
 

 

 

 

 

 یکیالکترون ینامه نظام بانکدار  نییآ
 

 هـ39393/ت 211845شماره

26/12/1386 

 ـ وزارت آموزش و پرورش یـ وزارت دادگستر ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت

 ـ وزارت یو معادن ـ وزارت بازرگان عیاطالعات ـ وزارت صنا یارتباطات و فناور وزارت

 کشور

 یجمهور یمایـ سازمان صدا و س رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یراه و ترابر زارتو

 رانیا یاسالم

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیبنا به پ 22/12/1386در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 ( قانون10ماده )« ج» ( بند 4و به استناد جزء ) رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز و

 ـ ،1383ـ مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یچهارم توسعه اقتصاد برنامه

 :نمود بیتصو ریرا به شرح ز یکیالکترون ینظام بانکدار نامهنییآ

 

 یکیالکترون ینظام بانکدار نامهنییآ

 :اندبه کار رفته ریاصطالحات به شرح ز نامهنییآ نیـ در ا1ماده

 .یردولتیو غ یدولت یبانکها هیـ بانک: کل الف



 ( قانون برنامه چهارم توسعه و160مشمول ماده ) ی: دستگاههاییاجرا یهاـ دستگاه ب

 .یاجتماع نیو سازمان تام هایاز جمله شهردار یردولتیغ یعموم ینهادها

 .رانیا یاسالم یجمهور ی: بانک مرکزیـ بانک مرکز ج

 ارائه یاز درگاهها یکیدر  یمشتر یکه بنا به تقاضا یکیالکترون امیپ کیـ تراکنش:  د

 یبانک یکیو به شبکه الکترون جادیفروش، ا انهیپا ایخودپرداز و  رینظ یبانک خدمات

 .شودیم ارسال

 قیاز طر یرحضوریغ یارائه خدمات بانک :(mobile banking معادل) همراه یـ بانکدار هـ

 .تلفن همراه یهاسامانه

 آن مستلزم ارتباط بدون وقفه لیکه تکم یهر گونه تراکنش :(On line معادل) بر خط وـ

 .سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد یبرا یمرکز یاانهیرا یهاسامانه با

