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 «باسمه تعالی»

 

 مرابحه )کام(اعتباري کارت  صدور و راهبري دستورالعمل

 (6،2)ویرایش 

 

 الف. مقدمه:

شوند، صادر هاي کشور براي مشتریانی که اعتبارسنجی می، ابزاري اعتباري است که توسط بانککارت اعتباري مرابحه

 ه،تعيين شداز پذیرنده هاي   خود، نسبت به خرید کاالتواند تا سقف اعتبار مشخص شده براي کارت شده و دارنده آن می

اقدام کند. به ازاي خریدهاي اعتباري صورت گرفته در بازه زمانی یک ماهه، بانک صورتحسابی براي دارنده کارت تهيه 

قم ر ها گردشی بوده و پس از تسویه یا بازپرداخت اقساط تسهيالت، متناسب باکند. اعتبار در این کارتمیو ارسال 

 شود.بازپرداخت تعهدات به بانک، اعتبار کارت تجدید می

رصدي از بهاي ها، دکنند، به ازاي اعتبار ایجاد شده توسط بانککه در این طرح مشارکت میتوليدکنندگان و فروشندگانی 

 دهند.تخفيف میفروش نقدي کاال را به بانک 

ت اوالً دارنده کار یابد:ن کارت به دو صورت تبلور میدارندگا ها بهتسهيالت اعطایی بانک، کارت اعتباري مرابحهدر 

تواند تا سی روز باشد(، به جاي پرداخت نقدي از تواند در بازه زمانی بين خرید تا صدور صورتحساب ماهانه )که میمی

ر ارنده کارت ميساعتبار کارت خود استفاده نماید. ثانياً در صورتی که پرداخت وجه صورتحساب در موعد مقرر براي د

 .پذیر استاي از زمان خرید امکاند عقود مبادلهنباشد، امکان تقسيط مبالغ خرید در قالب تسهيالت با نرخ سو

گردند. اوالً با دریافت نرخ تخفيف پایه از فروشنده، از دو جنبه منتفع می کارت اعتباري مرابحهها در فرایند صدور بانک

کنند و ثانياً با دریافت سود تسهيالت از دارنده دوره خرید اعتباري سی روزه را تامين می هزینه منابع مالی الزم براي

 گردند.مند میکارت در صورت تقسيط بدهی، از سود اعطاي تسهيالت بهره

ا استفاده ند. اوالً بکنحاصل میانتفاع  کارت اعتباري مرابحهاز فرایند پذیرش جنبه  چهارتوليدکنندگان و فروشندگان نيز از 

تر به فروش برسانند و به اصطالح خرید آینده مشتریان را به امروز توانند کاالي خود را در زمانی کوتاهاز اعتبار بانک می

هاي منتقل کنند. ثانياً با تعهد انجام تسویه توسط بانک، ریسک اعتباري ناشی از عدم بازپرداخت بدهی خریدار را در فروش

ط با انجام تسویه نقدي )به روز( توس ثالثاً .کنندمیی( حذف نموده و مدیریت آن را به بانک محول اقساطی )اصطالحاً چک

داري و یابند و رابعاً امور خزانهیان نقدینگی مورد نياز دست میسریعتر از ساز و کار فروش اقساطی خود به جر بانک،

 دهند.هاي خود را کاهش میو هزینه وصول مطالبات خود از خریداران را یکسره به بانک محول کرده

در قرارداد خود با مشتریان، نرخ سود مربوط به تسهيالت اعطایی را در صورت  کارت اعتباري مرابحههاي صادرکننده بانک

راي فروش اي تخفيف بيشتري باین نرخ سود از نظر بانک واحد و ثابت است؛ اما اگر فروشنده کنند.تقسيط بدهی ذکر می

عتباري تسهيالت اعطایی در قالب کارت اموثر تخفيف اعطایی فروشندگان، نرخ  ه نسبت معينی ازبل شود، یخود قاکاالي 
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ابل معادل حداکثر نرخ ق سود تسهيالت یکساله نرخ ،. در خصوص تخفيف پایه )حداقلی( معادل دو درصدیابدکاهش می

به ازاي هر واحد درصد تخفيف فروشنده، دو درصد از نرخ سود تسهيالت اعطایی به  که اي استاعمال در عقود مبادله

 شود.دارنده کارت در معيار ساالنه کاسته می

وجود  رابحه عمومیمهاي ویژه بر اساس نرخ تخفيف اعطایی فروشنده به صورت نامحدود در طرح امکان معرفی طرح

