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 چکیده

ي باالي نفت ها گرچه با قیمت. ي داردگذار صنعت نفت ایران براي توسعه، نیاز به سرمایه
در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تـأمین اسـت، امـا بـه هـر حـال،       

ــرمایه  ــتفاده از س ــذار اس ــه   گ ــریع برنام ــوژي و تس ــور جــذب تکنول ــه منظ ــارجی ب ــا ي خ ي ه
اخیر، ایران تالش کرده است کـه بـا    طی یک دهه. رسد می گذاري نیز ضروري به نظر سرمایه

مورد نیاز و تکنولوژي مناسـب را بـه خـدمت     معرفی قراردادهاي بیع متقابل، بخشی از سرمایه
یـع متقابـل، تجهیـزات، دانـش فنـی و فـراهم       موضوع معاملـه در قـرارداد ب  . صنعت نفت بگیرد

هـاي معاملـه در ایـن قـرارداد،      طـرف  .آوردن تسهیالتی براي تولید در کشور واردکننده است
ایـن تسـهیالت تولیـد شـده،      محصـوالتی را کـه بـه وسـیله     کنند تا فروشـنده متعاقبـاً   توافق می

عقـد  : اوصاف قـرارداد بیـع متقابـل عبارتنـد از     .هاي خود را مستهلک نماید خریداري و هزینه
بودن، الزم بودن، منجز بـودن، معـوض بـودن، ارتبـاط بـین کاالهـا و تجهیـزات صـادراتی بـا          

مهمترین مسأله در معـامالت بیـع متقابـل، توصـیف     . کاالهاي بازخرید شده و بلند مدت بودن
یع متقابل با نهادهـاي حقـوقی   ب. شود می ماهیت حقوقی قراردادي است که در این زمینه منعقد

. همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشـابهاتی دارد 
فقهـی حقـوقی   بـه بررسـی    پـژوهش ایـن  . متقابل، هیچیک از این نهادها نیست الواقع بیع اما فی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ä  ،دانشکده حقوق و علوم سیاسیاستاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی                    Ali85akbar@yahoo.com 

ää دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران           Mirhosseinkaviar@gmail.com   
 .فر، مسئول مکاتبات اکبر ایزدي علی ¢
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المللـی را از دیـدگاه    کوشد مشروعیت این قرارداد بین قرارداد بیع متقابل پرداخته و میماهیت 
  .و حقوق ایران به اثبات برساند پویاي اسالمفقه 

  .JEL :J80 ،L15بندي  طبقه
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  مقدمه
گیـري   با شکل. گرفت می قبل از پیدایش پول، معامالت غالباً به صورت پایاپاي صورت

چشـمگیري پیـدا    بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معامالت نقدي توسـعه  ي پیچیدهها نظام
تا . 2اند فراوانی یافته توسعه 1اخیر، معامالت تجارت متقابل با وجود این، در سه دهه. نمودند

 .3داننـد  مـی  درصد کل تجـارت جهـانی   50تا  25جایی که برخی ارزش این معامالت را از 
معامالت تجارت متقابل معامالتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کـاال، خـدمات،   

کنـد و در عـوض، طـرف     می ر ارزش اقتصادي دیگري را براي طرف دوم تهیهفناوري یا ه
کاال، خدمات، فناوري یا هر ارزش اقتصادي دیگري اي  اول از طرف دوم مقدار توافق شده

حقـوقی میـان قراردادهـاي مـذکور در دو     اي  کند با این مشخصه که رابطـه  می را خریداري
قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط اسـت   جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد

تجـارت متقابـل اصـطالحی عـام اسـت و       4بر انعقـاد قـرارداد یـا قراردادهـا از جهـت دیگـر      
شود که یکی از آنها  می صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل ي گوناگون در معاملهها روش

بـه عبـارت دیگـر    . 5گیـرد  می صورتکننده  و دیگري در کشور واردکننده  در کشور صادر
معامالتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کاال، خدمات، تکنولوژي و تسهیالت داراي 

کند و در عوض، طرف اول قـرارداد از   می ارزش اقتصادي را به طرف دیگر قرارداد عرضه
نمایـد، تجـارت    مـی  کاال، خدمات و یا تکنولوژي را خریداري طرف دوم مقدار توافق شده

هـاي   این گونه تجارت روش مهمی براي کشورهایی است که در پرداخـت . نامند می بلمتقا
  .نقدي خود مشکل دارند

 در تعریف ایـن معاملـه   7.است 6بیع متقابل یکی از اقسام معامالت تجارت متقابل، معامله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Counter Trade. 

  .38-44، صص )1374(اصغرزاده، . 2
3. Alba, (1985) D. 5. 
4. UNCITRAL‚ (1993), Para.1. 

  .241 ، ص)1378(اشمیتوف، . 5
6. Buy Back. 

معـامالت تهـاتري، خریـد متقابـل،     : اند نوع از معامالت تجارت متقابل را احصاء کرده 12الملل  نویسندگان حقوق تجارت بین. 7
هـاي متقابـل، معـامالت متقابـل، معـامالت دو جانبـه،        جبران، آفست، بیع متقابل، مبادله انتقـالی، معـامالت مـوازي، همکـاري    

  ).112: 1386مافی و کریم پور، : به نقل از(معامالت سه جانبه، معامالت به هم پیوسته 
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ي قـراردادي اسـت کـه در آن یـک     هـا  از روشاي  بیع متقابـل مجموعـه  «توان گفت که  می
نمایـد   مـی  دهد و در مقابل  تعهـد  می تسهیالت تولیدي را در اختیار طرف دیگر قرارطرف 

که تمام یا قسمتی از محصوالت ناشی از آن تسهیالت تولیدي را از طرف مقابل خریـداري  
بیـع متقابـل عبـارت اسـت از فـروش تجهیـزات و        تـوان گفـت کـه معاملـه     می پس. 1»نماید

هد قراردادي فروشنده مبنی بر خرید محصوالت حاصله و تکنولوژي و کارخانه در مقابل تع
بـه   گـذار  تولید شده از تجهیزات و تکنولوژي، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه

ي، گـذار  این نوع معامله و سـرمایه . 2بیع متقابل بازخرید محصوالت حاصله از اجراي معامله
ي معاملـه نـه بـه ارز خـارجی، بلکـه بـا       ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجـاري کـه بهـا   

  .3شود می تحویل محصوالت ساخته شده پرداخت
مـورد  ) سوسیالیسـتی (روش بیع متقابل ابتـدا توسـط کشـورهاي داراي اقتصـاد متمرکـز      

استفاده قرار گرفت تا به فنـاوري و دانـش فنـی کشـورهاي صـنعتی دسترسـی پیـدا کننـد و         
و تـرین   مهم. 4بازارهاي کشورهاي صنعتی روانه کنند خود را به بتوانند کاالهاي ساخته شده

ي بیع متقابل بین روسیه، کشورهاي اروپاي شرقی و چین با کشـورهاي  ها نمونهترین  بزرگ
امروزه بیع متقابـل بـه کشـورهاي سوسیالیسـتی منحصـر نیسـت و       . 5صنعتی منعقد شده است

  . کنند می کشورهاي زیادي در سطح جهان از این روش استفاده
بیع متقابل، بین شرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت      در کشورمان اولین قرارداد به شیوه

این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضد ایـران  . بسته شد 6آمریکائی کونوکو
شـرکت نفتـی فرانسـوي    . توسط آمریکا و در زمان ریاسـت جمهـوري کلینتـون ملغـی شـد     

رداد کونوکو را امضا کرد و در عمل، اولین پروژه از این نـوع  با شرایط متفاوت، قرا 7توتال
  . 8را عملیاتی کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2-6 صص ،)1372(کمیسیون اقتصادي اروپا، . 1
  .122 ، صص)1383(صادقی، . 2
  .149-170 ، صص)1371(شاپیرا، . 3

4. Blum, (1987), p. 38. 
5. Hennart, (1990), p. 259. 
6. Conoco Oil Company. 
7. Total. 
8. Katzman, (2003), p. 162 ،)1386(مقدم و مزرعتی، : به نقل از   
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 یکـی  همواره کشور صنعت برترین سرمایه عنوان به نفت صنعت يها پروژه مالی تأمین
ایـران در   .اسـت  بوده بخش این اندرکاران دست و مردان دولت يها دغدغهترین  از اساسی

ي کـرده  گـذار  میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز سرمایه 450سال گذشته بیش از  30طول 
 بودجـه  قـوانین  آن، تبـع  به و اساسی قانون 81و  80، 44اصول  از حاصل محدودیت. است
 1366 مصـوب  نفـت  قانون ویژه به نیز قوانین نفت و توسعه ساله پنج برنامه قوانین و ساالنه

 در ویژه به متقابل بیع خارجی روشي گذار سرمایه جلب براي اخیر، دهه در تا شد موجب

 در بلکـه  نیسـت  اقتصادي عنصر یک فقط نفت. شود استفاده و برگزیده گاز و نفت بخش

ر عنوان یک به آن از کنونی جهان بـه  ایـران  در متقابل بیع روش .برند می بهره سیاسی متغی 

 بـک در  بـاي  از شـده  اصالح مدل واقع در غیر استقراضی يگذار سرمایه شیوه یک عنوان

 شـرکتهاي  براي انگیزه ایجاد و کشور احتیاجات و با منافع متناسب که است کشورها سایر

 اسـتفاده  مـورد  ایـران  بـه  خود فنی و دانش تکنولوژي و سرمایه آوردن براي خارجی نفتی

 و جدي نقد مورد بدو استفاده از شده یاد قراردادهاي اینکه توجه جالب .است گرفته قرار
 بـا  و قـرار گرفتـه   حقـوقی  و اقتصادي علمی، مختلف مجالس و محافل در گفتگو و بحث

 عـام  مقبولیـت  نسـبتاً  آن، ویـژه  قـانونی  جایگاه لحاظ به شده، وارد آن بر که انتقاداتی همه

 و خـارجی  يگـذار  سـرمایه  حمایـت  و تشـویق  قانون تصویب با دیگر سوي از .یافته است
 خارجی انگذار سرمایه تالش قانون، این حمایتی مزایاي از خارجی انگذار سرمایه استقبال

 و شده یاد قانونی يها پوشش با متقابل بیع تلفیق مقررات جهت در آنان داخلی مشاوران و
 نفـت  صـنعت  يهـا  پروژه مالی در تأمین را روشنی افق قراردادها سایر از استفاده امکان نیز

 و میـادین  توسعه و اکتشاف ضرورت و کشور منافع ناپذیر اصل خدشه .1است نموده ایجاد
 پیرامـون ماهیـت   بحـث  بـه  نماید می ایجاب همه جانبه، و پایدار توسعه و گاز و نفت ذخایر
 فقهی  حقوقیاین مقاله به بررسی . پرداخت بیع متقابل قانونی جایگاه و قراردادي و حقوقی

