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  پيشگفتار

بعنوان بزرگترين بانك كشور در ايفاي نقش اساسي خود در تجهيز و تخصيص منابع  ايرانبانك ملي 

بانكداري اقدام به طرح ابداعات مالي جديدي در زمينه در جهت سالمت و رشد اقتصادي كشور، 

 MFSتوان به طرح حاضر يعني مشاركت مالي مضاربه  نمود كه از آن جمله ميدر سود و زيان مشاركت 

استقرار آورد.  هاي تجاري فراهم مي و مشاركت آنها در طرحگذاران  سپردهاشاره نمود كه زمينه را براي 

تواند بسياري از معضالت اقتصادي و مالي مهم در سطح جهان  ميواقعي نظام بانكداري اسالمي بدون ربا 

در اين باره نظرات بسيار زيادي توسط كارشناسان اقتصادي مطرح گرديده و  ا مرتفع نمايد كه در اينر

هاي صحيح و اجرائي بانكداري اسالمي قدمي در جهت  شيوهتدوين بانك ملي نيز تالش نمود تا با راستا 

  . باشد توسعة نظام بانكداري اسالمي بردارد كه به نوبه خود در سطح جهان بديع مي

باشـد كـه مشخصـاً طـرح      مـي  PLSدر دنبالـه طـرح بانكـداري مشـاركت در سـود و زيـان       اين مجلـد  

بانكـداري   اي از طـرح  نمايد. اين طرح به عنوان زيرمجموعه را مطرح مي MFSمشاركت مالي در مضاربه 

هاي گـردش   در اين ارتباط دستورالعمها و تشكيالت و سازمان و رويه باشد و ميدر سود و زيان مشاركت 

مشابهت بسيار زيادي بـا مفـاد مطـرح شـده     ي مربوطه، و فرمها قراردادهاسازوكارهاي الكترونيك و كار و 

و لذا بسياري از مـوارد الزم كـه در ايـن طـرح بـه آنهـا        در طرح بانكداري مشاركت در سود و زيان دارند

   يافت. PLSتوان در گزارشات تفصيلي طرح بانكداري مشاركت در سود و زيان  است را مياشاره شده 

اداره مشـاور  آقـاي دكتـر بيـژن بيـدآباد      هـدايت و تيم كارشناسي از تخصصهاي مرتبط و با راهنمايي 

كـه   جـا دارد اين طرح نمودند كه تدوين و ارائه تالش بسياري در  ريزي بانك ملي ايران تخقيقات و برنامه
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ريـزي نهايـت مسـاعدت را مبـذول      كليه اركان بانك كه در اين راستا با اداره تحقيقات و برنامهايشان و از 

دار  ريـزي شخصـاً عهـده    آقابيگي معاونت اداره تحقيقات و برنامـه  ژينا داشتند قدرداني نمايد. سركار خانم

آقاي دكتر بيژن بيدآباد بعنـوان  گردد.  هماهنگي اين طرح بودند و بدينوسيله از زحمات ايشان قدرداني مي

آذرنـگ   انآقايـ  ،كارشناسـان و نماينـدگان ادارات مختلـف بانـك    همگـام بـا   طـرح  و طراح اصلي مشاور 

عليرضـا   ،هـا  ابوالفضل هزاوه معاونت اداره كل بررسي طـرح  اميراستوار كارشناس اداره حقوقي و دعاوي،

حسـابداري و  معاونـت اداره كـل    زبـده سـرائي   نفيسـي  سـعيد ، اعتباريتسهيالت شفيعي معاونت اداره كل 

پـور   حسـين بيـژن  ، هـا  اداره كـل بررسـي طـرح    انكارشناسـ داودي  و علي حياتزاده  عليرضا مهدي ،بودجه

محمـد   ،سـيد علـي حسـيني و اكبـر شـالي از اداره سـازمانها و روشـها       ، خيابان فلسطين شـمالي رئيس شعبه 

ريـزي،   محمود الهياري فرد كارشناس اداره تحقيقات و برنامـه  ،كاشفي كارشناس اداره كل عمليات ارزي

، علي كوثري كارشناس اداره كل بازرسي، بـاقر  زيري پور كارشناس اداره تحقيقات و برنامه محمد صفايي

مهسـتي نعيمـي معاونـت اداره حقـوقي و      هـا  خـانم  و ريـزي  زاده كارشناس اداره تحقيقـات و برنامـه  اله  عين

كارشــناس اداره كــل شــاكري و  ريــزي يلــي والئــي كارشــناس اداره تحقيقــات و برنامــهناديــا خل دعــاوي،

 مضـاربه در مـالي  بانكـداري مشـاركت   تـدوين  مختلف يا بعضاً تمام مراحـل  در مراحل  تسهيالت اعتباري

  داشتند و جا دارد كه از تالش ايشان قدرداني نمايد. ي فعالبانك ملي حضور

بانـك ملـي راه ايـن سـنّت حسـنة اسـالمي را در سـاير         (MFS) مضـاربه مـالي در  مشاركت اميد است 

ين بانكهاي خارجي بگشـايد و موجبـات توسـعه و اثربخشـي بيشـتري را در زمينـة       بانكهاي داخلي و همچن

  فراهم آورد.در سراسر گيتي بانكداري اسالمي 

  مسعود صفرزاده نساجي
  ريزي رئيس اداره تحقيقات و برنامه
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 خالصه

هاي بانكداري اسالمي تالش  تدوين طرح جهتريزي بانك ملي ايران در  اداره تحقيقات و برنامه 

براي اجرايي نمودن مشاركت اصولي قابل توجهي برداشتن گامهاي اي را آغاز نمود كه منجر به  گسترده

هاي  تمسيكي از زيرسي» MFSطرح مشاركت مالي مضاربه «طرح حاضر يعني  شد.واقعي در سود و زيان 

  است. »(PLS) طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و زيان«

صرفنظر از اينكه بانك دولتي و يا خصوصي باشد اساس  »MFSطرح مشاركت مالي مضاربه «در 

باشد و بانك بعنوان واسطه  بخش حقيقي اقتصاد ميمضاربه در نرخ بازدهي اي مضاربه بربهره تعيين نرخ 

در عوض ضمن كارمزد دريافت نموده و  ،كاري و در مقام وكيل و يا عامل العملوجوه با دريافت حق 

منابع وي را براي مشاركت در فعاليت تجاري مضارب فراهم  گذار ارائه خدمات مديريت سرمايه به سپرده

ضارب) و مجري (مگذار  به صاحبان منابع پولي يعني سپرده نجام اين فعاليتبازدهي ناشي از اآورد.  مي

تشخيص  ورا بر اساس وكالت  گذار دهرپتوانند سپرده س شود. بر اين اساس بانكهاي عامل مي منتقل مي

 مضاربهگذاري نموده و بازدهي حاصل از  سرمايهگذار  سپردهمورد نظر مضاربه هاي  گذار در طرح سپرده

سود و زيان واقعي بر اساس  د.نتقسيم نماي) و عامل (مضارب) مالك يا مالكين( نگذار را بين سپرده

در اين رابطه بانك در  تقسيم خواهد شد.مدون ضوابط مربوطه بين آنان در چارچوب دستورالعملهاي 

العمل به صاحبان  گذاري را پس از كسر حق گري مالي خود منافع حاصل از سرمايه اجراي وظيفه واسطه

   دهد. گذاران انتقال مي منابع پولي يعني سپرده

 ينبـ قراردادهـايي  ، مضاربه با عامل (مضـارب/ مجـري)  عقد در قالب عقد جعاله با سپرده گذار و بانك 
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در  ايشـان ضاربه مـورد نظـر   گذاران در م تا بر اساس نظر سپرده ، مضارب و بانك تدوين نمودهگذار سپرده

ين خـدمات اقـدام   فراهم آورد. بانك از محل ارائه اضارب را با ممالي در مضاربه سود و يا زيان مشاركت 

  نمايد. درآمد ميبعنوان  حق العملبه كسب 

گـذار را بـه    ايـي سـپرده   گـذار منـابع سـپرده    سپرده نمايندگيبانك واحدي است كه به نيز در اين طرح 

دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود يـا زيـان حاصـله،     تخصيص ميبراي مضاربه اعتباري  منابعمتقاضيان 

و  مالـك توزيـع سـود صـرفاً فـي مـا بـين       توضيح اينكـه،   .شود تقسيم مي مضاربگذار، بانك و  بين سپرده

 مالـك  مضارب خواهد بود و بانك حق العمل دريافت خواهد نمود و در صورتي كه بانك خـود در مقـام  

مضـارب   سـاير سـپرده گـذاران و    بخشي يا تمام منابع مورد نياز مضارب را تامين نمايد سـود بـين بانـك و    

توانـد بـر مبنـاي كـارمزد و يـا بـر        قراردادهاي تنظيمي بانك با هركدام از طرفين مي. گرديدتوزيع خواهد 

 منـابع كـه  اسـت  حقـوقي   حقيقـي و يـا   شخصـيتي (مضارب) مجري  مبناي مشاركت در سود يا زيان باشد.

دار  عهـده  مالـك  .نمايـد  مضـاربه مشـخص مـي   فعاليت اخذ و اقدام به طبق قرارداد مشخص را  مالك نقدي

گردد و مضارب به منظور حسن اجراي تعهدات خود تضـمين مناسـب    سرمايه نقدي مورد نياز مضارب مي

تـامين مـالي   در  امين واحـدي اسـت كـه امـور نظـارتي فرآينـد مشـاركت       ن يهمچننمايد.  به بانك ارائه مي

  به عهده دارد.  را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص حسن اجراي طرحمضاربه 

ابزارها و ابداعات مالي بـديعي نظيـر گـواهي مشـاركت و      PLSداري مشاركت در سود و زيان در بانك

گواهي پذيره استفاده شد و بانك با صدور و ارائه گواهي مشاركت و ايجاد بازار ثانويه معـامالت گـواهي   

پـولي   مشاركت/پذيره و طراحي سبد گواهي مشاركت/پذيره، در فعال نمودن و افزايش كارايي بازارهـاي 

طـرح مشـاركت مـالي    «و مالي حركت و تحوالت مهمي ايجاد خواهد كـرد. بـا اسـتفاده از همـين زيربنـا،      
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هـاي مضـاربه فـراهم     اجرا بـوده و در اصـل شـرايط خـاص مشـاركت را بـراي طـرح       قابل » MFSمضاربه 

  آورد. مي

نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معـين (مـدت زمـان     هاي بي گواهي مشاركت برگه

شـود. دارنـدگان ايـن     ) توسط شعبة بانكـداري مشـاركت در سـود و زيـان منتشـر مـي      مضاربهاجراي طرح 

مربوطـه  مضـاربه  ها به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصـل از اجـراي طـرح     يهگوا

اين گواهي به عنوان يك دارايي با قابليت خريد و فروش اينترنتي بـه صـورت ديجيتـالي     .باشند يشريك م

هاي ارتباطي اينترنت و يا گيشه بانك  توانند از طريق شبكه دارندگان گواهي مشاركت ميگردد.  صادر مي

ليت خريـد و فـروش   ها نموده و لذا اين گواهي به صورت يك دارايي قاب اقدام به خريد و فروش اين برگه

  يابد.  المللي مي بين

هاي  گذار از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار ثانويه گواهي سپرده

يا پس از مراجعه به يكي از شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان و مشاوره  /آتي/پذيرهمشاركت

گذاري  محصوالت مشاركت، شرايط و مقررات سپرده با كارشناس مربوطه در باجه اطالع رساني با انواع

نمايد. پس از انعقاد قرارداد و  را انتخاب ميطرح مورد نظر خود و انصراف آشنايي كامل پيدا نموده و 

د. در پايان دوره مشاركت نماي ثبت آن، سيستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهي مشاركت مي

فت اطالعات مربوط به نحوه محاسبه سود و زيان طرح اقدام به باجه حسابداري/ مميزي پس از دريا

  نمايد.  مشتري مي بهمحاسبه و پرداخت سود 

را به  مضاربهدر مالي نيز با مراجعه به شعب طرح مشاركت در سود و زيان پيشنهاد مشاركت  ضاربم

مقررات  در خصوص شرايط و ضارب (مجري)نمايد. سپس ضمن اطالع رساني به م بانك ارائه مي
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يا باجه اطالع رساني در  /آتي/پذيرهمشاركت از طريق پورتال اطالع رساني بازار ثانويه گواهي مشاركت

شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان، وجه مربوطه به ارائه پيشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) از 

و اطالعات مربوط به طرح پيشنهادي شامل طرحنامه، توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ضارب (مجري) م

  گردد. اخذ مي(مضارب) و ساير اطالعات مربوطه از مجري 

(در صورت وجود) و نيز بر اساس (مضارب) واحد ارزيابي مجريان بر اساس سوابق مجري 

موده و در صورت احراز توانايي فني و اهليت ن(مضارب) هاي مربوطه اقدام به ارزيابي مجري  دستورالعمل

نمايد. در صورت مثبت بودن  گزارش مربوطه را به واحد ارزيابي طرح ارسال مي(مضارب) مجري 

نوع و ميزان وثايق يا تضمينات مربوطه را تعيين نموده هاي مربوطه  ارزيابي طرح بر اساس دستورالعمل

ز انعقاد قرارداد منابع درخواستي و مصوب در قالب قرارداد . پس ارساند و مراتب را به اطالع مجري مي

قرار خواهد گرفت. و كليه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل (مضارب) در اختيار مجري  ضاربهم

بودجه بندي، برنامه زمان بندي، منابع مورد نياز و شرح موضوع و كاالي مورد مضاربه، مربوطه شامل 

اي طرح، فازبندي، نحوه كنترل كيفيت، نحوه گزارش دهي و چگونگي نحوه مصرف منابع، نحوه اجر

به امين طرح تحويل گردد. گزارشهاي نظارت بر اجراي  ضارببايست توسط م اتمام و تحويل طرح مي

بايست در مقاطع زماني از پيش تعيين شده در اختيار واحد حسابداري /  مي ضاربطرح و كيفيت كار م

قرار خواهد  كليه عمليات مضارببديهي است گزارشهاي امين طرح مالك مميزي بانك قرار گيرد. 

هاي مربوطه ميزان سود و زيان طرح و كارمزد سهم  ها و فرمول گرفت. در پايان طرح و طبق دستورالعمل

گذار تعيين  و سپرده ضارببانك توسط نرم افزار واحد حسابداري/ مميزي محاسبه خواهد گرديد. سهم م

امين،  د. در صورت وجود گزارش يا صورتمجلس توقف توسطشمربوطه واريز خواهد  و به حسابهاي

  گردد.  ميزان تاخير و ضرر ناشي از تاخير طبق دستورالعمل مربوطه تعيين و محاسبه مي
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» دستورالعمل احراز توانايي مجري«كليه عمليات بر اساس دستورالعملهاي تدوين شده تحت عنوان 

شامل نكاتي مبني بر اهليت فني و اهليت مالي و گروهبندي مجريان براساس طرح و نوع وثائق و 

تضمينات حسن انجام كار و ايفاي تعهدات و سهم آورده مجري در سه گروه سبز و زرد و قرمز؛ 

؛ »جهت ارزيابي طرح زممدارك و مستندات الدستورالعمل «؛ »ها ستورالعمل تضمينات، وثايق وآوردهد«

  دستورالعمل گزارش«؛ »دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت«؛ »هاي بانك دستورالعمل دريافتي«

شامل آثار » هزينهدستورالعمل تغيير در زمانبندي و «؛ »دستورالعمل حسابداري و حسابرسي«؛ »دهي مجري

تورم بر درآمد و هزينه و خالص بازدهي طرح و همچنين قصور ناشي از تاخيردر انجام تعهدات مجري و 

دستورالعمل «؛ »دستورالعمل مشاركت جديد (افزايش سرمايه در حين انجام طرح)«تغيير در زمانبندي؛ 

دستورالعمل «؛ »ل فورس ماژوردستورالعم«؛ »دستورالعمل داوري (حكميت)«؛ »تسويه حساب با مجري

و  /آتي/پذيرهشامل گواهي مشاركت» PLSتنظيم قراردادهاي بانكداري مشاركت در سود و زيان 

دستورالعمل «گذار، قرارداد مشاركت بانك با مجري، قرارداد بانك با امين؛  قراردادهاي بانك با سپرده

دستورالعمل معامالت «؛ »يش از موعدگذار و تسويه پ دستورالعمل انصراف سپرده«؛ »صالحيت امين

شامل پورتال اطالع » /پذيرهبازار ثانويه گواهي مشاركت«سامانه اينترنتي «؛ »/پذيرهگواهي مشاركت

رساني، ثبت نام و عضويت، پيشنهاد خريد/فروش، ارتباط فروشنده و خريدار گواهي مشاركت، ثبت و 

  باشد. استعالم مي

نيز با توجه به تعاريف فوق در قالب  PLSركت در سود و زيان ساختار و تشكيالت بانكداري مشا

گروه كارشناسي تفسير و بازنگري مقررات و «، »PLSكميته راهبردي بانكداري مشاركت در سود و زيان«

واحد ارزيابي «و  »واحد حقوقي«با  »PLSاداره «و » فرآيندهاي بانكداري مشاركت در سود و زيان

شعبه مشاركت «و  »واحد امين«و  »واحد مديريت مهندسي مالي«و  »حاسبات)واحد مميزي (م«و  »طرحها
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 تعريف شده است. »دايره صندوق«و  »رساني و ارائه خدمات مشاوره دايره اطالع« با »PLSدر سود و زيان 

  گيرد. مورد استفاده قرار مي» MFSطرح مشاركت مالي مضاربه «همين ساختار براي 

  كنندگان آن باشد. بتواند منشاء خدمات مفيدي براي عموم استفادهاميد است اين تالش 

  بيژن بيدآباد
 1389   پائيز
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  PLSدر سود و زيان بانكداري مشاركت 

  

به منظور افزايش مشاركت اقتصادي شبكه بانكي در فعاليتهاي اقتصادي و قابليت مشاركت اشخاص 

گري مالي  حقيقي و حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي، در اين فعاليتها و نيز افزايش كارايي واسطه

اين زمينه،  هاي بسيار در و تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي، بانك ملي با انجام مطالعات و بررسي

در سود و زيان گذار)  (سپردهگذار  ضرورت اجرائي شدن معامالت بر مبناي مشاركت واقعي سرمايه

طرحها را از اولويت فعاليتهاي بانكي دانسته و بر اين اساس ضمن مشخص نمودن جايگاه و وظايف بانك، 

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

 گزارش تفصيلي طرح بانكداري مشاركت در سود ومربوطه اقدام نمود كه توضيحات الزم به تفصيل در 

توان گفت، در اين طرح بانك ملي بر آن است كه، نرخ  ه اجمال ميب جاارائه شده است. لكن اينزيان 

طرح محاسبه بازدهي گذاران متغير و بر اساس وضعيت  گذاري منابع پولي سپرده بازدهي حاصل از سرمايه

سود آن با و با توجه به رويكرد جديد نظام بانكداري اسالمي ايران بر مبناي حذف سود ثابت و جايگزيني 

سود با توافق طرفين ا و يمتغير بر مبناي بازدهي بخش حقيقي اقتصاد، حركت به سمت عقود مشاركتي، 

