
 05-99، صص4931(، بهار و تابستان 14، سال شانزدهم، شمارة اول )پياپي حقوق اسالمي هپژوهشنام

 

 بورس در سلف قراردادهای مالي و حقوقي ،فقهي ابعاد
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 چکيده

 از تبعیت بر عالوه ایران حقوق و امامیه فقه در بیع اقسام از یکی عنوان به سلف قرارداد
 قبض ضرورت همچون احکامی دارای بیع، عقد امری قواعد و قراردادها عمومی قواعد

 به با توجه است. سررسید از قبل سلف مبیع فروش ممنوعیت و ثمن المجلس فی
 رعایت کاالیی، های بورس معامالت سازوکارهای از یکی عنوان به قرارداد این بینی یشپ

 بازار در است. تحلیل و بررسی نیازمند بازارها این در آن خاص احکام و شرایط
 قبض حصول گردد، می منعقد آن در سلف قرارداد که کاالیی های بورس فیزیکی

 قبل ثمن قبض ایراد با تسویه امور انجام فرآیند بودن دار مدت دلیل به ثمن المجلس فی
 جریان مانع نیز سررسید از قبل سلف مبیعِ فروش ممنوعیت شود. می مواجه تفرق از

 امکانی، چنین ایجاد ضرورت و بوده سلف بازار از شده یداریخر اموال معامالت
 و فقهی توجیهات بررسی است. داشته پی در را استاندارد موازی سلف قراردادهای

 از بهادار اوراق پنداشتن مجرد پیشنهاد و زمینه این در شده ارائه کارهای راه حقوقی
 است. پژوهش این موضوع آن، انتشار مبنای قراردادهای

 واژگان کليدی

 قبض سررسید، بهادار، اوراق کاال، بورس استاندارد، موازی سلف سلف،
  

                                                           
                       دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم                                    E.abdipour@qom.ac.ir 
 (نویسنده مسئول) دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم                sayyedmortazashahidi@gmail.com  

mailto:sayyedmortazashahidi@gmail.com


 4931ستان بهار و تاب(، 14)پياپي  اولانزدهم، شمارة ش، سال حقوق اسالمي هپژوهشنام    91

 مسئله بيان و مقدمه

 راستای در کاالیی های بورس و بهادار اوراق های بورس از متشکل ایران سرمایه بازار 
 در که اند شده ایجاد کاال و بهادار اوراق فروشندگان و خریداران بین آزاد رقابت ایجاد
 های )بورس دیگری در و مدت یطوالن و مستمر مالی تأمین بهادار( اوراق )بورس یکی

 اولیه مواد و کاالها آوردن دست به در شفافیت و ریسک پوشش امنیت، تأمین کاالیی(
 های بورس در معامالت برخی ،وجود ینباا است. غایی هدف تولیدکنندگان، یازموردن

 قراردادهای خصوص در آن بارز نمونه که باشند می نیز مالی تأمین خاصیت دارای کاالیی
 کاالها، سلف فروشندگان درواقع کند. می صدق کاالیی های بورس فیزیکی بازار در سلف
 و شوند می خریداران برای آینده در کاال تحویل به متعهد صرفاً ثمن، دریافت رغم علی

 و گیرد می صورت سلف فروشندگان برای زمینه این در مدت کوتاه مالی تأمین ،کم دست
 در صکوک از یکی عنوان به و سلف اوراق قالب در تواند می ایمعامله چنین ،رو ینازا

  شود. تبدیل مالی تأمین برای ابزاری به اسالمی مالی بازارهای
 دارندگان نیاز به پاسخگویی مالی ابزارهای اقتضائات از یکی دیگر، سوی از 
 وجوه دریافت و بازار از خروج به سلف( خریداران ما بحث فرض در )و اوراق

 به اقدام تا واداشت فکر به را سرمایه بازار اندرکاران دست امر این است، پرداختی
 سررسید از قبل سلف معاملۀ مورد فروش امکان نمودن فراهم جهت یسازوکار تأسیس
 در سلف یقراردادها با عرض هم استاندارد موازی سلف قالب در که ای یشهاند نمایند؛

 بهادار اوراق قالب در که سلف مبیع دارندگان بازار، این در یافت. تبلور فیزیکی بازار
 فروش به قادر هستند، فروشنده ذمه در کلی مبیع به نسبت مشاع مالکیت دارای سلف

 ایراد از رهایی جهت فرآیندی چنین بود. خواهند بازار نرخ به بازار مشتریان سایر به آن
 زمان تا فروشنده هم تا شده مطرح ،«خریدار توسط سررسید از قبل سلف مبیع فروش»

 و بازار از آسان خروج به قادر خریدار هم و باشد البال فارغ مالی تأمین بابت از سررسید
 گردد. خویش دارایی کردن نقد

 راستای در یافته انجام حقوقی اعمال و زمینه این در اجرایی یسازوکارها بررسی 
 ضروری موضوعه قوانین سکوت دلیل به فقها نظرات در کنکاش همچنین و آن تحقق

 قراردادهای دارای کاالیی های بورس فیزیکی بازار در این، بر عالوه رسد. می نظر به
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 و «متعاملین تفرق از قبل ثمن قبض» حکمی ضرورت میان جمع چگونگی سلف،
 عملی، واقعیات گرفتن نظر در با که بازاری چنین در تسویه امور به مربوط ترتیبات

 بررسی و بحث نیازمند که است دیگری موضوعی است، مهلت روز سه حداقل دارای
 بررسی به سلف اصطالحی و لغوی مفهوم بررسی از پس پژوهش، این در است. جدّی
 از قبل مبیع فروش عدم» و «المجلس فی قبض» یژهو به سلف مختصه شرایط و احکام

 ضمن و شود می پرداخته الزامات این با بورسی مقررات انطباق میزان و «سررسید
 این در تکمیلی راهکارهای و پیشنهادات ایران، بورس در شده بینی یشپ حل راه ارزیابی

