پیشنهادات واصل شده درخصوص مستند پرداختیار

نظر ارائه شده

پاسخ بانک مرکزی ج.ا.ا.

ردیف

حذف بازیگران کوچک به
دلیل باال بودن میزان وثایق
و ایجاد بازار غیر رقابتی

وفق بند  7-6از مستند پرداختیار ،میزان وثایق و ضمانتنامه مورد نیاز جهت ارائه توسط
پرداختیار معادل با اختالف مجموع حجم عملیات پرداختیار در یک روز و نصف حقوق
صاحبان سهام پرداختیار میباشد .بنابراین متقاضیان پرداختیاری لزوما ملزم به سپردن
وثایق و تضامین سنگین نخواهند بود ،و بازیگران کوچکتر هم امکان فعالیت در این عرصه را
دارند .شایان ذکر است که در ویرایش اول مستند ،میزان وثایق و ضمانتنامه مورد نیاز جهت
ارائه توسط پرداختیار معادل با اختالف مجموع حجم عملیات پرداختیار طی پنج روز
تقویمی و حقوق صاحبان سهام پرداختیار بود ،که به شرح فوق تغییر کرد.

2

عدم ورود شرکت شاپرک به
موضوع تسویه با پذیرندگان
پشتیبانی شده

ورود شاپرک به حوزه تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده و ایفای نقش Escrow Agent
دالیل متعددی دارد که از آن جمله میتوان به مدیریت ریسک ناشی از تجمیع وجوه در
حساب شرکتهای پرداختیار و اعمال کنترلهای مربوط به مبارزه باپولشوئی اشاره کرد .به
عبارت دیگر در این مدل به طور همزمان هم امکان توسعه ارائه خدمت و هم انجام
کنترلهای نظارتی نامحسوس توسط بانک مرکزی ج.ا.ا .وجود دارد.

3

ارائه مجوز به پرداختیاران
به جای صرف تعیین
چارچوب

همانطور که در سند سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا .درخصوص فناوری مالی تصریح شده است،
رویکرد بانک مرکزی به فناوریهای نوین مالی از رویکرد سنتی تعریف نهاد و ارائه مجوز به
رویکرد جدید تعریف نقشها و چارچوبهای کاری و بکارگیری ساختار نظارتی سلسله
مراتبی تغییر کرده است .این تغییر رویکرد عالوه بر انطباق با استانداردها و بهروشهای
بینالمللی ،در انطباق با قانون در راستای تسهیل شرایط کسب و کار در کشور است .درکنار
این امر الزامات و شرایط فعالیت پرداختیاران به گونهای سازماندهی و تدوین شده است که
اوال ریسکهای ناشی از عملکرد ایشان به حداقل برسد ،و ثانیا پوشش این ریسکها و نظارت
بر فعالیتهای پرداختیاران به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت محول شده است.

4

مدل کارمزد پرداختی توسط
پذیرندگان پشتیبانی شده به این نظر مورد پذیرش واقع شد و براساس آن بخش  8مستند تغییر کرد.
پرداختیاران آزاد باشد

5

با توجه به ضرورت رعایت قواعد بازار آزاد به منظور تقویت رقابت میان بازیگران و بهبود
کارمزد پرداختی توسط
کیفیت ارائه خدمت ،تعیین کارمزد توسط بانک مرکزی در این خصوص صحیح به نظر
پذیرندگان پشتیبانی شده به
نمیرسد .با این حال حداکثر میزان کارمزد دریافتی از پذیرنده پشتیبانی شده ،توسط شرکت
پرداختیاران توسط بانک
پرداختیار اعالم میشود ،و نظارت الزم در خصوص کنترل مبالغ کارمزد در زمان انجام
مرکزی ج.ا.ا .تعیین شود.
تسویه توسط شاپرک اعمال میگردد.

6

مشخص شدن تعداد
سیکلهای تسویه شاپرک با
پذیرندگان پشتیبانی شده

1

تسویه شاپرک با پذیرندگان پشتیبانی شده همانند سایر پذیرندگان اینترنتی به صورت یکبار
در هر شبانه روز خواهد بود.
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7

قرار گرفتن شناسه اعتماد
در تراکنشهای
پرداختیاران

همانطور که در بند  10-1از مستند پرداختیار ذکر شده است ،متقاضی پذیرندگی پشتیبانی
شده باید متعهد گردد که در چارچوب قوانین ج.ا.ا .فعالیت نموده و مجوزهای الزم برای
فعالیت خود را از مراجع ذیصالح اخذ نموده باشد .شایان ذکر است که تمهیدات فنی الزم
برای ارائه این قبیل اطالعات در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک دیده شده است .با این حال
ارسال این دست اطالعات در قالب تراکنشها مغایر با استاندارد تبادل اطالعات در شبکه
بانکی و پرداخت الکترونیک کشور ( )ISO8583است ،و لذا امکان این امر وجود ندارد.

