
  

 

   

  

  
  ها و مشکالت اجرایی دستورالعمل

  )خرید دین -مرابحه -استصناع(گانه  عقود سه
در نظام بانکی کشور و ارائه راهکار 

 
 

  آزاد امیرحسین امین
  مدیرکل مقررات، مجوزهاي بانکی و مبارزه با پولشویی

 مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک 

 

١٣٧١٣٩٠ 

 



  
١ 

   

 
 

 گانه در نظام بانکي کشور و ارائه راهکار ها و مشکالت اجرايي عقود سه ستورالعملدد

  

  “تعالی بسمه”

  

 

 کـه  اي گونـه  بـه  اسـت  شـده  مواجـه  روزافزونـي  توسـعه  بـا  جهاني عرصه در اسالمي مالي بازارهاي امروزه

 و جذب جهت مقدس شريعت اين بر مبتني جديد مالي ابزارهاي انواع ايجاد براي تالش و ابزارها انواع بکارگيري

 کشـور  بانکـداري  نظام که آنجايي زا .است شده قلمداد اسالمي بانکداري اصلي هاي اولويت ءجز ،منابع تخصيص

 حـداکثر  از تـا  اسـت  ضـروري  لذا باشد غيرربوي بايد بانکي هاي فعاليت کليه و گشته استوار اسالم عاليه احکام بر

 .شـود  اسـتفاده  اقتصـادي  مختلـف  هـاي  بخـش  به منابع بهينه تخصيص زمينه در اسالمي بانکداري هاي ظرفيت

 بـه  بـانکي  شـبکه  منـابع  بهينـه  تخصـيص  عـدم  در توان مي را کشور اقتصادي مشکالت از بسياري ريشه امروزه

  .دانست اقتصادي مختلف هاي بخش فعاالن و توليدکنندگان

 تکليـف  براسـاس  و اسـالمي  بانکداري هاي ظرفيت از حداکثري استفاده و مشکالت گونه اين رفع راستاي در

 و مرابحـه  استصناع، گانه سه عقود ،١ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )۹۸( ماده در مقرر

 هيـأت  تصـويب  بـه  نيـز  آن نامه آيين و شد افزوده )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون سوم فصل به دين، خريد

  .رسيد وزيران محترم

به شرح مقـرر در   )۱۶(و ) ۱۵(، )۱۴(هاي  ، بخش٢نامه هيأت محترم وزيران در همين راستا به موجب تصويب

، موضـوع تصـويب نامـه شـماره     )بهره(نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا  آيين”نامه مزبور، به  تصويب

 در مقـرر  تکليـف  اجـراي  در نيـز  اعتبار و پول محترم شورايمتعاقباً الحاق گرديد و  “۱۲/۱۰/۱۳۶۲مورخ  ۸۸۶۲۰

 خــود،۲۵/۵/۱۳۹۰يکهــزار و يکصــد و بيســت و هشــتمين جلســه مــورخ  در ،الــذکر فــوق نامــه آيــين) ۹۰( مــاده

                                                             
به عقود مندرج در فصل سوم قانون ”: مجلس شوراي اسالمي ۱۵/۱۰/۱۳۸۹قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، مصوب  ۹۸ماده  ١

 “.رسد تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي اين ماده به آئين. شود عمليات بانکي بدون ربا، عقود اسالمي استصناع، مرابحه و خريد دين اضافه مي

اداره مطالعات و مقررات  ۱۹/۵/۱۳۹۰مورخ  ۱۱۶۸۳۲/۹۰هيأت وزيران، موضوع بخشنامه شماره  ۱۲/۵/۱۳۹۰هـ مورخ ۴۶۷۳۸ت/۹۸۲۹۷شماره نامه  تصويب ٢
 بانکي
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 گانه در نظام بانکي کشور و ارائه راهکار ها و مشکالت اجرايي عقود سه ستورالعملدد

