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  (JFS) هجعال یت مالکمشار
   

   1دآبادیژن بیب
  
  
  دهکیچ

ن یآورد. ا یفراهم م يدیتول يه در گردش واحدهایسرما ین مالیتأم ينه را برایزم 2 (JFS) جعاله یت مالکمشار
ن ارتباط یباشد و در ا یم 3 (PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکاز بان يا رمجموعهیوه به عنوان زیش

مربوطه،  يقراردادها و فرمها ،یکترونکال يارهاکسازو ،ارکگردش  يها هیرو ،الت و سازمانکیتش ،دستورالعمها
ت کنوع مشارن یدر ا .دارند PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبا مفاد مطرح در بان يادیار زیمشابهت بس

العمل و در  افت حقیبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیبخش حق ین نرخ بهره، نرخ بازدهییاساس تع
را  يمنابع وننده کن یتأمه به یت سرمایریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیارمزد درکا عامل، یل و کیمقام و

  آورد.  یفراهم من یا عاملیعامل  يدیتولت یت در فعالکمشار يبرا
و  یپـول  يبازارهـا  ییاراکـ ش یه در فعال نمودن و افزاکشود  یاستفاده م یآت یع گواهیبد ین طرح ابداع مالیدر ا

تـال  یجید یآت یت در پروژه خاص گواهکمشار يبراننده منابع کن یتأمرد. کجاد خواهد یا یت و تحوالت مهمکحر یمال
ل کیسـتم از تشـ  ین سیـ در ا یآتـ  ی. گـواه باشـد  ینترنت قابـل معاملـه مـ   یدر ا ها یه گواهیبازار ثانوه در کد ینما یافت میدر

د یـ تول ياالکـ صـاحب   ین دارنـده گـواه  یان دوره مشـارکت آخـر  یدر پا د.ینما یم يریجلوگ یرواقعیغ ياغذک يبازارها
  .  باشد یم يبنگاه مجرشده 
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  مقدمه
مهم در سطح جهان  یو مال ياز معضالت اقتصاد ياریتواند بس یبدون ربا م یاسالم يدارکنظام بان یاستقرار واقع

و در  4دهیمطرح گرد يارشناسان اقتصادکتوسط  يادیار زیباره نظرات بس نیه در اکد یها را مرتفع نما ر وقوع بحرانینظ
در جهت توسعۀ نظام  یقدم یاسالم يدارکبان یح و اجرائیصح يها وهین شیز تالش نمود تا با تدوین یمل کن راستا بانیا
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 يدیه در گردش بنگاه تولین سرمایتام به منظورباشد.  یع میه به نوبه خود در سطح جهان بدکبردارد  یاسالم يدارکبان
ارائه  6(PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان يها ستمیرسیاز ز یکیبعنوان  JFS«5جعاله  یت مالکطرح مشار«
 ینرخ بازده کیالت بانین نرخ تسهییباشد اساس تع یا خصوصیو  یدولت که بانکنیطرح صرفنظر از ان یادر  .گردد یم

ارمزد کا عامل یل و کیالعمل و در مقام و حقافت یبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیدر بخش حق
ن یت در تامکمشار يرا برا ياال، منابع وکدار یه به خریت سرمایریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیدر

ننده)، و کدی(تول یمنابع مال یمتقاض يها درخواست کبانن اساس یآورد. بر ا یننده فراهم مکدیه در گردش تولیسرما
افت یه درگردش) را از دو بنگاه مختلف دریننده مواد الزم بعنوان سرماک (عرضه یننده منابع مالکزین تجهیهمچن

 ین مالیان اقدام به تامین میدر ا کگردد. بان یم یننده) تلقکد یمنابع بعنوان فروشنده (تول ین حالت متقاضید. در اینما یم
دار با صدور یننده را پس از اخذ از خرکدیاز تولیمورد ن یدار نموده و منابع مالیننده براساس درخواست خرک عرضه
داران یه منابع الزم را از سمت خرکاست  یواسط مال کن روش بانید. در اینما یل میدار تسهیبه نام خر یآت یگواه
باشد.  یم یت حقوقیشخص يدهد. عامل الزاماً دارا یاال است قرار مکننده کدیه تولک يار مجریو در اخت يآور جمع
راستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یلک يها تابع مقررات و دستورالعمل JFSات جعاله تحت عنوان یعمل

)PLS(7 باشد یم.  
ف یبا مشخصات خاص تعر» یآت یگواه«د به نام یجد یابزار مال یک JFSطرح  ییار اجراکبراساس ساز و 

ه در ین سرمایبه منظور تأم یآت یجهان دارد. گواه یبورس فعل يدر بازارها یآت يبا قراردادها يز بارزیه تماکگردد  یم
و براساس  کتوسط بان یابزار مال یکبه عنوان  JFSطرح  ییاجرا يارهاکبراساس ساز و  يدیگردش بنگاه تول
ت انتقال به یقابله کنام است  یب ین گواهیگردد. ا یو طبق قرارداد جعاله منعقده صادر م یمنابع مال یدرخواست متقاض

د، یدر سررس یدارنده گواه یا حقوقی یقین شخص حقیاال را دارد و آخرکه و بورس ید و فروش در بازار ثانویر و خریغ
 باشد. یم يمجر یلیتحو ياالک کموضوع قرارداد بوده و مال یقیحق ياالک کمال

ت در کمشار يدارکالت بانکیساختار و تش .شوند یانجام من شده یتدو يات بر اساس دستورالعملهایه عملیلک
  رد.یگ یمورد استفاده قرار م» JFSجعاله  یت مالکطرح مشار« يف فوق برایز با توجه به تعارین PLS8 راستین انیسود و ز

                                                             
 یزاده، عل يرضا مهدیعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیدآباد، ژیژن بیب ٥
اله  نی، باقر عيکوثر ی، علپور ییمحمد صفا، فرد ياریمحمود اله، یمحمد کاشف ،ی، اکبر شالینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح

 راستین انیمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(JFS)جعاله  ی. مشارکت ماليد ناصری، مجیوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستزاده، 
(PLS)1389 ران، تهرانیا ی، بانک مل. 

، يبر زاده چلهیرضا مهدی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیژ دآباد،یژن بیب  ٦
 یلیطرح تفص. یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بییقل سرایص یاهللا قاسم حجت
 .1387ران، یا ی، بانک مليزیر قات و برنامهیاداره تحق، (PLS) راستین انیمشارکت در سود و ز يبانکدار

 یگواه یمال يابزارها ی)، معرفPLS( راستین انیمشارکت در سود و ز يبانکدار یاتیسازوکار عمل فرد. ياریالهمحمود دآباد، یژن بیب ٧
، بانک توسعه صادرات 1387مهر  27و صادرات،  یش خدمات بانکین همایبه دومارائه شده . یالملل نیب یره با کارائیپذ یمشارکت و گواه

  ران.یا ،ران، تهرانیا
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 جعاله

 هک است يندیفرآ اصطالح در و شود یم داده قرار يارک انجام مقابل در هک است يمزد يمعنا به لغت در جعاله
 قبال در است عوض دادن به جاعل شدن ملتزم جعاله یا به عبارتی 9است عوض برابر در منفعت آوردن دست به آن ثمره
ز وجود داشته یرم (ص) نکاست و قبل از ظهور حضرت رسول ا یام امضائکجعاله از اح 10.عقالء مقصود ومشروع  عمل

 14یدر قانون مدن 13.است زیجا يعقد عامل طرف از جعالهو  12باشد یم جاعل طرف از جابیا جعاله، در 11است.
اعم  یبه اداء اجرت معلوم در مقابل عمل یجعاله عبارت است از التزام شخص«ه: کد ینما یجعاله را مشخص م يها یژگیو

