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 مقدمه -1

تکل ارتباطی اعالم پروو نیاز به  یارهای پرداختشرکت شدهپذیرندگان پشتیبانیبا  شاپرکشرکت  انجام عملیات تسویهدر راستای 

 پاسخ دریافت و ها های تسویه به بانکدرخواستارسال  جهت، یاریی پرداختدهنده خدمات حساب ویژهارائههای بانکبین شاپرک و 

 .مستند حاضر تدوین شده است ،هااز آن

 اهداف -2

جهت انجام عملیات تسننویه با مورد نیاز  سننازی وب سننرویسهدف از تدوین این سننند ارائه روشننی یکهارچه به منظور پیاده

 باشد.می یار،های پرداختشرکت شدهپذیرندگان پشتیبانی

 کاربران -3

 باشند.مییاری ی پرداختهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهبانککاربران این سند، 

 تعاریف -4

 شرکت شاپرک -4-1

ست ایشبکه ،«شاپرک» کارت پرداخت الکترونیکی شبکه شور در پرداخت نظام ساماندهی که به منظور ا صوص به ک  خ

 نظارت هشبک این توسط «پذیرش ابزارهای» از حاصل هایکلیه تراکنش و شده ایجاد بانکی نظام در الکترونیکی فروش هایپایانه

 .دارد برعهده را تسویه عملیات انجام و اجرایی و عملکرد فنی بر نظارت کلی طور به و شودمی کنترل و

 دهنده خدمات پرداختشرکت ارائه -4-2

س ست که در جمهوری ا صیت حقوقی ا سهامی به ثبت الشخ شرکت  سامی ایران در قالب  سیده و برا وزی که از جم سر

غی الها و الزامات ابمقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و دسنننتورالعمل قنماید و بر طبدریافت می «مرکزی کبان»

 .نمایدفعالیت می «شاپرک»

 یارشرکت پرداخت -4-3

و براساس قرارداد منعقده  این سنداست که در چارچوب  ی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایرانشخص حقوق

 . کندیم تیفعال، شرکت شاپرک منعقده با موافقتنامهارائه دهنده خدمات پرداخت و  یهابا شرکت

. 
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 شرح -5

 باشد:سرویس به شرح زیر میموارد استفاده از این وب

  یار نزد بانکانتقال وجوه از حساب پرداخت هایدرخواست ارسال -

ی ارائه دهنده خدمات حساب ویژه هایشرکت شاپرک به بانککه توسط  انتقال وجوهی هایپیگیری درخواست -

 .شده است  یاری ارسالپرداخت

 یاریی پرداختارائه دهنده خدمات حساب ویژههای دریافت صورتحساب از بانک -

 هاساختار کلی سرویس -5-1

محتوا با فرمت  نیباشد. همچن POSTآنها به صورت  یو فراخوان دهیارائه گرد RESTFULبه صورت  هاسیسرو هیالزم است کل

JSON  و در قالب Request Body با فرمت  زین هاسیسرو یو خروج گرددیارسال مJSON  درResponse Body  بازخواهد

شت.  شنهادیهاآدرس نیهمچنگ سب ی پی صورت ن شده به  شند و با برقراری( مRelative) یارائه  شبکه یبا  هیاآدرس پ یاارتباط 

 گردد.یداده شده اضافه م یهاآدرس یبه ابتدا سرویس دهندهمختص هر 

 عالوه بر موارد اصلی باال، نکات ذیل پیرو پیاده سازی کلی فنی وب سرویس ها قابل ذکر است:

 های ارائه شده صرفا جنبه اطالعات تکمیلی دارند.  JSONسازی، جداول بوده و نمونه در این مستند مرجع اصلی پیاده -

 باشد. UTF-8های ارسالی از سمت کالینت و سرور  Stringالزم است در تمامی موارد قالب  -

به  میالدی 01/01/1970( های سهری شده از تاریخ مبدا Millisecondتعداد هزارم ثانیه ) Timestamp(3) منظور از -

می باشد که همواره به صورت عددی ارائه می گردد. این عدد برای تاریخ های پیش از مبدا یاد شده به صورت  UTCمرجع 

 منفی ارائه می گردد.

