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و
تاريخ دريافت78/24/42 :
تاريخ پذيرش78/20/44 :

چک د

مشاركت يكي از روشهاي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي است كه مورد تأييد اسالم
بوده و بر اساس مبناي فقهي آن ،از درهمآميختن سرمايه شركاء شكل ميگيرد و همة
شركاء حق دخالت و نظارت بر فعاليت اقتصادي و مديريت آن را دارند؛ از جمله
اساسيترين مفاهيم قرارداد مشاركت ،تقسيم سود و زيان در انتهاي فعاليت اقتصادي و
يا قرارداد ،به نسبت سرمايه هر كدام از شركاء است .مهمترين چالشهايي كه بانك در
اجراي صحيح قرارداد مشاركت با آنها مواجه است ،عبارتاند از :الف .لزوم نظارت و
دخالت در فعاليت اقتصادي و در نتيجه استفاده از برخي ناظران كه موجب افزايش
هزينههاي بانك خواهد شد؛ ب .مشكل اطالعات نامتقارن و بياعتمادي به گزارش
سود و زيان از طرف متقاضي؛ ج .نااطميناني نسبت به نتايج فعاليت اقتصادي و در
نتيجه ،ريسك سوخت شدن منابع و ريسك بازار .اجراي صحيح قرارداد مشاركت،
عليرغم وجود چالشهاي مذكور ،نتايج مطلوب اقتصادي خواهد داشت كه هزينههاي
مربوط به چالشهاي فوق را برطرف خواهد كرد .برخي از نتايج مطلوب اقتصادي
عبارتاند از :توزيع عادالنه درآمد؛ كاهش فشارهاي تورمي و هزينه توليد؛ افزايش
بهرهوري؛ افزايش سرمايهگذاري و اشتغال؛ نياز نبودن به وثيقه و توزيع ريسك .براي
اجراي صحيح قرارداد مشاركت و نيز برطرف كردن چالشهاي مذكور راهكارهايي
ارائه شده است كه عبارتاند از :مشاركت كاهشيابنده (فروش تدريجي سهم بانك به
متقاضي)؛ قراردادهاي تشويقي (تحريك متقاضي به تالش بيشتر و ارائة گزارش صحيح
سود و زيان)؛ بيمة قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ويژه براي زيانهاي احتمالي؛
توزيع ريسك تسهيالت پرداختي و كاهش سهم سود بانك (براي مقابله با شوكهاي
اقتصادي و دوران ركود).
ژگ

کل دي

مشاركت در سود و زيان ،اطالعات نامتقارن ،بانكداري بدون ربا ،تأمين مالي،
نظارت و مديريت
 دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق(ع)
 استاديار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

nasrabadi@isu.ac.ir
ashksadeq@yahoo.com
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قد ه

يكي از اركان اصلي رشد اقتصادي ،افزايش توليد و سرمايهگذاري در بخشهاي
مختلف اقتصادي است .ارتقاي سطح توليد نيز مستلزم فراهم شدن زمينههاي آن ،و از
جمله مهمترين زمينههاي آن ،فراهم آمدن عوامل توليد به نحو مطلوب و صحيح است.
مهمترين عوامل توليد عبارتاند از :نيروي كار و سرمايه؛ يعني توليد و يا هر
فعاليت اقتصادي براي انجام ،نياز به استفاده از نيروي كار و سرمايه به نسبتهاي
متفاوت (با توجه به نوع فعاليت اقتصادي) دارد .ازطرفديگر ،توليدكننده در ازاي
استفاده از عوامل توليد ملزم به پرداخت هزينة آنهاست .حال توليدكننده براي پرداخت
هزينههاي توليد ميتواند از دو طريق ،منابع مالي خود و يا تأمين مالي از نهادهاي
مربوط استفاده كند.
در روش تأمين مالي از طريق نهادهاي مالي مربوط روشهاي گوناگوني وجود
دارد؛ از جملة روشها اينكه توليدكننده ميتواند منابع مورد نياز خود را از افراد و يا
نهادهاي مالي قرض بگيرد و پس از مدتي به آنها برگرداند .روش ديگر تهية منابع مالي
از نهادهاي مالي و به كار گرفتن آن در فعاليت اقتصادي و بازپرداخت آن به همراه
مقدار معيني مبلغ اضافي است .روش ديگر تهيه منابع مالي مورد نياز از افراد يا نهادهاي
مربوط و شريك كردن آنها در فعاليت اقتصادي بهگونهاي كه آنها نيز در نتايج فعاليت
اقتصادي سهيم باشند.
مكاتب اقتصادي مختلف براي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي ،روشهاي
گوناگوني مبتني بر مباني و ارزشهاي مكتب خود ارائه كردهاند .مكتب اقتصادي اسالم
و نيز سرمايهداري ،روشهاي گوناگوني را معرفي كردهاند كه در دورههاي كنوني اغلب
روشهاي تأمين مالي برگرفته از مكتب سرمايهداري ميباشند.
دولت پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران به دنبال استفاده از روشهاي تأمين
مالي مورد تأييد اسالم بوده كه در قوانين خود از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا
گنجانده و به بانكها ابالغ كرده است و از جمله روشهاي تأمين مالي در اين قانون
«مشاركت (مدني و حقوقي)» است.
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فقه

مباحث مربوط به رفتارهاي اقتصادي جامعه و افراد ،تحت عناوين مختلف در فقه
اسالمي بيان شده است .اين عناوين با توجه به نيازهاي اقتصادي مختلف و همچنين
زمينههاي گوناگون براي فعاليتهاي اقتصادي شامل مزارعه ،مساقات ،مضاربه ،اجاره،


ميشود،
شركت و ...است؛ هريك از موارد مذكور كه از آنها به «عقود (اسالمي)» تعبير 
با توجه به حوزۀ فعاليت اقتصادي ،داراي احكام و دستورالعملهاي خاص خود است.
يكي از آن عقود« ،عقد شركت» يا «مشاركت» است كه در اين قسمت ،احكام
مربوط به آن بررسي

ميشود:


ت ر ف رکت

«شركت» در فقه عبارت است از« :اجتماع حقوق مالكان در يك چيز (شيء) به طور

ميتواند عين يا منفعت و يا حق باشد» (عالمه حلي،
مشاع؛ و اين شيء مشترك 
4242ق ،ص ،24به نقل از سلسلة الينابيع).
«شركت در عين» وقتي است كه يك كاال متعلق به چند نفر باشد؛ و «شركت در
دين» ،طلبكار بودن چند نفر از شخص خاصي به صورت مشترك است؛ و «شركت در
منفعت» مانند اينكه چند نفر در استفاده كردن از منافع يك خانه (از طريق اجاره
دادن آن) مشترك باشند .و سرانجام« ،شركت در حقوق» ،مانند مشاركت در حق
قصاص و جنايت و امثال آن است .نكتة مهمي كه در تعاريف «شركت» قابل توجه
بوده ،اشتراك به نحو مشاع است؛ يعني همة شركاء در تمام اعضاي مال مشترك بهطور
يكسان سهيماند.
نو ع رکت

در شركت انواع گوناگوني قابل تصور است .منظور از انواع شركت ،بيان انواع
حالتهايي است كه افراد ميتوانند شريك شوند و به فعاليت اقتصادي بپردازند .انواع
حالتهاي مذكور عبارتاند از« :شركت عنان (اموال)»؛ «شركت ابدان»؛ «شركت
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مفاوضه» و «شركت وجوه» (شهيد اول4242 ،ق ،ص02؛ عالمه حلي4242 ،ق ،ص24؛
كيذري4242 ،ق ،ص 44به نقل از سلسلة الينابيع).
در فقه اماميه شركت ابدان ،4شركت مفاوضه 4و شركت وجوه 3باطل است و فقط
شركت عنان (اموال) از نظر شرعي صحيح است.
شركت اموال هنگامي تحقق مييابد كه شركاء اموال خود را با يكديگر مخلوط
كنند و سپس ،با آن به فعاليت اقتصادي يا تجارت بپردازند« .از شرايط صحّت اين
شركت اين است كه دو مال ،متجانس و همجنس باشند ،بهگونهاي كه پس از مخلوط
ناميدهاند».

شدن ،يك مال به حساب آيند ،اين شركتي است كه فقها آن را شركت عنان

بنابراين ،شركاء در ابتدا بايد اموال متجانس و همجنس خود را با يكديگر مخلوط
كنند و پس از انعقاد قرارداد شركت ،با اين سرمايه مشترك فعاليت اقتصادي كنند.
پس از عقد قرارداد شركت ،انجام فعاليت اقتصادي بر عهدۀ فرد يا افرادي خواهد
بود كه در هنگام عقد ذكر شده باشد« .اگر در عقد شرط كنند كه عمل از يكي باشد يا
از هر دو (وقتي شركت بين دو نفر است) ،همان شرط متّبع است و بايد طبق آن رفتار
كرد» (حمزه بن علي4242 ،ق ،ص ،44به نقل از سلسلة الينابيع).
بايد متذكر شد آن فردي كه نقش عامل را خواهد داشت ،در ازاي عمل خود اجرت
دريافت ميكند و پس از پايان عمل در سود و زيان به مقدار سرماية خود سهيم است.
تق م و

