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دیباچه

امــروزه در کنــار بــورس اوراق بهــادار، بورس هــای کاالیــی نیــز یکــی از بورس هــای مهــم 
در اقتصــاد محســوب می شــوند. در بورس هــای کاالیــی عــاوه بــر معامــات کاال، معامــات 
اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال و مشــتقات کاالیــی نیــز صــورت می گیــرد. تجربــة دنیــا در مورد 
ایــن بورس هــا نیــز نشــان می دهــد کــه نخســتین معامــات مشــتقات بــر روی کاالهــای 
ــی در  ــای کاالی ــش بورس ه ــن رو نق ــاز شــده اســت. از ای ــا آغ ــن بورس ه کشــاورزی در ای
اقتصــاد بســیار مهــم بــوده و ایــن بورس هــا بــه منظــور انجــام مأموریت هــا و تحقــق اهــداف 
خــود نیازمنــد تنــوع ابزارهــا و روش هــای معاماتــی متناســب با نیاز مشــتریان خود می باشــند.

ــازار ســازمان یافتــه در حــوزه معامــات  ــه عنــوان ب شــرکت بــورس کاالی ایــران نیــز ب
کاال، هــم اکنــون بــا تجربــه ای بیــش از 10 ســال، بــازاری بــرای داد و ســتد انــواع محصوالت 
صنعتــی و معدنــی، فرآورده هــای نفــت و پتروشــیمی و کشــاورزی در قالــب معامــات نقــد، 
نســیه، ســلف، ســلف اســتاندارد و معامــات ابزارهــای مشــتقه از جملــه قراردادهای آتی اســت. 
ــدوق  ــد صن ــی مانن ــای بین الملل ــط نهاده ــده توس ــر ش ــای منتش ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــداول  ــای مت ــی از ابزاره ــپرده کاالی ــی س ــو )FAO( و ... گواه ــول )IMF(، فائ ــی پ بین الملل
تأمیــن مالــی در کشــورهای توســعه یافتــه و برخــی کشــورهای در حــال توســعه بــه حســاب 
می آیــد. همچنیــن بــر اســاس تجربیــات جهانــی، کاربــرد گواهــی ســپرده کاالیــی در تأمیــن 
مالــی، بــرای تمامــی بخش هــای اقتصــادی از جملــه صنعــت پتروشــیمی، کشــاورزی، فــوالد 
و... بــا اهمیــت اســت امــا بــرای بخــش کشــاورزی حیاتــی بــوده و از ابزارهــای بســیار مهــم 
ــرای  ــوان از آن ب ــد و می ت ــه حســاب می آی ــی کشــاورزان ب ــن مال تأمی
اجــرای سیاســت قیمــت تضمینی نیــز اســتفاده نمــود. بنابراین بــا توجه 
بــه ضــرورت و اهمیــت وجــود گواهــی ســپرده کاالیــی در بورس هــای 
کاالیــی، اقدامــات الزم بــرای راه انــدازی ایــن ابــزار در بورس کاال در دســتور 
کار شــرکت بــورس کاالی ایــران و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار قــرار گرفــت 
و موضــوع در کمیتــه تخصصــی فقهــی تصویــب شــد و بعــد از آن بــرای تصویب به 
شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار ارجــاع گردیــد. بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
بــورس و اوراق بهــادار، گواهــی ســپرده کاالیــی اوراق بهــاداری اســت کــه مؤیــد مالکیــت 
دارنــده آن بــر مقــدار معینــی کاال اســت و پشــتوانه آن قبــض انبــار اســتانداردی اســت 
کــه توســط انبارهــای مــورد تأییــد بــورس صــادر می گــردد. در حــال حاضــر معامــات 
گواهــی ســپرده کاالیــی در شــرکت بــورس کاالی ایــران بــر روی کاالهایی نظیر ســکه 
تمــام بهــار آزادی، ذرت، زعفــران و پســته در حــال انجــام می باشــد کــه گام مهمــی در 

جهــت توســعة بــازار اوراق بهــادار کاالیــی در ایــن بــورس محســوب می شــود.
ــه موضــوع گواهــی  ــازار ســرمایه اســامی ب ایــن شــماره از بولتن هــای تخصصــی ب
ســپرده کاالیــی اختصــاص یافتــه و تــاش شــده ابعــاد مختلــف مالــی و فقهــی آن مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گیــرد. ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه عنــوان نهــاد ناظــر بــازار 
ســرمایه کشــور در تــاش اســت تــا بــا تســهیل رونــد توســعة ابزارهــای نویــن در شــرکت 
بــورس کاالی ایــران، ضمــن پاســخ بــه نیازهــای ســرمایه گذاران در ایــن بــازار، گامــی مهــم 
جهــت کمــک بــه توســعة ایــن بــازار بــردارد کــه در راســتای سیاســت های کلــی اقتصــاد 
مقاومتــی ابــاغ شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری می باشــد. امیــد اســت کــه ایــن راه 

پرافتخــار بیــش از پیــش ادامــه یابــد.
شاپور محمدی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
شهریور ماه 1396
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مقدمه
مقدمه 

برای مشارکت بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد، این بخش نیازمند نظام اعتباری مناسب است. اعتبار برای فصل بعد از برداشت محصول 
در بخش کشاورزی، در قالب تأمین مالی از طریق رسید انبار انجام می شود. در اقتصادهای نوظهور، این ابزار برای توسعة بخش کشاورزی یک 
ابزار بسیار مهم محسوب می شود. تأمین مالی از طریق رسید انبار، اگر به طور کارا انجام شود، این امکان را به کشاورزان می دهد تا محصول 
خود را پیش از فصل برداشت با قیمت پایین پیش فروش نکنند. این ابزار با کاهش هزینه ها و افزایش نقدشوندگی در کل چرخة کاال، ذخیره 
کاال را تشویق می کند که در نتیجه موجب کاهش نوسان قیمت کاال می شود. با دسترسی کشاورزان به ابزارهای تأمین مالی نوین، توانمندی 
و انگیزه آنان برای سرمایه گذاری در تولید افزایش می یابد. رسید انبار ابزاری کارآمد است که به کشاورزان، معامله گران، پردازش گران و 
خبرگان اجازه می دهد تا با سپرده کردن محصول خود در انبار، تأمین مالی انجام دهند. کارپرداز )اپراتور( انبار برای کاالی انبار شده، رسید 
صادر می کند. این رسید شبیه وثیقه های منقول 1 جهت وثیقه دریافت وام از سوی نهادهای مالی مورد قبول است. به طور ویژه، رسید انبار ابزار 
تأمین مالی جذابی برای شرکت های متوسط و کوچک روستایی است که اغلب قادر نیستند وثیقه های مناسبی برای وام های خود ارائه دهند. 
این ابزار سابقة طوالنی در بسیاری از کشورهای غربی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه دارد اما در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بعد 
از زمان انحال شوروی سابق معرفی شده است. گواهی سپرده کاالیی ابزاری است که به پشتوانة رسید انبار منتشر می شود و در بورس های 

کاالیی مورد داد و ستد قرار می گیرد.

1- portable collateral
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عناصر نظام تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی
دارای  کاالیی  سپرده  گواهی  طریق  از  مالی  تأمین  نظام  یک 
این  بنابراین،  است؛  عمومی  انبارهای  بر  مبتنی  مطلوب  کارکرد 
پتانسیل را دارد که ریسک ها و هزینه های معاماتی در تأمین مالی 
با وثیقه را کاهش دهد. این امر خود موجب دسترسی گسترده به این 
نوع تأمین مالی و هزینه های پایین می شود. برای دستیابی به شرایط 
قانونی و ساخت نهادی مناسب، نیاز است تا به مرور اعتمادسازی 
در سیستم میان تأمین  مالی کنندگان و مشارکت کنندگان بازار کاال 
ایجاد شود. تنها زمانی که جامعة مالی اعتماد باالیی به سیستم داشته 
کرد.  خواهد  اعطا  وام  کاالیی  سپرده  گواهی  وثیقه گذاری  با  باشد، 
عناصر اصلی یک سیستم گواهی سپرده کاالیی توسعه یافته شامل 

موارد ذیل است:
1. چارچوب قانونی و نظارتی مناسب؛

2. نهاد نظارتی و تنظیمی؛
3. انبارهای عمومی دارای مجوز و نظارت؛

4. بیمه و تضامین عملکرد مالی؛
5. بانک های آشنا با کاربردهای گواهی سپرده کاالیی.

