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 )Siddiqi, 1981, pp:و نخسهتین ترنبیهات اجنایهی

بانکداری اسالمی هر هه  60آ قن اتفها اتتهاه(  )Ahmad, 1995, pp: 21-23به
عنوا نمون میتوا ب بانکهایی ه چهو بانهک بهدو ب هنه 1واقه هر رناچهی
پارستا  ،بانک بدو ب نه تابونگ حاجی 2هر مالزی و یها بانهکههای په انهداز و
سنمای گذاری 3هر میتغمن مصن اشاره نموه( این بانکها همگی بن پایه ماهاررت
هر سوه و پنهیز از ربا بنا ن اهه شدند(  )Siddiqi, 2006, p: 3بعد از حدوه هو ههه
و با پینوزی انقالب اسالمی هر اینا  ،اجنای بانکداری اسالمی موره توج جهدی
قنار گنتت و هر این راستا قانو عملیات بانکی بدو ربها( )1تصهوی

شهد ره هر

ماهه  7آ اجازه اعطای تس یالت مااررتی ب بانکها هاهه شهد(( )2امها بها گذشهت
زما این قانو ب هالیلی تارنو مغفول واق شده است و قنارهاه مااررت تارنو
هر عنص عملی هر نظام بانکی وضعیت مناسبی نداشت است( مطابق گزارش بانهک
منرزی جم وری اسالمی ایهنا هر سهالههای اخیهن تسه یالت ماهاررتی حره
قابل توج ی هاشت و قنیه

به نیمهی از تسه یالت بهانکی هر قاله

قنارهاهههای

مااررتی بوهه اما بنرسیها ناا میههد ر ایهن تسه یالت هی اجهنای صهحی
قنارهاههای مااررتی هاهه ناده است( آمارهای هقیق و علت این موضوع هر اهامه
موره بحث قنار خواهد گنتت(
1. Interest-Free Bank
2. Tabung Haji
3. Saving-Investment Banks
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هر این تحقیق پ

از تبیین قنارهاه مااررت و آسهی شناسهی اجهنای آ هر

نظام بانکی اینا  ،با توج ب موضوع انگیزهها و بن اساس نگنش سیسهتمی مهدلی
مف ومی ج ت اجهنای صهحی قهنارهاه ماهاررت ارایه مهیگهنهه( سه

نحهوه

اثنبخای این مدل مف ومی هر اجنای صحی قنارهاه مااررت با استفاهه از نظنیه
بازیها بنرسی خواهد گنهید(
 .1بیان مسأله
مااررت نوعی تعامل اقتصاهی است ر قبل از اسالم نیز وجهوه هاشهت و توسه
اسالم امضا شده است( مف وم مااررت محهدوه به اسهالم نیسهت و اقتصهاههانا
غینمسلما نیز ب آ توج نموههاند( بِهدی 1مف هوم پایه ای ماهاررت را نهارن به
گنوهی از اتناه می هاند ر نیازهای اقتصاهی ماتنری هارند و ب صورت هاو لبان
تواتق میرنند ر مناب خوه  -اع از مناب انسانی و ماهی -را هره بیامیزنهد و از
این مناب هر راستای حصول منهات ماهتنا اسهتفاهه نماینهد( ایهن رهار از نیهق
سنمای گذاری و انرا م تعالیهت اقتصهاهی ره توسه ایهن اتهناه و هی تناینهدی
همورناتیک مدینیت میشوه ،هنبال میگنهه(  )Bedi, 1983, p: 16نکت م مهی ره
هر این تعنیف از مااررت وجوه هاره این است ر مااررت اوالً هاو لبان انرهام
می شوه و ثانیاً بنای تحقق منفعت ماتنا است( از اینجا بن میآید ر اتناه وقتهی
مااررت می رنند ر انتظار تحقق منفعتی بیاتن از حالت عدم ماهاررت هارنهد( از
همین رو مااررت ب صهورت معمهول منرهن به منفعتهی بیاهتن از حالهت عهاهی
می گنهه( هر تق شیع شنرت عبارت است از اینک یک عین یا هین یها منفعهت و
یا حق ب صورت مااع بنای هو یا چند نفن باشد موسوی خمینی)572 : 1416 ،
و عقد شنرت عقدی است ر میا هو یا چند نفن ب منظهور معامله و ترهارت بها
مال ماتنا منعقد شده و با انعقاه عقد تصنف مالکا هر مال ماتنا و ترارت با
آ جایز خواهد بوه( حلّی ،بیتا )227 :از آغاز مطالعات حوزه بانکهداری اسهالمی
ر قنارهاههای بانکی بن اساس عقوه تق ی ناحی شدند ،عقد شنرت یکی عقهوه
پنراربنه محسوب می شد( این موضوع ریا هر اهمیت زیهاه ایهن نهوع قهنارهاه و
1. Bedi
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مزایای قابل توج آ هاره( تبیین مزایای متعده قنارهاه ماهاررت تنصهت هیگهنی
می لبد اما الزم است هر اینرا ب

ور مختصن اشاره گنهه ر قنارهاه مااررت ه

از منظن اقتصاهی و ه از منظن معارف هینی هارای مزایای قابل تهوج ی اسهت( از
منظن اقتصاهی باید گفت هر حالیر هر قنارهاههای مباهل ای ر

ی آ ننخ ثهابتی

بنای سوه تس یالت ماخص می گنهه ریسک شکست پنوژه ب صورت رامهل بهن
ع ده گیننده تس یالت قنار می گینه ،اما هر قنارهاههای مااررتی به هلیهل تقسهی
سوه و زیا  ،ریسک ناشی از امکا شکست پنوژه نیز بین نتین تقسی شهده( )3و
هم آ ب گیننده تس یالت تحمیل نمیگنهه( ایهن عامهل سهب

مهیشهوه انگیهزه

رارآتنینا بنای هریاتت تس یالت و راهاندازی تولیهد و ایرهاه اشهتغال به نسهبت
قنارهاههای مباهل ای بیاتن باشد( این موضوع عالوه بن رمک به اتهزایت تولیهد و
ایراه اشتغال ،زمین مناسبی بنای اجنا شد

نحهای هانتبنیا ر ریسک نسهبی

باالتنی هارند تناه میرند( ه چنین وجوه س نهههای مااررتی هر بانکها باعهث
خواهد شد ر اتناه ریسکپذین ر ب

هور معمهول به سهوههای ره و معمهولی

هنچند قطعی و ثابت هستند) تمایل ندارند و به همهین هلیهل منهاب خهوه را هر
بانک س نههگذاری نمیرنند ،ب س نههگذاری هر حسابهای ماهاررتی ره امکها
رس

سوههای باالتن را هارند تمایهل پیهدا نماینهد( هر معهارف هینهی نیهز امهن به

همکاری و تعاو بین مسلمانا ب رنات هیده میشوه( قنآ ضمن امهن به چنهگ
زه ب ریسما ال ی اتحاه مسلمانا را ب عنوا نعمتی از جان

خهدا بنشهمنهه و

عنوا میرند ر خدا با تألیف قلوب ،مؤمنین را از نابوهی نرات هاهه است(( )4ایهن
موضوع ناا میههد انسا ها هر صورت همکاری و تعامل با یکدیگن منهاتعی به
هست می آورند ر هر غین این صورت ،وجوه نخواههد هاشهت( قهنآ به روشهنی
مسلمانا را امن ب تعاو و همکاری هر بنّ و تقوا میرند( )5هر تفسین ایهن آیه نیهز
گفت شده ر اوالً هر اسالم اصل بن تعاو و همکاری اسهت مگهن اینکه موضهوع
همکاری قبی و ناشایست باشد و ثانیاً منظور از رلم «بهنّ» ههن عمهل منتسه

به

خداست و معنایی گسهتنهه هاره ره هر همه شهزو زنهدگی انسها وجهوه هاره
ت نانی )1380 ،ر ب

ور بیعی امور اقتصاهی و تولیدی را نیز شامل میشوه(

پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسالمی :ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت 99

مااررت هر تنایند تولید ممکن است ج ت تأمین ن هاهه سهنمای و یها ن هاهه
نینوی رار صورت گینه( ج ت تأمین سنمای  ،قنارهاه مااررت بین بنگهاه و بانهک
اسالمی و ج ت تأمین نینوی رار قنارهاه مااررت بهین بنگهاه و رهارگنا منعقهد
میشوه( این تحقیق ب موضوع مااررت ج ت تأمین سهنمای یها همها ماهاررت
بین بانک و بنگاه میپنهازه و بنرسی ماهاررت بهین بنگهاه و نیهنویرهار تنصهت
هیگنی می لبد( مااررت بین بانک و بنگاه هر مقام اجهنا هچهار چهالت اسهت و
پیاهه سازی آ با ماکالتی روبنو است( یکی از اصلیتهنین علهل ایهن ماهکالت،
عدم شفاتیت عملکنه گیننده تس یالت هر موضوع قنارهاه اسهت ره موجه

به

وجوه آمد ماکل مخا نه اخالقی 1یا رژمنای هر رابط بانک و گیننده تس یالت
میشوه و شنایطی ب وجهوه مهیآیهد ره بانهک از صهداقت ار هارات گیننهدگا
تس یالت هر رابط با چگونگی انرام پنوژه مطمزن نخواههد بهوه( ایهن موضهوعی
است ر بسیاری از محققین( )6آ را اصلیتنین عامل عدم اجنای صهحی قهنارهاه
مااررت هر بانکداری اسالمی میهانند( رژمنای زمانی ب وجوه میآیهد ره اتهناه
قصد هارند هر شنایطی ر اقدامات هنیک از آ ها بن توزی احتمال ثمنه رار مهؤثن
است ،ب تقسی ریسک ب نهازند(
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 )Holmstrom, 1979, p:رژمنای هر شهنایطی

است ر عمل پن ا  2وجوه هاره و یکی از نتین قنارهاه مثال بانهک) نمهیتوانهد
عملکنه نف هیگن گیننده تس یالت) را مااهده رند و متوج نخواههد شهد ره
آیا او رار را ب خهوبی و بها هقهت و تهالش و مناقبهت انرهام مهیهههد یها خیهن(
 )Bolton & Dewatripont, 2005, pp: 14-15; Watt, 2011, p: 173هنچند بنخهی از
محققین( )7با استناه ب ماکالت اجنایی قنارهاه مااررت گفت اند ر ب تن است این
نوع قنارهاهها از نظام بانکی حذف شهوه امها بها توجه به مزایهای م ه قهنارهاه
مااررت ر ب بنخی از آ ها اشاره شد ،ب تن است ب جای حذف ایهن قهنارهاه از
نظام بانکی یا تغیین ماهیت آ ب گون ای ر هر عمل بیتایده شوه ،راهراری ج ت
اجنای صحی آ

ناحی گنهه(
1. Moral Hazard
2. Hidden Action
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 .2تحقیقات گذشته و نقد آنها
محققینی ر با رویکنه ایرابی ب موضوع قنارهاههای مااررتی پنهاخت اند هنیهک
ب نوعی سعی نموهه اند تا راهی بنای اجنای صهحی آ ارایه نماینهد( محمهدباقن
صدر  ) 1388بنای اجنای صحی عقد مضهارب پیاهن اه مهیرنهد ره بانهک بها
تأسی

شعب های مخصوص ج ت جم آوری ا العات هرباره متقاضیا تس یالت

و نیز ارزیابی نحهای اقتصاهی ،ا العات خوه را هر موره عامل و نیز رهاری ره
انرام خواهد هاه باال ببنه( وی ه چنین پیان اه میههد ر اصل سنمای و حهداقل
سوه معینی ب صورت شنط تعل هر ضمن عقد و یا ب صورت جعال تواتق شهوه(
نراتاهلل صدیقی نیز ضمن بن شمنه و تأرید بن آثار منفی غلب منابح و نسی هر
بانکداری اسالمی ،عنوا میهاره ر باید از روشهای غینمستقی ه چهو گهنتتن
ضمانت از عامل ،تضمین اصل سنمای توس بانک بنای س نههگذارا و قهنارهاه
ضنی

