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 مقدمه _ 1ماده 

رسمیت شناختن فعالیتی نوین در حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ضمن به 
تر برای اتصال پذیرندگان به شبکه الکترونیک پرداخت کشور به صورت  که به منظور ایجاد دسترسی ساده« یار پرداخت»

دام غیر مستقیم ایجاد گردیده است، نسبت به تصویب الزامات حاکم بر این کسب و کار با لحاظ مقدمات ذیل اق
 نماید: می
  های  یار به صورت غیرمستقیم و از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های پرداخت ارائه خدمات توسط شرکت –الف

 پذیرد. خدمات پرداخت صورت می ارائه دهنده

  ارائه های  بر عهده شرکتبر مبنای این مستند  یاری متقاضی پرداختمسئولیت ارزیابی و احراز صالحیت  –ب
 خدمات پرداخت خواهد بود. دهنده

  های پرداخت الکترونیک خارج از چارچوب  گذاری درگاه الزامات اخیر، هرگونه به اشتراک یاز تاریخ اجرا –ج
 دهندهیاری به منزله تخلف بوده و مستوجب مسئولیت برای متخلف و متضامناً موجب مسئولیت ارائه  پرداخت

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت موظف است  به اشخاص فاقد مجوز است. در ارائه خدمت خدمات پرداخت
، مطابق با این مستندفعالیت خارج از چارچوب  هرنوع ضمن پایش رفتار پذیرندگان خود، در صورت مواجهه با

 اقدام نماید. «مدیریت پذیرندگان پرخطرروش اجرائی »فرایندهای مندرج در مستند 
 

 اهداف _ 2ماده 

شده در  یبانیپشت رندگانیو پذ اری پرداخت یها شرکت تیفعال یاجرائ ندیفرا الزامات و نییتب رتست ازعباسند  نیهدف ا
 .کشور یحوزه پول

 

 دامنه _ 3ماده 

 وهمراه  یها رساختیبر ز یمبتن یا درون برنامه یها از جمله پرداخت انیار خدمات پرداختها و  فعالیتکلیه این سند بر 
 شرکت خدمات پرداخت، پذیرندگان پشتیبانی شده و صالحیت نظارتی ارائه دهندههای  یار و شرکت روابط میان پرداخت

 .حاکم است ،شاپرک
 

 تعاریف و اصطالحات _ 4ماده 

 در پرداخت نظام ساماندهی که به منظور ستا ای شبکه ،«شاپرک» کارت پرداخت الکترونیکی شبکه شاپرک: .4.1
 از حاصل های کلیه تراکنش و شده ایجاد بانکی نظام در الکترونیکی فروش های پایانه خصوص به کشور

 و اجرایی و عملکرد فنی بر نظارت کلی طور به و شود می کنترل و نظارت شبکه این توسط «پذیرش ابزارهای»
 .1دارد برعهده را تسویه عملیات انجام

به می ایران در قالب شرکت سهامی الحقوقی است که در جمهوری اس شخصیت: خدمات پرداخت ارائه دهنده .2.1
مقررات ناظر بر ارائه دهندگان  قد و بر طبنمای دریافت می «مرکزی کبان»وزی که از جم ساثبت رسیده و براس

 .نماید فعالیت می «شاپرک»غی الو الزامات اب ها ت و دستورالعملخدمات پرداخ

                                                           
 دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکدستورالعمل اجرائی فعالیت و نظارت بر ارائه  1
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 این سنداست که در چارچوب  ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران ی: شخص حقوقاری رداختپ .3.1
 تیفعال، شرکت شاپرک منعقده با موافقتنامهارائه دهنده خدمات پرداخت و  یها و براساس قرارداد منعقده با شرکت

 . کند یم

و با استفاده از  اناری انعقاد قرارداد با پرداخت قیاست که از طر یحقوق ای یقیشده: شخص حق یبانیپشت رندهیپذ .1.1
 .دینما یخدمات خود م ایها، اقدام به فروش کاال  شرکت نیا اریپرداخت دراخت یها درگاه

