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 مقدمه

فعاليت   الزاماتکه در  د يجد  ينهادهاحوزه پرداخت،  در د يجد  ي ازهاين ييوکار و شناسا کسب  ي نظر به توسعه فضا

شوند، ناميده مي راهبران کيف الکترونيک پول  ، و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور سسات اعتباريمؤ

سسات اعتباري  مؤاساس  نياند. بر اظهور کرده  2خط و برون  1( ريز )پرداخت  خرد بسيار  يهاپرداخت  ليبه منظور تسه

انعقاد قرارداد با   ق ياز طررا  پرداختاز خدمات  يو برخنموده بر حساب را صادر  ي مبتن «پول الکترونيک  ف يک»توانند ي م

به استناد بند الف   سر سازند.يم ، شبکه پرداخت کشور ر خط دبرون يهاانجام تراکنش  و  « کيف الکترونيک پول» راهبران

 يو بانک يقانون پول   10بند ب ماده  و  رانيوزت  هيأ 15/8/1397مورخ    54251/ت 107837شماره ماده يک تصويب نامه 

خدمات (، ريز پرداخت) بسيار خردبا مبالغ  يدهاياز خر يبانيو پشت يبه منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهو  کشور

  ي راهبر يمتقاض تيشناخته شده و صالح تيحاضر به رسم الزاماتمندرج در  ط يو شرا في با تعارمربوط به کيف پول 

از  اين سند شامل مواردي است که  دامنه کاربرد . قرار خواهد گرفت ي ابيمورد ارز آن يمبنا بر کيف الکترونيکي پول 

 رش يپذ در آن، مندرج  فيمطابق با تعاردرون و برون شبکه را  يهاتراکنش  برخط ر ياگک پول فريالکترون يهاف ي ک قيطر

  راهبر  ت يموضوع فعال ندارند. ر قرا ضوابط  نيبسته، در دامنه ا حلقهبر  ي مبتن « پول الکترونيک  ف يک » .شودمي و پردازش 

 است.و ساير موارد مرتبط با آن   «پول  ک يالکترون فيک» از طريق پرداخت خدمات ه يارا صرفاًپول  «کيف الکترونيک»

 

  تعاريف و اصطالحات : اولفصل   

 ، اختصاراً به شرح زير است:  مستند ها و عبارات به کار رفته در اين  معني واژه :  1 ماده 

 . و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور سسات اعتباريمؤفعاليت  ضوابط :   ضوابط -1-1

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.   بانک مرکزي: -2-1

 . «بانک مرکزي»هاي پرداخت  اداره نظام هاي پرداخت:اداره نظام -3-1

سيس شده  تأ « بانک مرکزي»سسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا مجوز بانک يا مؤ: اعتباري سسهؤم  -4-1

 و تحت نظارت آن قرار دارد.  

افزارها که بسترهاي  افزارها و سختها، نرم استانداردها، مقررات، رويه  همجموع :کشور پرداخت الکترونيکي شبکه -5-1

 .سازدفراهم مي را  هاتراکنش   ي پوليالزم را به منظور تبادل اطالعات، تهاتر و تسويه 

 
1 Micro payments 

2 Offline 
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  سسه ؤم»با  منعقدهقرارداد  براساس  و ضوابط« » نيا مطابق  که  است ي حقوق شخص :کيف الکترونيک پولراهبر -6-1

کيف  »صدور و پذيرندگي  خدمات ارائه حوزه  رد «اعتباري سسهؤم»با  «يمرکز  بانک » موافقت با و «ياعتبار

، »راهبر کيف  »ضوابط«اين  در .نمايد مي  تيفعال ( تعريف شده است،9-1که در بند ) «الکترونيک پول 

 شود.  الکترونيک پول« به اختصار »راهبر« ناميده مي 

 باشد. مي طرف قرارداد »راهبر«  « ياعتبار سسهؤ»م: عامل  ياعتبار  سسهؤم  -7-1

ده  پرداخت وجه از دارن شود و امکان ي مصادر  «سسه اعتباريمؤ» است که توسط  ي: ابزارپول کيونرالکت فيک -8-1

 شود.  ناميده مي »کيف«  اختصاراً « کيف الکترونيک پول، »»ضوابط« در اين    سازد.ي رنده را فراهم م يبه پذ آن 

  شود. مي اختصاص داده  صادر شده  ف«يهر »ک بهاي يکتا و بيست و شش رقمي است که شناسه: فيک شناسه -9-1

ارقام رزرو   ،)شش رقم( سسه اعتباري عامل«»مؤاين شناسه با استفاده از اقالم اطالعاتي شماره اختصاصي 

 گردد.  مي شماره اختصاصي »راهبر« )سه رقم( و سريال )سيزده رقم( ايجاد  (، )چهار رقم

 : »کيف«  انواع -10-1

 گردد:  به لحاظ برقراري ارتباط فني »کيف الکترونيک پول« با »راهبر«، »کيف« به دو صورت تعريف مي 

نمايد. براي : ابزاري است که اطالعات ارزش ريالي موجودي دارنده ابزار را ذخيره مي1خطبرون کيف .1-10-1

   کند. دارنده آن امکان انجام تراکنش بدون نياز به ارتباط برخط با »راهبر« را فراهم مي 

نمايد. دارنده آن براي انجام  را نگهداري مي  « کيف  شناسه »بزاري است که اطالعات : ابرخط کيف .2-10-1

بدون ارتباط با »شبکه   انجام تراکنش  تراکنش نيازمند برقراري ارتباط برخط با »راهبر« است.