تزاینده بنای س

سوه عامل بنای اجنای صحی قنارهاه مااررت اسهتفاهه

شوه( قحف )1385 ،نصنآباهی و شعبانی  )1387نیز ضمن اشاره ب ماکالتی ره
هر زمین اجنای عقوه مااررتی وجوه هاره و نیهز مزیهتههایی ره اجهنای عقهوه
مااررتی بنای اقتصاه هر پی هاره ،راهرارهایی هه چهو ماهاررت رهاهتیابنهده
تنوش تدریری س

بانک ب متقاضی)؛ قنارهاههای تاویقی تحنیک متقاضی ب

تالش بیاتن و ارای گزارش صحی سوه و زیا )؛ بیم قنارهاههها؛ هر نظهن گهنتتن
حساب ویژه بنای زیا های احتمالی؛ توزی ریسک تس یالت پنهاختهی و رهاهت
س

سوه بانک بنای مقابل بها شهواههای اقتصهاهی و هورا ررهوه) را ج هت

اجنای صحی قنارهاه مااررت و نیز بن نف رنه چالتهای پیتروی آ ارایه
رنههاند( ب اروندی و احمدی حاجی آباهی  )1390نیز ضمن بنرسهی موضهوع هر
قال

اهبیات مسزل رارگزار  -رارتنما 1هر تزوری نمایندگی ،استناتژیههایی ماننهد

استفاهه از رمیت نظارت ،بازرسی مستمن و ((( بنای بانک را پیان اه رنههاند( قوامی
 )1390نیز هو عقد مضارب و مااررت مدنی را هر قال

نظنی بازیهها از نیهق

شکل گستنهه و هرختی بنرسی رنهه و ب وسیل الگهوی رهارگزار-رارتنمها ارایه
1. Principal-Agent Problem
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نموهه و با تنض هو حالت جامع ب

ور رامل اسالمی ر هر آ مقنرات شهنعی

ب صورت هقیق رعایت میشوه و جامع ای ر مقنرات شنعی هر آ رامل رعایت
نمی شوه عنوا هاشت است ر هر حالت اول ماکل اصلی الگهوی مهدین -عامهل،
یعنی ا العات نامتقهار  ،وجهوه نخواههد هاشهت زیهنا وجهوه صهفاتی هه چهو
صداقت ،شفاتیت و ((( هر چنین جامعه ای موجه

خواههد شهد ره عهدم تقهار

ا العات وجوه نداشت باشد( هر حالت هوم نیز با استفاهه از هسهتاورههای الگهوی
مدین -عامل الگویی معنتی رنهه است و بن اسهاس آ شهنای ب ینه قنارهاههها را
ماخص رنهه است(
هر رابط با راه رارهایی ر تا رنهو توسه محققهین ج هت اجهنای قهنارهاه
مااررت ارای شده ب صورت رلی س هست اشکال قابل نح است:
الف .تغییر ماهیت قرارداد مشاركت با تضمین اصل سرمایه و یا حداقل سود

بنخی از محققین ج ت رت نگنانهی بانهک هر رابطه بها بهنوز مخها نه اخالقهی
پیان اه هاهه اند تا هر قنارهاه مااررتی ر بهین بانهک و گیننهده تسه یالت منعقهد
می شوه ،اصل سنمای تضمین شوه و یا اینک عالوه بهن اصهل سهنمای یهک سهوه
حداقلی نیز تضمین شوه و گیننده تس یالت مورف ب پنهاخت آ گنهه( موضهوع
تضمین اصل سنمای ب صورت شنط ضمن عقد و یا هر قاله

یهک عقهد خهارج

الزم از قدی هر بین تق ای شیع موره بحث بوهه و ب صورت جدی توسه سهید
محمدباقن صدر  ) 1388واره اهبیات بانکداری بدو ربها شهد و سه

محققهین

هیگنی نیز ب صورت جدی ب آ پنهاخت اند( ب عنوا نمون میتوا ب نظنپور و
خوشاخال

 )1392اشاره رنه ر با بیا اینک ج ت مدینیت ریسک الزم اسهت

اصل سنمای بنای سنمای گذارا تضمین شوه ،نظنات تق ای متقدم و متهأخن را هر
موضوع تضمین اصل سنمای هر عقد شنرت بنرسی نمهوهه و هر ن ایهت تضهمین
اصل سنمای هر قنارهاه مااررت بانکی را جایز هانست انهد( نمونه هیگهن بهاریکلو
 )1389است ر موضوع ضما اصل سنمای را از منظن حقوقی موره بنرسی قنار
هاهه و با بیا اینک مف وم ضما هر اینرا شنط تعلی است ر سنمای پذین گیننده
تس یالت) ملتزم می شوه هر صورت تلف شد سنمای خسارت واره بهن مالهک را
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جبنا نماید ،تضمین اصل سنمای را ب عنوا یهک شهنط ضهمن عقهد به لحهاظ
حقوقی صحی میهاند(
هر رابط با این هست از راهرارها باید گفت ر موضوع جهواز یها عهدم جهواز
تضمین اصل سنمای و یها حهداقل سهوه بحهث مفصهلی بهین تق ها هاره و بنخهی
معتقدند ر این رار خالف مقتضهای عقهد شهنرت اسهت و موجه
میگنهه( هما گون ر اشهاره شهد نظنپهور و خهوشاخهال

بطهال عقهد

 )1392مهنوری بهن

نظنات تق ی موجوه هر این زمین هاشت اند و ب تق ایی ه چو ابناهری  ،عالمه
حلّی ،ش ید ثانی ،نرفی صاح

جواهن) ب عنوا مخالفین شهنط تضهمین اصهل

سنمای اشاره می رنند( هر اینرا قصد وروه ب بحث تق ی را نداری و اشهارهای به
بعد اقتصاهی این موضوع خواهی هاشهت( ویژگهی اصهلی قهنارهاه ماهاررت ره
مزایای این قنارهاه ریا هر این ویژگی هاره ،موضوع مااررت نتین هر سهوه و
زیا است و از این نیق است ر تس ی ریسک محقق میگنهه( ب بیا هیگهن بها
اجنای این راهرار قنارهاه مااررتی هر عمل تن چندانی با قنارهاه مباهل ای نهداره
و تبدیل ب یک قنارهاه با بازههی ثابت میشوه و مزایای قنارهاه مااررت ه چو
تقسی ریسک بین صاح

سنمای و بنگاهی اقتصهاهی محقهق نخواههد شهد(( )8هر

حال حاضهن هر نظهام بهانکی راهور ایهن راهرهار اجهنا مهیشهوه ره هر قسهمت
آسی شناسی عملیاتی قنارهاه مااررت موره بنرسی قنار خواهد گنتت(
ب .عدم توجه به موضوع انگیزهها و تمركز بر نظارت پسینی

بنخی هیگن از محققین مانند ب ارونهدی و احمهدی حهاجی آبهاهی  )1390انرهام
نظارت مستمن بن عملکنه گینندگا تس یالت را ب عنوا راهرهار اجهنای صهحی
قنارهاه مااررت پیان اه هاههاند( هر این رابط باید گفت ر هنچند وجوه سیسهت
نظارتی و رنتنل عملکنه بازیگنا یک اصل اساسی است اما نکت قابهل تأمهل ایهن
است ر صنف نظارت نمیتواند تخلفات موجهوه هر قنارهاهههای ماهاررتی را از
بین ببنه و اینک گفت شوه ج هت جلهوگینی از تخلفهات ،نظهارت همه جانبه و
حدارثنی صورت گینه روش مناسبی نیسهت( زیهنا اوالً بها عنایهت به گسهتنهگی
تعداه گینندگا تس یالت و تنوع پنوژهها و حوزههای سنمای گهذاری ،نظهارت هر
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سط گستنهه هشوار و هزین بن است؛( )9ثانیاً مقول نظارت و مقهام نهارن خهوه نیهز
تساهپذین است و ج ت جلوگینی از تساه نارنین احتیاج ب نارنین هیگهن هسهت
ر بن نارنین قبلی نظارت رنند و این تسلسل اهام خواهد هاشت ،ب همهین هلیهل
ب تن است هر رنار وجوه مقام نارن ،ب محنّرات و انگیهزهههای تخلهف نیهز توجه
گنهه( یعنی تا حد امکا عواملی ر انگیزه تخلف را هر تعالین و نارنین ب وجهوه
می آوره را رنتنل نموه و از این نیق از بنوز قسمتی از تخلفات جلهوگینی رهنه(
ب گون ای ر با ب رارگینی سازورارهای انگیزشی و ج تههی انگیزههای عوامل
قنارهاه هر راستای اجنای صحی آ  ،شنایطی ب وجوه آید ره منهات عوامهل به
عملکنه صحی آ ها گنه بخوره و هنیهک از عوامهل منفعهت خهوه را هر اجهنای
صحی قنارهاه ببینند و انگیزه آ هها بهنای تخلهف راسهت شهوه( هر سهازورارهای
موجوه اجنای قنارهاههای مااررتی ب

ور معمول شنای به گونه ای اسهت ره

گینندگا تس یالت نسبت ب انرهام تخلهف انگیهزه هارنهد و منفعهت خهوه را هر
تخلف میبینند و ب همین هلیل سعی میرنند بنخی از ضواب را هور بزنند و اجنا
نکنند( ب عنوا مثال گیننده تس یالت منفعت خوه را هر این میبیند ره بها اعهالم
هزین های بیاتن پنوژه را ر سوه و یا حتی زیا هه ناا ههد تا از این نیق سهوه
رمتنی ب

نف هیگن ب نهازه( همین موضوع بانک ها را به سهمت تعنیهف سهوه

علیالحساب و تضمین آ بنهه است ر بها ایهن اتفها  ،قنارهاهههای ماهاررتی از
ماهیت و اهداف اصلی خوه منحنف میشوند( البت هن چقدر هه ره به مسهایل
انگیزشی توج شوه ،باز ه سیست بینیاز از نظارت پسینی نخواهد بوه و ب مقهام
نارن احتیاج هست اما حر رار نظارت ب صورت قابهل مالحظه ای ره خواههد
شد(
ج .تمركز بر طرفین قرارداد و عدم توجه به تأثیر محیط قرارداد بر كیفیت اجرای
آن

گنوه هیگنی از تحقیقات ر هنیک از نیقی سعی هر ارای راهرهار بهنای اجهنای
صحی قنارهاه مااررت هاشت اند سهازورار خهوه را محهدوه به

هنتین قهنارهاه

رنهه اند و ب رنتیت عوامل محی قهنارهاه هر رته ماهکالت توجه نداشهت انهد(
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تحقیقاتی ه چو قوامی  )1390ر هر باال توضهی هاهه شهد یکهی از ایهن مهواره
است(
ب نظن میرسد ر یکی از هالیل عهدم اجهنای صهحی قهنارهاه ماهاررت هر
اینا عدم وجوه زینساختهای مناس
م

بنای اجنای این قنارهاه است( زینسهاخت

موره نیاز هر این زمین  ،ناحی جام و رامل قنارهاه است ر بایهد هر آ به

تمامی مؤلف های مؤثن هر اجنای قنارهاه ب ویژه مؤلف های پینامونی قهنارهاه ره از
آ ها تعبیهن به «محهی قهنارهاه» 1مهیشهوه ،توجه شهوه( ایهن مؤلفه هها اثهنات
قابلمالحظ ای ر هر موتقیت یا شکست قنارهاه هارند و توج ب آ هها ضهنوری
است( بستن حقوقی و قوانین جام و رامل ب همناه هستورالعملههای ییربه (،)10
عوامل نظارتی ،عوامل اجنایی ،عوامل انگیزشهی ،سهاختار سهازمانی ،تهدقیق شهنح
ورایف ،شاخص های ارزیابی عملکنه و ((( مثالهایی از مؤلف های محهی قهنارهاه
هستند( عدم توج ب محی قنارهاه و محدوه شد آ ب هو عاملِ ههنده و گیننده
تس یالت منرن ب شکست قنارهاه مااررت خواهد شد( اما اگن بستن مناسبی بنای
انعقاه و انرام قنارهاه ناحی گنهه ،تا حدوه زیاهی زمینه بهنای اجهنای صهحی
قنارهاه مااررتی تناه خواهد شد(
 .3آسیبشناسی عملیاتی قرارداد مشاركت در نظام بانکی ایران
مطابق آمار ارای شده از سوی بانک منرزی جم وری اسالمی اینا