 المللـی را از دیـدگاه فقـه    بین کوشد مشروعیت این قرارداد قرارداد بیع متقابل پرداخته و می
  .امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .246 ، ص)1386(صابر، . 1
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  اوصاف قرارداد بیع متقابل .1
  :قرارداد بیع متقابل داراي اوصافی است به شرح ذیل

  عقد بودن �
 متقابل بیعکه بیان شد،  چنان. باشد می ازجمله عقود و قراردادها متقابل بیعکه  شکی نیست

آالت، تجهیـزات، حـق    دو معامله مرتبط با یکدیگر است کـه موضـوع معاملـه اولیـه ماشـین     
اسـت کـه بـراي برپـایی     ) تکنولـوژي /تجهیـزات (هـاي فنـی    اختراع، دانـش فنـی یـا کمـک    

کننـد کـه فروشـنده،     هـا موافقـت مـی    طـرف . رود تسهیالت تولیدي براي خریدار به کار می
با توجه به تعریف عقد  .ت تولیدشده خریداري نمایدمحصوالتی را که به وسیله این تسهیال

توافـق دو انشـاي متقابـل کـه بـه منظـور ایجـاد اثـر حقـوقی صـورت           «که عبـارت اسـت از   
ماهیـت قـراردادي آن    منطبـق اسـت و در   ودبـا عقـ   بیـع متقابـل  ، شکی نیست کـه  »گیرد می
سـته از قراردادهـا   کـه ایـن قـرارداد در کـدامین د     اي نیست، امـا ایـن   گونه شک و شبهه هیچ
  .هاي بعدي است گنجد موضوع بحث می

  لزوم �
 کـه  معنـا  ینه اب. دانند می )متوقف بر نص شارع(توقیفی  را عقود 1فقها از برخی فقه در

 ایـن  عقیـده  به .باشد تنفیذ نموده را آنها شارع که هستند مشروع و الوفاء الزم عقودي تنها

قالبی غیـر   باشند و هر عقدي که در می الزم الوفاء) اجارهمانند بیع و (معین  عقود تنها گروه
ایـن  . نیسـت  از این عقود، منعقد شود هر چند مورد نیاز جامعه باشـد، مشـروع و الزم الوفـاء   

واْ« شریفه دسته از فقهاء آیه وفُ ود أَ امـا  . داننـد  می را ناظر به عقود زمان شارع) 1/مائده(» بِالْعقُ
ـواْ « عقیده دارند که عموم و اطالقـاتی ماننـد آیـه    2دیگر از فقهااي  عده وفُ ود  أَ ـالْعقُ  یـا آیـه  » بِ

ینَ« شریفه ذ یها الَّ ن یا أَ الَّ أَ اطلِ إِ بِالْب نَکُمیب الَکُمو واْ أَم لُ کُ أْ واْ الَ تَ ـار   آمنُ جـونَ ت اضٍ    هتَکُ ـرَ ـن تَ ع
نکُمد معین و چه عقودي که بنا به نیاز مسـلمین  چه عقو(قراردادها  ناظر به همه) 29/نساء(» م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .213-22 ، صص)1394(؛ نجفی، 22 ، ص)1408(؛ نراقی، 41، ص)1371(؛ میرزاي قمی، 84-5 ، ص)1415(عالمه حلی، . 1
؛ فاضـل مقـداد،   63-1 ، صص)1379(؛ امام خمینی، 10-2 صص) 1417(؛ حسینی مراغی، 140-8 ، صص)1412(محقق اردبیلی، . 2

  .424 ، ص)1343(
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به بیان دیگر تنها تراضی طرفین را حتی اگر در قالب هیچ عقـدي  . باشند می )به وجود آمده
داننـد و بـه صـرف     می از عقود معین نباشد، به شرطی که خالف کتاب و سنت نباشد، کافی

ام خمینـی پـس از ذکـر اقـوال     امـ . داننـد  در شرع نداشته آن را باطل نمیاي  اینکه عقد سابقه
ـواْ « در آیـه » العقـود «مختلف علماء در مـورد   وفُ ود  أَ ـالْعقُ ثـم ان األظهـر مـن    «: فرمایـد  مـی  »بِ

االحتماالت و األبعد من مخالفه الظاهر، هو ان العقود استعیرت لمطلق العقود المعاملیـه و   بین
تــرین  از روشــن«. »االشــخاصالعهدیــه، کعقــد البیــع و التعهــدات المتداولــه بــین الــدول او  

احتماالت موجود و نزدیکترین اقوال به ظاهر آیه این است که عقود به معناي مطلـق عقـود   
 لذا نظریه. »یا اشخاص ها باشد، مانند عقد بیع و تعهدات رایج بین دولت می معاملیه و عهدیه

مخـتص   اسـت و  هـا  عقود و تعهدات رایج بین اشـخاص و حتـی دولـت    عقود به معناي همه
: آیت اهللا خـویی بـر ایـن نکتـه عقیـده دارنـد کـه       . عقود معین مختص زمان شارع نمی باشد

وفـاي بـه عهـد     مفهوم آیه. »فمفاد اآلیه انه یجب الوفاء بکل ما صدق علیه عنوان العقد عرفاً«
. باشـد  می این است که هر تراضی که در عرف صدق عنوان عقد را داشته باشد، الزم الوفاء

گیرد و بنابراین  می قراردادهاي معین و غیر معین را در بر گر سخن عموم این آیه، همهبه دی
بر آن ممکن باشد و مخالفتی بـا احکـام شـرع    » قرارداد«یا » عقد«هر تراضی که عرفاً اطالق 

  . گیرد می نداشته باشد صحیح و الزم الوفاست و تحت این عموم قرار
عقـودي  «دارد کـه   این ماده مقرر می. فوق اشاره داردقانون مدنی نیز به مطلب  219ماده 

کـه   االتباع است، مگر این مقام آنها الزم شده باشد بین متعاملین و قائم  که بر طبق قانون واقع
؛ بنابراین، همه عقود الزم هسـتند، مگـر   »به رضاي طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود

در  هـدف طـرفین از ورود بـه قـرارداد، مخصوصـاً     . که قانون خالف آن را تصریح نماید آن
جـواز  . اي است که با جـواز آن منافـات دارد   گونه ، بهمتقابل بیعالمللی، مانند  قراردادهاي بین

  .گونه قراردادها مخالف با عقالیی بودن آنهاست این
توان نتیجه گرفت کـه در قراردادهـاي بیـع متقابـل، کـه از       می با وصف آنچه گفته شد،

باشد، تراضی طرفین براي لزوم و صحت این قراردادها کـافی اسـت؛    می اردادهاي نامعینقر
آیـد و عـرف نیـز بـه ایـن       مـی  چرا که براي هر یک از طرفین این قرارداد تعهداتی به وجود

گیـرد و الزم   مـی  قـرار » اوفوا بـالعقود « گوید؛ فلذا تحت عموم آیه می تعهدات طرفینی عقد
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  . اشدب می الوفاء و مشروع

  منجز بودن �
موقـوف بـه امـر     يز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاعقد منج« .م.ق 189مطابق ماده 
پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود . »اال معلق خواهد بود دیگري نباشد و
وع کننـد، تـا پـس از وقـ     دارند، اثر آن را موقوف به امر دیگري مـی  ز بیان میرا به طور منج

عقد معلق در مرحله انشـا و توافـق، بـا سـایر عقـود تفـاوتی نـدارد و        . شرط، تحقق پیدا کند
د است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خـارجی مـی   بـرعکس، در  . شـود  وجود تعه

ز، التزام دو طرف موکول به هـیچ امـر دیگـري نیسـت و بـا توافـق آنهـا بـه وجـود          عقد منج
، متوقف بر خرید محصـوالت توسـط فروشـنده تجهیـزات نیسـت، بلکـه       متقابل بیع. 1آید می

 یـا  قـرارداد فـروش تکنولـوژي    یکی از آنهـا . مشتمل بر سه قرارداد استهمانطورکه گفتیم 
در . ز اما مشروط بر پرداخـت ثمـن از محصـوالت اسـت    تجهیزات است و این قرارداد، منج

ـق   این در عقـد  . و مشـروط تفـاوت وجـود دارد   جا ذکر این نکته الزم است که بین عقد معلّ
ـ         ز اسـت، لـیکن  معلق، انشا متوقف بر امـر دیگـري اسـت، ولـی در عقـد مشـروط، انشـا منج 

دانان،  انشا را فقها و حقوق. گردد که خارج از ماهیت عقد است شرایطی ضمن عقد بیان می
در  انشـا لفظـی اسـت کـه موجـد معنـی      «: گویـد  شیخ انصاري مـی . اند مختلف تعریف کرده

ق معنی و ثبوت آن در ذهن یا در خارج حکایت نمیاأل نفس کند تـا قابـل    مر است و از تحقّ
ایـن  . اگر کسی بگوید که این خانـه را بـه مـن بـه فـروش     . 2»اتصاف به صدق و کذب باشد

جمله انشایی موجد معناي طلب فروش خانه اسـت، ولـی اگـر بگویـد پـول نـدارم، احتمـال        
بک پرداخت عوض از  هر چند در قرارداد باي. 3ت یا دروغ باشدرود که خبر مزبور راس می

ـق نمـی    ض شرط قرارداد است، ولی این مسئله عقـد را معلّ کنـد بلکـه عقـد     محصوالت معو
ز است و بهترین دلیل بر این مسئله، تفکیک سه قرارداد فـروش و خریـد و پروتکـل در    منج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ خـویی،  1-168، ص )1418(؛ مصطفی خمینـی،  173-5/174 5-174، صص )1418(؛ اصفهانی، 6-58 ، صص)1418(انصاري، . 1

  .2-17، صص)1410( ؛ روحانی،2-15صص ) 1410(
  .3-13 ، صص)1418(انصاري، . 2
  .1-164صص ) 1375(امامی، . 3
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  .است متقابل بیع

  معوض بودن �
ند و هـر یـک از دو طـرف، در    هسـت  بیعت خود داراي دو مـورد عقودي که بر حسب ط

ـد دیگـري را بـراي خـود         دهد یا دینی که به عهده مـی  برابر مالی که می گیـرد، مـال یـا تعه
ض می تحصیل می د متقابل وجـود دارد و هـر   . نامند کند، معو ض همیشه دو تعه در عقد معو

تفاوت ارزش دو عوض مانع از . اوار دیگري است و هم مدیون کیک از دو طرف، هم طلب
ض شناختن عقد نیست، مگر این بها باشـد کـه عـرف آن را     که عوض چنان ناچیز و کم معو

برعکس، در عقد مجانی،  .1هیچ انگارد و شائبه حیله براي وانمود ساختن وجود عوض برود
د بـر امـري مـی    را بـه  کننـد یـا مـالی     یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعه

در عقـود مجـانی، التـزام، تنهـا از     . که براي آنان التزام ایجاد شود دهند، بدون این رایگان می
ت است یک د تنها قبول دین یا ملکی سو است و نقش متعه .  

