
 
 
 

 
 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 





بخص عوَهي 
oّؼشفي ؿ٘سا 
o ً٘دس ت٘كيٚ ٛبساْٖٛبيي اك 
oٕنبتي دسثبسٙ ت٘كيٚ ٛب 

رئَس هطالب گسارش 
o اّٖيتيمٖتشً ػّْ٘ي ٗ ّحيظ 

oمٖتشً ٗيظٙ ٗ اقذاّبت اّٖيتي ثشاي پشداخت ٛبي ايٖتشٕتي 

o ّـتشيبٓٗ استجبط ثب اعالع سػبٕي، آّ٘صؽ 

 



فعاليت 

oاسٗپب اتحبديٚ ػض٘ مـ٘سٛبي ت٘ػظ 2011 ػبً دس تبػيغ 

oپشداخت مبٕبً اص كشفٖظش اٍنتشٕٗيني خشد پشداخت خذّبت پشداصؽ صٕجيشٙ ثش ٕظبست   

 2011 ػبً دس ايٖتشٕتي ٛبي پشداخت سٗي ثش تْشمض•

اّذاف 

oپشداخت خذّبت دٖٛذىبٓ اسائٚ ثئ ّـتشك، دسك ٗ دإؾ ثٚ دػتيبثي (PSP) ٗ ٕٓبظشا   

oالصُ ٛبي ت٘كيٚ اسائٚ  ٗ ِّٜ ٛبي پزيشي آػيت ٗ ٛب ضؼف ؿٖبػبيي 

oاسٗپب اتحبديٚ ػغح دس اّٖيت  اص ْٛبٖٛو ٗ حذاقَي اليٚ يل اػتقشاس 

 

 

 



PSP پرداخت خذهات ّاي ريسل از را خَد ٍيژُ ّاي ارزيابي بايذ ّا 
  .دٌّذ اًجام ضذُ ارائِ ايٌترًتي

 

 

 

قَي بسيار هطتري َّيت تصذيق يل با بايذ ايٌترًتي پرداخت خذهات  
 .ضَد آغاز

 

 



ِاز جلَگيري ٍ هطنَك هطترياى پرداخت خصَصيات ضٌاسايي هٌظَر ب  
 تاييذ ّاي ترامٌص براي مارآهذ فرايٌذ يل داراي بايذ ّا  PSP ّا، تقلب
 .باضٌذ داضتِ ضذُ ارزيابي ّاي سيستن ٍ ّاي ترامٌص ّوچٌيي ٍ ضذُ

 

PSP بِ آهَزضي ٍ  رساًي اطالع ّاي برًاهِ برقراري بِ ًسبت بايذ ّا  
 استفادُ براي آًْا سازي تَاًوٌذ ٍ هرتبط اهٌيتي هسائل دربارُ هطترياى،

 ضًَذ هتعْذ ايٌترًتي، پرداخت خذهات مارآهذ ٍ اهي

 



جذيذ تْذيذات تَجِ با ّا تَصيِ هذاٍم بازبيٌي ضرٍرت 

جذيذ استاًذاردّاي يا ٍ ٍيژُ اهٌيتي ٍ فٌي ّاي حل راُ ارائِ عذم 

دستيابي اهناى PSP ابسارّا ساير طريق از ّا تَصيِ ًتايج بِ ّا 

ِاهٌيتي ّاي هطي خط تَسع PSP تجاري ضرماي ٍ ّا 

تغيير ّرگًَِ تصذيق ٍ تَصيف تَاًايي يا ٍ ّا تَصيِ با تطابق لسٍم   

مليِ تَسط 2014 جَالي 1 تا ّا تَصيِ اجراي PSP ّا 

 

 



اهٌيتي هحيط ٍ عوَهي مٌترل 

oاسصيبثي PSP داخَي سيؼل ٛبي ػٖبسي٘ ػَيٚ ثش اّٖيتي ٛبي مٖتشً ث٘دٓ ّٖبػت اص ٛب ٗ 
 ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت پـتيجبٓ فشُ پَت  خبسجي

 حبمْيت•

 سيؼل اسصيبثي ٗ ؿٖبػبيي•

 دٛي ىضاسؽ ٗ ٕظبست•

 سيؼل مبٛؾ ٗ مٖتشً•

 سديبثي قبثَيت•

 



ايٌترًتي ّاي پرداخت براي اهٌيتي اقذاهات ٍ ٍيژُ مٌترل   

oّـتشي، اعالػبت) خذّبت ثٚ دػتشػي اص پشداخت، تشامٖؾ پشداصؽ ّشاحٌ مَيٚ پ٘ؿؾ 
 پشداخت (ّج٘ص)تبييذ ٗ ثبصثيٖي ٗ پشداخت ؿشٗع تب  (ٛ٘يت تلذيق ٛبي ؿي٘ٙ ثجت،