 الکترونيکي پرداخت کشور« امکان پذير است.

ي صادر شده و توسط شخص ديگري )غير از  حقوقاست که توسط يک شخص نوعي از »کيف« : 2فراگير يفک -11-1

 شود.  ادرکننده آن( پذيرش مي ص

توسط صادرکننده   صرفاًصادر شده و شخص  کيتوسط که نوعي از »کيف« است : 3)حلقه بسته(ريرفراگيغ کيف -12-1

در حوزه فعاليت آن شخص   صرفاًبوده و يکسان  نوع »کيف«و پذيرنده اين صادرکننده شود. آن پذيرش مي 

 قابل استفاده است.

امکان دريافت وجوه ناشي از فروش خدمات يا کاالي خود را در اختيار  که است  نوعي از »کيف« : يتجار فيک -13-1

 دهد.  قرار مي پذيره/دارنده آن  

 
1 E-wallet 
2 Open System 

3 Closed Loop 
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 در اختيار وي  متقاضي آن )شخص حقيقي( است که پس از احراز هويت  نوعي از »کيف« :يشخص فيک -14-1

   است. « امکان پذيرضوابط قرار گرفته و با استفاده از آن امکان دريافت خدمات تعيين شده در اين »

 گيرد.  »کيف شخصي« در اختيار وي قرار مي  »ضوابط«در چارچوب اين  که  شخص حقيقي : شخصي  يفدارنده ک -15-1

،  »راهبر« است که به واسطه انعقاد قرارداد با ي حقوقي/ قي: شخص حق (کيف شخصي پذيرنده) تجاري يفک دارنده -16-1

را از »دارنده کيف شخصي« دريافت و در »کيف تجاري« خود ذخيره  خدمت خود  ايمبلغ حاصل از فروش کاال 

 .نمايد مي 

در   شخصي« تجاري« و »کيف  »کيف  يال ير وجوه کهسسه اعتباري عامل« است نزد »مؤ يحساب :سطواحساب  -17-1

  توسط  که ي سرفصل در هاي »کيف الکترونيک پول« به منظور پشتيباني و اجراي تراکنش  صرفاًآن نگهداري و 

 گردد. ايجاد مي   شود،ي م  نييتع  يمرکز  بانک

 باشد: هاي مجاز »کيف الکترونيک پول« شامل موارد زير مي انواع تراکنش هاي مجاز:  انواع تراکنش -18-1

سسه  « نزد »مؤدارنده »کيف شخصي  يا کارت حساباز مبلغ انتقال  ند يفرابه  : 1يموجود شيافزا .1-18-1

 گردد.  مي اطالق   « شخصي کيف» به منظور افزايش موجودي به »حساب واسط«   اعتباري«

و   « شخصي  کيفدارنده »حساب به  «حساب واسط »از  مبلغ انتقال  يند فرا به:  2يموجود کاهش .2-18-1

 .  گرددي م اطالق  «کيف» ي به منظور کاهش موجود اعتباري«  سسهؤ»م  نزد کيف تجاري« دارنده  »

سسه  »کيف شخصي« به صورت نقد توسط »مؤ : فرايند دريافت موجودي 3با وجه نقد «کاهش موجودي».3-19-1

موجودي حساب واسط نزد »موسسه اعتباري عامل«، معادل وجه نقد   باشد، که متناظراًاعتباري عامل« مي 

 يابد. دريافت شده، کاهش مي 

« و »راهبر«  يشخص که »راهبر« مربوط به »دارنده کيف  گرددي اطالق م ي: به تراکنشراهبر شبکه رونيب. 1-19-4

هاي ملي پرداخت«  باشد و لذا تراکنش در خارج از شبکه يک »راهبر« و از طريق »سامانهذيرنده آن متفاوت مي پ

 شود. انجام مي 

  »راهبر«  و «يشخص  فيک »دارنده  به مربوط »راهبر« که گردد ي م اطالق يتراکنش به: راهبر شبکه درون. 1-19-5

 . شودي »راهبر« انجام م کي باشند و لذا تراکنش در داخل شبکه  کسان ي آن رندهيپذ 

پذيرنده   «تجاري کيف » دارنده به  «شخصي کيف »تراکنشي است که طي آن مبلغ کاال/خدمات از  :خريد.  1-19-6

