت مبادله ، از لیست پاک میگردد.    
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 سایر شعب/داریدریافت اسکناس از خزانه

به ارسال اسکناس هستند( طراحی شده داری یا شعب دیگر )که مجاز های دریافتی از خزانهاین فرم جهت ثبت اطالعات اسکناس

 شود.صورت خودکار انجام میشده بهمیزان ارز دریافتکننده اسکناس بهاست. در این فرم تسویه وجوه در راه واحد ارسال

 

ت لیس کننده اسکناس، شماره و تاریخ نامه ارسالی تاریخ دریافت و بابت و مشاهده اطالعات درامکان جستجو بر اساس واحد ارسال

 مشخصات دریافت اسکناس وجود دارد.

 شود :، اقالم اطالعاتی زیر وارد میجهت ثبت اطالعات دریافت اسکناس، پس از فشردن کلید دریافت

 

 شود.کننده اسکناس : از لیست واحدهایی که امکان ارسال اسکناس به شعبه جاری را دارند انتخاب میپرداخت

 شود.کننده وارد میمجلس( ارسال اسکناس در واحد اسالنامه )صورت شماره و تاریخ نامه : اطالعات

های دریافت اسکناس شامل عودت، دریافت اسکناس از شعب و تامین اسکناس شعب( انتخاب شده و مشخص بابت : از لیست بابت

 اسکناس، اداره خارجه باشد.کننده بابت عودت فقط در حالتی قابل انتخاب است که ارسال کند علت دریافت اسکناس چیست.می
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 شود :سپس مشخصات ارز دریافتی شامل اقالم زیر وارد می

 

 شود.ارز و مبلغ : نوع ارز دریافتی و مبلغ کل آن وارد می

 شود.کننده، وارد میشماره مبادله : رفرانس اختصاص یافته به ارسال ارز واردشده در واحد ارسال

دریافت اسکناس در شعبه مناطق آزاد انجام شود، حساب مرتبط با تامین وجه اسکناس از مجموعه کننده وجه : اگر حساب تامین

 شود.وارد میها با ارز دریافتی برابر است، که ارز آن های نوسترو یا وستروی اداره خارجهحساب

-طور همزمان انجام میست فوق بهها در لیمجلس بیش از یک نوع ارز باشد،ثبت همه آنکه ارز دریافتی طی یک صورتدرصورتی

 شود.

ن ها در ایانواع اسکناس شود.سپس به ازای هر ردیف از مشخصات ارز دریافتی، لیست ریز اسکناس دریافتی مرتبط با آن وارد می

 اشد.ب همان ارز شده و فعال ارز دریافتی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ دریافتیهای تعریفلیست از مجموعه اسکناس

 رسد.عملیات به انجام میهای دریافتی، با فشردن کلید ثبت پس از ورود اطالعات کلیه اسکناس

چنانچه اطالعات دریافت با اطالعات پرداخت مرتبط در ای انجام شده باشد که مجهز به سامانه جامع ارزی است، اگر دریافت از شعبه

 صورت ضمن ثبت اطالعات دریافت،  تسویهدرغیر این شود.غام مناسب، ادامه عملیات متوقف میبا پی سان نباشدکننده، یکواحد ارسال

 شود.کننده نیز انجام میوجوه در راه واحد ارسال
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 سایر شعب/داریپرداخت اسکناس به خزانه

 داری یا شعب دیگر طراحی شده است.های ارسالی به خزانهاین فرم جهت ثبت اطالعات اسکناس

 

کننده اسکناس، شماره و تاریخ نامه ارسال اسکناس، تاریخ پرداخت و بابت و مشاهده اطالعات امکان جستجو بر اساس واحد دریافت

 در لیست مشخصات پرداخت اسکناس وجود دارد.