( به آغاز می گردد toو  fromبا نامشان که  یمتغیر هایتمامی محدوده های داده شده جهت جستجو در سرویس ها ) -

 وه بر داخل بازه مقادیر برابر با حد باال و پایین داده شده نیز بازگردانده شوند.می باشند و الزم است عال Inclusiveصورت 

مقادیر داده شده یا ، کردن نباشند( Deserializeمعتبر نباشند )قابل  JSONچنانچه ورودی های ارائه شده از نظر قالب  -

مقدار داده شده برای فیلدی خارج از قالب یا ، خارج از مقادیر معتبر ارائه شده در مستند باشند Enumبرای فیلد های 

و یا فیلدی ارائه گردد(  Numberمقداری از نوع  Stringاعالم شده در مستند باشد )به عنوان مثال برای فیلدی از جنس 

 HTTP دازش منطقی درخواست، کد پاسخسرویس دهنده بدون پر ناشناخته به هنگام فراخوانی ارائه گردد، الزم است نام با

400 (Bad Request ،بازگرداند و در بدنه پاسخ نیز حتی االمکان داده دارای خطا را مشخص نماید. در این حالت خاص )
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کفایت در بدنه پاسخ  plain textخطا به صورت منشا قالبی برای پاسخ وجود نداشته و صرفا ارائه اطالعات کافی درمورد 

 می کند.

 HTTPکد پاسخ  الزم استنشده مواجه می گردد،  Handle غیر منطقیی در حالتی که سرویس دهنده با خطای داخل -

ی که به صورت منطقی قابل اعتبار تمامی خطاهایبرای می گردد در حد امکان  پیشنهادقویا با این حال  بازگرداند. 500

نها استثنا ت قالب داده شده در مستند بازگردانده شوند. سیستمی متناسب باخطاهای منطقی قابل تفسیر  سنجی می باشند،

برای این مورد، سرویس استعالم وضعیت انتقال می باشد که دارای قالب خطا در خروجی نبوده و در صورت وجود هرگونه 

 HTTPخطای منطقی لیست نتایج خالی بازگردانده شده و در صورت خطای غیر منطقی نیز مطابق توضیحات باال وضعیت 

 بازگردانده می شود. 500

 شود،بازگردانده می HTTPمطابق استاندارد   500و  401 ،400حالت مطرح شده در مستند که کد های پاسخ  سهبه جز  -

همچنین الزم   به همراه پاسخی در قالب ارائه شده در مستند بازگردانده شود. 200الزم است در تمامی حاالت کد پاسخ 

بازگردانده می شود قالب خاصی جهت خروجی اجبار نمی گردد، با این  200به ذکراست در حاالتی که کد پاسخ غیر از 

، داده های ارائه شده در بدنه پاسخ جهت تشخیص کلی خطا به صورت غیرسیستمی )انسانی( 400حال الزم است در حالت 

 کفایت کند.
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 سرویس ثبت درخواست انتقال -5-2

 مسیر دسترسی: 

/transfer/request 

شده به هنگام  شرایط قید  ساب دیگر و با در نظر گرفتن تمامی  سابی به ح ستور انتقال از ح سرویس امکان ثبت د هدف از این 

 ثبت درخواست از جمله زمان اجرای انتقال، نوع انتقال و غیره می باشد.

سرویس آرایه ست  objectای از ورودی این  صورت آرایهTransferRequestانتقال )درخوا ای از ( بوده و خروجی آن نیز به 

object پاسننخ به درخواسننت ( انتقالTransferRequestRegistrationResponseمی ) باشنند، به عبارت دیگر در پاسننخ

 گردد.نتیجه/پاسخ به درخواست ارسال می objectسرویس به ازای هر درخواست ارائه شده یک و فقط یک 

 باشد: رخواست انتقال مطابق جدول زیر مید objectساختار 

 

 توضیحات فیلد نوع نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIban 

شبای 

حساب/سهرده 

 مبدا

String(26) 

شبای معتبر حساب از نظر  شماره  باید عینا معادل 

بانک باشد و لذا در انتقال های از نوع واریز مستقیم 

)ساتنا و پایا( الزم است کل شماره شبا و همچنین 

شبا برای  شماره  ساب مربوط به  سی به ح ستر د

 شرکت شاپرک اعتبار سنجی گردد.

M 

2 transferType نوع انتقال Enum ( مقدار می1-6-5مطابق جدول )گیرد M 

3 transactionDate 

حداقل 

تاریخ/زمان 

درخواستی 

 انتقال

Timestamp(3) 

ارائه، انتقال در اولین زمان ممکن پس از در صورت 

صورت می شده  به عبارت دیگر در  گیرد.زمان ارائه 

صنننورت ارائه مقدار برای این فیلد، نباید پروسنننه 

و یا حتی  ارسننال دسننتور پرداخت/برداشننت، انتقال

ساب مبدا شت از ح در انتقال های از نوع واریز  بردا

پیش از تاریخ/زمان داده  ،مسنننتقیم )سننناتنا و پایا(

 شده انجام گیرد.

O 

4 trackingNumber شماره پیگیری String(64) 

تقل از دریافت نتیجه ها را مسننپیگیری درخواسننت

سر می ستفاده از آن تحت ثبت می نماید، لذا نحوه ا

ندهکنترل  بوده و کنترلی مبنی بر  سنننرویس گیر

صورت نمی  سرویس دهندهیکتا بودن آن در سمت 

 گیرد.

