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 قواعد عمومي قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانكي كشوراعمال 
  )15/09/1396،  تاريخ تصويب   08/08/1396تاريخ دريافت ( 

  سيدرضا موسوي 
   كارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل

  علي اصغر احمدي 
  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و  وكيل دادگستري

  سيد اكبر موسوي 
  خصوصي و وكيل دادگستريكارشناس ارشد حقوق 

  : چكيده 
دريافت يا پرداخت سود، جزء ذات عمليات بانكي است و ) متعارف يا غربي يا ربوي(در بانكداري مرسوم 

االصول در  گذاران و بانك و هم رابطه بانك و گيرندگان تسهيالت، علي براين اساس هم رابطه سپرده
شود؛ اما در بانكداري اسالمي به جهت ممنوعيت  يين ميشده تب چهارچوب عقد قرض با بهره از پيش تعيين

هاي بانكي با قواعد  بانكداري اسالمي كه بر مبناي تطبيق فعاليت. اخذ بهره، وضعيت كامالً متفاوت است
هاي خود را در چهارچوب ابزارهاي مالي اسالمي يا همان عقود اسالمي  گرفته بايد كليه فعاليت شرعي شكل

پس از . داشتن سود قطعي در اكثر موارد با مشتريان تنظيم نمايد نظر درو زيان و بدون  با مشاركت در سود
بانكداري اسالمي شكل گرفت و مبنا بر اين قرار گرفت  پيروزي انقالب اسالمي مباحث جدي حول محور
 منظور به نيز عقود شرعي اين اساس برو  ردـل گيـت شكـتا قواعد حقوق بانكي بر مبناي رعايت قواعد شريع

پس از اجراي قانون عمليات . ي گرديدندنيب شيپتأمين نيازهاي متقاضيان در قانون عمليات بانكي بدون ربا 
كه متأثر از عوامل مختلفي از جمله عدم تأمين  قراردادها، صوري شدن 1363بانكي بدون ربا از ابتداي سال 

ايراداتي است كه بر بانكداري  نيتر مهمباشد، يكي از  نياز متقاضيان وجوه در چهارچوب عقود موجود مي
و جلوگيري از  كشور شبكه بانكي اسالمي در ابزارهاي ماليراستاي تحقق توسعه  در. شود اسالمي وارد مي

 قانون عمليات بانكي بدون ربافصل سوم ابزارمالي جديد به  عنوان به استصناع عقدصوري شدن قراردادها، 
عقد استصناع، عدم ذكر عنوان حقوقي مستقل و بررسي جزئيات آن  بودن جديد .اضافه شد 1390سال  در

در حال بانكي كشور،  اين عقد در شبكه كاربردهاي وسيعدر قانون مدني و نيز عدم اجرا و مغفول ماندن 
مباحث نظري،  زيادي را در خصوص ماهيت حقوقي، سابقه تاريخي ـ فقهي، سؤاالتحاضر 

سازد كه در  اين نهاد حقوقي تازه تأسيس به ذهن متبادر ميضعف  نقاط قوت و و هاي اجرايي دستورالعمل
 . اين مقاله سعي شده است تا حد امكان موارد مذكور مورد بررسي قرار گيرد

 
  استصناع ، قراردادها ، قواعد عمومي ، بانكداري اسالمي: واژگان كليدي 

 منابع و ماخذ
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  مقدمه
 تازگي به كه نيست ارداديقر ،عقد ينا اما ستا هشد انيرا نيناقو وارد تازگي به گرچها عستصناا اردادقر

 آن از دخو ديقتصاا بطروا در اشخاص و دهبو ممرسو دممر بين گذشته هاي زمان از بلكه باشد گرفته شكل
 نمودند مي ستاخودر ،شتهدا اي زمينه در خاصي رتمها كه شخصي از آن، اساس بر و اند نموده مي دهستفاا
 بين اردادقر ينانيز  مسالا از پس. زدبسا كنند، مي تعيين كه هايي ويژگي با متناسب كااليي ها آن ايبر تا

 .    نددبو داده گرزر به انگشتر ر ونجا به منبر ساخت رشسفا پيامبر ها، نقل برخي مطابق و دهبو ممرسو نمسلمانا
 هغير وشمشير  ف،ظر ،كفش ساخت نظير ديقتصاا دهسا بطروا ايبر معموالً اردادقر ينا گذشتهدر

 وريفنا و صنعت پيشرفت تناسب به عستصناا اردادقر عموضو ن،ماز مرور به ماا گرفت مي ارقر مورداستفاده
 اه،گرربز، سد ه،گاودفر ر،قطا ،پيمااهو ،كشتي ساخت رشسفا اعنوا شامل وزهمرا و ستا يافته توسعه 

شي و خطاطي و غيره، بر اساس ، انجام كارهاي هنري مانند نقامشابه هاي طرح و كاالها ه،نشگادا ن،ستاربيما
 لمعمو نمسلمانا نميا بطروا در عقد ينا كه نجاييآ از ينابنابر. شود دهنده مي هاي موردنظر سفارش ويژگي

با اين حال  1اند، پرداخته آن محكاو ا ماهيت سيربر به مختلف يعصرها در نمسلما نناقداحقو و فقها ده،بو
هاي  اند و در كتاب ع نپرداختهستصناارداد اقرفقيهان شيعه مانند عالمان فقهي اهل سنت به بررسي و توصيف 

فقهاي متقدم شيعه با وجود . شود فقهي شيعه با آن همه گستردگي، كتابي به نام كتاب االستصناع مشاهده نمي
طوسي در الخالف و المبسوط، ابن حمزه در الوسيله و جاري بودن اين قرارداد در جوامع بشري، غير از شيخ 

هاي فقهي و  فقها و حقوقدانان معاصر نيز تنها به برخي جنبه. اند ابن سعيد در الجامع للشرائع بدان نپرداخته
نظري در ماهيت آن وجود  اند و در اين خصوص، نظرات متفاوت بوده و اتفاق ماهيتي اين عقد پرداخته

 به سپس نماييم و بيان مي مختلف هاي ديدگاه اساس بر را اردادقر ينمفهوم و ماهيت ا ساس،بر اين ا 2ندارد؛
  .   اظهارنظر خواهيم پرداخت

  اعمال قواعد عمومي قراردادها بر انعقاد نهاد استصناع :بخش اول
  اوصاف ماهيت حقوقي عقد استصناع: بند اول

بر اساس  3اوصاف آن نيز مورد بررسي قرار گيرد؛در تبيين ماهيت حقوقي هر قراردادي ضروري است كه 
باشد و از آنجا كه مقنن براي صحت عقد بيع، اوصافي را  مي بيع آنچه گفته شد، عقد استصناع از شقوق عقد

                                                            
  8، ص21، ش1392و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، فصلنامه بورس اوراق بهادار،سيد عباس موسويان،  -1
 42-43محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص نظرپور،  -2
وصفي كه به طور ظاهري از خود صيغه ثابت ) الف: دو نوع است اوصاف جمع كلمه وصف به معناي صفت، شرح كردن و بر -3

ك به . ن براي مطالعه بيشتر در اين زمينه . وصفي كه به معناي لغوي خويش بر معنايي دگر داللت كند كه در حكم مؤثر است) ب...باشد
  2175، ص 2انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج 
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 تمليكي عالوه بر اوصاف خاص عقد استصناع، مانند بيع طور طبيعي، اوصاف عقد در نظر گرفته است لذا به
  .شود در آن جاري مي مبيع بودن نعي و بودن معاوضي بودن،

  بودن تمليكي - 1
 تحويل لحظة ع،ستصناا عقد در عمصنو مالكيت لنتقاا نماز :در خصوص عقد استصناع گروهي معتقدند

 مالكيتي و شتهدا دجوو مرا ينا به تعهد صانع تنها ن،ماز ينا از قبل تا زيراست ا ارخريد به هندزسا توسط كاال
 خريد به امقدا قفو رشسفا دنكر دهماآ ايبر صانع چنانچهس، ساا ينابر. ستا هنشد محقق يمشتر ايبر
 تواند مي ،ساندر متماا به را كاال نهايت در و نمايد نظر ردمو يكاال ساخت به وعشر و دهنمو اوليه ادمو

 ساخت به امقدا و ختهوفر ييگرد به را آن ،ستا هنرسيد يمشتر به كاال تحويل موعد زهنو كه درصورتي
 تواند مي ،باشد هنشد صانع تمباشر طشر كه درصورتي يا و نمايد ييگرد ليةاو ادمو با نظرردمو عمصنو
اي بر را شده داده رشسفا يكاال كه هدابخو ييگرد از سازنده و ختهوفر ييگرد به را شده ساخته يكاال
 رختياا نيزصانع  حال، درعين و دبو تمليك به قائل عستصناا اردادقر در توان مي لبتها .نمايد دهماآ يمشتر

 كلي يكاال مالك دهنده سفارش ع،ستصناا اردادقر دنعقاا با كه نبيا ينا به باشد شتهدا را قيامصد هر تحويل
در  و هدد تحويل وساخته  را كلي يكاال آن از قيامصد اردادقر طبق ستا متعهد او و شود مي صانع مةذ در

 ،هدد تحويل را كلي ثمن آن اقمصد ستا متعهد دهنده سفارش كه شود مي كلي ثمن مالك ،صانع ،مقابل
 زاربا از راكاال  آن بايد بدهد ستد از را ساخت انتو صانع گرا ليليد هر به كه ستا آن هيدگاد ينا نتيجة
با  1.دازدبپر  را عستصناا اردادقر عموضو يكاال روز قيمت يا و هدد تحويل دهنده سفارش به كرده، تهيه

باشد و نيز  مي ذمه در نظرات مختلف در خصوص تمليكي بودن بيع در مواردي كه مبيع، كلّيِعنايت به 
از آنجا كه : رسد بيان گرديد به نظر مي عستصناا عقد در عمصنو مالكيت لنتقاا نماز نظراتي كه در خصوص

در عقد استصناع گردد؛  مي تمليك سبب موارد همه در باشد و عقد بيع از شقوق عقد بيع مي عستصناا عقد
 است، مصداق تعيين كه آن شرط و آيد وجود مي به تمليك اقتضاي صورت كلي است، نيز كه مبيع در آن به

 ع،ستصناا اردادقر دنعقاا با ندارد در نتيجه نياز مكمل يا اضافي سبب به شرط تحقق و شود مي حاصل بعداً
 يكاال آن از قيامصد ارداد،قر طبق ستا متعهد او و شود مي صانع مةذ در كلي يكاال مالك دهنده سفارش
 ستا متعهد دهنده سفارش كه شود مي كلي ثمن مالك نيزصانع  مقابلدر  و هدد تحويل وساخته  را كلي
 بايد بدهد ستد از را ساخت انتو صانع گرا ليليد هر به و براين اساسهد د تحويل را كلي ثمن آن اقمصد
  را عستصناا اردادقر عموضو يكاال روز قيمت يا و هدد تحويل دهنده سفارش به كرده تهيه راكاال  آن
  .دازدبپر

                                                            
  23و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1

  مقدمه
 تازگي به كه نيست ارداديقر ،عقد ينا اما ستا هشد انيرا نيناقو وارد تازگي به گرچها عستصناا اردادقر

 آن از دخو ديقتصاا بطروا در اشخاص و دهبو ممرسو دممر بين گذشته هاي زمان از بلكه باشد گرفته شكل
 نمودند مي ستاخودر ،شتهدا اي زمينه در خاصي رتمها كه شخصي از آن، اساس بر و اند نموده مي دهستفاا
 بين اردادقر ينانيز  مسالا از پس. زدبسا كنند، مي تعيين كه هايي ويژگي با متناسب كااليي ها آن ايبر تا

 .    نددبو داده گرزر به انگشتر ر ونجا به منبر ساخت رشسفا پيامبر ها، نقل برخي مطابق و دهبو ممرسو نمسلمانا
 هغير وشمشير  ف،ظر ،كفش ساخت نظير ديقتصاا دهسا بطروا ايبر معموالً اردادقر ينا گذشتهدر

 وريفنا و صنعت پيشرفت تناسب به عستصناا اردادقر عموضو ن،ماز مرور به ماا گرفت مي ارقر مورداستفاده
 اه،گرربز، سد ه،گاودفر ر،قطا ،پيمااهو ،كشتي ساخت رشسفا اعنوا شامل وزهمرا و ستا يافته توسعه 

شي و خطاطي و غيره، بر اساس ، انجام كارهاي هنري مانند نقامشابه هاي طرح و كاالها ه،نشگادا ن،ستاربيما
 لمعمو نمسلمانا نميا بطروا در عقد ينا كه نجاييآ از ينابنابر. شود دهنده مي هاي موردنظر سفارش ويژگي

با اين حال  1اند، پرداخته آن محكاو ا ماهيت سيربر به مختلف يعصرها در نمسلما نناقداحقو و فقها ده،بو
هاي  اند و در كتاب ع نپرداختهستصناارداد اقرفقيهان شيعه مانند عالمان فقهي اهل سنت به بررسي و توصيف 

فقهاي متقدم شيعه با وجود . شود فقهي شيعه با آن همه گستردگي، كتابي به نام كتاب االستصناع مشاهده نمي
طوسي در الخالف و المبسوط، ابن حمزه در الوسيله و جاري بودن اين قرارداد در جوامع بشري، غير از شيخ 

هاي فقهي و  فقها و حقوقدانان معاصر نيز تنها به برخي جنبه. اند ابن سعيد در الجامع للشرائع بدان نپرداخته
نظري در ماهيت آن وجود  اند و در اين خصوص، نظرات متفاوت بوده و اتفاق ماهيتي اين عقد پرداخته

 به سپس نماييم و بيان مي مختلف هاي ديدگاه اساس بر را اردادقر ينمفهوم و ماهيت ا ساس،بر اين ا 2ندارد؛
  .   اظهارنظر خواهيم پرداخت

  اعمال قواعد عمومي قراردادها بر انعقاد نهاد استصناع :بخش اول
  اوصاف ماهيت حقوقي عقد استصناع: بند اول

بر اساس  3اوصاف آن نيز مورد بررسي قرار گيرد؛در تبيين ماهيت حقوقي هر قراردادي ضروري است كه 
باشد و از آنجا كه مقنن براي صحت عقد بيع، اوصافي را  مي بيع آنچه گفته شد، عقد استصناع از شقوق عقد

                                                            
  8، ص21، ش1392و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، فصلنامه بورس اوراق بهادار،سيد عباس موسويان،  -1
 42-43محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص نظرپور،  -2
وصفي كه به طور ظاهري از خود صيغه ثابت ) الف: دو نوع است اوصاف جمع كلمه وصف به معناي صفت، شرح كردن و بر -3

ك به . ن براي مطالعه بيشتر در اين زمينه . وصفي كه به معناي لغوي خويش بر معنايي دگر داللت كند كه در حكم مؤثر است) ب...باشد
  2175، ص 2انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج 
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  بودن معاوضي - 2
از آنجا كه سازنده مكلف به ساخت كاال بر اساس : رسد در قرارداد سفارش ساخت كاال به نظر مي

طرفين در مقابل  باشد و در واقع در اين قرارداد اجراي تعهد يكي از دهنده مي درخواست و تقاضاي سفارش
يكي ساخت كاال توسط سازنده و ديگري پرداخت ثمن توسط (اجراي تعهد طرف مقابل است، 

مهمي  آثار بيع، بودن معاوضي.در نتيجه قرارداد سفارش ساخت كاال، عقدي معوض است) دهنده سفارش
 علتي به عوضين از يكي تمليك كه يدرصورت: جمله از. وجود دارد دارد كه اين آثار در عقد استصناع نيز 

 مبيع و ارزش ثمن كه مواردي از طرفي در .رود مي بين ازخود  خودبه دادن عوض ديگر به تعهد باشد، باطل
بيند،  يمنباشد، طرفي كه از اين عدم تناسب زيان  تحمل قابل دادوستدچندان نامتناسب باشد كه در عرف 

در حقوق . ند، اين حق را در حقوق ما خيار غبن گويندك فسخ را معامله تواند مي شود و مغبون ناميده مي
ايران خيار غبن از قواعد عمومي معامالت است و به همين جهت آثار و شرايط اعمال آن را بايد در قواعد 

دست آوردن كااليي  رسد از آنجا كه در اين عقد، خريدار به البته به نظر مي 1.عمومي معامالت مطالعه نمود
خصوص امكان جريان خيار غبن بايد تأمل بيشتري صورت گيرد  اص را در نظر دارد، درهاي خ با ويژگي

اي از بهاي واقعي كاالي خود آگاه باشد و با وجود اين به  چنانچه فروشنده: توان گفت زيرا همچنان كه مي
ت و در نتيجه ارفاق به خريدار يا سود رساندن به او و يا تهيه فوري پول براي تجار: سبب مالحظاتي مانند

چرا كه گذشته از (تواند ادعاي غبن كند  فروش كاال به بهاي كمتر با تفاوت قيمت زياد اقدام نمايد، نمي
اي بر  دهنده بنابراين، چنانچه در عقد استصناع نيز سفارش 2؛)دانستن بهاي واقعي، نظر به تسامح داشته است

ي، قيمتي گزاف بپردازد، از آنجا كه اين اساس اغراض و اهداف شخصي خود جهت سفارش ساخت كاالي
توان امكان حدوث  اي سالم و تسامح از قيمت واقعي صورت گرفته، نمي عمل بر اساس قاعده اقدام، با اراده

  .  خيار غبن را جاري دانست
  عين بودن مبيع - 3
عين عبـارت . باشدخوبي دريافت كه مبيع الزم است از اموال عيني  توان به مدني مي قانون 338 حسب ماده 

با اين وجود  3گيرد طور مسـتقل مورد دادوستد قـرار مي از مالي است كه وجـود مـادي و محسوس دارد و به
قانون مدني و نيز امكان تعيين  350عنوان يكي از اقسام مبيع حسب ماده  با عنايت به تأييد كلي في الذمه به

  .شود در عقد استصناع نيز جاري مي اجل براي مبيع، در نتيجه اين صفت از عقد بيع،

                                                            
 178-179، ص 5كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -1
 180همان، ص  -2
 41، ص 1ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج  كاتوزيان، -3
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  الزم بودن  - 4
 برهم حق منصوص، خيارات يا تراضي يا شرطموجب  به جز است به اين معنا كه طرفين لزوم بيع در اصل
قراردادها  كه يدرصورتاصل لزوم در قراردادها، يك اصل منطقي و عقالني است زيرا . ندارند را عقد زدن

تواند اطمينان خاطر از معامله داشته  نمي كس چيهرود و  قابل انحالل باشند، نظم و ثبات اقتصادي از بين مي
ده ما و همچنين حسب ومللزا صالهاقاعده  بنا برباشد،  از آنجا كه عقد استصناع نيز يكي از شقوق بيع مي. باشد
 اردادقر ينا از ناشي اتتعهد ييفاا به مملز معامله طرفين هك نستدا زمال يعقدآن را  بايد ن مدني،قانو 219
  . باشند مي

مجلس كه به  به غير از خيار: توان گفت در خصوص جريان خيارات مختص به عقد بيع در عقد استصناع مي
حيوان در عقد استصناع جاري  خيار منعي براي جريان آن در عقد استصناع وجود ندارد؛: رسد نظر مي
شود، مگر اين كه سفارش توليد حيوان با دست كاري هاي ژنتيكي و يا از طريق سلول هاي  نمي

عدم قبض كل يا بيشتر ثمن (ثمن نيز با توجه به ماهيت عقد استصناع  تأخير خيار در خصوص. بنيادي باشد
قانون مدني كه شمول آن، ناظر به مواردي است كه مبيع عين خارجي و يا  402و حسب ماده  1)المجلس يف

