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مقدمه
 جهت تسهيالتي نياز بانك ها، مشتريان متنوع و گسترده نيازهاي از يكي
 خانوارها، از اعم بانك ها مشتريان است، خدمات و كاالها خريد

 انواع خريد به احتياج مستمر صورت به دولت، و اقتصادي بنگاه هاي
 مالي تامين براي زيادي موارد در و مي كنند پيدا خدمات و كاالها
 فروش قراردادهاي گرچه دارند، بانكي منابع از استفاده به نياز خريد،
 مي كنند، تامين را نياز اين زيادي حدود تا هم كنار در جعاله و اقساطي

 و سو يك از قراردادها اين حقوقي و فقهي محدوديت هاي اما
 باعث ديگر سوي از آنها دستورالعمل هاي و آئين نامه ها محدوديت هاي

  را مشتريان اقتصادي و مشروع مطالبات همه نتوانند قرارداد دو اين شده
 .دهند پوشش
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مقدمه

 شيوه هاي تنوع و يك سو از مرابحه قرارداد موضوعي گستره
  تنظيم در وسيع نگرش همه از مهمتر و ديگر سوي از آن پرداخت
 محدوديت هاي همه مرابحه، قرارداد اجرايي دستورالعمل و آئين نامه 
 گونه اي به برمي دارد بانكداري فراروي از را جعاله و اقساطي فروش

  در را مشتريان خدماتي و كااليي نيازهاي همه مي توانند بانك ها كه
.كنند مالي تامين اقتصادي توجيه وجود صورت
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مقدمه
 را مرابحه قرارداد كه توسعه پنجم برنامه قانون 98 ماده مفاد به عنايت با
  ربا بدون بانكي عمليات قانون در منابع تخصيص شيوه هاي بخش به

 را، مرابحه قرارداد آئين نامه آن، پيرو نيز دولت هيات نموده، اضافه
  مركزي بانك آئين نامه، اين ابالغ با نمود، ابالغ بانكي نظام به و تصويب

  عنوان به مرابحه، عقد اجرايي دستور العمل ابالغ و تهيه به نسبت نيز
  .است كرده اقدام بدون ربا، بانكداري براي جديد ابزاري

  قرارداد حقوقي و فقهي مباني بر مروري با است صدد در گزارش اين 
 اين اساسي تفاوت هاي بيان و آن دستورالعمل هاي و آئين نامه ها مرابحه،
  صحيح كاربرد تشريح به بانكي، نظام در رايج اقساطي فروش با قرارداد

.بپردازد تسهيالت اعطاي در آن
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انواع بيع  
.مي كنند تقسيم نوع چهار به زيان و سود جهت از را بيع قرارداد

  مرابحه بيع١.
  و آن به مربوط هزينه هاي و كاال خريد قيمت بايع آن در كه است بيعي 

  رسانده مشتري اطالع به را گيردمي نظر در خود براي كه سودي مقدار
  .مي فروشد وي به را كاال و
مواضعه بيع .2
.مي فروشد خريد قيمت از كمتر به را كاال بايع آن در كه است بيعي 

توليه بيع .3
.مي فروشد خريد قيمت به را كاال بايع آن در كه است بيعي 

مساومه بيع .4
 اعالم را كاال شده تمام قيمت يا خريد قيمت فروشنده، بيع اين در 

 تعيين مشتري و بايع بين توافق اساس بر فروش قيمت فقط و نمي كند
.مي گردد ۶



مرابحه عادي و سفارشي
  .مي شود تقسيم گوناگوني انواع به مختلف جنبه هاي از مرابحه
 :است رايج صورت دو به خريد نوع لحاظ از مرابحه بيع قرارداد
  عادي؛ مرابحه

 هر مي ماند، مشتري منتظر كرده خريداري را كااليي تاجر صورت اين در
 مي وي به را كاال مشخصي سود احتساب با كرد مراجعه مشتري كه زمان

.فروشد
  سفارشي؛ مرابحه

 مي او براي را كاال خريد سفارش رفته، تاجر سراغ مشتري صورت اين در
 سود احتساب با كرده، خريداري را كاال مشتري، سفارش از بعد تاجر دهد،

 .فروشد مي وي به مشخصي
 روايات در كه دارد رواج )سفارشي مرابحه( دوم نوع بيشتر بانكي معامالت در
 .است شده وارد زياد ما
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 هذه نعالج إنا )ع(الحسن بي أل قلت":قال سعد بن عبدالحميد عن
  و فنساومه عندنا هو ليس و البيع يطلب الرجل جاء ربما و العينه
 إياه فنبيعه المتاع نشتري ثم نشتريه أن قبل سعره علي نقاطعه
.بأس ال :قال ننقصه ال و شيئاً نزيد ال عليه نقاطعه الذي السعر بذلك

 
  در ما :گفتم )ع( كاظم امام به :مي گويد سعد عبد الحميدبن

  قصد و مي آيد ما سراغ كسي بسا چه مي كنيم، چنين معامالتمان
 قبل و مي كنيم، گفتگو او با پس نداريم، ما كه دارد كااليي خريد

  توافق به او با قيمت سر بر كنيم خريداري را كاال اينكه از
  كه قيمتي همان به و مي كنيم خريداري را كاال سپس مي رسيم،

  زياد چيزي نه مي فروشيم، او به بوديم كرده توافق هم با
   .ندارد اشكالي :فرمود )ع( امام مي كنيم؟ كم چيزي نه و مي كنيم
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مرابحه نقدي و نسيه اي
 نوع دو به ) فروش شرايط(فروش نوع جهت از مرابحه بيع قرارداد 
  :مي شود تقسيم
  نقدي؛ مرابحه

