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دريافت 1931/70/11 :ـ پذيرش1931/11/11 :

چکيده
بررسي و رفع مشکالت عقد مشارکت مدني يکي از ضرورتهاي بانکداري اسالالمي اسالتد در ايالق مقالال بال بررسالي
وضعيت قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران از جهت ميزان انطباق با موازيق شالرعي در مرلهال
انعقاد و اجرا ميپردازيمد در ايق راستا ،با استفاده از روش تحقيق تطبيقي -تحهيهي و پرسشنام اي ب بررسي ميزان انطبالاق
ايق قرارداد با موازيق شرعي ميپردازيمد بنا ب فرضي مقال « ،قراردادهاي مشارکت مالدني در نظالام بالانکي کشالور هالم از
ليث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازيق و استانداردهاي شرعي مطابقت کامل ندارد»د مالوازيق و اسالتاندارهاي مالورد
اشاره شامل ضوابط فقهي عمالومي و اتتاايالي عقالد شالرکت و همنناليق اسالتانداردهاي دن در سالازمان لاالابداري و
لاابرسي مؤسا هاي مالي اسالمي ( )AAOIFIميباشدد بنا ب يافت هاي تحقيق ،ک فرضي پژوهش را تأييالد مينمايالد،
مفاد قرارداد مدني از ليث انطباق با شريعت با ضعفهايي روبرو استد نتايج بررسي پرسالشنام اي نيالز لالاکي از فاياله
گرفتق نظام بانکي کشور از رعايت کامل موازيق شالرعي در دن اسالتد بالراي لالل ايالق مشالکل ميتالوان از راهکارهالايي
همنون ايالح مفاد قرارداد ،اتتااص ايق عقد ب بانکهاي تخااي و سرماي گذاري ،تاسالي نهالاد نظالارت شالرعي
برون بانکي براي نظارت بر لاق اجراي ايق عقد ،تقويت ابعاد نظارتي درون بانکي و واگالذاري نظالارت بال مؤساال هاي
واسط استفاده نمودد
کليدواژهها :عقد شرکت ،مشارکت مدني ،نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران ،استانداردهاي شريعتد
طبق بندي K12 ،Z12 ،E43 ،G24 :JELد
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مقدمه

قرارداد مشارکت مدني يکي از مهمتريق و پرکاربردتريق قراردادهاي نظام بانکي کشور اسالتد در طالو باليش از سال
ده ک از استفاده از ايق قرارداد ميگذرد ،همواره نقدهايي در زمين عدم رعايت ضوابط شرعي لاکم بر عقد شالرکت
مطرح شده استد
در ايق مقال  ،با اسالتفاده از روش تطبيقالي  -تحهيهالي و پرسشالنام اي بال بررسالي دسي شناسالان مالتق قالرارداد
مشارکت مدني و نحوه اجراي دن در نظام بانکي کشور ميپردازيم تا ميزان انطباق دن با موازيق بانالکداري اسالالمي
را بانجيمد در بخش دوم مقال بااستفاده از روش پرسشنام اي ب بررسي فرضي انطباق قراردادهاي مشالارکت مالدني
نظام بانکي کشور با استانداردهاي شريعت ميپردازيم.

در ايق مقال ابتدا پيشين تحقيق اراي شده و سپ

مباني نظري ،الکام و ضالوابط عمالومي و اتتاايالي عقالد

شرکت تبييق ميشودد در ادام استانداردهاي بيقالمههالي عقالد شالرکت از ديالدگاه سالازمان لاالابداري و لاابرسالي
مؤسا هاي مالي اسالمي ( 1)AAOIFIبيان ميشودد باتوج ب اينکال بررسالي و دسي شناسالي هالر قالرارداد بالانکي
ماتهزم بررسي متق قرارداد (مکتوب) و نحوه عمهياتيسازي دن در عري اجرا است ،در قدم بعد مطابق بالا ضالوابط و
استانداردهاي شناسايي شده« ،متق قرارداد» مشارکت مدني مورد نقد و بررسي قرار ميگيردد در ادام  ،ميالزان انطبالاق
عمهي ايق قرارداد با استانداردهاي شريعت با استفاده از روش پرسشنام اي سنجيده ميشودد بخش پايالاني مقالال بال
نتيج گيري و اراي پيشنهادها اتتااص داردد
پيشينه تحقيق و مطالعات نظري

ناردبادي و شعباني ( ،)19۳0مهمتالريق چالشهالاي بانکهالا در اجالراي يالحي قالرارداد مشالارکت را هزينال بر بالودن
نظارت،عدم تقارن اطالعات ،بياعتمادي ب گزارش سود و زيان گيرندگان تاهيالت ،نااطميناني نابت ب نتالايج فعاليالت
اقتاادي ،باال بودن رياک سوتت شدن منابع و رياک بازار ميدانندد بال نظالر دنهالا،اجراي يالحي قالرارداد مشالارکت
عهيرغم وجود چالشهاي مذکور ،داراي نتايج مطهوب اقتاادي همنون توزيع عادالن دردمد ،کاهش فشالارهاي تالورمي
و هزين توليد،افزايش بهرهوري،افزايش سرماي گذاري و اشتغا  ،عدم نياز ب وثيق و توزيع رياالک اسالتد ايالق مزيتهالا
باعث ب يرف شدن تحمل هزين هاي مربوط ب چالشهاي ذکر شده ،ميگرددد نوياندگان مقال ،راهکارهالايي همنالون
مشارکت کاهنده ،قراردادهاي تشويقي ،بيم قراردادها ،در نظالر گالرفتق لاالاب ويالژه بالراي زيانهالاي التمالالي ،توزيالع
رياک تاهيالت پرداتتي و کاهش سهم سود بانک را براي اجراي يحي قرارداد مشارکت پيشنهاد ميدهندد
يماامي و داودي ( )19۳3نهاد بانک را مناس اجراي عقود مشارکتي نميدانندد ب نظر دنهالا،در شالرايطي کال
بانک ب لحاظ ماهوي قابهيت استفاده از برتي عقود اسالمي همنون عقود مشارکتي را ندارد ،استفاده از دن در نظالام
بانکي کشور ،عالوه بر ايجاد زمين عدو از معيارهاي شرعي ،منجر ب يوري شالدن عمهيالات بانالکداري اسالالمي
ميشود و لتي کارکردهاي بانک در لوزه اقتااد کالن را نيز با مشکل مواج ميسازدد
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طالبي و کيايي ( )1931ب چالش عدم انطباق قراردادهاي مشارکتي اجرا شده در نظام بالانکي کشالور بالا مالوازيق
فقهي اشاره ميکنندد ب نظر دنها ،ايق مشکل ب طور عمده ريشال در نالاتواني نهالاد بانالک در اجالراي يالحي عقالود
مشارکتي داردد
نظرپور و کشاورزيان پيوستي ( ،)193۱اجراي نادرست قالرارداد مشالارکت مالدني در نظالام بالانکي کشالور را چالشالي
اساسي و مانع اساسي تحقق اهداف راهبردي نظام بانکي در رشد و توسع اقتاادي کشور ميدانندد بال نظالر دنهالا ،عقالد
مشارکت لقوقي هيچکدام از مشکالت مشارکت مدني را نداشت و محدوديت ايجاد شده از طرف نهاد نظالارتي ،بانکهالا
را از مزاياي ايق عقد محروم ساتت استد بنا ب يافت هاي ايق پژوهش،عمهکرد مشارکت لقوقي در بانک سالپ لالاکي از
وجود زيرساتتهاي اساسي در ينايع فوالد ،سيمان ،الستيک ،راه و ساتتمان ،براي استفاده از ايق قرارداد ميباشالدد بال
نظر دنها ،الياي قرارداد مشارکت لقوقي در نظام بانکي کشور ن تنهالا باعالث افالزايش منالافع سالپردهگذاران ،بانکهالا و
مؤسا هاي اعتباري ميشود؛ بهک ب تحقق اهداف راهبردي در زمين تقويت اقتااد مهي ،کمک مينمايدد
نظرپور و مالکريمي ( ،)193۱ب بررسي ميزان تطابق قرارداد مشارکت مدني تنظيمالي بانالک مرکالزي بالا
قواعد عمومي و اتتاايي معامالت پرداتت اندد ب نظر دنها ،گرچ در تدويق قرارداد مشالارکت مالدني تالالش
شده تا قواعد فقهي رعايت شود ،اما وجود برتي اشکا هاي جدي باعث تدش دار شدن مشالروعيت دن شالده
استد دنها ،مخالفت با مقتضاي عقد ،اکل ما بالباطل و ربوي بودن شرط تضميق سود را از جمه اشالکا هاي
قرارداد مشارکت مدني ميدانندد
اقبا و همکاران ( ،)133۳ب بررسي داليل عدم انطباق قراردادهالاي مشالارکتي بانکهالا همنالون مضالارب بالا
موازيق شريعت پرداتت اندد ب نظر دنها ،ايق مشکل زماني بروز ميکند ک بانک ب عنوان يک نهالاد مالالي ظرفيالت و
توانمندي برقراري شرايط اجراي يحي قراردادهاي مشارکتي را نالدارد و در نتيجال دسالت بال تغييالر ماالير اجالراي
قراردادها ،متناس با وضعيت تود و ن وضعيت مطهوب و مورد تأييد شريعت ميزندد
دار و پرسهي( ،)۱777معتقدند بانکها نميتوانند نظارت کامل و يحيحي بر پروژههاي مشالارکتي داشالت باشالدد
ايق مشکل نظارتي موج ميشود ک بانکها توانايي مديريت و کنتر عقود مشارکتي را نداشت باشندد
تهيل و همکاران (،)۱77۱اطالعرساني نادرست و غيرواقعي شرکا در تاالوص نتالايج فعاليتهالاي مشالارکتي را
مهمتريق عامل عدم توانايي نظام بانکي در نهادين کردن عقود مشارکتي ميدانندد
لبي المد ( ،)۱771مخاطرات اتالقي را مهمتريق دليل عالدم اسالتقبا از قراردادهالاي مشالارکتي در بانکهالا
ميداندد وي در تحقيقي ديگر ( ،)۱77۱گرفتق دارايي کارگزار ب عنوان وثيق را براي لل مشکل پيشنهاد ميکندد بال
نظر او ،ايق اقدام قادر است همانند اهرمي جهت ممانعت از ارائ اطالعات نادرست در تاوص ميزان سالود اعالمالي
مورد استفاده قرار گيردد
محمود المد ()۱77۲ب بررسي عمهکرد دو عقد مهم و پرکاربرد مضارب و مشارکت در کشور بنگالدش پرداتتال
و دسي هاي بانکهاي ايق کشور در اجراي ايق قراردادها را متذکر شده استد
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عثماني (،)۱77۳استفاده بايار محدود و نادرست عقود مشارکتي را چالش ايالهي بانکالداري اسالالمي ماليدانالدداو
ابزارهاي مالي اسالمي با دردمد ثابت همنون يکوک مبتني بر عقالود مبادلال اي را مشالاب ابزارهالاي مالالي متعالارف
ميداندداز ايقرو ،وي ب استفاده بهتر و بيشتر از عقود مشارکتي تويي