در خصوص جريان ساير . ندارد وجوددر عقد استصناع يار در حكم آن باشد، در نتيجه امكان جريان اين خ
، تخلف از وصف و عيب كه رؤيتاز  تخلف اتخياربه غير از : رسد عقد استصناع به نظر مي خيارات در

شوند و همچنين خيار تبعض صفقه كه بايد در امكان حدوث آن قائل به  در عقد استصناع جاري نمي
ساير خيارات در عقد استصناع، با توجه به ماهيت عقاليي و عام اين خيارات، تفكيك گرديد، امكان جريان 

اين  در كه نمايند ساقط را راتخيا توانند مي آن از پس يا اردادقر ضمن در معامله طرفينوجود دارد و 
در خصوص عدم جريان .   شتدا هندانخو را اردادقر لنحالا جهت راتخيا از دهستفاا حق يگرد صورت،
از آنجا كه اين : توان گفت ، تخلف از وصف و عيب در عقد استصناع ميرؤيتاز  تخلف اتخيار

قانون مدني، بايع بايد جنسي بدهد كه  414و حسب ماده  2دنشو در بيع كلّي در ذمه جاري نميخيارات 
ين طرفين باشد زيرا چنانچه مديون در مقام وفاي به عهد، چيزي را بدهد كه وصف مطابق با اوصاف مقرره ب

معهود را نداشته باشد، بايد مالمت و اجبار شود كه عهدشكني نكند و مفاد عقد را محترم شمارد و در نتيجه 
زيرا نقص در (اند است كه قرارداد باقي بم ريپذ امكاناين اجبار نه تنها با فسخ مالزمه ندارد بلكه در صورتي 

                                                            
   122نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص  -1
 321، ص 1، ج 1391كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، تهران، ميزان، چ سي و چهارم،  -2

  بودن معاوضي - 2
از آنجا كه سازنده مكلف به ساخت كاال بر اساس : رسد در قرارداد سفارش ساخت كاال به نظر مي

طرفين در مقابل  باشد و در واقع در اين قرارداد اجراي تعهد يكي از دهنده مي درخواست و تقاضاي سفارش
يكي ساخت كاال توسط سازنده و ديگري پرداخت ثمن توسط (اجراي تعهد طرف مقابل است، 

مهمي  آثار بيع، بودن معاوضي.در نتيجه قرارداد سفارش ساخت كاال، عقدي معوض است) دهنده سفارش
 علتي به عوضين از يكي تمليك كه يدرصورت: جمله از. وجود دارد دارد كه اين آثار در عقد استصناع نيز 

 مبيع و ارزش ثمن كه مواردي از طرفي در .رود مي بين ازخود  خودبه دادن عوض ديگر به تعهد باشد، باطل
بيند،  يمنباشد، طرفي كه از اين عدم تناسب زيان  تحمل قابل دادوستدچندان نامتناسب باشد كه در عرف 

در حقوق . ند، اين حق را در حقوق ما خيار غبن گويندك فسخ را معامله تواند مي شود و مغبون ناميده مي
ايران خيار غبن از قواعد عمومي معامالت است و به همين جهت آثار و شرايط اعمال آن را بايد در قواعد 

دست آوردن كااليي  رسد از آنجا كه در اين عقد، خريدار به البته به نظر مي 1.عمومي معامالت مطالعه نمود
خصوص امكان جريان خيار غبن بايد تأمل بيشتري صورت گيرد  اص را در نظر دارد، درهاي خ با ويژگي

اي از بهاي واقعي كاالي خود آگاه باشد و با وجود اين به  چنانچه فروشنده: توان گفت زيرا همچنان كه مي
ت و در نتيجه ارفاق به خريدار يا سود رساندن به او و يا تهيه فوري پول براي تجار: سبب مالحظاتي مانند

چرا كه گذشته از (تواند ادعاي غبن كند  فروش كاال به بهاي كمتر با تفاوت قيمت زياد اقدام نمايد، نمي
اي بر  دهنده بنابراين، چنانچه در عقد استصناع نيز سفارش 2؛)دانستن بهاي واقعي، نظر به تسامح داشته است

ي، قيمتي گزاف بپردازد، از آنجا كه اين اساس اغراض و اهداف شخصي خود جهت سفارش ساخت كاالي
توان امكان حدوث  اي سالم و تسامح از قيمت واقعي صورت گرفته، نمي عمل بر اساس قاعده اقدام، با اراده

  .  خيار غبن را جاري دانست
  عين بودن مبيع - 3
عين عبـارت . باشدخوبي دريافت كه مبيع الزم است از اموال عيني  توان به مدني مي قانون 338 حسب ماده 

با اين وجود  3گيرد طور مسـتقل مورد دادوستد قـرار مي از مالي است كه وجـود مـادي و محسوس دارد و به
قانون مدني و نيز امكان تعيين  350عنوان يكي از اقسام مبيع حسب ماده  با عنايت به تأييد كلي في الذمه به

  .شود در عقد استصناع نيز جاري مي اجل براي مبيع، در نتيجه اين صفت از عقد بيع،

                                                            
 178-179، ص 5كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -1
 180همان، ص  -2
 41، ص 1ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج  كاتوزيان، -3
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توان نتيجه گرفت از آنجا  براين اساس در عقد استصناع نيز مي 1،)شيوه وفاي به عهد است نه در اركان معامله
شوند و فروشنده مكلف است، فرد  باشد اين خيارات در آن جاري نمي كه در اين عقد، مبيع كلي في ذمه مي

  . فرد معيوب به تعهد خود عمل ننموده استبدون عيب را به مشتري تحويل دهد زيرا با تحويل 
در خصوص جريان خيار تبعض صفقه در عقد استصناع نيز، گروهي بر اين اعتقادند كه امكان جريان اين 

 شده خواستهخيار در عقد استصناع وجود ندارد زيرا با توجه به ماهيت عقد استصناع كه بر اساس اوصاف 
شده، مانند اين است كه مبيع تحويل نشده و فروشنده  شود، در صورت عدم رعايت اوصاف تعيين منعقد مي

خيار تبعض صفقه حسب اطالق : ي معتقدندا عدهبا اين وجود، از آنجا كه  2.بايد مبيع مورد نظر را تهيه نمايد
اين خيار را بطالن قسمتي از بيع  و موجب جريان 5شود، نيز جاري مي 4در عين كلي 3قانون مدني 441ماده 

عدم قدرت تسليم به بعض مبيع و غيره  6، نامشروع بودن،درآمدنمستحق للغير : به هر سببي از اسباب مانند
با عنايت به موارد مذكور در بيع كلي، در : رسد نمايند؛ به نظر مي قانون مدني ذكر مي 372حسب ماده 

  .بايد اندكي تأمل نمود و قائل به تفكيك شدخصوص جريان اين خيار در عقد استصناع 
مبيع در خارج متعدد باشد  كه آنيكي : است تصور قابلتواند  ي خيار تبعض صفقه در دو مورد ميطوركل به 
 هيتجز قابلمبيع در خارج واحد است ولي از نظر حقوقي  كه آن، ديگر )فروش خانه و باغ به ديگري: مانند(

، در اين دو حالت، عقد واحد قابليت )ديدرآي كه بعداً نيمي از آن متعلق به غير ا خانهفروش : مانند(باشد 
باشند، لذا امكان جريان خيار تبعض  داراي حكم جداگانه مي هركدام كه يطور بهانحالل به دو عقد را دارد، 

  7.صفقه وجود دارد
خصوص عقد استصناع به نظر  سازد؛ در از آنجا كه ذكر اين مصاديق، عين معين را به ذهن متبادر مي  

اول در فرضي كه فراهم نمودن اوصاف موردنظر   : تصور باشد رسد دو فرض براي آن قابل مي
گيرنده غيرممكن شود و مبيع ساخته نشده باشد، در اين فرض امكان تسليم مبيع  دهنده، براي سفارش سفارش

                                                            
 167، ص 5كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -1

  124 -145ور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص نظرپ2- 
 522امامي، سيد حسن، ص -3
ك به جعفري لنگرودي، محمدجعفر، . در اين زمينه ن . شود يمعين كلي به عـين كـلي در معين و كـلي در ذمه تقسيم : عين كلي -4

  484ترمينولوژي حقوق، ص 
 334كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص  -5
 517امامي، سيد حسن، ص -6
 همان -7
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كه  شود؛ مانند اين ي، استصناع باطل ميقانون مدن 372وجود ندارد و در نتيجه با وحدت مالك از ماده
المللي  هاي بين ساخت كاالي مورد نـظر مشتري منـوط به واردات مواد اوليه از خارج باشد و به لحاظ تحريم

گيرنده قسمتي از  دوم در فرضي كه سفارش. بعد از انعقاد عقد استصناع، امكان اين امر وجود نداشته باشد
دهنده، ساخته باشد و ادامه ساخت مابقي كاالي مورد نظر ممكن  ظر سفارشكاال را مطابق اوصاف موردن

هاي مورد نظر باشد و پس از  عدد شومينه با ويژگي 10دهنده موظف به تحويل  كه سفارش نباشد، مانند اين
عدد از موضوع سفارش به علت تحريم، امكان ساخت مابقي مقدور نباشد كه در اين حالت  5ساخت 

بر اساس ) گيرنده سفارش(ان خيار تبعض صفقه را متصور بود، با اين وجود از آنجا كه صانـع توان جري مي
نموده است، لذا ) كاالي مورد سفارش(اقـدام به سـاخت مورداالستصناع ) دهنده سفارش(سـفارش مستـصنع 

الف قاعده ال شود كه توجيه اين امر، خ جريان خيار تبعض صفقه باعث حدوث ضرري ناخواسته به صانع مي
طور  بهتر است طرفين به: رسد در اين حالت به نظر مي. باشد ضرر و اصل عدم تبرع و عدالت اجتمـاعي مي

قرارداد  ايبر كه تياتعهد و ها هاي خود را مطرح نمايند و با درايت تمام بر اساس ويژگي واضح خواسته
 عدامو ،كاال تحويل نماز تعيين: نمايند؛ مانندم آن را تعيين حكاو اط وشر، كليه نددار نظر در مابين في
 از تبعيت به وطشر ينا بيني و غيره؛ هاي احتمالي و شرايط غيرقابل پيش ض، ضرر يا خسارتعو ختداپر
 مشكل با فختالا وزبر رتصودر  وشت دا هندانخو را آن از سرپيچي حق طرفين و دهبو زمال ،عقد صلا

 زمال ،باشد شتهدا دجوو يطاشر از يكي با بطهرا در مسلمي فعر هچنانچخواهند بود؛ البته  جهامو يكمتر
 رفمتعا قانون مدني، 225 ماده حسب زيرا ددگر فقاتو آن بر و شده بيان عقد ضمن در يطاشر آن نيست

 عقد در كرذ منزله به باشد آن به فمنصر هم تصريح ونبد عقد كه طوري به دتعا و فعر در يمرا دنبو
  .   ستا

؛ نستدا صشخاا رهجاا اردادقر همانند بايد را معامله ينا ع نيزستصناا اردادقر در نجنو و تمو تأثير ردمو در
 منفسخ اردادقر ن صانع،جنو يا تفو با ،باشد شخص به قائم نظر ردمو وژهپر ساخت كه چنانچه معنا ينا به
 اردادقر ،هدد منجاا را صانع اتتعهد ندبتوا ييگرد دفر و دهنبو شخص به قائم اردادقر چنانچهما ا گردد؛ مي

 كند مي تكميل را آن يا و دهنمو نظرردمو وژهپر ساخت به امقدا ،صانع از نيابت به شخص جديد و پابرجاست
  .شود مي ختداپر ، تا مقداري از ثمن كه صانع دريافت داشته است،صانع الموا از ركا منجاا هزينةو 

 يا تمو بر مبني مشكلي طبيعتاً باشد ريتجا شركت يك عستصناا عقد در) صانع( اردادقر فطر چنانچه
 بين از آن لنحالا با شركت حقوقي شخصيت ريتجا هاي شركت در زيرا وجود نخواهد داشت او نجنو
 ن،نساا فبرخال شركت دموجو ييدارا كه ستا آن مرا ينا علت. ماند مي باقي ،تصفيه مرا نپايا تا رود و نمي

توان نتيجه گرفت از آنجا  براين اساس در عقد استصناع نيز مي 1،)شيوه وفاي به عهد است نه در اركان معامله
شوند و فروشنده مكلف است، فرد  باشد اين خيارات در آن جاري نمي كه در اين عقد، مبيع كلي في ذمه مي

  . فرد معيوب به تعهد خود عمل ننموده استبدون عيب را به مشتري تحويل دهد زيرا با تحويل 
در خصوص جريان خيار تبعض صفقه در عقد استصناع نيز، گروهي بر اين اعتقادند كه امكان جريان اين 

 شده خواستهخيار در عقد استصناع وجود ندارد زيرا با توجه به ماهيت عقد استصناع كه بر اساس اوصاف 
شده، مانند اين است كه مبيع تحويل نشده و فروشنده  شود، در صورت عدم رعايت اوصاف تعيين منعقد مي

خيار تبعض صفقه حسب اطالق : ي معتقدندا عدهبا اين وجود، از آنجا كه  2.بايد مبيع مورد نظر را تهيه نمايد
اين خيار را بطالن قسمتي از بيع  و موجب جريان 5شود، نيز جاري مي 4در عين كلي 3قانون مدني 441ماده 

عدم قدرت تسليم به بعض مبيع و غيره  6، نامشروع بودن،درآمدنمستحق للغير : به هر سببي از اسباب مانند
با عنايت به موارد مذكور در بيع كلي، در : رسد نمايند؛ به نظر مي قانون مدني ذكر مي 372حسب ماده 

  .بايد اندكي تأمل نمود و قائل به تفكيك شدخصوص جريان اين خيار در عقد استصناع 
مبيع در خارج متعدد باشد  كه آنيكي : است تصور قابلتواند  ي خيار تبعض صفقه در دو مورد ميطوركل به 
 هيتجز قابلمبيع در خارج واحد است ولي از نظر حقوقي  كه آن، ديگر )فروش خانه و باغ به ديگري: مانند(

، در اين دو حالت، عقد واحد قابليت )ديدرآي كه بعداً نيمي از آن متعلق به غير ا خانهفروش : مانند(باشد 
باشند، لذا امكان جريان خيار تبعض  داراي حكم جداگانه مي هركدام كه يطور بهانحالل به دو عقد را دارد، 

  7.صفقه وجود دارد
خصوص عقد استصناع به نظر  سازد؛ در از آنجا كه ذكر اين مصاديق، عين معين را به ذهن متبادر مي  

اول در فرضي كه فراهم نمودن اوصاف موردنظر   : تصور باشد رسد دو فرض براي آن قابل مي
گيرنده غيرممكن شود و مبيع ساخته نشده باشد، در اين فرض امكان تسليم مبيع  دهنده، براي سفارش سفارش

                                                            
 167، ص 5كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -1

  124 -145ور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص نظرپ2- 
 522امامي، سيد حسن، ص -3
ك به جعفري لنگرودي، محمدجعفر، . در اين زمينه ن . شود يمعين كلي به عـين كـلي در معين و كـلي در ذمه تقسيم : عين كلي -4

  484ترمينولوژي حقوق، ص 
 334كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص  -5
 517امامي، سيد حسن، ص -6
 همان -7
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 ،شركت لنحالا با ينابنابر. گردد مي تقسيمشركا  نميا بلكه شود نمي منتقل ييگرد شخص به لنحالا از پس
 ،باشد زمال چنانچه و گيرد مي رتصو تصفيه نمتصديا توسط آن اداره و دهبو باقي آن حقوقي شخصيت

 ردمو كاالي ساخت ايبر مصالح خريد نظير يجديد تمعامالتواند  مي ،شركت قبلي اتتعهد منجاا ايبر
 توسطقانون مذكور، قانوني  اليحه 208 قانون تجارت و 208 ادمو د و اين امر حسبگير شكلغيره و  تعهد

  1.شد هداخو منجاا تصفيه نمتصديا
  بودننسيه يا نقد  - 5

در اين عقد با توجه به عدم موجوديت مبيع در هنگام عقد و طي شدن زمان خاصي جهت ايجاد و ساخت 
 ختداپر لحا صورت به را ثمن تواند مي لبتهارد؛ اند لمجلساحين ثمن ختداپر به ريجباا مستصنعآن، 
طورمعمول، ثمن در زمان انعقاد  در اين عقد به 2.باشد نمي متداول عستصنادر عقد ا امري چنين ليو نمايد
شود، اين تأديه در  بندي خاصي جهت تأديه آن در نظر گرفته مي شود و زمان طور كامل پرداخت نمي عقد به

جهت ترغيب سازنده و اطمينان وي از اراده ) بيعانه(پرداخت  عنوان پيش ارد با پرداخت مبلغي بهغالب مو
صورت اقساط و  منظور اطمينان از روند پيشرفت انجام كار، به گردد و مابقي ثمن به دهنده، آغاز مي سفارش

هاي عظيم كه ساخت  پروژه شود؛ اين امر، در يا تأديه كل مبلغ قرارداد در هنگام تحويل محصول انجام مي
ها، نوعاً نه متعارف  طور كامل آشكار است زيرا در اين پروژه آن ممكن است چندين سال طول بكشد، به

است كل مبلغ قرارداد در مجلس پرداخت شود و نه منطقي و ضروري است؛ اين ويژگي اين عقد را از 
  . سازد شمول عقد سلم خارج مي

  بودن  ميرمستقيغمستقيم و  - 6
مستصنع كه شخص  درصورتي. قابل انعقاد است) موازي(استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم 

طور مثال  براي ساخت به) گيرنده سفارش(قرارداد را با شخصيت حقيقي يا حقوقي صانع ) دهنده سفارش(
استصناع مستقيم شكل عمليات ساخت را انجام دهد ) صانع(كارخانه يا آپارتماني منعقد سازد و خود وي 

گيرد؛ اما اگر اين شخصيت حقيقي يا حقوقي براي ساخت كاالي مورد سفارش با شخص حقيقي يا  مي
معموالً  3گيرد؛ حقوقي ديگر، قرارداد امضا نمايد، در اين صورت استصناع غيرمستقيم يا موازي شكل مي

شود زيرا از طرفي موجب  م منعقد  ميها بر اساس شيوه استصناع غيرمستقي قراردادهاي استصناع در بانك

                                                            
 21و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1

  132نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص 2 - 
 72 -73ربا، ص  و نظرپور، محمد نقي، چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانكي بدوناكبر كميجاني،  -3
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هاي مختلف با همه گستردگي  ها در مسائل اجرايي و عملياتي توليد كاال يا احداث طرح عدم درگيري بانك
نياز از فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت  ها را بي شود و از طرف ديگر، بانك و مشكالت آن مي

   1.مايدن توليد و انجام سفارش هر مشتري مي
  معين بودن  - 7

شود  گرفته مي كاربرد در قانون، نام خاصي برايشان در نظر خاطر كثرت استعمال و از آنجا كه عقود معين به
عقد استصناع در فقه با وجود : رسد نمايد، به نظر مي ها را بيان مي گذار احكام و شرايط و آثار آن و قانون

باشد و ريشه  اي مي شده ريف واحدي از اين عقد، عقد شناختهنظر فقها در تع متون اندك و عدم اتفاق
، بدون ربا يات بانكـون عمليـقانوم ـفصل س نامه آيينبه  تاريخي و فقهي دارد؛ از طرفي با الحاق اين عقد

گذار براي عقد مذكور عنوان خاصي تعيين نموده، در نتيجه عقد استصناع در زمره عقود معين قرار  قانون
ها عنوان  اي براي آن شود كه در شرع نام ويژه اگرچه در بيان عقود نامعين گفته ميسوي ديگر،  از. گيرد مي

