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 مقدمه .1

 لیبه منظور تسه یدیجد یحوزه، نهادها نیدر ا دیجد یازهاین ییکسب و کار و شناسا ینظر به توسعه فضا

ز قابل طرح است که ا «اریپرداخت»با عنوان  یاساس کسب وکار نیاند. بر اظهور کرده کیالکترون یهاپرداخت

 یرا از ابزارها رندگانیاز پذ یدیجد گروهارائه دهنده خدمات پرداخت، استفاده  یهاانعقاد قرارداد با شرکت قیطر

 سریم م،یمستقریپرداخت کشور را به صورت غ یکیبه شبکه الکترون رندگانیپذ نین کرده و اتصال اممک رش،یپذ

 پرداخت  در عرف کنندهلیتسه یهامشابه اما نه در انطباق کامل، با شرکت یتیها فعالشرکت نیسازد. ا یم

 .دهندیانجام م یالمللنیب

 طیراو ش فیبا تعار اریکسب و کار پرداخت د،یجد یکسب و کارها یبه منظور توسعه شبکه پرداخت و سامانده

 یابیورد ارزمستند م نیا یبرمبنا یاریپرداخت یمتقاض تیشناخته شده، و صلاح تیمستند به رسم نیمندرج در ا

ت مستند نسب نیمفاد مندرج در ا یرمبناب ستیبایارائه دهنده خدمات پرداخت م یهاقرار خواهد گرفت. شرکت

 .ندیاقدام نما یاریپرداخت یمتقاض تیصلاح یابیبه ارز

شبکه  نفعانیپس از اخذ بازخورد از ذ 1931سال  یشده و در ابتدا نیو تدو هیته 1931 ورماهیسند در شهر نیمفاد ا

 قرار خواهد گرفت. ینیکشور مورد بازب کیپرداخت الکترون

 اهداف .2

کشور  یحوزه پول شده در یبانیپشت رندگانیو پذ اریپرداخت یهاشرکت تیفعال یاجرائ ندیفرا نییسند تب نیهدف ا

 است.

 دامنه .3

 یهارساختیبر ز یمبتن یادرون برنامه یهابدون حضور کارت از جمله پرداخت یهاسند پرداخت نیدامنه کاربرد ا

رداخت مستند به شبکه پ نیه در اارائه شد فیمطابق با تعر اریپرداخت یهاکه توسط شرکت شودیهمراه را شامل م

 .شوندیکشور ارسال م

 تعاریف و اصطلاحات .4

رائه ا یهاو براساس قرارداد منعقده با شرکت این سنداست که در چارچوب  یشخص حقوق :اریرداختپ .4-1

 یهاپرداخت اری. پرداختکندیم تیشرکت شاپرک فعال دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با

کرده  افتیهمراه را در یهارساختیبر ز یمبتن یادرون برنامه یهابدون حضور کارت از جمله پرداخت

 .کندیو به شبکه شاپرک ارسال م

و با  اناریانعقاد قرارداد با پرداخت قیاست که از طر یحقوق ای یقیشخص حق شده: یبانیپشت رندهیپذ .4-2

 .دینمایخدمات خود م ایها، اقدام به فروش کالا شرکت نیا اریپرداخت دراخت یهااستفاده از درگاه
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 یاریپرداخت یمتقاض یعموم طیشرا .5

 د.باش دهیبه ثبت رس رانیا یاسلام یدر جمهور یدر قالب شرکت تجار دیبا یاریپرداخت یمتقاض .5-1

در  سوء سابقه یدارا دینبا یاریپرداخت یعامل شرکت متقاض ریو مد رهیمد ئتیه یاز اعضا کی چیه .5-2

 باشند. رانیا یاسلام یجمهور ینظام قضائ

ظام معوق به ن یبده دینبا یاریپرداخت یعامل شرکت متقاض ریو مد رهیمد ئتیه یاز اعضا کی چیه .5-9

 باشند. یسابقه موثر چک برگشت یدارا ایداشته  رانیا یاسلام یجمهور یبانک

 اریپرداخت تیموضوع فعال .6

یار بازاریابی، انعقاد قرارداد، ارایه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی موضوع فعالیت پرداخت

 شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است.

