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  بسمه تعالی

  

  همایش  گزارش

بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردي شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در "
  "نظام بانکی کشور

  ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران13/07/1390

  وهاب قلیچ

  فرشته مالکریمی 

  مقدمه) الف

قود مرابحه، استصناع و خرید دین در بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردي شدن ع"همایش 
به منظور معرفی عقود سه گانه و واکاوي ظرفیت فقه اسالمی در طراحی ابزارهاي مالی  "نظام بانکی کشور

جدید توسط پژوهشکده پولی و بانکی با همکاري مدیریت کل مقررات، مجوزهاي بانکی و مبارزه با 
هدف اصلی این . گردید برگزار 13/7/1390مورخه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پولشویی 

همایش ضمن بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرائی عقود سه گانه، دریافت نقطه نظرات کارشناسان و 
. محققان حوزه پولی و بانکی در زمینه کارآمد سازي ابزارهاي تأمین مالی، در نظام بانکداري اسالمی بود

دکتر فرهاد نیلی رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان دبیر جناب آقاي  در این همایش ابتدا
ایشان یکی از اولویت هاي اصلی بانکداري اسالمی را طراحی و ابداع   . همایش به ایراد سخنرانی پرداختند

اظهار داشتند که ظرفیت باالي دانستند و انواع ابزارها ي مالی جدید در زمینه جذب و تخصیص منابع 
طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت مقدس را در  ازهاي متنوع بازارهاي مالی ضرورتشرعی و نیعقود 

طراحی و ایجاد ابزارهاي مالی اسالمی عالوه بر رفع مشکالت . نظام بانکداري بدون ربا دوچندان می نماید
در . المی منجر شودرهاي مالی اسافعاالن بخش هاي مختلف اقتصادي، می تواند به توسعه روزافزون باز

راستاي تحقق این مهم، شوراي فقهی با هدف طراحی ابزارهاي مالی منطبق با موازین شرعی در بانک 
رئیس پژوهشکده پولی و . نخستین دستاورد این شورا استمرکزي شکل گرفت و  طراحی عقود سه گانه 

 و هدف از نیز خبر دادند المیپردازي بانکداري و مالیه اس نظریه از طرح تشکیل کرسی همچنین بانکی
  . پرداختن به مباحث مبنایی فقه بانکی اعالم نمودند راتشکیل این کرسی 
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  نشست صبح ) ب

با  و » ابعاد فقهی و حقوقی عقود سه گانه«با عنوان  نشستنخستین  پس از سخنرانی دبیر همایش،
در آغاز این نشست، جناب . ر گردیدو اساتید دانشگاه برگزا صاحب نظران حوزه بانکداري اسالمی حضور

مرابحه بانکی؛ بررسی فقهی و  "آقاي دکتر موسویان عضو محترم شوراي فقهی به ارائه مقاله اي با عنوان 
لیدي درباره عقد مرابحه پرداختند و در تعریف نکات کطرح مقاله به  این درایشان . پرداختند  "کاربردي

هاي قدیم بین مردم رایج بوده است و  از زمان دادراین قرا. است بیعاز انواع قرارداد  مرابحه: آن گفتند
و نقل و  هاي حمل  شدة کاال اعم از قیمت خرید، هزینه مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام

رساند سپس با افزودن مبلغ یا درصدي اضافی  هاي مربوطه را به اطالع مشتري می نگهداري و سایر هزینه
 .فروشد ن سود به خریدار میبه عنوا

لکن قابل اثبات است متون روایی  بر اساسآن  اصل مشروعیتمرابحه از صدر اسالم مطرح بوده است و 
در مرابحه کاالي مورد معامله باید واقعا وجود داشته  شود از جمله اینکهرعایت باید نکاتی  این قرارداد در

همچنین باید قیمت تمام شده کاال به  .یع و تملک او انجام گیردبعد از خرید با باید قرارداد مرابحهباشد و 
ه صورت درصد در این صورت نرخ سود هم به صورت مبلغ و هم ب. صورت صحیح به مشتري اعالم شود

مشتري خیار  ،هاي مربوطه دروغ بگوید چنانچه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه.می تواند بیان شود
  . واند نقدي یا به صورت نسیه باشدت رابحه میبیع م. کند فسخ پیدا می

