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براساس قضيه  مجري و گذار سپرده بينمشاركت  سود توزيع

 در بانكداري راستين اولر
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 چكيده

و اقدام به اجراي  آميزد دهد و مجري آن را با آورده خود درهم مي گذار منابع مي سپردهمشاركت در فرآيند 
گردد. تسهيم سود حاصل از عمليات مشاركت بين  كند و سپس منافع مورد مشاركت بين طرفين تقسيم مي طرح مي

گذار و مجري يكي از مسائل مهم در مشاركت بانكي است. عمليات مشاركت در مفهوم اقتصادي آن خود يك  سپرده
 . نوع فرآيند توليد ارزش افزوده است

ماركس، ، هافيزيوكراتنظير  توزيع منافع فعاليت اقتصادي از منظر مكاتب مختلف اقتصاديله ابتدا نحوه در اين مقا
اقتصاد نئوكالسيك و كنيم. سپس با توسعه و تعميم نظريات  ها و اقتصاددانان كالسيك را بررسي مي مركانتيليست

قضيه اولر هركدام از نمائيم. طبق  را ارائه مي تتسهيم سود مشاركمورد توابع توليد همگن روش نظريه اولر در مشخصا 
گذار) ارزش بازدهي نهائي خود را دريافت خواهند كرد و كل  صاحبان عوامل توليد كار (مجري) و سرمايه (سپرده

  .شود ميمشاركت تسهيم 
تسهيم ارائه  روش عملياتي حسابداريساده سازي شده و مباحث رياضي ارائه شده  ،عملياتانجام براي تسهيل 

شود كه اين  اي نرخ بهره وارد مي هاي متعارف تقسيط به گونه شود در شيوه وقتي اقساط در محاسبات وارد ميشود.  مي
در لذا  امر در بانكداري بدون ربا قابل قبول نيست. لذا بايد راه حلي منطقي و غيرربوي براي اين تسهيم طراحي نمود.

ناپذير  و پايان هاي پايانپذير طرحاجاره و مشاركت در  هاي مختلف در حالت طمحاسبه اقساقسمت بعد به موضوع 
 شود. پرداخته و راه حل عملياتي آن ارائه مي

 
 مشاركت، تسهيم سود، بانكداري اسالمي، بانكداري بدون ربا، بانكداري راستين :كليدواژه

 

 مقدمه 

آميزد و اقدام به اجراي  با آورده خود درهم مي دهد و مجري آن را گذار منابع مي سپردهمشاركت در فرآيند 
 نيبعمليات مشاركت م سود حاصل از يتسه .گردد و سپس منافع مورد مشاركت بين طرفين تقسيم مي كند طرح مي

ن دو يم بين تسهيا يل سنتكاست. به ش شاركت و باالخص مشاركت بانكياز مسائل مهم در م يكي مجريو  گذار سپرده
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 يت مالكمشار هاي در طرح يافتد ول ياتفاق ميا الزامات مقرراتي بانك توافق  ساسار ب )مجريو  رگذا (سپردهطرف 
 يمشخص برا يا رد و لذا الزم است تا قاعدهكع ارجا كم را به بانيتسه يها م درباره نسبتيتوان اتخاذ تصم ينم واقعي

 ن نمود. يم تدويتسه
1Fعمليات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستينبراساس روش تسهيم در اين مقاله با توجه به اينكه 

طرح  2
  2F3.نمائيم اند استفاده مي تعريف شدهبانكداري راستين ي كه در اصطالحاتاز لذا گرديده 

نوع  يكآن خود  يدر مفهوم اقتصادشاركت ات ميه عملكرد كته توجه كن نيد به اين بحث بايقبل از ورود به ا
اال و خدمت قرار ك يكيزيد فيز در عداد تولين يمل داريف حسابيافزوده است و در قالب تعارد ارزش يند توليفرآ

  رد.يگ يم

 از منظر مكاتب مختلف اقتصادي منافع فعاليت اقتصاديتوزيع 

3Fاتب مختلفكنگاه م

جاد ارزش را متفاوت يخ متفاوت بوده و افراد مختلف منشاء ايتار يار در طكبه ارزش  4
 يارگر را مولد ارزش ندانسته و برخك يا ه عدهكع است ين قضاوت آنقدر وسيف اياتب مختلف طكدر مدانستند.  يم
 اند.  ار را تنها عامل مولد ارزش برشمردهك يرويگر نيد

د يمبادله به تولاز بحث نموده و آن را  »ارزش اضافه«نه منشأ يبودند كه در زم ين كسانينخست هاوكراتيزيف
4Fآوردند.

مبادله.  و نه ارزش گرفت يقرار م »استفاده ارزش« يعنو به م يملموس ماد ءايارزش در قالب اش آنهانگاه در  5
ند يفرآده در يمصرف رسه ب يها استفاده د شده بر ارزشيتول يها استفاده  ارزش اضافه تنها بشكل مازاد ارزشلذا مفهوم 

                                                           
هاي اقتصادي بر مبناي  گذاري و فعاليت گذاران در سود و زيان طرحهاي سرمايه : مشاركت سپرده)PLS(مشاركت در سود و زيان راستين  2

 سازي بانكداري بدون ربا مبتني بر اصول اخالق اسالمي.  نرخ بازدهي حقيقي طرح و به منظور پياده
گذار را به  ايي سپرده گذار منابع سپرده ف سپرده: واحدي است كه به نمايندگي از طرPLSبانك در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 

شود.  گذار و بانك و مجري تقسيم مي دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود يا زيان حاصله، بين سپرده متقاضيان منابع اعتباري تخصيص مي
گذاران را به درخواست ايشان  منابع سپردهگذاران نموده و  بانك در ازاي دريافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مديريت سرمايه به سپرده

گذاران گواهي راستين مربوط  نمايد و در عوض به سپرده گذاري مي در يكي از محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، سرمايه
گذار بوده و در اين راستا  سپرده گذار موظف به حفظ حقوق نمايد. بانك به عنوان وكيل سپرده به نوع تأمين مالي بكار گرفته شده تسليم مي

 بايد كليه امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار برد. 
 قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسايت  مستندات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در بخش بانكداري راستين وب

 تعاريف در متون ذيل آورده شده:اين  3
پوربهروز،  محمدعلي شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ

 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري قانوني اليحه پيشنويس) (كتاب

پوربهروز،  محمدعلي شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ
 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري اجرائي نامه آئين (كتاب) پيشنويس

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 
 اين مباحث به تفصيل در كتب تاريخ عقايد اقتصادي آمده است. - 4
نام داشت مد » ارزش اضافه) «Surplus valueآن چيزي كه در ادبيات ماركس (و لذا را قبول نداشتند  مفهوم اجتماعي ارزش فيزيوكراتها - 5

 .نظر آنها نبود

http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf
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راتها كويزيبه زعم ف. قابل حصول است يتنها در بخش كشاورز هكشد،  يده ميمحصول خالص نامه كد مطرح بود يتول
 دگرد يد نميتول يا گر ارزش اضافهيا به عبارت دي يا ابد و محصول اضافهي ير مييتغه كاست شكل مواد  در صنعت صرفاً

5Fد كند.يافزون بر مصرف خود تول يتواند محصول يتنها كشاورز است كه م و

بهره ن محصول خالص، همان ياو لذا  6
 رسد.  ين مياست كه به مالك زم يمالكانه و سهم
ار كب يكه ارزش كاال را مقدار كار اجتماعگردد  ميمطرح  ين معنيبه ا 6F7»ارزش هينظر«، يستيسكات ماريدر ادب

