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  شگفتاریپ
ر نبوده و در یپذ انکد امیتولاز عوامل  یکیه بعنوان یعامل سرما یمکش یبدون افزا يرشد و توسعه اقتصاد

م نموده و ی، گردش پول در جامعه را تنظيو اعتبار یپول ياستهایق اتخاذ و اعمال سین راستا دولتها از طریا

بر  یو مبتن کیه متک ياقتصاد يها استها و برنامهیل به اهداف و سی، جهت نيرومندیز به صورت اهرم نیها نکبان

  ند. ینما یباشد، اقدام م یجامعه م هر يازها و ارزشهایانات، نکام

ص منابع در یز و تخصیخود در تجه ینقش اساس يفایشور در اک کن بانیز بعنوان بزرگترین یمل کبان

گذاران  سپرده ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان يساز ادهیشور، با پک يجهت سالمت و رشد اقتصاد

بدون ربا نموده و در  یاسالم يدارکنظام بان یدر استقرار واقع یدر طرحها، سع يگذار هیان سرمایدر سود و ز

، یرانیا کن بانیساختار مورد لزوم، بعنوان اول ینیب شین دستورالعملها و مقررات و پیم و تدوین راستا با تنظیا

ان یزنمودن آنان در سود و  یکگذاران و شر ع منابع سپردهیرا با تجم يگوناگون اقتصاد ين منابع طرحهایتام

  دار شده است.  عهده یواقع

ل یـ ضـمن تحل  يل شده است. در بخش نظـر کیتش ییو اجرا يل از مباحث نظرکدو بخش متش ازن مجلد یا

ت که شرینظرمتعاقباً به پرداخته و  کیات بانیعمل يرربویا غی يت ربویماه یبه بررس ،ربا ياقتصاد-یمباحث فقه

ت در کمشـار  يدارکـ بانه کم یشو یوارد م ییمعبر به بخش اجرا نی. از ااشاره شده است يرربویغ کبان یسهام

الت و سازمان و کیتشدستورالعمها و ن ارتباط یم. در اینمائ یران مطرح میا یمل کبان يرا برا ان راستینیسود و ز

از  یارشناسـ کم یمربوطـه، توسـط تـ    يو فرمهـا  قراردادهـا و  یـک ترونکال يارهاکسـازو ار و کـ گردش  يها هیرو

ن مجلـد ضـمن   یـ ا د اسـت یـ ام. گـردد  ین و ارائه میتدو کمشاوره خارج از بان ییمرتبط و با راهنما يتخصصها

.. .ان طرحهـا، یگذاران، مجر نان، سپردهکارک یور، دستورالعملها و مقررات مربوطه جهت آگاهکطرح مذ یمعرف

  . مورد استفاده واقع شود
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ت مساعدت را مبـذول  ینها يزیر قات و برنامهیاداره تحقن راستا با یه در اک کان بانکه اریلکه از کجا دارد 

 یدار هماهنگ شخصاً عهده يزیر قات و برنامهیمعاونت اداره تحق یگیآقاب نایژ ار خانمکد. سرینما یداشتند قدردان

و طـراح  دآباد بعنوان مشـاور  یژن بیتر بکد يآقاگردد.  یم یشان قدردانیله از زحمات اینوسین طرح بودند و بدیا

و  یمعاونت اداره حقوق یمینع یمهستخانم  ،کندگان ادارات مختلف بانیارشناسان و نماکهمگام با طرح  یصلا

اداره  یارشـناس مـال  کان ید صـالح یسـع  ،يو دعـاو  یارشـناس اداره حقـوق  کراسـتوار  یآذرنگ ام انیآقا، يدعاو

زاده چله یرضا مهدی، علیالت مالیاداره معامالت و تسه یارشناس مالک ییده سرایز یسید نفیسع ،يه گذاریسرما

س شعبه مسـتقل  یرئ ییقل سرایص یها و نظارت، حجت اهللا قاسم طرح یاداره بررس یامور مهندسارشناس ک يبر

ت عامـل، محمـود   یریژه مـد یـ بـازرس و  یخانید شـ ینوبهـار، سـع   3س شعبه درجه یپور رئ نیحسژن یب ممتاز بازار،

 و يزیر قات و برنامهیارشناس اداره تحقکپور  یی، محمد صفايزیر رنامهقات و بیارشناس اداره تحقکفرد  ياریاله

از اداره سـازمانها و   ینیحسـ  ید علـ یسـ  يو آقـا  يزیـ ر قات و برنامهیارشناس اداره تحقک یوالئ یلیا خلینادخانم 

 یملـ  کبانـ  ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکبانن یتدوا بعضاً تمام مراحل یمختلف در مراحل روشها 

  د.ینما یشان قدردانیه از تالش اکداشتند و جا دارد  فعال يحضور

 یداخل يهاکر بانیرا در سا ین سنّت حسنۀ اسالمیراه ا ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباند است یام

فـراهم   یاسـالم  يدارکـ نۀ بانیرا در زم يشتریب ید و موجبات توسعه و اثربخشیبگشا یخارج يهاکن بانیو همچن

  آورد.

  ساسان گلباز 

  يزیر قات و برنامهیس اداره تحقیرئ
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  سابقه و خالصه
ود اقتصاد کاند و ر ن سطوح خود قرار گرفتهیتر نییبهره در پا يها ه نرخکجهان  ياقتصاد یط فعلیشرا

ش یافزا ل جهانکها را در  نهیهز یت است و نفت گران سطح عمومیرو به سرا یتیا به غرب و شرق گیکآمر

 يهاکبان یبرخ یستگکو ورش هاکبان یاندهیده و زیرسان یو مشخصاً زراع یبه ارزاق عموم یرا حت یداده و گران

از بحران  يریتصو ن بازارها،یدر ا یاپیپ يو بحرانها یمال یالملل نیب يدر بازارها یاد مالیز يهاکسیو ر ییاروپا

جهان  انداز اقتصاد و پس يگذار هیسرما یل عدم هماهنگیه دله بکند ک یرا به ذهن متبادر م يالدیم 1929سال 

گر با یافتد دیب ینگیه اقتصاد به تله نقدک یمشهور شد. زمان ینگیه به تله نقدکقرار گرفت  یطیدر مجموع در شرا

ز و ا یکاقتصاد را تحر يگذار هیسرما يش تقاضایتوان نرخ بهره را تنزل داد تا افزا ینم ینگیش حجم نقدیافزا

  شد. کرون بیبحران ب

اقتصاد و نرخ بهره در بخش پول  یقیدر بخش حق یل ضعف در ارتباط نرخ بازدهیبه دل ینگیاصوالً تله نقد

ل وقوع یاز دال یکیابد. ی یتنزل م ینازل يها به رقم يگذار هیسرما ینرخ بهره فارغ از نرخ بازده یعنیباشد.  یم

راه حل مهم  یک دهد. یه را تنزل میسرما یه خالص بازدهک است يگذار هیسرما کسیش رین حالت افزایا

واسط  یصه را شارع مقدس اسالم در حذف ربا فرموده است. شرع انور عمالً با منع ربا بازار پولین نقیرفع ا يبرا

ان یا زیگذار را متناسب با سود  سپرده یافتیگذار را حذف فرموده است و در هیگذار و سرما ن سپردهیب

مشابه بحران  یجهان ياز وقوع بحرانها يریم راه حل جلوگییست اگر بگویگذار قرار داده است. لذا غلو ن هیسرما

ان ین) در سود و زیارآفرکا یگذار ( هیگذار و سرما ت سپردهکبزرگ قرن گذشته حذف ربا و مشار

ل یبه دل یقیبخش حق یدهبه نرخ باز یل وابستگیت نرخ بهره به دلکن مشاریرا با تحقق ایاست. ز يگذار هیسرما

 یهمانند عدم هماهنگ یطیجتاً شرایگردد. نت ید نمیشود و دچار تنزل شد ید با ثبات میتول یثبات نرخ بازده

 شاندکدر اقتصاد بوجود نخواهد آمد تا اقتصاد را به بحران ب ینگین تله نقدیانداز و همچن و پس يگذار هیسرما
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  به شداد دچار نخواهد شد. یول وجود خواهد داشت يتجار يلهایکهرچند س

صۀ یاند و خص ان انجام دادهیت در سود و زکمشار يدارکتحقق بان يرا برا يادیجهان اقدامات ز يشورهاک

ز به ین یغرب يشورهاکاز  ياریبس یمسلمان حت يشورهاکسبب شده تا عالوه بر  يدارکن بانین اییپا کسیر

پول  یالملل نیبراساس گزارشات صندوق بشوند.  يرربویغ يرداکش بانیعالقمند به آزما کسیز از ریجهت گر

ز ین رشد را نیو هم % رشد داشته است10-%15انه حدود یبطور متوسط سال یاسالم يدارکباندر دهۀ گذشته 

ان یت در سود و زکمشار يدارکن گسترش و تالشها بانیرغم ایعل 1رده است.ک ینیب شیپ یآت يسالها يبرا

آن اغلب دچار خلط مبحث با  یاتیو عمل ییزم اجرایانکن بودن میل نویبه دل یافت ولی یهرچند توسعۀ فراوان

 یگواه«ا یو  2»انیز ت در سود وکمشار یگواه«ر یآن نظ یمال يابزارها یده است و حتیگرد يربو يدارکبان

ن یسپرده شد. ا یشمورد توجه قرار گرفت به بوته فرامو يالدیم 1990ه در اواخر دهۀ ک 3»يگذار هیسپرده سرما

منابع  یات متقاضیبر نحوة عمل یو نظارت یین آن در ارتباط با مسائل اجرایل اتفاق افتاد. مهمتریاختالط به چند دل

ها به عنوان کرا بانیبود. ز ییو اجرا ی، فني، اقتصادیات مالیع وجوه حسن عملیت از جمکمشار يبرا یمال

ار کن ینشده بودند و لذا اصوالً از عهدة ا یو سازمانده تأسیسها یارگذ هیات سرمایز عملیبر ر یالت نظارتکیتش

وارد در محاسبات  يا عمالً نرخ بهره را به گونه یهیف و تشبیردن نرخ بهره با هر تعرکوارد آمدند. لذا با  یبرنم

از شد.  یه مزان بهره قابل محاسبیاو در آن مکندوکبا  یت ربا در آن ظاهر نبود ولیه هرچند ماهکنمودند  یم

در سطح ه کباعث شد  ین موضوع حتیسان نبود و ایکاز ربا  یمذاهب مختلف اسالم يگر برداشت فقهاید يسو

از آنها در  ياریه بسکگردد  يرربویغ کیف ربا و خلق محصوالت بانیها در تعرکبان کمستمس یالملل نیب

 
1 - Juan Solé, Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, Monetary and Capital Markets 
Department, IMF Working Paper, WP/07/175, International Monetary Fund, 2007. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07175.pdf  
2 - Profit and loss sharing certificates. 
3 - Investments deposit certificates. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07175.pdf
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شورها به چشم کگر یشتر از دیه توافق و اجماع بکز یران نیدر ا یحتز نبود. یها نکگر بانیبا محصوالت د یهماهنگ

ل دهۀ یدر اوا» بدون ربا کیات بانیقانون عمل«ب یه در زمان تصوک یار مشابه بود و اجماعکخورد حاصل  یم

مستلزم آن  یل اسالمیاص يدارکدر تحقق بان یلکلذا راه حل . دییخورد به تشتّت گرا یبه چشم م یشمس 1360

 یو بررس قین تحقیثمرة ااز  يا خالصهه کرد. مجلد حاضر یق قرار گیل و تحقیا مورد تحله موضوع از ابتدکبود 

عقل  يد. و تالش شد تا با استفاده از منطق و بر بنارا دنبال نمو يرکر فین مسیاست هم يمتماد يدر سالها

شف کث و اخبار یم و استشهاد از احادیرکمت شارع مقدس اسالم در ارتباط با مفهوم ربا از درون قرآن کح

ت وام دهنده در سود و که شاهد بر مشارکح شد یر ربا تصریز ربا از غییتم يبرا ییهاکن اساس مالیبر ا گردد.

و حرمت اخذ مازاد در قرض  یل اسعار خارجیت تبدیبهره (مازاد) و حل شرط شیرنده و عدم پیان وام گیز

ران یمتداول در ا کیات بانیعملدر مرحلۀ بعد  کیبانات یز عملییتم کف به عنوان محین تعریابود. با  یمصرف

و اوراق و اسناد بهادار و فلزات  ید و فروش اسعار خارجی، خریالت دهی، تسهيگذار ات سپردهیعمل رینظ

فروش ق ربا، عقود یف دقیبراساس تعر .شدند یبررس يات اعتباریافت و پرداخت حوالجات و عملیگرانبها، در

ل عدم یبهره به دل از اخذ بهره بر یه ناشک یبکمر حربو  نید و فروش دیخرو  یکتمل اجاره به شرط، یاقساط

 یکوام نق عقود یالت از طریتسه ياعطامشخصاً  م ربا هستند.ین است وارد در حریه دیون در تأدیمد یتوانائ

 ،جعاله ،لفمعامالت س، مضاربه، میمستق يگذار هیسرما، یت حقوقکمشار، یت مدنکمشار، (وام بدون بهره)

وام  ين عقود به استثنایگردند. در همۀ ا یم ربا خارج میط خاص از حریت شرایبا رعا اجاره و مساقات ،مزارعه

ن و شرط شود ییش تعید نرخ بهره از پینبا شود ین مییه نرخ مال االجاره از قبل تعکه بهره ندارد و اجاره ک یکن

، 4يدر معامالت نقد ید و فروش اسعار خارجیات خریعملن یهمچن گردند. یم ين صورت ربویر ایدر غ

 
4- Spot  
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 یسانیک(به شرط  6ار معاملهیاوراق اخت، ل)یتبدات نرخ بهره در محاسبعدم محاسبه (به شرط  5یضیمعامالت تعو

 یمعامالت آت يات ارزیعمل ی. ولاست يربوریغ 7يش اعتبار اسنادیگشا، نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر)

ز یو ن م ربا واردند.یدر حر يسپرده ارز یگواه، ار معاملهیاوراق اخت، دار مدت یضیعامالت تعوم ،8دار ا وعدهی

 کیبان يات اعتباریافت و پرداخت حوالجات و عملید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معامالت صرف و دریخر

   .نددش یابیل و ارزیم ربا تحلیه حردر ورود ب یکهر يها یژگیو و شد یبررس

 يازهایه با توجه به نکد یمطرح گرد» يرربویغ کبان یت سهامکشر«ۀ یفوق نظر يها افتهیساس برا

 يبنگاه اقتصاد یکبه عنوان  يرربویغ کبان یت سهامکشرد. ین مهم برآیبدون ربا بتواند از عهدة ا يدارکبان

را داشته و با  يرربویت غایعمل یتوانائ کن بانیهستند. ا کگذاران سهامداران بان ه سپردهکشود  یشنهاد میپ

 افت سودیاز لحاظ در مختلف يها ن سپردهیزات بیتما و رفعداران  ن سهامیع سود سهام متناسب و عادالنه بیتوز

ت کمشارش یافزا ها (سهام) و سود سپرده يها با تنزل تعداد نرخ کیات بانیعمل یارائکت و یش شفافیو افزا

ا یاعم از دولت  یا حقوقی یقیت حقیت هر شخصکمشارت یو قابل يصاداقت يها تیدر فعال کیۀ بانکشب ياقتصاد

  ص منابع را خواهد داشت. یز و تخصیو تجه یمال يگر در واسطه يادیز یارائک، یبخش خصوص

وه ین شیتوسعه و بهبود ا يرا برا یخوب يها نهیاطالعات و ارتباطات زم يگر رشد فنآورید ياز سو

ل کارتباطات و اطالعات  يها ستمیس يریارگکان بکام توجه بهمجدداً با ا بوجود آورده بود. لذ يدارکبان

ار کخود يا اطالعات و ارتباطات به گونه ين بود تا با استفاده از فنآوری. تالش بر ادیگرد یموضوع مجدداً بررس

بر  کارت بانن نظیان و همچنیقرار دهد تا محاسبات سود و ز کار بانیرندگان را در اختیوام گ یمال يحسابها

ان همواره یت در سود و زکمشار يبر مبنا يدارکوه بانیش یه در طراحکگذار)  هی(سرما يمجر ییات اجرایعمل

 
5- Swap  
6- Option  
7- Letter of Credit  
8- Future  



9  

 یکترونکپارچه در جامعه الیک يستمهایبا س ن بود تاین مرحله هدف ایدر اصه بود را برطرف سازد. ینق یک

حاصل از  یواقع یوند داد و بازدهیر به هم پیزنج یک يها را به مثابه حلقه يدارکرگذار در بانیعوامل تاث یتمام

رد. کع یتوز یتالیجیامن د يانالهاکق یاز طررا اقتصاد  یقیگذاران در بخش حق سپرده یمنابع پول يگذار هیسرما

 يا رهیت زنجیری)، مدCRM( يت ارتباط با مشتریری)، مدERP( یت منابع سازمانیریمد يها ستمیبا استفاده از س

ندها یمجدد فرآ ی)، مهندسHRM( یت منابع انسانیری)، مدMESسازندگان ( یستم اجرائی)، سSCMعرضه (

)BPRار (کت گردشیرین مدی) و همچنWFM (يه بعنوان ماژولهاک Core banking يرربوین غینو يدارکبان 

ه یتسو ستمی، سيزکمر کها، بانکگذاران، بان ، سپردهيتجار ياکشرلذا ند. دش یم یق تلقین تحقیدر ا

ن یتال و همچنیجید یز صدور امضاء و گواهکمرا ه، یسرما يگذاران، بازارها هی)، سرماRTGS( یآن ناخالص

گر مرتبط شده و یدیکاطالعات و ارتباطات به  يآور فن يها ستمیق سیو دولت از طر ین اجتماعیتام يسازمانها

زه یانکستم میس یکبا استفاده از شد و د نان خواهیت در سود و زکمشار يدارکبان ياجرا يساز سبب شفاف

ت در که مشارکنمود  یطراح يا گذار را به گونه هیسرما -کبان -گذار ارتباط مثلث سپرده ،پارچه اطالعاتیک

و  یانات فعلکام یول گذار محقق شود. هیو سرما کگذار و بان سه گروه سپرده يبرا یات مالیان عملیسود و ز

  ساخت.    یر نمیانپذکده را امین ایشدن ا یاتیعمل ،ین گستردگیدر ا ينولوژکز تا یاتیعمل يریارگکب تیحدودم

ل یارائه تا به نقد و تحل یو خارج یداخل يها نفرانسکدر  يمقاالت متعدد یها ط نهین زمیها در ا افتهیه یلک

 یمل کبان يزیر رنامهقات و بیاداره تحق 9.ند بدست آمدین فرآیاز ا یج خوبین ارتباط نتایو در ا ده شوندیشانک

 
  رد:کتوان اشاره  یر میمثال به موارد ز يبرا  - 9

ر فقه متداول د يهایاستکو  يگذار هیو سرما یمصرف يهادر وام ربا ياقتصاد -یل فقهیتحل ،ینیعبدالرضا هرسژن و یدآباد، بیب •

 .1382ت مدرس، یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهشیش دوساالنه اقتصاد اسالمی. ارائه شده به هماام شارعکشف احک

fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba  
متداول.  کیات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامکشر، ینیعبدالرضا هرسژن و یدآباد، بیب •

 

http://www.bidabad.com/doc/reba
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در  یت واقعکنمودن مشار ییاجرا يبرا ییبرداشتن گامهام به یتصم ونموده  ین مراحل همراهیا یران در طیا

 ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان یلیطرح تفص« یعنیه حاصل آن طرح حاضر کان نمود یسود و ز

(PLS)« .است  

 يبر مبنا کیالت بانین نرخ تسهییباشد اساس تع یا خصوصیو  یدولت که بانکنیصرفنظر از ادر طرح حاضر 

و در مقام  يارکافت حق العمل یبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیبخش حق ینرخ بازده

چه به صورت  يگذار هیاز امور سرما یناش یبازده یافت نموده و تمامیارمزد مربوطه را درکا عامل یل و کیو

عامل بر اساس عقود  يهاکن اساس بانیبر ا شود. یمنتقل م گذار سپرده یعنی یان به صاحبان منابع پولیزا یسود و 

ا خاص بصورت مشاع و بر اساس یالت عام و کرا بر اساس و يگذار هیسرما يها توانند سپرده یم یتکمشار

ا یدر طرح و نوع سوم) (در محصول خود ص یا تشخیا دوم) و یگذار (در محصوالت خاص اول  سپردهص یتشخ

 ند.یم نمایتقس انگذار ن سپردهیرا ب يگذار هیحاصل از سرما ینموده و بازده يگذار هیمورد نظر سرما يها طرح

 
، 1382 يد 3-4، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمجموعه مقاالت سوم

 .، تهران193-224ت مدرس، صفحات یدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt  
• Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "Implementing IT to fulfill the profit and loss sharing 

mechanism", Islamic Finance News (IFN) Journals, Vol. 3, Issue 3, 6th February 2006. 
http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf   

• Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "IT role in fulfillment of profit and loss sharing", Proceeding 
of The 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, Kuala Lumpur, 
Malaysia, 16th and 17th November 2005.  http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf 

• Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary 
jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic 
Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National 
Interest, Journal of the Center for Strategic Research, Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. 
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/usury.ppt  

• Bidabad, Bijan, Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), The Solution to Islamic banking, Proceeding 
of the 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, KL, Malaysia, 16-17 
November, 2005. http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt
http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf
http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf
http://www.bidabad.com/doc/usury.ppt
http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf
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 ين آنان در چارچوب دستورالعملهاین معامله بیبر اساس ضوابط مربوطه و توافق طرف یان واقعیزا یسود و سپس 

خود منافع حاصل از  یمال يگر فه واسطهیوظ يدر اجرا کانن رابطه بیدر ا م خواهد شد.یمرتبط تقس

 یعنی یت به صاحبان منابع پولیا عاملیالت و کدر قالب و يارک سر حق العملکرا پس از  يگذار هیسرما

   دهد. یان انتقال مگذار سپرده

 يا ت در بستهکت در طرح خاص، مشارک(محصول مشار کیا خدمت بانین طرح براساس سه نوع محصول یا

اسـت.   دهیـ گرد یطراحـ  ان)یـ ت در سـود و ز کطـرح مشـار   يان شعبه مجریت در سود و زکاز چند طرح، مشار

از سـه محصـول    یکیگذاران در  م تا بر اساس نظر سپردهیتنظ يگذار قرارداد سپردهبا براساس عقد جعاله،  کبان

ت کبراسـاس عقـد مشـار   گـر  یددر طـرف   ورد وفراهم آ يآنها را با مجرت کان مشاریا زیاشاره شده در سود و 

العمل  ا حقیه با اخذ حق الجعاله ک يق بعنوان نهادین طریو از ا ان وارد معامله خواهد شدیا مجری يبا مجر یمدن

ن حالـت  یـ ه در اکـ گـذار (  ن سـپرده یرا ب يگذار هیسرماموضوع ص آنها به یو تخص يا ز منابع سپردهیط تجهیشرا

را بعهده دارد) فـراهم   يگذار هیسرما ییات اجرایه عملک( ياست) و مجر يگذار هیسرما یلننده منابع ماکن یتأم

 یعنیننده منابع کن ین قرارداد به تأمیرا در چارچوب توافقات ح يگذار هیان حاصل از سرمایا زیآورده و سود و 

ان) یا زیاز سود ( یبعنوان سهمسب درآمد کن خدمات اقدام به یاز محل ارائه ا کبان. دینما یگذار منتقل م سپرده

  د.ینما یم يگذار هیطرح سرما

 یو گواه تکمشار یر گواهینظ یعیبد یها و ابداعات مالابزار ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباندر 

 یه معـامالت گـواه  یـ جـاد بـازار ثانو  یت و اکمشـار  یبـا صـدور و ارائـه گـواه     کاستفاده خواهد شد و بان رهیپذ

 یو مال یپول يبازارها ییاراکش یو افزا، در فعال نمودن رهی/پذتکمشار یسبد گواه یو طراح هری/پذتکمشار

 يهـا و دسـتورالعملها   نامـه  نین آئـ یمراتب فوق مستلزم تـدو  ي. اجراردکجاد خواهد یا یمهم ت و تحوالتکحر

ان یه مشـتر یـ لکه کـ ت ن بـوده اسـ  یـ بر ا یز اقدامات الزم صورت گرفته و سعین رابطه نیه در اکباشد  یم یخاص

د. نینمات کمشار يدارکبانن یالزم در ا یار آشنا شده و با آگاهکند انجام یبطور شفاف با فرآ یو خارج یداخل
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ان یگـذار را بـه متقاضـ    سـپرده  یـی ا گـذار منـابع سـپرده    سـپرده  ینـدگ ینماه ه بـ کاست  يواحد کبانن طرح یدر ا

و  کگـذار، بانـ   ن سـپرده یب ان حاصله،یا زیمشخص سود  يدهد و طبق قراردادها یص میتخص يالت اعتباریتسه

بـر   ایـ و ارمزد کـ  يتوانـد بـر مبنـا    یمن یدام از طرفکهربا  کبان یمیتنظ يقراردادها شود. یم میگذار تقس هیسرما

کـه سـهم الشـرکه    ) یقـ یحق ي(و در موارد یاست حقوق یتیشخص يمجر ان باشد.یا زیت در سود کمشار يمبنا

بانـک   يگـر  گـذار بـه واسـطه    سپردهود را به نحو مشاع طبق قرارداد مشخص با سهم الشرکه خ يرنقدیو غ ينقد

 نـد یفرآ یه امـور نظـارت  کـ اسـت   يواحـد ن یامـ و  ب دهـد. یـ را ترت یمشترک يه گذاریت سرمایخته تا فعالیدرآم

در  یـی اجرا اتیـ نتـرل عمل کطـرح،   يدرخصـوص حسـن اجـرا    کاز طرف بان یندگیرا به نما ینراستت کمشار

 ي.. بـا اسـتفاده از شاخصـها   .نه آنها،یمصرف به یص منابع و چگونگیاعالم شده، نحوه تخص يها سه با برنامهیمقا

  به عهده دارد. را  یمال يبه صورتها یدگیو رس يدیلک

 ي(مدت زمـان اجـرا  ن یمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگهت کمشار یگواه

ن یـ شـود. دارنـدگان ا   یمنتشـر مـ   ان راسـتین یـ ت در سود و زکمشار يدارکبان) توسط شعبۀ يگذار هیطرح سرما

باشـند و   یمـ  یکطرح مربوطه شر يت در سود حاصل از اجراکو مدت زمان مشار یمت اسمیبه نسبت ق ها برگه

از سـه نـوع    یکـی  شـان در یه بنا بـه درخواسـت ا  کگذاران  ه به سپردهیت سرمایریارائه خدمات مد يدر ازا کبان

ق یـ تواننـد از طر  یت مکمشار یا دارندگان گواهیافراد و  د.ینما یم يگذار هیخواهد بود، سرما کمحصوالت بان

بـه   ین گـواه یـ هـا نمـوده و لـذا ا    ن برگـه یـ د و فـروش ا یاقدام به خر کشه بانیا گینترنت و یا یارتباط يها هکشب

  ابد. ی یمرا  یالملل نید و فروش بیت خریقابل ییدارا یکصورت 

رد، یـ گ یا مستمر مورد استفاده قرار مـ یر یناپذ انیپا يها ت بوده و در پروژهکمشار یره مشابه گواهیپذ یگواه

ره بـه نسـبت مبلـغ    یپـذ  يهـا  یصاحبان گواه يبردار ه هنگام اتمام مرحله ساخت و با شروع مرحله بهرهک يبطور

  خواهند شد. يت مجرکل به سهامداران شریت تبدکو مدت مشار یگواه

ا پس از ی راستین یه گواهیبازار ثانو ینترنتیسامانه ا یق مراجعه به پورتال اطالع رسانیگذار از طر سپرده
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ان و مشاوره با کارشناس مربوطه در باجه اطالع یطرح مشارکت در سود و ز ياز شعب مجر یکیمراجعه به 

 یکیدا نموده و یکامل پ ییو انصراف آشنا يگذار رات سپردهط و مقریبا انواع محصوالت مشارکت، شرا یرسان

ستم به صورت خودکار یپس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، س. دینما یاز محصوالت سه گانه مشارکت را انتخاب م

 يمشتر یگذار و بر اساس نوع محصول انتخاب با مشخصات سپرده رهی/پذمشارکت یاقدام به صدور گواه

ان دوره مشارکت (در رابطه با دو محصول مشارکت یگردد. در پا یصادر م رهی/پذمشارکت ید و گواهینما یم

ان شعبه) یسال (در رابطه با محصول مشارکت در سود و ز يا انتهایاز طرحها)  يا ا مجموعهیمنفرد  يدر طرحها

ا شعبه اقدام به یان طرح یافت اطالعات مربوط به نحوه محاسبه سود و زیپس از در يزی/ مميباجه حسابدار

  د. ینما یم يمشتر یمحاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت مشارکت و نوع محصول انتخاب

طرح را به بانک ارائه  يشنهاد مشارکت در اجرایپ استینرز با مراجعه به شعب طرح مشارکت ین يمجر

ق پورتال اطالع یرکت از طرط و مقررات مشایدر خصوص شرا يبه مشتر ید. سپس ضمن اطالع رسانینما یم

ان، وجه مربوط به یطرح مشارکت در سود و ز يدر شعب مجر یا باجه اطالع رسانی راستین یگواهبازار  یرسان

شامل طرح نامه،  يشنهادیاخذ و اطالعات مربوط به طرح پ يشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) از مشتریارائه پ

  گردد. یاخذ م ير اطالعات مربوطه از مجریطرح و سا یمال و ی، فنياقتصاد اتهیتوج

مربوطه  يها ز بر اساس دستورالعملی(در صورت وجود) و ن يان بر اساس سوابق مجریمجر یابیواحد ارز

به گزارش مربوط طرح را همراه با  يت مجریو اهل یفن یینموده و در صورت احراز توانا يمجر یابیاقدام به ارز

طرح براساس  یابیواحد ارز ،طرح یابید. در صورت مثبت بودن ارزینما یطرح ارسال م یابیزبه واحد ارآن 

نات و سهم الشرکه مربوطه نموده و یزان وثائق، تضمین نوع و مییتعو  یبررسمربوطه اقدام به  يها دستورالعمل

صوب در قالب قرارداد و م یشود. پس از انعقاد قرارداد منابع درخواست یده میرسان يمراتب به اطالع مجر

ه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل یقرار خواهد گرفت. و کل يار مجریمشارکت در اخت

، نحوه کنترل يطرح، فازبند ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجرای، منابع مورد ني، برنامه زمان بنديبودجه بند
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ل ین طرح تحویبه ام يست توسط مجریبا یرح مل طیاتمام و تحو یو چگونگ یت، نحوه گزارش دهیفیک

ن شده در ییش تعیاز پ یست در مقاطع زمانیبا یم يت کار مجریفیطرح و ک ينظارت بر اجرا يگردد. گزارشها

 يبعد يها ن طرح مالك پرداختیام ياست گزارشها یهیرد. بدیبانک قرار گ يزی/ مم يار واحد حسابداریاخت

ان یزان سود و زیمربوطه م يها ها و فرمول ان طرح و طبق دستورالعملیت. در پاقرار خواهد گرف يبانک به مجر

و  يد. سهم مجریمحاسبه خواهد گرد يزی/ مميطرح و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد حسابدار

ا صورتمجلس توقف ید. در صورت وجود گزارش یز خواهد گردیمربوطه وار ين و به حسابهاییگذار تع سپرده

  گردد.  ین و محاسبه مییر طبق دستورالعمل مربوطه تعیاز تاخ یر و ضرر ناشیزان تاخین، میط  امتوس

شامل » يمجر ییدستورالعمل احراز توانا«ن شده تحت عنوان یتدو يات بر اساس دستورالعملهایه عملیلک

نات حسن انجام یو تضم ان براساس طرح و نوع وثائقیمجر يو گروهبند یت مالیو اهل یت فنیبر اهل یمبن یاتکن

ق ینات، وثایدستورالعمل تضم«در سه گروه سبز و زرد و قرمز؛  يتعهدات و سهم آورده مجر يفایار و اک

؛ »کبان يها یافتیدستورالعمل در«؛ » طرح یابیجهت ارز زمو مستندات ال كمداردستورالعمل «؛ »ها وآورده

و  يدستورالعمل حسابدار«؛ »يمجر یده  العمل گزارشدستور«؛ »دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت«

طرح و  ینه و خالص بازدهیشامل آثار تورم بر درآمد و هز» نهیو هز ير در زمانبندییدستورالعمل تغ«؛ »یحسابرس

د یدستورالعمل مشارکت جد«؛ ير در زمانبندییو تغ يردر انجام تعهدات مجریاز تاخ ین قصور ناشیهمچن

؛ »دستورالعمل داوري (حکمیت)«؛ »يه حساب با مجریدستورالعمل تسو«؛ »ن انجام طرح)یح ه دریش سرمای(افزا

» PLS ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان يم قراردادهایدستورالعمل تنظ«؛ »دستورالعمل فورس ماژور«

، قرارداد يجربا م کت بانکگذار، قرارداد مشار بانک با سپرده يو قراردادها رهی/پذتکمشار یشامل گواه

نحوة «؛ »ش از موعدیه پیگذار و تسو دستورالعمل انصراف سپرده«؛ »نیت امیدستورالعمل صالح«ن؛ یبا ام کبان

؛ »رهی/پذتکمشار یدستورالعمل معامالت گواه«؛ »ریناپذ انیپا يدیتول يبه سهام در طرحها رهیپذ یل گواهیتبد

د/فروش، یشنهاد خریت، پی، ثبت نام و عضویشامل پورتال اطالع رسان» گواهی راستینبازار « ینترنتیسامانه ا«
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  باشد. ی، ثبت و استعالم مرهی/پذمشارکت یدار گواهیارتباط فروشنده و خر

 يته راهبردیمک«ف فوق در قالب یز با توجه به تعارین راستینت کمشار يدارکبانالت کیساختار و تش

ت کمشار يدارکبان يندهایمقررات و فرآ ير و بازنگریتفس یارشناسکگروه «، »راستینت کمشار يدارکبان

واحد « ،»(محاسبات) يزیواحد مم« ،»طرحها یابیواحد ارز« ،»یواحد حقوق«با  »شارکتماداره «و » راستین

 »و ارائه خدمات مشاوره یرسان ره اطالعیدا« با »استینرت کشعبه مشار«و  »نیواحد ام«و  »یمال یت مهندسیریمد

  ف شده است.یتعر »ره صندوقیدا«و 

 یو گواهت کمشار یحۀ مقررات انتشار گواهیال رهیو پذ تکمشار یات مربوط به گواهیل عملیتسه يبرا

در  يشامل موارد رهی/پذتکمشار یر سبد گواهینظ کیمک یمال يابزارها. ن و ارائه شده استیز تدوین ره یپذ

در سبد  ياقتصاد يها تیاز فعال یکن سهم هر ییمورد نظر و تع يت اقتصادیدر فعال کسیزان رین مییارتباط با تع

پ و یت ين قراردادهایو همچن رهی/پذتکمشار یمه گواهیو ب رهی/پذتکمشار یگواه يسبدها يو طبقه بند

  باشد یم ان راستینیدر سود و زت کمشار يدارکبانمورد استفاده در طرح  يفرمها

 يل نهادکیاقدام به تشت درون بانک کشر یک تأسیسبا  يدارکبانوه ین شیش ایآزما يتوان برا یدر ابتدا م

ت در سود و کمشار يدارکباند یشعبه جد یک تأسیسف و یتوان با تعر یا مینمود و  يدارکن نوع بانیا يبرا

ر یبا سا يمواز ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان يتهایحالت اول فعالرا آغاز نمود. در  ان راستینیز

الت از کیو تش یو سازمان يو حسابدار یات مالیه عملیلک یشعبه متعارف صورت خواهد گرفت ول يها تیفعال

  شده خواهد بود. تأسیسد یجد یمجزا و تابع نهاد مال یلحاظ حقوق

  نندگان آن باشد.ک عموم استفاده يبرا يدیمات مفن تالش بتواند منشاء خدید است ایام

  دآبادیژن بیب

1387 تابستان
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   ربا ياقتصاد - یقهفل یتحل 

  مقدمه
 ياریه همچنان نظر بسکاست  يزیانگ  از جمله مباحث بحث ین در متون فقهیمبحث بهره در اقتصاد و همچن

تواند باعث  یبعاد مختلف مان مبحث از یتر در ا یج قطعیارائه نتااست. مسلماً ن را به خود جلب نموده یاز محقق

بر بهره و  يو اقتصاد یفقه يها بدون ربا بر نگرش يدارکقانون بان چهود. شبز یشور نک کیرد نظام بانکبهبود عمل

بهره و ربا  بخشن ید. در اینما یشور را مشخص مک یپول يها تیفعالو  کینظام بانار کم و عمالً دستور یربا تنظ

  د. رکم یخواه یبررس یو فقه ياقتصاد يها را از دو سمت نگرش

  بهره

ه کاست  ياقتصاد يرهاین متغیاز مهمتر یکیف شده و یتعر يادیاقتصاددانان ز توسط يه از بعد اقتصادهرب

د. ینما یف میمت پول تعریبهره را به عنوان ق یمیات قدیاز نظر یکیننده دارد. کن ییدر جهان اقتصاد نقش تع

 یکمت یرا قیال مواجه است زکبا اش یلیاز لحاظ تحل یرفته است ولیات عامه پذیف در نظرین تعریگرچه ا

واحد  یکست چه ارزش یصادق ن بهرهن مورد دربارة یاالست و اکواحد از همان  یکاال برابر ارزش کواحد 

 یکواحد از زمان برابر ارزش  یکواحد پول در  یکمقدار آن است و ارزش  يپول در هر مقطع از زمان مساو

جاد ارزش مازاد در ارزش پول یه اک يزیب چین ترتیواحد پول در مقطع زمان بعالوه ارزش بهرة آن است. به ا

ارزش  ازتواند  یم ،مختلف زمان يها مت پول باشد در واحدیق ،د بهرة آن در طول زمان است و اگر بهرهینما یم
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  .10مت نداردیه تطابق با مفهوم قکشتر باشد یا بیمتر کواحد پول 

ت یبا ماه يبه نحو شود غالباً یده ماقتصاددانان سلف مشاه يه از بهره در نوشتارهاک يگریف مختلف دیتعار

 ياالکمختلف،  يها ییگر درآمد منتج از دارایشود مرتبط است به عبارت د یه بهره از آن منتج مک يا هیسرما

دا یپ یمتفاوت يها ف مختلف نمودیدر تعار یت همگیری، مدیۀ انسانی، ثروت، سرمای، منابع ماليا هیسرما

ف مختلف و یز همانند بهره تعاریه خود نیچه سرما .ه استیف سرمایهام در تعراز اب یز ناشین امر نیند. اک یم

تواند الاقل  یف مین تشتت در تعاریف بهره باشد. ایتواند منبع اختالف در تعار یه مکدارد  يادیار زیق بسیمصاد

 این یمثال زم يجهت حل و بحث موضوع مربوطه محدود شود. برا یبه نحو مقتض یدر موضوعات خاص

 یه تلقیسرما يگریرد و در مورد دک یه تلقید و جدا از سرمایاز عوامل تول يا توان در مسئله یرا م ينولوژکت

  نمود.

شود مطرح  یق مصرف حادث میه از تعوک يبهره به عنوان اجر یکسالکدانان نئو دگاه اقتصادیاز د

ند و آن را به وام ک یر صرف نظر مضحا زمانۀ خود در یدار از مصرف سرما هیگر سرماید. به عبارت ددگر یم

زة ینگ تواند ا یز میل نین تحلیداشته باشد. ا يشتریۀ خود مصرف بیاصل و فرع سرمابا دوره  يدهد تا در انتها یم

ن یتوان به ا ین بحث را میمنابع ا يمطرح سازد. از سمت تقاضا برا يا هیوام دادن را از سمت عرضۀ منابع سرما

ه به مفهوم کخود به نحو اعم  يدیو تول يگذار هیمقاصد سرما ياجرا يگذار برا هیرماه سکل مطرح نمود کش

است تا بتواند از خلق ارزش  یمنابع مال یباشد متقاض یآن م یمل يحسابدار يا خلق ارزش افزوده به معناید یتول

. پس هرگاه نرخ ندک یم منابع را مشخص ين بخش سمت تقاضا براید. ایسب درآمد نماکد یجد یافزوده اسم

 يزم ساده مبنایانکن میا .گذار راغب به استقراض خواهد بود هیه باشد سرمایسرما یمتر از نرخ بازدهکبهره 

 
10- Turgot A.R.J. (1727-1781) یکدر  ییاستفاده از ارزش دارا يبهره را به عنوان بها يو .ستیموافق ن یمیه قدیرن نظیز با این 

  .200-201 ص) ص1379( جریان، ایچد به توتونینکنگاه  د.ینما یف مین تعریمع یدورة زمان
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ز ین یاضیر يها دگاهیبا د يات اقتصادیه در نظرکباشد  یها م یکالسکه نئویدر نظر یخواه و وام یده زه وامیانگ

  است.شده طرح 

م. بهره یینما یه میسرما یبهره و بازده يها به تفاوت يشترید بکیم و تأینک یه منجا استفادیل در این تحلیاز ا

ه مربوط به اوراق و اسناد کهستند  ياعتبار يها هیسرما یمال يها هیم و سرمایینما یم یمال يها هیرا منتسب به سرما

 باشند. یبرخوردار م يدایز ياز ارزش اعتبار یدارند ول يزیناچ یکیزیه ارزش فکباشند  یم یاتکوکا مسیو 

 یتلق يدیه را عامل تولیسرما یعنیم. یینما یه به مفهوم اعم آن منسوب میز به هر نوع سرمایه را نیسرما یبازده

ز خود ین یمال يها هیشده به خلق ارزش بپردازد. سرما يبند  د دستهیر عوامل تولینار ساکتواند در  یه مکم ینک یم

  شود. یه به مفهوم عام آن تلقین سرمایاز ا یتواند جزئ یم

 یمنابع مال يعرضه و تقاضا یفۀ تالقیه وظکم یینما یف میتعر کا بانی یرا به نام واسطۀ مال یحال عنصر ثالث

ن یو فروش ا یمال يها هینندگان سرماک منابع عرضه يآور جمع یا واسطۀ مالی کفۀ بانیرد. وظیگ یرا به عهده م

از  يدرصد یعنیرد ک یواسطه عمل م یکن بازار به عنوان یدر ا ک. اگر بان11شدبا یگذاران م هیمنابع به سرما

افت یدرمعامله طرف دو ا ی یکالعمل از  را به عنوان حق یگذار به دارندة منابع مال هیسرما يا بهره يها یپرداخت

 ید ولیگرد یرفع مآن  یلیالت تحلکاز مش ياریز بسین یه از لحاظ فقهکم یدیرس یم يا ت سادهینمود به وضع یم

از  یناش ارمزدکننده کافت یدرو نه به عنوان ند ک ینندة سود عمل مکثر کحدا یکعمالً به عنوان  کبان

طرف تقاضا  یکطرف عرضه و  یک یمال يبازارها يه براکنیا يگر به جای. به عبارت دیمال يارکالعمل حق

نندة ک ننده منابع و عرضهکخود به عنوان تقاضا کبان یعنیم یطرف تقاضا دار وطرف عرضه و د ود میداشته باش

و بازار منابع  يا هسپرد عبازار مناب يها دو بازار به نام کگر با وجود بانید. به عبارت دینما یعمل مهردو منابع 

  گردد. یجاد میا ياعتبار

 
   Muhammad Nejatullah Siddigi (2000)د به: ینکنگاه  -11
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شتر یبهره اعتبارات بها و نرخ  ن دارد تا فاصلۀ نرخ بهرة سپردهیبر ا ، تالشنندة سودکثر کبه عنوان حدا کبان

ن یابد ایش یافزا يدارکابد و هر چه رقابت در بانی یش میافزا کدرآمد بان گرددض ین فاصله تعریهر چه ا شود.

ت یفعال يبازاردو  است و در يبنگاه اقتصاد یکه کست بلین یواسطۀ مال یک کد. پس بانشو یمتر مکفاصله 

و  منابعصاحبان  یبازار عرضه منابع مال یکیاست.  هار آن بازارد یآنها بهره عامل اساس يه در هر دوکند ک یم

منابع  ي. در بازار اول نرخ بهره براینندگان منابع مالکو تقاضا کبازار عرضه منابع بان ،يگریو د کبان يتقاضا

رنده است و هم یگ هم وام کب بانین ترتیالت. به ایمطرح است و در بازار دوم نرخ بهره تسه يا سپرده

عد ن دو بازار از بیدر ا کت بانکا شریه آک مینک یبررس یو فقه يم از لحاظ اقتصادیخواه یمحال دهنده.  موا

ا یها  افتیا همۀ دریگر آیند. به عبارت دک یجاب میا یم فقهیاز لحاظ مفاه ینحوه استفاده منابع چه الزامات

ات ین عملیا یلکد و در چه حاالت شون یم یتلق يا پرداخت وام ربویافت یدر يبرا کبان يها پرداخت

  م پرداخت.یم بهره و ربا و سود خواهیسه مفاهیق و مقاین منظور به تطبیخواهند بود. به ا يرربویغ

  ربا

 وَ  عَ فَ تَـ رْ إِ  وْ أَ  ادَ ا زَ ذَ إِ  ٱلمالِ با لرِّ ٱ نْ مِ  ةُ يادَ لزِّ ٱ يهِ فِ  لُ صْ الَ ٱوَ «آمده:  12است. در لسان العرب» يادیز« یربا در لغت به معن

. در لغت نامه »دیآ یه در اموال و ثروت به وجود مکاده است ینوع ز یک يربا در لغت به معنا« یعنی. »امَ نَ 

ش و یافزا يبه معنارا ز ربا یسود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است. المنجد ن یربا به معن 13دهخدا

است و  يادیمطلق ز یز آمده است: ربا در لغت به معنین »طیقاموس المح«رده است. در کمطلق معنا  ربطو يادیز

 
  .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  -12
  بر دهخدا، چاپ مؤسسۀ دهخدا.کا یعل -13
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است. در لغت نامه دهخدا » يادیز« يآمده است به معنا 14»يهابِ رٰ َأْخَذًة  مْ هُ ذَ خَ أَ فَ «ه یشه ربا (ربو) در آیه از رکه یراب

ت و منتخب اث اللغایردن به نقل از غکافزون شدن و نشو و نما  يو مصدر به معنا یلمه عربک یکربا به عنوان 

 یادتیز یبه معندر لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجترجمه شده است. در معز ین ینزاللغات و مصادر اللغه زو

  15شده است. یبر آن نباشد معن یلیه دلک یش مال به قسمیاما در شرع افزا ،شده یبر رأس مال معن

  ربا در قرآن
  شده است:نازل ربا بارة م دریرکدر قرآن ر یات زیآ

 مُ هُ  كَ ئِٰ لٰ وْ أُ فَ  هللاِ ٱ هَ جْ وَ  ونَ يدُ رِ تُ  ةٍ اكَ َز  نْ مِ  مْ تُ يْ ا آتَـ مَ  وَ  هللاِ ٱدَ نْ عِ  واْ بُ رْ ا يَـ ٰـ لفَ  اسِ لنَّ ٱ الِ وَ مْ أَ ي فِ  اْ وَ بُـ رْ يَـ لِ  باً رِ  نْ مِ  مْ تُ يْ ا آتَـ مَ  -1

 يبراه ک یوتکآن زد و یفزاید نزد خدا هرگز نیافزایه بر اموال مردم بکد یده شما داک یادتیزآن . ١٦ونَ فُ عَ ضْ مُ لْ ٱ

   د آنها مضاعف خواهند شد.یپرداز یم خدا

 ازه مراد کدارد  یان میند و بک یم یاد شدن آن معنینمو مال و ز یبه معنه ین آیدر اربا را  ١٧ییعالمه طباطبا

داده شود و اضافه خدا  يه به قصد رضاکواجب است  اتکت، زاکحالل، و مراد از ز يه رباین آیربا در ا

 ازنه نازل شده باشد، مراد یباشد و اگر در مد یکه میآن یاه کح است ین ترجمه صحیا یدر صورته کد ینما یم

ات یه و آین آیاه ک دینما یمر کذواجب است و سپس  تاکهمان ز تاکز ازحرام و مراد  يربا همان ربا خوار

ن باب یا اجماع منقول در ایت یروا يادعا یه بعضکنی، و اکیات میتا به آ دترن هیشب یمدنات یآقبلش به 

 
  .10هیآ -سوره حاقه - 14
   ، لبنان.روتیر بک، انتشارات دارالف192ص  ،م مفردات الفاظ القرآنجمع ،یراغب اصفهان - 15
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  ست.یگفتارشان ن بر ياند اعتبار ردهک

گرفتند  یربا م. ١٨امٰ يْ لِ أَ ابًا ذَ عَ  مْ هُ نْـ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ ا لِ نٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ ٱلنَّ  ٰوالَ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ عَ  واْ هُ نُـ  دْ قَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ  -2

  م.یا ردهکا یمه کینشان عذاب دردنایافرک يخوردند و ما برا یل مردم را به باطل مو اموا ده بودند از آنش یو نه

 وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّتيارَ لنَّ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  هللاَ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افًا مُ عٰ ضْ أَ ا بٰ لرِّ ٱوا لُ كُ أْ وا التَ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ ا يٰ  -3

د و از خدا یمخور ضافۀ مضاعفاه د ربا را بیمان آوردیه اک یسانک يا. ١٩ونَ مُ حَ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  هللاَ ٱوا يعُ طِ أَ 

ه کشد باد یا شده خدا و رسول را فرمان بریافران مهک يه براکد از آتش ید و بترسیه رستگار شوکد، باشد یبترس

  د.یحمت واقع شورمورد 

ا بٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ بَـ لْ ٱا مَ نَّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نـَّ أَ بِ  كَ لِ ذٰ  سِّ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ ٰـ يطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي يَـ ذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا يَـ مٰ ا كَ ٰـ لّ إ ونَ ومُ قُ ايَـ ٰـ ا لبٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ أْ يَ  ينَ ذِ لَّ اَ  -4

 ابُ حَ صْ أ كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ  ي اهللاِ لَ إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ ا فَ بٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ بَـ لْ ٱ هللاُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ 

با تماس با ه ک یسکنند) جز مانند ک یام نمیزند (قیخ ینم يخورند به پا یه ربا مک یسانک. ٢٠ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ

الل و حربا است و خدا داد و ستد را  ثلم ه گفتند: داد و ستدکن به واسطه آن است ی، اشده استطان آشفته یش

اوست آنچه  يبرا ،ستادیاز جانب پروردگارش به او آمد و باز ا يه پندکس ک، پس هر ردهکربا را حرام 

  دانند.یه در آن جاوکاران آتش ینانند آه بازگشت ک یسکار او با خداست و کگذشته و 

ربا را نابود و صدقات را افزون  وند،خدا. ٢١يمٍ ثِ أَ  ارٍ فَّ كَ   لَّ كُ   بُّ حِ ا يُ ٰـ لهللا ُ ٱ وَ  تِ اقٰ دَ لصَّ ٱي بِ رْ يَـ  ا وَ بٰ لرِّ ٱهللا ُ ٱ قُ حَ مْ يَ  -5

  ار را دوست ندارد.ک چ ناسپاس بزهیند و خدا هک یم
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 هِ ولِ سُ رَ  وَ  هللاِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ حَ وا بِ ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  مْ لَ  نْ إفَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن ُكْنتُ إا رِّبٰ لْ ٱ نَ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  هللاَ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ايا ايـُّهَ  -6

  نْ إِ  مْ كُ لَ  رٌ يْـ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ رَ سَ َميْ  يلَ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ ٰـ و ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ لٰـ  مْ كُ الِ وٰ مْ أَ  وسُ ؤُ رُ  مْ كُ لَ فَـ  مْ تُ بْ تُـ  نْ وإِ 

و اگر  د.ید اگر مؤمن هستیارذد و آنچه از ربا مانده واگید تقوا ورزیمان آوردیه اک یانسک يا. ٢٢ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْ كُ 

نه ستم  اصل اموالتان،شماست  يد برایردکو اگر توبه  د،یا را خواسته غمبرشیاز خدا و پ ید پس جنگیردکن

شما  يد برایانچه بدو ببخش، و چندیبه او بده یتا فراخ دست یپس مهلت بود یو اگر تنگدست دینید و نه ستم ببینک

  د.یبهتر است اگر بدان

  ربا یفقهف یتعر
ن یلمات معصومک یعنیتاب خدا و سنت کم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت آن را به کدر ح یعه و سنیش يفقها

ست ید نیبعه: کن نظرند یبر ا ٢٤ینیخمهللا ت ایو آ ٢٣یدانند. محمد حسن نجف ین ثابت شده میو اجماع مسلم

 ياالکدر مبادالت دو  يادیافت زیربا عبارت است از در یدر اصطالح فقه ن باشد.یات دیا از ضرورحرمت رب

اً سَ نْ اويين جِ سَ تَ مُ  دِ حَ أَ  نْ مِ  لِ ا مٱلْ  سِ أْ رَ  يلَ عَ  ةُ يادَ لزِّ اَ رض. در ق یافت اضافیا دریل باشند و یکه موزون و مکهم جنس 

 وَ  ةِ يَ سِ نْ جِ الْ  عَ مَ وزون ٍ مُ وْ أَ  يلٍ كِ مَ  لِّ ي كُ فِ  ]ابٰ الرِّ [ تُ بِ ثْ ويَـ  سد:ینو یمف ربا یدر تعر 26یمحقق حل .25نزَ و يُ  وْ أَ ال كَ ا يُ مَّ مِ 

ل و موزون باشد با جنس خودش کیه مک يزیشود در هر چ یربا ثابت م یعنی .اِولُُه إسُم خاصٍ نَ يـَتَـ امَ  سُ نْ جِ الْ  طُ ابِ ضٰ 

 
  .278 -280ات یآ -سوره بقره - 22
  .یه، چاپ ششم، محمد حسن نجفیتب االسالمکالم، دارالکتاب جواهر الکدر   - 23
، قم، چاپ ، موسسه انتشارات دارالعلمیهمدان يد محمد باقر موسویله، ترجمه سیرالوسی، تحرینیخم يد روح اهللا موسویس - 24

  .1375سوم 
  .نز العرفانکبه نقل از  ،یستاد محمود شهاباادوار فقه  - 25
  .مختصر النافع - 26



28  

در  27ع االسالمیدر شرا سم خاص شامل او بشود.ه اکن است یار جنس واحد ایو مع ]باشد ربا است يادیو اگر ز[

 یعنی ع.فْ نَـ  راطِ تِ شْ اِ  عَ مَ  ضِ رْ قَ الْ  ي، فِ نُ زْ وَ لْ اَ وْ أَ  يلُ كِ لْ اَ  وَ  يةُ سِ نْ جِ لْ اَ ين: فِ صْ وَ  عَ مَ  يعِ بَ ي الْ فِ  تُ بِ ثْ يُـ  وَ هُ  وَ  :ستا دهمف ربا آیتعر

ز با شرط نفع ثابت یو در قرض ن ،ل بودنکیموزون و م -2جنس،  -1شود:  یع ثابت میربا با دو وصف در ب

ربا دو  یعنی. امَ هُ أَحدَ  ادَ زٰ  وَ  زنِ وَ الْ  وْ أَ  يلِ كَ الْ بِ  ارٰ دِّ ا قُ ذٰ ِ◌إ انَ سٰ انِ جٰ تَ مُ لْ اَ سد: ینو یمف ربا یدر تعر 28د اولیشه شود. یم

 يگریاز آن دو جنس از د یکیه ک یشوند و در حال يریگ ا وزن اندازهیل کی ه باامتجانس (هم جنس) هرگ

  شود. یثابت م ،شتر باشدیب

ربا را دو قسم  ٢٩ینیخم ت اهللایآ وجود دارد. یمذاهب اختالف نظر فراوان يعلمان یربا ب يبند میدر تقس

در  داست بفروش یه مثلکرا  یه جنسکآن است  یمعامل ي. ربایقرض يربا يگریو د یمعامل يربا یکیداند:  یم

به دو  دفروشه تن گندم را ب یکه کنیگر مثل ایز دیمه چیبه ضما به همان وزن یشتر یمقابل همان جنس با وزن ب

ه در کست بلیع نیمختص به ب یمعامل يه رباکآن است  ياقو«د: هند یسپس ادامه م .درهم یکتن و  یکا یتن و 

ن است ین قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول ایان دارد و حرمت ایز جریر معامالت چون صلح و امثال آن نیسا

ا خرما و یا برنج و یه به نظر عرف گندم ک يزین هر چیا مورد معامله به حسب عرف واحد باشد. بنابره جنس ک

ش از مقدار یاز آن را در مقابل ب يست مقداریز نیجا ،جنس بداند یکا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را ی

ه کنی. و شرط دوم ا...یمعمولهر چند در صفات و خواص مختلف باشند. مثل گندم ممتاز و گندم  ،بفروشند

د و یا با مشاهده خریشود و  یده میه با عدد سنجک ین در جنسیا ا موزون باشد بنابریل و کیجنس مورد معامله م
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ء مورد معامله یل و موزون بودن شکیم ،یمعامل ين شرط نخست تحقق ربایبنابرا ».ستیربا ن ،شود یفروش م

و محمد باقر  30يمطهر یمرتض اند. هدین عقیابر ثراً کاخر مشهور است و متقدم و متأ ين شرط نزد فقهایا .است

ل و موزون کیز ربا را در مین 32دیخ مفین متقدمان، شیاست. در ب يز جاریه ربا در معدودات نک معتقدند 31صدر

دسته  یکاستناد به  یعاملم يء مورد معامله در تحقق ربایل و موزون بودن شکیعلت انحصار م .داند یمنحصر نم

 ونَ كُ ا يَ ٰـ لت یروامنجمله  .رده استکمنحصر  یمعامل يل و موزون بودن را در رباکیه در آنجا مکات است یروا

دسته  شوند. یم يریگ ا وزن، اندازهیمانه یه فقط با پکد یآ یم ییایربا در اش .است 33نوزَ يُ  وْ أَ  لاٰـ كا يُ ٰـ يمفِ اّال ا بٰ الرِّ 

ا یستند (در معامله بر اساس شمارش، متر یل و موزون نکیه مک ییایا در اشر یمعامل يات، ربایاز روا يگرید

. 34ال شمرده استکطرف، بدون اش یکشتر در یرده، معامله آنها را با مقدار بک ینفد) نشو ین مییمشاهده تع

معامله نشوند،  یوزن ایمانه یه به نحو پک یمادام یعنی. ٣٥فيه كيل و ال وزن نْ كُ يَ  مْ الَ مَ  سَ أْ ال بَ  :اند هحضرت فرمود

  . ٣٦وزن نشود ،ل و هنگام پس گرفتنیهنگام تحو االکه کن است ین موضوع به مفهوم ایو ا ال است.کبدون اش

 
  .79و  78 فحات، مسأله ربا، صيمطهر یمرتضه عالم - 30
  .71، ص 2د محمد باقر صدر، جیه سین، با حاشیم: منهاج الصالحکید محسن حیس - 31
  .605د، المقنعه، ص یمف - 32
   است.نقل شده ان سندها) یتفاوت در راو یمکتب اربعه (با کامام صادق ع در از  - 33
  .دیتخم مرغ با دو تخم مرغ پرس یکگوسفند با دو گوسفند و  یکمعامله منصوربن حازم از امام صادق ع درباره  - 34
  .133و  132ربا، ص ابواب از  6، باب 18عه، ج یل الشی. وسایحر عامل - 35

 ضةعبداهللا ع قال: سالته عن البي يعن اب ستند پرسش شده است:یل و موزون نکیه مک ییهااالکنه یدر زم یتیروااز آن جمله  - 36

عدد  یکدرباره معامله  عاز امام صادق . بالفرسين، قال: البأس به سل:البأس به، والثوب بالثوبين، قال البأس به، والفر اق ضتين؟يبالب

ب یتهذ ،ی. طوسكر. ال ندارد.کدم، فرمود: اشیاسب با دو اسب پرس یکلباس با دو لباس،  یکتخم مرغ با دو عدد از آن و 

  ، از ابواب ربا.16، باب 153، ص 18عه، جیل شی: وسای، حر عامل141ه، ص از ابواب التجار 8، باب 7ام، جکاالح
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شان به آن دسته از یاستناد ا .باشد یر شده اتحاد در جنس مکذ ینیخمت اهللا یآف یدر تعره ک يگریشرط د

جنس  یکد از یء مورد معامله بایدو ش ه:ک دارد یعالم متحقق موضوع ربا در معامالت ا يه براکاست  یاتیروا

معامله دو برابر درهم در  یعنی .37ة مثلين بمثلطحنطة بحن ل وَ ثْ مِ ين بِ لَ ثْـ م مِ اهِ رٰ دَ م بِ اهِ رٰ دَ : تیروا باشند از آن جمله

 انَ ٰـ ئيْ شَّ ٱل فَ لَ تَـ خْ إا ذٰ إِ ه: کاست  يگریث دیدر حد برابر، ربا است. یکبرابر و دو برابر گندم در مقابل  یکمقابل 

دو برابر در  - يادیء مورد معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زیاگر دو ش یعنی .38لثْ مِ ين بِ لَ ثْـ مِ  هِ بِ  سَ أْ ا بَ ٰـ لفَ 

ه ک ين شرط روشن است به طورین باب فراوان و داللت آنها بر ایات در ایروا ندارد. یالکاش -برابر یکمقابل 

  با نقل نشده است.ر تحقق موضوع ين شرط برایمتقدمان و متأخران از علما در لزوم ا نیب یچ اختالفیه

ه آن کن یه در قرض شرط شود، اعم از اک يادیاند: هرگونه ز ف آن گفتهیدر تعر، یقرض يربادر مبحث 

مقابل ده درهم و  ا عمل باشد، مانند ده درهم دری ؛ده درهم در مقابل دوازده درهم اال باشد، مثالًکا ین یع يادیز

ض به ه نزد مقرِک یئینتفاع از شااع و منفعت بردن باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و فا انتی ؛دوختن لباس

هنه قرض داده شده تازه آن کء یند در مقابل شکه شرط کچنان ،صفت باشد يادیه زکا آن ی ؛رهن گذاشته است

  .39ستیل، موزون، معدود و مشاهد نکیم يالهااکن یب یفرق یقرض يند. در رباکافت یدررا 

  م ربایخروج از حر
جهت خروج از  یشرع يها لهیه فقها حکرد کن مطلب اشاره ید به ایم ربا بایخروج از حر يان راههایقبل از ب

ا ربا باشد اما بخواهد با توسل به یاده یگرفتن ز یه اگر غرض اصلک ین معنیدانند. به ا یز نمیم ربا را جایحر

 
  .134از ابواب ربا، ص  6، باب 18 عه، جیل الشیساوست؟ یده است ربا چیاز امام صادق ع پرس يراو - 37
  .140، از ابواب ربا، ص 9، باب 18عه، ج یل الشیوسا - 38
  .214-218فحات ، ص3 له جیر الوسی، تحرینیخم يموسوهللا روح اد یس - 39
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اله سر خدا کا یاست گو یلۀ شرعیه حکست بلیز نیجا یعیش يآن را مشروع سازد از لحاظ فقها یروش

ن موضوع یله. در صحت ایده اول به خاطر ربا دوم به خاطر حیب خطا گردکن اساس دو بار مرتیگذارد و بر ا یم

ه اگر عقد به قصد فرار از ربا واقع ک ن مصداقی. به اللعقود تابعة للقصوده کنیرد. اول اکبه دو قاعدة مهم استناد 

است. دوم  یلۀ شرعیند لذا حک یت از قصد فاعلش مید چون عقد تبعیز نمایله گرفتن ربا را جاین وسیشده و بد

هذا در بحث ربا اگر باز هم یشود. عل یده میاتش سنجیاعمال انسان براساس ن یعنیباشد.  یم االعمال بالنّياته کآن

  م رباست.کاده در حیست و زیح نیت خالف بوده عقد صحیاشد چون عمل مطابق نغرض فرار از ربا ب

 یکیم ربا خارج شد: یتوان ازحر یه به دو نحو مکشود  ین استفاده میات فراوان چنیاز گفتار فقها و روا

ص یم ربا تخصکن رفته و حیه به رغم تحقق موضوع ربا، معهذا حرمت ربا از بک ین معنی، به ا یمکخروج ح

ه موضوع و مفهوم ربا کانجام شود  يا ه عمل به گونهک ین معنیاست به ا ی، خروج موضوعيگریو د 40خورده

ر در خروج کبه اصطالح تخصصاً از موضوع ربا خارج شده است. موارد قابل ذ یعنیبر آن صادق نباشد، 

توان به  یم یارد خروج موضوعاز مو. باشد یم یافر حربکان پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان از یربا م، یمکح

، ضم د و فروش ارز)یگر (خرید کناس ممالکبه اس یداخل ناسکد و فروش اسی، خر42ع شرطی، ب41هینیع عیب

 
  ه خاص نداشته باشد.کست ین یچ عامی. هما ِمْن عاٍم إّال َو َقْد ُخصَّ  - 40
فروشد  یمتر نقداً به فروشنده مک یمتیاال را با قکخرد و همان  یه میرا به نس یاالئکه شخص که آن است ینیع عیوجه معروف ب - 41

 یع در قرار ندادن شرط معاملۀ دوم در معاملۀ اول است. حسن محمدتقین بیات یند. حلک یافت مین بابت به وام دریرا از ا یو پول

  .241، صفحۀ الربا فقهياً و اقتصادياً ، يجواهر
ند. کافت یاال را عودت داده و وجه خود را درکدار اصل ین خریفروشد تا زمان مع یرا م یاالئک یسکه کع شرط آن است یب - 42

پردازد. پس  یدار میفاء منفعت به خریا استیرا به عنوان اجاره  ین وام فروشنده مبلغیستفاده از اوام است. در مقابل ا ین عمل نوعیا

اال توسط که پس از فروش کن است یع در این بیباشد. ظرافت ا ینندة وام مکدار پرداخت ینندة وام و خرکافت یفروشنده در
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ون باشد و در مدت یار مدیزان بهره به اختیه مک يبه نحو يگذار سپرده، 44، هبه معوضه43رجنسیه غمیضم

 و يدیتول يها مضاعف و عدم ربا در قرض يدر رباانحصار حرمت مثالً اول هر سال محاسبه شود و  یمشخص

ن یهمچنمتفاوت اشاره نمود.  يها ربا بر اجناس مختلف و نرخ اشتمال فیاز بابت تعر یخروج يمفرها یبرخ

 ید در اثر تورم و گرانیاهش قدرت خرکو  45اهش ارزش پولکدر عدم مصداق ربا در جبران  يادیدات زکیتأ

ل وسعت بحث از شرح آن یه به دلکر شده است کن ذیۀ دیر تأدیازاد در تأخ) و پرداخت می(نه گران فروش

  م.یپرداز یم يدیتول يها تنها به عدم ربا در قرض جانیدر اشود و  یم يخوددار

ه کده است یل گردیتحل یشمندان اقتصاد اسالمیند از ا ياریم ربا در شرع توسط بسیتحر یل عقلیعلل و دال

ن ی، تأميعدالت و برابر ير برقرارینظ یلیز باشند. دالیننده نکقانع  یند از لحاظ عقلتوان یاز آنان م ياریبس

موارد مشابه  ياریو بس يتر ثروت، ثبات اقتصاد ع عادالنهیامل، توزک شتغالاقتصاد و ا ۀنی، رشد بهیمال يازهاین

 
ار یاال را اسماً در اختکشود و سپس  یاال مک کدار اسماً مالیخر -ازارمت بیتر از ق نیار پائیبس یحت –شده  یمت تراضیفروشنده به ق

ا یرا به عنوان صلح  یننده مبلغکشود. آنگاه استفاده  یاال مکنندة که مجازاً استفاده یجه فروشندة اولیدهد در نت یه قرار میفروشنده اول

ن موضوع مراجعه شود به: محمد ید. در شرح اینما یرداخت مباشد پ یدار مینجا خریه در اکاال کفاء نفع به صاحب یا استیاجاره 

  .36-37، صفحات 23الم، جلد ک، جواهر الیحسن نجف
له، یرالوسی، تحرینیخم ي. رجوع شود به: روح اهللا موسودرهم یکو گندم به دو تن  دفروشه تن گندم را ب یکه کنیمثل ا - 43

  .64-68جلد سوم، صفحات:  .1375ت دارالعلم، قم، چاپ سوم ، موسسه انتشارایهمدان يد محمد باقر موسویترجمه س
، یوسفی ید به: ربا و تورم، احمدعلینکد. نگاه یگر معامله هبه نمایو همجنس را معاوضه و مازاد را به طرف د يمقدار مساو - 44

  ، تهران.1381، 127، چاپ اول، صفحۀ یشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اند
از  یدانند. دستۀ دوم در بعض یاهش ارزش پول را جائز نمکات وجود دارد. دستۀ اول به طور مطلق ینظرن باب سه دسته یدر ا - 45

ن مفهوم و موضوع ربا از یی) تب1376ثم (یم ییموساد به ینکدانند. نگاه  یدانند و دستۀ سوم آن را جائز و الزم م یز نمیمعامالت جا

  ، فصل هفتم.کیو بان یده پولک). پژوهشمعاصر ي(با توجه به روابط اقتصاد یدگاه فقهید
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 اند ر نمودهکم ربا ذیتحر يبرا ییها متکح 47نیمفسر. 46شوند یر مکم ربا ذیبر تحر یل عقلیبه عنوان دال یهمگ

، یع ناعادالنه ثروت، فاصله طبقاتیزواز قرض و ت يریتجارت و جلوگ یلیه شامل رفتن مال بدون عوض، تعطک

، ظلم، یاجتماع يها و دامن زدن به بحران یو سود طلب يسوداگر ادیدو از 48یسست شدن عواطف انسان

  49شود. یگر میل دیدال ياریو بس یاخالق يضررها

افت مازاد درآمد بدون قرار یدر يربا را برا منعمت کتوان ح یبا مالحظۀ آراء مختلف م يحاظ اقتصاداز ل

با مثل  یمعاملۀ جنس یمعامل يه گفته شد رباکنمود. چه همانطور  یجاد ارزش افزوده تلقیان ایگرفتن در جر

 ياالکدن واسطۀ معامله توسط یشبا ترا یمعامل يل رباکند. کافت یشتر دریا اندازة بیه به وزن کخودش است 

گر یددهد. به عبارت  یت میر ماهییتغ يرربویبه غ ياز ربو یمورد نظر نباشد از لحاظ فقه ياالکز مثل ا هکگر ید

معاوضه  کر نمیس یکتن گندم بعالوه  5 با ان سالیتوان در پا یتن گندم را م یکرجنس یه غمیضم ضمبا 

است نه  يگرید ين قاعده بنایه منظور شارع از وضع اکند ک یجاب میمت در مباحث اصول فقه اکرد. اصل حک

با جنس هم مثلش  یض جنسین باب نظرش بر تعویم بوده و از اکیشارع ح ،گری. به عبارت دیفقط معاملۀ تفاضل

د یند تولیفرآ نایا زیه در سود ک يه فردکن باشد یا ،تواند یه مکبل ،نده باشد ه آن را ربا و حرام خواکست ین

 
  M.Umer Chapra (2000)د به: ینکنگاه  - 46
 یر القرآن نوشتۀ ابوعلیتفس یفان یات ربا و مجمع البیل آیدر ذ ير امام فخر رازیبکر یر قرآن منجمله: تفسید به تفاسینکنگاه  - 47

  اند. ردهکر که موارد فوق را ذکالقرآن  یر من وحیو تفس یفضل بن طبرس

َو أُِتَي َعِليُّ ْبُن َأِبي طَاِلٍب ع ِبَرُجٍل يَْأُكُل الرِّبَا فـََقسََّم َماَلُه ِقْسَمْيِن َفَجَعَل ، 15 -15510، 329ص:  -1 ،332 ،13 ،الوسائل كمستدر - 48

  .فـََقاَل لَِئالَّ يـََتَمانََع النَّاُس اْلَمْعُروفَ  َنِصَفُه ِفي بيت المال َو َأْحَرَق َنِصَفُه َو ُسِئَل الصَّاِدُق ع ِلَم َحرََّم اللَُّه الرِّبَا
و  یده پولکپژوهش ،ییثم موسای)، ممعاصر يقتصاد (با توجه به روابط ا یدگاه فقهیوع ربا از دضن مفهوم و مویید به تبینکنگاه  - 49

  .15-16 يها صفحه ،کیبان
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ن یاندارد.  یچ سهمیه هکن باشد یتواند ا یاز ارزش افزوده دارد؟ پاسخ م یست چه سهمیم نیارزش افزوده سه

مت در مورد کن حیا .داردق یتطب 50يٰ عا ماسَ إلّـٰ◌ٰ  انَ ٰـ سنْ ْإل لِ  سَ يْ لَ فۀ یشرن یقرآن و همچنۀ فیات شریقاً با آیدق ریتفس

 ،گرید. به عبارت دینما یرا حرام م یقرض يه رباکت است مکن علت و حیز صادق است و به همین یقرض يربا

 ین مازاد حرام تلقیند اکافت یآن را در يان دوره با مازادیقرض دهد و در پا يگریبه فرد د یمبلغ یسکاگر 

خلق ارزش افزوده قرار  و دیان تولیرجه قرض دهنده درکر شود یتواند تعب ین باب مین موضوع از ایشود. ا یم

ند. ک یافت میقرض دهنده بهره خود را مطالبه و در ،ندکان یا زیرد رنده سود بیست و چنانچه قرض گنگرفته ا

ن دو فقط در یه تفاوت اکشود  یبا مضاربه به وضوح روشن م یقرض يسه ربایق و مقایدر تطبف یظرن تفاوت یا

ا یاز نرخ سود ( یسهم یدوم در یند ولک یافت میافت بهره را مشخص و دریش نرخ دریاز پ یه اولکن است یا

 ین تلقیا ین نرخ از قبل به معنییتع یعقود اسالم یا باقی د. در مضاربهینما یافت میدررا  يت اقتصادیان) فعالیز

با  یلکن از لحاظ یخواهد شد و ا یعقشده برابر سود وا يزیر رقم سود برنامه یاستکم و کچ یه بدون هکشود  یم

ز به ین موضوع نیار است. یامالً مغاک ،تواند صفر باشد یدر اقتصاد نم يگذار هیماسر کسیه نرخ رکنیتوجه به ا

ه ک ین معنیقابل استنباط است. به ا ٥١ةً فَ اعَ ضٰ ًا مُ افَ عٰ ضْ أا بٰ لرِّ ٱوا لُ كُ أْ اتَ ٰـ ل واْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هَ يـُّ أا ٰـ يفه یۀ شریآ یوضوح از معن

رنده از عهدة بازپرداخت یه وام گکافتد  یاتفاق م ین حالت زمانید و اینما یافت بهره بر بهره را ممنوع میحق در

مصداق دارد  ین حالت زمانیگر ایپردازد. به عبارت د یب مکامده است و به ناچار ربح مریاصل و فرع وام برن

ا ی بازده بوده یه بکشده است  یاالئکد یاً وام صرف خریست، ثانین یکان شریا زیه اوالً وام دهنده در منفعت ک

نبوده است. به  يگذار هیبوده و وام سرما یگر وام مصرفیان دیا به بینشده است  یمنتج به بازده يگذار هیسرما

 
  .39ه یآ -سوره نجم شد.جاد شده بایاو ا یه با سعک يزیست مگر چیبه انسان ن ]متعلق[ - 50
  .دیمخور ضافۀ مضاعفاه د ربا را بیمان آوردیه اک یسانک يا، 130ۀیآ -سوره آل عمران - 51
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افت اصل و بهره یعدم در ٥٢مْ كُ لَ  رٌ يْـ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ إ وَ  ةٍ ر سَ يْ ي مَ لِ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ ۀ یه در آکل است ین دلیهم

د ییافت نشود بهتر است. و در تأیرنده در عسرت او دریه اگر از وام گکند ک یمشخص موام را به عنوان صدقه 

 وَ ۀ ین مال را در آین اساس خوردن ای. و بر هم٥٣اتِ قٰ دَ لصَّ ٱي بِ رْ يَـ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ هللاُ ٱ قُ حَ مْ يَ ه فرمود کن صدقه است یا

  ه است. یه منهکر فرمود کباطل و اخذ ربا ذ ٥٤لِ اطِ بٰ ٱلْ بِ  اسِ ٰـ لنّ ٱ ٰوالَ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ وا عَ هُ نُـ  دْ قَ  ا وَ بٰ لرِّ ٱ مْ هِ ذِ خْ أ

