
  

  

  

  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

  

  پولشويي با مبارزه و بانکي يمجوزها مقررات، کل مديريت

  بانکي ومقررات مطالعات اداره

  

  

  ياعتبار ارتک اجرايي دستورالعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۱۴۰۰ماه مهر 



  

 ٢

  

  »تعالي بسمه«

  »اعتباري دستورالعمل اجرايي کارت«

  

 شـماره نامهتصويب ،آن از پس اصالحات و (بهره) ربا بدون بانکي عمليات قانون )۳( ماده ذيل تبصره مفاد استناد به

مصـوب جلسـه  مرابحـه عقـد اجرايي لدستورالعممفاد  و وزيران محترم هيأت ١٢/۵/۱۳۹۰ مورخ ه/ ٤٦٧٣٨ ت/ ٩٨٢٩٧

 اختصـار بـه پـس ايـن از کـه »اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل«ويرايش جديد ،شوراي پول و اعتبار ۲۹/۱۰/۱۳۹۴مورخ 

  د:گردمي تصويب زير شرح به شود،مي ناميده »دستورالعمل«

  

  تعاريف :اول فصل

  روند:مي کارهب مربوط عبارات جاي به زير عناوين ،دستورالعمل اين در - ١  ماده

  ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک مرکزي: بانک -۱-۱

 تأسـيس مرکـزي بانک مجوز با يا قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک اعتباري: مؤسسه -٢-١

  ؛دارد قرار بانک آن نظارت تحت و شده

 مشـتري اطـالع بـه را خـدمات و امـوال شـده تمـام بهاي کننده؛عرضه آن موجب به که عقدي مرابحه: -۱-۳

 اي يدفع هينس نقدي، صورت به را آن سود، عنوان به ياضاف درصدي اي مبلغ افزودن با سپس و رسانديم

  ؛کنديم واگذار مشتري به نيمع هايسررسيد/ديسررس در رمساوييغ اي و مساوي اقساط به ،ياقساط

ضـوابط مربـوط از  چـارچوب در و نآ وسيله به تواندمي اعتباري مؤسسه كه اعتباري كارت :يکارت اعتبار -۱-۴

 و »مرابحـه عقـد اجرايي دستورالعمل« و (بهره) ربا بدون بانکي عمليات قانون سوم فصل نامهآيينجمله 

  ؛نمايد اعطاء اعتبار ،معيني سقف تا مشتري به دستورالعمل، اين مفاد

ر چـارچوب قـرارداد دهـد تـا داعتباري به مشتري تخصيص مي مؤسسه كه اعتباري حداكثر :اعتبار سقف -٥-١

کارت اعتباري، براي پرداخت وجه خريد اموال و دريافت خدمات در خصوص کارت اعتباري، مورد استفاده 

  ؛قرار گيرد

  ؛التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيالت تسويه نشده توسط مشتريمابه: مانده کارت -٦-١



  

 ٣

توانـد مي سه اعتباري تعيين و مشتريکه توسط مؤس تاريخ قيد شده بر روي کارت اعتباري تاريخ انقضاء: -٧-١

  ؛حداکثر تا آن تاريخ، از کارت مذکور استفاده نمايد

مابين مؤسسه اعتباري و مشتري بـر قراردادي که در زمان صدور کارت اعتباري فيقرارداد کارت اعتباري:  -۱-۸

رت اعتباري اساس مرابحه منعقد گرديده و مبين توافقات، تعهدات و ساير الزامات طرفين در خصوص کا

  ؛باشدمي

 ،گرديـده ارايـه اعتباري مؤسسه هب يکارت اعتبار اخذ بر مبني وي درخواست که حقيقي شخص :مشتري -۱-۹

  ؛نمايدمي اخذ تسهيالت اعتباري مؤسسه از مرابحه قالب در و شده صادر وي نام به يکارت اعتبار

 بـه مبـادرت مجـازي، يـا فيزيكي فروش پايانه طريق از وجه دريافت قبال رد که شخصي :كارت پذيرندة -۱-۱۰

  ؛نمايدمي مشتري به تاخدم ارائه يا اموال واگذاري

 و هدنمو ارسال مشتري براي دستورالعمل، اين مفاد با مطابق اعتباري مؤسسه كه اياعالميه :حسابصورت - ١١-١

