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چکیدُ

ثب ٚرٛز ٘ٛآٚضيٞبي ٔٛرٛز زض ثرف ٔبِي ،ضيؿه اػتجبضي ٛٙٞظ ثٝػٛٙاٖ زِيُ ػٕسٜ
ػسْ ٔٛفميت ٔؤؾؿبت ٔبِي ٔحؿٛة ٔيٌطزز .يىي اظ اثعاضٞبي ٘ٛيٗ ٔبِي زض حٛظٜ
ٔكتمبت اػتجبضي ،تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض اؾت و ٝوبضوطز انّي آٖ ا٘تمبَ  ٚتٛظيغ
ضيؿه اػتجبضي ثيٗ تؼساز ثيكتطي اظ ؾطٔبيٌٝصاضاٖ اؾت و ٝزض ضٕٗ ايٗ ا٘تمبَ
ضيؿه ،اثعاضي رٟت تأٔيٗ ٔبِي ٘يع ٔحؿٛة ٔيٌطزز .زض ايٗ ٔمبِ ٝضٚـ تحميك
ويفي  ٚاظ ٘ٛع تٛنيفي -تحّيّي ٔيثبقس .ايٗ تحميك ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ اؾت
و ٝآيب تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ثب انٛٔ ٚ َٛاظيٗ قطيؼت ؾبظٌبضي زاضز ٔ ٚيتٛاٖ ثط
اؾبؼ ٔٛاظيٗ قطيؼت چٙيٗ اثعاضي ضا عطاحي ٕ٘ٛز .ايٗ ٔمبِ ٝاثتسا ث ٝثطضؾي تؼٟسات
ثسٞي ٚحيمٝزاض اظ ٔٙظط التهبزي  ٚؾبظٚوبض ػّٕىطز آٖٞب پطزاذت ٚ ٝؾپؽ ثب ثطضؾي
ٔٛاظيٗ فمٟي ث ٝتغجيك تٛنيف  ٚتجييٗ اضائٝقس ٜاظ تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ثب انٚ َٛ
ٔٛاظيٗ فمٟي پطزاذت ٝاؾت .اظ ٘تبيذ ٔ ٟٓتحميك ٔٙغجك ثٛزٖ اثعاض تؼٟسات ثسٞي
ٚحيمٝزاض ثب ٔٛاظيٗ لطاضزازٞبي اؾالٔي ثط اؾبؼ ضاٞىبض ثيٕ ٝثٝقطط لطوٚ ،وبِت ػبْ
ثٝقطط ثيٕ ،ٝاربضٔ ٚ ٜطاثح ٝثٝقطط ضٕبٖ ٔيثبقس؛ ٕٞچٙيٗ زض ايٗ تحميك ،ثب اٍِٛ
ٌطفتٗ اظ ؾبذتبض تؼٟسات ثب پكتٛا٘ ٝثسٞي ،يه ضاٞىبض ػّٕيبتيتط رٟت وبٞف
ضيؿه اػتجبضي  ٚتأٔيٗ ٔبِي اضائٌ ٝطزيس ٜاؾت.
ٍاضگاى کلیدی

تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ،ضيؿه اػتجبضئ ،كتمبت اػتجبضي ،تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض،
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب ،فم ٝاؾالٔي
طبقِبٌدی G32, G23 :JEL
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هقدهِ

ٕٞبٖ عٛض و ٝزض ثب٘ىساضي ٔتؼبضف ضيؿه اػتجبضي ٚرٛز زاضز ،ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب ٘يع
ثب ايٗ ضيؿه زض ٔؼبّٔ ٝثب ٔكتطيبٖ ذٛز ٔٛار ٝاؾت .زض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـٞبي ٔرتّف ترهيم ٔٙبثغ چٔ ٖٛضبضثٔ ،ٝكبضوت حمٛلي ٔ ٚس٘ئ ،عاضػٚ ٝ
ٔؿبلبت ،ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ،رؼبِ ،ٝفطٚـ الؿبعي ،اربض ٜثٝقطط تّٕيه ،ؾّف ٚ
فطٚـ زيٗ ؾجت حصف ضيؿه اػتجبضي ٕ٘يٌطزز  ٚايٗ ضيؿه زض ضٚاثظ ثيٙبثيٗ ثب٘ه
ٔ ٚكتطي ٚرٛز ذٛاٞس زاقت .ثب ٚرٛز اثساع ٛ٘ ٚآٚضيٞبي ٔٛرٛز زض ثرف ذسٔبت
ٔبِي ،ضيؿه اػتجبضي ٛٙٞظ ث ٝػٛٙاٖ زِيُ ػٕس ٜػسْ ٔٛفميت ٔؤؾؿبت ٔبِي ٘يع
ٔحؿٛة ٔيٌطزز.
زض ٘ٛقتبض حبضط ضيؿه اػتجبضي ضٚـٞبي ٔرتّف ترهيم ٔٙبثغ زض ثب٘ىساضي
ثس ٖٚضثب ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفت ٚ ٝث ٝا٘ٛاع ضٚـٞب رٟت ٔسيطيت ضيؿه اػتجبضي زض
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب اقبضٔ ٜيٌطززٞ .طچٙس ضٚـٞبي ٔصوٛض زض وبٞف ضيؿه اػتجبضي
زض ثب٘ىساضي اؾالٔي تأحيطٌصاض ثٛزِٚ ٜي زض حصف يب وبٞف ضيؿه اػتجبضي تب ؾغح
ضضبيتثرف ،وبضايي ٘ساقتٝا٘س  ٚضيؿه اػتجبضي ٕٞچٙبٖ اظ تٟسيسات رسي پيف
ضٚي ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔحؿٛة ٔيٌطزز.
اظ رّٕ ٝاثعاضٞبي ٔبِي ٘ٛيٗ ٔٛضز اؾتفبز ٜثب٘هٞبي ٔتسا َٚزض ٔسيطيت ضيؿه
اػتجبضئ ،كتمبت اػتجبضي ٞؿتٙس و ٝتٟٙب ؾ ٝز ٝٞاظ اثساع  ٚث ٝوبضٌيطي آٖٞب زض ؾيؿتٓ
ثب٘ىساضي ٔتؼبضف ٔيٌصضز.
حزٓ ٔؼبٔالت ٔكتمبت اػتجبضي زض ؾبَٞبي اذيط ثؿيبض چكٍٕيط ثٛز ٜاؾت ٚ
يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ثبظاضٞب زض حٛظ ٜثب٘ىساضي ٘يع ث ٝقٕبض ٔيضٚز .ؾطيغتطيٗ ثرف زض
حبَ ضقس ثبظاض ٔكتمبت اػتجبضئ ،طثٛط ث ٝثبظاض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض اؾت.
رٟت ثطضؾي ايٗ ٔكتم ،ٝزض اثتساي أط ثب ا٘زبْ ٔغبِؼٞٝبي وتبثرب٘ٝاي ثٔ ٝؼطفي
زليك  ٚثطضؾي ػّٕىطز ٘ ٚمف آٖ زض ثب٘ىساضي ٔتسأ َٚيپطزاظيٓ .زض ٔطحّ ٝثؼس
تٛنيفي -أىبٖ تغجيك ٔكتم ٝاػتجبضي ضا ثب يىي اظ لطاضزازٞبي ٔٛضز تأييس فم ٝأبٔيٝ
ثطضؾي ٔيوٙيٓ .ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝزض ٔجبحج فمٟي ٕٔىٗ اؾت اذتالف٘ظط ثيٗ فمٟب
ٔكبٞس ٜقٛز ،زض ايٗ تحميك زيسٌبٔ ٜكٟٛض فمٟبي أبٔيٕٞ ٚ ٝچٙيٗ زض لب٘ ٖٛايطاٖ ٘ظط
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قٛضاي ٍٟ٘جبٖٔ ،الن تزعي ٚ ٝتحّيُ ٘ ٚتيزٌٝيطي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
 .2پیشیٌِ تحقیق

ٔغبِؼبت ظيبزي زض ٔٛضز ضيؿهٞبي ٔٛرٛز زض ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔ ٚسيطيت آٖ
نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
ؾب٘سضاربٖ  ٚاضيى )1381( ٛزض ٔمبِٝاي تحت ػٛٙاٖ «ربيٍب ٜاثعاضٞبي
ؾطٔبيٌٝصاضي ٔ ٚؤؾؿٞ ٝبي ٔبِي اؾالٔي زض ٘ظبْ ٔبِي ثيٙبِّّٕي؛ ٔجبحج انّي زض
ٔسيطيت ضيؿه  ٚچبِفٞبي ٔٛرٛز» ث ٝپيچيسٌيٞبي تأٔيٗ ٔبِي اظ ضا ٜضٚـٞبي
ٔكبضوتي  ٚضيؿهٞبي ٘بقي اظ آٖ زض ثب٘ىساضي اؾالٔي پطزاذتٝا٘س.
ٔحٕس ػجيساهلل ( )2000زض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ٔسيطيت ضيؿه اؾالٔي :ثٝؾٛي
وبضايي  ٚاذالليبت ثيكتط» ث ٝتؼطيف وبضايي  ٚثطضؾي اؾتفبز ٜاظ لطاضزاز اذتيبض ٔؼبّٔٝ
ثطاي وبٞف ٔ ٚسيطيت ضيؿه زض چبضچٛة لٛا٘يٗ اؾالٔي پطزاذت ٚ ٝحبثت وطزٜ
لطاضزاز اذتيبض ٔؼبّٔ ٝزض چبضچٛة اؾالٔي وبضاتط اظ اذتيبض ٔؼبّٔ ٝزض ٘ظبْ ضثٛي اؾت.
ٔبضِيب٘ب ػجساهلل ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2009زض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ثحطاٖ ٚاْٞبي ضٙٞي زض
غطة  ٚتجسيُوطزٖ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض اؾالٔي» ث ٝثطضؾي ظطفيتٞبي ا٘ٛاع ػمٛز اؾالٔي
ٔب٘ٙس ٔضبضثٔ ٚ ٝكبضوت ثطاي تجسيُ زاضاييٞب ث ٝاٚضاق ثٟبزاض اقبض ٜوطزٜا٘س  ٚايٗوٝ
ايٗ ضٚـ ٔيتٛا٘س اظ ثحطاٖٞبي ٔكبث ٝرٌّٛيطي ٕ٘بيس.
ٕٞچٙيٗ زض ٔٛضٛع اثعاضٞبي رسيس رٟت ٔسيطيت ضيؿه اػتجبضي ،حجيت احٕس
 ٚعطيكاهلل ذبٖ ( )2001زض وتبة ذٛز ضٕٗ ثطضؾي ٘مف اثعاضٞبي ٔرتّف تأٔيٗ ٔبِي
زض ايزبز ضيؿه اػتجبضي ،ث ٝضطٚضت اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبي ٔبِي رسيس رٟت ٔسيطيت
ضيؿه اػتجبضي اقبض ٜوطزٜا٘س .ايكبٖ ضٕٗ اقبض ٜثٔ ٝكتمبت اػتجبضي ،ذأل اؾتفبز ٜاظ
آٖٞب ضا زض ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔتصوط قسٜا٘س.
زض پػٞٚفٞبي زاذّي ،اوجطيبٖ  ٚزيب٘تي ( )1385زض ٔمبِٔ« ٝسيطيت ضيؿه زض
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب» ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيضؾٙس و ٝثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝزض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب
٘طخ حبثت  ٚاظ لجُ پيفثيٙيقس ٜثطاي ػمسٞب ٚرٛز ٘ساضزٔ ،سيطيت ضيؿه زض
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب زض ٔمبيؿ ٝثب ثب٘ىساضي ضثٛي إٞيت ز ٚچٙسا٘ي زاضز .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ
ثب ثطضؾي اثعاضٞبي ٟٔٙسؾي ٔبِي ثطاي ٔسيطيت ضيؿه زض ٘ظبْ ؾطٔبيٝزاضي ث ٝاضائٝ

235

تحقیقات هالي -اسالهي ،سال سَم ،شوازُ اٍل (پیاپي  ،)6پاییص ٍ شهستاى 24:3

چٙس اثعاض ٟٔٙسؾي ٔبِي زض ٘ظبْ ٔبِي اؾالٔي ثٝنٛضت ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ،
ٔكبضوت ،فطٚـ الؿبعي ،اربض ٜثٝقطط تّٕيه ،لِٙٛبٔ ،ٝثيغاِٛفب  ٚؾطا٘زبْ وبضثطزٞبي
ايٗ اثعاضٞب زض ٔسيطيت ضيؿه ٔيپطزاظ٘س.
اثٛاِحؿٙي  ٚحؿٙي ٔمسْ (٘ )1388يع زض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ثطضؾي ا٘ٛاع ضيؿه ٚ
ضٚـٞبي ٔسيطيت آٖ زض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب» ضٕٗ ثطضؾي ضيؿهٞبي ٔطتجظ ثب
ضٚـ ٞبي ٔرتّف ترهيم ٔٙبثغ زض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثبي ايطاٖ ،ضٚـٞب  ٚاثعاضٞبي
ذبني ضا ٔتٙبؾت ثب فم ٝاؾالٔي ،رٟت ٔسيطيت ايٗ ضيؿهٞب اضائٔ ٝيٕ٘بيس .زض ايٗ
تحميك ضٕٗ ايٙى ٝثطذي اظ ضٚـٞبي ٔسيطيت ضيؿه ٔتسأ َٚب٘ٙس تجسيُ ث ٝاٚضاق
ثٟبزاض وطزٖ زاضايي ٞب ،ثطاي وبضثطز زض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب ٔٙبؾت زا٘ؿت ٝقس ٜاؾت ،ثٝ
ضٚـٞب  ٚفٗٞب يي رٟت وبضثطز زض ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب اقبض ٜقس ٜاؾت.
ثب ٚرٛز حزٓ ٌؿتطزٔ ٜغبِؼبت ا٘زبْقس ٜثط ضٚي ٔكتمبت اػتجبضي ٘ ٚمف آٖ زض
وبٞف ضيؿه اػتجبضي زض ثب٘ىساضي ٔتسأ ،َٚيعاٖ ٔغبِؼبت اؾالٔي نٛضت ٌطفت ٝزض
ايٗ ذهٛل ٔحسٚز ثٛز ٜاؾت .زض تحميمي و ٝتٛؾظ زوتط ٟٔسٚي ٛٔ ٚؾٛي ثيٛوي
( ) 1387زض ظٔي ٝٙأىبٖ اؾتفبز ٜاظ ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي نٛضت
ٌطفت ،ٝأىبٖ اؾتفبز ٜاظ ايٗ ٔكتم ٝثٝػٛٙاٖ يه لطاضزاز ثيٕ ،ٝثيٗ يه ثب٘ه يب ٔؤؾؿٝ
اػتجبضي  ٚقطوت ثيٕ ٝثطضؾي قس ٜاؾت.
ٕٞچٙيٗ ٔٛؾٛي ( )1388زض تحميك زيٍطي ث ٝثطضؾي تغجيمي ؾ ٝاثعاض ٔكتمٝ
اػتجبضي ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ،ؾٛآح ثبظز ٜوُ  ٚاذتيبض ٔؼبّٔٔ ٝبثٝاِتفبٚت اػتجبضي ثب
لٛا٘يٗ فم ٝاؾالٔي پطزاذت ٝاؾت  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس و ٝاؾتفبز ٜاظ ؾٛآح ٘ىَٛ
اػتجبضي زض لبِت لطاضزاز ثيٕ ٝأىبٖپصيط اؾت .ؾٛآح ثبظز ٜوُ ث ٝزِيُ ٚرٛز قجٟٝ
غطضي  ٚضثٛي ثٛزٖ ثب ان َٛلطاضزازٞبي اؾالٔي  ٚفم ٝقيؼٙٔ ٝغجك ٘جٛز ٚ ٜاذتيبض
ٔؼبّٔٔ ٝبثٝاِتفبٚت اػتجبضي ثب ان َٛلطاضزازٞبي اؾالٔي  ٚفم ٝقيؼٙٔ ٝغجك اؾت.
ضؾتٕي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1392زض ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «اٚضاق اػتجبضي :أىبٖؾٙزي
فمٟي ،التهبزي  ٚوبضثطزي رٟت ٔكبضوت ؾغح ذطز التهبز زض ثٟجٛز ضيؿه اػتجبضي
ثب٘هٞب» ث ٝثطضؾي اثؼبز فمٟي  ٚالتهبزي اٚضاق اػتجبضي پطزاذت ٝاؾت .زض ايٗ ٔمبِٝ
أىبٖ ٔغطح وطزٖ اٚضاق اػتجبضي زض لبِت لطاضزازي ثب ٔبٞيت حمٛلي رسيس ،ثٙب ثٝ
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قطايظ ٘ ٚيبظٞبي رسيس ٘ظبْ ثب٘ىساضي ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت .اظ زيس التهبزي ٘يع
اٚضاق اػتجبضي ػال ٜٚثط ٔٙغجك ثٛزٖ ثب ٘ظطيٞٝبي ٔبِي ،اظ وبضوطزٞبي ٚيػ ٜالتهبزي اظ
زيس التهبز ذطز  ٚوالٖ ٘ظيط «افعايف وبضايي ثبظاض»« ،ؾِٟٛت رطيبٖ ٘مسيٍٙي ثبظاض
پ« ،»َٛثٟجٛز ٚضؼيت ٘مسيٍٙي ثب٘هٞب»« ،رٌّٛيطي اظ تٕطوع ضيؿه» ٟ٘ ٚبيتبً «وبٞف
ٞعي ٝٙتأٔيٗ ٔبِي زض وُ التهبز» ثطذٛضزاض ٔيثبقس.
 .3عَاهل بسٍش زیسک اعتبازی دز باًکدازی بدٍى زبا
 .2-3سسهایِگرازی هستقین

