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  پیشگفتار

ابزارهاي مالی جدیـد در   ابداع صلی بانکداري اسالمی طراحی وهاي ا یکی از اولویت

هـاي   و نیز مدیریت ریسـک فعالیـت   جذب و تخصیص منابع افزایش کارایی، زمینه

ظرفیت باالي عقود شرعی و نیازهاي متنـوع بازارهـاي مـالی ضـرورت      . بانکی است

 ون ربـا در نظـام بانکـداري بـد    طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت مقـدس را 

طراحی و ایجاد ابزارهاي مالی اسالمی عالوه بر رفـع مشـکالت   . نماید دوچندان می

رهـاي مـالی   اتواند به توسـعه روزافـزون باز   هاي مختلف اقتصادي، می فعاالن بخش

  . منجر شود نیز اسالمی

در راستاي رفـع مشـکالت اقتصـادي در زمینـه تخصـیص منـابع و اسـتفاده        

گانـه استصـناع،    عقـود سـه   لزوم گنجانـدن  ود اسالمی،هاي عق از ظرفیت يحداکثر

در شوراي فقهی بانک مرکزي  هامرابحه و خرید دین پس از بررسی ابعاد مختلف آن

  . جمهوري اسالمی ایران به فصل سوم قانون عملیات بانکداري بدون ربا افزوده شد

در واقع پس از طرح موضوع از جانب شوراي فقهی و تعریف ماهیـت عقـود و   

شـدن ایـن عقـود بـه برنامـه       تشریح کارکردهاي آن در نظام بانکی، پیشنهاد اضافه

پنجم توسعه، توسط بانک مرکزي مطرح گردید و با مسـاعدت نماینـدگان محتـرم    

سپس هیـأت  . قانون برنامه پنجم گنجانده شد 98مجلس شوراي اسالمی، در ماده 

را بـا   16و  15، 14شنامه بخ 2/5/1390در جلسه مورخ  98وزیران به استناد ماده 

نامـه فصـل سـوم     موضوع عقود استصناع، مرابحه و خرید دین براي الحاق به آیـین 

گانه نیـز   دستورالعمل اجرایی عقود سه. قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب نمود

شـوراي محتـرم پـول و     25/5/1390در یکصد و بیست و هشـتمین جلسـه مـورخ    

  .اعتبار به تصویب رسید

شدن عقـود مرابحـه،    بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردي«ایش هم

گانـه و   منظـور معرفـی عقـود سـه      به »استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور

 

 الف
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مـدیریت   به پیشـنهاد  واکاوي ظرفیت فقه اسالمی در طراحی ابزارهاي مالی جدید

زي توسـط پژوهشـکده   بانک مرک کل مقررات، مجوزهاي بانکی و مبارزه با پولشویی

  ضـمن بررسـی ابعـاد     ،هـدف اصـلی ایـن همـایش    . شـود  برگـزار مـی   پولی و بانکی

گانه، دریافت نظرات کارشناسان و محققان حوزه  ی عقود سهیفقهی ـ حقوقی و اجرا 

پولی و بانکی در زمینـه کارآمدسـازي ابزارهـاي تـأمین مـالی در نظـام بانکـداري        

کیفی بانکـداري و   يدهاي این همایش در ارتقاامید است دستاور. باشد اسالمی می

  .انطباق بیشتر آن با موازین شرعی مفید و مؤثر واقع شود

ــدین ــانم  ب ــاران پژوهشــگر خــود خ ــی و   وســیله از همک ــا فرشــته مالکریم   ه

اند  لیال محرابی که این نوشته تحقیقی را با هدف عرضه در همایش فوق تهیه کرده

تحقیقـاتی در عرصـه بانکـداري      ایشان را در فعالیت تشکر نموده و توفیق روزافزون

  .اسالمی از خداوند متعال آرزومندم

  

  فرهاد نیلی       

  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی   

                                           بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران                                          
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  مقدمه 

نظام بانکی با استفاده از ابزارهاي مالی متنوع که توان پاسخگویی به اهداف، سالیق 

هاي رشد اقتصادي را  ، زمینهداردانداز و متقاضیان وجوه را  و نیازهاي صاحبان پس

کوشـند   بر این اساس، متخصصان و طراحان بازارهاي مالی مـی . آورداهد فراهم خو

گانه خرید دین، استصـناع   عقود سه. افزایش دهند تنوع ابزارهاي مالی را ،با نوآوري

تازگی بـه همـت شـوراي فقهـی      و مرابحه از جمله ابزارهاي مالی جدید است که به

مجاز در بانکداري بدون ربـا  به مجموعه عقود  اسالمی ایران جمهوري بانک مرکزي

  . است اضافه شده

نوشتار حاضر تالشی در جهت بررسی این عقود است که در سه بخش تدوین 

پرداختـه   مـذکور  به بررسی ابعاد فقهی عقـود  این تحقیق در بخش اول .شده است

هاي اسالمی بررسـی   کارگیري این عقود در بانک هدر بخش دوم میزان ب. شده است

کـه در یکصــد و بیســت و   مــذکور هایــت دسـتورالعمل اجرایــی عقـود  و در ن شـده 

شوراي محترم پول اعتبار بـه تصـویب رسـیده،     25/5/1390هشتمین جلسه مورخ 

  . جهت اطالع خوانندگان محترم آورده شده است
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  بخش اول

  

 عقود مرابحه، خرید دین و استصناع بررسی فقهی

  مقدمه. 1

مـردم نسـبت بـه    اسالمی، حساسیت مسـئوالن و  پس از پیروزي شکوهمند انقالب 

سـو و   هـا از یـک   زمینـه   ایجاد حکومت اسـالمی و اجـراي احکـام شـرعی در همـه     

ر کارآمـد د  مشـروع و ابزارهاي مالی کارگیري  توانمندي نظام اقتصادي اسالم در به

تأمین نیازهاي مالی و اقتصادي از سـوي دیگـر، ضـرورت     ها و جذب سرمایهزمینه 

گانـه   طراحی عقود سـه  .سعه بانکداري اسالمی را در کشور دوچندان نمودطرح و تو

، استصناع و خرید دین تالشی است که در راستاي تحقق ایـن مهـم انجـام    مرابحه

  .شود در این بخش به بررسی فقهی این عقود پرداخته می. پذیرفته است

  مرابحه  تعریف. 2

قیمـت خریـد و هزینـه    ( ده کـاال ش اي است که فروشنده قیمت تمام مرابحه معامله

سپس تقاضاي مبلغ یا درصدي بـه عنـوان    و رساند را به اطالع مشتري می) مربوط
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 توانـد  بیع مرابحه می ).303، ص 23ق، ج 1415محمدحسن نجفی، ( کند سود می

طـور معمـول نـرخ     در صورتی که نسیه باشد بـه  ،صورت نقد یا نسیه منعقد شود به

  . شود سود آن بیشتر می

  ارکان قرارداد. 1ـ2

در . هسـتند متعاقدین در قرارداد مرابحه بایع و مشتري  :طرفین قرارداد -1

  .اختیار شرط است و هر یک از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد

تواند با لفـظ،  این قرارداد نظیر همه قراردادهاي دیگر می: ایجاب و قبول -2

به انجام این کار  نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد

 .منعقد گردد

بهـاي  ( و ثمـن ) کـاال ( حه، عوضین همان مبیـع بدر قرارداد مرا: عوضین -3

 .باشند می) خرید و سود

  ماهیت فقهی مرابحه. 2ـ2

عالمـه  (مالت مشـروع و از اقسـام بیـع اسـت     قرارداد مرابحه یکی از معا -1

 ).215، ص 11تا، ج  حلی، بی

ط ذیـل عمـل   یفروشد، باید به شرا کسی که جنسی را به بیع مرابحه می -2

 :کند

قیمت اصل مال یـا  (المال  رأس باید و هم مشتري )فروشنده( هم بایعالف ـ  

المـال و   رأسیعنـی   ،مقدار سود را در وقت عقد بداننـد و ) ارزش سرمایه

و در صورتی کـه   سود باید براي بایع و مشتري در زمان عقد معلوم باشد

تـا، ج   الدین بن علی عاملی، بـی  زین( است معلوم نباشد، آن معامله باطل

    ).317، ص 1

هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگري در قیمت کاال افزایشـی حاصـل   ب ـ  

الدین بـن علـی    زین(بهاي خرید و اجرت آن بیان گردد الزم است  ،گردد
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    ).318عاملی، همان، ص 

معینـی از  سـت کـه سـود معاملـه بـه نسـبت       ا در بیع مرابحه بهتـر آن ج ـ  

 .المال تعیین نگردد رأس

در قرارداد مرابحه فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیـان کنـد و اگـر    د ـ  

معلوم گردد که قیمت مبیع کمتر از مبلغـی بـوده کـه فروشـنده اظهـار      

 ...ا روح(اسـت   داشته، خریدار بین رد و قبول آن به همـان مبلـغ مختـار   

 ).548، ص 1، ج 1374خمینی، 

تواند کـاالي مزبـور را    بفروشد، خریدار می ه دیگريگر کسی کاالیی را باو ـ  

نقد و نسیه خریداري  و دریافت به قیمت باالتر یا کمتر و به پس از قبض

عالمه حلی، همان، (نماید ولی پیش از قبض و دریافت کاال، مکروه است 

   ).223ص 

  تعریف خرید دین. 3

دار بدهکار به کمتـر از مبلـغ    آن دین مدتخرید دین قراردادي است که به موجب 

توانـد توسـط    خریـد دیـن مـی    .شود خریداري میوي اسمی آن به صورت نقدي از 

  . مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد

  ارکان قرارداد خرید دین. 1ـ3

دار بدهکار توسط مدیون خریـداري شـود،    اگر دین مدت: طرفین قرارداد -1

امـا در   ،شـود  منعقـد مـی  ) مشـتري ( نو دایـ ) بایع(  قرارداد بین مدیون

صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداري گردد، شخص ثالث نقـش  

 .نمایند ایفا می قراردادبایع و داین نقش مشتري را در 

تواند با لفـظ،  این قرارداد نظیر همه قراردادهاي دیگر می: ایجاب و قبول -2

به انجام این کار نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد 
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 .منعقد گردد

دار بدهکار است و  در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مدت: عوضین -3