 يد ارزش اضافه مطلق ارزش اضافه نسبيد عالوه بر توليرقابت، با ز در صحنةيارگر نككند، و  ين ميين تعبرده شده در آ
آن در بازار  يجار يتر از ارزش اجتماع نيش پائيكاال يد ارزش فرديبا يد ارزش اضافه نسبيتول يد. براينماد يز تولين

دست ز بين يآن، ارزش اضافه نسب يتر از ارزش اجتماع نيو پائ يباالتر از ارزش فرد يمتيباشد تا او با فروش آن به ق
7Fاست. گركارتوسط ه يسرما يريارگكب يبروز ماد ،د ارزش اضافه مطلقيآورد. تول

 سمترا از د يند توليفرآاگر كل  8
دهند، و  يل ميد را تشكيل توليكار و موضوع آن وسازات يو تجهل يوسا سكبه زعم مارم، يمحصول، مد نظر قرار ده

 ك كارگر همهي، شود يم يتلق يفرد نديفرآ يك. كار تا آنجا كه تاً مولد ارزش استيه نهاكاست خود كار 
مسلط عت يتواند بر طب ينم ييتنهابه انسان  و ،را در خود جمع داردشود  يم يل محصول متجلكبه ش كه بعداً يئاه كاركرد

ك فرد يم يمحصول كار از محصول مستقد. و لذا يد محصول نمايها ملزم به تول راتكويزيعت را طبق نظر فيشود و طب
ست، بلكه يد كاال نيتول صرفاً يستيتاليد كاپي، مفهوم تولسكماربه زعم . شود يان مل به محصول مشترك كارگريتبد
فقط و  كند يد ميتول يه ويش سرمايو افزاه يسرماصاحب  يخود بلكه برا يد ارزش اضافه است. كارگر نه برايتول تاًيماه
 د. نك يمد يتولهم كند، بلكه ارزش اضافه  ينمد يتول

ارزش اضافه را  يعلت وجود . اواست يستيتاليد كاپينفك توليو ال يكاردو ارزش اضافه جزء ذاتيردر نظر 
ك محصول بر يمت يها مازاد ق ستيكند. مركانتال ين ميين ارزش را تعياست كه مقدار ا يافتن علتي يد بلكه در پيجو ينم

ل منشأ يجان استوارت مدانستند.  يباالتر از ارزشش م يمتياز فروش آن به ق يناش و از عمل مبادله يد آن را ناشينه توليهز
ه سود ينكه سرمايعلت ا و كند يد مين خود او الزم است توليتام يبراه كش از آنچه يكه كارگر ب دانست ين ميرا اسود 

دشان الزم است دوام يتول يكه برا يش از مدت زمانيه و ابزار بيست كه خوراك، پوشاك، مواد اولا نيآورد ا يبار مه ب
 .كار است يدياز قدرت تول يبلكه ناشست يناز مبادله  يسود ناش لذاآورند.  يم

 مشاركت در تسهيم سودنظريه اولر و اقتصاد نئوكالسيك 

ه بنگاه در اقتصاد ينظررا ندارد، ولي  شاركتنظريات فوق قابليت كاربرد در تسهيم مورد نظر در فرآيند م
8Fبرخوردار است يقيعم ع ويوس يليتحل ياز مبان  يكالسكنئو

ف يتعر يواحد  بنگاهها  از نگاه نئوكالسيكساده  بيانيدر . 9

                                                           
ها فيزيوكراتگاه در ندانستند كه تنها در كشاورزي متحقق است و نه در صنعت.  ها ناشي از قوة رشد گياهان مي اين موضوع را فيزيوكرات -  6

قدرت بارآوري زمين است كه مقداري بذر را به مقدار و زمين است يا ، بلكه نتيجه مساعدت طبيعت كشاورز ر اضافهارزش اضافه نه حاصل كا
كه ناشي از رابطه انسان با خاك است محصول اضافه در كشاورزي موهبتي طبيعي  يعني كند. بدين ترتيب بهره مالكانه ميبيشتري بذر تبديل 

 .يو از روابط اجتماعي منتجاست و نه 
7 - The theory of value. 
8  - Mark, Karl, Capital, Vol. 1, Penguin, England, pp. 1019-1026. 

 :يدئمراجعه نما منبع زيرشرح بيشتر اين موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص براي  9
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ار ك  نيب  رابطه  ياضير  انيب  د بنگاهيتول  د. تابعينما يد مي، تولهيار و سرماك ديتول  عوامل را با استفاده از محصوله كشود  يم
 . است  د شدهيتول  و محصول  شده  دهربار كب هيو سرما

9Fمجري  هكد يريبگ را در نظر  شاركتيمند يفرآ

10Fگذار سپرده (سپرده) هيسرما ريد متغيتول  عامل دو 10

11 K  ار كوL  را
11Fدر يك طرح  ارزش افزودهد يتول  جهتخود   د ثابتيتول  ا عواملب

  يك  ) بعنوانQ( شاركتارزش م  بندد. تابع يم اركب 12
 د:شو يم  انيبر يل زكبه ش) K,Lر (يد متغيتول  عوامل از  ياضير  تابع

),( LKfQ =                                                                                                                                   )1(  

 د دريساختار تولاند.  دهيگرد  فير تعريد متغيتول  با عوامل  د در ارتباطيتول  زانيم و ندارد د ثابتيتول  عامل فوق  تابع
د يثابت تول يها نهيهز همچنين، و ابندي ير نمييتغ  شده  انجام  يهايگذار هيسرما  هك گردد تعريف مي  يخاص  يزمان  دوره

  يبراه ينحوه استفاده سرمادرباره  جريم  يفن  اطالعات  مجموعه ،ار برده شدهكب  ينولوژكت د.نگرد ينم اتوارد محاسب
12Fمقداره  يك  تابع  يك  بعنوان د غالباًيتول  . تابعندمج استد ميتابع تول ياضيه در فرم ركد شو يم را شامل شاركتم

13 
13Fندهيافزا  تابع  يك  بعنوانو   يرمنفير غيمقاد  يوسته برايپ

 شبه مقعر قاًيتابع دق  يكو غالباً   فيتعرمورد نظر   دامنه در  14
 ند. گرد يم  فيتعر  مشخص  يواحد زمان در گذار سپرده هيو سرما مجريار ك شاركت،م  زانيشود. م يم  فرض 14F15يعاد

  تيمحدود  سه  د بهيشوند مق يم  فيتعر  آن در  مدت  وتاهك شاركتم  تابع جتاًير و نتيمقاد  نيا  هك  يزمان  دوره
  وتاهك  يا اندازه  به اًيدهد. ثان رييتغ را  د ثابتيتول  نتواند عامل  گذار سپردهه كباشد   وتاهك  يافك  اندازه  د بهيبا اوالً است:
  اتمام  هكبلند باشد   يافك  اندازه  به ابد. ثالثاًين رييتغ  )شاركتم ينولوژكتط (يشرادر اثر بهبود  شاركتم  تابع  لكش  هكباشد 

و  MPKب با يبه ترت L مجريار كو  K گذار سپرده هيسرماد يتول  عامل نهائي  ي. بازدهگرددر يذپانكام شاركتمند يفرآ
MPL دنشو يم  فير تعريز  لكش  به: 

KKK fLKf
K
QMP ==
∂
∂

= ),(  ,      LLL fLKf
L
QMP ==
∂
∂

= ),(                                                       )2(   

در ابتدا ر، يمتغ ديعامل تولاز  يشترير بيمقاداستفاده از كه دارد  يان ميبد يامل تولوع ينهائ يبازده يقانون نزول
ش عامل يد مربوطه، افزايعامل تول يريارگكاز ب يزانيدن به ميزبور شده و پس از رسعامل م ييد نهايتولش يمنجر به افزا

را ر يد متغيك عامل تولياز  يشتريب يهرچه واحدها يعنيد خواهد شد. يآن عامل تول ينهائ يبازده اهشكد منجر به يتول

                                                                                                                                                                                     
Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 

نامه اقتصادي خود را به منظور تامين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح در قالب  مجري: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرح 10
گذار مراحل اجراي  كند و پس از اقدام بانك در جهت مشاركت وي با سپرده بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك معرفي مي

سازد. مجري عالوه بر اهليت قانوني، مالي، فني و اجرايي بايد از ساير امكانات و توانائيهاي الزم براي مشاركت و  طرح را تا پايان عملياتي مي
 اجراي طرح برخوردار باشد.

