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 مقدمه -1

 پرداخت نظام در شده پشتیبانی پذیرندگان و یارانپرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»در راستای تصویب مستند 

ران در شبکه پرداخت الکترونیکی یاآغاز به فعالیت پرداخت جهتاجرایی فرایند توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، نیاز به تدوین « کشور

 پردازد.می به منظور تبیین این فرایند های الزمگامتشریح گردد. مستند حاضر به ، احساس میکشور

 اهداف -2

 باشد.می یارهای پرداختهای الزم به منظور آغاز به فعالیت شرکتگام تشریحهدف از تدوین این سند 

 کاربران -3

ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکیاری، شرکتداختکاربران این سند، متقاضیان پر

 باشند.میتایید بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 تعاریف -4

 متقاضی -4-1

یاران معتبر شاپرک، شود که هنوز نام آن در فهرست پرداختیاری اطالق می در این مستند به متقاضی ارائه خدمات پرداخت

 درج نشده است.

 یارپرداخت -4-2

 فرایند و ضوابط الزامات،»است که در چارچوب سند  ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران شخصیت حقوقی

های ارائه  شرکت و در چارچوب قرارداد منعقده با ،«کشور پرداخت نظام در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی

 کند.  نامه منعقده با شرکت شاپرک، فعالیت می توافقدهنده خدمات پرداخت، و 

 پذیرنده پشتیبانی شده -4-3

 این اختیار در پرداخت های درگاه از با استفاده و یاران پرداخت با قرارداد انعقاد طریق از که است حقوقی یا حقیقی شخص

 .نماید می خود خدمات یا کاال فروش به اقدام ها، شرکت
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 یاریی پرداختحساب ویژه -4-4

یاری باید اقدام به افتتاح حساب ویژه  های پذیرندگان پشتیبانی شده، متقاضی پرداخت به منظور تسویه وجوه تراکنش

نامه با  موجب توافق یار، به پرداختها و یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا. نماید.  یاری، نزد یکی از بانک پرداخت

 در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»( مستند 5-11بند)شرکت شاپرک و بر اساس 

ها را از خود سلب نموده و آن را به شرکت شاپرک تفویض کرده  ، حق برداشت از حساب مقصد تراکنش«کشور پرداخت نظام

ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید  بانک مرکزی ج.ا.ا. به بانکنماید. الزامات و مشخصات مربوط به این نوع حساب، توسط  می

 بانک مرکزی ج.ا.ا. ابالغ گردیده است.

 شرح -5

به نحوی های زیر را  یاری به منظور آغاز به فعالیت در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، باید گام متقاضیان ارائه خدمات پرداخت

 ( این سند قید شده است، طی نمایند.10-5در بند ) که در بندهای آتی و در گردشکار مندرج

 یاریدرخواست پرداخت -5-1

مندرج در  همراه مدارک موردنیاز یاری، متقاضی باید درخواست خود را به به عنوان گام اول در فرایند ارائه خدمات پرداخت

یکی از  ، به1«کشور پرداخت نظام در شده یپشتیبان پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط مستند الزامات،»

 ها در سایت شاپرک درج شده است، ارائه نماید. های ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز که نام آن شرکت

 بررسی صالحیت متقاضی -5-2

را از نظر  ویصالحیت مدارک ارائه شده توسط متقاضی و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت براساس درخواست متقاضی، 

 نظام در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»طباق با الزامات مندرج در مستند ان

 .نماید بررسی می« کشور پرداخت

 عقد قرارداد با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت -5-3

مبنی بر انعقاد قرارداد با متقاضی،  رداختو همچنین تمایل شرکت ارائه دهنده خدمات پصالحیت متقاضی  درصورت تایید

 خدمات دهنده ارائه شرکت مابین قرارداد الزامات» براساس الزامات مندرج در مستند تواند  میشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت 