ا بٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ ٱلبَـ ا مٰ نَّ إِ وا ـالُ قٰ ۀ یل آیدر ذبيان السعاده في مقامات العبادة  ریر شده در تفسکحات ذیاستدالل و توض

ور در متون کرات مذین تعبیربا در عرب نه ع یه تلقکن موضوع است یاشف اک ٥٥اٰـ بلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ لبَـ ٱهللا ُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ 

ن یند. در اک یم يه معامالت را ربوکن بوده است یه دیر در تأدیمۀ تأخیافت جریدر یه به نوعکاست بل یفقه

ح است همان یپس ربا صح ،يادیدر ز ستا اال مثل رباکمت یردن قکاد یع با زیه بکگفتند : «٥٦ر آمده استیتفس

ن یاصل در ا عوض واقع شده است و يادین آن دو در زیح است. پس تشابه بیصح فروش)د و یع (خریه بکطور 

ه کسته بود یع پس شایصحت ب ه اصل درکراد شود یه اکنیست تا ایدر صحت ن هیو تشب همان رباست، يادیز

 عیب ،متیق يادیه در زکنیست. و ایح نیراد صحین ایع مثل ربا است. پس ایه بکنیع است نه ایشد ربا مثل ب یگفته م

 
شما بهتر است اگر  يد برای، و چنانچه بدو ببخشدیبه او بده یتا فراخ دست یپس مهلت بود یو اگر تنگدست، 280ۀ یآ -سوره بقره - 52

  د.یبدان
  ند.ک یربا را نابود و صدقات را افزون م وند،داخ، 276ه یآ -سوره بقره - 53
  .خوردند یو اموال مردم را به باطل م ده بودند از آنش یگرفتند و نه یربا م، 161ه یآ -سوره نساء -54
  رده است.کالل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلگفتند: داد و ستد م، 275ه یآ -سوره بقره - 55

. ترجمۀ محمد 1346، چاپ دانشگاه تهران، بيان السعاده في مقامات العبادة، يگناباد یدختیسلطانمحمد ب مالحضرت حاج  - 56

، تهران، 149-150، جلد سوم، صفحات ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاضیاهللا ر و حشمت یرضاخان
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ه کآن است  يه براینگونه تشبیع و ایع از لحاظ حالل بودن بیه رباست به بیه از تشبیناکه دانسته است یرا به ربا شب

ع را حالل یخداوند ب و »عَ يْ لبَـ ٱ هللاُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ «و فرمود: رد کنان را باطل آاس یپس خداوند ق .ان شودینان رساتر بآنظر 

 فساد صحت و یعنی رد،کربا را حرام  و »اٰـ بلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ « عطف است. ایر قد یحال است به تقدن عبارت یا ،قرار داد

ه ک یوقت اند: گفته یبعض خداست. ینه ه صحت و فساد به سبب امر وکبل ست،ین آنه بودن در صورت یبه شب

اد یمدت را ز گفت: یار مکهرد، بدک یرفت و مطالبه م یو قرض دهنده م دیرس یه داده بودند مکرا  یقرض ةوعد

شان گفته یه به اک یوقت ردند،ک یب عمل میردند و به همان ترتک یم ینم و با هم تراضکاد ین و من در مال زک

اال هنگام فروختن و کمت یردن قکاد یه زکن بود یاست، مقصودشان ا یکیگفتند هر دو  ین رباست میشد ا یم

رده و کنگونه تجارت یت مردم ایدر جاهل .هستند يدت هر دو مساوردن مک یردن در وام به سبب طوالنک ادیز

آن وقت  ز هست.یه رسم اهل زمان ما نکچنان ،دادند یم یبا سود معلوم ینیرا تا مدت مع یه مالکجستند  یسود م

 ،معطل مانده است ستاده ویردن اکه مال ما از تجارت کن است یم در مقابل ایریگ یه ما مک ين سودیگفتند ا یم

ه کشتر از آنچه یب دانند تا وقت خرمن گندم و جو، و آن موقع یل گندم و جو را به قرض میاز قب یه جنسکنیا ای

م به یه بفروشیه نسکح است یآن ده درهم است مثالً، پس صح يمت نقدیه قکگفتند  یو م، گرفتند یداده بودند م

ه بر سود است و کین عمل تمام تیادر . چون م به پانزده درهمیه قرض بدهکز هست یح نیپانزده درهم و صح

و  هستادین اقسام عبادات است باز ایه از بزرگترکبدن در طلب معاش  يو قوا ءشده، و اعضا كل بر خدا ترکتو

ار ضرر زده کو به بدهه است ستادیدرخواست از او باز او نفس از تضرع و پناه بردن به خدا  ل شده است، ویتعط

 گردد. و یم كقرض الحسنه تر یعنیو یکار خوب و نکشود، و آن  یبدون عوض گرفته مه مال او کشده است 

و در  ند،ک یاز ربا نه یتعال يه خداکه مخالف با اراده خداوند بر بندگانش است موجب شده کن امور یهمه ا

  .»مورد فاعل ربا شدت عمل به خرج دهد

 یه اگر منابع مالکنجا خالصه نمود یحث را به اتوان ب یمت حرام بودن ربا مکر در مورد حین تفاسیبا ا

شود  يگذار هیشود و اگر صرف سرما یم یصرف مصرف شود پرداخت مازاد ربا و حرام تلق یاستقراض
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ه شارع مد نظر قرار ک یمتکه حکن دارد یل فوق داللت بر ایدال گردد. یم یپرداخت مازاد سود و حالل تلق

  شود: یر خالصه میرد در موارد زیل گکش يدیتول يها تیداده تا فعال

  م باشد.یسه رندهیگ وام يت اقتصادیان فعالیدر سود و زد یبادهنده  وام .1

د از یه را از قبل قطعاً مشخص نمود نبایسرما یتوان نرخ بازده یه نمکن یل ایبه دلافت مازاد (بهره) ینرخ در .2

 ش مشخص و شرط شود.یپ

  57 شود. یم یربا تلق یمصرف يها گرفتن مازاد در قرض .3

از  یه برخکبوده ور در فوق کمذم ربا از باب یمت تحرکتوجه به حن یهمه بر اساس کرسد  ینطور به نظر میا

ن نظر را یا یاند. گرچه برخ شده يگذار هیسرما يها ن اهل تسنن قائل به عدم ربا در قرضیعه و همچنیش يفقها

ث و یم و احادیرکات قرآن یات اشارات آیدر جزئ جمع ادلۀ مختلف و دقت یدانند ول یل فرار از ربا میح از

مت شارع در باب علت که حکست بلیفرار از ربا ن يبرا يا لهین نظر حیه اکد ینما یم ين استنباط را قویاخبار ا

نجا از یه در اکر شده است کرر ذکز مین یم ربا از وجوه اجتماعیمت تحرکحالبته  شود. یم ربا را شامل میتحر

ع حرمت ربا، یرم (ص) و هنگام تشرکامبر ایه در زمان پکن باورند ین گروه بر ایا. 58شود یم يرر آن خودداکذ

 يازهاین نیتأم يها در آن زمان برا شترقرضیرا بیز ،ان داشتیجر یمصرف يها در عربستان ربا فقط در وام

 دلۀاز شمول ا يدیمور تول در ا با بهره يها ن وامیا بر رده بناکرا حرام  ییها ن قرضیز چنیبود و اسالم ن یمصرف

 
گر مفهوم مخالف از نوع مفهوم شرط اسـت و انتفـاء شـرط بـه     ین عبارت صدق و شمول تام ندارد. به عبارت دیمفهوم مخالف ا 57

ور در فـوق  کط مـذ یبه شرط حصـول شـرا  » ستیربا ن یرمصرفیغ يها گرفتن بهره در قرض«عبارت  یعنیانتفاء موضوع است.  یمعن

  است. يرربویغ
، 1377 قت،یحق. انتشارات 152-155 ات. صفحیشاه ثانیرضاعل يگناباد تابنده نیحسسلطانحضرت حاج  ،رسالۀ رفع شبهات - 58

  http://www.sufi.ws/MysticalBooks(4).php چاپ پنجم.
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بخرد در واقع  یمنزلرد تا یگ یا وام میبسازد  یرد تا ساختمانیگ یم یه وامک یسک. به طور مثال 59ربا خارج هستند

ن است کن سهم ممین سود را به وام دهنده بپردازد. ایاز ا یه سهمکاست  یامالً منطقکبرد و  ین پول سود میاز ا

چند  يا صدی ین سهم به مبلغ مقطوعیار به صورت عقد صلح اکه در اول کن یا اید و ده باشیچند از فا يصد

توان مورد عقد صلح  یز میافته است نیه هنوز تحقق نکرا  یرا حقوقیرد. زیه مورد توافق قرار گیاز سرما یمقطوع

المثل عقد مضاربه و  یت فاررمقاز  یبکیرنده تریلت روابط وام دهنده و وام گ ن حایق در این طریقرار داد. به ا

  .60عقد صلح است

ن یهم ،اند داده ناسکد و فروش اسیز در باب خرین یه و سنعیمذاهب ش يماله عک ییو فتاوا ینظرات فقه

 ین معنیامالً مخالف مطرح است. به اکامالً موافق و کات ارائه شده در حد یرا نظریز ،دینما یت میرا تقو دگاهید

د و فروش یخر ،ستیل و موزون نکیناس معدود است و قابل شمارش و مکه اسکنیل ایلاز فقها به د ياریه بسک

د و فروش یخرء، از فقها يگریاند و عدة د ه نمودهیاال توجکناس را کرا آنها اسیاند. ز آن را حالل دانسته

د و یلۀ خریناس وسکه اسکن است ین گروه بر ایاست و استدالل ا یقرض يدانند چون ربا یناس را حرام مکاس

  ت ندارد.یخود مال ياال است و به خودکندة شمارش ارزش یاال و نماکفروش 

از نوسانات  ياریبس یلکم. به طور ینک یم یم ربا را مجدداً بررسیتحر يمت اقتصادکح ،در باب موضوع دوم

است.  یپول يدر بازارهاود جوشود منشعب از نوسانات م یاقتصاد مالحظه م یقیه در بخش حقک ياقتصاد

در  یات پولین بحث از واضحات نظریا وشده است  انجام يادیز يها ین موضوع در اقتصاد بررسیادربارة 

اقتصاد به  یقیاز نوسانات بخش حق ياریابد بسین کیدر اقتصاد تس یباشد. چنانچه تموجات بخش پول یاقتصاد م

 
  .233ص .3، جیالفقه االسالم ی: مصادر الحق فيرعبدالرزاق سنهو - 59
قت، چاپ اول، ی، انتشارات حق115، ص شاهیمجذوبعل تابنده یورعلنتر کدحضرت حاج ، یاجتماع و یمجموعه مقاالت فقه - 60
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باشد.  یانداز م اقتصاد به بخش پس یقیبخش حقم یاتصال مستق ین اثر حذف ربا به معنیتر د. عمدهیگرا  یت میبثت

 يگر ند بخش واسطهینما یردن سود مکثر کنه و حدایاقدام به رفتار به هاکبان ید وقتیر گردکه قبالً ذکهمانطور 

منابع با عرضۀ منابع  يتقاضا در سمته ک ییشود و تفاوتها یبخش مستقل در اقتصاد فعال م یکبه صورت  یمال

د. شو یم سببرا  یمال يها نوسان در بازار جادید، علت ایآ یمبوجود ها  کفاده از منابع توسط باندر نرخ بهرة است

شد تا در صورت ک یطول م یزمان ،دار هستند مدت یافت وام همگیپرداخت و در يچون قراردادها یاز طرف

 يبخش عرضه و تقاضان اثرات به ین آمدن نرخ بهره اییو پا يانداز منابع پس يا تقاضایر در عرضه ییتغ

ر ین بحث در نمودار زیشود. ا یم یمال يجاد نوسان مداوم در بازارهایر باعث این تأخیالت منتقل شود. ایتسه

  نشان داده شده است:

  کیالت بانیعرضۀ تسه
                        BS  LD        Lr                                                           Sr  

      
  
  
  

  
  
  

   Bs  کعرضه وام توسط بان

    Ss  ها عرضه منابع توسط صاحبان سپرده

    LD  يالت اعتباریان تسهیمنابع توسط متقاض يتقاضا

    BD  یمنابع مال يبرا کبان يتقاضا

    Sr  انداز نرخ بهره پس

    Lr  التینرخ بهره تسه

  وام يتقاضا برا

Bm  

  نرخ بهره  
  التیتسه   

  
  اندازها عرضه پس

SS  
  کبان يتقاضا

  یمنابع مال يبرا  

BD  

  نرخ بهره
 انداز پس 

Sm



40  

    Sm  انداز مقدار پس

    Bm  التیمقدار تسه

    BR  کدرآمد بان

  برابر است با:   tدر زمان  کدرآمد بان
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  م داشت: یدر زمان تعادل خواه
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Lن حالت یشود در ا یم مکالت یتسه يه تقاضا براکم یریگ یرا در نظر م يدیط جدیحال شرا
tD  به سمت

Lچپ به 
tD   د:یدهد. در تعادل جد یان مکر مییتغ +1
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L
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  :یعنیشود  یمنف کخواهد بود اگر درآمد بان
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ست از منابع یاجباراً با کبان t+1عمالً در طول دورة  کبان یدار استقراض مدت يجتاً با توجه به قراردادهاینت

د. به سمت چپ بپوشان BDیمنحن ییان را با جابجاین جبران زید تا در دورة بعد ایان نمایگر خود جبران زید
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ا تقاضا یو  يانداز در سمت عرضه منابع پس یانکه هرگاه تکم ینک یه به وضوح مشاهده مین قضیم ایبا تعم
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گر منتقل و نوسانات یبه سرعت به بازار د انکن تیدار بودن قراردادها ا ل مدتیافتد به دلیالت اتفاق بیتسه يبرا

  دهد. یقرار م ین دو را در نوسان دائمیمتصل به ا يگر منتقل و بازارهایدیکن دو بازار به یبه صورت متناوب از ا

مختلف  يها در زمان BRه رفتار کشود  ی) به وضوح مشخص م7) و (5) و (1عالمت سه معادلۀ ( یبا بررس

ه ک يند. رفتار در دو بازارک یت میاقتصاد سرا یقیحق يها ر بخشیه به ساکن نوسان است یباشد. ا یم یوسانن

 یه نوسانات مختلفکم شود یترس یبوتکتارعن يتواند بر اساس الگوها ینمودار آن در صفحات قبل مشاهده شد م

  هند داشت.ها خوا یعرضه و تقاضا در نقاط مختلف منحن يها یب منحنیرا برحسب ش

  ر خواهد بود:یل زکنرخ بهره در دو بازار مزبور به ش
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  م شود پس:یر تنظیدوره تأخ یکنابع دو بازار با اگر بر اساس فروض فوق رابطۀ م
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  م داشت:ی) خواه10) در (9) و (8( ینیگزیبا جا
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ن یل خواهد بود. االت در دوره قبیها تابع نرخ بهره در بازار تسه گر نرخ بهره در بازار سپردهیبه عبارت د

نرخ بهره در  یعنیوجود داشته باشد  يبعد يها ز در دورهیر نین مسیه برگشت اکشود  یامل مک یل هنگامیتعد

  :یعنی ،ها در دورة قبل باشد الت خود تابع نرخ بهره در بازار سپردهیبازار تسه
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 یه به راحتکن است ین نوع معادالت ایه از خواص اکدوم است  مرتبۀ یمعادله تفاضل یکن معادله یا

ن با یز صادق است. همچنیبهره ن يها ن موضوع در مورد نرخیتوانند در طول زمان نوسان داشته باشند. ا یم

  م:ی) دار10) در (12( ینیگزیجا

)14(          ))(( 11
S
t

S
t mgfm −+ =  

  م داشت:ی) خواه9) در (12( ینیگزیباشد. با جا یامالً نوسانکتواند  یم یز همانند قبلین معادله نیا

)15(      )))((())(( 11
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t rrgrmgrr −−
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==  

S) چون تابع 11) و (15معادالت (
tm Bو  −1

tm امالً کتوانند  ی) م13) و (14ر بر اساس (یغن دو متیهستند و ا −1

در هر دو بازار  کیبان ییالت اعطایانداز و تسه پس يا زان منابع سپردهیباشند لذا نرخ بهره همانند م ینوسان

  باشد. یتواند نوسان یانداز م پس يها و سپرده کیالت بانیتسه

  يریگ جهینت
شارع  یعیتشر يریگ ه موارد بحث شده جهتیلکبه ه با توجه کتوان اذعان داشت  یس به طور خالصه مپ

م ربا بوده است. یق تحریاز طر یمواج پول ياقتصاد با حذف بازارها یقیحق يجاد ثبات در بازارهایبه امقدس 

 یات فنیاقدام به عمل ،ادهن یکبه عنوان  کاگر بان میگرد ین موضوع برمیم به ایریرا بپذ يریگ جهیچنانچه نت

را  يا تواند منابع سپرده یه مکاست  ياقتصادبنگاه  یکپس خود  ،دینما  ياقتصاد يها ر طرحت دکو مشار یمال

خواهد  یت سهامکشر یکبه صورت  کرد بانکعمل یعنی(د ینما یکگذاران را در سود خود شر اخذ و سپرده

ند و نرخ بهره را کعمل  يبنگاه اقتصاد یکد به عنوان یبا، آمد فقط یام فقهکاحبخش ه در کو همان طور بود) 

. دوم دیم نماین آنان تسهیب 61گذاران را به نسبت سهم سپرده کان دوره سود بانیو در پا دیش شرط ننمایاز پ

 
ه او معامالت کگذارند  یم کار بانیه سپردة خود را در اختکستند بلین کگذاران سهامدار بان سپرده کیبان یفعل يها در نظام - 61
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ت یفعال ين منابع براین تأمید و چون اینما ین منابع میتأم کبان يگذار هیسرما یمال يها تیۀ فعالیلکدر  ،هکنیا

افت یبهره در یمصرف يها از وام ،حق ندارد کبان ،هکنیرد و سوم ایبگ تواند یا بهره میسود  ،باشد یم يصادتاق

ق دارد و ی(ص) تطب يعت مطهرة محمدیشر یام فقهکبا اح ،ر شدکه به طور خالصه ذکن سه مورد یند. اک

ل ربا و بهره از لحاظ یف و تحلیبا تعرپس  ز مطرح نمود.ین نیم قوانیآن را با تنظ ییات اجرایتوان جزئ یم

مت کم ربا و با توجه به اصل حیخروج از حر ینه و چگونگین زمیدگاه خاص قرآن در ایو د یو فقه ياداقتص

  م:یرس یر میج زیدر اصول فقه به نتا

  م باشد.یسه رندهیگ وام يت اقتصادیان فعالیدر سود و زد یبادهنده  وام .1

را از قبل قطعاً مشخص ه یسرما یتوان نرخ بازده یه نمکن یل ایبه دلافت مازاد (بهره) ینرخ در .2

 ش مشخص و شرط شود.ید از پینمود نبا

 شود. یم یربا تلق یمصرف يها در قرض بهرهگرفتن  .3

است. با  ياقتصاد منشاء نوسانات اقتصاد یقیها به بخش حق الت و سپردهیتسه يانتقال تموجات بازارها

دة نوسات یجاد پدیباعث اه ربا کم یده ینشان م یاضیر يالگو یکمت شارع با طرح کتوجه به اصل ح

ن یرد. بدکت کحر يتوان به سمت ثبات اقتصاد یگانه فوق م ج سهیاست و با حذف ربا و استفاده از نتا ياقتصاد

پس  ،دینما  ياقتصاد يها ت در طرحکو مشار یمال یات فنیاقدام به عمل ،ادهن یکبه عنوان  کاگر بانب یترت

د ینما یکگذاران را در سود خود شر را اخذ و سپرده يا منابع سپردهتواند  یه مکاست  ياقتصادبنگاه  یکخود 

عمل  يبنگاه اقتصاد یکد به عنوان یبا، و فقطخواهد بود)  یت سهامکشر یکبه صورت  کرد بانکعمل یعنی(

ن آنان یگذاران ب را به نسبت سهم سپرده کان دوره سود بانیو در پا دیش شرط ننمایند و نرخ بهره را از پک

 
  م پرداخت. یخواه» کبان یت سهامکشر«به بحث  یلیمکمجاز انجام دهد. انشاءاهللا در مقاالت ت
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ن ین تأمید و چون اینما ین منابع میتأم کبان يگذار هیسرما یمال يها تیۀ فعالیلکدر  ،هکنی. دوم ادیم نمایتسه

 يها از وام ،حق ندارد کبان ،هکنیرد و سوم ایتواند بگ یا بهره میسود  ،باشد یم يصادتت اقیفعال يمنابع برا

  ند. کافت یبهره در یمصرف
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  از بعد ربا کیات بانیت عملیماه

  مقدمه
 يدارکو بان ینظام اسالم یکدر  يدارکن بانیز بیجاد تمایدر ا یات اساسکاز ن یکیمالحظات ربا همواره 

داللت بر حرمت ربا دارند  یز همگین یتب آسمانکر یل و سایتورات و انج یبررس .62ها بوده است ر نظامیدر سا

آراء  ست اختالف فراوان است. فقط اگریچ ه رباکنیدر ا یه ربا حرمت دارد ولکالقول هستند  متفق یو همگ

 
اء و یروان همه انبیبودن است وگرنه پ یا وصی یا ولی یم امر نبیتسل ینرا اسالم به معیصول اشتباه است زاال یز علین تمایگرچه ا - 62

ن لَـاً فَـ ينَـدِ  سـالمِ اال يـرَ غَ  غِ يَبتَـن َمـ وَ « :ست و فرمـود یدر عالم ن ینیر از اسالم دیه غکمسلمان هستند بل یهم السالم همگیا علیاء واوصیاول

را  يگریم (امر) شدن روش دیر از تسلیس غکه هر ک ین معنی) به ا85ه یآ ،وره آل عمران(س» نَ رياسِ خَ ال نَ ه مِ رَ ي االخِ فِ  وَ هُ  وَ  هُ نمِ  لَ قبَ يُ 

ا نّـمَ آل قُـ«: دیـ فرما یه مـ ین آیه قبل از ایدر آ ،گریان دیاران است. به بکانیند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زیگز

 قُ رِّ َفـنُـ َو الم هِ بِّ رَ  ِمن ونَ يُّ نَّبِ ال ي وَ يسَ عِ  ي وَ وسَ مُ  َو َما ُاوِتیَ  اَالسباطَ وَ  وبَ عقُ يَ  وَ  قَ احَ إس وَ  يلَ عِ اسمَ إ وَ  يمَ اهِ رَ بإي لَ عَ  لَ نزِ ا اُ مَ  ا وَ ينَ لَ عَ  لَ نزِ اُ  امَ  وَ  اهللاِ بِ 

عقـوب و  یحاق و سـ ل و ایم و اسماعیابراه هبگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه ب یعنی» ونَ مُ سـلِ مُ  هُ لَـ حـنُ نَ  م وَ نهُ مِ  دٍ حَ أَ  ينَ بَ 

م و ما یگذار یدام آنها نمکچین هیب یچ فرقیم و هیمان داریگارشان داده شده ادامبران از پروریو پ یسیو ع یها و آنچه به موس سبط

و  یموسـ  عقـوب) و ی( يهـا  عقوب و سـبط یل و اسحاق و یم واسماعیان ابراهیه ادیلکگر یم. به عبارت دیم شدگان به امر او هستیتسل

ا صاحبان اجـازه از طـرف آنهـا شـده باشـد مسـلمان       یم امر آنها یس در زمان خود تسلکامبران همه اسالم بوده و هریر پیاو س یسیع

 وَ  اً رهَ كَ   وَ  اً وعَ طُ  رضِ االَ وَ  واتِ امَ السَّ  ين فِ مَ  مَ سلَ أ هُ لَ وَ  ونَ بغُ يَ  اهللاِ   ينِ دِ  يرَ غَ فَـ أ« د:یفرما یرا م يتر یلکه موضوع ین دو آیه قبل از ایاست. در آ

اسـت و بـه    ن است چه بخواهد و چه نخواهد مسـلمان یها و زم س در آسمانکهر ؟رندیگ ین خدا را میا جز دیآ« یعنی »ونَ ُعـرجَ يُ  يـهِ لَ إ

 اتیـ ن بـر اسـاس آ  یره زمـ که ما همه مردم کند ک یم متبادرذهن  بهن مطلب را یات فوق ایم آی. دقت در مفاه»گردد یاو باز م يسو

قرار  یفیلکا تی یعیا اسالم تشریو م در اسالم خاص یدیاالمر رس یم اولیلستعت و به یمرحله ببه م و اگر یم قرار دارله اسالنحفوق در 

 م گرفت.یخواه
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در عالم  يدارکچ بانیم هییدانند قبول نما یز میناس را با معدود شمردن آن جاکد و فروش اسیه خرک ییفقها

از  .63است ردهکفقه باز ن باب در یارا در  يدیجد ه سرفصلکهست  اد همین آراء آنقدر زینخواهد بود. ا يربو

از  ياریالم است و بسالس هیعل ین موسیاز د یاملکعت ما نوع متیه فقه و شرکت د اذعان داشیگر بایطرف د

در  یامده ولیردن در قرآن نکا سنگسار یدر فقه آمده است مثالً رجم  یر نشده ولکدر قرآن ذ یموارد فقه

وده و اء سلف بیعت انبیل شریمکعت محمد (ص) در تیشر یلک. به طور 64تورات آمده و از آنجا اخذ شده است

استناد به  دونه همواره شما بکن بوده یهود بر این یان دیل حضرت با عالم نمااجد یه حتکست بلیمستقل ن

م نتُ ن كُ إا وهَ اتلُ فَ  اتِ ورَ تَّ وا بالاتُ فَ «: دیفرما ین باب میاست و در ا فالخن ید و ایدار یان میعت را بیام شرکتورات اح

 
و  یمصـرف  يهـا  ربـا در وام  يــ اقتصـاد   یل فقهـ یـ ) تحل1382( ینیعبدالرضـا هرسـ   ژن ویـ دآباد، بیـ د بـه ب یـ نکن باب نگاه یدر ا - 63

  ران.یا يزکمر ک، بانکیو بان یده پولکپژوهش. ام شارعکشف احکفقه متداول در  يها یاستکو  يگذار هیسرما

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
Bidabad, Bijan, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary 

jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic 

Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September 2004. Reprinted in: National Interest, 

Journal of the Center for Strategic Research, Vol. 2, No. 1, winter 2006, pp. 72-90. Tehran, Iran. 

http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  
 ه شده بود آوردند. درب گناکه مرتکدانش نشسته بود. گروهى، زنى را یدر جمع مر ع سىیه عکوحنا آمده است یل یدر انج -  64

ماند  ع سىیند. همه رفتند، عکم را اجرا کست، حیار نکس از شما گناهکبه آنان فرمود: هر ع سىیم آن گناه رجم بود. عکتورات ح

 ن من هم بر تو فتوائى ندارم، برو ویه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابرایسى علکبه آن زن فرمود:  ع سىیو آن زن. ع

نم. گمان کان مردم زنده یام تورات را در مکام تا اح فرموده: آمده ع سىیه عکگر آمده است یل دیدر اناج ب گناه مشو.کگر مرتید

ام تا آنها را در جامعه رواج  ه آمدهکار اندازم و باطل سازم، بلکا از یان بردارم و یاء را از میام تا تورات و صحف انب ه آمدهکد ینکن

 دهم.

 سورة مائده. 23ۀ یل آیان در ذیر مجمع البید به تفسینکنگاه  نیهمچن

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf
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و  اساس است یشما ب يها ه حرفکد ینید (تا ببید و بخوانیاوریرات را بد تویئگو یاگر راست م یعنی ٦٥»ينَ قِ ادِ صَ 

خالف امر خداوند در تورات  یالمک یعنی(ن بر خدا افترا بندد یس بعد از اک) پس هربا تورات مطابقت ندارد

ه در تورات آمده و ک( فیحنم ین ابراهییبگو خدا راست گفت پس از آ )غمبریپ يا( ظالم است ود) یبگو

  . 66دین نباشکید و از مشرینک يرویپام)  هیاند و من هم بر آن رو مبران سلف بر آن بودهایپ

ان یاد یره در تمامیام و غکض، حدود، احیل عبادات، فرایاز مسا ياریسبگذرا به ابواب فقه  یبا نگاه 

حل متناسب با عصر  د اقدام به طرح راهیاحکام جد تأسیسا یاحکام قبل  ءاء با امضایرا انبیباشد. ز یمشترك م

ر ییبه علت تغ یتأسیس یشوند. احکام یم میتقس یو امضائ یتأسیساند. اصوال احکام به دو دسته  خود نموده

امبر یامبران سلف است که پیام پکاح ییشود و احکام امضا یامبر عصر ابداع میتوسط پ یانکا می یات زمانیمقتض

 يُکِتَب َعَلْيُکم الّصيام َکما ُکِتَب َعلَ «ات: یاست. مثل آ یام امضائکبه احنجا ید. اشاره در اینما ید مییآن را تأ يبعد

محمداً  ياعط«...: 69. نقل شده است٦٨»نُوح َو النَّبييِن ِمْن بـَْعِدهِ  يِانّا َاوَحْينا الَْيَک َکما َاوَحْينا ِال« و ٦٧»الَِّذيَن ِمن قَبِلُکم

السالم التوحيد و االخالص و خلع االنداد و الفطره و الحنيفه  عليهم يو عيس ي(ص) شرايع نوح و ابراهيم و موس

 یا سلف نسبت به جناب ختمیچون انب: « 70ندیفرما یم (ص)  مرتبت یعت حضرت ختمیان شریدر ب »المسحه...

 
 .93ه یآ ،سوره آل عمران - 65

 يمَ اهِ بـرَ ِملَّـِه إوا تَِّبعُ افَـ اهللاُ  قَ دَ ل َصـقُـ ونَ مُ الِ الظـَّ مهُ  كَ ئِـولَ اُ فَ  كَ الِـذَ  عـدِ ن بَ ِمـ بَ ذِ الَكـ ي اهللاِ لَـي عَ رَ فتَــإن َمـفَ «.94-95ات یـ سوره آل عمران آ - 66

 .»ينَ كِ شِر المُ   نَ مِ  انَ ا كَ مَ  وَ  َحِنيَفاً 

 .میه قبل از شما بودند مقرر نمودک یسانک يه براکم همانطور یردکشما مقرر  ي. روزه را برا 183ه یبقره، آسوره  - 67

د) همانا به تو وح ي. (ا163ۀ ینساء، آ سوره - 68 م.یردک یامبران بعد از او وحیه به نوح و پکم همچنانیردک یمحم 

از کتـاب ایمـان و کفـر کـافی.      ع سلطانمحمد گنابـادي. حـدیث مـروي از جنـاب صـادق      مالحضرت حاج السعادات،  مجمع - 69

    http://www.sufi.ws/MysticalBooks(1).php ، تهران.1378قت، یانتشارات حق

  ، تهران.1378قت، ی، انتشارات حقشاهیسلطانعل نمحمد گناباديسلطا مالحضرت حاج مجمع السعادات،  - 70
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 يک به اقتضایعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یعت و منهاج آنها نسبت به شریمآب (ص) ناقص و شر

ک و آداب یقت هریو طر يگریر دیک غیعت هریقرار داد و شر یو منهاج یعتیآنها شر يند براوقت خداو

ر ییعت سابق را و تغیکرد شر یالحق نسخ م ین جهت بود که نبیبود و از ا یم سلوك آنها جدا از سابق و الحق

در ادامه ». ام اطالق بود...ا که مقام آن حضرت مقید مرتبه به خاتم االنبیداد آداب سلوك آن سابق را، تا رس یم

نوح مبعوث «... سند: ینو یامبران اولوالعزم میدر مورد پ یاز جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسش یتیبا استناد به روا

نکه حضرت یعت و منهاج او را تا ایو هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شر یعتیو شر یشد به کتاب

  ».دن بر ترك کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح...م آورد صحف را عازم شیابراه

ص داده نشود مشاجره یربا تشخ یه تا وقتکبود موضوع ن یاشرح حات همه در جهت ین توضیبه هر حال ا

ن باب و یق در ایث ربا و تحقحطرح مبدر بخش قبل با اتالف وقت است.  یراسالمیو غ یاسالم يدارکبر سر بان

داند محدوده ربا را  یم مکمستح یبر قواعد عقل یعت شارع را مبتنیه شرکمت در اصول فقه کصل حدقت در ا

قابل  کیات بانیعمل ر دریمالحظه ز چهاربا  يرربویو غ يات ربویز عملییتمن اساس یلذا بر ا. میف نمودیتعر

  است. حصول

  شد. م بایرنده سهیگ وام يت اقتصادیان فعالیدهنده در سود و ز وام :اول

  ش مشخص و شرط شود.ید از پینبا )بهره(افت مازاد یدوم: نرخ در

  ربا است. یرفصم يها سوم: گرفتن بهره در قرض

  ست.یربا ن یبه اسعار خارج یل پول داخلیتبد ید و فروش ارز به معنیچهارم: خر

  م.یپرداز یمتداول م کیات بانیت عملیبا توجه به موارد فوق به ماه
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  متداول  یکات بانیت عملیماه
ر یتواند از زمره موارد ز یف مین وظایرا به عهده دارد ا یف مختلفیوظا کیات بانیاز لحاظ عمل کبان

  :71باشد

  .يگذار سپرده -١

 .یالت دهیتسه -٢

 .ید و فروش اسعار خارجیخر -٣

 .د و فروش اوراق و اسناد بهاداریخر -۴

 .د و فروش طال و نقره و فلزات بهاداریخر -۵

 .افت و پرداخت حوالجاتیدر -۶

 .يات اعتباریعمل -٧

  يگذار ـ سپرده1
گر اقدام به ید يها کن با نهادن سپرده خود نزد بانیها و همچن کا بانیافت سپرده از مردم یبا در کبان

ه به کهمانطور  م.ینک یم ین سرفصل بررسیها را در ا تین فعالیه ایلک .ندک یم یمال يها تیاز فعال يا مجموعه

افت مازاد یو در يگذار ون مشخص شود سپردهینرخ بهره توسط مداگر ه شد ق ربا گفتیطور خالصه در مصاد

  د.یشرط ننما ،رندهیگ سپرده يرا برا يا گذار از قبل نرخ بهره گر سپردهیباشد. به عبارت د یمشروع م

 
ه مباحـث مـا   یه در حاشـ کـ نیبا توجه به ا یار مهم است. ولیه بسکشود  یمشاهده م یفعل يرداکدر بان يگریاد دیار زیمسائل بس - 71

بـدون ربـا در    يدارکـ رد بانکـ عمل ی) بررسـ 1379( ییثم موسـا یـ توانند به م یم. عالقمندان مینک یرند از آنها صرف نظر میگ یقرار م

 .مراجعه نمایند رانیا یاسالم يجمهور يزکمر کبان ،کیو بان یده پولکران، پژوهشیا



50  

له یح یکبه  يگذار ردن نرخ بهره در سپردهکز از مشخص و شرط یگر يبرا یفعل يدارکدر نظام بان

 یشرع يها لهین نوع حیا همفصالً بحث شد  72ینیدآباد و هرسیه در بکه همانطور کند یجو یتوسل م یشرع

ن یمدت و بلندمدت به ا وتاهک يگذار هیسرما يها اله گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپردهک ینوع

 ین سال غالباً رقمایشود و در پا یاعالم م کالحساب از طرف بان یه نرخ بهره به عنوان نرخ سود علکل است کش

ند. همانطور ینما یم یقطعه حساب یتسوپرداخت و مزبور را  يها ن نرخ افزوده و بهره سپردهیدرصد به ا یکر یز

به وضوح  ٧٤»للقصود ةابعتالعقود «و  ٧٣»االعمال بالينات« یلکقاعده  ور به آن اشاره شد دکالذ ه در مقاله فوقک

  ند.ک یقلمداد م یله شرعین عمل را حیا

به  یبه صورت تصادف يان دوره جوائزیانداز در پا الحسنه و پس مشهور به قرض يها يگذار در سپرده

اگر  یشود ول یشخص و شرط نممن روش نرخ بهره از قبل یشود. گرچه چون در ا یها پرداخت م صاحبان سپرده

پرداخت باشد عمالً در  يمتر از نرخ بهره الزم براکالحسنه  قرض يها سپرده يبرا کزان جوائز بانیم شارز

م ینکفرض  یده. حال حتیان رسانیز کبان یر باشد به منابع مالشتیبو اگر  شدهگذار اجحاف  مجموع به سپرده

ه قاعدتاً کباشد  يا نرخ بهره يند مساوک یالحسنه پرداخت م قرض يها به صاحبان سپرده که بانک يا زهینرخ جا

ه از لحاظ ک يا رد ـ نرخ بهرهکم یخواه بحثد باشد بعداً یه چه باک ن نرخیرد ـ در باب اک یست پرداخت میبا

افت یگر دریزه است. به عبارت دینرخ جا یاضید ریند برابر امک یصدق م ییگذار به تنها هر سپرده يبرا یاضیر

 

فقه متـداول در   يهایاستکو  يگذار هیو سرما یمصرف يربا در وامها ياداقتص -یل فقهیتحل ،ینیعبدالرضا هرسژن و یدآباد، بیب - ٧٢

  .1382ت مدرس، یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهشیش دوساالنه اقتصاد اسالمی. ارائه شده به هماام شارعکشف احک

 http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf 
 ت عامل است.یاصالت عمل به ن - 73

 آنان است. يعقدها تابع قصدها - 74
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 ع هر چند هم از نوعین تابع توزیه اکند ک یم يرویع احتمال پیتابع توز یکاز  یشک ل قرعهیزه به دلیجا

 یده به معنین پدیتواند باشد. وقوع ا یم يگریزه هر فرد متفاوت از دیافت جایشود باز در یطراح 75نواختیک

گذارند  یسپرده م کرا در بان يمساو یوجه يهم و در مدت زمان مساو ينفر مساو ود یعنیعدم عدالت است. 

و پرداخت  يگذار ن نوع سپردهین گفت اتوا ین استدالل میست. با ایسان نیکزه یآنها از بابت جا یافتیدر یول

ن یو تالزم ب ٧٦»رعالشَّ ِه بِ  مَ كَ قل حَ العَ ِه بِ  مَ كَ ا حَ مَ لَّ كُ « یلک يابرکرعادالنه است و براساس ین نحو غیزه به ایجا

رعادالنه بودن یغ یعنیآن  یمنطق يصغرا توان یباشد م یدر اصول فقه م یه از مباحث اصلکلمه عقل و شرع ک

  ت آن را ابراز داشت.یالحسنه و نامشروع رضق يها سپرده

له یا هرگونه وسی یکترونکارت الکا ی کدسته چ يه با اعطاک يالحسنه جار قرض يها يگذار انواع سپرده

گذارد چنانچه  یار او میرا در اخت فرد یمنابع مال کبان ؛گذار صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده

از انواع  یدر حال حاضر برخ یافت. ولیتوان  یدر آن نم یال فقهکاش ردیصورت نگ يا بهره يها پرداخت

باشند  یالحساب م یافت سود (بهره) علیه شامل درکشود  یمشاهده م يا الحسنه قرض يجار يها يگذار سپرده

  ه درباره آن قبالً گفتگو شد.کند ک یدا میپ را يگذار هیسرما يها ه مصداق سپردهک

د یز نباین یله شرعین حیرد و ایبهره را بگ يتواند جا یارمزد نمکه کرد کره ن موضوع اشاید به ایبا 

با ارائه  کگر بانیابد. به عبارت دیر ییپول تغ یزان اسمیر میید با تغیالقاعده نبا یارمزد علکن بهره گردد. یگزیجا

موضوع خدمت  یبا رقم اسم ید ارتباطین فروش خدمت نبایند و اک یخدمت اقدام به فروش آن خدمت م یک

 کبان يه براک يا نهیگر از لحاظ هزید کا حواله پول به بانیافت و پرداخت یمثال عمل در يداشته باشد. برا

قابل قبول است  ین موضوع در زمانیسان است. نقض ایکا پرداخت حواله یافت یدر يها رقم يند براک یجاد میا

 
75 Uniform Distribution Function 

 رد.کم خواهد کز حید شرع نیترد یند بکم کعقل ح هک يزیبر چ - 76
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 کبان يرا برا يشترینه بیشتر هزیه مثالً حواله پول بکاشد ن موضوع داشته بیبر ا یمبن یلیمستدالً دال که بانک

  .77دینما یجاد میا

شتر یت آن بدح ه شدت وکباشد بل یور در فوق مکز شامل موارد مذیگر نید کنزد بان کبان يگذار دهسپر

به  هکشرط شود  ییقراردادها یاز قبل ط يا بهره يها ز پرداختیست تمام ریبا یالقاعده م یچون عل .است

  ند.ک یم کمکز ین صشرط پرداخت بهره با نرخ مشخ ردنِکتر  مکمح

  یده التیـ تسه2
ق یه از مصادک یفیالقاعده بر اساس تعار یباشد. عل یا پرداخت وام میالت یتسه ياعطا کیات بانیاهم عمل

 يها و وام یصرفم يها توان در دو طبقه مهم وام یها را م کبان ییالت اعطایاطالق ربا بر اخذ مازاد شد تسه

اخذ مازاد در ه کد یان گردیب بخش قبلنمود. براساس استنتاجات انجام شده در  يبند طبقه يگذار هیسرما

 یوام مصرف يب اعطاکد مرتینبا یاسالم يدارکاالصول بان یشوند و عل یمشمول ربا م یهمگ یمصرف يها وام

الحسنه به  قرض يها وام يز در باب اعطایبدون ربا ن يدارکقانون بان يها نامه نییل اخذ مازاد شود. آقبدر ِ

 يها نهیاجات افراد شامل هزیفع احتر يالحسنه برا ه پرداخت وام قرضکن موضوع را ملحوظ دارد یات ایجزئ

ن در کجاد مسیا يبرا کمکو  یلینه تحصیهز کمکن، کرات مسی، تعميماریه، درمان بیزیه جهیازدواج، ته

  .78شود یروستاها م

ها  گونه وام نیاز بابت ا يچگونه مازادیه اگر هکن است یدر ا یمصرف يها قابل توجه در باب وامته کن

 
ارد وآن  یمبلـغ اسـم  زان یـ بـر م  یرگذار بـر وجـوه مـال   یرا مخاطرات تأثیارمزد است زکمجزا از  ،وجوه مهیر بینظ یارائه خدمات - 77

 شود. یم

 .ها کبان ییالحسنه اعطا قرض ییاجرا دستورالعمل 3بند ج ماده  - 78
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ن یافت. در رفع ایخواهد  یاش فزون ان انباشتهیتش زیش فعالید و با افزاگرد یان میدچار ز کافت نشود بانیدر

 يا با مشخصه -ارمزدک یمصرف ياه در قبال پرداخت وام که بانکنیتوان در نظر گرفت. اول ا یمعضل دو راه م

جبران  يرا برا یشخصمر دولت منابع ینظ یه منبع مستقلکنید و دوم ایافت نمایدر -ر شدکارمزد ذک يه براک

 -یاز ارائه خدمات وام مصرف یناش کان بانیجهت رفع ز -ها  نگونه پرداختیرد. منابع ایدر نظر گ کان بانیز

  .79نه استیز قابل هزین یه در موارد مشخصکباشد  یافت وجوه شرعیدر لحتواند از م یم یومت اسالمکح يبرا

ردن نرخ کو عدم شرط  ،تیان فعالیت در سود و زکشرا ،شرط دووجود  يگذار هیسرما يها در مورد وام

   است. يرربویو غ يربو یز معامالت مالین وجه تمایتر یمازاد اساس

ن عقود در یرد. ایگ یصورت م یت در قالب عقود اسالمالیتسه ياعطا ؛يدارکبان یفعل يها وهیبر اساس ش

قانون  یینامه اجرا نییم داشت. آیبر آنها خواه ينجا فقط مروریبه طور مشروح آمده است و در ا یتب فقهک

  د.ینما یبدون ربا مشخص م کیات بانین عقود را در عملیات ایخصوص 80بدون ربا کیات بانیعمل

  الحسنه الت قرضیتسه
الت در نظر گرفته شده یتسه يبدون ربا به عنوان روش اعطا کیات بانیه در عملک ییها از روش یکی

ه به موجب آن کاست  يالحسنه عقد قرض«بدون ربا  يدارکات بانینامه عمل نییالحسنه است. از لحاظ آ قرض

ا در صورت یرنده مثل و یگ ه قرضکند ک یم یکرنده تملیگ از مال خود را به قرض ینیدهنده مقدار مع قرض

 
شاه، چاپ دانشـگاه  یسلطانعل يگنابد یدختیمال سلطانمحمد بحضرت حاج ، مقامات العباده یه فدسعالا انیر بید به تفسینکنگاه  - 79

در ، ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم   یاضیحشمت اهللا رتر کدو  ی. ترجمۀ محمد رضاخان1346تهران، 

    http://www.sufi.ws/MysticalBooks(1).php .سوره انفال 41ه یسوره توبه و آ 6ه یل آیذ

 کیو بان یده پولک)، پژوهش1381نژاد ( یوال ی، مرتضيراعتبا يها ها و مؤسسه کن و مقررات ناظر بر بانیمجموعه قوان - 80

 .177-235صفحات 
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شده و در  یردن معنک یچیا قیردن کدن، قطع ی. قرض در لغت به بر»دینما رد دهنده مت آن را به قرضیان قکام

دانند  یطلح مالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص است. فقها قرض کملیاماز  یآن قطع بخش یاصطالح فقه

ر د .لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت است ا ه قرضکشود  ینگونه استنباط میات قرآن ایآ یاز بررس یول

ه در مورد کهستند  یاتیات پشت سر آین آیه همه اکر شده است کالحسنه ذ م قرضیرکدر قرآن  يات متعددیآ

همان   الحسنه ه قرضکر را نمود ین تفسیتوان ا یت محنند و به صک یف میلکا قتال تیات کا زیانفاق، صدقه 

ردن مال از کدن و قطع یا جان (بریمال   قرض يلغو یه به معنکباشد  یا جان میال بالعوض از م يها پرداخت

باشد. در  یم ؛ج استمه حسنه آن در آن مندکراه خدا است در  قتال ردن از بدن خود درکخود) با صرف نظر 

ه به ک یسک) هداناست (ب يه خدا شنواکد ید و بدانینکد: در راه خدا قتال یفرما یسوره بقره م 244-245ات یآ

دهنده  یا فراخیه تنگنا کحسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است  خدا قرض دهد قرض

د و به رسوالن من یات دهکد و زید: خداوند گفت اگر نماز بپا داریفرما یز میسوره مائده ن 12ه ی. در آ81است

در . 82د محققاً من با شما خواهم بودیخداوند قرض دهحسنه به  يها د و قرضیئآنها نما يارید و یمان آوریا

ه) ک ید (در حالینک یه در راه خداوند انفاق نمکشود  ید: شما را چه میفرما ید میسوره حد 11و  10ات یآ

آنها  ،ستین يرد مساوکاز شما قبل از فتح انفاق و قتال  که یسکن از آن خداوند است و یها و زم راث آسمانیم

وعده  ییویکآنها ن يردند برخوردارند و خداوند به هر دوکه بعداً انفاق و قتال ک یسانکنسبت به  ياز درجه برتر

دهد پس بر او به چند برابر  حسنه یقرض ندست به خداوکید آگاه است. ینک یرده و خداوند به آنچه عمل مک

د: همانا مردان و زنان یفرما ین سوره میهم 18ه یدر آ .83بزرگ خواهد بود یاو پاداش يافه خواهد شد و براضا

 
 .»يَبُسطُ  وَ  ضُ قبِ يَ  اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  َمن يمٌ لِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « -81

 .» َقرَضاً َحَسناً اَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم اهللاَ قَ « -82

ُ◌ا تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا َولِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوی مِ « -83 َتَل ُاولَِئَک َاعَظُم َدرََجًه ِمَن َوَما َلُکم َالَّ نُکم َمن أنَفَق ِمن قَبِل الَفتَح َو قـَ
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آنها پاداش  يآنها خواهد شد و برا يدهند دو برابر برا یقرض م یوئیکه به خداوند قرض نکدهنده و آنها  صدقه

 ید به خدا قرضید و قرض دهیات دهکد و زید: و نماز بپا داریفرما یسوره مزمل م 20ه یدر آ .84است یبزرگ

  .85است يو پاداش برتر ید و آن خوبینک یشتر نسبت به خودتان میپد ینکنزد خدا  یو آنچه خوب حسنه

ر نمود و یثار مال و جان تفسیا يتوان به معنا یم یالحسنه را از لحاظ قرآن لمه قرضکن وصف یبه هر حال با ا

ب یمتر آسکدر عبارات آن » یکوام ن«لمه کد استعمال یشا .وام باشد يمنوط به مسما یلیه خکرسد  یبه نظر نم

ه در کهمانطور  کیاز لحاظ بان یر اسمهوام تحت عنوان  ين نوع اعطایبه فقه وارد آورد. به هر حال ا یعیتشر

 يبرا يرا نه تنها سودیند زکان یرا دچار ز کتواند بان یم ير شد از لحاظ اقتصادکذ کبان یاعداد منابع مال

  بر است. نهیالقاعده هز یه علک دینما یز صرف میرا ن کبان یه زمان و منابع مالکندارد بل کبان

  یت مدنکمشار
شخص به نحو مشاع به منظور انتفاع و ا چند یه دو کالشر ختن سهمیه از درآمکاست  يعقد یت مدنکمشار

را به مثابه  کن عقد بانیباشد ا کن عقد بانین ایاز طرف یکیشود. چنانچه  یو قرارداد حاصل م یطبق شروط قبل

گردد.  یم ربا خارج میجتاً با توجه به موارد مطرح شده در مورد ربا از حرینت دینما یم لیگذار تبد هیسرما کبان

  ت از قبل مشخص نشود.کا شرای کیشر يچ وجه نرخ بازده انتظاریه به هکن است ین عقد ایشرط ا

  یت حقوقکمشار
د سهام یت در خرکا مشاریآنها  تأسیساعم از  یسهام يها تکه شریاز سرما ین بخشیتأم ين عقد به معنایا

 
 ».َاجٌر َکرِيمٌ قِرُض اَهللا َقرَضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفُه َلُه َو َلُه الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اهللاُ الُحسَنی َواهللاُ ِبَما َتعَمُلوَن َخِبيٌر*َمن َذا الَِّذی يُ 

 ».ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ « - 84

ُموا ِألنُفِسُکم ِمن خَ « - 85  .»يٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً َو َاعَظَم َاجَراً َواَِقيُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدِّ
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 کرا به بان کاست و بان يرربویمالحظات ربا غ يت برمبناکن مشاریباشد. ا یم یسهام يها تکشر یصادره قبل

  ند.ک یل میگذار تبد هیسرما

  میمستق يگذار هیسرما
شود.  یده میم نامیمستق يگذار هیسرما کتوسط بان ياقتصاد يها پروژه يه الزم جهت اجراین سرمایتأم

  باشد. یم يرربویات غیت عملیگذار است و ماه هیسرما کن عقد به عنوان بانیدر ا که گفته شد بانک همانطور

  مضاربه
گر با آن منابع اقدام به تجارت نموده و یشود و طرف د یه میسرما ین مالیدار تأم هعهد کدر عقد مضاربه بان

ن و شرط یین عقد در صورت عدم تعیا شود. یم می) و عامل تسهک(بان کن مالین بیمع یسود حاصله به نسبت

ه عامل ک یه در صورتکداشت در نظر  دین مالحظه را بایابد. ای یم يرربویت غیردن نرخ سود از قبل ماهکن

ن تعهد در همه عقود یدار شود. البته ا ان را عهدهید سهم خود از زیالقاعده با یز علین کان شود مالیدچار ز

  باشد. یه میلرعاا التزام دارد و الزم يرربویغ

  معامالت سلف
تواند  یننده مکدین عقد تولیا يشود. برا ین معامله سلف خوانده میمت معیاالها به قک يد نقدیخر شیپ

رغم  یعل د.ین نمایتأم دیند تولیآان فرینده خود در قبل از پایآ يدیتول ياالکخود را با فروش  یمنابع مال يسرک

ه کنیل ایه خالف آن باشد و معامالت سلف به دلکرسد  یم به نظر یدانند ول یم يرربوین معامله را غیه فقها اکنیا

ار نرخ بهره را کن یرا با ایگردد. ز یم ربا میشود وارد حر یم صشخمان دوره از قبل یخ پایاال در تارکمت یق

در  يمثال فرد ينشود. براا مازاد یبه نرخ بهره  يا ه اشارهکخ قرارداد محاسبه نمود هرچند یقاً در تاریتوان دق یم

ال یر Rمبلغ و فروشد  یم کبه بان pمت یان سال خود را با قیدر پا يدیتول ياالکواحد  qسال تعداد  يابتدا
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نخواهد داشت و  ين معامله سودیاز انجام ا کن صورت بانیر ایاست در غ R<pqه مسلماً کدارد  یافت میدر

  ر خواهد بود:ین قرارداد برابر رقم زیبهره ان اساس نرخ یشود. بر ا ینه میفقط متحمل هز

100×
−

=
R

pqRr  

ت فروش میقخواهد بود. حال اگر  يست معامله ربویم نین معامله سهیان ایسود و زدر  که بانکنیبا توجه به ا

شته دا يرربویت غیه معامالت سلف ماهکنیا يخواهد شد. پس لزوماً برا يرربوین و شرط نشود معامله غیاال معک

ه کان دوره دارد در قرارداد شرط نشود. البته یل آن را در پاید و تحویقصد خر که بانک ییاالکمت ید قیباشند با

ردن کن ییحق تع یخود ملحوظ دارد ول يها یاال را در بررسکمت آن یق يالزم برا ینیش بیمحق است پ کبان

  آن در قرارداد را ندارد.

  یفروش اقساط
ن یمع يدهایاال در سررسک يه بهایکباشد بطور یر میمعلوم به غ ين به بهایع يواگذار یفروش اقساط

 یکاز یآالت مورد ن نیماش کد بانینکمثال فرض  يز شبهه ربا وجود دارد. براین عقد نیافت گردد. در ایدر

قسط مبالغ  mدر ننده کد یدهد تا تول یقرار م يا نندهکدیار تولیو در اخت يداریال را خریر vننده به ارزش کدیتول

v1,...,vm د. اگر یمسترد نما کرا به بان  
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 ين عمل سودیاز انجام ا کشده باشد بان يدارین آالت خریارزش ماش يسرجمع اقساط مساو یعنیباشد 

  د:ینه خواهد شد. پس الزاماً باینخواهد برد و فقط متحمل هز
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ر و یع اقساط به صورت مقادیه توزک يا حالت ساده يت نرخ بهره از قبل مشخص شده و بران حالیباشد. در ا
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  پرداخت شود در طول دوره برابر خواهد بود. يمساو يها زمان
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بدون ربا شامل  يدارکات بانیعمل یینامه اجرا نیمطرح در آئ ین مالحظات در مورد انواع فروش اقساطیا

  شود. ین مکات و مستأسیسل حمل و نقل، یوسا ،یمصرف ياالهاکآالت،  نیماش گردشه در یمان سریتأم

اگر تورم مد  یست. ولیمت نیه اقتصاد دچار تورم قکن بود یبر ا یضمنل فرض ین تحلید اضافه نمود در ایبا

ه کاضافه نمود  دیاب یشود. ول یمتفاوت م ینرخ تورم باشد بحث از لحاظ موضوع ياگر مساو rنظر باشد و نرخ 

) توسط Probabilistic( یست و بطور احتمالین ینیب شیقابل پ )Deterministic( ینرخ تورم به صورت قطع

تواند هنگام عقد قرارداد مأخذ قرار  یها نم ینیب شیاالصول پ یاست و عل ینیب شیقابل پ یاقتصادسنج يها روش

در  یند نرخ واقعکر ییمتأثر بر نرخ تورم اگر تغ یارجو خ یعامل از عوامل گوناگون داخل یکه کرد چه یگ

  شود. یم ربا وارد میالتفاوت مجدداً در حر انجام شده فاصله خواهد گرفت و مابه ینیب شینده با پیآ

  یکاجاره به شرط تمل
 شود. بر یم کن مستأجره را مالیان مدت اجاره عیه مستأجر در پاکاست  يا عقد اجاره یکاجاره به شرط تمل

توان محاسبه  یاز قبل م را را نرخ بهرهیشود. ز یم ربا میز داخل در حرین عقد نیحات داده شده ایاساس توض

د و مستأجر با اجاره ینما یم يداریال خریر vرا به مبلغ  یبادوام ياالکاز محل منابع خود  کمثال بان يرد. براک

 یند همانند حالت فروش اقساطک یپرداخت م کبان مقرر به يها خیرا در تار v1,...,vmقسط اجاره  mآن مبلغ 

د یبا گردد. پس یمتضرر م کها باشد بان ل اقساط اجارهکارزش  يمورد اجاره مساو ياالکل ارزش کاگر 

 ین باشد مجدداً نرخ بهره بر اساس فرمول فوق به راحتیها باشد. اگر چن ل اجارهکمتر از جمع کارزش مستأجره 

  م رباست.یباشد و وارد در حر یم يق معامالت ربویز از مصادین یکره به شرط تملشود. پس اجا یه مبمحاس
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  جعاله
ن توسط عامل یاجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل مع يارفرما) به اداکالتزام جاعل ( يجعاله به معنا

ن عقد نرخ یدر ا هک یتواند هم جاعل و هم عامل باشد و در صورت یم کنباشد. در عقد جعاله با یار) مکمانی(پ

  گردد. یم ربا نمیبهره مشخص و شرط نشود وارد به حر

  مزارعه
ن یند و حاصل بکدهد تا زراعت  یزمان مشخص به عامل م يرا برا ین مشخصیدر عقد مزارعه، مزارع زم

ز م سود حاصل ایآن تسه یم ربا قرار دارد و شرط اصلیز خارج از حرین عقد نیم گردد. ایمزارع و عامل تقس

 يها نیتوانند زم یها م کن عقد بانیا بهره از قبل مشخص گردد. توسط اید نرخ بازده یزراعت است و نبا

  ار مزارع قرار دهند.یو در اخت يداریرا خر یمزروع

  مساقات
ن یشود. ا ین از ثمره واقع مین صاحبان درخت و مشابهات آن با عامل در مقابله حصه مشاع معیعقد مساقات ب

  است. يرربویردن نرخ بهره غکنن و شرط ییعدم تع یت شرط عمومیا رعاز بیعقد ن

  نید دیخر
بهره در  يها تنوع نرخ یرود. وقت یدر غرب به شمار م یارآمد مالکار یبس ياز ابزارها یکیها  یت بدهیریمد

ها  یت بدهیریمد یمال ينمود. نوع ساده از ابزارها يادیز يها توان استفاده ین ابزار میاد باشد از ایاقتصاد ز

ج یران رایز در این روش در حال حاضر نیز شهرت دارد. ایل اسناد و اوراق بهادار نیه به تنزکباشد  ین مید دیخر

خواهد  یه به عقد فروش اقساطیرد شبیاال صورت گکدار یخر يها ل سفتهیتنز ين عمل برمبنایاست و چنانچه ا

اال و فقط کد یل بدون توجه به خریات تنزینطور چنانچه عملیهمدارد.  يت ربویه گفته شد ماهکشد و همانطور 
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  شود. یم یتلق يرد ربویل اوراق و اسناد بهادار صورت گیبا تنز

  هیر تأدیمه تأخیجر
باشد. به عبارت  یا گرفتن ربا از ربا میب کمر حرب یفعل يدارکقابل مشاهده در نظام بان يها دهیاز پد یکی

د مقرر موفق به یدر سررس يشود چنانچه و یاعطا م یالتی% تسه24با نرخ بهره  يبه فرد یگر در نظام فعلید

ر یمه تأخی% به نام جر6ن یابد. ای یش می% افزا24 +%6 =% 30د بپردازد به یه باک يا ن نشد نرخ بهرهیپرداخت د

اً افَ ْضعا اَ و بلرِّ ا الوُ أكُ التَ ه در قرآن به ک يزیهمان چ یعنیب است کمر حدر اصل رب یشود ول یه اخذ میتأد

ح باشد بطور مثال یتواند صح ین میه در مورد دیر تأدیمه تأخیجر یالبته از لحاظ اصول است. آمده 86ةً فَ ضاعَ مُ 

امالً کبرد و  ین پول سود میبخرد در واقع از ا یرد تا منزلیگ یا وام میبسازد  یرد تا ساختمانیگ یم یه وامک یسک

ا یده باشد و یچند از فا يدصن است کن سهم ممیا به وام دهنده بپردازد. ان سود ریاز ا یه سهمکاست  یمنطق

ه مورد توافق یاز سرما یچند مقطوع يا صدی ین سهم به مبلغ مقطوعیار به صورت عقد صلح اکه در اول کن یا

ن یق در ایرن طیتوان مورد عقد صلح قرار داد. به ا یز میافته است نیه هنوز تحقق نکرا  یرا حقوقیرد. زیقرار گ

 یدر حالت یول. 87المثل عقد مضاربه و عقد صلح است یاز مقررات ف یبکیرنده تریگ دهنده و وام حالت روابط وام

د. اگر یآ یش میپ يدیط جدیر نموده شرایه تأخیرنده در تأدیه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گک

را به انجام برساند بطور  يگذار هیوانسته است سرمانت یرده ولکمصرف  يگذار هیسرما يرنده وام را برایگ وام

دهند  گر چنانچه وامیرنده حرام است. از طرف دیگ از وام دازامشود و لذا اخذ  یم یتلق یمصرف يوار وام کخود

 
 د.ی، ربا را به اضافه مضاعف نخور130ه یآ ،سوره آل عمران - 86

 ،115ص  یو اجتماع یه، مجموعه مقاالت فقهیر تأدیمه تأخی) جر1380( شاهیمجذوبعل تابنده یتر نورعلکدحضرت حاج  -87

  http://www.sufi.ws/MysticalBooks(6).php .1380چاپ اول،  ،قتیانتشارات حق

http://www.sufi.ws/MysticalBooks(6).php
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باشد.  یکشر يان با وید در سود و زیت باسا کیرنده شریگ با وام يت اقتصادیفعال در يبه نحو یبا عقود شرع

ال وام با یر 100 يد براینکب قابل محاسبه است. فرض کمر حرب یعنیر شد نرخ اضافه مضاعف که ذک یدر مثال

اضافه  ی% به معن6شود) نرخ بهره  یافت میدر اله عمکه (یر تأدیمه تأخی% جر6% (متداول) و 24نرخ بهره 

   %24×%24=%76/5#%6 :یعنی%) است. 6-%76/5 =% 24/0زان یبه م شتریب یمک یمضاعف (حت

  اجاره
ح در ین عقد به تصریند اجاره است. ایتوانند از آن استفاده نما یه میه صاحبان سرماک ياز موارد یکی

 کگر بانیباشد. به عبارت د یمطرح م یدر عقود مختلف بطور ضمن یست ولیبدون ربا مطرح ن يدارکبان

اع یبادوام آنها را ابت ياالهاکر یوام و ساآالت باد نین، ماشید ساختمان، زمیخود در خر يگذار هیتواند با سرما یم

و  کجر است و مستأجره متعلق به بانؤم کن حالت بانیافت اجاره قرار دهد. در ایگران درازاء دریار دیو در اخت

  است. يرربویغ یافتیاجاره در باشد و یم یا حقوقی یقیت حقیمستأجر هر شخص

  ید و فروش اسعار خارجیخر- 3
ل یر شد تبدکه قبالً ذکباشد. همانطور  یم یا اسعار خارجید و فروش ارز یخر کیبانات یاز اقسام عمل یکی

د در نظر گرفت و آن عدم یرا با يا نوع مالحظه یکن باب یدر ا یست ولین يگر ربویدیکشورها به کپول 

به سه دسته گر معامالت در بازار ارز یباشد. به عبارت د یدار م استفاده از نرخ بهره و انجام معامالت مدت

  شوند. یم يبند طبقه یضیدار و معامالت تعو ا وعدهی ی، معامالت آتيمعامالت نقد

انجام معامله  يافق براتو ه آنها در همان زمانیل و تسویه تحوکاست  ی) معامالتSpot( يمعامالت نقد

  رد.یگ یصورت م

خ یتارو ن یارز با نرخ مع ینیمع د و فروش همزمان مبلغیعبارت از خر )Future(دار ا وعدهی یمعامالت آت 

پوشش و  ندهینان از نوسانات نرخ ارز در آیجاد اطمیا ينگونه معامالت برایباشد. ا ینده میدر آن یمعل یتحو
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 اژرتیربآا یرر کالت میو تبد يات سوداگرانه و بورس بازین به منظور عملیو همچن یمعامالت آت کسیر

)Arbitrage (رد.یگ یصورت م  

دو  يگر برایدیکاز دو ارز در برابر  یزان مشخصید و فروش میخر ي) توافق براSwap( یضیعومعامالت ت

  ن نرخ بهره را مشاهده نمود.یو همچن کسیتوان اثر پوشش ر ین معامالت میباشد. در ا یخ متفاوت میتار

ه کنیا قبل از خاص خود را دارا هستند. يها یژگیا نبودن ویبودن  يدام از لحاظ ربوکفوق هر يقراردادها

شورها کر یز از ساین را متمایمسلمان نش يشورهاکه کات و فتاوا ینظر ید نسبت به برخیم باین بحث شویوارد ا

افر کافر و باالخص که گرفتن ربا از کن است یح داده شود. قول مشهور بر ایدانند توض یدر مورد اخذ ربا م

را یدر اجماع عقالء داشته باشد. ز يادیت زیه مقبولکرسد  یم به نظر نمکن حیمسلمان مجاز است. ا يبرا یحرب

ت یب و قومسه در قرآن اصل و نک یر ملل عالم است. در صورتیبرتر قراردادن مسلمانان از سا ین مسئله به معنیا

تقوا قرار از را بر یداند و امت ین افراد مردم نمیز بیه اعتبار و افتخار و تمایرا ما …دن به پدران و مادران و یازنو 

شما را در تبار  م ویردکمرد و زن خلق  یکمردم ما شما را از  يا«د: یفرما یسوره حجرات م 13ه یدهد. در آ یم

ه یدر آ .88»ن شماستیارترکزین شما نزد خدا پرهیتر ید. همانا گرامیم تا بشناسیمختلف قرار داد يها لهیو قب

اعراب گفتند «د: یفرما یم -ر ملل مسلمان هم باشدیان و سایرانیتواند خطاب به ا یه مک -راباعخطاب به  يبعد

شما وارد  يها مان در قلبیم و هرگز اید اسالم آوردییه بگوکد بلیا اوردهیمان نیم بگو هرگز ایمان آوردیا

مان آورند پس هرگز در یبه خدا و رسول او اه کهستند  یسانکن فقط یمؤمن« :دیفرما یم يه بعدیآو در  .89»نشده

 
 .» َعِليٌم َخِبيرٌ م ِعنَداهللاِ اَتَقاُکم إنَّ اهللاَ يَا اَيـَُّها النَّاُس إنَّا َخَلقَناُکم ِمن ذََکٍر َو اُنَثی َو َجَعلَناُکم ُشُعوبَاً َو قـََبايَل لِتَـَعارَُفوا إنَّ اَکَرَمکُ «  -88

وا اَهللا َو َرُسوَلُه اليَِلتُکم ِمن قَاَلِت اَالعَراُب آَمنَّا ُقل َلم ُتوِمُنوا َولِکن ُقوُلوا أسَلَ◌َ◌َ◌َ◌مَنا َوَلم يَدُخِل اِاليَماُن ِفی قـُُلوِبُکم َوإن ُتِطيعُ «-89

 ».َاعَماِلُکم َشيَئاً إنَّ اَهللا َغُفوٌر رَِحيمٌ 
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د انصاف یبا. 90»انندیردند و آنها راستگوکردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود جهاد کن کباره شن یا

د یا شایم یز مشمول خطاب به اعراب هستیا همه ما نیم یگر عالم برتریم و از ملل دیانیز از راستگویا ما نیداد آ

چون  .مین قرار دارنات مسلماامو له نحه در کبل میستین یعیه مسلمان تشرک هن م و مایشو یهنوز هم مشمول آن نم

 91عتیرد و شرط بیخدا صورت گ یعت با ولیه بکوندد یپ یبه وقوع م یه گفته شد زمانکهمانطور  یعیاسالم تشر

و و عرض مسلمان است و جان و مال  يریبه تعب الاله اال اهللانده یاست وگرنه گو یعیشرط ورود به اسالم تشر

ح و یه به تسبکست یدر عالم ن يزیچ چیه هکه ین آیباشد و با استناد به ا یمن از هرگونه تعرض میز این يو ناموس

افر است به ک يه وکنیتعرض نمود و اموال او را باستناد به ا یسکتوان به مال  ینم 92ش خدا مشغول نباشدیستا

از ملل عالم  یکچیه یرد. از طرفیا بگگر ملل عالم ربینگونه فتاوا از دیتواند باستناد ا یباطل خورد. مسلمان نم

  دانند. یاء سلف میاز انحا خود را از امت انب يه همه به نحوکنند بلک ینم یافر معرفکخود را 

رد. یگ یصورت م یمختلف يدار در قالب قراردادها ندارد. معامالت وعده يت ربویماه يارز يمعامالت نقد

از دو ارز را  یزان مشخصیان مبادله ممنرخ، ز یکتوافق در  ) ارز دو طرف باForwardسلف ( يدر قراردادها

شود.  یمنعقد م )Over the Counterص(خشن دو طرف میست و بین ين قرارداد ربویند. اینما یمشخص م

 
 ».ِئَک ُهُم الصَّاِدُقونَ ُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاِهللا َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلم يَرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِاَمَواِلِهم َوأنُفِسِهم ِفی َسِبيِل اِهللا ُاولَ إنََّما الُمومِ «  -90

کَن بِاِهللا َشيَئًا َو الَيسرِقَن َو اليَزنِيَن َو اليَقُتلَن يَا اَيـَُّها النَِّبیُّ إَذا َجاءََک الُموِمَناُت يـَُباِيعَنَک َعَلی أن الُيشِر «سوره ممتحنه: 12در آیه  -91

 10، و در آیه » إسَتغِفرَلُهنَّ اَهللا إنَّ اَهللا َغُفوٌر رَِحيمٌ أوالَدُهنَّ َو اليَأتِيَن بُِبهَتان يَفتريَنُه بَيَن اَيِديـَُهنَّ َو أرُجَلُهنَّ َو اليَعِصيَنَک ِفی َمعُروٍف فـََبايَعُهنَّ وَ 

َو َمن أوِفی ِبَما َعاَهَد َعَليِه اَهللا َفَسُيوتِيِه إنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَک إنََّما يـَُباِيُعوَن اَهللا َيُداِهللا َفوَق أيِديِهم َفَمن َنَکَث إنََّما يَنُکُث َعَلی نَفِسِه «ه فتح: سور

گیرد و اعمال و  ضوح پیدا است که بیعت با دست صورت میدرباره بیعت با زنان و مردان به صراحت می فرماید و به و »أجَراً َعظيًما

 ن امت اسالمی فراموش شده است.یمشخص دارد که متاسفانه در ب یاحکام قالب

 »... و إن ِمن َشیٍء ِاالَّ ُيَسبُِّح ِبَحمِدِه َو َلِکن ال َتفَقُهوَن َتسِبيَحُهم...«.سوره اسراء 44ه یآ -92
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هم شناخته شده  ين قرارداد برایه طرفکن تفاوت یهمان قرارداد سلف است با ا) Future( یآت يقراردادها

ن قرارداد گرچه به یند. اینما یفعال در بازار ارز اقدام به معامله م يارگزارهاکا یها  کق بانیستند و تنها از طرین

ه یا تسوی) Reverse Transaction( سکباشد و با معامله بر ع ید و فروش اوراق و اسناد بهادار میعنوان خر

ن یبر ا یاصول فقه مبن مت درکبا توجه به اصل ح یه گردد ولیتواند تسو یم) Cash Settlement( ينقد

اال کد ارز و سپس یه صرفاً قصد انجام معامله دارند و نه خرکبازان  بورس يها برا د و فروشین خریه اکمصداق 

مت سود یفروشند و از اختالف ق یگر میخرند و در بازار د یبازار م یکه از ک) Arbitrager(ها رتراژیربآو 

بهره در آن استفاده شود  يها چنانچه از نرخشود  یرد استفاده واقع ممو کسیهندگان رد برند و بعضاً پوشش یم

دآباد یمفصل در ب رها به طو متکن حیا م ربا قرار داشته باشد.یشد در حر حرامه ربا ک یمتکتواند به همان ح یم

جاد یقمار و او  اكل اموال الناس بالباطلاز جمله  ینیمضامد الزم باشد تا یشا) شرح داده شد و 1382( ینیو هرس

  نمود. ین مقوله بررسیدر از یرا ن ينوسانات ارز

زان ارز یم یکا فروش ید یه خرکن تفاوت یاست با ا يهمانند قرارداد سلف ارز) Swap( سواپ يقراردادها

مت یبا قنده یگر در آید یزان ارز در زمانید دوباره همان میا خریخ مشخص در مقابل فروش یدر تار یخارج

ل یبه دل یدهند ول یرا پوشش م يادیز کسین قراردادها گرچه ریباشد. ا یخ عقد قرارداد میدر تارن شده ییتع

ات سواپ بدون ید. اگر عملننک یدا میپ يت ربوید ماهیزان پرداخت ارز در سررسیمحاسبه بهره در محاسبه م

  باشد. یم کسیش رپوش يبرا یار خوبیبس يارز -یمال ياز ابزارها یکیفاق افتد تمحاسبه نرخ بهره ا

دار یه خرکب ین ترتیباشد. به ا یدار م وعده يگر قراردادهایاز انواع د) Option( ار معاملهیاخت يقراردادها

و با نرخ  يا ژهیط ویارز را تحت شرا یکاز  یزان مشخصیخ مشخص میشود در تار یمحق م يچ تعهدیبدون ه

ه ک(معامله ار یند اما فروشنده حق اختکا نیند ک یمله حق خود را عکمختار است  يا بفروشد. ویمشخص بخرد 

 »ار فروشیاخت«و  »دیار خریاخت«ال مختلف کن قراردادها به اشیلف به انجام معامله است. اکاست) م کغالباً بان

در  یزمان مشخص یکارز را در  یکاز  یزان مشخصید میدار حق خریخر ،دیار خریشود. در نوع اخت یمنعقد م
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در  یرا در زمان مشخص ینیمعارز مقدار دار حق فروش یار فروش خرین دارد و در نوع اختیمع ینرخنده و با یآ

 يبرا یست ولیآور ن ار معامله الزامیدارنده اخت ين حق برایه گفته شد اکدارد. همانطور  ینده با نرخ مشخصیآ

لتفاوت ا ه و مابهیمت اولیت دارد قین قراردادها اهمیه در معامله اکآن تعهدآور است. آنچه ) Writer( فروشنده

 )Extrinsic Value( یواقع يها التفاوت مربوطه ارزش مابهو مت ین قیباشد. ا یارز م يبازار و قرارداد ینرخ اسم

التفاوت دو  ن مابهیین عوامل تعیدر طول زمان از مهمتر کسیگر نرخ ریبه عبارت د .باشند یستند و تابع زمان مین

مت ین قییز در تعین امر نیبهره متفاوت باشد ا يها ن دو ارز متفاوت نرخیباشد. اگر ب یه میولمت اینرخ ارز و ق

ارز و  يها ار معامله و نوسانات نرخیمؤثر خواهد بود. طول عمر اختمعامله ر ایالتفاوت قرارداد اخت ه و مابهیاول

ن یباشد. در ا یار معامله میمت اختین قییدر تعر عوامل مؤثر ینده از سایها در آ ن نرخیرات اییانتظارات نسبت به تغ

ن یا نیبز ین یارگزارانکار معامله فروش فعال هستند و ید و اختیار معامله خریداران و فروشندگان اختیبازار خر

ن آار معامله و فروش یاخت یکد یه با خرکن بازار فعالند یها هم همچنان در ارتراژیباشند. آرب یها واسطه م گروه

  .93برند یها سود م متیگر از تفاوت قیزار ددر با

متر محتمل ک الًه عمکم ییفرض نما ينوع ارز مساو وهر د يار معامله نرخ بهره را برایاخت ياگر در قراردادها

ار معامله در ید و فروش حق اختیمختلف اقدام به خر يارزها یمال يها کسیر ینیب شین قراردادها با پیابا  ،است

خ یارز در تار یدار با فروشنده اصلیخر يرا برا یینها کسیتواند ر یلذا گرچه م .ندینما یم مختلف يها زمان

افتد و  یار معامله) در دست بورس بازان به گردش و معامله مین اوراق بهادار (اختیچون ا یبپوشاند ول ،دیسررس

م ربا یتحر یمکَدر زمره موارد حتوانند  یمر شد که ذکشود و همانطور  ید نوسانات بازار مین باعث تشدیهمچن

