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  «عمليات»و « قرارداد»بررسي ميزان انطباق 

 موازين شريعت در نظام بانکي جمهوري اسالمي ايرانمشارکت مدني با 

 
 Vahabghelich@gmail.com استاديار پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي/ وهاب قليچ 

 11/11/1931ـ پذيرش:  11/70/1931دريافت: 

 دهيچک

اسالالمي اسالتد در ايالق مقالال  بال  بررسالي  داريبانکهاي بررسي و رفع مشکالت عقد مشارکت مدني يکي از ضرورت

وضعيت قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران از جهت ميزان انطباق با موازيق شالرعي در مرلهال  

اي ب  بررسي ميزان انطبالاق تحهيهي و پرسشنام  -با استفاده از روش تحقيق تطبيقي ،پردازيمد در ايق راستاانعقاد و اجرا مي

قراردادهاي مشارکت مالدني در نظالام بالانکي کشالور هالم از »پردازيمد بنا ب  فرضي  مقال ، ق قرارداد با موازيق شرعي مياي

ق و اسالتاندارهاي مالورد يمالواز«د ليث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازيق و استانداردهاي شرعي مطابقت کامل ندارد

د شالرکت و همنناليق اسالتانداردهاي دن در سالازمان لاالابداري و اشاره شامل ضوابط فقهي عمالومي و اتتاايالي عقال

نمايالد، مي تأييالد، ک  فرضي  پژوهش را تحقيقهاي باشدد بنا ب  يافت ( ميAAOIFIمالي اسالمي ) هاي مؤسا لاابرسي 

ي از فاياله  اي نيالز لالاکنام هايي روبرو استد نتايج بررسي پرسالشضعف ق با شريعت بامفاد قرارداد مدني از ليث انطبا

کارهالايي از راه تالوانميگرفتق نظام بانکي کشور از رعايت کامل موازيق شالرعي در دن اسالتد بالراي لالل ايالق مشالکل 

، تاسالي  نهالاد نظالارت شالرعي گذاريسرماي ي تخااي و هابانکهمنون ايالح مفاد قرارداد، اتتااص ايق عقد ب  

 هاي مؤساال ابعاد نظارتي درون بانکي و واگالذاري نظالارت بال   برون بانکي براي نظارت بر لاق اجراي ايق عقد، تقويت

 واسط  استفاده نمودد

  د: عقد شرکت، مشارکت مدني، نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران، استانداردهاي شريعتهاکليدواژه
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 مقدمه

د در طالو  باليش از سال  کشور اسالت ينظام بانک يق قراردادهايق و پرکاربردتريتراز مهم يکي يقرارداد مشارکت مدن

گذرد، همواره نقدهايي در زمين  عدم رعايت ضوابط شرعي لاکم بر عقد شالرکت ده  ک  از استفاده از ايق قرارداد مي

 مطرح شده استد

قالرارداد  مالتق شناسالان بال  بررسالي دسي  ياو پرسشالنام  يهاليتحه - يقاليتطبروش در ايق مقال ، با اسالتفاده از 

 ياسالالم داريبانالکق يبا موازدن انطباق پردازيم تا ميزان مي کشور يدن در نظام بانک يو نحوه اجرا يمشارکت مدن

 يمالدن مشالارکتب  بررسي فرضي  انطباق قراردادهاي  ياپرسشنام در بخش دوم مقال  بااستفاده از روش  را بانجيمد

 .پردازيمميعت يشر ياستانداردها با کشور ينظام بانک

عقالد  يو اتتاايال ي، الکام و ضالوابط عمالومينظر يمبان   شده و سپ  يق اراين  تحقيشيق مقال  ابتدا پيدر ا

 يلاابرسال و يلاالابدار سالازمان دگاهيالد از شالرکت عقالد يالمههالقيب يد در ادام  استانداردهاشودميتبييق شرکت 

 يهالر قالرارداد بالانک يشناسال يو دس ينکال  بررساليب  اد باتوج  شودميان يب 1(AAOIFI) ياسالم يمالهاي مؤسا 

ضالوابط و  دن در عري  اجرا است، در قدم بعد مطابق بالا يسازياتيمتق قرارداد )مکتوب( و نحوه عمه يماتهزم بررس

زان انطبالاق يالمد در ادام ، رديگيقرار م يمورد نقد و بررس يمشارکت مدن« متق قرارداد»شده،  ييشناسا ياستانداردها

 بخش پايالاني مقالال  بال  دشودميده يسنج يانام عت با استفاده از روش پرسشيشر يق قرارداد با استانداردهاياي عمه

 داتتااص داردشنهادها ي  پيو ارا يريگج ينت

 يق و مطالعات نظرينه تحقيشيپ

بر بالودن را هزينال  مشالارکت قالرارداد يالحي  در اجالراي هالابانک هالايچالش تالريقمهم(، 19۳0) ناردبادي و شعباني

 فعاليالت نتالايج ب  نابت نااطميناني گيرندگان تاهيالت، زيان و گزارش سود ب  اعتماديبي، اطالعاتنظارت،عدم تقارن 

مشالارکت  قالرارداد يالحي  اجرايبال  نظالر دنهالا،د دانندمي بازار رياک و منابع شدن سوتت رياکباال بودن ، اقتاادي

 تالورمي فشالارهاي کاهش، دردمد عادالن  توزيع همنون اقتاادي مطهوب نتايج دارايمذکور،  هايچالش وجود عهيرغم

هالا د ايالق مزيتاسالترياالک  توزيع و وثيق  ب  عدم نياز، اشتغا  و گذاريسرماي  افزايش،وريافزايش بهرهد،تولي هزين  و

کارهالايي همنالون اهمقال ،ر اندگانينود گرددي ذکر شده، ميهاچالش ب  مربوطهاي باعث ب  يرف شدن تحمل هزين 

 التمالالي، توزيالع هالايزيان بالراي ويالژه لاالاب گالرفتق نظالر در قراردادها، بيم  تشويقي، قراردادهاي کاهنده، مشارکت

 دهنددبانک را براي اجراي يحي  قرارداد مشارکت پيشنهاد مي سود سهم کاهش و پرداتتي تاهيالت رياک

 کال  يطيدر شالراب  نظر دنهالا،د دانندمناس  اجراي عقود مشارکتي نمينهاد بانک را  (19۳3) يداود و ييماام

استفاده از دن در نظالام ندارد،  را يهمنون عقود مشارکت ياسالم عقود يبرت از استفاده تيقابه يماهو لحاظ ب  بانک

 ياسالالم داريبانالک اتيالعمه شالدن ييور ب  منجر ،يشرع يارهايمع از عدو ايجاد زمين   بر عالوه بانکي کشور،

 دسازدمي مواج  مشکل با زين را کالن اقتااد لوزه در بانک يکارکردها يلت و شودمي



  7مشارکت مدني با موازين شريعت در نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران « عمليات»و « قرارداد»بررسي ميزان انطباق 

ب  چالش عدم انطباق قراردادهاي مشارکتي اجرا شده در نظام بالانکي کشالور بالا مالوازيق ( 1931) ييايو ک يطالب

 عقالوداجالراي يالحي  ک در بانال نالاتواني نهالادکنندد ب  نظر دنها، ايق مشکل ب  طور عمده ريشال  در فقهي اشاره مي

 ددارد يمشارکت

ي کشالور را چالشالي بالانک نظالام در مالدني مشالارکتنادرست قالرارداد  اجراي ،(193۱نظرپور و کشاورزيان پيوستي )

 عقالد دانندد بال  نظالر دنهالا،مي کشور اقتاادي توسع  و رشد بانکي در نظام راهبردي اهداف تحقق اساسي مانعاساسي و 

 هالابانک نهاد نظالارتي، طرف زايجاد شده ا محدوديت و نداشت  را مدني مشارکت مشکالت از کداملقوقي هيچ مشارکت

لالاکي از  سالپ  در بانک لقوقي مشارکت عمهکردهاي ايق پژوهش،بنا ب  يافت  دساتت  است محروم عقد ايق مزاياي ازرا 

باشالدد بال  ، براي استفاده از ايق قرارداد ميساتتمان و راه الستيک، سيمان، ينايع فوالد، در اساسي هايزيرساتتوجود 

 هالا وبانک گذاران،سالپردهنظر دنها، الياي قرارداد مشارکت لقوقي در نظام بانکي کشور ن  تنهالا باعالث افالزايش منالافع 

 دنمايدکمک مي مهي، اقتااددر زمين  تقويت راهبردي  اهداف تحقق شود؛ بهک  ب مي اعتباريهاي مؤسا 

 بالا مرکالزي بانالکي تنظيمال مدني مشارکت قراردادب  بررسي ميزان تطابق  ،(193۱و مالکريمي )نظرپور 

تالالش  مالدني مشالارکت قرارداد تدويق در گرچ ندد ب  نظر دنها، اتت پردات معامال اتتاايي و قواعد عمومي

دن شالده  مشالروعيتدار شدن باعث تدش  جدي هاياشکا وجود برتي  مارعايت شود، ا قواعد فقهيشده تا 

  هايشالکا را از جمه  ا تضميق سود شرط ربوي بودن و بالباطل ما  اکل عقد، مقتضاي با مخالفتدنها،  استد

 ددانندمشارکت مدني مي قرارداد

همنالون مضالارب  بالا  هالابانک يمشالارکت يقراردادهالا ب  بررسي داليل عدم انطباق  ،(133۳اقبا  و همکاران )

ت و يالظرف يک نهالاد مالاليک  بانک ب  عنوان  کنداندد ب  نظر دنها، ايق مشکل زماني بروز ميپرداتت عت يق شريمواز