ند. درجعاله یگو ین. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میرمعیا غین باشد یه طرف معکنیاز ا
حصه  ندکدا یس گم شده او را پکه هرکملتزم شود  یسکن اگر یست بنابر ایع الجهات الزم نیاجرت من جم معلوم بودن

ن است عمل هم کن عامل ممییجعاله گذشته از عدم لزوم تع ح است. دریاز آن مال او خواهد بود جعاله صح ینیمشاع مع
ن یاز طرف یکده است هریه عمل به اتمام نرسک یاست جائز و مادام يات آن نامعلوم باشد. جعاله تعهدیفکیمردود و 

د اجرت المثل عمل عامل را بدهد. هرگاه در جعاله ید بایاگر جاعل در اثناء عمل رجوع نما ینند ولکتوانند رجوع  یم
عامل از اجرت  از اجزاء مقصود باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد یکاجزاء متعدد بوده و هر  يعمل دارا

ا از طرف خود عامل. یه فسخ از طرف جاعل باشد کنیرده است مستحق خواهد بود اعم از اکه ک یبه نسبت عمل یالمسم
ت هم کبه شر ن متعددیعامل ا انجام داده باشد. اگریرده کم یه متعلق جعاله را تسلکگردد  یمستحق جعل م یعامل وقت

آن واقع شده است از  يه جعاله براک یگردد. مال یبه نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل م یکعمل را انجام دهند هر 
باطل  یرعقالئیا غیند در دست او امانت است. جعاله بر عمل نامشروع و کرسدتا به جاعل رد  یه بدست عامل مک یوقت

 15»است.
 

                                                                                                                                                                                              
 organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS .1389ران، یا یبانک مل يزیر قات و برنامهیران. اداره تحقیا
 یف االفهام ، مسالکیثان دیشهو  .1382قم، چاپ سوم، ر یردارالتق .يزیتبر یحسن قاروب: . مصحح249،ص 2ه، جی، الروضه البهیدثانیشه 9

 .1425 سوم، چاپ ،یاسالم معارف نشر موسسه ،163 ،ص11 ج ع؛یشرا شرح
 .1365 دوم، چاپ ،یاسالم نشر موسسه ،538 ص ،1ج له،یالوس ری، تحريموسو اهللا ، روحینیخم 10
م و یا گفتند جام شاه را گم کرده »مٌ يٍر َوأَنَاْ بِِه زَعِ ينـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َولَِمن َجاء بِِه ِحْمُل بَعِ َقاُلوْا «د: یفرما یم  72 هیآ وسف،ی م در سورهیقرآن کر  11
 نیحس محمد دیس عالمه ،2415 ص ،11 ج زان،یالم رید به تفسی. نگاه کنک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنمیاورد یهر کس که آن را ب يبرا

 .1361چهارم،  چاپ تهران، یاسالم دارالکتب  ،ییطباطبا
 ،یامامو  .280 - 270صص دوم، چاپ ،1378 دانش، گنج تهران، ن،یمع عقود از ییها درس ،یمدن حقوق ،ناصر ان،یکاتوز د به:ینگاه کن  12
 .123 ص چهارم، چاپ ،1352 ه،یاسالم انتشارات تهران، ،یمدن حقوق ،حسن دیس
 یثان دیشه .1414 اول، چاپ قم، ،یاسالم نشر موسسه ،100 ص ،3ج اول، دروس دیشه د:ینیر ببیدر متون زن موضوع را یشتر ایشرح ب 13

 .1382 سوم، چاپ ر،یدارالتق ،252 و 251ص ،2، جيزیتبر یقاروب حسن مصحح، ه،یالبه الروضه
 .570تا  561مواد  ،یقانون مدن 14
 یخدمات و یبازرگان ،يدیتول امور گسترش يبرا الزم التیتسه جادیا منظور به توانند یم ها بانک«: بدون ربا یبانک اتیعمل قانون 16 ماده  15

 . «ندینما جعاله به مبادرت
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  )JFSجعاله ( ین مالیروش تام
در مقابل انجام  به عاملا اجرت معلوم (جعل) یمبلغ  يارفرما به اداکا یجعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) 

 ین مالیروش تامدر  شود. یده مینام »نندهکدیتول«ا ی »يمجر«دهد  یه عمل را انجام مک ین، طبق قرارداد. طرفیمع یعمل
ه یسرما يمحصول الزم براا یننده مواد و کعرضه  یافک یز منابع مالیدرخواست تجه یمنابع مال ی، متقاض(JFS) جعاله

دار محصول مورد نظر یخر يا به گونه ین حالت متقاضید. در اینما یم میتسل کبه بان يگریدرگردش خود را از بنگاه د
ننده کعرضه  ین مالیان اقدام به تامین میدر ا کگردد . بان یم یننده) تلقکد یننده بعنوان فروشنده (تولکبوده و عرضه 

با صدور گذار  یا سپردهدار یننده را پس از اخذ از خرکاز عرضه یمورد ن یدار نموده و منابع مالیبراساس درخواست خر
ه منابع الزم را از سمت کاست  یواسط مال کن روش بانید. در اینما یل میتسهگذار  یا سپردهدار یبه نام خر یآت یگواه
  دهد. یاال است قرار مکننده کدیه تولک يار مجریو در اخت يآور جمعگذاران  یا سپردهداران یخر

و  ه درگردشیسرما ین مالیو باالخص تام يدیگسترش امور تول يالت الزم برایجاد تسهیبه منظور ان روش یدر ا
 م قرارداد جعاله نمود.یانجام عمل اقدام به تنظ ياز برایر لوازم مورد نیه مواد و مصالح و سایمقدمات و ته كتدارن یهمچن

تابع مقررات و  »(JFS) جعاله ین مالیروش تام« عنوان جعاله تحت اتیباشد. عمل یم یت حقوقیشخص يعامل الزاماً دارا
عالوه بر ) بوده PLS(راستین  انیت در سود و زکمشار يدارکباناستانداردها و الزامات نظارت و  یلک يها دستورالعمل

  رفت.ین صورت خواهد پذیتوسط واحد ام کبان يها ه نظارتیلکگردد.  یز لحاظ مین خاصآن موارد 
 ی) جهت انجام عمليتوسط عامل (مجر داریخر هیجعاله عبارت از استفاده از سرما یت مالکمشار یلکموضوع 

ه یو مواد اول یه اصلین مواد اولیتأمدر يدیتول ياز واحدهایه در گردش مورد نین سرماین طبق قرارداد به منظور تأمیمع
مدت قرارداد جعاله با توجه به موضوع  .است یمصرف کیدین لوازم و قطعات یتأما یو  یوارداتا یو  یداخل کیمک

و  کدار تحت نظارت بانیاال به خرکل یات قرارداد جعاله و زمان تحویامل عملکط مربوطه، مراحل انجام یقرارداد و شرا
  گردد. ین میی) تعPLS( راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان يها ت مفاد دستورالعملیرعابا 

دار به عنوان جاعل پرداخت یگردد و خر دار منعقد مییدر ابتدا یک قرارداد جعاله (جعاله اولیه) بین بانک و خر
انجام خدمت توسط بانک معلوم و مشخص و کند. جعل با توجه به عملیات موضوع جعاله  جعل (کارمزد) را تعهد می

شود و ضمن قرارداد، بانک حق واگذاري انجام قسمتی از عملیات موضوع جعاله را به دیگري ازسپرده گذار (جاعل)  می
ا قسمتی از عمل موضوع جعاله را یکند و با انعقاد قرارداد بعدي (جعاله ثانویه) به عنوان جاعل عمل نموده و تمام  اخذ می

