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مقدمه
سیستم صندوق و حسابهای ارزی مشتریان یکی از مهمترین سامانههای سامانه ارزی ملی (سام) است که اداره کل مدیریت
عملیات بانکی آن را تهیه کرده و در حال حاضر اجرا و عملکرد آن را مدیریت مینماید .انجام امور ارزی غیربازرگانی ،تحویلداری در
باجههای ارزی و ارائه خدمات بانکی مرتبط با انواع حسابهای ارزی مشتریان تنها از طریق این سامانه میسر است .انواع خرید و
فروش ارز به ویژه فروش ارز مسافری و زیارتی ،افتتاح انواع حسابهای ارزی ،صدور گواهی سپرده ،صدور حوالههای ارزی غیربازرگانی،
صدور دسته چکهای ارزی ،دفترچه پسانداز ارزی و کارتهای ارزی از دیگر خدماتی است که از طریق این سیستم انجام میگیرند.
دریافت ارز از مشتری و واریز آن به یکی از حسابهای خزانه کل و مدیریت ارزهای مکشوفه و دیگر موارد خاص از امور ارزی که از
سوی مراجع ذیربط و ذیصالح انجام آن به بانک ملی سپرده شده است نیز با استفاده از این سامانه در بانک انجام میشوند.
این سیستم شامل فعالیتهای زیر است :
 عملیات مرتبط با حسابهای ارزی مشتریان


عملیات حسابهای ارزی
 oافتتاح حساب
 oبستن حساب
 oویرایش اطالعات حساب
 oمحاسبه و واریز سودسپرده /تمدید سپرده
 oواریز گروهی سود سپردههای مدتدار
 oبرداشت نقدی
 oواریز نقدی
 oنقل و انتقال
 oواریز دستهای
 oمسدودی/رفع مسدودی حساب
 oمسدودی/رفع مسدودی شخص
 oمدیریت امضا
 oتعریف شرایط برداشت
 oواریز جوایز

IBAN o
 عملیات چک
 oثبت اطالعات دستهچک تخصیصی به شعبه
 oاختصاص دسته چک به حساب
 oابطال/برگشت دسته چک
 oتغییر وضعیت چک


عملیات اوراق سپرده
 oدریافت اوراق در شعبه
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 oتخصیص اوراق به حساب
 oچاپ اوراق


عملیات دفترچه
 oدریافت دفترچه در شعبه
 oتخصیص دفترچه به حساب
 oچاپ دفترچه

 خرید و فروش
 oخرید و فروش ارز غیر بازرگانی
 oثبت درخواست نرخ ترجیحی
 فروش ارز مسافرتی
 oمدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی
 oفروش ارز سیاحتی/زیارتی
 oتحویل ارز
 حوالجات
 oتامین وجه حواله صادره
 oتکمیل و نهاییسازی صدور حواله
 oعودت حواله صادره
 oدریافت و واریز وجه حواله وارده
 oعودت حواله وارده
 عملیات صندوق
 oدریافت اسکناس از خزانهداری/سایر شعب
 oپرداخت اسکناس به خزانهداری/سایر شعب
 oکسری/فزونی صندوق
 oتعویض اسکناس
 oارزهای مکشوفه
 oدریافت ارز و واریز به حساب خزانه کل
 عملیات خودپرداز
 oپولگذاری خودپرداز
 oبرگشت و نهاییسازی خودپرداز
 عملیات تایید
 oتایید غیرحضوری کاربر ارشد
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عملیات حسابهای ارزی
در این بخش ،عملیات مرتبط با حسابهای ارزی از مرحله افتتاح تا بستن حساب به انجام میرسد .درطول مدت بازبودن یک حساب،
عملیات واریز و برداشت ،نقل و انتقال ،مسدودی و رفع مسدودی ،واریز سود و تمدید سپرده مدتدار ،واریز جوایز حسابهای پسانداز
از طریق این منو انجام میشود که شامل فرمهای زیر است :
 oافتتاح حساب
 oبستن حساب
 oویرایش اطالعات حساب
 oمحاسبه و واریز سودسپرده /تمدید سپرده
 oواریز گروهی سود سپردههای مدتدار
 oبرداشت نقدی
 oواریز نقدی
 oنقل و انتقال
 oواریز دستهای
 oمسدودی/رفع مسدودی حساب
 oمسدودی/رفع مسدودی شخص
 oمدیریت امضا
 oتعریف شرایط برداشت
 oواریز جوایز
IBAN o
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افتتاح حساب
این فرم جهت افتتاح انواع حسابهای پس انداز ،جاری و سپرده مدتدار ارزی بر اساس مقررات تعریفشده در قالب پروفایل طراحی
شده است .جهت انواع حسابهای ارزی که در بانک افتتاح می شوند با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر هر یک از آنها پروفایلی
ایجاد میشود که شرایطی نظیر نوع حساب (جاری ،پسانداز ،مدتدار) ،ارزهای مجاز جهت افتتاح ،حداقل مبالغ افتتاح و مانده
حساب ،انواع تامین وجه مجاز جهت افتتاح ،قابلیت صدور کارت ،الزام معرف و  ...را مشخص میکند .در زمان افتتاح حساب ،اطالعات
دریافتی از کاربر با شرایط تعیینشده در پروفایل انتخابی کنترل شده و درصورت صحت موارد ،افتتاح حساب انجام میشود.
افتتاح حساب شامل مراحل زیر است:

مرحله : 1انتخاب پروفایل
پروفایل حساب  :از لیست پروفایلهای تعریفشده انتخاب میشود.

سپس با فشردن کلید بعدی ،فرم مرحله بعدی

نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد.

الزم به توضیح است هریک از مراحلی بعدی ،بر اساس شرایط پروفایل انتخابشده ،نمایش داده میشوند؛ بهنحویکه برخی از مراحل
در برخی از حسابها نمایش داده نشده و اطالعاتی از بابت آنها دریافت نخواهد شد.
مرحله :2ثبت مشخصات حساب شامل
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ارز سپرده  :از لیست ارزهای مجاز در پروفایل واردشده ،انتخاب میشود.
نوع صاحب حساب  :از لیست انواع مشتریان تعریفشده در سیستم مشتریان انتخاب میشود.
انفرادی/اشتراکی  :با توجه به پروفایل واردشده قابل انتخاب است.
نوع واریز حساب و نوع برداشت از حساب :تعیینکننده متمرکز یا غیرمتمرکز بودن واریز و برداشت حساب است .از لیست انتخاب
میشود و مشخص میکند که واریز یا برداشت از حساب در همه شعب امکانپذیر است (عادی) یا فقط در شعبه افتتاحکننده امکان
واریز و برداشت وجود دارد.
مجوز نمایش اطالعات حساب در سایر شعب  :از لیست انتخاب میشود و مشخص میکند که نمایش اطالعات صاحبان حساب،
درهمه شعب امکانپذیر است یا فقط در شعبه افتتاحکننده اطالعات صاحبان حساب نمایش داده شود.
واریز با شناسه  :حسابهایی که واریز وجه نقدی به آنها با شناسه انجام میشود ،با استفاده از این فیلد به سیستم معرفی می-شوند.
در زمان واریز به این حساب ها کاربر شناسه واریز را وارد نموده و سیستم پس از کنترل صحت شناسه واریز با الگوریتم معرفیشده،
عملیات واریز را انجام میدهد.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 3ثبت مشخصات افتتاح کننده شامل
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کد ملی/کد شناسایی  :شناسه مشتری که جهت افتتاح حساب به شعبه مراجعه نموده است ،وارد میشود.
نوع افتتاح کننده  :از لیست انتخاب میشود و مشخص می کند صاحب حساب جهت افتتاح حساب به شعبه مراجعه نموده یا ولی و
وکیل و  ....وی.
اطالعات وکالتنامه/قیم نامه  :درصورتیکه نوع افتتاحکننده ،وکیل یا قیم باشد ،اطالعات مرتبط در این بخش وارد میشود.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 4ثبت اطالعات تامین وجه شامل

مبلغ افتتاح  :میزان موردنظر مشتری جهت افتتاح حساب وارد میشود .این مبلغ نباید کمتر از حداقل تعریفشده در پروفایل انتخابی
باشد.
نوع تامین وجه  :از لیست تعریف شده در پروفایل واردشده شامل (نقدی ،حساب ،بستانکاران موقت ارزی ) ... ،انتخاب میشود و
مشخص میکند مشتری وجه اولیه افتتاح حساب را چگونه تامین و به شعبه پرداخت نموده است.
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چنانچه نوع تامین وجه نقدی باشد ریز اسکناس دریافتی ثبت میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای
تعریفشده و فعال ارز افتتاح بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ افتتاح باشد.

چنانچه نوع تامین وجه بستانکاران موقت ارزی باشد اطالعات منشا ارز ثبت می شود .انواع منشا ارز از مجموعه منشا ارز هاشامل
نقدی ،حواله وارده و حواله صادره قابل انتخاب می باشد.

چنانچه نوع تامین وجه حساب باشد اطالعات حساب تامینکننده وجه شامل نوع و شماره حساب وارد میشود .درصورتیکه نوع
حساب انتخابی جهت تامین وجه افتتاح ،سپرده مدتدار باشد صرفا از لیست شماره حسابهای شعبه افتتاحکننده قابل انتخاب
خواهد بود .ارز حساب انتخابشده با ارز افتتا ح حساب یکسان است .وضعیت حساب از نظر مسدود نبودن و بسته نشدن ،کنترل
شده و درصورت کفایت مانده قابل برداشت ،عملیات ادامه مییابد .اگر حداقل یکی از صاحبان حساب انتخابشده غیرفعال باشد،
پیغام مناسب به کاربر داده شده و ادامه عملیات متوقف میشود.
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در صورتیکه نوع حساب تامین کننده وجه ،قرضالحسنه جاری باشد ،ابزار برداشت از کاربر دریافت میشود .چنانچه ابزار برداشت،
چک باشد ،اطالعات برگه چک دریافت و کنترلهای الزم انجام میشود .اگر حساب انتخابشده ،جاری حقوقی باشد ،شرایط برداشت
با توجه به امضاهای تاییدشده توسط کاربر و انطباق با آخرین شرایط برداشت تعریفشده برای حساب موردنظرکنترل شده و درصورت
برقراری شرایط ،عملیات ادامه مییابد.

در صورتیکه نوع حساب تامین کننده وجه ،سپرده مدتدار باشد ،کنترلهای الزم مبنی بر سررسید نشدن سپرده و محاسبه سود
(درصورت نیاز) انجام شده و پس از محاسبات جریمه سود ،امکان افتتاح از این محل داده میشود .در صورت ادامه عملیات ،اوراق
سپرده قبلی ،ابطال و از اوراق موجود شعبه ،تخصیص اوراق سپرده با مانده جدید برای حساب تامین کننده وجه انجام میشود.
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د ر زمان برداشت از همه انواع حساب ،با استفاده از دکمه نمایش امضا ،امضاهای معرفیشده برای حساب ،جهت مشاهده و کنترل
کاربر ،نمایش داده میشود.
جهت تعیین منشا افتتاح حساب از محل حساب ارزی ،لیستی از اطالعات منشا ارز و مبلغ مرتبط دریافت میشود .مبلغ دریافتی
بهازای هر منشا با مانده حساب تامینکننده با همان منشا کنترل شده و درصورت عدم کفایت مانده منشا واردشده ،پیغام مناسب به
کاربر داده میشود .در زمان افتتاح سپرده مدت دار ارزی ،چنانچه برای تاریخ افتتاح ،نرخ سود متفاوتی برای منشاهای مختلف وجود
داشته باشد ،از افتتاح با منشا ترکیبی ممانعت بهعمل خواهد آمد.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 5ثبت اطالعات صاحب حساب شامل

شناسه مشتری و درصد مشارکت(برای حسابهای اشتراکی)  :چنانچه حساب ،انفرادی و افتتاح کننده آن همان صاحب حساب باشد،
نیازی به ورود اطالعات ازسوی کاربر نیست.
در سایر موارد مشخصات صاحب/صاحبان حساب ،ثبت میشود.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 6ثبت مشخصات صاحبان امضا شامل

نوع و شناسه صاحب امضا ،تصویر امضا
برای صاحبان امضای حسابهای حقوقی ،نوع (ثابت یا متغیر) و سمت صاحب امضا هم ثبت میشود.
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چنانچه ،صاحب امضا از نوع وکیل باشد ،اطالعات وکالتنامه برداشت هم ثبت میشود.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله  : 7ثبت اطالعات سپرده مدتدار شامل

طول دوره سپرده  :از لیست دورههای تعریفشده در پروفایل واردشده انتخابی میشود.
تاریخهای افتتاح و سررسید  :تاریخ افتتاح برابر با تاریخ جاری سیستم بوده و تاریخ سررسید با توجه به تاریخ افتتاح و دوره سپرده،
توسط سیستم مقداردهی میشود.
نرخ سود  :با توجه به نوع ارز افتتاح و دوره انتخابی ،از نرخ های واردشده توسط دایره معامالت ارز در تاریخ افتتاح (روز جاری) بازیابی
و نمایش داده میشود.
تعیین قابلیت تمدید در سررسید  :با انتخاب این گزینه برای حساب ،عملیات تمدید در سررسید سپرده بهصورت خودکار توسط
سیستم انجام میشود.
حساب جهت واریز سود  :حساب موردنظر جهت واریز سود سپرده از لیست حسابهای فعال که ارز آنها با ارز افتتاح حساب برابر
باشد انتخاب میشود.

صفحه  13از116

سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 8ثبت اطالعات معرف شامل

تاریخ استعالم از بانک مرکزی  :تاریخ استعالم صورتگرفته از بانک مرکزی وارد میشود.
نوع معرف
بانک و شعبه و شماره حساب معرف  :اطالعات مربوط به حساب مشتری وارد شده و مشخص میشود حساب معرف در بانک دیگری
است یا در یکی از شعب بانک ملی.
نام و کد ملی معرف ،نشانی و تلفن  :اطالعات شناسایی و آدرس معرف در فیلدهای مربوطه وارد میشود.
سپس با فشردن کلید بعدی،

فرم مرحله بعد نمایش داده شده و عملیات ادامه مییابد .چنانچه کاربر قصد برگشت به

مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود.
مرحله : 9ثبت آدرس و اطالعات تکمیلی صدور سند حسابداری شامل

صفحه  14از116

آدرس  :از لیست آدرسهای ثبتشده برای صاحب حساب در سیستم مشتریان انتخاب میشود.
عنوان نمایشی حساب  :توسط سیستم مقداردهی شده و فقط برای حسابهای مشترک قابل تغییر توسط کاربر است .از این فیلد
جهت درج نام صاحب حساب در دفترچه حساب پسانداز و اوراق سپرده مدتدار استفاده میشود .در حسابهای انفرادی همان نام
صاحب حساب است .در حسابهای اشتراکی ،نام تمام صاحبان حساب که با عالمت ویرگول ( )،از هم جدا شدهاند ،بهصورت پیشفرض
مقداردهی شده و توسط کاربر قابل تغییر است.
چنانچه کاربر قصد برگشت به مرحله قبل را داشته باشد ،با فشردن کلید قبلی ،اطالعات مرحله قبل نمایش داده میشود .در غیر
اینصورت با فشردن کلید ثبت ،چنانچه بر اساس شرایط تعریفشده نیاز به تایید کاربر ارشد باشد ،عملیات تایید بهصورت حضوری
یا غیرحضوری انجام و سپس افتتاح حساب انجام میشود.
با توجه به نوع تامین وجه افتتاح ،سند حسابداری مرتبط ثبت میشود .درصورت افتتاح حساب اشتراکی ،سند انتظامی حسابهای
مشترک و درصورت افتتاح حساب مدتدار ،سند انتظامی اوراق سپرده نیز صادر میشود .تخصیص اوراق به سپرده مدتدار از اوراق
موجود شعبه توسط سیستم صورت میپذیرد.

صفحه  15از116

بستن حساب
این فرم جهت بستن حسابهای قرضالحسنه جاری و پساندازی که مانده آنها صفر شده است ،طراحی شده است .الزم به توضیح
است ،حسابهای سپرده مدتدار در زمان برداشت از حساب بهمیزان کل مانده ،بهصورت سیستمی یسته میشوند.
پس از تعیین علت بستن حساب و ورود شماره حساب ،اطالعات تکمیلی نمایش داده شده و پس از فشردن کلید ثبت و انجام
کنترلهای الزم ،بستن حساب انجام میشود .اگر حساب موردنظر ،اشتراکی باشد ،سند خروج انتظامی حسابهای اشتراکی نیز صادر
میشود.
چنانچه حساب انتخابشده مانده داشته باشد ،پیغام مناسبی نمایش داده شده و عملیات متوقف میشود.
اگر حساب انتخاب شده ،بهعنوان حساب واریز سود سپرده مدتداری که هنوز فعال است ،معرفی شده باشد ،امکان بستن آن وجود
ندارد.
چنانچه حساب انتخابشده ،جاری و دارای دستهچک باشد ،وجود چکهای درراه کنترل شده و هشدار مناسب به کاربر داده میشود.