ٕٞبٖعٛض و ٝزض ٔبز 28 ٜآييٗ٘بٔ ٝلب٘ ٖٛػّٕيبت ثب٘ىي ثس ٖٚضثب ػٛٙاٖ قس ٜاؾت،
قطيىبٖ ثب٘ه زض ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ فمظ ثب٘هٞب ٞؿتٙس .اظ ايٗ حيج ضيؿه ػسْ
پطزاذت تؼٟسٞب زض ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ثؿيبض ٘بچيع اؾتٟٓٔ .تط ايٙىٔ ٝب٘ٙس ػمسٞبي
ٔكبضوتي ،ثب٘ه زض ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿتميٓ ٘يع زض ؾٛز ثب قطيىبٖ زيٍط قطيه اؾت ٚ
زض نٛضت وبٞف ؾٛزآٚضي ،ؾٛز  ٕٝٞوبٞف ٔييبثس .اظ عطفي زض ايٗ ػمس ٔٙبثغ
ثب٘ىي ث ٝزاضايي تجسيُ ٔيقٛز و ٝايٗ ٔؿئّ ٝاظ ضيؿه اػتجبضي ثطاي ثب٘ه ٔيوبٞس
(ٔٛؾٛيبٖ ٛٔ ٚؾٛي ثيٛوي ،1388 ،ل.)100
 .4عقدّای هشازکتي

زض ٘ظبْ ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثبي ايطاٖ لطاضزازٞبي ٔكبضوتي قبُٔ ٔضبضثٔ ،ٝكبضوت ٔس٘ي
ٔ ٚكبضوت حمٛلي اؾت .زض لطاضزازٞبي ؾٕٟي اظ ؾٛز (ثٚٝيػٔ ٜضبضثٔ ٚ ٝكبضوت
ٔس٘ي) ػسْ پطزاذت ثٛٔٝلغ  ٚوبُٔ ؾ ٟٓؾٛز ثب٘ه ثٚٝؾيّ ٝقطيه يب ٔضبضة ،ثبػج
ايزبز ضيؿه اػتجبضي ٔيقٛز .ايٗ ٔكىُ ٘يع ث ٝػّت ٔؿئّ ٝاعالػبت ٘بٔتمبضٖ ثطاي
ثب٘ه پسيس ٔيآيس (اثٛاِحؿٙي ،حؿٙي ٔمسْ ،1387 ،ل .)164زض ٔكبضوت حمٛلي
احتٕبَ ػسْ پطزاذت ؾٛز ٚرٛز زاضز؛ ثٚٝيػ ٜظٔب٘ي و ٝثب٘ه زض ربيٍب ٜؾٟبٔساض رعء
ثط ٔسيطيت قطوت وٙتطِي ٘ساقت ٝثبقس (ٔٛؾٛيبٖ ٛٔ ٚؾٛي ثيٛوي ،1388 ،ل.)100
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝزض لطاضزازٞبي ؾٕٟي اظ ٔحه َٛقبُٔ لطاضزاز ٔعاضػٚ ٝ
ٔؿبلبتٞ ،ط يه اظ عطفيٗ لطاضزاز (ػبُٔ ٔ ٚبِه) زض ٔحهٟ٘ َٛبيي ثب تٛر ٝثٝ
ؾٕٟكبٖ ؾٟيٓ ٞؿتٙس ،ثٙبثطايٗ ث٘ ٝظط ٔيضؾس ضيؿه اػتجبضي ايٗ لطاضزازٞب ٘ؿجت ثٝ
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ػمسٞبي ؾٕٟي اظ ؾٛز ثٚ ٝيػٔ ٜضبضثٔ ٚ ٝكبضوت ٔس٘ي وٕتط ثبقس (ٔٛؾٛيبٖ1386 ،
اِف ،نم.)243-246
 .2-4عقدّای هبادلِای

ػمٛز ٔجبزِٝاي قبُٔ فطٚـ الؿبعي ،رؼبِ ،ٝاربض ٜثٝقطط تّٕيه ،ؾّف  ٚذطيس زيٗ
ٔيق٘ٛس و ٝزض شيُ ػٛأُ ثطٚظ ضيؿه اػتجبضي زض ايٗ ػمٛز ثطضؾي  ٚتكطيح
ٔيٌطزز.
 .2-2-4فسٍش اقساطي

اظآ٘زبو ٝايٗ ػمس ،تؼٟسٞبي ٘مسي ثطاي ٔكتطي پسيس ٔيآٚضز و ٝثبيس ث ٝثب٘ه پطزاذت
قٛز  ٚاظ عطفي يه لطاضزاز ثب ؾٛز حبثت اؾت ،ضيؿه اػتجبضي زض فطٚـ الؿبعي ثيف
اظ ػمسٞبي ٔكبضوتي اؾت .ثٚٝيػ ٜايٙى ٝزاضايي ذطيساضيقس ٜثبيس ؾطيؼبً زض اذتيبض
ٔكتطي لطاض ٌيطز.
 .3-2-4جعالِ

رؼبِ٘ ٝيع لطاضزازي ثب ثبظز ٜحبثت اؾت  ٚضيؿه اػتجبضي زض آٖ اظ ػمسٞبي ٔكبضوتي
ثيكتط اؾت .زض رؼبِ ٝثب٘ه ٔيتٛا٘س ػبُٔ يب ربػُ ثبقس .زضنٛضتيو ٝثب٘ه ػبُٔ ثبقس
 ٚا٘زبْ تؼٟسٞب ثطاي ثب٘ه ،تؼٟسٞبي ٔبِي زض پي زاقت ٝثبقس ٔب٘ٙس ٌكبيف اػتجبض
اؾٙبزي ،آٍ٘ب ٜثب٘ه ثب ضيؿه اػتجبضي ثيكتطي ضٚثٝض ٚاؾت و ٝثبيس ثب ٌطفتٗ ٚحيمٞٝبي
الظْ ايٗ ضيؿه ضا وبٞف زٞس .زض ٔٛضزٞبيي  ٓٞو ٝثب٘ه ربػُ اؾت ٔيتٛا٘س
پطزاذت ٔجّغ رؼبِ ٝضا ٔطحّٔ ٝطحّ ٝثب پيكطفت وبض ا٘زبْ زٞس تب ضيؿه اػتجبضي زض
ايٗ ٔٛضز ٘يع وبٞف لبثُ ٔالحظٝاي زاقت ٝثبقس.
 .4-2-4اجازُ بِشسط تولیک

ضيؿه اػتجبضي اربض ٜثٝقطط تّٕيه اظ آ٘زب ٘بقي ٔيقٛز ؤٕ ٝىٗ اؾت اربضٜثٟب
تٛؾظ ٔؿتأرط ثٛٔٝلغ  ٚثٝعٛض وبُٔ پطزاذت ٍ٘طزز .ضيؿه اػتجبضي زض اربض ٜثٝقطط
تّٕيه اظ فطٚـ الؿبعي وٕتط اؾت چطا ؤ ٝبِىيت وبال تب ظٔبٖ ثبظپطزاذت تٕبْ
ٔغبِجٞٝبي ثب٘ه ثٔ ٝكتطي ٔٙتمُ ٕ٘يقٛز (ٔٛؾٛيبٖ ،1388 ،ل.)101
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 .5-2-4سلف

زض لطاضزاز ؾّف ثبيس ليٕت وبال زض اثتساي لطاضزاز ثٚٝؾيّ ٝقرهي و ٝپيفذطيس
ٔيوٙس ،پطزاذت قٛز؛ ثٙبثطايٗ ضيؿه اػتجبضي زض ايٗ لطاضزاز ث٘ٝؿجت فطاٚاٖ اؾت؛
ظيطا ٕٔىٗ اؾت تِٛيسوٙٙس ٜث ٝػّت افعايف اضظـ وبال  ٚيب ٔكىُٞبي ػّٕيبتي ،وبال
ضا زض ؾطضؾيس ثٔ ٝمساض ٔٙسضد زض لطاضزاز يب ثب ويفيت شوطقس ٜتحٛيُ ثب٘ه ٘سٞس
(اثٛاِحؿٙي  ٚحؿٙي ٔمسْ ،1387،ل.)164
 .6-2-4خسید دیي

ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝذطيس زيٗ اثعاضي ثطاي ذطيس  ٚفطٚـ ثسٞي اؾت ،ػسْ پطزاذت
ثٛٔٝلغ  ٚوبُٔ ثسٞي ثٚٝؾيّ ٝثسٞىبض (ٔسيٗ) ،ضيؿه اػتجبضي ثب٘ه ضا افعايف ٔيزٞس.
 .5ابصازّای هدیسیت زیسک اعتبازی دز باًکدازی بدٍى زبا

زض ثب٘ىساضي ٔتؼبضف اظ ضٚـٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي رٟت پيكٍيطي ٔ ٚسيطيت ضيؿه
اػتجبضي اؾتفبزٔ ٜيٌطزز .زض ؾغح پيكٍيطي اظ ٚلٛع ضيؿه اػتجبضي ،تالـ ثب٘هٞب زض
رٟت قٙبؾبيي ٔمساض ٚالؼي ضيؿه اػتجبضي ٔطثٛط ث ٝيه ٌيط٘س ٜتؿٟيالت يب عطف
تزبضي ذٛز اؾت تب اظ ايٗ عطيك ثسٌعيٙي ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘ٙس؛ ٚحيم ،ٝشذيط ٜظيبٖ ٚاْ،
ضٕب٘ت  ٚؾبيط ضٚـٞبي ثبظزاض٘سٔ ٜخُ ا٘ساظٌٜيطي ضتج ٝاػتجبضي ٚاٌْيط٘س ،ٜضٚـٞبي
ٔٛضز اؾتفبز ٜتٛؾظ ثب٘هٞبي ٔتساَٚا٘س (ٔٛؾٛي ،1388 ،نم )86-85وٛٔ ٝضز تٛرٝ
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب زض ايطاٖ ٘يع ٞؿت .زض ازأ ٝث ٝتكطيح ثطذي اظ آٖٞب ٔيپطزاظيٓ:
 .2-5ذخیسُّای شیاى اعتبازی

2

شذيطٜٞبي ظيبٖ اػتجبضئ ،مساض ٚرٞٛي اؾت و ٝثب٘هٞب زض اظاي ظيبٖ اػتجبضي لبثُ
ا٘تظبض ثٝنٛضت شذيطٍٝ٘ ٜزاضي ٔيوٙٙسٔ .مساض ايٗ شذيط ٜث ٝلبثُ اػتٕبز ثٛزٖ ضٚـ
ٔحبؾج ٝظيبٖ اػتجبضي ثٚٝؾيّ٘ ٝظبْ ثب٘ىي ثؿتٍي زاضز.
 .3-5زّي (ٍثیقِ) ٍ ضواًت

اٌط زض لطاضزاز لطو قطط قٛز و ٝلطوٌيط٘س ٜچيعي ضا ٘عز لطوزٙٞس ٜضٌ( ٗٞط)ٚ
ثٍصاضز يب فطزي ضا ثٝػٛٙاٖ ضبٔٗ يب وفيُ ٔؼطفي وٙس ،چٙيٗ قطعي ٞط چٙس ثٝ
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ٔهّحت لطوزٙٞس ٜاؾت أب ضثب  ٚحطاْ ٘يؿت (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،اِف ،ل.)195
ض ٚ ٗٞضٕب٘ت ز ٚاثعاض ٔ ٟٓتأٔيٙي زض ثطاثط ظيبٖ اػتجبضي زض قطيؼت اؾالْ اؾت .ايٗ
ز ٚاثعاض زض حبَ حبضط ٘يع زض ٘ظبْ ثب٘ىي ايطاٖ ثؿيبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز.
 .4-5جسیوِ تأخیس تأدیِ

ثطذي ثب٘ىساضاٖ اؾالٔي ثطاي وبٞف ث ٝتؼٛيك افتبزٖ پطزاذتٞب يب ٘ىٔ َٛغبِجبت ذٛز،
رطيٕ ٝلطاض ٔي زٙٞسٔ .جبحج فمٟي زض ٔٛضز نحت يب ػسْ نحت اؾتفبز ٜاظ رطيٕٝ
زيطوطز زض ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔغطح اؾت .ايٗ اثعاض زض ٔٛاضزي ٔؤحط اؾت ،أب ضيؿه
اػتجبضي ضا ثٝنٛضت وبُٔ اظ ثب٘هٞب زفغ ٕ٘يٕ٘بيس (ٔٛؾٛيبٖ ،1388 ،ل.)104
 .5-5زتبِبٌدی اعتبازی