مينمايد.

در ايق مقال براي تکميل مطالعات قبهي ،ب بررسي عمهکرد نظام بانکي در اجراي قرارداد مشالارکت مالدني از دو
جنب «قانوني» و «اجرايي» ميپردازيمد در ايق بررسي از استانداردهاي سالازمان بيقالمههالي لاالابداري و لاابرسالي
مؤسا هاي مالي اسالمي ( )AAOIFIاستفاده ميکنيمد
مباني نظري قرارداد شرکت

شرکت عبارت از دن است ک چيزي براي دو نفر يا بيشتر باشدد شرکت ميتواند در عيق ،ديق ،منفعت يالا لالق باشالد
(موسوي تميني1۱1۲ ،ق ،ج ،1ص)10۱د پ از انعقاد قرارداد شرکت ،تمام ما الشرک  ،اعم از داراييهالاي فيزيکالي
و نقدي ،ب نحو مشاع ب هم شرکا تعهق ميگيردد در شرکت هيچ يک از شرکا نميتوانند سرماي جداگانال اي بالراي
تود داشت باشند (همان ،ص )101د
شرکت از جمه قراردادهاي نيازمندايجاب و قبو است و ميتواند يحي يا باطالل باشالدد شالرکت عقالدي داراي
چهار نوع شرکت عنان ،شرکت ابدان ،۱شرکت مفاوض  9و شرکت وجوه ۱استد در بيق ايق چهار نالوع ،تنهالا شالرکت
عنان از جهت شرعي يحي است (همان ،ص)10۱د
شرکت عنان عبارت است از عقدي ک بيق دو يا چند نفر واقع ميشود ک با ما مشترک بيق دنهالا معامهال و داد
و ستد انجام شودد در اثر ايق قرارداد ،تارف هر دو شريک در ما الشرک براي داد و ستد جالايز و سالود و زيالان باليق
دنها ب نابت مالشان (يا لا توافقشالان) توزيالع ميشالود (موسالويان ،1931 ،ص )۱۳1د از طريالق شالرکت عنالان
ميتوان وجوه مالي الزم براي سرماي گذاري را تدارک ديدد از ايقرو ،شرکت عنالان را ميتالوان مبنالاي شالکل نالويق
مشارکت در تاميق مالي شمردد
فال سوم دييقنام قانون عمهيات بانکي بدون ربالا (تاالهيالت اعطالايي) ،بال اسالتفاده از مشالارکت بال عنالوان
شيوهاي براي تاميق مالي فعاليتهاي سرماي گذاري اشاره داردد در ماده  1۳ايق دييقنام  ،مشارکت مالدني ايالق گونال
تعريف شده است« :مشارکت مدني عبارتات از «دردميختق سهمالشرک نقدي و يا غير نقدي اشخاص لقيقالي و يالا
لقوقي متعدد ب نحو مشاع ب منظور انتفاع طبق قرارداد»د
تعريف عقد مشارکت مدني در نظام بانکي کشور با شکل سنتي عقدالشرک (شالرکت عنالان) تطالابق کامالل دارد،
جز دنک ماده  ۱۱دئيقنام از لحاظ اقتاادي ،دثاري مشاب با شرکت لقوقي را بر دن مترت ميسازد؛ ب ايالق شالکل
ک تعهدات مالي در محدوده سرماي اولي ب يالورت شالرط ضالمق عقالد تضالميق ميشالودد بالديق ترتيال  ،تفالاوت
مشارکت مدني با مشارکت لقوقي ايق است ک مشارکت مدني ب بانکهالا اجالازه ميدهالد تالارج از محالدوده بالازار
اوراق بهادار اسالمي از طريق مشارکت با ما نقدي يا غيرنقدي مبادرت ب تأميق مالي کنندد
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در ماده  ۱9دئيقنام  ،مشارکت لقوقي ب ايق يورت تعريف شده اسالت« :منظالور از مشالارکت لقالوقي عبالارت
است از تأميق قامتي از سرماي شرکتهاي سهامي جديد و يا تريد قامتي از سهام شرکتهاي سالهامي موجالود»د
بر اساس ايق ماده قانوني ،مشارکت لقوقي ب تريد قامتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود نيز اطالق ميشودد
ضوابط عمومي قراراردادها

يکي از شاتصهاي ارزيابي قراردادهاي بانکي ،ميزان انطباق دنها با ضوابط و الکام عمومي شالريعت اسالتد ضالوابط
عمومي فقهي ،دستورها و چارچوبهاي کهياند ک ب يالک عقالد تالاص اتتاالاص نداشالت و بالراي تمالامي عقالود
الزماالجرا ميباشندد از ايقرو ،رعايت ايق ضوابط در قراردادهاي مشارکت مدني همانند ضوابط اتتاايي ايالق عقالد
الزم و ضروري است (قهيچ و مالکريمي ،1939 ،ص:)۲-9
جدول :۱ضوابط عمومي عقد مشارکت
شـــماره
ضابطه

ضوابط عمومي

الف ۱ -قاعده قصد :عقد از لحاظ ترتيب آثار ،احکام و تشخيص نوع و ماهيت توافق ،مبتني بر قصد طرفين قرارداد است .بنـا بـه تصـري فقهـا ،قـرارداد
نميتواند بدون قصد تحقق پيدا کند .الزمه اين امر ،عدم تحقق قرارداد بدون وجود قصد است (انصاري۱1۱1 ،ق ،ج  ،۳ص .)2۹
اگر قصد طرفين قرارداد با آنچه در حقيقت اتفاق ميافتد ،متفاوت باشد و صورت قرارداد تنها ابزاري براي انتقال تسهيالت و کسـب سـود باشـد،
بيآنکه متعاملين نسبت به موضوع قرارداد و احکام و ضوابط آن پايبند باشند ،قرارداد به شکل واقعي و در مسير صحي خود منعقـد نميشـود.اين
حالت مصداق قاعده فقهي «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع »1است .شروط ضمن عقد نيز نشانه ديگري براي کشـف قصـد متعـاملين اسـت.
گنجاندن شروطي که قرارداد را از ماهيت و کارکرد واقعي خويش خارج سازد ،حاکي از عدم قصد جدي طرفين معامله است.
الف2-

توجه به آثار و کارکردهاي واقعي قرارداد ،شروطي که در آن ذکر ميشود حتي اگر از جهت فقهي به صـورت مجـزا بالاشـکال باشـد ،نبايـد
قرارداد را از ماهيت و کارکرد واقعي خود خارج سازد.