نشده و احكامي نيز مقرر نگرديده است و مردم به اقتضاي زندگي خويش و نيز با در نظر گرفتن مصالح 
سفارش ساخت توان دريافت كه حتي اگر قرارداد  اند اما با اندكي تأمل مي ها را پديد آورده زمان و مكان آن

كاربرد اين عقد در طول  كاال بر اساس اقتضاي مصالح جامعه پديد آمده باشد، به لحاظ كثرت استعمال و
كه بيانگر آن  4»تجاره عن تَرَاضٍ منكم«و  3»أوفوا بالعقود« 2،»احل اهللا البيع«تاريخ، اطالق و عمومات آيات 

كه اسالم روش  ربوي را خارج ساخته و با عنايت به اينگذار هر بيعي را تنفيذ نموده و بيع  است كه قانون
ها را به مفاهيم عرفي و عقاليي خودش واگذاشته است و آنچه را  جديدي در عقود نياورده است بلكه آن
صورت تلويحي توسط  در نتيجه اين عقد به 5شود، تنفيذ نموده است، طبق نظر عرف و عقال بيع محسوب مي

  .استشارع، امضا و تأييدشده 
  اعمال قواعد عمومي قراردادها بر اركان و آثار عقد استصناع: بخش دوم
  بررسي اركان عمومي و اختصاصي عقد بيع: بند اول

طوركلي عقد بيع يكي از عقود معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه  به
ديگر، محل سنتي طرح  بيان ها را نيز با خود دارد؛ بهشده است بلكه بسياري از قواعد عمومي قرارداد طرح

                                                            
   84همان، ص  -1
 275 /بقره -2
  1/ مائده -3
 29/ نساء -4

  79نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص  5 -

 ،شركت لنحالا با ينابنابر. گردد مي تقسيمشركا  نميا بلكه شود نمي منتقل ييگرد شخص به لنحالا از پس
 ،باشد زمال چنانچه و گيرد مي رتصو تصفيه نمتصديا توسط آن اداره و دهبو باقي آن حقوقي شخصيت

 ردمو كاالي ساخت ايبر مصالح خريد نظير يجديد تمعامالتواند  مي ،شركت قبلي اتتعهد منجاا ايبر
 توسطقانون مذكور، قانوني  اليحه 208 قانون تجارت و 208 ادمو د و اين امر حسبگير شكلغيره و  تعهد

  1.شد هداخو منجاا تصفيه نمتصديا
  بودننسيه يا نقد  - 5

در اين عقد با توجه به عدم موجوديت مبيع در هنگام عقد و طي شدن زمان خاصي جهت ايجاد و ساخت 
 ختداپر لحا صورت به را ثمن تواند مي لبتهارد؛ اند لمجلساحين ثمن ختداپر به ريجباا مستصنعآن، 
طورمعمول، ثمن در زمان انعقاد  در اين عقد به 2.باشد نمي متداول عستصنادر عقد ا امري چنين ليو نمايد
شود، اين تأديه در  بندي خاصي جهت تأديه آن در نظر گرفته مي شود و زمان طور كامل پرداخت نمي عقد به

جهت ترغيب سازنده و اطمينان وي از اراده ) بيعانه(پرداخت  عنوان پيش ارد با پرداخت مبلغي بهغالب مو
صورت اقساط و  منظور اطمينان از روند پيشرفت انجام كار، به گردد و مابقي ثمن به دهنده، آغاز مي سفارش

هاي عظيم كه ساخت  پروژه شود؛ اين امر، در يا تأديه كل مبلغ قرارداد در هنگام تحويل محصول انجام مي
ها، نوعاً نه متعارف  طور كامل آشكار است زيرا در اين پروژه آن ممكن است چندين سال طول بكشد، به

است كل مبلغ قرارداد در مجلس پرداخت شود و نه منطقي و ضروري است؛ اين ويژگي اين عقد را از 
  . سازد شمول عقد سلم خارج مي

  بودن  ميرمستقيغمستقيم و  - 6
مستصنع كه شخص  درصورتي. قابل انعقاد است) موازي(استصناع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم 

طور مثال  براي ساخت به) گيرنده سفارش(قرارداد را با شخصيت حقيقي يا حقوقي صانع ) دهنده سفارش(
استصناع مستقيم شكل عمليات ساخت را انجام دهد ) صانع(كارخانه يا آپارتماني منعقد سازد و خود وي 

گيرد؛ اما اگر اين شخصيت حقيقي يا حقوقي براي ساخت كاالي مورد سفارش با شخص حقيقي يا  مي
معموالً  3گيرد؛ حقوقي ديگر، قرارداد امضا نمايد، در اين صورت استصناع غيرمستقيم يا موازي شكل مي

شود زيرا از طرفي موجب  م منعقد  ميها بر اساس شيوه استصناع غيرمستقي قراردادهاي استصناع در بانك

                                                            
 21و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1

  132نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص 2 - 
 72 -73ربا، ص  و نظرپور، محمد نقي، چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانكي بدوناكبر كميجاني،  -3
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 1.باشد قواعد حاكم بر روابط قراردادي است و از سوي ديگر بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها نيز مي
مقنن براي صحت عقد بيع شرايطي را در نظر گرفته كه در صورت فقدان برخي از اين شروط، عقد باطل و 

باشد براين اساس  مي بيع شود؛ از آنجا كه عقد استصناع از شقوق عقد نافذ مي قد غيربا فقدان برخي ديگر ع
  .پردازيم در بند اول به بررسي اركان عمومي و در بند دوم به بررسي اركان اختصاصي اين عقد مي

  اركان عمومي) الف
در عقـد  معامله موضوع بودن معلوم و جهت مشروعيت اهليت، رضا، و قصد مانند قراردادها، عمومي شرايط

 پيدا اي آثـار ويژه بيع عقـد در شرايـط اين از بعضي ، از آنجا كهحال نيدرع. شود رعايـت بايـد استصـناع نيـز
 اهليت اراده، عنوان سه شوند،درنتيجه زير استصناع نيز جاري مي و اين شرايط عموماً در عقد نمايند مي

  . ميينما يم بحث آن ها عقد،از موضوع و تصرف
  رضا  و قصد - 1

در عقد استصناع نيز مانند غالب قراردادها الزم دارد كه دو طرف داشته باشد و اين دو طرف با دارا بودن 
صورت ايجاب و قبول نمايان  با تراضي خود كه به....) اختيار، عقل، بلوغ و : مانند(شرايط عمومي قراردادها 

 قرارداد، طرف انتخاب خريدوفروش، در هركس االصول علي كه افزود بايد. شود آن را انشاء نمايند مي
قانون  10 حسب ماده قراردادها آزادي اصل عنوان كه به اصل اين و است آزاد عقد آثار و شرايط تعيين

توانند افراد حقيقي  در عقد استصناع، طرفين قرارداد مي. شود، در عقد استصناع نيز جريان دارد مدني ياد مي
در خصوص شيوه . هاي اقتصادي و غيراقتصادي باشند ها، بنگاه ها، شركت ني از نهادها، موسسهيا نمايندگا

از آنجا كه موضوع عقد استصناع معدوم است و بايد بر اساس ذكر : رسد معاطات در عقد استصناع به نظر مي
غرر با ذكر اين  دهنده به وجود آيد و براين اساس رفع ابهام و جلوگيري از هاي موردنظر سفارش ويژگي
  . پذير نخواهد بود شوند، در نتيجه شيوه معاطات در آن امكان ها محقق مي ويژگي

   تصرف و اختيار اهليت - 2
حسب  متعاملين يعني باشند، برخوردار قانوني اهليت از بايستي قراردادها، ساير همانند بيع استصناع در طرفين
 مست اشخاص قانون مدني 195 نباشند و نيز حسب ماده ديوانه و سفيه كودك، قانون مدني بايد 1207 ماده
 .است باطل ها آن با معامله و باشند مي محجورين حكم در نيز خبري بي حال در و خواب و هوش بي و

 براي را ثمن و مبيع در 2تصرف اهليت قانوني، اهليت بر عالوه مدني قانون 345 ماده حال، حسب درعين

                                                            
 23، ص 1هايي از عقود معين، ج  كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني درس -1
 را خود تعهد موضوع در تصرف اختيار فروشنده و خريدار كه است اين تصرف اختيار تر مناسب عبارت به يا تصرف اهليت از منظور -2

 96، ص 1ك به كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج. باشند؛ در اين زمينه ن  داشته
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 مالي اگر بنابراين،. يابد طور بديهي در بيع استصناع نيز جريان مي و اين امر به دانسته ضروري بيع عقد طرفين
 همچنين و نـدارد را آن در تصرف حق مالك شود، توقيف حكم اجراي مقام در يا تأمين دادگاه قرار اثر بر

قانون  667 مادهحسب  نيز وكيل. بفروشد را خود اموال تواند نمي ورشكسته توقف، حكـم صـدور از پس
 حدود از خارج معامله انجام اختيار و كند عمل است داده او به موكل كه نيابتي حدود در مدني بايد
  .ندارد را موكل مصلحت برخالف يا نمايندگي

  عقد  موضوع - 3
 كه باشند داشته اوصافي بايد دو اين از و هريك ثمن و مبيع: است موضوع دو داراي بيع عقد طوركلي به

باشد به بررسي اين  استصناع از شقوق عقد بيع مي از آنجا كه عقد 1است؛ شرط بيع صحت در ها آن وجود
  .پردازيم اوصاف مي

  :بايد توجه داشت مبيع اوصاف در همين راستا در خصوص
 باشد؛ حسب ماده موجود عقد هنگام بايد باشد معين عين مبيع اگر :باشد موجود عقد هنگام مبيعاوالً 
 و است تمليكي عقد بيع، زيرا است باطل ندارد خارجي وجود كه معين مال قانون مدني خريدوفروش 361
 باشد معين حكم در مبيع چنانچه .شود منتقل خريدار به عقد موجب به تا باشد داشته وجود مالي بايد طبعاً

 داشته وجود شده، واقع بيع موضوع كه مقداري به شيء تمام بايد) االجزا متساوي شيء از معين مقداري(
 اين در. باشد داشته عقد هنگام را آن فرد فروشنده كه ندارد باشد، در موردي كه مبيع كلي است، لزومي

قانون مدني با ذكر مقدار، جنس و  351و ايـن امر حـسب ماده  است مبيع تسليم و تهيه به متعهد بايع فرض،
است، نبودن  في الذمه مبيع آن كلّي استصناع نيز كه عقد مورد براين اساس در 2.وصف مبيع صحيح است

شود، غرر با ذكر صفات خاص و موردنظر  فعلي كاال، عرفاً سبب غرري شدن و جهالت عقد استصناع نمي
  3.پندارد منتفي و عرف، آن كاال را در حكم كاالي موجود مي

 215 آن بيع استصناع، حسب ماده و بالتبع بيع :مانند معاوضي عقود در :باشد داشته ماليت مبيعثانياً 
 كه است صحيح وقتي مبيع به مال اطالق. باشد داشته ماليت اعتباراً يا حقيقتاً بايد معامله قانون مدني، مورد

از آنجا كه ممكن : رسد با عنايت به موارد مذكور، در بيع استصناع نيز به نظر مي. باشد داشته عقاليي منفعت
دهنده بر اساس نياز و سليقه شخصي اقدام به سفارش كااليي نمايد و با توجه به  است در مواردي، سفارش

                                                            
  103همان، ص -1
 105 - 106همان، ص  -2

  41نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص 3 - 

 1.باشد قواعد حاكم بر روابط قراردادي است و از سوي ديگر بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها نيز مي
مقنن براي صحت عقد بيع شرايطي را در نظر گرفته كه در صورت فقدان برخي از اين شروط، عقد باطل و 

باشد براين اساس  مي بيع شود؛ از آنجا كه عقد استصناع از شقوق عقد نافذ مي قد غيربا فقدان برخي ديگر ع
  .پردازيم در بند اول به بررسي اركان عمومي و در بند دوم به بررسي اركان اختصاصي اين عقد مي

  اركان عمومي) الف
در عقـد  معامله موضوع بودن معلوم و جهت مشروعيت اهليت، رضا، و قصد مانند قراردادها، عمومي شرايط

 پيدا اي آثـار ويژه بيع عقـد در شرايـط اين از بعضي ، از آنجا كهحال نيدرع. شود رعايـت بايـد استصـناع نيـز
 اهليت اراده، عنوان سه شوند،درنتيجه زير استصناع نيز جاري مي و اين شرايط عموماً در عقد نمايند مي

  . ميينما يم بحث آن ها عقد،از موضوع و تصرف
  رضا  و قصد - 1

در عقد استصناع نيز مانند غالب قراردادها الزم دارد كه دو طرف داشته باشد و اين دو طرف با دارا بودن 
صورت ايجاب و قبول نمايان  با تراضي خود كه به....) اختيار، عقل، بلوغ و : مانند(شرايط عمومي قراردادها 

 قرارداد، طرف انتخاب خريدوفروش، در هركس االصول علي كه افزود بايد. شود آن را انشاء نمايند مي
قانون  10 حسب ماده قراردادها آزادي اصل عنوان كه به اصل اين و است آزاد عقد آثار و شرايط تعيين

توانند افراد حقيقي  در عقد استصناع، طرفين قرارداد مي. شود، در عقد استصناع نيز جريان دارد مدني ياد مي
در خصوص شيوه . هاي اقتصادي و غيراقتصادي باشند ها، بنگاه ها، شركت ني از نهادها، موسسهيا نمايندگا

از آنجا كه موضوع عقد استصناع معدوم است و بايد بر اساس ذكر : رسد معاطات در عقد استصناع به نظر مي
غرر با ذكر اين  دهنده به وجود آيد و براين اساس رفع ابهام و جلوگيري از هاي موردنظر سفارش ويژگي
  . پذير نخواهد بود شوند، در نتيجه شيوه معاطات در آن امكان ها محقق مي ويژگي

   تصرف و اختيار اهليت - 2
حسب  متعاملين يعني باشند، برخوردار قانوني اهليت از بايستي قراردادها، ساير همانند بيع استصناع در طرفين
 مست اشخاص قانون مدني 195 نباشند و نيز حسب ماده ديوانه و سفيه كودك، قانون مدني بايد 1207 ماده
 .است باطل ها آن با معامله و باشند مي محجورين حكم در نيز خبري بي حال در و خواب و هوش بي و

 براي را ثمن و مبيع در 2تصرف اهليت قانوني، اهليت بر عالوه مدني قانون 345 ماده حال، حسب درعين

                                                            
 23، ص 1هايي از عقود معين، ج  كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني درس -1
 را خود تعهد موضوع در تصرف اختيار فروشنده و خريدار كه است اين تصرف اختيار تر مناسب عبارت به يا تصرف اهليت از منظور -2

 96، ص 1ك به كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج. باشند؛ در اين زمينه ن  داشته
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ف، براي اين هاي مورد نظرش، حاضر به پرداخت مبلغي حتي سنگين باشد، اگرچه ظاهراً در نگاه عر ويژگي
 آن را تجارت، بايد و بيع صحت به عمومات تصور نيست، اما با استناد اقدام  ماليت يا منفعت عقاليي قابل

  .دانست نافذ
عنوان يكي از  در عقد استصناع نيز با عنايت به تأييد كلي في الذمه، به :باشد معين و معلوم مبيعثالثاً 

قانون مدني؛  341قانون مدني؛ امكان تعيين اجل براي مبيع و ثمن حسب ماده  350اقسام مبيع حسب ماده 
قانون مدني؛ و همچنين  363جريان انتقال مالكيت با وجود اجل در تسليم مبيع يا تأديه ثمن حسب ماده 

توان اين صفت  قانون مدني و در نتيجه رفع غرر، مي 351كان صحت و رفع ابهام در مبيع كلي، حسب ماده ام
  .را در عقد استصناع جاري دانست

در عقد استصناع نيز قدرت تسليم مصنوع، بيانگر تحقق تمليك : رسد به نظر مي: مبيع تسليم قدرترابعاً 
دهنده قرار  رداد استصناع اين است كه كاال در اختيار سفارشاست زيرا هدف از سفارش كاال و انعقاد قرا

 تسليم قانون مدني قدرت 370 مند شود و حسب ماده بگيرد و بتواند با تسلط بر آن، به ميزان نياز از آن بهره
نه در زمان عقد كه اين امر با ماهيت مؤجل عقد  شود شناخته مي معتبر شود، تسليم بايد مبيع كه موعدي در
  .باشد صناع سازگار مياست

در عقد استصناع از آنجا كه ثمن در زمان انعقاد عقد الزم به ذكر است  اوصاف ثمن همچنين در راستاي
شود، اين تأديه در  بندي خاصي جهت تأديه آن در نظر گرفته مي شود و زمان طور كامل پرداخت نمي به

در خصوص بيعانه در قانون . گردد آغاز مي) بيعانه(پرداخت  عنوان پيش غالب موارد با پرداخت مبلغي به
كه به  طبق قاعده حقوقي درصورتي: ندارد ولي برخي از حقوقدانان معتقدند مدني، مقررات خاصي وجود

جهتي از جهات معامله منحل شود اگرچه مشتري بقيه ثمن را در موعد مقرر، تأديه ننموده باشد، بيعانه بايد به 
از كه در معامالت تجاري تأديه بيعانه به قصد آن باشد كه هرگاه مشتري  مشتري مسترد گردد مگر آن

عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد،  پرداخت بقيه ثمن در موعد مقرر امتناع نمود، بيع منحل و بيعانه به
با اين وصف . متعلق به بايع باشد حتي اگر حقيقتاً خسارتي هم در اثر انحالل بيع، متوجه بايع نشده باشد

كه بايع ثابت كند كه بناي  مايد، درصورتيهرگاه در دادرسي، مشتري در اثر انحالل بيع مطالبه بيعانه بن
متبايعين در دادن بيعانه بر آن بوده كه در صورت انحالل بيع، بيعانه مجاناً متعلق به بايع باشد، دادگاه قصد 

دهد و هرگاه اين امر ثابت نشود، دادگاه طبق قاعده حقوقي،  طرفين را محترم شمرده و طبق آن رأي مي
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از آنجا كه : رسد با عنايت به موارد مذكور به نظر مي 1.نمايد به مشتري را صادر ميحكم به استرداد بيعانه 
باشد و صانع بر اساس سفارش مستصنع اقدام به تهيه لوازم و ساخت كاالي  عقد استصناع عقدي الزم مي

ضرر و  دهنده، طبق قاعده ال نمايد، در صورت عدم پرداخت مابقي ثمن توسط سفارش مورد سفارش مي
بيني عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد در قرارداد، بتوان  اصل عدم تبرع حتي در صورت عدم پيش

مشروعيت  در خصوص .عنوان همه يا قسمتي از ضرر واردشده به صانع، متعلق به صانع دانست بيعانه را به
تصريح  در صورتآن تصريح شود ولي  الزم نيست كه جهتي طوركل بهدر عقد استصناع نيز،   جهت معامله
  . االّ معامله باطل است باشد ومشروع آن  بايد جهت

  اركان اختصاصي )ب
  :دهيم را مورد بررسي قرار مي ها وابسته به شروطي است كه آن استصناعبيع  صحت

استصناع مانند غالب قراردادها الزم دارد كه دو طرف داشته باشد و طرفين آن با تراضي خود كه  - 1
توانند افراد حقيقي يا نمايندگاني  طرفين قرارداد مي. شود آن را انشاء كنند صورت ايجاب و قبول نمايان مي به