 اعالػبت ٗ ّـتشي اٍٗيٚ ؿٖبػبيي•

 ّـتشي ق٘ي ٛ٘يت تلذيق•

   ق٘ي ٛ٘يت تلذيق اثضاس اسائٚ ٗ ٕبُ ثجت•

 ٛ٘يت تلذيق ٗ ٕـؼت دٗسٙ اػتجبس ّذت ٗسٗد، ثشاي تالؽ حذامثش•

 تشامٖؾ ّج٘ص ٗ اسصيبثي•

 پشداخت حؼبع ٛبي دادٙ اص ّحبفظت•

 

 



هطتري با ارتباط ٍ آهَزش رساًي، اطالع 

oٕح٘ٙ اّٖيتي، مبسثشي اعالػبت ثشاي ّـن٘ك ٛبي دسخ٘اػت ك٘ست دس ّـتشي ٗظبيف 
  تشامٖؾ اجشاي ثشسػي  ٕح٘ٙ ٗ ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت اص أّ اػتفبدٙ

 ّـتشي ثب استجبط ٗ آّ٘صؽ•

 ّحذٗديت ثشقشاسي ٗ اخغبسٛب•

 ّـتشي ت٘ػظ پشداخت اجشاي تلذيق•

 

 



 

 

 

 

 

 
 كنترل عمومي و محيط امنيتي

 



PSP پسداخت خدهات بساي زا زسوي اهٌيتي سياست ٍ هطي خظ يل بايد ّا 
 .دٌّد قساز  ًظس تجديد هَزد هٌظن صَزت بِ زا آى ٍ مٌٌد ساشي پيادُ ايٌتسًتي

 



اساسي  هالحظات   

راتي ٛبي سيؼل ٗ اّٖيتي اٛذاف تؼشيف 

ٛب ّؼئٍ٘يت ٗ ٗظبيف مَيٚ تؼشيف 

سيؼل مبٛؾ ٗ مٖتشً ٗ ثشآٗسد ثب استجبط دس دٛي ىضاسؽ ٛبي سٗيٚ تؼشيف   

اّٖيتي ٛبي ػيبػت ػبصي ّؼتٖذ   

ّذيشيت ت٘ػظ تبييذ ٗ ّٖظِ ٕظش تجذيذ 

 



ّا ضيَُ بْتريي 

ػٖذ يل دس ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت اّٖيتي ٛبي ػيبػت ىشفتٔ قشاس  
 اختلبكي

 



PSP ضٌاسايي زا ايٌتسًتي پسداخت خدهات ّاي زيسل هٌظن عَز بِ بايد ّا ٍ 
 .دٌّد ازائِ هستٌد صَزت بِ  ٍ ًوَدُ ازشيابي زا هوني ّاي پريسي آسيب

 



اساسي هالحظات 

ح٘ادث اص پغ ّ٘ج٘د اّٖيتي اقذاّبت ٗ سيؼل ٛبي عشح دس ٕظش تجذيذ ِّٜ ٗ  
 اػبػي تغييشات اص پيؾ

ٛب عشح ػبالٕٚ ٕظش تجذيذ   

اسؿذ ّذيشآ ت٘ػظ ٛب ٕظش تجذيذ ٗ ٛب سيؼل اسصيبثي ٕتبيج تبييذ   

 



اساسي هالحظات 

فؼبٍيت اص اػتفبدٙ ثب ّخبعشات اسصيبثي ٗ ٛب سيؼل جضء ثٚ جضء ٗ مبٌّ ؿٖبػبيي 
   ثٚ ت٘جٚ ثب إٜٓب ػبصي ّؼتٖذ ٗ سيؼل ّذيشيت ٛبي

oٙاػتفبدٙ ّ٘سد فٖي ٛبي حٌ سا   

oٚؿذٙ ػپبسي ثشٗٓ خذّبت دٖٛذىبٓ اسائ 

oّٚـتشي ثٚ ؿذٙ اسائٚ خذّبت مَي 

ّؼْبسي تنٍٖ٘٘طي، فشُ پَت إتخبة ثب ّشتجظ ٛبي سيؼل ىشفتٔ ٕظش دس  
 ٕ٘يؼي ثشٕبّٚ مبسثشدي،

 



اساسي هالحظات 

ّ٘سد ٛبي ى٘اٛي ت٘جٚ ثب حؼبع پشداخت ٛبي دادٙ اّٖيت تبّئ ٗ ّحبفظت  
  ث٘ػيَٚ تشامٖؾ صّيٖٚ دس ؿذٙ تجبدً اعالػبت ٕ٘ع ٛش ٗ PSP ٗ ّـتشي اػتفبدٙ
 ايٖتشٕت

