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  پیشگفتار

بزرگترین بانک کشور در ایفاي نقش اساسی خود در تجهیز و تخصیص  به عنوان ایرانبانک ملی 

بانکداري اقدام به طرح ابداعات مالی جدیدي در زمینه منابع در جهت سالمت و رشد اقتصادي کشور، 

 (IFS) مقاسطه تأمین مالیتوان به طرح حاضر یعنی  نمود که از آن جمله میدر سود و زیان مشارکت 

گذاري که مجري تمایل  سرمایههاي  و مشارکت آنها در طرحگذاران  سپردهاشاره نمود که زمینه را براي 

گذاري  گذار مایل به دریافت عواید سپرده به حفظ مالکیت محل اجراي سرمایه خود را دارد و یا سپرده

استقرار واقعی نظام آورد.  فراهم میارد را د )یا سالیانه ، فصلیماهیانهاي (مثالً  دورهخود به صورت 

تواند بسیاري از معضالت اقتصادي و مالی مهم در سطح جهان را مرتفع نماید که  میبانکداري بدون ربا 

بانک ملی نیز تالش نمود تا با در این راستا بسیار زیادي مطرح گردیده و اقتصادي باره نظرات  در این

هاي صحیح و اجرائی بانکداري اسالمی قدمی در جهت توسعۀ نظام بانکداري اسالمی بردارد  شیوهتدوین 

  باشد.  که به نوبه خود در سطح جهان بدیع می

باشـد کـه مشخصـاً     می (PLS) بانکداري مشارکت در سود و زیان راستیندر دنباله طرح این مجلد 

بانکـداري   اي از طـرح  این طرح به عنوان زیرمجموعـه  نماید. را مطرح می (IFS) تأمین مالی مقاسطهطرح 

در این ارتباط دسـتورالعمها و تشـکیالت و سـازمان و     باشد و می (PLS)راستین  و زیان در سودمشارکت 

مشابهت بسیار زیادي بـا  مربوطه،  يها فرمو  قراردادهاسازوکارهاي الکترونیک و هاي گردش کار و  رویه

و لذا بسیاري از موارد الزم که  دارندراستین مفاد مطرح شده در طرح بانکداري مشارکت در سود و زیان 

توان در گزارشات تفصیلی طرح بانکداري مشارکت در سود و  در این طرح به آنها اشاره شده است را می
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   یافت. PLS راستین زیان

طرح بانکـداري مشـارکت در سـود و زیـان      بانک ملی ایرانمشاور د آقاي دکتر بیژن بیدآباجناب 

را طراحـی،   (MFS)مـالی مضـاربه    تـأمین و  (JFS)مالی جعالـه   تأمینهاي آن  و زیرسیستم (PLS)راستین 

بدینوسیله  .نمودندالحاق   را نیز طراحی و به این سیستم (IFS) تأمین مالی مقاسطه ،تدوین و راهبري کردند

از تالش و دانش و تجربه خود بانـک ملـی را   که طی چند سال ایشان شائبه  زحمات بیاز بانک ملی ایران 

  نماید.  میو سپاسگزاري قدردانی مرهون خود ساختند 

راه ایـن سـنّت حسـنۀ اسـالمی را در سـایر      ایـران  بانـک ملـی    (IFS) تأمین مالی مقاسـطه امید است 

خارجی بگشاید و موجبات توسعه و اثربخشی بیشتري را در زمینـۀ   يها بانکن یداخلی و همچن يها بانک

  فراهم آورد.در سراسر گیتی بانکداري اسالمی 

  سید علی جاللی نظري

  مدیر طرح و برنامه بانک ملی ایران
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 خالصه

اي را آغاز نمود که منجر به  تدوین بانکداري اسالمی تالش گسترده جهتبانک ملی ایران در 

طرح  شد.در سود و زیان  راستینبراي اجرایی نمودن مشارکت قابل توجهی و اصولی  يها گامبرداشتن 

 بانکداري مشارکت در سود و زیان«هاي  تمساز زیرسی »(IFS) تأمین مالی مقاسطه« طرححاضر یعنی 

  است. »(PLS) راستین

قساط ا دربهره تعیین نرخ  بدوناز اینکه بانک دولتی و یا خصوصی باشد  نظر صرف حاضر طرحدر 

گذاري  بازگشت عواید سرمایهتوزیع بازدهی و مبناي بخش حقیقی اقتصاد در منابع نرخ بازدهی  ،جارهیا ا

 واسطه وجوه با دریافت حق العمل و در مقام وکیل و یا عامل به عنوانو بانک  باشد گذار می به سپرده

زمینه  گذار ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده در عوض ضمنکارمزد دریافت نموده و  ،گذار سپرده

اعم از بازدهی آورد.  فراهم می گذار گذاري سرمایه سرمایهدر فعالیت منابع وي را براي مشارکت الزم 

به صاحبان منابع پولی یعنی بصورت ادواري  نجام این فعالیتناشی از ابرگشت اصل سرمایه و بازدهی 

. بر این در پایان اقساط بدست خواهد آوردگذاري را  مالکیت سرمایهنهایتاً و مجري منتقل  انگذار سپرده

تأمین مالی هاي  گذار در طرح را بر اساس تشخیص سپرده گذار دهرپتواند سپرده س عامل می بانکاساس 

را بین  طرحبازدهی حاصل از سرمایه و گذاري نموده و  سرمایهگذار  سپردهمورد نظر  مقاسطه

گذار و عواید طرح را بصورت اقساط به وي  و اصل سرمایه سپرده تقسیم نماید مجريو  نگذار سپرده

سود و زیان واقعی بر اساس ضوابط مربوطه بین آنان در  .منتقل و مالکیت طرح را به مجري واگذار نماید

الی گري م در این رابطه بانک در اجراي وظیفه واسطه تقسیم خواهد شد.مدون چارچوب دستورالعملهاي 
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مجري العمل به صاحبان منابع پولی یعنی  گذاري را پس از کسر حق منافع حاصل از سرمایهسرمایه و خود 

گذار منابع مالی و عواید آن  مجري مالکیت طرح را در طول زمان و سپرده دهد. گذاران انتقال می سپردهو 

   را بصورت اقساطی بدست خواهند آورد.

 »مقاسـطه اجـاره  « ،»قاسـطه م«جدیـد   )عقـد قرارداد ( سهرده گذار و در قالب عقد جعاله با سپبانک 

تا بر اسـاس نظـر    و بانک تدوین نموده جري، مگذار سپرده ینبقراردادهایی ، با مجري» مقاسطه مشارکت«

  فراهم آورد.  جريبا ممالی مشارکت در آنها را شرایط  ،ایشانمورد نظر  طرحگذاران در  سپرده

گـذار را بـه    ایی سپرده گذار منابع سپرده سپرده نمایندگیبانک واحدي است که به نیز در این طرح 

دهــد و طبــق قراردادهــاي مشــخص ســود یــا زیــان حاصــله، بــین  اعتبــاري تخصــیص مــی منــابعمتقاضــیان 

و  گـذار  سـپرده توزیـع سـود صـرفاً فـی مـا بـین       توضیح اینکه،  .شود تقسیم می مجريگذار، بانک و  سپرده

خواهد بـود و بانـک حـق العمـل دریافـت خواهـد نمـود و در صـورتی کـه بانـک خـود در مقـام              مجري

گـذاران و   سـایر سـپرده  را تامین نماید سود بـین بانـک و    مجريبخشی یا تمام منابع مورد نیاز  گذار سپرده

ارمزد و یا تواند بر مبناي ک قراردادهاي تنظیمی بانک با هرکدام از طرفین می. توزیع خواهد گردید مجري

نقـدي   منـابع کـه  اسـت  حقـوقی   حقیقـی و یـا   شخصـیتی  مجـري  بر مبناي مشارکت در سود یا زیان باشد.

 گـذار  سـپرده . نماید مشخص می گذاري سرمایهفعالیت اخذ و اقدام به طبق قرارداد مشخص را  گذار سپرده

به منظور حسن اجراي تعهدات  مجريگردد و  می مجريسرمایه نقدي مورد نیاز تأمین بخشی از دار  عهده

تـأمین  «امین واحدي است که امـور نظـارتی فرآینـد    ن یهمچننماید.  خود تضمین مناسب به بانک ارائه می

  به عهده دارد.  خصوص حسن اجراي طرح را به نمایندگی از طرف بانک در »(IFS) مالی مقاسطه

ابزارها و ابداعات مـالی بـدیعی نظیـر گـواهی      PLS راستین در بانکداري مشارکت در سود و زیان
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اسـتفاده شـد و بانـک بـا صـدور و ارائـه گـواهی        و گواهی آتی  ، گواهی مضاربهگواهی پذیره ،مشارکت

گـواهی   ،پـذیره گـواهی   ،گـواهی مشـارکت  شامل راستین گواهی مشارکت و ایجاد بازار ثانویه معامالت 

و طراحـی سـبد    و گواهی مقاسطه مشارکت اجاره سطهمقا گواهیمقاسطه،  گواهی ،آتی گواهیمضاربه، 

در فعال نمودن و افزایش کارایی بازارهاي پولی و مـالی حرکـت و تحـوالت مهمـی      هاي راستین، گواهی

تأمین مـالی  « طرح، (PLS) راستین ي طرح مشارکت در سود و زیانایجاد خواهد کرد. با استفاده از زیربنا

 ،و مقاسـطه مشـارکت   اجـاره مقاسـطه و مقاسـطه    هـاي  با صـدور گـواهی  اجرا بوده و قابل  »(IFS) مقاسطه

  آورد. فراهم میگذاري  سرمایههاي  را براي طرحگذاران  سپردهمشارکت  جدیدشرایط 

نامی است که به قیمت اسمی مشـخص و بـراي مـدت معـین توسـط شـعبۀ        برگه بی هسطاقمگواهی 

ها به نسبت قیمت اسمی و  یهگواشود. دارندگان این  منتشر میراستین بانکداري مشارکت در سود و زیان 

گذار  تا زمان استهالك سهم منابع سپردهحاصل از اجراي طرح مربوطه عین در خود مدت زمان مشارکت 

 .باشـند  شریک میباشد  اي می هاي دوره هاي مشارکت و طرح و پرداخت براي مدتی معین که تابع ویژگی

اي و در انتهاي هر دوره مالی خواهد بود. پس از اتمام اقساط مقرر  گذار بصورت دوره دههاي سپر دریافت

  گیرد. مالکیت طرح کامالً به مجري تعلق می

نامی است که به قیمت اسمی مشـخص و بـراي مـدت معـین (مـدت       برگه بی اجاره هسطاقمگواهی 

ها  یهگواشود. دارندگان این  نتشر میطرح) توسط شعبۀ بانکداري مشارکت در سود و زیان م اجاره زمان

تـا  و اجاره آن به مجري حاصل از اجراي طرح عین در خود به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت 

هـاي مشـارکت و طـرح و     گـذار بـراي مـدتی معـین کـه تـابع ویژگـی        زمان استهالك سـهم منـابع سـپرده   

اي و در انتهاي هر  گذار بصورت دوره سپرده هاي دریافت .باشند شریک میباشد  اي می هاي دوره پرداخت
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  گیرد. دوره مالی خواهد بود. پس از اتمام اقساط و اجاره مقرر مالکیت طرح کامالً به مجري تعلق می

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط  برگه بی مقاسطه مشارکتگواهی 

ها به نسبت قیمـت اسـمی و    یهگواشود. دارندگان این  شعبۀ بانکداري مشارکت در سود و زیان منتشر می

تا زمان استهالك سـهم منـابع   حاصل از اجراي طرح مربوطه  بازدهیعین و در خود مدت زمان مشارکت 

باشـد   اي مـی  هـاي دوره  هـاي مشـارکت و طـرح و پرداخـت     گذار براي مدتی معین که تابع ویژگـی  سپرده

اي و در انتهاي هر دوره مالی خواهد بود. پس از  بصورت دوره گذار هاي سپرده دریافت .باشند شریک می

گذار، مالکیت طرح کـامالً بـه مجـري     اتمام اقساط مقرر و پرداخت سود یا زیان طرح تا آن زمان به سپرده

  گیرد. تعلق می

اینترنـت بـه صـورت    در سـایت بانـک در   به عنوان یک دارایی قابل خرید و فـروش   ها این گواهی

هاي ارتباطی اینترنت و یا گیشه  توانند از طریق شبکه می ها گواهیاین دارندگان گردد.  ادر میدیجیتالی ص

به صورت یک دارایی قابلیت  ها ها نموده و لذا این گواهی بانک اقدام به خرید و فروش این برگهاینترنتی 

  یابد.  المللی می خرید و فروش بین

هاي  گواهی معامالتالع رسانی سامانه اینترنتی بازار گذار از طریق مراجعه به پورتال اط سپرده

و مشاوره با کارشناس راستین یا پس از مراجعه به یکی از شعب مجري مشارکت در سود و زیان  راستین

گذاري و انصراف  مربوطه در باجه اطالع رسانی با انواع محصوالت مشارکت، شرایط و مقررات سپرده

نماید. پس از انعقاد قرارداد و ثبت آن،  را انتخاب میمورد نظر خود  طرحآشنایی کامل پیدا نموده و 

ساخت و با پایان دوره  پس ازد. نمای می مورد نظرسیستم به صورت خودکار اقدام به صدور گواهی 

از طریق محاسبه و را سود سهم سرمایه و زیر نظر واحد امین بانک طرح مجري  گذشت هر دوره مالی



  9

  نماید.  پرداخت میمشتري به بانک 

مقاسطه مالی پیشنهاد مشارکت راستین نیز با مراجعه به شعب طرح مشارکت در سود و زیان  مجري

در خصوص شرایط و مقررات  مجرينماید. سپس ضمن اطالع رسانی به  را به بانک ارائه میخود 

 هاطالع رسانی در شعب یا باجهراستین هاي  مشارکت از طریق پورتال اطالع رسانی بازار ثانویه گواهی

و دریافت  مجريمشارکت در سود و زیان، وجه مربوطه به ارائه پیشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) از 

توجیه اقتصادي، فنی و مالی طرح و سایر  که متضمن اطالعات مربوط به طرح پیشنهادي شامل طرحنامه

  گردد. اخذ می مجرياز باشد  میاطالعات مربوطه 

هاي مربوطه  نیز بر اساس دستورالعمل (در صورت وجود) و مجريابی بر اساس سوابق واحد ارزی

اداره گزارش مربوطه را به  مجرينموده و در صورت احراز توانایی فنی و اهلیت  مجرياقدام به ارزیابی 

PLS میزان نوع و هاي مربوطه  نماید. در صورت مثبت بودن ارزیابی طرح بر اساس دستورالعمل ارسال می

. پس از انعقاد قرارداد منابع رساند وثایق یا تضمینات مربوطه را تعیین نموده و مراتب را به اطالع مجري می

قرار خواهد گرفت. کلیه مدارك و مستندات طبق  مجريدرخواستی و مصوب در قالب قرارداد در اختیار 

زمان بندي، منابع مورد نیاز و ، برنامه بودجه بندي، مشارکتشرح موضوع دستورالعمل مربوطه شامل 

نحوه مصرف منابع، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه کنترل کیفیت، نحوه گزارش دهی و چگونگی 

تحویل گردد. گزارشهاي نظارت بر اجراي  رزیابیواحد ابه  مجريبایست توسط  اتمام و تحویل طرح می

یین شده در اختیار واحد حسابداري/ بایست در مقاطع زمانی از پیش تع می مجريطرح و کیفیت کار 

قرار خواهد  مجريکلیه عملیات مالك  واحد امینممیزي بانک قرار گیرد. بدیهی است گزارشهاي 

و بازدهی اجاره  ،اقساطهاي مربوطه میزان  ها و فرمول طبق دستورالعملمرحله ساخت گرفت. در پایان 
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طرح و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد حسابداري/ ممیزي محاسبه خواهد گردید. سهم  ادواري

و بازدهی اجاره اقساط و نحوه پرداخت  تأمین مالی مقاسطها توجه به نوع گذار تعیین و ب و سپرده مجري

د. در صورت وجود گزارش یا شخواهد  گذار توسط مجري مشخص به سپرده(سود یا زیان) 

امین، میزان تاخیر و ضرر ناشی از تاخیر طبق دستورالعمل مربوطه تعیین واحد  مجلس توقف توسطصورت

  گردد.  و محاسبه می

» دستورالعمل احراز توانایی مجري«کلیه عملیات بر اساس دستورالعملهاي تدوین شده تحت عنوان 

س طرح و نوع وثائق و شامل نکاتی مبنی بر اهلیت فنی و اهلیت مالی و گروهبندي مجریان براسا

تضمینات حسن انجام کار و ایفاي تعهدات و سهم آورده مجري در سه گروه سبز و زرد و قرمز؛ 

؛ »جهت ارزیابی طرح زممدارك و مستندات الدستورالعمل «؛ »ها دستورالعمل تضمینات، وثایق وآورده«

دستورالعمل «؛ »ت نظارتدستورالعمل استانداردها و الزاما«؛ »هاي بانک دستورالعمل دریافتی«

» دستورالعمل تغییر در زمانبندي و هزینه«؛ »دستورالعمل حسابداري و حسابرسی«؛ »دهی مجري گزارش

شامل آثار تورم بر درآمد و هزینه و خالص بازدهی طرح و همچنین قصور ناشی از تاخیردر انجام تعهدات 

؛ »فزایش سرمایه در حین انجام طرح)دستورالعمل مشارکت جدید (ا«مجري و تغییر در زمانبندي؛ 

؛ »دستورالعمل فورس ماژور«؛ »دستورالعمل داوري (حکمیت)«؛ »دستورالعمل تسویه حساب با مجري«

و  راستینهاي  شامل گواهی» PLSدستورالعمل تنظیم قراردادهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان «

دستورالعمل «ک با مجري، قرارداد بانک با امین؛ گذار، قرارداد مشارکت بان قراردادهاي بانک با سپرده

دستورالعمل معامالت «؛ »گذار و تسویه پیش از موعد دستورالعمل انصراف سپرده«؛ »صالحیت امین

شامل پورتال اطالع رسانی، ثبت » راستینهاي  گواهیمعامالت بازار «سامانه اینترنتی «؛ »راستینهاي  گواهی

  باشد. ، ثبت و استعالم میها خرید/فروش، ارتباط فروشنده و خریدار گواهینام و عضویت، پیشنهاد 
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نیز با توجه به تعاریف فوق  PLS راستین ساختار و تشکیالت بانکداري مشارکت در سود و زیان

گروه کارشناسی تفسیر و بازنگري «، »کمیته راهبردي بانکداري مشارکت در سود و زیان«در قالب 

واحد «و  »واحد حقوقی«با  »PLSاداره «و » بانکداري مشارکت در سود و زیان مقررات و فرآیندهاي

شعبه «و  »واحد امین«و  »واحد مدیریت مهندسی مالی«و  »واحد ممیزي (محاسبات)«و  »ارزیابی طرحها

تعریف شده  »دایره صندوق«و  »PLS رسانی و خدمات مشاوره دایره اطالع« با »مشارکت در سود و زیان

  گیرد. مورد استفاده قرار می »(IFS) تأمین مالی مقاسطه«زیرسیستم مین ساختار براي ه است.