 
 Average Rate ای Knock- in Optionار معامله یا اختی Knock-out Option :رینظ يگریدخاص  يها ار معامله گونهیاخت -93

Option  از دو نوعAverage Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option   وBasket Option  هاه درباره آنکدارد 

 مربوطه مراجعه نمود. تبکتوان به  یم
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گردد. مجدداً الزم  یم بارزآن  يت ربویز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهیبهره ن يها د. اگر نرخنریقرار گ

اهش کتواند از لحاظ  یننده در معامله اول مکدار به صادریاز خر کسیار معامله با انتقال ریه اختکر است کبه تذ

ات یار معامله در بازار منجر به عملیاوراق اخت يوش بعدو فر دیخر یشود ول یابیزرا مثبت ياقتصاد کسیر

جاد ین بورس بازان ایقمار ب يباز یمد نظر باشد نوع یقیا خدمت حقیاال که کنیشود و بدون ا یم يسوداگر

  ند.ک یم

  94يسپرده ارز یگواه
منتشر  که بانکاست  يا د قابل معاملهه سنکباشد  یم يسپرده ارز یدار گواه وعده يگر قراردادهایاز د

نده به دارنده سند یخ مشخص در آیه در تارکاست  کصاحب آن در آن بان يزان سپرده ارزیند و معرف مک یم

نرخ بهره و روش محاسبه نرخ  د،یخ سررسیتار ،، نرخ آنيزان سپرده ارزین سند میدر ا باشد. یمقابل پرداخت 

و  يارگزارک ياتاقها قیالع ناشر در بازار دست دوم از طرطاند بدون اتو ین سند میاست و امشخص بهره 

رقابل معامله هستند. یشود و با نام و غ یدار صادر میها به نام خر ین گواهیاز ا یها به فروش برسد. برخ کبان

  دارند. يت ربویل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهیبه دل يسپرده ارز يها یگواه

  اق و اسناد بهادارد و فروش اوریخر -4
 يار متنوع و گسترده است و در اغلب بازارهایبس یدر سطح جهان یمال ياوراق و اسناد بهادار در بازارها

رد. یگ یصورت ممختلف بر اوراق و اسناد بهادار  يادیا مدرن معامالت زی ی، سنتیا خارجی یبورس اعم از داخل

ار معامله، اوراق قرضه، سهام، یسپرده، اوراق اخت یبرات، سفته، گواه  ،کن، چین اوراق شامل تضمیا

 
94- Certificate of Deposit 
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خاص  یمعامالت و یعت مالیدام از آنها طبکه هر کشود  یم …ت و کها، اوراق مشار ، حوالهیآت يقراردادها

 یچه وجه یاز لحاظ شرعد و فروش اوراق و اسناد بهادار یه خرکاست ن یدر ا یخود را دارا هستند. سؤال اساس

د ید گفت چنانچه خریبا -و نه مورد اوراق و اسناد خاص -یلکبه طور  ؟ریا خیاست  يزارها ربون بایا ایآ ؟دارد

آن مرتبط با طول  یمازاد بر ارزش اسم ید را بازاء وجهیالتزام پرداخت وجه آن در سررس یا ورقیو فروش سند 

در امروز ارزش آن  يا گر سفتهد اینکمثال فرض  يشود. برا یم ربا میوارد در حر يد به نحوید بنمایزمان سررس

م ربا یال فروخته شود وارد در حریر 900د آن در آخر سال است و به مبلغ یخ سررسیتار یال است ولیر 1000

ل بر آن صورت ید فروخته شود عمل تنزیخ سررسیال در تاریر 1000ن سفته به مبلغ یاگر ا یشده است. ول

ه ک یطیه در شراکر شد کن باب قبالً ذیز در ایمالحظات تورم نندارد.  يد و فروش آن منع ربوینگرفته و خر

بر نرخ تورم  ینمبتل ین تنزیست لذا این ینیب شیقابل پ یباشد چون نرخ تورم به صورت قطع یاقتصاد تورم

توانند نرخ تورم را تحت  یم يادیز يرهاینمود و متغ ینیب شیتوان نرخ تورم را پ یه نمک راچ .باشد یم كنا شبه

د و فروش یخر نرخ تورم مد نظر اقتصادسنج قرار نگرفته باشد. ینیب شین است هنگام پکه ممکر قرار دهندیثتأ

 یال ندارد ولکاش ید و فروش سهام از لحاظ فقهیمثال خر يرد. برایگ ین راستا قرار میز در همیاوراق ن یباق

ه در کرد ک يداریال خریر 900مت مثالً یبه ق يگریال از فرد دیر 1000 يرا به ارزش بازار یتوان سهام ینم

د و یگر خریم رباست. به عبارت دیورود به حرر یاخمل ال به فروشنده پرداخت نمود، عیر 900ان سال مبلغ یپا

د و ین اوراق با درج زمان سررسید و فروش ایخر یست ولین يعتا ربویاسناد و اوراق بهادار طب يفروش نقد

دارند همانند  ید زمانیالنفسه سررس یه فک يه اوراق و اسنادکد اضافه نمود یود. باش یم ربا میل آن وارد حریتنز

م یورود به حر یل اساسکمش یهمگ یالیو چه ر يچه ارز یآت يسپرده، قراردادها یار معامله، گواهیاوراق اخت

  .دینما یف مه اضعاف ربا را مضاعکل آن یه و تنزیشوند چه برسد به معامله ثانو یربا را ذاتاً شامل م

د و فروش اوراق بهادار است. سهام به عنوان ید و فروش سهام متفاوت از خریه خرکد دقّت نمود یبا

را حمل  یدارائ یکارزش  یندگیه اوراق بهادار فقط نماک یاست. در صورت يت اقتصادیفعال یکاز  يا ندهینما
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 یمل يها حساب يبه معنا -د ارزش افزودهیات تولیت در عملکشر ید و فروش سهام به معنید. لذا خرینما یم

   ندارد. يت ربویاست و ماه -لمهک

  ر فلزات گرانبهاید و فروش طال و نقره و سایرخ -5
ع صرف یشود. در ب یرف آورده مع صیباالخص طال و نقره در فقه در مبحث ب د و فروش فلزات گرانبهایرخ

 يها ل و موزون هستند. راهکیجنس و مم. چون هر دو هتاس ينقره به نقره به مازاد ربو، معامله طال با طال

 یشرع يها لهیر شد حکه ذکه همانطور کشود  یر مکنگونه معامالت ذیبودن ا يربواز فرار  يهم برا يا لهیح

از ربا  يرجنس خود باعث خروج معامله صرف ربویه غمیمثال ضم ضم يح و ناصوابند. برایناصح یهمگ

تن  یکمثال معاوضه  يرجنس ناصواب است. برایمه غیله ضم ضمیه حکند ک یمم کعقل باز ح یشود. ول یم

نس طال جه همکه نقره میل ضم ضمیمثقال نقره گرچه از لحاظ جنس بودن به دل یکتن طال به عالوه  2/1طال با 

  له است.یست و حینو صدق قابل پسند عقل  ید ولینما یم ربا خارج میست آن را از حرین

گر یدیکار مختلف را با یفلزات با ع یعنینند ک یعمل نم یل سنتکدر معامالت صرف به شها  کالبته بان

 يا به نحویدهند  یر مییر خود را تغیزان ذخایب و مکید و فروش آنها تریه با خرکنند بلک یمعاوضه نم

ند. به ینما یق آزاد میطر نیخود را به ا یا منابع مالینند و ک یمت فلزات در بازار را دنبال میر بر قیتأث يها استیس

د و فروش فلزات گرانبها به شرط عدم ورود زمان و یست. خریج نیدر زمان حاضر را یرفهرحال معامالت ص

ه کنیل ایاجاره دادن آن به دل یست ولیال نکدچار اش یاز لحاظ فقه یل مالحظات زمانیل نرخ آن به دلیتنز

 100گرم طال و اخذ  100مثال اجاره دادن  يد باشد. برایترد تواند محل ید مینما یمالحظه زمان را مشمول م

ه کند. چرا کت یربا را تقو ۀتواند شبه یان سال به عنوان اصل و اجاره میال در پایر 000/100گرم طال به عالوه 

ال یر 000/100ت رفته بود پس نرخ کمشار یا نوعیبه مضاربه  یعنیشد  یداده م يزرگر يگرم طال برا 100اگر 

رزرگر داده شده بود یه به غیاست و اگر به عنوان سرما يد و ربوینما ین مییش تعینرخ بهره را از پ یافتیثابت در
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شد  ین و محاسبه مییش قابل تعیال به آن نرخ بهره از پیر 000/100نسبت  و روز آن یالیر شباز با محاسبه ارز

  شود. یم ربا میه در هر صورت وارد حرک

  خت حوالجاتافت و پردایدر - 6
ها است.  کار مهم شعب بانیات بسیتر حوالجات از عمل یلکا بطور یا صندوق) یافت و پرداخت (یات دریعمل

ز آن یوجوه نقد وار افتیدهد و شامل در یها را روزانه به خود اختصاص م کبانت یفعالاعظم  ات سهمین عملیا

به  یا حواله از حسابیمورد نظر  يها د از حسابا پرداخت به افرایننده و ک مورد نظر پرداخت يها به حساب

و  کیبان نیا بی کیاعم از بان یالملل نیو چه ب يشهر نیبو چه  يه شهرچو  يو چه ارز یالیگر چه رید یحساب

بدون  هاکات بانین عملیباشد. در ا یم ،رندیگ یقرار م کیات بانیف عملین ردیه در اکات مشابه یاز عمل ياریبس

نه خدمت ارائه یارمزد عبارت از هزکر آن رفت که ذکنند. همانطور کافت یارمزد درکتوانند   یم یلکچ مشیه

اد شود مگر یها ز افت و پرداختیا دریها  مبالغ حواله ناد شدیم و زکد با یاالصول نبا یاست و عل يشده به مشتر

ن یح شد ایه تصرکنطور در انجام خدمت مربوطه شود. و هما کنه بانیش هزیرقم باعث افزا یه بزرگکنیا

ارمزد حوالجات خود را کمثال  يد براینبا کگر بانیاثبات شود. به عبارت د کست مستدل توسط بانیموضوع با

ت یبستاند. رعا یحواله نوع مشخص يال را برایر 2000م رقد مثالً یه باکند بلکافت ی% رقم حواله در2بر اساس 

د یست و بایا خراج نیات و باج یاخذ مال کفه بانیدهد و وظ یم شیرا افزا یرسان خدمت ییاراکن مالحظات یا

 که بانکف شوند یح و تعرید قبالً تصریدهد جبران خدمت شود. موارد خاص با یه ارائه مک یبر اساس خدمت

  ند.کافت یارمزد درکحواله  یبتواند متناسب با رقم اسم

ات ین انجام عملین منابع در حیها استفاده از ا کبان يافت و پرداخت و حواله برایات دریاز منافع عمل یکی

از مبالغ مانده در  یحت یالملل نیب يدارکج است و در بانیار رایبس یفعل يدارکن انتفاع در بانیانتقال است. ا

استفاده در ساعات  يشود و آنها را برا یز استفاده مین) Overnight Withdrawal Deposit(روز در شب  يانتها
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همواره به  یه گردشیگر مانده حوالجات به عنوان سرمایند. به عبارت دینما یل مقگر منتید کبه بان کبان یلیتعط

 یها است ول کد به حال بانید مفینما یرا اضافه م که منابع بانکنین عمل از لحاظ ایشود. ا یاضافه م کمنابع بان

ستم یس ییاراکباشد لزوماً در تضاد با  یم یه نقل و انتقاالت مالیتر شدن زمان تسو یبه طوالن کل بانیچون م

 يبه جا کجاد شده توسط بانیاستفاده از منابع موقت ا یعنیاز ین امتیا ینیگزید. از لحاظ جابوخواهد  کیبان

ابد. به ی یم يت ربویشخص نمود ماهحاسبه و من منبع میا يبرا يا توان نرخ بهره یارمزد مشخص چون مک

م و در نسبت تعداد یسقهر انتقال ت ین خدمت را بر متوسط ارزش اسمآسب به ارمزد منتکگر نرخ یعبارت د

ه کد. یآ یبدست م يا نرخ بهره مینکم یند تقسک یاز آن منابع استفاده م که بانک ییسال به تعداد روزها يروزها

م یسه کد بانل سوکگذاران در  د. اگر سپردهینما یم ربا وارد مین عمل را در حریشود ا یچون از قبل مشخص م

  م پرداخت.یخواه ين موضوع در بخش بعدین خواهد رفت. به این مسئله از بیباشند ا

د یجد یلمنبع ما ،ارمزدکافت یدر يه به جاکابد ی ین بحث مصداق میل فقط در این تحلیه اکر شد کد متذیبا

ن یم. در ایقرار ده کار بانیختدر ا کیبانات نقل و انتقال یانجام عمل يرا در روزهاحواله)  يبرا ی(پول پرداخت

شود  یافت میخدمت نقل و انتقال در يبرا يارمزدکه ک یدر حالت یول .شود یدا میه مصداق ربا پکحالت است 

  گردد. یم یتلق کجبران خدمات بان

  کیبان يات اعتباریعمل - 7
ات یعمل یلکطور الت بیتسه يج است. اعطایها را کدر بان کیبان يات اعتباریاز عمل یمختلف يها گونه

ات در ین عملیرد. همه ایگ یمختلف صورت م يها نیه به انحاء مختلف و با تضمکاست  کیبان ياعتبار

ن بخش از یشتر مدنظر ایب يات اعتبارین عملیاز ا ینوع یباشند ول یم یالت قابل بررسیتسه ياعطا يها قالب

ن اعتبار به صاحبان یگر ای. به عبارت دشود یان پرمعامله و خوش حساب اعطا میه به مشترکمقاله است 

 کخود از بان يحساب جار يش از موجودیبتوانند  یان مین اعتبار مشتریشود و با ا یداده م يجار يها حساب
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زان برداشت محاسبه یشتر مبلغ بهره براساس زمان و مین برداشت بیبازاء ا کیبان يها ند. در نظامیپول برداشت نما

  دارد. يت ربویماه يب استفاده از اعتبار حساب جارین ترتیردد. اگ یار مکبده يو مشتر

  يریگ جهینت
 یمتداول را بررس کیات بانیت عملیقبل ماه يدر قسمتها رباف مشخص ین بخش با استناد به تعریدر ا

و اوراق و اسناد بهادار و فلزات  ید و فروش اسعار خارجی، خریالت دهی، تسهيگذار ات سپردهیم. عملینمود

ا ی يعت ربویه طبکاست  یلکن یاز جمله عناو يات اعتباریافت و پرداخت حوالجات و عملیگرانبها، در

  رد.یگ یقرار م یبودن آنها مورد بررس يرربویغ

 یبکمر حربو  نید و فروش دیخرو  یکاجاره به شرط تمل، یفروش اقساطق ربا، عقود یف دقیبراساس تعر

مشخصاً  م ربا هستند.ین است وارد در حریه دیون در تأدیمد یل عدم توانائیبهره به دل از اخذ بهره بر یه ناشک

 يگذار هیسرما، یت حقوقکمشار، یت مدنکمشار، (وام بدون بهره) یکوام نق عقود یالت از طریتسه ياعطا

م ربا خارج یط خاص از حریت شرایبا رعا اجاره و مساقات ،مزارعه ،جعاله ،معامالت سلف، مضاربه، میمستق

 شود ین مییه نرخ مال االجاره از قبل تعکه بهره ندارد و اجاره ک یکوام ن ين عقود به استثنایگردند. در همۀ ا یم

  گردند. یم ين صورت ربویر این و شرط شود در غییش تعید نرخ بهره از پینبا

، ر)گیدیکبه  یل اسعار خارجی(تبد )Spot( يدر معامالت نقد ید و فروش اسعار خارجیات خریعمل

ار یاوراق اخت، ار گرفته نشود)کل بیه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدکنی(به شرط ا )Swap( یضیمعامالت تعو

 يش اعتبار اسنادیگشا، سان باشد)یکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر کنی(به شرط ا )Option(معامله 

)Letter of Credit ( دار  ا وعدهی یمعامالت آت يات ارزیعمل ی. ولاست يربوریغقابل قبول و)Future ،(

 در )Certificate of Deposit( يسپرده ارز یگواه)، Option(ار معامله یاوراق اخت)، Swap( یضیمعامالت تعو

  م ربا واردند.یحر صورت استعمال نرخ بهره



72  

 يتبارات اعیافت و پرداخت حوالجات و عملید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معامالت صرف و دریخر

  .شوند یم یابیل و ارزیم ربا تحلیه حردر ورود ب یکهر يها یژگیرد و ویگ یقرار م یمورد بررس کیبان
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  يرربویغ کبان یسهام تکشرۀ ینظر
ا یباشد  یومت اسالمکح یکدر  کیت بانیا فعالیآو  ،یا خصوصیباشد  یدولت که بانکنیفارغ از ا

ه کم پرداخت یژه خواهیو یبا مشخصات کیبحث در مورد بان به ،ا نهیومت باشد کار حیدر اخت ،یراسالمیغ

باشد  يرربویه غکاست  کیف بانین بخش تعریگر هدف ما در ایعدم ربا را ملحوظ دارد. به عبارت د يارهایمع

  د.یهم برآ یواسطه مال یکف یو بتواند عمالً از عهده وظا

 کخود را نزد بان يها ا مقاصد مختلف سپردهگذاران ب ن نمودار سپردهید. در اییر توجه نمایبه نمودار ز

ات یر عملیمختلف اقتصاد فعال هستند. سا يها ه در بخشکطرف است  یگذاران هیز با سرماین کگذارند و بان یم

  شوند. یح میتصر کبان يها تیز در زمره فعالین کیبان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
ص منابع به آنها یگذاران تخص هیبه سرما ز منابع از آنها و نسبتیگذاران تجه نسبت به سپرده کفه بانیوظ

گر یشود. به عبارت د یم تأسیسگذاران  ن سپردهیت بکشر یکه همانند کد یریرا در نظر بگ کیحال بان باشد. یم

گذار به  گذاران هستند و هر سپرده ه آن سپردهیه صاحبان سرماکد یریدر نظر بگ یت سهامکشر یکرا  کبان

 کبان يها برابر است با مجموع سپرده کل بانکه یاست. سرما یکشر که بانیسرمانسبت سپرده روزانه خود در 

  
  

 سپرده
انب  گذاران

  ک

  
  
 هیسرما

  گذاران
 
 
 

  ز منابعیتجه

  کیات بانیر عملیسا

  کیبان م سودیتسه

  ص منابعیتخص

  کیات بانیر عملیسا

  يگذار هیم سود سرمایتسه
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ت کن شرینگهداشته است. تعداد سهام ا کگذار سپرده خود را در بان ه هر سپردهک ییبه نسبت تعداد روزها

گر د. اینکشود فرض  ینگهداشته م که ارزش هر واحد سهام در بانک ییبرابر تعداد روزهارا  یکبان یسهام

خواهند  کن بانیه ایو صاحبان سرما کداران مال ه سهامیلکدر نظر گرفته شود  یت سهامکشر یک کین بانیچن

ت از لحاظ کن نحوه شرایبرند. محاسن ا یسود م که سپرده آنها است از بانکخود  يها هیبود و متناسب با سرما

  ل است:یاز قرار ذ يگذار سپرده

زات یداران متناسب و عادالنه خواهد بود و تمام تما ن سهامیسود سهام ب عیف شود توزیتعر کین بانیاگر چن •

  ن خواهد رفت.یافت سود از بیاز لحاظ در يداریدو انداز  دار و پس مدت و مدت وتاهک يها ن سپردهیب

 یتلق يت اقتصادکمضاربه و مشار یاست و خود نوع کم شدن در سود بانیسه يگذار ن نوع سپردهیا •

  باشد. یز میار ممدوح نیبس یاز لحاظ شرع هکست بلیتنها ربا نه نه کشود  یم

ش یرا افزا کیبانات یعمل یارائکو ت یابد و شفافی ینرخ تنزل م یکبه  یها همگ سود سپرده يها نرخ •

  دهد. یم

وجود  يرربویغ کبان یت سهامکدار در شر مدت و انداز ، پسيداریمختلف د يها ن سپردهیب يزیتما •

  باشند. یت مزبور مکسهام شر یر شد همگکه ذکندارد همانطور 

ن ید سهام ایتواند با خر یم یا بخش خصوصیاعم از دولت  یا حقوقی یقیت حقیت هر شخصکمشار •

  رد.یت صورت پذکن شریدر ا يگذار گر سپردهیا به عبارت دیت کشر

آن و  يباال یزدهل بایه به دلکنخواهد داشت بل یلکز منابع نه تنها مشیاز لحاظ تجه کیت بانکن شریا •

  تر خواهد بود.آارکز ین یفعل يها کع عادالنه سود از بانیتوز

از هر دو آنها باشد. تعداد سهام  یبکیو هم تر یو هم خصوص یتواند هم دولت یم کن بانیت اکیت مالیماه

  ر قابل محاسبه است:یل زکبراساس ارزش هر سهم به ش

  q                            هر سهم یارزش اسم
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  m                          گذار تعداد افراد سپرده

 i                                      Diسپرده فرد 

 ti       در سال مزبور يگذار مدت زمان سپرده

i                        itتعداد سهم فرد 
q
Di

×  

i         کل تعداد سهام بانک

m

i
i tD

q
n ∑

=

=
1

1  

   :ندک یم را مشخص π)(کسود بان )Cاش( نهیهز يمنها يبنگاه اقتصاد یک) به عنوان R( کل درآمد بانک

CR −=π  
  :دیآ یر به دست می) از رابطه زrسود هر سهم (

∑
=

π
= n

i
ii tD

qr

1

  

  د:یآ یر به دست میزاز رابطه  iπبه هر فرد بابت سود سهام  یپرداخت

q
tDr ii

i =π  

   شود. یپرداخت م يا به ویگردد  یسپرده اول سال بعد سهامدار اضافه م يه به موجودک

از عقود  یکدام کاالصول  یف مشخص ربا علیه با تعرکم ینمود یبدون ربا بررس يدارکات بانیدر عمل

ند و کعمل  يرربویغ امالًک يرربویغ کبان یسهام تکره شکنیا يباشند. برا یم يالت ربویتسه يدر اعطا یفعل

ن عقود به شرح ید. ایالت نمایتسه ير اقدام به اعطایات زیق عملید فقط از طریم ربا وارد نشود مشخصاً بایدر حر

  باشند: یر میز

  .وام بدون بهره) -ه در مورد آن داده شدک یحاتی(با مشروح توض یکوام ن •

  .)ت از قبل مشخص نشودکشرا يرخ بازده انتظاره نک ی(به شرط یت مدنکمشار •



76  

  .گر)ید يرربویغ یسهام يها کا بانی یسهام يها تکر شریه سایاز سرما ین بخشی(تأم یت حقوقکمشار •

  .)ياقتصاد يها ه پروژهین سرمایم (تأمیمستق يگذار هیسرما •

  .شود)نن یش شرط و معیه نرخ بهره از پک یبه شرط(مضاربه  •

  .ن و شرط نشود)یل از قبل معیاال در زمان تحوکمت یه قک یمعامالت سلف (به شرط •

  .ن و شرط نشود)یه نرخ بهره از قبل معک یجعاله (به شرط •

  .ن و شرط نشود)یرخ بازده از قبل معنه ک یمزارعه (به شرط •

  .ن و شرط نشود)یه نرخ بازده از قبل معک یمساقات (به شرط •

  .آالت) نین، ماشن، ساختمایبادوام، زم ياالهاکاجاره (همانند  •

  م ربا واردند:یر در حریعقود و موارد ز

  .یفروش اقساط •

  .یکاجاره به شرط تمل •

  .نید و فروش دیخر •

  .داده شد)ه یر تأدیمه تأخیدر بخش جره ک یحاتیب (براساس توضکمر حرب •

ن و ییعدم تع یح شرط عمومیبدون ربا پس از تصر يدارکات عمده بانیشود عمل یه مالحظه مکهمانطور 

ات یاز عمل ياند و فقط معدود آورده شده يدارکات مشروع بانیمشخص نمودن نرخ بهره از قبل در اعداد عمل

  اند. بودن حذف شده يل ربویبه دل کیبان

ف یضع یتوان بازار مال یات را مین عملیبودن ا يروبدون ربا و ص کیات بانیت عملیاز علل عدم موفق یکی

 يدارکات بانیمتناسب با عمل یبازار مال یکشور قلمداد نمود. چنانچه کربا در بدون  کیات بانیو متناسب با عمل

به  ياقتصاد يها تیارتباط فعال يبرا یحقوق ين و بسترهایون ربا وجود داشته باشد قواندب يدارکنار بانکدر ربا 

ت یموفق يرد. براک کیبدون ربا را به مقصد خود نزد يدارکتوان بهتر بان یم شودد اجیا یو پول یدو بازار مال
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بتواند در  یبه راحت کد بانیفراهم نمود. بطور مثال با یداتین تمهید چنیباز ین يرربویغ کبان یت سهامکشر

جعاله،  ،ر عقود مضاربهیا سای یو مدن یحقوق يها تکا مشاری ،ياقتصاد يها ه پروژهیو سرما ین منابع مالیتأم

مندان  جاد شود. تا عالقهیا یخاص یبات حقوقید ترتین منظور بایا يند. براکت کشر یمزارعه، مساقات به راحت

مات، نظارت و یق تنظیل همانند بورس اوراق بهادار وارد شوند و از آن طرکمتش ین عقود در بازار مالیبه ا

به  ب خاطریبا ط کد و بانیآماده نما کبان یدات و منابع مالیاستفاده از تمه يآنها را برا مزبور بات بورسیترت

مطرح شده در فوق  يها یژگیالت بنابر ویتسه يوام دهد. اعطا يرربویدر چهارچوب غ ين فعاالن اقتصادیا

  د.یامل نماکرا  يرربویغ کبان یت سهامکص منابع شریتواند تخص یر شده مکذ يرربویبنابر عقود غ

ه در بخش ک یبراساس مالحظات يرربویغ کبان یت سهامکدر شر ید و فروش اسعار خارجیات خریعمل

  است: يربوریغر قابل قبول و یز يها تیر شد در فعالکقبل ذ

  .گر)یدیکبه  یل اسعار خارجی(تبد )Spot( يمعامالت نقد •

  .ار گرفته نشود)کل بیه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدکنی(به شرط ا )Swap( یضیمعامالت تعو •

  .سان باشد)یکورد دو ارز مورد نظر ه نرخ بهره در مکنی(به شرط ا )Option(ار معامله یاوراق اخت •

  )Letter of Credit( يش اعتبار اسنادیگشا •

  شوند: یم ربا واقع میر در حریمعامالت ز

  ).Future(دار  ا وعدهی یمعامالت آت •

  ).Swap( یضیمعامالت تعو •

  ).Option(ار معامله یاوراق اخت  •

  .يسپرده ارز یگواه •

ن یر شد مشمول اکه ذکهمانطور  يرربویغ کبان یسهام تکد و فروش اوراق و اسناد بهادار در شریخر

در  یلکن قاعده یل زمان شود. ایل به دلیب تنزکزمان و مرت متضمند ید و فروش نبایات خریه عملکقاعده است 
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ه اوراق یلکه گفته شد کن موضوع در قبل آمد و همانطور یشتر ایم است. شرح بیقالب اوراق بهادار قابل تعم

ر ییزان بهره آنان تغیر زمان مییو با تغدارند  ید زمانیالنفسه سررس یمتضمن زمان هستند و ف ينحو ه بهک يبهادار

  شوند. یم ربا وارد میبه حر یالیو ر يچه ارز یآت يسپرده، قراردادها یار معامله، گواهیهمانند اوراق اختابد ی یم

اجاره دادن  یست ولین لاکآنها دچار اش یالید و فروش فلزات گرانبها در قبال وجه ریرف و خرمعامالت ص

ردن نرخ اجاره وارد در کزرگر و بدون مشخص  ت باکمشار یشود ول یم ربا میگرفتن آنها وارد حراجاره ا ی

  م ربا نخواهد بود.یحر

قابل انجام است  يرربویغ کبان یت سهامکدر شر یلکچ مشیافت و پرداخت حوالجات بدون هیات دریعمل

 ست ویارمزد چکات یه خصوصکر شد کارمزد باشد و مشخصاً ذک يست برمبنایر شد باکه ذکو همانطور 

د قبالً یبا یها متناسب باشد. موارد خاص ا حوالهیافت و پرداخت و یات دریعمل ید با مبلغ اسمیالقاعده نبا یعل

  ف و مشخص شوند.یتعر

ه کن منابع همانطور یشود. ا یتلق کبان تواند از منابع آزاد یها م افت و پرداخت و حوالهیات دریمنابع عمل

د یم و درعوض از منابع جدییم و از آن صرف نظر نماینکخدمات احتساب  يبرا يارمزدکر شد چنانچه کذ

 کب اگر بانین ترتیبه ا م.یا م ربا شدهیوارد حر يم به نحوییاستفاده نما کجاد شده به عنوان منابع آزاد بانیا

 یکشر کرده در سود بانکجاد یبع آزاد اازان منیگذاران بر اساس م ه سپردهکنیل ایباشد به دل یت سهامکشر

 که درآمد بانکن است ین حالت فرض بر ایشود. در ا یدا نمیگذاران پ سپرده يت اخذ ربا برایگر ماهیهستند د

  ند.ک یعمل م يرربویص منابع غیق تخصیاز طر

د ینکباشد. فرض  یم يرربویغ کبان یت سهامکشر به يات قابل تسریاز جمله عمل کیبان يات اعتباریعمل

ن یرده بود اعتبار دهد. سؤال اک يگذار ه قبالً سپردهک يا زان سپردهیخود براساس م يخواهد به مشتر یم کبان

  د باشد تا دچار ربا نشود؟ید چه بایه نمایآن اعتبار داده شده را تسو راساسد بیه باک يا ه نرخ بهرهکاست 

 یت سهامکماه) در حساب خود در شر 12متر از کماه ( tال به مدت یر Aمبلغ  يترمش یکد ینکفرض 
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گذاران  ه حساب و پرداخت سود سهام به سپردهیرده است و هنوز زمان تسوک يگذار سپرده يرربویغ کبان

عالوه بر  ماه sال به مدت یر Bقصد دارد مبلغ  يده است. مشتریان نرسیبه پا یگر سال مالیا به عبارت دیده ینرس

  م:یاگر داشته باش. مینک یم بررسیتوان یر را میط زیند شراکافت یاعتبار در کسپرده خود از بان

                                                           sBtA ×=× 

  د:ر باشیل زکد. اگر رابطه فوق به شیگذار پرداخت نما د بهره سپرده به سپردهینبا کبان

sBtA ×>×  

  بپردازد: ير را به مشتری) مقدار بهره زrها ( سپرده اسست با محاسبه نرخ سود سهام براسیبا کبان

r× )sBtA( ×−×  
  ر باشد:یل زکاگر رابطه مندرج در فوق به ش

sBtA ×<×  
  د:یافت نمایدر ير را از مشترید مقدار زیبا کبان

tAsB ×−×  
ره و بر اساس یأت مدیر نظر هید طبق اساسنامه آن زیبا ییاز لحاظ اجرا يرربویغ کبان یت سهامکشر

تحت  يو ارز ین پولیت شود و از لحاظ ضوابط و قوانیریت و با آراء سهامداران مدکمصوبات مجمع شر

  باشد. يزکمر کنظارت بان

ن یچنانچه ا یق است ولیمفاد قانون تجارت قابل تطببا  یت سهامکن شریا یحقوق و ییات اجرایات عملیلک

 يها نامه نیبدون ربا و آئ يدارکن مجدد قانون تجارت و قانون بانیرفته شود همراه با اصالحات و تدویطرح پذ

  ن راستا وارد نمود. یز در این گونه اصالحات را نیتوان ا یآن م ییاجرا

اتفاق  كا به طور مشتری یا بخش خصوصیط دولت تواند توس یم يرربویغ کبان یت سهامکشر تأسیس

ن یه البته اگر اکف نمود ین تعریمؤسس يز برایرا ن يتوان سهام ممتاز و سهام عاد یافتد و براساس اساسنامه م
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 يمند شوند و سود سهام عاد خود بهره ییارفرماکت و یرین از حقوق مدیازات در نظر گرفته نشود و مؤسسیامت

  تر خواهد بود. یکز منابع و عدالت نزدیو تجه جذب ییاراکنند به کافت یدر

  شود: يبند ر طبقهیسه نوع ز د درتوان یر شد مکه ذکهمانطور  کن بانیا

  .یخصوص يرربویغ کبان یت سهامکشر •

  .یدولت يرربویغ کبان یت سهامکشر •

  .مختلط يرربویغ کبان یت سهامکشر •

در دو نوع  یه ندارد ولیتوج يحاظ اقتصادلبهره از  الت بدونیا تسهی »یکوام ن« يدر دو مورد اول اعطا

اد یالحسنه  الت قرضیبدون ربا از آن به عنوان تسه يدارکه در متن قانون بانک »یکوام ن« يتوان اعطا یآخر م

 يها د وامیبا تاًاعدقن وام ید متضمن بهره باشد اینبا یقیچ طریبه ه »یکوام ن«ان آورد. اصوالً یشده سخن به م

) یکوام ن(وام بدون بهره  يبا اعطا کمتعلق به دولت باشد. بان کل سهام بانکرا مشتمل شود اگر  یمصرف

افت یاز موارد مستحق در یمشخص يها گونهه گفته شد کدهد. همانطور  یرا پوشش م یمصرف يها ان وامیمتقاض

  بدون ربا مشخص شده است. يدارکالت در قانون بانینگونه تسهیا

م یدر آن سه یهم دولت و هم بخش خصوص یعنیبه صورت مختلط بود  يرربویغ کبان یت سهامکاگر شر

پردازد از  یم یالت مصرفیان تسهیمتقاض يبرا »یکوام ن«ه به صورت ک یزان وامید متناسب با میبودند، دولت با

  د:ینکگر فرض ید. به عبارت دیسر نماکسود سهام خود 

 Dg                                                                                                                        سپرده دولت 

  tg                                                                    دولت در سال مورد نظر يگذار مدت زمان سپرده

  q                                                                                                              هر سهم  یارزش اسم

  m                                                                                            یگذار خصوص تعداد افراد سپرده

     i                                                                                                                             Diسپرده فرد
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  ti                                                                          در سال مزبور    iفرد  يگذار مدت زمان سپرده

                                                                                                      iتعداد سهم فرد 
q

tD
n ii

i =  

                                                                                                    تعداد سهام دولت
q
tD

n gg
g =  

)tDtD(                                                                ل تعداد سهام   ک
q

nnn ggiigi +=+=
1  

CR                             (C) کنه بانی) و هزR( کحاصل تفاوت درآمد بان π)(کسود بان −=π  

                                                                                     سود هر سهم       
ggii tDtD

q
n

r
=
π

=
π

=  

  L                                                                                           توسط دولت یپرداخت یکزان وام نیم

  t                                                                                                    یکپرداخت وام ن يها تعداد ماه

  م:یاگر داشته باش

    L t = Dg tg  
م یص داده و پرداخت نموده است پس از تسهیتخص »یکوام ن«خود را به  يا ل منابع سپردهکدولت  یعنی

 شود و سود هر سهم برابر خواهد بود با: یبش نمینص يزیسود چ

iiggii tD
q

LttDtD
qr ππ

=
−+

=  

دولت باشد ارزش سود هر  يها متر از ارزش سپردهک یپرداخت یکارزش وام ن یعنیباشد  L t< Dg tgاگر 

  سهم برابر خواهد بود با:

LttDtD
qr

ggii −+
=

π 

  شود با: یبرابر م يبه دولت بابت سود سهام و یو پرداخت

r×(Dgtg – Lt)  
  د.ید پرداخت نمایه باکشود  یار مکبده کباشد دولت به مقدار فوق به بان L t > Dgtgچنانچه



82  

  يریگ جهینت
شنهاد یپ يبنگاه اقتصاد یکف ربا به عنوان یبراساس مالحظات فوق و تعر يرربویغ کبان یت سهامکشر

ع سود یتوزرا داشته و با  يرربویات غیعمل یتوانائ کن بانیهستند. ا کگذاران سهامداران بان ه سپردهکشود  یم

ش یو افزا افت سودیاز لحاظ در مختلف يها ن سپردهیزات بیتما و رفعداران  ن سهامینه بسهام متناسب و عادال

ۀ کشب يت اقتصادکمشارش یافزا ها (سهام) و سود سپرده يها با تنزل تعداد نرخ کیات بانیعمل یارائکت و یشفاف

ا بخش یولت اعم از د یا حقوقی یقیت حقیت هر شخصکمشارت یو قابل ياقتصاد يها تیدر فعال کیبان

 یبورس مال تأسیسص منابع را خواهد داشت. یز و تخصیو تجه یمال يگر در واسطه يادیز یارائک، یخصوص

 يبرا يرربویالت را در قالب عقود غیتسه يه اعطاکز از اهم موارد قابل توجه است ین کن بانیق با ایقابل تطب

  د. یل نمایمزبور تسه کبان
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   انیت در سود و زکر تحقق مشاراطالعات و ارتباطات د يفناور
   

  مقدمه
و  یدگیـ چیه پکـ معاصـر   يدر جهان اقتصـاد  يرربویغ يهاکبانقبل  ير شده در بخشهاکذ يارهایبراساس مع

ص داده و سود یرنده را تشخیوام گ يان بنگاههایا زیتوانند سود ینم یبا آن همراه است به راحت يادیز یگستردگ

 يجـاد پورتفـو  یگر ایند. به عبارت دیگذاران منتقل نما رندگان را به سپردهیام گو یات مالیان حاصل از عملیا زی

زه قابـل انجـام   یانکـ م مـه یا نیـ و  یسـنت  يها ستمیآن توسط س یق بازدهیگذار و محاسبه دق هر سپرده يمشخص برا

با  يتوان بنحو ین ابزارها میا یاطالعات و ارتباطات و همگام يآور ن فنینو يردهایکاز رو يریگ ست. با بهرهین

ن ارتبـاط را فـراهم   یـ بـدون ربـا ا   يدارکـ با ابزارها و محصوالت بان یو ارتباط ین اطالعاتینو يهایآور ق فنیتطب

  د.یرا بهبود بخش يدارکوة بانین شیا يارآمدکو  یارائکنموده و 

ت در سـود و  کرااطالعات و ارتباطات در تحقق مشـ  يامل استفاده از فناورک یاتیدر حال حاضر نمونۀ عمل

ه ک میدار یسع بخشن یادر  95ده است.ین باب مطرح گردیدر ا یشنهاداتیپدر سطح جهان مشاهده نشده و  انیز

اطالعـات و ارتباطـات    يانـات فنـآور  کتـوان بـا اسـتفاده از ام   یه مکـ  میشـ کر ین موضوع را به تصویشدن ا یعمل

د یم نمود. شایو ترس یطراح یفعل يجهان اقتصاد بدون ربا را در يدارکشدن بان یعمل يالزم برا ينظر يها هیپا

 
95 Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "IT role in fulfillment of profit and loss sharing", Proceeding of 

The 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, Kuala Lumpur, Malaysia, 

16th and 17th November 2005. http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf  

Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "Implementing IT to fulfill the profit and loss sharing mechanism", 

Islamic Finance News (IFN) Journals, Vol. 3, Issue 3, 6th February 2006. 

http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/english-pls-5.pdf
http://www.bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf
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ن موضـوع  یـ در ا 97»گمـان «و  96»فـتح بـاب  «ه بـه  کـ م بلیق بپردازیۀ تحقیه به فرضکن ارتباط هنوز زود باشد یدر ا

ه را مطـرح  ین فرضـ ید ایم بایقرار ده يا هیرا در ارتباط با فرض بحثن یا یم سوال اصلیاگر بخواه یم ولیپردازیم

ان را در جهـان  یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکـ باناطالعات و ارتباطات  يفنآور يریارگکان با بتو یه: مکرد ک

  نمود.  یعمل یفعل ياقتصاد

گـذار   و سپرده کگذار، بان هیت سرماکحاصل از مشار یبدون ربا بازده يدارکبان یتکمشار يدر قراردادها

نه  یت از نظر شرعکع درآمد حاصل از مشاریتوزم شود. یار انجام شده تقسکه و عامل یست به نسبت سرمایبا یم

 ينـدها ینه در انجام فرآیش احتمال خطا و هزیاند. افزا ق شدهیتها تشوین نوع از فعالیه افراد به اکنشده بل یتنها نه

 یسـنت  يرربـو یغ يدارکـ بان يارآمـد ک، از جمله عوامـل مهـم در نا  یت به روش سنتکمشار يم سود بر مبنایتقس

 يبرقـرار از عـدم   یهـا ناشـ  کان در بانیـ ت در سود و زکمشار يدارکبانشدن  یگر عدم اجرائیداست. به عبارت 

امالً ک يدارکن نوع بانیدر ا يات ربویاقتصاد است و شبهۀ عمل یواقع یان با بازدهیع سود و زیستم توزیارتباط س

بشـرح   یسـنت  يرربـو یغ يدارکـ در بان PLS يدارکبانامل کموارد عمده در عدم تحقق  یلک. بطور ملموس است

  باشد: یل میذ

گان  نندهک گذارن (بعنوان عرضه ن سپردهیب یستمی، ارتباط سیاتیعمل يندهایها و فرآ هیبودن رو یل سنتیبه دل .1

 ) وجود ندارد.يتجار ياکگذاران و شر هیرندگان (بعنوان سرمایگ ) و وامکۀ بانیمنابع و صاحبان سرما

 يهـا  سـتم یآن توسـط س  یق بـازده یـ گذار و محاسـبه دق  هر سپرده يمشخص برا يپورتفوجاد یان اکعدم ام .2

 زه.یانکم مهیا نیو  یسنت

عامـل زمـان بـر نـرخ      يتصاعد يرگذاریدار برحسب مدت زمان و تاث مدت يها نرخ سود سپرده يبند طبقه  .3

 
96 Paradigm 
97 Conjecture 
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در  يا منـابع سـپرده   یع ناعادالنـه بـازده  یـ ه موجـب توز کساز است،  نوسان یهر سپرده، بعنوان عامل یبازده

 یبخـش واقعـ   یهـا، معـادل بـازده    ن شده بعنوان سـود سـپرده  ییتع ينرخها یشود. از طرف یم یمال يبازارها

 ر است.یان مغایت در سود و زکمشار يدارکبانن با روح یه اکباشد  ینم اقتصاد

تصـاد  اق یواقعـ  یز بـودن آنهـا از نـرخ بـازده    یها و متمـا  بهره سپرده يالت و نرخهایبهره تسه يتعدد نرخها .4

ت کمشـار  يدارکبانر با یه مغاکگردد  یم  ضیو تبع یمال يها تیاز فعال یرعادالنه سود ناشیع غیموجب توز

 است. (PLS) انیز در سود و

گـذاران آن باشـند و    د سـپرده یـ با ک) سهام داران بانـ PLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبانتحقق  يبرا .5

 ند.کثر کگذاران را حدا سود سپرده کبان

  یمال يمتعارف در بازارها يرربویغ يدارکباننقش 
 یمنـابع مـال   یطـرف متقاضـ   یـک ننـد، از  ک یت مـ یـ فعال یدر دو بازار مال يواحد اقتصاد یکها بعنوان کبان

ننـدگان منـابع   ک گـر بعنـوان عرضـه   ید ي) هستند و از سويا منابع سپرده يگذاران (در بازار عرضه و تقاضا ه سپرد

 یاضیر يمدلها کمکبه  روند. ی) بشمار مکیالت بانیتسه ي(در بازار عرضه و تقاضا گذاران هیبه سرما ياعتبار

جاد تعادل در عرضه یبخش مستقل در اقتصاد بمنظور ا یک، بصورت یمال يگر ه بخش واسطهک    98شود یثابت م

تا موجب یه نهاکبهره را بهمراه خواهد داشت  ي، خود تموجات در نرخهایدر دو بازار مال یمنابع پول يو تقاضا

از نوسانات نـرخ بهـره    یر ناشیها و تأخ دار بودن قرارداد وام مدت یشود. از طرف یم یواقع ينوسانات در بازارها

تـاً نوسـانات مـداوم در    یه نهاکـ شـود،   یص منـابع مـ  یز منابع و تخصـ یتجه يدر بازارها یز موجب عدم هماهنگین

) بعنـوان راه  PLS( انیـ ت در سود و زکمشار يدارکبانشدن  یئآن خواهد بود. اجرا يامدهایاز پ یمال يبازارها

 
    en.pdf-.bidabad.com/doc/NUBankCohttp://www ).1382( ینیهرس ودآباد ید به بینکنگاه  ٩٨
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 ياز نوسانات در بازارها یه ناشکاقتصاد  یاز تموجات در بخش واقع يریو جلوگ یاسالم يدارکحل استقرار بان

  ن است.کرممیبا گسترش و توسعه بازار عمالً غ یو از طرف یسنت يندهایاست با فرآ یپول

 يهـا  یاز پرداختـ  یه سهمک یواسطه مال یکمتعارف بعنوان  يرربویغ يهاکبان ه نشان داده شد،کهمانطور 

نـد عمـل   ینما یافـت مـ  یا دو طـرف در یـ  یـک از   العمـل  به عنوان حق یگذار را به دارنده منابع مال هیسرما يا بهره

شـد.   یمـ متـداول رفـع    يهـا کبان يتهـا یفعال يربـو  یالت فقهـ کشتر مشـ ینمودند ب ینگونه عمل مینند. اگر اک ینم

ه کـ نیا ایـ باشـند و   یردن سـود خـود مـ   کـ ثر کبـدنبال حـدا   يواحد اقتصاد یکمتداول بعنوان  يرربویغ يهاکبان

  نند. کباشد را حداقل  یز منابع میمت تمام شده تجهیه همان قکخود  يا ربهرهیو غ يا بهره يها نهیخواهند هز یم

: ( ) ( )
pn m oL D

i i j j k l
i j k l

Max R r D r TR TCπ = − + −∑ ∑ ∑ ∑  

 π کسود بان   

Ri الت یگذارها در قالب عقود مختلف با نرخ بهرة تسه هیبه سرما يعرضه منابع اعتبار درآمد حاصل ازL
ir  

Dj ها  ها با نرخ بهرة سپرده انواع سپرده کیکاشخاص به تف يها به منابع و سپرده یسود پرداختD
jr  

TRk انیبه مشتر و ارائه خدمات يارک العمل درآمد حاصل از حق  

TCl نان کارکات و ی، مالك، استهالیالتکیتش يادار يها نهیمجموع هز  

متعـارف،   يهـا کبان یتیریمـد  یو حتـ  ی، نظـارت یاتیـ عمل يندهایاطالعات در فرآ يآور ل عدم نفوذ فنیبدل

ثبـات   نرو بـا فـرض  یبرخوردار است. از ا يمترک يارآمدکنان از انعطاف و کارکو  یالتکی، تشيادار يها نهیهز

TCl  وTRk  عبارت∑ ∑−
n

i

m

j

D
jj

L
ii rDrR ه مشـاهده  کرد. همانطور کسود عمل خواهد  يثر سازکدر حدا )()(

 کد سود بانیبا يرربویغ يدارکگر در بانیوجود ندارد. بعبارت د Ri و Dj نیب یستمیشود ارتباط همزمان و س یم

هـا   ن صـاحبان سـپرده  یبـ  یاتیـ سر مخـارج عمل کز گذار پس ا سپرده يا با منابع سپرده کبان یات مالیاز عمل یناش
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  ال عمده وجود دارد:کدو اش يدارکبانن ی. در حصول ا99م شودیتقس

 کف بانـ یـ ل با تعرکن مشیستند. این کگذاران صاحبان سهام بان متعارف سپرده يرربویغ يدارکدر بان -1

   100قابل رفع است.» يرربویغ کبان یت سهامکشر«تحت عنوان:  یخاص

ه پـس از اتمـام سـال    یکمواجه است، بطور يادیز یر زمانیگذاران با تأخ ن سپردهیب کانپرداخت سود ب -2

ه بـا  ک یرد، در حالیگ یع سود صورت میات توزی، عملیو حسابرس يحسابدار يندهایو انجام فرآ یمال

 يتـر  وتـاه کص سود را با صـرف زمـان   یع و تخصیتوز يندهایتوان فرآ یاطالعات م ياستفاده از فنآور

شـدن   یل به اجرائیمتعارف، برغم تما يدارکسربار در بان يها نهیل باال بودن هزیبدل یم داد. از طرفانجا

 يهـا یآور ها با استفاده از فنکندارد. لذا بان یشرفت چندانین امر پیان ایت در سود و زکمشار يدارکبان

 يرربویغ يدارکبان ینیتوانند در جهت تحقق ع یسربار م يها نهیاهش هزکاطالعات و ارتباطات ضمن 

 بردارند. يمؤثرتر يگامها

 
شتر یاند. جهت اطالع ب اهش دادهکسربار را  يها نهیاطالعات هز يآور فن يریارگکپبشرفته با ب يشورهاکن در ینو يدارکدر بان 99

 یاتیـ ملنـه ع یهز یقـ یسـه تطب یآن در مقا یاجرائـ  يازهـا یو ن یـک ترونکال يدارکـ خـدمات بان «فرد، محمود،  ياریمراجعه شود به اله

  .1384، يزکمر کبان کیو بان یده پولک، پژوهش»کیخدمات مختلف بان

 کیات بـان یـ عمل يرربـو یو غ يت ربـو یـ ماه ینیو بـازب  يرربویغ کبان یت سهامک) شر1382( ینیدآباد و عبدالرضا هرسیژن بیب 100

، 1382 يد 3-4، »رانیـ رد اقتصاد اکملو ع یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمتداول. مجموعه مقاالت سوم

    http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt ، تهران.193-224ت مدرس، صصیدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش

 http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
Bidabad, Bijan, Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), The Solution to Islamic banking, Proceeding of the 

3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, KL, Malaysia, 16-17 November, 

2005. http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf
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  MIBS(101( يرربویغ يدارکدر ارتباط با ارائه محصوالت بان Microlinkار کراه
اطالعـات و   يآور بـا اسـتفاده از فـن    کیبـان  يتهـا یپوشش فعال يبرا ینیار نوکراه MIBSه کنیبه رغم ا

 يرربویغ کید به محصوالت و خدمات بانمحدو Microlinkت کت شریحوزه فعال ی) است، ولICTارتباطات (

ن خود ینو يارهاکموجب شده تا در ارائه راه یشور اسالمک یکت در کن شریت ایل فعالیست، به هرحال بدلین

محصـوالت و خـدمات و    ین رو معرفـ یـ را مـورد توجـه قـرار دهـد. از ا     يرربـو یغ کیمحصوالت و خدمات بان

   102د واقع شود.یل مطالب ما مفیمکتواند در ت یم MIBSت تحت عنوان کن شریا يارهاکن راهیهمچن

  
MIBS ن یاست، ا یجهان یمال يارهاکو  سب ک کیبان يازهایپوشش ن يطرح جامع برا یکننده کا یمه

اطالعـات و ارتباطـات و    يهـا  نـه یروز در زم يهـا یمتـداول بـوده و از فناور   يدارکـ بان يهـا  هیبر رو یستم مبتنیس

 
101 Microlink Banking Solution 

  ج است.یار ير مالزیشورها نظکاز  یران مورد استفاده ندارد و در برخینجا در ایاز حسابها و خدمات مطرح شده در ا ياریبس 102
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ن قابـل  یبـودن، و همچنـ   یـک ، پارامتريریپـذ  ت انعطـاف یـ است. قابل  ترنت استفاده نمودهنیع مانند ایتوز يانالهاک

سـه   يه معمـار یـ بـر پا  MIBSباشـد.   یسـتم از آن برخـوردار مـ   ین سیـ ه اکاست  یهائیژگیاعتماد بودن از جمله و

ت. شـده اسـ   یطراحـ   OLTP(104نشـها ( کترا Onlineرنـده و پـردازش   یگ     سیس دهنده و سـرو یسرو 103يا هیال

، balancing loadانـات  کبـا ام  Online ينشـها کز تراکـ ع روان و متمریـ ننده توزکایستم مهیس يا هیال سه یطراح

و  LINUXسـتم عامـل   یدر حال حاضـر سـازگار بـا س    MIBSباشد.  یم مکباند  يازمند پهنایع و نیسر یجوابگوئ

ت چنـد  یـ بـا قابل  یاسـالم  يدارکـ انب يالگوها يدارا MIBSباشد.  یم z  IBM يهایسر mainframe يها ستمیس

  است. ین مؤسسۀ مالیو تعامل با چند يارز

در خصوص  ینگرش جهان یک MIBS/CIFم بر کنگرش حا: MIBS/CIF105 در يل اطالعات مشتریفا

 Primaryمنحصر بفرد است ( يلدیف يستم حساب مشترین سیاست، در ا یبا موسسات مال يارتباط مشتر

key(106 ن شماره حساب به یق ایاز طر یاطالعات يهاکن بانیستم و همچنیس يماژولهاها و  هیال یه تمامک

  باشد: یل میبشرح ذ CIFات مهم یشوند. خصوص یگر متصل میدیک

از اطالعات  یجامع یاطالعات کبان یکننده کایمه MIBSبر  یمبتن يان در ماژولهایارتباط با مشتر •

 ان است.یو گذشته مشتر يجار

 ان.یارتباط با مشتر يت حفظ و نگهداریقابل •

 
103 3-tier architecture 
104 Online transaction processing 
105 Customer Information File (MIBS/CIF) 

 يهـا کرد و در بانیـ گ یپـدر قـرار مـ    Tableد منحصـر بفـرد باشـد و در    یـ ر آن بایه مقادکاست  يلدیف Primary keyلد از نوع یف 106

) از Referential integrity( یارجـاع  یپـارچگ یکن جـداول جهـت   یها بـ  رابطه یمتما )Relational Database( يا رابطه یاطالعات

  رد.یگ یلد صورت مین فیق ایطر
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 ان. یمشتر یالت و اعتبار سنجیاه و محصوالت جهت ارائه تسهیست سیل ينگهدار •

ا یارت فرد ین حدود اختیین تعیارات آنها و همچنیو اخت يستم درخواست مشتریس ین و طراحیتدو •

 دارند. ین اطالعات دسترسیه به اک یگروه

ا نوع شغل ثبت شده و یارت و کات یخصوص شماره حساب، يتواند برمبنا یاطالعات م يجستجو •

 ف شده باشد.یتعر يها ر شناسهین سایهمچن

 ان. یمشتر يت در مشاهده درخواستهایحفظ امن يبرا 107AA یتیت امنیقابل •

 ان.یمشتر يبرا یل شده مالیه و تحلیاطالعات تجز يحاو یاطالعات کستم و بانیس •

م یرا بطـور مسـتق   یمال ينشهاکترا یه تمامکاست  یستمیس یک MIBS/WSA:108عه یانداز ود حساب پس

بـر   WSAسـتم  یشـود. س  یمـ  يدر آن نگهدار یبهنگام نموده و اطالعات بصورت آن MIBS یاطالعات کدر بان

ت در سـود و  کمشـار  يدارکبان يان بر مبناین مشتریع سود بیشده است و توز یطراح 109م حفظ امانتیه مفاهیپا

  باشد: یل میشرح ذب MIBS/WSAات یباشد. خصوص یان میز

 نند. ک یت استفاده مکرا به مشار یستمیس یمنابع اطالعات MIBS ير ماژولهایسا  ستم بهمراهین سیا •

 .يارات مختلف و محصوالت چند ارزیاربران متعدد با حدود اختکف یانات تعرکار گذاشتن امیدر اخت •

 ران.یبگ يستم پرداخت مستمریو س یکستم پرداخت اتوماتیت سیقابل •

 .Gatewayق یستمها از طریر سین تعامل با سایر حسابها و همچنیوجوه به سا یکترونکتقال الان •

 از دفترچه حساب و صورتحساب متناسب با نوع حساب. يت برخورداریقابل •

ن مانده حساب و تعداد یانگیحداقل م يها ستم اضافه برداشت براساس شاخصیت سیقابل يدارا •

 
107 AA باشد. یستم میت سیامن يبند رتبه يها از شاخص یکی  

108 Al-Wadiah Saving Account 
109 Safe-Custody  
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 ها. نشکترا

ن محصـول از  یـ نـد. ا ک یانداز عمل مـ  ن حساب مانند حساب پسیا :MIBS/WCA110عه یود يحساب جار

ستم صحت ین سیه در اکباشد.  یم 111کر چیستم پردازش تصویس يشود و دارا یت میریمد کق دفترچه چیطر

  از افراد متخلّف است. یاطالعات کبان ين دارایشود و همچن یامضاء دارنده حساب مشخص م

رنده دو یرود و در برگ یدار بشمار م ن محصول از نوع سپرده مدتیا: MIBS/MI112مضاربه  يگذار هیسرما

بـر عقـد    یو مبتنـ  یاسـالم  یه اولـ کـ ه دو عقـد اسـت   یـ ن محصول بر پایباشد. ا یمدت م وتاهکنوع سپرده ثابت و 

  است.  114Al-Inahباشد و عقد دوم تحت عنوان  یم 113مضاربه

ه در واقـع  کاست  یکهمان عقد اجاره بشرط تملن محصول یا :MIBS/AITAB115 یکاجاره به شرط تمل

 ع.یاست از عقود اجاره و ب یقیتلف

، 117»امل خروج از اجارهکپرداخت «ل یاز قب يا اجاره یالت مالیتسه ین محصول تمامیا :MIBS/IL116اجاره 

 
110 Al-Wadiah Current Account 
111 Check Imaging 
112 Al-Mudarabah Investment 

حاصل  یزان بازدهیه بعد از محاسبه میکان است، به نحویت در سود زکبر مشار یدر عقد مضاربه نرخ سود شناور است و مبتن 113

  شود. یم میه و عامل تقسیننده سرماک نین تامیب يگذار هیت سرمایریه و مدیسرما يریارگکاز ب

تحت عنوان عقود  Microlinkت کشر ين عقد از سوید. هرچند اشو ین مییش تعیثابت و از پ ین عقد نرخ بازدهیبر اساس ا 114

بودن معامله وجود  يشبهه ربو يرربویم بر معامالت غکط حایه اشاره شد با توجه به شراکهمانطور  یان شده است ولیب يرربویغ

  دارد.
115 Hire Purchase Financing 
116 Al-Ijarah Leasing 
117 Full Pay Out Lease 
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 شود. یرا شامل م 120»عامل اجاره«و  119»مازاد بر ارزش اجاره« ،118»اجاره سپرده«

اجـاره، مضـاربه،     ع،یـ ل بیـ از قب یاسـالم  ین محصول با استفاده از عقود مالیا :MIBS/IF121 ینانس اسالمیفا

 جاد نموده است.یرا ا یمختلف یفاله محصوالت مالکت و کمرابحه، مشار

سـهامداران،   يریـ گیو پ يریـ ل ردگیسهام از قب يات بر رویعمل یتمام :MIBS/SF122نانس بورس سهام یفا

ارگزاران کژه به سهامداران و یو يارگزار و ارائه گزارشهاکارمزد کران، محاسبه ارگزاکسهام، ارتباط با  یابیارز

  رد.یگ یو ... را در برم

بـه   یه بـر اسـاس آن دارائـ   کـ باشـد   یه عقد رهن میبر پا Onlineستم یس یکستم ین سیا :MIBS/AR123رهن 

 .ردیگ یار وام دهنده قرار میقه در اختیشتر از آن بعنوان وثیا بی یزان بدهیم

شـود، ارائـه خـدمات و     ی) شناخته مـ MIBS( کنیرولیکما کیه تحت عنوان راه حل بانکبطور خالصه آنچه 

 يدارکـ بر بان یمبتن يفناور يارهاکه عالوه بر ارائه راهکاطالعات و ارتباطات است  يبرفناور یمحصوالت مبتن

   124باشد. یم یاسالم يدارکبر بان یمبتن يارهاکرنده راهیمتعارف در برگ

   يرربوین غینو يدارکاطالعات در بان يها ستمیس يعمارم
هماننـد  ان یت در سود و زکبه منظور تحقق مشار يرربوین غینو يدارکبان یاطالعات يها ستمیس يدر معمار

 
118 Deposit Lease 
119 Residual Lease 
120 Operating Lease 
121 Islamic Finance 
122 Share Financing 
123 Al-Rahnu 

از  یمعـامالت، برخـ   یبـودن برخـ   يرربـو یط غیدر خصـوص شـرا   یه عـدم وجـود اجمـاع در اسـتنباطات فقهـ     کن تفاوت یبا ا 124

  بر آن وارد است. يان شبهه ربوکماک  Al-Inahمانند  کنیرولیکمحصوالت و خدمات ما
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 یاسـت. برخـ   یالزام یجهان يهاداطالعات، استفاده از الگوها و استاندار يبر فناور یمبتن يارهاکو   سبکر یسا

  باشد: یل میبشرح ذ يرربویغن ینو يدارکاز جهت تحقق بانیرد نمو ياز بسترها

 ی، آموزشی، فرهنگیمخابرات  ،یفن ين مستلزم فراهم شدن بسترهاینو يدارکبان یت اجرائیموفق :ها رساختیز

 يدارکـ ، بانيرسـاختار یز يهـا  در حلقـه  یاسـت. در صـورت عـدم وجـود تعـادل و همـاهنگ       ین حقوقیو همچن

ه یو تسـو  یـک ترونکپرداخـت ال  يسـتمها یو س یـک ترونکجـاد پـول ال  یروبرو خواهد شد. ا ستکبا ش یکترونکال

جاد یه مستلزم اکشود  یمحسوب م یکترونکال يدارک) بعنوان عوامل مؤثر در توسعه بانRTGS( 125یناخالص آن

ه را ه اصـالت و محرمانـه بـودن اطالعـات مبادلـه شـد      ک ياست، به نحو یتالیجید يو امضا  یز صدور گواهکمرا

  ص داد.یبتوان تشخ

سـت  یبا یمـ  IT يهـا  سـتم یس يریارگکـ و ب یـک جـامع انفورمات  يها ارکراه یقبل از طراح :126يساز استاندارد

نظــارت در  يرا بــرا ین و مرجعــیتــدو یتیریو مــد ی، نظــارتیاتیــعمل ينــدهایفرآ یتمــام يبــرا ییاســتانداردها

ن یرند. ایز مورد توجه قرار گین یو ارتباط یطالعاتا يستمهایت سیریست در مدیبا یم ينظرگرفت. استانداردساز

ها و مقررات  هیج جهان، رویرا يمتداول، پولها يت از زبانهایو حما یسینو برنامه يتواند در زبانها یاستانداردها م

 باشد.  یرد جهانیکو رو يست با جهت سازگاریبا ین شده میتدو ياستانداردها یو..... باشد. و تمام يحسابدار

ات یناظر بر عمل يو سازمانها یالملل نیب يها شود تا استاندارد یسبب م يرربویغ يدارکل حرمت ربا در باناص

را  يرربویغ يدارکبان يازهاین ی) تمامIAS( 128یالملل نیب يحسابدار يااستانداردهایو  127ته بالیمکمانند  کیبان

 
125 Real Time Gross Settlement system (RTGS) 
126 Standardization 

ف ینه تعریدر زم یالملل نیز وجود اختالف در سطح بیو ن 1980ل دهۀ یدر اوا یالملل نیبزرگ ب يهاکه بانیف سرمایت ضعیموقع 127

 BISالملـل (  نیه بـ یتسـو  کبانـ  کیانات بـ یو نظارت بر عمل يدارکته مقررات بانیمکه سبب شد تا یت سرمایفاکه و مقررات یسرما

Bank for International Settlementsه یت سـرما یـ فاک يدر مـورد اسـتانداردها   يا س بـا انعقـاد توافقنامـه   ی) واقع در شهر بال سوئ
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جـاد مقـررات   یو ا يجهـت استانداردسـاز   یجـاد سـازمانهائ  یدر صدد ا یاسالم يشورهاکنرو یپوشش ندهد. از ا

ن یـ ل شـده در ا کیتشـ  ين سـازمانها یاند. از جمله مهمتر بوده یاسالم کیات بانینظارت بر عمل يل براکمتحدالش

 یتــه خــدمات مــالیمک) و AAOIFI( 129یاســالم یبــر موسســات مــال یو حسابرســ يارتبــاط ســازمان حســابدار

 
 يراتـه بـ  یمکد. یـ نما ی) معرفOECDعضو  يشورهاک( 10گروه  یالملل نیفعال ب يهاکآنرا به بان 1988ن و در سال یرا تدو یمقررات

  ند:ک یمقررات دو هدف عمده را دنبال م يساز  سانیک

 گردد. یالملل نیب يدارکستم بانیت سالمت و ثبات سید موجب بهبود و تقویمقررات جد •

ه رقابـت  کـ  يبرخوردار باشـد .بطـور   یمختلف از درجه تطابق باالئ يشورهاک يهاکمقررات عادالنه باشد و اعمال آن در بان •

  ابد.یاهش کان کتا حد ام یالملل نیب يهاکن بانینابرابر ب

ت و یاست، و نشانگر موفق يها و موسسات اعتبارکرد بانکعمل یابیارز يبرا یمال يها ه از جمله شاخصیت سرمایفاکنسبت 

% باشد. 8متر از کد ین نسبت بر اساس استاندارد نبایباشد. ا یم یات پولیو عمل کسیت ریریور در مدکت موسسات مذیا عدم موفقی

ه نه تنها یکجاد شد بطوریه ایت سرمایفاکدر محاسبه نسبت  یراتییتغ 2د تحت عنوان بال یبر اساس توافقنامه جد 2001ز سال ا

ه یت سرمایفاکسر کز در مخرج ین یاتیعمل کسیه رکه موثر بوده بلیت سرمایفاکو بازار در محاسبه نسبت  ياعتبار يهاکسیر

 یبمنظور شناسائ يتر نرو روش جامعیرد و از ایگ یم آنها مورد توجه قرار  کسیوجه به رموزن با ت يهایجهت محاسبه ارزش دارائ

  ار گرفته شد.کب کسیانواع ر
128 International Accounting Standard (IAS) 

 129 )Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI  توسط  1991در سال

ه کن، سودان و اردن است یشور بحرکسه  يزکمر يهاکبان يل از رؤساکره آن متشیئت مدیه هکد یجاد گردیا یاسالم يهاکبان

 يالزم برا ين مقررات واستانداردهاین سازمان نظارت و تدویباشد. هدف ا ین میبحر یر بازرگانیاست آن بعهده معاون وزیر

آن  يه در مرحله اول اجراکنمود  یاسالم يهاکبان ياستاندارد برا 43و انتشار  نین سازمان اقدام به تدویاست. ا یاسالم يهاکبان

ن یت ایز ملزم به رعاین يقطر و عربستان سعود يشورهاکشد و در مرحله دوم  ین، سودان و اردن الزامیشور بحرکتوسط سه 

خود قرار دادند. ساختار سازمان  ينداردهامقررات و استا ين مقررات را بعنوان مبنایشورها اکشتر یت بین شدند ودر نهایقوان
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ب و یـ مختلـف در جهـت ترغ   يجـاد سـازمانها  یراوان در جهت اف يباشند. به رغم تالشها ی) مIFSB( 130یاسالم

 
AAOIFI یته مقررات اسالمیمک، یو حسابرس يحسابدار يته استانداردهایمکامناء،   ئتی، هیل از شش بخش مجمع عمومکمتش ،

از  هکمه وقت است یعضو ن 15ل از کمتش یو حسابرس يحسابدار يته استانداردهایمکباشد.  یرخانه مین دبیو همچن یته اجرائیمک

ر یز يندگان گروههایته استانداردها از نمایمکشوند. اعضاء  یدوره چهار ساله انتخاب م یک يسازمان برا يئت امنایه يسو

  باشند: یم

 یو قانون یمقامات نظارت •

 یاسالم یموسسات مال •

 عتیپژوهشگران فقه و شر •

 هستنند یاسالم یار آنها در ارتباط با موسسات مالکه ک یو حسابرس يمشاغل حسابدار •

 یاسالم یموسسات مال یمال ينندگان صورتهاک استفاده •

  یو مال يحسابدار يها نهید دانشگاه در زمیاسات •

130 The Islamic Financial Services Board (IFSB) ن (یبحر ین گام آژانس پولیبعنوان اولBMA( ن مقررات و یدر جهت تدو

» یاسالم يشورهاک یو چارچوب مقررات یاطیاطالعات احت«تحت عنوان  یاسالم يدارکدر بان ی، و نظارتیاطیاحت ياستانداردها

بر  یه مبتنکاست  PIRI (Prudential Information & Regulatory Framework for Islamic Banks( يبا عالمت اختصار

ندگان یل از نماکه متشک آن ین گردهمائیاست و در اول يته در مالزیمکن یباشد. مقر ا یته بال میمکو  AAOIFI ياستانداردها

پول  یالملل نیو صندوق ب يران، عربستان سعودیت، ایوک، ي، سودان، اردن، اندونزين، مالزیبحر يشورهاک يزکمر يهاکبان

)IMF( یتوسعه اسالم ک) و بانIDB و (AAOIFI ز کدر مرIMF یته خدمات مالیمکس توافقنامه مقررات ینو شیس پیواقع در پار 

 يدارکن بعنوان قلب رشد صنعت بانیبحر«)، BMA(  نیبحر يزکمر ک) را امضاء نمودند. بر اساس اظهارات بانIFSBرا ( یاسالم

 و يقانونمندموضوع ن یو ا دداررا  یاسالم يهاکگذاران به بان هیسرما و يتجار ياکان، شریب مشترینان و ترغیجاد اطمیت ایمسئول

ها، یت دارائیفکیه، یت سرمایفاکبر شش محور  یمبتن PIRIن مقررات یتدو اهداف» . طلبد یرا م یاسالم يهاکنظارت بر بان

باشد. جهت اطالع  یت بر اعضاء میمکو نحوه نظارت و اعمال حا ینگیت درآمدها، نقدیفکی، يگذار هیسرما يت حسابهایریمد
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 کماننـد بانـ   یالمللـ  نیبـ  يت سـازمانها یـ ن حمایمختلف و همچنـ  يشورهاک ياز سو يرربویغ يدارکتوسعه بان

بمنظـور   يرربـو یغ يدارکـ از بان یو مقـررات زدائـ   ي) از استانداردسـاز IMFپـول (  یالملل نیب و صندوق  یجهان

شود.  یمشاهده نم يرربویغ يهاکدر سطح بان ین مهم بصورت اجرائینون اک، متاسفانه تايساز یجهان يندهایفرآ

 یـک جـاد  یخـود بـا ا   يا رهیـ جز يتهـا کمختلـف و حر  يجاد سـازمانها یا يست بجایبا یم یاسالم يشورهاکلذا 

 يآور از فن يریگ رهو با به يرربویغ يهاکه بانیلک يها برا  ن استانداردها و توافقنامهیو تدو یسازمان واحد نظارت

  را فراهم آورند. يرربویغ يدارکشدن بان یاطالعات مقدمات گسترش و جهان

ن ینو يدارکبان Core banking يبعنوان ماژولها IT يها ستمیس اطالعات: يآور بر فن یمبتن يها ستمیس

راسـتاندارد در  یگار و غو ناسـاز  يا رهیجز يستمهایجاد سیپارچه باشند تا مانع از ایکست بصورت یبا یم يرربویغ

 يت فنـاور یریمـد  ین محور اصـل ینو یاطالعات يستمهایس يبرون سازمان گردد. در معمار یدرون سازمان و حت

مخـزن   یـک بنگـاه از   يهـا  سـتم یه سیـ لکه یکـ رد بـه نحو یـ گ یقرار مـ  يساز پارچهیکه یاطالعات و ارتباطات بر پا

 يهـا کن بانیار بـ کـ بـر تبـادل خود   یپارچـه و مبتنـ  یکرت بصـو  یاطالعـات  کت بانـ یریا مـد یاستفاده و  یاطالعات

 Webبـر   یمبتنـ  يسـتمها یس ،131رندهیگ  سیدهند و سرو سیسرو یاطالعات يهاکن راستا بانیاست. در ا یاطالعات

application عامل  يها ستمیو سData center حـل   راه یـک بودن سیسـتمها در قالـب    132يا هین چند الیو همچن

  باشند: یر میبشرح ز يرربویغن ینو يدارکپارچه بانیکستم یس يماژولها یلکشود. بطور  یجاد و ارائه میجامع ا

 ينـدها یبرفرآ ي) همـان بـازنگر  BPRنـدها ( یمجـدد فرآ  یمهندسـ  ::133)BPRنـدها ( یمجدد فرآ یمهندس

تمـام شـده    ياهش بهـا کـ ه بمنظـور  کـ ا خـدمت اسـت،   یـ محصـول   یـک جاد یدر ا یتیریو مد ی، نظارتیاتیعمل

 
  شتر مراجعه شود به:یب

Bahrain Monetary Agency Issues New Islamic Banking Regulations, vol. XLV No. 5, 4 February (2002) 

131 Client server 
132 N-Tier 
133 Business Process Reengineering  
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 يدارا  ينـدها یفرآ  تیـ به دنبـال تقو  BPRشود.  یز مشاهده مین یسنت يارهاکسب و کو خدمات در محصوالت 

د محصـوالت و  یـ اطالعات در تول يآور باشد. ورود فن یفاقد ارزش افزوده م يندهایارزش افزوده و حذف فرآ

 يارهـا کسـب و ک را دریـ ابـد، ز یش یسربار افـزا  يها نهیاهش هزکدر  BPR يرگذاریخدمات موجب شده تا تأث

سـب و  کدر  BPRد یـ نسـل جد  یجاد بهبود روشها اسـت ولـ  یدر صدد ا یقبل يبا توجه به ساختارها BPR یسنت

ه نه تنها در سـطح درون سـازمان   یکشود، بطور یندها میدر فرآ يموجب تحول ساختار يبر فناور یمبتن يارهاک

گر در یدیکـ ه بـا  کـ اسـت   یه بنگاههـائ یلکر سطح رات دیین تغیه اکندها است بلیدر فرآ ير و بازنگرییبدنبال تغ

ننـده پـر   کنظـارت   يت واحـدها یـ نـدها و اهم یفرآ ين راستا نقش استاندارد سـاز یه در اکباشد، یتعامل هستند م

   واضح است.

