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  (MFS) مضاربه یت مالکمشار
   

   1دآبادیژن بیب
  
  
  دهیکچ

آورد.  یفراهم م يتجار يها ت آنها در طرحکگذاران و مشار سپرده ينه را برایزم 2(MFS)مضاربه  یت مالکمشار
ن ارتباط یباشد و در ا یم 3(PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکاز بان يا رمجموعهیوه به عنوان زین شیا

مربوطه،  يو قراردادها و فرمها کیترونکال يارهاکار و سازوکگردش  يها هیالت و سازمان و رویکدستورالعمها و تش
ن یادر  .دارند PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه با مفاد مطرح شده در  يادیار زیمشابهت بس
بعنوان واسطه وجوه با  کباشد و بان یاقتصاد م یقیمضاربه در بخش حق ین نرخ بهره، نرخ بازدهییاساس تعت کنوع مشار

ت یریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیارمزد درکا عامل، یل و یکو در مقام و يارک افت حق العملیدر
 یناش یآورد. بازده یمضارب فراهم م يت تجاریت در فعالکمشار يرا برا يمنابع و گذار) (سپردهگذار  ه به سپردهیسرما

  شود. ی(مضارب) منتقل م عاملگذار و  سپرده یعنی یت به صاحبان منابع پولین فعالیاز انجام ا
در فعال نمودن و  هک دوش یماستفاده  ضاربه و گواهی مضاربه ادواريم یع گواهیبد یابداع مال ن طرحیادر 

 يگذار پس از سپردهگذار  رد. سپردهکجاد خواهد یا یت و تحوالت مهمکحر یو مال یپول يبازارها ییاراکش یافزا
نترنت قابل یدر ا راستین یه در بازار گواهک دینما یمافت یتال دریجید مضاربه یگواهت در پروژه خاص کمشار يبرا

. دیآ یه حساب به عمل میتسو ین دارنده گواهیم سود با آخریتسهپس از و  مضاربهان دوره یدر پا باشد و یمعامله م
ستنبط از ع درآمد میتوزو باالخص  يات اقتصادیبراساس نظرو مضارب  گذار سپرده نیم سود حاصل از مضاربه بیتسه
  بود. ه اولر خواهدیقض
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  مقدمه
مهم در سطح جهان  یو مال ياز معضالت اقتصاد ياریتواند بس یبدون ربا م یاسالم يدارکنظام بان یاستقرار واقع

در ده و یمطرح گرد يارشناسان اقتصادکتوسط  يادیار زیباره نظرات بس نیه در اکد یرا مرتفع نماها  ر وقوع بحرانینظ
در جهت توسعۀ نظام  یقدم یاسالم يدارکبان یح و اجرائیصح يها وهین شیز تالش نمود تا با تدوین یمل کن راستا بانیا
  باشد.  یع میه به نوبه خود در سطح جهان بدکبردارد  یاسالم يدارکبان
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ن ارتباط یباشد و در ا یم PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان از يا رمجموعهیبه عنوان ز وهیشن یا
مربوطه،  يو قراردادها و فرمها کیترونکال يارهاکار و سازوکگردش  يها هیالت و سازمان و رویکدستورالعمها و تش

   .دارند PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان سیستم پایهبا مفاد مطرح شده در  يادیار زیمشابهت بس
نرخ  ،ن نرخ بهرهییباشد اساس تع یا خصوصیو  یدولت که بانکنیصرفنظر از ا» MFSمضاربه  یت مالکمشار«در 

ل یکو در مقام و يارک العمل افت حقیبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیمضاربه در بخش حق یبازده
 يرا برا يگذار منابع و ه به سپردهیت سرمایریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیارمزد درکا عامل، یو 

 یعنی یت به صاحبان منابع پولین فعالیاز انجام ا یناش یآورد. بازده یمضارب فراهم م يت تجاریت در فعالکمشار
ص یالت و تشخکگذار را بر اساس و عامل سپرده سپرده کن اساس بانیشود. بر ا یمنتقل م(مضارب)  عاملگذار و  سپرده
ن یحاصل از مضاربه را ب ینموده و بازده يگذار هیگذار سرما مضاربه مورد نظر سپرده يها گذار در طرح سپرده
ن آنان در چارچوب یبر اساس ضوابط مربوطه ب یان واقعید. سود و زینما یمم یگذارن و عامل (مضارب) تقس سپرده

خود منافع حاصل از  یمال يگر فه واسطهیوظ يدر اجرا کن رابطه بانیم خواهد شد. در ایمدون تقس يدستورالعملها
  دهد.  یگذاران انتقال م سپرده یعنی یالعمل به صاحبان منابع پول سر حقکرا پس از  يگذار هیسرما

گذار،  ن سپردهیب یی)، قراردادهايا سپرده گذار و عقد مضاربه با عامل (مضارب/ مجردر قالب عقد جعاله ب کبان
 یت مالکان مشاریا زیشان در سود و یگذاران در مضاربه مورد نظر ا ن نموده تا بر اساس نظر سپردهیتدو کمضارب و بان

 د.ینما یسب حق العمل بعنوان درآمد مکن خدمات اقدام به یاز محل ارائه ا کدر مضاربه با مضارب را فراهم آورد. بان
افت خواهد نمود و یو مضارب خواهد بود و بانک حق العمل در گذار سپرده نیما ب یع سود صرفاً فینکه، توزیح ایتوض

ر ین بانک و ساید سود بین نمایاز مضارب را تامیا تمام منابع مورد نی یبخش گذار سپرده که بانک خود در مقام یدر صورت
ارمزد ک يتواند بر مبنا ین میدام از طرفکبا هر کبان یمیتنظ يد. قراردادهایع خواهد گردیتوز گذاران و مضاربسپرده 

 ياست که منابع نقد یا حقوقیو  یقیحق یتی(مضارب) شخص يان باشد. مجریا زیت در سود کمشار يا بر مبنایو 
 يه نقدیدار سرما عهده گذار سپرده د.ینما یه مشخص مت مضاربیرا طبق قرارداد مشخص اخذ و اقدام به فعال گذار سپرده
د. ینما ین مناسب به بانک ارائه میتعهدات خود تضم يگردد و مضارب به منظور حسن اجرا یاز مضارب میمورد ن
 کاز طرف بان یندگیمضاربه را به نما ین مالیت در تامکند مشاریفرآ یه امور نظارتکاست  ين واحدین امیهمچن

