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چکیده
نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سرالهرای اخیرر بره شرالب
اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبرردی نظرام برانکی
در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است .این درحالی اسرت کره عقرد مشرارکت حقروقی
هیچکدام از مشکالت مشارکت مدنی را نداشرته و تنهرا برا ایجراد محردودیت از طررف نهراد
نظارتی ،بانکها از مزایای این عقد محروم شدهاند .هردف اصرلی ایرن پرژوهب ،ارائره مردلی
برای نظام بانکی با محوریت بهرهگیری از عقد مشارکت حقروقی برا ویژگری کلیردی تحقرق
سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهری نظرام
بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشرد و پیشررفت اقتصرادی اسرت ،تحقرق یابرد.
فرضیههای تحقیق عبارت است از :الر ر احیرای عقرد مشرارکت حقروقی در نظرام برانکی
ضروری است .ب ر با بهرهگیری از عقد مشارکت حقروقی ،مردل بانکرداری  PLSقابرل ارائره
است .روش تحقیق برای آزمون فرضیه ،توصیفی ر تحلیلری مریباشرد کره در آن از مطالعره
موردی عملکرد بانک سرهه در عقرد مشرارکت حقروقی و مطالعره اسرنادی منرابع معتبرر و
مستندات قانونی مراجع ذیربط استفاده شده است .بررسری عملکررد مشرارکت حقروقی در
بانک سهه حکایت از سود واقعی ساننه  90درصد ،ایجاد زیرساختهای اساسری در صرنایع
فروند ،سریمان ،نسرتیک ،راه و سراختمان و ...دارد .مزایررای بهررهگیرری از عقرد مشررارکت
حقوقی برای سهردهگذاران ،مؤسسات اعتبراری و از همره مهرمترر تحقرق اهرداف راهبرردی
اقتصاد ملی ،احیای این عقد را در نظرام برانکی اجتنرابناپرذیر کررده اسرت .در ایرن مقالره
مدلهای کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.

واژههای کلیـدی :مشتارک حقتوقی  ،بانکتداری  ، PLSستود واقعتی
مشارک  ،عقود مبادلهای و مشارکتی
طبقهبندی G29 :JEL
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مقدمه
عقود مشارکتی یکی از کاراترین روش های تحقق مشارک

واقعی در ن ام بانکداری

بدون ربا ق مداد شده و گسترش آن ،رشد و شکوفایی و پیشرف

اقتصادی کشتور را

به ارمغان میآورد .بر این اساس برخی از متفکران حوزه اقتصاد اسالمی اعتقاد دارند
که عقود مشارکتی با توجه به ویژگیهای خاص ،ازجم ه پیشرفتهترین نوع معامالت
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در بانکداری اسالمی محسوب می شود .اما نحوه عم کرد عقتود مشتارکتی در ن تام
بانکی و مشکالت شرعی آن بهویژه در زمینه شناسایی و تقسیم سود ،تاحدی است
که گروه دیگری از اندیشمندان عرصته بانکتداری استالمی ،عتدم استتفاده از عقتود
مشارکتی را برای پرهیز از شتبهات شترعی و ربتوی توصتیه و حرکت

بهرهگیری از عقود مبادلهای را در تخصیص مناب بانکی تجتویز و فاصت ه گترفتن از
عقود مشارکتی به ع

ناهمخوانی با کارکردهای بانکی را پیشنهاد میکننتد .تجربته

عم کرد ن ام بانکی در سه دهه اخیر حکایت

از مشتکالت اساستی در شناستایی و

تقسیم سود در عقود مشارکتی داشته و بانکها را به ن ام بانکی ستنتی بترای تتثمین
مالی و اخذ سود دوران مع ی سرمایه تبدیل کترده است  .راهبترد ب ندمتدت ن تام
بانکی در رف این چالش اساسی ،حرک
عرصه مشارک

در سود و زیان واقعی اس

به ستم

بانکتداری استالمی و ورود بته

تا از این طریق شبهات حتاکم در ن تام

بانکی مرتف شود.
این مقاله ضمن مفروب ق مداد کردن مشتکالت اجرایتی مشتارک
مضاربه) در صدد اس
مشارک
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بته ستم

متدنی (و

به تبیین این نکته بپردازد که گرچه عنوان عقد مشتارکتی بتر

حقوقی صادق اس  ،ولی اساساً مشکالت اجرایی این دو عقد را نتدارد و

تعمیم مشکالت به همه انواع عقد مشارکتی و ضرورت فاص ه گرفتن از آن در ن تام

بانکداری اسالمی امری ناصواب است  .بتر ایتن استاس ایتن مقالته ضتمن معرفتی
ویژگیهای عقد مشارک

حقوقی در تحقق مشارک

تتورمی اقتصتاد ایتران و التزام در عم یتاتی

نمودن این عقد در ن ام بانکی ،بهدنبال پاسخ به این پرسش اس
بانکی در ایران در اجرای عقد مشارک
مشارک

که عم کترد ن تام

حقوقی چگونه بوده و آیا میتوان در قالتب

حقوقی ،مدلی برای تحقق سود و زیتان واقعتی (بانکتداری  )PLSدر ن تام

بانکی ارائه نمود؟ روش تحقیق ،توصیفی ت تح ی ی اس
عم کرد بانتک ستپه در عقتد مشتارک

که در آن از م العه موردی

حقتوقی و م العته استنادی منتاب معتبتر و

مستندات قانونی مراج ذیربط استفاده شده اس .
بانک مرکزی جمهتوری استالمی ایتران براستاس تصتمیمات مجمت عمتومی
بانک ها (صورتج سه مورخ  ،)0220/6/02انعقاد قراردادهتای مشتارک

حقتوقی در
(نامته

ن ام بانکی را ممنوع و موضوع را منو به اخذ مجوز از آن بانک کرده است

شماره مب 022/مورخ  )0226/0/26و عم کرد بانکها ،بیانگر عتدم صتدور مجتوز
برای بهکارگیری مشارک

حقوقی اس  .نتایج بررسیهای انجتامشتده عم کردهتای

م وب زیر را برای بانک سپه در مشارک
ت سود واقعی مشارک

حقوقی ( )0220-20نشان میدهد:

حقوقی در دوره فعالی

ت میزان تسهیالت اع ایی مشارک

شرک

 21درصد بوده اس ؛

حقتوقی در دوره یتازدهستاله بتیش از 011

برابر شده اس ؛
ت استفاده بانک از مشارک
باعث شده اس
ت مشارک

حقوقی بهجای اع ای تستهیالت مشتارک

متدنی،

ارزش فع ی تسهیالت اع ایی آن بیش از چهار برابر شود؛
حقوقی بانک باعث ایجاد زیرساخ های اساسی در صتنای فتوالد،

سیمان ،الستیک ،راه و ساختمان و ...شده اس  .مزایای بهرهگیری از عقد مشتارک
حقوقی برای سپردهگتذاران ،مؤسستات اعتبتاری و از همته مهتمتتر تحقتق اهتدال
راهبردی اقتصاد م ی ،احیای این عقد را در ن ام بانکی اجتنابناپذیر کرده و در ایتن
مقاله راهکارهایی ن یر:
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کامل در تقسیم سود بهویژه در وضعی

واقعتی و ضترورت شتفافی

ت بازنگری در دستورالعمل سرمایهگذاری بانکهتا و امکتان اع تای تستهیالت
مشارک

حقوقی بهصورت درصدی از افزایش منتاب و کتاهش مصتارل مشتارک
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حقوقی؛
حقتوقی براستتاس ستقز بختتش

تت ستازماندهی اع تتای تستهیالت مشتتارک
اقتصادی؛

واقعتتی ستتپردهگتتذاران در شتترک

تتت طراحتتی متتدل «بانکتتداری مشتتارک
سرمایهگذاری بانک »x؛
ت طراحی مدل مشارک

در طرحهای بتزرگ اقتصتادی بتهجتای انتشتار اوراق

مشارک ؛
ت تثسیس یک شرک

سرمایهگذاری توسط مؤسسه اعتباری و اخذ یارانه متردم
حقوقی؛

با هدل سرمایهگذاری در قالب مشارک

ت مدل مشاوره مالی در ایجاد ارتبا بین سپردهگذاران و شرک های سهامی؛ و
ت اجرای سیاس ها و برنامههای دول
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برای اجرایی شدن مشارک

از طریق عقد مشارک

حقوقی؛

حقوقی آورده شده اس .

در این مقاله ابتدا مبانی فقهی ،ن ری و عم کردی عقود مشارکتی در بانکتداری
بدونربا مرور شده و سپس مشارک

حقوقی بتهعنتوان بهتترین عقتد در بانکتداری

اسالمی بهصور ت توصیفی تح یتل شتده و مزایتا و معایتب آن متورد بررستی قترار
می گیرد .بخش دیگر مقاله به تح یل عم کترد و تجربته بانتک ستپه در ایتن عرصته
پرداخته و پرتفوی حاصل از مشارک

حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفتته و درنهایت
حقوقی و متدلهتای عم یتاتی

راهکارهای عم یاتی برای بهرهگیری از عقد مشارک

تحقق بانکداری  PLSدر ن ام بانکی ارائه و در خاتمه جم بندی و نتیجهگیری ارائته
میشود.
 .1مبانی فقهی ،نظری و عملکردی عقود مشارکتی در بانکداری بدونربا
عقود مشارکتی شامل تسهیالت مضاربه ،مشارک
و مساقات میباشد .فعالی

مدنی ،مشارک

این گروه بر مبنای مشارک

می پذیرد و بازده حاصل از این نوع فعالی

حقتوقی ،مزارعته

و به قصتد انتفتاع صتورت

طبق توافق طرفین و براساس نسب های

مورد توافق تقسیم میشود .با توجه به محتدودی هتای ایجادشتده از ستوی بانتک
مرکزی ،از ظرفی های عقد مشتارک

حقتوقی و سترمایهگتذاری مستتقیم استتفاده

نمیشود و بهرغم مشکالت و موان شترعی در اجترای عقتود مضتاربه و مشتارک
مدنی ،این عقود همچنان در ن ام بانکی کشور مورد بهترهبترداری قترار متیگیترد و
مزارعه و مساقات نیز بهدلیل فقدان امالک زراعی و باغات در اختیار بانکها و نگتاه
محدود آییننامهها و دستورالعمل های اجرایی این دو عقد ،در ن تام بتانکی اجرایتی
نیس  .در این بخش ،مبانی فقهی ،ن ری و نحوة عم کرد شرک

مورد بررسی قترار

میگیرد.
 .1-1مبانی فقهی شرکت

یکی از معامالت متعارل در دنیای امروز که س ا تخصتص در امتور مخت تز بتاال
رفتته و سترمایه نقتتش اساستی را در راهانتدازی واحتتدهای تولیتدی و ختدماتی بتتا
تکنولوژی نوین بازی میکند ،شرک

اس

که به انواع و اشکال مخت تز در عرصته

کسبوکار جریان دارد .شرک  ،نوع خاصی از قراردادهای مالی اس

که در برختی

موارد ،نتیجه قرارداد و گاهی نتیجه یک حادیه و اتفاق است  .بتر ایتن استاس فقهتا
وقتی وارد بحث شرک
احکام شرک

میشوند آن را فراتر از یک قرارداد میبینند .در این بختش،

بهمعنای عام بهویژه شترک

عقتدی را م ترح متیکنتیم (موستویان،

.)0222
تعریز شرک  :غالب فقها در تعریز عام شرک  ،عبارتی نزدیک به هم دارنتد،
امام خمینی(ره) در اینباره میفرماید« :شرک
دو نفر یا بیشتر باشد و آن یا در عین اس
شرک

عقدی :شرک

عبارت اس

از اینکه یک چیتز بترای

یا دین ،یا منفع  ،یا حق».

عقدی ،قراردادی اس

بین دو یتا چنتد نفتر تتا بتا متال

مشترک بین آنها معام ه و دادوستد انجام شود .یمره چنتین قتراردادی آن است

کته

طبق قرارداد تصرل در مال مشترک و کار با آن به هدل کسب سود جایز میشود و
سود و زیان حاصل بهتناسب سرمایه بین شرکا تقسیم میشود.
انواع شرک  :شرک

عقدی به چهار صورت بهشرح ذیل م ترح است

کته بته

اعتقاد مشهور فقهای شیعه و حضرت امام خمینی(ره) تنهتا صتورت اول کته بته آن
«شرکهالعنان» یا شرک

در اموال میگویند صحیا اس .
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سهم آن بهدلیل تعیین دستوری نرخ سود در ن ام بانکی درحال افزایش اس  .عقتود
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در اموا ) :به این صورت که دو یا چند نفر بتهطتور

الف ـ شرکهالعنا (شرک

مشترک سرمایه یک فعالی

اقتصادی را تثمین میکنند و از طریق آن اکتستاب کترده

در سود و زیان شریک میشوند.
ب ـ شرکهاالبدا (شرک

در کار) :به این صورت کته دو یتا چنتد نفتر پیمتان

میبندند که هرچه از کار خود بهدس

میآورند با هم شریک باشند ،ختواه کارشتان

یکسان باشد یا متفاوت و خواه مبنای شرک
ج ـ شرکهالوجوه (شرک

کار معین باشد یا م ق کار.

