
 (RFS) اجارهمالی  مشارکت
  

   1دآبادیژن بیب
  

  دهیچک
این  .باشد یم 3(PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز ياز بانکدار یسیستمریز (RFS)2 اجاره یمشارکت مال

پذیر و  گذاري پایان هاي سرمایه هاي اقتصادي و طرح مشارکت آنها در فعالیتگذاران و  سپردهزمینه را براي  زیرسیستم
هاي موات و همچنین  هاي متنوع تجاري، تولیدي، کشاورزي و احیاء دارائی ناپذیر کوچک و بزرگ در زمینه پایان
مایه خود را دارد و اجاري بصورتی که مجري تمایل به حفظ مالکیت محل اجراي سرو  هاي مولد برداري از دارائی بهره

باشد را  اي (مثالً ماهیانه، فصلی یا سالیانه) می گذاري خود به صورت دوره گذار نیز مایل به دریافت عواید سپرده سپرده
  آورد.  فراهم می

مجري بخشی از دارائی (بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان یا تأسیسات  RFSدر تأمین مالی اجاره 
گذار آن را  گذار درآورده و سپس سپرده گذار به مالکیت موقت سپرده قابل اجاره) خود را در قبال دریافت منابع از سپرده

الشرکه از مجري بصورت ادواري یا  یزان سهمتواند بازده دارائی را به م نماید و از محل این رهن می به مجري ترهین می
در شود که  هاي راستین تعریف می یگواهاز انواع  یعیبد یمال اتن طرح ابداعیدر ا دفعتاً در سررسید دریافت نماید.

مشارکت در  ين کننده منابع برایخواهد کرد. تأمنقش مهمی ایفا  یو مال یپول يبازارها ییش کارایفعال نمودن و افزا
  باشد.  ینترنت قابل معامله میدر ا راستین ید که در بازار گواهینما یافت میدرمعینی تال یجید راستین  یخاص گواه طرح

  
  ، گواهی راستینبدون ربا ي، بانکداریاسالم ي، بانکدارPLS، راستین انیز مشارکت در سود ورهن، ، اجاره: د واژهیکل

  

  مقدمه
ها را  ر وقوع بحرانیمهم در سطح جهان نظ یو مال ياز معضالت اقتصاد ياریتواند بس یم یواقع یاسالم يبانکدار

  (PLS)بانکداري مشارکت در سود و زیان راستینپایه سیستم  عنوان زیرسیستمی ازب اجاره یمالتأمین  4د.یبرطرف نما

 
   /bijan@bidabad.com             http://www.bidabad.comران          یا ی، بانک ملیاسالم يدآباد، مشاور ارشد بانکداریژن بیدکتر ب 1

2 - Rent Financial Sharing (RFS) 
3- Profit and Loss Sharing 

  . 1389،  یو اصالح ساختار بانک ین مالیبا ابزار نو يادوار ياقتصاد ياز نوسانات و بحرانها يریژن، جلوگیدآباد، بیب 4
http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf 

  و اقتصاد اخالق.راستین ان یمشارکت در سود و ز يبا بانکدار يت ادوار تجاریتثبدآباد.یژن بیب
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
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الت و یلعمها و تشکن ارتباط دستورایایران طراحی گردید تا بخشی از کمبودهاي آن را جبران نماید. در ا یبانک مل
ن یا طالباز م ياریلذا بس پایه داردسیستم با  يادیک و قراردادها مشابهت زیالکترون يها و سازوکارها هیو رو 5سازمان

   6ت.توضیح داده شده اس PLSان راستین یمشارکت در سود و ز يبانکدار سیستم پایه یلیدر گزارشات تفص زیرسیستم
هاي  هاي اقتصادي و طرح گذاران و مشارکت آنها در فعالیت سپردهزمینه را براي  (RFS)تأمین مالی اجاره 

هاي متنوع تجاري، تولیدي، کشاورزي و احیاء  در زمینهکوچک و بزرگ  7ناپذیر پذیر و پایان پایانگذاري  سرمایه
ي تمایل به حفظ مالکیت بصورتی که مجر 10اجاريو  9مولدهاي  برداري از دارائی و همچنین بهره 8هاي موات دارائی

اي (مثالً  گذاري خود به صورت دوره گذار نیز مایل به دریافت عواید سپرده محل اجراي سرمایه خود را دارد و سپرده
  آورد.  باشد را فراهم می ماهیانه، فصلی یا سالیانه) می

منابع براي تأمین مالی سرمایه در هایی دارد که نیاز به  کاربرد زیادي در تأمین مالی بنگاه RFSتأمین مالی اجاره 
تواند براي آن دسته از صاحبان دارائی مفید  همچنین می RFSگردش و یا خرید کاال براي فروش دارند. تأمین مالی اجاره 

ملک خود را بصورت یکجا و در زمان تأمین مالی توسط بانک بدست آورند و سپس  11خواهند عواید اجاره باشد که می
گذار)  نمایند به بانک (به نمایندگی سپرده اي که از دارائی خود دریافت می هی خود را از اجارهدر طول زمان بد

  بازپرداخت نمایند. 
هاي راستین  ابزارها و ابداعات مالی بدیعی نظیر گواهی PLSدر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

ها و ایجاد بازار ثانویه معامالت گواهی راستین در فعال نمودن و  شود و بانک با صدور و ارائه این نوع گواهی استفاده می
تاسر جهان ایجاد المللی مهمی را در زمینه جلب منابع از سر افزایش کارایی بازارهاي پولی و مالی زمینه تحوالت بین

گذاران را  ، شرایط جدید مشارکت سپردههاي نوینی با صدور گواهی بانک» (RFS)تأمین مالی اجاره «در  خواهد کرد.

 
 یدر بانک مل (PLS) راستین انیمشارکت در سود و ز يالت بانکداری، سازمان و تشکیگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجدآباد، یژن بیب 5
 organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS. 1389ران، یا یبانک مل يزیر قات و برنامهیران. اداره تحقیا
ران، یا ی، بانک مليزیر قات و برنامهیاداره تحق، (PLS)راستین ان یمشارکت در سود و ز يبانکدار یلیطرح تفص. و همکاران دآبادیژن بیب  - ٦

1387.  
گذار به  برداري از نظر بانک و سپرده هائی هستند که پس از اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره هاي پایانپذیر: آن دسته از طرح  طرح  -  7

هاي پایانپذیر پس از  گذار مولد نیستند. به عبارت دیگر طرح لحاظ سپردهبرداري از  هاي پایانپذیر پس از شروع دوره بهره رسند. طرح مصرف می
برداري) منافع ناشی از اقساط  گذار در بعد از این دوره (دوره بهره گذار نیستند هرچند سپرده اتمام دوره ساخت مولد ارزش افزوده براي سپرده

  اصل و یا اجاره خود را از طرح دریافت دارد.  
هاي پایان  رسند. طرح برداري به تولید می هائی هستند که پس از اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره ناپذیر: آن دسته از طرح هاي پایان  طرح

  شود. گذار از بازدهی طرح منتفع می گذار و مجري مولد هستند و سپرده برداري از لحاظ سپرده ناپذیر پس از شروع دوره بهره
  شود. هاي مشابه اتالق می هاي زراعی کشت نشده و دارائی هاي ازکار افتاده و تعطیل و زمین اههاي موات: به بنگ دارائی - ٨
  شود. هاي در حال فعالیت اتالق می هاي مولد: به بنگاه دارائی - ٩

  شود که قابلیت اجاره به غیر دارند. هایی اتالق می هاي اجاري: به آن دسته از دارائی دارائی - ١٠
شود. اجاره دهنده را مـؤجر و اجـاره کننـده را مسـتأجر و مـورد       است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میعقدي اجاره:  - 11

 اجاره را عین مستأجره گویند.

http://www.bidabad.com/doc/PLS
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   .آورد هاي اقتصادي فراهم می براي تأمین مالی فعالیت
یتالی صادر به عنوان یک دارایی قابل خرید و فروش در سایت اینترنتی بانک به صورت دیج ي راستینها گواهی

هاي ارتباطی اینترنت و یا گیشه اینترنتی بانک اقدام به خرید و  توانند از طریق شبکه ها می گردد. دارندگان این گواهی می
  یابد.  المللی می ها قابلیت خرید و فروش بین ها نموده و لذا این گواهی فروش این برگه

 RFS اجارهتأمین مالی 
 یمالتأمین «و  MFS«13مضاربه  یمالتأمین «و  12(JFS)جعاله  یتأمین مال هاي زیرسیستمدر این زیرسیستم همانند 