  طرح به عهده دارد.  يدرخصوص حسن اجرا
استفاده راستین  یر گواهینظ یعیبد یابزارها و ابداعات مال PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکدر بان

، در فعال نمودن و راستین یسبد گواه یو طراح گواهی راستینجاد بازار یو ا راستین یبا صدور و ارائه گواه کشد و بان
ت کربنا، مشارین زیرد. با استفاده از همکجاد خواهد یا یت و تحوالت مهمکحر یو مال یپول يبازارها ییاراکش یافزا
  آورد.  یمضاربه فراهم م يها طرح يت را براکط خاص مشاریقابل اجرا بوده و در اصل شرا MFSمضاربه  یمال

طرح  ين (مدت زمان اجرایمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  ینام یب يها برگه مضاربه یگواه
مت یها به نسبت ق ین گواهیشود. دارندگان ا یمنتشر مراستین ان یت در سود و زکمشار يدارکمضاربه) توسط شعبۀ بان

ک یبه عنوان  ین گواهیباشند. ا یم کیطرح مضاربه مربوطه شر يت در سود حاصل از اجراکو مدت زمان مشار یاسم
ق یتوانند از طر یم ضاربهم یگردد. دارندگان گواه یصادر م یتالیجیبه صورت د ینترنتیفروش ا د ویت خریبا قابل ییدارا
 کیبه صورت  ین گواهیها نموده و لذا ا ن برگهید و فروش ایاقدام به خر کشه بانیا گینترنت یا یارتباط يها هکشب
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  ابد.ی یم یالملل نید و فروش بیت خریقابل ییدارا
گذار در انتهاي هر دوره منافع  شبیه به گواهی مضاربه است با این تفاوت که سپردهگواهی مضاربه ادواري 

   کند. گذار به دفعات اقدام به عمل تجاري می مجري با سرمایه سپرده نماید و مشارکت همان دوره را دریافت می
 یکیا پس از مراجعه به یگواهی راستین بازار  ینترنتیسامانه ا یق مراجعه به پورتال اطالع رسانیگذار از طر سپرده
با انواع محصوالت  یان و مشاوره با کارشناس مربوطه در باجه اطالع رسانیطرح مشارکت در سود و ز ياز شعب مجر

دا نموده و طرح مورد نظر خود را انتخاب یکامل پ ییو انصراف آشنا يگذار ط و مقررات سپردهیمشارکت، شرا
ان ید. در پاینما یم مضاربه یستم به صورت خودکار اقدام به صدور گواهیقرارداد و ثبت آن، سد. پس از انعقاد ینما یم

ان طرح اقدام به یافت اطالعات مربوط به نحوه محاسبه سود و زیپس از در يزی/ مميدوره مشارکت باجه حسابدار
  د. ینما یم يمحاسبه و پرداخت سود به مشتر

در مضاربه را به  یشنهاد مشارکت مالیپراستین ان یمشارکت در سود و زز با مراجعه به شعب طرح یمضارب ن
ق یط و مقررات مشارکت از طری) در خصوص شرايبه مضارب (مجر ید. سپس ضمن اطالع رسانینما یبانک ارائه م

جه ان، ویطرح مشارکت در سود و ز يدر شعب مجر یا باجه اطالع رسانی راستین یبازار گواه یپورتال اطالع رسان
شامل  يشنهادی) و اطالعات مربوط به طرح پيشنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) از مضارب (مجریمربوطه به ارائه پ

  گردد. ی(مضارب) اخذ م ير اطالعات مربوطه از مجریطرح و سا یو مال ی، فنيه اقتصادیطرحنامه، توج
 يها ز بر اساس دستورالعملی(مضارب) (در صورت وجود) و ن يان بر اساس سوابق مجریمجر یابیواحد ارز

(مضارب) گزارش  يت مجریو اهل یفن یی(مضارب) نموده و در صورت احراز توانا يمجر یابیمربوطه اقدام به ارز
 مربوطه يها طرح بر اساس دستورالعمل یابید. در صورت مثبت بودن ارزینما یطرح ارسال م یابیمربوطه را به واحد ارز

رساند. پس از انعقاد قرارداد منابع  یم ين نموده و مراتب را به اطالع مجریینات مربوطه را تعیا تضمیق یزان وثاینوع و م
ه مدارك و ی(مضارب) قرار خواهد گرفت. و کل يار مجریو مصوب در قالب قرارداد مضاربه در اخت یدرخواست

، منابع ي، برنامه زمان بنديمورد مضاربه، بودجه بند ياالمستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل شرح موضوع و ک
 اختتام یو چگونگ یت، نحوه گزارش دهیفی، نحوه کنترل کيطرح، فازبند ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجرایمورد ن
ت کار مضارب یفیطرح و ک ينظارت بر اجرا يل گردد. گزارشهاین طرح تحویست توسط مضارب به امیبا یطرح م

است  یهیرد. بدیبانک قرار گ يزی/ مم يار واحد حسابدارین شده در اختییش تعیاز پ یست در مقاطع زمانیبا یم
 يها ها و فرمول ان طرح و طبق دستورالعملیات مضارب قرار خواهد گرفت. در پایه عملیلکن طرح مالك یام يگزارشها
د. یمحاسبه خواهد گرد يزی/ ممير واحد حسابداران طرح و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزایزان سود و زیمربوطه م

ا صورتمجلس یز خواهد شد. در صورت وجود گزارش یمربوطه وار ين و به حسابهاییگذار تع سهم مضارب و سپرده
  گردد.  ین و محاسبه مییر طبق دستورالعمل مربوطه تعیاز تاخ یر و ضرر ناشیزان تاخین، میتوقف توسط ام

  
  مضاربه

دارد. مضاربه  ینیمفاعله داللت بر تعامل طرفو از باب  ن گرفته شدهیر و سفر در زمیس یبه معنمضاربه از ضرب 
پردازد و سود  یم يت اقتصادیفعالگر به یۀ شخص دیبا سرما یه به موجب آن شخصکاست  يدر اصطالح عبارت از عقد