 

 یاری پرداخت یمتقاض یعموم طیشرا _ 5ماده 

مشروط به  یار پرداختعقاد قرارداد و ان ،شناخته شده« شرایط عمومی»موارد مندرج در این ماده تحت عنوان  .4.5
 است.  خدمات پرداخت دهندهتوسط ارائه شرایط این احراز 

به نظارت و پایش  خدمات پرداخت دهندهاستمرار خدمات مستلزم حفظ شرایط عمومی بوده و ضمن تکلیف ارائه  .2.5
ط به حفظ شرای یار پرداختباید متضمن تعهد  خدمات پرداخت دهندهو ارائه  یار پرداختمستمر، قرارداد مابین 

  .باشد خدمات پرداخت دهندههرقسم تغییر وضعیت موثر، به ارائه  فوری عمومی و اعالم

و با  رانیا یاسالم یجمهور ثبت شده وفق قوانین و مقررات یدر قالب شرکت تجار دیبا یاری پرداخت یمتقاض .3.5
 مرتبط و شامل بر خدمات پرداخت باشد.موضوع 

 باید فاقد سوء پیشینه موثر کیفری باشند. ییار پرداختمتقاضی شرکت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل  .1.5

 یمعوق به نظام بانک یبده دینبا یاری پرداخت یمتقاضشرکت عامل  ریو مد رهیمد ئتیه یاز اعضا کی چیه .5.5
 باشند. یسابقه موثر چک برگشت یدارا ایداشته  رانیا یاسالم یجمهور

 

 اری پرداخت تیموضوع فعال _ 6ماده 

ارایه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به  ،یار موضوع فعالیت پرداخت
 است.شبکه الکترونیکی پرداخت 

 

 یاری الزامات پرداخت _ 7ماده 

و  یبانک اتیعمل قیرا ندارد. مصاد یو اعتبار یبانک یها تیعنوان حق مبادرت به انجام فعال چیبه ه اری پرداخت .1.1
 پول و اعتبار است. یمطابق با مصوبات شورا یاعتبار

شرایط،  ومصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات پرداخت خود را مطابق با یار موظف است  پرداخت .7.1
 .ارائه دهدها  رسان اجتماعی و پیام های شبکه درخصوصهای اعالم شده  ها و محدودیت ممنوعیت

 ممنوع است. یاری پرداخت تیدر فعال یارز اتیو عمل کینصدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترو .3.1

ها توسط  آن یها و پردازش و انتقال تراکنش« بانک» ریهرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غ رشیپذ .7.1
 ممنوع است. اری پرداخت

صادره توسط بانک  یها ها و دستورالعمل بخشنامهآخرین ویرایش ابالغی از  تیموظف به رعا اری پرداخت .7.1
های خود با ضوابط اجرایی و فنی ابالغی توسط  به اطمینان از انطباق کامل فعالیتمکلف همچنین و  یمرکز

 شاپرک است.
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رعایت قوانین مبارزه با  اتخاذ تدابیر فنی و نظارت مستمر و مسئوالنه جهت اطمینان از یار موظف به پرداخت .7.1
  باشد. جمهوری اسالمی ایران میو مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین 

اسناد هویتی و مدارک اولیه ، ها از قبیل رسید تراکنشسوابق فعالیت پذیرندگان  کلیهمتعهد است  ریا پرداخت .1.1
« ها ز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکنامه مدت و طر آیین»مطابق با  را ثبت نام پذیرندگان

که قابلیت پایش و تامین دلیل الکترونیک را وفق دستور مرجع ذی صالح قضایی  به نحوی ،نگهداری نماید
 فراهم آورد.