M 

5 referenceNumber 
شناسه مرجع 

 تراکنش
String(35) 

بیرونی و  برداشنننتعینا باید در دسنننتور پرداخت/

ساب ساب مرجع تراکنشمربوط به  صورتح نیز  ح

 منعکس گردد.
O 

6 amount مبلغ انتقال Number(15) .همواره عددی بزرگتر از صفر می باشد M 
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 توضیحات فیلد نوع نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

7 destinationIban 

شبای 

حساب/سهرده 

 مقصد

String(26) 

شماره  صد در یک بانک شباچنانچه  های مبدا و مق

شند )پ ست بانک ارائه با سه رفع مغایرت(، الزم ا رو

های موجود و  دهنده سنننرویس، از زیر سننناخت 

مسننتقل از پروسننه بین بانکی اقدام به انجام انتقال 

 نماید.

M 

8 ownerName 
نام مالک حساب 

 مقابل
String(64) 

این فیلد با  )سننناتنا و پایا( واریزهای مسنننتقیمدر 

مشننخصننات دارنده حسنناب مقصنند و در برداشننت 

با مشننخصننات دارنده  (Direct Debit) مسننتقیم

شده در این شوحساب مبدا پر می د. اطالعات ارائه 

لب  قا فا از نظر  لد صنننر قدار  Stringفی و دارای م

برای بانک سرویس دهنده قابل اعتبار سنجی بودن 

و امکان صنننحت سننننجی محتوای آن وجود بوده 

 ندارد.

M 

9 ownerNationalId 

شناسه ملی 

مالک حساب 

 مقابل

String(16) 

این فیلد با )ساتنا و پایا(  در واریزهای مستقیم

مشخصات دارنده حساب مقصد و در برداشت 

ا مشخصات دارنده ب( Direct Debit)مستقیم 

اطالعات ارائه شده در این  .شودحساب مبدا پر می

و دارای مقدار بودن  Stringفیلد صرفا از نظر قالب 

برای بانک سرویس دهنده قابل اعتبار سنجی بوده 

 و امکان صحت سنجی محتوای آن وجود ندارد.

M 

10 description شرح تراکنش String(250) 

عینا باید در دستور پرداخت/برداشت بیرونی و 

حساب مرجع تراکنش نیز  صورتحساب مربوط به

 منعکس گردد.
O 

 1-2-5جدول 

، الزم است مقادیر ارائه شده در دستور descriptionو  referenceNumberدر صورت ارائه مقدار برای هریک از فیلدهای : 1نکته 

ی قابل مشاهده و گزارش گیر نزد بانک ثالث نیزحساب  ز منعکس گردد تا در صورتحساب مربوط بهنیارسالی  بیرونی برداشت/پرداخت های

 باشد.

حساب مقصد نیز در بانک ارائه دهنده سرویس باشد(، به عبارت دیگر چنانچه : چنانچه شباهای مبدا و مقصد هردو در یک بانک باشند )2نکته 

 در نظر گرفتن تمامی شرایط بانک موظف به استفاده از زیرساخت های داخلی بانکی جهت انجام انتقال )مستقل از روش انتقال ارائه شده( با

 و نکات انتقال وجه بین بانکی می باشد.

 در صورت ارائه درخواست با یکی از انواع انتقال دارای کاربرد آتی الزم است خطای منطقی مناسب باز گردانده شود. :3نکته 

 در خروجی سرویس باید با ترتیب درخواست های متناظر در ورودی همخوانی داشته باشد. ها ترتیب پاسخ های درخواست: 4نکته 

 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 10 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 ورودی سرویس ثبت درخواست انتقال: JSONنمونه 

[ 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR222222222222222222222222", 

    "ownerName": " یمالک سهرده تست ", 

    "ownerNationalId": "1111111111", 

    "description": "شرح تراکنش" 

  }, 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR333333333333333333333333", 

    "ownerName": " 2 یمالک سهرده تست ", 

    "ownerNationalId": "2222222222", 

    "description": " 2شرح تراکنش  " 

  } 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 11 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

] 

 

 باشد:رخواست انتقال مطابق جدول زیر میپاسخ به د objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber 
شماره 

 پیگیری
String(64) شماره پیگیری ارائه شده هنگام ثبت درخواست M 

2 transactionId 

شناسه 

یکتای 

 تراکنش

String(64) 

این مقدار یکتا توسط سرویس دهنده به هر 

و در صورتی  شوددرخواست تخصیص داده می

که در پروسه ثبت خطایی اتفاق بیفتد، نیازی به 

ارائه شناسه تراکنش نمی باشد. با توجه به اینکه 

درخواست انتقال ارائه  ثبتاین مقدار صرفا برای 

می گردد، مستقل از شناسه تراکنش های بیرونی 

 می باشد.بین بانکی 

O 

3 status 
وضعیت 

 درخواست
Enum ( مقدار می2-6-5مطابق جدول )گیرد M 

4 errors 
خطاهای 

 سرویس
Array<ErrorObject> 

های خطا؛ این فیلد درصورتی objectای از آرایه

پروسه ثبت درخواست خطایی وجود  که در

دهی ( مقدار3-2-5داشته باشد مطابق جدول )