 به تعامل با ازیآن بدون ن لیکه تکم یهر گونه تراکنش :(off-line معادل) برون خط زـ

 .باشد سریش اعتبار و صحت تراکنش مسنج یبرا یمرکز یاانهیرا یهاسامانه

 :(Electronic fund transfer/point of sale (Eft/pos) معادل) فروش انهیـ پا ح

 صورترا فراهم کند که وجه به یامکان تواندیم یکارت بانک رشیکه با پذ یدستگاه

 .از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود یکیالکترون

 ییابزار شناسا کی نیانجام تراکنش ب لهی: پرداخت به وسکیالکترون یـ پرداخت حضور ط

 فروش( که به صورت انهیپا ری)نظ یکیزیف رشیابزار پذ کیکارت( و  ری)نظ یکیزیف

 .ردیصورت پذ یواحد بانک ایو بدون مراجعه به شعبه  یکیالکترون

 ابزار کی نیانجام تراکنش ب لهی: پرداخت به وسکیالکترون یرحضوریـ پرداخت غ ی

 یتارنما ری)نظ یمجاز رشیدرگاه پذ کی( و ینترنتیشناسه و رمز ا ری)نظ یمجاز ییشناسا

 .ردیصورت پذ یواحد بانک ایو بدون مراجعه به شعبه  یکی( که به صورت الکترونینترنتیا

 کی یمرکز یاانهیرا یهاکه در سامانه یبانک یمتمرکز: انواع حسابها یـ حسابها ک

 بانک یمرکز انهیمتصل به سامانه را یشعب و واحدها هیشده و کل ینگهدار بانک

 و برداشت را با آن زیوار ریمتعارف نظ یبانک اتیعمل یکیزیف تیبدون محدود توانندیم

 .انجام رسانند به



 ییکه با شناسا یدستگاه :( Automated teller machine (ATM) معادل) ـ خودپرداز ل

 شعبه یلداریآن تحو رینظ کیالکترون ییشناسا یابزارها ای یت بانککار قیاز طر یمشتر

 .دهدیانجام م یکیرا به صورت الکترون یبانک

 شده بر تراشه رهیوجه ذخ :(Electronic purse معادل) یکیپول الکترون فیـ ک م

 انجام تیارزش بوده و قابل یخود دارا یکه همانند اسکناس و مسکوک به خود یکیالکترون

 .را دارد یبرون خط تراکنش

 (service level Agreement (SLA)):)معادل یرسانـ موافقتنامه سطح خدمت ن

 ف،یچون تعر یو موارد شودیامضا م رندهیگدهنده و خدمتخدمت نیکه ب یاموافقتنامه

 یناش میو جرا نهایتضم تها،یمسؤول نیخدمت و همچن یتهایو اولو تیفیک یشاخصها حداقل

 .ردیگیدهنده را در بر مخدمت فیعملکرد ضع از

 نظام جامع پرداخت و یساختها ریز یراهبردها و راهبر نییتع یـ بانک مرکز2ماده

 کشور موظفند در ییاجرا یرا بر عهده دارد. بانکها و دستگاهها یکیالکترون یبانکدار

 باشد، یبانک نیو وجوه ب یکیو پرداخت الکترون افتیکه به هر شکل متضمن در ییطرحها

 .ندیبانک عمل نما نیشده توسط ا نیبا استانداردها و دستورالعمل تدو مطابق

 و یو وزارت امور اقتصاد یبانک مرکز ک،یالکترون یـ به منظور توسعه بانکدار3ماده

 یبه خصوص وزارت ارتباطات و فناور ییاجرا یدستگاهها یموظفند با همکار ییدارا

 یتوسعه بانکدار یهابرنامه یساختها ریز جادیالزم را جهت ا یهانهیزم اطالعات،

 .در بانکها فراهم آورند یو ارتباط یمانند امور مخابرات کیالکترون

 داتیاطالعات، تمه یوزارت ارتباطات و فناور یموظف است با همکار یـ بانک مرکز4ماده

 تیامن یبرقرار تیئولفراهم آورد. مس یکیالکترون یبانکدار تیامن نیرا جهت تأم الزم

 نیاست. ا یبر عهده بانک مرکز یالمللنیب یبر اساس استانداردها یکیالکترون یبانکدار

 نبوده و تبعات کیالکترون یبانکدار تیامن یبانکها در خصوص برقرار تیمسئول یناف امر

 .باشدیاز آن بر عهده بانکها م یناش

 موظف است یبانک مرکز ک،یالکترون یبه استفاده خدمات بانکدار بیـ به منظور ترغ 5ماده

 سهم کارمزد شتاب از کارمزد یجینسبت به کاهش تدر نامهنییآ نیبا ابالغ ا همزمان



 .دیاقدام نما کیالکترون یبانکدار خدمات

 و برداشت بر خط زیامکان وار 1387سال  انیکشور مکلفند تا پا یبانکها هیـ کل 6ماده

 . ضمناً بانکها مکلفند ظرفندیعندالمطالبه خود فراهم نما یحسابها یتمام یا برار وجوه

 بر خط بازپرداخت وجوه زیامکان وار جادینسبت به ا نامهنییآ نیماه پس از ابالغ ا شش

 .ندیاقدام نما انیتوسط مشتر یبه شبکه بانک یافتیدر التیتسه اقساط

 انهیپا کیحداقل  نامه،نییآ نیابالغ اـ بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از 7ماده

 تلفن بانک، بانک همراه و رینظ POS و ATM یاز دستگاهها ریبه غ یرحضوریغ پرداخت

 نقل و انتقال تیکه قابل ندیفعال نما یابه گونه یتیامن لیرا با لحاظ مسا نترنتیا

 .را داشته باشند یکیخود و پرداخت الکترون یحسابها نیوجوه ب یکیالکترون

 امکانات الزم را جهت نامه،نییآ نیـ بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابالغ ا 8ماده