در ایران و در کنندگان آن  امید است این تالش بتواند منشاء خدمات مفیدي براي عموم استفاده

  د.وبشدیگر کشورها در جهت حذف ربا از عملیات بانکی 

  بیژن بیدآباد
  1390 مرداد 
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  PLS راستین در سود و زیانبانکداري مشارکت 

به منظور افزایش مشارکت اقتصادي شبکه بانکی در فعالیتهاي اقتصادي و قابلیت مشارکت 

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت یا بخش خصوصی، در این فعالیتها و نیز افزایش کارایی 

 هاي بسیار در گري مالی و تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، بانک ملی با انجام مطالعات و بررسی واسطه

در سود و زیان طرحها را گذار  سپردهاین زمینه، ضرورت اجرائی شدن معامالت بر مبناي مشارکت واقعی 

از اولویت فعالیتهاي بانکی دانسته و بر این اساس ضمن مشخص نمودن جایگاه و وظایف بانک، 

و مجري در طرح مربوطه، نسبت به معرفی محصوالت و خدمات مورد نظر و دستورالعملهاي  گذار سپرده

 گزارش تفصیلی طرح بانکداري مشارکت در سود ومربوطه اقدام نمود که توضیحات الزم به تفصیل در 

صل توان گفت، در این طرح، نرخ بازدهی حا ه اجمال میب جاارائه شده است. لکن این (PLS)راستین زیان 

طرح محاسبه و با توجه به بازدهی گذاران متغیر و بر اساس وضعیت  گذاري منابع پولی سپرده از سرمایه

سود متغیر بر آن با رویکرد جدید نظام بانکداري اسالمی ایران بر مبناي حذف سود ثابت و جایگزینی 

(در توافق طرفین معامله سود با و یا مبناي بازدهی بخش حقیقی اقتصاد، حرکت به سمت عقود مشارکتی، 

تعیین گردد. و لذا حرکت منابع پولی به سمت معامالت انتفاعی پربازده مشخص) با شرایط و  عینموارد م

امري اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر سود و بازدهی حاصل از معامالت را افزایش خواهد داد. در این 

گذاري را پس از کسر  منافع حاصل از سرمایهخود مالی گري  رابطه بانک در اجراي وظیفه واسطه

  دهد. ان انتقال میگذار سپردهکاري در قالب عاملیت به صاحبان منابع پولی یعنی  العمل حق

مشـارکت  خاص، مشارکت در طرح (محصول یا خدمت بانکی محصول نوع این طرح براساس سه 

) طراحـی  مجري طرح مشارکت در سـود و زیـان   شعبهمشارکت در سود و زیان ، اي از چند طرح در بسته
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گـذاران در   گذار قراردادي تنظیم تا بر اساس نظر سپرده سپردهبا بانک براساس عقد جعاله، است.  گردیده

در  مجري فـراهم آورد و فعالیت در سود و یا زیان آنها را مشارکت  زمینهیکی از سه محصول اشاره شده 

با مجـري یـا   و اجاره  مقاسطهمضاربه و و جعاله و  مشارکت مدنی مختلف نظیرد وبراساس عقدیگر طرف 

العمـل شـرایط    نهادي که با اخذ حق الجعاله یا حق به عنوانو از این طریق  مجریان وارد معامله خواهد شد

گذار (که در این حالت تأمین کننـده   بین سپردهگذاري را  اي و تخصیص آنها به سرمایه تجهیز منابع سپرده

گذاري را بعهده دارد) فراهم آورده  گذاري است) و مجري (که عملیات اجرایی سرمایه مالی سرمایهمنابع 

قرارداد بـه تـأمین    منضبط و مصرّح درگذاري را در چارچوب توافقات  و سود و یا زیان حاصل از سرمایه

توانـد   ود مشارکتی مـی عامل بر اساس عق بانکبر این اساس  .نماید گذار منتقل می کننده منابع یعنی سپرده

گذار (در محصوالت خاص اول  گذاري را بصورت مشاع و یا بر اساس تشخیص سپرده هاي سرمایه سپرده

گذاري نمـوده   هاي مورد نظر سرمایه یا دوم) و یا تشخیص خود (در محصول نوع سوم) در طرح و یا طرح

سهمی از سود  به عنوانکارمزد یا  عنوانبه پس از کسر درآمد بانک گذاري را  و بازدهی حاصل از سرمایه

  تقسیم نمایند. انگذار بین سپردهیا زیان طرح 

 هـاي  نـرخ  محاسبهاز اینکه بانک دولتی و یا خصوصی باشد اساس  نظر صرفدر بانکداري اسالمی 

از سوي دیگر نمو هـر مـال بـه خـود مـال منتقـل       باشد و  نرخ بازدهی بخش حقیقی اقتصاد می ،بانکیبهره 

اجراي این امر موجب شفافیت بیشتر فعالیتها و افـزایش کـارائی عملیـات بـانکی گردیـده و      شود نتیجتاً  می

واسطه وجوه با دریافت حق العمل و در مقـام عامـل کـارمزد دریافـت نمـوده و تمـامی        به عنوانبانکها نیز 

گـذار   ع پولی یعنی سپردهگذاري چه به صورت سود و یا زیان به صاحبان مناب بازدهی ناشی از امور سرمایه

با توجه به مراتب فوق با حـذف سـود ثابـت و جـایگزینی سـودي مـرتبط بـا نـرخ بـازدهی           شود. منتقل می

گذاري و حرکت به سمت عقود مشارکتی، سود و زیان واقعی بر اسـاس ضـوابط مربوطـه و توافـق      سرمایه
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  د.بو تقسیم خواهدقابل طرفین معامله در چارچوب دستورالعملهاي مرتبط 

بـه  خواهد بود، تا بانک بتواند بنحـو احسـن    یداراي تشکیالت و سازمان خاص شیوه بانکدارياین 

براسـاس دسـتورالعملهاي   و گـردش کـار    سـازمانی عمل نماید و در این رابطـه سـاختارهاي   وظایف خود 

  . ندا تدوین شده مشخص گردیده

نظیـر گـواهی    ها و ابداعات مالی بدیعیابزار (PLS)راستین در سود و زیان بانکداري مشارکت در 

و گـواهی   اجارهمقاسطه ، گواهی هسطاقمگواهی گواهی مضاربه،  ،گواهی آتی ،گواهی پذیره ،مشارکت

 معـامالت و ایجـاد بـازار    هـا  گـواهی ایـن  د و بانـک بـا صـدور و ارائـه     وشـ  مـی اسـتفاده   مقاسطه مشارکت

بازارهـاي پـولی و مـالی    و افـزایش کـارایی   ، در فعال نمـودن  ها و طراحی سبد گواهی راستینهاي  گواهی

  . ایجاد خواهد کرد و زمینه جلب منابع را از سرتاسر جهان مهمالمللی  بین حرکت و تحوالت
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   کلیديمفاهیم 

گذاران در سود و زیان طرحهاي  مشارکت سپرده: PLS(1( راستین مشارکت در سود و زیان

  سازي بانکداري اسالمی.  گذاري بر مبناي نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور پیاده سرمایه

شود. اجاره دهنده را مؤجر و  عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می: اجاره

   مستأجره گویند.اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین 

شخص به نحو مشاع به منظور یا چند الشرکه دو  عقدي است که از درآمیختن سهم :مشارکت مدنی

  شود.  انتفاع و طبق شروط قبلی و قرارداد حاصل می

هاي سهامی اعم از تأسیس آنها یا مشارکت  به معناي تأمین بخشی از سرمایه شرکت: مشارکت حقوقی

  باشد. هاي سهامی می شرکت در خرید سهام صادره قبلی

اي است که مستأجر در پایان مدت اجاره عین مستأجره را مالک  عقد اجاره :اجاره به شرط تملیک

  شود. می

دهد و قاسط (مجري) با  گذار) تمام یا بخشی از منابع را می (سپرده قسطاست که معقدي  :مقاسطهعقد 

از مقسط  الشرکه سهمنموده و سپس قاسط (طرح)  گذاري در مقسطه پرداخت بخش دیگر اقدام به سرمایه

در انتهاي دوره عملیات به قیمت روز اصل و ارزش افزوده ایجاد شده طرح (ارزش تقویم شده طرح 

 
1. Profit and Loss Sharing 
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در زمان قسط پرداخت و مبه اي و در پایان هر دوره مالی  به صورت دورهرا به صورت اقساط اجرائی) 

  شود. مالک میرا قاسط کل مقسطه استهالك سهم مقسط 

دهد و قاسط (مجري)  گذار) تمام یا بخشی از منابع را می عقدي است که مقسط (سپرده: مقاسطه اجاره

مقسطه در اجاره قاسط قرار نموده و  )طرح(گذاري در مقسطه  با پرداخت بخش دیگر اقدام به سرمایه

ه مدت مشارکت مقسط از عین مقسط را متناسب با میزان و با توجه ب الشرکه سهمسپس قاسط گیرد.  می

طرح) به اجاره و منافع مقسطه (در انتهاي دوره عملیات اجرائی) به قیمت روز (ارزش تقویم شده طرح 

در زمان به مقسط پرداخت و اي و در پایان هر دوره مالی  و اجاره به صورت دورهاقساط مجموع صورت 

ره یا نسبت آن از سهم مقسط از ارزش طرح مبلغ اجا شود. کل مقسطه را مالک میاستهالك سهم مقسط 

هاي مختلف  شود. مبالغ اجاره در دوره (در پایان عملیات اجرائی) از پیش توسط مقسط و قاسط شرط می

  تواند نامساوي باشند. می

دهد و قاسط  گذار) تمام یا بخشی از منابع را می عقدي است که مقسط (سپرده: مقاسطه مشارکت

مقسطه در اختیار قاسط نموده و  )طرح(گذاري در مقسطه  ش دیگر اقدام به سرمایه(مجري) با پرداخت بخ

مقسط را متناسب با میزان و با توجه به مدت مشارکت مقسط از  الشرکه سهمسپس قاسط گیرد.  قرار می

مقسطه به صورت  بازدهیو در انتهاي عملیات اجرائی) به قیمت روز (ارزش تقویم شده طرح عین 

در زمان استهالك سهم به مقسط پرداخت و اي و در پایان هر دوره مالی  و بازدهی دورهاط اقسمجموع 

  شود. کل مقسطه (طرح) را مالک میمقسط 

و شروع دوره هائی هستند که پس از اتمام دوره ساخت  : آن دسته از طرحهاي پایانپذیر  طرح

هاي پایانپذیر پس از شروع دوره  طرح رسند. به مصرف میگذار  از نظر بانک و سپردهبرداري  بهره
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هاي پایانپذیر پس از اتمام دوره ساخت  به عبارت دیگر طرحمولد نیستند. گذار  از لحاظ سپردهبرداري  بهره

برداري)  گذار در بعد از این دوره (دوره بهره گذار نیستند هرچند سپرده مولد ارزش افزوده براي سپرده

  اجاره خود را از طرح دریافت دارد.  منافع ناشی از اقساط اصل و یا 

و شروع دوره هائی هستند که پس از اتمام دوره ساخت  : آن دسته از طرحهاي پایان ناپذیر  طرح

گذار  از لحاظ سپردهبرداري  هاي پایان ناپذیر پس از شروع دوره بهره طرح رسند. به تولید میبرداري  بهره

  .شود دهی طرح منتفع میگذار از باز و سپرده مولد هستندو مجري 

ها با توجه  ناپذیر نحوه تسویه حساب در هرنوع از این طرح هاي پایانپذیر و پایان : در طرحتسویه حساب

   :گیرد به آنکه نوع تأمین مالی و مشارکت چگونه باشد صورت می

شوند هنگام اختتام طرح در زمان فروش  هائی که با گواهی مشارکت تأمین مالی می در طرح -1

گذار و مجري تسویه حساب  ورد مشارکت (انتهاي دوره ساخت طرح پایانپذیر) با سپردهم

  شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایانپذیر تلقی می نوع طرحگیرد.  صورت می

شوند هنگام اختتام دوره ساخت با تبدیل  هائی که با گواهی پذیره تأمین مالی می در طرح -2

. کند میگذار و مجري تسویه حساب  با سپردهبانک هاي پذیره به سهام شرکت مجري  گواهی

  شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایان ناپذیر تلقی می نوع طرح

شوند هنگام اختتام طرح در زمان فروش  مالی میتأمین  ضاربههائی که با گواهی م در طرح -3

گذار و مجري تسویه  (انتهاي عملیات فروش کاالي مورد مضاربه) با سپرده ضاربهمورد م

  شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایانپذیر تلقی می گیرد. نوع طرح حساب صورت می

شوند هنگام اختتام طرح در زمان تحویل کاالي  هائی که با گواهی آتی تأمین مالی می در طرح -4
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و  گذار با سپرده JFS4یا فروش کاالي نهائی در  JFS3 در پس از ساخت کاالموضوع طرح 

هاي مشمول این نوع تسویه  نوع طرحگیرد.  مجري و خریدار تسویه حساب صورت می

  شوند. پایانپذیر تلقی می

ی طرح در زمان تسویه حسابشوند هنگام  تأمین مالی می مقاسطههائی که با گواهی  در طرح -5

بانک  به مجريطرح  گذار و تملیک کامل است که با پرداخت آخرین قسط مجري به سپرده

هاي مشمول این نوع تسویه پایانپذیر  نوع طرح. نماید میگذار و مجري تسویه حساب  با سپرده

  شوند. تلقی می

شوند هنگام تسویه حساب طرح در  هائی که با گواهی مقاسطه اجاره تأمین مالی می در طرح -6

گذار و تملیک کامل طرح به  زمانی است که با پرداخت آخرین قسط و اجاره مجري به سپرده

هاي مشمول این نوع  نوع طرح. نماید میگذار و مجري تسویه حساب  سپرده نک بامجري با

 شوند. قی میتسویه پایانپذیر تل

شوند هنگام تسویه حساب طرح  تأمین مالی می مشارکتهائی که با گواهی مقاسطه  در طرح -7

توسط  سود و زیان آخرین دوره مالی مقرردر زمانی است که با پرداخت آخرین قسط و 

گذار و مجري تسویه  سپرده نک باگذار و تملیک کامل طرح به مجري با مجري به سپرده

 شوند. پذیر تلقی مینا هاي مشمول این نوع تسویه پایان نوع طرح. نماید میحساب 

نمایندگی از واحدي است که به  :PLS راستین بانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان

دهد و طبق  اعتباري تخصیص می منابعگذار را به متقاضیان  ایی سپرده گذار منابع سپرده سپرده طرف

شود. قراردادهاي تنظیمی  تقسیم می ر و مجريگذا بین سپرده حاصله،ا زیان یقراردادهاي مشخص سود 

بانک در  ا زیان باشد.یمشارکت در سود  تواند بر مبناي کارمزد و یا بر مبناي بانک با هرکدام از طرفین می
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نموده و منابع گذاران  ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده

داري مشارکت در محصوالت بانکاول یا دوم نوع  دوبه درخواست ایشان در یکی از  را ارانگذ سپرده

راستین مربوط به نوع گذاران گواهی  و در عوض به سپرده نماید گذاري می ، سرمایهراستین سود و زیان

گذار موظف به حفظ حقوق  سپرده وکیلبانک به عنوان  .نماید تسلیم میبکار گرفته شده  تأمین مالی

بانک  گذار بوده و در این راستا باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار برد. سپرده

گذاران را از طریق بکارگیري سپرده آنان در محصول نوع سوم طبق نظر آنان، مشارکت  تواند سپرده می

  آورد. آنها را در سود و زیان شعبه یا بانک فراهم 

اجراي بانکداري مشارکت در سود و : PLSبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین شعبه 

انجام گرفته که عالوه  PLS بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین زیان در شعبی منتخب به نام شعبه

 PLS مشاورهرسانی و خدمات  بر انجام وظایف متعارف بانکداري، از واحدهاي جدید نظیر واحد اطالع

بانکداري مشارکت در سود و زیان فرآیند مجریان به نحو مطلوب از  و گذاران برخوردار بوده تا سپرده

اینترنتی اي  آگاهی یافته و همچنین دایره صندوق این شعبه عالوه بر وظایف متعارف از باجه PLS راستین 

  رخوردار خواهد بود. راستین بهاي  جهت معامالت گواهی

هاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان  مجموعه گواهی: نام راستین ايه گواهی

گواهی مقاسطه، گواهی مضاربه، نظیر گواهی مشارکت، گواهی پذیره، گواهی آتی،  PLSراستین 

هائی خواهد بود که در این سیستم یا  و سایر گواهی ، گواهی مقاسطه مشارکتگواهی مقاسطه اجاره

با توجه  .شوند صادر می PLSهاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  زیرسیستم

به وجه نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی منتشر 
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  شوند. می

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ  ي بیها برگه: هسطاقمگواهی 

ها به نسبت قیمت اسمی و  شود. دارندگان این برگه منتشر میراستین بانکداري مشارکت در سود و زیان 

تا زمان استهالك سهم منابع  اجرا شده توسط مجرياز اجراي طرح عین حاصل مدت زمان مشارکت در 

   .باشند شریک میخود 

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط  هاي بی برگهمقاسطه اجاره: گواهی 

ها به نسبت قیمت اسمی و  شود. دارندگان این برگه شعبۀ بانکداري مشارکت در سود و زیان منتشر می

 ياجرا شده توسط مجرحاصل از اجراي طرح اي  عین و هم منافع دورهدر هم مدت زمان مشارکت 

   .باشند شریک میبصورت اجاره تا زمان استهالك سهم منابع خود 

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین  هاي بی برگهمقاسطه مشارکت: گواهی 

ها به نسبت قیمت  شود. دارندگان این برگه توسط شعبۀ بانکداري مشارکت در سود و زیان منتشر می

اجرا شده توسط حاصل از اجراي طرح اي  عین و هم بازده دورهدر هم اسمی و مدت زمان مشارکت 

   .باشند شریک میتا زمان استهالك سهم منابع خود  مجري

(شامل اقساط  اقساطبا دریافت گذار)  (سپرده قسط: زمانی است که مقسطزمان استهالك سهم م

را ندارد. نحوه محاسبه زمان استهالك  قسطهسهمی از عین مدیگر  قاسطاز اصل، اجاره یا بازدهی طرح) 

یا مقسطان (با طول عمر طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسط به با توجه به  قسطسهم م

(و در و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از اتمام دوره ساخت طرح  توجه به مدت مشارکت آنان)
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  شود.  محاسبه می ن دوره طرح)بینی ارزش اسقاطی طرح در پایا صورت لزوم پیش

نام بودن، قابل انتقال به غیر، قابلیت خرید و فروش در بازار  بی: راستینهاي  خصوصیات گواهی

، درآمدزا بودن معامالت براي بانک (نیم در هزار از (بازار معامالت گواهی راستین) ثانویه مجازي

تسویه  راستین،هاي  معامالت گواهیزار طرفین)، تعیین قیمت برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در با

مشتریان بودن  و حقیقی یا حقوقیبودن خصوصی یا دولتی ، امکان با آخرین مالک گواهی اي دوره

هاي  تسویه یا تبدیل گواهیها داراي آن هستند.  گواهیاین از جمله خصوصیاتی است که ، محصوالت

  شود. راستین زیر نظر واحد امین بانک انجام می

بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان  PLSدر اداره  واحدي استرزیابی: ا

  سنجد. اجراي طرح را می

را به نمایندگی از  PLS راستین مشارکت در سود و زیان هايواحدي است که امور نظارتی فرآیند: امین

هاي اعالم شده،  طرف بانک درخصوص حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه

.. با استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به .نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،

  به عهده دارد. را و نظارت بر تحویل طرح صورتهاي مالی 

 ،سرمایه طرح اي بیمهاز ابزارهاي با استفاده براي کاهش مخاطرات احتمالی مختلف : هاي مالی پوشش

  .شود مجري بسته به نوع روش تأمین مالی بکار گرفته می مهندسی و مسئولیتوثائق و 

گذار و مجري طرح و غیره که رابطه حاکم  مابین بانک، سپرده : حل و فصل کلیه اختالفات فیحکمیت

مابین و  بوده و با رعایت مفاد توافق فی PLS راستین مشارکت در سود و زیان بانکداريبر آنان براساس 



  23

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قابلیت اجرا یافته و حسب توافق طرفین با  قانون آئین دادرسی دادگاه

ي) الطرفین که با تجویز قانون به حکمیت (داور ارجاع ماموریت قضائی به شخص یا اشخاص مرضی

  یابد.  باشد، مشروعیت می می

اي غیر مترقب است که نتوان از آن اجتناب کرد و خارج از کنترل طرفین قرارداد  : حادثهفورس ماژور

  تواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق دهد.  بوده و لذا انجام تعهد براي آنان مقدور نشده و شخص نمی

طبق قرارداد را  انگذار یا سپرده گذار سپرده ياست که سهم الشرکه نقد یتیشخص يمجر :مجري

ب یرا ترت یمشترک يگذار سرمایهتا  گیرد خاص بکار مییا تولیدي  گذاري سرمایهفعالیت  درمشخص 

  تواند حقیقی یا حقوقی و یا هردو باشد. هاي مختلف بسته به نوع طرح می شخصیت مجري در طرح دهد.
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  قاسطه مد وقعانواع 

، حصه و نصیبو یا بهره از هر چیزي است و به معنی  عدل و دادبه معنی  قسط 2دهخدادر لغتنامه 

جمع آن اقساط  وبدان نجم نیز گویند  کهجزء از دین تقسیط شده ، پیمانه، کوزه و ترازو، رزق، مقدار

و  شود و واحد عدل و داد کردن و از مصادري است که صفت واقع می به معنی سطقَ. نیز آمده است است

جور و بیدادگري کردن و از حق  سطقَدر معنی متضاد نیز بکار برده شده و  ؛جمع در آن یکسان است

 اخیر بکار برده شده . قسوط به هر دو معنیگویند پریشان و پراکنده نمودن چیزي راو نیز بازگردیدن 

مفاعله این است که  یکی از بابهاي ثالثی مزید در صرف عربی است و معنیمقاسطه از باب مفاعله  است.