اي از سـوي   کـه طـي بخشـنامه    نمـود  تصـويب  را ديـن  خريد و مرابحه استصناع، عقود اجرايي هاي دستورالعمل

بـه تمـامي    ،شويي بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران    کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت

  ٣.اند مؤسسات اعتباري غيربانکي ابالغ گرديدهها و  بانک

 عقـد  اضافه شده اسـت،  )بهره( مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربااولين عقدي که به عقود 

 مشخصـات  بـا  غيرمنقول و منقول اموال )تغيير و تبديل توليد،( ساخت منظور بهعمدتاً  اين عقد .باشد مي استصناع

 اعطـاي  بـا  توانـد  مـي  بـانکي  شـبکه  .گيـرد  مـي  قـرار  استفاده مورد معين زماني دوره در آن تحويل و تقاضا مورد

 مسـکن  معدن، و صنعتبيل قمختلف از  هاي بخش در داخلي توليد شکوفايي به استصناع عقد قالب در تسهيالت

  .نمايد اي مالحظه قابل کمک ،کشاورزي و

 يـا  بانـک آن،  موجـب  بـه اسـت کـه    مرابحـه گانه مطرح شده است، عقد  ديگري که در قالب عقود سه عقد

 رسـاند  مي متقاضي اطالع به را خدمات و اموال شده تمام بهاي کننده، عرضه عنوان بهغيربانکي  اعتباري سسهؤم

 بـه  اقسـاطي،  يـا  دفعـي  نسـيه  نقـدي،  صورت به را آن سود، عنوان به اضافي درصدي يا مبلغ افزودن با سپس و

 و هـا  بانـک  .رسـاند  مـي  فـروش  بـه  متقاضي به معين سررسيدهاي يا سررسيد در غيرمساوي يا و مساوي اقساط

 کمـک  و ساخت خواهند مرتفع را خانوارها مختلف نيازهاي مرابحه، عقد بکارگيري باغيربانکي  اعتباري سساتؤم

 خصـوص  بـه نيز  بااليي هاي توانمندي از عقد اين .کرد خواهند خانواده اقتصادتوليد کشور و  شکوفايي به شاياني

 بـر  مبتنـي  اعتباري کارت ضعف نقاط که اي گونه به است، برخوردار اعتباري هاي کارت شکل به آن بکارگيري در

 متناسـب  مرابحه عقد بيشتر هرچه کردن اجرايي جهت در و اساس همين بر .دهد مي پوشش را الحسنه قرض عقد

 اعتبـاري  کـارت  اجرايي دستورالعمل” الکترونيک، بانکداري نوين هاي فناوري توسعه با همگام و جامعه نيازهاي با

 ۱۶/۶/۱۳۹۰و  ۹/۵/۱۳۹۰در سـي و يکمـين و چهـل و يکمـين جلسـه مـورخ        و تـدوين  “عقـد مرابحـه   پايـه  بر

  ٤.رسيد تصويب به ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک اعتباري کميسيون

 اسـت  برخـوردار  فردي به منحصر هاي توانمندي از باشد، مي مرابحه عقد بر مبتني که مرابحه اعتباري کارت

 .باشـد  مـي  آن فاقـد  ،الحسـنه  قرض عقد بر مبتني“ اعتباري خريد کارت” راهبري و صدور اجرايي دستورالعمل که

                                                             
 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي ۲۰/۶/۱۳۹۰مورخ  ۱۴۱۶۹۶/۹۰بخشنامه شماره  ٣
 اداره مطالعات و مقررات بانکي ۲۰/۶/۱۳۹۰مورخ  ۱۴۱۷۶۳/۹۰بخشنامه شماره  ٤
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 الحسـنه  قـرض  منابع بودن محدود توان مي را الحسنه قرض عقد بر مبتني اعتباري خريد کارت هاي ضعف از يکي

 و هـا  بانک توسط است شايسته که گونه آن تاکنونهمين امر سبب شده اين کارت  که برشمرد کشور بانکي شبکه