 یرحضوریپرداخت غ یدرگاهها یخود در تمام یکارتها یو انجام تراکنش تمام رشیپذ امکان

 .باشند، فراهم سازند یبانک مرکز دییبانکها که مورد تأ ری( سانترنتیا ری)نظ

 امکان نامهنییآ نیکشور مکلفند تا شش ماه پس از ابالغ ا یبانکها هیـ کل9ماده

 (،رهیاستفاده از خدمات )آب، برق، گاز و غ نهیقبوض اعم از قبض هز یتمام پرداخت

 تیکه قابل ندیفعال نما یاخود به گونه یخودپردازها یرا در تمام میو جرا عوارض

 .را داشته باشدتمام بانکها  یو انجام تراکنش کارتها رشیپذ

 را ریفراگ یاعتبار یکارتها یمکلف است دستورالعمل صدور و راهبر یـ بانک مرکز10ماده

 کیقابل استفاده باشد، ظرف  یبانک نیبوده و به صورت ب یبرداشت نقد تیفاقد قابل که

 .دیکشور ابالغ نما یبه شبکه بانک نامهنییآ نیپس از ابالغ ا ماه

 شرحرا حداقل به تیبه کل جمع یاعتبار یکلفند نسبت کارتهاکشور م یـ بانکها11ماده

 :ندیحفظ نما ریز جدول

 تیبه کل جمع یاعتبار یکارتها یزمان دوره

 سه درصد 1387سال  انیپا

 درصد زدهیس 1388سال  انیپا

 درصد ستیب 1389سال  انیپا



 مربوط (Data Center) یامرکز داده 1387سال یمکلف است از ابتدا یـ بانک مرکز12ماده

 جادیبانکها را ا یهاانهیپا هیکل یو عملکرد انیمشتر یتراکنش بانک یهادادهبه

 .دینما

 یامرکز داده جادیرا فراهم سازند تا از زمان ا یداتیکشور موظفند تمه یبانکها هیکل

 به مرکز یشده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکز ادی یهاداده مزبور

 .ارسال شود یاداده

 مرکز نامه،نییآ نیکشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ ا یبانکها هیـ کل13ماده

 یساعت در روز، هفت روز هفته( خود را برا 24) یروزشبانه (Help Desk)امداد

 . مراکز امداد مزبورندینما یو راهبر جادیا انیمشتر لیبه مشکالت و مسا ییپاسخگو

 .داشته باشند یاتیرا به صورت عمل انیمشکالت مشتر عیرفع سر ییتوانا دیبا

 بانکها مکلفند یکیالکترون یشدن استفاده از خدمات بانکدار ریـ به منظور فراگ14ماده

 قیرا از طر یکیالکترون یدر خصوص استفاده عموم از خدمات بانکدار یرساناطالع

 .دهندشعب خود انجام  قیاز طر نیو همچن هارسانه

 به مردم، یکیالکترون یو بدون وقفه خدمات بانک یروزـ به منظور ارائه شبانه15ماده

 نامه،نییآ نیسال پس از ابالغ ا کیاطالعات مکلف است ظرف  یارتباطات و فناور وزارت

 (SLA) یرسانمناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت یمخابرات یو بسترها رساختیز