ايٗ ضٚـ ثٝػٛٙاٖ يه الساْ پيكٍيطا٘ ٝزض رٟت ارتٙبة اظ ثسٌعيٙي ،زض ٔؤؾؿبت
اػتجبضي ز٘يب ٔغطح اؾت .ثسيٗ تطتيت و ٝثطذي ٔؤؾؿبت حطفٝاي ٔخُ اؾتب٘ساضز
ا٘سپٛضظ ،2فيچ ٚ 3غيط ،ٜثب تٛر ٝثٚ ٝضؼيت ٔبِي  ٚؾبثم ٝػّٕىطز قطوتٞب ٘ؿجت ثٝ
ضتجٝثٙسي اػتجبضي آٖٞب الساْ ٔيوٙٙس .ثب٘هٞب  ٚؾبيط ٔؤؾؿٞٝبي اػتجبضي ٘يع ثب اؾتفبزٜ
اظ ايٗ اعالػبت ثٔ ٝكتطيبٖ ذٛز تؿٟيالت ٔيپطزاظ٘س (ٔٛؾٛي ،1388 ،نم.)88-87
ٞط چٙس ضٚـ ٞبي ٔصوٛض زض وبٞف ضيؿه اػتجبضي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي
تأحيطٌصاض ثٛزِٚ ٜي زض حصف يب وبٞف ضيؿه اػتجبضي تب ؾغح ضضبيتثرف ،وبضايي
٘ساقت ٝا٘س  ٚضيؿه اػتجبضي ٕٞچٙبٖ اظ تٟسيسات رسي پيف ضٚي ثب٘ىساضي اؾالٔي
ٔحؿٛة ٔيٌطزز.
يىي اظ اثعاضٞبي ثب٘ه ٞبي ٔتسا َٚرٟت ٔسيطيت  ٚا٘تمبَ ضيؿه اػتجبضي،
ٔكتمبت اػتجبضي اؾت .زض ثطذي اظ ٔكتمبت اػتجبضي ٔب٘ٙس تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ثب
تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاضؾبظي تؿٟيالت ثب٘ىي ،ػال ٜٚثط تأٔيٗ ٔبِي ثب٘ه ،ضيؿه اػتجبضي
ٔكتطيبٖ ثب٘ه ٘يع ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔٙتمُ ٔيٌطزز.
زض لؿٕت ثؼسي ايٗ تحميك ضٕٗ ٔؼطفي ٔكتمبت اػتجبضي ،ث ٝثطضؾي أىبٖ
اؾتفبز ٜاظ تؼٟسات ثب پكتٛا٘ ٝثسٞي 4زض ثب٘ىساضي اؾالٔي ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاظيٗ فم ٝأبٔيٝ
ذٛاٞيٓ پطزاذت.
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 .6هشتقات اعتبازی

يه ٔكتم ٝاػتجبضي لطاضزازي اؾت و ٝثبظز ٜآٖ ث ٝاضظـ اػتجبضي يه يب چٙس قطوت ٚ
يب زِٚت ثؿتٍي زاضزٞ .سف اؾتفبز ٜاظ ٔكتمبت اػتجبضي ا٘تمبَ ٔ ٚسيطيت ضيؿه

اػتجبضي اؾت (ٞبَ ،2002 ،ل ٚ 5.)412ػبيسي آٖٞب ٔكطٚط ث ٝتغييطات زض ويفيت
اػتجبضي يه ٘بقط ذبل اؾت .ايٗ ٘بقط ذبل ٘ٛػبً عطف ٔؼبّٔ ٝزض لطاضزاز
ٔكتم ٝاػتجبضي ٘يؿت( .وطٞٚي6)449-448 ،2000 ،زض تؼطيفي زيٍط ٔكتمبت
اػتجبضي ث ٝاثعاضٞبي ٔبِي ٔٛضز اؾتفبز ٜرٟت ا٘تمبَ ضيؿه اػتجبضي يه عطف لطاضزاز

ث ٝعطف زيٍط ،ثس ٖٚا٘تمبَ زاضايي پبي ٝاعالق ٔيٌطزز (ٔيؿٙط ،2005 ،ل.7)1
ٕٞبٖعٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض قٕبضٔ 1 ٜالحظٔ ٝيٌطزز تب ؾبَ  2008حزٓ ٔؼبٔالت
ٔكتمبت اػتجبضي ضٚث ٝافعايف ثٛز ٔ ٚمساض آٖ تب حسٚز ٞ 33عاض ٔيّيبضز زالض ضؾيس ،أب
ثطٚظ ثحطاٖ ٔبِي اذيط زض آٔطيىب  ٚؾبيط وكٛضٞبي رٟبٖ ؾجت ٌطزيس و ٝحزٓ
ٔؼبٔالت ٔكتمبت اػتجبضي وبٞف لبثُ ٔالحظٝاي زاقت ٝثبقس و ٝايٗ وبٞف تب اٚايُ
ؾبَ ٘ 2010يع ازأ ٝزاقت .اظ ؾبَ  2010ث ٝثؼس ثب انالح ؾبذتبض  ٚلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات
ٔطثٛط ثٔ ٝكتمبت اػتجبضي ،زٚثبض ٜحزٓ ايٗ ٘ٛع اظ ٔكتمبت ضٚث ٝافعايف ثٛز ٜاؾت.
ؾطيغتطيٗ ثرف زض حبَ ضقس ثبظاض ٔكتمبت اػتجبضئ ،طثٛط ث ٝثبظاض تؼٟسات
ثسٞي ٚحيم ٝزاض اؾتٔ .كتمبت اػتجبضي اثعاضٞبي وّيسي ثطاي ايزبز تؼٟسات ثسٞي
ٚحيمٝزاض ٔطوت ث ٝقٕبض ٔي ض٘ٚس .ثبظاض ٔكتمبت اػتجبضي اظ يه ثبظاض ثب تؼساز وٓ
ٔؼبٌّٔٝط زض ز 1990 ٝٞث ٝيه ثبظاض ثعضي  ٚتٛؾؼٝيبفت ٝثب زازٚؾتس ٔيّيبضزٞب زالض زض
ؾبَ تجسيُ قس ٜاؾت.
 .2-6تعْدات بدّي ٍثیقِداز (ٍام)

أطٚظ ،ٜتؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض زض حبَ تٛؾؼ ٚ ٝضقس ثبظاض ؾطٔبيٞ ٝؿتٙس .عجك ٘ظط
وطزيت فّٛوؽ 8حزٓ تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ٘مسي زض زؾت ٔطزْ زض آغبظ ؾبَ
 986 ،2007ثيّي ٖٛزالض  ٚحزٓ آٖٞب زض ؾبَ  2006تٟٙب زض آٔطيىب ٘عزيه ث400 ٝ
ثيّي ٖٛزالض ضؾيس ٜاؾت .تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض زاضاي ٔعايبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثطاي
ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ثٛز ٜو ٝاظ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝفطنتٞبي تٛٙعؾبظي پطتفٛي ،وؿت
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فطنتٞبي وؿت ثبظز ٜثبال ،پٛقف ضيؿه ،تأٔيٗ ٔبِي  ...ٚاقبضٕٛ٘ ٜز (ِٙسوؿتط ٚ
ٕٞىبضاٖ ،2008 ،ل .9)173تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ضٚقي اؾت ثطاي ؾبذتٗ اٚضاق
ثٟبزاض ثب ذهٛنيبت ضيؿىي ٔتفبٚت ث ٝپكتٛا٘ ٝؾجسي اظ اثعاضٞبي ثسٞي (ٞبَ،2006 ،
ل .10)516تؼٟسات ثب پكتٛا٘ ٝثسٞي ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ا٘ٛاع ٔكتمبت اػتجبضي اؾت وٝ
زض آٖ يه قطوت ثب ٞسف ذبل (قطوت ٚاؾظ) 11ث ٝپكتٛا٘ ٝپطتفٛيي اظ زاضاييٞبي
لبثُ ٘ى ،َٛچٙسيٗ زؾت ٝاٚضاق لطض ٝثب ويفيتٞبي اػتجبضي ٌ٘ٛبٌٙٔ ٖٛتكط ٔيٕ٘بيس.
انغالح تؼٟس ثسٞي ٚحيمٝزاض ػجبضت اؾت اظ زؾت ٝذبني اظ چٙس ٘ٛع اٚضاق ثٟبزاض وٝ

ثبظزٞي آٟ٘ب ث ٝػّٕىطز زؾت ٝذبني اظ زاضاييٞبي پبئ ،ٝطتجظ ٚ ٚاثؿت ٝاؾت .ربيٍبٜ
ٞط زؾت ٝاظ اٚضاق زض ايٗ ؾبذتبض ،اِٛٚيت ازػب ثط ٚحيمٞٝب ضا تؼييٗ ٔيٕ٘بيس و ٝثٛ٘ٝثٝ
ذٛز تؼييٗ وٙٙس ٜضتج ٝاػتجبضي اٚضاق ٘يع ٞؿت .ػٛايس حبنُ اظ فطٚـ اٚضاق ثٟبزاض
تٛؾظ قطوت ثب ٞسف ذبل (قطوت ٚؾظ) ،ثطاي ذطيس پطتفٛيي اظ زاضاييٞب
(ٚحيمٞٝب)ي ثب٘ه ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .ضايذتطيٗ زاضايي (ٚحيمٞ)ٝبيي و ٝزض ٔٛضز
تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تبظ ٜا٘تكبضيبفتٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيط٘س اٚضاق ضٙٞي

تزبضيٚ ،12اْٞبي ثب٘ىي  ٚاٚضاق ضٙٞي ٔؿى٘ٛي ٞ13ؿتٙس .پيكطفتٞبي اذيط زض ظٔيٝٙ
عطاحي تؼٟسات ثب پكتٛا٘ ٝثسٞيٙٔ ،زط ث ٝعطاحي تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي

ٌطزيس ٜاؾت و ٝزض آٖ اظ ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي 14اؾتفبزٔ ٜيٌطزز (فجٛظي،2004 ،
ل.15)131
 .2-2-6ساختاز تعْدات بدّي ٍثیقِداز سادُ

قىُ قٕبض 1 ٜؾبذتبض يه تؼٟس ثسٞي ٚحيمٝزاض ؾبز ٜضا ٘كبٖ ٔيزٞس .زض ايٗ ٘ٛع
ؾبز ،ٜؾجسي اظ زاضاييٞبي يه ٔؤؾؿٔ ٝبِي _ ٔخالً تؿٟيالتي و ٝثٔ ٝكتطيبٖ اضائ ٝقسٜ
اؾت_ زض اذتيبض يه «قطوت ثب ٞسف ذبل» (قطوت ٚاؾظ) لطاض ٔيٌيطز .ؾپؽ
قطوت ٚاؾظ ث ٝپكتٛا٘ ٝايٗ تؿٟيالت چٙس ٘ٛع اٚضاق ثٟبزاض ٔٙتكط ٔيٕ٘بيس و ٝايٗ
اٚضاق ؾغٛح اِٛٚيت ٔتفبٚتي زاض٘س؛ ثسيٗ ٔؼٙب و ٝاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي ثبالتط زض
زضيبفت ؾٛز  ٚانُ ٘ؿجت ث ٝاٚضاق ثب ويفيت ٔتٛؾظ  ٚپبييٗ زاضاي اِٛٚيت ٞؿتٙس.
ثٙبثطايٗ ؾٛز حبنُ اظ زاضاييٞب (ٚحيمٞٝب) اثتسا ث ٝاٚضاق ثب ثٟتطيٗ ويفيت ؾپؽ ثٝ
اٚضاق ثب ويفيت ٔتٛؾظ  ٚزض ٟ٘بيت ثبليٕب٘س ٜؾٛز حبنُ ث ٝاٚضاق ثب پبييٗتطيٗ ويفيت
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اػتجبضي اذتهبل ٔييبثس .ايٗ زض حبِي اؾت و٘ ٝى َٛزض زاضاييٞب (ٚحيمٞٝب) ثٝ
تطتيت اِٛٚيت ،اثتسا ؾٛز  ٚانُ پطزاذتي ث ٝاٚضاق ثب وٕتطيٗ ويفيت اػتجبضي  ٚزض
نٛضت ػسْ وفبف ،ؾٛز  ٚانُ پطزاذتي ث ٝاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي ٔتٛؾظ  ٚزض
ٟ٘بيت ؾٛز  ٚانُ پطزاذتي ث ٝاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي ثبال ضا تحت تأحيط لطاض ذٛاٞس
زاز .ثٕٞ ٝيٗ ذبعط ثطاي رجطاٖ ضيؿه ثبالي اٚضاق وٓ ويفيت ،ثبظز ٜثيكتطي ٘يع ثٝ
ايٗ اٚضاق تؼّك ٔيٌيط ز .ثٙبثطايٗ اٚضاق ثب ثٟتطيٗ ويفيت اػتجبضي زاضاي ضيؿه  ٚثبظزٜ
وٓ ِٚي اٚضاق ثب ثستطيٗ ويفيت ،زاضاي ثبالتطيٗ ضيؿه  ٚثبظزٞ ٜؿتٙس (ِٕٗثطازضظ،
 ،2001نم.)56-55

16

اٚضاق ثب ويفيت
اػتجبضي ثبال()S

ٚروووو٘ ٜٛمووووس

ذطيس زيٗ

پطزاذتي
واسط
() M

ؾووووووٛز اٚضاق
ثٟبزاض
J

(٘بقط)

دارايیها
زاضايي 1
زاضايي 2

ثووووووبظزٜ

زاضايي  nاْ

زضيبفتي

اظ
تؿٟيالت

شکل شوازُ ( .)2فسآیٌد اًتشاز تعْدات بدّي ٍثیقِداز سادُ

اٌط ٞط يه اظ زاضاييٞبي ٔٛرٛز زض ؾجس ٘ى َٛوٙس (ٔخالً اٌط زاضايي ثب٘ه ٚاْ ثبقس ٚ
ٔكتطي ثب٘ه ٘تٛا٘س ثسٞي ذٛز ضا ث ٝثب٘ه ثبظپطزاذت ٕ٘بيس) ،زاض٘سٌبٖ اٚضاق ثٟبزاض
ٔٛظفا٘س ظيبٖ حبنُ اظ ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ضا ث ٝتطتيت اِٛٚيتي و ٝشوط قس ،رجطاٖ
ٕ٘بيٙسٔ .ؼيبض ٔٛفميت يه تؼٟس ثسٞي ٚحيمٝزاض ٛٔ ،فميت زض فطٚـ اٚضاق وٓ ويفيت J
(اٚضاق ثب ثبالتطيٗ ضيؿه  ٚثبظز )ٜاؾت ؤ ٝؼٕٛالً ث ٝذبعط ضيؿه ٘ى َٛثباليي وٝ
زاض٘س تٕبيُ ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ثطاي ذطيس آٖٞب وٕتط اؾت  ٚغبِجبً اظ ذٛز ٘بقط زضذٛاؾت
ٔيٌطزز و ٝايٗ اٚضاق ضا زض پطتفٛي ذٛز لطاض زٞس .ايٗ أط ثبػج ٔيقٛز وٍ٘ ٝطا٘ي
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زاض٘سٌبٖ تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ضارغ ثٔ ٝؿئّ ٝذغط اذاللي  ٚا٘تربة ٘بٔٙبؾت
ٔطتفغ ٌطزز .ثطاي زضن ذغط اذاللي زض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ،يه ثب٘ه تزبضي ضا
زض ٘ظط ثٍيطيس و ٝلهس زاضز ٚاْٞبيف ضا تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض ٕ٘بيس .زض ايٙزب ذغط
اذاللي ظٔب٘ي پيف ٔيآيس و ٝثب٘ه تٟٙب ٚاْٞبي ثب ضيؿه ثبالتط ضا پكتٛا٘ ٝاٚضاق ثٟبزاض
ٔٙتكط ٜلطاض زٞس يب زض ٔٛضز ا٘تربة ٘بٔٙبؾت ٕٔىٗ اؾت ثب٘ه ،اعالػبتي ضارغ ثٝ
ضيؿه ٔ ٚؿبئُ ذبل ٚاْٞب زاقت ٝثبقس و ٝاظ زيس ؾطٔبيٌٝصاض پٟٙبٖ ثٛزٕٔ ٚ ٜىٗ
اؾت ٔٙزط ث ٝظيبٖ ثبِمٚ ٜٛي ٌطزز .ظٔب٘ي و ٝذٛز ٘بقط رعء زاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔحؿٛة
ٌطززٍ٘ ،طا٘ي زاض٘سٌبٖ اٚضاق ثطعطف ٔيٌطزز؛ ظيطا ذٛز ٘بقط ٘يع شيٙفغ ثٛز ٚ ٜثٝ
ز٘جبَ وبٞف ضيؿه ٘ىٚ َٛاْٞبؾت.
 .3-2-6تعْدات بدّي ٍثیقِداز تسکیبي