در اعتبار) :به این صورت که دو یا چنتد نفتر بتدون

اینکه سرمایهای داشته باشند یا بیاورند با هم پیمان میبندنتد کته هرکتدام امتوالی را
بهصورت نسیه بر ذمّه خود بخرد و ایتن امتوال از آن هتر دو باشتد ،ستپس کتاالی
خریداریشده را بفروشد و بدهی خود را بپردازد و آنچه بجا میمانتد ستود هتر دو
باشد.
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د ـ شرکهالمفاوضه :به این صورت که دو یا چند نفر پیمان ببندند هرچته بترای
آنها از سود تجارت ،فواید زراع  ،کسب یا ارث یا وصی
بینشان مشترک باشد و همچنین هر غرامت

و یا غیر آنهتا متیرستد

و خستارتی کته بتر یکتی از آنهتا وارد

میشود بر همه باشد.
جواز شرک  :عقد شرک
قرارداد کنند ،اگر برای شرک

عقد جایز اس  ،پس هریک از شرکا میتوانند فستخ
مدتی تعیین کنند ،الزم نمیشود ولتی اگتر در ضتمن

عقدِ الزمی شر کنند وفای به آن شر واجب اس  ،همینطتور اگتر ضتمن عقتد
جایز شر کنند تا زمانیکه عقد باقی اس
شرک

وفای به شر واجب اس  ،همتینطتور

با مرگ ،دیوانگی ،بیهوشی و محجور شدن یکی از شرکا فسخ میشود.
سرمایه شرک  :در عقد شرک

بعد از انعقاد قرارداد کل سرمایه (متالالشترکه)

بهصورت مشاع به همه شرکا تع ق دارد ،اعم از اینکه سرمایه بتهشتکل دارایتیهتای
فیزیکی مانند زمین ،ساختمان ،ماشینآالت باشد یا داراییهتای نقتدی چتون ریتال،
درهم و دینار یا ترکیبی از آن دو ،و هیچیک از اعضا نمیتوانتد سترمایه جداگانتهای
داشته باشد.
تصرل در اموال شرک  :حق تصرل در مالالشرکه طبق توافق قرارداد شترک
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خواهد بود ،اگر در قرارداد این حق به یکتی از شترکا داده شتود ،تنهتا او مجتاز بته

تصرل خواهد بود و دامنه تصرفات او نیز در حدّ توافق اس
فعالیتی را به او دهند وی با رعای

مصالا شرک

اگتر اجتازه هتر نتوع

(بهعنتوان وکیتل و امتین شترکا)

مجاز به هر نوع تصرفی خواهد بود و اگر منحصر به فعالی
تصرل و لوازم متعارل آن را میتواند انجام دهد.
تقسیم سود و زیان :اگر در قرارداد شرک
توافق خاصی نداشته باشند ،سود و زیان به نسب

در مورد کیفی

تقسیم سود و زیتان

متال هریتک از شترکا بتین آنتان

تقسیم میشود؛ پس اگر سرمایه طرفین مساوی بتود ،ستود و زیتان هتم بته نستب
مساوی تقسیم میشود .اما اگر در قرارداد ،کیفی

خاصی را توافق کردند ،مبل اینکته

سود براساس نسب های غیرمساوی تقسیم شود ،با اینکه سرمایهها مساویند یا ستود
مساوی تقسیم شود با اینکه سرمایهها متفاوتند ،اعم از اینکه نسب
کسی باشد که در شرک

بیشتر سود بترای

کار میکند یا کار بیشتر میکنتد یتا بترای ستایر شترکا ،در

پایان دوره سود براساس توافق خاص تقسیم میشود .موضوع نحوه تقستیم ستود و
زیان در عقود مشارکتی به عنوان پاشنه آشیل اسالمی و شرعی بودن این عقود م رح
میباشد که م العات گستردهای در مباحتث فقهتی حقتوقی موضتوع انجتام شتده و
از حساسی

حکای

آن در تحقق بانکداری اسالمی دارد (ن رپور و صادقی فتدکی،

.)0222
تضمین ضرر احتمالی :به مقتضای اصل اولی شترک  ،ستود و زیتان برحستب
سرمایه تقسیم میشود ،اما اگر ضمن عقد شر کنند ضرر احتمالی را یتک یتا چنتد
نفر از شرکا جبران کنند مان ندارد؛ بنابراین برای ج تب اطمینتان اعضتای شترک ،
یک یا چند نفر از آنها که اطالعات و تجربه کافی دارند میتوانند ضترر احتمتالی را
تا مدت معینی یا م قاً برعهده گیرند و بهعبارت دیگر سرمایه سایر شرکا را تضمین
کنند.
تقسیم و انحالل شرک  :با تقسیم شرک  ،شرک
شرک

منحتل متیشتود؛ ازآنجاکته

عقد جایز اس  ،هریک از شرکا میتواند قرارداد را فسخ و تقاضتای تقستیم

کند .با تقاضای تقسیم یکی از شرکا بر دیگران واجب اس

قبول کرده مالالشرکه را
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خاصتی باشتد تنهتا آن

تقسیم کنند مگر زمانیکه به دالیل مخت ز چون غیرقابلتقسیم بودن مالالشترکه یتا
کم بودن سهمالشرکه فرد ،تقسیم ،موجتب ضترر متالی ستایر شترکا شتود ،در ایتن
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صورت میتوانند از پذیرش تقسیم ممانع

کرده سهم او را خریتداری کننتد یتا بته

کسی بفروشند (الز ت موسویان.)0223 ،
تعریف مشارکت مدنی طبق دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا

مشارک

مدنی عبارت اس

از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متع ق بته

اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ،به نحو مشاع ،بهمن ور انتفاع ،طبق قرارداد.
مدنی در صورتی تشکیل و تحقق متییابتد کته بانتک و شتریک طبتق

شرک

قرارداد سهم الشرکه نقدی ختود را بته حستاب مشتترک مشتارک

متدنی (سترمایه

مشارک ) واریز کنند و استفاده از آن تنها با ن ارت بانک و طبتق دستتورالعملهتای
صادره میسر خواهد بود و درصورتیکه تمام یتا قستمتی از ستهمالشترکه غیرنقتدی
باشد ،بایستی سهمالشرکه مذکور مشخص بتوده و نبایتد بتهنحتوی از انحتار رهتن،
بازداش

یا مقید باشد و طبق مقررات مشارک
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تقویم شده به مدیر یا مدیران شرک

مدنی سهمالشرکه مزبتور بته میتزان

مدنی تحویل شود .حداکبر سهمالشترکه بانتک

در شرک های مدنی ،هشتاد درصدکل سرمایه مشارک

مدنی خواهد بتود (هتدایتی

و.)0222 ،..
 .1-2مبانی نظری مشارکت در بانکداری اسالمی

در این بخش سعی می شود به موضتوع نترخ ستود واقعتی کته ریشته در معتامالت
اسالمی بهویژه عقود مشارکتی دارد ،پرداخته شود و بالتک یفی حاکم بر مبانی ن ری
نرخ بهره در اقتصاد کالسیک بهطور اجمالی بررسی شود.
م العه ن ری و بررسی تاریخ تحوالت اقتصادی درخصوص نرخ بهره در ن تام
سرمایهداری و مکاتب مخت ز اقتصاد کالسیک (فارغ از تتثییرات عمیقتی کته قترآن
مجید و آموزههای اسالمی بر محقق مس مان دارد) محقق را بته ایتن نتیجته من قتی
میرساند که جایگاه بهره تنها از طریق سهمبری از عامل سرمایه توجیهپذیر میشتود
(توتونچیان/فصل دوم .)0232 :بهعبارت دیگر ن ریات مخت فی که درخصوص نترخ
بهره ارائه شده اس  ،مبنای من قی و ع می نداشته و مورد انتقتاد متفکتران مخت تز
ازجم ه اقتصاددانان ن ام سرمایه داری قرار گرفته اس ؛ بهطوریکه در دهههای اخیر
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ن ریه نرخ بهره صتفر را بترای افتزایش کتارایی اقتصتاد م ترح متیکننتد (بخشتی

این اس

دستجردی .)0222 ،واقعی

که ع یرغم اینکه نرخ بهره نقتش اساستی در

یبات و پایداری ن ام سرمایه داری دارد و در تاروپود این ن ام حضور دارد ،ولتی بتا
بهدلیل اینکه توانایی اختصاص سهم عامل سرمایه در تولیتد را نداشتته و یتا ابتزاری
برای این کار پیدا نکردهاند و یا به دلیل مناف برخی از پولداران و یروتمندان و ...نرخ
را م رح کردهاند.

بهره یاب

بنابراین پایههای ع می و ن ری نرخ بهره از استحکام الزم برختوردار نیست

و

هر ن امی که بتواند ،مکانیزمی را ایجتاد کنتد کته ستهم عامتل سترمایه در تولیتد را
تخصیص دهد ،کارایی آن ن ام در اقتصاد بیشتر بوده و بته عتدال

نزدیتک خواهتد

بود .البته حتی اگر پایههای ن ری بهره در ن ام سرمایهداری از استتحکام برختوردار
باشد ،به ع

ممنوعی

شتدید آن در ن تام استالمی هرگتز قاب یت

کتاربرد نتدارد

(رجایی.)0221 ،
نرخ سود واقعی مشارکت ،راهکار عملی در پرداخت سهم عامل سرمایه

تا با بهتره

بانکداری نوپای اسالمی با تکیه بر احکام معامالت اسالمی ،درصدد اس

گرفتن از عقود اسالمی (بهویژه عقد شرک ) ،سهمبری عامل سرمایه در تتاب تولیتد
را همانند عامل کار ،ن تام منتد کترده و آن را در قالتب ستود بته صتاحبان سترمایه
پرداخ

کند .مکانیزمی که در ن ام بانکداری اسالمی طراحی شده اس  ،ع تیرغتم

مشکالت اجرایی ،دارای مبانی مستحکم ع می ،عقالنی و ن ری اس

کته بتا ب توغ

این ن ام ،آموزش حرفته ای و همگتانی ،نهادینته کتردن فرهنتگ شتراک

از کانتال

نهادهای مالی ،بهرهگیری از تمام ظرفی های عقود اسالمی بتهویتژه عقتد مشتارک
حقوقی و ...میتوان به انداختن طرحی نو در ادبیات اقتصاد کالسیک از طریتق نترخ
سود واقعی و کاهش پدیده مذموم ربا (بهتره) در جوامت مخت تز امیتدوار بتود .بتا
نهادینه شدن نرخ سود بهجای نرخ بهره در اقتصاد از طریق عقتود استالمی ،جایگتاه
ن ری و عم یاتی مستحکمی برای نرخ سود ایجاد میشود که کامالً قابل دفتاع بتوده
و با آموزههای اسالمی نیز من بق اس .
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م العه مبانی ن ری نرخ بهره ،این واقعی

نمایان میشود کته :متفکتران غربتی تنهتا
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 .1-3عملکرد عقود مشارکتی در بانکداری بدونربا

قریب به اتفاق انتقتاداتی کته بتر عم کترد قتانون بانکتداری بتدونربتا وارد

اکبری

میشود ،به ضوابط و مقررات ،بهویژه نحوه اجرای عقود مشارکتی 1و نحوه شناسایی
سود واقعی مربو میشود؛ بهطوریکه برخی از متفکران عرصه بانکداری استالمی،
پیشنهاد حذل این عقود را داده و برختی نیتز بتا ارائته راهکارهتای مخت تز ن یتر
بانکداری  PLSیا تعیین مؤسستات امتین در شناستایی ستود واقعتی و ...در اندیشته
اصالح و پاک نمودن شبهات شرعی حاصل از اجرای این عقود هستتند (موستویان،
.)0222
ادبیات موضوع گستردهای در خصوص عم کرد ضعیز ن ام بانکی در اجترای
دقیق عقود مشارکتی وجود دارد که از جنبههای مخت تز آن را متورد بررستی قترار
داده اس « .مشکالت و موان اجرای عقود مشارکتی در ن ام بتانکی کشتور» عنتوان
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931
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کتابی اس

که توسط پژوهشکده پتولی و بتانکی منتشتر شتده (حاجیتان )0221 ،و

نتایج ک ی آن بهشرح ذیل بههمراه موانعی که توسط نگارندگان احصار شتده است ،
مهمترین چالشهای صوری شدن عم یات بانکی بدونربا ق مداد میشود که به آنهتا
اشاره شده اس .
 شفال نبودن آییننامهها و دستورالعملها در زمینه اجرای عقود مشارکتی؛
 شفال نبودن راب ه بانک و مشتری در مراحل مخت ز اجرای عقود؛
 فقدان راهحلهای مناسب برای تعیین نسب
 مهیا نبودن شرایط الزم برای مشارک

سود سهم طرفین؛

در زیان از طرل بانکها؛

 فقدان سازوکارهای الزم برای دستیابی به اطالعات مالی صحیا؛
 ریسک حاکم بر مخاطرات اخالقی شریک؛
 تخصص پایین بانکها در حوزههای مخت ز برای ورود به مشارک
 کیفی

اجرای عقود مشارکتی (تبدیل عقد مشارکتی به عقد با بازدهی یاب )؛

 فقدان راهکار اجرایی برای الزام شریک به پرداخ
 مدیری

واقعی؛

کامل موضوع مشارک

سهمالشرکه؛

توسط شریک ع یرغتم ستهم نتاچیز آن در

 .1ع ود مشارکتی در اینجا شامه م اربه و مشارکت مدنی میباشد و ع ود مشارکت ح وقی و سرمایهگذاری
مست ی در نظام بانکی محدود شده و اجرا نمیشود.