8

محدود شدن ارسال
تراکنشها به  IPو دامنه
معین

کنترل این که تراکنشهای ارسالی از یک درگاه پرداخت فقط از یک  IPمعین که قبال
تعریف شده است مورد پذیرش قرار گیرد ،به لحاظ فنی امکان پذیر نیست .اما ارتباط بین
دامنه و  IPبا توجه به پروژه  DNSملی ،از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطالعات قابل
پیگیری است.

9

ارائه فهرست پرداختیاران
به مرکز توسعه تجارت
الکترونیک از طریق وب
سرویس

همانطور که در سند پرداختیار تصریح شده است ،نام پرداختیاران دارای تفاهمنامه با
شرکت شاپرک ،در تارنمای این شرکت به اطالع عموم خواهد رسید.

10

تعیین سازوکار الزم به
منظور تعیین سقف تبادالت
مالی پرداختیار

وفق بند  7-6از مستند پرداختیار ،میزان فعالیت مالی پرداختیار در یک روز باید حداکثر
معادل با نصف مجموع حقوق صاحبان سهام پرداختیار باشد ،و درصورت تمایل پرداختیار
به افزایش حجم عملکرد مالی ،باید وثایق و تضامین الزم را به شرکت ارائه دهنده خدمات
پرداخت طرف قرارداد خود ارائه نماید.

11

تضمین شرکت ارائه دهنده
خدمات پرداخت به استفاده
از درگاه پرداخت توسط
پرداختیار صرفا در حوزه
پرداختیاری

اساسا کسب و کار پرداختیار بر مبنای در اختیار قراردادن درگاه پرداخت به پذیرندگان
پشتیبانی شده است .همچنین از آنجا که مقصد همه تراکنشهای مالی که در درگاه اینترنتی
پرداختیار انجام میشود نهایتا حساب بانکی خود شرکت پرداختیار است ،ریسک ویژه ای
در این زمینه قابل تصور نیست.

12

تصریح به ممنوعیت ارائه
هرگونه خدمات در شبکه
های اجتماعی خارجی

همانطور که در بند 1-10از مستند پرداختیار ذکر شده است ،متقاضی پذیرندگی پشتیبانی
شده باید متعهد گردد که در چارچوب قوانین ج.ا.ا .فعالیت نموده و مجوزهای الزم برای
فعالیت خود را از مراجع ذیصالح اخذ نموده باشد.

13

تجمیع اطالعات هویتی
پذیرندگان پشتیبانی شده
در یک سازمان حاکمیتی

همانطور که در بند  2-10از مستند پرداختیار ذکر شده است ،اطالعات هویتی و کسب و
کاری همه پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک درج میگردد.

14

لحاظ کردن دستورالعمل
نظارتی مستقل

دستورالعملهای نظارتی تکمیلی در حوزه پرداختیاری ،به زودی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.
به شبکه پرداخت الکترونیک کشور ابالغ خواهد شد.

15

درنظر گرفتن فرایند
مشخصی برای صحت و
اصالت و راست آزمایی
اطالعات پذیرندگان
پشتیبانی شده

همانطور که در بند  2-10از مستند پرداختیار ذکر شده است ،اطالعات هویتی همه
پذیرندگان پشتیبانی شده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک درج میگردد ،و این اطالعات
همانند اطالعات سایر پذیرندگان شبکه پرداخت کشور از نهادهای متولی (ثبت احوال ،پست
و  )...مورد استعالم و صحت سنجی قرار میگیرند.شایان ذکر است زیرساختهای الزم به
منظور کنترل انطباق اطالعات هویتی و اطالعات بانکی پذیرندگان در بانک مرکزی ج.ا.ا .در
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دست آماده سازی است.

16

ارتباط سند پرداختیار با
سند چارچوب فعالیت
متمرکز کنندگان خدمات
پرداخت تهیه شده توسط
مرکز توسعه تجارت
الکترونیک

مستند پرداختیار با هدف ساماندهی نوع جدیدی از کسب وکار مبتنی بر پرداخت به گونهای
تهیه گردیده تا حداکثر امنیت ،دسترس پذیری و شفافیت مالی در فرایند پرداخت را تامین
کند و در تدوین آن تا حد امکان نکات و دیدگاههای طرح شده از سوی سایر نهادها و
سازمانها نیز لحاظ شده است.

17

تغییر نام «پذیرنده
پشتیبانی شده»

این واژه معادل واژه  Sponsored Merchantدر ادبیات پرداخت بینالمللی است.
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