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 10 از 1ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 

 
 مستند یشناسنامه

 شرکت خدمات انفورماتیک نگارنده

 یبانک هایکارت در سوخت هیسهم از استفاده –مستندات فنی شاپرک  مستند عنوان

 ISC_STD_FuelPurchase مستند کد
 1.0.0 شماره ویرایش

 20/08/1397 تاریخ تدوین/بازنگری

 از زمان ابالغ و تایید آزمون فنی هر عضو تاریخ اجرا

 تا ارائه مستند ویرایش بعدی تاریخ مؤثر سند 

 ی خدمات پرداختههای ارائه دهندبخش فنی شرکت جامعه هدف

 مراجع

1. Bank Card Originated Messages Interchange Message Specifications, 
ISO8583:1987(E), 1987 

2. Financial services - Key management related data element - Application and 
usage of ISO8583 data elements 53 and 96, ISO 13492:2007(E) 

3. Banking – Personal Identification Number(PIN) Management and Security, Part 
1, ISO 9564-1:2002(E) 

، جلد دوم، ویرایش 1987ویرایش  ISO8583مستندات فنی شاپرک براساس استاندارد  .4
 1391ماه آذر، 1.4

های جدید مرکز شاپرک، مستندات فنی شاپرک، تغییرات فنی الزم برای پشتیبانی روال .5
 1/2/1396، 2یرایش و

 
 

 تاریخچه تغییرات

 تغییرات خیتار ویرایش 

 ویرایش اولیه 20/08/1397 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
 

 10 از 2ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 مطالب فهرست

 صفحه                                                                                                                                                         عنوان

 5 ......................................................................................................................................................................... مقدمه -1

 5 .................................................................................................................... یسامانه سوخت در شبکه بانک گاهیجا -2

 5 ...................................................ارائه دهندگان خدمات پرداخت سوخت عضو شبکه شاپرک ژهیو یتراکنش ها -3

 FINANCIAL TRANSACTION .................................................................................................................................... 5  مالی هایتراکنش 3-1

 6................................................................................................. ارانهی صیسوخت با تخص دیخر امیگردش پ ندیفرآ -4

 6 ....................................................................................... شده داده صیتخص اعتبارسوخت مصرف جهت دیخر تراکنش سالار 4-1

 7 .................................................................................................................................................................. سوخت دیخر هیدییتا اعالم 4-2

 7 ............................................................................................................ مانده یباق وجه پرداخت جهت دیخر یمال تراکنش انجام 4-3

 8 ............................................................................................................................................... دیخر یمال ندیفرآ انجام هیدییتا اعالم 4-4

 9........................................................................................... سامانه شاپرک یدر قالب تراکنشها ازیمورد ن راتییتغ -5

 9 ................................................. (PAN: PRIMARY ACCOUNT NUMBER) کارت شماره - یاصل حساب شماره :2 یشماره تیب 5-1

 9 .............................. (ADDITIONAL DATA – SHAPARAK USED) شاپرک در استفاده مورد -یاضاف اطالعات :62 یشماره تیب 5-2

 9 ........................................................................................................................................................... یاضاف مبالغ :54 یشماره تیب 5-3

 

  



           
 
 

 10 از 3ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 جداول فهرست
 صفحه                                                                                                                                                                                            عنوان

 9 ................................................................................................................................................................................................. شاپرک دیکد تابع جد -1جدول 

 9 ......................................................................................................................................... (ی)مبالغ اضاف 54ت ی: ساختار هررکود اعالم مانده درب2جدول 

 10.................................................................................................................................................................................................................. ها: انواع مانده3جدول 

 

  



           
 
 

 10 از 4ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 اشکال فهرست
 صفحه                                                                                                                                                                                            عنوان

 5 ...................................................................................................................................................................... یسامانه سوخت در شبکه بانک گاهیجا -1شکل 

 7 .................................................................................................ص داده شدهید جهت مصرف اعتبارسوخت تخصیارسال تراکنش خر ندیفرآ -2شکل 

 8 ...................................................................................................................... مانده یجهت پرداخت وجه باق دیخر یانجام تراکنش مال ندیفرآ -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 

