
مرکز کنترل و نظارت اعتبارات

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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دستور کار

مقدمه•
مکنا چیست؟•
اهداف مکنا•
انواع کارت های اعتباری•
وضعیت حاضر•
سرویس های سامانه مکنا•
فرآیندهای مکنا•
راهکار افزایش امنیت در مکنا•
مسیر پیشرفت•
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مقدمه

ی  وجود حجم باالی اسکناس و پول کاغذی در مبادالت اقتصاد•
روزمره

هزینه های باالی تولید ، نگهداری و توزیع–
امنیت حمل و نقل پول–
مشکالت بهداشتی–

چاپ اسکناسهای درشت تر•
آثار تورمی احتمالی–

رواج پول و پرداخت الکترونیک•
کارت نقدی، کارت اعتباری، پول الکترونیک–
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مکنا چیست؟

«  کارت خرید اعتباری»دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری •
۱/۰نسخه ۱۳۸۷/۳/۷

در  « (مکنا)مرکز کنترل و نظارت اعتبارات »مرکزی به نام •
.دستورالعمل فوق پیش بینی شده است

ارت  این دفتر، وظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور ک•
.داعتباری و دریافت گزارشهای اعتباری از بانک را بر عهده دار

.بانک مرکزی بر این مرکز نظارت کامل دارد•
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تعریف کد مکنا

انگر  کد مکنا، کدی است که توسط مرکز مکنا صادر شده و نش•
.یک بار استعالم با نتیجه مثبت از این مرکز است

کد مکنا چه چیزی نیست•
کد مکنا نشانگر میزان اعتبار شخص نیست–
.این کد نشانگر مثبت بودن نتیجه استعالم در آینده نیست–
.کد مکنا به معنای داشتن کارت اعتباری توسط شخص نیست–

.کد مکنا تنها برای صدور یک کارت اعتباری معتبر است•
هر عملیاتی که منجر به ایجاد شماره کارت جدید  شود، نیازمند–

.استعالم از مرکز مکنا و دریافت کد مکنای جدید خواهد بود
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الزامات موسسات صادر کننده

صدور کارت اعتباری•
اتنها در صورت دریافت پاسخ مثبت استعالم و دریافت کد مکن–

.کد مکنا، باید ظهر کارت اعتباری درج شود•
ر رسمیت داشتن کارت اعتباری، منوط به وجود کد مکنای معتب–

.روی آن است

اعالم مشخصات کارت اعتباری به مرکز مکنا  •
اعالم عدم صدور در صورت انصراف موسسه صادر کننده کارت  –

.اعتباری

موسسه صادر کننده کارت اعتباری موظف به ارائه گزارش  •
را در  هفتگی به مکنا از دارندگان کارتهایی است که بدهی خود

.موعد مقرر تسویه نکرده اند
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ساختار کد مکنا

.مکنا یک رشته  عددی سیزده رقمی با ساختار زیر است•

•AA: است۱۱در حال حاضر مقدار  .
کدینگ احتمالی دیگر در  ۹۸وجود این دو رقم، باعث می شود تا –

.سیستم قابل پیش بینی باشد

•BBBBBBBBBB:ی  قسمت اصلی کد است که یک عدد یکتا و اتفاق
.ده رقمی است

•C: رقم خطایابی است که مطابق الگوریتمVerhoeffتولید می شود  .
جایی در صورت استفاده از این الگورتیم، وقوع تمام خطاهای تغییر یک رقم، جاب–

.دو رقم کنار هم با هم قابل تشخیص خواهند بود

CBBBBBBBBBBAA

13121110987654321
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بررسیهای الزم برای صدور کد مکنا

ین  شخص مورد استعالم نباید کارت اعتباری مسدود شده تعی•
.تکلیف نشده یا بد حساب داشته باشد

