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مقدمه
 گسترده بسیار کاربرد امروزه که قراردادهایی از یکی•

 این .است ساخت سفارش یا استصناع قرارداد دارد اي
 سازمان فقهی مجمع که آنی از پس خصوصاً قرارداد

 که نمود اعالم قمري 1412 سال در اسالمی کنفرانس
 و ماهیت دلیل به است الطرفین الزم عقدي عقد، این

  گسترش و شیوع اسالمی کشورهاي در آن ویژگی هاي
.یافت ویژه اي

• 

3

4

 آماده، کاالهاي فروش و خرید سو یک از زیرا•
 افراد متنوع و گوناگون نیازهاي پاسخگوي

  اجتماعی و فردي احتیاجات و ها سلیقه مطابق
 نظیر عقود سایر دیگر سوي از و نبوده متفاوت

 خاص هاي محدودیت دلیل به نیز اجاره و سلف
 رشدو به رو نیازهاي سهولت به توانست نمی

.نماید مالی تأمین را متنوع
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  پنجم برنامه قانون 98درماده ضرورت و نیاز همین اساس بر•
:است آمده 1389مصوب ایران اسالمی جمهوري توسعه

  ربا، بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل در مندرج عقود به •
  .می شود اضافه دین خرید و مرابحـه استصناع؛ عقوداسالمی

.می رسد هیأت وزیران تصویب به ماده این اجرائی آئین نامه
   استناد به و مرکزي بانک پیشنهاد به بنا نیز وزیران هیئت•

  بانکی عملیات قانون سوم فصل به را عقد سه این، ماده این
  مـورخ 88620 شماره تصویب نامه موضـوع ،)بهره( ربا بدون

  .نمود الحاق »12/10/1362

6

 از یکی آن موجب به که است عقدي استصناع•
  ساخت به متعهد معین، مبلغی مقابل در طرفین

 غیرمنقول، و منقول اموال )تغییر و تبدیل تولید،(
 تحویل و تقاضا مورد مشخصات با غیرمادي و مادي

.می گردد دیگر طرف به معین زمانی دوره در آن

6

معناي اصطالحی استصناع
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:استصناع قرارداد اساس بر•
 قبیل از تولیدي بخش هاي گسترش منظور به می توانند بانک ها ـ1•

 در مشتریان به را الزم تسهیالت کشاورزي، و مسکن معدن، و صنعت
 در را استصناع موضوع ساخت بانکها .نمایند اعطا استصناع عقد قالب
.می نمایند واگذار سازنده به دیگري استصناع قرارداد قالب

 داراي باید و باشد شده ساخته نباید استصناع عقد موضوع اموال ـ2•
 کشور در قبول قابل استانداردهاي از برخوردار و تقاضا مورد مشخصات

 به غیره و کمیت کیفیت، حجم، اندازه، قبیل از آن ویژگی هاي و بوده
.شود ذکر عقد در صریح طور

 مشخص و معلوم باید آن پرداخت نحوه و مبلغ استصناع عقد در ـ 3•
 .باشد

8

نکات قابل توجه در تعریف
 که باشد داشته دوطرف است الزم است )عقد(قرارداد که آنجا از استصناع -1•

 تراضی با و بوده دارا را )...و بلوغ، ، عقل اختیار، نظیر ( قراردادها عمومی شرایط
 طرفین .نمایند امضا را می شود،آن نمایان قبول و ایجاب صورت به که خود

 بنگاههاي و وشرکتها نهادها، از نمایندگانی یا حقیقی افراد می توانند قرارداد
  .باشند اقتصادي غیر و اقتصادي

 و تولید قرارداد، از مقصود و است معدوم قرارداد انعقاد زمان در طرح یا کاال -2•
.است آن ایجاد

 کاالهاي در و می شود ساخته که می یابد جریان کاالهایی مورد در استصناع -3•
 در کاالها این فروش نمی یابد جریان حبوبات و سبزیجات و میوه ها نظیر طبیعی

 می توان را کاالها این فراوري و بسته بندي گرچه .شود محقق می تواند سلم قالب
.قرارداد استصناع عقد قالب در
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 پروژه ویژگی هاي یا کاال اوصاف باید استصناع در -4•
  هیچ که گونه اي به  گردد تبیین روشنی به نظر مورد
.نباشد بین در جهالتی و ابهام گونه