 10 از 5ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 مقدمه -1

یع های بانکی، الزم است سامانه تجمارتای )در قالب مبلغ مشخص( به دارندگان وسائل نقلیه در کبا توجه به نیاز به تخصیص سهمیه یارانه

 ، به سامانه شتاب متصل گردد. شودنامیده می" سامانه سوخت"های دارنده اعتبار سوخت، که از این پس در این مستند کننده اطالعات کارت

 رید سوخت با تخصیصاین مستند به شرح فرآیندهای بین ارائه دهندگان خدمات پرداخت سوخت و مرکز شاپرک جهت پذیرش تراکنش خ

 پردازد.یارانه می

 

 جایگاه سامانه سوخت در شبکه بانکی -2

های ویژه ای همانند سامانه رفاهی و امنیت غذایی به سامانه شتاب متصل شده و با استاندارد تبادل پیام سامانه سامانه سوخت در کنار سامانه

پردازد. به این ترتیب کلیه ارائه دهندگان خدمات پرداخت به تبادل پیام می – باشدمی ISO 8583که مبتنی بر استاندارد بین المللی  -شتاب 

 های بانکی عضو شتاب جهت انجام فرآیند خرید سوخت با تخصیص یارانه باشند.عضو شبکه شاپرک قادر خواهند بود پذیرنده کارت

 
 جایگاه سامانه سوخت در شبکه بانکی -1 شکل

های ثبت نام شده در این سامانه و میزان اعتبار ریالی هرکارت )یارانه سوخت( و اطالعات دارنده سوخت امکان نگهداری شماره کارت سامانه

کارت )شامل شماره موبایل و کد ملی( را خواهد داشت. این سامانه ملزم به رعایت کلیه استانداردهای امنیتی کارت ویژه صادرکننده کارت 

 باشد. می
 

 راکنش های ویژه ارائه دهندگان خدمات پرداخت سوخت عضو شبکه شاپرکت -3

ارائه که استهاییباشد، مجموعه پیامی این مستند مدنظر میدر محدودهویژه ارائه دهندگان خدمات پرداخت های عنوان تراکنشکه بهآنچه

تفاده از اعتبار تخصیص داده شده به کارت جهت خرید ویژه اس( Onlineصورت آنی )بهشاپرک با سوییچ مرکز دهندگان خدمات سوخت 

 های بعدی ارائه خواهد شد.ها به تفصیل در فصلکند. شرح این پیامتبادل میسوخت 

 Financial Transaction های مالی تراکنش 3-1

 .خرید سوخت مالی فرآینددرخواست انجام  - 0200

 .تخرید سوخ مالی فرآینددرخواست انجام پاسخ به - 0210

 .خرید سوخت مالی فرآیندانجام تایید  - 0220

 .خرید سوخت مالی فرآیندانجام تایید  پاسخ به - 0230

 .انجام شدهخرید سوخت مالی  فرآیند یاصالحیهدرخواست  - 0420



           
 
 

 10 از 6ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 .انجام شده خرید سوخت مالی فرآیند یدرخواست اصالحیهپاسخ به - 0430

 

 یارانهفرآیند گردش پیام خرید سوخت با تخصیص  -4

 باشد:فرآیند خرید سوخت با تخصیص یارانه شامل مراحل زیر می

 ارسال تراکنش خرید جهت مصرف اعتبارسوخت تخصیص داده شده . -

 اعالم تاییدیه خرید سوخت . -

 انجام تراکنش مالی خرید جهت پرداخت وجه باقی مانده. -

 انجام فرآیند مالی خرید. یهاعالم تایید -

 احلی شرح داده شده است.در ادامه هریک از این مر

 ارسال تراکنش خرید جهت مصرف اعتبارسوخت تخصیص داده شده 4-1

 به منظور استفاده از اعتبار سوخت تخصیص داده شده به دارنده کارت، فرآیند زیر در نظر گرفته شده است .