 

ٔٛب دػت٘ساٍؼٌْ ٛب، تنٍٖ٘٘طي اّٖيتي، اقذاّبت دس تغييشات ّيضآ ٗ ٍضُٗ تؼيي  ٗ  
 اّٖيتي تٜذيذات ثٚ ت٘جٚ ثب ؿذٙ اسائٚ خذّبت

oٓتغييشات اجشاي ثشاي ٕيبص ّ٘سد صّب 

oخذّبت ت٘قف سػبٕذٓ حذاقٌ ثٚ ثشاي ّ٘قتي ّٖبػت اقذاّبت 

 



PSP دز هطتسياى ّاي ضنايت ٍ اهٌيتي حَادث مِ ًوايٌد تضويي بايد ّا 
 پيگيسي ٍ زسيدگي هسمصي، ًظازت هَزد ضدُ ازائِ خدهات اهٌيت با ازتباط

 بِ اهٌيتي حَادث گصازش بساي دستَزالعولي بايد ّا PSP .گيسد هي قساز
 داضتِ زا داز صالحيت هقاهات بِ هْن حَادث گصازش ّوچٌيي ٍ هديسيت

 .باضٌد

 



اساسي هالحظات 

اّٖيتي ح٘ادث پييشي ٗ سػيذىي ّشمضي، ٕظبست ثشاي ّٖبػجي فشايٖذ ايجبد ٗ  
   ّذيشيت ثٚ إٜٓب ىضاسؽ ٗ ّـتشيبٓ ؿنبيبت

ّقبّبت ثٚ اّٖيتي ِّٜ ح٘ادث ف٘سي سػبٕي اعالع ثشاي دػت٘ساٍؼَْي ٗج٘د  
 داس كالحيت

دس ّشث٘عٚ قبٕ٘ٓ اجشامٖٖذٙ ٛبي ػبصّبٓ ثب ْٛنبسي ثشاي دػت٘ساٍؼَْي ٗج٘د  
 ّخبعشات ٛبي صّيٖٚ تْبّي

 

 



PSP خدهات اهٌيتي ّاي سياست با ازتباط دز زا اهٌيتي اقداهات بايد ّا 
 ايي .دٌّد اًجام ضدُ ضٌاختِ ّاي زيسل ماّص هٌظَز بِ ايٌتسًتي پسداخت

 ضنستِ صَزت دز مِ است اليِ چٌد اهٌيتي دفاع بسقسازي ضاهل اقداهات

 (دزعوق دفاع) .گيسد هي صَزت ديگس اليِ تَسظ دفاع عوليات اليِ يل ضدى

 



اساسي هالحظات   

ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت ّحبفظت ٗ ت٘ػؼٚ عشاحي، دس ٗظبيف ّٖبػت  تفنيل 

  ٛب دادٙ ٗ ّٖبثغ ثٚ دػتشػي دس اّتيبص حذاقٌ اكٌ ؿذيذ سػبيت   

اػتجبسي ٛبي ى٘اٛيٖبّٚ ث٘ػيَٚ اكَي تشامٖـي ٛبي ػبيت ٗة ؿذٓ ّـخق ٗ  
 جؼَي ٛبي ػبيت ٗة ؿٖبػبٕذٓ ّٖظ٘س ثٚ ٛ٘يت، تلذيق ٛبي سٗؽ دييش يب

 

 



اساسي هالحظات 

ْٔاكَي ٛبي ػشٗس ٗ ػّْ٘ي ٛبي ػبيت ٗة ػبصي اي   

ٙاّٖيتي ٛبي حٌ ساٙ دييش ٗ ػشٗس پشٗمؼي ٗ فبيشٗاً اص  اػتفبد   

ٙاضبفي ٛبي ػَْيبت تْبُ اص ٛب ػشٗس مشدٓ پبك ثشاي اّٖيتي اقذاّبت اص اػتفبد 

 



اساسي هالحظات 

ٔدادٙ ثٚ دػتشػي ّحذٗديت ٗ سديبثي، ٕظبست، ثشاي ّٖبػت ٛبي فشآيٖذ داؿت  
  پبييبٙ ٛب، ػيؼتِ ، ٛب ؿجنٚ ّبٕٖذ ّٖغقي ٗ فيضيني حيبتي ّٖبثغ ٗ حؼبع ٛبي
   اّٖيتي ٛبي ّبطًٗ ٗ دادٙ ٛبي

