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  دهیکچ
باشد و در  یم (PLS)ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکاز بان یسیستمریز 2(IFS) مقاسطه یت مالکمشار

آن  يو قراردادها کیترونکال يارهاکار و سازوکگردش  يها هیالت و سازمان و رویکن ارتباط دستورالعمها و تشیا
ن نوع یدر ا .دارند PLSان راستین یت در سود و زکمشار يدارکبان سیستمبا مفاد مطرح شده در  يادیز اریمشابهت بس

افت یبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیبخش حق ین نرخ بهره، نرخ بازدهییت اساس تعکمشار
ن یه به تأمیت سرمایریضمن ارائه خدمات مدافت نموده و در عوض یارمزد درکا عامل، یل و یکو در مقام و  العمل حق
در مشارکت مالی مقاسطه  آورد. یعامل فراهم م گذاري سرمایهت یت در فعالکمشار يرا برا يوگذار)  (سپردهننده منابع ک

   شود.  گردد و مالکیت طرح نهایتاً به مجري منتقل می گذار به اقساط تا مدت زمان خاصی به وي باز می سهم الشرکه سپرده
استفاده  مقاسطه، گواهی مقاسطه مشارکت و گواهی مقاسطه اجاره یع گواهیبد یمال اتن طرح ابداعیدر ا

 يننده منابع براکن یرد. تأمکخواهد نقش مهمی ایفا  یو مال یپول يبازارها ییاراکش یه در فعال نمودن و افزاکشود  یم
  باشد.  ینترنت قابل معامله میدر ا راستین یدر بازار گواهه کد ینما یافت میتال دریجید یت در پروژه خاص گواهکمشار

  
  بدون ربا يدارک، بانیاسالم يدارک، بانPLS، راستین انیز ت در سود وکمشارمقاسطه، : د واژهیلک
  

  مقدمه
ر یمهم در سطح جهان نظ یو مال ياز معضالت اقتصاد ياریتواند بس یبدون ربا م یاسالم يدارکبان یاستقرار واقع

بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین براي الحاق به سیستم  مقاسطه یت مالکمشار 3.دیمابرطرف نها را  بحران وقوع
(PLS)  مقاسطه یتأمین مال. ایران طراحی گردید تا بخشی از کمبودهاي آن را جبران نماید یمل کبان (IFS)4 نه را یزم
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ا یخود را دارد و  طرحت یکل به حفظ مالیتما يه مجرک يگذار هیاسرم يها ت آنها در طرحکو مشارگذاران  سپرده يبرا
فراهم را باشد  می )انهیا سالی ، فصلیانهیماهري (مثالً ادواخود به صورت  يگذار د سپردهیافت عوایل به دریگذار ما سپرده

ن ارتباط یدر ا باشد یم 5(PLS) ان راستینیت در سود و زکمشار يدارکبانهاي  یکی از زیرسیستم این طرحآورد.  یم
 يادیار زیمشابهت بس قراردادهاو  کیترونکال يارهاکسازوار و کگردش  يها هیو رو 6الت و سازمانیکدستورالعمها و تش

قرار  (PLS)ان راستین یت در سود و زکمشارذیل سیستم پایه و  دارندراستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم با 
 انیت در سود و زکمشار يدارکطرح بان یلیدر گزارشات تفص زیرسیستمن یوارد الزم در ااز م ياریلذا بس گیرد می

   ت.توضیح داده شده اس PLS راستین

 IFSتأمین مالی مقاسطه 
از  نظر صرف MFS«8مضاربه  یت مالکمشار« و  7(JFS)جعاله  یتأمین مال هاي زیرسیستمهمانند در این زیرسیستم 

اقتصاد  یقیبخش حقدر منابع  ینرخ بازده ،جارهقساط یا اا دربهره ن نرخ ییتع بدونباشد  یوصا خصیو  یدولت که بانکنیا
افت یواسطه وجوه با در به عنوان کو بان باشد گذار می گذاري به سپرده بازگشت عواید سرمایهتوزیع بازدهی و مبناي 

ه به یت سرمایریضمن ارائه خدمات مددر عوض افت نموده و یارمزد درک ،گذار سپرده العمل و در مقام عامل حق
اعم از  یبازدهآورد.  یفراهم م گذار هیسرما يگذار هیسرمات یدر فعال يمنابع وت کمشار يرا برازمینه الزم  گذار سپرده

منتقل  انگذار سپرده یعنی یبه صاحبان منابع پول يبصورت ادوار تین فعالینجام ااز ا یناشبرگشت اصل سرمایه و بازدهی 
تواند سپرده  یعامل م بانکن اساس ی. بر ادر پایان اقساط بدست خواهد آوردرا  يگذار هیت سرمایکمالنهایتاً ري و مج

نموده  يگذار هیسرماگذار  سپردهمورد نظر  مقاسطه یتأمین مال يها گذار در طرح ص سپردهیرا بر اساس تشخ گذار دهرپس
گذار و عواید طرح را  و اصل سرمایه سپرده دیم نمایتقس يمجرو  نرگذا ن سپردهیرا ب طرححاصل از  یبازدهسرمایه و و 

بر اساس ضوابط  یان واقعیسود و ز .مالکیت طرح را به مجري واگذار نمایددر نهایت بصورت اقساط به وي منتقل و 
 يگر واسطه فهیوظ يدر اجرا کن رابطه بانیدر ا م خواهد شد.یتقسمدون  ين آنان در چارچوب دستورالعملهایمربوطه ب

مجري و  یعنی یالعمل به صاحبان منابع پول سر حقکرا پس از  يگذار هیمنافع حاصل از سرماسرمایه و خود  یمال
گذار منابع مالی و عواید آن را بصورت  مجري مالکیت طرح را در طول زمان و سپرده دهد. یگذاران انتقال م سپرده

   اقساطی بدست خواهند آورد.
، با مجري» مقاسطه مشارکت« »مقاسطه اجاره« ،»قاسطهم«د یجدعقد  سهجعاله با سپرده گذار و  در قالب عقد کبان
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شرایط  ،ایشانمورد نظر  طرحگذاران در  تا بر اساس نظر سپرده ن نمودهیتدو کو بان يجر، مگذار سپرده نیب ییقراردادها
  فراهم آورد.  يجربا م یمالت کمشاردر آنها را 

ان یگذار را به متقاض سپرده ییا گذار منابع سپرده سپرده یندگینماه به کاست  يواحد کبان طهتأمین مالی مقاسدر 
م یتقس يمجرو  کگذار، بان ن سپردهیان حاصله، بیا زیمشخص سود  يدهد و طبق قراردادها یص میتخص مالی منابع

طبق را  گذار سپرده ينقد منابعکه ت اس یحقوق ایو  یقیحق یتیشخص يمجر. نماید میالعمل دریافت  بانک حق و شود یم
سرمایه از  ین بخشیتأمدار  عهده گذار سپرده. دینما یمشخص م يگذار هیسرمات یفعالاخذ و اقدام به قرارداد مشخص 
نماید.  به منظور حسن اجراي تعهدات خود تضمین مناسب به بانک ارائه می يمجرگردد و  می يمجرنقدي مورد نیاز 

خصوص حسن  در کاز طرف بان یندگیرا به نما» (IFS) مقاسطه یتأمین مال«ند یفرآ یامور نظارت هکاست  ين واحدیام
  به عهده دارد.  طرح ياجرا

و مقاسطه  اجارهمقاسطه و مقاسطه  هاي یر گواهینظ یعیبد یابزارها و ابداعات مال (IFS)مقاسطه  یتأمین مالدر 
ها به عنوان  این گواهی آورد. یفراهم م يگذار هیسرما يها طرح يارا برگذاران  سپردهت کمشار دیجدط یشرا ،مشارکت

گردد. دارندگان این  اینترنت به صورت دیجیتالی صادر میدر  9بازار گواهی راستیندر یک دارایی قابل خرید و فروش 
ت یها قابل ین گواهیلذا ا ها نموده و ن برگهید و فروش ایخرانتقال یا نترنت اقدام به یه اکق شبیتوانند از طر یها م یگواه
  ابد. ی یم یالملل نید و فروش بیخر

ط و مقررات یشرابا  ،راستین یبازار گواه ینترنتیسامانه ا یق مراجعه به پورتال اطالع رسانیگذار از طر سپرده
به صورت  ستمید. پس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، سینما یرا انتخاب مطرح مورد نظر خود و  شده آشنا يگذار سپرده

زیر نظر واحد طرح  يمجر یساخت و با گذشت هر دوره مالان دوره یپا پس ازد. ینما یم یخودکار اقدام به صدور گواه
  د. ینما یپرداخت م يبه مشتراز طریق بانک محاسبه و سهم سرمایه و سود را امین بانک 
را به مقاسطه خود  یمالد مشارکت شنهایپراستین ان یز با مراجعه به شعب طرح مشارکت در سود و زین يمجر
ط و مقررات مشارکت وجه مربوطه به ارائه یدر خصوص شرا يمجربه  ید. سپس ضمن اطالع رسانینما یبانک ارائه م

 که متضمن شامل طرحنامه يشنهادیو اطالعات مربوط به طرح پدریافت  يمجرشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) از یپ
بر اساس  یابیواحد ارز گردد. یاخذ م يمجراز باشد  میر اطالعات مربوطه یطرح و سا یلو ما ی، فنيه اقتصادیتوج