 .گرددمی

O 

5 registrationDate 

تاریخ/زمان 

ثبت 

 درخواست

Timestamp(3) 
ثبت درخواست در سمت سرویس  تاریخ/زمان

 دهنده
M 

 2-2-5جدول 

 خطا مطابق جدول زیر می باشد: objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 errorCode کد خطا Enum ( مقدار می3-6-5مطابق جدول )گیرد. M 

2 errorDescription شرح خطا String(128)  انگلیسی خطاشرح M 

3 extraData 
های داده

 کمکی
String(4000) 

شامل نام  داده کمکی جهت تشخیص دقیق منشا خطا (

تا حد امکان  که  به طوری  ثالهم  لد، مرجع خطا و ام فی

دلیل دقیق بروز خطا را برای سننرویس گیرنده مشننخص 

 نماید.(

O 

 3-2-5جدول 

 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 12 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 :خروجی سرویس ثبت درخواست انتقال JSONنمونه 

[ 

  { 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 12, 

        "errorDescription": "Not Enough Balance", 

        "extraData": "accountBlance, IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 

 "registrationDate": 1533383379000 

  }, 

  { 

    "trackingNumber": "13970511PF010000002", 

    "transactionId": "139705110000000002", 

    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 8, 

        "errorDescription": "Blocked Source Account", 

        "extraData": "IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 

    "registrationDate": 1533383379000 

  } 

] 

  



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 13 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 سرویس استعالم وضعیت درخواست انتقال -5-3

 آدرس دسترسی:

/transfer/inquiry 

های انتقال ثبت شده و همچنین اطمینان از صحت انجام انتقال و آگاهی از هدف از این سرویس استعالم وضعیت درخواست

 باشد.تمالی پیش آمده در حین پردازش میخطاهای اح

( بوده و خروجی TransferRequestInquiryFilterفیلتر استعالم درخواست انتقال ) objectورودی این سرویس از جنس 

 باشد.می (ExtendedTransferRequestآن آرایه ای از جنس درخواست های گسترش یافته )

 

 باشد:رخواست انتقال مطابق جدول زیر میفیلتر استعالم د objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIbans شباهای مبدا Array<String> 
مقنندار در این فیلنند  250حننداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

2 transferType نوع انتقال Enum نوع انتقال درخواستی O 

3 fromTransferDate 
تاریخ/زمان انجام انتقال 

 )حد پایین(
Timestamp(3) 

قال در  جام انت مان ان تاریخ/ز مرجع 

 دهنده می باشدسمت سرویس 
O 

4 toTransferDate 
تاریخ/زمان انجام انتقال 

 )حد باال(
Timestamp(3) 

قال در  جام انت مان ان تاریخ/ز مرجع 

 سمت سرویس دهنده می باشد
O 

5 fromRegistrationDate 
تاریخ/زمان ثبت 

 درخواست )حد پایین(
Timestamp(3) 

ست در  مرجع تاریخ/زمان ثبت درخوا

 باشدمی سمت سرویس دهنده
O 

6 toRegistrationDate 
تاریخ/زمان ثبت 

 درخواست )حد باال(
Timestamp(3) 

ست در  مرجع تاریخ/زمان ثبت درخوا

 سمت سرویس دهنده می باشد
O 

7 trackingNumbers شماره های پیگیری Array<String> 
مقنندار در این فیلنند  250حننداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

8 referenceNumbers 
شناسه های مرجع 

 تراکنش
Array<String> 

مقنندار در این فیلنند  250حننداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

9 transactionIds شناسه های تراکنش Array<String> 
مقنندار در این فیلنند  250حننداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

10 status وضعیت درخواست Enum 
جدول ) طابق  قدار می2-6-5م ( م

 گیرد
O 

11 fromAmount )مبلغ انتقال )حد پایین Number(15) مقداری بزرگتر از صفر می باشد O 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 14 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

12 toAmount )مبلغ انتقال )حد باال Number(15) مقداری بزرگتر از صفر می باشد O 

13 destinationIbans شباهای مقصد Array<String> 
مقنندار در این فیلنند  250حننداکثر 

 ارسال خواهند گردید
O 

 1-3-5جدول 

 
، sourceIbans ،trackingNumbersیکی از فیلدهای حداقل فیلتر استعالم، همواره  objectالزم به ذکر است در 

referenceNumbers  و یاtransactionIds  مقدار خواهند داشت و در صورت عدم ارائه مقدار برای هیچ یک از این فیلدها

