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 باسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی»

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم  12/11/1399مورخ ن جلسه ی( از مصوبات پانزدهم3در اجرای بند )

دستورالعمل »، تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی با هدفپولشویی و تأمین مالی تروریسم و 

نامیده « دستورالعمل»این پس به اختصار ، که از «نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

 :دوشتدوین میبه شرح زیر  ،شودمی

 روند:در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می -۱ماده 

 21/07/1398، مصوب جلسه مورخ ( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی14نامه اجرایی ماده ): آییننامهآیین -۱

 ؛بانک مرکزی 04/08/1398مورخ  263550/98هیأت وزیران و ابالغی به موجب بخشنامه شماره 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ :بانک مرکزی -2

یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس و : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون مؤسسه اعتباری -3

 باشد؛شده و تحت نظارت بانک مرکزی می

که به دارنده آن  های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه اعتباری: انواع کارتکارت پرداخت ریالی -4

 سازد.امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می

نامه، ( آیین21( ماده )6موضوع تبصره )تعیین شده توسط کارگروه مدارك شناسایی  :مدارك شناسایی معتبر -5

 بانک مرکزی و اصالحات بعدی آن؛  11/09/1399مورخ  288747/99ابالغی طی بخشنامه شماره 

اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت  -: مشتمل بر الفاشخاص حقیقی خارجی مقیم -6

اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارك شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه  -معتبر هستند. ب

 باشند؛اقامت یا دفترچه پناهندگی یا مدرك آمایش می

دارای روادید با تاریخ اعتبار  اشخاص حقیقی خارجی -: مشتمل بر الفخارجی غیرمقیماشخاص حقیقی  -7

اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با  -صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛ ب

رود به کشور تاکنون تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان و

اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در  -منقضی نشده باشد؛ پ

 گذرنامه. 
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تعیین و در چارچوب ماده خاص خارجی برای هر یک از اشمنحصر به فرد که  ای: شمارهشماره اختصاصی  -8

 شود.اختصاص داده مینامه ( آیین21)

( سال تمام و طبق شرایط مندرج 18مؤسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی باالتر از ) -2ماده 

نماید. اختصاص اقدام  متقاضیو اعطای آن به به صدور کارت پرداخت ریالی  نسبتتواند در این دستورالعمل، می

خارجی در چارچوب حقیقی شخاص برای ا از ایجاد یا معرفی حساب سپرده متناظر پیش ،کارت پرداخت ریالی

مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین  دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

 .ممنوع است ،پول و اعتبار و اصالحات بعدی آن شورای 14/10/1395جلسه مورخ 

 ( سال تمام ممنوع است.18)صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از  -تبصره

 وجوددر صورت  .باشدمجاز نمی حقیقی خارجیبه نام هر شخص کارت پرداخت ریالی بیش از یک صدور  -3ماده 

ابطال کارت جدید منوط به  صدور کارت پرداخت ریالی، فعال به نام شخص حقیقی خارجی کارت پرداخت ریالی

 نماید.شرایط اجرای این ماده را برای مؤسسات اعتباری فراهم میباشد. بانک مرکزی قبلی می پرداخت ریالی

از شمول این ماده مستثنی  ،معتبر پروانه اقامت یا اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه -تبصره

 باشند.می

به صدور و در چارچوب مقررات مربوط را مؤسسه اعتباری مکلف است مدت اعتبار کارت پرداخت ریالی  -4ماده 

به  و نوع مدرك شناسایی شخص حقیقی خارجی، بر حسب شرایط اقامتو همچنین های پرداخت کارتتمدید 

 صورت زیر تعیین نماید:

 ؛اعتبار روادید صادر یا تمدید شدهاشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ  -۱-4

 .شناسایی معتبر اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضاء مدرك -2-4

در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران، مدت اعتبار کارت  -تبصره

 زمان ورود شخص به کشور باشد.پرداخت ریالی نباید بیش از سه ماه از 

متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم  حداکثر تراکنش خرید از کارتمؤسسه اعتباری مکلف است،  -5ماده 

یکصد و پنجاه به روزانه  را دفترچه پناهندگی ، دفترچه اقامت یادارای مدرك آمایش اشخاص حقیقی خارجی یا

 . محدود نمایدمیلیون ریال 

 ای دفترچه اقامت ویژه یاخارجی دار متعلق به اشخاص حقیقی های پرداخت ریالیخرید از کارت سقف -تبصره

 باشد. شخاص ایرانی میهای تعیین شده برای اسقف، مطابق معتبر پروانه اقامت
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، به شخص حقیقی خارجی مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی -6ماده 

را از مشتری اخذ نماید. متقاضی دریافت کارت  مذکورمبنی بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت تعهدات الزم 

برداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به مؤسسه اعتباری اطالع از بهره اطالعدر صورت باید تعهد نماید که 

  دهد.

در موارد ذیل  شخص حقیقی خارجی برای صدور کارت پرداخت ریالیبایست از سسه اعتباری میؤم -7ماده 

 خودداری نماید:

مدارك شناسایی معتبری را برای حضور در در هنگام درخواست صدور کارت، خارجی که  شخص حقیقی -۱-7

 نماید؛ایران ارائه نمی

 ؛باشدنمیمجاز  ویارائه خدمات به به حکم مراجع قضایی و یا به موجب قانون، که  شخص حقیقی خارجی -2-7

به دالیلی  وی شماره اختصاصیکه  حقیقی خارجی صفاقد هویت قانونی یا شخخارجی  شخص حقیقی -3-7

 ؛اعم از فوت و غیره ابطال شده است

باشد، در حالی که محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می ویکه اقامت  شخص حقیقی خارجی -4-7

سسه اعتباری ؤمباشد، به از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در آن منطقه نمی کارت پرداخت ریالیبرای دریافت 

 نماید؛مراجعه می

 ؛باشدمی فاقد شناسه شهاب معتبرکه خارجی  شخص حقیقی -5-7

 .دایاستنکاف نمتعهدات الزم خارجی که از ارائه  شخص حقیقی -6-7

شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات  ،مشخص شود پس از اعطای کارت پرداخت ریالیچنانچه  -تبصره

 .اقدام کند ابطال کارت مذکورمطابق با مقررات نسبت به  ستمکلف ا، مؤسسه اعتباری نموده استخود، خودداری 

تبصره در  (5( ماده و )7در ) «دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی»

 به تصویب رسید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی 10/12/1399جلسه مورخ  چهلمین

( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، 14نامه اجرایی ماده )( آیین73و تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده )

 معتبر و قابل استناد است.
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