 ياجالراماالير ر ييالجال  دسالت بال  تغينالدارد و در نت را يمشارکت ي  قراردادهاييح ياجراط يشرا يبرقرار يتوانمند

 زندديعت ميشر تأييدت مطهوب و مورد يت تود و ن  وضعيقراردادها، متناس  با وضع

د باشالد داشالت  يمشالارکت يهاپروژه بر يحييح کامل و نظارت ندتوانمين هابانک معتقدند، (۱777)يپرسه دار و

 دباشند نداشت  را يمشارکت عقود کنتر  و تيريمد ييتوانا هابانک ک  شودميموج   ينظارت ايق مشکل

 را يمشالارکت يهالاتيج فعاليتاالوص نتالا درشرکا  يرواقعينادرست و غ يرساناطالع،(۱77۱ل و همکاران )يته

 ددانندمي يکردن عقود مشارکتن  يدر نهاد ينظام بانک ييق عامل عدم توانايترمهم

هالا در بانک يمشالارکت يعالدم اسالتقبا  از قراردادهالا ق دليليترمهم ، مخاطرات اتالقي را(۱771  المد )يلب

کندد بال  را براي لل مشکل پيشنهاد مي ق يکارگزار ب  عنوان وث ييگرفتق دارا(، ۱77۱گر )يد يقيدر تحق داندد ويمي

 يزان سالود اعالماليجهت ممانعت از ارائ  اطالعات نادرست در تاوص م يقادر است همانند اهرم نظر او، ايق اقدام

 ردديمورد استفاده قرار گ

  پرداتتال کشور بنگالدش عمهکرد دو عقد مهم و پرکاربرد مضارب  و مشارکت درب  بررسي (۱77۲محمود المد )

 داست قراردادها را متذکر شدهق يا ياجرا هاي ايق کشور دربانک يها يدسو 
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او دنالدداماليچالش ايالهي بانکالداري اسالالمي را مشارکتي  نادرست عقود و بايار محدود ،استفاده(۱77۳) عثماني

 متعالارف مالالي را مشالاب  ابزارهالاي يابر عقالود مبادلال  يهمنون يکوک مبتن ثابت دردمد ابزارهاي مالي اسالمي با

 .دينماي  ميتوي يشتر از عقود مشارکتياستفاده بهتر و ب ، وي ب روايقاز داندديم

عمهکرد نظام بانکي در اجراي قرارداد مشالارکت مالدني از دو  بررسي در ايق مقال  براي تکميل مطالعات قبهي، ب 

 لاابرسالي و لاالابداريالمههالي بيق سالازمان استانداردهايردازيمد در ايق بررسي از پمي« اجرايي»و « قانوني»جنب  

 دکنيممياستفاده  (AAOIFI) اسالمي مالي هاي مؤسا 

 شرکت قرارداد ينظر يمبان

 باشالد ا لالقيالق، منفعت يد، قيدر عتواند د شرکت ميشتر باشديا بيدو نفر  يبرا يزياست ک  چاز دن شرکت عبارت 

هالاي فيزيکالي دارايي، اعم از الشرک ما  شرکت، تمامپ  از انعقاد قرارداد (د 10۱، ص1ق، ج1۱1۲، ينيتم ي)موسو

 يبالرا اي  جداگانال يند سرماتوانميک از شرکا نيچ يد در شرکت هگيردميب  نحو مشاع ب  هم  شرکا تعهق  و نقدي،

 (د101 همان، صتود داشت  باشند )

داراي  يد شالرکت عقالدتواند يحي  يا باطالل باشالداست و ميجاب و قبو  يانيازمندقراردادهاي شرکت از جمه  

تنهالا شالرکت  استد در بيق ايق چهار نالوع، ۱و شرکت وجوه 9، شرکت مفاوض ۱چهار نوع شرکت عنان، شرکت ابدان

 (د10۱همان، ص  است )ييح يعنان از جهت شرع

ق دنهالا معامهال  و داد يک  با ما  مشترک ب شودميقع ا چند نفر وايق دو يک  ب يشرکت عنان عبارت است از عقد

ق يان باليالز و سالود و زيداد و ستد جالا يالشرک  براک در ما يتارف هر دو شر در اثر ايق قرارداد، دو ستد انجام شود

ق شالرکت عنالان يال(د از طر۱۳1 ، ص1931ان، ي)موسالو شالودتوزيالع ميا لا  توافقشالان( يدنها ب  نابت مالشان )

ق يشالکل نالو يمبنالا تالوانميشرکت عنالان را  رو،قيدد از ايرا تدارک د گذاريسرماي  يالزم برا يوجوه مال توانمي

 شمردد يق ماليمشارکت در تام

(، بال  اسالتفاده از مشالارکت بال  عنالوان ييالت اعطالايبدون ربالا )تااله يات بانکينام  قانون عمهقييفال سوم د

ايالق گونال   ينام ، مشارکت مالدنقييق ديا 1۳اشاره داردد در ماده  گذاري سرماي يهاتيفعال يق ماليتام يبرا ياوهيش

ا يالو  يقالياشخاص لق ير نقديا غيو  يالشرک  نقدختق سهميدردم»عبارتات از  يمشارکت مدن: »شده استف يتعر

 «دمتعدد ب  نحو مشاع ب  منظور انتفاع طبق قرارداد يلقوق

عقدالشرک  )شالرکت عنالان( تطالابق کامالل دارد،  يبا شکل سنت در نظام بانکي کشور يف عقد مشارکت مدنيتعر

ق شالکل يالب  ا ؛سازدميرا بر دن مترت   يمشاب  با شرکت لقوق ي، دثارينام  از لحاظ اقتاادقيدئ ۱۱ک  ماده جز دن

تفالاوت  ، يالق ترتيد بالدشالودميق ي  ب  يالورت شالرط ضالمق عقالد تضالمي  اوليدر محدوده سرما يک  تعهدات مال

دهالد تالارج از محالدوده بالازار ياجالازه م هالابانکب   يق است ک  مشارکت مدنيا يبا مشارکت لقوق يمشارکت مدن

 کنندد  يمال تأميقمبادرت ب   يرنقديا غي يق مشارکت با ما  نقدياز طر ياوراق بهادار اسالم
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عبالارت  يمنظالور از مشالارکت لقالوق»: شده اسالتف يق يورت تعريب  ا ينام ، مشارکت لقوققيدئ ۱9در ماده 

«د موجالود يسالهام يهاشرکتاز سهام  يد قامتيا تريد و يجد يسهام يهاشرکت  ياز سرما يقامت تأميقاست از 

 دشودميز اطالق يموجود ن يسهام يهاشرکتاز سهام  يد قامتيب  تر ي، مشارکت لقوقيق ماده قانونيا بر اساس

 قراراردادها يضوابط عموم

عت اسالتد ضالوابط يشالر يبا ضوابط و الکام عمومدنها زان انطباق ي، ميبانک يقراردادها يابيارز يهااتصاز ش يکي

عقالود  يتمالام يو بالرا ک عقالد تالاص اتتاالاص نداشالت يالک  ب   انديکه يهادستورها و چارچوب ،يفقه يعموم

ق عقالد يالا يهمانند ضوابط اتتااي يمشارکت مدن يق ضوابط در قراردادهايت ايرعا ،روايقد از دنباشاالجرا ميالزم

 (:  ۲-9، ص1939، يميچ و مالکرياست )قه يالزم و ضرور
 عقد مشارکت يضوابط عموم :۱جدول

شـــماره 

 ضابطه

 يضوابط عموم

ـا بـه است.  قرارداد طرفين قصد بر مبتني توافق، ماهيت و تشخيص نوع و احکام آثار، ترتيب لحاظ از قاعده قصد: عقد ۱ -الف ـاتصـري  بن  قـرارداد، فقه

 (.2۹ ، ص۳ ج ق،۱1۱1 انصاري،) است قصد وجود بدون قرارداد تحقق عدم ،. الزمه اين امرکند پيدا تحقق قصد بدون تواندمين

 باشـد، سـود کسـب و تسهيالت انتقال براي ابزاري تنها قرارداد صورت و باشد متفاوت افتد،مي اتفاق حقيقت در چهآن با قرارداد طرفين قصد اگر

.اين شـودنمي منعقـد خود صحي  مسير در و واقعي شکل به قرارداد باشند، پايبند آن ضوابط و احکام و قرارداد موضوع به نسبت متعاملين آنکهبي

ـاملين قصـد کشـف براي ديگري نشانه نيز عقد ضمن شروط .است «1يقع لم قصد ما و يقصد لم وقع ما» فقهي قاعده مصداق حالت . اسـت متع

 .است معامله طرفين جدي قصد عدم از حاکي سازد، خارج خويش واقعي کارکرد و ماهيت از را قرارداد که شروطي گنجاندن

د يـنبا ،باشـد بالاشـکال مجـزا صـورت به يفقه جهت اگر از يحت شودميذکر  آنکه در  يشروط قرارداد، يواقع يکارکردها و آثار به توجه 2-الف

 سازد. خارج خود يواقع کارکرد و تيماه از را قرارداد

ن در معاملـه اسـت. يت حقوق طرفيقاعده عدل و انصاف متضمن رعا قرارداد؛ مفاد و شروط طرفهکي ليتحم از زيپره انصاف و و عدل قاعده ۳ -الف

ن يـا، ع شـوديگر ضـاياز طرف د يرا وضع کند که حق يخود شرط يو اجتماع يط اقتصادين با سوء استفاده از شراياز طرف يکيکه يهنگام

 قاعده عدل و انصاف بوده و باطل است. ر سازگار بايغشرط 

 يقراردادهـا در مسـلم اصل نياالزمه . است ينيد واجبات از شدهرفتهيپذ تعهدات به عمل و عهد به يوفا قرارداد؛ طرفدو  يبنديپا و تعهد 1-الف

