
 

 

 

 

تي پست بانک و موسسه اعتباري ل  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دو جهت اطالع مديران عامل بانک

 .توسعه ارسال گرديد

 
 

گانه استصناع، مرابحه و خريد ديـن، مـصوب يکهـزار و              هاي اجرايي عقود سه     ابالغ دستورالعمل : وعموض

 . شوراي محترم پول و اعتبار٢٥/٠٥/١٣٩٠يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 

  

  با سالم؛

امروزه بازارهاي مالي اسـالمي در عرصـه جهـاني بـا             باشند  ميتحضر  احتراماً، همانگونه که مس   

اي که بکارگيري انواع ابزارهـا و تـالش بـراي ايجـاد انـواع                 گونه  روزافزوني مواجه شده است، به    توسعه  

هـاي اصـلي      ابزارهاي مالي جديد مبتني بر شريعت مقدس جهت جذب و تخصيص منـابع جـزو اولويـت                

ر گشته از آنجاييکه نظام بانکداري کشور بر احکام عاليه اسالم استوا. بانکداري اسالمي قلمداد شده است

هاي بانکـداري   هاي بانکي بايد غير ربوي باشد، لذا ضروري است تا از حداکثر ظرفيت       است و کليه فعاليت   

امروزه ريشه بسياري . هاي مختلف اقتصادي استفاده شود اسالمي در زمينه تخصيص بهينه منابع به بخش

بـانکي بـه توليدکننـدگان و       توان در عدم تخصيص بهينه منابع شـبکه           از مشکالت اقتصادي کشور را مي     

 .هاي مختلف اقتصادي دانست فعاالن بخش

اسـاس    هاي  بانکداري اسالمي و بر       درراستاي رفع اين گونه مشکالت و استفاده حداکثري از ظرفيت         

گانـه    قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران، عقـود سـه            ) ٩٨(تکليف مقرر در ماده     

نامه   افزوده شد و آيين   ) بهره(ريد دين، به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا           استصناع، مرابحه و خ   

 .اجرايي آن نيز به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد

الـذکر در     نامه اجرايي فوق    آيين)  ٩٠(شوراي محترم پول و اعتبار نيز در اجراي تکليف مقرر در ماده             

هـاي اجرايـي عقـود      خود، دسـتورالعمل  ٢٥/٠٥/١٣٩٠  يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ        

 .استصناع، مرابحه و خريد دين را تصويب نمود

 ١٤١٦٩٦/٩٠  

 ٢٠/٠٦/١٣٩٠  
 دارد 



 

 

اموال منقول و غيرمنقول با مشخـصات       ) توليد، تبديل و تغيير   (عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت       

تواند با اعطـاي      شبکه بانکي مي  . گيرد  مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي            

هـاي صـنعت و معـدن، مـسکن و            تسهيالت در قالب عقد استصناع به شکوفايي توليد داخلي در بخـش           

 . اي نمايد کشاورزي و غيره کمک قابل مالحظه

به . کنون در شبکه بانکي مورد استفاده قرار نگرفته است          عقد مرابحه نيز از جمله عقودي است که تا        

کننده، بهاي تمام شده امـوال و خـدمات را بـه     سه اعتباري به عنوان عرضهموجب اين عقد، بانک يا موس     

رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي،                   اطالع متقاضي مي  

هاي معين به متقاضـي       مساوي در سررسيد يا سررسيد      نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير         

هـاي   هاي بااليي، به خصوص در بکارگيري آن به شـکل کـارت          اين عقد از توانمندي   . رساند  ميبه فروش   

الحـسنه    اي که نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض           الکترونيکي اعتباري برخوردار است، به گونه     

وارهـا را  ها و موسسات اعتباري با بکارگيري عقد مرابحـه، نيازهـاي مختلـف خان            بانک. دهد  را پوشش مي  

 .مرتفع خواهند ساخت و کمک شاياني به شکوفايي اقتصاد خانواده خواهند کرد

، ولـيکن   عقد خريد دين نيز از جمله عقودي است که هرچند تاکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده              

