
تتضح أهمية عقد االستصناع بالحاجة الملحة إليه في الحياة البشرية، حيث بين ا� تعالى أن البشر 
متفاوتون فيما بينهم تسخير� منه سبحانه لبعضهم البعض، فقال سبحانه: "نحن قسمنا بينهم 
سخريا  بعضُا  بعضهم  ليتخذ  درجات  بعض  فوق  بعضهم  ورفعنا  الدنيا  الحياة  في  معيشتهم 
فإن  االستصناع،  عقد  البعض:  لبعضهم  البشر  تسخير  صور  ومن  يجمعون"،  مما  خير  ربك  ورحمة 
المستصنع محتاج لمن يصنع له حاجته بالشكل الذي يريد، والصانع محتاج إلى المال الذي يأخذه 

مقابل صنعته ليستعين به على مصارف الحياة.

محاور العدد

• تعريف االستصناع
• أهمية عقد االستصناع
• أركان عقد االستصناع 

• شروط عقد االستصناع 
• تطبيقات االستصناع

• االستصناع في المصارف
• االستصناع الموازي

• االستصناع في التمويل العقاري
• االستصناع في التمويل الصناعي

االستصناع واالستصناع الموازي

المصادر
•  االستصناع واالستصناع الموازي – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا°سالمية.

•  بحث عقد االستصناع ³بو زيد.
•  عقد االستصناع لكاسب البدران.

•  الجعالة واالستصناع لشوقي دنيا.
•  مجلة المجمع ا°سالمي الفقهي – العدد 7 

وإبقـــاء  االقتصـــادي،  للنشـــاط 
أبنـــاء  بيـــن  الماليـــة  للســـيولة 
مـــن  واالســـتفادة  المجتمـــع، 
الطاقـــات المختلفة وتوظيفها 

في مجالها المناسب.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - فبراير 2012
السلسلة الرابعة - العدد 7
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تعريف االستصناع 

"عقــد على مبيع فــي الذمة شــرط فيه العمل 
على وجه مخصوص بثمن معلوم"

طبيعــة هــذا العقد: هو عقـــد الزم وليس مجرد 
وعد.

• عقد:  يخرج ما هو وعد، وهو الصحيح خالف� �كثر 
فقهاء ا�حناف.

• علــى مبيع : يخرج ا�جارة، فهو عقد على منافع 
ال على عين.

• فــي الذمــة: قيد ثالث احتـــرز به عـــن البيع على 
عين حاضرة.

• شــرط فيه العمل: أخرج السلم، حيث ال يشترط 
فيه كون المسلم فيه مصنوع�.

لشـــروط  جامـــع  أي  مخصــوص:  وجــه  علــى   •
االستصناع ببيان الجنس والنوع والقدر وغير ذلك 

مما تصير به معلومة، بحيث ال يؤدي إلى نزاع.
• بثمن معلــوم: أي قدره ونوعـــه، وال يلزم قبضه 

في مجلس العقد.

أهمية عقد االستصناع

1 - من جهة الصانع: فكون ما يصنعه جرى بيعه 
مســـبق�، وتحقـــق أنه ربـــح فيه، وعرف مقـــدار ربحه، 
فهـــو يعمـــل بطمأنينة، وعلى هـــدى وبصيرة، أما 

بغير عقد االســـتصناع فـــإن الصانع قـــد يحتاج إلى 
مدة لتســـويقه وربما يخســـر خســـائر كبيـــرة على 
حفظـــه لحين البيع، وقد تكســـد البضاعة فتكون 
الخســـارة مضاعفـــة (مـــن جهـــة العمل ومـــن جهة 

المواد).

2 - من جهة المستصنع: فبكونه يحصل على ما 
يريد بالصفة والنوع الذي يريد، فال يضطر لشراء ما 
قد ال يناســـبه مـــن البضائع الجاهـــزة ، بل إن بعض 
ا�مور ال توجد جاهزة بل ال بد من طلب صنعها من 
الصانـــع فتصنع حســـب الطلـــب، كبعـــض البيوت 
مطمئنـــ�  يكـــون  المســـتصنع  أن  كمـــا  وا�بنيـــة، 
باالســـتصناع لكونه يتابع الصنع بنفســـه، فيتأكد 

مـــن عدم وجود غرر أو تدليس فـــي المصنوع، مما 
يجعله مرتاح النفس مطمئن�.