و مقاسطه به معنی قسط کردن با دیگري معنی دهد و به  یکی با دیگري آن کند که او با وي کرده است

نیز به همین معنی و به معنی  قاسطده و معنی دادگر آمبه  طقسم باشد. می کردن با یکدیگرمعنی قسط 

ذکر شده  هاي مساوي و برابر حصهبه معنی  قسطجمع  قساطاَنیز استعمال شده است.  رئجا متضاد آن یعنی

  مقسطه به معنی به اقساط است. .استعدل و داد کردن  مصدر و به معنی قساطاو 

 دیگري به مفهوم برگرداندن مال به صاحب آن به اقساطمقاسطه به معنی قسط کردن با در این متن 

در اینجا به معنی قسط گیرنده و قسط  3و قاسط طقسمهاي  واژهشود.  هاي متعدد بکار برده می در حصه

 
  http://www.loghatnaameh.comدهخدا، علی اکبر. لغتنامه.  2
قاسط، مقسط و کردوس فرزندان زهیر بن حرث تغلبی منسوب به قبیله تغلب بن وائل از اعراب عدنانی و از اهالی کوفه  3

علی ع هاي امیرالمؤمنین  حسین ع بودند و در جنگ حضرتحسن ع و  حضرتعلی ع، حضرت سه برادر شهید از اصحاب 
شبانه خود را از کوفه به کربال رسانده و در روز سه برادر در جریان واقعه کربال  ایند. کردنجهاد  آن حضرتدر رکاب 
  .استمدفون هجري قمري به شهادت رسیدند. پیکر مطهر این شهیدان در سرزمین کربال  61سال  يعاشورا

 

http://www.loghatnaameh.com
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   شوند. دهنده استفاده می

آن را فسخ نمود مگر  توان برخالف آن عمل کرد و که نمی شود تعریف میمقاسطه عقدي الزم 

بعضی از عقود نسبت به یک طرف  .ودبایستی در عقد شرط شالزم فسخ در عقد  محدوده خیارات.در 

  ولی در مقاسطه اینگونه نیست.نسبت به طرف دیگر حالت الزم را دارد  جایز و

که در آن مالکیت وجود داشته است عقدي عقد تملیکی  است.عهدي و عقود تملیکی مقاسطه از 

مالکیت نیست بلکه  ،گیرد. موضوع بعضی از عقود ت منافع در آن صورت میباشد مثل اجاره که مالکی

  مثل قرارداد پیمانکاري. شود فته میعقود عهدي گ به این عقود، .باشد تعهد می

از عقود معین نبوده و در قوانین موضوعه » مقاسطه مشارکت«و  »مقاسطه اجاره«و  »قاسطهم«عقود 

مصرح در قانون مدنی نظیر اجاره و ها از ترکیب سایر عقود  تصریح مستقیم ندارند ولی اجزاء عملیاتی آن

. باشند مستحدثه مینه در قرارداد بلکه در عقد ست. به این عبارت این عقود اقابل استحصال شرکت 

با عقد اجاره به شرط تملیک تفاوت  مقاسطه اجارههمچنین  متفاوت است وفروش اقساطی با  مقاسطه

  دارد. 

باشد بطوریکه بهاي کاال در سررسیدهاي  واگذاري عین به بهاي معلوم به غیر میفروش اقساطی 

با  قاسطدهد و  تمام یا بخشی از منابع را می قسطماست که قراردادي  مقاسطهولی  معین دریافت گردد.

را به  قسطسهم الشرکه م قاسطنموده و سپس  قسطهگذاري در م پرداخت بخش دیگر اقدام به سرمایه

  شود. را مالک می قسطهکل مدر نهایت پرداخت و  قسطمصورت اقساط به 

 
 .1388نشر: دار الکتاب، ، شهید کربال 145تحقیقی پیرامون  ،بالشهداي انقالب کر، صالح محمد، موسوي
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اي است که مستأجر در پایان مدت اجاره عین مستأجره را مالک  اجاره به شرط تملیک عقد اجاره

 تأمینبا  قاسطدهد و  تمام یا بخشی از منابع را می قسطقراردادي است که م اجارهولی مقاسطه  شود. می

را متناسب با میزان  قسطسهم الشرکه م قاسطنموده و سپس  قسطهگذاري در م بخش دیگر اقدام به سرمایه

پرداخت و  قسطبه صورت اقساط به م قسطهم(اجاره) از عین و منافع  قسطو با توجه به مدت مشارکت م

  شود. را مالک می قسطهکل منهایتاً 

بخش دیگر اقدام  تأمینبا  قاسطدهد و  تمام یا بخشی از منابع را می قسطي است که ممقاسطه عقد

را متناسب با میزان و با توجه به  قسطسهم الشرکه م قاسطاست نموده و سپس  قسطهگذاري در م به سرمایه

را  قسطهکل منهایتاً پرداخت و  قسطورت اقساط به مبه ص قسطهم بازدهیاز عین و  قسطمدت مشارکت م

  شود. مالک می
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  )IFS( تأمین مالی مقاسطه

بـراي  نـوع گـواهی مقاسـطه و گـواهی مقاسـطه اجـاره        سـه با استفاده از  (IFS) تأمین مالی مقاسطه

گذار  شود. سپرده گرفته میبکار پایان ناپذیر  هاي و گواهی مقاسطه مشارکت براي طرح هاي پایانپذیر طرح

نمـوده و تـا   (قاسـط)  با تأمین بخشی از منابع مشارکت اقدام به تأمین مـالی مجـري    از طریق بانک(مقسط) 

مشارکت را بصورت اقسـاط از مجـري    ازقسط) سهم الشرکه خود زمان استهالك سهم م(مدت مشخص 

بـه تملـک   (مقسـطه)  مورد مشارکت  قسطپس از انقضاي زمان استهالك سهم منهایتاً نماید و  دریافت می

   یابد. مجري درآمده و مشارکت خاتمه می

نماید تا نسبت به تجهیز منابع  با آورده خود از بانک درخواست میابتدا مجري با ارائه طرحنامه و 

اهلیت و توانائی فنی گذاران براي مشارکت در طرح مجري اقدام نماید. بانک در صورت تأیید  سپرده

 مقاسطهیا گواهی  هسطاقمبراي آنها گواهی بسته به نوع طرح گذاران  با اخذ منابع از سپرده ،طرحمجري و 

هاي راستین  گواهیها در بازار معامالت  نماید. این گواهی صادر می اجاره یا گواهی مقاسطه مشارکت

نموده و ارزش ریالی در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را ارزیابی باشند.  قابل خرید و فروش و انتقال می

نماید. در این مقطع بانک با روشی که به آن خواهیم پرداخت اقدام به تعیین سهم مجري  آن را تقویم می

اقدام گذاران (مقسط) نموده و با تعیین اقساط به نحوي که نرخ بهره در آن وجود ندارد  (قاسط) و سپرده

پس از تقویم) و منافع آن اعم از اجاره یا بازدهی گذار از ارزش عین طرح ( به تقسیط سهم الشرکه سپرده

. در مقاسطه گردد می هطرح محاسبناشی از ساخت نرخ بازدهی نماید. در مقاسطه اقساط برمبناي  طرح می

اي جمعاً  گذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) با رقم اجاره دوره اقساط اصل سهم الشرکه سپرده اجاره

در مقاسطه مشارکت اقساط اصل سهم الشرکه  کند. گذار را مشخص می ه سپردهاي ب میزان پرداخت دوره
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اي طرح متناسب با سهم الشرکه  گذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) با رقم بازده دوره سپرده

گذار را  اي به سپرده گذار از ارزش تقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت جمعاً میزان پرداخت دوره سپرده

گیرد و باید به  براي کل دوران عمر طرح صورت نمیگذاران  تقسیط سهم سپردهکند.  مشخص می

گذار) است و قبالً  اي محاسبه شوند که تا تاریخ مشخصی که زمان استهالك سهم مقسط (سپرده گونه

  شود.  مجري کل طرح را مالک می شود به اتمام برسد و در آن زمان معین می

انجـام    مجـري تمامـاً توسـط   بانـک   PLSو زیـر نظـر واحـد امـین اداره     طبق قرارداد کلیه عملیات اجرائی 

تابع مقررات و دستورالعملهاي کلی طـرح بانکـداري مشـارکت در      (IFS) تأمین مالی مقاسطهشود. عملیات  می

 تـأمین هـاي آن نظیـر    هاي زیرسیسـتم  مزبور و سایر دستورالعملو دستورالعملهاي  بوده  (PLS) راستین سود و زیان

عـدول از  صـراحتاً  است مگـر   طرح نیز نافذاین  برايحسب مورد  (MFS)مالی مضاربه  تأمینو  (JFS)مالی جعاله 

  آن قید گردد.

 هـاي الزم  را دریافـت و پـس از انجـام بررسـی     مجري نامهبانک طرح (IFS) تأمین مالی مقاسطهدر 

و مجري در طرح بانکداري مشارکت  حهاي مربوطه در ارزیابی طر طبق دستورالعمل توسط واحد ارزیابی

 ،گـذاران  به سپرده مربوطهگذاران معرفی و با فروش گواهی  آن را به سپرده (PLS) راستین در سود و زیان

ر واحـد امـین بانـک در    هـاي الزم تحـت نظـ    تجهیز و با نظارت مشارکتمنابع الزم را براي انجام عملیات 

اي مورد مشـارکت را تـا زمـان اسـتهالك      دوره قساطا ،دهد و پس از اتمام عملیات قرار می مجرياختیار 

دریافت  فعالیتنماید و کارمزد خود را از محل این  می لیمتس انگذار سپرده دریافت و به گذار سهم سپرده

و گـواهی مقاسـطه   اجـاره   مقاسـطه و گـواهی   مقاسـطه گـواهی   و انتقـال  دارد. صدور، خرید و فـروش  می

 راسـتین  زیـان  هاي بانکداري مشارکت در سـود و  براساس استانداردها و الزامات و دستورالعملمشارکت 
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(PLS) باشد. می  

بـه ترتیـب   مجـري  بسته به اینکه طرح پایانپذیر یـا پایـان ناپـذیر باشـد      (IFS) تأمین مالی مقاسطهدر 

هـاي   در طرح (IFS) تأمین مالی مقاسطهباشد.  میفقط حقوقی  یاحقیقی و حقوقی اعم از داراي شخصیتی 

هاي پایان ناپـذیر بـا صـدور گـواهی      در طرحگواهی مقاسطه اجاره و با صدور گواهی مقاسطه و پایانپذیر 

شوند که پس از  هائی می پایانپذیر شامل آن دسته از طرح هاي شود. طرح بکار گرفته می مشارکتمقاسطه 

هاي پایانپذیر پـس از شـروع دوره    رسند. طرح برداري به مصرف می اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره

تواند به نفـع خـود از طـرح اسـتفاده      شوند، هرچند مجري می تلقی نمیمولد گذار  براي سپردهبرداري  بهره

بـراي  هـا پـس از اتمـام دوره سـاخت      ا توجه به این موضوع ارزش افزوده اینگونـه طـرح  . لذا بمولد بنماید

طرح ایجاد  ساختاي که در مرحله  شود و مقسط فقط در ارزش افزوده مینتقسیط یا و تقویم  گذار سپرده

مثالً د برداري از طرح نمای و چنانچه مجري پس از این مرحله اقدام به هر نوع بهره گردد مدیون میشود  می

طرح را به اجاره دیگري بدهد و یا از آن به عنوان یـک طـرح تولیـدي اسـتفاده و اقـدام بـه ایجـاد ارزش        

مجـري  گذار) در ارزش افـزوده ناشـی از فعالیـت اخیـر      قسط (سپردهمافزوده نماید متعلق به مجري بوده و 

   سهم ندارد. (قاسط) 

شود که  الق میطهائی ا پذیر به آن دسته از طرحنا هاي پایان  همانطور که ذکر آن رفت عنوان طرح

و مولـد ارزش افـزوده بـراي     رسـند  بـرداري بـه تولیـد مـی     پس از اتمام دوره سـاخت و شـروع دوره بهـره   

برداري مولد هستند و به عبارت دیگر  هاي پایان ناپذیر پس از شروع دوره بهره . طرحگذار نیز هستند سپرده

گـذار   هـا سـپرده   در اینگونه طرحگیرد.  صورت میو ایجاد ارزش افزوده  تولیدبرداري از آنها به قصد  بهره

اي که ناشی از  نماید و عمالً در ارزش افزوده دریافت می مشارکتمالی مقاسطه گواهی مقاسطه  تأمیندر 
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 شـود  باشد تا زمانی که سهم مقسط بـا دریافـت اقسـاط و اجـاره مسـتهلک مـی       فعالیت مجري در طرح می

دارد سـهیم   دریافت میطرح  سهمی بازدهیبصورت سود و زیان ناشی از عملیات مجري که آن را بعنوان 

از اي کـه منبعـث    داراي دو جریـان پرداخـت اسـت. یکـی اقسـاط دوره      مشارکتباشد. گواهی اقساط  می

اسـت کـه   باشد  از ارزش طرح پس از تقویم در انتهاي دوره ساخت میگذار  سپرده سهماصل بازپرداخت 

بـه نسـبت   کـه  که از مال خود نـزد مجـري دارد   است  بازدهیبا مجري مشارکت نموده و دیگري ناشی از 

   دارد. دریافت می اي دورهسهم الشرکه مقاسطه از مشارکت با فعالیت مجري بصورت 

به در قالب مقاسطه بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه 

گذاران را به درخواست ایشان در یکی از دو نوع اول یا دوم  گذاران نموده و منابع سپرده هسپرد

، (IFS) تأمین مالی مقاسطهدر ارتباط با راستین  محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان

یا مقاسطه مشارکت  مقاسطه یا مقاسطه اجارهگذاران گواهی  نماید و در عوض به سپرده گذاري می سرمایه

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي  بیدیجیتال هاي  برگه مقاسطه هاي نماید. گواهی تسلیم می

ها به نسبت  شود. دارندگان این برگه مدت معین توسط شعبۀ بانکداري مشارکت در سود و زیان منتشر می

ده توسط مجري تا زمان در عین حاصل از اجراي طرح اجرا ش شخصقیمت اسمی و مدت زمان م

انتقال به  یتقابل ه وبود نام بی مقاسطهگواهی باشند. با توجه به اینکه  استهالك سهم منابع خود شریک می

اقدام به خرید و  راستین اینترنتی معامالت گواهیدر بازار ثانویه تواند  یدارنده گواهی م، را دارد غیر

 برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه اینترنتی مقاسطهگواهی قیمت  فروش گواهی خود نماید.

کارمزد نقل و انتقال دریافت  نیم در هزار از طرفینو انتقال در هر خرید و فروش بانک شود و  تعیین می

در همان دوره صورت خواهد پذیرفت. مجریان  با آخرین مالک گواهی اي دورهتسویه  نماید. می

و براي  حقیقی یا حقوقیداراي شخصیت هاي پایانپذیر  براي طرحخصوصی یا دولتی و  توانند می



  31

  . اشندب حقوقیداراي شخصیت هاي پایان ناپذیر  طرح

  قاسطهم

گذاران) تمام یـا بخشـی از منـابع را     گذار یا سپرده (سپرده قسطاست که مقرارداد یا عقدي  هسطامق

(طرح) نموده و سـپس   قسطهگذاري در م اقدام به سرمایه (مجري) با پرداخت بخش دیگر قاسطدهد و  می

 قسـط مگـذاران) را بـه صـورت اقسـاط بـه       گـذار یـا سـپرده    (سـپرده  قسـط م(مجري) سـهم الشـرکه    سطاق

در مـورد   قاسطهم شود. را مالک می(طرح)  قسطه(مجري) کل م سطاقدر نهایت پرداخت و  )گذار سپرده(

توانـد   مجري میهاي پایانپذیر  طرح قاسطهشود. در م می مقاسطه انجامبا صدور گواهی هاي پایانپذیر  طرح

در طرح مستحق  خودگذار) تا زمان استهالك سهم  (سپرده قسطم شخصیتی حقیقی یا حقوقی داشته باشد.

(مجـري)   قاسطتملک  (مورد مشارکت) بهه قسطباشد و پس از آن م می قساط از مورد مشارکتدریافت ا

قـرارداد  ناپـذیر   طـرح پایـان  چنانچه بسته به نوع قرارداد همچنان در  .رسد ه خاتمه میدرآمده و مشارکت ب

هـا بـا صـدور گـواهی      ه طرحنمقاسطه در مورد اینگواي به مقسط تنظیم شود  دوره  برمبناي پرداخت اجاره

  شود.  مقاسطه اجاره انجام می

قسـط  مدارد.  یـا حقـوقی   قیقـی حاعـم از  هـاي پایانپـذیر مجـري شخصـیتی      طـرح اجاره در مقاسطه 

گذار) تا زمان استهالك سهم خود در طرح مستحق دریافت اقساط از مورد مشارکت بعالوه اجاره  (سپرده

باشد و پس از آن مقسطه (طرح) به تملک قاسط (مجري) درآمده و مشـارکت   مورد مشارکت (طرح) می

هـاي بازپرداخـت و یـا بـه      ینـی بـراي دوره  مبلغ اجاره هنگام قرارداد بـه عنـوان مبـالغ مع    رسد. به خاتمه می

شوند. الزامی  صورت سهمی از ارزش تقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت مشخص و در قرارداد ذکر می

هاي مختلف بازپرداخت وجود ندارد ولی الزاماً باید در هنگام قرارداد  بر ثابت بودن مبلغ اجاره براي دوره
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  مشخص شوند. 

گـذار) تـا زمـان     قسـط (سـپرده  من ناپذیر مجري شخصـیتی حقـوقی دارد.   هاي پایا در مقاسطه طرح

مـورد   سـهمی از بـازدهی  استهالك سهم خود در طرح مستحق دریافت اقساط از مورد مشـارکت بعـالوه   

باشد و پس از آن مقسطه (طرح) به تملک قاسـط (مجـري) درآمـده و مشـارکت بـه       مشارکت (طرح) می

  نماید. هنگام عقد قرارداد اقدام به صدور گواهی مقاسطه مشارکت می در این حالت بانک رسد. خاتمه می

هاي مقاسطه تا زمان استهالك سهم مقسط اقدام به تعریف اقساط یا اجاره یـا بـازدهی    کلیه گواهی

نمایند. پس از این تاریخ و تسویه حساب آخـرین پرداخـت طـرح بـه مالکیـت کامـل        اي طرح را می دوره

  آید.  مجري درمی

  قسطن استهالك سهم مزما

گـذار زمـانی    همانطور که ذکر آن رفت زمان پایان دریافت اقساط و اجاره و سـهم بـازدهی سـپرده   

گذار) با دریافت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره یا بازدهی طرح) از قاسط دیگر  است که مقسط (سپرده

آید. نحوه محاسبه زمان اسـتهالك   طه (طرح) به تملک مجري درمیسسهمی از عین مقسطه را ندارد و مق

سهم مقسط با توجه به به طول عمر طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسـط یـا مقسـطان (بـا     

توجه به مدت مشارکت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از اتمام دوره ساخت طـرح (و در  

  شود.  زش اسقاطی طرح در پایان دوره طرح) محاسبه میبینی ار صورت لزوم پیش

به با توافق بانک شود.  یکسان محاسبه می مقاسطههاي  طرحانواع در  قسطزمان استهالك سهم م

را  زمان استهالك سهم مقسطاز ابتدا  در هنگام عقد قراردادمجري  گذاران با نمایندگی از طرف سپرده
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  تعیین نمود.توافقی نیز بصورت  به آن خواهیم پرداخت،ی که بجاي محاسبه از روشتوان  می

  ارزش طرح در انتهاي دوره ساختتسهیم 

ل کاست. به ش قاسطهاز مسائل مهم در م یکی مقسط و قاسطن یبقاسطه م سود حاصل از میتسه

توان  ینم قاسطهم یمال تأمیندر طرح  یافتد ول یبا توافق اتفاق م قاسطهن دو طرف میم بین تسهیا یسنت

مشخص  يا رد و لذا الزم است تا قاعدهکارجاع  کم را به شعبه بانیتسه يها م درباره نسبتیاتخاذ تصم

تا بر اساس آن بتوان اقساط مقاسطه را مشخص نمود. از طرفی وقتی اقساط در ن نمود. یم تدویتسه يبرا

شود که این امر در  ارد میاي نرخ بهره و هاي متعارف تقسیط به گونه شود در شیوه محاسبات وارد می

نماید. لذا باید راه حلی منطقی و  بانکداري مشارکت در سود و زیان قابل قبول نیست زیرا آن را ربوي می

پردازیم. در اینجا دو سوال کلی باید پاسخ داده  غیر ربوي براي این تسهیم طراحی نمود که اینجا به آن می

و سرمایه مجري به چه میزان است؟ دوم اینکه ارزش افزوده شود. اول اینکه ارزش کار در ترکیب کار 

  گذار با چه نرخ بازدهی باید تقسیط شود که شبهه ربا نداشته باشد؟ سهم سپرده

آن  يدر مفهوم اقتصاد قاسطهات میه عملکرد کته توجه کن نید به این مبحث بایقبل از ورود به ا