کد ملی شخص مورد استعالم باید(Check Digit)رقم کنترل •
.صحیح باشد

.ددمشخصات شخص متقاضی باید از ثبت احوال استعالم گر•
.  اشدشخص مورد استعالم نباید در فهرست سیاه وجود داشته ب•
اشته  شخص مورد استعالم نباید چک برگشتی یا بدهی معوق د•

.باشد
.سقف اعتبار متقاضی نباید پر شده باشد•
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مکنااهداف

ری  دستورالعمل اجرائی صدور و راهبری کارت اعتبا»انجام مفاد •
در حداقل زمان ممکن« خرید

به خصوص در مورد   Credit Reportingراه اندازی قسمت •
تسهیالت و اعتبارات

تعمیم دامنه اطالعات ورودی به سایر اطالعات و راه اندازی  •
Credit Bureau
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انواع کارت های اعتباری

ریالچهل میلیونکارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه با سقف •
فرد برای یک( بیش از یک فقره)صدور کارت اعتباری مرابحه متعدد –

.در شبکه بانکی کشور، تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد

ف  کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران با سق•
پانزده میلیون ریال

شش کارت خرید اعتباری بر مبنای عقد قرض الحسنه با سقف•
میلیون ریال
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بانک ملی 

۳%

بانک پاسارگاد

۷%

بانک صادرات

۹%

بانک مسکن

۱%

بانک پارسیان

2%

بانک اقتصاد نوین

۱%

بانک سپه

۰%

بانک صنعت و معدن

۰%

بانک کشاورزی

۸%

بانک ملت

65%

بانک سرمایه

۰%

بانک رفاه

۰%

بانک سینا

۰%

بانک تجارت

۱%

بانک توسعه صادرات

۰%
بانک سامان

۰%

نبانک کار آفری

۰%

بانک توسعه تعاون

۱%

بانک آینده

۱%

بانک گردشگری

۰%

بانک دی

۰%

وضعیت حاضر
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سرویس های سامانه مکنا

پاسخگویی به استعالم بانک ها و موسسات اعتباری•
o ی کد  به صورت آنالین با بررس)همخوانی کد ملی و مشخصات شناسنامه ای فرد

(ملی و به صورت آفالین با استعالم از ثبت احوال
oعدم بدحسابی در کارت های اعتباری دیگر
o بررسی سقف اعتبار استفاده شده توسط فرد
o  عدم وجود در لیست سیاه
oعدم وجود چک برگشتی تعیین تکلیف نشده یا بدهی معوق

ارائه گزارشات آماری مختلف در خصوص کارتهای اعتباری•
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فرآیندهای مکنا

تمدید و تغییر اعتبار

دریافت وضعیت پرداخت مشتری

دریافت مشخصات کارت

دریافت اعتبار مشتری

استعالم مشتری
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احراز هویت متقاضی 

ارسال مشخصات متقاضی

اعالم نتیجه به متقاضی

تصمیم گیری در مورد  
صدور کارت و سقف اعتبار

اعالم انصراف از صدور 
کارت

اعالم سقف اعتباری کارت

اعالم انصراف

صدور کارت

موسسه صادر کننده کارت اعتباری

اعالم مشخصات کارت

بررسی استعالم

اعالم استعالم منفی  
به موسسه

اعالم استعالم مثبت

ثبت انصراف

بروز رسانی اطالعات  
متقاضی

اعالم کد مکنا

بروز رسانی اطالعات  
متقاضی

مکنا
فرآیندهای مکنا
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ایجاد تغییر در  
وضعیت کارت 

اعالم وضعیت پرداخت

درخواست تمدید و  
تغییر اعتبار

موسسه صادر کننده کارت اعتباری

بررسی درخواست

اعالم پاسخ به 
موسسه

بروز رسانی اطالعات  
کارت

اعالم انصراف

صدور کارت

اعالم مشخصات کارت

اعالم کد مکنا

بروز رسانی اطالعات  
متقاضی

مکنا
فرآیندهای مکنا
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استعالم ثبت احوال
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مشخصات فایل های انتقالی