ٕٞبٖعٛض و ٝزض قىُ قٕبضٕ٘ 2 ٜبيبٖ اؾت ،تفبٚت ثيٗ تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ؾبزٜ
 ٚتطويجي 17اظ ايٗ حميمت ٘بقي ٔيٌطزز و ٝقطوت ٚاؾظ زض يه تؼٟس ثسٞي ٚحيمٝزاض

تطويجئ ،بِه ؾجس زاضاييٞب (تؿٟيالت) ٘يؿت ثّى ٝزض اظاي فطٚـ حٕبيت _ ٔخ ً
ال
فطٚـ ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي _ پطزاذتٞبي زٚضٜاي ضا اظ ذطيساض ؾٛآح ٘ىَٛ
اػتجبضي (ثب٘ه) زضيبفت ٔي وٙس  ٚايٗ رطيب٘بت ٘مسي حبثت تب پبيبٖ ظٔبٖ لطاضزاز  ٚيب تب
ظٔبٖ ٚلٛع يه ضٚيساز اػتجبضي ازأٔ ٝييبثس .ثؼس اظ ٚلٛع ضٚيساز اػتجبضي ،فطٚقٙسٜ
ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثٝػٛٙاٖ فطٚقٙس ٜحٕبيت ثبيؿتي ٘ؿجت ث ٝرجطاٖ ظيبٖ ذطيساض
ؾٛآح الساْ ٕ٘بيس (ٞبَ ٚ ٚايت ،2000 ،ل.18)3
ثسيٗ تطتيت تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي ايٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞيؾبظز و ٝثسٖٚ
ا٘تمبَ زاضاييٞبي ثب٘ه ث ٝقطوت ثب ٞسف ذبل (قطوت ٚاؾظ) ،ضيؿه اػتجبضي
زاضاييٞبي ثب٘ه ثٚ ٝي ٔٙتمُ ٌطززٚ .اضح اؾت و ٝزض ايٗ ٘ٛع تطويجي ثط ذالف ٘ٛع
ؾبز ،ٜزاضاييٞب (تؿٟيالت) پكتٛا٘ ٝاٚضاق ثٟبزاض لطاض ٕ٘يٌيط٘س.
زض ايٗ حبِت ،قطوت ٚاؾظ اظ ٚر ٜٛحبنُ اظ فطٚـ اٚضاق ثٟبزاض ثب ويفيتٞبي
اػتجبضي ٔتٛٙع  ٚحك ثيٕٚ ٝاْٞب رٟت ؾطٔبيٌٝصاضي زض زاضاييٞبي ثس ٖٚضيؿه
اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜاظ ػٛايس حبنُ اظ ايٗ ؾطٔبيٌٝصاضي ثس ٖٚضيؿه ثطاي پطزاذت انُ
 ٚؾٛز زاض٘سٌبٖ اٚضاق ثٟبزاض اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيس .ثسيٗ تطتيت قطوت ٚاؾظ ٌطفتبض
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اِعأبت حس وفبيت ؾطٔبئ ٚ ٝتحُٕ ضيؿه ػّٕيبتي ٕ٘يٌطزز .ثطاي ٔخبَ زض يه تؼٟس
ثسٞي ٚحيمٝزاض ؾبز ٜو ٝقطوت ٚاؾظ ٔبِه زاضاييٞب ٔيقٛز ،ث ٝزاليُ ؾيبؾي يب

حمٛلئٕ 19ىٗ اؾت ٚي ٘تٛا٘س انُ  ٚؾٛز ثطذي ٚاْٞب ضا زضيبفت ٕ٘بيس (ٔيؿٙط،
20
 ،2005ل.)46

سزمايهگذاري
در دارايی
ثبظز ٜحبنُ اظ ؾطٔبيٌ ٝوصاضي

بدون ريسک

ثس ٖٚضيؿه
S

پطزاذووتٞووبي زٚضٜاي+ليٕووت اؾووٕي
اٚضاق اٚضاق

ليٕت اؾٕي
اٚضاق

S

ؾوووٛز

واسط

پطزاذوووتٞوووبي

دارايیها

زٚضٜاي

زاضايي 1
زاضايي 2

(٘بقط)

زاضايي 3

اٚضاق
J

ٚلووٛع٘ىو َٛزض
ضٚيووساز
رجطاٖ
اػتجبضي
نٛضت

شکل شوازُ ( .)3فسآیٌد اًتشاز تعْدات بدّي ٍثیقِداز تسکیبي

 .3-6بسزسي فقْي تعْدات بدّي ٍثیقِداز

ٕٞبٖعٛض ؤ ٝالحظ ٝقس ،زض ثطذي اظ ٔكتمبت اػتجبضي ٔب٘ٙس تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ثب
تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاضؾبظي تؿٟيالت ثب٘ىي ،ػال ٜٚثط تأٔيٗ ٔبِي ثب٘ه ،ضيؿه اػتجبضي
ٔكتطيبٖ ثب٘ه ٘يع ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔٙتمُ ٔيٌطزز .اظ ٔٙظط فمٟي اوخط تؿٟيالت
اػغبيي اظ عطف ثب٘هٞبي ثس ٖٚضثب لبثُ تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض ٞؿتٙس؛ أب ثطضؾي
تٕبٔي ايٗ تؿٟيالت ثب٘ىي ثؿيبض ٌؿتطز ٜثٛز ٚ ٜاظ حٛنّ ٝتحميك پيف ض ٚذبضد
اؾت 21.ثٙبثطايٗ ث ٝز٘جبَ ايٗ ٞؿتيٓ تزعيٚٝتحّيُ ٔكتم ٝاػتجبضي تؼٟسات ثسٞي
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ٚحيمٝزاض ضا ثط اؾبؼ ز ٕٝ٘ٛ٘ ٚاظ ٔٙبؾتتطيٗ تؿٟيالت ثب٘ىي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٚ ٜ
ثط اؾبؼ آٖٞب ث ٝرٕغثٙسي ٘ ٚتيزٌٝيطي ثپطزاظيٓ.
ثب تٛر ٝثٚٝيػٌيٞبي تؿٟيالت ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب ٔيتٛاٖ ايٌٗ ٝ٘ٛاؾتٙجبط وطز
و ٝآ٘چ ٝتجسيُ ث ٝاٚضاق ٔي قٛز يب زاضايي فيعيىي اؾت  ٚيب زاضايي زيٙي ٘بقي اظ اضائٝ
تؿٟيالتٕٞ .چٙيٗ ثبظزٞي ايٗ زاضاييٞب يب ثٝنٛضت حبثت ٔ ٚؼيٗ ٞؿتٙس  ٚيب
ثٝنٛضت ا٘تظبضي ٘ ٚبٔؼيٗ (ٔٛؾٛيبٖ ،1389 ،ل)178
ث٘ ٝظط ٔيضؾس ثب تٛر ٝث ٝزاليُ شيُ ،تؿٟيالت فطٚـ الؿبعي  ٚاربض ٜثٝ
قططتّٕيه ا٘تربةٞبي ذٛثي رٟت تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاضؾبظي ٞؿتٙس:
 ثب تٛر ٝث ٝحبثت ثٛزٖ ثبظز ٜاٚضاق ثٟبزاض ٘بقي اظ فطآيٙس تجسيُ ث ٝاٚضاقثٟبزاضؾبظي ،ثٟتط اؾت تؿٟيالتي ا٘تربة ٌطز٘س و ٝثبظز ٜحبثت ٔ ٚؼيٗ زاقت ٝثبقٙس
(ٔٛؾٛيبٖ ،1389 ،ل.)97
 ظٔيٞ ٝٙبي الظْ ثطاي تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض وطزٖ تؿٟيالت فطٚـ الؿبعي ٚاربض ٜثٝقطط تّٕيه ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب ،تحت ػٛٙاٖ اٚضاق ضٙٞي ،زض ٟ٘بزٞبي
ؾيبؾت ٌصاضي چ ٖٛثب٘ه ٔطوعي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٚؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق
ثٟبزاض ايطاٖ ،فطا ٓٞقس ٚ ٜثطذي ٔمسٔبت وبض ٟٔيب قس ٜاؾت (ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق
ثٟبزاض.)1387 ،
 زض تؿٟيالت اربض ٜثٝقطط تّٕيه ،ثٝعٛض ٔؼٕ َٛثب٘ه ٔبِه زاضايي اربضٜزاز ٜقس ٜاؾت  ٚتب پطزاذت آذطيٗ اربضٜثٟب زض ٔبِىيت ثب٘ه ٔئب٘س .زض تؿٟيالت
فطٚـ الؿبعي ٘يع ٌطچٔ ٝبِىيت زاضايي فطٚذتٝقس ٜثٔ ٝكتطي ٔٙتمُ ٔيقٛز أب
ٔيتٛاٖ ٕٞبٖ زاضايي يب زاضايي ٔؼبزَ آٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ض ٗٞزضيبفت ٕ٘ٛز ،ثٙبثطايٗ
تؿٟيالت فطٚـ الؿبعي ضٙٞي ٚ 22اربض ٜثٝقطط تّٕيه اظ وٕتطيٗ ضيؿه ٘ىَٛ
ثطذٛضزاض٘س.
 تؿٟيالت فطٚـ الؿبعي  ٚاربض ٜثٝقطط تّٕيه زاضاي ظٔبٖثٙسي وبٔالً ٔؼّْٛٔ ٚكرم ٞؿتٙس .زض ٘تيز ٝثب٘هٞب ٔيتٛا٘ٙس ٔتٙبؾت ثب قطايظ ثبظاض ،ثؿتٞٝبي ٔٙبؾت
تؿٟيالت فطٚـ الؿبعي  ٚاربض ٜثٝقطط تّٕيه اظ رٟت ٔست ظٔبٖ ثبلئب٘س ٜثٝ
تؿٛي ٝضا ا٘تربة  ٚث ٝثبظاض ػطض ٝوٙٙس.
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 .4-6تطبیق تعْدات بدّي ٍثیقِداز با هَاشیي فقْي

ثب تٛر ٝثٙٔ ٝحهط ٘جٛزٖ ػمٛز ث ٝلطاضزازٞبي ٔتؼبضف ػهط ظٟٛض اؾالْ ،أىبٖ زض ٘ظط
ٌطفتٗ اثعاضٞبي رسيس زض لبِت يه لطاضزاز رسيس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قطايظ ػٕٔٛي
نحت لطاضزازٞب ٚرٛز زاضز أب ثٍٙٞ ٝبْ ثطضؾي يه لطاضزاز رسيس ،ػّٕبي زيٙي ؾؼي
زاض٘س تب زض  ّٝٞٚا َٚآٖ ضا ثب يىي اظ ػمٛز ٔٛرٛز ٛٔ ٚضز تأييس فم ٝتغجيك زٙٞس.
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝتحميمبت ٔتؼسزي ث ٝثطضؾي تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاضؾبظي
تؿٟيالت ثب٘ىي پطزاذتٝا٘س ،زض ايٗ تحميك ث ٝثطضؾي فمٟي تؼٟسات ثب پكتٛا٘ ٝفطٚـ
الؿبعي  ٚاربض ٜثٝقطط تّٕيه ٔيپطزاظيٓ.
 .3-4-6بسزسي فقْي باشاز اٍلیِ ٍ ثاًَیِ تعْدات با پشتَاًِ فسٍش اقساطي

انُ ثيغ ٔطاثح ٝاظ ٔؼبٔالت ٔزبظ ٔ ٚكطٚع ٘عز ٕٞة ٔؿّٕب٘بٖ (قيؼ ٚ ٝا ُٞؾٙت)
اؾت ٞ ٚيچ اذتالفي زض آٖ ٚرٛز ٘ساضز (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،اِف ،ل)359؛ أب اٚضاق
ٔطاثحٔ ٝكتُٕ ثط ٔؼبٔالت زيٍطي غيط اظ ثيغ ٔطاثحٞ ٝؿتٙس وٚ ٝلتي ٕٞة آٟ٘ب ضا زض
٘ظط ٔيٌيطيٓ اظ رٟت فمٟي ٘يبظ ث ٝتأُٔ زاض٘س.
ثبظاض اِٚي ٚ ٝحب٘ٛي ٝاٚضاق ٔطاثح ٝضٙٞي تطويجي اظ لطاضزازٞبي ثيغ ٘مس ،ثيغ ٘ؿي،ٝ
ٚوبِت  ٚثيغ زيٗ (تٙعيُ) اؾت؛ ث ٝايٗ نٛضت و ٝثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ
ؾپطزٌٜصاضاٖ وبالٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٔتمبضيبٖ ضا ثٝنٛضت ٘مس ٔيذطز ؾپؽ آٖٞب ضا
ثٝنٛضت فطٚـ الؿبعي ثٔ ٝتمبضيبٖ ٔيفطٚقس (تؿٟيالت ٔطاثحٝاي ٔيپطزاظز) ،ؾپؽ
ٚاؾظ (٘بقط) ثؼس اظ رٕغآٚضي ٚر ،ٜٛثٚ ٝوبِت اظ عطف نبحجبٖ اٚضاق زي ٖٛحبنُ
اظ تؿٟيالت ٔطاثحٝاي ثب٘هٞب ضا ذطيساضي (تٙعيُ) ٔيوٙس؛ ثٙبثطايٗ نبحجبٖ اٚضاق
ٔبِىبٖ ٔكبع زي ٖٛحبنُ اظ ثيغ ٔطاثحٞ ٝؿتٙس ،آ٘بٖ ٔيتٛا٘ٙس نجط وٙٙس زض ؾطضؾيس
ٔجّغ اؾٕي اٚضاق (زي )ٖٛضا زضيبفت وٙٙس وٕب ايٙىٔ ٝيتٛا٘ٙس آٖ اٚضاق ضا زض ثبظاض
حب٘ٛي ثفطٚقٙس (تٙعيُوٙٙس) .ػّٕيبت فطٚـ اٚضاق ٕٔىٗ اؾت زض ثبظاض حب٘ٛي چٙس ثبض
تىطاض قٛز ،چٙب٘چ ٝزض ازثيبت فمٟي تحميك اقبضٌ ٜطزيس ،لطاضزازٞبي ثيغ ٘مس  ٚثيغ
٘ؿيٚ ٝوبِتي ٞيچ ٔكىّي ٘ساض٘س أب فطٚـ اٚضاق زض ثبظاض حب٘ٛي و ٝذطيس  ٚفطٚـ
زيٗ ٔيثبقسٔ ،حُ اذتالف اؾت (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،اِف ،نم.)360-359
ٔكٟٛض فمٟبي پيكيٗ ٔ ٚؼبنط چ ٖٛؾيس يعزي ،ثطٚرطزي ،ذٛيي ،أبْ ذٕيٙي
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(عجك ٘ظط اِٚكبٖ) ،ؾيؿتب٘ئ ،ىبضْ قيطاظي ،تجطيعيٚ ،حيس ذطاؾب٘ي  ٚظ٘زب٘ي ػٛٙاٖ
وطزٜا٘س و ٝثيغ زيٗ ٔغّمبً نحيح اؾت  ٚذطيساضٔ ،بِه تٕبْ زيٙي ٔيقٛز و ٝذطيسٜ
اؾت .اِجت ٝأبْ ذٕيٙي ثؼس اظ ٔستي ظبٞطاً اظ ٘ظط ؾبثك ذٛيف ثطٌكت ٚ ٝزض اؾتفتبئبتي
و ٝقس ٜفتٛا ث ٝحطٔت  ٚضثٛي ثٛزٖ ثيغ زيٗ زازٜا٘س (أبْ ذٕيٙي ،1375 ،د،2
ل .)175زض حبَ حبضط ػّٕيبت ٔطثٛط ث ٝذطيس زيٗ ثط ٔجٙبي آييٗ٘بٔٛٔ ٝلت تٙعيُ
اؾٙبز  ٚاٚضاق تزبضي ٔ ٚمطضات ارطايي آٖ ،و ٝزض رّؿٛٔ ٝضخ  1361/8/26قٛضاي
پ ٚ َٛاػتجبض ث ٝتهٛيت ضؾيسٔ ٚ ٜتؼبلت آٖ زض قٛضاي ٍٟ٘جبٖ ٘يع ٔغطح  ٚث ٝاوخطيت
آضاء ٔربِف ثب قطع  ٚلب٘ ٖٛاؾبؾي قٙبذت٘ ٝكس ٜاؾت ،ا٘زبْ ٔيپصيطز (ٞسايتي ٚ
ٕٞىبضاٖ ،1381 ،ل.)159
 .4-4-6بسزسي فقْي باشاز اٍلیِ ٍ ثاًَیِ تعْدات با پشتَاًِ اجازُ بِشسط تولیک