اي بـراي تعیـین ارزش    در این قرارداد باید ماده. عقدي معوض است بیع متقابلتردید  بی
د  این مبلـغ  . ي خریدار، گنجانده شود د محصوالت به وسیله، یعنی ارزش خریبیع متقابلتعه
تر و یا بیشـتر از قیمـت تجهیـزات یـا تکنولـوژي فروختـه شـده تحـت          تواند مساوي، کم می

توانـد برحسـب مقـدار مشخصـی پـول، یـا        مـی  بیـع متقابـل  ارزش تعهـد  . قرارداد اولیه باشد
ه تحـت قـرارداد اولیـه    قیمت تجهیزات یا تکنولـوژي فروختـه شـد    برحسب درصدي از کلّ

اگر قیمت تجهیزات یا تکنولوژي بدون ابهام ذکر شده باشـد ارزش  . مورد توافق قرار گیرد
ممکـن اسـت همیشـه    . توان برحسب درصدي از این قیمت تعیین کرد را می بیع متقابلتعهد 

ارزش قـرارداد   ءپذیر نباشد؛ براي نمونه، ممکن است ارزش کمک فنـی جـز   این امر امکان
جداگانـه   يهـا  صـورت حسـاب  لیه منظور نشود، بلکه این قیمت بر مبناي مـدت زمـان در   او

بایـد بـه نحـوي تعیـین گـردد کـه بـه         بیـع متقابـل  در این مورد، ارزش تعهد . منعکس گردد
بیع متقابل از دو قرارداد اصـلی  . 2پذیر سازد حساب آوردن قیمت نهاییِ کمک فنی را امکان

شـود کـه امکانـات     مـی  نخست، فروشنده یا صادرکننده، متعهـد در قرارداد . شود می تشکیل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .336 ،ص)1381(، عبده بروجردي. 1
2. Francis, (1987), p. 32. 
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تولید را فراهم کرده و در قبـال آن بهـاي فـروش تجهیـزات و کارخانـه و تکنولـوژي را بـه        
ي شده، دریافـت دارد؛  گذار صورت بخشی از محصوالت همان کارخانه و امکانات سرمایه
 همــان امکانــات و تکنولــوژيدر واقــع قــرارداد دوم، قــرارداد بازخریــد محصــول ناشــی از 

  .1شوند می یک پروتکل به هم مرتبط این دو قرارداد به وسیله. باشد می

  ارتباط بین کاالها و تجهیزات صادراتی با کاالهاي بازخرید شده �
پنجمین ویژگی بیع متقابل این است که تسهیالت و امکانات تولیدي ارائه شده از سوي 

 فرآینـد در مقابـل بازخریـد شـوند، در یـک      قرار استه اصلی با محصوالتی ککننده  صادر
پـذیرد کـه محصـوالت تولیـدي      می اصلیکننده  در واقع صادر. تولیدي به هم مرتبط هستند

انـدازي   آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه
موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و مثالً اگر . برداري رسیده است، بازخرید کند و به بهره

توسـعه و   فرآینـد برداري از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازي که بعداً بـر اثـر    بهره
  2.شود می اصلی بازخریدکننده  شود از سوي صادر می تولید موضوع قرارداد استخراج

  بلندمدت بودن قرارداد �
 مؤثر آنها شوند که دوره می مدت محسوب قراردادهاي بیع متقابل جزء قراردادهاي بلند

اقتصادي عظیم که به خطّ تولید برسد، یا  ساخت یک پروژه. 3سال باشد 20تا  5تواند از  می
عـالوه بـر مـدتی کـه     . یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادي خواهد بود توسعه

مـدت زمـان نسـبتاً     برداري مورد نیاز است، بهره جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله
  . 4طوالنی نیاز است تا به تدریج محصوالت تولیدي بازخرید شوند

  سنگین بودن حجم عوضین �
 ي عظیم و گران قیمـت مـورد اسـتفاده قـرار    ها منظور این است که این قرارداد در پروژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milenkovic, (2004), pp. 166-170. 

  .20 ، ص)1383(شیروي، . 2
3. Milenkovic, op. cit. p. 268. 

  .171 ، ص)1383(؛ نصیري، 19: شیروي، همان منبع. 4
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و  میـادین نفـت و گـاز بـین ایـران      قراردادهاي بیع متقابل که در ارتباط با توسـعه  .1گیرد می
عظیم بوده و مبـالغ آن   ها دهد که این پروژه می ي خارجی منعقد شده است، نشانها شرکت

از قـانون بودجـه   » د«بنـد   11 به عنوان مثال در تبصره. 2از صدها میلیون دالر فراتر رفته است
تـا سـقف   «: میادین نفت و گاز آمده است ي توسعهها در مورد طرح 3کل کشور 1385سال 

متقابـل   هشتصد و پنجاه میلیون دالر اعتبار مورد نیاز به صورت فاینانس و یا بیـع دو میلیارد و 
ي در صنعت نفـت کشـور بـه روش    گذار طبق آمار وزارت نفت، میزان سرمایه. »خواهد بود

   .بیع متقابل حدود سی میلیارد دالر است

  ماهیت قرارداد بیع متقابل .2
فقهـاء  . بین الملل سخنی به میان نیامده اسـت در فقه پیرامون قراردادهاي کنونی تجارت 

. انـد  بـه شـرح و تفصـیل پرداختـه    ...) مانند بیع، اجاره، مضاربه و (بیشتر در مورد عقود معین 
بنابراین باید دید آیا قراردادهاي بیع متقابل به شکلی که در حقوق ایران رایج اسـت از نظـر   

 بیـع متقابـل بـا نهادهـاي حقـوقی مشـابه       فقهی قابل پذیرش است؟ در همین راستا به مقایسـه 
  :پردازیم می

  بیع �
بیع دارد و حتـی  عقد را با  شباهتاز بین عقود معین، بیشترین  بیع متقابلهر چند قرارداد 

  . اند معادل فارسی این قرارداد را بیع متقابل قرار داده
کـه ماهیـت   آورد  مـی  به بیع متقابل این توهم را به وجود (Buy Back)باي بک  ترجمه

باي بک اشـتباه صـورت گرفتـه     بک همان ماهیت عقد بیع را دارد در حالیکه در ترجمه باي
از لحـاظ لغـوي بـه معنـاي     . باي بـک را اصـوالً نبایـد از مفهـوم لغـوي آن دور کـرد      . است
اي از  عـده . 4است و معنی حقـوقی آن هـم از معنـی لغـوي آن دور نیفتـاده اسـت      » بازخرید«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milenkovic, op. cit., 267. 

  .20: شیروي، همان منبع. 2
  .25/12/1384مصوب . 3
  .129-142 صص) 1380(فرد،  ایزدي: ؛ همچنین براي مطالعه بیشتر راجع به شرط بازخرید نک126 ، ص)1383(صادقی، . 4
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شود، ولـی معـین    می ند که معامالت بیع متقابل به صورت بیع شرط تنظیممعتقد 1حقوقدانان
 .بیع متقابل و بیع شرط وجود دارد کنند که چه ارتباطی بین معامله نمی

  :بین بیع متقابل و عقد بیع تفاوتهایی بدین شرح وجود دارد 
مـاده  . 2انـد  که در مقابل عوض معلوم تعریف کـرده م لوعفقها بیع را تملیک عین م )لفا
» عـین «ي  بـا آوردن کلمـه  . دانـد  مـی  »تملیـک عـین بـه عـوض معلـوم     «نیز بیـع را   .م.ق 338
جا معوض، چیزي غیر از عین باشد جدا ساخته  گذار مفهوم بیع را از عقودي که در آن قانون
تجهیزات، فناوري و تعهد به استقرار کارخانـه   در حالیکه موضوع در بیع متقابل، ارائه. است

  . یا تأسیسات مربوط به صنعت مورد نظر است
اگر دو نفر کاالیی را با پول مبادله کنند دادگاه در مقام فصل خصومت بایـد آن را   )ب

امـا در قالـب یـک    . 3نامیـده باشـند  » معاوضه«خرید و فروش بداند، هر چند دو طرف آن را 
و  هـا  ل هیچ گونه پرداخت نقدي وجود نخواهد داشت و بازپرداخت هزینـه قرارداد بیع متقاب

   .4سود از عواید حاصل از فروش نفت یا گاز خواهد بود
، به مجرد عقـد، بـایع   عقد بیع، عقدي تملیکی استهمانطورکه در تعریف بیع آمد،  )ج

در . ه باشـد الذمـ  حتی در مواردي که مبیع کلّی فـی  شود می مالک ثمن و مشتري مالک مبیع
بیع متقابـل   قرارداد نمونه یکبا دقت نظر در ماده  .، عقدي عهدي استبیع متقابلحالی که 

ایـن مـاده   . شـود  مـی  کمیسیون اقتصادي اروپا به خوبی عهدي بودن این نوع قرارداد فهمیده
  : دارد می مقرر
  تعهد خرید متقابل -1ماده «
صوالتی را که بتا به موجب شـروط ایـن   کند که مح می ین وسیله آلفا موافقته اب -1-1

استفاده از وسایل و تکنولوژي فروخته شده توسط آلفا تولید کرده است از  قرارداد به وسیله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .171 ، ص)1383(نصیري، . 1
صـص  ) 1378(؛ فخـر المحققـین،   1-462صـص  ؛ عالمـه حلـی،   2/16 ، ص)1413(؛ عالمه حلـی،  118 ، ص)1410(محقق حلی، . 2

 ،)1419(؛ طهـوري،  9 ، ص)1399(؛ موسوي گلپایگانی، 53-2 ، صص)1371(؛ خویی 4-1، صص )1379(؛ امام خمینی، 412-1
؛ ابـن حمـزه طوسـی،    1-510، صـص  )1404(؛ طباطبـایی،  2-4صـص  : تـا  ؛ قدامـه، بـی  7-8 ، صص)1418(؛ قدیري، 35-1صص

  .241: تا ؛ قمی سبزواري، بی443-1 ، صص)1408( ؛ فاضل اآلبی208 ص) 1417(؛ ابن زهره، 236 ، ص)1408(
  .1-12 ، صص)1378(کاتوزیان، . 3

4. Ule & Brexendorff, (2005), p. 23. 
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  .و همچنین محصوالت مذکور را تحویل بگیرد) یا سبب خرید را به وجود آورد(بتا بخرد 
کور در قـرارداد،  کند که طبق شـرایط و مقـررات مـذ    می ین وسیله بتا موافقته اب -1-2