تعيين گردد. و لذا حركت منابع پولي به سمت معامالت مشخص) با شرايط و  عين(در موارد ممعامله 

انتفاعي پربازده امري اجتناب ناپذير خواهد بود. اين امر سود و بازدهي حاصل از معامالت را افزايش 

گذاري را  خود منافع حاصل از سرمايهمالي گري  خواهد داد. در اين رابطه بانك در اجراي وظيفه واسطه

  دهد. ان انتقال ميگذار سپردهكاري در قالب عامليت به صاحبان منابع پولي يعني  پس از كسر حق العمل
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مشـاركت در  خـاص،  مشـاركت در طـرح   (محصـول  يا خدمت بـانكي  محصول نوع اين طرح براساس سه 

) طراحـي  مجـري طـرح مشـاركت در سـود و زيـان      شـعبه مشاركت در سود و زيـان  ، اي از چند طرح بسته

گـذاران در   گذار قراردادي تنظيم تا بر اساس نظر سـپرده  سپردهبا بانك براساس عقد جعاله، است.  گرديده

ديگر در طرف  آنها را با مجري فراهم آورد ويكي از سه محصول اشاره شده در سود و يا زيان مشاركت 

و از اين طريق بعنوان نهادي كه با  مجريان وارد معامله خواهد شد براساس عقد مشاركت مدني با مجري يا

بـين  گـذاري را   اي و تخصـيص آنهـا بـه سـرمايه     العمل شـرايط تجهيـز منـابع سـپرده     اخذ حق الجعاله يا حق

گذاري است) و مجري (كه عمليات اجرايـي   گذار (كه در اين حالت تأمين كننده منابع مالي سرمايه سپرده

گـذاري را در چـارچوب    ي را بعهده دارد) فراهم آورده و سود و يـا زيـان حاصـل از سـرمايه    گذار سرمايه

بانـك از محـل ارائـه ايـن     . نمايـد  گـذار منتقـل مـي    توافقات حين قرارداد به تأمين كننده منابع يعني سـپرده 

 نمايـد.  گذاري مي سرمايه طرحسهمي از سود (يا زيان) حق العمل يا خدمات اقدام به كسب درآمد بعنوان 

گذاري را بصورت مشـاع   هاي سرمايه توانند سپرده بر اين اساس بانكهاي عامل بر اساس عقود مشاركتي مي

گذار (در محصوالت خاص اول يا دوم) و يا تشخيص خود (در محصول نوع  و يا بر اساس تشخيص سپرده

پـس از  گذاري را  و بازدهي حاصل از سرمايه گذاري نموده هاي مورد نظر سرمايه سوم) در طرح و يا طرح

  تقسيم نمايند. انگذار بين سپردهكسر درآمد بانك بعنوان كارمزد يا بعنوان سهمي از سود يا زيان طرح 

بـانكي  بهـره   هاي در بانكداري اسالمي صرفنظر از اينكه بانك دولتي و يا خصوصي باشد اساس تعيين نرخ

باشـد و اجـراي ايـن امـر موجـب شـفافيت بيشـتر فعاليتهـا و          اقتصاد مـي بر مبناي نرخ بازدهي بخش حقيقي 

افزايش كارائي عمليات بانكي گرديده و بانكها نيز بعنوان واسطه وجوه با دريافت حق العمـل كـاري و در   

گذاري چـه بـه صـورت     مقام عامل كارمزد مربوطه را دريافت نموده و تمامي بازدهي ناشي از امور سرمايه

با توجه به مراتب فوق با حذف سـود   شود. گذار منتقل مي يان به صاحبان منابع پولي يعني سپردهسود و يا ز
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گذاري و حركت به سمت عقود مشاركتي، سـود و   ثابت و جايگزيني سودي مرتبط با نرخ بازدهي سرمايه

قابـل  ط زيان واقعي بر اساس ضوابط مربوطـه و توافـق طـرفين معاملـه در چـارچوب دسـتورالعملهاي مـرتب       

  د.بوتقسيم خواهد 

بـه وظـايف   خواهد بود، تا بانك بتواند بنحو احسـن   يداراي تشكيالت و سازمان خاص شيوه بانكدارياين 

براساس دسـتورالعملهاي تـدوين شـده    و گردش كار  سازمانيعمل نمايد و در اين رابطه ساختارهاي خود 

  .  ندا مشخص گرديده

و گـواهي  نظيـر گـواهي مشـاركت     ها و ابداعات مـالي بـديعي  ابزاردر سود و زيان بانكداري مشاركت در 

و ايجـاد بـازار    /آتي/پذيرهد و بانك با صدور و ارائه گواهي مشـاركت وش مياستفاده و گواهي آتي پذيره 

و ، در فعـال نمـودن   /پذيرهو طراحي سـبد گـواهي مشـاركت    /آتي/پذيرهثانويه معامالت گواهي مشاركت

  . مهمي ايجاد خواهد كرد حركت و تحوالتپولي و مالي  بازارهايافزايش كارايي 
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   كليديمفاهيم 

  

گـذاري   گذاران در سود و زيان طرحهاي سـرمايه  مشاركت سپرده: PLS(1(مشاركت در سود و زيان 

  سازي بانكداري اسالمي.  بر مبناي نرخ بازدهي حقيقي طرح و به منظور پياده

يـا   دهد با قيد اينكه طرف ديگـر (مضـارب   سرمايه مياز متعاملين عقدي است كه به موجب آن احد : مضاربه

  ) با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند. عامل

 نمايندگي از طرفبانك واحدي است كه به  :PLSبانك در بانكداري مشاركت در سود و زيان 

دهد و طبـق قراردادهـاي    اعتباري تخصيص مي منابعگذار را به متقاضيان  ايي سپرده گذار منابع سپرده سپرده

شـود. قراردادهـاي تنظيمـي     گذار تقسيم مـي  گذار، بانك و سرمايه بين سپرده ا زيان حاصله،يمشخص سود 

  ا زيان باشد.يمشاركت در سود  تواند بر مبناي كارمزد و يا بر مبناي بانك با هركدام از طرفين مي

گـذار بـوده و در ايـن راسـتا بايـد كليـه        بـه حفـظ حقـوق سـپرده    گذار موظف  سپرده وكيلبانك به عنوان 

  امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار برد.

انجـام گرفتـه    PLSاي منتخب به نام شعبه  اجراي بانكداري مشاركت در سود و زيان در شعبه: PLSشعبه 

رساني و ارائه خـدمات   كه عالوه بر انجام وظايف متعارف بانكداري، از واحدهاي جديد نظير واحد اطالع

 
1. Profit and Loss Sharing 
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آگاهي يافتـه و همچنـين    PLSمجريان به نحو مطلوب از فرآيند  و گذاران مشاوره برخوردار بوده تا سپرده

 /پذيرهمعـامالت گـواهي مشـاركت    اي جهـت  دايره صندوق اين شعبه عالوه بـر وظـايف متعـارف از باجـه    

  برخوردار خواهد بود. 

(مـدت زمـان   نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معين  بي هاي برگه: گواهي مشاركت

شود. دارندگان اين  منتشر ميگذاري) توسط شعبة بانكداري مشاركت در سود و زيان  اجراي طرح سرمايه

ان مشـاركت در سـود حاصـل از اجـراي طـرح مربوطـه شـريك        به نسبت قيمت اسمي و مدت زمـ  ها برگه

گـذاران كـه    خدمات مديريت سرمايه به سپردهدريافت حق الجعاله اقدام به ارائه باشند و بانك در ازاي  مي

  نمايد. گذاري مي محصوالت بانك خواهد بود، سرمايهيكي از سه نوع بنا به درخواست ايشان در 

بودن، قابل انتقال به غير، قابليت خريد و فروش در بازار ثانويه  نام بي: خصوصيات گواهي مشاركت

مجازي و بازار بورس، درآمد زا بودن معامالت براي بانك (نيم در هزار از طرفين)، تعيين قيمت بر حسب 

خصوصي يا ، امكان مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار ثانويه اينترنتي، تسويه قطعي با آخرين مالك گواهي

هاي  از جمله خصوصياتي است كه گواهي، مشتريان محصوالتبودن  و حقيقي يا حقوقيبودن دولتي 

  مشاركت داراي آن هستند. 

را بـه نماينـدگي از طـرف     PLS مشـاركت در سـود و زيـان    واحدي است كه امور نظارتي فرآينـد : امين

ي اعـالم شـده، نحـوه    هـا  بانك درخصوص حسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامـه 

.. با استفاده از شاخصهاي كليدي و رسيدگي به صـورتهاي  .تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها،

  به عهده دارد. را مالي 
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بيمـه بخشـي از سـرمايه    براي كاهش مخاطرات احتمـالي مختلـف از ابزارهـاي مـالي     : هاي مالي پوشش

  نظر گرفته شده است. در حوادث و هاي مسئوليت، مهندسي  طرح و استفاده از بيمه

گذار و مجري طرح و غيره كه رابطـه حـاكم    مابين بانك، سپرده : حل و فصل كليه اختالفات فيحكميت

مـابين و قـانون    بوده و با رعايت مفـاد توافـق فـي    PLS مشاركت در سود و زيان بانكداريبر آنان براساس 

ر مدني قابليت اجرا يافته و حسب توافق طرفين با ارجاع هاي عمومي و انقالب در امو آئين دادرسي دادگاه

باشـد،   الطرفين كه با تجويز قانون بـه حكميـت (داوري) مـي    ماموريت قضائي به شخص يا اشخاص مرضي

  يابد.  مشروعيت مي

اي غير مترقب است كه نتوان از آن اجتناب كرد و خارج از كنترل طـرفين قـرارداد    : حادثهفورس ماژور

  تواند خود را با يك قاعده حقوقي تطبيق دهد.  ذا انجام تعهد براي آنان مقدور نشده و شخص نميبوده و ل

طبـق  گـذار را   يـا سـپرده   مالـك  يكه سهم الشركه نقد يحقوقحقيقي يا است  يتيشخص يمجر :ضاربم

را  يمشـترك  بازرگـاني ت يـ تـا فعال  گيـرد  ه امر مضاربه در فعاليت تجاري خاص بكار مـي قرارداد مشخص ب

  ب دهد.يترت
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  هاي قانوني آن و ويژگي قد مضاربهع

  

دهـد بـا    سرمايه ميقانون مدني، مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين  546به موجب ماده 

با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند. صـاحب سـرمايه مالـك    (مضارب) قيد اينكه طرف ديگر 

شود. در دستورالعمل اجرائي مضاربه و آئـين نامـه فصـل سـوم قـانون       مضارب ناميده مي ،و عامل مالك يا

عمليات بانكي بدون ربا، مضاربه به اين شرح تعريف شده است كه: مضاربه قراردادي است كه به موجـب  

 يـا  گردد با قيـد اينكـه طـرف ديگـر (عامـل     آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي

  ) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند.مضارب

در نتيجـه ايـن عقـد    (مضـارب)  قانون مدني مضاربه عقدي است جايز و مالك و عامل  550به موجب ماده 

توانند آن را بر هم زده و فسخ نماينـد. لـذا    ملزم به ادامه آن نبوده و هر وقت هر يك از طرفين بخواهند مي

گـردد.   متعهد به عدم فسخ قرارداد مي(مضارب)  دادهاي مضاربه به منظور پرهيز از جواز آن، عاملدر قرار

ليكن بانك به منظور اعمال نظارت در معامله حق خود را ساقط نخواهد كرد تـا هرگـاه متوجـه تخلـف يـا      

ايط قـرارداد را  گرديد، بتواند با فسخ قرارداد، اصل سرمايه را مسـترد كنـد و شـر    (مضارب) تخلفات عامل

نمايـد. لكـن    قانون مدني ذكر مدت در عقد مضـاربه آن را الزم نمـي   522اعمال نمايد. حتي براساس ماده 

تواند با اجازه مالك معاملـه بنمايـد. در اعطـاي تسـهيالت مضـاربه       مي(مضارب) پس از پايان مدت، عامل 

سـال   1ورالعمل اجرائي مضـاربه حـداكثر   دست 9بانكها مكلفند تعيين مدت كنند و اين مدت به موجب ماده 

  است و در موارد استثنائي با اجازه بانك مركزي قابل افزايش است.
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  باشد. ركن اصلي آن بايستي توجه كرد كه عبارت از سرمايه، كار، سود مي 3در مضاربه به 

نقد، پـول رسـمي    قانون مدني سرمايه در عقد مضاربه بايستي وجه نقد باشد و منظور از وجه 547وفق ماده 

باشد زيرا در تجارت خارجي، ارز، سـرمايه تلقـي    و رايج كشور است. وجه نقد اعم از ارزهاي خارجي مي

  گردد و توان تبديل آن به هم ارز ريالي وجود دارد. مي

دستورالعمل اجرائي مضاربه، سرمايه ممكن است يكجـا يـا تـدريجي و بـر حسـب نيـاز در        4براساس ماده 

  بايستي معلوم و معين باشد. گذاري مي قرار داده شود. لكن ميزان سرمايه(مضارب)  اختيار عامل

ركن دوم در عقد مضاربه كار است كه منظور امور بازرگاني و تجاري است. فلذا در امور غيربازرگـاني و  

قـانون   2گردد. اعمال تجاري و بازرگاني اعمال احصاء شـده در مـاده    تجاري، قرارداد مضاربه، منعقد نمي

  باشد. تجارت ايران مي

بـا  (مضـارب)  تجارت موضوع عقد مضاربه ممكن است، مطلق يا مقيد باشد. در صورت مطلق بودن، عامل 

تواند به هر نوع عمل تجاري دست بزند و در صورت مقيد بودن،  و عرف ميرعايت صرفه و صالح مالك 

الـك بپـردازد. در قـرارداد بـا بانـك، عمـل تجـاري        بايستي فقط به تجارت مورد نظر م مي(مضارب) عامل 

حق انجام معاملـه ديگـري نـدارد و در صـورت تخلـف      (مضارب) بايستي معلوم شود و عامل  مورد نظر مي

قـانون مـدني در عقـد مضـاربه،      554برآيد. طبق مـاده  ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده به مالك 

يه مالك با ديگري مضاربه كند و يا سرمايه مالك را بـه غيـر واگـذاري    حق ندارد با سرما(مضارب) عامل 

قانون مدني، بايـد اعمـالي را    555نمايد. مگر از طرف مالك، مجاز به اين امر باشد. همچنين براساس ماده 

كه براي نوع تجارت متعارف و مرسوم بلد و زمان است، بجا آورد و چنانچه اعمـالي را كـه خـود شخصـاً     

گرديد، مستحق اجرت آن نخواهد بود. لكن براي انجـام كـار    هد كه عرفاً بايستي به اجير رجوع ميانجام د
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هاي مضـاربه منظـور    تواند اجرت مزبور را به حساب هزينه اگر به كارگر يا اجير اجرت وي را بپردازد، مي

  كند.  

 

  الزامات قرارداد مضاربه

  ر و انجـام عمليـات مضـاربه توسـط شـخص      در واگذاري سرمايه به غي(مضارب) ممنوعيت عامل

  دستورالعمل اجرائي مضاربه قيد گرديده است. 6در ماده (مضارب) عامل 

  هـاي انجـام    صد در صد منطبق با پيش بينـي و بررسـي  تواند  مينظر به اينكه نتيجه عمليات مضاربه

، تعيـين  باشد يا بيشتر شده نباشد و در عمل ممكن است، سود حاصل از پيش بيني و سود مورد انتظار كمتر

باشـد.   نسبت حداكثر سود توسط شوراي پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن سود مورد انتظـار صـحيح نمـي   

  دستورالعمل اجرائي مضاربه واجد اثر نبوده و الزم است در آن تجديدنظر شود.  13فلذا ماده 

  هـاي تعيـين شـده در قـرارداد شـريك       در سـود بـه نسـبت    (مضارب) و عاملمالك درهر صورت

هاي مذكور بايستي جزء مشاعي از كـل منـافع ماننـد ربـع يـا       نسبتقانون مدني  548طبق ماده خواهند بود. 

شود. ماننـد   ها بصورت درصد مشاعي معين مي و معموالً در قراردادهاي سيستم بانكي اين نسبتباشد. ثلث 

صحيح نيست و  (مضارب) يا عاملمالك ا تومان به عنوان سهم % بنابراين قراردادن رقم خاص به ريال ي30

اين موضوع بايد توجه شود كه درج نسبت در تقابـل بـا بهـاي ثابـت      شود. موجب خلل در عقد مضاربه مي

بوجود آيد. اين موضوع در طرح  مالك آورده شده تا شراكت در سود با تغيير ميزان سود براي مضارب و

باشـد   از جهت اينكه نحوه تسهيم سود تابع فرمولهـايي متناسـب بـا سـود مـي      MFSربه مشاركت مالي مضا

  اهميت دارد كه در قسمت تسهيم سود به آن اشاره خواهد شد.
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  اگر شرط شود مدني قانون  558درخصوص جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه به موجب ماده

تجارت متوجه مالك نخواهد شد، عقد باطل  كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارت حاصله از

است. مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسـارت بـا تلـف مجانـاً بـه      

دستورالعمل اجرائي مضـاربه، جبـران    12مالك تمليك كند. فلذا با استفاده از مفاد ماده مذكور، وفق ماده 

هاي  بيني اين دستورالعمل پيش 8كها به موجب عقد صلح موضوع ماده خسارت وارده بر اصل سرمايه به بان

 الزم گرديده است.

  

  اخذ تامين وثيقه و بيمه اموال موضوع مضاربه و وثائق

كنـد و از آن محـل    تجـارت مـي  مالـك  با سرمايه ، وكالتاً از طرف مالك (مضارب) با توجه به اينكه عامل

حقـي   (مضـارب)  د، قبل از فروش آن اموال و ايجاد سود و تقسـيم امـوال، عامـل   نماي اموالي خريداري مي

به منظور جبـران زيانهـائي كـه ممكـن اسـت بـه ايـن امـوال وارد شـود،          ك مالنسبت به آن اموال نداشته و 

ثيقـه  قـانون مـدني تـأمين و و    10توانند وفـق مـاده    توانند اموال موضوع مضاربه را بيمه كند. همچنين مي مي

و حصـول اطمينـان از انجـام    (مضارب) مناسب اخذ نمايد. همچنانكه به منظور حسن اجراي تعهدات عامل 

  اخذ وثيقه نمايند و در صورت لزوم مورد وثيقه را بيمه نمايند. (مضارب) توانند از عامل مضاربه مي
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  نحوه تسويه قرارداد مضاربه در پايان مدت قرارداد

(مضـارب)  عامل يا پايان دوره معامله (خريد و فروش) هركدام زودتر محقق گردد در پايان مدت قرارداد، 

دستورالعمل اجرائـي بـه بانـك مسـترد      7بانك مندرج در ماده سرمايه را به اضافه مالك بايستي سهم سود 

عامل دستورالعمل مذكور  8دارد. تقبل هرگونه هزينه ديگري از سوي بانك ممنوع است و به موجب ماده 

گـردد.   ضمن قرارداد ساير هزينه را طي عقد صلحي با بانك مصالحه نموده و عهده دار آن مـي (مضارب) 

به موجـب قـرارداد، مكلـف بـه     (مضارب) در صورت تخلف از پرداخت سرمايه و سهم سود بانك، عامل 

  گردد. پرداخت جريمه تأخير به نرخ مندرج در قرارداد مي

 :شـامل مـوارد   دسـتورالعمل اجرائـي   7انك در قرارداد مضاربه مندرج در ماده هاي مورد قبول ب اخذ هزينه

، حقـوق گمرگـي و سـود بازرگـاني    ، انبـارداري ، حمل و نقـل ، بيمه و حق ثبت سفارش، قيمت خريد كاال

  باشد. مي بندي هاي بسته هزينهو  هاي بانكي هزينه

  

  موارد انحالل مضاربه

عقد مضـاربه   انون مدنيق 551گردد، به موجب ماده  انحالل آن تلقي ميبه غير از فسخ معامله كه از موارد 

  گردد. در موارد ذيل خود به خود منفسخ مي

  ) در صورت فوت يا جنون يا سفه يكي از طرفين1

  ) در صورت مفلس شدن مالك2

  ) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح3
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  ست) در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده ا4

  

  در مضاربه مدني تن قانونم

را اينگونه تعريـف و مشـخص    مضاربهآن  اصالحات بعدي و 1307ارديبهشت ماه  18 مصوبقانون مدني 

  نمايد: مي

 بـا  اينكه طرف ديگـر  قيد دهد با متعاملين سرمايه مي مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد - 546ماده  

  شود. عامل مضارب ناميده مي صاحب سرمايه مالك و آن شريك باشند سود در آن تجارت كرده و

  باشد.  وجه نقد سرمايه بايد - 547ماده 

غيـره   ثلـث و  قبيـل ربـع يـا    ازكل از مشاع جزء منافع بايد مضارب در مالك و حصه هريك از - 548ماده 

  باشد.  