 .باشند تعهدم آن، آثار و ضوابط و قرارداد موضوع به نسبت قرارداد، مدت يانتها تا طرفدو  که ستاين ا يبانک

 سـتيبايم دو طرف قـرارداد کهنيا نخست. نمود توجه نکته دو به ستيبايم يبانک يقراردادها در ربا بروز از يريجلوگ جهت ربا؛ تيممنوع 1-الف

 نـه شـود؛ محقـق آثـارش و لـوازم همه با يواقع معامله کي تا ؛باشند داشته يقيحق تيرضا و قصد ،يآگاه عقد قتيحق و تيماه به نسبت

 يتراضـ و يآگـاه بـر افـزون دو طـرف معاملـه ،کهنيا دوم. گردد بدل و رد ،اضافه افتيدر و سود کسب زهيانگ به پول يمقدار تنها کهنيا

 .ندازندين ربا ورطه در را خود که ندينما عمل ياگونه به قرارداد ميتنظ در ديبا ،يقيحق

قـرارداد  .باشندمي حرام وبوده  باطل به مال اکلمصداق  ندارند، ييعقال منفعت که يمعامالت اصل، نيا بر اساس باطل؛ به مال اکل تيممنوع ۶-الف

 .است رمشروعيغ و بوده باطل به مال اکل مستلزم ،منعقد شود صل  و الزم خارج عقدفاقد منفعت عقاليي حتي در صورتي که با استفاده از 

 .شود ضرار و ضرر باعثنبايد  ،آن طيشرا اي و اطالق معامله، صلا قاعده، نيا يمقتضا به ضرار؛ و ضرر تيممنوع ۷-الف

 زانيـم در جهالـت و غفلـت خدعـه،دربردارنـده  معـامالت ،«الغرر عيب عن يالنب ينه» معروف ثيحد اساس بر غرر؛ ينه و تيشفاف قاعده ۸-الف

 .است فساد به محکوم و خارج مجاز يقراردادها رهيدا ازبوده،  يغرر، ضوابط و طيشرا و نيعوض

 نيست. ضامن و دارد اماني يد نکند، تفريط يا تعدى که زماني تا ،يابد تسلط ديگرى  مال بر)با حفظ شرايطي(  شخصىمان: اگر قاعده استي ۹-الف

 بـه قـادر يمـال تمکـن عـدم و اعسـار ليـدل به يصورت واقعبه  بدهکار فرد سوره بقره، اگر 2۸۱ه يبنابر آ ان؛يمشتر تخلف ليدال به توجه ۱۱-الف

 .دهد مهلت يو به مناسب زمان تا ديبا طلبکار د،اشنب شيخو يبده بازپرداخت
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 يضوابط اختصاص

از  يد برتالدن اسالتکارکردهالا و دثالار کننده نيالز دارد کال  تضالميق ياتتاايال ، ضوابط، عقد شرکتياسالمدر فق  

 داستبيان شده  ۱در جدو  شماره عقد شرکت  يق ضوابط اتتااييترمهم

 عقد مشارکت ي: ضوابط اختصاص2جدول 

 يضوابط اختصاص شماره ضابطه

 ي، تنها واز شرکا اختصاص يابد يکيبه  ن حقيقرارداد است. اگر در توافق ادر الشرکه بنا به توافق حق و دامنه تصرفات در مال ۱ -ب

 تصرف اگر اجازهنمايد.  در همان حد مشخص، تصرفتنها د يبا فرد ،محدود باشداگر دامنه تصرف است.  مجاز به تصرف

اجازه  ،ت مصال  شرکتيممکن است با رعا البته .نه شوديدر همان طرح خاص هزتنها بايد  مال ،شود يت خاصيمنحصر به فعال

 (.1۷1 ، صق۱1۱۶ ،ينيخم ي)موسو ايجاد نشودث ين حياز ا يتيبه فرد داده شود و محدود يتيهر نوع فعال

 شيپ شرکت يبرا يخسارت و کند و فروش ديخر اقدام به قرارداد برخالف ،کندمي معامله شرکت هيسرما با که يکيشراگر  2-ب

اگر خواهد بود. البته  ضامن ،کند عمل معمول خالف او بر و باشند نگذاشته او با يخاص قرار اگر نياست. همچن ضامن ،ديآ

 تمام اي آن از يمقدار اتفاقاً و نکند يکوتاه هيسرما ينگهدار در و ديننما يروادهيز ،کندمي معامله شرکت هيسرما با که يکيشر

 (.21۸ص ، 2ج ،۱۳۸1د، يست )مراجع تقلين ضامن شود، تلف آن

 به ديبگو گريد کيشر و بخرد شرکت يبرا اگر يول ؛اوست خود مال ضررش و نفع بخرد، خود يبرا هينس را يزيچ ک،يشر اگر ۳ -ب

 (.همان)گيرد تعلق مي دو هربه   ضررش و نفع هستم، يراض معامله آن

 اگر. کنند تصرف شرکت مال در ندتوانمين کدام چيه برگردند،، اندداده گريکدي مال در تصرف به که يااجازه از شرکا تمام اگر 1-ب

 در تواندمي برگشته، خود اجازه از که يخود کس يول ندارند، تصرف حق گريد يهاکيشر برگردد، خود اجازه از شرکا از يکي

 (.همانکند ) تصرف شرکت مال

 يشود؛ اما اگر توافق خاص عملبر حسب همان توافق  يستيبا ،ان شده باشديم سود و زيتقس چگونگي يبرا ياگر توافق خاص 1-ب

 (.1۷1 ، صق۱1۱۶، ينيخم ي)موسو شودمي مين آنان تقسيک از شرکا بيان به نسبت مال هر يسود و ز ،نشده باشد

 توانمي ديگر، ند. به عبارتيا چند نفر از شرکا جبران نمايک يرا  يان احتماليندارد که ضمن قرارداد شرط شود که ز يمانع ۶-ب

 .۷(21۱ص همان، ) ۶ن شوديگر شرکا تضميه افراد توسط ديا به نحو مطلق، سرماي ينيمدت مع يبرا

، چنين شرطي صحي  ک نفر ببردياگر در قرارداد مشارکت شرط شود که همه استفاده و سود را  ،انيمورد ضرر و زبرخالف  ۷-ب

 (.21۷ ص ،2ج ،۱۳۸1د، ي)مراجع تقل نيست

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

 يمالالهاي مؤساال  انيالم ۳يهمکالار توافقنامال  اساس بر ياسالم يمالهاي مؤسا  يلاابرس و يلاابدار سازمان

 دديرسال ثبت ب  قيبحر در يالديم 1331 سا  در د ايق سازمانشد  يتأس ريالجزا در يالديم 1337 سا  در ياسالم

 و عتيشالر قواعالد و ايالو  اسالاس بالر يمال يدهگزارش ،ياسالم يمال يبازارها اتيعمه تيهدا بدنبا  ق سازمانيا

 داست ياسالم يمال يبازارها ي الزم براي رشداستانداردها  يارا

 ي، اسالتانداردها11يتيلالاکم ي، اسالتانداردها17ي، ايالو  اتالقال3راهنمالا هايدسالتور يق سازمان اقدام بال  ارائال ا

در زمينال   ،د اسالتانداردهاي مزبالوراسالتنمالوده  1۱يشالرع ياسالتانداردها و 19يلاابدار يو استانداردها 1۱يلاابرس

ع سالود در ي، مشارکت )شرکت(، توز، ضمانتي، نکو  در بازپرداتت بدهيو بده ياعتبار يهاکارتمواردي همنون 

 دباشدمي يورشکاتگو ، ينگيت نقديريمضارب ، مد گذاريسرماي  يهالااب
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دمالده  9جالدو  در « عقالد مشالارکت» يبرا يالمههقيق سازمان بيشده توسط ا يق قواعد و ضوابط معرفيترمهم

 (:  9۲۱ -9۱1 ، ص۱711، ياسالم يمالهاي مؤسا  يلاابرس و يلاابدار )سازمان است

 AAOIFI دگاهيعقد شرکت از د ياستانداردها :۳جدول 

 AAOIFI دگاهيعقد شرکت از د ياستانداردها شماره ضابطه

 ۱ -ج

را عقد شرکت  يسودآور هدف با هاييتوانا و کار يروين ،هادارايي بيترک جهت شتريب اي نفر دو نيب بر توافق يمبتن قرارداد

 ،مضاربه از جمله ير عقود مشارکتيسا يضوابط و استانداردها با در برخي موارد  يمدن مشارکت يند. ضوابط و استانداردهايگو

 .متفاوت است مساقات و مزارعه

 2-ج
 و کاهايسند با مشارکت .، صحي  استتشانيفعالدر صورت مجاز بودن  متعارف يهابانک و رمسلمانانيغ با مشارکت

 داشته باشد(. يقيت حقيک صرفاً شخصيست که شرياز ني)ن نيز مجاز است يصنف يهاهياتحاد

 ۳ -ج
 اگر .داد قرار مشارکت موضوع آن، يمال ارزش زانيم نييتع با و نيطرف توافق در توانرا مي ملموس يهادارايي و کاالها

 .ودش ليتبد براي تعيين سهم مشارکت هر يک، به ارز واحد ديبا ،باشد مختلف يارزها به نيطرف يهاآورده

 .ديآ حساب به يمشارکت آورده تواندمين يالبته بده .شود يروزرسان به ديجد يهاآورده با و مشخص ديبا الشرکهسهم 1-ج

 1-ج
براي آن  يايبده اي داده انجام شراکت حال به مضر يتيفعال شرکا ريسا تيرضا بدون و ييتنها به ندتوامين اعضا از کي چيه