محصوالت مذکور را به آلفا بفروشد و با خرید محصوالت از آلفا به عنـوان بیـع متقابـل در    
  .»چارچوب این قرارداد موافقت نماید

در عقد بیع الزم نیست که ثمن و مبیع با یکدیگر سنخیت داشـته باشـند، یعنـی یکـی     ) د
ز شروط الزامی و اصـلی کـه ماهیـت    دیگري باشد، اما در بیع متقابل یکی ا محصول و نتیجه

ي گـذار  دهد غالباً این اسـت کـه همـان محصـولی کـه از سـرمایه       می این قرارداد را تشکیل
ذیـل   3در تبصـره  . آید به خود او فروخته شود می به دست) خارجی گذار سرمایه(پیمانکار 

 قـانون برنامـه   14 ماده» ج«قراردادهاي بیع متقابل موضوع بند  اجرایی نحوه آیین نامه 8ماده 
 در این گونه قراردادها، هزینه«: هیأت وزیران آمده است 15/4/1384چهارم توسعه مصوب 

ي هـا  مستقیم و غیر مستقیم اکتشافی در قالب قراردادهاي منعقد شده منظور و به همراه هزینه
میــدان تجــاري کشــف شــده از محــل فــروش محصــوالت تولیــدي همــان میــدان،   توســعه

  .»خواهد شدبازپرداخت 
بیع متقابل را عقد بیع بدانیم، در بیـع متقابـل نفتـی، نفـت یـا گـاز پـس از         اگر معامله) هـ

حقّ عینـی اصـلی یعنـی حـقّ      گذار یابد و این امر به سرمایه می استخراج به سرمایه پذیر تعلق
 دهد و در نتیجه تسلط و تملک بیگانـه بـر منـابع    می مالکیت بر روي نفت استخراجی از چاه

امري که مخالف قانون اساسی و اصـل حاکمیـت و مالکیـت    . شود می اقتصادي محقق اولیه
  .1اقتصادي است کشور میزبان بر منابع اولیه

  .بنابراین بیع متقابل، عقد بیع نیست

  معاوضه �
معاوضـه عقـدي اسـت کـه بـه      «: معاوضه را اینگونه تعریف کـرده اسـت  . م.ق 464ماده 

کند  می خذادهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر  می لیموجب آن یکی از طرفین، ما
  . »اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگري ثمن باشد بدون مالحظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .128 ، ص)1383(، صادقی. 1
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مقتضاي اطالق معاوضه این است که هر یک از عوضین در ملک کسیکه عوض دیگـر  
این مقتضاي اطالق معاوضه است نه ذات آن، تا بـا قصـد   . شود، داخل شود می از آن خارج

کـاال بـا کـاال دارد و     معاوضه اختصاص به مبادلـه . 1الف حقیقت معاوضه تحقق پیدا نکندخ
بدین معنا که به جاي . تکامل یافته است عقد بیع، معاوضه. 2کاال با پول است مبادله بیع ویژه
بـا   ها کند و به عنوان معیار ارزش می مستقیم دو کاال در بیع، پول نقش واسطه را بازي مبادله
  . 3شود می ي عرضه شده مبادلهکاال

ین معنـا  ه ادر حقوق ایران، تمیز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترك دو طرف است؛ ب
که اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را بی هیچ امتیـازي بـا هـم مبادلـه کننـد، توافـق تـابع        

ري ثمـن بـه   قواعد معاوضه است و هرگاه چنین اراده کنند که یکی از عوضین، مبیع و دیگـ 
معاوضـه از  ). 1/14: کاتوزیان، همـان منبـع  (شود بیع است  می شمار آید، قراردادي که بسته

اما قرارداد بیع متقابل از عقود عهدي است چـرا کـه بـه    . عقود الزم، معوض و تملیکی است
آیـد و در حـین توافـق     مـی  موجب آن براي طـرفین، تعهـدات و حقـوقی متقابـل بـه وجـود      

  . شود نمی مالکیتی ایجاد
دیگر اینکه در معاوضه بین دو مال ارتباطی وجود ندارد اما همانطور که گفتـیم در   نکته

پـذیر بـه    در کشـور سـرمایه   گـذار  ي کشور سرمایهگذار بیع متقابل محصوالتی که از سرمایه
باشد یعنی قیمت خرید  می )پذیر کشور سرمایه(آید، بهاي پرداختی یکی از طرفین  می دست

ي گـذار  بایست محصوالت تولیدي ناشـی از همـان سـرمایه    می تجهیزات و تکنولوژي لزوماً
در معاوضه لزوماً ارتباط بین عوضین وجود ندارد؛ در حالی که در بیع . 4باشد نه مال دیگري

  .متقابل این ارتباط و سنخیت بین عوضین اجتناب ناپذیر است

  شرکت �
» ق چند مالک در یک شـیء بـه صـورت مشـاع    اجتماع حقو«اي از فقها شرکت را  عده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148 ، ص)1376(طباطبایی یزدي، . 1
  .1-13صص :کاتوزیان، همان منبع. 2
  .1-237صص : کاتوزیان، همان منبع. 3

4. Ule & Brexendorff, op. cit.: 23. 
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اجتمـاع  «بـه تبعیـت از فقـه، شـرکت را بـه       571قانون مدنی نیـز در مـاده   . 1اند تعریف کرده
قرارداد بیع متقابـل بـا عقـد     .تعریف نموده است» واحد به نحو اشاعه ئیمالکین متعدد در شی

  :یی به شرح ذیل داردها شرکت تفاوت
عقد شرکت یک مبادلـه  . ت این دو عقد، تفاوت در ماهیت استترین تفاو اساسی )الف

شـود، در   اختالطی و مرکب است که سبب اشاعه در ملکیت و اعطاي نیابت در تصرف می
معناسـت و خریـدار تجهیـزات و     ، اشـاعه در مالکیـت بـی   بیـع متقابـل  حالی کـه در قـرارداد   

  .گردد تکنولوژي، مالک طلق آن می
، کـه در حقیقـت ناشـی از    بیـع متقابـل  شـرکت و قـرارداد    دومین تفاوت بـین عقـد  ) ب

تملیکی بودن عقد اول و عهدي بودن عقد دوم است، این است که در عقـد شـرکت مـدنی    
، دو بیع متقابـل در حالی که در قرارداد  ،کنند شرکا در مال موجود، مالکیت مشاعی پیدا می

د به واگـذاري تجهیـزات و تکنولـوژي از    طـرف فروشـنده و پرداخـت     طرف قرارداد، متعه
  .شوند عوض از محصوالت حاصله توسط خریدار می

الشرکۀ مشـاعی شـریک    جا که شرکت، در واقع اذن در تصرف شرکا در سهم از آن )ج
در . م.ق 578مـاده  . 2است، چنین اذنی قابل رجوع و در نتیجه، شرکت، عقـدي جـایز اسـت   

طورکـه   همـان امـا   .»...اذن خود رجوع کنندتوانند از  می شرکا همه وقت«: گوید می این باره
در قراردادهـاي   اللزومِ حاکم بـر عقـود و قراردادهـا، مخصوصـاً     هبر مبناي اصالپیشتر گفتیم 

   .عقدي الزم است بیع متقابلالمللی، قرارداد  بین

  جعاله �
اجرت معلـوم در   يجعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا«. م.ق 561به موجب ماده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی، . 1 ـی،   ؛ 146ص )1410(محقق حلـی،  ؛ 129-2صص )1389(محقق حلّ : شـیخ طوسـی، بـی تـا     ؛218-2 صـص ) 1413(عالمـه حلّ

؛ ابـن ادریـس   262 ، ص)1408(؛ ابـن حمـزه طوسـی،    284-26صص )1394(نجفی،  ؛274-1 :مسالک، بی تا شهید ثانی،؛ )426(
-2صـص ) 1411(؛ ابن فهد حلی، 298-2صص )1378(؛ فخر المحققین، 8-2 )1408(؛ فاضل اآلبی، 397-2 صص) 1411(حلی، 

  .147-21 صص) 1405(؛ بحرانی، 7-8 صص) 1410(؛ محقق کرکی، 543
؛ شـیخ طوسـی،   121-2 صـص ) 1410(؛ خـویی،  432-1 صـص ) 1410(؛ عالمـه حلـی،   37-13 صـص ) 1404(طباطبایی حکـیم،  . 2

 ص) 1410(؛ محقـق حلـی،   397-2 صص) 1411(؛ ابن ادریس حلی، 262 ص) 1408(؛ ابن حمزه طوسی، 342-2 صص) 1387(
  .189-10 صص) 1412(؛ محقق اردبیلی، 195-1 صص) 1409(؛ محقق کرکی، 146
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نسبت به ماهیت جعاله میان فقهـا و  . »مقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیر معین
ولـی در   1دانـد  می شهید ثانی در مسالک جعاله را ایقاع. حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد

از قول فقهاي پیشین مانند عالمـه   شهید ثانی در همین کتاب. 2داند می شرح لمعه آن را عقد
 ر تبصره المتعلمین و شیخ طوسی در مبسوط آورده اسـت کـه ایشـان جعالـه را عقـد     حلی د

ایقـاع بـودن    صـاحب جـواهر نظریـه   . داننـد  می دانند و قبول فعلی را در تحقق عقد کافی می
وجـود  اي  وي معتقد است که در جعاله بین ایجـاب و قبـول مقارنـه   . 3جعاله را پذیرفته است

ایشان قول فقهـاي دیگـر از   . بود، به این مقارنه نیازمند بود می حال آنکه اگر از عقود. ندارد
نمایند کـه شـاید منظـور ایشـان از بـه       می قبیل شهید ثانی در عقد بودن جعاله را چنین توجیه

بوده است نه عقد به معناي مصطلح، و روایاتی را نیـز در  » عهد«معناي » عقد«کار بردن لفظ 
) 2/127: 1410(و مرحـوم خـویی   ) 2/513: 1366(ینـی  امـام خم . کننـد  مـی  این زمینـه ذکـر  

معتقد به ایقاع بودن جعالـه هسـتند    4اي از میان حقوقدانان نیز عده. معتقدند جعاله ایقاع است
براي اینکه ببینیم بیع متقابل تا چه اندازه قابلیت توجیـه  . 5معتقد به عقد بودن جعالهاي  و عده

  : جعاله را بررسی نماییمرا با عقد جعاله دارد باید خصوصیات 
شود کـه مـردم بـه     جا که موارد فراوانی یافت می از آن: قبول ابهامات در عقد جعاله -1