 یهاانهیپا ریها و ساشعب، خودپردازها، باجه هیکل یبرا ینظر بانک مرکز مورد

 موجود، نسبت یهاعالوه بر توسعه شبکه نیفراهم کند. همچن یبانک یتهایفعال ازیموردن

 اقدام نموده و به یو ارائه خدمات ارتباط بانیپشت یهاشبکه یریو به کارگ جادیا به

 و شبکه یماهواره مل یاندازدر راه ،یبانک یتمهاسیس ازیموردن تیتوسعه امن منظور

 .دیاقدام نما نامهنییآ نیپس از ابالغ ا کسالیحداکثر تا  یمل نترنتیا

 و یکیالکترون یاستفاده از خدمات بانک یبرا یـ به منظور جلب اعتماد عموم16ماده

 یوزارت اموراقتصاد ،یکیالکترون یاز استفاده خدمات بانک یناش انیاز ضرر و ز یریشگیپ

 جهت یدولت یبانکها ازیبودجه موردن نیتأم یمکلف است اقدامات الزم برا ییدارا و

 ( را تاانیمشتر یبه اطالعات حسابها رمجازیآنها )نفوذ غ یریپذسکیر یهانهیهز جبران



 .اطالعات هر بانک به عمل آورد یبودجه فناور درصدکی سقف

 نیماده را ظرف سه ماه از ابالغ ا نیدستورالعمل مربوط به ا یـ بانک مرکز تبصره

 .دیو ابالغ نما هیته نامهنییآ

 یمکلف است استفاده از بانکدار رانیا یاسالم یجمهور یمایـ سازمان صدا و س17ماده

 یهادر برنامه یرفتار ی( را به عنوان الگویکیپرداخت الکترون ژهی)به و یکیالکترون

 دیعموم با امکانات جد ییقرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنا دیمورد تأک خود

 یآموزش یبا محتوا یبازرگان یامهایمکلف است در خصوص پ یشده توسط شبکه بانک فراهم

 یفرهنگ التی( تسهیکیپرداخت الکترون ژهی)به و یکیالکترون یبه موضوع بانکدار مربوط

 .گردد لیقا ژهیو

 هر بانک در یبازرگان یامهایدرصد پ ستیالذکر از بفوق یبازرگان یهاامیـ پ تبصره

 .دیتجاوز ننما سال

 و بهداشت، درمان و یو فناور قاتیآموزش و پرورش، علوم، تحق یهاـ وزارتخانه18ماده

 یآموزش یهابا استفاده از بسته نامهنییآ نیمکلفند پس از ابالغ ا یپزشک آموزش

 مناسب در خصوص یآموزش یمحتوا ،یط بانک مرکزشده توس نیتدو یکیالکترون یبانکدار

 خود یآموزش یهارا در برنامه یکیالکترون یو پرداختها یبانکدار یو کاربردها میمفاه

 .بگنجانند 1387سال  در

 یو ارتباطات و فناور یبازرگان ،ییو دارا یاموراقتصاد یهاـ وزارتخانه19ماده

 یکارتها رشیاصناف در خصوص پذ یتمام یالزم را با هماهنگ داتیمکلفند تمه اطالعات

 فراهم یابه گونه یرحضوریو غ یحضور یهاانهیپا قیکشور، از طر یشده شبکه بانک صادر

 وجه کاال و خدمات را از افتیاصناف تحت پوشش، امکان در 1387سال  انیکه تا پا کنند

 ه کنند. اصنافبه دارندگان کارت ارائ ضیکارت داشته و خدمات خود را بدون تبع قیطر

 رشیاز دارندگان کارت نسبت به پذ یوجه اضاف افتیبدون در 1388سال  یاز ابتدا مکلفند

 . وزارتندیعنوان ابزار پرداخت وجه کاال و خدمات اقدام نمابه یبانک یکارتها

 .ماده نظارت خواهد نمود نیا یبر حُسن اجرا یبا بانک مرکز یضمن هماهنگ یبازرگان

 خود از مراجعان یقانون اراتیاخت ایکه بابت خدمات  ییاجرا یدستگاهها هیـ کل20ماده



 امکانات قیاز طر نامهنییآ نیمکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ ا کنند،یم افتیدر وجه

 یرحضوریو غ یحضور یکیکشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترون یبانک شبکه

 دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه الزم را در. ندیشده اقدام نما ادیموارد  بابت

 .لحاظ خواهد نمود یسنوات بودجه

 خود به کارکنان را از یرنقدیغ یمکلفند معادل کمکها ییاجرا یدستگاهها هیـ کل21ماده

 برداشت نقد و قابل استفاده از تیفاقد قابل یبانک یکارتها قیاز طر 1387سال  یابتدا

 .ندیارائه نما ینترنتیپرداخت ا یفروش و درگاهها یهاانهیپا قیطر

 و راه و یکشور، بازرگان یهابه خصوص وزارتخانه ییاجرا یدستگاهها هیـ کل22ماده

 یو راهبر جادیدر خصوص ا نامهنییآ نیمکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ ا یترابر