  ؛رسدمي وي اطالع به ،ماهه يک زماني دوره در يکارت اعتبار مالي هايتراکنش نآ طي

 .حسابصورت صدور تاريخ از مشتري به اعتباري مؤسسه تقويمي روزههفت  مهلت :تنفس دوره -۱-۱۲

  

  يکارت اعتبارقرارداد فصل دوم: الزامات ناظر بر 

  باشد. بين مؤسسه اعتباري و مشتري مجاز مي يکارت اعتبارصرفًا بر مبناي قرارداد  يکارت اعتبارصدور  -٢  ماده

ستورالعمل، اموال و يا خدمات مورد تقاضـاي مشـتري را از مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد اين د -٣  ماده

  پذيرنده کارت خريداري و در قالب مرابحه به مشتري واگذار نمايد.

  درج نمايد: يکارت اعتباراعتباري مکلف است حداقل موارد زير را در قرارداد  مؤسسه -۴  ماده

  سقف اعتبار؛ -۴-۱

 ؛سررسيدهاي آن/و سررسيد نوع تسهيالت اعطايي (نسيه دفعي يا نسيه اقساطي) -۴-۲

  ؛)۲۱ماده ( حوه تعيين و محاسبه سود تسهيالت مرابحه، موضوعن -۴-۳

  مدت اعتبار کارت؛ -۴-۴

 دوره و نحوه بازپرداخت تسهيالت؛ -۴-۵

 ؛دوره تنفس - ۴-۶

 ؛)۲۵(التزام تأخير تأديه دين، موضوع ماده نرخ و روش محاسبه وجه -۴-۷



  

 ۴

 نوع و ميزان وثايق؛ -۴-۸

  حساب؛هاي ارسال صورتبندي و روشزمان -۴-۹

  رساني مؤسسه اعتباري به مشتري در مواقع لزوم؛طالعروش ا -۴-۱۰

 از کـاري پـس حساب، حداکثر ظرف مدت سه روزالزام دارندة كارت مبني بر اعالم عدم دريافت صورت -۴-۱۱

  پايان هر دوره زماني يک ماهه؛

  حساب؛نحوه و مهلت اعتراض به صورت -۴-۱۲

  چگونگي و زمان رسيدگي به اعتراض واصله؛ -۴-۱۳

  ؛يکارت اعتبارري، استفاده و صدور کارت المثني در صورت فقدان يا سرقت ضوابط مربوط به نگهدا -۴-۱۴

  ، وفق مفاد اين دستورالعمل.يکارت اعتبارضوابط مربوط به انسداد و ابطال  -۴-۱۵

  

  يکارت اعتبارو تمديد صدور و الزامات ناظر بر  ي کارت اعتباريهاويژگيفصل سوم: 

  اقدام نمايد. يکارت اعتبارستورالعمل نسبت به صدور تواند در چارچوب مفاد اين دمؤسسه اعتباري مي - ٥  ماده

، تمهيدات الزم را براي استفاده از کارت مزبور توسط يکارت اعتبارمؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور  -٦  ماده

  مشتري فراهم نمايد.

ل و ، بسترهاي الزم جهت اتصال به مرکـز کنتـريکارت اعتبارمؤسسه اعتباري موظف است قبل از ارائه خدمات  -٧  ماده

  مكنا) را فراهم نمايد. نظارت اعتباري (سامانه

توسط مشتري، تمامي قـوانين،  يکارت اعتبارمؤسسه اعتباري مکلف است در فرايند صدور، تمديد و استفاده از  -٨  ماده

  هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد.و دستورالعمل هانامهآيين

به نحوي  ؛، نسبت به اعتبارسنجي مشتري اقدام نمايديکارت اعتبارل از صدور مؤسسه اعتباري موظف است قب -٩  ماده

عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد. مؤسسه اعتبـاري مجـاز بـه اعطـاي که اعتبارسنجي به

  باشد.اعتبار بيش از ظرفيت اعتباري مشتري نمي

، وضعيت بدهي غيرجـاري و چـک برگشـتي يرت اعتبارکامؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از صدور يا تمديد  - ١٠  ماده