  نماید. گري واگذار میبه دی
  

  JFS3 یت مالکمشار ندیفرآ
ت کند مشارین فرآین رو نام ایدار قرار دارند و از ایننده) و خرکدی(تول يو مجر کند سه طرف بانین فرآیدر ا

در  باشد. یم (JFS)جعاله  یت مالکند به عنوان نوع ساده مشارین فرآیده شده است. شرح اینام JFS3جعاله از نوع  یمال
  افتد: یر اتفاق میند مراحل زین فرآیا

 .دهدیم قرار داریخر اریاخت در و صادر یآت یگواه و افتیدر را منابع داریخر از کبان - 1

 .گذاردیم يمجر اریاخت در و زیتجه يو يبرا را منابع ،يمجر با جعاله قرارداد طبق کبان - 2

  .دهدیم قرار داریخر اریاخت دربا نظارت بانک  سپس و نموده االک دیتول به اقدام يمجر -3
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  JFS4 یت مالکمشار ندیفرآ
ت کنـد مشـار  ین نـوع فرآ یگذار قرار دارند و نام ا دارو سپردهیننده)، خرکدی(تول يو مجر کند چهار طرف بانین فرآیدر ا
  ر است:یند از قرار زین فرآیا یاتیمراحل عملشود.  یده مینام JFS4جعاله  یمال

 لیتحو گذارسپرده به را داریخر محصول دیتول يبرا یآت یگواه و افتیدر را منابع گذارسپرده از کبان - 1
  .دینما یم
د یدار تولیبنگاه خر يه را برایدهد تا مواد اول یقرار م يار ویدر اخت را منابع ،يمجر با جعاله قرارداد طبق کبان - 2

  .دینما
  رساند. ید محصول نموده و آن را در بازار به فروش میقرارداد اقدام به تولدار، طبق یبنگاه خر - 3
  شود. یپرداخت م کاز فروش محصول به بان یدرآمد ناش - 4
  د.ینما یه حساب میتسو يگذار با و با پرداخت به سپرده کبان -5
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JFSهلاعج یلام تکراشم
JFS4 دنیآرف

رادیرخ  يرجم

کناب
عبانم عبانم

هیلوا داوم

راذگ هدرپس

 رازاب
لوصحم

 یهاوگ رازاب
نیتسار

عبانم

لوصحم

عبانم
یتآ یهاوگ شورف

یتآ یهاوگدیرخ
  

  
  جهان یمال يابزار مشتقه متعارف در بازارها

باشند  یم ییا دارای کاال یکمشتق از  یارزشن یمبشود که  یم گفته یمال ياز قراردادها یعانوابه  16ابزار مشتقه
ا یابزارها  گر باشد.ید يها ییا دارایارز بهره،  يتواند سهام، کاال، نرخها یمشود و  یگفته مه یپا ییداراه به آن ک

 يقراردادهاو  19ار معاملهیاخت يقراردادها،  18یآت يها مانیپ ،17یآت يهاامروزه در قالب قرارداد مشتقه يقراردادها
  خاص دارند. يها یژگیدام انواع مختلف و وکه هرکشوند  یف میتعر  20یضیتعو

. مت مشخصینده و با قین در آیدر زمان معمشخص  ییا فروش داراید یبر خر یمبتناست  يا توافقنامه :21یقرارداد آت
را مبادله  ت مشخصیفیبا ک ییا دارای ک کاالی نیعمت میو ق مشخص یخیدر تار تاکنند  یتعهد م نیطرف یقرارداد آتدر 

                                                             
16 - Derivatives 
17 - Futures 
18 - Forwards 
19 - Options 
20 - Swaps 
21 - Future contract 
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در  مت کاالیدار که قیخر یق نگرانین طرینموده و از اکه طبق ضوابط قرارداد عمل  شوند یم ند. دو طرف متعهدینما
و  یرسم يدر بازارها یآت ي. قراردادهاگردد یمرتفع م ابدیاهش ک مت کاالیفروشنده که ق یابد و نگرانیش یافزانده یآ
 مبلغ، یآت ند. در قراردادینما یم يریجلوگنده یدر آها االکمت ید قیشد اتنوساناز  یرند و به نوعیگ یا بورس انجام می

به ن حسن انجام قرارداد یبه عنوان وجه تضم يا عهیمعامله ود نیطرف یشود ول یل پرداخت نمیتا زمان تحو هیپا ییدارا
د یسرکه سر مقررخ ینند، متعهد شوند، در تارک یم ید قرارداد آتیه مبادرت به خرک يافرادسپارند.  یم ياپایاتاق پا
 یاصطالحاً در موضع معامالتو رند، یل بگیه را تحویپا ییدارا شود یده مینام 23ییه حساب نهایا زمان تسوی 22قرارداد

اعمال  25اال را در موعد مقرر بفروشدکد یه باک یسکا یننده قرارداد فروش کمنعقد ت یموقعرند و به یگ یمقرار  24دیخر
   .باشد یه میبازار ثانودر  ریغبه  يقابل واگذار یآت يقراردادها یبرخ .گردد یم
 يدر بازارها یمان آتیشود و پ یدر بورس معامله م یآت قرارداده کن تفاوت یبا ا است یه قرارداد آتیشب: 26یمان آتیپ

ان که برخالف بورسها مک شوند یل مکیتشبورس  يبازارها هیحاشدر  27شخوانیبرپبازار شوند.  یم معاملهشخوان یبرپ
 لیدلبه  معموالًن نوع قرارداد یدر اسازند.  یمعامله گران را به هم مرتبط م يا انهیو را یارتباطات تلفن و با دارندن ینیمع

  د.گرد ید پرداخت میسررس هنگام ل کاالیزمان تحودر قرارداد معامله کل مبلغ  نیاعتبار طرف
محاسبات بهره در طول زمان در  يه به نحوک یقرارداد آتا یسهام  یفروش استقراضه کن نظرند یبر ا ياریبس

ن یدر ااستصناع ا یمانند اوراق سفارش ساخت گر یابزار د یگردد ول یم ربا میوارد حر گردد یل میآنها دخ يگذار ارزش
 یاز لحاظ فقهبر محاسبه نرخ بهره در طول زمان باشند  یه مبتنکشکل هر ابزار مورد نظر به  رند. مسلماًیگ ینم يمقوله جا

 یع کالیک بی یآن است که قرارداد آت یکیوجود دارد.  ین لحاظ دو نگاه به قرارداد آتیاز ا. خواهند شداشکال  دچار
دار هم یفروشد و خر یل خواهد داد، میتحو ینید معیکه در سررسکاال را  یفروشنده مقدار مشخص یعنیاست.  یبه کال

ل داده ینده تحوین معامله پول در آیکند. در ا یم يداریل خواهد گرفت، خریتحو یخ مشخصیآن کاال را که در تار
 یالکبه  یالکع یشائبه ب و شود یم یبه کال یع کالیبمشمول ، رفته شودن مفهوم در نظر گیبه ا یشود. چنانچه قرارداد آتیم
دار است  ه، ثمن مدتی. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسدیایتواند بوجود ب یمن در آن ین به دیا دی

اگر دو طرف معامله با عقد، موجل و لذا  دار هستند ، هر دو طرف مدتیالکبه  یالکدارد و در  و در سلف، مثمن، مدت
صورت  یعیبنگاه دوم  در .شود یالکبه  یالکو  گردد یافت و پرداخت میوارد محاسبات درن است کممنرخ بهره شوند 

مت یکاال را به ق ینده مقدار مشخصیشود تا در آ یک نفر متعهد مین معنا که یع است، به ایرد، بلکه تعهد به بیگینم
کاال را به  یمقدار مشخصموعد مشخص شود تا در  یهم متعهد م گریدطرف در مقابل بفروشد. گر یبه طرف دمشخص 