الف ۳ -قاعده عدل و انصاف و پرهيز از تحميل يکطرفه شروط و مفاد قرارداد؛ قاعده عدل و انصاف متضمن رعايت حقوق طرفين در معاملـه اسـت.
هنگاميکه يکي از طرفين با سوء استفاده از شرايط اقتصادي و اجتماعي خود شرطي را وضع کند که حقي از طرف ديگر ضـايع شـود ،ايـن
شرط غير سازگار با قاعده عدل و انصاف بوده و باطل است.
الف1-

تعهد و پايبندي دو طرف قرارداد؛ وفاي به عهد و عمل به تعهدات پذيرفتهشده از واجبات ديني است .الزمه اين اصل مسـلم در قراردادهـاي
بانکي اين است که دو طرف تا انتهاي مدت قرارداد ،نسبت به موضوع قرارداد و ضوابط و آثار آن ،متعهد باشند.

الف1-

ممنوعيت ربا؛ جهت جلوگيري از بروز ربا در قراردادهاي بانکي ميبايست به دو نکته توجه نمود .نخست اينکه دو طرف قـرارداد ميبايسـت
نسبت به ماهيت و حقيقت عقد آگاهي ،قصد و رضايت حقيقي داشته باشند؛ تا يک معامله واقعي با همه لـوازم و آثـارش محقـق شـود؛ نـه
اينکه تنها مقداري پول به انگيزه کسب سود و دريافت اضافه ،رد و بدل گردد .دوم اينکه ،دو طـرف معاملـه افـزون بـر آگـاهي و تراضـي
حقيقي ،بايد در تنظيم قرارداد به گونهاي عمل نمايند که خود را در ورطه ربا نيندازند.

الف۶-

ممنوعيت اکل مال به باطل؛ بر اساس اين اصل ،معامالتي که منفعت عقاليي ندارند ،مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام ميباشند .قـرارداد
فاقد منفعت عقاليي حتي در صورتي که با استفاده از عقد خارج الزم و صل منعقد شود ،مستلزم اکل مال به باطل بوده و غيرمشروع است.

الف۷-

ممنوعيت ضرر و ضرار؛ به مقتضاي اين قاعده ،اصل معامله ،اطالق و يا شرايط آن ،نبايد باعث ضرر و ضرار شود.

الف۸-

قاعده شفافيت و نهي غرر؛ بر اساس حديث معروف «نهي النبي عن بيع الغرر» ،معـامالت دربردارنـده خدعـه ،غفلـت و جهالـت در ميـزان
عوضين و شرايط و ضوابط ،غرري بوده ،از دايره قراردادهاي مجاز خارج و محکوم به فساد است.

الف۹-

قاعده استيمان :اگر شخصى (با حفظ شرايطي) بر مال ديگرى تسلط يابد ،تا زماني که تعدى يا تفريط نکند ،يد اماني دارد و ضامن نيست.

الف ۱۱-توجه به داليل تخلف مشتريان؛ بنابر آيه  2۸۱سوره بقره ،اگر فرد بدهکار به صورت واقعي به دليـل اعسـار و عـدم تمکـن مـالي قـادر بـه
بازپرداخت بدهي خويش نباشد ،طلبکار بايد تا زمان مناسب به وي مهلت دهد.
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ضوابط اختصاصي

در فق اسالمي ،عقد شرکت ،ضوابط اتتاايالي نيالز دارد کال تضالميقکننده کارکردهالا و دثالار دن اسالتد برتالي از
مهمتريق ضوابط اتتاايي عقد شرکت در جدو شماره  ۱بيان شده استد
جدول  :2ضوابط اختصاصي عقد مشارکت
شماره ضابطه

ضوابط اختصاصي

ب۱ -

حق و دامنه تصرفات در مالالشرکه بنا به توافق در قرارداد است .اگر در توافق اين حق به يکي از شرکا اختصاص يابد ،تنها وي
مجاز به تصرف است .اگر دامنه تصرف محدود باشد ،فرد بايد تنها در همان حد مشخص ،تصرف نمايد .اگر اجازه تصرف
منحصر به فعاليت خاصي شود ،مال بايد تنها در همان طرح خاص هزينه شود .البته ممکن است با رعايت مصال شرکت ،اجازه
هر نوع فعاليتي به فرد داده شود و محدوديتي از اين حيث ايجاد نشود (موسوي خميني۱1۱۶ ،ق ،ص .)1۷1

ب2-

اگر شريکي که با سرمايه شرکت معامله ميکند ،برخالف قرارداد اقدام به خريد و فروش کند و خسارتي براي شرکت پيش
آيد ،ضامن است .همچنين اگر قرار خاصي با او نگذاشته باشند و او بر خالف معمول عمل کند ،ضامن خواهد بود .البته اگر
شريکي که با سرمايه شرکت معامله ميکند ،زيادهروي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام
آن تلف شود ،ضامن نيست (مراجع تقليد ،۱۳۸1 ،ج ،2ص .)21۸

ب۳ -

اگر شريک ،چيزي را نسيه براي خود بخرد ،نفع و ضررش مال خود اوست؛ ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به
آن معامله راضي هستم ،نفع و ضررش به هر دو تعلق ميگيرد (همان).

ب1-

اگر تمام شرکا از اجازهاي که به تصرف در مال يکديگر دادهاند ،برگردند ،هيچ کدام نميتوانند در مال شرکت تصرف کنند .اگر
يکي از شرکا از اجازه خود برگردد ،شريکهاي ديگر حق تصرف ندارند ،ولي خود کسي که از اجازه خود برگشته ،ميتواند در
مال شرکت تصرف کند (همان).

ب1-

اگر توافق خاصي براي چگونگي تقسيم سود و زيان شده باشد ،بايستي بر حسب همان توافق عمل شود؛ اما اگر توافق خاصي
نشده باشد ،سود و زيان به نسبت مال هر يک از شرکا بين آنان تقسيم ميشود (موسوي خميني۱1۱۶ ،ق ،ص .)1۷1

ب۶-

مانعي ندارد که ضمن قرارداد شرط شود که زيان احتمالي را يک يا چند نفر از شرکا جبران نمايند .به عبارت ديگر ،ميتوان
براي مدت معيني يا به نحو مطلق ،سرمايه افراد توسط ديگر شرکا تضمين شود( ۶همان ،ص .۷)21۱

ب۷-

برخالف مورد ضرر و زيان ،اگر در قرارداد مشارکت شرط شود که همه استفاده و سود را يک نفر ببرد ،چنين شرطي صحي
نيست (مراجع تقليد ،۱۳۸1 ،ج ،2ص .)21۷

استانداردهاي عقد شرکت از ديدگاه سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسههای مالي اسالمي ()AAOIFI

سازمان لاابداري و لاابرسي مؤسا هاي مالي اسالمي بر اساس توافقنامال همکالاري ۳ميالان مؤساال هاي مالالي
اسالمي در سا  1337ميالدي در الجزاير تأسي

شدد ايق سازمان در سا  1331ميالدي در بحريق ب ثبت رساليدد

ايق سازمان بدنبا هدايت عمهيات بازارهاي مالي اسالمي ،گزارشدهي مالي بالر اسالاس ايالو و قواعالد شالريعت و
اراي استانداردهاي الزم براي رشد بازارهاي مالي اسالمي استد
ايق سازمان اقدام بال ارائال دسالتورهاي راهنمالا ،3ايالو

اتالقالي ،17اسالتانداردهاي

لالاکميتي ،11اسالتانداردهاي

لاابرسي 1۱و استانداردهاي لاابداري 19و اسالتانداردهاي شالرعي 1۱نمالوده اسالتد اسالتانداردهاي مزبالور ،در زمينال
مواردي همنون کارتهاي اعتباري و بدهي ،نکو در بازپرداتت بدهي ،ضمانت ،مشارکت (شرکت) ،توزيع سالود در
لاابهاي سرماي گذاري مضارب  ،مديريت نقدينگي ،و ورشکاتگي ميباشدد
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مهمتريق قواعد و ضوابط معرفي شده توسط ايق سازمان بيقالمههي براي «عقالد مشالارکت» در جالدو  9دمالده
است (سازمان لاابداري و لاابرسي مؤسا هاي مالي اسالمي ،۱711 ،ص :)9۲۱ -9۱1
جدول  :۳استانداردهاي عقد شرکت از ديدگاه AAOIFI
استانداردهاي عقد شرکت از ديدگاه AAOIFI

شماره ضابطه

قرارداد مبتني بر توافق بين دو نفر يا بيشتر جهت ترکيب داراييها ،نيروي کار و تواناييها با هدف سودآوري را عقد شرکت
ج۱ -

گويند .ضوابط و استانداردهاي مشارکت مدني در برخي موارد با ضوابط و استانداردهاي ساير عقود مشارکتي از جمله مضاربه،
مزارعه و مساقات متفاوت است.