پس از اتمام فعاليت اقتصادي و تجارت مربوط به عقد شركت ،كه با توجه به نوع
فعاليت داراي مدت زمان متفاوتي خواهد بود ،وقت آن فرا ميرسد كه منافع حاصلشده
و نيز هزينهها و زيانها به صاحبان آنها تعلق گيرد« .تقسيم سود و زيان» يكي از
مهمترين مباحث عقد شركت است كه فقها آن را با دقت بيشتري بررسي كردهاند.
همة فقها در اين نكته اتفاقنظر دارند كه در عقد شركت هر كدام از شركاء به
نسبت سهم سرمايه ،در سود حاصلشده و نيز زيان احتمالي سهيماند؛ «اگر دو نفر در
مالي شريك شوند ،سهم هر كدام از آن دو به اندازۀ سرمايهاش ميباشد و سود و زيان
براي هر دو يكسان است و اگر سهم يكي بهعلت سرمايهاش بيشتر از ديگري باشد ،در
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اين حالت نيز سهم او در سود و زيان بيشتر خواهد بود» (امام خميني(ره)،4372 ،
ص .)472نكتة ديگر در مورد اختصاص سود بيشتر براي يك يا تعدادي از شركاء است
كه آيا ميتوان براي برخي از شركاء نسبت بيشتري از سود و يا نسبت كمتري از زيان
را در نظر گرفت؟
چنانچه دو شريك در صورت مساوي بودن سرمايه ،تفاوت در سود را شرط
كنند ،يا اگر مقدار سرمايه برابر نيست ،برابر بودن در سود را شرط كنند ،شرط باطل
است و به دنبال آن شركت هم باطل ميشود؛ حال اگر با بودن چنين شرطي ،اقدام به
شركت كنند ،سود حاصل تابع مال خواهد بود ،گرچه خالف شرط باشد و هر شريك
نيز پس از آنكه سود متناسب با كار انجامشده به وسيلة سرماية خود را از مجموع مال
بردارد ،مالك اجرت عمل خود هم ميشود .وجه بطالن چنين شرطي آن است كه
افزايش حاصل در سود هر شريك بدون عوض بوده و نيز اين زيادي در ضمن عقد
معاوضي ديگري شرط نشده است تا به يكي از دو عوض ضميمه گردد و از طرفي
هبهاي هم وجود ندارد تا سبب تمليك زيادي گردد ،موجبات مفيد ملكيت هم محدود
است و شرط يادشده هم جزء هيچيك از آنها نيست ،در نتيجه شرط باطل است (شيخ
مفيد4242 ،ق ،ص3؛ محقق حلي4242 ،ق ،ص 38به نقل از سلسلة الينابيع).
بنابراين ،مهمترين نكاتي كه از مباني فقهي «شركت» به دست آمده و مربوط به اين
تحقيق است ،عبارتاند از :نظارت و مديريت شركاء در فعاليت شركت؛ تقسيم نتايج
(سود يا زيان) حاصل از فعاليت شركت پس از به ثمر رسيدن و در انتهاي قرارداد؛
تقسيم نتايج به نسبت سرمايه هريك از شركاء.
ج گ

ر

ش کت

و
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قانون عملياتي بانكي بدون ربا كه در شهريورماه سال  4344تصويب شد ،داراي
 48ماده شامل پنج فصل است كه عبارتاند از :فصل اول .اهداف و وظايف نظام بانكي
در جمهوري اسالمي ايران؛ فصل دوم .تجهيز منابع پولي؛ فصل سوم .تسهيالت اعطايي
بانكي؛ فصل چهارم .بانك مركزي ايران و سياست پولي و فصل پنجم .متفرقه.
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 تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا :مطابق مادۀ سوم قانون عمليات بانكي بدونربا ،بانكها تحت دو عنوان كلي زير ميتوانند به جذب منابع

بپردازند:

الف .سپردههاي قرضالحسنة جاري و پسانداز؛
ب .سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار.
مطابق مادۀ سوم از دستورالعمل اجرايي قبول سپرده ،به سپردههاي قرضالحسنه
هيچگونه سودي تعلق نخواهدگرفت؛ و مطابق مادۀ چهارم ،بانكها مكلف به
بازپرداخت اصل سپردههاي قرضالحسنه (پسانداز و جاري) ميباشند.
سپردههاي ثابت يا مدتدار وجوهي است كه اشخاص يا مؤسسات حقوقي با
انگيزۀ كسب درآمد به بانك ميسپارند .در سپردهگذاري مدتدار ،رابطة حقوقي بين
سپردهگذار و بانك «وكالت» است؛ «سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار كه بانك در به
كار گرفتن آنها وكيل ميباشد ،در امور مشاركت ،مضاربه ،اجاره به شرط تمليك،
معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و جعاله
مورد استفاده قرار ميگيرد» (والينژاد ،4347 ،ص ،441تبصرۀ مادۀ .)3
بهعبارتديگر ،اين سپردهگذاران ،بانك را وكيل خود قرار داده تا بانك با استفاده
از سپردۀ آنها در موارد فوق ،منافع حاصل را به نسبت مبلغ و مدت سپردهگذاري
تقسيم و در ازاي اين عمل حقالوكالة خود را برداشت كند.
تخ

ن بع

ب نکد ي بد

ب

قانون بانكداري بدون ربا ،در فصل سوم ،مواد هفت تا هفده اختصاص به تخصيص
منابع و نيز چگونگي توزيع آن در بخشهاي مختلف اقتصادي دارد .در مادۀ هفت
اينگونه آمده است :بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش
فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع
مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشاركت تأمين كنند (والينژاد ،4347 ،ص.)441
بهعبارتديگر ،بانك منابع حاصل از وجوه سپردهگذاران را به بخشهاي مختلف
اقتصادي كشور از طريق تأمين سرمايه مورد نياز سوق ميدهد و از آنجاكه فعاليتهاي
اقتصادي در بخشهاي مختلف داراي تنوع و گستردگي ميباشند ،بر اين اساس ،قانون

چ شه ي ب نک

جر ي ر

ش کت

و

هک ه ي آ

78

بانكداري بدون ربا عقود مختلف اسالمي را با توجه به كاربرد آنها در بخش تخصيص
منابع ذكر كرده است .اين عقود عبارتاند از« :قرضالحسنه»؛ «مشاركت مدني»؛
«مشاركت حقوقي»؛ «سرمايهگذاري مستقيم»؛ «مضاربه»؛ «معامالت سلف»؛ «فروش
اقساطي»؛ «اجاره به شرط تمليك»؛ «جعاله»؛ «مزارعه» و «مساقات» .در اين تحقيق
قرارداد مشاركت (مدني و حقوقي) بررسي
ش کت ( دن

حقو

ميشود:

)

قانون عمليات بانكي بدون ربا ،عقد مشاركت را با توجه به تأمين مالي افراد و بنگاههاي
اقتصادي خرد و نيز شركتهاي سهامي به دو نوع تقسيم كرده است :يك .مشاركت
مدني و دو .مشاركت حقوقي.
طبق مادۀ هيجده آييننامة تسهيالت اعطايي ،مشاركت مدني عبارت است از:
درآميختن سهمالشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد بهنحو
مشاع بهمنظور انتفاع ،طبق قرارداد (والينژاد ،4347 ،ص.)441
مشاركت حقوقي تصريحشده در قانون عمليات بانكي بدون ربا ،در مورد
شركتهاي سهامي است؛ «منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از
«سرمايه» شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي
موجود» (مادۀ .)43
نكتة قابل توجهي كه قانون آن را متذكر شده ،تعيين اهداف براي تأمين سرمايه از
طريق عقد مشاركت و نيز مشخص بودن موضوع مشاركت است؛ «مشاركت مدني
توسط بانكها بهمنظور ايجاد تسهيالت الزم براي فعاليت توليدي ،بازرگاني و خدماتي
صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد» (والينژاد،4347 ،
ص )441و اين از ويژگيهاي برجستة عقد مشاركت است كه در صورت اجرا و
نظارت صحيح و نيز تسهيل امور مربوط به آن ،فعاليتهاي مختلف اقتصادي از قبيل
توليدي ،خدماتي و بازرگاني تأمين مالي خواهند شد و در صورت هدايت حجم وسيع
منابع مالي به اين سمت موجب تحرك گسترده در اقتصاد جامعه خواهد گرديد.
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نكتة ديگري كه قانون بنا بر مقتضاي قرارداد مشاركت بهطور خاص ،به آن
پرداخته ،نظارت بر حسن اجراي اين قرارداد است؛ چنانكه مادۀ سيزده از دستورالعمل
اجرايي مشاركت مدني بيان ميدارد« :بانكها موظفاند بر حسن اجراي قراردادهاي
منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع مشاركت و تسويهحساب نظارت الزم
و كافي به عمل آورند».
يكي از نكات قابل تأمل كه قانون براي عقد مشاركت مدني در نظر گرفته ،تعيين
حداقل سود مورد انتظار است؛ «حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مورد معامله و يا
معامالت موضوع شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل ميشود ،توسط شوراي
پول و اعتبار تعيين خواهد شد» .به موجب اين قانون (مادۀ  ،)7هنگامي كه فرد يا
بنگاهي تقاضاي تأمين سرمايه از طريق مشاركت مدني كند« ،بانكها موظفاند قبل از
مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان
حاصل نمايند كه اصل مالالشركه و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول
مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تصفيه باشد» (والينژاد ،4347 ،ص)441؛
يعني تقاضاي فرد يا بنگاه هنگامي پاسخ مثبت داده ميشود كه سود مورد انتظار حاصل
از فعاليت اقتصادي مورد نظر با سود (بازده) مورد انتظار بانك كه توسط شوراي پول و
اعتبار تعيين شده ،برابر يا بيشتر باشد و درصورتيكه اين سود كمتر از سود مورد انتظار
باشد ،تقاضاي فرد يا بنگاه با پاسخ منفي مواجه خواهد شد .تعيين حداقل سود مورد
انتظار از اين جهت كه متقاضيان تسهيالت مشاركتي را از فعاليتهاي اقتصادي بيثمر و
كمبازده به سمت فعاليتهاي اقتصادي داراي بازده مورد قبول هدايت ميكند ،پسنديده
است ،ولي بايد دقت شود كه اوالً شايد برخي از بخشهاي اقتصادي داراي بازده كمتر
باشد ،اما براي كل جامعه و در بلندمدت مفيد باشد و تعيين حداقل سود نبايد
دستاويزي براي بانك شود كه وقتي از بازگشت حداقل سود مورد انتظار اطمينان
حاصل كرد ،به همان اكتفا كند و از متقاضي فقط همان مقدار سود را دريافت كند و به
سود يا زيان احتمالي توجهي نداشته باشد؛ زيرا بانك از طرف سپردهگذاران وكيل است
و بايد سود واقعي را به آنها بپردازد.
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بنابراين ،قانون عمليات بانكي بدون ربا تقريباً بسياري از ملزومات اجراي صحيح
عقد مشاركت را طي آييننامة تسهيالت اعطايي و نيز دستورالعمل اجرايي عقد
مشاركت ذكر كرده است.
در ادامه موانع و چالشهاي اجرايي قرارداد مشاركت در بانكداري به دليل
ويژگيهاي ساختاري اين نهاد مالي بررسي ميشود.
چ شه ي جر