و  یاهل سنت معامله آت يفقها شوند. یگر مبادله میکدیگر فقط دو تعهد با یکند. به عبارت د يداریخر یمت مشخصیق
ن یاکه  یاست. در حال یبه کال یع کالیب قیاز مصاداند که  دار دانسته دار در مقابل مبلغ مدت را فروش مدت یقرارداد آت

عبارت از تعهد به فروش در مقابل  یاز نظر حقوق یمعامله آتباشد.  یع مؤجل میشرط عدم استعمال نرخ بهره بابزار به 
  گردد. ید محسوب میسفارش خر یاست و نوعد یتعهد به خر

                                                             
22 - Delivery date 
23 - Final settlement date 
24 - Long position 
25 - Short Position 
26 - Forward contracts 
27 - Over–the–Counter market (OTC) 
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ن یدر ا. 29ار فروشیو اخت 28دیار خریاخت گردند: یمم یبه دو دسته تقس یلکار معامله بطور یقرارداد اخت: عاملهمار یاخت
ه را با یپا ییدارا یکا فروش ید یار خریحق اخت 32ار معاملهیا فروشنده اختیو  31اریاخت ناشرو  30اریاختمعامله دارنده 

ن یمت معیموضوع قرارداد را با ق ییداراست تا ینلزم م یلومحق است  دیار خریاخت یکدارنده . ندینما یگر معامله میدیک
موضوع قرارداد را با  ییدارا محق است تاار فروش یاخت یکل دارنده کشن یبه همو  .دینما يداریخ مشخص خریتار تا
. و مشهور است 34یاتیمت عملیا قی 33یمت توافقیقبه قرارداد  درر شده کذمت یخ مشخص بفروشد. قیتار تان یمت معیق

 موسوم به ا فروشید یار خریاخت .شود یفته مگ 37خ اعمالیا تاری 36دیا سررسی 35خ انقضایر در قرارداد تاروکذمخ یتار
قبل از  یدر هر زمان 39ییایکآمر موسوم به ا فروشید یار خریاختو  ت اعمال داردید قابلیخ سررسیفقط در تار 38ییاروپا
تواند  یه مکمشهور است برمودان ار معامله یبه نام اختار معامله یاختاز  يگرینوع د .هستندقابل اعمال ز یند یخ سررسیتار

ه به ک ییایار معامله آسیاخت ا است.یکن دو قاره اروپا و آمریب يبرمودان منطقه ا خ انقضا اعمال شود.یتارچند روز قبل از 
ه در طول مدت یپا یین دارایانگیمت میآن به ق ییه نهایه تسوکاست  يار معامله ایز معروف است، اختین 40نیانگیار میاخت

   ز هست.ینه یثانومعامله در بازار و  يواگذارار معامله قابل یاخت یگواه. دارد یار معامله بستگیزمان عمر اخت
دا ین حق را پیار، ایبه فروشنده اخت مشخص ید پس از پرداخت مبلغیار خریدار اختیخر ،دیار خریاختدر قرارداد 

ند؛ ک يداریار خریاز فروشنده اخت نیعمت میبا قو ت مشخص یفیرا با ک یمشخص ییمشخص دارا یکند که تا زمان یم
ه ک یزمانه ک است تعهدد میسررستا زمان ز یند یار خری. فروشنده اختدیلزام خرد است نه ایاز خریک امتی حق فقطن یا

د. چنانچه ینما يل ویه را تحویپا ییو داراتعهد را طبق قرارداد انجام  دیعمال نماد حق خود را ایار خریدار اختیخر
سلب  يد طبق قرارداد از ویاال در موعد مقرر ننماکد یو اقدام به خر ندکنده از حق خود استفا یلیدلهر ار به یصاحب اخت

خواهد مشخص به فروشنده حق  یار فروش پس از پرداخت مبلغیدار اختیار فروش خریاختدر قرارداد . گردد یحق م
 فقطن یاو ار بفروشد. یبه فروشنده اخت نیعمت میبا قو ت مشخص یفکیمشخص را با  ییزمان مشخص دارادر تا  داشت
د یدر سررسار فروش حق خود را یدار اختیه خرک ی. زمانبه فروش اجبارا یالزام نه و ار فروش است یا امتیو حق  یک

  قرارداد انجام دهد. مفاد ه تعهد را طبق کار فروش اجبار دارد ید، فروشنده اختیعمال نماا
ار معامله، ین است اختکقرارداد اجاره مم یکدر مثال  يبرا .شوندتوانند ظاهر  یم يها در هر قرارداد ار معاملهیاخت

ار فروش ین است اختکاوراق بهادار مم یکا ناشر یننده باشد و کاجاره  يگر برایسال د یک يد اجاره برایدادن حق تمد
ن کمم يا فردیمت مشخص به فروش برساند. یسال به ق 3مدت مثال  يداران اوراق خود براین اوراق بهادار را به خریهم

مت یه خواست در قک ینده در هر زمانیماه آ ششرا بخرد تا صد سهم خاص خود را در طول  يا ار معاملهیه اختکاست 
  مشخص بفروشد. 

                                                             
28 - Call option 
29 - Put option 
30 - Option holder 
31 - Option issuer 
32 - Option writer 
33 - Strike price 
34 - Exercise price 
35 - Expiration date 
36 - Maturity 
37 - Exercise date 
38 - European option 
39 - American option 
40 - Average option 
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فاحش ان یار معامله را مستلزم زیاوراق اخت یدارند. برخار معامله یعقد اختدربارة  یمتفاوت یفقه يدگاههایفقها د
ا فروش ید ین اوراق الزام خریه اکنین نظر با توجه به ایا 41دانند. یح نمیفروشنده دانسته و لذا آن را عقالً و عدالً صح يبرا

ب به یتر از هنگام عقد قرارداد باشد قر نیا پائید باالتر یمت در سررسیه قکست یمشخص ن ینند و از طرفک یرا فرض نم
ار یه در اوراق اختک ید مشخص باشد در صورتیع ثمن بایرا در بیز 42دانند یع نمیرا ب اریاوراق اخت یست. برخیصحت ن

ع بیع است. در تعریق بیف مضیاز تعر یراد ناشین ایشود. ا یمثمن مشخص نم يبها ّه کاز انواع عقد است  یع نوعیف موس
را  يع عربون نظرات متضادیمعامله به ب اریه اختینگاه فقها در باب تشب باشد. ین میقابل توافق طرف یدر هرشرط مشروع

بان  ن الفعلین الفعل هر دو و با مضموم فا الفعل و عیه با مضموم و مفتوح فا الفعل و عک ع العربونیبرده است. کجاد یا رُ ع
ش پرداخت پرداخت شود. یبصورت پمال به صاحب  كاند یاال وجهک داریخرقبال  که در يا معاملهز خوانده شده ین

در  شود و یممت کاال محاسبه یاز ق یبخشپرداخت به عنوان ش یپمعامله را انجام داد مبلغ دار یر موعد قرارداد خرداگر 
ران در بخش ین نوع معامله در ایا د.یآ یمفروشنده در ت کیبه مال شود و یمبر گردانده ن داریخرمبلغ به  نصورتیر ایغ

  دانند. یباطل م یرا به دالئل روائاهل سنت آن  يفقها یاست. برخج است و به وجه قولنامه مشهور یار راین بسکمس
بدون ن شرط یو همچنت یدو شرط هبه و رد بر فرض عدم رضاو وجود و خطر و اکل مال به باطل احتمال غرر 

را هنگام یدام از آنها تطابق با عقل ندارد. زکچیه هکنند ک یر مکن معامله ذیز از دالئل بطالن ایدار را نیخر يبراعوض 
بودن و نه یسفت یط اهلیاز شرادهند،  یمار خود انجام یت، معامله را با اختیاهلط یت شراین ضمن رعایعیع متبایعقد ب