انعقاد عقودي نیاز دارند که انعقاد آنها با حـدود و ثغـور مشـخص عقـود سـازگاري نـدارد،       
آن، رغم ابهام در متعاقـدین و میـزان خـدمت و اجـرت      شارع عقدي را تأیید نموده که علی

کننـد و   قیمت خود را گم می نفوذ قانونی داشته باشد؛ به عنوان مثال، اشخاصی وسایل گران
در این مـوارد  . دهند هایی تهیه و در معرض دید عموم قرار می تحت عنوان مژدگانی اعالمیه

کـه   و نه طـرف مقابـل؛ ایـن   ) چون اعالمیه عمومی است(باخته مشخص است  نه شخص مال
مژدگانی «خره عبارت ه به چه مقدار کار نیاز دارد نیز نامشخص است و باألشد یافتن مال گم

رغـم تـراکم ابهامـات،     حاکی از این است که اجرت عمل نیز مبهم است؛ ولی علـی » خوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1-149صص : شهید ثانی، بی تا. 1
  .1-152صص : شهید ثانی، بی تا. 2
  .35-190، صص )1394(. 3
  .325-326 ، صص)1379(جعفري لنگروي، . 4
  .256 ،ص)1383(؛ کاتوزیان، 110 ، ص)1382(؛ شهیدي، 121-2 ، صص)1375(امامی، . 5
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 .1گذار این عقد را پذیرفته و آثار حقوقی بر آن بار نموده است قانون

خاص از طرف جاعل و عامل قابل بر عقد جعاله بدون نیاز به دلیل : جواز عقد جعاله -2
ن معنا نیست که اگر جاعل پس از انجـام مقـداري از عمـل کـه     ه آهم زدن است، ولی این ب

. 2گونـه اجرتـی نباشـد    مستحق اجرت است، اقدام به فسـخ نمـود، عامـل مسـتحقِّ هـیچ      اًعرف
د و هـر  این است که، اگـر عمـل داراي اجـزاي متعـدد باشـ      .م.ق 566و  565مستفاد از ماده 

یک مقصود باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسـخ گـردد، عامـل از اجـرت المسـمی، بـه       
. المثـل خواهـد بـود    تنسبت عملی که انجام داده است، و در غیر این صورت، مستحق اجر

البته التزام جاعل در برابر تحقّـق نتیجـه مـورد نظـر اسـت، نـه کوشـش در ایـن راه و انجـام          
زمان  جه را عامل باید تسلیم کند تا مستحق اجرت شود؛ بنابراین، عقد تااین نتی. مقدمات آن

  .هم بزند تواند آن را بر ي کار تمام نیست و تا این لحظه جاعل می نتیجه  تحویل
بر خالف عقـود دیگـر کـه از حیـث متعاقـدین و       :قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله -3

اي برخوردار است؛  العاده قابلیت مانور فوق موضوع، حدود و ثغور مشخصی دارند، جعاله از
معلوم است و اگر به جاي عین، منافع قرار گیـرد   عقد بیع، تملیک عین در مقابل عوضمثالً 

فرماسـت؛ یـا عقـودي ماننـد مزارعـه و مسـاقات تعـاریفی خـاص و          قواعد عقد اجاره حکـم 
نیـز بـه    .م.ق 564و  563و  561 مـواد کـه از   موضوعاتی مشخص دارند، در حالی که، چنـان 

 ،»عمـل «از کلمـه  . تـوان در قالـب عقـد جعالـه گنجانـد      آید، عقود بسیاري را مـی  دست می
امـور   شـود کـه مـورد عقـد جعالـه صـرفاً       به خوبی استفاده مـی  .م.ق 561ي  مذکور در ماده

توان واگذاري اعیان یا موضوعات دیگر را موضوع عقد جعاله قرار  خدماتی نیست بلکه می
گیرنـد   ها در بانکداري بدون ربا از این عقد بسیار بهره می به همین دلیل است که بانک. داد

  .نمایند و در بسیاري از موارد تسهیالت خود را در قالب این عقد اعطا می
بـا یکـی از عقـود معـین داشـته       بیـع متقابـل  اگر اصرار بر توجیه قـرارداد  با این اوصاف، 

توان بـا   را به خوبی می بیع متقابلد جعاله بیان نمودیم، باشیم، با اوصافی که در خصوص عق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .کتاب جعاله/2: مسالک االفهام، بی تاشهید ثانی، ؛ 459-22 صص) 1394(نجفی، . 1
؛ محقـق کرکــی،  163-2، صــص)1378(؛ فخــر المحققـین،  430-1 صصـ ) 1410(؛ عالمـه حلــی،  326 ص) 1405(سـعید حلــی،  . 2

 )1409(؛ امام خمینی، 116-2 صص ،)1410(؛ آل عصفور بحرانی، 189-6 صص :)1410(؛ محقق کرکی، 194-1 صص) 1409(
  .6-2 صص) 1413(؛ موسوي گلپایگانی، 589-590-1صص
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کمک شایانی به این  وجود اوصافی مانند قابلیت تعمیم در عقد جعاله. کرد عقد جعاله توجیه
بک، عرضه تجهیزات و تکنولوژي از یک  کند؛ مثالً طبق تعریف آنسیترال از باي توجیه می

بـک را تشـکیل    صوالت، اساس قرارداد بايطرف، مشروط به باز پرداخت ثمن از طریق مح
تنها تفاوت، جواز عقد جعاله است کـه آن هـم،   . گنجد دهد، که در قالب عقد جعاله می می

به صورت مطلق جایز نیست، بلکه عامل به اندازه عمل خود مستحق اجرت است و به عالوه 
  . ا نمودتوان با شروط ضمن عقد، شرط خسارت در صورت انجام ندادن تعهدات ر می

شـویم کـه بیـع متقابـل غیـر از جعالـه اسـت؛ زیـرا          مـی  اما اگر خوب دقت کنیم متوجـه 
قراردادهاي بیع متقابل همانطور که از عنـوان آن پیداسـت از دو قـرارداد جداگانـه تشـکیل      
شده است و طرفین قرارداد معلـوم یـا حـداقل قابـل تعیـین و تعهـدات و حقـوق ایشـان نیـز          

توانـد پـس از    مـی  همچنین در جعالـه، عامـل  . موارد ابهامی وجود نداردباشد و  می مشخص
 م.ق 565مــاده . انجــام قســمتی از عمــل، از بقیــه خــودداري کنــد و هــیچ مســئولیتی نــدارد 

جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمـام نرسـیده اسـت، هـر یـک از      «: گوید می
ادهاي بیـع متقابـل، تکـالیف و حقـوق شـرکت      ، اما در قرارد»..توانند رجوع کنند می طرفین
تواند از انجام عمل  معین گردیده و این شرکت بدون توجیه فنی و حقوقی نمی گذار سرمایه

  .نتیجتاً بیع متقابل، جعاله نیست. خودداري نماید

  مضاربه �
مضاربه عقدي است که به موجب آن «: دارد می در تعریف مضاربه مقرر. م.ق 546ماده 
دهد با قید اینکه طرف دیگـر بـا آن تجـارت کـرده و در سـود آن       می املین سرمایهاحد متع

  . »شود می صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده. شریک باشند
در قـرارداد مضـاربه، عامـل بـه     : بیع متقابل با عقد مضـاربه تفاوتهـایی بـدین شـرح دارد    

شود که در حفظ مادي سـرمایه   می زمکند، امین اوست و ملت می وکالت از مالک داد و ستد
در حالیکـه در بیـع متقابـل، تجهیـزات و تکنولـوژي بـه       . 1و جلوگیري از تلـف آن بکوشـد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ سرخسـی،  241-10 صـص ) 1412(؛ محقـق اردبیلـی،   407-408-2 صـص ) 1411(؛ ابـن ادریـس حلـی،    428: تا وسی، بیشیخ ط. 1

؛ حسـینی  267 ص ،)1417(؛ ابـن زهـره حلبـی،    183 ص ،)1414(؛ سـالر،  633 ص،)1410(؛ شیخ مفیـد،  22-27 صص ،)1406(
  .2/176 ص ،)1416(سیستانی، 
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از طرف دیگر، مضاربه عقدي جایز . آید و ید خریدار، مالکانه است می مالکیت خریدار در
لی اسـت کـه   ایـن در حـا  . همین عقیده را پذیرفته اسـت  550قانون مدنی نیز در ماده . 1است

  .همانطور که پیش از این گفتیم، بیع متقابل عقدي الزم است

  اجاره به شرط تملیک �
 14/10/1362تسـهیالت اعطـایی بـانکی مصـوب      اجاره به شرط تملیـک در آیـین نامـه   

اسـت کـه در   اي  اجاره به شرط تملیک عقد اجـاره «: هیأت وزیران چنین تعریف شده است
مـدت اجـاره و در صـورت عمـل بـه شـرایط منـدرج در         آن شرط شـود مسـتأجر در پایـان   

توسـط هیـأت    30/5/1381این آیین نامه در تـاریخ  . »قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد
توانند بـه منظـور    می ها بانک«: دارد می اصالحی مقرر آیین نامه 58ماده . زیران اصالح شدو

، صنعتی و معدنی، ساختمان و ایجاد تسهیالت الزم براي گسترش امور خدماتی، کشاورزي
مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کاالهاي بادوام ساخت داخل کشـور بـه عنـوان    

در ایـن فـرض بـا توجـه بـه قصـد       . »موجر مبادرت به معامالت اجاره به شرط تملیک نمایند
 توان گفت که تملیـک معلـق بـر پرداخـت تمـام اقسـاط اجـاره یـا ثمـن          می مشترك طرفین

  . 2باشد می
بـا ایـن   . ممکن است گفته شود که بیع متقابل مصداقی از اجاره به شـرط تملیـک اسـت   

پـذیر تـا زمـان     ي شـده در کشـور سـرمایه   گـذار  توضیح که تجهیزات و تکنولـوژي سـرمایه  
بازپرداخت محصوالت ناشی از آن در دست آنها اجاره است و بهاي این اجاره به صـورت  

 گـذار  بنـدي شـده، بـه سـرمایه     زمـان  لیـک برطبـق برنامـه   اقساط و به شکل اجاره به شرط تم
گردد و در پایان با پرداخت آخرین اجاره بها، تجهیزات و وسـایل، همگـی بـه     می پرداخت

  . آید می ملکیت خریدار در
مهمتـرین  : اما قراردادهاي بیع متقابل با اجاره به شرط تملیک تفاوتی بدین شـرح دارنـد  

ویژگی بیع متقابل ارتباط مستقیم میان ماشین آالت و تجهیـزات صـنعتی و تکنولـوژي وارد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .459-22 صص) 1394(؛ نجفی، 240-10 صص) 1412(؛ محقق اردبیلی، 409-2 صص) 1411(ابن ادریس حلی، . 1
  .به بعد 77ص /1 )1378(کاتوزیان، . 2
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بـه بیـان دیگـر مقـداري از     . باشـد  مـی  شده و کاالي تولیـد شـده ناشـی از همـین تجهیـزات     
ي شـده، بـه عنـوان بهـاي ایـن      گـذار  همـین امکانـات سـرمایه    محصوالت تولیدي به وسـیله 