جهدول زیهن)

حر تس یالت بانکی اعطایی هر قال

قنارهاهههای ماهاررتی تفهاوت زیهاهی بها

حر تس یالت مباهل ای نداره و س

این نوع قنارهاهها هر سالهای اخیهن حره

قابل توج ی هاشت اند(

1. Contract Environment

پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسالمی :ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت 105
جدول .1مانده تسهیالت مشارکتی و نسبت آن به مانده کل تسهیالت (ارقام به میلیارد ریال)
سال
1397
1396
1395
1394
1393
1392

()11

1391
1390
1389
1388
1387

تسهیالت اعطایی در قالب
عقود مشارکتی
4627.9
4580.4
4352.3
3625.9
2964256

کل تسهیالت
بانکی
13001.7
10823.2
9101.1
7292.8
6240944.3

درصد تسهیالت مشارکتی به
کل تسهیالت
35.59
42.32
47.82
49.71
47.49

2559740.9

5347918.2

47.86

1810912.6
1462497.7
1263797.9
716942.7
456684.4

4067590.6
3456633.3
2903482.3
2103916.1
1813250.1

44.52
42.30
43.52
34.07
25.18

منب  :سایت بانک منرزی

()12

اما بنرسیها ناا می ههد ره هر اعطهای ایهن تسه یالت ،قهنارهاه ماهاررت به
صورت صحی اجنا نگنهیده است( یکی از هالیل اصلی عدم اجنای صحی قانو
هر رابط با تس یالت مااررتی ،نگارش آییننام های اجنایی و بختنامه ههای پهن
اشکال است( ب عنوا نمون میتوا ب «تهنم قهنارهاه ماهاررت مهدنی»( )13اشهاره
نموه ر از لحاظ تق ی و حقوقی انتقاهاتی ب آ واره است و بنخهی از احکهام آ
باعث می شوند قنارهاه مااررت ب صورت صحی اجهنا ناهوه( هر مهاهه  11ایهن
قنارهاه ضمن قنارهاه مدینیت مناب و مصارف موضوع مااررت بن ع ده شنیک
گیننده تس یالت) ،عنوا گنهیده ر شنیک باید هر پایا هوره ،س الانر بانک
ب عالوه سوه ابنازی موضوع مااررت را ب بانک پنهاخت نمایهد و هر غیهن ایهن
صورت ملتزم و متع د است ر مبلغ معاهل س الانر بانک ب عالوه سوه ابنازی
و نیز ضنر و زیا وارهه ب بانک را صل و ب صورت رایگا از اموال خوه تهأمین
و پنهاخت نماید( بانک ها بها اسهتناه به ایهن مهاهه هر قهنارهاه اعطهای تسه یالت
مااررتی ن تن ا تمام ضنر احتمالی را بن ع ده گیننهده تسه یالت قهنار مهیههنهد
بلک با استفاهه از صل  ،ننخ ثابتی را ب عنوا سوه علیالحساب عنوا میرنند ر
هر حقیقت هما ب نه بوهه و ب عنهوا سهوه قطعهی تسه یالت اعمهال مهیشهوه(
بنخی( )14معتقدند اینک ضنر بن یهک هنف شهنارت تحمیهل شهوه هارای اشهکال
شنعی بوهه و هر قنارهاه مااررت باید هن هو نف هر سوه و زیا شنیک باشهند
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و اگن چنین شن ی هر قنارهاه اعمال شوه خالف مقتضای عقد شنرت خواهد بوه
و موج

بطال عقد خواهد شد( صنفنظن از این اشکال ،ثابت شهد نهنخ سهوه

تس یالت مااررتی حتی اگن اشکال شنعی ه نداشت باشد ،باعث بنوز ماهکالتی
هر اقتصاه خواهد شد( نتیر این است ر تواید م

قنارهاه مااررت بنای اقتصاه

راور محقق نخواهد شد( ب بیا هیگن اگن مااررت ب این شکل انرهام گیهنه ،هر
حقیقت مااررتی اتفا نیفتاهه و این قنارهاه منطبهق بهن عقهد شهنرت ره هر تقه
مطنح شده نیست(

()15

هما گون ر اشاره شد ماکل اصلی نظامههای بهانکی بها قهنارهاه ماهاررت
وجوه ماکل مخا نه اخالقی یا رژمنای هر رابط بانک و گیننده تس یالت اسهت
ر بانک ها هر چنین شنایطی ب جای اقدام ج ت رت این ماکل از نیهق اتخهای
سازورارهای مناس  ،گیننده تس یالت را با هریاتت وثیق و الزام حقهوقی مربهور
ب پنهاخت سوه ثابت ب هنه) مهی رننهد تها هر پنهاخهت سهوه ماخصهی ره به
س نهه گذارا وعده هاهه اسهت ،هچهار ماهکل ناهوند و به ایهن تنتیه

قهنارهاه

مااررت واقعی هر عمل از نظام بانکی رنار گذاشت میشوه( از آنرهایی ره نظهام
تأمین مالی هر اینا بانکمحور است و ارثن مناب مالی هر نظهام بهانکی هسهتند،

()16

رنار گذاشتن قنارهاه مااررت از نظام بانکی هر اینا تقنیباً معهاهل رنهار گذاشهتن
این قنارهاه از نظام تأمین مالی راور است ر با عنایت ب مزایای قابل توجه ایهن
قنارهاه بنای اقتصاه ب خصوص هر شنای تعلی ،اقدام صحیحی نیسهت( هر اهامه
مدل مف ومی پیان اهی این تحقیق ج ت اجنای صهحی قهنارهاه ماهاررت ارایه
خواهد گنهید(
 .4مدل مفهومی پیشنهادی جهت اجرای صحیح قرارداد مشاركت در ایران
با توج ب آسی شناسهی صهورت گنتته از وضهعیت نظهنی و عملیهاتی قهنارهاه
مااررت هر اینا  ،الزم است مدل ناحیشده ب رت آسهی ههای موجهوه توجه
نماید( یعنی عالوه بن اینک مبتنی بن سازورارهای انگیزشی اسهت ،به مؤلفه ههای
محی قنارهاه نیز توج نمایهد تها اینکه زمینه را بهنای اجهنای صهحی قهنارهاه
مااررت تناه نموهه و مان از صوری سازی قنارهاه مااررت و تغیین ماهیهت آ
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هر تنایند اجنا شوه(
بنای ناحی چنین مدلی الزم است ب نظام تأمینمهالی اسهالمی به صهورت
سیستمی 1نگنیست شوه؛ ب گون ای ر
محی قنارهاه همگی هر قال

نتین قنارهاه و مؤلف ههای تاهکیلههنهده

یک سیست هیهده شهوند و هر تعنیهف روابه بهین

اجزای سیست ب انگیزههای آ ها توج گنهه(
سیست ( )17عبارت است از مرموع ای از اجزای منتب ر هر راستای رسهید به
هدف یا اهداتی هر تعامل با یکدیگن تعالیت میرنند( )Carlsson & others, 2002, p: 234

بن این اساس هر یک سیست چند عنصن م

وجوه هاره :اوّل اجزای سیسهت  ،هوم

رب بین اجزا و سوم هدف یا اهداف سیست ( اجزای هنسیستمی متناس

با عوامل

هخیل هر تحقق هدف آ سیست ماخص میشوند( اما نکت ای ر هر اینجا وجوه
هاره ریفیت رواب بین اجزای سیست است( این رواب ممکهن اسهت تحهت تهأثین
بنخی ویژگی های خاص اجزای سیست قنار گینه به گونه ای ره تحقهق ههدف
سیست را هچار ماکل نماید( ب عنوا مثال اینک بنخی از اجهزای سیسهت ج هت
رس

منفعت شخصی اقداماتی نمایند ر مان از تحقق هدف سیست شوه( از ایهن

ج ت هر این تحقیق ب منظور رت تعارضات و نهواقص موجهوه هر ارتبهاط میها
اجزای سیست  ،مف ومی تحت عنوا «تس یلگنا سیستمی» 2معنتی میشهوه( ایهن
تس یل گنا سیستمی جزیی ،یکی از مؤلف ههای محهی قهنارهاه هسهتند و وریفه
تس یل عملکنه سیست و ج ت ههی تعالیت اجزا هر راستای اهداف سیسهت را بهن
ع ده هارند(
نظام تأمین مالی اسالمی زیهن مرموعه ای از نظهام اقتصهاه اسهالمی اسهت و
هما گون ر نظام اقتصاه اسالمی یک سیست است ،نظام تأمینمهالی اسهالمی نیهز
زینسیست  3آ است و از شاخص های سیستمی بنخورهار است( ه چنهین قهنارهاه
مااررت و عوامل محیطی آ نیز زینسیستمی از نظام تأمین مالی اسالمی هستند و
از ویژگههیهههای سیسههتمی بنخورهارنههد و شههامل اجههزا ،روابه بههین اجههزا و نیههز
1. Systemic Approach
2. Systemic Facilitators
3. Sub-System
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تس یل گنا سیستمی هستند( هر اهامه سیسهت اجهنای قهنارهاه ماهاررت معنتهی
میگنهه(
 .1-4مبانی و اهداف سیستم

هما گون ر اشاره شد سیست اجنای قنارهاه ماهاررت ره هر ایهنجها ناحهی
میشوه یک زینسیست از نظام تأمین مالی اسالمی است ر این نظام نیز خهوه زیهن
سیستمی از نظام اقتصاه اسالمی است( از همینرو این مبانی این زینسیسهت همها
مبانی سیست بزرگ یا ابنسیست هستند( هر رابط بها مبهانی نظهام اقتصهاه اسهالمی
مباحث زیاهی صورت گنتت ر هر اینرا مرال پنهاختن ب هم آنا نیست و تق
ب صورت مختصن اشاره میگنهه ر ج ا بینی توحیدی و مبتنهی بهن عهدل ال هی،
نگاه ب انسا ب عنوا خلیف ال ی ر مکلهف به ا اعهت از اوامهن خهدا احکهام
شنیعت) است و ارتباط وثیق بین هنیا و آخنت و نقت مکمل ایهن هو نسهبت به
یکدیگن م تنین مواره از مبانی اقتصاه اسالمی است( هاهوینیا)1386 ،
هر رابط با اهداف نیز قابل یرن است ر یک سیست یک هدف غهایی هاره و
هر رنار آ مرموع ای از اهداف میانی نیز هاره( اهداف میانی اههداتی هسهتند ره
قسمتی از آ ها توس زینسیست ها محقق میشوه و ب تحقق اهداف غهایی رمهک
می رنند( هر رابط با اهداف نظام اقتصاه اسالمی به عنهوا ابنسیسهت بحهثههایی
مطنح شده ر هرتن توتونچیا ضمن بنرسی نظنات محققین ،اهداف نظام اقتصهاه
اسالمی را هر س عنوا عدالت اقتصاهی  -اجتماعی ،جامع مستوی علی سهوق و
استقالل نسبی هر مقابل ساین راورها جم بندی میرنهد( توتونچیها )57 :1379 ،
تحقق این اهداف نیازمند تحقق مرموع ای از اهداف میانی است ر یکهی از ایهن
اهداف میانی نظام اقتصاه اسالمی تأمین مالی پنوژههای اقتصاهی هر راستای ایرهاه
اشتغال و رشد اقتصاهی میباشد ر توس نظام تأمین مالی اسالمی هنبال میشهوه(
هر این میا اجنای واقعی قنارهاه مااررت به گونه ای ره تسه ی ریسهک بهین
صاحبا سنمای و بنگاه های تولیدی اتفا بیفتهد یکهی از اههداف میهانی هر نظهام
تأمین مالی اسالمی است ر این موضوع ب عنوا هدف سیسهت