3-  مــن جهــة المجتمــع: فباالســـتصناع تتحـــرك 
ا�مـــوال مـــن جهة إلـــى أخـــرى مما ينعـــش الحركة 
االقتصاديـــة في البالد، كمـــا أن فيه تفريغ� �صحاب 
التخصصـــات في تخصصاتهم، فلـــو أن العالم أراد 
أن يبني بيت� ولم يجد من يصنع له، لكان في ذلك 
ضرر كبير على المجتمع بإشـــغال هـــذا العالم مما 
يحـــرم المجتمـــع مـــن علمـــه ونفعـــه، ومثـــل ذلـــك 

الطبيب والمفكر وغيرهم.

 أركان عقد االستصناع  

أركان االستصناع ستة، هي: 
1- الصانع 

2- المستصنع 
3- المحل 
4- الثمن 
5- ا�يجاب
6- القبول

ويمكن حصرها في ثالثة، هي: 

1- العاقدان: وهما الصانع والمستصنع 
2- المعقود عليه:  وهما المحل والثمن

3- الصيغـــة: تمهيد للصيغة: إطـــار عام، أو مذكرة 
تفاهـــم (للبيانـــات والشـــروط) وعقد االســـتصناع: 

وهي ا�يجاب والقبول 

شروط عقد االستصناع

يشترط لعقد االستصناع شروط خاصة، هي:
1- أن يكون المصنـــوع معلوم�، بتحديد مواصفات 

االستصناع واالستصناع املوازي
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الشـــيء المطلـــوب صناعتـــه تحديـــدÆ وافيـــ� يمنع 
التنازع عند التسليم.

2- أن يكـــون المصنـــوع ممـــا تدخلـــه الصناعة ، فال 
يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.

3- أن يكون الشـــيء المصنـــوع مما يجري التعامل 
فيه؛ �ن االستصناع جائز استحسان�، فال يصح فيما 
ا�عـــراف  بحســـب  يختلـــف  وذلـــك  فيـــه،  تعامـــل  ال 
الســـائدة فـــي كل مكان وزمـــان، فال يقـــاس مكان 
على مكان وال زمان على زمان، وأما إذا كان الشيء 
المطلـــوب صنعه ممـــا لم تجر به العـــادة بصناعته 

فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم.

المـــواد المســـتخدمة فـــي الشـــيء  أن تكـــون   -4

المصنوع مـــن الصانع، فإذا كانت من المســـتصنع 
فإنه يكون عقد إجارة ال عقد استصناع.

5- بيـــان الثمـــن جنســـ� وعـــددÆ بمـــا يمنـــع التنازع، 
فالجنس: كـالدينارالكويتي، والعدد: كا�لف.

6- بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك.

تطبيقات االستصناع

1- صنع بمصانع ذاتية
2- استصناع ثم بيع بعد القبض

3- استصناع وتوكيل بالبيع

االستصناع في المصارف 

يعتبر االســـتصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط 
الحركـــة االقتصاديـــة فـــي البلـــد، وذلك إمـــا بكون 

المصرف صانع�، أو بكونه مستصنع�: 

• أما كونه صانع�: فإنه يتمكن على أســـاس عقد 
االســـتصناع من دخـــول عالم الصناعـــة والمقاوالت 
بآفاقهمـــا الرحبـــة، كصناعـــة الســـفن والطائـــرات 
والبيوت والطرق، وغيـــر ذلك، حيث يقوم المصرف 
بذلـــك مـــن خـــالل أجهـــزة إداريـــة مختصـــة بالعمل 
االحتياجـــات  لتصنـــع  المصـــرف؛  فـــي  الصناعـــي 

المطلوبة للمستصنعين.

• وأمــا كونــه مســتصنع�: فبتوفيـــر مـــا يحتاجه 
المصرف من خالل عقد االســـتصناع مع الصناعيين 
والذي يوفر لهم التمويل المبكر، ويضمن تسويق 
مصنوعاتهم، ويزيد من دخل ا�فراد، مما يزيد من 
رخـــاء المجتمع بتداول الســـيولة الماليـــة بين أبناء 

البلد.

• االســتصناع المــوازي: هـــو أن يكـــون المصـــرف 
صانع� ومستصنع� في نفس الوقت.

االستصناع الموازي

التعريف
المؤسســـة  بيـــن  أحدهمـــا  متطابقـــان  عقـــدان 
والعميـــل واÏخر بين المؤسســـة والمقاول بشـــرط 

عدم الربط.