ر

ش کت

و

ع ل

ب نک

بانكها -واسطة مالي -ازيكطرف ،به جمعآوري وجوه مازاد افراد جامعه پرداخته و
ازطرفديگر ،به تخصيص اين وجوه از طريق واگذاري به متقاضيان اقدام ميكنند و از
اين طريق درآمد و سود براي خود كسب ميكنند .جمعآوري وجوه مازاد افراد جامعه و
تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي گوناگون و ارتباط داشتن با متقاضيان متعدد با
تواناييها و روحيات مختلف ،بانكها را با مخاطرات (ريسكهاي) مختلفي روبهرو
ميكند كه در اينجا فقط مخاطرات احتمالي در اجراي قرارداد مشاركت بيان ميشود.
با توجه به ويژگيهاي ذكرشده دربارۀ قرارداد مشاركت ،بانكها بايد دو مؤلفة مهم
براي اجراي قرارداد را مد نظر داشته باشند ،اين دو مؤلفه عبارتاند از :يك .لزوم
نظارت و حضور در فعاليت مورد نظر در قرارداد مشاركت تا انتها و دو .تقسيم سود و
زيان در انتهاي قرارداد مشاركت .بهعبارتديگر ،اگر بانك قصد تأمين مالي از طريق
قرارداد شركت را دارد ،بايد در فعاليت اقتصادي مورد نظر حضور داشته و متناسب با
سهم خود از سرمايه شركت در مديريت يا نظارت آن دخالت داشته باشد و متعاقباً با
افزايش كميت تأمين مالي از طريق اين قرارداد ،نظارت و حضور بانك نيز افزايش
مييابد؛ زيرا براي هر قرارداد مشاركت ،بنا به مقتضاي آن ،حضور بانك الزامي است.
مؤلفة دوم در مورد تعيين سود در انتهاي قرارداد مشاركت است؛ يعني پس از به
ثمر رسيدن فعاليت شركت ،سود يا زيان هر يك از شركاء نسبت به سرمايه خود تعيين
ميشود و تا پايان فعاليت اقتصادي و مشخص شدن سود واقعي نميتوان از شركاء
مقداري سود گرفت؛ زيرا اگر سود واقعي بيشتر از آن مقدار باشد و بانك به همان
مقدار اكتفا كند ،در نتيجه به وظيفة وكالت سپردهگذاران به نحو صحيح عمل نكرده و
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قسمتي از سهم آنان را دريافت نكرده است؛ و اگر سود واقعي كمتر از آن مقدار باشد،
در اين حالت نيز قسمتي از سهم شركاي ديگر را به صورت ناعادالنه گرفته و به
سپردهگذاران انتقال داده است .بهعبارتديگر ،در هر دو حالت سهم برخي افراد،
پرداخت نميگردد.
.8

م نظ

ط ع

ن ق

نامتقارن بودن اطالعات 0هنگامي به وجود ميآيد كه بنگاه اقتصادي و يا متقاضيان تأمين
مالي ،تمايل به افشاي كامل اطالعات در مورد هزينهها و درآمدهاي حاصل از طرح يا
فعاليت اقتصادي در مقابل بانك نداشته باشند ).(Kara, 1999, p.101
هنگاميكه متقاضي تأمين مالي قرارداد مشاركت ،يك طرح يا فعاليت اقتصادي را
براي دريافت تسهيالت به بانك معرفي ميكند ،خود متقاضي ،تقريب ًا اطالعات كافي و
الزم دربارۀ هزينه و بازدهي آن در اختيار دارد؛ يعني ابتدا طرح مورد نظر را ارزيابي
كرده و با توجه به امكانات و تواناييهاي خود آن را به بانك معرفي ميكند.
درمقابل ،بانك از اين اطالعات به مقدار كافي برخوردار نيست و شناخت كافي
نسبت به هزينه و بازدهي فعاليت اقتصادي ندارد؛ دراينحالت ،با دو مشكل «انتخاب
معكوس» و «خطر اخالقي» مواجه خواهد شد.
ف .ه نهه ي ربوط به کن ر

نظ

در صورتي كه در قرارداد مشاركت ،بانك در جايگاه يكي از شركاء بخواهد در طي
مدت انجام فعاليت اقتصادي كنترل و نظارت مستمر داشته باشد ،الزمة آن اطالع يافتن
از جزئيات فعاليت در طول مدت اجراست .اطالع يافتن از جزئيات فعاليت از طريق
فرستادن ناظر در مديريت و اجراي فعاليت اقتصادي و يا تدبير روشي براي انجام اين
عمل امكانپذير است.
با توجه به اينكه بانك با قراردادهاي مشاركت زيادي روبهرو خواهد بود ،در نتيجه
براي هركدام از آنها بايد همين روش را در پي گيرد ،بنابراين ،هزينههاي كنترل و
نظارت بانك افزايش زيادي خواهد يافت .لزوم نظارت و كنترل در قراردادهاي
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مشاركت و متعاقباً هزينههاي مربوط از جمله مهمترين عللي است كه بانكها و
مؤسسات مالي ،يا اصالً به سمت استفاده از اين نوع اعطاي تسهيالت نروند و يا اينكه
با استفاده از تبصرههاي مختلف و تغيير ماهيت قرارداد مشاركت به شكل صوري از آن
استفاده كنند.
ب .ن خ ب کوس

حال زماني را در نظر بگيريد كه متقاضيان زيادي با ارائة طرح فعاليتهاي اقتصادي
گوناگون تقاضاي تأمين مالي از طريق قرارداد مشاركت ،به بانك مراجعه كنند و هريك
از متقاضيان ،مدعي بازدهي فراوان و يا معقول نسبت به طرح خود باشند .در اين هنگام
با توجه به محدوديت منابع ،بانك دو راه پيش روي خود دارد :اول .به ارزيابي تكتك
طرحها بپردازد و پس از آن طرحهايي را كه احتمال بازدهي بيشتر و ريسك كمتر دارند
انتخاب كند .اين عمل براي بانك هم زمانبر و هم هزينهبر خواهد بود؛
دوم .با توجه به اظهارنظر متقاضيان و بررسي اجمالي طرحهاي آنان ،طرحها
انتخاب شود و برخي از آنها را تأمين مالي كند كه در اين حالت ،با مسئلة «انتخاب
معكوس» 4روبهرو خواهد شد.
مسئلة «انتخاب معكوس» زماني به وجود ميآيد كه متقاضيان تأمين مالي،
تواناييها و نيز سوابق كاري خود را در هنگام ارائة طرح اقتصادي پنهان كنند
)Farooq, 2006, p.11

 .(Omarبهعبارتديگر ،ممكن است بازدهي طرحي كه متقاضي

ارائه ميدهد ،قابل توجه باشد ،ولي متقاضي توانايي انجام فعاليت اقتصادي بهطور
صحيح را نداشته باشد و بانك دچار زيان و سود اندك شود.
ج .ع

به گ

ش و

خ ر خ

يكي ديگر از اثرات اطالعات نامتقارن ،خطر اخالقي 8است؛ مشكل خطر اخالقي
مربوط به بعد از قرارداد و در انتهاي فعاليت شركت است و آن هنگامي است كه
متقاضيان تأمين مالي ،فعاليتها و عمل خود را در اجري طرح پنهان ميكنند
).(Omar Farooq, 2006 , p. 11
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هنگاميكه بانك به درخواست متقاضي تسهيالت مشاركتي پاسخ گفته و سرماية
الزم را در اختيار او بگذارد و بدون حضور و نظارت كافي ،از متقاضي در انتهاي
فعاليت شركت درخواست ارائه گزارش سود و زيان كند ،در اين هنگام احتمال وقوع
مشكل «خطر اخالقي» وجود دارد؛ يعني وقتي كه متقاضي بدون نظارت بانك (به عنوان
شريك ديگر) فعاليت اقتصادي را به اتمام برساند و هر يك از شركاء در انتها براي
تسويهحساب و تقسيم سهم موظف به ارائة گزارش فعاليتهاي خود باشند ،در اين
هنگام احتمال دو انحراف وجود دارد :نخست ،در ارائة گزارش سود و زيان ،هزينههاي
طرح را بيش از مقدار واقع نشان دهند و دوم ،سود حاصل از فعاليت را كمتر از واقع
گزارش كنند .در هر دو حالت باعث كاهش سود بانك خواهد شد .اين مشكل هنگامي
براي بانك بروز خواهد كرد كه بخواهد بنا به ماهيت قرارداد مشاركت در انتهاي فعاليت
اقتصادي بخواهد سهم هر يك از شركاء را از سود و زيان تقسيم كند .از طرف ديگر ،به
علت فراواني قراردادهاي مشاركت و متعاقب ًا لزوم هزينة زياد براي نظارت ،امكان
حضور و نظارت هريك از قراردادها وجود نداشته باشد.
اين از جمله مهمترين چالشهاي بانك در اجراي قرارداد مشاركت است كه اگر
بخواهد بهنحو صحيح ،قرارداد مشاركت را اجرا كند ،يا بايد در همة قراردادها ،حضور
و نظارت كافي داشته باشد كه هزينة زيادي را متوجه بانك خواهد كرد و يا اگر بخواهد
متقاضي را ادارهكنندۀ شركت بداند ،در انتهاي فعاليت با مشكل «خطر اخالقي» مواجه
خواهد بود.
 .8تغ ر ر ط