طرح؛
 احتمال باالی انحرال تسهیالت پرداختتی عقتود مشتارکتی بترای هزینته در
 یاب

و

بودن سهم بانک ع یرغم وجود نرخ های تورم باال در دوره مشارک

افزایش سهم واقعی شریک.
 .2مشارکت حقوقی ،بهترین عقد در تحقق مشارکت واقعی در نظام بانکی
عقد مشارک

حقوقی ،بهترین عقد مشتارکتی است

کته موجتب تحقتق مشتارک

واقعی در بانکها می شود و موانت و مشتکالتی کته در بختش قب تی در خصتوص
اجرای عقود مشارکتی م رح شد را ندارد .در این قسم

به معرفی عقتد مشتارک

حقوقی و ویژگیهای آن پرداخته میشود.
 .2-1مشارکت حقوقی

مشارک

حقوقی در چهارچوب تعریز ک ی «شراک » و در آیتیننامته فصتل ستوم

قانون عم یات بانکی بدون ربا ،عبارت اس

از:

«تثمین قسمتی از سرمایه شرک های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از ستهام
شرک های سهامی موجود» .طبق این آییننامه :مؤسسه اعتباری میتوانتد بتهمن تور
ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش بخشهای مخت ز تولیدی ،بازرگانی و خدماتی،
قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرک های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شتده
یا میشوند ،تثمین کند.
مؤسسه اعتباری موظز اس
که سهام آنها موضوع خرید اس

قبل از مشارک  ،وضعی

شرک های ستهامی را

و یا طرح ارائتهشتده بترای مشتارک

را از لحتاظ

اقتصادی ،فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیتابی نماینتد .مشتارک

هتر

بانک از محل مناب بانک و سپردههای سرمایهگتذاری در صتورتی مجتاز است

کته

نتیجه بررسی و ارزیابی ،حاکی از پیشبینی سود برای مشارک

باشد.

نکات الزمالرعایه در مشارکت حقوقی
 مجموع سرمایهگذاریهای بیواست ه و باواست ه هتر مؤسسته اعتبتاری در اوراق
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خارج از طرح؛
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بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی ،نبایتد از  11درصتد سترمایه پایته مؤسسته
اعتباری مزبور تجاوز

نماید.

 مجموع سرمایهگذاریهای بیواس ه و باواس ه هر مؤسسته اعتبتاری در اوراق
بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی ،نبایتد از  01درصتد سترمایه پایته مؤسسته
اعتباری

مزبور تجاوز نماید.

 مجموع سرمایهگذاریهتای بتیواست ه و باواست ه هتر مؤسسته اعتبتاری در
اشخاص حقوقی خارج از بورس ،نباید از  2درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز
نماید.

 مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به سرمایهگذاری در شرک های سهامی هستند.
 مجموع سرمایهگذاریهای بیواس ه و باواس ه هر مؤسسه اعتباری نباید از 21
درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی تجاوز نماید.
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 مجموع سرمایهگذاریهای بیواس ه و باواس ه هر مؤسسه اعتبتاری در ستهام
هریک از اشخاص حقوقی نباید از  12درصتد سترمایه منتدرج در اساستنامه شتخص
حقوقی سرمایهپذیر تجاوز نماید.

 واحدهایی که مؤسسه اعتباری در آنها مشارک

و یتا سترمایهگتذاری نمتوده

باشند ،تاب قانون تجارت خواهند بود ،مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
 مشارک

حقتوقی بترای تتثمین تستهیالت ب ندمتدت متورد نیتاز واحتدهای

تولیدی ،بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد.
فرایند اجمالی مشارکت حقوقی
مشارک

حقوقی مؤسسه اعتباری مست زم بررسیهای همهجانبه میباشد و نتایج این

بررسیها می باید حاکی از توجیهات الزم از ابعاد مخت تز باشتد .قبتل از اقتدام بته
مشتتارک

الزم اس ت

نکتتات ذیتتل متتورد توجتته قتترار گیتترد .چنانچتته از بررستتی

توجیهپذیری طرحها و نحوه ورود بانکهتا بته مشتارک

در پتروژههتای اقتصتادی

مشخص اس  ،یک فرایند منسجم و قابلقبتول در ایتن عرصته بترای ن تام بتانکی
تدوین شده اس

که در این بخش از مقاله به نکات مهم و اساسی این فرایند اشتاره

شده و تفاوت مهم ضوابط اجرایی مشارک

حقتوقی بتا ستایر عقتود مشتارکتی در

مرح ه انعقاد قرارداد ،دوره مشارک

و مهمتر از همته ن تارت صتحیا بتر مصترل

تسهیالت اع ایی اشاره میشود.

قبل از مبادرت به قبول طرح و مشارک

در آن اصوالً طرح میباید از ابعاد مخت تز

اقتصادی ،فنی و مالی مورد بررسی قرار گیرد (شهریاری.)0220 ،
بررسی اقتصادی :شامل بررسی آیار ک ی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ناشتی از
اجرای طرح های م ی و عمرانی و ایرات جنبتی آن بتر ست ا اقتصتادی کشتورهای
من قه می باشد .تثییر اجرای طرح بر بازار ،س ا اشتغال ،افزایش محصوالت تولیدی
کشور ،ارزآوری ،ایجاد اشتغال ،کاهش قیم ها ،اعتالی س ا فرهنگ و بهداشت

و

به طورک ی رفتاه جامعته و ایجتاد صتنای جنبتی و بستیاری نکتات دیگتر از عمتده
هدلهای بررسیهای اقتصادی اس  .این بررسیها عموماً در راب ه بتا اطالعتات و
ارقام مربو به عرضه محصوالت اعم از تولیدات داخ تی و واردات و تقاضتا بترای
آن اعم از تقاضای داخ ی و یا صادرات و ...میباشد.
بررسی فنی :این بررسی ها عموماً مربو به تعیین حتدود و مشخصتات طترح،
امکانات عم ی طرح ،وسایل اجرای طرح ،انتخاب بهترین روش اجرایی با توجه بته
تخصص الزم ،ماشینآالت و تثسیسات موردنیاز ،مکانیتابی محتل طترح ،امکانتات
مربو به آب ،برق ،ت فن ،گاز ،جاده و غیره .مقررات و قتوانین مربتو بته اجترای
طرح ،امتیازات خاص برای تشویق سرمایهگذاری در من قه و متوارد بستیار دیگتری
که در قابل اجرا بودن طرح تثییر مستقیم یا غیرمستقیم دارد.
بررسی مالی :بررسیهای مالی اغ ب با موجته بتودن طترح از لحتاظ برگشت
سرمایه و سودآوری آن ارتبا دارد .این بررسیها عمومتاً در راب ته بتا هزینتههتای
سرمایهگذاری ،میزان سرمایه در گردش ،میزان فروش محصتوالت طترح (داخ تی و
صادرات) ،میزان پرداخ های مربو به حقتوق و دستتمزد ،اجتاره ،بیمته ،مالیتات،
امتیازهای مالیاتی ،مواد اولیه پرداخ های ارزی و در کل پیشبینی ترازنامه ،صورت
سود و زیان و گردش وجوه میباشد.
نتیجه بررسی طرح :پس از انجام بررستیهتای اقتصتادی ،فنتی و متالی ،نتتایج
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حاصل باید مورد تجزیهوتح یل قرار گرفته و درصورتیکه طرح توجیتهپتذیر باشتد
پذیرفته شود.
ب ـ برنامه زمانبندی اجرای طرح

پس از قبول و تصویب طرح ،باید جدول زمانبندی پرداخ

در طول دوره تثستیس

و راهاندازی و همچنین جدول پرداخ ها و دریاف ها برای زمان بهرهبرداری تهیه و
تن یم شود .بهعالوه جدول و برنامه زمان بندی اجرای پروژه در مراحل مخت ز تهیه
و براساس آن اقدامات الزم برای اجترای طترح انجتام شتود .پیشترف

ایتن برنامته

زمان بندی باید همواره بررسی و کنترل شده و موارد انحرال از پیشبینی دریاف هتا
و پرداخ ها و همچنین انحرال عم کرد از برنامه پیشبینتیشتده متورد بررستی و
مداقه قرار گرفته و اصالحات و تعدیالت الزم عندال زوم تصمیمات تکمی تی بترای
پیشرف
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بهموق طرح و اجرای آن گرفته شود.

ج ـ تأسیس شرکت سهامی یا انتقال مالکیت شرکت سهامی

همزمان با تهیه جدول زمانبندی اجرای طرح ،بانک و شرکار باید ترتیب یب

شترک

شروع عم یات اجرایی تثستیس و راهانتدازی طترح را بدهنتد .تشتریفات یبت

و

شترک

براساس موازین قانون تجارت و دیگر قوانین و مقتررات مربتو خواهتد بتود .ن ترات
بانک و مقتررات اعتبتاری بایتد در اساستنامه و شترک نامته م حتوظ و رعایت

شتود.

موافق ها و مجوزهای دیگر برای اجرای طرحهایی کته بانتک در آنهتا قصتد مشتارک
دارد ،باید قبالً از دستگاههای اجرایی مسئول ،در مواردی که ضروری باشد ،اخذ شود.
د ـ اجرای طرح و نظارت

طرح مصوب ،پس از به یب

رسیدن شرک

باید طبق مفاد اساسنامه و شرک نامه و

همچنین براساس برنامه زمانبندی اجرا شود .بانک بر اجرای طترح در طتول متدت
تثسیس و راهانتدازی ن تارت خواهتد نمتود .ن تارت مؤسسته اعتبتاری در مرح ته
بهرهبرداری به صور مخت ز ازجم ه مشارک

در تصمیمگیریهتا بتهعنتوان شتریک

امکان پذیر اس  .در مورد شرک های فعال نیتز موضتوع ،براستاس ضتوابط قتانون
تجارت انجام میشود.

 .2-2تحقق مشارکت واقعی در عقد مشارکت حقوقی

مشکالت و موان اجرای عقود مشارکتی (مضاربه ـ مشارک
م الب عنوانشده در بخش قبل ،مشارک

حقوقی وجود نداشته و با توجته بته

واقعتی در ایتن عقتود اتفتاق نمتیافتتد.

چالش اص ی عقود مشارکتی از ن ر مسائل شرعی ،فقدان سازوکار الزم برای تعیتین
نرخ سود واقعی مشارک

و نحوه تقسیم سود بین بانک و شریک براستاس مالکیت

آنها بر اموال موضوع مشارک
بانک در مشارک

(طرح یا پروژه) میباشد.

مدنی ،یک سود مورد انت ار برای موضتوع مشتارک

تعیتین

میکن د و با توجه به مشکالت تعیین نرخ سود واقعی در پایان دوره ،براساس همتان
نرخ سود موردانت ار ،اقدام به تصفیه مشارک

می نماید .عدم تعیین نرخ سود واقعی

بهعنوان معضل ریشهای بانک در بروز شبهات شرعی ق مداد میشود .چنانچته نترخ
سود واقعی مشارک

بیشتر از نرخ سود مورد انت ار باشد ،بانکهتا بتهعنتوان وکیتل

سپرده گذاران به مسئولی
نمایند ،بهنوعی خیان
مشارک

قانونی خود عمل نکرده و سود کمتتری از مشتتری اختذ
در امان

رخ داده اس  .از ستوی دیگتر ،اگتر ستود واقعتی

کمتر از سود مورد انت ار اخذشده از مشتری باشتد ،بانتک بیشتتر از ستود

واقعی اقدام به اخذ سود کرده اس
بهجرئ

میتوان گف

و بهنوعی اکتل متال بته باطتل است  .بنتابراین

که در تمتام عقتود مشتارکتی (مضتاربه ت مشتارک

متدنی)

مشکالت شرعی وجود دارد.
در مشارک

حقوقی بهدلیل اینکه سهم هریک از طرفین کامالً مشخص و مستتند

وجود دارد و در خصوص سودآوری شرک

یا طترح موضتوع مشتارک

حسابرستی

دقیق انجام میشود ،طرفین براساس سهم خود سود میبرند .در عقد مشارک

حقوقی

ک یه متغیرهای اقتصادی ن یر تورم ،رکود ،رونق و کسادی و فضای کسبوکار و ...بتر
میزان سود واقعی و درنتیجه سهم سود بانک تثییر گذاشته و مشتارک
میشود .ان باق کامل این نوع شراک

بتر اقتصتاد حقیقتی مبتین تبعیت

اسالمی بوده و در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز مؤیر میباشد.

واقعتی محقتق
از بانکتداری
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 .2-3مشارکت حقوقی بهترین ابزار تحقق بانکداری PLS

یکی از بهترین ویژگی بانکداری بر مبنای سود و زیتان

)(PLS: profit and lose sharing

که اندیشمندان بانکداری اسالمی بر اجرای آن تثکید ویژه دارند و برختی تحقتق آن
را مصادل با عم یاتی شدن بانکداری اسالمی ق متداد متیکننتد ،مبنتا قترار گترفتن
محاسبه و پرداخ

سود و زیان واقعی اس

که در این عرصته م العتات ن تری در

ادبیات موضوع و اقدامات اجرایی مخت فی در ن تامهتای مخت تز بانکتداری انجتام
گرفته اس .
نتایج بررسیهای انجامشده در مورد نحوه عم کرد بانکداری  PLSنشان میدهد
که این نوع بانکداری در مرح ه اجرا با مشکالت زیادی مواجه اس  .تجربته بانتک
م ی ایران درخصوص بانکداری  ،PLSحتاکی از مشتکالت متعتدد اجرایتی بتوده و
ع یرغم حصول یکسری فرایندهای کاری و مقدماتی قابلتوجه ،طرح موفقی نبوده
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

و بهنوعی متوقز شده است

بانکداری  ، PLSرسیدن به ابزاری برای تعیین سود واقعی و تقسیم آن بین طرفین یتا
صاحبان سرمایه اس ؛ موضوعی که در مبانی عقد مشتارک

حقتوقی کتامالً وجتود

داشته و رویههای آن بهدرستی در ن ام بانکی نهادینه شده و رعای

میشود.