صفحه  16از116

ویرایش اطالعات حساب
این فرم جهت تغییر برخی مشخصات حساب که ممکن است در طول زمان قابل تغییر باشد طراحی شده است .این مشخصات که
سابقه تغییرات آن در سیستم نگهداری میشود بهشرح زیر است :

نوع واریز و برداشت (متمرکز/غیرمتمرکز بودن حساب)
شناسهدار بودن واریز
صفحه  17از116

صاحبان امضا
حساب واریز سود
کنترلهای مرتبط ،مشابه فرم افتتاح حساب انجام میشود.
درصورت تغییر مشخصه انفرادی/اشتراکی بودن حساب ،سند انتظامی حسابهای مشترک نیز صادر میشود.

صفحه  18از116

محاسبه و واریز سود سپرده/تمدید سپرده

این فرم جهت انجام محاسبه و واریز سود یا تمدید سپرده بهصورت موردی طراحی شده است.
بهطور کلی محاسبه و واریز سود سپردههای مدتدار بر اساس شرایط سپرده و مقطع تعیینشده جهت واریز سود ،بهصورت خودکار
در ابتدای هر روز توسط سیستم انجام میشود .عملیات تمدید سپرده نیز بهصورت خودکار در زمان بستن پایان روز انجام میشود.
چنانچه بههر دلیلی برای سپردهای بهصورت موردی نیاز به محاسبه سود یا تمدید باشد ،از طریق این فرم قابل انجام است .درصورت
برداشت بخشی از سپرده ،الزم است از طریق این فرم ابتدا محاسبه سود تا روز جاری (چنانچه بیش از یک ماه از افتتاح/آخرین تمدید
سپری شده باشد) انجام شود.
پس از ورود شماره حساب از بین حسابهای فعال شعبه جاری
درصورت انتخاب گزینه صدور سند سود سپرده ،با فشردن کلید نمایش جزییات ،اطالعات سوابق پرداخت سود سپرده نمایش داده
میشود .پس از تایید کاربر مبنی بر انجام عملیات ،محاسبه و واریز سود انجام میشود.

چنانچه حساب انتخابشده سررسیدشده باشد ،ابتدا باید تمدید و سپس واریز سود انجام شود.
چنانچه حساب انتخابشده مشمول واریز سود نباشد( ،از افتتاح یا آخرین تمدید کمتر از یکماه سپری شده باشد) ،پیغام مناسبی
نمایش داده شده و عملیات متوقف میشود.

صفحه  19از116

درصورت انتخاب گزینه تمدید سپرده ،با فشردن کلید نمایش جزییات ،اطالعات سوابق تمدید سپرده نمایش داده میشود .پس از
تایید کاربر مبنی بر انجام عملیات ،تمدید سپرده انجام میشود.

چنانچه حساب انتخابشده ،سررسیدنشده باشد ،پیغام مناسبی نمایش داده میشود.
چنانچه برای آخرین سابقه سپرده سود واریز نشده باشد ،پیغام مناسبی نمایش داده شده و پس از محاسبه و واریز سود دوره قبل،
سپرده برای دوره جدید قابل تمدید خواهد بود.

صفحه  20از116

واریز گروهی سود سپرده مدتدار

این فرم جهت محاسبه و واریز سود همه حسابهایی که تا روز جاری مشمول دریافت شود بودهاند ولی هنوز سود آنها واریز نشده
است ،طراحی شده است.
بهطور کلی محاسبه و واریز سود سپردههای مدتدار بر اساس شرایط سپرده و مقطع تعیینشده جهت واریز سود ،بهصورت خودکار
در ابتدای هر روز توسط سیستم انجام میشود.
چنانچه در انجام این موضوع ،اشکالی وجود داشته باشد ،محاسبه و واریز سود برای همه سپردههای مدتدار شعبه از طریق این فرم
انجام میشود.
لیست حسابهای مشمول واریز سود و موعد واریز سود آنها نمابش داده شده و با تایید کاربر ،عملیات واریز سود برای همه حسابهای
نمایشدادهشده انجام میشود.

صفحه  21از116

برداشت نقدی
این فرم بهمنظور ثبت پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی شده است.
امکان پرداخت به صورت هم ارز یا با تیدل در این فرم فراهم شده است .همچنین درصورت نیاز به برداشت از حساب ارزی مشتری و
پرداخت ریال(خرید از محل حساب) از این فرم استفاده میشود.
ابتدا اطالعات برداشت شامل اقالم زیر وارد میشود :

ارز حساب  :از لیست ارزها انتخاب میشود.
مبلغ برداشت از حساب  :مبلغی که از حساب یا سرفصل بستانکاران موقت به ارز برداشت میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب میشود.
نوع برداشت  :یکی از انواع هم ارز ،با تبدیل ،ریالی و بستانکاران موقت به ارز میتواند باشد .با توجه به انتخاب هریک از موارد یادشده،
سایر اقالم اطالعاتی فعال یا غیرفعال میشود.
متقاضی برداشت  :کد ملی یا شماره اختصاصی برداشتکننده ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته
باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
اگر نوع برداشت ،بستانکاران موقت به ارز نباشد ،اطالعات حساب شامل اقالم زیر وارد میشود:

نوع حساب و شماره حساب  :حساب موردنظر جهت برداشت وارد میشود .اگر نوع حساب ،سپرده مدتدار باشد ،انتخاب حساب،
فقط از حسابهای افتتاحشده در شعبه جاری امکانپذیر خواهد بود .اگر حساب انتخابشده ،غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف

صفحه  22از116

شده باشد و شعبه جاری ،همان شعبه افتتاحکننده حساب نباشد ،ادامه عملیات متوقف میشود.حساب واردشده ،باید فعال بوده و
بهصورت کامل مسدود نشده باشد .همچنین مانده قابل برداشت حساب نباید کمتر از مبلغ برداشت از حساب باشد.
مشاهده نمونه امضا  :با فشردن این کلید ،امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه مییابد .اگر امضای صاحبان
امضا به سیستم معرفی نشده باشد ،امکان ادامه عملیات وجود ندارد .چنانچه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای صاحبان حساب
را بررسی ننموده باشد ،در زمان ثبت عملیات ،سیستم با پیغام مناسب ،انجام عملیات را متوقف مینماید.

چنانچه حساب انتخابشده ،جاری حقوقی باشد ،با انتخاب امضاها ،سیستم تطابق با شرایط برداشت را کنترل نموده و درصورت عدم
تطابق ،ادامه عملیات متوقف میشود.
اگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده ،مانده حساب موردنظر از حداقل تعریفشده در مقررات حساب ،کمتر شود ،با پیغام
مناسب از ادامه عملیات ممانعت بهعمل میآید.
اگر مبلغ برداشتی به میزان مانده حساب باشد ،هشدار جهت بستن حساب به کاربر داده میشود .اگر حساب واردشده ،سپرده مدتدار
بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشده باشد ،سپرده سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت سود باشد ،پیغام مناسبی
مبنی بر لزوم محاسبه و واریز سود ،نمایش داده شده و عملیات متوقف میشود.
نام صاحبان حساب و شعبه افتتاحکننده حساب نمایش داده میشود .چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حساب ،شخص
غیرفعالی وجود داشته باشد ،ادامه عملیات متوقف میشود.
شناسه درخواست نرخ  :اگر نوع برداشت ریالی یا با تبدیل باشد و میزان ارز خریداریشده بیش از سقف تعیینشده باشد ،الزم است
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.

صفحه  23از116

جزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می شود .الزم است در حساب موردنظر برای هریک از منشاهای واردشده ،مانده به
میزان مبلغ برداشت واردشده ،وجود داشته باشد .مجموع مبالغ ثبتشده در این بخش باید برابر با مبلغ برداشت از حساب باشد.
اگر حساب انتخابشده از نوع قرضالحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشود :

ابزار برداشت  :انتخاب از انواع چک ،سند و چک عمومی .اگر ابزار برداشت  ،چک باشد ،اطالعات برگه چک دریافتی شامل سری و
سریال ،تاریخ و مبلغ چک از کاربر دریافت میشود .برگه چک واردشده باشد جزء دسته چکهای تخصیصی به حساب واردشده باشد.
همچنین وضعیت برگه چک واردشده در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد ،با پیغام مناسب،
ادامه عملیات متوقف میشود .اگر ابزار برداشت سند یا چک عمومی باشد ،سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات ادامه مییابد.
برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارشد الزم است.
اگر حساب انتخابشده از نوع سپرده مدتدار باشد ،اطالعات برداشت از سپرده مدتدار شامل تاریخهای افتتاح/تمدید و سررسید،
میزان سود پرداختی ،نرخ جریمه ،مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی ،محاسبه و نمایش داده
میشود .در برداشت بخشی از سپرده مدتدار (مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد) اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب،
ابطال شده و اوراق جدید توسط سیستم بهصورت خودکار به حساب تخصیص داده میشود .الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق
جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.

صفحه  24از116

اگر نوع برداشت ،ریالی نباشد ،اطالعات اسکناسهای پرداختی شامل اقالم زیر وارد میشود:
ارز اسکناس پرداختی  :اگر نوع برداشت ،هم ارز باشد ،این فیلد غیرفعال و توسط سیستم با ارز حساب مقداردهی میشود .اگر نوع
برداشت ،با تبدیل باشد ،نوع ارز اسکناس پرداختی از کاربر دریافت میشود.
مبلغ اسکناس پرداختی  :این فیلد بهصورت پیشفرض توسط سیستم مقداردهی شده و توسط کاربر قابل تغییر است .اگر نوع برداشت،
هم ارز باشد مقدار اولیه این فیلد برابر با مبلغ برداشت از حساب (پس از کسر جریمه سود درصورت وجود) است .اگر نوع برداشت ،با
تبدیل باشد مقدار اولیه این فیلد برابر با مبلغ تبدیلی مبلغ برداشت از حساب به ارز اسکناس پرداختی است .چنانچه کاربر اقدام به
تغییر مبلغ پیشنهادی سیستم نماید ،تفاوت آنها بهعنوان مبلغ مابهالتفاوت ،منظور شده و معادل ریالی آن به مشتری پرداخت خواهد
شد.
اطالعات اسکناس  :ریز اسکناسهای پرداختی به مشتری در این بخش ثبت میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه
اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز اسکناس پرداختی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ اسکناس پرداختی باشد.

درنهایت اطالعات تکمیلی صدور سند دریافت شده و با فشردن کلید ثبت عملیات انجام میشود.

صفحه  25از116

واریز نقدی
این فرم بهمنظور واریزنقدی به حسابهای ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی شده است.
ابتدا اطالعات واریز شامل اقالم زیر وارد میشود :

نوع واریز  :یکی از انواع هم ارز ،با تبدیل و بستانکاران موقت به ارز می تواند باشد .با توجه به انتخاب هریک از موارد یادشده ،سایر
اقالم اطالعاتی فعال یا غیرفعال میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب میشود.
ارز اسکناس واریزی به حساب  :از لیست ارزها انتخاب میشود.
مبلغ نقدی  :مبلغی که از مشتری دریافت و به حساب ارزی یا سرفصل بستانکاران موقت به ارز واریز میشود.
متقاضی واریز  :کد ملی یا شماره اختصاصی واریزکننده ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد،
کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
سپس اطالعات اسکناس دریافتی از مشتری شامل ریز اسکناسها دز این بخش ثبت میشود .انواع اسکناسها در این لیست از
مجموعه اسکناسهای تعریف شده و فعال ارز اسکناس واریزی به حساب بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ نقدی باشد.
اگر نوع واریز بستانکاران موقت به ارز باشد ،بخشهای بعدی غیر فعال شده و صرفا شرح سند از کاربر دریافت میشود.
اگر نوع واریز بستانکاران موقت به ارز نباشد ،اطالعات حساب شامل نوع و شماره حساب دریافت میشود .اگر نوع واریز هم ارز باشد،
ارز حساب انتخابی با ارز اسکناس واریزی برابر است و درغیر اینصورت ارز حساب انتخابی نمیتواند با ارز اسکناس ،یکسان باشد .اگر
حساب انتخابشده غیرقابل واریز از سایر شعب باشد و شعبه جاری همان شعبه افتتاحکننده حساب نباشد ،ادامه عملیات متوقف
میشود.

صفحه  26از116

سپس اطالعات مبلغ واریزی به حساب دریافت میشود .این مبلغ بهصورت پیشفرض و بر اساس مبلغ نقدی توسط سیستم مقداردهی
میشود و کاربر میتواند این مقدار اولیه را تغییر دهد .درصورت تغییر مبلغ توسط کاربر ،تفاوت آن در فیلد مبلغ مابهالتفاوت نمایش
داده میشود .درصورتیکه کاربر بخواهد مابهال تفاوت را ارزی پرداخت نماید ،ریز اسکناس پرداختی را وارد مینماید و در غیر اینصورت،
سیستم معادل ریالی مابهالتفاوت را به مشتری (حساب واسط ریالی) بر میگرداند.
اگر براساس حساب انتخابشده امکان واریز با شناسه در زمان افتتاح فعال شده باشد ،شناسه واریز دریافت و کنترلهای مرتبط انجام
میشود.

صفحه  27از116

نقل و انتقال
این فرم جهت انجام امور انتقال ارز بین انواع حسابهای ارزی مشتریان و سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی شده است .انتقال
بهصورت هم ارز و تبدیلی قابل انجام است.

ابتدا اطالعات نقل و انتقال حسابهای ارزی شامل اقالم زیر وارد میشود :
نوع انتقال  :یکی از انواع هم ارز و با تبدیل میتواند باشد.
پایه تبدیل  :اگر نوع انتقال باتبدیل باشد ،با استفاده از این فیلد مشخص میشود که پایه محاسبات تبدیل ،مبلغ مبدا انتقال است یا
مبلغ مقصد انتقال(مبلغ مبدا از کاربر دریافت شود یا مبلغ مقصد)
مبدا و مقصد انتقال  :یکی از حالتهای بستانکاران موقت به ارز -حساب مشتریان ،حساب مشتریان -حساب مشتریان و حساب
مشتریان -بستانکاران موقت به ارز باشد .بر اساس انتخاب هر یک بخشهای بعدی فعال و غیرفعال میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب میشود.
متقاضی انتقال  :کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی انتقال ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته
باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
سپس اطالعات مبالغ نقل و انتقال شامل اقالم زیر وارد میشود.
ارز حساب مبدا و ارز حساب مقصد  :نوع ارز مبدا انتقال وارد میشود .اگر نوع انتقال هم ارز باشد ،ارز حساب مقصد نیز برابر با ارز
حساب مبدا توسط سیستم مقداردهی میشود .درغیر اینصورت ارز حساب مقصد نیز توسط کاربر وارد میشود.
مبلغ برداشت از حساب و مبلغ واریز به حساب  :اگر نوع انتقال هم ارز باشد ،مبلغ انتقال در فیلد مبلغ برداشت از حساب وارد شده
و توسط سیستم در فیلد مبلغ واریز به حساب نیز مقداردهی میشود .اگر نوع انتقال با تبدیل و پایه تبدیل ،حساب مبدا باشد ،مبلغ
موردنظر جهت انتقال در فیلد مبلغ برداشت از حساب وارد شده و مبلغ واریز به حساب ،پس از تبدیل ،توسط سیستم مقداردهی
می شود .اگر نوع انتقال با تبدیل و پایه تبدیل ،حساب مقصد باشد ،مبلغ موردنظر جهت انتقال در فیلد مبلغ واریز به حساب وارد شده
و مبلغ برداشت از حساب ،پس از تبدیل ،توسط سیستم مقداردهی میشود.
صفحه  28از116

شناسه نرخ ترجیحی  :اگر نوع انتقال با تبدیل باشد و مبلغ برداشت از حساب (جهت خرید) از سقف تعیینشده بیشتر باشد ،الزم
است ابتدا درخواست نرخ تبدیل ثبت و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز ،با وارد کردن اطالعات مرتبط در این بخش،
عملیات ادامه یابد.
اگر مبدا و مقصد انتقال یکی از حالتهای حساب مشتریان-حساب مشتریان و حساب مشتریان-بستانکاران موقت به ارز باشد،
اطالعات حساب مبدا شامل اقالم زیر وارد میشود :

نوع حساب و شماره حساب  :حساب موردنظر جهت برداشت وارد میشود .اگر نوع حساب ،سپرده مدتدار باشد ،انتخاب حساب،
فقط از حسابهای افتتاحشده در شعبه جاری امکانپذیر خواهد بود .اگر حساب انتخابشده ،غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف
شده باشد و شعبه جاری ،همان شعبه افتتاحکننده حساب نباشد ،ادامه عملیات متوقف میشود .حساب واردشده ،باید فعال بوده و
به صورت کامل مسدود نشده باشد .همچنین مانده قابل برداشت حساب نباید کمتر از مبلغ برداشت از حساب باشد.
مشاهده نمونه امضا  :با فشردن این کلید،

امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه مییابد .اگر

امضای صاحبان امضا به سیستم معرفی نشده باشد ،امکان ادامه عملیات وجود ندارد .چنانچه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای
صاحبان حساب را بررسی نن موده باشد ،در زمان ثبت عملیات ،سیستم با پیغام مناسب ،انجام عملیات را متوقف مینماید .چنانچه
حساب انتخاب شده ،جاری حقوقی باشد ،با انتخاب امضاها ،سیستم تطابق با شرایط برداشت را کنترل نموده و درصورت عدم تطابق،
ادامه عملیات متوقف میشود .اگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده ،مانده حساب موردنظر از حداقل تعریفشده در مقررات
حساب ،کمتر شود ،با پیغام مناسب از ادامه عملیات ممانعت بهعمل می آید .اگر مبلغ برداشتی به میزان مانده حساب باشد ،هشدار
جهت بستن حساب به کاربر داده میشود .اگر حساب واردشده ،سپرده مدتدار بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشده باشد ،پرده
سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت شود باشد ،پیغام مناسبی مبنی بر لزوم محاسبه و واریز سود ،نمایش داده شده
و عملیات متوقف میشود.