با اجراي ضوابط جديد اين     . به شکل يک عقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است             

. عقد در شبکه بانکي کشور، مشکل بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مرتفع خواهـد شـد                 

دار بـدهکار   ند دين مدتتوا براساس عقد خريد دين، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان شخص ثالث، مي      

را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از دايـن خريـداري نمـوده و بـدين ترتيـب موجبـات رفـع                          

 .مشکالت نقدينگي اين واحدها را فراهم نمايد

هـاي اجرايـي عقـود استـصناع،          با عنايت به مطالب ياد شده، به پيوست سه نسخه از دسـتورالعمل            

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب بـه قيـد تـسريع بـه کليـه               . گردد   مي مرابحه و خريد دين ارسال    

 ٩٢٩٨٤٢/.واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت الزم به عمل آيد
 

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

  بهزاد فخاراميرحسين امين آزاد                       

٣٨٣١-١                                   ٣٢١٥-٠٢ 

 



٢٥/٠٥/١٣٩٠  - شوراي پول و اعتبارمصوب   
 

 

 

 

 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 کل مقررات، مجوزهای بانکي و مبارزه با پولشويي   مديريت

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

 استصناع عقد  دستورالعمل اجرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٩٠ماه   مرداد



٢٥/٠٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 

 
 

 "بسمه تعالي"

 

 

توليـد،  (سـاخت   ي است که به موجب آن يکي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به                عقداستصناع   ـ١ ماده

در  آن   تحويـل  و   مورد تقاضـا  با مشخصات   اموال منقول و غير منقول، مادي و غير مادي          ) تبديل و تغيير  

 .گردد ن به طرف ديگر ميدوره زماني معي

 ، صنعت و معـدن، مـسکن و کـشاورزي         از قبيل هاي توليدي     گسترش بخش  به منظور د  نتوان   مي ها  ـ بانک ٢ماده  

 و سپس بر اساس عقد استصناع        اعطا نموده   اول  استصناع عقد در قالب تسهيالت الزم را به مشتريان      

 .قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نماينددوم 

 . استصناع نمايندعقد مبادرت به انعقاد ،توانند در خصوص محصوالت کشاورزي ها نمي  بانکـ٣ماده 

 .باشد تبصره ـ فرآيند تبديل محصوالت کشاورزي به محصوالت ديگر از شمول اين ماده مستثني مي

خـوردار از  و بر مورد تقاضـا بايد داراي مشخصات    اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و           ـ٤ ماده

بـه   ي آن از قبيل اندازه، حجم، کيفيت، کميـت و غيـره           ها   و ويژگي  هدبواستانداردهاي قابل قبول در کشور      

 .شود  ذکر عقدطور صريح در 

در شود  متعهد ميبانک  به موجب آن وگردد   منعقد ميبانک است که بين مشتري و يعقد اول  استصناعـ ٥ ماده

 مـوردنظر را در دوره زمـاني معـين بـه     امـوال بق شرايط منـدرج در آن،        و ط  قراردادقبال دريافت مبلغ    

 .مشتري تحويل دهد

 .موردنظر به غير تصريح گردداموال واگذاري ساخت  بايد اختيار بانک براي اول استصناع عقدـ در  تبصره

 و نحوه آنتحويل ، دوره زماني و شرايط ساخت و   اموال، مشخصات   عقد بايد مبلغ    اولاستصناع   عقدـ در    ٦ماده  

 .بازپرداخت تسهيالت قيد گردد ومحاسبه سود 

 .تعيين کند و سود بانک استصناع دوم عقدرا با توجه به مبلغ  اولاستصناع  عقدمبلغ  است کلفبانک مـ ٧ه ماد

ـ انعبايد معلوم و معين باشـد و در هنگـام           و نحوه پرداخت آن      مبلغ   اول، استصناع   عقددر  ـ   ٨ماده   ،  قـرارداد  داق

