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پیشگفتار

ISO است هلي استـاًذاردگذاری ّای ساسهاى اس هتطكل جْـاًي، هجوعي. 
  فٌي ّای کویتِ تَسظ هعوَل بغَر الوللي بیي ّای استاًذارد تْیِ کار

  کِ است هَضَعـاتي اس یكي بِ هٌذ عاللِ عضَ، ساسهـاى ّز .ضَد هي اًجام
  ایي در هَضَع آى لَاًیي ٍ گزدیذُ تطكـیل ای فٌي کاری گزٍُ آى، بزای
  ISO با دٍلتي غیز ٍ دٍلتي الوللي، بیي ّای ساسهاى .ضَد هي ارائِ گزٍُ

.کٌٌذ هي ّوكاری ٍ داضــتِ ارتباط
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پیشگفتار

 پیص .است الوللي بیي استاًذاردّای تْیِ فٌي ّای کویتِ عوذُ ٍظیفِ
 عضَ ّای ساسهاى هیاى در چزخیذى اس پس الوللي بیي استاًذاردّای ًَیس
 ًَیس، پیص اًتطــار .ضَد هي پذیزفتِ فٌي کویتِ تَسظ ، گیزی رای جْت

 ّای ساسهاى آرا  %75 تاییذ بِ ًیاس حذالل الولليبیي  استاًذارد یك بعٌَاى
   .دارد عضَ
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ّز کاری کِ عبك اصَل هٌظن ٍ هزتب اًجام . لاًَىاستاًذارد یعٌي ًظن ٍ 
 .کٌذهيهي گَیٌذ عبك استاًذارد است ٍ هْز استاًذارد دریافت باضذ ضذُ 

هغالعات کلي هي تَاى ایي گًَِ عٌَاى کزد کِ استاًذارد آسهایص ّا ٍ بِ  عَر 
ِ گیزی ٍ استفادُ در آیٌذُ است  .گذضتِ بزای ًتیج

مقدمه
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  ّا هجوَعِ تواهي ًیاس هَرد کِ کٌذ هي فزاّن سٌذ یك ایشٍ استاًذارد
 رفتي باال باعث ٍ ضَد استفادُ هذاٍم عَر بِ تَاًذ هي کِ باضذ هي

 .باضذ هي ...ٍ خذهات ، هحصَالت کیفیت
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  ًَضتِ ساسی استاًذارد الوللي بیي ساسهاى تَسظ کِ است استاًذاردی 4217 ایشٍ
  یكساى کَچكتز ّای ٍاحذ بِ را آًْا ارجاعات ٍ کطَرّا کذ ارسی، ًطاى  تا است ضذُ

.کٌذ ساسی

.است ارس گذاری کذ بزای الوللي بیي استاًذارد 4217 ایشٍ حمیمت در

چیست؟ 4217ایشو 
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دامنه کاربزد

  ای گستزدُ بسیار کاربزد الوللي بیي تجارت ٍ باًكذاری در استاًذارد ایي
 است رایج ای اًذاسُ بِ استاًذارد ایي اس استفادُ کطَرّا اس بسیاری در .دارد
 جای بِ ّا باًك در ًصب یا ٍ ّا رٍسًاهِ در ارس ًزخ دادى ًطاى بزای حتي کِ

ISO کذّای اس ضذُ تزجوِ ّای ٍاصُ اس استفادُ .بزًذ هي بْزُ 4217
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دامنه کاربزد

در بلیظ ّای َّاپیوا ٍ لغار استفادُ  ISO 4217در بعضي کطَرّا اس کذّای 
.هي کٌٌذ تا ابْاهي دربارُ لیوت بلیظ بزای هسافزاى پیص ًیایذ
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در بلیط ISO 4217نمونه استفاده اس کدگذاری 
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روش های کدگذاری

:بِ دٍ رٍش کذگذاری اًجام هي ضَد ISO 4217در استاًذارد 

کذ الفبایي

کذ سِ عذدی
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کد الفبایی

 ًام بِ هزبَط اٍل حزف دٍ کِ است حزف سِ اس هتطكل کذ ّز استاًذارد ایي در
.است ارس ٍاحذ ًام سَم حزف ٍ است کطَر