 .3معایب و مزایای مشارکت حقوقی
 .3-1معایب اجرای مشارکت حقوقی در بانکها

بهن ر میرسد محدودی
عقد مشارک

ایجادشده برای بانکها از طرل بانک مرکزی برای انعقتاد

حقوقی به دالیل ذیل باشد که بهعنوان معایتب ختود عقتد مشتارک

حقتتوقی نمتتیباشتتد و اشتتکاالتی است

کتته درخصتتوص متتدیری

پرتفتتوی ستتهام

شرک های در اختیار بانکها م رح میشود و در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد.
 قف شد منابع بانـ

مشارک

در سـهام شـرک هـا :یکتی از ایراداتتی کته در متورد

حقوقی م رح می شود ،بحث متدیری

منتاب و مصتارل بانتکهاست

اعالم میشود که بانکها با خرید ستهام شترک هتا یتا مشتارک
مالکی
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(ستای

بانتک م تی ایتران) .ارزیتابی دقیتق موفقیت

و

حقتوقی در آنهتا،

این شرک ها را بهدس

آورده و مناب خود را قفل میکنند .البتته در پاستخ

به این انتقاد ،میتوان به وضعی

مناب و مصارل بانکها اشتاره کترد

فع ی مدیری

تسهیالت (همیشه ستبز) و عتدم توانتایی بانتکهتا در

و عنوان نمود که با پرداخ

تسویه تسهیالت خود ،همواره مناب بانکها در شرک های بزرگ قفل شده است

و

غیرقابل برگش

بوده و قفل میباشد.

موضوع ورود برخی از بانکها بهعنوان شریک و در قالب مشارک
برخی صنای خاص ن یر خودروسازی باعث شده است

حقوقی بته

کته منتاف ستپردهگتذاران

بهخ ر بیافتد و این موضوع بایستی در ارزیابی اقتصتادی و متالی شترک هتا متورد
توجه بانکها قرار گیرد.

 نقش بان ها در مدیری

مشارک

شرک ها :یکی از اشکاالتی که در متورد تستهیالت

حقوقی اعالم متیشتود ،ورود بانتکهتا بته شترک داری بتهجتای نقتش

واس هگری مالی اس  .بهعبارت دیگر بانکها بتا ستهامدار شتدن در شترک هتا از
طریق مشارک
این با ماهی

حقوقی ،در تصمیمگیریهای مدیریتی آنها نیز ایربخش متیشتوند و
بانکداری منافات دارد .تجربته بانتکهتا نشتان متیدهتد کته مشتکل

م رحشده نهتنها در مرح ه عمل وجود ندارد ،ب که متیتتوان آن را بته دالیتل ذیتل
بهعنوان یک ویژگی مبب

م رح کرد.

 حضور یک نماینده در تصمیمگیری شرک
ن ام بانکی آشنایی بیشتری با صنع

باعث میشتود کته یتک فترد از

مربوطه پیدا کند و وضعی

رکود و رونتق و...

مربوطه را رصد نموده و به بانک اطالعرسانی نماید.1

صنع

 حضور یک نماینده در تصمیم گیری شرک  ،کل بانک را درگیر نکرده و تنها
باعث رصد نمودن عم یات شرک

شده و برای تحقق سود و زیان واقعی ضتروری

اس .

 مدیری

مشارک

دولتی شرک ها :برخی از منتقدان ،دولتی شدن شرک ها را با انجتام

حقوقی توسط بانک های دولتتی عنتوان نمتوده و اعتالم متیکننتد کته بتا

خصوصی سازی منافات دارد .در خصوص این انتقاد ،با توجه بته دستتورالعملهتای
 .1کاری که بانک توسعه اسالمی ) (IDBدر قراردادهای مشارکتی با کشورهای ع و ،انجام میدهد .ح ـور
یک نماینده در تصمی گیری شرکت درواقع به اطمینان در تح ق مشـارکت و صـرف منـابع در همـان مـورد
قرارداد و چگونگی و میاان کسب سود و یا احیاناً زیان ،کمک میکند.
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سرمایهگذاری ،احتمال اینکه بانک بتواند بیش از  12درصد ستهام شترک
باشد ،امکانپذیر نیس

را داشتته

و از سوی دیگر میتوان با ارائه راهکارهایی این موضتوع را

مرتف کرد.

 محدودی

استفاده از مشارک

توجه به ویژگی هایی که مشتارک

حقوقی برای بنگاه های اقتصـادی کوچـ  :بتا
حقتوقی دارد ،استتفاده از ایتن نتوع عقتد بترای

شرک های کوچک مناسب نبوده و مؤسسات اعتباری میتوانند از سایر عقود بترای
تثمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک استفاده کنند.
 .3-2مزیتهای مشارکت حقوقی در بانکها
 تطابق اجرای عقد مشارک

مشارک

حقوقی با بانکداری اس می :بهجرئ

حقوقی با ویژگی هایی که دارد ،عقدی اس

میتوان گف

که

کته در موعتد اجترا در ن تام

بانکی کمترین مشکل شرعی را در بین تمام عقود مشارکتی و حتتی مبادلتهای دارد.
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این ویژگی مهم ،زمانی پررنگ میشود که سایر عقود مشارکتی (مضاربه ت مشتارک
مدنی) که بهطور گسترده در ن ام بانکی اجرا میشوند ،باالترین مشکالت شترعی را
به عم کرد بانکها بدبین کرده اس .

داشته و مردم را نسب

 شناسایی دقیق سود و زیا و تقسیم آ  :شناسایی سود عقد مشارک

حقتوقی

در یک دوره مالی مشخص و براساس وقای مالی (معامالت حقیقی) انجام میشتود
و با توجه به قانون تجارت و حسابرسی های رسمی ،سود و زیان بین صاحبان سهام
ازجم ه بانک تقسیم میشود.
 پرداخ

مالیات واقعی :شرک های سهامی که بانک در آنها مشارک

حقوقی

دارد ،مشمول قانون تجارت می باشد و بر این اساس ،این شرک ها در صورتهتای
مالی خود ،اقدام به محاستبه مالیتات براستاس قتوانین و مقتررات جتاری نمتوده و
عالوهبر محاسبه دقیق سود و زیان ،مالیات واقعی نیتز از ستهامداران ازجم ته بانتک
اخذ میشود.

 کاهش ران

اخذ تسهی ت از نظام بانکی :بخش عمده تقاضتای تستهیالت از

ن ام بانکی ،بهدلیل ران
اصول مدیری

موجود در نرخ سود تسهیالت اع تایی است

و بترخالل

مالی در سایر کشورها ،شرک ها در ایتران ع تیرغتم داشتتن منتاب

داخ ی ،به دالیل مخت ز خواهان اخذ تسهیالت از ن ام بانکی هستتند .امتا چنانچته
بانکها بخواهند بهجای اع ای تسهیالت در قالب عقود مخت ز ،تسهیالت در قالب
تسهیالت از بین رفته و عرضه و تقاضای مناب و مصتارل در ن تام بتانکی متعتادل
میشود.

 تأمی مالی شرک های سهامی :در حال حاضر شرک هایی میتوانند از ن تام

بانکی ،تستهیالت دریافت

کن نتد کته از رتبته اعتبتاری م توبی برختوردار بتوده و

هیچگونه مشکل مالی در صورتهای مالی خود نداشته باشند .شترک هتایی کته بتا
مشکل دوره کسبوکار مواجه شوند ،نمیتوانند از طریق بانکها تثمین مالی شتوند.
حقوقی ،بانکها میتوانند برای شرک هایی که با مشکل متوردی

با اجرای مشارک

مواجه شدهاند و پیشبینی کارشناسی نشان میدهد که با انجام تثمین مالیِ شرک
سودآوری م وب خواهند رسید ،اقدام به شراک

بته

در سهام بنگاه نمایند.

 امکا نظارت دقیق بر مصرف تسهی ت :یکتی از عمتدهتترین مشتکالتی کته

بانک ها در بخش ن ارت بر مصرل تستهیالت اع تایی دارنتد ،انحترال تستهیالت
پرداختی از بخش مربوطه اس  .بتا عنایت

بته اینکته در عقتد مشتارک

حقتوقی،

بررسیهای دقیق اقتصادی ،فنی و مالی انجام میشود و با بررسی کامتل کارشناستی،
سهام شرک

خریداری میشتود و بانتک نماینتدهای در آن بنگتاه دارد ،انحترال در

مصرل تسهیالت به حداقل میرسد.
 مدیری

نقدینگی بان

ابزار مناسب مدیری

(خرید و فروش سهام) :در ن تام بانکتداری بتدونربتا

نقدینگی وجود ندارد تتا بانتکهتا در متواقعی کته بتا کمبتود

نقدینگی مواجه میشوند بتوانند به نقدینگی دس

یابند و برعکس .پرتفوی مناستب

بانکها در سهام شرک ها (بهویژه شرک هتای حاضتر در بتورس) ،در قالتب عقتد
مشارک

حقوقی ،این مکانیزم مدیری

 کم

نقدینگی را در بانک ایجاد میکند.

به بازار سرمایه در ایرا  :م العات انجامشده نشان میدهد که ن ام مالی

ایران ،بانکمحور اس  .افزایش حجم تستهیالت اع تایی در قالتب عقتد مشتارک
حقوقی باعث تقوی
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عقد مشتارکتی اع تا نماینتد و در ستهام شترک

شتریک شتوند ،تقاضتای کتاذب

شرک های ستهامی ازجم ته شترک هتای حاضتر در بتورس

اوراق بهادار میشود .بهعبارت دیگر از پتانسیل بانکها و از کانال مشارک

حقتوقی
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میتوان بازار سرمایه را تقوی

کرد (کشاورزیان.)0221 ،

 بهره گیری سـررده گـذارا بانـ

از شـرایو رونـق (تـورم) :بحتث ظ تم بته

سپرده گذاران در دوران تورمی م رح بوده و در ستالهتای اخیتر بتهدلیتل وضتعی
تورمی اقتصاد کشور بیشتر م رح شده اس  .با نهادینه شدن عقد مشارک

حقتوقی

در بانکها ،سپردهگذاران بهتناسب تورمهتای حتاکم بتر اقتصتاد کشتور ،از کتاهش
ارزش پولِ م ی خود ج وگیری میکنند.
 رقاب

بان ها برای ارائه سود بیشتر به سرردهگذارا  :در حتال حاضتر رقابت

غیرسالم و بدون مبنای اخذ سود واقعی برای جذب سپردههای مردم در بتازار پتول
رسمی کشور بهوجود آمده اس  .با نهادینه شدن مشارک
بانکی بتواند بهترین شرک های سهامی را برای شراک

حقوقی در بانکهتا ،هتر
انتخاب کند و درنتیجه سود

باالتری را نصیب سپردهگذاران نماید ،سپرده گذاران بیشتری را جذب متیکنتد و در
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

ب ندمدت مردم بهسم

بانکهای کارآمد در این زمینه سوق مییابند و این موضتوع

به اهرم رقابتی قوی در بانکها تبدیل میشود.

 تشویق بان ها بهویژه بان های خصوصی برای ورود بـه طـرحهـای تولیـدی

بزرگ :با اجرای اصل  11قانون اساسی و افزایش تعداد بانکهای خصوصی در دهته
اخیر ،نقش بانکداری خصوصی در بتازار پتول پررنتگتتر شتده و آمتار تستهیالت
اع ایی این بانکها نشان میدهد که بهدلیل عدم دستیابی بانکها به ستود واقعتی از
طریق عقد مشارک

مدنی ،تمای ی برای اع ای تسهیالت سرمایه یاب

واحدهای بزرگ تولیدی وجود ندارد .با احیای عقتد مشتارک

بترای ایجتاد

حقتوقی ،مؤسستات

اعتباری خصوصی انگیزه الزم را برای ورود به این عرصه پیتدا کترده و تحقتق ایتن
امر ،باعث رشد سرمایهگذاری و درنتیجه افزایش تولید م ی میشود.

 جلوگیری از ایجاد مطالبات معـو (ییرجـاری) :ورود بانتک بتهعنتوان یتک

شریک واقعی در سهام شرک های درحالاحداث یا فعال بههمراه سایر ستهامدارانی
که براساس قانون تجارت نسب
کردهاند ،باعث می شود که شرک

به ارائه سترمایه یتا حقتوق صتاحبان ستهام اقتدام
بدون هیچگونه دغدغهای برای بازپرداخ

اقسا

(بهویژه در ابتدای دوره راهاندازی که بازار مناستبی نداشتته و اقستا آن ستنگینتتر
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می باشد) به رشد و توسعه بازار خود اقدام کند .بنابراین یکی از مزی های مشارک

حقوقی ،موفقیت

در بتدو تثستیس و فقتدان اقستا و درنتیجته م البتات

شترک

غیرجاری بوده اس .