همچنین نتایج خروجی باید بر اساس  باز خواهد گشت. nullو یا ارائه هر گونه داده ای خارج از توافق سرویس، نتیجه 

registrationDate .و به صورت صعودی مرتب شده باشند 

 

 :درخواست انتقال تیم وضعاستعالورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 

  "sourceIbans": [ 

    "IR111111111111111111111111" 

  ], 

  "transferType": 0, 

  "fromTransferDate": 1533168000000, 

  "toTransferDate": 1533168000000, 

  "fromRegistrationDate": 1533383379000, 

  "toRegistrationDate": 1533383379000, 

  "trackingNumbers": [ 

    "13970511PF010000001" 

  ], 

  "referenceNumbers": [ 

    "TRX01-13970511-01" 

  ], 

  "transactionIds": [ 

    "139705110000000001" 

  ], 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 15 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

  "status": 2, 

  "fromAmount": 7000, 

  "toAmount": 7000, 

  "destinationIbans": [ 

    "IR222222222222222222222222" 

  ] 

} 

  



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 16 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 باشد: یافته انتقال مطابق جدول زیر می درخواست گسترش objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 sourceIban 

شبای 

حساب/سهرده 

 مبدا

String(26) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شده 

درخواست انتقال پر هنگام ثبت 

 می گردد.
M 

2 transferType نوع انتقال Enum 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 

3 transactionDate 

حداقل 

 /زمانتاریخ

درخواستی 

 انتقال

Timestamp(3) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

ر پهنگام ثبت درخواسننت انتقال 

 می گردد.
O 

4 transferDate 
تاریخ واقعی 

 انتقال
Timestamp(3) 

در واریزهای مسننتقیم )سنناتنا و 

د سن /زمانپایا( عینا معادل تاریخ

برداشت وجه از حساب مبدا بوده 

های مسنننتقیم  و در برداشنننت 

(DirectDebit)  عینننا معننادل

سند واریز به حساب  زمان /تاریخ

 مقصد می باشد.

 

5 trackingNumber شماره پیگیری String(64) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 

6 referenceNumber 
شناسه مرجع 

 تراکنش
String(35) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
O 

7 amount مبلغ انتقال Number(15) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 

8 destinationIban 

شبای 

حساب/سهرده 

 مقصد

String(26) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 

9 ownerName 
نام مالک 

 حساب مقابل
String(64) 

فیلد عینا با مقدار ارائه شننده این 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 17 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

10 ownerNationalId 

شناسه ملی 

مالک حساب 

 مقابل

String(16) 

این فیلد عینا با مقدار ارائه شننده 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
M 

11 description شرح تراکنش String(250) 

مقدار ارائه شننده این فیلد عینا با 

هنگام ثبت درخواسننت انتقال پر 

 می گردد.
O 

12 transactionId 
شناسه یکتای 

 تراکنش
String(64) 

این فیلد عینا با مقدار بازگردانده 

شنننده هنگام ثبت درخواسنننت 

 انتقال پر می گردد.
M 

13 externalTransactionId 

 یکتایشناسه 

  تراکنش

 بیرونی

String(64) 

این فیلد با شنننناسنننه دسنننتور 

پرداخت/برداشننت بیرونی ارسننال 

یل می گردد. برای  شننننده تکم

سه  شنا مثال در نوع انتقال پایا، 

در ( TxId)دسننتور پرداخت پایا 

 این فیلد بازگردانده می شود.

O 

14 status 
وضعیت 

 درخواست
Enum 

جدول ) طابق  قدار  (2-6-5م م

و آخرین وضنننعیننت  گیردمی

درخواسنننت تا لحظه اسنننتعالم 

 وضعیت را نشان می دهد.

M 

15 errors 
خطاهای 

 سرویس
Array<ErrorObject> 

یه طا؛  objectای از آرا های خ

سه  صورتی که درپرو این فیلد در

یا پردازش درخواسنننت  بت و  ث

خطایی وجود داشته باشد مطابق 

( مقدار دهی می3-2-5جدول )

 گردد

O 

16 registrationDate 
 تاریخ/زمان

 ثبت درخواست
Timestamp(3) 

این فیلد عینا با مقدار بازگردانده 

شنننده هنگام ثبت درخواسنننت 

 انتقال پر می گردد.
M 

17 lastUpdate 

تاریخ/زمان 

  آخرین تغییر

 وضعیت

Timestamp(3) 

تاریخ/زمان آخرین تغییر وضعیت 

در سننمت سننرویس درخواسننت 

 .دهنده
M 

 2-3-5جدول 

 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 18 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 :درخواست انتقال تیاستعالم وضعخروجی سرویس  JSONنمونه 

[ 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR222222222222222222222222", 