 یسربار ناش يها نهیاهش هزکبمنظور  ERP يها ستمیس یطراح :ERP(134منابع بنگاه ( يزیر ستم برنامهیس

رد. یـ گ یصـورت مـ   يریـ گ میر جهت تصمیجاد اطالعات نادرست و مغایاز ا يریها و جلوگ ستمیس یاز ناهماهنگ

 یتمـام  ERP يها ستمیرا در سیاد متفاوت است، زیز يها رغم شباهت به 135MIS  يها ستمیبا س ERP يها ستمیس

ماننـد   یع اطالعـات رند و منـاب یگ یدر خارج از بنگاه مورد توجه قرار م یا حتیسازمان در داخل و  یمنابع اطالعات

در منـابع   یپـارچگ یک MIS يهـا  سـتم یه در سیکشـوند در صـورت   یگر متصـل مـ  یدیکـ   ر بـه یـ زنج یک يها حلقه

  رند.یگ یستم قرار میت سیریبنگاه تحت مد یاز منابع اطالعات یبخشهائ یا حتیدر داخل و  یاطالعات

 ITبر  یمبتن يارهاکو  سبکدر ن هدف یه مهمترکاز آنجا : CRM(136( يت ارتباط با مشتریریمد  ستمیس

ه یـ لک يپاسـخگو  ینترانتـ یزات ایـ نترنت و تجهیمانند ا یکترونکع خدمات الیتوز يانالهاکاست و  يمدار يمشتر

د و موجـب از دسـت   یـ نشـها جلـوه نما  کاهش تراکـ ن است در کان ممیمشتر یتیست و نارضایان نیمشتر يازهاین

 
134 Enterprise Resource Planning 
135 Management information system 
136 Customer relationship management 
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 يریارگکـ بـر ب  يا ننـده کقانع  یلین تنگنا دلینرو رفع ایاه گردد از ابنگ يآور ر سوء آن بر سودیو تاث يدادن مشتر

بنـام وب   يدیـ رد جدیکـ ر رویتحـت تـاث   CRMن ینـو  يها ستمیباشد. س یم يهوشمند ارتباط با مشتر يها ستمیس

ان را در ارائـه  یت مشـتر یرضـا   یمناسـب ارائـه و حتـ    يزه جوابهـا یانکـ ه بطـور م ک يه نحوقرار گرفته ب 137یمعنائ

  دهد. یقرار م یابیو محصوالت مورد ارز خدمات

ـ ت زنجیریمـد  يستمهایس هـا و  کن بانیبـ  کیاز معـامالت بـان   یه برخـ کـ از آنجـا  ): SCM( 138ره عرضـه ی

هـا و  کبان یارتبـاط  ينـدها یه فرآیـ لکن یره تـام یـ ت زنجیریسـتم مـد  ینـرو س یرد از ایـ گ ینندگان صورت مـ کدیتول

  رد.یگ یاال و خدمات را در برمکنندگان ک عرضه

نصـب و   ERP يهـا  ستمیدر س Class 140یکستم بعنوان ین سیا ):MES( 139سازندگان یاجرائ يستمهایس

را  يدیـ تول ينـدها یه فرآیلکشود و  یحاصل م کبان ERPبا  يدیتول يتهاکشر یاجرائ  هیستم در الین سیتعامل ا

  دهد.  یپوشش م

ن ینـو  يدارکـ از در بانیـ رد نمـو  يهـا  ستمیگر از سید یکی ):HRM( 141یت منابع انسانیریمد يها ستمیس

را داراسـت،   يا ننـده کن ییدر توسعه هر بنگاه نقش تع یانسان يرویه نکباشد. از آنجا  یم HRMستم یس يرربویغ

 یـک نـان باشـد و در قالـب    کارکاطالعـات   یتمـام  يه حـاو کو به روز  ياطالعات قو کبان یکجاد ینرو ایاز ا

 
تحت وب  يها ستمیتوسط س يدیلکلمات ک ه در آنکاست  یاز وب جهان يدی) نسل جدMeaningful web(یوب معنائ 137

  شوند. یر می) پردازش و تفسsearch engineجستجوگر(  يا موتورهایو  یمعنائ
138 IT master plan in supply chain Management 
139 Manufacture executive system 

جـاد و  ی) اObject Oriented Programmingگـرا (  یشـ  یسـ ینو برنامـه  يه در زبانهـا کـ اسـت   Module یـک  Classمنظـور از   140

گـر از  ید يهـا  توان در برنامـه  یه مک) است Methods( یهائ ک) و سبPropertiesات (یخصوص يه دارایکشود بطور یارگرفته مکب

  آن استفاده نمود.
141 Human Resource Management 
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ص یرا تشـخ  یحـ ی، تفریو فرهنگـ  ی، آموزشـ ياقتصاد يازهاین یمه بتواند تماک Onlineه یدوسو یستم تعاملیس

ص و ینرو تشخیاست از ا  142نان خردگراکارکه ین بر پاینو يارهاکسب و کاست. دانش محور بودن  یدهد الزام

صـورت   HRM يهـا  سـتم یق سیـ از طر 144ت دانـش یرین مـد یو همچنـ  143سـازمان  يدانـش و مهارتهـا   یابیـ  نقطه

خود را  یحیتفر یو حت ی، فرهنگیآموزش يازهاینان اطالعات خود را به روز و نکراکستم ین سیرد. در ایپذ یم

 گردد. ینان انجام مکارکران و ین مدیب یط سازمانیتال در محیجیاتبات بطور دکم یند. تمامینما یثبت م

امهـا و  یپ یابیریت مسـ یریقواعد پردازش و مدار کت گردش یریمد ):WFM( 145ارکت گردشیریستم مدیس

در مشخص شود.  ندهایدر فرآ نندگانک تکه نقش شرکدهد  یان مکب امین ترتیند و به اک ین میعات را معاطال

و  یتکمشـار  يقراردادهـا ت یافـزار، از وضـع   نـرم  یابیـ رد يهـا یژگیتـوان بـا اسـتفاده از و    یم يرربویغ يدارکبان

تجـارت   یخـارج  يهـا  سـتم یبـا س  ارکگردشـ  یداخلـ  يستمهایرود روند ادغام س یخبر شد. انتظار م با يا مضاربه

اسـتفاده از  ل یـ تحمنـد.  کدا یـ پ یآنان جنبـه عمـوم   ییاراکش یتها و افزاکتر شدن شرکوچکبه علت  یکترونکال

توانـد از   یمـدرن مـ   يرربویغ يدارکگذاران در بان هیو سرما يتجار ياک) به شرEDI( ها داده یکیترونکمبادله ال

بمنظـور  . را دارا خواهد بـود  يا نندهکن ییار نقش تعکت گردشیریستم مدین راستا سیستم باشد و در ایالزامات س

ان کـ و ام يخـود را بازسـاز   یداخلـ  ينـدها ید لزومـاً فرآ یـ باگذاران  هیو سرما يتجار ياکن هدف شریحصول ا

  . ندیخود فراهم نما یکترونکار را با تجارت الکگردش يآور فن يریارگکب

ن ینـو  يهـا  سـتم یر سیز مانند سـا ین يرربوین غینو يدارکع در بانیزتو يانالهاک: 146ع خدماتیتوز يانالهاک

 يانالهاکل تلفـن همـراه باشـد.   یـ ل از قبیـ زات موبایـ و تجه ATM ،POS ،WEBتواند شعب، تلفن،  یم يدارکبان

 
142 Knowledge Worker (K Worker) 
143 Knowledge Mapping (K Mapping)  
144 Knowledge Management (K Management) 
145 Workflow Management 
146 Delivery channels 
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  شود. یطراح یو حقوق ی، آموزشی، فرهنگی، مخابراتیفن يست متناسب با سطح بسترهایبا یع میتوز

ها و  داده broadcastingجهت  یارتباط يچهایجاد سوئیها و ا ستمیس يسازگار: GATEWAYستم یجاد سیا

و  یتکمشـار  ياز قراردهـا  یافـت اطالعـات واقعـ   یبمنظـور در  یاطالعات يها ستمیر سیتبادل اطالعات با منابع سا

  است. یالزام يا مضاربه

 يرربـو یغ يدارکـ بان يراردادهـا ق ياطالعات و ارتباطات در اجرا يآور عدم استفاده از فن: کسیت ریریمد

نسبت به  یکستماتیس يها کسیش انواع ریاست موجب افزا يا و مضاربه یتکمشار يه از جمله آنها قراردادهاک

گـذاران بعنـوان سـهامدارن     به سپرده 147ياعتبار کسیاز ر یرغم انتقال بخش شود. به یم يمتعارف ربو يدارکبان

 يدر قراردادهـا  یاتیـ عمل ينـدها یش نظـارت و فرآ یافـزا  یلـ کبطـور  ، یتکمشـار  يدر قراردادها يگذار هیسرما

از  یه بـه برخـ  کـ گردنـد   یمـ  يرربویغ يدارکخاص در بان يهاکسیجاد ریموجب ا يا مضاربه یو حت یتکمشار

  شود: یدالئل آن اشاره م

نان نسبت به یجهت حصول اطم كمشتر يهایگذار هیو نظارت مداوم بر سرما یان حسابرسکعدم ام •

ت در سود و کمشار يدارکباناز  یناش يانهایش ضرروزیاحتمال افزا يگذار هیت سرمایرید مدرکعمل

ش ین موجب افزایمتعارف همچن يدارکدر بان یو شناسائ یدهد. عدم توان نظارت یش میان را افزایز

ت و مقررا یاز تخلفات قانون یناش يانهایمانند ضرر و ز یجابیا کسی، ریمانند پولشوئ یاخالق کسیر

 شود. یم

از  یکو تنوع روشها در هر يا و مضاربه یتکمشار يها در قراردادها هیعدم وجود استاندارد و رو •

 قراردادها.

 ین مالیا تامیو  یتکمشار يهایگذار هیسرما يویت پرتفولیح و بموقع از وضعیعدم وجود اطالعات صح •

 
  نامند.  یم ياعتبار کسیگر عدم توان پرداخت اصل و سود حاصل از وام را ریا بعبارت دیعدم انجام تعهدات و  یلکبطور  147
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ت یریتخلف و سوء مد یرسان برکا مضارب و عدم امینترل عامل کجهت  يا مضاربه يقراردادها

 يرربویغ يدارکبان یاتیعمل کسیش ریاز دالئل افزا یکیقرارداد  يمضارب و عامل تا قبل از انقضا

 باشد. یم يربو يدارکمتعارف نسبت به بان

توان  ین رو نمیان است از ایز ت در سود وک، مشاریتکمشار يمهم قراردادها یژگیه وکاز آنجا  •

نرو یرد. از اکها متصل  نامه ر ضمانتیا ساین قراردادها را به وثائق و ی، اياعتبار کسیاهش رکجهت 

نترل کامالً مشهود است و دالئل نظارت و ک يرربویغ يدارکدر بان یاتیعمل کسیت ریریت مدیاهم

 سازد.  یرا روشن م يا و مضاربه یتکمشار يندها در قراردادهایه فرآیلکبر 

  يرربویغ يدارکمحصوالت و خدمات در بان
ار کسب و ک يها وهیر شیاطالعات و ارتباطات همانند سا يآور بر فن یمبتن يارهاکسب و که کاز آنجا 

سـت خـدمات و   یبا یمـ  يرربوین غینو يدارکمدار است لذا بان يان قرار دارد و مشتریشتر مشتریجلب ب يبر مبنا

ت انسـانها  یـ د. شرط اصـالت عمـل در ن  ده ان قرار یار مشتریرمتعارف در اختیا غیمحصوالت را اعم از متعارف و 

ن هر محصول ی، بنابرا148ر داده شودییند در قالب ظواهر تغک یم مکه عقل بدان حکت امر ید ماهیه نباکنیاست و ا

  ن ارائه گردد. ینو يرربویغ يدارکتواند در بان یاز ربا در آن نباشد، م يه اثرک یو خدمت

  ر باشد:یز ياز گروهها یکیتواند متعلق به  ین میون يرربویغ يدارکمحصوالت و خدمات متعارف بان

 باشد.  يگذار هیا سرمایالحسنه و  قرض يتواند اعم از حسابها یم يگذار : سپردهيگذار سپرده

ه در قبـال  کارمزد ک يبه استثنا يچگونه مازادیه در آن هک یتواند بمنظور اهداف مصرف یم یده وام :یده وام

 
 یمصرف يها ربا در وام ياقتصاد -یل فقهیتحل) 1382( ینیژن و عبدالرضا هرسیدآباد، بید به: بینکن موضوع نگاه یدر ارتباط با ا 148

  ران.یا يزکمر ک، بانکیو بان یده پولکام شارع، پژوهشکشف احکفقه متداول در  يها یاستکو  يگذار هیو سرما
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ه کـ  يگذار هیا سرمایجاد ارزش افزوده و یند)، ایگو یم یکه به آن وام نکشود (افت نیاست در يارکالعمل  حق

ز یتمـا  يارهـا ین معیتـر  یان و عـدم شـرط در نـرخ مـازاد بعنـوان اساسـ      یت در سود و زکست دو شرط شرایبا یم

توانـد   یم یده ن محصوالت در گروه وامی. بنابرا149رندیاست مورد توجه قرار گ يرربویاز غ يربو یمعامالت مال

  150رند.یر قرار گیدر قالب موارد مشروح ز

تواند متناسب با  یم کرد و بانیگ یازمندان قرار میار نیه در اختکاست  يا (وام بدون بهره یکوام ن •

 د.)یافت نمایدر يارک العمل ا حقیارمزد کشتر یخدمات خود و نه ب

سهم هر  يپورتفوبر اساس  یو نرخ بازده يگذار هیت در امر سرماک(مشار یت مدنکمشار •

 گذار) سپرده

سهم  يپورتفوبر  یو مبتن يتجار ياکر شریه ساین سرمایت در تامک(مشار یت حقوقکمشار •

 
 يهایام در فقه به نارسائکاستنباط اح یشناس بر روش یلید. در آن مقاله با تحلیبه همان مرجع مراجعه نمائشتر یاطالعات ب يبرا 149

اس و استحسان و یره و قیتاب و سنت و اجماع و عقل و شهرت و سکدر  ینه پرداخته شده و با طرح مباحثین زمیموجود در ا

تاب کاالمر از منابع فقه حذف شده و توجه به  یاول یعنیفقه  یه منبع اصلکشود  ین موضوع اشاره میع به ایاستصالح و سد ذرا

شوند  یسه میمقا يا دهیمتناقض عد ين ارتباط فتاوایده است. در ایجاد گردیامالً متضاد اکبعضاً ن تشتت آراء یافته و لذا ایل یتقل

  سؤال هستند.  یکپاسخ به  یه همگک

گذشته  يها یه در بررسک رباه از ک یف مشخصیر با استناد به تعریدر مقالۀ ز کیات بانیه عملیلکر شده کذ يارهایبراساس مع 150

  د. یگرد یمتداول بررس کیات بانیت عملیر شد ماهکذ انجام و خالصه آن فوقاً

دآباد و عبدالرضا یژن بیمتداول. ب کیات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامکد به: شرینکنگاه  

 يد 3-4، »رانیاقتصاد ا ردکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همای) مجموعه مقاالت سوم1382( ینیهرس

   http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt ، تهران.193-224ت مدرس، صصیدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهش1382

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

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

 میمستق يگذار هیسرما •

فراهم  ITبر  یمبتن يستمهایه از سکان است یت در سود و زکصحت معامله، مشار يمضاربه (مبنا •

  شود) یم

در  يتجار ياکشر یو خدمات يدیتول يندهایعات مربوط به فرآبه اطال یمعامالت سلف (دسترس •

 مت مشخص شود).یاال قکل یه در زمان تحوکموجب خواهد شد  یجامعه اطالعات

زان سود ین صورت میشود و در ا یافت میجاد ارزش افزوده درین عقد وام بمنظور ایجعاله (در ا •

رنده یجاد ارزش افزوده از وام گیل ایبدل یو بخش يارک العمل بعنوان حق یتواند بخش یم یافتیدر

 افت شود)یدر

موجود قابل  ITبر  یمبتن يستمهایز با توجه به سین يشاورزک یزراعمحصوالت  یمزارعه (نرخ بازده •

 دسترس است)

قابل دسترس  ITبر  یمبتن يستمهایز با استفاده از سین یو درخت یمحصوالت باغ یمساقات (نرخ بازده •

 است).

گذاران و با  ق منابع سپردهیه از طرکآالت  نین، ساختمان، ماشیبادوام، زم ياالهاکنند اجاره (هما •

و به  يز بصورت پورتفویها نین نوع از دارائیا یشود. بازده یو اجاره داده م يداریخر کت بانکمشار

 شود.)   یع میگذاران توز تناسب سهم سپرده

تواند بر اساس انواع حسـابها صـادر    یم کو اعتبار را بان یبر بده یمبتن يارتهاک :يو اعتبار یبده يارتهاک

ا یالحسنه و  قرض يبر اساس مانده انواع حسابهاارت کدارنده  یبر بده یمبتن يارتهاکه در کن تفاوت ید با اینما

 يحسـابها  يسـت دارا یبا یان میمشتر ياعتبار يارتهاکدر  ید ولیا برداشت نماینه و یتواند هز یم يگذار هیسرما

در قالـب عقـد هبـه     یا وامـ یـ و  يرربـو یغ ياز قراردادهـا  یه بر اسـاس اعتبـار ناشـ   کنیا اید و اشنب يگذار هیسرما
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 يهـا  سـتم یدر س یپارچگیکه کان قرار داده شود. از آنجا یار مشتریدر اخت یمصرف يازهایبصورت اعتبار جهت ن

پارچـه از  یکسـتم  ین سیـ نـرو ا یشـود، از ا  یمـ  ین تلقینو يرربویغ يدارکان بانیبعنوان اساس و بن کبان یاطالعات

ان بـر  یاز مشـتر  یـک د و هرینما یم ينگهدار یان را بصورت آنین اطالعات مشتریتر یجزئ CRMستم یق سیطر

از  يا ا مضـاربه یـ و  یتکمشـار  يع در قالب قراردادهـا یتوز يانالهاکانواع توانند از  یخود م ياساس درجه اعتبار

از  یکق هرین است از طرکه ممک کبان یاطالعات يها ستمیان با مراجعه به سید. مشترنیافت نمایاعتبار در کبان

ارت در تراشـه  کـ ه اطالعات دارنـده  ک يارت اعتبارکت با استفاده از یع باشد، و پس از احراز هویتوز يانالهاک

صـورت خواهـد   پارچـه  یک يهـا  ستمیه با استفاده از سک ید نهائیین تایموجود در آن مشخص شده است و همچن

پارچـه بـا در دسـترس    یکسـتم  یسـتم ارسـال و س  یس يبرا یتالیجیق خطوط دیاعتبار خود را از طر يگرفت تقاضا

و بـا اسـتفاده    يا ا مضاربهیو  یتکمشار ياز قراردادها یکیان بطور هوشمند در قالب یمشتر يداشتن درجه اعتبار

 يلترهـا یتـال و ف یجی، امضـاء د يرمزنگـار  يهـا  تمیر، الگو151VPNامن مانند  یامن، خطوط ارتباط يلهاکاز پروت

  ند. ینما یجاد میمختلف اعتبار مورد نظر را ا

خـدمات و   152يت چنـد ارز یـ ن بـا قابل ینو يرربویغ يدارکپارچه بانیکستم یس :يخدمات و محصوالت ارز

ارائه  يالت ارزند. خدمات و محصویارائه نما يم بر معامالت ربوکط حایست به دور از شرایبا یمحصوالت را م

  رند: یر قرار گیز يتواند در گروهها یز مین نینو يرربویغ يدارکشده در بان

ار یاخت ين قراردادهایو همچن 155، سواپ154، سلف153يبصورت نقد ید و فروش اسعار خارجیخر •

 
151Virtual Private Network (VPN) 
152Multi Currency 
153 Spot 
154 Forward 
155 Swap 
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ن ین چنینو يرربویغ يدارکتواند در بان یزمان نرخ بهره لحاظ نشود م یه در طیکدر صورت 156معامله

نترنت و یاط یمحدر  يارز يمجاز يق بازارهایاز طر کین نوع از خدمات بانیرد. ایصورت پذ یمعامالت

 يرربویغ يدارکارز در بان ید و فروش آتیشود. هدف عمده خر یع ارائه میتوز يانالهاکر یا سای

  از تفاوت نرخ بهره یا سود ناشیو  157تراژیآرب يرد و هدفهایگ یصورت م کسیبخاطر پوشش ر

نوع معامالت و   نیردن اکدا یمعامله در صورت رونق پ یخارج ياست. طرفها یز معامله منتفحاصل ا

 رد. کدا خواهند یش پین معامالت گرایع بازار به این و حجم وسیطرف  انتفاع

تواند  یل نرخ مید و فروش طال و نقره و فلزات گرانبها در صورت عدم ورود زمان و تنزیات خریعمل •

 انجام شود. يربوریغ يدارکدر بان

و انجام  یکترونکن با توجه به وجود پول الینو يرربویغ يدارکافت و پرداخت حوالجات در بانیدر •

 مبالغ مختلف حواله خواهد بود. يبرا يارمزد مساوک يدارا 158یآننشها بصورت کترا

اال و خدمات در صورت عدم ورود زمان و کجهت ورود  یش اعتبار و خدمات ارز بازرگانیگشا •

 يها هیندها، رویدر فرآ ير است. استانداردسازیان پذکن امینو يرربویغ يدارکل نرخ در بانیتنز

 ياز سازمانها یبرخ ين مقررات از سویو تدو ین سالمت و ثبات مالیو همچن یو حسابرس يحسابدار

و  يرسازمان حسابدا ،2ته بالیمک)،IAS39( 39الملل نیب يحسابدار ير استانداردهاینظ یالملل نیب

)، مجمع ثبات IFSB( یاسالم یئت خدمات مالی)، هAAOIFI( یاسالم یموسسات مال يبرا یحسابرس

 یالملل نیب ی)، اطاق بازرگانWB( یجهان ک)، بانIMFپول( یالملل نی، صندوق ب159)FSF(یمال

 
156 Option 
157 Arbitrage 
158 Real Time 
159 Financial Stability Forum(FSF) 
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)ICC(160 يها هیورا قالب ر يتجار يها هیاستاندارد رو یالملل نیب یمثال اطاق بازرگان يانجام شده، برا 

 يل اعتبارت اسنادکالش متحد يها هیرو )EUCP(161 ياعتبارات اسناد یکترونکل الکمتحدالش
162)UCP(163 یل وصولکن متحدالشی، قوان)URC(عندالمطالبه  يها نامه ل ضمانتکن متحدالشی، قوان

)URDG(164کیبان يها هیرو يبرا یالملل نیب ي، استانداردها )ISBP(165 عضو يشورهاکبه  ن ویرا تدو 

ن یسازگار است و همچن یالملل نیب ين با مقررات واستانداردهاینو يرربویغ کابالغ نموده است. بان

بطور  S.W.I.F.Tمانند  کین بانیب يها نشکجهت انجام ترا يا انهیرا يها هکتواند با فراهم آمدن شب یم

 د.  یخود بدون دخالت دست استفاده نما Core Bankingر د یکاتومات

  گذاران و سپرده يرربویغ کبان نیارتباط ب
گذاران بعنوان  ح داده شده است سپردهیتوض 166»يرربویغ کبان یت سهامکشر« یه در معرفکهمانطور 

ن حالت، با یگذاران است. در ا سود سپرده يثرسازکبدنبال حدا کشوند، و بان یشناخته م کسهامداران بان

 
160 International Chamber of Commerce(ICC) 
161 Electronic uniform collection practice(EUCP) 
162 Uniform Customer and Practice for letters of credit (UCP) 
163 Uniform Rules for Collections (URC) 
164 Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 
165 International Standard Banking Practice (ISBP) 

 کیات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یسهامت ک) شر1382( ینیدآباد و عبدالرضا هرسیژن بیب 166

، 1382 يد 3-4، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمتداول. مجموعه مقاالت سوم

   http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt . ، تهران193-224ت مدرس، صصیدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش

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

Bidabad, Bijan, Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), The Solution to Islamic banking, Proceeding of 

the 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, KL, Malaysia, 16-17 

November, 2005. http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/doc/NUBankCo-en.pdf
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 ياکشر یستمها و تمامیه سیلکاطالعات در  یپارچگکیاطالعات و با وجود  يآور فن يستمهایاستفاده از س

 يان حاصل از قراردادهایت در سود و زکن مشاریت و همچنیریر بودن معامالت و نحوه مدیگ یو قابل پ يتجار

 یعقود اسالم يگذاران بر مبنا ثر نمودن سود سپردهکحدا يبرا یافک يها نیتوان تضم یم يا و مضاربه یتکمشار

جاد یا یتیگذاران نه تنها محدود ، و سهامدار بودن سپردهياقتصاد يهایت در فعالکن مشاریبنابرارا فراهم نمود. 

ند. و یعرضه نماجاد و یا یعقود اسالم يرا برمبنا يمتعدد يتوانند محصوالت اعتبار یها مکه بانکد بلینما ینم

  جهان بال مانع است.  يشورهاکن تجارت همۀ یات در قالب قوانین عملیا

را داشته باشند.  يرربویغ کاز محصوالت بان یکیتوانند درخواست  یم کگذاران با مراجعه به بان دهسپر

الحسنه و حساب  قرض تواند بصورت حساب  یم يرربویغ کدر بان يگذار محصوالت مربوط به سپرده

متعارف  يدارکبا بان يرربوین غینو يدارکالحسنه در بان قرض يباشد. در ارتباط با حسابها يگذار هیسرما

تواند  یان خود میمشتر يگذار هیسرما ين در ارتباط با حسابهاینو يرربویغ کوجود ندارد. بان ياختالف معنادار

  :دیر اقدام نمایز ياز روشها یکیبه 

زان یان به تناسب میمشتر يجاد پروتفویبورس اوراق بهادار و ا يارگزارکت کجاد شریا

ه یتواند در بازار سرما یبورس اوراق بهادار م يارگزارکق یان از طریمشتر يها نه سپردهین گزیدر ا سپرده آنها:

و  یتالیجی) آن بصورت دCDسپرده ( ین گردد و گواهییتع يسهام هر مشتر يپورتفوشود و  يگذار هیسرما

ز صدور کت در اطالعات مرایش امنیافزا يه براکر است کارسال گردد. الزم بذ يمشتر يشده برا يارذرمزگ

سپرده آنرا  یافت گواهیمورد نظر پس از در ين مشترید و همچنییز اطالعات رمزشده را تایتال نیجینامه دیگواه

از  کد. بانینما یارسال م کبان يد شده را براییتا یاز گواه يا د و نسخهییتال تایجید يله امضایو بوس یرمزگشائ

نسبت به فروش سهام اقدام و اصل و  يور مشترتواند در صورت دست یزه میانکخود بطور م CRMستم یق سیطر

 ءتواند جز یت سهام و اوراق بهادار مکیه مالکح است ید. الزم به توضیاز آن را پرداخت نما یسود ناش

رد. یگ ان قرار یمشتر يپورتفوپارچه در یک يها ستمیشود و فقط در س ز محسوب ین يرربویغ کبان يهایدارائ



108  

مه نسبت یب يتهاکبا شر یستمیارتباط سق یاز طرتوان  یاز آن م یناش يانهایو زبازار  کسیاز ر يریجهت جلوگ

 Core ن (ینو يرربویغ يدارکبان يزکهسته مر ير معماریل زکمه سپرده مورد نظر اقدام نمود. در شیبه ب

banking( ه گر را مشاهدیدیکدو بخش مرتبط با  167ل در قسمت ستادکن شیه مطابق با اکم یا را نشان داده

ت تحول، یریاطالعات، مد يآور فن يها ستمیه شامل سک یستمیس يها رساختیم نخست بخش زینمائ یم

گر مانند ید یمنابع اطالعات يها نندهکدیز تولکبا مر 168یستم خارجیس  و بخش دوم شامل رابط یتیامن يها استیس

ر یبهادار، سا بورس اوراق يارگزارک يها تکمه، شریب يها تک، شريتجار ياک، شريزکمر کبان

باشد. در قسمت  یف میه سوئکن شبی) و همچنRTGS( یه ناخالص آنیستم تسویبورس، س يهایارگزارک

 کان، بانیشده است، در بخش مشتر يبند ان طبقهیه در قالب محصوالت، خدمات و مشترکز ین 169صف

ن یو همچن ی، خصوصیتدول ي(بخشها ی، حقوقیقیان شامل اشخاص حقیمشتر ين با انواع گروههاینو يرربویغ

محصوالت و  يست به نحویبا یباشد و م یها در ارتباط مکر بانیو سا يتجار ياکن دولت، شری) و همچنیتعاون

د. دو گروه عمده از محصوالت یع امن عرضه نمایتوز يانالهاکق یجاد و از طریاز آنها را ایخدمات متناسب با ن

ه در زمان عقد قرارداد به کباشد،  یم يگذار هیو سرما الحسنه قرض يها ها شامل سپرده در بخش سپرده

شود. نحوه ارتباط   یجاد میگذاران ا از سپرده یکهر  يپورتفوص و یتخص يشنهادیا پیموجود  يهایگذار هیسرما

و در  يا اعتباریو  یبده يارتهاکق یخود از طر يا با حسابهایو  يگذار هیگذاران با محصوالت سرما ن سپردهیب

 یتواند در بخش ارز شامل معامالت یم يرربوین غینو يدارکر خدمات بانیخواهد بود. سا یقود اسالمقالب ع

بودن معامله را دارا باشد.  يرربویط غیه شراکار معامله را شامل شود به شرط آنی، سلف، سواپ و اختيچون نقد

اضافه بر اصل در ارتباط با بروات گونه ربدون پرداخت ه يرربویغ يهاکن بانیب يش اعتبارات اسنادیجاد گشایا

 
167 Back office 
168 External interface 
169 Front office 
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از جمله محصوالت و خدمات  یالملل  نیو ب ینامه داخل ن صدور انواع ضمانتیو همچن یبلندمدت و استمهال

جاد هر یتواند نسبت به ا ین مینو يرربویغ کگر بانیشود. بعبارت د یرا شامل م يرربوین غینو يدارکبان

  د.یمعامالت اقدام نما يه ربومحصول و خدمت در صورت عدم ورود به حوز

 يرربویغ کبان: يرربویغ کوابسته به بان يگذار هیسرما يتهاکق شریم از طریمستق يگذار هیسرما

ها یگذار هین سرماینموده و ا يگذار هیم اقدام به سرمایبطور مستق يگذار هیت سرماکجاد شریق ایتواند از طر یم

جاد یو بمنظور ا کبان ینگینقد کسیست متناسب با ریبا یمبوطه مر یو بازده يگذار هیاز نظر طول دوره سرما

با  يرربویغ کبان يگذار هیت سرماکان باشد. شریبه مشتر يگذار هیاز سرما یتوان بازپرداخت اصل و سود ناش

 يتجار ياکشر ياز سو يشنهادیپ يها ت در پروژهکا مشارید و یجد يا طرحهایدر حال اجرا  يطرحها یابیارز

طول دوره  ینیب شیاقدام به پ يگذار هیت سرماکاست شر ينرو ضرورید. از اینما یم يگذار هیه سرمااقدام ب

ن کممت و به حداقل یریها را مدکسیمه انواع ریب يتهاکق شرید، و از طریآن نما ی، سود و بازدهيگذار هیسرما

ان ید. مشترینماارائه گذاران  سپردهان و یسهام به مشتر يپورتفوشنهاد آن را در قالب ین پیاهش دهد، همچنکآن 

ستم یق سیت پروژه را از طریو وضع هدونم تکحاصل از آن مشار ید سهام در بازدهیو خر يگذار هیبا سرما

CRM بر باز پرداخت اصل و سود سهام قبل از اتمام طول  یمبن يد. در صورت دستور مشترنینما یتور میمان

گر یدار دیبه خر سپسو  يداریرا خر يمشترحساب واسطه سهام  تواند از یم ک، بانيگذار هیدوره سرما

    باشد.  یز مانند روش قبل مین روش نیدر ا یاتیعمل يندهایبفروشد. فرآ

ت یجاد قابلیق ایاز طر کن روش بانیدر ا گذاران: هی، سرمايتجار ياکبا شر کبان ERPستم یارتباط س

Gateway ا یو  ینترانتیا يها ستمیاطالعات را با س ان تبادلکپارچه خود امیک يها ستمیدر سERP ياکشر 

و  يتجار ياکگذاران و شر هیاز سرمایه مورد نیسرما کن روش بانیسازد. در ا یگذاران فراهم م هیو سرما يتجار

نه به یگز یکدر قالب  CRM يها ستمیق سیطرح را از طر يگذار هیو طول دوره سرما یط بازدهین شرایهمچن
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تواند با  یم کد. بانیفراهم نما یل قرارداد معامله را در قالب عقود اسالمیداده تا در صورت تما ان اطالعیمشتر

حاصل از  یشرفت بازدهیت طرح و روند پی، وضع يستم حسابدارینشها در سکه ترایلکردن کتور یو مان یبررس

ن یاز آنرا ب یسود ناش يارک العمل ه و حقیستم برآورد و به نسبت سهم سرمایله سیرا بوس يگذار هیسرما

  د.یم نمایتقس يتجار ياکگذاران و شر سپرده

دآباد و یه در بکهمانطور  یالحسنه در اصطالح فقه قرض: يرربویغ يدارک) در بانیالحسنه (مصرف قرض

شت افراد یست حداقل معیبا یه دولتها مکاست. از آنجا » کملیاز ما یقطع بخش« ی) آمده به معن1382( ینیهرس

ا در یات و یشت توسط دولت از محل مالین حداقل معیاز ایست منابع مورد نیبا ینرو میند، از این نمایرا تام جامعه

ه همانا ک يبنگاه اقتصاد یک یکنرو با توجه به اهداف استراتژین شود. از ایات تامکاز محل ز یومت اسالمکح

 يبنگاه اقتصاد یکه کوان انتظار داشت ت یپول و پرداخت بالعوض منافات دارد و نم هبهسب سود است با ک

  دار باشد. را عهده ین اجتماعیفه تامیوظ يرربویهرچند غ

ه، درمان یزیه جهیازدواج، ته يها نهیتواند بصورت هز یه میاول يازهاین يبراالت خرد) ی(تسهاز به وام ین

ان و ... باشد. و لفظ یائروست ين براکجاد مسیا يبرا کمک، و یلینه تحصیهز کمکن، کرات مسی، تعميماریب

پرداخت وجوه  يالحسنه به معنا ه اشاره شد، قرضکرا همانطور یست، زین ین موارد با مسمیدر االت یا تسهیوام 

  ازمندان بصورت بالعوض است.یبه ن

تواند در  ید میان ارائه نماین نوع از محصوالت را به مشترین بخواهد اینو يرربویغ يدارکه بانیکدر صورت

 ياز روشها یکیتواند به  ین نوع محصول میا یه منابع مالیکمانند هبه وارد معامله شود بطور یب عقد اسالمقال

  شود: ین مالیر تامیز

ق یاز منابع خود را در قالب هبه از طر یازمند بخشیافراد ن یاجتماع ینیاقدامات تأم يتواند برا یدولت م .1

 قرار دهد.  یمصرف يها ازمندان وامیار نیها در اختکبان

ه یکگذاران (در صورت الحسنه سپرده را از محل سپرده قرض یمصرف يتواند وامها یم يرربویغ کبان .2
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 ازمندان قرار دهد. یار نیشود) در اخت یملغ یمصرف يعوض بودن وامها فرض بال

را  يازمندیگذاشته و افراد ن کرا نزد بان يا ه سپردهک يگذاران باشد به نحو سپرده يتواند از سو یهبه م .3

 يچگونه مازادیرندگان بدون هیگ ن منابع استفاده و اقساط آن را از وامید تا از انینما یخود معرف

ا هر دو یطرف  یکاز  کتمام شده خدمات بان يبر اساس بها کبان يارکالعمل د. حقنیافت نمایدر

  شود. یافت میطرف معامله طبق قرارداد در

و  یو ارتباط ین اطالعاتینو يهایفنآور يریارگکن و بیت تدوت تحول جهیریمد: )TM(170ت تحولیریمد

ن است در ارتباط که ممکرد یگ ین قرار مینو يرربویغ يدارکد مورد توجه بانیارائه خدمات و محصوالت جد

  باشد. BPRستم یبا س

ن، ینو يرربویغ يدارکشدن بان یاتین قسمت در عملیمهمتر :RTGS(171( یه ناخالص آنیستم تسویس

گذاران بعنوان سهامداران،  ن مستلزم تعامل سپردهینو يرربویغ يدارکرا تحقق بانیباشد ز یه میتسو يدهانیفرآ

ه کده است یچیپ يندیص سود فرآیو تخص يا ، مضاربهیتکمشار يگذاران است. قراردادها هیو سرما کبان

مختلف  يها  هیدر ال ینگینقدت یریت مدیبا قابل يچند ارز يها ستمیت از سیاطالعات، حما یپارچگیکازمند ین

 يزکمر کبان  ،SWIFTگر از جمله ید ینترانتیا يها هکست با شبیبا یم یه حتیات تسوین تعامل و عملیاست. ا

ستم ین سیهمراه باشد. ا یخارج  یو حت یداخل يهاکر بانی) و ساACH( 172یکاتومات ياپایاطاق پا یبعنوان متول

ستم عامل یس یو حت Windows ،UNIXعامل   يها ستمیبا س يافزار نرم يوکبه س یست بدون وابستگیبا یم

LINUX ت یریدار مد ست عهدهیبا یم یر منابع اطالعاتیبا سا یپارچگیکستم برغم ین سیداشته باشد. ا يسازگار

 برنامه ياز ماژولها یکیبعنوان  RTGSستم یباشد. س کان و بانیروزانه در سطح مشتر ینگینقد کسیر

 
170 Transformation Management 
171 Real Time Gross Settlement 
172 Automatic Clearing House  
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پرداخت را  یمال ينشهاکترا یه تمامیکبرخوردار شود، به نحو End-to-End Processingت یقابلست از یبا یم

ل با یزات موبایر تجهیو سا SWIFT ،Fax ،E-mail ،Telephone ،Telexع مانند یتوز يانالهاک یق تمامیاز طر

و  173هیدییخذ تأن ایو همچن یتیجوانب امن ین خطا و با حفظ تمامیمترکو  یات دستیحداقل دخالت عمل

امها ین پیا ین بازرسیو همچن يریپرداخت و ردگ يامهایپردازش پ يها تید. قابلینما ت یریمختلف مد يلترهایف

ل یستم بطور خالصه بشرح ذین سیا يهایژگیر ویستم باشد. ساین سیات ایاز جمله خصوص WFMق یاز طر

  باشد: یم

 يامهایپ يت جامع در رمزنگاریراه دور، امن اختالالت از یابیشامل باز Fault-tolerantات یعمل •

 اربر.کت ین احراز هویهوشمند و همچن يارتهاک يها انهیپرداخت و پا

نه نمودن یو به یابیری، مسي) جهت ارائه زمانبندWFMار (کت گردشیریمد یستمیجامع س يابزارها •

 روش پرداخت.

ق یاز طر يتجار ياکان و شریمشتر يد آن براییها و صورت حسابها و تا هیاعالم یکارائه اتومات •

SWIFT ،Fax ،E-mail ع.یتوز يانالهاکر یو سا  

ه یتسو يندهایدر فرآ 174MICRو  کر چیپردازش تصو ير استانداردها در حوزهایاستفاده از سا •

 است. یالزام )RTGS( یناخالص آن

  :SQL Serverدر  يرربویغن ینو يدارکدر بان Databaseاز  175مدل نمونه یطراح

، BPR ،ERP ،CRM ،SCM ،MEX ،HRMل یاز قب ITبر  یمبتن يها ستمیس يو معمار یطراحجهت  •

WFM عامل  يها ستمیازمند سینDatacenterاز نوع  یاطالعات يهاک، و بانClient/server باشد.  یم
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ن یو مهمتر datacenter Windowsxp server ،Sun OS ،UNIX ،Linuxعامل،  يها ستمین سیمهمتر

  نام برد.  Oracleو  MS SQL Serverتوان از  یز مین Client/server یالعاتاط يهاکبان

پارچه بشمار یک يها ستمیس یاطالعات کبان ین گام در جهت طراحی) اولDI(  176داده یپارچگیک •

ره یذخ یاطالعات که در بانکاست  یهائ داده 178و صحت 177يرود و فلسفه آن مربوط به سازگار یم

 یپارچگیک:ه عبارتندازکوجود دارد  DIپارچه چهار نوع یکستم یس یک یشده است. جهت طراح

  .182ياربرکدر ارائه مجوز  یپارچگیک، 181یارجاع یپارچگیک، 180تیموجود یپارچگیک، 179دامنه

ها را بر  رش دادهیت پذیا ستون) حوزه و محدودیدامنه (و  یپارچگیک دامنه: یپارچگیک •

  رد.یگ یدر نظر م یلد اطالعاتیاساس جنس ف

وردها منحصر بفرد کر یه تمامکت موجب خواهد شد ین خاصیات: یموجود یارچگپیک •

  شود. یشناخته م primary keyلد بعنوان ین فیباشد و ا

ن یارتباط ب يننده برقرارک نی، همواره تضمیارجاع یپارچگیک: یارجاع یپارچگیک •

primary key  (در جدول پدر) وForeign key  تباط مداوم ن اریه اک(در جدول بچه) است

  ر را بهمراه خواهد داشت:یج زینتا

 يوردکه ریکاست تا مادام primary keyلد یف يه داراک یدر جدول يوردکچ ریه •

 باشد. یا حذف نمیر ییمنتسب به آن شود قابل تغ foreign keyيدر جدول دارا
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ه کنیاضافه نخواهد شد مگر ا foreign keyلد یف يبه جدول دارا يوردکچ ریه •

 تطابق داشته باشد.  Primary keyلد یف يلد با جدول داراین فیوجود در امقدار م

ت مقررات و یننده امنک نیتضم یپارچگیکن یا: ياربرکدر ارائه مجوز  یپارچگیک •

 خواهد شد. ياربرکا گروه یفرد  یکاست و مانع از نقض آن توسط  ین سازمانیقوان

Constraints183،Stored procedures184 ،Triggers185 یپارچگیکار که بر اساس سازوهم 

  باشند. ی، قابل دسترس مياربرکدر ارائه مجوز

 یق جدول اصلیاطالعات مورد نظر، از طر کدر بان يساز پارچهیک يزمهایانکن با استفاده از میبنابرا

 Foreign Keyو  Primary Key يلدهایو با ارتباط ف Primary Keyلد یان و شماره حساب آنها بعنوان فیمشتر

  نمود.   يریردگ یکترونکان را در سطح جامعه الیه مبادالت مشتریلک ERPستم یدر س یتوان براحت یدر جداول م

  يرربویو غ ين ربوینو يدارکاطالعات بان يآور فن یقیسه تطبیمقا
و  ین بسترها نه تنها ابعاد فنیاست، و ا ين ضرورینو يدارکت بانیمناسب جهت تحقق و موفق يجاد بسترهایا

 
183 Constraintsاست در  یکیجاد روش اتوماتی: ارائه مجوز اMicrosoft® SQL Server™ 2000  یپارچگیکت از یبمنظور حما 

  است. یپارچگیکد بر کیارد بمنظور تااستاند يارهاک، و آن شامل مقررات و سازویاطالعات کبان
184- Stored procedures :ياز بـر حسـب پارامترهـا   یش دهنده اطالعات مورد نین نمایاست و همچن یاطالعات کننده بانکنترل ک 

ز ایـ مـورد ن  ياربر گزارشهاکشود و  ینوشته م SQLه به زبان کاست  یو جوهائ گر پرس یباشد. بعبارت د یاربر مکارائه شده توسط 

  د.ینما یاستخراج م یاطالعات کرا از بان

185 - Triggers :از  ینوع خاص یکStored procedures ه کـ  یجدول اطالعات یکدر  يا ه دادهکشوند  یاجرا م یباشند و زمان یم

ز ین جداول نیدر روابط ب یارجاع یپارچگیکت از یحما يبرا Triggers ابد.یر ییگر استفاده شده است تغیآن در جداول د يها داده

  باشد.  ید میمف
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جاد یز در بر خواهد گرفت. هر چند ضرورت ایرا ن یفرهنگن یو همچن ی، حقوقیه ابعاد آموزشکبل یابراتمخ

 ين وجود نقش فناوریسان است، با ایک يرربویو چه غ ين، چه ربوینو يدارکمناسب در انواع بان يبسترها

پارچه، یک یطالعاتجامعه ا یکجاد یاست. ا یاتیح يرربوین غینو يدارکاطالعات و ارتباطات در بان

جاد تعادل در ی، اFSF يمطابق با استانداردها یاقتصاد، ثبات و سالمت مال یقیدر بخش حق يگذار هیسرما

و  يافزار ها بمنظور تبادل اطالعات و استفاده از منابع سخت ستمیو تعامل در س ی، هماهنگیمال يها بازار

ن استفاده از یاست. بنابرا ین الزامینو يرربویغ يرداکرد در تحقق بانیکرو یکبعنوان  كمشتر يافزار نرم

بر  یار مبتنکسب و کهر  يامدها و فرصتهاینه تنها پ يرربوین غینو يدارکاطالعات و ارتباطات در بان يآور فن

جامعه  يز برایرا ن يرربویغ يدارکبان يت وجودیه آثار ماهکاطالعات را به همراه خواهد داشت بل يآور فن

شود  یها م نهیاهش هزکالن جامعه نه تنها موجب کدر سطح  ERPستم یس یکجاد یمثال ا يزد. براسا یمتبلور م

مند  ق بهرهیدق يسازد از اطالعات و آمارها یازمندان اطالعات در سازمانها را قادر میاربران و نک یه تمامکبل

رد در یقرار گ يستم واحدیتحت نظارت س یاطالعات يها ستمیت سیریدر مد یشوند. حال اگر مخازن اطالعات

ت و یجه شفافیباشد و در نت یم يریگ امل قابل ردکبطور  يسپرده هر مشتر يپورتفو یقیحق یآن زمان بازده

  افت.یخواهد ش یافزا يستم اقتصادیس يارآمدک

ستم یس یک يمعمار انکام ,IT  BPR) (SCM, ERP, MES, HRM, WFM, CRMيستمهایق سیاز طر

و  يتجار ياکگذاران و شر هیمه، سرمایب يتهاکگذاران، شر ، سپردهکردن بانکمتصل  يپارچه جامع برایک

آورد. با استفاده از  یبوجود م» يرربویغ کبان یت سهامکشر«ق یه را باالخص از طرین بازار سرمایهمچن

گر یدیک ر بهیزنج یک يها مانند حلقه يرربویغ کبان یاطالعات و ارتباطات منابع سازمان يآور فن يستمهایس

ت یه غاک يگذار هیدر سود حاصل از سرما یت سهامکشر یکگذاران مانند سهامداران  شده و سپرده صلمت

ال کتواند به اش یم يتجار ياکو شر يربو ریغ کن بانید. تعامل بشخواهند م یسهاست  يرربویغ يدارکبان

و  یسنت يرربویغ يدارکن بانیب یقیتطب یر بطور خالصه بررسیاز روشها باشد. جداول ز یبکیا تریمختلف و 
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  را در ابعاد مختلف نشان داده شده است. يآور بر فن یمبتن

  

  اطالعات) يآور فن هیپا ن (برینو يرربویغ يدارکبان  متعارف يرربویغ يدارکبان  

فاف
ش

ی
ق 

حق
ر ت

ت د
کبان

 يدار
PL

S
  

ن یو شفاف ب یستمیارتباط س يان برقرارکعدم ام -1
 ان.گذار هیگذاران و سرما سپرده

زان یان به میسهام مشتر يپورتفوجاد یان اکعدم ام -2
 سپرده آنها

  برحسب مدت زمان یمتعدد بازده ين نرخهاییتع -3
 يگذار مختلف سپرده

ن یش فاصله بیق افزایاز طر کثر نمودن سود بانکحدا -4
 یو پرداخت یافتیسود در

عام و عقد  يا مضاربه ياستفاده از عقود و قراردادها -5
 ن حداقل سود.یضمن و تییفالت و تعک

 ین نرخ بازدهییدر تع یراخالقیو غ یرشرعیرقابت غ -6
 ش حقوق صاحبان سهامیها بمنظور افزاکن بانیدر ب

 یاتیعمل يندهایفرآ يعدم تفاهم و توافق در نحوه اجرا -7
  و معامالت

ن یو شفاف ب یستمیارتباط س يان برقرارکام -1
 گذاران هیگذاران و سرما سپرده

 زان سپرده آنهایان به میهام مشترس يپورتفوجاد یان اکام -2

، يگذار عدم وجود تعدد نرخ برحسب مدت زمان سپرده -3
 .يگذار هیدر سرما یت واقعکمشار

و  کگذاران، بان اعم از سپرده نفعانیذاستفاده همه  -4
حاصل از  یاز بازده ياقتصاد فعاالنگر یو د يتجار ياکشر

 يگذار هیسرما

ط ربا بر آن یشرا هکبشرط آن قرارداداستفاده از هر نوع  -5
 م نباشد.کحا

اقتصاد  یقیها در بخش حقیگذار هیش رقابت در سرمایافزا -6
ق بر روند یامل و دقکو نظارت  يریگ یت پیل قابلیبه دل
 هایگذار هیسرما

 ياستانداردها در اجرا تیرعاجاد تفاهم، تعامل و یا -7
  یو معامالت یاتیعمل يندهایفرآ
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  اطالعات) يآور فن هیپا ن (برینو يرربویغ يدارکبان  متعارف يرربویغ يدارکبان  

صاد
 اقت

ت
بعا

ت
ي

 مال
،

 ی
ماع

جت
و ا

 ی

از  یناش یمال يدر بازارها یدر پ یپجاد نوسانات یا -1
 نوسانات در بازار پول

 هیتعدد روشها و عدم وجود وحدت رو -2

 کیتمام شده خدمات و محصوالت بان يش بهایافزا -3

و محدود بودن بازار و  یجهان يعدم رقابت در بازارها -4
 ان یمشتر

 یکراتکو برو ياغذبازکان منتج از یت مشتریعدم رضا -5
 محصوالت و خدمات ندها در ارائه یبودن فرآ

وع معامالت یو ش یررسمیغ یو مال یپول يجاد بازارهایا -6
 در جامعه يربو

د در یاهش تولکو  يگذار هیمت تمام شده سرمایش قیافزا -7
 ینه منابع پولیش هزیل افزایجامعه بدل

ل عدم توان نظارت بر یبدل یپولشوئ يتهایجاد فعالیا -8
 امالتوجوه و مع يریگ یندها وپیفرآ

 یقیبخش حق یگذاران از بازده سپرده يمند عدم بهره -9
 اقتصاد

ع منابع و ثروت در یدر توز یجاد و گسترش ناعدالتیا - 10
  جامعه

پول  ياز ثبات در بازارها یناش یمال يثبات در بازارها -1
 FSF يمطابق با استانداردها

 یتیریو مد ی، نظارتیاتیعمل يندهایفرآ ياستاندارد ساز -2
 ه یو وجود وحدت رو

 کیتمام شده خدمات بان ياهش بهاک -3

و  يل سازگاریبه دل یالملل نیب يبه بازارها یدسترس -4
 یپارچگیک

افت خدمات و یدر در یان و آسودگیت مشتریرضا -5
 کیمحصوالت بان

 يو ربو یررسمیغ يبازارها يریل گکعدم ش -6

 يش بهایافزا يریشگیپو  ینه عرضه منابع پولیاهش هزک -7
 ت و خدمات د محصوالیتمام شده در تول

  یپولشوئ يتهایاهش فعالک -8

اقتصاد  یقیبخش حق یگذارن از بازده سپرده يمند بهره -9
 آنها يت اقتصادیو ثبات و ضع

اهش اختالف کدر جامعه و  یگسترش عدالت اجتماع - 10
  ص بهتر منابعیق تخصیاز طر یطبقات
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  اطالعات) يآور فن هیپا ن (برینو يرربویغ يدارکبان  متعارف يرربویغ يدارکبان  

یریمد
سیت ر

  ک

 یاتیعمل کسیباال بودن ر -1

 و نظارت مداوم یت حسابرسیعدم قابل -2

 ها واستانداردها  هیتنوع روشها و عدم رو -3

توان  یو بررس نیعاملا و کت نظارت بر شریعدم قابل -4
 آنها تا زمان انقضاء پروژه یتیریمد

ان یبر ز یارآمد مبنکعدم توان ارائه مستندات الزم و  -5
ذ یبمنظور تنف یحقوق يگذار جهت طرح دعاو سپرده

 يا ا مضاربهیو  یتکمشار يقراردادها

 ینگینقد کسین رباال بود -6

 ینگیزان نقدیم يبند و زمان ینیب شی، پیابیم ارزکتوان  -7
 کبان

و  کسیاز منابع جهت پوشش ر یبالاستفاده ماندن بخش -8
  يگذار هیحاصل از سرما یاهش بازدهک

و بازار اوراق  کین بانیو ب یپول يعدم وجود بازارها -9
به  یافته و عدم دسترسیامل کمشتقه ت يبهادار و ابزارها

ن یب يبمنظور استفاده از خطوط اعتبار کیق بانیالعات دقاط
 . کیبان

از  یان ناشیل ضرر و زیان بدلیاز دست دادن مشتر - 10
 .  يا و مضاربه یتکمشار يقراردادها

 بازار کسیباال بودن ر - 11

 ع سلفیا بینده در عقود سلم یاال در آکمت ینوسان ق - 12

  یمال ياز نوسانات در بازارها یش نرخ تورم ناشیافزا - 13

 ي: عدم تقارن اطالعات در قراردادهایاخالق کسیر - 14
ها جهت تخقق کل بانیل تمایبه دلن است کمم 186مضاربه عام

  . ال باشدکدچار اش يگذار هیسرما یاخالقت یشتر ماهیسود ب

 یاتیعمل کسیاهش رک -1

 يو نظارت مداوم بر قراردادها یت حسابرسیقابل -2
  یتالیجیبصورت د يا و مضاربه یتکمشار

، یاتیعمل يندهایه در فرآیو وحدت رو يدسازاستاندار -3
  یتیریو مد ینظارت

  ت آنهایرینحوه مدن و یعاملا و کت نظارت بر شریقابل -4
ط و یردن شراکتور یت ارائه مستندات الزم و مانیقابل -5

  ان یبر ضرر و ز یمبن يت پروژه و قانع نمودن مشتریوضع
 ینگینقد کسیاهش رک -6

 ینگیزان نقدیم يبندو زمان ینیب شیو پ یابیت ارزیقابل -7
  ل صحت و در دسترس بودن اطالعاتیبدل کاز بانیمورد ن

عات در یر شایو عدم تاث یثر استفاده از منابع پولکحدا -8
  ینگینقد کسیحاصل از ر یستگکخروج منابع و ورش

ن یو همچن یمال یام و توانائکت استحیشفاف بودن وضع -9
 تیون و قابلیجهت پوشش د یه واقعیت سرمایفاکنسبت 

  .يرربویغ يهاکبان ياستفاده از خطوط اعتبار
 يل ثبات در بازارهایان و گسترش بازار بدلیجذب مشتر - 10
بخش  یان از نرخ بازدهیمشتر يمند ل بهرهیبدل یو مال یپول
  اقتصاد. یقیحق
 بازار کسیاهش رک - 11

  ندهیاال در آکمت یو ق یو مال یپول يثبات در بازارها - 12
  انیمشتر يقتصادت ایثبات در نرخ تورم و حفط موقع - 13
 يا مضاربه ي: تقارن در قراردادهایاخالق کسیاهش رک - 14

  PLS یو تحقق واقع يگذار هیردن سرماکتوریو مان یتکو مشار

 
186 Unrestricted Mudarabah یمنـابع پـول   کص بانـ یه بنا به تشخکرسند  یها به توافق مکگذاران با بان ن نوع قرارداد سپردهیدر ا 

  م باشند.یآن سه یو در بازده يگذار هیان، سرمایمشتر
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  يریجه گینت
و  یاسـالم  يشـورها ک ياز سـو  يرربـو یغ يدارکـ شدن بان یاجرائ يه در راستاک يمتعدد يبه رغم تالشها

معـامالت و   يرربـو یف غیـ در ارتبـاط بـا تعر   یلـ کتفـاهم   یـک دن بـه  یرسـ  جهـت شده اسـت   یراسالمیغ  یحت

 يه در راسـتا کـ  ییهـا  هیـ از نظر یکـی حاصل نشده است.  یت بزرگیمربوط به آن تا به امروز موفق ياستانداردها

اسـت.  » يرربـو یغ کبانـ  یت سـهام کشـر «د یـ نما یجـاد مـ  ین تفاهم را ایارائه شده و ا يرربویغ يدارکتحقق بان

ه در کبر اساس سود سهامداران خود  کو بان یت تلقکگذاران بعنوان سهامداران شر دهف سپرین تعریبراساس ا

گـذاران باشـد.    سـود سـپرده   يثرسـاز کست بـدنبال حدا یبا یدهند م یل مکیت را تشکشر  هیقت منابع و سرمایحق

 - یکم هر ن سهامداران بر حسب سهیب کرد بانکها و در مجموع عملیگذار هیاز معامالت و سرما یناش یبازده

 ی، نظـارت یاتیعمل يندهایم خواهد شد. فرآیتقس -ها ل سپردهکزان و مدت یزان و مدت سپرده نسبت به میم یعنی

بـا   کن بانـ یـ ت ایار شـفاف اسـت و تحقـق شـفاف    یبسـ  يدارکن نوع بانیا کسیت ریرین مدیو همچن یتیریو مد

اهش کـ را  یاتیـ عمل کسیها، ر ت پروژهیریمدو نظارت بر معامالت و نحوه  یبه اطالعات بروز و واقع یدسترس

  گردد.  یگذاران م سود سپرده يثرسازکگر موجب حداید يداده و از سو

تـوان بـه مثابـه     یرا مـ  يدارکـ رگـذار در بان یعوامـل تاث  یتمـام  یـک ترونکپارچه در جامعه الیک يستمهایبا س

گـذاران را در   سـپرده  یمنابع پـول  يگذار هیحاصل از سرما یواقع یوند داد و بازدهیر به هم پیزنج یک يها حلقه

ن ینـو  يدارکـ ع خـدمات در بان یـ توز يانالهاکرد. کع یتوز یتالیجیامن د يانالهاکق یاقتصاد از طر یقیبخش حق

  قابل انجام است.  یتالیجید يانالهاکر یق شعب، و ساین از طرینو يدارکمانند بان يرربویغ

ت یری)، مـد CRM( يت ارتبـاط بـا مشـتر   یری)، مـد ERP( یمانت منـابع سـاز  یریمـد  يها ستمیبا استفاده از س

مجـدد   ی)، مهندسـ HRM( یت منابع انسـان یری)، مدMESسازندگان ( یستم اجرائی)، سSCMعرضه ( يا رهیزنج

ن ینـو  يدارکـ بان Core banking يه بعنوان ماژولهاک) WFMار (کت گردشیرین مدی) و همچنBPRندها (یفرآ
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اجرا  يا ههرا بدور از هرگونه شب PLS يدارکبانتوان  یشوند، نه تنها م یم یتلق يدارکروش بانن یدر ا يرربویغ

 ياکت نمـود. شـر  یرینه مـد یرا بطور به يرربویغ يدارکدر بان یکستماتیس يها کسیتوان انواع ر یه مکنمود، بل

 يان، بازارهـا گـذار  هی)، سـرما RTGS( یآنـ  ه ناخالصیستم تسوی، سيزکمر کها، بانکگذاران، بان ، سپردهيتجار

ق یــو دولــت از طر ین اجتمــاعیتــام ين ســازمانهایتــال و همچنــیجید یز صــدور امضــاء و گــواهکــمرا ه، یســرما

 يدارکـ بان ياجـرا  يسـاز  گر مـرتبط شـده و سـبب شـفاف    یدیکـ  ااطالعات و ارتباطـات بـ   يآور فن يها ستمیس

  د.یدخواهد گر یو مال یپول يجتاً ثبات بازارهایان و نتیت در سود و زکمشار

گـذار را   هیسـرما  -کبانـ  -گـذار  پارچـه اطالعـات ارتبـاط مثلـث سـپرده     یکزه یانکستم میس یکبا استفاده از  

و  کگذار و بان سه گروه سپرده يبرا یات مالیان عملیت در سود و زکه مشارکنمود  یطراح يا به گونهتوان  یم

ن تجـارت  یآن تحـت قـوان   يریارگکـ ان بکـ ه امکـ » يرربـو یغ کبانـ  یت سـهام کشـر « .گذار محقق شود هیسرما

ه کـ باشـد   یمـ  يرربـو یغ يدارکات بانیردن عملکزه یانکم يبرا یر است محمل خوبیانپذکمختلف ام يشورهاک

پارچـه، بـه نحـو    یکزه و یانکـ م یمـال  یارتبـاط  يانالهاکق اتصال یگذار را از طر هیو سرما کگذار، بان منافع سپرده

  ع خواهد نمود.یاحسن محاسبه و توز

ر یجهت رقابت بـا سـا   ياطالعات و استانداردساز يبرفناور یارائه خدمات و محصوالت مبتنگـر  ید يواز س

 یت سهامکشر«جاد یان و ایت در سود زکمشار يدارکبانتحقق و  است یشدن الزام یو جهان یالملل نیب يهاکبان

 یرا، تمـام یـ دتر خواهد بود، زارآمکتر و  یار واقعیبس اطالعات يفناور يستمهایس يریارگکبا ب» يرربویغ کبان

دار  عهـده  یـک پارچه جامع هریکستم یس یک ياطالعات برخوردارند و بعنوان اعضا یپارچگیکستمها از ین سیا

وردهـا ثبـت و   کنشـها و ر کرا در قالب ترا یدرون سازمان يندهایستمها نه تنها فرآین سیخاص هستند. ا يا فهیوظ

و چند  يا هیرا در قالب تعامل چند ال يتجار ياکشر یرمالیو غ یمال يانشهکترا یه تمامکند، بلینما یت میریمد

 یتیموارد امن یبا حفظ تمام RTGSو  Gatewayستم یس یکمستلزم دارا بودن مهم ن یدهند و ا یه پوشش میسو

و نظـارت   یاز دسترسـ ین اطالعات مورد نیتر یتوان به جزئ ینصورت میه در اکباشد،  یاطالعات م یپارچگیکو 
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ت کشر«از یمورد ن یمنابع اطالعات یتوان تمام یاطالعات م يفناور يها ستمیگر با استفاده از سیداشت. بعبارت د

ان یـ در سـود و ز  یت واقعـ که تحقق مشارکن را پوشش داد ینو يرربویغ کا همان بانی» يرربویغ کبان یسهام

  باشد.  یم

ع یـ توز يانالهـا کتواند شامل  یع میتوز يانالهاکن، یون يدارکبان يها ستمیر سیمانند سا يدارکن نوع بانیدر ا

 یرا در ابعـاد مختلـف جهـان    ی، فرصـتهائ يرربـو ین غینـو  يدارکشدن بان یباشد. اجرائ یتالیجیردیو غ یتالیجید

آنهـا از   يگـذاران و برخـوردار    ن منافع سپردهیمتعارف به جهت تام يهاکر بانیشدن، گسترش بازار، رقابت با سا

و  یاسـالم  يشـورها کدر  کیبـان   نی، روان نمودن تعامل بین عدالت اجتماعیاقتصاد و تأم یقیحقبخش  یبازده

ه ک ياز موارد یکید. ینما یز فراهم میو... را ن یو پولشوئ یاخالق يهاکسیمبارزه با ر يبرا يا وهیو ش یراسالمیغ

، یاتیـ عمل يهـا  هیـ نـدها و رو یفرآ ابعـاد  یجاد اسـتانداردها در تمـام  یاست ا يضرور يدارکن نوع بانیدر تحقق ا

  رد.یمستقل انجام پذ یست توسط سازمانیبا یه مکاست  یتیریو مد ینظارت
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 ) PLS( ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان

    مقدمه
ن یـی ش تعینـرخ بهـره از پـ   باشـد   یا خصوصـ یـ و  یدولتـ  که بانکنیصرفنظر از ا یاسالم يدارکدر بان

 .باشـد  یاقتصـاد مـ   یقیبخش حق ینرخ بازده يبر مبنا کیبان بهرهن نرخ ییاساس تعوجود ندارد و  يا شده

ز یـ هـا ن کده و بانیـ گرد کیات بـان یعمل یارائکش یتها و افزایشتر فعالیت بیموجب شفاف نیترکدن یا ياجرا

افـت نمـوده و   یارمزد مربوطـه را در کـ و در مقـام عامـل    يارکـ افت حق العمل یبعنوان واسطه وجوه با در

 یعنـ ی یاحبان منـابع پـول  ان بـه صـ  یـ ا زیـ چه به صورت سود و  يگذار هیاز امور سرما یناش یبازده یتمام

  شود. یمنتقل م گذار سپرده

را بصورت  يگذار هیسرما يها توانند سپرده یم یتکعامل بر اساس عقود مشار يهاکن اساس بانیبر ا

(در خود ص یا تشخیا دوم) و یگذار (در محصوالت خاص اول  سپردهص یبر اساس تشخا یو مشاع 

حاصل از  ینموده و بازده يگذار هینظر سرما مورد يها ا طرحیدر طرح و محصول نوع سوم) 

  ند.یم نمایتقس انگذار ن سپردهیرا ب يگذار هیسرما

اقتصـاد   یقـ یبخـش حق  ینرخ بـازده  يبر مبنا کیالت بانیتسهبهره با توجه به مراتب فوق چنانچه نرخ 

ت بـه  کـ و حر يگـذار  هیسـرما  یمرتبط با نرخ بازده يسود ینیگزی، با حذف سود ثابت و جامحقق شود

در ن آنـان  ین معاملـه بـ  یبر اساس ضوابط مربوطه و توافـق طـرف   یان واقعی، سود و زیتکسمت عقود مشار

  م خواهد شد.یتقسمرتبط  يچارچوب دستورالعملها
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  ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان
ت اشخاص کت مشاریو قابل ياقتصاد يتهایدر فعال کیه بانکشب يت اقتصادکش مشاریبه منظور افزا

 یمال يگر واسطه ییاراکش یز افزایتها و نین فعالی، در ایا بخش خصوصیاعم از دولت  یو حقوق یقیحق

نه ین زمیار در ایبس يها یبا انجام مطالعات و بررس یمل ک، بانینه منابع مالیص بهیز و تخصیو تجه

، دآبادیژن بیتر بکد يآقا کمشاور خارج از بان ییراهنما تحت یارشناسکم یل تکیباالخص با تش

ا انعقاد یو ان طرحها یگذار در سود و ز هیسرما یت واقعکمشار يشدن معامالت بر مبنا یضرورت اجرائ

گاه و ین اساس ضمن مشخص نمودن جایدانسته و بر ا کیبان يتهایت فعالیرا از اولو یعقود اسالم

با محصوالت و خدمات مورد نظر  یمعرفدر طرح مربوطه، نسبت به  يو مجر گذار سپرده، کف بانیوظا

ارائه شده  یآت يهاقسمتل در یحات الزم به تفصیه توضکمربوطه اقدام نموده  يدستورالعملها توجه به

 یه، نرخ بازدهکبر آن است  یمل کن طرح بانیتوان گفت، در ا ین بخش به اجمال مین در اکاست. ل

طرح محاسبه و با  یبازدهت یر و بر اساس وضعیمتغ گذاران سپرده یمنابع پول يگذار هیحاصل از سرما

ر یسود متغ ینیگزیحذف سود ثابت و جا يران بر مبنایا یاسالم يدارکد نظام بانیرد جدیکتوجه به رو

با توافق ان) ی(زسود م یتقسا یو ، یتکت به سمت عقود مشارکاقتصاد، حر یقیبخش حق یبازده يبرمبنا

به سمت  یت منابع پولکو لذا حر ن گردد.ییتعط مشخص) یبا شران و ی(در موارد معن معامله یطرف

حاصل از معامالت را  ین امر سود و بازدهیر خواهد بود. ایاجتناب ناپذ يپربازده امر یمعامالت انتفاع

خود منافع حاصل از  یمال يفه واسطه گریوظ يدر اجرا کن رابطه بانیش خواهد داد. در ایافزا

ان گذار سپرده یعنی یت به صاحبان منابع پولیدر قالب عامل يارک سر حق العملکاز  را پس يگذار هیسرما

  دهد. یانتقال م

به مرحلـه اجـرا    کان در دو طرف ترازنامه بانیت در سود و زکشدن مشار یان اجرائیگر جریان دیبه ب
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مند شده و در  بهره شده خود يگذار هیسرمامنابع  یع پولفگذار از منا سپرده ،یگذاشته شده، در طرف بده

  د.گرد یحاصل م يگذار هیسرما يالت به طرحهایاز ارائه تسه یان ناشیا زیسود و  یطرف دارائ

ت در کمشارخاص، ت در طرح کمشار(محصول  کیا خدمت بانیمحصول نوع ن طرح براساس سه یا

 )انیـ ز ت در سـود و کطـرح مشـار   يمجـر  ک/بانشـعبه ان یـ ت در سـود و ز کمشـار ، از چند طرح يا بسته

م تـا بـر اسـاس نظـر     یتنظـ  يگـذار قـرارداد   سـپرده بـا  براسـاس عقـد جعالـه،     کباناست.  دهیگرد یطراح

فراهم آورد  يآنها را با مجرت کان مشاریا زیاز سه محصول اشاره شده در سود و  یکیگذاران در  سپرده

ق ین طریو از ا د شدان وارد معامله خواهیا مجری يبا مجر یت مدنکبراساس عقد مشارگر یددر طرف  و

ص آنهـا بـه   یو تخصـ  يا ز منـابع سـپرده  یـ ط تجهیالعمـل شـرا   ا حـق یـ ه با اخذ حق الجعالـه  ک يبعنوان نهاد

 ياست) و مجر يگذار هیسرما یننده منابع مالکن ین حالت تأمیه در اکگذار ( ن سپردهیبرا  يگذار هیسرما

 يگذار هیان حاصل از سرمایا زیورده و سود و را بعهده دارد) فراهم آ يگذار هیسرما ییات اجرایه عملک(

از  کبانـ . دیـ نما یگـذار منتقـل مـ    سپرده یعنیننده منابع کن ین قرارداد به تأمیرا در چارچوب توافقات ح

 يگـذار  هیسـرما  طـرح ان) یـ ا زیـ از سـود (  یسـب درآمـد بعنـوان سـهم    کن خدمات اقدام به یمحل ارائه ا

  د.ینما یم

بـه  بتوانـد بنحـو احسـن     کخواهد بـود، تـا بانـ    یالت و سازمان خاصکیشت يدارا يدارکوه بانیشن یا

 يبراسـاس دسـتورالعملها  ار کـ و گـردش   یسـازمان  ين رابطه سـاختارها ید و در ایعمل نماف خود یوظا

  . ندا دهین شده مشخص گردیتدو

و ت کرمشا یر گواهینظ یعیبد یها و ابداعات مالابزار ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباندر 

گـواهی  بـازار  جاد یو اره ی/پذتکمشار یبا صدور و ارائه گواه کاستفاده خواهد شد و بانره یپذ یگواه

 یو مـال  یپـول  يبازارها ییاراکش یو افزا، در فعال نمودن رهی/پذتکمشار یسبد گواه یو طراح راستین
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هــا و  نامــه نین آئــیفــوق مســتلزم تــدومراتــب  ي. اجــراردکــجــاد خواهــد یا یمهمــ و تحــوالت كحــرت

ن بوده است یبر ا یز اقدامات الزم صورت گرفته و سعین رابطه نیه در اکباشد  یم یخاص يدستورالعملها

ن یـ الزم در ا یار آشنا شـده و بـا آگـاه   کند انجام یبطور شفاف با فرآ یو خارج یان داخلیه مشتریلکه ک

  د. نینمات کمشار يدارکبان

   ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباندر  يدیلک يها م و واژهیمفاه

متعلـق بـه اشـخاص     يرنقـد یا غیـ و  يه نقـد کالشـر  ختن سهمیاست از درآم يعقد :یت مدنکمشار

  .متعدد بنحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد یا حقوقی یقیحق

 ياان طرحهـ یگذاران در سود و ز ت سپردهکمشار :PLS(187( راستین انیت در سود و زکمشار

   .یاسالم يدارکبان يساز ادهیو به منظور پ طرح یقیحق ینرخ بازده يبر مبنا يگذار هیسرما

عل) در مقابل انجام ا اجرت معلوم (جیمبلغ  يارفرما) به اداکعبارتست از التزام شخص جاعل ( جعاله:

  شود.  یده میار نامکمانیا پیدهد، عامل  یه عمل را انجام مک ین طبق قرارداد. طرفیمع یعمل

  : راستینت کمشار يدارکباندر  کبان

ان یگـذار را بـه متقاضـ    سپرده ییا گذار منابع سپرده سپرده از طرف یندگینماه ه بکاست  يواحد کبان

گـذار،   ن سـپرده یبـ  ان حاصـله، یا زیمشخص سود  يدهد و طبق قراردادها یص میتخص يالت اعتباریتسه

 يتوانـد بـر مبنـا    یمـ ن یدام از طـرف کـ هربا  کبان یمیتنظ يقراردادها شود. یم میسگذار تق هیو سرما کبان

  ان باشد.یا زیت در سود کمشار يبر مبنا ایو ارمزد ک
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ه یـ لکد یـ ن راسـتا با یـ گذار بـوده و در ا  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده سپرده عاملبه عنوان  کبان

  .ار بردکب يحفظ منافع و يخود را برا یانات تخصصکام

 يل نهـاد کیاقـدام بـه تشـ    ت درون بانککشر یک تأسیسبا وه ین شیش ایآزما يبراتوان  یدر ابتدا م

ت در کمشـار  يدارکـ بان دیـ شـعبه جد  یک تأسیسف و یتعرتوان با  یا مینمود و  يدارکن نوع بانیا يبرا

بـا   يان مـواز یـ ز د وت در سوکمشار يدارکبان يتهایرا آغاز نمود. در حالت اول فعال ان راستینیسود و ز

و  یو سـازمان  يو حسـابدار  یات مالیه عملیلک یشعبه متعارف صورت خواهد گرفت ول يها تیر فعالیسا

  شده خواهد بود. تأسیسد یجد یمجزا و تابع نهاد مال یاز لحاظ حقوق یالتکیتش

ه منتخب بـه نـام شـعب    يا در شعبه ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان ياجرا: مشارکت شعبه

ر واحـد  یـ د نظیـ جد ي، از واحـدها يدارکـ ف متعـارف بان یه عالوه بر انجام وظـا کانجام گرفته مشارکت 

نـد  یان و به نحو مطلوب از فرآیمجر ،گذاران و ارائه خدمات مشاوره برخوردار بوده تا سپرده یرسان اطالع

 يا ف متعـارف از باجـه  ین شعبه عـالوه بـر وظـا   یره صندوق این دایافته و همچنی یآگاهمشارکت راستین 

  برخوردار خواهد بود.  رهی/پذتکمشار یجهت معامالت گواه

گـذار   سپرده يدارکوه بانیش نیدر ا :راستین انیت در سود و زکمشار محصوالتا یخدمات 

  م شود: یان آنها سهیو در سود و ز يگذار هیسرما ها طرحر در یتواند به سه روش ز یم

 خاص طرحان یت در سود و زکمشار -1

ــا انتخــاب آن طــرح و خر  ه ســپردهکــخــاص شــعبه  ياهــ از طرحهــا و پــروژه یکــی ــگــذار ب د ی

مـت  یت طرح مربوطه حسب دسـتورالعملها و ضـوابط مربوطـه بـه نسـبت ق     کمشار رهی/پذیگواه

  . گردد یم میو سه یکان طرح شریت، در سود و زکمشار یاسم

 ها طرحان بسته یت در سود و زکمشار -2
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د و گـرد  یف مـ یاز طرحها تعر يا سبدیه به عنوان بست کتوسط بانه کچند طرح و پروژه خاص 

دسـتورالعملها و  طبـق  مربوطـه،   رهی/پذتکمشـار  ید گـواه یو خربسته ن یگذار با انتخاب ا سپرده

و  یکطرحهـا شـر  ن یمجموعه اان یت، در سود و زکمشار یمت اسمیضوابط مربوطه به نسبت ق

  .گردد یم میسه

 راستین تکمشار يدارکبان يمجر شعبهان یدر سود و زت کرامش -3

، بر اساس دسـتورالعملها و ضـوابط   ن محصولیمربوط به ات کمشار ید گواهیگذار با خر سپرده

  . گردد یم میو سه یکشر) يبنگاه اقتصاد یک(به عنوان شعبه خالص ان یمربوطه در سود و ز

از  یـک هـر   در يگـذار  ق سـپرده یـ از طرموظـف خـود    يتهـا یفعالعـالوه بـر   توانند  یم يو مجر کبان

  د.نت داشته باشکمشارفوق محصوالت 

محصوالت و خدمات : مشارکت راستین يدارکمحصوالت و خدمات بان یتیتنوع ماه

ه و فروش یت طرح و نحوه تسویاز لحاظ ماه ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانشده در  یطراح

از  کن محصوالت بانید. در تمام انشبا یم کیکل قابل تفیر به شرح ذیناپذ انیر و پایانپذیبه دو نوع پا

 ين شفاف سازینترل پروژه و همچنکو  یمال ینظارت، مهندسر یه نظیت سرمایریارائه خدمات مدق یطر

  د.ینما یارمزد اقدام مکنسبت به اخذ  یت واقعکدر مشار

ان، یت در سود و زکن گروه از محصوالت مشاری: در اریپذ انیپا يها ت در طرحکمشار •

ا ب يگذار هیو فروش طرح سرما يبردار ا پس از زمان بهرهیو  یان سال مالیر در پاگذا سپرده

ها و با  در طرح يگذار هیا سرمایو  کان بانیت در سود و زکت اعم از مشارکبه نوع مشار توجه

 يگذار، مجر ن سپردهیت طرح بکان حاصل از مشاریا زیمربوطه سود  يها توجه به دستورالعمل

ت در کصورت خواهد گرفت. محصوالت مربوط به مشار ییه حساب نهایتسو ع ویتوز کو بان
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 یها باشد. ابزار مال از طرح يا ا بستهیطرح خاص و  یکت در کتواند شامل مشار یز میها ن طرح

ه به محض ک يباشد به نحو یت مکمشار ین گروه از محصوالت گواهیمورد استفاده در ا

ت ارائه کمشار یگذار گواه ر به سپردهیانپذیپا يها از محصوالت طرح یکیدر  يگذار سپرده

 خواهد شد. 

از یه مورد نیبه اندازه سرما کبان ،يت مجرکشر ي: براریناپذ انیپا يها ت در طرحکمشار •

ره یپذ ید.گواهینما یره اقدام میپذ یسهام در قالب انتشار گواه یسیره نویطرح نسبت به پذ

د و یخر نیراست یبازار گواهتواند در  یده و مت بوکمشار یات گواهیهمان خصوص يدارا

ره یپذ یاز طرح، گواه يان دوران ساخت و در زمان شروع بهره برداریفروش شود. پس از پا

 يها ره به برگهیپذ یل گواهی، تبدیسینو رهیمراحل پذ یسهام خواهد شد. تماماوراق ل به یتبد

ل یق تبدیاز طر یینها ت طرح به صورتکیانجام خواهد شد و مال کسهام با نظارت بان

ل به سهامدارن یسهام به سپرده گذاران منتقل و سپرده گذاران تبداوراق ره به یپذ يها یگواه

 خواهند شد.

