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دارد

ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ» ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ« ﺳـﺎﺑﻘ ﹰﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺫﻱﺻـﻼﺡ ،ﻃـﻲ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ٩٠/١٤١٧٦٣ﻣـﻮﺭﺥ
 ١٣٩٠/٦/٢٠ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧـﻲ
ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺑﺴـﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷـﺎﺭﻩ
ﻧﻤﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﺍﺯ ﺷـﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺭﺑﻂ» ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ« ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ »ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ« ،ﺗﻼﺵ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ ﺑـﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻧﻈـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪﻫـﺎﻱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ،ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﻲ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ) (٣٥ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ) (٦ﺗﺒﺼﺮﻩ ،ﺩﺭ ) (٦ﻓﺼﻞ
ﻣﺠﺰﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
o

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ) ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ(

o

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ :ﮐﻠﻴﺎﺕ )ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ(

o

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ) ﭘﻨﺞ ﻣﺎﺩﻩ(

o

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕﺣﺴﺎﺏ )ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ(

o

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ )ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ(

o

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺴﻮﺥ )ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ(

ﺍﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
 ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ,ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ؛
 ﺭﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺷﮑﻠﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺒﻠﻲ؛
 ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ؛
 ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ؛
 ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺯ  ۱۰ﺭﻭﺯ ﺑﻪ  ۵ﺭﻭﺯ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ؛
 ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ؛
 ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ؛
 ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ,ﺍﺧﺬ ﻭﺛـﺎﻳﻖ ﻭ ﺗﻀـﺎﻣﻴﻦ ﮐـﺎﻓﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮﺍﺑﻂ ﻣﺒـﺎﺭﺯﻩ ﺑـﺎ
ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ؛
 ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﮑﻨﺎ ﻭ ﺍﺧﺬ ﮐﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮﺩ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺻـﺪﻭﺭ ﮐـﺎﺭﺕ
ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ؛
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤـﻪ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﻣـﺪﺕ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ
ﺗﻨﻔﺲ؛
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ؛
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﻓﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ؛
 ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺣﺴﺎﺏ؛
 ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﺧﺬ ﺁﺑﻮﻧﻤﺎﻥ؛
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ؛
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ,ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ؛
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ؛

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺫﻱﺭﺑـﻂ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺘﺨﻠﻒ.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ
ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۹۰/۱۴۱۷۶۳ﻣـﻮﺭﺥ  ،۱۳۹۰/۶/۲۰ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ »ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ« ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻲ ﻭ ﻳﮑﻤـﻴﻦ ﻭ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﻳﮑﻤـﻴﻦ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۰/۵/۹ﻭ  ۱۳۹۰/۶/۲۰ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ۹۱/۲۱۲۷۴۶
ﻣﻮﺭﺥ  ،۱۳۹۱/۸/۹ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ) (۱ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣـﻮﺭﺥ  ۱۳۹۱/۷/۲۳ﮐﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈـﺎﺭﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ،ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻳﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺍﺯ »ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﮐـﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺑﺤـﻪ«،
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴـﺪ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ،ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺷـﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ،ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮐﻞ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑـﺮ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻭ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ٢٤٤٦٣٠٦/.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ۹ :ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻨﻲﺁﺑﺎﺩﻱ

۳۲۱۵-۲

۳۸۱۶

مصوب جلسه مورخ  4332/3/42کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات ومقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي

کارت اعتباري مرابحه

«بسمه تعالي»

«دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه»

به استناد مفاد تبصره ذيل ماده ( )3قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصالحاات پال

از آن ،تصالوي

ناماله شالماره

/ ٨٩٢٨٩ت  / ٨٣٩3٩ه مورخ  ٢3٨1/ 5/ ٢٢هيأت محترم وزيالران و مفالاد دسالتوراعممل اجرايالي عقالد مرابحاله« ،دستتورالعمل

اجرايي کارت اعتباري مرابحه» که از اين پ

به اختصار «دستورالعمل» ناميده ميشود ،به شرح زير تصوي ميگردد:

فصل اول :تعاريف
ماده 1ت در اين دستوراعممل ،عناوين ذيل به جاي عبارات مربوط بهکار ميروند:
1ت1ت بانک مرکزي :بانک مرکزي ج مهوري اسحمي ايران؛
1ت2ت مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موج