مشتري را از بانک مرکزي استعالم و حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، نسبت بـه صـدور يـا تمديـد 

   اقدام نمايد. يکارت اعتبار



  

 ۵

از مرکـز کنتـرل و نظـارت اعتبـاري مربـوط  شناسهتوسط مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ  يکارت اعتبارصدور  -١١  ماده

باشد. مؤسسـه اعتبـاري هاي پرداخت بانک مرکزي ميمكنا)، مطابق با رويه اعالمي از سوي اداره نظام مانه(سا

، مراتب را در مرکز کنتـرل و ماده ، با استفاده از کد مأخوذه موضوع اينيکارت اعتبارموظف است پس از صدور 

 مكنا) ثبت نمايد. نظارت اعتباري (سامانه

 ١) اقدام نمايد.٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠دو ميليارد ريال (د نسبت به تخصيص اعتبار تا سقف توانمؤسسه اعتباري مي -١٢  ماده

، حداكثر دو ميليارد به هر مشتري در قالب كارت اعتبارياز سوي مؤسسات اعتباري مجموع اعتبار قابل تخصيص  -۱۳ماده

  ٢) است.٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال (

مرکـز هاي الزم را از طريق به مشتري، کنترل يکارت اعتباراي مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور و اعط -تبصره

  به عمل آورد.موضوع اين ماده  رعايت سقف، در خصوص مكنا) کنترل و نظارت اعتباري (سامانه

چه پس از تاريخ انقضاي کارت اعتباري، مشتري مجددًا درخواست اخذ کارت اعتباري نمايد، اعتبـار کـارت چنان -١٤ماده 

لـيکن،  ؛شـودجديد بدون درنظر گرفتن بدهي مشتري بابت کارت قبلي و بر اساس ضوابط مربوط تعيـين مياعتباري 

التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباري جديـد و مانـده بـدهي مشـتري بابـت اصـل مانده کارت اعتباري جديد، معادل مابه

 باشد.تسهيالت اعطايي از محل کارت قبلي مي

التفاوت مبلغ سـقف مابه، همواره به ميزان ءراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو که تا تاريخ انقضادا اعتباري کارت-١٥ماده 

 باشد.، داراي اعتبار مياعتبار و اصل تسهيالت تسويه نشده توسط مشتري

اي مـالي هـمانده اعتبار کارت اعتباري صرفًا براي اعطاي تسهيالت در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش-١٦ماده 

 باشد.ديگر نظير؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمي

باشد. در اين صـورت، اولويـت مصـرف موجـودي کارت اعتباري از ممنوعيت اين ماده مستثني مي واريز وجه به -۱ تبصره

  کارت اعتباري جهت خريد اموال و خدمات، با وجوه واريزي است.

در صورتي که مشتري بابت استفاده از کارت اعتباري به مؤسسه اعتباري داراي بدهي باشد، مؤسسـه اعتبـاري  - ۲ تبصره

 تواند وجوه واريزي را جهت تصفيه بدهي وي برداشت نمايد.مي

                                                 

 الح گرديد.كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري اص ٧/٦/١٤٠٠طي مصوبه نوزدهمين جلسه مورخ  - ١

 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري اصالح گرديد. ٧/٦/١٤٠٠طي مصوبه نوزدهمين جلسه مورخ  -٢



  

 ۶

را بر اسـاس ضـوابط و مقـررات  يکارت اعتبار تواند حسب درخواست مشتري، مدت اعتبارمؤسسه اعتباري مي -١٧ماده 

تمديد  ي تمديد کند. در اين صورت، مؤسسه اعتباري موظف است پيش از تمديد، نسبت به اعتبارسنجي مشتري،جار

تمديد مدت اعتبار کارت اعتباري صرفًا در صورتي مجاز است کـه  وثايق و ... اقدام نمايد. ارزيابي مجدد داد،رقرا مدت

 مشتري به مؤسسه اعتباري ارايه شده باشد. درخواست تمديد قبل از تاريخ انقضاي کارت اعتباري از سوي

  

  يکارت اعتبارالزامات ناظر بر تسهيالت فصل چهارم: 

، به صورت نسيه دفعي يا تسهيالت مجموع بدهي مشتري بابت خريدهاي انجام شده طي دوره در قالب يک فقره -١٨ماده 