برخی شرک هایی که از آن م البات غیرجاری دارد و به دالیل سیاستی ،اجتمتاعی،
مسائل کارگری و ...نمتیتوانتد از طترق قتانونی م البتات ختود را وصتول نمایتد،
می تواند از طریق مشارک

به تصاحب کارخانته و فعتال نمتودن آن

حقوقی ،نسب

اقدام کنند .نمونههای متعددی در بانکها وجتود دارد کته در صتورت احیتای عقتد
مشارک

حقوقی میتوان به بهبود وضعی

مالی شرک

کمک کرد و آن را به مستیر

خود برگرداند.
 .4بررسی موردی عملکرد عقد مشارکت حقوقی در بانک سپه
بانک سپه برای حمای

از بخش تولید و همگتامی بتا سیاست هتای کتالن اقتصتاد

کشور تا سال  0221اقدام به انجام مشارک
حاصل آن پرداخ

تسهیالت مشارک

این شرک ها که با مشارک

حقوقی با شرکای مخت ز مینمتود کته

حقوقی به  22شرک

بوده است  .برختی از

حقوقی(واقعی) بانک انجتام شتده ،جتزر صتنای متادر

محسوب می شود که بخش خصوصی توان ورود به این عرصه را در آن دوره (حتی
در دوره حاضتتر) نداشتتته است  .نمونتته حیتتاتی ایتتنگونتته شتترک هتتا عبارتنتتد از:
شرک های معدنی گل گهر و چادرم و (که بخش اع تم متواد اولیته صتنع

فتوالد

کشتتور را بتتدون ایجتتاد هتتیچگونتته دغدغتتهای در دو دهتته اخیتتر تتتثمین نمتتوده) و
شرک های سیمانی و تولید الستیک ختودرو کته در رشتد و توستعه کشتور نقتش
بنیادی داشته اس  .بانک سپه با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایتران
در ستتال( 0221شتتماره  0126متتورخ  )21/12/22نستتب

بتته تثستتیس شتترک

سرمایهگذاری امید (در قالب عقد سرمایهگذاری مستقیم) در اداره یب

شترک هتا و

مؤسسات غیرتجاری تهران بهصورت سهامی خاص ( 011درصتد ستهام متع تق بته
بانک سپه) اقدام و کل سهام خود را در شرک هایی که بهصورت مشارک
ایجاد شده بود (کل تسهیالت مشارک

حقتوقی

حقوقی پرداختی معتادل  621می یتارد ریتال

بود که بهعنوان سرمایه بانک در این شرک

یب

شد) ،به ایتن شترک

منتقتل کترد.
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 ابزار مناسب وصو مطالبات ییرجـاری :بانتک در وصتول م البتات ختود از
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سرمایهگذاری امید در سال  0220بهطور رسمی کار خود را شروع کرد و در

شرک

سال  0221به استناد صورتج سه مجم عمتومی فتوقالعتاده صتاحبان ستهام ،نتوع
از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یاف

شرک

چهارصدوسیوهشتمین شرک
موضوع فعالی

شرک

و در تاریخ  0226/12/2بهعنتوان

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

شد.

طبق ماده  2اساسنامه آن بهشرح زیر اس :

 بررسی ،م العه ،ایجاد ،توسعه ،تثسیس ،تشکیل و راهاندازی انواع شرک هتا،
خرید سهام شترک هتا و فتروش آنهتا ،استتفاده از حتق تقتدم ،سترمایهگتذاری در
شرک ها ،بازسازی ،نوستازی ،اصتالح ،توقتز ،ادغتام ،واگتذاری و انحتالل انتواع
شرک ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور؛
 بررسی ،م العه ،تهیه و تدوین و اجرای انواع طترحهتای تولیتدی ،ختدماتی،
بازرگانی ،عمرانی و غیره و هرگونه سرمایهگذاری مشارک
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

 آماده کردن شرک های متورد سترمایهگتذاری بترای ورود بته بتورس اوراق
بهادار؛
 استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانتکهتا و مؤسستات متالی و اعتبتاری
داخ ی و خارجی؛
 انجام خدمات مشاوره و مدیریتی موردنیاز شرک های مورد سترمایهگتذاری
در زمینههای تولید ،سرمایهگذاریهای جدید ،توسعه ،مکمتل ،بودجتهبنتدی ،تتثمین
مناب مالی و اعتباری ،صتدور و تثییتد و قبتول هرگونته ضتمان نامته و تعهدنامته،
بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی برای افزایش کارایی آنها؛
 انجام ک یه فعالی های مجاز اقتصادی و بازرگانی.
در این بخش از مقاله ،با توجه به م الب عنوانشده در مورد ویژگیهتا و معایتب و
مزایای عقدی و اجرایی مشارک

حقوقی ،بهدنبال بررسی عم کرد این عقتد در یکتی از

بانکهای کشور (سپه) که در دوره هتای مخت تز اقتدام بته اجترای ایتن عقتد نمتوده و
تجارب ارزشمندی در این زمینه دارد ،میپردازیم .نوع نگرش ما در ایتن بختش بته ایتن
صورت اس

که اگر عقد مشارک

فع ی که بانکها با محدودی

10

در طرحهای یادشده؛

درنهای

حقوقی در بانک اتفاق نمتیافتتاد (هماننتد وضتعی

مواجهاند) و بهجای آن مشتارک

متدنی انجتام متیشتد؛

برای ن ام بانکی و اقتصاد کشور چه تفاوتهایی ایجاد میکرد.

 .4-1بررسی میزان تسهیالت اعطایی بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی

بانک سپه تا پایتان ستال  0221بتا  12شترک ستهامی وارد مشتارک حقتوقی شتده و در
شرک سرمایهگذاری امیتد در ستال  0221و شتروع فعالیت آن در ستال  ،0220تعتداد 22
شرک سهامی که بانک در آنها سهیم بود (بهشر ح جتدول پیوست ) ،بته شترک متدیری
سرمایهگذاری امید (سهامیخاص) واگتذار شتد کته کتل بهتای سترمایهگتذاری (تستهیالت
مشارک حقوقی) آن معادل  0/011می یارد ریال بوده اس  .شرک مدیری سترمایهگتذاری
امید که با سرمایه معادل  621می یارد ریال ( 011درصد متع ق به بانتک ستپه) تثستیس شتده
بود ،اقدام به خرید سهام مربوطه بهصورت  21درصد نقد و  21درصد اقسا کرد .بهعبتارت
دیگر بانک ،کل سهام خود در این شرک ها را با اخذ مب غ  621می یارد ریال واگتذار کترده و
مابقی را در قالب تسهیالت اع ایی به شرک  ،در اقسا مربوطته از شترک (اصتل ،ستود)
اخذ نمود .با توجه به اینکه اقسا مربوطه از محل درآمد شترک تستویه شتده است  ،کتل
تسهیالت مشارک

حقوقی بانک در قالب سرمایه شرک معادل  621می یارد ریال اس .

 .4-2نحوه عملکرد شرکت سرمایهگذاری امید

بررسی اجمالی صورت های مالی شرک

مدیری

سرمایه گذاری امید بهشرح جدول

شماره ( )0میباشد.
جدول شماره ( .)2بررسی اجمالی وضعیت مالی شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید (ارقام به میلیون ریال)
سال

دارایی جاری

که دارایی

بدهی جاری

که بدهی

سرمایه

1321
1322
1323
1329
1329
1328
1320
1322
1325
1357
1351

1/939/502
1/905/283
1/188/900
1/213/033
2/305/300
2/715/270
3/792/192
9/112/503
9/110/510
11/231/509
10/892/587

1/858/722
1/592/199
9/751/719
9/219/558
8/259/293
0/979/808
2/537/155

385/918
905/832
1/883/785
2/221/551
2/981/099
322/988
202/002
1/929/305
2/531/221
8/703/788

1/710/935
1/759/079
2/090/787
2/280/738
2/955/330
322/899
202/590
1/929/882
2/532/379
0/152/235

897/777
897/777
2/177/777
2/177/777
3/197/777
9/777/777
9/777/777
9/777/777
9/777/777
17/777/777

39/539/992

12/171/799

13/213/271

17/777/777

11/139/725
13/287/733
28/733/992

ح وق
صاحبان
سهام
802/929
290/997
2/393/599
2/590/587
9/258/918
0/708/733
2/791/292
5/817/920
17/320/022
12/239/873
21/021/297

مثخذ :صورتهای مالی حسابرسیشده شرک  ،سالهای مخت ز

سود
137/199
305/090
597/792
801/193
530/282
2/105/910
2/198/995
2/987/709
2/015/075
8/777/172
2/828/870

نسبت سود
به ح وق
صاحبان
سهام
15
99
91
23
22
31
20
20
28
32
97
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مجموع به میزان  0/023می یارد ریال تسهیالت در این قالب پرداخ کرده اس  .بتا تثستیس
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همانگونه که در جدول مالح ه میشود ،شرک

خود از عم کرد کامالً

در دوره فعالی

م وبی برخوردار بوده و ضمن اینکه سرمایه خود را بیش از  02برابر افزایش داده است
(بانک در افزایش سرمایه شرک

هیچگونه منابعی پرداخ

باالیی برخوردار بوده و متوسط عم کرد نسب
یازده سال فعالی

نکرده است ) ،از ستودآوری

سود به حقوق صاحبان سهام شترک

در

خود بیش از  21درصد بوده اس  .کل سود کسبشده توسط شترک

در دوره مورد بررسی معادل  23/260می یارد ریال بوده اس .
 .4-3ارزش بازاری سهام بانک سپه در شرکت سرمایهگذاری امید

شرک مدیری سرمایهگذاری امید با متدیری کتامالً دولتتی (در بتدو تثستیس) عم کترد
کامالً م وبی را در عرصه کسبوکار کشور دارا بوده و از سودآوری قابل قبولی برختوردار
اس  .بهعبارت دیگر عم کرد عقد مشارک

حقوقی ،ع یرغتم داشتتن متدیری

دولتتی و

محدودی برای انتخاب برخی از طرحها در دوره ورود به مشارک (الزام بانتک از طترل
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931
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دول برای ورود به برخی از صنای خاص بترای حمایت و توستعه امتور زیربنتایی و)...
دارای سودآوری به مراتب بتاالیی بتوده و ضتمن کمتک بته رشتد و شتکوفایی کشتور ،از
وضعی مالی خوبی نیز برخوردار بوده اس که ایتن موضتوع دالیتل تتوجیهی الزم بترای
ورود بانکها به عرصه انعقاد قراردادهای مشارک
اما نکته بسیار مهمی که مزی

حقوقی را بهوجود میآورد.

بهرهگیتری از عقتد مشتارک

بانکی را ضروری میکند ،بررسی ارزش بازاری سهام شترک

حقتوقی در ن تام

سترمایهگتذاری امیتد

اس  .براساس صورتهای مالی سال  ،0220ارزش بازاری ستهام شترک
سرمایهگذاری امید معادل  32هزار می یارد ریال بوده اس

متدیری

کته در مقایسته بتا میتزان

سرمایهگذاری انجامشده بانک در بدو تثستیس در ایتن شترک

بتیش از  001برابتر

افزایش ارزش داشته اس  .این ارزش سهام تنها شترک هتای حاضتر در بتورس را
شامل میشود و اگر سهام شرک های خارج از بورس را به آن اضتافه کنتیم ،ارزش
بازاری کل سهام شرک

افزایش خواهد یاف  .با عنای

برای واگذاری سهام متع ق به بانک در شرک

بته الزامتات بانتک مرکتزی

امیتد ،ستهام بانتک بتهتتدریج رونتد

کاهشی داشته و در پایان سال مالی  0220به حدود  32درصد رسیده است  .جتدول
شماره ( )2به بررسی عم کرد شرک

پرداخته اس .

جدول شماره ( .)1ارزش بازاری کل سهام شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید (ارقام به میلیارد ریال)
شرکتهای حاضر در بور
ارزش بازاری
بهای تمام شده

پایان سال ماهی 1351

شرکت مدیریت
سرمایهگذاری امید

مثخذ :صورتهای مالی حسابرسیشده شرک  ،سال 0220

چنانچه از جدول مشخص اس  ،به غیر از متوسط ستود  21درصتدی کته در دوره
شرک

فعالی

نصیب سهامداران شده اس  ،ارزش بازاری شترک

مخت ز ازجم ه تورم ،رونق کسبوکار ،نحوة مدیری
بهعنوان یک شرک
مالکی

امیتد بته دالیتل

و تمرکز بر فعالیت

دولتی و ...حدود  22هزار می یارد ریال شده اس

شترک

که اگر ستهم

بانک را در آن لحاظ کنیم ،ارزش بازاری سهام بانک در شرک

امید معتادل

 63هزار می یارد میشود .بهعبارت روشنتر به غیر از سود  21درصدی که بانتک در
دوره واگذاری شرک

کسب کرده ،میتزان تستهیالت آن از ( 621بتهعنتوان سترمایه

شرک ) با بیش از  011برابر افزایش بته  63هتزار می یتارد ریتال رستیده است
از عم کرد عالی مشارک

حکای

حقوقی در بانک سپه دارد.

حال اگر بانک بهجای مشارک
مدنی میکرد ،از من ر وضعی

کته

حقوقی اقدام بته اع تای تستهیالت مشتارک

مالی چه تفاوتی با وضعی

فع ی داش :

 بهجای کسب سود  21درصدی در سال ،حداکبر سود قابتل اختذ (بتا لحتاظ
نمودن هزینه های غیرعم یاتی) در دهته اخیتر معتادل  02درصتد بتود؛ یعنتی ستود
مشارک

حقوقی حدود دو برابر سود مشارک

 با پرداخ

تسهیالت مشارک

درصد میباشد که در مشارک

مدنی بوده اس .

مدنی حداقل ایجاد م البات معوق معتادل 02

حقوقی ،این موضوع وجود ندارد.

 اگر کل تسهیالت اع ایی بانک در بخش مشارک

حقتوقی را معتادل 0/011

می یارد ریال درن ر بگیریم و برای دوره  02ساله نرخ سود تستهیالت را  21درصتد
درن ر بگیریم (محاسبات کامالً دس

باال) ،ارزش فع تی تستهیالت معتادل 01/111

می یارد ریال میشد ،درحالیکه ارزش روز سهام بانک در شرک
مالی  0220معادل  63/111می یارد ریال (بیش از  1برابر) اس .