تعریف گواهی سپرده کاالیی
مورخ  بهادار  اوراق  و  بورس  عالی  شورای  مصوبة  اساس  بر 
1393/03/12، گواهی سپرده کاالیی اوراق بهاداری است که مؤید 
بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض  آن  دارنده  مالکیت 
تأیید بورس صادر  انبارهای مورد  انبار استانداردی است که توسط 

می  شود.

کارکردهای گواهی سپرده کاالیی
قیمت  ملی  طرح  اجرای  تضمینی:  قیمت  سیاست  طرح  اجرای 
مالی  بار  بر کاهش  ایران، عاوه  بورس کاالی  از طریق  تضمینی 
دولت، باعث افزایش بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سرعت 
ناکارآمد  واسطه های  و حذف  کشاورزان  به  پول محصول  پرداخت 
تودیع  از  تضمینی، پس  قیمت  اجرایی سیاست  فرآیند  در  می شود. 
محصول از سوی کشاورز و یا مالک کاال به یکی از انبارهای پذیرش 
شده از سوی بورس کاالی ایران، گواهی سپرده کاالیی )قبض انبار( 
از سوی انباردار، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کاال قرار 
یا مالک  و  از صدور گواهی سپرده کاالیی، کشاورز  می گیرد. پس 
کاال می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معامات 
درخواست  کاالیی،  سپرده  گواهی  ارائه  و  ایران  کاالی  بورس  در 

فروش محصول خود را در بورس کاالی ایران ارائه دهد. همچنین 
امکان تأمین مالی و اخذ تسهیات از نظام بانکی به پشتوانة گواهی 

کاالیی صادر شده وجود دارد.
اخذ  و  بودن  استاندارد  دلیل  به  اوراق  این  معامالتی:  ابزار 
مجوزهای مورد نیاز و نیز ورقه بهادار بودن، قابلیت معامات پیوسته 

در انواع بازارها را دارا می باشد.
گواهی  بودن  بهادار  اوراق  ماهیت  دلیل  به  مالی:  تأمین  ابزار 
سپرده کاالیی، این امکان وجود دارد که با توثیق آن نزد بانک یا 
مؤسسه اعتباری )تعیین شده توسط بورس( نسبت به اخذ تسهیات 

به پشتوانه آن اقدام نمود.
ابزاری برای کمک به تنظیم بازار: با توجه به ماهیت تولید برخی 
برخی  در  و  عرضه  مازاد  با  زمانی  برهه های  برخی  در  که  کاالها 
زمان ها با مازاد تقاضا مواجه هستند، امکان انبار کردن آنها و تأمین 
مالی برای دوره زمانی نگهداری کاال و فروش کاال در زمان مناسب، 

می تواند به تنظیم بازار این کاالها کمک کند.
تعهدی  موقعیت  دارندگان  آتی:  قراردادهای  در  تحویل  ابزار 
تا سررسید قرارداد  بازار قراردادهای آتی در صورتی که  فروش در 
ننمایند، ملزم به تحویل کاال  اقدام به بستن موقعیت تعهدی خود 

به خریدار هستند.

مزیت های گواهی سپرده کاالیی
 از بُعد تأمین مالی:

از طریق  انبار  ازکاالهای موجود در  استفاده  با  مالی  تأمین   ●
وثیقه قرار دادن گواهی سپرده کاالیی؛

● امکان دریافت وام های ارزی به منظور پوشش ریسک های 
ارزی؛

برای  کاالیی  سپرده  گواهی  پشتوانه  از  استفاده  امکان   ●
مالی  تنگناهای  اثر  در  اجباری  فروش  از  جلوگیری  و  مالی  تأمین 

تولیدکنندگان؛
و  کاالیی  سپرده  گواهی  از  همزمان  بهره گیری  امکان   ●
ارزش  کاهش  ریسک  پوشش  جهت  ریسک  مدیریت  ابزارهای 
کاال )در مواردی که از گواهی سپرده کاالیی به عنوان وثیقه بانک 

استفاده می شود(.
از بُعد نگهداری کاال:

● تشویق انبارداری علمی و مناسب کاالها؛
● استانداردسازی درجه بندی مناسب کاالها؛

● اطمینان از کیفیت و کمیت کاالهای ذخیره شده در انبارها و 
تحویل این کاالها به دارنده این قبض ها.
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از بُعد معامالتی:
● ایجاد زنجیره تأمین کوتاه تر و کاراتر از طریق ایجاد مزیت 

اطاعاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛
پراکندگی  دارای  محصوالت  برای  متمرکز  بازاری  ایجاد   ●

جغرافیایی و مشتریان خرد؛
● افزایش مبادالت با توجه به عدم نیاز به جابجایی فیزیکی 

کاالها؛
● کشف مناسب تر قیمت کاالها با توجه به درجه بندی مناسب 
آن ها و دسترسی فعاالن بازار به قیمت ها به صورت برخط )آناین(؛

● افزایش نقدشوندگی کاال برای تولیدکنندگان؛
●  افزایش هم  زمان بازده تولیدکننده در حین کاهش قیمت 

تمام شده برای مصرف کننده؛
● افزایش اطمینان تولیدکنندگان و خریداران به دلیل نظارت 

مناسب بر انبارها؛
جبران  به  مربوط  اختافات  کارای  و  سریع  فصل  و  حل   ●

خسارت؛
●  کاهش ریسک شرکت های بیمه و نهادهای تأمین مالی.

کاهش هزینه ها و زمان معامات سیستم گواهی سپرده کاالیی، 
برخی  تهیه  در  دولتی  سازمان های  نیاز  کاهش  برای  وسیله ای 
محصوالت فراهم می کند. دخالت دولت در این زمینه معمواًل دارای 

دو هدف اصلی است:
● حمایت از قیمت ها از طریق خرید مستقیم از تولیدکنندگان؛

● تضمین مقداری خاص از کاال برای امنیت غذایی.
کاالیی  سپرده  گواهی  یک  دیجیتالی،  ماهیت  دلیل  به 

الکترونیکی قابلیت تقسیم پذیری و انتقال به اندازه های مورد تقاضا 
را دارد. مزایای دیگر استفاده از این گواهی الکترونیکی عبارت است 

از:
● تسهیل در حفظ و مدیریت گواهی های الکترونیکی؛

● حذف نقل و انتقال اسناد کاغذی به همراه مخاطرات آن؛
● انتقال سریعتر اطاعات؛

● آسان تر بودن فعالیت ممیزی و نگهداری با وجود نسخه های 
پشتیبان در روش الکترونیکی؛

● کاهش خطر جعل گواهی الکترونیکی.

ویژگی های کاالهای مناسب برای راه اندازی گواهی 
سپرده کاالیی

● استانداردپذیری کاال: کاالهای غیراستاندارد و با قابلیت تغییر 
کیفیت طی زمان، فاقد این خصوصیت می باشند.