 گذار سپرده نیاست که ب يقراردادمضاربه گر یبه عبارت د گردد. یم میتقسبه نحو مشخص ان آنها یحاصل از آن م
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بپردازد و در  ياقتصاد یتیفعالبه  گذار سپرده هیبا سرماگردد تا مضارب  یمنعقد م )عامل) و مضارب (ی(صاحب دارائ
 را با، سود حاصله سود گرددت منجر به یحاصل فعالاگر  .ک باشدیشر يدر منافع با و يمقابل به نسبت درصد

خسارت را  گذار سپرده منجر به ضرر گردد تنهامضارب  يت اقتصادیفعالاگر  یول کند یم میطبق قرارداد تقس گذار سپرده
ر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدة عامل نه کنیبه شرط اکند و  یتحمل م مضاربکه متوجه  يتنها ضرر .ستیعامل مقص 

ر یدر غاست  گذار سپرده مضاربه قبول خطر از جانب صحترط ش .است يو جهینت یب اقدامات و تالش همان ،گردد یم
برگردد  کاگر تمام منافع به مالست. یگر مضاربه نیه دکشود  یمحسوب مبعنوان قرض  گذار سپرده هیسرما ن صورتیا

از حاصل از مضاربه سود  از يدرصد و سرک صورت به سهم نییتع و نیطرف از کی هر سهم بودن نیمع. 4باشد یابضاع م
  5دارد. قبول و جابیا به ازین و هیدوسو يقرارداد مضاربه. باشد یمضاربه م مهم طیاشر

ر یبا تفس یو از طرف 7اال باطل است.کو مضاربه با  6د وجه نقد باشدیمضاربه باه یه سرماکاند  دهین عقیبر ا یبرخ 
 یح هم باشد نافیاستنتاجات اگر صحن یالبته ا 8دانند. یح میرا فقط در امر تجارت صح يت اقتصادیق مضاربه، فعالیمض

 يرتجاریغ يها تینطور در فعالیاال و همکرا با  يت اقتصادین فعالیاز ا یتوان نوع یست و میت قراردادها نیمکاصل حا
ه ین اگر سرمایوجود ندارد و بنابرا یتب فقهکات و یور در رواکبر حصر معامالت به عقود مذ یلیدل یاز طرف 9انجام داد.

ه یدر رابطه با نقد بودن سرما یت روائاستدالال ح است.یصح یحقوق عمل نشود یهم تلقمضاربه  گرا باشد، هم ر نقدیغ

                                                           
  باشد. یممالک  يبرا ات عاملیتمام سود عملو کند  یعمل م عامل دهد و یه میسرما است که مالک یابضاع عمل  4
  .هـ ق 1420، ی، قم، مؤسسۀ النشر االسالمیاظم؛ العروة الوثقکد محمد ی، سيزدی ییطباطبا 5

   .558- 567 صفحات: ،1 ج هشتم، ق، هـ، 1420 ،یاالسالم النشر مؤسسۀ قم، له،یالوس ریتحر ؛ياهللا موسو د روحیس ،ینیخم
  .5- 8 ات:دالشهداء، صفحیتاب المضاربه)، قم، مطبعۀ سکد محمد؛ الفقه (ی، سيرازیالش ینیالحس

  .یقانون مدن 547ماده  6
نقد بودن  ه.ق. 1410عه، یرئا: موسسه فقه الشید، بیاصغر مروار یعل يه، گرد آوریع الفقهینابیع، منقول درسلسله الی، الجامع للشرایعالمه حل 7

ه کن است یر شده اکذه مضاربه یدر نقد بودن سرماه ک ین استاللیست. مهمترین یاز اجماع منقول و محصل است و مستنتج عقل یه ناشیسرما
ن یع ان مضاربه،ید در پایمضارب باو  ه را ببردیاز سرما یا بخشیو ند کافت یدر سود را لک ،کمال تااال باشد الزم است ک ه مضاربه،یسرما اگر

م آن یتسله حساب نسبت به روز یتسواال در روز کمت یقاگر  مثال، يبرا مت آن را در صورت تلف بدهد.یا قیآن را در صورت وجود و مثل 
صورت ن یاه در کند ک يداریخرو در صورت تلف ند کاال را مسترد کان مضاربه همان ید بعد از پایعامل با ،ش داشته باشدیافزابه مضارب 

 کآن با مال یشود و مضارب در مابق یمداده  کبه مال هیاز سرما یبخشاال فقط کمت یاهش قکو در صورت . داده شود کبه مالاصل و سود 
   .برگردد کمال د بهیباه مضاربه یه سرماکحال آن شود، یم کیه شریسرما

ه) به یاال (سرماکان مضاربه یب در پاین ترتیداد. بدتوان موضوع مضاربه قرار  یرا م يت اقتصادیه هر فعالکاال بلکن نظر نه تنها یبرخالف ا
 کاال) را به مالکه (یمانده از سرمایزان باقیگردد. در صورت تلف مال، مضارب م یم میت تسهیاز فعال یمنتقل و سود حاصله ناش کمال

ها ارزش  متیر قییه از لحاظ تغکگردد  یبرم يبه و کمال ياالکه حساب یند هنگام تسوکر ییمتها تغید. اگر قینما یمنتقل مگذار)  (سپرده
  ز هست. یه معقول نکمت ثابت، ثابت است؛ یآن به ق یقیحق

 ه مضاربه رایل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایدل تنها ،هـ ق 1420، ی، قم، مؤسسۀ النشر االسالمیاظم؛ العروة الوثقکد محمد ی، سيزدی ییطباطبا
  رده است.ک یر وجه نقد تلقیغ برصحت مضاربه بهل یعمومات مضاربه را دل اجماع دانسته و

