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  »يتعالبسمه«

  »کارت رياليدستورالعمل شيوه صدورکارت هديه و بن«

  مقدمه:

) قــانون پــولي و بــانکي ۱۱کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري، در اجراي بند (ب) مــاده (

شــيوه دســتورالعمل «، ريــالي کــارتو بنهديــه استفاده از کارت  ساماندهي فرآيند صدور ودر راستاي کشور و 

  به شرح زير تصويب نمود: را »کارت رياليو بن صدور کارت هديه

  منحصرًا محدود به اين دستورالعمل است: ،گستره شمول تعاريف ذيل -۱ماده 

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

ا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجــب قــانون يــا بــا مجــوز بانــک مرکــزي بانک ي مؤسسه اعتباري:-۱-۲

  باشد.تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

   باشد.ميکارت ريالي صدور کارت هديه يا بنشخص حقيقي يا حقوقي که متقاضي مشتري:  -۳-۱

پــس از مؤسســه اعتبــاري، داراي حســاب نــزد آن  صرفًا براي مشتري مؤسسه اعتباري موظف است -۲ماده 

در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مــالي  - شناسايي معمول و مقتضي مشتري 

مؤسسه اعتبــاري بايــد برابــر ضــوابط و نمايد.  صادرکارت هديه  - تروريسم و ساير مقررات مربوط 

را بــه همــراه مشخصــات  اطالعات هــويتي وي -  مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسممقررات 

اي کــه رديــابي هاي خود وارد نمايد به گونــهوي، در سامانه هاي هديه صادر شده براييکايک کارت

  هاي هرکارت صادره به آساني ميسر گردد.تمامي تراکنش

همــان هــاي پــذيرش طريــق ابزارصــرفًا از  در هر مؤسسه اعتبــاري،صدور غيرحضوري کارت هديه  -۱تبصره 

  است. مجاز اريمؤسسه اعتب

قــانون ) «٢٩و مــاده (» قانون مديريت خــدمات کشــوري) «٥هـاي اجرايـي موضوع ماده (دسـتگاه -۲تبصره 

از جملــه » برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران

بعــه وزارت نفــت هاي اصــلي و فرعــي تاهاي مستلزم يا تصريح نام مانند شرکتها و شرکتدستگاه

هاي نفتــي ايــران، هاي نفتي ايران، شرکت ملي پخش فرآورده(شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده

هاي تابعه وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت (ايــدرو، ها و سازمانشرکت ملي گاز ايران و ...) شرکت

بع خــود کــه از محــل ايميدرو و ...) و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منا



 

٣  

شود و داراي حساب ريالي نزد بانک مرکزي هســتند و هـاي مردمي تأمين ميمنابع عمومي يـا کمـک

فرايند شناســايي گردد، از شمول وجوه مربوط به صدور کارت هديه از محل حساب يادشده تأمين مي

  باشند.) مستثني مي٢ماده (و افتتاح حساب مذکور در 

تعهدات الزم در خصــوص ، مشتريبراي کارت و يا بنه يهنگام صدور کارت هد بايد يبارسسه اعتؤم -۳ماده 

د. در صــورت يــاخــذ نماوي را از  مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريســمقانون و مقررات  ياجرا

ه يــد از ارايــبا يسسه اعتبارؤم ،از عمل به تعهدات يا خوددارين تعهد و يه اياز ارامشتري  يخوددار

  .دنماي يخوددارايشان دمات به خ

  باشد.صادره بر عهده مشتري مي کارتهديه و يا بن مسئوليت هرگونه سوءاستفاده از کارت -تبصره 

 ينتواند اطالعات الزم را بــرا يمشتر يهمچون عدم همکار يليبه دال يسسه اعتبارؤکه م يدر صورت -۴ماده 

 يسســه اعتبــارؤد، ميــنما يرواقعيه اطالعات غيه ارااقدام ب يا مشتريبه دست آورد و  يو ييشناسا

د. يــنما يخــوددار يو يبراکارت و يا بنه ي، از صدور کارت هديح مراتب به مشتريد پس از توضيبا

 يرواقعــيرا کــه مبــادرت بــه اعــالم اطالعــات غ يانيموظف است مشخصات مشتر يسسه اعتبارؤم

و بانــک  - وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي–ولشــويي و مبارزه بــا پ ياطالعات مال مرکزاند، به نموده