ISO استاًذارد اساس بز کطَر ًام ابتذایي حزف دٍ .آیذ هي بذست 3166
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  Japan  ٍYدٍ حزف ابتذایي  JPاست کِ  JPYبِ عٌَاى هثال ٍاحذ ارس صاپي 
.ٍاحذ پَل صاپي است Yenحزف اٍل 
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هثال اس حزف سَم ٍاحذ . گاّي در ًاهگذاری تغییزات دیگزی اتفاق هي افتذ
.پَل بزای کذگذاری استفادُ هي ضَد
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RUB  کذ ارسی کطَر رٍسیِ است کِ حزفB  ِاس حزف سَم کلوRUBLE  
.آهذُ است
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.بزای ًاهگذاری فلشات گزاًبْا ًیش استفادُ هي ضَد  ISO 4217اس 
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Gold (XAU), Silver (XAG), Palladium (XPD), and Platinum (XPT)

.لزار دادُ هي ضَد Xدر ایي هَرد لبل اس ًواد ضیویایي آى فلش حزف 
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کدگذاری واحدهای ارسی جشئی

ایي استاًذارد هكاًیسن سادُ ای بزای تَصیف ارتباط هیاى ٍاحذ ّای 
.جشئي داردٍاحذ ّای ارسی ارسی اصلي ٍ 
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USD (United States Dollar )بز ایي اساس 
ًاهیذُ هي ضَد   Centبِ صذ ٍاحذ ارسی جشئي کِ 

.تمسین هي گزدد
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کد عددی

ISO استاًذارد کذّای اس کذگذاری بزای رٍش ایي در   .ضَد هي استفادُ 3166
.بَد خَاٌّذ کطَر عذدی کذ ّواى دلیما ٍ ّستٌذ رلوي سِ کذّا

 عزضِ کطَرّایي در بایذ ارسی کذّای کِ آیذ هي کار بِ ٍلتي عذدی سِ کذ
  کاهپیَتزی ّای سیستن بزای البتِ ٍ کٌٌذ ًوي استفادُ التیي حزٍف اس کِ ضًَذ

 .ضًَذ هي استفادُ ًیش
  در کِ است عذدی ّواى دلیما عذد ایي ٍ است USD=840 کذ هثال بزای

ISO استاًذارد   .ضَد هي استفادُ اهزیكا کطَر بزای 3166
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ISO استاًذارد در کِ ّستٌذ ارسی ّای ٍاحذ بزخي   .اًذ ًطذُ هٌظَر 4217
  ارسی ٍاحذ بِ اها هستمل کطَر داضتي ٍجَد با ارسی ٍاحذّای ایي اس بعضي

.ّستٌذ ٍابستِ بشرگتزی
.ٍابستِ بِ دالر ًیَسلٌذ است Cookبِ عٌَاى هثال دالر جشایز 
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Code Num E Currency
Locations using this 

currency

AED 784 2
United Arab 

Emirates dirham
 United Arab Emirates

AFN 971 2 Afghan afghani  Afghanistan

ALL 008 2 Albanian lek  Albania

AMD 051 2 Armenian dram  Armenia
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ISO 4217حفظ و نگهداري استاندارد 

  کِ است ارسی ادارُ عْذُ بز ضذُ استاًذارد ارسی کذّای هذیزیت ٍ صذٍر
ISO ًگْذاری ٍ حفظ آصاًس دبیزخاًِ ًام با  تَسظ کِ است 4217

ضَد هي ادارُ SNV سَئیس ساسی استاًذارد اًجوي
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ارسی های واحد

در حال حاضز بیطتزیي لذرت خزیذ را  کِ ارسی ٍاحذ  5فْزست 
.در جْاى دارًذ ضایذ ضوا را هتعجب کٌذ
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.کٌذکَیت همام ًخست را در بیي پَلْای با ارسش جْاى باسی هي دیٌار 

KWDکذ   ISO 4217: دیٌار کَیت
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دٍم ارسش بزابزی را در بیي ٍاحذ ّای پَلي دیٌار بحزیي در دست دارد همام 
دیٌار بحزیي 2.65یك دالر آهزیكا بزابز است با 

BHDکذ  BDبحزیي دیٌار 
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یك دالر  . سَم در بیي با ارسش تزیي پَلْای جْاى بِ ریال عواى تعلك داردهمام 
عواىریال  2.59آهزیكا بزابز است با  

OMRکذ ISO 4217عواىریال  
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یك  . داردچْارم پزارسش تزیي پَل دًیا بِ التس ٍاحذ پَل لتًَي تعلك همام 
التس 1.83دالرآهزیكا بزابز است با 

(LVL: کذ ISO 4217التس لتًَي )
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کِ   در جایگاُ پٌجن همام پٌجن پزارسضتزیي پَل ّا ی جْاى پًَذ استزلیٌگ لزار د ارد -5
.  هي ضَدپًَذ ضٌاختِ با ًام هعوَال 

پًَذ استزلیٌگ 1.58یك دالر آهزیكا بزابز است با 
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اس تَجْتاى بسیار سپاسگشارم
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