ناحهی شهده هر

این تحقیق مطنح است( یعنی هدف این سیست این است ر قنارهاه ماهاررت به
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شکل واقعی هر نظام بانکداری اسالمی پیاهه شوه و تحقهق ایهن ههدف به تحقهق
اهداف نظام تأمین مالی اسالمی و نیز اهداف غهایی نظهام اقتصهاه اسهالمی رمهک
خواهد نموه(
نکت قابل توج هیگن هر این زمین این است ر عدالت ر به عنهوا ههدف
نظام اقتصاه اسالمی و نظام بانکداری اسالمی معنتی شد ،مهیتوانهد مالرهی بهنای
سنرت انطبا سازورارهای ناحی شده هر چهارچوب نظهام اقتصهاه اسهالمی بها
احکام شنیعت باشد( توضی اینکه ههدف سهازورارهای ناحهی شهده هر نظهام
اقتصاه اسالمی مانند سهازورار بانکهداری اسهالمی ،سهازورار بهازار رهار اسهالمی،
سازورار تأمیناجتماعی اسالمی و ((( اجنای احکام شنیعت است( یعنی به عنهوا
مثال هر سازورار بازار رار اسالمی سعی میشوه ر از این نیهق احکهام شهنیعت
هر رابط با مسایلی ه چو رارگن و تعیین مزه و ((( اجنا شوه( از سهوی هیگهن هر
تفکن اسالمی ،عدالت مقدم بن احکام بوهه و مالا پیاین احکام شهنعی محسهوب
میشوه( هر بیا ش ید مط نی عدالت هر سلسل علل احکام اسهت نه هر سلسهل
معلوالت؛ یعنی این گون نیست ر آ چ هین گفت عدل است ،بلک آ چه عهدل
است هین میگوید( مط نی )14 : 1409 ،بن همهین اسهاس مهیتهوا گفهت ره
سازورارهایی ر بنای اجنای احکام شنعی ناحی میشهوند ماننهد قنارهاهههای
بانکی) وقتی اسالمی هستند ر ب تحقق عدالت رمک نمایند و هر ج هت خهالف
آ نباشند( یعنی اگن سازوراری ناحی شوه ر به تحقهق عهدالت رمهک نکنهد،
معلوم میشوه ر آ سازورار انطبا هرستی با احکام شهنیعت نهداره؛ زیهنا هلیهل
وض احکام شنیعت عدالت بوهه و حک شنعی وض شده تا عدالت محقق شهوه
حال اگن سازوراری ج ت اجنای یک حک شنعی ناحی شوه ولهی به مخهالف
عدالت باشد ،معلوم میشوه ر آ سازورار منطبق بن آ حک شنعی نیست(
 .2-4اجزای سیستم

هر این قسمت اجزای سیست معنتی میشوند( بنخی از این اجزا هر سیست رنونی
نظام بانکی راور نیز وجوه هارند اما ب هالیلی ر هر اهام توضی هاهه مهیشهوه،
ب خوبی عمل نمیرنند(
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 .1-2-4سپردهگذاران

س ه نههگههذارا اتههناه حقیقههی یهها حقههوقی هسههتند ر ه منههاب مههالی مههازاه بههنای
سنمای گذاری هارند و هر قال

هنحههای ارایه شهده از سهوی بانهک ،اقهدام به

س نههگذاری میرنند(
 .2-2-4بانک اسالمی

بانک اسالمی ن اهی است ر عملیات تأمین مهالی را انرهام مهیهههد و اقهدام به
اعطای تس یالت مینماید( مناب این تس یالت از محل مناب سه نههگهذارا تهأمین
می شوه( بانک اسالمی تعالیت خوه را بها هریاتهت مرهوز از بانهک منرهزی آغهاز
میرند و هر چارچوب مروزش هر حوزه تأمین مالی تعالیت مینماید(
 .3-2-4گیرندگان تسهیالت

گینندگا تس یالت تعاال اقتصاهی حقیقی یا حقوقی هستند ر تسه یالت بهانکی
را ج ت انرام پنوژههای اقتصاهی هر بنگاه خوه ،از بانک هریاتت میرنند(
 .4-2-4بانک مركزی (تنظیمگر نظام تأمین مالی اسالمی)

سیست

ناحی شده یک سیست خوهرار 1نیست بلکه نیازمنهد رنتهنل و مهدینیت

است ر این وریف بن ع ده تنظی گن 2سیست قنار هاره( تنظی گن نظام تهأمین مهالی
اسالمی ن اهی است ر وریف وضه قواعهد و تعیهین چهارچوب تعالیهت اجهزای
سیست را بن ع ده هاره و با صدور مروز تعالیت ،اجزای سیست را ماخص نموهه
و بن چگونگی عملکنه آ ها نظارت میرند(
 .5-2-4نهادهای نظارتی

ن اههای نظارتی وریف نظارت بن عملکنه اجزای سیست را بن ع ده هارند( هنچند
رویکنه رلی سیست این است ر با ج تههی انگیزههای اجزا ،تا حد امکا زمین
بنوز تخلفات راست شوه اما هر هن صورت باز ه نیاز ب مقام نهارن خواههد بهوه(
1. Automatic System
2. Regulator
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این نظارت ب صورت رلی هارای س منتب اسهت( منتبه اول آ نظهارت قضهایی
است ر بن ع ده قوه قضایی می باشهد و توسه قضهات آشهنا بها موضهوع انرهام
میگینه و هر صورت راف تخلف منرن ب صهدور احکهام ریفهنی خواههد شهد(
منتب هوم نظارت اهاری است ر نارن ب صحت انرام عملیات بانکی است( منتبه
سوم نیز نظارت عملیاتی است ر ب اجهنای صهحی پهنوژههها منبهوط مهیشهوه(
منات

هوم و سوم نظارت هر ابتدا بن ع ده ن اه تنظی گن است ر این ن هاه بنخهی

از این ورایف را خهوه انرهام مهی هههد و بنخهی هیگهن را به ن اهههای هیگهنی
میس اره( ب

ور معمول تنظی گن نظارت منتب هوم را خوه متکفل میشهوه و بهن

عملکنه بانکها نظارت مینمایهد( نظهارت منتبه سهوم بهنو سه اری مهیشهوه و
ن اههایی با عنوا «مؤسسات نظارت عملیاتی» وریف نظارت بن پیانتت پهنوژههها
را بن ع ده میگینند(
 .6-2-4تسهیلگران سیستمی

هما گون ر اشاره شد ،سیست شامل اجزای ب ه مهنتب اسهت ره هر راسهتای
هدف سیست عمل میرنند( ممکن است ارتباط میا بنخی از اجزای سیست هچهار
اختالل شوه و هر نتیر عملکنه سیسهت مختهل شهوه( از تسه یلگهنا سیسهتمی
میتوا ج ت رت اختالل ارتباط میا اجهزای سیسهت اسهتفاهه نمهوه( هر شهنای
رنونی نظام بانکی هر اجنای قنارهاه مااررت ارتباط میا هو جهزو سیسهت یعنهی
بانک و گیننده تس یالت هچار اختالل شده است ر این اخهتالل به هلیهل وجهوه
ا العات نامتقار است( تس یل گنا سیستمی از نیق ج تههی انگیزههها و نیهز
ایراه شفاتیت ب شنحی ر هر اهامه خواههد آمهد ،به رته ایهن اخهتالل رمهک
میرنند(
سیست

ناحی شده هر این تحقیق شامل چ ار هست تسه یلگهنا سیسهتمی

است؛ مؤسسات رتبه بنهدی ،صهندو ههای سهنمای گهذاری پهنوژه ،تعهاونیهها و
بیم گنها ر هر اهام ب صورت مختصن معنتی میشوند(
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 .1-6-2-4مؤسسات رتبهبندی

این مؤسسات توسه بانهک منرهزی ایرهاه مهیشهوند و وریفه ایرهاه شهفاتیت
ج تههی انگیزهها را بن ع ده هارند( چارچوب عملکنهی این مؤسسهات به ایهن
صورت است ر بن اساس معیارهای تعیین شهده از سهوی بانهک منرهزی ،هر سه
گنوه پنوژهها ،بانکها و بنگاهها تعالین اقتصاهی) هر بهازهههای زمهانی ماهخص
رتب بندی انرام میههد و این رتب بندیها مالا تعالیت این س گنوه خواهد بهوه(
هر اهام توضیحاتی بیاتنی هر این زمین ارای میگنهه(
الف .رتبهبندی پروژهها

مؤسسات رتب بندی ب پنوژههای معنتی شده توس تعهالین اقتصهاهی حقیقهی یها
حقوقی هولتی یا خصوصهی) بهن اسهاس سهط ریسهک و بهازهه انتظهاری آ هها
امتیازاتی میههند و پنوژهها بن این مبنا اعتبارسنری شده و رتبه بنهدی مهیشهوند(
پنوژههایی رتب و امتیاز باالتنی هارند ر بازههی انتظهاری آ هها بهاالتن و ریسهک
نسبیشا پایینتن از ساینین است( چنین پهنوژهههایی بهنای تعهالین اقتصهاهی به
لحاظ رس

سوه مطلوبتن و بنای سنمای گذاری جذاب تن هستند(

()18

ب .رتبهبندی بانکها

معیارهای رتب بندی بانکها نارن ب عملکنه آ ها هر پنوژههای تأمین مالی شهده از
نیق قنارهاه مااررت است و هنچ موتقتن عمل رنند ،امتیهاز بیاهتنی هریاتهت
خواهند نموه( رس

رتب باالتن بنای بانکها بسیار حایز اهمیت است؛ هر صهورتی

ر امتیاز و رتب آ ها از حدی ر بانک منرزی تعیین میرنهد رمتهن شهوه ،اجهازه
اهام تعالیت هر زمین اعطای تس یالت مااررتی را نخواهند یاتت( ه چنین هنچ
بانک رتب باالتنی هاشت باشد از مزیتهایی ر بانک منرزی ارای مهیهههد بیاهتن
ب نهمند خواهند شد( از جمل این مزیتها مهیتهوا به امکها حضهور بانهک هر
پنوژه های هارای رتب باالتن و یا امکا ارایه سهاین خهدمات بهانکی اشهاره نمهوه(
توضی اینک بانک منرزی تن ا ب بانکهایی اجهازه حضهور هر پهنوژهههای هارای
رتب باالتن را میههد ،ر آ بانک خوه نیز رتب باالیی هاشت باشد( ب همین ج هت
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بانکهای هارای رتب باال با حضور هر پنوژههای ب تهن مهیتواننهد سه نهه بیاهتنی
جذب رنند و میزا حقالورال ی آ ها ه ر نسبتی از بازههی پنوژه است ،بیاهتن
خواهد بوه( ه چنین بانک منرزی اجهازه تعالیهت هر زمینه ارایه سهاین خهدمات
بانکی ه چو هریاتت و پنهاخت ،صدور ضمانتنام و ((( ر بانک هر ازای انرهام
آ ها رارمزه هریاتت میرند را تن ا ب بانکهایی میههد ر رتب اعتبهاری آ هها از
حد ماخصی باالتن باشد(
ج .رتبهبندی فعالین اقتصادی

تعالین اقتصاهی ر متقاضی هریاتت تس یالت هستند بن اساس امتیازاتی ر توس
مؤسسات رتب بندی ب آ ها هاهه میشوه اعتبارسنری و رتب بندی میشوند( ب ایهن
صورت ر هم اتناه و تعاونیها هر ابتدا و قبل از آغاز تعالیت اقتصهاهی متناسه
با ترنب و تخصصشا یک امتیاز رف هارند و با وروه ب تعالیت اقتصاهی مبتنهی
بن هستورالعملی ر بانک منرزی تعیین میرند ،بن اساس موتقیت یا عدم موتقیهت
پنوژه نسبت ب بازهه پیت بینی شده هر ابتدای قنارهاه و میزا موتقیت یا شکسهت
ر یا زیاه بوه رق بازهه مثبت یا منفی) و نیز متناس