، اما در اجاره به شرط تملیک این ارتباط بین محصوالت 1گردد می ي پرداختگذار سرمایه
تولیدي و اجاره بها وجود ندارد یعنی الزامی نیست که حتماً اجاره بها ناشـی از محصـوالت   

ل که توافق صورت بگیـرد، اجـاره بـه    ي شده باشد و به هر شکگذار همان تجهیزات سرمایه
  .بنابراین بیع متقابل اجاره به شرط تملیک نیست. باشد می شرط تملیک محقق

  صلح �
که نیـاز بـه شـرایط پیچیـده و ثابـت       العقود مشهور است؛ چون بدون اینام عقد صلح به 

 احلَّ صلحاً این الّبین المسلم جایزٌ الصلح«حدیث نبويِ . عقود داشته باشد، نتیجه آنها را دارد
م حالالً حراماً هر چند برخی از فقهـاي امامیـه در تعریـف    . 2دال بر این موضوع است» او حرّ

انـد، ولـی در فقـه امامیـه، بـر       خود از عقد صلح، آن را براي رفـع خصـومت تعریـف نمـوده    
ـق صـلح از دیـدگا    ، عقد صلح صرفا3ًخالف نظر شافعیه ه براي رفع تنازع نیست و براي تحقّ

مـاده  . 4تواند وسیله انجـام معاملـه واقـع شـود     امامیه لزومی به وجود اختالف نیست، بلکه می
صـلح  «: گونـه تعریـف نمـوده اسـت     نیز، به تبع از نظر مشهور امامیه، صلح را ایـن  .م.ق 752

جلوگیري از تنازع احتمالی در مورد معامله و  ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا
  . »اقع شودغیر آن و

 ترین تفاوت بین این دو قرارداد، تفاوت ماهوي مهم. بیع متقابل با عقد صلح تفاوت دارد
بـر   بیـع متقابـل  جز الینفک تمامی اقسام عقد صلح است، ولـی اسـاس   » تسالم«عنصر . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milenkovic, op.cit : 268. 

؛ محقـق حلـی،   367-2 صـص ) 1389(؛ محقـق حلـی،   64-2 صص)1411(؛ ابن ادریس حلی، 288-2صص )1387(شیخ طوسی، . 2
؛ دسـوقی، بـی   455-3صص )1418(؛ بهوتی، 213-6 صص) 1415(؛ عالمه حلی، 306 ص) 1405(؛ سعید حلی، 144 ص)1410(
  .309-3: تا

 صـص ) 1418(؛ زکریـا انصـاري،   177-2 صـص ) 1377(؛ شربینی، 187-5/188: ؛ شروانی و عبادي، بی تا105-106: مزنی، بی تا. 3
  .3/427: ؛ نووي، بی تا10/294: تا ؛ ابن حجر، بی1/354

؛ شـهید اول،  4/174: ؛ شهید ثانی، بی تـا 562-1صص) 1409(امام خمینی،  ؛193-2 صص) 1410(؛ سید خویی، 5/9: قدامه، بی تا. 4
؛ 314: ؛ شـیخ طوسـی، بـی تـا    294-3 صـص ) 1417(؛ شـیخ طوسـی،   288-2 صص) 1387(؛ شیخ طوسی، 327-3 صص) 1414(

  .223-30 )1406(سرخسی، 
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د« نویسـد  در ایـن خصـوص مـی   ) 13-3/14(شیخ انصـاري در کتـاب مکاسـب     .است »تعه :
. گـردد  خود منصـرف بـه مـال نمـی      به رو صلح خود سالم است؛ از اینمعناي اصلی صلح، ت«

بهترین دلیل بر اینکه صلح گاهی بـر  . البته اگر صلح بر عین واقع شود متضمن تملیک است
در نتیجه مفید عاریـه   ،در نتیجه مفید تملیک است و گاهی به منافع تعلق دارد ،سر مال است

در نتیجه مفید اسقاط یا انتقال حقوق است و گـاهی   ،باشد است و گاهی نسبت به حقوق می
اي بین دو طرف است مثل اینکه یکی از دو شریک به طـرف مقابـل    به امضاء و تأیید مسئله

در ایـن  . بر سر این مسئله که سود متعلق به تو و ضرر بر من باشـد مصـالحه کـردم   : گوید می
اش  گانـه حقیقـت باشـد الزمـه     این معانی پـنج  اگر صلح در همه. صورت صرف تأیید است

ماند که معناي صـلح   پس راهی جز این نمی. اشتراك لفظی است که بطالن آن روشن است
   . »مفهومی دیگر باشد و آن چیزي جز تسالم و توافق نیست

ض اسـت ولـی بنـابر تصـریح         هر چند، بی تردید، صلح در مقام رفع تنـازع، عقـدي معـو
 توان تمـامی اقسـام صـلح را    ا تجویز نموده است، نمیکه صلح بالعوض ر .م.ق 757ي  ماده

ض دانست چنانبیع متقابلدر مقابل، قرارداد . معو ، ض استکه اشاره شد، عقدي معو.  
بیع هاي اساسی وجود دارد و توجیه قرارداد  و صلح، تفاوت بیع متقابلکه، بین  نتیجه این

  .، محل تأمل استرارداد بیع متقابلقبا عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طرفینِ متقابل 

  .م.ق 10ماده  �
ي قـراردادي  هـا  انعقاد معامالت بیع متقابل و با وجـود گـروه   با توجه به مکانیسم پیچیده

ي قـرارداد  هـا  متعدد مرتبط و غیر مرتبط با قراردادهاي بیع متقابل و با توجه به اینکـه طـرف  
قصد مشترك خود را به متعهد نمودن در قالبهاي عقود معین در حقوق داخلی ندارنـد، ایـن   

در توجیـه ماهیـت   . 1نـدارد معامالت با هیچ یک از قالبهاي حقوقی کشور همـاهنگی کامـل   
بسـیار کارسـاز    .م.ق 10، اصل آزادي قراردادي منعکس در ماده بیع متقابلحقوقی قرارداد 

قراردادهـاي خصوصـی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد        «: دارد می ده مقرراین ما .است
  . »نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .128 ص) 1383(صادقی، . 1
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، مشروع دانسـتن قراردادهـاي خـارج از چـارچوب عقـود      .م.ق 10قبل از تصویب ماده 
رد اجمال و سـکوت  این بود که در مو .م.ق 10هدف از وضع ماده . اشکال بود معین، محلّ

قانون، اراده متعاملین محترم شمرده شود و از این لحاظ، بین عقود معـین و سـایر قراردادهـا    
قانون مدنی را ناظر بـر   10هیچ تفاوتی نباشد؛ بنابراین، عقیده برخی از نویسندگان، که ماده 

انـد کـه    گرفته دانند که شرایط و آثار آن در قانون معین نشده است و نتیجه قراردادهایی می
و اصـل حاکمیـت اراده    .م.ق 10 هدر عقود معین، مانند بیع و اجاره و ضمان و صلح، به مـاد 

   .توان استناد کرد، محل تأمل است نمی
بیان شده . م.ق 10شناسد و هدف از اصلی که در ماده  حاکمیت اراده، قالب خاص نمی

ون بـه صـراحت منـع شـده اسـت،      این بوده است که مفاد تراضی، جز در مواردي که در قان
دارد  مـی  نخست بیـان  اصل آزادي قراردادي در مرحله. 1حاکم بر روابط دو طرف آن باشد

عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم اینکه اراده در تعیین آثـار   يکه اراده براي انشا
عقد آزاد است؛ بنابراین متعاملین در ایجاد عقد، شروط و اوصاف و نوع تعهـد آزاد هسـتند   

ایـن   .م.ق 10عملـی اجـراي مـاده     ثمره. 2و مجرد تراضی آنان براي ایجاد التزام کافی است
نزد قاضی مطرح شود، دادرس پس از احـراز  » عقود غیرمعین«است که اگر نزاعی در مورد 

نظیـر رضـاي طـرفین و مشـروعیت     (وقوع عرفی قرارداد و اعمال شرایط اساسی صحت آن 
طـرفین، حکـم قضـیه را     باید بر اساس مفاد قـرارداد و اراده ) جهت معامله و معلوم بودن آن

صاف، شرایط عقد را تعدیل نماید ان روشن کند و حق ندارد به بهانه اجراي عدالت و قاعده
در حالی که اگـر اخـتالف، مربـوط بـه     . یا متعهد را از آنچه بدان ملتزم گردیده، معاف کند

 .باشـد، دادرس بایـد بـر اسـاس قواعـد مخصـوص آن عقـود، رسـیدگی کنـد         » عقود معین«
ده ارا) قیـد و شـرط   بـدون (پذیرش اصل آزادي قراردادها مستلزم اعتقاد به حاکمیت مطلـق  

اند که حکومت واقعـی بـا قـانون     نیست؛ زیرا عقالي جوامع بشري به ویژه مسلمانان پذیرفته
تا وقتی که موجب اخالل در نظـم اجتمـاعی و   (هاي عملی احترام به پیمانها  است، ولی بهره

باعث شده است که آزادي قراردادها بـه عنـوان   ) مغایرت با مقررات شرعی و قانونی نگردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1-6، صص)1378(کاتوزیان، . 1
  .39 ص) 1373(حائري، . 2
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اندیشـی اقتصـادي    هاي اجتماعی و مصـلحت  شود و مبناي واقعی آن، مالحظه اصل، پذیرفته
ترتیب، اصل آزادي قراردادها مبناي تجربـی و اقتصـادي دارد و احتـرام بـه آن،      بدین. است

شود که انسان در مدار مسـائل اجتمـاعی    رمز این محدودیت از آنجا کشف می .نسبی است
فـرد   وضوع بحث قرار گیرد پـس در واقـع آزادي اراده  تواند به طور منتزع از اجتماع، م نمی

قـدر وسـیع    در حال زندگی اجتماعی مد نظر است و در این حالت، قلمرو آزادي افـراد، آن 
نخواهد بود که مصالح اجتماعی را در معرض مخاطره قرار دهد و یا نظم عمـومی را مختـل   

  .1کند
فقهـا بـا   . تصویب قرار گرفته اسـت اصل آزادي قراردادي در فقه پویاي اسالم نیز مورد 

واْاَ«استفاده از عموم  ود وفُ المؤمنـون  /المسـلمون «و تمسک به احادیثی مانند ) 1/مائده(» بِالْعقُ
لـزوم عقـود را از عقـود معـین بـه سـایر قراردادهـا         ند که دامنههست در صدد 2»عند شروطهم
  . سرایت دهند