ج2-
ج۳ -
ج1-
ج1-

مشارکت با غيرمسلمانان و بانکهاي متعارف در صورت مجاز بودن فعاليتشان ،صحي است .مشارکت با سنديکاها و
اتحاديههاي صنفي نيز مجاز است (نياز نيست که شريک صرفاً شخصيت حقيقي داشته باشد).
کاالها و داراييهاي ملموس را ميتوان در توافق طرفين و با تعيين ميزان ارزش مالي آن ،موضوع مشارکت قرار داد .اگر
آوردههاي طرفين به ارزهاي مختلف باشد ،بايد براي تعيين سهم مشارکت هر يک ،به ارز واحد تبديل شود.
سهمالشرکه بايد مشخص و با آوردههاي جديد به روزرساني شود .البته بدهي نميتواند آورده مشارکتي به حساب آيد.
هيچ يک از اعضا نميتواند به تنهايي و بدون رضايت ساير شرکا فعاليتي مضر به حال شراکت انجام داده يا بدهياي براي آن
ايجاد نمايد.
تمامي شرکا و يا يکي از آنان ميتوانند مديريت شرکت را برعهده گيرند .در اين وضعيت ،حق مديريتِ مدير پروژه را ميتوان

ج۶-

به عنوان بخشي از هزينههاي شرکت به حساب آورد .براي مدير يا حسابدار نميتوان مبلغ مشخصي از قبل تعيين نمود؛ بلکه
بايد سود به شکل درصدي معين شود .۱1البته ميتوان اجرت خدمات افرادي همچون مدير يا حسابدار را در يک قرارداد
مستقل از قرارداد شرکت تعيين نمود و براي آن مبلغ مشخصي تعيين نمود.

ج۷-

تخلف و تخطي شرکا از مفاد قرارداد جايز نيست .طرفين قرارداد مشارکت را ميتوان ملزم به ارائه ضمانت يا وثيقه جهت
ممانعت از تخطي از مفاد قرارداد نمود .البته ضمانت ميتواند خارج از قرارداد شرکت و توسط شخص ثالث انجام شود.
زمان و ميزان تقسيم سود بر اساس شرايط تعيين شده در قرارداد ،صورت ميگيرد .البته يک طرف ميتواند بخشي از سود

ج۸-

خود را به نفع ديگري دريافت نکند .اصل تقسيم سود برحسب سهم آورده است؛ البته ميتوان فارغ از آن هم درصد سود را به
صورت توافقي تعيين کرد.

ج۹-

تعيين درصد توزيع سود در مرحله دوم مشارکت ميتواند متفاوت از نسبتهاي تعيين شده براي مرحله اول مشارکت باشد.
پيش از توزيع سود مشارکت ،بايد ماليات ،تعهدات ،بدهيهاي مالي ،ساير هزينههاي پروژه و همچنين اصل سرمايه اوليه را از

ج۱۱-

درآمد حاصله کسر نمود .آنگاه مانده دارايي بين شرکا مطابق با توافق و يا سهم آوردهشان تقسيم ميشود .شرايط و نحوه
توزيع سود مشارکت نبايد مغاير با روح مشارکت و اصل تقسيم سود باشد.

ج۱۱-

ميتوان توافق کرد که اگر سود از ميزان مشخصي بيشتر شد ،مازاد به طرف خاصي از دو طرف مشارکت تعلق گيرد.
توزيع سود نبايد بر حسب سود انتظاري باشد؛ بلکه سود واقعي و تحقق يافته معيار توزيع است .البته ميتوان تا قبل از

ج۱2-

مشخص شدن سود واقعي ،سهمي را به يکي از شرکا سهمي اختصاص داد .البته وي بايد متعهد شود که پس از تعيين نهايي
نرخ سود واقعي ،مازاد دريافتي را (در صورت وجود) بازگرداند.

ج۱۳-

هر يک از دو طرف ميتوانند تعهد نمايند که در حين مشارکت يا در پايان آن تمام دارايي موضوع شرکت را به قيمت بازار و نه
قيمت اسمي خريداري نمايند.۱۶
در مشارکت کاهنده،مشخص کردن درصد تقسيم سود مجاز است؛در شرايطي که درصد دارايي شرکا با گذر زمان دچار تغيير

ج۱1-

شود .همزمان با تغيير درصد مالکيت و شراکت ،اصالح و تغيير سهم سود نيز صحي است .در اين حالت ،درصد تقسيم زيان
بين شرکا متناسب با نسبت سهمالشرکه تغيير خواهد کرد .اما توافق بر اينکه يک طرف مشارکت به صورت يکجا کل سود
پروژه را دريافت نمايد ،مجاز نيست.
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ب نظر ميرسد ک استانداردهاي بيقالمههي سازمان لاابداري و لاابرسي مؤساال هاي مالالي اسالالمي ()AAOIFI
در مورد مشارکت مدني ،تفاوت چنداني با الکام فقهي پيشگفت نداردد در ايالق اسالتانداردها ،ضالوابط زيالر از اهميالت
زيادي برتوردار است:
1د تقايم سود و زيان برلا سهم دورده دو طرف يا براساس دريد مورد توافق ،يورت ميگيردد
۱د توزيع سود بايد بر اساس سود و زيان واقعي و تحقق يافت و ن يرف سود انتظاري باشدد
9د شروط برهم زننده روح مشارکت و ايل تقايم سود و زيان مجاز نياتد
۱د معيار تريد سهمالشرک در ليق مشارکت يا در پايان دن قيمت بالازاري و نال قيمالت تحميهالي و از پاليش
مشخص شده ميباشدد
شکل :۱روند بررسي مشروعيت قرارداد مشارکت مدني

قواعد قرارداد مشارکت مدني

ضوابط شرعي قرارداد مشارکت مدني
ضوابط عمومي

استانداردهاي عقد مشارکت
از ديدگاه AAOIFI

ضوابط اتتاايي

انطباقسنجي قرارداد مشارکت مدني با قواعد

بررسي متق قرارداد

بررسي عمهيات اجرايي قرارداد

بررسي انطباق متن قرارداد مشارکت مدني با استانداردهاي شريعت
معرفي قرارداد مشارکت مدني

شوراي پو و اعتبار در راستاي اجراي تباره ذيل ماده  ۱9قانون «بهبود ماتمر محيط کا و کار» ماالوب
 1۲بهمق  ،1937فرم قرارداد مشارکت مدني را در  ۱۳ماده و  3تباره در  ۱۲شهريور  193۱تاالوي رسالاندد
بر اساس ايق ماوب  ،مقرر شد از تاريخ  ۱دذر  193۱تمامي قراردادهاي عقد مشارکت مدني تنها براساس فالرم
والد ،تنظيم و منعقد گرددد
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نقد و بررسي متن قرارداد مشارکت مدني