 شود. منتقل مي 
 

1 Charge 
2 Discharge 

3 Cash out 
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شخصي«   شخصي« فردي به »کيف  : تراکنشي است که طي آن مبلغ مورد نظر از »کيف کيف« به »کيف. 1-19-7

 شود.  فرد ديگر منتقل مي 

: به بازگشت تمام يا بخشي از وجه دريافتي از يک خريد انجام شده توسط »پذيرنده  1برگشت از خريد. 8-19-1

 . گرددکيف«، به »کيف شخصي« خريدار، اطالق مي 

مفاد  مطابق با و  انمعين و توافق شده با ساير راهبر چارچوبکه در  گرددي م اطالق ي راهبر : به پذيرتعامل »راهبر« -18-1

  دهند.« را انجام مي راهبر »بيرون شبکهتراکنش  ،»ضوابط«  نيا

  بانک » توسط  که  است خودپرداز يهااز دستگاه  يشتاب نقد معادل سقف برداشت وجه  حداکثر: زپرداختير شاخص -19-1

 .  گرددي م  يبروزرسان «ي مرکز

شبکه الکترونيکي  »در  ارائه خدمات پرداختز ومجداراي هاي به شرکت  :پرداخت خدمات دهنده هيارا شرکت -20-1

 گردد.  اطالق مي از »بانک مرکزي«  « پرداخت کشور

   و  شخصي« »کيف دارندگان  اطالعاتاي است که به منظور ثبت و نگهداري سامانه  سامانه جامع پايش کيف: -21-1

در  و نيز  سسه اعتباري عامل« و »راهبر«اي از »مؤدوره  هايگزارش  روزانه، هاي دريافت تراکنش ، تجاري« »کيف 

 شود.  « ايجاد مي ضوابط »  نيدر امندرج  مفاد بيرون شبکه راهبر« بر اساس  » تراکنش تبادل پيام در صورت نياز  

  « پايش کيف سامانه جامع »وليت ايجاد ئمس که  است( رک )شبکه الکترونيکي پرداخت کارتشرکت شاپ :ناظر نهاد -22-1

  ه اعتباري عامل« را برعهده دارد. سسنحوه مديريت »حساب واسط« توسط »مؤو  « راهبر» نظارت بر عملکرد 

  ابالغ »نهاد ناظر«  توسط  يبانک مرکز  د ييأت با »ضوابط«اين و حداقل الگوهاي نظارتي اجرايي ، مستندات فني

   .گرددي م

ن »راهبران  ياي که به منظور انجام »تراکنش بيرون شبکه راهبر« بسامانه :پول الکترونيک کيفسوييچ متمرکز  -23-1

 گردد.  فرايند »افرايش موجودي« و »کاهش موجودي« »کيف« ايجاد مي  ، پذير« تعامل

  ک الکترونيکيف پرداخت شامل شتاب، ساتنا، پايا ، سوييچ متمرکز هاي مجموعه سامانه  هاي ملي پرداخت:سامانه -24-1

 . قرار دارند تحت نظارت و راهبري »بانک مرکزي«  پول و ... که 

اي که به ازاي هر نوع تراکنش انجام شده در بستر »کيف الکترونيک پول« توليد شده  شناسه :تراکنش مرجع شناسه -25-1

  باشد.مي و در هر شبانه روز منحصر به فرد 

 

 
1 Refund 
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  راهبري يط عموم يشرا:  دومفصل   

  مرکزي« است.سسه اعتباري عامل« مستلزم اخذ موافقت از »بانک فعاليت »مؤسسه اعتباري« تحت عنوان »مؤ : 2ماده 

 تواند به عنوان »راهبر« فعاليت نمايد.  « مي عامل سسه اعتباري»مؤ :تبصره  ▪

مجاز به انعقاد قرارداد با راهبري است که واجد حداقل شرايط ذيل  در صورت تمايل،  «سسه اعتباري عاملمؤ» :3ماده 

 باشد: 

ميليارد   50حداقل سرمايه ثبتي با ها در قالب شرکت سهامي در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت  «راهبر: »3-1

 به ثبت رسيده باشد.   الير

 ثر باشند.ؤ م ي فري ک نه يشيپ داراي سوء يک از اعضاي هيئت مديره و مديرعامل »راهبر« نبايد هيچ : 3-2

 نباشند.راهبران  ريسا رعامليمد  اي ره يمد   ئتيه عضو  ،هيات مديره و مديرعامل »راهبر« ي اعضا: هيچ يک از 3-3

چک   و  ياتيمال  يبده ،يبانک يرجاريغ يبده ي يک از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل »راهبر« نبايد داراهيچ : 3-3

 باشند.رفع سوء اثر نشده برگشتي 

حداکثر مانده موجودي »حساب واسط« نبايد از شش برابر سرمايه ثبتي »راهبر« بيشتر باشد و در صورت   :4ماده 

وثايق   سسه اعتباري عامل« از »راهبر«برابر سرمايه ثبتي، الزم است »مؤ افزايش مانده »حساب واسط« به بيش از سه

 نقدشونده کافي اخذ نمايد.