 .ايجاد نمايد

 ۶-ج

توان مي را پروژه ريمد تِيريمد حق ،تين وضعيدر ا .رنديگ برعهده را شرکت تيريمدتوانند يکي از آنان مي اي و شرکا تمامي

 بلکه نمود؛ نيياز قبل تع يمشخص مبلغ تواننمي حسابدار اي ريمد يبرا .آورد به حساب شرکت هايهزينهبه عنوان بخشي از 

 قرارداد کي در را حسابدار اي ريهمچون مد يافراد خدماتاجرت  توانمي البته .۱1شود نيمع يسود به شکل درصد ديبا

 .نمود نييتع يمشخص مبلغنمود و براي آن  نييتع شرکت قرارداد از مستقل

 ۷-ج
 جهت قهيوث اي ضمانتتوان ملزم به ارائه را مي مشارکت قرارداد نيطرف ست.يز نيقرارداد جا مفاد از شرکا يتخط و تخلف

 .انجام شود ثالث شخصتواند خارج از قرارداد شرکت و توسط ضمانت مي. البته نمود قرارداد مفاد از يتخط از ممانعت

 ۸-ج

 سود از يبخش تواندمي طرف کي البته .گيرد، صورت ميقرارداد در شده نييتعشرايط اساس  بر سود ميتقس زانيم و زمان

به  را سود درصد هم آن از فارغ توانمي البته است؛ آورده سهم برحسب سود ميتقس اصل .نکند افتيدر يگريد نفع به را خود

 .کرد نييتع يتوافقصورت 

 .براي مرحله اول مشارکت باشدهاي تعيين شده تواند متفاوت از نسبتتعيين درصد توزيع سود در مرحله دوم مشارکت مي ۹-ج

 ۱۱-ج

 ازرا  هياول هيسرما ن اصليپروژه و همچن هايهزينه ري، سايمال يهايبده تعهدات، ات،يمال ، بايدمشارکت سود عيتوزپيش از 

 نحوه و طيشرا .شودمي ميتقس شانا سهم آوردهيتوافق و  با مطابق شرکا نيب ييدارا مانده گاه. آننمود حاصله کسر درآمد

 .باشد سود ميتقس اصل و مشارکت روح با ريمغا دينبا مشارکت سود عيتوز

 .رديگ تعلق طرف مشارکتدو  از يخاص طرف به مازاد ،شد شتريب يمشخص زانيم از سود اگر توافق کرد که توانمي ۱۱-ج

 ۱2-ج

 از قبل تا توانميالبته  .است عيتوز اريمع افتهي تحقق و يواقع سود بلکه ؛باشد يانتظار سود حسب بر دينبا سود عيتوز

 يينها نييتع از پس که شود متعهد ديبا داد. البته وي اختصاص يسهم شرکا ازسهمي را به يکي  ،يواقع سود شدن مشخص

 .بازگرداند( وجود صورت در) را يافتيدر مازاد ،يواقع سود نرخ

 ۱۳-ج
 نه و بازار متيق به را شرکت موضوع ييدارا تمام آن انيپا در اي مشارکت نيح در که ندينما تعهدتوانند مي طرفدو  از کي هر

 .۱۶ندينما يداريخر ياسم متيق

 ۱1-ج

 رييشرکا با گذر زمان دچار تغ ييدرصد دارا جاز است؛در شرايطي کهسود م ميدرصد تقس در مشارکت کاهنده،مشخص کردن

 انيز ميدرصد تقس ،حالت ني. در انيز صحي  استسهم سود  اصالح و تغيير و شراکت، تيدرصد مالک رييشود. همزمان با تغ

کل سود  کجايطرف مشارکت به صورت  کي کهاما توافق بر اين خواهد کرد. رييالشرکه تغبا نسبت سهم سبشرکا متنا نيب

 .، مجاز نيستدينما افتيپروژه را در
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( AAOIFI) ياسالالم يمالالهاي مؤساال  يلاابرس و يلاابدار سازمان يالمههقيب ياستانداردهاک  رسد يب  نظر م

، ضالوابط زيالر از اهميالت ق اسالتانداردهايالدر اگفت  نداردد شيپ فقهي با الکام ي، تفاوت چندانيمشارکت مدن مورددر 

 زيادي برتوردار است:
 گيردد، يورت ميتوافقمورد دريد  براساس ايطرف دو  دورده سهم ان برلا يو ز سود ميتقا د1

 باشدد يسود انتظار افت  و ن  يرفيو تحقق  يان واقعيسود و ز توزيع سود بايد بر اساس د۱

 مجاز نياتدان يم سود و زيروح مشارکت و ايل تقا شروط برهم زننده د9

ش يو از پال يهاليتحم مالتيق نال  و يبالازار متيق دن انيپا در اي مشارکت قيل الشرک  درد سهميار تريمع د۱
 دباشدميمشخص شده 

 قرارداد مشارکت مدني: روند بررسي مشروعيت ۱شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتيشر يبا استانداردها يانطباق متن قرارداد مشارکت مدن يبررس

 يقرارداد مشارکت مدن يمعرف

ماالوب  «کار و کا  محيط ماتمر بهبود» قانون ۱9 ماده ذيل تباره اجراي راستاي در اعتبار و پو  شوراي

د رسالاند تاالوي  193۱شهريور  ۱۲در  تباره 3 و ماده ۱۳ در را مدني مشارکت قرارداد ، فرم1937بهمق  1۲

 فالرم براساستنها  مدني مشارکت عقد قراردادهاي تمامي 193۱دذر  ۱ تاريخ از مقرر شد بر اساس ايق ماوب ،

 دگردد و منعقد تنظيم والد،

 قواعد قرارداد مشارکت مدني

رکت اشمعقد  ياستانداردها ضوابط شرعي قرارداد مشارکت مدني
 AAOIFI دگاهياز د

 ضوابط عمومي ضوابط اتتاايي

 سنجي قرارداد مشارکت مدني با قواعدانطباق

 بررسي عمهيات اجرايي قرارداد قراردادبررسي متق 
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 يمتن قرارداد مشارکت مدن ينقد و بررس

عقالد شالرکت و  يو اتتاايال يالکالام و ضالوابط عمالوماز جهالت ميالزان رعايالت  يقرارداد مشارکت مالدن نام قييد

هاي بالا اشالکا  (،AAOIFI) ياسالالم يمالال هاي مؤساال  يلاابرسال و يلاابدار سازمان يالمههقيب ياستانداردها

 عمده زير مواج  است:

کارگيري استد نتيجال  بال  د قرارداد در مواردي از واژگان مبهم و نادشنا براي گيرندگان تاهيالت استفاده نموده1

غالرر،  ينهال و تيشالفاف ت قاعالدهيالرعا استدجاد غرر ياسازي و زمين  ابهام و عدم فهم مفاد قراردادايق ايطاللات، 

 يوجالود عبالارات دنالک اسالتبا انيمشالتر يبرا ،قرارداد و دوپههو يتخاا ايطاللاتماتهزم تعريف و توضي  کافي 

 (، وجال 19(، لا  )مالاده 11و  0(، تبرعاً )ماده 0(، عنداالقتضاء )ماده ۱۱و  1۲و   19و  ۲مانند عقد تارج الزم )ماده 

 (،۱9(، ماالتحدثات )مالاده 13ق )مالاده يال(، از هالر طر11(، متضالامناً )مالاده 1۲و  19ق )مالاده يالد  يالتأد ريتأت التزام

 د(۳-)مرتبط با ضابط  الف استان يمشتر ياشتر بريبايطاللات نيازمند توضي  از  ييهانمون 

 شريک و گرديد تعييقددددد  مدت ب  انعقاد زمان از قرارداد ايق مدت»: است دمده نام دييق ايق ۲ ماده د در۱

 ک  سؤا  قابل طرح است ايق«د نمود و ساقط سه  تود از را قرارداد فاخ و رجوع لق الزم، تارج عقد ضمق

از  جواز و لالزوم اگر نمود؟ الزم عقد ب  تبديل عقد، يک ضمق در درج با توانمي را وکالت بر مبتني شرکت ديا

جواز و لزوم مقتضاي ر دادد اگر تغيي ،ضمق عقد استفاده از شروطبا دن را  توانمينباشد، عقود  ذاتمشخاات 

درج عقالد تالارج الزم شرط مزبور داراي مشکل نيات؛ زيرا ايالق شالرط در  ،باشدها و ن  ذات دناطالق عقود 

بالا مالرتبط  ) طرف در مورد عدم فاخ قرارداد جايز شرکت تا زماني مشالخص توافالق کردنالددو شده و در دن 

 د(0-و الف 9-، الف۱-  الفضابط

دن ضالروري اسالتد در  طالرفدو ب   قراردادايط شر مفاد و طرف کي ليتحم از زيپره، انااف قاعده بر اساس،د 9

 طالرح ياجالرا ن يهز بر اضاف  هايهزين   يکه نمود تعهد و قبو  کيشر»: دمده است مشارکت مدني نام قيدئ ۳ماده 

 را مزبالور هايهزين  جمع کيشرد ديپرداتت نما و قيتأم تود منابع و اموا  از را( 9) ماده شرح ب  قرارداد قيا موضوع

 ياعتبالارمؤساال  /بانالک الشالرک سهم نمود کال  قبو  مزبور يه  عقد ضمق و نمود يه  ياعتبارمؤسا  /بانک ب 

 هالدفايق ماده بالا  «دباشد نداشت  قرارداد قيدر ا مندرج الشرک سهم زانيم در يريتأث هان يهز شيافزا و ابدين يرييتغ

 در ايالق استد نموده سه  را يمشتر يزنچان  گون  هر لق در قرارداد گنجانده شده و طرف  بانککي منفعت قيتضم