ي

کب

در اينجا موقعيت اجراي صحيح قرارداد مشاركت بانك بررسي ميشود كه متقاضي-
شريك ديگر -نيز تعهدات خود را بهطور شايسته عمل ميكند ،ولي به علت تغيير
شرايط اقتصادي از قبيل نوسانات تورم ،نوسان قيمت كاالي خاص و ركود كه عوامل
برونزا ميباشند ،زيانهاي احتمالي را متوجه بانك ميكند.
البته در صورت اجراي صحيح قرارداد مشاركت ،نوسانات نرخ تورم تأثير زيادي
نخواهد داشت و حتي شايد تأثير مثبتي داشته باشد؛ زيرا براي مثال ،اگر فعاليت شركت،

چ شه ي ب نک

جر ي ر

ش کت

و

هک ه ي آ

77

توليدي يا بازرگاني باشد ،با افزايش تورم و قيمتها سود بيشتري متوجه قرارداد
مشاركت خواهد شد و متعاقب ًا سهم هركدام از شركاء (به مقادير رسمي) از سود بيشتر
خواهد

شد.

اما در شرايطي كه نوسانات نرخ تورم وجود داشته باشد و بانك به همراه متقاضي
به فعاليت خاصي مثل توليد يا تجارت كاالي خاص اقدام كند و در زمان انتهاي فعاليت
شركت ،قيمت آن كاال به علل گوناگون كاهش يابد و يا اصالً به علت وجود كاالي
جانشين ،قيمت و تقاضاي آن كاال كاهش يابد ،در اين حالت ،كل فعاليت شركت با
زيان مواجه خواهد شد و اگر بانك منابع زيادي را در اين فعاليت و يا فعاليتهاي
مشابه به كار گيرد ،با احتمال سوخت شدن منابع مواجه ميشود كه از آن به «ريسك
ورشكستگي» تعبير ميشود .ريسك ورشكستگي در دوران ركود اقتصادي نيز احتمال
وقوع دارد؛ يعني در زمان ركود ،فعاليت اقتصادي مورد نظر در قرارداد مشاركت نيز با
عدم بازدهي و يا بازدهي اندك مواجه خواهد شد.
حال با توجه به اين نكات ،آيا ميتوان چالشهاي اجرايي قرارداد مشاركت در
بانك را برطرف و يا كاهش داد و فعاليتهاي اقتصادي زيادي را از طريق قرارداد
مشاركت (با توجه به ويژگيهاي مثبت و آسان آن) تأمين مالي كرد؟
بر

ع لکر نظ م ب نک

بد

ب

ر

و

ر

ش کت

در اينجا عملكرد نظام بانكي بدون ربا در چگونگي اعطاي تسهيالت پس از تصويب
قانون آن ،يعني از سال  4343به بعد بررسي ميشود.
همانطوركه ذكر شد ،در قانون عمليات بانكي بدون ربا ،بانك به عنوان وكيل
سپردهگذاران ،موظف است وجوه آنان را مطابق با عقود مختلف اسالمي به متقاضيان
پرداخت كند و سود حاصل از اين تسهيالت را نه بر مبناي عقود بلكه متناسب با
بخشهاي مختلف اقتصادي دريافت نمايد.
حجم تسهيالت اعطايي نظام بانكي متشكل از بانكهاي تجاري و تخصصي به
تفكيك عقود اسالمي در جدول شمارۀ (( )4در آخر مقاله) نشان داده شده است.
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مطابق جدول مذكور ،بيشترين حجم تسهيالت اعطايي مربوط به فروش اقساطي
است ،بهطوريكه مثالً در سال  4374از كل تسهيالت اعطايي كه مقدار آن 224318
ميليارد ريال بوده ،مقدار  433070مربوط به فروش اقساطي و كمتر از  02222ميليارد
ريال سهم هر كدام از ساير عقود است و سهم مشاركت مدني و مشاركت حقوقي به
ترتيب  27444و  8287ميليارد ريال بوده است.
با استفاده از جدول شمارۀ ( ،)4ميانگين سهم هر عقد از كل تسهيالت اعطايي
نظام بانكي طي سالهاي  4373 -4343در نمودار زير نشان داده شده است.
ن و

ۀ (:) 8

أخذ :گ

نگ ن هم هر عقد

شه

کل ت ه

ع

تر ن هه ي ب نک رک ي ج . .ر

نظ م ب نک

()8878 -8888

ه ي خ لف

مطابق نمودار مذكور ،بهطور ميانگين  04درصد از تسهيالت اعطايي مربوط به
قرارداد فروش اقساطي است؛ مقام دوم در اعطاي تسهيالت مربوط به قرارداد مشاركت
مدني با سهم سيزده درصد و پس از آن مضاربه با سهم نه ( )1درصد بوده است.
درمجموع ،سهم قراردادهاي مشاركت (مدني و حقوقي) حدود هفده درصد ،يعني
كمتر از يكچهارم است .همانگونه كه مشاهده ميشود ،سهم عقود ديگر بسيار اندك
بوده است.

چ شه ي ب نک

جر ي ر

ش کت

و

هک ه ي آ

78

حال بايد ديد چرا نظام بانكي بيشتر به سمت اعطاي تسهيالت از طريق فروش
اقساطي تمايل پيدا كرده است؟ بهعبارتديگر ،فروش اقساطي داراي چه ويژگي و
امتيازي است كه نيمي از تسهيالت اعطايي نظام بانكي را به خود اختصاص داده است؟
اين روش تقريباً سادهترين و مطمئنترين نوع اعطاي تسهيالت است؛ زيرا در اين
روش بانك با تعيين سود خود ،از بازپرداخت اصل سرمايه و سود آن مطمئن است و
تغيير شرايط اقتصادي در زمانهاي آتي به بانك آسيبي نميرساند ،درحقيقت ،اين
روش داراي حداقل ريسك براي بانك است .درمقابل ،عقودي از قبيل مشاركت مدني،
مشاركت حقوقي ،مضاربه و سلف ،كه تغيير شرايط اقتصادي باعث نوسان در بازدهي
آنها ميشود و ريسك آنها زياد است ،داراي سهم كمي از كل تسهيالت اعطايي نظام
بانكي هستند.
نمودار زير نشاندهندۀ جايگاه قرارداد مشاركت (جمع مشاركت مدني و مشاركت
حقوقي) در مقايسه با فروش اقساطي و كل تسهيالت اعطايي است.
ن و

ش کت (ج ع ش کت دن
ۀ ( :)8ج گ ر
ع
کل ت ه
ط
ق ه ب فر ش

ش کت حقو

)
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همانطور كه در نمودار مالحظه ميشود ،حجم و رشد تسهيالت اعطايي از طريق
قرارداد فروش اقساطي ،چشمگير بوده و با حجم و رشد تسهيالت اعطايي از طريق
قراردادهاي مشاركت (مدني و حقوقي) تفاوت زيادي دارد .بهعبارتديگر ،بيشتر منابع
نظام بانكي از طريق فروش اقساطي و درصد كمي از طريق قرارداد مشاركت در اختيار
متقاضيان قرار گرفته است.
و ت ه

ع

نحوۀ ح بۀ آ (به ژ

و

ر

ش کت)

در نظام بانكي جمهوري اسالمي ايران ،سود مورد انتظاري كه توسط شوراي پول و
اعتبار اعالم ميشود ،بر مبناي بخشهاي مختلف اقتصادي است؛ يعني سود تسهيالت
در بخشهاي كشاورزي ،صنعت و معدن ،بازرگاني و خدمات ،مسكن و ساختمان و
صادرات متفاوت خواهد بود؛ و اين عمل با هدف هدايت منابع مالي نظام بانكي به
سمت بخشهاي اقتصادي مورد نياز جامعه است؛ يعني بخشهايي كه از نظر اقتصادي
براي كشور داراي اولويت است و سود تسهيالت كمتري دريافت ميشود.
جدول شمارۀ (( )4رك .پيوست مقاله) نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكها
متناسب با بخشهاي كشاورزي ،صنعت و معدن ،مسكن و ساختمان ،بازرگاني و
خدمات و صادرات را طي سالهاي  4343تا  4370بيان كرده است .مطابق جدول،
كمترين نرخ سود تسهيالت مربوط به بخش كشاورزي است؛ براي مثال ،در سال
 ،4374اين نرخ سود  4330درصد بوده كه در مقايسه با ساير بخشها كمترين مقدار
است ،بهطوريكه در همين سال نرخ تسهيالت مربوط به بخش صنعت و معدن 44
درصد ،بخش مسكن و ساختمان  40درصد ،بخش بازرگاني و خدمات  44درصد و
بخش صادرات  40درصد است.
در سالهاي ديگر تقريباً همين ترتيب لحاظ شده است؛ با توجه به اين نرخها
داراي اولويت بودن بخش كشاورزي روشن ميشود و پس از آن ،بخشهاي مسكن و
ساختمان و صادرات داراي اولويتاند .توجه به بخشهاي مهم و زيربنايي در اقتصاد از
جمله نكات پسنديدۀ اين طرح است ،ولي نكتة مهمي كه از آن غفلت شده ،توجه
نكردن به بازدهي واقعي عقود از نظر سود و زيان است؛ يعني با توجه به تعيين شدن
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نرخهاي سود تسهيالت ،اعطاي وجوه از طريق عقود مختلف مثالً به بخش صنعت و
معدن در سال  ،4374متقاضي بايد اصل سرمايه را به همراه  44درصد اضافه برگرداند
و تفاوتي در پرداخت تسهيالت مثالً از طريق قرارداد مشاركت يا مضاربه يا فروش
اقساطي و غيره وجود ندارد .بهعبارتديگر ،آيا تمام سرمايهگذاريها در بخش صنعت
و معدن با توجه به تنوع و گستردگي آن داراي بازدهي يكساني است؟ از طرف ديگر،
هيچگونه ضرر و زياني در اين بخش اتفاق نميافتد؟ اگر متقاضي ،وجوه را در بخش
صنعت و معدن به كار گرفته و دچار زيان شده و يا سودي كمتر از  44درصد به دست
آورده باشد ،هيچگونه جبراني از طرف بانك نخواهد بود و متقاضي شخصاً بايد متحمل
ضرر باشد.
فر و