 به را كاال مشخصي سود احتساب با فروشنده صورت اين در
  .مي گيرد تحويل را آن قيمت و فروشد مي مشتري به نقد صورت
  نسيه؛ مرابحه

 به را كاال مشخصي سود احتساب با فروشنده صورت اين در
 نسيه صورت به را آن قيمت و فروشد مي مشتري به نسيه صورت
  .مي گيرد تحويل آينده در )اقساط به( تدريجي نسيه يا دفعي

  .دارد رواج مرابحه نسيه نوع بيشتر بانكي معامالت در
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نسيه و نقد مرابحه مشروعيت بر ناظر روايات
 ابتع :فقال رجل أتاه رجل عن)ع(الباقر سألت":قال مسلم بن محمد عن 

  :قال أجله، من الرجل فابتاعه نسية، أو بنقد منك أشتريه لعلّي متاعاً لي
".يملكه ما بعد منه يشتريه إنما بأس به ليس

  در :كردم سوال )ع( باقر امام از مي گويد مسلم بن محمد
 كااليي مي گويد آمده ديگر مردي نزد كه مردي مورد
 تو از نسيه يا نقد صورت به شايد كن، خريداري من براي

 خريداري او خاطر به را كاال وي پس كنم، خريداري
 او از همانا ندارد، اشكالي :فرمود )ع( امام  مي كند؟
 .شد مالك آنكه از بعد مي كند خريداري
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مرابحه اصالتي و وكالتي
:دارد صورت دو معامله انجام شيوه جهت از مرابحه بيع قرارداد

 اصالتي؛ مرابحه 
  احتساب با سپس كرده كاال خريد به اقدام خود فروشنده صورت اين در

  .فروشد مي مشتري به را آن مشخصي سود
  وكالتي؛ مرابحه

 كاالي سپس كرده كاال خريد در وكيل را مشتري فروشنده، صورت اين در
 مي وي به مشخصي سود احتساب با را مشتري توسط شده خريداري

  .فروشد
 ارزش كه كاالهايي در دارد، كاربرد مرابحه نوع دو هر بانكي معامالت در

 اما دارد دخالت كاال فروش و خريد در مستقيم بصورت بانك دارند بااليي
.مي كند بانك براي خريد در وكيل را مشتري خرد، معامالت در
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وكالتي مرابحه مشروعيت بر ناظر روايات
  الرجل من يتعين أن يريد الرجل" :)ع(للصادق قلت :قال حازم بن منصور عن

  فيأخذ أشتري حتي فأعطني منك بحاجتي أبصر أنا الرجل له فيقول عينه
  إليه فيدفعه المال له الذي الرجل إلي بها يجئ ثم حاجته، فيشتري الدراهم
 لم شاء إن و باعه البايع شاء إن و ترك شاء إن و اشتري شاء إن أليس :فقال
".البأس :قال نعم، :قلت يبع؟

  ديگر فرد از فردي گاهي :گفتم )ع( صادق امام به مي گويد حازم بن منصور
  به من :مي گويد و مي آيد وي سراغ كه صورت اين به دارد معين معامله قصد
 را خود مايحتاج تا بگذار من اختيار در پولي هستم، تو از آگاه تر خودم نياز

  مي كند، خريداري را خود مايحتاج و مي گيرد را دراهم پس كنم، خريداري
  مي فروشد؟ وي به را كاال او پس مي آورد پول صاحب پيش را آن  ها سپس
  كند خريداري بخواهد اگر دارد؛ اختيار دو اين از يك هر آيا :فرمود )ع( امام
 ترك بخواهد اگر و بفروشد بخواهد اگر هم بايع و كند ترك بخواهد اگر و

   .ندارد اشكالي :فرمود )ع( امام دارند، اختياري چنين بله :گفتم كند؟
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مرابحه درصدي و مبلغي
 صورت دو به نيز سود محاسبه شيوه جهت از مرابحه بيع قرارداد
:مي شود تقسيم
مبلغي؛ سود با مرابحه

 مبلغ احتساب با را شده خريداري كاالي فروشنده، صورت اين در 
.مي فروشد مشتري به مشخصي سود

  درصدي؛ سود با مرابحه
 درصد احتساب با را شده خريداري كاالي فروشنده، صورت اين در

  .مي فروشد مشتري به مشخصي سود

  .دارد رواج دوم نوع بانكي معامالت در
 اماميه روايي متون در شد گفته مرابحه مورد در كه مطالبي كليه
.است آمده
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درصدي سود با مرابحه مشروعيت بر ناظر روايات
 عينه معامله مورد در )ع( كاظم امام از مي گويد خالق بن اسماعيل

 دارند عينه معامالت امروزه ما تجار از بسياري گفتم :كردم سوال
 )ع( امام مي كنيم، كار چه كه مي دهم، توضيح شما براي من و

 را كااليي و مي آيد ما پيش معامله گري گفتم بده، توضيح :فرمود
 به نداريم، را كاال ما كه حالي در مي كنيم گفتگو هم با مي خواهد

 سود تو به »دوازده ده :أنا أقول و يازده، ده أربحك« :مي گويد ما
 به تا مي زنيم چانه هم با دوازده، به ده مي گويم يازده، به ده مي دم
 چه مي پرسم سود، تعيين از فراغ از بعد مي كنيم، توافق نرخي
 اشكالي :فرمود )ع( امام ... بخرم؟ برايت تا داري قصد را كااليي

.نمي بينم معامله اين در
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فقه قرارداد مرابحه
اماميه فقه در آن حكم و مرابحه بيع 