در ازاي دین ) مدیون یا  شخص ثالث( ثمن مبلغی است که  توسط بایع

  . گردد پرداخت می

  هاي فقهی خرید دین دیدگاه. 2ـ3

بیع به  طور مطلق باطل است و تفصیلی بین نظریه اول بیع دین بهطبق  -1

این نظریه را شـیخ   .مدیون و غیر او و بین بیع دین حال و مؤجل نیست

ق،  1407محمدبن حسن طوسـی،  ( طوسی به شافعی نسبت داده است

 .)125، ص 3ج 

شود و بیع دین حـال   بین دین حال و مؤجل تفصیل قائل می دوم نظریه -2

 شـهید اول و صـاحب حـدائق ایـن     .دانـد  را صحیح و مؤجل را باطل می

؛ 313، ص 3ق، ج  1417محمد بن مکـی عـاملی،   ( اند نظریه را برگزیده

 .)202، ص 20ق، ج 1405بن احمد بحرانی،   یوسف

. نظریه سوم بیع دین به مدیون درست ولی به شخص ثالث باطـل اسـت   -3

ابـن ادریـس   ( ابن ادریس و امام خمینی از طرفداران این نظریه هستند

 ).605ق، ص 1426م خمینی، ؛ اما40، 50، ص 2ق، ج  1410حلی، 

ن آو مقدس اردبیلی  اولشهید مثل نظریه چهارم که بسیاري از فقیهان  -4

جایز ) نقد(این است که بیع دین مؤجل به ثمن حال  اند، را اختیار کرده

ولی بیع دین به  ؛چه به مدیون فروخته شود و چه به شخص ثالث ،است

ق،  1410عـاملی،   محمد بن مکی( نحو نسیه و ثمن مؤجل، باطل است

 .)19، ص 5ق، ج  1414بن حسین محقق ثانی،   ؛ علی126-125ص 

این است که بیـع دیـن بـه     ،پذیرفتهآن را  نظریه پنجم که شیخ طوسی -5

کمتر صحیح است ولی مشتري بیشتر از آن مقدار که بـه طلبکـار پـول    

 کار از مابقی دیـن، بـري  تواند از بدهکار بگیرد و ذمه بده داده است نمی
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  .) 310ق، ص 1400محمدبن حسن طوسی، ( شود می

صحیح است و خریدار، مالـک   نظریه ششم این است که بیع دین مطلقاً -6

فقیهـان  مشـهور شـیعه و    نهـا یفق .شود که خریده اسـت  تمام دینی می

، سیسـتانی، تبریـزي، خـویی،    سیدکاظم یزديآیات عظام  مانند معاصر

بسیاري از فقیهان پیشین ن همچنیو  مکارم شیرازي و صافی گلپایگانی

در این قسمت، نظر تعدادي از فقیهان ارائه  .اند را اختیار کردهاین نظریه 

الـوثقی در کتـاب    ةالعظمی سیدکاظم یزدي صاحب عرو ...ا آیت. شود می

العظمـی   ...ا آیـت . ات، بیع دیـن را بـه اقـل تجـویز کـرده اسـت      ئاستفتا

طلبـی دارد کـه از جـنس     اگر کسی از دیگري« :کند بیان میبروجردي 

 ،دنشـود نباشـ   طال و نقره و چیزهایی که با وزن یـا پیمانـه معاملـه مـی    

، به کمتـر بفروشـد و وجـه    يتواند آن را به شخص بدهکار یا به دیگر می

این کار که در حال حاضر بین تجـار و کسـبه معمـول     .آن را نقد بگیرد

بـدهکار گرفتـه و   هـایی کـه طلبکـار از     که برات یا سفته، به نحوي است

فروشـد و پـول    مدت آن نرسیده است، بانک یا شخص دیگر به کمتر می

چون اسکناس با وزن و پیمانه معاملـه   ،گیرد، اشکال ندارد آن را نقد می

 .»شود نمی

بیع دیـن در مقابـل مـال    «: نویسد الصالحین می خویی در کتاب منهاج ...ا آیت

در صورتی که ربـوي یـا هـم جـنس      ،موجود صحیح است هر چند ثمن کمتر باشد

  ).173، ص 2ق، ج  1410موسوي خویی، (» نباشند

توانـد   مشتري می: اند این معامله را صحیح دانسته و گفته و زنجانی سیستانی

؛ 562ق، ص 1422سـیدعلی حسـینی سیسـتانی،    ( ردتمام دین را از بـدهکار بگیـ  

  .)490ق، ص  1430سیدموسی شبیري زنجانی، 

قرارداد خرید دین به قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا افـزوده     آنچه به عنوان 

 .شده، بر اساس دیدگاه ششم طراحی شده است
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   تعریف استصناع. 4

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بین دو شـخص حقیقـی یـا حقـوقی     

مبنی بر تولید کاالي خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمـت  

صـورت نقـد یـا اقسـاط پرداخـت شـود        شده بـه  هاي توافق در زمان یا زمانآن نیز 

  .)84، ص 1384نظرپور، (

در . استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم یا موازي قابل انعقـاد اسـت  

صورتی که فرد قرارداد را با شخصیت حقیقی یا حقوقی براي ساخت مثالً کارخانـه  

عملیات ساخت را انجام دهد، استصناع مسـتقیم  یا آپارتمانی منعقد سازد و خود او 

ولی اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی براي ساخت با فرد حقیقی . گیرد شکل می

یا حقوقی دیگر قرارداد امضا نماید، در این صورت استصناع غیرمستقیم یـا مـوازي   

  )98ـ99نظرپور، همان، ص (. پذیرد شکل می

  ارکان عقد استصناع. 1ـ4

دهنــده را مستصــنع و  داد استصــناع، ســفارشردر قــرا: ددارطــرفین قــرا -1

مستصنع و صـانع بایـد شـرایط    . را صانع گویند) صاحب صنعت( سازنده

ــار را دارا باشــند   ــوغ، عقــل، قصــد و اختی . عمــومی قراردادهــا ماننــد بل

 توانند شخصیت حقیقـی یـا حقـوقی باشـند    دهنده و گیرنده می سفارش

 .)74، ص 1387نظرپور، (

تواند با لفـظ،  این قرارداد نظیر همه قراردادهاي دیگر می: بولایجاب و ق -2

نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار 

  .  منعقد گردد

شـود، موضـوع    اي که ساخت آن سـفارش داده مـی   کاال یا پروژه: عوضین -3

ال سـاخت  مبلغی که در قب. شود قرارداد استصناع یا مستصنع نامیده می

 عوض. گویند عوض استصناع می ،شود و تحویل کاال یا پروژه پرداخت می
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د کاال یـا خـدمات نیـز    نتوا طور معمول پول است اگر چه می به استصناع

 ).نظرپور، همان( .باشد

  حقوقی پیرامون استصناع  ـ هاي فقهی دیدگاه. 2ـ4

تصـناع  شیخ طوسی معتقد به بطالن اس. استصناع، قراردادي باطل است -1

بر بطالن استصناع آن است کـه بـه   ایشان دلیل  .نزد فقهاي شیعه است

شـده را بـه    سـاخته  ء اجماع مذهب، بر سـازنده واجـب نیسـت کـه شـی     

در واقع مشتري مخیر است کاال را تحویل دهد یـا  . مشتري تحویل دهد

از طرفی، قبض آن بر مشتري الزم نیسـت و  . اینکه بهاي آن را برگرداند

دلیـل دیگـر بـر بطـالن     . بود، نباید چنین باشـد  عقد صحیح میاگر این 

زیرا نه عـین آن   ،شده مجهول است استصناع آن است که کاالي سفارش

 .طور قطـع عقـد بـر مجهـول، ممنـوع اسـت       معلوم است و نه صفت و به

البته برخی از فقهـا   ).215، ص 3ق، ج 1407حسن طوسی،  بن محمد(

دانند نه بطالن قرارداد  رداد میلزوم قرادیدگاه شیخ طوسی را به معناي 

 ).259ق، ص  1405ابن سعید،   یحیی(

استصـناع را   قـرارداد فقهـا اصـل    اغلب. استصناع قراردادي صحیح است -2

دانند لکن در تعیین ماهیت، لـزوم و جـواز آن اخـتالف نظـر      صحیح می

 :اهم دیدگاه فقها بدین شرح است. دارند

 استصناع مصداقی از بیع سلف  

ی است به این معنا که سفارش دهنده کـاالی  1)سلم( ستصناع از مصادیق بیع سلفا

شـود تـا سررسـید     خرد و سازنده متعهـد مـی   را با اوصاف معین از سازنده می کلی
  
عبارت از بیعى است که ثمن آن حـال و مبیـع آن   » بیع سلم«و یا به تعبیر دیگر » بیع سلف« -1

ماننـد اینکـه   . گوینـد  مـى  فـروش نیـز    خرید یـا پـیش   مؤجل است و در عرف عوام به آن پیش

نمایـد و تعهـد    فروشد و ثمن آن را نقداً دریافـت مـى   کشاورزى به تاجرى ده خروار گندم مى

  .صل برداشت گندم، آن را به تاجر تحویل دهدکند در ف مى



  مرابحه، خرید دین و استصناع                                                                                            8

 