، مرابحـه  اعتباري کارت براي موردنياز منابع که آنجايي از اما نگيرد قرار استفاده مورد غيربانکي اعتباري سساتؤم

 تخصـيص  منابع کمبود مشکل لذا گردد مي مينأتغيربانکي  اعتباري سسهؤم يا بانک دار مدت هاي سپرده محل از

 دامنـه  کـه  اسـت  آن مرابحـه  اعتبـاري  کـارت  اتامتياز از ديگر يکي .شد خواهد مرتفع ها کارت نوع اين به افتهي

بـا   خـدمات  زمنـدي ا  بهـره  وسـيع  حيطـه  .شود مي خدمات و کاالها انواع خريد شامل و يافته گسترش آن کاربرد

 از بسـياري  نيـاز  و کـرد  خواهـد  کشور در خدمات بخش رونق به شاياني کمک مرابحه، اعتباري کارتاستفاده از 

 سـتورالعمل د در .داد خواهـد  پوشـش  غيـره،  و درمـاني  رفاهي، خدمات جمله از مختلف هاي حوزه در را متقاضيان

 جلـوه  الکترونيکـي  ابزارهاي قالب در مرابحه عقد اجراي تا شده تالش ،مرابحه عقد پايه بر اعتباري کارت اجرايي

 بـانکي  شـبکه  منـابع  از جامعـه  افـراد  بيشـتر  چه هر استفاده ،دستورالعمل اين در قالب نگرشو  کند پيدا بيشتري

 ارائـه  بـا غيربـانکي   اعتبـاري  سسـه ؤم يا بانک که اي گونه به باشد مي خويش گوناگون نيازهاي رفع جهت کشور

 و نمـوده  مرابحـه  اعطـايي  تسـهيالت  زودهنگام بازپرداخت به ترغيب را آنها کارت، دارندگان به تخفيفات جدول

با فـراهم آوردن  همچنين اين کارت  .سازد فراهم جامعه اشخاص ساير براي را بانک منابع از مجدد استفاده زمينه

 را خـدمات  و کـاال  خريـد  جهت نقد پول جابجايي خطرات و ها هزينه ،جامعه در پول فيزيکي تبادلزمينه کاهش 

 و جامعـه  در هـا  ترکا قبيل اين از استفاده بسترهاي کردن مهيا که نيست ترديدي .دهد مي تنزل متقاضيان براي

 هـاي  فعاليت بهبود و کرده ايجاد را داخلي توليدکنندگان محصوالت فروش رونق زمينه آن، از مردم عموم شناخت

رفـاه   افـزايش  بـا  همـراه  اقتصادي شکوفايي زمينه نهايت در و داشت همراه خواهدبه  کشور در را خدمات بخش

  .آورد خواهد وجود به را خانوارها

 کـه  اسـت  عقدي، )بهره(به عنوان سومين عقد الحاقي به قانون عمليات بانکي بدون ربا  نيز دين خريد عقد

 نبـوده  مطـرح مزبـور   قـانون  در مسـتقل  عقد يک شکل به وليکن بوده اجرايي دستورالعمل داراي تاکنون هرچند

 و خـدماتي  توليـدي،  واحـدهاي  از بسـياري  مشـکل  کشور، بانکي شبکه در عقد اين جديد ضوابط اجراي با .است

 ثالـث،  شـخص  عنوان بهغيربانکي  اعتباري سسهؤم يا بانک دين، خريد عقد براساس .شد خواهد مرتفع بازرگاني
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 ترتيب بدين و نموده خريداري داين از نقدي صورت به آن اسمي مبلغ از کمتر به را بدهکار دار مدت دين تواند مي

  .نمايد فراهم را واحدها اين نقدينگي مشکالت رفع موجبات

ديگر که اخيراً بـراي اسـتفاده در شـبکه بـانکي، بـه      سه عقد اسالمي معرفي اي بود بر  مقدمه چه گذشت آن

به بانکداري کشور که بـر   اينکه اميد است با ورود اين عقود سه گانه عالوه بر .مقررات بانکي کشور وارد شده اند