قبول:  قابل  زمانی  دوره  یک  برای  کاال  ماندگاری  قابلیت   ●
امکان راه اندازی معامات گواهی سپرده کاالیی بر روی کاالهای با 

طول دوره نگهداری پایین وجود ندارد.
بازاری  عدم وجود مازاد تقاضا برای کاال: چنان چه کاالیی   ●
و  انبار  در  آن  توقف  برای  انگیزه ای  باشند،  داشته  تقاضا  مازاد  با 

نگهداری آن وجود ندارد.
● قابلیت تفکیک کاال به محموله های استاندارد: در صورتی که 
کاالیی قابلیت تفکیک نداشته باشد و صرفًا برای فروش به صورت 
یک جا باشد، راه اندازی معامات گواهی سپرده کاالیی بر روی آن 

امکان پذیر نخواهد بود.
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تجربه گواهی سپرده کاالیی در بازار سرمایه ایران
و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   33 ماده  براساس 
منابع طبیعی، از تاریخ تصویب این قانون عاوه بر اجرای قانون خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی در قالب بودجه های  سنواتی و اعتبار 
تولیدکنندگان  می شود.  برقرار  نیز  قیمت  تضمینی  سیاست  مصوب، 
محصوالت کشاورزی می توانند محصوالت خود را در رینگ محصوالت 
کشاورزی بورس کاال عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس 
مابه التفاوت آن  از سوی دولت،  به قیمت تضمینی اعام شده  نسبت 

توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. وزارت جهادکشاورزی 
مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت 

سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعام نماید.
برای نمونه، پس از تودیع بخشی از ذرت برداشت شده در استان 
خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کاالی ایران، معامات 
گواهی سپرده کاالیی این محصول طی روز دوشنبه دوم آذرماه 1394 
در بورس کاالی ایران آغاز شد و در اولین روز معامله، 376 هزار و 
هرکیلو 6,400  قیمت  به  از 21 کشاورز  دانه ای  ذرت  کیلوگرم   664
ریال و به ارزش بیش از 2/4 میلیارد ریال توسط مشتریان خریداری 
شد. وجه معامله ظرف دو روز کاری پس از روز معامله، مستقیم به 
حساب کشاورزان فروشنده واریز شده و بر اساس قانون، مابه التفاوت 
قیمت کشف شده در بورس کاال با قیمت تضمینی اعامی از سوی 
پرداخت  کشاورزان  به  دولت  سوی  از  هفته  دو  مدت  ظرف  دولت، 

می شود.
چارچوب  در  ذرت  کاالیی  سپرده  گواهی  معامات  منظور  به 
 5,700 بر  بالغ  کشاورزی،  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   33 ماده 
اطاعات  اساس  بر  خوزستانی  ذرت کار  کشاورزان  برای  بورسی  کد 
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر شده است. همچنین 
بهار  تمام  سکه  فندقی،  پسته  روی  کاالیی  سپرده  گواهی  معامات 

آزادی و جو نیز در بورس کاالی ایران انجام می شود.

فرآیند پذیرش انبارها در بورس کاالی ایران
کاالی  بورس  شرکت  توسط  انبارها  پذیرش  فرآیند  زیر  نمودار 

ایران را نشان می دهد:

نمودار 1- فرآیند پذیرش انبارها توسط شرکت بورس کاالی ایران
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هزینه های انبارداری
هزینه های انبارداری محصول در انبارهای مورد پذیرش شرکت بورس کاالی ایران شامل دو مرحله است. نمودار زیر هر یک از این مراحل 

و پرداخت کننده آن مرحله را نشان می دهد.

نمودار 2- هزینه های انبارداری محصول در انبارهای مورد پذیرش شرکت بورس کاالی ایران

هزینه های انبارداری )همانند کارمزد معامله( پس از انجام معامله محصول در بورس، از وجه معامله کسر شده و به حساب انباردار واریز 
می شود.

نحوه صدور و ایجاد گواهی سپرده کاالیی
پس از پذیرش کاال در انبار مورد پذیرش شرکت بورس کاالی ایران، فرآیند صدور و ایجاد گواهی سپرده کاالیی شروع می شود. نمودار 

زیر این فرآیند را نشان می دهد:

نمودار 3- فرآیند صدور و ایجاد گواهی سپرده کاالیی
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فرآیند عرضه محصول از طریق گواهی سپرده کاالیی
نمودار زیر فرآیند عرضة محصول از طریق گواهی سپرده کاالیی را نشان می دهد:

نمودار 4- فرآیند عرضة محصول از طریق گواهی سپرده کاالیی
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فرآیند خرید گواهی سپرده کاالیی
نمودار زیر فرآیند خرید گواهی سپرده کاالیی برای یک سرمایه گذار در بورس کاالی ایران را نشان می دهد:

نمودار 5- فرآیند خرید گواهی سپرده کاالیی برای یک سرمایه گذار در بورس کاالی ایران
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خروج کاال از انبار
در خصوص خروج کاالها از انبار، نکات ذیل قابل توجه می  باشد:

◄ خروج کاال از انبار، مستلزم اخذ تأییدیه قبلی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.
◄ انباردار موظف است در زمان مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی جهت تحویل کاال، جدول زمان بندی انجام امور بارگیری را به وی 

و بورس کاال اطاع رسانی نماید.

نمودار 6- مراحل خروج کاال از انبار توسط دارندة گواهی سپرده کاالیی

فرآیند توثیق گواهی سپرده کاالیی
در تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی از کاالهای انبار شده مطمئن به عنوان وثیقه وام استفاده می شود. این وام ها گاهی اعتبار در 
گردش نیز نامیده می شوند. این وام ها به مشتریان از قبیل کشاورزان، معامله گران، پردازش گران و ... اجازه می دهند تا در مقابل سپردۀ کاال در 
یک انبار مطمئن، گواهی سپرده کاالیی با مقدار و کمیت مشخصی را دریافت کنند. سپس مشتریان می توانند از این گواهی سپرده به عنوان 

نوعی وثیقه منقول برای تقاضای وام از نهاد مالی استفاده کنند.
ویژگی های اصلی تأمین مالی با گواهی سپرده کاالیی آن است که نسبتًا ساده و آسان است؛ همان گونه که در نمودار ذیل نشان داده شده 
است. مشتریان مقدار مشخصی از کاال را در انباری در بورس سپرده کرده و گواهی سپرده دریافت می کنند. گواهی سپرده به دارنده آن این 
حق را می دهد که مقدار و کیفیت مشخصی از کاال را در هر زمان از انبار بگیرد. مدیر انبار مسئول تضمین امنیت و کیفیت کاالی ذخیره شده 
است. گواهی سپرده کاالیی می تواند به بانک منتقل شود، بانکی که معادل با درصد مشخصی از ارزش کاالی ذخیره شده، وام به دارنده سپرده 
کاالیی اعطا کرده است. در سررسید، مشتری )به عنوان مثال کشاورز( کاال را به خریدار می فروشد و پول آن یا مستقیمًا به بانک پرداخت می شود 
یا این که قرض گیرنده خود آن را به بانک می پردازد. پس از دریافت وجوه یا ابزار پرداخت معتبر )مثل اسناد اعتباری تأیید شده(، بانک گواهی 
سپرده کاالیی را به خریدار یا فروشنده )بسته به ویژگی های قرارداد( واگذار می کند. سپس دارنده رسید با ثبت آن نزد انبار، کاالی انبار شده را 
آزاد می کند. در صورت نکول وام، بانک می تواند از گواهی سپرده کاالیی در اختیار خود برای گرفتن مستقیم کاال از انبار و فروش آن اقدام کند.

نمودار ذیل ارکان اصلی تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی و روابط میان ارکان را نشان  می دهد.

نمودار 7- ارکان اصلی تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی و روابط میان آن
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روی  کننده  مالی  تأمین  با  قرض گیرنده  ابتدا  معمواًل  عمل،  در 
توافق می کند؛  از طریق گواهی سپرده کاالیی  مالی  تأمین  سازوکار 
سپس روی این که ترتیبات گواهی سپرده کاالیی قابل معامله باشد، 
شرکت  با  مستقیمًا  کننده  تأمین  مالی  آن،  از  پس  می شود.  توافق 
انبارداری یا مدیر وثیقه توافق می کند که وی به عنوان عامل تأمین 
مالی کننده در پذیرش گواهی کاال ایفای نقش کند. همچنین برای 
یک بانک ممکن اما غیرمعمول است که از شرکت انبارداری یا مدیر 
به طور  مالی  تأمین  برای  و  کند،  استفاده  خود  عامل  به عنوان  وثیقه 
خودکار همة کاالها را توسط شخص ثالث در انبار هایی که بخشی از 
الگو هستند، انبار نماید. در موارد خاص، یک شرکت ممکن است ابتدا 
کاالهای خود را در انباری سپرده کند، سپس بانکی را که می خواهد 
از آن در قبال وثیقه گواهی سپرده کاالیی تأمین مالی کند، پیدا کند.

تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی می تواند تحت ترتیبات 
انبارداری متفاوت باشد که عبارتند از:

زیر  انبارداری در  و  تولید  انبار خصوصی،  انبار خصوصی: در یک 
یک سقف انجام می شود و هر دو فعالیت توسط یک شرکت کنترل 
می شود. انبارداری فقط بخشی از مجموعه عملیات های  شرکتی است 
از کاالهای  باشد. استفاده  یا خرد  تولیدکنندۀ عمده  که ممکن است 
است؛  باالیی  ریسک  دارای  وام  وثیقه  به عنوان  خصوصی  انبارهای 
با  انبار وجود دارد مگر  بودن کاال در  از موجود  اطمینان کمی  چون 

سرکشی های لحظه ای از سوی بانک.
است  قراردادی  ترتیب  یک  تخصصی  انبارداری  تخصصی:  انبار 
سپرده گذار  انبار  اعتبار،  اعطاکنندۀ  شرکت  یا  وثیقه  مدیریت  که 
)یا  اجاره آن  از طریق  را  انبار عمومی  یا یک  )تولیدکننده/ مشتری( 
بخشی از آن( با یک کارمزد اسمی به عهده می گیرد و مسئول کنترل 

کاالهایی می شود که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می گیرند.
ذخیره  برای  بزرگی  مکان  معمواًل  عمومی  انبار  عمومی:  انبار 
کاالها است و بسیاری از کسب وکارها از آن به عنوان مرکز نقل و انتقال 
شخص  ملکیت  در  یا  انبارها  این  می کنند.  استفاده  فرعی  یا  اصلی 
اداره  کارپرداز  یک  توسط  و  اجاره  طوالنی  دوره  برای  یا  و  هستند 
ازای  در  ثالث  اشخاص  برای  را  کاالها  کارپردازها،  این  می شوند. 
دریافت کارمزد ذخیره می کنند و به عنوان متولی کاالها ایفای نقش 
انبارهای عمومی معمواًل گواهی سپرده کاالیی  می کنند. کارپردازان 
اعتبار  می پذیرند.  وثیقه  به عنوان  را  آن  بانک ها  که  می کنند  صادر 
گواهی سپرده کاالیی به عنوان وثیقه به عوامل متعددی بستگی دارد 
از جمله: سیستم قانونی و مقرراتی کشور، وضعیت مالی و میزان اعتبار 

کارپرداز انبار.
انبارداری به عوامل مختلفی بستگی  مزیت های رقابتی ترتیبات 

دارد از جمله: 
1. میزان دسترسی و اعتبار انبارهای عمومی در مناطق روستایی؛

2. ساختار هزینه ها؛
3. انواع مبادالت و اندازه آن ها؛

4. کیفیت شرایط قانونی و نظارتی.
نظارتی  و  قانونی  چارچوب  که  کشورهایی  در  خاص  به طور 

مناسبی ندارند و نیز کشورهایی که انبارهای عمومی قابل اعتماد برای 
موجودی کم در مناطق روستایی ندارند، انبارداری تخصصی می تواند 

ابزار جذابی برای تأمین مالی از طریق کاالی وثیقه شده باشد.
در  اعتماد  قابل  عمومی  انبارداری  شبکة  وجود  وصف،  این  با 
مناطق روستایی مزیت های مهمی دارد. اگرچه تأمین مالی در برابر 
هزینه های  ولی  است  سفارشی  قرارداد  یک  تخصصی  انبار  تضمین 
بانکداری نسبتًا باالیی دارد )و مسئولیت کمی برای شرکت تولیدکننده 
کاال دارد که این مسئله منجر به رقابت بانک ها با یکدیگر می شود(، 
ولی انبارداری عمومی که مورد تأیید بانک هاست می تواند برای طیف 
گسترده ای از مالکان کاالها مورد استفاده قرار گیرد و امکان تأمین 
انبارداری  سیستم  یک  همچنین،  سازد.  فراهم  آن ها  برای  را  مالی 
توسعه  به  و  برمی گیرد  در  را  بیشتری  کاالهای  توسعه یافته  عمومی 
انبارداری  از  استفاده  مثال،  برای  روستایی کمک می کند.  مالی  بازار 
درجه بندی  و  کیفیت  گواهی  دارای  که  را  کاالهایی  ذخیره  عمومی 
مستقل هستند از طریق کارپرداز آن فراهم می کند و موجب تقویت 
قابل  کاالیی  سپرده  گواهی  با  می شود.  کاال  بازاریابی  در  شفافیت 
سیستم  همچنین  می شود.  سریع تر  و  راحت تر  کاالها  مبادله  معامله، 
گواهی سپرده کاالیی مناسب، توسعه بورس های کاالیی را تسهیل 
می کند. برای نهادهای مالی، گواهی های سپرده کاالیی حداقل یک 
تعهد ایجاد می کند که باالتر و بهتر از تعهد گرفتن از دارایی های در 

مالکیت قرض گیرنده است.
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نمودار زیر فرآیند توثیق گواهی سپرده کاالیی در بازار سرمایة ایران از سوی دارندۀ آن در صورت دریافت تسهیات از بانک را نشان 
می دهد:

نمودار 8- فرآیند توثیق گواهی سپرده کاالیی در بازار سرمایة ایران
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کارمزدهای گواهی سپرده کاالیی
در جدول زیر کارمزد معامات گواهی سپرده کاالیی برای ارکان مختلف بازار سرمایه ایران شامل کارگزاران، شرکت بورس کاالی ایران، 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت فناوری نشان داده شده است.
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مدل زیر مدل پیشنهادی شرکت بورس کاالی ایران در مورد معامات گواهی سپرده کاالیی است که کمیته فقهی بر مبنای آن معامات این 
گواهی را بررسی و تصویب کرده است.

مراحل انجام فرآیند فوق به این شرح است:
نگهداری  محل های  و  انبارها  به  مجوز  اعطای   -1
استاندارد از سوی بورس ها و بازارهای خارج از بورس پس 

از تأیید صاحیت ها و شرایط الزم؛
2- مراجعه به انبارها و محل های نگهداری استاندارد 
از سوی بورس ها و بازارهای خارج بورس و سپردن کاال؛

3- اعام  قبض انبار الکترونیکی بنام دارندۀ کاال به 
شرکت سپرده گذاری؛

سیستم  در  انبار  قبض  نمودن  سپرده  و  ثبت   -4
سپرده گذاری؛

5- صدور گواهی سپرده کاالیی بر مبنای آن؛
6- عرضه گواهی سپرده کاالیی در بورس یا بازار خارج 

از بورس و معامله آن؛ 
7- ارتباط سیستم معامات بورس ها و بازارهای خارج 
بورس با سیستم پس از معامات شرکت سپرده گذاری 
و انتقال مالکیت گواهی سپرده کاالیی یا ارزی و انجام 

تسویه.

مدل  عملیاتی معامالت گواهی سپرده کاالیی مصوب کمیته فقهی  ی
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نظر کمیته فقهی
1- گواهــی ســپرده کاالیــی اوراق بهــاداری اســت 
کــه مؤیــد مالکیــت دارنــده آن بــر مقــدار معینــی کاال 
ــار اســتانداردی اســت  اســت و پشــتوانه آن قبــض انب
ــادر  ــورس ص ــد ب ــورد تأیی ــای م ــط انباره ــه توس ک

می گــردد.
2- فــروش گواهــی ســپرده کاالیــی در بــازار اولــی 
بــه معنــای فــروش کاال انبــار یــا ســپرده شــده توســط 
مالــک و خریــد آن از ســوی فــرد دیگــر، بــه معنــای 
خریــد همــان کاال اســت کــه به لحــاظ فقهــی همــان 
ــا رعایــت شــرایط و احــکام عقــد بیــع  ــوده و ب ــع ب بی

صحیــح اســت.
3- بــازار ثانــوی گواهــی ســپرده کاالیــی بــه 
معنــای فــروش مجــدد کاال از فروشــنده )خریــدار 
اول( بــه خریــدار دوم اســت کــه بــا رعایــت شــرایط و 

ــت. ــح اس ــع صحی ــد بی ــکام عق اح
ســپرده  کاالیــی  گواهــی  کــه  آن جــا  از   -4
محــل  یــا  انبــار  در  دارایــی  ســند  نشــان دهنده 
شــرعی  لحــاظ  از  اســت  اســتاندارد  نگهــداری 