بر اساس این دیدگاه، استصـناع قـراردادي الزم   . تحویل دهد کاال را ساخته و معین

فقهـاي شـیعه و فقهـاي     برخـی از . )11، ص 1378سـیدمحمود هاشـمی،   ( 1است

  .اند شافعی، حنبلی و مالکی از اهل سنت این دیدگاه را اختیار کرده

  :که به شرح زیر است اشکاالتی وارد است هاي مذکور به دیدگاه

در صورتی که استصناع به عنوان بیع سـلف در نظـر گرفتـه شـود، شـرط       -1

د، شو پرداخت ثمن در مجلس عقد موجب محدودیت قرارداد استصناع می

شـود یـا    زیرا در غالب موارد استصناع، در حین عقد بهایی پرداخـت نمـی  

در نتیجـه در غالـب مـوارد استصـناع     . شود مقدار کمی از بها پرداخت می

توان بدین صورت پاسخ داد که  این اشکال را می. باطل و فاسد خواهد بود

طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جملـه دریافـت قیمـت    

شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیـز   پیش از متفرق

امـا اگــر تمــام قیمـت مبیــع در مجلــس و پــیش از   . بایـد موجــود باشــد 

شـود، گرچـه عنـوان سـلم بـر آن صـدق       نشدن طـرفین پرداخـت    متفرق

شود، زیرا با صدق عنـوان   شدن این قسم از عقد نمی کند، باعث باطل نمی

بر آن، حکم صـحت عقـد بـار    » اهللا البیع احل«له و اطالق بیع بر این معام

 ).222-221، ص 1376محمد مؤمن، ( شود می

شده کلی در ذمه فروشنده باشـد و تمـام یـا     در صورتی که کاالي فروخته -2

مقداري از قیمت آن کلی نیز در ذمه خریدار باشد، این معاملـه دیـن بـه    

باطـل خواهـد   ) و مبیعثمن (دار بودن عوضین  دین است و به جهت مدت

پاسخ این اشکال به این نحو خواهد بود که حکم بطالن معامله دیـن  . بود

به دین در صورتی جاري است که عوضین قبل از بیع، به صورت دین بـر  

هاي مـذکور را بـا هـم معاوضـه      ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین
  
عقد الزم عقدي است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشـته باشـند، مگـر در     -1

موارد معینه، از جمله موارد معینه جایی است که به وسیلۀ یکی از خیـارات، حـق فسـخ داده    

عقد الزم مانند بیع، اجاره، . باشند شود و یا به واسطه اقاله، طرفین حق فسخ معامله را داشته

   .مزارعه و غیره است



  9   بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع                                                            

  

عقـد، بـه یکـدیگر    اما در عقد استصناع خریدار و فروشنده پـس از  . کنند

محمـد مـؤمن،   ( شوند و قبل از قرارداد هیچ بدهی وجود ندارد بدهکار می

  ).223همان، ص 

سومین اشکال آن است که اگر پرداخـت قیمـت در مجلـس، شـرط الزم      -3

نباشد، در صورت عدم پرداخت قیمت، این معامله از قبیل بیـع کـالى بـه    

از نظـر  . ن نهى کرده اسـت از آ ما را )ص(کالى خواهد بود که پیامبر خدا 

بـر ایـن   . با بیع دین به دین برابـر اسـت   یبه کال یبرخی از فقها، بیع کال

اساس، بحث دربارة بیع کالى به کالى به بحث ممنوعیت بیع دین به دین 

قبل از این بیان شد که حکم بطالن این نوع بیع تنها بر ایـن    .گردد برمى

باشـد،    یش از انشاى بیع، دین و در ذمهامر داللت دارد که هرگاه چیزى پ

 ).228-224مؤمن، همان، ص ( فروش آن جایز نخواهد بود

 استصناع به عنوان بیع مستقل  

اکثر فقهاي حنفیه از اهل سنت، استصناع را نوع چهارم قرارداد بیع، در مقابل نقد، 

در ذمـه  ایشان معتقدنـد مبیـع در قـرارداد استصـناع کلـی      . دانند نسیه و سلف می

یعنـی مشـتري کـاالیی را کـه سـازنده      . سازنده نیست، بلکه مبیع مشـخص اسـت  

سازد و کاالیی واقعی است و به صورت موارد اولیه یا به صـورت کلـی در معـین     می

ي مشهور حنفی بـه جـواز بیـع استصـناع     افقه. خرد وجود خارجی متعین دارد، می

    ). 388، ص 1386موسویان، ( اند حکم داده

 اع به عنوان اجاره یا جعاله استصن  

دهنده، سازنده را براي  سفارش .اجاره مانند جعاله است استصناع، عقد اجاره یا شبه

در این صورت، به تبع اینکه . کند اند، اجاره می ساختن کاالیی که بر آن توافق کرده

شده ملـک   شود، کاالي ساخته دهنده به سبب اجاره، مالک عمل سازنده می سفارش

   ).17، ص 1378هاشمی، ( خواهد بوداو 

  :وارد است به شرح زیر به این دیدگاه دو اشکال
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الزمه اجاره دانستن قرارداد استصناع آن است که تلف کاال قبل از تحویل،  -1

در حالی که مطـابق ارتکـاز عرفـی،     ،دهنده باشد نه سازنده از مال سفارش

کال بـه ایـن ترتیـب    پاسخ این اشـ . تلف قبل از تحویل از مال سازنده است

) مـورد اجـاره  ( هایی، تحویل عمل است که به ارتکاز عرف، در چنین اجاره

 . به تحویل کاال است و قبل از آن موضوع اجاره تحقق نیافته است

مقتضاي قرارداد اجاره و جعاله، تملیک منافع است نه اعیان، در حالی کـه   -2

منفعت، پس تملیک شده در قرارداد استصناع، عین است نه  کاالي سفارش

در جـواب  . )18هاشمی، همـان، ص  ( آن نیازمند قراردادي چون بیع است

توان گفت گرچه در قراردادهاي اجاره و جعاله، موضـوع قـرارداد کـار و     می

داد اجاره و جعاله به انتقال مالکیـت  رقرا بسیاريعمل است، لکن در موارد 

  ).399، ص 1386موسویان، ( شود اعیان منتهی می

 تصناع به عنوان قرارداد مستقلاس  

هایی با عقد بیع سلم، اجاره، جعالـه یـا مطلـق وعـد و      عقد استصناع گرچه شباهت

زیرا از  ،الوفا تصور کرد توان آن را در قالب عقدي مستقل و الزم مواعده دارد، اما می

اي کـه خـود تهیـه     شود با مواد اولیه پذیر متعهد می آنجا که در این معامله سفارش

» عمـل «به واسـطه ایـن معاملـه     ،گاه تحویل دهد طرح را تکمیل کرده آن ،کند می

در واقع از آنجا که ایـن عقـد مخـالفتی بـا کتـاب و      . آید هر دو بر ذمه می» عین«و

اوفوا «هم بر این قرارداد بالمانع است، مشمول اطالق ادله  سنت ندارد و صدق عقد

قرارداد استصـناع کـه بـه قـانون      .)92، ص 1384نظرپور، ( خواهد شد» بالعقود

عملیات بانکی بدون ربا افزوده شد، براساس همین دیدگاه فقهی طراحی شـده  

  .است

  استصناع در قالب قرارداد صلح  

بـه عبـارت دیگـر     ،تواند در قالب قرارداد صلح تنظیم شـود  سفارش ساخت کاال می

تسـالم بـر سـاخت و    در قالب قراردادي کـه از نـوعی توافـق و     توان می استصناع را
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موسـویان،  ( انجام داد و این چیـزي جـز صـلح نیسـت     ،کند تحویل کاال حکایت می

  ).401، ص 1386

  نظرات فقهی مراجع معظم تقلید درباره استصناع . 3ـ4

فقهاي عالی مقام شیعه در رابطه با صحت، ماهیت و لزوم یـا   مراجع بزرگوار و يآرا

  1:جواز استصناع به شرح زیر است

عقد مذکور عقد اجاره است که استیجار کرده و شرایط اجاره «: بهجت ...ا آیت

 .»گیرد را دارد و اگر عمل نکند به مقدار عمل اجرت می

عقد مزبـور هرچنـد مرکـب از چنـد عقـد اسـت ولـی        «: جوادي آملی ...ا آیت

تحت یک عقد قرار گیرند، مصداق یکی از عقود متعـارف نبـوده و عقـد     اگرمجموعاً

  .»الطرفین است صحیح و الزم مستقل،

قرارداد مذکور صحیح است و در قالب عقد اجاره «: حسینی شاهرودي ...ا آیت

   .»باشد و عقدي الزم است گیرد و اجرت بر عمل معین می قرار می

قرارداد مذکور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادلـه  «: اي خامنه ...ا آیت

زیرا شـرایط   ،یط بیع نسیه و بیع سلف را ندارداگر چه شرا .صحت و نفوذ بیع است

  .»مذکوره شرایط حکم است و نه قید مقوم موضوع و عقدي الزم است

گرچه این گونه معامالت را بعضی به عنوان صلح و بعضی به «: روحانی ...ا آیت

دلیل صـحت آن   ،اند ولی به نظر من عقد مستقلی است عنوان جعاله تصحیح نموده

و بنـاء عقـال   » الناس مسـلطون علـی امـوالهم   «و دلیل » عن تراض تجاره«هم آیه 

» اوفـوا بـالعقود  «به هر حال این معامله بدون تردید صحیح است و بـه دلیـل  . است

  .»عقدي الزم است

توانـد تحـت عنـوان صـلح، صـحیح       د مذکور میقع« :صافی گلپایگانی ...ا آیت

  
نقـل  » چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربـا «آراي مراجع از مقاله  -1

شده است که توسط آقایان محمدنقی نظرپور و اکبر کمیجانی در مجله اقتصاد اسالمی شماره 

 .به چاپ رسیده است 30
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  .»زمه استاگر این عقد واجد شرایط صلح باشد از عقود ال. باشد

ایـن عقـد عقـدي     ال صـحیح و ؤچنین قراردادي در فرض س«: صانعی ...ا آیت

  .»مستقل و الزم است

توانـد   این عقـد مـی  . قرارداد مزبور صحیح است و الزم و نافذ«: گرامی ...ا آیت

بـه نظـر اینجانـب     .اعتبـار بگیـرد  » اوفـوا بـالعقود  «عقد مستقلی باشد و از کریمـه  

دلیلـی  . در بیع الزم نیست مبیع بالفعل موجود باشد. شود تواند بیع هم حساب می

هم بر منع کالی به کالی نیست و قدر مسلم منع بیع دین به دین است کـه ایـن از   

  .»نیستآن مورد 

عقد مذکور صحیح است ولـی عقـد مسـتقلی نیسـت     «: علوي گرگانی ...ا آیت

  .»بلکه در بعضی موارد اجاره است و در بعضی موارد بیع است

عقد مستقل به حساب آمده مگر اینکـه   ظاهراً«: فاضل لنکرانی ...ا آیتمرحوم 

خیار در آن قرار دهند یا مشمول خیارات عامه شود و شرایط کلی صحت معـامالت  

  .»از جمله عدم جهالت بایستی در آن رعایت شود

در صورتی این قرارداد صحیح است که جـنس مـورد   «: مکارم شیرازي ...ا آیت

صـورت یـک     در غیـر ایـن   ،تمام جهات تعیین شود و تمام پـول را بپـردازد   نظر از