ت بانكداري مشاركت گذار: شخصي حقيقي يا حقوقي داراي مقدار معيني نقدينگي (وجه نقد) متقاضي مشاركت مالي در محصوال سپرده 11
در سود و زيان راستين كه از طريق مراجعه به بانك (اعم از فيزيكي يا مجازي و در فضاي اينترنت) نسبت به خريد گواهي راستين يكي از 

 كند.  محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين اقدام مي
منسجم و مشخص، در زمان محدود و با كيفيت، شرايط و هزينه معين به  هاي اقتصادي مجري است كه تحت برنامه طرح: مجموعه فعاليت 12

 شود. قصد انتفاع براي تأمين مالي در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك ارائه مي
13 - Single-valued. 
14 - Increasing. 
15 - Regular strictly quasi-concave. 
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اين قانون اثرات  15F16.م آورديبدست خواه يمحصول اضاف يمقدار كمترد ياز تول يا دن به نقطهي، بعد از رسميار بركب
 خواهد داشت كه از روابط تسهيم سود كه بدست خواهيم آورد قابل استنباط است.شاركت ممشخصي در تسهيم بازدهي 

 شاركتمند. اگر ك يان ميبد يش متناسب تمام عوامل توليش محصول را در اثر افزايافزا ياس چگونگيمق اقتصاد
د مورد يب عوامل تولكياس در دامنه تريابد بازگشت به مقيش يابند افزايش يافزا زمان كار و سرمايهه همك يبه همان نسبت

سبب  گذار سپرده هيو سرما مجريار كمتناسب ش ياست اگر افزا يشياس افزايشود. بازگشت به مق يف مينظر ثابت تعر
 هيو سرما مجريار كمتناسب ش ياست اگر افزا ياهشكاس يس بازگشت به مقكمحصول شود و بلع شتريش بيافزا

شود.  يف ميد تعريتوابع تول 16F17ياس توسط مفهوم همگنيبازگشت به مق .شود شاركتمتر مكش يسبب افزا گذار سپرده
 است اگر:   jد همگن از درجه يتابع تول يك

),(.),( LKfttLtKf j=
                                                                                                                    

)3(  

1,1,10ر يمقاد يبرا مجريكار و  گذار سرمايه سپردهد يبرابر عوامل تول tش يبا افزاه ك  jjj بازگشت به  =
بدست  يد خطيتول يتهاياز مجموعه فعالتواند  يم يد خطيتابع تول يكباشد.  يم ياهشكو، ثابت يشيافزابه ترتيب اس يمق
17Fشوند يارگرفته مكهمزمان ب ه بطوركد يآ

اس يبازگشت به مق جتاًيهمگن از درجه اول هستند و نت ،يد خطيتوابع تول .18
 )اهشكاي( شينسبت افزا يكد را به يه عوامل توليلكه اگركاست  ين معنيد بديدر توابع تول يثابت دارند. مفهوم همگن

د همگن يد بود تابع توليش عوامل توليد به همان نسبت افزايش توليافزا ابد. اگري )اهشكاي( شيز افزايد نيزان توليم ميده
 نيا ريدر غ و يكمتر از ك يش عوامل بود همگنيمتر از نسبت افزاكد يش تولياست. اگر نسبت افزا يكاز درجه 
ثابت،  ،اسيبازگشت به مق، يكاز متر كشتر و يو ب يكسه حالت همگن از درجه  باشد. در يم يكشتر از يصورت ب

 . قابل استنباط است) 3( رابطةبراساس  ياضيد از لحاظ رين شرط در تابع توليا شود. يف مياهنده تعركنده ويفزا
ن فرض ياست و لذا از ا يامالً با معنكهاي مضاربه  الاقل در طرح يكاز درجه  يفرض همگن شاركتدر تابع م

18Fه اولريبراساس قض

از  يدر حالت همگنگر يبه عبارت دم. يآور يرا بدست م مجريو  گذار سپرده نيع درآمد بيتوز 19
خواهد ) اهشكاي( شيز به همان نسبت افزايابند محصول ني )اهشكاي( شينسبت افزا يكاگر همه عوامل به  يكدرجه 

ان يه اولر بيرد. قضكر نخواهد ييد تغيمتوسط عوامل تول يل ثابت ماندن بازدهيز به دلين يور بهرهن حالت يدر اافت. ي
 برقرار است: jتابع همگن از درجه  يكر در يه رابطه زكد ينما يم

),(... LKfjfKfL KL =+
                                                                                                                   

)4(  
 د:يآ ير بدست ميرابطه ز (j=1) يكاز درجه  ي) و با فرض همگن4) در رابطه (1رابطه ( ينيگزيبا جا

QfKfL KL =+ ..
                                                                                                                                

)5(  
ار ك ينهائ يبرابر است با مجموع حاصلضرب بازده شاركتل ارزش مكه توان استنباط نمود ك ميه ين قضيااز 

                                                           
 هاي بازدهي متوسط و بازدهي نهايي است. اين نقطه محل تقاطع منحني -  16

17- Homogeneity. 
 نگاه كنيد به:در متون اقتصادي توابع توليد بسياري از لحاظ ويژگيهاي مختلف اقتصادي و رياضي مطرح ميباشند.  - 18

Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 
برآورد تابع سرمايه گذاري كالن ايران با مالحظات توابع توليد مختلف، رسالة فوق ليسانس اقتصاد، ، )1372ثوابي و بيدآباد و شهرستاني (

 .فرهاد ثوابي اصل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
19 - Euler theorem. 