  ق. هـ، 1420 ،یاالسالم النشر مؤسسۀ قم، له،یالوس ریتحر ؛ياهللا موسو د روحیس ،ینیخم 8
  ن مقرر است.ین طرفیه بموجب عقد بکاست  یط و مقرراتی: مضاربه تابع شرایقانون مدن 560ماده  9
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وجود هم  یاتیروا یاز طرف 10ستیحجت نن استدالالت است و یفتریدر فقه ضعبر مفهوم لقب است و مفهوم لقب  یمبتن
  .11اند نموده یه مضاربه تلقیسرمارا  دارد که کاال
ه یبه عنوان سرما آنها متیقراردادن ق اال وک میتقو بارا یاند ز اذعان داشتهاال ک مضاربه یعامه به درست يفقها یبرخ

مضارب و  ه وجه نقد استیجاد شود شبیذمه ا در ینید هک یصورت موزون در ل ویکمال م عین در اثر بیو همچن مضاربه
مثل  تاسر است یمضارب م يبه عالوه، براو  دیآ یبه وجود نم 12ضمنیربح ما ال شود و یمستحق آنچه مضمون است م

نه  ن است ویمع نه عمل درآنرا یدانند ز یم يغرررا مضاربه  یبرخ 13ان مضاربه بپردازد.یه مضاربه را بعد از پایسرما
   14باشد. یم سود مسلم سبک

 يمضاربه عقد»: هک قانون مقرر استن یا در است.ران یا یدر قانون مدن 15و جائزن یاز عقود مع یکیعقد مضاربه 
 کیشر رده و در سود آنکگر باآن تجارت یه طرف دکنید ایق دهد با یه مین سرمایمتعامل ه به موجب آن احدکاست 
 17ره باشد.یثلث و غ ایل ربع یل از قبکد جزء مشاع از یو مضارب (عامل) در منافع با کاز مال کیحصه هر 16باشند.
وت در عقد منصرف به آن که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکنین شود مگر ایعقد مضاربه معد در یمزبور با يها حصه

شرط نشده باشد و عامل  یتجارت خاص یعنیتواند مطلق باشد  یه مضاربه مکح شده یتصر یدر قانون مدن 18گردد.
شود مگر در  یمال مضاربه نمن است و ضامن یم امکح مضارب در 19د.یه صالح بداند بنماکرا  یتواند هر قسم تجارت یم

 يبرا یمال یسکاگر .ه مضاربه استین بودن سرمایمعلوم و مع عقد مضاربه،گر یدط یاز شرا 20.ياتعدیط یصورت تفر
شود و عامل  ین صورت معامله مضاربه محسوب نمیباشد در ا که تمام منافع مال مالکتجارت بدهد و قرار گذارد 

شرط  در مضاربه اگر 21ه عامل عمل را تبرعا انجام داده است.که معلوم شود کنیامستحق اجرت المثل خواهد بود مگر 
نخواهد شد عقد باطل است مگر  کا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالیه خواهد بود و یه مضارب ضامن سرماکشود

                                                           
ن اسم شامل آن نشود یگرفت هر آنچه عموم ا قرار یموضوع حکم یاست که اگر عنوان و اسمن یمنظور ا و اصول فقه استم یفاهاز ملقب  10

  .انیلی، انتشارات اسماع1ضا، اصول فقه جرمظفر، محمد  .گردد یمنحکم آن مشمول 
، 1377. رانیا یارکان عقد مضاربه در حقوق اسالم و حقوق مدن، يخلف آباد یل قنواتیجل و یسیمحمدع، یتفرشد به: ینکنگاه  11

http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=839  
   نسبت به آن ندارد. یاست که شخص ضمانت يزیاز چ یسود ناش ضمن،یال  ربح ما 12
  . 1984ع، یالتوز المضاربه، عمان: دارالفکر للنشر و ا محمد، السلم ویالفاتح القضاة، زکر 13

، 1377. رانیا یارکان عقد مضاربه در حقوق اسالم و حقوق مدن، يخلف آباد یقنواتل یجل و یسیمحمدع، یتفرشد به: ینکنگاه 
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=839  

  .310ص مصر، ،2ج شرح المنهاج، یالمحتاج ف ی،مغنینیب،الشربیمحمد بن احمد الخط 14
  یقانون مدن 550ماده  15

  یقانون مدن 546 ماده 16
  یمدنقانون  548ماده  17

  یقانون مدن 549ماده  18
  یقانون مدن 553ماده  19
  یقانون مدن 556ماده  20
  یقانون مدن 557ماده  21

http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=839
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=839
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   22ند.ک کیتمل کا تلف مجاناً به مالیه مضارب از مال خود به مقدار خسارت که بطور لزوم شرط شده باشد کنیا
  
  )MFSمضاربه ( یت مالکمشار

رد، یگ یل مکشد ش یه از مضاربه در قانون مدنک یفیبا استناد به تعر MFSمضاربه  یت مالکمشار یحقوق يمبنا
مضاربه  یت مالکآن در نظر گرفته شده است. در مشار یاتیات عملیجزئ يبرا یه نظم و انضباط مشخصکنیمضافاً بر ا

MFS يار الزم براکباشد.  یم کیرده و در سود شرکگر با آن تجارت ید طرف ودهد  یه مین سرمایمتعاملاحد ز ین 
تواند  یم(مضارب)  انجام شود. عامل »(مضارب) عامل«، تماماً توسط شخصد طبق قرارداد میات مضاربه بایعمل ياجرا

 یلک يتابع مقررات و دستورالعملها MFSات مضاربه تحت عنوان یداشته باشد. عمل یقیا حقیو  یت حقوقیشخص
  د گردد.یاست مگر صراحتاً عدول از آن ق PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان

 يها الزم طبق دستورالعمل يها یافت و پس از انجام بررسیمضارب دررا از طرح مضاربه  کات بانین عملیدر ا
گذاران  آن را به سپردهراستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه در  يطرح و مجر یابیمربوطه در ارز

الزم  يها ز و با نظارتیات مضاربه تجهیانجام عمل يگذاران منابع الزم را برا ت به سپردهکمشار یو با فروش گواه یمعرف
ان یا زیه و سود یات مضاربه اصل سرمایدهد و پس از اتمام عمل یار مضارب قرار میدر اخت کن بانیتحت نظر واحد ام