قانون يا با مجوز بانک مرکالزي تأسالي

شالده

و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ؛
1ت3ت مرابحه :عقدي که به موج آن عرضهکننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطالح مشالتري ماليرسالاند و
سپ

با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود ،آن را به صورت نقدي ،نساليه دفمالي يالا اقسالاطي ،باله

اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي ممي ن به مشتري واگذار ميکند؛
1ت4ت کارت مرابحه :كارت اعتباري كه مؤسسه اعتباري ميتواند به وساليله آن و در چالارچو آيالينناماله فصالل سالوم
قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و «دستورالعمل اجرايتي عقتد مرابحته» و مفالاد ايالن دسالتوراعممل ،باله
مشتري تا سقف مميني اعتبار اعطاء نمايد.
1ت5ت کارت مرابحه کوتاه مدت :کارت مرابحهاي که سررسيد پرداخت صورتاسا آن اداکثر تا پايالان دوره تالنف
ميباشد.
1ت6ت کارت مرابحه بلند مدت :کارت مرابحهاي که سررسيد پرداخت صورتاسا آن اداکثر دو سال ميباشد.
1ت7ت مشتري :شخص اقيقي که درخواست وي مبني بر اخذ کارت مرابحه به مؤسسه اعتباري اراياله گرديالده ،کالارت
مرابحه به نام وي صادر شده و در قاع مرابحه از مؤسسه اعتباري تسهيحت اخذ مينمايد.
1ت8ت پذيرندة كارت :شخصي که در قبال دريافالت وجاله از طريال پاياناله فالرو
واگذاري اموال يا ارائه خدمات به مشتري مينمايد.
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فيزيكالي يالا مجالازي ،مبالادرت باله

1ت9ت سقف اعتبار :اداكثر اعتباري كه مؤسساله اعتبالاري باله مشالتري تخصاليص ماليدهالد تالا در چالارچو
فيمابين ،براي پرداخت وجه خريد اموال و دريافت خدمات در خصالو

قالرارداد

کالارت مرابحاله ،مالورد اسالتفاده قالرار

گيرد.
1ت11ت تسهيالت (مبلغ اصل تسهيالت) :مبلغي از اعتبار استفاده شده توسط مشتري که بر اساس شالرايط مقالرر در ايالن
دستوراعممل در قاع مرابحه به وي اعطاء ميگردد.
1ت11ت ماندة کارت :مابه اعتفاوت مبلغ سقف اعتبار و تسهيحت تسويه نشده توسط مشتري از تالاري صالدور تالا تالاري
اعتبار کارت مرابحه.
1ت12ت صورت حساب :اعحميهاي كه مؤسسه اعتباري مطاب با مفاد اين دسالتوراعممل ،بالراي مشالتري ارسالال نمالود ه و
طي آ ن تراکنشهاي ماعي کارت مرابحه در دوره زماني يک ماهه ،به اطح وي ميرسد.
1ت13ت دوره تنفس :مهلت پنج روزه تقويمي مؤسسه اعتباري به مشتري از تاري صدور صالورت اسالا  ،جهالت تأييالد
و پرداخت مبلغ صورتاسا  ،در کارت مرابحه کوتاه مدت.
1ت14ت تاريخ اعتبار كارت مرابحه :تاري قيد شده بر روي کارت مرابحه که توسط مؤسسه اعتبالاري تميالين و مشالتري
ميتواند اداکثر تا آن تاري  ،از کارت مذکور استفاده نمايد.
1ت15ت قرارداد کارت مرابحه :قراردادي که در زمان صدور کارت مرابحه فاليمالابين مؤسساله اعتبالاري و مشالتري بالر
اساس مرابحه منمقد گرديده و مبين توافقات ،تمهدات و ساير اعزامالات طالرفين در خصالو