6 

. به (K) گذار سپرده هيدر سرما (fK) گذار سپرده هيسرما ينهائ يو حاصلضرب بازده (L) جريار مكدر  (fL) مجري
ل كم ينكع يتوز گذار سپرده هيو سرما جريار مك ينهائ يبازده يرا برمبنا شاركتم حاصل ميگر اگر بخواهيعبارت د

ن يو بر ا كند را بازي ميع يتوز ينهائ يه بازدهيدر نظر يه اولر نقش اساسيع خواهد شد. قضين دو توزين ايب شاركتم
افت يخود را در ينهائ يارزش بازده) گذار سپردهه (ي) و سرمامجريار (كد يدام از صاحبان عوامل تولكاساس هر

شود  يباعث م يكاز درجه  يه همگنكر است كد. الزم به ذيم خواهد گرديتسه شاركتل مك يرد و از طرفكخواهند 
 در نظرگرفته شود: شاركتسود م πگر اگر يباشد. به عبارت د يكز همگن از درجه ين شاركتتا تابع سود م

tKtLtKtLft −−= ),(.π                                                                                                                  )6(  

 ابد.ي يش ميز به همان نسبت افزاين شاركتابند سود ميش ينسبت افزا يكبه  گذار سپرده هيو سرما جريار مكاگر  يعني
را براساس نسبت  جريو م گذار سپرده نياز طرف يكم نسبت سهم سود هر يتوان يل فوق مياز تحلبا استفاده 

ه ير ارزش سرمايم. در عبارات زير بدست آوريبراساس فرمول ز شاركتمات يار از ارزش افزوده عملكه و يسرما يبازده
و ارزش  ،شاركتمسود حاصل از  يبه معن جريار مك يو ارزش بازده گذار، سپرده تكه مشاريزان سرمايم يبه معن

گر يباشد. به عبارت د يم شاركتممورد مبلغ فروش  يفروش رفته به معن ياالكو ارزش  ،سود فروش يافزوده به معن
 م:يدار

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

 و (L)ار كارزش و همچنين مساوي مجموع (Q) شاركت مارزش برابر با  (C) نهيهز با (V)ارزش افزوده يعني جمع 
 را:يزاست.  (K) هيسرما

π =V                                                                                                                                                      )8(  

ارزش برابر مجموع فروش رفته  ياالكارزش باشد و در رابطه زير  مي شاركتمات يسود عمل برابرارزش افزوده يعني 
 گردد: تعريف مي نهيهزو افزوده 

C+V=Q                                                                                                                                                  )9(  

 هيارزش سرمامنهاي فروش رفته  ياالكارزش برابر خواهد بود با  جريار مك يارزش بازده بين ترتيپس بد
 :گذار سپرده

L=Q-K                                                                                                                                                     )10(  

اال كبر ارزش  گذار سپرده هيجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرماياز ارزش افزوده ا گذار سپرده پس سهم سود
جاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش ياز ارزش افزوده ا جرين سهم سود ميفروش رفته و همچنيا مورد مشاركت 

 گر:يفروش رفته. به عبارت د ياالكافزوده بر ارزش 

Q
KRK =                                                                                                                                               )11(  

Q
VRL =                                                                                                                                              )12(  

د. به عبارت آي ميجاد شده بدست ياز حاصل ضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده ا جريو م گذار سپرده زان سوديم
 گر:يد

VRKK ×=π                                                                                                                                      )13(  
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VRLL ×=π                                                                                                                                      )14(  
جاد شده توسط يخود در ارزش افزوده ا يبر اساس نسبت بازده جريو م گذار سپرده نيدام از طرفكن اساس هريبر ا

 ه دركد يم رسير خواهيم به رابطة زينمائ يگر چنانچه روابط فوق را جمعبنديم خواهند شد. و به عبارت ديسه شاركتم
 ه:يسرما يارزش بازده وار ك يارزش بازدهمجموع  برابر خواهد بود باارزش افزوده  آن

VLK =+ππ                                                                                                                                      )15(  

) جري(مار ك صاحباناز  يكهر ينهائ يه براساس بازدهيار و سرماكع ارزش افزوده اولر به يه توزيبا قضع منطبق ين توزيا
 برابر خواهد بود با: گذار سپرده اصل و سود يافتيزان دريمو لذا باشد.  يمگذار)  (سپردهه يو سرما

KP KK += π                                                                                                                                       )16(  

 زان سوديم و گذار سپرده هيارزش سرمابرابر است با مجموع  شاركتگذار در پايان م سپرده به يزان پرداختيميعني 
 :برابر خواهد بود با جريبه م يزان پرداختيم گذار. سپرده

LLP π=                                                                                                                                               )17(  
 بعالوه جريبه م يپرداخت،  شاركتمع اصل و سود يو توز شاركتمه پس از اتمام كدهد  ير نشان ميجمع دو رابطه اخ

 :گذار سپرده سود و جريسود م و گذار سپرده هيارزش سرماگذار برابر است با مجموع  سپرده به يپرداخت
KPP LKLK ++=+ ππ                                                                                                                  )18(  

خواهد  جريسود م و گذار سپرده هيارزش سرمامساوي مجموع  جريمگذار و  سپرده به يپرداختبه عبارتي مجموع  او ي
 بود:

KPP LK +=+ π                                                                                                                               )19(  

 ) به شكل زير خواهد بود:1اي به عنوان سرمايه داشته باشد، رابط ( چنانچه مجري خود هم آورده
),( LBKfQ +=                                                                                                                                )20(  

همانند توان  را ميباقي مراحل  ) است.1همانند تابع توليد ( فوق  تابعباقي خصوصيات باشد.  آورده مجري مي Bكه در آن 
 19F20.بدست آوردفوق 

 حسابداريعملياتي روش 

سرمايه و آورده و كار از براساس نسبت بازدهي  تر نسبت سهم هر يك از طرفين از طرح در انتها به بيان ساده
آيد. در عبارات زير ارزش سرمايه به معني ميزان  هاي زير بدست مي براساس فرمول شاركتارزش افزوده عمليات م
گذار و ارزش آورده به معني ارزش آورده مجري و ارزش بازدهي كار مجري به معني ارزش  سرمايه مشاركت سپرده

ارزش افزوده به معني ارزش مازاد ايجاد شده بر جمع سرمايه و آورده است كه حاصل از فعاليت مجري و از طرف ديگر 

                                                           
 ه كنيد به:براي توضيحات بيشتر نگا - 20

زاده، علي  عليرضا مهدي ،سعيد نفيسي زبده سرائي، عليرضا شفيعي ابوالفضل هزاوه، آذرنگ اميراستوار،بيژن بيدآباد، ژينا آقابيگي، 
 اله ، علي كوثري، باقر عينپور محمد صفايي، محمود الهياري فردمحمد كاشفي،  سيد علي حسيني، اكبر شالي، ،پور حسينداودي، بيژن  حيات
، زيرسيستم بانكداري مشاركت در سود (MFS)، شاكري. (كتاب) طرح تفصيلي مشاركت مالي مضاربه ناديا خليلي والئي مهستي نعيمي،زاده، 

 mfs.pdf-c/detailedhttp://www.bidabad.com/do. 1389، بانك ملي ايران، تهران (PLS)و زيان راستين 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf
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منهاي جمع ارزش سرمايه و  طرحآيد. به عبارت ديگر ارزش بازاري طرح در انتهاي  بدست مي قيمت مورد مشاركتاز 
 باشد.  آورده، ارزش افزوده طرح مي

 ارزش آورده + ارزش سرمايه = بهاي تمام شده طرح
C = K + B                                                                                                                                   )21(  
 ارزش افزوده + بهاي تمام شده = ارزش بازدهي كار + ارزش آورده + ارزش سرمايه
K + B + L = C + V                                                                                                                       )22(  

 و:
 ارزش تقويم شده طرح = ارزش افزوده + بهاي تمام شده طرح
C + V = Q                                                                                                                                   )23(  

 يا:
 ارزش تقويم شده طرح = ارزش بازدهي كار + ارزش آورده + ارزش سرمايه
K + B + L = Q                                                                                                                            )24(  

گذار بر ارزش  گذار از ارزش افزوده ايجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمايه سپرده بدين ترتيب بازدهي سپرده
. و نسبت بازدهي مجري از ارزش افزوده ايجاد شده برابر خواهد بود با مجموع نسبتهاي بازدهي طرحطرح در انتهاي 