البته . است فروش اقساطیدر رابطه با عقد مرابحه، همپوشانی آن با قرارداد  قابل توجه یکی از اشکاالت
فروش  بدین صورت کهمی توان پاسخ داد  وجود دارد، بین این دو عقد ی کهاین اشکال را  با تفاوتهای

از لحاظ شیوه پرداخت، فروش . اما مرابحه شامل کاالو خدمات می باشدفقط مربوط به کاالست  اقساطی
اقساطی عموما شیوه پرداخت اقساطی تدریجی را مورد توجه قرار داده است در حالیکه مرابحه سایر 

   .گیرد هاي پرداخت در عقد بیع اعم از بیع نقدي، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی را در برمی شیوه

این نشست، جناب آقاي دکتر غالمحسین عربیه مدیر اداره بررسی هاي حقوقی بانک سخنران دوم 
در طی این  ایشان .پرداختند "تبیین چالشهاي حقوقی عقود سه گانه "به ارائه مقاله با عنوان مرکزي 

به ماهیت و براي طراحی ابزارهاي مالی جدید می بایست  مقاله به نکاتی اشاره کردند از جمله اینکه
 با سایر عقودآنها همپوشانی  تداخل وتوجه کافی را مبذول داشت و از این عقود  ویژه ارکردهايک

طراحی یک ابزار  یک عقد باعث توجه به ماهیتدر واقع تفاوت در نام بدون . جلوگیري به عمل آورد
گیرد، طراحی یک ابزار جدید قرار ن مبناي ،سیس جدید حقوقییک تأتا زمانی که  جدید نمی گردد و

تنها  نیز قضایی این عقود شرعی، قانونی و چالشهايافزون بر این، . مدعی طراحی ابزار نوین بود توان نمی
  . از طریق تبیین ماهیت آنها قابل حل است

مواجه  این عقد با مشکل فقهی و حقوقی: اظهار داشتندحجت االسالم حسن آقا نظري در ادامه نشست، 
حقوقی واقعی  بر اساس یک ضمانتظام بانکی به کار گرفت اما می بایست ن را در ننیست و می توان آ
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در نباید کاربرد این عقد . که تنزیل دین مبتنی بر وجود یک دین حقیقی باشد صورت پذیرد بدین معنا
متقاضیان با ارائه اسنادي که حاکی از دین صوري  بانکی منجر به سند سازي گردد به طوري کهنظام 

  .   مبادرت ورزند مورد نیازشان ت تسهیالتاست به دریاف

بودند که  ، حجت االسالم محمدنقی نظرپور عضو شوراي فقهی بانک مرکزيصبح نشستپایانی  سخنران
. پرداختند »در تخصیص منابع در عملیات بانکی کاربرد عقد استصناعبررسی «ارائه مقاله اي با موضوع به 

استصناع عقدي است که به موجب آن یکی . پرداختند د استصناعتعریف عقایشان در این مقاله نخست به 
اموال منقول و غیرمنقول، ) تولید، تبدیل و تغییر(از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت 

در  .گردد مادي و غیرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می
کته توجه شود از جمله اینکه استصناع در مورد کاالهایی که ساخته می شوند، چند نعقد استصناع باید به 

اوصاف کاال یا ویژگی هاي پروژه . معدوم باشدباید  کاال یا طرح در زمان انعقاد کاال یعنی جریان می یابد،
   . معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد نیز باید به صورت کامل تبیین شود مورد نظر و

ظر پیشینه بحث، عقد استصناع بیشتر در کتب و منابع فقهی اهل سنت آورده شده است و در دو از ن 
این عقد در کتب امامیه هم  .قالب بیع مستقل و عقد سلم با حفظ همه شرایط دسته بندي شده است

اختیار طرفین در ایفاي  اجماع مذهب، همچون به دالیلیشیخ طوسی فقهاي متقدم  از. وجود دارد
 اما علماي. نزد فقهاي شیعه است معتقد به بطالن استصناعموعد تحویل کاال،  هدات و مجهول بودنتع