صفحه  29از116

نام صاحبان حساب و شعبه افتتاحکننده حساب نمایش داده میشود .چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حساب ،شخص
غیرفعالی وجود داشته باشد ،ادامه عملیات متوقف میشود.
جزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می شود .الزم است در حساب موردنظر برای هریک از منشاهای واردشده ،مانده به
میزان مبلغ برداشت واردشده ،وجود داشته باشد .مجموع مبالغ ثبتشده در این بخش باید برابر با مبلغ برداشت از حساب باشد.
اگر حساب انتخابشده از نوع قرضالحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشود :
ابزار برداشت  :انتخاب از انواع چک ،سند و چک عمومی .اگر ابزار برداشت  ،چک باشد ،اطالعات برگه چک دریافتی شامل سری و
سریال ،تاریخ و مبلغ چک از کاربر دریافت میشود .برگه چک واردشده باشد جزء دسته چکهای تخصیصی به حساب واردشده باشد.
همچنین وضعیت برگه چک واردشده در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد ،با پیغام مناسب،
ادامه عملیات متوقف می شود .اگر ابزار برداشت سند یا چک عمومی باشد ،سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات ادامه مییابد.
برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارشد الزم است.
اگر حساب انتخابشده از نوع سپرده مدتدار باشد ،اطالعات برداشت از سپرده مدتدار شامل تاریخهای افتتاح/تمدید و سررسید،
میزان سود پرداختی ،نرخ جریمه ،مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی ،محاسبه و نمایش داده
میشود .در برداشت بخشی از سپرده مدتدار (مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد) اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب،
ابطال شده و اوراق جدید توسط سیستم بهصورت خودکار به حساب تخصیص داده میشود .الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق
جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.
اگر مبدا و مقصد انتقال یکی از حالتهای حساب مشتریان -حساب مشتریان و بستانکاران موقت به ارز -حساب مشتریان باشد،
اطالعات حساب مقصد شامل نوع حساب و شماره حساب دریافت میشود.

صفحه  30از116

اگر براساس حساب انتخابشده امکان واریز با شناسه در زمان افتتاح فعال شده باشد ،شناسه واریز دریافت و کنترلهای مرتبط انجام
میشود.
در نهایت اطالعات تکمیلی صدور سند دریافت شده و با فشردن کلید ثبت

عملیات انجام میشود.

صفحه  31از116

واریز دستهای
این فرم جهت دریافت اسکناس و واریز به حساب ارز طی فیشهای مختلف طراحی شده است.
ابتدا اطالعات واریز به حساب شامل اقالم زیر وارد میشود :

ارز  :از لیست ارزها انتخاب میشود.
نوع حساب و شماره حساب  :مشخصات حساب موردنظر جهت واریز وارد میشود .شماره حساب مربوط به گروه مشتری سفارتخانه
بوده و ارز آن برابر با کد ارز واردشده است .واریز دستهای به حساب ،صرفا در شعبه افتتاحکننده حساب امکانپذیر است.
مبلغ دریافتی  :مبلغ موردنظر جهت واریز به حساب وارد می-شود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب میشود.
واریزکننده  :کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی واریز ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد،
کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
تعداد فیش واریزی  :تعداد فیشهای واریزی وارد میشود تا در زمان دریافت مشخصات فیش واریز کنترل شود.
لیست اسکناس دریافتی  :اطالعات انواع اسکناس و مبالغ آنها که از واریزکننده دریافت شده ،وارد میشود .انواع اسکناسها در این
لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز حساب واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ دریافتی باشد.
مشخصات فیش واریز  :اطالعات فیشهای واریزی شامل سریال فیش ،نام و نام خانوادگی ،کد ملی یا شماره پاسپورت و مبلغ آن وارد
میشود .تعداد ردیفهای ثبتشده در این بخش ،با فیلد تعداد فیش واریزی برابر کنترل شده و درصورتیکه برابر نباشد ،پیغام مناسب
به کاربر داده میشود .چنانچه مجموع مبالغ ثبتشده در این لیست ،از مبلغ دریافتی (مجموع اسکناسهای واردشده) بیشتر باشد ،با
پیغام مناسب ،ادامه عملیات متوقف میشود .چنانچه مجموع مبالغ ثبتشده در این لیست ،از مبلغ دریافتی (مجموع اسکناسهای
واردشده) کمتر باشد ،تفاوت مبالغ در فیلد مابهالتفاوت نمایش داده میشود .اگر قرار باشد ،مابهالتفاوت بهصورت ارزی به مشتری

صفحه  32از116

پرداخت شود ،ریز اسکناسهای پرداختی در لیست اسکناسهای پرداختی وارد میشود و اگر پرداخت مابهالتفاوت بهصورت ریالی،
موردنظر باشد ،خرید صورت پذیرفته و معادل ریالی به مشتری پرداخت میشود.

در نهایت شرح سند دریافت شده و با فشردن کلید ثبت

عملیات انجام میشود.

صفحه  33از116

مسدودی  /رفع مسدودی حساب :
این فرم جهت انجام عملیات مسدودی یا رفع مسدودی از حسابهای ارزی مشتریان طراحی شده است .از طریق این فرم میتوان
حساب را بهطور کلی یا با مبلغ مشخص مسدود نمود.

امکان جستجو و مشاهده اقدامات قبلی درخصوص مسدودیهای حساب بر اساس شماره حساب ،نوع و تاریخ مسدودی یا رفع
مسدودی وجود دارد.

درصورت نیاز به ثبت سابقه جدیدی از مسدودی یا رفع مسدودی ابتدا اطالعات حساب شامل اقالم زیر وارد میشود :

صفحه  34از116

نوع حساب و شماره حساب  :اطالعات حساب موردنظر وارد می شود .چنانچه کاربری در یکی از ادارات و دوایر ستادی اقدام به
مسدودی نماید ،تمام شماره حسابها قابل انتخاب خواهد بود .جهت دسترسی شعب به شماره حسابهای سایر شعب ،بر اساس
پارامتری که به همین منظور در سیستم تعبیه شده ،تصمیمگیری میشود .پس از ورود شماره حساب ،ارز حساب و صاحبان حساب
نمایش داده میشود.

سپس نوع عمل شامل مسدودی یا رفع مسدودی وارد میشود.
لیست مسدودیهای قبلی حساب (درصورت وجود) نمایش داده میشود.
چنانچه نوع عمل ،مسدودی باشد ،اطالعات مسدودی شامل اقالم زیر دریافت میشود:

تاریخ مسدودی  :برابر با تاریخ جاری توسط سیستم مقداردهی میشود.
متقاضی مسدودی  :از لیستی شامل اداره کل حراست ،اعتبارات ،قوه قضاییه و سایر انتخاب میشود.
نوع مسدودی مبلغ :اگر قرار باشد حساب بهطور کامل (کل مانده) مسدود شود و مبالغ واریزی بعدی نیز قابل برداشت نباشد ،در این
فیلد مقدار کلی انتخاب و مبلغ مسدودی غیرفعال میشود.
مبلغ مسدودی  :اگر قرار باشد ،حساب بهمیزان مشخصی مسدود شود ،نوع مسدودی مبلغ ،بخشی بوده و میزان آن در این فیلد وارد
میشود.
شماره رفرانس  :رفرانس مرتبط با اعالم مسدودی (مانند شماره نامه یا شماره اعتبار یا  )...وارد میشود.
چنانچه نوع عمل ،رفع مسدودی باشد ،لیست مسدودیها با امکان انتخاب ردیف ،نمایش داده میشود .ردیف موردنظر انتخاب و پس
از فشردن کلید ثبت،

رفع مسدودی همان ردیف انجام میشود.
صفحه  35از116

مسدودی  /رفع مسدودی شخص

این فرم جهت انجام عملیات مسدودی  /رفع مسدودی تمام حسابهای ارزی یک مشتری طراحی شده است .از طریق این فرم
میتوان همه حسابهای ارزی یک مشتری را بهطور کلی مسدود نمود.

امکان جستجو و مشاهده اقدامات قبلی درخصوص مسدودیهای مشتری بر اساس کد یا شناسه ملی ،رفرانس مسدودی و تاریخ
مسدودی یا رفع مسدودی وجود دارد.

درصورت نیاز به ثبت سابقه جدیدی از مسدودی یا رفع مسدودی ،ابتدا کد یا شناسه ملی مشتری وارد میشود.
سپس نوع عمل شامل مسدودی یا رفع مسدودی وارد میشود.
چنانچه نوع عمل ،مسدودی باشد ،اطالعات همه حسابهای ارزی مشتری در لیست حساب جهت مسدودی ،نمایش داده شده و
اطالعات مسدودی شامل اقالم زیر دریافت میشود:

صفحه  36از116

تاریخ مسدودی  :برابر با تاریخ جاری توسط سیستم مقداردهی میشود.
متقاضی مسدودی  :از لیستی شامل اداره کل حراست ،اعتبارات ،قوه قضاییه و سایر انتخاب میشود.
شماره رفرانس  :رفرانس مرتبط با اعالم مسدودی (مانند شماره نامه یا شماره اعتبار یا  )...وارد میشود.
چنانچه نوع عمل ،رفع مسدودی باشد ،لیست حسابهای مسدودشده شخص در لیست حساب جهت رفع مسدودی نمایش و با
فشردن کلید ثبت

 ،عملیات رفع مسدودی از همه حسابهای مشتری انجام میشود.

صفحه  37از116

مدیریت امضا
این فرم جهت اسکن و تخصیص امضای صاحبان امضا طراحی شده است .از طریق این فرم میتوان حسابهای یک مشتری را که
بهعنوان صاحب امضای حساب معرفی شده ،مشاهده و یکی از آنها را به حساب موردنظر اختصاص داد .امضا قابل اسکن و قایل
انتخاب از فایلهای ذخیره شده قبلی است.

ابتدا اطالعات حساب شامل نوع و شماره حساب از مجموعه حسابهای فعال که در شعبه جاری افتتاح شدهاند ،وارد میشود .ارز
حساب و صاحبان حساب توسط سیستم نمایش داده میشود.

سپس در فهرست صاحبان امضا ،اشخاصی که بهعنوان صاحب امضای حساب موردنظر ،معرفی شدهاند نمایش داده میشود .با انتخاب
هریک از صاحبان امضا و تعیین اینکه از امضاهای قبلی وی استفاده شود ،امضای جدید اسکن شود یا امضای جدید از فایل بازیابی
شود ،اختصاص امضا به شخص موردنظر انجام میشود .این عمل برای همه صاحبان امضا بهترتیب انجام میشود.
در صورت انتخاب گزینه انتخاب از نمونه امضاهای شخص ،امضاهای ثبتشده قبلی مشتری (درصورت وجود) نمایش داده شده و
کاربر نمونه ای را که برای حساب موردنظر الزم است ،انتخاب مینماید .با فشردن کلید ثبت

 ،نمونه امضای انتخابشده

به حساب اختصاص مییابد.

صفحه  38از116

درصورت انتخاب گزینه اسکن امضا ،امکان الزم جهت اسکن از طریق اسکنر متصل به دستگاه داده شده و پس از انجام عملیات
اسکن ،با فشردن کلید ثبت

 ،نمونه اسکنشده به حساب اختصاص مییابد.

درصورت انتخاب گزینه انتخاب فایل ،کاربر با فشردن کلید انتخاب ،مسیر دسترسی به فایلی که نمونه امضا در آن موجود است را
مشخص و درصورت قابل قبول بودن حجم فایل انتخابی ،بارگذاری را انجام و با فشردن کلید ثبت

 ،امضای موجود در

فایل انتخابشده را به حساب اختصاص میدهد.

صفحه  39از116

تعریف شرایط برداشت
این فرم بهمنظور تعریف شرایط برداشت حسابهای جاری حقوقی طراحی شده است .شرایط برداشت حساب با توجه به صاحبان
امضای حساب ،ثبت شده و در زمان برداشت از حساب با دریافت اطالعات از کاربر کنترلهای الزم انجام میشود.

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

درصورت نیاز به تعریف شرایط برداشت جدید ابتدا شماره حساب وارد میشود .در فاز اول شماره حسابهای جاری حقوقی و در
ادامه برای بقیه حسابها که در شعبه جاری افتتاح شدهاند انتخاب میشود .اطالعات صاحبان حساب و لیست صاحبان امضا نمایش
داده میشود.
سپس تاریخهای شروع اعتبار و پایان اعتبار شرایط برداشت جدید ،وارد میشود.
شرایط جدید برداشت شامل اقالم زیر در لیست مربوطه وارد میشود :

تعداد امضا ثابت  :تعداد امضاهای ثابت موردنیاز (حداکثر به تعداد امضاهای ثابت صاحبان امضای حساب) وارد میشود.
تعداد امضا متغیر  :تعداد امضاهای متغیر موردنیاز (حداکثر به تعداد امضاهای متغیر صاحبان امضای حساب) وارد میشود.
سقف مبلغ  :درصورت وجود شرط مبلغ ،میزان آن در این فیلد وارد میشود.
شرح  :توضیحات مربوط به ردیف موردنظر وارد میشود.
صفحه  40از116

واریز جوایز
این فرم جهت واریز جوایز حسابهای قرضالحسنه پسانداز ارزی طراحی شده است .لیست حسابهای برنده همراه با مبلغ ریالی
جوایز طی فایلی دریافت و پس از تبدیل به ارز حساب ،واریز میگردد.

ابتدا تاریخ قرعهکشی وارد و سپس فایل واریز جوایز انتخاب و بارگذاری میشود .عملیات طی دو مرحله انجام میشود .مرحله اول
ثبت اطالعات فایل است که طی آن مشخص میگردد چه میزان جایزه (معادل ریالی) به چه حسابی تعلق گرفته است .معتبر و فعال
بودن حسابها در این مرحله کنترل میشود .سپس با فشردن کلید واریز جوایز قرضالحسنه

معادل

ارزی میزان جایزه هرحساب با توجه به نرخ روز قرعهکشی به حساب واریز میشود.

صفحه  41از116

I BAN
این فرم جهت نمایش  IBANحساب با امکان چاپ آن طراحی شده است.

ابتدا نوع و شماره حساب موردنظر از مجموعه حسابهای فعال افتتاحشده در شعبه جاری ،وارد میشود.
با فشردن کلید تولید شناسه IBAN

 ،شناسه تولید شده روی صفحه نمایش داده میشود.

با فشردن کلید نمایش گزارش ،نسخه چاپی نیز ارائه میشود.

صفحه  42از116

عملیات چک
در این بخش ،عملیات مرتبط با دستهچکهای ارزی انجام میشود .ابتدا اطالعات دستهچکهای ورودی به شعبه ثبت شده و سپس
به حسابهای جاری اختصاص مییابد .عملیات ابطال دسته چک هم در این بخش انجام میشود .چنانچه برای برگه چکی نیاز به
تغییر وضعیت (مانند برگشتی ،مسدودی )... ،باشد ،در این بخش از سیستم قابل انجام است .منوی این بخش شامل فرمهای زیر است
:

 oثبت اطالعات دستهچک تخصیصی به شعبه
 oاختصاص دسته چک به حساب
 oابطال/برگشت دسته چک
 oتغییر وضعیت چک
ثبت اطالعات دستهچک تخصیصی به شعبه
این فرم جهت ثبت اطالعات دستهچکهای دریافتی در شعبه جهت تخصیص بهحسابهای ارزی طراحی شده است.

ابتدا شماره سند دریافتی از خزانه وارد میشود .سپس با فشردن کلید دریافت اطالعات دستهچک
 ،ارتباط با وبسرویس مربوطه (سامانه اوراق بهادار) برقرار و اطالعات دستهچکهای
تخصیصی به شعبه جاری طی سند واردشده ،در لیست اطالعات دستهچکهای تخصیصدادهشده به شعبه ،نمایش داده میشود.

