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در اين مستند ،ساختار استاندارد پيام دستور پرداخت جمعي در
هستة واريز مستقيم پايا از مشتري به بانک ،به همراه تمامي فيلدهاي
اجباري و توضيحات ضروري مربوط به هريک آورده شده است.
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پيام دستور پرداخت جمعي در هستة واریز مستقيم پایا
پيام  CustomerCreditTransferInitiationو يا  pain.001.001.03از سوي پرداختکننده (مشتري) جهت
انتقال وجه از حساب پرداختکننده به حساب يک يا چند ذينفع (مثال به منظور واريز حقوق و پرداخت سود
سهام و )...تنظيم و به بانک پرداختکننده ارسال ميگردد .نام و پسوند اين سند عبارتست از[MsgId].CCTI :
اين پيغام در موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

 ارسال يک يا چند دستور واريز مستقيم
 تراکنشهاي مالي که انتقال وجه را از پرداخت کننده به ساير موسسات مالي  ،براي روزهاي آتي
رزرو ميکند)·(standing order

 تراکنشهاي مالي که منجر به انتقال پول الکترونيکي به حساب ذينفع و يا انتقال در قالب يک چک
ميگردد.

اين پيغام در يک سناريوي مستقيم توسط پرداخت کننده تنظيم و به بانک پرداخت کننده ارسال ميگردد و يا
ميتواند در يک سناريوي غيرمستقيم ،از سوي پرداخت کننده به يک واسطة مالي جهت ارسال به بانک
پرداخت کننده تنظيم گردد .همچنين ،اين پيغام ميتواند بصورت داخلي و يا بينالمللي مورد استفاده قرار
گيرد.
فيلدهاي اجباري براي توليد فايل دستور پرداخت جمعي ،جهت ارسال از طرف پرداختکننده (مشتري) به
بانک پرداختکننده  ،در جداول ذيل آورده شده است .اين سند از سه بخش تشکيل ميگردد:
 .1سرآیند فایل :اين بخش از سند الزامي بوده و فقط يکبار در آن آورده ميشود.

 .2اطالعات بدهکار :اين بخش که حاوي اطالعات پرداختکننده ميباشد نيز الزامي بوده و تنها يکبار
در سند آورده ميشود .در اين قسمت عالوه بر اطالعات بدهکار ،تعداد ذينفعان و مجموع مبالغ
ارسالي به حساب آنها نيز درج ميگردد.
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 .3اطالعات بستانکار :اين بخش از سند الزامي بوده و به تعداد ذينفعان تکرار ميگردد و حاوي
اطالعات ذينفعان و مبلغ مورد نظر جهت واريز به حساب آنها ميباشد.
جدول الف ،حاوي فيلدهاي مربوط به سرآيند فايل و جدول ب ،حاوي اطالعات مربوط به بدهکار ميباشد .

در جدول ج نيز اطالعات بستانکاران آورده شده است .الزم به ذکر است که ريشة پيغام ،عنصر دادهاي
> <CstmrCdtTrfInitnميباشد و کليه اقالم اطالعاتي در داخل اين عنصر قرار ميگيرند  ،فيلدهاي مربوط
به سرآيند فايل در داخل المان > <GrpHdrقرار ميگيرد و پس از آن اطالعات مربوط به بدهکار درج
ميشود .اطالعات مربوط به هر تراکنش (بستانکار) نيز داخل عنصر دادهاي > <CdtTrfTxInfقرار
ميگيرد.
جدول الف -فيلدهای مربوط به سرآیند فایل
عنوان فيلد

توضيحات
اينن

فيلند،

شناسه پيام
کننه

باينند

نمونه

حناوي
منيباشند
توسننط

شباي فرستنده 1 +

پرداخنت کنننده تنظنيم
><MsgId

ساختار

شود .اينن شناسنه بايند

رقم شماره سريال
IR270170000000100324200001000000001

(با شروع از سمت چپ)

به صورتي توليند شنود
کنه در بنين تمنام
پيامهناي فرسنتاده شنده
مشتري ،يکتا باشد.

تاريخ و زمان

تاريخ و زمنان ايجناد فاينل
><CreDtTm

توسننط پرداخننت کننننده

1393-03-20T08:26:53

(مشتري) ميباشد.