اســت. اشــکال  بــدون  آن  وثیقه گــذاری 
ــه  ــرای هم ــی ب ــپرده کاالی ــی س ــار گواه 5- انتش
ــتند از  ــار هس ــدگاری در انب ــه دارای مان ــی ک کاالهای

ــزات  ــاورزی، فل ــیمی، کش ــوالت پتروش ــه محص جمل
بــا ســپرده گذاری  بنابرایــن،  اجراســت؛  قابــل  و... 
ایــن کاالهــا می تــوان گواهــی ســپرده آن را دریافــت 
کــرده و معاملــه آن در بــازار اولــی و ثانــوی بــا رعایــت 

ــح اســت. ــع صحی شــرایط بی

تبیین نظر کمیته فقهی
 در موضوع گواهی سپرده کاالیی

همانطــور کــه بیــان شــد، گواهــی ســپرده کاالیــی 
ــده  ــت دارن ــد مالکی ــه مؤی ــت ک ــاداری اس اوراق به
ــن  ــن ای ــت. بنابرای ــی از کاال اس ــدار معین ــر مق آن ب
ــی  ــک دارای ــی از ی ــند حاک ــوع س ــک ن ــی،  ی گواه
ــی  ــی شــامل همــه کاالهای ــی می باشــد؛ آن دارای عین

ــتند. ــار هس ــدگاری در انب ــه دارای مان ــت ک اس

قالب قراردادی بیع در بازار اولی و ثانوی
مطابــق بــا مصوبــه کمیتــه فقهــی، معاملــه گواهــی 
ســپرده کاالیــی در بــازار اولــی و ثانــوی در قالــب عقــد 
بیــع صحیــح می باشــد. بنابرایــن احــکام و قواعــد حاکم 
بــر عقــد بیــع بایــد در انتقــال گواهــی ســپرده کاالیــی 
ــت  ــل رعای ــور کام ــه ط ــوی آن ب ــی و ثان ــازار اول در ب
گــردد. از ایــن روی، بررســی عقــد بیــع و خصوصیــات و 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــای آن ض ویژگی ه

بررسی فقهی گواهی سپرده کاالیی
گواهی سپرده 
کاالیی اوراق 

بهاداری است که 
مؤید مالکیت دارنده 
آن بر مقدار معینی 

از کاال است. بنابراین 
این گواهی،  یک 

نوع سند حاکی از 
یک دارایی عینی 

می باشد؛ آن دارایی 
شامل همه کاالهایی 

است که دارای 
ماندگاری در انبار 

هستند.

ی
الم

 اس
یه

رما
ر س

ازا
ن ب

ولت
ب

13
95

ن 
ستا

زم
 /

م 
ده

هف
ره 

ما
 ش

/ 
رم

ها
 چ

ال
س

سازمان بورس و اوراق بهادار 
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی

15



بیــع مبادلــة مــال در برابــر مــال اســت. معنــای یــاد 
ــی در اصطــاح  ــع اســت؛ ول ــوی بی ــای لغ شــده، معن
فقهــا بــرای بیــع تعاریــف گوناگونی ذکـــر شــده اســت، 
از جملــه: 1. نقــل عیـــن در برابــر عـــوض معـــلوم؛ 2. 
ــوم؛  ــر عــوض معلـ ــر نقــل عیـــن در براب ــد داّل ب عق
ــه  ــوم. چنان ک ــوض معل ــر ع ــن در براب ــال عی 3. انتق
ــا  ــاده ی ــه زی ــرایطی ب ــا ش ــرط ی ــف، ش ــر تعری در ه
ــع  ــت بی ــری در ماهّی ــه تأثی ــده ک ــر ش ــان ذک نقص
نــدارد و منظــور از همــه آنهــا اشــاره مفیــد و مختصــر 

ــع اســت. ــه حقیقــت بی ب
بیــع  عنــوان  آن کــه  توّجــه  درخــور  نکتــة 
همان گونــه کــه بــر فعــل بایــع- یعنــی انشــاء 
ــود،  ــوم- اطــاق می ش ــوض معل ــر ع ــک در براب تملی
بــر فعــل مشــتری- یعنــی انشــاء تملّــک آنچــه 
ــردد.  ــاق می گ ــز اط ــرده- نی ــک ک ــنده تملی فروش
ــل  ــه از دو فع ــب یافت ــة ترکی ــه معامل ــه ب همچنان ک
فروشــنده و خریــدار- یعنــی انشــاء تملیــک و تملّــک 

)داد و ســتد(- نیــز بیــع گفتــه می شــود.
بیــع شــایع ترین و عام تریــن مصــداق تجــارت 
ــن  ــات، برتری ــوده و در روای ــادر از آن ب ــت و متب اس
ــی  ــرد آدم ــان خ ــب نقص ــرك آن موج ــب ها و ت کس

شــمرده شــده )عاملــی،  1409ق، ج17، ص11( و قــرآن 
ــب  ــع از جان ــردن بی ــال ک ــت از ح ــا صراح ــم ب کری
خداونــد متعــال یــاد کــرده اســت. بیــع از عقــود الزم و 
وفــای بــه آن واجــب اســت و فســخ آن-جــز بــا وجــود 
ــی، 1404ق، ج22،  ــت )نجف ــخ-جایز نیس ــباب فس اس

ص205(.

ارکان بیع
بیع به اعتبار عقد بودن دارای سه رکن است:

ــول(: عقــد بیــع همچــون  ــاب و قب ــه )ایج 1- صیغ
دیگــر عقــود از دو انشــاء؛ انشــاء تملیــک کاال در 
برابــر عــوض معلــوم و انشــاء تملّــک آن بــه عــوض، 
تشــکیل شــده کــه اّولــی، ایجــاب و دومــی قبــول نــام 

دارد.
ــا  ــت، و ی ــی اس ــر دو لفظ ــا ه ــول ی ــاب و قب ایج
ــه  ــد آنک ــود، مانن ــظ می ش ــن لف ــه جایگزی ــی، ک فعل
دو طــرف عقــد- بــه ســبب عــذری همچــون اللــی- 
ــند و بــا اشــارۀ  ــن نداشــته باش ــخن گفت تــوان س

ــد. ــک نماین ــک و تملّ ــاء تملی ــظ انش ــن لف جایگزی
در تحّقــق عقــد بیــع بــه صــرف تســلیم مبیــع بــه 
ــن  ــوم و گرفت ــر عــوض معل قصــد تملیــک آن در براب

بیع مبادلۀ مال در 
برابر مال است. 
معنای یاد شده، 
معنای لغوی بیع 

است؛ ولی در 
اصطالح فقها 

برای بیع تعاریف 
گوناگونی ذکـر شده 

است، از جمله:
 1. نقل عیـن در 

برابر عـوض معـلوم؛ 
2. عقد داّل بر نقل 

عیـن در برابر عوض 
معلـوم؛

 3. انتقال عین در 
برابر عوض معلوم. 
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ــه  ــه از آن ب ــوض- ک ــه ع ــک ب ــد تملّ ــه قص آن ب
ــت. ــاف اس ــود- اخت ــر می ش ــات تعبی معاط

ــتری(: در هــر یــک از  ــع و مش ــدان )بای 2 - متعاق
دو طــرف عقــد، بلــوغ، عقــل، قصــد، اختیــار، مالکیــت 
و محجــور نبــودن شــرط اســت. البّتــه دو شــرط آخــر 
از شــرایط نفــوذ و اثرگــذاری عقــد بــه شــمار می رونــد 
ــه از شــرایط صّحــت آن. در صــورت فقــدان شــرط  ن
ــه آن راضــی  ــر عقــد، ب ــار، اگــر پــس از اکــراه ب اختی

شــود، نظــر مشــهور، صّحــت بیــع اســت.
3- عــوض: در هریــک از مبیــع و ثمــن مــوارد زیــر 

ــرط است: ش
الــف. مالّیــت داشــتن: یعنــی دارای منافــع حــال 
مــورد اعتنــای عقــا بــودن. ازایــن رو، هــر چیــز کــه از 
نظــر شــرع یــا عــرف مالّیــت نداشــته باشــد صاحّیــت 
ــد مگــس و  ــی مانن ــدارد؛ عرف ــدن ن ــع ش ــوض واق ع