ت یل وضعیات تبدیز عملید نیت جدکشر تأسیسق یاز طر يبردار تواند در زمان بهره یم کبان

تواند در زمان  ین میهمچن کره را به سهام انجام دهد. بانیپذ يها یت دارندگان گواهکیمال

ت پس از کمشار یالسهم دارندگان گواه ده طرح نسبت به پرداخت حقیق مزایاز طر يبردار بهره

 د.یاقدام نما کو بان يسر سهم مجرک

(مـدت  ن یمـدت معـ   يمشخص و بـرا  یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگه: تکمشار یگواه

شود.  یمنتشر م ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان ) توسط شعبۀيگذار هیطرح سرما يزمان اجرا

طـرح   يت در سـود حاصـل از اجـرا   کو مـدت زمـان مشـار    یمت اسـم یبه نسبت ق ها برگهن یدارندگان ا
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ه بـه  یت سـرما یریخدمات مـد افت حق الجعاله اقدام به ارائه یدر يدر ازا کباشند و بان یم یکمربوطه شر

 يگذار هیخواهد بود، سرما کمحصوالت باناز سه نوع  یکیشان در یا ه بنا به درخواستکگذاران  سپرده

  د. ینما یم

ن (مدت زمان یمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگه :رهیپذ یگواه

منتشـر   ان راسـتین یـ ت در سود و زکمشار يدارکبان هب) توسط شعيگذار هیر سرمایان ناپذیطرح پا ياجرا

ت که شـر یت سـرما کیمال ت ازکو مدت زمان مشار یمبلغ پرداختها به نسبت  ن برگهیگان اشود. دارند یم

  د.یدر قالب سهام برخوردار خواهند گرد

د و یت خریر، قابلینام بودن، قابل انتقال به غ یب ره:یپذ یت و گواهکمشار یات گواهیخصوص

 کبان يت براو بازار بورس، درآمد زا بودن معامال) گواهی راستینبازار ( يه مجازیفروش در بازار ثانو

ه ی، تسوگواهی راستینبازار زم عرضه و تقاضا در یانکمت بر حسب مین قیین)، تعیم در هزار از طرفی(ن

ان یمشتربودن  یا حقوقی یقیو حقبودن  یا دولتی یخصوصان ک، امیگواه کن مالیبا آخر یقطع

آن هستند. تفاوت  يراره هر دو دایت و پذکمشار يها یه گواهکاست  یاتیاز جمله خصوص، محصوالت

ها پس از زمان  ت طرحکمشار یبا دارنده گواه که بانکن است یره در ایت و پذکمشار يها یگواه

 یا در مورد دارنده گواهید و ینما یه حساب میده طرح و فروش آن تسویو انجام مزا يبردار ه بهر

ه حساب یشعبه تسو یمال يو به محض حاضر شدن صورتها یان سال مالیدر پا شارکتمت شعبه کمشار

دار طرح  ره را به سهامیپذ یمتعهد است دارنده گواه که بانیکبه عمل خواهد آمد. در صورت

ق فروش یه و سود آن از طرینسبت به پرداخت اصل سرما يچگونه تعهدید و هیل نمایتبد يگذار هیسرما

  د. یخواهد رس انیبه پا کت بانیند مسئولین فرآیت پس از اتمام اینخواهد داشت و در نها

از طرف  یندگیرا به نماراستین  انیت در سود و زکمشار ندیفرآ یه امور نظارتکاست  يواحد ن:یام
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اعـالم شـده، نحـوه     يهـا  سه با برنامهیدر مقا ییات اجراینترل عملکطرح،  يدرخصوص حسن اجرا کبان

 يبه صورتها یدگیرس و يدیلک ي.. با استفاده از شاخصها.نه آنها،یمصرف به یص منابع و چگونگیتخص

  به عهده دارد. را  یمال

از  یمه بخشـ یب یمال يابزارهااز استفاده مختلف  یاحتمالاهش مخاطرات ک يبرا: یمال يها پوشش

  نظر گرفته شده است. در حوادث و یت، مهندسیمسئول يها  مهیب ،ه طرحیسرما

ه رابطـه  کـ ره یـ طـرح و غ  يگذار و مجـر  ، سپردهکن بانیماب یه اختالفات فیلک: حل و فصل تیمکح

ن یمـاب  یت مفاد توافق فیبا رعا باشد یم ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانساس م بر آنان براکحا

ن یافته و حسب توافق طرفیت اجرا یقابل یو انقالب در امور مدن یعموم يها دادگاه ین دادرسیو قانون آئ

ت یـ مکبـه ح مجـاز  ز قـانون  یه بـا تجـو  کـ ن یالطـرف  یضا اشخاص مریبه شخص  یت قضائیبا ارجاع مامور

  ابد. ی یت مید، مشروعنباش ی) مي(داور

ن ینتـرل طـرف  کرد و خـارج از  کـ ه نتـوان از آن اجتنـاب   کـ ر مترقب است یغ يا : حادثهفورس ماژور

 یقاعـده حقـوق   یـک تواند خود را بـا   یآنان مقدور نشده و شخص نم يقرارداد بوده و لذا انجام تعهد برا

  ق دهد. یبتط

خود را به نحو مشـاع طبـق    يرنقدیو غ يکه سهم الشرکه نقد یاست حقوق یتیشخص يمجر :يمجر

 يه گـذار یت سـرما یـ ختـه تـا فعال  یبانـک درآم  يگر گذار به واسطه سپردهقرارداد مشخص با سهم الشرکه 

  د.ندهانجام را  یمشترک

  يوظائف مجر
 يپ قراردادهـا یـ منبعـث از ت قرارداد مشخص  متعهد است منابع احصاء شده از بانک را طبق يمجر .1
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 د.یصرف وظائف محوله بنمابانک 

گر بـدون نظـر   ید يها نهیمورد نظر را در زم یست فارغ از چارچوب قرارداد منابع مالیمجاز ن يمجر .2

 .دیبانک استفاده نما

نـک  ه و هنگام عقد قـرارداد بـه با  یالت را تهیطبق دستورالعمل تسه یموظف است وثائق کاف يمجر .3

 ل دهد.یتحو

 يبـر اسـاس اسـتانداردها    یحات کـاف یبا توض هخود را همرا یات مالیه عملیموظف است کل يمجر .4

ه و بـر اسـاس   یـ ته یشـده از طـرف سـازمان حسابرسـ     یمعرفـ  یمورد قبول مرجـع رسـم   يحسابدار

 د.یه نماین شده از طرف بانک در مقاطع مقرر به بانک ارایدستورالعمل تدو

مشخص شـده از   ینظارت يا شرکتهایبانک  ینظارت يالزم با واحدها يارموظف است همک يمجر .5

   داشته باشد.را طرف بانک 

مـان  ینـاظر پ  يهـا  ترا بـه شـرک   يات مجـر یحسن انجام عمل ،مانیپ يتواند طبق قراردادها یانک مب .6

  د.یمحول نما

ن یـ در اانـک  مصوب ب يهامفاد دستورالعمل تیرعامستلزم  طرح يزمانبند ير در اجرایهرگونه تاخ .7

 .دباش یمارتباط 

 یو فن یمال ،ياقتصاد یهیطرح توجان یت در سود و زکمشاردرخواست  يموظف است برا يمجر .8

 الزمه به بانک ارائه دهد. يمنطبق با استانداردهاخود را 

 د.یمربوطه اثبات نما ياهطرحخود را در انجام  یید با ارائه مستندات الزم توانایبا يمجر .9

 ند.یاجرا اقدام نما يطرح برا یتوانند نسبت به معرف یم ردوه يو مجر کبان .10
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راذگ هدرپس

يدورو متسیس ریز

يرجم

 یبایزرا متسیس ریز
اه حرط

 متسیس ریز
يرادباسح/تابساحم

يرجم

سرباسح

 و تراظن متسیس ریز
نیما/يرادباسح

 فارصنا و يراذگ هدرپس تاررقم و طیارش،تکراشم تالوصحم عاونا یفرعم

نیبام یف دادرارق دقع بلاق رد هدش بذج عبانم
PLS

فرعم
رط ی

اه ح
شم ي

کرا
 رد ت

شخب
 ياه

لتخم
تقا ف

داص
ي

نشیپ
م داه

کراش
 ت

فارصنا/تکراشم خیرات،غلبم لماش نایرتشم فارصنا ای تکراشم هب طوبرم تاعالطا

نآ تیفیک و ارجا تایلمع رب تراظن شرازگ

 یبایزرا متسیس ریز
يرجم

رازگ
زرا ش

یبای
ط و 

ب هقب
يدن

جم 
 نایر

هج
رد ت

 رد ج
باوس

برم ق
هطو

يرجم ییاناوت و تیحالص زارحا شرازگ

 و نیناوق ساسا رب زاین دروم هکرشلا مهس و تانیمضت،قئاثو نازیم و عون نییعت

دوجوم تاررقم

فارصنا/تکراشم تدم هب هجوت اب دوس تخادرپ و هبساحم

یمخت
رپ و ن

ا قح تخاد
محزل

هس و ه
 دوس م

رتشم
ي

خادرپ
ئاثو ت

مضت،ق
هس و تانی

رشلا م
ییعت هک

 هدش ن

هطوبرم ایالد و یلامتحا تافقوت سلجمتروص و شرازگ

 هدش هدهاشم ياه تریاغم شرازگ،تیریدم ياه همان

هدش یسرباسح دانسا رد

 نایز و دوس رد تکراشم يرادکناب رد تاطابترا و تایلمع نایرج رادومن
متسیس هدودحم نتفرگ رظن رد اب نیتسار

یهست
ادرپ تال

د یتخ
 بلاق ر

PLS
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 انیز مشارکت در سود و يدارکنظام بان يها ان دادهیح جریتشر

  راستین

  گذار سپردهات یعمل
 یکیا پس از مراجعه به ی گواهی راستینبازار  ینترنتیسامانه ا یتال اطالع رسانق مراجعه به پوریاز طرگذار  سپرده

با انواع  یمشاوره با کارشناس مربوطه در باجه اطالع رسان ان ویطرح مشارکت در سود و ز ياز شعب مجر

از محصوالت سه  یکیده و دا نمویکامل پ ییو انصراف آشنا يگذار سپردهط و مقررات یمحصوالت مشارکت، شرا

  :دینما یم را انتخابر یزگانه مشارکت 

 ان طرح خاصیت در سود و زک: مشارکیخدمت/محصول بان -1

 ها ان بسته طرحیت در سود و زک: مشارکیخدمت/محصول بان -2

 يان شعبه مجریت در سود و زک: مشارکیخدمت/محصول بان -3

قرار خواهد گرفت، سپس  يار مشتریل در اختیکممربوطه جهت ت يها فرم، است پس از انتخاب محصول یهیبد

ل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت وارد یتکم يبهمراه اطالعات فرمها ورد لزوممدارك و اطالعات م

افت وجوه مربوطه و پس از یشود.باجه صندوق پس از دریت میبه باجه صندوق هدا يشده و مشتر يانه ایستم رایس

اطالعات و ارسال  یید.پس از ثبت نهاینما یم اطالعات یید و ثبت نهاییموقت شده اقدام به تا اطالعات ثبت یابیباز

 ید چاپیدر رس یین کد شناسایگردد.ا یم جادیا یبا توجه به نوع محصول انتخاب يمشتر ییآن به مرکز کد شناسا

  رد.یگ یم قرار يار مشتریده و در اختیصندوق درج گرد

زان سپرده یم ن رکورد منجمله شماره حساب،یر اطالعات مربوط به ایو سا يمشتر ییارکورد مربوط به کد شناس

ستم یان و سیستم مشارکت در سود و زیس يها گاه دادهی... در پا و گذار سپرده ياطالعات شناسنامه ا شخص،

  د.یخواهد گرد يبه صورت همزمان ثبت و نگهدار با)ی(س کپارچه بانکی
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اطالعات  یابیت شده و پس از بازیبه باجه انعقاد قرارداد هدا يمشتر ،اح حسابافت وجه و افتتیپس از در

ار یاخت در گواهی راستینبازار  ینترنتیقرارداد و استفاده از خدمات سامانه ا يفرمها يمشتر ییمربوط به کد شناسا

ک نسخه از قرارداد ی د.ینما یم آن يو امضا دییپس از مطالعه قرارداد اقدام به تا گذار سپرده رد.یگ یم قرار يمشتر

اطالعات  ضمناً د.یخواهد گرد ينگهدار يگر آن در سوابق مشتریقرار گرفته و نسخه د يار مشتریمنعقده در اخت

ان ثبت و یستم مشارکت در سود و زیان سیقرارداد در بانک اطالعات مشتر یمربوط به قرارداد شامل شماره انتظام

  گردد. یم رهیذخ

با مشخصات  رهی/پذمشارکت یستم به صورت خودکار اقدام به صدور گواهیپس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، س

 یگواه یبه داشتن نسخه چاپ يل مشتریدر صورت تما د.ینما یم يمشتر یگذار و بر اساس نوع محصول انتخاب سپرده

مربوطه را  یتواند گواه یم يمشتر ییاساق ورود کد شنیاز طر رهی/پذمشارکت یباجه صدور گواه ،رهی/پذمشارکت

ر اطالعات یبهمراه سا یبه گواه یال اختصاصیاست شماره سر یهیبد د.یمشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نما

  د.یچاپ شده درج خواهد گرد یدر گواه يمشتر يگذار سپردهمربوط به 

 يا انتهای )از طرحها يا ا مجموعهیمنفرد  يطرحهادر محصول مشارکت دو (در رابطه با ان دوره مشارکت یدر پا

افت اطالعات مربوط یپس از در يزیمم /يباجه حسابدار شعبه)ان یدر سود و ز(در رابطه با محصول مشارکت  سال

ا شعبه اقدام به محاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت مشارکت و نوع محصول یان طرح یبه نحوه محاسبه سود و ز

افزار باجه  ان به صورت خودکار در نرمیمحاسبه سود و ز ينکه فرمولها و روشهایح ایتوض د.ینما یم يمشتر یانتخاب

امکان  يل مشترین در صورت تمایهمچن باشد. ینم به ورود مجدد اطالعات يازیوارد شده و ن يزی/مميحسابدار

است کارمزد  یهیبد د.سر خواهد بویبه بانک م يحساب مشتر یق معرفیز سود به صورت خودکار و از طریوار

  د.یکسر و به حساب بانک منظور خواهد گرد گذار سپردهن از یماب یبانک طبق مقررات و قرارداد ف
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  يات مجریعمل
طرح مشارکت  يبا مراجعه به شعب مجر ،یطرح با بانک به صورت مشارکت يبه اجرا يل مشتریدر صورت تما

در  يبه مشتر یسپس ضمن اطالع رسان د.ینما یم طرح را به بانک ارائه يشنهاد مشارکت در اجرایان پیدر سود و ز

در  یا باجه اطالع رسانی گواهی راستینبازار  یق پورتال اطالع رسانیط و مقررات مشارکت از طریخصوص شرا

شنهاد یبراساس پطرح  یمقدمات یابیزمربوط به ار )وجهارمزد (کان، یز طرح مشارکت در سود و يشعب مجر

مطابق  يشنهادیطرح پ اط بتباخذ و اطالعات مر ياز مشتر )کبان يها یافتیدر(مطابق دستورالعمل مطروحه 

 اخذ ياز مجر ورد لزومر اطالعات میسات و یفعال ي، مجوزهایثبت ك، مداریهیگزارش توجشامل دستورالعمل 

  گردد. یم

 يشنهادیپ يها ل طرحیر اطالعات مربوطه در فایسا ان آنها ویات مجربهمراه مشخص يشنهادیپ يها طرح

  گردد. یم ارسالها  ان و طرحیمجر یابیک نسخه از آن به واحد ارزیشده و  ينگهدار

ز بر اساس یو ن (در صورت وجود) يان بر اساس سوابق مجریمجر یابیبه منظور ارز یابیواحد ارز

گزارش  يت مجریو اهل یفن یینموده و در صورت احراز توانا يمجر یابیمربوطه اقدام به ارز يها دستورالعمل

مربوطه،  يطرح بر اساس دستورالعملها یابیبه منظور ارز یابیزواحد ار د.ینما یم ائهطرح ار یابیارزجهت مربوطه را 

طرح توسط  يراموجود و سوابق اج ي، نرم افزارهايزیت و برنامه ریریسازمان مد يفهرست بهار ینظبانک اطالعات 

طرح بر اساس  یابیارز هات الزم واحدیطرح از توج يبرخورداردر صورت  د.ینما یمگر اقدام یان دیمجر

نموده و مراتب به اطالع  يجرنات و سهم الشرکه میتضم زان وثائق،ین نوع و مییمربوطه اقدام به تع يها دستورالعمل

طرح طبق و  يمجر يو رتبه بندطرح  ینهائ یابیارزاست کارمزد مربوط به  یهید. بدشو یم دهیرسان يمجر

  گردد. یم زیاخذ و به حساب بانک وار يمربوطه از مجر يها دستورالعمل

نات و وثائق ارائه شده ین ارزش تضمییطرح اقدام به تع یابیبر اساس گزارش واحد ارز يزی/مميباجه حسابدار

ق باجه یاز طرطبق قرارداد منعقده  يمجر )(آورده همربوط به سهم الشرک يد. وجوه نقدینما یم يمجر ياز سو
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  گردد. یاخذ م يصندوق از مشتر

در بانک اطالعات  يمجر يرنقدینات و وثائق غیتضم یشماره انتظام و يزان آورده نقدیاطالعات مربوط به م

توسط واحد  يافته به مجریاختصاص  ییبر اساس کد شناساراستین ان یستم مشارکت در سود و زیان سیمشتر

افت وجه مربوط به یدراز امر و پس  يدر ابتدا يمجر یینکه کد شناسایح ایتوض گردد. یم ثبت يزیمم / يسابدارح

  خواهد شد. یین کد، شناسایبا هم يدر ادامه مراحل مشارکت، مجر افت ویاختصاص خواهد  يشنهاد به مجریارائه پ

نموده و در صورت  يبه انعقاد قرارداد با مجر باجه انعقاد قرارداد بر اساس نوع مشارکت و طرح مربوطه اقدام

ک نسخه از قرارداد منعقده ی د.ینما یم لیرا تکم ياخذ و پرونده مجر يرا از مشتر يگریمدارك و مستندات د ،ازین

ه اطالعات یاست کل یهیبد شود. یم ينگهدار يگر آن در پرونده مجریقرار گرفته و نسخه د يار مجریدر اخت

 ان ثبتیستم مشارکت در سود و زیان سیآن در بانک اطالعات مشتر ید منجمله شماره انتظاممربوط به قراردا

  گردد. یم

طبق و بر اساس قرارداد منعقده و  یمدنمشارکت عقد و مصوب در قالب  یدرخواست منابعپس از انعقاد قرارداد 

اطالعات مربوطه در بانک  واهد گرفت.قرار خ يار مجرین شده در اختییتع يدر زمانهاطرح  ياجرا يبرنامه زمانبند

  د.یدرج خواهد گرد يمجر یل اطالعاتیستم و فایاطالعات س

ار یدر اخت يه مدارك و مستندات موجود در پرونده مجریکل یبه انضمام کپ ياطالعات مجر يها رکورد یکپ

  رد.یگ یم قرار يمورد توافق در قرارداد بانک با مجر نیام

از و نحوه یمنابع مورد ن ،يبرنامه زمان بند ،يق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه بنده مدارك و مستندات طبیکل

 ل طرحیاتمام و تحو یو چگونگ یت، نحوه گزارش دهیفینحوه کنترل ک ،يفازبند طرح، يمصرف منابع، نحوه اجرا

  ل گردد.یطرح تحو نیبه ام يست توسط مجریبا یم

شامل ت یریمد يها نامهطرح و  يند اجرایصورت گرفته در فرا يها نهیه مدارك و اسناد مربوط به هزیکل

  رد.یطرح قرار گ نیار امیست در اختیبا یم طرح یند حسابرسیمشاهده شده در فرا يها رتیمغا
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ن شده در ییش تعیاز پ یست در مقاطع زمانیبا یم يت کار مجریفیطرح و ک ياجرامربوط به  ینظارت يگزارشها

 يبعد يها طرح مالك پرداخت نیام ياست گزارشها یهیبد رد.یبانک قرار گ يزیمم / يار واحد حسابداریاخت

ست در قالب یبا یم ل بروز آنیطرح و دال يدر اجرا یه توقفات احتمالینکه کلیح ایتوض .بودخواهد  يبانک به مجر

ن صورت یار یدر غ رسد،ب واحد مربوطهد ییه و به تایطرح ته نیگزارش و صورتمجلس توقفات طرح توسط ام

  باشد. ینم رشیبانک قابل پذ يسوطرح از  يرات واقع شده خارج از برنامه زمانبندیتأخ

طرح و تحقق شده ان یزان سود و زیم ،مربوط يها و فرمولها  دستورالعملو طبق  یات اجرائیعملان طرح یدر پا

 گذار سپردهو  ي. سهم مجردیمحاسبه خواهد گرد يزیمم / يواحد حسابدار کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار

ن، یام توسطا صورتمجلس توقف یدر صورت وجود گزارش  د.یز خواهد گردیمربوطه وار ين و به حسابهاییتع

از موارد  یناش يها ریتاخ ضمناً گردد. یم ن و محاسبهییمربوطه تع دستورالعملر طبق یاز تاخ یر و ضرر ناشیزان تاخیم

  قرار خواهد گرفت. یابین و مورد ارزییبوطه تعز طبق دستورالعمل مریفورس ماژور ن

 دستورالعملموضوع طبق و فصل طرح، حل  نیام يها از گزارش يت مجریاست در صورت عدم رضا یهیبد

  رفت.یصورت خواهد پذ تیق حکمیاز طر
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 و نیبام یف دادرارق داقعنا
 هب هطوبرم هخسن لیوحت

يرجم

 هجدوب تادنتسم و كرادم لیوحت
 هوحن و زاین دروم عبانم،يدنب نامز،يدنب

حرط رظان/نیما هب حرط مامتا و ارجا

 و حرط تایلمع يارجا نسح رب تراظن
 و شرازگ هیهت و نآ مامتا و ارجا تیفیک

 ياه یسرزاب و تراظن ياه سلجمتروص
هتفرگ تروص

 روظنم هب يرجم تایلمع یسررباسح و یسررب
 يرجم دوس مهس و دزمراک تخادرپ و هبساحم
 نیما ياهشرازگ و نیبام یف دادرارق ساسا رب

يرجم سرباسح كرادم و دانسا و حرط

 و کناب دزمراک هبساحم طیارش و اه لومرفحرط رظان/نیما ياهشرازگ
دادرارق نیفرط دوس مهس و يرجم

 تیریدم ياه همان و هدش یسرباسح دانسا
يرجم سرباسح زا یتفایرد

 دادرارق دافم هب يرجم ایآ
تسا هدوب دنبیاپ

 زا یشان نایزو ررض نازیم نییعت
 و ررقم دعوم رد حرط مامتا مدع

 رصقم صاخشا ای صخش

 تهج حرط ییاهن دوس نییعت
 رب ناراذگ هدرپس نیب  نآ میسقت

حرط رد اهنآ تکراشم نازیم ساسا

یلب

ریخ

نیتسار نایز و دوس رد تکراشم متسیس رد حرط يرجم تایلمع شدرگ

يرتشم هدنورپ
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  راستین انیز در سود وستم مشارکت یس يها ان دادهیشرح جر

   گذار سپردهات یملمربوط به ع ينشهاکترا
  اتینوع عمل  ينام فرد/واحد مجر  اتیشرح عمل  فیرد
  یکی/الکترونیدست  گذار سپرده  مجدد يگذار سپرده/يگذار سپردهارائه درخواست   1
ط و مقررات یافت اطالعات انواع محصوالت مشارکت،شرایدر  2

  و انصراف يگذار سپرده
ت باجه بانک اطالعا
  یاطالع رسان

 یدست
  یکی/الکترون

در خصوص  يبه مشتر يو ارائه خدمات مشاوره ا یاطالع رسان  3
  ستمیمحصوالت و امکانات س

باجه خدمات 
  يا مشاوره

  یکی/الکترونیدست

  یدست  گذار سپرده   يگذار سپردهبه  مربوط يها ل فرمیتکم  4
آنها در و ثبت  يافت مدارك و اطالعات مربوطه از مشتریدر  5

  انه به صورت موقتیستم رایس
  یدست  باجه ورود اطالعات

  خودکار  باجه ورود اطالعات  به باجه صندوق یو محصوالت انتخاب يموقت مشتر يها ارسال داده  6
  یدست  باجه صندوق  ياز مشتر یافت وجوه مربوط به سپرده و محصول انتخابیدر  7
  زهیمکان  باجه صندوق  يمشتر يخاص برا ییثبت اطالعات و صدور کد شناسا  8
  خود کار  باجه صندوق  يآنها در بانک اطالعات مشتر يارسال اطالعات و نگهدار  9

از بانک اطالعات  يمشتر ییاطالعات مربوط به کد شناسا یابیباز  10
  يقرارداد با مشتر به منظور انعقاد انیمشتر

  خودکار  باجه انعقاد قرارداد

  یدست  باجه انعقاد قرارداد  انیاز پرونده مشتریل مدارك مورد نیو تکمن یماب یانعقاد قرارداد ف  11
  زهی/مکانیدست  باجه انعقاد قرارداد  انیمشتر يها ان در پروندهیمشتر يسوابق قراردادها ينگهدار  12
  یدست  باجه انعقاد قرارداد  يل نسخه قرارداد مربوط به مجریتحو  13
  زهیمکان  یباجه گواه  يمشتر ییاطالعات مربوط به کد شناسا یابیباز  14
و  یبر اساس نوع محصول انتخاب رهی/پذمشارکت یصدور گواه  15

  يزان سپرده مشتریم
  زهیمکان  یباجه گواه

 باجه یبانک اطالعات  نحوه محاسبه سود  يها دستورالعملو ها  فرمول،افت اطالعاتیدر  16
  يزی/مميحسابدار

  خودکار

با توجه به مدت  گذار سپردهبه  انیا زیو محاسبه و پرداخت سود   17
  یمشارکت و نوع محصول و طرح انتخاب

 باجه
  يزی/مميحسابدار

  زهیمکان



 

151 

   يات مجریعملمربوط به  ينشهاکترا
  اتینوع عمل  ينام فرد/واحد مجر  اتیشرح عمل  فیرد
  یکی/الکترونیدست  /بانکيمجر  ها طرح يشنهاد مشارکت در اجرایارائه پ  1
ط و مقررات مشارکت و ی،شراها صات طرحافت اطالعات مشخیدر  2

  ر موارد مربوطهیسا
بانک اطالعات باجه 

  یاطالع رسان
  یکی/الکترونیدست

ط و یدر خصوص شرا يو ارائه خدمات مشاوره ا یاطالع رسان  3
  مقررات مشارکت

باجه خدمات مشاوره 
  يا

  یکی/الکترونیدست

  یدست  يمجر  به مشارکت  مربوط يها ل فرمیتکم  4
و ثبت آنها در  يفت مدارك و اطالعات مربوطه از مشترایدر  5

  انه به صورت موقتیستم رایس
  یدست  باجه ورود اطالعات

ان آنها یو مشخصات مجر يشنهادیپ يها طرح يها داده يجمع آور  6
  مربوطه ید ر بانک اطالعات

 یبانک اطالعات
و  يشنهادیپ يطرحها

  انیمشخصات مجر

  یدست

  یکی/الکترونیدست  باجه ورود اطالعات  انیمجر یابیبه واحد ارز ها ان طرحیمجر ارسال اطالعات مشخصات  7
  یکی/الکترونیدست  باجه ورود اطالعات  ها طرح یابیبه واحد ارز يشنهادیپ يها ارسال اطالعات طرح  8
ان با بانک از بانک یمجر یاحتمال يافت اطالعات سوابق همکاریدر  9

  انیسوابق مجر یاطالعات
  یکی/الکترونیدست  اطالعات باجه ورود

  یدست  انیمجر یابیارز باجه  مربوطه يها بر اساس دستورالعمل يمجر ییتوانا یابیارز  10
 یابیبه واحد ارز يمجر ییت و توانایارسال گزارش احراز صالح  11

  طرح
  یدست  انیمجر یابیباجه ارز

العات فهرست بانک اط  طرح  يها نهیاز جهت برآورد هزیافت اطالعات مورد نیدر  12
  تیریسازمان مد يبها

  یکی/الکترونیدست

  یدست  ها طرح یابیباجه ارز  مربوطه يهادستورالعملو طرح براساس  يمجر يطبقه بند  13
ر یو سا ياقتصاد يت بخشهایطرح با توجه به الو یابیارز  14

  مربوطه یو مال یفن يها شاخص
  یدست  ها  طرح یابیباجه ارز

از ینات و سهم الشرکه مورد نیزان وثائق،تضمیم ن و اعالم نوع وییتع  15
  يبه مجر ن و مقرراتیبر اساس قوان

  یدست  ها طر ح یابیباجه ارز

ن شده یی)تعير نقدیو غ ينات و سهم الشرکه (نقدیارائه وثائق،تضم  16
  به بانک

  یدست  يمجر
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  اتینوع عمل  ينام فرد/واحد مجر  اتیشرح عمل  فیرد
 ير نقدیق و سهم الشرکه غینات،وثایافت و برآورد ارزش تضمیدر  17

  يمجر
  یدست  يزی/مميسابدارباجه ح

در بانک  ينات مجریو تضمها  مربوط به آورد ه اطالعات ثبت  18
  مربوطه یاطالعات

  زهیمکان  يزیمم /يباجه حسابدار

ان بر اساس یاطالعات در بانک اطالعات مشتر يارسال و نگهدار  19
  مربوطه ییکد شناسا

  خودکار  يزیمم /يباجه حسابدار

  یدست  باجه صندوق  يمجر يه نقدافت آورده و سهم الشرکیدر  20
در  يمجر ينات نقدیو تضمها  ثبت اطالعات مربوط به آورد ه  21

  مربوطه یبانک اطالعات
  زهیمکان  باجه صندوق

ان بر اساس یاطالعات در بانک اطالعات مشتر يارسال و نگهدار  22
  مربوطه ییکد شناسا

  خودکار  باجه صندوق

از بانک اطالعات  يمشتر ییاسااطالعات مربوط به کد شن یابیباز  23
  يقرارداد با مشتر به منظور انعقاد انیمشتر

  خودکار  باجه انعقاد قرارداد

  یدست  باجه انعقاد قرارداد  انیاز پرونده مشتریل مدارك مورد نین و تکمیماب یانعقاد قرارداد ف  24
  زهی/مکانیدست  اد قراردادباجه انعق  انیمشتر يها ان در پروندهیمشتر يسوابق قراردادها ينگهدار  25
  یدست  باجه انعقاد قرارداد  يل نسخه قرارداد مربوط به مجریتحو  26
  زهی/مکانیدست  يزیمم /يباجه حسابدار  بر اساس قرارداد منعقده يبه مجر منابعصدور دستور پرداخت   27
  زهی/مکانیدست  باجه صندوق  توسط شعبه يبه مجر منابعپرداخت   28
ان و بروز یدر بانک اطالعات مشتر اطالعات يثبت و نگهدار  29

  آن یرسان
  خودکار  باجه صندوق

،مشخصات طرح يمجر ییمربوط به کد شناسا اطالعات یابیباز  30
  انیمشتر یاز از بانک اطالعاتیر اطالعات مورد نیو سا يشنهادیپ

  خودکار  نیام باجه نظارت/

  زهی/مکانیدست  نیام باجه نظارت/  نده آنهاو پرو يمجر ياز سوابق و قراردادها يا افت نسخهیدر  31
،منابع يبرنامه زمان بند،يمدارك و مسنتدات بودجه بند لیتحو  32

ل طرح به یاتمام و تحو ،و نحوه اجرا نه آنهایو مصرف به ازیمورد ن
  نیام

  زهی/مکانیدست  يمجر

صورت گرفته در مراحل  يها نهیه اسناد مربوط به هزیل کلیتحو  33
  طرح ياجرا

  زهی/مکانیدست  يرمج

  زهی/مکانیدست  یحسابرس قانونرت در اسناد و موارد مشاهده یت شامل مغایریمد يها ارسال نامه  34
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  اتینوع عمل  ينام فرد/واحد مجر  اتیشرح عمل  فیرد
  نیبه ام يمجر یقانون یند حسابرسیشده در فرا

  یدست  نیام باجه نظارت/   يت کار مجریفیطرح و ک يات اجرایه گزارش نظارت بر عملیته  35
ت کار یفیطرح و ک يات اجرایلافت گزارش نظارت بر عمیدر  36

   يمجر
  یدست  يزیمم /يباجه حسابدار

  یدست  نیباجه نظارت/ام  ل بروز آنیو دال یه گزارش و صورتمجلس توقفات احتمالیته  37
  یدست  يزیمم /يباجه حسابدار  ل بروز آنیو دال یو صورتمجلس توقفات احتمال افت گزارشیدر  38
نحوه محاسبه  يها ورالعملدستو ها  فرمول ،افت اطالعاتیدر  39

  يحق الزحمه و سهم سود مجر بانک، يهاکارمزد
 بانک اطالعات باجه

  يزیمم /يحسابدار
  خودکار

  زهیمکان  يزیمم /يحسابدار باجه  يمحاسبه و پرداخت حق الزحمه و سهم سود مشتر  40
ان و بروز یترشاطالعات در بانک اطالعات م يثبت و نگهدار  41

  آن یرسان
  خودکار  يزیمم /يدارحساب باجه
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  ها دستورالعمل

  

  يمجر ییاحراز توانا دستورالعمل
ست یبا یم PLSان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباندر  يح مجریبه منظور انتخاب صح

ن دستورالعمل به عنوان یه در اک ردیگ قرار یبررس مورد یتیریو مد یمال ،یفن يها جنبهاز  يو ییتوانا

ه متضمن کاست  ییارهایمع ن ضوابط وییتع ،يت مجریبه اهل یابیهدف از دست .گردد یم ادیت ازآن یاهل

 مورد سود افته ویص ینان از بازگشت اصل منابع تخصیحصول اطم یعنی ياعتبار يام بناکاستح سالمت و

  گردد:  یم يل دسته بندیبه شرح ذ ارهاین معیا .باشد یم نیانتظارآن در مدت مع

  یتیریدو م یت فنیالف) اهل
   .باشد یم يار ویانات در اختکح از منابع و امیصح يبردار در بهره يمجر یتیریو مد یمنظور توان فن

ا یالت مرتبط با موضوع طرح برخوردار بوده و یو تحص یست از تخصص، دانش فنیبا یم يمجر -1

  .را داشته باشد نهین زمیا در ازیمتخصص و مجرب مورد ن يروهایجذب ن ییتوانا

با موضوع  ییارتباط و سوابق اجرا ،و مدت آن ییت اجرایسابقه فعال ،يا تجربه و مهارت حرفه -2

   .باشد یم يمجر مهم در انتخاب يها كطرح از مال

ملزومات  طرح از ياجرا در يو اران طرف قراردادکهم ای يت مجریریمد ییتوانا و یفن اناتکام -3

   .باشد یم يانتخاب مجر



 

155 

   یت مالیب ) اهل
به  يبندید و پایدر گذشته و حال و تق یمعامالتو  يارکو تجربه  یت مالیاز لحاظ وضع يمجر -1

   .سابقه قابل قبول باشد يتعهدات دارا يفایا

 ياجرا يبرا ينقد ریا غی ينه طرح را به صورت آورده نقدیل هزکاز  یموظف است سهم يمجر -2

 ن شده درییتع يها مربوطه و حداقل يها دستورالعملن آورده براساس یزان ایه نموده و حداقل میطرح تأد

  خواهد بود.ربط یذمراجع  يها دستورالعمل

طرح و  ین مالینحوه تأم يمختلف بر مبنا یم آورده خود در مقاطع زمانیتسه یید توانایبا يمجر -3

   .داشته باشدرا طرح  یینها یابیننده در هنگام ارزک یابینظر واحد ارز

 یدوره مال 3 يحداقل برا را شده خود یحسابرس یعملکرد مال يصورتها ستیبا یم يمجر -4

   .دیارائه نما کخود به بان یمال ییتوانا ثباتا يگذشته برا

   .ارائه گردد يتوسط مجر یستیار و تعهدات باکدر مورد حسن انجام  یافک يها ضمانت -5

   براساس طرح انیمجر يبند ج ) گروه
و در بزرگ، متوسط و ، کوچکنندگان کدیاز تول یعیف وسیرح را طان طیه مجرکنیبا توجه به ا

 یسانیک يه از درجه اعتبارکدهند  یل مکیتش )هایتها و تعاونکشر( یو حقوق یقیقالب اشخاص حق

ص بهتر منابع یتواند در تخص یم کسیها برحسب اندازه ر ان طرحیمجر کیکلذا تف ستند،یبرخوردار ن

واحد  اهش دهد.کو مخاطرات عدم بازپرداخت را بوده مؤثر  یع مالمناب يارآمدکش یو افزا کبان

از  یت خطرات ناشیریمتعارف به منظور مدو  یمنطق يارهایمع يریارگکان طرح با بیمجر ییتوانا یابیارز

ا از یدهد و  یان طرح را انجام میمجر يبند ، گروهیول منابع مالکاهش نکو  يگذار هیت در سرماکمشار
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    د.ینما یان استفاده میمتقاض يبند جهت گروه کصالح خارج از بانیذ یتخصص خدمات مؤسسات

طرح مورد نظر در ات ییبا توجه به خصوصو  يمجر ییان طرح براساس دستورالعمل احراز توانایمجر

ان طرح در ی، قراردادن مجريبند گردند. منظور از طبقه یم يبند سه گروه عمده سبز و زرد و قرمز طبقه

سهم ( يگذار هیمنابع سرماجهت نشان دادن احتمال عدم برگشت  کسیر درجهمختلف از نظر  يها گروه

  باشد.  یم طرحمه تمام ماندن یز نیو ن کگذاران و بان مورد انتظار سپرده )سودبازده (و گذار)  سپردهه کالشر

عدم  احتمال ین بوده و بعبارتییپا کسیر يرند دارایگ یقرار م گروه سبزه در ک یانیمجر -1

ن دسته از یبا ا کباشد. بان یف میضع طرحمه تمام ماندن ی(اصل و بازده) و ن یبازپرداخت منابع مال

  باشد. یان میت در سود و زکان مجاز به مشاریمجر

احتمال  یمتوسط بوده و بعبارت کسیر يرند دارایگ یه در گروه زرد قرار مک یهائ ان طرحیمجر -2

ن حالت یباشد. در ا یدر حد متوسط م طرحمه تمام ماندن یو بازده) و ن(اصل  یعدم بازپرداخت منابع مال

ت در کاقدام به مشار يتواند با مجر یمازاد بر عرف مو شتر یبا اخذ وثائق بنان یحصول اطم يبرا کبان

 د.یان نمایسود و ز

مال احت یباال بوده و بعبارت کسیر يرند دارایگ یه در گروه قرمز قرار مک یهائ ان طرحیمجر -3

ن یان با ایت در سود و زکمجاز به مشار کاد است. بانیدر حد ز طرحمه تمام ماندن یو ن یول منابع مالکن

 باشد. یان نمیدسته از مجر

  تعهدات  يفایار و اکنات حسن انجام ید ) نوع وثائق و تضم
نات حسن یمرد نوع وثائق و تضیقرار بگفوق االشاره  يها گروهاز  یکدامکدر  يه مجرکنیاراساس ب

   ل خواهد بود:یذضوابط تعهدات براساس  يفایار و اکانجام 
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آالت  نیماشزات و یات و تجهتأسیسو ان یاعم از عرصه و عطرح  ين محل اجرای: ترهگروه سبز -1

 .مورد قبولو نات معتبر یاخذ تضم يسرکو در صورت 

 آالت نیماشزات و یات و تجهتأسیسو ان یاعم از عرصه و عطرح  ين محل اجرای: ترهگروه زرد -2

 .و مورد قبول وثائق معتبرر یسااخذ  يسرکو در صورت 

 ت.ک: عدم مشارگروه قرمز -3

گردد.  ین مییتع کبانطبق نظر ج یرا ينات براساس دستورالعملهایژ وثائق و تضمره ماکنیح ایتوض

قرار  کت مورد استفاده بانکمشارموضوع  يبرا کل منابع اعطاء شده بانکاحصاء  يوثائق برا یول

گذار  و سپرده کت طرفها (اعم از بانکاان شامل شریت در سود و زکف، مشارینخواهد گرفت. طبق تعر

 يقرض داده شده به مجروجوه  يان مجریمجاز نخواهد بود هنگام ز کباشد و بان یز مین يان مجریدر ز

 د.یان وصول نمایت در زکرا تماماً بدون توجه به شرا

   ي) سهم آورده مجر ه
 ر است: یز يبند براساس گروهطرح  يزان سهم آورده مجریان میمجر يبند اساس طبقهبر

 يها نهیل هزک% 20ن گروه حداقل یا يرنقدیو غ ي: حداقل مجموع آورده نقدگروه سبز -1

 باشد. یطرح م يگذار هیسرما

 يها نهیل هزک% 30ن گروه حداقل یا يرنقدیو غ ي: حداقل مجموع آورده نقدگروه زرد -2

 متر نباشد.ک% 15از  يه آورده نقدک يباشد به نحو یطرح م يگذار هیسرما

 ت.ک: عدم مشارگروه قرمز -3
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  ها ق وآوردهیوثا نات،یدستورالعمل تضم

  قینات و وثایتضم
آن مستلزم داشتن  انتظار مورد سود وت کموضوع مشاربه بازگشت اصل منابع نسبت نان یاطمحصول 

  :میپرداز یآن م یل به بررسیبشرح ذ هکاست  معتبر و یافکنات یق و تضمیوثا

آن اموال را  ،کقبال بان در يگریا دیتعهدات خود  نیضمت به منظور يه مجرکهستند  یاموال :قیوثا

  گردد. یم میمنقول تقس ریبه منقول و غ یلک يم بندیتقس یک ه درک .دهد یم قرار کدر رهن بان

 ه نقل آن ازک یائیاش«دارد  یقول مقرر مف اموال منیدرتعر یانون مدنق 19ماده  :اموال منقول

  .»د، منقول استیوارد آ یا محل آن خرابیه به خود کنیبدون ا ،ن باشدکگر ممیبه محل د یمحل

 ت مصرف ویقابل نبوده و یه فاسد شدنکت ارتهان دارند یقابل یمنقول یاموال: ط اموال منقولیشرا

ان یوجود داشته باشد شا کمطالبات بان يفایتا است ینیش بیقابل پ مدت يبرا و استفاده از آنها يریارگکب

 ن بمنظوریکاست ل یفاقد الزام قانون یو ثبت یه رهن اموال منقول بصورت رسمکنیوجود ا ر است باکذ

  باشد. یو ثبت یبصورت رسم یستیبا یطیشرا رهن اموال منقول تحت هر ،گذار سپردهحفظ حقوق 

رمنقول آن یمال غ« :دارد یم رمنقول مقرریف اموال غیدرتعر یانون مدنق 12: ماده رمنقولیاموال غ

 ،ا بواسطه عمل انسانیباشد  یه استقرار آن ذاتکنیاعم ازا .گر نتوان نقل نمودیه از محل به محل دکاست 

  .»ا محل آن شودیا نقص خود مال ی یه نقل آن مستلزم خرابک يبه نحو

 ،یو ثبت یرسم ان)ید شش دانگ (عرصه و عیاقه بیرمنقول مورد وثیغ: رمنقولیط اموال غیشرا

ه کمحرز شود  کبان يصالح برایر مراجع ذیا سای ياستعالم از شهردار ع و بالمعارض بوده و بایسهل الب

  سبز قرار نگرفته است. يفضا جادیا ای ض ویطرح تعر و یمعابر عموم ر جاده ویدر مس



 

159 

سند  يدارا که مالکاست  سوریم یرتان در صویاست رهن اع یعرصه وقف يه داراک یرمنقولیغ

 کامل مطالبات بانکه یل طرح و تسویمکتا توقف  یمتول با یمیو مدت اجاره نامه تنظ ان بودهیت اعکیمال

  د.ینما ان اخذیمرجع مربوطه جهت رهن اع الزم را از مجوز کمال و یباق

 ع بوده ویه سهل البکیصورت در یصنعت يهاکدر شهر يواگذار ینسبت به اراض یانجام معامله رهن

 یصنعت كا شهریو  کت مالکیاحراز مال با ندیم نمایتنظ یسند رهن نسبت به آنها یدفاتر اسناد رسم

  ر است.یانپذکام

ن را ملزم به انجام یضامن ایضامن  ار وکتواند به استناد آنها بده یم که بانکهستند  ياسناد :ناتیتضم

ه کد یمطالبه و وصول نما ين ویا ضامنیضامن  ار وکبده ازتعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را 

و معتبر مورد  یر اوراق بهادار رسمیو سا تهاکسهام شر ،کیضمانتنامه بان، سفته، کچ انواع آن عبارتنداز:

  .کقبول بان

ه سهام آنها در بورس کد نشو یم رفتهین پذیبعنوان تضم ییتهاکسهام شراوراق بهادار و ه کنیح ایتوض

  داشته باشند.را فروش  د ویخر ت عرضه ویقابلو سهام  اق بهاداراور

  يمجر يها هآورد
 به دو و دینما سوریم طرح را ت درکموضوع مشار بتواند ت داشته وکیه مالکاست  ییها منظورآورده

  گردد. یم میتقس ينقد ریغ و يدسته نقد

 شورک ه درک فلزات بهادار و یخارج گونه ارز ن هریهمچن و شورکج یشامل وجه را :يآورده نقد

  شود. یم داشته باشد ران رایا یاسالم يشور جمهورکپول  ل به واحدیت تبدیقابل

  ر است:یز شامل موارد :يرنقدیآورده غ
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  مال منقول -1

  رمنقولیمال غ -2

طرح  و )کآن توسط بان احراز (پس از طرح ياجرا يدر راستا یتیریمد و یتوان تخصص -3

% 2 ثرکحدا ه ازک یبشرط )بودن آن یاجرائ بر یمبن کبان دییتأ (پس از تکموضوع مشار

  د.یتجاوز ننما ،ل طرحکارزش 

توسط  طرح و ينه مجریبه هز یستیمنقول با ریغ قالب مال منقول و در يرنقدیغ يها آورده :حیتوض

 ارتباط با در .شود یابیارز يزکمر کبان يها براساس دستورالعمل يدادگستر یرسم ارشناسانک

هم قابل قبول  کبان انارشناسکسال است نظر یک از مترک آنها يه مدت زمان اجراک کوچک يها طرح

  خواهد بود.

  

   طرح ی، مالی، فنيه اقتصادیه گزارش توجیدستورالعمل ته
، ی، فنيه اقتصادیگزارشات، توج يردن و استانداردسازکمند  هدف از تدوین این دستورالعمل نظام

  ند. ینما یابیور را در چارچوب مشخص ارزکمذ يها ربط بتوانند گزارشیذ يها بوده تا واحدها طرح یمال

  ف:یتعار

طرح را  یک يریپذ هیه توجک ی: عبارتست از گزارشی، مالی، فنيه اقتصادیگزارش توج -1

  دهد.  یجامع قرار م یمورد بررس یو مال ی، فنياقتصاد يها از جنبه

 يه بـرا کـ ، )یقـ یت حقیخص شخصـ (و در موارد مشـ  یت حقوقی: عبارتست از شخصیمتقاض -2

در قالـب طـرح    ین مـال یتـام  يتقاضا کاز بان ،طرح مورد نظر خود ياجرا يها نهیاز هز یبخش
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 د.ینما یان میت در سود و زکمشار

مختلف بازار محصول (محصوالت) طرح از جمله عرضه، تقاضا،  يها : جنبهيه اقتصادیتوج -3

 دهد.  ید و ... را مورد مطالعه قرار میجد يها ينولوژکد، تیت تولیفکیمبود، بازار هدف، ک

ـ یتوج -4 هـا،   سـاختمان ت، محـل اجـرا،   یـ ، ظرفيآور طـرح از جملـه فـن    یفنـ  يهـا  : جنبـه یه فن

قـرار   یرا مـورد بررسـ  طـرح   یـی سـاختار اجرا  یلکبطور زات و یآالت و تجه نیماشات، تأسیس

 دهد.  یم

 دهد.  یل قرار میه و تحلیتجزطرح را مورد  يو سودآور یمختلف مال يها : جنبهیه مالیتوج -5

محصول، محصول  ی: شامل معرفی، مالی، فنيه اقتصادیگزارش توج يها سرفصل

و  یع باالدستیاربردها، صناک، یو جانب ی، مشخصات محصول (محصوالت) اصلی(محصوالت) جانب

 و ... یدست نیپائ

ل محصو ياربردهاک، مشخصات، یشامل: معرف ها طرح ياقتصاد یرئوس بررس -1

، عرضه، واردات، تقاضا (مصرف)، صادرات، یدست نیو پائ یع باالدستی، صنایو جانب ی(محصوالت) اصل

ت یفکیل موازنه عرضه و تقاضا، یتقاضا و واردات، تحل ینیب شیانات عرضه و صادرات، پکام ینیب شیپ

، ها) طرح ید (درخصوص برخیجد ينولوژکواحدها)، استفاده از ت یمحصوالت (درخصوص برخ

مت فروش محصول ی، قکیمکه و مواد یمت مواد اولیه، برنامه فروش، قین مواد اولینحوه تأم يقراردادها

 باشد.  یشنهادات میو پ يریگ جهیفروش، خالصه، نت ي(محصوالت)، قراردادها

ت یریطرح، مد يمحل اجرا ،يوت یو سوابق فعال يمجر شامل: طرحها یفن یرئوس بررس -2

آالت  نیت ماشیطرح ـ ظرف يدیت تولیطرح، ظرف يت، هدف از اجرایو فعال ینقانو يت، مجوزهاکشر

ارائه خدمات و د و یتول ينولوژکت یدات طرح، بررسیه آن، تولیانات تهکه و امیمواد اول ،یانتخاب



 

162 

د یا، روش تولیموجود در دن يدیتول يها روش یاز)، معرفی(در صورت ن یفن يارکهم يقراردادها

 ،طرح ياجرا يبرنامه زمانبند، از)یت (در صورت نیفکینترل ک، یروش انتخاب يها تیمز یو معرف یانتخاب

ات تأسیس زات،یآالت و تجه نی، ماشيساز محوطه و ساختمانها ن،یشامل: زم( يگذار هیسرما يها نهیهز

 يها نهیهزنشده،  ینیب شیمتفرقه و پ يها نهی، هزيه و لوازم اداریه، اثاثیط نقلی، وسایکیانکو م یکیترکال

، حقوق و یمواد مصرف يها نهیهز شامل:(د یتول يها نهیهز) و ه در گردشیبرداري و سرما قبل از بهره

 و رینه تعمیهز ،يانرژ نه مصرف سوخت ویهز ،ينان ادارکارک يای، حقوق و مزايدینان تولکارک يایمزا

 .دباش ی) منشده ینیب شیمتفرقه و پ يها نهی، هزكنه استهالیهز ،ينگهدار

 يها تکو شر يو تعهدات مجر یت بدهیوضع ی: بررسطرحها شامل یمال یرئوس بررس -3

ت کشده گذشته شر یحسابرس یمال يل صورتهای، تحليمجر يت اعتباریآن، وضعوابسته همگروه 

ت شامل کشر یاتی، محاسبه اطالعات عمليمجر یاحراز توان مال همگروه، يها تکو شر يمجر

تمام  يبها ینیب شید، پیواحد تول ي، حسابداریداخل ی، نقطه سر به سر، نرخ بازدهریثابت، متغ يها نهیهز

 يها ر شاخصیو سا هیدوره بازگشت سرما و ی، نسبتهاي مالها نهیاقالم مهم هز کیکشده محصوالت به تف

رد سود و که در گردش، حساب عملیشامل: سرما( یمال يها ه صورتیتهو استاندارد و متعارف  یمال

  .باشد ی) ميدات نقدیا صورت منابع و مصارف، ترازنامه، عایگردش وجوه نقد  ،انیز

  

   طرح یابیجهت ارز زمو مستندات ال كمداردستورالعمل 
  .ارائه گردد یابیبه واحد ارز يتوسط مجر یستیبایل میو مستندات مشروحه ذ كمدار

 يتهاکاز شر یکیسط ه شده تویته یو مال ی، فنيهات اقتصادیشامل توج طرح یهیتوج گزارش -1
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  گردد.  یارائه م کد به بانیو تائ یه جهت بررسکصالح یمشاور ذ

نـرم   يها ید، خروجیهات طرح استفاده نمایا مشابه آن جهت توجیامفار کافزار  از نرم یچنانچه متقاض

  قرار خواهد گرفت. یمورد بررس یمال یهیافزار مربوطه صرفاً بعنوان طرح توج

 یآگهـ  يحـاو  یتنامه، اظهارنامـه، روزنامـه رسـم   کاساسـنامه، شـر   ل:ت شـام کشـر  یثبت كمدار -2

أت یـ ، اعضـاء ه یه ثبتـ ی(سـرما  تکان شـر کـ رات در ارییـ ن تغیآخـر  یآگه يحاو يها و روزنامه تأسیس

و  یرسـم  ییگـر اوراق شناسـا  یو دشناسنامه  .) بهمراه . و. ر سهامدارانیی، تغيزکر محل دفتر مرییره، تغیمد

  ران. یمدمعتبر 

و صـالح  یمراجـع ذ  يصـادره از سـو   یا موافقت اصولی تأسیسه یاعالم ت شامل:یفعال يهامجوز -3

  . یبازرگان يتهایجهت فعال یارت بازرگانک، توسعه) ي(جهت طرحها يپروانه بهره بردار

گـاز و ...،  ،  بـرق  ،  آب ، سـت یط زیمحـ  طـرح شـامل:    ياز جهـت اجـرا  ین مورد  یقانون يمجوزها -4

  صالح مورد لزوم.یمراجع ذ ریسا و   يترابرو  راهت وزار ،  ساختمان احداث

 قـرارداد اجـاره  عنـداللزوم  ا یـ و ت یـ ا محـل فعال یو طرح  ين محل اجرایت زمکیر اسناد مالیتصو -5

  . مربوطه

ه کـ  یـی و دارو یی، غـذا یمحصـوالت بهداشـت   يبراتابعه  يها و سازمانه وزارت بهداشت یدییتأ -6

  باشند. یم آنملزم به اخذ 

 ا سـاخت یـ د یـ ا قـرارداد معتبـر خر  یـ تور کش فـا یو پ یزات خارجیآالت و تجه نیشما يپروفرما -7

  . يا سهیتور مقاکفا  شیمورد آفر و پ 2طرح بهمراه حداقل  یات داخلتأسیسزات و یآالت و تجه نیماش

  . )که بانیاول یابی(پس از ارزطرح  یو دانش فن يا و مشاوره ی، ساختمانیخدمات فن يقراردادها -8

ه یاول یابی( پس از ارزات تأسیسآالت و  نیماش ییطرح و جانما يمحل اجرا یاختمانس يها نقشه -9
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  . )کبان

  ت.کشر يحسابهاه یلکن یل و خالصه معکت شامل تراز کشر یشین تراز آزمایآخر -10

 يادداشـتها یه یـ لکهمگـروه همـراه بـا     يتهاکت و شرکگذشته شر دوره 3امل ک یمال يصورتها -11

  صاحبان سهام.  یره به مجمع عمومیأت مدیو گزارش ه یرسوست به انضمام گزارش حسابیپ

  توسعه). يت (در مورد طرحهاکنده شریبرنامه وبودجه سال آ -12

  .منطبق بر دستورالعمل مربوطه يمجر يشنهادینات پیق و تضمیو مستندات مربوط به وثا كمدار -13

هـات  یدر توج مـورد اسـتفاده   يهـا  متیه آمارها، اطالعات و قیلکو مستندات مربوط به  كمدار -14

  طرح. ياقتصاد

ران طـرف  یو مـد  يمجـر  يو روابـط تجـار   يارکـ ، تجارب یلیمستندات مربوط به سوابق تحص -15

  .يوقرارداد با 

ه کشـب نـزد  وابسـته   يو همگروهـا  يم مجـر یر مسـتق یم و غیو تعهدات مستق یامل بدهکصورت  -16

  .يو اعتبار یو موسسات مال ی، خصوصیدولت يهاکاعم از بان کیبان

بهمـراه گـردش    يو اعتبـار  یو موسسـات مـال   کیه بـان کنزد شـب  يمجر يمل حسابهااکصورت  -17

  انه آنها.ین ماهیانگیدو سال گذشته و م یبور طزم يار حسابهاکبستان

 کا بانیو  يزکمر کق بانیهمگروه از طر يتهاکشرران و ی، مديمجر يت اعتباریاستعالم وضع -18

  .انیجامع مشتر یاطالعات

( در صـورت   کا خـارج بانـ  یـ داخـل   یاز مؤسسـات اعتبارسـنج  طرح  يمجر ياخذ رتبه اعتبار -19

  ).يانداز راه

خـود از مجموعـه    يگـذار  هیمختلـف سـرما   يهـا  بخش یمتیل اقالم قیمکتواند جهت تیم يمجر -20
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 يزیـ ر ت و برنامـه یری(فهرست آحاد بهـاء) سـازمان مـد    يمت مندرج در فهرست شاخص بهایاطالعات ق

  د.یر مراجع معتبر مشابه استفاده نمایا سای )يوراست جمهیر يسابق (معاونت راهبرد

   

  کبان يها یافتیدردستورالعمل 
به شرح  کارمزد و درآمد بانک)، یلیصو تف ی(مقدمات یابیارز يها نهیبابت هز کبان يها یافتیدر

  باشد: یل میذ

بلغ نیم در م بدواً ابی طرحیارائه شده به واحد ارز يشنهادیپ يها طرح یمقدمات یابیبابت ارز کبان -1

رقابل یغ يشنهادیطرح پ ن مبلغ در صورت ردید. اینما یافت میدررا  یاز متقاض یهزار منابع درخواست

ن رقم جزو یان، ایت در سود و زکمشار يب طرح جهت اجرایدر صورت تصو باشد. یاسترداد م

  .دیخواهد گرد یتلق يگذار هیقابل قبول سرما يها نهیهز

در  یید نهاییوارد شده و در صورت تأ یلیصتف یابیح به مرحله ارزطر ،ید مقدماتییدرصورت تأ -2

در  اخذ خواهد شد. یاز متقاض) ین منابع درخواستی(نسبت به مبلغ تأمگر ین مرحله مبلغ نیم در هزار دیا

قابل قبول  يها نهیجزو هزز ینن رقم یان، ایت در سود و زکمشار يب طرح جهت اجرایصورت تصو

 .دیخواهد گرد یتلق يگذار هیسرما

و  يزی، ممین، مهندسی مالی، امیخدمات نظارتمربوط به ارائه  يها نهیه هزیلکن یبه منظور تأم -3

ارمزد متناسب با کبعنوان  یصیدرصد منابع تخص پنجت معادل کر خدمات مربوطه در طول دوره مشاریسا
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اقالم قابل قبول در  ز ازین رقم نیا 188گردد. یص بدواً وصول میص منابع در هر مرحله از تخصیتخص

  خواهد بود. يگذار هیسرما يها نهیهز

ت در طرح بعنوان درآمد کاز مشار یاز محل سود ناش یصیل منابع تخصک از درصد سهمعادل  -4

 طرحور از ده درصد سود که درآمد مذکدر صورت تحقق سود اخذ خواهد شد. مشروط بر آن کبان

 د.یتجاوز ننما

همانند  ياعتبار يها از لحاظ سقفراستین ان یدر سود و ز تکمشار يها ب طرحیند تصویفرآ -5

  خواهد بود. کبان يم در بخش اعتبارکحا يندهایفرآ

  

 دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت

 طرحات یان عملیحسن جر و ردهاکطرح با عمل يها ینیش بیپ یابیارز سه ویهدف از نظارت مقا -1

  باشد.  یم

الزم بـا توجـه    يا دورهه گزارشات یو ته يدیلک يها نترل شاخصکمحاسبه و  ،نییفه ناظر تعیوظ -2

ربط یـ ن ذیات و ارائه آن بـه مسـئول  یعمل يت و حسن اجرایفکیزمان،  نه،یمهم از جمله هز يها به شاخص

 باشد. یم

 
 یارشناسکنه یهز کره بانیئت مدیمصوبه هو  يزکمر کدستورالعمل بانس براسا یمل کمتعارف بان يدارکدر بان - 188

 یطرحها مبالغ يگذار هیبراساس حجم سرما یهیه گزارشات توجیجهت ته UNIDOدو یونیباشد. سازمان  یدر هزار م 5/1

 رد.  یگ ی% در نظر م5/5% تا 45/1از 
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 ن شـده در یـی تع يهـا  كمال و ارهایدر چارچوب مع طرح است تا ازین حیانجام نظارت صح يبرا -3

 ف گردد.یتعر کبان

 یقـ یاز از افراد حقیانجام گرفته و در صورت ن کمرتبط در بان يها ت بر طرح توسط بخشنظار -4

 استفاده خواهد شد. کبانخارج از  یا حقوقیو 

آن،  یدگیـ چیپ، نـوع صـنعت   يبر مبنـا  ننده وک یابیارز ص واحدیبه تشخ بنا طرح یگروه نظارت -5

 :گردد ین مییل تعیذ يها حداقل و.... و رامدت زمان اج ،يگذار هیزان سرمایم ،ارگرفته شدهکب ينولوژکت

 خواهد بود. یو مال یمهندس یفن يل از دو بخش مجزاکمتش یگروه نظارت هر •

ص یشـخ بنـا بـه ت   طـرح  ازیـ ن مـورد  يها تخصص و ها تمهارست یبا یم یفننظارت بخش  در •

 وجود داشته باشد. کبان یابیارز واحد

 مشخص باشد. ینظارت يها ستها و برنامهیل کست شامل چیبا یهر طرح م -6

ا یـ و درخواسـت گـزارش و    يطرح اقدام به نظـارت حضـور  مشخصات موضوع با توجه به ناظر  -7

 د.ینما یل جلسات مکیتش

توانـد بـه    یمـ  یتخصصـ  یترانظـ  یلـ یمکت يل گروههـا کیتشـ  از جملـه  ینظـارت الزامات خـاص   -8

 رد.یصورت پذ کا بانین) یدرخواست مقام ناظر (ام

   

  يمجر یهد  گزارش دستورالعمل
 ،نیامـ  ،از بانـک یـ اطالعـات مـورد ن   يه حـاو کـ م گـردد  یتنظـ  يبنحو یستیبا یم يـ گزارشات مجر  1

  .گر باشدیننده دک نترلکو  ینظارتا هر مرجع یحسابرس و 
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و ماهانـه در   یهفتگـ  ،بصورت روزانه طرح يموظف است گزارشات خود را در طول اجرا يـ مجر  2

  .دیه نمایسه نسخه ته

گــر یده و دو نسـخه د یـ گرد يطــرح ثبـت و نگهـدار   ياز گزارشـات در محـل اجـرا   نسـخه   یـک ـ   3

 نیحسـابرس و امـ   يباشـد) بـرا   یمـ  نیبـا امـ   ادوار گزارشاتو  یمقاطع زمانص ی(تشخ يگزارشات ادوار

  .ارسال خواهد شد

قـرارداد بـوده و در   انعقـاد  د شـده طـرح در هنگـام    یـ هـا و مسـتندات تائ   نقشـه  ،اجـرا  یاصـل  كـ مال  4

ا مسـتندات و  یـ شـده در طـرح و    ینـ یب شیبرنامـه پـ  خارج از  يارکاز به ین طرح يه در طول اجرایکصورت

ار توسـط  ک صدور دستوره و یدییاخذ تأه صورتمجلس و یپس از ته یستیبا یم يمجر ،باشد آن يها نقشه

  .دیآن نما ين اقدام به اجرایام

 يمخصـوص گزارشـات ادوار   يهـا  فـرم  ،یـی ات اجرایـ موظـف اسـت قبـل از شـروع عمل     يـ مجـر   5

ارائه شده  يارهاید از حداقل معیفرمها با .ن طرح برساندید امیه و به تائیارها را تهکو دستور صورتمجلس

  بانک برخوردار باشد.

 ،مخصـوص گزارشـات   يهـا  در فـرم  یسـت یبا یه مـ کـ و اطالعات مورد لـزوم   ینترلک يها ـ سرفصل  6

قبل از شـروع   نیات هر طرح و مطابق نظر امیبنا به مقتض ،ندارها وجود داشته باشکصورتمجلسها و دستور

  .طرح مشخص خواهند شد ییات اجرایعمل

ن یـی در هنگـاه عقـد قـرارداد تع    یسـت یبا یم ،ارها)کنقشه (دستورا یبرنامه خارج از  يها نهیـ سقف هز  7

  .ز مشخص گردندیآن ن يا د مرحلهیص و تائیده و مراجع تشخیگرد

ار رفته در آن بنـا بـه   کب ينولوژکو ت يگذار هیحجم سرما ،اص از نظر دوره اجراخ يها طرح يـ برا  8

توانـد   یمـ  مربوطـه  يا ه گزارشـات دوره یـ و ته طـرح نترل کستم یاستقرار س طرح، یابیارز واحدص یتشخ
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  .باشد  یالزام

  

  یو حسابرس يدستورالعمل حسابدار
 ید جامعه حسابداران رسمیرد تأئمو ین موسسات حسابرسیست از بیبا  یم يت مجرکحسابرس شر -1

  د شود.ین قیما ب یانتخاب و در قرارداد ف کشور با توافق بانک

 یباالخص حسابرس یموظف است موجبات الزم جهت انجام مراحل مختلف حسابرس يمجر -2

 د. یفراهم نما یموسسه حسابرس يرا برا یضمن

 کاز بانیائه اطالعات مورد نلزوم ار یو موسسه حسابرس ين مجریماب یف یدر قرارداد حسابرس -3

 دیتاً قحاتمام شده، صر يات بهایژه ارائه اطالعات مربوط به جزئیبه و یتوسط موسسه حسابرس

ه ک يت مجرکاتبات خود با شرکه میلکاز  یملزم گردد رونوشت ین موسسه حسابرسیگردد. همچن

 د.یارسال نما کسوم است به بانوت میریمد يها به نامه

ن شده با اظهار ییتع یشده به انضمام گزارش موسسه حسابرس یحسابرس یمال يتهالزوم ارائه صور -4

 باشد. یم يجزء تعهدات مجر» مقبول «  نظر

 يباشد مجر» مشروط « از نوع  یدر گزارش حسابرس یه اظهار نظر موسسه حسابرسک یدر صورت -5

ا عدول از یدام و ن شده اقییتع يها ل شرطیو حسب مورد نسبت به تعد کملزم است با نظر بان

 د.یرفته و خسارت مربوطه را جبران نمایط قرارداد را پذیشرا

به منزله » عدم اظهار « ا ی و» مردود « نوع  از یحسابرس گزارش در یموسسه حسابرس نظر اظهار -6

ط یو طبق شرا کبان ملزم به جبران خسارت با نظر يمجر قرار داد بوده و طیاز شرا يعدول مجر

 . د بودقرار داد خواه
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 یمال يانه، صورتهایسال یمال يملزم است عالوه بر ارائه صورتها يح شود مجریدر قرارداد تصر -7

تمام  يامل مربوط به بهاکات یه و به انضمام جزئیته يحسابدار يبر اساس استانداردها يا ان دورهیم

و  یرواقعیا غی وا ارائه اطالعات ناقص یور کد. عدم ارائه اطالعات مذیارائه نما کشده به بان

 خواهد شد. یط قرارداد تلقیعدول از شرارشفاف یغ

ن شده خواهد بود ییتع یر، موسسه حسابرسکفوق الذ 7ت بند یننده در مورد رعاکمرجع اظهار نظر  -8

 یو قرارداد ف يو مجر ین موسسه حسابرسیماب یف یست در قرارداد حسابرسیبا ین موضوع میو ا

 د شود.یق يو مجر کن بانیماب

 یاتیو عمل یر اطالعات مالکفوق الذ يموظف است عالوه بر اطالعات مورد اشاره در بندها يمجر -9

تمام شده را همراه با مستندات مربوطه از جمله صورت حسابها، قراردادها و  يات بهایمربوط به جزئ

داد و تا قرار يهمواره در طول اجرا»  یسندرس« قرار دهد. لذا حق انجام  کار بانیره را در اختیغ

ح شود. عدم یست در قرارداد تصریبا ین موضوع میمحفوظ است و ا کبان يبرا ییه نهایتسو

تعهدات بوده و مستلزم تحمل خسارت توسط  يفاین بند به منزله عدم ایبه تعهدات ا يمجر يبندیپا

  خواهد بود. يمجر

  

  نهیو هز ير در زمانبندییدستورالعمل تغ
ان یـ ا زیـ ت در سـود  ک(مشارو نوع دوم طرح)  یکان یا زیدر سود  تکمشاراول (در محصوالت نوع 

 1بر اسـاس رابطـه    است. يز شده و مصارف ضروریمنابع تجه يبرابر )يگذار هیسرما ياز طرحها يسبد

زان یـ ن رابطـه م یـ شـود. بـر اسـاس ا    یمختلـف مشـخص مـ    یزمـان  يهـا  از در دورهیـ منـابع مـورد ن  ر یدر ز

ن خواهـد شـد.   یـی تع يگـذار  در مدت زمان سپرده يگذار زان سپردهیهر شخص براساس م يگذار هیسرما
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  خواهد بود. eA) برابر بااولهر طرح (محصول نوع  يبرا يه برآوردیزان سرمایم

eeمنابع                                                                                  )1(
i

n

i i
e AtD =∑ =1  

i
eD شارکتم : فرد شده ینیب شیپال) ی(ر يگذار زان سپردهیم i ام در طرح    

i
et شارکتم :   فرد يگذار شده سپرده ینیش بیپ مدت زمانطول  i ام در طرح 

شارکتم : طرح ياجرا يز منابع برایتجهل کبرآورد     

ه منتج ک 2ه براساس رابطه کصورت خواهد گرفت  يا ز شده بصورت مرحلهیتجه یمصارف منابع پول

 در کتوسـط بانـ   ین رابطـه منـابع پـول   یـ باشـد. درا  یمـ  برآورد قابل است يگذار هیسرما یهیاز طرح توج

ارائـه   يبه مجـر  کد بانین وتائیص امیمرحله به تشخدر هر اخذ مستندات الزم  مختلف و پس از يزمانها

  ل مصارف خواهد بود.کزان یم cAن رابطهی. بر اساس اشود یم

مصارف                                                                )           2(   

jR : PLS ام در طرح j در مرحله پرداخت زان مصارفیم  

 js : PLS ام در طرح j  مرحله فزمان مصارطول   

: PLS طرح ياجرا يل براکزان مصارف یم   

و بــرآورد شــده  )یب معــرف ارقــام محاســبه شــده (واقعــیــبــه ترت eو  c يدر روابــط فــوق نمــاد نمــا

  باشند. ی) مینیب شی(پ

ان یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکـ بانمنابع و مصارف در محصوالت  يضرورت برابر انگریب 3رابطه 

صـدور   د و متعاقبـاً یـ نما یز منـابع مـ  یـ اقدام بـه تجه  کهر مرحله بان يگر برایان دیب خواهد بود. به راستین

  برابر خواهد بود با: شرط تعادل منابع و مصارف در طرحرد. یپذ یصورت م رهی/پذتکمشار یگواه

c

j

m

j j AsR =∑ =1

eA

CA
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        (3)  

  

ه قابـل محاسـب   4) بـر اسـاس رابطـه    طـرح  یـک ان یـ ا زیـ ت در سود ک(مشاراول سود در محصول نوع 

سود قابـل محاسـبه    يگذار هیسرما يها نهیسر هزکان طرح و فروش آن و یگر پس از پایان دیباشد. به ب یم

  خواهد بود. 

 شارکتماز طرح  یسود ناش)            4(                           

L:           طرح دهشخته فروارزش 

cA :   يگذار هینه سرمایهز

  باشد یم PLS اولدر محصول نوع  یگر نحوه محاسبه نرخ بازده نایب 5رابطه 

                                                                             )5(  

  

به محصـول   یصیبرابر با مجموع منابع تخص ير چنانچه مجموع منابع برآوردیز یبر اساس رابطه شرط

 یعـ قوا یبا نـرخ بـازده   يبرآورد یطرح) باشد آنگاه نرخ بازده یک انیا زیت در سود ک(مشار اولنوع 

قابـل محاسـبه خواهـد     6بر اساس رابطه  گذار سپردهاز طرح برابر خواهد بود و متعاقبا سهم سود هر  یناش

   :بود

If i
cm

i
c

ii
en

i i
e tDtD ∑∑ ==

=
11   ==>  PLS

c
PLS

e rr =  

 

               گذار دهسهم سود سپر)                        6(

 

iD : PLS ام در طرح i فرد يگذار زان سپردهیم   
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it مشارکت  : فرد يگذار مدت زمان سپرده i ام در طرح   

   طرح یو خالص بازدهنه یآثار تورم بر درآمد و هز
ه یکـ محاسـبه نمـود بـه نحو    7اده از رابطـه  تـوان بـا اسـتف    یرا م يگذار هیسرما يها نهیآثار تورم بر هز

اول نوع  تدر محصوال يگذار هیسرما يها نهیهز یشیب افزایضرتوان به عنوان  یرا م Costρب تورم یضر

  قلمداد نمود. ا دومی

 )7                                              (                 

i
cp : PLS ام در طرح i ارگرفته شدهکه بیمواد اول یمت واقعیق   

i
ep : PLS ام در طرح i ارگرفته شدهکه بیمت مواداولیبرآورد ق   

i
eq : PLS ام در طرح i    ارگرفته شدهکه بیمواد اول يمقدار برآورد

ر قابل یز براساس روش زین طرح یخالص بازدهات رییبر تغ ير قصور در انجام تعهدات مجریتاث

عامل  يدر انجام تعهدات مجر يقصور مجر کد بانین و تائیص امیچنانچه بر اساس تشخمحاسبه است. 