    "ownerName": " یمالک سهرده تست ", 

    "ownerNationalId": "1111111111", 

    "description": "شرح تراکنش", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "externalTransactionId": null, 

    "status": 3, 

    "errors": [ 

      { 

        "errorCode": 12, 

        "errorDescription": "Not Enough Balance", 

        "extraData": "accountBalance, IBAN:IR111111111111111111111111" 

      } 

    ], 

    "registrationDate": 1533383379000, 

    "lastUpdate": 1533383379000 

  }, 

  { 

    "sourceIban": "IR111111111111111111111111", 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 19 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

    "transferType": 0, 

    "transactionDate": 1533168000000, 

    "trackingNumber": "13970511PF010000001", 

    "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

    "amount": 7000, 

    "destinationIban": "IR333333333333333333333333", 

    "ownerName": " 2 یمالک سهرده تست ", 

    "ownerNationalId": "2222222222", 

    "description": " 2شرح تراکنش  ", 

    "transactionId": "139705110000000001", 

    "externalTransactionId": "BMJSSHAP97121611001.CT00001", 

    "status": 1, 

    "errors": [], 

    "registrationDate": 1533383379000, 

    "lastUpdate": 1533383379000 

  } 

] 

  



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 20 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 سرویس دریافت صورتحساب -5-4

 آدرس دسترسی:

/statement/inquiry 

 باشد.( با توجه به فیلترهای ارائه شده میحساب های)لیست گردش ،صورتحسابهدف از این سرویس دریافت 

 objectو خروجی آن از جنس   (AccountStatementFilterفیلتر صورتحساب ) objectورودی این سرویس از جنس 

 .باشد( میAccountStatementصورتحساب )

 باشد:فیلتر صورتحساب مطابق جدول زیر می objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 iban 
شماره شبای 

 حساب
String(26) 

شماره شبای یکی از حساب های پرداخت 

 یاری
M 

2 fromDate 

تاریخ/زمان 

گردش )حد 

 پایین(

Timestamp(3)  M 

3 toDate 

تاریخ/زمان 

گردش )حد 

 باال(

Timestamp(3)  M 

4 turnoverType نوع گردش Enum 
( 4-6-5این فیلد مطابق جدول )

 گرددمقداردهی می
O 

5 fromAmount 
مبلغ گردش 

 )حد پایین(
Number(15)  O 

6 toAmount 
مبلغ گردش 

 )حد باال(
Number(15)  O 

7 voucherDescription شرح سند String(256) 

در مقدار ارائه    _و یا  %در صورت وجود 

شده برای این فیلد، الزم است مقدار به 

 Wildو با در نظر گرفتن  Likeصورت 

Card  های ارائه شده، با داده های ثبت

شده مقایسه گردد و در غیر اینصورت، 

 صرفا برابری عینی مقادیر بررسی گردد.

O 

8 articleDescription 
شرح بند 

 سند
String(256) 

در مقدار ارائه    _و یا  %در صورت وجود 

شده برای این فیلد، الزم است مقدار به 

 Wildو با در نظر گرفتن  Likeصورت 

Card  های ارائه شده، با داده های ثبت

O 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 21 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

شده مقایسه گردد و در غیر اینصورت، 

 صرفا برابری عینی مقادیر بررسی گردد.

9 referenceNumbers 
شناسه مرجع 

 های تراکنش
Array<String> 

شناسه مرجع های ثبت شده از شامل 

طریق سرویس درخواست انتقال و 

همچنین واریز برداشت های بیرونی 

 می باشد. دارای شناسه مرجع

O 

10 offset 
اندیس اولین 

 رکورد
Number(6) 

از یک شروع شده و اندیس اولین رکورد 

جهت استفاده در بازگردانده شده را 

Paging  میو دریافت تدریجی نتایج

 .دهد

M 

11 pageSize 

حداکثر 

تعداد 

 رکوردها

Number(4) 

تعداد حداکثر رکوردهای خروجی 

 Pagingرا جهت استفاده در سرویس را 

 .کندمشخص میو دریافت تدریجی نتایج 
M 

 1-4-5جدول 

روز( بوده و همچنین حداکثر تعداد رکورد نیز نمی  31ماه )تواند بزرگتر از یک فیلتر، بازه تاریخ نمی objectالزم به ذکر است در 

در صورت ارائه مقادیری خالف موارد مذکور، سرویس دهنده موظف به بازگرداندن خطای منطقی مناسب  باشد. 1000تواند باالی 

 می باشد.