 يمجرت یو اهل یینموده و در صورت احراز توانا يمجر یابیمربوطه اقدام به ارز يها دستورالعمل طبق يمجرسوابق 
مربوطه  يها بر اساس دستورالعملطرح  یابید. در صورت مثبت بودن ارزینما یارسال م PLSاداره گزارش مربوطه را به 

ار یو مصوب در قالب قرارداد در اخت یانعقاد قرارداد منابع درخواست بانوع و میزان وثایق یا تضمینات مربوطه تعیین و 
، تکمشارشرح موضوع ه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل یقرار خواهد گرفت. کل يمجر

ت، یفی، نحوه کنترل کيطرح، فازبند ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجرای، منابع مورد ني، برنامه زمان بنديبند بودجه
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 يل گردد. گزارشهایتحو رزیابیواحد ابه  يمجرست توسط یبا یطرح م اقساطاتمام و  یو چگونگ ینحوه گزارش ده
  قرار خواهد گرفت.  يمجرات یه عملیلکمالك  نیواحد ام

طرح و  يادوارو بازدهی اجاره  ،اقساطزان یمربوطه م يها ها و فرمول رالعملطبق دستومرحله ساخت ان یدر پا
ن و ییگذار تع و سپرده يمجرد. سهم یمحاسبه خواهد گرد يزی/ مميکارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد حسابدار

 يگذار توسط مجر سپرده بهو بازدهی (سود یا زیان) اجاره اقساط و نحوه پرداخت  مقاسطه یتأمین مالا توجه به نوع ب
ن و ییر طبق دستورالعمل مربوطه تعیاز تاخ یر و ضرر ناشیزان تاخید. در صورت وجود توقف، مشخواهد  مشخص
ت در کمشار يدارکالت بانیکساختار و تش باشد. ین شده میتدو يات بر اساس دستورالعملهایه عملیلکگردد.  یمحاسبه م
  رد.یگ یمورد استفاده قرار م» (IFS) مقاسطه یتأمین مال«رسیستم زی يبراز ین PLS راستین انیسود و ز

  قاسطه مقد ع
، رزق، مقدار، حصه و نصیبو یا بهره از هر چیزي است و به معنی  عدل و دادبه معنی  قسط 10در لغتنامه دهخدا

ین تقسیط شده ، پیمانه، کوزه و ترازو به  سطقَ. نیز آمده است جمع آن اقساط است وبدان نجم نیز گویند  کهجزء از د
در معنی متضاد  ؛شود و واحد و جمع در آن یکسان است عدل و داد کردن و از مصادري است که صفت واقع می معنی

. گویند پریشان و پراکنده نمودن چیزي راو نیز جور و بیدادگري کردن و از حق بازگردیدن  سطقَنیز بکار برده شده و 
یکی از بابهاي ثالثی مزید در صرف عربی است و مقاسطه از باب مفاعله  است. برده شده اخیر بکار قسوط به هر دو معنی

و مقاسطه به معنی قسط کردن با دیگري معنی  معنی مفاعله این است که یکی با دیگري آن کند که او با وي کرده است
نیز به همین معنی و به معنی متضاد آن  قاسطبه معنی دادگر آمده و  طقسم باشد. می کردن با یکدیگردهد و به معنی قسط 

سطجمع  قساطاَنیز استعمال شده است.  رئجا یعنی ذکر شده و  هاي مساوي و برابر حصهبه معنی  قمصدر و به معنی قساطا 
  مقسطه به معنی به اقساط است. .استداد کردن  عدل و

هاي  در حصه مقاسطه به معنی قسط کردن با دیگري به مفهوم برگرداندن مال به صاحب آن به اقساط قالهدر این م
ط طقسمهاي  شود. واژه متعدد بکار برده می مقاسطه  شوند. در اینجا به معنی قسط گیرنده و قسط دهنده استفاده می 11و قاس

فسخ در  آن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات. توان برخالف آن عمل کرد و که نمی شود تعریف میعقدي الزم 
نسبت به طرف دیگر حالت الزم را دارد  بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز و .ودبایستی در عقد شرط شالزم عقد 

که در آن مالکیت است عقدي عقد تملیکی  است.ي عهدو عقود تملیکی مقاسطه از  ولی در مقاسطه اینگونه نیست.
مالکیت نیست بلکه تعهد  ،گیرد. موضوع بعضی از عقود وجود داشته باشد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می

مقاسطه «و  »مقاسطه اجاره«و  »قاسطهم«عقود  مثل قرارداد پیمانکاري. شود فته میعقود عهدي گ به این عقود، .باشد می
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سه برادر در  و دکردنجهاد  آن حضرتدر رکاب علی ع هاي امیرالمؤمنین  علی ع، حسن ع و حسین ع بودند و در جنگت احضراصحاب 
. پیکر مطهر این شهیدان در سرزمین هجري قمري به شهادت رسیدند 61سال  يده و در عاشورایشبانه خود را از کوفه به کربال رسانواقعه کربال 

 .1388نشر: دارالکتاب، ، شهید کربال 145تحقیقی پیرامون  ،شهداي انقالب کربال، صالح محمد، موسوي .مدفون استکربال 

http://www.loghatnaameh.com
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ر عقود یب سایکها از تر آن یاتیاجزاء عمل یم ندارند ولیح مستقین موضوعه تصرین نبوده و در قوانیاز عقود مع» شارکتم
ه در عقد کنه در قرارداد بلن عقود ین عبارت ایست. به ااقابل استحصال ت کر اجاره و شرینظ یمصرح در قانون مدن

تفاوت  کیبا عقد اجاره به شرط تمل مقاسطه اجارهن یت است و همچنمتفاو یفروش اقساطبا  مقاسطه. باشند یمستحدثه م
  دارد. 

افت ین دریمع يدهایاال در سررسک يه بهاکیباشد بطور یر میمعلوم به غ ين به بهایع يواگذار یفروش اقساط
گر اقدام به یبا پرداخت بخش د قاسطدهد و  یاز منابع را م یا بخشیتمام  قسطمه کاست  يقرارداد مقاسطه یول گردد.
ل کدر نهایت پرداخت و  قسطمرا به صورت اقساط به  قسطه مکسهم الشر قاسطنموده و سپس  قسطهدر م يگذار هیسرما

ن مستأجره را یان مدت اجاره عیه مستأجر در پاکاست  يا عقد اجاره کیاجاره به شرط تمل شود. یم کرا مال قسطهم
ن بخش یدهد و قاسط با تأم یاز منابع را م یا بخشیه مقسط تمام کت اس يمقاسطه اجاره قرارداد یول شود. یم کمال
زان و با توجه به مدت یه مقسط را متناسب با مکدر مقسطه نموده و سپس قاسط سهم الشر يگذار هیگر اقدام به سرماید

  شود. یم کرا مالل مقسطه کن و منافع (اجاره) مقسطه به صورت اقساط به مقسط پرداخت و نهایتاً یت مقسط از عکمشار

  قاسطهم
گر ی) با پرداخت بخش دي(مجر قاسطدهد و  یاز منابع را م یا بخشیگذار) تمام  (سپرده قسطه مکاست  يعقد :هسطامق

گذاران)  ا سپردهیگذار  (سپرده قسطمه ک) سهم الشري(مجر سطاق(طرح) نموده و سپس  قسطهدر م يگذار هیاقدام به سرما
 شود. یم کرا مال(طرح)  قسطهل مک) ي(مجر سطاقدر نهایت پرداخت و  )گذار سپرده( قسطمرا به صورت اقساط به 

تواند  یم يمجرر یانپذیپا يها طرح قاسطهشود. در م یم با صدور گواهی مقاسطه انجامر یانپذیپا يها در مورد طرح قاسطهم
قساط افت ایدر طرح مستحق در خود سهم كگذار) تا زمان استهال (سپرده قسطم داشته باشد. یا حقوقی یقیحق یتیشخص

 .رسد یت به خاتمه مک) درآمده و مشاري(مجر قاسط کتمل ) بهطرح(ه قسطباشد و پس از آن م یم از مورد مشارکت
اي به مقسط تنظیم شود  دوره  قرارداد برمبناي پرداخت اجارهناپذیر  طرح پایانچنانچه بسته به نوع قرارداد همچنان در 

  شود.  یها با صدور گواهی مقاسطه اجاره انجام م ه طرحنینگومقاسطه در مورد ا
گذار) تا زمان  قسط (سپردهمدارد.  قیقی یا حقوقیحاعم از  یتیشخص ير مجریانپذیپا يها طرحاجاره در مقاسطه 

باشد و  یافت اقساط از مورد مشارکت بعالوه اجاره مورد مشارکت (طرح) میسهم خود در طرح مستحق در كاستهال
مبلغ اجاره هنگام قرارداد به  رسد. یت به خاتمه مک) درآمده و مشاريقاسط (مجر کاز آن مقسطه (طرح) به تمل پس

هاي بازپرداخت و یا به صورت سهمی از ارزش تقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت  عنوان مبالغ معینی براي دوره
هاي مختلف بازپرداخت وجود ندارد ولی  جاره براي دورهشوند. الزامی بر ثابت بودن مبلغ ا مشخص و در قرارداد ذکر می