  برخوردار طوالني بسيار سابقه از شيعه فقه مباحث خالل در مرابحه بيع
 اين به آن ملحقات يا بيع مباحث ضمن در شيعه بزرگوار فقهاي و است
 آراي در تتبع و شيعه فقهاي قدماي كتب به مراجعه و اند پرداخته بحث
 اماميه فقه ادوار بين گسستي آنكه بدون كه است حقيقت اين گوياي آنان
 آن از و بوده فقها توجه مورد دوران اين تمامي در مرابحه بيع شود، واقع
  .نگشته اند غافل

 طول در فقها مرابحه بيع موضوع در وارده روايات كثرت به توجه با
  ساير همانند البته داده اند، مرابحه بيع لزوم و صحت به حكم تاريخ

 گرفته بر همه احكام اين كه كرده اند تعيين شرايطي آن براي قراردادها
 ضوابط يا عمومي قواعد از نيز برخي و است باب روايات مضمون از

.مي گيرد نشات بيع قرارداد اختصاصي
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ضوابط مهم مرابحه
 به سپس خريداري كااليي بايستي مرابحه، قرارداد در روايات، مطابق .1

.دهد رخ پديده اي بايد واقعي اقتصاد در يعني شود فروخته مشتري
  انجام او تملك و بايع خريد از بعد مرابحه قرارداد بايستي روايات مطابق .2

 بيع هنوز باشد بوده هم خريد بر تعهدي نوع هر آن از قبل و گيرد
.است نشده واقع مرابحه

 نسيه صورت به يا نقدي صورت به مي تواند مرابحه بيع روايات مطابق .3
.باشد

 به يا اصالتي و مستقيم صورت به مي تواند مرابحه بيع روايات مطابق .4
.باشد وكالتي و مستقيم غير صورت

 درصد يا مبلغ صورت به مي تواند مرابحه قرارداد سود روايات مطابق .5
.شود تعيين

 مربوطه هزينه هاي يا خريد قيمت بيان در بايع چنانچه مرابحه بيع در .6
  .مي كند پيدا فسخ خيار مشتري بگويد دروغ
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مرابحه بانكي  
 شده تمام قيمت بانك، آن موجب به كه است قراردادي بانكي مرابحه

 هزينه هاي ساير و نگهداري و حمل هزينه هاي و خريد قيمت از اعم  كاال،
 به درصدي يا مبلغ افزودن با سپس مي رساند، مشتري اطالع به را مربوطه
 .مي فروشد وي به سود، عنوان
 خريداري ريال ميليون يك مبلغ به را كاال اين مي كند اعالن مثال، براي
 ده با يا ريال هزار يكصد و ميليون يك مبلغ به است حاضر و است كرده
.بفروشد مشتري به سود درصد

 درصد 80 حدود كه است اسالمي مالي تأمين ابزارهاي از يكي مرابحه
 اين طريق از مشتريان مالي تأمين براي جهان در اسالمي هاي بانك عمليات

.مي گيرد انجام عقد
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  )بانكي( مدل عملياتي قرارداد مرابحه 

سپرده گذاران

بانك
)عامل(

فروشنده
خريدار 

)تسهيالت گيرنده/باني(

كاال

)نقد( پول 

)قرارداد مرابحه( كاال

)اقساط مرابحه (پول
ت سپرده و سود 

پرداخ
)

نقد
(

سپرده گذاري
 )

نقد
(

2

3 4
5

6
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مرابحه قرارداد قلمرو
 ديدگاه از است، مطرح بيع به صورت عرف ميان كه خدمات و منافع فروش موضوع
 .است اختالف محل شيعه فقيهان
  ندانسته، الزم را بيع بودن عين  اشتراط خامنه اي اهللا آيت و خميني امام چون فقيهان از برخي

 گروه اين .كرد منعقد بيع قرارداد قالب در نيز را خدمات و منافع توان مي كه باورند اين بر
.كنند مي استدالل نيز روايت هايي به خدمات، فروش بر بيع عرفي صدق بر افزون
  را معامله هايي چنين بر بيع صدق خويي اهللا  آيت و انصاري شيخ چون فقيهان از برخي
 نوعي يا بوده جعاله يا اجاره قالب در منافع انتقال عرف، مقصود معتقدند و ندارند قبول

  .است مصالحه
  معتقدند گروهي كه تفاوت اين با مي دهند معامله صحت به فتوا گروه دو هر بنابراين

 ديگر گروهي و است فروش و خريد مي كنند تلفظ مردم كه همانگونه خدمات معامله
 مفاد مورد تناسب به قصدشان اما مي برند بكار فروش و خريد واژه مردم گرچه معتقدند
  .است صلح يا و جعاله يا اجاره قرارداد
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تفاوت مرابحه و فروش اقساطي
  به اقساطي فروش از كشور بانك هاي در چه اگر شد بيان كه همان گونه

 شود مي استفاده نسيه، بيع مبناي بر شده طراحي ابزارهاي از يكي عنوان
 شيوه هاي در تنوع نيز و كاربرد دامنه موضوع، لحاظ از مرابحه ليكن

 جايگزين مي تواند و است اقساطي فروش از كامل تر و جامع تر پرداخت
  بشرح ابزار دو اين تفاوت هاي مهمترين از برخي .باشد آن براي مناسبي

 :است ذكر قابل زير
 و محدود كاالهاي براي فقط موضوعي كاربرد لحاظ به اقساطي فروش.1

  خاصي كاالي به منحصر مرابحه حاليكه در است استفاده قابل معيني
 مورد دوام با و مصرفي كاالهاي تمامي براي آن از مي توان و نيست
 موسسات سرمايه اي و اي واسطه كاالهاي اوليه، مواد خانوارها، نياز

 .نمود استفاده بازرگاني و صنعتي توليدي،
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تفاوت  مرابحه و فروش اقساطي
 نياز مورد خدمات خريد براي كاالها گسترده پوشش بر عالوه مرابحه.2