به عقد  تاشکاال د کرده و ثابت نموده اند که اینرا ر آن مانند ابن حمزه و ابن سعید دالیل ایشانپس از 
هاي  اما دیدگاه .صحت عقد استصناع مورد قیول همه فقها و مراجع شیعه است. استصناع وارد نیست

.. برخی از ایشان استصناع را از اقسام بیع دانسته اند. ایشان در رابطه با ماهیت این عقد متفاوت است
جعاله، اجاره، سلف، صلح یا  قرارداد مستقل بودن این عقد نیز احتماالتی است که برخی از فقها در 

  .فتاواي خود به آن تصریح نمودند

 است بدین نحو پاسخ این اشکال. است تحقق دین به دینمطرح است،  ن عقدای ی که درمهمترین اشکال
که دین به دین شامل موردي می شود که عو ضین قبل از بیع به صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان 

اما در مورد عقد استصناع هیچ کدام از سفارش . هاي مذکور را با هم معاوضه کنند  در یک بیع، دین
ش گیرنده  پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگري بدهکار نیست، بلکه پس از خرید و دهنده و سفار

  .رود از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمیاستصناع پس . فروش هر کدام به دیگري بدهکار می شود
  

در ی مناسبجایگزین براي دو عقد مشارکت مدنی و فروش اقساطی در زمینه ساخت و ساز عقد استصناع 
   .محسوب می شود نظام بانکی

برگزار گردید و  به ابهامات موجود در رابطه با جلسه ي پرسش و پاسخی نیز  ، صبح نشست در خاتمه
، لزوم قبض و نرخ سود در آن ابهاماتی نظیر تعیین قلمرو قرارداد مرابحه. عقود سه گانه پاسخ داده شد

در  از سوي قانونگذار احکام و اصول حاکم بر این عقودیین کاال توسط فروشنده قبل از بیع مرابحه، لزوم تب
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چگونگی بکارگیري خرید دین در نظام بانکی و جلوگیري از سند و  جهت رفع نزاع هاي حقوقی احتمالی
   .سازي و استفاده صوري از این عقد

  نشست بعد از ظهر ) ج

در . برگزار گردید» ابعاد اجرایی و نظارتی عقود سه گانه«نشست دوم این همایش پس از ظهر با عنوان
ابتداي این نشست، دکتر احمد مجتهد عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به ارائه خالصه اي از 

ون عملیات در چارچوب قان) جدید(و محصوالت  بررسی و معرفی ابزارها«طرح پژوهشی تحت عنوان 
  . پرداختند» بانکداري بدون ربا در ایران و سایر کشورهاي اسالمی

آنچه در این سخنرانی مورد اشاره قرار گرفت آن بود که بانکداري اسالمی یا بدون ربا در طی سی سال 
با پیروزي انقالب اسالمی و تصویب قانون بانکداري بدون ربا در سال . اخیر توسعه چشمگیري داشته است

.  هاي اسالمی در جهان آغاز شد اي در زمینه فعالیت بانک تحول عمده 1363و اجراي آن در سال  1362
بر این  افزون. کنند بانکداري اسالمی را به طور کامل اجرا می نیز سودان و پاکستانعالوه بر ایران،  امروزه
ر اساس بانکداري بدون ربا قرار خود را ب  هاي بانکی بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت 1500

  .اند داده

هاي اسالمی براي ورود به بازار سرمایه  ابداع روش اوراق صکوك یا مشارکت یکی از اقدامات موفق بانک
ها و مؤسسات اسالمی، دول انگلستان و  بود که با موفقیت زیادي روبرو گردید به طوري که عالوه بر دولت

رشد این بازار چندین . هاي مالی خود نمود اوراق صکوك براي تأمین فعالیت آلمان هم اقدام به استفاده از
هاي مالی جهان را نصیب خود نموده  هاي مالی با بهره بود هر چند هنوز سهم اندکی از بازار برابر رشد بازار

  .است

سایر کشورها  به نظر می رسد در جهت کارآیی نظام بانکداري اسالمی در ایران و ارائه الگوي مناسب به 
بسیاري از مسایل  1351و قانون پولی و بانکی  1362با تجدید نظر قوانین بانکداري بدون ربا می بایست 