ح بۀ و ت ه

ش کت

همانطوركه ذكر شد ،از قرارداد مشاركت ميتوان در بخشهاي مختلف اقتصادي از
قبيل توليدي ،خدماتي و بازرگاني استفاده كرد .در اين قسمت بهطور نمونه چگونگي
محاسبة سود تسهيالت مربوط به يك فعاليت بازرگاني بررسي ميشود.
براي مثال ،فرض ميشود براي انجام يك عمل بازرگاني (خريد و فروش كاال) به
صد ميليون ريال سرمايه نياز دارد ،مدت پيشبينيشده براي انجام اين فعاليت سه ماه
بوده و قيمت فروش كاال بر مبناي افزودن  %42به قيمت تمامشده تعيين خواهد شد.
حال اگر بانك  %42از سرمايه مورد نياز را تهيه كرده و نرخ سود مورد انتظار بانك براي
فعاليتهاي بازرگاني حداقل  %47در سال براي پذيرش درخواست متقاضيان تعيين
شود ،نحوۀ تعيين سهم بانك و متقاضي به شكل زير است (جمشيدي ،4383 ،ص:)420
فرمول كلي محاسبه سود تسهيالت مشاركت
مدت به ماه × نرخ سود مورد انتظار × سهم سرمايه
حداقل سود مورد انتظار بانک بانک
=

422 ×44

البته ميتوان به جاي استفاده «مدت به ماه» از «مدت به روز» بهره برد كه در اين
صورت در مخرج كسر به جاي عدد  44از عدد  340استفاده خواهد شد .حال در مثال
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مذكور با توجه به اينكه مدت پيشبينيشده 3 ،ماه است و همانطوركه ميدانيم ،سود
مورد انتظار در  44ماه %47 ،بوده ،بنابراين سود مورد انتظار براي  3ماه برابر با %230
خواهد بود.
از آنجايي كه  %42از سرمايه شركت را بانك تهيه خواهد كرد بنابراين سهم سرمايه
بانك  42ميليون ريال و سهم شريك  22ميليون ريال خواهد بود .با توجه به فرمول
فوق حداقل سود مورد انتظار بانك برابر خواهد بود

با:

0000000000 × 01 × 3

(لاير) = 000000000

000 × 00

سود پيشبيني شده براي فروش كاال را بهترتيب زير ميتوان محاسبه

نمود:

ميزان سود پيشبيني شده = نرخ سود پيشبيني شده × قيمت تمام شده كاال

000،000،000 × %00 = 00،000،000

در نتيجه ميتوان نسبت سهم سود بانك را به طريق زير محاسبه

نمود:

000000000
× 422 = %48
0000000000

و نسبت سهم سود شريك برابر خواهد شد با:
%422 - %48 = %83

همانطوركه مشاهده ميشود ،بانك از همان ابتدا حداقل سود مورد انتظار و نيز
نرخ سود تسهيالت را مشخص ميكند؛ بهاينترتيب ،متقاضي يا شريك بايد عالوه بر
بازپرداخت اصل تسهيالت ،سودي به نرخ  %47در سال ( %2/0پس از سه ماه) را به
بانك برگرداند؛ بهعبارتديگر ،بانك به انتظار انتهاي فعاليت شركت و سوددهي آن
نبوده و از همان ابتدا مقدار سود خود را به شريك اعالم ميكند.
آث

لوب

ي

جر ي ح ح نظ م ش کت

و

اجراي صحيح مشاركت در سود و زيان توسط بانك و يا مؤسسات مالي ،نتايج مفيدي
از نظر اقتصادي در پي خواهد داشت .در بررسي آثار مطلوب كه بهطور خالصه بيان
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ميشوند ،اين نكته فهميده ميشود كه تعيين نكردن سود در ابتداي قرارداد و منتظر
انتهاي فعاليت بودن ،بهعلت وجود داليل منطقي است؛ يعني اگر بانك سود را در
ابتداي قرارداد تعيين كند ،بسياري از نتايج ذيل به دست نخواهد
 .8تو ع ع النۀ

آمد.

آد

هنگامي كه تسهيالت اعطايي مشاركت بهگونهاي باشد كه يك طرف سود ثابتي را
دريافت كند و تمام خطرها و زيانهاي احتمالي متوجه طرف ديگر باشد ،دراينصورت،
طرف اول درآمد معيني كسب ميكند و طرف ديگر در صورت زيان ،از درآمد او كاسته
ميشود؛ درصورتيكه طرف اول نيز بايد از درآمد او كاسته شود ،در اين حالت درآمد
بهصورت ناعادالنه از يك طرف به طرف ديگر منتقل ميشود.
پرفسور خورشيد احمد در اين باره مينويسد :روشهاي ضعيف اسالمي هرچند
كاربرد سادهتري از مشاركت در سود و زيان دارد ،نميتواند براي استفادۀ گسترده
توصيه شود؛ زيرا آنها نميتوانند ما را در نيل به اهداف اجتماعي و اقتصادي اسالم
كمك كنند .اين واقعيت كه جايگزيني بهره با فروش اقساطي بهطور مثال ،نشاندهندۀ
هيچگونه تغيير بنيادي نيست ،ازآنجا معلوم ميشود كه از ديدگاه فلسفة حذف بهره به
آن بنگريم؛ نظام بهره در اسالم تحريم شده است؛ زيرا ذاتاً يك نظام كامالً غيرعادالنه
است .ويژگي غيرعادالنه بودن اين است كه تأمينكنندۀ سرماية مالي ،بازده ثابتي را
مطالبه ميكند ،درحاليكه تمام خطر متوجه استفادهكنندۀ از اين وجوه است .عدالت كه
ويژگي اصلي يك نظام اسالمي به شمار ميرود ،تأمينكنندۀ سرمايه را ملزم به مشاركت
با صاحبكار اقتصادي در خطر ميكند؛ بنابراين ،به آساني ميتوان دريافت كه نظام
فروش اقساطي يا هر ابزار ديگر كه دربرگيرندۀ بازده ثابت از پيش تعيينشده بر سرمايه
باشد ،جانشين واقعي بهره نخواهد بود (موسويان ،4387 ،ص.)483
بنابراين ،با توجه به ويژگيهاي قرارداد مشاركت از قبيل تقسيم سود و زيان
تحققيافته در پايان قرارداد و سهمبري هريك از شركاء به نسبت سرماية خود ،ميتوان
نتيجه گرفت كه در صورت اجراي صحيح قرارداد مشاركت و گسترش آن موجب
توزيع عادالنه درآمد به اندازۀ سهم خود خواهد شد .ولي اگر بانك ،به عنوان يكي از
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شركاء ،از همان ابتدا مبلغ ثابتي به عنوان سود (عليرغم تحقق نيافتن در انتها) را
دريافت كند ،موجب توزيع ناعادالنه درآمد خواهد شد.
 .8ک هش فش ه ي تو

ه نۀ تو د

يكي از عوامل اصلي در افزايش قيمت كاالي توليدشده ،افزايش هزينة توليد آن
كاالست؛ درصورتيكه توليدكننده تمام يا بخشي از منابع مالي الزم براي توليد را از
طريق بانك تهيه كرده و ملزم به بازپرداخت اصل آن به همراه مبلغ ثابتي باشد ،در اين
صورت ،آن مبلغ اضافي و ثابت جزء هزينههاي توليد محسوب خواهد شد؛ زيرا بدون
توجه به بازدهي فعاليت اقتصادي ،آن مبلغ بايد توسط توليدكننده پرداخت شود ،در
نتيجه ،قيمت كاالي توليدشده به اندازۀ آن مبلغ ثابت افزايش خواهد يافت.
در عقود مشاركتي ،بانك به عنوان تأمينكننده بخشي از سرمايه شريك توليدكننده
است و سود ثابت و معيني مطالبه نميكند؛ در نتيجه ،عامل سرمايه سهمي در هزينة
توليد ندارد بلكه وي همانند صاحبكار اقتصادي منتظر پايان دورۀ مالي و به دست
آوردن سود بنگاه است تا سهمي از آن را ببرد .بنابراين ،تأمين سرمايه از طريق
مشاركت ،نه تنها موجب افزايش قيمت محصول نميگردد بلكه انتظار آن ميرود كه با
حذف يكي از اقالم هزينة توليد ،سطح عمومي قيمتها كاهش يابد يا از نرخ رشد آن
كاسته ميشود.
 .8ف ش بهر