منابع در بخش  ین نرخ بهره نرخ بازدهییباشد بدون تع یا خصوصیو  ینکه بانک دولتیاز ا نظر صرف IFS«14ه قاسطم
واسطه وجوه  به عنوانباشد و بانک  گذار می گذاري به سپرده اقتصاد مبناي توزیع بازدهی و بازگشت عواید سرمایه یقیحق

ه یت سرمایریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیگذار، کارمزد در العمل و در مقام عامل سپرده افت حقیبا در
اعم از  یآورد. بازده یگذار فراهم م هیسرما يگذار هیت سرمایدر فعال يمشارکت منابع و يگذار زمینه الزم را برا به سپرده

گذاران منتقل  سپرده یعنی یبه صاحبان منابع پول يت بصورت ادوارین فعالیاز انجام ا یبرگشت اصل سرمایه و بازدهی ناش
  را در پایان بدست خواهد آورد.  يگذار هیت سرمایو مجري نهایتاً مالک

در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به  نکبا 15(RFS)تأمین مالی اجاره در 
گذاران را به درخواست ایشان در یکی از دو نوع اول یا دوم محصوالت بانکداري  گذاران نموده و منابع سپرده سپرده

گذاران گواهی مشارکت رهنی، گواهی  به سپرده نماید و در عوض گذاري می مشارکت در سود و زیان راستین سرمایه
مشارکت رهنی ادواري، گواهی مضاربه رهنی، گواهی مضاربه رهنی ادواري، گواهی مزارعه رهنی، گواهی مزارعه رهنی 
ادواري، گواهی مغارسه رهنی، گواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مساقات رهنی، گواهی مساقات رهنی ادواري، 

  نماید.  رهنی، گواهی استصناع رهنی ادواري و گواهی اجاره تسلیم میگواهی استصناع 
مجري بخشی از دارائی (بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان یا تأسیسات  RFSدر تأمین مالی اجاره 

گذار آن را  سپردهگذار درآورده و سپس  گذار به مالکیت موقت سپرده قابل اجاره) خود را در قبال دریافت منابع از سپرده
الشرکه از مجري بصورت ادواري یا  تواند بازده دارائی را به میزان سهم نماید و از محل این رهن می به مجري ترهین می

 
 ی، بانـک ملـ  (PLS)راسـتین  ان یـ مشارکت در سـود و ز  يستم بانکداریرسی، ز(JFS)جعاله  یدآباد و همکاران، طرح تفصیلی تأمین مالیژن بیب 12

 .1389ران، تهران یا
 ی، بانک ملـ (PLS)راستین ان یز مشارکت در سود و يستم بانکداریرسی، ز(MFS)مضاربه  یدآباد و همکاران، طرح تفصیلی تأمین مالیژن بیب 13

 .1389ران، تهران یا
ران، تهـران  یـ ا ی، بانک ملـ (PLS)راستینان یمشارکت در سود وز يستم بانکداریرسی، ز(IFS)مقاسطه  یدآباد، طرح تفصیلی تأمین مالیژن بیب 14

1390.  
ران، تهـران  یـ ا ی، بانک ملـ (PLS)راستین ان یز مشارکت در سود و يستم بانکداریرسی، ز(RFS) اجاره یدآباد، طرح تفصیلی تأمین مالیژن بیب 15

1389. 
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و یا برخی دیگر از  16دفعتاً در سررسید دریافت نماید. بانک در قالب عقد جعاله با سپرده گذار و عقد مشارکت مدنی
گذار، مجري و بانک تدوین نموده تا  عقود مشارکتی نظیر مضاربه، مزارعه، مساقات با مجري، قراردادهایی بین سپرده

  فراهم آورد.را با مجري گذار  سپردهمشارکت مالی الزم براي شرایط 
دریافت خواهد کرد و در صورتی گذار و مجري خواهد بود و بانک حق العمل  توزیع سود صرفاً فی ما بین سپرده

گذار بخشی یا تمام منابع مورد نیاز مجري را تامین نماید سود بین بانک و سایر  که بانک خود در مقام سپرده
تواند بر مبناي کارمزد و یا  گذاران و مجري توزیع خواهد گردید. قراردادهاي تنظیمی بانک با هرکدام از طرفین می سپرده

گذار را طبق  ر سود یا زیان باشد. مجري شخصیتی حقیقی و یا حقوقی است که منابع نقدي سپردهبر مبناي مشارکت د
دار تأمین بخشی از سرمایه  گذار عهده نماید. سپرده گذاري مشخص می قرارداد مشخص اخذ و اقدام به فعالیت سرمایه

نماید.  مین مناسب به بانک ارائه میگردد و مجري به منظور حسن اجراي تعهدات خود تض نقدي مورد نیاز مجري می
را به نمایندگی از طرف بانک در خصوص حسن » (RFS)تأمین مالی اجاره «امین واحدي است که امور نظارتی فرآیند 

  اجراي طرح به عهده دارد. 
انی به نماید. بانک ضمن اطالع رس پیشنهاد تأمین مالی اجاره خود را به بانک ارائه می همجري با مراجعه به شعب

هاي راستین یا باجه  مجري در خصوص شرایط و مقررات مشارکت از طریق پورتال اطالع رسانی بازار ثانویه گواهی
شعبه مشارکت در سود و زیان، وجه مربوط به ارائه پیشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوط) را  PLSاطالع رسانی و خدمات 

ادي شامل طرحنامه که متضمن توجیه اقتصادي، فنی و مالی طرح و از مجري دریافت و اطالعات مربوط به طرح پیشنه
  گردد. اخذ می باشد از مجري سایر اطالعات مربوط به مجري می

نموده و نامه  و طرح هاي مربوط اقدام به ارزیابی مجري و دستورالعمل بر اساس سوابق مجريبانک واحد ارزیابی 
نماید. در صورت مثبت بودن ارزیابی  می گزارش PLSرا به اداره اتب مر در صورت احراز توانایی فنی و اهلیت مجري

آغاز و نوع و میزان وثایق یا تضمینات مربوطه را  نامه هاي مربوط بررسی تفصیلی طرح اولیه طرح، بر اساس دستورالعمل
ل شرح موضوع رساند. کلیه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل شام تعیین نموده و مراتب را به اطالع مجري می

مشارکت، بودجه بندي، برنامه زمان بندي، منابع مورد نیاز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه کنترل 
گردد.  میبایست توسط مجري به واحد ارزیابی تحویل  کیفیت، نحوه گزارش دهی و چگونگی اتمام و تحویل طرح می

شود و پس از تجهیز  گذاران معرفی می و مصوب طرح در سایت بانک به سپردهپس از انعقاد قرارداد منابع درخواستی 
قرار خواهد گرفت. گزارشهاي نظارت بر اجراي طرح و کیفیت کار مجري  منابع در قالب قرارداد در اختیار مجري

امین مالك کلیه  بانک قرار گیرد. گزارشهاي واحد امینبایست در مقاطع زمانی از پیش تعیین شده در اختیار واحد  می
هاي مربوط میزان اجاره یا بازدهی  ها و فرمول عملیات مجري قرار خواهد گرفت. در پایان مرحله ساخت طبق دستورالعمل

ادواري طرح و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد حسابداري/ ممیزي محاسبه خواهد گردید. سهم مجري و 
گذار توسط  ین مالی اجاره نحوه پرداخت اجاره یا بازدهی (سود یا زیان) به سپردهگذار تعیین و با توجه به نوع تأم سپرده

 
منظـور انتفـاع و طبـق شـروط قبلـی و قـرارداد       شخص به نحو مشاع به یا چند الشرکه دو  عقدي است که از درآمیختن سهم :مشارکت مدنی - 16

 شود. حاصل می
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مجري مشخص و پرداخت خواهد شد. در صورت وجود گزارش یا صورتمجلس توقف توسط واحد امین، میزان تاخیر و 
  گردد.  ضرر ناشی از تاخیر طبق دستورالعمل مربوط تعیین و محاسبه می

و  ههاي راستین یا پس از مراجعه به شعب ه پورتال اطالع رسانی سامانه اینترنتی بازار گواهیا مراجعه ببگذار  سپرده
با انواع محصوالت مشارکت، شرایط و مقررات  PLSمشاوره با کارشناس مربوط در باجه اطالع رسانی و ارائه خدمات 

نماید. پس از انعقاد قرارداد و ثبت  تخاب میگذاري و انصراف آشنایی کامل پیدا نموده و طرح مورد نظر خود را ان سپرده
نماید. پس از پایان دوره ساخت و با گذشت  مورد نظر میراستین آن، سیستم به صورت خودکار اقدام به صدور گواهی 

پرداخت  گذار سپردهبه مجري اخذ و بانک سهم منافع را محاسبه و یا اجاره را از ممیزي و محاسبات واحد  هر دوره مالی
نشان  1این مراحل در تصویر  گذار مسترد خواهد شد. نماید. در پایان قرارداد اصل سرمایه از مجري اخذ و به سپرده می

  داده شده است.