 نماید. قرارداد همکاری منعقد  ،با متقاضی« یار پرداخت و پرداخت

                                                           

 ( مستند ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا.، به مدارک موردنیاز، اشاره دارد.6-9و ) 5بندهای  1
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نامه  مدارک ارائه شده توسط متقاضی، طی به همراهقرارداد منعقده را ز یک نسخه اشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت 

 کند. رسمی، به شرکت شاپرک ارسال می

 بررسی مدارک متقاضی -5-4

، شرکت شاپرک مدارک متقاضی را مجددا بررسی کرده و درصورت انطباق با مقررات و الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا. و شاپرک

 .دهد میتست قرار  فرایندانجام  یاری جهت متقاضیان پرداخت ر فهرستد را یاری مربوطه متقاضی پرداخت

 در محیط آزمون شرکت شاپرک فرایند تست  -5-5

 در محیط آزمون یاری ویژه پرداخت به عنوان حساب حسابیک معرفی  -5-5-1

 باشد.  یاری می نیازمند تعریف حساب ویژه پرداختهای تست  انجام فرایند

  شاپرک پذیرندگان سامانه جامع محیط آزمونیار در  تعریف پرداخت -5-5-2

های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس»یار، طبق مستند  در این مرحله مشخصات پرداخت

محیط ،  توسط  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت در «های ارائه دهنده خدمات پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

سامانه  آزمونمحیط یار مربوطه را در  گردد. سپس شرکت شاپرک پرداخت شاپرک تعریف می پذیرندگان سامانه جامعآزمون 

 نماید. تعریف می نیز حسابداری شاپرک

 ط آزموندر محی و نام کاربری  ایجاد دسترسی -5-5-3

 پذیرد. های زیر صورت می این مرحله طی فعالیت

 (کلید عمومی و خصوصیتبادل کلید امنیتی ) -5-5-3-1

 تباط و اتصال به شبکه شاپرکبرقراری ار -5-5-3-2

 VPNتست اتصال  -5-5-3-2-1

، نام کاربری و رمز عبور «مدیریت نظارت بر شبکه پرداخت»از طریق  ، جهت اتصال به شبکه شرکت شاپرک،یار شرکت پرداخت

 نماید. دریافت می VPNخود را جهت اتصال به 

 FTPSدسترسی به تست  -5-5-3-2-2
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منظور تبادل  شاپرک، به FTPSرمز عبور جهت دسترسی به ، نام کاربری و VPNپس از موفقیت آمیز بودن اتصال 

های الزم  یار قرار گرفته و سپس تست های مربوط به تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده، در اختیار پرداخت فایل

 گردد. انجام می FTPSجهت اطمینان از دسترسی به 

 ک  شاپرپذیرندگان  آزمون سامانه جامعفراهم نمودن دسترسی به محیط  -5-5-3-3

در سامانه جامع  پذیرندگان پشتیبانی شده اطالعات های مربوط به درج سرویس برداری از وب در این مرحله، جهت بهره

یار از طریق  پرداخت گردد. شده و به ایشان ارائه می فیار تعری ، یک نام کاربری و رمز عبور برای پرداختپذیرندگان شاپرک

های مربوط به پذیرندگان  های الزم جهت ارسال و پیگیری درخواست سرویس این نام کاربری قادر به فراخوانی وب

 .باشد شاپرک میپذیرندگان پشتیبانی شده خود در سامانه جامع 

 سامانه جامع شاپرکمحیط آزمون تعریف پذیرندگان پشتیبانی شده در  -5-5-4

 یرد.پذ تعریف پذیرندگان پشتیبانی شده در محیط آزمون شاپرک، طی مراحل زیر صورت می

یچ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و دریافت کد پذیرندگی و شماره ترمینال در سوئ تعریف پذیرنده پشتیبانی شده -5-5-4-1

های ثبتت و پیگیتری    پروتکل وب سرویس»( مستند 1-1-5ن از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، بر اساس بند )مربوط به آ