ي

اگر سهمبري از سود جايگزين بهره شود ،انتظار بر اين است كه بسياري از عدم
تعادلها از بين ميرود .در اين حالت ،بازگشت سرمايه متكي بر بهرهوري خواهد بود.
منابع قابل سرمايهگذاري به طرحها بر اساس بهرهورتر بودن آنها اختصاص داده
ميشود و اين منجر به كارآيي تخصيص سرمايه خواهد شد (قادري ،4374 ،ص.)410
هنگامي كه بانك با متقاضيان تسهيالت از طريق قرارداد مشاركت روبهرو ميشود،
ازآنجاييكه خود به عنوان يكي از شركاء در فعاليت اقتصادي حضور و نظارت دارد ،در
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پذيرش طرحهاي متقاضيان دقت الزم را انجام شده و طرحهايي را براي تأمين مالي
خواهد پذيرفت كه داراي بازدهي احتمالي بيشتري باشند.
 .8ف ش ر هگذ ي

غ

يكي از عوامل افزايش سرمايهگذاري و توليد ،كاهش هزينههاي توليد است و در
صورت اجراي صحيح قرارداد مشاركت ،هزينة سرمايه از توليد حذف ميشود كه
توضيح آن گذشت.
درصورتيكه تسهيالت اعطايي بر اساس قرارداد مشاركت و بدون نرخ سود از
پيش تعيينشده باشد ،تقاضا براي اين تسهيالت افزايش خواهد يافت .البته در صورت
محدوديت منابع ،طرحهاي داراي بازده بيشتر تأمين مالي خواهند شد .ولي منابع مالي
بهعلت نرخ سود از پيش تعيينشده ،بدون مصرف باقي نخواهند ماند و تا حد امكان به
مصرف رسيده و باعث افزايش سرمايهگذاريها خواهد شد.
افزايش سرمايهگذاري موجب به كارگيري عوامل توليد خواهد بود و يكي از
مهمترين عوامل توليد ،نيروي كار است؛ در نتيجه ،بهتدريج سطح اشتغال در جامعه
افزايش خواهد يافت.
 .8تد م ف

ت

ي ب جو کن

گ ري برخ

رک ء

اگر صاحبان سرمايه در فعاليتهاي اقتصادي وجوه خود را بازپس گيرند و وجوه آنان
در كل سرماية فعاليت اقتصادي قابل توجه باشد ،در اين صورت ،فعاليت اقتصادي فسخ
ميشود و ادامه پيدا نميكند .ولي اگر برخي از شركاي فعاليت اقتصادي اقدام به
بازپسگيري وجوه خود كنند و از طرفي ،وجوه آنان قسمت عمدۀ سرمايه شركت
نباشد ،فعاليت اقتصادي به حيات خود ادامه خواهد داد.
در قسمت سپردههاي پي.ال.اس .در بانكهاي اسالمي ،برداشتهاي نرمال (از
طرف سپردهگذاران) تأثيري بر فعاليتهاي اقتصادي بانك نخواهد گذاشت؛ درحاليكه
در مضاربه با برداشت صاحب سرمايه ،مضاربه فسخ و فعاليت اقتصادي قطع ميشود
).(Khan, 1995, p.34
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 .8تو ع

ک

اگر در يك فعاليت اقتصادي ،يك طرف تأمينكنندۀ سرمايه باشد و فقط سود ثابتي را
دريافت كند و به نتايج واقعي فعاليت توجهي نداشته باشد ،در اين حالت ،تمام خطرات
احتمالي متوجه طرف ديگر كه اقدام به سرمايهگذاري كرده ،است.
اگر قرارداد مشاركت به طور صحيح اجرا شود ،همة شركاء در ضررهاي احتمالي
(به اندازۀ سهم خود از سرمايه شركت) سهيم خواهند بود؛ يعني اگر به داليل گوناگون
فعاليت اقتصادي با زيان مواجه شود ،فقط برخي افراد متضرر نخواهند شد بلكه در اين
حالت ،ضرر بين افراد تقسيم ميشود .در نتيجه ،مقدار ضرري كه متوجه هريك از
شركاء ميشود ،كاهش خواهد يافت؛ بهعبارتديگر ،در مواقع بروز خطرات احتمالي
اينگونه نميشود كه برخي افراد جامعه متضرر شوند و برخي ديگر هيچ ضرري نبينند.
هک ه ي

ئه د

ک هش چ شه ي ب نک بر ي جر ي ح ح ر

ش کت

در اين قسمت ،راه حلها و راهكارهايي را كه برخي كشورهاي اسالمي و نيز برخي
افراد صاحبنظر براي برطرف شدن چالشهاي فوق ارائه دادهاند ،بررسي ميشود.
 .8ش کت ک هش بند

7

همانطوركه ذكر شد ،در بخشهاي مختلف اقتصادي از قبيل توليدي ،خدماتي و
بازرگاني ميتوان از قرارداد مشاركت براي تأمين مالي استفاده كرد .حال بنا به فرض،
بانك و متقاضي به عنوان دو شريك به فعاليت توليدي اقدام كنند ،اين فعاليت توليدي
با توجه به نوع آن پس از مدتي به بازدهي ميرسد و محصول توليدشده فروخته خواهد
شد و هريك از شركاء به نسبت سهمالشركة خود از سود سهم ميبرند .نكتة قابل تأمل
دربارۀ چگونگي ادامة فعاليت توليدي است؛ همانطوركه ميدانيم فعاليت توليدي
مستلزم ايجاد كارگاه يا كارخانة توليدي و يا خريد دستگاه توليدي است.
در ادامه قرارداد مشاركت دو حالت قابل تصور است:
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يك .پس از اولين يا دومين بازدهي ،مدت قرارداد تمام شود و اموال شركت به
نسبت سرمايه هر شريك بين آنها تقسيم گردد .در اين حالت ،فعاليت توليدي
متوقف ميشود؛
دو .ادامة فعاليت توليدي طي ساليان طوالني و تقسيم سود و زيان در سالهاي
مختلف به نسبت سرمايه هر شريك .در صورت وقوع حالت اول ،فعاليت توليدي پس
از زحمات فراوان براي شروع آن متوقف شده ،به ضرر كل اقتصاد است؛ زيرا با توقف
واحدهاي توليدي (طي قراردادهاي مشاركت) سرمايهگذاري كل كاهش مييابد و بنا به
نوع فعاليت موجب كاهش اشتغال نيز خواهد شد.
در صورت وقوع حالت دوم ،يعني ادامة فعاليت توليدي با توجه به اينكه در هر
سال جديد بانك با افزايش (هرچند اندك) متقاضيان تسهيالت قرارداد مشاركت مواجه
خواهد شد ،اين افزايش ،لزوم نظارت و كنترل بيشتر را به دنبال دارد و باعث افزايش
هزينههاي مربوط به نظارت خواهد شد.
نكتة ديگر اينكه در حالت دوم ،منابع فراواني از بانك در طرحهاي بلندمدت به
كار گرفته ميشود و بانك در بازپرداخت وجوه سرمايهگذاران و نيز تأمين مالي
طرحهاي ديگر با مشكل مواجه خواهد شد .مشاركت كاهشيابنده براي برطرف شدن
مشكالت فوق بيان شده و توضيح آن به اين شرح است كه بانك و شريك (شركاي)
ديگر پس از درآميختن سرمايههاي خود به فعاليت اقتصادي ميپردازند ،و پس از
بازدهي در اولين دوره ،پس از تقسيم سهم هركدام از شركاء ،شريك (يا شركاء) سرماية
بانك را طي اقساط ساليانه بازپرداخت ميكند؛ يعني بهتدريج سهم بانك از سرماية
شركت كاهش و سهم شريك افزايش مييابد و به همان نسبت هرساله سهم طرفين از
نتايج حاصل تغيير مييابد .بهعبارتديگر ،پس از پرداخت كامل اقساط ،مالكيت بانك
از شركت قطع ميشود و شريك مالك اصلي خواهد شد ).(Khan, 1995, p.39
آث