پايه شريعت مقدس اسالم بنا نهاده شده، پويايي بيشتري بخشيده شود، باب تحـول در قـوانين ومقـررات بـانکي     

کشور و بهره مندي وسيعتر از ابزارهاي مالي اسالمي، با استفاده از پتانسيل بـاالي تـأمين مـالي در ديـن اسـالم      

  :احث تفصيلي در زمينه معرفي عقود مذکور خواهيم پرداختدر ادامه به ارائه مب .گشوده شده است
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 گانه در نظام بانکي کشور و ارائه راهکار ها و مشکالت اجرايي عقود سه ستورالعملدد

  

   

  “خرید دین”و  “مرابحه”،  “استصناع”هاي عقود  دستورالعمل

  

“استصناع” 

 سـاخت  بـه  متعهـد  معـين،  مبلغـي  مقابـل  در طرفين از يکي نآ موجب به که است عقدي ،“استصناع عقد”

 دوره در آن تحويـل  و تقاضا مورد مشخصات با غيرمادي و مادي غيرمنقول، و منقول اموال )تغيير و تبديل توليد،(

  .گردد مي ديگر طرف به معين زماني

 و بـوده  تقاضـا  مورد مشخصات دارايبايست  مي ،باشد شده ساخته نبايد اينکه ضمن عقد اين موضوع اموال

 حجـم،  انـدازه،  قبيـل  از مزبـور  امـوال  هـاي  ويژگي همچنين .باشد برخوردار کشور در قبول قابل استانداردهاي از

  .شود ذکر عقد در صريح طور به بايد نيز غيره و کميت کيفيت،

 بـه  اول استصناع عقد قالب در را الزم سهيالتت ،بانکشيوه کلي ارائه اين تسهيالت به اين شکل است که 

  .دخواهد نمو واگذار سازنده به را ساخت قرارداد ،دوم استصناع عقد براساس سپس ونمايد  مي اعطا مشتري

 متعهـد   بانـک  ،آن موجـب  بـه  و دشـو  مـي  منعقد  بانک و مشتري بين که است عقدي ،“اول استصناع عقد”

 بـه  ،معـين  زمـاني  دوره در را مـوردنظر  امـوال  آن، در مندرج شرايط طبق و قرارداد مبلغ دريافت قبال در دگرد مي

  .گردد تصريح غير به موردنظر اموال ساخت واگذاري براي بانک اختيار بايد عقد اين در .دهد تحويل مشتري

 نحـوه  ،آن تحويـل  و سـاخت  شـرايط  و زمـاني  دوره اموال، مشخصات عقد، مبلغ بايد ،اول استصناع عقد در

 بـراي و  دشـو  قيـد  اقسـاطي  و نقدي از اعم موردنظر اموال تحويل شرايط و تسهيالت بازپرداخت و سود محاسبه

  .کند تعيين “بانک سود” و “دوم استصناع عقد مبلغ” به توجه با را مزبور مبلغبايست  مي بانک عقد، مبلغ محاسبه

 انعقـاد  هنگـام  در بايـد  مشـتري  ،باشد معين و معلوم بايد آن پرداخت نحوه و مبلغ ضمن آنکه مزبور عقد در

  .نمايد پرداخت بانک به را اموال مبلغ از درصدي قرارداد،
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 آن گـرفتن  تحويل به ملزم مشتري ،اول استصناع عقد در مندرج شرايط طبقموردنظر  اموال تکميل از پس

 عقـد  بايسـت در  مـي   بانـک در ايـن راسـتا    .بـود  خواهد وي برعهده آن عواقب مسئوليت امتناع، صورت در و بوده

 اتخـاذ  را الزم تـدابير ، امـوال  گرفتن تحويل از امتناع مشتري از ناشي خسارت ريسک براي کاهش اول، استصناع

  .نمايند

 بـه  و گـردد  مـي  منعقـد  سازنده و بانک بين مشتري، درخواست از پس که است عقدي، “دوم استصناععقد ”