 عـرف منجـزاً   درمگـر اينكـه    مضـاربه معـين شـود    عقد در ماده فوق بايد هاي مزبوره در حصه – 549ماده 

  منصرف به آن گردد.  عقد سكوت در معلوم بوده و

  مضاربه عقدي است جائز.  - 550ماده 

   شود علل ذيل منفسخ مي مضاربه به يكي از عقد – 551ماده 

  طرفين.   سفه احد صورت موت ياجنون يا در )1

  صورت مفلس شدن مالك.  در )2
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  ربح.  صورت تلف شدن تمام سرمايه و در )3

 شـود  نمـي  تعيين مدت موجب لزوم عقد مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد هرگاه در - 552ه ماد

  مالك. به اجازه جديد مگر معامله بكند تواند مدت مضارب نمي انقضاء ليكن پس از

 هـر  توانـد  عامـل مـي   صورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشـد  در – 553ماده 

  رعايت كند.  متعارف را تجارت بايد طرز ولي در بنمايد كه صالح بداند راقسم تجارتي 

 نمايـد  واگـذار  به غير آن را يا ديگري مضاربه كند نسبت به همان سرمايه با تواند مضارب نمي - 554ماده 

  اجازه مالك.  با مگر

ولـي   آورد ان است بجازم و معمول بلد اعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف و مضارب بايد - 555ماده 

 مستحق اجرت آن نخواهـد  انجام دهد شخصاً خود رجوع كند اعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجير اگر

  بود. 

  تعدي.  در صورت تفريط يا مگر شود ضامن مال مضاربه نمي مضارب درحكم امين است و - 556ماده 

ايـن   در تمـام منـافع مـال مالـك باشـد      كـه  گـذارد  قـرار  و كسي مالي براي تجارت بدهد اگر – 557ماده 

 اينكـه معلـوم شـود    مگر بود عامل مستحق اجرت المثل خواهد و شود صورت معامله مضاربه محسوب نمي

  انجام داده است. تبرعاً كه عامل عمل را
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تجـارت متوجـه    خسـارات حاصـله از   يا و بود اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهد - 558ماده 

 به مقـدار  مال خود لزوم شرط شده باشدكه مضارب از اينكه بطور باطل است مگر عقد دش مالك نخواهد

  به مالك تمليك كند.   تلف مجاناً خسارت يا

ماده قبل احكـام   رعايت شرط قسمت اخير حساب به مدت ممكن است با حساب جاري يا در – 559ماده 

  حق المضاربه به آن تعلق بگيرد.  مضاربه جاري و

مقرراتـي اسـت كـه بموجـب عقـدبين       مضـاربه تـابع شـرايط و    شد مذكور آنكه فوقاً از به غير - 560ماده 

  است. طرفين مقرر
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  )MFSطرح مشاركت مالي مضاربه (

  

ديگر با آن تجـارت   دهد با قيد اينكه طرف مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي

  شود. عامل، مضارب ناميده ميدر طرف ديگر مالك و  ،سرمايهكرده و در سود آن شريك باشد صاحب 

 انجام شود. عامل  »(مضارب) عامل«تماماً توسط  ،كار الزم براي اجراي عمليات مضاربه بايد طبق قرارداد مربوطه

تابع مقررات و  MFSتواند شخصيت حقوقي و يا حقيقي داشته باشد. عمليات مضاربه تحت عنوان  مي(مضارب) 

ايـن   و دستورالعملهاي ذكر شـده بـراي   بوده PLSالعملهاي كلي طرح بانكداري مشاركت در سود و زيان دستور

  عدول از آن قيد گردد.صراحتاً است مگر  طرح نيز نافذ

ــرح مضــا   ــك ط ــات بان ــن عملي ــام بررســي  ردر اي ــس از انج ــت و پ ــق   به مضــارب را درياف ــاي الزم طب ه

و مجري در طرح بانكداري مشاركت در سود و زيـان آن را بـه    حهاي مربوطه در ارزيابي طر دستورالعمل

گـذاران منـابع الزم را بـراي انجـام عمليـات       گذاران معرفي و با فروش گواهي مشـاركت بـه سـپرده    سپرده

دهـد و پـس از    هاي الزم تحت نظر واحد امين بانك در اختيار مضارب قرار مـي  مضاربه تجهيز و با نظارت

گـذار) و مضـارب تسـهيم     (سـپرده  مالـك  اصل سرمايه و سود يا زيان حاصله را بـين اتمام عمليات مضاربه 

چنانچه عمليات مضارب منجر به سود نشـود  دارد.  نمايد و كارمزد خود را از محل اين سود دريافت مي مي

صدور، خريد و فروش گواهي مشـاركت براسـاس   با تأييد امين كارمزدي براي بانك متصور نخواهد بود. 

  باشد. هاي بانكداري مشاركت در سود وزيان مي داردها و الزامات و دستورالعملاستان
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 MFSدستورالعمل عمليات مضاربه 

  موضوع مضاربه

باشـد كـه    در امر خريد و فـروش (تجـارت) مـي   (مضارب) موضوع مضاربه استفاده از سرمايه توسط عامل 

  ممكن است به يكي از طرق زير انجام شود:

  (تجارت) در داخل كشور (بازرگاني داخلي)كاال بمنظور خريد و فروش  -الف

  به خارج از كشور به قصد فروش (صادرات)كاال بمنظور صادرات  -ب

  از خارج براي فروش در داخل كشور (واردات)كاال بمنظور واردات  -ج

  )صادرات مجدداز خارج براي صدور مجدد (كاال به منظور واردات  -د

  از خارج براي صدور مجدد (ترانزيت)كاال منظور واردات  به -هـ 

    (سواپ)كاال به منظور معامالت بازرگاني خارجي تعويضي  - و

ب كـه   20بند اخير فوق در ارتباط بـا تبصـرة يـك بنـد يـك فصـل دوم بخشـنامه سـري          چهاردر توضيح 

انـد بايـد تصـريح كـرد كـه در      د واحدها را در امر واردات مجاز به معامله مضاربه با بخش خصوصـي نمـي  

بانك از محل منابع خود اقدام بـه انعقـاد عقـد مضـاربه بـا بخـش خصوصـي         MFSمشاركت مالي مضاربه 

(مضـارب)  گذار را براي انجـام مضـاربه در اختيـار مجـري      نمايد بلكه بعنوان واسطة وجوه منابع سپرده نمي

نمايـد. لـذا محـدوديت     نمايد و از منابع بانك اقدام به عقد مضـاربه نمـي   دهد و اعمال مديريت مي قرار مي

  يابد. مصداق نمي MFSبخشنامه اخيرالذكر در مشاركت مالي مضاربه 
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  سرمايه مضاربه

ضاربه براي يك دوره كامل معامله (خريد و فروش) براساس قيمت خريد كاالي موضوع م  سرمايه مضاربه - 1

بنـدي، حـق ثبـت     بسـته  ،حمـل و نقـل، انبـارداري    ،هـاي بيمـه   هاي قابل قبول (شامل قيمت خريد، هزينه و هزينه

گردد. نظـر بـه اينكـه در مـورد      هاي خدمات بانكي) تعيين مي سود بازرگاني و هزينه ،حقوق گمركي ،سفارش

بعنوان وديعه ثبـت سـفارش نـزد بانـك     واردكننده ملزم به توديع درصدي از قيمت آن  ،كاالها  واردات بعضي

ارائه  به محض ترخيص كاال و گردد، زيرا باشد و اين مبالغ جزو قيمت تمام شده كاال محسوب نمي مركزي مي

قيمـت تمـام شـده     هـا و  بنابراين وديعه ثبت سفارش جزو هزينه ،برگ سبز گمركي آن مبالغ قابل استرداد است

  خواهد بود.(مضارب) ن بعهده عامل كاالي مورد معامله نبوده و تأمين آ

بيني نشده به معامله موضوع مضاربه در صورت تأئيـد امـين قابـل پـذيرش      هاي متعلقه و پيش ساير هزينه -2

  .خواهد بود(مضارب)  بوده و در غير اينصورت به عهده عامل

  قرار داده خواهد شد. (مضارب) اختيار عامل سرمايه نقدي (منابع) مضاربه يكجا يا برحسب نياز به تدريج در - 3

  نزد واحد تأمين كننده سرمايه متمركز خواهد شد. ،معامله مضاربهعمليات بانكي ناشي از اجراي  -4

  

  افزايش سرمايه

براي واحد پرداخت كننده قابل توجيه باشد و افزايش آن (مضارب) چنانچه افزايش سرمايه مضاربه به تقاضاي عامل 

هاي قابل  و يك يا چند قلم از ساير هزينه مقدار موضوع مضاربه) قيمت خريد (بدون افزايش دربه تبعيت از افزايش 
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هاي خدمات بانكي و  هزينه انبارداري، حقوق گمركي و سود بازرگاني، قبول (بيمه، حق ثبت سفارش، حمل و نقل،

هاي مربوطه و با تأئيد  س دستورالعملبراساو افزايش سرمايه از طريق انعقاد قرارداد متمم  درخواست شود بندي) بسته

چنانچه ضرورت داشته باشد اخذ تضمينات يا وثائق جديد به نسبت افزايش سرمايه در  گيرد. واحد امين صورت مي

تأمين مالي الزم براي افزايش سرمايه از طريق ورود سپرده گذار جديد به موضوع مضاربه و صدور  شود. مينظر گرفته 

  به ميزان افزايش سرمايه خواهد بود. گواهي مشاركت جديد

  هاي قابل قبول) باشد. ها (اعم از قيمت خريد و ساير هزينه كاهش سرمايه ممكن است به علت كاهش هزينه

  

  مدت مضاربه

  باشد. مدت قرارداد مضاربه متناسب با يك دوره كامل خريد و فروش موضوع مضاربه مي -1

توجه به سررسيد اعتبار اسنادي مربوطه و يا سررسـيد قـرارداد تعيـين    مدت قرارداد مضاربه صادراتي با  -2

گردد و سررسيد مضاربه صادراتي بايد مقدم بـر سررسـيد اعتباراسـنادي صـادراتي و يـا قـرارداد مـورد         مي

  معامله باشد.

هـاي بانكـداري    تـأخير و براسـاس دسـتورالعمل   دربـاره  قرارداد مضاربه به شرط ارائـه مـدارك مسـتند     -3

  باشد. هاي مربوطه قابل تمديد مي مشاركت در سود و زيان با تأئيد امين و مالحظات دستورالعمل

زمان پيش بيني شده براي يك دوره كامل خريد و فروش موضوع مضاربه در ارائه پيشنهاديه مضـارب   -4

  ماه در بازرگاني داخلي و نه ماه در بازرگاني خارجي تجاوز نمايد. 6تواند از  نمي
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  ارتنظ

استانداردها و الزامات نظارت بر طرحهاي مضاربه بر اساس دستورالعمل استانداردها و الزامـات نظـارت در   

گردد. كليـه نظارتهـاي    و عالوه بر آن موارد ذيل نيز لحاظ مي باشد ميبانكداري مشاركت در سود و زيان 

  بانك توسط واحد امين صورت خواهد پذيرفت.

به حساب خـاص نـزد بانـك    و به موازات فروش بالفاصله حاصل فروش موضوع مضاربه در هر مرحله از فروش  - 1

  گردد. مي واريز

بانـك را از محـل نگهـداري آن مطلـع      ،بالفاصله بعد از خريد موضوع معامله مضـاربه (مضارب) عامل  -2

امين از طرف بانك موظـف اسـت    نمايد و بانك نظارت كامل و مستمر بر فروش و انبار خواهد داشت. مي

كه نظارت كامل بر جريان حركت كاال از مبدأ خريداري شده تا انبار و ورود و خروج از انبار را براسـاس  

ريز جابجايي برعهده گيرد. مضارب موظف است كليه عمليات فيزيكي و مالي خود در ارتباط با كاالهاي 

ت تاييد امين مجاز خواهد بود تا نسبت به نقل و انتقـال،  مورد مضاربه را شخصاً به امين گزارش و در صور

  ورود و خروج از انبار، بارگيري و تحويل و ساير عمليات مرتبط اقدام نمايد.  

واحـد   ،و يا هر اشكال ديگري(مضارب) سلب صالحيت عامل  ،تخلف ،در صورت بروز هرگونه وقفه -3

بازديـد بعمـل آورده و اقـدامات    (مضـارب)  موضوع را بررسي نموده و عنـداللزوم از عملكـرد عامـل     امين

  گذار را معمول دارد. مقتضي جهت حفظ مصالح و منافع سپرده
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در بـراي حفـظ منـابع سـپرده گـذار      درهر شـرايطي   كالً و ،با توجه به ماهيت معامله مضاربه كه سرمايه -4

فـوراً صـورت كـاالي     ،ا درصورت اطالع از توقـف يـا ورشكسـتگي مضـارب    لذ مالكيت بانك قرار دارد،

خريداري از محل سرمايه مضاربه را تهيه وضرورت تحويل آن كـاال بـه بانـك را متـذكر وتـا تحويـل آن       

سپس بانك پس از وصول عين كاال يا پـس از فـروش آن زيـر نظـر واحـد امـين        گردد. مراتب پيگيري مي

  يه خواهد نمود.  بانك، با سپرده گذار تسو

ه كامـل را از خـود   سـوي گردد ضمن قرارداد مضاربه، حق فسخ قـرارداد تـا ت   متعهد مي(مضارب) عامل  -5

بانـك را وصـي    ،سلب و ساقط و به بانك حق و اختيار و وكالت بالعزل دهد و همچنين براي بعد از فوت

خود قرار دهد تا بانك به تشخيص خود و در صورت اقتضاء و بـا مراجعـه بـه محـل كسـب و انبـار عامـل        

و يا هر محل ديگري از اموال موضوع مضاربه بازديد و عنداللزوم اموال مزبور را از محل خارج (مضارب) 

اقدام نمايد و همچنـين  گذار  و سپرده(مضارب) و نسبت به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم عامل 

در بانك ملي ايران و ديگر بانكهـاي كشـور   (مضارب) است حق و اختيار برداشت از كليه حسابهاي عامل 

  ناشي از قرارداد مضاربه.(مضارب) به منظور ايفاي تعهدات عامل 

  

  تسهيم سود

ارزش افزوده عمليـات مضـاربه    نسبت سهم سود هر يك از طرفين براساس نسبت بازدهي سرمايه و كار از

و  مالـك  در عبارات زير ارزش سرمايه به معني ميزان سرمايه مشاركتآيد.  براساس فرمول زير بدست مي

ارزش بازدهي كار مضارب به معني سود حاصل از مضاربه و ارزش افزوده به معني سـود فـروش و ارزش   

  باشد.  كاالي فروش رفته به معني مبلغ فروش مي
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  زوده + بهاي تمام شده = ارزش بازدهي كار + ارزش سرمايهارزش اف

 زيرا:

  ارزش افزوده = سود كل عمليات مضاربه

 ارزش كاالي فروش رفته = ارزش افزوده + بهاي تمام شده

  پس بدين ترتيب:

  ارزش كاالي فروش رفته = ارزش بازدهي كار مضارب -ارزش سرمايه بكار گرفته شده 

بـر ارزش   مالـك  ارزش افزوده ايجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمايهاز  مالك پس سهم سود

كاالي فروش رفته و همچنين سهم سود مضارب از ارزش افزوده ايجاد شـده برابـر خواهـد بـود بـا نسـبت       

  ارزش افزوده بر ارزش كاالي فروش رفته. به عبارت ديگر:

  مالك سهم سود ) =مالك (ارزش سرمايه÷ (ارزش كاالي فروش رفته) 

  ضاربم(ارزش افزوده) = سهم سود ÷ (ارزش كاالي فروش رفته) 

و مضارب از حاصل ضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده ايجاد شـده بدسـت خواهـد     مالك ميزان سود

  آمد. به عبارت ديگر:

  مالك = ميزان سود مالك سهم سود× ارزش افزوده 

  د مضاربسهم سود مضارب = ميزان سو× ارزش افزوده 
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و مضارب بر اساس نسبت بازدهي خود در ارزش افزوده ايجاد شده  مالك بر اين اساس هركدام از طرفين

سهيم خواهند شد. و به عبارت ديگر چنانچه روابط فوق را جمعبندي نمائيم به رابطة زير خواهيم رسيد كه 

  در آن:

  ارزش افزوده = ارزش بازدهي كار + ارزش بازدهي سرمايه

نوع توزيع از لحاظ اقتصادي منطبق با رابطه مشهور توزيع ارزش افزوده اولر به كار و سرمايه  و اين

  باشد. براساس بازدهي هريك از دارندگان كار و سرمايه مي

  و مضارب برابر خواهد بود با: مالك دريافتي اصل و سودميزان پس از محاسبه سهم سود 

  مالك پرداختي به= ميزان  مالك سود ميزان + مالك سرمايهارزش 

  ضاربم پرداختي بهضارب = ميزان مسود  ميزان

  :پس از اتمام مضاربه و توزيع اصل و سود مضاربه دهد كه جمع دو رابطه اخير نشان مي

  مالك + پرداختي به ضاربم پرداختي به = مالك سود + + سود مضارب مالك سرمايهارزش 

  يا:

 مالك + پرداختي به ضاربم پرداختي به = مضاربه + سود مالك سرمايهارزش 
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  ضاربوظائف م

بانـك را طبـق قـرارداد مشـخص     سـپرده گـذار از طريـق    متعهد است منابع احصاء شـده از   ضاربم -1

 د.يصرف وظائف محوله بنمابانك  يپ قراردادهايمنبعث از ت

گر بدون نظر يدهاي  نهيمورد نظر را در زم يست فارغ از چارچوب قرارداد منابع ماليمجاز ن مضارب -2

 .ديبانك استفاده نما

ه و هنگام عقد قـرارداد بـه بانـك    يرا ته مربوطهطبق دستورالعمل  يموظف است وثائق كاف مضارب -3

 دهد. ارائه

 يبر اسـاس اسـتانداردها   يحات كافيبا توض هخود را همرا يات ماليه عمليموظف است كل مضارب -4

ه و بـر اسـاس   يـ ته يشـده از طـرف سـازمان حسابرسـ     يمعرفـ  يمورد قبول مرجـع رسـم   يحسابدار

 د.يه نمايبانك اراواحد امين ن شده از طرف بانك در مقاطع مقرر به يدستورالعمل تدو

مشـخص شـده    ينظارت يا شركتهايبانك  ينظارت يالزم با واحدها يموظف است همكارمضارب  -5

    از طرف بانك داشته باشد.