 شود :، اقالم اطالعاتی زیر وارد میجهت ثبت اطالعات پرداخت اسکناس، پس از فشردن کلید پرداخت

 

 شود.د انتخاب میا داررها آنامکان ارسال اسکناس به شعبه جاری کننده اسکناس : از لیست واحدهایی که دریافتواحد 

 شود.کننده وارد میدریافتواحد  یبهمجلس( ارسالشماره و تاریخ نامه : اطالعات نامه )صورت

انتخاب شده و شده و اسکناس خریداریاسکناس شعب، مازاد اسکناس تامین اسکناس شامل  پرداختهای بابت : از لیست بابت

عب شعبه جاری از شفقط در حالتی قابل انتخاب است که شده اسکناس خریداریاسکناس چیست. بابت ارسال کند علت مشخص می

 باشد.اداره خارجه کننده اسکناس، مناطق آزاد و دریافت

ین فعالیت مجاز برای ا شده باشد، توسط کاربر از لیست انواع نرخ برابریرینوع نرخ برابری : اگر بابت خرید ارز، انتقال اسکناس خریدا

 شود.صورت توسط سیستم مقداردهی میشود. درغیر اینانتخاب می
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 شود :شامل اقالم زیر وارد می پرداختیسپس مشخصات ارز 

 

 شود.و مبلغ کل آن وارد می پرداختیارز و مبلغ : نوع ارز 

شده باشد، توسط کاربر وارد شده و نرخ بر اساس آن و مبلغ پرداختی، بابت خرید ارز، انتقال اسکناس خریداریمعادل ریالی : اگر 

 شود.مقداردهی می مصورت بر اساس نرخنامه روز، توسط سیستشود. در غیر اینمحاسبه می

، حساب شده نباشدو بابت برابر با انتقال اسکناس خریداری اسکناس در شعبه مناطق آزاد انجام شود پرداختوجه : اگر گیرنده حساب 

برابر است، وارد پرداختی ها با ارز های نوسترو یا وستروی اداره خارجه که ارز آنوجه اسکناس از مجموعه حساب دریافتمرتبط با 

 شود.می

ها در این لیست از شود. انواع اسکناسد می، لیست ریز اسکناس مرتبط با آن وارپرداختیسپس به ازای هر ردیف از مشخصات ارز 

 همان ارز باشد. پرداختیبوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ  پرداختیشده و فعال ارز های تعریفمجموعه اسکناس

 رسد.، با فشردن کلید ثبت عملیات به انجام میپرداختیهای پس از ورود اطالعات کلیه اسکناس

در راه پرداخت به شعبی که مجهز به سامانه جامع ارزی نیستند، ردیف موردنظر در لیست اولیه انتخاب شده و با جهت تسویه وجوه 

 شود:، اقالم اطالعاتی زیر وارد میفشردن کلید تسویه وجوه در راه

 

ات سند مرکز شامل شماره، پس از مشاهده اطالعات کلی پرداخت، ردیف مورد نظر از لیست اطالعات ارز پرداختی، انتخاب و اطالع

 شود.تاریخ، مبلغ و نرخ آن وارد می

 رسد.، عملیات تسویه وجوه درراه به انجام میبا فشردن کلید ثبت
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کننده اسکناس، اقدام به ثبت اطالعات دریافت ننموده باشد، ابتدا ردیف که واحد دریافتجهت برگشت پرداخت اسکناس تا زمانی

با  شود.پرداخت اسکناس انتخاب شده و ارز)های( موردنظر جهت برگشت در لیست ارز پرداختی انتخاب میموردنظر از لیست اولیه 

 رسد.برگشت به انجام می ت، عملیاسپس با فشردن کلید برگشت پرداخت
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 فزونی صندوق/کسری

اسکناس( طراحی شده است. تسویه منظور ثبت اطالعات کسری یا فزونی صندوق )تفاوت سیتواسیون با میزان واقعی این فرم به

 شود.کسری یا فزونی )پس از تعیین تکلیف( نیز در همین فرم انجام می

 

امکان جستجو بر اساس واحد نوع کسری یا فزونی، ارز و مبلغ، تاریخ ثبت و تاریخ تسویه و مشاهده اطالعات در لیست کسری و 

 فزونی صندوق وجود دارد.