 زدهي ارزش افزوده ايجاد شده بر ارزش طرح:ارزش آورده مجري به ارزش طرح بعالوه نسبت با
 گذار  گذار) = نسبت بازدهي سرمايه سپرده (ارزش سرمايه سپرده÷ (ارزش طرح) 

RK = K/Q                                                                                                                                    )25(  

 (ارزش آورده مجري) = نسبت بازدهي آورده مجري÷ (ارزش طرح) 
RB = B/Q                                                                                                                                    )26(  

 (ارزش افزوده طرح) = نسبت بازدهي كار مجري÷ (ارزش طرح) 
RL = V/Q                                                                                                                                    )27(  

گذار و مجري از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت بازدهي آنها در ارزش افزوده طرح در انتهاي دوره  ميزان سهم سپرده
 ست خواهد آمد. به عبارت ديگر:ساخت بد

 گذار از ارزش افزوده  گذار) = ميزان سهم سپرده (نسبت بازدهي سرمايه سپرده× (ارزش افزوده) 
πK = RK × V                                                                                                                               )28(  

 (نسبت بازدهي آورده مجري) = ميزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده× (ارزش افزوده) 
πB = RB × V                                                                                                                             )29    (  

 كار مجري) = ميزان سهم كار مجري از ارزش افزوده(نسبت بازدهي × (ارزش افزوده) 
πL = RL × V                                                                                                                                 )30(  

 به عبارت ديگر:
 گذار از ارزش افزوده  م سپردهگذار از ارزش افزوده = ميزان سه بازدهي سرمايه سپرده

 بازدهي آورده مجري از ارزش افزوده = ميزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده
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 بازدهي كار مجري ارزش افزوده = ميزان سهم كار مجري از ارزش افزوده
رده وي بدست گذار از ارزش افزوده بعالوه سپ گذار از ارزش تقويمي طرح از جمع ميزان سهم سپرده ميزان سهم سپرده

آيد. و همچنين ميزان سهم مجري از ارزش تقويمي طرح از جمع ميزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده بعالوه  مي
 ميزان سهم كار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري بدست خواهد آمد. به عبارت ديگر:

 گذار از ارزش طرح  ميزان سهم سپرده گذار از ارزش افزوده) = گذار) + (ميزان سهم سپرده (سپرده سپرده
 PK = πK + K                                                                                                                                 )31(  

ميزان كل سهم مجري از ارزش طرح  =  
(آورده مجري) + (ميزان سهم كار مجري از ارزش افزوده) + (ميزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده)    

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

 دهد كه پس از توزيع: ميجمع دو رابطه اخير نشان 
 گذار از طرح گذار + ارزش افزوده = سهم مجري از طرح + سهم سپرده آورده مجري + سرمايه سپرده

PK + PB+L = V + K + B                                                                                                                 )33(  

 روابط فوق را جمعبندي نمائيم به رابطة زير خواهيم رسيد كه در آن:چنانچه 
 ارزش افزوده = بازدهي كار + بازدهي آورده+ بازدهي سرمايه

مشهور توزيع ارزش افزوده اولر به كار و  قضيهاين نوع توزيع از لحاظ اقتصادي منطبق با همانطور كه ذكر آن رفت 
 باشد. مي عوامل توليدگان سرمايه براساس بازدهي هريك از دارند

 هاي پايانپذير طرحدر محاسبه اقساط 

شود كه اين امر  اي نرخ بهره وارد مي هاي متعارف تقسيط به گونه شود در شيوه وقتي اقساط در محاسبات وارد مي
براي اين تسهيم نمايد. لذا بايد راه حلي منطقي و غيرربوي  در بانكداري بدون ربا قابل قبول نيست و آن را ربوي مي

پردازيم. در اينجا دو سوال كلي بايد پاسخ داده شود. اول اينكه ارزش كار در تركيب  طراحي نمود كه اينجا به آن مي
گذار با چه نرخ بازدهي بايد تقسيط شود كه  كار و سرمايه مجري به چه ميزان است؟ دوم اينكه ارزش افزوده سهم سپرده

 شبهه ربا نداشته باشد؟
نمايد و بر اساس زمان  تهاي دوره ساخت بانك طرح را براساس قيمت و ضوابط بازار ارزشگذاري ميدر ان

نمايد. در اين حالت  گذار را مشخص مي نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده 20F21رگذا استهالك سهم سپرده
ديگر بازگشت بازدهي زماني  گذار و شود يكي اقساط بازگشت اصل سرمايه سپرده محاسبه اقساط شامل دو بخش مي

21Fگذار. سرمايه سپرده

22    

                                                           
گذار با دريافت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره يا بازدهي طرح) از مجري ديگر  گذار: زماني است كه سپرده زمان استهالك سهم سپرده - 21

طول عمر گذار با توجه به  آيد. نحوه محاسبه زمان استهالك سهم سپرده سهمي از عين مورد مشاركت را ندارد و طرح به تملك مجري درمي
گذاران (با توجه به مدت مشاركت آنان) و آورده مجري و ارزش افزوده طرح پس از  طرح بعد از دوره ساخت و ميزان سهم الشركه سپرده

 شود. بيني ارزش اسقاطي طرح در پايان دوره طرح) محاسبه مي اتمام دوره ساخت طرح (و در صورت لزوم پيش
 گيرد. نگاه كنيد به: سود و زيان راستين تحت عنوان مقاسطه صورت مي اين عمليات در بانكداري مشاركت در 22
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22Fهاي پايانپذير پارامترهائي كه در محاسبه اقساط در طرح

موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد استفاده قرار  23
، طول عمر طرح (M)، طول دوره ساخت (B)، ميزان آورده مجري (K)گذاران  گيرند عبارتند از: ميزان سپرده سپرده مي

 .(T)برداري  از شروع بهرهبعد 
را در ابتداي دوره ساخت  (K)گذاران  خود سپرده سپرده (B)را در نظر بگيريد. مجري همراه با آورده  )1(نمودار  

كشد. در انتهاي دوره  دوره به طول مي Mنمايد. دوره ساخت به مدت  دريافت و اقدام به ساخت طرح طبق طرحنامه مي
آيد. چنانچه   به دست مي (Q)طرح توسط بانك تقويم شده و ارزش آن به قيمت بازار  ،برداري بهرهساخت و شروع دوره 

 .ديآ به دست مي) 32) و (31( گذاران از روابط رفت سهم مجري و سپرده در اين مقطع طرح به فروش مي

 
 )1نمودار (

 

                                                                                                                                                                                     
. اداره (PLS)، زيرسيستم بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين (IFS)بيژن بيدآباد، (كتاب) طرح تفصيلي مشاركت مالي مقاسطه 

 .1390ريزي، بانك ملي ايران، تهران  تحقيقات و برنامه
http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf 

گذار به  برداري از نظر بانك و سپرده هائي هستند كه پس از اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره هاي پايانپذير: آن دسته از طرح  طرح  - 23
هاي پايانپذير پس  گذار مولد نيستند. به عبارت ديگر طرح برداري از لحاظ سپرده نپذير پس از شروع دوره بهرههاي پايا رسند. طرح مصرف مي

برداري) منافع ناشي از  گذار در بعد از اين دوره (دوره بهره گذار نيستند هرچند سپرده از اتمام دوره ساخت مولد ارزش افزوده براي سپرده
 از طرح دريافت دارد.   اقساط اصل و يا اجاره خود را

http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf
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گذاران و مجري از طرح برابر عبارت فوق است. حال  يعني در مقطع انتهاي دوره ساخت ميزان طلب سپرده
خرد و مالكيت خود را بازاي هر خريد به مجري منتقل و در آخرين  گذاران را مي مجري با پرداخت اقساط سهم سپرده

دوره زماني  Tبرداري  طرح پس از آغاز بهره بيني شده) شود. فرض نمائيد عمر (پيش قسط مجري بطور كامل مالك مي
نشان دهيم به ) 1(گذاران و مجري را بخواهيم در نمودار  باشد. اگر از لحاظ زماني سهم مالكيت سپرده سال) مي T(مثالً 

مالكيت  T3=T+Mتا  T2=M+Nگذاران و از  مالكيت متعلق به سپرده T2=M+Nتا  T1=Mاين معني است كه از زمان 
رسد. و اگر چنانچه  گذار در طرح با مجري به اتمام مي زماني است كه مشاركت سپرده T2ي است. زمان براي مجر

كل طرح را  T3تا  T2گذار را بپردازد مالكيت كل طرح را بدست خواهد آورد و از زمان  سهم سپرده T2مجري تا زمان 
 مالك خواهد بود. 