زض اٚضاق اربض ٜثٝقطط تّٕيه ٔؼبٔالت ٔتؼسز ٔ ٚرتّفي قىُ ٔيٌيطز وٕٞ ٝة آٖٞب
ثط اؾبؼ فم ٝاؾالٔي نحيح اؾتٔ ،ؼبٔالت انّي اٚضاق اربض ٜثٝقطط تّٕيه ٚ
تٛري ٝفمٟي آٖٞب ث ٝقطح شيُ اؾت.
ٚ .1اٌصاضي اٚضاق اربضٌ ٚ ٜطفتٗ ٚر ٜٛآٖٞب اظ ٔتمبضيبٖ اٚضاق زض لبِت لطاضزاز
ٚوبِت ذٛاٞس ثٛز ث ٝايٗ ٔؼٙب ؤ ٝتمبضيبٖ اٚضاق ثب اػغبي ٚرٌ ٚ ٜٛطفتٗ اٚضاق اربض،ٜ
ث٘ ٝبقط ٚوبِت ٔيزٙٞس ٚر ٜٛآ٘بٖ ضا ٕٞطا ٜؾبيط ٚر ٜٛرٕغآٚضيقس ٜاظ ايٗ عطيك،
ثٝنٛضت ٔكبع زض ذطيس وبالٞبي ؾطٔبيٝاي  ٚثبزٚأي و ٝثب٘ه زض تؿٟيالت اربضٜ
ثٝقطط تّٕيه ث ٝاقربل حميمي  ٚحمٛلي ٚاٌصاض وطز ،ٜث ٝوبض ٌيطز  ٚزض ا٘زبْ
ػّٕيبت ذطيس ،اربض ٚ ٜأٛض ٔطثٛعٚ ،ٝويُ نبحجبٖ ٚر ٜٛثبقس.
 .2ذطيس وبالٞبي ؾطٔبيٝاي ٔ ٚهطفي ثبزٚاْ ٚ ٚاٌصاضي آٖٞب تٛؾظ ثب٘ه زض
لبِت لطاضزازٞبي ثيغ  ٚاربض ٜثٝقطط تّٕيه اؾت.
ٚ .4اٌصاضي وبالٞبي ؾطٔبيٝاي ٔ ٚهطفي ثبزٚاْ ثٝنٛضت اربض ٜثٝقطط تّٕيه اظ
٘ظط فمٟي  ٚاظ ٘ظط حمٛلي (لب٘ ٖٛػّٕيبت ثب٘ىي ثس ٖٚضثب) نحيح اؾت (ٔٛؾٛيبٖ،
 ،1385ل.)90
 .5فطٚـ اٚضاق اربض ٜزض ثبظاض حب٘ٛي ،اظ ثبة فطٚـ ؾٟٓاِكطو ٝفطز زض
زاضايي ٞبي ٔٛضز اربض ٜاؾت و ٝاظ رٟت فمٟي نحيح  ٚليٕت فطٚـ ٔيتٛا٘س ثب
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تٛافك  ٚضضبيت عطفيٗ تؼييٗ قٛز ،ثؼس اظ ٔؼبّٔ ،ٝنبحت رسيس اٚضاق زض تٕبْ ٔؿبئُ
حمٛلي رب٘كيٗ نبحت لجّي اٚضاق ذٛاٞس ثٛز (ٔٛؾٛيبٖ ،1385 ،ل.)90
 .2-4-4-6بسزسي فقْي اٍلَیتبٌدی اٍزاق تعْدات بدّي ٍثیقِداز

أب ٔؿئّ ٝثؼس ثطضؾي فمٟي اِٛٚيتثٙسي اٚضاق تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ثط اؾبؼ تمسْ ٚ
تأذط زض تحُٕ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه اؾت و ٝثط ايٗ اؾبؼ اٚضاق ث ٝچٙسيٗ
زؾت ٝثب ويفيتٞبي اػتجبضي ٔتفبٚت تمؿيٓ ٔيٌطز٘س .رٟت ثطضؾي فمٟي ايٗ ٔٛضز اظ
ؾ ٝضٚـ شيُ اؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت:
 .3-4-4-6ضواى

رٟت ثطضؾي فمٟي اِٛٚيتثٙسي اٚضاقٔ ،ي تٛاٖ اظ لطاضزاز ضٕبٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز؛ ث ٝايٗ
ثيبٖ و ٝزاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي پبييٗ ثب ٌطفتٗ ٔجّغي ثٝػٛٙاٖ ارطت ضٕبٖ،
ٔغبِجبت زاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت ثبال ضا تب ؾغح ٔؼيٙي ضٕب٘ت ٔيوٙس .ثٝثيبٖزيٍط زاض٘سٜ
اٚضاق ثب ويفيت ثبال اظ ثركي اظ ٔغبِجبت زضيبفتي ذٛز نطف٘ظط وطز ٚ ٜاظ عطيك
ٚاؾظ (ث ٝػٛٙاٖ ٚويُ) آٖ ضا ثبثت ارطت ضٕبٖ ث ٝزاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي پبييٗ
ٚاٌصاض ٔيٕ٘بيس؛ و ٝايٗ أط ؾجت ٔيقٛز ػبيسي اٚضاق ثب ويفيت پبييٗ ثيكتط اظ اٚضاق
ثب ويفيت ثبال ٌطزز؛ ثٙبثطايٗ ث ٝذبعط ايٗ تفبٚت زض ػبيسي ،زاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت
اػتجبضي پبييٗ ٔتؼٟس ٔي ٌطزز زض نٛضت ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه ،ظيبٖ زاض٘س ٜاٚضاق ثب
ويفيت ثبال ضا تب ؾغح ٔؼيٙي (ثٝا٘ساظ ٜانُ  ٚؾٛز) تحُٕ وٙس.
 .4-4-4-6قسازداد بیوِ

ٔغبِجبت حبنُ اظ تؿٟيالت ٔطاثح ٝضٙٞي  ٚيب اربض ٜثٝقطط تّٕيه ثطاي تٕبْ
ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ٔؿبٚي اؾت؛ أب ٚاؾظ ٔيتٛا٘س ثٚ ٝوبِت اظ عطف ؾطٔبيٌٝصاضاٖ  ٚثط
اؾبؼ تٛافك آ٘بٖ ،ثبظزٞي ٞبي ٔتفبٚتي ثبثت اٚضاق ثپطزاظز و ٝايٗ تفبٚت ٘بقي اظ
تٛافك ثط اِٛٚيت  ٚتطتيت تحُٕ ضيؿه ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه تٛؾظ زاض٘سٌبٖ اٚضاق
اؾت .ثسيٗ نٛضت و ٝزاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت ثبال اظ ثركي اظ ؾٛز زضيبفتي ذٛز
نطف٘ظط وطز ٚ ٜآٖ ضا ثبثت حك ثيٕ ٝث ٝزاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي پبييٗ ٚاٌصاض
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ٔيٕ٘بيس .زض نٛضت ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه ،زاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت پبييٗ ػال ٜٚثط ظيبٖ
ذٛز ،زض ػٛو زضيبفت حك ثيٕ ،ٝظيبٖ زاض٘س ٜاٚضاق ثب ويفيت ثبال ضا ٘يع تب ؾغح ٔؼيٙي
ٔتحُٕ ٔيٌطزز؛
 .5-4-4-6قسازداد صلح

ثب تٛر ٝث ٝقطايظ  ٚاحىبْ لطاضزاز نّح زض ٔٛاضزي ؤ ٝبٞيت لطاضزاز اظ رٟت ٘ٛع
ٔؼبّٔٔ ٝج ٟٓاؾتٔ ،يتٛاٖ اظ لطاضزاز نّح اؾتفبز ٜوطزٕٞ .چٙيٗ تب ظٔب٘ي و ٝنّح
ٔٙتٟي ث ٝحالَ وطزٖ حطأي يب حطاْ وطزٖ حالِي ٘جبقس ،ربيع اؾت (ٔٛؾٛيبٖ،
-1386اِف ،نم)252-251؛ ثٙبثطايٗ ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ٔيتٛا٘ٙس زض ٔٛضز تفبٚت ثبظزٞي
٘ ٚيع ؾغٛح اِٛٚيت ٔتفبٚت اٚضاق زض تحُٕ ضيؿه ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه اظ عطيك
٘بقط (ثٝػٛٙاٖ ٚويُ) ٔهبِحٕ٘ ٝبيٙس.
 .7تطبیق تعْدات بدّي ٍثیقِداز تسکیبي 34با هَاشیي فقْي

زض ايٗ تحميك ؾؼي ثط ايٗ اؾت تب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛاظيٗ فم ٝأبٔي ،ٝاضوبٖ  ٚاثؼبز
ٔرتّف ايٗ اثعاض ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٔ ٚ ٝسَٞبي ػّٕيبتي ايٗ اثعاض ثط اؾبؼ ػمٛز
اؾالٔي تجييٗ ٌطزز.
 .2-7بسزسي فقْي زابطِ باًک ٍ ٍاسط

زض اٚضاق تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي٘ ،مُ  ٚا٘تمبَ  ٚذطيس  ٚفطٚـ زيٗ يب ػيٙي
نٛضت ٕ٘يٌيطز ثّى ٝزض ايٗ حبِتٚ ،اؾظ زض اظاي فطٚـ حٕبيت (فطٚـ ؾٛآح
٘ى َٛاػتجبضي) ،پطزاذتٞبي زٚضٜاي ضا اظ ذطيساض ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي (ثب٘ه) زضيبفت
ٔيوٙس  ٚايٗ رطيب٘بت ٘مسي حبثت تب پبيبٖ ظٔبٖ لطاضزاز  ٚيب تب ظٔبٖ ٚلٛع يه ضٚيساز
اػتجبضي ازأٔ ٝييبثس .ثؼس اظ ٚلٛع ضٚيساز اػتجبضي ،فطٚقٙس ٜؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثٝ
ػٛٙاٖ فطٚقٙس ٜحٕبيت ثبيؿتي ٘ؿجت ث ٝرجطاٖ ظيبٖ ذطيساض ؾٛآح الساْ ٕ٘بيس.
زض ٔٛضز ٔبٞيت فمٟي ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثطضؾيٞبيي ا٘زبْ ٌطزيس ٜو ٝنحت
ايٗ اثعاض تحت لطاضزاز ثيٕ ،ٝػمس ضٕبٖ  ٚيه لطاضزاز رسيس تأييس ٌطزيس ٜاؾت و ٝزض
شيُ ث ٝآٖٞب اقبضٔ ٜيٌطزز (ٔٛؾٛي ثيٛوي ،1388 ،نم.)255-241

طساحي هشتقۀ اعتبازی تعْدات بدّي ٍثیقِداز بس اساظ فقِ اهاهیِ دز باًکدازی بدٍىزبا 24:

 .2-2-7سَآپ ًکَل اعتبازی بِعٌَاى عقد ضواى

أىبٖ عطح ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثٝػٛٙاٖ ػمس ضٕبٖ ٕٞطا ٜثب ارطت ثطضؾي ٌطزيسٚ ٜ
نحت آٖ تأييس قس ٜاؾت .زض ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي فطٚقٙس ٜؾٛآح (نٙسٚق
ثبظ٘كؿتٍي يب قطوت ثئٕ )ٝتؼٟس ٔيقٛز تب زَيٗ ٔكتطي ثب٘ه زض ٔخُ لطاضزاز فطٚـ
الؿبعي ضا ث ٝذطيساض ؾٛآح (ثب٘ه) ثپطزاظز .زض ايٗ تحميك ثب اقبض ٜث ٝثطذي اظ احىبْ
ػمس ضٕبٖ  ٚقطايظ ٔٛضز ضٕبٖ ٔغبثمت ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثب ايٗ ػمس ٚاضحتط
قس ٜاؾت (ٕٞبٖ).
 .3-2-7سَآپ ًکَل اعتبازی بِعٌَاى قسازداد بیوِ

آ٘چ ٝاظ لطاضزاز ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ثطزاقت ٔيقٛز ،ايٗ اؾت و ٝذطيساض ؾٛآح
٘ى َٛاػتجبضي ثب پطزاذت يهؾطي رطيبٖٞبي ٘مسي زٚضٜاي ث ٝفطٚقٙس ،ٜايٗ تؼٟس ضا
اظ ٚي ٔيٌيطز ،و ٝزض نٛضت ٘ى َٛزاضايي پبيٛٔ ٝضٛع لطاضزاز اظ رب٘ت قرم ؾ،ْٛ
تٕبْ ظيبٖ ٚاضز ٜثط زاضايي پبي ٝضا اظ فطٚقٙس ٜؾٛآح زضيبفت زاضز .ثب تٛر ٝث ٝاحىبْ ٚ
قطايظ ػمس ثئٕ ،ٝبٞيت ايٗ اثعاض لبثُ تغجيك ثب ػمس ثيٕ ٝاؾتٞ ،ط چٙس و ٝثِ ٝحبػ
ؾبذتبضي تفبٚتٞبيي ثيٗ لطاضزاز ثيٕ ٚ ٝؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ٚرٛز زاضز .اِجتٔ ٝحمك
ايٌٗ ٝ٘ٛاؾتسالَ ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝثيٕ ٝثٛزٖ يب ٘جٛزٖ ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ،ثٔ ٝبٞيت
حمٛلي لطاضزاز ثطٔيٌطزز ٘ ٝثٚ ٝيػٌيٞبي ٔسيطيتي ،حؿبثساضيٞ ،سفٞبي ذطيساض ٚ
ٔؼبّٔ ٝآٖ زض ثبظاض حب٘ٛي ،ٝچطا و ٝتٕبْ ايٗ ٔٛضزٞب ذبضد اظ ٔف ْٟٛحمٛلي لطاضزاز ثيٕٝ
اؾت.
 .4-2-7سَآپ ًکَل اعتبازی بِعٌَاى یک قسازداد جدید