امید در پایان ستال
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5/889

02/778

سایر شرکتها
ارزش بازاری
بهای تمامشده
(برآوردی)
21/277
9/372

که شرکتها
ارزش بازاری
بهای تمامشده
(برآوردی)
53/278
19/588
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 .4-4نقش مشارکت حقوقی بانک (شرکت سرمایهگذاری امید) در تحقق اهداف
راهبردی اقتصاد کشور

بهغیر از مناف مالی مشارک

حقوقی برای بانک و سهامداران که در بخش قب تی بته

آن اشاره شد ،ورود بانک به مشارک

حقتوقی بتهدلیتل اینکته بتا مبتانی اصتولی و

چارچوب کارشناسی و با هتدل کستب ستود و بهبتود وضتعی

متالی و تولیتدی

شرک های سهامی و یا راهاندازی یتک واحتد تولیتدی ختاص انجتام متیپتذیرد و
براساس ضوابط و مقررات جاری و اعتبتاری ن تام بتانکی و قتانون تجتارت انجتام
میشود ،انحرافی که در سایر عقود بهویژه مشارک
از نیاز ،1هدای

مدنی از طریق محاستبات بتیش

مناب به سایر بخشها بهویژه بخش سوداگری و مصترل تجمالتتی

و ...انجام میشد ،در مشارک

حقوقی وجود نداشته و با توجه به ن ارتهایی که بر

عم کرد بانک در این عرصه از مبادی مخت ز انجام میشود ،کارایی باالیی داشتته و
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931
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در اقتصاد کشور نیز ایربخش اس  .برخی از تثییرات مشارک

حقتوقی بتر اقتصتاد

کشور بهصورت تیتروار بهشرح زیر ارائه میشود.
 مشارک

در تولید مواد اولیه بخش فوالد کشور :بانک ستپه بتا مشتارک

در

راهاندازی واحدهای معدنی گلگهر و چادرم و ،نقشی اساسی در تثمین بخش عمتده
مواد اولیه بخش فوالد کشور بهعنوان صنای مادر و پشتیبانیکننده سایر بختشهتای
اقتصادی داشته اس  .فقدان چنین مجموعههتایی در چرخته تولیتد فتوالد ،ل متات
زیادی به اقتصاد کشور وارد میکرد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 وابستگی کشور به خارج؛
 ایجاد نوسانات شدید در قیم

فوالد؛

 تع ی ی واحدهای تولید فوالد کشور بهدلیل محدودی
 محدودی
 افزایش قیم

واردات و...؛

در واردات بهدلیل هزینههای سنگین حملونقل؛
تمامشده فوالد بهعنوان صنع

 خارج شدن کنترل بازار از دس

دول

مادر؛

و ورود سوداگری به این بخش.

 مشارک در تولیـد سـیما کشـور :مشتارک هتای حقتوقی بانتک در راهانتدازی
1. Over Capacity

واحدهای سیمانی (حدود  11درصد سیمان کشور) باعث تولید این محصتول بترای ایجتاد
زیرساخ های کشور در ک یه بخشهای اقتصادی شده اس  .این صنع ع تیرغتم اینکته
آن کمتر مورد توجه بخش خصوصی بوده اس  .با توجه به پیوندهای پستین و پیشتین کته
این صنع

دارد ،نقش ارزندهای در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.

 مشارک

در رشد سایر بخشهای اقتصادی کشور :م العه شترک هتایی کته

بانک در آنها مشارک
بوده و در پیشرف

حقوقی کرده ،نشان میدهد که اکبر آنها از صنای مهم کشتور
اقتصادی نقش داشتهاند که متیتتوان بته صتنای الستتیک ،راه و

ساختمان و ...اشاره کرد.
 ایجاد اشتغا  :مشارک های حقوقی بانک بهدلیل کتارایی بتاالیی کته داشتته
اس

و ن ارت درونی که در این عقد برای مصرل صحیا تستهیالت متیشتود (در

مقایسه با مشارک های مدنی) ،در ایجاد شغل پایدار مؤیر بوده و بهصورت مستتقیم
و غیرمستقیم ،فرص های شغ ی زیادی در کشور ایجاد کرده اس .
 ایجاد ثبات در صنایع مختلف :با توجته بته دولتتی بتودن ماهیت

شترک هتای

حقتتوقی ت تثمینکننتتده متتواد اولیتته فتتوالد ،ستتیمان ،الستتتیک و ...و همگتتامی بانتتک بتتا
سیاس های دول
که میتوانس

که بحتث انحصتار

(در مقایسه با بخش خصوصی) باعث شده اس

در این صنای از طرل بخش خصوصی بتهوجتود آیتد ،م ترح نبتوده و

آرامش خاصی از این من ر در عرصه کسبوکار این صنای ایجاد شده اس .
 تداوم نقـش توسـعهای شـرک

محدودی

مـدیری

سـرمایهگـذاری امیـد :ع تیرغتم

بانتک در اع تای هرگونته تستهیالت بته شترک

امیتد و شترک هتای

زیرمجموعه (ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) ،با توجته بته
میزان سهام بانک در این شرک  ،رسال
اس ؛ بهطوریکه شرک

توسعهای این شرک

همچنان حفتظ شتده

امید در سالهای اخیتر بته طترحهتای بتزرگ و زیربنتایی

کشور در بخش هتای مخت تز اقتصتادی وارد شتده و در ایجتاد بستترهای توستعه
نقشآفرین بوده اس  .نمونه بارز این کار ،مشارک
دهه های اخیر بودجه کشور اجازه ساخ
ورود به عرصه نف

در ساخ

پل خ یج فتارس (در

آن را نداده بتود) ،ستاخ
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دارای مزی

نسبی فوقالعادهای در کشور اس  ،به دلیل سرمایهبر بودن و تخصصتی بتودن

مختازن نفتتی،

و گاز کشور ،کمک و پشتیبانی از طرح هدفمنتدی یارانتههتا از

15

طریق تثمین کاالهای استراتژیک و ...می باشد.
 .5راهکار عملیاتی استفاده از عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی
تح یلهای توصیفی انجامشده در بخشهای مخت ز مقاله ،فرضیه لتزوم بهترهگیتری
بانکها از عقد مشارک
این قسم

متیکنتد و در

حقوقی در عم یات بانکی بدونربتا را یابت

از مقاله بهدنبال ارائه راهکار برای استتفاده ن تام بتانکی از ایتن عقتد بتا

توجه به ظرفی های قانونی و اجرایی آن هستیم.
 .5-1بازنگری در دستورالعمل سرمایهگذاری بانکها (نامه شماره مب 182/مورخ
)1382/1/22

بررسیهای انجامشده در این مقاله از جنبتههتای اجترای صتحیا قتانون بانکتداری
اسالمی در عقد مشارک
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931
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و ...حکای
دارد .با عنای

حقوقی ،سودآوری برای بانکها و درنتیجه ستپردهگتذاران

از لزوم بازنگری دستورالعمل بانک مرکزی و رف محدودی های فع ی
به مفاد این دستورالعمل ،بانکها در حال حاضر نمیتواننتد مبتادرت

به انعقاد قرارداد مشارک

حقوقی نمایند.

 .5-2امکان اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی بهصورت درصدی از افزایش منابع
و کاهش مصارف

برای اینکه بانک ها بتوانند وارد مشارک

واقعی (حقوقی) شوند و دس

زمینه بسته نشود ،شاخص اع ای تسهیالت مشارک

حقوقی بهجای نسب

آنها در این
سترمایه

پایه بانک (که در بانکهای دولتی از کنترل بانتکهتا ختارج بتوده و در بانتکهتای
خصوصی نیز افزایش آن دارای محتدودی هتایی است ) ،از نستب
بانکها و کاهش تسهیالت مشارک

حقوقی بهشرح ذیل استفاده شود:

( ×011مانده کل سپردهها  /مانده تسهیالت مشتارک
تسهیالت مشارک

افتزایش منتاب

حقتوقی) ش شتاخص اع تای

حقوقی

این شاخص میتواند انع الپذیر باشتد و تعیتین آن بتا ستقز  01درصتد در
شرایط فع ی ،من قی بهن ر میرسد .با معیتار قترار گترفتن ایتن شتاخص ،بانتکهتا
میتوانند براساس افزایش مناب (کل سپردهها) و کاهش مصارل (مانتده تستهیالت)

مشارک

حقوقی (از طریتق فتروش ستهام) اقتدام بته اع تای تستهیالت در قالتب

مشارک

حقوقی کنند.

مشارک

حقوقی ،اصل تسهیالت پرداختی +معتادل ستود مشتارک

متدنی در ایتن

سرفصل باشد .با توجه به تجربه بانک سپه ،اگتر معیتار مانتده تستهیالت مشتارک
حقوقی ،قیم

تمامشده سهام شرک ها باشد ،با توجه به معامالت انجامشتده ،نترخ

تورم و ...سقز مورد ن ر بهسرع

پر شده و برای بانکها محدودی

ایجاد میکند.

 .5-3سازماندهی اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی براساس سقف بخش اقتصادی

بررسی روند اع ای تسهیالت در بخشهای مخت ز اقتصادی نشان متیدهتد کته ستهم
بخش مولد و سرمایه یاب  ،روند کاهشی داشته و این امر سبب شده است
سرمایه گذاری در کشور تحت

کته موضتوع

تتثییر قترار گیترد و اعتبتارات سیستتم بتانکی بته ستایر

بخشهای اقتصادی و تسهیالت کوتاهمدت ستوق یابتد .نهتاد ن تارتی متیتوانتد بترای
تشویق سرمایهگذاری در بخش مولد کشور ،اع ای تسهیالت در عقد مشارک
را در بخش اقتصادی مورد حمای

حقتوقی

باز گذاشته و بانکها (بهویژه بانکهتای خصوصتی)

از این طریق انگیزه الزم را برای سرمایهگذاری ب ندمدت داشته باشند.
 .2طراحی مدل بانکداری  PLSدر قالب عقد مشارکت حقوقی
بررسی دقیق مدل بانکداری براستاس مشتارک در ستود و زیتان  PLSنشتان متیدهتد کته
ع یرغم تدوین دستورالعملهای متنوع و در بیشتر مواقت پیچیتده و کتار گستترده بتر روی
استانداردهای حسابداری این نوع بانکداری (که در کشورهای مخت ز درحال انجتام است )،
ماحصل کار بهطتور بستیار ستاده و روان ایتن است کته ستپردهای کته یتک سترمایهگتذار
ریسکپذیر در بانکداری  PLSقرار میدهد ،دقیقاً در کدام پروژه مصرل میشتود و در طتول
دوره سرمایهگذاری چه مقدار سود یا زیان نصیب سپردهگذار میشود ،با حسابرستی خاصتی
این سود یا زیان به صاحب اص ی تع ق گیرد و در این عرصه چته ن تارتهتایی و براستاس
چه معیاری (قانون ،ضابط ،دستورالعمل و  )...باید انجام پذیرد تتا ضتمن رعایت بانکتداری

الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری  PLSدر نظام بانکداری بدونربا  محمدنقی نظرپور و اکبر کشاورزیان پیوستی

توضیا مهم :برای ایجاد انگیزه در ایتن زمینته ،معیتار تعیتین مانتده تستهیالت

اسالمی ،بانک در مقام وکیل امین به سپردهگذار پاسخگو باشد (بیدآباد.)0222 ،
با توجه به ویژگیهایی که در مشارک

حقوقی در بختش هتای قب تی ایتن
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مقاله احصار شد ،روح بانکداری  PLSبا عقد مشارک

حقوقی همختوانی داشتته

و ضمن تحقق مهم ترین شاخص این نوع بانکداری ،یعنی استخراج سود و زیان
واقعی بهنحو م وب و سیستماتیک ،دارای قوانین ،قواعد و رویههای روشتن و
مشخصی در ن ام بانکی و در عرصه کسبوکار میباشتد کته نگارنتدگان مقالته
اعتقاد دارند که متمرکز شدن بر این عقد در طراحی مدلهتای بانکتداری  PLSاز
جنبه های قانونی ،اجرایی و شناسایی سود و زیان واقعتی و درنهایت

کمتک بته

رشد و توسعه اقتصادی بهترین راهکار می باشد .بر این اساس الگوهایی در ایتن
زمینه طراحی شده اس

که بهطور اجمالی در این بخش از مقاله ارائه متیشتود.

ایدههتای م ترحشتده در ایتن بختش بتهصتورت ک تی بتوده و امیتد است
پژوهش های آتی ،اندیشمندان این عرصه نسب

در

به ترویج و عم یاتی نمودن ایتن

ایدهها در بازار پول و سرمایه اقدام نمایند.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931
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م العات تح ی ی ت توصیفی انجامشده ،فرضیه «با بهرهگیری از عقتد مشتارک
حقوقی ،مدل بانکداری  PLSقابل ارائه اس » را یاب
مدلهایی برای تحقق بانکداری مشارک

نموده و در این بخش از مقاله

در سود و زیان طراحی و ارائه میشود.

 .2-1طراحی مدل «بانکداری مشارکت واقعی سپردهگذاران در شرکت سرمایهگذاری بانک »x

یکی از شیوههایی که میتواند در راهاندازی مشارک

حقتوقی م ترح شتود ،ایجتاد

مکانیزمهای مستتق ی در بانتکهتای عامتل بتهعنتوان «بانکتداری مشتارک
سپردهگذاران در شرک

واقعتی

سرمایهگذاری بانتک  »xمتیباشتد .در ایتن نتوع بانکتداری

اسالمی ،سپرده گذاران مبالغ خود را در حسابهای سپرده سرمایهگتذاری ب ندمتدت
سپرده گذاری کرده و بانک مربوطه ،مناب مربوطته را بتهطتور مستتقیم در مشتارک
حقوقی ،از طریق شرک

سرمایهگذاری وابسته ،سرمایهگذاری مینمایتد و در پایتان

هر سال مالی ،ضمن اینکه سپردهگذاران میتوانند:
ت تنها سود واقعی خود را اخذ و سپردههای خود را تمدید نمایند؛
ت اصل سپرده و سود واقعی کسبشده را دریاف
ت معادل مب غ سپرده ،سهامدار شرک

باشند.