از تورم بر  یتوان آثار ناش یم 8شود آنگاه با استفاده از رابطه  یطرح تلق يا نهیان هزیش در جریافزا

   سر نمود.ک يمجر يح را محاسبه و از سهم درآمدطر يه گذاریسرما يها نهیان هزیجر

  

                                               )8(  

ب تـورم  یضـر . محاسـبه نمـود   9 تـوان براسـاس رابطـه    یز میاز طرح را ن یناش يآثار تورم بر درآمدها

Costρ قلمداد  ا دومیاول ودر محصول نوع  يگذار هیسرما يها نهیهز یشیب افزایضرتوان به عنوان  یرا م

  نمود.
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Cost

benefit

ρ
ρ

ρ =

          )9                                              (  

 cL : PLS طرح يمت بازاریفروش بر اساس ق یمت واقعیق  

eL : PLS فروش طرح يمت برآوردیق  

j
eV : PLS ام در طرح j    یمحصوالت فروش تعدادا ی مقدار و

م آثـار  یمحاسـبه نمـائ   10مطـابق رابطـه   را  یب بدست آمـده از آثـار تـورم   یحال چنانچه نسبت دو ضر

 ل خواهد بود. ی، به شرح ذPLS اولمحصول نوع  يا نهیو هز يان درآمدیبر جر یتورم

                                         )10( 

 

 یه آثـار تـورم  کـ ن معناست ی، بدباشد 1بزرگتر از اده شده است نشان د ρبا هکب ینسبت دو ضرر اگ •

منفعت  یگر آثار تورمیان دیباشد. به ب یم يا نهیانات هزیجربر  یآثار تورم شتر ازیب يانات درآمدیجر

د یـ امبـا   رهی/پذتکمشار یگواه يبازارمت ین حالت قیدر ا .دینما یم گذاران را متوجه سپرده يشتریب

 افت. یش خواهد یافزا ρبیضر یاضیر

مـوزون بـر    یاثراتـ از تورم  یناش يا نهیو هز يانات درآمدیه جرکانگر آنست یبباشد یکبرابر  ρاگر •

 رهی/پذتکمشـار  یگـواه  يمت بـازار یق یاضید ریامنرو یاز ا اند. در طرح داشته يگذار هیان سرمایجر

 ند.ک یر نمییاز تورم تغ یناش

از تورم متأثر  يا نهیانات هزیمتر از جرک يانات درآمدیجره کانگر آنست یبباشد  یکمتر از ک ρاگر •

اهش خواهـد  کـ ρبیبا ضر رهی/پذتکمشار یگواه يمت بازاریق یاضید ریامن حالت یدر ااند.  شده

  .داشت
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   ير در زمانبندییو تغ يردر انجام تعهدات مجریاز تاخ یقصور ناش
ار را طبـق قـرارداد و   یـ د و منابع در اختیگرد يف خود دچار سهل انگاریدر انجام وظا يچنانچه مجر

د آورده یپد طرح یان مالیبر جر ين سهل انگاریه از اک يا نهیهز ينه ننمود ملزم است به ازایتعهدات هز

بـر   کمنتقـل شـود. بانـ    گـذار  سپردهد تا در مرحله بعد به یپرداخت نما کمه به بانیبعنوان جر یاست مبلغ

ه یرا تحـت نظـر گرفتـه و هنگـام تسـو      طـرح  یات مـال یه عملیلک يمجر یاساس دستورالعمل گزارش ده

 رد.کد ن گزارشات محاسبه خواهیرا بر اساس ا طرحر در انجام یزان زمان تأخیحساب م

If i
cn

i i
c

i
en

i i
e tDtD ∑∑ ==

<
11

 è PLS
c

PLS
e rr >  

  سر خواهد شد:ک يان طرح محاسبه و از سهم مجریدر پا 11(وجه التزام) مطابق رابطه  هیرتادینرخ تاخ

                                            )11                                                         (                                                                         

  

(بدون توجـه   یدر مجموع اسمد یآ یه از رابطه فوق بدست مکه یر تادیمه تاخیبا حاصلضرب نرخ جر

  محاسبه خواهد شد. يخذ از مجرالزم االرد کریدمه یزان جریم طرحبه زمان) مبلغ منابع برآورد شده 

 طرحش ارزش یافزا يدر راستا طرح ير در اجرایاز تأخ یرات سود ناشیید شامل تغیبا کبان یابیارزش

   ر باشد.یل تأخیبه دل

  

  )انجام طرحن یه در حیش سرماید (افزایدستورالعمل مشارکت جد
مسـتندات الزم   یتواند با بررس یم کطرح، بان يز شده برایبودن منابع تجه یافکدر صورت نا •

د یـ جد رهی/پذتکمشـار  ین نسبت به صـدور گـواه  ید امیص خود و تائیتشخ و يمجربه در خواست 

i
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i i
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 د.یز نمایاز طرح را تجهیمنابع مورد ن یمابقطرح) اقدام نموده و  يد برایجد يگذار (قبول سپرده

 م سود خواهد بود.یهمان فرمول تسه يد بر مبنایننده جدکت کمحاسبه سهم سود مشار •

ساس محصوالت به سه نوع اول، دوم و سوم (برحسب سه نوع برا رهی/پذتکمشار يها یگواه •

ت خود را در کگذار موظف است مشار شوند. سپرده یم يبند ) طبقهشارکتممحصول از محصوالت 

بـه  مشـخص   يهـا  از طـرح  يسـبد  ایخاص  طرحوم مشخصاً در مورد دو  اولنوع  يها يگذار سپرده

ان یــت در ســود و زکمشــار یعنــیوم ره مشــمول محصــول نــوع ســیپــذ یگــواه د.یــاعــالم نما کبانــ

 نخواهد بود. کشعبه/بان

ت در ارتبـاط بـا   کمشـار  یان گـواه یـ ا زیـ در مـورد سـود    کگذار بـا بانـ   ه حساب سپردهیتسو •

بـر اسـاس    یبـه صـورت قطعـ    یان سال مالیان شعبه) در پایا زیت در سود ک(مشار سوممحصول نوع 

ان یـ ت بخواهـد قبـل از پا  کمشار یه گواهشعبه صورت خواهد گرفت. چنانچه دارند یمال يصورتها

ت خـود را بـه باجـه    کمشـار  یتواند گواه یم دیت اقدام نماکرمشا ینسبت به فروش گواه یسال مال

در بـورس   يارگزارکـ  ير نهادهـا یا سـا یـ و ا در شعبه) ی ینترنتیا يط مجازی(در مح یمعامالت گواه

 بفروش رساند. یمال ير نهادهایا سایاوراق بهادار و 

ه یاسـاس تسـو   طـه بورم یدر سـال مـال   کبان ایرد شعبه کو عمل یان سال مالیپا یمال يتهاصور •

   است. سومدر ارتباط با محصول نوع  گذار با سپرده یحساب قطع

  

  يه حساب با مجریدستورالعمل تسو
  خواهد بود.  طرحن ی، اميانجام شده توسط مجر يها نهیبه هز یدگیمرجع رس -1
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 یدگیطرح رس یمال يصورتها و حسابها ينگهدار رف وجوه،ن موظف است نسبت به مصیام -2

 د. ینظر نما اظهار و

ب پرداخت آن یالزحمه خدمات مربوط و ترت زان حقیو م طرحن یارات امیف و اختیوظا کبان -3

 د. ینما ین مییتع يقرارداد منعقده با و یرا ط

 آن يهـا  یژگـ یر ویآن و سـا طرح و با توجه بـه صـنعت   براساس نوع  طرحن یام يها یدگیرس -4

ارائـه شـده توسـط     يتهایصـورت وضـع   یا بررسـ ی.. و .انه، سه ماهه ویتواند به صورت ماه یه مکبوده 

 باشد.  يمجر

گـذاران   و سـپرده  ي، مجـر کرش بانـ ی، مـورد پـذ  طـرح  نیامـ انجام شده توسط  يها یدگیرس -5

 خواهد بود. 

 گردد.  یم یتلق طرح يها نهی، به عنوان هزطرحن یالزحمه خدمات ام حق -6

 کتوسـط بانـ   یو پـس از انجـام بررسـ    يبراساس درخواست مجر طرحاز یمورد ن يمنابع نقد -7

انجـام   يهـا  نـه ید هزیـ پس از تائ ين و پرداخت منابع در دفعات بعدیمأاست ت یهیرد بدیپذ یصورت م

 خواهد بود.  طرحن یشده توسط ام

پرداخـت بالمـانع بـوده و براسـاس      شیپبه صورت   ،ياز مجری(وجوه) مورد ن ين منابع نقدیتام -8

 خواهد بود.  طرحن ید امیو تائ کص بانیو تشخ آنصنعت طرح و نوع 

و  يا ا بـه صـورت مرحلـه   یـ و واحـده   توانـد دفعتـاً   ی، مـ يپرداخت به مجـر  شیمبلغ پ پرداخت -9

 باشد.  طرحن ید امیو اخذ تائ کص بانیبراساس تشخ

ا آورده یـ و  طـرح  يهـا  نهیبه عنوان هز طرحن یسط امد نشده تویرقابل قبول و تائیغ يها نهیهز  -10

 يهـا  نـه یو جـزء هز  خواهـد بـود   يالً بـر عهـده مجـر   کها  نهینگونه هزیده و اینگرد یتلق يمجر ينقد
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 . شود یرفته نمیطرح پذ يگذار هیسرما

ن جـزء  یو امـ  کرش بانیمورد پذ یسورات قانونکر یات و سایر مالینظ طرح یقانون يها نهیهز  -11

 باشد.  یقابل قبول م ياه نهیهز

ثر ظرف مدت مقرر کحدا طرحن یام یینها يها یدگیپس از رس طرح يه حساب با مجریتسو  -12

 . رفتیپذخواهد باشد صورت  یمحاسبه م كمال طرح یل قطعیقرارداد پس از تحو رد

 ير در برنامـه زمانبنـد  ییـ مفـاد دسـتورالعمل تغ  ت یرعامشروط به  يبا مجر ییه حساب نهایتسو -13

  .باشد یتوافق م مورد

باشـد بـه شـرط عـدم قصـور       ياز مجـر یـ ن به موقع منابع مـورد ن یاز عدم تام یه ناشک یراتیتاخ -14

 نخواهد بود.  يبر عهده مجر يمجر

ن آن یگزیت بـر عهـده دارد نبـوده و جـا    کشـر در ه حسابرس ک یتیمسئول ین نافیت امیمسئول  -15

 .گردد ینم یتلق

م قابـل  کـ د حییـ ن و تأین است براساس نظـر امـ  یطرفه خارج از دخالت کموارد فورس ماژور   -16

 اجرا خواهد بود.قبول و قابل 

ت و دسـتورالعمل مربـوط بـه آن    یـ مکق حیتواند از طر یم 12ن موضوع بند یاعتراض به نظر ام -17

 انجام شود.

   

  دستورالعمل داوري (حکمیت)
عاوي راجع به اموال صلح د«: دارد می رقرو سی و نهم قانون اساسی که م با توجه به اصل یکصد
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یا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به  عمومی و دولتی

اطالع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوي خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب 

نسبت به حل و فصل کلیه  رفاًدستورالعمل حاضر ص »کند. می مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین

وة یش اختالفات فی مابین بانک، سپرده گذار و مجري طرح و غیره که رابطه حاکم بر آنان بر اساس

مفاد توافق فی مابین و قانون آئین دادرسی  با رعایت باشد می ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان

  ت اجراء دارد. دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی قابلی

موریتی قضایی به شخص یا اشخاص مرضی الطرفین أم عتوافق طرفین در ارجا :داوري (حکمیت)

  بخشد. می است که با تجویز قانون به داوري مشروعیت

 ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانمتعامل  ين طرفهایماب یت فیمکر در حیز شرایط

  :خواهد بود يجار

توانند به منظور حل اختالف داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف  میطرفین قرارداد  .1

 د.نتعیین نمای

 توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. طرفین قرارداد می .2

یا شود باید موضوع و مدت داوري و نیز مشخصات طرفین و داور  در هر مورد که داور تعیین می .3

باشد تعیین گردد. در صورتیکه تعیین داور بعد از بروز اختالف  ختالفداوران بطوري که رافع ا

باشد موضوع اختالف که به داوري ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران 

 ابالغ شود.

ق تعیین ید طاق بودن است به اتفاؤتعداد داوران بایستی طاق و حداقل سه نفرباشند داوري که م .4

 ي اکثریت داوران مالك اعتبار است.أگردد و ر می
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 :توان بعنوان داور انتخاب نمود اشخاص زیر را حتی با تراضی نمی .5

  اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.الف: 

  اند. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوري محروم شدهب: 

قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین  در مواردیکه طرفین معامله یا .6

نکرده باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام 

و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده 

د داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل توان باشد یک طرف می

معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. در این 

صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا 

تواند  . هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع میدر تعیین داور ثالث تراضی نماید

 حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

را  در مواردیکه داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او .7

آن شخص از  که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار نشده و معین کند و یا در هر موردي

توانند با  می طرف او غیرممکن باشد هریک از طرفین نماید یا تعیین داور از عتعیین داور امتنا

ده مدت وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف بمعرفی داور مورد نظر خود 

ب مورد در روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعالم کند و یا حس

وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام  تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او

تواند حسب مورد براي تعیین  ذینفع می نماید در صورتیکه با انقضاي مهلت، اقدامی بعمل نیاید،

 داور به دادگاه مراجعه کند.
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د، انتخاب کننده مکلف است نشو خاب میدر هر مورد که داوران وسیله یک طرف یا طرفین انت .8

ابتداي مدت داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و  .قبولی داوران را اخذ نماید

 ع اختالف و شرایط داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابالغ شده باشد.وموض

 .بعد از تعیین داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .9

توانند داوري نمایند هرچند با  کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نمی .10

 تراضی طرفین باشد.

توانند توضیحات الزم  طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می .11

شد کارشناس را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروري با

 .انتخاب نمایند

ي، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط أو ر یدگیدر رسداوران  .12

 به داوري در قانون مذکور را رعایت نمایند.

داوري  راي راي داوران باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، ضمناً .13

 ست.قطعی و غیر قابل اعتراض ا

 :در موارد زیر داوري از بین میرود .14

 با تراضی کتبی طرفین دعوي.الف: 

 با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوي.ب: 

 ي داوري در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.أر .15

 راي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.الف: 

 .ندشاب هنمودر ي صادأداوران نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده رب: 
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در اینصورت  .دنداوران خارج از حدود اختیارات خود راي صادر نموده باشچنانچه ج: 

 گردد. ي که خارج از اختیارات داور است ابطال میأفقط آن قسمت از ر

 ي داوري پس از انقضاء مدت داوري صادر شود.أرد: 

دفتر اسناد رسمی ثبت شده راي داوري با آنچه در دفتر امالك یا بین اصحاب دعوي در ه: 

 و داراي اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 اند. ي نبودهأي بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأرو: 

 قرارداد رجوع به داوري بی اعتبار بوده است.ز: 

روز از تاریخ قبول کتبی داوري اعالم نظر نمایند  15داوران منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت  .16

در مواردي که مورد یا موارد مطرح شده نیاز به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري یا  مگر

رضی الطرفین داشته باشد که در اینصورت مدت اعالم نظر به حداکثر یک ماه مکارشناس خبره 

 یاید. از تاریخ قبول کتبی داوري افزایش می

تحویل بانک نموده و رسید  يادار هاي مرسوم با رویه داوران منتخب مکلفند نظر خود را کتباً .17

روز از تاریخ رویت نظریه نسبت به  15دریافت نمایند، طرف متعهد بایستی حداکثر ظرف مدت 

ن اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اجراي مفاد نظریه داوران از سوي آاجراي مفاد 

 اجراي آن را از دادگاه بخواهد. تواند می متعهد، ذینفع

لبه حق الزحمه از سوي داوران، پرداخت حق الزحمه به عهده طرفین قرارداد در صورت مطا .18

اي است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستري تهیه و  نامه است و میزان آن بر اساس آئین

 به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ع نیز توافقی مواردیکه در دستورالعمل حاضر پیش بینی نگردیده است و به تبع این موضو .19
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صورت نگرفته است تابع قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی 

 باشد. می

 

  دستورالعمل فورس ماژور
اي غیرمترقب است که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه انجام تعهدي مقدور نشود یا  حادثه

نتیجه فورس ماژور، متعهد (که نتوانسته به  در .شخص نتواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق دهد

در مقابل متعهد له بري الذمه خواهد شد. بطورکلی فورس  فترتتعهد خود عمل کند) براي طول دوران 

شود که مصادیق آن عبارتند از اغتشاش (به  ماژور به وقایعی خارج از کنترل طرفین قرارداد گفته می

   .، زلزلهاعتصاب، جنگ، سیل، طوفان)، معناي عام

تذکر: حوادث درونی یعنی حوادثی که وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه یا موسسه اوست مانند 

(به معناي خاص) و اعتصاب جزء فورس ماژور محسوب  اي موارد اغتشاش سوزي و در پاره آتش

  گردند. نمی

  گردد عبارتند از: اي که منجر به تحقق فورس ماژور می عناصر اصلی حادثه

 باید غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد (جمع دو مورد مذکور مدنظر است). ثهحاد .1

 حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد. .2

 حادثه باید خارجی باشد. .3

 حادثه باید اجراي قرارداد را غیر ممکن سازد. .4

  استناد به فورس ماژور از نظر زمانی و مکانی:

در طول مدت قرارداد یا مدت توافق شده یا  هد صرفاًمت استناد به فورس ماژور از نظر زمانی: .1
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الذمه  يد و از انجام تعهد بریتواند به فورس ماژور استناد نمایتعیین شده از سوي متعهدله م

متعهدله استناد به فورس  ين شده از سوییا تعیا مدت توافق شده ینقضاء مدت قرارداد ابا  .گردد

 ت ندارد.یماژور موضوع

ابد و یدر محل انجام تعهد تحقق  یستیفورس ماژور با :یس ماژور از نظر مکاناستناد به فور .2

ر یماژور در غ سط فورینکه شرایت ندارد مگر ایاستناد به فورس ماژور در خارج از محل مذکور موضوع

 م موضوع فورس ماژور به محل انجام تعهد شده باشد.یمحل انجام تعهد سبب تعم

   

   ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان يهام قراردادیدستورالعمل تنظ
، ی، سـاختمان يدیـ سـودآور تول  يطرحهـا  يت اشـخاص در اجـرا  کان مشـار کبه منظور فراهم شدن ام

 يطرحها يت در اجراکه قصد مشارک یگذاران هین دستورالعمل به سرمایت ضوابط ایو... با رعا یخدمات

  شود.  یعرضه م رهی/پذتکمشار یادشده را دارند گواهی

ن منتشـر  یمـدت معـ   يمشـخص و بـرا   یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگه :تکمشار یگواه

 يت در سـود حاصـل از اجـرا   کو مدت زمان مشـار  یمت اسمیبه نسبت ق ها برگهن یشود. دارندگان ا یم

بنـا بـه    هکـ گذاران  ه به سپردهیت سرمایریارائه خدمات مد يدر ازا کباشند و بان یم یکشر هطرح مربوط

ان یـ ت در سـود و ز کمشـار ا یخاص و  يها طرحاز  يا ا مجموعهیخاص،  طرح یکشان در یدرخواست ا

  باشد. یل) معارمزد (جکافت یگردد، مستحق در یم يگذار هیسرمامشارکت شعبه 

ن (مدت زمان یمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگه :رهیپذ یگواه

منتشـر   ان راسـتین یـ ت در سود و زکمشار يدارکبان هب) توسط شعيگذار هیر سرمایناپذان یطرح پا ياجرا
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ت که شـر یت سـرما کیمال ت ازکو مدت زمان مشار یمبلغ پرداختها به نسبت  ن برگهیشود. دارندگان ا یم

  د.یدر قالب سهام برخوردار خواهند گرد

د و یت خریر، قابلیتقال به غنام بودن، قابل ان یب ره:یپذ یت و گواهکمشار یات گواهیخصوص

ن)، یم در هزار از طرفی(ن کبان يو بازار بورس، درآمد زا بودن معامالت برا يه مجازیفروش در بازار ثانو

 کن مالیبا آخر یه قطعی، تسوینترنتیه ایزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویانکمت بر حسب مین قییتع

از جمله ، ان محصوالتیمشتربودن  یا حقوقی یقیو حقبودن  یا دولتی یخصوصان ک، امیگواه

 يها یدارا هستند. تفاوت گواهآنها را ره هر دو یت و پذکمشار يها یه گواهکاست  یاتیخصوص

و  يبردار ه ها پس از زمان بهر ت طرحکمشار یبا دارنده گواه که بانکن است یره در ایت و پذکمشار

راستین ت شعبه کمشار یا در مورد دارنده گواهید و ینما یه حساب میده طرح و فروش آن تسویانجام مزا

ه حساب به عمل خواهد آمد. در یشعبه تسو یمال يو به محض حاضر شدن صورتها یان سال مالیدر پا

د و یل نمایتبد يگذار هیدار طرح سرما ره را به سهامیپذ یمتعهد است دارنده گواه که بانیکصورت

ت یق فروش نخواهد داشت و در نهایه و سود آن از طرینسبت به پرداخت اصل سرما يچگونه تعهدیه

  د. یان خواهد رسیبه پا کت بانیند مسئولین فرآیپس از اتمام ا

خواهـد بـود. در    یت مـدن کدر قالـب مشـار   يگذا هیالت) سرمایتسه يص منابع (اعطایدر بخش تخص

ن یباشند. همچن یتوافق ممورد  يها ه به نسبتین سرمایفل تامکاً متکمشتر يبا مجر کت، بانکحالت مشار

ن در سـهم  یض خواهد بود. ضمناً طـرف یار قابل تفوین اختیاست. اما ا كن مشتریان طرفیت میریار مدیاخت

ت یه خـود مسـئول  یان هر دو طرف به اندازه سـرما یا زینند و در صورت بروز سود ک یان توافق میا زیسود 

  خواهند داشت. 

ــباندر  ــار يدارک ــود و زکمش ــت در س ــتینان رای ــواه    س ــدگان گ ــافع دارن ــظ من ــت حف ــا یجه  يه
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نندگان از منابع در طرح، مصـرف وجـوه،   ک ات استفادهینان در صحت عملیو حصول اطم رهی/پذتکمشار

ن یبعنوان ام کمنتخب بان یا حقوقی یقیاز خدمات اشخاص حق یمال يحسابها و صورتها ينحوه نگهدار

  استفاده خواهد شد. 

چنـد   یاتکـ ت نیـ رعا ،ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکباناز در یرد نمو يم قراردادهایدر تنظ

گـذار و بـه    و سـپرده  يابـان طرحهـا، مجـر   ین، ارزیبا ام یمیتنظ يقراردادها کیکه به تفکباشد  یم یالزام

  ر ارائه شده است:یشرح ز

  گذار بانک با سپرده يقراردادها
، ی، سـاختمان يدیسودآور تول يطرحها ياجرا يرااز بیمورد ن ین منابع مالیبه منظور تام کبان -1

ه یـ رو ابـ  گـذاران منـابع آنهـا را    سـپرده  ع وجـوه یـ ضـمن تجم  ی/خـدمات يدیتول يو... واحدها یخدمات

  د. ینما یقبول م رهی/پذتکمشار یان با ارائه گواهیت در سود و زکمشار

 (سـه نـوع   يگـذار  هیسـرما  يهـا  طـرح  يصـادره بـرا   رهی/پذتکمشار یبا توجه به گواه کبان -2

مربوط به آن  رهی/پذتکمشار یگذار نموده و در قبال آن گواه ) اقدام به قبول وجوه از سپردهمحصول

 فروشد.  یگذار م ت و در قالب عقد جعاله به سپردهیرا طبق قرارداد عامل

ت مربوطـه  کزان قدرالسهم دارنده آن در مشاریدهنده م نشان رهی/پذتکمشار یهر برگ گواه -3

گذاران  ن سپردهیگذار، رابطه جاعل و عامل ب توسط سپرده رهی/پذتکمشار ید گواهیخر است. پس از

 نافذ و معتبر است. به سهم  یگواهل یا تبدیه حساب ین رابطه تا تسویشود. ا یمحقق م کبانو 

 یجـه مـال  یت، در نتکمشـار و مـدت زمـان    یمـت اسـم  یت به نسبت قکمشار یداران گواهیخر -4

مربوطـه   يطرحهـا ا یـ طـرح (محصـول اول)    يان هـر دو) حاصـل از اجـرا   یـ ز(سـود و   يگذار هیسرما
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 م خواهند بود. یسهشعبه (محصول سوم)  یرد مالکا عملی(محصول دوم) 

طرح  يت مجرکشرت، در کمشارو مدت زمان  یمت اسمیبه نسبت ق رهیپذ یداران گواهیخر -5

ره یت از پـذ کیات انتقال مالیعمل .شدم خواهند یسه(محصول دوم) مربوطه  يطرحهاا ی(محصول اول) 

 خواهد بود. يتجار يبردار و قبل از بهره یشیآزما يانداز ل طرح و راهیمکپس از تم ابه سه

ا یـ و  یقـ یاز خدمات اشـخاص حق  رهی/پذتکمشار یدار گواهیبه منظور حفظ منافع خر کبان -6

 د. ینما ین طرح استفاده میمعتمد خود بعنوان ام یحقوق

ن موضـوع را بـه   یمابیف یوافق نمودند جهت حل و فصل اختالفات احتمالگذار ت و سپرده کبان -7

 ند. یمندرج در دستورالعمل مربوطه ارجاع نما يئت داوریه

محاسـبه و   يآن بـا مجـر   ییه حساب نهایطرح و تسو يان، پس از خاتمه اجرایا زیزان سود یم -8

 رد. یگ یت تعلق مکمشار یبه دارنده گواه کعل بانسر جکپس از 

ب یـ و ترت هالزحمـه خـدمات مربوطـ    زان حـق یـ بعنوان عامل، م کارات بانیف و اختیوظاه حوز -9

ن یـ ا 8و  7شود. مازاد بـر حقـوق منـدرج در بنـد      ین مییگذار تع وصول آن در قرارداد منعقده با سپرده

 گذار تعلق نخواهد گرفت.  به سپرده يدستورالعمل سود

 يبا مجر کت بانکقرارداد مشار

، يدیـ تول يل و توسـعه طرحهـا  یـ مکجـاد، ت یا يبـرا از یـ مـورد ن  یمنـابع مـال   نیجهت تام کبان -1

مربوطـه   يهـا  در طـرح  رهی/پذتکمشار یاز فروش گواه ی.. از محل وجوه ناش.و ی، خدماتیساختمان

  قرار دهد.  يار مجریدر اخت یت مدنکخاص مشار يگذار را در قالب قراردادها منابع سپرده

از  ینـدگ یبـه نما  که بانـ کـ اسـت   یت مـدن کاز مشار یوجهان بعنوان یت در سود و زکمشار -2
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در  ین و انتفاعیمع يارکسب و کدر  كمشتر يگذار هیسرما يرا برا يو یگذار منابع مال طرف سپرده

 دهد.  یقرار م يار مجریاخت

 گردد. یم مین تقسیه طرفیان براساس نسبت سرمایسود و ز -3

ط قرارداد، یاز شرا يمجر یصورت تخطگردد و در  ین مییتع کت از طرف بانکط مشاریشرا -4

 دارد.  یعمربوطه مر يها جاد شده را حسب دستورالعملیا يها تیه عواقب و مسئولیلکد یبا يمجر

منـابع، نظـارت و    يریارگکـ ب نحوهت، بر کموضوع مشار طرح يحق دارد در طول اجرا کبان -5

نخواهـد   يمجـر  یو حقـوق  یفن يتهایمسئول ی، نافکاست اعمال نظارت بان یهینترل داشته باشد. بدک

 بود. 

 کتباً از طرف بانـ کپس از انعقاد قرارداد،  طرحن یا دستگاه نظارت تحت عنوان امینده یتبصره: نما

 خواهد شد.  یمعرف يبه مجر

مـورد قبـول و مطـرح در     يرا مطـابق بـا اسـتانداردها    طرحه اطالعات یلکموظف است  يمجر -6

ار یـ خـود مسـتمراً در اخت   يتهایات و فعالیر عملیه و خارج از سامربوطه، بطور جداگان يها دستورالعمل

 ن قرار دهد. یام

ن موضوع را مطـابق  یماب یف یتوافق نمودند جهت حل و فصل اختالفات احتمال يو مجر کبان -7

 ند. یارجاع نما يات داوریمربوطه به ه يها دستورالعمل

 يهـا  ده برحسـب دسـتورالعمل  ت در قرارداد منعقـ کط مشاریو شرا يارات مجریف و اختیوظا -8

 شود. ین مییمربوطه تع
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  نیبا ام کقرارداد بان
نـان از حسـن   یو حصـول اطم  رهی/پذتکمشـار  یدار گـواه یـ بـه منظـور حفـظ منـافع خر     کبان -1

از اشخاص یا در صورت نیمعتمد و  یا اشخاص حقوقی کبان یاز خدمات معتمد داخل يرد مجرکعمل

  د.ینما ین طرح استفاده میشور بعنوان امکا خارج از یداخل  و از یردولتیا غی یاعم از دولت یقیحق

مه دستورالعمل یه ضمکن یف امیف مندرج در شرح وظایه وظایلکن موظف است نسبت به یام -2

 د. یباشد اقدام نما یآن م کنفیحاضر بوده و جزء ال

ارداد قر یب پرداخت آن طیالزحمه خدمات مربوط و ترت زان حقین و میارات امیف و اختیوظا -3

 گردد.  ین میین تعیالزحمه ام منعقده و براساس دستورالعمل حق

  نندهک یابیبا ارز کقرارداد بان
، ی، فنـ يه اقتصـاد یـ حات و محاسـبات گزارشـات توج  یتوضنان از یاطمصول به منظور ح کبان -1

  .دیاستفاده نما کخارج از بان یا حقوقی یقیمشاوران حق يارکتواند از هم یم یمال

 یو تخصص یو تجرب یت علمیفکیاز مدارج و  يبرخوردارست از لحاظ یبا یه ممشاور مربوط -2

ت و یریاران و مشاوران سـازمان مـد  کمانیر واحد پینظ یدولت يدر عرف سازمانها يجار ياستانداردها

 یتخصصـ  يافـزار  و نـرم  يافـزار  زات سـخت یانات و تجهکد امید. مشاور مزبور باباشسابق  يزیر برنامه

  ف محوله داشته باشد.یانجام وظا يبرامورد لزوم را 

الزم  يهـا  نتـرل حـداقل  کضـمن   کننده موظف است براساس قرارداد منعقده با بانـ ک یابیارز -3

و در  یا سـقم گزارشـات مزبـور را بررسـ    یـ صحت  ی، مالی، فنيه اقتصادین گزارشات توجیتدو يبرا

 . دیطرح اظهار نظر نما يریپذ هیخصوص توج
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 راستین انیت در سود و زکمشار يقراردادها یومط عمیدستورالعمل شرا

 يل ضـرور یـ ط ذیت شـرا یـ ن رعایطـرف  يح قرارداد و الزام آور بودن مفاد آن برایم صحیبه منظور تنظ

  است.

و  یقـ یق طرف قرارداد بر اساس مندرجات شناسنامه در مورد اشخاص حقیدرج مشخصات دق -1

 دررات به عمـل آمـده   یین تغیآخر يوحا ین روزنامه رسمیثبت و آخر یتنامه و آگهکاساسنامه و شر

  .یمورد اشخاص حقوق ت درکان شرکار

اتبـات و در صـورت لـزوم    که میـ لک یسـت یه باکـ  یاز آنجـائ  .ق طرف قـرارداد یدق یدرج نشان -2

با اخـذ   يخصوص مجر لف است درکم کمندرج در قرارداد ارسال گردد لذا بان یها به نشان هیاخطار

 د.ینان حاصل نمایتوسط طرف قرارداد اطم یاعالم یمثبته از صحت و سقم نشان كمدار

 قاً مشخص باشد.یخ شروع و خاتمه قرارداد دقیه تارک يدرج مدت قرارداد به نحو -3

 نماند. یطرف قرارداد باق يبرا يا و شبهه کچ شیه هک يدرج موضوع قرارداد، به نحو -4

 یستیبا ياست و مجرت کگردد از نوع مشار یم میطرح تنظ يه با مجرک يبا توجه به قرارداد -5

ه کـ ن مرهونـه  یق عـ یـ است مشخصات دق يقرار دهد لذا ضرور کرا در رهن بان ین، اموالیبابت تضم

 رمنقول باشد در قرارداد درج گردد.یا غیتواند منقول  یم

ه ک يدر موارد گردد و یدرج م طرح يبا مجر یمیتنظ يال در قراردادهایت به رکزان مشاریم -6

 د.شوز درج یآن ن یالیمعادل ر یستید باشو یاز درصد استفاده م

 .تکم قرارداد و تحقق مشاریدر تنظ یقانون مدن 190ط مندرج در ماده یت شرایرعا -7

 .ها هکدرج نحوه امتزاج سهم الشر -8

 .هکم سود به نسبت سهم الشریدرج نحوه تقس -9
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  .تکت مشاریریدرج نحوه مد -10

از طـرف قـرارداد در    كل مشـتر م و افراز مـا یتقس ين تقاضایسلب حق فسخ قرارداد و همچن -11

 .طول مدت قرارداد

 .تکمشار ییه حساب نهایت تسویریت درخصوص مدکط رفع مشاریدرج شرا -12

تحـت عنـوان    يگـر یاست و اشخاص د يرم قرارداد ضرویطرح در هنگام تنظ يحضور مجر -13

از طرف قرارداد  يتوانند نسبت به امضا ینم یطیچ شرایره تحت هیو غ یم، وصیل، قکیه، ویر تصفیمد

 ند.یل اقدام نمایاص

شخص و  یکصرفاً با  یقیه در مورد شخص حقک يشخص واحد باشد به نحو یستیبا يمجر -14

از  ینـدگ یبـه نما  ین روزنامـه رسـم  یفقط با صاحبان امضاء برابر با مفـاد آخـر   یدر مورد شخص حقوق

 یاست. در صورتممنوع  یت مدنکم قرارداد با شریگردد و تنظ یم میقرارداد تنظ یشخص حقوق يسو

باشـد،   یان تخصصـ یـ از مجر یایـ  ت عـده کطرح منـوط بـه مشـار    یک ياجرا کص بانیه بنا به تشخک

 خواهد بود. یقابل بررس کوم از طرف بانینسرسکل کیتش

 است. ید مباشرت الزامیطرح درج ق يبا مجر یمیدر قرارداد تنظ -15

 است. یط فورس ماژور الزامیطرح درج شرا يبا مجر یمیدر قرارداد تنظ -16

 است. یت الزامیمکط حیطرح درج شرا يبا مجر یمیدر قرارداد تنظ -17

 است. یان فسخ قرارداد الزامکعدم ام رهی/پذتکمشار یدار گواهیبا خر یمیدر قرارداد تنظ -18

 است. یالزام يبا مجر یمیتنظ يدر قراردادها کط فسخ از طرف بانیدرج شرا -19

 مواردي کـه طـرف قـرارداد    در و د برسدتمامی صفحات قرارداد بایست به امضا طرف قراردا -20

 شخص حقوقی است امضا صاحبان امضا بایستی همراه با مهرشرکت باشد.



 

192 

  

 نیت امیدستورالعمل صالح

 يرد مجرکنان از حسن عملیو حصول اطم رهی/پذتکمشار یدار گواهیبه منظور حفظ منافع خر کبان

ه ک کخارج از بان یا حقوقی یقیخاص حقا اشین و یرمجموعه خود بنام واحد امیز ياز خدمات واحدها

ن یباشـند بعنـوان امـ    یمرتبط با موضوع طـرح مـ   ییاجرا يتهای، سابقه و فعاليا تجربه، مهارت حرفه يدارا

  د.ینما یطرح استفاده م

باشـد   یمـ  یمهندسـ  یفن و یمال ،یل ازکارشناسان حقوقکن متشیام ه واحدکنین راستا باتوجه به ایا در

  :باشد یل میبه شرح ذ یا حقوقی یقیور در قالب اشخاص حقکدام از موارد مذکهر تین صالحییلذا تع

  یبخش حقوق

ان طرح به منظـور  یان و مجریو اطالعات از مشتر كافت مداریفه دریه وظکن یواحد ام یبخش حقوق

سـانس  یه لدانشنام يه حداقل داراک کبان یارشناسان حقوقکصرفاً از  یستیم قرارداد با آنها را دارد بایتنظ

) باشند یارشناسکار کسال  3با سابقه خدمت در رشته مورد نظر (حداقل به مدت  ییرشته حقوق قضا در

ه در کـ نیح اید. توضـ نباشـ  یمـ  کبانـ  يو دعـاو  یحقـوق  اتادار ،د سابقه خدمتییل گردد. مرجع تأکیتش

خـارج از   یحقـوق  یخـدمات مشـاورت  توانـد از   یمـ  کبان ،یا تخصصیو  یالملل نیب يارتباط با قراردادها

  د.یاستفاده نما یا خارجی یرانیاعم از ا کبان

  هاي مالی و فنی مهندسی بخش

 يکـه حـداقل دارا   کارشناسـان بانـ  کاز  انکـ االم یهاي مالی و فنی مهندسـی واحـد امـین حتـ     بخش

ته مـورد نظـر   در رشـ  )سـال  3(حداقل بـه مـدت    یارشناسکار کسانس در رشته مرتبط با سابقه یدانشنامه ل
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  است. کننده بانک ید سابقه خدمت، اداره معرفییل گردد و مرجع تأکیباشند تش

ه کـ ر یـ ط زیتحـت شـرا   کخارج از بان یا حقوقی یقیتواند از اشخاص حق یم کنصورت بانیر ایدر غ

  د:یور باشد استفاده نماکت اشخاص مذید صالحیؤم

سـانس)  ی(حداقل تـا سـطح ل   یگاهالت مرتبط دانشیضمن داشتن تحص یستیبا یقیاشخاص حق -1

بـه   یسـت یور باکن رابطـه شـخص مـذ   یـ ز باشند، در ایسال ن 5ار حداقل به مدت کتجربه و سابقه  يدارا

سـاله   5رد کـ از عمل يا د وزارت علوم، خالصـه ییت عالوه بر ارائه دانشنامه مورد تأید صالحییمنظور تأ

و ارتبـاط آن بـا    یـی اجرا يتهـا یو مـدت فعال ، سـابقه  يا ه نشان دهنده تجربه و مهـارت حرفـه  کخود را 

  د. یارائه نما مشارکتز به اداره ینرا باشد  یموضوع طرح م

ده و درخصـوص موضـوع   یا موسسه به ثبت رسیت کتحت عنوان شر یستیبا یاشخاص حقوق -2

ت مسـتمر داشـته باشـند. شـخص     یـ سال فعال 3خ ثبت به مدت یند و از تاریت نمایشده فعال یطرح معرف

، ین روزنامـه رسـم  یثبـت و آخـر   یت نامـه، آگهـ  کر اساسـنامه، شـر  یضمن ارائه تصـو  یستیور باکمذ

ر اسـت در  کـ ان ذیشا د.یارائه نمامشارکت به اداره  یساله خود را جهت بررس 3رد کاز عمل يا خالصه

 يدارا یتیریو مـد  یعالوه بر تجربه و مهارت فن یستیبا یا حقوقی یقیاشخاص حق یمهندس یبخش فن

و بـر   شـارکت من امـر بـا اداره   یـ ص ایاست تشخ یهیبد مورد لزوم طرح مورد نظر باشند. یانات فنکام

سـاله اشـخاص    3رد کد وزارت علوم و گزارش عملییمرتبط و مورد تأ یدانشگاه كاساس ارائه مدار

  رفت.ی، صورت خواهد پذیانات فنکام یور به همراه معرفکمذ

ات طرح یت و خصوصیو نوع فعال يگذار هیبر اساس حجم سرما یابین را واحد ارزیسازمان ام -3

مـدون   يهـا  كمـال  ين بـر مبنـا  یت امـ یص صالحیوه تشخین ارتباط شید. در اینما ین مییشخص و تعم

  سابق خواهد بود. يزیت و برنامه ریریاران و مشاوران سازمان مدکمانیر واحد پینظ یدولت يها سازمان
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 دش از موعیه پیگذار و تسو دستورالعمل انصراف سپرده

مت بازار بـه  یخود را به ق رهی/پذتکمشار یش از موعد اتمام طرح، گواهیتواند پ یم گذار سپرده -1

عرضـه و   ي) بر مبنارهی/پذتکمشار يها ید و فروش گواهین نرخ در بازار آزاد (خرید. ایر واگذار نمایغ

 رهی/پذتکمشـار  ید و فـروش گـواه  یـ در خر کد. بانیآ یبدست م رهی/پذتکمشار يها یگواه يتقاضا

 باشد.  ین نرخ مجاز میبراساس ا

ــامالت گــواه  -2 ــر اســاس دســتورالعمل عمــوم  رهی/پذتکمشــار یمع ــرا یب ــخر يب ــروش ی د و ف

صـورت خواهـد گرفـت.     طـرح بعد از اتمـام   یه قطعیام خواهد شد. تسونجا رهی/پذتکمشار يها یگواه

ن باجـه بـر اسـاس    یـ ه اک نموده تأسیس رهی/پذتکمشار ید و فروش گواهیبعنوان باجه خر يواحد کبان

ن بازار ید. ایش از موعد اتمام طرح معامله نمایصادره را پ رهی/پذتکمشار یط بازار مجاز است گواهیشرا

ارگزاران در کـ هـا و   تکن باجـه نشـده و شـر   یـ منحصر بـه ا  رهی/پذتکمشار یمعامالت گواه يه برایثانو

 ین گـواه یـ د و فـروش ا یـ مجـاز بـه خر   یترنتـ نیا ایـ  یکـی زیاعم از ف کیو بان یمال ير نهادهایبورس و سا

 د.نباش یم

صـورت خواهـد   پس از اتمام طرح  کت توسط بانکمشار یگواه کن مالیبا آخر یه قطعیتسو -3

 یو حصـول گزارشـات مـال    یان سال مـال یه حساب پس از پاین تسویدر مورد محصول نوع سوم ا گرفت.

 يت در طرحهـا کدر مـورد مشـار   د بـود. ان قابـل انجـام خواهـ   یـ ت در سـود و ز ک) مشـار کا بانـ یـ شعبه (

 يت مجرکره به سهام شریپذ يها یل گواهیه حساب با تبدیر و محصوالت نوع اول و دوم تسویناپذ انیپا

  رفت.یصورت خواهد پذ يبردار در زمان اتمام دوره ساخت و شروع دوره بهره
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  )يدیتولر (یناپذ انیپا يبه سهام در طرحها رهیپذ یل گواهیتبددستورالعمل 
 کیا خـدمات بـان  یـ ، محصـوالت  يگـذار  هیسـرما  يهـا  طـرح  ییه حسـاب نهـا  یت تسـو یاز لحاظ ماه

هسـتند.   کیـک قابـل تف  ر (مسـتمر) یناپـذ  انیـ پار و یپـذ  انیـ بـه دو نـوع پا  راسـتین  ان یت در سود و زکمشار

ه ل طـرح آمـاده اسـتفاد   کـ ات یـ ه پس از انجـام عمل کباشند  یم ییها ر آن دسته از طرحیپذ انیپا يها طرح

 ییها مستمر آن دسته از طرح يها گردد. طرح یفروش عرضه م يل طرح براکشده و  یینها يالاکبعنوان 

  گردند.  ید) می(تول يبعد يبردار ه پس از اتمام مراحل ساخت و ساز آماده بهرهکباشند  یم

موظف طرح  ییات اجرایعمل يدر انتها کبان ،هر دو ر (مستمر)یناپذ انیو پاو  ریپذ انیپا يها طرحدر 

بر اسـاس   ر (مستمر)یناپذ انیپا يها طرحدر مورد  د.ینما یه حساب قطعیگذار تسو و سپرده ياست با مجر

 يت مجـر کبصورت خودکار به سهام شـر  رهیپذ يهایه گواهیه کلیا شده در متن قرارداد اولیمه يها نهیزم

گـذار   ل سـپرده یـ . در صورت تماباشد یربط میاساس دستورالعمل ذ ل خواهد شد. نحوه محاسبات بریتبد

فـروش  ر به یا غی )کل بانی(در صورت تما ک، بانيمجرل به سهام به یخود را قبل از تبد یتواند گواه یم

  برساند.

ر در یناپذ انیر و پایانپذیپا يطرحها يره برایت و پذکمشار يها یه حساب گواهیو نحوه تسو کیکتف

  ر نشان داده شده است:ینمودار ز

  ه حسابیتسو ندیو فرآمشارکت راستین  يدارکصوالت باننمودار مح
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ها  طرح ينحوه ارزش گذارا حراج شود. یآماده فروش  يق ارزشگذاریتواند از طر یر میانپذیپا يطرحها

 یسیرد. در حراج انگلیصورت گ 190يا حراج هلندیو  189یسیحراج انگل ياز روشها یکیتواند به  یم

شنهاد ین پیده، سهام به باالتریا مزایشود آنگاه بر اساس حراج  یدر نظر گرفته م 191هیمت پایق یکنخست 

ه در کشود  یشنهاد میپ یمتیمت، قیاز بدست آوردن شاخص ق پس يواگذار خواهد شد. در حراج هلند

ه ک ییطرحها يه طرح برایمت پایق يذارگ حات ارزشین توضیبر اساس ا. وجود ندارد ییچ تقاضایآن ه

   رد.کتوان استفاده  یم يشوند از روش هلند یعرضه م کمتعدد و منف يتاً هنگام فروش در واحدهایماه

 
189 English Auction  
190 Dutch Auction  
191 Reserve price  
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جاد شده در یه و مجموع ارزش افزوده ایل سرماک لیذاز روابط توان  یمها  طرح يگذار ارزشدر 

ضرائب  ه مورد استفاده در طول زمان،ی. عالوه بر سرماودمحاسبه نم يا هیبصورت ارزش ساطرح را طول 

طرح، ضرائب مختلف در  يمختلف اجرا يدر سالها ip تورم یوزننرخ ضرائب ننده از جمله کل یتعد

 يها ب آوردهی)، ضرCo( ، نظارتیلیمکه، تیاول یابیبه منظور ارز کبان يقالب مجموع ضرائب درآمد

نه فرصت یب هزین ضرین) و همچTME( يمجر ينولوژکو ت ینیارآفرکت، یریدر قالب مد يمجر

  شود.  ی) در نظرگرفته مOCC(192هیسرما
   

 

VA=   يبردار جاد شده طرح در زمان بهرهیزان ارزش افزوده ایم

ip تورم در سال یوزنرخ ب نیضر iام=   

Co طرح، نظارت یابیاز ارز یناش کبان يارمزد، درآمدهاکب یضر =  

TME طرح يمجر ینیارآفرکت و یری، مدينولوژکب تیضر =  

OCC = طرح يو اجرا ياده سازیه در طول پینه فرصت سرمایب هزیضر  

  

%VA = ل ارزش افزودهیب تعدیضر  

به منظور حراج ه یپا يا هیساارزش  طرح است و یننده ارزش اسمکل یب تعدینشانگر ضر ریاخ رابطه

  باشد: یر میل زکبه ش

 1q = حراج سهام  يه برایمت پایق  

 
192 Opportunity Cost of Capital (OCC)  
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  يا مهیب يپوششهادستورالعمل 
ه فعال یه مک یو مخاطرات متنوع مختلف يهاکسیاهش رک يبرا و در ارتباط  یمال يها تیتواند متوج

و  يدارکوه از بانین شیش جاذبه ایزان افیو همچنباشد  (PLS)راستین ان یت در سود و زکبا طرح مشار

و احصاء از قبل  لیذ يا مهیب ياز ابتدا پوششها، يگذار و مجر سپرده يطرفها ينان برایجاد اطمیق ایاز طر

  رد:یگ یهمراه با اجراء طرح مورد استفاده قرار م

افع ند تا به منظور حفظ منکدرخواست  يا مهیب يتهاکتواند از شر یم کبان مه اصل سپرده:یب

ره یپذ يها یر و گواهیپذ انیپا يها طرح يت براکمشار يها یگواه یمبلغ اسماز  یبخشگذاران،  سپرده

د. یمه نمایگذاران ب نه و به نفع سپردهیبه هزو گذاران  سپرده ير را بر اساس تقاضایناپذ انیپا يها طرح يبرا

 يچگونه تعهدیاست و ه ياریاختگذارن  سپرده يره از سویپذ يها یت و گواهکمشار يها یمه گواهیب

ره در یپذ یا گواهیت و کمشار یگواه يشده برا يگذار سپرده مبلغرا در خصوص بازپرداخت اصل 

ت یمه با توجه به وضعیزان حق بید. مسلماً مینما ینم کمتوجه بان يگذار هیان سرمایصورت ضرر و ز

گر و به نفع ید يها متعارف در پروژهمتر از حد کان یت در سود و زکمشار يها بر طرح کنترل بانک

ه الزم است تا یصاحبان سرما يا خطر رفتاری یژمنشکاز  يریجلوگ يتر خواهد بود. برایکنزد يمشتر

 يها ات طرحیرد. با توجه به خصوصیمه قرار گیان تحت پوشش بیه مشتریاز اصل سرما یصرفاً بخش

اصل % 50يا مهیزان پوشش بیمه میب يتهاکو شر گذاران به سپرده کبان شنهادیان پیت در سود و زکمشار

  باشد. یه میسرما
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،  یعیطب  حوادث  همچون  ینیب شیپ  رقابلیو غ  یناگهان  مخاطرات  وقوع: ی/مهندستیمه مسؤولیب

خواهد   یو صنعت  یان عمرانیمجر  يبرا  ید بزرگیها، تهد پروژه  ياجرا  مدت  در طول  یو انسان  یکینکت

است. از   یمهندست و یمسؤول  يها مهیاز ب  ، استفادهیاحتمال  خسارات  جبران  يناسب برامار کراهبود. 

ن یاز ا یان ناشیان ملزمند تا نسبت به پوشش ضرر و زیت در سود و زکمشار يها ان طرحینرو مجریا

ه افراد یلک،  رانیا  یمدن  تیمسئول  قانون  ند. بر اساسیالزم به نام خود اقدام نما يها مهید بیحوادث با خر

باشند و  یم  مسئول  گرانید  به  وارده  و صدمات  انیز  در قبال  یحقوق و  یقیحق  از اشخاص  اعم  جامعه

  ا شبهی  یجرم  شبه  تیمسئول  هیبر پا  متداول  یمدن  تیمسئول  مهیند. بینما  د اقدامیبا  آن  جبران  به  نسبت

  شخص  به  یو مال  یجان  انیضرر و ز  ، موجب و غفلت  یاطیاحت یب  ياز رو  انیز  عامل  هک  است  يعمد

ملزم است به  ينرو مجریگردد. از ا یم  نییتع  یقضائ  مراجع  افراد توسط  تیشود. احراز مسئول یم  يگرید

  د. ینه و به نام و نفع خود استفاده نمایت به هزیمه مسؤولیها از ب کسینگونه ریمنظور پوشش ا

و زان منابع مصرف شده (یت را حداقل به مکست موضوع مشاریبا یم يمجرت: کورد مشارمه میب

قابل  يها نهیمه جزء هزیبن یا يها نهیقرار دهد. هز يا مهیامل بک) تحت پوشش کبانمحل از ن شده یتأم

 خواهد بود. تکطرح مشارقبول 

ت و کدر طول مدت مشارده خود را ارائه شرمنقول وثائق یا غید اموال منقول و یبا يمجرمه وثائق: یب

)، به ت نمودهکدر طرح مشار گذار سپردهاز طرف  یگندینماه به ک( که بانکالشر حداقل به مبلغ سهم

در مقابل را ق خود یوثاست یبا یمهن ارا ی يمجرد. لذا ینمامه یب کو به نام و به نفع بان ينه مجریهز

و بنام  کگر مورد قبول بان مهیشود نزد ب یمداده  صیشختآن محتمل  شآمدیپ کخطراتی که از طرف بان

مه نامه ید بیست نسبت به تجدیبا ین مید. همچنیامه نمیب کبان دییمورد تأو به مبلغ و مدت  کو به نفع بان

از پوشش  طرح ياجراطول مدت  ه مورد رهن درکد یاقدام نما ینامه بصورت مهید بیسررس يس انقضاأر
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 کبشرح فوق به نفع بان ه مورد رهن در مقابل آن وک یا خطراتیبروز خطر مه خارج نشود. درصورت یب

  .گر وصول خواهد شد مهیاز ب کتوسط بان یافتیمه شده، خسارت دریب

 

  رهی/پذتکمشار یدستورالعمل معامالت گواه
ر بـوده و  یـ قابـل انتقـال بـه غ    ،ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکـ بانره یت/پذکمشار یگواه

ه یـ مـه در بـازار ثانو  یو بدون تحمـل جر  همربوط قراردادرا بدون فسخ  ین گواهیتوانند ا یگذاران م سپرده

رد) معامله و حقوق خود را یگ یه در آن مورد داد و ستد قرار میه اوراق بهادار پس از عرضه اولک ي(بازار

ره یت/پذکمشـار  یهگـوا  يداران بعـد یـ و خر کن بانـ یعامل و جاعل بـ  ن حالت رابطهیند. در ایصلح نما

  خواهد ماند. یهمچنان باق

بـه   کد بانـ یـ ن ارتبـاط با ید. در ایبنما رهی/پذتکمشار یا فروش گواهید یتواند اقدام به خر یم کبان

عـدم الـزام    رهی/پذتکمشـار  یگـواه  يها در پشت برگه یچاپ یسیو با ظهرنو یطرق مختلف اطالع رسان

 رساند.ب یداران گواهیا به اطالع خرر رهی/پذتکمشار يها ید گواهیبه بازخر کبان

ــ ــاز فعال کبان ــوازی ــامالت    يت م ــا مع ــاط ب ــادار در ارتب ــورس اوراق به ــان و ب ــواه بازارگردان  یگ

 د.ینما یاستقبال م رهی/پذتکمشار

ات کت نیگردد تا با رعا یمأمور م که از طرف بانکاست  يا معامله گریارگزار ک کبازارگردان بان

 د.یبنمامت بازار آزاد یبه ق رهی/پذتکمشار یداد و ستد گواهاقدام به  یو ضوابط مال

 يهــا یگــواه کســیاز ر یا بخشــیــهــت پوشــش تمــام ج تواننــد یمــهــا  ا بــازارگردانیــبــازارگردان 

مه تابع دسـتورالعمل  ین بیات مربوط به ایند. عملینما رهی/پذتکمشار یمه گواهیب اقدام به رهی/پذتکمشار
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  باشد. یم رهیپذ یو گواه تکمشار یگواه يو ضوابط خاص برا

نترنت قابل انجام اسـت  یط ایو هم در محمشارکت د و فروش هم در باجه صندوق شعبه یات خریعمل

  ثبت گردد. کبان یاطالعات يها گاهیق در پاین دو طریاز ا یکید از یها با د و فروشیو خر

  



 

202 



 

203 

نیتسار یهاوگ رازاب یتنرتنیا هناماس رد دیرخ داهنشیپ تایلمع نایرج

هناماس هب يرتشم هعجارم

  دیرخ شخب هب يرتشم دورو
 هناماس رد

 يربراک دک و مان ندومن دراو
هطوبرم

 تاررقم و طیارش مرف دییات و لیمکت
 یهاوگ یکینورتکلا شورف/دیرخ

تکراشم

 تیعضو یسررب و هدهاشم
 عون،اه یهاوگ شورف تاداهنشیپ

هطوبرم حرط و لوصحم

 هفاضا و رظن دروم لوصحم باختنا
دیرخ دبس هب نآ ندومن

 هب هجوت اب دیدج تمیق داهنشیپ هئارا
يداهنشیپ تمیق نیرخآ

 هوالعب يرتشم ياهدیرخ عومجم ایآ
 دزن يرتشم  هدرپس لک زا هقلعتم دزمراک

؟تسا رتمک کناب

هلب

ریخ
1

2
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نیتسار یهاوگ رازاب یتنرتنیا هناماس رد مالعتسا و تبث تایلمع نایرج

هناماس هب يرتشم هعجارم

 و تبث شخب هب يرتشم دورو
 هناماس رد مالعتسا

 يربراک دک و مان ندومن دراو
هدنهد لاقتنا صخش

 تاررقم و طیارش مرف دییات و لیمکت
 تیکلام یکینورتکلا لاقتنا و لقن

 نازیم و تکراشم ياه یهاوگ
هقلعتم دزمراک

 هلماعم ياه یهاوگ تاصخشم دورو
...و لایرس هرامش لماش هدش

 و مان اب يدورو ياه یهاوگ تاصخشم ایآ
؟دراد تقباطم هدنهد لاقتنا يربراک دک

 صخش يربراک دک و مان ندومن دراو
هدنریگ لاقتنا

 دراو ياه یهاوگ تیکلام مدع ماغیپ
هدنهد لاقتنا درف هب هدش

 لاقتنا درف تاصخشم و مان هدهاشم
 زا تیکلام لاقتنا دییات و هدنریگ

هدنهد لاقتنا صخش يوس

 تمیق ساسا رب هقلعتم دزمراک هبساحم
 عون نیا زا هدش تبث هلماعم نیرخآ

 هبساحم غلبم تشادرب و هناماس رد یهاوگ
 هب هدنریگ و هدنهد لاقتنا باسح زا هدش

یمتسیس تروص
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)همادا( نیتسار یهاوگ رازاب یتنرتنیا هناماس رد مالعتسا و تبث تایلمع نایرج

 هب هدش هلماعم ياه یهاوگ تیکلام لاقتنا
یمتسیس تروص هب هدنریگ لاقتنا صخش

  هاگیاپ رد تاعالطا تبث و رییغت
 نایرتشم تاعالطا و هناماس هداد
نایز و دوس رد تکراشم متسیس

 تکراشم ياه یهاوگ پاچ و شیامن ناکما
 مان ندومن دراو قیرط زا صاخشا هب قلعتم

مالعتسا شخب رد يربراک دک و
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  »نیراست یبازار گواه « ینترنتیات سامانه ایح عملیتشر
  باشد: یل مین سامانه به شرح ذیا یاصل ياجزا

 يها ید وفروش گواهیت خرین بخش اطالعات مربوط به وضعیدر ا :یتال اطالع رسانپور -1

 يها طرحسبد محصوالت نوع اول و دوم (محصوالت مرتبط با طرح خاص و با مشارکت/ پذیره مرتبط 

  باشد. یمعامله شده و ... م يها یمت و تعداد گواهین قیگردد. اطالعات شامل آخر یخاص) ارائه م

ان جهت یطرح مشارکت در سود و ز يت شعب مجرین بخش اطالعات مربوط به وضعین در ایهمچن

  گردد. یان ارائه میاطالع مشتر

  باشد. یشعبه م یمال ير صورتهایان و سایاطالعات شامل ترازنامه، صورتحساب سود و ز

 یبازار گواه ینترنتیسامانه ا ینحوه کار با سامانه، معرف يراهنما یدر بخش پورتال اطالع رسان

ده است. یح گردیت و ورود به سامانه تشریعضو یل دهنده سامانه و چگونگیتشک يها ، بخشنیراست

از  يا ان و محصوالت مرتبط با آن شرح خالصهیان با مشارکت در سود و زیمشتر یین جهت آشنایهمچن

  ده است.یموارد فوق ارائه گرد

طرح مشارکت در سود  يب مجردر شع یح است بخش پورتال نقش واحد اطالع رسانیالزم به توض

ست یبا یخواهد بود و م یتنوع و گستردگ ين بخش دارایان را بر عهده خواهد داشت و لذا مطالب ایو ز

ستم مشارکت در یان در خصوص سیبخش اعظم سواالت مشتر يشود که پاسخگو یطراح يا به گونه

  ان باشد.یسود و ز

ست یبا یان میه مشتریاز خدمات سامانه مذکور،کل: به منظور ورود و استفاده تیثبت نام و عضو-2

ل فرم درخواست استفاده از یان نسبت به تکمیطرح مشارکت در سود و ز يضمن مراجعه به شعب مجر
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ا ید یا خریان بر اساس نوع خدمت مورد نظر (فروش ین مرحله مشتریند. در این سامانه اقدام نمایخدمات ا

که درخواست استفاده از خدمات  یانینکه مشتریح ایند. توضینما یل فرم اقدام میهر دو) نسبت به تکم

) یکیترونک(ال يد و امضاییست ضمن تأیبا یا فروش به صورت تواماً را در سامانه داشته باشند، مید یخر

نسبت به افتتاح حساب سپرده  ،رهی/پذمشارکت يها یگواه یکید و فروش الکترونیط و مقررات خریشرا

  ند.یورد نظر بعالوه کارمزد متعلقه آن اقدام نماد میزان خریبه م

انه کد یستم رایل فرم و افتتاح حساب در شعبه و ورود اطالعات آنها در سیان پس از تکمیمشتر

آنها در سامانه مذکور مورد  یین کد جهت شناسایافت خواهند نمود که ایرا در يمنحصر بفرد ییشناسا

، بانک گواهی راستینبازار  ینترنتیت ایان پس از ورود به سایمشترن یاستفاده قرار خواهد گرفت. بنابر ا

ن یخود را در ا یکیفوق الذکر و آدرس پست الکترون ییت شده و کد شناسایوارد بخش ثبت نام و عضو

 يمشتر یکیبه آدرس پست الکترون يبه مشتر یاختصاص يند. سپس نام و کد کاربرینما یبخش وارد م

  د.یارسال خواهد گرد

 رهی/پذمشارکت ید/فروش گواهیشنهاد خرین بخش مختص به ارائه پیا د/فروش:یشنهاد خریپ-3

د ییخود را وارد نموده و پس از تا يست نام و کد کاربریبا ید میشنهاد خریجهت ارائه پ يباشد، مشتر  یم

ن یمتعلقه آن اجازه ورود به ا پذیره و کارمزد/ مشارکت ید و فروش گواهیط و مقررات خریفرم شرا

در  يها یت گواهین وضعیتواند آخر یم ين بخش مشتریا هبخش را خواهد داشت. پس از ورود ب

مت ین قیز آخریها شامل نوع محصول مرتبط با آنها و ن ین گواهیمعرض فروش و اطالعات مربوط به ا

پس از ورود تواند  یها م یک از گواهید هر یبه خر يل مشترید. در صورت تمایرا مشاهده نما يشنهادیپ

د. پس ید خود نمایآن را وارد سبد خر وک نموده یمورد نظر کل یگواه يبر روبه سامانه در بخش خرید 

ست یبا یم يمشتر يشنهادیمت پیقباشد،  ید میمت جدیشنهاد قیملزم به ارائه پ يمشتر، یاز انتخاب گواه
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الزم به توضیح می باشد که  شنهادات ثبت گردد.یست پیا در لمت مشاهده شده باالتر بوده تین قیاز آخر

به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در مشتریان جهت خرید از این سامانه و  گواهی راستینبازار سامانه اینترنتی 

برانگیختن حس رقابت در بین آنها، امکان اطالع رسانی از آخرین وضعیت پیشنهادات ارائه شده (شامل 

هاي  هاي مشارکت هر یک از طرح االترین تعداد خرید پیشنهادي) در رابطه با گواهیباالترین قیمت و ب

 یهیبد در معرض فروش را از طریق پست الکترونیکی براي کلیه اعضا سامانه اینترنتی فراهم آورده است.

 يودزان موجید از میاو نبا يشنهادیمت پیبعالوه کارمزد متعلقه بر اساس ق يمشتر خریدزان کل یاست م

 يد از سبد کاال به مشتریا چند خریک یغام حذف یپ يشتر باشد. در صورت کسر موجودیحساب او ب

  ش داده خواهد شد.ینما

 یباق يمشتر outboxدر  یشنهاد ارسالیک نسخه از پی يمشتر يشنهاد از سوید و ارسال پییپس از تا

د انجام شده بعالوه کارمزد یل خرزان کیبه م يباشد که حساب مشتر یح میخواهد ماند. الزم به توض

مسدود خواهد ماند. بخش انتخاب  ی که مشتري در الویت خرید قرار داشته باشدمتعلقه آن تا زمان

  خواهد شد. یتوسط نرم افزار سامانه به روز رسان يمشتر يد از سویشنهاد جدین پیمحصول با ارائه ا

درج  يدر صورتحساب مشتر ياست موضوع مسدود شدن و رفع مسدودي حساب مشتر یهیبد

  ز ارسال خواهد شد.یاو ن inboxده و به یگرد

خود را  يست نام و کد کاربریبا یند فوق الذکر میز مطابق فرایشنهاد فروش نیجهت ارائه پ يمشتر

 مشارکت/پذیره يها یگواه یکید و فروش الکترونیط و مقررات خرید شراییوارد نموده و ضمن تا

 يبرا يشنهادیپ يها یل فرم مشخصات گواهیدا کند. سپس اقدام به تکمیوش را پمجوز ورود به بخش فر

ف/مشخص) یش تعریفروش (از پ یاز شامل مشخص نمودن محدوده زمانید. اطالعات مورد نیفروش نما

(نیمه شب) را به 12 یال 12از ساعت  يک روز کاریف سامانه مدت یش تعریباشد، در حالت از پ یم
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جهت فروش  یک بازه زمانیف یامکان تعر يخواهد گرفت. در حالت مشخص مشتر وقت تهران در نظر

  روز خواهد داشت. 15خود را تا سقف  يها یگواه

نکه پس از یح ایاست. توض ين بخش ضروریدر ا مشارکت/پذیره يها یال گواهیورود شماره سر

شامل نوع  یتبط با گواهر اطالعات مریباشد سا یک عدد منحصربفرد میکه  یال گواهیورود شماره سر

  ش داده خواهد شد.یآن و... نما یمحصول مرتبط با آن و ارزش اسم

 يورود يها با نام و کد کاربر یال گواهیت شماره سرین مرحله سامانه نسبت به کنترل مالکیدر ا

 یهیش داده خواهد شد. بدیغام خطا به کاربر نمایرت پیاقدام نموده و در صورت وجود مغا يتوسط مشتر

  را نخواهد داشت. ین گواهیاست کاربر امکان ادامه کار و فروش ا

ک ید. یشنهاد فروش اقدام نماید و ارسال پییست نسبت به تایبا یغام خطا کاربر میدر صورت عدم پ

شنهاد یخواهد ماند. بخش انتخاب محصول با ارسال پ یباق يمشتر outbox در یشنهاد ارسالینسخه از پ

 خواهد شد. یزار سامانه به روز رساند توسط نرم افیجد

ک یمهلت فروش ( يپس از انقضا : مشارکت/پذیره یدار گواهیارتباط فروشنده و خر -4

ت مشخص) نرم یفروشنده در وضع ين شده از سوییمهلت تع يا انقضایف یش تعریت پیوضع يروز برا

مت ینموده و آخرین ق disableرا مورد نظر  ید جدید براي گواهیشنهاد خریافزار سامانه امکان ارائه پ

 ییدار نهایشنهاد دهنده را بعنوان خریپ يدرنظر گرفته و مشتر یمت فروش گواهیرا بعنوان ق يشنهادیپ

در  5/0ها بعالوه کارمزد متعلقه به آن که برابر  یمت کل گواهیخواهد نمود. سپس ق ییشناسا یگواه

از  یستمیده به صورت سیکه قبال مسدود گرد باشد محاسبه شده و مبلغ مذکور یمت کل میهزار ق

ز یوار یستمیفروشنده به صورت س يشده از سو یدار برداشت شده و به حساب معرفیحساب خر

به  یدر هزار از آن بعنوان کارمزد بانک کسر و مابق 5/0زان یز به مینکه قبل از واریح ایگردد. توض یم
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در هزار) بعنوان کارمزد  5/0دار و فروشنده (یاز خر یتافیدر يگردد.کارمزدها یز میحساب فروشنده وار

  خواهد شد. يک سر فصل مشخص نگهداریبانک در 

معامله شده را به  رهی/پذمشارکت يها یت گواهیپس نقل و انتقال وجوه، نرم افزار سامانه، مالک

 inboxبه  ه ویدار منتقل نموده و صورت حساب معامله صورت گرفته را تهیبه فرد خر یستمیصورت س

ات، بخش انتخاب محصول با توجه به معامله ین عملیدار ارسال خواهد نمود. پس از ایفروشنده و خر

  خواهد شد. یصورت گرفته به روزرسان

 يها یبه انجام معامله گواه یلیدار و فروشنده تمایکه خر یدر صورت ثبت و استعالم: -5

اقدام به  یرا نداشته باشند و به صورت توافق یرنتنتید/فروش سامانه ایمشارکت/پذیره خود در بخش خر

معامله شده  يها یت گواهیند، به منظور ثبت نقل و انتقال مالکیخود نما يها ید و فروش گواهیخر

  ند.یست از بخش ثبت در سامانه استفاده نمایبا یم

د نموده و ن بخش واریخود را در ا يست نام و کد کاربریبا ین حالت شخص انتقال دهنده میدر ا

مشارکت/پذیره و  يها یگواه یکیط و مقررات مربوط به نقل و انتقال الکترونیشرا يد و امضاییپس از تا

 یهید. بدیباشد وارد نما یال آن میخود را که شامل شماره سر يها یکارمزد متعلقه، مشخصات گواه

ت آن با نام و کد یش داده شده و مالکیر مشخصات آن نمایال سایاست به محض ورود شماره سر

رت، امکان ادامه یشود و در صورت وجود مغا یمطابقت داده م یستمیوارد شده به صورت س ییشناسا

ر یرنده وارد شده و سایشخص انتقال گ يسر نخواهد بود. سپس نام و کد کاربریت میات انتقال مالکیعمل

ح بودن ید شد. در صورت صحش داده خواهینما یستمیرنده به صورت سیاطالعات و مشخصات انتقال گ

د و ارسال تراکنش ییرنده، شخص انتقال دهنده اقدام به تایشخص انتقال گ يا مشخصات شناسنامه

ن نوع یمت معامله شده و ثبت شده از این قیدر هزار آخر 5/0زان ید. سپس کارمزد بانک به مینما یم
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رنده کسر و به یدهنده و انتقال گ ها در سامانه، محاسبه شده و از حساب هر دو طرف انتقال یگواه

  ابد.ی یبه سر فصل کارمزد بانک انتقال م یستمیصورت س

رنده منتقل شده و یبه شخص انتقال گ یستمیها به صورت س یت گواهیپس از انتقال وجه، مالک

گواهی بازار گاه داده سامانه یان و پایستم مشارکت در سود و زیان سیرات در بانک اطالعات مشترییتغ

  خواهد شد. یاعمال و بروز رسان راستین

تواند با ورود  یمشارکت/پذیره خود م يها یاز گواه یبه داشتن نسخه چاپ يل مشتریدر صورت تما

مورد نظر  يها یک از گواهیش آنها اقدام به چاپ هر یخود در بخش استعالم و نما ينام و کد کاربر

  د. ینما

  ندگان گواهی مشارکتتسویه حساب با دار -6

و فروش طرح و تعیین سود و زیان آن، میزان سود یا  پذیر پایانهاي  پس از پایان مرحله ساخت طرح

زیان متعلقه به هر یک از سپرده گذاران بر اساس میزان سهم الشرکه(میزان سپرده) و طول زمان مشارکت 

  و سایر موارد مرتبط محاسبه و تعیین میگردد.

محاسبه شده به حساب معرفی شده از سوي آخرین دارنده گواهی که مشخصات او در نهایت سود 

واریز گردیده و مراتب از طریق  ثبت شده است، گواهی راستینبازار بعنوان مالک گواهی در سیستم 

اي مشمول زیان، زیان متعلقه همشتري، اطالع رسانی میگردد.در خصوص طرح ارسال صورت حساب به

و از مبلغ اسمی گواهی مشارکت کسر و مابقی به حساب معرفی شده از سوي  به هر سپرده گذار محاسبه

ثبت شده  گواهی راستینبازار آخرین دارنده گواهی که مشخصات او بعنوان مالک گواهی در سیستم 

  دد.گر مشتري، اطالع رسانی می ردد و مراتب از طریق ارسال صورت حساب بهگاست، واریز می

اطالع  دین روز پیش از شروع عملیات تسویه حساب از طریقا از چنه موضوع تسویه حساب طرح
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دیهی است پس ب مشتریان اطالع رسانی خواهد شد.ها به  و سایر رسانه گواهی راستینبازار رسانی سیستم 

گواهی بازار اي مشارکت طرح مربوطه در سیستم ه از شروع عملیات تسویه حساب، امکان معامله گواهی

اي ه نهایی طرح از لحاظ سود یا زیان امکان معامله گواهی شده و تا تعیین وضعیتdisable  راستین

مچنین پس از واریز سود به حساب مشتریان و یا برداشت زیان همربوطه در سیستم میسر نخواهد بود.

اي مشارکت طرح تسویه حساب شده به ه اي مربوط به گواهیه احتمالی از حساب آنها کلیه سریال

پاك شده و سایر جداول و بانکهاي  استینرسیستم مشارکت از پایگاه داده  یکاتسیستمصورت 

دیهی است ب ردد.گ و شعب مجري اصالح و بروز رسانی می گواهی راستینبازار اطالعاتی در سیستم 

از پروفایل مالک گواهی، ار کخود اي مشارکت تسویه حساب شده نیز به صورتهسریال کلیه گواهی

  حذف خواهد شد.

فرایند تسویه حساب صورت نگرفته و دارندگان  ،خصوص دارندگان گواهی پذیره دره کنیاوضیح ت

ناپذیر تا زمان تبدیل گواهیها به سهام و ورود شرکت به بازار  اي پایانه گواهی پذیره مربوط به طرح

 خواهند داشت. گواهی راستینبازار هاي پذیره را در سیستم  بورس اوراق بهادار امکان معامله گواهی

(میزان سپرده) و  اساس دستورالعملهاي مربوطه به میزان مشارکت دارندگان گواهی پذیره بر بدیهی است

  برخوردار خواهند شد. )ناپذیر پایانشرکت (طرح  طول دوره مشارکت از سهام
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  راستینت کمشار يدارکبان التکیساختار و تش

مربوطـه و   ينـدها یو فرآ ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کرمشا يدارکبانم مورد عمل در یبا توجه به مفاه

ن یـی ف تعیز وظـا یو ن يدارکوة بانین شیا يساز ادهین شده جهت پیتدو يها ن ضوابط و دستورالعملیهمچن

بـه شـرح    راسـتین ت کمشار يدارکباناز یالت مورد نکی، ساختار و تشيگذار، مجر ، سپردهکبان يشده برا

  .باشد یمر یزنمودار 

اسـتگذار  یس يند، واحدهایفرآ يع در اجرایشود، به منظور تسر ین نمودار مالحظه میه در اکهمانگونه 

ع در اتخـاذ  یتسـر  ين بـرا یند. همچنـ ینما یت میره ناظر فعالیات مدیم عضو هیتحت نظارت مستق ییو اجرا

ـ « یارشناسـ کو گـروه   راسـتین ت کمشـار  يدارکـ بان يته راهبـرد یمکمات مورد لزوم، یتصم ر و یتفس

ن شـده،  ییف تعیل، تا با توجه به شرح وظاکیتش »کت راستینمشار يندهایمقررات و فرآ يبازنگر

  نه گردد. یاجرا و نهاد یبنحو مقتض ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان
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  راستین تکمشار يدارکبان یسازمان التکیتش                                             

 یمهندس یارشناسان فنک  (محاسبات) يحسابدار 

 یلماارشناسان ک

 ازیر مورد نیر دوایسا یمال یت مهندسیریمد نیام شعب تابعه مشارکت شعبه

 یرسان ره اطالعیدا

 ره صندوقیدا

 ریر دوایسا

 رهیأت مدیه

  شارکت راستینم يته راهبردیمک

 يزکر ادارات مریسا  يادارات اعتبار  مشارکت اداره  ادارات امور شعب

 يزیمواحد م طرحها یابیارز یره) حقوقیواحد (دا

   مشارکت راستین يندهایمقررات و فرآ ير و بازنگریتفس یارشناسکگروه 

  يارشناسان اقتصادک

 یمهندس یارشناسان فنک

 یارشناسان مالک
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   راستینت کمشار يدارکبان يته راهبردیمک
  باشند:  یر میبشرح ز راستینت کمشار يدارکبان يته راهبردیمکاعضاء 

Ø ره ناظر بر امر اعتباراتیات مدیعضو ه  

Ø راستینت کمشار يدارکبانو طراح  مشاور 

Ø یحقوقل کنده اداره ینما 

Ø يالت اعتباریل تسهکنده اداره ینما 

Ø طرحها یبررسل کنده اداره ینما 

Ø ل نظارت بر مصارفکنده اداره ینما 

Ø يته راهبردیمکر ی(بعنوان دب يزیر قات و برنامهیتحقل کاداره نده ینما( 

Ø سازمان و روشهال کنده اداره ینما 

Ø مشارکت است شعبهیس شعبه منتخب با ریرئ  

  ف یشرح وظا
ر و یتفسـ  یارشناسـ کگروه  يشنهادیپ ياستها و دستورالعملهایب اهداف، سیو تصو ياستگذاریس -1

مناسب  يجاد ساختاریت از ایو حما راستینت کمشار يدارکبان يندهایمقررات و فرآ يبازنگر

  .ربطیذ ییو اجرا یتخصص يت واحدهایجهت فعال

  .راستینت کمشار يدارکباناهداف  يدر راستا یاتیعمل يها هح برنامیصح ينظارت بر اجرا -2

 .ربطیذ ییو اجرا یتخصص يو واحدها یارشناسکن گروه یب یجاد هماهنگیع در ایتسر -3

 يدارکـ باننـه  یبه يجهـت اجـرا   کیاز از مراجع فرابانیو اخذ مجوزها و مصوبات مورد ن يریگیپ -4
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 .راستینت کمشار

و مراجـع مـرتبط    راسـتین ت کمشـار  يدارکـ باناران کانـدر  ن دسـت یب یجاد هماهنگیع در ایتسر -5

 .شورکو عنداللزوم خارج از  کخارج از بان

ت کمشار يدارکبان يندهایمقررات و فرآ ير و بازنگریتفس یارشناسکگروه 

  راستین
ان یـ ت در سـود و ز کمشار يدارکبان يندهایو فرآمقررات  ير و بازنگریتفس یارشناسکاعضاء گروه 

  باشند:  یر میبشرح ز راستین

Ø  ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانو طراح مشاور  

Ø یحقوقل کارشناس اداره ک 

Ø طرحها یبررسل کارشناس اداره ک 

Ø يالت اعتباریل تسهکارشناس اداره ک 

Ø ل نظارت بر مصارفکارشناس اداره ک  

Ø یارشناسکر گروه ی(عنوان دب يزیر قات و برنامهیتحق لکاداره ارشناس ک( 

Ø سازمان و روشهال کارشناس اداره ک  

بـا توجـه بـه موضـوع مـورد       یـی و اجرا یتخصصـ  ير واحـدها یندگان سـا یو نما ارشناسانک: 1حیتوض

  افت. یحضور خواهند یارشناسکاز در گروه ی، در صورت نیبررس

ان یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکـ بان يدسـتاوردها  و توسـعه  يمنظور حفظ و نگهـدار به  :2ح یتوض

ت بـه تالشـها و   یز با عنایو ن یارشناسکگروه  يشده توسط اعضا يآور ن اطالعات جمعیو همچن راستین
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ت در سـود و  کمشـار  يدارکـ بان ين مجلد و اجرایه ایه منتج به تهکن رابطه یبعمل آمده در ا يهایارکهم

ن یـ ا ياعضـا ربط خـود  یـ از ادارات ذ ینـدگ یبه نما، یارشناسکگروه  یعلف يده، اعضایگرد ان راستینیز

  گروه خواهند بود. 