  الزاماً باید در هنگام قرارداد مشخص شوند. 
) با پرداخت بخش يدهد و قاسط (مجر یاز منابع را م یا بخشیگذار) تمام  ه مقسط (سپردهکاست  ي: عقدمقاسطه اجاره

ه کالشر گیرد. سپس قاسط سهم جاره قاسط قرار میدر مقسطه (طرح) نموده و مقسطه در ا يگذار هیگر اقدام به سرماید
ن (ارزش تقویم شده طرح به قیمت روز در انتهاي یت مقسط از عکزان و با توجه به مدت مشاریمقسط را متناسب با م

اي و در پایان هر  دوره عملیات اجرائی) و منافع مقسطه (اجاره طرح) به صورت مجموع اقساط و اجاره به صورت دوره
شود. مبلغ اجاره یا نسبت آن از  یم کل مقسطه را مالکالی به مقسط پرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط دوره م



6  

شود. مبالغ اجاره در  سهم مقسط از ارزش طرح (در پایان عملیات اجرائی) از پیش توسط مقسط و قاسط شرط می
  تواند نامساوي باشند. هاي مختلف می دوره

سهم خود  كگذار) تا زمان استهال قسط (سپردهمدارد.  یحقوق یتیشخص ير مجریناپذان یپا يها در مقاسطه طرح
باشد و پس از آن  یمورد مشارکت (طرح) م سهمی از بازدهیافت اقساط از مورد مشارکت بعالوه یدر طرح مستحق در
نگام عقد قرارداد در این حالت بانک ه رسد. یت به خاتمه مک) درآمده و مشاريقاسط (مجر کمقسطه (طرح) به تمل

  نماید. اقدام به صدور گواهی مقاسطه مشارکت می
) با پرداخت يدهد و قاسط (مجر یاز منابع را م یا بخشیگذار) تمام  ه مقسط (سپردهکاست  ي: عقدمقاسطه مشارکت

اسط گیرد. سپس ق در مقسطه (طرح) نموده و مقسطه در اختیار قاسط قرار می يگذار هیگر اقدام به سرمایبخش د
ن (ارزش تقویم شده طرح به قیمت روز یت مقسط از عکزان و با توجه به مدت مشاریه مقسط را متناسب با مکالشر سهم

اي و در پایان هر دوره مالی به  در انتهاي عملیات اجرائی) و بازدهی مقسطه به صورت مجموع اقساط و بازدهی دوره
  شود. یم کطه (طرح) را مالل مقسکمقسط پرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط 

ت در کمشار يدارکن توسط شعبۀ بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یبرگه ب مقاسطه یگواه
ت خود در عین کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یان راستین منتشر میسود و ز

ت و کمشار يها یژگیه تابع وکن یمع یمدت يگذار برا سهم منابع سپرده كستهالطرح مربوطه تا زمان ا يحاصل از اجرا
اي و در انتهاي هر دوره  گذار بصورت دوره هاي سپرده باشند. دریافت یم کیباشد شر یم يا دوره يها طرح و پرداخت

  گیرد. مالی خواهد بود. پس از اتمام اقساط مقرر مالکیت طرح کامالً به مجري تعلق می
ن (مدت زمان اجاره طرح) توسط یمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یبرگه ب مقاسطه اجاره یهگوا

و مدت زمان  یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یان منتشر میت در سود و زکمشار يدارکشعبۀ بان
 یمدت يگذار برا سهم منابع سپرده كان استهالطرح و اجاره آن به مجري تا زم ين حاصل از اجرایت خود در عکمشار

گذار  هاي سپرده باشند. دریافت یم کیباشد شر یم يا دوره يها ت و طرح و پرداختکمشار يها یژگیه تابع وکن یمع
اي و در انتهاي هر دوره مالی خواهد بود. پس از اتمام اقساط و اجاره مقرر مالکیت طرح کامالً به مجري  بصورت دوره

  گیرد. میتعلق 
 يدارکن توسط شعبۀ بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یبرگه ب مقاسطه مشارکت یگواه
ت خود در کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یان منتشر میت در سود و زکمشار

ه تابع کن یمع یمدت يگذار برا سهم منابع سپرده كطرح مربوطه تا زمان استهال ين و بازدهی حاصل از اجرایع
اي  گذار بصورت دوره هاي سپرده باشند. دریافت یم کیباشد شر یم يا دوره يها ت و طرح و پرداختکمشار يها یژگیو

 گذار، و در انتهاي هر دوره مالی خواهد بود. پس از اتمام اقساط مقرر و پرداخت سود یا زیان طرح تا آن زمان به سپرده
  گیرد. مالکیت طرح کامالً به مجري تعلق می

اقساط  متضمنتا زمان استهالك سهم مقسط باشند که  می 12راستین هاي از انواع گواهیهاي مقاسطه  کلیه گواهی

 
یا پایه د که در سیستم باش میهاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  راستین: نام مجموعه گواهی یگواه  12
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د. پس از این تاریخ و تسویه حساب آخرین پرداخت طرح به مالکیت کامل باشن اي طرح می یا اجاره یا بازدهی دوره
ها با توجه به آنکه نوع  ناپذیر نحوه تسویه حساب در هرنوع از این طرح هاي پایانپذیر و پایان در طرحآید.  درمیمجري 

شوند هنگام  هائی که با گواهی مقاسطه تأمین مالی می در طرح. گیرد تأمین مالی و مشارکت چگونه باشد صورت می
گذار و تملیک کامل طرح به مجري  پردهتسویه حساب طرح در زمانی است که با پرداخت آخرین قسط مجري به س

در  شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایانپذیر تلقی می نماید. نوع طرح گذار و مجري تسویه حساب می بانک با سپرده
شوند هنگام تسویه حساب طرح در زمانی است که با پرداخت  هائی که با گواهی مقاسطه اجاره تأمین مالی می طرح

گذار و مجري تسویه حساب  گذار و تملیک کامل طرح به مجري بانک با سپرده ره مجري به سپردهآخرین قسط و اجا
هائی که با گواهی مقاسطه مشارکت تأمین  در طرح شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایانپذیر تلقی می نماید. نوع طرح می

رین قسط و سود و زیان آخرین دوره مالی شوند هنگام تسویه حساب طرح در زمانی است که با پرداخت آخ مالی می
نماید.  گذار و مجري تسویه حساب می گذار و تملیک کامل طرح به مجري بانک با سپرده مقرر توسط مجري به سپرده

 شوند. هاي مشمول این نوع تسویه پایان ناپذیر تلقی می نوع طرح

  قسطسهم م كزمان استهال
افت اقساط (شامل اقساط اصل، اجاره یا یگذار) با در قسط (سپردهه مکاست  یسهم مقسط: زمان كزمان استهال

نحوه محاسبه  آید. و مقسطه (طرح) به تملک مجري درمی ن مقسطه را نداردیاز ع یبازدهی طرح) از قاسط دیگر سهم
ان (با ا مقسطیبه طول عمر طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه مقسط سهم مقسط با توجه به  كزمان استهال

(و در صورت لزوم و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از اتمام دوره ساخت طرح  ت آنان)کتوجه به مدت مشار
  شود.  محاسبه می ان دوره طرح)یطرح در پا یارزش اسقاط ینیب شیپ

ی از به نمایندگ کشود. با توافق بان یکسان محاسبه می مقاسطه يها طرحانواع در  قسطسهم م كزمان استهال
محاسبه از  يتوان بجا سهم مقسط را می كدر هنگام عقد قرارداد از ابتدا زمان استهال يگذاران با مجر طرف سپرده

  ن نمود.ییروشی که به آن خواهیم پرداخت، بصورت توافقی نیز تع

  ارزش طرح در انتهاي دوره ساختم یتسه
م ین تسهیا یل سنتکهم در مقاسطه است. به شاز مسائل م یکین مقسط و قاسط یم سود حاصل از مقاسطه بیتسه

 يها م درباره نسبتیتوان اتخاذ تصم یمقاسطه نم یمال تأمیندر طرح  یافتد ول ین دو طرف مقاسطه با توافق اتفاق میب
ن نمود. تا بر اساس آن بتوان یم تدویتسه يمشخص برا يا رد و لذا الزم است تا قاعدهکارجاع  کم را به شعبه بانیتسه
اي  هاي متعارف تقسیط به گونه شود در شیوه ساط مقاسطه را مشخص نمود. از طرفی وقتی اقساط در محاسبات وارد میاق

نماید. لذا  شود که این امر در بانکداري مشارکت در سود و زیان قابل قبول نیست زیرا آن را ربوي می نرخ بهره وارد می
پردازیم. در اینجا دو سوال کلی باید  طراحی نمود که اینجا به آن می باید راه حلی منطقی و غیرربوي براي این تسهیم

پاسخ داده شود. اول اینکه ارزش کار در ترکیب کار و سرمایه مجري به چه میزان است؟ دوم اینکه ارزش افزوده سهم 

 
 شوند. واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی منتشر می هاي آن با توجه به وجه نظارتی زیرسیستم
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  گذار با چه نرخ بازدهی باید تقسیط شود که شبهه ربا نداشته باشد؟ سپرده
نوع  یکآن خود  يات مقاسطه در مفهوم اقتصادیه عملکرد کته توجه کن نید به ایمبحث بان یقبل از ورود به ا