صفحه  43از116

با فشردن کلید ثبت

 ،اطالعات دستهچکهای دریافتی در سیستم ثبت و نتیجه به سامانه اوراق بهادار اعالم میشود.

اختصاص دستهچک به حساب
این فرم جهت تخصیص دستهچک به حسابهای جاری ارزی طراحی شده است .سیستم بر اساس دستهچکهای موجود در شعبه،
یک دسته چک به حساب اختصاص میدهد .چنانچه با توجه به وضعیت برگههای دستهچک قبلی ،تعداد برگههای رسیده به شعبه
به حد قابل قبول نرسیده باشد ،پیغام مناسب به کاربر داده میشود.

ابتدا شماره حساب مشتری از مجموعه حسابهای جاری فعال که در شعبه جاری افتتاح شدهاند ،وارد میشود .ارز حساب و صاحبان
حساب نمایش داده میشود.
اگر حساب انتخابشده بهصورت کلی مسدود شده باشد ،پیغام مناسبی داده شده و عملیات متوقف میشود.
چنانچه از دسته چکهای قبلی حساب موردنظر ،تعداد برگههای درراه (برگههایی که هنوز دروضعیت استفادهنشده هستند) بیش از
میزان تعریفشده باشد ،هشدار الزم به کاربر داده میشود.
سپس در بخش اطالعات دستهچک ،با انتخاب تعداد برگههای دستهچک و فشردن کلید تخصیص دستهچک توسط سیستم
 ،اطالعات اولین دسته چک موجود در شعبه که هنوز به حسابی تخصیص داده نشده است،
نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت

 ،دسته چک نمایشداده شده به حساب واردشده ،اختصاص مییابد.

صفحه  44از116

ابطال/برگشت دستهچک
این فرم جهت ابطال دسته چک موجود در شعبه (که هنوز به حسابی اختصاص نیافته است) طراحی شده است .جهت برگشت
باقیمانده دستهچکهای خام باقیمانده در شعبه نیز از این فرم استفاده میشود.

ابتدا اطالعات دستهچکهای دریافتی در شعبه جاری که هنوز به حسابی تخصیص نیافته است ،بر اساس شرایط واردشده توسط
کاربر ،در لیست دستهچکهای تخصیصدادهشده به شعبه نمایش داده میشود .سپس ردیف(های) موردنظر انتخاب و با فشردن کلید
برگشت یا ابطال

 ،عمل موردنظر انجام میشود.

صفحه  45از116

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

ابتدا شماره حساب مشتری از مجموعه حسابهای جاری وارد میشود .ارز حساب و صاحبان حساب نمایش داده میشود.
سپس در بخش اطالعات برگه چک ،وضعیت جدید و سری و سریال برگه چک موردنظر وارد میشود.

چنانچه وضعیت جدید ابطال باشد ،بسته بودن حساب انتخابی مانعی ندارد ،در غیر اینصورت برای سایر وضعیتها حساب باید فعال
باشد.
بر اساس وضعیت چک ،سایر بخشها فعال یا غیر فعال میشوند.

صفحه  46از116

چنانچه وضعیت وصولشده انتخاب شود ،بخش اطالعات برگه چک وصولی شامل مبلغ چک ،تاریخ وصول و شماره سند وارد میشود.

چنانچه وضعیت برگشتی کامل انتخاب شود ،اطالعات برگه چک برگشتی شامل علت برگشت ،مبلغ چک و تاریخ چک و مشخصات
متقاضی وارد میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد،
کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.

صفحه  47از116

چنانچه وضعیت مسدوی موقت انتخاب شود ،اطالعات مسدودی شامل علت مسدودی ،مبلغ چک و تاریخ چک و مشخصات متقاضی
وارد میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی متقاضی ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر
ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.

چنانچه وضعیت مسدوی قطعی انتخاب شود ،اطالعات مسدودی شامل علت مسدودی ،مبلغ چک و تاریخ چک و مشخصات متقاضی
از سابقه مسدودی موقت ،بازیابی شده و شماره نامه از کاربر دریافت میشود.
اگر سری و سریال واردشده جزء برگههای دسته چکهای تخصیصیافته به حساب موردنظر نباشد ،با پیغام مناسب ،ادامه عملیات
متوقف میشود .همچنین برگه چک واردشده نباید وصولشده باشد.

صفحه  48از116

عملیات اوراق سپرده
در این بخش ،عملیات مرتبط با اوراق سپرده مدتدار انجام می شود .ابتدا اطالعات اوراق دریافتی در شعبه ثبت شده و سپس در
زمان افتتاح یا برداشت بخشی ،به حسابهای سپرده مدتدار اختصاص مییابد .چاپ اوراق جهت تحویل به مشتری نیز در این بخش
از سیستم قابل انجام است .منوی این بخش شامل فرمهای زیر است :
 oدریافت اوراق در شعبه
 oتخصیص اوراق به حساب
 oچاپ اوراق

صفحه  49از116

دریافت اوراق در شعبه
این فرم جهت ثبت سریالهای اوراق سپرده دریافتی شعبه و ثبت سند انتظامی آن طراحی شده است.

امکان جستجو بر اساس تاریخ ،سری و سریال و مشاهده اوراق دریافتی در لیست برگههای سپرده مدتدار ارزی وجود دارد.

برای ثبت ورود اوراق جدید در شعبه ،اطالعات تاریخ ،شماره سری ،تعداد و شماره سریال از وارد شده و فیلد شماره سریال تا توسط
سیستم محاسبه و نمایش داده میشود .درصورتیکه اوراقی با سری و سریال واردشده قبال در شعبه دریافت و ثبت شده باشد ،پیغام
مناسب به کاربر داده میشود.

صفحه  50از116

جهت ابطال اوراق دریافتی که هنوز به حسابی اختصاص نیافتهاند ،ردیف(های) موردنظر از لیست اولیه انتخاب و با فشردن کلید ابطال
 ،عملیات ابطال اوراق انجام میشود.

صفحه  51از116

تخصیص اوراق(المثنی) به حساب
این فرم بهمنظور تخصیص اوراق سپرده (المثنی )به حسابهای سپرده مدتدار ارزی طراحی شده است.

تخصیص اوراق سپرده در زمان افتتاح و برداشت بخشی از سپرده ،بهطور خودکار توسط سیستم انجام میشود .چنانچه به هر دلیلی
(مانند خرابی برگه هنگام چاپ و  )...نیاز به تخصیص مجدد اوراق باشد از این فرم استفاده میشود.
ابتدا شماره حساب موردنظر از مجموعه حسابهای سپرده مدتدار ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است ،وارد شده و
اطالعات ارز حساب ،تاریخ افتتاح/آخرین تمدید ،تاریخ سررسید و صاحبان حساب نمایش داده میشود.
با فشردن کلید ثبت

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

موردنظر تخصیص مییابد.

صفحه  52از116

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

ابتدا شماره حساب موردنظر از مجموعه حسابهای سپرده مدتدار ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است ،وارد شده و
اطالعات ارز حساب ،نام صاحبان حساب و عنوان نمایشی حساب نمایش داده میشود.
مشخصات آخرین اوراق تخصیصی به حساب نیز جهت اطمینان کاربر پیش از چاپ ،نمایش داده میشود.
با فشردن کلید چاپ برگه سپرده

 ،اطالعات سپرده موردنظر بر روی برگه سپرده چاپ میشود .چنانچه برای

اوراق نمایش داده شده ،قبال عمل چاپ انجام شده باشد ،هشداری به کاربر نمایش داده شده و پس از تایید وی ،چاپ انجام میشود.

صفحه  53از116

عملیات دفترچه پسانداز
در این بخش ،عملیات مرتبط دفترچههای پسانداز ارزی انجام میشود .ابتدا اطالعات دفترچههای ورودی به شعبه ثبت شده و سپس
به حسابهای قرضالحسنه پسانداز اختصاص مییابد .چاپ دفترچه جهت ثبت تراکنشهای انجامشده در حساب نیز در این بخش
از سیستم قابل انجام است .منوی این بخش شامل فرمهای زیر است :
 oدریافت دفترچه در شعبه
 oتخصیص دفترچه به حساب
 oچاپ دفترچه

صفحه  54از116

دریافت دفترچه در شعبه
این فرم جهت ثبت اطالعات دفترچههای دریافتی شعبه و ثبت سند انتظامی آن طراحی شده است.پ

امکان جستجو بر اساس تاریخ ،سری و سریال و مشاهده دفترچههای دریافتی در لیست دفترچههای پسانداز وجود دارد.

برای ثبت ورود دفترچه جدید در شعبه ،اطالعات تاریخ ،شماره سری ،تعداد و شماره سریال از وارد شده و فیلد شماره سریال تا توسط
سیستم محاسبه و نمایش داده میشود .درصورتیکه دفترچه ای با سری و سریال واردشده قبال در شعبه دریافت و ثبت شده باشد،
پیغام مناسب به کاربر داده میشود.
جهت ابطال دفترچههای دریافتی که هنوز به حسابی اختصاص نیافته اند ،ردیف(های) موردنظر از لیست اولیه انتخاب و با فشردن
کلید ابطال

 ،عملیات ابطال دفترچه انجام میشود.

صفحه  55از116

عملیات صدور/تعویض/ابطال دفترچههای پسانداز ارزی
این فرم بهمنظور تخصیص (صدور یا تعویض) دفترچه به حسابهای پسانداز ارزی و ابطال آن طراحی شده است.
ابتدا شماره حساب موردنظر از مجموعه حسابهای پس انداز ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است ،وارد شده و اطالعات
ارز حساب و نام صاحبان حساب نمایش داده میشود.

درصورت انتخاب گزینه صدور دفترچه پسانداز یا تعویض دفترچه پسانداز ،حساب انتخابشده باید فعال باشد.
با انتخاب گزینه صدور دفترچه پسانداز ،سیستم سری و سریال اولین دفترچه موجود در شعبه را که هنوز به حسابی اختصاص نیافته
است ،نمایش میدهد.
با انتخاب گزینه تعویض دفترچه پس انداز ،سیستم سری و سریال اولین دفترچه موجود در شعبه را که هنوز به حسابی اختصاص
نیافته است ،نمایش داده و علت تعویض دفترچه و توضیحات را از کاربر دریافت میکند.
با انتخاب گزینه ابطال دفترچه پسانداز ،سری و سریال آخرین دفترچه تخصیصی به حساب ،نمایش داده شده و علت ابطال و
توضیحات وارد میشود.
با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات انتخابی کاربر انجام میشود.

صفحه  56از116

چاپ دفترچه
این فرم جهت چاپ مشخصات حساب و صاحبان حساب در زمان تخصیص اولیه به حساب و همچنین ثبت تراکنشهای حساب بر
روی دفترچه طراحی شده است.

ابتدا زبان گزارش (فارسی یا انگلیسی) انتخاب می شود .سپس شماره حساب وارد شده و ارز حساب ،نام صاحبان حساب و عنوان
نمایشی حساب نمایش داده میشود.
سپس شماره حساب موردنظر از مجموعه حسابهای پسانداز ارزی فعال که در شعبه جاری افتتاح شده است ،وارد شده و اطالعات
ارز حساب و نام صاحبان حساب نمایش داده میشود.

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

جهت چاپ تراکنشهای انجامشده بر روی حساب موردنظر که تا کنون در دفترچه ثبت نشدهاند از کلید چاپ تراکنش حساب استفاده
میشود.
صفحه  57از116

چنانچه نیاز به چاپ مجدد تراکنشهای قبلی در دفترچه باشد ،از کلید انتخاب تراکنش حساب جهت چاپ مجدد
استفاده میشود .در این حالت لیستی از تراکنشهای چاپشده قبلی در آخرین دفترچه
تخصیصی به حساب واردشده ،نمایش داده شده و کاربر ردیف موردنظر خود جهت تکرار چاپ را انتخاب مینماید .ردیف انتخابی و
همه ردیفهای بعدی مجددا در دفترچه چاپ میشوند.
اگر در زمان چاپ گردشها ،به آخرین ردیف(برگ) دفترچه برسیم ،سیستم پیغام مناسبی مبنی بر نیاز به تعویض دفترچه میدهد.

صفحه  58از116

خرید و فروش ارز
در این بخش ،خرید و فروش ارز غیربازرگانی به انجام میرسد .نحوه انجام و کنترلهای مرتبط بهتفکیک برای خرید و فروش انجام
میشود .جهت انجام خرید یا تبدیل ارز با نرخ نرخنامه روز ،سقف مشخصی در بانک وجود دارد و درصورتیکه مبلغ خرید یا مبدا
تبدیل ارز بیش از آن باشد ،نیاز به انجام عملیات نرخ ترجیحی وجود دارد که در همین بخش پیشبینی شده است .منوهای این
بخش شامل فرمهای زیر است :
 oخرید و فروش ارز غیر بازرگانی
 oثبت درخواست نرخ ترجیحی

صفحه  59از116

خرید و فروش ارز غیربازرگانی
این فرم جهت ثبت اطالعات انواع خرید و فروش ارز غیربازرگانی بهصورت نقدی و از محل سرفصل بستانکاران موقت به ارز طراحی
شده است.

امکان جستجوی خرید و فروشهای قبلی بر اساس نوع عمل ،تاریخ ثبت و منشا عملیات(نقدی یا حساب واسط) و مشاهده آنها در
لیست خرید و فروش ارز غیر بازرگانی وجود دارد.
با فشردن کلید خرید

 ،فرم خرید نمایش داده شده و ابتدا اطالعات خرید ارز غیر بازرگانی شامل اقالم زیر وارد میشود

:

منشا عملیات  :شامل مقادیر نقدی و حساب واسط است که مشخص میکند خرید از محل اسکناس انجام شود یا حساب واسط.
بابت خرید  :از بابتهای تعریفشده جهت خرید ارز غیربازرگانی انتخاب میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای خرید انتخاب میشود.
صفحه  60از116

توضیحات  :درصورت نیاز وارد میشود.
در بخش اطالعات اشخاص ،مشخصات فروشنده ارز به بانک ،ثبت میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میشود .چنانچه
اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده
و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
بخش اطالعات خرید شامل اقالم زیر است :

ارز  :از لیست ارزهای تعریفشده انتخاب میشود.
تاریخ والور  :بهصورت پیشفرض برابر تاریخ روز است .برای شعبی که مجاز به تغییر تاریخ والور هستند ،فعال بوده و قابل تغییر
(کوچکتر از تاریخ روز) است.
مبلغ  :مبلغ خریداریشده از مشتری در این فیلد وارد میشود.
شماره درخواست  :چنانچه این مبلغ بیش از سقف تعریفشده خرید با نرخنامه باشد ،الزم است ابتدا درخواست نرخ تبدیل ثبت و
پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز ،با وارد کردن اطالعات مرتبط در این بخش ،عملیات ادامه یابد.
نرخ  :این فیلد توسط سیستم بر اساس نرخنامه روز والور یا با نرخ ثبتشده معامالت در درخواست مرتبط ،مقداردهی میشود .برای
شعبی که مجاز به تغییر تاریخ والور (و نرخ) هستند ،فعال بوده و قابل تغییر به یکی از نرخهای موجود در روز والور است.
معادل ریالی  :با توجه به مبلغ خریداری شده و نرخ محاسبه و نمایش داده میشود.

صفحه  61از116

حساب واسط  :اگر منشا عملیات ،حساب واسط باشد ،سرفصل مربوطه (بستانکاران موقت به ارز) در این فیلد وارد میشود.
اگر منشا عملیات نقدی باشد ،اطالعات اسکناسهای دریافتی از مشتری در بخش ریز اسکناس وارد میشود .انواع اسکناسها در این
لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز خریداری شده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده در بخش
اطالعات خرید باشد.
در نهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد شده و با فشردن کلید ثبت

با فشردن کلید فروش

 ،عملیات خرید انجام میشود.

 ،فرم فروش نمایش داده شده و ابتدا اطالعات فروش ارز غیر بازرگانی شامل اقالم زیر وارد میشود

:
منشا عملیات  :شامل مقادیر نقدی و حساب واسط است که مشخص میکند فروش از محل اسکناس انجام شود یا حساب واسط.
بابت فروش  :از بابتهای تعریفشده جهت فروش ارز غیربازرگانی انتخاب میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری مجاز برای خرید انتخاب میشود.
توضیحات  :درصورت نیاز وارد میشود.
در بخش اطالعات اشخاص ،مشخصات خریدار ارز از بانک ،ثبت میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میشود .چنانچه
اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده
و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
بخش اطالعات فروش شامل اقالم زیر است :

صفحه  62از116

ارز  :از لیست ارزهای تعریفشده انتخاب میشود.
تاریخ والور  :برابر تاریخ روز است.
مبلغ  :مبلغ فروختهشده به مشتری در این فیلد وارد میشود.
نرخ  :این فیلد توسط سیستم بر اساس نرخنامه روز مقداردهی میشود.
معادل ریالی  :با توجه به مبلغ فروخته شده و نرخ ،محاسبه و نمایش داده میشود.
حساب واسط  :اگر منشا عملیات ،حساب واسط باشد ،سرفصل مربوطه (بستانکاران موقت به ارز) در این فیلد وارد میشود.
اگر منشا عملیات نقدی باشد ،اطالعات اسکناسهای پرداختی به مشتری در بخش ریز اسکناس وارد میشود .انواع اسکناسها در این
لیست از مجموعه اسکناسهای تعریف شده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده در بخش فروش
باشد.
در نهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد شده و با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات فروش انجام میشود.