نام فایل ها از قسمت های زیر تشکیل شده است•
o واژهmacnaدر ابتدای نام فایل قرار دارد.
oنام روال مورد نظر که می تواند یکی از مقادیر زیر باشد

o تاریخ قرار دادن فایل که به فرمتyymmddو به شمسی می باشد.
oشروع می شود و با ۰۱شناسه ای که به منظور یکتا کردن نام فایل قرار داده می شود و از

.کاراکتر خط فاصله از قسمت های قبلی نام فایل جدا می شود
oپسوند فایل ورودی :inپسوند فایل خروجی:out
oمثال :macna_estelam_920621-01.in
o فایل های ورودی در/macna/in 
o فایل های خروجی در/macna/out قرار داده خواهند شد

estelam etebar pardakht

tamdidestelambanki etebarbanki pardakhtbanki

estelamsakha etebarsakha pardakhtsakha
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استعالم مشتری
توضیحاتاجباریطولنوعفیلدنامکدردیف

۱۰Xعددیملیکد۱۱۰۱

۱۳عددیارجاعشناسه2۱۰2

۳۳Xحرفینام۳۱۰۳

۳۳Xحرفیخانوادگینام۴۱۰۴

۱XM/Fحرفیجنسیت5۱۰5
۳۳Xحرفیپدرنام6۱۰6

۱2Xعددیشناسنامهشماره۷۱۰۷

۳Xعددیتولدمحلشهرکد۸۱۰۸

۳Xعددیصدورمحلشهرکد۹۱۰۹

۸XYYYYMMDDعددیتولدتاریخ۱۰۱۱۰
25عددیشناسنامهسریالشماره۱۱۱۱۱

25عددی-حرفیشناسنامهسریشماره۱2۱۱2

25عددیگذرنامهشماره۱۳۱۱۳

25عددیگواهینامهشماره۱۴۱۱۴

مرکزیبانککدینگبرمنطبق2Xعددیکنندهدرخواستبانککد۱5۱۱5

مرکزیبانککدینگبرمنطبق۷عددیکنندهدرخواستشعبهکد۱6۱۱6
یاصلکارتکهاستمفهومبدینبودنخالیصورتدر۱۳عددیاصلیکارتمکنایکد۱۷۱۱۷

.است
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پاسخ استعالم مشتری
فیلدطولفیلدنوعفیلدنامردیف

۱۰عددیملیکد۱
۱۳عددیارجاعشناسه2
2۰عددیاستعالمشناسه۳
۳عددینتیجهکد۴
۴۰حرفی-عددی۱فیلد5
۴۰عددی2فیلد6
۴۰عددی۳فیلد۷

۳فیلد۲فیلد1فیلدمفهومکد
اعتبارماندهمثبتنتیجه۰۰۰
---نیستصحیحشده،دادهملیکد۰۰۱
--مشخصاتکدمشخصاتتطابقعدم۰۰2
--.تنیسزندهاحوالثبتنظرازفرداین۰۰۳
مکناکدصدورتاریخقبلیبانککدقبلیکارتداشتن۰۰۴
اعالمکدتاریخبانککدقبلیحسابیبدوجود۰۰5
(محرمانه)شرحسیاهفهرستدروجود۰۰6
استعالمکدچکشمارهبانککدبرگشتیچکداشتن۰۰۷
استعالمکدپروندهشمارهبانککدمعوقبدهیداشتن۰۰۸
---شدهپرمتقاضیاعتبارسقف۰۰۹
(یکد مکنای کارت فرع)کد مکنا(کارت اصلی)مانده اعتبار مثبتنتیجه۰۱۰
فیلدشمارهاستنشدهواردضروریفیلد۱۰۰
فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقدارطولدرخطا۱۰۱
فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقداردرخطا۱۰2
شدهخواندهرکورداستناشناختهرکوردساختار۱۰۳
ارجاعشناسهملیکددستهیکدرتکراریملیکد۱۰5
فیلدشمارهنیستصحیحشدهواردتاریخ۱2۰
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دریافت سقف اعتبار مشتری