،اله ٛبي فبيٌ تحَيٌ ٗ رخيشٙ ايجبد 



اساسي هالحظات 

مبسآّذي ٗ اػتحنبُ تضْئ جٜت سيؼل ّذيشيت ت٘ػظ اّٖيتي اقذاّبت تؼت   

ُاػتفبدٙ ّ٘سد خذّبت دس تغييشات ٛشىٕ٘ٚ اص قجٌ ٛب تؼت إجب   

اّٖيتي تٜذيذات ٗ ىشفتٚ ك٘ست تغييشات اػبع ثش ٛب تؼت ّٖظِ تنشاس 

ت٘ػظ مبسآيي ٗ اػتحنبُ تضْئ ّٖظ٘س ثٚ اّٖيتي اقذاّبت اي دٗسٙ ثبصسػي  
 اّئ ٗ ّؼتقٌ مبسؿٖبػبٓ

 



اساسي هالحظات 

ٖٔٛيبُ دس قشاسداد عشف ٛبي ؿشمت ػ٘ي اص ٛب ت٘كيٚ اجشاي ٗ پزيشؽ تضْي  
 اكَي ٛبي فؼبٍيت  ػپبسي ثشٗٓ

اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ ٛبي ػبيت ٗة سٗي اّٖيتي اقذاّبت اجشاي 

 



PSP تسامٌص مليِ مٌد تضويي مِ باضٌد داضتِ زا هٌاسبي فسايٌد بايد ّا 
 .ّستٌد زديابي قابل هٌاسب صَزت بِ ّا

 

 



اساسي هالحظات 

ٔتشامٖؾ ٛبي دادٙ اله ٛبي فبيٌ ثشاي اّٖيتي ٛبي ّنبٕيؼِ ٗج٘د تضْي 
 ؿبٌّ

o تراكنش سريال شماره 

o تراكنش داده زماني مهر 

o ػبصي پبساّتش تغييشات   

o تشامٖؾ ٛبي دادٙ ثٚ دػتشػي 

 



اساسي هالحظات 

ٙٛب اله ٛبي فبيٌ اسصيبثي ٗ ػبصي پيبد   

٘تشامٖؾ ٛبي دادٙ تحَيٌ ٗ جؼتج 

داس كالحيت مبسمٖبٓ ثشاي ّشث٘عٚ مبسثشدي ٛبي ثشٕبّٚ ٗج٘د   
 

 



ّا ضيَُ بْتريي 

اعالػبت مٖٖذٙ رخيشٙ اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٕي ػ٘ي اص ػَْيبت ّٖبػت اجشاي  
 پشداخت



 

 

 

 

 
 ويژه و اقدامات امنيتي براي پرداخت هاي اينترنتيكنترل 

 



خدهات بِ آًْا يابي دست اش قبل ٍ ضًَد ضٌاسايي ماهل عَز بِ بايد هطتسياى 
 قساز تاييد هَزد خدهاتي چٌيي اًجام بساي ضاى زضايت بايد ايٌتسًتي، پسداخت

 دزبازُ هطتسي، بساي زا هٌاسبي ٍ هٌظن اعالعات قبل اش بايد ّا PSP .گيسد
 تسامٌص اجساي بساي (ّا دستَزالعول ٍ تجْيصات هاًٌد) ضسٍزي ّاي ًياشهٌدي

 .ًوايٌد فساّن آى، ذاتي ّاي زيسل ٍ اهي ايٌتسًتي پسداخت ّاي

 



اساسي هالحظات 

ٙاعالػبت ٗ ٛ٘يتي اػٖبد تٜيٚ ٗ الصُ ؿٖبػبيي ٛبي دػت٘ساٍؼٌْ اص اػتفبد  
 ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت ثٚ ّـتشي  دػتشػي اص قجٌ ّشث٘عٚ

ّـتشي ثب قشاسداد إؼقبد   

oُؿ٘يي پً٘ اص جَ٘ىيشي ثب استجبط دس قبٕٕ٘ي ٗظبيف إجب 

oاّٖيتي ّفبٛيِ اػبع ثش خبكي پشداخت اثضاس يب ٗ تشامٖؾ يل ْٕ٘دٓ ّؼذٗد يب ٗ تؼ٘يق   

 داؿتٔ ثشاي ّـتشي استجبط ثشقشاسي چيٕ٘يي ٗ ّـتشي ثٚ دادٓ اخغبس ثشاي سٗؿي تؼيئ•
 ؿذٙ ّؼذٗد غيش خذّبت