 استفاده قابل نيز بازرگاني حتي و صنعتي توليدي، موسسات خانوارها،
.نداشت وجود امكاني چنين اقساطي فروش در حاليكه در است،

 اقساطي پرداخت شيوه عموما اقساطي فروش پرداخت، شيوه لحاظ از .3
 شيوه هاي ساير مرابحه حاليكه در است داده قرار توجه مورد را تدريجي
 اقساطي نسيه بيع و دفعي نسيه بيع نقدي، بيع از اعم بيع عقد در پرداخت

.برمي گيرد در را
  اوراق انتشار و طراحي امكان به مي توان مرابحه هاي قابليت ديگر از .4

.نمود اشاره آن اساس بر )مرابحه صكوك( مرابحه
 سررسيدهاي يا سررسيد از قبل تسهيالت، كننده دريافت كه صورتي در .5

 محل از الزم تخفيف نمايد، خود بدهي از قسمتي واريز به مبادرت مقرر،
 به واريزي اقساط يا قسط سررسيد تا باقيمانده مدت با متناسب متعلقه، سود
.شد خواهد اعطا وي
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ريسك هاي قرارداد مرابحه
  را كااليي بانك ابتدا كه معني اين به مرابحه قرارداد صحيح اجراي

  با همراه نمايد كاال آن فروش به اقدام سپس كند تملك و خريداري
  اين مهمترين .شوند مديريت بايستي كه است ريسك هايي و مخاطرات
:از عبارتند ريسك ها

كاال خريد از مشتري انصراف ريسك .1
  بر بانك و بدهد بانك به را كااليي خريد سفارش مشتري است ممكن
 اين در مشتري ليكن كند، كاال تملك و خريد به اقدام او سفارش اساس
 شده خريداري كاالي فرض اين در دهد، انصراف كاال خريد از فاصله
 گرفتن پس به حاضر اوليه فروشنده بسا چه و ماند مي بانك دست روي
.بفروشد را كاال خسارتي تحمل با شود مجبور بانك نتيجه در نباشد آن
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ريسك هاي قرارداد مرابحه
كاال قيمت تغييرات ريسك .2

  بر بانك و بدهد بانك به را كااليي خريد سفارش مشتري است ممكن
 به اقدام مشتري تا ليكن كند، كاال تملك و خريد به اقدام او سفارش اساس
  به نباشد حاضر مشتري و كند پيدا كاهش بازار در كاال قيمت كند خريد
  .نمايد منعقد مرابحه قرارداد بانك با بانك خريد قيمت

كاال تلف ريسك .3
  بر بانك و بدهد بانك به را كااليي خريد سفارش مشتري است ممكن
 به اقدام مشتري تا ليكن كند، كاال تملك و خريد به اقدام او سفارش اساس
 كاال خريد به حاضر مشتري و كند پيدا عيب يا شود سرقت ،كاال كند خريد
 تلف نوع هر گويد مي كه فقهي قاعده به توجه با نيز فرض اين در نباشد،
  مي ناخواسته اي ريسك وارد بانك است، بايع عهده به قبض از قبل مبيع
.شود
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شيوه هاي اجراي قرارداد مرابحه بانكي
انواع ابداع و طراحي اسالمي، بانكداري اصلي اولويت هاي از يكي 

 .است منابع تخصيص و جذب زمينه در جديد مالي ابزارهاي
 ضرورت مالي، بازارهاي متنوع نيازهاي و شرعي عقود باالي ظرفيت
  بدون بانكداري نظام در را شريعت بر مبتني مالي ابزارهاي طراحي

 اسالمي مالي ابزارهاي ايجاد و طراحي .مي كنند چندان دو ربا
  مي تواند اقتصادي مختلف بخش هاي فعاالن مشكالت رفع بر افزون

.شود منجر نيز اسالمي مالي بازارهاي افزون روز توسعه به
طرف از و شود اجرا صحيح مرابحه قرارداد طرف يك از اينكه براي  

 نشود مواجه گفته پيش ريسك هاي و مخاطرات با بانك ديگر
.كرد استفاده ذيل شيوه هاي از مي توان
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شيوه هاي اجراي قرارداد مرابحه بانكي
  ديگر طرف از و شود اجرا صحيح مرابحه قرارداد طرف يك از اينكه براي
  از مي توان نشود مواجه گفته پيش ريسك هاي و مخاطرات با بانك

.كرد استفاده ذيل شيوه هاي
سه جانبه مرابحه قرارداد انعقاد.1

  مانند است، زياد قيمت با كاالي مرابحه قرارداد موضوع كه مواردي در
  مواد هواپيما، كشتي، توليد، خط تاسيسات، ساختمان، زمين، فروش و خريد
 و اصلي فروشنده شناسايي و كاال تعيين تشريفات انجام از بعد زياد، اوليه

 دعوت بانك مشتري و اصلي فروشنده از سود، نرخ و قيمت روي توافق
 و بانك خريد قرارداد و شوند حاضر بانك در مشخصي موعد در مي شود
 كاالي طرف يك از بانك يعني مي شود منعقد جلسه يك در مرابحه فروش
.مي فروشد را آن ديگر طرف از و كرده  خريداري را نظر مورد
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شيوه هاي اجراي قرارداد مرابحه بانكي
بانك براي فسخ حق با خريد براي وكالت .2

 است، كم قيمت با كاالي مرابحه قرارداد موضوع كه مواردي در
  از بعد است، مصرفي خدمات يا ساختماني مصالح خانگي، لوازم مانند
 روي توافق و اصلي فروشنده شناسايي و كاال تعيين تشريفات انجام
  براي را كاال وي تا مي دهد وكالت مشتري به بانك سود، نرخ و قيمت
 دهد قرار بانك براي فسخ حق قرارداد ضمن در و كند خريداري بانك
 فروش با بانك بفروشد، مشتري به را كاال بانك تا بيايد بانك سراغ سپس
 به چك طي را خريد قيمت مشتري همان طريق از مشتري، به كاال