ٌطچ ٝؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ث ٝزيس تحّيّي ث ٝػمسٞبي ضٕب٘ت  ٚثيٕ٘ ٝعزيه اؾت أب
ايٗ احتٕبَ ٚرٛز زاضز و ٝزضثبض ٜضٕبٖ يب ثيٕٝثٛزٖ ايٗ لطاضزاز ث ٝػّت ٚرٛز ثطذي
تفبٚتٞبي وبضوطزي ثب قجٍ٘ ٟٝب ٜقٛز؛ ثٙبثطايٗ ايٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز و ٝايٗ اثعاض
لطاضزاز رسيسي ثبقس و ٝزض ظٔبٖ قبضع ثسيٗ نٛضت ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾتِ .صا ٔحمك
ضٕٗ ثطضؾي قطايظ ػٕٔٛي لطاضزازٞب اظ رّٕٕٛٙٔ ٝػيت غطض ،ضثب ،اوُ ٔبَ ث ٝثبعُ،
ضطض  ٚلٕبض زض ايٗ اثعاض رسيس ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜاؾت و ٝعطح ؾٛآح ٘ىَٛ
اػتجبضي ثٝػٛٙاٖ يه لطاضزاز رسيس تأييس ٔيٌطزز.
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 .3-7بسزسي فقْي زابطِ ٍاسط ٍ سسهایِگرازاى
 .2-3-7فسٍش اقساطي (هسابحِ) بِشسط ضواى

زض ايٗ حبِت ٚاؾظ ٟ٘بزي ٔؿتمُ اؾت و ٝثب ا٘تكبض ٚ ٚاٌصاضي اٚضاق ٔطاثحٚ ،ٝرٜٛ
٘مسي افطاز ضا رٕغآٚضي ٕ٘ٛز ،ٜؾپؽ ثب ٔزٕٛع ٚر٘ ٜٛمس رٕغآٚضيقس ٚ ٜحك
ثيٕٞٝبي زضيبفتي اظ ثب٘ه ،وبالٞبي ٔٛضز ٘يبظ زِٚت  ٚيب ٟ٘بزٞبي ٚاثؿت ٝث ٝزِٚت  ٚيب
ثٍٙبٜٞب ضا ثٝنٛضت ٘مس ذطيس ،ٜؾپؽ ثب افعٚزٖ ٘طخ ٔؼيٙي ثٝػٛٙاٖ ؾٛز ،ثٝنٛضت
٘ؿي ٝث ٝآٖٞب ٔيفطٚقس .ؾٛز حبنُ اظ ػّٕيبت ذطيس  ٚفطٚـ ٘يع پؽ اظ وؿط
زضنسي ثٝػٛٙاٖ حكاِٛوبِٚ ٝاؾظ ،زض ؾطضؾيسٞبي ٔؼيٗ ثيٗ نبحجبٖ اٚضاق تٛظيغ
ٔيقٛز .زض ايٗ حبِت ٚاؾظ ػال ٜٚثط ؾٛز اٚضاق ٔطاثحٔ ،ٝجّغي (زضنسي) ٘يع ثٝػٛٙاٖ
ارطت ضٕبٖ ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق زاز ٚ ٜزض ػٛو اظ زاض٘سٌبٖ اٚضاق ذٛاؾتٔ ٝيقٛز
و ٝرجطاٖ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ضا ضٕب٘ت وٙٙس .ايٗ ارطت ضٕبٖ اظ ٔحُ حك
ثيٕٞٝبي ؾطٔبيٌٝصاضي قس ٜپطزاذت ٔيٌطزز .ايٗ قطط ضٕبٖ قطط ضٕٗ ػمس
ٔحؿٛة ٔيٌطزز  ٚعجك ٔجب٘ي فمٟي ،تٕبٔي قطٚعي ؤ ٝربِف وتبة  ٚؾّٙت اِٟي
٘جبقس ٔيتٛا٘س زض ضٕٗ ػمس ٔمطض ٌطزز  ٚاظ ٘ظط قطػي  ٚحمٛلي نحيح ٘ ٚبفص اؾت
(ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة ،ل.)174
٘ىتٕٞ .ٝبٖعٛض و ٝزض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ؾبز ٜثحج ٌطزيس ،زض اٚضاق ٔطاثحٝ
نبحجبٖ اٚضاق ٔبِىبٖ ٔكبع زي ٖٛحبنُ اظ ثيغ ٔطاثحٞ ٝؿتٙس ،آ٘بٖ ٔيتٛا٘ٙس نجط وٙٙس
زض ؾطضؾيس ٔجّغ اؾٕي ٚضق (زيٗ) ضا زضيبفت وٙٙس وٕب ايٙىٔ ٝيتٛا٘ٙس آٖ اٚضاق ضا زض
ثبظاض حب٘ٛي ثفطٚقٙس (تٙعيُوٙٙس) .ػّٕيبت فطٚـ اٚضاق زض ثبظاض حب٘ٛي و ٝذطيس ٚ
فطٚـ زيٗ ٔيثبقسٔ ،حُ اذتالف اؾت (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،اِف ،نم.)360-359
ٔكٟٛض فمٟبي پيكيٗ ٔ ٚؼبنط لبئُ ث ٝايٗ ٞؿتٙس و ٝثيغ زيٗ ٚالؼي نحيح اؾت ٚ
ذطيساضٔ ،بِه تٕبْ زيٙي ٔيقٛز و ٝذطيس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ زض ايطاٖ عجك ٘ظط قٛضاي
پ ٚ َٛاػتجبض  ٚقٛضاي ٍٟ٘جبٖ ػّٕيبت ٔطثٛط ث ٝذطيس زيٗ ٔربِف ثب قطع  ٚلبٖ٘ٛ
اؾبؾي قٙبذت٘ ٝكس ٜاؾت (ٞسايتي ٕٞ ٚىبضاٖ ،1381 ،ل.)159
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باسار اوليه

ؾطٔبيٌٝصاضي زض

تسهيالت بانکی

پطزاذتٞبي زٚضٜاي

پطزاذتٞبي زٚضٜاي +ليٕت اؾٕي اٚضاق

زاضاييٞبي ٔٛضز ٘يبظ
ٟ٘بزٞبي زِٚتي ٚ

ثب٘ه

ٚاؾظ (٘بقط)

فطٚـ الؿبعي ث ٝآٖٞب
ثوووووووبظز ٜحبنوووووووُ اظ

رجووطاٖ ٘ىوو َٛزض نووٛضت ٚلووٛع ضٚيووساز

ؾطٔبيٌٝصاضي

اػتجبضي

پطزاذووت الؿووبط  +ارووطت

ٚر ٜٛپطزاذتي ٔؼبزَ ليٕت اؾٕي اٚضاق

ضٕبٖ

باسار ثانويه

زاض٘سٌبٖ

زاض٘سٌبٖ

زاض٘سٌبٖ

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ) اٚضاق

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ)

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ) اٚضاق

ٔطاثح ٝثب ويفيت

اٚضاق ٔطاثح ٝثب

ٔطاثح ٝثب ويفيت

اػتجبضي پبييٗ
اػتجبضي ثبال
ويفيت اػتجبضي
شکل شوازُ ( .)5 ٍ 4فسآیٌد اجوالي اًتشاز تعْدات بدّي ٍثیقِداز تسکیبي بس اساظ قسازداد فسٍش
ٔتٛؾظ
اقساطي بشسط ضواى

 .3-3-7اجازُ بِشسط تولیک ٍ ضواى

ٚاؾظ ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بزي ٔؿتمُ ثب ا٘تكبض اٚضاق اربضٙٔ ٜبثغ ٔٛضز ٘يبظ ضا رٕغآٚضي ٕ٘ٛز،ٜ
ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ ٔٙبثغ  ٚحك ثيٕٞٝبي زضيبفتي اظ ثب٘ه ،وبالٞبي ؾطٔبيٝاي ٚ
ٔهطفي ثب زٚاْ ٔٛضز ٘يبظ زِٚت ٟ٘ ٚبزٞبي ٚاثؿت ٝث ٝزِٚت ضا ذطيساضي وطز ،ٜث ٝآ٘بٖ
اربضٔ ٜيزٞس .اظآ٘زبو ٝثركي اظ ٔٙبثغ رٟت ذطيس وبالٞب ٔطثٛط ث ٝنبحجبٖ اٚضاق
ثٛز ،ٜآ٘بٖ ٔبِه ٔكبع وبالٞب  ٚثٝتجغ ٔبِه اربضٜثٟب ذٛاٙٞس ثٛز .زض ايٗ حبِت ٚاؾظ
پؽ اظ وؿط زضنسي ثٝػٛٙاٖ حكاِٛوبِ ،ٝػال ٜٚثط ؾٛز اٚضاق اربضٔ ،ٜجّغي (زضنسي)
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٘يع ثٝػٛٙاٖ ارطت ضٕبٖ ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق زاز ٚ ٜزض ػٛو اظ زاض٘سٌبٖ اٚضاق
ذٛاؾتٔ ٝيقٛز و ٝرجطاٖ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ضا ث ٝتطتيت اِٛٚيتي و ٝشوط
قس ،ضٕب٘ت وٙٙس .ايٗ ارطت ضٕبٖ اظ ٔحُ حك ثيٕٞٝبي ؾطٔبيٌٝصاضي قس ٜپطزاذت
ٔيٌطزز .الظْ ث ٝشوط اؾت زض ايٗ حبِت ٚاؾظ زض لجبَ زضيبفتٞبي زٚضٜاي ثٝػٛٙاٖ
حك ثئٕ ،ٝؿئ َٛرجطاٖ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ٔيٌطزز .ؾپؽ ؾؼي ٔيوٙس ثب
ا٘تكبض اٚضاق ايٗ ٔؿئِٛيت ضا ث ٝؾطٔبيٌٝصاضاٖ ا٘تمبَ زٞس.
٘ىت .1 ٝفطٚـ اٚضاق اربض ٜزض ثبظاض حب٘ٛي ،اظ ثبة فطٚـ ؾٟٓاِكطو ٝفطز زض
زاضاييٞبي ٔٛضز اربض ٜاؾت و ٝاظ رٟت فمٟي نحيح  ٚليٕت فطٚـ ٔيتٛا٘س ثب
تٛافك  ٚضضبيت عطفيٗ تؼييٗ قٛز ،ثؼس اظ ٔؼبّٔ ،ٝنبحت رسيس اٚضاق زض تٕبْ ٔؿبئُ
حمٛلي رب٘كيٗ نبحت لجّي اٚضاق ذٛاٞس ثٛز (ٔٛؾٛيبٖ ،1385 ،ل.)90
٘ىت .2 ٝزض ايٙزب الظْ اؾت تب ث ٝثطذي اظ احىبْ  ٚقطايظ ػمس ضٕبٖ اقبضٌ ٜطزز
تب ٔغبثمت تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي ثب ايٗ ػمس ٔكرم ٌطزز.
اَٚ؛ اضوبٖ ػمس ضٕبٖ زض ايٗ اثعاض ٔٛرٛز اؾت و ٝػجبضتا٘س اظ :ضبٔٗ (زاض٘سٌبٖ
اٚضاق)ٔ ،ضٕ( ِٝ ٖٛثب٘ه) ٔ ٚضٕ ٖٛػٔ( ٝٙكتطيبٖ ثب٘ه).
زْٚ؛ زَيٗ ثبيس زض شّٔٔ ٝضٕ ٖٛػ( ٝٙثسٞىبض) حبثت قس ٜثبقس ِصا ٕ٘ىتٛاٖ ثط زَيٙى
و ٝزض آيٙسٔ ٜحمك ذٛاٞس قس ضبٔٗ قس (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة ،ل .)112زض تؼٟسات
ثسٞي ٚحيمٝزاض ٘يع ،زيٗ عطف ٔمبثُ ثب٘ه زض ػمٛز فطٚـ الؿبعي  ٚاربض ٜثٝقطط
تّٕيه اظ ٕٞبٖ اثتساي ٔؼبّٔ ٝحبثت قس ٜاؾت.
ؾْٛ؛ زَيٙى وٛٔ ٝضز ضٕب٘ت ٚالغ ٔىقٛز ثبيس ٔؼّ ْٛثبقس؛ ِصا ضبٔٗ قسٖ ثط
يىى اظ ز ٚزَيٗ ثٝنٛضت ٔطزّز نحيح ٘يؿت ،اٌط چ ٝعّجىبض آٖ ز ٚيىى ثبقس أّب الظْ
٘يؿت ضبٔٗ ،ثٝعٛض ٔفهُّ ٔمساض  ٚاٚنبف  ٚقطايظ زَيٙى و ٝآٖ ضا ضٕب٘ت ٔىوٙس
ثسا٘س (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة ،ل .)112ايٗ قطط ٘يع زض لطاضزاز تؼٟس ثب پكتٛا٘ ٝثسٞي
ضػبيت قس ٜاؾت .ثٝعٛضي و ٝتٟٙب يه زاضايي پبي ٝزض ٞط لطاضزاز ِحبػ ٔيٌطزز.
ٕٞچٙيٗ زض ايٗ اثعاض ضبٔٗ ثٝعٛض زليك اٚنبف  ٚقطايظ زيٙي ضا و ٝضٕب٘ت ٔيوٙس،
ٕ٘يزا٘س و ٝزض ػمس ضٕبٖ ٔكىّي ثٚ ٝرٛز ٕ٘يآٚضز.
چٟبضْٛٔ ،ضز ضٕبٖ ثبيس ٔبَ ثبقس اػٓ اظ ػيٗ وّّى يب ٔٙفؼت (ٔخُ زازٖ اتٔٛجيُ
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ثطاى اؾتفبزٔ ٜضٕ ٚ )ِٖٝٛيب ا٘زبْ وبض (ٔخُ تؼٟس ثطؾبذتٗ يه ذب٘ ٝثطاى ٔضٕ)ِٖٝٛ
ثبقس (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة ،لِ .)113صا تىبِيف غيطٔبِىٛٔ ،ضز ضٕبٖ ٚالغ ٕ٘يق٘ٛس.
ٕٞبٖعٛض ؤ ٝكرم اؾت زض اثعاض فٛق ٘يع ٔٛضز ضٕبٖ ٔبَ اؾت ٘ ٝتىّيف غيطٔبِي.
پٙزٓ؛ ضبٔٗ زض نٛضتى حك ضرٛع ث ٝثسٞىبض ضا زاضز و ٝثسٞى ا ٚضا پطزاذتٝ
ثبقس ثٙبثطايٗ ثٝنطف ضبٔٗ قسٖ ،حك ضرٛع ٘ساضزٕٞ .چٙيٗ اٌط ثس ٖٚاربظ ٜاٚ
ضبٔٗ قس ٜثبقس  ٚثس ٖٚاربظ ٜا ٚثسٞى ضا پطزاذت وطز ٜثبقس حك ضرٛع ث ٝا ٚضا
٘ساضز (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة ،ل .)114زض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي ٘يع ٞيچٌٝ٘ٛ
ضاثغ ٝحمٛلي ثيٗ ضبٔٗ (زاض٘سٌبٖ اٚضاق) ٔ ٚضٕ ٖٛػٔ( ٝٙكتطيبٖ ثب٘ه) ٚرٛز ٘ساضز.
ثٙبثطايٗ زض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي ث ٝايٗ زِيُ و ٝضبٔٗ ثس ٖٚاربظ ٜثسٞىبض،
پطزاذت رطيبٖٞبي ٘مسي ٚي ضا ضٕب٘ت وطز ٜاؾت ،ثٍٙٞ ٝبْ ٘ى َٛثسٞىبض ،حك
ضرٛع ثٚ ٝي ضا ٘ساضز .ضاٞىبضي و ٝأىبٖ ٔغبِجٚ ٝر ٜٛپطزاذتي اظ ثسٞىبض تٛؾظ ثب٘ه
يب ذٛز ضبٔٗ فطاٌ ٓٞطزز ثسيٗ قطح اؾت و ٝثب٘ه شيُ ػمٛز ذٛز ثب ٔكتطيبٖٚ ،وبِت
زض يبفتٗ ضبٔٗ ضا ثطاي آٟ٘ب قطط ٔيوٙس و ٝزض ازأ ،ٝايٗ ٚوبِت ضا ثٚ ٝاؾظ ٔيؾپبضز
تب ا ٚايٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞس .زض ايٗ نٛضت ٔكىُ ػسْ اربظ ٜضبٔٗ اظ ٔضٕ ٖٛػٚ ٝٙ
ثبِتجغ احىبْ آٖ ٔجٙي ثط ػسْ حك ٔطارؼ ٝضبٔٗ ثٔ ٝضٕ ٖٛػ ٝٙثطعطف ٔيقٛز .زض
ٔطحّ ٝثؼس و ٝضاثغ ٝثيٗ ثب٘ه ٚ ٚاؾظ اؾت اظ تؼٟساتي و ٝثب٘ه ثبيس شيُ ػمس ٚوبِت
ثسٞس آٖ اؾت ؤّ ٝعْ ث ٝتؼييٗ نٙسٚلي رٟت ثطٌكت ثسٞيٞبي ٔكتطيبٖ ٘ىَٛ
وطز ٜقٛز ٔ ٚجّغ زضيبفتي ضا ثٚ ٝاؾظ  ٚا٘ ٚيع ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔيزٞس .ايٗ تؼٟس زض
لبِت قطط ضٕٗ ػمس (ٚوبِت زض يبفتٗ ضبٔٗ) ثالٔب٘غ اؾت.
قكٓ؛ زضنٛضتيو ٝضٕبٖ ثب تٕبْ قطايغف ٔحمك قس ،زَيٗ اظ شّٔ ٝعّجىبض ث ٝشّٔٝ
ضبٔٗ ٔٙتمُ ٔىقٛز  ٚشّٔٔ ٝضٕ ٖٛػ( ٝٙعّجىبض) ثطى ٔىقٛز (ٔٛؾٛيبٖ-1386 ،ة،
ل .)113ايٗ حىٓ اؾبؾي زض ٔٛضز ضٕبٖ لبثُ ا٘غجبق ثب تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض اؾت.
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثب ذطيس اٚضاق تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي ،آٖ قرهيت حمٛلي وٝ
ثبيؿتي زض لجبَ پطزاذتٞبي ٔكتطيبٖ ثب٘ه پبؾرٍ ٛثبقس ،ضبٔٗ يؼٙي زاض٘سٌبٖ اٚضاق
اؾت ٔ ٝ٘ ٚكتطيبٖ ثب٘ه؛ أب اٌط ٔكتطيبٖ ثب٘ه زيٗ ذٛز ضا ث ٝثب٘ه (عّجىبض) ثپطزاظ٘س،
شٔ ٝضبٔٗ ثطي ذٛاٞس قس.
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ثب تٛر ٝث ٝعطح ٔٛاضز فٛق ،ث٘ ٝظط ٔيضؾس أىبٖ عطح لطاضزاز تؼٟسات ثسٞي
ٚحيمٝزاض ثٝػٛٙاٖ ػمس اربض ٜثٝقطط تّٕيه  ٚضٕبٖ يب فطٚـ الؿبعي ثٝقطط ضٕبٖ
ٚرٛز زاضز.
 .4-3-7قسازداد ٍکالت عام بِشسط بیوِ (ضواًت)