  گردد.اقساطي به مشتري اعطاء مي

  گردد:سررسيد تسهيالت نسيه دفعي به تشخيص مؤسسه اعتباري و به دو صورت زير تعيين مي -١٩ماده 

 حداکثر تا پايان دوره تنفس؛ -۱-۱۹

 .پس از پايان دوره تنفسماه  ١٢حداکثر  -۲-۱۹

 پـس ماه ٦٠ماه و حداکثر  ١٢مهلت بازپرداخت تسهيالت نسيه اقساطي، به تشخيص مؤسسه اعتباري، حداقل  -٢٠ماده 

  ١گردد.تعيين مياز پايان دوره تنفس 

در زمان مصوب شوراي پول و اعتبار سود عقود غيرمشارکتي سود تسهيالت نسيه دفعي و اقساطي بر اساس نرخ  -٢١ماده 

هاي اسـتفاده تـا سررسـيد قسط/اقسـاط تسـهيالت استفاده از کارت اعتباري و بر مبناي دوره زماني از تاريخ/تاريخ

شود. در هرحال نرخ موثر سود محاسبه شده نبايد از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار بـراي يمحاسبه م اعطايي

  عقود غيرمشارکتي بيشتر گردد. 

هاي مختلف، در صورت عـدم تعيـين توسـط حساباولويت تسويه تمام يا بخشي از بدهي مشتري بابت صورت -٢٢ماده 

  گرديده است. باشد که زودتر صادرهايي ميحسابوي، با صورت

در صورتي که سررسيد تسهيالت تسهيالت اعطايي از طريق کـارت اعتبـاري فراتـر از تـاريخ انقضـاي کـارت  -٢٣ماده 

کـارت تاريخ انقضـاي ، در چارچوب ضوابط و مقررات جاري، پس از تسهيالت مزبورمهلت بازپرداخت اعتباري باشد، 

  يابد.يمادامه  ياعتبار

                                                 

 .اصالح گرديد كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري٧/٦/١٤٠٠مورخ نوزدهمين جلسه  طي مصوبه  -١



  

 ٧

پس از دوره تنفس و پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيالت اقدام  چه مشتريچنان -٢٤ماده 

درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت را متناسـب بـا مـدت  ٩٠نمايد، مؤسسه اعتباري مکلف است حداقل 

ن مانـده اصـل و سـود به مشتري تخفيف دهد و مبلغ وصولي را بـي ،شدهمانده تا سررسيد قسط/اقساط پرداختباقي

  تسهيالت اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد.

چه مشتري به تعهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيالت در چنان -٢٥ماده 

ر اساس التزام تأخير تأديه دين، بهاي مقرر عمل ننمايد، مؤسسه اعتباري مبلغي را تحت عنوان وجهسررسيدسررسيد/

 نمايد.يممطالبه  مستند به قرارداد ،ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي، متناسب با مبلغ و مدت تأخير

  

  يکارت اعتبارفصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب 

  حساب ارسالي به مشتري بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:صورت -٢٦ماده 

  مشخصات مشتري؛ -١-٢٦

 سقف اعتبار؛ -٢-٢٦

  حساب؛دوره زماني صورت -٣-٢٦

  جموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئيات آن به تفکيک تاريخ طي دوره زماني يک ماهه؛م -٤-٢٦

  نرخ و ميزان سود تسهيالت اعطايي تا سررسيد؛ -٥-٢٦

 مانده کارت در ابتدا و انتهاي دوره؛ -٦-٢٦

  دوره تنفس؛  -٧-٢٦

  مهلت اعتراض؛  -٨-٢٦

  حساب؛نحوه بازپرداخت مبلغ صورت  -٩-٢٦

  .هاي قبليحسابابت صورتمانده بدهي مشتري ب -۲۶-۱۰

بـراي مشـتري  شده،توافق روش به وماهه يک حساب را در پايان هر دورهاست صورت موظف اعتباري مؤسسه -٢٧ماده 