مجري كل طرح را در يد خود خواهد داشت  T1=Mدا يعني زمان حال شرايط را اينگونه در نظر بگيريد كه از ابت
ها پرداخت خواهد كرد. بدين منظور الزم است تا ميزان اقساط قابل  گذاران را به آن ولي به صورت اقساط سهم سپرده

به  T2 پرداخت الزم را براي مجري به دست آوريم. در اين حالت چند موضوع بايد مدنظر قرار گيرد. اول اينكه زمان
گذار كه  گذار كي خواهد بود؟ و دوم اينكه نرخ ترجيح يا بازدهي زماني سرمايه سپرده معني زمان استهالك سهم سپرده

 در يد  مجري است با چه نرخي محاسبه گردد؟ 
 كنيم:  گذار) از رابطه زير استفاده مي (طول زمان استهالك سهم سپرده Nبراي بدست آوردن زمان 

𝑁 =  𝑃𝐾
𝑃𝐾+𝑃𝐵+𝐿

 ∙ 𝑇                                                                                                                                 )34(                                 

) از نسبت ميزان بازدهي كل طرح كه برابر با ارزش rگذار ( براي بدست آوردن نرخ بازدهي زماني سرمايه سپرده
گذاران و  كار برده شده در طرح (مجموع سرمايه سپرده اي به باشد به ميزان منابع سرمايه مي (V)افزوده ايجاد شده طرح 

ت و نماييم. نرخ بازدهي زماني سرمايه در ابتداي دوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص نيس آورده مجري) استفاده مي
آيد و به هيچ وجه شبهه نرخ بهره از قبل تعيين شده را ندارد.  دست مي پس از انتهاي دوره ساخت و تقويم ارزش طرح به

 به عبارت ديگر:
r = πK/(K×M)                                                                                                                              )35(  

) بيش از يك Mباشد. با توجه به اينكه ممكن است دوره ساخت ( گذار مي نرخ بازدهي زماني سرمايه سپرده rكه در آن 
در مخرج رابطه فوق نرخ بازدهي زماني سرمايه را برحسب واحد دوره زماني (مثالً سال)  Mدوره زماني (سال) باشد درج 

شود كه در  گذار محاسبه مي شود نرخ بازدهي سرمايه فقط براي سپرده كه بدين شكل محاسبه مي rدهد. نرخ  نشان مي
جريان ساخت طرح بصورت عملي بدست آمده است و اين نرخ، نرخ بهره نيست و نرخ بازگشت سرمايه يا نرخ بازدهي 

گذار را  گرفتند كه مجدداً منابع سپرده يگذار تصميم م باشد. اين نرخ به اين معني است كه اگر مجري و سپرده سرمايه مي
گذار ارزش  براي سپرده (r)بايست به ميزان نرخ بازدهي زماني سرمايه  گذاري كنند مجري مي در همان طرح سرمايه
هاي بعدي با استفاده از نرخ بازدهي زماني  گذار در دوره كرد. لذا ارزش بازدهي سرمايه سپرده افزوده جديد خلق مي

 شود.   محاسبه مي (r)سرمايه 
را پرداخت  PK (1+N×r)بايست رقم  گذار را بپردازد مي كل سهم سپرده T2اگر قرار بود مجري در تاريخ 

گذار پرداخت  گذار در اقساط مساوي توسط مجري به سپرده كرد. اگر مجموع ميزان اصل و بازدهي سرمايه سپرده مي
 شود ميزان اقساط ماهيانه برابر خواهد بود با:
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It = PK (1+0.5×N×r)/N              t=1,…,N                                                                                    )36(  

 است. واضح است كه:  Nالي  1هاي  دهنده زمان دوره نشان tكه 
∑ 𝐼𝑡 =  P𝐾 (1 + 0.5 × N × r)N
i=1                                                                                                           )37(  

 شود. در روابط فوق به دليل اين است كه اقساط از ابتدا شروع مي 5/0ضريب 
را بجاي محاسبه از روش فوق، بصورت قراردادي نيز  Nتوان  گذاران از ابتدا مي با توافق بانك و مجري و سپرده

 تعيين نمود.

 هاي پايانپذير محاسبه اجاره در طرح

23Fدر اين فرآيند

آميزد و اقدام به اجراي طرح  دهد و مجري آن را با آورده خود درهم مي گذار منابع مي سپرده 24
و طبق توافق اوليه طرح بطور اجاره تا زمان  نمايد كند. در انتهاي دوره ساخت بانك طرح را ارزشگذاري مي مي

گذار نحوه اقساط  گيرد. بانك بر اساس زمان استهالك سهم سپرده گذار در اختيار مجري قرار مي استهالك سهم سپرده
نمايد. رقم اجاره بهاء هنگام  گذار از ارزش تقويم شده طرح و اجاره آن را مشخص مي الزم براي بازگشت سهم سپرده

شود. در اين حالت نيز محاسبه  گذار) مشخص مي ارداد با توافق مجري و بانك (به نمايندگي از طرف سپردهعقد قر
گذار از ارزش تقويمي طرح و ديگر ميزان  شود يكي اقساط بازگشت اصل سهم سرمايه سپرده اقساط شامل دو بخش مي

اجاره با حالت قبل در اين است  حالت. تفاوت گذار پرداخت گردد اي طرح كه بايد توسط مجري به سپرده اجاره دوره
 شود.    اجاره بها در ابتدا مشخص و شرط مي حالت فعليكه در 

گيرند عبارتند از: ميزان سپرده  پارامترهائي كه در محاسبات موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد استفاده قرار مي
، مبلغ (T)برداري  ، طول عمر طرح بعد از شروع بهره(M)ت ، طول دوره ساخ(B)، ميزان آورده مجري (K)گذاران  سپرده

 .(S)اجاره توافق شده حين قرارداد 
را در ابتداي دوره ساخت  (K)گذاران  خود سپرده سپرده (B)را در نظر بگيريد. مجري همراه با آورده  )1(نمودار 

كشد. در انتهاي دوره  دوره به طول مي Mنمايد. دوره ساخت به مدت  دريافت و اقدام به ساخت طرح طبق طرحنامه مي
آيد.   به دست مي (Q)برداري طرح توسط بانك تقويم شده و ارزش آن به قيمت روز بازار  ساخت و شروع دوره بهره

به دست ) 32) و (31(گذاران از روابط  رفت سهم مجري و سپرده همانند قبل چنانچه در اين مقطع طرح به فروش مي
 .ديآ مي