 13ها یکالسکنئو ظریهساده از ن یانیدر بتوان به سواالت فوق پاسخ داد.  از این منظر مید ارزش افزوده است و یند تولیفرآ
  انیب  د بنگاهیتول  د. تابعینما ید می، تولهیار و سرماک دیتول  عوامل االها را با استفاده ازکه کشود  یف میتعر يواحد  بنگاه

  هکد یریبگ را در نظر  يا قاسطهمند یفرآحال باشد.  یم  د شدهیتول  و محصول  شده  دهربار کب هیار و سرماک  نیب  رابطه  یاضیر
از سوي دیگر را  L اسطقار کعامل و را از یک سو  B سرمایه قاسطو آورده  Kمقسط ه یسرماد یتول  عامل دو قاسط
  عوامل از  یاضیر  تابع  یک  ) بعنوانQ( قاسطهمتولید ارزش   بندد. تابع یم ارکبمقاسطه طرح   ارزش افزودهد یتول  جهت

  د:شو یم  انیبر یل زکبه ش) K+B,Lر (ید متغیتول
),( LBKfQ +=                                                                                                                                 )1(  

اند.  گردیده  تعریفسرمایه و کار تولید متغیر   با عوامل  تولید در ارتباط  میزانو  ندارد تولید ثابت  عامل فوق  تابع
، و همچنین یابند تغییر نمی  شده  انجام  يگذاریها سرمایه  که گردد تعریف می  خاصی  زمانی  دوره ساختار تولید در

نحوه درباره  سطاق  فنی  اطالعات  مجموعه ،بکار برده شده  تکنولوژي گردند. هاي ثابت تولید وارد محاسبات نمی هزینه
  تابع  یک  بعنوان تولید غالباً  . تابعکه در فرم ریاضی تابع تولید مندمج استد شو می را شامل قاسطهم  براياستفاده سرمایه 

 تابع دقیقاً  یکو غالباً   تعریفمورد نظر   دامنه در  15افزاینده  تابع  یک  بعنوانو   مقادیر غیرمنفی  پیوسته براي 14مقداره  یک
  واحد زمانی در مقسط بعالوه آورده سرمایه قاسط و سرمایه قاسطکار  و قاسطهم  شود. میزان می  فرض 16عادي شبه مقعر
  شوند مقید به می  تعریف  آن در  مدت  کوتاه هقاسطم  تابع مقادیر و نتیجتاً  این  که  زمانی  ند. دورهگرد یم  تعریف  مشخص

  اي اندازه  به دهد. ثانیاً را تغییر  تولید ثابت  نتواند عامل  قاسطباشد که   کوتاه  کافی  اندازه  باید به اوالً است:  محدودیت  سه
  بلند باشد که  کافی  اندازه  به یابد. ثالثاًن تغییر  ه)قاسطم تکنولوژيشرایط (در اثر بهبود  قاسطهم  بعتا  شکل  باشد که  کوتاه
به  L قسطو کار م Bبعالوه آورده قاسط  Kمقسط سرمایه تولید   عامل نهائی  . بازدهیگرددذیر پامکان هقاسطمفرآیند   اتمام

  :دنشو یم  زیر تعریف  شکل  به MPLو  MPK+Bترتیب با 

BKBKBK fLBKf
BK

QMP +++ =+=
+∂

∂
= ),(

)(
 ,       

LLL fLBKf
L
QMP =+=

∂
∂

= ),(                                                                                                       )2(   

در ابتدا متغیر،  لیدعامل تومقادیر بیشتري از استفاده از که دارد  قانون نزولی بازدهی نهائی عوامل تولید بیان می
زبور شده و پس از رسیدن به میزانی از بکارگیري عامل تولید مربوطه، افزایش عامل تولید نهایی عامل ممنجر به افزایش 

را از یک عامل تولید متغیر  يهرچه واحدهاي بیشتربازدهی نهائی آن عامل تولید خواهد شد. یعنی  تولید منجر به کاهش

 
  :دیئمراجعه نما ریمنبع زن موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص یشتر ایشرح ب يبرا 13

Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
14 - Single-valued. 
15 - Increasing. 
16 - Regular strictly quasi-concave. 
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این قانون اثرات  17.محصول اضافی بدست خواهیم آورد يمقدار کمتراز تولید اي  یدن به نقطه، بعد از رسبکار بریم
  ه خواهد داشت که از روابط تسهیم سود که بدست خواهیم آورد قابل استنباط است.قاسطمشخصی در تسهیم بازدهی م

به  هقاسطکند. اگر م بیان می مقیاس چگونگی افزایش محصول را در اثر افزایش متناسب تمام عوامل تولید اقتصاد
افزایش یابند افزایش یابد بازگشت به مقیاس در دامنه ترکیب عوامل  هدبعالوه آور زمان کار و سرمایههمان نسبتی که هم

مقسط و سرمایه  قاسطمتناسب کار شود. بازگشت به مقیاس افزایشی است اگر افزایش  تولید مورد نظر ثابت تعریف می
متناسب کار محصول شود و بلعکس بازگشت به مقیاس کاهشی است اگر افزایش  سبب افزایش بیشتر طبعالوه آورده قاس

 18بازگشت به مقیاس توسط مفهوم همگنی .شود قاسطهسبب افزایش کمتر م مقسط بعالوه آورده قاسطو سرمایه  قاسط
  است اگر:   jتابع تولید همگن از درجه یک شود.  توابع تولید تعریف می

),(.)),(( LBKfttLBKtf j +=+
                                                                                               

)3(  

1,1,10براي مقادیر  قاسطو کار  مقسط بعالوه آورده قاسطبرابر عوامل تولید سرمایه  tبا افزایش که  fpp jjj = 
از مجموعه فعالیتهاي تولید تواند  میباشد. یک تابع تولید خطی  ، ثابت وکاهشی میافزایشیبه ترتیب بازگشت به مقیاس 

بازگشت  همگن از درجه اول هستند و نتیجتاً ،توابع تولید خطی .19شوند همزمان بکارگرفته می خطی بدست آید که بطور
 امل تولید را به یک نسبت افزایشبه مقیاس ثابت دارند. مفهوم همگنی در توابع تولید بدین معنی است که اگرکلیه عو

افزایش تولید به همان نسبت افزایش عوامل  یابد. اگر )یاکاهش( افزایش به همان نسبت دهیم میزان تولید نیز )یاکاهش(
تولید بود تابع تولید همگن از درجه یک است. اگر نسبت افزایش تولید کمتر از نسبت افزایش عوامل بود همگنی کمتر 

بازگشت به از یک، سه حالت همگن از درجه یک و بیشتر و کمتر  باشد. در صورت بیش از یک می این یردر غ از یک و
  . قابل استنباط است) 3( رابطۀاین شرط در تابع تولید از لحاظ ریاضی براساس  شود. ثابت، فزاینده وکاهنده می ،مقیاس

توزیع  20لذا از این فرض براساس قضیه اولرفرض همگنی از درجه یک کامالً با معنی است و  قاسطهدر تابع م
اگر همه عوامل به یک در حالت همگنی از درجه یک به عبارت دیگر آوریم.  را بدست می قاسطو  مقسطدرآمد بین 

وري نیز به  در این حالت بهرهخواهد یافت. ) یاکاهش( یابند محصول نیز به همان نسبت افزایش )یاکاهش( نسبت افزایش
نماید که رابطه زیر در یک تابع  ندن بازدهی متوسط عوامل تولید تغییر نخواهد کرد. قضیه اولر بیان میدلیل ثابت ما

  برقرار است: jهمگن از درجه 
),(.).(. LBKfjfBKfL BKL +=++ +

                                                                                                 
)4(  

  آید: رابطه زیر بدست می (j=1)) و با فرض همگنی از درجه یک 4) در رابطه (1رابطه ( با جایگزینی
QfBKfL BKL =++ +).(.