 شود. انجام می «یار های پرداخت گان توسط شرکتهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرند درخواست

پروتکتل وب  »یتار طبتق مستتند     شتاپرک توستط پرداختت    پذیرنتدگان  پذیرنده پشتیبانی شده در سامانه جتامع سپس  -5-5-4-2

تعریتف   «یتار  هتای پرداختت   های متقاضیان در سامانه جتامع پذیرنتدگان توستط شترکت     های ثبت و پیگیری درخواست سرویس

 گردد. می

 شود.انجام میتی تراکنش تس -5-5-4-3

فرایندهای مربوط به تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده، شامل ساخت فایل تسویه و قتراردادن آن در مستیر مشتخص     -5-5-4-4

انجتام   «یتارران در شتبکه پرداختت کشتور     پرداختت  فعالیتت الزامات فنی »مستند  ، بر اساسدریافت پاسخ آن و FTPSشده در 

 شود. می

 رییاافتتاح حساب ویژه پرداخت -5-6

ای را جهت ارائه به نامهمعرفیکت شاپرک رش، سند ( این5-5در بند )بودن فرایند تست ذکر شده  آمیزموفقیتدرصورت 

 کند.صادر مییاری  برای متقاضی پرداختیاری، به منظور افتتاح حساب ویژه پرداخت /مؤسسه مالی و اعتباری،بانک

 گردد.ای سه جانبه مابین متقاضی، شرکت شاپرک و بانک منعقد مینامه، توافقیاریی پرداختلذا در راستای افتتاح حساب ویژه
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 14از 9 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

 نامه مابین متقاضی و شرکت شاپرکعقد توافق -5-7

 پرداخت نظام در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» مستند (4-9)بند براساس

منعقد ای مابین متقاضی و شرکت شاپرک نامهتوافقتسویه و نظارت فنی توسط شرکت شاپرک، باید ، به منظور انجام عملیات «کشور

 (1)که در پیوست  «یارینامه ارائه خدمات پرداختموافقت»الگویبراساس  ،متقاضی و شرکت شاپرک نامه مابین توافقگردد. مفاد 

 گردد.تنظیم میهمین سند ارائه شده است، 

 یاران معتبردرج نام متقاضی در فهرست پرداخت -5-8

یاران معتبر از نظر شرکت شاپرک، در فهرست پرداخت 2متقاضی و شرکت شاپرک، نام متقاضی نامه مابینپس از انعقاد توافق

 شود.در سایت شاپرک درج می

 یار در شبکه پرداخت کشور فرایند عملیاتی شدن پرداخت -5-9

 یاری معرفی حساب ویژه پرداخت -5-9-1

یاری پرداخت اقدام نموده و  پرداخت  به بانک موردنظر خود، نسبت به افتتاح حساب ویژه شاپرک نامه یار با ارائه معرفی پرداخت

 نماید. طی نامه رسمی به شرکت شاپرک اعالم می از بانک اخذ و حساب مربوطه را تاییدیه افتتاح سپس

ها  باید نسبت به معرفی حساب خود جهت واریز کارمزد تراکنشیاری، ختپردا یار عالوه بر معرفی حساب ویژهنکته: پرداخت

 اقدام نموده باشد.

 شاپرکپذیرندگان یار در سامانه جامع  تعریف پرداخت -5-9-2

های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس»یار، طبق مستند  در این مرحله مشخصات پرداخت

توسط  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت در سامانه  ، «های ارائه دهنده خدمات پرداخت ط شرکتسامانه جامع پذیرندگان توس

با  پذیرندگان شرکت شاپرک ابتدا انطباق اطالعات درج شده در سامانه جامع سپسگردد.  شاپرک تعریف میپذیرندگان جامع 

یار مربوطه را در سامانه  ورت انطباق اطالعات مذکور، پرداختیار را مورد بررسی قرار داده و  درص اطالعات دریافت شده از پرداخت