صفحه  63از116

جهت برگشت عملیات خریدبا نرخ مبادله ای یا فروشی که طی روز جاری انجام شده است ،ابتدا ردیف موردنظر در لیست نمایش-
دادهشده اولیه (لیست خرید و فروش ارز غیربازرگانی) انتخاب و سپس با فشردن کلید برگشت

 ،عملیات برگشت خرید

یا فروش ،انجام میشود .چنانچه ردیف انتخاب شده مربوط به عملیات روز جاری نباشد ،پیغام مناسبی به کاربر داده شده و عملیات
متوقف میشود.

عملیات نرخ ترجیحی
این فرم بهمنظور ثبت درخواست نرخ خرید یا تبدیل ارز ازسوی شعبه طراحی شده است .اعالم نرخ از سوی دایره معامالت برای
درخواستهای ثبتشده توسط شعب نیز در همین فرم انجام میشود.

امکان جستجوی درخواست های قبلی بر اساس نوع درخواست ،تاریخ درخواست و وضعیت درخواست و مشاهده آنها در لیست
درخواست نرخ ترجیحی وجود دارد .با استفاده از این امکان میتوان وضعیت اعالم نرخ و تایید دایره معامالت ارز بر روی درخواستهای
ثبتشده را مشاهده نمود.
جهت ثبت درخواست جدید ،با فشردن کلید درخواست نرخ ترجیحی

و پس از نمایش اقالم تاریخ و

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

صفحه  64از116

نوع درخواست  :از لیست خرید یا تبدیل انتخاب میشود .اگر نوع درخواست ،تبدیل ارز باشد ،یکی از مبالغ خرید یا فروش ثبت
میشود و پس از اعالم و تایید نرخ در دایره معامالت ارز ،مبلغ دیگر محاسبه میشود.
منشا ارز  :از لیست مربوطه انتخاب میشود تا مشخص شود درخواست نرخ بابت عملیات نقدی ،حساب ،حواله داخلی یا حواله خارجی
است.
نوع نرخ برابری  :از لیست تعریفشده برای این فعالیت انتخاب میشود.
ارز خریداریشده :ارزی که قرار است از مشتری خرید شود (یا ارز مبدا تبدیل در حالتیکه نوع درخواست تبدیل است) از لیست ارزها
انتخاب میشود.
مبلغ خرید  :مبلغ موردنظر جهت خرید که باید بیش از سقف تعیینشده جهت خرید با نرخ نرخنامه باشد ،وارد میشود.
بابت خرید  :علت خرید ارز بوده و بابتی که قرار است در فرم خرید ارز غیر بازرگانی ثبت شود ،در آن وارد میشود.
ارز فروختهشده  :اگر نوع درخواست تبدیل ارز باشد ،ارزی که قرار است به مشتری فروخته شود (ارز مقصد در تبدیل) از لیست ارزها
انتخاب میشود.
مبلغ فروختهشده  :اگر نوع درخواست تبدیل ارز باشد ،مبلغی که مقصد تبدیل است وارد میشود.

صفحه  65از116

مشخصات متقاضی  :کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد،
کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص راا بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
با فشردن کلید ثبت

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

اطالعات درخواست ثبتشده تا زمانیکه ثبت و تایید نرخ برای آن انجام نشده باشد ،قابل ویرایش و حذف است.
درصورت نیاز به اعمال تغییرات در درخواست ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده و جزییات آن نمایش داده میشود .با
فشردن کلید ویرایش ،فیلدهای قابل اصالح ،فعال شده و پس از اعمال تغییرات ،با فشردن کلید ثبت ،تغییرات درخواست ،ثبت
میشود.
درصورت نیاز به حذف درخواست ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده و جزییات آن نمایش داده میشود .با فشردن کلید
حذف و تایید کاربر ،عملیات حذف به انجام میرسد.

پس از ثبت درخواست نرخ توسط شعبه کاربر دایره معامالت ارز که صاحب امضای درجه 2است ،درخواستهای ثبتشده را مشاهده
ودرصورت پذیرش درخواست ،با فشردن کلید ثبت و تایید نرخ ،نرخ را وارد میکند؛ چنانچه نوع درخواست ،خرید باشد ،نرخ خرید و
چنانچه نوع درخواست ،تبدیل ارز باشد ،نرخ خرید و نرخ فروش را ثبت مینماید.نرخهای واردشده با توجه به تلورانس تعریفشده با
نرخنامه روز مقایسه شده و درصورت انحراف بیش از حد مجاز تعریفشده با پیغام مناسب ،ادامه عملیات متوقف میشود .چنانچه
درخواست شعبه قابل پذیرش نباشد ،کاربر مذکور با فشردن کلید رد درخواست یا عدم تایید نرخ ،علت عدم تایید درخواست نرخ را
وارد مینماید .عملیات مورد نظر با فشردن کلید ثبت

 ،خاتمه مییابد.
صفحه  66از116

پس از این مرحله کاربر دایره معامالت ارز که صاحب امضای درجه 1است ،درخواستهای ثبتشده را مشاهده و درصورت پذیرش
درخواست ،با فشردن کلید ثبت

و تایید نرخ ،نرخها و مبالغ خرید و فروش را مشاهده و با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات تایید نرخ انجام را انجام میدهد .چنانچه در این مرحله هم ،درخواست یا نرخ اعالمشده مورد تایید کاربر مذکور نباشد ،با
فشردن کلید رد درخواست

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

 ،عملیات را خاتمه میدهد.

صفحه  67از116

فروش ارز مسافرتی
در این بخش ،عملیات فروش ارز مسافرتی به انجام میرسد .برای انواع فروشهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی ،مقررات ویژهای وجود
دارد که در این بخش تعریف می شود .عملیات فروش ارز مسافرتی با توجه به مقررات تعیینشده انجام و درنهایت تحویل ارز
فروختهشده به مشتری در همین بخش از سیستم انجام میشود .منوهای این بخش شامل فرمهای زیر است :
 oمدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی
 oفروش ارز سیاحتی/زیارتی
 oتحویل ارز

صفحه  68از116

مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی
این فرم بهمنظور تعریف مقررات انواع فروش ارز مسافرتی سیاحتی و زیارتی طراحی شده است.

امکان جستجوی مقررات تعریفشده بر اساس بابت و ارز و مشاهده آنها در لیست مشخصات مقررات فروش ارز وجود دارد.
جهت ثبت مقررات جدید ،با فشردن کلید مقررات فروش ارز

 ،ابتدا مشخصات کلی شامل اقالم زیر وارد میشود:

بابت  :از لیست بایتهای فروش ارز مسافرتی سیاحتی یا زیارتی انتخاب میشود.
ارز  :از لیست ارزها انتخاب میشود و نشاندهنده نوع ارزی است که بر اساس مقررات جاری میتواند بهفروش برسد.
نوع نرخ برابری  :از لیست انواع نرخ برابری انتخاب میشود و مشخص میکند فروش مرتبط با این مقررات با کدام نرخنامه قابل انجام
است.
تعداد دفعات فروش در سال  :درصورت نیاز برای کنترل تعداد فروش به هر مشتری در بازه یکساله وارد میشود.
صفحه  69از116

حداقل سن  :درصورت نیاز به کنترل سن مجاز مشتریانی که ارز به آنها فروخته میشود ،وارد میشود.
بازه زمانی پیش فروش ارز به روز  :چنانچه بر اساس مقررات ،فروش ارز و تحویل اسکناس در دو مقطع زمانی متفاوت انجام میشود،
تعداد روز مجاز بین این دو مقطع ،وارد میشود.
بازه زمانی نحویل ارز به ساعت  :درصورت نیاز به کنترل فاصله زمانی تحویل اسکناس و ساعت پرواز ،وارد میشود.

سپس در بخش فروش ارز ،سقف مبلغ مجاز فروش بر اساس دستهبندی کشورها وارد میشود.

در بخش مشخصات شعب مجاز ،شعبههایی که میتوانند فروش ارز یا تحویل ارز را انجام بدهند ،همراه با محدوده زمانی مجاز (ساعت
پایان) فروش ،به سیستم معرفی میشوند .چنانچه شعبهای صرفا تحویلدهنده باشد ،شماره حساب جاری که به این منظور افتتاح
نموده است ،در همین بخش وارد میشود.

در بخش مشخصات کشورهای غیرمجاز  ،اطالعات کشورهایی که فروش ارز با بابت موردنظربه مسافران آنها مجاز نیست ،وارد
میشود.
در بخش مشخصات کشورهای خاص ،اطالعات کشورهایی وارد میشود که برای بابت موردنظر ،فروش فقط به مسافران این کشورها
مجاز است.
با فشردن کلید ثبت

 ،اطالعات واردشده در سیستم ثبت میشود.

صفحه  70از116

جهت انجام فروش ارز با مقررات تعریفشده ،الزم است فعال سازی مقررات انجام شود .به این منظور ،پس از مشاهده اطالعات در
لیست اولیه و انتخاب ردیف موردنظر ،با فشرن کلید فعال/غیرفعالسازی مقررات

 ،عملیات فعالسازی

انجام و فروش ارز با توجه به شرایط تعیینشده در شعب مجاز تعریفشده آن ،قابل انجام خواهد بود.
جهت خاتمه دادن به فروش ارز با مقررات خاصی ،پس از مشاهده اطالعات در لیست اولیه و انتخاب ردیف موردنظر ،با فشرن کلید
فعال/غیرفعالسازی مقررات ،عملیات غیرفعالسازی انجام و فروش ارز با آن ،متوقف خواهد شد.
درصورت نیاز به تغییر هر یک از بخشهای مقررات بهجز مشخصات کلی که قابل ویرایش نیست ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه
انتخاب و با فشردن کلید ویرایش

 ،اقدام به اعمال تغییرات امکانپذیر میشود .با فشردن کلید ثبت

،

اطالعات تغییر یافته ثبت و از این پس ،مرجع کنترلهای فروش ارز میشود.

صفحه  71از116

فروش ارز سیاحتی/زیارتی
این فرم به منظور انجام عملیات فروش ارز مسافرتی و استرداد فروش طراحی شده است .شعبی که بر اساس مقررات تعریفشده از
طریق فرم مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی ،مجاز به فروش ارز هستند میتوانند از این فرم استفاده کنند.

امکان جستجوی فروشهای انجام شده بر اساس شناسه فروش ،تاریخ و شناسه سند پرداخت و مشاهده آنها در لیست مشخصات
فروش ارز مسافرتی وجود دارد.
برای شروع فروش ارز مسافرتی سیاحتی/زیارتی ،با فشردن کلید فروش موقت

 ،ابتدا اطالعات مشخصات فروش

شامل اقالم زیر وارد میشود :

بابت  :از لیست بابتهای تعریفشده در مقررات فروش ارز مسافرتی انتخاب میشود.
ارز  :از لیست ارزهایی که با بابت واردشده برای آن مقررات فروش تعریف شده است ،انتخاب میشود.
واحد سازمانی تحویل دهنده  :با توجه به بابت و ارز واردشده ،از بخش شعب مجاز مقررات فروش مرتبط ،چنانچه شعبه جاری صرفا
فروشنده باشد ،واحد تحویلدهنده ارز مشخص میشود.
مبلغ  :میزان ارز فروختهشده وارد میشود.

صفحه  72از116

اطالعات مربوط به نرخ بر اساس مقررات تعریفشده نمایش داده شده و کارمزدهای مرتبط با توجه به تعرفههای تعریفشده محاسبه
میشود.

سپس اطالعات متقاضی وارد میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی خریدار ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده
وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه
میدهد .درصورتی که در مقررات فروش ارز مسافرتی مرتبط با بابت و ارز واردشده ،محدودیت سنی و تعداد دفعات فروش سالیانه
تعریف شده باشد ،کنترل الزم با اطالعات خریدار انجام میشود.

بخش اطالعات خروج بر اساس بلیط مسافر با اقالم اطالعاتی زیر تکمیل میشود:
تاریخ و ساعت خروج  :زمان سفر بر اساس بلیط وارد میشود .درصورتیکه در مقررات فروش ارز مسافرتی مرتبط با بابت و ارز
واردشده ،محدودیت زمانی پیشفروش تعریف شده باشد ،کنترل الزم بین تاریخهی فروش و خروج انجام میشود.
کشور مقصد  :مقصد نهایی مسافر با توجه به مدارک وارد می شود .چنانچه با توجه به مقررات فروش مرتبط ،مبلغ واردشده بیش از
سقف مجاز برای کشور واردشده باشد ،با پیغام مناسبی ،ادامه عملیات متوقف میشود.
پس از ورود کامل اطالعات و فشردن کلید ثبت

 ،فروش موقت به انجام رسیده و رسید آن چاپ میشود.

تا زمانیکه فروش ارز در وضعیت فروش موقت باشد ،امکان تغییر آن و همچنین برگشت فروش موقت وجود دارد .جهت اصالح
اطالعات فروش موقت ،ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب و پس از فشردن کلید ویرایش
میشود .با فشردن کلید ثبت

 ،تغییرات الزم انجام

 ،عملیات ویرایش به انجام میرسد .بهمنظور برگشت فروش موقت (بهعلت انصراف مشتری

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

و تایید

کاربر ،عملیات برگشت فروش به انجام میرسد.
صفحه  73از116

پس از پرداخت مبلغ ریالی مندرج در رسید فروش موقت توسط مشتری و تحویل آن به کاربر ،با فشردن کلید تایید فروش
 ،مشخصات پرداخت شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:

رفرانس سند پرداخت  :شماره سند پرداخت وجه ریالی مندرج در رسید فروش موقت به صندوق ریالی وارد میشود.
حساب واسط ریالی  :از این طریق مشخص میشود کدام تفصیلی از حساب واسط ریالی در سند فروش ارز استفاده شود.
اگر شعبه جاری ،بر اساس مقررات فروش تعریف شده ،عالوه بر فروش ،مجوز تحویل ارز نیز داشته باشد ،اطالعات اسکناسهای
پرداختی را در بخش مشخصات اسکناس پرداختی وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده
و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد.
پس از تکمیل اطالعات و با فشردن کلید ثبت

 ،فروش قطعی انجام شده و رسید آن (حواله فروش) چاپ و تحویل

مشتری میشود.
پس از این مرحله ،درصورت نیاز ،امکان استر داد وجه نیز وجود دارد .به این منظور ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده
و با فشردن کلید استرداد وجه

 ،بخش اطالعات استرداد وجه شامل اقالم زیر وارد میشود:

صفحه  74از116

شرح استرداد وجه  :توضیحات و علت استرداد وجه در این فیلد ثبت میشود.
انتخاب یکی از گزینههای استرداد بدون برگشت کارمزد و استرداد با برگشت کارمزد ،مشخص میکند که در استرداد وجه ،کارمزد
دریافت شده از مشتری نیز باید به وی مسترد شود یا خیر .الزم به توضیح است انتخاب گزینه استرداد با برگشت کارمزد (جهت
پرداخت کل وجه دریافتی از مشتری) با تایید کاربر ارشد امکانپذیر است.
چنانچه در زمان فروش ،تحویل ارز هم انجام شده باشد ،اطالعات اسکناسهای دریافتی از مشتری در بخش مشخصات ریز اسکناس
وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید
برابر با مبلغ فروش باشد.
پس از تکمیل اطالعات ،با فشردن کلید ثبت

 ،استرداد وجه به انجام رسیده و مشتری میتواند وجه ریالی پرداختی خود

را از صندوق ریالی دریافت نماید.
درصورت نیاز به چاپ رسید در هریک از وضعیتهای فروش موقت و فروش قطعی ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده
و با فشردن کلید چاپ رسید

 ،سیستم بسته به وضعیت فروش ،رسید پرداخت ریالی وجه (فروش موقت) یا رسید

بانک (فروش قطعی) را نمایش داده و آماده چاپ مینماید.

