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 دولتي  ، شرکت)الحسنه هاي قرض به استثناي بانک( هاي دولتي، غيردولتي جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

  .شود المللي کيش ارسال مي و بانک بين ، بانک مشترک ايران ـ ونزوئالبانکيموسسات اعتباري غيربانک،  پست

 
 با سالم؛

ساله پـنجم توسـعه    قانون برنامه پنج) ۹۸(به موجب مفاد ماده گونه که استحضار دارند؛  احتراماً، همان

قـانون عمليـات بـانکي    ) ۳(در تبصره ذيل ماده جمهوري اسالمي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور 

در هيـأت   ۱۳۹۰نامـه مربـوط تهيـه و در سـال      الذکر، آيين متعاقب قانون فوق. اضافه گرديد) بهره(بدون ربا 

نيـز تهيـه و    »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«در راستاي دو مستند يادشده، . محترم وزيران به تصويب رسيد

، بـه شـبکه   ٢٠/٦/١٣٩٠مـورخ   ١٤١٦٩٦/٩٠ول و اعتبار، طي بخشنامه شـماره  پس از تصويب در شوراي پ

 .بانکي کشور ابالغ گرديد

در ارتباط با عقد مرابحه شايان ذکر است، با بذل عنايت به جامعيت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و 

شده، شامل نقـدي و  هاي متنوع بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد ياد هم در خصوص خدمات و روش

اي از نيازهاي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و     تواند طيف گسترده ، اين عقد مي)اعم از دفعي و اقساطي(نسيه 

لذا در اين رابطه وجود ضـوابط و مقرراتـي شـفاف و قابـل اجـرا      . هاي توليدي را برآورده نمايد باالخص بنگاه

از انحراف مصرف تسهيالت اعطايي در موضوع قرارداد تواند در تحقق اهداف بانکداري اسالمي و جلوگيري  مي

دسـتورالعمل اجرايـي عقـد    «هـا در   از اين رو و با توجه به وجود برخي ابهامات و ضـعف . کمک شاياني نمايد

و با هدف تبيين هر چه بهتر و تثبيت هر چه بيشتر اين عقد در شبکه بانکي کشور، در جهت بـرآورده  » مرابحه

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و نيز فراهم نمودن بستر استفاده از آن  ي مشتريان بانکساختن انواع نيازها

، اين بانـک بـر آن   ...اعتباري، اعتبار اسنادي، اعتبار در حساب جاري و   در ديگر ابزارهاي بانکي از جمله کارت

ا بـا بهرمنـدي از بازخوردهـاي    لذا در اين راسـت . شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگري قرار دهد

. حاصله در سنوات اجراي دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، نسخه جديد دسـتورالعمل مزبـور تـدوين گرديـد    

در سه فصل به شرح ذيل در  تبصره و) ۹(ماده و ) ۲۸( طي» دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه«ويرايش جديد 

  :مطرح و تصويب گرديدشوراي پول و اعتبار  ٢٩/١٠/١٣٩٤يکهزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 

 347278/94  
 27/11/1394  
  دارد  



 

٢ 

 

o تعاريف و کليات: فصل اول  

o حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه: فصل دوم  

o د ساير موار: فصل سوم 

  :باشد با ضوابط قبلي به شرح زير مي »دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه« جديد نسخهاهم نقاط افتراق 

اي از تعاريف با هدف درک بهتـر   جامعيت دستورالعمل، تدوين در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه .۱

  مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن آن؛

بط مبني  ر الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي دقيق متقاضي تسهيالت و استعالم از مراجع ذي .۲

  شتي و بدهي غيرجاري؛بر عدم وجود چک برگ

هاي مربـوط، از   و دستورالعمل  ها نامه الزام به شناسايي متقاضي تسهيالت مطابق با قوانين، آيين .۳

 هاي مبارزه با پولشويي؛ جمله دستورالعمل

  هاي وثايق قابل دريافت؛ الزام مؤسسه اعتباري به اخذ وثيقه و تعيين ويژگي .۴

هـاي معتبـر بيمـه، بـه      سسه اعتباري، نزد يکي از شرکتالزام به بيمه وثايق دريافتي به نفع مؤ .۵

  گيرنده؛ تسهيالت/انتخاب و هزينه متقاضي

تفکيک مرابحه نقدي از مرابحه نسيه و تعيين الزاماتي در خصوص هر يک از جمله تعيين سود و  .۶

