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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 شششماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماه ذرآ 15 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 :(Client Information Sheet) یبرگه اطالعات مشتر

ر بانکی تهیه انتقال منبع مالی در شبکه آفلجر یا آنلج( یحقوق - یقی)حقبرای هر یک از طرفین قرارداد 

العات اط شاملسندی است که ی برگه اطالعات مشترالزامی است؛ طبق تعریف  (CIS)برگه اطالعات مشتری 

 پورت صاحبها و پاسثبت شرکت یاطالعات از گواه نیاز ا یبخش است.آنلجر و آفلجر  یبانک و یشرکت ،یفرد

بانک  یورو اطالعات سر یکه مربوط به حساب بانک یاطالعات گریشده و بخش د هیته یبانک حساب یا ذینفع

 حبشرکت مکتوب شده و توسط صا یاطالعات در سربرگ رسم نیا .شودیبانک ارائه م سریآف توسط است

 لیک عامل تحوبه بانتکمیل شده  CISبرگه  یبانک نیو طبق قوان گرددیمهر و امضاء متایید و برگه اطالعات 

 .گرددیم (Register) ثبت یالمللنیب یبانک ستمیبانک در س دییو پس از تا شودمیداده 

 

 شود:بخش تشکیل می ششبرگه اطالعات مشتری از 

طالعات شود این اهای مجزا از هم نوشته میاطالعات اشخاص حقیقی )شخص( یا حقوقی )شرکت( در جدول

شد ما باشخصی می CISتر از شرکتی کامل CISباشد )بدلیل اینکه بصورت مرتب و خوانا به شرح زیر می

 دهیم(:شرکتی را توضیح می CISترجیحاً اطالعات 

 

 اطالعات شخص حقیقی یا حقوقی:الف( 

1- COMPANY NAME ها ثبت شده است و بر طبق نامی که در اداره ثبت شرکت شرکتکامل : نام

 ها نوشته شده است.روی گواهی ثبت شرکت

2- COMPANY REGISTRATION NUMBERهااداره ثبت شرکت که توسط : شماره ثبت شرکت 

 نیز آمده است.ها بر روی گواهی ثبت شرکتصادر شده و 

3- COMPANY REGISTRED ADDRESSها: آدرس ثبت شده دفتر شرکت در اداره ثبت شرکت. 

4- COMPANY OFFICE ADDRESSدر صورت عدم تغییر آدرس نسبت  : آدرس فعلی دفتر شرکت(

 ها نیازی به این بند نیست(.به آدرس ثبت شده در اداره ثبت شرکت

5- REPRESENTED BY مسئولین شرکت که نام او در اساسنامه شرکت ثبت شده باشد و: نام یکی از 

 .باشد()معموالً مدیرعامل می گیری داشته باشدحق امضاء و تصمیم
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6- TITLE(.و ... مدیر امور مالی ،مدیرعامل :: سمت مسئول در شرکت )مانند 

7- PASSPORT NUMBER.شماره گذرنامه شخص مسئول در شرکت : 

8- PLACE OF ISSUE: .کشور صادر کننده گذرنامه 

9- DATE OF ISSUE.تاریخ صدور گذرنامه : 

10- DATE OF EXPIRY.تاریخ انقضای گذرنامه : 

11- DATE OF BIRTH.تاریخ تولد شخص مسئول : 

12- NATIONALITY.ملیت شخص مسئول : 

13- COMPANY TELEPHONE NUMBER.شماره تلفن ثابت دفتر شرکت : 

14- COMPANY FAX NUMBER.شماره فاکس دفتر شرکت : 

15- MOBILE NUMBER.شماره تلفن همراه شخص مسئول : 

16- COMPANY WEBSITE ADDRESS.آدرس وبسایت رسمی شرکت : 

17- COMPANY E-MAIL ADDRESS.آدرس ایمیل رسمی شرکت : 

18- COMPANY OFFICER E-MAIL :در شرکت و یا آفیسر مسئول آدرس ایمیل رسمی شرکتی شخص مسئول. 

 

 (:بانکی آنلجرشبکه اطالعات مربوط به ) حقیقی یا حقوقیشخص بانکی حساب ب( اطالعات 

1- BANK NAME شرکت در آن بانک حساب دارد.: نام بانکی که 

2- BANK ADDRESS بانک مورد نظر.شعبه : آدرس دقیق 

3- BANK SWIFT OR BIC CODE.کد سوئیفت مربوط به شعبه بانک مورد نظر : 

4- BANK BRANCH CODE.کد شعبه بانک مورد نظر : 

5- ACCOUNT NAME به نام او ثبت شده است شماره حساب که: نام مشتری. 

6- ACCOUNT NUMBER.شماره حساب مشتری : 
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7- IBAN NUMBERشماره شباء حساب مشتری :. 