  حاال كه را كااليي چك، پرداخت با مشتري و مي رساند اوليه فروشنده
  .مي گيرد تحويل فروشنده از شده خودش مال
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شيوه هاي اجراي قرارداد مرابحه بانكي
اعتباري كارت با فروش و خريد .3

 به خود اين كه كنند، استفاده اعتباري كارت طريق از مرابحه تسهيالت براي مي توانند بانك ها
.است اجرا قابل صورت دو
موردي اعتباري كارت - 1-3

 مي دهد قرار وي اختيار در اعتباري كارت مشتري، براي اعطايي تسهيالت سقف تعيين با بانك
 بانك از وكالت به را خود نياز مورد خدمات و كاالها آن، از استفاده با مي تواند مشتري كه

 صورت به را مذكور خدمات و كاالها بانكي سود احتساب با بانك كند، خريداري بانك براي
.مي فروشد كارت دارنده به الكترونيكي

موردي اعتباري كارت ويژگي هاي
.است تسهيالت سقف حد در اعتباري حد داراي كارت اين١.
.دارد ماهه يك حداكثر محدود خريد دوره كارت اين٢.
.است خدمات و كاالها خريد براي تنها كارت اين٣.
 به مشخص زمان بندي طبق بايد را خدمات و كاالها مرابحه اي قيمت بايد كارت دارنده۴.

.بپردازد بانك
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شيوه هاي اجراي قرارداد مرابحه بانكي
مستمر اعتباري كارت - 2-3

  وي اختيار در اعتباري كارت مشتري، براي اعطايي تسهيالت سقف تعيين با بانك
 خود نياز مورد خدمات و كاالها آن، از استفاده با مي تواند مشتري كه مي دهد قرار
  احتساب با بانك كند، خريداري بانك براي بانك از وكالت به مستمر صورت به را

  كارت دارنده به الكترونيكي صورت به را مذكور خدمات و كاالها بانكي سود
.مي فروشد

موردي اعتباري كارت ويژگي هاي
.هستند معتبر مشتريان با متناسب اعتباري حد داراي كارت ها اين١.
.است احيا قابل دوره اي پرداخت هاي با كارت ها نوع اين اعتباري حد٢.
.ندارند محدود خريد دوره كارت ها اين٣.
.است خدمات و كاالها خريد براي تنها كارت ها اين۴.
 زمان بندي طبق را خدمات و كاالها مرابحه اي قيمت بايد كارت دارندگان۵.

.بپردازند بانك به مشخص
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مرابحه در قانون عمليات بانكي بدون ربا
 در اقساطي فروش قالب در مرابحه قرارداد از خاصي نوع تنها 1389 سال تا

 تصويب با و سال اين در داشت، وجود ايران ربا بدون بانكي عمليات قانون
 به استصناع و دين خريد مرابحه، قراردادهاي توسعه، پنجم برنامه قانون
  با وزيران هيئت آن پيرو  شد، اضافه ربا بدون بانكي عمليات قانون سوم فصل

 توسعه پنجم پنج ساله برنامه قانون 98 ماده استناد به و مركزي بانك پيشنهاد
  زير بشرح را مرابحه قرارداد آيين نامه ،1389مصوب ايران اسالمي جمهوري

.كرد ابالغ
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 عمليات قانون سوم فصل به  مرابحه عمليات نامه آيين اينكه به عنايت با
.است شده شروع 81 ماده از لذا شده، افزوده ربا بدون بانكي
  بهاي عرضه كننده؛ آن موجب به كه است قراردادي مرابحه .81 ماده

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

 يا سررسيد در غيرمساوي يا و مساوي اقساط به اقساطي، يا دفعي نسيه
.مي كند واگذار متقاضي به معين سررسيدهاي

 توليدي، واحدهاي نيازهاي رفع منظور به مي توانند بانك ها .82ماده
 كار، ابزار يدكي، لوازم اوليه، مواد تهيه براي بازرگاني و خدماتي

 اين احتياج مورد خدمات و سايركاالها و زمين تأسيسات، ماشين آالت،
 و مصرفي و بادوام مسكن،كاالهاي تهيه براي خانوارها نيازهاي و واحدها
 اين تملك و تهيه به مبادرت متقاضي درخواست و سفارش به خدمات
  واگذار متقاضي به مرابحه قالب در را آن سپس و نموده خدمات و اموال
.نمايند

آيين نامه قرارداد مرابحه  
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  كه نمايند حاصل اطمينان مرابحه انعقاد از قبل مكلفند بانك ها .83ماده
.مي باشد برگشت قابل قرارداد، مدت طول در متعلقه سود و منابع اصل

 و شده تمام بهاي به توجه با مرابحه قالب در تسهيالت اعطاي . 84 ماده
.خواهدشد تعيين بانك سود

 و ابزارها از استفاده براي را الزم تمهيدات مكلفند بانك ها .85 ماده
.نمايند فراهم مرابحه قالب در الكترونيكي كارت هاي

مرابحه قرارداد نامه آيين
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 تمام بهاي كننده، عرضه آن موجب به كه است قراردادي مرابحه .1 ماده
 مبلغ افزودن با سپس و مي رساند متقاضي اطالع به را خدمات و اموال شده

 يا دفعي نسيه نقدي، صورت به را آن سود، عنوان به اضافي درصدي يا
 معين سررسيدهاي يا سررسيد در مساوي غير يا و مساوي اقساط به اقساطي،