 شالرطي قيچنال ،روايالقاز د دارد قالرار مشالتري عهده بر يالتمال هايتاارت و هاتيمائول قيسنگ بار ک  است يلال

 برتي ديگر از مواد ايق قرارداد نيز با ايل انااف سازگار نياتد ب  طالور نمونال ، داست انااف قاعدهمقتضاي  مخالف

مشالارکت  موضالوع امالوا  ب  نابت منفعت ق ويع از اعم معامه  هرگون  و مشترک ما  افراز يتقاضا لق ،3در ماده 

لتالي ) يطيدر هر شرا بانک و سود الشرک سهمنيز شريک مجبور ب  پرداتت  11در ماده سه  شده استد  کياز شر

 الثبالتلق جمهال  از قرارداد ثبت  هايهزين   يکه ،۱0شده استد در ماده  (يدن طرح مشارکتيج  نرسيب  نتدر لالت 

راد و يالهرگونال  ا لالق نيالز، ۱۳در ماده  گذاشت  شده استد بانک( ب  رجوع لق )بدون کيشر عهده ب  ر،يالتحرلق و
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از مشالتري ساله  شالده  گذار،ق يک، ضامق و وثيويو  مطالبات از شر يبانک برا يياعتراض نابت ب  اقدامات اجرا

 است: هارداد قابل مشاهدقر 10در ماده  ق مشکليتر اماداق کامل استد
 و اسـت اعتـرا  رقابـليغ و معتبـر مـورد هـر در ياعتبـار مؤسسه/بانک يهاصورتحساب و دفاتر

 ياعتبـارمؤسسـه /بانـک بـا قرارداد نيا تعهدات و طيشرا از کي هر اي و مقررات تخلف از صيتشخ

 يهاصورتحسـاب و دفـاتر. باشـديم کيشر قبول مورد ياعتبار مؤسسه/ر بانکيتفس و ريتعب و بوده

 ياجـرا ريدوا و ادارات و يرسم اسناد دفاتر اي و ييقضا مراجع به نظر اعالم از ياعتبارمؤسسه /بانک

 و باشـديم يکـاف مـورد هر در ياجرائ اتيعمل انيجر در يمحاسبات بعد اي هياجرائ صدور جهت ثبت

 يـياجرا اقـدامات و محاسـبات و آن بـه منـدرجات نسـبت اعتـرا  و راديـا هرگونـه حق کيشر

 موضـوع ونيد و تعهدات يفايا بانک و حقوق هيکل يفاياست تا را ثبت ياجرا و ياعتبار مؤسسه /بانک

 .(۱۱-و ج 2-، ب۷-، الف۳-با ضابطه الفمرتبط نمود ) ساقط و سلب خود از قرارداد

 :  دمده استمشارکت مدني  نام قيدئ 11 ماده د در۱

 انجالام بال  ينحوبال  را مشالارکت موضالوع ماالارف و منابع تيريمد د؛يگرد متعهد قرارداد قيا يامضا با کيشر

 موضالوع يابالراز سالود عالوهبال  ياعتبالارمؤساال  / بانالک متعهقال  الشالرک سهم مشالارکت، دوره انيپا در ک  رساند

 مؤساال  / بانالک لاالاب بال ددددددددددددد  مالور  التيتاه درتواست برگ در مندرج ک،يشر يسو از ياعالم مشارکت،

 ياعتبالارمؤساال  / بانالک متعهق  الشرک سهم د؛يگرد متعهد و مهتزم کيشر يورت قيا ريغ درد گردد منظور ياعتبار

 تالود امالوا  از تبرعالاً و يه  را ياعتبار مؤسا / بانک ب  وارده انيز و ضرر و مشارکت موضوع يابراز سود عالوهب 

 ددينما پرداتت و قيتأم

استد بايالد توجال  داشالت  براي بانک تضميق شدهالشرک ( و دريد سود مشخاي )سهم يل سرماي ا فوق، مادهدر 

بال  را تاهيالت بايد فالن دريد سالود گيرنده ، تحقق يا عدم تحقق سودفارغ از ک  شرط شود در قرارداد شرکت اگر  ک 

 بال  مالا  داق اکلما تواندميهمننيق ايق شرط د است ييه  ربو متضمق ايطاللاً يشرط چنيق بانک پرداتت کند،

بال  هاليچ عنالوان قابالل پالذيرش  يشرط ، چنيقروايقدگرگوني کندد از  و تحو  را دچار شرکت عقد شده و ماهيت باطل

قالرارد گيالرد، چناليق شالرطي  تاهيالتنده گيرعهده تنها تضميق بازگرداندن ايل سرماي  بانک بر اگر در قرارداد  دنيات

رو، شرط تضميق سرماي  بانک نيالز ان استد از ايقطرف در سود و زيدو اقتضاي عقد شرکت، مشارکت البت  د مجاز است

 د(1۱-و ج17-، ج۳-، ج۲-، ب۲-، الف1-، الف۱-ا ضابط  الف)مرتبط ب مخالف روح مشارکت بوده و قابل تامل است

   است: دمده قيچن نام قيدئ قيا 1۱ ماده د در1
 قابـل سـود چنانچـه اوالً؛: گـردد فسـ  دليلي هر به مدت انقضاي از قبل قرارداد که صورتي در

 حسـاب به شريک سهم و تقسيم شريک و بانک بين ماده اين در مذکور تناسب ،باشد مالحظه

 روز قيمـت به ،باشد نرفته فروش به مشارکت موضوع که صورتي در ثانياً؛. شد خواهد منظور وي

 مشـتر  حسـاب بـه آن وجـه و خريـداري شخصـاً شريک توسط بانک موافقت مورد قيمت يا

 سود سهم و تقسيم شريک و بانک بين فوق مقرر تناسب به حاصل سود و مدني واريز مشارکت

 شد. خواهد منظور وي حساب به شريک
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گون  ک  در بخش او  ماده بالاال دمالده، بالدون مشالکل اسالتد ، دنبازار يا روز قيمتتاوي  پ  از فاخ قرارداد بر اساس 

 کال  قيمتالي هالر بال  توانالدمي بانالک ،نرود فروش مشارکت ايق از لايل توليد رکود، دليل ب  مثالً دليهي هر ب  اگرولي 

مخالف اتتيار و دزادي عمل در معامهال  و ضالوابط چنيق شرطي کندد  محاو  تريد ب  مجبور را شريک تواست تودش

 قالرارمشالروع  ب  عنالوان قالراردادي ا در قال  اتتيار تريدگفت  بوده و محل اشکا  استد البت  شايد بتوان ايق مورد رپيش

 د(19-و ج 0-، الف۲-، الف9-با ضابط  الف مرتبط نماييم)ک  در ايق بخش ب  ايق موضوع ورود نمي داد

 دمده است: نام قيدئ قيا 19د در بند او  ماده ۲
 فـروش قابـل حصـه بالفاصله ،ياعتبار مؤسسه/بانک درخواست صورت در و مشارکت مدت انيدر پا

و  سـود ،ياعتبـارمؤسسـه /بانک يپرداخت الشرکهسهم اصل مبلغ به حداقل را ياعتبارمؤسسه /بانک

مؤسسـه /بانـک نظـارت و يهماهنگ با اي و يداريخر حاضر، قرارداد طبق شده انجام هايهزينه ريسا

مؤسسـه /بانک يسو از که يمحاسبات جدول طبق و رسانده فروش به ثالث شخص به را آن ،ياعتبار

 .دينما حساب هيتسو ياعتبار مؤسسه /بانک با رسد،يم کيشر تيرؤ به ياعتبار

مجبالور  يمشالتر اسالت؛ زيالرا گفتال شيعمل در معامه  و ضوابط پ يار و دزاديز مانند مورد قبل مخالف اتتيق بند نيا

 کنالد) را پرداتالتشالده  انجالام هايهزينال  ريو سالا سود ،ياعتبار مؤسا  /بانک يپرداتت الشرک سهم ايل شودمي

 د(۱-و ب 0-، الف۲-، الف9-ضابط  الفبا  مرتبط

 دمده است:  نام قيدئ قيا 19د در بند دوم ماده 0
ثالـث  اشـخاص ايـ شـخص طرف از کيشر هيعل يقانون و ييقضا اقدام ،يجهت و علت هر به هرگاه

رفـع  نگـردد، سـريم کيشـر طرف از مشارکت موضوع انجام عنوان هر به که ينحو به رد،يگ صورت

ان يـز و ضـرر جبـران مسـئول کيشر و بوده کيشر عهده به امر تيمسئول نيهمچن و مانع و اشکال

 .بود خواهد مشارکت موضوع ياجرا در ريتأخ از يناش عواقب و ياعتبار مؤسسه/بانک

 يقاالور و کوتالاهزماني ک  تا  د بر ايق اساس،ط ضامق استيو تفر يک تنها در لالت تعديشر ،مانيبنا ب  قاعده است

او را  تالوانميان الالراز و اثبالات نشالود، نيالد دمدن ضرر و زيموضوع مشارکت و پد ير افتادن اجرايتاتب  در  شريک

بال  هالر عهالت و »از عبالارت  ،19مالاده  شده ضامق داناتد ايق در لالي است کال لايل  ينابت ب  جبران ضررها

 د(۱-و ب 3-، الف9-بط  الفبا ضا )مرتبط مان استياست ياستفاده شده ک  تالف قاعده شرع« يجهت

 دمده است:  نام قيدئ قيا 19د در بند سوم ماده ۳
 نيـا مفـاد از ،ياعتبـار مؤسسـه /بانک صيتشخ به قرارداد نيا مدت ياثنا در کيشر که يموارد در

 اصـل سـتيبايم ياعتبـارمؤسسـه /بانـک اعـالم محـ  به و تخلف  يتار از د،ينما تخلف قرارداد