لوب ش کت ک هش بند

الف .بازگشت منابع بانك در زمان كوتاهتر و كاهش ريسك نقدينگي :اگر بانك مقداري
از منابع خود را به تعدادي فعاليتهاي اقتصادي كه از طريق قرارداد مشاركت تأمين
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مالي شده است ،اختصاص دهد ،اين منابع تا انتهاي قرارداد از اختيار بانك خارج
ميشود و فقط از نتايج حاصل برخوردار ميگردد و بهاينترتيب ،براي تأمين مالي
طرحهاي ديگر با محدوديت منابع مواجه خواهد شد .ولي در صورت استفاده از
مشاركت كاهشيابنده منابع بانك در دورههاي زماني كوتاهتري بازخواهد گشت.
بازگشت و آزاد شدن منابع بانك از احتمال بروز ريسك نقدينگي بانك جلوگيري
ميكند؛ زيرا اگر سپردهگذاران و يا متقاضيان براي دريافت وجوه به بانك رجوع كنند،
بانك از طريق بازگشت منابع خود ميتواند به تقاضاي آنان پاسخ دهد و با ريسك
نقدينگي و محدوديت منابع مواجه نشود.
ب .افزايش سرمايهگذاري و اشتغال :در صورت استفاده از مشاركت كاهشيابنده،
با توجه به بازگشت منابع در زمان كوتاهتر ،بانك توانايي تأمين مالي فعاليتهاي
اقتصادي متعددي را خواهد داشت؛ اين روند موجب به حركت درآمدن فعاليتهاي
اقتصادي در بخشهاي گوناگون خواهد شد كه در كل اقتصاد ،افزايش سرمايهگذاري و
توليد را به همراه خواهد داشت .افزايش سرمايهگذاري و شروع فعاليتهاي اقتصادي به
تناسب نوع آنها ،مستلزم به كارگيري نيروي انساني از جمله خود متقاضي است؛ در
نتيجه ،به افزايش اشتغال پايدار جامعه كمك خواهد كرد.
ج .كاهش هزينههاي مربوط به نظارت :در اين قسمت بايد متذكر شد كه بنا بر
ماهيت قرارداد مشاركت ،نظارت و كنترل بر فعاليت شركت الزم است ،ولي در
مشاركت كاهشيابنده هزينههاي نظارت و نيز تعداد ناظران نسبت به مشاركت
بلندمدت كمتر است .مثالً اگر بانك با تعدادي فعاليتهاي اقتصادي از طريق قرارداد
مشاركت بلندمدت روبهرو باشد ،براي هركدام تا انتهاي فعاليت شركت ،نظارت و
كنترل الزم است و در نتيجه ،تعداد افراد بيشتري بايد به اين امر اهتمام داشته باشند؛
ولي در صورت استفاده از قرارداد مشاركت كاهشيابنده و زمانبندي اعطاي تسهيالت،
تعداد افرادي كه براي نظارت نياز است ،كاهش خواهد يافت؛ زيرا پس از اتمام
مشاركت و انتقال مالكيت كامل به متقاضي لزوم ادامة نظارت و كنترل از بين ميرود و
اين نظارت به فعاليت اقتصادي ديگر اختصاص مييابد .درمجموع ،ميتوان با اختصاص
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هزينههاي نظارت كمتر و نيز استفاده از تعداد ناظران كمتر به اجراي صحيح قرارداد
مشاركت پرداخت و فعاليتهاي اقتصادي متعددي 1را تأمين مالي كرد.
 .8ر

ه ي تشو ق

يكي از چالشهاي بانك در اجراي صحيح قرارداد مشاركت ،مشكل اطالعات نامتقارن
است كه نتيجة آن ،احتمال بروز انتخاب معكوس يا خطر اخالقي و در نتيجه،
بياعتمادي بانك به گزارش سود و زيان ساير شركاء است .بهعبارتديگر ،اين احتمال
وجود دارد كه شريك با انگيزۀ كسب سود بيشتر ،سود يا زيان فعاليت اقتصادي را
بهطور صحيح گزارش ندهد .حال اگر بتوان تدبيري انديشيد كه شريك به ارائة گزارش
صحيح سود و زيان تحريك شود ،مشكل بانك در اجراي صحيح قرارداد مشاركت تا
حد زيادي رفع خواهد شد .ايجاد انگيزه در شريك را ميتوان از طريق در نظر گرفتن
سهم بيشتري از سود 42قرار داد.
راه درمان ،ايجاد انگيزههايي است كه دو طرف قرارداد (بهويژه طرفي را كه
پايبندي آن مورد ترديد است) ،به رفتاري مطابق با واقع وادارد .اگر فرض اين باشد كه
عامل مضاربه امين باشد ،اين انگيزهها بايد براي خيانت هزينة سنگيني پديد آورد،
بهطوريكه عامل قبل از انجام خيانت ،منصرف شود؛ زيرا او انسان عاقلي است كه نفع
و ضرر خود را ميشناسد و بدون شك عالقهمند است در رفتار خود كاري نكند كه به
نفع نقد اندك و ضرر بزرگ آينده بينجامد (القري بن عيد.)4372 ،
براي ايجاد انگيزه و تشويق در شريك ابتدا بايد حداقل مورد انتظار از بازدهي
طرح مشخص شود؛ اين مقدار بازدهي در صورت تحقق به نسبت سرمايه طرفين (بانك
و شريك) تقسيم ميشود .مبحث ايجاد انگيزه و تشويق از بازدهي بيشتر نسبت به
حداقل بازدهي مورد انتظار شروع ميشود ،در اين بازدهي اضافي ميتوان سهم شريك
را از سود افزايش داد و يا اينكه ميتوان تمام آن را به شريك پرداخت كرد .اين باعث
تشويق و ايجاد انگيزه براي تالش هرچه بهتر و بيشتر از جانب شريك در اجراي
صحيح قرارداد مشاركت خواهد شد.
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 .8هک ه ي گر

ک هش ه نهه ي ربوط به ط ع

ن ق

در هنگام اعطاي تسهيالت هر قدر اطالعات بانك دربارۀ متقاضيان بيشتر باشد ،از
احتمال وقوع مشكالت آينده كاسته خواهد شد؛ زيرا در اين صورت بانك با شناخت
دقيقتر از وضعيت متقاضي ،تسهيالت اعطا خواهد كرد.
بانكها بايد داراي اطالعات كافي براي ارزيابي صحيح و جامعنماي 44ريسك
وامگيرندگان يا شركاء باشند ،به اين منظور دستكم عوامل زير بايد در تصويب
اعتبارات مورد نظر قرار گيرد (گودرزي و كدخدايي ،4374 ،ص:)30
يك .هدف اعتبار و منبع بازپرداخت؛ دو .صداقت و شهرت و خوشنامي وامگيرنده
يا شركاي سرمايهگذاري؛ سه .نماي ريسك فعلي (شامل ماهيت و كل مقادير ريسك)
وامگيرنده يا شركاي سرمايهگذاري و حساسيت آن نسبت به توسعة اقتصادي و
گسترش بازار؛ چهار .سوابق و توانايي فعلي وامگيرنده در بازپرداخت وام بر اساس
روند مالي قبلي و جريان نقدي طرحها؛ پنج .يك تحليل آيندهنگرانه از ظرفيت
بازپرداخت بر اساس فروض مختلف؛ شش .ظرفيت قانوني وامگيرنده يا شركا در تقبل
تعهدات؛ هفت .براي اعطاي اعتبارات تجاري و بازرگاني به واحدهاي تجاري ،بايد
وضعيت بخش اقتصادي وامگيرنده و جايگاه وامگيرنده در داخل بخش بررسي
كارشناسي شود؛ هشت .دورههاي زماني و شرايط اعتباري پيشنهادي؛ 44نه .تا حد امكان
بايد كفايت و قابليت اجرايي وثيقهها يا ضمانتنامهها تحت فروض مختلف بررسي
شود ،هر زمان كه معيار اعطاي اعتبار برآورده شد ،بانك بايد از كافي بودن اطالعات
دريافتي براي تصميمگيري صحيح در خصوص اعطاي اعتبار ،مطمئن شود.
 .8ب ه ر

ه

براي دوري از ريسك ،بانك ميتواند وامهاي دادهشده را بيمه كند؛ با اين كار ،ضمن
اينكه بانكدار نسبت به بازگشت اصل سرمايه مطمئن خواهد شد ،در صورت شكست
طرح ،زيان مالي متوجه كارآفرين نميشود؛ وارد شدن بيمه به قراردادهاي تأمين مالي،
كنترلهاي مالي بيشتري را بر طرح اعمال ميكند كه اين منجر به كاهش سوءاستفادهها
خواهد شد (قادري ،4374 ،ص .)418درنتيجه ،ميتوان ترتيبي اتخاذ كرد كه در اثر

چ شه ي ب نک

جر ي ر

ش کت

و

هک ه ي آ

888

رواج فرهنگ بيمه ،هزينههاي اتفاقي كه در اثر حوادث غيرمترقبه رخ ميدهد ،از طريق
انواع بيمه پوشش داده شود (موسويان ،4374 ،ص.)347
.8

نظر گرف ن ح ب ژ بر ي

هي ح

در قرارداد مشاركت ،شركاء ميتوانند با يكديگر توافق كنند كه هركدام ،نسبتي از سود
دريافتي خود را در حسابي قرار دهند و اين حساب براي جبران زيانهاي احتمالي در
آينده باشد .البته اين موضوع در نظام مشاركت بلندمدت و دائمي امكانپذير است
)1995, p.42

 .(Khan,البته بايد توجه داشت كه تدارك ذخاير كافي براي زيانهاي

احتمالي ريسك اعتباري بسيار مهم است ،ولي كارآيي اين ذخاير هنگامي است كه بتوان
بهدرستي زيانها را محاسبه كرد )(Ahmed and Khan, 2001, p.125؛ يعني بهگونهاي باشد
كه بتواند زيانهاي احتمالي را پوشش داد و از طرف ديگر ،از سود دريافتي
شركاء نكاست.
بانك توسعه اسالمي 43نيز از حسابي مشابه استفاده كرده و نام آن را «حساب
يكسانسازي سودهاي سهام 42قرار داده است« .دي.ئي.اي» سرمايهاي است كه از سود
سهام چندين شركت در يك سال به وجود آمده است و هدف اين حساب ،باثبات
كردن نرخ بازده در مقايسه با ساير فرصتهاي سرمايهگذاري و نيز كم كردن ريسك
(زيان) و بهگونهاي است كه در سالهايي كه سودهاي انتظاري بااليي وجود دارد،
موجودي اين حساب گسترش پيدا ميكند و در سالهاي زيان از اين حساب براي
برقراري جريان باثبات سودهاي سهام استفاده ميشود

).(Khan, 1995, p.43

البته بايد

متذكر شد كه سپردهگذاران در بانك توسعة اسالمي ،كشورهاي اسالمي عضو ميباشند
و در تخصيص منابع و حمايت مالي از طرحهاي عمراني كشورهاي عضو از روشهاي
متعددي استفاده ميكنند كه يكي از آنها مشاركت است؛ بدين طريق كه بانك بخشي از
سرمايه مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي سودآور را با قرارداد شركت تأمين ميكند و در
سود حاصل با آنان شريك ميشود.
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 .8هک ه ي ک هش