توضیحاتاجباریطولنوع نام فیلدکدردیف

۱۰Xعددیکد ملی۱2۰۱

22۰2
شناسه  
استعالم

2۰Xعددی
۳رسطدرمذکورمکنا،توسطشدهتولیدشناسه
2جدول

انصراف2کارت،صدور۱X۱عددیوضعیت۳2۰۳

۱5Xعددیسقف اعتبار۴2۰۴
بهاراعتبسقفمبلغ.استانصرافمعنیبهصفر
.می باشدریال

انصرافدلیلدهندهتوضیحمتن۴۰حرفیدلیل انصراف52۰5
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پاسخ سقف اعتبار مشتری
توضیحاتنوعطولفیلدنامردیف

عددی۱۰ملیکد۱

عددی2۰استعالمشناسه2

عددی2۰اعتباراعالمشناسه۳

عددی۳نتیجه۴

عددی-حرفی۱۴۰فیلد5

عددی2۴۰فیلد6

عددی۳۴۰فیلد۷

۳فیلد۲فیلد1فیلدمفهومکدردیف
مکناکدمثبتنتیجه۱۰۰۰
---نیستصحیحشده،دادهملیکد2۰۰۱
---استعالمشمارهوملیشمارهتطابقعدم۳۰۰۳
مکناکدصدورتاریخقبلیبانککدقبلیکارتداشتن۴۰۰۴
اعالمکدتاریخبانککدقبلیحسابیبدوجود5۰۰5
فهرستکد(محرمانه)شرحسیاهفهرستدروجود6۰۰6
استعالمکدچکشمارهبانککدبرگشتیچکداشتن۷۰۰۷
استعالمکدپروندهشمارهبانککدمعوقبدهیداشتن۸۰۰۸
---شدهپرمتقاضیاعتبارسقف۹۰۰۹

--فیلدشمارهاستنشدهواردضروریفیلد۱۰۱۰۰

-فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقدارطولدرخطا۱۱۱۰۱

فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقداردرخطا۱2۱۰2

--شدهخواندهرکورداستناشناختهرکوردساختار۱۳۱۰۳

---نشدیافتشدهدادهملیکدبافردی۱۴۱۰۴

دهشصادردیگریبانکبرایاستعالمشماره۱5۱۰5
.است

---
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دریافت مشخصات کارت مشتری

شرحاجباریطولنوعفیلدکدردیف

مکناتوسطشدهتولیدشماره2۰Xعددیاراعتباعالمشناسه۱۳۰۱

مکنامرکزازشدهدریافتمکناکد۱۳Xعددیمکناکد2۳۰2

کارتصدورازانصرافبرای2کارت،صدوربرای۱X۱عددیوضعیت۳۳۰۳

.استکارتصدورازانصرافمعنیبه۱۹X۰عددیکارتشماره۴۳۰۴

YYYYMMDDشمسی۸Xعددیکارتصدورتاریخ5۳۰5
YYYYMMDDشمسی۸Xعددیانقضاءتاریخ6۳۰6
متن5۰حرفیانصرافدلیل۷۳۰۷
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پاسخ مشخصات کارت مشتری
شرحطولنوعفیلدردیف

5جدول۱سطرمقدار2۰عددیاعتباراعالمشناسه۱
تراکنشاینکنندهمشخصشناسه2۰عددیتکارتراکنششناسه2
کارتکنندهصادرموسسهازشدهدریافتمکناکد۱۳عددیمکناکد۳
۳حرفی-عددیوضعیت5
۴۰عددییکفیلد6
۴۰عددیدوفیلد۷