 دهنده سفارشدر اين عقد، . هاي اقتصادي و غيراقتصادي باشند هها، بنگا ها، شركت از نهادها، موسسه
) صانع يا پيمانكار(كسي است كه ساخت كاالي معين يا احداث طرح مشخصي را به ديگري ): مستَصنع(

پذيرد كاالي خاصي را بسازد يا طرح خاصي را  كسي است كه مي): صانع( سفارش پذيردهد؛  سفارش مي
: موضوع قراردادطرف مقابل در زمان مشخص، ساخته و تحويل دهد و  هاي مشخص به با ويژگي

ها و شرايط مشخص در متن عقد  كاال يا طرحي است كه با ويژگي) مورداالستصناع، مستصنَع يا مستصنع فيه(
  ).هايي كه سفارش ساخت مبتني بر آن شرايط بوده است ويژگي(شده است  بيان

ارداد استصناع معدوم است و مقصود از قرارداد، توليد و تحويل آن كاال كاال يا طرح در زمان انعقاد قر - 2
 .باشد مي

شود و در كاالهاي طبيعي و محصوالت  يابد كه ساخته مي استصناع درباره كاالهايي جريان مي - 3
يابد؛ فروش اين كاالها در قالب سلم  ها، سبزيجات و حبوبات و غيره جريان نمي ميوه: كشاورزي مانند

 . توان در قالب عقد استصناع قرارداد بندي و تبديل اين كاالها را مي تواند محقق شود اگرچه بسته مي

 اردادقر اساس بر صانع كهكااليي  تحويل و ساخت ايبر ت مورد نيازمد ،ستا زمالع ستصناا عقد در - 4
كه  اين به توجه با عستصناا اردادقر در واقع در .، تعين و ذكر شودستا دهنمو آن ساخت به تعهد

                                                            
 456امامي، سيد حسن، ص -1

ف، براي اين هاي مورد نظرش، حاضر به پرداخت مبلغي حتي سنگين باشد، اگرچه ظاهراً در نگاه عر ويژگي
 آن را تجارت، بايد و بيع صحت به عمومات تصور نيست، اما با استناد اقدام  ماليت يا منفعت عقاليي قابل

  .دانست نافذ
عنوان يكي از  در عقد استصناع نيز با عنايت به تأييد كلي في الذمه، به :باشد معين و معلوم مبيعثالثاً 

قانون مدني؛  341قانون مدني؛ امكان تعيين اجل براي مبيع و ثمن حسب ماده  350اقسام مبيع حسب ماده 
قانون مدني؛ و همچنين  363جريان انتقال مالكيت با وجود اجل در تسليم مبيع يا تأديه ثمن حسب ماده 

توان اين صفت  قانون مدني و در نتيجه رفع غرر، مي 351كان صحت و رفع ابهام در مبيع كلي، حسب ماده ام
  .را در عقد استصناع جاري دانست

در عقد استصناع نيز قدرت تسليم مصنوع، بيانگر تحقق تمليك : رسد به نظر مي: مبيع تسليم قدرترابعاً 
دهنده قرار  رداد استصناع اين است كه كاال در اختيار سفارشاست زيرا هدف از سفارش كاال و انعقاد قرا

 تسليم قانون مدني قدرت 370 مند شود و حسب ماده بگيرد و بتواند با تسلط بر آن، به ميزان نياز از آن بهره
نه در زمان عقد كه اين امر با ماهيت مؤجل عقد  شود شناخته مي معتبر شود، تسليم بايد مبيع كه موعدي در
  .باشد صناع سازگار مياست

در عقد استصناع از آنجا كه ثمن در زمان انعقاد عقد الزم به ذكر است  اوصاف ثمن همچنين در راستاي
شود، اين تأديه در  بندي خاصي جهت تأديه آن در نظر گرفته مي شود و زمان طور كامل پرداخت نمي به

در خصوص بيعانه در قانون . گردد آغاز مي) بيعانه(پرداخت  عنوان پيش غالب موارد با پرداخت مبلغي به
كه به  طبق قاعده حقوقي درصورتي: ندارد ولي برخي از حقوقدانان معتقدند مدني، مقررات خاصي وجود

جهتي از جهات معامله منحل شود اگرچه مشتري بقيه ثمن را در موعد مقرر، تأديه ننموده باشد، بيعانه بايد به 
از كه در معامالت تجاري تأديه بيعانه به قصد آن باشد كه هرگاه مشتري  مشتري مسترد گردد مگر آن

عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد،  پرداخت بقيه ثمن در موعد مقرر امتناع نمود، بيع منحل و بيعانه به
با اين وصف . متعلق به بايع باشد حتي اگر حقيقتاً خسارتي هم در اثر انحالل بيع، متوجه بايع نشده باشد

كه بايع ثابت كند كه بناي  مايد، درصورتيهرگاه در دادرسي، مشتري در اثر انحالل بيع مطالبه بيعانه بن
متبايعين در دادن بيعانه بر آن بوده كه در صورت انحالل بيع، بيعانه مجاناً متعلق به بايع باشد، دادگاه قصد 

دهد و هرگاه اين امر ثابت نشود، دادگاه طبق قاعده حقوقي،  طرفين را محترم شمرده و طبق آن رأي مي
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 نماز به نسبت را يمشتر بايد شود مي ساخته صانع توسط و نيست دموجو حاضر لحا در مورداالستصناع،
 موعد چنانچه اين صورت غير در ؛نمايند فقاتو مرا ينا بر اردادقر طرفين و دنمو هگاآ كاال تحويل و ساخت
 در اي ويژه هميتا داراي كه رمذكو نماز به يمشتر جهل سبب به نباشد مشخص عقد متن در كاال تحويل

 از و دهنمو جعهامر صانع به هدابخوكه  هرلحظه تواند نمي يمشتر و دهنبو دموجو كاال زيرا( ستا اردادقر ينا
با  طورمعمول به نيز يگرد فطر از. دبو هداخو باطل و ريغر معامله ،)نمايد طلب را معامله ردمو تسليم وي
 صانع به را ثمن آن طبق بر بايد يمشتر كه يعدامو ،كاال تحويل و ساخت ايبر ت مورد نيازمد تعيين
 عدامو ينا تعيين بر ميالزا مورداالستصناع، تحويل موعد تعيين فبرخال لبتها. شود مي تعيين نمايد، ختداپر

 مينهز اين در مسلمي فعر چنانچه ،طرفين تسكو و ضعو ختداپر عدامو تعيين معد رتصو در و نيست
 هر تواند مي صانع ينابنابر ؛كند ختداپر نقد صورت به را فقاتو ردمو مبلغ بايد ارخريد ،باشد شتهاند دجوو
 .نمايد يافتدر را معامله ثمن وي از و دهكر جعهامر يمشتر به نمايد اراده كه نماز

پرداخت شود بلكه  ع، مبلغ قرارداد بايد معلوم و معين باشد اما الزم نيست در مجلس عقدستصنااعقد  در - 5
تناسب پيشرفت  مانده به صورت بيعانه، پيش از شروع كار و باقي توان با توافق طرفين قرارداد، بخشي به مي

صورت اقساط به سازنده يا پيمانكار پرداخت  طور كل به بندي خاص يا به فيزيكي كار يا مستقل از آن با زمان
 .شود

وسيله  وليه و ديگر تجهيزات مورد نياز براي ساخت كاال بهع الزم است همه مواد استصناا عقد در - 6
مبلغي كه . دهنده موظف به تدارك اين امور نيست گيرنده تدارك ديده شود و سفارش سفارش
شود كه براي تحويل نهايي كاال يا طرح مورد  پردازد شامل همه كاالها و خدماتي مي دهنده مي سفارش

  .قرارداد الزم است تدارك ديده شود
گفته در قرارداد،  ع، در صورت تطابق كاال يا طرح موردنظر با مشخصات پيشستصناا عقد در - 7

  1.باشد دهنده ملزم به گرفتن كاال و انجام تعهدهاي متقابل مي سفارش
 قابليت كه كااليي هر ردمو در نتيجه در و دبرگير در را موضوعي هر تواند مي دايره شمول عقد استصناع - 8

 نظير ندگيزسا عظيم هاي پروژه در اهخو و صندلي و كفش نظير كوچك ءشي اهخو دارد، ساخت
   .شتدا هداخو دبرركاو غيره  ها جاده و سدها و ها نيروگاه

                                                            
 72-73و نظرپور، محمد نقي، چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانكي بدون ربا، ص اكبر كميجاني،  -1
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 تعيين ازهندا و صفو ع،نو ،جنس ظلحا مورداالستصناع از هاي ويژگي ستا زمالدر عقد استصناع  - 9
 وي از همشاهد با تا نيست دموجو ارخريد دنز ،معين عين بيع همانند اردادقر ينا در معامله ردمو زيرا ددگر
 قانون مدني، 351 ماده گذار حسب قانون كه ستا كلي بيع يا و سلم اردادقر به شبيه بلكه دشو جهل فعر

مورد سفارش، يف ـتوص با ستا زمال جهـنتي در ،ستا دهموـن قوـف فصااو رـكذ به طوـمن را آن صحت
      1.ددگر منعقد صحيح شكل به و شده خارج دنبو ريغر از معامله و ددگر فبرطر يمشتر جهالت

  :بيع استصناع آثار :بند دوم
صورت مختصر بررسي  باشند را به يافته در بيع صحيح مي آثار بيع استصناع كه در واقع همان آثار تحقق

  2.نماييم مي
  مالكيت و الزام به تسليم )الف

 شود؛ ثمن مي مالك فروشنده و مبيع مالك خريدار عقد، وقوعمجرد   بهقانون مدني  362 ماده 1حسب بند 
بود و اين بند ناظر به موردي است كه مبيع عين معين  خواهد خريدار به مبيع تسليم به ملزم فروشنده نتيجه در

تسليم آن به مشتري  كه مبيع كلي باشد، ملكيت از زمان يدرصورت 3باشد و قابليت تمليك را داشته باشد؛
از آنجا  4.شود زيرا در نتيجه بيع كلي، مشتري مالك چيزي شده كه در ذمه و عهده بايع قرار دارد حاصل مي

 5كه تحقق تمليك در بيعي كه مبيع آن كلي في ذمه است منوط به تعيين مصـداق يا تسليـم آن اسـت
باشد، تحقق تمليك  كلي في ذمه مي صورت بهبيع توان دريافـت كه در عقـد استصناع نيز از آنـجا كه م مي

 آن تسليم از مقصود قانون مدني، 367 حسب ماده. باشد مي) طور كامل ساخت مصنوع به(منوط به تسليم آن 
كند و مبيع چنان در اختيار مشتري قرار گيرد كه عرف او را مسلط بر  تصرّف مبيع در بتواند خريدار كه است

شود كه مبيع تحت اختيار مشتري  قانون مدني، تسليم وقتي حاصل مي 368 ماده همچنين حسب. مال بداند
بنابراين بايد پذيرفت كه تسليم در . نكرده باشد) قبض(شده باشد اگرچه مشتري هنوز عمالً تصرف  گذاشته 

و ي اعـمال مثبت، الزمـه آن اسـت ا پارهشود هرچند كه گـاه  رها كردن و در اختيار نهادن خالصه مي
گردد كه در اين خصوص قاعده ثابتي در چگونگي تسليم وجود  قانون مدني، مشخص مي 369حـسب ماده 

                                                            
  23و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1
 60، ص 1انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج  -2
 301ر، قانون مدني در نظم كنوني، ص كاتوزيان، ناص -3
 448امامي، سيد حسن، ص -4
  301كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص  -5

 نماز به نسبت را يمشتر بايد شود مي ساخته صانع توسط و نيست دموجو حاضر لحا در مورداالستصناع،
 موعد چنانچه اين صورت غير در ؛نمايند فقاتو مرا ينا بر اردادقر طرفين و دنمو هگاآ كاال تحويل و ساخت
 در اي ويژه هميتا داراي كه رمذكو نماز به يمشتر جهل سبب به نباشد مشخص عقد متن در كاال تحويل

 از و دهنمو جعهامر صانع به هدابخوكه  هرلحظه تواند نمي يمشتر و دهنبو دموجو كاال زيرا( ستا اردادقر ينا
با  طورمعمول به نيز يگرد فطر از. دبو هداخو باطل و ريغر معامله ،)نمايد طلب را معامله ردمو تسليم وي
 صانع به را ثمن آن طبق بر بايد يمشتر كه يعدامو ،كاال تحويل و ساخت ايبر ت مورد نيازمد تعيين
 عدامو ينا تعيين بر ميالزا مورداالستصناع، تحويل موعد تعيين فبرخال لبتها. شود مي تعيين نمايد، ختداپر

 مينهز اين در مسلمي فعر چنانچه ،طرفين تسكو و ضعو ختداپر عدامو تعيين معد رتصو در و نيست
 هر تواند مي صانع ينابنابر ؛كند ختداپر نقد صورت به را فقاتو ردمو مبلغ بايد ارخريد ،باشد شتهاند دجوو
 .نمايد يافتدر را معامله ثمن وي از و دهكر جعهامر يمشتر به نمايد اراده كه نماز

پرداخت شود بلكه  ع، مبلغ قرارداد بايد معلوم و معين باشد اما الزم نيست در مجلس عقدستصنااعقد  در - 5
تناسب پيشرفت  مانده به صورت بيعانه، پيش از شروع كار و باقي توان با توافق طرفين قرارداد، بخشي به مي

صورت اقساط به سازنده يا پيمانكار پرداخت  طور كل به بندي خاص يا به فيزيكي كار يا مستقل از آن با زمان
 .شود

وسيله  وليه و ديگر تجهيزات مورد نياز براي ساخت كاال بهع الزم است همه مواد استصناا عقد در - 6
مبلغي كه . دهنده موظف به تدارك اين امور نيست گيرنده تدارك ديده شود و سفارش سفارش
شود كه براي تحويل نهايي كاال يا طرح مورد  پردازد شامل همه كاالها و خدماتي مي دهنده مي سفارش

  .قرارداد الزم است تدارك ديده شود
گفته در قرارداد،  ع، در صورت تطابق كاال يا طرح موردنظر با مشخصات پيشستصناا عقد در - 7

  1.باشد دهنده ملزم به گرفتن كاال و انجام تعهدهاي متقابل مي سفارش
 قابليت كه كااليي هر ردمو در نتيجه در و دبرگير در را موضوعي هر تواند مي دايره شمول عقد استصناع - 8

 نظير ندگيزسا عظيم هاي پروژه در اهخو و صندلي و كفش نظير كوچك ءشي اهخو دارد، ساخت
   .شتدا هداخو دبرركاو غيره  ها جاده و سدها و ها نيروگاه

                                                            
 72-73و نظرپور، محمد نقي، چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانكي بدون ربا، ص اكبر كميجاني،  -1
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 شده ساختهاين امر در نحوه تسليم مال : رسد بر اين اساس به نظر مي 1.ندارد و بايد داوري عرف را پذيرفت
ليم شود كه داراي همان در موردي كه مبيع كلي است، بايد كااليي تس.در عقد استصناع نيز وجود دارد

جنس و وصف مورد توافق است، هرگاه كاال داراي اقسام گوناگون باشد، فروشنده در انتخاب فرد مبيع 
تواند مصداقي را برگزيند كه عرفاً معيوب است با وجود  قانون مدني، نمي 279آزاد است ولي حسب ماده 

ترين نوع كلي مبيع را انتخاب نمايد و  يعالبايد از  توانند، شرط نمايند كه فروشنده اين، طرفين قرارداد مي
همچنين فروشنده وظيفه دارد كه از مبيع . تواند از مبناي تراضي دو طرف، استنباط شود اين شرط مي

نگهداري كند و در غير اين صورت، هرگاه بر اثر تعدي و تفريط او نقصي در مبيع ايجاد شود يا كاالي 
قانون مدني،  633هاي اين نگهداري با وحدت مالك از ماده  ينههزامن است و از بين رود، ض شده فروخته

  3.باشد ثمن كلي در اين امر مانند مبيع كلي مي 2.با خريدار است كه بايد به فروشنده بپردازد
 بين در هم عادتي و عرف و باشد نشده معلوم عقد ضمن كه يدرصورتدر عقد استصناع  تسليم در مورد محل

نيز حسب هاي تسليم مبيع  هزينه. باشد مي عقد وقوع محل تسليم، قانون مدني محل 375 حسب مادهنباشد، 
دو طرف  و استحكم قانون مبتني بر قاعده تكميلي  البته .بر عهده فروشنده استقانون مدني  381 ماده
 « :دارد چنين مقرّر ميناظر به اين مسئله است و قانون مدني  382ماده  .دنتوانند برخالف آن تراضي نماي مي

يا در عقد  و ذكرشدهترتيبي باشد كه  برخالفعادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم  هرگاه عرف و
 توانند مي آن شرط شده باشد، بايد طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين برخالف

ها  نسبت به هزينه استصناع، خريدار در قرارداد فروشنده وچنانچه بنابراين  » .دهند تغيير تراضي به را آن
ولي  وجود نداشته باشدطور صريح توافقي  به كه يدرصورتو بايد مطابق تراضي عمل شود  نمايند،تصريح 
 وجود داشته باشد، هزينه را بر عهده بگيرند، بايد فروشنده يا خريدار يا هر دو  كه نيامبني بر عادتي  عرف و

طور صريح  ن نه بهيمتبايع استصناع، قرارداددر رگاه ـه. شود ورت نيز مطابق عرف و عادت اقدام ميدر اين ص
حكم  ها توافقي نكرده باشند و عرف و عادتي هم وجود نداشته باشد، به درباره هزينه ،طور ضمني و نه به

روشنده و هزينه تسليم ثمن هزينه تسليم مبيع بر عهده ف )قانون مدني 381ماده حسب ( قاعده تكميلي مذكور
، حسب شود با قاعده كلّي موجود در ايفاي تعهد اين ضابطه كه در عقد بيع عمل مي .بر عهده خريدار است
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شرط خالف شده  كه نيمخارج تأديه به عهده مديون است مگر ا«: دارد كه مقرر مي انون مدنيق 281ماده 
  .هماهنگ است» .باشد
 از قبل كاال اگر كه يدرحال شود مي منتقل قرارداد،طرف  به تلف مسئوليت كه است اين تسليم حقوقي اثر

ندارد و  ثمن به حقي فروشنده ،»بايعه مالِ من فهو قبضه قبلَ تَلف مبيعٍ كُل«قاعده  استناد به شود تلف تسليم
عقد با تلف مبيع پيش از  خمطابق نظر مشهور، براي اعمال قاعده انفسا 1.نامند يماين امر را ضمان معاوضي 

زيرا  )فرد آن معين شده باشد ،در صورت كلّي بودنيا و ( نه كلّي و قبض الزم است كه مبيع عين معين باشد
ماند و او بايد فرد  هرگاه مبيع كلي باشد و فردي از افراد كلّي تلف شود همچنان تعهد فروشنده باقي مي

رسد كه  به نظر مي .شود كه مبيع عين معين باشد اعده زماني اجرا ميبنابراين اين ق .ديگري را تسليم نمايد
و از نظر حقوقي در حكم  گردد به خريدار منتقل مي تيمالك، هرگاه مبيع كلي باشد از لحظه تعيين فرد كلّي

 دو ،ستا زمال ارداديقر عستصناا كه نجاآ از: توان گفت از ديگر آثار عقد استصناع مي .عين معين است
 ،ستا شده  داده قرار ها آن عهدهبر  عقد ينا ثرا در كه تياتعهد بهباشند  م ميملز حقوقي بطةرا ينا فطر

 نماز در هشد رشسفا يكاال ساخت ردمو در مستصنع برابر در كه يتعهد به بايد صانع ينابنابر .نمايند عمل
 او به ض راعو شده، تعيين عدامو در ،قبلي فقاتو طبق بر نيز مستصنع مقابل در و كند عمل ،ستا داده رمقر
 .    دازدبپر