و  کیشبکه پرداخت الکترون رندگانیاز پذ یکیبه عنوان  اری از عملکرد پرداخت یناش هایسکیر مدیریت .7.1
 دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست. هیارا هایبا شرکتنظارت بر عملکرد آنها 

ی که در های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حساب یار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنش پرداخت .7.1
و استفاده از هر نوع  ،باشد می یار و شاپرک اعالم شده و مورد تایید قرار گرفته است بین پرداخت موافقتنامه

 .استها ممنوع  حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش

 یار آن پرداخت 7مجموع حقوق صاحبان سهامدوبرابر از  دینبا روز کیدر  رای پرداختیک  اتیمجموع حجم عمل .10.1
اخذ  ینقد شونده کاف قیوثا اینامه و  ضمانت اری دهنده خدمات پرداخت از پرداخت هیباشد؛ مگر آن که ارا شتریب

 .دینما

ای،  یاری و بازرسی دوره ت مستمر بر فعالیت پرداختراخدمات پرداخت به نظ ارائه دهندهبا نظر به تعهد  .11.1
های ابالغی توسط بانک مرکزی، نسبت به همکاری  یار مکلف است در چارچوب الزامات و دستورالعمل پرداخت

 پرداخت، اقدام نماید. خدمات الزم و ارائه مستندات به ارائه دهنده

اتخاذ تدابیر و تامین ملزومات فنی الزم جهت نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد  به موظف اری پرداخت .17.1
های مغایر با قوانین موضوعه جمهوری  پذیرندگان خود خواهد بود. بدیهی است در صورت مواجهه با فعالیت

مکلف به قطع خدمت و ارائه گزارش  یار پرداختسط پذیرنده، اسالمی ایران و یا نقض ضوابط شبکه پرداخت تو
 .خواهد بود دادستانیو  شرکت شاپرکبه 

موظف است نسبت  اری ممنوع بوده و پرداخت اری شده پرداخت یبانیپشت رندهیتوسط پذ یاری ارائه خدمات پرداخت .13.1
 شده متخلف اقدام کند. یبانیپشت رندهیبه قطع خدمت ارائه شده به پذ

جمهوری اسالمی  ینظارت بانک مرکز یناف ،اری پرداختگان خدمات پرداخت طرف قرارداد نظارت ارائه دهند .17.1
در هر زمان مجاز خواهند بود و شرکت شاپرک  یبانک مرکز نیست. در همین راستاو شرکت شاپرک  ایران

 .دیاقدام نما اری از پرداخت و درخواست توضیح یا گزارش ینسبت به بازرس
، محرمانه پشتیبانی شده مانند و نه محدود به اطالعات هویتی، کسب و کاری و مالیکلیه اطالعات پذیرندگان  .17.1

شرکت شاپرک، تنها با  و تلقی شده، و ارائه این اطالعات به هر نهاد و سازمانی به غیر از بانک مرکزی ج.ا.ا.
 قضائی مجاز خواهد بود. مراجع ارائه حکم

 

 رای پرداخت اراتیاخت _ 8ماده 

یار در ازای خدمات ارائه  یار و پذیرندگان پشتیبانی شده تابع قرارداد فی مابین بوده و پرداخت روابط پرداخت .1.7
 شده توسط خود مجاز به دریافت کارمزد از پذیرنده است. 

                                                           
 یار پرداخت شده حسابرسی ترازنامه آخرین در مندرج 7
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جهت توسعه بازار و ارتقاء کسب و کار خود، با رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و عدم انحصار،  یار پرداخت .7.7
 خواهد بود. خدمات خود مجاز به عملیات بازاریابی و تبلیغ

 اری پرداخت تیشروع به فعال ندیفرا _ 9ماده 

 ای کیبا  منعقده به موجب قرارداد ربوطم قوثای و تضامین هیارااسناد و  لیپس از تکم یاریپرداخت یمتقاض .1.7
و هستند،  تیمجاز به فعال یو مقررات بانک مرکز الزاماتدهنده خدمات پرداخت، که طبق  هیچند شرکت ارا