با حر پهنوژه امتیهازات

مثبت و منفی ب آ ها هاهه می شوه( هر صورتی ر یک تنه یا تعهاونی پهنوژهای را
آغاز رند و پنوژه شکست بخوره و تنه یا تعاونی هیگنی آ پنوژه را بها موتقیهت
انرام ههد تنه یا تعاونی هوم امتیاز مثبت مضاعف و تنه یا تعاونی اول امتیاز منفی
مضاعف هریاتت خواهد نموه( ثمنه رتب بندی تعالین اقتصهاهی و تعهاونیهها ایهن
است ر رتب آ ها ناا ههنده میزا تواناییشها هر انرهام پهنوژهههای اقتصهاهی
است و بن اساس این ا العات مؤسسات تأمین مهالی مهیتواننهد تسه یالت را به
اتناهی بدهند ر از توانایی بیاتنی هر انرام پهنوژه بنخورهارنهد و از ایهن نیهق
احتمال موتقیت پنوژه باالتن خواهد رتت( از سوی هیگن خوه تعالین و تعهاونیهها
نیز بنای اینک بتوانند ج ت تأمین مالی پنوژههای با رتب باالتن تس یالت مااررتی
هریاتت رنند ،الزم است امتیاز و رتب آ ها از حدی ر بانک منرزی تعیین میرنهد
بیاتن باشد( هنچ تنه یا تعاونی امتیاز باالتنی هاشت باشهد اجهازه خواههد یاتهت
بنای پنوژههای بزرگ تهن و ب تهن اقهدام به هریاتهت تسه یالت ماهاررتی نمایهد(
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ه چنین اگن امتیاز یک تنه یا تعاونی از یک سط حداقلی پایینتهن بیایهد ،امکها
هریاتت تس یالت مااررتی را نخواهد هاشت( شکل  1بیهانگن عملکهنه مؤسسهات
رتب بندی است(
شکل  .1عملکرد مؤسسات رتبهبندی

لیست بانکها به ترتیب رتبه
لیست بنگاهها به ترتیب رتبه
لیست پروژهها به ترتیب رتبه

 .2-6-2-4بیمهگرها

شنرتهای بیم گن ر ممکن است هولتی یا خصوصهی باشهند) هر ازای هریاتهت
حق بیم  ،تمام یا قسمتی از پنوژهها و نیز س نههها را بیم میرنند(
 .3-4روابط بین اجزای سیستم

بستن حقوقی رابط بهین سه نهه گهذار ،بانهک و بنگهاه قهنارهاه ورالهت و قهنارهاه
مااررت است( ب این صورت ر بانک وریل ،س نهه گذار مورل و موضوع ورالت
سنمای گذاری س نههها هر پنوژههای متقاضی تس یالت هر قال
است( بانک س نههها را هر قال

قنارهاه ماهاررت

قنارهاه ورالت عام( )19جذب میرند( اما عالوه بهن

ارتباط حقوقی مذرور ،بانک ،س نهه گذار و بنگهاه بها یکهدیگن و بها سهاین اجهزای
سیست روابطی هارند ر این رواب بن اساس ضواب و قواعد وض شده از سهوی
بانک منرزی ماخص می گنهه( مبنای تعنیف این رواب  ،رویکنه انگیزشی اسهت(
هر این مدل اصل بن این است ر ج ت تحقق هدف سیست  ،انگیزههای عوامل هر
راستای هدف ج ت ههی شوند ن اینک هدف ب صورت هسهتورات قاهنانه و بها
رویکنه «باال ب پایین» ب عوامل سیست اعالم و تحمیل شوه ره هر ایهن صهورت
عوامل ج ت تأمین منفعت شخصی بیاتن ب هنبال هور زه و تخطی از هسهتورات
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خواهند بوه تا اینک بخواهند قواعد را اجنا نمایند( البته حتمهاً نیهاز اسهت ره هر
بنخی مواره از ابزارهای تنبی ی و جنیم استفاهه شهوه و همه قواعهد سیسهت هر
بستن انگیزشی اجنا نخواهد شد( این موضوع هر موارهی ر تعارض منهات شهدید
وجوه هاره ،پنرنگ تن است( امها هر ایهن سیسهت تها جهایی ره امکها اسهتفاهه از
ابزارهای انگیزشی وجوه هاره ،از رویکنه هستوری اسهتفاهه نمهیگهنهه( جزییهات
رواب اجزای سیست هر قسمت سازورار عملکنه سیست خواهد آمد(
 .4-4ساز و كار عملکرد سیستم

سازورار عملکنه سیست اجنای قنارهاه مااررت هر شکلههای  2و  3ناها هاهه
شده است(
شکل  .2سازوکار اعطای تسهیالت در سیستم اجرای قرارداد مشارکت

هر شکل  2سهازورار اعطهای تسه یالت ناها هاهه شهده اسهت( هر ابتهدای هوره
بانکها ،پنوژهها و بنگاهها توس مؤسسات رتب بندی بن اساس چارچوبی ر یرهن
شد ،رتب بندی میشوند( هر گام شماره  )1منهم صاحبا مناب مازاه) منهاب مهالی
خوه را ب بانک اسالمی می ههند قنارهاه ورالت بین س نههگذار و مؤسسه منعقهد
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میگنهه( هر گام شماره  )2بانک اسالمی س نهه های منهم را اسهتخن مهیرنهد( هر
اینرا این امکا وجوه هاره ر اصل س نههها توس بیم گن بیم شوند گام شماره
 ())3بنگاه ها ب عنوا متقاضیا تس یالت مااررتی بن اساس رتب شا

ر هر قبل

توس مؤسسات رتب بندی ماخص شده) ب بانک مناجع و هرخواسهت هریاتهت
تس یالت بنای پنوژه مدّ نظنشا را ارای میههند( بانک هر گام شماره  )4بعهد از
انرام بنرسهی ههای رارشناسهی هربهاره قبهول یها ره تقاضهای تسه یالت تصهمی
میگینه( )20و هر صهورت تأییهد ،هر گهام شهماره  )5متناسه
پنوژهای را ر

بها رتبه متقاضهی،

بق رتب های اعالم شده از سوی مؤسسات رتب بندی ،نتین مراز

ب انعقاه قنارهاه هر آ ها هستند ماخص مهیرنهد و هر گهام شهماره  )6قهنارهاه
مااررت منعقد گنهیده و مبلغ تس یالت از محل استخن منهاب بانهک به متقاضهی
تس یالت پنهاخت می گنهه( عملکنه گیننده تس یالت توس مؤسس نظارتی موره
نظارت قنار خواهد گنتت( هر اینرا یکهی از مؤسسهات نظهارت عملیهاتی ج هت
انرام نظارت عملیاتی بهن اجهنای پهنوژه ماهخص مهیگهنهه گهام شهماره ())7
ه چنین این امکا وجوه هاره ره پهنوژههها هر بنابهن خطهنات احتمهالی توسه
بیم گن بیم شوند گام شماره  ())8اتمام تنایند نیز هر شهکل  3ناها هاهه شهده
است(
شکل  .3سازوکار بازپرداخت تسهیالت در سیستم اجرای قرارداد مشارکت

(9
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پ

از پایا پنوژه ،گیننده تس یالت هر گام شماره  )9عملکهنه پهنوژه را تسهلی

بانک می رند و بازپنهاخت تس یالت انرام می گیهنه( بانهک ج هت بنرسهی هقیهق
گزارش ارای شده هر گهام شهماره  )10از مؤسسه نظهارت عملیهاتی نظنخهواهی
میرنهد و سه

هر گهام شهماره  ) 11راجه به تأییهد یها عهدم تأییهد گهزارش

تصمی گینی می رند( هر صورتی ر بانک اسالمی بن اساس نظهن مؤسسه نظهارت
عملیاتی گزارش منبو

را خالف واق ارزیابی رند و تاخیص هههد ره گیننهده

تس یالت قطعها گهزارش خهالف هاهه ،ضهمن محهنوم شهد آ تهنه از هریاتهت
تس یالت هر هورههای بعدی ،ج ت رسیدگی قضایی به تخلفهات وی را به قهوه
قضایی معنتی می رند( اما اگن صحت گهزارش تأییهد شهوه ،هر گهام شهماره )12
حقالورال ی بانک بن اساس ننخی ر هر قنارهاه تعیین شده ماخص مهیگهنهه و
هر گام شماره  )13س

سوه س نههگذارا ماخص مهیشهوه ره بانهک هر گهام

شماره  )14آ را ب س نههگذارا پنهاخت میرند( ه چنین هر گهام شهماره )15
بانک گزارشی از عملکنه گیننده تس یالت هر انرام پنوژه ب مؤسسات رتب بنهدی
ارای میههد تا هر امتیازههی و رتب بندی بنای هوره آتی مالا قنار گینه(
.5-4تحلیل نتایج مدل مفهومی

این مدل ب ج ت اینک ب موضوع محی قهنارهاه توجه هاشهت و ضهمن نگهنش
سیستمی ب چارچوب اجنای قنارهاه مااررت ،بن اسهاس سهازورارهای انگیزشهی
ناحی شده است ،تا حد قابل توج ی ب رت ماکالت موجوه بن سن راه اجهنای
صحی قنارهاه مااررت رمک میرند( اثنات این مدل بن اجهنای صهحی قهنارهاه
مااررت ب صورت رلی هو قسمت است( قسمت اول اثهنی اسهت ره هر زمینه
ریسک شکست پنوژه و ضنر س نههگذارا و بانک هر اثن ر راری بنگهاه هاره( هر
این مدل از یک سو با توج ب رتب بندی بنگاههای اقتصاهی بن اساس عملکنهشا
هر انرام پنوژهها و تأثین رتب آ ها هر منات آیندهشا  ،بنگاهها ب صهورت معمهول
تمام تالش خوه را بنای موتقیت پنوژه ب رار خواهند گنتت و ر راری نخواهنهد
رنه( از سوی هیگن ب هلیل رتب بندی پنوژهها بن اساس بازههی انتظاری و ریسهک
نسبی ،پنوژههایی ر احتمال موتقیت آ ها از حد ماخصی بهاالتن اسهت موضهوع
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قنارهاه مااررت قنار خواهند گنتت( از سوی هیگن وجوه مؤسسات بیم س نههها
و پنوژه ها بدو آسی

زه ب ماهیت قنارهاه مااررت ریسک ناشهی از شکسهت

احتمالی پنوژه را تا حدی پوشت می ههد( قسمت هوم اثهن ایهن مهدل بهن اجهنای
صحی قنارهاه مااررت نیز اثنی است ر با ایراه حاتظ سیست از نیق ارزیابی
عملکنه عوامل و رتب بندی و ثبت آ ها هر سیست ا العهاتی نظهام بهانکی و گهنه
خوره منات آتی این عوامل ب عملکنه گذشت شا بن مسأل مخها نه اخالقهی هر
قنارهاه مااررت می گذاره و تا حدوه قابل مالحظ ای ماکل مخها نه اخالقهی را
از بین میبنه(
هن هو هست اثنات تو الذرن قابلیت بنرسهی از نیهق مدلسهازی ریاضهی را
هارند( هر این مقال اثن اول این مدل مف هومی را بها اسهتفاهه از مدلسهازی قهنارهاه
مااررت هر قال

نظنی بازیها بنرسی خواهی رنه و مدلسازی بنای بنرسی اثن

هوم مدل رت ماکل مخا نه اخالقی) هر تحقیق هیگنی انرام خواهد شد(
ب این منظور هر اهام تحقیق بها ناحهی یهک مهدل نظنیه بهازی ،سهازورار
اجنای قنارهاه مااررت هر قال