کالارت مرابحاله

ميباشد.
فصل دوم :کليات
ماده 2ت مؤسسه اعتباري ميتواند در چارچو مفاد اين دستوراعممل نسبت به صدور کارت مرابحه اقدام نمايد.
ماده 3ت مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور کارت مرابحه ،تمهيالدات الزم را بالراي اسالتفاده از کالارت مزبالور توسالط
مشتري فراهم نمايد.
ماده 4ت اداقل استانداردها ،مشخصات فني و امنيتي کارت مرابحه مطاب با ضوابط ابحغي از سوي اداره نظالام هالاي پرداخالت
بانک مرکزي ميباشد.
ماده 5ت مؤسسه اعتباري موظف است قبل از ارائه خدمات کارت مرابحاله ،بسالترهاي الزم جهالت اتصالال باله مرکالز کنتالرل و
نظارت اعتباري (سامانه مكنا) را فراهم نمايد.
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ماده 6ت مؤسسه اعتباري مکلف است در فرايند صدور ،تمديد و اسالتفاده از کالارت مرابحاله توسالط مشالتري ،تمالامي قالوانين،
آييننامهها و دستوراعمملهاي مربوط ،از جمله ضوابط مبارزه با پوعشويي را رعايت نمايد.
ماده 7ت مؤسسه اعتباري موظف است قبل از صدور کارت مراب حه ،نسبت باله اعتبارسالنجي دقيال مشالتري اقالدام نمايالد ،باله
نحوي که اعتبارسنجي به عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد .مؤسسه اعتباري مجالاز باله اعطالاي
سقف اعتبار بيش از ظرفيت اعتباري مشتري نميباشد.
ماده 8ت مؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از صدور يالا تمديالد کالارت مرابحاله ،وضالميت بالدهي غيرجالاري و چالک برگشالتي
مشتري را از بانک مرکزي استمحم و اس

ضوابط ابحغي از سوي بانک مرکزي ،نسبت باله صالدور يالا تمديالد کالارت

مرابحه اقدام نمايد.
ماده  9ت صدور کارت مرابحه توسط مؤسسه اعتباري ،منوط به اخذ کالد منحصالر باله فالرد از مرکالز کنتالرل و نظالارت اعتبالاري
(سامانه مكنا) ،مطاب با رويه اعحمي از سوي اداره نظام هالاي پرداخالت بانالک مرکالزي مالي باشالد .مؤسساله اعتبالاري
موظف است پ

از صدور کارت مرابحه ،با اسالتفاده از کالد مالأخوذه موضالو ايالن بنالد ،مراتال را در مرکالز کنتالرل و

نظارت اعتباري (سامانه مكنا) ثبت نمايد.
ماده 11ت هر مؤسسه اعتباري مجاز به صدور و اعطاي بيش از يک کارت مرابحه کوتاه مدت و يالک کالارت مرابحاله بلنالد مالدت
به هر مشتري نميباشد.
ماده 11ت اداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه توسط بانک مرکزي اعحم ميگردد.
ماده 12ت مؤسسه اعتباري موظف است در خصو

سازوکار اجرايي کارت مرابحه کوتاه مدت به شرح ذيل اقدام نمايد:

12ت1ت تسهيحت به صورت نسيه دفمي به مشتري اعطاء ميگردد؛
12ت2ت سود تسهيحت اعطايي بر اساس نرخ مصالو

شالوراي پالول و اعتبالار در زمالان اسالتفاده از کالارت مرابحاله و

متناس با مبلغ /مباعغ مورد استفاده از تاري استفاده تا پايان دوره تنف
12ت3ت اداکثر مهلت پرداخت صورت اسا توسط مشتري ،پايان دوره تنف

محاسبه ميشود؛
تميين ميشود.

ماده 13ت مؤسسه اعتباري مکلف است سازوکار اجرايي کارت مرابحه بلند مدت را به شرح ذيل به اجرا درآورد:
13ت1ت تسهيحت به صورت نسيه دفمي به مشتري اعطاء ميگردد؛
13ت2ت سود تسهيحت اعطايي بر اساس نرخ مصالو