شدن جنس براي تحویل معامله نهایی صورت  قرارداد صوري است و به هنگام آماده

  .»در این صورت احکام بیع را دارد گیرد و می

چنانچه حـدود و مشخصـات کـاال و شـرایط معـین      «: موسوي اردبیلی ...ا آیت

ایـن قـرارداد احتمـال دارد کـه عقـد      . غرري نباشـد، اشـکال نـدارد   باشد تا معامله 

مستقلی باشد، هر چند بعید نیست مصداق بیع باشـد، یعنـی فـروش مبیـع کلـی      

    .»طور نسیه با تعیین مشخصات کامل به

با توجه بـه اینکـه در معـامالت     عقد مذکور صحیح است و«: منتظري ...ا آیت

 ،آن به صورت بیع اشـکال دارد  يانشا ،است دار مذکور عوض و معوض هر دو مهلت

صورت اجاره یا جعاله بر عملیات مثل اینکه بگوید فـالن چیـز را     آن به يولی انشا

است و یا عقود مرکب از چند عقـد قابـل تصـویر     بساز و تهیه مواد اولیه بر عهده تو
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 آن به صورت عقد مسـتقل همچـون تعهـد    يطور که انشا همان .مانعی ندارد ،است

اگر به صورت اجاره یا عقد مستقل . طرفین به بیع و شراء در آینده نیز مانعی ندارد

باشد الزم است ولی اگر به نحو جعاله باشد تـا قبـل از انجـام عمـل جـایز اسـت و       

  .»زدن آن مانعی ندارد برهم

تواند تحت عناوینی چـون   این عقد صحیح است و می«: نوري همدانی ...ا آیت

عقـدي الزم اسـت و    ،این عقد .تواند عقد مستقلی باشد ار گیرد و میبیع و اجاره قر

  .»باشد شرایطی که در عقود الزم مانند بیع ضروري است، در آن نیز معتبر می
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   منابع و مآخذ

 .مؤسسه سیدالشهداء: قم .جامع الشرایع ).ق 1405( .سعید، یحیی ابن -1

فـی أحکـام العتـرة     الحـدائق الناضـرة   ).ق 1405. (بحرانى، یوسف بن احمد -2

 . دفتر انتشارات اسالمى :قم. الطاهرة

دفتـر  : قـم . السرائر الحـاوي لتحریـر الفتـاوى    ).ق 1410. (حلّى، ابن ادریس -3

 .انتشارات اسالمى

 .مؤسسه مطبوعات دارالعلم :قم. تحریر الوسیلۀ ).1374. (..ا  روحخمینى،  -4

 .طبوعات اسالمیدفتر م: قم. توضیح المسائل ).ق 1426. (..ا روحخمینى،  -5

نشر مدینـۀ   :قم. منهاج الصالحین ).ق 1410. (القاسم موسوىخویى، سیدابو -6

  .العلم

ــم. رســاله توضــیح المســائل). ق 1430. (زنجــانى، سیدموســى شــبیرى -7 : ق

 .انتشارات سلسبیل

دفتـر   :قـم  .المسـائل المنتخبـۀ  ). ق 1422. (سیسـتانى، سـیدعلى حسـینى    -8

 .سیستانى ...ا تحضرت آی

. النهایـۀ فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوى      ).ق 1400. (بن حسن طوسى، محمد -9

 . الدیون و االرزاق باب بیع :بیروت

 .دفتر انتشارات اسالمى :قم. الخالف ).ق 1407. (طوسى، محمد بن حسن -10

. اللمعـۀ الدمشـقیۀ فـی فقـه اإلمامیـۀ      ).ق 1410. (عاملى، محمد بن مکى -11

 .الدار اإلسالمیۀ -دارالتراث  :بیروت

الروضـۀ البهیـۀ فـی شـرح اللمعـۀ       ).ق 1410. (الدین بن على ینعاملی، ز -12

 .کتابفروشى داورى: قم .الدمشقیۀ

مؤسسـه آل البیـت   : قم ).الحدیثۀ -ط (تذکرة الفقهاء  ).تا بی ( .عالمه حلّى -13

  ).ع(

مجله فقه اهل ). قرارداد سفارش ساخت( استصناع ). 1376. (مؤمن، محمد -14

 .12-11، شماره بیت
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جامع المقاصد فی شرح القواعد، ). ق 1424. (ى بن حسینمحقق ثانى، عل -15

 .مؤسسه آل البیت علیهم السالم: قم. جلد 13

 :تهـران . )صـکوك ( ابزارهاي مالی اسـالمی ). 1386. (موسویان، سیدعباس -16

 .میاندیشه اسال و پژوهشگاه فرهنگ

. الکالم فـی شـرح شـرائع اإلسـالم     جواهر ).ق 1415. (نجفى، محمدحسن -17

 .إحیاء التراث العربیدار : بیروت

چگــونگی کــاربرد عقــد ). 1387. (اکبـر و کمیجــانی،  ، محمــدنقینظرپـور  -18

فصـلنامه تخصصـی اقتصـاد     .استصناع در قانون عملیات بانکی بـدون ربـا  

 .30 شماره. اسالمی

) ســفارش ســاخت(اوراق بهــادار استصــناع ). 1384. (، محمــدنقینظرپــور -19

، 20 شـماره ، اقتصاد اسالمیفصلنامه تخصصی  .ابزاري براي سیاست پولی

 .زمستان

-19، شـماره  فقه اهل بیت مجله ،استصناع ).1378. (هاشمی، سیدمحمود -20

 .، زمستان20
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  بخش دوم

  در نظام بانکداري اسالمی وضعیت عقود مرابحه و استصناع

  
  

  مقدمه .1

راهکارهاي نظام اقتصادي اسالم براي اجراي سیستم مشارکت در  ترین مهمیکی از 

هـا و یـا    کاالهـا، فعالیـت   هاي تأمین مالی مرتبط بـا  استفاده از روش 1،زیان سود و

هـا کـه بـه میـزان      هـا و فعالیـت   نوع تأمین مالی بر پایۀ طرح ترین مهم. ستها طرح

هـاي مشـارکتی نظیـر     اسـتفاده از روش  ،زیادي در بانکداري اسالمی مرسوم اسـت 

ابطه با تأمین مالی خرید کاالهـا  در ر. باشد مزارعه، مضاربه، مساقات و مشارکت می

در نظام بانکداري کشـور مـا نیـز    . ها نیز انواع بیع کاربردهاي فراوانی دارند و دارایی

. آیـد  ترین انواع بیع به حساب مـی  بیع نسیه و به ویژه فروش اقساطی جزء کاربردي

د خری از انواع بیع کاربرد وسیعی در پیش به عنوان یکی) سلم(همچنین، عقد سلف 

امـا انـواع دیگـري از بیـع، نظیـر مرابحـه،       . کاالها به ویژه کاالهاي کشـاورزي دارد 

اي در تـأمین مـالی    نیز وجود دارند که کاربردهاي قابـل مالحظـه   غیرهاستصناع و 

  . توانند داشته باشند ها می خرید کاالها و دارایی

سالی اسـت  اما چند  .قدیم بین مردم رایج بوده است هاي زمانبیع مرابحه از 

هاي بیع مرابحه، اقدام بـه طراحـی    کران مسلمان با استفاده از ویژگیکه برخی متف

  
1- Profit - Loss Sharing 
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اند و در برخی کشـورهاي   حه کردهاوراق بهاداري به نام اوراق مرابحه یا صکوك مراب

اسالمی مانند مالزي تحت عنوان اوراق قرضه اسالمی به مرحلـه اجـرا نیـز درآمـده     

عقد استصناع نیز از جمله قراردادهـایی اسـت کـه     ).1385آبادي،  صالح علی ( است

دلیـل ماهیـت و   کـه ایـن عقـد بـه      طـوري   به. اي داردامروزه کاربرد بسیار گسترده

. اي یافته است گسترش ویژههاي خاص خود، در کشورهاي اسالمی شیوع و  ویژگی

هم رو با توجه به اهمیت موضوع در این قسمت سعی شده است به بررسی سـ  از این

تـا پایـان    2008ي اسالمی جهان از سـال  ها بانککارگیري این عقود در  و میزان به

سپس انواع اوراق مرابحه معرفی و آثار اقتصادي  پرداخته و 2011سه ماه دوم سال 

  . اوراق مرابحه و استصناع توضیح داده شود

  هاي اسالمی در جهان هاي بانک نگاهی به ترکیب دارایی. 2

هـاي   ي اسالمی با توجه بـه انـواع تولیـدات و روش   ها بانککل  هاي داراییترکیب  

بانـک  و  1مین مالی، بر اساس آمارهاي سرویس اطالعـات مـالی اسـالمی   أمختلف ت

گونـه کـه مالحظـه     همـان . نشان داده شده اسـت  )1ـ2(توسعه اسالمی، در جدول 

ابـل  تغییـرات ق  2011تـا پایـان سـه مـاه دوم سـال       2008هاي د، طی سالشو می

هـاي مختلـف   روش بـین طـور متوسـط   به. شوددیده نمی هاتوجهی در این ترکیب

درصد در  38مین مالی، عقد مرابحه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و از تأ

این عقد طی دوره مورد نظر . رسیده است 2011درصد در سال  45به  2008سال 

ي هـا  بانک بینمین مالی وش تأترین ردرصد به عنوان برجسته 67با رشدي معادل 

بعد از عقد مرابحـه، عقـد مشـارکت کاهنـده بـا سـهم       . اسالمی شناخته شده است

 12درصد و عقد اجاره با روندي کاهشـی و سـهمی در حـدود     29متوسط سالیانه 

 بـین مین مـالی  أهـاي تـ  هـاي بعـدي از انـواع روش   ، در رتبه2011درصد در سال 

 3/3نهایت عقد استصناع با سـهمی برابـر    فته و دري اسالمی جهان قرار گرها بانک

ممکـن را نسـبت بـه سـایر ابزارهـاي      درصد بعد از عقود مذکور، بیشترین اهمیـت  

  
1- Islamic Finance Information Servise 
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  . خود اختصاص داده استهي اسالمی بها بانکمین مالی در تأ