بر اساس ورود کدهاي کاالیی مشمول طرح خاص در سامانه  حه عمومیرابمهاي خاص از طرح دارد. امکان تفکيک طرح

 پذیرد.مکنا صورت می

 روند:عبارات ذکر شده در معانی تعریف شده زیر به کار می در این دستورالعمل (1ماده 

 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران که بر اساس  موسسه اعتباري: بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز فعاليت

 تواند در چارچوب این دستورالعمل براي مشتریان خود کارت اعتباري مرابحه صادرکند.مجوزهاي اخذ شده می

تواند در چارچوب این دستورالعمل و دارنده کارت: شخص حقيقی که براي وي کارت اعتباري مرابحه صادر شده و می

 آن براي خرید استفاده کند. شرایط صدور از

پذیرنده: فروشنده کاال یا خدمات که با پذیرش شرایط این دستورالعمل، کارت اعتباري مرابحه را به عنوان ابزار پرداخت 

 پذیرد.می

 

 ب. صدور کارت

 .شودمیانجام  متقاضیو  موسسه اعتباريبين مرابحه مبناي قرارداد بر  کارت اعتباري مرابحهصدور  (2 ماده

یا درخواست  و توانند بر مبناي شاخصهاي اعتبار سنجی و بنا به درخواست مشتریان حقيقیموسسات اعتباري می  (3 ماده

  .اقدام نمایند کارت اعتباري مرابحهنسبت به صدور  براي کارکنان متقاضی آنها، قیواشخاص حق

  .کارت هاي صادر شده به نام اشخاص حقيقی بوده و دارندگان کارت در قبال تعهدات آن مسووليت دارند :1 تبصره

 صدور کارتاعتبار سنجی و کارمزد »مبلغی را تحت عنوان در هنگام صدور کارت تواند می موسسه اعتباري :2 تبصره

 نماید.، وفق ضوابط ابالغی از سوي بانک مرکزي از مشتري مطالبه «اعتباري

تواند مبلغ ثابتی را بعنوان آبونمان در هر صورتحساب از دارنده کارت دریافت نماید. حداکثر موسسه اعتباري می :3تبصره 

 شود. این مبلغ توسط بانک مرکزي تعيين می

ال کد ملی( معادل یکصد ميليون ری )بر اساس نظام بانکی مجموعهدر  حداکثر اعتبار قابل تخصيص به هر نفر (4 ماده

 است.
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سه موسیکسال خورشيدي از زمان صدور است. این مدت بنا به نظر حداقل  ،اعتباري مرابحه مدت اعتبار کارت (5 ماده

 قابل تمدید است. اعتباري و پذیرش آن توسط بانک مرکزي

صرفاً از طریق ارایه درخواست به مرکز کنترل و نظارت اعتبارات )مکنا( و اخذ  کارت اعتباري مرابحهصدور  (6 ماده

 امکانپذیر است.« مکنا»شناسه 

مجاز  موسسات اعتباريدر شماره کارت صورت پذیرد.  66باید صرفاً با کد محصول  کارت اعتباري مرابحهصدور  (7 ماده

 ود نيستند.به استفاده از این کد محصول در سایر محصوالت کارتی خ

 

 پ. پذیرش کارت

ل قاب و بازپرداخت بدهی اخذ صورتحساب ،خرید، مانده گيريهاي براي تراکنشصرفاً  کارت اعتباري مرابحه (8 ماده

 .استاستفاده 

ارکت آمادگی خود را براي مشقبالً پذیرندگان آنها شوند که هایی پذیرش میصرفاً در پایانه کارت اعتباري مرابحه (9 ماده

 .در این طرح اعالم کرده باشند

 .پذیر استهاي فروش فيزیکی و مجازي )اینترنتی( امکاناز طریق پایانه با کارت اعتباري مرابحه خرید (11 ماده

 

 :پذیرندهبا  . تسویهت

به ازاي هر خرید معادل بهاي  صادرکننده، موسسه اعتباريبه  کارت اعتباري مرابحهتعهدات دارنده کارت در  (11 ماده

 فروش نقدي آن است.