مـان  ينـاظر پ  يهـا  ترا به شـرك مضارب ات يحسن انجام عمل ،مانيپ يتواند طبق قراردادها يانك مب -6

 دهد.

نمـوده و واحـد امـين    مضارب بايد مدت خريد و فروش يا طول دوره معاملـه مضـارب را مشـخص     -7

  نمايد.بانك، تناسب مدت خريد و فروش يا طول دوره معامله را تاييد 

در ايـن  مصوب بانـك   هايمفاد دستورالعمل رعايتمستلزم  طرح يزمانبند ير در اجرايهرگونه تاخ -8

 .باشد يمارتباط 

 يو فنـ  يمـال  ،ياقتصـاد  يهيطرح تـوج  مضاربهمشاركت در درخواست  يموظف است برامضارب  -9



  35

 الزمه به بانك ارائه دهد. يمنطبق با استانداردهاخود را 

 د.يمربوطه اثبات نما ياهطرحخود را در انجام  ييد با ارائه مستندات الزم توانايبامضارب   -10

 توانند نسبت به معرفي طرح براي اجرا اقدام نمايند. مي هردومضارب بانك و   -11

  

  ساير شرايط

فـاكتور خريـد كـاال     بايـد پـيش  (مضارب) در مواردي كه موضوع مضاربه بازرگاني داخلي باشد عامل  -1

بـا حصـول اطمينـان كامـل از متعـارف بـودن قيمـت        (مضارب) (براساس قيمت بازار) را ارائه نمايد. عامل 

هاي مربوطه، تحت نظارت امين و با رعايت ساير مقررات و ضوابط، نسبت بـه   موضوع معامله و ساير هزينه

بايسـت بـه نحـو مقتضـي      متعارف و به روز بودن قيمت كاالي مورد مضـاربه مـي   انجام معامله اقدام نمايند.

  حراز گردد.براي واحد امين بانك ا

فـاكتور) مربـوط بـه     بايـد افـر (پـيش   (مضـارب)  در صورتي كه موضوع مضاربه وارداتـي باشـد، عامـل     -2

  سفارش كاال و مجوزهاي الزم براي ورود آن را ارائه نمايد.

هاي مربوطه قيمت تمام شده مورد معامله شامل بهاء خريد و  بايد براساس دستورالعمل(مضارب) عامل  -3

  بيني نمايد. هاي قابل قبول را پيش ساير هزينه

  گردد. بيني شده آن و ضوابط بازار تعيين مي بهاي فروش مورد معامله براساس قيمت پيش -4



  36

مجوزهـاي الزم در مـورد صـادرات يـا     عامـل (مضـارب) مـدارك و    هاي مربوطه  براساس دستورالعمل -5

  د.نماي ارائه ميرا به واحد ارزيابي طرح واردات 

انايي مضارب تابع دستورالعمل احراز توانايي مجري از دستورالعملهاي بانكداري مشاركت در احراز تو -6

از بند ب موضوع اهليت  3و  2بوده و با مالحظات زير صورت خواهد پذيرفت. بندهاي  PLSسود و زيان 

  گردد. مالي دستورالعمل فوق الذكر در مورد مضارب اعمال نمي

ناسب نسبت به عملكرد مضارب مشاراليه ملزم است براساس طبقـه بنـدي   هاي م در جهت ايجاد تضمين -7

الزم و عند االقتضـاء تضـمينات   ها نسبت به ارائه وثايق  ذكر شده در دستورالعمل تضمينات، وثائق و آورده

مشاركت طرح مورد  هايگواهي سهم مشخصي از دستورالعمل مذكور نسبت به خريد» هـ«اقدام و طبق بند 

  نمايد.عمل اقدام 

باشـد و   مضاربه توسط مضارب، به منزله آورده نقدي وي نمـي  MFSخريد گواهي مشاركت در طرح  -8

  نمايد. خريد گواهي مشاركت در اين ارتباط تعهدي براي بانك ايجاد نمي

ها در بانكداري مشـاركت   ها بر اساس دستورالعمل تضمينات، وثايق و آورده تضمينات، وثايق و آورده -9

تضمينات ها،  تواند بر اساس دستورالعمل تضمينات، وثايق و آورده در سود و زيان خواهد بود. مضارب مي

  هاي الزم به بانك ارائه دهد.  غيرنقدي خود را بعنوان تضيمن و وثائق

مدارك و مسـتندات الزم جهـت ارزيـابي طـرح مضـاربه بـر اسـاس كليـت دسـتورالعمل مـدارك و            -10

مستندات الزم جهت ارزيابي طرح در بانكداري مشاركت در سود و زيان براساس مصاديق منطبق با طـرح  

  خواهد بود.
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ردد اقـدام  گـ  اي كه عقد مزبور منعقد مي مضارب براي انجام عقد مضاربه موظف است در همان شعبه -11

توانـد گشـايش اعتبـارات     به گشايش اعتبارات اسنادي در ارتباط با عمليات مـالي ارزي بنمايـد. شـعبه مـي    

در هر بانك يا شعب ديگر نسبت به گشايش اعتبـارات اسـنادي   وي اسنادي را بر عهده مضارب گذاشته تا 

  مربوطه اقدام نمايد.

ضـوابط موجـود موضـوع بنـدهاي يـك و دو دسـتورالعمل       هاي بانك بر اساس  دستورالعمل دريافتي -12

  مربوطه در طرح در بانكداري مشاركت در سود و زيان بوده و تابع مقررات بانك خواهد بود.

مضارب موظف است كه موضوع مضاربه را در طول مدت مضاربه حداقل به ميزان سرمايه مضاربه به  -13

اي بانكـداري   اي بـر اسـاس دسـتورالعمل پوششـهاي بيمـه      يمـه نام و به نفع بانك بيمه نمايـد. سـاير مـوارد ب   

  مشاركت در سود و زيان خواهد بود.

  

  (مضارب) يات مجريعمل

طرح  يبا مراجعه به شعب مجر ،يطرح با بانك به صورت مشاركت يبه اجرا جريل ميدر صورت تما

سپس ضمن اطالع  د.ينما مي طرح را به بانك ارائه يشنهاد مشاركت در اجرايان پيمشاركت در سود و ز

 هيبازار ثانو يق پورتال اطالع رسانيط و مقررات مشاركت از طريدر خصوص شرا جريبه م يرسان

وجه ان، يز طرح مشاركت در سود و يدر شعب مجر يا باجه اطالع رساني /پذيرهمشاركت گواهي

اخذ  ياز مشتر دستورالعمل مربوطه)(مطابق مبني بر ارزيابي مقدماتي طرح  شنهاديمربوط به ارائه پ كارمزد

گزارش توجيهي، مدارك ثبتي، شامل مطابق دستورالعمل مربوطه  يشنهاديو اطالعات مربوط به طرح پ
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  گردد. مي اخذ (مضارب) ير اطالعات مربوطه از مجريو سا.. .مجوزهاي فعاليت و

ل يمربوطه در فار اطالعات يسا آنها و (مضارب) يبهمراه مشخصات مجر يشنهاديپهاي  طرح

  گردد. مي ارسالها  ان و طرحيمجر يابيك نسخه از آن به واحد ارزيشده و  ينگهدار يشنهاديپهاي  طرح

ز بر يو ن (در صورت وجود)(مضارب)  يان بر اساس سوابق مجريمجربه منظور ارزيابي  يابيواحد ارز

ت يو اهل يفن يينموده و در صورت احراز توانا يمجر يابيمربوطه اقدام به ارزهاي  دستورالعملاساس 

به منظور ارزيابي  يابيزواحد ار د.ينما مي ائهطرح ار يابيارزجهت گزارش مربوطه را  (مضارب) يمجر

، يزيت و برنامه ريريسازمان مد يفهرست بهانظير مربوطه، بانك اطالعات  يطرح بر اساس دستورالعملها

در صورت مثبت بودن  د.ينما ميگر اقدام يان ديطرح توسط مجر يموجود و سوابق اجرا ينرم افزارها

 و زان وثائقين نوع و مييمربوطه اقدام به تعهاي  طرح بر اساس دستورالعمل يابيطرح واحد ارز يابيارز

است كارمزد مربوط  يهيد. بدشو مي دهيرسان(مضارب)  ينات مربوطه نموده و مراتب به اطالع مجريتضم

اخذ و به حساب بانك  (مضارب) يمربوطه از مجرهاي  دستورالعملطرح طبق  يو رتبه بند يابيبه ارز

  گردد. مي زيوار

نات و وثائق ين ارزش تضمييطرح اقدام به تع يابيبر اساس گزارش واحد ارز يزي/مميباجه حسابدار

يا ) (مضارب يمجرارائه شده از سوي  و وثائقتضمينات د. ينما مي (مضارب) يمجر يارائه شده از سو

و در تضمين يا اخذ  جري (مضارب)ق باجه صندوق از مياز طرطبق قرارداد منعقده  ارزيابيپس از راهن، 

  رد.يگ يمترهين بانك قرار 

در بانك (مضارب)  يمجر يرنقدينات و وثائق غيتضم يشماره انتظام زان وياطالعات مربوط به م
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 يافته به مجرياختصاص  ييان بر اساس كد شناسايستم مشاركت در سود و زيس انيجراطالعات م

(مضارب)  يمجر يينكه كد شناسايح ايتوض گردد. مي ثبت يزيمم / يتوسط واحد حسابدار (مضارب)

اختصاص  (مضارب) يشنهاد به مجريمربوط به ارائه پكارمزد اوليه افت وجه يدراز امر و پس  يدر ابتدا

  خواهد شد. يين كد، شناسايبا هم(مضارب)  يدر ادامه مراحل مشاركت، مجر افت ويخواهد 

نموده و در (مضارب)  يباجه انعقاد قرارداد بر اساس طرح مربوطه اقدام به انعقاد قرارداد با مجر

 د.ينما مي ليرا تكم(مضارب)  ياخذ و پرونده مجر يرا از مشتر يگرياز مدارك و مستندات ديصورت ن

 يگر آن در پرونده مجريقرار گرفته و نسخه د(مضارب)  يار مجريقرارداد منعقده در اخت ك نسخه ازي

آن در  يه اطالعات مربوط به قرارداد منجمله شماره انتظامياست كل يهيبد شود. مي ينگهدار(مضارب) 

  گردد. مي ان ثبتيستم مشاركت در سود و زيان سيبانك اطالعات مشتر

مشاركت و بر اساس قرارداد منعقده و عقد و مصوب در قالب  يدرخواست بعمناپس از انعقاد قرارداد 

اطالعات مربوطه در بانك  قرار خواهد گرفت.(مضارب)  يار مجرين شده در اختييتع يدر زمانها

  د.يدرج خواهد گرد(مضارب)  يمجر يل اطالعاتيستم و فاياطالعات س

ه مدارك و مستندات موجود در يكل يبه انضمام كپ(مضارب)  ياطالعات مجرهاي  ركورد يكپ

  رد.يگ مي قرار(مضارب)  يمورد توافق در قرارداد بانك با مجر نيار اميدر اخت(مضارب)  يپرونده مجر

منابع مورد  ،يبرنامه زمان بند ،يه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه بنديكل

و  يت، نحوه گزارش دهيفينحوه كنترل ك ،يفازبند طرح، ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراين

  ل گردد.يطرح تحو نيبه ام(مضارب)  يست توسط مجريبا مي ل طرحياتمام و تحو يچگونگ
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ت يريمدهاي  طرح و نامه يند اجرايصورت گرفته در فراهاي  نهيه مدارك و اسناد مربوط به هزيكل

  رد.يطرح قرار گ نيار اميست در اختيبا مي طرح يند حسابرسيمشاهده شده در فراهاي  رتيشامل مغا

ش ياز پ يست در مقاطع زمانيبا مي(مضارب)  يت كار مجريفيطرح و ك ينظارت بر اجرا يگزارشها

طرح  نيام ياست گزارشها يهيبد رد.يبانك قرار گ يزيمم / يار واحد حسابدارين شده در اختييتع

ه توقفات ينكه كليح ايتوض خواهد گرفت. قرار(مضارب)  يبانك به مجر يبعدهاي  مالك پرداخت

ست در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات طرح يبا مي ل بروز آنيطرح و دال يدر اجرا ياحتمال

از  يچ موردين صورت هير ايدر غ ده باشد،يرس واحد مربوطهد ييه شده باشد و به تايطرح ته نيتوسط ام

  باشد. نمي رشيبانك قابل پذ يسو

ان طرح و كارمزد سهم يزان سود و زيمربوطه مهاي  و فرمولها  دستورالعملان طرح و طبق يدر پا

ن و ييتع گذار سپردهو (مضارب)  يسهم مجر ومحاسبه  يزيمم / يواحد حسابدار بانك توسط نرم افزار

ن، يام توسطا صورتمجلس توقف يدر صورت وجود گزارش  د.يز خواهد گرديمربوطه وار يبه حسابها

هاي  ريتاخ ضمناً گردد. مي ن و محاسبهييمربوطه تع دستورالعملر طبق ياز تاخ ير و ضرر ناشيزان تاخيم

  قرار خواهد گرفت. يابين و مورد ارزييز طبق دستورالعمل مربوطه تعياز موارد فورس ماژور ن يناش

و فصل طرح، حل  نيامهاي  از گزارش(مضارب)  يت مجرياست در صورت عدم رضا يهيبد

  رفت.يصورت خواهد پذ يتق حكمياز طر دستورالعملموضوع طبق 

  



  41

  گذار عمليات سپرده

هاي  گذار از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار ثانويه گواهي سپرده

يا پس از مراجعه به يكي از شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان و مشاوره با  /پذيرهمشاركت

گذاري و  كارشناس مربوطه در باجه اطالع رساني با انواع محصوالت مشاركت، شرايط و مقررات سپرده

  .نمايد انصراف آشنايي كامل پيدا مي

ر اختيار مشتري قرار خواهد هاي مربوطه جهت تكميل د فرم طرح مربوطهبديهي است پس از انتخاب 

گرفت، سپس مدارك و اطالعات مربوطه بهمراه اطالعات فرمهاي تكميل شده در باجه ورود اطالعات به 

صورت موقت وارد سيستم رايانه اي شده و مشتري به باجه صندوق هدايت ميشود.باجه صندوق پس از 

اقدام به تاييد و ثبت نهايي اطالعات  دريافت وجوه مربوطه و پس از بازيابي اطالعات ثبت موقت شده

نمايد.پس از ثبت نهايي اطالعات و ارسال آن به مركز كد شناسايي مشتري با توجه به نوع محصول  مي

اين كد شناسايي در رسيد چاپي صندوق درج گرديده و در اختيار مشتري قرار  گردد. انتخابي ايجاد مي

  گيرد. مي

ي و ساير اطالعات مربوط به اين ركورد منجمله شماره حساب، ركورد مربوط به كد شناسايي مشتر

گذار و... در پايگاه داده سيستم مشاركت در سود و  ميزان سپرده شخص، اطالعات شناسنامه اي سپرده

  زيان و سيستم يكپارچه بانك (سيبا) به صورت همزمان ثبت و نگهداري خواهد گرديد.

پس از دريافت وجه و افتتاح حساب، مشتري به باجه انعقاد قرارداد هدايت شده و پس از بازيابي 

اطالعات مربوط به كد شناسايي مشتري فرمهاي قرارداد و استفاده از خدمات سامانه اينترنتي بازار ثانويه 
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قرارداد اقدام به تاييد و  گذار پس از مطالعه گيرد. سپرده در اختيار مشتري قرار مي /پذيرهگواهي مشاركت

نمايد. يك نسخه از قرارداد منعقده در اختيار مشتري قرار گرفته و نسخه ديگر آن در سوابق  امضاي آن مي

مشتري نگهداري خواهد گرديد. ضمناً اطالعات مربوط به قرارداد شامل شماره انتظامي قرارداد در بانك 

  گردد. ن ثبت و ذخيره مياطالعات مشتريان سيستم مشاركت در سود و زيا

پس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، سيستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهي مشاركت با 

نمايد. در صورت تمايل مشتري به  گذار و بر اساس نوع محصول انتخابي مشتري مي مشخصات سپرده

ورود كد شناسايي  از طريق /پذيرهداشتن نسخه چاپي گواهي مشاركت، باجه صدور گواهي مشاركت

تواند گواهي مربوطه را مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نمايد. بديهي است شماره سريال  مشتري مي

گذاري مشتري در گواهي چاپ شده درج  اختصاصي به گواهي بهمراه ساير اطالعات مربوط به سپرده

  خواهد گرديد.

دريافت اطالعات مربوط به نحوه محاسبه در پايان دوره مشاركت باجه حسابداري/ مميزي پس از 

سود و زيان طرح اقدام به محاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت مشاركت و نوع محصول انتخابي 

افزار  نمايد. توضيح اينكه فرمولها و روشهاي محاسبه سود و زيان به صورت خودكار در نرم مشتري مي

باشد. همچنين در صورت تمايل  ود مجدد اطالعات نميمميزي وارد شده و نيازي به ور باجه حسابداري/

مشتري امكان واريز سود به صورت خودكار و از طريق معرفي حساب مشتري به بانك ميسر خواهد بود. 