  .نمودبرطرف   هاي بانکی و مشکالت مطرح شده براي اجراي فعالیت

قاله در ادامه دکتر علی سعیدي، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار به ارائه م
تبدیل دارایی هاي مالی به اوراق بهادار در عقود بانکی و مسائل اجرایی مربوط به آن در «اي تحت عنوان 

ها می توانند از طریق فروش تسهیالت رهنی  در طی این گزارش بیان گردید که بانک. پرداختند» ایران
جهیز کنند و مجددا تسهیالت جدید گذاران در بازار سرمایه، منابع جدید ت به سرمایه) هاي بلندمدت وام(

توانند با طراحی ابزارهاي مالی به پشتوانۀ تسهیالت اعطا نمایند؛ همچنین شرکتهاي تامین سرمایه می
محل بازپرداخت اصل و سود این اوراق، جریان نقدي . کنند رهنی، این اوراق بهادار را طراحی و عرضه 

  .باشدیی میدریافتی مربوط به اقساط تسهیالت رهنی اعطا
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در فرآیند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیالت رهنی تسهیالت بانکی از طریق عقد فروش دین به 
ویژه به کمتر از قیمت اسمی به شخص در صورتی که بیع دین به . منتقل میشود) ناشر(شرکت واسط 

 .گیرد هاي اقتصادي قرار مینگاهها و ب ثالث صحیح باشد، راهکار مهمی جهت تأمین مالی در اختیار دولت
اسنادي که از معامله ( با توجه به اینکه مشهور فقهاي شیعه قرارداد خرید دین را در اسناد دین واقعی

هاي حاصل از اعطاي تسهیالت فروش اقساطی را دانند، بنابراین میتوان دین، مجاز می)واقعی ناشی باشد
ظر شوراي نگهبان موضوع تنزیل اسناد و اوراق تجارى از طرفی براساس ن .به شخص دیگري فروخت

  .با موازین شرعى و قانون اساسى مغایر شناخته نشده است) خرید دین(

باشد نگردد براي آنکه این اوراق مشمول بیع دین به دین که از نظر مشهور فقهاي شیعه، ناصحیح می
وجوه به خرید نسیه دیون اقدام نکند؛ بلکه آوري پیش از انتشار اوراق و جمع) ناشر(بایستی شرکت واسط 

باید پس از تعیین نوع، مقدار دیون، نرخ تنزیل و دیگر متغیرهاي موثر، به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده و 
  .نمایدبا وجوه حاصل از واگذاري اوراق، به خرید دیون مورد نظر اقدام 

اي با عنوان و پولشویی بانک مرکزي به ارائه مقالهسپس امیرحسین امین آزاد، مدیر کل مقررات، مجوزها 
در این . پرداختند» دستورالعملها و مشکالت اجرایی عقود سه گانه در نظام بانکی کشور و ارائه راهکارها«

گزارش عنوان گردید که در عقد استصناع اول، اختیار بانک براي واگذاري ساخت کاال یا اجراي طرح 
مبلغ عقد، مشخصات کاال یا طرح، دوره زمانی و شرایط ساخت و  ریح گردد،موردنظر به غیر باید تص

، مبلغ عقد استصناع اول باید با توجه به مبلغ عقد تحویل و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت قید گردد
استصناع دوم و سود بانک تعیین گردد، مبلغ باید معلوم و معین باشد و هنگام قرارداد مشتري باید بخشی 

  مبلغ کاال یا طرح را به بانک بپردازد،از 

توان به از جمله این موارد می. همچنین در عقد استصناع دوم، چند شرط مهم بایستی مدنظر قرار گیرد
عدم انعقاد عقد استصناع دوم پیش از انعقاد عقد استصناع اول، امکان  واحد نبودن مشتري و سازنده،

پرداخت بخشی از مبلغ  فتن کاال یا طرح از سازنده، امکان پیشاعطاي اختیار به مشتري براي تحویل گر
امکان انتصاب مشتري به عنوان ناظر و نماینده بانک به منظور نظارت، لزوم پرداخت بخشی  توسط بانک،