 

 :صورتحساب افتیدرورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 

 "Iban": "IR111111111111111111111111", 

 "fromDate": 1533168000000, 

 "toDate": 1533168000000, 

 "turnoverType": 0, 

 "fromAmount": 1000, 

 "toAmount": 2000, 

 "voucherDescription": "شرح تراکنش",  



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 22 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 "articleDescription": "شرح بند",  

 "referenceNumbers": ["TRX01-13970511-01"],  

 "offset": 50, 

 "pageSize": 50 

} 

 

 باشد:مطابق جدول زیر میصورتحساب  objectساختار 

 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 turnovers 
 یهاگردش

 حساب
Array<Turnover> 

گردش حسنناب؛ این  objectای از جنس آرایه

جدول ) طابق  لد م قدار (1-4-5فی دهی میم

 گردد.
O 

2 errors 
 خطاهای

 سرویس
Array<ErrorObject> 

هننای خطننا؛ این فیلنند  objectای از آرایننه

وسه پردازش فیلترها و تولید درصورتی که درپر

های خروجی خطایی وجود داشننته باشنند داده

 گردد.مقدار دهی می (3-2-5مطابق جدول )

O 

 2-4-5جدول 

 
یا و  turnoversصورتحساب، بسته به موفقیت و یا عدم موفقیت عملیات، صرفا یکی از دو فیلد   instance، objectدر هر 

errors  مقدار گرفته و دیگری مقدارnull همچنین نتایج خروجی باید بر اساس  گیرد.میvoucherDate  و به صورت صعودی

 مرتب شده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 23 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 

 باشد:می مطابق جدول زیرگردش حساب  objectساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 voucherDate تاریخ سند Timestamp(3)  M 
2 voucherDescription شرح سند String(256)  O 

3 articleDescription 
شرح بند 

 سند
String(256) 

در صورت عدم وجود شرح بند در ساختار 

نده،  لد برای بانکی سنننرویس ده این فی

 .بازگردانده می شود nullهمواره 
O 

4 amount 
 مبلغ

 گردش
Number(15) عددی صحیح و همواره بزرگتر از صفر M 

5 turnoverType نوع گردش Enum 
جدول ) طابق  لد م قدار 4-6-5این فی ( م

 دهی می گردد
M 

6 balance 

موجودی 

پس از 

 گردش

Number(15) 

ند  که می توا قادیری عددی صنننحیح  م

صفر و یا برابر  صفر، کوچکتر از  بزرگتر از 

 با صفر بگیرد.
M 

7 voucherBranchCode 

کد شعبه 

صادر 

 کننده سند

String(16)  M 

8 voucherBranchName 

نام شعبه 

صادر 

 کننده سند

String(64)  M 

9 referenceNumber 

شناسه 

مرجع 

 تراکنش

String(35) 

شدهشامل  سه مرجع های ثبت  از  شنا

قال و  طریق سنننرویس درخواسننننت انت

های بیرونی  همچنین واریز برداشننننت 

 دارای شناسه مرجع

O 

10 voucherId 
شناسه 

 سند
String(64) 

الزم است بانک با ترکیب داده های 

کلیدی سمت خود و با توجه به قالب داده 

شده، مقدار این فیلد را به نحوی تولید 

ه بتوان بنماید که صرفا با ارائه این مقدار 

صورت مشخص سند مورد اشاره را بازیابی 

 نمود.

M 

 3-4-5جدول 

 :صورتحساب افتیدرخروجی سرویس  JSONنمونه 

{ 

  "turnovers": [ 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 24 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

    { 

      "voucherDate": 1533168000000, 

      "voucherDescription": "شرح تراکنش", 

      "articleDescription": "شرح بند", 

      "amount": 100000, 

      "turnoverType": 0, 

      "balance": 5000, 

      "voucherBranchCode": "2239", 

      "voucherBranchName": " یمجاز یشعبه دسترس ", 

      "referenceNumber": "TRX01-13970511-01", 

      "voucherId": "139703114563728" 

    }, 

    { 

      "voucherDate": 1533168000000, 

      "voucherDescription": " 2شرح تراکنش  ", 

      "articleDescription": " 2شرح بند  ", 

      "amount": 2300000, 

      "turnoverType": 1, 

      "balance": 2305000, 

      "voucherBranchCode": "1414", 

      "voucherBranchName": " تهران یشعبه مرکز ", 

      "referenceNumber": null, 

      "voucherId": "139703114563996" 

    } 

  ], 

  "errors": null 

} 



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 25 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 سیوب سرو تیامن -5-5

 IP و SSL Encryption لیکانال از قب تیدر کنار موارد مربوط به امن س،یاستفاده از وب سرو تیاز امن نانیاطم جهت

Restriction  وVPN Tunnel ، زین شاپرکاست تا  ازیگردند، نیاعمال م سرویس دهندهاز سمت بنابر توافق و نیازمندی که 

درخواست  Header را در  -و کلمه عبور یاعم از نام کاربر - تیهو قیاطالعات مربوط به تصد ،سیسرو یدر هنگام فراخوان

 .ندیارسال نما

 :خواهد بود ریو به شرح ز Basic Access Authentication (BA) به روش تیهو قیارسال اطالعات تصد قالب