 شود. می ارائه زمینه

 سلف مفهوم .4

 )فرهنگ آن گرفتن تحویل از بیش جنس بهای پرداختن از است عبارت لغت در سلف 
 تحویل را جنس مدتی از بعد و بدهند ترپیش را جنس بهای که ای معامله یا معین(
 و سلم ،9831 )عمید، باشد می «سلم» واژه با مترادف و سلف( ،9831 )عمید، بگیرند
 شاید و دهخدا( )فرهنگ رود می کار به هم پیشین و گذشته معنای در و معین( فرهنگ

 از قبل خریدار ناحیه از که باشد پرداختی پیش از ناشی نام، این به سلف بیع یهتسم وجه
 که است بیع انواع از یکی سلم یا سلف درواقع گیرد. می صورت فروشنده به مبیع قبض

 منظور، )ابن گیرد می صورت تأجیل مثمن، ناحیه از و تعجیل ثمن، ناحیه از آن در
 از تحویل، سررسید زمان نیز و اوصاف تعیین طریق از مبیع که ینحو به (953 ،ق9191

 (.27ص ،5ج ،ق9191 )طریحی، شود می معلوم و خارج جهالت
 فروشنده و خریدار آن در که است ای معامله» سلف قرارداد مالی مهندسین نگاه از 
 توافق به مشخص محل و تاریخ در معین کیفیت و کمیت با کاالیی تحویل به نسبت

 بین قراردادی چنین گیری شکل اصلی انگیزه (.11ص ،9838 )درخشان، «رسند... می
 محصوالت قیمت نوسانات از ناشی ریسک مدیریت کشاورزان، باالخص بازرگانان
 که (15ص ،9838 )درخشان، گردیده ذکر آن امثال و جوی تغییرات اثر در کشاورزی

 بدون فروشنده چراکه کرد؛ اضافه آن به توان می هم را فروشنده برای مالی تأمین البته
 با شاید حتی و کرده معامله ثمن دریافت به اقدام دهد، خریدار تحویل را کاالیی اینکه
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 و خرید گونه ینا به عامیانه اصطالح در بپردازد. مبیع تحویل و تهیه به وجه همان
 (.817ص ،9821 لنگرودی، )جعفری شود می گفته فروش پیش و خرید پیش فروش،
 اشتراک اینکه است سلف قراردادهای خصوص در جدی تأمل و توجه قابل آنچه 
 مالی و حقوقی نظام در 9فوروارد و سلف بیع پنداری یکسان باعث ترجمه از ناشی لفظی

 توجه باشند. می هم از متفاوت کامالً حقوقی منظر از دو این که یدرحال است. گشته ما
 واقعیت این گویای شود می آورده مالی تألیفات در سلف تعریف برای که مثالی به

 نو اتومبیل یک داریم تصمیم و هستیم ماه ینفرورد در کنید فرض» است. نامطلوب
 اما است تومان میلیون 95 اتومبیل قیمت کنیم؛ می مراجعه اتومبیل نمایشگاه به بخریم.

 دیگر ماه سه تا که نگرانیم وانگهی نیست، مقدور ما برای دیگر ماه سه تا مبلغ این تهیه
 هزار 555 پرداخت با که رسیم می توافق به نمایشگاه با یابد. افزایش اتومبیل این قیمت
 ماه در سه اتومبیل تحویل بر مبنی قراردادی و داده سفارش را اتومبیل ودیعه، تومان
 قیمت ماه سه این خالل در اگر که است این قرارداد شروط از یکی کنیم. امضاء دیگر

 در عموم برای تخفیفی راساً نمایشگاه یا یابد، کاهش یا افزایش دلیل هر به اتومبیل
 هر در یگرد عبارت به داشت؛ نخواهد ما قرارداد در تأثیری بدهد، شده اعالم قیمت

 بود. خواهد تومان میلیون 95 همان ،بپردازیم ماه سه از بعد باید که را مبلغی وضعیتی،
 اصلی شروط از ودیعه پرداخت گوییم. می 7«سلف قرارداد» اصطالحاً ترتیباتی چنین به

 «حق» ما قرارداد این موجب به است. رایج مواردی در هرچند نیست، سلف قراردادهای
 در را اتومبیل بازار، در وضعیتی هر رغم علی که هستیم «ملزم» حال یندرع و داریم
 به ملزم نیز فروشنده و کنیم خریداری است، شده ذکر قرارداد در که معینی تاریخ

  (.21ص ،9838 )درخشان، «است توافقی قیمت به اتومبیل فروش
 و نقل سلف قرارداد با مالی، کارشناس این دید از است، مشهود که یطور همان 
 که شود می ایجاد فروش و خرید برای تکلیفی و حق صرفاً و گیرد نمی صورت انتقالی

 غیر امری ایران کاالی بورس مقررات مفاد آنکه حال نیست؛ تعهد مقابل در تعهد از غیر
 سلف قرارداد که پذیرفت را ادعایی چنین توان می بنابراین؛ است داشته مقرر را آن از

 با و نبوده ایران حقوق و فقه در بیع اقسام از یک یچه مصداق 8بورس بازار در مصطلح
 دو در سلف مفاهیم انطباق در سعی و (775ص نیا، )معصومی دارد اساسی تفاوت ها آن
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 است. مردود و غیرمحققانه تالشی کاال بورس معامالتی دستورالعمل در مختلف فضای
 بازارهای در دنیا در فوروارد قراردادهای معامله رغم علی که است دلیل همین به شاید

 قرار معامله مورد بورس در ما کشور مالی نظام در قراردادها این بورس، از خارج
 مشخصی محل و نیستند 1یافته سازمان که ها آتی برخالف ها سلف درواقع گیرند. می

 قرار تبادل مورد بورس از خارج بازارهای در نوعاً ندارد وجود ها آن معامله برای
 بورس در فلزات های سلف از عبارت دارد وجود امر این بر که استثنائی تنها و گیرند می

 قرار معامله مورد بورس در همچنان بودن سلف رغم علی که است 5لندن فلزات
 (.981ص ،9838 )درخشان، گیرند می

 فقهي اصطالح در سلف .4-4

 و نبوده آن لغوی تعاریف از دور به هم فقه در سلم یا سلف اصطالحی تعریف 
 اند. شده وارد نیز سلف اصطالحی تعریف و شرایط احکام، در لغات، در مندرج قیودات

