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 و تأمین مالی زنجیره تولید رفاهیاعطای کارت  شیوه نامه
 

 

و ناوته  7/2/1400تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولتت وتخر   اجرایدر 

و  رفتاهیاعطای کارت " جمهخر در خصخصوعاون وحترم اقتصادی رئیس 21/2/1400وخر   17850شماره 

 .نسبت به اجرای وخضخع اقدام نمایند ذیل های عاول بر اساس شیخه ناوهبانک ، "زنجیره تخلیدتأوین والی 

 

 روند: اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می شیوه نامهدر این  -1 واده
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران :ورکزیبانک  .أ

  بانک مرکزيداراي مجوز از غیربانکی عتباري ا هموسس یا بانک :اعتباری وخسسه .ب

اجراییی کیارت دسیتوراععم   در چیارچوبکارت اعتباري که موسسه اعتباري میی ووانید  :رفاهیکارت  .ج
 نمایند.اعطا در قاعب این طرح  ه مشترياعتباري و سایر ضوابط و مقررات جاري ب

قیرارداد دهد وا در چیارچوب حداکثر اعتباري که موسسه اعتباري به مشتري وخصیص می: سقف اعتبار .د
، میورد اسیتداده قیرار در خصوص کارت اعتباري کاال و خدمات کارت اعتباري، براي پرداخت وجه خرید

  گیرد.

دارندگان سهام عداعت که واکنون هیچ میزانی از سهام خود را بیه  حقیقی از جملهاشخاص  کلیه:وشتری .ه
هاي نقیدي ییا معیشیتی را فروش نرسانده اند و همچنین کلیه سرپرستان خانوار که حداق  یکی از یارانه

  دریافت نمایند.

بیه مشیتري کیاال و خیدمات مبادرت به واگیااري  وراکنشاز طریق انجام  شخصی که: پذیرنده کارت .و
 اید.نممی

 با ووعیت وزارت وعاون،کار و رفاه اجتماعی اعتباري رفاه ایرانیانامانه س :هساوان .ز

 زارت وعاون،کار و رفاه اجتماعیو :وزارت .ح

ضیوابط و مقیررات ومیامی رعاییت  ، نسبت بهرفاهیمؤسسه اعتباري موظف است قب  از صدور کارت  -2 واده
  .اعتبارسنجی مشتري اقدام نماید بویژه ؛بانکی

درصد قیمت روز سهام میاکور ببیر اسیاس اعیالم شیرکت  60 حداکثر سهام عداعت بر اساس ارزشیابی -3 واده
نقییدي و معیشییتی حسییب اعییالم سییازمان  هاي یارانییهگااري مرکییزي و وسییویه وجییوها و حسییابسییدرده

در  می وواند ،ط وام هاي پرداخت شده قبلیها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساهدفمندسازي یارانه
 مورد پایرش قرار گیرد. زمره وثایق قاب  قبول از مشتري

 است.ریال  میلیون 70مبلغحداکثر در این طرح  مشتريسقف فردي اعتبار قاب  اعطا به  -4 واده

 ماه می باشد. 18حداکثر  به وشخیص موسسه اعتباري بازپرداخت اعتبار اعطایی مهلت -5 واده

طیر  قیرارداد اعالمیی  ه کیارتها و پایرنددر فروشگاهو خدمات براي خرید کاال  رفاهیاعتبار کارت  -6 واده
اشید و وراکنشیهاي مییاعی بپایر میهاي عام  و طر  قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانووسط بانک
 .باشدمزبور مجاز نمی از کارتانتقال وجه  و برداشت وجه دیگر نظیر

 :انجام دهدهاي زیر از روش ه کارت راوسویه مطاعبات محقق شده پایرند وواندمیؤسسه اعتباري م -7 واده
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اعتبیار اسینادي داخلیی  ،از قبی  صدور اوراق گیام استداده از ابزارهاي وأمین ماعی زنجیره ووعید -1-7
و انتقیال در زنجییره  ه کارتخدمات مورد نیاز پایرندبه منظور خرید کاالها و اعکترونیکی  براتو  ریاعی
 در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه وأمین
 قرارداد بانک عام  و پایرنده کارتمتناسب با  بازپرداخت اقساطی مطاعبات -2-7

بانیک سیامانه هیاي  وسویه بدهی بانک به پایرنده با رعایت اعزامات شبکه خدمات پرداخت و از طریقتبصره: 

 باید مورد اقدام قرار گیرد.مرکزي می

 مند گردد.موسسه اعتباري می وواند از خدمات سامانه در اجراي طرح بهره -8 واده

موضییون نامییه شییماره ببیمییه نامییه اعتبییاري اسییتداده از موسسییه اعتبییاري مییی ووانیید نسییبت بییه  -9 واده

جهت  از بیمه مرکزيهاي بیمه داراي مجوز شرکتاز  بیمه مرکزيا 11/3/1400مورخ  39192/100/1400

در  ندیرا 25کاهش ریسک بازپرداخت وسهیالت در دامنه مشتریان متقاضی هر موسسه ببیا وعیداد حیداق  

 اقدام نماید. چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

باشید. موسسیه اعتبیاري نرخ سود وسهیالت این شیوه نامه در قاعب مصوبات شوراي پول و اعتبیار می -10 واده

 د با پایرنده ها نسبت به اعمال وخدیف به مشتري اقدام نماید.وواند با عقد قراردامی

بابالغییه  کیارت اعتبیارياجراییی صدور کارت اعتباري موضون این دستوراععم  در قاعب دسیتوراععم   -11 واده

بانیک  کی و مبارزه بیا پوعشیویینمقررات، مجوزهاي با مدیریت ک  18/6/1395مورخ  194227/95شماره 

 ا قاب  اقدام است.هاي بعدي آنو اصالحیه مرکزي

را به صورت ماهانه به بانک مرکزي ارائیه  شیوه نامهموسسه اعتباري مکلف است گزارش نحوه اجراي  -12 واده

 نماید.

 

میاده و ییک وبصیره در جلسیه میورخ  12در « شیوه نامه اعطاي کارت رفاهی و وأمین ماعی زنجییره ووعیید»

 .باشداالجرا میمرکزي به وصویب رسید و از واریخ ابالغ، الزمهیئت عام  بانک  29/3/1400

 
 