شالوراي پالول و اعتبالار در زمالان اسالتفاده از کالارت مرابحاله و

متناس با مبلغ  /مباعغ مورد استفاده از تاري استفاده تا سررسيد تسهيحت اعطايي محاسبه ميشود؛
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13ت3ت اداکثر مهلت پرداخت صورت اسا توسط مشتري ،دو سال تميين ميشود.
ماده 14ت چنانچه مشتري پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيحت اقدام نمايالد ،مؤسساله اعتبالاري
مکلف است متناس با مبلغ وصوعي و زمان باقيمانده تا سررسيد ،به مشتري تخفيالف الزم را بدهالد و مبلالغ وصالوعي را
بين مانده اصل و سود تسهيحت اعطايي تسهيم باعنسبه نمايد.
تبصره 1ت تخفيف مذکور در اين ماده اداقل تخفيف الزم بوده و مؤسسه اعتباري ميتواند اسال مالورد ،باله مشالتريان
خود بيش از ميزان تميين شده در اين ماده نيز تخفيف دهد.
تبصره 2ت مؤسسه اعتباري مي تواند سازوکارهاي تشويقي ديگري را نيز جهت وصالول زودتالر از موعالد مطاعبالات خالود
اتخاذ نمايد.
ماده 15ت چنان چه مشتري به تمهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمالام يالا بخشالي از تسالهيحت در
سررسيد  /هاي مقرر عمل ننمايد ،مؤسسه اعتباري مکلف است مبلغي را تحت عنوان وجه اعتزام تأخير تأدياله ديالن ،بالر
اساس ضوابط و مقررات ابحغي از سوي بانک مرکزي ،متناس با مبلغ و مدت تأخير مطاعبه نمايد.
ماده 16ت اوعويت تسويه تمام يا بخشي از بدهي مشتري بابت صورتاسا هاي مختلف ،در صورت عالدم تميالين توسالط وي،
با صورتاسا هايي ميباشد که زودتر صادر گرديده است.
فصل سوم :ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه
ماده 17ت صدور کارت مرابحه بر مبناي قرارداد کارت مرابحه بين مؤسسه اعتباري و مشتري ميسر ميباشد.
ماده 18ت مؤسسه اعتباري موظف است در چارچو مفاد اين دسالتوراعممل ،امالوال و يالا خالدمات مالورد تقاضالاي مشالتري را از
پذيرنده کارت خريداري و در قاع مرابحه به مشتري واگذار نمايد.
ماده 19ت مؤسسه اعتباري مکلف است اداقل موارد ذيل را در قرارداد کارت مرابحه درج نمايد:
19ت1ت سقف اعتبار؛
19ت 2ت نحوه تميين و محاسبه سود تسهيحت مرابحه ،موضو مواد ( )٢٢و ()٢3؛
19ت 3ت مدت اعتبار کارت؛
19ت4ت دوره و نحوه بازپرداخت تسهيحت؛
19ت 5ت دوره تنف
19ت 6ت نرخ و رو

؛
محاسبه وجهاعتزام تأخير تأديه دين ،موضو ماده ()٢5؛
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19ت 7ت نو و ميزان وثاي ؛
19ت 8ت زمانبندي و رو
 19ت9ت رو

هاي ارسال صورتاسا ؛

اطح رساني مؤسسه اعتباري به مشتري در مواقع عزوم؛

19ت11ت اعزام دارندة كارت مبني بر اعحم عدم دريافت صورتاسالا  ،االداکثر ظالر مالدت ساله روز کالاري پال

از

پايان هر دوره زماني يک ماهه؛
19ت11ت نحوه و مهلت اعتراض به صورتاسا ؛
19ت12ت چگونگي و زمان رسيدگي به اعتراض واصله؛
19ت13ت ضوابط مربوط به نگهداري ،استفاده و صدور کارت اعمثني در صورت فقدان يا سرقت کارت مرابحه؛
19ت14ت ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت مرابحه ،وف مفاد اين دستوراعممل.
ماده 21ت مؤسسه اعتباري مي تواند اس

درخواست مشتري تاري اعتبالار کالارت مرابحاله را بالر اسالاس ضالوابط و مقالررات

جاري تمديد کند .در صورت تواف بر تمديد کارت مرابحه ،مؤسسه اعتباري موظف است پاليش از تمديالد ،نسالبت باله
اعتبارسنجي مشتري ،تمديل وثاي و  ...اقدام نمايد.
تبصره  1ت مؤسسه اعتباري در صورتي مجاز به تمديد تاري اعتبار کارت مرابحه ميباشد که درخواسالت مشالتري قبالل
از پايان تاري اعتبار کارت مرابحه به مؤسسه اعتباري تسليم شده باشد.
تبصره  2ت تمديد تاري اعتبار کارت مرابحه در دوره بازپرداخت تسهيحت دريافتي از محالل کالارت مزبالور ،بالا رعايالت
ساير ضوابط و مقررات بحمانع ميباشد.
ماده 21ت مهلت بازپرداخت تسهيحت اعطايي از طري کارت مرابحه ،در چارچو ضوابط و مقررات جاري ،مالي توانالد تالا پال
از انقضاي تاري اعتبار کارت مرابحه ادامه يابد .دراين صورت ،چنانچه پ