 یانیدر بتوان به سواالت فوق پاسخ داد.  این منظر می ازد ارزش افزوده است و یند تولینوع فرآ یکخود 

ار و ک دیتول  عوامل االها را با استفاده ازکه کشود  یف میتعر يواحد  بنگاه 4ها یکالسکنئو ظریهساده از ن

  و محصول  شده  دهربار کب هیار و سرماک  نیب  رابطه  یاضیر  انیب  د بنگاهیتول  د. تابعینما ید می، تولهیسرما

و  Kمقسط ه یسرماد یتول  عامل دو قاسط  هکد یریبگ را در نظر  يا قاسطهمند یفرآحال باشد.  یم  د شدهیتول

 
  :یدئمراجعه نما منبع زیرشرح بیشتر این موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص براي  4

Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
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  ارزش افزودهد یتول  جهتاز سوي دیگر را  L قاسطار کعامل و را از یک سو  B سرمایه قاسطآورده 

ر ید متغیتول  عوامل از  یاضیر  تابع  یک  ) بعنوانQ( قاسطهمتولید ارزش   بندد. تابع یم ارکبمقاسطه طرح 

)K+B,L (د:شو یم  انیبر یل زکبه ش  

),( LBKfQ +=                                                                                                            )1(  

  تعریفسرمایه و کار تولید متغیر   با عوامل  تولید در ارتباط  میزانو  ندارد تولید ثابت  عامل فوق  تابع

تغییر   شده  انجام  گذاریهاي سرمایه  که گردد تعریف می  خاصی  زمانی  دوره اند. ساختار تولید در گردیده

  مجموعه ،بکار برده شده  تکنولوژي گردند. هاي ثابت تولید وارد محاسبات نمی ، و همچنین هزینهیابند نمی

که در فرم ریاضی تابع د شو می را شامل قاسطهم  براينحوه استفاده سرمایه درباره  سطاق  فنی  اطالعات

  یک  بعنوانو   مقادیر غیرمنفی  پیوسته براي 5مقداره  یک  تابع  یک  بعنوان تولید غالباً  . تابعتولید مندمج است

  شود. میزان می  فرض 7عادي شبه مقعر تابع دقیقاً  یکو غالباً   تعریفمورد نظر   دامنه در  6افزاینده  تابع

  تعریف  مشخص  واحد زمانی در مقسط بعالوه آورده سرمایه قاسط و سرمایه قاسطکار  و قاسطهم

  سه  شوند مقید به می  تعریف  آن در  مدت  کوتاه هقاسطم  تابع مقادیر و نتیجتاً  این  که  زمانی  ند. دورهگرد می

 دهد. ثانیاً را تغییر  تولید ثابت  نتواند عامل  قاسطباشد که   کوتاه  کافی  اندازه  باید به اوالً است:  دودیتمح

  به یابد. ثالثاً تغییر  ه)قاسطم تکنولوژيشرایط (در اثر بهبود  قاسطهم  تابع  شکل  باشد که  کوتاه  اي اندازه  به

 Kمقسط سرمایه تولید   عامل نهائی  . بازدهیگرددذیر پامکان هقاسطمیند فرآ  اتمام  بلند باشد که  کافی  اندازه

  :دنشو می  زیر تعریف  شکل  به MPLو  MPK+Bبه ترتیب با  L قسطو کار م Bبعالوه آورده قاسط 

 
5 - Single-valued. 
6 - Increasing. 
7 - Regular strictly quasi-concave. 
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BKBKBK fLBKf
BK

QMP +++ =+=
+∂

∂
= ),(

)(
 ,       

LLL fLBKf
L
QMP =+=

∂
∂

= ),(                                                                                    )2(   

 عامل تولیدمقادیر بیشتري از استفاده از که دارد  قانون نزولی بازدهی نهائی عوامل تولید بیان می

زبور شده و پس از رسیدن به میزانی از بکارگیري عامل تولید نهایی عامل مدر ابتدا منجر به افزایش متغیر، 

هرچه بازدهی نهائی آن عامل تولید خواهد شد. یعنی  مربوطه، افزایش عامل تولید منجر به کاهش تولید

 يمقدار کمتراز تولید اي  ، بعد از رسیدن به نقطهرا بکار بریماز یک عامل تولید متغیر  يواحدهاي بیشتر

ه خواهد اسطقاین قانون اثرات مشخصی در تسهیم بازدهی م  8.محصول اضافی بدست خواهیم آورد

  داشت که از روابط تسهیم سود که بدست خواهیم آورد قابل استنباط است.

کند.  مقیاس چگونگی افزایش محصول را در اثر افزایش متناسب تمام عوامل تولید بیان می اقتصاد

به افزایش یابند افزایش یابد بازگشت  هدبعالوه آور زمان کار و سرمایهبه همان نسبتی که هم هقاسطاگر م

شود. بازگشت به مقیاس افزایشی است  مقیاس در دامنه ترکیب عوامل تولید مورد نظر ثابت تعریف می

محصول شود و  سبب افزایش بیشتر مقسط بعالوه آورده قاسطو سرمایه  قاسطمتناسب کار اگر افزایش 

وه آورده مقسط بعالو سرمایه  متناسب کار قاسطبلعکس بازگشت به مقیاس کاهشی است اگر افزایش 

توابع تولید تعریف  9بازگشت به مقیاس توسط مفهوم همگنی .شود قاسطهسبب افزایش کمتر م قاسط

  است اگر:   jتابع تولید همگن از درجه یک شود.  می

),(.)),(( LBKfttLBKtf j +=+
                                                                             

)3(  

 
  هاي بازدهی متوسط و بازدهی نهایی است. این نقطه محل تقاطع منحنی -  ٨

9- Homogeneity. 
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براي مقادیر  قاسطو کار  مقسط بعالوه آورده قاسطبرابر عوامل تولید سرمایه  tبا افزایش که 

1,1,10 fpp jjj باشد. یک تابع تولید  افزایشی، ثابت وکاهشی میبه ترتیب بازگشت به مقیاس  =

توابع  .10شوند میهمزمان بکارگرفته  از مجموعه فعالیتهاي تولید خطی بدست آید که بطورتواند  میخطی 

بازگشت به مقیاس ثابت دارند. مفهوم همگنی در توابع  همگن از درجه اول هستند و نتیجتاً ،تولید خطی

 دهیم میزان تولید نیز )یاکاهش( تولید بدین معنی است که اگرکلیه عوامل تولید را به یک نسبت افزایش

ه همان نسبت افزایش عوامل تولید بود تابع افزایش تولید ب یابد. اگر )یاکاهش( افزایش به همان نسبت

تولید همگن از درجه یک است. اگر نسبت افزایش تولید کمتر از نسبت افزایش عوامل بود همگنی کمتر 

از سه حالت همگن از درجه یک و بیشتر و کمتر  باشد. در صورت بیشتر از یک می این در غیر از یک و

این شرط در تابع تولید از لحاظ ریاضی  شود. ثابت، فزاینده وکاهنده تعریف می ،بازگشت به مقیاسیک، 

  . قابل استنباط است) 3( رابطۀبراساس 

فرض همگنی از درجه یک کامالً با معنی است و لذا از این فرض براساس قضیه  قاسطهدر تابع م

در حالت همگنی از درجه گر به عبارت دیآوریم.  را بدست می قاسطو  مقسطتوزیع درآمد بین  11اولر

) یاکاهش( یابند محصول نیز به همان نسبت افزایش )یاکاهش( اگر همه عوامل به یک نسبت افزایشیک 

وري نیز به دلیل ثابت ماندن بازدهی متوسط عوامل تولید تغییر نخواهد  در این حالت بهرهخواهد یافت. 

  برقرار است: jتابع همگن از درجه نماید که رابطه زیر در یک  کرد. قضیه اولر بیان می

 
  نگاه کنید به:در متون اقتصادي توابع تولید بسیاري از لحاظ ویژگیهاي مختلف اقتصادي و ریاضی مطرح میباشند.  - 10

Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 
برآورد تابع سرمایه گذاري کالن ایران با مالحظات توابع تولید مختلف، رسالۀ فوق ، )1372ثوابی و بیدآباد و شهرستانی (

  .اسالمی واحد تهرانلیسانس اقتصاد، فرهاد ثوابی اصل، دانشگاه آزاد 
11 - Euler theorem. 
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),(.).(. LBKfjfBKfL BKL +=++ +
                                                                           )4(  

  آید: رابطه زیر بدست می (j=1)) و با فرض همگنی از درجه یک 4) در رابطه (1با جایگزینی رابطه (

QfBKfL BKL =++ +).(.
                                                                                               )5(  

ه برابر است با مجموع حاصلضرب بازدهی قاسطتوان استنباط نمود که کل ارزش م از این قضیه می

و آورده مقسط سرمایه مجموع و حاصلضرب بازدهی نهائی  (L) قاسطدر کار  (fL)نهائی کار مضارب 

. به عبارت دیگر اگر بخواهیم حاصل (K+B) مقسط و آورده قاسطسرمایه مجموع در  (fK+B) قاسط

توزیع کنیم کل مضاربه  مقسط بعالوه آورده قاسطو سرمایه  قاسطرا برمبناي بازدهی نهائی کار  سطهاقم

ازدهی نهائی توزیع را توزیع خواهد شد. قضیه اولر نقش اساسی در نظریه ب(مقسط و قاسط) بین این دو 

بعالوه آورده ) مقسط) و سرمایه (قاسطکند و بر این اساس هرکدام از صاحبان عوامل تولید کار ( بازي می

ه تسهیم خواهد گردید. قاسطارزش بازدهی نهائی خود را دریافت خواهند کرد و از طرفی کل م(قاسط) 

ه نیز همگن از درجه یک قاسطتابع سود مشود تا  الزم به ذکر است که همگنی از درجه یک باعث می

  در نظرگرفته شود: قاسطهسود م πباشد. به عبارت دیگر اگر 

tLBKttLBKtft −+−+= )()),((.π                                                                        )6(  

 قاسـطه به یک نسبت افزایش یابند سـود م  قاسطمقسط بعالوه آورده و سرمایه  قاسطیعنی اگر کار 

  یابد. نیز به همان نسبت افزایش می

را براساس  قاسط و مقسطتوانیم نسبت سهم سود هر یک از طرفین  با استفاده از تحلیل فوق می

براساس را ه قاسطو کار از ارزش افزوده عملیات م(شامل سرمایه بعالوه آورده) نسبت بازدهی سرمایه 

ارزش ، قسطممشارکت ر بدست آوریم. در عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی میزان سرمایه فرمول زی

یا ارزش افزوده به معنی سود  قاسطو ارزش بازدهی کار ، مشارکت قاسط آوردهبه معنی میزان آورده 
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ده در ارزشی است که اضافه بر میزان ارزش سرمایه بعالوه آور، و ارزش افزوده به معنی قاسطهحاصل از م

باشد. به  می قاسطهمورد متقویم شده طرح به معنی مبلغ  طرح، و ارزش شود اثر فعالیت مقاسطه ایجاد می

  عبارت دیگر داریم:

K+B+L=Q=C+V                                                                                                             )7(  

و همچنین مساوي مجموع  (Q)ه قاسطبرابر با ارزش م (C)با هزینه  (V)یعنی جمع ارزش افزوده 

  است. زیرا: (B)و آورده  (K)و سرمایه  (L)ارزش کار 

π =V                                                                                                                                )8(  

برابر  تقویم شده طرحباشد و در رابطه زیر ارزش  ه میقاسطیعنی ارزش افزوده برابر سود عملیات م

  گردد: مجموع ارزش افزوده و هزینه تعریف می

C+V=Q                                                                                                                            )9(  

منهاي ارزش  تقویمی طرحبرابر خواهد بود با ارزش  قاسطپس بدین ترتیب ارزش بازدهی کار 

  :مقسط منهاي ارزش آورده قاسطسرمایه 

L=Q-K-B                                                                                                                           )10(  

بعالوه سهم سود قاسط از ارزش افزوده (RK)  ایجاد شدهاز ارزش افزوده  مقسطپس سهم سود 

(RB)  کل طرح بر ارزش بعالوه آورده قاسط  مقسطبرابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایه(Q)  و

از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش ناشی از کار وي  قاسطهمچنین سهم سود 

  . به عبارت دیگر:طرحبر ارزش کل تقویمی طرح افزوده 

Q
BKRR BK

)( +=+                                                                                                       )11(  

Q
VRL =                                                                                                                         )12(  
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ایجاد شده تقویمی از حاصل ضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده  قاسطو مقسط میزان سود 

  آید. به عبارت دیگر: بدست می

VRKK ×=π                                                                                                                 )13(  

VRBB ×=π                                                                                                               )14(  

VRLL ×=π                                                                                                               )15(  

بر اساس نسبت بازدهی خود در ارزش افزوده ایجاد  قاسط و مقسطبر این اساس هرکدام از طرفین 

سهیم خواهند شد. و به عبارت دیگر چنانچه روابط فوق را جمعبندي نمائیم به رابطۀ  قاسطهشده توسط م

ارزش بازدهی  زیر خواهیم رسید که در آن ارزش افزوده برابر خواهد بود با مجموع ارزش بازدهی کار و

  :و ارزش افزوده آورده سرمایه

πK+πB+πL=V                                                                                                                 )16(  

هریک و این توزیع منطبق با قضیه توزیع ارزش افزوده اولر به کار و سرمایه براساس بازدهی نهائی 

اصل و سود  مالکیتباشد. و لذا میزان  میو آورده (قاسط) ) مقسط) و سرمایه (قاسطاز صاحبان کار (

  برابر خواهد بود با: مقسط

KP KK += π                                                                                                                   )17(  

برابر است با  زمان تقویم طرح یعنی در انتهاي دوره ساختدر  (PK) مقسط مالکیتیعنی میزان 

 در انتهاي دوره ساخت (PL) قاسط مالکیت. و میزان مقسطو میزان سود  مقسطمجموع ارزش سرمایه 

 :قاسط بعالوه ارزش آورده ويسود مجموع برابر خواهد بود با 

BP LL += π                                                                                                                  )18(  

مالکیت بعالوه  مالکیت قاسط دوره ساختدهد که پس از اتمام  جمع دو رابطه اخیر نشان می
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 :مقسطو سود  قاسطسود بعالوه آورده بعالوه برابر است با مجموع ارزش سرمایه  مقسط

BKPP LKLK +++=+ ππ                                                                                      )19(  

مقسط و آورده مساوي مجموع ارزش سرمایه  مقسط و قاسطو یا به عبارتی مجموع پرداختی به 

  خواهد بود: قاسط و سود مقاسطه

BKPP LK ++=+ π                                                                                                  )20(  

  روش حسابداري تسهیم

براسـاس نسـبت   از طرح در مقطع انتهاي دوره سـاخت  نسبت سهم هر یک از طرفین تر  به بیان ساده

آید. در  زیر بدست می هاي براساس فرمول مقاسطهو کار از ارزش افزوده عملیات و آورده بازدهی سرمایه 

ارزش آورده بـه معنـی ارزش   گـذار و   عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی میزان سـرمایه مشـارکت سـپرده   

ارزش از طرف دیگر و فعالیت مجري حاصل از ارزش ارزش بازدهی کار مجري به معنی آورده مجري و 

آید. بـه   بدست میبر جمع سرمایه و آورده است که از تقویم طرح ایجاد شده ارزش مازاد معنی افزوده به 

ارزش  ،عبارت دیگر ارزش بـازاري طـرح در انتهـاي دوره سـاخت منهـاي جمـع ارزش سـرمایه و آورده       

  . باشد افزوده طرح در انتهاي دوره ساخت می

  ارزش آورده + ارزش سرمایه = بهاي تمام شده طرح

C = K + B                                                                                                                      )21(  

  + ارزش سرمایه + ارزش آورده ارزش افزوده + بهاي تمام شده = ارزش بازدهی کار

K + B + L = C + V                                                                                                        )22(  

  :و
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  طرح = ارزش افزوده + بهاي تمام شده تقویم شده طرحارزش 

C + V = Q                                                                                                                      )23(  

  یا:

  ارزش تقویم شده طرح = ارزش بازدهی کار + ارزش آورده + ارزش سرمایه

K + B + L = Q                                                                                                               )24(  

گذار از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایه  سپرده بازدهی بدین ترتیب

مجـري از ارزش   بـازدهی نسـبت  و همچنـین   تقویمی طرح در انتهـاي دوره سـاخت  گذار بر ارزش  سپرده

تقویمی طرح ارزش  ارزش آورده مجري بهبازدهی مجموع نسبتهاي افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با 

  :تقویمی طرحبر ارزش ایجاد شده افزوده ارزش بازدهی سبت بعالوه ن

  گذار  سپرده بازدهی سرمایهنسبت گذار) =  (ارزش سرمایه سپرده) ÷ تقویمی طرح(ارزش 

RK = K/Q                                                                                                                      )25(  

  مجريآورده  بازدهی(ارزش آورده مجري) = نسبت ÷ (ارزش تقویمی طرح) 

RB = B/Q                                                                                                                      )26(  

  مجريکار  بازدهی(ارزش افزوده طرح) = نسبت ÷ (ارزش تقویمی طرح) 

RL = V/Q                                                                                                                      )27(  

ارزش آنهـا در   بـازدهی نسـبت  حاصلضـرب  ارزش افـزوده از  گـذار و مجـري از    سپردهسهم میزان 

  بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر: طرح در انتهاي دوره ساخت افزوده

   از ارزش افزوده گذار سهم سپرده میزان) = گذار (نسبت بازدهی سرمایه سپرده ×) افزوده(ارزش 

πK = RK × V                                                                                                                  )28(  
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  از ارزش افزودهمجري آورده سهم  میزان=  (نسبت بازدهی آورده مجري)× (ارزش افزوده) 

πB = RB × V                                                                                                               )29    (  

  از ارزش افزودهمجري کار سهم  میزان=  (نسبت بازدهی کار مجري)× (ارزش افزوده) 

πL = RL × V                                                                                                                   )30(  

  به عبارت دیگر:

 گذار از ارزش افزوده  = میزان سهم سپرده از ارزش افزوده گذار بازدهی سرمایه سپرده

  ارزش افزوده = میزان سهم آورده مجري از ارزش افزودهبازدهی آورده مجري از 

  افزوده = میزان سهم کار مجري از ارزش افزودهارزش بازدهی کار مجري 

گـذار از ارزش افـزوده    تقویمی طرح از جمع میـزان سـهم سـپرده   گذار از ارزش  میزان سهم سپرده

آید. و همچنین میزان سهم مجري از ارزش تقویمی طرح از جمع میزان سـهم   بعالوه سپرده وي بدست می

بدسـت   م کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجريآورده مجري از ارزش افزوده بعالوه میزان سه

  خواهد آمد. به عبارت دیگر:

  گذار از ارزش طرح  گذار از ارزش افزوده) = میزان سهم سپرده گذار) + (میزان سهم سپرده (سپرده سپرده

 PK = πK + K                                                                                                                 )31(  

میزان کل سهم مجري از ارزش طرح  =  

+ (میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده) + (میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده) ) آورده مجري(   

PB+L = πB + πL + B                                                                                                       )32(  

  :توزیعدهد که پس از  جمع دو رابطه اخیر نشان می

  از طرح گذار سپرده سهم+  از طرح مجريسهم =  ارزش افزودهگذار +  سرمایه سپردهآورده مجري + 
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PK + PB+L = V + K + B                                                                                                 )33(  

  فوق را جمعبندي نمائیم به رابطۀ زیر خواهیم رسید که در آن: چنانچه روابط

  بازدهی سرمایه بازدهی آورده+ ارزش افزوده = بازدهی کار +

لحاظ اقتصادي منطبق با رابطه مشهور توزیع ارزش افزوده اولر به کار و سرمایه و این نوع توزیع از 

  باشد. براساس بازدهی هریک از دارندگان کار و سرمایه می

  هاي پایانپذیر در طرحمقاسطه  حاسبه اقساطم

 گذار شود. در این فرآیند سپرده هاي پایانپذیر و با عقد مقاسطه صادر می گواهی مقاسطه براي طرح

کند. در انتهاي دوره  آمیزد و اقدام به اجراي طرح می دهد و مجري آن را با آورده خود درهم می منابع می

گذار نحوه اقساط الزم  نماید و بر اساس زمان استهالك سهم سپرده ساخت بانک طرح را ارزشگذاري می

 شود ط شامل دو بخش مینماید. در این حالت محاسبه اقسا گذار را مشخص می براي بازگشت سهم سپرده

   گذار.   گذار و دیگر بازگشت بازدهی زمانی سرمایه سپرده یکی اقساط بازگشت اصل سرمایه سپرده

در هنگـام عقـد   مـوثر و   هاي پایانپذیر (گواهی مقاسـطه)  ه اقساط در طرحپارامترهائی که در محاسب

  گیرند عبارتند از: مورد استفاده قرار میقرارداد 

 (K) گذاران سپردهمیزان سپرده 

  (B)میزان آورده مجري 

  (M)طول دوره ساخت 

  (T)برداري  طول عمر طرح بعد از شروع بهره
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در را  (K)گذاران  سپرده سپردهخود  (B)آورده همراه با نمودار فوق را در نظر بگیرید. مجري 

 Mنماید. دوره ساخت به مدت  میطبق طرحنامه ابتداي دوره ساخت دریافت و اقدام به ساخت طرح 

برداري طرح توسط بانک تقویم شده و  کشد. در انتهاي دوره ساخت و شروع دوره بهره دوره به طول می

ت سهم مجري و رف آید. چنانچه در این مقطع طرح به فروش می  به دست می (Q) ربازاآن به قیمت ارزش 

   :آمد گذاران از روابط زیر به دست می سپرده

PK = πK + K                                                                                                                  )34(  

PB+L = πB + πL + B                                                                                                       )35(  

مجري از طرح برابر عبارت فوق و گذاران  یعنی در مقطع انتهاي دوره ساخت میزان طلب سپرده

خود را بازاي هر خرید به  خرد و مالکیت گذاران را می است. حال مجري با پرداخت اقساط سهم سپرده
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طرح بینی شده)  (پیششود. فرض نمائید عمر  می مجري بطور کامل مالکآخرین قسط  درو مجري منتقل 

باشد. اگر از لحاظ زمانی سهم مالکیت  میسال)  T(مثالً وره زمانی د T برداري بهرهپس از آغاز 

تا  T1=M ین معنی است که از زماننمودار نشان دهیم به ارا بخواهیم در  و مجريگذاران  سپرده

T2=M+N گذاران و از  مالکیت متعلق به سپردهT2=M+N  تاT3=T+M  مالکیت براي مجري است. زمان

T2 رسد. و اگر چنانچه مجري تا  ام میتمگذار در طرح کالً با مجري به ا زمانی است که مشارکت سپرده

کل  T3تا  T2گذار را بپردازد مالکیت کل طرح را بدست خواهد آورد و از زمان  سهم سپرده T2زمان 

  طرح را مالک خواهد بود. 