گذار كسر و به حساب بانك منظور  بديهي است كارمزد بانك طبق مقررات و قرارداد في مابين از سپرده

  خواهد گرديد.
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 يراذگ هدرپس تاررقم و طيارش ،راجت و نالاعف يفرعم

نيبام يف دادرارق دقع

 بلاق رد عبانم بذج و باسح حاتتفا
M

FS

اسا رب نايز/ دوس هبساحم
 تاررقم و نيناوق س

نايزو دوس رد تكراشم يرادكناب
  

  

  

  



  44

  



  45

ودحMFSراضیامنمیهدادنایرادو

ام ی ی دادرا ه

  



  ي مرتبطها دستورالعمل

هاي طرح بانكداري مشاركت در سود و  هاي مشاركت مالي مضاربه منطبق با دستورالعمل دستورالعمل

هاي مربوطه در بانكداري مشاركت در سود  زيان بوده و بجز مواردي كه فوقاً تصريح شد از دستورالعمل

  باشند:  ها تحت عناوين زير مي گردد. اين دستورالعمل مند مي و زيان بهره

  احراز توانايي مجري ملدستورالع .1

  ها وثايق وآورده دستورالعمل تضمينات، .2

   دستورالعمل تهيه گزارش توجيه اقتصادي، فني، مالي طرح .3

   جهت ارزيابي طرح زممدارك و مستندات الدستورالعمل  .4

  هاي بانك دريافتيدستورالعمل  .5

 دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت .6

  دهي مجري  گزارش دستورالعمل .7

  دستورالعمل حسابداري و حسابرسي .8

  و هزينه ير در زمانبندييدستورالعمل تغ .9

   و خالص بازدهي طرحآثار تورم بر درآمد و هزينه  .10

  قصور ناشي از تاخيردر انجام تعهدات مجري و تغيير در زمانبندي  .11

  )انجام طرحن يه در حيش سرمايد (افزايدستورالعمل مشاركت جد .12

  مجريدستورالعمل تسويه حساب با  .13
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  دستورالعمل داوري (حكميت) .14

  دستورالعمل فورس ماژور .15

   PLS بانكداري مشاركت در سود و زياندستورالعمل تنظيم قراردادهاي  .16

 دستورالعمل شرايط عمومي قراردادهاي مشاركت در سود و زيان .17

 دستورالعمل صالحيت امين .18

 گذار و تسويه پيش از موعد دستورالعمل انصراف سپرده .19

  )يديتولناپذير ( پايان يبه سهام در طرحها پذيره يل گواهيتبددستورالعمل  .20

  اي پوششهاي بيمهدستورالعمل  .21

 /پذيرهدستورالعمل معامالت گواهي مشاركت .22

 دستورالعمل بازرسي كاال .23

 دستورالعمل استاندارد كاال .24

 دستورالعمل تحويل كاال .25
  اند. آورده شده (JFS)سه دستورالعمل اخير در طرح مشاركت مالي جعاله 

  

  PLS بانكداري مشاركت در سود و زيانساختار و تشكيالت 

و فرآينـدهاي مربوطـه و    PLSبانكـداري مشـاركت در سـود و زيـان     با توجه به مفاهيم مورد عمـل در  

و نيز وظـايف تعيـين    اين شيوة بانكداريسازي  هاي تدوين شده جهت پياده همچنين ضوابط و دستورالعمل
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همـان سـاختار مطـرح شـده در     ، سـاختار و تشـكيالت مـورد نيـاز     ضـارب مگـذار،   شده براي بانك، سپرده

  .باشد مي PLSبانكداري مشاركت در سود و زيان
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  ضمائم

  ها  فرم

هـا و   منطبق با فرم MFSمضاربه مورد استفاده در طرح بانكداري مشاركت در  هاي و چك ليست ها فرم

  باشد. مي PLSقردادهاي طرح مشاركت در سود و زيان 
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  قيواشخاص حق –) MFSمدارك الزم پرونده مضاربه(
  

آن مشخصات نوع مضاربه، كاالي مورد معامله، ميزان سرمايه  كه در MFSبرگ درخواست استفاده از منابع        � .1
 مورد نياز، مدت خريد و فروش كاال و وثائق و تضمينات مربوطه قيد شده باشد. 

 فاكتور مربوط به خريد كاالي موضوع مضاربه  پيش       � .2

هاي  هاي قابل قبول در معامله مضاربه (بسته به نوع مضاربه شامل قيمت خريد، هزينه صورت برآورد هزينه       � .3
بندي، ارزبري، حق ثبت سفارش، حقوق گمركي،ترخيص، بازرسي  بيمه، بارگيري، حمل و نقل، انبارداري، بسته

 هاي بانكي و ...) سود بازرگاني كاالي مورد معامله، هزينهكاال، 

صورت برآورد بهاي فروش نقدي كاالي مورد معامله(به قيمت متعارف يا روز) طبق مندرجات برگ        � .4
 درخواست 

 بيني كل سود حاصل از انجام معامله، طبق مندرجات برگ درخواست  صورت پيش       � .5

 مواردي كه موضوع مضاربه صادرات يا واردات كاال باشد. مجوزهاي الزم در        � .6

 مجلس ارزيابي وثائق غيرمنقول و منقول متقاضي  آخرين صورت       � .7

 فتوكپي سند مالكيت وثائق و تضمينات متقاضي        � .8

 اداره كل ارزيابي و اعتبار سنجي مشترياناطالعات اخذ شده درباره متقاضي توسط        � .9

 فتوكپي پروانه كسب متقاضي        � .10

 نامه معتبر محل كار متقاضي  فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره       � .11

 فتوكپي كارت بازرگاني معتبر        � .12

 مديره و مديرعامل شركت فتوكپي شناسنامه و كارت ملي اعضاء هيئت        � .13

 فتوكپي اساسنامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها        � .14

 نامه(در خصوص شركتهاي غير سهامي)  فتوكپي شركت       � .15

 روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها        � .16

 روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت        � .17

 ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها        � .18

و گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته همراه صورتهاي مالي        � .19
 يادداشتهاي ضميمه

 آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ، ممهور به مهر اداره دارائي        � .20

 نامه وثائق و كاالي موضوع مضاربه كه به نام و به نفع بانك صادر شده باشد.  بيمه       � .21

اسامي و مشخصات ثبتي سايرشركتهايي كه شخص حقوقي و سهامداران ذيربط در آن شركتها سهامدار        � .22
 باشند، همراه با اعالم مبلغ و درصد سهام هر يك از افراد مذكور در شركتهاي يادشده  مي

 تكميل شده توسط كميته معامالت شعبه 810فرم نمونه        � .23

 نظر شعبه يا اداره امور شعب اخذ و نگهداري آن ضروري به نظر برسد.   ساير مداركي كه به        � .24

  نمايد. *** گونه تعهدي را براي بانك ايجاد نمي *** ارائه مدارك فوق هيچ
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  اشخاص حقيقي –) MFSمدارك الزم پرونده مضاربه(

  
ورد معامله، آن مشخصات نوع مضاربه، كاالي م كه در MFSبرگ درخواست استفاده از منابع        � .1

 ميزان سرمايه مورد نياز، مدت خريد و فروش كاال و وثائق و تضمينات مربوطه قيد شده باشد. 

 فاكتور مربوط به خريد كاالي موضوع مضاربه  پيش       � .2

هاي قابل قبول در معامله مضاربه (بسته به نوع مضاربه شامل قيمت  صورت برآورد هزينه       � .3
بندي، ارزبري، حق ثبت سفارش،  ه، بارگيري، حمل و نقل، انبارداري، بستههاي بيم خريد، هزينه

 هاي بانكي و ...) حقوق گمركي،ترخيص، بازرسي كاال، سود بازرگاني كاالي مورد معامله، هزينه

صورت برآورد بهاي فروش نقدي كاالي مورد معامله(به قيمت متعارف يا روز) طبق        � .4
 مندرجات برگ درخواست 

 بيني كل سود حاصل از انجام معامله، طبق مندرجات برگ درخواست  صورت پيش       � .5

 مجوزهاي الزم در مواردي كه موضوع مضاربه صادرات يا واردات كاال باشد.        � .6

 مجلس ارزيابي وثائق غيرمنقول و منقول متقاضي  آخرين صورت       � .7

 فتوكپي سند مالكيت وثائق و تضمينات متقاضي        � .8

 اداره كل ارزيابي و اعتبار سنجي مشترياناطالعات اخذ شده درباره متقاضي توسط        � .9

 فتوكپي پروانه كسب متقاضي        � .10

 نامه معتبر محل كار متقاضي  فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره       � .11

 فتوكپي كارت بازرگاني معتبر        � .12

 فتوكپي كارت ملي يه همراه كليه صفحات شناسنامه متقاضي       � .13

 آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ، ممهور به مهر اداره دارائي        � .14

 نامه وثائق و كاالي موضوع مضاربه كه به نام و به نفع بانك صادر شده باشد.  بيمه       � .15

اسامي و مشخصات ثبتي سايرشركتهايي كه متقاضي و افراد تحت تكفل وي در آن شركتها        � .16
 باشند، همراه با اعالم مبلغ و درصد سهام هر يك از افراد مذكور در شركتهاي يادشده سهامدار مي

 تكميل شده توسط كميته معامالت شعبه 810فرم نمونه        � .17

  ساير مداركي كه به نظر شعبه يا اداره امور شعب اخذ و نگهداري آن ضروري به نظر برسد.          � .18

  نمايد. *** گونه تعهدي را براي بانك ايجاد نمي *** ارائه مدارك فوق هيچ
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  شعبه ...........................                                                                                              13تاريخ :   /     /    
  

  (اشخاص حقيقي) MFSبرگ درخواست براي انجام مشاركت مالي (مضاربه) 
ــد ...................... ...................... و شــماره ملــي ...................... صــادره داراي شناســنامه شــماره  اينجانــب ...................... فرزن

....... تلفـن  سـاكن ...................... ...................... ...................... ...................... ............................  13...................... متولد سـال........ 
كه تا تـاريخ     13.....................كه به موجب پروانه كسب/ كارت بازرگاني شماره  ......................  مورخ   /  /  محل سكونت .

.......... ...اعتبار داشته/دارد و مدت ............ سال است در محل كار خود به نشاني: ...................... ...................... ......... 13/  /  
 13  تلفن ......................  كه بصورت ملكي/سرقفلي/استيجاري طي سند/ قرارداد شـماره .............................  مـورخ   /   /   

.................... دفترخانه شماره ...................... شهرستان ...................... در مالكيت/ اجاره اينجانـب اسـت و در آن بـه شـغل ..    
شـود) ......................    ...................... اشتغال دارم و با عنايت به اطالعات زير بمنظور خريد فروش (نوع و مقدار كـاال نوشـته  

.. ماه طبق مفاد قرارداد درخواست مبلغ ...................... ريال سرمايه در قالب مشاركت مالي مضاربه براي مدت ....................
ء ذيـل ايـن    مضاربه كه به مندرجات و شرايط آن وقوف كامل داشته و با آن بانك منعقد خواهم نمود را دارم و بـا امضـا  

  نمايم. ورقه، صحت مندرجات اين برگ درخواست را تعهد مي
  
  ...................................................................................................) پيشنهادي با آن بانك: MFSشرح مختصري از موضوع مشاركت مالي مضاربه ( -1

....................................................................................................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................................................................................................................ميزان سرمايه الزم شامل:  -2
  ميليون ريال............................................................اينجانب براي انجام مشاركت مالي مضاربه:         بمبلغ سرمايه مورد درخواست -2-1
  ميليون ريال............................................................بمبلغ    هاي عمده قانوني:  ساير هزينه بندي، بيمه و هاي حمل و نقل، انبارداري، بسته هزينه - 2- 2
  ميليون ريال............................................................جمع قيمت خريد كاالي مورد معامله و هزينه متعلقه:                          بمبلغ -3
  ....................................................................................................................................................................................ارائه مشخصات اقتصادي و مالي طرح:  -4

....................................................................................................................................................................................................................  
  مدت فروش كاالي مورد معامله: ...................... ماه. -5
  ................................................................................................................................................................................................... ش كاالي مورد معامله:نحوه فرو -6

....................................................................................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................خريداران عمده كاالي مورد معامله................................................ -7

....................................................................................................................................................................................................................  
  ............................بيني حاصل فروش كل كاالي مورد معامله: ........................................................................................ پيش -8

....................................................................................................................................................................................................................  
  ..... ريالبيني خالص سود حاصل از انجام معامله: ........................................... پيش -9

تقسيم سود: از كل سود حاصل بمبلغ ..................... ...................... ريال معادل ......................  بيني شده نسبت پيش -10
  درصد سود براي بانك و ...................... درصد سود براي اينجانب.

  ...................................................................................................................ت مالي مضاربه: وثايق و تضمينات پيشنهادي براي انجام مشارك -11
....................................................................................................................................................................................................................  

  از اينجانب نزد بانك: ..............................................................................اند الحسنه جاري و پس هاي قرض شماره حساب -12
....................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................سابقه توانايي و تجربه كاري مضارب: ........................................................................................... -13
....................................................................................................................................................................................................................  

  نام و امضاي متقاضي:                                                                                       
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  شعبه ...........................                                                                                       13تاريخ :   /     /    
  

  (اشخاص حقوقي) MFSبرگ درخواست مجري براي انجام مشاركت مالي (مضاربه) 
به شماره شناسه ملي ...................... ثبت شده به شـماره  ......................   شركت ...................... نوع شركت ...................... اين

ال اسـت در محـل   كـه مـدت ...................... سـ    13هاي شهرستان ...................... در تـاريخ ...../..../.....  در اداره ثبت شركت
.............. و ...................... كـه بـه   فعاليت خود بـه نشـاني ...................... ...................... ...................... ...................... تلفـن ........   

دفترخانه شماره ......................  13..  مورخ   /  /  صورت ملكي/ سرقفلي/ استيجاري طي سند/ قرارداد شماره  ....................
خ   /  شهرستان ...................... در مالكيت / اجاره داشته و با مجوز كارت بازرگاني / پروانه كسب شماره ......................  مـور 

..... سال است كه در آن به شغل ......................  اشتغال دارد اعتبار داشته/دارد و مدت ....... 13كه تا تاريخ ..../..../.... 13/  
شـود) ...................... ...................... ......................   و با عنايت به اطالعات زير بمنظور خريد و فروش (نوع و مقدار كاال نوشته

در قالب معامله مضاربه براي مدت ...................... ماه طبق مفاد قرارداد مضاربه  درخواست مبلغ ...................... ريال سرمايه
كه به شرايط آن وقوف كامل داشته و با آن بانك منعقد خواهد نمود را دارد و با امضاء ذيل اين ورقه، صحت منـدرجات  

  نمايد.   اين برگ درخواست را تعهد مي
  ....................................................................................................) پيشنهادي با آن بانك: MFSالي مضاربه (شرح مختصري از موضوع مشاركت م -1

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................ميزان سرمايه الزم شامل:  -2
  ميليون ريال............................................................سرمايه مورد نياز شركت براي انجام مشاركت مالي مضاربه:                 بمبلغ -2-1
  ميليون ريال............................................................بمبلغ    هاي عمده قانوني:  بندي، بيمه و ساير هزينه هاي حمل و نقل، انبارداري، بسته هزينه - 2- 2
  ميليون ريال............................................................ي مورد معامله و هزينه متعلقه:                           بمبلغجمع قيمت خريد كاال -3
  ........................................................................................................................................................................................................................................ارائه مشخصات اقتصادي و مالي طرح:  -4

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................نحوه فروش كاالي مورد معامله:  -5
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  مدت فروش كاالي مورد معامله: ...................... ماه. -6
  ................................................................................................................................................................................................................................................خريداران عمده كاالي مورد معامله:  -7

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  بيني حاصل از فروش كل كاالي مورد معامله: ........................................... ريال. پيش -8
  ....... ريال.بيني خالص سود حاصل از انجام معامله: .............................................. پيش -9

تقسيم سود: از كل سود حاصل بمبلغ ......................................... ريال معادل ......................  بيني شده نسبت پيش -10
  درصد سود براي بانك و ...................... درصد سود براي اين شركت.

  ....................................................................................................................................................كت مالي مضاربه: وثايق و تضمينات پيشنهادي براي انجام مشار -11
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................انداز اين شركت نزد آن بانك:  الحسنه جاري و پس هاي قرض شماره حساب -12
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................................................................................سابقه توانايي و تجربه كاري مضارب:  -13
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  مهر و امضاي مجاز شركت:                           
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 جعاله بانك با سپرده گذارقرارداد 
  )MFSدر قالب طرح مشاركت مالي مضاربه (

  ثبت: عادي  نوع
  بمنظور انجام معامله مضاربه بين امضاء كنندگان ذيل: 

.................... صادره از آقاي/خانم ................................................ فرزند ............................... داراي شماره شناسنامه .......
...................... كد پستي ........................... صندوق پستي/پست الكترونيكي ............................. كد ملي .............

 .....................................  
 .. مقيمشركت .................................... داراي شماره ثبت ................................ محل ثبت ..........................

................ صندوق پستي/پست ........................................................................................................ كد پستي ............
............. و آقاي/خانم الكترونيكي ............................................... با امضاي آقاي/خانم ....................

.......... در روزنامه رسمي ..................................... بموجب آگهي شماره................................... مورخ ..............................
شود از يك طرف و  ناميده مي "جاعل".... كه در اين قرارداد شماره ................................... مورخ................................

شعبه .........................  10861677542بانك ملي ايران به شماره شناسه 
......... بعنوان عامل كه در اين قرارداد ..مقيم.........................................................................................................................

شود از طرف ديگر اين قرارداد به تاريخ (به عدد): .............................................. (تاريخ به  ناميده مي» بانك«
  مفاد آن گرديدند: حروف: ............................................................) منعقد و طرفين ملزم به انجام

هـاي   منظور از خدمات مضاربه موضوع اين قرارداد عبارت است از مديريت سرمايه گـذاري سـپرده   -)1ماده (
اعـم از داخلـي و خـارجي شـامل      )MFSمضارب در قالب گواهي مشاركت در طرح مشـاركت مـالي مضـاربه (   

 (صادرات، واردات، ترانزيت و سواپ و صادرات مجدد و غيره).

  حق العمل بانك بابت انجام عمليات مضاربه به شرح ذيل مي باشد: -)2(ماده 
هاي خدمات نظارتي، امين، مهندسي مالي، مميـزي و سـاير خـدمات     به منظور تامين كليه هزينه –الف 

مربوطه در طول دوره مشاركت مالي مضاربه معادل پنج درصد منابع تخصيصـي بعنـوان كـارمزد متناسـب بـا      
  هر مرحله از تخصيص بدوا وصول مي گردد. تخصيص منابع در

معادل سه درصد از كل منابع تخصيصي از محل سود ناشي از مشاركت مالي مضاربه در طرح بعنوان  -ب
درآمد بانك در صورت تحقق سود اخذ خواهد شد. مشروط بر آنكه درآمد مذكور از ده درصد سود طرح تجاوز 

  ننمايد.
تاريخ انعقاد تا تاريخ اتمام عمليات مضاربه موضوع اين قرارداد برابر اسـت بـا    مدت قرارداد حاضر از -)3ماده (

) از تاريخ انعقاد قرارداد مذكور بـا مجـري   MFSيك دوره كامل خريد و فروش موضوع مشاركت مالي مضاربه (
  طرح مي باشد.

هـاي .................... ريـالي بـه     قالب برگهگواهي مشاركت به تعداد .......... برگ به ارزش ........ ريال در  -)4ماده (
هاي .............................. ريالي بـه تعـداد ............... و    تعداد .................. از شماره ...................... تا ........................و برگه
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.................... در قالب اين قرارداد به سپرده گذار تحويل گرديد. سپرده گـذار  به شماره ............................... تا .........
به ارزش اسمي گواهي خريداري شده و متناسب بـا مـدت زمـان مشـاركت مـالي مضـاربه ناشـي از محصـول         

) و دسـتورالعمل مشـاركت   PLSخريداري شده طبق دستورالعملهاي شيوه بانكداري مشاركت در سود و زيان (
 ) سهيم خواهد بود.JFSهاي تكميلي در مشاركت مالي جعاله ( ) و دستورالعملMFSالي مضاربه (م

گذار به بانك حق و اختيار داد كه انجام تمام يا قسمتهايي از عمليات موضوع مضـاربه را بـه    سپرده -)5ماده (
پرده گـذار حـق هـر گونـه     تشخيص و صالحديد خود با رعايت دستورالعملهاي مربوطه به غير واگذار نمايد. س

  ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.
سپرده گذار ضمن عقد خارج الزم كليه تعهدات و مفاد اين قرارداد را پذيرفت و حق فسخ قـرارداد   -)6ماده (

را از خود سلب و ساقط نمود. همچنين اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش از سـپرده گـذار بعمـل    
  آمد.