ٕٞبٖعٛض و ٝزض قىُ ٔكرم اؾت ،زض ايٗ ٘ٛع لطاضزازٚ ،اؾظ ثب ا٘تكبض اٚضالي تحت
ػٛٙاٖ ٚوبِت ػبْ يب ؾطٔبيٌٝصاضي ػبْ الساْ ث ٝرٕغآٚضي ٚر ٜٛافطاز ٕ٘ٛزٙٔ ٚ ٜبثغ
حبنُ ضا ثٕٞٝطاٚ ٜرٞٛي و ٝثٝنٛضت زٚضٜاي اظ ثب٘ه زضيبفت ٔيزاضز زض ػْٕٛ
عطحٞب  ٚپطٚغٜٞب ؾطٔبيٌٝصاضي ٔيٕ٘بيس .يب حتي ٚاؾظ ٔيتٛا٘س ٔٙبثغ حبنُ ضا زض
ؾپطزٜٞبي ثب٘ىي ؾطٔبيٌٝصاضي ٕ٘بيس .ؾپؽ ؾٛز حبنُ اظ ايٗ ؾطٔبيٌٝصاضي ضا پؽ
اظ وؿط حكاِٛوبِ ٝثٕٞٝطا ٜحك ثيٕ( ٝيب ارطت ضٕبٖ) ث ٝؾطٔبيٌٝصاضاٖ پطزاذت ٕ٘ٛزٜ
 ٚزض ػٛو ؾطٔبيٌٝصاضاٖ رجطاٖ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ضا ضٕب٘ت ٔيوٙٙس .الظْ
ث ٝشوط اؾت و ٝارطت ضٕبٖ پطزاذتي اظ ٔحُ ٚرٞٛي اؾت وٚ ٝاؾظ ثٝنٛضت
زٚضٜاي اظ ثب٘ه زضيبفت  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ٕ٘ٛز ٜاؾتٔ .مساض ايٗ ارطت ثط اؾبؼ
تطتيت  ٚاِٛٚيت اٚضاق زض رجطاٖ ٘ىٔ َٛكتطيبٖ تؼييٗ ٔيٌطزز .ثسيٗ تطتيت ارطت
اٚضاق ثب ويفيت اػتجبضي پبييٗ (زاضاي ثبظز ٚ ٜضيؿه ثبالتط) ثيكتط اظ اٚضاق ثب ويفيت
ٔتٛؾظ  ٚثبالؾت؛ چ ٖٛزض اثتسا ظيبٖ ٘بقي اظ ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه ضا تب ؾغح ٔؼيٙي
(ثٝا٘ساظ ٜانُ  ٚؾٛز) ضٕب٘ت (ثيٕ )ٝذٛاٞس وطز.
اٌط ٘ىِٛي نٛضت ٘پصيطز ،زاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔبِه ؾٛز حبنُ اظ ؾطٔبيٌٝصاضي
ذٛز  ٚارطت ضٕبٖ ٔيٌطز٘س؛ أب اٌط ٔكتطيبٖ ثب٘ه ٘ى َٛوٙٙسٚ ،اؾظ ثٚ ٝوبِت اظ
عطف ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ثٔ ٝيعاٖ ٘ى َٛنٛضت ٌطفت ،ٝاظ انُ  ٚؾٛز اٚضاق _ ث ٝتطتيت
اِٛٚيتي و ٝشوط قس_ رٟت رجطاٖ ظيبٖ ث ٝثب٘ه پطزاذت ٔيٕ٘بيس.
٘ىت .ٝالظْ ث ٝشوط اؾت ذطيس  ٚفطٚـ ايٗ اٚضاق زض ثبظاض حب٘ٛي اظ ثبة ثيغ ٔبَ
اؾت و ٝايٗ ٔبَ ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع ؾطٔبيٌٝصاضي ٚاؾظ ٔيتٛا٘س ػيٗٙٔ ،فؼت ،زيٗ ،حك،
أتيبظ  ٚغيط ٜثبقس.
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باسار اوليه

ؾطٔبيٌٝصاضي ثسٖٚ

تؿٟيالت ثب٘ىي

پطزاذتٞبي زٚضٜاي

پطزاذتٞبي زٚضٜاي +ليٕت اؾٕي اٚضاق

ضيؿه  ٚزاضاي

ثب٘ه

واسط (٘بقط)

ثبظزٞي ٔغٕئٗ
ثوووووووبظز ٜحبنوووووووُ اظ

رجووطاٖ ٘ىوو َٛزض نووٛضت ٚلووٛع ضٚيووساز

ؾطٔبيٌٝصاضي

اػتجبضي

ؾٛز حبنُ اظ ؾوطٔبيٌٝوصاضي  +اروطت

ٚر ٜٛپطزاذتي ٔؼبزَ ليٕت اؾٕي اٚضاق

ضٕبٖ ضٕبٖ

باسار ثانويه

زاض٘سٌبٖ

زاض٘سٌبٖ

زاض٘سٌبٖ

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ) اٚضاق

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ)

(ؾطٔبيٌٝصاضاٖ) اٚضاق

ٚوبِت ثب ويفيت

اٚضاق ٚوبِت ثب

ٚوبِت ثب ويفيت

اػتجبضي ثبال

ويفيت اػتجبضي

اػتجبضي پبييٗ

ٔتٛؾظبدّي ٍثیقِداز تسکیبي بس اساظ قسازداد
شکل شوازُ ( .)7 ٍ 6فسآیٌد اجوالي اًتشاز تعْدات
ٍکالت عام بشسط ضواى (بیوِ)

 .5-3-7قسازداد بیوِ بِ شسط قسض

زض ايٗ ٘ٛع لطاضزازٚ ،اؾظ حك ثيٕٞٝبيي ضا ثٝنٛضت زٚضٜاي ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق
پطزاذت ٕ٘ٛز ،ٜزض ػٛو زاض٘سٌبٖ اٚضاق ٔتؼٟس ٔيق٘ٛس و ٝزض نٛضت ثطٚظ ٘ىَٛ
ٔكتطيبٖ ثب٘هٔ ،يعاٖ ظيبٖ ضا رجطاٖ ٕ٘بيٙسٕٞ .چٙيٗ شيُ ػمس ثيٕٚ ،ٝاؾظ قطط
ٔيٌصاضز و ٝذطيساض اٚضاق ثبيس ٔجّغي ضا ؤ ٝؼبزَ ليٕت اؾٕي اٚضاق ٔكبث ٝزض ثبظاض
اؾت ثٝػٛٙاٖ لطو تب ؾطضؾيس ٔؼيٗ ثٚ ٝاؾظ ثسٞس ؤ ٝؼٕٛالً ؾطضؾيس لطو ثب
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لطاضزاز ثيٕ ٝتغبثك زاضز .چ ٖٛزض لطؤ ،بَ ث ٝتّٕيه لطوٌيط٘س ٜزض ٔيآيسٚ ،اؾظ
ٔيتٛا٘س ٚر ٜٛزضيبفتي حبنُ اظ فطٚـ ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي  ٚلطو زضيبفتي ضا زض
ٞط ربيي ؤ ٝيذٛاٞس ؾطٔبيٌٝصاضي ٕ٘بيسٕٞ .چٙيٗ الظْ اؾت ٚاؾظ ٚرٞٛي ضا
ثٝنٛضت زٚضٜاي ثبثت حك ثيٕ ٝث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق پطزاذت ٕ٘بيس .زض ايٗ اثعاض ٔبٞيت
لطو ثٝػٛٙاٖ تضٕيٙي اؾت ثطاي حه َٛاعٕيٙبٖ اظ رجطاٖ ظيبٖ ٘بقي اظ ٘ىَٛ
احتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه؛ ثٙبثطايٗ زض نٛضت حسٚث ٘ىٚ ،َٛاؾظ ثٝربي تؼٟس زاض٘سٌبٖ
اٚضاق ٔجٙي ثط رجطاٖ ظيبٖ احتٕبِي ،حك ثيٕ ٝآٖٞب  ٚلطو زضيبفتي (اضظـ اؾٕي
اٚضاق) ضا ػٛو ظيبٖ حبنُ ثبظپطزاذت ٕ٘يٕ٘بيس.
٘ىت .1 ٝػٛضيٗ زض ثيٕ ،ٝاظ ؾٛي ثيٌٕٝصاض ،پطزاذت حك ثيٕ ٚ ٝاظ ؾٛي ثيٌٕٝط،
تؼٟس ث ٝپطزاذت ذؿبضت اؾت .فطٚـ ايٗ اٚضاق زض ثبظاض حب٘ٛي اظ ؾٛي ثيٌٕٝط
(زاض٘س ٜاٚضاق) فطٚـ تؼٟس اؾت  ٚثؼس اظ ٔؼبّٔ ،ٝنبحت رسيس اٚضاق زض تٕبْ ٔؿبئُ
حمٛلي رب٘كيٗ نبحت لجّي اٚضاق ذٛاٞس ثٛز؛ يؼٙي ٔ ٓٞبِه ثمي ٝحكثيٕٞٝب ذٛاٞس
قس ٔ ٓٞ ٚتؼٟس ث ٝپطزاذت ذؿبضت احتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه.
٘ىت .2 ٝزض ايٗ حبِت رٟت ثطضؾي فمٟي تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض اظ لطاضزاز ثيٕٝ
اؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت و ٝزض ايٙزب الظْ اؾت ٘ىبت شيُ شوط ٌطزز.
اَٚ؛ اضوبٖ ػمس ثيٕ ٝزض ايٗ اثعاض ٔٛرٛز اؾت و ٝػجبضتا٘س اظ ثيٌٕٝط (زاض٘سٌبٖ
اٚضاق)  ٚثيٕٝق٘ٛس( ٜثب٘ه) .زض ثيٕ ،ٝثيٌٕٝط زض لجبَ زضيبفت حك ثئٕ ،ٝتؼٟس ث ٝرجطاٖ
ذؿبضت ٔيقٛز  ٚحك ثيٕ ٝزض ٔمبثُ تأٔيٗ لطاض ٔيٌيطز (فغب٘ت  ٚآلبپٛض،1383 ،
ل .)153زض اؾٙبز ٔطتجظ ثب اػتجبض ٘يع ذطيساض حٕبيت ٘يع زض لجبَ پطزاذت ٞعيٝٙ
لطاضزازٛ٘ ،ػي تأٔيٗ ٘ؿجت ث ٝرجطاٖ ذؿبضتف زضيبفت ٔيزاضز.
زْٚ؛ الظْ ٘يؿت زض ػمس ثئٕ ،ٝيعاٖ ذؿبضت تؼييٗ قٛز پؽ اٌط لطاض ثٍصاض٘س وٝ
ٞط ٔمساض ذؿبضت وٚ ٝاضز قس ،رجطاٖ وٙٙس نحيح اؾت (ٔطارغ تمّيس ،1380 ،د،2
ل .)652اِجت ٝثبيس حساوخط ذؿبضت ٔؼّ ْٛثبقس (رٕبِيظاز ،1380 ،ٜل .)247زض
اؾٙبز ٔطتجظ ثب اػتجبض ٘يع اٌط چٔ ٝيعاٖ ذؿبضت احتٕبِي ٘بٔؼّ ْٛاؾت ،أب حساوخط ٔيعاٖ
ذؿبضت ثٝا٘ساظ ٜاضظـ تؿٟيالت ثب٘ىي اؾت ؤ ٝيعاٖ آٖ ٔكرم اؾت.
ؾْٛ؛ زض لطاضزاز ثيٕ ،ٝضيؿه زض لجبَ پطزاذت حك ثيٕ ٝاظ ثيٌٕٝصاض ث ٝثيٌٕٝط
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ٔٙتمُ ٔيقٛز (فغب٘ت  ٚآلبپٛض ،1383 ،ل .)154زض ايٗ لطاضزاز  ٓٞزض لجبَ پطزاذت
ٞعي ،ٝٙضيؿه ٘ىٔ َٛكتطيبٖ ثب٘ه اظ ذطيساض ث ٝفطٚقٙس ٜآٖ ٔٙتمُ ٔيقٛز.
٘ىت .3 ٝلبِت ايٗ اثعاض ضا عٛضي ٔيتٛاٖ عطاحي ٕ٘ٛز و ٝزض آٖ ٚاؾظ ثٝربي
ايٙى ٝثب ا٘تكبض ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي ،رجطاٖ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ضا ذٛز تؼٟس
وٙس ،زض اظاي زضيبفت ٔجّغي ثٝػٛٙاٖ وبضٔعز (حكاِٛوبِ )ٝاظ ؾٛي ثب٘ه ٚويُ ٔيٌطزز
ثطاي ٔتمبضيبٖ تؿٟيالت ثب٘ه ضبٔٗ پيسا وٙس .زض ايٗ حبِت ٚاؾظ ثطاي تأٔيٗ ٔبِي،
الساْ ث ٝا٘تكبض اٚضاق ثٟبزاض اؾالٔي (ٔب٘ٙس اربضٔ ،ٜطاثحٕٛ٘ )...ٚ ٝزٚ ٚ ٜرٔ ٜٛبظاز افطاز
ضا رٕغآٚضي ٔ ٚتٙبؾت ثب ٘ٛع ٔ ٚبٞيت اٚضاق ،ؾطٔبيٌٝصاضي الظْ ضا ث ٝػُٕ آٚضزٚ ٜ
ؾٛز حبنُ اظ ؾطٔبيٌٝصاضي ضا ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق پطزاذت ٔيٕ٘بيس .ػال ٜٚثط ؾٛز
اٚضاقٚ ،اؾظ (٘بقط) ٔجّغي (زضنسي) ٘يع ثٝػٛٙاٖ ارطت ضٕبٖ ث ٝزاض٘سٌبٖ اٚضاق زازٜ
 ٚزض ػٛو اظ زاض٘سٌبٖ اٚضاق ذٛاؾتٔ ٝيقٛز ضبٔٗ ٔكتطيبٖ ثب٘ه ٌطز٘س.
جوعبٌدی ٍ ًتیجِگیسی

