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جناب آقاي مهديان مديرعامل محترم بانك توسعه تعاون
جناب آقاي صالح آبادي مديرعامل محترم بانك توسعه صادرات ايران

جناب آقاي چقازردي مديرعامل محترم بانك سپه
جناب آقاي مهري مديرعامل محترم بانك صنعت و معدن

جناب آقاي خدارحمي مديرعامل محترم بانك كشاورزي
جناب آقاي شايان مديرعامل محترم بانك مسكن

جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك ملي ايران
جناب آقاي شيري مدير عامل محترم شركت دولتي پست بانك

جناب آقاي دولت آبادي مديرعامل محترم بانك تجارت
جناب آقاي للـهگاني مديرعامل محترم بانك رفاه كارگران
جناب آقاي صيدي مديرعامل محترم بانك صادرات ايران

جناب آقاي بيگدلي مديرعامل محترم بانك ملت
جناب آقاي فطانت مديرعامل محترم بانك آينده

جناب آقاي بلگوري مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين
جناب آقاي پورسعيد مديرعامل محترم بانك ايران زمين

جناب آقاي پرويزيان مديرعامل محترم بانك پارسيان
جناب آقاي قاسمي مدير عامل محترم بانك پاسارگاد

جناب آقاي عقيلي كرماني مديرعامل محترم بانك خاورميانه
جناب آقاي كريمي مديرعامل محترم بانك دي

جناب آقاي معرفت مديرعامل محترم بانك سامان
جناب آقاي قدمي مديرعامل محترم بانك سرمايه

جناب آقاي ايماني مديرعامل محترم بانك سينا
جناب آقاي درخشنده مدير عامل محترم بانك شهر
جناب آقاي فرزين مديرعامل محترم بانك كارآفرين
جناب آقاي خامي مديرعامل محترم بانك گردشگري

مديرعامل محترم بانك مشترك ايران - ونزوئال
جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت

جناب آقاي اكبري مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه مهر ايران
جناب آقاي جوادي مدير عامل محترم موسسه اعتباري غيربانكي ملل

جناب آقاي مطهري مطلق رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي توسعه
جناب آقاي نظري رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي نور

۰۰/۱۰۸۹۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۳

دارد
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باسالم و احترام؛
نظر به ضرورت ساماندهی نحوه اتصال صندوقهای قرضالحسنه و شعب بانکهای خارجی در کشور به 

سامانههای ملی پرداخت در راستای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان تحت پوشش، به پیوست «چارچوب 
عضویت غیرمستقیم موسسات اعتباری در سامانههای ملی پرداخت» جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد. 

مستند اشاره شده ضمن تعریف و تفکیک انواع عضویت در سامانههای ملی پرداخت شامل عضویت مستقیم و 
غیرمستقیم، شرایط و نحوه عضویت غیرمستقیم صندوق قرضالحسنه و شعبه بانک خارجی در کشور از طریق موسسات 

اعتباری که به عنوان عضو مستقیم در سامانههای ملی پرداخت فعالیت مینمایند، را تبیین مینماید. همچنین میزان 
مسئولیتها و تعهدات اعضای مستقیم و غیرمستقیم، مسئولیت تسویه پولی فعالیت عضو غیرمستقیم، شرایط الزمالرعایه 

و نظارت بر فعالیت عضو غیرمستقیم، مقررات انضباطی و شرایط خاتمه عضویت غیرمستقیم طی ۱۸ ماده و ۳ تبصره 
تشریح گردیده است. 

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای ذیربط جهت تمهید اقدامات الزم و تطبیق شرایط با مفاد 
مندرج در چارچوب ذکر شده اعالم گردد./د.ا(۵۲۲۴۷۳۳)

رونوشت:
_ دبير كل محترم  بانك مركزي - جهت استحضار.

_ معاون محترم فناوريهاي نوين - جهت استحضار.
_ معاون محترم حقوقي و امور مجلس - جهت استحضار.
_ معاون محترم نظارت بانك مركزي - جهت استحضار.