.مي كند واگذار متقاضي به
.باشد موجود قرارداد انعقاد هنگام در بايد مرابحه قرارداد موضوع اموال:تبصره

 و خدماتي توليدي، واحدهاي نيازهاي رفع منظور به مي توانند بانك ها .2 ماده
 زمين تأسيسات، آالت، ماشين كار، ابزار يدكي، لوازم اوليه، مواد تهيه براي بازرگاني

 تهيه براي خانوارها نيازهاي و واحدها اين احتياج مورد خدمات و كاالها ساير و
 متقاضي درخواست و سفارش به خدمات، و مصرفي و بادوام كاالهاي مسكن،
  عقد قالب در را آن سپس و نموده خدمات و اموال اين تملك و تهيه به مبادرت
.نمايند واگذار متقاضي به مرابحه
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 از تخفيف اخذ با مرابحه عقد چارچوب در مي توانند بانك ها .3 ماده

  به آن واگذاري به نسبت خدمات، يا اموال عرضه كنندگان يا توليدكنندگان
.نمايند اقدام متقاضيان

 خدمات و اموال انتخاب اختيار مرابحه، عقد در توانند مي بانك ها .4 ماده
.نمايند وگذار متقاضي به را نظر مورد
 تباني اساس بر مرابحه عقد نمايند حاصل اطمينان موظفند بانك ها .5 ماده

.باشد نشده منعقد فروشنده و متقاضي
 به بانك توسط  خدمات و اموال واگذاري قيمت و شده تمام قيمت .6 ماده

.مي رسد متقاضي اطالع
 اقساطي، يا دفعي نسيه نقدي، صورت به مرابحه تسهيالت بازپرداخت .7 ماده
 مجاز معين سررسيدهاي يا سررسيد در مساوي غير  يا و مساوي اقساط به

.مي باشد
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 يا سررسيد از قبل تسهيالت كننده دريافت كه صورتي در .8 ماده

 نمايد، خود بدهي از قسمتي يا تمام واريز به مبادرت مقرر، سررسيدهاي
 باقيمانده مدت با متناسب متعلقه سود محل از را الزم تخفيف مكلفند بانك ها

.نمايند اعطا وي به شده واريز اقساط يا قسط سررسيد تا
 سه سررسيد از بيش( متقاضيان، به اعطايي تسهيالت از مكلفند ها بانك .9 ماده
.نمايند اخذ وي از )درصد ده حداقل( دريافت پيش عنوان به مبلغي )سال
  به مبادرت خدمات، و اموال تهيه به اقدام از قبل موظفند ها بانك .10ماده

 خدمات و اموال خريد بر مبني متقاضي كتبي تعهد و درخواست دريافت
.نمايند
 كه نمايند حاصل اطمينان مرابحه عقد انعقاد از قبل مكلفند ها بانك .11 ماده
  .باشد مي برگشت قابل قرارداد مدت طول در متعلقه سود و منابع اصل
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 بانك وسود شده تمام بهاي به توجه با مرابحه تسهيالت مبلغ .12 ماده
.شد خواهد تعيين
.بود خواهد سود محاسبه مبناي شده تمام قيمت مرابحه، عقد در :تبصره
 توليدي، واحدهاي به اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت .13 ماده

 ساير و ابزاركار يدكي، لوازم اوليه، مواد تهيه براي بازرگاني و خدماتي
 تجاوز سال يك از حداكثر نبايد واحدها اين احتياج مورد نيازهاي

.نمايد
  مديره هيات موافقت با ديگر سال يك تا حداكثر مذكور زمان مدت :تبصره
.بود خواهد افزايش قابل بانك،
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 و بادوام كاالهاي خريد جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت .14 ماده

  سال پنج حداكثر بازرگاني و خدماتي توليدي، امور با مرتبط مصرفي
.مي باشد
  قابل بانك مديره هيات موافقت با ديگر سال دو تا حداكثر مدت اين :1 تبصره

.بود خواهد افزايش
  از نبايد بادوام كاالهاي خريد جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت :2 تبصره
.نمايد تجاوز اموال، قبيل اين مفيد عمر طول
 بانك تشخيص به بهره برداري شروع تاريخ مفيد، عمر طول محاسبه مبناي :3 تبصره
.بود خواهد
 خانوارها، مسكن تأمين جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت .15 ماده

 مسكن تعمير و سال سه ساخت مصالح تهيه جهت و سال دوازده حداكثر
.مي گردد تعيين سال پنج حداكثر
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 خدمات و اموال تامين جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت .16 ماده
.مي  گردد تعيين سال سه حداكثر خانوارها، نياز مورد
 و ابزارها از استفاده براي را الزم تمهيدات مكلفند بانك ها .17 ماده

.نمايند فراهم مرابحه عقد قالب در الكترونيكي كارت هاي
  خواهد ابالغ مركزي بانك توسط ماده اين كردن اجرايي بر ناظر مقررات :تبصره

.شد
 و اموال بازپرداخت از اطمينان حصول منظور به مكلفند بانك ها .18 ماده

  .نمايند اخذ كافي وثايق متقاضي از شده، واگذار خدمات
 و شناسايي را مرابحه عقد با مرتبط مخاطرات موظفند بانك ها .19 ماده

.نمايند اتخاذ آنها اثرات كاهش براي الزم تدابير
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دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
 عقد اجراي حسن از اطمينان حصول منظور به مكلفند ها بانك .20 ماده

.آورند بعمل كافي و الزم نظارت قرارداد مدت طول در مرابحه،
 ساله همه دريافتي، وثايق تا نمايند اتخاذ ترتيبي مي توانند بانك ها .21 ماده