ه و منوی استفاده از اعتبار سوخت مراجعمتصل به نازل سوخت ی فروش به پایانهنموده و ی کارت اقدام به دریافت سوخت دارنده .1

 نماید.( را وارد میخود در سامانه سوخت رقم انتهای موبایل ثبت شده 4رمز سوخت )بطور مثال می نماید و  را انتخاب

و حاوی مبلغ سوخت مصرفی عملیات درنظر گرفته شده برای این تراکنش با کد  (0200مالی خرید مصرف اعتبار سوخت)تراکنش  .2

 ده کارت با احتساب نرخ آزاد از پایانه فروش برای سوییچ ارائه دهنده خدمات پرداخت سوخت ارسال می گردد.توسط دارن

 تراکنش مربوطه از سوئیچ ارائه دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک ارسال می گردد . .3

 گردد.تراکنش از سامانه شاپرک به سامانه شتاب ارسال می .4

 کند.امانه سوخت ارسال میسامانه شتاب تراکنش را به س .5

سوخت  .6 سوخت سامانه  سالی را رمز  سر مبلغ اعتبار، مبلغ باقیمانده نموده کنترل ار شتری و پس از ک سط م  وی قابل پرداخت تو

 .نماید مبلغ باقیمانده اعتبار سوخت تخصیص داده شده به دارنده کارت را در پاسخ تراکنش به سامانه شتاب ارسال می

 گردد.تراکنش پاسخ از سامانه شتاب به سامانه شاپرک ارسال می .7

 گردد.تراکنش پاسخ به سامانه ارائه دهنده خدمات پرداخت ارسال می .8

گردد و در پایانه فروش نمایش مبلغ باقیمانده قابل پرداخت و مانده اعتبار دارنده کارت پس از مصرف به پایانه فروش ارسال می .9

 رسید پایانه چاپ می گردد . ودر صورت لزوم برروی

 

 فرآیند مصرف اعتبار سوخت تخصیص داده شده به دارنده کارت را نشان می دهد . 2 شکل



           
 
 

 10 از 7ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 

 
 

 شده داده صیتخص اعتبارسوخت مصرف جهت دیخر تراکنش ارسال فرآیند -2 شکل

 

 

 قانون شاپرک:

صورت صرف اعتبار در  سخ تراکنش م شت اعتبار  و عدم دریافت پا ست به منظور برگ سوخت، الزم ا سامانه  سر از اعتبار دارنده کارت در ک
ارسال نماید و سامانه سوخت با دریافت تراکنش اصالحیه اعتبار کسر شده از مشتری  (0420)دارنده کارت ، پایانه فروش تراکنش اصالحیه  

 را برگرداند .
 
 

 تاییدیه خرید سوختاعالم  4-2

پس از آنکه فرآیند مصرف اعتبار تخصیص داده شده به کارت به طور موفقیت آمیز طی شد، الزم است پایانه فروش متصل به نازل سوخت 

در نظر با کد عملیات  (0220)تراکنش تاییدیه مصرف اعتبار را به سامانه شاپرک ارسال نماید. بدین منظور پایانه فروش تراکنش تاییدیه ای 

ارسالی در مرحله قبل را به سوئیچ ارائه دهنده خدمات پرداخت  اعتبار سوخت مصرفخرید جهت با تراکنش  برابرگرفته شده و حاوی مبلغی 

 ارسال و تراکنش مربوطه به سوئیچ شاپرک ارسال می گردد .

 

 قانون شاپرک:

رائه دهنده خدمات پرداخت ملزم به تکرار آن تا زمان دریافت پاسخ موفق در صورت بروز مشکل دردریافت پاسخ تراکنش اعالم تاییدیه مالی، ا
 می باشد.

 

 

  انجام تراکنش مالی خرید جهت پرداخت وجه باقی مانده 4-3

در صورتی که مبلغ سوخت مصرفی بیشتر از میزان اعتبار تخصیص داده شده به دارنده کارت باشد، نیاز است باقیمانده مبلغ قابل پرداخت 

 تری پرداخت گردد . فرآیند در نظر گرفته شده به صورت زیر می باشد .توسط مش

دارنده کارت پس از مشاهده باقیمانده مبلغ قابل پرداخت برروی صفحه نمایش پایانه فروش اقدام به انتخاب روش پرداخت باقیمانده  -1

کی کارت بانمشتری  ،ب روش پرداخت با کارتنماید. درصورت انتخامبلغ به صورت نقدی و یا با استفاده از کارت بانکی خود می

 خود را بر روی پایانه کشیده و رمز کارت بانکی خود را وارد می نماید .