صفحه  75از116

تحویل ارز
این فرم جهت تحویل اسکناس ارز فروختهشده بابت مسافرت هوایی طراحی شده است .شعبی که بر اساس مقررات تعریفشده از
طریق فرم مدیریت فروش ارز سیاحتی/زیارتی ،مجاز به تحویل ارز هستند میتوانند از این فرم استفاده کنند.
ابتدا در بخش شرایط جستجو اطالعات زیر وارد میشود :
کد ملی  :کد ملی خریدار ارز توسط کاربر واردشده یا توسط دستگاه بارکدخوان ،پر میشود.
شناسه فروش  :چنانچه برای کدملی واردشده بیش از یک شناسه فروش وجود داشته باشد که هنوز تحویل ارز آن انجام نشده است،
از لیست نمایش داده شده قابل انتخاب است .درصورت وجود فقط یک شناسه فروش ،سیستم آنرا نمایش میدهد.
چنانچه در مقررات فروش مرتبط ،محدودیت زمانی تحویل ارز (ساعت) تعریف شده باشد ،کنترل الزم بین ساعت تحویل(زمان جاری
سیستم) با ساعت پرواز ،انجام میشود .الزم به ذکر است ،تحویل ارز پس از ساعت خروج ،صرفا با تایید کاربر ارشد قابل انجام خواهد
بود.

سپس اطالعات فروش انجامشده در بخشهای اطالعات متقاضی ،مشخصات ارز فروختهشده و مشخصات خروج نمایش داده میشود.
با فشردن کلید تحویل ارز

 ،لیست ریز اسکناس با اسکناسهای پرداختی به مشتری تکمیل میشود .انواع اسکناسها

در این لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد.
چنانچه ارز فروخته شده قبال به مشتری تحویل شده باشد ،پس از ورود شرایط جستجو و با فشردن کلید برگشت تحویل ارز
 ،اطالعات ریز اسکناس دریافتی از مشتری تکمیل میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه
اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز فروش بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ فروش باشد.

صفحه  76از116

حوالجات
در این بخش ،عملیات مربوط به حوالجات صادره ارزی غیربازرگانی طی دو مرحله تامین وجه حواله و تکمیل و نهاییسازی حواله
انجام میشود .در مرحله اول ،اطالعات کلی حواله ثبت شده و تامین وجه آن صورت میپذیرد .تکمیل اطالعات کارگزاری و والور
حواله نیز در همین بخش انجام شده و صدور حواله صورت میپذیرد.چنانچه نیاز به برگشت یا ابطال حواله صادرشده باشد ،در همین
بخش از سیستم انجام میشود .عملیات مربوط به حوالجات وارده ارزی شامل دریافت حواله و ثبت اطالعات آن و تحویل وجه حواله
به مشتری نیز در این قسمت به انجام می رسد .چنانچه نیاز به عملیات برگشت حواله باشد ،در همین قسمت انجام میشود .منوهای
این بخش شامل فرمهای زیر است :
 oتامین وجه حواله صادره
 oتکمیل و نهاییسازی صدور حواله
 oعودت حواله صادره
 oدریافت و واریز وجه حواله وارده
 oعودت حواله وارده

صفحه  77از116

تامین وجه حواله صادره
این فرم به منظور ثبت تامین وجه حواله صادره طراحی شده است .تامین وجه حواله میتواند از محل حسابهای ارزی مشتریان،
سرفصل بستانکاران موقت به ارز ،آورده نقدی مشتری(اسکناس) و  ...باشد.
ابتدا اطالعات عمومی حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود :

ارز حواله  :از لیست ارزها انتخاب میشود.
مبلغ حواله  :مبلغ موردنظر جهت صدور حواله وارد میشود.
مقصد حواله  :از لیست شامل بانک داخلی ،بانک خارجی ،شعب داخلی و شعب خارج از کشور انتخاب میشود.
بانک مقصد حواله  :چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج از کشور باشد ،مقصد حواله از لیست
کارگزاران نتخاب میشود.
شعبه مقصد حواله  :چنانچه مقصد حواله ،شعب داخلی انتخاب شده باشد ،این فیلد از لیست شعب بانک که مجهز به سامانه جامع
ارزی نیستند ،انتخاب میشود.
نوع نرخ برابری  :از انواع نرخ برابری تعریفشده برای این فعالیت انتخاب میشود.
برداشت کارمزد کارگزاری  :یکی از گزینه های مرتبط جهت تعیین نحوه پرداخت کارمزد ارزی حواله (مربوط به کارگزاران) انتخاب
میشود.
شرح صدور حواله  :توضیحات الزم جهت صدور حواله وارد میشود.

صفحه  78از116

سپس اطالعات متقاضی صدور حواله وارد میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی مشتری ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص
واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی
را ادامه میدهد.
سپس اطالعات ذینفع حواله در بخش مربوطه شامل اقالم اطالعاتی زیر ثبت میشود :

بانک ذینفع حواله  :چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج از کشور باشد ،از لیست بانکها
انتخاب میشود .از طریق این فیلد مشخص میشود حساب ذینفع در کدام بانک است.
نام و نام خانوادگی ذینفع(فارسی) و آدرس ذینفع(فارسی)  :چنانچه مقصد حواله شعبه داخلی باشد ،نام و نام خانوادگی و آدرس
ذینفع به فارسی وارد میشود.
نام و نام خانوادگی ذینفع(التین) و آدرس ذینفع(التین)  :چنانچه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج
از کشور باشد ،نام و نام خانوادگی و آدرس ذینفع به التین وارد میشود.
شماره حساب ذینفع  :شماره حسابی که وجه حواله به آن واریز خواهد شد وارد میشود.

سپس در بخش اطالعات تامین وجه حواله ،نوع تامین وجه از لیست انواع مجاز تامین وجه حواله (نقدی ،حساب ارزی ،فروش ارز به
مشتری) انتخاب و با فشردن کلید تامین وجه حواله

 ،صفحه بعدی باز میشود.

صفحه  79از116

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

ارز اسکناس دریافتی  :ارز دریافتی از مشتری جهت صدور حواله از لیست ارزها انتخاب میشود که میتواند با ارز حواله متفاوت باشد.
مبلغ نقدی  :میزان ارز دریافتی از مشتری وارد میشود .اگر ارز اسکناس دریافتی برابر با ارز حواله باشد ،بهصورت پیشفرض با مبلغ
حواله مقدار دهی می شود .چنانچه ارز اسکناس دریافتی با ارز حواله متفاوت باشد ،مبلغ حواله به ارز اسکناس دریافتی تبدیل و
بهصورت پیشفرض نمایش داده میشود .درصورتیکه کاربر مبلغ واردشده توسط سیستم را تغییر دهد ،تفاوت آنها در مبلغ مابه-
التفاوت نمایش داده میشود .اگر مبلغ ارز اسکناس دریافتی از حد مجاز خرید فروش با نرخنامه ،بیشتر باشد ،الزم است ابتدا درخواست
نرخ ،ثبت شده و پس از اعالم نرخ بابت تبدیل ازسوی دایره معامالت ارز ،این فیلد مقداردهی شود تا عملیات تبدیل با نرخ اعالمی
انجام شود.
اطالعات اسکناس  :ریز اسکناس دریافتی از مشتری ثبت میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده
و فعال ارز اسکناس دریافتی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ نقدی باشد.
درصورتیکه کاربر بخواهد مابهالتفاوت را ارزی پرداخت نماید ،ریز اسکناس پرداختی را وارد مینماید و در غیر اینصورت ،سیستم
معادل ریالی مابهالتفاوت را به مشتری (حساب واسط ریالی) بر میگرداند.
صفحه  80از116

درنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد میشود .با انتخاب تعرفه کارمزد از لیست نمایشداده شده ،محاسبه کارمزد توسط
سیستم انجام میشود.
با فشردن کلید ادامه عملیات

 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات به انجام

میرسد.
اگر نوع تامین وجه ،حساب ارزی باشد ،صفحه اطالعات تامین وجه حواله-حساب ارزی نمایش داده شده و اطالعات آن شامل اقالم
زیر وارد میشود:

تامین وجه حساب از محل  :از طریق این فیلد مشخص میشود که تامین وجه از محل حسابهای ارزی مشتریان است یا سرفصل
بستانکاران موقت به ارز.
اگر تامین وجه حساب از محل بستانکاران موقت به ارز باشد ،ارز و مبلغ بر اساس اطالعات حواله نمایش داده شده و اطالعات تکمیلی
جهت صدور سند دریافت میشود.
اگر تامین وجه حساب از محل حساب مشتری باشد ،اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:

صفحه  81از116

ارز حساب  :از لیست ارزها انتخاب میشود که میتواند با ارز حواله متفاوت باشد.
مبلغ برداشت از حساب  :اگر ارز حساب و ارز حواله یکسان باشد ،برابر با مبلغ حواله مقداردهی میشود .درصورت متفاوت بودن ارز
حساب با ارز حواله ،عملیات تبدیل ارز انجام شده و مبلغ برداشت از حساب نمایش داده میشود .اگر در این حالت ،مبلغ برداشت از
حساب ،از حد مجاز خرید فروش با نرخ نامه ،بیشتر باشد ،الزم است ابتدا درخواست نرخ ،ثبت شده و پس از اعالم نرخ بابت تبدیل
ازسوی دایره معامالت ارز ،این فیلد مقداردهی شود تا عملیات تبدیل با نرخ اعالمی انجام شود.
سپس اطالعات حساب تامینکننده وجه شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:
نوع حساب و شماره حساب  :اطالعات حساب مورد نظر جهت برداشت وجه بابت حواله وارد میشود .شماره حساب از لیست شماره
حسابهای فعال که ارز آنها با مقدار واردشده با ارز حساب برابر است ،انتخاب میشود .چنانچه نوع حساب ،سپرده مدتدار ارزی
باشد ،صرفا حسابهایی که در شعبه جاری افتتاح شدهاند قابل انتخاب هستند .اگر حساب انتخابشده بهصورت کلی مسدود شده
باشد ،با پیغام مناسب ،ادامه عملیات متوقف میشود .اگر حساب انتخابشده ،غیرقابل برداشت از سایر شعب تعریف شده باشد و
شعبه جاری ،همان شعبه افتتاحکننده حساب نباشد ،ادامه عملیات متوقف میشود.

صفحه  82از116

مشاهده نمونه امضا  :با فشردن این کلید ،امضای صاحبان حساب مشاهده شده و سپس عملیات ادامه مییابد .اگر امضای صاحبان
امضا به سیستم معرفی نشده باشد ،امکان ادامه عملیات وجود ندارد .چنانچه کاربر این بخش را اجرا ننموده و امضای صاحبان حساب
را بررسی ننموده باشد ،در زمان ثبت عملیات ،سیستم با پیغام مناسب ،انجام عملیات را متوقف مینماید .چنانچه حساب انتخابشده،
جاری حقوقی باشد ،با انتخاب امضاها ،سیستم تطابق با شرایط برداشت را کنترل نموده و درصورت عدم تطابق ،ادامه عملیات متوقف
میشود.
اگر پس از برداشت از حساب به میزان واردشده ،مانده حساب موردنظر از حداقل تعریفشده در مقررات حساب ،کمتر شود ،با پیغام
مناسب از ادامه عملیات ممانعت بهعمل میآید.
اگر مبلغ برداشتی به میزان مانده حساب باشد ،هشدار جهت بستن حساب به کاربر داده میشود .اگر حساب واردشده ،سپرده مدتدار
بوده و آخرین سود متعلفه واریز نشده باشد ،سپرده سررسید شده باشد یا تا روز برداشت مشمول دریافت سود باشد ،پیغام مناسبی
مبنی بر لزوم محاسبه و واریز سود ،نمایش داده شده و عملیات متوقف میشود.
نام صاحبان حساب و شعبه افتتاحکننده حساب نمایش داده میشود .چنانچه در صاحبان حساب یا صاحبان امضای حساب ،شخص
غیرفعالی وجود داشته باشد ،ادامه عملیات متوقف میشود.
جزییات مبالغ برداشت و منشا مربوطه دریافت می شود .الزم است در حساب موردنظر برای هریک از منشاهای واردشده ،مانده به
میزان مبلغ برداشت واردشده ،وجود داشته باشد .مجموع مبالغ ثبتشده در این بخش باید برابر با مبلغ برداشت از حساب باشد.
اگر حساب انتخابشده از نوع قرضالحسنه جاری باشد ابزار برداشت شامل اقالم زیر وارد میشود :

صفحه  83از116

ابزار برداشت  :انتخاب از انواع چک ،سند و چک عمومی .اگر ابزار برداشت  ،چک باشد ،اطالعات برگه چک دریافتی شامل سری و
سریال ،تاریخ و مبلغ چک از کاربر دریافت میشود .برگه چک واردشده باشد جزء دسته چکهای تخصیصی به حساب واردشده باشد.
همچنین وضعیت برگه چک واردشده در سیستم کنترل شده و چنانچه وضعیتی مخالف با استفاده نشده داشته باشد ،با پیغام مناسب،
ادامه عملیات متوقف می شود .اگر ابزار برداشت سند یا چک عمومی باشد ،سریال و تاریخ از کاربر دریافت شده و عملیات ادامه مییابد.
برای برداشت با چک عمومی یا سند تایید کاربر ارشد الزم است.

اگر حساب انتخابشده از نوع سپرده مدتدار باشد ،اطالعات برداشت از سپرده مدتدار شامل تاریخهای افتتاح/تمدید و سررسید،
میزان سود پرداختی ،نرخ جریمه ،مبلغ جریمه و خالص پرداختی پس از کسر جریمه توسط سیستم بازیابی ،محاسبه و نمایش داده
میشود .در برداشت بخشی از سپرده مدتدار (مبلغ برداشت کمتر از مانده حساب باشد) اوراق سپرده اختصاص یافته قبلی به حساب،
ابطال شده و اوراق جدید توسط سیستم بهصورت خودکار به حساب تخصیص داده میشود .الزم است کاربر نسبت به چاپ اوراق
جدید از طریق فرم مربوطه اقدام نماید.
درنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند وارد میشود .با انتخاب تعرفه کارمزد از لیست نمایشداده شده ،محاسبه کارمزد توسط
سیستم انجام میشود.
با فشردن کلید ادامه عملیات

 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات به انجام

میرسد.

صفحه  84از116

اگر نوع تامین وجه ،فروش ارز به مشتری باشد ،صفحه اطالعات تامین وجه حواله -فروش ارز نمایش داده میشود .بابت فروش توسط
کاربر واردشده و پس از ورود اطالعات تکمیلی صدور سند عملیات ادامه مییابد .با انتخاب تعرفه کارمزد از لیست نمایشداده شده،
محاسبه کارمزد توسط سیستم انجام میشود.
با فشردن کلید ادامه عملیات

 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات به انجام

میرسد.

صفحه  85از116

تکمیل و نهاییسازی 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.

امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله ،ارز و مبلغ حواله ،مقصد حواله و مشاهده حوالههایی که در شعبه جاری ،تامین وجه
شدهاند و منتظر تکمیل اطالعات و نهاییسازی صدور حواله هستند وجود دارد.
پس از انتخاب ردیف موردنظر و فشردن کلید تکمیل اطالعات حواله صادره

 ،اطالعات حواله نمایش

داده شده و اطالعات کارگزاری حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:

تاریخ والور حواله  :والور حواله را مشخص میکند که میتواند برابر یا بزرگتر از روز جاری باشد.
صفحه  86از116

شماره حساب کارگزاری جهت پوشش وجه حواله  :اگر مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج از کشور
باشد ،از لیست شماره حسابهای کارگزاری که ارز آنها برابر با ارز حواله است ،انتخاب میشود.
اطالعات کانال واسطه کارگزاری  :این بخش درصورتیکه مقصد حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج از کشور
باشد و بانک ذینفع و بانک مقصد حواله یکسان نباشد ،فعال بوده و از لیست کانالهای واسطه تعریفشده برای بانک ذینفع با توجه
به ارز حواله انتخاب میشود.
با فشردن کلید تایید،

عملیات نهاییسازی صدور حواله به انجام میرسد.

صفحه  87از116

عودت حواله صادره
این فرم جهت عودت یا ابطال حواله صادره طراحی شده است .چنانچه حواله در مرحله تامین وجه باشد ،از ابطال و پس از صدور
حواله از عودت (بخشی یا کامل) استفاده میشود.

امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله ،ارز و مبلغ حواله ،مقصد حواله و مشاهده حوالههایی که در شعبه جاری ،تامین وجه یا
تکمیل و نهاییسازی شدهاند وجود دارد.
با فشردن

جهت نمایش جزییات در ردیف موردنظر ،اطالعات حواله صادره نمایش داده میشود.