 بيمه آنها مطالبات مانده ميزان به حداقل قرارداد، اجراي مدت طول در و
.شوند
  بر مذكور قرارداد كه نمايند قيد مرابحه عقد در مكلفند ها بانك .22 ماده

  اجراي نامه آيين تابع و االجرا الزم اسناد حكم در طرفين توافق اساس
.مي باشد رسمي اسناد
  بايد دريافتي وثائق مورد در موضوعه مقررات و قوانين طبق كه معامالتي :تبصره

.شد خواهد انجام مربوط تشريفات طبق كماكان شود انجام رسمي اسناد دفاتر در
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 

دريافت درخواست مشتري و تشكيل پرونده  . 1

بررسي تطبيق درخواست با سياست هاي اعتباري بانك  . 2

تجزيه و تحليل اعتباري . 3
 هويت احراز الزم، مجوزهاي و مدارك اخذ مشتري، شناسايي .الف           
  مجوزها و مدارك اصالت و
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 
استعالم از مبادي ذيربط  . ب

   استعالم چك برگشتي
 اخذ كد اعتباري
 اخذ شماره پيگيري بدهي و تعهدات
استعالم بدهي و تعهدات
 استعالم مسدودالحسابي
 استعالم خوش حسابي
 استعالم سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران
 استعالم از سامانه ذينفع واحد

تهيه گزارش اطالعات اعتباري يا گزارش كارشناسي . ج
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 
مشخص نمودن نوع تضمين و وثايق و ارزيابي آنها  . د        

   ضامنين
   اموال غيرمنقول

بررسي و تصويب تسهيالت با توجه به حدود و اختيارات . 4
)  با لحاظ كردن مباحث حقوقي، قوانين و قواعد(تنظيم و انعقاد قرارداد .5
پرداخت تسهيالت . 6
نظارت  . 7

 نظارت بر اعطاي تسهيالت
نظارت بر نحوه مصرف تسهيالت پرداختي
 پيگيري وصول مطالبات(نظارت بر بازگشت منابع (
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 

 صنعتي،( توليدي واحدهاي گسترش براي الزم تسهيالت ايجاد منظور به
 رعايت با توانند مي بانك شعب بازرگاني، و خدماتي )كشاورزي و معدني
 نسيه دفعي،  نسيه نقدي، فروش و خريد معامالت انجام به نسبت زير موارد

 معين سررسيدهاي يا سررسيد در غيرمساوي يا مساوي اقساط به اقساطي
  .نمايند اقدام
تدريجي /دفعي( نسيه مرابحه سفارشي، مرابحه مرابحه، مختلف انواع از(، 

 بانكي معامالت در وكالتي مرابحه و اصالتي مرابحه درصدي، سود با مرابحه
  .)است شده بيان قبلي مباحث در مرابحه انواع تعاريف( .دارد رواج
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 
مواد خانوارها، نياز مورد بادوام و مصرفي كاالهاي تمامي براي مرابحه  

  كاالهاي زمين، تأسيسات، آالت، ماشين كار، ابزار يدكي، لوازم اوليه
 مؤسسات نياز مورد خدمات و كاالها ساير و اي سرمايه و اي واسطه

 كاربرد مسكن تهيه براي خانوارها نياز و بازرگاني و خدماتي توليدي،
  مورد خدمات خريد براي )كاالها گسترده پوشش( اين بر عالوه .دارد
 نيز بازرگاني حتي و صنعتي خدماتي، توليدي، مؤسسات خانوارها، نياز
 .است استفاده قابل
شعب سررسيد، سال سه از بيش اعطايي تسهيالت خصوص در 

 پيش عنوان به را تسهيالت مبلغ درصد 10 حداقل بايست مي
  .نمايند اخذ دريافت
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فرايند پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد مرابحه 
كار ابزار يدكي، لوازم اوليه، مواد تهيه براي اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت 

  سال يك حداكثر بازرگاني و خدماتي توليدي، واحدهاي نيازهاي ساير و
  .بود خواهد

پنج مصرفي و بادوام كاالهاي خريد براي اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت  
  .باشد مي سال
12 حداكثر خانوارها، مسكن تأمين براي اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت 

  .باشد مي سال 5 حداكثر مسكن تعمير و سال 3 ساخت مصالح تهيه براي سال،
نياز مورد خدمات و اموال تأمين براي اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت  

  .باشد مي سال 3 حداكثر خانوارها
در مركزي بانك و اعتبار و پول محترم شوراي نظر اظهار عدم به توجه با  

  ابالغ زماني تأخر به عنايت با و مرابحه قراردادهاي سود نرخ خصوص
  به و ا.ا.ج مركزي بانك نظارتي – سياستي بسته به نسبت مربوطه، دستورالعمل

  قرارداد، نوع اين از استفاده به ها بانك مشاركت جلب و سازي فرهنگ منظور
 عقود سود نرخ ميزان به حداكثر( خصوص اين در باالتري نرخ هاي توان مي

 .نمود اعمال )مشاركتي
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
درخصوص عقد مرابحه كه عقد پركاربردي است، چند ويژگي مهم مدنظر  

:  مي باشد، از جمله اين موارد

بايد حتم بطور ، قرارداد موضوع كاالي مرابحه قرارداد انعقاد هنگام  
.باشد موجود

قرارداد در معامله مورد اموال نقدي فروش قيمت و شده تمام قيمت  
.شود اعالم خريدار به بانك توسط بايست مي مرابحه

فروشنده و متقاضي تباني اساس بر عقد انعقاد عدم از بايست مي بانك  
.نمايد حاصل اطمينان