 . موردنظر را به بانک پرداخت نمايداموال از مبلغ درصديمشتري بايد 

 .قيد شود اقساطي اعم از نقدي و موردنظر اموال تحويل بايد شرايط اول استصناع عقدـ در ٩ماده 

 

 



٢٥/٠٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 

 
 

 در قبـال    ،اول استـصناع    عقـد  مطـابق بـا      آنخير در ايفاي    أيا ت انجام تعهد و     عدم   صورتدر  ها   بانکـ  ١٠ماده  

 .دنباش تري متعهد ميمش

، مشتري ملزم به تحويل گرفتن اولاستصناع  عقد موردنظر طبق شرايط مندرج در اموالـ پس از تکميل ١١ماده 

 .مسئوليت عواقب آن برعهده مشتري خواهد بوددر صورت امتناع،  و بودهآن 

پرداخت اصل و سـود تـسهيالت       ، جهت اطمينان از باز    اول استصناع   عقدند هنگام انعقاد    ها موظف    بانک ـ١٢ماده  

 .هاي مناسب نمايند  به اخذ وثائق و تضمينمبادرت ،توسط مشتري

 استـصناع   عقد همه ساله و در طول مدت اجراي         ،ها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثائق مربوطه         ـ بانک ١٣ماده  

 .     حداقل به ميزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بيمه شوند،اول

ت ناشـي از امتنـاع    خـسار به منظور کـاهش ريـسک    را  تدابير الزم    اول استصناع   عقد در   بايدها   بانکـ  ١٤ماده  

     .دنلحاظ نماي موردنظر اموالمشتري از تحويل گرفتن 

گـردد و بـه       منعقـد مـي    و سازنده    بانک بين   ،مشتريدرخواست  که پس از    است   يعقد دوماستصناع   ـ١٥ ماده

 امـوال  طبـق شـرايط منـدرج در آن،           و قـرارداد ود در قبال دريافت مبلـغ       ش موجب آن سازنده متعهد مي    

 . يا نماينده آن تحويل دهدبانکموردنظر را در دوره زماني معين به 

 .باشدواحد تواند شخص  ، مشتري و سازنده نمياستصناع دوم عقدـ در ١تبصره 

  .دنبا سازنده منعقد نمايرا  دوم استصناع دعق، انعقاد عقد استصناع اولد پيش از نتوان نميها  ـ بانک٢تبصره 

 .را مستقيماً از سازنده تحويل گيردموردنظر  اموالد ند به مشتري اختيار دهنتوان ميها  بانکـ  ٣ تبصره

ـ در عقد استصناع اول، بانک بايد با مشتري شرط نمايد که اجرايي شدن اين قرارداد موکول به انعقـاد                    ١٦ماده  

 .  عقد استصناع دوم مابين بانک و سازنده خواهد بود

فني، مالي و اقتصادي    توجيه  نظر را از لحاظ     ورد م اموال ،دوم استصناع   عقدها مکلفند قبل از انعقاد        ـ بانک ١٧ماده  

 .بررسي و ارزيابي نمايند) در حد نياز بانک(

در . شـود   تعيـين مـي   سالچهارحداکثر از آن  تسويه مطالبات ناشي    و   دوم استصناع   عقداجراي  ـ مدت   ١٨ماده  

 بـا توجـه بـه توجيهـات مـالي و امکـان              اشـاره   مدت زمان مـورد    ،بانکموافقت هيات مديره    صورت  

 .دباش ميتمديد قابل  بازپرداخت،

 موردنظر، شرايط سـاخت و      اموال و نحوه پرداخت آن، مشخصات       عقد بايد مبلغ    دوماستصناع   عقد در   ـ١٩ماده  

 .تحويل کاال قيد گردد انيدوره زم

 



٢٥/٠٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 

 
 

 

 بخشي بـه    ، و با توافق طرفين    ودهبايد معلوم و معين ب     و نحوه پرداخت آن   مبلغ   ،دوم استصناع عقددر  ـ  ٢٠ماده  