 شود :، ابتدا اطالعات فزونی صندوق شامل اقالم زیر وارد میردن کلید فزونیجهت ثبت فزونی صندوق، با فش

 

 کند در کدام ارز موجودی فیزیکی اسکناس از سیتواسیون بیشتر است.شود و مشخص میارز : از لیست ارزهای فعال انتخاب می

 شود.وارد میمبلغ : میزان فزونی در صندوق )اختالف موجودی فیزیکی صندوق و سیتواسیون( 
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های ها در این لیست از مجموعه اسکناسشود. انواع اسکناسپس از ورود توضیحات و شرح سند، ریز اسکناس فزونی وارد می

 شده و فعال ارز واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده )فزونی( باشد.تعریف

 رسد.ام میبا فشردن کلید ثبت، عملیات فزونی به انج

 شود :، ابتدا اطالعات کسری صندوق شامل اقالم زیر وارد میجهت ثبت کسری صندوق، با فشردن کلید کسری

 

 کند در کدام ارز موجودی فیزیکی اسکناس از سیتواسیون کمتر است.شود و مشخص میارز : از لیست ارزهای فعال انتخاب می

 شود.موجودی فیزیکی صندوق و سیتواسیون( وارد میمبلغ : میزان کسری در صندوق )اختالف 

 

های ها در این لیست از مجموعه اسکناسشود. انواع اسکناسپس از ورود توضیحات و شرح سند، ریز اسکناس کسری وارد می

 شده و فعال ارز واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده )کسری( باشد.تعریف

 رسد.ن کلید ثبت، عملیات کسری به انجام میبا فشرد
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شود. پس از فشردن کلید تسویهجهت انجام تسویه کسری و فزونی صندوق، ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب می

 کند:، اقالم اطالعاتی زیر را وارد می

 شود :شده جهت تسویه بابت فزونی باشد، اقالم زیر وارد میاگر ردیف انتخاب

 

از لیست شامل حساب واسط و حساب مشتری انتخاب طرفیت اسکناس نباشد، تسویه فزونی بهاگر نوع حساب تسویه صندوق : 

 شود.می

شده باشد، مشخصات حساب واسط )سرفصل حساب واسط : اگر نوع حساب تسویه صندوق، حساب بستانکاران موقت به ارز انتخاب

 شود.می بستانکاران موقت به ارز( نمایش داده

انداز یا حساب جاری باشد، شماره حساب موردنظر که فزونی ایجادشده شماره حساب : اگر نوع حساب تسویه صندوق، حساب پس

 شود.مربوط به آن بوده است وارد می

 شده جهت تسویه بابت کسری باشد، اقالم فوق غیرقایل رویت خواهد بود.اگر ردیف انتخاب
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 رسد.واردشده و با فشردن کلید ثبت، عملیات تسویه کسری و فزونی به انجام میشرح سند تسویه سپس 

 تعویض اسکناس

نوع ارز طراحی شده است. چنانچه سیتواسیون از نظر مانده کلی با میزان واقعی اسکناس، این فرم جهت تبدیل انواع اسکناس از یک

 شود.از این فرم استفاده میتطابق داشته اما در ریز قطعات اختالفی وجود داشته باشد، 

 

 امکان جستجو بر اساس ارز و تاریخ ثبت و مشاهده اطالعات در لیست مشخصات تعویض اسکناس وجود دارد.

شود. سپس در ، ارز موردنظر وارد میجهت انجام عمل تعویض اسکناس، پس از فشردن کلید تعویض اسکناس

شود. درصورت برابر بودن های تعویضی وارد میهای پرداختی، ریز اسکناسهای دریافتی و مشخصات اسکناسمشخصات اسکناس

 رسد.جمع مبالغ این دو لیست و با فشردن کلید ثبت، عملیات تعویض اسکناس به انجام می
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 ارزهای مکشوفه

تکلیف از سوی های مکشوفه همراه با مشخصات متهمان طراحی شده است. پس از تعیین این فرم جهت ثبت اطالعات اسکناس

 صورت جداگانه نگهداریشود. سیتواسیون ارزهای مکشوفه بههای مذکور نیز از طریق این فرم انجام میمراجع مرتبط، خروج اسکناس