اساسي هالحظات 

ّٚ٘سد دس ّـتشي ثٚ اعالػبت اسائ  

o،(آتؾ دي٘اسٙ ٗيشٗع، إٓتي افضاس ٕشُ ّبٕٖذ) افضاس ٕشُ تجٜيضات 

oٙافضاس ٕشُ ٗ  ٛب افضاس ػخت ٗ  ؿخلي اّٖيتي مبسثشي اعالػبت اص ائْ ٗ ّٖبػت اػتفبد 

oپشداخت يل تبييذ ٗ پزيشؽ دػت٘ساٍؼٌْ ىبُ ثٚ ىبُ ؿشح 

oافضاسي ٕشُ ح٘ادث ؿخلي، اّٖيتي اعالػبت ػشقت ّبٕٖذ ح٘ادث ٖٛيبُ دس ّـتشي ٗظبيف 
  ٛب اػتفبدٙ ػ٘ء يب ٗ ّـن٘ك سفتبسٛبي ّـبٛذٙ افضاسي، ػخت ٗ

oتؼٜذات ٗ ٛب ّؼئٍ٘يت ؿشح PSP ٗ ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت اص اػتفبدٙ ثشاي ّـتشي 

 



ّا ضيَُ بْتريي 

ايٖتشٕتي پشداخت ٛبي تشامٖؾ إجبُ ثشاي ّـتشي ثب اختلبكي قشاسداد 



ضَد ضسٍع هطتسي قَي َّيت تصديق يل با بايد ايٌتسًتي پسداخت خدهات. 

 



اساسي هالحظات 

 اص اػتفبدٙ ثب ّؼتقيِ، ثشداؿت ٛبي دػت٘س يب اػتجبسي ٛبي إتقبً ٗ ٕقٌ ؿشٗع  
 ق٘ي ٛ٘يت تلذيق

پشداخت ٛبي دادٙ اكالح يب ٗ دػتشػي ثشاي ق٘ي ٛ٘يت تلذيق   

ّؼٍ٘يت تغييشات ّؼشفي ٗػيَٚ ثٚ ّـتشي ق٘ي ٛ٘يت تلذيق ٛبي عشح اجشاي  
 اسٗپبيي ثبصاسٛبي عجق ثش (مٖٖذٙ كبدس ثٚ اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذٙ اص)

 



اساسي هالحظات 

   [ٛب مبست]

ق٘ي ٛ٘يت تلذيق ثب اػتفبدٙ ثشاي ؿذٙ كبدس ٛبي مبست ْٛٚ فٖي آّبدىي 

تلذيق اص اػتفبدٙ ثب مبستي ٛبي تشامٖؾ دس ؿذٙ اسائٚ خذّبت ْٛٚ اص ّحبفظت 
 مبست كبحت ق٘ي ٛ٘يت

ايٖتشٕتي خذّبت إجبُ ثشاي ّـتشي قجَي سضبيت دسيبفت   

ٓكبدس ت٘ػظ مبست كبحت اص ق٘ي ٛ٘يت تلذيق ٛبي عشح اجشاي اّنب  
 ؿذٙ اسائٚ خذّبت مَيٚ دس مٖٖذىبٓ

 



اساسي هالحظات 

كبدس ت٘ػظ مبست كبحت ق٘ي ٛ٘يت تلذيق اص اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ حْبيت  
 ؿذٙ اسائٚ خذّبت تْبُ دس ايٖتشٕت عشيق اص ٗ مٖٖذٙ

oٙمبست، تلذيق مذ اص اػتفبد CVx2، ٚاػتثٖب ّ٘اسد دس ٕيبصّٖذي حذاقٌ ػٖ٘آ ث 

ٛ٘يت تلذيق اجشاي اص اٍنتشٕٗيني ٛبي پً٘ ميف پـتيجبٕي 

oٙاص اػتفبد CVx2، ٚاػتثٖب ّ٘اسد دس ٕيبصّٖذي حذاقٌ ػٖ٘آ ث 

 



ّا ضيَُ بْتريي 

 مبست، كبحت ق٘ي ٛ٘يت تلذيق ٛبي عشح اص اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ حْبيت  
  ايٖتشٕت عشيق اص ٗ مبستي ٛبي تشامٖؾ دس مٖٖذىبٓ كبدس ت٘ػظ

ٓدس ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت ْٛٚ ثشاي ٛ٘يت تلذيق اثضاس يل اص اػتفبدٙ اّنب  
   چٖذىبٕٚ پشداخت خذّبت

 

 



PSP تصديق ابصازّاي اٍليِ ازائِ ٍ هطتسي ًام ثبت مِ ًوايد تضويي بايد ّا 
 هي اًجام اهي صَزت بِ ايٌتسًتي پسداخت خدهات دز استفادُ بساي قَي َّيت

 .ضَد

 



