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چکيده
خأل حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمايه از يك سو و قابليت عقدهاي اسالمي براي طراحي
ابزارهاي مالي از سوي ديگر ،باعث شده انواعي از ابزارهاي مالي اسالمي به عنوان صكوك از سوي
كارشناسان مالي اسالمي پيشنهاد شود ،گرچه همه آنها معيارهاي الزم فقهي و اقتصادي ندارند،
اما برخي در عين رعايت ضوابط شرعي ،قابليتهاي باالي عملياتي و توجيه اقتصادي دارند.اين
مقاله درصدد است ابزاري كه بر اساس قرارداد استصناع طراحي شده است را تبيين كند .اوراق
استصناع (سفارش ساخت) را ميتوان اوراق بهاداري دانست كه ناشر بر اساس قرارداد سفارش
ساخت منتشر ميكند .در اوراق سفارش ساخت در قبال ساخت يك دارايي يا طرح مشخصي در
آينده ،مبلغي به سازنده (پيمانكار) پرداخت ميشود .اوراق استصناع را ميتوان به صورت با نام و
بينام و همچنين قابل معامله و غير قابل معامله منتشر كرد .مدت قرارداد سفارش ساخت
مشخص است و سفارش دهنده ميتواند سود دارندگان اوراق را در ابتداي دوره ،انتهاي دوره ،با
سررسيدهاي ماهانه ،فصلي يا ساالنه پرداخت كند .از آنجا كه اين اوراق بيانگر مالكيت مشاع فرد
در يك دارايي پايه است ،ميتوان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي كه توسط عوامل بازار تعيين
ميشود ،معامله كرد .بدين گونه در صورتي كه به هر دليل ،سرمايهگذاران (خريدار اوراق) نياز به
پول نقد داشته باشند ،ميتوانند همه يا بخشي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا توسط
بانكهاي عامل مورد معامله قرار دهند و با فروش همراه تنزيل آن اوراق ،به مبالغ مورد نظر
دست يابند.
انتشار صكوك استصناع عالوه بر رشد اقتصادي ،موجب گسترش و توسعه بازارهاي مالي
اسالمي ميشود و زمينه كارآمدي بيشتر آن را فراهم ميسازد و همچنين سرمايهگذاري و
تأمين مالي پروژههاي بخش خصوصي و دولتي را آسانتر ميكند.
واژگان کليدي :استصناع ،اوراق استصناع ،وكالت ،بازار اوليه ،بازار ثانويه ،سياست پولي،
سياست مالي
طبقه بندي G31, G32 : JEL

 .1استاديار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد اسالمي دانشگاه اصفهان
 .3دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد اسالمي دانشگاه اصفهان
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مقدمه
بعد از اجراي موفق ايده بانكداري بدون ربا در خيلي از كشورهاي اسالمي ،انديشه وران مسلمان به فكر
طراحي ابزارهاي مالي اسالمي افتادند و براي اين منظور ،مطالعات گستردهاي روي عقدهاي شرعي و
قابليت آنها براي ابزارسازي صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها ،ابزارهاي مالي مناسب جهت
جايگزيني ابزارهايي چون اوراق قرضه كه بر قرض با بهره و ربا مبتني است ،طراحي كرد
(پژوهشكده پولي و بانكي.)1385 ،
انديشهوران مسلمان در اين عرصه نيز كامياب بوده و توانستهاند با رعايت ضوابط و مقررات
شرعي ،متناسب با نيازهاي واقعي جوامع اسالمي ،انواعي از ابزارهاي مالي طراحي كنند (صابري-
هارون.)1999 ،
اين ابزارها كه برخي در حد انديشه و ايده است ،به سه گروه عمده تقسيم ميشوند:
گروه نخست ،ابزارهاي مالي غيرانتفاعي ،كه بر اساس قراردادهاي خيرخواهانه چون
قرضالحسنه و وقف طراحي شدهاند؛
گروه دوم ،ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخهاي سود انتظاري ،كه بر اساس قراردادهاي
مشاركتي چون شركت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات طراحي شدهاند؛
گروه سوم ،ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخهاي سود معين ،كه بر اساس قراردادهايي چون
مرابحه ،خريد دين ،اجاره و استصناع طراحي شدهاند.

پيشينه و ادبيات موضوع
از آنجا كه طراحي صكوك استصناع و خريد و فروش آن در بازار بورس مبتني بر شريعت بيع
دين است ،كاربرد اين ابزار بنا بر ديدگاه مشهور فقهاي اماميه و علماي شافعي و مالكي بالمانع
است.
نظرپور ( )1384در مقاله «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي» ضمن تبيين
عقد استصناع و ماهيت آن از نظر فقهي ،به تصحيح آن پرداخته و صكوك استصناع را به عنوان
جايگزيني براي اوراق قرضه معرفي ميكند و چگونگي به كارگيري آن را توسط بانك مركزي در
چارچوب عمليات بانكي بدون ربا جهت اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي تبيين مينمايد .در اين
مقاله بيان ميشود كه اين ابزار ،عالوه بر سياست پولي ،ميتواند ابزاري براي سياست مالي براي
دولت باشد .همچنين در مقاله ديگري تحت عنوان «عمليات بازار باز از طريق اوراق استصناع
(مشكالت و راهحلها)» ،صكوك استصناع را ابزاري براي سياست پولي معرفي نموده و چگونگي
مهار انبساط پولي اوليه در اثر خريد اين اوراق توسط بانك مركزي و شيوههاي تأمين مالي
خريد اين اوراق ميپردازد تا از اين طريق بتوان خأل اوراق قرضه و عمليات بازار باز ( )OMOرا