 الزم ولی باشد معین و معلوم باید قرارداد مبلغ  -5•
 با می توان بلکه .شود پرداخت عقد مجلس در نیست
 از قبل بیعانه صورت به بخشی قرارداد طرفین توافق
  کار فیزیکی پیشرفت تناسب به باقیمانده و کار شروع

  به کل طور به یا و خاص زمان بندي با آن مستقل یا
.شود پرداخت پیمانکار یا سازنده به اقساط صورت

10

ارکان عقد استصناع
  کاالي ساخت که کسی :)نون بکسر مستصنع (دهنده سفارش -1•

 )پیمانکار صانع،( دیگري به را مشخصی طرح احداث یا معین
  .دهد می سفارش

    کاالي پذیرد می که کسی :)پیمانکار صانع،(پذیر سفارش -2•
  طرف به مشخص هاي ویژگی با را خاص طرحی یا بسازد را خاصی
  می گیرنده و دهنده سفارش .نماید تحویل مشخص زمان در مقابل
.باشند حقوقی یا حقیقی شخصیت توانند

  می دیگر قراردادهاي همه نظیر قرارداد این :قبول و ایجاب -3•
  طرفین رضایت و اراده از حاکی عملی یا نوشتار لفظ، با تواند

.گردد منعقد کار این انجام به قرارداد
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 یا کاال :)االستصناع مورد(قرارداد موضوع -4•
  مشخص شرایط و ها ویژگی با که است طرحی

 سفارش اینکه یا و  شده بیان عقد متن در که
 مورد است، بوده شرایط آن بر مبتنی ساخت
 .گرفت قرار طرفین توافق

 به است الزم که مبلغی :قرارداد مبلغ -5•
  کار انجام قبال در طرح پیمانکار یا کاال سازنده

 دهنده سفارش توسط مشخص بندي زمان در
.شود پرداخت

12

جایگاه عقد استصناع در کتب فقهی اهل سنت
  این به دارند آن ماهیت در که اختالفی با سنت اهل مذاهب همه 

  عنوان تحت برخی و السلم عقد ذیل در برخی .پرداختند عقد
  مطرح را آن ویژگی هاي و شرایط و احکام االستصناع، عقد

.نمودند
  مبسوط طور به را استصناع عقد که سنت اهل معاصرین از 

   القره داغی، علی محیی الدین علی از می  توان نمودند، مطرح
    طهماز، محمود عبدالحمید محمدسلیمان االشقر،

  نام وائل عربیات و  البوطی  رمضان محمدتوفیق   الزحیلی، وهبه
.برد
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 عقد زیر، قالب دو در سنت اهل مذاهب عالمان   
:نمودند تصحیح را استصناع

 ویژگی هاي و شرایط با مستقل بیعی قالب در -1
)حنفی مذهب(خود به خاص

آن شرایط همه حفظ با سلم عقد قالب در-2
)حنبلی و شافعی مالکی،(

14

جایگاه عقد استصناع در کتب فقهی امامیه
 موضوع این به سنت اهل فقهاي بسان امامیه فقهاي تأمل قابل دالیلی به•

 گستردگی،کتابی همه آن با امامیه فقهی کتب در رو این از .نپرداخته اند
.نمی شود مشاهده االستصناع کتاب نام به

 و الخالف کتاب هاي در طوسی شیخ از غیر امامیه فقهاي متقدمین از •
 بدان للشرایع الجامع در سعید ابن و الوسیله در حمزه ابن و المبسوط

  .نپرداختند
  و تسخیري و  شاهرودي هاشمی و مؤمن نظیر امامیه فقهاي از معاصرین•

.اند پرداخته آن فقهی جنبه هاي برخی به تنها نیز  بجنوردي موسوي
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متقدم فقیهان دیدگاه
: )علیه اهللا رحمه(طوسی شیخ دیدگاه )الف
 بن الحسن بن محمد تنها شیعه متقدم فقیهان میان در

 الطایفه شیخ و طوسی شیخ به معروف الطوسی علی
 علی بن محمد جعفر ابی و )ق.هـ 460-385(

 بن احمد بن یحیی و حمزه ابن به معروف الطوسی
  به )ق 601-690( سعید ابن به معروف الحلی سعید