 نماید. حسابداری شاپرک تعریف می

                                                           

 منظور نام تجاری متقاضی است. 2
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 14از 10 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

 یار ایجاد دسترسی و نام کاربری برای پرداخت -5-9-3

 گردد. سپس می یار ایجاد شاپرک برای پرداخت MMSای به  های الزم جهت دسترسی شبکه در این مرحله، ابتدا دسترسی

های  سرویس برداری از وب  در شرکت شاپرک حضور یافته و نام کاربری و رمز عبور خود را جهت بهره یار نماینده شرکت پرداخت

 نماید.  تعریف می  یاری مربوط به پرداخت

 شاپرکپذیرندگان تعریف پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع  -5-9-4

از  یکی چیشبکه پرداخت کشور حداقل در سوئ یادع رندگانیپذ ریهمانند اطالعات سا دیشده با یبانیپشت رندگانیاطالعات پذ

 فیتعر کتای نالیو کد ترم یرندگیشده کد پذ یبانیپشت رندهیهر پذ یشده، و برا فیارائه دهنده خدمات پرداخت تعر یها شرکت

آدرس، شماره  نده،ریشده )نام پذ یبانیشتیپ یرندگیپذ یمتقاض یو کسب و کار یتجار قیدق عاتملزم به ارائه اطال اری شود. پرداخت

شرکت شاپرک قرار  اریدر اخت حیو صح قیبه صورت دق دیاطالعات با نیو ا ست،یتلفن و ...( به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت ن

 .ردیگ

زیر صورت مراحل  شاپرک، طی پذیرندگان در سامانه جامعپذیرندگان پشتیبانی شده  تعریفالذکر، فوقبا توجه به توضیحات 

 .پذیرد می

و دریافت کد پذیرندگی و شماره ترمینال  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختیچ پذیرنده پشتیبانی شده در سوئتعریف  -5-9-4-1

های ثبتت و پیگیتری    پروتکل وب سرویس»( مستند 1-1-5، بر اساس بند )شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختمربوط به آن از 

 شود.انجام می «یار های پرداخت شرکتتوسط  های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان درخواست

 طبتق  ،3یتار  شاپرک توستط پرداختت  پذیرندگان پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع  ای( )درج دسته تعریف اولیه -5-9-4-2

هتای   های متقاضتیان در ستامانه جتامع پذیرنتدگان توستط شترکت       های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس» مستند

 گیرد.ورت میص «یار پرداخت

یچ شرکت ارائه دهنده خدمات ف یک پذیرنده پشتیبانی شده در سوئالزم به ذکر است که انجام دو مرحله فوق منوط به تعری

 باشد. صورت موفق می شاپرک، انجام تراکنش و انجام کامل فرایند تسویه به پذیرندگان پرداخت و سامانه جامع

عملیاتی از استفاده  ین مستند که در بندهای فوق، به تفصیل ذکر گردید، قادر بهیار پس از طی مراحل مندرج در اپرداخت

انجام در شبکه پرداخت و  های پذیرندگان پشتیبانی شده خودارسال تراکنش، شاپرک پذیرندگان های سامانه جامع سرویس

  .خواهد بود فرایندهای مربوط به تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده خود

                                                           

 پذیرد. شاپرک صورت می های زمانی و یا تعدادی اعالم شده توسط شاپرک طبق محدودیتپذیرندگان ای پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع  درج دسته 3
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 14از 11 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

 انیاربه فعالیت پرداخت غازآگردشکار  -5-10
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 14از 12 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

 1پیوست  -6

 

 

 یاری اراهئ خدمات رپداخت موافقتناهم

 

   شماره موافقتنامه

تاریخ شروع 

  اعتبار

تاریخ انقضاء 

  اعتبار

 

 گردیده که اختصاصاً در معنای ذیل معتبر خواهد بود:عبارات استفاده شده در این سند محمول بر معانی عرفی است بجز آنچه که به شرح ذیل تعریف تعاریف:  - 1ماده 