 را مـوردنظر  امـوال  آن، در منـدرج  شـرايط  طبق و قرارداد مبلغ دريافت قبال در شود مي متعهد سازنده ،آن موجب

 اموال دهد اختيار مشتري به تواند مي  بانک البته .دهد تحويل آن نماينده يا بانک به معين زماني دوره درساخته و 

 و مشـتري  که است اين دوم استصناع عقد خصوص در اهميت حائز نکته .گيرد تحويل سازنده از مستقيماً رامزبور 

  .باشد واحد شخص تواند ينم سازنده

 شـرط بايـد   نيـز  اول استصناع عقد در و دگرد منعقد اول، استصناع عقد انعقاد ازبايد پس  دوم استصناع عقد

  .بود خواهد سازنده و بانک مابين دوم استصناع عقد انعقاد به موکول قرارداد اين شدن اجرايي کهشود 

 صـورت  در کـه تعيـين گرديـده    سـال  چهـار  حـداکثر  آن از ناشي مطالبات تسويه ومزبور  عقد اجراي مدت

  .دباش مي تمديد قابل بازپرداخت، امکان و مالي توجيهات به توجه با مدت اين بانک، مديره تأهي موافقت

 زمـاني  دوره و سـاخت  شـرايط  مـوردنظر،  امـوال  مشخصـات  آن، پرداخت نحوه و عقد مبلغ بايد عقداين  در

 بـه  نبايـد  موردنظر اموال مبلغ و بوده معين و معلوم بايد آن پرداخت نحوه و مبلغهمچنين  .گردد قيد کاال تحويل

 صـورت  بـه  بخشـي  طـرفين،  توافق با بايد مزبور مبلغ بلکه شود پرداخت دوم استصناع عقد ابتداي در کامل طور

 خاص بندي زمان با آن از مستقل يا فيزيکي پيشرفت تناسب به باقيمانده و عقد اجراي شروع از قبل پرداخت پيش

  .شود پرداخت سازنده به

 سـاخت  بـراي  موردنيـاز  اقـالم  و اوليـه  موادگردد که  متعهدبايد  سازندهاز يک طرف  دوم، استصناع عقد در

 را شـده  داده سـفارش  امـوال  بهـاي  از بخشـي  توانـد  مـي نيـز   بانکاز طرف ديگر  و نمايد مي تهيه راساً را اموال

  .کند پرداخت پيش

 برعهـده  دوم استصـناع  عقـد  در مقرر هاي ويژگي با اموال تطابق عدم و بودن معيوب خسارت، هرگونه بروز

 نماينـده  و ناظر عنوان به را مشتري دوم، استصناع عقد اجراي حسن بر نظارتبراي  تواند مي بانکو است  سازنده
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 از تقاضـا  مـورد  هـاي  ويژگـي  با استصناع، عقد موضوع در موردنظر اموالدر هر حال چنانچه  .نمايد منصوب خود

 آن گـرفتن  تحويـل  از توانـد  مـي  وي نماينـده  يـا  بانـک  نباشد، قرارداد مطابق غيره و اندازه حجم، کيفيت، جمله

 مطابقـت امـوال   عدم و تحويل عدم ريسک کاهش منظور بهبانک بايد  نيز دوم استصناع عقد در .نمايد خودداري

  .بکار گيرد را الزم تدابير عقد، در مندرج مشخصات با موردنظر

 را استصـناع  قراردادهـاي  تواند مي  بانک شوند، ميمدت که معموالً در فازهاي چندگانه اجرا بلند هاي طرح در

 قراردادهـاي  طـرفين،  توافق با هک کند شرط قراردادها آن در و نموده منعقد سازنده و مشتري با مرحله چندين در

  .گردد مي منعقد استصناع بعدي

 توسـط  تسـهيالت  سـود  و اصـل  بازپرداخـت  از اطمينـان  جهـت  اول، استصناع عقد انعقاد هنگام بايد بانک