هر گونه مكاتبه اي كه به تشخيص بانك با سپرده گذار ضروري باشد بنشاني مندج در اين قرارداد  -)7ماده (
ارسال خواهد شد و مسئوليت تغيير نشاني سپرده گذار به عهده بانك نخواهد بود مگر اينكه سپرده گـذار آنـرا   

  كتبا به بانك اعالم نموده باشد.
) مـي بايسـت   MFSشخصيت حقوقي در طرح مشـاركت مـالي مضـاربه (    متقاضي مشاركت داراي -)8ماده (

  مجوز مشاركت در سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي را با استناد اساسنامه خود داشته باشد.
بـه   MFSتقسيم سود حاصل از اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد طبق دستورالعمل تسهيم سـود   -)9ماده (

رفته براي مضارب معادل ....... درصد و به نسـبت   نسبت سود كل عمليات مضاربه تقسيم بر ارزش كاالي فروش
رفته براي جاعل معادل .......... درصد پيش بيني مي شود.  ميزان سرمايه پرداختي تقسيم بر ارزش كاالي فروش

سبه ارزش عمليات واقعي مضـاربه و ارزش  بديهي است سهم قطعي طرفين پس از پايان عمليات مضاربه و محا
 تحقق يافته كاالي فروش رفته مشخص خواهد شد. 

حل اختالف در موارد بروز اختالف در مواد قرارداد حاضر با رعايت شرايط مندرج در دسـتورالعمل   -)10ماده (
  ري خواهد بود.) از طريق ارجاع امر به هيئت داوPLSداوري (حكميت) بانكداري مشاركت در سود و زيان (

گذار (دارنده گواهي مشاركت) پس از انقضاء مدت قرارداد مستحق تسـويه حسـاب خواهـد     سپرده -)11ماده (
  بود.

گذار حق و اختيار دارد حقوق خود حاصل از قرارداد مضاربه را با رعايت مقررات و شرايط مندرج  تبصره: سپرده
  كه جزء الينفك قرارداد مضاربه است به غير واگذار نمايد.اين قرارداد و به موجب صلح نامه اي  11در ماده 

گذار حقوق خود مندرج در اين قرارداد را با ثبت در رايانه بازار ثانويـه   بانك موافقت نمود تا سپرده -)12ماده (
خريد و فروش گواهي مشاركت نزد بانك يا در شبكه مجازي اينترنتي با انتقال گواهي مشاركت متعلقه به غير 
زير نظر بانك واگذار نمايد. حقوق انتقال يافته به شخص ثالث از طريق شناسه مشـتري و حسـاب بـانكي وارد    

  شده تحقق مي يابد.
كارمزد نقل و انتقال گواهي مشاركت مطابق دستورالعملهاي مربوطـه و برابـر بـا نـيم در هـزار از       -)13ماده (

حساب طرفين برداشت و به حسـاب درآمـد بانـك واريـز      هريك از طرفين مي باشد كه هنگام نقل و انتقال از
  خواهد شد.

  گذار تحت هيچ شرايطي حق دخالت در انجام عمليات مضاربه را ندارد. سپرده -)14ماده (
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در صورت حادث شدن فورس ماژور (از قبيل جنگ، سيل،طوفان، زلزله) با احراز اجتمـاع شـرايط    -)15ماده (
  ذيل: 

  بل دفع و غير قابل اجتناب باشد.الف) حادثه بايد غير قا
  ب) حادثه بايد غير غير قابل پيش بيني باشد.

  ج) حادثه بايد خارجي باشد.
  د) حادثه بايد اجراي قرارداد را غير ممكن سازد.

مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود. پس از رفع حالت فورس ماژور حداكثر ظرف يك ماه از تـاريخ رفـع   
است كه نسبت به انجام موضوع مورد مضاربه اقدام نمايد و مدت تلـف شـده مـذكور    فورس ماژور بانك متعهد 

  توسط بانك محاسبه و بر مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
اين قرارداد برا ساس توافق طرفين و بر طبق مقررات جاري بـر طـرح مشـاركت در سـود و زيـان       -)16ماده (

)PLS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (MFS مشاركت مالي جعالـه ( ) و طرحJFS(     تنظـيم و امضـاء كننـدگان
هـاي طـرح مشـاركت در سـود و زيـان       قبول نمودند كه كليه مندرجات قرارداد و مفاد مندرج در دستورالعمل

)PLS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (MFS) و طرح مشاركت مالي جعاله (JFS (هـاي مترتـب بـر     و اصالحيه
  هيچگونه اختالفي ندارند. را پذيرفته و نسبت به آن آنها

   
ماده و يك تبصره در تاريخ ..........................و در دو نسخه كـه در حكـم واخواسـت تنظـيم و      16اين قرارداد در 

 . (k123) بين طرفين قرارداد مبادله گرديد.

  
  گذار: سپردهنام و امضاء                                                      امضاء بانك:
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 MFSقرارداد 
  قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي در قبال تعهد شخص ثالث

  نوع: عادي 
  بمنظور انجام معامله مضاربه بين امضاء كنندگان ذيل: 

--------داراي شماره شناسنامه  ---------------فرزند--------------------------------آقاي/خانم
-----------------------مقـيم   -------------------شماره ملي -------------صادره از  ---------

صــندوق پستي/پســت  ----------------كــد پســتي  ------------------------------------------
  ----------------------الكترونيكي 

------------------محـل ثبـت  --------------------داراي شماره ثبـت  -------------------شركت
 -----------------كـد پسـتي   --------------------------------------------------------مقيم

-----------------------با امضاي آقاي/خانم  ---------------------صندوق پستي/پست الكترونيكي 
------------مورخ------------------ثبت شده بموجب آگهي شماره-----------------و آقاي/خانم -

كــه در ايــن قــرارداد  -------------------مــورخ ----------------در روزنامــه رســمي شــماره-------
  شود و ناميده مي "مضارب"
-------داراي شماره شناسنامه --------------فرزند ----------------------------------آقاي/خانم 

--------------------و آقاي/خـانم  ------------------شماره ملي  -------------صادره از --------
------------صادره از ----------------داراي شماره شناسنامه --------------فرزند --------------

-------------------------------------------------------مقـيم  ----------------شماره ملي  -
---و  ----------------------صندوق پستي/پست الكترونيكي  -----------------تيكد پس---------

---------------كدپستي-----------------------------------------------------------------
داراي ------------------------/شـركت ---------------------صندوق پستي/پست الكترونيكي  ----

--------------------------------مقيم-------------------محل ثبت---------------شماره ثبت
--------------صندوق پستي/پست الكترونيكـي   --------------كد پستي  -----------------------

ثبـت شـده   ------------------و آقاي/خـانم  -----------------------با امضاء: آقاي/خانم ----------
----------------در روزنامه رسمي شـماره ---------------مورخ---------------موجب آگهي شمارهب

  شوند از يك طرف  شود/مي ناميده مي "متعهد/متعهدين"كه در اين قرارداد ----------------مورخ
------------------مقيم ------------------شعبه 10861677542و بانك ملي ايران به شماره شناسه 

شـود از   ناميـده مـي   "بانـك "كه در اين قـرارداد   ------------------------------------------------
----------------------(تاريخ به حروف: ------------------طرف ديگر اين قرارداد به تاريخ (به عدد): 

  رديدند:) منعقد و طرفين ملزم به انجام مفاد آن گ------------------------
به منظور انجام معامله مضاربه و قصد اطراف قرارداد مبني بر اينكه مضارب با سرمايه مالـك تجـارت   -)1ماده 

كرده و در سود آن شركت باشند در اين راستا توافق گرديد طبق مقررات جاري بر طرح مشـاركت در سـود و   
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خريـد و فـروش كـاال     )JFSي جعالـه ( ) و طرح مشاركت مالMFS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (PLSزيان (
  بشرح ذيل (نوع، مقدار و مشخصات كاالي مورد معامله بطور كامل ذيالً درج شود): 

-----مقدار:--------------------------------------------------------------------------نوع:
---------------------كاال: ساير مشخصات--------------------------------------------------

ــرايط و    -------------------------------------------- ــق ش ــار طب ــرمايه در اختي ــتفاده از س ــا اس ب
  باشد.  مندرجات اين قرارداد مي

بـه  (مضـارب، مبلـغ    -------------------بانك بر اساس درخواست انجام معامله مضاربه مـورخ   -)2ماده 
-----------------------ريال(مبلغ به حروف--------------------------------------------عدد)

ــاربه   ------------------------------------------------------------ ــرمايه مض ــوان س ــال) بعن ري
------------مارهمدت ش گذاري كوتاه سرمايه اختصاص داد و سرمايه مزبور را در حساب قرض الحسنه/سپرده

مضارب براي استفاده وي منظور نمود و مضارب قبول و تعهد كرد كه سـرمايه مـذكور را   -----------------
و با رعايت شرايط اين قرارداد بكار گيرد و  1يكجا و يا بتدريج فقط در امر خريد و تهيه كاالي مندرج در ماده 

ال يا مال ديگر با اسـتفاده از سـرمايه مضـاربه بـه هـر طريـق       مورد استفاده قرار دهد. خريد و فروش هر نوع كا
باشـد و در آن صـورت بانـك حـق و اختيـار دارد       ديگري تخلف از شرايط اين قرارداد و مضاربه موضوع آن مي

معامله را فسخ و به استناد اين قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و خسارات وارده به بانك اقـدام  
در هر صورت تشخيص و محاسبه ميزان خسارت وارده به بانك ناشي از تخلـف مضـارب از مفـاد ايـن     نمايد و 

قرارداد با بانك است و مضارب ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانـك را از  
  خود سلب و اسقاط نمود. 

------و فروش موضوع مضاربه از تاريخ انعقاد تا مدت اين قرارداد متناسب با يك دوره كامل خريد -)3ماده 
باشد و مضارب قبول و تعهد نمود كه كليه سرمايه مضاربه و سود حاصـله را حـداكثر تـا تـاريخ      مي---------

اين قرارداد به بانك پرداخته و حساب مضاربه را تصفيه نمايد و مادامي كه  10و  9انقضاي مدت و بشرح مواد 
خود بشرح اين قرارداد را در قبال بانك انجام نداده و مطالبـات بانـك را از هـر جهـت و      مضارب كليه تعهدات

  بابت نپرداخته اين قرارداد بقوت و اعتبار خود باقي است.
در اثناء انقضاي مدت قرارداد و در صورت عدم انجام موضوع قرارداد تمديـد مـدت مضـاربه حاضـر بـا       تبصره:

درخواست كتبي مضارب و موافقت بانك، فقط براي يك دوره خريد و فروش با تنظيم قرارداد متمم و با تمامي 
  ير است.پذ شرايط قرارداد حاضر باالخص موضوع مضاربه مندرج در ماده يك قرارداد امكان

مضارب قبول و تعهد نمود كه هر نوع كار الزم در اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد را رأسـاً انجـام    -)4ماده 
دهد و در آن مباشرت نمايد و بدون موافقت بانك، هيچيك از عمليات مربوط به مضاربه را به ديگـري واگـذار   

  نكند.
  مضاربه موضوع اين قرارداد: مضارب قبول و تعهد نمود كه در تمام مدت -)5ماده 

از خريد و فروش نسيه مگر با موافقت قبلي بانك خودداري نمايد و ايجـاد هرگونـه تعهـد مـازاد بـر       -الف 
  قرارداد حاضر بر عهده مضارب خواهد بود.

در موارديكه براي تحقق مضاربه موضوع اين قرارداد حسب تائيد بانك انعقاد قرارداد ديگري ضـروري   –ب 
  مضارب بايد قبالً قرارداد مزبور را به تائيد بانك برساند.باشد 
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اسناد مربوط به خريد و فروش و ساير جريانات مـالي و كـاالي موضـوع مضـاربه را طبـق نظـر بانـك         –ج 
  (واحدامين) تسليم نمايد.

صورتيكه بدون موافقت قبلي بانك اقامتگاه خود را كه در صدر قرارداد ذكر شده است تغيير ندهد و در  –د 
رأساً اقدام به تغيير اقامتگاه خود نمايد و يا به موجب حكم دادگاه يا دستور مراجع قانوني ملـزم بـه تغييـر    

  نشاني و محل كار خود گردد مراتب را قبالً به بانك اطالع دهد و نشاني جديد را كتباً به بانك اعالم نمايد.
ن قرارداد را طبق نظر بانك بنحوي ثبـت و نگهـداري   كليه اسناد و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اي -هـ

  نمايد كه در مواقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.
هرگونه نقل و انتقال و حمل و ورود و خروج كاال به و از انبار بايد زيـر نظـر واحـد امـين بانـك صـورت        -و

  پذيرد. 
استفاده و مصرف و برگشت سرمايه مضاربه با بانك حق دارد براي حصول اطمينان از انطباق نحوه  – )6ماده 

مفاد اين قرارداد به هر طريقي كه مقتضي بداند و هر موقع كه بخواهد بر اقدامات مضـارب و عمليـات اجرائـي    
مضاربه نظارت الزم را بعمل آورد. مضارب قبول و تعهد نمود كليه تسهيالت و وسـائل نظـارت بانـك را فـراهم     

  دارك و اطالعات مورد نياز بانك را براي اعمال نظارت بانك در اختيار بانك قرار دهد. سازد و هرگونه اسناد و م
مضارب قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را جهت تحقق موضوع مضاربه بشرح اين قرارداد فقط  -)7ماده 

و حمل و نقل و بسته  هاي بيمه و انبارداري و بانكي هاي ضروري شامل هزينه در امور بهاي خريد كاال و هزينه
هـاي اداري، حقـوق و    هـاي ذيـربط منجملـه هزينـه     بندي مورد استفاده قرار دهد و متعهد گرديد ساير هزينه

  دستمزد و هر نوع هزينه مربوط ديگر را از اموال و منابع متعلق به خود تبرعاً پرداخت كند.
يد تا زمان فروش بنفع بانـك بيمـه كامـل    مضارب قبول و تعهد نمود كاالي خريداري را پس از خر - )8ماده 

نموده و بيمه نامه را در اسرع وقت و حداكثر ظرف دو روز از تاريخ خريد كاال به بانـك تسـليم نمايـد. در غيـر     
تواند كاالي مورد معامله را به هزينه مضارب معـادل يكصـد و سـي درصـد مانـده بـدهي و        اينصورت بانك مي

ارب متعهد شد به محض مطالبه بانـك هزينـه مزبـور را پرداخـت كنـد و در      تعهدات مضارب بيمه نمايد و مض
تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مضارب منظور نمايـد. اقـدام بـه بيمـه      صورت عدم پرداخت، بانك مي

كاالي مورد معامله از طرف بانك اختياري است و هيچگونه تعهد و مسئوليتي از اين لحـاظ در برابـر مضـارب    
عهده بانك نيست و چنانچه به علت تعلل در بيمه نمودن كاالي مورد معامله و يـا عـدم بيمـه نمـودن آن بـه      ب

وسيله مضارب و يا به هر علت ديگر خسارت و زياني حاصل شود مضارب متعهد شد زيـان و خسـارت وارده را   
  جبران نموده و از اموال خود به بانك پرداخت كند. 

تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كاالي خريداري شده را همزمان با فروش مضارب قبول و  -)9ماده 
تحـت  -------------------جزئي و يا كلي آن مستقيماً و بدون دخل و تصـرف در آن بـه حسـاب شـماره     

گـردد واريـز    كه نزد بانك افتتـاح مـي   MFSعنوان حساب خاص مضاربه وجوه دريافتي مشاركت مالي مضاربه 
همچنين متعهد است كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانـك   نمايد.

  انجام دهد.
مضارب قبول و تعهد نمود كه در پايان مدت قرارداد و يا در زمان فسخ معامله در صورتيكه تمام يا  -)10ماده 

وجودي كاالي مزبور را با موافقت بانك به قيمت روز به فروش نرسيده باشد م 1قسمتي از كاالي موضوع ماده 
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واريز نمايد. در غير اينصورت كاالي موضوع اين مـاده   9شخصاً خريداري و وجه آنرا به حساب مذكور در ماده 
  به تشخيص واحد امين بانك از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.

زم به بانك حق و اختيـار و وكالـت بالعـزل داد و    مضارب بموجب اين قرارداد و ضمن عقد خارج ال -)11ماده 
همچنين براي بعد از فوت بانك را وصي خود قرار داد تا بانك به تشخيص خود و در صورت اقتضاء و با مراجعه 

بازديد و عند اللزوم امـوال مزبـور را    1به محل كسب و انبار مضارب و يا هر محل ديگري از اموال موضوع ماده 
  نسبت به فروش آنها و وصول ثمن و پرداخت سهم مضارب اقدام نمايد.از محل خارج و 

بـه   MFSتقسيم سود حاصل از اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد طبق دستورالعمل تسهيم سـود   -)12ماده 
رفته براي مضارب معادل....... درصد و بـه نسـبت    نسبت سود كل عمليات مضاربه تقسيم بر ارزش كاالي فروش

رفته براي بانك معادل.......... درصد پيش بيني مي شـود.   ميزان سرمايه پرداختي تقسيم بر ارزش كاالي فروش
ه ارزش عمليات واقعي مضـاربه و ارزش  بديهي است سهم قطعي طرفين پس از پايان عمليات مضاربه و محاسب

 تحقق يافته كاالي فروش رفته مشخص خواهد شد.

مضارب ضمن عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفيه كامل حسابهاي وي از خود  – )13ماده 
  سلب و اسقاط نمود و متعهد به رعايت آن گرديد.

ر يك از تعهدات و مندرجات و شرايط ايـن قـرارداد بانـك    در صورتيكه به علت تخلف مضارب از ه -)14ماده 
اقدام به فسخ معامله نمايد مضارب مكلف است كاالي خريداري شده از محل سرمايه مضاربه را بـه قيمـت روز   
خريداري نموده و وجه آنرا نقداً به حساب بانك واريز نمايد و چنانچه حاصل فروش كمتـر از سـرمايه مضـاربه    

التفاوت را مجاناً و بال عوض از مال خود به بانك بپردازد. در  عقد خارج الزم متعهد شد مابه باشد مضارب ضمن
صورت تأخير در پرداخت سرمايه بانك پس از فسخ معامله مضاربه توسط بانك بشرح ايـن مـاده يـا سررسـيد     

رداد متعهد گرديد عـالوه  قرارداد، مبلغي بر ذمه مضارب تعلق خواهد گرفت. از اين رو مضارب با امضاي اين قرا
ضرب نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي در  بر بدهي تأديه نشده نسبت به پرداخت خسارت به ميزان حاصل

رقم ميزان بدهي تأديه نشده پرداخت نمايد. بهمين منظور مضارب ضمن اين قرارداد بطور غير قابـل برگشـت   
تاريخ تسويه كامل بـدهي از حسـاب مضـارب برداشـت و يـا      به بانك حق و اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا 

بهمان ميزان از دارائيهاي وي تملك نمايد، اخذ مبلغ موضوع اين ماده مانع از تعقيـب عمليـات اجرائـي بـراي     
  وصول مطالبات بانك نخواهد بود. 