  ي اسالمیها بانکهاي اعطایی به تفکیک عقود مختلف در سهم وام )1ـ2(جدول

  )درصد(             

  سال                  

  

  هاي پرداختی وام

2008  2009  2010  
پایان سه ماه 

  2011دوم 

  45  9/44  6/42  38 مرابحه

  7/11  7/12  3/14  22 اجاره

  3/3  8/5  1/6  7/2  استصناع

  8/2  9/2  8/1  05/2  مشارکت

  1/0  2/0  2/1  2/0  مضاربه

مشارکت کاهنده
*  

7/28  5/29  3/28  8/31  

  3/5  2/5  5/4  35/6  سایر

*   Diminishing Musharaka  
  IBIS , IFIs: منبع   

  هاي مختلف تأمین مالی به تفکیک عقود اسالمیروش) 1ـ2(نمودار

  ) 2011-2008هاي متوسط سال( 

  ددرص                                                                                           
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تسـهیالت  (مین مـالی  أهـاي تـ   مرابحه از کـل روش  سهم عقد 2010در سال 

درصـد،   75به بیش از  )(MENAفریقا آدر کشورهاي خاورمیانه و شمال ) اعطایی

کشـورهاي شـوراي    درصـد و در  5حـدود  ) SEA(در منطقه جنـوب شـرق آسـیا    

  . درصد رسیده است 20همکاري خلیج فارس و سایر نقاط به حدود 

  هاي اسالمی برخی کشورهاي منتخب لف تأمین مالی در بانکهاي مختسهم روش) 2ـ2(نمودار 

  )2009سال (

  
  

، سهم عقـود مرابحـه، استصـناع و سـایر عقـود در برخـی از       )2ـ2(در نمودار 

آورده شـده   2009مین مالی در سـال  هاي تأکشورهاي اسالمی نسبت به کل روش

 90ت بـیش از  عربـی و کویـ  در برخی از این کشورها از جمله امارات متحده . است

شده در قالب عقد مرابحه و در برخی دیگر این نسبت به مین مالی انجامدرصد از تأ

در مورد عقد استصناع نیز اگرچه سهم آن نسـبت بـه کـل    . رسددرصد می 50زیر 

باشد اما در بیشتر کشـورهاي اسـالمی ایـن    درصد می 5تسهیالت اعطایی کمتر از 

کـه در    طـوري   بـه  ،رودمین مالی بـه شـمار مـی   نوان سومین ابزار مهم تأعقد به ع
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بانـک   1هاي سودانالمللی اسالمی قطر، بانکي عربستان سعودي، بانک بینها بانک

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

 گـذاري هـاي سـرمایه  مین طـرح اردن نیز از عقد استصـناع بـراي تـأ    المللی در بین

هاي زیادي از سوي بانک توسـعه اسـالمی    همچنین تاکنون طرح. نماید استفاده می

اشاره شـده   آنها به برخی از )2ـ2(استصناع تأمین شده که در جدول  در قالب عقد

  .است

  هاي تأمین مالی شده از سوي بانک توسعه اسالمی در قالب عقد استصناعطرح) 2ـ2(جدول 

  میالدي 1999در سال ) شارجه(شور امارات متحده عربی ساخت برج اداري البطحار در ک

  میالدي 2000ساخت جاده آستانه به قزقند در قزاقستان در سال 

  میالدي 2000توسعه سیستم توزیع برق الجزایر در سال 

  میالدي 1999توسعه و تجهیز سیستم تصفیه و توزیع آب در لبنان در سال 

  میالدي 1999مدارس اسالمی کنیا در سال ساخت خوابگاه و مهمانسراي اساتید 

  میالدي 1999مکانیزاسیون شبکه آبیاري ایران در سال 

  2001میلیون دالر در سال  260/31طرح تقویت پل شیخ خلیفه بن سلیمان در بحرین به مبلغ 

میلیون دالر در  5/41هاي طرح تولید برق براي هفت منطقه در مغرب به مبلغ تأمین مالی هزینه

  2004سال 

سازي بندرعباس در جمهوري اسالمی ایران گذاري توسعه حوض آبگیري کشتی مشارکت در سرمایه

  2005میلیون دالر در سال  6/37به مبلغ 

میلیون دالر در  2/106اغادیر در مغرب به مبلغ  -راه مراکش طرح آزاد *گذاريمشارکت در سرمایه

  2005سال 

  2004میلیون دالر در سال  46ام بندر خلیفه بن سلیمان در بحرین به مبلغ قرارداد استحک

ها در قالب عقد استصناع صورت گرفته و بانک توسعه اسالمی این  اي و یا پروژه سرمایه کاالهاي تأمین مالی* 

و درصد در سال به کشورهاي عض 6ها را تملک نموده، آنگاه به صورت اقساطی با سودي  معادل  پروژه

موقع یا پیش از سررسید مقرر،  کند و در صورت بازپرداخت اقساط بهفروخته و کل طرح را واگذار می

 .درصدي در سود را نیز اعمال خواهد نمود 15تخفیف 

  
اسـتانداردهاي   انـد  موظـف ستفاده از این عقد در تخصـیص منـابع   اسودان عالوه بر  هاي بانک -1

استاندارد استصناع و استصناع موازي  ،سسات مالی اسالمیؤم) رسیدگی(حسابداري و ممیزي 

  .را رعایت نمایند
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رو، با توجه به استفاده گسترده بسـیاري از کشـورهاي اسـالمی از ایـن      از این

اي در عملیـات  شایسـته  عقد، ضروري است با سرعت و دقت تمام این عقد به نحـو 

در نتیجه با تثبیت ایـن عقـد در مجموعـه عقـود بـانکی      . بانکی ایران استفاده شود

با انتشار این اوراق با مجوز رسمی دولت . توان اوراق استصناع را نیز منتشر نمود می

براي اجـراي  توان منابع الزم هاي کوچک، میآوري سرمایهو بانک مرکزي و با جمع

را تدارك و کسـري   غیردولتی هاي دولتی وها، شرکتتصادي وزارتخانههاي اقطرح

بخشـی آن همـت    مین مالی و به گسـترش بـازار سـرمایه و تنـوع    بودجه دولت را تأ

ي ها بانکتوان با خرید این اوراق توسط بانک مرکزي از تر از همه، میمهم .گماشت

ـ   در بازار مذکور عامل و تنزیل مجدد آنها و فروش اوراق ورس اوراق بهـادار  ثانویـه ب

براي اعمال سیاست انبساطی و انقباضی پـولی در اختیـار ایـن بانـک      ابزار مناسبی

  .قرار داد

مین مـالی نسـبت   أهاي تترین روشبا توجه به اینکه عقد مرابحه از کاربردي 

رو  ، از ایني اسالمی جهان شناخته شده استها بانک بینبه سایر عقود اسالمی در 

  .امه به معرفی انواع اوراق مرابحه و آثار اقتصادي آن خواهیم پرداختدر اد

  انواع اوراق مرابحه. 3

ــدهاي    ، اوراق مرابحــه ــدگان واح ــت دارن ــانگر مالکی ــه بی ــت ک ــاداري اس اوراق به

براي تأمین مالی  بوده واز کاالیی در قالب عقد مرابحه گذاري با ارزش برابر  سرمایه

اوراقی است که حکایت  ،به عبارت دیگر. شودنتشر میکاالي موضوع عقد مرابحه م

 مالـک و طلبکـار دیـن اسـت     ،قاوراکند و دارنـده  از بدهی ناشی از بیع مرابحه می

فروشـنده   ،ناشـر اوراق در ایـن زمینـه    )1385 ،پژوهشکده پولی و بانکی، صـکوك (

بحـه و  اخریدار کاال یا مالـک کـاالي مر   ،نویسپذیره. شودکاالي مرابحه شمرده می

دارنـدگان اوراق،   .وجوه دریافتی نیز هزینه خریداري کاالي مورد نظـر خواهـد بـود   

  ).1386باباقادري، ( مالک کاالي مرابحه یا قیمت فروش آن هستند
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مـدت اسـت کـه    مـالی کوتـاه  تـرین ابزارهـاي تـأمین   این اوراق، یکی از رایـج  

مرابحـه در  . سـاز دارد  و گـذاري و سـاخت  هـاي سـرمایه   هبیشترین کاربرد را در پروژ

حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش براي تأمین مالی دارایـی اسـت کـه در    

در . انـد را قبـول کـرده    ها و حاشیه سود اطالع دارند و آنآن، هر دو طرف از هزینه

را   پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتري را خریداري کند و آناین توافق، فروشنده می

بـا توجـه بـه توافـق      پرداخت این مبلغ. شده به وي بفروشد باالتر و توافق به قیمتی

  ).1386باباقادري، ( صورت اقساط باشد تواند نقدي و یا بهطرف می دو

براي اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد شده اسـت کـه بـه مهمتـرین آنهـا      

  :کنیماشاره می

قالـب دو طـرح   اوراق در ایـن   ؛)اوراق خریـد دولـت  (اوراق بـدهی دولـت   ) الف

مستقل اما مشابه از طرف بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران و وزارت    

فـرد،   سـعید فراهـانی  ( امور اقتصادي و دارایی تهیه و پیشنهاد شـده اسـت  

1381.(  

مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزي پیشنهاد شده، بخش خصوصی  

صـورت    نها را با قیمـت بیشـتري بـه   کاالهاي مورد نیاز دولت را خریداري کرده و آ

دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداري بـا مبـالغ اسـمی    . فروشد نسیه به دولت می

. دهـد فروشنده تحویل مـی به) اوراق بدهی دولت(معین و با سررسیدهاي مشخص 

توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولـت  دارندگان اوراق، می

 ).و یا تنزیل کنند(فروش برسانند کنند یا قبل از سررسید در بازار ثانویه به دریافت

ي تجـاري و بانـک مرکـزي نیـز     ها بانکتوسط  مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت

کـه بانـک   طـور   همـان  ،ي تجاريها بانکبه این بیان که  ،قابل خرید و فروش است

ید و فروش ایـن اوراق اسـتفاده   از خرتواند براي انجام عملیات بازار باز،  مرکزي می