                                                                                                                         
)5(  

 
  است. یینها یمتوسط و بازده یبازده يها ین نقطه محل تقاطع منحنیا -  17

18- Homogeneity. 
  به: دینکنگاه باشند. یمطرح م یاضیو ر يمختلف اقتصاد يهایژگیاز لحاظ و يارید بسیتوابع تول يدر متون اقتصاد -  19

Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 
سانس اقتصاد، فرهاد ید مختلف، رسالۀ فوق لیران با مالحظات توابع تولیالن اک يه گذاریبرآورد تابع سرما، )1372( یدآباد و شهرستانیو ب یثواب
  .واحد تهران یاسالم اصل، دانشگاه آزاد یثواب

20 - Euler theorem. 
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ه برابر است با مجموع حاصلضرب بازدهی نهائی کار قاسطود که کل ارزش متوان استنباط نم از این قضیه می
مجموع در  (fK+B) مقسط و آورده قاسطسرمایه مجموع و حاصلضرب بازدهی نهائی  (L) قاسطدر کار  (fL)مضارب 

و  قاسطکار را برمبناي بازدهی نهائی  سطهاق. به عبارت دیگر اگر بخواهیم حاصل م(K+B) مقسط و آورده قاسطسرمایه 
توزیع خواهد شد. قضیه اولر نقش (مقسط و قاسط) بین این دو  قاسطهتوزیع کنیم کل م مقسط بعالوه آورده قاسطسرمایه 

) و قاسطکند و بر این اساس هرکدام از صاحبان عوامل تولید کار ( اساسی در نظریه بازدهی نهائی توزیع را بازي می
ه تسهیم قاسطارزش بازدهی نهائی خود را دریافت خواهند کرد و از طرفی کل مبعالوه آورده (قاسط) ) مقسطسرمایه (

ه نیز همگن از درجه یک قاسطشود تا تابع سود م خواهد گردید. الزم به ذکر است که همگنی از درجه یک باعث می
  در نظرگرفته شود: قاسطهسود م πباشد. به عبارت دیگر اگر 

tLBKttLBKtft −+−+= )()),((.π                                                                                            )6(  

نیز به همان  قاسطهبه یک نسبت افزایش یابند سود م مقسط بعالوه آورده قاسطو سرمایه  قاسطیعنی اگر کار 
را براساس  قاسط و مقسطنسبت سهم سود هر یک از طرفین  توانیم با استفاده از تحلیل فوق می یابد. نسبت افزایش می

براساس فرمول زیر بدست را ه قاسطو کار از ارزش افزوده عملیات م(شامل سرمایه بعالوه آورده) نسبت بازدهی سرمایه 
شارکت ارزش آورده به معنی میزان آورده م، قسطممشارکت آوریم. در عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی میزان سرمایه 

ارزشی است ، و ارزش افزوده به معنی قاسطهحاصل از میا ارزش افزوده به معنی سود  قاسطو ارزش بازدهی کار قاسط، 
تقویم به معنی مبلغ  طرح، و ارزش شود که اضافه بر میزان ارزش سرمایه بعالوه آورده در اثر فعالیت مقاسطه ایجاد می

  دیگر داریم:باشد. به عبارت  می قاسطهمورد مشده طرح 
K+B+L=Q=C+V                                                                                                                           )7(  

و  (L)و همچنین مساوي مجموع ارزش کار  (Q)ه قاسطبرابر با ارزش م (C)با هزینه  (V)یعنی جمع ارزش افزوده 
  است. زیرا: (B)و آورده  (K)سرمایه 

π=V                                                                                                                                           )8(  

برابر مجموع ارزش  تقویم شده طرحباشد و در رابطه زیر ارزش  ه میقاسطیعنی ارزش افزوده برابر سود عملیات م
  گردد: افزوده و هزینه تعریف می

C+V=Q                                                                                                                                        )9(  

مقسط منهاي ارزش سرمایه  ی طرحتقویمبرابر خواهد بود با ارزش  قاسطپس بدین ترتیب ارزش بازدهی کار 
  :منهاي ارزش آورده قاسط

L=Q-K-B                                                                                                                                             )10(  

برابر خواهد  (RB)ه سهم سود قاسط از ارزش افزوده بعالو(RK) ایجاد شده از ارزش افزوده  مقسطپس سهم سود 
ناشی از کار وي  قاسطو همچنین سهم سود  (Q)کل طرح بر ارزش بعالوه آورده قاسط  مقسطبود با نسبت ارزش سرمایه 

  . به عبارت دیگر:طرحبر ارزش کل تقویمی طرح از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش افزوده 

Q
BKRR BK

)( +=+                                                                                                                         )11(  

Q
VRL =                                                                                                                                     )12(  
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  آید. به عبارت دیگر: بدست میتقویمی از حاصلضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده  قاسطو مقسط میزان سود 
VRKK ×=π                                                                                                                            )13(  

VRBB ×=π                                                                                                                           )14(  
VRLL ×=π                                                                                                                           )15(  

بر اساس نسبت بازدهی خود در ارزش افزوده ایجاد شده توسط  قاسط و مقسطبر این اساس هرکدام از طرفین 
سهیم خواهند شد. و به عبارت دیگر چنانچه روابط فوق را جمعبندي نمائیم به رابطۀ زیر خواهیم رسید که در آن  قاسطهم

  :و ارزش افزوده آورده ارزش بازدهی سرمایه ارزش افزوده برابر خواهد بود با مجموع ارزش بازدهی کار و
VLBK =++ πππ                                                                                                                              )16(  

سرمایه براساس بازدهی نهائی هریک از صاحبان کار و این توزیع منطبق با قضیه توزیع ارزش افزوده اولر به کار و 
  برابر خواهد بود با: مقسطاصل و سود  مالکیتباشد. و لذا میزان  میو آورده (قاسط) ) مقسط) و سرمایه (قاسط(

KP KK += π                                                                                                                               )17(  

برابر است با مجموع ارزش  زمان تقویم طرح یعنی در انتهاي دوره ساختدر  (PK) مقسط مالکیتیعنی میزان 
سود مجموع برابر خواهد بود با در انتهاي دوره ساخت  (PL) قاسط مالکیت. و میزان مقسطو میزان سود  مقسطسرمایه 

 :رزش آورده ويقاسط بعالوه ا

BP LL += π                                                                                                                             )18(  
است با  برابر مالکیت مقسطبعالوه  مالکیت قاسط دوره ساختدهد که پس از اتمام  جمع دو رابطه اخیر نشان می

 :مقسطو سود  قاسطسود بعالوه آورده بعالوه مجموع ارزش سرمایه 

BKPP LKLK +++=+ ππ                                                                                                  )19(  
مقسط و آورده قاسط و سود یه مساوي مجموع ارزش سرما مقسط و قاسطو یا به عبارتی مجموع پرداختی به 

  خواهد بود: مقاسطه
BKPP LK ++=+ π                                                                                                              )20(  

  روش حسابداري تسهیم
 یبراساس نسبت بازدهانتهاي دوره ساخت  مانز از طرح در مقطعن یاز طرف کینسبت سهم هر تر  به بیان ساده

ر ارزش ید. در عبارات زیآ یر بدست میز هاي براساس فرمول مقاسطهات یار از ارزش افزوده عملکو و آورده ه یسرما
ار ک یارزش بازدهارزش آورده به معنی ارزش آورده مجري و گذار و  ت سپردهکه مشاریزان سرمایم یه به معنیسرما
بر جمع ایجاد شده ارزش مازاد  یارزش افزوده به معناز طرف دیگر و فعالیت مجري حاصل از ارزش  یبه معن يمجر

آید. به عبارت دیگر ارزش بازاري طرح در انتهاي دوره ساخت منهاي  بدست میسرمایه و آورده است که از تقویم طرح 
  . باشد افزوده طرح در انتهاي دوره ساخت میارزش  ،جمع ارزش سرمایه و آورده

  تمام شده طرح يه = بهایارزش آورده + ارزش سرما
C = K + B                                                                                                                                   )21(  

  هی+ ارزش سرما + ارزش آورده ارک یتمام شده = ارزش بازده يارزش افزوده + بها
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K + B + L = C + V                                                                                                                       )22(  

  :و
  طرح تمام شده ي= ارزش افزوده + بها تقویم شده طرحارزش 

C + V = Q                                                                                                                                   )23(  
  یا:

  هیار + ارزش آورده + ارزش سرماک یارزش تقویم شده طرح = ارزش بازده
K + B + L = Q                                                                                                                            )24(  

گذار بر  ه سپردهیجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایگذار از ارزش افزوده ا سپرده بازدهی بین ترتیبد
ا جاد شده برابر خواهد بود بیاز ارزش افزوده ا يمجر بازدهینسبت و  .تقویمی طرح در انتهاي دوره ساختارزش 

بر ایجاد شده افزوده ارزش بازدهی تقویمی طرح بعالوه نسبت ارزش  ارزش آورده مجري بهبازدهی مجموع نسبتهاي 
  :تقویمی طرحارزش 

  گذار  سپرده بازدهی سرمایهنسبت گذار) =  ه سپردهی(ارزش سرما) ÷ تقویمی طرح(ارزش 
RK = K/Q                                                                                                                                    )25(  

  يمجرآورده  بازدهی(ارزش آورده مجري) = نسبت ÷ (ارزش تقویمی طرح) 
RB = B/Q                                                                                                                                    )26(  

  يمجرکار  بازدهی(ارزش افزوده طرح) = نسبت ÷ (ارزش تقویمی طرح) 
RL = V/Q                                                                                                                                    )27(  

طرح در  افزودهارزش آنها در  بازدهینسبت حاصلضرب ارزش افزوده از از  يگذار و مجر ردهسپسهم زان یم
  گر:یبدست خواهد آمد. به عبارت د انتهاي دوره ساخت

   از ارزش افزوده گذار سهم سپرده میزان) = گذار (نسبت بازدهی سرمایه سپرده ×) افزوده(ارزش 
πK = RK × V                                                                                                                               )28(  

  از ارزش افزوده يمجرآورده سهم  میزان=  (نسبت بازدهی آورده مجري)× (ارزش افزوده) 
πB = RB × V                                                                                                                             )29    (  

  از ارزش افزوده يمجرکار سهم  میزان=  (نسبت بازدهی کار مجري)× (ارزش افزوده) 
πL = RL × V                                                                                                                                 )30(  

  به عبارت دیگر:
 گذار از ارزش افزوده  گذار از ارزش افزوده = میزان سهم سپرده بازدهی سرمایه سپرده