ات یدارد. چنانچه عمل یافت مین سود دریارمزد خود را از محل اکد و ینما یم میگذار و مضارب تسه ن سپردهیحاصله را ب
ضاربه م ید و فروش گواهیبانک متصور نخواهد بود. صدور، خر يبرا ين کارمزدید امییمضارب منجر به سود نشود با تأ

 راستین انیز ت در سود وکمشار يدارکبان يها استانداردها و الزامات و دستورالعمل براساس و گواهی مضاربه ادواري
PLS باشد. یم  

  ر انجام شود:یاز طرق ز یکین است به که ممکباشد  ید و فروش (تجارت) میموضوع مضاربه در امر خر
  )یداخل یشور (بازرگانکاال (تجارت) در داخل کد و فروش یبمنظور خر -الف
  شور به قصد فروش (صادرات)کاال به خارج از کبمنظور صادرات  -ب
  شور (واردات)کفروش در داخل  ياال از خارج براکبمنظور واردات  -ج
  ت)یصدور مجدد (ترانز ياال از خارج براکبه منظور واردات  -د

  23االک(سواپ)  یضیتعو یخارج یبه منظور معامالت بازرگان -هـ 
موضوع مضاربه و  ياالکد یمت خرید و فروش) براساس قیامل معامله (خرکدوره  کی يبرا  ه مضاربهیسرما

، حق ثبت سفارش، حقوق يبند ، بستهيمه، حمل و نقل، انبارداریب يها نهید، هزیمت خریقابل قبول (شامل ق يها نهیهز
ع یننده ملزم به تودکاالها، واردک  یگردد. در واردات بعض ین میی) تعیکخدمات بان يها نهیو هز ی، سود بازرگانیکگمر

اال کمت تمام شده ین مبالغ جزو قیباشد و ا یم يزکمر کعه ثبت سفارش نزد بانیمت آن بعنوان ودیاز ق يدرصد

                                                           
  یقانون مدن 558ماده  22

ه واحدها را در امر واردات مجاز به معامله کب  20 يفصل دوم بخشنامه سر کیبند  کیر فوق در ارتباط با تبصرة یح سه بند اخیدر توض  23
از محل منابع خود اقدام به انعقاد عقد مضاربه با  کبان MFSمضاربه  یت مالکه در مشارکرد کح ید تصریداند با ینم یخصوصمضاربه با بخش 
ت یریدهد و فقط اعمال مد یقرار م يار مجریانجام مضاربه در اخت يگذار را برا ه بعنوان واسطۀ وجوه منابع سپردهکد بلینما ینم یبخش خصوص

  ابد.ی یمصداق نم MFSمضاربه  یت مالکر در مشارکرالذیت بخشنامه اخید. لذا محدودینما یاقدام به عقد مضاربه نم کع باند و از منابینما یم
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عه ین ودیآن مبالغ قابل استرداد است، بنابرا یکاال و ارائه برگ سبز گمرکص یرا به محض ترخیگردد، ز یمحسوب نم
  خواهد بود.(مضارب) ن آن بعهده عامل یمورد معامله نبوده و تأم ياالکمت تمام شده یق ها و نهیثبت سفارش جزو هز

ر یرش بوده و در غین قابل پذید امینشده موضوع مضاربه در صورت تأئ ینیب شیمتعلقه و پ يها نهیر هزیسا
ار عامل یج در اختیتدر از بهیا برحسب نیجا کی(منابع) مضاربه  يه نقدیسرما خواهد بود.مضارب نصورت به عهده یا

  ز خواهد شد.که متمریننده سرماکن یتأم شعبهمضاربه، نزد  ياز اجرا یناش یکات بانیعملو  دوش یمقرار داده (مضارب) 
ش یه باشد و افزایننده قابل توجکواحد پرداخت  يبرا(مضارب) عامل  يه مضاربه به تقاضایش سرمایچنانچه افزا

قابل  يها نهیر هزیا چند قلم از سای کیش در مقدار موضوع مضاربه) و ید (بدون افزایخرمت یش قیت از افزایآن به تبع
و  یکخدمات بان يها نهی، هزیو سود بازرگان یک، حقوق گمريمه، حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداریقبول (ب

د یمربوطه و با تأئ يها دستورالعملق انعقاد قرارداد متمم و براساس یه از طریش سرمای) درخواست شود افزايبند بسته
ه در نظر یش سرماید به نسبت افزایا وثائق جدینات یرد. چنانچه ضرورت داشته باشد اخذ تضمیگ ین صورت میواحد ام
د به موضوع مضاربه و صدور یق ورود سپرده گذار جدیه از طریش سرمایافزا يالزم برا ین مالیشود. تأم یگرفته م

ها (اعم از  نهیاهش هزکن است به علت که ممیاهش سرماک ه خواهد بود.یش سرمایزان افزایه مد بیجد مضاربه یگواه
  قابل قبول) باشد. يها نهیر هزید و سایمت خریق

مدت قرارداد مضاربه  باشد. ید و فروش موضوع مضاربه میامل خرکدوره  کیمدت قرارداد مضاربه متناسب با 
د یبا ید مضاربه صادراتیگردد و سررس ین میید قرارداد تعیا سررسیمربوطه و  ياسنادد اعتبار یبا توجه به سررس یصادرات

مستند  كقرارداد مضاربه به شرط ارائه مدار ا قرارداد مورد معامله باشد.یو  یصادرات يد اعتباراسنادیمقدم بر سررس
ن و ید امیبا تأئ (PLS)راستین ان یز ت در سود وکمشار يدارکبانسیستم پایه  يها ر و براساس دستورالعملیدرباره تأخ

د و یامل خرکدوره  کی يشده برا ینیب شیزمان پدر مجموع  باشد. ید میمربوطه قابل تمد يها مالحظات دستورالعمل
 یو نه ماه در بازرگان یداخل یماه در بازرگان ششتواند از  یه مضارب نمیشنهادیفروش موضوع مضاربه در ارائه پ

  د.یتجاوز نما یخارج
حاصل فروش موضوع مضاربه در هر ه کیبطور رفت.ین صورت خواهد پذیتوسط واحد ام کبان يه نظارتهایلک