ت و عوض نداشتن یط هبه و رد بر فرض عدم رضایل مال به باطل و شراکباشد لذا ا ینبودن م کرهمو بودن نورشکسته 
ن معامله یه ایع حالّ وجود دارد. تشبیه در بکست ین يزیش از آن چیز بیو خطر نگردد. احتمال غرر  یم یدار ملغیخر يبرا
ار مجهول یرا برخالف خیباشد ز یح نمیز صحین رمعلوم امکان برگشت معامله وجود داردیدر مدت غ هکار مجهول یخبه 
  .شده است حیپرداخت توسط فروشنده در موعد مشخص شده در قرارداد تصر شیت درآمدن پکیط به مالیشرا

ست و یشود و در آن ارکان عقد محقق ن یواقع نمدر آن تسلم  م ویتسل هکنیل ایبه دلار معامله را یعقد اخت یبرخ
ه کشود  ید باطل تلقیز بایع مؤجل نیح باشد بین موضوع صحیدانند. اگر ا یباطل م ار شرط برگرداندیتوان آن را به خینم
م هم واقع مم و یتسلار یشود. در اوراق اخت ینم م متناسب با آن را ید حق تسلیا خریرا فروش یشود ز یتسلّ با خود م و تسلّ

  . ندک یهمراه م
ن استنباط یاگر ا 43.دانند یو آن را باطل منده دانسته یآ يمتهایار معامله را قمار بر قیمعامله حق اختز ین یبرخ

ن در اثر یعیاد شدن سود متبایم و زکرا با توجه به یز ع مؤجل را قمار دانستید تمام معامالت باالخص بیح باشد بایصح
 قمار مشروع است. یکع خود ین وجه تجارت و بیه البته از اکند ک یل میقمار تبد یکع معامله را به یمت مبیر قییتغ

ار به یک طرف در مقابل حق اختی ياشتراط منفعت برا وملک یع ماالیل بر باشتمر ایگر نظیرادات دیگر با طرح اید یبرخ

                                                             
مشتقه  یمال يابزارها یر تکاملیداهللا، فلسفه و سیعصمت پاشا، عبد به: ی. نگاه کنهیعمل شرکات االستثمار االسالم ،ن حسنیالد ییاحمد مح - 41
  .1382، بهار 9، شماره یاقتصاد اسالم یفصلنامه تخصص ،يصالح آباد ی، ترجمه علیفقه يها دگاهیو د

  .361- 363ص ق.1417 یالطبعه االول یللفکر االسالم یه، قاهره المعهد العالمیر، اسواق االوراق المالید الرضوان، سمیعبدالحم
  .34. ص2002، يالبروار ق.1423م/2002.دمشق، دارالفکر، یه من منظور اسالمیبورصه االوراق المال ، شعبان محمد اسالم،يالبروار

  .502- 509 صص ق.1423 یو حلول، دمشق ، دار الفکر، الطبعه االول يه المعاصره بحوث و فتاوی، وهبه، المعامالت المالیلیالزح -  42
  .235ص  ،ق.1423م/2002دمشق، دارالفکر،  .یه من منظور اسالمی، شعبان محمد اسالم،بورصه االوراق الماليالبروار - 43
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نکه از یاست که در آن شبهه ربا است و ا يا مصلحت زائده نکه مشتمل بریعقد و غرض آن و ا يآن با مقتضا یل تنافیدل
را حق  ياگر عرف امره ک یاند. در صورت ع بر حق را صادق نداستهیب یبرخ 44اند. حرام شمردهباشد آن را  یمجنس رهان 

ات قرار یو در محدوده منه باشدء منطبق یهم بر آن ش یشرع یط کلیو شرارد یک طرف معاوضه قرار گیقلمداد کرد و 
چ یاست که مشمول ه ن عقد مستحدثهیه اکاند  ش رفتهیتا آن اندازه پ یبرخ یحت رد آن حق قابل نقل و انتقال است.ینگ
ل در یه به تفصکفقه است  ییایر پوین امر مغایا 45 ست.یح نیصح ین عقد شرعیست بنابرایمعروف ن یک از عقود شرعی

  فقه عامه و خاصه دربارة آن بحث شده است. يها تفاوت
ت یفیبا کرا  ییکاال نیعمت میخ مشخص و با قیدر تار شوندتا یتعهد مم نیاست که در آن طرف يقرارداد: سلف عیب

د، و در گرد یکاالپرداخت مل دهنده یقرارداد کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحو نوع نیمشخص مبادله کنند. در ا
در خارج از بورس هستند و هرچند غالباً  یآت يقراردادها از ی. معامالت سلف نوعدینما یل میرا تحو د، کاالیسررس
پرداخت  شیز آنها باال بودن رقم پین وجه تمایت قرارداد ندارند و مهمتریاز لحاظ ماه يادیتفاوت ز یول دنشو یانجام م
  .است

با را  ییکاال نیعمت میخ مشخص و با قیتار تا در شوند یتعهد مم نیطرفه کاست  یاز قرارداد آت ینوع: استصناع
پرداخت  ل دهنده کاالید به تحویط تا سررساقساکل مبلغ مورد معامله به صورت  هیکبطور نندکت مشخص مبادله یفیک

  شود. 
ا منافع حاصله ی ییمدت مشخص دو دارا يبرا تاشوند  یممتعهد  نین طرفآاست که در  يقرارداد :46یضیتعوقرارداد 
  نند. کن شده، معاوضه ییه نسبت تعت مشخص بیفیرا با ک ییاز دو دارا
  
 (JFS)جعاله  ین مالیدر تأم یآت یگواه

د به یجد یابزار مال یک JFSطرح  ییار اجراکبراساس ساز و  يدیه در گردش بنگاه تولین سرمایبه منظور تام
با  يز بارزیه تماکگردد  یف میر تعریبا مشخصات خاص ز» یآت یگواه«به نام  ین ابزار مالیا شود. یار گرفته مک

ل کبه ش یآت يمعامالت بورس در جهان قراردادها يجهان دارد. در بازارها یبورس فعل يدر بازارها یآت يقراردادها
 يره درصدیمت مشخص در قبال ذخیق ن ویت معیفکیزان و یمشخص و م ياالک يفروش برا شیاستاندارد پ يقراردادها

ل یه فروشنده در موعد مقرر موظف به تحوکگردد  یاز ارزش فروش نزد شخص ثالث (معموالً سازمان بورس) صادر م
گردد.  یم يارسازکننده از قرارداد و به نفع طرف مقابل ک  ره به ضرر عدولیصورت ذخ نیر ایدار بوده و در غیاال به خرک

ن یا توافق طرفی یمعامله به مثل جبران یکق مبادرت به ید و فروش بوده و از طریدر بازار بورس قابل خر یآت يقراردادها
دار و ین قرارداد خریاست. در ا 47موسوم یآت يت خروج از قراردادهاین عمل به قابلیز نمود. ایتوان آن را لغو ن یم

ر ییمنجر به تغ یآت يد و فروش قراردادهایتراژ بر خریربات آیرسند. عمل یاال به توافق مک یمت آتیفروشنده براساس ق
ند. معموالً در یل نمایگر میدیکمفروض به سمت  ياالک یمت آتیو ق يمت نقدین قرارداد شده تا قیا یارزش معامالت

                                                             
  .363- 372 صص ق.1417 یالطبعه االول یللفکر االسالم یه ، قاهره المعهد العالمیاسواق االوراق المالر ، ید الرضوان ، سمیعبدالحم - 44
  .512ص  ق.1423 یو حلول، دمشق ، دار الفکر، الطبعه االول يه المعاصره بحوث و فتاوی، وهبه، المعامالت المالیلیالزح -  45