که تاريخ به هجري
شمسي ميباشد

برابنننر بنننا تعنننداد کنننل
><NbOfTxs

تننراکنش هنناي سننند منني-

122

حداکثر  11رقم

باشد.
>< CtrlSum

مجمننننوع کننننل مبننننالغ

122222

تننراکنش هنناي سننند منني-

4
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باشد.
><GrpHdr
>/<InitgPty
>/<Nm

مقدار قابل قبول پايا

نام پرداخت کننده
(مشتري)

سازمان بورس و اوراق بهادار

حداکثر  142کاراکتر

جدول ب -اطالعات مربوط به بدهکار
عنوان فيلد

نمونه

توضيحات

ساختار

شناسه گروه ،شماره سريال با
>< PmtInfId

شروع از( 1در حال حاضر

1

بدليل تک گروه بودن فقط

-------------

با  1پر ميشود)
>< PmtMtd

>< NbOfTxs

>< CtrlSum

>< ReqExctnDt

><Dbtr>/< Nm

><Dbtr>/<Id> /<PrvtId
>/<Othr> /<Id

>< DbtrAcct>/ <Id>/<IBAN

روش پرداخت ،در استاندارد
 SEPAفقط  TRFمجاز است
برابر با تعداد کل تراکنشهاي
داخل گروه ميباشد.
مجموع کل مبالغ تراکنشهاي
داخل گروه ميباشد .

122222

-------------

1393-03-20

اجراي تراکنش در پايا

هجري شمسي مي-
باشد

نام موسسه پرداخت کننده
(مشتري)
کد ملي /حقوقي پرداخت
کننده

مطابق فرمت شبا ميباشد.

122

حداکثر  11رقم

تاريخ به فرمت

تاريخ مورد درخواست جهت

شماره حساب فرستنده وجه،

TRF

-------------

سازمان بورس و اوراق بهادار

حداکثر  02کاراکتر

2243130410

حداکثر  31کاراکتر

IR270170000000100324200001

1

طبق مستند شبا
بانک مرکزي ج.ا.ا
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><DbtrAgt> /<FinInstnId
>/<BIC

اين فيلد بصورت ثابت با
BMJIIRTHXXX

 BICکد بانک مرکزي ج.ا.ا

-------------

پر مي شود
><DbtrAgt>/<BrnchId>/<Id

1900228

کد شعبه بانک مبدا

حداکثر  31کاراکتر

جدول ج -اطالعات مربوط به بستانکاران
عنوان فيلد

توضيحات

نمونه

ساختار

<CdtTrfTxInf>/
><PmtId> /<InstrId

شناسة واريز

درصورت نداشتن مقدار با  EMPTYپر شود

حداکثر  31کاراکتر

< CdtTrfTxInf>/
><PmtId
>/<EndToEndId

شماره رهگيري تراکنش -يکتا
در کل چرخه حيات تراکنش،

EMPTY

-------------

با  EMPTYمقداردهي ميگردد
مبلغ اصلي قبل از کسر

>< CdtTrfTxInf> /<Amt
>”/<InstdAmtCcy="IRR

کارمزدها و با ارز پرداخت

1000

کننده (ارز مورد نظر ريال بوده

-------------

و با مقدار  IRRپر ميشود)
< CdtTrfTxInf>/
><Cdtr>/<Nm
< CdtTrfTxInf>/
><Cdtr>/<Id
>/<PrvtId> /<Othr
>/<Id
< CdtTrfTxInf>/
<CdtrAcct>/
><Id>/<IBAN
< CdtTrfTxInf>/
><RmtInf>/<Ustrd

نام و نام خانوادگي ذينفع /نام

وحيد اعلمي آل آقا

موسسه ذينفع

کد ملي/حقوقي ذينفع

شماره حساب ذينفع ،طبق
فرمت شبا

2243130410

IR650110000000105684963201

بابت پرداخت سود سهام

شرح

4

حداکثر  02کاراکتر

حداکثر  31کاراکتر

طبق مستند شبا بانک
مرکزي ج.ا.ا
حداکثر  142کاراکتر