در صـورت  همچنين مضارب ضمن عقد خارج الزم و بطور غير قابل برگشـت بـه بانـك حـق و اختيـار داد تـا       
انقضاي قرارداد و عدم ايفاي تعهدات از طرف وي، بانك مطالبات خود را به شرح ايـن مـاده، مطالبـه و وصـول     

  نمايد. 
مضارب قبول نمود كه هرگونه نامه يا اخطاريه بانك كه بعنوان وي بنشاني مندرج در اين قرارداد و  -)15ماده 

  ردد بمنزله ابالغ به وي تلقي شود.رسان بانك ارسال گ از طريق پست سفارشي يا نامه
مضارب و متعهد/متعهدين ضمن عقد خارج الزم شرايط عمـومي حسـاب سـپرده قـرض الحسـنه       -)16ماده 

و ضمن عقد مزبـور بانـك ملـي ايـران را      هجاري بانك را كه جزء الينفك اين قرارداد است قبول و امضاء نمود
كه بانك مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را  ندق و اختيار دادو بنابراين به بانك ح ندوكيل بالعزل خود نمود

هاي متعلق به مضارب و متعهد/متعهدين نزد هر يك از شـعب و واحـدهاي بانـك     از موجودي حسابها و سپرده
  ملي ايران و ساير بانكهاي كشور تأمين و برداشت نمايد.
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الوكالـه وكيـل و نماينـده     هاي وصول مطالبات بانك شامل دستمزد كارشناسـان، حـق   كليه هزينه -)17ماده 
قضائي در تمام مراحل و مراجـع طبـق آئـين نامـه تعرفـه حـق الوكالـه و هزينـه سـفر وكـالي دادگسـتري و            

مضـارب هـر    هاي دادرسي و اجرائي و ثبتي و غيره) كالً بعهده مضارب اسـت و  و هزينهآن هاي بعدي  اصالحيه
گونه اقدامات اجرائي بانك از طريق اجراي ثبت و صدور اجرائيه و يـا مراجعـه بـه مراجـع ديگـر را تـا وصـول        
مطالبات بانك از هر جهت و بابت قبول نمود. مضارب ضمن عقد خارج الزم به بانك حق و اختيار داد مطالبات 

يد خود استيفاء و وصول نمايد و مضارب حق خود را به استناد هر يك از مستندات طلب به تشخيص و صالحد
  هرگونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانك در اين رابطه را از خود سلب و اسقاط نمود.

هاي بيمه، حمـل و نقـل،    هاي قابل قبول در موضوع مضاربه عبارتند از: قيمت خريد، هزينه تبصره: ديگر هزينه
  هاي خدمات بانكي. و هزينهبندي، حق ثبت سفارش  انبارداري، بسته

متعهد/متعهدين با علم و اطالع و وقوف كامل نسبت به مندرجات اين قـرارداد و كميـت و كيفيـت    -)18ماده 
تعهدات مضارب بموجب اين قرارداد متضامناً با خود مضارب انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهيهايي را كه در 

ه مضارب است، تعهد نمود/نمودند و متعهد و ملتزم گرديد/گرديدنـد  ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهد
بمحض مطالبه، طلب مورد مطالبه بانك را ببانك تسليم و پرداخت كند/كنند و بانك باستناد اين قرارداد حـق  
دارد عالوه بر مراجعه به مضارب براي ايفاي تعهدات مضارب بـه متعهد/متعهـدين نيـز مراجعـه نمايـد و حـق       

توانـد   باشـد و بانـك مـي    بانك به مضارب و متعهد/متعهدين منفرداً و مجتمعاً براي بانك محفـوظ مـي   مراجعه
باستناد اين قرارداد يا مستندات و تضمينات ديگر مطالبات خود را از طريـق صـدور اجرائيـه يـا سـاير مراجـع       

  قانوني از مضارب و متعهد/متعهدين استيفاء و وصول نمايد.
آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشـوه در دسـتگاههاي اجرايـي مصـوب      1اي اجراي ماده در راست -)19ماده 

آئين نامه مذكور و قوانين مرتبط بـا ايـن امـر،     7و همچنين ماده  2ماده  "هـ"هيأت وزيران و بند  1/9/1383
بط معامالتي چنانچه براي بانك مسلم و مسجل شود كه مضارب تسهيالت بانكي را بدون رعايت مقررات و ضوا

و بانكي اخذ نموده است و مورد مشمول يكي از بندهاي احصاء شده در ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه 
با رشوه در دستگاه اجرايي باشد و همچنين امر مذكور به موجب حكم قطعي در محاكم دادگستري بـه اثبـات   

صرف اعـالم بـه مضـارب، قـرارداد را فسـخ و كـل       رسيده باشد بانك حق و اختيار دارد به طور يك جانبه و به 
مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را از مضارب و متعهد/متعهدين مطالبه نمايد. بديهي است وصـول مطالبـات   

اي با فسخ قرارداد ندارد همچنين به منظور جلوگيري از انجام معامله و اعطاء تسهيالت جديد بـه   بانك مالزمه
ت ضمن اعالم مشخصات شخص متخلف اعم از حقيقي و يا حقوقي به معاونت برنامـه  متخلف، بانك موظف اس

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اسالمي ايران به مـدت پـنج سـال از انعقـاد قـرارداد جديـد بـا وي        
خودداري نمايد، مضارب و متعهد/متعهدين هرگونه ادعا و اعتراض و ايرادي را در اين خصوص از خود سـلب و  

  ساقط نمودند. 
  گردد: قرارداد مضاربه در موارد ذيل منفسخ مي -)20ماده 
  در صورت فوت يا جنون يا سفه مضارب -1
  در صورت مفلس شدن مضارب -2
  در صورت تلف شدن تمام سرمايه -3
  در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور اين قرارداد است. -4
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برخالف هر يك از مواد اين قرارداد رفتار نمايد/نمايند يـا از  در صورتي كه مضارب/متعهد/متعهدين  -)21ماده 
انجام تعهدات خود به شرح اين قرارداد خودداري نمايد/نمايند بانك عالوه بر فسخ معامله اين قرارداد حق دارد 

  به شرح اين قرارداد كليه مطالبات خود را از طريق قانوني استيفا نمايد.
د قرارداد حاضر تخلف نمايد متعهد است حسب مورد به شـرح ذيـل جبـران    چنانچه شريك از مفا -)22ماده 

  خسارت نمايد.
خسارت تاخير تاديه و يا خسارت تاخير در انجام تعهد بر اساس نرخ ناشي از نسبت سود عملياتي  –الف 

نقطه به حاصله به مدت قرارداد مشاركت به روز (نرخ زماني سود) ضربدر مدت تاخير به روز كه با نرخ تورم 
نقطه (آخرين گزارش ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شهري بانك مركزي) شروع تاخير تا 

  گردد. انتهاي قرارداد متورم مي
بيني شده در مستندات ارزيابي طرح تاييد شده  خسارت عدم انجام تعهد براساس نرخ سود پيش -ب 

الشركه بانك محاسبه و وصول  انك مركزي ضربدر سهمتوسط بانك باضافه نرخ تورم نقطه به نقطه توسط ب
  گردد. مي

  اي با فسخ قرارداد ندارد. تبصره: وصول خسارت از شريك تحت هر يك از عناوين فوق مالزمه
در صورت حادث شدن فورس ماژور (از قبيل جنگ، سيل، طوفان، زلزله) با احراز اجتماع شـرايط   -)23ماده 
  ذيل:

  بل دفع و غيرقابل اجتناب باشد.الف) حادثه بايد غيرقا
  بيني باشد. ب) حادثه بايد غيرقابل پيش
  ج) حادثه بايد خارجي باشد.

  د) حادثه بايد اجراي قرارداد را غيرممكن سازد.
مسئوليتي متوجه مضارب نخواهد بود. پس از رفع حالت فورس ماژور حـداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه از      

است كه نسبت به انجام موضوع مضاربه اقدام نمايد و مـدت تلـف شـده    تاريخ رفع فورس ماژور مضارب متعهد 
  مذكور توسط بانك محاسبه و بر مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

استناد به فورس ماژور در طول مدت قرارداد، مدت توافق شده يا مدت تعيين شده قابل پذيرش است  تبصره:
  س ماژور موضوعيت نخواهد داشت.هاي مذكور، استناد مضارب به فور و با انقضاي مدت

توانند در صورت بروز اخـتالف در مـواد ايـن قـرارداد و بـه       طرفين قرارداد حاضر يا احد از آنها مي -)24ماده 
منظور رفع اختالف با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل داوري (حاكميت) بانكـداري مشـاركت در سـود و    

و بـا لحـاظ    (JFS)و زيرسيستم مشاركت مالي جعاله  (MFS)اربه ) و زيرسيستم مشاركت مالي مضPLSزيان (
 هاي عمومي و انقالب در امور مدني موضوع را به هيئت داوران ارجاع نمايند. قانون آيين دادرسي دادگاه

اين قرارداد برا ساس توافق طرفين و بر طبق مقررات جاري بـر طـرح مشـاركت در سـود و زيـان       -)25ماده 
)PLS مشاركت مالي مضاربه () و طرحMFS ) و طرح مشاركت مالي جعالـه (JFS(     تنظـيم و امضـاء كننـدگان

هـاي طـرح مشـاركت در سـود و زيـان       قبول نمودند كه كليه مندرجات قرارداد و مفاد مندرج در دستورالعمل
)PLS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (MFS) و طرح مشاركت مالي جعاله (JFSبـر  هـاي مترتـب    ) و اصالحيه

 آنها را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختالفي ندارند.
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تبصره و بر اساس توافق طرفين و همچنين بر اساس طرح بانكداري مشـاركت در   4ماده و  25اين قرارداد در 
بـدون آنكـه در   ) JFS) و طرح مشاركت مالي جعاله (MFSو طرح مشاركت مالي مضاربه () PLSسود و زيان (
في باشد تنظيم گرديد مضارب و متعهد/متعهدين حـق هرگونـه ايـراد و اعتراضـي را نسـبت بـه       مفاد آن اختال

اقدامات بانك به منظور وصول مطالبات خود و ايفاء تعهدات مضـارب را در هـر مرحلـه از عمليـات اجرايـي از      
  . (k123)طريق اجراي ثبت و ساير مراجع قانوني از خود سلب و اسقاط نمودند.

  
  نام و امضاء مضارب:                                     :متعهديننام و امضاء                                      امضاء بانك:
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  MFSقرارداد 

  قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي در قبال توثيق غيرمنقول
   نوع: رسمي

----صادره از  -----------شناسنامه داراي شماره  -----------فرزند---------------------آقاي/خانم
كـد پسـتي    --------------------------------------مقيم  ----------------شماره ملي ---------

  ---------------------صندوق پستي/پست الكترونيكي  ----------------------
---------مقيم------------------محل ثبت------------داراي شماره ثبت----------------/شركت

صندوق پستي/پست الكترونيكـي   -------------------كد پستي  --------------------------------
---------------و آقاي/خانم  ------------------------با امضاء آقاي/خانم  ---------------------

-در روزنامه رسمي شماره --------------مورخ---------------ثبت شده بموجب آگهي شماره  -------
  شود  ناميده مي» مضارب«كه در اين قرارداد  ---------------مورخ --------------

----------------داراي شماره شناسنامه  ---------------فرزند-----------------------و آقاي/خانم
------------------------------مقيم----------------شماره ملي  ------------------صادره از  -

-----------------------صــندوق پستي/پســت الكترونيكــي  ----------------كــد پســتي---------
--------مقيم--------------محل ثبت------------------داراي شماره ثبت---------------/شركت

صـندوق   -----------------------كد پستي  ------------------------------------------------
---------------------با امضاء: آقاي/خانم -------------------------------پستي/پست الكترونيكي 

------------------ارهثبت شـده بموجـب آگهـي شـم    -------------------و آقاي/خانم ------------
------------------مـورخ  ---------------------در روزنامه رسمي شماره-------------------مورخ

  شود از يك طرف  ناميده مي» راهن«كه در اين قرارداد 
--------------------مقيم-----------------شعبه 10861677542و بانك ملي ايران به شماره شناسه 

شود از طرف ديگـر   ناميده مي» بانك«كه در اين قرارداد به عنوان وكيل مالك و ------------------------
) ----------------------------------(تاريخ به حـروف: ---------------اين قرارداد به تاريخ (به عدد):

  منعقد و طرفين ملزم به انجام مفاد آن گرديدند:
امله مضاربه و قصد اطراف قرارداد مبني بر اينكه مضارب با سرمايه مالك تجارت به منظور انجام مع -)1ماده (

بر طبق مقررات جاري بر طرح مشاركت در سود و كرده و در سود آن شريك باشند. در اين راستا توافق گرديد 
 مضـارب بـه خريـد و    )JFS) و طرح مشاركت مـالي جعالـه (  MFS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (PLSزيان (

  فروش كاال بشرح ذيل (نوع، مقدار و مشخصات كاالي مورد معامله بطور كامل ذيالً درج شود): 
ساير مشخصات -------------------------------مقدار:------------------------------------نوع:

ــاال:   ----------------------------------------------------------------------------------ك
  با استفاده از سرمايه در اختيار طبق شرايط و مندرجات اين قرارداد اقدام نمايد. 
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مضـارب،  ---------------------------بانك بر اساس درخواست انجام معامله مضـاربه مـورخ    -)2ماده (
------------------------ريال (مبلغ به حـروف  ----------------------------------به عدد)(مبلغ 

ريال) بعنوان سرمايه مضاربه اختصـاص  --------------------------------------------------------
 --------------------مدت شماره گذاري كوتاه الحسنه/سپرده سرمايه داد و سرمايه مزبور را در حساب قرض

رمايه مذكور را يكجا و يا بتدريج فقـط  مضارب براي استفاده وي منظور نمود و مضارب قبول و تعهد كرد كه س
و با رعايت شرايط اين قرارداد بكـار گيـرد و مـورد اسـتفاده قـرار       1در امر خريد و تهيه كاالي مندرج در ماده 

دهد. خريد و فروش هر نوع كاال يا مال ديگر با استفاده از سرمايه مضاربه به هر طريق ديگري تخلف از شرايط 
باشد و در آن صورت بانك حق و اختيار دارد معامله را فسخ و بـه اسـتناد    موضوع آن مي اين قرارداد و مضاربه

اين قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و خسارات وارده بـه بانـك اقـدام نمايـد و در هـر صـورت       
بانـك اسـت و   تشخيص و محاسبه ميزان خسارت وارده به بانك ناشي از تخلف مضارب از مفاد اين قرارداد بـا  

مضارب ضمن عقد خارج الزم حق هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانك را از خـود سـلب و اسـقاط    
  نمود.

----مدت اين قرارداد متناسب با يك دوره كامل خريد و فروش موضوع مضاربه از تاريخ انعقاد تا  -)3ماده (
ه كليه سرمايه مضاربه و سود حاصـله را حـداكثر تـا    باشد و مضارب قبول و تعهد نمود ك مي --------------

  اين قرارداد به بانك پرداخته و حساب مضاربه را تصفيه نمايد. 10و  9تاريخ انقضاي مدت و بشرح مواد 
: در اثناء انقضاي مدت قرارداد و در صورت عدم انجام موضوع قرارداد تمديـد مـدت مضـاربه حاضـر بـا      تبصره

وافقت بانك فقط براي يك دوره خريد و فروش با تنظيم قرارداد متمم و با تمامي درخواست كتبي مضارب و م
  شرايط قرارداد حاضر باالخص موضوع مضاربه مندرج در ماده يك قرارداد امكانپذير است.

مضارب قبول و تعهد نمود كه هر نوع كار الزم در اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد را رأساً انجـام   -)4ماده (
و در آن مباشرت نمايد و بدون موافقت بانك، هيچيك از عمليات مربوط به مضاربه را به ديگـري واگـذار    دهد

  نكند.
  مضارب قبول و تعهد نمود كه در تمام مدت مضاربه موضوع اين قرارداد: -)5ماده (

مـازاد بـر    از خريد و فروش نسيه مگر با موافقت قبلي بانك خودداري نمايد و ايجاد هرگونه تعهـد  -الف 
  قرارداد حاضر بر عهده مضارب خواهد بود.

در موارديكه براي تحقق مضاربه موضوع اين قـرارداد حسـب تائيـد بانـك انعقـاد قـرارداد ديگـري         –ب 
  ضروري باشد، مضارب بايد قبالً قرارداد مزبور را به تائيد بانك برساند.

كاال را بر طبق نظر بانك (واحد امين) تسليم اسناد مربوط به خريد و فروش و ساير جريانات مالي و  –ج 
  نمايد.

بدون موافقت قبلي بانك اقامتگاه خود را كه در صـدر قـرارداد ذكـر شـده اسـت تغييـر ندهـد و در         –د 
صورتيكه رأساً اقدام به تغيير اقامتگاه خود نمايد و يا به موجب حكم دادگاه يا دستور مراجع قانوني ملزم 

كار خود گردد مراتب را قبالً به بانك اطالع دهد و نشاني جديد را كتباً بـه بانـك    به تغيير نشاني و محل
  اعالم نمايد.

كليه اسناد و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را طبق نظر بانك بنحوي ثبت و نگهداري  -هـ
  نمايد كه در مواقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.
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و حمل و ورود و خروج كاال به و از انبار بايد زيـر نظـر واحـد امـين بانـك صـورت        هرگونه نقل و انتقال -و
 پذيرد. 

بانك حق دارد براي حصول اطمينان از انطباق نحوه استفاده و مصرف و برگشت سرمايه مضاربه با  – )6ماده (
رب و عمليـات اجرائـي   مفاد اين قرارداد به هر طريقي كه مقتضي بداند و هر موقع كه بخواهد بر اقدامات مضـا 

مضاربه نظارت الزم را بعمل آورد. مضارب قبول و تعهد نمود كه تسهيالت و وسائل نظارت بانك را فراهم سازد 
و دفاتر و حسابها و هرگونه مدارك و اطالعات مورد نياز بانك را براي نظارت بانك در اختيار بانك يـا نماينـده   

  بانك قرار دهد.
و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را جهت تحقق موضوع مضـاربه بشـرح ايـن قـرارداد     مضارب قبول  -)7ماده (

هاي بيمه و انبارداري و بانكي و حمل و نقـل و   هاي ضروري شامل هزينه فقط در امور بهاي خريد كاال و هزينه
اري، حقـوق و  هاي اد هاي ذيربط منجمله هزينه بندي مورد استفاده قرار دهد و متعهد گرديد ساير هزينه بسته

 دستمزد و هر نوع هزينه مربوط ديگر را از اموال و منابع متعلق به خود تبرعاً پرداخت كند.
كاالي خريداري را پس از خريد تا زمان فروش به نفع بانك بيمه كامل نمود مضارب قبول و تعهد  -) 8ماده (

خريد كاال به بانـك تسـليم نمايـد. در غيـر     نموده و بيمه نامه را در اسرع وقت و حداكثر ظرف دو روز از تاريخ 
تواند كاالي مورد معامله را به هزينه مضارب معـادل يكصـد و سـي درصـد مانـده بـدهي و        اينصورت بانك مي

تعهدات مضارب بيمه نمايد و مضارب متعهد شد به محض مطالبه بانـك هزينـه مزبـور را پرداخـت كنـد و در      
مزبور را جزء مطالبات خود از مضارب منظور نمايـد. اقـدام بـه بيمـه      تواند مبلغ صورت عدم پرداخت، بانك مي

و هيچگونه تعهد و مسئوليتي از اين لحـاظ در برابـر مضـارب    است كاالي مورد معامله از طرف بانك اختياري 
بعهده بانك نيست و چنانچه به علت تعلل در بيمه نمودن كاالي مورد معامله و يـا عـدم بيمـه نمـودن آن بـه      

ه مضارب و يا به هر علت ديگر خسارت و زياني حاصل شود مضارب متعهد شد زيـان و خسـارات وارده را   وسيل
  جبران نموده و از اموال خود به بانك پرداخت كند. 