نظنی بازیها مدلسازی میشوه و بها اسهتفاهه از

نتایج این مدل ،اثنبخای مدل مف ومی ارای شده هر این تحقیق ب صورت هقیقتهن
بنرسی خواهد گنهید(
 .5مدلسازی قرارداد مشاركت در قالب نظریه بازیها
هر این قسمت بنای بنرسی نتایج مدل مف هومی ،یهک مهدل نظنیه بهازی ج هت
مدلسازی سازورار اجنای قنارهاه مااررت ناحی میرنی (
 .1-5معرفی مدل

این مدل هر چارچوب یک اقتصاه تنضی ناحی شده ر شامل بانک منرزی ،یک
بانک ،تعداهی س نهه گذار و یک بنگاه تعال اقتصاهی) است( س نهه گذارا عهالوه
بن بانک موره مطالع هر مدل ،گزین های هیگنی نیهز بهنای سهنمای گهذاری هارنهد
مانند بازار سنمای و ((()( ننخ سوه تعاهلی ثابتی ر س نههگذارا از سنمای گذاری
هر ساین گزین ها ب هست میآورند با  λناا هاهه میشوه( بانک موره مطالع مناب
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آ هست از س نهه گذارا را ر مایل ب سهنمای گهذاری هر ایهن بانهک هسهتند ،هر
قال

ورالت عهام مهی گیهنه و بنها به تاهخیص خهوهش ایهن منهاب را هر قاله

قنارهاههای مااررتی  )plsو یا قنارهاههای مباهل ای  )nplsتس یالتههی میرند(
این بانک هر تس یالت مباهل ای از بنگاه اقتصاهی سوهی با نهنخ ثابهت  Rهریاتهت
نموهه ب س نههها سوهی با ننخ ثابت  rپنهاخت میرنهد  ()R > r > λهر تسه یالت
مااررتی ننخ سوه س نههها و تس یالت متناس

با بازههی پنوژههها متغیهن اسهت(

هن یک از س نههگذارا میتوانند تمام یا بخای از منهاب مهازاه خهوه را هر بانهک
س نهه گذاری رنند و مابقی را ب ساین گزین های سهنمای گهذاری اختصهاص هههد(
س نههگذارا بن اساس بازههی سنمای گذاری هر بانهک هر ههن هوره ،هر رابطه بها
س نهه سنمای گذاری هر هوره بعدی خوه تصمی گینی میرنند(
اگن رل مناب مازاه س نههگذارا بنابن  Dباشد ،هر مرموع رل سه نههگهذارا
ب ه میههزا  d1هر بانههک ) (0<d1<Dو ب ه میههزا  d2هر سههاین گزین ه ههها

)(0<d2<D

سنمای گذاری میرند( نسبتی از مناب سه نههگهذارا ره هر بانهک سه نههگهذاری
میشوه با  αناا هاهه میشوه و ب صورت زین است:
)(0<α<1

پارامتن  αو تابعی از س

;d1+d2=D

;d1= α.D; d2=(1- α)D

سوه س نههگذارا از بانک ر هر اهام معنتی میشهوه)

و نیز میانگین هرج ریسکگنیزی  )θآ ها است و با سه
رابط مستقی و با هرج ریسکگنیزی رابط عک
)1

سهوه سه نههگهذارا

هاره:

δα/δπ > 0; δα/δθ< 0
D

D

)α = f(π ,θ

 αهو حالت می تواند هاشت باشد( حالت اول زمانی است ر س نههگهذارا هر
مرموع بیاتن مناب خوه را هر بانک سنمای گذاری رنند و بخهت رمتهنی از آ را
ب ساین گزین های سنمای گذاری اختصاص ههند ر با  αHنمهایت هاهه مهیشهوه و
حالهت هوم بهنعک

حالهت اول اسههت یعنهی سه نههگهذارا هر مرمههوع بخههت

روچک تن منابعاا را ب بانک و بخت بزرگتن آ را ب ساین گزین ها میبنند ر با
 αLناا هاهه میشوه:
)2

)(α>0.5
)(α<0.5

αH
αL

=α
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سوه حاصل از پنوژه نسبتی از تس یالت بانکی معاهل حر س نههها) خواهد بوه
و هو مقدار هاره ر هر صورت موتقیت پنوژه بنابن  πHو هر صورت عدم موتقیهت
آ بنابن  πLخواهد بوه و  πHب مقدار راتی بزرگتن از  πLاست  ()πH > πLننخ سوه
پنوژه هر حالت موتقیت پنوژه با  βHو هر حالت عدم موتقیت آ با  βLناها هاهه
میشوه(
)3

موتقیت پنوژه

πH= βH.α.D

عدمموتقیت پنوژه

πL= βL.α.D

=π

احتمال موتقیت پنوژه نیز تابعی از میزا تالش بنگاه است ) ()Pr=f(eبنای میهزا
تالش بنگاه نیز هو مقدار صفن عدم تالش) و یک انرام تهالش) هر نظهن گنتته
میشوه ر با  eناا هاهه میشوه:
)4

انرام تالش توس بنگاه

1

عدمتالش توس بنگاه

0

=e

انرام تالش بنای بنگاه هزین ای معاهل  Cخواهد هاشت اما اگن بنگاه تهالش نکنهد
چنین هزین ای را پنهاخت نخواهد رنه( رابط احتمهال موتقیهت پهنوژه بها تهالش
بنگاه نیز ب این صورت است ر اگن بنگهاه هر انرهام پهنوژه تهالش رنهد احتمهال
موتقیت پنوژه باال خواهد بوه و آ را بها  pناها مهیهههی و اگهن تهالش نکنهد
احتمال موتقیت پایین خواهد بوه و با  qناا هاهه میشوه:
)5

)(p>q

If e=1  Pr = f(1)=p & if e=0  Pr = f(0)=q.

بق معمول احتمال شکست پنوژه هر حالت انرام تالش و عدم انرهام تهالش به
بنابن  )a1-pو  )a1-qخواهد بوه(

تنتی

ب این تنتی

سوه انتظاری پنوژه هر صورت انرهام تهالش  )e=1و یها عهدم

انرام تالش  )e=0توس بنگاه ب صورت زین خواهد بوه:
)6
پ

)(e=1

Eπ1= p πH + (1-p) πL = [p.βH+(1-p) βL] α.D

)(e=0

Eπ0= q πH + (1-q) πL = [q.βH+(1-q) βL] α.D

= Eπ

از انرام پنوژه نوبت ب تقسی سوه آ میرسد ر بین بانهک ،سه نههگهذار و

بنگاه تقسی میشوه ر اندازه س

هنیک از آ ها بستگی ب نهوع تسه یالت هاره(
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اگن بنگاه بنای پنوژه خوه تس یالت مااررتی گنتت باشد ،سوه پهنوژه به نسهبتی
ر هر قنارهاهها ماخص شده تقسی خواهد شد ر هر این صهورت میهزا سه
سوه بانک ،س نهه گذارا و بنگاه ب تنتی
آ ها ب تنتی

با  πDpls ،πBplsو  πFplsو نسبت س

سوه

با  wD ،wBو  wFناا هاهه میشوه و ب صورت زین هستند:

+ wF =1) )7

(wB + wD

;πBpls=wB.Eπ; πDpls=wD.Eπ; πFpls=wF.Eπ

هر صورتی ه ر بانک به بنگهاه تسه یالت مباهله ای هاهه باشهد ،سه
س نهه گذارا میزا ثابتی خواهد بوه اما س
هاره( هر این حالت س

بانهک و

بنگاه بستگی ب بهازههی پهنوژه )Eπ
با

سوه بانک ،س نههگذارا و بنگاه ب تنتی

πDnpls ،πBnpls

و  πFnplsناا هاهه میشوه و ب صورت زین است:

πBnpls=(R-r) α.D
πDnpls=r.α.D
F
π npls= Eπ – R.α.D

)8

 .2-5چارچوب بازی

این بازی س بازیگن هاره ر عبارت هستند از :بانک ،س نههگذار و بنگاه( هنیک از
این بازیگنا هو استناتژی هارند ر هر اهام ضمن معنتهی اسهتناتژیهها ،مهاتنی
عواید 1بازی تنسی شده و پ

از بنرسی تعاهل بازی ،نتایج آ تحلیل خواهد شد(

 .1-2-5استراتژیهای بازیگران

هو استناتژی بنگاه این است ر هر انرام پنوژه تالش بکند یا نکند؛ استناتژیههای
بانههک ایههن اسههت ر ه تس ه یالت ماههاررتی بدهههد یهها مباهل ه ای و هو اسههتناتژی
س نههگذارا نیز این است ر ارثن مناب خوه را ب بانک بیاورند یها ارثهن آ را به
ساین گزین های سنمای گذاری اختصاص ههند( مرموع اسهتناتژیههای ایهن سه
بازیگن ب تنتی

ب صورت زین است:
L

H

} SF={e=1 , e=0} ; SB={pls , npls} ; SD={α , α

1. Pay-off Matrix
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 .2-2-5ماتریس عواید

زمانی ره سه بهازیگن هر بهازی هسهتند ،بهنای نمهایت مهاتنی
استناتژیک 1بازی ،ب یک ماتنی
هوبعدی امکا تنسی ماتنی
هو ماتنی

قال
ماتنی

عوایهد هر تهنم

س بعدی نیاز است( با توج ب اینک هر صهفح
س بعدی وجوه نداره ،ماتنی

عواید این بهازی هر

هو بعهدی نمهایت هاهه مهیشهوه( )Rapoport, 1970, pp: 71-73

اول جدول  )2ناا ههنده استناتژی های بانک و سه نههگهذار هر حهالتی

است ر بنگاه استناتژی انرام تالش  )e=1را انتخاب رند و ماتنی

هوم جهدول

 )3بنای زمانی است ر بنگاه استناتژی عدم تالش  )e=0را اتخای نماید( هر ههنهو
جدول بازیگن سطن بانک و بازیگن ستو س نههگذار است و هر هرای های مهاتنی
ب تنتی

عایدی بانک ،س نهه گذار و بنگاه نوشت شده است( عایدی بانهک هر ههن

حالت س می است ر از سوه پنوژه ب هست میآوره( عایدی بنگاه نیز بنابن سه
وی از سوه پنوژه هر هنیک از حالتهاست با این تفاوت ر اگن بنگاه تالش رنهد
هزین ای معاهل  Cرا متحمل خواهد شد اما اگن تالش نکند چنین هزینه ای نخهواه
هاشت( عایدی س نهه گذار عالوه بن س می ر هر هن حالت از پنوژه هاره ،عایهدی
حاصل از سنمای گذاری هر ساین گزین ها را نیز شامل میشوه(
جدول .2
زمانی که بنگاه
بازی کند

سپردهگذار
αL

αH

wB [p.βH+(1-p) βL] αL.D
wD [p.βH+(1-p) βL] αL.D + λ (1-αL) D
wF [p.βH+(1-p) βL] αL.D – C

wB [p.βH+(1-p) βL] αH.D
wD [p.βH+(1-p) βL] αH.D + λ (1-αH) D
wF [p.βH+(1-p) βL] αH.D – C

Pls

(R-r) αL.D
r. αL.D + λ (1-αL) D
[p.βH+(1-p) βL] αL.D – R.αL.D – C

(R-r) αH.D
r. αH.D + λ (1-αH) D
[p.βH+(1-p) βL] αH.D – R.αH.D – C

npls

e=1

بانک

1. Strategic Form
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جدول .3
زمانی که بنگاه
 e=0بازی کند

سپردهگذار
αL

H

α

wB [q.βH+(1-q) βL] αL.D
wD [q.βH+(1-q) βL] αL.D + λ (1-αL) D
wF [q.βH+(1-q) βL] αL.D

wB [q.βH+(1-q) βL] αH.D
wD [q.βH+(1-q) βL] αH.D + λ (1-αH) D
wF [q.βH+(1-q) βL] αH.D