_ مدير كل محترم ريالي و نشر - بازگشت به نامه شماره ۰۰/۷۵۲۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲،  جهت استحضار.
_ مدير كل محترم مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي - جهت استحضار.

_ مدير كل محترم نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري - جهت استحضار.
_ رئيس محترم سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - جهت استحضار.

_ مدير كل محترم اقتصادي - جهت استحضار.
_ مدير كل محترم سياستها و مقررات ارزي - جهت استحضار.

_ مدير محترم اداره مجوزهاي بانكي - جهت استحضار.
_ مدير محترم اداره روابط عمومي جهت استحضار

_ رئيس گروه نظارت و كنترل اداره نظام هاي پرداخت - جهت اطالع.
_ رئيس گروه رصد و پايش اداره نظام هاي پرداخت - جهت اطالع.

_ رئيس گروه توسعه و امنيت اداره نظام هاي پرداخت - جهت اطالع.

اداره نظامهای پرداخت
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 نینو یهایفناور معاونت
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های در سامانهدر ایران های خارجی الحسنه و شعب بانکهای قرضصندوق غيرمستقيم چارچوب عضویت

 ملی پرداخت
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 مقدمه

 

های ملی پرداخت و ارائه خدمات از سوی مانهمجاز به سادهی نحوه اتصال موسسات اعتباری بخشی و سامانظامبا هدف انت

پس چارچوب  از اینکه  ،«های ملی پرداختموسسات اعتباری در سامانهغيرمستقيم چارچوب عضویت » ،موسسات یادشده

  .گرددتصویب می شود؛عضویت ناميده می

 

 :اصطالحاتریف و اتعفصل اول   

  به شرح زیر است: ، اختصاراًعضویت در چارچوب کار رفتهها و عبارات به عنی واژهم . 1 ماده

 .اسالمی ایران : بانک مرکزی جمهوریبانک مرکزی .1

 .«بانک مرکزی»: اداره نظام های پرداخت اداره نظام های پرداخت .2

 .«یبانک مرکز» سمیترور یمال نيو تام یی: اداره مبارزه با پولشوسمیترور یمال نيو تام ییاداره مبارزه با پولشو .3

و مباارزه باا  یباانک یکل مقررات، مجوزها تیریمد: ییو مبارزه با پولشو یبانک یکل مقررات، مجوزها تیریمد .4

 .«یبانک مرکز» ییپولشو

باناک » و موسساات اعتبااری کل نظاارت بار باناکمادیریت: و موسسات اعتباری کل نظارت بر بانکمدیریت .5

 .«یمرکز

 .«بانک مرکزی»نظارت  معاونت: حوزه نظارت .6

 .«یبانک مرکز» یو بانک یپول ونيسي: کمیو بانک یپول ونيسيکم .7

تأسيس شده « بانک مرکزی»بانک یا موسسه اعتباری غيربانکی که به موجب قانون و یا مجوز : موسسه اعتباری .8

 .آن قرار داردو تحت نظارت 

 باناک ناام از دخاو عناوان در «مرکزی بانک» مجوز با یا و قانون موجب به که است «اعتباری موسسه»: بانک .9

 .کندمی استفاده

از در عنوان خود نباوده و « بانک»است که مجاز به استفاده از نام « موسسه اعتباری»: موسسه اعتباری غيربانکی .10

 .باشدنمیبرخوردار الحسنه جاری سپرده قرض اخذامکان 

و  التيثبات تشاک یحاصاال ناماهنیيآ»  2موضوع بند )الا(  مااده ) یرتجارتيمؤسسه غ: الحسنهصندوق قرض .11

 .دینمایم تيفعال «یبانک مرکز»الحسنه اشتغال دارد و تحت نظارت قرض اتيکه صرفاً به عمل «یرتجارتيمؤسسات غ
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و تحت نظارت مرجا  نظاارت  شده ایران تأسيس زدر خارج ا «بانک»که تحت عنوان ای مؤسسه: 1بانک خارجی .12

 رد. به کسب و کار بانکی اشتغال دابانکی متبوع خویش 

و در « بانک مرکزی»با مجوز  که مشتمل بر نوع اول و دوم« بانک خارجی»از واحد عملياتی : شعبه بانک خارجی .13