 فقاتو يا و هنشد مستصنع ستد به معامله ردمو يكاال ساخت طشر ابتدا از چنانچه قفو اردادقر ايجرا در
 نماز در وساخته  را كاال هدابخو ييگرد از تواند مي مستصنع ،باشد نگرفته تعلق مرا ينابر  طرفين ضمني
 هميتا حائز يمشتر ايبر نچهآ معموالً زيراهد د تحويل يمشتر به را ييگرد توسط شده ساخته يكاال ر،مقر
 بايد وي، ايبر مورداالستصناع هندزسا هميتا رتصو در و دهبو) مورداالستصناع( شده ساخته يكاال ستا
 ننمايند، عمل دخو اتتعهد به عقد طرفين از هريك كه درصورتي در عقد استصناع .نمايد تصريح مرا ينا به

 زسربا كاال ساختن به امقدا از صانع چنانچه ينابنابر شوند؛ مي دخو اتتعهد ايجرا به رمجبو حاكم توسط
 يسو از عمل منجاا نمكاا و وي رجباا نمكاا معد رتصو در و نمايند مي كاال ساختن به رمجبو را وي ،ندز
 و مصالح هزينه و هدد مستصنع تحويلساخته و  را فقاتو ردمو يكاال كه خواهند مي ييگرد از ،يگرد دفر
 مستصنع حق ،نباشد ممكن نيز مرا ينا چنانچه و گيرند مي دبو هشد فقاتو وي با كه صانعياز  را وي تجرا

 .  شتدا هداخو را معامله فسخ

                                                            
 90، ص 1هايي از عقود معين، ج  درسكاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني  -1

 شده ساختهاين امر در نحوه تسليم مال : رسد بر اين اساس به نظر مي 1.ندارد و بايد داوري عرف را پذيرفت
ليم شود كه داراي همان در موردي كه مبيع كلي است، بايد كااليي تس.در عقد استصناع نيز وجود دارد

جنس و وصف مورد توافق است، هرگاه كاال داراي اقسام گوناگون باشد، فروشنده در انتخاب فرد مبيع 
تواند مصداقي را برگزيند كه عرفاً معيوب است با وجود  قانون مدني، نمي 279آزاد است ولي حسب ماده 

ترين نوع كلي مبيع را انتخاب نمايد و  يعالبايد از  توانند، شرط نمايند كه فروشنده اين، طرفين قرارداد مي
همچنين فروشنده وظيفه دارد كه از مبيع . تواند از مبناي تراضي دو طرف، استنباط شود اين شرط مي

نگهداري كند و در غير اين صورت، هرگاه بر اثر تعدي و تفريط او نقصي در مبيع ايجاد شود يا كاالي 
قانون مدني،  633هاي اين نگهداري با وحدت مالك از ماده  ينههزامن است و از بين رود، ض شده فروخته

  3.باشد ثمن كلي در اين امر مانند مبيع كلي مي 2.با خريدار است كه بايد به فروشنده بپردازد
 بين در هم عادتي و عرف و باشد نشده معلوم عقد ضمن كه يدرصورتدر عقد استصناع  تسليم در مورد محل

نيز حسب هاي تسليم مبيع  هزينه. باشد مي عقد وقوع محل تسليم، قانون مدني محل 375 حسب مادهنباشد، 
دو طرف  و استحكم قانون مبتني بر قاعده تكميلي  البته .بر عهده فروشنده استقانون مدني  381 ماده
 « :دارد چنين مقرّر ميناظر به اين مسئله است و قانون مدني  382ماده  .دنتوانند برخالف آن تراضي نماي مي

يا در عقد  و ذكرشدهترتيبي باشد كه  برخالفعادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم  هرگاه عرف و
 توانند مي آن شرط شده باشد، بايد طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين برخالف

ها  نسبت به هزينه استصناع، خريدار در قرارداد فروشنده وچنانچه بنابراين  » .دهند تغيير تراضي به را آن
ولي  وجود نداشته باشدطور صريح توافقي  به كه يدرصورتو بايد مطابق تراضي عمل شود  نمايند،تصريح 
 وجود داشته باشد، هزينه را بر عهده بگيرند، بايد فروشنده يا خريدار يا هر دو  كه نيامبني بر عادتي  عرف و

طور صريح  ن نه بهيمتبايع استصناع، قرارداددر رگاه ـه. شود ورت نيز مطابق عرف و عادت اقدام ميدر اين ص
حكم  ها توافقي نكرده باشند و عرف و عادتي هم وجود نداشته باشد، به درباره هزينه ،طور ضمني و نه به

روشنده و هزينه تسليم ثمن هزينه تسليم مبيع بر عهده ف )قانون مدني 381ماده حسب ( قاعده تكميلي مذكور
، حسب شود با قاعده كلّي موجود در ايفاي تعهد اين ضابطه كه در عقد بيع عمل مي .بر عهده خريدار است
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 تعهد ييفاا به رجباا ،كند دداريخو ضعو ختداپر بر مبني دخو تعهد ييفاا از مستصنع چنانچه نيز مقابل در
 به زمال .گرفت هنداخو نظر در را معامله فسخ حق ،صانع ايبر مرا ينا نمكاا معد رتصو در و شد هداخو
 به غير از اي چاره ،رـيگد فطر يسو از تعهد ايفاي معد سبب به طرفين از يكي كه درصورتي ستا كرذ

 دموجو) سببيت بطهرا بار، زيان فعل ر،ضر دجوو(مدني  مسئوليت نكاار چنانچه ،شدبا شتهاند را معامله فسخ
             1.هدابخو مقابل فطر از را رتخسا انجبر طريق ينا از تواند مي ،باشد

 عقد در حبس حقد جوو 377دهما حسب مدني نقانوطوركلي  ع، بهستصنااعقد در  حبس حقدر خصوص 
 در براين اساس 2.داند مي منتفي را حق ينا ،باشد مؤجل ثمن يا مبيع كه درصورتي وست ا نستهدا معتبر را بيع
 و ل نبودهحا دو عوض، اردمو كثرا در و معامله ردمو آن، اردمو متما در كه اين سبب به ع نيزستصناا اردادقر

   3. شتدا هدانخو دجوو حبس حقگردد،  مي تحويل شده تعيين عدامو در و اصوالً باشند مي مؤجل
  در اين راستا ضمان بررسي و تحليل) ب

 يا تمام كه شود معلوم معين، كاالي فروش از بعد اگر است به اين معنا كه  مبيع نقص جبران ضامن فروشنده
. دارد مسترد خريدار به كرده دريافت كه را ثمني است متعهد فروشنده است، ديگري به متعلق آن از جزئي
به ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن  .شود مي ناميده درك ضَمان حقوقي و فقهي اصطالح در تعهد اين
ويژه موردي است كه موضوع معامله مبيع عين خارجي يا در حكم آن باشد و  مستحق للغير بودن مبيع، علت

باشد و  مبيع كلي في الذمه باشد، ضمان درك متصور نيست زيرا مبيع كلي بر عهده بايع مي كه يدرصورت
باشد به مشتري تأديه نمايد و  مالك و يا از قبلِ مالك مأذون مي بايع بايد براي ايفاي تعهد، مالي را كه

پس از تأديه معلوم شود كه آن مال متعلق به ديگري بوده است، بايع تعهد خود را انجام نداده  كه يدرصورت
 كند تا زيرا انتخاب مبيع، دنباله تعهدي است كه فروشنده ضمن عقد پيدا مي 4و تعهد به حال خود باقي است

پس اگر فروشنده مال ديگري را . ي كه مالكيت خريدار را باعث شود، انجام دهدا گونه بهاز راه مشروع و 
تواند الزام  ي وفاي به عهد نكرده است و خريدار ميدرست بهموضوع تعهد به خريدار بدهد،  عنوان بهغصب و 

با اين وصف در عقد استصناع  5.واهداو را در انتخاب فردي كه قابل تملك براي خريدار باشد از دادگاه بخ

                                                            
   25و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1
 88، ص 4كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -2
   26صناع، صو احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استسيد عباس موسويان،  -3
 472امامي، سيد حسن، ص -4
 226، ص 1كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج -5
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باشد، در صورت مستحق للغير بودن  كلي في الذمه مي صورت بهمبيع  كه نيابا توجه به : رسد نيز به نظر مي
تواند الزام فروشنده يا سازنده را در  ، موضوع تعهد خود را انجام نداده و خريدار مي)سازنده(مبيع، فروشنده 

  .انتخاب فردي كه قابل تملك براي او باشد از دادگاه بخواهد
ثار ويژه عقد استصناع در نظام اعمال قواعد عمومي قراردادها در رابطه با آ :سوم بخش

  بانكي كشور
  اوراق مبتني بر عقد استصناع : بند اول

براي تأمين كسري بودجه دولت و تهيـه منابـع مورد نياز  ها راهدر اقتصادهاي متعارف، يكي از بهترين 
خ بهره، زمينه نر نييتعتوانند با  مؤسسات غيردولتي، انتشار اوراق قرضه است، انتشاردهندگان اين اوراق مي

منابع مالي از طريق  كنندگان افتيدر. الزم براي عرضه آن را در شرايط رونق و ركود اقتصادي فراهم كنند
اين اوراق را در زمان سررسيد به دارندگان آن پرداخت  فرع و  اصلشوند  انتشار اوراق قرضه، تنها متعهد مي

قرض گيرندگان  وخرج دخلر چگونگي فعاليت و نمايند و در مقابل، قرض دهندگان نيز هيچ دخالتي د
بر اساس . نمايند ندارند و در شرايط ركود و رونق با اطمينان كامل، بازدهي حاصل از نرخ بهره را دريافت مي

به ماهيـت ربـوي آن در بازارهاي مالي اسالمي قابليت استفاده را  با توجهتحريم ربا در اسـالم، اوراق قرضـه 
 1، صكوكها نيگزيجايكي از اين . بايست از ابزارهاي جايگزين براي آن استفاده نمود مي نخواهند داشت و

به بازدهي ثابتي كه دارند، بيشترين شباهت را ميان انواع صكوك به اوراق  با توجهباشند كه  استصناع مي
عالي بورس، اوراق اي ربر اساس تصويب شو. توانند بهترين جايگزين براي آن تلقي شوند قرضه دارند و مي
اين . نمايد منتشر مي ،بر اساس قرارداد ساخت ، اوراق بهاداري است كه ناشر)استصناع( سفارش ساخت

هدف از انتشار اوراق بهادار صكوك  2.باشد ها يا بازارهاي خارج از بورس مي اوراق قابل معامله در بورس
هاي پيمانكاري است و  مين مالي فعاليتأسازمان بورس، فراهم نمودن شرايط الزم جهت ت استصناع در

توان  بنابراين مي .نمايندمين أمنابع مالي خود را ت توانند استفاده از اين اوراق مي پيمانكاران و كارفرمايان با
ي داراي ارزش يكسان هستند و براي تجميع وجوه الزم جهت ها يگواهگفت صكوك استصناع، اسناد و 

 عنوان بهناشر صكوك استصناع . كه تحت تملك دارنده صكوك است شوند ساخت كااليي استفاده مي

                                                            
اعراب اين واژه را توسعه داده و بر كليه انواع . در فارسي است چكاست و معرَّب واژه  سفتهصكوك جمع صك به معناي سند و  -1

 355، ص )وكصك(موسويان، سيد عباس، ابزارهاي مالي اسالمي ك به .در اين زمينه ن . حوالجات، تعهدات و اسناد مالي بكار بردند
گذاري مشترك اسالمي در بازار سرمايه، فصلنامه علمي ـ پژوهشي  و ابراهيمي، محبوبه، طراحي صندوق سرمايهمحمد نقي نظرپور،  -2

 80، ص 33، ش1388اقتصاد اسالمي، تابستان 

 تعهد ييفاا به رجباا ،كند دداريخو ضعو ختداپر بر مبني دخو تعهد ييفاا از مستصنع چنانچه نيز مقابل در
 به زمال .گرفت هنداخو نظر در را معامله فسخ حق ،صانع ايبر مرا ينا نمكاا معد رتصو در و شد هداخو
 به غير از اي چاره ،رـيگد فطر يسو از تعهد ايفاي معد سبب به طرفين از يكي كه درصورتي ستا كرذ

 دموجو) سببيت بطهرا بار، زيان فعل ر،ضر دجوو(مدني  مسئوليت نكاار چنانچه ،شدبا شتهاند را معامله فسخ
             1.هدابخو مقابل فطر از را رتخسا انجبر طريق ينا از تواند مي ،باشد

 عقد در حبس حقد جوو 377دهما حسب مدني نقانوطوركلي  ع، بهستصنااعقد در  حبس حقدر خصوص 
 در براين اساس 2.داند مي منتفي را حق ينا ،باشد مؤجل ثمن يا مبيع كه درصورتي وست ا نستهدا معتبر را بيع
 و ل نبودهحا دو عوض، اردمو كثرا در و معامله ردمو آن، اردمو متما در كه اين سبب به ع نيزستصناا اردادقر

   3. شتدا هدانخو دجوو حبس حقگردد،  مي تحويل شده تعيين عدامو در و اصوالً باشند مي مؤجل
  در اين راستا ضمان بررسي و تحليل) ب

 يا تمام كه شود معلوم معين، كاالي فروش از بعد اگر است به اين معنا كه  مبيع نقص جبران ضامن فروشنده
. دارد مسترد خريدار به كرده دريافت كه را ثمني است متعهد فروشنده است، ديگري به متعلق آن از جزئي
به ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن  .شود مي ناميده درك ضَمان حقوقي و فقهي اصطالح در تعهد اين
ويژه موردي است كه موضوع معامله مبيع عين خارجي يا در حكم آن باشد و  مستحق للغير بودن مبيع، علت

باشد و  مبيع كلي في الذمه باشد، ضمان درك متصور نيست زيرا مبيع كلي بر عهده بايع مي كه يدرصورت
باشد به مشتري تأديه نمايد و  مالك و يا از قبلِ مالك مأذون مي بايع بايد براي ايفاي تعهد، مالي را كه

پس از تأديه معلوم شود كه آن مال متعلق به ديگري بوده است، بايع تعهد خود را انجام نداده  كه يدرصورت
 كند تا زيرا انتخاب مبيع، دنباله تعهدي است كه فروشنده ضمن عقد پيدا مي 4و تعهد به حال خود باقي است

پس اگر فروشنده مال ديگري را . ي كه مالكيت خريدار را باعث شود، انجام دهدا گونه بهاز راه مشروع و 
تواند الزام  ي وفاي به عهد نكرده است و خريدار ميدرست بهموضوع تعهد به خريدار بدهد،  عنوان بهغصب و 

با اين وصف در عقد استصناع  5.واهداو را در انتخاب فردي كه قابل تملك براي خريدار باشد از دادگاه بخ

                                                            
   25و احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استصناع، صسيد عباس موسويان،  -1
 88، ص 4كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، ج  -2
   26صناع، صو احسان، بازوكار، احكام و آثار فقهي ـ حقوقي عقد استسيد عباس موسويان،  -3
 472امامي، سيد حسن، ص -4
 226، ص 1كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني عقود معين، ج -5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

276

هزينه  عنوان به شده يآور جمعخريداران كاالي موردنظر؛ و وجوه  عنوان بهنويس آن  كاال ؛ پذيره دكنندهيتول
بر اساس موارد مذكور در بند اول انواع اوراق مبتني بر عقد استصناع را مورد بررسي . باشد ساخت كاال مي

  .پردازيم ار خواهيم داد و در بند دوم به بررسي آثار اقتصادي اين اوراق ميقر
  انواع اوراق : بند دوم

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . باشد هاي گوناگوني براي انتشار اوراق استصناع قابل ترسيم مي شيوه
اجرايي انتشار صكوك ريالي و ارزي قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل  97و  83نيز به استناد مواد 

تفاوت اوراق مصوب . به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد را ابالغ نمود2/3/1391استصناع كه در مورخ 
باشد  شوراي پول و اعتبار با اوراق پيشنهادي در اين است كه اوراق پيشنهادي تنها مبتني بر عقد استصناع مي

شود؛ اما در اوراق مصوب شوراي پول و اعتبار در  نزيل، خريدوفروش ميو اين اوراق در بازار ثانويه با ت
شود و در  شرط تمليك استفاده مي برداري از اجاره به مرحله ساخت طرح از عقد استصناع و در مرحله بهره

از آنجا كه برخي از فقيهان شيعه و اهل سنت . شود ، خريدوفروش مي)شده طرح ساخته(بازار ثانويه دارايي 
تري برخوردار  دانند، اوراق مصوب شوراي پول و اعتبار از مشروعيت گسترده ريد دين را مشروع نميخ
  .باشد مي

  :باشند انتشار مي اوراق استصناع به چهار صورت زير قابل
  اوراق عادي استصناع - 1
  تبديل به اوراق سهام اوراق استصناع قابل - 2
  معاملهاوراق استصناع توأم با اوراق حق اختيار  - 3
  1پذير معكوس اوراق استصناع تبديل - 4

شده بر اين  توانند مبلغ درج دارندگان اوراق استصناع نوع اول در صورت انتظار تا زمان سررسيد، تنها مي
اوراق را از انتشاردهنده آن دريافت نمايند؛ ولي دارندگان اوراق نوع دوم، عالوه بر آن، حق تبديل اوراق را 

با نرخ تبديل معين به سهام آن شركت و يا ساير اوراق منتشرشده از سوي آن شركت يا  در زمان سررسيد و
طبق قانون، هنگام تبديل اوراق به سهام و يا دارايي، هزينه انتقال و . باشند هاي مربوط را دارا مي حتي دارايي

ق نوع سوم، دارنده اوراق، همچنين در اورا. عهده دارنده اين اوراق باشد تواند بر همچنين بهاي حق تقدم مي
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اين حقوق، در قالب برگه حق اختيار معامله به . هاي تجاري است داراي حق تحصيل سهم يا ساير دارايي
  .طور جداگانه قابل معامله است شود و به دارنده اوراق داده مي

آينده دارد ـ گذار ـ كه انتظار افزايش سهام خاصي را در  ماهيت اين اوراق، بدين شكل است كه سرمايه
تواند اختيار خريد سهام را خريداري كند؛ به اين معنا كه اختيار پيدا نمايد كه ظرف مدت معيني حق  مي

خريد تعداد سهام معيني را با قيمت مشخص داشته باشد و چنانچه انتظار كاهش قيمت سهام خاصي را داشته 
اختيار خريد يا فروش به ترتيب مذكور با . تواند اختيار فروش سهام مزبور را خريداري نمايد باشد، مي

اوراق حق اختيار معامله، طبق قرارداد ممكن است  1.آيد عنوان هزينه انتخاب به دست مي پرداخت مبلغي به
طور نقدي نيز قابل تسويه باشد؛ اما اوراق استصناع  قبل از سررسيد توسط ناشر،  تبديل به سهام گردد و به
باشد؛ در نتيجه اوراق  در زمان سررسيد، قابليت دريافت تمام مبلغ اسمي را دارا ميقابل تبديل نيست و فقط 

ارزش : باشد كه عبارتند از اي است كه داراي سه ارزش متفاوت از هم  مي استصناع نوع سوم ابزار مالي ويژه
؛ و ارزش حق اختيار اوراق استصناع همراه با حق اختيار معامله؛ ارزش اوراق استصناع بدون حق اختيار معامله

در اين اوراق، حق خريد سهام در . اي ديگر است گونه در اوراق استصناع نوع چهارم، موضوع به. معامله
گيرد، بلكه انتشاردهنده اوراق، مخير است در زمان سررسيد در برابر تحويل  اختيار دارنده اين اوراق قرار نمي