در ید خود مجري کل طرح را  T1=Mکه از ابتدا یعنی زمان  در نظر بگیریدحال شرایط را اینگونه 

خواهد کرد. بدین منظور  ها پرداخت را به آن گذاران خواهد داشت ولی به صورت اقساط سهم سپرده

چند موضوع  حالتالزم را براي مجري به دست آوریم. در این قابل پرداخت الزم است تا میزان اقساط 

  باید مدنظر قرار گیرد. 

   ؟گذار کی خواهد بود به معنی زمان استهالك سهم سپرده T2اول اینکه زمان 

مجري است با چه نرخی  که در ید گذار  زمانی سرمایه سپردهیا بازدهی دوم اینکه نرخ ترجیح 

   ؟محاسبه گردد

   :کنیم گذار) از رابطه زیر استفاده می زمان استهالك سهم سپردهطول ( Nبراي بدست آوردن زمان 

 =            ∙                                                                                                             )36(                                

) از نسبت میزان بازدهی کل طرح که r(گذار  سپردهزمانی سرمایه  بازدهیبراي بدست آوردن نرخ 

کار برده شده در طرح  اي به باشد به میزان منابع سرمایه می (V)برابر با ارزش افزوده ایجاد شده طرح 

زمانی سرمایه در ابتداي  بازدهینماییم. نرخ  گذاران و آورده مجري) استفاده می (مجموع سرمایه سپرده
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دست  دوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص نیست و پس از انتهاي دوره ساخت و تقویم ارزش طرح به

  بهه نرخ بهره از قبل تعیین شده را ندارد.آید و به هیچ وجه ش می

r = πK/(K×M)                                                                                                                )37(  

باشد. با توجه به اینکه ممکن است دوره ساخت  می گذار سپرده زمانی سرمایه بازدهینرخ  rکه در آن 

)M (یش از یک دوره زمانی (سال) باشد درج بM  زمانی سرمایه را  بازدهیدر مخرج رابطه فوق نرخ

شود نرخ بازدهی  که بدین شکل محاسبه می rدهد. نرخ  سال) نشان میمثالً برحسب واحد دوره زمانی (

که در جریان ساخت طرح بصورت عملی بدست آمده  شود می گذار محاسبه سپردهفقط براي سرمایه 

این نرخ به این  باشد. نرخ بازدهی سرمایه می یانرخ بهره نیست و نرخ بازگشت سرمایه  ،است و این نرخ

گذار را در همان طرح  گرفتند که مجدداً منابع سپرده گذار تصمیم می معنی است که اگر مجري و سپرده

گذار ارزش  براي سپرده (r)بایست به میزان نرخ بازدهی زمانی سرمایه  میري مجگذاري کنند  سرمایه

با استفاده از نرخ هاي بعدي  در دورهگذار  لذا ارزش بازدهی سرمایه سپرده کرد. افزوده جدید خلق می

    شود. محاسبه می (r)بازدهی زمانی سرمایه 

را  PK (1+N×r) رقمبایست  پردازد میگذار را ب کل سهم سپرده T2اگر قرار بود مجري در تاریخ 

  .کرد پرداخت می

گذار در اقساط مساوي توسط مجري به  اگر مجموع میزان اصل و بازدهی سرمایه سپرده

  گذار پرداخت شود میزان اقساط ماهیانه برابر خواهد بود با: سپرده

It = PK (1+0.5×N×r)/N              t=1,…,N                                                                      )38(  

   :اضح است کهواست.  Nالی  1هاي  دهنده زمان دوره نشان tکه 

∑   =  P  (1 + 0.5 × N × r)                                                                                        )39(  
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  .شود در روابط فوق به دلیل این است که اقساط از ابتدا شروع می 5/0ضریب 

بصورت  ،را بجاي محاسبه از روش فوق Nتوان  از ابتدا می انگذار با توافق بانک و مجري و سپرده

  قراردادي نیز تعیین نمود.

 با یک مثال عددي دنبالو محاسبه اقساط موضوع را براي نشان دادن بهتر موضوع نحوه تسهیم 

  :کنیم می
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 طرح پایان پذیر (مقاسطه)
 مثال  فرمول عنوان  ردیف

  B       250 آورده مجري 3

  K       750 گذاران  سرمایه سپرده 4

  V       500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

  M            3 طول دوره ساخت  6

  T          24 عمر طرح  7

  C=K+B     1,000  بهاي تمام شده طرح 8

  Q=K+B+V     1,500 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q 50.0% گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q 16.7% نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q 33.3% نسبت بازدهی کار مجري 12

  πK = RK × V        250 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

  πB = RB × V          83 میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده 14

  πL = RL × V        167 میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده 15

  PK = πK + K     1,000 گذار از ارزش طرح میزان سهم سپرده 16

  PB+L = πB + πL + B        500 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) 16 گذار طول زمان استهالك سهم سپرده 18

 r =πK/(K×M) 11.1% گذار ناشی از مشارکت نرخ بازدهی زمانی سرمایه سپرده 19

 It = PK (1+0.5×N×r)/N 118.1 مبلغ اقساط سالیانه  20

 PK /N 62.5 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

 PK (0.5×r) 55.6 گذار  سهم سپرده بازدهیمبلغ اقساط سالیانه بابت       22

 N 16 تعداد اقساط 23

 PK 1000.0 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

 PK (0.5×r)×N 888.9 گذار  جمع کل اقساط بابت بازدهی سهم سپرده     25

 It ×N 1888.9 جمع کل اقساط 26
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A B C D 
  طرح پایان پذیر (مقاسطه)

 مثال فرمول  عنوان  ردیف
 B 250 آورده مجري 3

 K 750 گذاران  سرمایه سپرده 4

 V 500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

 M 3 طول دوره ساخت  6

 T 24 عمر طرح  7

 C=K+B =D3+D4 بهاي تمام شده طرح 8

 Q=K+B+V =D3+D4+D5 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q =D4/D9 گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q =D3/D9 نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q =D5/D9 نسبت بازدهی کار مجري 12

 πK = RK × V =D10*D5 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

 πB = RB × V =D11*D5 مجري از ارزش افزودهمیزان سهم آورده  14

 πL = RL × V =D12*D5 میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده 15

 PK = πK + K =D13+D4 گذار از ارزش طرح میزان سهم سپرده 16

 PB+L = πB + πL + B =D14+D15+D3 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) =D16*D7/(D16+D17) گذار طول زمان استهالك سهم سپرده 18

 r =πK/(K×M) =D13/(D4*D6) گذار ناشی از مشارکت نرخ بازدهی زمانی سرمایه سپرده 19

 It = PK (1+0.5×N×r)/N =D16*(1+0.5*D18*D19)/D18 مبلغ اقساط سالیانه  20

 PK /N =D16/D18 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

 PK (0.5×r) =D16*0.5*D19 گذار  سهم سپرده بازدهیمبلغ اقساط سالیانه بابت       22

 N =D18 تعداد اقساط 23

 PK =D21*D18 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

 PK (0.5×r)×N =D22*D18  گذار  جمع کل اقساط بابت بازدهی سهم سپرده     25

 It ×N =D20*D23 اقساطجمع کل  26
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  هاي پایانپذیر در طرح همقاسطه اجارمحاسبه اقساط 

شود. در این فرآیند  صادر می ههاي پایانپذیر و با عقد مقاسطه اجار براي طرح هاجارگواهی مقاسطه 

کند. در  آمیزد و اقدام به اجراي طرح می دهد و مجري آن را با آورده خود درهم می گذار منابع می سپرده

تـا زمـان   طبق توافـق اولیـه طـرح بطـور اجـاره      نماید و  انتهاي دوره ساخت بانک طرح را ارزشگذاري می

بـر اسـاس زمـان اسـتهالك سـهم      گیـرد. بانـک    مـی در اختیـار مجـري قـرار    گـذار   استهالك سهم سـپرده 

آن را و اجـاره  از ارزش تقـویم شـده طـرح    گذار  گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده سپرده

دگی از طـرف  نـ رقم اجاره بهاء هنگام عقد قرارداد بـا توافـق مجـري و بانـک (بـه نمای     نماید.  مشخص می

شـود یکـی اقسـاط     محاسـبه اقسـاط شـامل دو بخـش مـی     یز ندر این حالت شود.  گذار) مشخص می سپرده

اي طرح که بایـد   میزان اجاره دورهو دیگر از ارزش تقویمی طرح گذار  سرمایه سپردهسهم بازگشت اصل 

با حالت قبل یعنی مقاسطه در این است  مقاسطه اجارهتفاوت  .گذار پرداخت گردد توسط مجري به سپرده

     شود. در ابتدا مشخص و شرط میاجاره بها  مقاسطه اجارهکه در 

موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد اسـتفاده   مقاسطه اجارهپارامترهائی که در محاسبات تأمین مالی 

  گیرند عبارتند از: قرار می

 (K)گذاران  میزان سپرده سپرده

  (B)میزان آورده مجري 

  (M)طول دوره ساخت 

  (T)برداري  طول عمر طرح بعد از شروع بهره

 (S)مبلغ اجاره توافق شده حین قرارداد 
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را در  (K)گذاران  خود سپرده سپرده (B)را در نظر بگیرید. مجري همراه با آورده  قبلنمودار 

 Mنماید. دوره ساخت به مدت  ابتداي دوره ساخت دریافت و اقدام به ساخت طرح طبق طرحنامه می

برداري طرح توسط بانک تقویم شده و  وره بهرهکشد. در انتهاي دوره ساخت و شروع د دوره به طول می

چنانچه در این مقطع طرح به فروش همانند قبل آید.   به دست می (Q)بازار آن به قیمت روز ارزش 

  آمد:  گذاران از روابط زیر به دست می رفت سهم مجري و سپرده می

PK = πK + K                                                                                                                  )40(  

PB+L = πB + πL + B                                                                                                       )41(  

گذاران و مجري از طرح برابر عبارت فوق  انتهاي دوره ساخت میزان طلب سپردهیعنی در مقطع 

خرد و مالکیت خود را بازاي هر خرید به  گذاران را می است. حال مجري با پرداخت اقساط سهم سپرده

مجري  مقاسطه اجارهدر این مدت در شود.  مجري منتقل و در آخرین قسط مجري بطور کامل مالک می

اجاره  ،گذار از ارزش تقویم شده طرح ماهانه طبق قرارداد اولیه رداخت اقساط اصل سهم سپردهعالوه بر پ

عمر  نماید. پرداخت می طرحبهاي مشخص شده در هنگام عقد قرارداد را نیز در انتهاي هر دوره به مجري 

باشد. اگر از لحاظ زمانی  سال) می Tدوره زمانی (مثالً  Tبرداري  بینی شده) طرح پس از آغاز بهره (پیش

گذاران و مجري را بخواهیم در نمودار نشان دهیم به این معنی است که از زمان  سهم مالکیت سپرده

T1=M  تاT2=M+N گذاران و از  مالکیت متعلق به سپردهT2=M+N  تاT3=T+M  مالکیت براي مجري

رسد. چنانچه  در طرح کالً با مجري به اتمام میگذار  سپرده اجارهقرارداد زمانی است که  T2است. زمان 

را بپردازد مالکیت کل طرح را بدست شامل اقساط و اجاره هر دو گذار  سهم سپرده T2مجري تا زمان 

  کل طرح را مالک خواهد بود.  T3تا  T2خواهد آورد و از زمان 

کل طرح را در ید خود  مجري T1=Mکه از ابتدا یعنی زمان  در نظر بگیریدحال شرایط را اینگونه 
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ها پرداخت خواهد  را به آنو اجاره طرح گذاران  سهم سپردهاصل خواهد داشت ولی به صورت اقساط 

قابل پرداخت الزم را براي مجري به دست آوریم. در و اجاره کرد. بدین منظور الزم است تا میزان اقساط 

گذار کی خواهد  به معنی زمان استهالك سهم سپرده T2که زمان باید مشخص نمائیم این محاسبه اول 

از رابطه زیر استفاده همانند قبل گذار)  (طول زمان استهالك سهم سپرده Nبود؟ براي بدست آوردن زمان 

  کنیم:  می

 =            ∙                                                                                                             )42(                                

ارزش تقویمی طرح را به گذار از  سپرده مجري باید اصل سهم سرمایهدوره (مثالً سال)  Nیعنی در 

در ابتداي دوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص تقویم طرح ارزش چون  نماید.گذار بازپرداخت  سپرده

گذار از  لذا میزان سهم سپردهآید  دست می نیست و پس از انتهاي دوره ساخت و تقویم ارزش طرح به

  .باشد طرح نیز در در ابتدا قابل محاسبه نمی

بایست  را بپردازد میویمی طرح از ارزش تقگذار  کل سهم سپرده T2اگر قرار بود مجري در تاریخ 

پردازد میزان اقساط  دوره می Nچون این رقم را بصورت اقساط مساوي در . کرد را پرداخت می PKرقم 

براي هر دوره از رابطه زیر بدست طرح   خواهد بود. میزان اقساط بعالوه اجاره PK /Nاي وي برابر با  دوره

  :آید می

It = St + PK /N              t=1,…,N                                                                                    )43(  

تواند  می t=1,…,Nهاي  باشد. لزوماً مبلغ اجاره براي دوره می t=1,…,Nمبلغ اجاره براي دوره  Stکه 

  یکسان نباشد.

توسط مجري به در این حالت از طرح گذار  پردهسسهم  اجارهاصل و از  اقساط ناشیمجموع 

  برابر خواهد بود با:که شود  میگذار پرداخت  سپرده
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∑   =  P +  ∑                                                                                                            )44(  

را بجاي محاسبه از  Nتوان  از ابتدا می )گذاران سپردهبانک (به نمایندگی با توافق بانک و مجري و 

  روش فوق، بصورت قراردادي نیز تعیین نمود.

براي نشان دادن بهتر موضوع نحوه تسهیم و محاسبه اقساط موضوع را با یک مثال عددي دنبال 

  کنیم: می
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 ) مقاسطه اجارهطرح پایان پذیر (
 مثال فرمول عنوان  ردیف

  B          250 آورده مجري 3

  K          750 گذاران  سرمایه سپرده 4

  V          500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

  M              3 طول دوره ساخت  6

  T            24 عمر طرح  7

  C=K+B       1,000 بهاي تمام شده طرح 8

  Q=K+B+V       1,500 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q 50.0% گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q 16.7% نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q 33.3% نسبت بازدهی کار مجري 12

  πK = RK × V          250 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

  πB = RB × V            83 افزودهمیزان سهم آورده مجري از ارزش  14

  πL = RL × V          167 میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده 15

  PK = πK + K       1,000 گذار از ارزش طرح میزان سهم سپرده 16

  PB+L = πB + πL + B          500 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) 16 گذار سپردهطول زمان استهالك سهم  18

 - - گذار ناشی از مشارکت نرخ بازدهی زمانی سرمایه سپرده 19

 It = St + PK /N 118.1 مبلغ اقساط سالیانه  20

 PK /N 62.5 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

 St 55.6 گذار  مبلغ اجاره سالیانه متعلق به سپرده      22

 N 16 تعداد اقساط 23

 PK 1000.0 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

 Σt=1,…,N St 889.6 گذار  جمع کل اجاره متعلق به سپرده     25

 Σt=1,…,N It 1889.6 جمع کل اقساط و اجاره 26
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F G H I 
  )مقاسطه اجارهطرح پایان پذیر (

 مثال فرمول عنوان  ردیف
 B 250 آورده مجري 3

 K 750 گذاران  سرمایه سپرده 4

 V 500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

 M 3 طول دوره ساخت  6

 T 24 عمر طرح  7

 C=K+B =I3+I4 بهاي تمام شده طرح 8

 Q=K+B+V =I3+I4+I5 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q =I4/I9 گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q =I3/I9 نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q =I5/I9 نسبت بازدهی کار مجري 12

 πK = RK × V =I10*I5 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

 πB = RB × V =I11*I5 میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده 14

 πL = RL × V =I12*I5 افزودهمیزان سهم کار مجري از ارزش  15

 PK = πK + K =I13+I4 گذار از ارزش طرح میزان سهم سپرده 16

 PB+L = πB + πL + B =I14+I15+I3 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) =I16*I7/(I16+I17) گذار طول زمان استهالك سهم سپرده 18

 - - گذار ناشی از مشارکت سپردهنرخ بازدهی زمانی سرمایه  19

 It = St + PK /N =I16/I18+I22 مبلغ اقساط سالیانه  20

 PK /N =I16/I18 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

 St 55.6 گذار  مبلغ اجاره سالیانه متعلق به سپرده      22

 N =I18 تعداد اقساط 23

 PK =I21*I18 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

 Σt=1,…,N St =I22*I18  گذار  جمع کل اجاره متعلق به سپرده     25

 Σt=1,…,N It =I20*I23 جمع کل اقساط و اجاره 26
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شرط شود. به عبارت هنگام عقد قرارداد تواند بعنوان درصدي از ارزش طرح نیز  اجاره بها می

توانند بجاي اینکه هنگام عقد قرارداد رقم  گذار می دیگر مجري و بانک (به نمایندگی از طرف سپرده

اجاره بها را مشخص کنند آن را نسبتی از ارزش طرح پس از دوره ساخت و تقویم بانک در نظر گیرند. 