موضوع ) در ایران «بانک خارجی»دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلی شعبه و دفتر نمایندگی چارچوب 

، نسبت به انجام عمليات بانکی و  ی پول و اعتبارشورا 24/07/1397هزار و دویست و شصتمين جلسه مورخ یک

 د. نمایاقدام میبانکی  ارائه خدمات

تحات نظاارت و راهباری  که« شبکه الکترونيکی پرداخت کشور» های: مجموعه سامانههای ملی پرداختسامانه .14

 :اندتعری( شدهبه شرح ذیل   13.3  الی )13.1) در بندهایقرار دارند و  «بانک مرکزی»

افزارهااا و ها، نرم: مجموعااا اسااتانداردها، مقااررات، رویااهشااتاب )شاابکه تبااادل ابالعااات بااين بااانکی . 14.1

هاای مرباوب باه افزارها که بسترهای الزم را به منظور تبادل ابالعاات، تهااتر و تساویه تراکنشسخت

 .سازدهای پرداخت، فراهم میکارت

ين باکاالن هاای الکترونيک است که پردازش و تسویه تراکنش نظام :ی سامانه تسویه ناخالص آن) ساتنا. 14.2

انجام  یرا به صورت انفرادی و آنهای مشتریان در دو بانک بين حسابهای فوری دستورپرداخت وبانکی 

 .دهدیم

، باهادف پاردازش انباوه یحساب یبانک نبي انتقال وجه  ی: زیرساخت اصل سامانه پایاپای الکترونيک) پایا. 14.3

های انفارادی ترونيکی مبادالت غيرکالن بين بانکی و همچنين دریافت و پردازش انواع دستورپرداختالک

 و گروهی است.

و تایياد « های ملی پرداخاتسامانه»های عضویت در با امضای موافقتنامه که «موسسه اعتباری»: مستقيم ضوع .15

  درآمده است. «های ملی پرداختسامانه»به عضویت « بانک مرکزی»

در « عضو مساتقيم» تيفعال یاپایکه نتيجه پا« ساتنا»در « عضو مستقيم»: عبارت است از حساب حساب تسویه .16

 .شودی، برای انجام تسویه پولی بين اعضا در آن اعمال م«های ملی پرداختسامانه»

« مرکازیباناک »کاه باا تایياد  در ایران «بانک خارجی» بهو یا شع «الحسنهصندوق قرض»: 2عضو غيرمستقيم .17

  را دریافت نماید.« های ملی پرداختسامانه»خدمات عضویت در ، «مستقيم عضو»تواند از بریق می

از بریاق و  باشادمیدر هر مقطا  زماانی  «یموسسه اعتبار»ثبات و سالمت  تينشان دهنده وضع :نظارتیرتبه  .18

 ت،یریماد ها،ییدارا ه،یسرما تيفيکنظير هایی شاخصبا استفاده از « بانک مرکزی»بندی موسسات اعتباری توسط رتبه

 یعاال پنج ساط در  یموسسات اعتبار ،پذیرد. براساس رتبه مزبورانجام میبازار  سکیو ر ینگینقد تیریمد ی،ورآسود

تعياين و اباال  « حاوزه نظاارت»این رتبه توسط  .شوندیم یبند  ببقه5  و بد )4) (ي ، ضع3 ، متوسط )2 ، خوب )1)

 گردد.می

                                           
هزار و دویست و شصتمين جلسه موضوع یکبراساس تعاری( دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ) 1

 شورای پول و اعتبار  24/07/1397مورخ 
2 Third Party Participant 
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 هایشااخصباا  «موسسه اعتبااری»دهنده وضعيت انطباق نشان ه مبارزه با پولشویی و تامين مالی تروریسم:رتب .19

 ، خاوب 1) یعاال پنج سط در  یموسسات اعتبار ،بندی مزبوربوده و بر اساس رتبه «بانک مرکزی»تعيين شده توسط 

  .شوندیم یبند  ببقه5  و بد )4) (ي ، ضع3 ، متوسط )2)