بالفاصله بعد از (مضارب) عامل  گردد. یز میوار کمرحله از فروش و به موازات فروش بالفاصله به حساب خاص نزد بان
امل و مستمر بر فروش و کنظارت  کد و بانینما یآن مطلع م يرا از محل نگهدار کد موضوع معامله مضاربه، بانیخر

شده تا  يداریاال از مبدأ خرکت کان حریامل بر جرکه نظارت کموظف است  کن از طرف بانیانبار خواهد داشت. ام
ات یه عملیلکمضارب موظف است گر ید ياز سورد. یبرعهده گ ییز جابجایانبار و ورود و خروج از انبار را براساس ر

ن مجاز خواهد ید امیین گزارش و در صورت تایمورد مضاربه را شخصاً به ام ياالهاکخود در ارتباط با  یمالو  یکیزیف
د. در صورت یات مرتبط اقدام نمایر عملیل و سایو تحو يریبود تا نسبت به نقل و انتقال، ورود و خروج از انبار، بارگ

و عنداللزوم از  ین موضوع را بررسیگر، امید موارد مشابها ی(مضارب) ت عامل یبروز هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالح
  دارد. یمگذار را معمول  جهت حفظ مصالح و منافع سپرده یه و اقدامات مقتضنمودد یبازد(مضارب) رد عامل کعمل

 کت بانیکحفظ منابع سپرده گذار در مال يبرا یطیهر شرا الً و درکه، یه سرماکت معامله مضاربه یبا توجه به ماه
ه مضاربه یاز محل سرما يداریخر ياالکمضارب، فوراً صورت  یستگکا ورشیقرار دارد، لذا درصورت اطالع از توقف 

گردد. سپس بانک پس از وصول  یم يریگیل آن مراتب پیتا تحو ر وکرا متذ کاال به بانکل آن یضرورت تحو ه ویرا ته
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متعهد (مضارب) عامل  ه خواهد نمود.یبا سپرده گذار تسون بانک، یر نظر واحد امیا پس از فروش آن زین کاال یع
ار و یحق و اخت کامل را از خود سلب و ساقط و به بانکه یگردد ضمن قرارداد مضاربه، حق فسخ قرارداد تا تسو یم
ص خود و در صورت یبه تشخ کخود قرار دهد تا بان یرا وص کبعد از فوت، بان ين برایالت بالعزل دهد و همچنکو

د و یاز اموال موضوع مضاربه بازد يگریا هر محل دیو (مضارب) سب و انبار عامل کاء و با مراجعه به محل اقتض
(مضارب) و عنداللزوم اموال مزبور را از محل خارج و نسبت به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم عامل 

گر یو د عامل کدر بان(مضارب) عامل  يحسابهاه یلکار برداشت از ین است حق و اختید و همچنیاقدام نماگذار  سپرده
  از قرارداد مضاربه. یناش(مضارب) تعهدات عامل  يفایشور به منظور اک يهاکبان

مربوطه  يندهایو فرآ PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه مورد عمل در  یسازمان ساختار
 ين شده براییف تعیز وظایو ن يدارکوة بانین شیا يساز ادهیپ ن شده جهتیتدو يها ن ضوابط و دستورالعملیو همچن

ت کمشار يدارکبانسیستم پایه از همان ساختار مطرح شده در یالت مورد نیکگذار، مضارب، ساختار و تش ، سپردهکبان
ز با توجه ین PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه الت یکتش باشد. یم PLS راستین انیدر سود و ز

 ير و بازنگریتفس یارشناسکگروه «، »PLSانیت در سود و زکمشار يدارکبان يته راهبردیمک«ف فوق در قالب یبه تعار
و » طرحها یابیواحد ارز«و » یواحد حقوق«با » PLSاداره «و » انیت در سود و زکمشار يدارکبان يندهایمقررات و فرآ

با » PLSان یت در سود و زکشعبه مشار«و » نیواحد ام«و » یمال یمهندست یریواحد مد«و » (محاسبات) يزیواحد مم«
 یت مالکمشار ين ساختار برایف شده است. همیتعر» ره صندوقیدا«و » و ارائه خدمات مشاوره یرسان ره اطالعیدا«

  رد.یگ یمورد استفاده قرار م MFSمضاربه 
 

  و مضارب گذار سپرده نیب سود عیوزت
ن یا یل سنتکاز مسائل مهم در مضاربه است. به ش یکیو مضارب  گذار سپرده نیمضاربه بم سود حاصل از یتسه

م درباره یتوان اتخاذ تصم یمضاربه نم یت مالکدر طرح مشار یافتد ول ین دو طرف مضاربه با توافق اتفاق میم بیتسه
قبل از ورود  ن نمود.یم تدویتسه يمشخص برا يا رد و لذا الزم است تا قاعدهکع ارجا کم را به شعبه بانیتسه يها نسبت
د ارزش یند تولینوع فرآ کیآن خود  يات مضاربه در مفهوم اقتصادیه عملکرد کته توجه کن نید به این مبحث بایبه ا

  رد.یگ یاال و خدمت قرار مک یکیزید فیز در عداد تولین یمل يدارف حسابیافزوده است و در قالب تعار
جاد ارزش را متفاوت یخ متفاوت بوده و افراد مختلف منشاء ایتار یار در طکبه ارزش  24اتب مختلفکنگاه م

 یارگر را مولد ارزش ندانسته و برخک يا ه عدهکع است ین قضاوت آنقدر وسیف ایاتب مختلف طکدانستند. در م یم
  اند.  ار را تنها عامل مولد ارزش برشمردهک يرویگر نید

د یمبادله به تولاز بحث نموده و آن را  »ارزش اضافه«نه منشأ یودند که در زمب ین کسانینخست هاوکراتیزیف
مبادله.  و نه ارزش گرفت یقرار م »استفاده ارزش« یعنو به م يملموس ماد ءایارزش در قالب اش نگاه آنهادر  25آوردند.