 ثمن که است معلوم مقدار به ذمه در کلی مال بیع از عبارت سلف بیع تعریف، یک در
 است معین و معلوم آن در مبیع تحویل موعد و اجل و شود می قبض المجلس فی آن

 به مؤجل کلی خرید سلم، یا سلف بیع ،دیگر یعبارت به و (157ص ،ق9195 ثانی، )شهید
 ،7 ج ،ق9151 نجفی، )مرعشی دارد قرار نسیه بیع مقابل در و 1باشد می حال و نقد ثمن
 است، بیع عقد بر حاکم عمومی شرایط مشمول اینکه بر عالوه قرارداد این (.75ص

 )شهید کند می متمایز ها بیع سایر از را آن که باشد می نیز خود به مختص شرایط دارای
 (.755ص ،ق9192 روحانی، حسینی و 158ص ،ق9195 ثانی،

 موضوعه حقوق در سلف .4-2

 همین به و ندارد صریحی نص آن احکام و شرایط و سلف خصوص در مدنی قانون 
 مؤلفین برخی نزد اند. دیده فقهی معتبر منابع به رجوع در را چاره حقوقدانان هم اعتبار

 این ضروری شرایط از ثمن المجلس فی قبض نیز و مبیع بودن کلی شرط دو حقوقی،
 دیگر آثار در وجود ینباا (111ص ،9833 لنگرودی، )جعفری است شده شمرده عقد
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 صرفاً را شرط این و شده عقد مجلس از خارج در ثمن قبض امکان به اذعان مؤلف این
 تسلیم لزوم بر نص فقدان را امکانی چنین دلیل و است  کرده حمل ثمن نبودن مؤجل بر

 ذکر خصوص این در شرع احکام بودن امضایی نیز و عرف تأیید و عقد مجلس در ثمن
 سکوت دلیل به هم حقوقدانان برخی (.15ص ،9833 لنگرودی، )جعفری است کرده
 مؤجل و دانسته منتفی حقوق در را آن شرط، دو این ضرورت به نسبت مدنی قانون
 (.892ص ،9ج ،9831 )کاتوزیان، اند دانسته بالاشکال را آن آتی قبض و ثمن بودن

 در ثمن قبض لزوم بر همچنان حقوقدانان برخی و امامیه فقهاء مشهور نظریه وجود ینباا
 (.158ص ،9ج ،9821 )امامی، باشد می عقد مجلس

 سلف شرایط و احکام .2

 و عقود عمومات از متخذ بیشتر که اند داشته مقرر را شرایطی فقها سلف، خصوص در
 ثمن قبض غرر، رافع اوصاف و مبیع جنس ذکر قبیل از شرایطی است؛ روایی منابع یا

 )مرعشی مبیع تحویل بر قدرت و تحویل دقیق زمان تعیین عقد، مجلس از تفرق از قبل
 این بین از (.753-712صص ،9192 ،8ج اول، شهید و 79ص ،7 ج ،ق9151 نجفی،
 تحلیل و بیان را پرداخت خواهیم بیشتر ها بدان آتی مباحث در که موردی دو احکام،

 دومی و آن بودن معجل یا ثمن المجلس فی قبض ضرورت از عبارت اولی که نماییم یم
 باشد. می سررسید از قبل سلف مبیع فروش ممنوعیت

 ثمن المجلس في قبض ضرورت .2-4

 و متعاملین افتراق از قبل ثمن قبض امامیه فقهای نزد سلف یا سلم عقد شرایط از یکی
 بدون ولو ثمن محاسبه البته (.928ص ،7 ج ،ق9832 )طوسى، باشد می المجلس فی

 دین طریق از محاسبه این که هرچند باشد می اقباض و قبض حکم در هم اقباض
 باشند نکرده شرط بدان نسبت قبل از اینکه بر مشروط باشد؛ فروشنده مقابل در خریدار

 نجفی، ؛153ص ،8 ج ،ق9195 ثانی، )شهید آید می حاصل دین به دین بیع اال و
 ،93ج ،ق9197 روحانی، حسینی و 7112ص ،9192 روحانی، ؛731ص ،71ج ،ق9151
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 مالک کنیول هستند قول همین بر هم ابوحنیفه و شافعی سنت اهل فقهای از (711ص
 باشند، نکرده شرط را قبض در تأخیر عقد، از قبل متعاملین اگر که است این به قائل

 مالک، نظر مطابق گردد. هم تحویل عدم به منجر اگر حتی و است جایز تأخیر
 )طوسى، باشد نمی مجاز آن از بیشتر و جایز روز دو الی یک تا تأخیر درهرصورت

 روز سه تا تأخیر جواز به قائل مالک مانند به هم جنید ابن البته (.759ص ،8 ج ،ق9152
 و (911ص ،5 ج ،ق9198 )حلی، امامیه مشهور خالف نظر این البته که است قبض در

 از تخلف اجرای ضمانت ،درهرحال (751ص ،8 ج ،ق9192 اول، )شهید است متروک
 اگر که جایی تا است آن بر حقوقی اثر فقدان و سلف معامله بطالن شرطی چنین

 متفرق متعاملین و باشد خریدار دست در ثمن باقی و دیدرآ قبض به ثمن از قسمتی
 بود خواهد باطل باقی به نسبت و صحیح مقبوض قسمت به نسبت معامله شوند

 (.892ص ،8ج ،ق9155 )خوانساری،
 نهی بر دال نبوی روایت است شده ارائه خصوص این در که معتنابهی دلیل تنها

 این بر قائل روایت این خصوص در فقها مشهور که یدرحال باشد می دین به دین بیع
 و است دیگر موجود دین مقابل در موجود دین فروش است عنه منهی آنچه که هستند

 )بحرانی، بود نخواهد روایت نهی مشمول شود ایجاد عقد خود با دین که یدرصورت
 مقام در خصوص، این در فتوایی شهرت دلیل به حال نیباا ؛(91-91صص ،ق9155
 است. نشده ای معامله چنین جواز بر قائل کسی افتاء

