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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران /اداره نظامهای پرداخت

سامانه استعالم شبا

مقدمه
در حال حاضر تنها معیار انتقال وجوه برای مشتریان در سامانه های ساتنا و پایا صرفا شماره شبا میباشد .به
عنوان مثال اگر مشتری بدون اطمینان از صحت اطالعات اقدام به انجام حواله از طریق ساتنا و پایا نماید از
آنجا که صرفا تعداد و ساختار اقالم دادهای بررسی میگردد ،با وجود اجباری نمودن استفاده از شماره شبا از
سوی بانک مرکزی ،امکان عدم واریز و یا واریز اشتباه در سامانه وجود دارد.
به منظور رفع این مشکل ،پروژه سامانه استعالم جهت استعالم مشخصات مرتبط با شبا در سیستم بانکی
تعریف شده است ،بطوریکه بانک مبدا بتواند مشخصات صاحب حساب شبای اعالم شده را از بانک مقصد
استعالم نماید.

ساختار ارسال و دریافت پیام ها
در سامانه استعالم چهار نوع پیام برای کامل شدن چرخه یک درخواست وجود دارد که شمای آن در شکل
نشان داده شده و در ادامه جزییات هرکدام خواهد آمد .تمامی این پیامها از فرمت  XMLاستفاده میکنند.
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران /اداره نظامهای پرداخت

 - 1فرمت پیغام درخواست استعالم از بانک مبدا به هسته استعالم
)(Message 01: IBAN Request

این پیام ،پیام ارسالی از بانک درخواست دهنده به سامانه استعالم میباشد و شروع کننده چرخه درخواست
استعالم می باشد .فرمت و توضیحات این پیام در زیر آمده است.
Message 01: IBAN Request

عنوان فیلد

توضیحات

ساختار

نمونه

ApplicantBicCode

بیک کد بانک
متقاضی

Standard
BicCode
Format
Standard
IBAN Format

BSIRIRTHXXX

اجباری
√

IR910620000000200015443005

√

-

√

√
x

IBAN

شناسه شبای حساب
مورد استعالم

Original Key

کلید مرجع
درخواست ارسال
شده از طرف بانک
مبدا (این شناسه
باید در هر تراکنش
منحصر به فرد باشد)

20 Character

SecurityTicket

تیکت امنیتی جهت
اعتبار سنجی

30 Character

-

PaymentCode

شناسه واریز

30 Digits

123456789101112

نمونه پیام:
><Message01
><ApplicantBicCode> BSIRIRTHXXX </ApplicantBicCode
><IBAN> IR910620000000200015443005</IBAN
><OriginalKey>13920112000000000001</OriginalKey
> <PaymentCode >123456789101112</ PaymentCode
> < SecurityTicket >2315939CEC384B11</SecurityTicket
> </Message01
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 - 2فرمت پیغام درخواست استعالم از هسته استعالم به بانک مقصد
)(Message 02: Informative IBAN Request

هسته استعالم براساس شبای دریافت شده در پیام  ، 10یک پیام درخواست برای بانک دارنده حساب ارسال
میکند .فرمت و توضیحات این پیام در زیر آمده است.

Message 02: Informative IBAN Request

عنوان فیلد

توضیحات

ساختار

نمونه

ApplicantBicCode

بیک کد درخواست
کننده استعالم

Standard
BicCode

BSIRIRTHXXX

اجباری
√

IBAN

شبای مورد استعالم

Reference
Number

شماره پی گیری
صادر شده از سامانه
استعالم

13911112000000000001

√

PaymentCode

شناسه واریز

Standard
IBAN
20 Character
Uniquely
generated by
Enquiry Core
30 Digits

IR910620000000200015443005

√

PaymentCode

X

نمونه پیام:
> <Message02
><ApplicantBicCode>MELIIRTHXXX</ApplicantBicCode
><IBAN>IR520180000000000476503507</IBAN
> <PaymentCode >123456789101112</ PaymentCode
><RefrenceNumber>13911112000000000001</RefrenceNumber
> </Message02

سامانه استعالم شبا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران /اداره نظامهای پرداخت

 - 3فرمت پیغام پاسخ استعالم از بانک مقصد به هسته استعالم
)(Message 03:IBAN Response

این پیام حاوی پاسخی که از جانب سامانه متمرکز بانکداری بانک مقصد مورد استعالم تهیه شده
است ،می باشد.
Message 03:IBAN Response