 یاریالزامات پرداخت .7

 اتیلعم قیرا ندارد. مصاد یو اعتبار یبانک یهاتیعنوان حق مبادرت به انجام فعال چیبه ه اریپرداخت .1-1

 پول و اعتبار است. یمطابق با مصوبات شورا یو اعتبار یکبان

 وع است.ممن یاریپرداخت تیدر فعال یارز اتیو عمل کیصدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترون .1-2

ا هآن یهاو پردازش و انتقال تراکنش« بانک» ریهرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غ رشیپذ .1-9

 ممنوع است. اریتوسط پرداخت

 اترییصادره و قبول اصلاحات و تغ یهاها و دستورالعملبخشنامه هیکل تیموظف به رعا اریپرداخت .1-4

خود را با  اتیبوده و مکلف است عمل گرددیاعلام م یمقررات که توسط بانک مرکز نیا یاحتمال

 دهد. قیصادر شده تطب یهادستورالعمل

 کیونشبکه پرداخت الکتر رندگانیاز پذ یکیبه عنوان  اریاز عملکرد پرداخت یناش هایسکیپوشش ر .1-5

 دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست. هیارا هایبا شرکتو نظارت بر عملکرد آنها 

 یمیهفته تقو کیدهنده خدمات پرداخت در  هیارا کینظر  ریز یارهایپرداخت اتیمجموع حجم عمل .1-1

هنده د هیباشد؛ مگر آن که ارا شتریدهندگان خدمات پرداخت ب هیق صاحبان سهام ارااز مجموع حقو دینبا

 .دیاخذ نما ینقد شونده کاف قیوثا اینامه و ضمانت اریخدمات پرداخت از پرداخت

 یپاسخگو دیبا ،یدهنده خدمات پرداخت بر عملکرد و هیارا ینظارت ازین نیبه منظور تام اریپرداخت .1-1

 به عمل آورد. یبا و یادوره هاییلازم را در جهت بازرس یدهنده خدمات پرداخت باشد و همکار هیارا

 شده خود است. یبانیپشت رندگانیموظف به نظارت بر عملکرد پذ اریپرداخت .1-8

وظف م اریممنوع بوده و پرداخت اریشده پرداخت یبانیپشت رندهیتوسط پذ یاریارائه خدمات پرداخت .1-3

 شده متخلف اقدام کند. یبانیپشت رندهیاست نسبت به قطع خدمت ارائه شده به پذ

و شرکت  ینظارت بانک مرکز یناف ار،یپرداختگان خدمات پرداخت طرف قرارداد نظارت ارائه دهند .1-10

از  یراسا نسبت به بازرس توانندیو شرکت شاپرک در هر زمان م یشاپرک بر آن نبوده و بانک مرکز

 .دیاقدام نما اریختپردا
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 اریپرداخت اراتیاخت .8

ها، از آن یبیترک ای ریز یهااز روش یکیشده به  یبانیپشت رندگانیقرارداد خود با پذ یبرمبنا تواندیم اریپرداخت

 :دینما افتیشده کارمزد در یبانیپشت رندگانیاز پذ

 هر تراکنش، یمبلغ ثابت به ازا افتدری .8-1

 بدون سقف(، ایدرصد ثابت از مبلغ هر تراکنش )با سقف  افتدری .8-2

 از مبلغ تراکنش. نیبا سقف مع ریدرصد متغ افتدری .8-9

 اریپرداخت تیشروع به فعال ندیفرا .9

رارداد ضمن عقد ق تواندیم ربوطم قوثای و تضامین هیاسناد و ارا لیپس از تکم یاریپرداخت یمتقاض .3-1

مجاز به  یو مقررات بانک مرکز نیدهنده خدمات پرداخت، که طبق قوان هیچند شرکت ارا ای کیبا 

 هستند، از خدمات شبکه پرداخت استفاده کنند. تیفعال

 و تیعلاوه بر احراز هو ،اریشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت نیانعقاد قرارداد بفرایند در  .3-2

بکه پرداخت ش رندگانیاز پذ یکیبه عنوان  اریپرداخت تیاز فعال یناش سکی، پوشش راریپرداخت تیاهل

 . ردیگ رمدنظر قرا دیبا و همچنین ساز و کار نظارت بر آن کشور کیالکترون

شاپرک شرکت  اریطرف قرارداد خود را در اخت اناریشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت فهرست پرداخت .3-9