نمایند؛ و یا

شکل شماره ( )0به بررسی فرایند ک ی این مدل میپردازد.1
شکل شماره ( .)2طراحی مدل «بانکداری مشارکت واقعی سپردهگذاران در شرکت سرمایهگذاری بانک » x

سود وش زیان واقعی در پایان سال
ماهی با دریافت حقاهوکاهه توس شرکت
ت مین سود حداقلی با مشارکت در سود واقعی
 +دریافت حقاهوکاهه توس شرکت

تبدیه سپرده به سهام برای شرکتهای
سهامی در حال احداث

مشارک

خرید سهام یک شرکت سهامی

شرکت سرمایهگذاری
بانک عامه

خرید پرتفوی سهام برای یک مشتری
مصرف سپرده در شرکت درحالاحداث
مصرف سپرده (باهنسبه) در همه روشهای فوق با
نظر سپردهگذار یا شرکت

حقوقی متضمن کسب سود قابل تقسیم 2و عواید سرمایه ای 3اس  .در این

مدل ،سود قابل تقسیم در پایان دوره مالی بین سپردهگتذاران تقستیم شتده و عوایتد
سرمایه ای در موعد بستتن ستپرده مربوطته م تابق بتا آخترین صتورتهتای متالی
حسابرسیشده به مشتری پرداخ

میشود .موضوع مهمی که در مورد سپردهگذاران

م رح اس  ،ریسک ناشی از ضرر و کاهش ارزش سهام میباشد که یا ستپردهگتذار
ریسکپذیر این موضوع را میپذیرد ،یا اقدام به انتخاب پرتفوی سهام مینماید و یتا
با پرداخ

درصتدی بتهعنتوان کتارمزد ،حتداقل ستود متورد انت تار را از شترک

سرمایهگذاری بانک بهصورت تضمینشده در پایان دوره دریاف

میکند.

بهدلیل اینکه در حال حاضر شرک های سرمایهگتذاری بانتکهتا از محتل کتل
سپردههای مردم تثسیس شدهاند ،سود حاصل از شرک های سترمایهگتذاری (بانتک
سپه) در دوره مورد م العه ( 21درصد) در صورتهای مالی بانک متنعکس شتده و
در هر دورهای که بانک اقدام به فروش سهام میکند ،ستود شناستاییشتده (تفتاوت
 .1توضی اینکه در مدل های پیشنهادی ،ایجاد شرکت سـرمایهگـذاری بانـک عامـه و برخـی فعاهیـتهـای
عنوانشده از جنبۀ تجهیا منابع و تخصیص مصارف نیاز به اخذ مجوزهای الزم از مبادی ذیرب و در برخـی
مواقع نیاز به مصوبه قانونی دارد که میتوان پ( از نهایی شدن پیشنهاد مربوطه ،برحسب مورد و در صـورت
نیاز ،قانون مربوطه را مصوب نمود.
2. Dividend
3. Capital Gain

الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری  PLSدر نظام بانکداری بدونربا  محمدنقی نظرپور و اکبر کشاورزیان پیوستی

منابع:
سپرده سرمایهگذاری مدتدار :با ویژگیهای
ذیه

بانک عامه

مصارف:
شرکتهای سهامی (فعال و در حال
احداث) :با ویژگیهای ذیه
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خرید و فروش سهام) نیز در صورتهای مالی بانکها یب

میشتود .چنانچته متدل

مورد ن ر این تحقیق اجرایی شود ،سپردهگذاران بهصورت آگاهانه سرمایهگذاری در
شرک

حقوقی انتخاب میکنند که در ایتن

سرمایهگذاری بانک را در قالب مشارک

صورت اختصاص سود قابلتقسیم و سود سرمایهای با شفافی

کامل انجام میشود.

مدل طراحی شده میتواند با م العتات جتامعی کته در عم یتاتی کتردن متدل انجتام
میپذیرد ،تکامل یابد و با توجه به اینکه سازوکار تقسیم سود و زیتان و ن تارت بتر انجتام
صحیا سرمایهگذاری و واقعی بودن عم یات براساس مفاد و ماهی عقد مشارک تعریتز
و مدون شده و در ن ام بانکی نیز اجرا شده است  ،بتا ستهول و بتدون موانت قتانونی در
مؤسسات اعتباری قابل اجرا میباشد .در طراحی این الگو میتتوان بترای تخصصتی شتدن
موضوع و باز گذاشتن دس

سپردهگذار برای سرمایهگذاری در بخشهای مخت ز با توجه

به میزان سودآوری ،سالیق و ...شرک های ستهامی وابستته بته بانتک را بته شترک هتای
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تخصصی بهشرح شکل شماره ( )2تفکیک کرد .این کار میتوانتد در ارائته ختدمات متالی
م وب و با سودآوری قابل قبول به مشتری ایربخش باشد.
شکل شماره ( .)1تفکیک شرکتهای تحت پوشش بانک با توجه به بخش اقتصادی

شرکت
سرمایهگذاری
در بخع
صنعت

شرکت
سرمایهگذاری
در بخع
معدن

شرکت
سرمایهگذاری
در بخع
کشاورزی
شرکت
سرمایهگذاری
در بخع. . .

بانک عامه

شرکت
سرمایهگذاری
در بخع
مسکن

 .2-2طراحی مدل مشارکت در طرحهای بزرگ اقتصادی بهجای انتشار اوراق
مشارکت

اجرای طرحها و پروژهها در قالب اوراق مشتارک

بتهویتژه اوراق مشتارک

بانتک

مرکزی بهصورت ناقص ،صوری و مخالز با قانون بانکداری بدون ربا ،هم در ن تام
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بانکی و در بین متفکران بانکداری اسالمی منتقدان زیادی پیدا کترده و هتم در بتین
مردم بهعنوان اوراق قرضه م رح اس  .بازار سرمایه یا بازار پول میتوانتد بتا انجتام
مرتف نموده و ضمن تبدیل اکبر طرح های اقتصادی به شرک

تتثمین

سهامی و ق

مالی از طرل دول  ،اجرای ماده  11قتانون اساستی را بتا ضتاب همنتدی حتاکم بتر
شرک های سهامی و توزی سهام در بین آحاد مخت ز مردم انجام دهد.
در این مدل ،بهجای اینکه همانند انتشار صتکوک ،یتک شترک

واستط ()SPV

تشکیل شود ،بانک عامل پس از انجام بررسیهای مربو بته توجیتهپتذیری و اختذ
مدارک و مستندات و مجوزهای الزم نسب

به تثسیس یک شترک

سترمایهگتذاری

وابسته اقدام مینماید و با انجام برنامه زمتانبنتدی بترای سترمایهگتذاری در قالتب
مشارک

حقوقی ،اوراق سهام الکترونیکی صادر میکند و آنها را بته ستپردهگتذاران

میفروشد .مؤسسه اعتباری با توجه به اعتبار ویژهای که در بین سترمایهگتذاران دارد
و با بهره گرفتن از ابزارهایی ن یر مؤسستات تعهتد پتذیره نویستی ،بتازارگردان و...
نسب

به ایجتاد انگیتزه الزم در سترمایهگتذاران بترای خریتد ستهام شترک

اقتدام

مینماید .شکل شماره ( )2به بررسی ک ی این فرایند میپردازد.
شکل شماره ( .)9طراحی مدل مشارکت در طرحهای بزرگ اقتصادی
سرمایهگذاران

شرکت سهامی (طرح یا
پروژه در حال احداث)

خرید سهام شرکت

شرکت سرمایهگذاری
بانک عامه (نظارت و
تصمی گیری در طرح و )...

شرکت
رتبهبندی

 .2-3مدل مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین سپردهگذاران و شرکتهای سهامی

بتتا تجربتتهای کتته بانتتکهتتا از طریتتق شتترک هتتای ستترمایهگتتذاری ختتود در امتتر
سرمایهگذاری کسب میکنند ،میتوانند با انجام خدمات مشاوره مالی ،سپردهگتذاران
را به شرک های سهامی پیوند دهند .بانکها برای نهادینته شتدن مشتاوره متالی در
ن ام بانکی در ابتدا میتوانند با روشهای ذیل در سپردهگتذاران اعتمادستازی کننتد.

الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری  PLSدر نظام بانکداری بدونربا  محمدنقی نظرپور و اکبر کشاورزیان پیوستی

کار کارشناسی روی این متتدل ،نابسامانی های موجود در انتشار اوراق مشتارک

را
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شکل شماره ( )1به بررسی فرایند ک ی این بحث میپردازد.
 تضمین مب غ سپردهگذاری تا موعد معین؛
 پرداخت

ستود من قتی بته ستپردهگتذاران بتا توجته بته ریستک حتاکم بتتر

سرمایهگذاری و...؛
 سهیم شدن در زیان سپردهگذاران درصورت باال بودن ریسک شرک ها و...؛
 سرمایه گذاری در سبد دارایی شرک هتای مخت تز بترای متدیری

ریستک

سپردهگذار و....
شکل شماره ( .)2طراحی مدل مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین سپردهگذاران و شرکتهای سهامی
بانک عامه
ت مین مبلغ سپردهگذاری تا موعد معین
پرداخت سود منح ی به سپردهگذاران با
توجه به ریسک حاک بر سرمایهگذاری و ...
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

سهی شدن در زیان سپردهگذاران درصورت
باال بودن ریسک شرکتها و...
سرمایهگذاری در سبد دارایی شرکتهای
مختلف برای مدیریت ریسک سپردهگذار و...

خرید پرتفوی سهام برای یک مشتری
مصرف سپرده در شرکت درحال احداث
مصرف سپرده (باهنسبه) در همه روشهای
فوق با نظر سپردهگذار یا شرکت و...

 .2-4تأسیس یک شرکت سرمایهگذاری توسط مؤسسه اعتباری و اخذ یارانه مردم
با هدف سرمایهگذاری در قالب مشارکت حقوقی

با اجرایی شدن عقد مشارک

حقوقی و با هدل ایجتاد رشتد و توستعه در کشتور،

مؤسسه اعتباری میتواند یک شرک

سرمایهگذاری تثسیس کند و با عمل به رسال

بانکی خود با انجام واس ه گری مالی ،مناب کوچک خانوارها که ماهانته بتهصتورت
یارانه از طرل دول

پرداخ

متیشتود را در طترحهتای بتزرگ و م تی کته دارای

سودآوری باالیی نیز هستند سرمایهگذاری کند و با تکمیل طرح ،مردم سهامدار ایتن
طرحها باشند .بانک میتواند بهعنتوان واست ه گتر متالی اقتدام بته اختذ کتارمزد یتا
حقالوکاله نماید .این شرک

در قالب مدلهای ارائهشده در بندهای فوق ،متیتوانتد

تثسیس شده و با جم آوری سپرده هتای کوچتک متردم ،نقتش بزرگتی در رشتد و
شکوفایی کشور داشته باشد.
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شرکت
مشاوره ماهی
بانک عامه
(دریافت کارماد)

خرید سهام یک شرکت سهامی

 .2-5اجرای سیاستها و برنامههای دولت از طریق عقد مشارکت حقوقی

در حال حاضر بودجه مصوب در مج س شورای اسالمی و ستایر مصتوبات دولت
کشور تحمیل میکند و بیشتر آنها بهدلیل عدم رغب

بانکها و محدود بتودن تعتداد

بانکهای دولتی ،اجترا نمتیشتود .تجربته دهته  61و 31حتاکی از موفقیت
مشارک

حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم بانکها در این زمینه اس

نستبی

که میتواند بتا

انجام اصالحات الزم ،بهنحو م توبتتری در ن تام بتانکی اجترا شتده و منتاف آن
نصیب سپردهگذاران و آحاد مخت ز مردم شود.
جمعبندی و نتیجهگیری
 .0عقد مشارک

حقوقی یکی از عقود تعریزشده در فصتل ستوم قتانون عم یتات

بانکی بدون ربا بوده و تا پایان دهه  0231در ن ام بتانکی ،بتدون محتدودی

اجترا

میشد .محتروم شتدن بانتک هتا از ایتن عقتد مهتم کته ک یته قتوانین و مقتررات و
دستورالعملهای آن تدوین شده و در یک دوره در ن ام بانکی کشتور اجترا شتده و
نتتتایج آن باعتتث رشتتد و توستتعه اقتصتتادی کشتتور و حفتتظ ارزش واقعتتی منتتاب
سپردهگذاران و بانکها بهعنوان شریک واقعی و قانونی شرک ها سهامی شده اس ،
من قی نبوده و احیای آن اجتنابناپذیر اس  .اجرایی شدن این عقد در ن تام بتانکی
به اهدال راهبردی ن ام بانکداری بدون ربا که همانا حذل کامل ربا از بازار رستمی
پول اس  ،کمک کرده و با توجه به واقعی بودن مشارک

بانک با مشتریان ،میتواند

در تحقق اهدال برنامههای توسعه ،رشد تولید ،ایجاد اشتتغال و ارتقتار ست ا رفتاه
جامعه نقش ایربخشی داشته باشد.
 .2اجرای عقد مشارک

حقوقی در ن ام بتانکی کشتور در مقایسته بتا ستایر عقتود

اسالمی ،کمترین مشتکالت شترعی را دارد .چتالشهتای اجرایتی و شترعی عقتود
مشتتارکتی در ن تتام بتتانکی ،برختتی از اندیشتتههتتای تمامیت خواهانتته را در فضتتای
ن ریهپردازی تقوی