  
 (RFS) فرایند تأمین مالی اجاره 1تصویر 

  
کلیه عملیات بر اساس دستورالعملهاي تدوین شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین انجام خواهد شد. 
در صورت وجود گزارش یا صورتمجلس توقف توسط امین، میزان تاخیر و ضرر ناشی از تاخیر طبق دستورالعمل مربوطه 

ورس ماژور نیز طبق دستورالعمل مربوطه تعیین و مورد ارزیابی هاي ناشی از موارد ف گردد. ضمناً تاخیر تعیین و محاسبه می
هاي واحد امین، حل و فصل موضوع طبق دستورالعمل از  قرار خواهد گرفت. در صورت عدم رضایت مجري از گزارش

  طریق حکمیت صورت خواهد پذیرفت. 
  

 (RFS)مراحل تأمین مالی اجاره 
گذاران براي مشارکت در  نماید تا نسبت به تجهیز منابع سپرده ست میابتدا مجري با ارائه طرحنامه از بانک درخوا - 1

  فعالیت اقتصادي مجري اقدام نماید.
طرحنامه در تأمین مالی اجاره حاوي اطالعات ارزش روز دارائی مجري و میزان و مدت منابع مورد نیاز مجري و   - 2

 باشد. ابعاد فنی، مالی و اقتصادي طرح مجري می

هاي موجود طرح را ارزیابی نموده و  بانک در صورت تأیید اهلیت و توانائی فنی مجري و طرح، در ابتدا دارائی - 3
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مدت و میزان منابع درخواستی را پس از بررسی نماید و  تقویم میبراساس قیمت و ضوابط بازار ارزش ریالی آن را 
 نماید. گذار قبول می به نمایندگی از طرف سپرده

 شود. گذار تلقی می ز مجري به منابع، میزان سهم الشرکه سپردهمیزان نیا - 4

گذاران، منابع الزم  گذاران معرفی و با فروش گواهی مربوطه به سپرده بانک طرحنامه مجري را پس از تأیید به سپرده - 5
قرار هاي الزم تحت نظر واحد امین بانک در اختیار مجري  را براي انجام عملیات مشارکت تجهیز و با نظارت

 دهد. می

 باشد.  گذار در دارائی مجري براي مدت قرارداد می گذار به مثابه مالکیت سپرده پرداخت سپرده سپرده - 6

گذاران بسته به نوع دارائی براي آنها گواهی مشارکت رهنی، گواهی مشارکت رهنی  بانک با اخذ منابع از سپرده - 7
 ي، گواهی مزارعه رهنی، گواهی مزارعه رهنی ادواري،ادواري، گواهی مضاربه رهنی، گواهی مضاربه رهنی ادوار

گواهی مغارسه رهنی، گواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مساقات رهنی، گواهی مساقات رهنی ادواري، گواهی 
صادر  يهاي اجار هاي مولد و گواهی اجاره براي دارائی استصناع رهنی، گواهی استصناع رهنی ادواري براي دارائی

 نماید.  می

  هاي راستین به غیر بفروشد و یا انتقال دهد.  تواند گواهی خود را در بازار معامالت گواهی گذار می سپرده  - 8
دهد و در عوض انتفاع از منافع دارائی خود را به میزان سهم الشرکه  گذار سهم الشرکه خود را به مجري می سپرده - 9

 آورد.   گذار از دارائی مجري بدست می سپرده

هاي اجاري، اجاره آن را در  هاي مولد منافع مشارکت را در طول مدت قرارداد و در دارائی در دارائی گذار سپرده -10
 نماید. طول مدت قرارداد به نسبت سهم الشرکه خود دریافت می

هاي مولد در ارتباط با گواهی مشارکت رهنی ادواري، گواهی مضاربه  گذار را در دارائی بانک منافع منابع سپرده -11
گواهی مزارعه رهنی ادواري، گواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مساقات رهنی ادواري، گواهی  ،ادواريرهنی 

و گواهی اجاره در طول مدت قرارداد از مجري اخذ و پس از کسر کارمزد بانک به استصناع رهنی ادواري 
رکت رهنی، گواهی مضاربه رهنی، هاي اجاري در ارتباط با گواهی مشا نماید یا در دارائی گذار پرداخت می سپرده

گواهی مزارعه رهنی، گواهی مغارسه رهنی، گواهی مساقات رهنی، گواهی استصناع رهنی در انتهاي قرارداد از 
 .نماید گذار پرداخت می مجري دریافت و پس از کسر کارمزد بانک به سپرده

نماید و مشارکت  گذار پرداخت می و به سپردهگذار را در انتهاي قرارداد از مجري دریافت  بانک اصل منابع سپرده  -12
 یابد. خاتمه می

  مجريبانک تماماً توسط  PLSکلیه عملیات اجرائی طبق قرارداد و زیر نظر واحد امین اداره  (RFS)در تأمین مالی اجاره 
بسته به اینکه دارائی از نوع مولد یا اجاري باشد و همچنین با توجه به میزان  (RFS)در تأمین مالی اجاره شود.  انجام می

تواند شخصیتی اعم از حقیقی و حقوقی و فقط حقوقی داشته باشد. در تأمین مالی  سرمایه و تشخیص بانک مجري می
تواند  با توجه به نوع گواهی میشود ولی منافع ناشی از مشارکت  گذار مسترد می اصل منابع در انتها به سپرده (RFS)اجاره 

هاي  هاي ادواري) و یا در انتهاي عملیات بصورت یکجا (در گواهی اي (در گواهی در حین عملیات بصورت دوره
گذار پس از گذشت اولین دوره آغاز و  زمان دریافت منافع یا اجاره توسط سپرده گذار مسترد گردد. غیرادواري) به سپرده

  هائی که پرداخت ادواري دارند ادامه خواهد داشت. سب ادوار معین شده در قرارداد براي گواهیتا پایان قرارداد برح
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گذار و با مشارکت سرمایه وي فعالیت و از  با توجه به اینکه مجري، از طرف سپرده (RFS)در تأمین مالی اجاره 
ذار در دارائی موضوع تأمین مالی اجاره گ نماید، حقوق وي (مجري) با حقوق سپرده گذاري می آن محل اقدام به سرمایه

در مشاع است و مجري به منظور جبران زیانهائی که ممکن است به این اموال وارد شود، اموال موضوع تأمین مالی اجاره 
گذار تضمین و  نماید. همچنین بانک به نیابت از سپرده گذار و به نام و نفع بانک بیمه می الشرکه سپرده را به میزان سهم

خواهد تا وثیقه را به نفع  وثیقه مناسب اخذ و به منظور حسن اجراي تعهدات مجري و حصول اطمینان از مجري از وي می
  باشد. اي در تأمین مالی اجاره الزامی می هاي بیمه و به نام بانک بیمه نماید. این پوشش

   
 RFSهاي راستین در تأمین مالی اجاره  گواهی

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ بانکداري  گواهی مشارکت رهنی برگه بی -1
ها به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان  شود. دارندگان این گواهی مشارکت در سود و زیان راستین منتشر می

ر منافع حاصل از دارائی طرح مشارکت خود از ارزش تقویم شده دارائی در هنگام عقد قرارداد براي مدت معین د
گذار مسترد خواهد  باشند. اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي قرارداد به سپرده مربوط شریک می

  شد. 
گواهی مشارکت رهنی ادواري، همه خصوصیات گواهی مشارکت رهنی را دارد مضاف بر اینکه اصل و منافع  -2

  گذار پرداخت خواهد شد. ه بصورت ادواري به سپردهمشارکت در این نوع گواهی در هر دور
هاي مشارکت رهنی و مشارکت رهنی ادواري  گواهی مضاربه رهنی و گواهی مضاربه رهنی ادواري همانند گواهی -3

  شوند. ها در امور خدمات بازرگانی بکار گرفته می باشند، با این تفاوت که این گواهی می
ادواري رهنی  شارکتهاي مشارکت رهنی و م همانند گواهیرهنی ادواري گواهی مزارعه و گواهی مزارعه رهنی  -4