 شود.می

 

امکان جستجو بر اساس نوع عمل، شماره و تاریخ نامه، شماره سند ورود و شماره سند خروج و مشاهده اطالعات در لیست مشخصات 

 های مکشوفه وجود دارد.ارز

، اقالم اطالعاتی زیر وارد جهت ثبت ورود ارزهای مکشوفه، پس از فشردن کلید ورود ارزهای مکشوفه

 شود:می
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 ای است که طی آن ارزهای مکشوفه به شعبه ارسال شده است.شماره و تاریخ نامه : اطالعات نامه

 های پیوست آن به شعبه رسیده است.و اسکناس تاریخ ورود ارز به شعبه : تاریخی است که نامه فوق

 دهنده : عنوان سازمان یا ارگانی است که ارزهای مکشوفه را برای شعبه ارسال نموده است.دستگاه ارائه

 

شامل ملیت، نام و نام خانوادگی فارسی و التین، کد ملی و شماره گذرنامه افراد متهم طبق موارد مندرج در نامه  سپس مشخصات

 .شودد میوار

 

شود. به ازای هریک از ارزهای واردشده ریز اسکناس دریافتی سپس اطالعات ارزهای دریافتی طی نامه، شامل نوع ارز و مبلغ وارد می

شده ارز واردشده بوده و جمع مبالغ های تعریفها در این لیست از مجموعه اسکناسانواع اسکناسشود. نیز در لیست مربوطه وارد می

 هم باید برابر با مبلغ واردشده به ازای آن ارز باشد.آن 

با فشردن کلید ثبت، عملیات ورود ارزهای مکشوفه به انجام رسیده و سیتواسیون )جدا از سیتواسیون صندوق اصلی شعبه( تشکیل 

 شود.روزرسانی مییا به
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شده و با فشردن کلید خروج ارزهای مکشوفهجهت خروج ارزهای مکشوفه ، ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب 

 شود:، اطالعات زیر وارد می

 

 ای است که طی آن ارزهای مکشوفه به شعبه ارسال شده است.شماره و تاریخ نامه : اطالعات نامه

 تاریخ خروج ارز از شعبه : تاریخی است که خروج ارز از شعبه طبق نامه فوق انجام شده است.

فرض، همان دستگاه واردشده در زمان ورود است. چنانچه سازمان یا ارگانی که نامه خروج را صورت پیشدهنده : بهدستگاه ارائه

 شود.دهنده زمان ورود باشد، عنوان آن توسط کاربر وارد میارسال نموده، متفاوت با دستگاره ارائه
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 شود.خاب میعلت خروج : بر اساس نامه دریافتی بابت خروج، از لیست مربوطه انت

 شود.شده نمایش داده میبر اساس اطالعات ورود انتخابمشخصات افراد متهم 

شود، اطالعات ارزهایی که طی نامه خروج، شده، نمایش داده میسپس در لیست مشخصات ارز که با توجه به اطالعات ورود انتخاب

الزم باشد بخشی از مبلغ یک نوع ارز، خارج شود فیلد میزان اعالمی شود. چنانچه روزرسانی میبهتوسط کاربر اند، تعیین تکلیف شده

توسط شود. اگر ارز در لیست موجود باشد که هنوز جهت خروج آن تعیین تکلیف نشده است، جهت خروج در فیلد مبلغ وارد می

 شود.کاربر از لیست خروج حذف می

 شود.های خروج وارد میشود، ریز اسکناسشده، نمایش داده میابسپس در لیست ریز اسکناس که با توجه به اطالعات ورود انتخ

های واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده به ازای آن ارز ها در این لیست از مجموعه اسکناسانواع اسکناس

 باشد.