  مبناي محاسبه آن؛

ورت يک ماده تغييرات ماهوي در مدت زمان بازپرداخت تسهيالت مرابحه نسيه و درج آن به ص .۷

 به صورت منسجم؛

اختيار به مؤسسه اعتباري مبني بر اعطاي وکالت به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال  .۸

  و خدمات موضوع قرارداد؛

گيرنده در صورت عـدم ايفـاي بـه     التزام تأخير تأديه دين از تسهيالت تعيين سازوکار اخذ وجه .۹

  موقع تعهدات از جانب وي؛

سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر  عتباري به طراحي، ايجاد و پيادهالزام مؤسسه ا .۱۰

  و کارا؛



 

٣ 

 

گيرنـده در صـورت واريـز تمـام يـا       مؤسسه اعتباري مبني بر عودت مبالغي به تسهيالتتکليف  .۱۱

 قسمتي از بدهي قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر؛

و سـاير قـوانين و    نون پولي و بانکي کشـور قا) ۴۴(هاي مقرر در ماده  بيني اعمال مجازات پيش .۱۲

  .ربط براي مؤسسات اعتباري متخلف مقررات ذي

 

خواهشمند است دسـتور فرماينـد   اي از دستورالعمل جديد،  ضمن ارسال نسخهبا عنايت به موارد فوق، 

اجراي  مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن/ربط آن بانک مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي

اي از بخشـنامه ابالغـي بـه     نسخه همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. آن تأکيد و نظارت دقيق شود

 ٢٦٩٢٣٨٠/.اين بانک ارسال گردد ها و مؤسسات اعتباري کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  واحدهاي ذي

  
 صفحه 7: پيوست

 

ولشوئيمديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پ /
  ره مطالعات و مقررات بانكيادا

  آبادي حميدرضا غني  عبدالمهدي ارجمندنژاد
02-3215      3816 
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 «بسمه تعالي»

 «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه»

 

 نير   وو اصرحاات سرا اآ  ن   ( بهرره )قانون عمليات بانکي بدون ربا ( 3)مفاد تبصره ذيل ماده  استنادبه 

تبيري  نحروه   و بره منورور   هيأت محترم وآيرران   ٢٢/5/٢3٨1 مورخ هر٨٣٩3٩ ت/٨٩٢٨٩ نامه شماره تصويب

« دستتورالعمل »که اآ اي  سا به اختصرار  « اجرايي عقد مرابحهدستورالعمل » ،اعطاي تسهيحت در قالب عقد مرابحه

 .گردد  شود، تصويب مي ناميده مي

 

 تعاريف و کليات: فصل اول

 :روند کار مي هدر اي  دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح ب ت1ماده 

 بانک مرک ي جمهوري اسحمي ايران؛ :بانک مرکزي ت1ت1

مرکر ي    که به موجب قانون يا برا موروآ بانرک    مؤسسه اعتباري غيربانکي يا  بانک :مؤسسه اعتباريت 2ت1

 ؛باشد تأسيا شده و تحت نوارت بانک مرک ي مي

کننده؛ بهاي تمام شده امروا  و خردمات را بره ا رح       است که به موجب  ن عرضه عقدي :مرابحهت 3ت1

 صرورت  بره عنروان سرود،  ن را بره     يدرصدي اضراف  ايبا اف ودن مبلغ  سپا رساند و يم يمتقاض

 دهاييسررسر  اير  ديدر سررسر  رمسراوي يغ ايبه اقساط مساوي و  ،ياقسا  اي يدفع هينقدي، نس

 ؛کند يم واگذار يبه متقاض  يمع

تسرهيحت مرابحره بره    اسرتفاده اآ  درخواست وي مبني برر  شخص اقيقي يا اقوقي که  :متقاضيت 4ت1

 ؛شود مؤسسه اعتباري ارايه مي

 مرابحره مؤسسره اعتبراري اسرتفاده    اآ تسرهيحت  شخص اقيقي يا اقروقي کره    :گيرنده تسهيالتت 5ت1

 ؛نموده است

مابي  مؤسسه اعتباري و متقاضي بر اسرا  مرابحره منعقرد     قراردادي است که في :قرارداد مرابحه ت6ت1

 باشد؛ ات و ساير ال امات  رفي  ميتعهد  و مبي  توافقات،

 .بهاي تمام شده اموا  و خدمات بعحوه سود مؤسسه اعتباري :قيمت واگذاري ت7ت1 
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به منوور رفع نياآهاي واادهاي توليدي، خدماتي و باآرگراني برراي تهيره مرواد      تواند مي  مؤسسه اعتباري ت2ماده 