  .گذاردمی

نسبت به عقد تفاهم نامه  دیپس از عقد قرارداد با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، با اریپرداخت .3-4

 .دیبا شرکت شاپرک اقدام نما یو نظارت فن هیتسو اتیعمل یبرا

عموم  رایفهرست را در اخت نیتارگاه خود ا قیاز طر ار،یپرداخترک پس از عقد تفاهم نامه با شاپشرکت  .3-5

 .دهدیقرار م

 ،نیمابیطرف قرارداد خود را مطابق با قرارداد ف اریدهنده خدمات پرداخت اطلاعات پرداختشرکت ارائه  .3-1

 یاعات. اطلسازدیرا از پاسخ سامانه جامع مطلع م یشاپرک وارد کرده و متقاض رندگانیدر سامانه جامع پذ

سامانه جامع  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و در مرحله بعد در اریدر اخت اریکه توسط پرداخت

 عبارت است از: شودیشاپرک وارد م رندگانیپذ

 یا ثبتی متقاضی،و  یتیموقع ،یتیاطلاعات هو 

 یمتقاض یمشخصات حساب بانک، 

 آن ریو نظا یارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کاربرد یاطلاعات مربوط به بسترها. 

مبلغ  عیحساب تجم تواندیم اریپرداختبه منظور تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده و کارمزدها،  .3-1

 یهانکاز با کیرا در هر و همچنین حساب تسویه کارمزد خود شده خود یبانیپشت رندگانیتراکنش پذ

 شاپرک برساند. شرکت نامه به اطلاعنموده و مراتب را مطابق با تفاهمافتتاح  یتجار
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 شده در شبکه پرداخت کشور یبانیپشت رندهیپذ فیتعر ندیراف .10

شده  یبانیشتپ یرندگیپذ یمتقاض :شده یبانیپشت یرندگیپذ یو متقاض اریپرداخت انیعقد قرارداد م .10-1

ط مدارک مربو لیمندرج در تارگاه شاپرک مراجعه کرده و پس از تکم اناریاز پرداخت کیبه هر  تواندیم

ده و ش یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض انی. قرارداد مدیو ارائه اطلاعات لازم، قرارداد خود را منعقد نما

ده باشد. ش یبانیپشت رندگانیضوابط و مقررات انعقاد قرارداد با پذ، مطابق با الزامات دیبا اریپرداخت

 رندهیذکسب و کار پ ییو شناسا تیاز هومستند به منظور احر یندیفرا ستیبا یم اریپرداخت نیهمچن

 کهمتعهد گردد  دیشده با یبانیپشت یرندگیپذ یداشته باشد. متقاض یشده بر اساس اظهار و یبانیپشت

خود را درصورت  تیفعال یلازم برا ینموده و مجوزها تیفعال رانیا یاسلام یجمهور نیدر چارچوب قوان

 اخذ نموده باشد. صلاحیلزوم از مراجع ذ

اطلاعات  اریداختپر :شاپرک رندگانیشده در سامانه جامع پذ یبانیپشت یرندگیپذ یثبت اطلاعات متقاض .10-2

ر قرارداد د رفتهیتوافقات صورت پذ ریشده را به همراه سا یبانیپشت یرندگیپذ یاز متقاض یافتیدر

دهنده خدمات پرداخت، . شرکت ارائه دهدیبه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خود ارائه م ،نیمابیف

 اریاختشاپرک وارد کرده و پرد رندگانیشده را در سامانه جامع پذ یبانیپشت یرندگیپذ یاطلاعات متقاض

که توسط شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  ی. اطلاعاتسازدیمربوط را از پاسخ سامانه جامع مطلع م

 از: عبارت است شودیشاپرک وارد م رندگانیدر سامانه جامع پذ

 یا ثبتی متقاضی پذیرندگی پشتیبانی شده، و یتیموقع ،یتیاطلاعات هو 

 از  شیب تواندیه مشد یبانیپشت رندهیشده )پذ یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض یمشخصات حساب بانک

 کند( یمعرف هیتسو یشماره حساب برا کی

 صنف( یلی)کد صنف و کد تکم تیفعال نهینوع و زم، 

 کسب و کار درصورت لزوم یمشخصات مجوزها، 

 آن ریو نظا یارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کاربرد یطلاعات مربوط به بسترهاا، 