عنوان فیلد

توضیحات

ساختار

نمونه

Requested IBAN

شماره شبای مورد
درخواست

Standard
BicCode

IR910620000000200015443005

اجباری
√

Reference Number

بازگشت کد
مرجع دریافت
شده در پیام قبلی
از استعالم

20 Character
Uniquely
generated by
Enquiry Core

13911112000000000001

√

AccountNumber

شماره حساب
مربوطه

ساختار شماره
حساب هر بانک

0200015443005

√

AccountStatus

کد وضعیت
حساب

با توجه به
جدول کدینگ
وضعیت حسابها

-

√

AccountComment

توضیحات مربوط
به حساب

 011کاراکتر
توضیحات

-

X

AccountOwners

لیست مشخصات
دارندگان حساب
به صورت زیر
المان حداکثر تا 6
رکورد

><FirstName
></FirstName

√
></FirstNameمحمد ><FirstName
></LastNameمیرزاآقائی ><LastName

><LastName
></LastName

PaymentCode

کد نشان دهنده
نیاز به وجود
شناسه پرداخت
هنگام واریز به
حساب یا عدم
نیاز به آن

0=Not Needed
1=Needed

X

PaymentCodeValid

نشان دهنده
صحت شناسه
واریز می باشد

0=Flase
1=True
Default=1

X
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نمونه پیام:
><Message03
><RequestedIBan>IR200120000000003380583790</RequestedIBan
><ReferenceNumber>13911208111480006</ReferenceNumber
><AccountNumber>0454048326</AccountNumber
><AccountStatus>10 </ AccountStatus
><PaymentCode>1</PaymentCode
><PaymentCodeValid>1</PaymentCodeValid
></ AccountCommentتوضیحات مربوط به حساب ><AccountComment
><AccountOwners
></FirstNameنام دارنده حساب><FirstName
></LastNameنام خانوادگی دارنده حساب><LastName
><AccountOwners/
></Message03

جدول انواع وضعیت حساب:
وضعیت حساب

کد وضعیت حساب

10

حساب فعال است

10

حساب مسدود با قابلیت واریز

10

حساب مسدود بدون قابلیت واریز

10

حساب راکد است

16

بروز خطا در پاسخ دهی(شرح در فیلد توضیحات)

10

سایر موارد
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 - 4فرمت پیغام پاسخ استعالم از هسته استعالم به بانک مبدا
پس از دریافت پاسخ از بانک مقصد پیام  10پیامی است که برای بانک درخواست کننده ارسال می-
شود .فرمت و توضیحات این پیام در زیر آمده است.
Message 04: Informative IBAN Response

عنوان فیلد

توضیحات

ساختار

نمونه

Requested IBAN

شماره شبای مورد
درخواست

Standard
BicCode

IR200120000000003380583790

اجباری
√

Original Key

بازگشت کد مرجع
دریافت شده در
پیام قبلی از
استعالم

20 Character
Uniquely
generated
by Enquiry
Core

13911208111480006

√

AccountNumber

شماره حساب
مربوطه

ساختار شماره
حساب هر
بانک

0454048326

√

AccountStatus

کد وضعیت حساب

AccountComment

توضیحات مربوط
به حساب

AccountOwners

√
 011کاراکتر
توضیحات

توضیحات حساب

X

 01کارکتر
برای هر نام و
نام خانوادگی

لیست نام دارندگان حساب

√

PaymentCode

X

PaymentCodeValid

X

ErrorCode

کد خطای برگشتی

2 Digit

نمونه پیام:
><Message04
><RequestedIBan>IR200120000000003380583790</RequestedIBan
><ReferenceNumber>13911208111480006</ReferenceNumber
><AccountNumber>0454048326</AccountNumber
><AccountStatus>02 </AccountStatus
><PaymentCode>1</PaymentCode
><PaymentCodeValid>1</PaymentCodeValid
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<AccountComment/><توضیحات شماره حسابAccountComment>
<ErrorCode>00</ErrorCode>
<AccountOwners>
<FirstName><نام/FirstName>
<LastName><نام خانوادگی/LastName>
<AccountOwners>
<Message04/>
شرح خطا

کد خطا

بدون خطا

00

Invalid IBAN
Invalid Request
Message Authentication Failed
Invalid Bank Bic Code
Destination Time Out
Destination Not Found

01
02
03
04
05
06