دييقنام قرارداد مشارکت مالدني از جهالت ميالزان رعايالت الکالام و ضالوابط عمالومي و اتتاايالي عقالد شالرکت و
استانداردهاي بيقالمههي سازمان لاابداري و لاابرسالي مؤساال هاي مالالي اسالالمي ( ،)AAOIFIبالا اشالکا هاي
عمده زير مواج است:
1د قرارداد در مواردي از واژگان مبهم و نادشنا براي گيرندگان تاهيالت استفاده نموده استد نتيجال بال کارگيري
ايق ايطاللات ،ابهام و عدم فهم مفاد قرارداد و زمين سازي ايجاد غرر استد رعايالت قاعالده شالفافيت و نهالي غالرر،
ماتهزم تعريف و توضي کافي ايطاللات تخااي و دوپههو قرارداد ،براي مشالتريان بانالک اسالتد وجالود عبالاراتي
مانند عقد تارج الزم (ماده  ۲و  19و  1۲و  ،)۱۱عنداالقتضاء (ماده  ،)0تبرعاً (ماده  0و  ،)11لا (مالاده  ،)19وجال
التزام تأتير تأديال ديالق (مالاده  19و  ،)1۲متضالامناً (مالاده  ،)11از هالر طريالق (مالاده  ،)13ماالتحدثات (مالاده ،)۱9
نمون هايي از ايطاللات نيازمند توضي بيشتر براي مشتريان است (مرتبط با ضابط الف)۳-د
۱د در ماده  ۲ايق دييقنام دمده است« :مدت ايق قرارداد از زمان انعقاد ب مدت ددددد تعييق گرديد و شريک
ضمق عقد تارج الزم ،لق رجوع و فاخ قرارداد را از تود سه و ساقط نمود»د ايق سؤا قابل طرح است ک
ديا شرکت مبتني بر وکالت را ميتوان با درج در ضمق يک عقد ،تبديل ب عقد الزم نمود؟ اگر جواز و لالزوم از
مشخاات ذات عقود باشد ،نميتوان دن را با استفاده از شروط ضمق عقد ،تغيير دادد اگر جواز و لزوم مقتضاي
اطالق عقود و ن ذات دنها باشد ،شرط مزبور داراي مشکل نيات؛ زيرا ايالق شالرط در عقالد تالارج الزم درج
شده و در دن دو طرف در مورد عدم فاخ قرارداد جايز شرکت تا زماني مشالخص توافالق کردنالد ( مالرتبط بالا
ضابط الف ،۱-الف 9-و الف)0-د
9د بر اساس ،قاعده انااف ،پرهيز از تحميل يکطرف مفاد و شرايط قرارداد ب دو طالرف دن ضالروري اسالتد در
ماده  ۳دئيقنام مشارکت مدني دمده است« :شريک قبو و تعهد نمود کهي هزين هاي اضاف بر هزين اجالراي طالرح
موضوع ايق قرارداد ب شرح ماده ( )9را از اموا و منابع تود تأميق و پرداتت نمايدد شريک جمع هزين هاي مزبالور را
ب بانک/مؤسا اعتباري يه نمود و ضمق عقد يه مزبور قبو نمود کال سهمالشالرک بانالک/مؤساال اعتبالاري
تغييري نيابد و افزايش هزين ها تأثيري در ميزان سهمالشرک مندرج در ايق قرارداد نداشت باشد»د ايق ماده بالا هالدف
تضميق منفعت يکطرف بانک در قرارداد گنجانده شده و لق هر گون چان زني مشتري را سه نموده استد ايالق در
لالي است ک بار سنگيق مائوليتها و تاارتهاي التمالي بر عهده مشالتري قالرار داردد از ايالقرو ،چناليق شالرطي
مخالف مقتضاي قاعده انااف استد برتي ديگر از مواد ايق قرارداد نيز با ايل انااف سازگار نياتد ب طالور نمونال ،
در ماده  ،3لق تقاضاي افراز ما مشترک و هرگون معامه اعم از عيق و منفعت نابت ب امالوا موضالوع مشالارکت
از شريک سه شده استد در ماده  11نيز شريک مجبور ب پرداتت سهمالشرک و سود بانک در هر شرايطي (لتالي
در لالت ب نتيج نرسيدن طرح مشارکتي) شده استد در ماده  ،۱0کهي هزين هاي ثبت قرارداد از جمهال لقالثبالت
و لقالتحرير ،ب عهده شريک (بدون لق رجوع ب بانک) گذاشت شده استد در ماده  ،۱۳نيالز لالق هرگونال ايالراد و
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اعتراض نابت ب اقدامات اجرايي بانک براي ويو مطالبات از شريک ،ضامق و وثيق گذار ،از مشالتري ساله شالده
استد ماداق کاملتر ايق مشکل در ماده  10قرارداد قابل مشاهده است:
دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتبـاري در هـر مـورد معتبـر و غيرقابـل اعتـرا

اسـت و

تشخيص تخلف از مقررات و يا هر يک از شرايط و تعهدات اين قرارداد بـا بانـک/مؤسسـه اعتبـاري
بوده و تعبير و تفسير بانک/مؤسسه اعتباري مورد قبول شريک ميباشـد .دفـاتر و صورتحسـابهاي
بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجـراي
ثبت جهت صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرائي در هر مـورد کـافي ميباشـد و
شريک حق هرگونـه ايـراد و اعتـرا

نسـبت بـه منـدرجات آن و محاسـبات و اقـدامات اجرايـي

بانک/مؤسسه اعتباري و اجراي ثبت را تا استيفاي کليه حقوق بانک و ايفاي تعهدات و ديون موضـوع
قرارداد از خود سلب و ساقط نمود (مرتبط با ضابطه الف ،۳-الف ،۷-ب 2-و ج.)۱۱-

۱د در ماده  11دئيقنام مشارکت مدني دمده است:
شريک با امضاي ايق قرارداد متعهد گرديد؛ مديريت منابع و ماالارف موضالوع مشالارکت را بال نحوي بال انجالام
رساند ک در پايان دوره مشالارکت ،سهمالشالرک متعهقال بانالک /مؤساال اعتبالاري بال عالوه سالود ابالرازي موضالوع
مشارکت ،اعالمي از سوي شريک ،مندرج در برگ درتواست تاهيالت مالور ددددددددددددد بال لاالاب بانالک /مؤساال
اعتباري منظور گرددد در غير ايق يورت شريک مهتزم و متعهد گرديد؛ سهمالشرک متعهق بانالک /مؤساال اعتبالاري
ب عالوه سود ابرازي موضوع مشارکت و ضرر و زيان وارده ب بانک /مؤسا اعتباري را يه و تبرعالاً از امالوا تالود
تأميق و پرداتت نمايدد
در ماده فوق ،ايل سرماي (سهمالشرک ) و دريد سود مشخاي براي بانک تضميق شده استد بايالد توجال داشالت
ک اگر در قرارداد شرکت شرط شود ک فارغ از تحقق يا عدم تحقق سود ،گيرنده تاهيالت بايد فالن دريد سالود را بال
بانک پرداتت کند ،چنيق شرطي ايطاللاً متضمق يه ربوي استد همننيق ايق شرط ميتواند ماداق اکل مالا بال
باطل شده و ماهيت عقد شرکت را دچار تحو و دگرگوني کندد از ايقرو ،چنيق شرطي بال هاليچ عنالوان قابالل پالذيرش
نياتد اگر در قرارداد تنها تضميق بازگرداندن ايل سرماي بانک بر عهده گيرنده تاهيالت قالرارد گيالرد ،چناليق شالرطي
مجاز استد البت اقتضاي عقد شرکت ،مشارکت دو طرف در سود و زيان استد از ايقرو ،شرط تضميق سرماي بانک نيالز
مخالف روح مشارکت بوده و قابل تامل است (مرتبط با ضابط الف ،۱-الف ،1-الف ،۲-ب ،۲-ج ،۳-ج17-و ج)1۱-د
1د در ماده  1۱ايق دئيقنام چنيق دمده است:
در صورتي که قرارداد قبل از انقضاي مدت به هر دليلي فسـ گـردد :اوالً؛ چنانچـه سـود قابـل
مالحظه باشد ،تناسب مذکور در اين ماده بين بانک و شريک تقسيم و سهم شريک به حسـاب
وي منظور خواهد شد .ثانياً؛ در صورتي که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد ،به قيمـت روز
يا قيمت مورد موافقت بانک توسط شريک شخصـاً خريـداري و وجـه آن بـه حسـاب مشـتر
مشارکت مدني واريز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بين بانک و شريک تقسيم و سهم سود
شريک به حساب وي منظور خواهد شد.
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تاوي پ

از فاخ قرارداد بر اساس قيمت روز يا بازار ،دنگون ک در بخش او ماده بالاال دمالده ،بالدون مشالکل اسالتد

ولي اگر ب هر دليهي مثالً ب دليل رکود ،توليد لايل از ايق مشارکت فروش نرود ،بانالک ميتوانالد بال هالر قيمتالي کال
تودش تواست شريک را مجبور ب تريد محاو کندد چنيق شرطي مخالف اتتيار و دزادي عمل در معامهال و ضالوابط
پيشگفت بوده و محل اشکا استد البت شايد بتوان ايق مورد را در قال اتتيار تريد ب عنالوان قالراردادي مشالروع قالرار
داد ک در ايق بخش ب ايق موضوع ورود نمينماييم( مرتبط با ضابط الف ،9-الف ،۲-الف 0-و ج)19-د
۲د در بند او ماده  19ايق دئيقنام دمده است:
در پايان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک/مؤسسه اعتباري ،بالفاصله حصـه قابـل فـروش
بانک/مؤسسه اعتباري را حداقل به مبلغ اصل سهمالشرکه پرداختي بانک/مؤسسـه اعتبـاري ،سـود و
ساير هزينههاي انجام شده طبق قرارداد حاضر ،خريداري و يا با هماهنگي و نظـارت بانـک/مؤسسـه
اعتباري ،آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول محاسباتي که از سوي بانک/مؤسسـه
اعتباري به رؤيت شريک ميرسد ،با بانک/مؤسسه اعتباري تسويه حساب نمايد.