 سررسيد از قبل مبيع فروش ممنوعيت .2-2

 مبیع فروش از خریدار ممنوعیت از عبارت سلف قرارداد خصوص در دیگر فقهی حکم
 بحث به که فقهایی اتفاق به قریب بیشتر تقریباً که باشد می سلف بیع به شده خریداری

 جواز عدم به حکم و  نموده اشاره مستقل مسئله یک قالب در بدان اند پرداخته سلف بیع
 ،ق9171 بهجت، ؛719ص ،ق9191 کرکی، ؛851ص ،99ج ق،9191 )حلی، اند داده آن
 منتسب شرطی نیچن هم سنت اهل بین در (955ص ،ق9151 خمینی، و 175ص ،7 ج
 سلف مبیع مصالحه البته (.759ص ،8 ج ،ق9152 )طوسى، باشد می شافعی و ابوحنیفه به

 (719ص ،8ج ،ق9192 اول، )شهید اند نموده اعالم مجاز فقها برخی را سررسید از قبل
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 در بیع خاصه احکام جریان عدم از ناشی جوازی چنین دلیل رسد می نظر به که
 متذکر اجماع به استناد ضمن منع، تعلیل در فقها برخی البته باشد. صلح عقد خصوص

 قبض به ضرورتی و گشته مبیع مالک خرید، صرف به سلف خریدار هرچند که اند شده
 بر قادر حیث هر از و نکرده پیدا مبیع بر استیالء که کسی به عرف در کنیول نیست آن

 لیکن (82ص ،93ج ،9198 )سبزواری، کرد توان نمی مالک اطالق نباشد آن در تصرف
 که زمانی تا دین خصوص در اال و باشد اجماع همان ایشان دلیل تنها که رسد می نظر به

 کرد پیدا توان نمی معین اعیان بر سلطه مانند ای سلطه دارد، قرار ذمه در و بوده دین
 این در که است ذکر به الزم نیست. تردیدی دائن شرعیه و عرفیه مالکیت در که یدرحال
 آن بایع برای صرفاً سررسید از قبل مبیع فروش جواز بر قائل هم فقها برخی مسئله
 ،9177 سیستانی، ،755ص ،9192 روحانی، حسینی ،781ص ،9172 )تبریزی، هستند

 سررسید از قبل دین فروش جواز عدم به قائلین ادله رد مقام در دیگر برخی و (899ص
 را آن اجماع، ادعای خصوص در کنیول اند نموده رد کی به کی را ها آن و برآمده

 اند گشته سلم و دین بیع بودن متفاوت بر قائل و اند دانسته سلم عقد در منحصر
 از ناشی دین در تفاوتی نظر به ولیکن (11-15صص ،75ج ،9197 روحانی، )حسینی

 وجود نیباا کرد. دو آن از یکی در منحصر را اجماع تا رسد نمی عقود سایر یا بیع عقد
 و است اجماع از عبارت جواز، اعالم مانع تنها که اند نموده امر این بر تصریح هم برخی

 (.75ص ،11ج تا، بی )خرازی، ندارد وجود منعی چنین در قبولی قابل دلیل اال

 کاالیي های بورس فيزیکي بازار در سلف .9

 مربوط مقررات در سرمایه بازار استقبال مورد قراردادهای از یکی عنوان به سلف قرارداد
 دستورالعمل» 1 ماده مطابق است. شده بینی پیش ایران کاالی بورس فیزیکی بازار به

 انواع از یکی «ایران کاالی بورس در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال معامالت
 ماده، این 8 بند موجب به باشد. می سلف قرارداد بورس، این در معامله قابل قراردادهای

 مشخص یزمان در نیمع متیق با کاال آن، بر اساس که است یقرارداد» سلف قرارداد
 و هیتسو دستورالعمل براساس و معامله هنگام در آن یبها و دهیگرد لیتحو ندهیآ در
 کنار در سلف و نسیه و نقد قرارداد مقررات، این در «.گردد یم پرداخت یاپایپا
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 معرفی بورس در معامله قابل قراردادهای عنوان به معامله، اختیار و آتی قراردادهای
 از غیر مفهومی دارای سلف و نسیه نقد، قراردادهای معامله قابلیت که یدرحال اند شده

 نقد، قرارداد سه واقع در باشد. می معامله اختیار و آتی قراردادهای برای معامله قابلیت
 که شود می محسوب کاالیی های بورس فیزیکی بازار در بیع مصادیق از سلف و نسیه

 که یدرحال شود می فروخته بورس در سلف یا و نسیه نقد، صورت به مبیع آن موجب به
 شناخته بورس در معامله قابل آنچه مشتقات، سایر و معامله اختیار و آتی قراردادهای در

 مبیع. عنوان به خاص کاالیی نه و باشد می اختیار یا و آتی قرارداد از عبارت است شده
 عبارت فروش و خرید از اولیه هدف کاالی های بورس فیزیکی بازار در دیگر یعبارت به
 مدیریت از عبارت مشتقات فروش و خرید در اولیه هدف که یدرحال کاالست تأمین از

 بازارهای اختصاص رغم علی هم عرض هم قراردادها نوع دو این ذکر و باشد می ریسک
 رسد. نمی نظر به مناسب چندان ها آن برای مجزا

 کاال بورس و سرمایه بازار در سلف معامالت خصوص در دیگر عنایت قابل نکته
 درواقع برند. می بهره نیز مالی تأمین برای معامالت گونه ینا از بازار فعاالن که است این

 صنعت حوزه در فعال های شرکت مالی تأمین برای سرمایه بازار اصلی ارکان از یکی»
 است. معدنی و صنعتی رینگ در فوالد سلف معامالت و ایران کاالی بورس ،فوالد

 به خود سنگین های محموله با هفته هر کشور فوالد یدکنندگانتول از بسیاری که یطور به
 برای را ای دغدغه بدون و آسان مالی تأمین سلف، های عرضه با و آیند می ای نقره تاالر

 دارند، سلف های عرضه ،بورس در که والدسازانیف» .3«زنند می رقم خود تولیدی واحد
 ماه سه یا و ماه دو ماه، یک موعدهای در بازار روز شرایط به بسته را محصوالتشان