بانک »با استانداردهای تعيين شده توسط  «یموسسه اعتبار»انطباق  تينشان دهنده وضع :ابالعات اوریرتبه فن .20

  4) (ي ، ضع3 ، متوسط )2 ، خوب )1) یعال پنج سط در  یموسسات اعتباربندی مزبور بوده و بر اساس رتبه« مرکزی

 .شوندیم یبند  ببقه5و بد )

رتباه فنااوری »و « رتبه مبارزه با پولشویی و تامين مالی تروریسم» ،«ظارتیرتبه ن»یند آبر :رتبه موسسه اعتباری .21

 رسد. می «کميسيون پولی و بانکی»به تائيد که « ابالعات

 «باناک مرکازی»نزد الحسنه قرض هایصندوقابالعات و نگهداری جم  آوری سامانه نظارتی : نظارتیسامانه  .22

 باشد. می

 

  :های ملی پرداختسامانه»در  غيرمستقيم یتعضوشرایط نحوه و فصل دوم»  

 .پاذیردمیصاورت غيرمساتقيم عضویت  یاعضویت مستقيم به دو صورت « های ملی پرداختسامانه»عضویت در  . 2 ماده

شاعبه »و یاا  «الحسنهصندوق قرض»و عضویت غيرمستقيم مختص  «موسسه اعتباری»عضویت مستقيم مختص 

  باشد.در ایران می «بانک خارجی

، مجااز باه ارائاه خادمات «کمسايون پاولی و باانکی»با تائيد « رتبه موسسه اعتباری»بر حسب « و مستقيمعض» . 3 ماده

در « باناک خاارجی»و یا شاعبه « الحسنهقرضصندوق»به « های ملی پرداختسامانه»در « عضویت غيرمستقيم»

 باشد.ایران می

 .دینمایم نييرا تع «ميعضو مستق»هر  ميرمستقيغ یمشخصات و تعداد اعضا «یو بانک یپول ونيسيکم» تبصره:

عضاو »و از بریاق « بانک مرکازی»در ایران بنا به تشخيص « شعبه بانک خارجی»و یا « الحسنهصندوق قرض» . 4 ماده

فعاليت « های ملی پرداختسامانه»شرایط زیر، در  منوب به داشتن« عضو غيرمستقيم»تواند به عنوان می« مستقيم

 نماید:

 ؛در ایران « بانک خارجی»شعبه و  «الحسنهصندوق قرض»نامه فعاليت برای زهدارا بودن اجا. 1.4

 ؛«نظارتیسامانه »در « الحسنهصندوق قرض»ثبت . 2.4

 ؛«نظارت حوزه»عملکرد از سوی تایيد . 3.4

 ؛«الحسنهقرض صندوق»ميليارد ریال برای  60. دارا بودن مبلغ سرمایه ثبت شده بيش از 4.4

 .«کميسيون پولی و بانکی»عضویت غيرمستقيم از  دارا بودن تایيدیه. 5.4

 

  عضو غيرمستقيم»و « عضو مستقيم»فصل سوم: تعهدات » 

 فعاليت نماید. « های ملی پرداختسامانه»تواند در می« عضو مستقيم»صرفاً از بریق یک « عضو غيرمستقيم»هر  . 5 ماده
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مرباوب « حساب تسویه»، در «های ملی پرداختسامانه»در « رمستقيمعضو غي» تيفعال یاپایتسویه پولی نتيجه پا . 6 ماده

 .شودیاعمال م« عضو مستقيم»به 

، «پرداخات یملا یهاساامانه» از بریق «ميرمستقيعضو غ» ارائه خدمت بهاز  شيپ استموظ(  «ميعضو مستق» . 7 ماده

 .دیام نمااقد «یبانک مرکز»اخذ مجوز الزم از و  «اداره مجوزهای بانکی»مکاتبه با  نسبت به

 ن،يقاوان ،«های ملای پرداخاتسامانه»از  کیاز هر  یبرداراست جهت استفاده و بهره موظ( «ميرمستقيغعضو » . 8 ماده