اساسي هالحظات 

ٙٛ٘يت تلذيق ق٘ي اثضاس اسائٚ ٗ ٕبُ ثجت ت٘ػظ ٛب ٕيبصّٖذي ؿذٓ ثشآٗسد   

 [ٛب مبست]

o تشامٖؾ ثشاي ق٘ي، ٛ٘يت تلذيق مشدٓ ثجت جٜت ّـتشي ثشاي اي ىضيٖٚ ٗج٘د 
   ايٖتشٕتي خشيذ اص ّؼتقٌ  مبستي، ٛبي

o[ٛب مبست] ًيل ثٚ ّـتشي دٗثبسٙ ٛذايت ثب إٓالئ خشيذ يل عً٘ دس ث٘دٓ فؼب  
 اػتْبد قبثٌ ٗ أّ ّحيظ



اساسي هالحظات 

ٙٛ٘يت تلذيق ق٘ي اثضاس اسائٚ ٗ ٕبُ ثجت ت٘ػظ ٛب ٕيبصّٖذي ؿذٓ ثشآٗسد   

o  ائْ ٗ اػتْبد قبثٌ ّحيظ يل دس ّشتجظ ٛبي دػت٘ساٍؼٌْ اجشاي 

o(اثضاسٛب ثشخي فيضيني ت٘صيغ ٍضُٗ ك٘ست دس) ًاّضب سػيذ تلذيق ٗ پؼت ث٘ػيَٚ اسػب 
   ّـتشي ت٘ػظ ؿذٙ

oت٘ػظ افضاس ٕشُ ديجيتبٍي اّضبي PSP   

oُّـتشي ثٚ ػبيت ٗة يب ٗ ايْيٌ ٗػيَٚ ثٚ ؿخلي اّٖيتي اعالػبت تح٘يٌ ػذ 

 



اساسي هالحظات 

 [ٛب مبست]

 مبست كبدسمٖٖذىبٓ عشف اص ق٘ي ٛ٘يت تلذيق ثشاي مبست داسٕذىبٓ ّذاُٗ تـ٘يق   

ُٕيبصّٖذيٜب حذاقٌ ثب  اػتثٖبيي ّ٘اسد دس ضؼيف ٛ٘يت تلذيق إجب 

o ُمبست كبحت ٕب 

o ٙؿخلي حؼبة ؿْبس 

oمبست إقضبي تبسيخ 

oمبست تلذيق مذ (CVx2) 

oاػتبتيل پؼ٘سد   

 



PSP هي تالش َّيت تصديق بساي مازبس يل مِ زا دفعاتي تعداد بايد ّا 
 ٍ ًوايٌد تعييي پسداخت ي ّا ًطست شهاى بساي زا قَاعدي ٍ ًوايٌد هحدٍد مٌد،

 .ًوايٌد هحدٍد زا َّيت تصديق يل اعتباز شهاى هدت

 



اساسي هالحظات 

إذاصٙ ثٚ ٛ٘يت تلذيق ثشاي ّلشف ينجبس ػج٘سٛبي سّض اػتجبس دٗسٙ مشدٓ ّحذٗد 
 (دقيقٚ چٖذ) م٘تبٙ ٕيبص ّ٘سد ضشٗست حذاقٌ

ٔٛ٘يت تلذيق يب ٗ ػبيت ثٚ ٗسٗد دس ؿنؼت دفؼبت تؼذاد حذامثش تؼيي ٗ 
 آٓ اص پغ (دائِ يب ٗ ّ٘قت ع٘س ثٚ) ايٖتشٕتي خذّبت ثٚ دػتشػي ؿذٓ ّؼذٗد

oؿذٙ ّؼذٗد ايٖتشٕتي خذّبت ّجذد ػبصي فؼبً ثشاي ّٖبػت أّ دػت٘ساٍؼٌْ ٗج٘د 

(دقيقٚ 10) غيشفؼبً پشداخت ٛبي ٕـؼت صّبٕي دٗسٙ حذامثش مشدٓ ّحذٗد ٗ  
 ّذت ائ اص پغ إٜٓب اتّ٘بتيل اتْبُ

 

 



قبل تقلبي پسداخت ّاي تسامٌص مسدى هسدٍد ٍ يافتي ٍ پيطگيسي ّدف با 
 يل دز ّا تسامٌص هجَش ٍ اهٌيت بس ًظازت ّاي هناًيسن بايد آًْا، اًجام اش

 اش قبل بايد باال زيسل با يا ٍ هطنَك ّاي تسامٌص .گيسد صَزت ٍاقعي شهاى

 .گيسًد قساز آشهايص ٍ ازشيابي هَزد ٍيژُ زٍيِ يل با اجسا،

 



اساسي هالحظات   

ٙثشاي ٗاقؼي صّبٓ دس تقَت اص پيـييشي ٗ ؿٖبػبيي ٛبي ػيؼتِ اص اػتفبد 
 پبيٚ ثش ّـن٘ك ٛبي تشامٖؾ ؿٖبػبيي