 را شده فروخته کاالی مقرر زمان در شوند می متعهد خریداران به و کنند می عرضه
 به را معامله وجه روز سه ظرف حداکثر اند موظف خریداران مقابل در اما دهند، تحویل
 دریافت را کاالیی وجه امروز تولیدکنندگان بهتر عبارت به کنند. پرداخت کننده عرضه

 ای شیوه به مالی تأمین معامالت، نحوه گونه ینا که است نشده تولید هنوز که کنند می
 .1«است مناسب و آسان

 آتی تحویل» قید دو سلف قرارداد خصوص در کاال بورس معامالتی مقررات در
 مقررات به ارجاع یکنول است اتفاق مورد «ثمن المجلس فی تحویل» و «کاال
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 مهلت طبق ثمن تحویل چراکه باشد؛ می آفرین مشکل پایاپای و تسویه دستورالعمل
 قبض و بوده مقدور معامله انجام از پس روز سه تا فوق قراردادهای مانند به و تسویه

 است. منتفی عمالً معامله این در ثمن المجلس فی

 کاالیي های بورس مشتقه بازار در سلف .1

 امکان نمودن فراهم دنیا در ها بورس ایجاد و تشکیل از اصلی هدف اینکه به عنایت با
 و فروش به اکتفاء باشد، می کنندگان مالی ینتأم و گذاران سرمایه های دارایی نقدشوندگی

 شود. می محسوب غرض نقض کاال یا بهادار اوراق دارندگان از حمایت عدم و خرید یا
 و گرفته قرار موردتوجه بازار این در سلف خریداران از حمایت اندیشه مبنا همین بر

 «استاندارد موازی سلف قرارداد» ایجاد از عبارت آن و است شده ارائه هم راهکاری
 مبیع فروش منع مشکل رفع جهت استاندارد موازی سلف قراردادهای درواقع باشد. می
 و نفت برای ابتدائاً امری ینچن هم سرمایه بازار در و اند شده ایجاد سررسید از قبل

 برای و شد اندازی راه کاالها سایر برای سپس و کاال بورس در نفتی های فرآورده
 و بورس سازمان محترم مدیره یئته توسط مستقلی مقررات محصوالت، این از هرکدام
 سلف قرارداد معامالت اجرایی ستورالعملد» از اند عبارت که گردید وضع بهادار اوراق
 91/97/9831 مصوب «ایران کاالی بورس در نفتی های فراورده و نفت استاندارد موازی

 مصوب «ایران کاالی بورس در استاندارد سلف معامالت اجرایی دستورالعمل» و
 دو وضع که رسد می نظر به و هستند یکسان ماهوی نظر از مقرره دو این .71/9/9817

 های فرآورده موازی سلف خصوص در وقت نیاز و ضرورت بابت از مستقل مقرره
 باشد. دولت مالی تأمین برای نفتی

 قرارداد نفت، استاندارد موازی سلف به مربوط دستورالعمل 9 ماده 98 بند مطابق
 پایه دارایی از معینی مقدار آن براساس که است قراردادی» استاندارد موازی سلف

 قرارداد وجه رسد. می فروش به استاندارد موازی سلف قرارداد مشخصات براساس
 در پایه دارایی و پرداخت قرارداد مشخصات طبق و تسویه مهلت در نقدی باید مذکور

 فروش به توانند می خریداران قرارداد، معامالتی دورۀ طول در شود. تحویل سررسید
 نمایند. اقدام دیگری شخص به شده یداریخر میزان به استاندارد موازی سلف قرارداد
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 استاندارد، موازی سلف گواهی استناد به فروشنده و هستند مستقل هم از قرارداد دو این
 حواله فیزیکی تحویل جهت ایران( نفت ملی )شرکت اولیه فروشنده به را خریدار

 و پذیرفته را اولیه فروشنده به مراجعه مسئولیت حواله پذیرندۀ حالت این در دهد. می
 9 ماده 91 بند مطابق که یدرحال «.ندارد را ثانویه معامله در فروشنده به رجوع حق

 استاندارد سلف قرارداد کاالها، سایر استاندارد موازی سلف به مربوط دستورالعمل
 مطابق را پایه دارایی از معینی مقدار کننده عرضه آن براساس که است قراردادی»

 دورۀ در تا رساند می فروش به نقد بهای ازای در استاندارد سلف قرارداد مشخصات
 طی را شده یداریخر پایه دارایی معادل تواند می خریدار نماید. تسلیم خریدار به تحویل
 رساند. فروش به دستورالعمل، این 8 و 7 مواد موضوع استاندارد موازی سلف قرارداد
 نامیده استاندارد سلف قرارداد اختصار به دستورالعمل این در نیز مذکور قرارداد

 نفتی های سلف در که است این دلیل به تعریف در مقرره دو این تفاوت «.شود می
 شود اول سلف به عنایتی ینکها بدون شده پرداخته موازی سلف تعریف به مستقیماً

 سپس و استانداردشده سلف تعریف به اقدام ابتدا کاالها سایر سلف تعریف در یکنول
 است. شده پرداخته استاندارد موازی سلف بیان به

 فتوایی سررسید، از قبل سلف مبیع فروش ممنوعیت شد، ذکر قبالً که یطور همان
 سازمان فقهی کمیته فلذا معاصر. و متأخر و متقدم فقهای قبول مورد و اجماعی است

 با عرض هم موازی سلف پیشنهاد با مانعی چنین رفع راستای در بهادار اوراق و بورس
 نفت معینی مقدار فروش پیش» که کرد موافقت اعالم شرح بدین شرایطی با اولیه سلف
 و بوده سلف عقد مصادیق از تحویل، کیفیت و مکان زمان، اوصاف، تعیین با خام

 های گواهی خام، نفت معینی مقدار فروش با تواند می سلف فروشنده است. صحیح
 کاال تحویل برای سررسید در بتواند وی تا بگذارد خریدار اختیار در )استاندارد( یکسان

 در نفتی سلف های گواهی فروش و خرید نماید. مراجعه فروشنده به نقدی تسویه یا
 فقهای مشهور که است سررسید از قبل سلف مبیع فروش و خرید مصداق ثانوی، بازار
 و بحث محل فقهی منظر از گرچه مسئله این دانند. می باطل و بوده آن مخالف شیعه