طابق مکسر خواهد شد و مابقی مبلغ  (کاال فروشندهپذیرنده )از  عنوان کارمزده دو درصد از مبلغ فروش نقدي ب (12 ماده

 گردد.صادر کننده واریز می موسسه اعتباريکارمزد مذکور به حساب  .شودتسویه می پذیرندهبا روال شاپرک با 

 

 . تسویه با دارنده کارت:ث

 کند کهصورتحسابی براي دارنده کارت صادر می موسسه اعتباري صادرکنندهدر فواصل زمانی یک ماهه  (13 ماده

 باشد:حداقل مشتمل بر موارد زیر  تواند به صورت الکترونيکی و فيزیکی بوده و بایدمی

مبالغ اعتبار استفاده شده و جزیيات آن به تفکيک  مجموع، سقف اعتبار و مانده اعتبار، دارنده کارتمشخصات 

، ميزان جرائم و تخفيفات متعلقه، نرخ و ميزان تسهيالت اعطایی تا سررسيد، تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه

نحوه بازپرداخت طی دوره،  دارنده کارتمبالغ پرداختی ، بابت صورتحساب هاي قبلی دارنده کارتبدهی هاي 

 پس از تاریخ صورتحساب( تقویمیروز  7) صورتحساب لت پرداخت، مهمبلغ صورتحساب
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اطالعات مربوط به صورتحساب هاي صادر شده بایستی بر اساس دستورالعمل هاي اعالم شده توسط بانک  (14ماده 

 مرکزي، بصورت ماهانه به سامانه مکنا اعالم گردد.

روز تقویمی پس از تاریخ صدور صورتحساب(،  7چنانچه دارنده کارت ظرف مهلت پرداخت مشخص شده ) (15 ماده

 گيرد.به مجموع مبالغ خرید سود تعلق نمیاقدام به تسویه کامل بدهی خود نماید، 

مجموع بدهی دارنده کارت بابت خریدهاي انجام شده در صورت عدم تسویه کامل بدهی طی مهلت پرداخت،  (16ماده 

 کارت منظور دارنده براي( ماهه 12 حداکثریا اقساطی  دفعی طی ماه، بصورت یک فقره تسهيالت مرابحه )نسيه

  گردد.می

در هر صورتحساب بخشی از بدهی دارنده کارت را  تواندمی موسسه اعتباريدر صورت استفاده از نسيه دفعی،  :1 تبصره

تحت عنوان حداقل مبلغ قابل پرداخت مشخص و به دارنده کارت اعالم کند. دارنده کارت موظف است این مبلغ 

  را تا مهلت پرداخت صورتحساب بازپرداخت نماید.

 زمان اولين قسط یک ماه بعد از مهلت پرداخت خواهد بود. :2 تبصره

 شود.محاسبه می خریدبوده و از زمان  ايحداکثر نرخ سود عقود مبادله حداکثر نرخ سود تسهيالت اعطایی معادل (17ماده 

 دو صورت قابل انجام است:ه ثبت حسابداري انتقال بدهی به تسهيالت ب (18ماده 

در این حالت در زمان صدور صورتحساب کل بدهی بصورت پيش فرض به  در مقطع صورتحساب. .1

گردد و در صورت تسویه بدهی تا قبل از مهلت پرداخت، کل سود تسهيالت تسهيالت مرابحه تبدیل می

 شود.تخفيف داده می دارنده کارتبه 

يالت صورت در این حالت در صورت عدم تسویه کامل بدهی انتقال به تسه در مقطع مهلت پرداخت. .2

 گيرد.می

باقيمانده  لی و زمانوموظف است متناسب با مبلغ وص موسسه اعتباريبا هر پرداخت قبل از سررسيد تسهيالت،  (19ماده 

 تا سررسيد، تخفيف الزم را ارائه و مبلغ وصولی را بين اصل و سود تسهيالت اعطایی تسهيم بالنسبه نماید.

 تواندیم موسسه اعتباريتمام یا بخشی از تسهيالت را در سررسيدهاي مقرر عمل ننماید،  دارنده کارتچنانچه  (21ماده 

است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تاخير تادیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوي بانک مرکزي، 

 متناسب با مبلغ و مدت تاخير مطالبه نماید.

ادر است که زودتر صبابت صورتحساب هاي مختلف، با صورتحساب هایی  کارتدارنده اولویت تسویه بدهی  (21ماده 

 اند.شده

 دارنده کارتبدحسابی بعنوان در مهلت پرداخت طی دو ماه متوالی،  اعالم شده عدم پرداخت به موقع بدهی (22ماده 

فعال شدن است.  و تنها پس از پرداخت تمام بدهی هاي اعالم شده قابل.ميشود مسدودتلقی شده و کارت وي 

 گردد.همچنين با هر پرداخت متناسب با مبلغ و زمان پرداخت، تخفيف محاسبه شده و از بدهی وي کسر می
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موسسه اعتباري موظف است کارت ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود،  موسسه اعتباريچنانچه مطالبه  (23ماده 

را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعليق درآورد. در صورتی که حداکثر اعتباري مرابحه 

موسسه اعتباري ملزم به ابطال کارت وصول نشود،  موسسه اعتباريظرف شش ماه پس از سررسيد، مطالبات 

 اعتباري مرابحه است.