  فیاشرح وظ
شنهادات ارائه شده درخصوص یرات و پیین تغیو انجام مطالعات مستمر درخصوص آخر یبررس -1

  شورکدر داخل و خارج از  یاسالم يدارکبان

ه و یـ ه موظف بـه ته کربط یذ یائو اجر یتخصص يواحدها يگزارشات ارائه شده از سو یبررس -2

 باشند. یم یارشناسکارسال گزارشات و اطالعات مورد لزوم به گروه 

ادر مـورد لـزوم   کـ ن شـده، سـاختارها و   یتـدو  يندها و دستورالعملهایدر فرآ يو بازنگر یبررس -3

ا حسب نظـر  یو  مشارکت راستین ربطیذ يواحدها يشنهادات ارائه شده از سویطرح، بر اساس پ

 نه و استمرار طرحیبعمل آمده جهت انجام به يها یج بررسیجه به نتاگروه باتو ياعضا

  مشارکت اداره
مـرتبط بـا اطـالع     يتهایره ناظر، انجام امور و فعالیئت مدیم عضو هیتحت نظارت مستقمشارکت داره ا

ن یمـورد لـزوم بـ    يهـا  ین هماهنگی.. و همچن.،گواهی راستینبازار ص منابع طرح، یز و تخصی، تجهیرسان

  .. را بعهده دارد. . ن،ی، اميگذار، مجر سپرده

  باشد: یر میبه شرح ز يریواحدها و دوا يور داراکحات فوق اداره مذیبا توجه به توض

Ø ره)ی(دا یواحد حقوق  

Ø طرحها یابیواحد ارز 
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Ø (محاسبات) يزیواحد مم 

Ø یمال یت مهندسیریواحد مد 

Ø نیواحد ام 

Ø ره دفتریدا 

Ø لزومر مورد یر دوایو سا  

   یاحد حقوقو
  مطلع و آگاه به طرح يو ادار یارشناسان حقوقکادر مورد لزوم: ک

جـاد شـده و   یا یاطالعات کان) با استفاده از بانیگذاران (مشتر افت اطالعات مربوط به سپردهیدر -1

   .ن شدهییتع ییشناسا يدهاکز ین

 .ن قراردادیات طرفو مشخص يشنهادیمورد لزوم با توجه به موضوع طرح پ يم قراردادهایتنظ -2

 .ها از پروندهیمورد ن كل مداریمکگذاران و ت و سپرده کن بانیماب یانعقاد قرارداد ف -3

 .انیافت اطالعات مربوط به مجریدر -4

 .مورد نظر كل مداریمکان و تیو مجر کن بانیماب یانعقاد قرارداد ف -5

  طرحها یابیواحد ارز
   یو مال یمهندس ی، فنيارشناسان اقتصادکادر مورد لزوم: ک

(بـر اسـاس    يو مستندات ارائه شده توسط مجر كان طرح با توجه به مداریمجر ییتوانا یبررس -1

متعـارف بـه منظـور     يارهـا یمع يریارگکـ و مستندات مورد لـزوم) بـا ب   كمفاد دستورالعمل مدار

 .ول منابعکاهش نکها و  يگذار هیت در سرماکاز مشار یت خطرات ناشیریمد
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ت و یریسـازمان مــد  يصـنعت و فهرسـت آحــاد بهـا    يبــه شاخصـها افـت اطالعـات مربـوط    یدر -2

.. جهـت  .ر مراجـع معتبـر مشـابه و   ی) و سـا ياست جمهـور یر يسابق (معاونت راهبرد يزیر برنامه

 یو مـال  ياقتصـاد  يهـا  ر شـاخص یو سـا  ياقتصـاد  يبخشـها   تیـ ها با توجه به اولو طرح یابیارز

 .مربوطه

ن و مقـررات  یاز براساس قـوان یه مورد نکالشر نات و سهمیق و تضمیزان وثاین و اعالم نوع و مییتع -3

 .و صندوق) يزیر ممی، (دواتشارکمو اداره  شارکتمشعبه  ،يبه مجر

و اسـتفاده از خـدمات موسسـات     يان و در صـورت لـزوم بـرون سـپار    یـ مجر یداخل يبند گروه -4

 .انیمتقاض يبند جهت گروه کرون از بانیصالح بیذ یتخصص

  (محاسبات)  يزیواحد مم
  و حسابرس ، حسابداریارشناسان مالکر مورد لزوم: ادک

  يمجر يرنقدینات و وثائق غیو ثبت تضم يزیمم -1

بـر اسـاس    يگـذار و مجـر   ان سهم سپردهیو سود و ز يالزحمه مجر و حق کارمزد بانکمحاسبه  -2

 مربوطه يها دستورالعمل

 يل مربوط به مشتریثبت اطالعات در فا -3

 یقبل يها هر در دادییا تغید یجد يها ثبت داده -4

 يار مجرکت یفکیطرح و  يات اجرایگزارش نظارت بر عمل یافت و بررسیدر -5

 ل مربوطه یطرح و دال یافت گزارش و صورتمجلس توافقات احتمالیدر -6

در مقـاطع مـورد لـزوم بـر اسـاس       يا نـه یانـات هز یو جر يانات درآمـد یمحاسبه آثار تورم بر جر -7
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 مربوطه يها دستورالعمل

  یمال یت مهندسیریواحد مد
  یو مهندس ی، فنیارشناسان مالکادر مورد لزوم: ک

ثر کمحصوالت به منظـور بـه حـدا    يبند ق دستهیاز طر رهی/پذتکمشار یگواه يت سبدهایریمد -1

   .محصوالت کسیردن رکرساندن بازده و حداقل 

 يهـا  ، اسـتفاده از شـاخص  يو اقتصـاد  یصـنعت  يها بخش ییرون، شناسایط بیل محیه و تحلیتجز -2

 يتهـا یفعال کسـ یر یخیتـار  يهـا  لیـ مورد اسـتفاده در بـورس جهـت تحل    يها شاخصصنعت و 

 .ياقتصاد

 یگــواه يو ســبدهامشــارکت از محصــوالت  یــکو بــازده هــر  کســیو بــرآورد ر ینــیب شیپــ -3

 .رهی/پذتکمشار

 یو بـازده  کسـ یزان ریـ بـا توجـه بـه م    رهی/پذتکمشـار  ین وزن هر محصول در سبد گـواه ییتع -4

  .محصوالت

 ر: یبه شرح ز رهی/پذتکمشار یبد گواهن سه نوع سییتع -5

 نیو بازده پائ کسیبا ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه •

 و بازده متوسط کسیبا ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه •

 و بازده باال کسیبا ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه •

ر و یتفسـ  یارشناسـ کاس موضـوع بـه گـروه    کـ ارائه گزارشات و اطالعات مورد لـزوم جهـت انع   -6

  .شارکت راستینم يندهایرات و فرآمقر يبازنگر
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 شامل: گواهی راستینبازار ت معامالت یریمد -7

ــیتع • ــ ين اســتراتژی ــامالت گــواه  کبان ــامالت  رهی/پذتکمشــار یدر بخــش مع اعــم از مع

 تراژیو آرب یبازارگردان

ش یدر جهـت افـزا   رهی/پذتکمشـار  یبـه معـامالت گـواه    کبانـ  یصیت منابع تخصیریمد •

 نابعم یبازده

 .کبان رهی/پذتکمشار یگواه يسبدها يساز نهیت و بهیریمد •

 یمـال  يشور و بازارهاک يوتاه و بلندمدت اقتصادکت یل وضعیاطالعات و تحل يآور جمع •

 مرتبط. یالملل نیب

 .يگذار هی، بازار و سرمایاتی، عملياعتبار يها کسیت ریریمد •

 يهــا یگـواه  يا و سـبدها هـ  یل اطالعـات مربـوط بـه معـامالت گـواه     یـ و تحل يآور جمـع  •

 .رهی/پذتکمشار

ت ین وضـع یـی شـامل تع  رهی/پذتکمشـار  يهـا و سـبدها   یگواه یو فن يادیبن يلهایارائه تحل •

 یعلمـ  يهـا و روشـها   یـک نکت بازار با اسـتفاده از ت یوضع یت طرح و بررسیصنعت، وضع

 متداول.

 يهـا  یگـواه  يهـا و سـبدها   ید و فـروش گـواه  یـ مجـوز و اعـالم نـرخ روزانـه خر     ياعطا •

 ربط.یذ يبه واحدها رهی/پذتکمشار

 . يآمار يها لیو تحل یتیرین گزارشات مدیتدو •
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  نیواحد ام
  یمهندس یو فن یمالارشناسان کادر مورد لزوم: ک

از و نحـوه  یـ مـورد ن  رفمنابع و مصا يبند و برنامه زمان يبند و مستندات بودجه كافت مداریدر -1

  .ل طرحیاجرا و اتمام تحو

 .يادوار گزارشات مجر یچگونگن ییص و تعیتشخ -2

ات هـر طـرح، قبـل از    یبنا به مقتض یستیبا یه مکو اطالعات مورد لزوم  ینترلک ين سرفصلهاییتع -3

ارها کمخصـوص گزارشـات، صورتمجلسـها و دسـتور     يدر فرمهـا طـرح   یات اجرائیشروع عمل

 .وجود داشته باشند

 .يه شده توسط مجریته يارهاکو دستور ها صورتمجلس ،يد گزارشات ادوارییو تأ یبررس -4

 .طرح يدر مراحل اجرا يصورت گرفته توسط مجر يها نهیبه اسناد هز یدگیافت و رسیدر -5

هـا و   ینـ یب شیهـا و پـ   بـا برنامـه  سـه  یدر مقا ییات اجراینترل عملکطرح و  ينظارت بر حسن اجرا -6

نـوع  د، بـر اسـاس   یـ با یمـ  ورکمـذ  ینه آنهـا (بررسـ  یص منابع و نحوه مصرف بهینظارت بر تخص

ارائـه شـده توسـط     يتهای.. با توجه بـه صـورت وضـع   .انه، سه ماهه،یصنعت، طرح و بصورت ماه

 .رد)یصورت گ يمجر

مهـم   يهـا  ه گزارشات الزم با توجه به شاخصیو ته يدیلک يها نترل شاخصکن، محاسبه و ییتع -7

 .اتیعمل يت در جهت حسن اجرایفکی، ینه زمانیاز جمله هز

 باشد. یم یو مال یمهندس یفن يل از دو بخش مجزاکتشن میواحد ام یگروه نظارت -8

  .طرح یمال يحسابها و صورتها يو اظهار نظر درخصوص مصرف وجوه، نگهدار یدگیرس -9

 .يزیبه واحد مم يار مجرکت یفکیطرح و  يات اجرایارائه گزارش نظارت بر عمل -10
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 .يزیبه واحد مم همربوطو مستندات ل یطرح و دال یارائه گزارش صورتمجلس توافقات احتمال -11

بـه   يگانـه جهـت درج در سـوابق مجـر     در طبقات سه يمجر يبند و دسته یابیارائه گزارش ارز -12

 .ره صندوق)یواحد ثبت اطالعات (دا

ن و پرداخت منابع مورد درخواست یجهت تأم يانجام شده توسط مجر يها نهید هزییو تأ یبررس -13

  .طرح یکیزیشرفت فیدر هر مرحله از پ يمجر

ا بـ ش پرداخت بر اساس نوع طـرح  یبه صورت پ ياز مجری(وجوه) مورد ن ين منابع نقدیأمد تییتأ -14

 .کص بانیتشخ

ص یباشد) پس از تشخ يا ا بصورت مرحلهیتواند دفعتاً و  یه مک( یش پرداختیه مبلغ پید تسوییتأ -15

 .کبان

هـت  ج یقبلز شده یبودن منابع تجه یافکدرخصوص نا يمستندات ارائه شده توسط مجر یبررس -16

 .دیجد رهی/پذتکمشار ید صدور گواهییطرح و تأ

 باشد. کرش بانیه مورد پذک یسورات قانونکر یات و سایر مالینظ طرح یقانون يها نهید هزییتأ -17

بـر اســاس مفــاد   يدخالـت مجــر  اتیــعملاز  یرات ناشــیتـأخ زان یــنـوع و م  یو بررســص یتشـخ  -18

  .کبان یبه همراه ير در زمانبندییدستورالعمل تغ

ثر ظرف مدت مقرر در قـرارداد، پـس   کحدا يه حساب با مجریجهت تسو طرح ینهائ یدگیرس -19

 .ن شده)یتدو ي(زمان بند یو پس از اتمام زمان نهائ طرح یل قطعیاز تحو

 ینیب شید پیبا ین اداره می.. حسب مورد در ساختار ا.،یگانیر دفتر، بایر دوایر، نظیر دوایساجاد یا -20

 گردد. 
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 ت کمشارشعبه 

 يا حـاً شـعبه  یه ترجک( استینرت کشعب مشار، انیت در سود و زکمشارشدن طرح  ییبه منظور اجرا 

طـرح را   يت اجـرا یره نـاظر مسـئول  یئـت مـد  ین شعب تحت نظـارت عضـو ه  یباشد) انتخاب و ا یمستقل م

  ن شده به عهده دارد. ییتع يبراساس ضوابط و دستورالعملها

 يریـ د از دوایـ با ی، مـ کیر شـعب جهـت ارائـه خـدمات بـان     یه بر داشتن ساختار ساور عالوکشعب مذ

ن یـ ره صـندوق ا یـ ز دایـ ، برخـوردار بـوده و ن  ارائه خدمات مشـاوره  و یرسان ره اطالعیدا همچون

  ز به انجام رساند.یرا ن یف خاصید وظایبا یر صندوق، میر دوایف متعارف سایشعب، عالوه بر شرح وظا

  و ارائه خدمات مشاوره یرسان اطالع رهیف دایاشرح وظ
 يگذار و مجـر  ط و مقررات سپردهیت، شراکافت اطالعات مربوط به انواع محصوالت مشاریدر -1

 .مجدد يگذار و نحوه سپرده

.. درخصـوص  .،يگـذار، مجـر   ان، شامل سـپرده یبه مشتر يا و ارائه خدمات مشاوره یرسان اطالع -2

 .راستین انیو زت در سود کمشار شعبهانات کمحصوالت و ام

ها و ثبـت   تکا مشاری يگذار مربوط به سپرده يل فرمهایمکگذاران، ت افت درخواست سپردهیدر -3

  .ل شدهیمکت ياطالعات فرمها

مربوطـه و   يل فرمهـا یـ مکمجـدد و ت  يگذار ن سپردهیو همچن يگذار افت درخواست سپردهیدر -4

  .انهیثبت آنها در را

  .ره صندوقیبه دا رهی/پذتکمشار یو فروش گواهد یل شده مربوط به خریمکت يارسال فرمها -5
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  ره صندوقیدا
ر صندوق یر دوایعالوه بر انجام امور متعارف سا استینران یت در سود و زکمشارره صندوق شعبه یدا

   :ن شعبه براساس دستورالعملها و ضوابط مربوطه به عهده داردیر را تحت نظارت مسئولیف زیوظا

  .رهی/پذتکمشار ید و فروش گواهیبه خرشده مربوط  لیمکت يافت فرمهایدر -1

 .يهر مشتر یید شناساکاطالعات مربوط به  یابیباز -2

 .د و فروش آن براساس نرخ بازاریو خر رهی/پذتکمشار یصدور گواه -3

  .معامله شده رهی/پذتکمشار یصدور دستور پرداخت وجه گواه -4

) و يگـذار و مجـر   دهان (سـپر یمشـتر  يه نقـد کالشـر  هـا و سـهم   هـا و آورده  افت وجوه سپردهیدر -5

 .معامله شده رهی/پذتکمشار يها یپرداخت وجوه گواه

 .يهر مشتر يخاص برا یید شناساکثبت اطالعات و صدور  -6

  .ان و محصوالتیافت و ثبت اطالعات مربوط به مشتریدر -7

) بـر اسـاس   رهی/پذتکمشـار  ید و فـروش گـواه  یـ (خر رهی/پذتکمشـار  یانجام معامالت گواه -8

 .رهی/پذتکمشار يها ین شده جهت گواهیتدو يها دستورالعمل

شده) با  ینیب شی(در رابطه با سه محصول پ رهی/پذتکمشار یگواه کن مالیبا آخر یه قطعیتسو -9

 .راستین انیو زت در سود کمشاراداره  يزیربط از جمله واحد ممیذ ير واحدهایسا يارکهم
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طرح (ره یپذ یو گواهت کمشار یمقررات انتشار گواه

  )مشارکت راستین
  

  :تکمشار یقررات انتشار گواهم :الف

 ،ریان پـذ یـ پا يه گـذار یسـرما  يدر طرحهـا مشارکت راستین ت سپرده گذاران کبه منظور مشار) 1ماده 

 اجـازه داده  یو خصوصـ  یدولتـ  يهاکبه بان ،یو خصوص یو ... اعم از دولت ی، خدماتیساختمان ،يدیتول

  .دنید اقدام نمایمورد تائ يطرحهااز یه مورد نیزان سرمایت به مکمشار یشود تا نسبت به انتشار گواه یم

 ینـرخ بـازده   يان طرحها بر مبنایت سپرده گذاران در سود و زکمشار شارکت راستینمطرح  )1تبصره 

  باشد. یم یاسالم يدارکبان ياده سازیرد در اقتصاد و در جهت پکعمل

 یهماننـد بخـش خصوصـ   و موسسـات تابعـه   دولت ین راست انیدر سود و ز تکدر طرح مشار )2تبصره 

 یالزامـات قـانون   د.یـ ت نماکمشـار  شارکت راستینم يدر طرحها يا مجرید بعنوان سپرده گذار و توان یم

و  یر مـوارد قـانون  یانه و سایها اعم از درج موضوع در قانون بودجه سال ن طرحیت دولت در اکمشار يبرا

را از  ن ارتبـاط یدر ا یارات قانونیه اختیلکست قبال یبا یمتقاض یه و مرجع دولتیالرعا الزم یمجوزها همگ

  د.  یصالح اخذ و ارائه نمایمراجع ذ

ات سـاخت بـه   یـ ه پـس از اتمـام عمل  کـ هسـتند   ییر طرحهایان پذیپا يه گذاریسرما يطرحها )3تبصره 

  شوند. یم یتلق يه گذاریده و اختتام سرمایرس يمرحله واگذار

مـت  یبـه ق  قـررات من یـ ه بـه موجـب ا  کهستند  ینام یب ایبهادار بانام  يت، برگهاکمشار یگواه) 2ماده 

ت در که قصـد مشـار  کـ  یشود و به سپرده گـذاران  یم طرح منتشر يطول مدت اجرا يمشخص برا یاسم
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و مـدت   یمـت اسـم  یبه نسبت ق ین گواهیگردد. دارندگان ا یم را دارند واگذار 1ماده  يطرحها ياجرا

خواهد  یکطه شرطرح مربو يان حاصل از اجرایت، در سود و زکو نوع طرح مشار يگذار هیزمان سرما

  بود.

رد بـوده و  کـ ان خالص عملیا زیه حساب سود یطرح بر اساس تسو يان حاصل از اجرایا زیسود تبصره: 

  گردد. یطرح به سپرده گذاران پرداخت نم يالحساب در طول مدت اجرا یتحت عنوان عل یچ مبلغیه

ان ارائـه  یه توسط مجرکرا  مقرراتن یمشمول ا يطرحها ،تابعه يها موظفند توسط واحدهاکبان )3ماده 

بـه   هـا آن یقرار داده و نسبت به معرفـ  یمورد بررس ییو اجرا یو مال یو فن يه اقتصادیشود از نظر توج یم

  د.نیسپرده گذاران اقدام نما

ان یا مجری ياز مجر یافکنات یمنوط به اخذ وثائق و تضم مقرراتن یموضوع ا يطرحها ياجراتبصره: 

  باشد. یم يه گذاریسرما ییات اجرایت صحت عملیبه رعازام آنان تجهت ال ،طرح

میزان صدور گواهی مشارکت قابل انتشـار بـراي طرحهـاي موضـوع ایـن مقـررات محـدودیت         )4ماده 

  ندارد.

صـادر   کبان يمعامالت آن از سو یر بوده و چگونگیانپذکت امکمشار ید و فروش گواهیخر) 5ماده 

  گردد. ین مییننده تعک

دولت  يگردند و مجرین منابع میتام شارکت راستینمه از محل طرح ک یدولت يه طرحهاچنانچ )6ماده 

ن یر در انجام تعهد داشـته باشـد، دولـت ضـمن تضـم     ین شده باتمام نرسد و تاخییباشد و در طول مدت تع

 ،ا وزارتخانـه مربوطـه  یـ ا ارگـان  یـ نـده سـازمان   یپرداخت اصل منابع و سود متعلقه از محل بودجـه سـال آ  

 متعهـد را تعهـد   یامل بدهکه یر در تسوین خسارت تاخیر در انجام تعهد و همچنیرت تاخپرداخت و خسا

 یاسـالم  يجمهـور  يزکـ مر کمربوطه نزد بانـ  یدولت يور را از محل حسابهاکه وجوه مذیلکد و ینما یم
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  د.ینما یم زیعامل وار کران به حساب بانیا

   :رهیپذ یمقررات انتشار گواه :ب

، ی، سـاختمان يدیر تولیان ناپذیپا يه گذاریسرما يدر طرحهات سپرده گذاران کبه منظور مشار )7ماده 

شـود تـا نسـبت بـه      یم اجازه داده یو خصوص یدولت يهاک، به بانیو خصوص یو .... اعم از دولت یخدمات

  ند.یره اقدام نمایپذ یانتشار گواه

 ینـرخ بـازده   يمبنا ان طرحها بریت سپرده گذاران در سود و زکمشارمشارکت راستین طرح  )1تبصره 

  باشد. یم یاسالم يدارکبان ياده سازیرد در اقتصاد و در جهت پکعمل

 یهم همانند بخش خصوصو موسسات تابعه دولت راستین  انیدر سود و ز تکدر طرح مشار )2تبصره 

 یالزامـات قـانون   د.یـ ت نماکمشـار  شارکت راستینم يدر طرحها يا مجریتواند بعنوان سپرده گذار و  یم

و  یر مـوارد قـانون  یانه و سایها اعم از درج موضوع در قانون بودجه سال ن طرحیت در ات دولکمشار يبرا

ن ارتبـاط را از  یدر ا یارات قانونیه اختیلکست قبال یبا یمتقاض یه و مرجع دولتیالرعا الزم یمجوزها همگ

  د.یصالح اخذ و ارائه نمایمراجع ذ

ه بطور نامحدود پس از شروع دوران کهستند  ییر طرحهایان ناپذیپا يه گذاریسرما يطرحها )3 تبصره

  د. ینما یم را عرضه یا خدمات مشخصیساخت، محصول 

 کمشخص توسط بانـ  یمت اسمیه به قکهستند  ینام یا بیبهادار با نام  يها ره برگیپذ یگواه) 8ماده 

 يگـذار  هیطـرح سـرما   يت مجـر کشـر  ير بـرا یان ناپذیپا يه گذاریسرما يطرحها ین منابع مالیتام يبرا

و مفـاد قـرارداد    يه گـذار یو مدت زمان سرما یمت اسمیره به نسبت قیپذ یدار گواهیخر .گرددیصادر م

  خواهد شد. یکطرح مربوطه شر يت مجرکه شریدر سرما ،تکمشار

بـوده و ارزش آن پـس از اتمـام دوران سـاخت در      يت مجـر کره سهام شـر یبه منزله قبول پذ ین گواهیا
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براساس سه عامل قیمت اسمی  يو اجراء شده توسط مجر کب شده توسط بانمصو يگذار هیطرح سرما

تبـدیل خواهـد    يت مجـر کبه سـهام شـر   و مدت زمان سرمایه گذاري و مفاد قرارداد مشارکت محاسبه و

  ور خواهد بود.کذت مکبه منزله سهامدار شر ین گواهیدارنده ا .شد

مشارکت برابر است با حاصل ضرب مبلغ اسمی  ارزش محاسباتی هرگواهی پذیره در پایان دوره :تبصره

سهم دارنده گواهی پذیره به میـزان ارزش محاسـباتی    .گواهی در مدت زمان بکارگیري آن در مشارکت

  هاي پذیره صادره براي کل طرح خواهد بود. آن نسبت به جمع کل ارزش محاسباتی گواهی

ان ارائـه  یه توسط مجرکرا  مقرراتن یول امشم يتابعه، طرحها يها موظفند توسط واحدهاکبان )9ماده 

بـه   هـا آن یقـرار داده و نسـبت بـه معرفـ     یمـورد بررسـ   ییو اجرا یمال ،ی، فنيه اقتصادیشود از نظر توجیم

  ند.یگذاران اقدام نما سپرده

ان یا مجری ياز مجر یافکنات یمنوط به اخذ وثائق و تضم مقرراتن یموضوع ا يها طرح ياجراتبصره: 

  باشد. یم زام آنان به حسن انجام تعهداتطرح جهت ال

  ت ندارد.ین مقررات محدودیموضوع ا يطرحها يره قابل انتشار برایپذ یزان صدور گواهیم)  10ماده 

 کبانـ  يآن از سـو  یر بـوده و چگـونگ  یانپـذ کره امیپـذ  یت گواهکیه حقوق و مالیلکانتقال  ) 11ماده 

  گردد. ین مییننده تعکصادر 

بـا انتشـار و    يات دوران سـاخت توسـط مجـر   یـ عمل يموظفند با نظارت بر حسـن اجـرا  ها کبان )12ماده 

هنگـام   ،ریان ناپـذ یـ پا يه گذاریطرح سرما ياجرا يالزم برا ین منابع مالیره ضمن تامیپذ یصدور گواه

ره را بـه صـاحبان سـهام در    یپـذ  يهـا  یصـاحبان گـواه   يات ساخت و شروع دوره بهره بـردار یان عملیپا

  د.نیل نمایتبد يت مجرکشر

دولـت   يگردنـد و مجـر  ین منـابع م یتاممشارکت راستین ه از محل ک یدولت يچنانچه طرحها ) 13ماده 
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ن یر در انجام تعهد داشـته باشـد، دولـت ضـمن تضـم     ین شده باتمام نرسد و تاخییباشد و در طول مدت تع

ا وزارتخانـه  یـ  ا ارگـان یـ نده سـازمان  یان و خسارات وارده از محل بودجه سال آیپرداخت اصل منابع و ز

متعهـد   یامل بـده که یر در تسوین خسارت تاخیر در انجام تعهد و همچنیمربوطه پرداخت و خسارت تاخ

 يجمهـور  يزکـ مر کمربوطه نـزد بانـ   یدولت يور را از محل حسابهاکه وجوه مذیلکد و ینما یم را تعهد

  د.یز نمایعامل وار کران به حساب بانیا یاسالم
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  کیمک یمال يابزارها

  

  رهی/پذتکمشار یسبد گواه
 یان گـواه یمتقاضـ  يبـرا را  يتـر  م مخـاطره کـ  حالـت  رهی/پذتکمشـار  يهـا  یاز گـواه  يجاد سـبد یا

و  تکمشـار  يهـا  ینـرخ بازگشـت گـواه   در ش ثبـات  یافزا بوجود خواهد آورد و سبب رهی/پذتکرشام

  .خواهد شدره ی/پذتکمشار يها یگواهت ارزش یتثب

محصوالت مختلـف   رهی/پذتکمشار يها یه گواهکاست  ي: سبدرهی/پذتکمشار یسبد گواه

 رد.یگ یگر را در بر میو اوراق بهادار دمشارکت 

 يت سـبدها یریرا بر عهده دارد، هدف از مـد  رهی/پذتکمشار یگواه يت سبدهایریفه مدیوظ کبان -1

 باشد. یم کسیردن رکثر رساندن بازده و حداقل کبه حدا رهی/پذتکمشار یگواه

از محصـوالت   یـک و بـازده هـر    کسـ یر ینیب شیاز به پین رهی/پذتکمشار یهل سبد گواکیتش يبرا -2

 باشد. یم شارکتم

ل سبد ک کسیاز است تا بازده و رین حالت نیگردد در ا یت مکمشار یه بحث از سبد گواهیکهنگام -3

 باشد. یآن مطرح م یمت معامالتیره درباره قیپذ ین مورد دربارة گواهیهم ز محاسبه گردد.ین

  مورد نظر ياقتصاد تیفعالدر  کسیر زانین مییتع

 فیـ تعر يگـذار  هیل رقـم سـرما  کـ نشـده) بـر    يزیـ ان ناخواسـته (برنامـه ر  یبعنوان ز کسی: رکسیر

  شود. یم
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ن یـ مورد نظـر داشـته باشـد. در ا    يت اقتصادیفعال کسیزان ریدر ارتباط با م یلیالزم است تحل کبان

هـر   EPSاستفاده در بـورس (از جملـه متوسـط    مورد  يها صنعت و شاخص يها توان از شاخص ینه میزم

 هر بخش را مشخص نمود. کسی، ریخیتار يها لیبخش) استفاده نمود و با توجه به تحل

ق آن بتـوان  یـ اسـت تـا از طر   193س انتقـال یل ماترکیاز به تشیهر بخش ن کسیت رین وضعییبعد از تع

طـرح   يت آن در طـول اجـرا  یعر وضـ ییـ طرح و احتمال تغ يرا در آغاز اجرا يت هر بخش اقتصادیوضع

 مشخص نمود.

      در آخر دوره کسیدرجه ر

D* بخش  سبز  زرد  قرمز  
 کسیدرجه ر

 يدر ابتدا

  دوره

       1  

        2  

        3  

  

  در سبد ياقتصاد يها تیاز فعال یکن سهم هر ییتع
رت بـه عبـا  و  رهی/پذتکمشـار  یسـبد گـواه   یکدر  ياقتصاد يها تیاز فعال یکسهم هر ن ییتع يبرا

از  یـک هـر   يسـبد الزم اسـت تـا بـرا     یکموجود در  رهی/پذتکمشار یجاد تنوع در گواهیا يگر براید

  م.یین نماییرا در سبد تع یوزن ياقتصاد يها تیفعال

 
193 Transition Matrix 
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بـر سـبد    يت اقتصـاد یـ فعال یـک ود کـ از ر یناشـ  یم ضرر احتمالیه بخواهک یبه عنوان مثال در صورت

 40ت یـ ود در آن فعالکـ گر احتمال رید نگردد، و از طرف دش از ده درصد سبیب رهی/پذتکمشار یگواه

ص یتخصـ  ین گواهیه به اک رهی/پذتکمشار ین بخش از سبد گواهیشتریل،بیدرصد باشد، بنابر فرمول ذ

  شود عبارت خواهد بود: یداده م

  ن سوختیشتریب× ]1/احتمال سوخت [ در سبد = يت اقتصادیسهم فعال

25 = %4/1  ×10%  

ز در سـبد  یـ گر را نی، اوراق بهادار درهی/پذتکمشار یتوان عالوه بر گواه یسبد م کسیل ریتعد يبرا

  منظور نمود.

  رهی/پذتکمشار یگواه يسبدها يطبقه بند
سـبد   یـک مجمـوع   کسـ یو رمشـارکت  از محصـوالت   یـک هـر   کسیبا توجه به نرخ بازگشت و ر

  ف نمود.یتعر رهی/پذتکمشار یتوان سه نوع سبد عمده گواه یم

  و حداقل بازده. کسیبا حداقل ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه §

 و بازده متوسط.متوسط  کسیبا ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه §

 و بازده باال.باال  کسیبا ر رهی/پذتکمشار یسبد گواه §

است. بازده  رهی/پذتکمشار یگواه ياز سبدها یکهر  کسیاز به محاسبه بازده و رین منظور نیا يبرا

 رهی/پذتکمشـار  يهـا  یاز گـواه  یـک برابر خواهد بود با مجموع بازده هـر   هری/پذتکمشار یسبد گواه

  موجود در سبد:

∑
=

=
N

i
iiP RwR

1
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  iwاز اقالم سبد  یکنسبت سهم هر 

  PRل سبد کبازده 

  iRاز اقالم سبد  یکبازده هر 

  گردد. یل محاسبه میز بر اساس فرمول ذین رهی/پذتکمشار یبد گواهس یک کسیزان ریم

∑ ∑∑
= =

≠
=

+=
n

i

n

i

n

ji
i

jiijjiiip www
1 1 1

222 σσρσσ  

2از اقالم سبد  یکانس هر یراو
iσ  

2 يانس پرتفویوار
pσ  

  iσزان مخاطره یا میار و یانحراف از مع

  j   ijρو  i يها ییاران بازده دیب یب همبستگیضر

ن اقـالم  یمـاب  یزان همبستگیم ،رهی/پذتکمشار یسک سبد گواهیمهم محاسبه ر يها از شاخص یکی

 یسـبد گـواه   یـک ش داده شـده اسـت. اصـوال در    ینمـا  ijρه بـا  کباشد  یم رهی/پذتکمشار یسبد گواه

گـردد تـا در    یمـ  یه سـع کـ د. بلنشو یباال هستند قرار داده نم یهمبستگ يه داراک یاقالم رهی/پذتکمشار

  رد.ینظر قرار گ اقالم مد ینیسبد جانش یک

در سه گروه  رهی/پذتکمشار یگواه يمحاسبه شده سبدها کسیزان بازده و ریت با توجه به میدر نها

  د.نگرد ین قسمت مشخص میر شده در اکذ يهاسبد

  

  رهی/پذتکمشار یمه گواهیب
 يها کسیمختلف از جمله ر يها کسیاهش رکن یه و همچنیت از صاحبان سرمایق و حمایتشو يبرا
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 تأسیستواند اقدام به  یم کبان 196و عدم تقارن اطالعات 195وسک، انتخاب مع194يا خطر رفتاری یژمنشک

  د.یبنما یتیانجام اقدامات حما يبرا ينهاد

ه یاز اصل سـرما  یه الزم است تا صرفاً بخشیاصاحبان سرم يا خطر رفتاری یژمنشکاز  يریجلوگ يبرا

ه ی% سـرما 50مـه بعنـوان   یزان پوشش بیان میمشتر  هیرد. با توجه به سرمایمه قرار گیان تحت پوشش بیمشتر

 رد.یگ یتحت پوشش قرار م

طـرف و   یـک از  مؤسساتن یاز ایمورد ن يباال ینگیگردد. نقد تأسیس يا مهیالزم است تا موسسات ب

ن نـرخ حـق   یه و همچنیه اولین سرماییه در هنگام تعکاست  یاز موضوعات یکستماتیس کسیر ينرخ باال

  رد.یست مدنظر قرار گیبا یم مؤسساتن یمه ایب

تواند بـه عنـوان معـرف     یم ک، بانرهی/پذتکمشار يها ید گواهیه به خریق صاحبان سرمایجهت تشو

ت کان بـه مشـار  یق اعتمـاد مشـتر  ین طریتا از ا د،یها نما مه طرحیان، اقدام به بیت به مشترکمشار يها طرح

  جلب گردد.

 
194 . Moral hazard مه رفتار خود را ید بیگذار با خر مهیه بکاشاره دارد  يمه به مواردیدر بازار ب یا خطر اخالقی یژمنشک

د را در امر مراقبت از ا منش و رفتار خویرده کشتریدر اعالم خسارت ب ین، سعیتام يه به جاکن تصور یدهد و با ا یر مییتغ

مه شده یب ییدارااز  یگر مراقبت چندانیمه، دید بیگذاران با خر مهیاز ب یبه عنوان مثال بعض دهد. یر مییمه شده تغیاموال ب

  شود. یشده م مهیش خطرات بین عامل باعث افزاینند و اک ینم خود

195  Adverse selection. به سبب وجود اطالعات  یج نامطلوبیه در آن نتاکشود  یگفته م يند بازاریبه فرآ ینیژگزک

 شود. یدار مشاهده مین فروشنده و خرینامتقارن ب

196 Asymetric information  .گـر  یاز طـرف د  يشـتر یاطالعـات ب  يدارا طـرف قـرارداد   یـک  یعنی اطالعات نامتقارن

  است.
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زان یاز جمله م یمک يها ن است. شاخصییقابل تع کبان يها ییت دارایمه با توجه به وضعیزان حق بیم

 يهـا  ه، حجم و تعداد طـرح یت سرمایفاک، نرخ کبان یرهن يها مطالبات معوق و سوخت شده، حجم وام

  مه خواهد بود.ین نرخ حق بییاز عوامل موثر در تع یفکی يها خصنار شاکت ناموفق و... در کمشار
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  ضمائم

  پیت يقراردادها
  ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان در طرح استفادهپ مورد یت يانواع قراردادها

 نیقرارداد با ام •

 يبا مجر یت مدنکمشارقرارداد  •

 گذار با سپرده کجعاله بانقرارداد  •

 صلح حقوق •

 یابیارز قرارداد •

  ها  فرم
  ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبان در طرح استفادهمورد  يها ستیل کو چ ها فرم
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 یاشخاص حقوق – راستینان یت در سود و زکالزم پرونده مشار كمدار

1. c        آن  ه درک ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانبرگ درخواست استفاده از منابع
د شده ینات مربوطه قیت و وثائق و تضمکاز، مدت مشاریه مورد نیزان سرمایر، ماکمشخصات نوع 

  باشد. 
2. c       یسب و ... ) متقاضک، پروانه يبردار (پروانه بهره یهیطرح توج  
3. c       انیمشتر یو اعتبار سنج یابیل ارزکاداره توسط  یاطالعات اخذ شده درباره متقاض 
4. c       یار متقاضکنامه معتبر محل  ا اجارهی یا سرقفلی کت ملکیاسناد مربوط به مال یپکفتو  
5. c       یرمنقول و منقول متقاضیوثائق غ یابیمجلس ارز ن صورتیآخر  
6. c       ینات متقاضیت وثائق و تضمکیسند مال یپکفتو  
7. c       ت کرعامل شریره و مدیئت مدیاعضاء ه یارت ملکو  شناسنامه یپکفتو 
8. c       تها کت ممهور به مهر اداره ثبت شرکاساسنامه شر یپکفتو 
9. c       یر سهامیغ يتهاکنامه(در خصوص شر تکشر یپکفتو ( 

10. c       تها کت در اداره ثبت شرکثبت شر يحاو یروزنامه رسم 
11. c       رعامل و صاحبان یره و مدیئت مدیات و انتخاب هریین تغیثبت آخر يحاو یروزنامه رسم

 ت کامضاء مجاز شر
12. c       ت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها کست سهامداران عمده شریل 
13. c       يگذشته همراه صورتها یت مربوط به سه دوره مالکو حسابرس شر یگزارش بازرس قانون 

 مه یضم يادداشتهایو  یمال
14. c       یت ، ممهور به مهر اداره دارائکشر یاتیامه مالن اظهارنیآخر  
15. c       صادر شده باشد.  که به نام و به نفع بانکنامه وثائق  مهیب 
16. c       ربط در آن یو سهامداران ذ یه شخص حقوقک ییتهاکر شریسا یو مشخصات ثبت یاسام

 يتهاکور در شرکفراد مذاز ا یکباشند، همراه با اعالم مبلغ و درصد سهام هر  یتها سهامدار مکشر
 ادشده ی

17. c        ته معامالت شعبهیمکل شده توسط یمکت 810فرم نمونه 
18. c       به نظر برسد.    يآن ضرور يا اداره امور شعب اخذ و نگهداریه به نظر شعبه ک کیر مداریسا 

 
  د. ***ینما یجاد نمیا کبان يرا برا يگونه تعهد چیفوق ه ك*** ارائه مدار
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  امینبا  قرارداد

  راستین در قالب طرح مشارکت سود و زیان

  
   :این قرارداد بین امضاء کنندگان ذیل

ــنامه  ــد ............................. داراي شناســـــ ــانم .................................... فرزنـــــ ــماره آقاي/خـــــ  شـــــ

.. کـــــد ملـــــی ...................................... مقـــــیم ...................................... صــــادره از ........................ 

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

ــنامه    ــماره شناســ ــد .................................. داراي شــ ــانم ............................................. فرزنــ آقاي/خــ

........... صــــــــادره از ................................ کــــــــد ملــــــــی ................................. مقــــــــیم ...........

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

ــت .....................  ــماره ثبـــ ــرکت ......................................... داراي شـــ ــت  شـــ ــل ثبـــ ............ محـــ

ــتی   ــد پســــــــ ــیم .................................................................. کــــــــ ................................... مقــــــــ

  .................................. که در این قرارداد امین نامیده میشود . 

.... و آقاي/خـانم ................................. بـه موجـب آگهـی شـماره      با امضاء آقاي/خـانم .......................... 

ــورخ    ــماره .................................. م ــه رســمی ش ــورخ ............................. در روزنام ........................... م

ــر   ــی ایـ ــک ملـ ــر و بانـ ــرف دیگـ ــیم  .................................. از طـ ــعبه .................................... مقـ ان شـ

ــه در ایــــن  ............................................................................................................................. ......... کــ

بــــه عــــدد )  ایــــن قــــرارداد بــــه تــــاریخ ( ،قــــرارداد بانــــک نامیــــده میشــــود از طــــرف دیگــــر 

ــروف .......................................................  ــه حـ ــاریخ بـ ........... ) ..................................................... ( تـ
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  منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند . 

ه به نمایندگی از طرف بانک بـه  فنی مهندسی ک ،امین واحدي است متشکل از کارشناسان مالی :1ماده 

منظور حصول اطمینان از حسن عملکرد مجري بر عملیات مجري نیز نظـارت کامـل داشـته و موظـف بـه      

  باشد .  می انعکاس کامل عملکرد مجري به بانک

 ،باشد و امین حق هر گونه اعتراض می تعیین صالحیت امین برابر دستورالعملهاي مربوطه با بانک :2ماده 

  خصوص از خود سلب و ساقط نمود .  و ادعایی را در این ایراد

   :موضوع قرارداد :3ماده 

عبارت است از خریـد خـدمات نظـارتی و کنترلـی واحـد امـین بـر طـرح ...................................... طبـق          

  د. باش مستندات پیوست این قرارداد همراه با شرح خدمات تفصیلی مصوب از سوي بانک پیوست می

   :مبلغ قرارداد :4ماده 

باشد که طی مقاطع ذیل و بر حسب تشـخیص   می مبلغ این قرارداد به میزان ..................................... ریال

  و تأیید واحد ممیزي به امین پرداخت خواهد شد . 

% مبلغ 10( حداکثر به میزان  ........................ درصد در تاریخ امضاي قرارداد حاضر بعنوان پیش پرداخت

  :قرارداد ) و مابقی طی ............................. مرحله همگام با پیشرفت طرح و به تأیید واحد ممیزي بانک

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

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

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

   :مدت قرارداد :5ماده 

باشد که منطبق بـا قـرارداد    می مدت این قرارداد از تاریخ ........................... به مدت ...............................
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باشد بدیهی است تأخیر یا تطویـل قـرارداد اشـاره     می ......................... موضوع ماده ................................

  منجر به تطویل قرارداد حاضر نیز خواهد شد .  شده

ن یـ ا 3مستندات تفصیلی مصوب واحد ارزیابی جزء الینفک این قرارداد در مورد موضوع ماده  :6ماده 

  گیرد.  می باشد و بعنوان مبناي کنترل و نظارت واحد امین بر جریان عملیات اجرایی طرح قرار می قرارداد

  شرح وظایف امین  :7ماده 

دریافت مدارك و مستندات بودجه بندي و برنامه زمان بندي منابع و مصارف مـورد نیـاز و نحـوه     -1-7

  اجراء و اتمام تحویل طرح 

  تشخیص و تعیین چگونگی ادوار گزارشات مجري  -2-7

 ،بایستی در فرمهاي مخصـوص گزارشـات   می تعیین سرفصلهاي کنترلی و اطالعات مورد لزوم که -3-7

قبل از شروع عملیات اجرائی  ،بنا به مقتضیات هر طرح ،دستورکارها وجود داشته باشد صورت مجلسها و

  طرح.

  صورت مجلس و دستور کارهاي تهیه شده توسط مجري  ،بررسی و تأیید گزارشات ادواري -4-7

ي صورت گرفته توسـط مجـري در مراحـل مختلـف اجـراي      ها دریافت و رسیدگی به اسناد هزینه -5-7

  طرح. 

و نظـارت بـر    هـا  و پـیش بینـی   هـا  نظارت بر حسن اجراي طرح و کنترل عملیات اجرایی بـا برنامـه   -6-7

تخصیص منابع و نحوه مصرف بهینه آنها در مقاطع زمانی از پیش تعیین شده و بر اسـاس دسـتورالعملهاي   

  مربوطه

ي مهم از ها خصي کلیدي و تهیه گزارشات الزم با توجه به شاها محاسبه و کنترل شاخص ،تعیین -7-7

  جمله هزینه زمانی کیفیت در جهت حسن اجراي عملیات . 
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  گروه نظارتی واحد امین از کارشناسان مجزاي فنی ـ مهندسی و مالی تشکیل میشود.  -8-7

  نگهداري حسابها و صورتهاي مالی طرح.  ،رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مصرف وجوه -9-7

  اجراي طرح و کیفیت کار مجري به واحد ممیزي بانک.ارائه گزارش نظارت بر عملیات  -10-7

  ارائه گزارش صورت مجلس توافقات احتمالی طرح و دالیل مربوطه به واحد ممیزي بانک.  -11-7

ارائه گزارش ارزیابی و دسته بندي مجري در طبقات سه گانه جهت درج در سـوابق مجـري بـه     -12-7

  بوطه طبق دستورالعمل مر ،واحد ثبت اطالعات بانک

هــاي انجــام شــده توســط مجــري جهــت تــأمین و پرداخــت منــابع مــورد  بررســی و تأییــد هزینــه -13-7

  درخواست مجري پس از مرحله آغازین طرح 

تأیید تأمین منابع نقدي (وجوه) مورد نیاز مجري به صورت پیش پرداخت بر اساس نـوع صـنعت    -14-7

  و طرح پس از تشخیص بانک. 

توانـد دفعتـاً و یـا بصـورت مرحلـه اي باشـد) پـس از         مـی  غ پـیش پرداختـی (کـه   تأیید تسویه مبل -15-7

  تشخیص بانک. 

بررسی مستندات ارائه شده توسط مجري در خصوص ناکافی بودن منابع تجهیز شده جهت طرح  -16-7

  و تأیید صدور گواهی مشارکت / گواهی پذیره جدید. 

  سایر کسورات قانونی که مورد پذیرش بانک باشد .  ي قانونی طرح نظیر مالیات وها تأیید هزینه -17-7

مجري بر اساس مفاد دستورالعمل تغییر  ریا تقصیقصور تشخیص تأخیرات ناشی از عدم هر گونه  -18-7

  در زمانبندي به همراهی بانک 

رسیدگی نهائی طرح جهت تسویه حساب با مجري حداکثر ظرف مدت مقرر در قرارداد پس از  -19-7

  ی طرح و پس از اتمام زمان نهائی ( زمان بندي تدوین شده ) . تحویل قطع
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تخلف از هر یک از مفاد قرارداد حاضـر از سـوي امـین موجـب فسـخ قـرارداد از سـوي بانـک          :8ماده 

باشد  می که میزان آن از سوي بانک تعیین خواهد شد ،جبران خسارات واردهبه خواهد شد و امین متعهد 

  اعتراض و ادعایی را در اینخصوص از خود سلب و ساقط نمود .  و امین هر گونه ایراد و

چنانچه قصور یا تقصیر از جانب مجري به توقف یا تأخیر یا انقطاع عملیات اجرایی گـردد واحـد    :تبصره

ممیزي بانک حسب کار انجام شده توسط واحد امین بـا واحـد مزبـور تسـویه خواهـد نمـود . امـین حـق         

  واحد ممیزي را از خود اسقاط نمود .  اعتراض نسبت به تصمیمات

امین موظف اسـت بـه منظـور تضـمین حسـن انجـام کـار ضـمانت نامـه معتبـر بـانکی بـه میـزان               :9ماده 

  % مبلغ قرارداد حاضر به بانک ارائه نماید. 10................................................... ریال معادل 

وافق طرفین و بر طبق مقررات جاري بر طرح مشارکت در سود و زیـان  این قرارداد بر اساس ت :10ماده 

تنظیم و امضاءکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد حاضر را پذیرفته و نسـبت بـه آن    راستین

  هیچگونه اختالفی ندارند. 

خه که در حکم واحد است تنظیم و این قرارداد در تاریخ ..................................... و در دو نس :11ماده 

  بین طرفین قرارداد مبادله گردید. 

  

  

  نام و امضاء امین                                             امضاء بانک
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   يبا مجر کبان یت مدنکقرارداد مشار

   ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکباندر قالب طرح 
  

   :لینندگان ذکن امضاء یب یت مدنکبه منظور انجام معامله مشار

م یشماره ثبت ............................ محل ثبت ........................... مق يت .................................... داراکشر

/ خانم  يآقا يبا امضاشود  یم دهینام»  یکشر« ن قرارداد یه در اک....................................................... 

 ی/ خانم ............................................. ثبت شده به موجب آگه ي............................................ و آقا

فرزند ............................./خانم  يآقاشماره ......................... مورخ ...................................... و 

م یمق.............................صادره از .............................شماره شناسنامه  يدارا .............................

حل م............................. شماره ثبت  يدارا .............................تکشر /.............................

/ خانم يآقا ي................................................................................با امضام یمق.............................ثبت

 یثبت شده به موجب آگه خانم ......................................... /ي.......................................... آقا

 کطرف و بانیکشود از  یم دهینام» راهن « الً یه ذک ...........................مورخ  ...............................شماره

. م ......................................................................................یران شعبه .................................... مقیا یمل

  .شود یده مینام کبان ن قراردادیه در اک

ــرف د ــر ایاز ط ــگ ــار ی ــه ت ــار ین قراردادب ــدد )..................................................(ت ــروف:  یخ (بع ــه ح خ ب

  د.دنین ملزم به انجام مفاد آن گردی...................................................................) منعقد و طرف

ن یطـرح در زمـ   يبـه منظـور اجـرا    يگـذار  هیقرارداد، سرما نیموضوع ا یمدن تکمنظور از مشار )1ماده 

............................ واقع در بخش ......................... شهرسـتان ........................... بـه مسـاحت     یثبت كپال به
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  ) .د شودیقاً قیت دقکیموضوع بر اساس سند مال کر مشخصات ملیساع (................................ متر مرب

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

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

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

ــرح   ــق ط ــورد ارزطب ــم ــ  و یابی ــوب بان ــاختمان  کمص ــه س ــورخ   یو پروان ــماره ............................. م ش

 ن قـرارداد یـ ا کنفـ یوسـت و جـزء ال  یر آن بـه پ یه تصاوک........................... صادره از ........................... 

مزبور را به  کا منافع ملین ین قرارداد حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به عیبه موجب ا یکباشند و شر یم

از  کت بدون اجازه بانیالت و وصاکو صلح حقوق و اقرار و و یو شرط یو رهن یهر صورت اعم از قطع

  خود سلب و ساقط نمود. 

ــاده  ــرما ) 2مـ ــاریسـ ــدنکه مشـ ــوع ا یت مـ ــموضـ ــرارداد ن یـ ــدد)   قـ ــه عـ ــغ ( بـ ــه مبلـ ــاً بـ  :جمعـ

ــروفیــــر ............................................ ...................................................................................  :ال (بحــ

 :ه به مبلغ ( به عدد)یل سرماکت مزبور برابر .......................... درصد کاز مشار که سهم بانکال) است یر

ال) یـ ........................................................................... ر :ال ( بحـروف ی...................................ر.............

ل کـ ) معـادل .............. درصـد    یتیریو مـد  یو تـوان تخصصـ   يرنقـد یغ ،ي( اعم از نقـد  یکو سهم شر

 :ال ( بحـــــروفیـــــ............................................ر........... :ه بـــــه مبلـــــغ ( بـــــه عـــــدد)   یســـــرما

  باشد.  یم ال )ی........................................................................... ر

شـنهاد  یت بـا درخواسـت و پ  که مشـار یش سـرما ین قـرارداد افـزا  یـ ت موضوع اکضمن مدت مشار :تبصره

   .سر خواهد بودیم کموافقت بانب و یص و تصویو تشخ یکشر

 یت مدنکمشار كق حساب مشتریت از طرکشر يه نقدیه سرماکردند کقبول  یکو شر کبان ) 3ماده 
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بـا حـق    کنـزد بانـ   یکو شـر  کبنـام بانـ   یکو شـر  که براساس توافـق بانـ  کشماره ............................ 

ست به مصرف مندرج در مـاده  یبا یم ن حسابیامنظور شود و منابع  ،دیافتتاح گرد کبرداشت توسط بان

   .ن قرارداد برسدیا 1

در امـر   يت ویـ ه شـغل و فعال کـ ن قـرارداد اعـالم نمـود    یـ ا يبـا امضـا   یکشـر  هکـ نینظـر بـه ا   ) 4ماده 

ت بـا  کارشان به مشیا يباشد بنابر تقاضا یم ر مجموعه بخش ...........................ی................................ و ز

 یکه شـر کـ نیا ایـ شوف و محرز شـود و  کم کبان يمبادرت نمود لذا چنانچه خالف امر فوق برا یکشر

تخلف از مفاد قرارداد  ،ن قرارداد مورد استفاده قرار دهدیرموارد اعالم شده در ایت را در غکه مشاریسرما

حق  کدرآن صورت بانشود و  یم ن قراردادیموضوع ا که مطالبات بانیلکمحسوب و موجب حال شدن 

قـه نسـبت بـه مطالبـه و وصـول      ین قـرارداد و از محـل مـورد وث   یـ ار دارد معامله را فسخ و به استناد ایو اخت

  د . یمطالبات خودو خسارات وارده اقدام نما

صورت خواهد  کو موافقت بان یکشر يبا تقاضا یت مدنکمشار كبرداشت از حساب مشتر ) 5ماده 

  د. یآ یم بعمل ینه شدن مبالغ پرداخت شده قبلین پرداخت با احراز هزیر از اولیبه غ کگرفت موافقت بان

ثر بـه مـدت .................... سـال    کحـدا  ییه حسـاب نهـا  یخ انعقاد تاتسوین قرارداد از تاریمدت ا )6 ماده

رسانده ت را در مدت مزبور به اتمام کات مشاریه عملیلکه کقبول و تعهد نمود  یکباشد و شر یم یشمس

  قرار دهد. کار بانیه در اختیفات تسویت را به منظور انجام تشرکمورد مشارو 

انجـام نـداده و    کن قـرارداد در قبـال بانـ   یـ ه تعهدات خـود را بـه شـرح ا   یلک یکه شرک یمادام: 1تبصره 

 یکاسـت و شـر   ین قرارداد بـه قـوت و اعتبـار خـود بـاق     یرا از هرجهت و بابت نپرداخته ا کمطالبات بان

پرداخـت   ،خواهـد بـود   کص و محاسبه بانـ یه بنا به تشخکرا  که خسارات وارده به بانیلکه کمتعهد شد 

  د. ینما
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ت در کر بـودن) و نـوع طـرح (مشـار    یناپذ انیر، پایانپذیت (پایتوجه به ماهموظف است با  کبان :2 تبصره

ت را مطابق بـا  کرد مشارها) مو از طرح يا ت در بستهکت در طرح خاص، مشارکان شعبه، مشاریسود و ز

  :دیه نماین را تسویاز طرف یکنموده و حقوق هر  یه قطعیمربوطه تسو يها دستورالعمل

و بـر اسـاس    یان سـال مـال  یـ ان شـعبه را در پا یـ ت در سود و زکمشار يها موظف است طرح کبان -الف

  د.یه نمایشعبه تسو یمال يها صورت

 نفعان طـرح یذت با کق فروش مورد مشاریر از طریپذ نایپا يها طرحف است پس از اتمام موظ کبان -ب

  د.ینما یه حساب قطعیتسو

ــ -ج ر و قبــل از شــروع دوران یان پــذیــپا يهــا موظــف اســت پــس از اتمــام دوران ســاخت طــرح  کبان

  د.یم نماااقد يت مجرکره به سهام شریپذ یل حقوق صاحبان گواهینسبت به تبد يبردار بهره

و قبول تعهـدات مربـوط    2الف و ب و ج تبصره يها ود را در مورد بندامل خکت یرضا ي: مجر3تبصره 

   به آن اعالم و توافق نمود.

ت کمشار يالزم در اجرا یر اجرائیو غ یو امور اجرائار که هرنوع کقبول و تعهد نمود  یکشر ) 7ماده 

ات یاز عمل یکچیه کد و بدون موافقت بانین قرارداد را راساً انجام دهد و در آن مباشرت نمایموضوع ا

  ند. کواگذار ن يگریت را به دکمربوط به مشار

   :ن قراردادیت موضوع اکه در تمام مدت مشارکقبول و تعهد نمود  یکشر ) 8ماده 

ت به اشخاص ثالث باشد کدرخصوص موضوع مورد مشار یرمالیو غ ین مالید دیه مؤک یتعهدات –الف 

  نداشته باشد. 

ن یحسب نظر امرا ت که به اقدامات انجام گرفته درخصوص موضوع مشارگزارشات و اسناد مربوط –ب 

  د. یم نمایتسل کو طبق دستورالعمل مربوطه به بان
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ر ندهـد و  ییـ ر شـده اسـت تغ  کـ ه در صـدر قـرارداد ذ  کـ اقامتگـاه خـود را    کبانـ  یبدون موافقت قبلـ  -ج

 یا دسـتور مراجـع قـانون   یـ م دادگاه کا به موجب حید و یر اقامتگاه خود نماییه راساً اقدام به تغیکدرصورت

تبـاً بـه   کد را یـ جد یاطالع دهـد و نشـان   کارخود گردد مراتب را قبالً به بانکو محل  یر نشانییملزم به تغ

  د. یاعالم نما کبان

 يبنحـو  کن قرارداد را طبق نظر بانـ یت موضوع اکمربوط به مشار كدفاتر و حسابها و اسناد و مدار –د 

  باشد.  یدگیقابل رس که در مواقع لزوم توسط بانک دینما يثبت و نگهدار

ار دارد معامله را فسخ و مطابق با مفاد یحق و اخت کبان ،ن مادهیاز مفاد ا یکدرصورت تخلف شر :تبصره

  د. ین قرارداد اقدام نمایا 4ماده 

ه ینـان از انطبـاق نحـوه اسـتفاده و مصـرف و برگشـت سـرما       یحصـول اطم  يحق دارد برا کبان ) 9ماده 

و  یکه بخواهد بر اقـدامات شـر  کبداند و هر موقع  یه مقتضک یقین قرارداد به هر طریت با مفاد اکمشار

قبـول و تعهـد نمـود براسـاس      یکت نظـارت الزم را بعمـل آورد. شـر   کمشـار موضـوع   یـی ات اجرایعمل

هرگونـه   را فـراهم سـازد و دفـاتر و حسـابها و     کل نظـارت بانـ  یالت و وسـا یمربوطه تسه يدستورالعملها

ا یـ  یقـ یا هرشخص حقی کار بانیدر اخت کاعمال نظارت بان يرا برا کاز بانیو اطالعات مورد ن كمدار

ه و سـهم سـود   کنصورت مسئول اتالف سـهم الشـر  یرایقرار دهد در غ کشده از طرف بان یمعرف یحقوق

 4طـابق مفـاد مـاده    ار دارد میحق و اخت کخواهد بود و بان کان وارده به بانیو هرنوع خسارت و ز کبان

  د. ین قرارداد اقدام نمایا

مراتـب را بـر    يه گـذار یات طـرح سـرما  یـ شـرفت عمل یموظف است در هر مرحله از پ يمجر ) 10ماده 

افـت  یاست پرداخت هر بخش از منـابع در  یهید. بدیگزارش نما کمربوطه به بان يها اساس دستورالعمل

 يباشد و با توجه بـه حسـن اجـرا    ین قرار داد میناد اه جزو اسکشده مصوب  یابیشده طبق مفاد طرح ارز
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صـورت خواهـد    کبانـ  ینظـارت  يهـا  گـر واحـد  ین و دید واحـد امـ  ییـ و با تا يمجر یات مراحل قبلیعمل

  رفت.یپذ

ت به نفع یامل از لحاظ مسئولکه یت را تا تسوکقبول و تعهد نمود موضوع مورد مشار یکشر ) 11ماده 

خ انعقـاد  یروز از تـار  15ثر ظـرف مـدت   کمه نامـه را دراسـرع وقـت و حـدا    یمه نموده و بینه خود بیو هز

  د. یم نمایتسل کقرارداد به بان

زان منـابع مصـرف شـده تحـت     یـ ت را حـداقل بـه م  کقبول و تعهد نمود موضوع مشار یکشر ) 12ماده 

 کبـه بانـ  مـه نامـه   یخ بیروز پس از تار 15قرار دهد و اسناد مربوطه را ظرف مدت  يمه ایامل بکپوشش 

  قابل قبول پروژه خواهد بود.  يها نهیمه موضوع ماده جزء هزیب يها نهیهز. ل دهدیتحو

و خسـارات   یسود واقعـ  ،هیبه منظور وصول مطالبات اعم از اصل سرما کبان ی) اقدامات قانون 13ماده 

  با فسخ قرارداد ندارد.  يا مهزوارده مال

ن و بـا  یه طرفکن قرارداد به نسبت سهم الشریموضوع ا تکمشار يم سود حاصل از اجرایتقس ) 14ماده 

  ن خواهد بود . یاز طرف یکه آورده هریمربوطه و براساس سرما يلحاظ نمودن دستورالعملها

امـل  که یت و تسـو کضمن عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را تا آخـر مـدت مشـار    یکشر ) 15ماده 

ارات خصوصـاً  یـ افـه خ کد و اسقاط یت آن گردیرعا آن از خود سلب و ساقط نمود و متعهد به يحسابها

  بعمل آمد.  یکار غبن فاحش از شریخ

ن یـ منـدرج در ا  یبه نشـان  يه بعنوان وک که بانیا اخطاریه هرگونه نامه کقبول نمود  یکشر ) 16ماده 

  د . ینما یتلق يبه و یگردد به منزله ابالغ رسم یم ارسال کرسان بان ق نامهیقرارداد و از طر

زلزله ) با احـراز اجتمـاع    ،طوفان ،لیس ،ل جنگیدرصورت حادث شدن فورس ماژور ( از قب ) 17ده ما

   :لیط ذیشرا
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  رقابل اجتناب باشد . یرقابل دفع و غید غیالف ) حادثه با

  باشد .  ینیش بیر قابل پید غیب ) حادثه با

  باشد .  ید خارجیج ) حادثه با

  ن سازد . کرممیقرارداد را غ يد اجراید ) حادثه با

مـاه از   یـک ثر ظـرف مـدت   کنخواهد بود پس از رفع حالت فورس ماژور حـدا  یکمتوجه شر یتیمسئول

د و یـ ت اقـدام نما که نسبت به انجـام موضـوع مـورد مشـار    کمتعهد است  یکخ رفع فورس ماژور شریتار

  محاسبه و برمدت قرارداد اضافه خواهد شد .  کور توسط بانکمدت تلف شده مذ

رش ین شـده قابـل پـذ   ییا مدت تعیمدت توافق شده  ،استناد به فورس ماژور در طول مدت قرارداد :تبصره

  ت نخواهد داشت . یبه فورس ماژور موضوع یکاستناد شر ،ورکمذ ياست و با انقضاء مدتها

 در مـواد و ن قـرارداد  یاتوانند درصورت بروز اختالف  یم ا احد از آنهاین قرارداد حاضر ی) طرف18ماده 

ت در کمشار يدارکبانت) یمک( حيط مندرج در دستورالعمل داوریت شرایبه منظور رفع اختالف با رعا

  د. ینما ات داوران ارجاعیبه ه موضوع را ان راستینیسود و ز

راهن/شریک به منظور توثیق و تأمین تعهدات شریک خود به شـرح ایـن قـرارداد مـال/اموال      )19ماده 

هن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار دادکـه بانـک حقـوق و مطالبـات خـود در      مشروح ذیل را در ر

مشارکت موضوع این قرارداد را طبق منـدرجات ایـن قـرارداد از طریـق اجـراي ثبـت و یـا سـایر مراجـع          

ذیصالح از مورد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامیکه این قرارداد فسخ نشده است راهن/شـریک حـق   

ل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعی و رهنـی و شـرطی و   هیچگونه نق

اجاره و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت مورد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً 

بصورت امانت به تصرف مالک آن داده شد (شرح مورد رهـن بطـور کامـل نوشـته شـود ) پـالك ثبتـی        
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............ فرعی از اصلی ................ به مسـاحت ................ واقـع در بخـش .................... ملکـی آقـاي      ....

/خــانم ................... بانضــمام اشــتراك بــرق پرونــده شــماره .................. و انشــعاب آب پرونــده شــماره  

  ......... و گاز به شماره پرونده ............................................. و تلفن ...........

 طـرح  يمتعلق به اجـرا  ین آالت اعم از موجود و آتیه مستحدثات و ماشیلکطرح و  يمحل اجرا :تبصره

  خواهد بود .  کن بانیت در ترهکموضوع مشار

 کاز طـرف بانـ   را در مقابل خطراتی کـه  19شریک متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده  )20ماده 

مـه  یبخواهـد ب  که بانک یوبه هر مبلغ ومدت کوبنام وبه نفع بان کمه گر مورد قبول بانیشود نزد بین مییتع

ن نـامبرده متعهـد   ینـ چد . همیـ م نمایتسل کن قرارداد به بانیا يخ امضایمه نامه را هم زمان با تارینموده و ب

ه مورد رهن درطول کد یاقدام نما یبصورتمه نامه یبد یسررس يمه نامه راس انقضاید بیاست نسبت به تجد

مـدت   يدو روز از انقضا مدت ثر ظرفکد را حدایمه نامه جدیمه خارج نشود و بیمدت رهن از پوشش ب

مـه  یبشـریک  نـه  یحق دارد مورد رهـن رابـه هز   کنصورت بانیراید درغیم نمایتسل کبه بان یمه نامه قبلیب

آن را بپـردازد   کلف است به محض مطالبـه بانـ  کباشد ومیمه میه بنیمتعهد به پرداخت هز شریکد و ینما

د . اقـدام  یمنظور نما شریکتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از یم کبان ،ودرصورت عدم پرداخت

بعهـده   شـریک ن لحـاظ دربرابـر   یـ از ا یتیولئگونه تعهد و مسـ چیاست و ه ياریاخت کمه ازطرف بانیبه ب

مـه  یب که مورد رهن در مقابل آن وبشرح فوق به نفع بانـ ک یا خطراتیوز خطر ست. درصورت برین کبان

ه کـ  یافتیزان خسارت دریمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میاز ب کتوسط بان یافتیخسارت در ،شده

 راد و اعتراض را از خود سلب و اسـقاط یحق هرگونه ا شریکرد یمه گر قرار گیوب کن بانیمورد توافق ب

  نمود .

مـورد/ مـوارد    ياهش بهـا کـ ه باعـث  ک یه از اقداماتک نمودندله تعهد ینوسی/ راهن بدشریک ) 21ه ماد
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مـورد  نه قابل قبول طرح یبه هزه الزم بداند کحق دارد هرموقع  کو بان /نماینددینما يرهن شود خوددار

  د .ینما یابیخود ارز ابیله ارزی/موارد رهن را بوس

ه به مورد / مـوارد رهـن اضـــافه و    که و مستحدثات یات و ابنتأسیسو  یانیهرگونه عرصه و اع ) 22ماده

ث المجموع جزء یبرق و گاز من ح ،آب ،ازات تلفنیــز امتیالحـــاق شـــود اعم از متصــل و منفصل و ن

مورد / مـوارد رهـن تـا     یز تمامیقانون ثبت نخواهد بود و ن 34ماده  يمورد /موارد رهن است و مانع اجرا

اسـت .   یبـاق  کر خسـارات متعلقـه در رهـن بانـ    یارمزد و سود و سـا کاعم از اصل و  یل بدهک پرداخت

ن یبخواهد باستناد مقررات و قوان يگریا هرسازمان و موسسه دی ين قرارداد شهرداریه قبل از فسخ اچنانچ

مورد / مـوارد  ا تمام ی یقسمت ،یطرح يا اجرایا جاده یمعبر  ،هچوک ،ابانیا توسعه خیاحداث  يمربوط برا

د یـ نما کرعنـوان تملـ  ه ا آن را بـه یا طرح مربوط قرار دهد و یا جاده یمعبر  ،هچوک ،ابانیرهن را جز ء خ

 راهن/شـریک است تـا از طـرف   /شریک ل بالعزل راهن کین قرارداد ویضمن عقد رهن موضوع ا کبان

د بـه مرجـع مربـوط    یـ نما یم ربط توافقیطرح ذ يا مجریا سازمان ی يه با شهردارک ییبهاه ب آن قسمت را

ه کـ ب یرترته مت و بهیرقه رشخص و بهه آن قسمت را به یمصالح ساختمان ءد و عنداالقتضایواگذار نما

ن قرارداد یاز مطالبات خود بشرح ا ین ماده را بابت قسمتیموضوع ا يدیبخواهد بفروش برساند و بها و عا

 يا مجریا سازمان ی يمورد / موارد رهن به شهردار يفات واگذاریه تشریلکز در انجام یمحسوب دارد و ن

ار تـام  یاخت ير امور مربوط دارایاسناد و دفاتر و سا ياعم از امضا یطرح مربوط و فروش مصالح ساختمان

 /گردیدنـد دیمتعهـد گرد /شـریک  اسـت و راهـن    راهن/شریکم مقام ئو نامحدود است و از هرجهت قا

ت مربوط به مورد / موارد رهن را کیسند / اسناد مال کبان یبتکاخطار ت یرؤروز پس از  دوظرف مدت 

  . /نماینددیم نمایتسل کبانه ب

ا از یـ  /نماینـد دین قـرارداد رفتـار نما  یـ از موارد ا یکراهن برخالف هرشریک/ه یکدر صورت ) 23ماده 
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ن یموضوع ا عالوه بر حق فسخ معامله کبان /نماینددینما ين قرارداد خودداریانجام تعهدات خود بشرح ا

  . د یفا نمایاست یق قانونیه مطالبات خود را از طریلکن قرارداد یقرارداد حق دارد بشرح ا

) حق فسـخ قـرارداد را در هـر مرحلـه و نسـبت بـه       9شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده ( )24ماده 

ضمن عقد صلح هرموردي از خود سلب و اسقاط نمود/نمودند و کلیه شرایط و مندرجات این قرارداد را 

  مزبور قبول و تائید نمود/نمودند . 

حسـاب سـپرده قـرض الحسـنه      یط عمـوم یشـرا )9شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده ( ) 25ماده 

حـق و   کبانـ ه ن بـ یو بنـابرا  /نمودندن قرارداد است قبول و امضا نمودیا کنفیه جزء الکرا  کبان يجار

ن یـ ن موضـوع ا یمـاب یف يو قراردادهـا  كاز اسـناد و مـدار   یشـ مطالبات خود نا که بانک /دادندار دادیاخت

از  یکنزد خود و هر ه شریکمتعلق ب يها حسابها و سپرده يقرارداد و هرنوع مطالبات خود را از موجود

  د ین و برداشت نمایشور تامک يهاکر بانیران و سایا یمل کبان يشعب و واحدها

الـه  کحــــق الو  ،ارشناســان ک( دسـتمزد   جهت و بابـت از هر کوصول مطالبات بان يها نهیهز )26ماده 

 يالکـ نـه سـفر و  یالـه و هز کن نامه تعرفه حـق الو یطبق آئ در تمام مراجع و مراحل یینده قضایل و نماکیو

 یکشـر بعهـده   "الکره ) یو غ یو ثبت ییو اجرا یدادرس يها نهیهز ،آن يبعد يها هیو اصالح يدادگستر

ا مراجعـه بـه   یـ ه و یـ ئثبـت و صـدور اجرا   يق اجـرا یاز طر کبان ییراهرگونه اقدامات اج یکشراست و 

  ازهرجهت و بابت قبول نمود. کگر را تا وصول مطالبات بانیمراجع د

قابـل قبـول موضـوع     يهـا  نهیر جزء هزین قرارداد اعم از حق الثبت و حق التحریثبت ا يها نهیهز تبصره:

  باشد.  یت مکمورد مشار

 ير مقررات شهرداریه مغاک یه از هرگونه اقدامکله متعهد شد/ شدند ینوسیداهن بشریک / ر ) 27ماده 

د یـ نما یمـ  ال مواجـه کرا از مورد / موارد رهن بـا اشـ   کمطالبات بان يفایاست،بودهربط یر مراجع ذیا سایو 
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راهـن   شـریک/ ل بالعزل کین قرارداد ویع موضوع اینصورت ضمن عقد بیراینند در غکند / ک يخوددار

ن یـ در ا ید و هرگونه پرداختـ یم مورد مطالبه اقدام نمایه جرایراهن نسبت به تادشریک/از طرف است تا 

راد یو راهن حق هرگونه اعتراض و ا یکشرله ینوسیباشد و بدیراهن مشریک/د مورد قبول یرابطه بعمل آ

  .را از خود سلب و اسقاط نمود / نمودند

و ارائـه مسـتندات الزم از    يگـذار  هیت طرح سـرما ایشرفت عملیموظف است بر اساس پ کبان )28ماده 

  د.یاقدام نما یکبه شر يا به صورت مرحله ین نسبت به پرداخت منابع پولید امییو تأ يمجر يسو

 راستینو بر اساس طرح بانکداري مشارکت در سود و زیان ن ین قرارداد براساس توافق طرفیا )29ماده 

راد واعتراض نسـبت بـه   یحق هرگونه ایم گردید شریک و راهن تنظباشد  یه در مفاد آن اختالفکبدون آن

از  ییات اجرایدر هرمرحله از عمل شریک رافاء تعهدات یوصول مطالبات خود وا اقدامات بانک به منظور

  ند. گر ازخود سلب واسقا ط نمودیصالح دیر مراجع ذیثبت وسا يق اجرایطر

  

  امضاء بانک                  راهناء نام و امضاء شریک                   نام و امض
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  قرارداد مشارکت مدنی تولید کاال/ارائه خدمت
  (درقبال توثیق غیرمنقول)

   راستین در قالب طرح بانکداري مشارکت در سود و زیان
  

  نوع ثبت: رسمی 
  ل: ینندگان ذکن امضاء یب یت مدنکبه منظور انجام معامله مشار

شماره ثبت ............................ به شماره شناسه ................................ محل ثبت  ي........... دارات .........................کشر
» یکشـر «قـرارداد   نیـ ه در اکم .................................................................................................... ی........................... مق

/خـانم ..................................... ثبـت شـده بـه     ي/خانم ....................................... و آقايآقا يشود با امضا یده مینام
  شماره ......................... مورخ ...................................... و  یموجب آگه

صـادره   ................................. شماره شناسنامه يدارا................................ . فرزند ........................................ /خانميآقا
ــ...................................... . از ــکــــــــــــــــــــــــــ ..................................  ید ملــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــر............................................................................................م.یمق ــت يدارا.................................... . تک/ش ــماره ثب  ش
ــت ............................................ م. ــل ثبــــــــــــــ ــ ................................. حــــــــــــــ  میمقــــــــــــــ
/خانم ي/خانم .................................................. آقايآقا يبا امضا .........................................................................................