ند یفرآده در یمصرف رسه ب يها استفاده د شده بر ارزشیتول يها استفاده  ارزش اضافه تنها بشکل مازاد ارزشلذا مفهوم 

                                                           
 آمده است. يد اقتصادیخ عقایتب تارکل در ین مباحث به تفصیا -  24
نام داشت مد » ارزش اضافه) «Surplus valueس (کات ماریه در ادبک يزیآن چو لذا را قبول نداشتند  ارزش یمفهوم اجتماع راتهاکویزیف -  25

 .نظر آنها نبود
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 راتهاکویزیفبه زعم . قابل حصول است يتنها در بخش کشاورز هکشد،  یده میمحصول خالص نامه کبود مطرح د یتول
 دگرد ید نمیتول يا گر ارزش اضافهیا به عبارت دی يا ابد و محصول اضافهی یر مییتغه کاست شکل مواد  در صنعت صرفاً

ن محصول خالص، همان بهره یا و لذا 26د کند.یافزون بر مصرف خود تول یتواند محصول یتنها کشاورز است که م و
  رسد.  ین میاست که به مالک زم یمالکانه و سهم
ار کب یکه ارزش کاال را مقدار کار اجتماعگردد  یممطرح  ین معنیبه ا 27»ارزش هینظر«، یستیسکات ماریدر ادب

 ید ارزش اضافه مطلق ارزش اضافه نسبید عالوه بر تولیرقابت، با ز در صحنۀیارگر نککند، و  ین مییتعن برده شده در آ
آن در بازار  يجار یتر از ارزش اجتماع نیش پائیکاال يد ارزش فردیبا ید ارزش اضافه نسبیتول يد. براینماد یز تولین

دست ز بین یآن، ارزش اضافه نسب یتر از ارزش اجتماع نیو پائ يباالتر از ارزش فرد یمتیباشد تا او با فروش آن به ق
 سمترا از د یند تولیفرآاگر کل  28است. گرکارتوسط ه یسرما يریارگکب يبروز ماد ،د ارزش اضافه مطلقیآورد. تول

دهند، و  یل مید را تشکیل تولیکار و موضوع آن وسازات یو تجهل یوسا سکبه زعم مارم، یمحصول، مد نظر قرار ده
ک کارگر همه ی، شود یم یتلق يفرد ندیفرآ کی. کار تا آنجا که تاً مولد ارزش استیه نهاکاست خود کار 

مسلط عت یتواند بر طب ینم ییتنهابه انسان  و ،را در خود جمع داردشود  یم یل محصول متجلکبه ش که بعداً یئاه کارکرد
ک فرد یم یمحصول کار از محصول مستقد. و لذا ید محصول نمایتولها ملزم به  راتکویزیعت را طبق نظر فیشود و طب

ست، بلکه ید کاال نیتول صرفاً یستیتالید کاپی، مفهوم تولسکبه زعم مار. شود یان مل به محصول مشترك کارگریتبد
فقط و  کند یمد یتول يه ویش سرمایو افزاه یسرماصاحب  يخود بلکه برا يد ارزش اضافه است. کارگر نه برایتول تاًیماه
  د. نک یمد یتولهم کند، بلکه ارزش اضافه  ینمد یتول

ارزش اضافه را  يعلت وجود . اواست یستیتالید کاپینفک تولیو ال یکاردو ارزش اضافه جزء ذاتیردر نظر 
محصول بر ک یمت یها مازاد ق ستیکند. مرکانتال ین میین ارزش را تعیاست که مقدار ا یافتن علتی ید بلکه در پیجو ینم
ل منشأ یدانستند. جان استوارت م یباالتر از ارزشش م یمتیاز فروش آن به ق یناش و از عمل مبادله ید آن را ناشینه تولیهز

ه سود ینکه سرمایعلت ا و کند ید مین خود او الزم است تولیتام يبراه کش از آنچه یکه کارگر ب دانست ین میرا اسود 
دشان الزم است دوام یتول يکه برا یش از مدت زمانیه و ابزار بیخوراك، پوشاك، مواد اولست که ا نیآورد ا یبار مه ب
  .کار است يدیاز قدرت تول یبلکه ناشست یناز مبادله  یسود ناش لذاآورند.  یم

ه بنگاه در مباحث اقتصاد ینظر یند مضاربه را ندارد، ولیم مورد نظر در فرآیاربرد در تسهکت یقابل فوقات ینظر
 يواحد  بنگاهها  کیالسکاز نگاه نئوساده  یانیبدر . 29برخوردار است یقیعم ع ویوس یلیتحل یاز مبان  کیالسکنئوخرد 
  رابطه  یاضیر  انیب  د بنگاهیتول  د. تابعینما ید می، تولهیار و سرماک دیتول  عوامل االها را با استفاده ازکه کشود  یف میتعر

                                                           
ها وکراتیزیفگاه در نمتحقق است و نه در صنعت.  يشاورزکه تنها در کدانستند  یاهان میاز قوة رشد گ یها ناش راتکویزین موضوع را فیا -  26

بذر را به مقدار  ين است که مقداریزم يقدرت بارآورو ن است یزما یعت یجه مساعدت طبی، بلکه نتشاورزک ارزش اضافه نه حاصل کار اضافه
از رابطه انسان با خاك  یکه ناشاست  یعیطب یموهبت يمحصول اضافه در کشاورز یعنی ب بهره مالکانهین ترتیکند. بد یمل یبذر تبد يشتریب

  .يو یاز روابط اجتماع منتجاست و نه 
27 - The theory of value. 
28  - Mark, Karl, Capital, Vol. 1, Penguin, England, pp. 1019-1026. 