 سسه اعتباري عامل« است.  انعقاد قرارداد با حداکثر سه »مؤ  « مجاز به ضوابط »راهبر« در چارچوب اين »: 5 ماده 

   

  کيف«   هاي مجازنواع تراکنشا: صدور »کيف« و  سومفصل« 

، »کيف به کيف«، »خريد« و  «کاهش موجودي » ،«افزايش موجودي هاي »تراکنش  انجامصدور »کيف« و : 6ماده 

   مجاز است.  «ضوابط اين » در چارچوب«  سسه اعتباري عاملمؤبر اساس توافق »راهبر« با »  »برگشت از خريد«

کارمزدي معادل صدور کارت مجازي از دارنده   حداقل مستلزم اخذ  « کيف » صدور مجدد/صدور :1 تبصره  ▪

 است. « کيف»

 پذير خواهد بود. صدور آن امکانشخصي« صرفاً پس از  کيف »  افزايش موجودي« »انجام تراکنش  :2تبصره  ▪

   .رديگي نم تعلق  ي سود چيه  ف« ي»ک ي به مانده موجود  :3 تبصره  ▪
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آن   مجاز حداکثر موجوديمعادل شخصي«  کيف »هر « روزانه افزايش موجودي» تراکنش مجاز مبلغ سقف: 7ماده 

 شود. مي  اعمال 24)در ماده )است. اين سقف در تمام سطوح احراز هويت مندرج  

  قيطر از « يشخص في»کمربوط به  ف« يک به في»ک و  « يموجود کاهش»  «، يموجود  شي افزا» هايتراکنش :8 ماده 

 .شودي م هاي بانکي انجام هاي ملي پرداخت« و يا از طريق سامانه »سامانه

براي »کيف شخصي« حداقل شش ماه پس از ابالغ اين  نقد با وجه  ي« موجود »کاهشانجام تراکنش : 1 تبصره ▪

 و با اعالم »بانک مرکزي« ميسر خواهد بود.   »ضوابط«

«  کاهش موجودي »و  «افزايش موجودي »هاي موظف است ريز تراکنش  « سسه اعتباري عاملمؤ» :2 تبصره  ▪

 ارايه نمايد.  « نهاد ناظر»به  را نزد خود نگهداري نموده و روزانه   «کيف شخصي» مربوط به 

تراکنش  مبلغ  ،«حساب واسط »از  وجه ، پس از برداشت« شخصي »کيف« کاهش موجودي»  تراکنشدر : 9ماده 

  کيف دارنده متعلق به » يبانک يهاحساب انجام تراکنش و يا ساير مبدأ  يبه حساب بانک صرفاً «کاهش موجودي »

 است. زي « قابل وارشخصي

 ندارد. را »افزايش موجودي«   انجام تراکنش »کيف تجاري« قابليت: 10ماده 

« قابل  پول  الکترونيک کيف سوييچ متمرکز « »کيف تجاري« صرفاً از طريق »کاهش موجودي »  تراکنش : انجام 11ماده  

 انجام است.

کاهش  »انجام تراکنش صرفاً از طريق  رنده يپذ »کيف تجاري« توسط وجوه نگهداري شده در دريافت تبصره:  

  پذير است.امکان « کيف  و به حساب ثبت شده وي در »سامانه جامع پايش«  موجودي

 مجاز است.   « تراکنش برگشت از خريد »براي   صرفاً «شخصي »کيف به   «کيف تجاري» انتقال وجه از : 12ماده 

الزامي   «برگشت از خريد »تراکنش  عاتيخريد در اقالم اطال «شناسه مرجع تراکنش»ثبت و نگهداري  :تبصره  ▪

 است.

 

   سسه اعتباري عامل«و »مؤ «راهبرو تعهدات »الزامات : هارمچفصل  

نباشد، مجاز به انجام عمليات بانکي مطابق با قوانين و مقررات   «سسه اعتباري عامل مؤ» »راهبر« چنانچه: 13ماده 

 باشد. موضوعه نمي 
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ها و اطالعات ايشان بر عهده و نيز صيانت از دارايي « کيف»گان ند وليت احراز هويت دارندگان و پذيرئمس: 14ماده 

  »راهبر«  عملکرد برصورت هوشمند  به و بازدارنده  موثربه انجام نظارت  موظف وبوده  « سسه اعتباري عاملمؤ»