  .توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند می، کند

که از طرف وزارت امور اقتصـادي و دارایـی پیشـنهاد شـده،      مطابق طرح دوم

هاي مالی و اعتباري از محل منابع خود کاالهاي مورد نیاز دولـت   و مؤسسه ها بانک
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 دولـت در . فروشنددار به دولت می صورت نسیه مدت نقد خریداري و به صورت را به

اسناد مالی بـا مبـالغ معـین و سررسـیدهاي مشـخص       قبال خرید کاالهاي مذکور

 .پـردازد مـی ) فروشندگان کـاال (هاي مالی  ها و مؤسسه به بانک) خرید دولتی اوراق(

ید، مبلغ اسمی را دریافـت  و در سررس ماندهتوانند تا سررسید اوراق منتظر آنها می

به مردم و یا بانک مرکـزي   آن را توانند قبل از سررسید در بازار ثانویهمی یاکنند و 

ایـن اوراق نیـز قابلیـت خریـد و     . نماینـد و پول نقد دریافت ) تنزیل کنند( فروخته

و بانـک  ) بر بانـک تجـاري ناشـر اوراق     عالوه(ي تجاري ها بانکفروش توسط سایر 

  .)1373رضا مقدسی،  محمد( دارد مرکزي را

مـیالدي بخـش خصوصـی     1992در سـال   ؛هااوراق مرابحه بازخرید دارایی) ب

خریـد  العینـه یـا بـاز    مالزي نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیـع 

ها و سازمان و دولت ها داراییدر این روش مؤسسه ناشر اوراق، . دارایی است

سـپس بـا قیمتـی     .خـرد  مـی صورت نقد  ي را بههاي اقتصادبنگاههمچنین 

اسناد  آنهافروشد و در مقابل می آنهادار به خود صورت نسیه مدت باالتر و به

توانـد   مؤسسه مالی مـی . کندین دریافت میمالی با مبالغ و سررسیدهاي مع

 .و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کنـد  ماندهمنتظر 

وجوه ایـن  . تواند در بازار ثانوي آنها را تنزیل کرده و بفروشدمیکه   همچنان

ها، این امکـان را فـراهم   اراییقبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه بازخرید د

هـاي اقتصـادي کـه بـا کمبـود      هـا و بنگـاه  کند که از یک طـرف دولـت   می

د از طریـق فـروش نقـدي و بازخریـد نسـیه      نبتوان ،اندنقدینگی مواجه شده

خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگـر، مؤسسـات    ها دارایی

 جوه مازاد از طریق خرید و فـروش ایـن اوراق  مالی و به تبع آنها، صاحبان و

  .نی دست یابندبه سود معی

در ایـن نـوع اوراق،    ؛)1واسـطه  هـاي شرکت(اوراق مرابحه مؤسسات مالی ) ج 

وراق مرابحه، وجوه نقدي مازاد افـراد  مؤسسات مالی با انتشار و واگذاري ا

  
  (Special-Purpose Vehicle) با منظور خاص يهاشرکتواسطه یا  هايشرکت -1
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، کـاالي مـورد نیـاز دولـت،     آنهـا وري کرده و به وکالت از طـرف  آ را جمع

هـاي اقتصـادي   هاي وابسته به دولـت و بنگـاه  هاي دولتی، شرکتسازمان

کنندگان را از تولیدکننـدگان یـا مراکـز فـروش     بخش خصوصی و مصرف

عنـوان سـود    معینـی بـه   سـپس بـا افـزودن نـرخ     .ندخر میصورت نقد  به

سـود حاصـل از   . فروشـند کننـدگان نهـایی مـی    صورت نسیه به مصرف به

الوکاله مؤسسه  عنوان حق صدي بهملیات خرید و فروش، پس از کسر درع

صـورت فعاالنـه و یـا سـاالنه بـین صـاحبان اوراق توزیـع         بـه ) ناشر(مالی 

نقد اجناس و در هر مقطع زمانی، دارایی مؤسسه ترکیبی از پول . شود می

نحو مشاع مالک آنها هسـتند و   مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق، به

قیمـت خریـد و فـروش     .توانند در موقع نیاز به دیگري واگـذار کننـد   می

اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی مؤسسه مالی به صاحبان اوراق 

ت از قیمـت  شـود و ممکـن اسـ   و بازده سایر اوراق مالی مشابه تعیین می

  ).1386موسویان، ( اسمی کمتر یا بیشتر باشد

در ) هــا بازخریــد دارایـی (دوم نـوع  و ) بـدهی دولــت (در نــوع اول  رو، از ایـن  

بنـابراین  . ق مرابحه مالک سند مـالی بـا سررسـید معـین اسـت     اوراحقیقت دارنده 

خص ثالث را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ش  تواند با توجه به نرخ تنزیل آن می

التفاوت قیمت خریـد و قیمـت اسـمی ورق سـود خریـدار از       مابه. بفروشد) خریدار(

در نـوع سـوم   . نـی اسـت  معی گذاري در اوراق مرابحه خواهد بـود کـه نـرخ    سرمایه

ق مرابحه در حقیقت مالـک مشـاع بخشـی از دارایـی     اورا، دارنده )مؤسسات مالی(

در حقیقت مالکیت خود از آن دارایی  ق،اورامؤسسه ناشر اوراق است که با واگذاري 

ق، مالک آن دارایی شـده  اورابراي همین خریدار . کندمشاع را به دیگري واگذار می

کننده سـود مؤسسـه مـالی از محـل فعالیـت خریـد و فـروش        تبع آن، دریافت و به

  .اي خواهد بود که این نرخ نیز معین استمرابحه

  قلمرو اوراق مرابحه. 4

توان قلمـرو وسـیعی بـراي اوراق مرابحـه درنظـر       واع اوراق مرابحه میا توجه به انب
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  :ند ازا گرفت که برخی از آنها عبارت

  کنندگان جهت خرید کاالهاي مصرفیتأمین مالی خانوارها و مصرف .1

ــاه. 2 ــالی بنگ ــأمین م ــديت ــد  ب ،هــاي تولی ــانی و خــدماتی جهــت خری ازرگ

  تجاره و لوازم کارالاولیه، مال آالت، ابزار تولید، مواد ماشین

دولـت جهـت خریـد کاالهـاي     ها و مؤسسات وابسته بـه  تأمین مالی دولت. 3

  مورد نیاز

ریق اوراق بهادار هاي اقتصادي از طتأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و بنگاه. 4

  ها بازخرید دارایی

  آثار اقتصادي . 5

کاالیی  که در آنت کار خواهیم داشو واقعی اقتصاد سردر قرارداد استصناع با بخش 

بودن شیوه پرداخت و امکان  با توجه به مناسب. گردد ساخته و یا طرحی احداث می

توان انتظار داشـت در   هاي توافقی، میاي مبالغ کاال و طرح در زمانپرداخت مرحله

موجبات گسترش تولید  ،استفاده شود هاصورتی که در حجم وسیعی از این قرارداد

خش واقعی اقتصاد و سـرانجام رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـور      و مبادله کاال در ب

در واقــع، اوراق استصــناع در کنــار اوراق مشــارکت دولتــی و بانــک . فـراهم گــردد 

تواند تا حدودي  بخشی به بازار سرمایه میها و رونقمرکزي، ضمن تأمین مالی طرح

ا و اعمـال  هـ وجود اوراق قرضه را در کسري بودجه دولتی و تأمین مـالی طـرح   خأل

هـاي   تجربـه موفـق بانـک    از سـوي دیگـر  . سیاست پولی در نظام اسالمی پر نماید

کـارگیري گسـترده   هاسالمی در کشورهاي مختلف و با مذاهب گوناگون در زمینه ب

هاي داخل کشور جهت اسـتفاده از   راهنما و الگوي خوبی براي بانک ،عقد استصناع

  .این عقد خواهد بود

اسـاس سـود    جا که تمام اوراق مرابحـه بـر  از آن ق مرابحه نیزدر ارتباط با اورا

شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهـاي مـالی   براي صاحبان اوراق طراحی می

، اوراق مرابحه) ها بازخرید دارایی(و دوم ) بدهی دولت(نرخ سود اول و  هانتفاعی بود
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ی نـوع  نـرخ بـازده   .شده است  یناز قبل تعی ،چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه

دامنـه مشخصـی از    خـود متغیـر اسـت و در    خـودي  گرچه به) مؤسسات مالی(سوم 

توان الوکاله مینام حق  جهت وجود متغیر دیگري به  گیرد، لکن به تغییرات قرار می

نتیجـه   در .با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود بـراي صـاحبان اوراق رسـید   

دنبـال سـود معـین از      که به است براي صاحبان وجوهی ر مناسباوراق مرابحه ابزا

  .گذاري هستند سرمایه

رسـد اوراق  نظـر مـی    بـه  ،گیري بازار ثانویه ایـن اوراق  با توجه به امکان شکل

اگـر   .دناز درجه نقدشوندگی بـاالیی برخـوردار باشـ   ) ویژه نوع اول و دوم به(مرابحه 

 د، نـرخ بـازدهی اوراق بـه   نت رقابت سالم اداره شـو صور  بازار اولیه و ثانویه اوراق به

و به توزیـع عادالنـه    ،کندسمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی سوق پیدا می 

صورت غیررقـابتی   اما اگر اوراق محدود و به ،کنددرآمد بین عوامل تولید کمک می

ی اوراق نـرخ بـازده   زنـی بـاالي سـرمایه،   جهت قدرت چانه  رود بهباشد، انتظار می

بـازار اولیـه و    ،اوراق مرابحـه رو، تنوع بیشتر  از این .افزوده آنها باشند بیشتر از ارزش

  .خواهد داد یی باالتر سوقامت رقابت و کارس  به را ثانویه این اوراق

هـاي کوچـک و   ایهتوان سـرم وسیله این اوراق می بهتوان گفت، در مجموع می

هاي گذاري در طرحبه سمت سرمایه  آندایت با هآوري کرده و  بزرگ مردم را جمع

 تر درآمـد را فـراهم کـرد   اشتغال و توزیع مناسب ،مفید و مولد امکان افزایش تولید

دولت با انتشار آنهـا از یـک طـرف نقـدینگی را در     لذا ). 1388پور، ابراهیمی،  نظر(

هـاي  تسـمت فعالیـ    دادن آنها به کند و از طرف دیگر با سوق وري میآ جامعه جمع

  .آوردتر را فراهم میمولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده
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  منابع و مآخذ