 های پرداخت از بانک مذکور خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در این موافقتنامه، غرض اداره نظاممرکزی:  بانک 1.1

 .411348153791و کد اقتصادی  410013بت و شماره ث 10861511363به شناسه ملی ( سهامی خاص)شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک  شاپرک: 1.1

 بانک» از که مجوزی براساس و رسیده ثبت به سهامی شرکت قالب در ایران اسالمی جمهوری در که است حقوقی شخصیت: ارائه دهنده خدمات پرداخت 1.3

 .نماید می فعالیت «شاپرک» ابالغی الزامات و ها دستورالعمل و "پرداخت خدمات دهندگان ارائه بر ناظر مقررات" طبق بر و نماید می دریافت «مرکزی

ارائه »و بر اساس قرارداد منعقده با  «مقررات»است در چارچوب جمهوری اسالمی ایران و مقررات موضوعه : شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین یار پرداخت 1.4

 نماید. منعقده با شاپرک، فعالیت می «موافقتنامه»و  «دهندگان خدمات پرداخت

ها،  های پرداخت در اختیار این شرکت و با استفاده از درگاه «یار پرداخت»شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق انعقاد قرارداد با  :پشتيبانی شدهپذیرنده  1.5

 نماید. اقدام به فروش کاال یا خدمت خود می

 تقال وجوه از طریق آن اقدام نماید.تواند نسبت به انگردد که دارنده آن میای اطالق میبه هرگونه وسیله ابزار پرداخت: 1.6

 کند.است که بانک برای مشتریان خود صادر می «ابزار پرداخت»نوعی  کارت بانکی: 1.7

 به نام وی صادر شده است. «کارت بانکی»شخص حقیقی است که  دارنده کارت: 1.8

 سازد. راهم میف« دارنده کارت»سخت افزار و نرم افزاری که امکان انجام تراکنش را برای  ابزار پذیرش: 1.9

ابالغی توسط  "در نظام پرداخت کشور «پذیرندگان پشتیبانی شده» و « یاران پرداخت» الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت "آخرین ویرایش سند : مقررات 1.10

 «.بانک مرکزی»

این  6های فنی، امنیتی و کسب و کاری مطابق بند  در حوزه« یار پرداخت»به « شاپرک»کلیه مستندات ابالغی  :یاری الزامات شاپرک در حوزه پرداخت 1.11

 «.موافقتنامه»

 رسیده است.« یارپرداخت»و « شاپرک»و به امضاء نمایندگان قانونی  ماده در سه صفحه است 10بر سند حاضر که شامل  موافقتنامه: 1.11

و در انطباق با « شاپرک»، با ارائه معرفی نامه «ن پشتیبانی شدهپذیرندگا»های  حساب بانکی که به منظور تجمیع وجوه ناشی از تراکنش یاری: حساب پرداخت 1.13

ها یا موسسات مالی و اعتباری  به شبکه بانکی کشور، در یکی از شعب بانک« بانک مرکزی» 11/04/97مورخ  119730/97شرایط اعالم شده در بخشنامه شماره 

 افتتاح شده است.« یار پرداخت»به نام « بانک مرکزی»مورد تایید 
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 14از 13 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

و  ،به نمایندگی آقایان محسن قادری )مدیرعامل( و علیرضا عیدی مراد )رئیس هیات مدیره(« شاپرک»مابین « موافقتنامه»این «: موافقتنامه»طرفين  - 2ماده 

 ذیل منعقد گردید: با مشخصات«  یارپرداخت»

 یارمشخصات پرداخت

نام و نوع 

 شرکت

  

  به کد ملی  مدیرعامل

عضو هيات 

 مدیره

  لیبه کد م 

  شناسه ملی  شماره ثبت

  کد پستی  کد اقتصادی

  نشانی کامل

  شماره نمابر  شماره تماس

پست 

 الکترونيک

 شماره شبای 

 یاری پرداختحساب 

 