گذاران و مجري از طرح برابر عبارت فوق است. حال  يعني در مقطع انتهاي دوره ساخت ميزان طلب سپرده
خرد و مالكيت خود را بازاي هر خريد به مجري منتقل و در آخرين  گذاران را مي مجري با پرداخت اقساط سهم سپرده

گذار از ارزش  خت اقساط اصل سهم سپردهشود. در اين مدت مجري عالوه بر پردا قسط مجري بطور كامل مالك مي
تقويم شده طرح ماهانه طبق قرارداد اوليه، اجاره بهاي مشخص شده در هنگام عقد قرارداد را نيز در انتهاي هر دوره به 

باشد.  سال) مي Tدوره زماني (مثالً  Tبرداري  بيني شده) طرح پس از آغاز بهره نمايد. عمر (پيش مجري طرح پرداخت مي
نشان دهيم به اين معني است كه از ) 1(گذاران و مجري را بخواهيم در نمودار  از لحاظ زماني سهم مالكيت سپرده اگر

                                                           
 شود. هاي پايانپذير و با عقد مقاسطه اجاره صادر مي گواهي مقاسطه اجاره براي طرح 24
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مالكيت براي مجري است. زمان  T3=T+Mتا  T2=M+Nگذاران و از  مالكيت متعلق به سپرده T2=M+Nتا  T1=Mزمان 
T2 رسد. چنانچه مجري تا زمان  مجري به اتمام مي گذار در طرح كالً با زماني است كه قرارداد اجاره سپردهT2  سهم

كل طرح  T3تا  T2گذار شامل اقساط و اجاره هر دو را بپردازد مالكيت كل طرح را بدست خواهد آورد و از زمان  سپرده
 را مالك خواهد بود. 

مجري كل طرح را در يد خود خواهد داشت  T1=Mحال شرايط را اينگونه در نظر بگيريد كه از ابتدا يعني زمان 
ها پرداخت خواهد كرد. بدين منظور الزم است تا  گذاران و اجاره طرح را به آن ولي به صورت اقساط اصل سهم سپرده

ميزان اقساط و اجاره قابل پرداخت الزم را براي مجري به دست آوريم. در اين محاسبه اول بايد مشخص نمائيم كه زمان 
T2 گذار كي خواهد بود؟ براي بدست آوردن زمان  ني زمان استهالك سهم سپردهبه معN  طول زمان استهالك سهم)

 .كنيم استفاده مي) 34(گذار) همانند قبل از رابطه زير  سپرده
گذار  گذار از ارزش تقويمي طرح را به سپرده دوره (مثالً سال) مجري بايد اصل سهم سرمايه سپرده Nيعني در 

نمايد. چون ارزش تقويم طرح در ابتداي دوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص نيست و پس از انتهاي دوره  بازپرداخت
 باشد. گذار از طرح نيز در در ابتدا قابل محاسبه نمي آيد لذا ميزان سهم سپرده دست مي ساخت و تقويم ارزش طرح به

را  PKبايست رقم  قويمي طرح را بپردازد ميگذار از ارزش ت كل سهم سپرده T2اگر قرار بود مجري در تاريخ 
 PK /Nاي وي برابر با  پردازد ميزان اقساط دوره دوره مي Nكرد. چون اين رقم را بصورت اقساط مساوي در  پرداخت مي

 آيد: طرح براي هر دوره از رابطه زير بدست مي  خواهد بود. ميزان اقساط بعالوه اجاره
It = St + PK /N              t=1,…,N                                                                                                    )38(  

 تواند يكسان نباشد. مي t=1,…,Nهاي  باشد. لزوماً مبلغ اجاره براي دوره مي t=1,…,Nمبلغ اجاره براي دوره  Stكه 
گذار پرداخت  گذار از طرح در اين حالت توسط مجري به سپرده صل و اجاره سهم سپردهمجموع اقساط ناشي از ا

 شود كه برابر خواهد بود با: مي
∑ 𝐼𝑡 =  P𝐾 + ∑ 𝑆𝑡N

i=1
N
i=1                                                                                                                       )39(  

را بجاي محاسبه از روش فوق،  Nتوان  گذاران) از ابتدا مي با توافق بانك و مجري و بانك (به نمايندگي سپرده
تواند بعنوان درصدي از ارزش طرح نيز هنگام عقد قرارداد شرط شود. به  بصورت قراردادي نيز تعيين نمود. اجاره بها مي

توانند بجاي اينكه هنگام عقد قرارداد رقم اجاره بها را  گذار مي دهعبارت ديگر مجري و بانك (به نمايندگي از طرف سپر
مشخص كنند آن را نسبتي از ارزش طرح پس از دوره ساخت و تقويم بانك در نظر گيرند. در اين حالت اجاره بهاي هر 

 آيد: دوره (مثالً) ساليانه از رابطه زير بدست مي
St = s × (PK/N)                                                                                                                            )40(  

هنگام  sگذار از ارزش تقويمي طرح است و  نسبت كل اجاره به سهم سپرده sميزان اجاره بها در هر دوره و  Stكه در آن 
وجر و مستأجر رابطه مباشد و  . اجاره در اينجا به همان معني حقوقي آن يعني انتفاع از عين ميشود عقد قرارداد شرط مي

تواند متغير باشد و اين موضوع  باشد. اجاره همانطور كه در اينجا نيز اينطور است مي ميبرقرار مستأجره  در ارتباط با
شود و پس از  ي طرح در هنگام عقد قرارداد تعيين نميتضادي با قانون مدني ندارد. الزم به توضيح است كه ارزش تقويم

 گردد. اتمام دوره ساخت با تقويم بانك محاسبه مي
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 هاي پايان ناپذير محاسبه اقساط مشاركت در طرح

24Fناپذير چنانچه طرح، پايان

25Fتعريف گردد 25

گذاران و مجري در تاريخ انتهاي  روش محاسبه سهم مالكيت سپرده 26
باشد. حال چنانچه طرح طبق قرارداد به عنوان يك طرح توليدي تلقي شود و  ناپذير مي ح پايانعمليات ساخت همانند طر

اي  گذاران بايد اقساط سهم دارايي خود از طرح بعالوه سهم دوره گذاران نيز از بازده طرح سهمي ببرند، سپرده سپرده
اي (ساليانه) سهمي  ديگر عالوه بر دريافت اقساط دوره(مثالً ساالنه) خود از بازدهي طرح را نيز دريافت نمايند. به عبارت 

گذار دريافت كننده اجاره نيست و  نيز از ارزش افزوده هر دوره (سال) را نيز دريافت خواهند كرد. در اين حالت سپرده
 باشد. اي طرح سهيم مي در سود و زيان دوره

آميزد و اقدام به اجراي طرح  ه خود درهم ميدهد و مجري آن را با آورد گذار منابع مي در اين فرآيند سپرده
نمايد و طبق توافق اوليه طرح تا زمان استهالك سهم  كند. در انتهاي دوره ساخت بانك طرح را ارزشگذاري مي مي

گذار نحوه اقساط الزم براي  گيرد. بانك بر اساس زمان استهالك سهم سپرده گذار در اختيار مجري قرار مي سپرده
گذار از ارزش افزوده طرح در  نمايد و سهم سپرده گذار از ارزش تقويم شده طرح را محاسبه مي پردهبازگشت سهم س