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

3

تا حدودي پر كرد.
موسويان ( )1386نيز در مقاله «اوراق بهادار استصناع ،مكمل بازار سرمايه ايران» ضمن
بررسي فقهي و حقيقي قرارداد استصناع ،كاركرد اين اوراق را به عنوان ابزاري براي تأمين مالي
طرحهاي اقتصادي مورد بررسي قرار داده است،كه در اين مقاله به طور مفصلتر به موضوع
پرداخته ميشود.
كميجاني و نظرپور ( )1386در مقاله «تأمين مالي طرحهاي اقتصادي از طريق اوراق
استصناع» ضمن تبيين ويژگيهاي استصناع به عنوان يك ابزار مالي و بررسي چگونگي شكل
گيري اين اوراق در بازار بورس به معرفي اقسام صكوك استصناع پرداخته و پس از بررسي
ريسكهاي اعتباري ،تورمي و ساختاري ،در مورد اين اوراق به درجهبندي ريسك انواع صكوك
استصناع ميپردازد.
اوراق بهادار استصناع
تعريف استصناع
استصناع در لغت به معناي سفارش ساخت چيزي است .واژه استصناع در لغت از باب استفعال از
مادر «صنع» بوده و به معناي طلب و سفارش ساخت چيزي است .در استعمال عرفي ،استصناع
عبارت است از اينكه كسي با توليد كنندهاي قرارداد بندد كه چيز مشخصي را در زمان معيني
برايش بسازد .در اين حال ،قراردادي ميان اين دو به امضا ميرسد كه توليد كننده تعداد مورد
توافق را براي وي بسازد و قيمت آن را دريافت دارد .از اين رو استصناع در اصطالح فقهي و
حقوقي به قراردادي اطالق ميشود كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد ،در مقابل مبلغي
معين ،ساخت و تحويل چيز مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به عهده ميگيرد
(سروش.)1390 ،
برخي از تعاريف ديگر
 باني :شركت دولتي ،مؤسسات اعتباري و شهرداريها ميباشند كه صكوك استصناع
جهت تأمين مالي آنها منتشر ميگردد.
 مؤسسه اعتباري :بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي است كه به موجب قانون يا با
مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي ميباشد.
 عامل :مؤسسه اعتباري است كه به پيشنهاد باني و با تأييد بانك مركزي انتخاب ميگردد.
 ناشر :شخص حقوقي است كه به منظور انتشار صكوك استصناع موضوع اين
دستورالعمل ،و منحصراً تا سررسيد اوراق ،توسط عامل تأسيس ميشود.
 کارگزار :بانك يا مؤسسه مالي صاحب صالحيت و فعال در بازارهاي بينالمللي به تأييد
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بانك مركزي است كه در صورت عرضه بينالمللي اوراق ،از طرف ناشر انتخاب ميشود تا نسبت
به كليه امور مربوط به كارگزاري اوراق از انتشار تا تسويه اقدام نمايد.
 سرمايهگذار (سفارش دهنده) :خريدار صكوك استصناع است كه با ناشر صلح مي-
كند تا وي با سازنده ،قرارداد استصناع منعقد نمايد.
 دارايي :هر نوع مال منقول يا غير منقول است كه با مشخصات تعيين شده در قرارداد
استصناع ساخته خواهد شد.
 سازنده :شخص حقوقي است كه بر اساس قرارداد استصناع ،اقدام به ساخت دارايي
موضوع قرارداد استصناع مينمايد.
 ضامن :شخص حقوقي صاحب صالحيت و فعال در بازارهاي مالي است كه با تأييد
بانك مركزي انتخاب شده و پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهاي خريد دارايي توسط
باني به ناشر را تضمين مينمايد.
 ناظر پروژه :شخصي حقوقي است كه در طول اجراي پروژه وظيفه نظارت بر حسن
انجام آن را بر عهده دارد.
ارکان عقد استصناع
براي تحقق عقد استصناع در نظر گرفتن پنج ركن زير الزم است:
 .1سفارش دهنده (مستصنع) :كسي كه ساخت كاالي معين يا احداث طرح مشخصي
را به ديگري (صانع ،پيمانكار) سفارش ميدهد.
 .2سفارش پذير (صانع يا پيمانکار) :كسي كه ميپذيرد كاالي خاصي را بسازد يا
طرحي خاص را با ويژگيهاي مشخص به طرف مقابل در زمان مشخص تحويل دهد .سفارش
دهنده و گيرنده ميتوانند حقيقي يا حقوقي باشند.
 .3ايجاب و قبول :اين قرارداد نظير همه قراردادهاي ديگر ميتواند با لفظ ،نوشتار يا
عملي حاكي از اراده و رضايت طرفين قرارداد منعقد شود.
 .4موضوع قرارداد :كاال يا طرحي است كه با ويژگيها و شرايط مشخص كه در متن عقد
بيان شده و يا اينكه سفارش ساخت ،مبتني بر آن شرايط بوده است ،به توافق طرفين بينجامد.
 .5مبلغ قرارداد :مبلغي كه الزم است به سازنده كاال يا پيمانكار طرح در قبال انجام كار
در زمانبندي مشخص توسط سفارشدهنده پرداخت شود (نظرپور.)1377 ،
ارکان انتشار صکوک استصناع:
باني؛ عامل؛ ناشر؛ سرمايهگذار؛ سازنده؛ ضامن؛
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بررسي فقهي عقد استصناع
عقد استصناع اگرچه شباهتهايي با عقد بيع ،سلم ،اجاره ،جعاله يا مطلق وعده و مواعده دارد ،و
از آنجا كه در اين معامله سفارش پذير متعهد است با مواد اوليهاي كه خود تهيه ميكند طرح را
تكميل كرده ،آنگاه تحويل دهد؛ يعني به واسطه اين معامله «عمل» و «عين» هر دو بر ذمه او مي-
آيد و به ازاي آن سفارش دهنده متعهد ميشود بخشي از مبالغ را در ابتدا و بخشي را بسته به
توافق در زمانهاي ديگر به سفارش پذير بپردازد ،تفاوت ماهوي با ساير عقود دارد و در واقع،
ميتواند به عنوان يك عقد مستقل قلمداد گردد.
از آنجا كه ماهيت و شروط اين قرارداد مخالفتي با كتاب و سنت ندارد و صدق عقد بر اين
قرارداد نيز بالمانع است ،ميتواند مشمول عموم دليل «اوفو بالعقود» باشد (آيتي و آل بويه،
.)1389
صکوک استصناع به دو صورت زير شکل ميگيرد
صورت اول :استصناع مستقيم
سفارش دهنده ميتواند سفارش ساخت طرحها و پروژههاي كوچك و بزرگ يا حتي تكميل
طرحهاي موجود را به پيمانكار بدهد و در مقابل به جاي پرداخت همه يا بخشي از مبلغ به
صورت نقدي ،به آنان صكوك استصناع با سررسيد مشخص كه طرح در آن سررسيد به اتمام
ميرسد يا در حال اتمام است -مثالً  2ساله  3،ساله يا  5ساله و يا تلفيقي از آنها -به تناسب
قرارداد بدهند .طبعاً قيمت اسمي اين اوراق به تناسب زمان سررسيد بيشتر از قيمت پرداخت
نقدي طرحها خواهد بود .خريداران اوراق در صورت نگهداري آن تا تاريخ سررسيد ميتوانند به
قيمت اسمي اوراق دست يابند و در صورت فروش پيش از موعد ،به نسبت زمان باقيمانده تا
سررسيد مبلغ اسمي اوراق تنزيل خواهد شد (نظر پور و خزائي.)1389 ،
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نمودار ( :)1فرايند عملياتي انتشار صکوک استصناع مستقيم
سفارشدهنده