 شده وفق  یبانیپشت یرندگیپذ یو متقاض اریپرداخت انیاطلاعات مربوط به توافقات صورت گرفته م

ر درصد، ب ای)ثابت  یحداکثر کارمزد توافق و هیاطلاعات شامل زمان تسو نی. انیمابیقرارداد ف

 .شودیشده م یبانیپشت رندهیپذشده(  یبانیپشت رندهیو پذ اریپرداخت نیاساس توافق ب

مانه لازم و ثبت درخواست در سا یندهایپس از انجام فرا بررسی و فعالسازی پذیرنده پشتیبانی شده: .10-9

قرار  یشده مورد بررس یبانیپشت رندهیپذ یمل/شناسه یشاپرک، شماره شبا و کد مل رندگانیجامع پذ

ود شده قادر خواهد ب یبانیپشت رندهی. پس از آن، درصورت صحت و انطباق موارد اشاره شده، پذردیگیم

 . دیقرارداد آغاز نما طرف اریکار خود را با پرداخت

 .دیقرارداد منعقد نما اریپرداخت کیاز  شیبا ب تواندیشده م یبانیپشت رندهیپذ .10-4
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 در شبکه پرداخت اریپرداخت یهاتراکنش هیتسو ندیفرا .11

 شود: یم هیشده و توسط شرکت شاپرک تسو تیریمد ریز ندیفرا یشده، ط یبانیپشت رندگانیپذ یهاوجوه تراکنش

 .خواهد داشت یمنحصر به فرد انهیشماره پا اریشده نزد پرداخت یبانیپشت رندگانیاز پذ کی هر .11-1

با، کارمزد و ش نال،یشماره ترم ،یشده شامل کد مل یبانیپشت رندگانیاطلاعات مربوط به پذ اریپرداخت .11-2

شرکت  قیراز ط ازیاطلاعات مورد ن ریشده را به همراه سا یبانیپشت رندهیتوافق شده با هر پذ هیموعد تسو

 .دینمایشاپرک اعلام م شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت به

 یط اریشده، به حساب پرداخت یبانیپشت رندگانیپذ یهانالیهمه ترمها از مبلغ همه تراکنش .11-9

 .شودیم زیمعمول در شاپرک وار یهاکلیس

ها را از خود سلب کرده و آن را به شرکت شاپرک حق برداشت از حساب مقصد تراکنش اریپرداخت .11-4

 .کندمی ضیتفو

 یبانیشتپ رندهیبا پذ هیاعات تسواطل یکه حاو اریاز پرداخت یافتیدر لیشرکت شاپرک بر اساس فا .11-5

ده در ش یبانیپشت رندهیو پرداخت مبالغ در وجه پذ هیشده است، در موعد توافق شده نسبت به تسو

 .دینمایاقدام م ایچارچوب سامانه پا

 زیوار اریشده توسط پرداخت یهر ماه محاسبه شده و در حساب معرف یدر انتها اریپرداخت کارمزد .11-1

  خواهد شد.

اپرک است. ششرکت  یشده در سامانه حسابدار یبانیپشت رندهیشاپرک مانده حساب پذ هیتسو یمبنا .11-1

 نالیترم یهاشده از تراکنش یبانیپشت رندهیبه حساب پذ یزیمانده حساب از تفاوت مجموع مبالغ وار نیا

محاسبه  ه،یسوت دنیشده در فرا یبانیپشت رندهیپذ یاز حساب شاپرک یمنتسب به او و مجموع مبالغ برداشت

 .گرددیم

شده  فیتعر یاز شباها کیشده، از هر یبانیپشت رندهیبا پذ هیمجاز است در هر بار تسو اریپرداخت .11-8

 .دیاستفاده نما یو یبرا

 یمقررات انضباط .12

ع وض یهاالزامات و دستورالعمل تیو رعا رانیا یاسلام یجمهور نیدر چارچوب قوان تیموظف به فعال اریپرداخت

 یاهنامهنییو مقررات مطابق با آ نیقوان نیاز ا اریپرداخت یبوده و درصورت تخط یشده توسط بانک مرکز

 متناظر با آن برخورد خواهد شد. یانضباط

* * * 