.پرداختند موضوع این به اختصار

15

16

  استصناع عقد بودن اثر بی  خالف کتاب در طوسی شیخ کالم صریح  
  بطالن بر زیر دلیل سه ایشان .باشد می آن بطالن با مساوق که است
:نمودند ارایه

کاال تسلیم وجوب عدم بر اجماع :اول دلیل 
  متقابل تعهدات انجام در طرفین بودن مختار :دوم دلیل 
  قرارداد مورد کاالي موعد بودن مجهول :سوم دلیل 
  جایز را عقد این که مبسوط کتاب در ایشان کالم ظاهر همچنین 

  یکن لم کان نیز بطالن از مقصود .است عقد این نیزبطالن نمی دانند،
 .است آن مقتضاي مطابق اثر ترتب عدم و عقد این بودن

.است تامل و خدشه قابل الطایفه شیخ دلیل سه هر نظر به 

16
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:)علیهما اهللا رحمه(سعید ابن و حمزه ابن دیدگاه )ب
 ابن ششم، قرن در شیخ وفات از نیم و قرن یک از پس

 به کوتاه عبارتی با کدام هر سعید ابن و حمزه
 .نمودند اشاره استصناع

  دو هر کالم ظهور الطایفه شیخ دیدگاه خالف بر
  که معتقدند منتهی  .است استصناع عقد صحت

 طرف دو براي الزم نه و جائز عقدي عقد، این
   .است

17

18

دیدگاه فقیهان معاصر
 استصناع عقد به فقهی کتب در که معاصر فقیهان میان از

 فی سدیده کلمات« کتاب در مؤمن اهللا آیت پرداختند
 عقد فی کلمه« عنوان تحت »جدیده مسائل

 قرن هشت حدود از پس بار اول که است »االستصناع
  .پرداختند بحث این با  وقفه

 در االجاره کتاب در نیز شاهرودي هاشمی اهللا آیت سپس
 عقد به مربوط مباحث»استصناع عقد« عنوان زیر

 اهللا آیت و تسخیري اهللا آیت .نمودند مطرح را استصناع
.پرداختند بحث این به نیز بجنوردي
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مهمترین اشکال در عقد استصناع
  است عقد این در دین به دین تحقق اشکال مهمترین•

  بر ذمه در کلی صورت به طرحی یا کاال که صورتی در
  مبلغ از مقداري یا  تمام و باشد گیرنده سفارش عهده

  این باشد دهنده سفارش ذمه بر نیز طرح یا و کاال این
 نهی آن از روایت در که بود خواهد دین به دین معامله

  یباع ال )وآله علیه اهللا صلی(اهللا رسول قال .است شده
.بالدین الدین

20

:اشکال این به پاسخ
  از قبل ضین عو که شود می موردي شامل روایت ظاهر 

  یک در آنان و باشد طرفین ذمه در دین صورت به بیع
  در اما .کنند معاوضه هم با را مذکور هاي  دین بیع،

  و دهنده سفارش از کدام هیچ استصناع عقد مورد
  به آن از نظر قطع با و عقد از پیش  گیرنده سفارش
  هر فروش و خرید از پس بلکه نیست، بدهکار دیگري

  بیع مصادیق از پس .شود می بدهکار دیگري به کدام
.رود نمی شمار به دین به دین
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 انه« که شد نقل )وآله علیه اهللا صلی(اهللا رسول از خبري
 چه گر خبر این ولی »بالکالی الکالی بیع عن نهی

 نقل معتبر صورت به امامیه طریق از ولی است مشهور
.نشد

 مغربی نظیر سنت اهل عالمان از برخی و امامیه فقهاي 
  آن بحث که کنند می تفسیر دین به دین بیع به را آن

.گذشت

22

  که است سلفی بیع همان استصناع قرارداد شود اشکال اگر و•
.است باطل بنابراین و ندارد را مجلس در قبض شرط

:داشت بیان پاسخ در توان می •
  بنابراین و شراء و بیع مصادیق از تواند می مذکور قرارداد •

  سلف بیع شرایط چه اگر باشد بیع نفوذ و صحت ادله مشمول
  است  حکم شرایط سلف عقد در مذکور شرایط زیرا .ندارد را
    سلف عقد بخواهد اگر که معنی بدین .موضوع مقوم قید نه و
  براي ولی شود محقق شرایط این الزم یابد تحقق آن احکام و