سفارش دهنده
.7پرداخت مبلغ اسمي به همراه حق
الوكاله در زمان سررسيد

.10واگذاري پروژه و
اتمام قرارداد

.3انتشار اوراق و عرضه در بازار
بورس

سرمايهگذاران

.1مذاکره

 .2مذاكره و انعقاد قرارداد

پيمانكار

بانک سرمايهگذاري
.5پرداخت وجوه حاصل از فروش
اوراق و يا واگذاري اوراق

.4دريافت وجوه حاصل از
فروش اوراق

.8اخذ وابطال اوراق در تاريخ سررسيد وپرداخت
مبلغ اسمي اوراق

.9واگذاري پروژه با تمام ويژگيهاي مندرج در قرارداد در
زمان سررسيد

.6عرضه در بازار بورس در صورت نياز به نقدينگي

صورت دوم :استصناع غير مستقيم
زماني كه طرحي كه توسط صكوك استصناع تأمين مالي ميشود ،كوچك باشد و يا طرح
بزرگي به طرحهاي كوچك تبديل شود ،سفارش دهندگان ميتوانند با يك بانك معتبر قرارداد
استصناع ببندند و وجوه حاصل از عرضه صكوك در بازار بورس را تحويل بانك نمايند و يا در
صورت تمايل بانك ،صكوك استصناع را به بانك ارائه دهند .بانك اكنون به عنوان واسطه با
پيمانكار وارد قرارداد ميشود و قرارداد استصناع ديگري با پيمانكارانِ جزء منعقد مينمايد و
بخشي از مبلغ (و يا در صورت تمايل پيمانكاران صكوك استصناع) را هنگام قرارداد و بخش
ديگري را به صورت اقساطي و متناسب با پيشرفت كار تحويل آنان مينمايد (نظر پور و خزائي،
.)1389