الً یـ ه ذک ................................ مورخ................................  شماره یثبت شده به موجب آگه .........................................
  طرف و  یکشود از  یده مینام» راهن«

ه در کـ م.............................................................................................. یران، شعبه................................... مقـ یا یمل کبان
خ بـه  یخ (بعدد) ........................................... (تارین قرارداد به تاریگر ایشود، از طرف د یده مینام کن قرارداد بانیا

  دند.ین ملزم به انجام مفاد آن گردیحروف:...............................................) منعقد و طرف
ال/ارائه خدمت به شرح ذیـل  جهت تولد کا يگذار هین قرارداد، سرمایموضوع ا یت مدنکمنظور از مشار )1ماده 

بایستی ارائه شود به صـورت کامـل    باشد. (مشخصات کاالیی که بر تولید آن توافق شده و یا خدمتی که می می
ــد گـــــــــــــــردد.)     ــناد و مـــــــــــــــدارك قیـــــــــــــ ــر اســـــــــــــ  و برابـــــــــــــ

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

...........................................................................................................................................................................................  
ــاده  ــرما )2مــ ــاریســ ــدنکه مشــ ــوع امو یت مــ ــضــ ــه  یــ ــغ ( بــ ــه مبلــ ــاً بــ ــرارداد جمعــ ن قــ

ال) یـ ال (بـه حـروف:................................................................................... ر  یعدد):..........................................................ر
ه بــه مبلــغ (بــه عــدد): یل ســرماکــ......... درصــد ت مزبــور برابــر.................کاز مشــار که ســهم بانــکــاســت 

(اعـم از   یکال) و سهم شریال (بحروف:.................................................................... ری................................................ ر
ه بـه مبلـغ (بـه    یل سـرما کـ ......................... درصد ) معادل...............یتیریو مد یو توان تخصص يرنقدی، غينقد

  باشد.  یال) میال (بحروف:........................................................................... ریعدد): ....................................................... ر
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و  یکشـنهاد شـر  یت با درخواسـت و پ که مشاریش سرمایاد افزان قراردیت موضوع اکتبصره: ضمن مدت مشار
  سر خواهد بود. یم کب و موافقت بانیص و تصویتشخ

شماره  یت مدنکمشار كق حساب مشتریت از طرکشر يه نقدیه سرماکردند کقبول  یکو شر کبان )3ماده 
ـ     کنزد بان یکو شر کبنام بان یکو شر که براساس توافق بانک............................   کبا حـق برداشـت توسـط بان

  ن قرارداد برسد. یا 1ست به مصرف مندرج در ماده یبا ین حساب مید، منظور شود و منابع ایافتتاح گرد
در امر................................  يت ویه شغل و فعالکن قرارداد اعالم نمود یا يبا امضا یکه شرکنینظر به ا )4ماده 

مبـادرت نمـود لـذا     یکت بـا شـر  کشان بـه مشـار  یا يباشد بنابر تقاضا یبخش........................... مرمجموعه یو ز
رمـوارد  یت را در غکه مشـار یسـرما  یکه شـر کنیا ایشوف و محرز شود و کم کبان يچنانچه خالف امر فوق برا

ه یـ لکوب و موجـب حـال شـدن    ن قرارداد مورد استفاده قرار دهد، تخلف از مفاد قرارداد محسیاعالم شده در ا
ار دارد معامله را فسخ و به اسـتناد  یحق و اخت کشود و در آن صورت بان ین قرارداد میموضوع ا کمطالبات بان

  د.  یقه نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خودو خسارات وارده اقدام نماین قرارداد و از محل مورد وثیا
صـورت خواهـد گرفـت     کو موافقت بان یکشر يبا تقاضا یت مدنکمشار كبرداشت از حساب مشتر )5ماده 

  د.  یآ یبعمل م ینه شدن مبالغ پرداخت شده قبلین پرداخت با احراز هزیر از اولیبه غ کموافقت بان
 یثر بـه مـدت.................... سـال شمسـ    کحـدا  ییه حساب نهایخ انعقاد تا تسوین قرارداد از تاریمدت ا )6ماده 

  ت را در مدت مزبور به اتمام رساند.  کات مشاریه عملیلکه کول و تعهد نمود قب یکباشد و شر یم
ـ یه تعهدات خود را به شرح ایلک یکه شرک ی: مادام1تبصره  انجـام نـداده و مطالبـات     کن قرارداد در قبال بان

ه یـ لکه کـ متعهد شده  یکاست و شر ین قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیاز هر جهت و بابت نپرداخته ا کبان
  د.  یخواهد بود، پرداخت نما کص و محاسبه بانیه بنا به تشخکرا  کخسارات وارده به بان

ت در سـود  کر) و نوع طرح، (مشاریان ناپذیر، پایان پذیموظف است با توجه به ماهیت طرح (پا ک: بان2تبصره 
ــو ز ــار  ی ــورد مش ــا) م ــته اي از طرحه ــارکت در بس ــاص، مش ــرح خ ــارکت در ط ــعبه، مش ــابق  تکان ش را مط

  د.  یه نماین را تسویاز طرف یکنموده و حقوق هر یه قطعیمربوطه تسو يدستورالعملها
و براسـاس   یان سال مـال یافته شعبه را در پایان یان پایت در سود و زکمشار يموظف است طرحها کالف = بان

  .  دیه نمایتسو یمال يصورتها
ه ین تسـو یت با طرفکق فروش مورد مشاریاز طرر یان پذیپا يموظف است پس از اتمام طرحها کب = بان

  د.  ینما یحساب قطع
 ير و قبل از شروع دوران بهره برداریان پذیپا يموظف است پس از اتمام دوران ساخت طرحها کج = بان

  د.  یاقدام نما يت مجرکره به سهام شریپذ یل حقوق صاحبان گواهینسبت به تبد
و قبول تعهدات مربوط به  6ماده  2الف، ب، ج، تبصره  يرد بندهاامل خود را در موک: مجري رضایت 3تبصره 

  آن، اعالم و توافق نمود. 
ن قـرارداد را راسـاً انجـام    یت موضوع اکمشار يار الزم در اجراکه هر نوع کقبول و تعهد نمود  یکشر )7ماده 

واگـذار   يگریت را به دکات مربوط به مشاریاز عمل یکچیه کد و بدون موافقت بانیدهد و در آن مباشرت نما
  ند.  کن

  ن قرارداد:  یت موضوع اکه در تمام مدت مشارکقبول و تعهد نمود  یکشر )8ماده 
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ت بـه اشـخاص ثالـث باشـد     کدر خصوص موضوع مورد مشار یرمالیو غ ین مالید دیه مؤک یتعهدات –الف 
  نداشته باشد. 

ن و یت حسـب نظـر امـ   کص موضوع مشـار گزارشات و اسناد مربوطه به اقدامات انجام گرفته در خصو –ب 
  د.  یم نمایتسل کطبق دستورالعمل مربوطه به بان

ه یکر ندهـد و درصـورت  ییر شده است تغکه در صدر قرارداد ذکاقامتگاه خود را  کبان یبدون موافقت قبل -ج
ر ییـ زم بـه تغ ملـ  یا دستور مراجع قـانون یم دادگاه کا به موجب حید و یر اقامتگاه خود نماییراساً اقدام به تغ

  د.  یاعالم نما کتباً به بانکد را یجد یاطالع دهد و نشان کارخود گردد مراتب را قبالً به بانکو محل  ینشان
ـ    یت موضوع اکمربوط به مشار كدفاتر و حسابها و اسناد و مدار –د   يبنحـو  کن قـرارداد را طبـق نظـر بان

  باشد.   یدگیرسقابل  که در مواقع لزوم توسط بانکد ینما يثبت و نگهدار
ار دارد معامله را فسخ و مطابق با مفاد مـاده  یحق و اخت کن ماده، بانیاز مفاد ا یکتبصره: درصورت تخلف شر

  د.  ین قرارداد اقدام نمایا 4
هرگـاه هزینـه انجـام موضـوع مشـارکت بـیش از مبـالغ پـیش بینـی شـده باشـد شریک/شـرکاء متعهـد               )9ماده 

از اموال خود تامین و پرداخت نماید/نماینـد شریک/شـرکاء کلیـه وجـوهی را کـه بـه        است/هستند بقیه آن را راساً و
به نسبت سهم الشرکه بانک در قبال دریافـت یـک هـزار ریـال بـه       پردازند پردازد/می شرح این از امـوال خود می
  بانک صلح نمود/نمودند.  

ت بـا  که مشاریو مصرف و برگشت سرما نان از انطباق نحوه استفادهیحصول اطم يحق دارد برا کبان) 10ماده 
 یـی ات اجرایـ و عمل یکه بخواهد بر اقدامات شـر کبداند و هر موقع  یه مقتضک یقین قرارداد به هر طریمفاد ا
مربوطـه در طـرح    يقبـول و تعهـد نمـود براسـاس دسـتورالعملها      یکت نظارت الزم را بعمل آورد. شرکمشار

و  (MFS)مضـاربه   یت مـال کآن مشـار  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکبان
را فراهم سازد و دفـاتر و حسـابها و هرگونـه     کل نظارت بانیالت و وسایه تسهیلک (JFS)جعاله  یت مالکمشار
 یا حقـوق یـ  یقـ یا هرشخص حقی کار بانیدر اخت کاعمال نظارت بان يرا برا کاز بانیو اطالعات مورد ن كمدار
ـ کنصورت مسئول اتالف سهم الشریرایقرار دهد در غ کف بانشده از طر یمعرف و هـر نـوع    که و سهم سود بان

ن قـرارداد اقـدام   یـ ا 4ار دارد مطـابق مفـاد مـاده    یحق و اخت کخواهد بود و بان کان وارده به بانیخسارت و ز
  د.  ینما

رابـر اسـاس    مجري موظف است در هر مرحله از پیشـرفت عملیـات طـرح سـرمایه گـذاري مراتـب       )11ماده 
آن  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشار يدارکبانهاي مربوطه در طرح  دستورالعمل

به بانک گزارش نماید. بدیهی است پرداخت هـر   (JFS)جعاله  یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکمشار
باشـد و بـا    سـناد ایـن قـرارداد مـی    بخش از منافع دریافت شده، طبق مفاد طرح ارزیابی شده مصوب که جزء ا

توجه به حسن اجراي عملیات مراحل قبل مجري و با تائید واحد امین و دیگر واحدهاي نظارتی بانک صـورت  
 خواهد پذیرفت.  

مربوطـه در طـرح    يهـا  ت را طبـق دسـتورالعمل  کقبول و تعهد نمـود موضـوع مـورد مشـار     یک) شر12ماده 
و  (MFS)مضـاربه   یت مـال کآن مشـار  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) تینان راسـ یت در سود و زکمشار يدارکبان

مه نامـه را  یمه نموده و بینه خود بیت به نفع و هزیامل از لحاظ مسئولکه یتا تسو (JFS)جعاله  یت مالکمشار
  د.  یم نمایتسل کخ انعقاد قرارداد به بانیروز از تار 15ثر ظرف مدت کدراسرع وقت و حدا
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زان منـابع مصـرف شـده را طبـق     یـ ت را حـداقل بـه م  کتعهد نمـود موضـوع مشـار   قبول و  یک) شر13ماده 
آن  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشار يدارکبانمربوطه در طرح  يها دستورالعمل

قـرار دهـد و اسـناد     يا مـه یامل بکتحت پوشش  (JFS)جعاله  یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکمشار
مه موضوع مـاده جـزء   یب يها نهیل دهد هزیتحو کمه نامه به بانیخ بیروز پس از تار 15مدت  مربوطه را ظرف

  قابل قبول پروژه خواهد بود.  يها نهیهز
و خسـارات وارده   یه، سـود واقعـ  یبه منظور وصول مطالبات اعم از اصـل سـرما   کبان ی) اقدامات قانون14ماده 

  با فسخ قرارداد ندارد.   يمالزمه ا
ن و با لحـاظ  یه طرفکن قرارداد به نسبت سهم الشریت موضوع اکمشار يم سود حاصل از اجرایتقس )15ماده 

مربوطـه در   يهـا  ن طبق دسـتورالعمل یاز طرف یکه آورده هریمربوطه و براساس سرما ينمودن دستورالعملها
و  (MFS)اربه مضـ  یت مالکآن مشار يها ستمیرسیو ز (PLS) ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانطرح 
  خواهد بود.  (JFS)جعاله  یت مالکمشار

 يامـل حسـابها  که یت و تسـو کضمن عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت مشار یکشر )16ماده 
ار غـبن فـاحش   یارات خصوصاً خیافه خکد و اسقاط یت آن گردیآن از خود سلب و ساقط نمود و متعهد به رعا

  بعمل آمد.   یکاز شر
ن قرارداد و یمندرج در ا یبه نشان يه بعنوان وک که بانیا اخطاریه هرگونه نامه کقبول نمود  یکشر )17ماده 
  د.  ینما یتلق يبه و یگردد به منزله ابالغ رسم یارسال م کرسان بان ق نامهیاز طر
ط یشـرا ل، طوفان، زلزله) با احـراز اجتمـاع   یل جنگ، سیدرصورت حادث شدن فورس ماژور ( از قب )18ماده 

  ل:  یذ
  رقابل اجتناب باشد.  یرقابل دفع و غید غیالف) حادثه با

  باشد.   ینیش بیر قابل پید غیب) حادثه با
  باشد.   ید خارجیج) حادثه با
  ن سازد.  کرممیقرارداد را غ يد اجراید) حادثه با

خ رفـع  یز تـار مـاه ا  یـک ثر ظـرف مـدت   کنخواهد بود پس از رفع حالت فورس ماژور حـدا  یکمتوجه شر یتیمسئول
ور کد و مـدت تلـف شـده مـذ    یـ ت اقدام نماکه نسبت به انجام موضوع مورد مشارکمتعهد است  یکفورس ماژور شر

 ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکبانمربوطه در طرح  يها دستورالعملمحاسبه منطبق با  کتوسط بان
(PLS) مضاربه  یت مالکآن مشار يها ستمیرسیو ز(MFS) جعالـه   یالت مـ کو مشار(JFS)     بـر مـدت قـرارداد

  اضافه خواهد شد.  
رش است ین شده قابل پذییا مدت تعیاستناد به فورس ماژور در طول مدت قرارداد، مدت توافق شده  تبصره:

  ت نخواهد داشت.  یبه فورس ماژور موضوع یکور، استناد شرکمذ يو با انقضاء مدتها
ن قرارداد و به منظـور  یتوانند درصورت بروز اختالف در مواد ا یها ما احد از آنین قرارداد حاضر ی) طرف19ماده 

ان یـ ت در سـود و ز کمشـار  يدارکـ بانت) یـ مک(ح يط مندرج در دستورالعمل داوریت شرایرفع اختالف با رعا
ات داوران یـ موضوع را با لحاظ قانون آیین دادرسی داگاههاي عمومی و انقـالب در امـور مـدنی بـه ه     راستین

  د.  ینما یاع مارج
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راهن/شریک به منظور توثیق و تأمین تعهدات شریک خود به شرح این قرارداد مـال/اموال مشـروح    )20ماده 
ذیل را در رهن بانک قرارداد و به بانک حق و اختیار دادکه بانک حقوق و مطالبات خود در مشـارکت موضـوع   

بت و یا سایر مراجع ذیصالح از مـورد رهـن اسـتیفاء و    طریق اجراي ثاین قرارداد را طبق مندرجات این قرارداد از 
وصول نماید و مادامیکه این قرارداد فسخ نشده است راهن/شریک حق هیچگونه نقـل و انتقـال نسـبت بـه عـین یـا       
منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و اجاره و صـلح حقـوق و اقـرار و وکالـت و وصـایت      

رد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً بصورت امانت به تصرف مالک آن داده شد (شرح مورد رهـن  نخواهد داشت. مو
....... بطور کامل نوشته شود) پالك ثبتی................ فرعی از اصلی................ به مسـاحت................ واقـع در بخـش.............   

م اشتراك برق پرونده شماره .................. و انشعاب آب پرونده شـماره....................... و  ملکی آقاي/خانم................... بانضما
  تلفن.................... و گاز به شماره پرونده......................

پـروژه   يمتعلـق بـه اجـرا    ین آالت اعـم از موجـود و آتـ   یه مستحدثات و ماشیلکطرح و  يتبصره: محل اجرا
  خواهد بود.  کن بانیت در ترهکضوع مشارمو

ـ  را در مقابل خطراتی که  20شریک متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده  )21ماده  ن یـی تع کاز طـرف بان
مه نمـوده  یبخواهد ب که بانک یمدت به هر مبلغ و و کبه نفع بان بنام و و کمه گر مورد قبول بانیشود نزد ب یم

ن نامبرده متعهد است نسبت ینچد. همیم نمایتسل کن قرارداد به بانیا يخ امضایتارمه نامه را هم زمان با یو ب
طول مدت رهـن از   ه مورد رهن درکد یاقدام نما یبصورتمه نامه یبد یسررس يمه نامه راس انقضاید بیبه تجد

بـه   یقبلـ  مه نامـه یمدت ب يدو روز از انقضا مدت ثر ظرفکد را حدایمه نامه جدیمه خارج نشود و بیپوشش ب
متعهـد   شـریک د و یمه نمایبشریک نه یبه هز حق دارد مورد رهن را کنصورت بانیا ریغ د دریم نمایتسل کبان

درصورت عـدم پرداخـت،    آن را بپردازد و کلف است به محض مطالبه بانکم باشد ویمه مینه بیبه پرداخت هز
ـ   مه ازید. اقدام به بیمامنظور ن شریکتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از  یم کبان  ياریـ اخت کطـرف بان

ا یـ صـورت بـروز خطـر     ست. درین کبعهده بان شریکبرابر  ن لحاظ دریاز ا یتیولئگونه تعهد و مسچیاست و ه
ـ   ینافتیمه شده، خسارت دریب کبشرح فوق به نفع بان مقابل آن وه مورد رهن در ک یخطرات مـه  یاز ب کتوسـط بان

 شـریک رد یـ مـه گـر قـرار گ   یب و کن بانیه مورد توافق بک ینافتیزان خسارت دریم گر وصول خواهد شد و نسبت به
  راد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.یحق هرگونه ا

مورد/مـوارد رهـن شـود     ياهش بهـا کـ ه باعـث  ک یه از اقداماتک /نمودندتعهد نمودله ینوسی/راهن بدشریک )22ماده 
له یمورد/مـوارد رهـن را بوسـ   نه قابل قبـول طـرح   یبه هزه الزم بداند کهرموقع  حق دارد کو بان /نماینددینما يخوددار

  د.ینما یابیاب خود ارزیارز
ه به مورد/موارد رهن اضــافه و الحـــاق که و مستحدثات یات و ابنتأسیسو  یانیهرگونه عرصه و اع )23 ماده

ث المجمـوع جـزء مورد/مـوارد    یگاز من ح ازات تلفن، آب، برق ویــز امتیشـــود اعم از متصــل و منفصل و ن
 یه بـده یلکمورد/موارد رهن تا پرداخت  یز تمامیقانون ثبت نخواهد بود و ن 34ماده  يرهن است و مانع اجرا

ن قـرارداد  یه قبل از فسخ اچنانچاست.  یباق کر خسارات متعلقه در رهن بانیارمزد و سود و ساکاعم از اصل و 
ا توسـعه  یـ احـداث   ين مربـوط بـرا  یبخواهد باستناد مقررات و قـوان  يگریسه دا هرسازمان و موسی يشهردار

ا یه، معبر چوکابان، یا تمام مورد/موارد رهن را جز ء خی ی، قسمتیطرح يا اجرایا جاده یه، معبر چوکابان، یخ
رارداد ن قـ یـ ضمن عقد رهن موضـوع ا  کد بانینما کعنوان تمل ره ا آن را بهیا طرح مربوط قرار دهد و یجاده 

ا یـ ا سـازمان  یـ  يه با شهردارک ییبهاه آن قسمت را ب راهن/شریکاست تا از طرف شریک ل بالعزل راهن/کیو
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آن قسـمت   یمصالح سـاختمان  ءد و عنداالقتضاید به مرجع مربوط واگذار نماینما یربط توافق میطرح ذ يمجر
ن مـاده را  یـ موضـوع ا  يدیو بها و عا ه بخواهد بفروش برساندکب یترت ره مت و بهیق ره شخص و به ره را به

 يفات واگـذار یه تشـر یـ لکز در انجـام  یـ ن قـرارداد محسـوب دارد و ن  یـ از مطالبات خود بشـرح ا  یبابت قسمت
اسـناد   ياعم از امضا یطرح مربوط و فروش مصالح ساختمان يا مجریا سازمان ی يمورد/موارد رهن به شهردار

اسـت و   راهن/شـریک م مقـام  ئجهـت قـا   تام و نامحدود است و از هر اریاخت ير امور مربوط دارایو دفاتر و سا
ـ  یتبـ کاخطار ت یرؤروز پس از  دوظرف مدت  /گردیدنددیمتعهد گردشریک راهن/ ت کیـ سند/اسـناد مال  کبان

  ./نماینددیم نمایتسل کبانه مربوط به مورد/موارد رهن را ب
ا از انجام تعهدات ی /نماینددیقرارداد رفتار نمان یاز موارد ا یکراهن برخالف هرشریک/ه یکدر صورت )24ماده 

ن قـرارداد حـق دارد   یـ عالوه بر حق فسخ معامله موضوع ا کبان /نماینددینما ين قرارداد خودداریخود بشرح ا
اي بـا فسـخ    . مطالبه طلب بانـک مالزمـه  دیفا نمایاست یق قانونیه مطالبات خود را از طریلکن قرارداد یبشرح ا

  قرارداد ندارد.
حق فسـخ قـرارداد را در هـر مرحلـه و نسـبت بـه هـر         )9شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده ( )25ماده 

موردي از موارد از خود سلب و اسقاط نمود و کلیه شرایط و مندرجات این قرارداد را ضمن عقـد صـلح مزبـور    
  قبول و تائید نمود. 

 يحساب سـپرده قـرض الحسـنه جـار     یمط عمویشـرا )9شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده ( )26ماده 
 /دادنـد ار دادیحق و اخت کبانه ن بیو بنابرا /نمودندن قرارداد است قبول و امضا نمودیا کنفیه جزء الکرا  کبان
نـوع مطالبـات    ن قرارداد و هرین موضوع ایمابیف يو قراردادها كاز اسناد و مدار یمطالبات خود ناش که بانک

ـ  ياز شعب و واحـدها  یکنزد خود و هر ه شریکمتعلق ب يها سپرده حسابها و يخود را از موجود  یملـ  کبان
    .دین و برداشت نمایشور تامک يهاکر بانیران و سایا

ل و کیـ اله وکارشناسـان، حـــق الوک(دستمزد  جهت و بابت از هر کوصول مطالبات بان يها نهیهز )27ماده 
و  يدادگسـتر  يـالکـ نه سـفر و یاله و هزکمه تعرفه حق الوننایطبق آئ در تمام مراجع و مراحل یینده قضاینما

 یکشـر اسـت و   یکشـر بعهـده   الًکـ ره) یـ و غ یو ثبتـ  ییو اجرا یدادرس يها هـنی، هزآن يبعد يها هیاصالح
گـر را تـا وصـول    یا مراجعه به مراجـع د یه و یئثبت و صدور اجرا يق اجرایاز طر کبان ییهرگونه اقدامات اجرا

  جهت و بابت قبول نمود. هر از کمطالبات بان
قابل قبـول موضـوع مـورد     يها نهیر جزء هزین قرارداد اعم از حق الثبت و حق التحریثبت ا يها نهیتبصره: هز

  باشد.   یت مکمشار
ا یـ و  ير مقـررات شـهردار  یه مغـا کـ  یه از هرگونه اقدامکله متعهد شد/شدند ینوسیاهن بدشریک/ر )28ماده 

 يد خـوددار یـ نما یال مواجـه مـ  کرا از مورد/موارد رهن با اش کمطالبات بان يافیاستبوده، ربط یر مراجع ذیسا
راهن اسـت تـا از طـرف    شـریک/ ل بالعـزل  کیـ ن قرارداد ویع موضوع اینصورت ضمن عقد بیراینند در غکند/ک

د مـورد  یـ ن رابطه بعمل آیدر ا ید و هرگونه پرداختیم مورد مطالبه اقدام نمایه جرایراهن نسبت به تادشریک/
راد را از خـود سـلب و اسـقاط    یـ راهن حق هرگونه اعتراض و ا/یکشرله ینوسیباشد و بد یراهن مشریک/قبول 

  .نمود
بانک موظف است بر اساس پیشرفت عملیات طرح سرمایه گذاري و ارائـه مسـتندات الزم از سـوي     )29ماده 

  اقدام نماید.   اي به شریک مجري و تائید امین نسبت به پرداخت منابع پولی به صورت مرحله



 

  264

ران یل جید متعهد است حسب مورد به شرح ذیاز مفاد قرارداد حاضر تخلف نما یکچنانچه شر )30ماده 
  د:یخسارت نما

خسارت تاخیر تادیه و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد بر اساس نرخ ناشی از نسبت سود عملیاتی  –الف 
ود) ضربدر مدت تاخیر به روز که با نرخ تورم نفطه به حاصله به مدت قرارداد مشارکت به روز (نرخ زمانی س

نقطه (آخرین گزارش ماهانه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی شهري بانک مرکزي) شروع تاخیر تا 
  گردد. انتهاي قرارداد متورم می

ط شده در مستندات ارزیابی طرح تایید شده توس ینیب شیخسارت عدم انجام تعهد براساس نرخ سود پ -ب 
  محاسبه و وصول گردد. که بانکالشر ضربدر سهم يزکمر کبانک باضافه نرخ تورم نقطه به نقطه توسط بان

  با فسخ قرارداد ندارد. يا ن فوق مالزمهیاز عناو یکتحت هر  یک: وصول خسارت از شر1تبصره 
ي اجرایی مصوب آئین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاهها 1در راستاي اجراي ماده  )31ماده 

آئین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر،  7و همچنین ماده  2ماده » هـ«هیأت وزیران و بند  1/9/1383
چنانچه براي بانک مسلم و مسجل شود که شریک/شرکاء تسهیالت بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط 

هاي احصاء شده در ماده یک آئیننامه پیشگیري معامالتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بند
و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستري 
به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعالم به شریک/شرکاء، قرارداد را 

اشی از این قرارداد را از شریک/شرکاء و متعهد/متعهدین مطالبه نماید. بدیهی است فسخ و کل مطالبات خود ن
اي با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیري از انجام معامله و اعطاء  وصول مطالبات بانک مالزمه

تسهیالت جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعالم مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا 
ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري اسالمی ایران به مدت پنج سال از انعقاد  قوقی به معاونت برنامهح

قرارداد جدید با وي خودداري نماید، شریک/شرکاء و متعهد/متعهدین هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادي را در 
  این خصوص از خود سلب و ساقط نمود/نمودند. 

 راسـتین و در اجراي طرح بانکـداري مشـارکت در سـود و زیـان     ن یساس توافق طرفن قرارداد برایا )32ماده 
اعتـراض نسـبت بـه     راد ویـ حـق هرگونـه ا  تنظیم گردید شریک و راهن باشد  یه در مفاد آن اختالفکبدون آن

از  یـی ات اجرایـ مرحلـه از عمل  در هـر  شـریک را فاء تعهـدات  یا وصول مطالبات خود و اقدامات بانک به منظور
  ند. نمودنمود/اسقا ط  خود سلب و گر ازیصالح دیر مراجع ذیسا ثبت و ياجرا قیطر

 این قرارداد برا ساس توافق طرفین و بر طبق مقررات جاري بـر طـرح مشـارکت در سـود و زیـان      -)33ماده 
تنظـیم و امضـاء    )JFS) و طرح مشـارکت مـالی جعالـه (   MFS) و طرح مشارکت مالی مضاربه (PLS( نتیاسر

طرح مشارکت در سـود و   يها مودند که کلیه مندرجات قرارداد و مفاد مندرج در دستورالعملکنندگان قبول ن
مترتـب   يها هی) و اصالحJFS) و طرح مشارکت مالی جعاله (MFS) و طرح مشارکت مالی مضاربه (PLSزیان (

  (K125)بر آنها را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند.
 

  گذاران                       امضاء بانک قهیگذار/وث اء                  نام و امضاء وثیقهکنام و امضاء شریک/شر
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  قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی (احداث بنا در زمین شریک) 
 راستین در قالب طرح بانکداري مشارکت در سود و زیان 

  نوع ثبت: رسمی 
  ل: یدگان ذننکن امضاء یب یت مدنکبه منظور انجام معامله مشار

شــماره ثبــت............................ بــه شــماره شناســه................................ محــل  يت.................................... داراکشــر
 یکشر« ن قرارداد یه در اک.......................... م..........................................................................یثبت........................... مق

/ خانم..................................... ثبت شده بـه   ي/ خانم....................................... و آقا يآقا يشود با امضا یده مینام» 
  ................. و شماره......................... مورخ..................... یموجب آگه

.صـادره  ...............................شـماره شناسـنامه.   يدارا................................فرزنـد.  ......................................./خانم. يآقا
ــ...................................... از. ــکــــــــــــــــــــــــ ..... ...................................... ید ملــــــــــــــــــــــــ

ــ ــر / ............................................................................................م.یمقــ ــماره  يدارا....................................ت.کشــ شــ
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ............................................ مثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

ــت ــ................................ثبــ ــا........................................................................................م.ی.مقــ ــا امضــ ــا يبــ / يآقــ
ــانم.................................................. آقا ــانم.........................................يخـ ــ  /خـ ــب آگهـ ــه موجـ ــده بـ ــت شـ  یثبـ

  طرف و یکشود از  یده مینام» راهن«الً یه ذک ...............................مورخ.................................شماره
ه در کـ م.............................................................................................. یشعبه................................... مق –ران یا یمل کبان

خ بـه  یخ (بعدد )...........................................(تارین قرارداد به تاریگر ایشود، از طرف د یده مینام کرداد بانن قرایا
  دند.ین ملزم به انجام مفاد آن گردیحروف:...............................................) منعقد و طرف

به منظور اجراي طرح در زمین بـه پـالك    يگذار هیقرارداد، سرمان یموضوع ا یمدن تکمنظور از مشار )1ماده 
ربـع (سـایر   ثبتی........................ واقع در بخش..................... شهرستان...................... بـه مسـاحت.................... مترم  

  مشخصات ملک موضوع بر اساس سند مالکیت دقیقاً قید شود). 
....................................................................................................................................... ................................................................  

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

طبق طرح مورد ارزیابی و مصوب بانک و پروانه ساختمانی شـماره........................ مـورخ............................ صـادره    
و جزء الینفک این قرارداد می باشند و شریک بـه موجـب ایـن     از................................. که تصاویر آن به پیوست

قرارداد حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع ملک مزبور را به هر صورت اعـم از قطعـی و رهنـی و    
  شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت بدون اجازه بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ــاده  ــرما )2مــ ــاریســ ــدنکه مشــ ــوع ا یت مــ ــموضــ ــه  یــ ــغ ( بــ ــه مبلــ ــاً بــ ــرارداد جمعــ ن قــ
ال) یـ ال ( به حـروف:................................................................................... ر یعدد):..........................................................ر

ــت  ــاس ــ ک ــهم بان ــار که س ــر............ کاز مش ــور براب ــد ت مزب ــ.............. درص ــرماک ــه  یل س ــغ ( ب ــه مبل ه ب
(اعم  یکال) و سهم شریال (بحروف:.................................................................... ریعدد):................................................ر

ه به مبلـغ (بـه   یل سرماک.............................. درصد ) معادل ..........یتیریو مد یو توان تخصص يرنقدی، غياز نقد
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  باشد.  یال) میال (بحروف:........................................................................... ریعدد): ....................................................... ر
و  یکشـنهاد شـر  یت با درخواسـت و پ که مشاریش سرمایقرارداد افزان یت موضوع اکتبصره: ضمن مدت مشار

  سر خواهد بود. یم کب و موافقت بانیص و تصویتشخ
 یت مـدن کمشـار  كق حسـاب مشـتر  یـ ت از طرکشـر  يه نقـد یه سرماکردند کقبول  یکو شر کبان )3ماده 

با حـق برداشـت توسـط     کنزد بان یکو شر کبنام بان یکو شر که براساس توافق بانکشماره............................ 
  ن قرارداد برسد. یا 1ست به مصرف مندرج در ماده یبا ین حساب مید، منظور شود و منابع ایافتتاح گرد کبان

در امر................................  يت ویه شغل و فعالکن قرارداد اعالم نمود یا يبا امضا یکه شرکنینظر به ا )4ماده 
مبـادرت نمـود لـذا     یکت بـا شـر  کشان به مشاریا يباشد بنابر تقاضا یموعه بخش ........................... مر مجیو ز

ر مـوارد  یـ ت را در غکه مشـار یسرما یکه شرکنیا ایشوف و محرز شود و کم کبان يچنانچه خالف امر فوق برا
ه یـ لکداد محسوب و موجـب حـال شـدن    ن قرارداد مورد استفاده قرار دهد، تخلف از مفاد قراریاعالم شده در ا

ار دارد معامله را فسخ و به اسـتناد  یحق و اخت کشود و در آن صورت بان ین قرارداد میموضوع ا کمطالبات بان
  د.  یقه نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و خسارات وارده اقدام نماین قرارداد و از محل مورد وثیا

صـورت خواهـد گرفـت     کو موافقت بان یکشر يبا تقاضا یت مدنکرمشا كبرداشت از حساب مشتر )5ماده 
  د.  یآ یبعمل م ینه شدن مبالغ پرداخت شده قبلین پرداخت با احراز هزیر از اولیبه غ کموافقت بان

 یثر بـه مـدت .................... سـال شمسـ    کحدا ییه حساب نهایخ انعقاد تا تسوین قرارداد از تاریمدت ا )6ماده 
  ت را در مدت مزبور به اتمام رساند.  کات مشاریه عملیلکه کقبول و تعهد نمود  یکو شرباشد  یم

ـ یه تعهدات خود را به شرح ایلک یکه شرک ی: مادام1تبصره  انجـام نـداده و مطالبـات     کن قرارداد در قبال بان
ه کـ متعهـد شـده    کیاسـت و شـر   ین قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیرا از هر جهت و بابت نپرداخته ا کبان
  د.  یخواهد بود، پرداخت نما کص و محاسبه بانیه بنا به تشخکرا  که خسارات وارده به بانیلک

ت در سـود  کر) و نوع طرح، (مشاریان ناپذیر، پایان پذیموظف است با توجه به ماهیت طرح (پا ک: بان2تبصره 
ــو ز ــته  ی ــارکت در بس ــاص، مش ــرح خ ــارکت در ط ــعبه، مش ــا) ان ش ــار اي از طرحه ــورد مش ــابق کم ت را مط

نمـوده و حقـوق    یه قطعـ یتسـو راسـتین  ان یـ ز ت در سود وکمشار يدارکوه بانیمربوطه در ش يدستورالعملها
  د.  یه نماین را تسویاز طرف یکهر

و براسـاس   یان سـال مـال  یـ افتـه شـعبه را در پا  یان یـ ان پایت در سود و زکمشار يموظف است طرحها کالف = بان
  .  دیه نمایتسو یمال يصورتها

ه ین تسـو یت بـا طـرف  کق فروش مـورد مشـار  یر از طریان پذیپا يموظف است پس از اتمام طرحها کب = بان
  د.  ینما یحساب قطع

 ير و قبـل از شـروع دوران بهـره بـردار    یان ناپذیپا يموظف است پس از اتمام دوران ساخت طرحها کج = بان
  د.  یاقدام نما يجرت مکره به سهام شریپذ یل حقوق صاحبان گواهینسبت به تبد

و قبول تعهدات مربوط به  6ماده  2الف، ب، ج، تبصره  يامل خود را در مورد بندهاک: مجري رضایت 3تبصره 
  آن، اعالم و توافق نمود. 

ن قرارداد را رأسـاً انجـام   یت موضوع اکمشار يار الزم در اجراکه هر نوع کقبول و تعهد نمود  یکشر )7ماده 
واگـذار   يگریت را به دکات مربوط به مشاریاز عمل یکچیه کد و بدون موافقت بانینمادهد و در آن مباشرت 

  ند.  کن
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  ن قرارداد:  یت موضوع اکه در تمام مدت مشارکقبول و تعهد نمود  یکشر )8ماده 
ت بـه اشـخاص ثالـث باشـد     کدر خصوص موضـوع مـورد مشـار    یرمالیو غ ین مالید دیه مؤک یتعهدات –الف 

  نداشته باشد. 
ن و طبـق  یت حسب نظر امکگزارشات و اسناد مربوطه به اقدامات انجام گرفته در خصوص موضوع مشار – ب

  د.  یم نمایتسل کدستورالعمل مربوطه به بان
ه یکر ندهـد و درصـورت  ییـ ر شـده اسـت تغ  که در صدر قرارداد ذکاقامتگاه خود را  کبان یبدون موافقت قبل -ج

ر ییـ ملـزم بـه تغ   یا دسـتور مراجـع قـانون   یم دادگاه کا به موجب حید و ینما ر اقامتگاه خودییرأساً اقدام به تغ
  د.  یاعالم نما کتباً به بانکد را یجد یاطالع دهد و نشان کار خود گردد مراتب را قبالً به بانکو محل  ینشان

ثبـت و   يحوبن کن قرارداد را طبق نظر بانیت موضوع اکمربوط به مشار كدفاتر و حسابها و اسناد و مدار –د 
  باشد.   یدگیقابل رس که در مواقع لزوم توسط بانکد ینما ينگهدار

ار دارد معامله را فسخ و مطابق با مفاد مـاده  یحق و اخت کن ماده، بانیاز مفاد ا یکتبصره: درصورت تخلف شر
  د.  ین قرارداد اقدام نمایا 4

ینی شده باشـد شریک/شـرکاء متعهـد    هرگاه هزینه ساختمان موضوع مشارکت بیش از مبالغ پیش ب )9ماده 
است/هستند بقیه آن را رأساً و از اموال خود تامین و پرداخت نماید/نمایند شریک/شرکاء کلیه وجـوهی را کـه   

پردازند به نسبت سهم الشرکه بانک در قبال دریافـت یـک هـزار     پردازد/می به شرح این ماده از امـوال خود می
  ریال به بانک صلح نمود/نمودند. 

ت بـا  که مشارینان از انطباق نحوه استفاده و مصرف و برگشت سرمایحصول اطم يحق دارد برا کبان) 10ماده 
 یـی ات اجرایـ و عمل یکه بخواهد بر اقدامات شـر کبداند و هر موقع  یه مقتضک یقین قرارداد به هر طریمفاد ا
مربوطـه در طـرح    يورالعملهاقبـول و تعهـد نمـود براسـاس دسـت      یکت نظارت الزم را بعمل آورد. شرکمشار

و  (MFS)مضـاربه   یت مـال کآن مشـار  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکبان
را فراهم سازد و دفـاتر و حسـابها و هرگونـه     کل نظارت بانیالت و وسایه تسهیلک (JFS)جعاله  یت مالکمشار
 یا حقـوق یـ  یقـ یا هرشخص حقی کار بانیدر اخت کارت باناعمال نظ يرا برا کاز بانیو اطالعات مورد ن كمدار
ـ کنصورت مسئول اتالف سهم الشریرایقرار دهد در غ کشده از طرف بان یمعرف و هـر نـوع    که و سهم سود بان

ن قـرارداد اقـدام   یـ ا 4ار دارد مطـابق مفـاد مـاده    یحق و اخت کخواهد بود و بان کان وارده به بانیخسارت و ز
  د.  ینما

ري موظف است در هر مرحلـه از پیشـرفت عملیـات طـرح سـرمایه گـذاري مراتـب را براسـاس         ) مج11ماده 
آن  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشار يدارکبانهاي مربوطه در طرح  دستورالعمل

به بانک گزارش نماید. بدیهی است پرداخت هـر   (JFS)جعاله  یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکمشار
باشـد و بـا    بخش از منافع دریافت شده، طبق مفاد طرح ارزیابی شده مصوب که جزء اسـناد ایـن قـرارداد مـی    

توجه به حسن اجراي عملیات مراحل قبل مجري و با تائید واحد امین و دیگر واحدهاي نظارتی بانک صـورت  
 خواهد پذیرفت.  

مربوطـه در طـرح    يهـا  دسـتورالعمل  ت را طبـق کقبول و تعهد نمـود موضـوع مـورد مشـار     یکشر )12ماده 
و  (MFS)مضـاربه   یت مـال کآن مشـار  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکبان

مه نامـه را  یمه نموده و بینه خود بیت به نفع و هزیامل از لحاظ مسئولکه یتا تسو (JFS)جعاله  یت مالکمشار
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  د.  یم نمایتسل کخ انعقاد قرارداد به بانیارروز از ت 15ثر ظرف مدت کدراسرع وقت و حدا
زان منـابع مصـرف شـده را طبـق     یـ ت را حـداقل بـه م  کقبول و تعهد نمـود موضـوع مشـار    یکشر )13ماده 

آن  يهـا  سـتم یرسیو ز (PLS) ان راسـتین یـ ت در سـود و ز کمشار يدارکبانمربوطه در طرح  يها دستورالعمل
قـرار دهـد و اسـناد     يا مـه یامل بکتحت پوشش  (JFS)عاله ج یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکمشار

ن مـاده  یـ مه موضـوع ا یب يها نهیل دهد هزیتحو کمه نامه به بانیخ بیروز پس از تار 15مربوطه را ظرف مدت 
  قابل قبول پروژه خواهد بود.  يها نهیجزء هز

و خسـارات وارده   یسـود واقعـ   ه،یبه منظور وصول مطالبات اعم از اصـل سـرما   کبان ی) اقدامات قانون14ماده 
  با فسخ قرارداد ندارد.   يمالزمه ا

ن و با لحـاظ  یه طرفکن قرارداد به نسبت سهم الشریت موضوع اکمشار يم سود حاصل از اجرایتقس )15ماده 
ه آورده یو براسـاس سـرما   PLS ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکبانمربوطه در  ينمودن دستورالعملها

و  (PLS) ان راسـتین یت در سود و زکمشار يدارکبانمربوطه در طرح  يها ن طبق دستورالعملیاز طرف یکهر
  خواهد بود.  (JFS)جعاله  یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکآن مشار يها ستمیرسیز

 يامـل حسـابها  که یت و تسـو کضمن عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت مشار یکشر )16ماده 
ار غـبن فـاحش   یارات خصوصاً خیافه خکد و اسقاط یت آن گردیود سلب و ساقط نمود و متعهد به رعاآن از خ

  بعمل آمد.   یکاز شر
ن قرارداد و یمندرج در ا یبه نشان يه بعنوان وک که بانیا اخطاریه هرگونه نامه کقبول نمود  یکشر )17ماده 
  د.  ینما یتلق يبه و یرسم گردد به منزله ابالغ یارسال م کرسان بان ق نامهیاز طر
ط یل، طوفان، زلزله) با احـراز اجتمـاع شـرا   یل جنگ، سیدر صورت حادث شدن فورس ماژور (از قب )18ماده 

  ل:  یذ
  رقابل اجتناب باشد. یرقابل دفع و غید غیالف ) حادثه با

  باشد.  ینیش بیر قابل پید غیب ) حادثه با
  باشد.  ید خارجیج ) حادثه با
  ن سازد.  کرممیقرارداد را غ يد اجراید ) حادثه با

خ رفـع  یمـاه از تـار   یـک ثر ظرف مـدت  کنخواهد بود و پس از رفع حالت فورس ماژور حدا یکمتوجه شر یتیمسئول
ور کد و مـدت تلـف شـده مـذ    یـ ت اقدام نماکه نسبت به انجام موضوع مورد مشارکمتعهد است  یکفورس ماژور شر

 (PLS) ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانمربوطه در  يها لعملدستورامحاسبه و منطبق با  کتوسط بان
برمدت قرارداد اضافه خواهـد   (JFS)جعاله  یت مالکو مشار (MFS)مضاربه  یت مالکآن مشار يها ستمیرسیو ز

  شد.  
رش اسـت  ین شده قابل پذییا مدت تعی: استناد به فورس ماژور در طول مدت قرارداد، مدت توافق شده تبصره

  ت نخواهد داشت.  یبه فورس ماژور موضوع یکور، استناد شرکمذ يو با انقضاء مدتها
ن قـرارداد و بـه   یـ توانند در صـورت بـروز اخـتالف در مـواد ا     یا احد از آنها مین قرارداد حاضر ی) طرف19ماده 

سـود و   ت درکمشـار  يدارکـ بانت) یمک(ح يط مندرج در دستورالعمل داوریت شرایمنظور رفع اختالف با رعا
) موضوع را با لحاظ قانون آیین دادرسی داگاههـاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی بـه       PLS( ان راستینیز
  د.  ینما یات داوران ارجاع میه
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راهن/شریک به منظور توثیق و تأمین تعهدات شریک خود به شرح این قرارداد مـال/اموال مشـروح    )20ماده 
نک حق و اختیار داد که بانک حقوق و مطالبات خود در مشارکت موضـوع  ذیل را در رهن بانک قرارداد و به با

طریق اجراي ثبت و یا سایر مراجع ذیصالح از مـورد رهـن اسـتیفاء و    این قرارداد را طبق مندرجات این قرارداد از 
یـا   وصول نماید و مادامیکه این قرارداد فسخ نشده است راهن/شریک حق هیچگونه نقـل و انتقـال نسـبت بـه عـین     

منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و اجاره و صـلح حقـوق و اقـرار و وکالـت و وصـایت      
نخواهد داشت. مورد رهن تحویل بانک گردید و مجدداً بصورت امانت به تصرف مالک آن داده شد (شرح مورد رهـن  

لی................ به مسـاحت................ واقـع در بخـش....................    بطور کامل نوشته شود) پالك ثبتی................ فرعی از اص
...... و ملکی آقاي/خانم................... بانضمام اشتراك برق پرونده شماره.................. و انشعاب آب پرونـده شـماره.................  

  ......................تلفن.................... و گاز به شماره پرونده
پـروژه   يمتعلـق بـه اجـرا    ین آالت اعـم از موجـود و آتـ   یه مستحدثات و ماشیلکطرح و  يتبصره: محل اجرا

  خواهد بود.  کن بانیت در ترهکموضوع مشار
ـ  را در مقابل خطراتی که  20شریک متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده  )21ماده  ن یـی تع کاز طـرف بان

مه نموده و یبخواهد ب که بانک یمدت به هر مبلغ و و کبه نفع بان بنام و و کگر مورد قبول بان مهیشود نزد ب یم
ن نامبرده متعهد است نسبت به ینچد. همیم نمایتسل کن قرارداد به بانیا يخ امضایمه نامه را همزمان با تاریب

طـول مـدت رهـن از     ه مورد رهـن در کد یاقدام نما یبصورتمه نامه یبد یسررس يمه نامه راس انقضاید بیتجد
بـه   یمه نامـه قبلـ  یمدت ب يدو روز از انقضا مدت ثر ظرفکد را حدایمه نامه جدیمه خارج نشود و بیپوشش ب

متعهـد   شـریک د و یـ مه نمایبشریک نه یبه هز حق دارد مورد رهن را کنصورت بانیرایغ د دریم نمایتسل کبان
درصورت عـدم پرداخـت،    آن را بپردازد و کبه محض مطالبه بانلف است کم باشد ویمه مینه بیبه پرداخت هز

ـ   مه ازید. اقدام به بیمنظور نما شریکتواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از  یم کبان  ياریـ اخت کطـرف بان
ا یـ ست. درصـورت بـروز خطـر    ین کبعهده بان شریکبرابر  ن لحاظ دریاز ا یتیولئگونه تعهد و مسچیاست و ه

گـر   مهیاز ب کتوسط بان ینافتیمه شده، خسارت دریب کبشرح فوق به نفع بان مقابل آن وورد رهن در ه مک یخطرات
حـق   شـریک رد یـ گر قـرار گ  مهیب و کن بانیه مورد توافق بک ینافتیزان خسارت دریوصول خواهد شد و نسبت به م

  راد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.یهرگونه ا
مـورد/ مـوارد رهـن شـود      ياهش بهاکه باعث ک یه از اقداماتک /نمودندتعهد نمودله ینوسیبد/ راهن شریک ) 22ماده 

له یمورد/مـوارد رهـن را بوسـ   نه قابل قبول طـرح  یبه هزه الزم بداند کموقع  حق دارد هر کو بان /نماینددینما يخوددار
  د.ینما یابیاب خود ارزیارز

ه به مورد/موارد رهن اضــافه و الحـــاق که و مستحدثات ینات و ابتأسیسو  یانیهرگونه عرصه و اع )23 ماده
ث المجمـوع جـزء مورد/مـوارد    یازات تلفن، آب، برق و گاز من حیــز امتیشـــود اعم از متصــل و منفصل و ن

 یه بـده یلکمورد/موارد رهن تا پرداخت  یز تمامیقانون ثبت نخواهد بود و ن 34ماده  يرهن است و مانع اجرا
ن قـرارداد  یه قبل از فسخ اچنانچاست.  یباق کر خسارات متعلقه در رهن بانیارمزد و سود و ساکصل و اعم از ا
ا توسـعه  یـ احـداث   ين مربـوط بـرا  یبخواهد باستناد مقررات و قـوان  يگریا هرسازمان و موسسه دی يشهردار

ا یه، معبر چوکابان، یجز ء خا تمام مورد/موارد رهن را ی ی، قسمتیطرح يا اجرایا جاده یه، معبر چوکابان، یخ
ن قـرارداد  یـ ضـمن عقـد رهـن موضـوع ا     کد بانینما کا آن را بهرعنوان تملیا طرح مربوط قرار دهد و یجاده 

ا یـ ا سـازمان  یـ  يه با شهردارک ییبهاه آن قسمت را ب راهن/شریکاست تا از طرف /شریک ل بالعزل راهنکیو
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آن قسـمت   یمصالح سـاختمان  ءد و عنداالقتضایواگذار نما د به مرجع مربوطینما یربط توافق میطرح ذ يمجر
ن مـاده را  یـ موضـوع ا  يدیه بخواهد بفروش برساند و بها و عاکب یترت ره مت و بهیق ره شخص و به ره را به

 يفات واگـذار یه تشـر یـ لکز در انجـام  یـ ن قـرارداد محسـوب دارد و ن  یـ از مطالبات خود بشـرح ا  یبابت قسمت
اسـناد   ياعم از امضا یطرح مربوط و فروش مصالح ساختمان يا مجریا سازمان ی يردارمورد/موارد رهن به شه

اسـت و   راهن/شـریک م مقـام  ئار تام و نامحدود اسـت و از هرجهـت قـا   یاخت ير امور مربوط دارایو دفاتر و سا
ت یـ کسـند/ اسـناد مال   کبان یتبکاخطار ت یرؤروز پس از  دوظرف مدت  /گردیدنددیمتعهد گرد/شریک راهن

  ./نماینددیم نمایتسل کمربوط به مورد/ موارد رهن را ببان
ا از انجام تعهدات ی /نماینددین قرارداد رفتار نمایاز موارد ا یکراهن برخالف هرشریک/ه یکدر صورت )24ماده 

ن قـرارداد حـق دارد   یـ عالوه بر حق فسخ معامله موضوع ا کبان /نماینددینما ين قرارداد خودداریخود بشرح ا
اي بـا فسـخ    . مطالبه طلب بانـک مالزمـه  دیفا نمایاست یق قانونیه مطالبات خود را از طریلکن قرارداد یرح ابش

  قرارداد ندارد.
حق فسخ قرارداد را در هر مرحله و نسبت به هرموردي  )9شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده ( )25ماده 

جات این قرارداد را ضمن عقد صـلح مزبـور قبـول و    از موارد از خود سلب و اسقاط نمود و کلیه شرایط و مندر
  تائید نمود. 

حسـاب سـپرده قـرض الحسـنه      یط عمومیشـرا )9اء ضمن عقد صلح مندرج در ماده (کشریک/شر )26ماده 
ـ یو بنابرا /نمودندن قرارداد است قبول و امضا نمودیا کنفیه جزء الکرا  کبان يجار ـ ه ن ب ار یـ حـق و اخت  کبان
ن قـرارداد و هرنـوع   ین موضوع ایمابیف يو قراردادها كاز اسناد و مدار یمطالبات خود ناش که بانک /دادندداد

 ياز شـعب و واحـدها   یـک نـزد خـود و هر   ه شریکمتعلق ب يها حسابها و سپرده يمطالبات خود را از موجود
    .دین و برداشت نمایشور تامک يهاکر بانیران و سایا یمل کبان

ل و کیـ اله وکارشناسـان، حـــق الوک(دستمزد  جهت و بابت از هر کطالبات بانوصول م يها نهیهز )27ماده 
و  يدادگسـتر  يـالکـ نه سـفر و یاله و هزکننامه تعرفه حق الویطبق آئ در تمام مراجع و مراحل یینده قضاینما

 یکشـر اسـت و   یکشـر بعهـده   الًکـ ره) یـ و غ یو ثبتـ  ییو اجرا یدادرس يها هـنی، هزآن يبعد يها هیاصالح
گـر را تـا وصـول    یا مراجعه به مراجـع د یه و یئثبت و صدور اجرا يق اجرایاز طر کبان ییهرگونه اقدامات اجرا

  جهت و بابت قبول نمود. هر از کمطالبات بان
قابل قبول موضـوع مـورد    يها نهیر جزء هزین قرارداد اعم از حق الثبت و حق التحریثبت ا يها نهیهز تبصره:

  باشد.   یت مکمشار
ا یـ و  ير مقـررات شـهردار  یه مغـا کـ  یه از هرگونه اقدامکله متعهد شد/شدند ینوسیاهن بدشریک/ر )28 ماده

 يد خـوددار یـ نما یال مواجـه مـ  کرا از مورد/موارد رهن با اش کمطالبات بان يفایاستبوده، ربط یر مراجع ذیسا
اهن اسـت تـا از طـرف    رشـریک/ ل بالعـزل  کیـ ن قرارداد ویع موضوع اینصورت ضمن عقد بیراینند در غکند/ک

د مـورد  یـ ن رابطه بعمل آیدر ا ید و هرگونه پرداختیم مورد مطالبه اقدام نمایه جرایراهن نسبت به تادشریک/
راد را از خـود سـلب و اسـقاط    یـ راهن حق هرگونه اعتراض و ا/یکشرله ینوسیباشد و بد یراهن مشریک/قبول 

  .نمود
گـذاري و ارائـه مسـتندات الزم از سـوي      ات طرح سرمایهبانک موظف است بر اساس پیشرفت عملی )29ماده 

  اي به شریک اقدام نماید.   مجري و تائید امین نسبت به پرداخت منابع پولی به صورت مرحله
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ران یل جید متعهد است حسب مورد به شرح ذیاز مفاد قرارداد حاضر تخلف نما یکچنانچه شر )30ماده 
  د.یخسارت نما

و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد بر اساس نرخ ناشی از نسبت سود عملیاتی  خسارت تاخیر تادیه –الف 
حاصله به مدت قرارداد مشارکت به روز (نرخ زمانی سود) ضربدر مدت تاخیر به روز که با نرخ تورم نقطه به 
نقطه (آخرین گزارش ماهانه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی شهري بانک مرکزي) شروع تاخیر تا 

  گردد. هاي قرارداد متورم میانت
شده در مستندات ارزیابی طرح تایید شده توسط  ینیب شیخسارت عدم انجام تعهد براساس نرخ سود پ -ب 

  محاسبه و وصول گردد. که بانکالشر ضربدر سهم يزکمر کبانک باضافه نرخ تورم نقطه به نقطه توسط بان
  با فسخ قرارداد ندارد. يا ن فوق مالزمهیاز عناو یکتحت هر  یک: وصول خسارت از شر1تبصره 
آئیننامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی مصوب  1در راستاي اجراي ماده  )31ماده 

آئیننامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر،  7و همچنین ماده  2ماده  "هـ"هیأت وزیران و بند  1/9/1383
ود که شریک/شرکاء تسهیالت بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط چنانچه براي بانک مسلم و مسجل ش

معامالتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهاي احصاء شده در ماده یک آئین نامه 
پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم 

ات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد بطور یک جانبه و به صرف اعالم به شریک/شرکاء، دادگستري به اثب
قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از شریک/شرکاء و متعهد/متعهدین مطالبه نماید 

گیري از انجام اي با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلو بدیهی است وصول مطالبات بانک مالزمه
معامله و اعطاء تسهیالت جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعالم مشخصات شخص متخلف اعم از 

ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري اسالمی ایران به مدت پنج  حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه
هد/متعهدین هرگونه ادعا و اعتراض و سال از انعقاد قرارداد جدید با وي خودداري نماید، شریک/شرکاء و متع

  ایرادي را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود/نمودند. 
 راسـتین و در اجراي طرح بانکـداري مشـارکت در سـود و زیـان     ن ین قرارداد براساس توافق طرفیا )32ماده 

عتـراض نسـبت بـه    ا راد ویـ حـق هرگونـه ا  تنظیم گردید شریک و راهن باشد  یه در مفاد آن اختالفکبدون آن
ق یاز طر ییات اجرایدر هرمرحله از عمل شریک رافاء تعهدات یا وصول مطالبات خود و اقدامات بانک به منظور

  ند.  نمودنمود/خود سلب واسقا ط  گر ازیصالح دیر مراجع ذیسا ثبت و ياجرا
در سـود و زیـان    این قرارداد برا ساس توافق طرفین و بر طبق مقررات جاري بـر طـرح مشـارکت    -)33ماده 

تنظـیم و امضـاء    )JFS) و طرح مشـارکت مـالی جعالـه (   MFS) و طرح مشارکت مالی مضاربه (PLS(راستین 
طرح مشارکت در سـود و   يها کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد و مفاد مندرج در دستورالعمل

مترتـب   يها هی) و اصالحJFS( ) و طرح مشارکت مالی جعالهMFS) و طرح مشارکت مالی مضاربه (PLSزیان (
  (K126)بر آنها را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند. 

 
  گذاران               امضاء بانک قهیگذار/وث اء             نام و امضاء وثیقهکنام و امضاء شریک/شر
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  بانک با سپرده گذارقـــرارداد جعــــاله 
  راستین ن در قالب طرح مشارکت سود و زیا

   يعاد :ثبت نــوع

  :لینندگان ذکن امضاءیبمنظور انجام معامله جعاله ب

..... صادره ...........شماره شناسنامه ...... ي/خانم ......................................... فرزند.................... دارا يآقا

....شرکت ............................... داراي شماره ثبت کد ملی .................................از............

 .........................................................................................م یمق....................... محل ثبت ................... 

  شود  یم دهینام »جاعل« ن قراردادیه در اک کدپستی ...........................

به موجب آگهی شماره ........................ مورخ /خانم ............ يآقاو/خانم ............... يآقابا امضاء 

 یمل کبان....................... در روزنامه رسمی شماره .................... مورخ ........................ از یک طرف و 

ن یه در اکم...................................................................... بعنوان عامل یعبه ................... .مقران شیا

خ به یخ (به عدد) .......................... (تارین قرارداد بتاریگر ایشود از طرف د یم دهینام »کبان«قرارداد 

  دند.ین ملزم به انجام مفاد آن گردیمنعقد و طرف ................. )..............................حروف

ي ها مدیریت سرمایه گذاري سپردهن قرارداد عبارت است از یجعاله موضوع اخدمات منظور از  )1ماده 

 ،اعم از تولیدي راستین جاعل در قالب گواهی مشارکت / گواهی پذیره در طرح مشارکت سود و زیان

  حسب مورد یکی از موارد احصاء شده زیر: ،اختمانی و غیرهس ،خدماتی

  

   



 

  273

  کدمحصول               نام محصول                                                                                          

       مشارکت در سود و زیان طرح خاص  := خدمت /محصول بانکی 1

     ها مشارکت در سود و زیان بسته طرح :کی= خدمت/محصول بان2

    مشارکت در سود و زیان شعبه مجري  := خدمت / محصول بانکی3

  باشد . می جعل بانک بابت انجام عملیات جعاله به شرح ذیل )2ماده 

ممیزي و سایر خدمات  ،مهندس مالی ،امین ،ي خدمات نظارتیها به منظور تامین کلیه هزینه -الف 

طول دوره مشارکت معادل پنج درصد منابع تخصیصی بعنوان کارمزد متناسب با تخصیص مربوطه در 

  گردد .  می منابع در هر مرحله از تخصیص بدواً وصول

معادل سه درصد از کل منابع تخصیصی از محل سود ناشی از مشارکت در طرح بعنوان درآمد بانک  -ب

درآمد مذکور از ده درصد سود طرح تجاوز در صورت تحقق سود اخذ خواهد شد . مشروط بر آنکه 

  ننماید .

مدت قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد تا تاریخ اتمام عملیات جعاله موضوع این قرارداد در مورد  )3ماده 

  :باشد می خدمات یا محصوالت سه گانه مندرج در ماده یک قرارداد به شرح ذیل

د و زیان طرح خاص و یا بسته طرحها، ابتدا و در مورد خدمت یا محصول بانکی مشارکت در سو :الف

  باشد. می انتهاي مدت قرارداد منطبق با تواریخ طرح مشخص شده در مستندات مجري نزد بانک

ب: در مورد خدمت یا محصول بانکی مشارکت در سود و زیان شعبه مجري ابتداي قرارداد و تاریخ 

باشد . تسویه حساب در پایان سال مالی و پس از  می انکانعقاد این قرارداد و اختتام آن پایان سال مالی ب

تواند این قرارداد را در موضوع همین بند با بانک  می مشخص شدن وضعیت حسابها خواهد بود، جاعل

نماید. جاعل موافقت نمود که عدم مراجعه وي به بانک به منظور تسویه به  براي سال مالی بعد نیز تمدید
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  ن قرارداد خواهد بود.منزله درخواست تمدید ای

گواهی مشارکت/گواهی پذیره به تعداد .............. برگ به ارزش .............. ریال در قالب  )4ماده 

ریالی به تعداد ............... و به شماره ...................... تا ................. در قالب این  000/000/10هاي  برگه

ي خریداري شده و متناسب با مدت زمان ها سمی گواهیال گردید جاعل به ارزش قرارداد به جاعل تحوی

ناشی از محصول خریداري شده طبق دستورالعملهاي شیوه بانکداري مشارکت در سود و زیان مشارکت 

  سهیم خواهد بود.راستین 

 ص ویات موضوع جعاله را به تشخیعملاز  ییقسمتهاتمام یا ه انجام کار داد یحق واخت کجاعل به بان )5ماده 

را  یاعتراض راد ویگونه ارجاعل حق ه خود با رعایت دستورالعملهاي مربوطه به غیر واگذار نماید. دیصالحد

  .از خود سلب و ساقط نمود

جاعل ضمن عقد خارج الزم کلیه تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفت و حق فسخ قرارداد را  )6ماده 

  و ساقط نمود . همچنین اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از جاعل بعمل آمد .ازخود سلب 

هرگونه مکاتبه اي که به تشخیص بانک یا جاعل ضروري باشد بنشانی مندرج در این قرارداد  )7ماده 

باً به ارسال خواهد شد و مسئولیت تغییر نشانی جاعل به عهده بانک نخواهد بود مگر اینکه جاعل آنرا کت

  بانک اعالم نموده باشد.

بایست  می راستینمتقاضی مشارکت داراي شخصیت حقوقی در طرح مشارکت در سود و زیان  )8ماده 

  مجوز مشارکت در سرمایه گذاري با اشخاص حقیقی و حقوقی را باستناد اساسنامه خود داشته باشد.

  :نحوه تسویه حساب با جاعل )9ماده 

در زمان اتمام طرح با تبدیل  ناپذیر پایاني ها به جعاله در ارتباط با پروژهاتمام عملیات راجع  :الف

  ي پذیره به سهام یا صور مختلف پیشنهادي منطبق با دستورالعملهاي مربوطه انجام خواهد شد .ها گواهی
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اساس منجر به تسویه حساب بانک با جاعل بر  پذیر پایاني ها اتمام عملیات جعاله در ارتباط با پروژه :ب

  .سود یا زیان تحقق یافته مطابق دستورالعملهاي مربوطه خواهد بود

 ناپذیر پایانمحصول یا خدمت مشارکت در سود و زیان شعبه مجري از مصادیق طرحهاي  :تبصره

  .باشد و تسویه حساب در پایان سال مالی به منزله اختتام قرارداد است نمی

در مواد قرارداد حاضر با رعایت شرایط مندرج در  حل اختالف در موارد بروز اختالف )10ماده 

از طریق ارجاع امر به هیات  راستیندستورالعمل داوري (حکمیت) بانکداري مشارکت در سود و زیان 

  .داوري خواهد بود

جاعل (دارنده گواهی مشارکت/گواهی پذیره) پس از انقضاء مدت قرارداد مستحق تسویه  )11ماده 

  حساب خواهد بود.

جاعل حق و اختیار دارد حقوق خود حاصل از قرارداد جعاله را با رعایت مقررات و شرایط  :تبصره

اي که جزء الینفک قرارداد جعاله است به غیر  این قرارداد و به موجب صلح نامه 12مندرج در ماده 

  .واگذار نماید

بازار ي ها ثبت در رایانهبانک موافقت نمود تا جاعل حقوق خود مندرج در این قرارداد را با  )12ماده 

ي مشارکت/گواهی پذیره متعلقه ها نزد بانک یا در شبکه مجازي اینترنتی یا انتقال گواهی گواهی راستین

به غیر واگذار نماید. حقوق انتقال یافته به شخص ثالث از طریق شناسه مشتري و حساب بانکی وارد شده 

  .یابد می تحقق

کارمزد نقل و انتقال گواهی مشارکت/گواهی پذیره مطابق دستورالعملهاي مربوطه و برابر با  )13ماده 

باشد که هنگام نقل و انتقال از حساب طرفین برداشت و به حساب  می نیم در هزار از هر یک از طرفین

  .درآمد بانک واریز خواهد شد
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  .عملیات جعاله را ندارد جاعل تحت هیچ شرایطی حق دخالت در انجام )14ماده 

زلزله ) با احـراز اجتمـاع    ،طوفان ،لیس ،ل جنگیدرصورت حادث شدن فورس ماژور ( از قب ) 15ماده 

  شرایط ذیل:

   .رقابل اجتناب باشدیرقابل دفع و غید غیالف ) حادثه با

   .باشد ینیش بیر قابل پید غیب ) حادثه با

   .باشد ید خارجیج ) حادثه با

   .ن سازدکرممیقرارداد را غ يد اجراید ) حادثه با

مـاه از   یـک ثر ظـرف مـدت   کپس از رفع حالت فورس ماژور حـدا و متوجه بانک نخواهد بود  یتیمسئول

د و مـدت  یـ ه نسبت به انجام موضوع مـورد جعالـه اقـدام نما   کخ رفع فورس ماژور بانک متعهد است یتار

   .افه خواهد شدمحاسبه و برمدت قرارداد اض کور توسط بانکتلف شده مذ

مقررات جاري بر طرح مشارکت در سود و زیان ن وبرطبق ین قرارداد براساس توافق طرفیا )16ماده  

تنظیم و امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه  راستین

  .اختالفی ندارند

.............. و در دو نسخه که در حکم واخواست تنظیم و بین طرفین ............این قرارداد در تاریخ )17ماده 

  گردید.  قرارداد مبادله

 

  کامضاء بان                                            نام وامضا ء جاعل
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  صــلح حقوق 
   یرسم :نوع ثبت

  

ــا :مصــــــالح شــــــماره  ي................. دارافرزنــــــد......... ................................... / خــــــانميآقــــ

  ...................................یدملک ...................................صادره از ...................................شناسنامه

بــت........................... محــل ث................................... ثبــت  شــماره يدارا ...................................تکشــر

  .....................................یدپستک ......................................................................میمق

.... بــه موجــب / خــانم...................................... يو آقــا...................................  / خــانميآقــا يبــا امضــا

شـماره ...................................   یدر روزنامه رسم شماره ............................. مورخ ...................... یآگه

  مورخ ..............................

ــالح ــا :متصـ ــانميآقـ ــد.......................................................  / خـ ــنامه   ي..... دارافرزنـ ــماره شناسـ شـ

  ...................................یدملک................................... صادره از  ...................................

.................... محـل ثبـت.......  ................................... ثبـت  شـماره  يدارا. ...................................ت کشر

ــ ــتک......................................................................  .................................م یمقـ  ............................یدپسـ

 ی. بـه موجـب آگهـ   .................................../ خـانم  يو آقـا .................................... / خانميآقا يبا امضا

  شماره ........................ مورخ .......................... یدر روزنامه رسم شماره ................ مورخ ..................

از  یمصـالح نسـبت بـه حـق ناشـ      یو احتمـال  یفرضـ  ،یواقعـ  ،یقیحق ،ینیعه حقوق یلک :مورد مصالحه

 یت / گـواه کمشـار  یه .............................. مورخ ............................. در قالب گواهقرارداد جعاله شمار
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نمانـده و همـه آن    یمصالح باق ياز حقوق مزبوره برا یچگونه حقیگر هید ،نیه پس از اک يبنحو ،رهیپذ

ن یـ اسـت و براسـاس ا   ردهکـ ه متصالح اقرار به تصـرف  کحقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است 

گـواهی  بـازار  سـتم  یشـده در س  دار ثبـت یـ ن خریبراساس آخـر  رهی/پذتکمشار یصلح نامه دارنده گواه

به حساب  يو ينقد ه حقوقیلکور بوده وکاز قرارداد جعاله مذ یصاحب اصل و سود ناش ،کبان راستین

   .ز خواهد شدیران واریا یمل کاو نزد بان

 ...................................(بــــه عــــدد) و  ال یــــر................................... مبلــــغ  :صــــلحمــــال ال

  . اقرارهه ب ده استیم مصالح گردیتسلو نقداً ه تماماً کج یوجه راال (به حروف) یر ...................................

ارات یـ افـه خ کره اجـرا شـده و   یغه باظهار و غیصاعم از قبض و اقباض و  یط صحت صلح قطعیه شرایلک

  د. ین اسقاط گردیار غبن هرچند فاحش از طرفیخصوصاً خ

  

  :متصالح                                                :مصالح
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  قرارداد ارزیابی

 راستیندر قالب طرح مشارکت سود و زیان 
  

  ل: ین امضاء کنندگان ذیاین قرارداد ب

صادره از  ........................شماره شناسنامه  يدارا.........................فرزند.............................../خانميآقا

 شرکت ......................... کد پستی.........................مقیم  .........................یکد مل.........................

 ......................... میمق .........................محل ثبت.........................شماره ثبت يدارا.........................

  که در این قرارداد ارزیاب نامیده میشود.......................... کدپستی

به موجب آگهی شماره .........................و آقاي / خانم  ........................./ خانم  يبا امضاء آقا

مورخ .........................در روزنامه رسمی شماره .........................مورخ .........................

ر این که د.........................مقیم .........................از یک طرف و بانک ملی ایران شعبه .........................

(تاریخ به  .........................شود و از طرف دیگر، این قرارداد به تاریخ (به عدد)  می قرارداد بانک نامیده

  منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند...................................................حروف 

فنی و  ،که متشکل از کارشناسان مجزاي اقتصاديارزیاب شخصیتی حقیقی یا حقوقی است -)1ماده (

فنی و مالی طرح و  ،مالی که احراز توانایی مجري، توضیحات و محاسبات گزارشات توجیه اقتصادي

  مجري را مورد بررسی قرار میدهد.

باشد و ارزیاب حق هرگونه  می تعیین صالحیت ارزیاب برابر دستورالعملهاي مربوطه با بانک - )2ماده (

  خصوص از خود سلب و ساقط نمود. اض، ایراد و ادعایی را در ایناعتر
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  :موضوع قرارداد -)3ماده (

طبق  .........................مالی طرح  ،اقتصادي ،مهندسی ،فنی ،ارزیابی توانایی مجري و کلیه وجوه اجرائی

   .باشد می دستورالعملهاي مربوطه

  مبلغ قرارداد: -)4ماده (

% آن بعنوان پیش پرداخت در هنگام امضاء قرارداد 30باشد که  می ریال .........................به میزان 

  .شود و مابقی آن پس از ارائه گزارش کامل ارزیابی حداکثر تا پایان مدت قرارداد حاضر می پرداخت

  مدت قرارداد:  -)5ماده (

باشد این قرارداد تمدید  می.........................مدت انجام این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به مدت

گردد و چنانچه تحویل گزارشات ارزیاب پس از تاریخ انجام قرارداد انجام پذیرد از نظر بانک  نمی

  ارزش خواهد بود. بی

بایست از لحاظ کیفیت علمی و تجربی و تخصصی استانداردهاي جاري در عرف  ارزیاب می -)6ماده (

ریزي سابق را احراز نماید. ر واحد پیمانکاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامهسازمانهاي دولتی نظی

ارزیاب مزبور باید امکانات و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري تخصصی مورد لزوم را براي انجام 

  وظایف محوله داشته باشد.

  شرح وظایف ارزیاب: -)7ماده (

ه به مدارك و مستندات ارائه شده توسط مجري (براساس بررسی توانایی مجریان طرح با توج – 1-7

مفاد دستورالعملهاي مربوطه با بکارگیري معیارهاي متعارف به منظور مدیریت خطرات ناشی از مشارکت 

  .و کاهش نکول منابع ها در سرمایه گذاري

  ارزیابی طرح براساس دستورالعملهاي مربوطه. -7 -2
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وثائق و تضمینات و سهم الشرکه مورد نیاز براساس دستورالعملهاي تعیین و اعالم نوع و میزان  -3-7

  .مربوطه به بانک

تخلف از هر یک از مفاد قرارداد حاضر از سوي ارزیاب موجب فسخ قرارداد از سوي  –) 8ماده (

جبران خسارات وارده، که میزان آن از سوي بانک تعیین خواهد به بانک خواهد شده و ارزیاب متعهد 

  خصوص از خود سلب و ساقط نمود. اشد و ارزیاب هرگونه ایراد و اعتراض و ادعایی را در اینب شد می

ارزیاب موظف است به منظور تضمین حسن انجام کار ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان  -)9ماده (

  % مبلغ قرارداد حاضر به بانک ارائه نماید.50ریال معادل  .........................

این قرارداد براساس توافق طرفین و بر طبق مقررات جاري بر طرح مشارکت در سود و  -) 10ماده (

تنظیم و امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد حاضر را پذیرفته و نسبت به  راستینزیان 

  آن هیچگونه اختالفی ندارد. 

و در دو نسخه که در حکم واحد است تنظیم و بین ..... ....................این قرارداد در تاریخ  -)11ماده (

  طرفین قرارداد مبادله گردید.

  

  امضاء بانک:                            نام و امضاء ارزیاب:
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                                                 13خ :   /     /    یتار
  ......شعبه .....................                    

  
  )ی(اشخاص حقوقراستین ان یت در سود و زکانجام مشار يبرا يبرگ درخواست مجر

  )ی/خدماتيدی(در امرتول
  

شـده بـه    ...................... ثبـت  یبه شـماره شناسـه ملـ    ت ......................ک...................... نوع شر يت مجرکن شریا
ــرشــماره ...................... در ادار ــار يهــا تکه ثبــت ش ــدفتــر مر ینشــان 13خ   /  /   یشهرســتان ...................... در ت  يزک

 یارت شناسـائ کـ / يبردار ه به موجب پروانه بهرهک...................... يزک...................... ...................... ...................... تلفن دفتر مر
اعتبار داشته/دارد و مدت ............ سال اسـت در محـل    13خ   /  /  یه تا تارک 13.............. مورخ   /  /  ارگاه شماره ........ک
 یطـ  يجاری/اسـت ی/سرقفلکی: ...................... ...................... ...................... تلفـن ...................... و بصـورت مل  یار خود به نشانک

ت/ کیـ دفترخانه شـماره ...................... شهرسـتان ...................... در مال   13/ قرارداد شماره ...................... مورخ   /   /   سند
منظـور  ر بیـ ت بـه اطالعـات ز  یـ ت است و در آن به شغل ...................... ...................... اشتغال دارد و بـا عنا کن شریاجاره ا

مـدت   يه بـرا یال سـرما یـ ران درخواسـت مبلـغ ...................... ر  یـ ا یمل کان با آن شعبه بانیت در سود و زکانجام مشار
امـل داشـته و بـا آن    کط آن وقـوف  یه به مندرجات و شراکان یت در سود و زک...................... ماه طبق مفاد قرارداد مشار

  د:ینما ین برگ درخواست را تعهد مین ورقه، صحت مندرجات ایل ایء ذ ارد و با امضامنعقد خواهد نمود را د کبان
: کآن بان هب يشنهادیپ هیسرما راستینان یت در سود و زکاز موضوع مشار يشرح مختصر -1

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

  ت شامل:کانجام مشار يه الزم برایزان سرمایم -2
 الیون ریلیبمبلغ...................... ...................... م  :يت بصورت نقدکن شریه ایزان سهم سرمایم - 2-1
 الیون ریلیبمبلغ...................... ...................... م  شود: یالً درج میه ذک یشامل اموال يرنقدیبصورت آورده غ - 2-2
 الیون ریلی.................. مبمبلغ...................... ....  گذار: سپرده يه نقدیجمع سهم سرما - 2-3
 الیون ریلیبمبلغ...................... ...................... م  گذار: ت و سپردهکن شریا يرنقدی/غيه نقدیجمع سهم سرما -3

  ..............................................................................................................................................................................................: يمجر يرنقدیمشخصات آورده غ -4
....................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................طرح:  یو مال ی، فنيارائه مشخصات اقتصاد -5
....................................................................................................................................................................................................................  

  الیت: ...................... ...................... رکشده شر و پرداخت یته ثبیزان سرمایم - 6
  .................................................................................................................................................................... زان و درصد سهام آنها:یسهامداران عمده و م -7

....................................................................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................: راستین انیت در سود و زکانجام مشار يبرا يشنهادیت پنایق و تضمیوثا -8

....................................................................................................................................................................................................................  
  : ......................................................................کنزد بان يت مجرکانداز شر و پس يالحسنه جار قرض يها شماره حساب -9

....................................................................................................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................: ......يت مجرکشر يارکو تجربه  ییسابقه توانا -10

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

 مهر و امضاي مجاز شرکت:                                                            