  .نیست شرایط این تحقق این به نیازي بیع موضوع  تحقق
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تصحیح عقد استصناع توسط فقهاء و مراجع
  کاالهاي تهیه براي اقتصادي هاي بنگاه یا عادي مردم گاهی•

  .دهند می ساخت سفارش کاالها آن سازنده خود،به نیاز مورد
  هواپیما، کشتی، اتومبیل، پنجره، در، ساخت سفارش مانند
  قراردادي طی سازنده موارد این در... و بیمارستان خانه،

  ساخته معین مشخصات با را نظر مورد کاالي شود می متعهد
  می متعهد نیز دهنده سفارش و دهد تحویل مشخص تاریخ در

  براي( بپردازد مشخص زمانبندي طبق را معینی مبلغ شود
  دو از بعد %25 و تحویل زمان %50 پرداخت، پیش %25 مثال

  مواد معمول طور به قراردادها این در . )تحویل از پس ماه
  ارتباط این در سئواالتی .است سازنده عهده به مصالح و اولیه

23.است مطرح

24

: پذیرفت صورت مراجع از زیر سواالت•
  ؟ است صحیح قراردادي چنین آیا -1•
                                عقد به عربی کشورهاي در که قرارداد این آیا -2•

     عقود از یکی قالب در است معروف استصناع        
  است؟ مستقلی عقد یا گیرد می قرار متعارف       

                            باشد،آیا مستقل عقد استصناع عقد که صورتی در -3•
جایز؟ عقد یا است الزم عقد       

24
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دیدگاه مراجع و فقهاي شیعه در زمینه عقد استصناع

25

ماهیت عقد استصناع

آیات عظام و فقهاي 
سلفصلحجعالهاجارهبیععقد مستقلشیعه

×بهجت
×جوادي آملی

×حسینی شاهرودي
مقام معظم (خامنه اي

×)رهبري

×روحانی
×صافی گلپایگانی

×صانعی
××گرامی

××علوي گرگانی
×فاضل لنکرانی
×مکارم شیرازي

×موسوي اردبیلی
××منتظري

×××نوري همدانی

26

تجربه بانک هاي اسالمی در به کارگیري عقد استصناع
  در )IDB(اسالمی توسعه بانک سوي از فراوانی طرح هاي تاکنون 

  عربستان بانک هاي .است شده مالی تأمین استصناع عقد قالب
  سرمایه گذاري بانک الجزیره بانک ریاض بانک جمله از سعودي

  استصناع قرارداد از نیز البالد بانک و الراجحی بانک سعودي،
.کنند می استفاده

  ساختمان، ساخت سفارش صانع جایگاه در  سو یک از ها بانک این
  متقاضی خواست مطابق را پروژه احداث یا ماشین آالت تجهیزات،
  را خود معامله هاي موازي استصناع چارچوب در بانک این .می پذیرد

  قرارداد دو در قیمت به التفاوت ما از را مناسب سود و می دهد انجام
.می دارد دریافت استصناع

• 
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  ،سودان بانک هاي ،قطر اسالمی بین المللی بانک
  ،سوریه دولتی بانک و کویت دولتی بانک
  بانک ،بحرین در الشامل و البرکه بانک

  بانک پاکستان، دولتی بانک ،یمن در اسالمی
 بین المللی اسالمی عربی بانک و دبی اسالمی

 تامین براي استصناع عقد از نیز اردن
.می کند استفاده سرمایه گذاري طرح هاي

28

هاي عقد استصناع کارویژه              
 صورت به مختلف عقود طریق از توان می را تسهیالت متقاضیان نیازهاي از بسیاري تردید بی•

 ترین، مناسب بهترین، نمود تالش باید ولی .داد پوشش عقد چند از ترکیبی یا و مستقل
.بست بکار عقود از استفاده با را منابع تخصیص شیوه  ترین هزینه کم و ترین طبیعی

 عقود چهارچوب در وجوه متقاضیان نیاز تامین عدم قراردادها شدن صوري دالیل از یکی•
 می متقاضیان واقعی نیازهاي برخی به پاسخگویی و استصناع عقد بکارگیري با .است موجود