8- BANK OFFICER NAME.نام آفیسر مسئول در بانک : 

9- BANK OFFICER E-MAIL :.آدرس ایمیل رسمی و بانکی آفیسر مسئول در بانک 

10- BANK OFFICER TEL. NO..شماره تلفن ثابت آفیسر بانک در شعبه مورد نظر : 

11- BANK OFFICER FAX. NO..شماره فاکس بانک، مربوط به شعبه مورد نظر : 

12- BANK OFFICER MOBILE NO.بانک.در  : شماره تلفن همراه آفیسر مسئول 

 

 (:بانکی لجرفآشبکه )اطالعات مربوط به  یحقوق ای یقیشخص حق یبانکسرور اطالعات ( پ

1- COMMON ACCOUNT NUMBER جهت انجام مراحل که : شماره حساب تنخواه عمومی بانک

 مورد نیاز است. ریلیز و ...( –مونوتایز پول )مانند: دانلود 

2- GLOBAL SERVER ID خواهد شد.: در مقاالت آینده توضیح داده 

3- GLOBAL SERVER IPداده خواهد شد. حیتوض ندهی: در مقاالت آ 

4- SERVER IDداده خواهد شد. حیتوض ندهی: در مقاالت آ 

5- SERVER IP.در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد : 

6- RECEIVING SERVER ID :این بند مخصوص گیرنده است( داده خواهد شد حیتوض ندهیدر مقاالت آ(. 

7- RECEIVING SERVER IP :این بند مخصوص گیرنده است( داده خواهد شد حیتوض ندهیدر مقاالت آ(. 

8- TRANSACTION SERVER ID :.در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

9- TRANSACTION SERVER IP: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

10- SERVER SERIAL ID: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

11- SERVER TERMINAL ID: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

12- CLEARING HOUSE CODE: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 
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13- IDENTITY CODE: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

14- UNIQUE TRANSACTION REFERENCE (UTR): .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

15- SORT CODE: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

16- WINDOWS TERMINAL SERVER (WTS): .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

17- IMAD: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

18- ISIN: داده خواهد شد. در مقاالت آینده توضیح 

19- USER NAME: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

20- USER ID: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

21- TRANSACTION CODE ID: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

22- LOGON DOMAIN: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

23- LOGON SERVER:  مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد.در 

24- FARM NAME: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

25- CURRENCY: .در مقاالت آینده توضیح داده خواهد شد 

 

 :(Nostro Accountوسترو )حساب نُمربوط به اطالعات ت( 

نتقاالت آفلجر را باشد و یا توانایی اجرای نقل و ادر برخی موارد بانک گیرنده از نظر توان سروری ضعیف می

ه اقدام به استفاده ندارد؛ در چنین مواردی بانک گیرندبه دالیلی مانند عدم اخذ مجوزهای الزم و یا موارد دیگر 

روش ند، اما چگونه؟! کرا دارد می توانایی اجرای نقل و انتقاالت مجوزهای الزم را داشته و که ثالثیاز سرور بانک 

بانک ثالث  آن که حساب نوسترو نزد بانک ثالث آفلجر را به سرور مالی کار به اینگونه است که فرستنده منبع

پس از مونوتایز ، (نفعیذ)بانک  اصلی به جای بانک گیرنده )گیرنده( دهد و بانک ثالثقرار دارد انتقال می)گیرنده( 

و بانک  کندمی در بانک ثالثا واریز حساب نوسترو آن ر ،فاند و تبدیل آن به پول قابل سوئیفت در شبکه آنلجر

انتقال  دارد نلجردر شبکه آ به راحتی پول تمیز را به حسابی که نزد خودتواند به عنوان گیرنده اصلی می ینفعذ

 .در آخر همین مقاله داده خواهد شد(حساب نُوسترو  )توضیح کامل دهد
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باشد را به یمثالث فعال سترو که در بانک واطالعات حساب ند باید کنسترو استفاده واز حساب نگیرنده اگر 

برای  )پ( و )ب(طبق بندهای دیگری  هاید؛ بنابراین جدولکندرج  CISدر  همراه اطالعات سروری بانک ثالث

 واهد شد.تکمیل خ CISدر  شودحساب نوسترو به صورت جداگانه که اطالعات آن توسط آفیسر بانکی اعالم می

 و رج شودبطور کامل د CISاگر گیرنده از حساب نوسترو استفاده کند باید این بخش در  مهم: نکته بسیار

 گردد.درج نمی CISدر صورت عدم استفاده از حساب نوسترو این بخش مطلقاً در 

 

 :CISث( توضیحات و تعهدات عمومی صاحب 

 کار  روند اجرایی توان و اطالعات عمومی و یا تعهداتی را در خصوص CISصاحب یا ذینفع در این بخش 

عات مندرج اطالو با مهر و امضای خیس  کردهدهد و در کل روش کاری مورد قبول خود را اعالم می اتیتوضیح