  از ارزش افزوده يبازدهی آورده مجري از ارزش افزوده = میزان سهم آورده مجر
  افزوده از ارزش يبازدهی کار مجري ارزش افزوده = میزان سهم کار مجر

گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده وي  تقویمی طرح از جمع میزان سهم سپردهگذار از ارزش  زان سهم سپردهیم
آید. و همچنین میزان سهم مجري از ارزش تقویمی طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده  بدست می

  گر:یبدست خواهد آمد. به عبارت د رده مجريبعالوه میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آو



13  

  گذار از ارزش طرح  گذار از ارزش افزوده) = میزان سهم سپرده گذار) + (میزان سهم سپرده (سپرده سپرده
 PK = πK + K                                                                                                                                 )31(  

از ارزش طرح يمیزان کل سهم مجر  =  
+ (میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده) + (میزان سهم آورده مجري از ارزش افزوده) ) آورده مجري(   

PB+L = πB + πL + B                                                                                                                     )32(  

  :توزیعه پس از کدهد  یر نشان میجمع دو رابطه اخ
  از طرح گذار سپرده سهم+  از طرح يمجرسهم =  ارزش افزودهگذار +  ه سپردهیسرماآورده مجري + 

PK + PB+L = V + K + B                                                                                                                 )33(  

  ه در آن:کد یم رسیر خواهیم به رابطۀ زینمائ يچنانچه روابط فوق را جمعبند
  هیسرما یار + بازدهی آورده+ بازدهک یارزش افزوده = بازده

 یه براساس بازدهیار و سرماکع ارزش افزوده اولر به یمنطبق با رابطه مشهور توز يع از لحاظ اقتصادین نوع توزیو ا
  باشد. یه میار و سرماکاز دارندگان  کیهر

  هاي پایانپذیر در طرحمقاسطه  محاسبه اقساط
دهد و  گذار منابع می شود. در این فرآیند سپرده هاي پایانپذیر و با عقد مقاسطه صادر می گواهی مقاسطه براي طرح

براساس کند. در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را  به اجراي طرح می آمیزد و اقدام مجري آن را با آورده خود درهم می
گذار نحوه اقساط الزم براي  و بر اساس زمان استهالك سهم سپرده نماید مت و ضوابط بازار بانک ارزشگذاري مییق

 یکی اقساط شود نماید. در این حالت محاسبه اقساط شامل دو بخش می گذار را مشخص می بازگشت سهم سپرده
   گذار.   گذار و دیگر بازگشت بازدهی زمانی سرمایه سپرده بازگشت اصل سرمایه سپرده

مورد در هنگام عقد قرارداد موثر و  هاي پایانپذیر (گواهی مقاسطه) ه اقساط در طرحپارامترهائی که در محاسب
طول ، (M)طول دوره ساخت ، (B)جري میزان آورده م، (K) گذاران میزان سپرده سپرده گیرند عبارتند از: استفاده قرار می

  .(T)برداري  عمر طرح بعد از شروع بهره
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 هدروآ
یرجم

ناراذگ هدرپس هدرپس

حرط زا راذگ هدرپس تیکلامحرط زا یرجم تیکلام

 یرجم هدروآ مھس
هدوزفا شزرا زا

 یرجم راک مھس
هدوزفا شزرا زا

 زا هدرپس مھس
هدوزفا شزرا

 هدرپس
ناراذگ هدرپس

یرجم هدروآ

حرط رمع لوط
 هرود
تخاس

لایر

نامز

 کالھتسا نامز
راذگ هدرپس مھس

 هرود عورش
یرادرب هرھب

πB

πL

πK

B

K

K

B

PK PB+L

T1=M T2=M+N T3=T+M
M T-NN

0

 
  

دوره ساخت  يدر ابتدارا  (K)گذاران  سپرده سپردهخود  (B)آورده همراه با  يد. مجریرینمودار فوق را در نظر بگ
دوره  يشد. در انتهاک یدوره به طول م Mساخت به مدت  د. دورهینما یمطبق طرحنامه افت و اقدام به ساخت طرح یدر

د. چنانچه یآ  یبه دست م (Q) ربازاآن به قیمت م شده و ارزش یتقو کطرح توسط بان يبردار ساخت و شروع دوره بهره
   :آمد یر به دست میگذاران از روابط ز و سپرده يرفت سهم مجر ین مقطع طرح به فروش میدر ا

PK = πK + K                                                                                                                                )34(  
PB+L = πB + πL + B                                                                                                                      )35(  

 ياز طرح برابر عبارت فوق است. حال مجر يمجرو گذاران  زان طلب سپردهیدوره ساخت م يدر مقطع انتها یعنی
ن قسط یآخر درو خود را بازاي هر خرید به مجري منتقل ت یکخرد و مال یگذاران را م با پرداخت اقساط سهم سپرده

 T(مثالً  یوره زماند T يبردار طرح پس از آغاز بهرهبینی شده)  ش(پید عمر یشود. فرض نمائ یم مجري بطور کامل مالک
 ین معنیم به ایم در نمودار نشان دهیرا بخواه و مجريگذاران  ت سپردهیکسهم مال یباشد. اگر از لحاظ زمان یمسال) 
 يمجر يرات بیکمال T3=T+Mتا  T2=M+Nگذاران و از  ت متعلق به سپردهیکمال T2=M+Nتا  T1=M ه از زمانکاست 

 T2تا زمان  يرسد. و اگر چنانچه مجر یام متمبه ا يگذار در طرح با مجر ت سپردهکه مشارکاست  یزمان T2است. زمان 
  خواهد بود.  کل طرح را مالک T3تا  T2گذار را بپردازد مالکیت کل طرح را بدست خواهد آورد و از زمان  سهم سپرده

در ید خود خواهد داشت ل طرح را ک يمجر T1=Mزمان  یعنیاز ابتدا  هک در نظر بگیریدنگونه یط را ایحال شرا
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قابل زان اقساط ین منظور الزم است تا میرد. بدکها پرداخت خواهد  را به آن گذاران ولی به صورت اقساط سهم سپرده
به  T2ه زمان کنیرد. اول اید مدنظر قرار گیچند موضوع با حالتن یم. در ایبه دست آور يمجر يالزم را براپرداخت 

که گذار  ه سپردهیسرما یزمانیا بازدهی ح یه نرخ ترجکنیدوم او  ؟خواهد بود یکگذار  سهم سپرده كزمان استهال یمعن
   ؟محاسبه گردد یاست با چه نرخ يمجر در ید 

=    :مینک یر استفاده میگذار) از رابطه ز سهم سپرده كزمان استهالطول ( Nبدست آوردن زمان  يبرا            ∙                                                                                                                                    )36(                                

ه برابر با ارزش کل طرح ک یزان بازدهیت م) از نسبr(گذار  سپردهه یسرما یزمان بازدهیبدست آوردن نرخ  يبرا
گذاران و  ه سپردهیار برده شده در طرح (مجموع سرماک به يا هیزان منابع سرمایباشد به م یم (V)جاد شده طرح یافزوده ا

ست و پس یدوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص ن يه در ابتدایسرما یزمان بازدهیم. نرخ یینما ی) استفاده ميآورده مجر
به  ن شده را ندارد.ییچ وجه شبهه نرخ بهره از قبل تعید و به هیآ یدست م م ارزش طرح بهیدوره ساخت و تقو يز انتهاا

  عبارت دیگر:
r = πK/(K×M)                                                                                                                              )37(  

 کیش از یب) Mن است دوره ساخت (که ممکنیباشد. با توجه به ا یم گذار سپرده هیسرما یزمان بازدهینرخ  rه در آن ک
سال) مثالً ( یه را برحسب واحد دوره زمانیسرما یزمان بازدهیدر مخرج رابطه فوق نرخ  M(سال) باشد درج  یدوره زمان

ه در ک شود گذار محاسبه می سپردهفقط براي ه یسرما یشود نرخ بازده یمل محاسبه کن شیه بدک rدهد. نرخ  ینشان م
 ینرخ بازده یاه یست و نرخ بازگشت سرماینرخ بهره ن ،ن نرخیبدست آمده است و ا یان ساخت طرح بصورت عملیجر

گذار را  نابع سپردهگرفتند که مجدداً م گذار تصمیم می این نرخ به این معنی است که اگر مجري و سپرده باشد. یه میسرما
گذار ارزش  براي سپرده (r)بایست به میزان نرخ بازدهی زمانی سرمایه  میمجري گذاري کنند  در همان طرح سرمایه
با استفاده از نرخ بازدهی زمانی هاي بعدي  در دورهگذار  لذا ارزش بازدهی سرمایه سپرده کرد. افزوده جدید خلق می

    شود. محاسبه می (r)سرمایه 
 .ردک یرا پرداخت م PK (1+N×r) رقمست یبا یگذار را بپردازد م ل سهم سپردهک T2خ یدر تار يگر قرار بود مجرا

زان یگذار پرداخت شود م به سپرده يتوسط مجر يگذار در اقساط مساو ه سپردهیسرما یزان اصل و بازدهیاگر مجموع م
  انه برابر خواهد بود با:یاقساط ماه

It = PK (1+0.5×N×r)/N              t=1,…,N                                                                                    )38(  