 .باشد مي 

نهاد  »ارائه گزارشات مذکور به  و « موظف به تهيه و نگهداري گزارشات نظارتي سسه اعتباري عاملمؤ» : تبصره  ▪

 است.  و »بانک مرکزي«  «ناظر

اي تعيين کند که از  هاي کنترلي را به گونه چارچوب سازوکارها و  است موظف  عامل« ياعتبار سسهؤ»م :15 ماده 

 .نمايند  حاصلاطمينان  »ضوابط« اين  مطابق با»راهبر« عملکرد صحيح 

فعاليت   »ضوابط« است اطمينان حاصل نمايد که دارندگان »کيف« در چارچوب اين  موظف »راهبر«  :تبصره  

 نمايند. مي 

  و  مدت نامهآيين بر اساس راهبران خود  يهاتراکنش سوابق موظف به ثبت و حفظ  عامل« ي اعتبار »موسسه   :16ماده 

  اعتبار  و  پول شوراي 03/1395/ 11 مورخ  مصوب اعتباري سساتؤم  دفاتر و اسناد بازرگاني، اوراق  نگهداري طرز

  .باشند مي 

ابالغي »نهاد ناظر«  مستندات را مطابق با دارندگان »کيف«  يهاتراکنش سوابق  است موظف  »راهبر«  تبصره: 

 نگهداري نمايد. 

خود   »کيف« يرندگاناز دارندگان و پذ  يافتي در يکارمزدهانرخ  ند موظف  »راهبر«و  عامل« ياعتبار سسهؤ»م :17ماده 

 .يند نما يرساناطالع  يشانرا به صورت مشخص به ا

استفاده  و بوده « حساب واسط »در  »کيف« صرفاً مانده موجودي  نگهداري  به  موظف « سسه اعتباري عاملمؤ»: 18ماده 

  بنا به تشخيص »بانک مرکزي«تخلف محسوب شده و »کيف« نگهداري موجودي ي براي از هر حساب ديگر

  مشمول اقدامات انضباطي خواهد شد.

  به  نسبت ساعت 72حداکثر ظرف  « موظف استسسه اعتباري عاملمؤ»، »راهبر« تيفعالدرصورت خاتمه  :19ماده 

  د.»دارنده کيف تجاري« اقدام نماي به »دارنده کيف شخصي« و  استرداد مانده موجودي »کيف«

دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف  مشمول  ،ندارند  استرداد  ت يکه قابل ييهاف يمانده ک :تبصره   

  .باشند مي  اعتبار و  پول  شوراي  17/05/1396  مورخ مصوب   هاي مطالبه نشده مازاد )ريالي(حساب
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و دارندگان   رندگانيبا پذ  ي وکارمدل کسبتواند « مي سسه اعتباري عاملمؤدر چارچوب توافق با »  »راهبر« :20ماده 

ايشان را منعقد نمايد. دريافت هرگونه کارمزد بر مبناي  قرارداد خود با  ي آنرمبنانموده و ب ن ييتعرا  « فيک»

 قرارداد منعقد شده ميسر خواهد بود.  

از   يمند به منظور بهره  ،«دهنده خدمات پرداختارائه  شرکت» قرارداد با انعقاد به  تواند نسبت»راهبر« مي  :21ماده 

پذيرندگي شبکه پرداخت کشور اقدام نمايد. در قرارداد منعقده   مقررات با رعايت تمامي  شانيا رش يشبکه پذ 

 باشد. مي «شرکت ارايه دهنده خدمات پرداخت»»راهبر« پذيرنده 

« با »راهبر  راهبر »بيرون شبکه  تراکنش نجام ه ااطمينان حاصل نمايد کموظف است  «سسه اعتباري عاملمؤ»: 22ماده 

 پذيرد.ميصورت  »ضوابط« مندرج در اين   مفاد پذير« طبق  تعامل

   .الزم االجراست «»ضوابط  نياابالغ نجام اين بند شش ماه پس از ا: تبصره       

در  تا قبل از دريافت وجه  يتوانند تحت هيچ شرايطنمي  طرف قرارداد »راهبر« و « سسه اعتباري عاملمؤ» : 23ماده 

 د.نمانده »کيف« را افزايش ده ،»حساب واسط«

دريافت  متقاضي شناسايي  سطوحتوجه به با اطمينان حاصل نمايد که  موظف است ،«سسه اعتباري عاملمؤ» :24ماده 

 گردد:  مي به شرح زير رعايت  و حداکثر مبلغ هر تراکنش تعداد، حداکثر موجودي  « شخصي»کيف 

شود. حداکثر  مي  و احراز هويت اطالعات هويتي و شماره تلفن همراه شناسايي انطباقبا  متقاضي: اولسطح 

ي  « و کل گردش فصلريز پرداخت« و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با »شاخص شخصي »کيف موجودي

 پنج برابر شاخص مذکور است.  ، وي

و احراز   شناساييو شماره تلفن همراه  شماره کارت/ حساب، اطالعات هويتيانطباق  با  متقاضي: سطح دوم