46 - Swap Contract 
47 - Scalability 
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باشد.  یر میپذ انکام  50یمعامله به مثل و جبران یکبا روش مبادرت به  یقرارداد آت یک  49مختومه ساختن 48اطاق تهاتر
ر انواع اوراق قرضه و تا حدود ینرخ بهره بر اوراق بهادار نظ یآت ياالها متفاوت از قراردادهاک يبر رو یآت يقراردادها

 يمت نقدیل از قیبه صورت تنز یمت آتیق ینرخ بهره در محاسبات زمان يه به نحوکباشد  یم یبر اسعار خارج ياریبس
شود متفاوت است و  یوارد م  54ا وجه قابل پرداختی  53تعهد يفایا سپرده حسن ای  52رهیزان وجه ذخیبا توجه به م  51مبدا

ش زمان قرارداد یبازده مشخص دارند و افزا یآت ين انواع قراردادهایاز ا یرا برخیز دارد. زیتما يت ربویاز لحاظ ماه
گر یشود. به عبارت د یاسته مکمت آن یره از قیزان بهره وجه ذخیمبدا شده و براساس م يمت نقدیل قیمنجر به تنز یآت

ره به ارزش مبدا ید و هر چه ارزش ذخینما یم ربا میره معامله را وارد حریزان بهره مربوط به ارزش وجه ذخیحداقل به م
غالت، گوشت،  ییاالک يها ها در گروه نهیر زمیدر سا یآت يگردد. قراردادها ید میآن تشد يت ربویتر باشد ماه یکنزد

  باشد.  یم یبورس فعل يو چوب مورد استفاده بازارها يو انرژ يبریو ف کیفلزات، مواد خورا
ز به نام ین یآت يقراردادها یشوند ول یف میمعموالً از لحاظ مشخصات استاندارد تعر یآت يقراردادها

 يشتریب ياربردهاکه کشوند  یف میتعر یتآ ياز اندازه استاندارد قراردادها يسرکبه عنوان   55یآت کوچک يقراردادها
  آورد.  یرا به وجود م استاندارد یآت يض آنها با قراردادهایا تعویمعامالت و  يبرا

اال و ک يعرضه و تقاضا ینیب شینسبت به پ يادیمشمول مالحظات ز یدر هنگام انعقاد قرارداد آت یآت يها متیق
  ل متفاوت است. یاال و فصل تحوکاال با توجه به نوع که درباره هر  نوع کشوند  یل میدر موعد تحو یمت آتین قیهمچن

 يبرا ینیند و فقط تضمک یجاد نمیمورد نظر ا ياالکت بر کیمال يبرا یحق یآت يره در قراردادهایوجه ذخ
ق تاالر یاز طره کشود  یا فروش سفارش داده مید یخر يبرا یآت ين است. در بازار قراردادهاین طرفیقرارداد ماب ياجرا

نترنت هم به یه اکق شبیار از طرکن ید. اینما یم یه عالقمند به عقد قرارداد است اعالم آمادگکگر یداد و ستد طرف د
اال و زمان و کل و نوع یا فروش و مقدار سفارش و ماه تحوید یسفارش خر ،قابل انجام است. در سفارشات یراحت

  گردد.  یارگزارها انجام مکق یسفارش معموالً از طرات یگردد. عمل یمت مطرح میمحدوده ق
به  یآت يل قراردادهایت تبدیرد چون قابلیگ یهر دو صورت م یابیو غ یقیحق ياالهاک يبر رو یآت يقراردادها

د و فروش یرا خر ییاالکه کرد کتوان مشاهده  یم يادیز یآت يبورس قراردادها يگر وجود دارد لذا در بازارهایدیک
  باشد.  یو الزم االجرا م يدار و فروشنده قرارداد جارین خریه بکباشد  یم ين تعهدیه فقط مبکد بلینما ینم

ف ین نوع اوراق در تعاریه اکدر اقتصاد گردد  يادیش اوراق بهادار زیتواند سبب افزا ین موضوع خود میا
ه ک ییشورهاکدر  یپول يها استین لحاظ سین سو از ایه به پول را خواهد داشت و از ایتر پول مفهوم و آثار شب گسترده

قابل انتشار است و از  ین قراردادها بدون نظارت مقامات پولیرا ایگردد ز یم اثر مکشود  ین قراردادها استفاده میاز ا
ن نوع ابزار یب ایاز معا یکین موضوع یرد. ایگ یاالها صورت نمک یقیدر بخش حق یدر عوض آن عمل متقابل یطرف
  د.یز نمایز دچار مخاطرات بحران نیشورها را نکتواند اقتصاد  یه مکاست  یمال

                                                             
48 - Clearing house 
49 - Close out 
50 - Offsetting 
51 - Spot price 
52 - Margin Money 
53 - Good –faith deposit 
54 - Earnest money 
55 - Mini contracts 
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  ر قابل طرح است:یدر موارد ز یآت يو قراردادها یآت یتفاوت گواه
  گردد. یدر حال پرداخت و به حساب فروشنده منتقل م یمت آتی% ق100یآت یدر گواه -1
  ست.ین یمعامله به مثل و جبرانت یخاص ياست و دارا یقیحق ياالکن یمب هصادر یآت یهر گواه -2
  یت حقوقیشخص ياست و دارا يدیفروشنده بنگاه تول -3
  ند.ک یت میص آن به فروشنده فعالیدار و تخصیدر جلب وجوه خر یبعنوان واسطه مال کبان -4
  گردد. یافت میگر دریق دیا وثای کیننده) به صورت ضمانت بانکدیره فقط از فروشنده (تولیوجه ذخ -5
  گردد. یل و قرارداد مختومه میتحو کر نظر بانیمربوطه ز ياالکان زمان قرارداد طبق مفاد آن یاز پاپس  -6
را نـدارد لـذا    یت معاملـه بـه مثـل و جبرانـ    یقابل یرا دارد ول 56هید و فروش در بازار ثانویت خریقابل یآت یگواه -7

  ل آن است.یداد بوده و ملزم به تحوموضوع قرار یقیحق ياالک کد مالیدر سررس یآت ین دارنده گواهیآخر
  رد.یگ یننده را به عهده مکد یص داده شده به تولیردن منابع تخصکنه ینظارت بر نحوه هز کن بانیواحد ام -8
ه ثابـت  یقابل صـدور اسـت و شـامل مـوارد سـرما      يدیبنگاه تول یکه در گردش ین سرمایتام يبرا یآت یگواه -9

  شود. ینم
  
  یآت یگواه یات اجرائیلک

به عنوان  JFSطرح  ییاجرا يارهاکبراساس ساز و  يدیه در گردش بنگاه تولین سرمایبه منظور تأم یآت یگواه
ه یه و ثانویجعاله اول يها دار طبق قراردادیو خر یمنابع مال یو براساس درخواست متقاض کتوسط بان یابزار مال یک

ت یخاص يطبق قرارداد جعاله بوده و دارا یقیحق ياالکمت یمعادل ق یآت یگواه یارزش اسم گردد. یمنعقده صادر م
ا وثائق و یو  کینامه بان ننده اقدام به اخذ ضمانتکدیدر قبال پرداخت وجه به تول کباشد. بان ینم یمعامله به مثل و جبران

د یسررس د.ینما یم یآت یدار اقدام به صدور گواهیافت وجه از خرینموده و در قبال در ينات مورد قبول از مجریتضم
 یگواه یاال به دارندة نهائکل یان قرارداد و پس از تحوین و در پاییبراساس مدت قرارداد جعاله منعقده تع یآت یگواه

  گردد. ید، قرارداد جعاله مختومه میدر سررس یآت
ه و بورس یثانود و فروش در بازار یر و خریت انتقال به غیه قابلکاست  ینام یب یتالیجید يها برگه یآت یگواه