 ابزارسازی برای لکن کرد، تقویت را جواز به قول بتوان بسا چه و است علمی گفتگوی
 و موازی سلف ترکیبی قرارداد راهکار هست. مشهور فتوای مطابق راهکاری به نیاز
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 نفتی، سلف خریدار که بیان این به است صحیح ثانوی بازار مشکل حل برای حواله
 به کاال دریافت جهت و کرده مستقل سلف صورت به نفت معینی مقدار فروش به اقدام

 تحلیل این در .95«دهد... می حواله ایران( نفت ملی )شرکت سلف نخست فروشنده
 اول سلف با موازی های سلف سررسید، از قبل سلف مبیع فروش منع ایراد رفع برای
 به مجاز آن در ای فروشنده هر که شد بینی پیش اول سلف بر غیرمشروط و مستقل منتها

 بودن صوری که امری است؛ گشته کاال تحویل جهت اولیه فروشنده به خریدار حواله
 بازار این در سلفی قرارداد  دارنده هیچ چراکه نماید؛ می ذهن به متبادر را فرایندی چنین

 اینکه مگر بود نخواهد سلف صورت به فروش بر قادر فروشنده اولین از غیر به
 برای مالی تأمین اصلیِ هدف بازار، این در درواقع باشد. کرده خرید به اقدام پیشاپیش
 نشدن زندانی جهت یکنول شود می حاصل فروش اولین با سلف، اولیه  فروشنده

 است. شده دیده استاندارد موازی سلف در چاره قراردادی چنین در سلف خریداران
 آن مبنای بر هم بورسی مقررات و گرفته قرار فقهی کمیته تصویب مورد که یحل راه

 بورس در کاال عرضه قالب در فروشنده ابتداء که است آن از حاکی اند رسیده تصویب به
 فروش به اقدام مستقل قالبی در خود هم سلف خریدار و نماید می سلف فروش به اقدام
 دستورالعمل 7 )ماده نگردد شرط اول سلف در دوم سلف اینکه بر مشروط کند می سلف
 به کاال تحویل برای را دوم سلف خریدار اول، سلف خریدار سپس کاالها(. سایر سلف

 رجوع حق و (کاالهاسلف سایر  دستورالعمل 8 )ماده دهد می حواله اول سلف فروشنده
 و خریداران سایر حقوقی رابطه کند. می ساقط خود از را دوم سلف فروشنده به خویش

 مشکل نه تا شد خواهد ساری و جاری قیاس همین بر نیز آینده های سلف فروشندگان
 به رجوع به قادر سلف خریداران نه و باشد سررسید از قبل سلف مبیع فروش ممنوعیت

 باشند. داشته سلف اول فروشنده به مراجعه حق صرفاً و گردند خویش ماقبل ایادی

 این استاندارد موازی سلف معامالت فرآیند و مفهوم دریافت در اهمیت حائز نکته
 و ریسک مدیریت جهت و بوده مشتقه ابزارهای مصادیق از معامالت این که است
 هم قراردادها گونه نیا عملیاتی فرآیند در شود. می ریزی پی آن صادرکننده مالی تأمین
 کاالیی. های بورس فیزیکی بازار نه و است مشتقه بازار از عبارت آن به مربوط بازار

 قرائن به مقرون انرژی بورس در موازی سلف قراردادهای خصوص در مدعایی چنین
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 ذیل در موازی سلف قراردادهای معامالت منسجم، بندی تقسیم یک در چراکه است؛
 متعارض فقهی توجیهات با امری چنین که یدرحال است شده درج مشتقه بازارهای

 چراکه رسد؛ نمی نظر به منطبق واقع با چندان شده ارائه حل راه اینکه ضمن نماید. می
 سلف خصوص در ژهیو به سلف مبیع تحویل بر قدرتی موازی های سلف فروشندگان

 این، بر عالوه کنند. اول سلف از مستقل یصورت به آن فروش به اقدام تا ندارند نفت
 ایشان حساب طرف که باشند می مسئله به آگاه نیز خود موازی سلف خریداران تمامی

 منعقد بعدی های سلف و اول سلف او کاالی روی بر صرفاً و بوده اول سلف فروشنده
 ایجاد امکان و سلف مبیع بودن الذمه فی یکل به عنایت با ایرادی چنین البته است. گردیده

 فروشندگان که هرچند درواقع رسد. می نظر به رفع قابل بیع عقد انعقاد هنگام در دین
 ذمه بر کلی مال ایجاد بر قادر کنیول نیستند سلف مبیع تحویل بر قادر موازی سلف

 نمایند. می تحصیل ثالث به خریداران احاله با هم را تحویل بر قدرت و بوده خویش

 سلف از ها آن استقالل و موازی های سلف بودن صوری ایراد همچنان وجود نیباا
 بازار عمالً و نکرده همراهی تفاسیری چنین با معامالتی بازار اینکه ژهیو به است باقی اولیه

 دستورالعمل» 1 ماده مطابق است. گرفته قرار مشتقات بازار ابزارها گونه نیا معامالتی
 بازار سه دارای انرژی بورس» ،«انرژی بورس در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال پذیرش
 و گاز، و نفت برق، تابلوی سه شامل فیزیکی بازار باشد. می فرعی و مشتقه فیزیکی،
 موازی سلف قرارداد تابلوی سه شامل مشتقه بازار و انرژی های حامل سایر تابلوی

 سلف قرارداد ماده، این حیتصر به «.باشد می معامله اختیار قرارداد و آتی قرارداد استاندارد،
 و شود می محسوب مشتقه بازار در معامله قابل موضوعات از یکی استاندارد موازی

 دادوستد مورد و شده تلقی مشتقه ابزارهای از معامله اختیار و آتی قراردادهای مانند به
 های سلف از مستقل و ابتدائی های سلف از قراردادی چنین اگر که یدرحال گیرد می قرار
 کاالیی های بورس فیزیکی بازار در سلف معامالت مصادیق از باید بود، خود از قبل