∑   :هکاضح است واست.  N یال 1 يها دهنده زمان دوره نشان tه ک   =  P  (1 + 0.5 × N × r)                                                                                                               )39(  

  .شود یه اقساط از ابتدا شروع مکن است یل ایدر روابط فوق به دل 5/0ب یضر
ز ین يبصورت قرارداد ،محاسبه از روش فوق يرا بجا Nتوان  یاز ابتدا م انگذار و سپرده يو مجر کبا توافق بان

  ن نمود.ییتع

  هاي پایانپذیر در طرحقاسطه اجاره ممحاسبه اقساط 
گذار  شود. در این فرآیند سپرده صادر می ههاي پایانپذیر و با عقد مقاسطه اجار براي طرح هاجارگواهی مقاسطه 
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کند. در انتهاي دوره ساخت بانک  آمیزد و اقدام به اجراي طرح می دهد و مجري آن را با آورده خود درهم می منابع می
در اختیار مجري گذار  تا زمان استهالك سهم سپردهطبق توافق اولیه طرح بطور اجاره نماید و  ري میطرح را ارزشگذا

از ارزش گذار  گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده بر اساس زمان استهالك سهم سپردهگیرد. بانک  قرار می
دگی ننگام عقد قرارداد با توافق مجري و بانک (به نمایرقم اجاره بهاء هنماید.  مشخص میآن را و اجاره تقویم شده طرح 
شود یکی اقساط بازگشت  محاسبه اقساط شامل دو بخش مینیز در این حالت شود.  گذار) مشخص می از طرف سپرده

اي طرح که باید توسط مجري به  میزان اجاره دورهو دیگر از ارزش تقویمی طرح گذار  سرمایه سپردهسهم اصل 
اجاره بها  مقاسطه اجارهبا حالت قبل یعنی مقاسطه در این است که در  مقاسطه اجارهتفاوت  .پرداخت گرددگذار  سپرده

     شود. در ابتدا مشخص و شرط می
گیرند  موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد استفاده قرار می مقاسطه اجارهپارامترهائی که در محاسبات تأمین مالی 

طول عمر طرح بعد از ، (M)طول دوره ساخت ، (B)میزان آورده مجري ، (K)گذاران  سپردهمیزان سپرده  عبارتند از:
 .(S)مبلغ اجاره توافق شده حین قرارداد ، (T)برداري  شروع بهره

دوره ساخت  يرا در ابتدا (K)گذاران  خود سپرده سپرده (B)همراه با آورده  يد. مجریریرا در نظر بگ قبلنمودار 
دوره  يشد. در انتهاک یدوره به طول م Mد. دوره ساخت به مدت ینما یبه ساخت طرح طبق طرحنامه مافت و اقدام یدر

د. یآ  یبه دست م (Q)بازار آن به قیمت روز م شده و ارزش یتقو کطرح توسط بان يبردار ساخت و شروع دوره بهره
  آمد:  یر به دست میذاران از روابط زگ و سپرده يرفت سهم مجر ین مقطع طرح به فروش میچنانچه در اهمانند قبل 

PK = πK + K                                                                                                                                )40(  
PB+L = πB + πL + B                                                                                                                      )41(  

 ياز طرح برابر عبارت فوق است. حال مجر يگذاران و مجر زان طلب سپردهیدوره ساخت م يدر مقطع انتها یعنی
ن قسط یت خود را بازاي هر خرید به مجري منتقل و در آخریکخرد و مال یگذاران را م با پرداخت اقساط سهم سپرده

گذار  مجري عالوه بر پرداخت اقساط اصل سهم سپرده مقاسطه اجارهدر این مدت در شود.  یمجري بطور کامل مالک م
اجاره بهاي مشخص شده در هنگام عقد قرارداد را نیز در انتهاي هر  ،از ارزش تقویم شده طرح ماهانه طبق قرارداد اولیه

سال)  T(مثالً  یدوره زمان T يبردار بینی شده) طرح پس از آغاز بهره پیشعمر ( نماید. پرداخت می طرحدوره به مجري 
ه کاست  ین معنیم به ایم در نمودار نشان دهیگذاران و مجري را بخواه ت سپردهیکسهم مال یباشد. اگر از لحاظ زمان یم

است.  يمجر يبرا تیکمال T3=T+Mتا  T2=M+Nگذاران و از  ت متعلق به سپردهیکمال T2=M+Nتا  T1=Mاز زمان 
سهم  T2تا زمان  يرسد. چنانچه مجر یبه اتمام م يالً با مجرکگذار در طرح  سپرده اجارهقرارداد ه کاست  یزمان T2زمان 
ل طرح ک T3تا  T2را بپردازد مالکیت کل طرح را بدست خواهد آورد و از زمان شامل اقساط و اجاره هر دو گذار  سپرده
  خواهد بود.  کرا مال

ل طرح را در ید خود خواهد داشت ک يمجر T1=Mزمان  یعنیه از ابتدا ک در نظر بگیریدنگونه یط را ایشراحال 
ن منظور الزم است تا یرد. بدکها پرداخت خواهد  را به آنو اجاره طرح گذاران  سهم سپردهاصل ولی به صورت اقساط 

ه زمان کباید مشخص نمائیم ن محاسبه اول یم. در ایوربه دست آ يمجر يقابل پرداخت الزم را براو اجاره زان اقساط یم
T2 بدست آوردن زمان  يخواهد بود؟ برا یکگذار  سهم سپرده كزمان استهال یبه معنN سهم  ك(طول زمان استهال

  م: ینک یر استفاده میاز رابطه زهمانند قبل گذار)  سپرده
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 =            ∙                                                                                                                                    )42(                                

گذار  ارزش تقویمی طرح را به سپردهگذار از  سپرده مجري باید اصل سهم سرمایهدوره (مثالً سال)  Nیعنی در 
دوره  يست و پس از انتهایدوره ساخت و هنگام قرارداد مشخص ن يدر ابتداتقویم طرح ارزش چون  نماید.بازپرداخت 
  .باشد گذار از طرح نیز در در ابتدا قابل محاسبه نمی لذا میزان سهم سپردهد یآ یدست م م ارزش طرح بهیساخت و تقو

را  PKست رقم یبا یرا بپردازد مویمی طرح از ارزش تقگذار  ل سهم سپردهک T2خ یدر تار ياگر قرار بود مجر
 PK /Nاي وي برابر با  پردازد میزان اقساط دوره دوره می Nچون این رقم را بصورت اقساط مساوي در . ردک یپرداخت م

  :آید براي هر دوره از رابطه زیر بدست میطرح   خواهد بود. میزان اقساط بعالوه اجاره
It = St + PK /N              t=1,…,N                                                                                                    )43(  

  تواند یکسان نباشد. می t=1,…,Nهاي  باشد. لزوماً مبلغ اجاره براي دوره می t=1,…,Nمبلغ اجاره براي دوره  Stکه 
گذار پرداخت  به سپرده يتوسط مجردر این حالت از طرح گذار  هسپردسهم  اجارهاصل و از  اقساط ناشیمجموع 

∑  برابر خواهد بود با:که شود  می   =  P +  ∑                                                                                                                                  )44(  

محاسبه از روش فوق،  يرا بجا Nتوان  یاز ابتدا م )گذاران سپردهبانک (به نمایندگی و  يو مجر کافق بانبا تو
شرط شود. به هنگام عقد قرارداد تواند بعنوان درصدي از ارزش طرح نیز  اجاره بها می ن نمود.ییز تعین يبصورت قرارداد

توانند بجاي اینکه هنگام عقد قرارداد رقم اجاره بها را  ار میگذ عبارت دیگر مجري و بانک (به نمایندگی از طرف سپرده
مشخص کنند آن را نسبتی از ارزش طرح پس از دوره ساخت و تقویم بانک در نظر گیرند. در این حالت اجاره بهاي هر 

) سالیانه از رابطه زیر بدست می   آید: دوره (مثالً
St = s × (PK/N)                                                                                                                            )45(  

هنگام  sو ارزش تقویمی طرح است گذار از  سهم سپردهنسبت کل اجاره به  sمیزان اجاره بها در هر دوره و  Stکه در آن 
باشد و مقسط موجر و قاسط  ین میانتفاع از ع یعنیآن  یحقوق ینجا به همان معنیاجاره در اشود.  عقد قرارداد شرط می

تواند متغیر باشد و این موضوع  باشند. اجاره همانطور که در اینجا نیز اینطور است می یمستأجر و مقسطه مستأجره م
شود و پس از  الزم به توضیح است که ارزش تقویمی طرح در هنگام عقد قرارداد تعیین نمیتضادي با قانون مدنی ندارد. 