يا مستقل از آن بـا   و باقيمانده به تناسب پيشرفت فيزيکي     عقداجراي  پرداخت قبل از شروع       صورت پيش 

 .زمانبندي خاص به سازنده پرداخت شود

 .پرداخت شود دوماستصناع  عقد موردنظر نبايد به طور کامل در ابتداي اموالـ مبلغ ١تبصره 

 را پـيش پرداخـت       سفارش داده شـده    اموالبخشي از بهاي    د  نتوان  ي م ها  بانک ،دوم استصناع   عقدـ در   ٢تبصره  

 .دنکن

را موردنظر  اموال موردنياز براي ساخت  اقالم واوليهشود مواد   سازنده متعهد مي،دوم استصناع  عقدـ در   ٢١ماده  

 .ايدم تهيه نراساً

دوم  استـصناع    عقـد هـاي مقـرر در        با ويژگي  اموالـ بروز هرگونه خسارت، معيوب بودن و عدم تطابق          ٢٢ماده  

 .شدبا برعهده سازنده مي

همـه سـاله و در      ،  جريان ساخت در اموال ،دوماستصناع   عقددر   تاها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند        بانکـ  ٢٣ماده  

 . دشوبيمه کامل  حداقل به ميزان پرداختي بانک،،عقدطول مدت اجراي 

عدم مطابقت   و   به منظور کاهش ريسک عدم تحويل     تدابير الزم را     دوم،استصناع   عقددر   بايدها   بانکـ  ٢٤ماده  

 . دن اتخاذ نمايعقد موردنظر با مشخصات مندرج در اموال

ظـارت   ن ،قـرارداد  در طول مـدت      دوم استصناع   عقدفند به منظور اطمينان از حسن اجراي        ها موظ    بانک ـ٢٥ماده  

 .الزم وکافي را بعمل آورند

مـشتري را بـه عنـوان نـاظر و           ،دوماستـصناع    عقدنظارت بر حسن اجراي     د به منظور    نتوان   مي ها    بانکـ   تبصره

 .دننماينده خود منصوب نماي

 از جمله کيفيت، حجم، مورد تقاضاهاي   استصناع، با ويژگيعقد موردنظر در موضوع اموال که ـ در صورتي٢٦ماده 

 .د از تحويل گرفتن آن خودداري نمايدتوان مي نماينده وي يا  بانک نباشد، قرارداداندازه و غيره مطابق 

شتري و سـازنده    قراردادهاي استصناع را در چندين مرحله با م        مدت،توانند در طرحهاي بلند    بانکها مي ـ  ٢٧ماده  

        قراردادهـاي بعـدي استـصناع منعقـد         آن قراردادها شرط نمايند که با توافق طرفين،       منعقد نموده و در   

 .گردد مي

ت به اخذ   مبادراطمينان از ايفاي تعهدات سازنده،      ، جهت   دوم استصناع   عقد هنگام انعقاد    ها بايد   ـ بانک ٢٨ماده  

 .هاي مناسب نمايند وثائق و تضمين



٢٥/٠٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 

 
 

 

،  با تقبل خسارات احتمـالي  ، موردنظر اموالتوانند قبل از شروع فرآيند ساخت         مياستصناع   عقدـ طرفين   ٢٩ماده  

 . را فسخ نمايندقرارداد

 براسـاس توافـق طـرفين در         مذکور قراردادنمايند که   قيد   اول و دوم   استصناع   عقدر  ها مکلفند د    ـ بانک ٣٠ماده  

 .دباش ي اسناد رسمي مينامه اجرا االجرا و تابع آيين زمد الحکم اسنا

تبصره ـ معامالتي که طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسـمي انجـام    

 .د کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند ش،شوند

 

يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه تبصره در  ٩ ماده و ٣٠مشتمل بر اجرايي عقد استصناع دستورالعمل 

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. ٢٥/٥/١٣٩٠مورخ 

 

 

 



 
٢٥/٥/١٣٩٠  –   شوراي پول و اعتبارمصوب

 
 

 

 

 