هي(

ک) ح

کو

اين قسمت مربوط به اجراي صحيح قرارداد مشاركت نيست بلكه به زيانهاي احتمالي
از طريق شرايط حاكم بر اقتصاد جامعه -40ريسك بازار -توجه دارد .براي كاهش
زيانهاي احتمالي دوران ركود ،راهكارهايي پيشنهاد شده است كه برخي از آنها در
ادامه ذكر ميشود:
ف .تو ع

کت ه

ر خ

اگر يك بانك تسهيالت اعطايي خود را در يك بخش اقتصادي متمركز كند ،در دوران
ركود با احتمال زيان بيشتري مواجه خواهد بود .براي اين كار بهتر است:
يك .پرداخت تسهيالت به بخشهاي گوناگون اقتصاد انجام گيرد تا چنانچه در
صنعتي خاص ركود ايجاد شد ،بانك دچار مشكل نشود؛ دو .پرداخت تسهيالت ارزي و
ريالي متناسب با ساختار (تركيب) منابع صورت گيرد؛ سه .توزيع جغرافيايي تسهيالت
در سطح كشور رعايت شود تا چنانچه در يك منطقة خاص مشكلي (حوادث طبيعي و
غيرطبيعي) به وجود آمد ،بانك قدرت تصميمگيري و جابهجايي داشته باشد؛ چهار.
توزيع زماني پرداخت تسهيالت (كوتاه ،ميان و بلندمدت) با توجه به ساختار منابع
صورت گيرد.
با توجه به اينكه قرارداد مشاركت به بخشهاي گوناگون اقتصادي (توليدي،
خدماتي و بازرگاني) تعلق ميگيرد ،با تسهيل امور مربوط به پرداخت آن ،بهراحتي با
شرايط و ويژگيهاي فوق انطباق پيدا ميكند.
ب .ک هش هم و ب نک

ركود از نظر سرمايهگذاري مفهومي جز كاهش نرخ سود منتظرۀ سرمايهگذاري ندارد و
به همين علت است كه (در صورت توان) از حجم سرمايه به كار گرفتهشدۀ خود در
طرحهاي قبلي كاسته و نسبت به سرمايهگذاريهاي جديد بيمناك است و امتناع
ميورزد .بانك اسالمي ميتواند در هنگام عقد قرارداد مشاركت با سرمايهگذاران در
چنين شرايطي و به منظور كاهش ريسك كه مترادف با افزايش نرخ سود است،
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سهم خود را در مقايسه با سهم سرمايهگذار از سود (احتمالي) كاهش دهد (توتونچيان،
 ،4382ص.)234
كاهش سهم سود بانك درواقع ،تشويق افراد به سرمايهگذاري در دوران
ركود است تا بتوان سرمايهگذاري در جامعه را افزايش داد و بهتدريج دوران ركود
سپري شود.
ن جهگ ري

عليرغم وجود برخي چالشها در اجراي قرارداد مشاركت از قبيل «لزوم مديريت و
نظارت» كه منجر به افزايش هزينههاي بانك خواهد شد ،مشكالت ناشي از «اطالعات
نامتقارن» شامل انتخاب معكوس و خطر اخالقي و بياعتمادي به گزارش سود و زيان،
احتمال بروز شوكهاي اقتصادي و يا دوران ركود و درنتيجه ،سوخت شدن منابع ،كه
هزينههايي را بر اقتصاد وارد خواهد كرد؛ اما از طرف ديگر ،با توجه به نتايج اقتصادي
مثبت در صورت اجراي صحيح قرارداد مشاركت (كه نتايج متعدد آن بيان شد) ،منافع
حاصل بيشتر از هزينههاي مذكور خواهد شد.
براي كاهش چالشهاي فوق و نيز نيل به نتايج مثبت اقتصادي ميتوان از راهكار
ذيل استفاده كرد:
در اينجا قرارداد مشاركت از نوع «مشاركت كاهشيابنده» است كه منجر به كاهش
هزينههاي نظارت و نيز بازگشت منابع بانك در زمان كوتاهتر خواهد شد.
براي كاهش مشكالت ناشي از اطالعات نامتقارن در قرارداد مشاركت
(كاهشيابنده) توصيه ميشود كه از روش «قراردادهاي تشويقي» استفاده شود؛ اين
پيشنهاد موجب تحريك متقاضي براي تالش بيشتر در فعاليت اقتصادي و تحقق سود
بيشتر خواهد شد.
همچنين ،ميتوان از يك نظام اطالعاتي براي افزايش اطالعات و كاهش اطالعات
نامتقارن استفاده كرد .در اين نظام ،مشخصات ،سوابق اجرايي و ساير اطالعات
متقاضيان ثبت ميشود و در دسترس تمام بانكهاي مربوط قرار ميگيرد.
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نكتة ديگر در مورد بيمة قراردادهاست؛ براي جلوگيري از احتمال سوخت شدن
اصل تسهيالت ميتوان آنها را بيمه كرد.
توصية ديگر در مورد دوران ركود است؛ براي مقابله با دوران ركود ميتوان از دو
راهكار توزيع زماني و بخشي تسهيالت و كاهش سهم سود بانك استفاده كرد.
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 .4مشاركت دو يا چند نفر با حرفههاي يكسان و يا حرفههاي متفاوت در تقسيم درآمدهاي
حاصلشده به يكديگر.
 .4اين نوع شركت زماني است كه دو يا چند نفر در هر نوع نفع و ضرري كه به آنها (چهه
از راه تجارت و يا از هر طريق ديگر) ميرسد ،شريك باشند.
 .3در اين شركت ،دو يا چند نفر كه در بين مهردم داراي وجهه و اعتبهار (و يها يكهي داراي
اعتبار و ديگري داراي سرمايه) ميباشند ،اموال را بهطور نسيه ميخرند و آنها را نقهدي
ميفروشند و سود بين آنها تقسيم ميشود.
)2. profit and loss sharing (PLS

0. asymmetric information
4. adverse selection
8. moral hazard
7. diminishing musharakah
 .1ساير روشهاي تأمين مالي و عقود اسالمي اين توانايي را ندارد.
 .42البته اگر سود از مقدار معيني بيشتر شود.
44. profile
 .44شامل قرارداد تهيههشهده بهه منظهور محهدود كهردن تغييهرات در نمهاي ريسهك آينهده
وامگيرنده.
)43. Islamic Development Bank (IDB
)42. Dividend Equalization Account (DEA
 .40پس از اجراي صحيح قرارداد مشاركت.
ک بن ه

پههاركر ،جههرج (« ،)4387مههديريت ريسههك؛ ابعههاد مههديريت ريسههك تعريههف و كههاربرد آن در
سازمانهاي مالي» ،ترجمه علي پارساييان ،تحقيقات مالي ،سال چهارم ،شماره  43و.42
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توتونچيان ،ايرج (« ،)4382ارزيابي پايههاي نظهري عملكهرد بانكهداري بهدون ربها در ايهران»،
مجموعه سخنرانيها و مقاالت ششمين همايش بانكداري اسهالمي ،تههران :مؤسسهه عهالي
بانكداري ايران.
همو ( ،)4381پول و بانكداري اسهالمي و مقايسهة آن بها نظهام سهرمايهداري ،تههران :مؤسسهه
فرهنگي -هنري توانگران ،چاپ اول.
توكلي ،محمدجواد (« ،)4374بانك اسالمي اردن؛ نمونهاي موفق در اجراي الگوي مشاركت در
سود و زيان» ،دومين همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي ،تهران :پژوهشكده اقتصهاد دانشهگاه
تربيت مدرس ،چاپ اول.

جمشيدي ،سعيد ( ،)4383تجهيز و تخصيص منابع در بانكداري اسالمي ايران و نحوۀ بررسهي
تسهيالت اعطايي ،تهران :شركت چاپ تجارت ،چاپ اول.
خميني ،امام روحاهلل(ره) ( ،)4372تحريرالوسيله ،ترجمة سيد محمدباقر موسوي همهداني ،قهم:
انتشارات دارالعلم ،چاپ چهارم.
همو (4244ق) ،تحريرالوسيله (القول في القرض) ،قم :انتشارات جامعه مدرسين حهوزه علميهه
قم ،جلد اول.

ضيائي بيگدلي ،محمدتقي؛ تقوي ،مهدي و برومند ،شهزاد ( ،)4370آمارنامه اقتصهادي (-4303
 ،)4373تهران :پژوهشكده امور اقتصادي ،چاپ اول.
قادري ،جعفر (« ،)4374بانكداري اسالمي توانمنديها و چالشها» ،دومهين همهايش دوسهاالنه
اقتصاد اسالمي ،تهران :پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ،چاپ اول.
قارويي تبريزي ،شيخ حسن (4241ق) ،شرح فارسي بر شرح لمعه ،قم :انتشارات داوري ،جلهد
 ،40چاپ اول.
القري بن عيد ،محمدعلي (« ،)4372مشكالت بانهكههاي اسهالمي و راه حهل آنهها» ،ترجمهه
غالمرضا مصباحيمقدم ،فصلنامه اقتصاد اسالمي ،سال پنجم ،شماره .42

كدخدايي ،حسين (« ،)4381پديده ريسهك در بانكهداري اسهالمي» ،مجموعهه سهخنرانيهها و
مقاالت يازدهمين همايش بانكداري اسالمي ،تهران :مؤسسه عالي بانكداري ايران.
لطفي ،اسداهلل ( ،)4374ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه ،تهران :انتشارات مجد ،چاپ اول.
مرواريد ،علياصغر ( ،)4112سلسلة الينابيع الفقهية ،بيروت :مؤسسه فقه الشيي ة الياا االسيممية،
الطب ة االولي.
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