 نماید.را تایید می CISدر 

 

 :CISمدارک ضمیمه و پیوستی  ج(

و سند، دالزامی است و در صورت عدم الصاق تصویر این  CISدر انتهای تصویر دو سند بسیار مهم پیوست 

CIS ن شده تمام رنگی فاقد هر گونه اعتبار و ارزش قانونی است. توجه داشته باشید تصویر این دو سند باید اسک

 رتند از:باشد. این دو سند عبا یایرادهر گونه  و بدونو با کیفیت باال به طور کامالً شفاف و خوانا 

 .)الف(، بند (5)شخص مسئول معرفی شده در ردیف مربوط به  عکس دار گذرنامهصفحه  -1

 .)الف(، بند (1) فیرد مربوط به شرکت معرفی شده در هابرگه اصلی گواهی ثبت شرکت -2

اً حتم( تهیه شده و الف، بند 1 فیرد) سربرگ رسمی شرکتدر باید  CISدقت کنید  مهم: ارینکته بس

ر بانک در و توسط آفیس ؛ در غیر اینصورت فاقد هرگونه اعتبار و ارزش قانونی استمهر و امضاء شده باشد

 .گرددالمللی ثبت نمیشبکه بانکی بین

 

 ( چیست:Vostroوُسترو ) یا( Nostro) حساب نُوسترو

نزد بانک  ما است که بانک یحساب (:Nostro Account) هابانک رینزد سا بانک ما سپردهحساب 

ست. نوسترو  کشور مقصد ا جیهمان ارز را نوسترو باشد ارز حساب یگریدارد و اگر آن بانک در کشور د یگرید

 .(Ours) مال ما یعنینوسترو  ،است نیو الت ییایتالیواژه ا
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ها نزد بانک ریاست که سا حسابی (:Vostro Accountما )بانک ها نزد بانک ریسا سپردهحساب 

 ،است نیو الت ییایتالی. وسترو واژه ااست ماکشور  جیارز حساب وسترو همان ارز را و کنندیبانک ما افتتاح م

 (.Yours) مال شما یعنیوسترو 

 فیتوص یاصطالح متفاوت هستند که برا ایدو نام  یبه سادگ ostroV و ostroN کلماتتوجه کنید که 

وسترو  گرید ینوسترو و از سو سوکی از هانوع حساب نیا قتیدر حق ،شوندیاستفاده م یحساب بانک کی

وجوه داشته ل نقل و انتقا گریبانک با بانک د کیشود که یاستفاده م یاصطالحات زمان نیا .شوندیخوانده م

 شود.ی استفاده میمعامالت مال ریسا ای یالمللنیباشد، معموالً در ارتباط با تجارت ب

 صطالحاتثبت کنند. ا گریاز بانک د یندگیبانک را به نما کیشده توسط  رهیمبلغ ذخ دیدو بانک با هر

Nostro  و Vostro ر شبکه د شده توسط هر بانک ینگهدار یدو مجموعه از سوابق حسابدار نیب زیتما یبرا

 شود. یاستفاده م آنلجر بانکی

که ( CIS)بانک مربوط به صاحب « ما»اشاره به حساب  یبرا A است که توسط بانک یحساب نوسترو اصطالح

سپرده  یگرید است که پول آن در بانک یحساب نوسترو سوابق بانک ؛کندیاست، استفاده م B گریمتعلق به بانک د

 .شوندیاستفاده م یمعامالت ارزیا معامالت و انواع  هیتسو یساده ساز یها اغلب براحساب نیشود. ایم

. شودیمدر آن سپرده  A که وجوه بانک ییشود، جایاستفاده م B است که توسط بانک یاصطالحوسترو  حساب

 رد. حسابپول شما که در بانک ما سپرده شده است اشاره دا است و به (ثالث)بانک  «شما» یبه معناوسترو 

ول پاست از  یاحساب سابقهاین شود. یم یبانک نگهدار کیاست که توسط  یگریمانند هر حساب دوسترو 

 باشد. نیز رد ف کی ایشرکت  کیتواند یاما م گر،یبانک د کیمعمواًل  ؛شده توسط شخص ثالث ینگهدار ایبدهکار 

اب کند، به عنوان دارنده حسیم یکه حساب را نگهدار ی، بانک محلVostro یا Nostroحساب  یبرا

انده منوسترو با  یهاشود. حسابیم دهینام «کننده لیتسهبانک »اوقات به عنوان  یکند و گاهیعمل م

محسوب  یبده یاعتبار دهوسترو با مان یهاو برعکس، حساب شوندیمحسوب م ینقد یهاییدارا یبده

ه از عالئم با استفاد یرا به راحت Vostro یا Nostro یهاحساب قیامکان تطب یاانهیرا ی. حسابدارشوندیم

 کند.یها فراهم مبانک یحسابدار یهاستمیدر س «-» ای «+»
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