حداکثر مبلغ هر  و « ريز پرداخت برابر »شاخص دو و  نيم  «شخصي »کيف موجوديحداکثر  شود.هويت مي 

   است. «پرداخت  ريز شاخص»برابر با  تراکنش 

  ، عدم 1رفتار مشکوک توانند پس از يک سال فعاليت سالم و بدون هيچ سطح دو مي  متقاضيان: سطح سوم

  ، عدم منع قضايي و حقوقي از دريافت اين خدمات نيز  و «نهاد ناظر»و  حضور در ليست سياه »بانک مرکزي«

يز  رپانزده برابر »شاخص  از متقاضيان« اين دسته شخصي »کيف  موجودي حداکثر .به اين سطح منتقل شوند 

 است. « ريز پرداخت شاخص»برابر  حداکثر مبلغ هر تراکنش  پرداخت« است. 

 
متقلبانه منطبق با سامانه شناسايي رفتارهاي مشکوک و  اندازينسبت به راه« مؤسسه اعتباري عامل»الزم است براي ارائه خدمت به اين دسته از مشتريان  1

 اقدام نمايد. هاي »بانک مرکزي« دستورالعمل استانداردها و
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متقاضي  از صحت و انطباق اطالعات ارايه شده براي  ند »راهبر« موظف« و سسه اعتباري عاملؤم» :1 تبصره  ▪

 د.ناطمينان حاصل نماياول و دوم سطوح  »کيف شخصي« در 

ر  و د عددسه  اًمجموع ،ح يک و دوشخص حقيقي در سطحداکثر تعداد »کيف شخصي« براي هر  :2تبصره  ▪

 سطح سه يک عدد تعيين مي گردد. 

انده موجودي »حساب واسط« قابليت  اطمينان حاصل نمايد که م« موظف است سسه اعتباري عاملؤم» :25ماده 

. استحساب واسط« همواره يکسان » ها و مانده ها را داشته و مجموع مبالغ موجود در کيف نگاشت به مانده کيف 

 .نگاشت مزبور بايد در هر لحظه صحيح و واقعي باشد 

حساب  »بر  « رظنهاد نا»موظف است تمهيدات و شرايط دسترسي برخط  «سسه اعتباري عاملمؤ»تبصره:  ▪

  را ايجاد نمايد. «واسط 

و   «راهبر  »درون شبکههاي تراکنش سياههاطمينان حاصل نمايد که « موظف است سسه اعتباري عاملؤم: » 26ماده 

   شود.مي را با تمامي جزييات به صورت صحيح و واقعي ثبت و نگهداري  « راهبر شبکه  بيرون »

به  »کيف«  يهاتراکنش  ت است اطمينان حاصل نمايد که فرايند رفع مغايرموظف  «سسه اعتباري عاملؤم»: 27 ماده 

 پذيرد.   انجام مي از بروز آن  ساعت  72حداکثر تا  نحو مطلوب و 

نمايند و   اندازيهاي شناسايي رفتار مشکوک و متقلبانه را راه است سامانه  موظف« سسه اعتباري عاملؤم: »28ماده 

 شوند. هاي شناسايي رفتارهاي مشکوک بايد مکتوب شده و نتايج حاصل ثبت و نگهداري کليه فرايندها و شيوه 

  ن يا ط يشرا مطابق  پيش از صدور »کيف« اطمينان حاصل نمايد که موظف است  »سسه اعتباري عاملؤم» :29ماده 

  حداکثر ، سطح شناسايي، ، شماره تلفن همراه شناسه »کيف«  اطالعات دارنده شامل شماره ملي،  ، »ضوابط«

و پس از اخذ   گرديده ثبت «پايش کيفسامانه جامع » در  (در صورت کاربرد)و شماره حساب  مجاز موجودي

 .  شده استنسبت به صدور آن اقدام   يهيد يتأ

« و احراز صالحيت و هويت وي  جاري کيف تدارنده »و  « شخصي  دارنده کيف »ساليانه شناسايي  نجام ا تبصره : ▪

   ضروري است. «يف »کبراي برقراري خدمت در قالب صدور مجدد  

عالوه بر احراز  « موظف است سسه اعتباري عاملؤم» ، »راهبر«و  «سسه اعتباري عاملؤم» مابينفي در قرارداد  :30ماده 

ارايه دهندگان خدمات پرداخت  از  ي کيبه عنوان  »راهبر« ت ياز فعال يناش  سک ي، پوشش ر»راهبر« ت يو اهل تيهو

 را تضمين نمايد.  و مقررات  ن يآن با قوان  تيفعال قي کشور و تطب  يبانک در شبکه 

 « امکان پذير است.سسه اعتباري عاملؤمپس از انعقاد قرارداد با » آغاز فعاليت »راهبر« صرفاً :1تبصره  ▪
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سسه  ؤم»برعهده  وي متضامناًاز عملکرد  يناش  سکي ، پوشش ر»راهبر«اقدامات  ي حقوق  تيمسئول :2تبصره  ▪