پرداخت و بقیه به تناسب پیشرفت کار یا مستقل از آن بازمانبندي خاص با توافق  از مبلغ به صورت پیش
هاي سازنده در قبال بروز هرگونه خسارت، معیوب بودن و عدم تطابق کاال با ویژگی طرفین، مسئولیت

  .مقرر در عقد

از جمله . باشدباشد چند ویژگی مهم مدنظر میهمچنین در خصوص عقد مرابحه که عقد پرکاربردي می
شده  اعالم قیمت تمام لزوم این موارد لزوم موجود بودن کاالي موضوع قرارداد مرابحه هنگام انعقاد قرارداد،

لزوم حصول اطمینان از عدم انعقاد عقد براساس تبانی  و قیمت فروش نقدي اموال توسط بانک به خریدار،
  .باشدو مبناي محاسبه واقع شدن سود قیمت تمام شده می متقاضی و فروشنده



۶ 
 

دگی آن در قدشوندر مورد عقد دین توجه به مواردي چون لزوم حصول اطمینان از حقیقی بودن دین و ن
ضروري  لزوم حصول اطمینان از معتبر بودن متعهد دین قبل از تنزیل سررسید و قبل از تنزیل و 

  .باشد می

نکته حائز اهمیت آن است که یکی از مواردي که بایستی بانکداري اسالمی ایشان تأکید نمودند که یک 
در مورد عقود غیرمشارکتی مثالً . باشدد میبیشتر به آن بپردازد رابطه بین ریسک و ماهیت هر یک از عقو

باشد و این تفاوت همانند همین سه عقد جدید باید گفت که ریسک این سه عقد با یکدیگر متفاوت می
  . باید در سود انتظاري هر یک از آنان لحاظ گردد

نظام  ولنقش آن در تح بررسی ضرورت تنوع بخشی در عقود و"در پایان این نشست میزگردي با موضوع 
اعضاي این میزگرد را آقایان دکتر پورمحمدي، آیت اهللا سید عبدالهادي . برگزار گردید "بانکی کشور

شاهرودي، حجه االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، دکتر غالمرضا تاجگردون، دکتر کوروش پرویزیان، 
  . شکیل می دادندمحمدرضا حاجیان و دکتر ولی اهللا سیف ت

از گانه و جلوگیري در این میزگرد لزوم نظارت بانک مرکزي بر اجراي عقود سهوجه نکات قابل تاز جمله 
همچنین پیشنهاد شد در مراحل ابتدایی، اجرایی سازي . بودها و اوراق صوري ایجاد و استفاده از سفته

  . عقود سه گانه در شعب منتخب بانکها به صورت محدود صورت پذیرد

 حقوقی عقود سه گانه  –ابعاد فقهی دستاوردهاي همایش در حوزه ) د

 . باید به روشنی تبیین شود مشروعیت عقود سه گانه حکم احکام وماهیت، آثار،   -1
  .باید با دقت و تأمل بیشتري مورد توجه قرار بگیرد چالشهاي حقوقی عقود سه گانه  -2
 .باید رفع گرددابهامات موجود در این عقود  -3
 . جلوگیري به عمل آید می بایست کاربرد عقود شدن صورياز  -4
ام گیرد و ازتباطی منطقی بین نرخ عقود و تعیین نرخ سود در این عقود باید بر اساس ساز و کار بازار انج -5

 . ریسک هاي موجود در استفاده از عقود سه گانه ایجاد گردد
ش بیشتري تال که متناسب با نیازها و سازوکارهاي نظام بانکی باشد، براي طراحی ابزارهاي جدید مالی -6

 . صورت پذیرد
گردد و تا حد امکان اعتبارسنجی دقیقی از مشتریان به  ساز و کارهاي نظارتی باید در حد امکان تقویت -7

 . عمل آید
 . توجه بیشتري شود عقود سه گانه ویژگی ها و شرایط فرهنگ سازي، اطالع رسانی و آموزشبه مقوله  -8
 . به صورت محدود صورت پذیرده در شعب منتخب بانکها اجرایی سازي عقود سه گاندر مراحل ابتدایی،  -9

ابزارهاي نوین مالی در راستاي اهداف متعالی نظام اقتصادي اسالم همچون تحقق عدالت  طراحی و اجرا  -10
 . شود

 