Pls

(R-r) αL.D
r. αL.D + λ (1-αL) D
[q.βH+(1-q) βL] αL.D – R.αL.D

(R-r) αH.D
r. αH.D + λ (1-αH) D
[q.βH+(1-q) βL] αH.D – R.αH.D

Npls

بانک

 . 6بررسی اثربخشی مدل مفهومی پیشنهادی بر اساس نتایج مددل نظریده
بازیها
از مدل سازی قنارهاه مااررت هر نظهام بهانکی نوبهت به بنرسهی چگهونگی

پ

اثنگذاری مدل مف هومی ارایه شهده هر ایهن تحقیهق بهن اجهنای صهحی قهنارهاه
مااررت میرسد(
گزاره :تس یل گنا سیستمی معنتی شده هر قاله

مهدل مف هومی پیاهن اهی

شامل مؤسسات رتب بندی و مؤسسهات بیمه ره از مؤلفه ههای محهی قهنارهاه
هستند) ،زمین را بنای اجنای صهحی قهنارهاه ماهاررت تهناه نمهوهه و باعهث
میشوند تعاهل سیست هر اجنای صحی قنارهاه مااررت باشد(
ج ت اثبات این گزاره الزم است ابتدا تعاهل مدل نظنی بازیها بنرسی شهده
وس

چگونگی اثنگذاری تس یلگنا سیسهتمی مهدل مف هومی بهن ایهن تعهاهل

بنرسی گنهه( تعاهل نت هر این بازی از روش ب تنین پاسخ 1قابهل محاسهب اسهت
اما از آنرایی ر انهدازه عوایهد بهازیگنا هر حهاالت مختلهف بسهتگی به میهزا
پارامتنهای مدل هاره ،تعاهل نت نیز وابست ب میزا پارامتنها خواهد بوه( با توجه
ب تنوض مدل ،ب تنین حالت اجنای صحی قنارهاه مااررت زمانی خواههد بهوه
ر بانک استناتژی  ،plsس نههگذار استناتژی  αHو بنگاه نیز استناتژی  e=1را اتخهای
نماید( حال بنرسی میرنی ر این پنوتایل استناتژی 2یعنهی ) (pls, αH, e=1هر چه
شنایطی تعاهل نت بازی خواهد بوه(
1. Best Response
2. Strategy Profile
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مطابق روش «ب تنین پاسخ» زمانی تعاهل نت هر این حالت خواهد بوه ر :
 اگن بنگاه استناتژی  e=1و س نههگذار استناتژی  αHرا انتخاب نمایند ،بانهکاستناتژی  plsرا انتخاب نماید و بانک هر صورتی این اسهتناتژی را اتخهای خواههد
نموه ر نامعاهل زین بنقنار باشد:

H

H

L

wB [p.β +(1-p) β ] α .D > (R-r) αH.D

 اگن بنگاه استناتژی  e=1و بانک اسهتناتژی  plsرا انتخهاب نماینهد ،سه نههگهذاراستناتژی  αHرا انتخاب نماید و س نهه گهذار هر صهورتی ایهن اسهتناتژی را اتخهای
خواهد نموه ر نامعاهل زین بنقنار باشد:

H

L

H

H

wD [p.β +(1-p) β ] α .D + λ (1-α ) D > wD [p.βH+(1-p) βL] αL.D + λ (1-αL) D

 اگن بانک استناتژی  plsو سه نهه گهذار اسهتناتژی  αHرا انتخهاب نماینهد ،بنگهاهاستناتژی  e=1را انتخاب نماید و بنگاه هر صورتی این استناتژی را اتخهای خواههد
نموه ر نامعاهل زین بنقنار باشد:

H

L

H

wF [p.β +(1-p) β ] α .D – C > wF [q.βH+(1-q) βL] αH.D

با خالص رنه این س موره ب نامعاهالت زین میرسی :
)9

wB [p.βH+(1-p) βL] > R-r

)10

wD [p.βH+(1-p) βL] > λ

)11

wF αH.D [(p- q)(βH- βL)] > C

یعنی هر صورت بنقناری این س نامعاهله تعهاهل نهت بهازی به گونه ای شهکل
می گینه ر

ی آ قنارهاه مااررت ب صورت صحی اجنا شوه( هر اهام بنرسهی

میرنی ر تس یلگنا سیستمی معنتی شده هر مدل مف ومی پیان اهی چگون بهن
بنقناری این نامعاهالت و شهکل گیهنی تعهاهل نهت بهازی هر پنوتایهل اسهتناتژی
) (pls, αH, e=1اثن میگذارند(
نامعاهل « »9بیا می هاره ر س
قنارهاه مااررتی باید بیاتن از س
پارامتنهای  r ،Rو

wB

بانک از ننخ بازهه انتظاری پنوژه هر حالهت
بانک از ننخ سهوه تسه یالت مباهله ای باشهد(

مقاهین ثابتی هارنهد ره توسه بانهک منرهزی و بهن اسهاس

شنای اقتصاهی تعیین می شوند و به نهوع پهنوژه بسهتگی نهداره( بنهابناین بهنای
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بنقناری این نامعاهل باید ننخ بازههی پنوژهها  )βتا حد امکا بهاالتن و احتمهال
موتقیت پنوژهها  )pتا حد امکا بیاتن باشد(
نامعاهل « »10بیا میهاره ر س

س نههگذار از ننخ بازهه انتظاری پهنوژه هر

حالت قنارهاه مااررتی باید بیاتن از ننخ سوه گزین ههای جهایگزین بانهک بهنای
سنمای گذاری باشد( پارامتنهای  λو  wDنیز مقاهین ثهابتی هارنهد ره توسه بانهک
منرههزی و یهها مسههزولین اقتصههاهی مههنتب بهها گزینه هههای جههایگزین بانههک بههنای
سنمای گذاری و بناساس شنای اقتصاهی تعیین میشوند و ب نوع پهنوژه بسهتگی
نداره( بنابناین بنای بنقناری این نامعاهله نیهز به نهنخ بهازههی پهنوژههها  )βو

احتمال موتقیت پنوژهها  )pبستگی هاره ر باید تا حد امکا زیاه باشد(
نامعاهل « »11نیز بیا میهاره ر هزین انرام تالش بنای بنگاه بایهد از مقهدار
ماخصی ر هر سمت چپ نامعاهل است) ر تن باشد( بها عنایهت ثابهت بهوه و
عدم وابستگی مقاهین پارامتنهای  D ،Cو  wFب نوع پنوژه و اینک هو پهارامتن  βLو
q

ب اندازه راتی روچک هستند ،بنقناری این نامعاهل نیز ب ننخ بازههی پهنوژه و

احتمال موتقیت آ بستگی هاره(
مؤسسات رتب بندی معنتی شده هر مدل مف ومی پیان اهی ر از مؤلفه ههای
محی قنارهاه هستند و ب عنوا تس یلگنا سیستمی هر این مدل عمل مهیرننهد،
بن اساس بنرسی های علمی و عملیاتی ب پنوژههای اقتصاهی امتیهازههی نمهوهه و
آ ها را بنحس

میزا بازههی انتظهاری بهاالتن و ریسهک پهایینتهن را رتبه بنهدی

می نمایند( با ماخص شد سط ریسک و بازههی انتظاری پنوژههها توسه ن هاه
معتبنی هه چهو مؤسسهات رتبه بنهدی ره از پاهتوان علمهی  -عملیهاتی الزم
بنخورهار هستند) ،بانکها و بنگاهها میتوانند تا حد امکا سناغ پنوژهههای هارای
رتب باالتن ج ت انعقاه قنارهاه مااررت بنوند( احتمال موتقیت این پهنوژههها )p
نیز ب هلیل ریسک نسبی رمتنشا  ،باالتن اسهت و بهازههی انتظهاری بهاالتنی هه
هارند( ب این تنتی

ماخص میشهوه ره وجهوه مؤسسهات رتبه بنهدی هر مهدل

مف ومی ب بنقناری نامعاهل های « »10« ،»9و « »11رمک میرند(
عالوه بن اثنبخای مؤلف های محی قهنارهاه مطهنح شهده هر مهدل مف هومی
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پیان اهی بن عواید بازی بنقناری نامعاهالت باال) ،این مؤلف ها ب صورت رلی نیز
بن اتخای استناتژی های ه راستا با اجنای صحی قنارهاه مااررت توس بازیگنا
بازی تأثینگذارند( ب هلیل اینک عملکنه بنگهاههها هر پهنوژههها توسه مؤسسهات
رتب بندی ارزیابی شده و متناس

با میزا موتقیتشا ب آ ها امتیهاز هاهه شهده و

رتب بندی میشوند و این امتیاز و رتب هر ب نهمندی آ هها از تسه یالت بهانکی هر
هوره آتهی مهؤثن خواههد بهوه ،به

هور معمهول بنگهاههها تهنجی مهیههنهد ره

پنوژههایاا موتق شوه تا منات بیاتنی رس
مؤسسات رتب بندی ،بنگاههای اقتصاهی ب

نمایند( از همینرو ب هلیهل وجهوه
ور معمول مایل هستند اسهتناتژی

e=1

را اتخای نمایند( ه چنین وجوه مؤسسات بیم س نههها و پنوژههها از یهک سهو و
وجوه مزیتهایی بنای بانک هایی ر عملکنه موتقی هر قنارهاه مااررت هارند هر
رنار معلوم بوه تقنیبی پنوژه های هارای بازههی مناس

و ریسک معقهول باعهث

میشوه بانکها رغبت بیاتنی ب اتخای استناتژی  plsهاشهت و سه نههگهذارا نیهز
مایل باشهند بها اتخهای اسهتناتژی  αHقسهمت بیاهتنی از منهاب خهوه را هر بانهک
سنمای گذاری نمایند(
جمعبندی
هر این تحقیق معلوم شد ر استفاهه از قنارهاه ماهاررت هر اقتصهاه مزایهای قابهل
توج ی از جمل اتزایت سط تولید و رنتیهت تولیهدی ،رهاهت بیکهاری ،توزیه
عاهالن هرآمد و ثنوت ،رمک ب توسع اقتصهاه هانهتبنیها و ((( هاره امها بنها به
هالیلی تارنو ترنب موتقی از اجنای صحی این قهنارهاه هر نظهام بهانکی وجهوه
نداشت است( تلذا مدلی مف ومی معنتی شد ر مبتنی بن نگنش سیسهتمی و بها به
رارگینی سازورارهای انگیزشی و توج ب مؤلف های محی قنارهاه ناحهی شهده
است و رمک قابل توج ی ب اجنای صحی قنارهاه ماهاررت مهینمایهد( ج هت
بنرسی هقیق تن تأثین این مدل مف ومی بن اجهنای صهحی قهنارهاه ماهاررت ،ایهن
قنارهاه هر قال

نظنی بازیها مدلسازی شد و معلوم گنهید ر وجوه مؤلف ههای

محی قنارهاه هر این مدل مف ومی باعث میشوه ر بازیگنا استناتژیهای خهوه
را ب گون ای انتخاب نمایند ر تعاهل نت هر حالهت متناسه

بها شهنای اجهنای
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صحی قنارهاه مااررت محقق گنهه(
نکت قابل مالحظ این است ر هنچند سیست

ناحی شهده جزیهی از نظهام

تأمین مالی اسالمی است و مطابق احکام شنیعت میباشد اما عملکنه صهحی ایهن
سیست متوقف بن عدمتخلف هاو لبان اتناه نیست؛ بلک
صورتی است ر اتناه نخواهند و نتواننهد منتکه

ناحهی سهازورار آ به

تخلهف شهوند( یعنهی سیسهت

مستقل از اینک اتناه قصد تخلف هاشت باشند یها اینکه به صهورت هاو لبانه از
انرام تخلف خوههاری نمایند ،رار میرند و هدف سیست محقق میشوه( به بیها
هیگن هر سازورار عملکنهی این سیست تفاوتی نداره ر مخا