شبکه از خدمات خواهد بود تا  مجازبا شرکت شاپرک،  های فنی و امضای موافقتنامه انجام آزمونپس از 
 د.پرداخت استفاده کن

 تیو اهل تیعالوه بر احراز هو ،اری شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت نیانعقاد قرارداد بفرایند در  .7.7
از  یکیبه عنوان  اری پرداخت تیاز فعال پذیرش مسئولیت و مدیریت ریسک ناشیپوشش ، اری پرداخت

 . ردیگ رمدنظر قرا دیبا و همچنین ساز و کار نظارت بر آن کشور کیشبکه پرداخت الکترون رندگانیپذ

به طرف قرارداد خود را  اناری پرداخت به روز شده فهرستمکلف است، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت  .3.7
 شاپرک گزارش نماید.

 یبرا موافقتنامه امضاینسبت به  دیپس از عقد قرارداد با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، با اری پرداخت .7.7
 .دیبا شرکت شاپرک اقدام نما یو نظارت فن هیتسو اتیعمل

عموم  اریفهرست را در اخت نیتارگاه خود ا قیاز طر ار،ی پرداختبا  امضای موافقتنامهرک پس از شاپشرکت  .7.7
 .دهد یقرار م

طرف قرارداد خود را مطابق با قرارداد  اری پرداختاطالعات  ، مکلف استشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت .7.7
. سازد را از پاسخ سامانه جامع مطلع یشاپرک وارد کرده و متقاض رندگانیدر سامانه جامع پذ ن،یماب یف

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و در مرحله بعد در سامانه جامع  اریدر اخت اری که توسط پرداخت یاطالعات
 عبارت است از: شود یشاپرک وارد م رندگانیپذ

 متقاضی،ثبتی و  یتیموقع ،یتیاطالعات هو 

 ی،متقاض یمشخصات حساب بانک 

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

مبلغ تراکنش  عیحساب تجم تواند یم اری پرداختبه منظور تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده و کارمزدها،  .1.7
افتتاح  یتجار یها از بانک کیرا در هر ویه کارمزد خودو همچنین حساب تس شده خود یبانیپشت رندگانیپذ

 شاپرک برساند. شرکت به اطالع موافقتنامه وفقنموده و مراتب را 

 

 شده در شبکه پرداخت کشور یبانیپشت رندهیپذ فیتعر ندیفرا _ 11ماده 

 :شده یبانیپشت یرندگیپذ یو متقاض اری پرداخت انیعقد قرارداد مالف: 

مندرج در تارگاه شاپرک مراجعه کرده و  اناری از پرداخت کیبه هر  تواند یشده م یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض .1.10
 . دیمدارک مربوط و ارائه اطالعات الزم، قرارداد خود را منعقد نما لیپس از تکم

ضوابط و مقررات انعقاد ، مطابق با الزامات دیبا اری شده و پرداخت یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض انیقرارداد م .7.10
 شده باشد.  یبانیپشت رندگانیقرارداد با پذ

  اقدام نماید.به احراز هویت پذیرنده پشیتبانی شده نسبت  مکلف است اری پرداخت .3.10



 (0/3)ویرایش  یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت 

6 
 

 تیفعال رانیا یاسالم یجمهورو مقررات  نیدر چارچوب قوان متعهد استشده  یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض .7.10
 اخذ نموده باشد. صالح یذخود را از مراجع  تیفعال یالزم برا یو مجوزها داشته

  تعریف پذیرندگان پشتیبانی شده در سوئیچ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت:ب: 

اطالعات پذیرندگان پشتیبانی شده باید همانند اطالعات سایر پذیرندگان عادی شبکه پرداخت کشور حداقل در  .7.10
برای هر پذیرنده پشتیبانی شده کد های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده، و  سوئیچ یکی از شرکت

  پذیرندگی و کد ترمینال یکتا تعریف شود.