 الت، تأسيسات، آمي  و سراير کاالهرا و خردمات مرورد ااتيرا  اير         اوليه، لواآم يدکي، اب ارکار، ماشي 

مبرادرت   ،، به سرفار  و درخواسرت متقاضري   مورد نياآ خانوارها خدماتکاال و تهيه مسک ، ني  واادها و 

نمروده و سرپا  ن را در قالرب مرابحره بره       مرورد درخواسرت  خردمات  تدارک ه تهيه و تملک اموا  و ب

 .متقاضي واگذار نمايد

 .قرارداد موجود باشداجراي اموا  موضو  مرابحه بايد در هنگام  تبصره ت

کننردگان   عرضهتواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفيف اآ توليدکنندگان يا  مؤسسه اعتباري مي ت3ماده 

  .اموا  يا خدمات، نسبت به واگذاري  ن به متقاضيان اقدام نمايد

و   هررا نامره  قرواني ،  يرري   ، تمرامي مؤسسره اعتبرراري مکلرف اسرت در اعطرراي تسرهيحت مرابحرره     تتت4 متاده 

 .مبارآه با سولشويي را رعايت نمايدضوابط هاي مربوط، اآ جمله  دستورالعمل

اقدام به اعتبارسنوي دقيق متقاضي نمايرد، بره نحروي کره اعتبارسرنوي       است مؤسسه اعتباري موظف ت5 ماده

 تسرهيحت  يمؤسسه اعتباري مواآ بره اعطرا  . عمل  مده مبي  مي ان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد به

 .باشد بيش اآ ظرفيت اعتباري متقاضي نمي مرابحه

غيرجراري و   بردهي ، وضرعيت  انعقاد قررارداد مرابحره يرا تمديرد  ن     مؤسسه اعتباري مکلف است قبل اآ ت6 ماده

و اسرب ضروابط ابحغري اآ سروي بانرک مرکر ي،       چک برگشتي متقاضي را اآ بانک مرک ي اسرتعحم  

 .مرابحه اقدام نمايداعطاي تسهيحت نسبت به 

 يبر شخص اقوقي، شرامل صراابان ام را    ه، عحوهشخاص اقوقي، مفاد اي  مادادر خصوص  ر  تبصره

اعر  اآ اشرخاص اقيقري، اقروقي و نماينردگان      )  ن اشرخاص  ههيرأت مردير   ياع را  مواآ و

 .گردد مي  ني (اشخاص اقوقي

 دام به تهيه اموا  و تردارک خردمات و ضرم  قررارداد مرابحره      موظف است قبل اآ اقمؤسسه اعتباري  ت7ماده 

مبنري برر خريرد     (در چرارچوب قررارداد فيمرابي    ) مبادرت به دريافت درخواست و تعهد کتبي متقاضي

 .اموا  و خدمات نمايد

بابرت   دريافرت  تحرت عنروان سريش   مابي ، مبلغي را  تواند عندالل وم اسب توافق في مؤسسه اعتباري مي ت8ماده 

 .اخذ نمايد اآ متقاضي بخشي اآ ثم  معامله

 .دريافت در تسهيحت اعطايي اآ  ريق کارت اعتباري مرابحه، ممنو  است سيشاخذ تبصره ت 
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ق وثراي و ت رامي    ،ر اصو  ا مينران اآ ايفراي تعهردات متقاضري    مؤسسه اعتباري مکلف است به منوو ت9ماده 

برخروردار  وثايق مأخوذه بايد معتبر، قابل نقل و انتقا  قانوني، اآ درجره نقدشروندگي براال    . كافي اخذ نمايد

گيرنرده، اقروم مؤسسره اعتبراري      و بحمعارض باشد تا درصورت عدم ايفاي تعهدات اآ سوي تسهيحت

 .شود ء، استيفاو با کمتري  ه ينه ممک  در اداقل آمان

نسربت   ،بردهي وي کراهش  گيرنده، متناسب با  مؤسسه اعتباري مکلف است اسب درخواست تسهيحت ت10ماده 

 .اقدام نمايدو يا تعويض وثايق  ماآادساآي وثايق  به  آاد

منوط به تشخيص مؤسسره اعتبراري خواهرد     ماآاد در خصوص اموا  غيرمنقو ،  آادساآي وثايقت  تبصره 

 .بود

دريرافتي، همره سراله و در  رو  مردت اجرراي        وثرايق تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا  مؤسسه اعتباري مي ت11ماده 