کليه بدهی هاي سررسيد شده خود را بازپرداخت  دود شدهدارنده کارت داراي کارت اعتباري مرابحه مسچنانچه  (24ماده 

 شود.فعال می نماید، کارت وي مجدداً

 باشدملزم به ابطال آن می موسسه اعتباريسه بار مسدود شود،  اعتباري مرابحه چنانچه کارت تبصره:

 

 . اعتبار سنجي:ج

یا بر اساس هر ساز و کاري که برگشت  کارتدارنده بر مبناي تضمين و تعهد اخذ شده از  موسسه اعتباري (25ماده 

کارت اعتباري مرابحه دارنده کارت را  اعتبار سقفرا تضمين کند،  کارت اعتباري مرابحهاصل و فرع تعهدات 

 کند.تعيين می

 باید ساز و کار اعتبارسنجی و پوشش ریسک دقيق، شفاف و روشنی را مستند و اجرایی نماید. موسسه اعتباري (26ماده 

توانند از طریق اخذ گواهی کسر از حقوق براي هاي بازنشستگی میها و صندوقدستگاهشرکتها، ها، سازمان (27ماده 

 فراهم کنند. موسسات اعتباريهاي الزم را براي کارکنان و مستمري بگيران تحت نظر خود، تضمين

ارنده داز تمدید، نسبت به اعتبار سنجی  موظف است پيش موسسه اعتباريدر صورت توافق بر تمدید کارت،  (28ماده 

 اقدام نماید. نظایر آن، تعدیل وثائق و کارت

هاي وي نزد خود از سایر سپرده راساً تواند در صورت عدم ایفاي تعهدات دارنده کارت،می موسسه اعتباري (29ماده 

 برداشت کند.

 

 . تعهدات بانک مرکزيچ

هاي بانک مرکزي از طریق سامانه مرکز نظارت و کنترل اعتبارات )مکنا( نسبت به کنترل حجم و ميزان کارت (31 ماده

 کند.صادره و نيز اداره امور مربوط به رصد و پایش سامانه اقدام می

یرش راي پذهاي پذیرش کارت بند سازي پایانههاي الزم را براي توانمک هماهنگیبانک مرکزي از طریق شاپر (31ماده 

 آورد.به عمل می مرابحههاي اعتباري کارت
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 طرح ویژه خرید کاالهاي ایرانيح. 

 کننده در این طرح معادل پنج درصد بهاي فروش نقدي آن است.نرخ تخفيف عرضه (32ماده 

براي خرید کاالهاي ایرانی که سياهه آنها توسط وزارت صنعت، معدن و  اعتباري مرابحه در صورتيکه از کارت (33ماده 

ازگردانده ببه دارنده کارت عنوان تخفيف به  از مبلغ فروش نقدي کاال، درصدي استفاده شود تجارت اعالم ميگردد

 درصد معيار ساالنه برسد. 12شود تا نرخ موثر تسهيالت اعطایی به دارنده کارت به حداکثر می

 گردد.تخفيف فوق توسط سامانه مکنا محاسبه شده و از طریق سامانه سروش به حساب دارنده کارت واریز می تبصره:

نيز  شده ، عالوه بر رمز کارت، باید کد کاال یا کاالهاي خریداريمربوط به خرید کاالي ایرانیهاي در تراکنش (34ماده 

مربوط به کد کاالهاي مورد خریداري با سياهه اعالمی وزارت  در صورتی که اطالعاتوارد پایانه پذیرش شوند و 

 صنعت، معدن و تجارت تطبيق نداشته باشد، تراکنش مردود خواهد شد.