از انقضالاء تالاري اعتبالار کالارت مرابحاله،

مشتري مجدداً درخواست اخذ کارت مرابحه نمايد ،اداکثر مبلالغ اعتبالار کالارت مرابحاله جديالد پال

از کسالر مانالده

بدهي مشتري بابت اصل تسهيحت اعطايي قبلالي ،باله عنالوان مانالده کالارت مرابحاله جديالد در اختيالار مشالتري قالرار
ميگيرد.
فصل چهارم :ضوابط ناظر بر صورتحساب
ماده 22ت صورتاسا

ارساعي به مشتري بايد اداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:

22ت1ت مشخصات مشتري؛
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22ت2ت سقف اعتبار؛
22ت3ت دوره زماني صورتاسا ؛
22ت4ت مجمو مباعغ اعتبار استفاده شده و جزئيات آن به تفکيک تاري طي دوره زماني يک ماهه؛
22ت5ت نرخ و ميزان سود تسهيحت اعطايي تا سررسيد؛
22ت6ت مانده کارت در ابتدا و انتهاي دوره؛
22ت7ت دوره تنف

در خصو

کارت مرابحه کوتاهمدت؛

22ت8ت مهلت اعتراض؛
22ت9ت نحوه بازپرداخت مبلغ صورتاسا ؛
22ت11ت مانده بدهي مشتري بابت صورتاسا هاي قبلي.
ماده 23ت مؤسسه اعتباري موظف است صورت اسا را در پايان هر دوره يک ماهه و باله رو

توافال شالده ،بالراي مشالتري

ارسال نمايد.
تبصره ت در صورت تأخير در ارسال صورتاسا توسالط مؤسساله اعتبالاري ،مالدت تالأخير باله دوره تالنف

افالزوده

ميشود.
فصل پنجم :ساير الزامات
ماده  24ت چنان چه مطاعبات مؤسسه اعتباري ظر مدت دو ماه از سررسيد وصالول نشالود ،مؤسساله اعتبالاري موظالف اسالت
کارت مرابحه را مسدود نمايد و امکان استفاده از مانده کارت را باله ااعالت تمليال درآورد .مؤسساله اعتبالاري مكلالف
است مرات را به رو

تواف شده به مشتري اعحم کند .در صورتي كاله االداکثر ظالر مالدت شالش مالاه پال

از

سررسيد ،مطاعبات مؤسسه اعتباري وصول نشود ،مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال کارت مرابحه ميباشد.
ماده  25ت در صورتي که مشتري طي مدت تميين شده توسالط مؤسساله اعتبالاري از مانالده کالارت مرابحاله اسالتفاده ننمايالد،
مؤسسه اعتباري ميتواند مطاب با مفاد قرارداد کارت مرابحه ،نسبت به انسداد و يا ابطال آن اقدام نمايد.
ماده  26ت چنانچه کارت مرابحه سه بار مسدود شود ،مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن ميباشد.
ماده 27ت در صورت موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر رفالع انسالداد يالا اعطالاي مجالدد کالارت مرابحاله،
اس مورد به شرح ذيل اقدام ميگردد:
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27ت1ت در خصو

کارت مرابحه مسدود يا ابطال شده به دعيل عدم استفاده ،بحفاصالله پال

از وصالول درخواسالت

کتبي مشتري؛
27ت2ت در خصو

کارت مرابحه مسدود يا ابطال شالده باله دعيالل عالدم ايفالاي تمهالدات از جانال مشالتري ،رفالع