  .دینما تیمربوب به هر خدمت را رعا هایمقررات و دستورالعمل

از  «ميرمساتقيغعضاو » بارداریاز بهره یهرگوناه تخلا( ناشا به محض اباالع ازاست  موظ( «ميعضو مستق» . 9 ماده

اباالع دهاد.  «باناک مرکازی»باه بالفاصله مراتب را مزبور  تخل(آنی ضمن توق( ، «های ملی پرداختسامانه»

 ارساال «و موسسات اعتبااری بر بانک نظارتکل مدیریت» هبرف یک هفته ظحداکثر  را یاقدامات اصالح گزارش

 .دینما

و ارائاه « عضاو غيرمساتقيم» یعملکاردو  موظا( باه تهياه و نگهاداری گزارشاات نظاارتی« عضو مستقيم» . 10 ماده

 باشد. میحسب درخواست  ،«بانک مرکزی»های مذکور به گزارش

ناظر بر نظام پرداخت کشاور اعام از  از رعایت کليه قوانين و مقررات به حصول ابمينان موظ( «عضو مستقيم» . 11 ماده

الزاماات  نياز وا هاو اصالحات آتای آن« مرکزی بانک» توسطهای ابالغی و بخشنامه شده وض  هایدستورالعمل

  .باشدمیخود  نظارتتحت « عضو غيرمستقيم»از سوی  مندرج در مقررات مبارزه با پولشویی

خاود و نظاارت  تحت مادیریت« عضو غيرمستقيم» یهاتراکنشسوابق ثبت و حفظ  موظ( به «عضو مستقيم» . 12 ماده

 سسااتؤم دفااتر و اساناد نی،بازرگا اوراق نگهداری برز و مدت نامهآیينبر اساس ، عضویت چارچوب نیموضوع ا

  .باشدمی اعتبار و پول شورای 11/03/1395 مورخجلسه  مصوب اعتباری

از  تروریسام یماال نيو تاام ییالزامات مبارزه با پولشوموظ( به رعایت  ،«ميمستقريغعضو »و  «ميمستق عضو» . 13 ماده

ارسال گزارش ، سوابق و اسناد یدارنگه، انیمشتر ییشناسایی، مبارزه با پولشو یهاهیو رو استيلزوم وجود سجمله 

 یماال نيتاامیی و ن مبارزه با پولشاوينوامحوله در ق (یوظاو سایر  محور سکیر کردیمشکوک و اتخاذ رو اتيعمل

فصال  از جملاه ییبا پولشو مبارزهقانون  ی  الحاق14ماده ) ییاجرا نامهنيآئ ها وآن يه های بعدیو اصالح سمیترور

 باشند.میمقررات مربوبه  ریو سای کيتقال الکترونششم در خصوص نقل و ان

تقاضای دریافت ابالعات تکميلی در مورد برفين تراکنش و یا دليل تراکنش  «ميعضو مستق»در صورتی که  .1تبصره 

موظ( است ابالعات کامل را ظرف مدت زمان مشاخص شاده و  «عضو غيرمستقيم»داشته باشد،  «ميمستقريعضو غ»را از 

 .قرار دهد ویهای دوجانبه در اختيار نامهعيين شده در متن تفاهمبه شيوه ت

تواناد از می« عضاو مساتقيم»، «عضاو غيرمساتقيم»توسط  1تبصره در صورت عدم ارائه ابالعات مرتبط با  .2 تبصره

  خودداری نماید. ویهای پردازش تراکنش

 

  ملی پرداخت هایسامانه»در  «غيرمستقيمعضویت » خاتمهشرایط : سومفصل»  

 قابل انجام است: «کميسيون پولی و بانکی»توسط  شرایط زیر از با احراز حداقل یکیعضویت غيرمستقيم  خاتمه . 14 ماده

  ؛«بانک مرکزی»از سوی  «عضو غيرمستقيم»فعاليت  مجوزلغو  و یا انقضا. 1.14
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 ؛«ون پولی و بانکیکميسي»با تشخيص « عضو مستقيم»مربوب به « رتبه موسسه اعتباری» تنزل. 2.14

 ؛  «کميسيون پولی و بانکی» با تائيد «عضو غير مستقيم»درخصوص تخل(  «حوزه نظارت»گزارش . 3.14