۲فیلد1فیلدشرحوضعیتکد
مشکلبدون۰۰۰

۰۰۱
یتوضعتعیینقبالشدهدادهمکنایکد

شده
وضعیتتعیینتاریخ
قبلی

توضعیتعیینشناسه
قبلی

انقضاءشناسهقبلیانقضایتاریخشدهمنقضیمکناکد۰۰2
--نمی باشدصحیحشدهدادهکارتکد۰۰۳

قبلیکارتمکنایکدداشتهوجودقبالشدهدادهکارتکد۰۰۴

--نیستصحیحشدهدادهمکنایکد۰۰5

۰۰6
هشدصادردیگریبانکبرایمکناکد

--.است

--باشدنمیصحیحاعتباراعالمشناسه۰۰۸
-فیلدشمارهاستنشدهواردضروریفیلد۰۰۹
فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقدارطولدرخطا۱۰۰
فیلدمقدارفیلدشمارهفیلددرشدهواردمقداردرخطا۱۰۱
-شدهخواندهرکورداستناشناختهرکوردساختار۱۰2
فیلدشمارهنیستصحیحشدهواردتاریخ۱2۰
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دریافت وضعیت پرداخت مشتری

شرحاجباریطولنوعفیلدکدردیف
مکنامرکزازشدهدریافتمکناکد۱۳Xعددیمکناکد۱۴۰۱

yyyymmddفرمتبهشمسیتاریخ۸Xعددیگزارشدوره2۴۰2
۱۹Xعددیکارتشماره۳۴۰۳
پرداختموقعبهولیشدهاستفادهکارتاز=۳X۰۰۱عددیوضعیت۴۴۰۴

.نشده
بدحسابهنوزولیاستشدهمسدودموقتا=۰۰2
.استنشده
.موقتمسدودیترفع=۰۰۳
شدهبدحسابوشدهمسدود=۰۰۴
معوقبدهیتسویه=۰۰5
کارتابطالوکاملتسویه=۰۰6
المثنیکدصدور=۰۰۷
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پاسخ وضعیت پرداخت مشتری

شرحطولنوعفیلدردیف
۱۳عددیمکناکد۱
تراکنشاینکنندهمشخصشناسه2۰عددیتراکنششناسه2

.می شودبرداشتذیلجدولاز۳عددیوضعیتکد۴
۴۰عددی-حرفی۱فیلد5
المثنیصدورروالجهت۴۰عددی2فیلد6
المثنیصدورروالجهت۴۰عددی۳فیلد۷
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پاسخ وضعیت پرداخت مشتری
۳فیلد ۲فیلد 1فیلدشرحوضعیتکد

وضعیتقبول۰۰۰
در صدورت درخواسدت   )کد مکنا جدیدد / کد اعالم

(صدور المثنی
اعتباراعالمشناسه

نمی باشدصحیحشدهدادهکارتکد۰۰۱
.نیستصحیحشدهدادهمکنایکد۰۰2
.استشدهصادردیگریبانکبرایمکناکد۰۰۳
.نداردهمخوانیکارتشمارهبامکناکد۰۰۴
قبلیوضعیتکد.نداردهمخوانیقبلیوضعیتباجدیدوضعیت۰۰5
.نیستفعالشدهدادهمکناکد۰۰6
فیلدشماره.استنشدهواردضروریفیلد۰۰۷
فیلدشمارهفیلددرشدهواردمقداردرخطا۰۰۹
شدهخواندهرکورد.استناشناختهرکوردساختار۱۰۰
فیلدشمارهفیلددرشدهواردمقدارطولدرخطا۱۰۱
فیلدشمارهنیستصحیحشدهواردتاریخ۱2۰
مکناکدصدورتاریخقبلیبانککدقبلیبدحسابیوجود.المثنیصدورامکانعدم۱۳۰
فهرستکد(محرمانه)شرحسیاهفهرستدروجود.المثنیصدورامکانعدم۱۴۰
.المثنیصدورامکانعدم۱5۰