ايق بند نيز مانند مورد قبل مخالف اتتيار و دزادي عمل در معامه و ضوابط پيشگفتال اسالت؛ زيالرا مشالتري مجبالور
ميشود ايل سهمالشرک پرداتتي بانک/مؤسا اعتباري ،سود و سالاير هزينال هاي انجالام شالده را پرداتالت کنالد(
مرتبط با ضابط الف ،9-الف ،۲-الف 0-و ب)۱-د
0د در بند دوم ماده  19ايق دئيقنام دمده است:
هرگاه به هر علت و جهتي ،اقدام قضايي و قانوني عليه شريک از طرف شـخص يـا اشـخاص ثالـث
صورت گيرد ،به نحوي که به هر عنوان انجام موضوع مشارکت از طرف شـريک ميسـر نگـردد ،رفـع
اشکال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده شريک بوده و شريک مسـئول جبـران ضـرر و زيـان
بانک/مؤسسه اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي موضوع مشارکت خواهد بود.

بنا ب قاعده استيمان ،شريک تنها در لالت تعدي و تفريط ضامق استد بر ايق اساس ،تا زماني ک قاالور و کوتالاهي
شريک در ب تاتير افتادن اجراي موضوع مشارکت و پديد دمدن ضرر و زيالان الالراز و اثبالات نشالود ،نميتالوان او را
نابت ب جبران ضررهاي لايل شده ضامق داناتد ايق در لالي است کال مالاده  ،19از عبالارت «بال هالر عهالت و
جهتي» استفاده شده ک تالف قاعده شرعي استيمان است (مرتبط با ضابط الف ،9-الف 3-و ب)۱-د
۳د در بند سوم ماده  19ايق دئيقنام دمده است:
در مواردي که شريک در اثناي مدت اين قرارداد به تشخيص بانک/مؤسسـه اعتبـاري ،از مفـاد ايـن
قرارداد تخلف نمايد ،از تاري تخلف و به محـ

اعـالم بانـک/مؤسسـه اعتبـاري ميبايسـت اصـل

سهمالشرکه پرداختي بانک/مؤسسه اعتباري به همراه جريمهاي معادل ( .........نرخ سود مورد انتظـار)
درصد سهمالشرکه پرداختي بانک/مؤسسه اعتباري ،به تناسب مدت سپري شده و سـاير هزينـههاي
انجام شده طبق قرارداد حاضر را به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.

در ماده باال ،جبران تاارت بانک ب مفهوم پرداتت «تاارت عدمالنفع» استد بنا ب نظر مشهور ،اگر چ معطل مانالدن

 56

 ،سال هشتم ،شماره اول ،پياپي  ،51پاييز و زمستان 5931

پو بانک باعث از دستدادن منافعي ميشود ک بر اثر جريان پو مورد تعهد ميتوانات ناي وي شود ،امالا نميتالوان
ايق منافع را براي بانک قطعيالحاو داناتد از ايقرو ،منافع ممکقالويالو از دسالترفت  ،ضالرر شالمرده نميشالود و
جبران دن بر بدهکار واج نياتد در ايق لالت ،اگر وجهي ب عنوان تاارت عدمالنفع دريافت شود ،ربا و لالرام تواهالد
بود (موسوي بجنوردي ،19۳۱ ،ص)11د البت شايد گفت شود ک دريافت تاارت مزبور براساس جريم و تعزيالر متخهالف
استد ايق پاسخ يحي نيات؛ زيرا جريم تعزيري بايد ب لااب بيتالما و ن ب لااب بانکها واريز شودد
همننيق بند چهارم ماده  19ايق دئيقنام ب موضوع وج التزام تأتير تأدي ديق ميپردازد؛ ک محل بحالث و تأمالل
جدي است و نميتوان دن را ب يورت کامل مالورد پالذيرش قالرار داد(ردک :قهاليچ و مالکريمالي)193۱ ،د بالا توجال بال
گاتردگي ايق موضوع ،از پرداتتق ب دن تودداري ميشود (مرتبط با ضابط الف ،9-الف ،1-الف ۲-و الف)17-د
3د در ماده  1۲ايق دئيقنام دمده است:
شريک و ضامن/ضامنين طي عقد خارج الزم ،به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجـازه و
اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم پـس از
سررسيد و در صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر يک از حسابها (ريـالي و ارزي) ،امـوال و اسـناد
آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانکها و مؤسسههاي اعتباري رأسا و بدون نيـاز بـه حکـم
قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي شريک منظور نمايد.

در ايق ماده عبارت «ب طور غيرقابل رجوع» ،ب وکالت بالعز اشاره داردد هرچند وکالالت بال يالورت شالرط در ايالق
ماده دمده،وکالت امري اعتباري بوده و استمرار دن منوط ب رضايت موکل استد اگر موکل ،وکيالل تالود را رد نمايالد،
وکالت ب يورت طبيعي فاخ ميشود؛ لتي اگر در ضمق عقد تارج الزم باشالد (نظرپالور و مالکريمالي ،193۱ ،ص
)1۱1د بنابرايق ،يحت وکالت بالعز مزبور مخدوش است و شرط مربوط نيز قابل مناقش است (مرتبط بالا ضالابط
الف ،1-الف ،۱-الف ،9-الف ۱-و ب)۱-د
بر اساس دنچ گفت شد« ،متق قرارداد مشارکت» نظام بانکي ،داراي ضعفهايي از ليث انطباق با شريعت استد
بررسي انطباق عمليات و فرآيند اجرايي قراردادهاي مشارکت مدني با استانداردهاي شريعت

در ايق بخش براي دزمون ميزان انطباق عمهيالات و فردينالد اجرايالي قراردادهالاي مشالارکت مالدني بالا اسالتانداردهاي
شريعت از روش پرسشنام اي استفاده ميکنيمد فرضي تحقيق بر مبناي ايالالت يالحت عبالارت اسالت از« :فردينالد
اجرايي قراردادهاي مشارکت مدني نظام بانکي کشور با استانداردهاي شريعت مطابقت دارد»د
قلمرو مکاني و جامعه آماري

قهمرو مکاني يا محدوده مطالع سازماني در ايق پژوهش کارمندان شع يکي از بانکهاي تاويي کشالور در چنالد
استان کشور استد جامع دماري تعداد پنجاه کارمند با پات سازماني «متاالدي امالور بالانکي» بالا مالدرک تحااليهي
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کارشناسي و کارشناسي ارشد استد از دنجا ک رتب و پات سازماني پاسخدهندگان تقريبا مشاب يکديگر اسالت ،وزن
يکااني ب هم پاسخها داده شده استد
روش تحقيق

در ايق پژوهش جهت بردورد نتايج از بردورد فايه اي ب روش فايه اطمينان استفاده ميکنيمد بالراي بدسالت دوردن
فايه اطمينان از رابط ذيل استفاده ميشود:
در رابط باال n ،لجم نمون 𝑝̅ ،نابت موفقيت در نمون  p ،نابت موفقيت در جامع  q ،نابت لالتهاي رقي
( )1-pو

𝑎𝑍
2

مقدار توزيع نرما استاندارد اسالتد پالارامتر فرضالي بال يالورت ناالبت موفقيالت بالوده و توزيالع

نمون گيري متناس با دن استد توزيع نمون گيري نرما با دماره دزمون  zاست و متغيالر اسالتاندارد دن جهالت
انجام دزمون فرضي ب ايق يورت است:
در ايق تحقيق سط اطمينان  31دريد انتخاب شده استد
پرسشنامه

بررسي عمهکرداجرايي قراردادهاي مشارکت مدني بانکها ،نيازمنالد بررسالي ميالداني در سالط عمهيالاتي پروژههالاي
موضوع مشارکت استد در ايق تحقيق بال واسالط محرمالانگي و محالدوديت دسترسالي بال پرونالدههاي تاالهيالتي
مربوط  ،از پرسشنام استفاده شده استد سؤا هاي ايق پرسشنام با توج ب ضالوابط عمالومي و اتتاايالي عقالد
مشارکت و استانداردهاي بيقالمههي سازمان لاابداري و لاابرسالي مؤساال هاي مالالي اسالالمي ( ،)AAOIFIکال
پيشتر مورد اشاره قرار گرفت ،تنظيم شده است(جدو شماره )۱د
جدول  :1سؤالهاي پرسشنامه و ارتباط آن با ضوابط پيشگفته
پرسشهاي تعيين وضعيت
۱
2
۳
1

شعبه بانک از آمادگي الزم جهت پاسخگويي به سؤاالت فقهي و حقوقي مشتريان در خصوص قرارداد مشارکت
مدني برخوردار است.
پيش از انعقاد قرارداد ،در صورت درخواست مشتريان عمدتاً يک نسخه از فرم خام قرارداد به آنان تحويل داده
ميشود تا قبل از امضا ،آن را در وقت کافي مطالعه کنند.
پس از انعقاد قرارداد ،در صورت درخواست مشتريان عمدت ًا يک نسخه از قرارداد منعقده به آنان تحويل داده
ميشود.
پس از انعقاد قرارداد ،حتي در صورت عدم درخواست مشتريان نيز عمدتاً يک نسخه از قرارداد منعقده به آنان
تحويل داده ميشود.