موضوع قرارداد بوده و  یقیحق ياالک کد، مالیدر سررس یدارنده گواه یا حقوقی یقین شخص حقیاال را دارد و آخرک
شود  یصادر م يدیبنگاه تول یکه در گردش ین سرمایصرفاً جهت تأم یگواهن یا باشد. یم يمجر یلیتحو ياالک کمال

ده و تا یهمزمان با انعقاد قرارداد جعاله صادر گرد یآت یگواه گردد. ینم يدیتول يها ه ثابت طرحین سرمایو شامل تأم
 یهیباشد. بد یان مدت قرارداد جعاله میپا یآت ید گواهیباشد. سررس یموضوع قرارداد معتبر م ياالکل ید و تحویسررس

 راستین انیسود و ز ت درکمشار يدارکبان يها د مدت قرارداد جعاله طبق ضوابط و دستورالعملیاست در صورت تمد
PLS اال توسط کل یدر صورت عدم تحو د قرارداد جعاله خواهد بود.ین مورد تمدیان آخریپا یآت ید گواهیسررس
ن یو همچنراستین ان یت در سود و زکمشار يدارکد قرارداد جعاله طبق دستورالعمل مربوطه در بانیدر سررس يمجر

                                                             
 انیره در قالب طرح مشارکت در سود و زیمشارکت/پذ یمعامالت گواه یکیپور. چارچوب بازار الکترون یمحمد صفائدآباد، یژن بیب ٥٦

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

http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf
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 یلکحسب دستورالعمل  ول عمل خواهد شد.کر و نیدستورالعمل تأخ تیتوافقات هنگام عقد قرارداد جعاله با رعا
ه قابل یزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویانکبر اساس م یآت یمت گواهیق PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان

مورد قرارداد را نظارت نموده و در  ياالک یل قطعیتحو يات مجریامل بر حسن عملکبا نظارت  کاحصاء است. بان
نات اخذ شده یول فروشنده از تعهدات خود در موضوع قرارداد وفق ضوابط و مقررات و براساس وثائق و تضمکصورت ن

  د.ینما یاقدام به اخذ مطالبات م
  

  يارتباط با مشترات یعمل
و  راستینتولیدکننده (مجري) و خریدار از طریق مراجعه به پورتال اطالع رسانی سامانه اینترنتی بازار گواهی 
 یت مالکمطالعه قوانین و مقررات حاکم بر محصوالت و خدمات متنوع آن از نحوه استفاده از تسهیالت سیستم مشار

شعبه مجري بانکداري اسالمی و مشاوره با کارشناس مربوطه در ) آگاهی یافته و در صورت نیاز با مراجعه به JFSجعاله (
نماید. بدیهی است در این مرحله پیش از عقد  ها و قراردادهاي مربوطه اقدام می باجه اطالع رسانی، نسبت به تکمیل فرم

احراز صالحیت  بایست مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت قرارداد مابین بانک و مشتري، تولید کننده و خریدار می
آنها و کسب رتبه اعتباري مناسب، بانک اقدام به بستن قرارداد با ایشان خواهد نمود. توضیح اینکه در صورت وجود 
سوابق مشتري در بانک اطالعاتی بانک، مرحله احراز صالحیت و ارزیابی اعتباري مشتري با سرعت بیشتري صورت 

بایست کلیه مدارك و مستندات  مراحل ارزیابی و احراز صالحیت، میخواهد گرفت. تولیدکنند و خریدار پس از طی 
مورد نیاز جهت ارزیابی طرح خود را دال بر وجود قرارداد مابین خریدار و تولیدکننده شامل توافق در قیمت و مقدار 

د اولیه و کاالي نهایی، هاي موا بندي و تحویل کاال، کیفیت و ویژگی کاالي مورد نیاز، نحوه تامین مواد اولیه، نحوه بسته
استانداردهاي ملی و داخلی اجباري و اختیاري مورد نیاز خریدار، نحوه کنترل و بازرسی مواد اولیه و کاالي نهایی، برنامه 

مدارك و اطالعات  باشد. زمانبندي تولید و تحویل کاالي نهایی، مراحل فرآیند تولید کاال و سایر موارد مربوطه می
شده و  يا انهیستم رایل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت وارد سیتکم يطالعات فرمهامربوطه بهمراه ا

افت وجوه مربوط به ارزیابی طرح از تولیدکننده و یشود. باجه صندوق پس از در یت میبه باجه صندوق هدا يمشتر
اطالعات  ییپس از ثبت نها د.ینما یعات ماطال یید و ثبت نهاییاطالعات ثبت موقت، اقدام به تا یابیخریدار و پس از باز

ده و در یصندوق درج گرد ید چاپیدر رس یین کد شناسایگردد. ا یجاد میا يمشتر ییو ارسال آن به مرکز کد شناسا
ل یر اطالعات مربوطه در فایان آنها و سایبهمراه مشخصات مشتر يشنهادیپ يها رد. طرحیگ یقرار م يار مشتریاخت

  گردد. یارسال مها  ان و طرحیمجر یابیک نسخه از آن به واحد ارزیشده و  ينگهدار يشنهادیپ يها طرح
    

  داریات خریعمل
 یبازار گواه ینترنتیسامانه ا یننده) و با مراجعه به پورتال اطالع رسانکدی(تول يق توافق با مجریدار از طریخر

و مشاوره با کارشناس مربوطه در راستین ان یطرح مشارکت در سود و ز ياز شعب مجر یکیا پس از مراجعه به ی راستین
پس  د.ینما یدا میکامل پ ییجعاله آشنا یت مالکط و مقررات مشاریبا انواع محصوالت مشارکت، شرا یباجه اطالع رسان

و اطالعات  قرار خواهد گرفت، سپس مدارك يار مشتریل در اختیمربوطه جهت تکم يها از انتخاب طرح مربوطه فرم
شده و  يا انهیستم رایل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت وارد سیتکم يمربوطه بهمراه اطالعات فرمها
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اطالعات ثبت  یابیافت وجوه مربوطه و پس از بازیشود. باجه صندوق پس از در یت میبه باجه صندوق هدا يمشتر
 ییاطالعات و ارسال آن به مرکز کد شناسا یید. پس از ثبت نهاینما یاطالعات م یید و ثبت نهاییموقت شده اقدام به تا

ده و در یصندوق درج گرد ید چاپیدر رس یین کد شناسایگردد. ا یجاد میا یبا توجه به نوع محصول انتخاب يمشتر
منجمله شماره ن رکورد یر اطالعات مربوط به ایو سا يمشتر ییرکورد مربوط به کد شناسا رد.یگ یقرار م يار مشتریاخت

ان و یستم مشارکت در سود و زیگاه داده سیگذار و... در پا سپرده يا زان سپرده شخص، اطالعات شناسنامهیحساب، م
  د.یخواهد گرد يبا) به صورت همزمان ثبت و نگهداریکپارچه بانک (سیستم یس

اطالعات مربوط  یابیپس از باز ت شده ویبه باجه انعقاد قرارداد هدا يافت وجه و افتتاح حساب، مشتریپس از در
قرار  يار مشتریدر اخت راستین یبازار گواه ینترنتیقرارداد و استفاده از خدمات سامانه ا يفرمها يمشتر ییبه کد شناسا

ار یک نسخه از قرارداد منعقده در اختید. ینما یآن م يد و امضاییگذار پس از مطالعه قرارداد اقدام به تا رد. سپردهیگ یم
د. ضمناً اطالعات مربوط به قرارداد شامل یخواهد گرد ينگهدار يگر آن در سوابق مشتریقرار گرفته و نسخه د يمشتر