 .قرارداد، اداقل به مي ان مانده مطالبات بيمه شود

هراي بيمره داراي موروآ اآ     شررکت بيمه وثايق دريافتي بايد به نفع مؤسسه اعتباري، ن د يکي اآ ت   تبصره

نورام  گيرنرده ا  تسرهيحت متقاضري يرا   ، به انتخاب و ه ينه بيمه مرک ي جمهوري اسحمي ايران

 .شود

 مرابحه نسيه و نقدي به ترتيب توسط شوراي سو  و اعتبار و بانک مرکر ي تعيري   اداکثر نرخ سود در  ت12ماده 

 .گردد مي

شرده سرا    تمرام  بهراي مؤسسه اعتباري موظف است در تعيي  مبلغ سود مرابحه نقدي و نسيه، ت   تبصره

 .دريافت و تخفيف مأخوذه اآ فروشندگان را مبناي محاسبه قرار دهد اآ کسر سيش

سقف تسهيحت هر يک اآ انوا  اموا  و خردمات موضرو  مرابحره، عنردالل وم توسرط بانرک مرکر ي        ت 13ماده 

 .شود تعيي  و ابحغ مي

مؤسسه اعتباري موظف است بهراي تمرام شرده امروا  و خردمات موضرو  قررارداد را برا اسرتفاده اآ           ت14ماده 

 . هاي اسابداري مربوط محاسبه نمايد تعاريف و ااکام مندر  در استاندارد

بره خانوارهرا   تسرهيحت مرابحره   به  رم آير جهت گستر  بخش مسک ،  تواند مي مؤسسه اعتباري ت15ماده 

 :اعطاء نمايد

 خريد و واگذاري واادهاي مسکوني موجود به درخواست کتبي متقاضي؛ ت1ت15
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ير  اآ انروا  تسرهيحت برانكي       ريق اعطاي هراآ واادهاي مسكوني كه مستقيمًا يا واگذاري  ت2ت15

 .گونه واادها بر خريد اي  مبني بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي، ااداث شده

 

 قرارداد مرابحه ناظر بر الزاماتحداقل : فصل دوم

شده و قيمت واگذاري اموا  و يرا خردمات      تمام بهايمؤسسه اعتباري موظف است در قرارداد مرابحه،  ت16ماده 

 .را به ا ح  متقاضي برساند

باآسرداخت تسهيحت اعطرايي را بره صرورت نقردي،     تواند در قرارداد مرابحه، نحوه  مؤسسه اعتباري مي ت17ماده

يا اقسا ي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يرا سررسريدهاي معري ، تعيري       نسيه دفعي

 .نمايد

 :گردد به شرح آير تعيي  مي يحت مرابحه نسيهمدت آمان باآسرداخت تسه ت18ماده 

 سا ؛ سان ده، اداکثر به مدت خانوار تسهيحت اعطايي مسک  ت1ت18

داراي عمر مفيد معي ، ارداکثر بره مير ان عمرر     دست او  تسهيحت اعطايي جهت تأمي  اموا   ت2ت18

دستتورالعمل معتامالت فتروق اقستاسي وستايل توليتد،       »( ٢)مفيد مندر  در جدو  موضو  ماده 

 ؛«نقل، کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور و تأسيسات آالت، وسايل حمل و ماشين

هرا در جردو  موضرو      که عمرر مفيرد  ن  دست اولي تسهيحت اعطايي جهت تأمي  ساير اموا   ت3ت18

نقتل،   آالت، وستايل حمتل و   دستورالعمل معامالت فروق اقساسي وسايل توليتد، ماشتين  »( ٢)ماده 

 ؛سه سا ذکر نشده است، اداکثر  «کاالهاي مصرفي بادوام ساخت داخل کشور و تأسيسات

تسهيحت اعطايي جهت تأمي  اموا  دست دوم داراي عمر مفيد معي ، اداکثر به مي ان  ت4ت18

 ربط؛ باقيمانده عمر مفيد  ن به تشخيص مؤسسه اعتباري ذي

تسهيحت اعطايي به منوور تدارک خدمات مورد نياآ خانوار و واادهاي توليدي، باآرگاني و  ت5ت18

 خدماتي اداکثر سه سا ؛

برا تصرويب هيرأت مرديره مؤسسره اعتبراري،        5رر ٢٩و  3رر ٢٩هاي  بندمدت آمان مندر  در  ت  1تبصره 