  .شد روندي چنین نمودن محدود یا و  استمرار مانع الاقل توان
 ویژگی با خاصی کاالي به تا کند می طلب را تسهیالتی متقاضی که افتد می اتفاق بسیار زیرا•

 خواهد می یا و یابد دسترسی نیست موجود بازار در طبیعی طور به اکنون هم که مشخص هاي
 محصوالت این .باشد داشته اختیار در را الزم سرمایه خاصی طرح تکمیل یا و احداث براي

 الزامات و سالیق با مطابق نیاز مورد کاالي ساختن برآورده براي ویژه، طور به بایستی
.شوند تولید متقاضیان
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عقد استصناع جایگزین مناسب براي دو عقد مشارکت مدنی و فروش 
اقساطی در ساخت و سازها

  عقد دو براي جایگزین ترین مناسب و ترین طبیعی استصناع عقد•
 تخصیص در تناقصی مشارکت یا و اقساطی فروش و مدنی مشارکت

 هر کل طور به و ها طرح احداث و مسکن ساخت براي بانک ها منابع
.باشد می ساز و ساخت گونه

 بانک به دانشجویی خوابگاه احداث براي دانشگاهی وقتی مثال، به طور •
 قرارداد دو قالب در الزم منابع داشتن صورت در بانک کند می مراجعه

 تا مدنی مشارکت اول قرارداد .کند می اقدام طرح این مالی تامین به
 تناقصی مشارکت یا و اقساطی فروش دوم، قرارداد و طرح ساخت زمان
 .شود می منعقد یگدیگر از مستقل قرارداد این دو .است
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مشکل در این گونه تخصیص منابع سه

.دارد وجود منابع تخصیص این گونه در طبیعی به طور مشکل سه•
 هرگاه طرفین و است جایز عقدي مدنی مشارکت عقد : نخست مشکل •

 ضمن در باید آن لزوم براي و بزنند به هم را آن توانند می خواستند که
.نمود مطرح را آن لزوم شرط دیگري الزم عقد

 در است الزم مشارکت قرارداد از بانک سود محاسبه براي : دوم مشکل •
 بانک منابع با است قرار که دانشگاه زمین قیمت تسهیالت اعطاي زمان

 دوره اتمام از پس تا شود کارشناسی برآورد شود احداث خوابگاه آن در
 تقسیم تسهیالت میزان و زمین قیمت با متناسب طرفین سود مشارکت

 حالی که در شود، تعیین مشارکت این از حاصل بانک سود سهم تا شود
 .نمی پذیرد صورت نوعا میاقدا چنین
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  مشارکت زمان اتمام از پس علت هر به اگر : سوم مشکل•
  منشارکت یا و اقساطی فروش قرارداد به حاضر مقابل طرف

  به وي الزام براي حقوقی و فقهی ابزار هیچ نشود، تناقصی
  اساس از اینکه آن، بر افزون .ندارد وجود جدیدقرارداد امضاي

  نداشته را پروژه این در واقعی مشارکت قصد دانشگاه و بانک
  که مشارکت این به مالی تامین براي دانشگاه صرفا و ندارند و
  و ارزیابی هم ساخت از بعد و شده تعیین آن سود پیش از

  هم بانک البته .است داده تن باالجبار شود، نمی گذاري قیمت
.ندارد واقعی صورت به  مشارکت عقود به تمایلی اساس از
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 در سهولت به خوابگاه احداث براي منابع تخصیص که است حالی در این•
  پیش گفته مشکل هاي از هیچ یک و است انعقاد قابل استصناع عقد قالب

:زیرا .ندارد را
 .است الزم عقدي استصناع عقد اوالً•
  .نیست ضرور زمین قیمت برآورد ثانیاً•
 باشد الزم که اي به گونه نیست، قرارداد نوع دو انعقاد به نیازي ثالثا•

 زیرا .رسد فرا دوم قرارداد انعقاد زمان تا برسد اتمام به نخست قرارداد
 ابتدا در تواند می آن کیفیت و کمیت و نیاز نوع دریافت از پس بانک

 .ببندد متقاضی با استصناع نخست قرارداد
 انعقاد از بشتري هاي هزینه زمان دو در عقد دو انعقاد قطعا اینکه عالوه•

 کارایی معناي به این و داشت خواهد مشتري و بانک براي عقد یک
 صورت به عقود سایر به نسبت سازها و ساخت در استصناع عقد بیشتر