 است. »راهبر«   « واعتباري عامل

« موظف است مستندات حقوقي، تجاري و فني را از »راهبر« دريافت نموده  سسه اعتباري عاملؤم» : 3تبصره  ▪

 اطمينان حاصل نمايد. اقدام و از صحت آن  آزمايي آن و نسبت به راستي

 مجاز را در تارگاه خود منتشر نمايد.   راهبران« موظف است فهرست  سسه اعتباري عاملؤم»: 4تبصره  ▪

جامع  سامانه »در  « تجاري  کيف  پذيرنده »و  « شخصي کيف  دارنده»»راهبر« موظف است ضمن ثبت شناسه  :31ماده 

به همراه ساير توافقات صورت پذيرفته در قرارداد  را  پذيرنده »کيف« و دارندهطالعات دريافتي از ا «کيف پايش

   ارائه نمايد: «موسسه اعتباري عامل »حداقل اطالعات زير به  ومابين في 

  »؛ اطالعات هويتي دارنده »کيف شخصي 

  »؛ اطالعات هويتي پذيرنده »کيف تجاري 

  »؛ مشخصات حساب بانکي دارنده و پذيرنده »کيف 

  1زمينه فعاليت شامل کدصنفنوع و (MCC)   »؛و کد تکميلي صنف پذيرنده »کيف تجاري 

 ؛ احراز صالحيت و اهليت تجاري پذيرنده 

   مشخصات مجوزهاي کسب و کار پذيرنده »کيف«؛ 

  مابين در  داد في اطالعات مربوط به توافقات صورت گرفته ميان »راهبر« و پذيرنده »کيف« وفق قرار

 چارچوب مقررات. 

بار عمليات ساعت، حداقل يک  72« موظف است اطمينان حاصل نمايد طي حداکثر سسه اعتباري عاملؤم» :32ماده  

 « کامل »کيف تجاري« انجام شود. کاهش موجودي »

امکان پذير و به درخواست وي  »کاهش موجودي« موردي حسب توافق با دارنده »کيف« تراکنش انجام  : 33ماده 

 است. 

تواند کارمزدهاي ناشي از ارايه خدمات خود را در »کيف تجاري« مختص اين موضوع نگهداري  مي »راهبر« : 34 ماده 

 نمايد. 

 
1 Merchant category code 
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روز  را در پايان هر  « موظف است مانده موجودي »کيف تجاري« مذکورسسه اعتباري عاملؤم» :تبصره  ▪

 « نمايد.  کاهش موجودي »

 شده وضع  هايدستورالعمل ها، به حصول اطمينان از رعايت کليه بخشنامه  موظف  « سسه اعتباري عاملؤم»: 35ماده 

بوده و درصورت  ها، الزامات مندرج در مقررات مبارزه با پولشويي « و اصالحات آتي آن مرکزي بانک» توسط 

  .شد   خواهد  برخوردوي  با ظرمتنا انضباطي  هاينامهآئين  با مطابقموارد يادشده از  ي تخط

ذکر نگرديده تابع ساير قوانين و مقررات ناظر بر نظام بانکي و پرداخت   »ضوابط«مواردي که در اين  :تبصره  ▪

 کشور است.  

ظفند ظرف مدت شش ماه  کنند، مو:  اشخاصي که در حال حاضر در زمينه »کيف الکترونيک پول« فعاليت مي 36 ماده 

 منطبق نمايند.  »ضوابط« هاي خود را با مفاد اين کليه فعاليت 

به صورت   »ضوابط« پول« و کارمزدهاي تعيين شده در اين  الکترونيک  مانده موجودي »کيف افزايش سقف : 37ماده 

  امکان پذير است. «بانک مرکزي»هاي تورم اعالمي  ساليانه با شاخص

 

   تعامل پذيري   پنجمفصل : 

«  شخصي کيفدارنده  »»راهبر« ، «/ »کيف به کيف« »بيرون شبکه راهبر«خريد انجام تراکنش » به منظور  :38 ماده 

 به روش زير اقدام مي نمايد:  مقصد  کيف«   شناسه»پس از اخذ 

سوييچ  »با استفاده از خود و سسه اعتباري عامل« ؤم « از طريق درگاه »شخصي کيف دارنده »راهبر« »

کسر مبلغ از   « و پس از دارنده کيف شخصي » از مبدأ با ايجاد يک تراکنش، «ول پالکترونيک کيف متمرکز 

اقدام   مبلغنسبت به انتقال  وجه، مقصد »کيف تجاري«/»کيف شخصي« دريافت کننده  مانده »کيف« و به 