مربوط به پذیرندگان پشتیبانی شده )از قبیل نام، آدرس، شماره تلفن و ...( به عنوان اسرار تجاری طالعات ا .7.10
یار مجاز به  دمات پرداخت صرفا در چارچوب قرارداد با پرداختیار محفوظ بوده و ارائه دهنده خ پرداخت

بند ج فرایند مندرج در مطابق با فوق باید کلیه اطالعات  دیهی استبدسترسی به این اطالعات خواهد بود. 
 این مستند، به شکل دقیق و صحیح در اختیار شاپرک قرار گیرد. 10ماده 

 
  :شاپرک رندگانیشده در سامانه جامع پذ یبانیپشت یرندگیپذ یثبت اطالعات متقاضج: 

به منظور درج در سامانه شده را  یبانیپشت یرندگیپذمتقاضی  تجاری و کسب و کاریاطالعات  اری پرداخت .1.10
 . دهد پذیرندگان، مستقیما به شرکت شاپرک ارائه میجامع 

 گردد عبارتند از: به شرکت شاپرک ارائهدریافت و یار  پرداختتوسط  الزاماً باید که یاطالعات .7.10

 کد پذیرندگی و کد ترمینال دریافتی از سوئیچ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت 

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

 کیاز  شیب تواند یشده م یبانیپشت رندهیشده )پذ یبانیپشت یرندگیپذ یمتقاض یمشخصات حساب بانک 
 کند( یمعرف هیتسو یشماره حساب برا

 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 یبه بسترها طالعات مربوطا، 

 شده وفق  یبانیپشت یرندگیپذ یو متقاض اری پرداخت انیاطالعات مربوط به توافقات صورت گرفته م
درصد، بر اساس  ای)ثابت  یحداکثر کارمزد توافق و هیاطالعات شامل زمان تسو نی. انیماب یقرارداد ف
 .شود یشده( م یبانیپشت رندهیو پذ اری پرداخت نیتوافق ب

متقاضی پذیرندگی پشتیبانی شده و شخص شخص صاحب کسب و کار،  یکسان بودنیار باید از  پرداخت .7.10
 .نمایداطمینان حاصل  ،صاحب حساب بانکی تسویه وجوهشخص 

صرفا درصورت یکسان بودن منشاء  باید یار ارائه خدمات پرداخت توسط پرداختهای اینترنتی،  در تراکنش .10.10
 ثبت شده در سامانه جامع پذیرندگان انجام شود.اینترنتی  درخواست تراکنش با آدرس

 
  سازی پذیرنده پشتیبانی شده: بررسی و فعالد: 

شاپرک، شماره شبا و کد  رندگانیالزم و ثبت درخواست در سامانه جامع پذ یندهایپس از انجام فرا .11.10
. پس از آن، درصورت صحت و انطباق موارد ردیگ یقرار م یشده مورد بررس یبانیپشت رندهیپذ ی/شناسه ملیمل

 . دیقرارداد آغاز نما طرف اری شده قادر خواهد بود کار خود را با پرداخت یبانیپشت رندهیاشاره شده، پذ

 .دیقرارداد منعقد نما اری پرداخت کیاز  شیبا ب تواند یشده م یبانیپشت رندهیپذ .17.10
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 3در شبکه پرداخت اری پرداخت یها تراکنش هیتسو ندیفرا _ 11ماده 

شاپرک شده و توسط  تیریمد مندرج در این ماده ندیفرا یشده، ط یبانیپشت رندگانیپذ یها وجوه تراکنش .1.11
 .شود یم هیتسو

 خواهد داشت. یمنحصر به فرد انهیپا پذیرنده و شماره اری شده نزد پرداخت یبانیپشت رندگانیاز پذ کی هر .7.11

 الزامات»اعالمی در مستند  قالبمطابق با شده را  یبانیپشت رندگانیپذ تسویه اطالعات مربوط به اری پرداخت .3.11
 .دینما یشاپرک اعالم م به« کشور پرداخت در شبکه یاران پرداخت فعالیت فنی