( انتظـار مورد سود نرخ......... ) معادل يامهيجر همراه به ياعتبار مؤسسه/بانک يپرداخت الشرکهسهم

 هايهزينـه ريسـا و شده يسپر مدت تناسب به ،ياعتبار مؤسسه/بانک يپرداخت الشرکهدرصد سهم

 .دينما پرداخت ياعتبار مؤسسه /بانک به را حاضر قرارداد طبق انجام شده

اگر چ  معطل مانالدن  ،نظر مشهوربنا ب   داست« النفعتاارت عدم»بانک ب  مفهوم پرداتت جبران تاارت در ماده باال، 
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 تالوانميامالا ن ،ات  ناي  وي شودتوانميک  بر اثر جريان پو  مورد تعهد  شودميدادن منافعي پو  بانک باعث از دست

و  شالودميضالرر شالمرده ن رفت ،از دسالتالويالو  منافع ممکقرو، الحاو  داناتد از ايقايق منافع را براي بانک قطعي

النفع دريافت شود، ربا و لالرام تواهالد تاارت عدمعنوان وجهي ب   د در ايق لالت، اگرجبران دن بر بدهکار واج  نيات

براساس جريم  و تعزيالر متخهالف  مزبور دريافت تاارت د گفت  شود ک (د البت  شاي11، ص19۳۱بود )موسوي بجنوردي، 

 واريز شودد ها و ن  ب  لااب بانکالما  بيت لااب جريم  تعزيري بايد ب د ايق پاسخ يحي  نيات؛ زيرا است

مالل أحل بحالث و تک  م ؛پردازدديق مي تأدي  تأتير التزام نام  ب  موضوع وج دئيق ايق 19همننيق بند چهارم ماده 

بالا توجال  بال   (د193۱قهاليچ و مالکريمالي،  )ردک:دن را ب  يورت کامل مالورد پالذيرش قالرار داد توانميجدي است و ن

 د(17-و الف ۲-، الف1-، الف9-با ضابط  الف )مرتبط  شودميتودداري  دن ب  قاز پرداتت ،گاتردگي ايق موضوع

 :نام  دمده استقيق دئيا 1۲د در ماده 3
 و اجـازه ياعتبار مؤسسه/بانک به رجوع رقابليغ طور به الزم، خارج عقد يط نيضامن/ضامن و کيشر

 از پـس ميرمسـتقيغ ايـ ميمسـتق از اعم را قرارداد نيا از يناش خود مطالبات هرگونه که ار دادندياخت

 اسـناد و امـوال ،(يارز و ياليـر) هاحساب از کي هر يموجود از پرداخت، عدم در صورت و ديسررس

 حکـم بـه ازيـن بدون و رأسا ياعتبارهاي مؤسسه و هابانک ريسا اي و يمؤسسه اعتبار/بانک نزد آنان

 .دينما منظور کيشر يبده به حساب و نموده برداشت يياجرا اي يقضائ

ت بالعز  اشاره داردد هرچند وکالالت بال  يالورت شالرط در ايالق ب  وکال ،«رقابل رجوعيطور غب »ق ماده عبارت يدر ا

رد نمايالد، ل تالود را يالوک ،موکل استد اگر موکلرضايت منوط ب   دنو استمرار بوده  ياعتبار امريوکالت ماده دمده،

، ص 193۱، يمالياگر در ضمق عقد تارج الزم باشالد )نظرپالور و مالکر يلت ؛شودميفاخ وکالت ب  يورت طبيعي 

ابط  بالا ضال شرط مربوط  نيز قابل مناقش  است )مرتبطاست و مزبور مخدوش يحت وکالت بالعز  ، قي(د بنابرا1۱1

 د(۱-و ب ۱-، الف9-، الف۱-، الف1-لفا

 دهايي از ليث انطباق با شريعت استنظام بانکي، داراي ضعف« متق قرارداد مشارکت» چ  گفت  شد،بر اساس دن

 عتيشر يبا استانداردها يمشارکت مدن يقراردادها ييند اجرايات و فرآيانطباق عمل يبررس

عمهيالات و فردينالد اجرايالي قراردادهالاي مشالارکت مالدني بالا اسالتانداردهاي در ايق بخش براي دزمون ميزان انطباق 

 نالديفرد» کنيمد فرضي  تحقيق بر مبناي ايالالت يالحت عبالارت اسالت از:اي استفاده مينام پرسش شريعت از روش

 «د  عت مطابقت دارديشر ياستانداردها با کشور ينظام بانک يمدن مشارکت يقراردادها يياجرا

 يآمار جامعه و يمکان قلمرو

 چنالد درکشالور  يتاوي يهابانکاز  يکيپژوهش کارمندان شع   قيا در يسازمان مطالع  محدوده اي يمکان قهمرو

 يهيبالا مالدرک تحاال« يامالور بالانک يمتاالد» يتعداد پنجاه کارمند با پات سازمان يکشور استد جامع  دمار استان
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وزن اسالت،  گريکديبا مشاب  يدهندگان تقرپاسخ يپات سازمانک  رتب  و  جاارشد استد از دن يو کارشناس يکارشناس

 شده استد  ادهها دهم  پاسخ ب  يکااني

 قيروش تحق

 دوردن بدسالت يبالرا مديکنيم استفاده نانيفايه  اطم روش ب  يافايه  بردورد از جينتا بردورد جهت ق پژوهشيا در

 :شودمي ل استفادهيذ رابط  از نانياطم فايه 

 

 رقي  هايلالت نابت q جامع ، در موفقيت نابت p نمون ، در موفقيت نابت �̅�،نمون  لجم n رابط  باال، در

(1-p )و 𝑍𝑎

2
پالارامتر فرضالي  بال  يالورت ناالبت موفقيالت بالوده و توزيالع  داسالت استاندارد نرما  توزيع مقدار  

است و متغيالر اسالتاندارد دن جهالت  zگيري نرما  با دماره دزمون گيري متناس  با دن استد توزيع نمون نمون 

 انجام دزمون فرضي  ب  ايق يورت است:

 

 دريد انتخاب شده استد 31نان يق سط  اطميق تحقيدر ا

 نامهپرسش

 يهالاپروژه ياتيالدر سالط  عمه يدانيالم يازمنالد بررسالي، نهابانک يمشارکت مدن يقراردادها يياجرابررسي عمهکرد

 يالتيتااله يهابال  پرونالده يت دسترساليو محالدود يمحرمالانگدر ايق تحقيق بال  واسالط  د موضوع مشارکت است

عقالد  يو اتتاايال ينام  با توج  ب  ضالوابط عمالومق پرسشياهاي سؤا نام  استفاده شده استد از پرسش بوط ،مر

(، کال  AAOIFI) ياسالالم يمالال هاي مؤساال  يلاابرسال و يلاابدار سازمان يالمههقيب يمشارکت و استانداردها

 (د۱م شده است)جدو  شماره يتنظ ،شتر مورد اشاره قرار گرفتيپ
 گفتهشيشنامه و ارتباط آن با ضوابط پپرس هايسؤال: 1جدول 

 ضابطه مربوطه تين وضعييتع يهاپرسش 

۱ 
ان در خصوص قرارداد مشارکت يمشتر يو حقوق يبه سؤاالت فقه ييجهت پاسخگوالزم  ياز آمادگشعبه بانک 

 برخوردار است. يمدن
 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف 

2 
ل داده يک نسخه از فرم خام قرارداد به آنان تحويان عمدتاً يش از انعقاد قرارداد، در صورت درخواست مشتريپ

 مطالعه کنند. يتا قبل از امضا، آن را در وقت کاف شودمي
 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف 

۳ 
ل داده يک نسخه از قرارداد منعقده به آنان تحويان عمدتاً يرت درخواست مشترپس از انعقاد قرارداد، در صو

 .شودمي
 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف 

1 
ک نسخه از قرارداد منعقده به آنان يز عمدتاً يان نيدر صورت عدم درخواست مشترحتي پس از انعقاد قرارداد، 

 .شودميل داده يتحو
 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف 

 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف  دارند. ياطالعات کاف يکارمندان بانک، عمدتاً نسبت به مفاد قرارداد مشارکت مدن 1
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 ۸-، الف1-، الف۱-ضابطه الف  دارند. ياطالعات کاف،کننديکه امضا م يان عمدتاً نسبت به مفاد قرارداد مشارکت مدنيمشتر ۶

۷ 
ان يتوسط مشتر يالت مشارکت مدنيکرد تسهنهينظارت بر نحوه هزبراي  يسازوکار نظارت يبانک عمدتاً دارا

 است.