برگشتیچکداشتن
استعالمکدچکشمارهبانککد

.المثنیصدورامکانعدم۱6۰
معوقبدهیداشتن

استعالمکدپروندهشمارهبانککد

.المثنیصدورامکانعدم۱۷۰
استشدهپراعتبارسقف

.المثنیصدورامکانعدم۱۸۰
.نیستزندهاحوالثبتنظرازفرداین 27



توضیحوضعیتکد
شروع-۱
جدید۱
فعال2
باطل۳
حساببد۴
مسدود5
موقتمسدودی6
اثرسوءرفع۷

جدول توضیح کد وضعیت

28



تمدید تاریخ و تغییر اعتبار کارت
شرحاجباریطولنوعفیلدکدردیف

۱
5۰۱

مکناکد
عددی

۱۳Xمکنامرکزازشدهدریافتمکناکد

2
5۰2

وضعیت
عددی

۱X
تغییر۴اعتبارتغییروتمدید۳،اعتبارتغییر2،کارتتمدید۱

کارتشمارهتغییرواعتبار
۱۹Xعددیکارتشماره۳5۰۳
تاریخ صدور ۴5۰۴

کارت
در صورت انتخاب وضعیت۸عددی

، اجباری۳یا ۱

yyyymmddفرمتبهشمسیتاریخ

تاریخ انقضا 55۰5
کارت

در صورت انتخاب وضعیت۸عددی
، اجباری۳یا ۱

yyyymmddفرمتبهشمسیتاریخ

در صورت انتخاب وضعیت۱5عددیاعتبار جدید65۰6
، اجباری۴یا ۳یا 2

میزان۳،بانکی2،اعتباریخرید۱X۱عددینوع کارت۷5۰۷
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پاسخ تمدید تاریخ و تغییر اعتبار کارت

شرحطولنوعفیلدردیف
۱۳عددیکد مکنا۱
شناسه مشخص کننده این تراکنش2۰عددیدشناسه تراکنش تمدی2
۳عددیکد وضعیت۴
۴۰عددی-حرفی۱فیلد 5
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پاسخ تمدید تاریخ و تغییر اعتبار کارت
۳فیلد ۲فیلد 1فیلدشرحوضعیتکد

خطابدون۰۰۰
در صورت انتخداب )کد مکنا جدید

(۴وضعیت 
در)اعتباراعالمشناسه
(۴وضعیتانتخابصورت

.نیستصحیحشدهدادهمکنایکد۰۰۱

.نیستفعالشدهدادهمکناکد۰۰2

.استشدهصادردیگریبانکبرایمکناکد۰۰۳

.نداردهمخوانیکارتشمارهبامکناکد۰۰۴

بانککدقبلیبدحسابیوجود۰۰5

بانککدسیاهفهرستدروجود۰۰6
بانککدبرگشتیچکداشتن۰۰۷
بانککدمعوقبدهیداشتن۰۰۸
شدهپراعتبارسقف۰۰۹
فیلدشمارهنشدهواردضروریفیلد۱۰۰
فیلدشمارهفیلددرشدهواردمقدارطولدرخطا۱۰۱

فیلدشمارهفیلددرشدهواردمقداردرخطا۱۰2
نداردهمخوانیمکناکدباکارتنوعفیلد۱۰۳

استتکارنوعایناعتبارسقفازبیشتردرخواستیاعتبار۱۰۴

فیلدشمارهنیستصحیحشدهواردتاریخ۱2۰
31



راهکار افزایش امنیت
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مسیر پیشرفت

استفاده از وب سرویس برای سرویس دهی برخط مکنا•
اتصال برخط به ثبت احوال•
ارائه گزارشات اعتباری افراد به بانک ها در چهارچوب مشخص•
ان  ایجاد پورتال مشتریان جهت ارتباط و گزارشگیری مشتری•

کارت اعتباری از سامانه مکنا
تی،  اتصال به مراکز اطالعاتی مختلف جهت استعالم چک برگش•

...تسهیالت، ارزی، گذرنامه، سوء پیشینه و
ارائه گزارش اعتباری•
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