طور به مربوطه سود تعيين براي را كاال خريد قيمت بانك كه صورتي در  
  لم كان مرابحه قرارداد باشد، نرسانده مشتري اطالع به صحيح و دقيق
  .مي شود تلقي يكن
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
تحصيل هزينه بايد بانك مشتري، با مرابحه قرارداد انعقاد از پيش 

 قيمت شامل هزينه اين .برساند مشتري اطالع به را )كاال( دارايي
  .است )كاال( دارايي تحصيل با مرتبط مخارج و خريد

بانك نماينده عنوان به وكالت عقد تحت مشتري كه شرايطي در 
 فاكتورهاي پيش مشتري و مي شود محسوب دارايي خريد براي

 شفاف طور به بايد بانك مي دهد، بانك به بررسي براي را متعددي
 و كرده انتخاب را فاكتور پيش كدام كه كند اعالم مشتري به

.است پذيرفته
اضافه كاال خريد قيمت به كه مرابحه عقد سود مبلغ است موظف بانك 

 يا ثابت مبلغ يك مي تواند سود اين .برساند مشتري اطالع به را مي شود
.باشد كاال خريد قيمت از درصدي

۴۶



ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
وجود به كاال براي كه ماژور فورس شرايط هرگونه كاال تحويل از پيش 

  مي توانند قرارداد طرفين .مي گيرد قرار طرفين مذاكره مورد باشد آمده
 فسخ را آن اينكه يا كنند تعديل را قرارداد شرايط يكديگر موافقت با

 .كنند
و امالك توليد، اوليه مواد تجاري، كاالهاي همچون دارايي هايي 

 غيرپولي و مملوس غير دارايي هاي ديگر و تجهيزات و وسايل مستغالت،
  حرام شرعي نظر از اينكه بر مشروط هستند، معامله قابل مرابحه عقد در

 خريداري بانك توسط مرابحه عقد تحت فروش براي كه كاالهايي .نباشند
 ساخته حال در كه كاالهايي .باشند فروش قابل و معتبر موجود، بايد مي شوند

.نيستند معتبر مرابحه عقد براي هستند شدن
شود فروخته مشتري به مرابحه عقد عنوان تحت است مقرر كه كااليي 

.باشد بانك مالكيت تحت قانوناً مشتري، به فروش از پيش بايد
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
بايد بفروشد مرابحه عقد تحت را كاالهايي بتواند بانك اينكه براي  

  .باشد داشته دست در را كاال آن ساختاري مالكيت يا فيزيكي مالكيت
 يا كاال مؤثر انتقال فيزيكي مدارك وجود طريق از ساختاري مالكيت

.است اثبات قابل انبار قبض همچون رسيدهايي
مرابحه عقد در معامله مورد دارايي عنوان به را اسالمي بهادار اوراق مي توان  

.كرد محسوب
حق برندها، تجاري، عالمت هاي همچون معنوي دارايي هاي خريد 

.هستند مرابحه عقد طريق از مالي تأمين مشمول نيز رايت كپي و امتياز
بانك مالكيت تحت كه مادامي كاال، به وارده صدمه يا فقدان مسووليت  

 خريداري مشتري از را كااليي بانك اگر .مي باشد بانك عهده به است
 بفروشد، مشتري همان به را كاال همان مرابحه عقد تحت متعاقباً و كند
.است باطل عقد اين
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
كاالي تا كند درخواست بانك از مي تواند )مشتري( خريد سفارش دهنده  

 بانك البته .كند تهيه خاصي تأمين كننده يا بازار از را مرابحه عقد مشمول
  رد را درخواست اين باشد منطقي خود نظر به كه دليلي هر به مي تواند

.كند

اساس بر بانك از كاال يا دارايي خريد به متعهد بايد خريد دهنده سفارش  
.باشد خود خريد سفارش

به مرابحه قرارداد اجراي از پيش بايد مشتري توسط خريد تعهد نامه  
.باشد رسيده انجام
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه
تعهد نامه به توجه با كه )مشتري ( كاال خريد سفارش دهنده كه صورتي در  

 بانك توسط كاال خريد از پس است، كرده تعهد كاال خريد براي مربوطه
 كند، امتناع بانك با مرابحه قرارداد انعقاد از توافق مورد شرايط اساس بر

 وارده خسارات و هزينه ها جبران به ملزم و بوده خود تعهد نقض مسوول
.است ثالث شخص به آن واگذاري و كاال تحصيل بابت بانك به
مكتوب بايد قرارداد شرايط جزئيات همه مرابحه قرارداد انعقاد زمان در 

.باشند شده تصريح قبلي نامه تعهد در شرايط اين اگر حتي شوند
دريافت بر مبني شرطي مرابحه، قرارداد شروط متن در مي تواند بانك 

  .كند قيد بانك درآمد عنوان به مشتري از »پرداخت ديركرد جريمه«
 هاي دستورالعمل و ها نامه آيين اساس بر موضوع اين با برخورد نحوه
.بود خواهد مختلف هاي بخش در مركزي بانك
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ويژگي هاي كاربرد بانكي قرارداد مرابحه

وكيل ( نماينده عنوان به را ) مشتري ( خريد سفارش دهنده مي تواند بانك ( 
 دو حالت اين در كند، معرفي تأمين كننده از دارايي خريد براي خود

  اين به توجه با كه وكالت قرارداد اول شود؛ منعقد بايد مجزا قرارداد
  نظر مورد كاالي يا دارايي مي يابد وكالت بانك طرف از مشتري قرارداد

 مرابحه، قرارداد يك طي بانك متعاقباً و كند خريداري تأمين كننده از را
.مي فروشد مشتري به را كاال

چشمگير كاهش به توان مي بانكي سيستم در مرابحه كاربرد مزاياي از 
.كرد اشاره  صوري فاكتور هاي
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با تشكر از بذل توجه شما
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