شده سهام را تحويل دارنده اوراق  ، تعداد از پيش تعيين)مبلغ مندرج در آن(اوراق و پرداخت مبلغ اسمي 
انتخاب انتشاردهنده، بين پرداخت نقدي يا تحويل تعدادي سهام به عملكرد سهام و در نتيجه . بدهد

گونه اوراق، اگر قيمت سهم در تاريخ مقرر  در اين. چگونگي ميزان قيمت، در زمان سررسيد بستگي دارد
دهد   قرار گيرد، انتشاردهنده، سهام را به دارنده اوراق تحويل مي 2ز آستانه تحويل سهاما) يا باالتر(تر  پايين

و اگر قيمت سهام مساوي با قيمت آستانه تحويل باشد، نسبت به تحويل يا عدم تحويل سهام ) دهد يا نمي(
  3.تفاوت است بي

گردد و تنها ارزش اسمي آن  نمي در اوراق استصناع هيچ نرخي حتي نرخ بهره، بر روي اوراق استصناع درج
شود و به دارنده آن هيچ مبلغ ثابت يا  در زمان سررسيد، تاريخ سررسيد و ناشر آن بر روي اين اوراق ذكر مي

نمايند، بسته به زمان  افرادي كه اوراق نوع اول را خريداري مي. گيرد متغيري تحت عنوان بهره تعلق نمي

                                                            
 6، ص 1377ن بازار سرمايه در ايران، تهران، مؤسسه پولي و بانكي، حاجيان، محمدرضا، ضرورت تدوين قانو -1
ك به نظرپور، محمد . ن . آستانه تحويل سهام، قيمتي است كه ارزش اسمي صكوك استصناع و قيمت بازاري اوراق سهام برابر باشند -2

    198نقي، عقد و اوراق استصناع، ص
   196  -198همان، ص 3 - 

هزينه  عنوان به شده يآور جمعخريداران كاالي موردنظر؛ و وجوه  عنوان بهنويس آن  كاال ؛ پذيره دكنندهيتول
بر اساس موارد مذكور در بند اول انواع اوراق مبتني بر عقد استصناع را مورد بررسي . باشد ساخت كاال مي

  .پردازيم ار خواهيم داد و در بند دوم به بررسي آثار اقتصادي اين اوراق ميقر
  انواع اوراق : بند دوم

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . باشد هاي گوناگوني براي انتشار اوراق استصناع قابل ترسيم مي شيوه
اجرايي انتشار صكوك ريالي و ارزي قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل  97و  83نيز به استناد مواد 

تفاوت اوراق مصوب . به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد را ابالغ نمود2/3/1391استصناع كه در مورخ 
باشد  شوراي پول و اعتبار با اوراق پيشنهادي در اين است كه اوراق پيشنهادي تنها مبتني بر عقد استصناع مي

شود؛ اما در اوراق مصوب شوراي پول و اعتبار در  نزيل، خريدوفروش ميو اين اوراق در بازار ثانويه با ت
شود و در  شرط تمليك استفاده مي برداري از اجاره به مرحله ساخت طرح از عقد استصناع و در مرحله بهره

از آنجا كه برخي از فقيهان شيعه و اهل سنت . شود ، خريدوفروش مي)شده طرح ساخته(بازار ثانويه دارايي 
تري برخوردار  دانند، اوراق مصوب شوراي پول و اعتبار از مشروعيت گسترده ريد دين را مشروع نميخ
  .باشد مي

  :باشند انتشار مي اوراق استصناع به چهار صورت زير قابل
  اوراق عادي استصناع - 1
  تبديل به اوراق سهام اوراق استصناع قابل - 2
  معاملهاوراق استصناع توأم با اوراق حق اختيار  - 3
  1پذير معكوس اوراق استصناع تبديل - 4

شده بر اين  توانند مبلغ درج دارندگان اوراق استصناع نوع اول در صورت انتظار تا زمان سررسيد، تنها مي
اوراق را از انتشاردهنده آن دريافت نمايند؛ ولي دارندگان اوراق نوع دوم، عالوه بر آن، حق تبديل اوراق را 

با نرخ تبديل معين به سهام آن شركت و يا ساير اوراق منتشرشده از سوي آن شركت يا  در زمان سررسيد و
طبق قانون، هنگام تبديل اوراق به سهام و يا دارايي، هزينه انتقال و . باشند هاي مربوط را دارا مي حتي دارايي

ق نوع سوم، دارنده اوراق، همچنين در اورا. عهده دارنده اين اوراق باشد تواند بر همچنين بهاي حق تقدم مي
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نمايند؛ به اين معنا  د، اين اوراق را كمتر از مبلغ اسمي آن خريداري ميسررسيد و فاصله بين خريد و سررسي
كه اين اوراق را با تنزيل مبلغ اسمي دريافت و ميزان سود متعلق به اين اوراق، محدود به اختالف قيمت 

گونه است كه هرچه زمان  ميزان تنزيل اين اوراق بدين. شده بر اين اوراق است فروش و مبلغ اسمي درج
سود دارندگان اوراق نوع . شود شود ميزان تنزيل به سمت صفر مايل مي ريد به زمان سررسيد نزديك ميخ

باشد زيرا عالوه بر سود حاصل از اختالف قيمت بين  دوم و سوم متفاوت با سود حاصل از اوراق نوع اول مي
در زمان معين را در اختيار اوراق سهام  1مبلغ فروش و مبلغ اسمي، سود حاصل از امتياز دريافت حق تقدم

دهد، تفاوت نقدي  دهنده اين اوراق را به پيمانكار مي خواهند گرفت؛ به اين معنا كه از همان ابتدا كه سفارش
دهنده بخواهد به پيمانكار  شده بر اين اوراق كمتر از صورتي است كه سفارش قيمت اجراي طرح مبالغ درج
انحراف معيار (ود اوراق استصناع نوع چهارم با واريانس بيشتري بازدهي و س. اوراق استصناع عادي بدهد

نسبت به ساير اوراق ) استاندارد به اين معنا است كه چقدر از حد نرمال يا ميانگين، فاصله وجود دارد
استصناع، همراه است و بسته به قيمت اوراق، سهام متغير خواهد بود؛ در نتيجه حداكثر بازدهي آن، بازدهي 

باشد؛  باشد و از اين جهت مانند اوراق عادي استصناع مي ز تفاوت قيمت خريد و قيمت سررسيد ميحاصل ا
اين . كه قيمت سهام كاهش يابد، بازدهي آن اوراق نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي ممكن است درصورتي

دهد، تفاوت  نكار ميدهنده  اين اوراق را به پيما شود، در ابتدا كه سفارش ويژگي در اين اوراق سبب مي
شده در زمان سررسيد، بيشتر از انواع ديگر اوراق استصناع باشد زيرا  قيمت نقدي اجراي طرح و مبالغ درج

جاي پول نقد، معادل  اين احتمال وجود دارد قيمت سهام در زمان سررسيد كاهش يابد و انتشاردهنده آن به
كه با افزايش خطر، بازدهي هم بايد افزايش  طوري به قيمت سررسيد، سهام را به دارنده اوراق تحويل دهد
دهد؛ به اين  صورت افزايش نرخ تنزيل بيشتر نشان مي يابد و اين افزايش بازدهي، خود را در مراحل بعدي به

  2.تر باشد معنا كه  قيمت اين اوراق، نسبت به ساير انواع اوراق، با حفظ ساير شرايط بايد پايين
  
  

                                                            
حق تقدم خريد، حقي است . گيري در هنگام افزايش سرمايه است حفظ حقوق سهامداران موجود در قدرت رأي منظور از حق تقدم، -1

حق . شود دار در سرمايه سهام قبلي، بكار برده مي كه در صورت افزايش سرمايه براي كسب نسبتي از سهام جديد مطابق با سهميه سهام
ك به جمشيـدي، ابوالقاسم، بازار سرمايـه، تهران، . در اين زمينه ن. اني اعمال شودنويسي حاصله بايد در چهارچوب محدوديت زم پذيره

  75، ص 1382مؤسسه خدمـات فرهنگي رسا،
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  ديآثار اقتصا :بند سوم
 هاي پروژه در را دخو جهدبو يكسرتوانند  مي يـلتدو ياـهدنها و لتدو ع،ستصناا از اوراق دهستفاا با - 1

 آن در مبالغ و ستا حطر متماا دوره از پس اوراق، نـيا يدـسرسر هـك آنجا از و نمايندمالي  تأمين ،نياعمر
 و تخدما اـي االـك مـحج يشازـفا اـب متناسب و اههمر تقريباً نچو مبالغ ينا يقرتز شود، مي ختداپر ها زمان

 .  گذارد مي هـجامع بر كمي ربسيا منفي رثاآ ،ستا ديقتصاا شدر

 و تنزيل را عستصناا اوراق ينا از بخشي يا متما ز،با زاربا تعمليا طريق از تواند مي يمركز بانك - 2
 امقدا نبساطيا پولي تـسياس هـب امقدا ينا با و هدبد اوراق نندگادار به را ها آن قيمت نمايد و اريخريد
 اريخريدزار با يجرا با قيمت مقايسه در يشترـبي قيمت با اوراق ينا دي،قتصاا دكور ضعيتدر و يعني ورزد؛
 هاي مؤسسه راتعتباا و ها قيمت و كل رجمخا آن تبع به وجامعه  نقدينگي حجم ،طريق ينا از شود و مي
 پوليضي نقباا سياست تواند مي يمركز بانك دي،قتصاا نقرو يطاشر در العكسـب و يابد مي افزايش وليـپ

 اوراق كارگيري به با يگرد يسو از 1.بفروشد نتقاضاكنندگا هـب تر پايين تـقيم اـب را اوراق كرده و اعمال
 بانك از دخو هاي استقراض حجم، از نياعمر هاي پروژه اليـم أمينـت ضمن تواند مي تـلدو ع،ستصناا

   2.دشو پولي پايه رفتن باال مانع و بكاهد يمركز

كه در حـال حـاضر در سطح وسيـعي مورد استفاده  تـكرمشا در مقايسه اوراق استصناع نسبت به اوراق - 3
 اررـق دهتفاـسا ردمو و شرـمنت آن يـقعوا يمعنا به كتراـمش اوراق كه درصورتي: توان گفت باشد، مي مي
 اـب ،شخصـم ريكا منجاا ايبر حقوقي حقيقي يا شخصيت چند يا نفر چند كه معنا است دينـب د،رـگي
 شوند ميريك ـش مـه اـب صاـخ اردادرـق اساس بر ،ستها ا آن كترمشا ارمقد دهنده نشانكه  قياوراد ـخري
 اوراق ينا. شود ميتقسيم آنان  بين كترمشا نسبت به ستا سرمايه دسو كه حاصل دسو ر،كا منجاا از پس و
 اوراق، ينا به بخشي سميتر ايبر. باشد ثانويه زاراـب در خريدوفروش قابل كه شود مي حياطر اي گونه به

 يهادنها و ها وزارتخانه و كنند مي تأييد را آن ريزي برنامه و ديريتـم نمازسا يا ييدارا و دقتصاا وزارت
 مالحظه باورزند كه  مي امقدا گذاري سرمايه به دممر كيلو هجايگا در آمده، دست به رمايهـس از نيز طهمربو

 نپايا در كه ديسو با متناسب و ستـني شده تعيين قبل از كترمشااوراق  دسو يابيم، درمي ها ويژگي ينا

                                                            
امه علمي ـ پژوهشي اقتصاد اسالمي، ابزاري براي سياست پولي، فصلن) سفارش ساخت كاال(نظرپور، محمد نقي، اوراق بهادار استصناع  -1

 100، ص 20، ش 1384زمستان 
و قليچ، وهاب، قابليت اوراق بهادار اسالمي در مهار تورم به عنوان ابزار سياستي، فصلنامه علمي ـ پژوهشي اقتصاد احمد شعباني،  -2

 149، ص43، ش1390اسالمي، پاييز 

نمايند؛ به اين معنا  د، اين اوراق را كمتر از مبلغ اسمي آن خريداري ميسررسيد و فاصله بين خريد و سررسي
كه اين اوراق را با تنزيل مبلغ اسمي دريافت و ميزان سود متعلق به اين اوراق، محدود به اختالف قيمت 

گونه است كه هرچه زمان  ميزان تنزيل اين اوراق بدين. شده بر اين اوراق است فروش و مبلغ اسمي درج
سود دارندگان اوراق نوع . شود شود ميزان تنزيل به سمت صفر مايل مي ريد به زمان سررسيد نزديك ميخ

باشد زيرا عالوه بر سود حاصل از اختالف قيمت بين  دوم و سوم متفاوت با سود حاصل از اوراق نوع اول مي
در زمان معين را در اختيار اوراق سهام  1مبلغ فروش و مبلغ اسمي، سود حاصل از امتياز دريافت حق تقدم

دهد، تفاوت نقدي  دهنده اين اوراق را به پيمانكار مي خواهند گرفت؛ به اين معنا كه از همان ابتدا كه سفارش
دهنده بخواهد به پيمانكار  شده بر اين اوراق كمتر از صورتي است كه سفارش قيمت اجراي طرح مبالغ درج
انحراف معيار (ود اوراق استصناع نوع چهارم با واريانس بيشتري بازدهي و س. اوراق استصناع عادي بدهد

نسبت به ساير اوراق ) استاندارد به اين معنا است كه چقدر از حد نرمال يا ميانگين، فاصله وجود دارد
استصناع، همراه است و بسته به قيمت اوراق، سهام متغير خواهد بود؛ در نتيجه حداكثر بازدهي آن، بازدهي 

باشد؛  باشد و از اين جهت مانند اوراق عادي استصناع مي ز تفاوت قيمت خريد و قيمت سررسيد ميحاصل ا
اين . كه قيمت سهام كاهش يابد، بازدهي آن اوراق نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي ممكن است درصورتي

دهد، تفاوت  نكار ميدهنده  اين اوراق را به پيما شود، در ابتدا كه سفارش ويژگي در اين اوراق سبب مي
شده در زمان سررسيد، بيشتر از انواع ديگر اوراق استصناع باشد زيرا  قيمت نقدي اجراي طرح و مبالغ درج

جاي پول نقد، معادل  اين احتمال وجود دارد قيمت سهام در زمان سررسيد كاهش يابد و انتشاردهنده آن به
كه با افزايش خطر، بازدهي هم بايد افزايش  طوري به قيمت سررسيد، سهام را به دارنده اوراق تحويل دهد
دهد؛ به اين  صورت افزايش نرخ تنزيل بيشتر نشان مي يابد و اين افزايش بازدهي، خود را در مراحل بعدي به

  2.تر باشد معنا كه  قيمت اين اوراق، نسبت به ساير انواع اوراق، با حفظ ساير شرايط بايد پايين
  
  

                                                            
حق تقدم خريد، حقي است . گيري در هنگام افزايش سرمايه است حفظ حقوق سهامداران موجود در قدرت رأي منظور از حق تقدم، -1

حق . شود دار در سرمايه سهام قبلي، بكار برده مي كه در صورت افزايش سرمايه براي كسب نسبتي از سهام جديد مطابق با سهميه سهام
ك به جمشيـدي، ابوالقاسم، بازار سرمايـه، تهران، . در اين زمينه ن. اني اعمال شودنويسي حاصله بايد در چهارچوب محدوديت زم پذيره

  75، ص 1382مؤسسه خدمـات فرهنگي رسا،

  198 -200نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص 2 - 
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 با اههمر و غيرقطعي دسو انميز ،كترمشا اوراق در با اين وصف شود؛ مي سيمـتق آيد مي تـسوژه به درـپ
 بوـمطل وكار كسب عيتـضو و ديصاـقتا ضعيتو كه اين اوراق درصورتيدر . باشد مي يسكر و همخاطر

 الحساب علي دسو گرچها ؛باشد منفي ستا ممكن پايين يا حتي دسو صورت، اين غير در و االـب دوـس ،دـباش
 محاسبه وژه،پر نپايا در كه كاهد با اين وجود، درصورتي ري ميبسياار مقد به همخاطر ينا از آن، ضمينـت و
 گيري تصميم يمبنا نبايد الحساب علي دسو ليهاو ارست كه مقدا طبيعي آيد، عمل هـب دسو از قيقيد

 ،كترمشا اوراق قعيوا ماهيت و همچنين در نتيجه با توجه به موارد مذكور د؛گير ارقر كنندگان مشاركت
 و شناختي روان رـنظ از ادرـفزيرا اباشند  پذير ريسك كه نمايند ام ميقدا اوراق نـيا دـخري هـب اديفرا

در  را نياوافرزده اـب و دـمدرآ پذيري چنانچه با روحيه ريسك برخيو نيستند  نيكسا ،شخصي تاـحيرو
 بـمناس ادفرا ينا شوند، با اين وصف براي مي مينهز آن گذاري در به سرمايه حاضر ،هندد لحتمااي ا پروژه

گذاران دريافت  ولي به نـظر نگارندگان در عمل سپرده(. نمايند گذاري سرمايه كتيرمشا اوراق درت ـسا
الحساب كه در ابتدا مشخص و پرداخت آن  نمايند و براين اساس با همان سود علي زيـان را قبـول نمي

 ، اقشاركترمشا اوراق دجوو با )نمايند و انتظار بيشتري ندارند گذاري مي شده، اقدام به سرمايه تضمين
. را دارند شان سرمايه زدهبا ارمقدبه حصول اطمينان از  تمايل عللي به كه نددار دجوو هـجامع از يرـيگد
 هـك نددار صخا ديقتصاا فعاليت يا آينده ندگيز ايبر دخو هنذ در طرحياين اشخاص  :لمثا طور به
 تمايل يسكر با اههمر گذاري سرمايه به طبيعي طور اد بهفرا ينا. بسيار دارد هميتا نناآ ايبر درآمد انزـمي
 برايـن اسـاس .نمـود امدــقگـروه، ا ينا هاي سرمايه بجذ به توان مي عستصناا اوراق رنتشاا باو ند ارند
 زيرا آن جايگزين نه باشد و مي ها سرمايه بجذ در كترشاـم اوراق مكملاوراق استصناع : توان گفت مي

 كه ديفر و )ساله 10يا  ساله 5، الهـس 2 لمثا طور به(ست ا معين و مشخص سيدرسر داراي عستصناا اوراق
 نماز در كهاطمينان دارد  نمايد، خريداري مي داراـبه اوراق زاراـب در مشخصي تـقيم اـب را اوراق نـيا

 نهمچنا بلكه دكر هدانخو رـتغيي ديصاـقتا دكور و نقرو ضعيتوبا  متناسب اوراق ينا قيمت ،سيدرسر
 ههندردنتشاا وسيله به و بوده عستصنااوراق ا سميا ارمقد نهمااين مقدار،  كه دـمان دـهاخو اقيـب ابتيـث ارمقد
 ضعيتو از متأثر آن، قيمت در صورت فروش اين اوراق قبل از سررسيد، هـگرچا(است  شده تعيين آن
 همخاطر گونه هيچ ونبد زمان خريد اوراق، تواند از و در نتيجه شخص دارنده اوراق مي) دبو هداخو ديقتصاا
   .باشد تهـشدا ريزي برنامه و حطر دخو ايبر آن،مبلغ  روي يسكير و