 گرددیم جادیاند اکه با دو نقطه ):( از هم جدا شدهو کلمه عبور  یاز نام کاربر یارشته .1

<user_name>:<password> 

 :گردد بعنوان نمونه یم لیتبد Base64 شده در بند قبل به قالب دیرشته تول .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

گردد بعنوان یدرخواست ارسال م Header در Basic یدیفاصله پس از کلمه کل کیو با  Authorization دیبا کل جهینت .3

 :نمونه

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

 401، کد پاسخ Authenticationدر وضعیت خطای  ،BAالزم به ذکر است سرویس دهنده نیز موظف است مطابق استاندارد 

 های مناسب را برگرداند. Headerبه همراه 

 اطالعات پایه -5-6

 نوع انتقالجدول  -5-6-1

 عنوان مقدار ردیف

 (ACH) واریز مستقیم پایا 0 1

 (RTGS)  واریز مستقیم ساتنا 1 2

 (Direct Debit) برداشت مستقیم 2 3

 1-6-5جدول 

آتی  هایکاربرد برای گیرد و سایر موارداول )واریز مستقیم پایا( مورد استفاده قرار می ردیف حال حاضر صرفا : در1توضیح 

 .انددرنظر گرفته شده



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 26 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 

 جدول وضعیت درخواست انتقال -5-6-2

 عنوان مقدار ردیف

 در انتظار پردازش 0 1

 انتقال )پرداخت/برداشت( ارسال دستور 1 2

 دریافت تاییدیه انتقال )تایید نهایی( 2 3

 رد شده در سمت مبدا 3 4

 رد شده در سمت مقصد 4 5

 2-6-5جدول 

الزم به ذکر است در جدول باال منظور از ارسال دستور انتقال، برداشت موفق پول از حساب مبدا و ارسال دستور پرداخت مرتبط 

می باشد. همچنین  (Direct Debit) و یا ارسال دستور برداشت به سامانه برداشت مستقیم (پایا/ساتنابه سامانه های واریز مستقیم )

، اطمینان از انتقال موفق پول به حساب مقصد می باشد. چنانچه دستور پرداخت/برداشت ارسالی از انتقال هیدییتا افتیدرمنظور از 

یت رد شده ، وضعبا خطا مواجه گردد انتقال بانک دریافت کننده دستور طرف یکی از سامانه های ملی )ساتنا/پایا/برداشت مستقیم( و یا

وضعیت رد  ،انتقال صادر کننده دستوربانک از جمله رد شدن توسط  در مقصد خواهد بود و در تمامی حاالت مواجهه با سایر خطاها،

 شده در مبدا می باشد.

 جدول کد خطا -5-6-3

 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraDataخطای عمومی )جزئیات مرتبط در  0 1

 گردد.(ذکر می extraDataعدم ارسال مقدار برای فیلد اجباری )نام فیلد عینا در  1 2

 گردد.(ذکر می extraDataنادرست داده ارسالی )نام فیلد عینا در  check digitیا منطقی قالب  2 3

 گردند.(ذکر می extraDataهای تکراری عینا در ارسال داده تکراری )داده 3 4

 گردند.(ذکر می extraDataهای ارائه شده )نام فیلدهای مغایر عینا در بین داده عدم همخوانی 4 5

 گردد.(ذکر می extraDataعدم همخوانی داده ارائه شده با قراردادهای سرویس )نام فیلد مغایر عینا در  5 6

 گردد.(ذکر می extraDataعینا در  محتوی داده نامعتبرعدم وجود داده مورد اشاره )نام فیلد  6 7



پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 یار جهت پیاده سازی توسط بانک هاهای پرداختهای تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتدرخواست

 

 27از 27 یصفحه SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL 25/04/1398 01-00ویرایش: 

 باشد.شرکت شاپرک ممنوع میهرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی 

 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBANبسته بودن حساب )شماره  7 8

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  مسدودی حساب 8 9

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  غیر قابل واریز بودن حساب 9 10

 گردد.(ذکر می extraDataدر  IBAN)شماره  غیر قابل برداشت بودن حساب 10 11

 دهندهخطای داخلی سیستم سرویس 11 12

13 12 
نام منبع  یل درخواسننننت ) هت تکم کافی ج نابع  ثال  –عدم وجود م در  - accountBalanceبرای م

extraData گردد.(ذکر می 

14 13 
از هم جدا شده و  ”:“با  داده مورد ارجاعنام فیلد به همراه )عدم دسترسی سرویس گیرنده به داده مورد ارجاع 

 گردد.(ذکر می extraDataدر عینا 

 3-6-5جدول 

 نوع گردش جدول -5-6-4

 عنوان مقدار ردیف

 بدهکار 0 1

 ربستانکا 1 2

 4-6-5جدول 