 نمايد. مي 

مقصد   به  »دارنده کيف تجاري«  توسط  « »بيرون شبکه راهبر«برگشت از خريد انجام تراکنش » به منظور :39 ماده 

 به روش زير اقدام مي نمايد:   مقصد   «شناسه کيف »پس از اخذ « تجاري  دارنده »کيف»راهبر«  ، « کيف شخصي»

خود و با استفاده از »سوييچ  « سسه اعتباري عامل ؤماز طريق درگاه »کيف تجاري« دارنده  »راهبر« » 

« و پس از کسر مبلغ از مانده  کيف تجاري» ز مبدأابا ايجاد يک تراکنش  « پول الکترونيک کيف متمرکز 

  نمايد.دريافت کننده وجه، نسبت به انتقال مبلغ اقدام مي« ؛  کيف شخصي»مقصد   ه »کيف« و ب
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بالفاصله پس از  مقصد موظف است اطمينان حاصل نمايد مانده »کيف« مقصد « سسه اعتباري عاملؤم» :40 ماده  

 يابد.مي افزايش  واسط« دريافت وجه در »حساب 

 دريافت وجه در »حساب واسط« مجاز نيست. « قبل از  واريز وجه به »کيف :  تبصره  ▪

 

 « رسيد. کميسيون پولي و بانکي» ب يبه تصو 17/04/1399 تبصره در تاريخ  24ماده و   40در    ضوابط«اين »

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1يوست پ
 (24اده شده)خالصه مهاي کيف الکترونيک پول مرتبط با هر سطح کاربر شناسايي سقف -1جدول 

ح  
سط

اول
 

 شرايط احراز
 اطالعات هويتي ✓

 شماره تلفن همراه ✓
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 شاخص ريز پرداخت  حداکثر مبلغ هر تراکنش

 شاخص ريز پرداخت  )موجودي مجاز( مانده کيف پول  سقف

  1 صادره هر راهبر  تعداد کيف پول

 ( 24ماده  2)تبصره  3 حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

 شاخص ريز پرداخت   روزانه  افزايش موجوديحداکثر مبلغ 

 برابر شاخص ريز پرداخت 5 کل گردش فصلي

ح دوم
سط

 

 شرايط احراز
 شرايط سطح اول  ✓

 شماره همراه مشتري ✓

 شماره کارت/ حساب هم نام مشتري ✓

 شاخص ريز پرداخت  حداکثر مبلغ هر تراکنش

 برابر شاخص ريز پرداخت  5/2 )موجودي مجاز( سقف مانده کيف پول

 1 تعداد کيف پول صادره هر راهبر

 ( 24ماده  2)تبصره  3 حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

  مانده کيف پولسقف برابر  روزانه  افزايش موجوديحداکثر مبلغ 

 - کل گردش فصلي

ح سوم
سط

 

 شرايط احراز

 شرايط سطح دوم ✓

 رفتار مشکوکيک سال فعاليت سالم و بدون هيچ  ✓

 مرکزي«/»نهاد ناظر« عدم حضور در ليست سياه »بانک ✓

 عدم منع قضايي و حقوقي از دريافت خدمات کيف پول ✓

 برابر شاخص ريز پرداخت  حداکثر مبلغ هر تراکنش

 برابر شاخص ريز پرداخت  15 )موجودي مجاز( مانده کيف پول  سقف

 1 تعداد کيف پول صادره هر راهبر

 1  حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

 مانده کيف پول سقفبرابر  روزانه  افزايش موجوديحداکثر مبلغ 

 - کل گردش فصلي
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 پولالکترونيکي  فيک  انواع يبرا مجاز يهاتراکنش -2جدول 

 نوع تراکنش  أ ابزار مبد

 ابزار مقصد 

کيف پول  

 شخصي

کيف پول  

 تجاري 
 وجه نقد حساب دارنده کيف 

 کيف پول شخصي 

 NA NA  مجاز  تراکنش کيف به کيف

 NA NA  مجاز  پذير تراکنش کيف به کيف تعامل

 NA NA مجاز   تراکنش خريد 

 NA NA   تراکنش برگشت خريد 

 NA مجاز    کاهش موجودي تراکنش  

 NA NA NA نقدي   کاهش موجوديتراکنش  
 مجاز 

 )متعاقب اعالم بانک مرکزي(

 کيف پول تجاري 

 NA NA   تراکنش کيف به کيف

 NA NA   تراکنش کيف به کيف تعامل پذير

 NA NA   تراکنش خريد 

 NA NA  مجاز  تراکنش برگشت خريد 

 NA مجاز    کاهش موجودي تراکنش  

  NA   نقدي   کاهش موجوديتراکنش  

حساب دارنده  

 کيف  
 NA NA  مجاز    افزايش موجوديتراکنش  

 NA NA   نقدي   افزايش موجوديتراکنش   وجه نقد

 