با انتخاب ردیف موردنظر و فشردن کلید ابطال حواله

 ،چنانچه حواله  ،نهایی شده باشد( ،صدور حواله بهطور

کامل انجام شده باشد) با پیغام مناسبی عملیات متوقف میشود .در غیر اینصورت پس از ورود توضیحات(علت ابطال حواله) عملیات
به انجام رسیده و وجه تامینشده حواله به مشتری بازگردانده میشود.
با انتخاب ردیف موردنظر و فشردن کلید عودت بخشی حواله صادره

 ،چنانچه تکمیل و نهاییسازی

صدور حواله انجام نشده باشد ،با پیغام مناسبی عملیات متوقف میشود .در غیر اینصورت پس از ورود توضیحات(علت عودت حواله)
و مبلغ برگشتی ،عملیات به انجام میرسد .وجه برگشتی حواله به حساب بستانکاران موقت به ارز واریز میشود تا توسط کاربر شعبه
به مشتری بازگردانده شود .چنانچه قبال هم بخشی از حواله انتخابشده ،برگشت شده باشد ،مجموع همه مبالغ برگشتی نباید بیش
از مبلغ حواله شود.
صفحه  88از116

با انتخاب ردیف موردنظر و فشردن کلید عودت کامل حواله صادره

 ،چنانچه تکمیل و نهاییسازی صدور

حواله انجام نشده باشد ،با پیغام مناسبی عملیات متوقف میشود .در غیر اینصورت پس از ورود توضیحات(علت عودت حواله) عملیات
به انجام میرسد .وجه حواله به حساب بستانکاران موقت به ارز واریز میشود تا توسط کاربر شعبه به مشتری بازگردانده شود.

صفحه  89از116

دریافت و واریز وجه حواله وارده
این فرم به منظور ثبت اطالعات حواله وارده و واریز وجه آن طراحی شده است .تحویل وجه حواله وارده به مشتری میتواند در حساب
ارزی مشتری ،سرفصل بستانکاران موقت به ارز یا بهصورت ریالی(خرید حواله) باشد.

امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله ،ارز و مبلغ حواله ،تاریخ والور و مشاهده حوالههایی که در شعبه جاری ،دریافت و ثبت
شدهاند وجود دارد.
جهت ثبت اطالعات حواله وارده جدید ،با فشردن کلید جدید

 ،ابتدا اطالعات عمومی حواله شامل اقالم اطالعاتی زیر

وارد میشود:

فرستنده حواله  :از لیست شامل بانک داخلی ،بانک خارجی ،شعب داخلی و شعب خارج از کشور انتخاب میشود.
نوع انتقال حواله  :مشخص میشود واریز وجه ارزی است یا ریالی.
شماره و تاریخ حواله  :شماره و تاریخ انجام حواله بر اساس اطالعات مندرج در پیام مربوطه وارد میشود.
صفحه  90از116

تاریخ والور حواله  :والور حواله است که میتواند بزرگتر از تاریخ حواله باشد.
ارز و مبلغ حواله  :ارز حواله از لیست ارزها انتخاب شده و مبلغ حواله وارد میشود.
بانک فرستنده حواله  :چنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی و شعب خارج از کشور باشد ،از لیست کارگزاران
انتخاب میشود.
حساب کارگزاری  :چنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی و شعب خارج از کشور باشد ،از لیست حسابهای
بانک فرستنده که ارز آن با ارز حواله برابر است ،انتخاب میشود.
شعبه فرستنده حواله  :چنانچه فرستنده حواله ،شعب داخلی باشد ،از لیست شعبههایی که مجهز به سامانه جامع ارزی نیستند،
انتخاب میشود.
اطالعات سند مرکز  :شماره و تاریخ سند مرکز دریافتی از شعبه فرستنده حواله وارد میشود.
نوع نرخ برابری  :از لیست نرخ برابری مجاز برای این فعالیت انتخاب میشود.
توضیحات  :شرح (علت) حواله در این فیلد وارد میشود.
سپس اطالعات درخواستکننده ارسال حواله (متقاضی حواله) شامل اقالم زیر وارد میشود :

نام و نام خانوادگی فارسی  :چنانچه فرستنده حواله شعبه داخلی باشد ،نام و نام خانوادگی متقاضی حواله به فارسی وارد میشود.
نام و نام خانوادگی التین  :چنانچه فرستنده حواله یکی از انواع بانک داخلی ،بانک خارجی یا شعب خارج از کشور باشد ،نام و نام
خانوادگی متقاضی حواله به التین وارد میشود.
شماره حساب  :شماره حساب درجشده در پیام حواله (حساب مربوط به متقاضی) وارد میشود.
کشور  :کشور فرستنده حواله از لیست کشورها انتخاب میشود.
سپس اطالعات ذینغع حواله وارده شامل اقالم زیر وارد میشود :

صفحه  91از116

شعبه ذینفع حواله  :شعبه جاری (گیرنده پیام حواله) است که توسط سیستم مقداردهی میشود.
شماره حساب ذینفع حواله  :شماره حسابی که وجه حواله به آن واریز خواهد شد.
نام و نام خانوادگی و آدرس (التین)  :چنانچه نوع انتقاال حواله ،ارزی باشد و شماره حساب واردشده جزء حسابهای جاری یا پسانداز
فعال شعبه جاری باشد ،مشخصات صاحب حساب نمایش داده میشود .درغیر اینصورت توسط کاربر وارد میشود.

کد ملی/شناسایی شرکت  :چنانچه نوع انتقاال حواله ،ارزی باشد و شماره حساب واردشده جزء حسابهای جاری یا پسانداز فعال
شعبه جاری باشد ،از لیست صاحبان حساب واردشده انتخاب میشود .در غیر اینصورت کد ملی یا شماره اختصاصی ذینفع حواله
وارد میشود .چنانچه اطالعاتی برای شخص واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان
متقاضی ثبت نموده و سپس عملیات اصلی را ادامه میدهد.
تا زمانیکه واریز وجه حواله انجام نشده باشد ،امکارن ویرایش اطالعات آن وجود دارد .به این منظور ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست
اولیه انتخاب شده و با فشردن کلید ویرایش

 ،تغییرات موردنظر بر روی اطالعات داده میشود .با فشردن کلید ثبت

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

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

انتخاب از لیست نقدی ،حساب ارزی و خرید حواله مشخص میشود .سپس با فشردن کلید واریز وجه حواله ،عملیات ادامه مییابد.
اگر نوع انتقال ،ریالی ثبت شده باشد ،نوع واریز وجه فقط میتواند ،خرید حواله باشد.
اگر نوع واریز وجه حواله ،نقدی باشد ،فرم اطالعات واریز وجه حواله -نقدیبا اقالم اطالعاتی زیر نمایش داده میشود:

صفحه  92از116

مشخصات اسکناسهای پرداختی  :ریز اسکناسهای پرداختی به مشتری در این بخش ثبت میشود .انواع اسکناسها در این لیست
از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز حواله بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ حواله باشد.
اطالعات تکمیلی جهت صدور سند نیز وارد و با فشردن کلید ادامه عملیات
فشردن کلید ثبت

 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با

 ،عملیات به انجام میرسد.

اگر نوع واریز وجه حواله ،حساب ارزی باشد ،فرم "اطالعات واریز وجه حواله به حساب ارزی" با اقالم اطالعاتی زیر نمایش داده می
شود:

صفحه  93از116

واریز وجه حواله به  :از طریق این فیلد مشخص میشود که واریز وجه به حسابهای ارزی مشتریان انجام شود یا سرفصل بستانکاران
موقت به ارز.

اگر واریز وجه به حساب بستانکاران موقت به ارز انتخاب شود ،پس از دریافت شرح سند و فشردن کلید ادامه عملیات
 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت ،عملیات به انجام میرسد.
اگر واریز وجه به حساب مشتریان انتخاب شود ،اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:

نوع و شماره حساب ذینفع حواله  :از لیست حسابهای جاری و پسانداز فعال افتتاحشده در شعبه جاری که ارز آنها برابر با ارز
حواله است ،انتخاب میشود .اگر در مرحله ثبت اطالعات حواله شماره حساب وارد شده باشد ،در این بخش نمایش داده میشود.
چنانچه کاربر اقدام به تغییر آن نماید ،هشدار الزم به کاربر داده شده و عملیات ادامه مییابد .نام صاحبان حساب توسط سیستم
نمایش داده میشود .کد ملی/شناسایی شرکت ذینفع که در مرحله قبل ثبت شده است ،باید یکی از صاحبان حساب واردشده باشد.
پس از دریافت شرح سند و فشردن کلید ادامه عملیات

 ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید ثبت ،عملیات

به انجام میرسد.
صفحه  94از116

اگر نوع واریز وجه ،خرید حواله باشد ،فرم "اطالعات واریز معادل ریالی وجه حواله-خرید ارز" با اقالم اطالعاتی زیر نمایش داده
میشود :

شناسه درخواست نرخ :اگر مبلغ حواله بیش از سقف تعیینشده خرید با نرخ نرخنامه باشد ،الزم است ابتدا درخواست نرخ ثبت شده
و پس از اعالم نرخ ازسوی دایره معامالت ارز ،این فیلد مقداردهی شود تا عملیات خرید با نرخ اعالمی انجام شود.
ن رخ و معادل ریالی  :نرخ با توجه به مبلغ حواله ،بر اساس نرخنامه روز یا نرخ اعالمی دایره معامالت ارز ،مقداردهی شده و معادل
ریالی وجه حواله محاسبه میشود.
درنهایت اطالعات تکمیلی جهت صدور سند واردشده و با فشردن کلید ادامه عملیات ،فرم اولیه نمایش داده شده و با فشردن کلید
ثبت ،عملیات به انجام میرسد.

صفحه  95از116

عودت حواله وارده
این فرم بهمنظور برگشت حواله وارده طراحی شده است.

امکان جستجو بر اساس شماره و تاریخ حواله ،ارز و مبلغ حواله ،تاریخ والور و مشاهده حوالههایی که در شعبه جاری ،دریافت و ثبت
شدهاند وجود دارد.
جهت عودت حواله ،ردیف موردنظر انتخاب شده و پس از درج توضیحات در ستون مربوطه ،با فشردن کلید عودت کامل حواله وارده
 ،عملیات به انجام میرسد.

چنانچه واریز وجه حواله بهصورت نقدی انجام شده باشد ،اسکناسهای پرداختی به صندوق شعبه برمیگردد .از اینرو الزم است کاربر
پش از اطمینان از دریافت اسکناس از مشتری اقدام به عودت حواله نماید.
چنانچه وجه حواله به حساب مشتری واریز شده باشد ،برداشت از حساب انجام میگیرد .بدیهی است درصورت عدم کفایت موجودی
حساب مشتری ،عودت حواله امکانپذیر نخواهد بود.
چنانچه وجه حواله به صورت ریالی به مشتری پرداخت شده باشد ،برگشت خرید ارز انجام شده و از محل حساب واسط ریالی عودت
حواله صورت میپذیرد.
چنانچه واریز وجه حواله به حساب بستانکاران موقت به ارز بوده باشد ،مبلغ حواله از محل حساب بستانکاران موقت به ارز ،عودت
داده میشود.
صفحه  96از116

عملیات صندوق
در این بخش ،عملیات مرتبط با صندوق ارزی انجام میشود .تامین موجودی صندوق شعبه و ارسال مازاد آن به خزانه مدیریت یا
اداره خارجه در این بخش انجام می شود .چنانچه در پایان روز کاری شعبه ،موجودی فیزیکی و سیتواسیون سیستمی ،یکسان نباشد
ثبت کسری یا فزونی صندوق در این بخش به انجام می رسد .عملیات خاصی مانند مدیریت ارزهای مکشوفه و دریافت ارز و واریز به
حسابهای خزانه کل در این قسمت انجام میشود .منوی این بخش شامل فرمهای زیر است :
 oدریافت اسکناس از خزانهداری/سایر شعب
 oپرداخت اسکناس به خزانهداری/سایر شعب
 oکسری/فزونی صندوق
 oتعویض اسکناس
 oارزهای مکشوفه
 oدریافت ارز و واریز به حساب خزانه کل

صفحه  97از116

دریافت اسکناس از خزانهداری/سایر شعب
این فرم جهت ثبت اطالعات اسکناسهای دریافتی از خزانه داری یا شعب دیگر (که مجاز به ارسال اسکناس هستند) طراحی شده
است .در این فرم تسویه وجوه در راه واحد ارسالکننده اسکناس بهمیزان ارز دریافتشده بهصورت خودکار انجام میشود.

امکان جستجو بر اساس واحد ارسال کننده اسکناس ،شماره و تاریخ نامه ارسالی تاریخ دریافت و بابت و مشاهده اطالعات در لیست
مشخصات دریافت اسکناس وجود دارد.
جهت ثبت اطالعات دریافت اسکناس ،پس از فشردن کلید دریافت

 ،اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود :

پرداختکننده اسکناس  :از لیست واحدهایی که امکان ارسال اسکناس به شعبه جاری را دارند انتخاب میشود.
شماره و تاریخ نامه  :اطالعات نامه (صورتمجلس) ارسال اسکناس در واحد اسالکننده وارد میشود.
بابت  :از لیست بابت های دریافت اسکناس شامل عودت ،دریافت اسکناس از شعب و تامین اسکناس شعب) انتخاب شده و مشخص
میکند علت دریافت اسکناس چیست .بابت عودت فقط در حالتی قابل انتخاب است که ارسالکننده اسکناس ،اداره خارجه باشد.
سپس مشخصات ارز دریافتی شامل اقالم زیر وارد میشود :

صفحه  98از116

ارز و مبلغ  :نوع ارز دریافتی و مبلغ کل آن وارد میشود.
شماره مبادله  :رفرانس اختصاص یافته به ارسال ارز واردشده در واحد ارسالکننده ،وارد میشود.
حساب تامین کننده وجه  :اگر دریافت اسکناس در شعبه مناطق آزاد انجام شود ،حساب مرتبط با تامین وجه اسکناس از مجموعه
حسابهای نوسترو یا وستروی اداره خارجه که ارز آنها با ارز دریافتی برابر است ،وارد میشود.
درصورتیکه ارز دریافتی طی یک صورتمجلس بیش از یک نوع ارز باشد،ثبت همه آنها در لیست فوق بهطور همزمان انجام می-
شود.
سپس به ازای هر ردیف از مشخصات ارز دریافتی ،لیست ریز اسکناس دریافتی مرتبط با آن وارد میشود .انواع اسکناسها در این
لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز دریافتی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ دریافتی همان ارز باشد.
پس از ورود اطالعات کلیه اسکناسهای دریافتی ،با فشردن کلید ثبت عملیات به انجام میرسد.
اگر دریافت از شعبهای انجام شده باشد که مجهز به سامانه جامع ارزی است ،چنانچه اطالعات دریافت با اطالعات پرداخت مرتبط در
واحد ارسالکننده ،یکسان نباشد با پیغام مناسب ،ادامه عملیات متوقف میشود .درغیر اینصورت ضمن ثبت اطالعات دریافت ،تسویه
وجوه در راه واحد ارسالکننده نیز انجام میشود.

صفحه  99از116

پرداخت اسکناس به خزانهداری/سایر شعب
این فرم جهت ثبت اطالعات اسکناسهای ارسالی به خزانهداری یا شعب دیگر طراحی شده است.

امکان جستجو بر اساس واحد دریافتکننده اسکناس ،شماره و تاریخ نامه ارسال اسکناس ،تاریخ پرداخت و بابت و مشاهده اطالعات
در لیست مشخصات پرداخت اسکناس وجود دارد.
جهت ثبت اطالعات پرداخت اسکناس ،پس از فشردن کلید پرداخت

 ،اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود :

واحد دریافتکننده اسکناس  :از لیست واحدهایی که شعبه جاری امکان ارسال اسکناس به آنها را دارد انتخاب میشود.
شماره و تاریخ نامه  :اطالعات نامه (صورتمجلس) ارسالیبه واحد دریافتکننده وارد میشود.
بابت  :از لیست بابتهای پرداخت اسکناس شامل تامین اسکناس شعب ،مازاد اسکناس و اسکناس خریداریشده انتخاب شده و
مشخص میکند علت ارسال اسکناس چیست .بابت اسکناس خریداریشده فقط در حالتی قابل انتخاب است که شعبه جاری از شعب
مناطق آزاد و دریافتکننده اسکناس ،اداره خارجه باشد.
نوع نرخ برابری  :اگر بابت خرید ارز ،انتقال اسکناس خریداریشده باشد ،توسط کاربر از لیست انواع نرخ برابری مجاز برای این فعالیت
انتخاب میشود .درغیر اینصورت توسط سیستم مقداردهی میشود.
صفحه  100از116

سپس مشخصات ارز پرداختی شامل اقالم زیر وارد میشود :

ارز و مبلغ  :نوع ارز پرداختی و مبلغ کل آن وارد میشود.
معادل ریالی  :اگر بابت خرید ارز ،انتقال اسکناس خریداریشده باشد ،توسط کاربر وارد شده و نرخ بر اساس آن و مبلغ پرداختی،
محاسبه میشود .در غیر اینصورت بر اساس نرخنامه روز ،توسط سیستم مقداردهی میشود.
حساب گیرنده وجه  :اگر پرداخت اسکناس در شعبه مناطق آزاد انجام شود و بابت برابر با انتقال اسکناس خریداریشده نباشد ،حساب
مرتبط با دریافت وجه اسکناس از مجموعه حسابهای نوسترو یا وستروی اداره خارجه که ارز آنها با ارز پرداختی برابر است ،وارد
میشود.
سپس به ازای هر ردیف از مشخصات ارز پرداختی ،لیست ریز اسکناس مرتبط با آن وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از
مجموعه اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز پرداختی بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ پرداختی همان ارز باشد.
پس از ورود اطالعات کلیه اسکناسهای پرداختی ،با فشردن کلید ثبت عملیات به انجام میرسد.
جهت تسویه وجوه در راه پرداخت به شعبی که مجهز به سامانه جامع ارزی نیستند ،ردیف موردنظر در لیست اولیه انتخاب شده و با
 ،اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود:

فشردن کلید تسویه وجوه در راه

پس از مشاهده اطالعات کلی پرداخت ،ردیف مورد نظر از لیست اطالعات ارز پرداختی ،انتخاب و اطالعات سند مرکز شامل شماره،
تاریخ ،مبلغ و نرخ آن وارد میشود.
با فشردن کلید ثبت

 ،عملیات تسویه وجوه درراه به انجام میرسد.
صفحه  101از116

جهت برگشت پرداخت اسکناس تا زمانیکه واحد دریافتکننده اسکناس ،اقدام به ثبت اطالعات دریافت ننموده باشد ،ابتدا ردیف
موردنظر از لیست اولیه پرداخت اسکناس انتخاب شده و ارز(های) موردنظر جهت برگشت در لیست ارز پرداختی انتخاب میشود .با
سپس با فشردن کلید برگشت پرداخت

 ،عملیات برگشت به انجام میرسد.