صورة االستصناع الموازي
أن يبرم المصرف عقد اســـتصناع بصفته صانع� مع 
عميل يريد صنعة معينة، فيجرى العقد على ذلك، 
باعتبـــاره  آخـــر  عميـــل  مـــع  المصـــرف  ويتعاقـــد 
المطلـــوب  صناعـــة  منـــه  فيطلـــب  مســـتصنع�، 

با�وصاف نفسها.

االستصناع واالستصناع املوازي
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الغرض من االستصناع الموازي
فـــي  يحـــدث  الـــذي  الكبيـــر  التغيـــر  علـــى  بنـــاًء 
المجتمعات، ونظرا للحاجة الكبيرة لدعم االقتصاد 
بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصبح 
عقد االســـتصناع من العقـــود ذات ا�همية الكبيرة 
الجماعـــات  ورغبـــات  الحتياجـــات  تلبيـــة  للمصـــارف 
وا�فـــراد، والتـــي ال يمكـــن تمويلها بعقـــود البيوع 
ا�خرى وذلك من خالل تصنيع السلع وسداد الثمن 
مؤجـــًال أو على أقســـاط، وفق� لقدرات المســـتصِنع 

وموافقة الصانع على ذلك.

حكم االستصناع الموازي
 ،Æيعتبر االســـتصناع الموازي بالصورة السابقة جائز
أن  بيـــان  وقـــد ســـبق  عقـــدان مختلفـــان،  �نهمـــا 
االســـتصناع عقد الزم، فعلى هـــذا يصح العقد في 
�نـــه  وذلـــك  أحدهمـــا،  علـــى  ضـــرر  وال  الجهتيـــن، 
المعقود عليه هو العين وأما العمل فهو تابع، وأن 
الصانـــع لو أتى بالصنعة نفســـها من آخر فإن ذلك 
يصـــح ، ويلزم المســـتصنع قبولها – مـــا لم يصرح 
باشـــتراط أن تكـــون مـــن عمل الصانـــع، أو أن تقوم 
قرينـــة باشـــتراط ذلـــك، والغالـــب فـــي االســـتصناع 
المـــوازي أن العميل يعلم أن المصرف ال يصنع ذلك 

الشـــيء بل يســـتصنعه عند جهة أخـــرى، وحينئذ 
يكون االستصناع جائزا.

شروط االستصناع الموازي
اشـــترط أهـــل العلـــم شـــروط� خاصة باالســـتصناع 
الموازي – إضافة إلى شروط االستصناع – ومن تلك 

الشروط: 

1- أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصًال 
عن عقده مع الصانع.

2- أن يمتلـــك المصـــرف الســـلعة امتـــالك� حقيقي�، 
ويقبضها قبل بيعها على المستصنع.

عقـــد  إبرامـــه  نتيجـــة  المصـــرف  يتحمـــل  أن   -3
االســـتصناع بصفتـــه صانع� كل تبعـــات المالك، وال 
يحق له أن يحولها إلى العميل اÏخر في االستصناع 

الموازي.

االستصناع في التمويل العقاري

يمكـــن تطبيق االســـتصناع في التمويـــل العقاري 
فـــي عـــدة تطبيقـــات مختلفـــة، كبنـــاء المســـاكن 
والعمائـــر وغيرها، وذلك ببيـــان موقعها والصفات 
المطلوبـــة فيها، كما يمكن أن يكون االســـتصناع 

فـــي تخطيـــط ا�راضي وإنارتها وشـــق الطرق فيها 
وتعبيدهـــا، وغير ذلك من المجاالت العقارية والتي 

يمكن االستفادة من االستصناع فيها.

االستصناع في التمويل الصناعي

يمكن االســـتفادة مـــن عقد االســـتصناع بتطبيقه 
فـــي المجـــال الصناعي باختـــالف أشـــكاله وأنواعه، 
كصناعـــة الطائـــرات والمركبـــات والســـفن – ممـــا 
يمكـــن ضبطـــه بالمقاييس والصفـــات - ، وكذلك: 
صناعـــة اÏالت المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة 
فـــي اÏالت، وذلـــك بـــدالً من اســـتيرادها مـــن البالد 
ا�جنبيـــة بقيم باهظة مع مشـــقة النقل وتكلفته 
العالية، خاصة وأن في االستصناع الداخلي تحريك� 

االستصناع واالستصناع املوازي