  شود. پس از تاريخ صدور کارت اعتباري ارسال مي ماهيکحساب اولين صورت .ارسال نمايد

  شود.سه اعتباري، مدت تأخير به دوره تنفس افزوده ميحساب توسط مؤسدر صورت تأخير در ارسال صورت -تبصره 
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ي پرداخـت هـاهاي صادر شده بايد مطابق با رويه اعالمي از سـوي اداره نظامحساباطالعات مربوط به صورت  -٢٨ماده 

 کزي به سامانه مکنا ارسال گردد.ربانک م

  

  يکارت اعتبار: انسداد و ابطال ششمفصل 

موظـف اسـت  نشود، مؤسسه اعتبـاري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول اعتباري مؤسسه چه مطالباتچنان -٢٩ماده 

 اسـت مكلف اعتباري درآورد. مؤسسه تعليق حالت به مانده کارت را از استفاده امکان مسدود نمايد و را يکارت اعتبار

 سررسـيد، از پـس مـاه كه حداکثر ظرف مدت شـش صورتي در .کند به مشتري اعالم شده توافق روش به مراتب را

  باشد.مي يکارت اعتباروصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال  اعتباري مؤسسه مطالبات

 باشد.شود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن مي مسدود سه بار يکارت اعتبار چهچنان -٣٠ماده 

 يکـارت اعتبـارانسداد يا اعطاي مجـدد در صورت موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر رفع  -٣١ماده 

، پـس از يکـارت اعتبـارابطال شده به دليل عدم ايفاي تعهدات از جانب مشتري، رفع انسداد، شارژ يا اعطاي مجدد 

 کيـمسـدودي و  يکارت اعتبـاربازپرداخت کامل ديون سررسيد شده مشتري, منوط به سپري شدن دو ماه در مورد 

 باشد.بطال شده ميا يکارت اعتبارسال در مورد 

  

  الزامات: ساير هفتمفصل 

هـاي از سـوي اداره نظام ابالغـيمطابق با ضوابط  يکارت اعتبارمشخصات فني و امنيتي  و حداقل استانداردها -٣٢ماده 

  .باشدميپرداخت بانک مرکزي 

کارمزد صدور کـارت «عنوان  تواند وفق ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي، مبالغي را تحتؤسسه اعتباري ميم -٣٣ماده 

از  »کارمزد بهـره بـرداري از کـارت اعتبـاري«از مشتري و » آبونمان ساالنه کارت اعتباري« و» و اعتبارسنجي مشتري اعتباري

  مطالبه نمايد. کارت پذيرنده

  ن ممنوع است.مطالبه هرگونه وجه ديگري از مشتري به استثناي موارد مذکور در اين دستورالعمل، تحت هر عنوا -تبصره

، پرداخت مطالبات پذيرنده ناشي از اسـتفاده مشـتري از کارت چه طبق توافق مؤسسه اعتباري و پذيرندهچنان -٣٤ماده 

که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت در پايان دوره تنفس انجام پذيرد، مشروط به اينکارت اعتباري 

  .باشدمجاز به دريافت سود نمي ،از کارت اعتباريمشتري  بابت استفادهنمايد، مؤسسه اعتباري 
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 قرار مشتريان اختيار در و شده صادر دستورالعمل اين شدن االجراالزم از قبل که ياعتبار هايکارت خصوص در -٣٥ماده 

 ضـوابط و بينمافي قرارداد مفاد با مطابقهاي مزبور، تا تاريخ انقضاي کارت است مکلف اعتباري مؤسسه است، گرفته

   نمايد. اقدام قبلي

 تـابع ،يکـارت اعتبـار بـر ناظر موارد ساير است، شده ذکر دستورالعمل اين در صريحًا که مواردي استثناي به -٣٦ماده 

 »مرابحه عقد اجرايي دستورالعمل« جمله از مرکزي بانک سوي از ابالغي مقررات و ضوابط و هانامهآيين موضوعه، قوانين

 باشد.مي

 کشور بانکي و پولي قانون )٤٤( ماده در مقرر هايمجازات اعمال موجب دستورالعمل اين در مقرر مفاد از تخطي -٣٧اده م