که اعتبار هر عقدي را متوقف بـر اذن شـارع   است ا از کالم بسیاري از فقهاي پیشین پید
طـور کـه    اکثر فقیهـان متـأخر همـان    ،در مقابل. باشند قائل به توقیفی بودن عقود می و دانسته
ـت  «: فرمایـد  مـی  آیت اهللا خویی. دانند تر اشاره شد، قراردادها را غیر توقیفی می پیش عمومی

واْلفظ در آیاتی چون  وفُ ود أَ به عدم اهمال شارع در بیان الفاظ، دلیلی مـتقن بـر   با توجه  بِالْعقُ
ایـن نکتـه،   . انـد  قراردادهاي عرفی توسط شارع است مگر قراردادهایی که منهی عنه يامضا
عبـادات مـاهیتی کـامالً جعلـی دارنـد و      . اساسی تمایز بـین معـامالت و عبـادات اسـت     نقطه

از امـام خمینـی راجـع بـه     . »یسـتند گونـه ن  اند در حالیکه معامالت این براساس عرف بنا نشده
یکی از اموري که ممکن است سبب اشکال بر صحت بیمه «: شود می حکم بیمه چنین سؤال

و سـایر   »المؤمنـون عنـد شـروطهم   «و » أوفـوا بـالعقود  «عموماتی از قبیل  گردد این است که
گیرنـد کـه در زمـان صـدور      عمومات مرتبط بـه تعهـدات و ضـمانتها، شـروطی را دربرمـی     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .89-90صص )1382(صائمی، . 1
 ص) 1404(؛ شـیخ طوسـی،   80-2صـص  )1387(؛ شـیخ طوسـی،   388-2 صص) 1417(؛ شیخ طوسی، 12/353: حر عاملی، بی تا. 2

 )1418(؛ انصاري، 86-7صص )1410(؛ محقق کرکی، 268-3 صص) 1414(؛ شهید اول، 66-5 صص)1415(؛ عالمه حلی، 289
؛ راونـدي،  52-3 صـص ) 1401(؛ بخـاري،  277-2صـص  )1403(؛ عالمه مجلسی، 56-1صص )1378(؛ سید یزدي، 86-4صص 

  .48-3 صص) 1404(؛ شیخ صدوق، 51-2 صص)1405(
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در آن زمـان رواج نداشـته و دلیـل    » بیمـه «. انـد  گونه عمومات، در بین مردم متداول بوده این
ت شرعی بیمه نداریم باطل و » بیمه«بنابراین عقد . دیگري هم غیر از این عمومات براي صح

   .»است» التأکلوا أموالکم بینکم بالباطل«شریفه  مورد نهی آیه
دوري چنـین برداشـتی از ظـاهر آیـات و روایـات،      «: فرمایـد  مـی  امام خمینی در جـواب 

گونه عمومات، در معامالت متداول در زمـان وحـی و    روشن است؛ زیرا ادعاي انحصار این
رانه و برداشـت جمودگرایانـه نسـبت بـه     . تشریع، تحمیلی نادرست است چنین نگرش متحج

گمـان  . این الفاظ عـام و شـامل، از سـاحت مقـدس شـریعت سـمحه و سـهله بـه دور اسـت         
هـا، چنـین مطلبـی     کنم به ذهن احدي که آشناي به زبان عرف باشد و فـارغ از وسوسـه   نمی

که در مقام قانونگذاري پایدار، تا قیامـت نـازل شـده، در    » أوفوا بالعقود« خطور کند که آیه
گونـه، دور   پیامد جمودي از ایـن . هاي متداول آن زمان محدود باشد تنگناي عقدها و معامله

  .1»ز روال فقه، بلکه از فهم اصل این است و باید از آن، به خدا پناه ببریمشدن ا
. م.ق 10 گیریم این است که قرارداد بیع متقابل جز بـا مـاده   می که از این بحثاي  نتیجه
که این قـرارداد دارد، آن  اي  ماهیت حقوقی ویژه .فقهی دارد، قابل توجیه نیستاي  که ریشه

همچنین به دلیل تصویب قوانین و مقررات مختلف . درآورده است را به صورت قالبی ویژه
متقابل اعم از نفتی و غیر نفتـی و بیـان شـرایط و اوصـاف و تعریـف آن بـه        در خصوص بیع

 رسد قرارداد بیع متقابل هماننـد قـرارداد بیمـه، عقـدي معـین      می موجب این مقررات، به نظر
  .ط قانونگذار بیان شده استباشد که تعریف، اوصاف و ویژگیهاي آن توس می

  بندي و مالحظات جمع
  :آید به شرح ذیل است می دسته مهمترین نتایجی که از این پژوهش ب

صـنعت   هاي اخیر به عنـوان مهمتـرین وجـه مشخصـه     قراردادهاي بیع متقابل در سال -1
 ان خـارجی تحـت ایـن   گـذار  نفت و گاز ایران درآمده و قراردادهاي متعددي نیز با سـرمایه 

تـوان مولـود    مـی  اتخاذ این مکانیسم معامالتی به شـکل فعلـی آن را  . قالب منعقد شده است
ها و الزامات قانونی، سیاسی و اقتصادي موجـود در ایـران دانسـت کـه راه را بـر       محدودیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26-27 صص :امام خمینی، بیمه، تقریر محمدي گیالنی. 1
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ي خارجی به ویـژه در ایـن صـنعت اسـتراتژیک و حیـاتی کشـور سـد        گذار هرگونه سرمایه
  .نموده اند

و تعیـین ماهیـت فقهـی و     بیـع متقابـل  هش، اثبات مشـروعیت قـرارداد   هدف این پژو -2
   .المللی بود حقوقی این قرارداد بین

عقد بودن، الزم بـودن، منجـز بـودن، معـوض     : اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از -3
  .مدت بودنی با کاالهاي بازخرید شده و بلندبودن، ارتباط بین کاالها و تجهیزات صادرات

متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادي اسـت کـه    مترین مسأله در معامالت بیعمه -4
بیع متقابل با نهادهاي حقوقی همچـون بیـع، معاوضـه، شـرکت،     . شود می در این زمینه منعقد

امـا فـی الواقـع بیـع متقابـل،      . جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صـلح تشـابهاتی دارد  
  .یک از این نهادها نیست هیچ

، اصل آزادي قراردادي منعکس در ماده بیع متقابلدر توجیه ماهیت حقوقی قرارداد  -5
اي که این قرارداد دارد، آن را به صـورت   ماهیت حقوقی ویژه .بسیار کارساز است .م.ق 10

همچنین به دلیل تصویب قوانین و مقررات مختلف در خصـوص  . قالبی ویژه درآورده است
و غیر نفتی و بیـان شـرایط و اوصـاف و تعریـف آن بـه موجـب ایـن         بیع متقابل اعم از نفتی

باشـد کـه    مـی  رسد قرارداد بیع متقابل همانند قرارداد بیمه، عقدي معـین  می مقررات، به نظر
  .تعریف، اوصاف و ویژگیهاي آن توسط قانونگذار بیان شده است
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  منابع
 .قرآن کریم

عیـون الحقـائق النـاظره فـی تتمـه الحـدائق        ؛)1410( آل عصفور بحرانی، حسین بن محمـد، 
 .، مؤسسه النشر االسالمی، قم، چاپ اول2الناضره، ج 

، مؤسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسـین،  2ج  ؛)1411( ابن ادریس حلی، السرائر، 
 .قم، چاپ دوم

عـی  ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقالنی، تلخیص الحبیـر فـی تخـریج الراف   
 .، دارالفکر، بی تا10الکبیر، ج 

الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیـت   ؛)1408( ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، 
 .اهللا مرعشی نجفی، چاپ اول، قم

تحقیـق ابـراهیم بهـادري بـه اهتمـام شـیخ سـبحانی،         ؛)1417(  ابن زهره حلبی، غنیه النـزوع، 
 .اول، قم، چاپ )ع(مؤسسه االمام الصادق 

المهذب البـارع فـی شـرح المختصـر      ؛)1411( ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، 
 .، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم2النافع، ج 

  ؛)1378( اشمیتوف، کالیو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمـه زیـر نظـر بهـروز اخالقـی،     
 .، تهران، انتشارات سمت1جلد 

آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهـران، موسسـه چـاپ و     ؛)1374( اهللا، اصغرزاده، عبد
 .انتشارات امور خارجه

، تحقیق شـیخ  )جلدي 5دوره ي ( 5ج  ؛)1418( اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، 
 .عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه

 .، تهران ، انتشارات اسالمیه2 و 1حقوق مدنی، جلد ؛ )1375( ،امامی، سید حسن

، مؤسسه الهـادي، چـاپ   )جلدي 6دوره ي ( 4و   3مکاسب، ج ؛ )1418(انصاري، مرتضی، 
 .اول

 .، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول1فتح الوهاب، ج   ؛)1418( انصاري، زکریا،

Archive of SID

www.SID.ir



 137 تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

عـات  علمـی پژوهشـی مطال  ، مجلـه  »شرط بازخریـد در بیـع  «؛ )1380(ایزدي فرد، علی اکبر، 
-142، صص 52و  51، شماره )الهیات دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده نشریه(اسالمی 

129. 