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

7

نمودار ( :)2فرايند انتشار صکوک استصناع غيرمستقيم
.013و

اگذاري

سفارش

پروژه
اتمام قرارداد

دهنده

10

و

.12واگذاري پروژه با
تمام ويژگيهاي
مندرج در قرارداد در
زمان سررسيد

.پرداخت مبلغ اسمي به

همراه حق الوكاله در زمان
سررسيد
.1مذاکره

.3انتشار اوراق و عرضه
در بازار بورس

.7استصناع
دوم
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.استصناع اول

بانك
سرمايهگذاري
()spv

سرمايه
گذاران

بانك
تجاري
.5پرداخت وجوه حاصل از
فروش اوراق و يا واگذاري اوراق

.4دريافت وجوه حاصل
از فروش اوراق

پيمانكاران

.5پرداخت وجوه حاصل از
فروش اوراق و يا واگذاري اوراق

.8اخذ وابطال اوراق در تاريخ سررسيد
وپرداخت مبلغ اسمي اوراق

.6عرضه در
بازار بورس
.9عرضه در
بازار بورس

اوراق صکوک استصناع مورد تأييد بانک مرکزي کشور
بر اساس ماده ( )4قانون مزبور ،عامل به موجب قرارداد عامليت خود با باني موظف به تأسيس
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ناشر با تأييد بانك مركزي است و انتشار صكوك استصناع ،صرفاً توسط ناشر در بازارهاي مالي با
مجوز بانك مركزي مجاز ميباشد (ماده.)3
بر اساس ماده ( )5عامل وظيفه عرضه اوليه صكوك از سوي ناشر استصناع و پرداخت
اجارهبها در سررسيدهاي معين و بازپرداخت مبلغ صكوك به سرمايهگذاران در سررسيد نهايي
صكوك را از طريق ناشر و به پشتوانه اخذ وثايق از باني بر عهده دارد.
براي كاهش ريسك نكول باني نياز به ضامن است كه بر اساس ماده ( ،)6ضامن وظيفه
تضمين پرداخت مبلغ اجارهبها و حسب مورد بهاي خريد دارايي ،از باني به ناشر و از دارندگان
صكوك را بر عهده دارد و صرفاً از ميان مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي ،بيمهها،
شركتهاي تأمين سرمايه ،شركتهاي سرمايهگذاري و نهادهاي عمومي غير دولتي انتخاب
خواهد شد .ضامن توسط باني معرفي و با تأييد بانك مركزي تعيين ميشود.
براي از بين بردن ريسك به وجود آمده از ناشر ،بر اساس ماده ( ،)7ناشر وجوه ناشي از
انتشار و عرضه صكوك استصناع را صرفاً در حسابي كه قبالً به بانك مركزي معرفي كرده است،
واريز مينمايد .با خاتمه عرضه صكوك استصناع ناشر موظف به ارائه گزارش آن شامل :مبلغ
عرضه ،ميزان فروش و تركيب خريداران به بانك مركزي ميباشد .ناشر با مجوز بانك مركزي
امكان تصرف در حساب مذكور را خواهد داشت.
ناظر پروژه در طول دوره اوراق بر پيشرفت و كيفيت ساخت دارايي طبق شرايط مندرج در
قرارداد بين باني و ناشر نظارت مينمايد.
البته بر اساس تبصره ماده ( ،)9صكوك استصناع در صورت پذيرش از سوي سازمان بورس
و اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرا بورس مي باشند.
براي كاهش ريسك از بين رفتن دارايي بر اساس ماده ( )11عامل مكلف شده ترتيبي اتخاذ
نمايد تا دارايي در طول دوره قرارداد استصناع و به ميزان پيشرفت ساخت از سوي سازنده بيمه
شود.
فرايند انتشار صکوک در سيستم بانکي کشور