 یها کلیس یط اری شده، به حساب پرداخت یبانیپشت رندگانیپذ یها نالیها از همه ترم مبلغ همه تراکنش .7.11
 .شود یم زیمعمول در شاپرک وار

ها را از خود سلب کرده و آن را به  برداشت از حساب مقصد تراکنشحق  موافقتنامهبه موجب  اری پرداخت .7.11
 .کند می ضیشرکت شاپرک تفو

و  هی، در موعد توافق شده نسبت به تسو3.11مطابق بند  اری از پرداخت یافتیدر لیشرکت شاپرک بر اساس فا .7.11
 .نماید اقدام می ایشده در چارچوب سامانه پا یبانیپشت رندهیپرداخت مبالغ در وجه پذ

 اری شده توسط پرداخت یدر حساب معرفتوسط شاپرک هر ماه محاسبه شده و  یدر انتها اری کارمزد پرداخت .1.11
  خواهد شد. زیوار

مانده  نیشاپرک است. اشرکت  یشده در سامانه حسابدار یبانیپشت رندهیشاپرک مانده حساب پذ هیتسو یمبنا .7.11
منتسب به او و  نالیترم یها شده از تراکنش یبانیپشت رندهیبه حساب پذ یزیحساب از تفاوت مجموع مبالغ وار

 .گردد یمحاسبه م ه،یسوت ندیشده در فرا یبانیپشت رندهیپذ یاز حساب شاپرک یمجموع مبالغ برداشت

 یو یشده برا فیتعر یاز شباها کیشده، از هر یبانیپشت رندهیبا پذ هیمجاز است در هر بار تسو اری پرداخت .7.11
 .دیاستفاده نما

 تسویه شاپرک با پذیرندگان پشتیبانی شده یک نوبت در شبانه روز خواهد بود. .10.11

عنوان مبنایی  بهعنوان حساب تضمینی و یا  تواند به  های پذیرندگان پشتیبانی شده نمی حساب مقصد تراکنش .11.11
 جهت دریافت اعتبار و تسهیالت، مورد استفاده قرار گیرد.

یار به پذیرندگان پشتیبانی شده آن و مبالغ  یار در هر لحظه نباید از مجموع بدهی پرداخت مانده حساب پرداخت .17.11
 کارمزدهای مرتبط با آن کمتر باشد.

را  های پذیرندگان پشتیبانی شده خود، آن نشیار موظف است، پیش از تغییر حساب مقصد تراک شرکت پرداخت .13.11
 صورت رسمی به شاپرک اعالم نماید. به

و  استهای پذیرندگان پشتیبانی شده خود  یار موظف به پذیرش مسئولیت و رفع مغایرت تراکنش پرداخت .17.11
پس صورت سلسله مراتبی ابتدا به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه و س درصورت نیاز، مغایرت به

 گردد. به شرکت شاپرک اعالم می ها آنتوسط 

 

 یمقررات انضباط _ 12ماده 

                                                           
سابق  باشد، کمافی یار و پذیرنده پشتیبانی شده می تسویه وجوه پذیرندگان پشتیبانی شده که مدل کسب و کار ایشان بر مبنای تسهیم وجوه تراکنش میان پرداخت 3

 کند. های عادی شاپرک انجام پذیرفته، و از فرایند تعریف شده در این بخش پیروی نمی توسط سوئیچ شاپرک و در سیکل
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وضع شده  یها الزامات و دستورالعمل تیو رعا رانیا یاسالم یجمهور نیدر چارچوب قوان تیموظف به فعال اری پرداخت
 یانضباط یها نامه نییو مقررات مطابق با آ نیقوان نیاز ا اری پرداخت یو درصورت تخط ،بوده یتوسط بانک مرکز

 متناظر با آن برخورد خواهد شد.