سیتواسیون آن )جدا از سیتواسیون صندوق اصلی شعبه( با فشردن کلید ثبت، عملیات خروج ارزهای مکشوفه به انجام رسیده و 

 شود.روزرسانی میبه
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 دریافت ارز و واریز به حساب خزانه کل

های شود. برای هر یک از حسابشده خزانه کل استفاده میهای معرفیمنظور دریافت ارز از مشتریان و واریز به حساباین فرم به

 گیرد.و مورد استفاده قرار می های خاصی تعریف شدهخزانه کل، بابت

 

 شده وجود دارد.امکان جستجو بر اساس حساب خزانه، بابت و تاریخ ثبت و مشاهده اطالعات در لیست ارزهای دریافت

 : شوداقالم اطالعاتی زیر وارد میشده شامل ابتدا مشخصات ارز دریافت، با فشردن کلید دریافت ارز

 

با توجه به حساب خزانه انتخابی، نوع ارز توسط سیستم  شود.شده خزانه کل انتخاب میهای تعریفحساب خزانه : از لیست حساب

 شود.نمایش داده می

 شود.های مرتبط با حساب خزانه واردشده، انتخاب میبابت :  از لیست بایت

فتی بابت واریز به حساب خزانه کند ارز دریاشود و مشخص میمنشا عملیات : از لیست شامل نقدی و حساب واسط انتخاب می

 شود.صورت نقدی بوده یا از سرفصل بستانکاران موقت به ارز تامین میموردنظر، به
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 در شعبی که بارکد خوان  موجود می باشد از این فیلد جهت خواندن کد رهگیری استفاده میشود در نهایت اطالعاتکد رهگیری : 

 متقاضی به صورت خودکار رانجام میگردد . 

 کند.مبلغ : میزان ارز دریافتی جهت واریز به حساب خزانه را مشخص می

 شود.شده برای این فعالیت  انتخاب مینوع نرخ: از لیست انواع نرخ برابری تعریف

 در نهایت توضیحات الزم نوشته میشود . 

 

 

 

 

اتی شود. چنانچه اطالعکننده ثبت میاختصاصی واریز. کد ملی یا شماره شودپس از ثبت توضیحات، اطالعات متقاضی واریز وارد می

عنوان متقاضی ثبت نموده و سپس برای شخص واردشده وجود نداشته باشد، کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را به

 دهد.عملیات اصلی را ادامه می

دهد، گزینه نماینده شرکت انتخاب شده و نام شرکت  چنانچه شخص واریزکننده، نماینده شرکتی باشد و واریز را برای شرکت انجام

 شود.وارد می

ها در این لیست از مجموعه انواع اسکناس شود.اگر منشا عملیات نقدی باشد، ارز دریافتی از مشتری در لیست اسکناس وارد می

 اگر مجموع مبالغ واردشده در لیستشده باشد.شده و فعال ارز دریافتی و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردهای تعریفاسکناس

اوت، گزینه التفشود. اگر در فیلد پرداخت مابهالتفاوت نمایش داده میبیش از مبلغ دریافتی باشد، میزان اختالف در فیلد مبلغ مابه

شده باشد، معادل ریالی  شود و اگر گزینه ریالی انتخابهای پرداختی از کاربر دریافت میارزی انتخاب شده باشد، ریز اسکناس

 شود.التفاوت جهت پرداخت به مشتری به حساب واسط ریالی واریز میمابه

اگر منشا عملیات حساب واسط باشد، اطالعات اسکناس دریافت نشده و مبلغ موردنظر، از حساب بستانکاران موقت به ارز تامین 

 شود.می



 118از 115صفحه 

 

 

 رسد.می با فشردن کلید ثبت، عملیات دریافت ارز به انجام
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 عملیات خودپرداز

 گذاری خودپردازپول

این فرم جهت ثبت اطالعات انتقال اسکناس از صندوق شعبه به صندوق خودپرداز طراحی شده است. جهت ثبت اطالعات تخلیه 

 شود.دستگاه)انتقال اسکناس از صندوق خودپردازبه صندوق شعبه( نیز از این فرم استفاده می

 

های موجود در آن قابل وضعیت اسکناسشود. با انتخاب ردیف موردنظر های خودپرداز شعبه نمایش داده میابتدا لیست دستگاه

 مشاهده است.