26Fامينواحد هاي مالي مجري و زير نظر  انتهاي هر دوره مالي براساس صورت

گردد. در اين حالت نيز  مشخص مي 27
گذار از ارزش تقويمي طرح و  سپردهشود يكي اقساط بازگشت اصل سهم سرمايه  محاسبه اقساط شامل دو بخش مي

 اينگذار پرداخت گردد. تفاوت  اي طرح كه بايد توسط مجري به سپرده ديگر ميزان سهم وي از ارزش افزوده دوره
مشاركت با حاالت قبل در اين است كه ارزش افزوده طرح در پايان هر سال محاسبه و به رقم اقساط ناشي از اصل سهم 

 شود.    ارزش تقويمي طرح اضافه مي گذار از سرمايه سپرده
موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد استفاده قرار  )مشاركت(تأمين مالي اين نوع پارامترهائي كه در محاسبات 

، طول عمر طرح (M)، طول دوره ساخت (B)، ميزان آورده مجري (K)گذاران  گيرند عبارتند از: ميزان سپرده سپرده مي
 .(T)رداري ب بعد از شروع بهره

هاي  گذار از ارزش تقويمي طرح همانند حاالت قبل در طرح در اين حالت مبلغ اقساط اصل سهم سرمايه سپرده
آيد. براي محاسبه مبلغ اقساط در اين  گذار نيز همانند حالت قبل بدست مي پايانپذير است. زمان استهالك سهم سپرده

كرد. در اين  را پرداخت مي PKبايست رقم  گذار را بپردازد مي سپردهكل سهم  T2حالت، اگر قرار بود مجري در تاريخ 
باشد. بازدهي طرح  مي PK/Nبرابر  (PK)گذاران از اصل ارزش تقويمي طرح  اي (ساليانه) سپرده حالت مبلغ اقساط دوره

گذاران  كه مالكيت سپرده T2=M+Nتا  T1=Mبرداري  زماني از شروع بهره بصورت سهم از ارزش افزوده طرح در دوره
مبلغ مجموع ميزان اصل و بازدهي  اي (ساالنه) پرداخت خواهد شد. گذاران بصورت دوره شود به سپرده مستهلك مي

گذار با احتساب ارزش افزوده طرح در  گذار از ارزش تقويمي طرح شامل بازگشت سرمايه سپرده سهم سرمايه سپرده

                                                           
 هاي رسند. طرح برداري به توليد مي هائي هستند كه پس از اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره هاي پايان ناپذير: آن دسته از طرح  طرح  - 25

 شود. گذار از بازدهي طرح منتفع مي گذار و مجري مولد هستند و سپرده برداري از لحاظ سپرده پايان ناپذير پس از شروع دوره بهره
 شود. هاي پايانپذير و با عقد مقاسطه مشاركت صادر مي گواهي مقاسطه مشاركت براي طرح 26
را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص  PLSدر سود و زيان راستين واحد امين: واحدي است كه امور نظارتي فرآيندهاي مشاركت  27

هاي اعالم شده، نحوه تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها،... را با  حسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامه
 هده دارد.استفاده از شاخصهاي كليدي و رسيدگي به صورتهاي مالي و نظارت بر تحويل طرح به ع



15 

گذاران پرداخت  برداري است كه در اقساط مساوي توسط مجري به سپرده همقطع انتهاي دوره ساخت و شروع بهر
Vtاي طرح ( گذار از ارزش افزوده دوره ميزان سهم سپرده  t=1,….Nشود. به اين رقم در هر دوره (سال)  مي

K نيز اضافه (
 اي (ساليانه) برابر خواهد بود با: خواهد شد. لذا مبلغ اقساط دوره

It = Vt
K + PK/N           t=1,….N                                                                                                     )41(  

 است. واضح است كه:  Nالي  1هاي  دهنده زمان دوره نشان tكه 
∑ 𝐼𝑡 =  𝑃𝐾 + N
i=1 ∑ 𝑉𝑡𝐾N

i=1                                                                                                                      )42(  

شود. ولي  هاي پايان ناپذير محاسبه و اعمال نمي براي طرح (r)گذار  بايد توجه داشت كه نرخ بازدهي زماني سرمايه سپرده
گذار  گذار، سپرده گذار از ارزش طرح تا زمان استهالك سهم سپرده ميزان سهم سپرده در عوض مجري موظف است به

 را در منافع (ارزش افزوده) طرح در پايان هر سال مالي منتفع و به وي پرداخت نمايد. 
بناميم كه اين متغير  Vtمتغير   t=1,…,Nبرداري را براي دوره  اگر ارزش افزوده ناشي از طرح در دوره بهره

گذاران از طرح تسهيم شود  تواند مثبت، صفر يا منفي باشد. بايست از قبل به نسبت سهم مجري از طرح و سهم سپرده مي
هاي  گذاران پرداخت گردد. لذا در پايان هر دوره مالي پس از بستن حساب و سپس در انتهاي هر دوره (ساالنه) به سپرده
) محاسبه و به عالوه ميزان پرداختي بابت VtKران از ميزان بازده طرح (گذا آن دوره و محاسبه سود و زيان، سهم سپرده

 ها پرداخت خواهد شد. به عبارت رياضي: گذار از طرح توسط مجري و از طريق بانك به آن اقساط سهم سپرده
VtK = P𝐾

𝑃𝐾+𝑃𝐵+𝐿
∙ 𝑉𝑡                                                                                                                                )43(  

گذاران بابت اقساط و ارزش افزوده در هر دوره مالي برابر با  با توجه به توضيحات فوق ميزان دريافتي سپرده
Vt

K+PK/N  .خواهد بودPK/N گذار از ارزش طرح است و  مبلغ اقساط مربوط به بازپرداخت اصل سهم سپردهVt
K  مبلغ

 گيرد. تعلق مي گذار سپردهناپذير است كه جمعاً به  گذار از ارزش افزوده طرح پايان سهم سپرده

 منابع

  http://www.bidabad.com. مستندات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين •
برآورد تابع سرمايه گذاري كالن ايران با مالحظات توابع ، )1372شهرستاني ( حميد ،بيدآباد بيژن اصل، ثوابيفرهاد  •

 .توليد مختلف، رسالة فوق ليسانس اقتصاد، فرهاد ثوابي اصل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
عليرضا  ،سعيد نفيسي زبده سرائي، عليرضا شفيعي ابوالفضل هزاوه، آذرنگ اميراستوار،بيژن بيدآباد، ژينا آقابيگي،  •

، محمود الهياري فردمحمد كاشفي،  سيد علي حسيني، اكبر شالي، ،پور حسينداودي، بيژن  زاده، علي حيات مهدي
، شاكري. طرح تفصيلي ناديا خليلي والئي مهستي نعيمي،اله زاده،  ، علي كوثري، باقر عينپور محمد صفايي

، بانك ملي ايران، (PLS)سود و زيان راستين  ، زيرسيستم بانكداري مشاركت در(MFS)مشاركت مالي مضاربه 
 mfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1389تهران 

 شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ •
 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري قانوني اليحه پوربهروز، پيشنويس محمدعلي

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf 
 شفيعي، عليرضا حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري محمود عبداللهي، سعيد اميراستوار، بيژن بيدآباد، آذرنگ •

http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf
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 .1391 ايران، ملي بانك راستين، بانكداري اجرائي نامه آئين پوربهروز، پيشنويس محمدعلي
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

، زيرسيستم بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين (IFS)بيژن بيدآباد، طرح تفصيلي مشاركت مالي مقاسطه  •
(PLS)1390ريزي، بانك ملي ايران، تهران  . اداره تحقيقات و برنامه. 
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