شماره شبای 

 حساب تسویه کارمزد

   

 

ابالغی توسط  «مقررات»در چارچوب ری اسالمی ایران و با رعایت قوانین و مقررات جمهو« یارپرداخت»، «موافقتنامه»به موجب این «: موافقتنامه»موضوع  - 3ماده 

و نظارت  یاری ارائه خدمات پرداخت نسبت به، «شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت»و قرارداد منعقده با  «یاری الزامات شاپرک در حوزه پرداخت»، «بانک مرکزی»

 نماید. اقدام می «پذیرندگان پشتیبانی شده»بر عملکرد 

 

 پذیر خواهد بود. و تمدید آن به موجب تراضی کتبی طرفین امکان معتبر بوده 11/06/1398لغایت  11/06/1397تاریخ از « موافقتنامه»این  مدت اعتبار: - 4ماده 

 

 «موافقتنامه»قوانين و مقررات حاکم بر  - 5ماده 

الزامات شاپرک در حوزه » ،«بانک مرکزی»ابالغی « راتمقر»بوده و ارائه خدمات موضوع این سند وفق « موافقتنامه» این قوانین جمهوری اسالمی ایران، حاکم بر 5.1

 به انجام خواهد رسید.« یاری پرداخت

الزامات شاپرک در »و  «بانک مرکزی»ابالغی « مقررات»بر اساس « یارپرداخت»صالح در رسیدگی به تخلفات « شاپرک»، «موافقتنامه»در صورت نقض مفاد این  5.1

 خواهد بود.« یاری حوزه پرداخت

 

 یاری ات شاپرک در حوزه پرداختالزام - 6ماده 

 "کشور یاران در شبکه پرداخت الکترونیک فرایند آغاز به فعالیت پرداخت"مستند  6.1

 "اری شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت انیضوابط و مقررات قرارداد م"مستند  6.1

 "شده یبانیپشت رندگانیو پذ اری پرداخت انیضوابط و مقررات قرارداد م"مستند  6.3

 "ارانی بر پرداخت ظارتچارچوب ن"ند مست 6.4

 "یار های پرداخت های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت های ثبت و پیگیری درخواست وب سرویس  پروتکل"مستند  6.5
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 14از 14 یصفحه SHP_PRC_PFLICENSING 19/06/1397 00-02ویرایش: 

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

 "یاران در شبکه پرداخت کشور الزامات فنی فعالیت پرداخت"مستند  6.6

 یاری ابالغ خواهند شد. در حوزه پرداخت« شاپرک»و « بانک مرکزی»توسط « موافقتنامه»سایر الزاماتی که پس از تاریخ امضا این  6.7

 

 «یار پرداخت»و « پذیرندگان پشتيبانی شده»با  تسویه حساب - 7ماده 

 .نماید می تفویض «شاپرک» به را آن و نموده سلب خود از را «یاری پرداخت حساب» از برداشت حق «یار پرداخت» ،«موافقتنامه» این موجب به 9.1

 انجام خواهد شد.« مقررات» 11وفق فرایند مندرج در ماده « پذیرندگان پشتیبانی شده» تسویه با 9.1

و پتس از کستر کستور    « یتار  پرداختت »با لحاظ نمودن عملکرد کمی و کیفی  و محاسبه شده،« مقررات» 11وفق فرایند مندرج در ماده  یاری کارمزد خدمات پرداخت 9.3

 واریز خواهد شد.« یار پرداخت» تسویه کارمزد به حسابدر پایان هر ماه  قانونی و جرائم متعلقه،

 

 «پذیرندگان پشتيبانی شده» - 8ماده 

اعالم نموده و تنها پتس از دریافتت   « شاپرک»، به «مقررات» 10ماده خود را مطابق با « پشتیبانی شده پذیرندگان»شود اطالعات مربوط به  متعهد می« یار پرداخت» 10.1