پشــه و شــرعی ماننــد شــراب و خــوك.
ب. مملــوك بــودن: مــراد از آن یــا قابلیــت داشــتن 
عــوض بــرای مملــوك واقــع شــدن اســت کــه 
ــرادف  ــتن مت ــت داش ــی مالّی ــت یعن ــرط نخس ــا ش ب
ــا مملوکیــت فعلــی. در نتیجــه مباحاتــی  می باشــد و ی
ــتفاده از  ــه اس ــزرگ ک ــای ب ــا و نهره همچــون دریاه
ــت  ــت صاحّی ــز اس ــردم جای ــوم م ــرای عم ــا ب آن ه
عــوض واقــع شــدن ندارنــد؛ بدیــن جهــت فروختن آب 
ــک،  ــل از تملّ ــود در آن قب ــی موج ــز ماه ــا و نی دری

ــود. ــد ب ــح نخواه صحی
ــی اســت  ــودن: مــراد از عیــن، هــر مال ــن ب ج. عی
کــه تعّیــن و مــا بــه ازای خارجــی دارد؛ جزئــی باشــد 
ــی در  ــا کلّ ــه باشــد ی ــی در ذّم ــی، کلّ ــی؛ و کلّ ــا کلّ ی
معّیــن مقابــل عیــن، منفعــت و حــق قــرار دارد. البّتــه 
ایــن شــرط بنابــر نظــر مشــهور فقهــا، تنهــا در جانــب 
مبیــع معتبــر اســت. در طــرف ثمــن، عین بودن شــرط 
ــول گروهــی-  ــر ق ــز- بناب ــع و نی نیســت، بلکــه مناف
ــول  ــر ق ــی- بناب ــال و حّت ــل و انتق ــل نق ــوق قاب حق
ــال،  ــل و انتق ــل نق ــر قاب ــوق غی ــر- حق ــی دیگ برخ
لیکــن قابــل اســقاط نیــز می توانــد ثمــن واقــع شــود.

ــرط  ــع ش ــت را در مبی ــا، عینی ــر فقه ــل اکث در مقاب
ــع  ــر اختصــاص مبی ــی ب ــز دلیل ــد، برخــی نی مــی دانن
ــان،  ــوده، بلکــه آن را اعــم از اعی ــل نب ــان قائ ــه اعی ب
منافــع و حقــوق مــی داننــد. آیــت اهلل مــکارم شــیرازی 
عــاوه بــر ایــن کــه مبیــع را شــامل منافــع دانســته و 
از تملیــک منافــع، بــه بیــع تعبیــر کرده انــد، حتــی بیــع 
ــه در  ــان ک ــد؛ چن ــکار نمی دان ــل ان ــز قاب ــوق را نی حق
بیــن عقــا نیــز فــروش ســرقفلی، حــق انشــعاب آب 
ــه  ــداول اســت و ب ــج و مت ــری رای ــن ام ــرق و تلف و ب

ایــن دلیــل معتقــد اســت: »ممکــن نیســت از اجــرای 
ــع  ــوق مان ــل حق ــن قبی ــروش ای ــر ف ــع ب ــکام بی اح
شــویم، زیــرا فــروش آنهــا در نــزد عــرف شــایع اســت 
بــه طــوری کــه همــه آن را قبــول دارنــد و مانعــی از 
اطــاق بیــع بــر آن هــا نیــز وجــود نــدارد و عمومــات 
ــا می شــود«.  ــال آن ه ــز شــامل ح ــاب و ســنت نی کت
ــت  ــرط عینی ــن رد ش ــز ضم ــی)ره( نی ــام خمین ام
ــن  ــع عی ــت مبی ــه الزم نیس ــد اینک ــع، در تأیی در مبی
باشــد، می فرماینــد: »همــه می پذیرنــد کــه اگــر 
ــا  ــت. از آنج ــح اس ــع صحی ــد، بی ــن نباش ــوض عی ع
کــه فــرق بیــن عــوض و معــوض فقــط اعتبــار انشــاء 
ــوض  ــا، ع ــک از آن ه ــر ی ــع ه ــا در واق ــت و ام اس
ــن  ــه بی ــع مبادل ــت بی ــس ماهی ــت، پ ــری اس دیگ
آن هــا می باشــد و هــر یــک از آن هــا عــوض دیگــری 
ــدل از ثمــن اســت و  ــن، ب ــس عی ــرار داده شــود، پ ق
ثمــن، بــدل از عیــن می باشــد. بنابرایــن چنــان کــه در 
جانــب ثمــن )عــوض( عینیــت شــرط نیســت، در جانب 
عــوض دیگــر )مبیــع( نیــز عینیــت شــرط نمی باشــد؛ 
زیــرا بیــن ایــن دو از جهــت عــوض و معــوض بــودن 
فرقــی نیســت ) فــرق بیــن آن دو اعتبــاری اســت نــه 

واقعــی( « )خمینــی، 1421ق، ج1، ص31(.
د. طلــق و تــام بــودن ملــک، بنابــر نظــر برخــی: 
ــق  ــق ح ــوض، متعلّ ــه ع ــت ک ــن اس ــراد از آن، ای م
ــورد  ــال م ــی و م ــال وقف ــد م ــد، مانن ــری نباش دیگ
نــذر. البّتــه عمومیــت ایــن شــرط- بــه معنــای عــدم 
صّحــت بیــع در آنچــه متعلـّـق حــق غیــر اســت- مورد 
اشــکال قــرار گرفتــه مگــر در مــواردی همچــون مــال 
وقفــی کــه تعلّــق حــق غیــر بــه آن بــا بیــع منافــات 

داشــته باشــد. 
ــا کــه  ــل کاال: بدیــن معن ــودن تحوی ــدور ب ــ . مق ه
مبیــع هنــگام تحویــل، موجــود و فروشــنده قــدرت بــر 
تحویــل آن داشــته باشــد؛ ازایــن رو، فروختــن چیــزی 
ــح  ــدارد صحی ــل آن را ن ــدرت تحوی ــنده ق ــه فروش ک

نخواهــد بــود.
و. معلــوم بــودن: عــوض- اعــم از مبیــع و ثمــن- 
ــذار در  ــس و اوصــاف تأثیرگ ــدار، جن ــد از نظــر مق بای
ــوض در  ــودن ع ــول ب ــد و مجه ــوم باش ــت معل قیم
هریــک از ابعــاد یــاد شــده موجــب عــدم انعقــاد بیــع 

می شــود.
ــارت: برخــی در عوضیــن طهــارت را شــرط  ز. طه
صّحــت بیــع دانســته اند. از ایــن  رو بیــع عیــِن نجــس 
ماننــد خــوك، شــراب و خــون و نیــز متنجــس 
ــح  ــن نجــس را صحی ــد روغ ــر مانن ــل تطهی ــر قاب غی
ــون  ــده همچ ــتثنا ش ــوارد اس ــر در م ــد مگ نمی دانن

عقد بیع همچون 
دیگر عقود از دو 

انشاء؛ انشاء تملیک 
کاال در برابر عوض 
معلوم و انشاء تمّلک 
آن به عوض، تشکیل 
شده که اّولی، ایجاب 

و دومی قبول نام 
دارد.
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ــان. در مقابــل، گروهــی صــرف نجاســت  ســگ نگهب
را مانــع صّحــت ندانســته و گفته انــد: مــاك صّحــت 
بیــع، وجــود منفعــت حــال قابــل اعتنــا در عوضیــن 

ــزد عقــا اســت. ن
بنابرایــن کاالیــی کــه قــرار اســت گواهــی ســپرده 
تمــام  بایــد  باشــد،  آن  از  کاالیــی ســند حاکــی 
ــه آن در  ــا معامل ــد ت ــور را دارا باش ــای مذک ویژگی ه

ــد. ــح باش ــوی صحی ــی و ثان ــازار اول ب

احکام بیع
بیــع بــه لحــاظ اینکــه مهم تریــن و رایج تریــن 
نــوع تجــارت در میــان مــردم اســت از زوایــای 
ــه اهــّم  ــف دارای احــکام بســیاری اســت کــه ب مختل