 راني اي اسالمي جمهوريبانك مركز

 

 

  يي و مبارزه با پولشوي بانکيکل مقررات، مجوزها ت يريمد

 ياداره مطالعات ومقررات بانک

 

 

  مرابحه عقد ييدستورالعمل اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٩٠ماه   مرداد
 



 
٢٥/٥/١٣٩٠  –   شوراي پول و اعتبارمصوب

 

 »يبسمه تعال«
 
 
 

 را بـه اطـالع   اموال و خـدمات  تمام شده   ي بها عرضه کننده، است که به موجب آن       يقرارداد مرابحه ـ١ماده  

، ي آن را به صورت نقـد      ، به عنوان سود   ي اضاف يا درصد يرساند و سپس با افزودن مبلغ         ي م يمتقاض

ـ د  يس در سرر  يرمساويا غ ي و   يبه اقساط مساو  ،  ياقساطا  ي ي دفع هينس ـ  ي ـ  يدهايا سررس ن بـه   ي مع

 .کنديواگذار م يمتقاض

 . موجود باشدقراردادد در هنگام انعقاد ي مرابحه باراردادق موضوع اموالتبصره ـ 

وليـه،   توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد ا        يواحدها يازهايرفع ن به منظور   توانند    ي م ها  بانک ـ٢ماده  

 مورد احتيـاج ايـن       و خدمات  آالت، تأسيسات، زمين و ساير کاالها       لوازم يدکي، ابزارکار، ماشين   

و خدمات، به سفارش و     نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن،کاالهاي بادوام و مصرفي          واحدها و 

 را در قالـب   ن اموال و خدمات نموده و سپس آن         يه و تملک ا   ي مبادرت به ته   يدرخواست متقاض 

 .ندي واگذار نمايبه متقاضعقد مرابحه 

 اموالکنندگان    مرابحه با اخذ تخفيف از توليدکنندگان يا عرضه        عقددر چارچوب   توانند   ميها    بانک ـ    ٣ماده  

 .آن به متقاضيان اقدام نمايند يواگذار، نسبت به خدماتيا 

 متقاضيموردنظر را به    دمات  اموال و خ   ابخانت مرابحه، اختيار    عقدتوانند در     ها مي  ـ بانک ٤ ماده

 .واگذار نمايند

ـ    مرابحه برعقدفند اطمينان حاصل نمايند     ها موظ   ـ بانک ٥ماده   شده اساس تباني متقاضي و فروشنده منعقـد ن

 .باشد

 .رسد مي يضامتقاطالع توسط بانک به و خدمات اموال  يواگذارتمام شده و قيمت قيمت ـ ٦ماده 

يـا  و   بـه اقـساط مـساوي        دفعي يا اقـساطي،    نسيه    نقدي، به صورت ابحه  بازپرداخت تسهيالت مر  ـ   ٧ماده

 .باشد مجاز ميغيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين 

 مبـادرت بـه     ،کننده تسهيالت قبـل از سررسـيد يـا سررسـيدهاي مقـرر              ـ در صورتي که دريافت     ٨ ماده

زم را از محـل سـود متعلقـه         ها مکلفند تخفيـف ال     واريزتمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانک       

 . به وي اعطا نمايندمتناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريزشده

 



 
٢٥/٥/١٣٩٠  –   شوراي پول و اعتبارمصوب

 

 

 مبلغي بـه عنـوان      )بيش از سررسيد سه سال    (،   تسهيالت اعطايي به متقاضيان    کلفند از ها م  ـ بانک  ٩ماده  

 .نماينداخذ  از وي )حداقل ده درصد(تفايردپيش 

ـ     ستادرخوافت  يه اموال و خدمات، مبادرت به در      يقبل از اقدام به ته     موظفند   ها  بانک ـ ١٠ هماد  ي و تعهـد کتب

 .نديد اموال و خدمات نماي بر خري مبنيمتقاض

 مرابحه اطمينان حاصل نمايند که اصل منابع و سود متعلقه در طول             عقدها مکلفند قبل از انعقاد       ـ بانک ١١ماده  