.است ترکیبی و مجزا
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 سفارش و دانشگاه سفارش دهنده قرارداد، این در•
 با بانک موازي به صورت سپس .است بانک پذیر

  قرارداد است ساختمان کننده احداث که پیمان کاري
 دوم، قرارداد این در .سازد می منعقد را استصناع دوم

 خواهد سفارش پذیر پیمانکار و دهنده سفارش بانک
 دوم قرارداد مبلغ سود کسب جهت به بانک .بود

 می نظر در اول قرارداد مبلغ از کمتر را استصناع
 استصناع عقد به کارگیري با است روشن .گیرد

  طبیعی شکل منابع تخصیص، براي بانکی قراردادهاي
.گیرند می خود به واقعی و
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عقد استصناع و سلم
 گرچه .نسیه عکس است نقد ثمن مقابل در دار مدت کلی خریدن سلم•

 مصادیق برخی شامل سلم بر عالوه تواند می »دار مدت کلی خرید« عبارت
 در معامله مورد کاالي که جهت این از عقد دو بشودواین هم استصناع عقد

 باید سلم همانند استصناع در و یکدیگرند مشابه است معدوم عقد زمان
  خریدار تا شود بیان کامل طور به نظر مورد کاالى مشخصات و ها ویژگی
.باشد داشته کامل آگاهی شده خریدارى کاالى به  نسبت

 حقوقی یا حقیقی شخص یک توسط ساختن استصناع مفهوم و معنی در•
 چه کاالیی هر مورد در بلکه نیست اینگونه ضرورتا سلم در ولی است نهفته

 . است انعقاد قابل سلم عقد نشود ساخته وچه شود ساخته
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  این در ولی شود می مطرح کشاورزي تولیدات در عمدتا سلم•
  سفارش اینکه مگر .ندارد راه استصناع  تولیدات دست

  شود داده ژنتیکی هاي دستکاري با کشاورزي محصول ساخت
  تولید نظر مورد هاي ویژگی همان با کشاورزي کاالي دقیقا تا

  محصوالت به کشاورزي محصوالت صورت این در و شود
.شود می نزدیک صنعتی

  مشهور اینکه با عقد دو این بین موجود هاي تفاوت دلیل به•
  سلم عقد مجلس در ثمن تمام تعجیل وجوب در شیعه فقیهان

  در ثمن از مقداري تنها اگر معتقدند حتی و ندارند اختالفی
  ثمن مقدار همان نسبت  به معامله شود، پرداخت مجلس
.است باطل باقیمانده در و صحیح
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  ساخت که عظیم هاي پروژه در سلم به نسبت استصناع عقد مزیت •
  این در زیرا .است آشکار کامال بکشد طول سال چند است ممکن آن

  مجلس در قرارداد مبلغ کل است متعارف نه نوعا ها پروژه نوع
  پیمانکار زیرا .باشد می ضروري و منطقی نه و شود پرداخت قرارداد

  ابتداي در مبلغ کل دریافت به نیاز طرح شروع براي پیمانکاران یا
  .ندارند پروژه

  کل دریافت و تعیین تثبیت، با سلم عقد که درحالی صورت، هر به  •
  ریسک ایجاد مانع حدودي تا تواند می قرارداد هنگام در مبلغ

  قرارداد  شود، تلقی قیمت ها نوسان برابر در تولیدکنندگان درآمدي
  و نوع اصل، به نسبت اطمینان عدم و بودن مشخص نا با استصناع

  با کننده تولید و می کند مقابله خاص محصوالت براي تقاضا کیفیت
.پردازد می نظر مورد تولیدکاالي به بیشتر اطمینان
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عقد استصناع و جعاله
 است حاللی عمل انجام قبال در معلومی عوض به التزام جعاله•

 معلوم عوض به التزام انشاء این که یا است عقال مقصود که
  امر و است مشخص عمل بر معلومی عوض قراردادن یا است
. است آسان

  قابل حدودي تا است معین آن عامل که خاص جعاله گاهی•
  یا حقیقی شخص که شکل بدین .می باشد استصناع بر تطبیق
 پیشنهاد مؤسسه، یا فرد از اعم معینی پیمانکار به حقوقی