 .باشد يادشده، قابل اف ايش مي بندهاياداکثر برابر با مدت مذکور در 

تراري    ،٨رر ٢٩و  ٢رر ٢٩هراي   اموا  موضرو  بنرد  باقيمانده عمر مفيد /محاسبه عمر مفيد أمبد ت  2تبصره 

 .ربط است برداري به تشخيص مؤسسه اعتباري ذي شرو  بهره
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تواند در قررارداد مرابحره بره متقاضري جهرت انتخراب، خريرد و تحويرل امروا  و           ميمؤسسه اعتباري  ت19ماده 

 .خدمات وکالت دهددريافت 

خريرد امروا  يرا    ، تعهدي مبني برر صروري نبرودن    مرابحه قراردادمت  در است  مکلفمؤسسه اعتباري  ت20ماده 

 .خدمات، اآ متقاضي اخذ نمايد

مؤسسه اعتباري موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضم  عقد متنري را برا اير  م رمون      ت21ماده 

گيرنده به تعهردات خرويش در قبرا  مؤسسره اعتبراري عمرل ننمايرد،         چه تسهيحت چنان در  نمايد که

تأخير تأديه دي ، برر اسرا  ضروابط و مقرررات ابحغري اآ       الت ام مکلف است مبلغي را تحت عنوان وجه

 .سوي بانک مرک ي سرداخت نمايد

مؤسسه اعتباري مكلف است در قرارداد مرابحه قيد نمايند كه قرارداد مذكور بر اسرا  توافرق  ررفي      ت22ماده 

 .باشد مينامه اجراي اسناد رسمي   يي مفاد االجرا بوده و تابع  الآمرسمي و در اك  اسناد 

دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي  وثايقمعامحتي كه  بق قواني  و مقررات موضوعه در مورد ت   تبصره

 .انوام شود، كماكان  بق تشريفات مربوط انوام خواهد شد

 

 موارد ساير: ومسفصل 

قبل اآ سررسيد يرا سررسريدهاي مقررر، مبرادرت بره وارير  تمرام يرا         گيرنده  در صورتي که تسهيحت ت23ماده 

در چرارچوب ضروابط ابحغري اآ سروي بانرک      اسرت   مکلف مؤسسه اعتباريقسمتي اآ بدهي خود نمايد، 

گيرنده تخفيف الآم را بدهد و مبلغ وصولي را بري  مانرده اصرل و سرود تسرهيحت       به تسهيحتمرک ي، 

 .اعطايي تسهي  بالنسبه نمايد

 .به بانک مرک ي ارسا  نمايدرا  اعطايي مؤسسه اعتباري مکلف است ا حعات تسهيحت مرابحه ت24ماده 

ساآي ساختار کنتر  داخلي مؤثر و کارا جهرت کسرب    موظف به  رااي، ايواد و سياده مؤسسه اعتباري ت25 ماده

هرا، تفکيرک وظرايف، تصرويب درسرت معرامحت،        ا مينان اآ رعايت مفاد قواني ، مقررات و دستورالعمل

مطرابق برا   ... و ثبت صحيح و به موقرع رويردادها و نير  جابورايي کارکنران در مقرا ع آمراني مناسرب         

 .باشد مي اعطاي تسهيحت مرابحه مختلف در مراالابط ابحغي اآ سوي بانک مرک ي، چارچوب ضو
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مؤسسه اعتباري مکلف است اآ مصرف تسهيحت اعطايي در موضو  قرارداد مرابحره ا مينران کرافي     ت  26ماده 

 .ااصل نمايد

اآ مرابحره جهرت صردور    تواند در چارچوب مقررات ابحغي اآ سوي بانک مرکر ي،   مؤسسه اعتباري مي ت27ماده 

 .کارت اعتباري استفاده نمايد

قرانون سرولي و    (٨٨)هاي مقررر در مراده    ب اعما  مواآاتاآ مفاد مقرر در اي  دستورالعمل موج تخطي ت28ماده 

 .شود ميربط  و ساير قواني  و مقررات ذيبانکي کشور 

 جلسره مرورخ  مي  يکهر ار و دويسرت و سري ده   تبصرره در   (٨)مراده و   (٢٩)در  «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه»

االجررا بروده و اير  مصروبه      مراه سرا اآ ابرحغ، الآم    يرک و وراي سو  و اعتبار به تصويب رسيد ش ٢3٨٨/٢٨/٢1

دسرتورالعمل  در خصروص   ٢5/5/٢3٨1مرورخ   ي  جلسره ه ار و يکصرد و بيسرت و هشرتم    يک هجايگ ي  مصوب

 .گردد مي اجرايي عقد مرابحه
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