  شوند. در امور تأمین مالی زراعی بکار گرفته می ها باشد، با این تفاوت که این گواهی می
ادواري گواهی مزارعه رهنی و همانند گواهی مزارعه رهنی گواهی مغارسه رهنی ادواري و گواهی مغارسه رهنی  -5

  شوند. در امور تأمین مالی کاشت درختان و احیاي باغات بکار گرفته می ها ن تفاوت که این گواهیباشد، با ای می
 ادواريگواهی مزارعه رهنی و گواهی مزارعه رهنی همانند گواهی مساقات رهنی ادواري و گواهی مساقات رهنی  -6

  شوند. باغات میوه بکار گرفته میدر امور تأمین مالی حفظ و برداشت  ها باشد، با این تفاوت که این گواهی می
 ادواريگواهی مزارعه رهنی و گواهی مزارعه رهنی همانند گواهی استصناع رهنی ادواري و گواهی استصناع رهنی  -7

هاي تولیدي صنعتی و صنعتی کشاورزي بکار  در امور تأمین مالی بنگاه ها باشد، با این تفاوت که این گواهی می
  شوند. گرفته می

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ بانکداري مشارکت در  گواهی اجاره برگه بی -8
ها به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت خود از  شود. دارندگان این گواهی سود و زیان راستین منتشر می

باشند.  ه دارائی طرح مربوط شریک میارزش تقویم شده دارائی در هنگام عقد قرارداد براي مدت معین در اجار
  گذار پرداخت خواهد شد.  اصل و اجاره در این نوع گواهی در انتهاي هر دوره به سپرده

اینترنتی معامالت در بازار ثانویه تواند  دارنده گواهی می، را دارد انتقال به غیر یتقابل ه وبود نام بی ها گواهیاین 
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برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه ها  گواهیقیمت  وش گواهی خود نماید.گواهی راستین اقدام به خرید و فر
 نماید. کارمزد نقل و انتقال دریافت می نیم در هزار از طرفیندر هر خرید و فروش و انتقال بانک شود و  تعیین می اینترنتی
   در همان دوره صورت خواهد پذیرفت. با آخرین مالک گواهی اي دورهتسویه 

  
  مشارکت رهنی و مشارکت رهنی ادواري

روند که دارائی آنها مولد بوده و   هائی بکار می مشارکت رهنی و مشارکت رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح
هاي کوچک بسته به تشخیص بانک  شود. در بنگاه شامل تأمین سرمایه در گردش هر بنگاه کوچک و بزرگ تولیدي می

  ی یا حقوقی باشد. تواند حقیق از لحاظ نظارت بر جریان مالی طرح، شخصیت بنگاه می
شوند هنگام تسویه حساب طرح در  هائی که با گواهی مشارکت رهنی تأمین مالی می در مشارکت رهنی طرح

زمان انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي قرارداد پس از کسر کارمزد بانک به 
شوند در هر دوره  که با گواهی مشارکت رهنی ادواري تأمین مالی میهائی  گذار مسترد خواهد شد ولی در طرح سپرده

گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي  منافع مشارکت پس از کسر کارمزد بانک به سپرده
  گذار مسترد خواهد شد. قرارداد است و اصل منابع در انتهاي قرارداد به سپرده

 
  به رهنی ادواريمضاربه رهنی و مضار

روند که دارائی آنها مولد بوده  هاي بازرگانی بکار می مضاربه رهنی و مضاربه رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح
هاي کوچک و بزرگ از طریق خرید و  ها تولیدي و فروشگاه و شامل تأمین منابع براي خرید و فروش کاال در بنگاه

بسته به تشخیص بانک از لحاظ نظارت بر جریان مالی طرح، شخصیت بنگاه هاي کوچک  شود. در بنگاه فروش کاال می
تواند حقیقی باشد. مضاربه رهنی و مضاربه رهنی ادواري از لحاظ مقررات خاص ضمن تبعیت از تعاریف فرآیندي  می

  باشد. می (MFS)خود تابع قواعد تأمین مالی مضاربه 
شوند هنگام تسویه حساب طرح در زمان  رهنی تأمین مالی میهائی که با گواهی مضاربه  در مضاربه رهنی طرح

انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي قرارداد پس از کسر کارمزد بانک به 
منافع شوند در هر دوره  هائی که با گواهی مضاربه رهنی ادواري تأمین مالی می گذار مسترد خواهد شد ولی در طرح سپرده

گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي  مشارکت پس از کسر کارمزد بانک به سپرده
  گذار مسترد خواهد شد. قرارداد است و اصل منابع در انتهاي قرارداد به سپرده

 
  مزارعه رهنی و مزارعه رهنی ادواري
رود که دارائی آنها مولد یا موات بوده و  هاي کشاورزي و زراعی بکار می مزارعه رهنی براي تأمین مالی طرح

هاي کشاورزي کوچک و  شامل تأمین منابع سرمایه متغیر براي کشت و برداشت و حمل و فروش محصول در بنگاه
ت بر جریان مالی طرح، شخصیت بنگاه هاي کوچک بسته به تشخیص بانک از لحاظ نظار شود. در بنگاه بزرگ می

شود هنگام تسویه حساب طرح در زمان  ها یکباره برداشت می تواند حقیقی نیز باشد. چنانچه محصول در اینگونه طرح می
انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی پس از کسر کارمزد بانک در انتهاي قرارداد به 

حمل، انبار و فروش کاالها در مزارعه رهنی از لحاظ مقررات خاص بندي،  بستهخواهد شد. کیفیت،  گذار پرداخت سپرده
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باشند. در  می (MFS)و تأمین مالی مضاربه  (JFS)ضمن تبعیت از تعاریف فرآیندي خود تابع قواعد تأمین مالی جعاله 
  شوند. ها که با گواهی مزارعه رهنی تأمین مالی می مزارعه رهنی طرح

شوند هنگام تسویه حساب طرح در  هائی که با گواهی مزارعه رهنی ادواري تأمین مالی می در مزارعه رهنی طرح
هاي مشخص در قرارداد به صورت ادواري است و منافع مشارکت در این نوع گواهی در هر مرحله پس از کسر  زمان

اصل منابع طرح در زمان انتهاي قرارداد است و گذار مسترد خواهد شد و هنگام تسویه حساب  کارمزد بانک به سپرده
  گذار مسترد خواهد شد. اصل منابع در انتهاي قرارداد به سپرده

  
  مغارسه رهنی و مغارسه رهنی ادواري

رود. در مغارسه دارائی متقاضی منابع (که معموالً  هاي کاشت درخت بکار می مغارسه رهنی براي تأمین مالی طرح
شود. مغارسه شامل  باشد)، با انجام مغارسه مولد می شامل زمین و تجربه فنی کاشت و نگهداري درخت یا بیش از آن می

هاي کشاورزي کوچک و بزرگ  و فروش محصول در بنگاه تأمین منابع سرمایه متغیر براي کاشت و برداشت و حمل
تواند  هاي کوچک بسته به تشخیص بانک از لحاظ نظارت بر جریان مالی طرح، شخصیت بنگاه می شود. در بنگاه می

شود هنگام تسویه حساب طرح در زمان انتهاي  ها یکباره برداشت می حقیقی نیز باشد. چنانچه محصول در اینگونه طرح
گذار  د است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی پس از کسر کارمزد بانک در انتهاي قرارداد به سپردهقراردا

پرداخت خواهد شد. کیفیت، حمل، انبار و فروش کاالها در مغارسه رهنی از لحاظ مقررات خاص ضمن تبعیت از 
باشند. در مغارسه رهنی  می (MFS)الی مضاربه و تأمین م (JFS)تعاریف فرآیندي خود تابع قواعد تأمین مالی جعاله 

  شوند. ها که با گواهی مغارسه رهنی تأمین مالی می طرح
شوند هنگام تسویه حساب طرح در زمان  هائی که با گواهی مغارسه رهنی تأمین مالی می در مغارسه رهنی طرح

قرارداد پس از کسر کارمزد بانک به انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي 
شوند در هر دوره منافع  هائی که با گواهی مغارسه رهنی ادواري تأمین مالی می گذار مسترد خواهد شد ولی در طرح سپرده

گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي  مشارکت پس از کسر کارمزد بانک به سپرده
  گذار مسترد خواهد شد. ل منابع در انتهاي قرارداد به سپردهقرارداد است و اص

