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عقد استصناع
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:مرحله اول

انعقاد عقد  

استصناع اول

بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و 

طبق شرایط مندرج در آن، کاال یا طرح موردنظر را 

در دوره زمانی معین به مشتري تحویل دهد

: مرحله دوم

انعقاد عقد  

استصناع دوم

سازنده متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و 

طبق شرایط مندرج در آن، کاال یا طرح موردنظر را در 

دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد

سازنده
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لزوم قید این شرط که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد 
عقد استصناع دوم می باشد

اختیار بانک براي واگذاري ساخت کاال یا اجراي طرح موردنظر 

به غیر باید تصریح گردد

مبلغ عقد، مشخصات کاال یا طرح، دوره زمانی و شرایط ساخت   

و تحویل و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت قید گردد

مبلغ عقد استصناع اول باید با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و 

سود بانک تعیین گردد 

مبلغ باید معلوم و معین باشد و هنگام قرارداد، مشتري باید 

بخشی از مبلغ کاال یا طرح را به بانک بپردازد

شرایط تحویل کاال یا طرح موردنظر اعم از نقدي و اقساطی باید 

قید شود
بانکها در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در ایفاي آن متعهد 

می باشند و باید پرداخت خسارت احتمالی آن را در عقد قید 

نمایند
پس از تکمیل کاال یا طرح طبق شرایط، مشتري ملزم به تحویل 

گرفتن آن بوده و در صورت امتناع، مسئولیت عواقب آن برعهده 

مشتري خواهد بود
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فروش کاال از طرف فروشنده به بانک فروش کاال از طرف بانک به مشتري

فروش مستقیم کاال از طرف فروشنده به مشتري

لزوم وجود کاالي موضوع قرارداد مرابحه هنگام انعقاد قرارداد

امکان واگذاري اختیار خرید کاالي موردنظر به متقاضی

لزوم اعالم قیمت تمام شده و قیمت فروش نقدي اموال توسط بانک به خریدار

امکان بازپرداخت تسهیالت به صورت نقدي، نسیه دفعی یا اقساطی

امکان دریافت پیش پرداخت از متقاضی

لزوم حصول اطمینان از عدم انعقاد عقد براساس تبانی متقاضی و فروشنده

باشد مبناي محاسبه سود قیمت تمام شده می

عقد 
مرابحه
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پایان

اداره مطالعات و مقررات بانکی
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