انسداد ،شارِژ يا اعطاي مجدد کارت مرابحه ،پ

از بازپرداخت کامل ديو ن سررساليد شالده مشالتري ,منالوط

به سپري شدن دو ماه در مورد کارت مرابحه مسدودي و دو سال در مورد کارت مرابحه ابطال شده؛
27ت3ت در خصو

کارت مرابحه ابطال شالده باله هالر دو دعيالل عالدم اسالتفاده و عالدم ايفالاي تمهالدات از جانال

مشتري ،وف مفاد بند (٢٩ال.)٢
ماده 28ت مؤسسه اعتباري ميتواند مبلغي را تحت عنوان «کارمزد صدور و يا تمديتد کتارت مرابحته» ،وفال ضالوابط ابحغالي از
سوي بانک مرکزي از مشتري مطاعبه نمايد.
تبصره ت بانک مرکزي «کارمزد صدور و يا تمديد کارت مرابحه» را تميين و به شبکه بانکي کشور ابحغ مينمايد.
ماده 29ت مؤسسه اعتباري مکلف است اطحعات مربوط به تمهدات کارت مرابحه ،تسهيحت مرابحاله اعطالايي مربالوط باله هالر
صورتاسا

و تغييرات بمدي آنها را به بانک مرکزي ارسال نمايد.

ماده  31ت مطاعبه هرگونه وجه ديگري از مشتري به اسالتثناي مالوارد مالذکور در ايالن دسالتوراعممل ،تحالت هالر عنالوان ممنالو
ميباشد.
ماده  31ت مانده اعتبار کارت مرابحه صرفاً براي اعطاي تسهيحت در قاع مرابحه قابل اسالتفاده بالوده و تالراکنشهالاي مالاعي
ديگر نظير؛ واريز وجه ،برداشت وجه ،انتقال وجه و برداشت کارمزد از طري کارت مزبور مجاز نميباشد.
ماده  32ت در خصو

کارتهاي مرابحه که قبل از الزم االجرا شدن اين دستوراعممل صادر شالده و در اختيالار مشالتريان قالرار

گرفته است ،مؤسسه اعتباري مکلف است تا پايان تاري اعتبار آنها ،مطالاب بالا مفالاد قالرارداد فالي مالابين و ضالوابط
قبلي اقدام نمايد .تمديد کارتهاي مزبور بايد وف مفاد اين دستوراعممل انجام شود.
ماده 33ت به استثناي مواردي که صريحاً در اين دستوراعممل ذکر شده است ،ساير موارد ناظر بر کارت مرابحاله ،تالابع قالوانين
موضوعه ،آيين نامه ها و ضوابط و مقررات ابحغي از سوي بانک مرکزي از جمله «دستتورالعمل اجرايتي عقتد مرابحته»

ميباشد.
ماده 34ت تخطي از مفاد مقرر در اين دستوراعممل موج

اعمال مجازات هاي مقرر در ماده ( )٨٨قانون پالوعي و بالانکي کشالور و

ساير قوانين و مقررات ذيربط ميشود.
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فصل ششم :موارد منسوخ
ماده 35ت از تاري الزماالجراء شدن اين دستوراعممل ،مقررات مغاير با آن از جمله ضوابط ذيل منسوخ اعحم ميگردد:
35ت1ت بخشنامه شماره  ٨1/ ٢٨٢٩٣3مورخ  ،٢3٨1/ ٣/ ٢1در خصو

«دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بتر پايته

عقد مرابحه» ،موضو سي و يکمين و چهل و يکمين جلسالات مالورخ  ٢3٨1/ 5/ ٨و  ٢3٨1/ ٣/ ٢1کميساليون
اعتباري بانک مرکزي؛
35ت ت2تتت بخشالالنامه شالالماره  ٨٢/ ٢٢٢٩٨٣مالالورخ  ،٢3٨٢/ ٩/ ٨موضالالو بنالالد ( )٢از شالالانزدهمين جلسالاله مالالورخ
 ٢3٨٢/ ٩/ ٢3کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي.

«دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحته» در ( )35مالاده و ( )٣تبصالره در ششال مين جلساله مالورخ  ٢3٨٨/ 3/ ٢٨کميساليون
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي به تصوي رسيد و يک ماه پ
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از ابحغ ،الزماالجرا ميباشد.