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

9

اقسام صکوک استصناع
اوراق بهادار استصناع به چهار صورت زير قابل انتشار است:
الف) صكوك عادي استصناع؛
ب) صكوك استصناع قابل تبديل به اوراق سهام؛
ج) صكوك استصناع توأم با اوراق حق اختيار معامله؛
د) صكوك استصناع تبديل پذير معكوس.
افرادي كه صكوك نوع الف را خريداري ميكنند بسته به زمان سررسيد و فاصله بين زمان
خريد و سررسيد ،صكوك را كمتر از مبلغ اسمي آن خريداري ميكنند و در صورت انتظار تا
زمان سررسيد تنها ميتوانند از ناشر قيمت اسمي را دريافت نمايند.
دارندگان صكوك نوع ب ،عالوه بر اينكه ميتوانند تا تاريخ سررسيد اوراق منتظر بمانند و
قيمت اسمي اوراق را دريافت نمايند ،حق تبديل اين اوراق را در زمان سررسيد و با نرخ تبديل
معين به سهام شركت باني و يا ساير اوراق منتشر شده از سوي آن شركت و يا حتي داراييهاي
مربوطه را دارا ميباشند .البته طبق قانون و يا قرارداد ،هنگام تبديل اوراق سهام و يا دارايي،
هزينه انتقال و همچنين بهاي حق تقدم ميتواند بر عهده دارنده اين اوراق باشد.
در صكوك نوع ج ،دارنده صكوك داراي حق تحصيل سهم يا ساير داراييهاي تجاري ميباشد.
اين حقوق در قالب برگه حق اختيار معامله به دارنده صكوك داده ميشود و به طور جداگانه
قابل معامله ميباشد .اساساً ماهيت اين اوراق بدين صورت است كه شخص سرمايه گذار كه
انتظار افزايش سهام خاصي را در آينده دارد ،ميتواند اختيار خريد سهام را خريداري كند و
چنانچه انتظار كاهش قيمت سهام خاصي را داشته باشد ،ميتواند اختيار فروش سهام را
خريداري نمايد .اختيار خريد يا فروش سهام به ترتيب مذكور با پرداخت مبلغي به عنوان هزينه
انتخاب به دست ميآيد (حاجيان .)1377 ،اوراق حق معامله طبق قرارداد ممكن است تبديل به
سهام گردد و به طور نقدي نيز قابل تسويه باشد.
در صكوك استصناع نوع د ،حق خريد سهام در اختيار دارنده اين اوراق قرار نميگيرد؛ بلكه
ناشر اوراق مخير است در زمان سررسيد به جاي پرداخت مبلغ اسمي اوراق ،تعداد از پيش
تعيين شدهاي از سهام را تحويل دارنده آن نمايد .انتخاب ناشر بين پرداخت نقدي يا تحويل
تعدادي سهام ،به عملكرد سهام و در نتيجه نوسانات قيمت در زمان سررسيد بستگي دارد.
مشاهده ميشود كه هر يك از اقسام صكوك استصناع داراي ويژگي خاصي بوده كه هر كدام به
نوبه خود ميتوانند مورد توجه گروه خاصي از فعاالن بازارهاي مالي قرار گيرد و سهمي از پرتفوي
سرمايه گذاري آنها را به خود اختصاص دهند؛ ليكن با توجه به ماهيت صكوك استصناع و بازدهي
ثابت اين اوراق ،انتظار ميرود بيشتر مورد توجه طيفهاي ريسكگريز سرمايهگذاران قرار گرفته و
نقدينگي آنها را جذب فعاليت مولد نمايد (كميجاني و نظرپور.)1386 ،
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جدول ( :)1راهکارهايي براي پوشش ريسک مربوط به صکوک استصناع
روشهاي پوشش
انواع ريسک
 -1ريسک بازار اوليه
عدم قبول پروژه توسط پيمانكار
عدم قبول پروژه پس از اتمام توسط
باني
سوءاستفاده واسط از وجوه دريافتي
عدم تمايل براي خريد اوراق توسط
نهادهاي واسطهاي
عدم تعديل

قرارداد صلح ،ضمانت نامه بانكي ،وجه التزام
قرارداد صلح ،ضمانت نامه بانكي ،وجه التزام ،تبديل عقد استصناع به
جعاله
افتتاح حساب مشترك بين واسط و امين
الحاق اختيار فروش به وسيله قرارداد صلح
انتشار اوراق بر سررسيد كوتاه مدت براي هر مرحله از طرح

 -2ريسک بازار ثانويه
الف) ريسک سيستماتيک
تورم (قدرت خريد)
نوسان نرخ ارز
سياسي
ب) ريسک غير سيستماتيک
اعتباري (عدم پرداخت)
عدم نقدشوندگي
نرخ بازده (هزينه فرصت سرمايه
گذاري)
سرمايهگذاري مجدد
قانوني

تا حد امكان در پيش بينيهاي نرخ تورم دقت به عمل آيد ،انتشار
اوراق با سررسيد كوتاه مدت براي هر مرحله از طرح
هچينگ ارزي ،سوآپ ارزي
بيمه (براي زماني كه امكان مصادره وجود دارد)
ضمانت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجوز رسمي سازمان بورس،
ضامن (بيمه) ،توجه به رتبه اعتباري باني
واگذاري اختيار فروش
تقسيم طرح به فازهاي مختلف و پذيره نويسي براي هر فاز
واگذاري اختيار خريد
ضمانت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجوز رسمي سازمان بورس