  گزارش کند. يمرکز

  ر ممنوع است:ياشخاص ز يبرا يتوسط مؤسسه اعتبارکارت و يا بنه يصدور کارت هد -۵ماده 

  کنند؛يم ياز خودداريا اسناد مورد نيه اطالعات يکه از ارا ياشخاص -۵-۱

  ؛رفع سوء اثر نشده يدارندگان سابقه چک برگشت -۵-۲

 در مؤسسهافتتاح حساب  دريافت خدمات بانکي از جمله ، حقييقضاکه به حکم مراجع  ياشخاص -۵-۳

  ندارند؛اعتباري را 

ا بــه هــر يــمسدود شده است و در مؤسسه اعتباري ها ، حساب آنييکه به حکم مراجع قضا ياشخاص -۵-۴

  حق برداشت از حساب را ندارند؛ يگريل ديدل

 يو اشــخاص خــارج يفاقد شناسه مل يرانيا ي، اشخاص حقوقيفاقد شماره مل ينرايا يقياشخاص حق -۵-۵

  ؛ير اشخاص خارجي) فاقد شماره فراگيحقوق و يا يقي(حق

الحــاقي  ۱۴اجرايي ماده نامه آيين ۲۱و فهرست توقيفي بند  ۱ماده  ۲۰اشخاص فهرست تحريمي بند  -۵-۶

  هيات محترم وزيران. ۲۱/۷/۱۳۹۸قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 

  باشد.صدور کارت هديه صرفًا در قبال برداشت از حساب مشتري مجاز مي -۶ماده 
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 ميليــون بيســت ال و حــداکثر مبلــغ آنيــ) ر۱,۰۰۰,۰۰۰ون (يــليک ميــ مبلغ هر کارت هديــه، حداقل -۷ماده 

  .باشد) ريال مي۲۰,۰۰۰,۰۰۰(

هــاي هديــه اي طراحي کند که مجمــوع کارترا به گونههاي خود مؤسسه اعتباري مکلف است سامانه -تبصره 

سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي به اربــاب رجــوع از شتري در هر روز، بيش از صادره براي هر م

  ، اعالمی توسط بانک مرکزی نباشد.ها و موسسات اعتباري غير بانكيسوي بانك

  بوده و پس از اتمام موجودي بايد ابطال گردد. قابليت شارژ مجدد  فاقد هديه کارت -۸ ماده

مصــرف  مــدت مزبــور، مانــده ياعتبار است. پس از انقضا يسال دارا دوه حداکثر به مدت يهد کارت -۹ ماده

باشد. درج تــاريخ يافت ميه در تمام شعب مؤسسه اعتباري صادرکننده، قابل دريهد يهانشده کارت

  .الزامي است جسم کارت انقضاي کارت هديه بر روي

پس از تاريخ انقضاي کارت هديه و در صورت عدم ارايــه جســم کــارت مؤسسه اعتباري موظف است  -تبصره 

صرفًا بر اساس درخواســت کارت هديه را پرداخت مانده مصرف نشده هديه به داليلي نظير مفقودي، 

  پرداخت نمايد.مشتري و پس از احراز هويت وي 

با  ،جسم کارت هديهارايه در صورت  ،انقضاي کارت هديهتاريخ ف است قبل از مؤسسه اعتباري موظ -۱۰ماده 

رفع مســدودي  يا احراز هويت وي، نسبت به تعويض، توليد مجدد رمز و پس از ودرخواست مشتري 

  کارت هديه اقدام نمايد.

 جســم کــارتعدم ارايــه  در صورت، هديهانقضاي کارت تاريخ قبل از مؤسسه اعتباري موظف است  -۱۱ده ما

ابطــال کــارت هديــه  و پس از احراز هويت ويبا درخواست مشتري و  به داليلي نظير مفقودي، هديه

سپري شدن حداقل دو ماه از تاريخ اعالم مفقودي و عدم انجام هر گونه تراکنش اعــم منوط به قبلي، 

الکيــت توســط از موفق و يا ناموفق طي مدت دو ماه از تاريخ اعــالم مفقــودي و نيــز عــدم ادعــاي م

صــدور نسبت بــه شخص ثالث با عنوان دارنده کارت هديه طي مدت دو ماه از تاريخ اعالم مفقودي، 

  اقدام نمايد.توليد مجدد رمز کارت هديه يا مجدد کارت هديه و 

داراي حساب نــزد آن مؤسســه اعتبــاري، پــس از  مؤسسه اعتباري موظف است صرفًا براي مشتري -۱۲ماده 

و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مــالي  در چارچوب ضوابط - و مقتضي مشتري  شناسايي معمول