، ۶-، الف1-، الف2-ضابطه  الف 

 ۱۱-، الف۹-، الف۸-، الف۷-الف

۸ 
آن  ييو نها يجه واقعيو بر اساس نت يعمدتاً پس از اتمام طرح مشارکت يالت مشارکت مدنيزان سود تسهيم

 .شودميافت يدر يمحاسبه و از مشتر

، ۶-، الف1-، الف2-ضابطه  الف 

، ۱۱-، الف۹-، الف۸-، الف۷-الف

-، ج۸-، ج۶-، ج۷-، ب1-ب

 ۱2-و ج ۱۱-، ج۱۱

 يريگجه نمونهينت
 شنامهج پرسي: نتا1جدول 

 شماره
 مطلق يفراوان

 نانيفاصله اطم تينسبت موفق
 جمع ريخ بله

 p≥ ۱0۱۱ ≤۱0۱1 ۱0۱۸ 1۱ 1۶ 1 ۱پرسش 

 p≥۱02۱ ≤۱0۳2 ۱02۶ 1۱ ۳۷ ۱۳ 2پرسش 

 p≥ ۱0۱۱ ≤۱0۱1 ۱0۱۸ 1۱ 1۶ 1 ۳پرسش 

 p≥ ۱0۱۱ ≤۱0۱1 ۱0۱۸ 1۱ 1۶ 1 1پرسش 

 p≥۱02۷ ≤۱01۱ ۱0۳1 1۱ ۳۳ ۱۷ 1پرسش 

 p≥ ۱0۱۱ ≤۱0۱1 ۱0۱۸ 1۱ 1۶ 1 ۶پرسش 

 p≥۱0۱۹ ≤۱0۱۹ ۱0۱1 1۱ 1۳ ۷ ۷پرسش 

 p≥۱0۱۳ ≤۱0۱۹ ۱0۱۶ 1۱ 1۷ ۳ ۸پرسش 

 :لاکي از نتايج زير استدريد  31نان يبا اطمهاي تحقيق يافت 

ان در تاالوص قالرارداد يمشتر يو لقوق يب  سؤاالت فقه ييجهت پاسخگو يشع  نظام بانکدريد  11تا  1بيق ال 

 داندالزم برتوردار ياز دمادگ يمشارکت مدن

در دن از فالرم تالام ک ناالخ  يالقرارداد ش از انعقاد يپنظام بانکي،  يمشارکت يقراردادهادريد از  9۱تا  ۱7در بيق ال 

 مطالع  کنندد يتا قبل از امضا، دن را در وقت کاف شودميل داده يب  دنان تحوان ييورت درتواست مشتر

در يالورت  ک ناخ  از قرارداديقرارداد، پ  از انعقاد  ي،نظام بانک يمشارکت يدريد کل قراردادها 11تا  1ق يبدر ال 

 دشودميل داده يب  دنان تحو انيدرتواست مشتر

ک ناخ  از فالرم تالام قالرارداد يقرارداد،  پ  از انعقاد ،ينظام بانک يمشارکت يدريد کل قراردادها 11تا  1ق يبدر ال 

 دشودميل داده يب  دنان تحوان يدر يورت عدم درتواست مشترلتي 

 دارندد ياطالعات کاف ينابت ب  مفاد قرارداد مشارکت مدن يکارمندان نظام بانک دريد ۱1تا  ۱0يق بال 

 اطالعات کافي دارندد،کنندمشتريان نظام بانکي نابت ب  مفاد قرارداد مشارکت مدني ک  امضا ميدريد  11تا  1بيق ال 

 يالت مشالارکت مالدنيکرد تاالهنال ينظارت بالر نحالوه هز جهت يسازوکار نظارت يدارا هابانکدريد  13تا  3ق يبال 

 دباشندميان يتوسط مشتر

 ييو نهالا يج  واقعيو بر اساس نت يزان سود پ  از اتمام طرح مشارکتيم ،يالت مشارکت مدنيتاه 3تا  9ق يبدر ال 

 دشودميافت يدر يدن محاسب  و از مشتر
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باشالدد بالر ايالق اسالاس، در مي يمشارکت مدن ييو نها يب  محاسب  سود واقعناظر وضعيت ق ي، بدترباال جيق نتايدر ب

بهتالريق وضالعيت د گيالردي امضاي قرارداد، مالک تاالوي  قالرار ميسود انتظاري اعالم شده در ابتدا عمده موارد، نر 

اتتاالاص داردد لتالي در ايالق  ينابت ب  مفاد قرارداد مشارکت مدن يکارمندان نظام بانکگزارش شده نيز ب  دگاهي 

نالر  بالاالي مزبالور از ايالق جهالت کال  البتال   يي قرار نالدارددار بااليهم در سط  بامورد نيز سط  دشنايي کارمندان 

 د  استمل أمحل ت نيز در مورد تود قضاوت کردند، دهندگانپاسخ

 يقالرارداد مشالارکت مالدن ياجرانتايج لايل از ايق مطالع  در مجموع لاکي از وضعيت نامناس  نظام بانکي در

، ياالوص مشالارکت مالدنان در تيت مشالترسالؤاالب  شبهات و  ييدر پاسخگو يشع  بانک يکاف ييد عدم توانااست

الت يکرد تاالهنال يبالر نحالوه هز يدن، ضالعف نظالارت يقرارداد هنگالام امضالاايق ان از مفاد يمشتر يعدم اطالع کاف

ق يتالرمشارکت پ  از اتمام طرح از جمهال  مهالم ييو نها يان و عدم محاسب  سود واقعيتوسط مشتر يمشارکت مدن

 بردورد شده استد يمشارکت مدن يقراردادها ياجرا يهاضعف

ق لالا  يالدر ا ،دريد باشالد 17 لداقل پرسشنام  يهاپرسشدر مورد ت ينابت موفق چنانن  zبر اساس دزمون 

 ياسالتانداردها بالا کشالور ينظالام بالانک يمالدن مشالارکت يقراردادهالا يالياجرا نديفردتحقيق) تطابق   يفرض توانمي

 دنمود تأييد(را عتيشر

H0: �̅� ≥ 0.5 

H1: �̅� < 0.5  

 مديکنيم يها را جمع وزنتي  ابتدا نابت موفقيت کل و دزمون فرضيبردورد نابت موفقجهت 

�̅� = 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 

 عبارت است از: يمشارکت مدن ي  قراردادهاييح يت در اجراينابت موفق ينان برايق اساس، فايه  اطميبر ا

0.19 ≤ 𝑝 ≤ 0.09 

دريالد  31نالان يبالا اطم يمشارکت مدن ي  قراردادهاييح يت در اجراينابت موفق هاي مطالع  باال،بر اساس يافت 

با توج  ب  مقالدار  د ايق مقداراست =*z، 0.9zدماره مقدار  اتدين يينابت باالد نابت مزبور دريد است 13تا  3ق يب

z ، يقراردادهالا يالياجرا نديفرد)تطابق  قي  تحقيفرضايق نتيج  ب  مفهوم رد ردد يگي  قرار مي  رد فرضينالدر  جدو 

 دباشدمي« عت يشر ياستانداردها با کشور ينظام بانک يمدن مشارکت

 يريگجهينت

د ايالق قالرارداد از جهالت ضالعف در کشالور اسالت يپرچالش در نظام بالانک ياز جمه  قراردادها يقرارداد مشارکت مدن

در ايق مقال  ب  بررسالي قالرارداد مشالارکت ستد مورد انتقاد قرار گرفت  ا ياسالم داريبانکق يبا ايو  و موازانطباق 

 دپرداتتيمعت يشر يق و استانداردهايبا موازدن « ييات اجرايعمه»و « متق قرارداد»انطباق مدني از نظر 
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قراردادهاي شرعي و همننيق ضوابط اتتاايي مشارکت مالدني  يضوابط عموم کت مدني بايددر قرارداد مشار

 ليالتحم از زيالپره ،انااف و عد رعايت  قرارداد، بودنيواقع رعايت شودد مقررات مزبور شامل مواردي همنون لزوم

 يلاابرسال و يلاالابدار سازمان باشددوجود شفافيت، و اميق بودن عامل شرکت مي قرارداد، مفاد و شروط طرف کي

توانالد مبنالاي نموده کال  مي يمعرفاستانداردهايي براي قرارداد شرکت مدني ( AAOIFI) ياسالم يمال هاي مؤسا 

 شددارزيابي ايق قرارداد در نظام بانکي کشور با

 المههالي سالازمانبا استفاده از ضوابط عمالومي و اتتاايالي عقالد شالرکت و اسالتانداردهاي بيق در بخش او  مقال ،

اسالمي، انطباق قرارداد مشارکت مدني با ايالو  شالريعت مالورد بررسالي قالرار  ماليهاي مؤسا  لاابرسي و لاابداري

 از ليث انطباق با شريعت استد قرارداد مشارکت مدني جدي هايضعفبررسي لاکي از وجود  د نتيج  ايقگرفت

ني بالا اسالتفاده از دمشالارکت مالقامت دوم مقال  ب  بررسي عمهکالرد نظالام بالانکي کشالور در اجالراي قالرارداد  

 يقراردادهالا يالياجرا نالديفرد، فرضالي  مقالال ) تطالابق هاي ايالق بررساليشتد بر اساس يافت نام  اتتااص داپرسش

 شودد ( رد ميعتيشر ياستانداردها با کشور ينظام بانک يمدن مشارکت

وه اجالراي دن بيالانگر فاياله  در مجموع نتايج بررسي قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي کشور و همننيق نح

در نظالام  يقالرارداد مشالارکت مالدن داشتق نظام بانکي از رعايت ضوابط و استانداردهاي شرعي استد بر ايق اسالاس،

ق و يمالواز بالا مشالکالت زيالادي از نظالر رعايالت ياتيو عمه ييث اجرايو هم از ل يث قرارداديکشور هم از ل يبانک

 ستدروبرو اعت يشر ياستانداردها

 :است هاي زير قابل ارائ رفع مشکالت قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي کشور، پيشنهادبراي 

 ( بال  يسالرما تالأميق يهاشرکت) گذاريسرماي  و يتخاا يهابانکب   ياستفاده از عقد مشارکت مدن اتتااصال 

 ؛دن  ييح ياجرابر  هاهم  بانک مکان نظارتواسط  عدم ا

 يهالاهالا و پروژهمتخاص در امر اجالرا و نظالارت بالر طرح ياواسط هاي مؤسا ب   اهبانکوکالت توسط  ياعطاال 

، نظالارت بالر لاالق انجالام مشالارکت و اتالذ يطرح مشالارکت يابيمشارکت، ارز انيمتقاض ياعتبارسنج)يمشارکت

 (؛التيرندگان تاهيق از گيتضم

ات و کالاهش مشالکل   اطالعاليبا هدف اعالم يح يقيتشو يدر قال  قراردادها يقرارداد مشارکت مدن يريبکارگال 