 و وثـائق  اخـذ  بـه  مبـادرت  سـازنده،  تعهـدات  ايفـاي  از اطمينان جهت دوم، استصناع عقد انعقاد هنگام و مشتري

 همـه  مربوطـه  وثـائق  اول، استصـناع  عقد اجراي مدت طول درکه کند  اتخاذ ترتيبي و نمايد مناسب هاي تضمين

 طـول  در و سـاله  همه ساخت درجريان اموال دوم، استصناع عقد در و خود مطالبات مانده ميزان به حداقل و ساله

  .شوند بيمه بانک نفع به بانک، پرداختي ميزان به حداقل ،عقد اجراي مدت

 امـوال  دوم، استصـناع  عقـد  انعقـاد  از قبـل باشد اين است که  اي که براي بانک بسيار حائز اهميت مي نکته

 از اطمينـان و بـراي   نمايـد  ارزيـابي  و بررسي )بانک نياز حد در( اقتصادي و مالي فني، توجيه لحاظ از را موردنظر

  .آورد بعمل را وکافي الزم نظارت قرارداد مدت طول در ،عقد اجراي حسن

  

  “مرابحه”

 اطـالع  بـه  را خـدمات  و امـوال  شـده  تمـام  بهـاي  کننده،  عرضه آن موجب به که است قراردادي “مرابحه”

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

 معـين  سررسيدهاي يا سررسيد در غيرمساوي يا و مساوي اقساط به اقساطي، يا )معين سررسيد دريکجا پرداخت (

 توسـط  ،خـدمات  و امـوال  واگذاري قيمت و شده تمام قيمت که است ضروري بنابراين .کند مي واگذار متقاضي به

  .برسد متقاضي اطالع به بانک
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 درخواسـت  و سـفارش  بـه  توانـد  مي بانک و باشد موجود قرارداد انعقاد هنگام در بايد عقد اين موضوع اموال

 واگـذار  متقاضـي  بـه  حـه مراب عقد قالب در را آن سپس نموده خدمات و اموال تملک و تهيه به مبادرت ،متقاضي

 امـوال  کنندگان عرضه يا توليدکنندگان از تخفيف اخذ با ،زبورم عقد چارچوب در دتوان يم بانک راستا اين در .نمايد

 و امـوال  انتخـاب  اختيـار  تـوان  مـي  ،مرابحـه  عقـد  در .نمايد اقدام متقاضيان به آن واگذاري به نسبت خدمات، يا

  .نمود واگذار متقاضي به را موردنظر خدمات

 و امـوال  خريـد  بـر  مبنـي  متقاضي کتبي تعهد و درخواست خدمات، و اموال تهيه به اقدام ازبايد پيش   بانک

  .دگرد نمي منعقد فروشنده و متقاضي تباني براساس ،مرابحه عقدکه  دنماي حاصل اطمينانو  دريافترا  خدمات

 شـده،  تمـام  قيمـت  و گـردد  مـي  تعيـين  بانك سود و شده تمام بهاي به توجه بانيز  مرابحه تسهيالت مبلغ

  .بود خواهد سود محاسبه مبناي

 تمـام  ،مقـرر  سررسيدهاي يا سررسيد از قبل گيرنده، سهيالتت چنانچه که است اينمرابحه  عقد امتيازات از

 تـا  باقيمانده مدت با متناسب متعلقه سود محل از را الزم تخفيف بايد بانک نمايد، واريز را خود بدهي از قسمتي يا

  .نمايد اعطا وي به ،واريزشده اقساط يا قسط سررسيد

 حـداقل  کـه  مبلغـي بايـد   ،است سال سه از بيش سررسيد داراي که متقاضيان به تسهيالتدر موارد اعطاي 

  .دشو اخذ ايشان از دريافت پيش عنوان به باشد، مي درصد ده معادل

  :باشد مي ذيل شرح به ،اعطاييمرابحه  تسهيالت بازپرداخت مدت

 اوليـه،  مـواد  تهيـه  بـراي  بازرگـاني  و خدماتي توليدي، واحدهاي به اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 1