   کارت صادر نمايد.بن –تروريسم و ساير مقررات مربوط 
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قــانون ) «٢٩و مــاده (» قانون مــديريت خــدمات کشــوري) «٥هـاي اجرايـي موضوع ماده (دسـتگاه - ١تبصره

از جملــه » ي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــرانبرنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمــاع

هاي اصلي و فرعــي تابعــه وزارت نفــت هاي مستلزم يا تصريح نام مانند شرکتها و شرکتدستگاه

هاي نفتــي ايــران، هاي نفتي ايران، شرکت ملي پخش فرآورده(شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده

ابعه وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت (ايــدرو، هاي تها و سازمانشرکت ملي گاز ايران و ...) شرکت

ايميدرو و ...) و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خــود کــه از محــل 

شود و داراي حساب ريالي نزد بانک مرکــزي هســتند هـاي مردمي تأمين ميمنابع عمومي يـا کمـک

) ١٠گــردد، از شــمول مــاده (شــده تــأمين ميکارت از محــل حســاب يادو وجوه مربوط به صدور بن

  باشند.مستثني مي

  پذير است.امکاندرج نام وي بر روي جسم کارت  با وکارت فقط به نام مشتري صدور بن -۱۳ماده 

  تواند قابليت شارژ داشته باشد. کارت ميبن -۱۴ماده 

بســتانکاران «در سرفصــل حســاب هاي صادره بايــد کارتهاي هديه و بنمانده مصرف نشده کارت -۱۵ماده 

گردد. مبالغ مزبور مشــمول توديــع ســپرده قــانوني طبــق معين مجزا منظور  حساب تحت دو» موقت

  باشد. ربط ميضوابط ذي

د در چــارچوب اســتاندارد يــکارت صــادره توســط مؤسســات اعتبــاري باهديه و يا بن شماره کارت -۱۶ماده 

  تعيين گردد. يبانک مرکزاعالمی توسط  ،کشور هاي پرداخت درگذاري انواع کارتشماره

هــاي رديابي تمامي تراکنشطريق آن، مؤسسه اعتباري موظف است سازوکاري را فراهم نمايد که از  -۱۷ماده 

هــاي کارتهديــه و يــا بن هاياخذ آمار و اطالعات مربوط به تعداد کارتهر کارت صادره و همچنين 

هــاي کارتهاي هديه و يا بنبه همراه مانده مصرف نشده کارت -  صادره و مبالغ آن براي هر مشتري

  پذير باشد.امکان -  صادره در مقاطع زماني حداقل روزانه

هــاي صــادره را کارتهاي هديــه و يــا بنهاي کارتمؤسسه اعتباري موظف است اطالعات تراکنش -۱۸ماده 

هــا، ق بازرگــاني، اســناد و دفــاتر بانکنامه مدت و طرز نگاهــداري اورامطابق ضوابط مذکور در آيين

هــاي مقــرر در قــانون و اعالمي توسط بانک مرکزي نگهداري نمايد و تخلــف از آن مشــمول مجازات

  شود.مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي

                                                                    
ون مقــررات و نظــارت مؤسســات اعتبـــاري بانــک مرکــزي کميســي ١/١٠/١٣٩٨طي مصوبه سي و ششمين جلسه مــورخ  .١

 الحاق گرديد. »دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالي) «١٠ذيل ماده (جمهوري اسالمي ايران، 
  



 

٦  

، از جملــه کارت بايــد در چــارچوب قــوانين و مقــررات موضــوعههديه و يا بن کارتراهبري و صدور  -۱۹ ماده

  باشد. و تأمين مالي تروريسم مقررات مبارزه با پولشويي

مــورخ  ۸۹۵۳۹/۹۳بخشــنامه شــماره مقررات مغاير با آن از جملــه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل،  -۲۰ماده 

موضــوع  ۱۰/۱۰/۱۳۹۶مورخ  ۳۲۲۹۶۰/۹۶بخشنامه شماره نيز و و اصالحيه پس از آن  ۵/۴/۱۳۹۳

منســوخ » هــاي هديــه صــادر شــدهه درخواست مشــتريان در خصــوص کارتنامه رسيدگي بشيوه«

   گردد.مي

  

کميســيون مقــررات و  ۱۰/۵/۱۴۰۰جلسه مورخ  شانزدهمين در تبصره ششو ماده  بيستاين دستورالعمل در 

   به تصويب رسيد.بانک مرکزي نظارت مؤسسات اعتباري 