  آید: در این حالت اجاره بهاي هر دوره (مثالً) سالیانه از رابطه زیر بدست می

St = s × (PK/N) 

ارزش تقویمی طرح گذار از  سهم سپردهنسبت کل اجاره به  sدوره و میزان اجاره بها در هر  Stکه در آن 

اجاره در اینجا به همان معنی حقوقی آن یعنی انتفاع از عین شود.  هنگام عقد قرارداد شرط می sو است 

باشند. اجاره همانطور که در اینجا نیز  باشد و مقسط موجر و قاسط مستأجر و مقسطه مستأجره می می

الزم به توضیح است که تواند متغیر باشد و این موضوع تضادي با قانون مدنی ندارد.  اینطور است می

شود و پس از اتمام دوره ساخت با تقویم بانک  قرارداد تعیین نمی هنگام عقدارزش تقویمی طرح در 

  گردد. محاسبه می

  پذیرنا هاي پایان در طرح مقاسطه مشارکتمحاسبه اقساط 

و مجري در  انگذار ناپذیر تعریف گردد روش محاسبه سهم مالکیت سپرده پایان ،چنانچه طرح

باشد. حال چنانچه طرح طبق قرارداد به عنوان  ناپذیر می تاریخ انتهاي عملیات ساخت همانند طرح پایان

باید اقساط  انگذار سپرده ،دننیز از بازده طرح سهمی ببر انگذار یک طرح تولیدي تلقی شود و سپرده

به  د.ناز بازدهی طرح را نیز دریافت نمایخود  )ساالنهاي (مثالً  دورهسهم دارایی خود از طرح بعالوه سهم 

اي (سالیانه) سهمی نیز از ارزش افزوده هر دوره (سال) را نیز  عبارت دیگر عالوه بر دریافت اقساط دوره

اي  و در سود و زیان دوره گذار دریافت کننده اجاره نیست در این حالت سپردهد کرد. ندریافت خواه
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  .باشد طرح سهیم می

شود. در این  صادر می مقاسطه مشارکتهاي پایانپذیر و با عقد  براي طرح مشارکتگواهی مقاسطه 

آمیزد و اقدام به اجراي طرح  دهد و مجري آن را با آورده خود درهم می گذار منابع می فرآیند سپرده

نماید و طبق توافق اولیه طرح تا زمان  کند. در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را ارزشگذاري می می

گیرد. بانک بر اساس زمان استهالك سهم  گذار در اختیار مجري قرار می تهالك سهم سپردهاس

را محاسبه گذار از ارزش تقویم شده طرح  گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده سپرده

هاي مالی  گذار از ارزش افزوده طرح در انتهاي هر دوره مالی براساس صورت سهم سپردهو نماید  می

شود یکی  . در این حالت نیز محاسبه اقساط شامل دو بخش میگردد مشخص می جري و زیر نظر امینم

سهم وي از ارزش و دیگر میزان از ارزش تقویمی طرح گذار  سرمایه سپردهسهم اقساط بازگشت اصل 

ا ب مقاسطه مشارکتگذار پرداخت گردد. تفاوت  اي طرح که باید توسط مجري به سپرده دورهافزوده 

رزش افزوده طرح در ا مقاسطه مشارکتدر این است که در  مقاسطه اجارهو ت قبل یعنی مقاسطه حاال

 از ارزش تقویمی طرح اضافهگذار  سرمایه سپردهسهم اصل پایان هر سال محاسبه و به رقم اقساط ناشی از 

  شود.    می

نگـام عقـد قـرارداد مـورد     مـوثر و در ه  مقاسطه مشـارکت پارامترهائی که در محاسبات تأمین مالی 

  گیرند عبارتند از: استفاده قرار می

 (K)گذاران  میزان سپرده سپرده

  (B)میزان آورده مجري 

  (M)طول دوره ساخت 

  (T)برداري  طول عمر طرح بعد از شروع بهره
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ت قبل حاال همانندگذار از ارزش تقویمی طرح  اصل سهم سرمایه سپردهدر این حالت مبلغ اقساط 

براي  .آید بدست میحالت قبل نیز همانند گذار  . زمان استهالك سهم سپردهاستهاي پایانپذیر  در طرح

گذار را بپردازد  کل سهم سپرده T2محاسبه مبلغ اقساط در این حالت، اگر قرار بود مجري در تاریخ 

اصل گذاران از  سپردهاي (سالیانه)  مبلغ اقساط دورهدر این حالت  .کرد را پرداخت می PKبایست رقم  می

 طرح در دوره سهم از ارزش افزوده. بازدهی طرح بصورت باشد می PK/Nبرابر  (PK)ارزش تقویمی طرح 

شود به  گذاران مستهلک می که مالکیت سپرده T2=M+Nتا  T1=Mبرداري  شروع بهرهاز زمانی 

سهم مبلغ مجموع میزان اصل و بازدهی  پرداخت خواهد شد.اي (ساالنه)  بصورت دورهگذاران  سپرده

احتساب ارزش افزوده  ابگذار  سرمایه سپردهشامل بازگشت  گذار از ارزش تقویمی طرح سرمایه سپرده

در اقساط مساوي توسط مجري به که است برداري  طرح در مقطع انتهاي دوره ساخت و شروع بهره

گذار از ارزش  سهم سپردهمیزان   t=1,….Nقم در هر دوره (سال) . به این رپرداخت شود انگذار سپرده

Vtاي طرح ( افزوده دوره
K برابر خواهد بود با: اي (سالیانه) دورهاقساط ) نیز اضافه خواهد شد. لذا مبلغ  

It = Vt
K + PK/N           t=1,….N                                                                                    )45(  

  است. واضح است که:  Nالی  1هاي  دهنده زمان دوره نشان tکه 

∑   =    +     ∑                                                                                                       )46(  

و پذیر محاسبه نا هاي پایان براي طرح (r)ار ذگ سپردهزمانی سرمایه  بازدهیباید توجه داشت که نرخ 

گذار از ارزش طرح تا زمان  ولی در عوض مجري موظف است به میزان سهم سپرده شود. میاعمال ن

گذار را در منافع (ارزش افزوده) طرح در پایان هر سال مالی منتفع و  گذار، سپرده استهالك سهم سپرده

  به وي پرداخت نماید. 

بنامیم که  Vtمتغیر   t=1,…,Nبراي دوره برداري را  ناشی از طرح در دوره بهره اگر ارزش افزوده
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یا منفی باشد. بایست از قبل به نسبت سهم مجري از طرح و سهم  صفرمثبت، تواند  این متغیر می

مقاسطه گذاران از طرح تسهیم شود و سپس در انتهاي هر دوره (ساالنه) به عنوان مبلغ گواهی  سپرده

هاي آن دوره و  گذاران پرداخت گردد. لذا در پایان هر دوره مالی پس از بستن حساب به سپرده مشارکت

)   Vاز میزان بازده طرح ( مقاسطه مشارکتگذاران دارندگان گواهی  محاسبه سود و زیان، سهم سپرده

طریق بانک به توسط مجري و از گذار از طرح  سهم سپردهمحاسبه و به عالوه میزان پرداختی بابت اقساط 

  :ها پرداخت خواهد شد. به عبارت ریاضی آن

V  =          ∙                                                                                                             )47(  

در هر دوره  فزودهرزش اگذاران بابت اقساط و ا به توضیحات فوق میزان دریافتی سپرده با توجه

Vtمالی برابر با 
K+PK/N  .خواهد بودPK/N گذار از  ربوط به بازپرداخت اصل سهم سپردهمبلغ اقساط م

Vtاست و  ارزش طرح
K  به گواهی جمعاً است که ناپذیر  طرح پایانرزش افزوده اگذار از  سهم سپردهمبلغ

  گیرد. تعلق می مقاسطه مشارکت

مشابه براي مثال قبل در طرح پایانپذیر براساس توضیحات فوق آورده شده مثال عددي زیر با اعداد 

  است:
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 طرح پایان ناپذیر (مقاسطه مشارکت)

 مثال فرمول عنوان  ردیف

  B      250 آورده مجري 3

  K      750 گذاران  سرمایه سپرده 4

  V      500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

  M          3 طول دوره ساخت  6

  T        24 عمر طرح  7

  C=K+B   1,000 بهاي تمام شده طرح 8

  Q=K+B+V   1,500 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q 50.0% گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q 16.7% نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q 33.3% نسبت بازدهی کار مجري 12

  πK = RK × V      250 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

  πB = RB × V        83 میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده 14

  πL = RL × V      167 میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده 15

  PK = πK + K   1,000 گذار از ارزش طرح میزان سهم سپرده 16

  PB+L = πB + πL + B      500 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) 16 گذار طول زمان استهالك سهم سپرده 18

 - - گذار ناشی از مشارکت نرخ بازدهی زمانی سرمایه سپرده 19

It = Vt مبلغ اقساط سالیانه  20
K + PK /N 118.1 

 PK /N 62.5 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

Vt گذار  مبلغ ارزش افزوده سالیانه متعلق به سپرده      22
K 55.6 

 N 16 تعداد اقساط 23

 PK 1000.0 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

Σt=1,…,N Vt گذار  جمع کل اقساط بابت ارزش افزوده سهم سپرده     25
K 889.6 

 Σt=1,…,N It 1889.6 جمع کل اقساط 26
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K L M N 
  طرح پایان ناپذیر (مقاسطه مشارکت)

 مثال فرمول عنوان  ردیف
 B 250 آورده مجري 3

 K 750 گذاران  سرمایه سپرده 4

 V 500 ارزش افزوده طرح پس از تقویم در پایان دوره ساخت  5

 M 3 طول دوره ساخت  6

 T 24  عمر طرح  7

 C=K+B =N3+N4 بهاي تمام شده طرح 8

 Q=K+B+V =N3+N4+N5 ارزش تقویم شده طرح  9

 RK = K/Q =N4/N9 گذار  نسبت بازدهی سرمایه سپرده 10

 RB = B/Q =N3/N9 نسبت بازدهی آورده مجري 11

 RL = V/Q =N5/N9 نسبت بازدهی کار مجري 12

 πK = RK × V =N10*N5 گذار از ارزش افزوده میزان سهم سپرده 13

 πB = RB × V =N11*N5 میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده 14

 πL = RL × V =N12*N5 میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده 15

 PK = πK + K =N13+N4 ارزش طرحگذار از  میزان سهم سپرده 16

 PB+L = πB + πL + B =N14+N15+N3 میزان کل سهم مجري از ارزش طرح 17

 N=(PK×T)/(PK+PB+L) =N16*N7/(N16+N17) گذار طول زمان استهالك سهم سپرده 18

 - - گذار ناشی از مشارکت نرخ بازدهی زمانی سرمایه سپرده 19

It = Vt مبلغ اقساط سالیانه  20
K + PK /N =N16/N18+N22 

 PK /N =N16/N18 گذار  مبلغ اقساط سالیانه بابت اصل سرمایه سپرده      21

Vt گذار  مبلغ ارزش افزوده سالیانه متعلق به سپرده      22
K 55.6 

 N =N18 تعداد اقساط 23

 PK =N21*N18 گذار  جمع کل اقساط بابت اصل سرمایه سپرده      24

Σt=1,…,N Vt گذار  جمع کل اقساط بابت ارزش افزوده سهم سپرده     25
K =N22*N18 

 Σt=1,…,N It =N20*N23 جمع کل اقساط 26
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مبلغ اجاره سالیانه و همینطور مبلغ ارزش افزوده  اخیر مثالدو در براي سهولت و سادگی محاسبات 

در مثـال اول در نظـر   گـذار   بابت ارزش افزوده سهم سـپرده  انهیمبلغ اقساط سالسالیانه طرح ثابت و مساوي 

  .و قابل مقایسه باشد سانهر سه مثال یکنرخ بازدهی در اند تا  گرفته شده
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 IFS مقاسطه تأمین مالیدستورالعمل 

  زیان ساختبیمه 

گـذار) و بـا مشـارکت سـرمایه      (سپرده مقسط(مجري)، از طرف  قاسطبا توجه به اینکه  قاسطهدر م

نماید، حقوق وي (مجري) با  گذاري می کند و از آن محل اقدام به سرمایه گذار) فعالیت می (سپرده مقسط

به منظور جبران زیانهائی که ممکن است بـه ایـن امـوال وارد     قاسطمشاع است و  قسطهدر م قسطحقوق م

نماید. همچنین بانک بـه   بیمه می بانکو به نفع  قسطالشرکه م را به میزان سهم قاسطهشود، اموال موضوع م

ین و وثیقه مناسب اخذ و بـه منظـور حسـن اجـراي     ضمقانون مدنی ت 10تواند وفق ماده  می قسطنیابت از م

قاسـط موظـف   نمایـد و   مـی اخذ وثیقه  قاسطاز  قاسطهو حصول اطمینان از انجام عملیات م قاسطتعهدات 

  مورد وثیقه را بیمه نماید.است تا 

تـوان از بیمـه    خت ارزش تقویمی طرح کمتر از قیمت تمام شـده باشـد مـی   چنانچه پس از دوره سا

ها که منجر به پـائین آمـدن    براي پوشش ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمت زیان ساختجدیدي بنام بیمه 

ارزش طرح شده است استفاده نمود. لذا مجري مقسطه را بـه نـام و بـه نفـع بانـک و بـه هزینـه طـرح بیمـه          

ر و زیان ناشی از کاهش ارزش مقسطه در انتهاي دوره ساخت را جبران نماید. این بیمه در نماید تا ضر می

  باشد. الزامی میه، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت طبراي هر سه نوع مقاستأمین مالی مقاسطه 

  قاسطه با بازدهی صفرم

 زیـان سـاخت  چنانچه پس از دوره ساخت ارزش تقویمی طرح کمتر از قیمت تمام شده باشد بیمـه  
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نماید. در  ها که منجر به پائین آمدن ارزش طرح شده است را جبران می ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمت

ن تسویه حساب طبق توافق قبلی مندرج در قرارداد، مقسطه زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفیاین حال 

این رویه فقط در مقاسطه قابل انجام اسـت و در  . گیرد شود. در این حالت کارمزدي به بانک تعلق نمی می

  مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت قابل استفاده نیست.

  افزایش سرمایه

  شد.سرمایه نقدي (منابع) مقاسطه یکجا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار مجري قرار داده خواهد  -1

قابل توجیه باشد و افزایش آن به تبعیت از  امینبراي واحد  مجري به تقاضايمنابع چنانچه افزایش   -2

براساس و افزایش سرمایه از طریق انعقاد قرارداد متمم  درخواست شودساخت افزایش قیمت 

اخذ تضمینات یا وثائق جدید به نسبت  گیرد. هاي مربوط و با تأئید واحد امین صورت می دستورالعمل

تأمین مالی الزم براي افزایش سرمایه از طریق ورود  شود. میافزایش سرمایه در نظر گرفته 

جدید به میزان افزایش مرتبط  مقاسطه صدور گواهیبا و  قاسطهمورد م گذار جدید به موضوع سپرده

  سرمایه خواهد بود.

  مقاسطهمدت 

پس از اتمام مراحل ساخت گذار پس از گذشت اولین دوره  توسط سپرده طاقسازمان دریافت مدت  -1

  .ادامه خواهد داشت قسطآغاز و تا زمان استهالك سهم م

هاي بانکداري  تأخیر و براساس دستورالعملدرباره به شرط ارائه مدارك مستند  قاسطهم هايقرارداد -2

هاي مربوطه قابل تمدید  ت دستورالعملامین و مالحظاواحد با تأئید راستین مشارکت در سود و زیان 

  باشد. می
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  نظارت

بر اساس دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت  قاسطهماستانداردها و الزامات نظارت بر طرحهاي  -1

. کلیه نظارتهاي بانک توسط واحد امین باشد میراستین در بانکداري مشارکت در سود و زیان 

  صورت خواهد پذیرفت.

و سپس بانک آن را به حساب  گردد می به حساب خاص نزد بانک واریزدوره در هر  مقاسطهمبلغ  -2

 .منتقل خواهد کرد مقاسطه هاي آخرین دارنده گواهی

شود. مجري  هاي مالی از قبل تعیین می دورهطول و  قاسطهبا توجه به نوع م طاقساهاي دریافت  زمان -3

را به حساب  از اقساط اصل، اجاره یا بازدهیاقساط اعم مبلغ  طاقساموظف است تا قبل از سررسید 

تواند از محل تضمینات و وثائق اخذ  مشخص شده بانک واریز نماید. در غیر این صورت بانک می

  شده اقدام به وصول مطالبات نماید.

نماید و بانک  مطلع میعملیات بانک را از واحد امین بالفاصله در همه عملیات اجرائی خود  مجري -4

امین از طرف واحد داشت. کلیات عملیات اجرائی و مالی طرح خواهد نظارت کامل و مستمر بر 

 مجريبرعهده گیرد. کل جریانات مالی و اجرائی مجري را بانک موظف است که نظارت کامل بر 

امین واحد ه را شخصاً ب قاسطهمورد مموظف است کلیه عملیات فیزیکی و مالی خود در ارتباط 

  گزارش و در صورت تایید امین مجاز خواهد بود تا نسبت به سایر عملیات مرتبط اقدام نماید. 

 واحد امین ،و یا هر اشکال دیگري مجريسلب صالحیت  ،تخلف ،در صورت بروز هرگونه وقفه -5

بازدید بعمل آورده و اقدامات مقتضی جهت  مجريموضوع را بررسی نموده و عنداللزوم از عملکرد 

  دارد. میگذار را معمول  حفظ مصالح و منافع سپرده

در مالکیت ع سپرده گذار فبراي حفظ منادرهر شرایطی  سرمایه کالً و ،قاسطهبا توجه به ماهیت م -6
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محل  وضعیتفوراً صورت  ،مجريلذا درصورت اطالع از توقف یا ورشکستگی  بانک قرار دارد،

مراتب  به بانک قاسطهمورد مسرمایه را تهیه وضرورت تحویل آن به بانک را متذکر وتا تحویل 

پس از فروش آن زیر نظر واحد امین بانک، با  و قاسطهمبانک پس از وصول عین  گردد. پیگیري می

  سپرده گذار تسویه خواهد نمود.  

ه کامل را از خود سلب و سویقرارداد تا ت، حق فسخ قاسطههاي مگردد ضمن قرارداد متعهد می مجري -7

بانک را وصی خود  ،ساقط و به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل دهد و همچنین براي بعد از فوت

و یا هر  قاسطهمورد مقرار دهد تا بانک به تشخیص خود و در صورت اقتضاء و با مراجعه به محل 

از محل خارج و توقیف و یا اللزوم اموال مزبور را بازدید و عند قاسطهممحل دیگري از اموال موضوع 

اقدام نماید و همچنین است گذار  و سپرده مجرينسبت به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم 

ناشی از قرارداد  مجريبه منظور ایفاي تعهدات  مجريبانکی حق و اختیار برداشت از کلیه حسابهاي 

  .شود بانک اعطاء میکه توسط مجري هنگام عقد قرارداد به 

  مقاسطهدر پایانی تسویه 

طبق قرارداد پس از پرداخت آخرین ، مجري )پایان مدت قراردادزمان استهالك سهم مقسط (در  -1

. شود و بانک مراحل انتقال کامل مالکیت را به پایان خواهد رساند قسط خود مقسطه را مالک می

بینی و در  مجري بوده که از ابتدا در قرارداد پیش گذار و هاي سپرده انتقال مالکیت جزو هزینههزینه 

جریان مالی مقاسطه منظور و همراه با پرداخت اقساط توسط مجري به نسبت سهم مالکیت مجري از 

گذار کسر و در حساب مخصوص نزد  گذار از اقساط متعلق به سپرده وي اخذ و به میزان سهم سپرده

  هائی مالکیت از این محل پرداخت خواهد شد.بانک نگهداري خواهد شد. هزینه انتقال ن
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هاي انتقال، سهم افزایش یافته براي مجري از مجري اخذ و  بینی نشده هزینه در صورت افزایش پیش -2

  د.بوخواهد بر عهده بانک گذار  مرتبط با سپردهیافته سهم افزایش 

گذار) کسر  پردهکارمزد بانک در هر مرحله از پرداخت اقساط محاسبه و از طرفین (مجري و س -3

  اي موضوع مقاسطه را با مالحظه کارمزد خود تعیین نماید. خواهد شد. بانک باید مبلغ اقساط دوره

  مجريوظائف 

مجري موظف است براي درخواست مشارکت طرحنامه خود را منطبق با استانداردهاي الزم به بانک  -1

مستندات طرحنامه پس از تأیید و تصویب واحد ارزیابی به طرفیت مجري قابل استناد  ارائه دهد.

 خواهد بود.

 مجري باید با ارائه مستندات الزم توانایی خود را در انجام طرحهاي مربوطه اثبات نماید.  -2

 توانند نسبت به معرفی طرح براي اجرا اقدام نمایند. بانک و مجري هردو می  -3

، رزیابیط را با طول مدت زمان مساوي مشخص نموده و واحد ااقساهاي پرداخت  مجري باید زمان -4

  تناسب طول دوره پرداخت را تایید نماید.

هرگونه تاخیر در اجراي زمانبندي طرح مستلزم رعایت مفاد دستورالعملهاي بانکداري مشارکت در  -5

 باشد. در این ارتباط میراستین سود و زیان 

منبعث از بانک را طبق قرارداد مشخص سپرده گذار از طریق متعهد است منابع احصاء شده از  مجري -6

 د.یصرف وظائف محوله بنمابانک  يپ قراردادهایت

گر بدون نظر یدهاي  نهیمورد نظر را در زم یست فارغ از چارچوب قرارداد منابع مالیمجاز ن مجري -7

 .دیبانک استفاده نما
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ه و هنگام عقد قرارداد یرا ته مربوطهطبق دستورالعمل  یوثائق کافتضمینات و موظف است  مجري -8

 دهد. ارائهبه بانک 

 يبر اساس استانداردها یحات کافیبا توض هخود را همرا یات مالیه عملیموظف است کل مجري -9

ه و بر اساس یته یشده از طرف سازمان حسابرس یمعرف یمورد قبول مرجع رسم يحسابدار

 د.یه نمایبانک اراواحد امین ن شده از طرف بانک در مقاطع مقرر به یدستورالعمل تدو

واحد امین  ینظارت يا شرکتهایبانک  ینظارت يالزم با واحدها يموظف است همکار مجري  -10

   مشخص شده از طرف بانک داشته باشد.