 ازیوجه موردن عیکه پرداخت سر ییدر محلها یکیپول الکترون فیک رشیپذ یهاسامانه

 (،رهیاتوبوس، مترو و غ ،ی)تاکس یو برون شهر حمل و نقل درون یهاسامانه رینظ باشد،

 یو با همکار یبانک مرکز یاخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات الزم را با هماهنگ مراکز

 توسط شبکه دیبا یکیپول الکترون فیک یحاو یکشور به عمل آورند. کارتها یبانک شبکه

 یدر تمام یو برون خط عیانجام تراکنش سر تیکشور صادر شده و با داشتن قابل یبانک

 کشور یشبکه بانک نیمجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچن یبانک یهاانهیپا

 یو صدور کارتها رشیماده، خدمات مربوط به پذ نیموضوع ا یدستگاهها ازیاست حسب ن مکلف

 .را به انجام رساند مزبور

 یبانکدار اتیتر در عملکامل یتیامن یهایژگیـ به منظور فراهم آوردن و23هماد

 بانکها موظفند ،یبانک یبه دارندگان کارتها شتریو امکان ارائه خدمات ب یکیالکترون

 یکارتها ینیگزیصدور و جا یبندبرنامه زمان نامهنییآ نیماه پس از ابالغ اسه ظرف

 اعالم شده از جانب ی( را مطابق با مشخصات و استانداردهایسی)هوشمند و مغناط دوگانه

 کارتها، نیکه ا یبه طور د،یاعالم نما یبه بانک مرکز انیمشتر یبرا یمرکز بانک

 را ارائه یبانک یکارتها ریخدمات سا یشده و بتواند تمام یقبل یکارتها یتمام نیگزیجا

 .ندینما

 نـه،ی)منابع، مصارف، هز یدولت یحسابها یو شفاف ساز یـ به منظور به روزآور24ماده



 ظـف است نسبت بهکـل کشور( مو یدار)خـزانه ییو دارا ی( وزارت اموراقتـصاددرآمد

 امکان جادیمتمرکز و برخط در سراسر کشور و ا یبه حسابها یدولت یحسابها هیکل لیتبد

 فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه یبه حسابها یزیوجوه وار هیکل یکیالکترون یآورجمع

 .دیاقدام نما نامهنییآ نیاز ابالغ ا پس

 ( قانون برنامه چهارم توسعه،33ماده )« ط» ( بند 4تبصره ) یـ در اجرا25ماده

 یکیالکترون یکنندگان از خدمات بانکداراستفاده یمشکالت احتمال عیرفع سر منظوربه

 یاندازالزم به منظور راه یساز و کارها موظف است یسطح کشور، وزارت دادگستر در

 .دیارائه نما هییرا به قوه قضا یکیالکترون یخاص بانکدار یدادگاهها

 یاگونهو معادن موظف است به عیوزارت صنا ،یداخل عیاز صنا تیـ به منظور حما26ماده

 وسکی، کPOS)  ،ATM یکیپرداخت الکترون زاتیتجه دیکه امکان تول دینما یزیربرنامه

 با یکیالکترون یبرنامه جامع توسعه بانکدار ازیهمراه( موردن یخدمات و بانکدار ارائه

 .مناسب در کشور فراهم شود تیفیک

 بوده و مفاد یبرعهده بانک مرکز نامهنییآ نیا ینظارت برحُسن اجرا تیـ مسئول27ماده

 کیالکترون یانکدارمطلوب ب یآن بانک در خصوص گسترش و اجرا اراتیو اخت فیوظا یناف آن

 یرا به همراه نحوه همکار نامهنییآ نیا شرفتیگزارش پ ی. بانک مرکزباشدینم

 .دهدیارائه م رانیوز ئتیبار به ه کیهر سه ماه  ،ییاجرا یدستگاهها
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