اص حبكٌ ٕتبيج ثب ٕظبست ٛبي حٌ ساٙ ػبصىبسي ٗ پيچيذىي ىؼتشؽ، تٖبػت   
  جؼٌ سيؼل ثشآٗسد

اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ ٛبي دػتٚ اص ْٛبٖٛو تؼشيف   

 



ّا ضيَُ بْتريي 

ُدس اضبفي تبخيش ػذُ ّٖظ٘س ثٚ ّٖبػت صّبٕي ٛبي دٗسٙ دس ٛب اسصيبثي إجب  
 پشداخت خذّبت اجشاي

ٙقشاسداد ثب ّغبثق پشداخت تشامٖؾ احتْبٍي مشدٓ ّؼذٗد اص ّـتشيبٓ ػبصي آىب 

ٙحٌ ثشاي م٘تبٙ صّبٕي دٗسٙ يل تب تشامٖؾ ث٘دٓ ّؼذٗد اص ّـتشيبٓ ػبصي آىب ٗ  
 اّٖيتي ّؼبئٌ فلٌ

 



ُهحافظت اًتقال ٍ پسداشش ساشي، ذخيسُ ٌّگام بايد حساس پسداخت ّاي داد  

 .ضًَد

 



اساسي هالحظات   

ْٔؿٖبػبيي ثشاي اػتفبدٙ ّ٘سد ٛبي فبيٌ ٗ ٛب دادٙ ْٛٚ ّٖبػت ػبصي اي ٗ  
  تشامٖؾ ؿشٗع ٖٛيبّي ٗ ػيؼتِ ثٚ ٗسٗد ٖٛيبُ دس) ّـتشي ٛ٘يت تلذيق

   (حؼبع ػَْيبت دييش يب ٗ ايٖتشٕتي

دس ٗ پشداخت حؼبع اعالػبت إتقبً ٖٛيبُ دس اعالػبت ّحشّبٕيي اص ّحبفظت  
 تنٖيل اص اػتفبدٙ ثب أّ استجبعي مبٕبً يل ت٘ػظ ايٖتشٕتي پشداخت صّبٓ ػشاػش

  ق٘ي ٗ ؿذٙ ؿٖبختٚ سّضٕيبسي ٛبي

 



اساسي هالحظات   

   [ٛب مبست]

پشداخت حؼبع اعالػبت ٛشىٕ٘ٚ رخيشٙ ػذُ ثٚ اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ تـ٘يق 
 ٛب پشداخت ثب ّشتجظ

ُداؿتٔ ثٚ پشداخت حؼبع اعالػبت مٖٖذٙ رخيشٙ اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ اٍضا 
  ّٖبػت اّٖيتي اقذاّبت

o خبعي اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ ثٚ خذّبت دادٓ اص خ٘دداسي 



ّا ضيَُ بْتريي 

[ٛب مبست]ائ ّٖظِ سػبٕي سٗص ثٚ ٗ تقَت ّذيشيت اختلبكي مبسمٖبٓ آّ٘صؽ 
 اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ ػ٘ي اص ٛب آّ٘صؽ



 

 

 

 

 

 رساني، آموزش و ارتباط با مشترياطالع 

 



PSP دزبازُ آًْا بِ مِ مٌٌد بسقساز خَد هطتسياى با ازتباعي چٌاى بايد ّا 
 زاّنازّاي بايد ّا PSP .دٌّد اعويٌاى دزيافتي ّاي پيام صحت ٍ تواهيت

 پسداخت خدهات اش اهي استفادُ دزبازُ خَد هطتسياى بِ مول ٍ زاٌّوايي

   .ًوايٌد ايجاد زا ايٌتسًتي،

 



اساسي هالحظات   

ّ٘سد دس ّـتشيبٓ ثب ّذاُٗ استجبط ثشقشاسي ثشاي أّ مبٕبً يل حذاقٌ ايجبد  
 ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت اص أّ ٗ كحيح اػتفبدٙ

o استجبعي مبٕبً دسثبسٙ ّـتشيبٓ ثٚ سػبٕي اعالع 

oٛب سٗؽ ػبيش اص دسيبفتي ٛبي پيبُ ٕج٘دٓ ّؼتجش  

ؿي٘ٙ دسثبسٙ الصُ اعالػبت دسيبفت ٗ ؿنبيبت ػ٘االت، صّيٖٚ دس ّـتشيبٓ ثٚ مْل  
   ح٘ادث دسثبسٙ دٛي ىضاسؽ ٗ ح٘ادث ّحبفظت، ٛبي

 



ّا ضيَُ بْتريي 

[ٛب مبست] جٜت اٍنتشٕٗيني فشٗؿٖذىبٓ ثشاي ٛبيي ثشٕبّٚ اجشاي 
   تقَت اص پيـييشي

 