 به ایشان اقدام کند. نسبت به ارائه خدمات« شاپرک»تاییدیه 

 است.خود در چارچوب قرارداد خود با ایشان  «پذیرندگان پشتیبانی شده»متعهد به پاسخگویی و رفع مشکالت « یارپرداخت» 10.1

الی و خود اطمینان حاصل نمایتد. مستلولیت تبعتات مت    « پشتیبانی شده پذیرندگان( »MCCموظف است از صحت اطالعات هویتی و کسب و کاری )« یار پرداخت» 10.3

 است.« یار پرداخت»برعهده  «پشتیبانی شده پذیرندگان»حقوقی ناشی از اطالعات نادقیق یا نادرست 

باید تدابیر نرم افزاری، سخت افزاری و اجرایی الزم را در ایتن راستتا   « یار پرداخت»است. « یار پرداخت»برعهده « پشتیبانی شده پذیرندگان»وظیفه نظارت مستمر بر  10.4

 نمایند. فراهم و اجرا

پشتتیبانی   پذیرنتدگان » از کیهر یها تراکنش در رمتعارفیغ و مشکوک یالگوها با مواجهه صورت در و بوده ها تراکنش هوشمند و مستمر رصد به جازم« شاپرک» 10.5

 و صتحت  از نتان یاطم حصتول  و یبررست  اتمتام  موعد تا« پشتیبانی شده پذیرندگان» پرداخت درگاه قیتعل به نسبت تواند می خدمت، ارائه یبسترها یتمام در «شده

 .دینما اقدام کشور، کیالکترون پرداخت شبکه مقررات و الزامات با عملکرد انطباق

در  یا و قضایی دستور صدور متعهد گردد متعاقب« پذیرنده پشتیبانی شده»ای منعقد سازد که  را به گونه« پذیرنده پشتیبانی شده»متعهد است قرارداد با « یار پرداخت» 10.6

 پرداختت  ختدمات  کلیته  ارائه سیاه، در فهرست متخلف نام درج ضمن ،«پذیرنده پشتیبانی شده» توسط «پذیرش ابزار» از غیرمجاز برداری صورت احراز هر قسم بهره

ی غیرمجتاز و مغتایر بتا الزامتات و     احراز بهتره بتردار   .گردد تعلیق «یاران  پرداخت» و« های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت» تمامی جانب از ایشان به الکترونیک

 خواهد بود. «بانک مرکزی»و یا  «شاپرک»مقررات شبکه پرداخت در صالحیت 

 

 «یار پرداخت»نظارت بر عملکرد  - 9ماده 

و قتوانین و  « نامهموافقت»به هر نحو که رعایت مفاد این « یار پرداخت»تواند در هر زمان و بدون هماهنگی قبلی نسبت به بازرسی و نظارت بر عملکرد  می« شاپرک» 11.1

 در این خصوص خواهد بود.« شاپرک»متعهد به همکاری کامل با « یار پرداخت»را محرز نماید، اقدام نماید.  5در بند « موافقتنامه»مقررات حاکم بر 

 ،یدرخواستت  یهتا  ارائته مستتندات و گتزارش   استنکاف از  ای یممانعت از بازرس ایو « موافقتنامه»این  5ماده از « یارپرداخت»مجاز است در صورت تخلف « شاپرک» 11.1

 .دیو اعمال آن اقدام نما میجرا محاسبهعملکرد،  ینسبت به بررس

 

 افزار و تجهيزات افزار، نرم سخت - 11ماده 

 «شتاپرک »از  ادر صورت استتفاده از برنتدهای جدیتد مجوزهتای الزم ر    و  استفاده نماید «شاپرک» تاییدمورد  «ابزارهای پذیرش»گردد از  متعهد می« یار پرداخت»  13.1

 کسب نماید.

 

 

 

 