  
  مساقات رهنی و مساقات رهنی ادواري
رود. در مساقات دارائی متقاضی  بکار می حفظ و برداشت باغات میوههاي  مساقات رهنی براي تأمین مالی طرح

شود. مساقات  اشد)، با انجام مساقات مولد میب منابع (که معموالً شامل باغ و تجربه فنی نگهداري درخت یا بیش از آن می
هاي  و حمل و فروش محصول در بنگاه حفظ و برداشت باغات میوهشامل تأمین منابع سرمایه متغیر براي کاشت و 

هاي کوچک بسته به تشخیص بانک از لحاظ نظارت بر جریان مالی طرح،  شود. در بنگاه کشاورزي کوچک و بزرگ می
شود هنگام تسویه حساب  ها یکباره برداشت می ند حقیقی نیز باشد. چنانچه محصول در اینگونه طرحتوا شخصیت بنگاه می

طرح در زمان انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی پس از کسر کارمزد بانک در انتهاي 
ها در مساقات رهنی از لحاظ مقررات خاص گذار پرداخت خواهد شد. کیفیت، حمل، انبار و فروش کاال قرارداد به سپرده

باشند. در  می (MFS)و تأمین مالی مضاربه  (JFS)ضمن تبعیت از تعاریف فرآیندي خود تابع قواعد تأمین مالی جعاله 
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  شوند. ها که با گواهی مغارسه رهنی تأمین مالی می مساقات رهنی طرح
شوند هنگام تسویه حساب طرح در زمان  مین مالی میهائی که با گواهی مساقات رهنی تأ در مساقات رهنی طرح

انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي قرارداد پس از کسر کارمزد بانک به 
شوند در هر دوره  هائی که با گواهی مساقات رهنی ادواري تأمین مالی می گذار مسترد خواهد شد ولی در طرح سپرده

گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي  شارکت پس از کسر کارمزد بانک به سپردهمنافع م
  گذار مسترد خواهد شد. قرارداد است و اصل منابع در انتهاي قرارداد به سپرده

  
  استصناع رهنی و استصناع رهنی ادواري

رود. استصناع شامل تأمین  بکار می و صنعتی کشاورزي هاي تولیدي صنعتی بنگاهاستصناع رهنی براي تأمین مالی 
هاي  و تولید و حمل و فروش محصول در بنگاه هاي تولیدي صنعتی و صنعتی کشاورزي بنگاهمنابع سرمایه متغیر براي 

هاي کوچک بسته به تشخیص بانک از لحاظ نظارت بر جریان مالی طرح،  شود. در بنگاه کشاورزي کوچک و بزرگ می
تواند حقیقی نیز باشد. با توجه به اینکه محصول یکبار تولید شود یا به مرور زمان، بازپرداخت منابع و  بنگاه میشخصیت 

تواند دفعتاً در انتهاي قرارداد و یا ادواري باشد و هنگام تسویه حساب طرح در زمان انتهاي قرارداد  گذار می منافع به سپرده
بود و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی پس از کسر کارمزد بانک در  یا در مقاطع خاص بصورت ادواري خواهد

گذار پرداخت خواهد شد. کیفیت، حمل، انبار و فروش کاالها  هر مرحله (در انتهاي قرارداد یا در اوار مشخص) به سپرده
و  (JFS)مین مالی جعاله در استصناع رهنی از لحاظ مقررات خاص ضمن تبعیت از تعاریف فرآیندي خود تابع قواعد تأ

  باشند.  می (MFS)تأمین مالی مضاربه 
شوند. هنگام تسویه حساب طرح در زمان  هائی که با گواهی استصناع رهنی تأمین مالی می در استصناع رهنی طرح

 انتهاي قرارداد است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در انتهاي قرارداد پس از کسر کارمزد بانک به
شوند در هر دوره  هائی که با گواهی استصناع رهنی ادواري تأمین مالی می گذار مسترد خواهد شد ولی در طرح سپرده

گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي  منافع مشارکت پس از کسر کارمزد بانک به سپرده
  گذار مسترد خواهد شد. ردهقرارداد است و اصل منابع در انتهاي قرارداد به سپ

   
  رهنی با اوراق رهنی هاي گواهی مقایسه

 وامهاي رهنی. شوند می منتشر رهنی وامهاي پشتوانه با که هستند اوراقی رهنی وامهاي با پشتوانه بهادار اوراق
نهادي معموالً  .دهد می قرار خود رهن در متقاضی را دارایی سند متقاضی، به وام اعطاي برابر در بانک که وامهایی است

 به وامها این تضمین 17کند. می تضمین براي خریدار را بهادار اوراق نوع این پشتوانه وامهاي بهره و اصل منظم پرداختهاي
  . است مساوي ماهانه اقساط رشته یک پرداخت تضمین معناي

 
17 Government National Mortgage Association در آمریکا 
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، 18رهنی هاي وام پشتوانه با بهادار اوراق هاي رهنی مؤسسات و استفاده از بیمه وسیله به وامها فرع و اصل تضمین با
 نیز بلندمدت دهی وام یعنی اولیه رهن بازار گسترش سبب ثانویه رهن دارد. وجود بازار ثانویه بازار در قابلیت دادوستد

 را خود دهی وام قدرت راه این از آزاد و را است کرده تسهیالت اعطاي صرف که منابعی بانک از این طریق. گردد می
  نمایند. جدیدي جذب می عرضه اوراق رهنی منابع با ثانویه رهن ها در بازار دهد. بانک افزایش می
 مالی تأمین به نیاز که اي مؤسسه یا شرکت اوراق بهادار، به) رهنی هاي وام جمله از( ها دارایی تبدیل فرآیند در

 عرضه گذاران سرمایه به و کرده اوراق انتشار به اقدام واسط شرکت. کند می تأسیس یک شرکت واسط اقدام به دارد،
 پرداخت بانک به هاي مالی دارایی خرید بابت را اوراق فروش ناشی از محل وجوه شرکت واسط سپس. نماید می
اي (ماهیانه) منتفع  بازپرداخت وامها به صورت دوره از ناشی نقدي هاي پرداخت محل از اوراق دارندگان. نماید می
  . شوند می
  کند. می دریافت را خود اقساط سررسیدهاي مقرر در و دهد می وام مشتري به بانک - 1
  . کند می دریافت را آن وجه و فروشد می واسط شرکت به را خود بانک مطالبات (اسناد دریافتنی) - 2
 فروشد و منابع حاصل را به بانک گذار می منتشر و به سرمایه مطالبات این بر مبتنی بهاداري شرکت واسط اوراق - 3

 .نماید پرداخت و از این عمل کارمزد دریافت می

 نماید.  هاي جدید استفاده می بانک مجدداً منابع را جهت اعطاي وام - 4

 را دار خود یعنی بانک مطالبات مدت. شود می منتقل واسط شرکت به بانک وسیله به بانکی با این روش عمالً وام
  .نماید براي خود تأمین مالی می و رساند می فروش به

باقی  بانک مالکیت در بها اجاره آخرین پرداخت تا دارایی هستند و معین و ثابت بازدهی رهنی داراي اوراق
  نماید. دریافت رهن عنوان را به آن معادل تواند می بانک یا ماند می

 شوراي 26/8/1386و اوراق تجاري مصوب  اسناد تنزیل موقت نامه آیین مبناي بر دین خرید به مربوط عملیات
  19است. شده اعتبار مجاز شناخته و پول

 دین یعنی دانند، می مجاز را واقعی معامله ناشی از دین واقعی اسناد در را دین خرید قرارداد شیعه فقهاي مشهور
 خرید( تجارى اوراق و اسناد از این لحاظ تنزیل .فروخت دیگري به توان وام براي خرید دارائی را می اعطاي از حاصل

از  20شود. تلقی می بی مشکل فقهی نظر از است شده اعطا اقساطی عقد فروش قالب در که تسهیالتی فروش مثالً در) دین
 بایست طوري باشد می از این نظر اوراق دانند نمی صحیح را به کالی کالی بیع و دین به دین بیع شیعه، فقهاي طرفی مشهور

 نسیه خرید به آوري وجوه اقدام جمع و اوراق انتشار از پیش واسط دچار این موضوع نگردد. براي مثال نباید شرکت که
 و کرده اقدام بهادار اوراق انتشار به موثر، متغیرهاي و دیگر تنزیل نرخ دیون، مقدار نوع، تعیین از پس باید بلکه نماید دین

 بورس بر این نظر است که چونشوراي فقهی  21کند. اقدام نظر مورد دیون خرید به واگذاري اوراق، از حاصل وجوه با