 رپيمانكا به سيدرسرن اـمز در صيـمشخ قيمت با اي پروژه و حطر انجام ازاي به عستصناا اوراق كه هنگامي
 درصا را  عستصناا اوراق كه كسيزيرا د ـش دـهاخو لـمنتق او هـب يسكر همه  قعوا در شود؛ مي داده
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 دي،صاـقتا واحوال اوضاع تغيير باو  ستا پذيرفتهد وـخ ذمه در را مشخصي مبلغ سيدرسر نماز نمايد، در مي
 منجاا ري كهپيمانكااين در حالي است كه . شود تغييري در اين تعهد ايجاد نمي ،اعيـجتما و يـسياس
 يا كمتر يا بيشتر دسو با گفته پيشيط ارـش رـثدر ا ستا ممكن ،ستا دهكر تعهد مشخصي نماز تا را اي پروژه
 نمايند، مي گذاري سرمايه  عستصناا در اوراق هـك اديرـفا و در مقابل دشو جهامو توجهي قابل نياز با حتي
 دو ينا بين وتتفا از .شد هنداخو مند بهره شده تعيين پيش از دسو از سيدرسر نماز در يسكير هيچ ونبد

 ،ستا نطميناا معد و همخاطر با اههمر ،كترشاـم اوراق رينتظاا دسو نچو گرفت كه نتيجه توان مي اوراق
 دخو از آن خريد به يبيشتر غبتر ادفرا تا باشد عستصناا اوراق دوـس خرـن از باالتر ري آننتظاا دسوخ نر بايد
  .هندد ننشا

 ايبر هم و مدت كوتاه هاي پروژه ايبر هم اين اوراق، گرچها عستصناا اوراق زدهيبا عوـن جهت به - 4
تر  مناسب اتيـجه از مدت كوتاه هاي پروژه ايبر مندي را دارد، با اين وجود، قابليت بهره تبلندمد هاي پروژه
 سميا قيمت انزـمي ياـمبن تواند ميد ـصدر 15ا ـي 10 زدهبا خنر با وژهپر فعلي قيمت :لمثاطور  باشد؛ به مي

 دو يا لسا يك :لمثا طور به مدت، كوتاه هاي پروژه ايبر رمتو خنر كه آنجا از. دشو ادقلمد عستصناا اوراق
 ههندهاي انتشارد دستگاه يا لتدو. دشو يـتلق قعيوا خنر تواند مي زدهبا خنر ينا ،ستا بيني پيش قابل لسا
 و نمايندالي ـم مينـأت طريق ينا از را دخو مدت كوتاه هاي پروژه ،شخصـم برنامه با توانند مي اوراق ينا

 .يابند ستد انتظار مورد هاي بازده هـب توانند مي مـه اوراق اراندـخري

 ه است، اوراقماند متوقف راتعتباا دت كمبوـجه هـب غلبا كه تمامي نيمه اوانفر هاي طرح به توجه با - 5
 حتي يا ديقتصاا ،فني تتوجيها با ها طرح ينا غلبا زاـغن آماز در ايرز يابد مي اي ويژه هميتا عستصناا

 رات،عتباا يتوددـمح به علت بعد هاي سال در شود و مي ص دادهصاـختها ا به آن جهدبو اريمقد ،سياسي
 د،شو داده عستصناا اوراق ر،كاـپيمان هـب حرـط ايبتدا درگر كه ا درصورتي شود؛ مي متوقفها  اي آنجرا

در   ،تـسا  ي نمودهرـمعتب داـنه رـه يي يادارا و دقتصاا وزارتكه  تضميني با داند مي موظف را دخو لتدو
 نماز تا اوراق را نـيا تواند مي كه آنجا از نيز رپيمانكا حال درعين د؛شو ختداپر مبالغ كل ،سيدرسر ناـمز

 قيمت از كمتر قيمت اـب را آن دوره، طـسو اـي ابتدا در كه اين يانمايد،  تبديل لپو به و دارد نگه سيدرسر
 آن ه وساندر نپايا به را حطر ر،موعد مقردر  كوشد مي ،باشد شتهاندرا  ريعتباا هاي دغدغه و شدوبفر سميا
 در لپو ،سميا مبلغ دلمعا بايد ههندردنتشاا دنها ع،ستصناا اوراق يدـسرسرن اـمز در هـگرچدهد؛ ا تحويل را
 متماا به آن لياحو يا سيدرسر تمدل در معمو طبق ح،طر كههمچنين از آنجا . دـهد اررـق آن هنددار رختياا
 اـب بـمتناس ارـيشود ز ايجاد نمي نيز نقدينگي يشافزا جهت از مشكلي آيد، مي زاربه با آن لمحصو و هسيدر

 با اههمر و غيرقطعي دسو انميز ،كترمشا اوراق در با اين وصف شود؛ مي سيمـتق آيد مي تـسوژه به درـپ
 بوـمطل وكار كسب عيتـضو و ديصاـقتا ضعيتو كه اين اوراق درصورتيدر . باشد مي يسكر و همخاطر

 الحساب علي دسو گرچها ؛باشد منفي ستا ممكن پايين يا حتي دسو صورت، اين غير در و االـب دوـس ،دـباش
 محاسبه وژه،پر نپايا در كه كاهد با اين وجود، درصورتي ري ميبسياار مقد به همخاطر ينا از آن، ضمينـت و
 گيري تصميم يمبنا نبايد الحساب علي دسو ليهاو ارست كه مقدا طبيعي آيد، عمل هـب دسو از قيقيد

 ،كترمشا اوراق قعيوا ماهيت و همچنين در نتيجه با توجه به موارد مذكور د؛گير ارقر كنندگان مشاركت
 و شناختي روان رـنظ از ادرـفزيرا اباشند  پذير ريسك كه نمايند ام ميقدا اوراق نـيا دـخري هـب اديفرا

در  را نياوافرزده اـب و دـمدرآ پذيري چنانچه با روحيه ريسك برخيو نيستند  نيكسا ،شخصي تاـحيرو
 بـمناس ادفرا ينا شوند، با اين وصف براي مي مينهز آن گذاري در به سرمايه حاضر ،هندد لحتمااي ا پروژه

گذاران دريافت  ولي به نـظر نگارندگان در عمل سپرده(. نمايند گذاري سرمايه كتيرمشا اوراق درت ـسا
الحساب كه در ابتدا مشخص و پرداخت آن  نمايند و براين اساس با همان سود علي زيـان را قبـول نمي

 ، اقشاركترمشا اوراق دجوو با )نمايند و انتظار بيشتري ندارند گذاري مي شده، اقدام به سرمايه تضمين
. را دارند شان سرمايه زدهبا ارمقدبه حصول اطمينان از  تمايل عللي به كه نددار دجوو هـجامع از يرـيگد
 هـك نددار صخا ديقتصاا فعاليت يا آينده ندگيز ايبر دخو هنذ در طرحياين اشخاص  :لمثا طور به
 تمايل يسكر با اههمر گذاري سرمايه به طبيعي طور اد بهفرا ينا. بسيار دارد هميتا نناآ ايبر درآمد انزـمي
 برايـن اسـاس .نمـود امدــقگـروه، ا ينا هاي سرمايه بجذ به توان مي عستصناا اوراق رنتشاا باو ند ارند
 زيرا آن جايگزين نه باشد و مي ها سرمايه بجذ در كترشاـم اوراق مكملاوراق استصناع : توان گفت مي

 كه ديفر و )ساله 10يا  ساله 5، الهـس 2 لمثا طور به(ست ا معين و مشخص سيدرسر داراي عستصناا اوراق
 نماز در كهاطمينان دارد  نمايد، خريداري مي داراـبه اوراق زاراـب در مشخصي تـقيم اـب را اوراق نـيا

 نهمچنا بلكه دكر هدانخو رـتغيي ديصاـقتا دكور و نقرو ضعيتوبا  متناسب اوراق ينا قيمت ،سيدرسر
 ههندردنتشاا وسيله به و بوده عستصنااوراق ا سميا ارمقد نهمااين مقدار،  كه دـمان دـهاخو اقيـب ابتيـث ارمقد
 ضعيتو از متأثر آن، قيمت در صورت فروش اين اوراق قبل از سررسيد، هـگرچا(است  شده تعيين آن
 همخاطر گونه هيچ ونبد زمان خريد اوراق، تواند از و در نتيجه شخص دارنده اوراق مي) دبو هداخو ديقتصاا
   .باشد تهـشدا ريزي برنامه و حطر دخو ايبر آن،مبلغ  روي يسكير و

 رپيمانكا به سيدرسرن اـمز در صيـمشخ قيمت با اي پروژه و حطر انجام ازاي به عستصناا اوراق كه هنگامي
 درصا را  عستصناا اوراق كه كسيزيرا د ـش دـهاخو لـمنتق او هـب يسكر همه  قعوا در شود؛ مي داده
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 نقدينگي فقدان هـبلك كند نمي ديجاا را مشكلي تنها نه دشو يقرتز جامعه به يبيشتر لپو گرا لمحصورشد 
  .دبو هداخو زا مشكل صورت، اين در مناسب

 دارد و يـخاص هولتـس هـك شود تعريف مي رستانكاـب ر،بدهكا اساس بر اوراق ينا ايبر اريحسابدم نظا - 6
 كترمشااري در اوراق سابدـحم اـلي نظشود؛ و مي محاسبه تر ن در آن آسانياز و دسو انميز و گيري تصميم

 كترمشا ديتصاقا تـك فعاليـي در مـه اـب اوراق ندگاـندار هـهم و تـسا دوـس و سرمايه سنخ از
  1.نمايند مي

 رمتو ان،يرا در رمتو هاي شاخصه از يكي. باشد ارثرگذا رمتو هاي ريشه بر تواند مي عستصناا اوراق - 7
 نقدينگي از بخشيآوري  جمع ضمن كه ستا مناسبي اربزا ها، پروژه و ها طرح عستصناا اوراق. ستا ديكور
 لبتها گذارد؛ مي  تأثير رمتو عنو ينا كاهش بر يتوليد و نياعمر هاي پروژه سمت به آن يتاهد و جامعه از

 به طمنو تأثير ينا و دهبو ارثرگذا د،قتصاا كل عرضه بخش بر تبلندمد در فقط ها پروژهتكميل  و ساخت
 اوراق .باشند شتهدا خوبي ديقتصاا زدهبا و توجيه كه ستا هايي پروژه سمت به ها سرمايه مناسب يتاهد
 هاي پروژه عستصناا اوراق به نسبت تري كوتاه مانيز دوره طورمعمول به كه اتتجهيز و كاالها عِستصناا

 حاضر نماز در كه دبگير هعهد بر را اقتصادي هاي بنگاه مالي تأمين نوعي به تواند مي ،نددار وساز ساخت
 از دهستفاا با ها بنگاه ينا. نيستند مند بهره نياچند مالي منابع از ص،خا اتتجهيز يا كاال به زنيا تشد رغم به
 با ضياستقرا هاي سرمايه به دخوشديد  جحتياا حدي كه تا اين بر ونفزا ،ساخت رشسفا دنسپر و اوراق ينا

 بخشي ،عرضه و توليد نقرو با و كاسته هزينه توليد يهارفشا از عمجمو در سازند، مي منتفي را باال هاي نرخ
 ندرو ينا كه ستا طبيعي. رسانند مي جابتا به تبلندمد و مدت ميان در را زاربا در دموجو يتقاضا زادما از
 تأثير ،جامعه در رمتو خنر كاهش بر ها هزينه رفشا از ناشي رمتو و تقاضا رفشا از ناشي رمتو نسبي لكنتر با

 ،ستا وژهپر و حطر سازي آماده از پس اوراق، ينا سيدرسر كه اين به توجه با .شتاگذ هداخو يبرجا مثبتي
 نماز در ميرتو يهارفشا از مرا ينا و هشد كتحر رچاد نيز كل عرضه بخش اوراق، تسويه با زمان هم
 اوراق وسيله به كه تياتجهيز و كاالها وسوي سمت گرا ارد،مو ينا بر ونفزا. كاهد مي اوراق سيدرسر
 شايد ،باشد تيواردا اتتجهيز و د كاالهاـتولي در كفاييدخو طرف به گيرند مي ساخت رشسفا ع،ستصناا

 ستد انيرا در رمتو هاي ريشه از يگرد يكي عنوان به تيواردا رمتو نسبي هرچند لكنتر به راه ينا از انبتو
 2.دكر اپيد
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 تواند از آن مي دممر استقبال و رسبوزار با در آن شپذير و عستصناا داربها اوراق رنتشاا عمجمو در - 8
 و آوري جمع را خصوصي شـبخ دينگيـنق نمايد؛الي ـم أمينـت مناسب اي شيوه به را لتدو جهدبو يكسر
 زنيا رتصو در جامعه نقدينگي ، همچنين ازهدد قسو يتوليد و مولد هاي گذاري سرمايه سمت به را آن

 و لشتغاا ديجاا و رمتو رمها نظير ،نظرردمواف دـها به طريق ينا از دهد و كاهش را لپو عرضه و كاسته
   1.يدآ نائل و غيره ريتجا نهازمو

  مبتني بر عقد استصناع تأمين مالي: بند چهارم
هاي  توانند به تـأمين مالي طرح ها مي توجه به كاربرد و مزاياي وسيع استفاده از عقد استصناع، بانك با

هاي عمومي غيردولتي بپردازند و از اين رو، عالوه بر رونق اقتصادي و تأمين  خصوصي، دولتي و بخش
 . ست آورنـدهاي اقتصادي، سود مناسب نيـز بـه د نيازهاي مـالي متناسب با شرايط و موقعيت

  انواع تأمين مالي ) الف
  هاي خصوصي  تأمين مالي طرح - 1

هاي خاصي را با مشخصات و شرايط ويژه اجرا نمايند و با اين  خواهند طرح ها يا اشخاصي كه مي شركت
توانند با بانك وارد مذاكره شوند تا در اين  وجود، همه يا بخشي از اعتبارات الزم را در اختيار ندارند، مي

زمينه، بانـك ابـزار مورد نياز صنعتگران را در قالب قرارداد سفارش ساخت كاال به سازنده دهد و مبلغ مورد 
تحويل بـه  شده پس از كاالي ساخته. تناسب پيشرفت كار به سازنده پرداخت نمايد توافق را يا در ابتدا و يا به

نمايد و از  دهنده واگــذار مي را بـه سفارشبانك، بـه ملكيت بانـك درآمده و پـس از آن بانـك، كـاال 
سازد  قراردادي كه بانك بـا اين متقاضيان منعقد مي. يابد التفاوت نقدي و نسيه، به سود مناسب دست مي مابه
تواند خود نيز در قالب عقد استصناع صورت پذيرد كه در اين صورت استصناع موازي يا غيرمستقيم  مي

بانك در جايگاه پيمانكار بتواند با تأمين مالي خود اين طرح خاص را اجرا  كه درصورتي. يابد تحقق مي
دهنده دريافت كند، در اين صورت استصناع مستقيم تحقق  بندي خاصي، مبالغ را از سفارش نمايد و در زمان

 ها، براي تأمين نيازهاي واقعي متقاضيان، كارگيري شيوه استصناع غيرمستقيم توسط بانك به. يابد مي
ها در مسائل اجرايي و  رسد زيرا از طرفي موجب عدم درگيري بانك تر به نظر مي تر و مطلوب كاربردي

شود و از طرف ديگر،  هاي مختلف با همه گستردگي و مشكالت آن مي عملياتي توليد كاال يا احداث طرح
. نمايد م سفارش هر مشتري مينياز از فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت توليد و انجا ها را بي بانك
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 نقدينگي فقدان هـبلك كند نمي ديجاا را مشكلي تنها نه دشو يقرتز جامعه به يبيشتر لپو گرا لمحصورشد 
  .دبو هداخو زا مشكل صورت، اين در مناسب

 دارد و يـخاص هولتـس هـك شود تعريف مي رستانكاـب ر،بدهكا اساس بر اوراق ينا ايبر اريحسابدم نظا - 6
 كترمشااري در اوراق سابدـحم اـلي نظشود؛ و مي محاسبه تر ن در آن آسانياز و دسو انميز و گيري تصميم

 كترمشا ديتصاقا تـك فعاليـي در مـه اـب اوراق ندگاـندار هـهم و تـسا دوـس و سرمايه سنخ از
  1.نمايند مي

 رمتو ان،يرا در رمتو هاي شاخصه از يكي. باشد ارثرگذا رمتو هاي ريشه بر تواند مي عستصناا اوراق - 7
 نقدينگي از بخشيآوري  جمع ضمن كه ستا مناسبي اربزا ها، پروژه و ها طرح عستصناا اوراق. ستا ديكور
 لبتها گذارد؛ مي  تأثير رمتو عنو ينا كاهش بر يتوليد و نياعمر هاي پروژه سمت به آن يتاهد و جامعه از

 به طمنو تأثير ينا و دهبو ارثرگذا د،قتصاا كل عرضه بخش بر تبلندمد در فقط ها پروژهتكميل  و ساخت
 اوراق .باشند شتهدا خوبي ديقتصاا زدهبا و توجيه كه ستا هايي پروژه سمت به ها سرمايه مناسب يتاهد
 هاي پروژه عستصناا اوراق به نسبت تري كوتاه مانيز دوره طورمعمول به كه اتتجهيز و كاالها عِستصناا

 حاضر نماز در كه دبگير هعهد بر را اقتصادي هاي بنگاه مالي تأمين نوعي به تواند مي ،نددار وساز ساخت
 از دهستفاا با ها بنگاه ينا. نيستند مند بهره نياچند مالي منابع از ص،خا اتتجهيز يا كاال به زنيا تشد رغم به
 با ضياستقرا هاي سرمايه به دخوشديد  جحتياا حدي كه تا اين بر ونفزا ،ساخت رشسفا دنسپر و اوراق ينا

 بخشي ،عرضه و توليد نقرو با و كاسته هزينه توليد يهارفشا از عمجمو در سازند، مي منتفي را باال هاي نرخ
 ندرو ينا كه ستا طبيعي. رسانند مي جابتا به تبلندمد و مدت ميان در را زاربا در دموجو يتقاضا زادما از
 تأثير ،جامعه در رمتو خنر كاهش بر ها هزينه رفشا از ناشي رمتو و تقاضا رفشا از ناشي رمتو نسبي لكنتر با

 ،ستا وژهپر و حطر سازي آماده از پس اوراق، ينا سيدرسر كه اين به توجه با .شتاگذ هداخو يبرجا مثبتي
 نماز در ميرتو يهارفشا از مرا ينا و هشد كتحر رچاد نيز كل عرضه بخش اوراق، تسويه با زمان هم
 اوراق وسيله به كه تياتجهيز و كاالها وسوي سمت گرا ارد،مو ينا بر ونفزا. كاهد مي اوراق سيدرسر
 شايد ،باشد تيواردا اتتجهيز و د كاالهاـتولي در كفاييدخو طرف به گيرند مي ساخت رشسفا ع،ستصناا

 ستد انيرا در رمتو هاي ريشه از يگرد يكي عنوان به تيواردا رمتو نسبي هرچند لكنتر به راه ينا از انبتو
 2.دكر اپيد

                                                            
 104 -106ابزاري براي سياست پولي، ص ) رش ساخت كاالسفا(نظرپور، محمد نقي، اوراق بهادار استصناع  -1
 149و قليچ، وهاب، پيشين، صاحمد شعباني،  -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

284

عقد (ها در دو عقد استصناع منعقده  پذيرد كه اين شيوه هاي تأمين مالي را مي در اين صورت بانك فقط شيوه
در واقع، بانك در يك . باشد متفاوت مي) استصناع ميان بانك و مشتري و عقد استصناع ميان بانك و سازنده

شده را از مشتري  نمايد و در عقد استصناع ديگري، مبالغ پرداخت ميعقد استصناع مبالغي را نقداً پرداخت 
التفاوت نقد و نسيه و  ها از مابه بانك. دارد صورت اقساطي دريافت مي همراه با سود موردنظر بانك به