نظام تأمین مهالی

مسلما باشد و رتتار اسالمی هاشت باشد یا اینک چنین نباشد(
اجنایی شد مدل ارای شده هر این تحقیق نیازمند مقدماتی است ر بسهیاری
از آ ها هر حال حاضن هر نظام بانکی راور وجوه نداره و نظام بهانکی راهور هر
حال حاضن رنتیت اجنای این سازورار را نداره( بنخی از اشکاالت موجهوه نظهام
بانکی منبوط ب عدم عملکنه سازورارهای موجوه است( ب عنوا نمون مهیتهوا
ب ضعف اهنم نظارتی بانک منرزی بن شبک بانکی اشاره نموه ر زمینه را بهنای
تخلفات آ ها ب وجوه آورهه است( اما هست هیگن از هالیهل عهدم امکها اجهنای
سازورار پیان اهی هر شنای رنونی نظام بانکی راور ب عدم وجوه بنخی ن اههها
و سازورارهای تنی الزم بنای اجهنای ایهن سهازورار اسهت ره الزم اسهت بانهک
منرزی نسبت ب ایراه آ ها اقدام نماید( ب صورت عمهده سه مهوره از آ هها به
عنوا توصی های سیاستی این تحقیق ارای میگنهه:
اول( ایراه یهک شهبک جهام ا العهاتی متمنرهز و یک ارچه بهانکی ج هت
بق بندی متمنرز ا العات منبوط ب پنوژهها و هستنسی رل شبک بانکی ب آ (
هوم( ناحی و تأسی

مؤسسات رتب بنهدی معنتهی شهده هر ایهن تحقیهق و

تنظی قواعد و ضواب منبوط تعالیت آ ها هر نظام بانکی(
سوم( ناحی هستورالعمل های اجنایی و زینساخت ههای تنهی و حسهابداری
متناس

با آ ج ت اجنای قنارهاه مااررت هر نظام بانکی(
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پینوشتها
 (1مصوب  1362/6/8مجلس شورای اسالمی.
 (2متن ماهه ب این شنح است" :بانکها میتوانند ،ب منظور ایرهاه تسه یالت الزم بهنای
گستنش تعالیت بختهای مختلهف تولیهدی و بازرگهانی و خهدماتی قسهمتی از
سنمای و یا مناب موره نیاز این بختها را ب صورت مااررت تأمین نمایند("
 (3الزم ب توضی است ر هنچند زمانی ر قنارهاه مااررت بین هو نفن منعقد میشهوه،
ممکن است شکست پنوژه احتمال معناهاری هاشت باشهد امها زمهانی ره تعهداه
قنارهاههای مااررت زیهاه شهوه ،مطهابق قهانو اعهداه بهزرگ Law of Large
 )Numbersمیانگین بازههی قنارهاهها رق مناسبی خواهد بوه( قانو اعداه بزرگ
بیا میهاره ر اگن تعداه هتعات انرام یک آزمایت تصاهتی زیاه شهوه ،میهانگین
نتایج ب مقدار انتظاری امید ریاضی) آ نزهیک خواهد شد( یعنهی وقتهی تعهداه
قنارهاههای مااررتی هر نظام تأمین مالی اسالمی تا حد قابل قبولی زیاه شهوه ،هر
این صورت میانگین بازههی این قنارهاهها ب رقمی معاهل بازههی انتظاری امیهد
ریاضی) آ ها نزهیک خواهد شد( از آنرایی ر ب ور معمول قنارهاه ماهاررت
هر پنوژههایی منعقد می شوه ر بازههی انتظاری مناسبی هارند ،بنابناین مهیتهوا
گفت ر هر تعداه باال ،میانگین بازههی قنارهاههای مااررتی رق مناسبی خواههد
بوه(
 (4وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ ِ جَمِیعًا وَلَا تَفَنَّقُوا وَایْرُنُوا نِعْمَتَ اللَّ ِ عَلَیْکُ ْ إِیْ رُنْهتُ ْ ََعْهدَا ً تَهأَلَّفَ
بَیْنَ قُلُوبِکُ ْ تَأَصْبَحْتُ ْ بِنِعْمَتِ ِ إِخْوَانًا وَرُنْتُ ْ عَلَى شَفَا حُفْنَةٍ مِنَ النَّهارِ تَأَنْقَهذَرُ ْ مِنْ َها
(آلعمران ،آیه )103
 (5وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِنِّ وَالتَّقْوَىٰ المایدة ،آی )2
 (6ب ه عن وان نمون ه م یت وان ب ه )Khan & ،Khan(1985) ،Siddiqi (2006
) Ali(2001) ،Mirakhor(1987ب ) Bashir(2001اشاره نمود.
 (7ب عنوا نمون میتوا ب البی و ریایی  )1391و یها ) Dar & Presley(2000اشهاره
نموه(
 (8الزم ب یرن است ر هر صورتی ر تضمین از سوی بانک یا گیننده تس یالت صورت
گینه موج تغیین ماهیت قنارهاه مااررت خواهد شد اما اگن بنخی شنرتههای
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بیم هر اینرا حضور هاشت باشند و با هریاتت حق بیم تمام یا بخای از پنوژهها
و یا س نهها را بیم نمایند ،چنین ماکلی پیت نخواهد آمد(
 (9الزم ب توضی است ر ماکالتی ر بنای انرام نظارت یرن میشوه نبایهد به عنهوا
هلیلی بنای حذف قنارهاه مااررت تلقی گنهه و عنوا شوه ر قنارهاه ماهاررت
نیازمند نظارت است و ب هلیل هزین بن بوه نظارت ،باید این نوع قنارهاه را رنار
گذاشت؛ زینا رنار گذاشتن قنارهاه مااررت ،هزین های بزرگتنی مانند بیعدالتی،
بیکاری ،تورم ،رروه و ((( بنای اقتصاه خواهد هاشت( بلک هزین بن بهوه نظهارت
این هاللت را هاره ر هر اجنای قنارهاه مااررت تن ا به نظهارت صهنف بسهنده
ناوه بلک ب سازورارهای انگیزشی نیز توج شوه و هم رنتیتها بهنای انرهام
صحی قنارهاه مااررت ب رار گنتت شوند(
 (10قوانین منتب با محی قنارهاه مااررت هاینه نسبتاً گستنههای را شامل میشوند و اثن
آ ها ب هو صورت مستقی و غینمستقی است( قوانینی ره موضهوع آ هها نظهام
بانکداری و ب صورت ویژه قنارهاه مااررت است هارای اثهن مسهتقی و قهوانینی
ر ب تعیین جنای و مرازات های مالی و ب صورت رلی راهت مفاسد اقتصاهی
می پنهازند اثن غینمستقی هارند زینا ب ور بیعی هر جامع ای ر تساه گسهتنهه
وجوه نداره و ب ندرت اتفا میاتتد ،انگیزه تخلف ب نسبت رمتن بوهه و هزینه
نظارت نیز رمتن خواهد بوه(
 (11هر سال  1392آمار شهت بانهک ایهنا زمهین ،قهنض الحسهن رسهالت ،خاورمیانه ،
بینالمللی ریت ،اینا و ونزویال و قهوامین و چ هار مؤسسه اعتبهاری صهالحین،
پیاگاما آتی ،روثن و عسکنی ب آمارهای پولی و بانکی راور اضات شده است(
12( https://www.cbi.ir/category/2692.aspx
 (13این تنم شامل  28ماهه و  9تبصنه ،هر راستای اجهنای تبصهنه ییهل مهاهه  23قهانو
«ب بوه مستمن محی رس و رار» و هر تاریخ  92/6/26ب تصوی شهورای پهول
و اعتبار رسیده و بن اساس ابالغی بانک منرزی به شهماره  92/206546مهورخ
 )92/7/11از تاریخ  92/9/2ب بعد ،تنظی و انعقاه قنارهاه مااررت مدنی تق هر
قال این تنم ممکن است(
 (14این اشکال از سوی بنخی از محققین مطنح شهده و هر تهاریخ  1396/3/17از سهوی
هیوا عدالت اهاری ب عنوا اهعای خهالف شهنع بهوه مهاهه  11تهنم قهنارهاه
مااررت ج ت رس نظن ب شورای نگ با ارجاع شده اسهت( شهورای نگ بها
نیز هر نام مورخ  1396/6/25به شهماره  96/102/2563اعهالم نمهوهه ره ایهن
موضوع خالف شنع نیست(
 (15موضوع عدم شباهت قنارهاه مااررت بانکی با عقد مااررت تق ی توس تعداهی از
محققین بنرسی شده ر ب عنوا نمون میتهوا به اقبهال و همکهارا ،)1387
صمصامی و هاوهی  ،)1389البی و ریایی  )1391و رنیمهی و مهناهی )1394
اشاره نموه(
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 (16مطابق گزارش بانک منرزی هر سال  96سه
راور حدوه  80هرصد بوهه است(

نظهام بهانکی از تهأمین مهالی اقتصهاه
www.cbi.ir/showitem/17231.aspx

 (17هر رابط با مف وم سیست تعاریف زیاهی صورت گنتت است( ب عنوا نمون ر(ا:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/system

 (18الزم ب توضی است ر معیار ریسک و بازههی بنای رتب بندی پنوژهها از این ج ت
قنارهاهه شده ر هدف تعالین اقتصاهی از تعالیت اقتصاهی رس عایهدی بیاهتن
است و آ ها ج ت تصمی گینی بنای انرام پنوژه ،ب عایدی آ توج مهیرننهد؛
این هو معیار نیز تعیین رننده عایدی پهنوژه بهنای مرهنی آ اسهت( امها اههداف
هیگنی همچو اشتغالزایی ،رمک ب راهت تورم و ((( نیز وجوه هاره ره شهاید
بنای تعالین خصوصی م نباشند اما بنای هولت م ه هسهتند( بهن ایهن اسهاس
ج ت اجنا شد پنوژههایی ر ب این اهداف رمک میرند هولهت وروه رهنهه و
با بیم رنه پنوژه باعث راهت ریسک آ میشهوه و یها قسهمتی از منهاب الزم
بنای تس یالت را تأمین میرند اما س سوهش را ب مرنی نح میبخاد و یها
اینک خنید محصوالت پنوژه را تضمین میرند ر ایهن رارهها موجه اتهزایت
بازههی انتظاری پنوژه خواهد شد( نتیر این اقدامات یعنی رهاهت ریسهک ایهن
پنوژهها و اتزایت بازههی انتظاری آ ها این است ر رتبه آ هها هر رتبه بنهدی
پنوژه ها باال خواهد رتت و تعالین اقتصاهی ب انرام آ هها تمایهل پیهدا خواهنهد
رنه(
 (19منظور از ورالت عام این است ر هر قنارهاه س نههپذینی ،س نههگذارا ایهن اختیهار
را ب بانک می ههند ر بنا ب تاخیص خوهش مناب آ ها را هر قاله تسه یالت
مااررتی با بازههی متغین) و یا تس یالت مباهل ای با بازههی ثابهت) به تعهالین
اقتصاهی ارای ههد(
 (20هر صورتی ر مؤسس تأمینمالی اسالمی تقاضا را ب هذینه و پهنوژه انرهام شهوه هر
چارچوب هستورالعملی ر تنظی گن تعیین میرند ،بن اساس نسبت بازههی ن ایی
پنوژه ب حدی از بازههی ر هر ابتدای عقد قنارهاه پیتبینی شده میزا موتقیهت
یا عدم موتقیت پنوژه تعیین میگنهه و بن همین اساس و نیز متناسه بها حره
پنوژه امتیازات مثبت و منفی ب مؤسسات تأمین مالی اسهالمی هاهه مهیشهوه( هر
صورتی ر مؤسس ای پنوژهای را ره رند و مؤسسه هیگهنی آ را ب هذینه و آ
پنوژه هر انت ا موتق شوه ،مؤسس هوم متناس بها موتقیهت پهنوژه امتیهاز مثبهت
مضاعف میگینه و مؤسس اوّل نیز ب همین نسبت امتیاز منفی مضاعف هریاتهت
خواهد نموه(
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