آن هــا اشــاره می شــود:
ــتر  ــه بیش ــن کاال ب ــفیهانه: فروخت ــه س 1 - معامل
ــدی  ــورت نق ــه ص ــد آن، ب ــای خری ــر از به ــا کمت ی
ــنده و  ــی فروش ــا آگاه ــت و ب ــز اس ــّدت دار جای ــا م ی
ــر  ــود مگ ــه الزم می ش ــر، معامل ــن ام ــدار از ای خری
ــه  ــد ک ــدازه ای باش ــه ان ــش ب ــا کاه ــادی ی ــه زی آنک
معاملــه نــزد عقــا ســفیهانه تلّقــی گــردد کــه در ایــن 
صــورت عقــد باطــل اســت و در فــرض جهــل بــه ایــن 

ــود. ــد ب ــت خواه ــن ثاب ــار غب ــر، خی ام
2 - اجــل در بیــع: اطــاق عقــد بــه معنــای عــدم 
ــد  ــال و نق ــای ح ــّدت در آن، اقتض ــل و م ــر اج ذک
ــودن مبیــع و بهــای آن را دارد. ذکــر اجــل در عقــد  ب
بــرای مبیــع یــا بهــای آن صحیــح اســت؛ لیکــن بایــد 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــه راه ــه ای ک ــد به گون ــن باش معّی
یــا کاهــش در آن وجــود نداشــته باشــد. در غیــر ایــن 
صــورت، معاملــه باطــل اســت. اجــل قــرار دادن بــرای 
هــر دو )ثمــن و مثمــن( بیــع دیــن بــه دیــن )کالــی بــه 
ــد  ــل خواه ــه باط ــود و معامل ــوب می ش ــی( محس کال

بــود.
ــه  ــروط ب ــد، مش ــع در عق ــرگاه مبی ــع: ه 3 - مبی
ــد، آنچــه برحســب  ــدی نباش ــه قی ــد ب ــا مقّی شــرط ی
ــه،  ــظ خان ــد لف ــظ- مانن ــرع، لف ــا ش ــرف ی ــت، ع لغ
مغــازه و مرکــب- شــامل آن می شــود داخــل در مبیــع 
اســت. ازایــن رو، در فــروش بــاغ، زمیــن، درختــان، راه 
عبــور، نهــر آب، همچنیــن دیــوار و حصــار بــاغ داخــل 
ــرف مســتقل  ــر ع ــه از نظ ــر آنک ــع اســت؛ مگ در مبی

شــمرده شــوند.
4 - تســلیم: در صورتــی کــه مقتضــای عقــد، عــدم 
ــر  ــن ب ــلیم عوضی ــد، تس ــع باش ــا مبی ــن ی ــر ثم تأخی
متعاقدیــن واجــب و امتنــاع هریــک از تحویــل گرفتــن 
ــول  ــر ق ــودداری، بناب ــورت خ ــت و در ص ــرام اس ح

مشــهور حاکــم، آن دو را بــر ایــن امــر اجبــار می کنــد.
تحویــل مبیــع یــا ثمــن مــّدت دار پیــش از رســیدن 
مــّدت آن واجــب نیســت و اگــر فروشــنده یــا خریــدار 
ــر طــرف  ــول آن ب ــل دهــد، قب ــر تحوی بخواهــد زودت
ــل،  ــیدن اج ــد از رس ــر واجــب نیســت؛ لیکــن بع دیگ
قبــول واجــب می شــود و در صــورت خــودداری از 
ــی  ــال کس ــود از م ــف ش ــال تل ــه آن م ــول چنانچ قب
تلــف شــده کــه تحویــل نگرفتــه اســت بــه شــرط آنکه 
امــکان دسترســی بــه حاکــم و تحویــل مــال بــه وی 
نباشــد. در فــرض دسترســی، مســئله اختافــی اســت.

نمــای مبیــع پیــش از تســلیم؛ بنابــر قــول مشــهور 
ــد،  ــق می دان ــد محّق ــرف عق ــه ص ــت را ب ــه ملکّی ک
محصــول و نمــای مبیــع ماننــد میــوۀ درخــت و بچــة 
گوســفند قبــل از تســلیم نیــز از آن مشــتری اســت. بــر 
ــع قبــل از قبــض تلــف شــود،  ــن اســاس، اگــر مبی ای
پرداخــت بهــای کاال از عهــدۀ مشــتری ســاقط اســت 

ــد. ــه وی می باش ــق ب ــای آن، متعل ــن نم لیک
5- شــرط در عقــد بیــع: چیــزی می توانــد در عقــد 
ــای آن  ــر وف ــدرت ب ــه ق ــرد ک ــرار گی ــرط ق ــع ش بی
وجــود داشــته و از غــرض صحیــح عقایــی برخــوردار 
باشــد و نیــز مخالــف بــا کتــاب و ســّنت و منافــی بــا 
مقتضــای ماهّیــت عقــد نباشــد؛ خــواه بــه صراحــت در 
ــد  ــی مانن ــور ضمن ــا به ط ــود ی ــر ش ــد ذک ــن عق ضم

ــر آن باشــد. آنکــه قرینــة عرفــی دال ب
در عقــد بیــع اگــر شــرط صحیــح ذکــر شــود وفــای 
ــر  ــد ذک ــرط فاس ــر ش ــی اگ ــب اســت. ول ــه آن واج ب
شــود در اینکــه موجــب بطــان عقــد نیــز خواهــد شــد 

یــا نــه، اختــاف اســت.
6- فســخ بیــع: بیــع، عقــد الزم اســت و فســخ آن 
ــا اعمــال  ــه ی ــه اقال ــز نیســت؛ لیکــن فســخ آن ب جای

ــود. ــار جایــز خواهــد ب ــار در مــوارد ثبــوت خی خی
ــرای  ــی اســت کــه ب ــار حّق ــع: خی ــار در بی 7- خی
ــخص  ــا ش ــر دو و ی ــتری، ه ــنده(، مش ــع )فروش بای
ثالــث جعــل شــده و اعمــال آن موجــب فســخ معاملــه 
ــار  ــون خی ــی دارد همچ ــواع مختلف ــار ان ــود. خی می ش
مجلــس، خیــار حیــوان، خیــار شــرط و خیــار اشــتراط 

)ســبزواری، 1413ق، ج17، ص77(.

وثیقه گذاری گواهی سپرده کاالیی
ــه  ــی ک ــی،  از آنجای ــه فقه ــه کمیت ــق مصوب مطاب
ــی در  ــک دارای ــندی از ی ــی س ــپرده کاالی ــی س گواه
انبــار اســت،  لــذا از نظــر شــرعی می توانــد بــه عنــوان 
وثیقــه قــرار گیــرد. چنانچــه وثیقــه را مطابــق بــا عقــد 
ــد  ــکام عق ــد و اح ــد قواع ــم،  بای ــن در نظــر بگیری ره

امام خمینی)ره( 
نیز ضمن رد شرط 
عینیت در مبیع، در 

تأیید اینکه الزم 
نیست مبیع عین 

باشد، می فرمایند: 
»همه می پذیرند 

که اگر عوض عین 
نباشد، بیع صحیح 
است. از آنجا که 
فرق بین عوض و 

معوض فقط اعتبار 
انشاء است و اما 

در واقع هر یک از 
آن ها، عوض دیگری 
است، پس ماهیت 

بیع مبادله بین آن ها 
می باشد و هر یک از 
آن ها عوض دیگری 
قرار داده شود، پس 
عین، بدل از ثمن 
است و ثمن، بدل 
از عین می باشد. 