 بازارهایی چنین در استاندارد موازی سلف فروشندگان این، بر عالوه شد. می محسوب
 کیفیت و نوع میزان، نظر از شده یداریخر مال محدوده در کاال فروش به مجاز صرفاً

 دستورالعمل 18 ماده اینکه ضمن است. اخیر مدعای بر دیگر مؤیدی هم این و باشند می
 از را استاندارد موازی سلف قراردادهای بالصراحه مشتقات، پذیرش قسمت در اخیرالذکر
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 مبتنی بهادار اوراق پذیرش» ماده این مطابق است. نموده تلقی کاال بر مبتنی بهادار اوراق
 در معامله اختیار قرارداد و آتی قرارداد استاندارد، موازی سلف قرارداد ازجمله کاال بر

 «.رسد می پذیرش هیئت تصویب به بورس پیشنهاد به مشتقه بازار

 بندی جمع

 بهادار اوراق مفهوم به عنایت عدم از ناشی حقوقی و فقهی توجیهات چنین ما، نظر به 
 اوراق ،درواقع .هاست آن انتشار مبنای قراردادهای از آن تمایز و سرمایه بازار در

 بر مبتنی اگرچه گیرد، می قرار گذاران سرمایه اختیار در ناشر یک سوی از که بهاداری
 آن عرضه و انتشار فرآیند با اما باشد، می سلف بنام خاصی قرارداد قالب در کاال معامله
 حقوق چارچوب در و ورقه آن قبال در ناشر و شود می مبنایی روابط از منفک اوراق

 انتشار در فرآیند همین بود. خواهد متعهد اوراق دارندگان مقابل در آن، در مندرج
 و بهادار اوراق انتشار به اقدام واسط نهاد یا ناشر آن طی و گیرد می صورت صکوک

 مالی تأمین منظور به که هستند بهاداری اوراق صکوک نماید. می ها آن برای مالیت اعتبار
 در اما؛ شود می صادر ناشر، به بانی های دارائی از یکی مالکیت انتقال ازای در «بانی»

 نهادهای معتمد که ناشر گفت: توان می بهادار اوراق یا صکوک انتشار فرآیند تحلیل
 اموال خلق به اقدام است گرفته قرار نظارتی نهادهای تأیید مورد و است حاکمیتی
 سهام مالیت مبنای در مورد که گونه همان نماید. می بهادار اوراق عنوان تحت اعتباری
 تحلیل این فقهی نظریات برخی در بورس، در شده رفتهیپذ سهامی های شرکت منتشره

؛ است شده اعتبار آن برای که است مالیتی از ناشی سهام مالی ارزش که است شده ارائه
 را ارزش این و شده یگذار ارزش اعتباری مال یک عنوان به سهام اوراق خود یعنی

است  گرفته نظر در آن برای داراست، را صالحیت این قانوناً که ای اعتبارکننده شخص
 موازی سلف اوراق خصوص در هم مبنا همین بر (.911، ص9819، پور عبدی)

 نموده ها آن برای مالیت اعتبار به اقدام بهادار اوراق این ناشر که گفت توان یم استاندارد
 این با گردد. می سررسید در کاال به بهادار ورقه آن تبدیل به متعهد آن ضمن در و است
 خلق اعتباری صورت به نظارتی ارکان نظارت تحت و ناشر توسط بهادار اوراق تعبیر،

 تحلیل بر ضرورتی و آورد می دست به خود انتشار مبنای از مستقل حیاتی و شود می
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 بهاداری اوراق چنین فروش و خرید بالتبع و نیست مبنایی حقوقی روابط استناد به ها آن
 بود. نخواهد تعارض در حقوقی و فقهی الزامات از کدام چیه با هم

 این در راهگشا تواند می هم 99«بهادار اوراق به ها دارائی تبدیل» فرآیند به عنایت 
 و مالی ترازنامه از خود دارایی خروج به اقدام بانی آن موجب به چراکه باشد؛ تحلیل
 دارایی این (83ص ،9817 کوتهاری، و )فبوزی نماید می ناشر به آن مالکیت انتقال

 دارایی، همان اتکای به هم ناشر و شد خواهد منتشر که است بهاداری اوراق پشتوانه
 اوراق دهد؛ می قرار گذاران سرمایه عموم اختیار در و کرده منتشر را بهادار اوراق

 های شرکت مانند به اال و گردد می منتشر محدود مسئولیت با شرکت توسط که بهاداری
 اعطای با دیگر، تعبیری به شد. شرکت این سهام انتشار بر قائل توان می عام سهامی
 حقوقی، اشخاص مالی تأمین جهت ربط ذی نهادهای توسط بهادار اوراق انتشار مجوز
 مورد اشخاص توسط پول همانند اعتباری موجودات خلق اجازه ینوع به گذار قانون

 طرح و مبنایی رابطه از منفک اعتباری موجودات این که دهد می خویش اطمینان
 در کشورها مرکزی بانک که نقشی درواقع است. بازار ناظرین به شده ارائه توجیهی

 تحت هم اشخاص سایر باشد، می دارا را جامعه در اعتباردهی قدرت و دارد پول خلق
 خود، توجیهی های طرح استناد به بهادار اوراق و بورس سازمان یا بانک این نظارت

 در است ممکن اوراق این گردند. می بهادار اوراق نام به اعتباری موجودات خلق به قادر
  سلف. و مرابحه اجاره، اوراق همچون اسالمی صکوک یا باشد سهام های برگه قالب

 در که بهاداری اوراق انتقال و نقل توجیه و تکلّف به نیازی دیگر بنابراین، 
 صدور و معامله مورد بهادار اوراق بازارهای حتی یا کاالیی های بورس مشتقه بازارهای

 اوراق دارندگان اینکه به عنایت با نیز مسئله مورد در و بود نخواهد گیرند، می قرار
 از مجرد بهادار اوراق انتقال به اقدام خویش، اوراق انتقال و نقل هنگام در سلف بهادار

 مواجه سررسید از قبل مبیع فروش ممنوعیت ایراد با نمایند می سلف قراردادهای
 در ها آن اقدام بلکه نیست شده یداریخر مبیع فروش ایشان اقدام چراکه بود؛ نخواهند