صفحه  102از116

کسری/فزونی صندوق
این فرم به منظور ثبت اطالعات کسری یا فزونی صندوق (تفاوت سیتواسیون با میزان واقعی اسکناس) طراحی شده است .تسویه
کسری یا فزونی (پس از تعیین تکلیف) نیز در همین فرم انجام میشود.

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.
جهت ثبت فزونی صندوق ،با فشردن کلید فزونی

 ،ابتدا اطالعات فزونی صندوق شامل اقالم زیر وارد میشود :

ارز  :از لیست ارزهای فعال انتخاب میشود و مشخص میکند در کدام ارز موجودی فیزیکی اسکناس از سیتواسیون بیشتر است.
مبلغ  :میزان فزونی در صندوق (اختالف موجودی فیزیکی صندوق و سیتواسیون) وارد میشود.

صفحه  103از116

پس از ورود توضیحات و شرح سند ،ریز اسکناس فزونی وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای
تعریف شده و فعال ارز واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده (فزونی) باشد.
با فشردن کلید ثبت ،عملیات فزونی به انجام میرسد.
جهت ثبت کسری صندوق ،با فشردن کلید کسری

 ،ابتدا اطالعات کسری صندوق شامل اقالم زیر وارد میشود :

ارز  :از لیست ارزهای فعال انتخاب میشود و مشخص میکند در کدام ارز موجودی فیزیکی اسکناس از سیتواسیون کمتر است.
مبلغ  :میزان کسری در صندوق (اختالف موجودی فیزیکی صندوق و سیتواسیون) وارد میشود.

پس از ورود توضیحات و شرح سند ،ریز اسکناس کسری وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای
تعریف شده و فعال ارز واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده (کسری) باشد.
با فشردن کلید ثبت ،عملیات کسری به انجام میرسد.

صفحه  104از116

جهت انجام تسویه کسری و فزونی صندوق ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب میشود .پس از فشردن کلید تسویه
 ،اقالم اطالعاتی زیر را وارد میکند:
اگر ردیف انتخابشده جهت تسویه بابت فزونی باشد ،اقالم زیر وارد میشود :

نوع حساب تسویه صندوق  :اگر تسویه فزونی بهطرفیت اسکناس نباشد ،از لیست شامل حساب واسط و حساب مشتری انتخاب
میشود.
حساب واسط  :اگر نوع حساب تسویه صندوق ،حساب بستانکاران موقت به ارز انتخابشده باشد ،مشخصات حساب واسط (سرفصل
بستانکاران موقت به ارز) نمایش داده میشود.
شماره حساب  :اگر نوع حساب تسویه صندوق ،حساب پسانداز یا حساب جاری باشد ،شماره حساب موردنظر که فزونی ایجادشده
مربوط به آن بوده است وارد میشود.
اگر ردیف انتخابشده جهت تسویه بابت کسری باشد ،اقالم فوق غیرقایل رویت خواهد بود.

صفحه  105از116

سپس شرح سند تسویه واردشده و با فشردن کلید ثبت ،عملیات تسویه کسری و فزونی به انجام میرسد.
تعویض اسکناس
این فرم جهت تبدیل انواع اسکناس از یکنوع ارز طراحی شده است .چنانچه سیتواسیون از نظر مانده کلی با میزان واقعی اسکناس،
تطابق داشته اما در ریز قطعات اختالفی وجود داشته باشد ،از این فرم استفاده میشود.

امکان جستجو بر اساس ارز و تاریخ ثبت و مشاهده اطالعات در لیست مشخصات تعویض اسکناس وجود دارد.
جهت انجام عمل تعویض اسکناس ،پس از فشردن کلید تعویض اسکناس

 ،ارز موردنظر وارد میشود .سپس در

مشخصات اسکناسهای دریافتی و مشخصات اسکناسهای پرداختی ،ریز اسکناسهای تعویضی وارد میشود .درصورت برابر بودن
جمع مبالغ این دو لیست و با فشردن کلید ثبت ،عملیات تعویض اسکناس به انجام میرسد.
صفحه  106از116

ارزهای مکشوفه
این فرم جهت ثبت اطالعات اسکناس های مکشوفه همراه با مشخصات متهمان طراحی شده است .پس از تعیین تکلیف از سوی
مراجع مرتبط ،خروج اسکناسهای مذکور نیز از طریق این فرم انجام میشود .سیتواسیون ارزهای مکشوفه بهصورت جداگانه نگهداری
میشود.

امکان جستجو بر اساس نوع عمل ،شماره و تاریخ نامه ،شماره سند ورود و شماره سند خروج و مشاهده اطالعات در لیست مشخصات
ارزهای مکشوفه وجود دارد.
جهت ثبت ورود ارزهای مکشوفه ،پس از فشردن کلید ورود ارزهای مکشوفه

 ،اقالم اطالعاتی زیر وارد

میشود:

صفحه  107از116

شماره و تاریخ نامه  :اطالعات نامهای است که طی آن ارزهای مکشوفه به شعبه ارسال شده است.
تاریخ ورود ارز به شعبه  :تاریخی است که نامه فوق و اسکناسهای پیوست آن به شعبه رسیده است.
دستگاه ارائه دهنده  :عنوان سازمان یا ارگانی است که ارزهای مکشوفه را برای شعبه ارسال نموده است.

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

سپس اطالعات ارزهای دریافتی طی نامه ،شامل نوع ارز و مبلغ وارد میشود .به ازای هریک از ارزهای واردشده ریز اسکناس دریافتی
نیز در لیست مربوطه وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناسهای تعریفشده ارز واردشده بوده و جمع مبالغ
آن هم باید برابر با مبلغ واردشده به ازای آن ارز باشد.
با فشردن کلید ثبت ،عملیات ورود ارزهای مکشوفه به انجام رسیده و سیتواسیون (جدا از سیتواسیون صندوق اصلی شعبه) تشکیل
یا بهروزرسانی میشود.

صفحه  108از116

جهت خروج ارزهای مکشوفه  ،ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب شده و با فشردن کلید خروج ارزهای مکشوفه
 ،اطالعات زیر وارد میشود:

شماره و تاریخ نامه  :اطالعات نامهای است که طی آن ارزهای مکشوفه به شعبه ارسال شده است.
تاریخ خروج ارز از شعبه  :تاریخی است که خروج ارز از شعبه طبق نامه فوق انجام شده است.
دستگاه ارائهدهنده  :بهصورت پیشفرض ،همان دستگاه واردشده در زمان ورود است .چنانچه سازمان یا ارگانی که نامه خروج را
ارسال نموده ،متفاوت با دستگاره ارائهدهنده زمان ورود باشد ،عنوان آن توسط کاربر وارد میشود.

صفحه  109از116

علت خروج  :بر اساس نامه دریافتی بابت خروج ،از لیست مربوطه انتخاب میشود.
مشخصات افراد متهم بر اساس اطالعات ورود انتخابشده نمایش داده میشود.
سپس در لیست مشخصات ارز که با توجه به اطالعات ورود انتخابشده ،نمایش داده میشود ،اطالعات ارزهایی که طی نامه خروج،
تعیین تکلیف شدهاند ،توسط کاربر بهروزرسانی میشود .چنانچه الزم باشد بخشی از مبلغ یک نوع ارز ،خارج شود فیلد میزان اعالمی
جهت خروج در فیلد مبلغ وارد می شود .اگر ارز در لیست موجود باشد که هنوز جهت خروج آن تعیین تکلیف نشده است ،توسط
کاربر از لیست خروج حذف میشود.
سپس در لیست ریز اسکناس که با توجه به اطالعات ورود انتخابشده ،نمایش داده میشود ،ریز اسکناسهای خروج وارد میشود.
انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه اسکناس های واردشده بوده و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده به ازای آن ارز
باشد.
با فشردن کلید ثبت ،عملیات خروج ارزهای مکشوفه به انجام رسیده و سیتواسیون آن (جدا از سیتواسیون صندوق اصلی شعبه)
بهروزرسانی میشود.

صفحه  110از116

دریافت ارز و واریز به حساب خزانه کل
این فرم بهمنظور دریافت ارز از مشتریان و واریز به حسابهای معرفیشده خزانه کل استفاده میشود .برای هر یک از حسابهای
خزانه کل ،بابتهای خاصی تعریف شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

امکان جستجو بر اساس حساب خزانه ،بابت و تاریخ ثبت و مشاهده اطالعات در لیست ارزهای دریافتشده وجود دارد.
با فشردن کلید دریافت ارز

 ،ابتدا مشخصات ارز دریافتشده شامل اقالم اطالعاتی زیر وارد میشود :

حساب خزانه  :از لیست حسابهای تعریفشده خزانه کل انتخاب میشود .با توجه به حساب خزانه انتخابی ،نوع ارز توسط سیستم
نمایش داده میشود.
بابت  :از لیست بایتهای مرتبط با حساب خزانه واردشده ،انتخاب میشود.
منشا عملیات  :از لیست شامل نقدی و حساب واسط انتخاب میشود و مشخص میکند ارز دریافتی بابت واریز به حساب خزانه
موردنظر ،بهصورت نقدی بوده یا از سرفصل بستانکاران موقت به ارز تامین میشود.
صفحه  111از116

مبلغ  :میزان ارز دریافتی جهت واریز به حساب خزانه را مشخص میکند.
نوع نرخ :از لیست انواع نرخ برابری تعریفشده برای این فعالیت انتخاب میشود.

پس از ثبت توضیحات ،اطالعات متقاضی واریز وارد میشود .کد ملی یا شماره اختصاصی واریزکننده ثبت میشود .چنانچه اطالعاتی
برای شخص واردشده وجود نداشته باشد ،کاربر ابتدا در همین بخش اطالعات اصلی شخص را بهعنوان متقاضی ثبت نموده و سپس
عملیات اصلی را ادامه میدهد.
چنانچه شخص واریزکننده ،نماینده شرکتی باشد و واریز را برای شرکت انجام دهد ،گزینه نماینده شرکت انتخاب شده و نام شرکت
وارد میشود.
اگر منشا عملیات نقدی باشد ،ارز دریافتی از مشتری در لیست اسکناس وارد میشود .انواع اسکناسها در این لیست از مجموعه
اسکناسهای تعریفشده و فعال ارز دریافتی و جمع مبالغ آن هم باید برابر با مبلغ واردشده باشد.اگر مجموع مبالغ واردشده در لیست
بیش از مبلغ دریافتی باشد ،میزان اختالف در فیلد مبلغ مابهالتفاوت نمایش داده میشود .اگر در فیلد پرداخت مابهالتفاوت ،گزینه
ارزی انتخاب شده باشد ،ریز اسکناسهای پرداختی از کاربر دریافت میشود و اگر گزینه ریالی انتخاب شده باشد ،معادل ریالی
مابهالتفاوت جهت پرداخت به مشتری به حساب واسط ریالی واریز میشود.
اگر منشا عملیات حساب واسط باشد ،اطالعات اسکناس دریافت نشده و مبلغ موردنظر ،از حساب بستانکاران موقت به ارز تامین
میشود.
با فشردن کلید ثبت ،عملیات دریافت ارز به انجام میرسد.

صفحه  112از116

عملیات خودپرداز
پولگذاری خودپرداز
این فرم جهت ثبت اطالعات انتقال اسکناس از صندوق شعبه به صندوق خودپرداز طراحی شده است .جهت ثبت اطالعات تخلیه
دستگاه(انتقال اسکناس از صندوق خودپردازبه صندوق شعبه) نیز از این فرم استفاده میشود.

ابتدا لیست دستگاههای خودپرداز شعبه نمایش داده میشود .با انتخاب ردیف موردنظر وضعیت اسکناسهای موجود در آن قابل
مشاهده است.
جهت انجام عملیات پولگذاری در دستگاه ،پس از فشردن کلید پولگذاری خودپرداز

 ،ابتدا ارز موردنظر و

شناسه دستگاه وارد می-شود.
سپس لیست اسکناسهایی که در دستگاه قرار خواهد گرفت ،در لیست مشخصات اسکناس وارد میشود.

با فشردن کلید ثبت ،عملیات پولگذاری به انجام رسیده و اسکناسهای واردشده ،از سیتواسیون شعبه به سیتواسیون دستگاه منتقل
میشوند.

صفحه  113از116

جهت تخلیه دستگاه ،ابتدا ردیف موردظر انتخاب شده و پس از نمایش لیست اسکناسهای موجود در آن ،با فشردن کلید تخلیه
خودپرداز

 ،اسکناسهای موجود در آن از سیتواسیون دستگاه به سیتواسیون شعبه منتقل میشوند.

صفحه  114از116

برگشت و نهاییسازی خودپرداز
این فرم جهت تکمیل عملیات انجامشده توسط خودپرداز تحویل ارز مسافرتی در باجه طراحی شده است .چنانچه عملیات تحویل ارز
مسافرتی خودپرداز با اشکالی مواجه شود ،از این فرم جهت رفع آن استفاده میشود.

امکان جستجو بر اساس شناسه فروش ،تاریخ فروش ،شناسه دستگاه و شناسه خریدار(متقاضی) و مشاهده اطالعات در لیست
مشخصات خودپرداز و فروش وجود دارد .چنانچه عملیاتی در خودپرداز تحویل ارز مسافرتی انجام شده و نتیجه آن به سامانه جامع
ارزی منتقل نشده باشد( ،در وضعیت  Pendingباشد) در این لیست قابل مشاهده خواهد بود.
ابتدا ردیف موردنظر از لیست اولیه انتخاب میشود.
اگر با توجه به شواهد ،مشخص شود پرداخت اسکناس از طریق دستگاه انجام شده اما نتیجه آن به سامانه منتقل نشده (در سیتواسیون
عمل نشده است) ،با فشردن کلید نهاییسازی()Finalize

عملیات تکمیل میشود.

اگر با توجه به شواهد ،مشخص شود پرداخت اسکناس از طریق دستگاه انجام نشده جهت خروج از وضعیت  ،Pendingبا فشردن
کلید برگشت()Release

وضعیت تغییر یافته و فروش موردنظر مجددا آماده تحویل میشود.

صفحه  115از116

عملیات تایید
تایید غیرحضوری کاربر ارشد
این فرم بهمنظور مشاهده درخواستهای ارسالی جهت تایید عملیات و انجام تایید یا عدم تایید آنها طراحی شده است .چنانچه
انجام عملی بر اساس شرایط تعریف شده نیاز به تایید کاربر ارشد داشته باشد ،در این فرم برای کاربر ارشد (صاحب امضای درجه یک)
نمایش داده شده و تایید/عدم تایید آن انجام می شود .درصورت تایید در این فرم ،عملیات توسط کاربر اولیه ادامه مییابد .الزم به
توضیح است برای درخواستها مدت زمان اعتباری در سیستم تعریف شده است که حداکثر فاصله زمانی ایجاد درخواست تا تایید یا
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.
با ورود به فرم ،لیست درخواستهایی که جهت اخذ تایید کاربر ارشد ،ایجادشده و منقضی نشدهاند ،نمایش داده میشود.

جهت تایید درخواست ،ردیف موردنظر انتخاب شده و با فشردن کلید تایید درخواست

 ،عملیات تایید به انجام

میرسد.
جهت رد درخواست ،ردیف موردنظر انتخاب شده و با فشردن کلید عدم تایید درخواست

و پس از ثبت

علت عدم تایید ،عملیات رد درخواست ،به انجام میرسد.
امکان مشاهده درخواستهای جدید و حذف درخواستهای منقضیشده از لیست ،با فشردن کلید بهروزرسانی درخواست وجود دارد.

صفحه  116از116