 .باشد  قابل برگشت ميقراردادمدت 

 . شده و سود بانك تعيين خواهد شد تمامبهايبا توجه به تسهيالت مرابحه مبلغ  ـ١٢ماده 

 .قيمت تمام شده مبناي محاسبه سود خواهد بود ، مرابحهعقددر ـ   تبصره

 مواد اوليه،   براي تهيه توليدي، خدماتي و بازرگاني     به واحدهاي    يياعطامدت بازپرداخت تسهيالت     ـ١٣ ماده

 .نبايد حداکثر از يک سال تجاوز نمايد لوازم يدکي، ابزارکار و ساير نيازهاي مورد احتياج اين واحدها

 دخواهافزايش  قابل  ذيربط   بانكهيات مديره   سال ديگر با موافقت      حداكثر تا يك  زمان مذکور    مدت ـ  تبصره

 .بود

مرتبط بـا امـور توليـدي،       و مصرفي   کاالهاي بادوام    جهت خريد    مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي   ـ    ١٤ ماده

 .باشد  سال ميپنجحداکثر  خدماتي و بازرگاني

 .خواهد بودافزايش قابل  سال ديگر با موافقت هيات مديره بانك ذيربط دواين مدت حداكثر تا  ـ١  تبصره

ل عمر مفيـد ايـن قبيـل        نبايد از طو  خريد کاالهاي بادوام     جهت   ـ مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي    ٢  تبصره

 .دتجاوز نماي ،اموال

 .برداري به تشخيص بانک ذيربط خواهد بود  تاريخ شروع بهرهـ مبناي محاسبه طول عمر مفيد، ٣ تبصره

ده سال و جهت تهيـه  دواز حداکثر ،مسکن خانوارهاجهت تأمين   ـ مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي    ١٥ماده  

 . گردد اکثر پنج سال تعيين مي تعمير مسکن حد سه سال ومصالح ساخت

 خانوارها، حداکثر سه سال ازياموال و خدمات مورد ن جهت تأمين اعطاييـ مدت بازپرداخت تسهيالت     ١٦ماده  

 .گردد تعيين مي

 عقـد در قالـب    هـاي الکترونيکـي       ها مکلفند تمهيدات الزم را براي استفاده از ابزارها و کـارت            ـ بانک ١٧ماده  

 .ند نماي فراهممرابحه

 



 
٢٥/٥/١٣٩٠  –   شوراي پول و اعتبارمصوب

 

 

 .مقررات ناظر بر اجرايي کردن اين ماده توسط بانک مرکزي ابالغ خواهد شد ـ تبصره

 از متقاضـي    ،اموال و خـدمات واگـذار شـده        به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت        مکلفندها    بانك ـ١٨ماده  

 . كافي اخذ نمايندوثائق

آنهـا  اثرات  شناسايي و تدابير الزم براي کاهش        مرابحه را    عقد مرتبط با    مخاطراتفند  ها موظ  ـ بانک ١٩  هماد

 . اتخاذ نمايند

 نظـارت   در طول مدت قرارداد     مرابحه، عقدبه منظور حصول اطمينان از حسن اجراي        مکلفند  ها    بانك ـ٢٠ماده  

 .دنعمل آورالزم وكافي ب

، قـرارداد طول مدت اجراي    در  و  همه ساله    ، وثائق دريافتي   تا  نمايند ترتيبي اتخاذ  توانند  يمها   بانك ـ٢١ ماده

 .دشون بيمه آنهاميزان مانده مطالبات ه حداقل ب

 مذكور براساس توافق طرفين در حكم اسـناد         قرارداديد نمايند كه     مرابحه ق  عقددر  ها مكلفند    بانك ـ٢٢ماده  

 .باشد ي اسناد رسمي مينامه اجرا ينتابع آي  واالجرا الزم

ررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايـد در دفـاتر اسـناد رسـمي               مق معامالتي كه طبق قوانين و     ـ  تبصره