زض ٔمبِ ٝحبضطٛٔ ،ضٛع ضيؿه اػتجبضي زض ثب٘ىساضي اؾالٔي ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض ٌطفت
ٚ ٚرٛز ضيؿه اػتجبضي ث ٝػّت اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي ذبل ترهيم ٔٙبثغ تأييس قس.
ٕٞچٙيٗ ثب ٔطٚضي ثط ضٚـٞبي ٔتساٛٔ ٚ َٚضز اؾتفبز ٜثب٘هٞبي اؾالٔي رٟت
ٔسيطيت ضيؿه اػتجبضي ث ٝػسْ وفبيت  ٚوبضايي ضٚـٞبي پيفٌفت ٝزض ٔسيطيت ٚ
ا٘تمبَ وبُٔ ضيؿه اػتجبضي اقبض ٜقس.
زض ثرف ثؼس ثٔ ٝؼطفي ٔكتمبت اػتجبضي  ٚثطضؾي يه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٟٔٓتطيٗ آٖٞب ثٝ
٘بْ تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض پطزاذت ٝقس .زض ايٗ ثرف چٍٍ٘ٛي ػّٕىطز ٔكتم ٝاػتجبضي
تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض  ٚؾبذتبض آٖ تكطيح ٌطزيس .ؾپؽ ثب ٔغبِؼٔ ٝت ٖٛفمٟي ٚ
ثطضؾي  ٚاؾترطاد ٔٛاظيٗ فمٟي ث ٝتغجيك تٛنيف  ٚتجييٗ اضائٝقس ٜاظ ايٗ اثعاض ثب
ٔٛاظيٗ  ٚان َٛفمٟي پطزاذت ٝقس.
زض ثرف ثؼس ،ثب ا٘تربة زٛ٘ ٚع اظ ثٟتطيٗ تؿٟيالت ثب٘ىي  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖٞب زض
ٔسَ ػّٕيبتي تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض ؾبز ،ٜث ٝتغجيك ثبظاض اِٚي ٚ ٝحب٘ٛي ٝتؼٟسات ثب
پكتٛا٘ ٝاربض ٜثٝقطط تّٕيه  ٚفطٚـ الؿبعي ٕٞ ٚچٙيٗ اِٛٚيتثٙسي اٚضاق تؼٟسات
ثسٞي ٚحيمٝزاض ثط اؾبؼ تمسْ  ٚتأذط زض تحُٕ ٘ى َٛاحتٕبِي ٔكتطيبٖ ثب٘ه ثب ٔٛاظيٗ
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فمٟي پطزاذت ٝقس  ٚاِٛٚيتثٙسي اٚضاق زض ٘ٛع ؾبز ٜثط اؾبؼ ػمس ضٕبٖ ،ثيٕ ٚ ٝنّح
ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت.
زض تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي أىبٖ تغجيك ضاثغ ٝثب٘ه ٚ ٚاؾظ ثب ػمٛز
ضٕبٖ ،ثيٕ ٚ ٝيب يه لطاضزاز رسيس ٕٞ ٚچٙيٗ ضاثغٚ ٝاؾظ  ٚؾطٔبيٌٝصاضاٖ ثب ػمٛز
ثيٕ ٝثٝقطط لطو ،اربض ٜثٝقطط تّٕيه  ٚضٕبٖ ،فطٚـ الؿبعي ثٝقطط ضٕبٖ  ٚيب
ٚوبِت ثٝقطط ثيٕٛٔ ٝضز تأييس لطاض ٌطفت.
جدٍل شوازُ (ً .)2تیجِ تحلیل فقْي هشتقات اعتبازی تعْدات بدّي ٍثیقِداز

انواع مشتقات
اعتباري
روابط حقوقی

ضاثغ ٝثب٘هٚ -اؾظ

تعهدات با پشتوانه بدهی
تؼٟسات ثسٞي
ٚحيمٝزاض ؾبزٜ
ثيغ زيٗ
(زض تؿٟيالت
فطٚـ الؿبعي)
ثيغ ػيٗ
(زض اربض ٜث ٝقطط
تّٕيه)

تؼٟسات ثسٞي ٚحيمٝزاض تطويجي
لطاضزاز ضٕبٖ
لطاضزاز ثيٕٝ
لطاضزاز رسيس
اربض ٜثٝقطط تّٕيه ثٝقطط ضٕبٖ

ضاثغٚ ٝاؾظ-
ؾطٔبيٌٝصاضاٖ

ٚوبِت

فطٚـ الؿبعي ثٝقطط ضٕبٖ
ثيٕ ٝثٝقطط لطو
ٚوبِت ػبْ ثٝقطط ثيٕ( ٝضٕبٖ)

یادداشتّا
1. Loan Loss Reserves
2. Standard & Poors
3. Fitch
4. Collateralized Debt Obligations
5. Hull, (2002), p.412
6. Crouhy, (2000), pp.448-449
7. Meissner, (2005), p.1
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8. Creditflux
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10. Hull, (2006), p.516
11. Special Purpose Vehicle
12. CMBS: Commercial Mortgage-Backed Securities
13. RMBS: Residental Mortgage-Backed Securities
14. Credit Default Swaps
15. Fabozzi, 2004, p131
16. Lehman Brothers, 2001, pp.55-56
17. Synthetic CDO
18. Hull & White, (2000), p.3

ٔ .19خالً ضيؿه ؾيبؾي ٔيتٛا٘س ٘بقي اظ تغييط زِٚت يه وكٛض ثبقس ٕٔ ٚىٗ اؾت زِٚوت
رسيس ظيط ثبض تؼٟسات زِٚت لجّي ٘طٚز .ضيؿه حمٛلي ظٔب٘ي ضخ ٔيزٞوس وو ٝالوسأبت
حمٛلي ث ٝػّٕىطز قطوت ضطثٚ ٝاضز وٙس.
20. Meissner, (2005), p46

 .21ضرٛع قٛز ثٔ ٝمبِٛٔ ٝؾٛيبٖ ( )1389ثب ػٛٙاٖ «تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟبزاض وطزٖ زاضاييٞب زض
ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثب»
 .22زِيُ ضيؿه ٘ى َٛپبييٗ فطٚـ الؿبعي ثسيٗ ذبعط اؾت و ٝزاضايوي فطٚذتو ٝقوس ٜتوب
تؿٛي ٝوبُٔ زض ض ٗٞثؼٛٙاٖ ٚحيم ٝلطاض ٔيٌيطز.
23. Synthetic Collateralized Debt Obligations

کتابٌاهِ

اثٛاِحؿٙي ،انغط  ٚضفيغ حؿوٙي ٔموسْ (« ،)1387ثطضؾوي ا٘وٛاع ضيؿوه  ٚضٚـ ٞوبي
ٔسيطيت آٖ زض ٘ظبْ ثب٘ىساضي ثس ٖٚضثبي ايطاٖ» التهبز اؾالٔي ،قٕبض.30ٜ
رٕبِي ظاز ،ٜاحٕس ( ،)1380ثطضؾي فمٟوي ػموس ثيٕو ،ٝلوٓ :ثٛؾوتبٖ وتوبة ،ا٘تكوبضات
تجّيغبت اؾالٔي.
ذبٖ ،عطيكاهلل  ٚاحٕس حجيت (ٔ ،)1387وسيطيت ضيؿوه :ثطضؾوي ػٛأوُ ثوطٚظ آٖ زض
نٙؼت ذسٔبت ٔبِي اؾوالٔي ،تطرٕوة ؾويس ٔحٕسٟٔوسي ٔٛؾوٛي ثيوٛوي ،تٟوطاٖ:
ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜأبْ نبزق(ع).
ؾب٘سضاضاربٖٚ ،ي؛ اضيىِٛ ،ٛوب (« )1381ربيٍب ٜاثعاضٞوبي ؾوطٔبيٌٝوصاضي ٔ ٚؤؾؿوبت
ٔبِي اؾالٔي زض ٘ظبْ ٔبِي اؾالٔي زض ٘ظبْ ثويٗإِّّوئ ،جبحوج انوّي زض ٔوسيطيت
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ضيؿه  ٚچبِفٞبي ٔٛرٛز»ٔ ،زٕٛػٔ ٝمبالت ؾيعزٕٞيٗ ٕٞبيف ثب٘ىساضي اؾالٔي،
تٟطأٖ :ؤؾؿ ٝػبِي ثب٘ىساضي ايطاٖ.
ػميّي ،پطٚيع (ٔ« ،)1381سيطيت ضيؿه زض ثب٘ىوساضي ؾوٙتي زض ٔمبيؿو ٝثوب ثب٘ىوساضي
ثس ٖٚضثب»ٔ ،زٕٛػٔ ٝمبالت ؾيعزٕٞيٗ ٕٞبيف ثب٘ىوساضي اؾوالٔي ،تٟوطأٖ :ؤؾؿوٝ
ػبِي ثب٘ىساضي ايطاٖ.
فغب٘تٔ ،حٕس  ٚاثطاٞيٓ آلبپٛض ( ،)1383اٚضاق اذتيوبض ٔؼبّٔو ٝزض ثوبظاض ؾوطٔبي ٝايوطاٖ،
تٟطاٖ ،پػٞٚكىس ٜپِٛي  ٚثب٘ىي ،چبح ز.ْٚ
ٔطارغ تمّيس ( ،)1380تٛضيح ،لٓ :ربٔؼٔ ٝسضؾيٗ حٛظ ٜػّٕي ٝلٓ.
ٟٔووسٚي ،انووغط  ٚؾويسٔحٕس ٟٔووسي ٔٛؾووٛي ثيوٛوي (« ،)1387ضيؿووه اػتجووبضي زض
ثب٘ىوساضي اؾوالٔي  ٚأىووبٖ اؾوتفبز ٜاظ ؾوٛآح ٘ىوو َٛاػتجوبضي رٟوت وٙتووطَ آٖ»،
رؿتبضٞبي التهبزي ،قٕبض.9 ٜ
ٔٛؾٛيبٖ ،ؾيس ػجبؼ (« ،)1385اٍِٛي رسيس ثب٘ىوساضي ثوس ٖٚضثوب» ،التهوبز اؾوالٔي،
قٕبض.22 ٜ
ٔٛؾووٛيبٖ ،ؾ ويس ػجووبؼ ( -1386اِووف) ،اثعاضٞووبي ٔووبِي اؾووالٔي (نووىٛن) ،تٟووطاٖ:
پػٞٚكٍب ٜفط ٚ ًٙٞا٘سيك ٝاؾالٔي.
ٔٛؾٛيبٖ ،ؾيس ػجبؼ ( -1386ة) ،فطٙٞوً انوغالحبت فمٟوي  ٚحموٛلي ٔؼوبٔالت،
تٟطاٖ :پػٞٚكىس ٜپِٛي  ٚثب٘ىي.
ٔٛؾٛيبٖ ،ؾيس ػجبؼ (« ،)1389تجسيُ ث ٝاٚضاق ثٟوبزاض ووطزٖ زاضايويٞوب زض ثب٘ىوساضي
ثس ٖٚضثب» ،پ ٚ َٛالتهبز ،قٕبض.4 ٜ
ٔٛؾٛيبٖ ،ؾيس ػجبؼ ٔ ٚحٕسٟٔسي ٔٛؾٛي ثيٛوي (ٔ« ،)1388سيطيت ضيؿه اػتجوبضي
زض ثب٘ىساضي اؾالٔي اظ عطيك ؾٛآح ٘ى َٛاػتجبضي» ،التهبز اؾالٔي ،قٕبض.33 ٜ
٘بنطئٟ ،سيٚ ،حيوس ثوبلطي (« ،)1386ثطضؾوي ؾوبظٚوبض پطزاذوت ؾوٛز ٚالؼوي ثوٝ
ؾپطزٜٞبي ؾطٔبيٌ ٝوصاضي زض ثب٘ىوساضي اؾوالٔي ٔ ٚكوىالت فوطاضٚي اروطاي آٖ»،
ٔزٕٛػٔ ٝمبالت ٞزسٕٞيٗ ٕٞبيف ثب٘ىساضي اؾالٔي ،تٟطأٖ :ؤؾؿ ٝػبِي ثب٘ىساضي
ايطاٖ.
ٞسايتي ،ؾيّس ػّيانغط ( ،)1381ػّٕيبت ثب٘ىي زاذّوي (ٔ ،)2ؤؾؿو ٝػوبِي ثب٘ىوساضي
ايطاٖ.
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The most important factor of financial institutions' failure is credit risk, which
by necessity needs to be reduced by finding some solutions. One of the modern
instruments of credit derivatives is collateralized debt obligations that diversify
and transfer credit risk to many investors, and they are also known as a way of
financing. Here is a question:" Can Non-Riba banking system utilize credit
derivatives for decreasing credit risk and financing? In this article, at first we
survey collateralized debt obligation and its mechanism from the viewpoint of
economic science. We then compare this instrument with jurisprudential
principles. One of the most important results of the research is the accordance of
CDO with Islamic contract conditions. CDO is valid in terms of ijarah,
murabaha, and insurance under the condition of qard (borrowing, loan).
Furthermore, this research has developed an operational and local solution to
decrease credit risk and finance.
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