  معینی ویژگی هاي با را مشخص طرح فالن هرگاه که دهد
  خواهد او به خاص زمان بندي در را مشخصی مبلغ کند، اجرا
  کار، انجام از پس حقوقی، یا حقیقی فرد این صورت، در .داد

.می کند مطالبه جاعل از را شده اعالم مبلغ
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  در به ویژه استصناع کنیم، قلمداد عقد را جعاله اگر•
 اقتصادي گوناگون پروژه هاي و طرح ها ساخت موارد

 قبل از که ویژه اي خصوصیات با طرح انجام هدف که
 جعاله از روشنی مصداق می تواند است می شود اعالم
.باشد

  البته عقد نه و است ایقاع جعاله مشهور نظر طبق ولی•
  نظیر یابد تحقق است الزم مصطلح عقود در که اموري

 شود، انجام می خواهد که کاري جزئیات مشخص بودن
.نیست الزم جعاله در
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 وجود استصناع و جعاله عقد بین شباهتهایی گرچه•
  از را عقد دو این ماهیت زیر تفاوتهاي برخی ولی دارد

 عملیات در را اي ویژه    کارکرد و ساخته متمایز هم
  می تصویر به استصناع عقد براي ربا بدون بانکداري

:کشاند
 عقد خالف به  جعاله در  "اگري" حالت وجود )الف•

 استصناع
استصناع خالف بر جعاله فسخ جواز )ب•
 خالف بر جعاله در کار اتمام از بعد تملیک )ج•

استصناع
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عقد استصناع و مشارکت مدنی
 غیر یا و نقدي الشرکه سهم آمیختن درهم از است عبارت مدنی مشارکت«•

  انتفاع منظور به مشاع نحو به متعدد حقوقی یا حقیقی اشخاص به متعلق نقدي
  شریک و بانک الشرکه سهم است الزم مشارکت تحقق براي».قرارداد طبق

  .آمیزد هم در معین کاري انجام براي )تسهیالت متقاضی(

 و بانک نقدي غیر و نقدي سرمایه آمیختن درهم به نیازي استصناع در•
 مالی تامین را طرح نیاز مورد منابع همه می تواند بانک زیرا.نیست متقاضیان

 به یا و بسازد معین ویژگی هاي و مشخصات با طرحی یا نظر مورد کاالي و نماید
 از پس و بسازند را آن تا داده پیمانکاران به مستقیم غیر استصناع صورت
 در را توافقی مبالغ و نماید تحویل دهنده سفارش به را کاال آن می تواند ساخت

 مشارکت تحقق به ضرورتی استصناع در بنابراین .نماید اخذ مشخصی زمانبندي
.نیست
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  درهم  بانک و شریک الشرکه سهم مدنی مشارکت در چون•
  نرسد، پایان به قرارداد مهلت که زمانی تا می شود آمیخته
  در ولی است مشاعی قرارداد موضوع به نسبت شرکا ملکیت

  با نظر مورد کاالي مالکیت قرارداد انعقاد با استصناع عقد
.می گردد منتقل ساخت دهنده سفارش به معین طرح

  بازرگانی تولیدي، هاي فعالیت براي مدنی مشارکت از می توان•
  براي صرفاً استصناع عقد ولی نمود استفاده خدماتی و

  غیر و ملموس کاالهاي تولید از اعم تولیدي فعالیت هاي
  قابل بازرگانی امور براي و دارد کاربرد )خدمات(ملموس
  .نیست استفاده
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  عملیات پایان از پس را بانک جمله از شرکا سود باید مدنی مشارکت در•
 بانک سود استصناع عقد در ولی نمود محاسبه قرارداد موضوع اجرایی

 مدنی مشارکت برخالف استصناع عقد یعنی است، مشخص کامالً ابتدا از
 ثابت بازدهی با عقود چارچوب در گنجد، می مشارکتی عقود قالب در که

.می گیرد قرار

  متناسب توانند می ها بانک استصناع عقد از استفاده مزایاي به باتوجه•
 عقد این از زیر موارد در عقود سایر کنار در آن به خاص و ویژه شرایط با

:نمایند استفاده

خصوصی طرح هاي مالی تأمین )الف•
عمومی بخش و دولتی طرح هاي مالی تأمین )ب      •
 صنایع صاحبان و بزرگ هاي شرکت بین بانک گري واسطه )ج         •
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و السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته 
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