 
18  Mortgage Backed Security (MBS) 

  .اسالمی، تهران اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ،اسالمی (صکوك) مالی ابزارهاي ،1386 سیدعباس، موسویان، 19
  .1386 بهادار، اوراق و سازمان بورس فقهی تخصصی کمیته 20
 1386 اوراق بهادار، و بورس سازمان فقهی تخصصی کمیته  21
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 شود و لذا منتقل) ناشر اوراق( شرکت واسط دارایی به اسناد باید بنابراین، شود می ناشی اقساطی فروش عقد از دیون،
بدین . کند منتقل ناشر به را اسناد تمام باید حقیقت در فروشد شرکت واسط می به را تسهیالت نوع این بانک که هنگامی

خواهد  بالمانع شوراي فقهی بورس نظر از شده ذکر شرایط به توجه با رهنی تسهیالت با پشتوانه بهادار اوراق انتشار ترتیب
  23شود. استدالل و تمهیدات اخیر نیز دچار اشکال می 22ولی از آنجا که فروش اقساطی خود شبهه ربا دارد .بود

 به را خود منابع که باشد. در این حالت بانکی میرهنی  اقساطی یکی از انواع اوراق فروش یا مرابحه اوراق رهنی
 تبدیل با تواند می است، گرفته رهن اعطایی تسهیالت قبال در و کرده دیگري واگذار به اقساطی یا فروش مرابحه صورت

 صورت ه بهک هایی یعنی دارایی .کند تجدید را خود منابع مرابحه اعطا شده، مطالبات تسهیالت کردن بهادار اوراق به
و از  کند نقد پول به تواند از این راه تبدیل کند را می می دریافت را آنها اقساط و گذاشته مشتري در اختیار اقساطی فروش

 شرکت تاسیس و امین به لذا با مراجعه .قرار دهد مشتریان اختیار در این طریق منابع خود را براي اعطاي تسهیالت جدید
 به مطالبات خود را طریق آن از کرده منتشر مرابحه رهنی اوراق دارایی مذکور، اندازه به که خواهد می او از واسط

 موسسه توسط آن تایید و امیدنامه تنظیم با شرکت واسط. نماید منتقل باشند که خریداران اوراق می گذاران سرمایه
 وکالت به بدست آمده وجوه با سپس کند، می واگذار عموم و به مرابحه کرده رهنی اوراق انتشار به اقدام اعتبار بندي رتبه

 اوراق جانشین صاحبان طرف از وکالت به و خریداري بانک از مذکور را) مطالبات( دارایی ،اوراق طرف صاحبان از
 صاحبان بین و آوري سرمایه جمع تامین شرکت طریق از را اقساط پس آن از و شود می اقساطی فروش قرارداد در بانک
  24.نماید می تقسیم اوراق

 به واگذار و دیگران به تملیک شرط به اجاره قرارداد به را دارایی تملیک بانک شرط به رهنی اجاره در اوراق
 این تواند بانک می شرط تملیک به اجاره بهادار اوراق از استفاده با کند، می دریافت را آنها بهاي اجاره ادواري صورت
  باشد. اقساطی می فروش یا مرابحه باقی روش عمل همانند اوراق رهنی .استفاده نمایداز آن  دوباره و کرده نقد را دارایی

 اوراق اجاره مصادیق از واقع در که تملیک شرط به اجاره و مرابحه رهنی اوراق فقهی ابعاد بررسی کمیته فقهی با
ی که فروش اقساطی و اجاره به شرط دانسته است در صورت مجاز احتیاطی جوانب بارعایت را آنها انتشار هستند، مرابحه و

باشند زیرا در هر دو نرخ بهره از پیش  تملیک عقودي به ظاهر اسالمی هستند و به عنوان روپوشی براي فرار از ربا می
و تا وقتی این عقود نرخ بهره ثابت دارند دچار ربا هستند و نتیجتاً اوراق منشره برمبناي آنان  25.شوند شرط و تعیین می

 
مجموعه مقاالت شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی متداول. عبدالرضا هرسینی، بیدآباد، بیژن و  22

، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت 1382دي  3-4، »اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایراننظریۀ «سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
  bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat ، تهران.193-224مدرس، صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt  
 . کمیسـون اوراق 1996مذاکرات،  جلسۀ هشتمین مالزي، اسالمی مالی ابزارهاي گروه مطالعاتی. است صحیح شرعی نظر از مالزي در دین بیع 23

اسـالمی،   اقتصـاد  پژوهشی علمی بانکها، فصلنامه مالی در تامین نوین ابزاري رهنی مشارکت سروش، اوراق . به نقل از ابوذر1385 مالزي، بهادار
  . 163-188، صفحات 1387، بهار 29سال هشتم، شماره 

اسالمی، سال هشتم،  اقتصاد پژوهشی علمی بانکها، فصلنامه مالی در تامین نوین ابزاري رهنی مشارکت سروش، اوراق نگاه کنید به: ابوذر 24
  .163- 188، صفحات 1387بهار ، 29شماره 

گذاري و کاستیهاي فقه متداول در کشف احکام  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفی و سرمایه -تحلیل فقهی عبدالرضا هرسینی،بیدآباد، بیژن و   ٢٥
 

http://www.bidabad.com/doc/sherkat
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt
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  26شوند. برانگیز است و این موضوع به این معنی است که قراردادهاي ربا به صورت اوراق کارسازي و خرید و فروش می
شرکت  وسیله به رهنی خرید تسهیالت در مشارکت منظور به که است مشارکتی اوراق رهنی مشارکت اوراق

 به که سال یک از بیش سررسید با دینی بر مبتنی تسهیالت بانکی از است عبارت نیز رهنی تسهیالت. شود می واسط منتشر
 رهنی تسهیالت پشتوانه با بهادار اوراق مانند رهنی مشارکت اوراق در 27است. شده اعطا و ساختمان زمین خرید منظور

 اقساطی در و خاص مبالغی برابر در است شده دیگري واگذار به اقساطی فروش صورت به که دارایی منافع از حق استفاده
 و ثانویه بازار و در است، فرد مشارکت مشاع مبین رهنی، مشارکت اوراق. شود می دیگري منتقل شخص به بانک از معین

 نماید و واسط اقدام به فروش اوراق و جلب منابع می شرکت در اوراق مشارکت رهنی ابتدا .شود می قیمت بازار معامله به
 را آنان شود تا منابع می مجاز اوراق خریداران طرف وکالت از به ناشر یعنینماید.  می دین اقدام خرید آنان طرف سپس از

 مقابل بانک خریداري نماید و در را از رهنی تسهیالت از ناشی دهد و مطالبات اختصاص دیون خرید به مشاع صورت به
 رهن به ملکی اسناد آنها برابر در که را دار خود مدت اقساطی فروش مطالبات خود ناشی تسهیالت از بخشی نیز بانک
نیز به دلیل استفاده از عقد فروش اقساطی  اوراق نوع فروشد. این می گذاري سرمایه شرکت با تنزیل به است را گرفته

  آلوده به شبهۀ ربا هستند.
گذار  در اصل صاحب دارائی بخشی از دارائی خود را از طریق بانک در رهن سپرده RFSدر تأمین مالی اجاره 

نماید. در این  گذار را را در منافع ناشی از همان میزان دارائی تا انتهاي قرارداد برخوردار می اده و در عوض سپردهقرار د
  آید. شیوه شبهه ربا بوجود نمی

  
  اجارهمشارکت 

هاي مسکونی، اداري، تجاري اجاري  هاي اجاري نظیر ساختمان مشارکت اجاره براي تأمین مالی دارندگان دارائی
تواند حقیقی  باشد. صاحب دارائی می آالت، تجهیزات اجاري می ها، باغات، مزارع اجاري یا تأسیسات، ماشین کارگاهو یا 

یا حقوقی باشد. در این نوع تأمین مالی، مالک دارائی ضمن ارائه اسناد اجاره (به شخص یا اشخاص ثالث) ملک مورد نظر 
گذار متقاعد بر وجود جریان درآمدي براي دارائی مزبور  طرف سپرده به بانک و طرحنامه خود بانک را به نمایندگی از

نموده و بانک با ارزشیابی و تقویم ریالی طرح نسبت میزان منابع درخواستی مجري را از ارزش تقویمی دارائی بدست 
گذار  جاره به سپردهگذار از دارائی خواهد بود. پس از انعقاد قرارداد پرداخت ا آورد. این مبلغ سهم الشرکه سپرده می