بنابراین چنان که در 
جانب ثمن )عوض( 
عینیت شرط نیست، 
در جانب عوض دیگر 

)مبیع( نیز عینیت 
شرط نمی باشد؛ زیرا 
بین این دو از جهت 

عوض و معوض 
بودن فرقی نیست 
) فرق بین آن دو 
اعتباری است نه 

واقعی( « 
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رهــن را در مــورد وثیقــه بــودن گواهــی ســپرده کاالیی 
ــرط  ــا ش ــهور فقه ــر مش ــق نظ ــم. طب ــت نمایی رعای
ــا  ــد. فقه ــن باش ــد عی ــون بای ــال مره ــه م ــت ک اس
ــزوم قبــض در  ــودن مــال مرهــون را ل شــرط عیــن ب

ــد. ــن می دانن ــق ره تحق
طبــق مــاده 744 قانــون مدنــی نیــز مــال مرهــون 
ــل  ــت باط ــن و منفع ــن دی ــد و ره ــن باش ــد عی بای
ــن  ــورد ره ــض م ــا قب ــن ب ــد ره ــرا عق ــت؛ زی اس
ــود  ــی وج ــن خارج ــد عی ــذا بای ــود ل ــق می ش محق
ــت. الزم  ــض را داراس ــت قب ــه قابلی ــد ک ــته باش داش

ــاره از  ــن ب ــی در ای ــون مدن ــه قان ــت ک ــر اس ــه ذک ب
دیــدگاه مشــهور فقهــای شــیعه تبعیــت کــرده اســت و 
حکــم بــه بطــان رهــن دیــن و منفعــت داده اســت. 
البتــه برخــی از فقهــا نیــز احتمــال جــواز رهــن دیــن 

ــد. را داده ان
از نظــر برخــی از حقوق دانــان رهــن اســناد تجــاری 
مثــل اســناد در وجــه حامــل یــا ســهام بی نــام 
آنجــا کــه در حکــم عیــن معیــن  از  شــرکت ها 
ــرف ارزش  ــد ع ــرا در دی ــت؛ زی ــح اس ــتند، صحی هس
ــا عیــن ســند مخلــوط شــده  موضــوع آن هــا چنــان ب
اســت کــه انتقــال و قبــض اســناد بــه منزلــه انتقــال و 

ــت. ــان اس ــوع آن ــوال موض ــض ام قب

بانک هــا بــه منظــور اطمینــان از بازگشــت ســرمایه  
خــود اقــدام بــه دریافــت وثیقــه از مشــتریان در قالــب 
ــون  ــا و قان ــدگاه فقه ــد. از دی ــن می نماین ــد ره عق
مدنــی یکــی از شــرایط اساســی صحــت عقــد رهن آن 
اســت کــه مــورد رهــن بایــد عیــن باشــد یعنــی رهــن 
ــی اســت  ــن در حال ــل اســت. ای ــت باط ــن و منفع دی
کــه وثایــق متعــارف در نظــام بانکــی عــاوه بــر اموال 
ــناد  ــامل اس ــول، ش ــول و غیرمنق ــم از منق ــادی اع م
ــه  ــه ب ــی ک ــع از آنجای ــود. در واق ــم می ش تجــاری ه
ــن  ــه ای ــار این ک ــه اعتب قبــض دادن اســناد تجــاری ب

اســناد از جملــه حقــوق دینــی بــه شــمار می آینــد نــه 
حقــوق عینــی، غیــر ممکــن اســت لــذا وثیقــه نهــادن 
آن هــا بــا مشــکات شــرعی و قانونــی مواجــه اســت.

ــای عــام اســنادی هســتند  ــه معن اســناد تجــاری ب
ــه نحــوی  ــی می باشــد و ب ــا مال ــب ی ــرف طل ــه مع ک
از انحــا در قلمــرو تجــارت مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد و کاربــردی همچــون اســکناس، بــرات، 
ــای  ــاری، اعتبارنامه ه ــرکت های تج ــهام ش ــک، س چ
ــال  ــن اســناد چــون م ــا دارد. ای ــد آن ه بانکــی و مانن
عینــی و کاال محســوب نمی شــوند و ماهیتــًا حاکــی از 
یــک دیــن هســتند ، قابلیــت قبــض نــدارد و از آنجایــی 
کــه طبــق نظــر برخــی از فقهــا و بــر اســاس دیــدگاه 

در عقد بیع اگر شرط 
صحیح ذکر شود 
وفای به آن واجب 

است. ولی اگر شرط 
فاسد ذکر شود در 
اینکه موجب بطالن 
عقد نیز خواهد شد 
یا نه، اختالف است.
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قانــون مدنــی قبــض از شــرایط صحــت معاملــه اســت، 
رهــن اســناد تجــاری باطــل اســت.

ــاری  ــناد تج ــذاری اس ــکل وثیقه گ ــل مش ــرای ح ب
ــرد  ــک ک ــا تمس ــته از فقه ــر آن دس ــه نظ ــوان ب می ت
ــزوم عقــد رهــن  کــه قبــص را از شــرایط صحــت و ل
ــا  ــه نظــر می رســد تنه ــه ب ــد. البت ــه شــمار نمی  آورن ب
اثــر قبــض در عقــد رهــن،  وثیقــه شــدن رهــن اســت. 
در واقــع حکمــت جعــل رهــن ایجــاد پشــتوانه ای بــرای 
ــه را  ــن مرهون ــن عی ــر مرته ــس اگ ــت، پ ــن اس مرته
قبــض نکنــد، فلســفه وثیقــه محقــق نگردیــده اســت 
چــون وثیقــه شــدن بســتگی بــه قبــض دارد و شــارع 
ــرای وثیقــه شــدن رهــن، مطــرح  مقــدس قبــض را ب

ســاخته اســت.
برخــی از حقوق دانــان معاصــر در مــورد لــزوم 
ــورد رهــن  ــه م ــد ک ــورد رهــن معتقدن ــودن م ــن ب عی
الزم نیســت کــه حتمــًا از امــوال إصالــی باشــد، بلکــه 
ــوال  ــن داد. ام ــه ره ــوان ب ــم می ت ــی را ه ــوال آل ام
إصالــی اموالــی هســتند کــه ذاتــًا دارای ارزش هســتند 
ــان دارای  ــه خودش ــتند ک ــی هس ــی اموال ــوال آل و ام
ــی  ــا ارزش ذات ــوال ب ــده ام ــا نماین ــتند ام ــت نیس مالی
هســتند؛ ماننــد اســکناس یــا اســناد خزانــه کــه حاکــی 

ــول  ــداری پ ــت مق ــه دریاف ــده آن ب ــتحقاق دارن از اس
ــج اســت. رای

ــک  ــوان ی ــت عن ــه  را تح ــوان وثیق ــن می ت همچنی
قــرارداد مســتقل و مســتحدث شــناخت کــه بــا کلیــات 
ــارت  ــه عب ــازگاری دارد. ب ــود س ــه عق ــات ادل و عموم
ــان  ــه از اعی ــورد وثیق ــال م ــه م ــی ک ــر، در جای دیگ
نیســت،  می تــوان خــارج از قالــب قــرارداد رهــن و بــه 
عنــوان وثیقــه اقــدام بــه دریافــت تضمیــن از متقاضــی 
ــد  ــوان عق ــا، می ت ــق اصــل آزادی قرارداده ــود؛ طب نم
جدیــدی بــه نــام وثیقــه را کــه متفــاوت از عقــد رهــن 

ــار نمــود.  اســت اعتب
شــایان ذکــر اســت کــه آنچــه بیــان شــد در صورتی 
ــناد  ــی از اس ــی نوع ــپرده کاالی ــی س ــه گواه اســت ک
ــه  ــق مصوب ــی چنانچــه مطاب تجــاری تلقــی شــود،  ول
کمیتــه فقهــی، گواهــی ســپرده کاالیــی یــک ســندی 
حاکــی از یــک عیــن باشــد، گویــی همــان عیــن اســت 
ــن رو،  ــار دارد؛ از ای ــن در انب ــود عی ــت از وج و حکای
وثیقــه گواهــی آن بــه منزلــه وثیقــه عیــن کاال اســت و 
مشــکل مذکــور در اســناد تجــاری را نخواهــد داشــت.

از نظر برخی از 
حقوق دانان رهن 

اسناد تجاری مثل 
اسناد در وجه حامل 

یا سهام بی نام 
شرکت ها از آنجا که 
در حکم عین معین 
هستند، صحیح 
است؛ زیرا در دید 

عرف ارزش موضوع 
آن ها چنان با عین 
سند مخلوط شده 
است که انتقال و 

قبض اسناد به منزله 
انتقال و قبض اموال 
موضوع آنان است.
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