 م  قراردادها؛يو استفاده از ب يالتمال يهاتاارت يژه برايو يلااب رفتقدرنظرگاطالعات نامتقارن با 

بخالاطر تمايالل  مرابحال  ک، استاالناع ويالهمنون اجاره ب  شرط تمه يامبادل  ياز قراردادهاها بانکشتر ياستفاده بال 

 و در نتيج  عدم داشتق قاد واقعي براي مشارکت؛ اکيو بدون ر کا  سود ثابت دنها ب 

ب  زبان ساده و قابالل فهالم  يايطاللات تخاا) توضي  يتوسط بانک مرکز يايالح متق قرارداد مشارکت مدنال 

و  انيمشالتربالراي ارائال  بال  ک يفح  ب  يورت مجمل و تاليال  ينکات مهم قرارداد در  بيان ؛مشتريان يبرا

و  ايمبادلال  يت و روح مشارکت و ايل دزاديماه، لذف شروط منافي با م  قرارداديمفاد در ضم يمابق گنجاندن
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از ، اسالتفاده النفع توسالط بانالکافت وجال  در قالال  جبالران تاالارت عالدميدر، لذف گزين  يار عمل مشترياتت

 (؛ون و مطالباتي  دير تاديم  تاتيق جريگزيجا يشرع يهاروش

 يقراردادهالا يجهت ريد و نظالارت بالر لاالق اجالرا يتوسط بانک مرکز يبانکبرون ي  نهاد نظارت شرعيسأتال 

 عت؛يق شريقراردادها با مواز  يريپذو ممانعت از بروز تخهف در انطباق يمشارکت مدن

در موضوع مورد مشالارکت و ممانعالت از  التکرد تاهيبانکي بر نحوه هزين تقويت ابعاد نظارت شرعي درونال 

 ؛سازييوري

 ؛يط قرارداد مشارکت مدنيبا الکام و شرا و دشناساتتق دنها يدموزش کارمندان نظام بانکال 

استقرار نيروي انااني دگاه ب  الکام و شرايط قرارداد مشارکت مدني در شع  بانکي جهت راهنمالايي و رفالع ال 

 ان؛ابهام و غرر مشتري

 ان؛يالتفاوت سود با مشتر  ماب يو تاودوره  يدر انتها يمشارکت هايطرح ييو نها يمحاسب  سود قطعال 

ش از انعقاد قرارداد و رفع نقالاط يان جهت مطالع  پيک ناخ  از قرارداد تام مشارکت در دسترس مشتري ادن د قرارال 

 لقوق تودد يريگيو پ يان جهت دگاهيک ناخ  از قرارداد امضا شده ب  مشتريل يق تحويابهام و همنن
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  ____________________________________________ نوشتپي

1. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI( 
تالواه مبنالاي  ؛تواه کارشان يکاالان باشالد يالا متفالاوت ؛شريک شوند در دردمد لايل از کار تودبندند ک  دو يا چند نفر پيمان ميد در ايق قرارداد، ۱

 شرکت کار معيق باشد يا مطهق کارد

و  دنباشال کشالاورزي، تجالارت، ار ، وياليت و ماننالد دن شالريک تجالارت،سود لايل از  در بندند ک دو يا چند نفر پيمان ميد قراردادي ک  در دن 9
 دتاارت وارد بر هريک از دنها، ب  هم  تعهق گيرد

در مالکيالت  بندند ک  هرکدام اموالي را ب  يورت ناي  بر ذم  تود بخرد و ايق امالوا پيمان مي ،سرماي  تقداش دو يا چند نفر بدون د در ايق قرارداد،۱
 دشودمبهغ باقيمانده ب  عنوان سود بيق دنها توزيع ميد و نپردازميو بدهي تود را  فروتت سپ  کاالي تريداري شده را هم  شرکا باشدد دنها 

 و دنن  قاد شده واقع نشده استد دنن  واقع شده قاد نشده استد 1

 دباشدمجاز نمي کاري سود نابت ب  سود انتظاريد چنيق تضميني در مورد جبران زيان وارد بر ايل سرماي  قابل تضميق استد تنها ۲
الشالرک  باليق شالرکا مسه لايه  بر اسالاس سود و زيان يحي  است؛ ولي ايل شرکتد ب  نظر دنها، دانندبرتي از فقها چنيق شرطي را باطل ميد 0

 (د۱10ص ،۱ج، 19۳1شود )مراجع تقهيد، ميتقايم 
۳. Agreement of Association. 

3. Guidance Note. 

17. Ethics Codes. 

11. Governance Standards. 

1۱. Auditing Standards. 

19. Accounting Standards. 

1۱. Sharia Standards. 

 داشکا  استبدون فق  امامي   د ايق امر از نگاه11
 ايال يشالرکت بال  ارزش اسالم يهاييدارا ديتردر شرکت شده استد اگر  بيانشدن عقد مشارکت  يالتراز از يور يبند برا قيرسد ايب  نظر مد 1۲
تواهالد  قيالا ج ي، نتشودهم  شدن دن اديز ايو نابت ب  کم  شده بردورد شيشاپيپ نيز هان يهز زانيم ومورد توافق در زمان عقد مجاز باشد، متيب  ق

 يهالاياليدارا مالتي)قمورد دو  قياز ا يکيلداقل الزم است  ،روايقازعقد مشارکت استد  يسازييور قايدق قيشد ک  سود از قبل مشخص شده و ا
يالرف اعالالم  ،قيد بنابرارديدن يورت نگ يرو ينيشينامعهوم بماند و توافق پ انيمشارکت( تا پا يها ن يهزيا و  شرکت در هنگام اتمام عقد مشارکت

 دمحاسب  شود انيها در پان يهزک  دنب  شرط  ؛ندارد يمشکه ،توافقمورد  متيقب   اي ياسم متيب  ق ييدارا ديترتعهد ب  



  49مشارکت مدني با موازين شريعت در نظام بانکي جمهوري اسالمي ايران « عمليات»و « قرارداد»بررسي ميزان انطباق 

 منابع

 اعظمد خيش داشت بزرگ کنگره ،قم ،المکاسب کتاب ،1۱11ي، مرتض ،ياناار
 دييتوانا ييانتشارات دانا ،، تهرانعمل( تا نظريه )از بانکي نظام از ربا حذف سوي به ،19۳3 ،يداود زيپرو و قيلا ،ييماام

، «يالرانا ياسالم يجمهور داريبانک نظام در يمشارکت عقود از استفاده يهاچالش يابيش ير»، 1931يي، اي، محمد و لاق کيطالب
 د11ال90ص د۱ ، شتحقيقات مالي ـ اسالمي

 يپژوهشکده پالول ،، تهرانراهکاري جهت تقويت رعايت اصول شريعت در قراردادهاي بانکي، 1939ي، ميمالکرچ، وهاب و فرشت  يقه
 د3917 ي، ش، گزارش پژوهشيو بانک

، ص 13، ش اقتصاد اسـالمي، «قيگزيجا راهکار ارائ  و ربا بدون داريبانک   درير تاديتات م يجر يهاچالش ليتحه»، 193۱الالالالال ، 
 د1۱3-111

ش دوسالاالن  اقتاالاد يق همالاي، نهمالياسـتيس يراهکارها ارائه و رانيا اقتصاد در مشارکت اوراق يشناسبيآس، 193۱، وهاب چ،يقه
 ت مدرسديدانشگاه تربتهران، ، ياسالم

 ديمرکز نشر عهوم اسالم ،، تهران1۱، چ قواعد فقهق، 1۱7۲ي، د ماطفيداماد، س محقق

 يد محمدلاالق بنالي، تحالت نظالر سالتقليـد معظـم مراجع از نفر سيزده فتاواي با مطابق مراجع المسائل توضي ، 19۳1، ديمراجع تقه
  ديق لوزه عهميجامع  مدرس ،ج، قم ۱، ينيتم يهاشم

 د۱۱-9، ص 13ش  ،متين نامهپژوهش ،« ير تاديتاارت  تات تيمشروع» ،19۳۱، دمحمديس ،يبجنورد يموسو

  ديق لوزه عهميجامع  مدرس ،، قماستفتائات جديد، 1901، ال د روحي، سينيتم يموسو

  ديق لوزه عهميجامع  مدرس ،، قمتحريرالوسيلهق، 1۱1۲الالالالال ، 

بـورس اوراق ، «رانيالانتشار اوراق مشارکت در ا يو مال ي، اقتااديفقه يشناس يدس»، 1937، دعباس و سروش، ابوذريان، سيموسو

 د۲7-۱3، ص 1۱، ش بهادار

 ديش  اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اند ،، تهرانابزارهاي مالي اسالمي )صکو (، 19۳۲، دعباسيان، سيموسو

 ديش  اسالميپژوهشگاه فرهنگ و اند ،، تهران(۱بازار سرمايه اسالمي)، 1931الالالالال ، 

ات مطالعـ، «دن يراهکارهالا ان ويالز و سود در مشارکت قرارداد ياجرا در بانک يهاچالش»، 19۳0ي، ، داود و المد شعبانيناردباد

 د11۱-00، ص 1، شاقتصاد اسالمي

 PLS داريبانالک تحقالق يبرا يراهبرد يلقوق مشارکت عقد يايال الزامات»، 193۱ي، وستيان پيو اکبر کشاورز ينظرپور، محمدنق
 د03-93، ص 0 ش ،راهبرد اقتصادي، «ربا بدون داريبانک نظام در

، اقتصـاد اسـالمي ،«يفقه قواعد ديد از يبانک مرکز يمدن مشارکت قرارداد يبررس»، 193۱ي، ميو فرشت  مالکر ينظرپور، محمدنق
 د1۲۲-190، ص 10 ش
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