، ابتدا ارز موردنظر و گذاری خودپردازگذاری در دستگاه، پس از فشردن کلید پولجهت انجام عملیات پول

 شود.-شناسه دستگاه وارد می

 شود.دستگاه قرار خواهد گرفت، در لیست مشخصات اسکناس وارد میهایی که در سپس لیست اسکناس

 

های واردشده، از سیتواسیون شعبه به سیتواسیون دستگاه منتقل گذاری به انجام رسیده و اسکناسبا فشردن کلید ثبت، عملیات پول

 شوند.می

های موجود در آن، با فشردن کلید تخلیه ناسجهت تخلیه دستگاه، ابتدا ردیف موردظر انتخاب شده و پس از نمایش لیست اسک

 شوند.های موجود در آن از سیتواسیون دستگاه به سیتواسیون شعبه منتقل می، اسکناسخودپرداز
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 سازی خودپردازبرگشت و نهایی

ز عملیات تحویل ارشده توسط خودپرداز تحویل ارز مسافرتی در باجه طراحی شده است. چنانچه این فرم جهت تکمیل عملیات انجام

 شود.مسافرتی خودپرداز با اشکالی مواجه شود، از این فرم جهت رفع آن استفاده می

 

امکان جستجو بر اساس شناسه فروش، تاریخ فروش، شناسه دستگاه و شناسه خریدار)متقاضی( و مشاهده اطالعات در لیست 

رداز تحویل ارز مسافرتی انجام شده و نتیجه آن به سامانه جامع مشخصات خودپرداز و فروش وجود دارد. چنانچه عملیاتی در خودپ

 در این لیست قابل مشاهده خواهد بود.باشد(  Pending)در وضعیت ارزی منتقل نشده باشد، 

 شود. دنظر از لیست اولیه انتخاب میابتدا ردیف مور

شده اما نتیجه آن به سامانه منتقل نشده )در سیتواسیون اگر با توجه به شواهد، مشخص شود پرداخت اسکناس از طریق دستگاه انجام 

 شود.عملیات تکمیل می( Finalizeسازی)عمل نشده است(، با فشردن کلید نهایی

، با فشردن Pendingاگر با توجه به شواهد، مشخص شود پرداخت اسکناس از طریق دستگاه انجام نشده جهت خروج از وضعیت 

 شود.ت تغییر یافته و فروش موردنظر مجددا آماده تحویل میوضعی (Releaseکلید برگشت)
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 عملیات تایید

 تایید غیرحضوری کاربر ارشد

ها طراحی شده است. چنانچه های ارسالی جهت تایید عملیات و انجام تایید یا عدم تایید آنمنظور مشاهده درخواستاین فرم به

تایید کاربر ارشد داشته باشد، در این فرم برای کاربر ارشد )صاحب امضای درجه یک( شده نیاز به انجام عملی بر اساس شرایط تعریف

زم به ال یابد.شود. درصورت تایید در این فرم، عملیات توسط کاربر اولیه ادامه مینمایش داده شده و تایید/عدم تایید آن انجام می

شده است که حداکثر فاصله زمانی ایجاد درخواست تا تایید یا  ها مدت زمان اعتباری در سیستم تعریفتوضیح است برای درخواست

عدم تایید آن است و چنانچه در این مدت زمان، درخواست تعیین تکلیف نشود، منقضی شده و درصورت نیاز، الزم است مجددا 

 درخواست جهتتایید ارسال شود.

 شود. اند، نمایش داده میایجادشده و منقضی نشده هایی که جهت اخذ تایید کاربر ارشد،با ورود به فرم، لیست درخواست

 

، عملیات تایید به انجام جهت تایید درخواست، ردیف موردنظر انتخاب شده و با فشردن کلید تایید درخواست

 رسد.می

و پس از ثبت جهت رد درخواست، ردیف موردنظر انتخاب شده و با فشردن کلید عدم تایید درخواست 

 رسد.عملیات رد درخواست، به انجام می علت عدم تایید،

 روزرسانی درخواست وجود دارد.شده از لیست، با فشردن کلید بههای منقضیهای جدید و حذف درخواستامکان مشاهده درخواست

 