است که  بر اساس شماره حساب شبایی گيرد. همچنين تسویهکاال صورت میتوليد کننده در این طرح با تسویه  تبصره:

 کند.کاالیی به صورت جداگانه اخذ و به بانک مرکزي اعالم میوزارت صنعت، معدن و تجارت براي هر کد 

 با توليدکننده کاال است. )فروشگاه( کنندهتعيين، محاسبه و تسویه کارمزد توزیع (35ماده 

هاي مرتبط، خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بانک مرکزي داشبورد نظارتی الزم را براي دستگاه (36ماده 

 کند.ش کاالها و توزیع آنها فراهم میرصد ميزان فرو

که مایل به مشارکت در این طرح  تمامی توليدکنندگانیبا ضمن هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت  (37 ماده

ال، کد کا لشام فهرستاین  و به بانک مرکزي اعالم می نماید.کاالهاي مشمول طرح را معين  فهرست، هستند

 .استبراي انجام تسویه  توليدکنندهشناسه عرضه کننده و شماره حساب مبتنی بر شباي 

 بانک مرکزيبا هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و توليدکنندگان و کدهاي کاالیی  فهرستروزآوري  (38 ماده

 ميسر خواهد بود.

گونه کاال یا خدمات خارج از فهرست اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح امکان خرید هيچ (39ماده 

 وجود ندارد.

، بانک مرکزي تا سقف کلی چهل و مرابحه صادرکننده کارت اعتباري موسسات اعتباريدر صورت اعالم نياز  (41ماده 

 از طریق بازار بين بانکی در اختيار آنها قرار خواهد داد.منابع الزم براي این طرح را  ،دو هزار ميليارد ریال

صرفاً براي خرید کاالهاي مشمول این طرح بوده و این  موسسات اعتباريتخصيص منابع بانک مرکزي به  (41ماده 

 گيرد.ها قرار میبراي تسویه با توليدکننده کاال در اختيار بانک ،پس از انجام خرید تخصيص تنها

 

 



 7از  7صفحه   (6.2 ویرایش)مرابحه اعتباري  کارت راهبري و صدور دستورالعمل

 : کارت اعتباري رفاه اجتماعي ایرانيان )کارا کارت(ژه خرید اقساطي کاالخ. طرح وی

اقساط  براي بازپرداخت موسسه اعتباريبر اساس ساز و کار تامين مالی توسط فروشنده و تضمين « کاراکارت» (42ماده 

 کند.عمل می

، در هنگام خرید به بهاي نقدي کاال افزوده شده و این مبلغ در اقساط دوازده ماهه از «کاراکارت»در طرح  (43ماده 

 شود.واریز می پذیرندهدارنده کارت اخذ و به حساب 

 تبصره: نرخ موثر افزایش بهاي نقدي باید حداکثر معادل دوازده درصد معيار ساالنه باشد.

 66هاي داراي کد محصول بر روي کارت اعتباري مرابحه و صرفاً با کارتتنها « کارتکارا»فعال سازي طرح  (44ماده 

 پذیر است.امکان

بر روي کارت اعتباري مرابحه بنا به درخواست دارنده کارت و پذیرش این « کاراکارت»فعال سازي طرح  (45ماده 

 گيرد.صادرکننده صورت می موسسه اعتباريدرخواست توسط 

هاي کارت اعتباري مرابحه بر اساس کد عملياتی از سایر تراکنش« کاراکارت»هاي خرید ک تراکنشتفکي (46ماده 

(function codeتراکنش صورت می ).پذیرد 

ین ابا ارایه درخواست به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پذیرش « کاراکارت»در طرح  پذیرندگانعضویت  (47ماده 

 گيرد.زبور صورت میتوسط وزارتخانه م درخواست

که توسط آن وزارتخانه براي عضویت در طرح مورد  پذیرندگانیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست  (48ماده 

 د.هاي فروش آنها در شاپرک انجام شوکند تا بر این اساس روزآوري پایانهاند به بانک مرکزي اعالم میتایيد قرار گرفته

از عقد  و پس« کاراکارت»توانند بر اساس شرایط تباري صادرکننده کارت اعتباري مرابحه میتمام موسسات اع (49ماده 

 هاي اعتباري مرابحه خود اقدام کنند.سازي آن در کارتنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به فعالتفاهم

هاي تدر کار« کاراکارت»سازي طرح براي فعالهاي دارندگان کارت اعتباري مرابحه تعيين گروه هدف و ویژگی تبصره:

 شود.آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می

اند، صدور هاي اعتباري مرابحه خود فعال کردهرا روي کارت« کاراکارت»که طرح  موسسات اعتباري (51ماده 

 صورتحساب، اخذ وجه اقساط از دارندگان کارت و تضمين بازپرداخت آنها را بر عهده دارند.

صادرکننده، حداقل پانزده روز پس از موعد  موسسه اعتباريتوسط « کاراکارت»طرح  پذیرندگانتسویه با  (51ماده 

 گيرد.پرداخت هر صورتحساب و معادل وجه اقساط آن انجام می

 

*** 