 باشد. می توجیه قابل سلف مبیع بر مبتنی بهادار اوراق انتقال قالب
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 ها یادداشت

                                                           
1. Forward 

2. Forward Contract 

3. Forward 

4. Organized 

5. IME: The London Metals Exchange 

 .يقال السلم أيضا هو: ابتياع كلي مؤجل بثمن حال و نقد بعكس النسيئةو  بيع السلف .1

 .و جعل ذلک ثمناً کفى و کان الدین حالًّا و لو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن .2
8. http://www.sena.ir/ShowNews.aspx?ID=15733 

9. http://www.sena.ir/ShowNews.aspx?ID=15733 

 مشروح مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل دسترسی به آدرس:  .95
    http://rdis.ir/ShariaBoardApprovalsContracts.asp  
11. Securitization 

 کتابنامه

جلد، بيروت )لبنان(:  41 لسان العرب،ق(، 4141، محمد بن مكرم )نيالد جمال، ابوالفضلمنظور،  ابن
 دار صادر، سوم. -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  دار 

 ي اسالميه، چاپ پانزدهم.فروش كتابتهران:  ،4جحقوق مدني، (، 4731امامي، سيد حسن )

في أحكام العترة الحدائق الناضرة ق(، 4141عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم ) بحرانى، آل
 ، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، اول.جلد 51الطاهرة، 

در يك جلد، قم: دار الصديقة  المسائل المنتخبة )للتبريزي(،ق(، 4153تبريزى، جواد بن على )
 (، پنجم.سالشهيدة)

، تهران: كتابخانه 7، جعمومي حقوقالفارق، دائرةالمعارف (، 4711) محمدجعفرجعفري لنگرودي، 
 گنج دانش، چاپ دوم.

 ، چاپ اول، تهران: كتابخانه گنج دانش.المعارف حقوق مدني و تجارت دائرة(، 4711) همو

 ، چاپ هفتم، تهران: كتابخانه گنج دانش.ترمينولوژي حقوق(، 4731) همو

در يك جلد، قم: دفتر  )للسيستاني(،المسائل المنتخبة ق(، 4155حسيني سيستانى، سيد على )
 سيستانى، نهم.اهلل  حضرت آية

http://rdis.ir/ShariaBoardApprovalsContracts.asp
http://rdis.ir/ShariaBoardApprovalsContracts.asp
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مدرسه امام  -، قم: دار الكتاب 41ج (،عفقه الصادق)ق(، 4145حسينى روحانى، سيد صادق )
 (، اول.عصادق)

در يك جلد،  المسائل المنتخبة )للروحاني، السيد محمد(،ق(، 4143حسينى روحانى، سيد محمد )
 األلفين، اول.كويت: شركة مكتبة 

 9، مختلف الشيعة في أحكام الشريعةق(، 4147حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى )
 جلد، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم.

فقه  المعارف دائرةجلد، قم: مؤسسة  15 ( )بالعربية(،عمجلة فقه أهل البيت)، (تا بی) خرازي؛ محسن
 (، اول.عاسالمى بر مذهب اهل بيت)

در يك جلد، تهران:  زبدة األحكام )لإلمام الخميني(،ق(، 4141اللّه موسوى ) خمينى، سيد روح
 سازمان تبليغات اسالمى، اول.

جلد، قم:  3 جامع المدارك في شرح مختصر النافع،ق(، 4141خوانسارى، سيد احمد بن يوسف )
 مؤسسه اسماعيليان، دوم.

، تهران: مؤسسه مطالعات مشتقات و مديريت ريسك در بازارهاي نفت(، 4717درخشان، مسعود )
 المللي انرژي، چاپ اول. بين

 -جلد، قم: مؤسسه المنار  74 مهذّب األحكام )للسبزواري(،ق(، 4147سبزوارى، سيد عبد األعلى )
 دفتر حضرت آيةاهلل، چهارم.

 ي مرتضوى، سوم.فروش كتاب جلد، تهران: 1، ينمجمع البحرق(، 4141) نيفخرالدطريحى، 

جلد، تهران: المكتبة  1 المبسوط في فقه اإلمامية،ق(، 4713، محمد بن حسن )ابوجعفرطوسى، 
 المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، سوم.

: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه ، قم7جالخالف، ق(، 4143) همو
 قم، اول.

، قم: دفتر 7جالدروس الشرعية في فقه اإلمامية، ق(، 4143عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى )
 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم.
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الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحشّى ق(، 4144بن على ) نيالد نيزعاملى، شهيد ثانى، 
 ي داورى، اول.فروش كتاب ، قم:7، جكالنتر( -

قم:  ،1جامع المقاصد في شرح القواعد، جق(، 4141عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين )
 (، دوم.عمؤسسه آل البيت)

 :قم، 44الحديثة(، ج -تذكرة الفقهاء )ط ق(، 4141عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى )
 ، اول.(عالبيت) مؤسسه آل

 .اَشجَع، چاپ نخست ،فرهنگ لغت(، 4719)عميد، حسن 

، ترجمه علي راهنشين و حامد مباني اوراق بهادارسازي(، 4795فبوزي فرانك و كوتهاري، وينود )
 تاجمير رياحي ، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.

سلف؛ ابزاري مناسب براي تأمين مالي و پوشش صكوك »(، 4711بهار فرد، سعيد ) فراهاني
 .77ش، اقتصاد اسالمي ،«ريسك

-اجاره -معاوضه -عقود تمليكي، بيع-معوض معامالتحقوق مدني؛ (، 4711كاتوزيان، ناصر )
 ، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ نهم.قرض

 له، دوم. ، قم: دفتر معظم5ج جامع المسائل )بهجت(،ق(، 4151ي بهجت )محمدتقگيالنى، فومنى، 

جلد، قم: انتشارات كتابخانه آيةاهلل  5 منهاج المؤمنين،ق(، 4141الدين ) مرعشى نجفى، سيد شهاب
 ى نجفى)ره(، اول.مرعش

، 51جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، جق(، 4141) محمدحسن، (صاحب الجواهر) نجفى
 بيروت )لبنان(: دار إحياء التراث العربي، هفتم.
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