ادواري بوده و بر اساس مستندات اجاره مجري و ارزیابی شده توسط بانک صورت خواهد پذیرفت. در انتهاي مدت 
 نماید. گذار (از طریق بانک) پرداخت می اجاره مجري منابع اخذ شده را یکجا به سپرده

 
  .1382. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، شارع

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf 
مجموعه مقاالت شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی متداول. عبدالرضا هرسینی، بیدآباد، بیژن و  26

، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت 1382دي  3-4، »اسالمی و عملکرد اقتصاد ایراننظریۀ اقتصاد «سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
  bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat ، تهران.193-224مدرس، صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt  
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http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
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منافع مشارکت پس از کسر کارمزد بانک به شوند در هر دوره  هائی که با گواهی اجاره تأمین مالی می در طرح
گذار پرداخت و هنگام تسویه حساب اصل منابع طرح در زمان انتهاي قرارداد است و اصل منابع در انتهاي قرارداد  سپرده

  گذار مسترد خواهد شد.  به سپرده
  
   اجاره صکوك و اجاره گواهی مقایسه

 دارندگان مشاع مالکیت دهنده نشان و منتشر قرارداد براساس که هستند بهاداري اوراق صکوكانواع  بطورکلی
 قرارداد موضوع که است غیرمنقول یا منقول مالی اعم از دارایی. باشند می صکوك انتشار وضوعم دارایی دراوراق  آن

و  نماید می صکوك انتشار موضوع براي دارائی قراردادن اختیار در به اقدام که است حقوقی یشخص 28بانی. گیرد می قرار
 و نقل و اوراق انتشار منظور به که است حقوقی شخصیتی 29واسط. شود می منتشر وي مالی تأمین هدف باصکوك  اوراق
 که است حقوقی یشخص صکوك فرآیند در امین. شود می تشکیل اوراق صکوك دارندگان از وکالت به دارایی انتقال

 عهده بر را اوراق عملیاتی فرآیند کل بر نظارت مسئولیت آنان منافع حفظ منظور به و اوراق دارندگان از نمایندگی به
 ناشر که شود می گفته اطالعاتی مجموعه به امیدنامه همچنینتواند بانک یا موسسات مالی غیربانکی باشد.  امین می .دارد

 اوراق بورس سازمان مقررات از صکوك. باشد می خریداران صکوك و) بورس( ناظر سازمان به آن ارائه به ملزم اوراق
   کند می تبعیت بهادار

آورد. واسط  در فرآیند صکوك اجاره ابتدا بانی با تفکیک بخشی از دارائی خود آن را به تملیک واسط درمی
شود. واسط امیدنامه اوراق را تهیه و با انتشار اوراق صکوك اقدام به  گذاري می امین را مشخص نموده و دارایی ارزش

گذاري صکوك نموده و خریداران صکوك  بندي اقدام به قیمت کند. یک موسسه رتبه نویسی صکوك اجاره میپذیره 
مالک دارایی به صورت مشاع خواهند شد. در مرحله بعد واسط به وکالت از دارندگان صکوك اجاره دارایی را به بانی 

پس از پایان  نماید. دارندگان صکوك پرداخت میاجاره داده و در سررسیدهاي معین اجاره بها را دریافت کرده و به 
 ضوعموواسط دارائی  باشد تملیک شرط به اجاره ،قرارداد اگر ،رسد به اتمام میبها نیز  اجاره پرداختمدت اجاره، جریان 

 و آورد می در بانی تملیک به است شده تعیین اجاره قرارداد در که معین عوض مقابل در یا مجانی صورت به را صکوك
 از حاصل مبلغ و رساند می فروش به بازار درو  گرفته تحویل بانی از را آن است عادي اجاره قرارداد اجاره قرارداد اگر

 و الوکاله حق عنوان به را دریافتی بهاهاي اجاره از بخشی واسط. کند می تقسیم دارندگان صکوك اجاره بین را فروش
  .کند می کماوراق)  بندي رتبه موسسه و( امین کارمزد

تواند عقد اجاره بصورت صوري و در اصل به هدف  مشکلی که در انتشار صکوك است این است که می
تواند  شود ولی می جایگزینی ربا استفاده گردد. هرچند قرارداد از لحاظ ظاهر فقهی سالم و بدون شبهه ربا تلقی می

ه محاسبه گردد و استفاده از صکوك فقط براي پوشش اي صوري باشد و در اصل با محاسبه نرخ بهره میزان اجار اجاره
بسیار کم است  (RFS)فقهی آن استفاده شود. احتمال وقوع این مورد در گواهی اجاره در زیرسیستم تأمین مالی اجاره 

 زیرا در فرآیند گواهی اجاره مجري پس از تملیک سهم دارائی موضوع قرارداد به بانک دیگر خود آن را از بانک اجاره

 
28 - Originator 
29 - Special Purpose Vehicle (SPV), Special Purpose Entity (SPE), Especial Purpose Company (EPC). 
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نماید بلکه باید قراردادهاي اجاره خود را با اشخاص (مستأجرین دارائی) به بانک ارائه دهد. در این حالت احتمال  نمی
  شود.  وقوع ربا بسیار کم می

 PLSدر اوراق صکوك امین و واسط دو شخصیت جداگانه هستند ولی در فرآیند گواهی اجاره واسط اداره 
بندي در گواهی  گذاري و نتیجتاً وجود موسسه رتبه باشد. از طرفی قیمت بانک می PLSره بانک و امین نیز واحد امین ادا

گردد و در بازار ثانویه براساس مکانیزم  اجاره ضرورت ندارد زیرا گواهی اجاره در بازار اولیه به قیمت اسمی واگذار می
  ش مشخص خواهد شد.تعرضه و تقاضا قیم

تواند طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به فروش  مدت اجاره دارائی میدر فرآیند اوراق صکوك در انتهاي 
داند دارائی در  در این حالت چون بانی می .کند می تقسیم دارندگان صکوك اجاره بین را فروش از حاصل برسد و مبلغ

نماید. این معضل در فرآیند گواهی اجاره  انتها متعلق به خودش نیست بشدت از آن استفاده و دارائی را مستهلک می
گردد و منابع دارندگان گواهی توسط  وجود ندارد زیرا در انتهاي مدت اجاره، دارائی مجدد به صاحب اولیه آن برمی

شوند صاحب دارائی خود موظف به  شود. با توجه به اینکه اشخاص ثالث مستأجر دارائی می وي بازگردانده میمجري به 
گذار از عملیات هر دو حفظ  باشد. لذا در این فرآیند برخالف فرآیند صکوك منافع مجري و سپرده حفظ مال خود می

گذار در  خت اصل منابعی که بانک به نمایندگی سپردهگردد. از طرفی براي جلوگیري از عدم ایفاي تعهد در بازپردا می
  نماید. گذارد در صورت لزوم اقدام به اخذ وثائق مکمل می اختیار مجري می

  
  نظارت

استانداردها و الزامات نظارت بر طرحهاي تأمین مالی اجاره بر اساس دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت در  - 1
  باشد. کلیه نظارتهاي بانک توسط واحد امین صورت خواهد پذیرفت. زیان راستین میبانکداري مشارکت در سود و 

هاي خاص  مبلغ بازده یا اجاره براي مشارکت رهنی ادواري و مضاربه رهنی ادواري و اجاره در هر دوره به حساب - 2
 کرد.ها منتقل خواهد  گردد و سپس بانک آن را به حساب آخرین دارنده گواهی نزد بانک واریز می

شود. مجري موظف است تا قبل از  هاي مالی از قبل تعیین می هاي دریافت با توجه به نوع گواهی و طول دوره زمان - 3
سررسید هر دوره مبلغ مربوط را اعم از اجاره یا بازدهی به حساب مشخص شده بانک واریز نماید. در غیر این 

  قدام به وصول مطالبات نماید.تواند از محل تضمینات و وثائق اخذ شده ا صورت بانک می
نماید و بانک نظارت کامل و  مجري در همه عملیات اجرائی خود بالفاصله واحد امین بانک را از عملیات مطلع می - 4

مستمر بر کلیات عملیات اجرائی و مالی طرح خواهد داشت. واحد امین از طرف بانک موظف است که نظارت 
ري را برعهده گیرد. مجري موظف است کلیه عملیات فیزیکی و مالی خود کامل بر کل جریانات مالی و اجرائی مج

در ارتباط تأمین مالی اجاره را شخصاً به واحد امین گزارش و در صورت تایید امین مجاز خواهد بود تا نسبت به سایر 
  عملیات مرتبط اقدام نماید. 