 سال یک حداکثر :واحدها اين احتياج مورد نيازهاي ساير و ابزارکار يدکي، لوازم

 خواهـد  افـزايش  قابـل  ذيربط بانك مديره تأهي موافقت با ديگر سال يك تا حداكثر مذکور زمان مدت

 .بود

 توليـدي،  امـور  بـا  مـرتبط  مصـرفي  و بـادوام  کاالهـاي  خريد جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 2

 سال پنج حداکثر :بازرگاني و خدماتي

 هر در و دبو خواهد افزايش قابل ذيربط بانك مديره تأهي موافقت با ديگر سال دو تا حداكثر مدت ينا

 قبيـل  ايـن  مفيد عمر طول از نبايد بادوام کاالهاي خريد جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت حال
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 ذيربط بانک تشخيص به برداري بهره شروع تاريخ مفيد، عمر طول محاسبه مبناي .نمايد تجاوز اموال،

  .بود خواهد

 سال دوازده حداکثر: خانوارها مسکن تأمين جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 3

 سال سه: ساخت مصالح تهيه جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 4

  سال پنج حداکثر: مسکن تعمير جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 5

  سال سه حداکثر: خانوارها نياز مورد خدمات و اموال تأمين جهت اعطايي تسهيالت بازپرداخت مدت - 6

 ابزارهـا  از اسـتفاده  براي را الزم تمهيدات مکلفند ها بانک مرابحه، عقد اجرايي لعملدستورا ۱۷ ماده براساس

گونـه قـبالً بـدان اشـاره شـد،       راستا همـان  اين در که نمايند فراهم مرابحه عقد قالب در الکترونيکي هاي کارت و

مصوب کميسـيون اعتبـاري بانـک مرکـزي جمهـوري       ،“مرابحه عقد پايه بر اعتباري کارت” اجرايي دستورالعمل

  .است گرديده ابالغ غيربانکي اعتباري مؤسات و ها بانک تمامي بهاسالمي ايران، 

 طـول  در متعلقـه  سـود  و منـابع  اصل که نمايد حاصل اطمينان مرابحه عقد انعقاد از قبل است مکلف   بانک

 از شـده،  واگـذار  خـدمات  و امـوال  بازپرداخـت  از اطمينان حصول منظور به و باشد مي برگشت قابل قرارداد مدت

 مـدت  طـول  در و سـاله  همه دريافتي، وثائق تا نمايد اتخاذ ترتيبي تواند ميبانک . دنماي اخذ كافي متقاضي وثائق

  .شوند بيمهبانک  مطالبات مانده ميزان به قرارداد، حداقل اجراي

 نظـارت  قـرارداد  مدت طول در مرابحه، عقد اجراي حسن از اطمينان حصولعالوه بر آنکه بايد براي   بانك

 اثـرات  کـاهش  براي الزم تدابير و شناسايي را مرابحه عقد با مرتبط مخاطراتبايست  آورد، مي بعمل وكافي الزم

  .نمايد آنها اتخاذ

  

  “دین خرید”

 اسـمي  مبلـغ  از کمتر به را بدهکار دار مدت دين ثالثي، شخص آن موجب به که است قراردادي “دين خريد”

 ذكـر  تجـاري  اوراق و اسـناد  متن در كه است رقمي ،“اسمي مبلغ” .کند مي خريداري داين از نقدي صورت به ،آن
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 اطـالق  بهـادار  اوراق و اسـناد  از دسـته  آن بـه  ،“تجـاري  اوراق و اسناد” و باشد مي دين ميزان از حاكي و گرديده

  .باشد متقاضي حقيقي طلب از حاکي آن مفاد که گردد مي

مطابق موازين فقهي و قانوني، تنها اسناد تجاري واقعي که حاکي از بدهي واقعي بدهکار است قابل خريد و 

 و ديـن  بـودن  حقيقـي  از تجـاري،  اوراق و اسـناد  موضـوع  ديـن  خريد از قبل بايد  بانکباشند بنابراين  فروش مي

 .دنماي حاصل اطمينان ،دين متعهد بودن معتبر از و سررسيد در آن نقدشوندگي

 تجـاري  اوراق و اسـناد  قبيل اين سررسيد که است مجاز صورتي در تجاري اوراق و اسناد موضوع دين خريد

 اسـناد  موضـوع  دين خريد به مجاز خود، مديره تأهي وافقتم با و خاص موارد در بانک .ننمايد تجاوز سال يک از

 .باشد مي سال دو تا حداکثر سررسيد با تجاري اوراق و

 وصـول  از اطمينـان  جهت دين، خريد عقد انعقاد هنگام تواند ميعالوه بر اينکه  بانکبايد در نظر داشت که 

 ضـمن  توانـد  مي  ،دنماي الزم تضامين اخذ به مبادرت متقاضي، توسط شده ارائه تجارياوراق  و اسناد موضوع دين

 اقـدام  ديـن  پرداخت به نسبت سررسيد در ،مديون هرگاه که کند متعهد را دين فروشنده دين، خريد قرارداد تنظيم

 مطالبـات  لـزوم  صـورت  در تـا  نمايد اتخاذ ترتيبي تواند مي بانکهمچنين  .باشد آن پرداخت به متعهد وي ننمايد،

 .نمايد بيمه را بابت اين از خود

 بـه  را شـده  خريـداري  تجـاري  اوراق و اسـناد  توانـد  مي ها بانک متقاضي، تقاضاي صورت در ديگر سوي از

 خريـداري  تجـاري  اوراق و اسـناد  عنـداللزوم،  توانـد  مي نيز مرکزي بانک و رسانند فروش به وي به نقدي صورت

 .نمايد خريداري نقدي صورت به را ها بانک توسط شده
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کک  

گانه مورد بحث، عالوه بر وجود مشـکالت موجـود در خصـوص     در خصوص مشکالت اجرايي مترتب بر عقود سه

از جمله نظارت بر امر تخصيص و مصرف منابع، اسـتفاده  ) بهره(اجراي ديگر عقود قانون عمليات بانکي بدون ربا 

  :بايد اختصاصاً به موارد ذيل نيز اشاره نمودهاي محاسباتي،  صحيح و بجا از عقود و محاسبه صحيح فرمول

ساله اجرا در شبکه بانکي کشور که در مـورد سـاير عقـود وجـود دارد و ايـن       عدم وجود سابقه حدود سي -۱

بايست برخي تشـابهاتي کـه در زمينـه اجرايـي بـين عقـود        در اين خصوص مي :باشند عقود فاقد آن مي

موردنظر و ساير عقود وجود دارد شناسايي و بکار گرفته شوند و در مواردي که امکان استفاده از سـوابق  

 .اجرايي ديگر عقود وجود ندارد، اقدامات احتياطي اتخاذ شود

بسـياري از عقـود رايـج در سيسـتم بـانکي      مشتريان با عدم آشنايي مشتريان با عقود جديد در حالي که  -۲

هـاي مختلـف تبليغـات     بايست برنامه در اين خصوص مي: باشند کامالً آشنا ميکشور و نحوه اجراي آنها 

 .تدوين و به مرحله اجرا درآيد

بايسـت   در اين خصوص مـي : رخي اصول شرعيامکان تفاسير مختلف از نصوص مقررات و انحراف از ب -۳

اي شـريعت،   ها و شـوراهاي مشـاوره   بانک مرکزي و يا هيأتدر مواردي که شک و ترديد وجود دارد، از 

هاي شريعت دخيـل در   استعالم صورت گيرد که البته اين هيأت ها و شوراها بايد از ميان شوراها و هيأت

 /.آرا اتفاق نيفتدامر تصويب مقررات انتخاب شوند، تا تشتت 