 فارسی

ترین ابـزار تـأمین    صکوك، رایج ).1386. (اعظم ،و فیروزي آزاده ،بابا قادري -1

مجموعه مقـاالت   .رو هاي پیش تار فرایند طراحی و چالشمالی اسالمی ساخ

مرکز مطالعـات تکنولـوژي   : تهران، میالمللی تأمین مالی اسال کنفرانس بین

  .دانشگاه صنعتی شریف

انتشـارات پژوهشـکده    :تهـران  .صـکوك  ).1385. (پژوهشکده پولی و بانکی -2

  .پولی و بانکی

انتشارات دانشگاه  :تهران .بازارهاي مالی اسالمی ).1385. (علی آبادي، صالح -3

 .امام صادق

پژوهشـگاه   :تهران .سالمسیاست اقتصادي در ا ).1381. (سعید ،فراهانی فرد -4

  .فرهنگ و اندیشه اسالمی

تقاضا و عرضه اوراق استصناع ). 1386.(کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمد نقی -5

. مجموعه مقاالت هجدهمین همایش بانکداري اسـالمی . به منزله ابزار پولی

  .سسه عالی آموزش بانکداري ایرانؤم: تهران

عنــوان  تخــاب ابــزاري بــهسیاســت پــولی ان ).1373. (محمدرضــا ،مقدســی -6

  .دارایی معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و :تهران. جایگزین

ــالی اســالمی   ).1386. (ســیدعباس ،موســویان -7 ــزار م ــران ).صــکوك(اب  :ته

  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ــی   -8 ــدنقی و ابراهیم ــور، محم ــه ،نظرپ ــندوق   ).1388. (محبوب ــی ص طراح

پژوهشـی  ـ   مجلـه علمـی   .بـازار سـرمایه  گذاري مشترك اسالمی در  سرمایه

 .اقتصاد اسالمی

  انگلیسی

1- http://www.iby-bank.com/sitemap.asp 

2- http://www.dfm.co.ae/dfm/arabic/Statments&Companies/Profile

/IDB_profile.htm 

3- http://www.addustour.com/ViewArchiveTopic 

4- Salman, Syed Ali.(2011). Islamic Banking in the MENA 
Region, Jaddah: Islamic Development Bank- Islamic Research 
and Training Institute. IRTI. 
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  سومبخش 

  

دین و استصناع العمل اجرایی عقود مرابحه، خرید دستور  

 

  مقدمه .1

گانه خرید دین، استصناع العمل اجرایی عقود سهشوراي محترم پول و اعتبار دستور

بـه تصـویب    25/05/1390و مرابحه را در جلسه یکصـد و بیسـت و هشـتم مـورخ     

  : العمل عقود مذکور به شرح زیر استدستور ،رساند

  دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه  .2

شـده   کننده، بهاي تماممرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه ـ1ماده 

رساند و سپس با افزودن مبلغ یـا درصـدي    اموال و خدمات را به اطالع متقاضی می

سیه دفعی یـا اقسـاطی، بـه اقسـاط     صورت نقدي، ن عنوان سود، آن را به  اضافی به

  .فروشد مساوي و یا غیرمساوي در سررسید یا سررسیدهاي معین به متقاضی می
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موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگـام انعقـاد قـرارداد موجـود      اموالتبصره ـ  

  .باشد

منظور رفع نیازهاي واحدهاي تولیدي، خدماتی  توانند به می ها بانک ـ2ماده 

آالت، تأسیسـات،   اي تهیه مواد اولیه، لـوازم یـدکی، ابزارکـار، ماشـین    و بازرگانی بر

زمین و سایر کاالهاي مورد احتیاج ایـن واحـدها و نیازهـاي خانوارهـا بـراي تهیـه       

مسکن، کاالهاي بادوام و مصـرفی و خـدمات، بـه سـفارش و درخواسـت متقاضـی       

در قالـب عقـد    مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سـپس آن را 

  .مرابحه به متقاضی واگذار نمایند

تخفیـف از   أخـذ تواننـد در چـارچوب عقـد مرابحـه بـا      مـی  ها بانک - 3ماده 

کننـدگان امـوال یـا خـدمات، نسـبت بـه واگـذاري آن بـه         تولیدکنندگان یا عرضه

  .متقاضیان اقدام نمایند

وال و خـدمات  توانند در عقد مرابحه، اختیـار انتخـاب امـ    می ها بانک -4ماده 

  .موردنظر را به متقاضی واگذار نمایند

اطمینان حاصل نماینـد عقـد مرابحـه بـر اسـاس       اند موظف ها بانک -5ماده 

  .تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد

شده و قیمت واگذاري اموال و خدمات توسـط بانـک بـه    قیمت تمام ـ6ماده 

  .رسداطالع متقاضی می

صـورت نقـدي، نسـیه دفعـی یـا       سـهیالت مرابحـه بـه   بازپرداخت ت ـ7ماده 

اقساطی، به اقساط مساوي و یا غیرمساوي در سررسید یا سررسیدهاي معین مجاز 

  .باشد می

کننــده تســهیالت قبــل از سررســید یــا  در صــورتی کــه دریافــت ـ  8مــاده 

 هـا  بانـک تمام یا قسمتی از بدهی خود نمایـد،   سررسیدهاي مقرر مبادرت به واریز

تخفیف الزم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید  اند مکلف

  .قسط یا اقساط واریزشده به وي اعطا نمایند

بـیش از  (از تسـهیالت اعطـایی بـه متقاضـیان،      انـد  مکلـف  هـا  بانک ـ9ماده 
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از وي اخـذ  ) حـداقل ده درصـد  (دریافـت   مبلغی به عنوان پیش) سررسید سه سال

  .نمایند

و خدمات، مبادرت بـه   اموالقبل از اقدام به تهیه  اند موظف ها بانک ـ 10ماده 

  .دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند

قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصـل نماینـد    اند مکلف ها بانک ـ11ماده 

  .باشد برگشت می که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل

شـده و سـود بانـک     مبلغ تسهیالت مرابحه با توجه بـه بهـاي تمـام    ـ12ماده 

  .تعیین خواهد شد

  .شده مبناي محاسبه سود خواهد بود ر عقد مرابحه، قیمت تمامد ـ 1تبصره 

مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی به واحدهاي تولیدي، خدماتی و  ـ13ماده 

لیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهـاي مـورد احتیـاج    بازرگانی براي تهیه مواد او

  .این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید

مدیره بانک  تمدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیأ ـ تبصره

  .ربط قابل افزایش خواهد بود ذي

بـادوام و   مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی جهت خریـد کاالهـاي   ـ 14ماده 

  .باشد مصرفی مرتبط با امور تولیدي، خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال می

ربط  مدیره بانک ذي تاین مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیأ ـ1  تبصره

  .قابل افزایش خواهد بود

مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی جهت خرید کاالهاي بادوام نباید از  ـ2  تبصره

  .مفید این قبیل اموال،  تجاوز نمایدطول عمر 

برداري به تشخیص  مبناي محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره ـ 3تبصره 

  .ربط خواهد بود بانک ذي

مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی جهت تأمین مسـکن خانوارهـا،    ـ15ماده 

 حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسـکن حـداکثر  
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  . گردد پنج سال تعیین می

مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی جهت تـأمین امـوال و خـدمات     ـ 16ماده 

  .گردد مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می

تمهیـدات الزم را بـراي اسـتفاده از ابزارهـا و      انـد  مکلـف  هـا  بانـک  ـ17ماده 

  .هاي الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند کارت

منظور حصول اطمینـان از بازپرداخـت امـوال و     به اند مکلفها  بانک ـ18ماده 

  .خذ نمایندأکافی  یقخدمات واگذار شده، از متقاضی وثا

مخاطرات مرتبط بـا عقـد مرابحـه را شناسـایی و      اند موظف ها بانک ـ19  ماده

  . تدابیر الزم براي کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند

منظور حصول اطمینان از حسـن اجـراي عقـد      به اند کلفمها  بانک ـ20ماده 

  .عمل آورند هکافی ب مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت الزم و

ق دریافتی، همه سـاله  یتوانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثا ها می بانک ـ21ماده 

  .و در طول مدت اجراي قرارداد، حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند

 در عقد مرابحه قید نمایند که قرارداد مـذکور بـر   اند مکلفها  بانک ـ22ده ما

نامه اجراي اسناد رسـمی   االجرا و تابع آیین اساس توافق طرفین در حکم اسناد الزم

  .باشد می

ق دریافتی باید ایمعامالتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وث ـ تبصره

  .د کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شددر دفاتر اسناد رسمی انجام شو

 العمل اجرایی خرید دین دستور .3

قراردادي است کـه بـه موجـب آن شـخص ثـالثی، دیـن        خرید دین ـ1ماده 

دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صـورت نقـدي از دایـن خریـداري     مدت

  .کندمی
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و وراق تجاري ذکر گردیـده  مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و ا ـ  تبصره

  .باشد حاکی از میزان دین می

 ور ایجـاد تسـهیالت الزم جهـت تمـامی    تواننـد بـه منظـ    مـی  ها بانک ـ2ماده

دار متقاضـیان را   هاي اقتصادي، دیون موضـوع اسـناد و اوراق تجـاري مـدت     بخش

  .خریداري نمایند

ادار اطـالق  اسناد و اوراق تجاري بـه آن دسـته از اسـناد و اوراق بهـ    ـ 3ماده 

  .گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد می

ع اسـناد و اوراق تجـاري،   قبل از خرید دین موضو اند موظف ها بانـک ـ4ماده 

  .بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند از حقیقی

تجـاري، از  ع اسناد و اوراق قبل از خرید دین موضو اند مکلفها  بانک ـ5ماده 

  .بودن متعهد دین اطمینان حاصل  کنند معتبر

در صـورتی   هـا  بانـک خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاري توسط  ـ6ماده 

  .مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاري از یک سال تجاوز ننماید

ید مدیره خود، مجاز به خر تدر موارد خاص و با موافقت هیأ ها بانک ـ  تبصره

  .باشندمی جاري با سررسید حداکثر تا دو سالموضوع اسناد و اوراق ت

توانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دیـن را   می ها بانک ـ7ماده 

متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید، وي 

  .متعهد به پرداخت آن باشد

نند اسـناد و اوراق  واـتـ  مـی  هــا  بانـک قاضی، ـي متاـاضـورت تقـدر ص ـ8ماده 

  .شده را به صورت نقدي به وي به فروش رسانند تجاري خریداري

شـده   لزوم، اسـناد و اوراق تجـاري تنزیـل   توانـد عنـدال   بانک مرکزي می ـ9ماده 

  .خریداري نماید صورت نقدي به ها را وسط بانکت

د خریـد دیـن، جهـت اطمینـان از     هنگام انعقـاد عقـ  توانند  می ها بانک ـ10ماده 

خـذ  أشده توسط متقاضی، مبادرت به  موضوع اسناد و اوراق تجاري ارائهوصول دین 

 .نمایندتضامین الزم 
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توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لـزوم مطالبـات    می ها بانک ـ11ماده 

  .خود از این بابت را بیمه نمایند

رید دین قید نمایند که قـرارداد مـذکور   در عقد خ اند مکلف ها بانک ـ12ماده 

نامـه اجـراي اسـناد    االجرا و تـابع آیـین  اساس توافق طرفین در حکم اسناد الزم بر

  .باشدرسمی می

  دستورالعمل اجرایی قرارداد استصناع. 4

استصناع عقدي است که بـه موجـب آن یکـی از طـرفین در مقابـل       ـ1ماده 

اموال منقـول و غیرمنقـول،    )تبدیل و تغییرتولید، ( مبلغی معین، متعهد به ساخت

مادي و غیرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحویـل آن در دوره زمـانی معـین بـه     

  .گردد طرف دیگر می

از قبیـل   هـاي تولیـدي   منظور گسـترش بخـش   توانند به می ها بانک ـ2ماده 

د صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي، تسهیالت الزم را به مشـتریان در قالـب عقـ   

استصناع اعطا نموده و سپس بر اساس عقـد استصـناع دوم قـرارداد سـاخت را بـه      

  .سازنده واگذار نمایند

توانند در خصـوص محصـوالت کشـاورزي، مبـادرت بـه       نمی ها بانک ـ3ماده 

  .انعقاد عقد استصناع نمایند

ـ  یند تبدیل محصوالت کشاورزي به محصوالت دیگر از شمول ایـن  افر تبصره 

  .باشد ی میماده مستثن

شـده باشـد و بایـد داراي    اموال موضوع عقد استصناع نبایـد سـاخته   ـ4ماده 

مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از اسـتانداردهاي قابـل قبـول در کشـور بـوده و      

طور صریح در عقـد   ت و غیره بههاي آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمی ویژگی

  .شود ذکر 

گردد و  است که بین مشتري و بانک منعقد میاستصناع اول عقدي  ـ  5ماده 

در قبال دریافت مبلغ قـرارداد و طبـق شـرایط     ،شود موجب آن بانک متعهد می به
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  .مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به مشتري تحویل دهد

در عقد استصناع اول بایـد اختیـار بانـک بـراي واگـذاري سـاخت امـوال         ـ تبصره

  .ه غیر تصریح گرددموردنظر ب

در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد، مشخصات اموال، دوره زمانی و  ـ  6ماده 

  .شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت قید گردد

بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه بـه مبلـغ عقـد    ـ   7ماده 

  .داستصناع دوم و سوم بانک تعیین کن

در عقد استصناع اول، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معـین   ـ  8ماده 

باشد و در هنگام انعقاد قرارداد، مشتري باید درصدي از مبلغ اموال موردنظر را بـه  

  .بانک پرداخت نماید

در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال موردنظر اعم از نقدي  ـ9ماده 

  .و اقساطی قید شود

در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفـاي آن مطـابق    ها بانک ـ10ماده 

  .باشند با عقد استصناع اول در قبال مشتري متعهد می

ستصـناع  پس از تکمیل اموال موردنظر طبق شرایط مندرج در عقد ا ـ11ماده 

گرفتن آن بوده و در صورت امتناع، مسـئولیت عواقـب    اول، مشتري ملزم به تحویل

  .عهده مشتري خواهد بود ن برآ

هنگام انعقاد عقد استصناع اول، جهت اطمینان از  اند موظف ها بانک ـ12ماده 

ق و أخـذ وثــای بازپرداخـت اصـل و ســود تسـهیالت توســط مشـتري، مبـادرت بــه      

  .هاي مناسب نمایند تضمین

و ق مربوطه، همه ساله اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثای مکلف ها بانک ـ13ماده 

در طول مدت اجراي عقد استصناع اول، حداقل به میزان مانده مطالبات خـود، بـه   

  .    نفع بانک بیمه شوند

منظـور کـاهش    باید در عقد استصناع اول تدابیر الزم را بـه  ها بانک ـ14ماده 

گـرفتن امـوال مـوردنظر لحـاظ      ت ناشی از امتناع مشـتري از تحویـل  ریسک خسار
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  .    نمایند

تصناع دوم عقدي است که پس از درخواست مشتري، بین بانک اس ـ15ماده 

شود در قبـال دریافـت    گردد و به موجب آن سازنده متعهد می و سازنده منعقد می

مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمـانی معـین   

  .به بانک یا نماینده آن تحویل دهد

تواند شخص واحد  م، مشتري و سازنده نمیدر عقد استصناع دو ـ1تبصره 

  .باشد

توانند پیش از انعقاد عقد استصناع اول، عقد استصناع  ها نمی بانک ـ2تبصره 

  . دوم را با سازنده منعقد نمایند

توانند به مشتري اختیار دهند اموال موردنظر را  ها می بانک ـ 3 تبصره

  .مستقیماً از سازنده تحویل گیرد

یـد بـا مشـتري شـرط نمایـد کـه       قـد استصـناع اول، بانـک با   در ع ـ16ماده 

شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانـک و سـازنده    اجرایی

  .  خواهد بود

قبل از انعقاد عقد استصناع دوم، اموال موردنظر را  اند مکلف ها بانک ـ17ماده 

  .بررسی و ارزیابی نمایند) بانکدر حد نیاز (از لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادي 

مدت اجـراي عقـد استصـناع دوم و تسـویه مطالبـات ناشـی از آن        ـ18ماده 

مدیره بانک، مدت زمان  أتدر صورت موافقت هی. شود حداکثر چهار سال تعیین می

  .باشد مورد اشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت،  قابل تمدید می

تصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن، مشخصات در عقد اس ـ19ماده 

  .اموال موردنظر، شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کاال قید گردد

در عقد استصناع دوم، مبلغ عقد باید معلوم و معین بوده و با توافق  ـ20ماده 

پرداخت قبل از شروع اجـراي عقـد و باقیمانـده بـه      طرفین، بخشی به صورت پیش

بندي خاص بـه سـازنده پرداخـت    یشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانتناسب پ

  .شود



  39   دستورالعمل اجرایی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع                                                

  

طـور کامـل در ابتـداي عقـد      مبلغ کاال یا طرح مـوردنظر نبایـد بـه    ـ1 تبصره

  .استصناع دوم پرداخت شود

تـوانند بخشی از بهـاي امـوال  ا میـه انکـد استصناع دوم، بـدر عق ـ2تبصره 

  .ت کنندپرداخشده را پیش داده سفارش

شـود مـواد اولیـه و اقـالم      در عقد استصناع دوم، سازنده متعهد می ـ21ماده 

  .تهیه نمایند موردنیاز براي ساخت اموال موردنظر را رأساً

ـ  ـ22ماده  بـودن و عـدم تطـابق امـوال بـا       روز هرگونـه خسـارت، معیـوب   ـب

  .باشد هاي مقرر در عقد استصناع دوم برعهده سازنده می ویژگی

ترتیبی اتخاذ نماینـد تـا در عقـد استصـناع دوم،      اند مکلف ها بانک ـ23ماده 

حـداقل بـه میـزان     اموال در جریان ساخت، همه ساله و در طول مدت اجراي عقد،

  . پرداختی بانک، بیمه کامل شوند

باید در عقد استصناع دوم، تدابیر الزم را به منظور کـاهش   ها بانک ـ24ماده 

ابقت اموال موردنظر بـا مشخصـات منـدرج در عقـد     ریسک عدم تحویل و عدم مط

  . اتخاذ نمایند

به منظور اطمینان از حسن اجراي عقد استصناع  اند موظف ها بانک ـ25ماده 

  .عمل آورند هدوم در طول مدت قرارداد ، نظارت الزم وکافی را ب

توانند به منظور نظارت بر حسن اجـراي عقـد استصـناع     ها می بانک ـ تبصره

  .شتري را به عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نماینددوم، م

وال مـوردنظر در موضـوع عقـد استصـناع، بـا      ـورتی کـه امـ  ـدر صـ  ـ26ماده 

هاي مورد تقاضا از جمله کیفیت، حجم، اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشـد،   ویژگی

  .گرفتن آن خودداري نماید تواند از تحویل یا نماینده وي می ها بانک

هاي بلندمدت، قراردادهـاي استصـناع را    توانند در طرح می ها بانک ـ27 ماده

ن قراردادها شرط نمایند آدر چندین مرحله با مشتري و سازنده منعقد نموده و در 

  .گردد که با توافق طرفین، قراردادهاي بعدي استصناع منعقد می

ینـان از  باید هنگام انعقاد عقـد استصـناع دوم، جهـت اطم    ها بانک ـ28ماده 
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  .هاي مناسب نمایند ق و تضمینوثای ایفاي تعهدات سازنده، مبادرت به اخذ

سـاخت امـوال    فرایندتوانند قبل از شروع  طرفین عقد استصناع می ـ29ماده 

  .موردنظر، با تقبل خسارات احتمالی، قرارداد را فسخ نمایند

یند که قرارداد در عقد استصناع اول و دوم قید نما اند مکلف ها بانک ـ30ماده 

نامـه اجـراي    االجرا و تـابع آیـین   اساس توافق طرفین در حکم اسناد الزم مذکور بر

  .باشد اسناد رسمی می

ـ  معـامالتی کـه طبـق قـوانین و مقـررات موضـوعه در مـورد وثـایق          تبصره 

دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شـوند کماکـان طبـق تشـریفات مربـوط      

  .انجام خواهند شد