  گردد. اتمام دوره ساخت با تقویم بانک محاسبه می

  هاي پایان ناپذیر در طرحمقاسطه مشارکت محاسبه اقساط 
 يخ انتهایدر تار يو مجر انگذار ت سپردهیکف گردد روش محاسبه سهم مالیر تعریناپذ انیپا ،چنانچه طرح

شود و  یتلق يدیطرح تول کینچه طرح طبق قرارداد به عنوان باشد. حال چنا یر میناپذ انیات ساخت همانند طرح پایعمل
اي  دورهخود از طرح بعالوه سهم  یید اقساط سهم دارایبا انگذار سپرده ،دنببر یز از بازده طرح سهمین انگذار سپرده
 یانه) سهمی(سال يا افت اقساط دورهیگر عالوه بر دریبه عبارت د د.نیافت نمایز دریطرح را ن یخود از بازده )ساالنه(مثالً 

و  گذار دریافت کننده اجاره نیست در این حالت سپردهرد. کد نافت خواهیز دریز از ارزش افزوده هر دوره (سال) را نین
  .باشد اي طرح سهیم می در سود و زیان دوره

یند شود. در این فرآ صادر می مقاسطه مشارکتهاي پایانپذیر و با عقد  گواهی مقاسطه مشارکت براي طرح
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کند. در انتهاي دوره  آمیزد و اقدام به اجراي طرح می دهد و مجري آن را با آورده خود درهم می گذار منابع می سپرده
گذار در اختیار مجري  نماید و طبق توافق اولیه طرح تا زمان استهالك سهم سپرده ساخت بانک طرح را ارزشگذاري می

گذار از ارزش  گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده سهم سپردهگیرد. بانک بر اساس زمان استهالك  قرار می
گذار از ارزش افزوده طرح در انتهاي هر دوره مالی براساس  نماید و سهم سپرده تقویم شده طرح را محاسبه می

شود یکی  گردد. در این حالت نیز محاسبه اقساط شامل دو بخش می هاي مالی مجري و زیر نظر امین مشخص می صورت
اي  گذار از ارزش تقویمی طرح و دیگر میزان سهم وي از ارزش افزوده دوره اقساط بازگشت اصل سهم سرمایه سپرده

مقاسطه با حاالت قبل یعنی مقاسطه و  مقاسطه مشارکتگذار پرداخت گردد. تفاوت  طرح که باید توسط مجري به سپرده
فزوده طرح در پایان هر سال محاسبه و به رقم اقساط ناشی از اصل ارزش ا مقاسطه مشارکتدر این است که در  اجاره

  شود.    گذار از ارزش تقویمی طرح اضافه می سهم سرمایه سپرده
موثر و در هنگام عقد قرارداد مورد استفاده قرار  مقاسطه مشارکتپارامترهائی که در محاسبات تأمین مالی 

طول عمر طرح ، (M)طول دوره ساخت ، (B)میزان آورده مجري ، (K)اران گذ میزان سپرده سپرده گیرند عبارتند از: می
  .(T)برداري  بعد از شروع بهره

هاي  ت قبل در طرححاال گذار از ارزش تقویمی طرح همانند اصل سهم سرمایه سپردهدر این حالت مبلغ اقساط 
براي محاسبه مبلغ اقساط در این  .آید میبدست حالت قبل نیز همانند گذار  . زمان استهالك سهم سپردهاستپایانپذیر 

در این  .ردک یرا پرداخت م PKست رقم یبا یگذار را بپردازد م ل سهم سپردهک T2خ یدر تار يحالت، اگر قرار بود مجر
. بازدهی طرح باشد می PK/Nبرابر  (PK)ارزش تقویمی طرح اصل گذاران از  سپردهاي (سالیانه)  مبلغ اقساط دورهحالت 

گذاران  ت سپردهیککه مال T2=M+Nتا  T1=Mبرداري  شروع بهرهاز زمانی  طرح در دوره سهم از ارزش افزودهبصورت 
سهم  یزان اصل و بازدهیمبلغ مجموع م پرداخت خواهد شد.اي (ساالنه)  بصورت دورهگذاران  شود به سپرده مستهلک می
احتساب ارزش افزوده طرح در مقطع  ابگذار  پردهه سیسرماشامل بازگشت گذار از ارزش تقویمی طرح  سرمایه سپرده

. به این پرداخت شود انگذار به سپرده يتوسط مجر يدر اقساط مساوکه است برداري  انتهاي دوره ساخت و شروع بهره
Vtاي طرح ( گذار از ارزش افزوده دوره سهم سپردهزان یم  t=1,….Nرقم در هر دوره (سال) 

K نیز اضافه خواهد شد. لذا (
  برابر خواهد بود با: اي (سالیانه) دورهاقساط بلغ م

It = Vt
K + PK/N           t=1,….N                                                                                                     )46(  

∑  ه: کاست. واضح است  N یال 1 يها دهنده زمان دوره نشان tه ک   =    +     ∑                                                                                                                              )47(  

ولی  شود. میو اعمال نپذیر محاسبه نا هاي پایان براي طرح (r)ار ذگ سپردهزمانی سرمایه  بازدهیباید توجه داشت که نرخ 
گذار را  گذار، سپرده گذار از ارزش طرح تا زمان استهالك سهم سپرده در عوض مجري موظف است به میزان سهم سپرده

  در منافع (ارزش افزوده) طرح در پایان هر سال مالی منتفع و به وي پرداخت نماید. 
ر ین متغیه اکم یبنام Vtمتغیر   t=1,…,Nبراي دوره را  يبردار از طرح در دوره بهره یاگر ارزش افزوده ناش

م شود و یگذاران از طرح تسه از طرح و سهم سپرده يست از قبل به نسبت سهم مجریباشد. با یا منفی صفرمثبت، تواند  یم
ان هر یگذاران پرداخت گردد. لذا در پا به سپرده مقاسطه مشارکت یهر دوره (ساالنه) به عنوان مبلغ گواه يسپس در انتها

مقاسطه  یگذاران دارندگان گواه ان، سهم سپردهیآن دوره و محاسبه سود و ز يها پس از بستن حساب یمالدوره 
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 يتوسط مجرگذار از طرح  سهم سپردهبابت اقساط  یزان پرداختی) محاسبه و به عالوه م  Vزان بازده طرح (یاز م مشارکت
=  V  :یاضیها پرداخت خواهد شد. به عبارت ر به آن کق بانیو از طر          ∙                                                                                                                                    )48(  

در هر دوره مالی برابر با  رزش افزودهگذاران بابت اقساط و ا به توضیحات فوق میزان دریافتی سپرده با توجه
Vt

K+PK/N  .خواهد بودPK/N است و  گذار از ارزش طرح ربوط به بازپرداخت اصل سهم سپردهمبلغ اقساط مVt
K  مبلغ

  گیرد. تعلق می مقاسطه مشارکتبه گواهی جمعاً است که ناپذیر  طرح پایانرزش افزوده اگذار از  سهم سپرده

 IFS مقاسطه تأمین مالی مالحظات
  زیان ساختمه بی

 مقسطت سرمایه کگذار) و با مشار (سپرده مقسط)، از طرف ي(مجر قاسطبا توجه به اینکه  قاسطهدر م
در  قسط) با حقوق مي(مجر يد، حقوق وینما می يگذار هیکند و از آن محل اقدام به سرما ت مییگذار) فعال (سپرده

 قاسطهکه ممکن است به این اموال وارد شود، اموال موضوع مبه منظور جبران زیانهائی  قاسطمشاع است و (طرح)  قسطهم
قانون  10تواند وفق ماده  می قسطابت از میبه ن کد. همچنین بانینما یبیمه م بانکو به نفع  قسطه مکالشر زان سهمیرا به م
از  قاسطهات میو حصول اطمینان از انجام عمل قاسطین و وثیقه مناسب اخذ و به منظور حسن اجراي تعهدات ضممدنی ت
چنانچه پس از دوره ساخت ارزش تقویمی  مورد وثیقه را بیمه نماید.قاسط موظف است تا نماید و  میاخذ وثیقه  قاسط

براي پوشش ضرر و زیان ناشی از  زیان ساختتوان از بیمه جدیدي بنام بیمه  طرح کمتر از قیمت تمام شده باشد می
رزش طرح شده است استفاده نمود. لذا مجري مقسطه را به نام و به نفع بانک و به ها که منجر به پائین آمدن ا کاهش قیمت

نماید تا ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش مقسطه در انتهاي دوره ساخت را جبران نماید. این بیمه در  هزینه طرح بیمه می
  باشد. زامی میاله، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت طبراي هر سه نوع مقاستأمین مالی مقاسطه 

  مقاسطه با بازدهی صفر
ضرر و زیان  زیان ساختچنانچه پس از دوره ساخت ارزش تقویمی طرح کمتر از قیمت تمام شده باشد بیمه 

طبق توافق قبلی نماید. در این حال  ها که منجر به پائین آمدن ارزش طرح شده است را جبران می ناشی از کاهش قیمت
شود. در این حالت کارمزدي به  زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفین تسویه حساب میمندرج در قرارداد، مقسطه 

این رویه فقط در مقاسطه قابل انجام است و در مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت قابل استفاده . گیرد بانک تعلق نمی
  نیست.

  مرتبط يها دستورالعمل
ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکطرح بان يها تورالعملمقاسطه منطبق با دس یت مالکمشار يها دستورالعمل

  باشند:  یر مین زیها تحت عناو ن دستورالعملیا باشد. می
 دستورالعمل احراز توانایی مجري .1

  ها دستورالعمل تضمینات، وثایق وآورده .2
   دستورالعمل تهیه گزارش توجیه اقتصادي، فنی، مالی طرح .3
   جهت ارزیابی طرح دستورالعمل مدارك و مستندات الزم .4
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