مبناي حقوقي عقد استصناع در قوانين ايران
در توجيه ماهيت حقوقي قرارداد استصناع در حقوق ايران ،اصل آزادي قراردادي منعكس در
ماده ( )10قانون مدني بسيار كارساز است؛ زيرا با تحليل موارد مشخص شد كه قرارداد
استصناع با توجه به شكل و نحوه انعقاد و ارتكازات عرفي حاكم بر آن و صراحت تعريف ماهيت
حقوقي مندرج در قانون مدني در قالب عقود معين ،قابل توجيه نيست و شرايط موجود در
قرارداد استصناع ،قرارداد مزبور را به عقدي مختلط تبديل ميكند كه از جهتي شبيه بيع و از
جهتي ديگر شبيه اجاره يا جعاله يا وكالت است و توجيه آن در قالب ضمان باالمر نيز احتياج
به توسعه در مفاد ضمان باالمر دارد كه عالوه بر دشواري آن از نظر قانون نيز سببي براي
مالكيت شيء ساخته براي سازنده شناخته نميشود و از اسباب تمليك مزبور در ماده ()140
قانون مدني منصرف است .تفسير قرارداد استصناع بر اساس عقود مختلط نيز متضمن اين
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مطلب است كه اين عقود يا تجزيه ناپذيرند كه شامل عقودي است كه مجموع چند عمل
حقوقي كه در عرف استقالل ويژه دارند با از دست دادن استقالل خود با يك قصد انشاء ،واقع
ميشوند كه در اين عقود بايد آنچه واقع شده است را مستقل از اجزاي آن شمرد ،مثالً عقد
حواله حاوي دو عمل حقوقي ،انتقال دين و طلب است و چون عرف و قانون براي آن وجودي
مستقل لحاظ ميكند ،به طور كامل نميتواند تابع قواعد اجزاي خود يعني انتقال دين و طلب
باشد ،يا تجزيهپذير ميباشد كه اجزاي تشكيل دهنده ماهيت خود را حفظ ميكنند مثالً
شخصي خانهاش را ميفروشد به عالوه مدت يك ماه براي تعمير خانه به كار بنايي گمارده ميشود
كه در اينجا ،عقود تشكيل دهنده ماهيت حقوقي خود را حفظ كردهاند.
در مجموع قرارداد استصناع به عنوان عقدي معين ،جز با ماده ( )10قانون مدني قابل
توجيه نيست و از اين جهت شبيه عقود مختلط تجزيهناپذير است (منصوري.)1389 ،
دستور العمل اجرايي انتشار صکوک استصناع در سيستم بانکي ايران
بر اساس ماده  12اين دستورالعمل صكوك استصناع متضمن سه قرارداد ميباشد كه به شرح
زير است:
 .1قرارداد صلح بين ناشر و سرمايهگذار :با واگذاري صكوك استصناع ،سرمايهگذاران
منافع خودشان را به ناشر مصالحه ميكنند تا به عنوان كارگزار آنان ،به مصرف وجوه حاصل از
سرمايهگذاري صكوك استصناع صرفاً جهت ساخت دارايي و اجاره آن به باني اقدام نمايند.
تبصره :مالك صكوك استصناع نميتواند تقاضاي تقسيم دارايي نمايد.
 .2قرارداد استصناع بين ناشر و سازنده :ناشر به عنوان كارگزار سرمايهگذاران (سفارش
دهندگان) با سازنده قرارداد استصناع منعقد ميكند و به موجب آن سازنده متعهد ميشود در
قبال دريافت مبلغ قرارداد و طبق شرايط مندرج در آن ،دارايي را در دوره زماني معين به ناشر
تحويل دهد .ناشر بر اساس قرارداد ساخت ،وجوه را به حساب معرفي شده از سوي سازنده واريز
مينمايد.
 .3قرارداد اجاره به شرط تمليک بين باني و ناشر :ناشر ضمن انعقاد قرارداد وكالت
(واگذاري صكوك به سرمايهگذاران) ،مكلف به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك با باني
خواهد بود .مبلغ اجارهبها و سررسيد پرداخت آن طبق توافق طرفين و با تأييد بانك مركزي
تعيين ميگردد .باني موظف است بخشي از اجارهبها را طبق شرايط مندرج در قرارداد در دوره
ساخت به عنوان پيش اجاره و بخش ديگر را بعد از تحويل كاال ،به حسابهاي معرفي شده
واريز نمايد .با اتمام دوره اجاره به شرط تمليك و بعد از پرداخت آخرين اجارهبها ،ناشر مكلف به
تمليك كاالي ساخته شده به باني و تسويه صكوك استصناع با سرمايهگذران خواهد بود
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(دستورالعمل اجرايي انتشار صكوك استصناع (ريالي) در سيستم بانكي.)1391 ،
بر اساس اين دستورالعمل ،اين اوراق از نظر فقهي بدون هيچ گونه مشكل شرعي ميباشد.
البته بايد توجه داشت كه قصد واقعي هر دو طرف (ناشر و سرمايهگذار) مصالحه باشد و الزم
است هنگام انعقاد قرارداد به اين امر التفات داشته باشند نه اينكه فقط با تغيير نام قرارداد،
سعي بر شرعي كردن آن داشته باشيم.
در بين فقها اين قاعده مشهور است كه العقود تابعه للقصود .بر اساس اين قاعده به صرف
تغيير نام ،ماهيت عقد تغيير نخواهد كرد (معصومينيا.)1389 ،
عقد بين ناشر و سرمايهگذار عقد صلح ميباشد و همچنين مشكلي در مشروعيت اوراق
استصناع (از طريق عقد صلح كه عقدي الزم و فارغ از ضوابط خاص عقود معين است) وجود
ندارد و ميتواند آن را در بازار ثانويه بفروش رساند.
بررسي اقتصادي اوراق استصناع
ابزارهاي مالي زماني ميتوانند در بازار مالي نقش آفرين بوده و براي خود جاي باز كنند كه از
جهت معيارهاي اقتصاد خرد و كالن قابل توجيه باشند .معيارهاي اقتصاد خرد از اين جهت الزم
است كه خريداران اوراق ،تمايل به خريد داشته باشند تا در بازار ،تقاضا براي اوراق شكل گيرد ،و
معيارهاي اقتصاد كالن نيز از اين جهت الزم است كه دولت و نهادهاي وابسته به دولت متناسب
با مصالح جامعه از ابزارها حمايت كنند .در اين قسمت اوراق استصناع را از جهت مهمترين
معيارهاي اقتصاد خرد يعني؛تناسب با هدفها و انگيزههاي مشتريان ،ميزان نقدشوندگي اوراق،
درجه كارآيي و مهمترين معيارهاي اقتصاد كالن يعني؛اثرگذاري روي رشد و توسعه اقتصادي و
عدالت توزيعي ،قابليت براي سياست مالي و پولي بررسي ميكنيم:
 .1اوراق استصناع از صنف ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ سود معين هستند و ميزان سود آنها
نيز به عاملهاي فراواني چون مقدار توليد و هزينههاي توليد و هزينههاي ناشي از حوادث
غيرمترقبه بستگي دارد و در نتيجه ،اين اوراق براي افراد ريسكگريز مناسب است؛
 .2با توجه به بازار ثانوي اوراق استصناع ،اين اوراق قدرت نقدشوندگي به نسبت بااليي
خواهند داشت ،و به جهت ثابت بودن سود آنها ،درج نقدينگي اين اوراق بيشتر از اوراق بهادار با
بازدهي متغير و بيشتر از اوراق سهام خواهد بود.
 .3در صورت وجود مؤسسههاي متعدد و متنوع ناشر اوراق استصناع و تشكيل بازار اولي و
ثانوي فعال ،انتظار ميرود اين اوراق به سمت كارآيي باالتر حركت كنند؛
 .4با توجه به ماهيت و قلمرو اوراق استصناع ،گسترش اين اوراق باعث گسترش سرمايه
گذاري در بخش صنعت و معدن و حتي كشاورزي شده ،اشتغال و رشد توليد در اين بخشها را