، تحقیـق محمـد   21حدائق الناضره فی احکام العتره الطـاهره، ج   ؛)1363( بحرانی، یوسف، 
 .تقی ایروانی، مؤسسه النشر االسالمی، قم

 .دارالفکر، بیروت، 3صحیح البخاري، ج  ؛)1401( بخاري، محمد بن اسماعیل، 

 .حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهام ؛)1381( ، بروجردي عبده، محمد

 .، دارالکتب العلمیه، بیروت3کشاف القناع، ج   ؛)1418( بهوتی، منصور بن یونس،

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ]شهید ثانی[جبعی عاملی، زین الدین بن علی 
 .تا االسالمیه، بیروت، بی ، دارالعلم4و  3 ،1

، مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم، جلد ]شهید ثانی[جبعی عاملی، زین الدین بن علی 
 .جلدي، بی تا 2، قم، دارالهدي للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2و  1

مجموعه محشاي قـانون مـدنی، انتشـارات گـنج       ؛)1379( جعفري لنگرودي، محمد جعفر،
 .دانش، چاپ اول

قـانون   10مبانی فقهی اصـل آزادي قراردادهـا و تحلیلـی از مـاده      ؛)1383( حائري، مسعود، 
 .مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم

، تحقیـق شـیخ محمـد رازي،    12حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلـد  
 .داراالحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا

، مکتب آیت اهللا العظمی سید علـی  2منهاج الصالحین، ج   ؛)1416(  حسینی سیستانی، علی،
 .حسینی سیستانی، قم، چاپ اول

، مؤسسـه النشـر االسـالمی،    2العنـاوین الفقهیـه، ج    ؛)1417( حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، 
 .ق1417چاپ اول، 

 .مینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خ4 و 1 کتاب البیع، ج  ؛)1379( روح اهللا،خمینی، 

، سـال اول،  فصـلنامه فقـه اهـل بیـت    ، روح اهللا، بیمه، تقریر محمد محمـدي گیالنـی،   خمینی
 .1شماره 
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 .، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم1تحریر الوسیله، جلد  ؛)1409( ، روح اهللا، خمینی

، نشـر دفتـر انتشـارات اسـالمی     2ترجمه تحریـر الوسـیله، جلـد      ؛)1366(  روح اهللا،خمینی، 
 .ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمو

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1البیع، ج  ؛)1371( خمینی، مصطفی،
 .ق1418

 و 2 خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعامالت، تقریر میرزا محمـد علـی توحیـدي، ج   
 .سوم، چاپ قم، انتشارات غدیر، 3

، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه 2منهاج الصالحین، جلد خویی، ابوالقاسم، 
 .العلم

، داراالحیـاء  3دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 
 .الکتب العربیه، بی تا

، تحقیق سید احمد حسینی بـه اهتمـام سـید    2فقه القرآن، ج ؛ )1405(راوندي، قطب الدین، 
 .د مرعشی، مکتبه آیت اهللا العظمی مرعشی نجفیمحمو

، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ 2منهاج الصالحین، ج   ؛)1410( روحانی، محمد صادق،
 .بیست و هشتم

، ص 1387بهمـن   13، یکشنبه مورخ 4136روزنامه ي ایران اقتصادي، سال پانزدهم، شماره 
21. 

ــدین، ، تحقیــق جمــع مــن االفاضــل،  30و  22 المبســوط، ج  ؛)1406( سرخســی، شــمس ال
 .دارالمعرفه، بیروت

المراسم العلویه فی االحکام النبویـه،   ؛)1371( سالر، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، 
، قـم،  )ع(تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیـه للمجمـع العـالمی الهـل البیـت      

 .ش1414

انی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آمـوزش انقـالب   شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگ
 .اسالمی، چاپ اول

، دار االحیـاء  2مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفـاظ المنهـاج، ج    ؛)1377( شربینی، محمد،
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 .التراث العربی

، داراالحیاء التراث العربی، 5شروانی، عبد الحمید و عبادي، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 
 .بی تابیروت، 

 .، مؤسسه النشر االسالمیه، قم، چاپ اول3الدروس الشرعیه، جلد  ؛)1414(  شهید اول،

 .، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول6حقوق مدنی  ؛)1382( شهیدي، مهدي، 

 .، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم3من ال یحضره الفقیه، ج  ؛)1404(  شیخ صدوق،

 .، دارالکتب االسالمیه3االستبصار، ج  ؛)1390( شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن،

، تحقیـق سـید علـی    3و  2الخـالف، ج   ؛)1417(، شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بـن الحسـن  
خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمـد مهـدي نجـف، چـاپ اول، مؤسسـه النشـر       

 .االسالمی، قم

الرسـائل العشـر، تحقیـق واعـظ زاده ي      ؛)1404( ،شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بـن الحسـن  
 .خراسانی، جامعه المدرسین، قم

، تحقیـق محمـد تقـی    2المبسـوط، ج  ؛ )1387(، شیخ طوسی، ابو جعفـر محمـد بـن الحسـن    
 .کشفی، المکتبه المرتضویه

النهایـه فـی المجـرد الفقـه و الفتـاوي،        ؛)ق1387( ،شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن
 .بی تا داراالندلس، بیروت،

 .شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر االسالمی، قم

هـاي   انواع روشهاي قراردادي تجارت متقابل، نشریه اندیشـه   ؛)1383( شیروي، عبدالحسین،
 .5-46، صص 7حقوقی، سال دوم، شماره 

، »قـانون مـدنی   10شـروط ابتـدایی در فقـه و بررسـی مـاده      «  ؛)1382( صائمی، علی اصـغر، 
، 9شـماره   ،)مجله تخصصـی دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوي     (فصلنامه الهیات و حقوق 

 .77-104صص 

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهاي بیع متقابل و جایگاه «؛ )1386(محمد رضا،  ،صابر
مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقـوقی و امـور   ، »قانونی آن

 .243-295، صص 37، شماره وريمجلس ریاست جمه
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مجلـه  ، »گذاري بیع متقابل هاي حقوقی قراردادهاي سرمایه جنبه«؛ )1383(صادقی، جوانمرد،
، سـال  پژوهشهاي حقوقی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقـوقی شـهر دانـش   

 .119-134، صص 5سوم، شماره 

، چـاپ سـنگی،   1بالـدالئل، ج  ریاض المسائل فی بیـان االحکـام   ؛ )1404(طباطبایی، علی، 
 .جلدي، مؤسسه آل البیت، قم 2دوره ي 

هللا العظمـی  ، مکتبه آیت ا13مستمسک العروه الوثقی، ج ؛ )1404(طباطبایی حکیم، محسن، 
 .مرعشی نجفی، قم

 .، نشر اسماعیلیان، قم1حاشیه المکاسب، ج  طباطبایی یزدي، محمد کاظم،

ؤال و جـواب، تحقیـق مصـطفی محقـق دامـاد،      سـ ؛ )1376(طباطبایی یزدي، محمد کـاظم،  
 .وم اسالمی، تهران، چاپ اولمرکز نشر عل

، انتشـارات انـوار   1محصل المطالب فـی تعلیقـات المکاسـب، ج    ؛ )1410(طهوري، صادق، 
 .الهدي، مطبعه امین، چاپ اول

 .، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا5عبداهللا بن قدامه، المغنی، ج 

مؤسسـه النشـر    ،1ارشاد االذهان الی احکام االیمـان، ج  ؛)1410(عالمه حلی، علی بن مطهر، 
 .االسالمی، قم

، مکتبـه الرضـویه الحیـاء اآلثـار الجعفریـه،      1عالمه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهـاء، ج  
 .تا بی

چاپ اول، مؤسسـۀ النشـر    ،، قم2جلد . قواعد االحکام ؛)1413(علی بن مطهر،  ،عالمه حلی
 .ق1413، االسالمی

شـر االسـالمی،   ، مؤسسـه الن 6و  5مختلف الشیعه، جلـد  ؛)1415(عالمه حلی، علی بن مطهر، 
 .قم، چاپ اول

کشف الرموز فی شرح المختصـر النـافع،   ؛)1408(فاضل اآلبی، زین الدین ابی علی الحسن، 
 .قم، چاپ اول، تحقیق اشتهاردي و یزدي، جامعه المدرسین، 2و  1ج 

کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیـق از   ؛)ق1343( فاضل مقداد، شیخ جمال الدین،
محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودي، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، 
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 .تهران

آیـت  ، طبـع بـامر   2و  1ایضاح الفوائد، ج ؛)ق1378(فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، 
 .اهللا سید محمود شاهرودي، چاپ اول

 . تا ، دارالکتاب العربی، بیروت، بی4قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 

 .البیع، مؤسسه ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول؛)1418(قدیري، محمد حسن، 

ـ   ؛)1371(قمی، میرزا ابوالقاسـم بـن الحسـن الجیالنـی،      پ مؤسسـه  ، چـا 2تات، ج جـامع الشّ
 .کیهان

قمـی سـبزواري، علـی بــن محمـد، جـامع الخـالف و الوفــاق، تحقیـق شـیخ حسـین حســنی          
 .بیرجندي، مطبعه پاسدار اسالم، چاپ اول، بی تا

، 2، جلــد )صــلح –مشــارکت هــا (عقــود معــین : حقــوق مــدنی؛)1383(کاتوزیــان، ناصــر، 
 .انتشارات گنج دانش، چاپ ششم

 .، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم1ین، ج عقود مع؛)1378(کاتوزیان، ناصر، 

قرارداد هاي بین المللی باي بک، مترجم حمید رضا اشـرف زاده،   ،کمیسیون اقتصادي اروپا
 . هاي بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش ،تهران؛)1372(

ماهیت و آثـار حقـوقی فهرسـت کاالهـاي       ؛)1386(کریم پور، مافی، همایون و محمد تقی
احتمالی در معامله ي بیع متقابل، پژوهشنامه ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 

 .111-132، صص 7سال دوم، شماره 

 .، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم2بحار االنوار، ج ؛)1403(مجلسی، محمد باقر، 

، تحقیـق اشـتهاردي و عراقـی و    10و  8ده و البرهـان، ج  مجمع الفائ؛)1412(محقق اردبیلی، 
 .یزدي، مؤسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول

 .المختصر النافع فی فقه االمیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران؛)1410(، محقق حلی

 .، مطبعه اآلداب فی النجف االشرف2شرایع االسالم، جلد ؛)ق1389(محقق حلی، 

هـر، نشـر   ، مطبعـه م 8و  7، 6جـامع المقاصـد، ج   ؛)1410(محقق کرکـی، علـی بـن حسـین،     
 .مؤسسه آل البیت، چاپ اول

، مکتبـه آیـت اهللا مرعشـی    1رسـائل الکرکـی، ج    ؛)1409(محقق کرکی، علـی بـن حسـین،   
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 .نجفی، قم، چاپ اول

 .مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا

سازي و تحلیل قراردادهاي بیع متقابل و  مدل« ؛)1386(مزرعتی، محمد مقدم، محمد رضا و 
، صـص  76، شـماره  مجلـه تحقیقـات اقتصـادي   ، »ارائه مدل بهینه سازي قرارداد در ایران

182-157. 

ع المکاسـب،  بلغـه الطالـب فـی التعلیـق علـی بیـ      ؛)ق1399(موسوي گلپایگانی، محمد رضا، 
 .قم دارالقرآن الکریم،

، دارالقرآن الکریم، قـم، چـاپ   2هدایه العباد، ج  ؛)1413(موسوي گلپایگانی، محمد رضا، 
 .اول

 ، چـاپ 35و  26 ،22 ، جواهر الکـالم فـی شـرح شـرایع االسـالم، جلـد      نجفی، محمد حسن
  .ششم، دارالکتب االسالمیه، تهران

 .عوائد االیام، مکتبه بصیرتی، قم ؛)1408(نراقی، احمد،

حقـوق تجـارت بـین المللـی در نظـام حقـوق ایـران، مؤسسـه ي          ؛)1383(تضی،نصیري، مر
 .انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول

 .، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا3نووي، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 

  .قم، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه ؛)1405( یحیی بن سعید حلی،
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