اساسي هالحظات   

ثشاي اّٖيتي اقذاّبت ٗ ٛب ؿي٘ٙ سػبٕي سٗص ثٚ دسثبسٙ ّـتشي ثٚ سػبٕي اعالع  
 ّـخق مبٕبً عشيق اص ايٖتشٕتي پشداخت خذّبت

ّٜٖٓذػي) ظٜ٘س حبً دس ت٘جٚ قبثٌ ٛبي سيؼل  ّ٘سد دس ّـتشي ثٚ ٛـذاسداد  
 مالٛجشداسإٚ ٛبي تشامٖؾ ٗ ّـخق مبٕبً عشيق اص (فيـيٖو ٗ اجتْبػي

 



اساسي هالحظات 

ٛبي صّيٖٚ دس آّ٘صؿي  ٗ سػبٕي اعالع ٛبي ثشٕبّٚ اجشاي 

oاعالػبت دييش ٗ ؿخلي اعالػبت اّٖيتي، ٛبي ت٘مٔ ػج٘س، سّض اص ّحبفظت ِّٜ 

oسػبٕي سٗص ثٚ ٗ ٕلت عشيق اص ( مبّپي٘تش ّبٕٖذ) ؿخلي اثضاسٛبي اّٖيت كحيح ّذيشيت 
 (فبيشٗاً ٗ ٗيشٗع إٓتي ّبٕٖذ ) اّٖيتي اجضاي

oّغْئٔ ٕب ؿذٙ دإَ٘د ٛبي افضاس ٕشُ ثب ّشتجظ اّٖيتي تٜذيذات ٗ ٛب سيؼل ىشفتٔ دسٕظش   

oٙاكَي ايٖتشٕتي پشداخت ٛبي ػبيت ٗة اص اػتفبد 

 



PSP دز ّاي هحدٍديت هٌظَز بِ ّايي گصيٌِ خَد هطتسياى بساي بايد ّا 
 .ًوايٌد فساّن ايٌتسًتي، پسداخت خدهات اش استفادُ ٌّگام ، زيسل هعسض

 



اساسي هالحظات   

پشداخت خذّبت ثشاي ٛب ّحذٗديت ثشقشاسي ثٚ ٕؼجت ّـتشي ٛش ثب ت٘افق 
  اسائٚ اص پيؾ (فشدي پشداخت ٛش ثشاي حذامثش ّقذاس يل دادٓ قشاس ّبٕٖذ)ايٖتشٕتي

 ّـتشي ثٚ ايٖتشٕتي پشداخت مشدٓ فؼبً غيش اجبصٙ دادٓ ٗ إٜٓب،

ٓيل دس ّـتشي ثشاي ايٖتشٕتي ٛبي پشداخت ٛبي ّحذٗديت ّذيشيت اّنب 
 أّ ّحيظ

ٓتَفٖي تْبع عشيق اص ّـن٘ك، ٗ حؼبع ٛبي پشداخت ٛبي سيؼل اػالُ اّنب  
 ّـتشي ثشاي پيبّل يب

 



ّا ضيَُ بْتريي 

ٓدس ٛبيي پبساّتش ػٖ٘آ ثٚ ّـتشيبٓ ت٘ػظ ؿخلي ٗ مَي ٛبي قبػذٙ تؼيئ اّنب  
   اٍنتشٕٗيل ثبٕنذاسي

o خبف مـ٘سٛبيي اص ايٖتشٕتي ٛبي پشداخت ؿشٗع 



PSP ًوايٌد فساّن هطتسي بساي زا الشم اعالعات هٌاسب شهاى يل دز بايد ّا 
 .ًوايد بسزسي زا تسامٌص هَفق اًجام بتَاًد ٍي تا

 



اساسي هالحظات 

ٓأّ ّحيظ يل عشيق اص ٗ صّبٕي ٛش دس حؼبة ّبٕذٙ ٗ ٛب تشامٖؾ ثشسػي اّنب 
   ّـتشيبٓ ثشاي

أّ ّحيظ يل دس جضئيبت رمش ثب اٍنتشٕٗيني ٛبي ىضاسؽ ٗج٘د 

ُاي دٗسٙ ٛبي ىضاسؽ دس پشداخت حؼبع اعالػبت ػبصي پٖٜبٓ يب ٗ رمش ػذ  
  ٕبّٚ يب ايْيٌ پيبّل، ّبٕٖذ جبييضئ ٛبي مبٕبً عشيق اص ّـتشي ثٚ ؿذٙ اسائٚ

 



European Central Bank, Recommendation for the Security of Internet Payments, 

http://www.ecb.europa.eu, April 2012. 
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