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

13

به ارمغان ميآورد؛
 .5اوراق استصناع از چند جهت به عدالت اقتصادي در سطح جامعه كمك ميكنند ،اوالً باعث
افزايش اشتغال و بهره وري در بخش صنعت و معدن ميشوند كه به طور معمول مرتبط با بخش
متوسط جامعه است ،ثانياً ماهيت توزيعي قرارداد استصناع باعث توزيع ريسك فعاليت بخش
صنعت بين پيمانكار و صاحبان اوراق ميشود كه در بلندمدت باعث عادالنه شدن درآمدها
ميشود؛
 .6دولت ميتواند مالكيت بخشي از طرحها و پروژههاي خود را از راه اوراق استصناع به مردم
واگذارد؛ سپس آن اراضي را از راه قرارداد استصناع در اختيار پيمانكاران بگذارد .اين ابزارها وسيله
خيلي مناسبي براي دولت در برنامه ريزهاي استراتژيك است .براي مثال ،وزارت صنعت و معدن
با سرمايه گذاري اوليه ميتواند پروژههاي قابل توجهي را با كاربري مشخص آماده كرده و از راه
اوراق استصناع مالكيت آنها را به دارندگان وجهها واگذارد ،آنگاه پروژهها را از راه قرارداد استصناع
در اختيار پيمانكاران بگذارد .از اين راه وزارت صنعت و معدن يا هر مؤسسه وابسته به دولت
ميتواند برنامههاي خود را با منابع بخش خصوصي و با مديريت و تصدي بخش خصوصي پيش
ببرد.
 .7بانك مركزي ميتواند در مواقع نياز به سياست پولي انبساطي ،بخشي از اوراق استصناع را
از بازار ثانوي خريداري و حجم پول جامعه را افزايش دهد؛ همانطور كه ميتواند در صورت نياز
به سياست انقباضي پولي ،با فروش اوراق استصناع ،نقدينگي جامعه را كنترل كند.
در مجموع ميتوان گفت اوراق استصناع از جهتهاي فقهي ،معيارهاي اقتصاد خرد و كالن،
ابزار بسيار خوبي براي تجهيز سرمايههاي نقدي و هدايت آنها به سمت فعاليتهاي مفيد و مولد
هستند و ميتوانند در بازارهاي سرمايه كشورهاي اسالمي به ويژه ايران كه با كمبود ابزارهاي
مالي متنوع روبه رو است ،به كار گرفته شوند (موسويان.)1386 ،
جمع بندي و پيشنهادها
 .1قرارداد استصناع از نظر فقهي بر اساس نظر اكثر فقها جزو قراردادهاي مشروع و از جهت
قانوني مستند به قوانين مدني و عادي ايران است ،در نتيجه براي طراحي اوراق بهادار بر اساس
آن نيازي به تأسيس احكام فقهي و حقوقي جديد نيست؛
 .2در اوراق استصناع ،مؤسسه مالي ناشر اوراق در جايگاه وكيل صاحبان اوراق ،وجههاي
نقدي آنان را به سرمايهگذاري در طرحها اختصاص ميدهد ،سپس آنها را از طرف صاحبان اوراق
به پيمانكاران با قرارداد استصناع واگذارده ،در پايان قرارداد سهم آنان را دريافت ميكند و با
فروش آنها بخشي از درآمد حاصله را به صورت حق الوكاله برمي دارد و باقيمانده را به عنوان سود
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به صاحبان اوراق ميپردازد .روشن است كه قرارداد حقوقي وكالت نيز از قراردادهاي مشروع و
قانوني است و از اين جهت نيز نيازمند تأسيس احكام فقهي و حقوقي جديد نخواهيم بود؛
 .3صاحبان اوراق استصناع درآمدهاي ثابت خواهند داشت ،بنابراين اوراق مزبور جزو اوراق
بهادار انتفاعي با نرخ بازدهي ثابت خواهد بود و براي افراد ريسك گريز ابزار مالي مناسبي است؛
 .4با توجه به انتفاعي بودن اوراق استصناع ،انتظار ميرود در صورت وجود نهادهاي قانوني و
حمايت دولت ،براي اين اوراق بازار ثانوي شكل گيرد و قدرت نقد شوندگي پيدا كنند و به نظر
ميرسد با توجه به نرخ سود آنها ،درجه نقدشوندگي شان بيشتر از اوراق سهام عادي و ممتاز و
سپردههاي بانكي باشد؛
 .5در صورت وجود بازار فعال و شفاف براي اوراق و حضور انواع گوناگون اوراق دولتي و
خصوصي اوراق با سررسيدهاي متنوع ،انتظار ميرود در اثر رقابت ،اين اوراق به سمت كارآيي
باالتر حركت كنند؛