 .انجام شود كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد

 

 مـورخ   جلـسه يکهزار و يکصد و بيـست و هـشتمين           تبصره در    ٨ ه و  ماد ٢٢ در عقد مرابحه    يياجرادستورالعمل  

 .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد ٢٥/٥/١٣٩٠



٢٥/٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 
 

 

 

 

 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 کل مقررات، مجوزهای بانکي و مبارزه با پولشويي  مديريت 

 اداره مطالعات ومقررات بانکي

 

 

  ي عقد خريد دينايدستورالعمل اجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٩٠ماه   مرداد
 



٢٥/٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 
 

 »بسمه تعالي«
 
 
 

بلـغ  دين مدت دار بدهکار را بـه کمتـر از م     که به موجب آن شخص ثالثي،      است   قراردادي خريد دين  ـ١ماده  

 .مي کند   از داين خريداري به صورت نقدي آناسمي

 .باشد حاكي از ميزان دين ميو ذكر گرديده مبلغ اسمي رقمي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري  ـ  تبصره

ديـون موضـوع     هاي اقتـصادي،    توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت تمامي بخش          ها مي   بانکـ  ٢ماده  

 .دار متقاضيان را خريداري نمايند اسناد و اوراق تجاري مدت

 طلـب گردد که مفاد آن حـاکي از         ق مي اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطال            ـ   ٣ماده  

 .باشد حقيقي متقاضي

 ديـن و نقدشـوندگي     اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن         خريد دين موضوع  ها موظفند قبل از      بانکـ  ٤ماده  

 .اطمينان حاصل نمايندآن در سررسيد، 

هـد ديـن اطمينـان    ر بودن متع از معتب،اسناد و اوراق تجاريخريد دين موضوع ها مكلفند قبل از      بانكـ  ٥ماده  

 .ندکنحاصل 

ها در صورتي مجاز است که سررسيد اين قبيـل        اسناد و اوراق تجاري توسط بانک      خريد دين موضوع  ـ  ٦ماده  

 .اسناد و اوراق تجاري از يک سال تجاوز ننمايد

 اسناد و اوراق تجاري جاز به خريد دين موضوعم،  خود با موافقت هيات مديره و ارد خاص  در مو  بانکها ـ تبصره

 .مي باشند سال حداکثر تا دوبا سررسيد 

توانند ضمن تنظيم قرارداد خريد دين، فروشنده دين را متعهد کنند که هرگاه مـديون در                 ها مي  بانک ـ ٧ ماده

 .سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، وي متعهد به پرداخت آن باشد

 شده را به صورت نقدي خريداريتوانند اسناد و اوراق تجاري  ها مي بانک، تقاضيدر صورت تقاضاي مـ ٨ماده 

 . به فروش رسانندويبه 

را بـه صـورت   هـا   توسط بانک شده خريداري اسناد و اوراق تجاري ،عنداللزومتواند   ميبانک مرکزيـ ٩ماده  

 .د نمايخريدارينقدي 

 

 

 



٢٥/٥/١٣٩٠  مصوب شوراي پول و اعتبار– 
 

 

 

د دين، جهت اطمينان از وصول دين موضوع اسناد و اوراق  هنگام انعقاد عقد خريمي توانندها  بانک ـ  ١٠ماده 

 .تضامين الزم نمايندبه اخذ مبادرت ري ارائه شده توسط متقاضي، تجا

 .در صورت لزوم مطالبات خود از اين بابت را بيمه نمايندتوانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا  ها مي بانکـ ١١ماده 

 مذکور براسـاس توافـق طـرفين در حکـم        قرارداد قيد نمايند که     بانک ها مکلفند در عقد خريد دين      ـ  ١٢ماده  

 .باشد اسناد الزم االجرا و تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي

 

يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مـورخ           تبصره در    ٢ ه و  ماد ١٢ در  اجرايي عقد خريد دين    دستورالعمل

 /.شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد ٢٥/٥/١٣٩٠