 1کارمندان بانک ،عمدت ًا نسبت به مفاد قرارداد مشارکت مدني اطالعات کافي دارند.

ضابطه مربوطه
ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-
ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-
ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-
ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-
ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-
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 ۶مشتريان عمدت ًا نسبت به مفاد قرارداد مشارکت مدني که امضا ميکنند،اطالعات کافي دارند.
۷

ضابطه الف ،۱-الف ،1-الف۸-

بانک عمدتاً داراي سازوکار نظارتي براي نظارت بر نحوه هزينهکرد تسهيالت مشارکت مدني توسط مشتريان

ضابطه الف ،2-الف ،1-الف،۶-

است.

الف ،۷-الف ،۸-الف ،۹-الف۱۱-
ضابطه الف ،2-الف ،1-الف،۶-

۸

ميزان سود تسهيالت مشارکت مدني عمدت ًا پس از اتمام طرح مشارکتي و بر اساس نتيجه واقعي و نهايي آن
محاسبه و از مشتري دريافت ميشود.

الف ،۷-الف ،۸-الف ،۹-الف،۱۱-
ب ،1-ب ،۷-ج ،۶-ج ،۸-ج-
 ،۱۱ج ۱۱-و ج۱2-

نتيجه نمونهگيري
جدول  :1نتايج پرسشنامه
شماره

فراواني مطلق
بله

نسبت موفقيت

فاصله اطمينان
۱0۱۱ ≥ p≥۱0۱1
۱02۱≥ p≥۱0۳2

خير

جمع

پرسش ۱

1

1۶

1۱

۱0۱۸

پرسش 2

۱۳

۳۷

1۱

۱02۶

پرسش ۳

1

1۶

1۱

۱0۱۸

۱0۱۱ ≥ p≥۱0۱1

پرسش 1

1

1۶

1۱

۱0۱۸

۱0۱۱ ≥ p≥۱0۱1

پرسش 1

۱۷

۳۳

1۱

۱0۳1

۱02۷≥ p≥۱01۱

پرسش ۶

1

1۶

1۱

۱0۱۸

۱0۱۱ ≥ p≥۱0۱1

پرسش ۷

۷

1۳

1۱

۱0۱1

۱0۱۹≥ p≥۱0۱۹

پرسش ۸

۳

1۷

1۱

۱0۱۶

۱0۱۳≥ p≥۱0۱۹

يافت هاي تحقيق با اطمينان  31دريد لاکي از نتايج زير است:
ال بيق  1تا  11دريد شع نظام بانکي جهت پاسخگويي ب سؤاالت فقهي و لقوقي مشتريان در تاالوص قالرارداد
مشارکت مدني از دمادگي الزم برتورداراندد
ال در بيق  ۱7تا  9۱دريد از قراردادهاي مشارکتي نظام بانکي ،پيش از انعقاد قرارداد يالک ناالخ از فالرم تالام دن در
يورت درتواست مشتريان ب دنان تحويل داده ميشود تا قبل از امضا ،دن را در وقت کافي مطالع کنندد
ال در بيق  1تا  11دريد کل قراردادهاي مشارکتي نظام بانکي ،پ از انعقاد قرارداد ،يک ناخ از قرارداد در يالورت
درتواست مشتريان ب دنان تحويل داده ميشودد
ال در بيق  1تا  11دريد کل قراردادهاي مشارکتي نظام بانکي ،پ از انعقاد قرارداد ،يک ناخ از فالرم تالام قالرارداد
لتي در يورت عدم درتواست مشتريان ب دنان تحويل داده ميشودد
ال بيق  ۱0تا  ۱1دريد کارمندان نظام بانکي نابت ب مفاد قرارداد مشارکت مدني اطالعات کافي دارندد
ال بيق  1تا  11دريد مشتريان نظام بانکي نابت ب مفاد قرارداد مشارکت مدني ک امضا ميکنند،اطالعات کافي دارندد
ال بيق  3تا  13دريد بانکها داراي سازوکار نظارتي جهت نظارت بالر نحالوه هزينال کرد تاالهيالت مشالارکت مالدني
توسط مشتريان ميباشندد
ال در بيق  9تا  3تاهيالت مشارکت مدني ،ميزان سود پ از اتمام طرح مشارکتي و بر اساس نتيج واقعي و نهالايي
دن محاسب و از مشتري دريافت ميشودد
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در بيق نتايج باال ،بدتريق وضعيت ناظر ب محاسب سود واقعي و نهايي مشارکت مدني ميباشالدد بالر ايالق اسالاس ،در
عمده موارد ،نر سود انتظاري اعالم شده در ابتداي امضاي قرارداد ،مالک تاالوي قالرار ميگيالردد بهتالريق وضالعيت
گزارش شده نيز ب دگاهي کارمندان نظام بانکي نابت ب مفاد قرارداد مشارکت مدني اتتاالاص داردد لتالي در ايالق
مورد نيز سط دشنايي کارمندان هم در سط بايار بااليي قرار نالداردد البتال نالر بالاالي مزبالور از ايالق جهالت کال
پاسخدهندگان در مورد تود قضاوت کردند ،نيز محل تأمل استد
نتايج لايل از ايق مطالع در مجموع لاکي از وضعيت نامناس نظام بانکي دراجراي قالرارداد مشالارکت مالدني
استد عدم توانايي کافي شع بانکي در پاسخگويي ب شبهات و سالؤاالت مشالتريان در تاالوص مشالارکت مالدني،
عدم اطالع کافي مشتريان از مفاد ايق قرارداد هنگالام امضالاي دن ،ضالعف نظالارتي بالر نحالوه هزينال کرد تاالهيالت
مشارکت مدني توسط مشتريان و عدم محاسب سود واقعي و نهايي مشارکت پ

از اتمام طرح از جمهال مهالمتالريق

ضعفهاي اجراي قراردادهاي مشارکت مدني بردورد شده استد
بر اساس دزمون  zچنانن نابت موفقيت در مورد پرسشهاي پرسشنام لداقل  17دريد باشالد ،در ايالق لالا
ميتوان فرضي تحقيق( تطابق فرديند اجرايالي قراردادهالاي مشالارکت مالدني نظالام بالانکي کشالور بالا اسالتانداردهاي
شريعت)را تأييد نمودد
H0 : 𝑝̅ ≥ 0.5
H1 : 𝑝̅ < 0.5

جهت بردورد نابت موفقيت کل و دزمون فرضي ابتدا نابت موفقيتها را جمع وزني ميکنيمد
)𝑝̅ = 0.125(0.08) + 0.125(0.26) + 0.125(0.08) + 0.125(0.08) + 0.125(0.34) + 0.125(0.08
+ 0.125(0.14) + 0.125(0.06) = 0.14

بر ايق اساس ،فايه اطمينان براي نابت موفقيت در اجراي يحي قراردادهاي مشارکت مدني عبارت است از:
0.19 ≤ 𝑝 ≤ 0.09

بر اساس يافت هاي مطالع باال ،نابت موفقيت در اجراي يحي قراردادهاي مشارکت مدني بالا اطمينالان  31دريالد
بيق  3تا  13دريد استد نابت مزبور نابت بااليي نياتد مقدار دماره  z*=0.9 ،zاستد ايق مقدار با توج ب مقالدار
 zجدو  ،در نالي رد فرضي قرار ميگيردد ايق نتيج ب مفهوم رد فرضي تحقيق (تطابق فرديند اجرايالي قراردادهالاي
مشارکت مدني نظام بانکي کشور با استانداردهاي شريعت » ميباشدد
نتيجهگيري