 بلغ سوخت بر اساس نرخ آزاد م

 سامانه سوخت

پایانه فروش 

متصل به نازل 

 سوخت

2-0200 

1 

ت 
ارائه دهنده خدما

ت
پرداخ

 

 شتاب شاپرک

 باقیمانده مبلغ قابل پرداخت

 باقیمانده سوخت اعتبار و موجودی

3-0200 4-0200 5-0200 

6-0210 8-0210 7-0210 

9-0210 



           
 
 

 10 از 8ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 دارنده کارت می نماید . قابل پرداختپایانه فروش اقدام به ارسال تراکنشی مشابه با تراکنش فعلی خرید و با مقدار مبلغ  -2

 ات پرداخت به سامانه شاپرک ارسال می گردد.تراکنش مربوطه از سوییچ ارائه دهنده خدم -3

 سامانه شاپرک تراکنش را به شتاب ارسال می نماید . -4

 سامانه شتاب، تراکنش خریدی به سمت صادرکننده کارت ارسال می نماید . -5

ال شتاب ارس صادرکننده کارت ، هویت دارنده کارت را اعتبار سنجی نموده و تراکنش خرید را پردازش و پاسخ تراکنش به سامانه -6

 می نماید.

 شتاب پاسخ را به سامانه شاپرک ارسال می نماید . -7

 شاپرک پاسخ تراکنش را به سوییچ ارائه دهنده خدمات پرداخت ارسال می نماید. -8

 پاسخ تراکنش از سوییچ ارائه دهنده خدمات پرداخت به پایانه فروش ارسال می گردد . -9

 نماید. پایانه فروش رسید تراکنش مربوطه را چاپ می -10

 

که کامال بر اساس فرآیند فعلی خرید شاپرکی  فرآیند پرداخت باقیمانده مبلغ سوخت مصرفی را توسط دارنده کارت نشان می دهد 3 شکل

 .باشدمی
 

 
 اندهجهت پرداخت وجه باقی مفرآیند انجام تراکنش مالی خرید  -3 شکل

 
 
 

 اعالم تاییدیه انجام فرآیند مالی خرید 4-4

در صورتی که انجام تراکنش مالی خرید سوخت به طور موفقیت آمیز طی گردید الزم است تاییدیه این تراکنش همانند تاییدیه تراکنش 

 شاپرک ارسال گردد .مرکز های خرید فعلی به 

 
 

  

 مبلغ قابل پرداخت 

 دریافت رسید تراکنش

پایانه فروش 

 متصل به نازل

 سوخت

14 

ت 
ارائه دهنده خدما

ت
پرداخ

 

 شتاب صادرکننده شاپرک

2-0200 3-0200 4-0200 5-0200 

6-0210 
9-0210 8-0210 7-0210 

1 10 



           
 
 

 10 از 9ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 ک های سامانه شاپرتغییرات مورد نیاز در قالب تراکنش -5

  .های خرید سوخت با تخصیص یارانه ذکر شده استتغییرات مورد نیاز در قالب پیام های مرکز شاپرک جهت مدیریت تراکنش دراین بخش

 

 (PAN: Primary Account Number)کارت شماره  -: شماره حساب اصلی 2ی بیت شماره 5-1

کارت را دربردارد. مقدار این بیت یی صادرکنندهساب اصلی یا مشخصهی حباشد که شمارهکاراکتر عددی می 19اطالعات این بیت حداکثر 

کارت یصادرکننده یالمللی بانک یا موسسهکارت دارای کدبینیاینکه شمارهباشد. باتوجه بهکارت متقاضی انجام تراکنش مییبرابر شماره

 د.باشی مقصد نهایی تراکنش نیز میکنندهاست، اطالعات این بیت مشخص

 قانون شاپرک:

رقمی باشند، در تراکنش ویژه خرید از اعتبار سوخت که مقصد نهایی  16های قابل استفاده در ایران باید با توجه به اینکه شماره کارت
ت در اضافه گردد. الزم به ذکر اس  "989"باشد، الزم است به ابتدای شماره کارت دارنده کارت ارقام تراکنش در آنها سامانه سوخت می

  شود.به ابتدای شماره کارت اضافه می "9"سبد کاالیی همانند سابق رقم  -شتاب یهای خرید ویژهتراکنش
 

 

 (Additional Data – Shaparak Used) شاپرک در استفاده مورد -یاضاف اطالعات: 62ی بیت شماره 5-2

 Privateبرای تبادل اطالعات خصوصی ) ISO8583استاندارد  باشدکه درکاراکتر عددی، حرفی و ویژه می 999اطالعات این بیت حداکثر 
Useدرنظرگرفته شده است ) . 