 .6با توجه به اينكه اوراق استصناع ميتواند ابزار مناسبي براي جذب نقدينگي در دست
مردم و هدايت آنها به سمت طرحهاي عمراني و توليدي باشند ،اين اوراق به رشد اقتصادي كمك
ميكنند؛ البته به شرط اينكه طرح مورد نظر از جهت اقتصادي تأييد شود؛
 .7دولت ميتواند از راه قرارداد بلند مدت استصناع ،روي نرخهاي بازدهي و سود سرمايه اثر
گذارد و آنها را به سمت نرخهاي تعادلي (ارزش افزوده واقعي سرمايه) ،سوق دهد و در بلندمدت
به عدالت توزيعي درآمدها در سطح جامعه كمك كند؛
 .8با استفاده از اوراق استصناع ،وزارت صنعت و معدن و وزارت كشاورزي و شركتهاي
دولتي و خصوصي فعال در عرصه صنعت و معدن و كشاورزي ميتوانند كسري بودجه خود را
براي طرحهاي عمراني تأمين كنند و از آنجا كه سررسيد اين اوراق به طور عمده پس از اتمام و
بهره برداري از طرح است و مشخص بودن نرخ سود ،سرمايه گذاري از اين راه يا اصالً اثر تورمي
نخواهد داشت يا خيلي ماليم خواهد بود و بنابراين ،در مقايسه با روشهاي ديگر تأمين كسري
بودجه ،مانند استقراض از بانك مركزي ،خيلي بهتر است؛
 .9اوراق استصناع جايگزين مناسبي براي اوراق قرضه در اجراي سياست پولي از راه عمليات بازار
باز شمرده ميشوند .البته بايد توجه داشت كه نخستين بار كه بانك مركزي ميخواهد وارد بازار اين
اوراق شود ،براي خريد اين اوراق به اجبار به اعمال سياست انبساط پولي روي ميآورد؛
 .10عقد استصناع در عرصههاي گوناگون تأمين مالي پروژههاي كوچك و بزرگ ،جهت
انتقال خطوط نفت و گاز كاربرد فراوان دارد و با بررسيهاي دقيق تجربيات كشورهاي گوناگون،
ميبايد به قانوني و عملياتي كردن اين اوراق در كشور همت گمارد.
 .11گسترش زمينههاي انتشار استصناع ،سرمايهگذاري و تأمين مالي پروژههاي بخش
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خصوصي و دولتي را آسانتر كرده ،زيرا فروش اين اوراق به مردم ،شرايط جذب نقدينگي مردم
را جهت هدايت به سرمايهگذاري گسترده بيشتر كرده و قطرههاي سرمايه مردمي ميتواند
منابع مالي مورد نياز مؤسسات مالي و سرمايهگذاري را تأمين نمايد.
 .12با توجه به اينكه گرايش بيشتر نهادهاي پولي كشور به سمت بازده ثابت است و همانگونه
كه آمار منتشر شده در گزارشهاي اقتصادي و ترازنامههاي بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران ( )121 :1391نشان ميدهد ،بيشترين حجم معامالت بانكها مربوط به عقود با بازده
ثابت است و حتي در بسياري از موارد عملكرد بانكها حكايت از تبديل عملياتي عقود با بازده
متغي ر به عقود با بازده ثابت دارد ،ورود اوراق استصناع كه بازده ثابتي دارد ،ميتواند با ساختار
عملياتي و اجرايي حاكم بر كشور تطبيق كرده ،جايگاه ويژهاي داشته باشد و در واقع در عرصه
بانكداري تا حدود بسياري از اسمهاي بي مسما و عقودي با عملكرد متفاوت از واقعيت ،فاصله
گرفته و به نظر ميرسد واقعي كردن عقود ،رسالتي عظيم براي معتقدان و كارگزاران بانكداري
اسالمي تلقي شده ،تصوير كاركرد قانون عمليات بانكي بدون ربا در صورت ورود اين عقد به
مجموعه عقود ،بهتر از گذشته به نمايش گذارد و در عين حال شبهه ربوي بودن را از برخي
معامالت بزدايد.
 .13انتشار صكوك استصناع عالوه بر رشد اقتصادي ،موجب گسترش و توسعه بازارهاي
مالي اسالمي ميشود و زمينه كارآمدي بيشتر آن را فراهم ميسازد .اگر صكوك استصناع در
كنار ساي ر اوراق بهادار منتشر شود ،متناسب با ويژگيهاي خود ميتواند طيف وسيعي از فعاالن
بازار سرمايه را جذب و بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار را متنوع نمايد و بر غناي آن بيفزايد.
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