 ؛«های ملی پرداختسامانه»در « عضو مستقيم»لغو عضویت . 4.14

تائياد  و عضاویت برناماه خاتماهباا ارائاه  مبنی بار لغاو عضاویت غيرمساتقيم «عضو مستقيم»درخواست . 5.14

  «.کميسيون پولی و بانکی»

 ای ارائه دهاد کاه هاي به گونه بندیزمانخاتمه عضویت را مشتمل بر است برنامه  وظ(م «غير مستقيمعضو » . 15 ماده

پاس  شامل صدور دستورپرداخت بين مشتری، حقيقی و حقوقی به تاریخ موثر،« عضو غير مستقيم»ی از گونه تعهد

نسبت به انسداد کليه ابزار پرداخت و باشد ، نداشته گرددعيين میت« بانک مرکزی»از سوی که از بی مهلت زمانی 

رناماه همچنين ب ، اقدام نماید.«عضو غيرمستقيم»های پذیرش ابزار پرداخت کارتی، مربوب به کارتی صادره و کانال

ئاه درخصاوص عادم اراو مشاتریان « های ملی پرداخاتسامانه»رسانی به کليه اعضای نحوه ابالعبایستی مزبور 

 دربرداشته باشد. را  «عضو غيرمستقيم»خدمت به 

و ساایر  «باناک مرکازی» ،در قباال مشاتریان« عضو مساتقيم»های خاتمه عضویت غيرمستقيم نافی مسئوليت . 16 ماده

  باشد.مین «های ملی پرداختسامانه»ی اعضا

 

  چهارم: مقررات انضباطیفصل  

 «باناک مرکازی»های ذیربط در های دریافتی از حوزهرشو براساس گزا حسب مورد« کميسيون پولی و بانکی» . 17 ماده

 های نظارتی، ضوابط مبارزه با پولشاوئی، شاخصابالعات مبنی بر نقض مفاد این چارچوب از حيث الزامات فناوری

ایان  18تواناد اقادامات انضابابی باه شارح مااده در صورت احراز هریک از موارد زیر می ،و تامين مالی تروریسم

 د اجرا بگذارد: ربه مو ضویت راچارچوب ع

تطبياق ناداده و یاا از  عضاویت شرایط خود را با مفاد این چارچوب« عضو غيرمستقيم»و « مستقيمعضو ». 1.17

 د. نمقررات ذکر شده در آن تخطی نموده و یا مواردی از آن را نقض کرده باش

 باشد. طلوب تشخيص داده نشده م« بانک مرکزی»از سوی « عضو مستقيم»وضعيت مدیریت نقدینگی . 2.17

 شده باشد. نتشخيص داده  مطلوب «عضو مستقيم»در تعامل با « مستقيمغير عضو »عملکرد . 3.17

  .«عضو غيرمستقيم»و « عضو مستقيم»دادگاه صال  مبنی بر عدم ادامه عمليات قطعی رأی . 4.17

زیر  اقدامات تنبيهیتواند می «غيرمستقيمعضو »و « عضو مستقيم»بسته به نوع و ميزان تخل( « بانک مرکزی» . 18 ماده

 نماید:را اتخاذ 

 ؛«عضو مستقيم»به  ارسال اخطار با مهلت اصالح عملکرد. 1.18

 ؛«عضو مستقيم»از ، «های ملی پرداختسامانه»اخذ هزینه ناشی از خسارات وارد شده به پيگيری . 2.18

 ؛«های ملی پرداختسامانه»استفاده از  در «عضو غيرمستقيم»و « عضو مستقيم» اعمال محدودیت. 3.18

 «.های ملی پرداختسامانه»از  «مستقيم عضو»لغو عضویت و اخراج . 4.18
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تبصره  3ماده و  18فصل شامل  چهار های ملی پرداخت درچارچوب عضویت غيرمستقيم موسسات اعتباری در سامانه

ا جورا به تصووی  رسويو و ات تواریب ابوزم  ت  16/12/1399مورخ  «کميسيون پولی و بانکی» 189شماره  جلسه در

 باشو.می

*** 
 