کترده و ایتن متفکتران ع توم بتانکی اعتقتاد بته توقتز عقتود

مشارکتی دارند .این درحالی اس

که عقد مشارک

حقوقی بیشترین م ابقت

را بتا

بانکداری اسالمی داشته ،ابزار مناسبی برای تحقق بانکداری بر مبنتای ستود و زیتان
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(بهدلیل بانکمحور بودن ن ام تثمین مالی کشور) ،بار مالی زیتادی را بتر بانتکهتای
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) (PLSدر بانکداری بدونربا اس .
 .2ماده  2آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری محدودی هایی را برای اجترای
عقد مشارک

حقوقی برای بانکها ایجتاد کترده و ن تام بتانکی را از بهتترین عقتد

اسالمی محروم کرده اس  .براساس مفاد این ماده:
ت مجموع سرمایهگذاریهای بیواس ه و باواس ه هر مؤسسه اعتباری در اوراق
بهادار منتشره از سوی اشتخاص حقتوقی ،نبایتد از  11درصتد سترمایه پایته مؤسسته
اعتباری مزبور تجاوز نماید؛
ت مجموع سرمایهگذاریهای بیواس ه و باواس ه هر مؤسسته اعتبتاری در اوراق
بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی ،نبایتد از  01درصتد سترمایه پایته مؤسسته
اعتباری مزبور تجاوز کند .این محدودی ها باعث شده اس

کته بانتکهتا بتهویتژه

دولت

است  ،نتواننتد از عقتد

بانکهای دولتی که افزایش سترمایه آنهتا در دست
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مشارک

حقوقی استفاده کنند .راهکارهای ذیل برای اجرایی شتدن عقتد مشتارک

حقوقی ارائه میشود:
 بازنگری در دستورالعمل سرمایه گذاری بانک ها (نامه شماره مب 022/متورخ
)0226/0/26؛
 امکان اع ای تسهیالت مشارک
و کاهش مصارل مشارک

حقوقی بهصورت درصدی از افزایش منتاب

حقوقی؛

 ستتازماندهی اع تتای تستتهیالت مشتتارک

حقتتوقی براستتاس ستتقز بختتش

اقتصادی؛
 .1با اجرایی شدن مشارک

حقوقی در ن ام بانکی و انجام کارهای تحقیقتاتی بترای

ارتقار کارکرد این عقد و ایجاد نهادهای مالی مخت ز بر مبنای آن ،میتتوان حرکت
به سم

تحقق بانکداری اسالمی را از طریتق پرداخت

سرمایه سرع

ستود واقعتی بته صتاحبان

بخشید و به بالتک یفی اقتصاد سترمایهداری در ماهیت

بهتره پاستخ

قان کنندهای داد .بهن ر می رسد اگر بانکداری استالمی بتوانتد ابتزار اقتصتادی قابتل
دفاعی را برای ایجاد ارتبا بین سود و سرمایه ارائه نمایتد ،اقتصتاد سترمایهداری از
آن برای افزایش کارایی اقتصادی استفاده خواهد کترد .موضتوعی کته در ستالهتای
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اخیر ،بانکداری متعارل و اقتصاد کالسیک را به ستم

بهترهگیتری از بانکتداری و

اقتصاد اسالمی سوق داده اس .
 .2مشکالت و موان اجرای عقود مشتارکتی (مضتاربه ت مشتارک

انعقتاد قراردادهتای

مشارکتی در دهه اخیر و ...حاکی از چالش اساسی در اجرای صحیا این عقود اس
حقوقی هیچکدام از مشکالت مشارک

و مشارک

مدنی را ندارد .مشارک

حقوقی

با تکیه بر قوانین و مقررات ن ام بانکی کشور ازیکسو و پایبندی به ک یه ضتوابط و
مقررات حاکم بر شرک های سهامی تدوینشده در قتانون تجتارت و ستایر قتوانین
مرتبط از سوی دیگر ،باالترین کارایی را در اقتصاد واقعی دارد.
 .6ماهی

حقوقی بهنوعی اس

قانونی و اجرایی عقد مشارک

کته همته تحتوالت

فضتتای کستتبوکتتار ،متغیرهتتای اقتصتتادی ن یتتر نتترخ تتتورم ،نتترخ ارز و ...را بتته
سپردهگذاران منتقل میکن د و به ع ت
باالترین م ابق

ایتن ارتبتا تنگاتنتگ بتین اقتصتاد حقیقتی،

را با بانکداری اسالمی دارد .با سهبرابر شدن نرخ ارز و نترخ تتورم

در سالهای اخیر ،هیچکدام از قراردادهایی کته بانتکهتا از طریتق عقتود مشتارکتی
(مشارک

مدنی ت مضاربه) منعقد کرده بودنتد ،نتوانستتند حقتوق متوک ین ختود را

تثمین نمایند و در صتورت انعقتاد مشتارک

حقتوقی ،ارزش سترمایهگتذاریهتای

انجامشده بانکها متناسب با رشد تورم ،افزایش مییاف .
 .3با توجه به فرایند اجرایی عقد مشارک

حقوقی و تحقق سود و زیان واقعی برای

سپرده گذاران ،این عقد می تواند بهترین ابزار تحقتق بانکتداری  PLSباشتد .ارزیتابی
دقیق موفقی

بانکداری بر مبنای مشارک

در سود و زیان ،رسیدن به ابتزاری بترای

تعیین سود و زیتان واقعتی و تقستیم آن بتین طترفین یتا صتاحبان سترمایه است ؛
موضوعی که در مبانی عقد مشارک

حقوقی کتامالً وجتود داشتته و رویتههتای آن

بهدرستی در ن ام بانکی نهادینه شده اس .
 .2بررسی اجرای عقد مشارک

حقوقی در بانکهتا نشتان متیدهتد کته ایتن عقتد

هیچگونه عیبی نداشته و میتوان با کارآمد کردن مدیری

منتاب و مصتارل در ایتن

بخش و اصالح آییننامه سترمایهگتذاری مؤسستات اعتبتاری ،از مزایتای مشتارک
حقوقی بهره بردای نمود .مزایای اجترای مشتارک
بهشرح ذیل قابل ت خیص اس :
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بانکی ،عدم اصالح آن در سه دهه اخیتر ،رونتد نزولتی کیفیت

متدنی) در ن تام

حقتوقی در مؤسستات اعتبتاری

75

 ت ابق اجرای عقد مشارک

حقوقی با بانکداری اسالمی؛

 شناسایی دقیق سود و زیان و تقسیم آن؛
 پرداخ

مالیات واقعی؛

 کاهش ران

اخذ تسهیالت از ن ام بانکی؛

 تثمین مالی شرک های سهامی؛
 امکان ن ارت دقیق بر مصرل تسهیالت؛
 مدیری

نقدینگی بانک (خرید و فروش سهام)؛

 کمک به بازار سرمایه در ایران؛
 بهرهگیری سپردهگذاران بانک از شرایط رونق (تورم)؛
 رقاب

بانکها برای ارائه سود بیشتر به سپردهگذاران؛

 تشویق بانکهای خصوصی برای ورود به طرحهای تولیدی بزرگ؛
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 ج وگیری از ایجاد م البات معوق (غیرجاری)؛
 ابزار مناسب وصول م البات غیرجاری؛
 .2بررسی عم کرد عقد مشارک
اجرای این عقد دارد.
 متوستط نستتب

ستود بتته حقتوق صتتاحبان ستهام شتترک

معادل 21درصد بوده اس
 سرمایه شرک

در دوره فعالیت

که از نرخ سود تسهیالت بانک باالتر اس .

امید از بدو تثسیس به میزان  02برابر افزایش یافته و بانتک در

افزایش سرمایه آن هیچگونه منابعی را ارائه نکرده اس .
 در طول دوران فعالی  ،بانک حدود  21درصد از سهام خود در شرک

امیتد

را واگذار کرده اس .
 کل ارزش بازاری سهام بانک ستپه در شترک

امیتد معتادل  63/111می یتارد

ریال می باشد که در مقایسه با تسهیالت پرداختی بیش از  011برابر در دوره فعالی
( )0220-20شده اس .
 اگر بانک به جتای پرداخت
پرداخ
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حقوقی در بانک سپه حکای

از کارنامه درخشتان

تستهیالت مشتارک

حقتوقی ،مشتارک

متدنی

میکرد ،ارزش فع ی تسهیالت پرداختی آن کمتر از  22درصد ارزش فع تی

سهام آن بود.

 مشارک

حقوقی بانک با ایجاد صنای مخت ز و زیربنایی ازجم ه مواد اولیته

فوالد ،سیمان ،الستیک ،راه و ساختمان و ...نقشی اساسی در ایجاد اشتغال و رشتد و
توسعه اقتصاد م ی اس .
حقوقی در ن تام بتانکی بتهشترح

 .01راهکارهای عم یاتی استفاده از عقد مشارک
ذیل قابل ارائه اس .
 طراحتتی متتدل «بانکتتداری مشتتارک

واقعتتی ستتپردهگتتذاران در شتترک

سرمایهگذاری بانک »x؛
 طراحی مدل مشارک

در طرحهای بتزرگ اقتصتادی بتهجتای انتشتار اوراق

مشارک ؛
 تثسیس یک شرک

سرمایهگذاری توسط مؤسسه اعتباری و اخذ یارانه متردم

با هدل سرمایهگذاری در قالب مشارک

حقوقی؛

 مدل مشاوره مالی در ایجاد ارتبا بین سپردهگذاران و شرک های سهامی؛
 اجرای سیاس ها و برنامههای دول

از طریق عقد مشارک

حقوقی.
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توسعه اقتصادی داشته و در حال حاضر نیز رسال

شترک

امیتد بیشتتر در جهت
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الف ـ فارسی
آییننامه اجرایی عقد مشارک حقوقی ،دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سالهای مخت ز.
بخشی دستجردی ،رسول« .0222 .بررسی ت بیقی ن ریه نرخ بهره صتفر بتا ن ریته تحتریم
ربا در اسالم» ،فصلنامه اقتصاد اس می ،شماره .22
بیدآباد ،بیژن« .0222 .طراحی بانکداری بر مبنای سود و زیان واقعی ،»PLSطرح تحقیقـاتی
انجامشده در بان ملی ایرا .
توتونچیان ،ایرج .0232 .اقتصاد پو و بانکداری ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
توتونچیان ،ایرج .0232 .پو و بانکداری اس می و مقایسـه آ بـا نظـام سـرمایهداری،
تهران :توانگران.
جمشیدی ،سعید .0232 .بانکداری اس می ،تهران :شکوه اندیشه.
حاجیان ،محمدرضا .0221 .موانع و مشک ت اجرای عقـود مشـارکتی در نظـام بـانکی
کشور ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
رجایی ،سیدکاظم .0221 .ماهی بهره و کارآیی اقتصادی آ  ،تهران :مؤسسته آموزشتی و
پژوهشی امام خمینی.
شهریاری ،عباس .0220 .بررسی طرحهای تولیدی ،تهران :بانک سپه.
ضیایی ،منوچهر .0232 .مجموعه قوانین پولی و بانکی ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
فترزینوش ،استتد ا ...و دیگتتران .0222 .بررســی عقــود در بانکــداری اسـ می ،تهتتران:
پژوهشکده پولی و بانکی ،چاپ دوم.
قانون عم یات بانکی بدون ربا ،مصوب مج س شورای اسالمی.
کشاورزیان پیوستی ،اکبر و دیگران .0221 .سیاس های پولی (ابزاری ـ نهادی) متناسـب
با طـرح تحـو اقتصـادی ،مجموعته مقتاالت بیست ویکمتین همتایش ستاالنه
سیاس های پولی و ارزی ،صص  ،202-261تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
مهدوی نجمآبادی ،سید حسین .0221 .مجموعته مقتاالت دوازدهمتین همتایش بانکتداری
اسالمی ،مؤسسه عالی بانکداری.
مؤسسه توسعه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران .0220 .طرح تحو اقتصادی در حـوزه

ب ـ سایتها
سای بانک توسعه اسالمی ()www.isdb.org
سای بانک سپه ()www.banksepah.ir
سای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ()www.cbi.ir
سای بانک م ی ایران ()www.bmi.ir
سای سازمان بورس و اوراق بهادار ()www.irbourse.com
سای شرک مدیری سرمایهگذاری امید ()www.omidinvestment.ir
سای کودال ،حاوی اطالعات مالی شرک ها بورسی ()www.codal.ir
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تحو بانکی ،تهران :معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
الز ت موسویان ،سید عباس .0223 .ابزارهای مالی اس می(صکوک) ،تهتران :پژوهشتگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ دوم.
ب ت موسویان ،سید عباس .0223 .فرهن اصط حات فقهی و حقوقی معام ت ،تهتران:
پژوهشکده پولی و بانکی ،چاپ دوم.
موسویان ،سید عباس .0222 .فقه معام ت بانکی ،جزوه آموزشی در مرکز آمتوزش بانتک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
موسویان ،سید عبتاس .0222 .پیشـنهاد اصـ ح قـانو و الگـوی عملیـاتی بانکـداری
بدو ربا ،تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش متدیری و برنامتهریتزی ،چتاپ
دوم.
نبی ،منوچهر و دیگران .0222 .مطالعه تطبیقی بانکداری اس می و متعـارف در ایـرا و
مالزی (با رویکرد سودآوری) ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بینالم ی توسعه
ن ام تثمین مالی در ایران ،صص  ،212 -231تهران :دانشگاه صنعتی شریز.
ن رپور ،محمدنقی و صادقی فدکی ،سید عبداهلل« .0222 .بررسی ماهی فقهی و حقتوقی و
سود ع یالحساب اوراق مشارک » ،فصلنامه حقو اس می ،شماره .22
هدایتی ،ع ی اصغر و دیگران .0221 .عملیـات بـانکی داخلـی  ،2تهتران :موسسته عتالی
بانکداری ایران ،چاپ دهم.
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