واگذار ناظر  يها تشرکرا به  مجريات یحسن انجام عملنظارت بر  ،تواند طبق قرارداد یانک مب  -11

 .نماید

هاي مربوطه قیمت تمام شده مورد مقاسطه شامل بهاء خرید و سایر  مجري باید براساس دستورالعمل  -12

 بینی نماید. هاي قابل قبول را پیش هزینه

هاي مربوطه مجري مدارك و مجوزهاي الزم در مورد طرح را به واحد  براساس دستورالعمل  -13

 ماید.ن ارزیابی طرح ارائه می

هاي مناسب نسبت به عملکرد مجري مشارالیه ملزم است براساس طبقه بندي  در جهت ایجاد تضمین  -14

ها نسبت به ارائه وثایق و عند االقتضاء تضمینات  ذکر شده در دستورالعمل تضمینات، وثائق و آورده

ارکت دستورالعمل مذکور نسبت به خرید سهم مشخصی از گواهیهاي مش» هـ«الزم اقدام و طبق بند 

  طرح مورد مقاسطه اقدام نماید.

ها در بانکداري  ها بر اساس دستورالعمل تضمینات، وثایق و آورده تضمینات، وثایق و آورده -15

تواند بر اساس دستورالعمل تضمینات، وثایق و  مشارکت در سود و زیان خواهد بود. مجري می
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  اي الزم به بانک ارائه دهد. ه تضیمن به عنوانها، تضمینات و وثائق غیرنقدي خود را  آورده

گردد اقدام  اي که عقد مزبور منعقد می مجري براي انجام عقد مقاسطه موظف است در همان شعبه  -16

تواند گشایش اعتبارات  به گشایش اعتبارات اسنادي در ارتباط با عملیات مالی ارزي بنماید. شعبه می

شعب دیگر نسبت به گشایش اعتبارات اسنادي را بر عهده مجري گذاشته تا وي در هر بانک یا 

  اسنادي مربوطه اقدام نماید.

مجري موظف است که موضوع مقاسطه را در طول مدت مقاسطه حداقل به میزان سرمایه مقاسطه به   -17

اي بانکداري  اي بر اساس دستورالعمل پوششهاي بیمه نام و به نفع بانک بیمه نماید. سایر موارد بیمه

  خواهد بود. مشارکت در سود و زیان

  ایر شرایطس

  گردد. تعیین میتوسط بانک براساس قیمت و ضوابط بازار  قاسطهمورد متقویمی طرح بهاي  -1

تابع دستورالعمل احراز توانایی مجري از دستورالعملهاي بانکداري مشارکت  مجرياحراز توانایی  -2

  بوده و با مالحظات زیر صورت خواهد پذیرفت.  PLSدر سود و زیان 

، به منزله آورده نقدي وي مجريتوسط  مقاسطهتأمین مالی خرید گواهی مشارکت در طرح  -3

  نماید. در این ارتباط تعهدي براي بانک ایجاد نمی قاسطهباشد و خرید گواهی م نمی

بر اساس کلیت دستورالعمل مدارك و  مقاسطهمدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی طرح  -4

ح در بانکداري مشارکت در سود و زیان براساس مصادیق منطبق مستندات الزم جهت ارزیابی طر

  با طرح خواهد بود.

هاي بانک بر اساس ضوابط دستورالعمل مربوطه در طرح در بانکداري  دستورالعمل دریافتی -5
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 بوده و تابع مقررات بانک خواهد بود.راستین مشارکت در سود و زیان 

 باشد. شرکتی می مجري موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت -6

  مجريات یعمل

 يبا مراجعه به شعب مجر ،تأمین مالی مقاسطهبا خود طرح  يبه اجرا جريل میدر صورت تما

 یاطالع رسان بانک با د.ینما می به بانک ارائه خود را راستین طرحنامهان یمشارکت در سود و ز بانکداري

معامالت بازار  یق پورتال اطالع رسانیاز طر تأمین مالی مقاسطهط و مقررات یدر خصوص شرا جريبه م

و  انیز مشارکت در سود و يدر شعب مجر PLSو خدمات مشاوره  یا باجه اطالع رسانی راستین گواهی

و  (مطابق دستورالعمل مربوطه)مبنی بر ارزیابی مقدماتی طرح  شنهادیمربوط به ارائه پ وجه کارمزد، راستین

، مدارك ثبتی، مجوزهاي طرحنامهشامل مطابق دستورالعمل مربوطه  يشنهادیپ اطالعات مربوط به طرح

  گردد. می اخذ مجرير اطالعات مربوطه از یسا فعالیت و

 يشنهادیپهاي  ل طرحیر اطالعات مربوطه در فایسا آن و مجريبهمراه مشخصات  يشنهادیپ طرح

 مجريبر اساس سوابق  یابیارزواحد  گردد. می ارسال یابیک نسخه از آن به واحد ارزیشده و  ينگهدار

نموده و در صورت  يمجر یابیمربوطه اقدام به ارزهاي  دستورالعملز بر اساس یو ن (در صورت وجود)

مربوطه، بانک اطالعات  يطرح بر اساس دستورالعملهاارزیابی  اقدام به مجريت یو اهل یفن ییاحراز توانا

طرح توسط  يموجود و سوابق اجرا ينرم افزارها، يزیت و برنامه ریریسازمان مد يفهرست بهانظیر 

(در دو مرحله مقدماتی و تفصیلی) طرح  یابیدر صورت مثبت بودن ارز د.ینما میگر اقدام یان دیمجر

نات مربوطه یتضم و زان وثائقین نوع و مییمربوطه اقدام به تعهاي  بر اساس دستورالعمل یابیواحد ارز

طرح  يو رتبه بند یابیاست کارمزد مربوط به ارز یهید. بدشو می دهیرسان مجرينموده و مراتب به اطالع 
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  گردد. می زیاخذ و به حساب بانک وار مجريمربوطه از هاي  دستورالعملطبق 

نات و وثائق ین ارزش تضمییطرح اقدام به تع یابیبر اساس گزارش واحد ارز يزیمم /يباجه حسابدار

 ارزیابیپس از یا راهن،  مجريارائه شده از سوي  تضمینات و وثائقد. ینما می مجري يارائه شده از سو

  رد.یگ یمو در تضمین یا ترهین بانک قرار اخذ  مجريق باجه صندوق از یاز طرطبق قرارداد منعقده 

در بانک اطالعات  مجري يرنقدینات و وثائق غیتضم یشماره انتظام زان ویاطالعات مربوط به م

توسط  مجريافته به یاختصاص  ییبر اساس کد شناساراستین ان یسود و ز ستم مشارکت دریان سیجرم

از امر و پس  يدر ابتدا مجري یینکه کد شناسایح ایتوض گردد. می ثبت يزیمم و يواحد حسابدار

در ادامه مراحل،  افت ویاختصاص خواهد  مجريشنهاد به یمربوط به ارائه پکارمزد اولیه افت وجه یدر

  خواهد شد. ییشناسا ن کد،یبا هم مجري

از  آنها ،گریاز مدارك و مستندات دیو در صورت نقرارداد منعقد  مجريمربوطه با  نامهبر اساس طرح

قرار گرفته و  مجريار یک نسخه از قرارداد منعقده در اختی .شود می لیتکم مجرياخذ و پرونده  يمشتر

ه اطالعات مربوط به قرارداد منجمله یکل شود. می ينگهداردر بانک  مجريگر آن در پرونده ینسخه د

  گردد. می ثبتراستین ان یستم مشارکت در سود و زیان سیآن در بانک اطالعات مشتر یشماره انتظام

ن شده در ییتع يو مصوب بر اساس قرارداد منعقده و در زمانها یدرخواست منابعپس از انعقاد قرارداد 

 مجري یل اطالعاتیستم و فایمربوطه در بانک اطالعات ساطالعات  قرار خواهد گرفت. مجريار یاخت

ه مدارك و مستندات موجود یکل یبه انضمام کپ مجرياطالعات هاي  رکورد یکپ د.یدرج خواهد گرد

  رد.یگ می بانک قرار نیامواحد ار یدر اخت مجريدر پرونده 
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منابع مورد  ،يزمان بندبرنامه  ،يه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه بندیکل

و  یت، نحوه گزارش دهیفینحوه کنترل ک ،يفازبند طرح، ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراین

ه مدارك یکلهمچنین  ل گردد.یتحو واحد امینبه  مجريست توسط یبا می ل طرحیاتمام و تحو یچگونگ

هاي  رتیت شامل مغایریمدهاي  طرح و نامه يند اجرایآصورت گرفته در فرهاي  نهیو اسناد مربوط به هز

  رد.یقرار گ واحد امینار یست در اختیبا می طرح یند حسابرسیمشاهده شده در فرا

پس از ن شده ییش تعیاز پ یدر مقاطع زمان مجريت کار یفیطرح و ک ينظارت بر اجرا يگزارشها

واحد  ياست گزارشها یهیبد رد.یگ میبانک قرار  يزیمم / يار واحد حسابداریدر اختتأیید واحد امین 

 یه توقفات احتمالینکه کلیح ایتوض قرار خواهد گرفت. مجريبانک به  يبعدهاي  مالك پرداخت امین

واحد ست در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات طرح توسط یبا می ل بروز آنیطرح و دال يدر اجرا

  .یستن رشیبانک قابل پذ ين صورت از سویر ایدر غ ده باشد،شد ییتا امین

  گذار عملیات سپرده

یا  راستینهاي  گذار از طریق مراجعه به پورتال اطالع رسانی سامانه اینترنتی بازار ثانویه گواهی سپرده

مشارکت در سود و زیان و مشاوره با کارشناس مربوطه در باجه  بانکداريپس از مراجعه به یکی از شعب 

، شرایط و در سود و زیان مشارکتبانکداري با انواع محصوالت  PLS و خدمات مشاورهاطالع رسانی 

  .نماید گذاري و انصراف آشنایی کامل پیدا می مقررات سپرده

هاي مربوطه جهت تکمیل در اختیار مشتري قرار خواهد گرفت، سپس  فرمطرح پس از انتخاب 

ورود اطالعات به صورت  شختکمیل شده در ب يها فرممدارك و اطالعات مربوطه بهمراه اطالعات 
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باجه صندوق پس از دریافت  شود. اي شده و مشتري به باجه صندوق هدایت می موقت وارد سیستم رایانه

 نماید. وجوه مربوطه و پس از بازیابی اطالعات ثبت موقت شده اقدام به تایید و ثبت نهایی اطالعات می

سایی مشتري با توجه به نوع محصول انتخابی پس از ثبت نهایی اطالعات و ارسال آن به مرکز کد شنا

  گیرد. این کد شناسایی در رسید چاپی صندوق درج گردیده و در اختیار مشتري قرار می گردد. ایجاد می

رکورد مربوط به کد شناسایی مشتري و سایر اطالعات مربوط به این رکورد منجمله شماره حساب، 

گذار و... در پایگاه داده سیستم مشارکت در سود و  سپردهمیزان سپرده شخص، اطالعات شناسنامه اي 

  زیان و سیستم یکپارچه بانک به صورت همزمان ثبت و نگهداري خواهد گردید.

پس از دریافت وجه، مشتري به باجه انعقاد قرارداد هدایت شده و پس از بازیابی اطالعات مربوط به 

در  مقاسطهخدمات سامانه اینترنتی بازار ثانویه گواهی  قرارداد و استفاده از يها فرمکد شناسایی مشتري 

نماید. یک  گذار پس از مطالعه قرارداد اقدام به تایید و امضاي آن می گیرد. سپرده اختیار مشتري قرار می

نسخه از قرارداد منعقده در اختیار مشتري قرار گرفته و نسخه دیگر آن در سوابق مشتري نگهداري خواهد 

ات مربوط به قرارداد شامل شماره انتظامی قرارداد در بانک اطالعات مشتریان سیستم گردید. اطالع

  گردد. مشارکت در سود و زیان ثبت و ذخیره می

با  قاسطهپس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، سیستم به صورت خودکار اقدام به صدور گواهی م

نماید. در صورت تمایل مشتري به  گذار و بر اساس نوع محصول انتخابی مشتري می مشخصات سپرده

تواند گواهی مربوطه را  از طریق ورود کد شناسایی مشتري می مربوطهداشتن نسخه چاپی گواهی، باجه 

مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نماید. شماره سریال اختصاصی به گواهی بهمراه سایر اطالعات 

  درج خواهد گردید. وگواهی چاپ رسید گذاري مشتري در  مربوط به سپرده
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پس از انتهاي دوره ساخت طبق دستورالعمل تأمین مالی مقاسطه پس از تقویم ارزش طرح، میزان 

اي در مقاطع مشخص از مجري دریافت و پس از کسر کارمزد بانک به  اقساط، اجاره یا بازدهی دوره

حساب مشتري به بانک  گذار پرداخت خواهد شد. واریز سود به صورت خودکار و از طریق معرفی سپرده

اي به صورت خودکار  صورت خواهد پذیرفت. فرمولها و روشهاي محاسبه اقساط، اجاره یا بازدهی دوره

 باشد. در صورت افزار باجه حسابداري/ ممیزي وارد شده و نیازي به ورود مجدد اطالعات نمی در نرم

ناشی از تاخیر طبق دستورالعمل وجود گزارش یا صورتمجلس توقف توسط امین، میزان تاخیر و ضرر 

هاي ناشی از موارد فورس ماژور نیز طبق دستورالعمل  گردد. ضمناً تاخیر مربوطه تعیین و محاسبه می

هاي واحد  مربوطه تعیین و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در صورت عدم رضایت مجري از گزارش

صورت خواهد پذیرفت. در پایان مالکیت امین، حل و فصل موضوع طبق دستورالعمل از طریق حکمیت 

  رسد.  طرح به مجري منتقل و مقاسطه به پایان می
  سازمانیساختار 

و فرآیندهاي مربوطه  PLSبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین با توجه به مفاهیم مورد عمل در 

و نیـز وظـایف    مقاسـطه تـأمین مـالی   سـازي   هاي تدوین شده جهت پیاده و همچنین ضوابط و دستورالعمل

همـان سـاختار مطـرح شـده در     گذار، مجري، ساختار و تشکیالت مورد نیاز  تعیین شده براي بانک، سپرده

  باشد. می PLSبانکداري مشارکت در سود و زیان

  هاي مرتبط دستورالعمل

 هاي طرح بانکداري مشارکت در سود هاي مشارکت مالی مقاسطه منطبق با دستورالعمل دستورالعمل

هاي مربوطه در بانکداري مشارکت  بوده و بجز مواردي که فوقاً تصریح شد از دستورالعملراستین و زیان 
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  باشند:  ها تحت عناوین زیر می گردد. این دستورالعمل مند می بهرهراستین در سود و زیان 

  دستورالعمل احراز توانایی مجري .1
  ها دستورالعمل تضمینات، وثایق وآورده .2
   تهیه گزارش توجیه اقتصادي، فنی، مالی طرحدستورالعمل  .3
   جهت ارزیابی طرح زممدارك و مستندات الدستورالعمل  .4
  هاي بانک دستورالعمل دریافتی .5
 دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت .6
  دهی مجري  دستورالعمل گزارش .7
  دستورالعمل حسابداري و حسابرسی .8
  دستورالعمل تغییر در زمانبندي و هزینه .9

  تورم بر درآمد و هزینه و خالص بازدهی طرح آثار  .10
  قصور ناشی از تاخیردر انجام تعهدات مجري و تغییر در زمانبندي  .11
  دستورالعمل مشارکت جدید (افزایش سرمایه در حین انجام طرح) .12
  دستورالعمل تسویه حساب با مجري .13
  دستورالعمل داوري (حکمیت) .14
  دستورالعمل فورس ماژور .15
   PLSدستورالعمل تنظیم قراردادهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان  .16
 دستورالعمل شرایط عمومی قراردادهاي مشارکت در سود و زیان .17
 دستورالعمل صالحیت امین .18
 گذار و تسویه پیش از موعد دستورالعمل انصراف سپرده .19
  (تولیدي)ناپذیر  دستورالعمل تبدیل گواهی پذیره به سهام در طرحهاي پایان .20
  اي دستورالعمل پوششهاي بیمه .21
 دستورالعمل معامالت گواهی مشارکت/پذیره .22
 دستورالعمل بازرسی کاال .23
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 دستورالعمل استاندارد کاال .24
 دستورالعمل تحویل کاال .25

  

  اند. آورده شده (JFS)سه دستورالعمل اخیر در طرح تأمین مالی جعاله 
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  دستورالعمل حاکمیت شرکتی

را تعریف حاکمیت شرکتی  ناصول بنیادی 1992در سال  ريوآدریان کادبهمانگونه که سر 

را در  که جو شفافیت، راستی و پاسخگوییاي ضوابطی است  نماید، حاکمیت شرکتی مجموعه می

رشد دهند و اهداف شرکت را ها باید آزاد باشند تا خود را  نماید شرکت میمدیریت سازمان تقویت 

باید در چارچوب مسوولیت پاسخگویی اثربخش اعمال شود. حاکمیت این آزادي  امامحقق سازند 

است که موجب  هایی ها و سیستم قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگاي از  مجموعهشرکتی 

  . گردد و رعایت حقوق ذینفعان می ، راستیپاسخگویی، شفافیت، عدالت ی نظیرفاهدادستیابی به 

  به شرح زیر است: (PLS)داري مشارکت در سود و زیان راستین در بانکاصول حاکمیت شرکتی 

  تعاریف

   :شود که مدیر مستقل: به مدیري گفته می -1

  منصوب سهامدار عمده در مجمع یا نماینده او نباشد. •

درصد از حاضران را تشکیل  50منصوب گروهی از سهامداران که در مجمع اتحاد بیش از  •

  نباشد. آنهادهند یا نماینده  می

  ارتباط تجاري مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد. •

  بیش از سه دوره عضو هیات مدیره شرکت نبوده باشد. •

  هیچگونه مسوولیت اجرایی در شرکت نداشته باشد. •

  باشد. مدیر غیرموظف: عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسوولیت اجرایی می -2

سهامدار عمده نبوده و کمتر از یک در هزار سهام را در با ست که در اتحاد سهامدار جزء: شخصی ا -3
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  اختیار داشته باشد.

به منظور کسب منافع اقتصادي  شرکتکنترل: اختیار سیاستگذاري و هدایت عملیات مالی و اجرایی  -4

  هاي آن است. از فعالیتناشی 

سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کرده اي است که مجوز ارائه خدمات سهام را از  امین سهام: موسسه -5

 است. 

خدمات سهام: نگهداري اوراق سهام، وجوه نقد و اوراق مشارکت متعلق به مشتریان، اخذ سود،  -6

نویسی سهام، شرکت در مجامع،  سهام جایزه و حق تقدم و سایر منافع سهامدار از شرکت، پذیره

  خرید و فروش و اداره سبد سهام و نظایر آن.

داراي قانون بازار اوراق بهادار  46ماده  1تبصرة اطالعات نهانی: افراد مشروحه در  دارندگان -7

 شوند: اطالعات نهانی شرکت شناخته می

  مدیر عامل، و معاونان آنان.  هیأت عامل، مدیران شرکت شامل اعضاي هیأت مدیره، •

  حسابرسان و وکالي شرکت.  حسابداران، مشاوران، بازرسان، •

درصد سهام شرکت را ده بیش از  به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلفل خود،سهامدارانی که  •

  در اختیار دارند یا نمایندگان آنان. 

(هلدینگ) که  مدیر عامل و اعضاي هیأت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهاي مادر •

پذیر  سرمایهمالک حداقل ده درصد سهام یا داراي حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت 

  باشند.

اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی دسترسی  سایر اشخاص که با توجه به وظایف، •

  دارند.
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  شرکت اصلی: شرکتی است که داراي یک یا چند شرکت تابعه باشد. -8

شرکت تابعه: شرکتی است که اکثریت سهام حاضر در مجمع آن مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به  -9

 باشد و یا به هر شکل اکثریت اعضاي هیات مدیره آن را انتخاب کند.شرکت اصلی 

  نماید. هاي بزرگ را عرف مشخص می شرکتشرکت بزرگ:   -10

  اشخاص وابسته: عبارتند از:  -11

  قانون تجارت.  129اشخاص موضوع ماده  •

قانون مدنی اعضاي هیات مدیره و مدیر  862کلیه اقرباي طبقه اول سببی و نسبی مطابق ماده  •

  امل، اعضاي هیات عامل و جانشین یا قائم مقام هر یک از ایشان، مدیران ارشد شرکت.ع

  توانند مستقیم یا غیرمستقیم شرکت را کنترل نمایند. اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل می •

هایی که حداقل بیست درصد از حق راي آنها مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار اشخاص  شرکت •

  باشد.در فوق  بندهاي مذکور

امکانات و تخصص یا است که از بانک  PLSواحدي درون سازمانی تحت نظر اداره امین: واحد   -12

کادر تخصصی الزم، مانند کارشناسان فنی، مهندسی و مالی برخوردار بوده و در فرآیند بانکداري 

از طرف بانک بر حسن اجراي طرح، پایش عملیات اجرائی  (PLS)مشارکت در سود و زیان راستین 

هاي طرحنامه و سایر امور مربوط نظارت نموده و گزارشهاي تحلیلی مراحل  و تطبیق آن با برنامه

  دهد. بانک قرار می PLSاي تهیه و در اختیار اداره  اي یا غیردوره اجراي طرح را بصورت دوره

  هیات مدیره

یریت عامل شرکت نباید بر عهده یک شخص واحد (حتی نماینده ریاست هیات مدیره و مد  -13

هاي رییس هیات مدیره و  اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره) باشد. وظایف، اختیارات و مسوولیت
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  شد و تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.بامشخص و روشن  ،مدیرعامل باید صریح

ف باشند. موظف شدن اعضاي هیات مدیره اکثریت اعضاي هیات مدیره، بایستی از مدیران غیرموظ   -14

باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق راي ندارد. در ترکیب هیات مدیره  با تصویب هیات مدیره می

هاي  بایستی یک نفر عضو مالی غیرموظف که حداقل داراي مدرك کارشناسی در یکی از رشته

ر مسوولیت کمیته حسابرسی را حسابداري، مالی و مدیریت بوده عضویت داشته باشد. عضو مذکو

  برعهده خواهد داشت.

گیري  هاي سودمند و تصمیم اي باشد که امکان انجام بحث تعداد اعضاي هیات مدیره باید به گونه  -15

حداقل  هاي بزرگ، منطقی پیرامون امور شرکت فراهم شود. تعداد اعضاي هیات مدیره در شرکت

   هفت نفر خواهد بود.

  اي هیات مدیره باید از مدیران مستقل باشند.حداقل دو نفر از اعض  -16

توانند در شرکت دیگري مدیر عامل یا عضو هیات مدیره موظف  اعضاي هیات مدیره موظف، نمی  -17

  باشند. 

هیات مدیره بایستی حداقل یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید. در   -18

نوان مدیر عامل منصوب نماید، بایستی موارد زیر اجرا صورتی که هیات مدیره دو نفر یا بیشتر را به ع

  شود:

کند تشکیل و  هیات عامل با حضور مدیران عامل و ترکیبی که هیات مدیره مشخص می •

دهد. اعضاي مستقل هیات مدیره عضو هیات عامل خواهند  هماهنگی امور شرکت را انجام می

  بود. 

اخل مسوولیت و اختیارات وجود نداشته وظایف هیات عامل مشخص و منتشر شود بطوریکه تد •
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  باشد و هر کدام نسبت به وظیفه خود پاسخگو باشند.

یکی از مدیران عامل به انتخاب هیات مدیره به عنوان رییس هیات عامل وظیفه ارتباط و  •

  باید از اختیارات الزم برخوردار باشد. ورا بر عهده خواهد داشت  بانکپاسخگویی نسبت به 

بایستی داراي یک دبیرخانه باشد که مسوولیت اجرایی تشکیل هیات مدیره، هیات مدیره   -19

اعضاي هیات مدیره و حصول اطمینان از  یآوري اطالعات و انجام امور کارشناسی درخواست جمع

  انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده دارد.

رییس هیات مدیره و تصویب ریاست دبیرخانه به عهده دبیر هیات مدیره است که با پیشنهاد  •

  نماید. هیات مدیره منصوب و زیر نظر رییس هیات مدیره انجام وظیفه می

دبیر هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور یافته و مسوول تدوین مذاکرات و مصوبات  •

  هیات مدیره و هماهنگی و تنقیح مصوبات است.

  هیه و در اختیار وي قرار دهد.مدیر عامل موظف است اطالعات مورد تقاضاي دبیر را ت •

  تشکیالت و سایر مقررات دبیرخانه با پیشنهاد دبیر و تصویب هیات مدیره، اجرایی خواهد شد. •

  دبیرخانه موظف است گزارش مستمري از اجراي مصوبات تهیه و به هیات مدیره ارائه نماید. •

تشکیل جلسات و نحوه جلسات هیات مدیره باید حداقل ماهانه یکبار برگزار شود. حد نصاب   -20

  گیري باید در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد. تصمیم

هیات مدیره باید اطالعات مربوط به تعداد جلسات طی سال، تعداد جلسات حضور هر کدام از   -21

هاي هر یک از اعضاي هیات مدیره  اعضا، ارزیابی عملکرد شرکت، عملکرد هیات مدیره و ویژگی

  کند.را در گزارش ساالنه منتشر 

  ها، حسابرسی گذاري هیات مدیره به منظور انجام امور مهم شرکت از قبیل معامالت عمده، سرمایه  -22
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هاي فرعی با حضور برخی از اعضا و مشاوران خارج از شرکت تشکیل  داخلی و انتصابات، کمیته

مدیره ها به تشخیص هیات  هاي حسابرسی و انتصابات الزامی بوده و سایر کمیته دهد. کمیته می

گیري  ها پس از قرائت نظر کمیته در هیات مدیره تصمیم تشکیل خواهد شد. موارد مرتبط با کمیته

  هاي فرعی توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد. . شرح وظایف و اختیارات کمیتهشود می

اعضاي هیات مدیره نباید از اطالعات نهانی و محرمانه به نفع خود یا دیگران (شامل اشخاص   -23

برداري نمایند. همچنین هیات مدیره باید تمهیدات الزم را به منظور حصول اطمینان از  وابسته) بهره

  عدم خروج اطالعات محرمانه شرکت توسط کارکنان اتخاذ نماید.

اعضاي هیات مدیره، مدیر عامل، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مکلف هستند همزمان   -24

با شخصات کامل خود و اقرباي درجه اول سببی و نسبی (مطابق با پذیرش مسوولیت در شرکت، م

  اعالم نمایند. PLSواحد امین اداره قانون مدنی) را به  862ماده 

هاي مناسب در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حقوق  هیات مدیره باید با اتخاذ رویه  -25

  سهامداران را که شامل موارد زیر است، حفظ نماید:

   اي در مجمع عمومی سهامدارانحضور و اعطاي ر •

   دسترسی به موقع و منظم به اطالعات شرکت •

   هاي (پذیره، مقاسطه مشارکت) راستین و گواهی کسب و ثبت مالکیت سهام •

   نقل و انتقال سهام •

   سهیم بودن در منافع شرکت •

و انتشار آن  سهامدارانواحد امین و موقع سود سهام از طریق ارسال صورت جلسات به  اعالم به •

دارندگان و گذاران و یا  اي که مشاهده آن براي عموم سپرده در وبسایت اینترنتی شرکت به گونه
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  .هاي راستین امکانپذیر باشد خریداران گواهی

  اي که:  گونه هیات مدیره باید با همه سهامداران رفتاري یکسان داشته باشد به  -26

براي همه سهامداران امکان عمل یکسان فراهم هاي برگزاري مجامع عمومی  فرآیندها و رویه •

  سازد. 

، واحد در اختیار همه سهامداراندر وبسایت بانک درج و اطالعات دقیق و کامل درباره شرکت  •

  قرار گیرد.  هاي راستین و خریداران گواهی دارندگانو عموم  امین

هاي  گواهیداد و ستد  دارندگان اطالعات نهانی شرکت نتوانند با استفاده از این اطالعات به •

اوراق بهادار شرکت بپردازند. در این راستا شرکت باید از ساز و کار موثر کنترل راستین و یا 

داخلی براي نظارت و جلوگیري از انجام چنین معامالتی استفاده کند و در صورت کشف 

واحد امین، اطالع مواردي از داد و ستد متکی به اطالعات نهانی، مراتب از طریق ابزار مناسب به 

  رسانده شود. هاي راستین مرتبط با فعالیت شرکت  و دارندگان گواهیسهامداران 

دستور جلسات هیات مدیره با پیشنهاد هرکدام از اعضا و اولویت طرح آن با نظر رییس هیات مدیره   -27

خواهد بود مگر آنکه دو نفر از اعضاي هیات مدیره به صورت مشترك نظر دیگري در خصوص 

  شود.  ها ارائه کنند که در این شرایط مطابق نظر آنها اقدام می اولویت

. شود و قابل واگذاري به غیر نیست توسط هیات مدیره انجام می ساًأزیر راتخاذ تصمیم در موارد    -28

   تأئید واحد امین صورت پذیرد.با تصمیمات متخذه در ارتباط با موضوع این ماده باید 

هاي تابعه، تعیین   انتخاب مدیر عامل و مدیران اصلی شرکت و اعضاي هیات مدیره شرکت •

آنها، نظارت بر عملکرد و در صورت لزوم جایگزین کردن حقوق و مزایا و پاداش و اختیارات 

  آنها و نظارت بر فرآیند جایگزینی. 
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و دارندگان مابین مدیریت، هیات مدیره و سهامداران فیبرطرف ساختن تضاد منافع بالقوه  •

  تشخیص تضاد و منافع با هر یک از اعضاي هیات مدیره خواهد بود. هاي راستین.  گواهی

  ها و مقررات داخلی شرکت.  ها، آیین نامه  بررسی و تصویب سیاست •

بررسی و تصویب معامالت عمده شرکت با اشخاص وابسته که در این مورد مدیر مرتبط حق  •

  کند.   رسد، معین می اي که به تصویب هیات مدیره می نامه راي ندارد. معامالت عمده را آیین

 .ها گذاري خرید و فروش دارایی ثابت و سرمایه •

 .ها یا سایر منابع غیربانکی استقراض از بانک •

آغاز یا ادامه جذب منابع از طریق بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین از بانک عامل یا  •

 ها. دیگر بانک

  ها.  تعیین قیمت و شرایط فروش اموال و محصوالت اصلی و روش تعیین قیمت سایر دارایی •

  ورس اوراق بهادار.اطالعات به سازمان بارائه  •

ها، گزارش گیري مناسب و  هیات مدیره باید سیستم کنترل داخلی مناسب براي حفاظت از دارایی  -29

  رعایت قوانین و مقررات برقرار کند. 

هیات مدیره باید حداقل بطور ساالنه سیستم کنترل داخلی را بررسی و گزارش آن را به سهامداران   -30

  هاي بزرگ این بررسی باید توسط حسابرس مستقل انجام شود.   تارائه کند. در شرکو واحد امین 

هیات مدیره باید یک کمیته حسابرسی متشکل از اکثریت اعضاي غیر موظف هیات مدیره تشکیل   -31

دهد بطوریکه حداقل یک نفر از اعضاي این کمیته داراي دانش و تجربه مالی باشد. واحد حسابرسی 

  کند.  یزیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت م

اي که حداقل در  هیات مدیره باید وظیفه کمیته حسابرسی را بطور مکتوب مشخص نماید به گونه  -32



  85

  برگیرنده موارد زیر باشد: 

هاي رسمی مربوط به  اي و سایر اعالمیه هاي ساالنه و میان دوره نظارت بر درستی گزارش •

  عملکرد مالی شرکت. 

اري توسط مدیریت در چارچوب استانداردهاي هاي حسابد نظارت بر انتخاب و تغییر رویه •

  . سازمان حسابرسی حسابداري مالی

اي،  بررسی برآوردهاي عمده انجام شده توسط مدیریت براي تهیه گزارشات ساالنه و میان دوره •

پیشنهاد به مجمع براي انتخاب، حفظ یا تغییر حسابرس مستقل و همچنین شرایط قرارداد 

  حسابرسی مستقل. 

نان در زمینه استقالل حسابرس و اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل در چارچوب کسب اطمی •

  . سازمان حسابرسی اي حسابرسان مستقل و استانداردهاي حسابرسی آیین رفتار حرفه

کسب اطمینان از عدم انجام خدمات غیر حسابرسی توسط حسابرسان مستقل شرکت با توجه به  •

  . (سازمان حسابرسی) اي حسابرسان مستقل آیین رفتار حرفه

  حصول اطمینان از برقراري سیستم کنترل داخلی مناسب.  •

  نظارت بر عملکرد و حصول اطمینان از اثربخشی حسابرسی داخلی.  •

  انتصاب و برکناري مدیر حسابرسی داخلی.  •

هاي اخالقی (منشور اخالقی شرکت)  نامه مکتوب در مورد ارزش حصول اطمینان از وجود آیین •

  به آن توسط مدیریت اجرایی.  و پایبندي

  بررسی معامالت با اشخاص وابسته.  •

  هاي مدیریت ریسک و چگونگی شناسایی و رویارویی با آن خطرات.   بررسی سیاست •
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  اطمینان از دسترسی کامل حسابرسان مستقل و داخلی به اطالعات و اسناد و مدارك الزم.  •

   .مستقل برقراري ارتباط هیات مدیره با حسابرسان داخلی و •

  مجمع عمومی

  شود: هاي زیر اعمال می در انتخابات هیات رییسه مجامع محدودیت  -33

  کند. سهامدار عمده حداکثر یک نفر از اعضاي هیات رییسه را انتخاب می •

  شود. و با اکثریت راي آنها انتخاب می جزءیک نفر از اعضاي هیات رییسه از میان سهامداران  •

سهامداران جزء حاضر در مجمع و با راي اکثریت آنها انتخاب از  ا نظارت هیات رییسهبیک نفر  •

  شود. می

  گیرد.  پاداش هر یک از اعضاي هیات مدیره مورد تصویب مجمع قرار می •

قبل از تشکیل مجمع، مالکیت و یا وکالت حاضرین در مجمع را بررسی و تایید  بایدهیات مدیره   -34

  نماید.

  طریق مکاتبه رسمی شرکت معتبر خواهد بود. نمایندگی اشخاص حقوقی در مجمع، از  -35

گزارشات هیات مدیره به مجمع و گزارش بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل، قبل از برگزاري   -36

به صورت دایم در اختیار عموم قرار داده شرکت و بانک اینترنتی هاي  وبسایتمجمع از طریق 

  خواهد شد.

االنتشار کشور  یک روزنامه کثیرایت شرکت و وبسایت بانک و وبسدر هاي مالی اساسی  صورت  -37

  روز بعد از تشکیل مجمع آگهی شود. 10حداکثر تا 

اکثریت اعضاي هیات مدیره باید در روز برگزاري مجمع در جلسه حاضر باشند و در غیر این   -38

به اطالع از طریق وبسایت شرکت به مجمع اعالم و  صورت، دالیل عدم حضور خود را کتباً
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  برسانند.و دارندگان گواهی  سهامداران

از طریق وکالت رسمی و یا  سهامداران بایستی از امکان اعمال راي حضوري و یا غیابی (صرفاً  -39

  وکالت به امین سهام) برخوردار باشند.

  سهامداران از هیات مدیره باید فراهم باشد.واحد امین بانک و فرصت کافی و منطقی جهت پرسش   -40

  شود. ف هیات مدیره در مجمع عمومی تعیین میحق حضور اعضاي غیر موظ  -41

  پاسخگویی و افشاي اطالعات

ساالنه و  اي، دوره گزارشاتو ارائه اطالعات شفاف و معتبر  هبتا نسبت هیات مدیره مکلف است   -42

نامه افشاي  مطابق ضوابط تعیین شده در آیین نماید مقرر می PLSکه واحد امین اداره  اي میان دوره

 .نمایداز طریق وبسایت بانک و وبسایت شرکت اقدام هاي پذیرفته شده در بورس،  اطالعات شرکت

، مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره مسوولیت بانکواحد امین رسانی شفاف و کامل به  در اطالع  -43

 مشترك دارند.

به قبالً و مبناي تهیه آنها بایستی ا انتشار در وبسایت شرکت ارائه شده به واحد امین یاطالعات   -44

  تصویب هیات مدیره برسد.

باید پس از کند  انداز آتی شرکت را بیان می گزارش ساالنه که وضعیت گذشته و کنونی و چشم -45

هاي اینترنتی شرکت و بانک در معرض عموم قرار گیرد. این گزارش  تأیید واحد امین در وبسایت

  اقل در برگیرنده موارد زیر باشد:باید حد

هاي اجتماعی و  اطالعات کلی مربوط به ساختار سازمانی، محصوالت، منابع انسانی، مسوولیت •

  محیطی شرکت.  زیست

تجزیه و تحلیل عملیات شامل تجزیه و تحلیل بخشهاي مختلف عملیات، شرایط رقابتی، ساختار  •
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تحقیق و توسعه، خطرات تهدیدکننده، قراردادهاي مدیریت، مقایسه اهداف با نتایج عملیات، 

  انداز آتی. مهم و چشم

 ساله.  3خالصه اطالعات مالی  •

  گزارشات پیشرفت فیزیکی طرح. •

هاي مالی تهیه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري همراه با گزارش حسابرسی مستقل  صورت •

  و بازرس قانونی.

کننده و کاهش آن،  زان تولید گازهاي آلودهاطالعات مربوط به حفظ محیط زیست شامل می •

  جویی در انرژي. هاي جامد و بازیافت آن و میزان مصرف و صرفه میزان تولید زباله

  اطالعات مربوط به رعایت اصول حاکمیت شرکتی از جمله عملکرد کمیته حسابرسی. •

  مشخصات اعضاي هیات مدیره. •

مل، موظف یا غیرموظف بودن آنها، مستقل یا نام و مشخصات کامل اعضاي هیات مدیره و مدیرعا   -46

ها  غیرمستقل بودن آنها، میزان مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت

کاري، ماموریت (داخلی و خارجی)،  هاي آنان شامل حقوق و مزایا، اضافه و همچنین کلیه دریافت

  نه در گزارش ساالنه افشا گردد.وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بند جداگا

معامالت عمده با اشخاص ثالث از عملیات خرید مواد، کاال، اقالم دارایی، خدمات اطالعات   -47

بایست در گزارش  تکنولوژي و همچنین فروش کاالها و خدمات به میزان قابل توجه به افراد وابسته

  .ساالنه افشا گردد

  گیري هاي تصمیم محدودیت

باشد.  مجري مجاز به انجام فعالیتی خارج از طرحنامه مصوب واحد ارزیابی در ارتباط با طرح نمی  -48
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 هرگونه تغییري که ضروري بنظر برسد باید از قبل به تأیید واحد امین رسیده باشد.

مجري مجاز به تغییر سرمایه شرکت خود تا زمان انقضاي قرارداد و تا زمان استهالك سهم مقسط   -49

شد. هرگونه تغییري که ضروري بنظر برسد باید از قبل به تأیید واحد امین رسیده باشد. آثار با نمی

 گذار گردد. این تغییرات نباید منجر به کاهش منافع سپرده

پرداخت پاداش غیر متعارف شرکت مجري به اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و سایر ارکان و  -50

 پاداش باید قبالً به تأیید واحد امین بانک رسیده باشد.پرسنل شرکت ممنوع است. پرداخت هرگونه 

قانون تجارت، پرداخت دستمزد اعضاي غیرموظف (مستقل) هیات مدیره به صورت  134ماده  طبق  -51

مقطوع و تحت عنوان حق حضور الزم االجرا است. این اعضا به جز موارد یاد شده و پاداش هیات 

رساند حق دریافت  مجمع عمومی به تصویب میین قرار گرفته و قبالً مورد تأیید واحد اماي که  مدیره

 وجوه دیگري را ندارند.

ها) و مطابق با  هاي موضوع بندهاي اخیر باید در حد متعارف جامعه (و نه شرکت کلیه پرداخت -52

  براي دیگر کارکنان و قابل قبول توسط واحد امین باشد. نسبتهاي اعمال شده

  تخلف و مجازات

ها در مورد عدم رعایت مقررات مندرج در این  هر یک از افراد و شرکت در صورت تخلف -53

  ، حسب تخلف و تکرار آن:توسط واحد امین بانکو احراز تخلف  دستورالعمل

  شود. مورد تذکر کتبی واقع می •

  یابد. درجه اعتباري آنها تقلیل می •

  شوند. منع میمجدد در استفاده از خدمات بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین از فعالیت  •

  شوند. معرفی می بانکدر سایت اینترنتی  •
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هاي  شود تا کلیه خسارات وارده بر جریان مالی طرح را براساس دستورالعمل بانک مجاز می •

زیان راستین محاسبه و از محل وثائق و تضمینات اخذ شده از  بانکداري مشارکت در سود و

  مجري اقدام به وصول نماید. 

با پذیرش مفاد این بایستی منابع در بانکداري مشارکت در سود و زیان تأمین تقاضی هاي م شرکت - 54

  تطبیق دهند. آنشرایط خود را با دستورالعمل 