مضارب قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كـاالي خريـداري شـده را همزمـان بـا       -)9ماده (
تحـت   ----------------فروش جزئي و يا كلي آن مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب شماره 

گـردد واريـز    كه نزد بانك افتتـاح مـي   MFSعنوان حساب خاص مضاربه وجوه دريافتي مشاركت مالي جعاله 
نمايد. همچنين متعهد است كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانـك  

  انجام دهد.
مضارب قبول و تعهد نمود كه در پايان مدت قرارداد و يا در زمان فسخ معامله در صورتيكه تمام يا  -)10ماده (

به فروش نرسيده باشد موجودي كاالي مزبور را با موافقت بانك به قيمت روز  1كاالي موضوع ماده  قسمتي از
واريز نمايد. در غير اينصورت كاالي موضوع اين مـاده   9شخصاً خريداري و وجه آنرا به حساب مذكور در ماده 

  به تشخيص واحد امين بانك از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
مضارب بموجب اين قرارداد و ضمن عقد خارج الزم به بانك حق و اختيار و وكالـت بالعـزل داد و    -)11ماده (

همچنين براي بعد از فوت بانك را وصي خود قرار داد تا بانك به تشخيص خود و در صورت اقتضاء و با مراجعه 
و عند اللزوم امـوال مزبـور را   بازديد  1به محل كسب و انبار مضارب و يا هر محل ديگري از اموال موضوع ماده 

  از محل خارج و نسبت به فروش آنها و وصول ثمن و پرداخت سهم مضارب اقدام نمايد.
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به  MFSتقسيم سود حاصل از اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد طبق دستورالعمل تسهيم سود  -)12ماده (
مضارب معادل....... درصد و بـه نسـبت   رفته براي  نسبت سود كل عمليات مضاربه تقسيم بر ارزش كاالي فروش

شـود.   رفته براي بانك معادل.......... درصد پيش بيني مـي  ميزان سرمايه پرداختي تقسيم بر ارزش كاالي فروش
بديهي است سهم قطعي طرفين پس از پايان عمليات مضاربه و محاسبه ارزش عمليات واقعي مضـاربه و ارزش  

 خواهد شد.  تحقق يافته كاالي فروش رفته مشخص

مضارب ضمن عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفيه كامل حسابهاي آن از خود  – )13ماده(
  سلب و اسقاط نمود و متعهد به رعايت آن گرديد.

درصورتيكه به علت تخلف مضارب از هر يك از تعهدات و مندرجات و شرايط ايـن قـرارداد بانـك     -)14ماده(
مضارب مكلف است كاالي خريداري شده از محل سرمايه مضاربه را به قيمـت روز   ،امله نمايداقدام به فسخ مع

خريداري نموده و وجه آنرا نقداً بحساب بانك واريز نمايد و چنانچه حاصل فروش كمتر از سرمايه مضاربه باشد 
د بـه بانـك بپـردازد. در    التفاوت را مجاناً و بال عوض از مـال خـو   مضارب ضمن عقد خارج الزم متعهد شد مابه

صورت تاخير در پرداخت سرمايه بانك پس از فسخ معامله مضاربه توسط بانك به شرح اين ماده يـا سررسـيد   
قرارداد مبلغي بر ذمه مضارب تعلق خواهد گرفت از اين رو مضارب با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد عالوه بر 

نقطه بـه نقطـه (آخـرين گـزارش     ميزان حاصلضرب نرخ تورم بدهي تاديه نشده نسبت به پرداخت خسارت به 
اعالمي توسط بانك مركزي در رقم ميزان بـدهي تاديـه   ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شهري) 

نشده پرداخت نمايد. به همين منظور مضارب ضمن اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانك حق و اختيـار  
د تا تاريخ تسويه كامـل بـدهي از حسـاب مضـارب برداشـت و يـا بـه همـان ميـزان از          داد كه از تاريخ سررسي

مورد/موارد وثيقه يا از ساير دارائيهاي وي تملك نمايد. اخذ مبلغ موضوع ايـن مـاده مـانع از تعقيـب عمليـات      
 همچنين مضـارب ضـمن عقـد خـارج الزم و بطـور غيـر قابـل       اجرائي براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود. 

برگشت به بانك حق و اختيار داد تا در صـورت انقضـاي قـرارداد و عـدم ايفـاي تعهـدات از طـرف وي، بانـك         
  مطالبات خود را مطالبه و وصول نمايد. 

مضارب قبول نمود كه هرگونه نامه يا اخطاريه بانك كه بعنوان وي بنشاني مندرج در اين قـرارداد   -)15ماده(
  و از طريق پست سفارشي يا نامه رسان بانك ارسال گردد بمنزله ابالغ به وي تلقي شود.

 مضارب ضمن عقد خارج الزم شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانك را كه جـزء  -)16ماده (
الينفك اين قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانك ملي ايران را وكيل بالعزل خـود نمـود و   
بنابراين به بانك حق و اختيار داد كـه بانـك مطالبـات خـود ناشـي از ايـن قـرارداد را از موجـودي حسـابها و          

يران و ساير بانكهاي كشـور تـأمين و   هاي متعلق به مضارب نزد هر يك از شعب و واحدهاي بانك ملي ا سپرده
  برداشت نمايد.

الوكالـه وكيـل و نماينـده     هاي وصول مطالبات بانك شامل دستمزد كارشناسان، حـق  كليه هزينه -)17ماده (
هاي  الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري و اصالحيه قضائي در تمام مراحل و مراجع طبق آئيننامه تعرفه حق

اي دادرسي و اجرائي و ثبتي و غيره) كالً بعهده مضارب است و مضارب هـر گونـه اقـدامات    ه و هزينهآن بعدي 
اجرائي بانك از طريق اجراي ثبت و صدور اجرائيه و يا مراجعه به مراجع ديگر را تا وصول مطالبات بانك از هر 

  جهت و بابت قبول نمود. 
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هاي قابل قبول موضوع مضـاربه   التحرير جزء هزينه هاي ثبت اين قرارداد اعم از حق الثبت و حق تبصره: هزينه
هاي بيمه، حمل و نقل،  هاي قابل قبول در موضوع مضاربه عبارتند از: قيمت خريد، هزينه باشد. ديگر هزينه مي

  هاي خدمات بانكي. انبارداري، بسته بندي، حق ثبت سفارش و هزينه
  دد.گر قرارداد مضاربه در موارد ذيل منفسخ مي -)18ماده (
  درصورت فوت يا جنون يا سفه مضارب  -1
  درصورت مفلّس شدن مضارب -2
  درصورت تلف شدن تمام سرمايه  -3
  درصورت عدم امكان تجارتي كه منظور اين قرارداد بوده است. -4
به شرح اين قرارداد مال/اموال مشروح مضارب تامين تعهدات  به منظور توثيق و /مضاربراهن -)19ماده (

مطالبات خود در موضوع اين  داد كه بانك حقوق و اختيار به بانك حق و و داد رارذيل را در رهن بانك ق
 يا ساير مراجع ذيصالح از مورد رهن استيفاء و قرارداد را طبق مندرجات اين قرارداد از طريق اجراي ثبت و

بت به عين انتقال نس حق هيچگونه نقل و /مضاربماداميكه اين قرارداد فسخ نشده است راهن وصول نمايد و
 وكالت و و اقرار صلح حقوق و اجاره و شرطي و رهني و منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعي و يا

  .داده شد راهنبصورت امانت به تصرف  مجدداً مورد رهن تحويل بانك گرديده و .وصايت نخواهد داشت
(شرح مورد رهن بطور كامل نوشته شود)   

ــه مســاحت............... واقــع در بخــش................. ملكــي    پــالك ثبتــي.................. فرعــي از اصــلي......................... ب
 ......... و........انشـعاب آب پرونـده....   به انضمام اشتراك برق پرونده شماره........................... وآقاي/خانم.................... 

  ...  .......گاز به شماره پرونده...... ........ و...........تلفن....
را در مقابل خطراتي كه از طرف بانك تعيين  19ماده  رهن مندرج در موردمتعهد گرديد  مضارب -)20ماده (

يمه نموده مدتي كه بانك بخواهد ب به هر مبلغ و به نفع بانك و شود نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به نام و مي
است نسبت  نامبرده متعهد همچنين .بيمه نامه را هم زمان با تاريخ امضاء اين قرارداد به بانك تسليم نمايد و

سررسيد بيمه نامه بصورتي اقدام نمايد كه مورد رهن در طول مدت رهن از  يبه تجديد بيمه نامه راس انقضا
بيمه نامه جديد را حداكثر ظرف دو روز از انقضاي مدت بيمه نامه قبلي به بانك  پوشش بيمه خارج نشود و

متعهد  مضارب نمايد و تمديد مضاربرا به هزينه  بيمه نامهبانك حق دارد  صورت عدم تمديدتسليم نمايد در 
م در صورت عد ف است به محض مطالبه بانك آن را بپردازد ولمك باشد و مي مربوطبه پرداخت هزينه 

 .نمايد يا از حسابهاي وي برداشت منظور مضاربجزء مطالبات خود از  تواند مبلغ مزبور را بانك مي ،پرداخت
هيچگونه تعهد و مسئوليتي از اين لحاظ در برابر  از طرف بانك اختياري است و نامه بيمهتمديد اقدام به 
به شرح فوق به  رهن در مقابل آن وخطراتي كه مورد  در صورت بروز خطر يا .به عهده بانك نيست مضارب

نفع بانك بيمه شده، خسارت دريافتي توسط بانك از بيمه گر وصول خواهد شد و نسبت به ميزان خسارت 
 از خود سلب و اعتراض را حق هرگونه ايراد و مضاربگيرد  بيمه گر قرار دريافتي كه مورد توافق بين بانك و

  اسقاط نمود. 
بدينوسيله تعهد نمودند كه از اقداماتي كه باعث كاهش بهاي مورد/موارد رهن شود راهن مضارب/ –) 21(ماده 

  خودداري نمايد/نمايند.
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چنانچه شريك از مفاد قرارداد حاضر تخلف نمايد متعهد است حسب مـورد بـه شـرح ذيـل جبـران       -)22ماده 
  خسارت نمايد.

اساس نرخ ناشي از نسبت سود عملياتي  خسارت تاخير تاديه و يا خسارت تاخير در انجام تعهد بر –الف 
حاصله به مدت قرارداد مشاركت به روز (نرخ زماني سود) ضربدر مدت تاخير به روز كه با نرخ تورم نفطه به 
نقطه (آخرين گزارش ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شهري بانك مركزي) شروع تاخير تا 

  گردد. انتهاي قرارداد متورم مي
بيني شده در مستندات ارزيابي طرح تاييد شده توسط  رت عدم انجام تعهد براساس نرخ سود پيشخسا -ب 

  گردد. الشركه بانك محاسبه و وصول مي بانك باضافه نرخ تورم نقطه به نقطه توسط بانك مركزي ضربدر سهم
  ارد.اي با فسخ قرارداد ند تبصره: وصول خسارت از شريك تحت هر يك از عناوين فوق مالزمه

الحاق  مستحدثات كه به مورد/موارد رهن اضافه و ابنيه و تاسيسات و اعياني و هرگونه عرصه و -)23(ماده 
گاز من حيث المجموع جزء مورد/موارد رهن  نيز امتيازات تلفن، آب، برق و منفصل و شود اعم از متصل و

پرداخت كليه  تمامي مورد/موارد رهن تانيز  اصالحي قانون ثبت نخواهد بود و 34مانع اجراي ماده  است و
ساير خسارات متعلقه در رهن بانك باقي است چنانچه قبل از فسخ اين  سود و كارمزد و بدهي اعم از اصل و

قوانين مربوط براي احداث يا  موسسه ديگري بخواهد به استناد مقررات و سازمان و قرارداد شهرداري يا هر
جزء خيابان، كوچه،  تمام مورد/موارد رهن را اده يا اجراي طرحي، قسمتي ياكوچه، معبر يا ج ،توسعه خيابان

يا آن را به هر عنوان تملك نمايد بانك ضمن عقد رهن موضوع اين  دهد و معبر يا جاده يا طرح مربوط قرار
ا آن قسمت را به بهايي كه با شهرداري ي مضارب/راهنطرف  راهن است تا ازمضارب/قرارداد وكيل بالعزل 

عنداالقتضاء مصالح ساختماني آن  نمايد به مرجع مربوط واگذار نمايد و سازمان يا مجري طرح ذيربط توافق مي
بها وعايدي موضوع اين  ترتيب كه بخواهد به فروش برساند و به هر قيمت و به هر قسمت را به هر شخصي و

در انجام كليه تشريفات واگذاري  نيز رد وماده را بابت قسمتي از مطالبات خود به شرح اين قرارداد محسوب دا
 فروش مصالح ساختماني اعم از امضاء اسناد و مورد/موارد رهن به شهرداري يا سازمان يا مجري طرح مربوط و

 راهن است ومضارب/م مقام ئاز هرجهت قا نامحدود است و ساير امور مربوط داراي اختيار تام و دفاتر و
دند ظرف مدت دو روز پس از اخطار كتبي بانك سند/اسناد مالكيت مربوط به راهن متعهد گرديد/گرديمضارب/

  مورد/موارد رهن را به بانك تسليم نمايد/نمايند.
/راهن برخالف هر يك از موارد اين قرارداد رفتار نمايد/نمايند يا از انجام مضاربدر صورتيكه  -)24(ماده 

د به رنمايد/نمايند. بانك عالوه بر حق فسخ معامله اين قرارداد حق داتعهدات خود بشرح اين قرارداد خودداري 
  استيفاء نمايد. قانونيمطالبات خود را از طريق كليه شرح اين قرارداد 

آئيننامه پيشگيري و مبارزه با رشـوه در دسـتگاههاي اجرايـي مصـوب      1در راستاي اجراي ماده  -)25ماده (
آئين نامه مذكور و قوانين مرتبط بـا ايـن امـر،     7و همچنين ماده  2ماده  "هـ"هيأت وزيران و بند  1/9/1383

چنانچه براي بانك مسلم و مسجل شود كه مضارب تسهيالت بانكي را بدون رعايت مقررات و ضوابط معامالتي 
و بانكي اخذ نموده است و مورد مشمول يكي از بندهاي احصاء شده در ماده يك آئيننامه پيشگيري و مبـارزه  
با رشوه در دستگاه اجرايي باشد و همچنين امر مذكور به موجب حكم قطعي در محاكم دادگستري بـه اثبـات   

جانبه و به صرف اعالم به مضارب، قرارداد را فسخ و كل مطالبات رسيده باشد بانك حق و اختيار دارد بطور يك
اي بـا   ست وصـول مطالبـات بانـك مالزمـه    خود ناشي از اين قرارداد را از مضارب و راهن مطالبه نمايد بديهي ا
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فسخ قرارداد ندارد. همچنين به منظور جلوگيري از انجام معامله و اعطاء تسهيالت جديـد بـه متخلـف، بانـك     
ريزي و نظـارت   موظف است ضمن اعالم مشخصات شخص متخلف اعم از حقيقي و يا حقوقي به معاونت برنامه

مدت پنج سال از انعقـاد قـرارداد جديـد بـا وي خـودداري نمايـد.       راهبردي رياست جمهوري اسالمي ايران به 
  مضارب و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ايرادي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمودند. 

درصورت حادث شدن فورس ماژور (از قبيل جنگ، سيل، طوفان، زلزله) با احراز اجتماع شـرايط   -)26ماده (
  ذيل:

  يرقابل دفع و غيرقابل اجتناب باشدالف) حادثه بايد غ
  بيني باشد ب) حادثه بايد غيرقابل پيش
  ج) حادثه بايد خارجي باشد

  د)حادثه بايد اجراي قرارداد را غيرممكن سازد
مسئوليتي متوجه مضارب نخواهد بود. پس از رفع حالت فورس ماژور حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ رفع 

ت كه نسبت به انجام موضوع مضاربه اقـدام نمايـد و مـدت تلـف شـده مـذكور       فورس ماژور مضارب متعهد اس
  توسط بانك محاسبه و بر مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

: استناد به فورس ماژور در طول مدت قرارداد، مدت توافق شده يا مدت تعيين شده قابل پذيرش است تبصره
  اژور موضوعيت نخواهد داشت.و با انقضاء مدتهاي مذكور، استناد مضارب به فورس م

توانند در صورت بروز اختالف در مواد ايـن قـرارداد و بـه     طرفين قرارداد حاضر يا احد از آنها مي -)27ماده (
منظور رفع اختالف با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل داوري (حكميت) بانكـداري مشـاركت در سـود و    

و بـا لحـاظ    JFSو زيرسيستم مشاركت مالي جعالـه   MFSه ) و زيرسيستم مشاركت مالي مضاربPLSزيان (
  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني موضوع را به هيات داوران ارجاع نمايند.

تبصره و بر اساس توافق طرفين و همچنين بر اساس طرح بانكـداري مشـاركت در    4ماده و  27اين قرارداد در 
بدون  JFSو زيرسيستم مشاركت مالي جعاله  MFS) و زيرسيستم مشاركت مالي مضاربه PLSسود و زيان (

آنكه در مفاد آن اختالفي باشد تنظيم گرديد. مضارب و متعهد/متعهدين حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت 
يـات اجرايـي از   به اقدامات بانك به منظور وصول مطالبات خود و ايفاء تعهدات مضارب را در هر مرحله از عمل

  طريق اجراي ثبت و ساير مراجع قانوني از خود سلب و اسقاط نمودند.
اين قرارداد برا ساس توافق طرفين و بر طبق مقررات جاري بر طـرح مشـاركت در سـود و زيـان      -)28ماده (

)PLS) و طرح مشاركت مالي مضاربه (MFS) و طرح مشاركت مالي جعاله (JFS( قبول  تنظيم و امضاء كنندگان
) و PLSهاي طرح مشاركت در سـود و زيـان (   نمودند كه كليه مندرجات قرارداد و مفاد مندرج در دستورالعمل

هـاي مترتـب بـر آنهـا را      ) و اصـالحيه JFS) و طرح مشاركت مـالي جعالـه (  MFSطرح مشاركت مالي مضاربه (
  .(k124) پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختالفي ندارند.

  
 مضارب:                     نام و امضاء راهن:                          امضاء بانك: نام و امضاء

 