 طور به 1.نمايند دهند سود الزم را بر اساس قرارداد استصناع، كسب مي هاي جانبي عملياتي كه انجام مي هزينه
هاي ساختماني مور دنياز متقاضيان از عقد استصناع  تواند براي احداث مسكن و اجراي طرح بانك مي: مثال

هاي مشخص را احداث، سپس در قالب قرارداد فروش  گونه كه بانك، مسكن با ويژگي استفاده نمايد؛ بدين
كه واپسين قسط پرداخت نگردد، سند  به متقاضيان واگذار نمايد و تا زماني) ساله طور مثال پانزده به(اقساطي 

تواند متقاضي يا بانك  شود، مي مالك زميني كه مسكن در آن احداث مي. در رهن بانك خواهد بود
در صورت سوم الزم است قرارداد خاصي بين مالك و بانك يا . كننده مسكن يا طرف ثالث باشد احداث

ط عمليات احداث را در قالب عقد استصناع بين مالك و متقاضي منعقد شود و بانك در اين صورت فق
... ها و  ها، آزادراه تواند ساخت هواپيما،كشتي، بندرها، بزرگراه به همين صورت بانك مي. انجام خواهد داد

در نتيجه با انعقاد اين قرارداد هم تسهيالت موردنظر متقاضي مبتني  2.دار شود را در قالب عقد استصناع عهده
تواند قبل از آماده  ذكر است كه بانك نمي قابل. نمايد شود و هم بانك كسب سود مي بر نيازش تأمين مي

شرط تمليك كند زيرا كاال  شدن كاالي مورد سفارش توسط سازنده، اقدام به فروش اقساطي يا اجاره به
به  موجود نيست و ابتدا بايستي ايجاد مالكيت بانك بر روي كاالي مورد تقاضا مسجل شود و سپس اقدام

  .فروش كاال نمايد
  ي دولتي و بخش عمومي ها طرحتأمين مالي  - 2
طوركلي  ها و  به ها و سازمان كه وزارتخانه هاي دولتي و بخش عمومي، درصورتي منظور تأمين مالي طرح به

هاي دولتي خود منابع مالي كافي در اختيار نداشته باشند، در اين موارد  هاي عمومي براي اجراي طرح بخش
ين مالي نمايد؛ در نتيجه قراردادي بين ها را تأم تواند در قالب قرارداد سفارش ساخت كاال، اين طرح بانك مي

صورت  چنانچه اين قرارداد به. شود باشد با بانك منعقد مي هاي عمومي يا دولتي مي متقاضي كه در بخش
، بانك )استصناع موازي(گري  نمايد و در صورت واسطه استصناع مستقيم منعقد شود، بانك آن را اجرا مي

بخش دولتي و عمومي كه . نمايد مانكار يا پيمانكاران ديگر واگذار ميهاي موردنظر به پي طرح را با ويژگي
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ها در سررسيدهاي مشخص با بانك به توافق  بندي پرداخت خصوص زمان دهنده اين طرح است، در سفارش
رسد؛ بانك نيز با در نظر گرفتن سود معين و هزينه معطلي وجوه پرداختي خود، مبالغ موردنظر خود را از  مي

  1.نمايد ا بخش عمومي دريافت ميدولت ي
  هاي بزرگ و صاحبان صنايع ي بانك بين شركتگر واسطه - 3

هاي بزرگ  گري بين شركت در اين شيوه بانك بر اساس عقد استصناع با تأمين منابع مالي و واسطه
در  كيفيت معين خصوصي يا دولتي با صاحبان صنايع كوچك در مورد تحويل كاال يا كاالهايي با مقدار و

هاي بزرگ خصوصي يا دولتي تقاضاي ساختشان را به بانك  در واقع شركت. پردازد آينده به كسب سود مي
شود؛ از  دهند و بين بانك و شركت بزرگ خصوصي يا دولتي قرارداد سفارش ساخت كاال منعقد  مي مي

الي كافي ندارند، طرف ديگر بانك قرارداد سفارش ساخت كاال را با صاحبان صنايع كوچكي كه منابع م
بعد از ساخت و تحويل كاال توسط صنعتگر به . نمايد كند و بدين روش صنعتگر را تأمين مالي مي منعقد مي

گري براي بانك كسب سود  اين واسطه. كند بانك، بانك نيز طبق تعهد اوليه آن را به متقاضي منتقل مي
صورت  تواند به كه مي(از قيمت دريافتي بانك  نمايد زيرا قيمت مورد توافق بانك و توليدكننده كاال مي

التفاوت اين قيمت، سود بانك  كمتر است، در نتيجه مابه) دهنده سفارش(از متقاضي ) اقساطي هم باشد
   2.شود محسوب مي

  آثار اقتصادي )ب
ده آوري وجوه محدود و پراكن توانند با جمع ها در تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع مي بانك - 1

هاي كوچك و بزرگ  ها با سرمايه خود، اين وجوه را به طرح گذاران و با در هم آميختن آن سپرده
باشد،  خصوصي و عمومي، احياء و اكتشاف معادن و كاالهاي صنعتي خاص كه در بازار موجود نمي

ها از  ت بانكبدين منظور الزم اس. اختصاص داده و زمينه رشد و شكوفايي اقتصادي جامعه را فراهم سازند
هاي تجاري رغبتي در  شايد به همين دليل، بانك. توان كارشناسي باال و قابل قبولي برخوردار باشند

توانند اين عقد را  تر مي هاي تخصصي آسان مقابل بانك كارگيري عقد استصناع از خود نشان ندهند و در به
  3.به كاربندند
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عقد (ها در دو عقد استصناع منعقده  پذيرد كه اين شيوه هاي تأمين مالي را مي در اين صورت بانك فقط شيوه
در واقع، بانك در يك . باشد متفاوت مي) استصناع ميان بانك و مشتري و عقد استصناع ميان بانك و سازنده

شده را از مشتري  نمايد و در عقد استصناع ديگري، مبالغ پرداخت ميعقد استصناع مبالغي را نقداً پرداخت 
التفاوت نقد و نسيه و  ها از مابه بانك. دارد صورت اقساطي دريافت مي همراه با سود موردنظر بانك به

 طور به 1.نمايند دهند سود الزم را بر اساس قرارداد استصناع، كسب مي هاي جانبي عملياتي كه انجام مي هزينه
هاي ساختماني مور دنياز متقاضيان از عقد استصناع  تواند براي احداث مسكن و اجراي طرح بانك مي: مثال

هاي مشخص را احداث، سپس در قالب قرارداد فروش  گونه كه بانك، مسكن با ويژگي استفاده نمايد؛ بدين
كه واپسين قسط پرداخت نگردد، سند  به متقاضيان واگذار نمايد و تا زماني) ساله طور مثال پانزده به(اقساطي 

تواند متقاضي يا بانك  شود، مي مالك زميني كه مسكن در آن احداث مي. در رهن بانك خواهد بود
در صورت سوم الزم است قرارداد خاصي بين مالك و بانك يا . كننده مسكن يا طرف ثالث باشد احداث

ط عمليات احداث را در قالب عقد استصناع بين مالك و متقاضي منعقد شود و بانك در اين صورت فق
... ها و  ها، آزادراه تواند ساخت هواپيما،كشتي، بندرها، بزرگراه به همين صورت بانك مي. انجام خواهد داد

در نتيجه با انعقاد اين قرارداد هم تسهيالت موردنظر متقاضي مبتني  2.دار شود را در قالب عقد استصناع عهده
تواند قبل از آماده  ذكر است كه بانك نمي قابل. نمايد شود و هم بانك كسب سود مي بر نيازش تأمين مي

شرط تمليك كند زيرا كاال  شدن كاالي مورد سفارش توسط سازنده، اقدام به فروش اقساطي يا اجاره به
به  موجود نيست و ابتدا بايستي ايجاد مالكيت بانك بر روي كاالي مورد تقاضا مسجل شود و سپس اقدام

  .فروش كاال نمايد
  ي دولتي و بخش عمومي ها طرحتأمين مالي  - 2
طوركلي  ها و  به ها و سازمان كه وزارتخانه هاي دولتي و بخش عمومي، درصورتي منظور تأمين مالي طرح به

هاي دولتي خود منابع مالي كافي در اختيار نداشته باشند، در اين موارد  هاي عمومي براي اجراي طرح بخش
ين مالي نمايد؛ در نتيجه قراردادي بين ها را تأم تواند در قالب قرارداد سفارش ساخت كاال، اين طرح بانك مي

صورت  چنانچه اين قرارداد به. شود باشد با بانك منعقد مي هاي عمومي يا دولتي مي متقاضي كه در بخش
، بانك )استصناع موازي(گري  نمايد و در صورت واسطه استصناع مستقيم منعقد شود، بانك آن را اجرا مي

بخش دولتي و عمومي كه . نمايد مانكار يا پيمانكاران ديگر واگذار ميهاي موردنظر به پي طرح را با ويژگي
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اد استصناع با بخش حقيقي اقتصاد سروكار خواهيم داشت و بر از آنجا كه در تأمين مالي مبتني بر قرارد - 2
گردد، در نتيجه با عنايت به مناسب بودن شيوه پرداخت و  اين اساس كااليي ساخته و يا طرحي احداث مي

كه از  توان انتظار داشت درصورتي هاي توافقي، مي اي مبالغ كاال و طرح در زمان امكان پرداخت مرحله
ن قرارداد استفاده شود، موجبات گسترش توليد و مبادله كاال در بخش واقعي اقتصاد، حجم وسيعي از اي

  .فراهم شود
نمايند  در تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع از آنجا كه سازندگان و صنعتگران كاالهايي را توليد مي - 3

توانند به توليد و ارائه  يشتري مياند در نتيجه با انگيزه و جرأت ب كه پيشاپيش سفارش آن را دريافت نموده
تواند  كاالهاي موردنظر همت گمارند و از ترديد در مورد آينده اقتصادي مصون بمانند؛ اين امر مي

  .هاي پيشرفت و گسترش كمي و كيفي آنان را به دنبال داشته باشد زمينه
طورمعمول  ارد زيرا بهاي د هاي صنعتي كوچك، اهميت ويژه عمليات استصناع براي صاحبان كارگاه - 4

راحتي تأمين  هاي بزرگ و متوسط، سفارش مشتريان را دريافت نموده و منابع مالي خود را به شركت
هاي كوچك، معموالً در تأمين مالي از منابع داخلي خود، با مشكالت جدي  نمايند؛ اما صاحبان كارگاه مي

هاي  ها و  شركت هاي كوچك و وساطت بين آن گاهبنابراين ورود بانك در تأمين مالي كار. باشند مواجه مي
، فرصت مناسبي را بـراي رشد ) كه متقاضي كاال با ويژگي معين هستند(بزرگ و نهادهاي عمومي و دولتي 

توانند ميان  هاي تخصصي مي بانك: طور مثال به. نمايد و كسب درآمد صاحبان صنايع كوچك فراهم مي
  .گري نمايند طعه ساز در قالب عقد استصناع، واسطههاي ق هاي خودروسازي و شركت شركت

گويي به نيازهاي واقعي  توان ضمن پاسخ ها، مي با تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع توسط بانك - 5
اي مناسب،  هاي معين و تأمين مالي توليدات به شيوه هايي با ويژگي متقاضيان كاالهاي خاص و طرح

توان از تجارب موفق  در اين زمينه مي. سب با شرايط اقتصادي گسترش دادمجموعه عقود بانكي را متنا
هاي  تواند الگوي خوبي براي بانك كارگيري گسترده عقد استصناع كه مي هاي اسالمي در زمينه به بانك

  1 .داخل كشور باشد، استفاده نمود
 نتيجه گيري

هاي اقتصادي،  هاي متنوع افراد، بنگاه سليقهتواند بر اساس ماهيت ذاتي خود، پاسخگوي  استصناع ميعقد 
گيرد و جايگزين  هاي خرد و كالن، قرار ها و پروژه هاي دولتي و عمومي در احداث طرح توليدي و بخش
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ها در نظام بانكي  سلم، جعاله، مشاركت مدني، در تخصيص منابع بانك: مناسبي براي عقود مورداستفاده مانند
تواند با انتشار اوراق مبتني بر عقد استصناع عالوه بر تأمين كسري بودجه  مي همچنين اين عقد. كشور باشد

ها به سمت  آوري نقدينگي و هدايت آن گذاري با جمع دولت و تأمين نياز افراد ريسك گريز در سرمايه
ها  از سوي ديگر بانك. گذاري مولد، منجر به مهار تورم، ايجاد اشتغال و موازنه تجاري گردد سرمايه

هاي عمومي غيردولتي،  هاي خصوصي، دولتي و بخش توانند با تأمين مالي مبتني بر عقد استصناع در طرح مي
هاي كوچك و بزرگ خصوصي و عمومي، احياء و  عـالوه بر دستيابي به سود منـاسب، اسبـاب ايجـاد طرح

از آنجا كه در . اهم سازندباشد را فر اكتشاف معادن و توليد كاالهاي صنعتي خاص كه در بازار موجود نمي
توجه به  گردد و همچنين با تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع، كااليي ساخته و يا طرحي احداث مي

توان انتظار داشت،  هاي توافقي مي اي مبالغ كـاال يا طرح در زمان مناسب بودن شيوه و امكان پرداخت مرحله
استفاده قرار گيرد، موجبات گسترش توليد و مبادله كاال در بخش چنانچه حجم وسيعي از ايـن قرارداد مورد 

  .شود واقعي اقتصاد فراهم مي
با عنايت به ماهيت . گيرد اي قرار مي قرارداد استصناع در نظام بانكي كشور در زيرمجموعه عقود مبادله

و  د استـعق ،د استصناعرارداـق :رسد به نظر مي شود معامالتي كه در چهارچوب استصناع در بازار منعقد مي
، منطبق بر بيع كالي به قرارداد استصناعشود، ماهيت  بندي مي از آنجا كه عقد بيع به اعتبارات مختلفي تقسيم

و مواد » تجاره عن تـَرَاضٍ منكم«، »أوفـوا بالعـقود«، »احل اهللا البـيع«باشد و اطالق و عمومات آيات  كالي مي
توان در  مي استصناعهاي خاص عقد  از اوصاف و ويژگي .باشد تنفيذ آن ميمختلف قانون مدني، بيانـگر 
 و اول استصناعبه : ؛ شيوه انعقاد آن در بانكاستصناع مستقيم و غيرمستقيمبه : شيوه سفارش ساخت كاال

سفارش و رفع جهل و غرر با ذكر كاالي مورد نبودن موجود به : خصوص اموال موضوع عقد دوم؛ در
و ضرورت  سازنده توسطاوليه و لوازم كار د تهيه مواهاي مورد انتظار؛  جنس، مقدار، وصف و ساير ويژگي

اشاره  كاال تحويل و ساخت ايبر زمان الزم معلوم و معين بودن مبلغ قرارداد و همچنين لزوم تعيين مدت
باشد و معموالً با  ي به پرداخت كل ثمن در مجلس عقد نميلزوم استصناع عقدبرخالف عقد سلم در . نمود

تناسب پيشرفت فيزيكي كار  مانده به صورت بيعانه پيش از شروع كار و باقي توافق طرفين قرارداد، بخشي به
به سازنده پرداخت  دفعي يا تدريجي تا زمان تحويل كاالصورت  بندي خاص به يـا مستقل از آن بـا زمان

د با اين وجود، در كاالهاي برگير دارد در ساخت قابليت كه را موضوعي هر تواند مي ستصناععقد ا. شود مي
يابد؛ فروش اين  ها، سبزيجات و حبوبات و غيره جريان نمي ميوه: طبيعي و محصوالت كشاورزي مانند

اد استصناع با بخش حقيقي اقتصاد سروكار خواهيم داشت و بر از آنجا كه در تأمين مالي مبتني بر قرارد - 2
گردد، در نتيجه با عنايت به مناسب بودن شيوه پرداخت و  اين اساس كااليي ساخته و يا طرحي احداث مي

كه از  توان انتظار داشت درصورتي هاي توافقي، مي اي مبالغ كاال و طرح در زمان امكان پرداخت مرحله
ن قرارداد استفاده شود، موجبات گسترش توليد و مبادله كاال در بخش واقعي اقتصاد، حجم وسيعي از اي

  .فراهم شود
نمايند  در تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع از آنجا كه سازندگان و صنعتگران كاالهايي را توليد مي - 3

توانند به توليد و ارائه  يشتري مياند در نتيجه با انگيزه و جرأت ب كه پيشاپيش سفارش آن را دريافت نموده
تواند  كاالهاي موردنظر همت گمارند و از ترديد در مورد آينده اقتصادي مصون بمانند؛ اين امر مي

  .هاي پيشرفت و گسترش كمي و كيفي آنان را به دنبال داشته باشد زمينه
طورمعمول  ارد زيرا بهاي د هاي صنعتي كوچك، اهميت ويژه عمليات استصناع براي صاحبان كارگاه - 4

راحتي تأمين  هاي بزرگ و متوسط، سفارش مشتريان را دريافت نموده و منابع مالي خود را به شركت
هاي كوچك، معموالً در تأمين مالي از منابع داخلي خود، با مشكالت جدي  نمايند؛ اما صاحبان كارگاه مي

هاي  ها و  شركت هاي كوچك و وساطت بين آن گاهبنابراين ورود بانك در تأمين مالي كار. باشند مواجه مي
، فرصت مناسبي را بـراي رشد ) كه متقاضي كاال با ويژگي معين هستند(بزرگ و نهادهاي عمومي و دولتي 

توانند ميان  هاي تخصصي مي بانك: طور مثال به. نمايد و كسب درآمد صاحبان صنايع كوچك فراهم مي
  .گري نمايند طعه ساز در قالب عقد استصناع، واسطههاي ق هاي خودروسازي و شركت شركت

گويي به نيازهاي واقعي  توان ضمن پاسخ ها، مي با تأمين مالي مبتني بر قرارداد استصناع توسط بانك - 5
اي مناسب،  هاي معين و تأمين مالي توليدات به شيوه هايي با ويژگي متقاضيان كاالهاي خاص و طرح

توان از تجارب موفق  در اين زمينه مي. سب با شرايط اقتصادي گسترش دادمجموعه عقود بانكي را متنا
هاي  تواند الگوي خوبي براي بانك كارگيري گسترده عقد استصناع كه مي هاي اسالمي در زمينه به بانك

  1 .داخل كشور باشد، استفاده نمود
 نتيجه گيري

هاي اقتصادي،  هاي متنوع افراد، بنگاه سليقهتواند بر اساس ماهيت ذاتي خود، پاسخگوي  استصناع ميعقد 
گيرد و جايگزين  هاي خرد و كالن، قرار ها و پروژه هاي دولتي و عمومي در احداث طرح توليدي و بخش

                                                            
  162  -163نظرپور، محمد نقي، عقد و اوراق استصناع، ص  1 -
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در قالب عقد توان  بندي و تبديل اين كاالها را مي تواند محقق شود اگرچه بسته كاالها در قـالب سلم مي
  . استصناع قرارداد

با توجه به مؤجل بودن مبيع و ثمن در عقد : رسد در خصوص جريان خيارات در عقد استصناع به نظر مي
در خصوص ساير . يابند استصناع به غير از خيار مجلس، ساير خيارات خاص عقد بيع در اين عقد جريان نمي

، تخلف از وصف و عيب كه در عقد رؤيتاز  تخلف اتخياربه غير از : رسد خيارات نيز به نظر مي
شوند و همچنين خيار تبعض صفقه كه بايد در امكان حدوث آن قائل به تفكيك  استصناع جاري نمي

عقاليي و عام اين خيارات، وجود توجه به ماهيت  گرديد، امكان جريان ساير خيارات در عقد استصناع، با
   .نمايند ساقط را ها آن توانند مي آن از پس يا اردادقر ضمن در معامله طرفيندارد و 
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