  قانون شاپرک:

 نماید. را ارائه می جهت مصرف اعتبار سوختهای خرید سوخت برای تراکنش 62 بیت 4بیت زیر جدول زیر کد تابع ارسالی در

 

 تابعکد  محل کاربرد تابع مربوطه کد توضیحات ردیف
 271 0200/0210های تراکنش خرید از اعتبار سوختتراکنش  – خواست عملیات مالیدر 1

 کد تابع جدید شاپرک -1 جدول

 

 مبالغ اضافی: 54ی بیت شماره 5-3

ستتوئیچ کارت بهیازستتوئیچ صتتادرکنندهمبالغ اضتتافی منظورانتقال هبکاراکتر عددی، حرفی و ویژه استتت و 120 حداکثر اطالعات این بیت

 گیرد.کارت مورد استفاده قرار مییذیرندهپ

ساب را دارد. این ماندهنوع مانده 6ساختار درونی این بیت قابلیت انتقال حداکثر  ها درقالب رکوردهای مجزا و ی متفاوت برای هرکارت یا ح

 نماید.ساختار هر رکورد اطالعات این بیت را ارائه می 2 جدولگیرند. صورت پشت هم درساختار این بیت قرار میبه

 
 

 شرح مشخصه ردیف
1 n 2  برای حساب اعتباری سوخت 30مقدار برابر 
2 n 2 3 جدولی اعالمی براساس نوع مانده 
3 n 3 براساس استاندارد کد ارز مانده( ی اعالمیISO 4217) 
4 xn 13 ی اعالمیندهما 

 (ی)مبالغ اضاف 54 تیساختار هررکود اعالم مانده درب: 2 جدول

 باشند.های قابل استفاده در اطالعات این بیت به قرار جدول بعدی میانواع مانده
 



           
 
 

 10 از 10ی  صفحه بندی: عادیطبقه 20/08/1397 1.0.0ویرایش 

 ا ذکر نام مرجع بالمانع استبن مستند یاستفاده از اطالعات ا
 

 های بانکیاستفاده از سهمیه سوخت در کارت – شاپرک مستندات فنی 

 

 

 قانون شاپرک:

باشند، لذا درهیچ های مالی  میهای تراکنشدرمدیریت نگهداری داده PCI DSS V2رعایت استاندارد اینکه اعضای شاپرک ملزم بهباتوجه به 
صورت اطالعات این بیت یا بخش و ترکیبی ازآن نباید به ،ی شاپرککارت و سامانهیی صادرکنندهکارت، سامانهیی پذیرندهسامانه ی ازجای

باشد که با توجه به اینکه مبلغ مورد نیاز می "41"تنها استثناء برای این قانون نوع مانده با کد  ای ثبت گردد.ای درپایگاه دادهفایل یا داده
 باشد.پذیرنده و شتاب و شاپرک مجاز میدهد، نگهداری این مقدار در سامانه های برای عملیات مالی بعدی را نشان می

 

 قانون شاپرک:

سامانه سوخت الزامی  از( در پاسخ تراکنش های ارسالی 05) اعتبار دردسترسمانده ( و41مبلغ قابل پرداخت برای سرویس ارائه شده ) وجود
 می باشد.

 

 نوع مانده کد ردیف
 ی واقعیمانده 01 1
 ی دردسترسمانده 02 2
 ی بدهکارمانده 03 3
 مانده بدهی 04 4
 ی اعتبار دردسترسمانده 05 5
 ناشناخته 06 6
 ی موثر حساب دوممانده 07 7
 ی دردسترس حساب دوممانده 08 8
 سقف اعتبار 09 9
 ی معلقمانده 10 10
 ی باقیمانده ازسقف عملیات انجام شدهمانده 20 11
 شده ارائه سیسرو یبرا پرداخت قابل مبلغ 41 12

 هاانواع مانده: 3 جدول
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