ال دیگري، واحد امین موضوع را بررسی در صورت بروز هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالحیت مجري و یا هر اشک - 5
گذار  نموده و عنداللزوم از عملکرد مجري بازدید بعمل آورده و اقدامات مقتضی جهت حفظ مصالح و منافع سپرده

  دارد. را معمول می
در  گذار گذار براي حفظ منابع سپرده با توجه به ماهیت تأمین مالی اجاره، دارائی مجري به میزان سهم الشرکه سپرده - 6
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گیرد، لذا درصورت اطالع از توقف یا ورشکستگی مجري، فوراً صورت وضعیت محل  مالکیت بانک قرار می
گردد. بانک به میزان  سرمایه را تهیه وضرورت تحویل آن به بانک را متذکر وتا تسویه حساب مراتب پیگیري می

  ین بانک، با سپرده گذار تسویه خواهد نمود.  گذار پس از فروش دارائی و وثائق زیر نظر واحد ام سهم الشرکه سپرده
گردد ضمن قراردادهاي تأمین مالی اجاره، حق فسخ قرارداد تا تسویه کامل را از خود سلب و ساقط  مجري متعهد می - 7

و به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل دهد و همچنین براي بعد از فوت، بانک را وصی خود قرار دهد تا بانک به 
د و در صورت اقتضاء و با مراجعه به محل مورد مشارکت و یا هر محل دیگري از اموال موضوع تشخیص خو

مشارکت بازدید و عنداللزوم اموال مزبور را توقیف و یا از محل خارج و نسبت به فروش آن و وصول ثمن و 
یه حسابهاي بانکی مجري گذار اقدام نماید و همچنین است حق و اختیار برداشت از کل پرداخت سهم مجري و سپرده

  شود. به منظور ایفاي تعهدات مجري ناشی از قرارداد که توسط مجري هنگام عقد قرارداد به بانک اعطاء می
بینی و در جریان تأمین  گذار و مجري بوده که از ابتدا در قرارداد پیش هاي سپرده هاي انتقال مالکیت جزو هزینه هزینه - 8

گردد و نصف آن همزمان با  عقد قرارداد تمام آن از منابع اعطائی به مجري کسر میمالی اجاره منظور و در هنگام 
هاي  بینی نشده هزینه شود. در صورت افزایش پیش پرداخت بازده یا اجاره توسط مجري به مجري بازگردانده می

ار بر عهده بانک خواهد گذ انتقال، سهم افزایش یافته براي مجري از مجري اخذ و سهم افزایش یافته مرتبط با سپرده
  بود.

  . شود میگذار) کسر  کارمزد بانک در هر مرحله از پرداخت بازده یا اجاره طرح محاسبه و از طرفین (مجري و سپرده - 9
  

  مرتبط يها دستورالعمل
ان راستین یمشارکت در سود و ز يطرح بانکدار يها منطبق با دستورالعمل اجاره یمشارکت مال يها دستورالعمل

  باشند:  یر مین زیها تحت عناو ن دستورالعملیا باشد. می
 دستورالعمل احراز توانایی مجري .1

  ها دستورالعمل تضمینات، وثایق وآورده .2
   دستورالعمل تهیه گزارش توجیه اقتصادي، فنی، مالی طرح .3
   دستورالعمل مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی طرح .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

  دستورالعمل آثار تورم بر درآمد و هزینه و خالص بازدهی طرح  .10
  ندي دستورالعمل قصور ناشی از تاخیردر انجام تعهدات مجري و تغییر در زمانب .11
  دستورالعمل مشارکت جدید (افزایش سرمایه در حین انجام طرح) .12
  دستورالعمل تسویه حساب با مجري .13
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  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

 ناپذیر (تولیدي) دستورالعمل تبدیل گواهی پذیره به سهام در طرحهاي پایان .20

  اي دستورالعمل پوششهاي بیمه .21
  دستورالعمل معامالت گواهی مشارکت/پذیره .22
 دستورالعمل صدور گواهی آتی .23

  آتیسفارش خرید و فروش گواهی  .24
 PLSدستورالعمل نوع وثایق و تضمینات حسن انجام کار و ایفاي تعهدات براساس دستورالعمل کلی .25

 هاي بانک  دستورالعمل دریافتی .26

 دستورالعمل بازرسی کاال .27

 دستورالعمل استاندارد کاال (مواد اولیه و نهایی) .28

 دستورالعمل تحویل کاالي نهایی و اختتام .29

 JFSجعاله  دستورالعمل بیمه در مشارکت مالی .30

 JFSدستورالعمل تأخیر در تأدیه و نکول از انجام تعهد در مشارکت مالی جعاله  .31

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی .32

 اي ارزیاب و امین دستورالعمل رفتار حرفه .33

 دستورالعمل افشاي اطالعات مجري .34

  منابع
  .اسالمی، تهران اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ،اسالمی (صکوك) مالی ابزارهاي ،1386 سیدعباس، موسویان، •
  .1386 بهادار، اوراق و سازمان بورس فقهی تخصصی کمیتهصورتجلسات  •
عبدالرضا هرسینی، شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی بیدآباد، بیژن و  •

، »اسالمی و عملکرد اقتصاد ایراننظریۀ اقتصاد «متداول. مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
  ، تهران.193- 224، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 1382دي  3- 4

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt  

  . 1385 مالزي، بهادار . کمیسون اوراق1996مذاکرات،  جلسۀ هشتمین مالزي، اسالمی مالی ابزارهاي گروه مطالعاتی •
اسالمی، سال  اقتصاد پژوهشی علمی بانکها، فصلنامه مالی در تامین نوین ابزاري رهنی مشارکت سروش، اوراق ابوذر •

  . 163- 188، صفحات 1387، بهار 29هشتم، شماره 

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt
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گذاري و کاستیهاي فقه  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفی و سرمایه -تحلیل فقهی عبدالرضا هرسینی،بیدآباد، بیژن و  •
اه تربیت . ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگمتداول در کشف احکام شارع

  fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba .1382مدرس، 
  . 1389،  یو اصالح ساختار بانک ین مالیبا ابزار نو يادوار ياقتصاد ياز نوسانات و بحرانها يریژن، جلوگیدآباد، بیب •

http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf 
 ان و اقتصاد اخالق.یمشارکت در سود و ز يبا بانکدار يت ادوار تجاریتثب دآباد.یژن بیب •

http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیژ دآباد،یژن بیب •

طرح . یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانیش دیپور، سع نیژن حسی، بيبر زاده چلهیمهد
 .1387ران، یا ی، بانک مليزیر قات و برنامهیاداره تحق، (PLS)راستین ان یمشارکت در سود و ز يبانکدار یلیتفص

رضا یعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیدآباد، ژیژن بیب •
، فرد ياریمحمود اله، یمحمد کاشف ،ی، اکبر شالینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد

 یمشارکت مال یلیطرح تفص. یوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستاله زاده،  نی، باقر عيکوثر ی، علپور ییمحمد صفا
 .1389ران، تهران یا ی، بانک مل(PLS) راستین انیز مشارکت در سود و يستم بانکداریرسی، ز(MFS)مضاربه 

رضا یعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیدآباد، ژیژن بیب •
، فرد ياریالهمحمود ، یمحمد کاشف ،ی، اکبر شالینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد

 یلیطرح تفص. يد ناصری، مجیوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستاله زاده،  نی، باقر عيکوثر ی، علپور ییمحمد صفا
 .1389ران، یا ی، بانک مل(PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(JFS)جعاله  یمال تأمین

، (PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(IFS)مالی مقاسطه  تأمین یلیطرح تفصبیژن بیدآباد،  •
 .1390ران، یا یبانک مل يزیر قات و برنامهیاداره تحق

، (PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(RFS) اجارهمالی  تأمین یلیطرح تفصبیژن بیدآباد،  •
 .1390ران، یا یبانک مل يزیر قات و برنامهیاداره تحق

 (PLS)ان یمشارکت در سود و ز يالت بانکداری، سازمان و تشکیگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجدآباد، یژن بیب •
 .1389ران، یا یبانک مل يزیر قات و برنامهیران. اداره تحقیا یدر بانک مل

http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf 
ره در قالب طرح یمشارکت/پذ یمعامالت گواه یکیپور. چارچوب بازار الکترون یمحمد صفائدآباد، یژن بیب •

  ، تهران.ی، وزارت بازرگان1387آذر  3-4، یکیش تجارت الکترونین همای. پنجم(PLS)ان یمشارکت در سود و ز
http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/reba
http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf
http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf

