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 مقدمه -1
است که نتیجه آن کاهش  گذاریسرمایه کالن متغیرهای اخیر، کاهش هایاساسی کشور در سال هاییکی از چالش

در کشور،  گذاریسرمایهه مردم و ... بوده است. از دالیل کاهش های سطح رفاتولید ناخالص داخلی، تنزل شاخص

درصد از تأمین مالی را  90های کشور که حدود بانک محور کشور است. بانکتأمین مالی تحوالت حاکم بر نظام 

و ای را برای رشد های توسعههای دولتی غالب بود، نقش بانککه سهم بازاری بانک 1380برعهده دارند، تا دهه 

کردند و در ایجاد و توسعه واحدهای مولد اقتصادی باالترین سهم ها و کسب و کارهای کشور بازی میتوسعه بنگاه

های بزرگ اقتصادی، صنایع مادر و صادرات محور از طریق تسهیالت بلندمدت در قالب را داشتند و اکثر بنگاه

های خصوصی و خصوصی شدن اکثر با ظهور بانکها بوجود آمدند. سرمایه ثابت و عقد مشارکت )حقوقی( بانک

های دولتی به شدت کاهش یافت به طوری که در پایان شهریور ماه سال ، سهم بانک1380های دولتی در دهه بانک

 .(1400درصد رسید )نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی،  28های دولتی به کمتر از جاری، سهم منابع بانک

مدت تجاری حرکت کردند بر اساس رسالت سازمانی خود به سمت تسهیالت کوتاههای خصوصی تجاری نیز  بانک

فاقد متولی مشخص شد. به طوری که براساس  گذاریسرمایهو در نظام تأمین مالی بانک محور کشور، موضوع مهم 

نخست سال (، از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه 1400آخرین گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا )بهمن ماه 

ای و توسعه) سرمایه ثابت درصد به تسهیالت 18ها(، تنها جاری )و با احتساب منابع صندوق توسعه ملی در بانک

( حکایت از 1400های انجام شده از مستندات منتشر شده صندوق توسعه ملی )اختصاص یافته است. بررسی (ایجادی

ای و ایجادی دارد و اکثر منابع صندوق به های توسعهرحدرصدی منابع صندوق توسعه ملی به ط 30اختصاص حدود 

 گذاریسرمایهیابد. بنابراین تنها منابع قابل اعتماد برای توسعه های اقتصادی اختصاص میمدیریت نقدینگی بنگاه

ول مغفها و در بانک گذاریسپردههای نامناسب صندوق در قالب کشور یعنی منابع صندوق توسعه ملی نیز با سیاست

 دچار چالش اساسی شده است.  ،ن رسالت و مأموریت اصلی صندوق در ثروت آفرینی بین نسلیماند
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اثربخشی  افزایش برای صندوقهای کالن بازنگری در سیاست نویدبخش انجامراهبردهای جدید صندوق توسعه ملی 

با این فرض اساسی، چند  .استهای آینده و صندوق ثروت برای نسل گذاریسرمایهدر اقتصاد کشور، کمک به 

اثربخشی الزم را در  1390( آیا منابع مصرف شده صندوق توسعه ملی در دهه 1سوال مهم و بنیادی قابل طرح است. 

( آیا صندوق توسعه ملی در نقش سپرده گذار )!( ، توان ایفای فلسفه وجودی خود را 2اقتصاد کشور داشته است؟ 

درصد آن در دست بخش دولتی  28أمین مالی بانک محور کشور که کمتر از ( با توجه به وضعیت نظام ت3دارد؟ 

تواند ( باکدام روش صندوق توسعه ملی می4ای را ایفا نماید؟ است، آیا صندوق توسعه ملی نباید نقش بانک سرمایه

ی قرارگرفته های مختلف این پژوهش مورد بررسآفرینی برای کشور نماید؟ همه این مباحث در بخشاقدام به ثروت

گیری از مشارکت حقوقی و منافع آن برای کشور و مردم، نحوه عملیاتی ها در بهرهو با مرور تجربیات برخی بانک

ای کشور در قالب ترین نهاد توسعهنمودن عقد مشارکت حقوقی در صندوق توسعه ملی، تبدیل نمودن آن به مهم

 شود. های مختلف پیشنهاد میمدل

 در نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملی الزام تغییر -2
با پرداخت تسهیالت در قالب عقد مشارکت مدنی از  1390نسلی در دهه  عنوان ثروت بین منابع صندوق توسعه ملی به

مشکل اساسی بازپرداخت تسهیالت به ویژه در بخش ارزی مواجه شده است. های عامل، با  ریق صندوق یا بانکط

ای و ایجادی، همواره باعث ضرر و زیان به تسهیالت  های توسعه مشارکت مدنی به طرح پرداخت تسهیالت در قالب

چالش اصلی در یابد.  عنوان شریک اصلی شده و این موضوع در دوران تورمی کشور به شدت افزایش می دهنده به

های اخیر به عنوان  ر سالد 1تبع آن در صندوق توسعه ملی و به ربا در نظام بانکداری بدون  مدنی اجرای عقد مشارکت

مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام در رشد و توسعه اقتصادی درآمده و  و منافع ملی یک دغدغه شرعی

مدنی را نداشته و تنها  حقوقی هیچکدام از مشکالت مشارکت  این در حالی است که عقد مشارکت .کشور بوده است

ارایه  ،شگزاراین  هدف اصلی اند. ها از مزایای این عقد محروم شده بانکبا ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، 

گذاری صندوق  و سرمایهبرای تأمین مالی  گیری از عقد مشارکت حقوقی مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره

که همانا  یمالتأمین نظام است تا از این مسیر اهداف راهبردی  تحقق سود و زیان واقعی کلیدی با ویژگیتوسعه ملی 

 شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد.  با اقتصاد واقعی وهمراهی 

موضوع  انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ممنوع نموده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

برای بکارگیری مشارکت  عدم صدور مجوز، بیانگر ها بانک . تجربهرا منوط به اخذ مجوز از آن بانک کرده است

 دهد:  های انجام شده چنین عملکردی را برای بانک سپه در مشارکت حقوقی نشان می نتایج بررسی باشد. می حقوقی

 درصد بوده است؛  30 بیش از حقوقی در دوره فعالیت  شرکت سود واقعی مشارکت 

  برابر شده است؛  500 بیش از ت سالهبیسمیزان تسهیالت اعطایی مشارکت حقوقی در دوره ارزش 
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 الستیک، راه و  صنایع فوالد، سیمان،  های اساسی در مشارکت حقوقی بانک باعث ایجاد زیرساخت

 ساختمان و... شده است. 

 تحقق موسسات اعتباری و از همه مهمتر  گذاران،  گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده مزایای بهره

 است.ناپذیر کرده  این عقد را در نظام بانکی اجتنابلی، احیای اقتصاد ماهداف راهبردی 

 :باشد احیای عقد مشارکت حقوقی به شرح ذیل می راهکارهای

 ها و امکان اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی به صورت  گذاری بانک بازنگری در دستورالعمل سرمایه

 درصدی از افزایش منابع و کاهش مصارف مشارکت حقوقی؛ 

 حقوقی بر اساس سقف بخش اقتصادی  ی اعطای تسهیالت مشارکتسازمانده 

  گذاری بانک شرکت سرمایه گذاران در بانکداری مشارکت واقعی سپرده»طراحی مدلx» ؛ 

 جای انتشار اوراق مشارکت؛  های بزرگ اقتصادی به طراحی مدل مشارکت در طرح 

 گذاری در  نه مردم با هدف سرمایهراگذاری توسط موسسه اعتباری و اخذ یا تأسیس یک شرکت سرمایه

 قالب مشارکت حقوقی؛ 

 های سهامی و  گذاران و شرکت پردهمدل مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین س 

 های دولت از طریق عقد مشارکت حقوقی؛  ها و برنامه اجرای سیاست 

ررات بانک صندوق توسعه ملی محدودیت ضوابط و مق تغییر در نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملی:

تواند  برداری نماید. صندوق توسعه ملی می های آن بهره تواند از مزیت ر مشارکت حقوقی نداشته و میدمرکزی را 

گذاری  ترین اثربخشی را در سرمایه رسد پایین نظر می ها )که به گذاری در بانک مسیر مصرف منابع ندوق را از سپرده

طالبات را برای صندوق دارد(، به سمت مشارکت حقوقی با مشاوره و ترین سودآوری و باالترین م کشور و پایین

همسو با های تأمین سرمایه تغییر دهد. این اقدام مهم و راهبردی برای صندوق توسعه ملی  ها و شرکت عاملیت بانک

رسالت و مأموریت صندوق بوده و ضمن مشارکت واقعی در سود و زیان و تحقق مشارکت واقعی، باعث افزایش 

گذاری واقعی، تولید و اشتغال در کشور شده و با توجه به تورم و تغییرات نرخ ارز، یک ثروت ملی و  سرمایه

    شود. نسلی در صندوق توسعه ملی برای مردم شریف ایران ایجاد می بین

 

 نظام بانکیصندوق توسعه ملی و مشارکت حقوقی بهترین عقد در تحقق مشارکت واقعی در  -3
شود و موانع و  ها می حقوقی، بهترین عقود مشارکتی است که موجب تحقق مشارکت واقعی در بانکعقد مشارکت 

 مشکالت عقود مشارکتی را ندارد. 

 مشارکت حقوقی

نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،  و در آیین "شراکت"مشارکت حقوقی در چهارچوب تعریف کلی

 عبارت است از: 

 «های سهامی موجود های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت ایه شرکتتامین قسمتی از سرم»

 :نامه آییناین طبق 



   

های مختلف تولیدی، بازرگانی و  تواند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش بخش می موسسه اعتباری

شوند، تامین  شکیل شده یا میهای سهامی را که برای امور مذکور ت خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت

 د. نمای

های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا  قبل از مشارکت، وضعیت شرکت است موظف موسسه اعتباری

طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی )در حد نیاز بانک( بررسی و ارزیابی نمایند. 

گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و  های سرمایه بانک و سپرده مشارکت هر بانک از محل منابع

 مشارکت باشد.  سود برایبینی  از پیش یحاک ،ارزیابی

 فرایند اجمالی مشارکت حقوقی

باید حاکی از  ها می باشد و نتایج این بررسی جانبه می های همه مستلزم بررسی موسسه اعتباریمشارکت حقوقی 

چنانچه از ابعاد مختلف باشد. قبل از اقدام به مشارکت الزم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد.  توجیهات الزم از

های اقتصادی مشخص است، یک فرایند  ها به مشارکت در پروژه ها و نحوه ورود بانک پذیری طرح توجیه  بررسی

ین بخش از مقاله به نکات مهم و منسجم و قابل قبولی در این عرصه برای نظام بانکی تدوین شده است که در ا

انعقاد اساسی این فرایند اشاره شده و تفاوت مهم ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی با سایر عقود مشارکتی در مرحله 

 شود. تر از همه نظارت صحیح بر مصرف تسهیالت اعطایی اشاره می قرارداد، دوره مشارکت و مهم
 )بنگاه اقتصادی(بررسی طرح  -الف

باید از ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و مالی مورد  بادرت به قبول طرح و مشارکت در آن اصوالً طرح میقبل از م

 بررسی قرار گیرد. 

هرای ملری و عمرانری و     شامل بررسی آثار کلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجررای طررح   :بررسی اقتصادی

تاثیر اجرای طرح بر بازار، سطح اشتغال، افزایش محصوالت باشد.  اثرات جنبی آن بر سطح اقتصادی کشور منطقه می

ها، اعتالء سطح فرهنگ و بهداشت و به طور کلی رفاه جامعره   کاهش قیمتارزآوری، ایجاد اشتغال، تولیدی کشور، 

در  هرا عمومراً   این بررسری  های اقتصادی است. های بررسی و ایجاد صنایع جنبی و بسیاری نکات دیگر از عمده هدف

طه با اطالعات و ارقام مربوط به عرضه محصوالت اعرم از تولیردات داخلری و واردات و تقاضرا بررای آن اعرم از       راب

 باشد. تقاضای داخلی و یا صادرات و... می

ها عموماً مربوط است به تعیین حدود و مشخصات طرح، امکانات عملی طرح، وسائل اجرای  این بررسی :بررسی فنی

محل طرح، یابی  مکانآالت و تاسیسات موردنیاز،  ش اجرایی باتوجه به تخصص الزم، ماشینطرح، انتخاب بهترین رو

امکانات مربوط به آب، برق، تلفن، گاز، جاده و غیره. مقررات و قوانین مربوط به اجرای طرح، امتیازات خاص برای 

 ح تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد.قابل اجراء بودن طر منطقه و موارد بسیار دیگری که در گذاری در تشویق سرمایه

های مالی اغلب ارتباط با موجه بودن طرح از لحاظ برگشت سرمایه و سرودآوری آن دارد. ایرن    بررسی :بررسی مالی

میرزان فرروش محصروالت طررح       گرذاری، میرزان سررمایه در گرردش،     های سرمایه رابطه با هزینه در ها عموماً بررسی

، اجاره، بیمه، مالیرات، امتیازهرای مالیراتی، مرواد     حقوق و دستمزد های مربوط به پرداخت)داخلی و صادرات(، میزان 

 باشد. می بینی ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه در کل پیشهای ارزی و  اولیه پرداخت



   

تحلیرل قررار    تجزیره و  فنی و مالی،  نتایج حاصرل بایرد مرورد   اقتصادی، های  پس از انجام بررسی نتیجه بررسی طرح:

 باشد پذیرفته شود. پذیر توجیهکه طرح  گرفته و درصورتی
 بندی اجرای طرح برنامه زمان -ب

اندازی و همچنین جدول    بندی پرداخت در طول دوره تاسیس و راه پس از قبول و تصویب طرح، باید جدول زمان

بندی اجرای پروژه در  الوه جدول و برنامه زمانبرداری تهیه و تنظیم گردد. به ع پرداختها و دریافتها برای زمان بهره

بندی باید  مراحل مختلف تهیه و بر اساس آن اقدامات الزم برای اجرای طرح انجام شود. پیشرفت این برنامه زمان

بینی دریافتها و پرداختها و همچنین انحراف عملکرد از برنامه  همواره بررسی و کنترل شده و موارد انحراف از پیش

ینی شده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و اصالحات و تعدیالت الزم عنداللزوم تصمیمات تکمیلی برای ب پیش

 پیشرفت به موقع طرح و اجرای آن گرفته شود.
 یا انتقال مالکیت شرکت سهامی تاسیس شرکت سهامی -ج

و شروع عملیات اجرایی بندی اجرای طرح، بانک و شرکاء باید ترتیب ثبت شرکت  همزمان با تهیه جدول زمان

تشریفات ثبت شرکت بر اساس موازین قانون تجارت و دیگر قوانین و مقررات  اندازی طرح را بدهند. تاسیس و راه

ها  موافقتشود. و رعایت نامه ملحوظ   در اساسنامه و شرکتاعتباری باید مربوط خواهد بود. نظرات بانک و مقررات

های اجرایی  ی که بانک در آنها قصد مشارکت دارد باید قبالً از دستگاهو مجوزهای دیگر برای اجرای طرحهای

 مسئول، در مواردی که ضروری باشد، اخذ شود. 
 اجرای طرح و نظارت -د

بر اساس برنامه  نامه و همچنین طرح مصوب، پس از به ثبت رسیدن شرکت باید طبق مفاد اساسنامه و شرکت

موسسه اندازی نظارت خواهد نمود. نظارت  ی طرح در طول مدت تاسیس و راهگردد. بانک بر اجرابندی اجراء  زمان

پذیر  ها به عنوان شریک امکان گیری مشارکت در تصمیماز جمله برداری به صور مختلف  در مرحله بهره اعتباری

 شود. های فعال نیز موضوع بر اساس ضوابط قانون تجارت انجام می در مورد شرکت است.

 حقوقیقعی در عقد مشارکت تحقق مشارکت وا
چالش اصلی عقود مشارکتی از نقطه نظر مسایل شرعی، فقدان سازوکار الزم برای تعیین نرخ سود واقعی مشارکت و 

 باشد. نحوه تقسیم سود بین بانک و شریک بر اساس مالکیت آنها بر اموال موضوع مشارکت )طرح یا پروژه( می

نماید و با  مشارکت تعیین می موضوعنی، یک سود مورد انتظار برای در مشارکت مد )صندوق توسعه ملی( بانک

اقدام به تصفیه  ،توجه به مشکالت تعیین نرخ سود واقعی در پایان دوره، بر اساس همان نرخ سود مورد انتظار

شود.  یدر بروز شبهات شرعی قلمداد م  ای بانک نماید. عدم تعیین نرخ سود واقعی به عنوان معضل ریشه مشارکت می

گذاران به  عنوان وکیل سپرده ها به باشد، بانکسود مورد انتظار نرخ چنانچه نرخ سود واقعی مشارکت بیشتر از 

است. از  به نوعی خیانت در امانت رخ داده نمایند،مسئولیت قانونی خود عمل نکرده و سود کمتری از مشتری اخذ 

انتظار اخذ شده از مشتری باشد، بانک بیشتر از سود واقعی  سوی دیگر، اگر سود واقعی مشارکت کمتر از سود مورد

توان گفت که در تمام عقود  بنابراین به جرأت می است و به نوعی اکل مال به باطل است. اقدام به اخذ سود کرده

 .(1400)کشاورزیان،  مشارکت مدنی( مشکالت شرعی وجود دارد –مشارکتی )مضاربه 



   

که سهم هر یک از طرفین کامال مشخص و مستند وجود دارد و در خصوص در مشارکت حقوقی به دلیل این

برند.  شود، طرفین بر اساس سهم خود سود می سودآوری شرکت یا طرح موضوع مشارکت حسابرسی دقیق انجام می

و... بر  و فضای کسب و کار کسادیدر عقد مشارکت حقوقی کلیه متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، رکود، رونق و 

شود. انطباق کامل این نوع  ان سود واقعی و در نتیجه سهم سود بانک تأثیر گذاشته و مشارکت واقعی محقق میمیز

 باشد. رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز موثر می درشراکت بر اقتصاد حقیقی مبین تبعیت از بانکداری اسالمی بوده و 

 PLSمشارکت حقوقی بهترین ابزار تحقق بانکداری 

( که اندیشمندان بانکداری PLS: profit and lose sharingترین ویژگی بانکداری بر مبنای سود و زیان )یکی از به

اسالمی بر اجرای آن تاکید ویژه دارند و برخی تحقق آن را مصادف با عملیاتی شدن بانکداری اسالمی قلمداد 

ه در این عرصه مطالعات نظری در ادبیات مبنا قرار گرفتن محاسبه و پرداخت سود و زیان واقعی است ک  کنند، می

 های مختلف بانکداری انجام گرفته است. موضوع و اقدامات اجرایی مختلفی در نظام

دهد که این نوع بانکداری در مرحله  نشان می PLSهای انجام شده درخصوص نحوه عملکرد بانکداری  نتایج بررسی

، حکایت از مشکالت متعدد  PLSایران درخصوص بانکداری  تجربه بانک ملی .اجرا با مشکالت زیادی مواجه است

اجرایی بوده و علیرغم حصول یک سری فرایندهای کاری و مقدماتی قابل توجه، طرح موفقی نبوده و به نوعی 

، رسیدن به ابزاری برای تعیین سود  PLS. ارزیابی دقیق موفقیت بانکداری )سایت بانک ملی ایران( است متوقف شده

وجود عقد مشارکت حقوقی کامالً مبانی تقسیم آن بین طرفین یا صاحبان سرمایه است، موضوعی که در  واقعی و

 .شود و رعایت میهای آن به درستی در نظام بانکی نهادینه شده  رویهداشته و 

 

 مزایای مشارکت حقوقی معایب و -4
 ها معایب اجرای مشارکت حقوقی در بانک

یل ها از طرف بانک مرکزی برای انعقاد عقد مشارکت حقوقی به دال شده برای بانک رسد محدودیت ایجاد به نظر می

باشد و اشکاالتی است که درخصوص مدیریت  ذیل باشد که به عنوان معایب خود عقد مشارکت حقوقی نمی

 گیرد. جا مورد بررسی قرار میندر ای وشود  ها مطرح می های در اختیار بانک پرتفوی سهام شرکت

 شود،  یکی از دالیلی که درخصوص مشکالت مشارکت حقوقی مطرح می ها: در سهام شرکت   ن منابعقفل شد

ها یا مشارکت  ها با خرید سهام شرکت شود که بانک هاست و اعالم می بحث مدیریت منابع و مصارف بانک

البته در پاسخ به این انتقاد، . نمایند دست آورده و منابع خود را قفل می به ها را حقوقی در آنها، مالکیت این شرکت

ها اشاره کرد و عنوان نمود که با پرداخت تسهیالت  فعلی مدیریت منابع و مصارف بانک وضعیتبه  توان می

های بزرگ قفل  ها در شرکت ها در تسویه تسهیالت خود، همواره منابع بانک )همیشه سبز( و عدم توانایی بانک

بوده قابل برگشت ، غیرها به دلیل معوق شدن تسهیالت ا در برخی شرکته شده است و از سوی دیگر منابع بانک

توان با  مصداق نداشته و می 1390این موضوع در منابع صندوق توسعه ملی با رصد عملکرد دهه باشد.  میو قفل 

 داری اقدام نمود. یک سری سازوکارهایی نسبت به خروج از بنگاه



   

 خصوص تسهیالت مشارکت حقوقی اعالم  ز اشکاالتی که دریکی ا ها: ها در مدیریت شرکت نقش بانک

ها با سهامدار  گری مالی است. به عبارت دیگر بانک نقش واسطه جای داری به ها به شرکت شود، ورود بانک می

شوند و این با  های مدیریتی آنها نیز اثربخش می گیری ها از طریق مشارکت حقوقی، در تصمیم شدن در شرکت

وجود در مرحله عمل دهد که مشکل مطرح شده نه تنها  ها نشان می تجربه بانک ی منافات دارد.ماهیت بانکدار

 توان آن را به دالیل ذیل به عنوان یک ویژگی مثبت مطرح کرد. ندارد بلکه می

 ی بیشتری با یشود که یک فرد از نظام بانکی آشنا گیری شرکت باعث می حضور یک نماینده در تصمیم

رسانی  و رونق و ... صنعت مربوطه را رصد نموده و به بانک اطالع رکودو وضعیت  یدا کندپصنعت مربوطه 

 .1نماید 

 گیری شرکت، کل بانک را درگیر نکرده و تنها باعث رصد نمودن عملیات  تصمیم حضور یک نماینده در

  .شرکت شده و برای تحقق سود و زیان واقعی ضروری است

 های  توسط بانکها را با انجام مشارکت حقوقی  دولتی شدن شرکت ز منتقدین،ا برخی ها: مدیریت دولتی شرکت

توجه به  قاد، باتخصوص این ان سازی منافات دارد. در کنند که با خصوصی عنوان نموده و اعالم میدولتی 

پذیر  ان% سهام شرکت را داشته باشد، امک49گذاری، احتمال اینکه بانک بتواند بیش از  های سرمایه دستورالعمل

بررسی نحوه عملکرد و میزان  این موضوع را مرتفع نمود. یراهکارهایارایه توان با  نیست و از سوی دیگر می

دهد که علیرغم مدیریت دولتی،  ها )بخش بعدی مقاله( نشان می های زیرمجموعه بانک سودآوری شرکت

 ه و به نفع مردم بوده است.ها به شدت افزایش یافت ها بسیار باال و ارزش این شرکت سودآوری آن

 هایی که مشارکت  با توجه به ویژگی های اقتصادی کوچک: محدودیت استفاده از مشارکت حقوقی برای بنگاه

توانند از  های کوچک مناسب نبوده و موسسات اعتباری می حقوقی دارد، استفاده از این نوع عقد برای شرکت

این موضوع در صندوق توسعه ملی با  دی کوچک استفاده نمایند.های اقتصا سایر عقود برای تأمین مالی بنگاه

 شود. ها مرتفع می دهنده بنیان  و شتاب های تأمین سرمایه، دانش مشارکت فعال شرکت

 ها های مشارکت حقوقی در بانک مزیت

  ان گفت که مشارکت حقوقی با تو به جرات می بانکداری اسالمی:با تطابق اجرای عقد مشارکت حقوقی

هایی که دارد، عقدی است که در موعد اجرا در نظام بانکی کمترین مشکل شرعی را در بین تمام عقود  ژگیوی

 –شود که سایر عقود مشارکتی )مضاربه  ای دارد. این ویژگی مهم زمانی پررنگ می حتی مبادلهمشارکتی و 

ه و مردم را شکالت شرعی را داشتشوند، باالترین م مشارکت مدنی( که به طور گسترده در نظام بانکی اجرا می

  ها بدبین کرده است. نسبت به عملکرد بانک

                                                
در واقع به  گیری شرکت حضور یک نماینده در تصمیم دهد.در قراردادهای مشارکتی با کشورهای عضو، انجام می (IDB)کاری که بانک توسعه اسالمی - 1

 کند.مشارکت و صرف منابع در همان مورد قرارداد و چگونگی و میزان کسب سود و یا احیانا زیان، کمک می اطمینان در تحقق



   

 شناسایی سود عقد مشارکت حقوقی در یک دوره مالی مشخص و بر و تقسیم آن: قیق سود و زیانشناسایی د 

 های رسمی، سود و شود و با توجه به قانون تجارت و حسابرسی اساس وقایع مالی )معامالت حقیقی( انجام می

 1390این موضوع در عملکرد صندوق توسعه ملی در دهه  شود. زیان بین صاحبان سهام از جمله بانک تقسیم می

ترین حالت، نسبت به اخذ سود قرارداد عاملیت )متوسط  بینانه قابل احصاء است. صندوق در این دوره در خوش

نیز لحاظ کنیم، این درصد منفی %( اقدام کرده است که اگر مطالبات غیرجاری و سوخت شده را 14حدود 

شد، صندوق هم سود متعارف و  گذاری، مشارکت حقوقی منعقد می شود. اگر به جای مشارکت مدنی و سپرده می

ویژه  ها ساالنه )به های این بنگاه کرد و هم ارزش دارایی را کسب می %(30)حدود  بنگاه اقتصادی ساالنه عملیاتی

 .یافت زایش می% اف50در چهار سال اخیر( حدود 

 :های سهامی که بانک در آنها مشارکت حقوقی دارد، مشمول قانون تجارت     شرکت پرداخت مالیات واقعی

اساس قوانین و  مالی خود، اقدام به محاسبه مالیات بر های صورتدر ها  این اساس، این شرکت و بر باشد می

داران از جمله بانک اخذ  مالیات واقعی نیز از سهامزیان،  مقررات جاری نموده و عالوه بر محاسبه دقیق سود و

کرد. این در  گذاری انجام شده به صورت شفاف، مالیات اخذ می یعنی دولت از منافع حاصل از سرمایه .دشو می

های مالی شفاف و  ها، به دلیل عدم ارایه صورت حالی است که اغلب مشتریان اعتباری )بخش خصوصی( بانک

 مالیاتی هستند. صحیح، دارای فرار 

 :بخش عمده تقاضای تسهیالت از نظام بانکی، به دلیل رانت موجود در  کاهش رانت اخذ تسهیالت از نظام بانکی

ها در ایران علیرغم  شرکت  ،در سایر کشورها مدیریت مالی هیالت اعطایی است و برخالف اصولنرخ سود تس

ها بخواهند به  یالت از نظام بانکی هستند. اما چنانچه بانکداشتن منابع داخلی، به دالیل مختلف خواهان اخذ تسه

تسهیالت در قالب عقد مشارکتی اعطاء نمایند و در سهام شرکت   جای اعطای تسهیالت در قالب عقود مختلف،

تقاضای منابع و مصارف در نظام بانکی متعادل و شریک شوند، تقاضای کاذب تسهیالت از بین رفته و عرضه 

 شود. می

 دریافت نمایند که  توانند از نظام بانکی تسهیالت هایی می در حال حاضر شرکت های سهامی: ین مالی شرکتتام

های مالی خود نداشته باشند.  صورت از رتبه اعتباری مطلوبی برخوردار بوده و هیچگونه مشکل مالی در

ها تامین مالی شوند. با اجرای  نکتوانند از طریق با هایی که با مشکل دوره کسب و کار مواجه شوند، نمی شرکت

کارشناسی  بینی و پیش اند هایی که با مشکل موردی مواجه شده توانند برای شرکت ها می مشارکت حقوقی، بانک

آوری مطلوب خواهند رسید، اقدام به شراکت در سهام بنگاه به سود  ، شرکتتامین مالیانجام که با دهد  نشان می

 نمایند.

  ها در بخش نظارت بر مصرف  ترین مشکالتی که بانک یکی از عمده :بر مصرف تسهیالتامکان نظارت دقیق

انحراف تسهیالت پرداختی از بخش مربوطه است. با عنایت به اینکه در عقد مشارکت   تسهیالت اعطایی دارند،

م شرکت سها  کامل کارشناسی، بررسیو با  شود مالی انجام می های دقیق اقتصادی، فنی و حقوقی، بررسی

 رسد. ای در آن بنگاه دارد، انحراف در مصرف تسهیالت به حداقل می و بانک نماینده شود خریداری می



   

 :)ربا ابزار مناسب مدیریت نقدینگی وجود  در نظام بانکداری بدون مدیریت نقدینگی بانک )خرید و فروش سهام

 .گی دست یابند و برعکسنبتوانند به نقدی شوند ها در مواقعی که با کمبود نقدینگی مواجه می ندارد تا بانک

های حاضر در بورس(، در قالب عقد مشارکت  ویژه شرکت ها )به ها در سهام شرکت پرتفوی مناسب بانک

 .کند نقدینگی را در بانک ایجاد میاین مکانیزم مدیریت   ، حقوقی

 :مالی ایران، بانک محور است. افزایش  دهد که نظام مطالعات انجام شده نشان می کمک به بازار سرمایه در ایران

های  های سهامی از جمله شرکت حجم تسهیالت اعطایی در قالب عقد مشارکت حقوقی باعث تقویت شرکت

توان  ها و از کانال مشارکت حقوقی می شود. به عبارت دیگر از پتانسیل بانک حاضر در بورس اوراق بهادار می

 بازار سرمایه را تقویت نمود.  

 بحث ظلم به  از شرایط رونق )تورم(: )و مردم در صندوق توسعه ملی( گذاران بانک گیری سپرده بهره

 ی اقتصاد کشور بیشتر مطرحسالهای اخیر به دلیل وضعیت تورم در دوران تورمی مطرح بوده و در انگذار سپرده

های حاکم بر اقتصاد  ب تورمگذاران به تناس سپرده  ،ها در بانک شده است. با نهادینه شدن عقد مشارکت حقوقی

 نمایند. کشور، از کاهش ارزش پولی ملی خود جلوگیری می

 حال حاضر رقابت غیر سالم و بدون مبنای اخذ سود  در گذاران: ها برای ارایه سود بیشتر به سپرده رقابت بانک

شدن مشارکت  های مردم در بازار پول رسمی کشور بوجود آمده است. با نهادینه واقعی برای جذب سپرده

را برای شراکت انتخاب نماید و در نتیجه سود  های سهامی کی بتواند بهترین شرکتهر بان  ها، حقوقی در بانک

یابند  این زمینه سوق می های کارآمد در گذاران نماید، در بلند مدت مردم به سمت بانک باالتری را نصیب سپرده

 شود. بدیل میها ت م رقابتی قوی در بانکرو این موضوع به اه

 قانون  44با اجرای اصل  های تولیدی بزرگ: ی خصوصی برای ورود به طرحها به ویژه بانک ها تشویق بانک

تر شده  های خصوصی در دهه اخیر، نقش بانکداری خصوصی در بازار پول پررنگ اساسی و افزایش تعداد بانک

ها به سود واقعی از طریق عقد  عدم دستیابی بانک به دلیلدهد که  ها نشان می و آمار تسهیالت اعطایی این بانک

تمایلی برای اعطای تسهیالت سرمایه ثابت برای ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی وجود ندارد. با مشارکت مدنی، 

احیای عقد مشارکت حقوقی، موسسات اعتباری خصوصی انگیزه الزم را برای ورود به این عرصه پیدا نموده و 

 شود.  گذاری و در نتیجه افزایش تولید ملی می رشد سرمایه تحقق این امر، باعث

 :)های در  ورود بانک به عنوان یک شریک واقعی در سهام شرکت جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق )غیرجاری

حال احداث یا فعال به همراه سایر سهامدارانی که بر اساس قانون تجارت نسبت به ارایه سرمایه یا حقوق صاحبان 

ویژه در ابتدای  د که شرکت بدون هیچگونه دغدغه در باز پرداخت اقساط )بهوش اند؛ باعث می اقدام کردهسهام 

باشد( به رشد و توسعه بازار خود اقدام نماید.  تر می اندازی که بازار مناسبی نداشته و اقساط آن سنگین دوره راه

و تأسیس و فقدان اقساط و در نتیجه مطالبات های مشارکت حقوقی، موفقیت شرکت در بد بنابراین یکی از مزیت

 است. غیرجاری بوده

 :هایی که دارای مطالبات  بانک در وصول مطالبات خود از برخی شرکت ابزار مناسب وصول مطالبات غیرجاری

را  از طرق قانونی مطالبات خود تواند غیرجاری هستند و به دالیل سیاسی، اجتماعی، مسایل کارگری و... نمی



   

مشارکت حقوقی، نسبت به تصاحب کارخانه و فعال نمودن آن اقدام  طریق از تواند نمایند، بانک میوصول 

توان به بهبود  صورت احیای عقد مشارکت حقوقی می ها وجود دارد که در های متعددی در بانک نمایند. نمونه

 وضعیت مالی شرکت کمک کرد و آن را به مسیر خود برگرداند.

 

 )مطالعه موردی(ملکرد عقد مشارکت حقوقی در بانک عبررسی موردی  -5
اقدام به انجام  1380های کالن اقتصاد کشور تا سال  سیاست بانک سپه برای حمایت از بخش تولید و همگامی با

شرکت  38نمود که حاصل آن پرداخت تسهیالت مشارکت حقوقی به  مشارکت حقوقی با شرکاء مختلف می

شود  ها که با مشارکت حقوقی)واقعی( بانک انجام شده، جزء صنایع مادر محسوب می تاست. برخی از این شرک بوده

که بخش خصوصی توان ورود به این عرصه را در آن دوره )حتی در دوره حاضر( نداشته است. نمونه حیاتی این 

هیچگونه  که بخش اعظم مواد اولیه صنعت فوالد کشور را بدون ایجاد)گهر و چادرملو  گل ی معدنیها شرکت

که در رشد و توسعه  باشد میهای سیمانی و تولید الستیک خودرو  ( و شرکتای در دو دهه اخیر تأمین نموده دغدغه

 1380با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سالبانک سپه  کشور نقش بنیادی داشته است.

گذاری مستقیم(  گذاری امید )در قالب عقد سرمایه نسبت به تأسیس شرکت سرمایه( 22/09/80 مورخ 1026شماره )

 درصد سهام متعلق به بانک سپه( 100)صورت سهامی خاصه و موسسات غیرتجاری تهران ب ها در اداره ثبت شرکت

)کل تسهیالت مشارکت  بود  هایی که به صورت مشارکت حقوقی ایجاد شده اقدام و کل سهام خود را در شرکت

به این شرکت ثبت گردید(،  میلیارد ریال بود که به عنوان سرمایه بانک در این شرکت 650حقوقی پرداختی معادل 

به استناد  1384و در سال  طور رسمی کار خود را شروع کرد به 1381گذاری امید در سال  شرکت سرمایهمنتقل کرد. 

یافت و در  ی عام تغییرمجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نوع شرکت از سهامی خاص به سهام صورتجلسه

 .تهران پذیرفته شد هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار و سی و صد عنوان چهار هب 3/05/1386تاریخ 

 باشد: اساسنامه آن به شرح زیر می 3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 ها و فروش آنها،  کتها، خرید سهام شر اندازی انواع شرکت بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، تأسیس، تشکیل و راه

ها، بازسازی، نوسازی، اصالح، توقف، ادغام، واگذاری و انحالل  گذاری در شرکت استفاده از حق تقدم، سرمایه

 انواع شرکتها و مؤسسات داخل و خارج از کشور

 نه بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره و هرگو

 گذاری مشارکت در طرح های یاد شده سرمایه

 آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار 

 استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 

 های تولید،  در زمینهگذاری  های مورد سرمایه انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت

بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور و تأیید و قبول هرگونه  های جدید، توسعه، مکمل، بودجه گذاری سرمایه

 نامه و تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها ضمانت

 انجام کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی و بازرگانی 



   

ها و معایب و مزایای عقدی و اجرایی  ن بخش از مقاله، با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص ویژگیدر ای

های مختلف اقدام  های کشور )سپه( که در دوره مشارکت حقوقی، به دنبال بررسی عملکرد این عقد در یکی از بانک

دازیم. نوع نگرش ما در این بخش به این پر در این زمینه دارد، می ارزشمندیبه اجرای این عقد نموده و تجارب 

ها با محدودیت  افتاد )همانند وضعیت فعلی که بانک در بانک اتفاق نمی حقوقیصورت است که اگر عقد مشارکت 

هایی  شد؛ در نهایت برای نظام بانکی و اقتصاد کشور چه تفاوت مدنی انجام میاند( و به جای آن از مشارکت  مواجه

 کرد. ایجاد می

 بررسی میزان تسهیالت اعطایی بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی  -1-5

  میلیارد 1.157قوقی شده و در مجموع به میزان شرکت سهامی وارد مشارکت ح 49با  1380بانک سپه تا پایان سال 

یت و شروع فعال 1380گذاری امید درسال  شرکت سرمایه سیسریال تسهیالت در این قالب پرداخت کرده است. با تا

گذاری امید  شرکت سهامی که بانک در آنها سهیم بود، به شرکت مدیریت سرمایه 38تعداد   ،1381آن درسال 

میلیارد  1.100( آن معادل حقوقیگذاری )تسهیالت مشارکت  واگذار گردید که کل بهای سرمایه خاص( )سهامی

بانک متعلق به درصد  100میلیاردریال ) 650 گذاری امید که با سرمایه معادل . شرکت مدیریت سرمایهاست بودهریال 

به عبارت  .درصد اقساط نمود 50درصد نقد و  50سپه( تاسیس شده بود، اقدام به خرید سهام مربوطه به صورت 

میلیارد ریال واگذار نموده و مابقی را در قالب  650ها را با اخذ مبلغ  دیگر بانک کل سهام خود در این شرکت

در اقساط مربوطه از شرکت )اصل، سود( اخذ نمود. با توجه به اینکه اقساط مربوطه از   شرکت، تسهیالت اعطایی به

 650بانک در قالب سرمایه شرکت معادل حقوقیمحل درآمد شرکت تسویه گردیده است، کل تسهیالت مشارکت 

 . باشد می میلیارد ریال

 گذاری امید  نحوه عملکرد شرکت سرمایه -2-5

عملکرد کامال مطلوب بوده و  حکایت از گذاری امید های مالی شرکت مدیریت سرمایه رتبررسی اجمالی صو

)بانک در افزایش سرمایه شرکت هیچگونه منابعی پرداخت  است برابر افزایش داده 150که سرمایه خود را  ضمن این

حبان سهام شرکت در ، از سودآوری باالیی برخوردار بوده و متوسط عملکرد نسبت سود به حقوق صااست( نکرده

  .(1400گذاری امید،  های مالی شرکت گروه سرمایه )صورت است درصد بوده 30فعالیت خود بیش از  دوره

 گذاری امید  ارزش بازاری سهام بانک سپه در شرکت سرمایه -3-5

ا در عرصه گذاری امید با مدیریت کامال دولتی )در بدو تأسیس( عملکرد کامال مطلوبی ر شرکت مدیریت سرمایه

باشد. به عبارت دیگر عملکرد عقد مشارکت  کسب و کار کشور دارا بوده و از سودآوری قابل قبولی برخوردار می

ها در دوره ورود به مشارکت )الزام  حقوقی علیرغم داشتن مدیریت دولتی و محدودیت برای انتخاب برخی از طرح

زیربنایی و...( دارای سودآوری امور برای حمایت و توسعه بانک از طرف دولت برای ورود به برخی از صنایع خاص 

است که  بوده و ضمن کمک به رشد و شکوفایی کشور، از وضعیت مالی خوبی نیز برخوردار بوده ییبه مراتب باال

 آورد. ها به عرصه انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی را بوجود می این موضوع دالیل توجیهی الزم برای ورود بانک

کند، بررسی ارزش  گیری از عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ضروری می بهره  ا نکته خیلی مهمی که مزیتام

 300بیش از  گذاری امید شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید است. ارزش بازاری سهام بازاری سهام شرکت سرمایه



   

انجام شده بانک در بدو تأسیس در این شرکت بیش  گذاری باشد که در مقایسه با میزان سرمایه هزار میلیارد ریال می

شود و اگر  های حاضر در بورس را شامل می این ارزش سهام تنها شرکت برابر افزایش ارزش داشته است. 500از 

با آن اضافه نماییم، ارزش بازاری کل سهام شرکت افزایش خواهد یافت.  های خارج از بورس را به سهام شرکت

بانک مرکزی برای واگذاری سهام متعلق به بانک در شرکت امید، سهام بانک به تدریج روند  عنایت به الزامات

 است.  درصد رسیده 70ه حدودب حال حاضرکاهشی داشته و در 

 اقتصاد کشور تحقق اهداف راهبردیدر  (گذاری امید شرکت سرمایهمشارکت حقوقی بانک )نقش  -4-5

بخش قبلری بره آن اشراره شرد، ورود بانرک بره        منافع مالی مشارکت حقوقی برای بانک و سهامداران که دراز به غیر 

مشارکت حقوقی به دلیل اینکه با یک مبانی اصولی و چارچوب کارشناسی و با هدف کسب سود و بهبرود وضرعیت   

پرذیرد و براسراس ضروابط و     اندازی یک واحد تولیردی خراص انجرام مری     های سهامی و یا راه مالی و تولیدی شرکت

د؛ انحرافی کره در سرایر عقرود بره ویرژه مشرارکت       وش مقررات جاری و اعتباری نظام بانکی و قانون تجارت انجام می

ها به ویژه بخرش سروداگری و    (، هدایت منابع به سایر بخشover capacityمدنی از طریق محاسبات بیش از نیاز )

هایی که بر عملکرد بانرک   مشارکت حقوقی وجود نداشته و باتوجه به نظارت رشد، د مصرف تجمالتی و ... انجام می

صرندوق   باشد. اقتصاد کشور نیز اثربخش می شود؛ کارایی باالیی داشته و در این عرصه از مبادی مختلف انجام می در

در تشکیل سرمایه ملی، متغیر ، 1370بانک مورد مطالعه )سپه( در دهه بسیار باالتر از ریالی و ارزی توسعه ملی با منابع 

نسرلی اثربخشری بسریار براالتری      المللی و ثروت بین گذاری، افزایش تولید و اشتغال و... در سطح ملی، بین مهم سرمایه

 شود. اقتصاد کشور به صورت تیتروار به شرح زیر ارایه می برخی از تاثیرات مشارکت حقوقی بر خواهد داشت.

 گهر و  اندازی واحدهای معدنی گل در راه بانک سپه با مشارکت بخش فوالد کشور: تولید مواد اولیه مشارکت در

چادرملو، نقش اساسی در تامین بخش عمده مواد اولیه بخش فوالد کشور به عنوان صنایع مادر و پشرتیبانی کننرده   

ر، لطمرات  هرایی در چرخره تولیرد فروالد کشرو      فقدان چنین مجموعه های اقتصادی کشور داشته است. سایر بخش

 شود: اشاره می ها برخی از آن به کرد که زیادی به اقتصاد کشور وارد می

 وابستگی کشور به خارج 

 ایجاد نوسانات شدید در قیمت فوالد 

 ... تعطیلی واحدهای تولید فوالد کشور به دلیل محدودیت واردات و 

 های سنگین حمل و نقل محدودیت در واردات به دلیل هزینه 

 مام شده فوالد به عنوان صنعت مادرافزایش قیمت ت 

 خارج شدن کنترل بازار از دست دولت و ورود سوداگری به این بخش 

 :سیمان 4اندازی واحدهای سیمانی )حدود  های حقوقی بانک در راه مشارکت مشارکت در تولید سیمان کشور %

این  اقتصادی شده است. های های کشور در کلیه بخش برای ایجاد زیرساخت حصولکشور( باعث تولید این م

بر بودن و تخصصی بودن  باشد، به دلیل سرمایه ای در کشور می العاده صنعت علیرغم اینکه دارای مزیت نسبی فوق

آن کمتر مورد توجه بخش خصوصی بوده است. با توجه به  پیوندهای پسین و پیشین که این صنعت دارد، نقش 

 نماید.  اقتصادی کشور ایفا می توسعهای در  ارزنده



   

  هایی که بانک در آنها مشارکت حقوقی کرده،  مطالعه شرکت های اقتصادی کشور: سایر بخشرشد مشارکت در

توان به صنایع  اند که می دهد که اکثر آنها از صنایع مهم کشور بوده و در پیشرفت اقتصادی نقش داشته نشان می

 الستیک، راه و ساختمان و... اشاره کرد. 

 :و نظارت درونی که در این عقد  های حقوقی بانک به دلیل کارایی باالیی که داشته است مشارکت ایجاد اشتغال

، در ایجاد شغل پایدار موثر بوده و به (های مدنی در مقایسه با مشارکت) شود می تسهیالتصحیح برای مصرف 

 های شغلی زیادی در کشور ایجاد کرده است.  صورت مستقیم و غیرمستقیم، فرصت

 کننده مواداولیه فوالد،  های حقوقی تامین با توجه به دولتی بودن ماهیت شرکت اد ثبات در صنایع مختلف:ایج

با بخش خصوصی( باعث شده است که های دولت )در مقایسه  سیمان، الستیک و... و همگامی بانک با سیاست

اصالً مطرح نبوده و یک  وجود بیاید، توانست در این صنایع از طرف بخش خصوصی به انحصار که می بحث

 آرامش خاصی از این منظر در عرصه کسب و کار این صنایع ایجاد شده است. 

 هر گونه علیرغم محدودیت بانک در اعطای  گذاری امید: سرمایهمدیریت ای شرکت  تداوم نقش توسعه

می ایران(، با های زیرمجموعه )ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسال تسهیالت به شرکت امید و شرکت

ای این شرکت همچنان حفظ شده است. به طوری که  توجه به میزان سهام بانک در این شرکت، رسالت توسعه

د شده و رهای مختلف اقتصادی وا های بزرگ و زیربنایی کشور در بخش های اخیر به طرح شرکت امید در سال

کت در ساخت پل خلیج فارس )در ین کار، مشارآفرین بوده است. نمونه بارز ا در ایجاد بسترهای توسعه نقش

بودجه کشور اجازه ساخت آن را نداده بود(، ساخت مخازن نفتی، ورود به عرصه نفت و گاز کشور، های اخیر  ده

 . می باشدها از طریق تامین کاالهای استراتژیک و ...  کمک و پشتیبانی از طرح هدفمندی یارانه

 

 و صندوق توسعه ملی  عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکیراهکار عملیاتی استفاده از  -6
ها از عقد مشارکت حقوقی  گیری بانک لزوم بهره  های مختلف مقاله، فرضیه های توصیفی انجام شده در بخش تحلیل

بانکی از نماید و در این قسمت از مقاله به دنبال ارایه راهکار برای استفاده نظام  را ثابت میربا  در عملیات بانکی بدون

 هستیم. آنهای قانونی و اجرایی  این عقد با توجه به ظرفیت

 های عامل مشارکت حقوقی صندوق توسعه ملی با عاملیت و مشاوره بانک -1-6

ها،  واقعی و باالیی برای بانک عقد مشارکت حقوقی سودآوری دهد، نشان میهای انجام شده در این مقاله  بررسی

مند شده در قانون تجارت کشور را بیش از  برداری از این عقد قانون بهرهلزوم دارد و ... وگذاران  سهامداران، سپرده

با توجه ها  های عامل را به نحوی تنظیم نماید که بانک تواند قرارداد عاملیت با بانک سازد. صندوق می پیش نمایان می

ای و ایجاد را انجام دهند و صندوق  وسعههای ت گذاری در طرح به تجربه و تخصص، عاملیت مربوط به انجام سرمایه

گذاری مستقیم(  توسعه ملی به عنوان شریک واقعی در قالب قانون تجارت با مشتری یا به تنهایی )در قالب سرمایه

توانند در این عرصه برای صندوق مزیت رقابتی برای مشاوره  ها می های تخصصی بانک مطرح باشد. شرکت

گذاری بلندمدت  هایی که بخش خصوصی حاضر به سرمایه ویژه در بخش ذاری بهگ تخصصی و تسهیل در سرمایه



   

گذاری کان دارد، ایجاد نمایند. پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش از طریق منابع صندوق،  نیست و نیاز به سرمایه

 های سوداگری و غیرمولد اقتصاد، بایستی متوقف شود. به دلیل حرکت منابع به سمت بخش

 های تأمین سرمایه شرکترکت حقوقی صندوق توسعه ملی با عاملیت و مشاوره مشا -2-6

ایجاد شدند و با توجه به انجام مشاوره در بازار سرمایه برای تأمین مالی  1380های تأمین سرمایه در دهه  شرکت

ر این زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در قالب صکوک و اوراق بهادار اسالمی و... ، از تجارب خوبی د

گذاری مستقیم، از مشاوره و  تواند در انجام مشارکت حقوقی و سرمایه برخوردار هستند. صندوق توسعه ملی می

توانند در مدیریت  ها می برداری نماید. این شرکت گذاری( بهره های سرمایه های تأمین سرمایه )بانک عاملیت شرکت

ها  شاور بازار سرمایه را داشته باشند و در مدیریت کارآمد این شرکترسند نقش م برداری می هایی که به بهره بنگاه

ها در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، نقش  وری و سودآوری و نحوه واگذاری موفق آن برای افزایش بهره

 آفرین باشند. 

 ها  گذاری بانک بازنگری در دستورالعمل سرمایه -3-6

های اجرای صحیح قانون بانکداری اسالمی در عقد مشارکت حقوقی،  اله از جنبهاین مق های انجام شده در بررسی

و رفع  بازنگری دستورالعمل بانک مرکزیلزوم گذاران و... حکایت از  ها و درنتیجه سپرده سودآوری برای بانک

ادرت به انعقاد توانند مب حال حاضر نمی ها در های فعلی دارد. باعنایت به مفاد این دستورالعمل بانک محدودیت

 .قرارداد مشارکت حقوقی نمایند

 مصارف از افزایش منابع و کاهش درصدی امکان اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی به صورت  -4-6

این زمینه بسته نشود، شاخص  ها بتوانند وارد مشارکت واقعی )حقوقی( بشوند و دست آنها در برای اینکه بانک

خارج ها  بانک از کنترلهای دولتی  سرمایه پایه بانک )که در بانک ای نسبتسهیالت مشارکت حقوقی به جاعطای ت

و کاهش ها  افزایش منابع بانکنسبت  هایی است(؛ از های خصوصی نیز افزایش آن دارای محدودیت بوده و در بانک

 شود.تسهیالت مشارکت حقوقی به شرح ذیل استفاده 

 = شاخص اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی (حقوقیارکت مانده تسهیالت مش / ها )مانده کل سپرده× 100

با معیار قرار  رسد. به نظر میمنطقی در شرایط فعلی % 10 ا سقفتواند انعطاف پذیر باشد و تعیین آن ب این شاخص می

( مانده تسهیالت) مصارف ها( و کاهش توانند براساس افزایش منابع )کل سپرده ها می بانک  گرفتن این شاخص،

 نمایند.حقوقی مشارکت در قالب اقدام به اعطای تسهیالت )از طریق فروش سهام(  حقوقی مشارکت

ی، اصل تسهیالت پرداختی+ حقوقالت مشارکت ، معیار تعیین مانده تسهینه: برای ایجاد انگیزه در این زمیتوضیح مهم

ر مانده تسهیالت مشارکت این سرفصل باشد. با توجه تجربه بانک سپه، اگر معیا سود مشارکت مدنی درمعادل 

باشد، باتوجه به معامالت انجام شده، نرخ تورم و... سقف مورد نظر به  ها سهام شرکت حقوقی، قیمت تمام شده

 کند. ها محدودیت ایجاد می سرعت پر شده و برای بانک

 سازماندهی اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی بر اساس سقف بخش اقتصادی   -5-6

روند ثابت دهد که سهم بخش مولد و سرمایه  های مختلف اقتصادی نشان می تسهیالت در بخشبررسی روند اعطای 

گذاری در کشور تحت تأثیر قرار گیرد و اعتبارات سیستم  است که موضوع سرمایه این امر سبب شدهکاهشی داشته و 



   

گذاری  تواند برای تشویق سرمایه مدت سوق یابد. نهاد نظارتی می های اقتصادی و تسهیالت کوتاه بانکی به سایر بخش

در بخش مولد کشور، اعطای تسهیالت در عقد مشارکت حقوقی را در بخش اقتصادی مورد حمایت باز گذاشته و 

 گذاری بلند مدت داشته باشند. های خصوصی( از این طریق انگیزه الزم را برای سرمایه ها )به خصوص بانک بانک

 

 الب عقد مشارکت حقوقیدر ق  PLSطراحی مدل بانکداری  -7
های  دهد که علیرغم تدوین دستورالعمل نشان می  PLSزیان و بررسی دقیق مدل بانکداری براساس مشارکت در سود

متنوع و در بیشتر مواقع پیچیده و کار گسترده بر روی استانداردهای حسابداری این نوع بانکداری )که در کشورهای 

گذار  ای که یک سرمایه طور خیلی ساده و روان این است که سپرده ار بهمختلف در حال انجام است(، ماحصل ک

گذاری  در طول دوره سرمایهشود و  می مصرف ، دقیقا در کدام پروژهدهد انجام می PLSریسک پذیر در بانکداری 

لق گیرد و ، با حسابرسی خاصی این سود یا زیان به صاحب اصلی تعشود گذار می چه مقدار سود یا زیان نصیب سپرده

هایی و بر اساس چه معیاری )قانون، ضابط، دستورالعمل و...( باید انجام پذیرد تا ضمن  در این عرصه چه نظارت

 . (1395)بیدآباد، گذار پاسخگو باشد رعایت بانکداری اسالمی، بانک در مقام وکیل امین به سپرده

با  PLSاین مقاله احصاء گردید، روح بانکداری  های قبلی هایی که در مشارکت حقوقی در بخش با توجه به ویژگی

ترین شاخص این نوع بانکدار یعنی استخراج سود و زیان  عقد مشارکت حقوقی همخوانی داشته و ضمن تحقق مهم

نظام بانکی و در عرصه های روشن و مشخصی در  واقعی به نحو مطلوب و سیستماتیک، دارای قوانین، قواعد و رویه

 های بانکداری  د که نگارندگان مقاله اعتقاد دارند که متمرکز شدن بر این عقد در طراحی مدلباش کسب و کار می

PLS های قانونی، اجرایی و شناسایی سود و زیان واقعی و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصادی بهترین  از جنبه

به طور اجمالی در این بخش از مقاله بر این اساس الگوهایی در این زمینه طراحی شده است که  باشد. راهکار می

های آتی، اندیشمندان  صورت کلی بوده و امید است در پژوهش های مطرح شده در این بخش به شود. ایده ارایه می

 اقدام نمایند. ها در بازار پول و سرمایه این عرصه نسبت به ترویج و عملیاتی نمودن این ایده

قابل ارایه  PLS مدل بانکداریگیری از عقد مشارکت حقوقی،  با بهره"  رضیه، فتوصیفی انجام شده -یتحلیلمطالعات 

طراحی و برای تحقق بانکداری مشارکت در سود و زیان  هایی مدلو در این بخش از مقاله  نمودهرا ثابت  "است

 .شود ارایه می

 « x گذاری بانک گذاران درشرکت سرمایه بانکداری مشارکت واقعی سپرده»مدل  طراحی -1-7

های   های مستقلی در بانک ممشارکت حقوقی مطرح شود، ایجاد مکانیز اندازی تواند در راه هایی که می یکی از شیوه

این نوع  باشد. در می« xگذاری بانک  شرکت سرمایه گذاران در سپردهبانکداری مشارکت واقعی »به عنوان عامل 

گذاری کرده و  گذاری بلندمدت سپرده های سپرده سرمایه ابگذاران مبالغ خود را در حس بانکداری اسالمی، سپرده

گذاری  سرمایه ،وابستهگذاری  شرکت سرمایهاز طریق بانک مربوطه، منابع مربوطه را مستقیماً در مشارکت حقوقی، 

های  و سپردهخود را اخذ  واقعی سودتنها  - :توانند گذاران می پایان هرسال مالی، ضمن اینکه سپرده نماید و در می



   

سپرده، سهامدار  معادل مبلغ- یا و اصل سپرده و سود واقعی کسب شده را دریافت نمایند-، نمایندخود را تمدید 

 .1پردازد مدل میشکل شماره یک به بررسی فرایند کلی این  شرکت باشند.

 « xک گذاری بان گذاران درشرکت سرمایه بانکداری مشارکت واقعی سپرده»طراحی مدل : 1شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

. در این مدل است( capital gain)ای سرمایه عواید و( dividend) تقسیم قابل سود کسب متضمن حقوقی مشارکت

ای در موعد بستن سپرده مربوطه  گذاران تقسیم شده و عواید سرمایه سود قابل تقسیم در پایان دوره مالی بین سپرده

شود. موضوع مهمی که در خصوص  ی مالی حسابرسی شده به مشتری پرداخت میها مطابق با آخرین صورت

پذیر این  گذار ریسک باشد که یا سپرده ضرر و کاهش ارزش سهام میباشد، ریسک ناشی از  گذاران مطرح می سپرده

حداقل  ،ارمزدعنوان ک نماید و یا با پرداخت درصدی به یرد و یا اقدام به انتخاب پرتفوی سهام میذپ موضوع را می

 نماید. گذاری بانک به صورت تضمین شده در پایان دوره دریافت می سود مورد انتظار را از شرکت سرمایه

اند، سود  های مردم تأسیس شده ها از محل کل سپرده گذاری بانک های سرمایه به دلیل اینکه در حال حاضر شرکت

های مالی بانک  درصد( در صورت 30رد مطالعه: گذاری)بانک سپه در دوره مو های سرمایه حاصل از شرکت

نماید، سود شناسایی شده)تفاوت خرید و فروش  ای که بانک اقدام به فروش سهام می منعکس شده و در هر دوره

گذاران  شود. چنانچه مدل مورد نظر این تحقیق اجرایی شود، سپرده ها ثبت می های مالی بانک سهام( نیز در صورت

نمایند که  گذاری بانک را در قالب مشارکت حقوقی انتخاب می سرمایه  گذاری در شرکت سرمایه به صورت آگاهانه

 شود. ای با شفافیت کامل انجام می در این صورت اختصاص سود قابل تقسیم و سود سرمایه

با توجه به  پذیرد، تکامل یابد و تواند با مطالعات جامعی که در عملیاتی نمودن مدل انجام می مدل طراحی شده می

گذاری و واقعی بودن عملیات بر اساس مفاد و  تقسیم سود و زیان و نظارت بر انجام صحیح سرمایهسازوکار اینکه 

است، با سهولت و بدون موانع قانونی  ماهیت عقد مشارکت تعریف شده و مدون شده و در نظام بانکی نیز اجرا شده

                                                
های عنوان شده از جنبه تجهیز منابع و  گذاری بانک عامل و برخی فعالیت های پیشنهادی، ایجاد شرکت سرمایه توضیح اینکه در مدل - 1

توان بعد از نهایی  ربط و در برخی مواقع نیاز به مصوبه قانونی دارد که می مبادی ذی تخصیص مصارف نیاز به اخذ مجوزهای الزم از

 قانون مربوطه را مصوب نمود. ،شدن پیشنهاد مربوطه، بر حسب مورد و در صورت نیاز

 سود و زیان واقعی در پایان سال
 الوکاله توسط شرکت مالی با دریافت حق

سود  حداقلی با مشارکت درسود تضمین 
 الوکاله توسط شرکت دریافت حق واقعی +

های  تبدیل سپرده به سهام برای شرکت
 سهامی در حال احداث

 بانک عامل

 شرکت

گذاری سرمایه  

 بانک عامل

 منابع:
 دار: گذاری مدت سپرده سرمایه

  های ذیل با ویژگی

 :صارفم
های سهامی)فعال و در  شرکت

  های ذیل با ویژگی :حال احداث(

 خرید سهام یک شرکت سهامی

 خرید پرتفوی سهام برای یک مشتری

 مصرف  سپرده در شرکت در حال احداث

های  مصرف سپرده )بالنسبه(در همه روش
 فوق با نظر سپرده گذار یا شرکت



   

توان برای تخصصی شدن موضوع و باز گذاشتن  احی این الگو میباشد. در طر در موسسات اعتباری قابل اجرا می

های  های مختلف با توجه به میزان سودآوری، سالیق و... شرکت گذاری در بخش گذار برای سرمایه دست سپرده

تواند در ارایه  تفکیک نمود. این کار می 2های تخصصی به شرح شکل شماره  سهامی وابسته با بانک را به شرکت

 مالی مطلوب و با سودآوری قابل قبول به مشتری اثربخش باشد.خدمات 

 های تحت پوشش بانک با توجه به بخش اقتصادی تفکیک شرکت: 2شکل شماره

 
 جای انتشار اوراق مشارکت های بزرگ اقتصادی به طراحی مدل مشارکت در طرح -2-7

صورت ناقص، صوری  به خصوصا اوراق مشارکت بانک مرکزی مشارکتراق ها در قالب او ها و پروژه اجرای طرح

و مخالف با قانون بانکداری بدون ربا، هم در نظام بانکی و در بین متفکرین بانکداری اسالمی منتقدین زیادی پیدا 

نجام کار کارشناسی تواند با ا می بازار سرمایه یا بازار پول .کرده و هم در بین مردم به عنوان اوراق قرضه مطرح است

های  های موجود در انتشار اوراق مشارکت را مرتفع نموده و ضمن تبدیل اکثر طرح این مرردل، نابسامانیروی 

مندی حاکم بر  قانون اساسی را با ضابطه 44اقتصادی به شرکت سهامی و قطع تأمین مالی از طرف دولت، اجرای ماده 

 اد مختلف مردم انجام دهد.های سهامی و توزیع سهام در بین آح شرکت

( تشکیل شود؛ بانک عامل بعد از انجام SPVجای اینکه همانند انتشار صکوک، یک شرکت واسط) در این مدل، به

پذیری و اخذ مدارک و مستندات و مجوزهای الزم نسبت به تأسیس یک شرکت  های مربوط به توجیه بررسی

، اوراق در قالب مشارکت حقوقی گذاری بندی برای سرمایه م برنامه زماننماید و با انجا گذاری وابسته اقدام می سرمایه

ای که  فروشد. موسسه اعتباری با توجه به اعتبار ویژه گذاران می ها را به سپرده آن و نماید سهام الکترونیکی صادر می

سی، بازارگردان و... نسبت به نوی گذاران دارد و با بهره گرفتن از ابزارهایی نظیر موسسات تعهد پذیره در بین سرمایه

به بررسی کلی این فرایند  3گذاران برای خرید سهام شرکت اقدام نماید. شکل شماره  ایجاد انگیزه الزم در سرمایه

 پردازد. می

 های بزرگ اقتصادی : طراحی مدل مشارکت در طرح3شکل شماره

شرکت 

گذاری  سرمایه

 در بخش . . .

شرکت 

گذاری  سرمایه

 ندر بخش مسک
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 های سهامی  گذاران  و شرکت پردهمدل مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین س -3-7

توانند با  کنند، می گذاری  پیدا می گذاری خود در امر سرمایه های سرمایه ها از طریق شرکت ای که بانک با تجربه

ها برای نهادینه شدن مشاوره  های سهامی پیوند دهند. بانک گذاران را به شرکت انجام خدمات مشاوره مالی، سپرده

به بررسی  4شکل شماره  گذاران اعتمادسازی نمایند. های ذیل در سپرده توانند با روش ی در ابتدا میمالی در نظام بانک

 پردازد. فرایند کلی این بحث می

 گذاری تا موعد معین  تضمین مبلغ سپرده 

 گذاری و ...  گذاران با توجه به ریسک حاکم بر سرمایه پرداخت سود منطقی به سپرده 

 ها و... شرکت  گذاران درصورت باال بودن ریسک دهسهیم شدن در زیان سپر 

 گذار و ... های مختلف برای مدیریت ریسک سپرده گذاری در سبد دارایی شرکت سرمایه 

گذاری  گذاری توسط موسسه اعتباری و اخذ یارانه مردم با هدف سرمایه تأسیس یک شرکت سرمایه -4-7

 در قالب مشارکت حقوقی 

تواند یک  ت حقوقی و با هدف ایجاد رشد و توسعه در کشور، موسسه اعتباری میبا اجرایی شدن عقد مشارک

گری مالی، منابع کوچک  گذاری تأسیس نماید و با عمل به رسالت بانکی خود با انجام واسطه شرکت سرمایه

ارای های بزرگ و ملی که د شود را در طرح خانوارها را که ماهانه به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می

تواند  ها باشند. بانک می گذاری نماید و با تکمیل طرح، مردم سهامدار این طرح سودآوری باالیی نیز هستند سرمایه

های ارایه شده در بندهای  الوکاله نماید. این شرکت در قالب مدل گر مالی اقدام به اخذ کارمزد یا حق عنوان واسطه به

های کوچک مردم، نقش بزرگی در رشد و شکوفایی کشور داشته  سپرده آوری تواند تأسیس شده و با جمع فوق، می

 باشد.

 های سهامی گذاران  و شرکت مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین سپردهطراحی مدل : 4شکل شماره
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 از طریق عقد مشارکت حقوقی های دولت ها و برنامه سیاست اجرای -5-7

ودجه مصوب در مجلس شورای اسالمی و سایر مصوبات دولت )به دلیل بانک محور بودن نظام حال حاضر ب در

ها و  نماید و بیشتر آنها به دلیل عدم رغبت بانک های کشور تحمیل می (، بار مالی زیادی را بر بانکرکشو تامین مالی

از موفقیت نسبی مشارکت حقوقی و حکایت  70و 60تجربه دهه شود. دولتی، اجرا نمی های محدود بودن تعداد بانک

به نحو مطلوبتری در نظام  تواند با انجام اصالحات الزم،  این زمینه است که می ها در گذاری مستقیم بانک سرمایه

 اد مختلف مردم شود.گذاران و آح بانکی اجرا شده و منافع آن نصیب سپرده

 

 گیریو نتیجه بندی جمع -8

قود تعریف شده در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و تا پایان دهه عقد مشارکت حقوقی یکی از ع -1

ها از این عقد مهم که کلیه قوانین و مقررات  محروم شدن بانک شد. بدون محدودیت اجرا می ،نظام بانکی در 1370

باعث رشد و توسعه  های آن تدوین شده و در یک دوره در نظام بانکی کشور اجرا شده و نتایج آن و دستورالعمل

ها سهامی  ها به عنوان شریک واقعی و قانونی شرکت گذاران و بانک اقتصادی کشور و حفظ ارزش واقعی منابع سپرده

اجرایی شدن این عقد در نظام بانکی به اهداف راهبردی  ناپذیر است. است، منطقی نبوده و احیای آن اجتناب شده

کامل ربا از بازار رسمی پول است کمک نموده و با توجه به واقعی بودن  ربا که همانا حذف نظام بانکداری بدون

های توسعه، رشد تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح رفاه جامعه  مشارکت بانک با مشتریان، در تحقق اهداف برنامه

 تواند داشته باشد.  نقش اثربخشی می

 سه با سایر عقود اسالمی، کمترین مشکالت شرعی رادر مقایکشور نظام بانکی  اجرای عقد مشارکت حقوقی در -2

خواهانه را در فضای  های تمامیت های اجرایی و شرعی عقود مشارکتی در نظام بانکی، برخی از اندیشه چالش. دارد

پردازی تقویت کرده و این متفکران علوم بانکی اعتقاد به توقف عقود مشارکتی دارند. این در حالی است که  نظریه

شارکت حقوقی بیشترین مطابقت را با بانکداری اسالمی داشته ابزار متناسبی برای تحقق بانکداری بر مبنای م دعق

  ربا است. بانکداری بدون( در PLSسود و زیان )

هایی را برای اجرای عقد مشارکت حقوقی برای  گذاری موسسات اعتباری محدودیت نامه سرمایه آیین 3ماده  -3

 مجموع -بر اساس مفاد این ماده:  و نظام بانکی را از بهترین عقد اسالمی محروم کرده است. ها ایجاد کرده بانک

 نباید حقوقی، اشخاص سوی از منتشره بهادار اوراق در اعتباری موسسه هر باواسطه و واسطه بی های گذاری سرمایه

 هر باواسطه و واسطه بی های گذاری هسرمای مجموع - .نماید تجاوز مزبور اعتباری موسسه پایه سرمایه درصد 40 از

 اعتباری موسسه پایه سرمایه درصد 10 از نباید حقوقی، شخص هر سوی از منتشره بهادار اوراق در اعتباری موسسه

های  گذاری در سبد دارایی شرکت سرمایه
 گذارو... مختلف برای مدیریت ریسک سپرده

 

 مصرف  سپرده در شرکت در حال احداث

های  مصرف سپرده )بالنسبه(در همه روش
 فوق با نظر سپرده گذار یا شرکت و...

ران گذا سهیم شدن در زیان سپرده
 ها و... شرکت  درصورت باال بودن ریسک

 



   

های دولتی که افزایش سرمایه  ها به خصوص بانک است که بانک ها باعث شده این محدودیت .نماید تجاوز مزبور

نند از عقد مشارکت حقوقی استفاده نمایند. راهکارهای ذیل برای اجرایی شدن عقد آنها دست دولت است، نتوا

 شود. مشارکت حقوقی ارایه می

 ها  گذاری بانک بازنگری در دستورالعمل سرمایه 

  امکان اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی به صورت درصدی از افزایش منابع و کاهش مصارف مشارکت

   حقوقی

 الت مشارکت حقوقی بر اساس سقف بخش اقتصادی  سازماندهی اعطای تسهی 

های بانک مرکزی در انعقاد قرارداد عقد مشارکت حقوقی در قالب  صندوق توسعه ملی هیچکدام از محدودیت -4

برداری نماید و در ایجاد ثروت ملی بین نسلی و تحقق مأموریت  از مزایای آن بهره تواند قانون تجارت را نداشته و می

 فاده نماید.صندوق است

گذاری خود در  ها تأمین سرمایه را مشاور و عامل سرمایه های عامل و شرکت تواند بانک صندوق توسعه ملی می -5

ها در جهت  افزاری آن افزاری و سخت قالب مشارکت حقوقی معرفی نماید و از تجارب و تخصص و امکانات نرم

 گذاری واقعی در کشور استفاده کند. تحقق سرمایه

های عامل به سمت تسهیالت سرمایه در  با توجه به اینکه اکثر تسهیالت پرداختی صندوق توسعه ملی در بانک -6

گردش رفته و نظارت بر این نوع تسهیالت به دالیل مختلف در شبکه بانکی با مشکل مواجه است، احتمال انحراف 

ولد )بدون تحقق اهداف در مصرف صحیح تسهیالت و حرکت آن به سمت امور سوداگری و بخش غیرم

شود منابع صندوق به بخش  گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و...( بیشتر بوده و بر این اساس پیشنهاد می سرمایه

 ای( اختصاص یابد.    های ایجادی و توسعه سرمایه در گردش ارایه نشود و تنها به تسهیالت سرمایه ثابت )طرح

 

 

کرد این عقد و ایجاد  قی در نظام بانکی و انجام کارهای تحقیقاتی برای ارتقاء کاربا اجرایی شدن مشارکت حقو -7

توان حرکت به سمت تحقق بانکداری اسالمی را از طریق پرداخت سود  نهادهای مالی مختلف بر مبنای آن، می

  به داد. یا سخ قانع کنندهداری در ماهیت بهره پا واقعی به صاحبان سرمایه سرعت بخشید و به بالتکلیفی اقتصاد سرمایه

رسد اگر بانکداری اسالمی بتواند ابزار اقتصادی قابل دفاعی را برای ایجاد ارتباط بین سود و سرمایه ارایه  نظر می

ها اخیر،  داری از آن برای افزایش کارایی اقتصادی استفاده خواهد کرد. موضوعی که در سال نماید، اقتصاد سرمایه

 است. گیری از بانکداری و اقتصاد اسالمی سوق داده قتصاد کالسیک را به سمت بهرهبانکداری متعارف و ا

مدنی( در نظام بانکی، عدم اصالح آن در سه دهه  مشارکت –مشکالت و موانع اجرای عقود مشارکتی )مضاربه  -8

اسی در اجرای صحیح ی مشارکتی در دهه اخیر و ... حکایت از چالش اسهاقرارداد انعقاد اخیر، روند نزولی کیفیت

مشارکت حقوقی با تکیه بر  مدنی را ندارد.  این عقود است و مشارکت حقوقی هیچکدام از مشکالت مشارکت

های سهامی  قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از یک طرف و پایبندی به کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت

 االترین کارایی را در اقتصاد واقعی دارد.تدوین شده در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط، ب



   

کار، متغیرهای  حقوقی به نوعی است که همه تحوالت فضای کسب و  ماهیت قانونی و اجرایی عقد مشارکت -9

نماید و به علت این ارتباط تنگاتنگ بین اقتصاد  گذاران منتقل می اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و... را به سپرده

های اخیر،  برابر شدن نرخ ارز و نرخ تورم در سال با سه ین مطابقت را با  بانکداری اسالمی دارد.حقیقی، باالتر

بودند نتوانستند   مضاربه( منعقد کرده -ها از طریق عقود مشارکتی )مشارکت مدنی هیچکدام از قراردادهایی که بانک

های انجام شده  گذاری ی، ارزش سرمایهحقوق موکلین خود را تأمین نمایند و در صورت انعقاد مشارکت حقوق

 یافت. می  ها متناسب با رشد تورم، افزایش بانک

گذاران، این عقد  زیان واقعی برای  سپرده حقوقی و تحقق سود و با توجه به فرآیند اجرایی عقد مشارکت -10

مبنای مشارکت در سود و  برارزیابی دقیق موفقیت بانکداری  باشد.  PLSی رتواند بهترین ابزار تحقق بانکدا می

واقعی و تقسیم آن بین طرفین یا صاحبان سرمایه است، موضوعی که و زیان ، رسیدن به ابزاری برای تعیین سود زیان

 .استهای آن به درستی در نظام بانکی نهادینه شده  عقد مشارکت حقوقی کامالً وجود داشته و رویهمبانی در 

توان با  نداشته و می عیبیکه این عقد هیچگونه  دهد ها نشان می در بانک بررسی اجرای عقد مشارکت حقوقی -11

مزایای  گذاری موسسات اعتباری، از نامه سرمایه این بخش و اصالح آیین کارآمد کردن مدیریت منابع و مصارف در

بل تلخیص مزایای اجرای مشارکت حقوقی در موسسات اعتباری به شرح ذیل قا نمود. بردای مشارکت حقوقی بهره

 است.

 تطابق اجرای عقد مشارکت حقوقی با بانکداری اسالمی 

 شناسایی دقیق سود و زیان و تقسیم آن 

 پرداخت مالیات واقعی 

 کاهش رانت اخذ تسهیالت از نظام بانکی 

 های سهامی تامین مالی شرکت 

 امکان نظارت دقیق بر مصرف تسهیالت 

 )مدیریت نقدینگی بانک )خرید و فروش سهام 

 ه بازار سرمایه در ایران: کمک ب 

 گذاران بانک از شرایط رونق )تورم( گیری سپرده بهره 

 گذاران ها برای ارایه سود بیشتر به سپرده رقابت بانک 

 های تولیدی بزرگ های خصوصی برای ورود به طرح تشویق بانک  

 )جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق )غیرجاری 

 ابزار مناسب وصول مطالبات غیرجاری 

 حکایت از کارنامه درخشان اجرای این عقد دارد. مورد مطالعهبررسی عملکرد عقد مشارکت حقوقی در بانک  -12

 یه است.به شرح ذیل قابل ارا ینظام بانک ی درحقوقراهکارهای عملیاتی استفاده از عقد مشارکت  -13

 ک گذاری بان گذاران درشرکت سرمایه بانکداری مشارکت واقعی سپرده»مدل  طراحیx » 



   

 جای انتشار اوراق مشارکت های بزرگ اقتصادی به طراحی مدل مشارکت در طرح 

 گذاری در  گذاری توسط موسسه اعتباری و اخذ رایانه مردم با هدف سرمایه تأسیس یک شرکت سرمایه

  قالب مشارکت حقوقی

  های سهامی  گذاران  و شرکت مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین سپردهمدل 

 های دولت از طریق عقد مشارکت حقوقی ها و برنامه استاجرای سی 

 گذاری  عامل برای صندوق توسعه ملی برای انجام مشارکت حقوقی و سرمایه های مشاوره و عاملیت بانک

 مستقیم

  برای صندوق توسعه ملی برای انجام مشارکت حقوقی و  های تأمین سرمایه شرکتمشاوره و عاملیت

 گذاری مستقیم سرمایه
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1400. 

 مجموعه قوانین پولی و بانکی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. ،( 1372ضیایی، منوچهر) .13

تهرران: پژوهشرکده پرولی و     ( ، بررسری عقرود در بانکرداری اسرالمی ،    1383وش، اسد ا... و دیگران) ینفرز .14

 چاپ دوم. ،بانکی

 اسالمی. ، مصوب مجلس شورایقانون عملیات بانکی بدون ربا .15



   

نهرادی( متناسرب برا طررح تحرول       -هرای پرولی)ابزاری   سیاست ،( 1390کشاورزیان پیوستی، اکبر و دیگران) .16

 ،319-364های پرولی و ارزی، صرفحات:   اقتصادی، مجموعه مقاالت بیست و یکمین همایش ساالنه سیاست

 تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

 یات بانکی بدون ربا، تهران بانک سپه.(، تأمین مالی در عمل1400کشاورزیان، اکبر ) .17

 تحقرق  یبررا  یراهبرد یحقوق مشارکت عقد یایاح الزامات(، 1392) نظرپور، محمدنقی و اکبر کشاورزیان .18

 ،39-79: صفحات ،یاقتصاد راهبرد( یپژوهش -یعلم) فصلنامه ربا، بدون یبانکدار نظام در PLS یبانکدار

 .یبردراه قاتیتحق پژوهشکده: تهران ، 7 شماره

مجموعه مقاالت دوازدهمین همرایش بانکرداری اسرالمی، موسسره      ،( 1380آبادی، سید حسین) مهدوی نجم .19

 عالی بانکداری.

 ،طررح تحرول اقتصرادی در حروزه تحرول برانکی        ،( 1391موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران) .20

 تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشره   ،ابزارهای مالی اسالمی)صکوک(  ،( 1387موسویان، سید عباس) -الف .21

 چاپ دوم. ،اسالمی 

تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ  ،فرهنگ اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت  (،1387رررررررر ) -ب .22

 دوم.

رکز آموزش بانرک مرکرزی جمهروری اسرالمی     جزوه آموزشی در م ( ، فقه معامالت بانکی ،1389ررر )ررررر .23

 ایران.

تهران: موسسه عالی آمروزش و   ،ربا  پیشنهاد اصالح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ،(1389رررررررر ) .24

 ریزی، چاپ دوم. پژوهش مدیریت و برنامه

مرالزی )برا رویکررد     مطالعه تطبیقی بانکداری اسالمی و متعارف در ایران و ،( 1388نبی، منوچهر و دیگران) .25

 -574ن مرالی در ایرران، صرفحات    المللی توسعه نظام تأمی مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین ،سودآوری(

 تهران: دانشگاه صنعتی شریف. ، 545

الحسراب   بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علری  ،(1389نظرپور، محمدنقی و سیدعبداهلل صادقی فدکی) .26

 .25نامه حقوق اسالمی، شماره تهران: فصل ،اوراق مشارکت

تهران: موسسه عالی بانکداری ایران ، چراپ   ، 2عملیات بانکی داخلی  ،(1384اصغر و دیگران) هدایتی، علی .27

 دهم.

 

 ها سایت -ب

 (www.isdb.orgسایت بانک توسعه اسالمی ) .28

 (www.banksepah.irبانک سپه )  سایت .29

 (www.cbi.irبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )  سایت .30



   

 (www.bmi.irسایت بانک ملی ایران ) .31

 (www.irbourse.comسایت سازمان بورس و اوراق بهادار ) .32

 (www.omidinvestment.irگذاری امید ) سایت شرکت مدیریت سرمایه .33

 (www.codal.irها بورسی ) سایت کودال، حاوی اطالعات مالی شرکت .34
 