پس از انعقاد  گردد. یره میان ثبت و ذخیستم مشارکت در سود و زیان سیقرارداد در بانک اطالعات مشتر یشماره انتظام
گذار و بر اساس نوع  با مشخصات سپرده یآت یدور گواهستم به صورت خودکار اقدام به صیقرارداد و ثبت آن، س

 ی، باجه صدور گواهیآت یگواه یبه داشتن نسخه چاپ يل مشترید. در صورت تماینما یم يمشتر یمحصول انتخاب
د. یمربوطه را مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نما یتواند گواه یم يمشتر ییق ورود کد شناسایاز طر راستین

چاپ  یدر گواه يمشتر يگذار ر اطالعات مربوط به سپردهیبهمراه سا یبه گواه یال اختصاصیاست شماره سر یهیبد
   د.یشده درج خواهد گرد

ان طرح اقدام به یافت اطالعات مربوط به محاسبه سود و زیپس از در يزی/مميباجه حسابدارات یعملان یدر پا
نکه فرمولها و یح اید. توضینما یم يمشتر ینوع محصول انتخاب محاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت مشارکت و

به ورود مجدد  يازیوارد شده و ن يزی/ مميافزار باجه حسابدار ان به صورت خودکار در نرمیمحاسبه سود و ز يروشها
ب حسا یق معرفیز سود به صورت خودکار و از طریامکان وار يل مشترین در صورت تمایباشد. همچن یاطالعات نم

ن از یماب یها و مندرج در قرارداد ف ارمزد بانک طبق مقررات مندرج در دستورالعملکسر خواهد بود. یبه بانک م يمشتر
  د.یکسر و به حساب بانک منظور خواهد گرد يمجر

  
  مرتبط يها دستورالعمل

 راستین انیسود و زت در کمشار يدارکطرح بان يها جعاله منطبق با دستورالعمل یت مالکمشار يها دستورالعمل
  : هستندر ین زیها تحت عناو ن دستورالعملی. اباشد یم

 دستورالعمل احراز توانایی مجري .1

  ها دستورالعمل تضمینات، وثایق وآورده .2
   دستورالعمل تهیه گزارش توجیه اقتصادي، فنی، مالی طرح .3
   دستورالعمل مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی طرح .4
  هاي بانک دریافتیدستورالعمل  .5
  دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت .6
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 دهی مجري  دستورالعمل گزارش .7

  دستورالعمل حسابداري و حسابرسی .8
  دستورالعمل تغییر در زمانبندي و هزینه .9

  دستورالعمل آثار تورم بر درآمد و هزینه و خالص بازدهی طرح  .10
  و تغییر در زمانبندي  دستورالعمل قصور ناشی از تاخیردر انجام تعهدات مجري .11
  دستورالعمل مشارکت جدید (افزایش سرمایه در حین انجام طرح) .12
  دستورالعمل تسویه حساب با مجري .13
  دستورالعمل داوري (حکمیت) .14
  دستورالعمل فورس ماژور .15
   PLSدستورالعمل تنظیم قراردادهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان  .16
  مشارکت در سود و زیاندستورالعمل شرایط عمومی قراردادهاي  .17
 دستورالعمل صالحیت امین .18

 گذار و تسویه پیش از موعد دستورالعمل انصراف سپرده .19

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

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

  رش خرید و فروش گواهی آتیسفا .24
 دستورالعمل نوع وثایق و تضمینات حسن انجام کار و ایفاي تعهدات .25

 هاي بانک  دستورالعمل دریافتی .26

 دستورالعمل بازرسی کاال .27

 دستورالعمل استاندارد کاال (مواد اولیه و نهایی) .28

 دستورالعمل تحویل کاالي نهایی و اختتام .29

 JFSدستورالعمل بیمه در مشارکت مالی جعاله  .30

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

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی .32

 اي ارزیاب و امین دستورالعمل رفتار حرفه .33

 دستورالعمل افشاي اطالعات مجري .34

  
  منابع

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

http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf
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 اقتصاد اخالق.ان و یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریتثبدآباد.یژن بیب •
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 

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

 یت مالک. مشاريد ناصری، مجیوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستاله زاده،  نی، باقر عيوثرک ی، علپور ییمحمد صفا
 .1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(JFS)جعاله 

رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیژ دآباد،یژن بیب •
فرد، محمد  ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بییقل سرایص یاهللا قاسم ، حجتيبر زاده چلهیمهد
قات و یاداره تحق، (PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان یلیطرح تفص. یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییصفا

 .1387ران، یا یمل ک، بانيزیر برنامه

 يابزارها ی)، معرفPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیار عملکسازو فرد. ياریمحمود الهدآباد، یژن بیب •
و صادرات،  کیش خدمات بانین همایبه دومارائه شده . یالملل نیب یارائکره با یپذ یت و گواهکمشار یگواه یمال
  Banking.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLSران. یران، تهران، ایتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر  27

2.ppt-Bank-Deveopment-Export-Banking-http://bidabad.com/doc/PLS  
 راستین انیت در سود و زکمشار يدارکالت بانکی، سازمان و تشیگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجدآباد، یژن بیب •

(PLS) 1389ران، یا یمل کبان يزیر قات و برنامهیران. اداره تحقیا یمل کدر بان .
organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS 

ره در قالب طرح یت/پذکمشار یمعامالت گواه یکیترونکپور. چارچوب بازار ال یمحمد صفائدآباد، یژن بیب •
، ی، وزارت بازرگان1387آذر  3-4، یکیترونکش تجارت الین همای. پنجم(PLS) راستین انیت در سود و زکمشار

  تهران.
 http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf 

 .1425 سوم، چاپ ،یاسالم معارف نشر موسسه ،163 ،ص11 ج ع؛یشرا شرح یف االفهام ک، مسالیدثانیشه •

 .1365 دوم، چاپ ،یاسالم نشر موسسه ،538 ص ،1ج له،یالوس ری، تحريموسو اهللا روحد یس، ینیخم •

 .1361چهارم،  چاپ تهران، یاسالم تبکدارال  زان،یالم ریتفس، ییطباطبا نیحس محمد دیس عالمه •

 .دوم چاپ ،1378 دانش، گنج تهران، ن،یمع عقود از ییها درس ،یمدن حقوق ،ناصر ان،یکاتوز •

 .چهارم چاپ ،1352 ه،یاسالم انتشارات تهران، ،یمدن حقوق ،حسن دیس ،یامام •

 .1414 اول، چاپ قم، ،یاسالم نشر موسسه اول، دروس، دیشه •

 .1382 سوم، چاپ ر،یر، دارالتقيزیتبر یقاروب حسن خیش ه،یالبه الروضه مصحح، ،یثان دیشه •

  . هیعمل شرکات االستثمار االسالم ،ن حسنیالد ییاحمد مح •
 ،يآباد صالح ی، ترجمه علیفقه يها دگاهیمشتقه و د یمال يابزارها یر تکاملیداهللا، فلسفه و سیعصمت پاشا، عب •

  .1382، بهار 9، شماره یاقتصاد اسالم یفصلنامه تخصص
   ق.1417 یالطبعه االول یللفکر االسالم یه ، قاهره المعهد العالمیر ، اسواق االوراق المالید الرضوان ، سمیعبدالحم •
  ق. 1423م/2002.دمشق، دارالفکر، یه من منظور اسالمی، شعبان محمد اسالم،بورصه االوراق الماليالبروار •

http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.com/doc/PLS
http://bidabad.com/doc/PLS
http://www.bidabad.com/doc/PLS
http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf
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   ق.1423 یو حلول، دمشق ، دار الفکر، الطبعه االول يه المعاصره بحوث و فتاوی، وهبه، المعامالت المالیلیالزح •