قرارداد مشارکت مدني از جمه قراردادهاي پرچالش در نظام بالانکي کشالور اسالتد ايالق قالرارداد از جهالت ضالعف در
انطباق با ايو و موازيق بانکداري اسالمي مورد انتقاد قرار گرفت استد در ايق مقال ب بررسالي قالرارداد مشالارکت
مدني از نظر انطباق «متق قرارداد» و «عمهيات اجرايي» دن با موازيق و استانداردهاي شريعت پرداتتيمد
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در قرارداد مشارکت مدني بايد ضوابط عمومي قراردادهاي شرعي و همننيق ضوابط اتتاايي مشارکت مالدني
رعايت شودد مقررات مزبور شامل مواردي همنون لزوم واقعيبودن قرارداد ،رعايت عد و انااف ،پرهيالز از تحميالل
يکطرف شروط و مفاد قرارداد ،وجود شفافيت ،و اميق بودن عامل شرکت ميباشدد سازمان لاالابداري و لاابرسالي
مؤسا هاي مالي اسالمي ( )AAOIFIاستانداردهايي براي قرارداد شرکت مدني معرفي نموده کال ميتوانالد مبنالاي
ارزيابي ايق قرارداد در نظام بانکي کشور باشدد
در بخش او مقال  ،با استفاده از ضوابط عمالومي و اتتاايالي عقالد شالرکت و اسالتانداردهاي بيقالمههالي سالازمان
لاابداري و لاابرسي مؤسا هاي مالي اسالمي ،انطباق قرارداد مشارکت مدني با ايالو شالريعت مالورد بررسالي قالرار
گرفتد نتيج ايق بررسي لاکي از وجود ضعفهاي جدي قرارداد مشارکت مدني از ليث انطباق با شريعت استد
قامت دوم مقال ب بررسي عمهکالرد نظالام بالانکي کشالور در اجالراي قالرارداد مشالارکت مالدني بالا اسالتفاده از
پرسشنام اتتااص داشتد بر اساس يافت هاي ايالق بررسالي ،فرضالي مقالال ( تطالابق فردينالد اجرايالي قراردادهالاي
مشارکت مدني نظام بانکي کشور با استانداردهاي شريعت) رد ميشودد
در مجموع نتايج بررسي قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي کشور و همننيق نحوه اجالراي دن بيالانگر فاياله
داشتق نظام بانکي از رعايت ضوابط و استانداردهاي شرعي استد بر ايق اسالاس ،قالرارداد مشالارکت مالدني در نظالام
بانکي کشور هم از ليث قراردادي و هم از ليث اجرايي و عمهياتي بالا مشالکالت زيالادي از نظالر رعايالت مالوازيق و
استانداردهاي شريعت روبرو استد
براي رفع مشکالت قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي کشور ،پيشنهادهاي زير قابل ارائ است:
ال اتتااص استفاده از عقد مشارکت مدني ب بانکهاي تخااي و سرماي گذاري (شرکتهاي تالأميق سالرماي ) بال
واسط عدم امکان نظارت هم بانکها بر اجراي يحي دن؛
ال اعطاي وکالت توسط بانکها ب مؤسا هاي واسط اي متخاص در امر اجالرا و نظالارت بالر طرحهالا و پروژههالاي
مشارکتي(اعتبارسنجي متقاضيان مشارکت ،ارزيابي طرح مشالارکتي ،نظالارت بالر لاالق انجالام مشالارکت و اتالذ
تضميق از گيرندگان تاهيالت)؛
ال بکارگيري قرارداد مشارکت مدني در قال قراردادهاي تشويقي با هدف اعالم يحي اطالعالات و کالاهش مشالکل
اطالعات نامتقارن با درنظرگرفتق لاابي ويژه براي تاارتهاي التمالي و استفاده از بيم قراردادها؛
ال استفاده بيشتر بانکها از قراردادهاي مبادل اي همنون اجاره ب شرط تمهيالک ،استاالناع و مرابحال بخالاطر تمايالل
دنها ب کا سود ثابت و بدون رياک و در نتيج عدم داشتق قاد واقعي براي مشارکت؛
ال ايالح متق قرارداد مشارکت مدني توسط بانک مرکزي( توضي ايطاللات تخااي ب زبان ساده و قابالل فهالم
براي مشتريان؛ بيان نکات مهم قرارداد در يک يفح ب يورت مجمل و تاليال بالراي ارائال بال مشالتريان و
گنجاندن مابقي مفاد در ضميم قرارداد ،لذف شروط منافي با ماهيت و روح مشارکت و ايل دزادي مبادلال اي و
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اتتيار عمل مشتري ،لذف گزين دريافت وجال در قالال جبالران تاالارت عالدمالنفع توسالط بانالک ،اسالتفاده از
روشهاي شرعي جايگزيق جريم تاتير تادي ديون و مطالبات)؛
ال تأسي

نهاد نظارت شرعي برونبانکي توسط بانک مرکزي جهت ريد و نظالارت بالر لاالق اجالراي قراردادهالاي

مشارکت مدني و ممانعت از بروز تخهف در انطباقپذيري قراردادها با موازيق شريعت؛
ال تقويت ابعاد نظارت شرعي درونبانکي بر نحوه هزين کرد تاهيالت در موضوع مورد مشالارکت و ممانعالت از
يوريسازي؛
ال دموزش کارمندان نظام بانکي و دشناساتتق دنها با الکام و شرايط قرارداد مشارکت مدني؛
ال استقرار نيروي انااني دگاه ب الکام و شرايط قرارداد مشارکت مدني در شع بانکي جهت راهنمالايي و رفالع
ابهام و غرر مشتريان؛
ال محاسب سود قطعي و نهايي طرحهاي مشارکتي در انتهاي دوره و تاوي ماب التفاوت سود با مشتريان؛
ال قرار دادن يک ناخ از قرارداد تام مشارکت در دسترس مشتريان جهت مطالع پيش از انعقاد قرارداد و رفع نقالاط
ابهام و همننيق تحويل يک ناخ از قرارداد امضا شده ب مشتريان جهت دگاهي و پيگيري لقوق تودد
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پينوشت ____________________________________________
(1. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI
۱د در ايق قرارداد ،دو يا چند نفر پيمان ميبندند ک در دردمد لايل از کار تود شريک شوند؛ تواه کارشان يکاالان باشالد يالا متفالاوت؛ تالواه مبنالاي
شرکت کار معيق باشد يا مطهق کارد
9د قراردادي ک در دن دو يا چند نفر پيمان ميبندند ک در سود لايل از تجالارت ،کشالاورزي ،تجالارت ،ار  ،وياليت و ماننالد دن شالريک باشالند و
تاارت وارد بر هريک از دنها ،ب هم تعهق گيردد
۱د در ايق قرارداد ،دو يا چند نفر بدون داشتق سرماي  ،پيمان ميبندند ک هرکدام اموالي را ب يورت ناي بر ذم تود بخرد و ايق امالوا در مالکيالت
هم شرکا باشدد دنها سپ کاالي تريداري شده را فروتت و بدهي تود را ميپردازند و مبهغ باقيمانده ب عنوان سود بيق دنها توزيع ميشودد
1د دنن واقع شده قاد نشده است و دنن قاد شده واقع نشده استد
۲د تنها جبران زيان وارد بر ايل سرماي قابل تضميق استد چنيق تضميني در مورد کاري سود نابت ب سود انتظاري مجاز نميباشدد
0د برتي از فقها چنيق شرطي را باطل ميدانندد ب نظر دنها ،ايل شرکت يحي است؛ ولي سود و زيان لايه بر اسالاس سهمالشالرک باليق شالرکا
تقايم ميشود (مراجع تقهيد ،19۳1 ،ج ،۱ص)۱10د
۳. Agreement of Association.
3. Guidance Note.
17. Ethics Codes.
11. Governance Standards.
1۱. Auditing Standards.
19. Accounting Standards.
1۱. Sharia Standards.
11د ايق امر از نگاه فق امامي بدون اشکا استد
1۲د ب نظر ميرسد ايق بند براي التراز از يوري شدن عقد مشارکت بيان شده استد اگر در شرکت تريد داراييهاي شالرکت بال ارزش اسالمي يالا
ب قيمت مورد توافق در زمان عقد مجاز باشد،و ميزان هزين ها نيز پيشاپيش بردورد شده و نابت ب کم يا زياد شدن دن هم شود ،نتيج ايالق تواهالد
شد ک سود از قبل مشخص شده و ايق دقيقا يوريسازي عقد مشارکت استد ازايقرو ،الزم است لداقل يکي از ايق دو مورد (قيمالت داراياليهالاي
شرکت در هنگام اتمام عقد مشارکت و يا هزين هاي مشارکت) تا پايان نامعهوم بماند و توافق پيشيني روي دن يورت نگيردد بنابرايق ،يالرف اعالالم
تعهد ب تريد دارايي ب قيمت اسمي يا ب قيمت مورد توافق ،مشکهي ندارد؛ ب شرط دنک هزين ها در پايان محاسب شودد
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