 شود.مي ربطذي مقررات و قوانين ساير و

 :گرددميل ين مقررات ذيگزيجا ،ابالغ تاريخ ازدستورالعمل  اين -٣٨ماده 

 ؛معاون اداري و مالي بانک مرکزي ۵/۳/۱۳۸۴هـ مورخ  /۱۰۰۷بخشنامه شماره  -۱-۳۸

 ؛۲/۹/۱۳۸۷مورخ  ۱۶۵۹پ/م/بخشنامه شماره ن -۳۸-۲

 مورخ اتجلس يکمين و چهل و يکمين و سي مصوب ،»مرابحه عقد پايه بر اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل« -۳۸-۳

 ۱۴۱۷۶۳/۹۰ ، موضـوع بخشـنامه شـمارهمرکـزي بانک اعتباري کميسيون ۲۰/۶/۱۳۹۰ و ۹/۵/۱۳۹۰

  ؛۲۰/۶/۱۳۹۰مورخ 

  ؛۳۰/۶/۱۳۹۰مورخ  ۱۵۰۹۱۹/۹۰بخشنامه شماره  -۳۸-۴

  ؛۱۵/۸/۱۳۹۰مورخ  ۱۹۲۲۰۱/۹۰بخشنامه شماره  -۳۸-۵

  ؛۲۸/۴/۱۳۹۱مورخ  ۱۰۸۳۱۲/۹۱بخشنامه شماره  -۳۸-۶

  ؛۱۰/۷/۱۳۹۱مورخ  ۱۷۸۹۰۱/۹۰بخشنامه شماره  -۳۸-۷

ــد موضــوع ،۹/۸/۱۳۹۱ مــورخ ۲۱۲۷۴۶/۹۱ شــماره بخشــنامه -۳۸-۸  مــورخ جلســه شــانزدهمين از )۱( بن

 ؛مرکزي بانک اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات يونکميس ۲۳/۷/۱۳۹۱

 ؛۸/۱۰/۱۳۹۲مورخ  ۲۹۵۳۴۴/۹۲بخشنامه شماره  -۳۸-۹

کميسيون مقـررات  ۲۴/۳/۱۳۹۴، مصوب ششمين جلسه مورخ »دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه« -۳۸-۱۰

 ؛۴/۵/۱۳۹۴مورخ  ۱۱۱۳۶۴/۹۴بخشنامه شماره و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي، موضوع 
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کميسـيون  ۳۱/۵/۱۳۹۵، مصـوب ششـمين جلسـه مـورخ »تورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحهدس« -۳۸-۱۱

مـورخ  ۱۹۴۲۲۷/۹۵مقررات و نظارت مؤسسات اعتبـاري بانـک مرکـزي، موضـوع بخشـنامه شـماره 

 ؛۱۸/۶/۱۳۹۵

مـورخ  ۲۷۳۹۱۷/۹۴بخشـنامه شـماره ، موضوع »دستورالعمل صدور و راهبري کارت اعتباري مرابحه (کام)« -۳۸-۱۲

 هاي نوين بانک مرکزي؛معاونت فناوري ۲۵/۹/۱۳۹۴

 وري اطالعات بانک مرکزي؛کل فنامديريت ۱۹/۱۰/۱۳۹۴مورخ  ۳۰۰۵۴۳/۹۴بخشنامه شماره  -۳۸-۱۳

هزار و موضـوع يـک »دستورالعمل اعتباري استفاده از کارت اعتباري خريد کاالي مصرفي با دوام توليد  داخل« -۳۸-۱۴

بخشـنامه شـماره  ابالغي طـي، شوراي پول و اعتبار ۲۸/۷/۱۳۹۴دويست و هشتمين صورتجلسه مورخ 

 .کل اعتبارات بانک مرکزيمديريت ۲۴/۱۲/۱۳۹۴مورخ  ۳۸۵۶۳۵/۹۴

  کل اعتبارات بانک مرکزي.مديريت ۵/۲/۱۳۹۵مورخ  ۲۹۲۸۵/۹۵بخشنامه شماره  -۳۸-۱۵

  

و نظـارت کميسـيون مقــررات  ٣١/٥/١٣٩٥يازدهمين جلسه مـورخ  در که »اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل«

کميسـيون مقـررات و  ۷/۶/۱۴۰۰نوزدهمين جلسـه مـورخ به تصويب رسيده در  مؤسسات اعتباري بانک مرکزي

   اصالح گرديد.نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي با اصالحاتي به شرح مندرج در متن 