  :دیئمراجعه نما ریمنبع زن موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص یشتر ایشرح ب يبرا 29
Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
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 دو ضاربم  هکد یریبگ را در نظر  يا مضاربهند یفرآحال باشد.  یم  د شدهیتول  و محصول  شده  دهربار کب هیار و سرماک  نیب
 ارکب  ارزش افزودهد یتول  جهتخود   د ثابتیتول  ا عواملرا ب L مضارب ارکو  K گذار سپرده هیسرما رید متغیتول  عامل

  د:شو یم  انیبر یل زکبه ش) K,Lر (ید متغیتول  عوامل از  یاضیر  تابع  کی  ) بعنوانQ( ارزش مضاربه  بندد. تابع یم
),( LKfQ =                                                                                                                                    )1(  

 د دریاند. ساختار تول دهیگرد  فیر تعرید متغیتول  با عوامل  د در ارتباطیتول  زانیم و ندارد د ثابتیتول  عامل فوق  تابع
د یثابت تول يها نهیهز نیهمچن، و ابندی یر نمییتغ  شده  انجام  يهایگذار هیسرما  هک گردد یف میتعر  یخاص  یزمان  دوره

  يبراه ینحوه استفاده سرمادرباره ضارب م  یفن  اطالعات  مجموعه ،شدهار برده کب  ينولوژکت د.نگرد ینم اتوارد محاسب
وسته یپ 30مقداره  کی  تابع  کی  بعنوان د غالباًیتول  . تابعندمج استد میتابع تول یاضیه در فرم رکد شو یم را شامل مضاربه

 32يعــاد شــبه مقعــر قاًیتـابع دق  کیو غالباً   فیتعرمورد نظر   دامنه در  31ندهیافزا  تابع  کی  بعنوانو   یرمنفیر غیمقاد  يبرا
  یزمان  ند. دورهگرد یم  فیتعر  مشخص  یواحد زمان در گذار سپرده هیار مضارب و سرماک ومضاربه   زانیشود. م یم  فرض

  اندازه  د بهیبا اوالً است:  تیمحدود  سه  د بهیشوند مق یم  فیتعر  آن در  مدت  وتاهک مضاربه  تابع جتاًیر و نتیمقاد  نیا  هک
در  مضاربه  تابع  لکش  هکباشد   وتاهک  يا اندازه  به اًیدهد. ثان رییرا تغ  د ثابتیتول  نتواند عامل  مضاربه کباشد   وتاهک  یافک

. گرددر یذپانکام مضاربهند یفرآ  اتمام  هکبلند باشد   یافک  اندازه  به ابد. ثالثاًی رییتغ  مضاربه) ينولوژکتط (یشرااثر بهبود 
  فیر تعریز  لکش  به MPLو  MPKب با یترتبه  Lار مضارب کو  K گذار سپرده هیسرماد یتول  عامل ینهائ  یبازده

  :دنشو یم

KKK fLKf
K
QMP ==

∂
∂

= ),(  ,      LLL fLKf
L
QMP ==

∂
∂

= ),(                                                       )2(   

در ابتدا ر، یمتغ دیعامل تولاز  يشتریر بیمقاداستفاده از که دارد  یان میبد یامل تولوع ینهائ یبازده ینزولقانون 
ش عامل ید مربوطه، افزایعامل تول يریارگکاز ب یزانیدن به میزبور شده و پس از رسعامل م یید نهایتولش یمنجر به افزا

را ر ید متغیک عامل تولیاز  يشتریب يهرچه واحدها یعنید خواهد شد. یآن عامل تول ینهائ یبازده اهشکد منجر به یتول
ن قانون اثرات یا  33.م آوردیبدست خواه یمحصول اضاف يمقدار کمترد یاز تول يا دن به نقطهی، بعد از رسمیار برکب

  استنباط است.م آورد قابل یه بدست خواهکم سود یه از روابط تسهکمضاربه خواهد داشت  یم بازدهیدر تسه یمشخص
به  ضاربهند. اگر مک یان مید بیش متناسب تمام عوامل تولیش محصول را در اثر افزایافزا یاس چگونگیمق اقتصاد

د مورد یب عوامل تولیکاس در دامنه تریابد بازگشت به مقیش یابند افزایش یافزا هیار و سرماکزمان ه همک یهمان نسبت
سبب  گذار سپرده هیار مضارب و سرماکمتناسب ش یاست اگر افزا یشیاس افزایشود. بازگشت به مق یف مینظر ثابت تعر

 هیار مضارب و سرماکمتناسب ش یاست اگر افزا یاهشکاس یس بازگشت به مقکمحصول شود و بلع شتریش بیافزا
 کیشود.  یف مید تعریتوابع تول 34یاس توسط مفهوم همگنیبازگشت به مق .شود ضاربهمتر مکش یسبب افزا گذار سپرده
  است اگر:   jد همگن از درجه یتابع تول

),(.),( LKfttLtKf j=
                                                                                                                    

)3(  

                                                           
30 - Single-valued. 
31 - Increasing. 
32 - Regular strictly quasi-concave. 

  است. یینها یمتوسط و بازده یبازده يها ین نقطه محل تقاطع منحنیا -  ٣٣
34- Homogeneity. 
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1,1,10ر یمقاد يبرامضارب ار کو  گذار سپرده هیسرماد یبرابر عوامل تول tش یبا افزاه ک fpp jjj بازگشت به  =
بدست  ید خطیتول يتهایاز مجموعه فعالتواند  یم ید خطیتابع تول کیباشد.  یم یاهشک، ثابت ویشیافزاب یبه ترتاس یمق
اس یبازگشت به مق جتاًیهمگن از درجه اول هستند و نت ،ید خطیتوابع تول .35شوند یارگرفته مکهمزمان ب ه بطورکد یآ

 )اهشکای( شینسبت افزا کید را به یه عوامل تولیلکه اگرکاست  ین معنید بدیدر توابع تول یثابت دارند. مفهوم همگن
د همگن ید بود تابع تولیش عوامل تولید به همان نسبت افزایش تولیافزا ابد. اگری )اهشکای( شیز افزاید نیزان تولیم میده

 نیا ریدر غ و کیمتر از ک یش عوامل بود همگنیمتر از نسبت افزاکد یش تولیاست. اگر نسبت افزا کیاز درجه 
ثابت،  ،اسیبازگشت به مق، کیاز متر کشتر و یو ب کیسه حالت همگن از درجه  باشد. در یم کیشتر از یصورت ب

  . استقابل استنباط ) 3( رابطۀبراساس  یاضید از لحاظ رین شرط در تابع تولیا شود. یف میاهنده تعرکنده ویفزا
ع یتوز 36اولره یقضن فرض براساس یاست و لذا از ا یامالً با معنک کیاز درجه  یدر تابع مضاربه فرض همگن

اگر همه عوامل به  کیاز درجه  یدر حالت همگنگر یبه عبارت د م.یآور یو مضارب را بدست م گذار سپرده نیدرآمد ب
 يور ن حالت بهرهیدر اافت. یخواهد ) اهشکای( شینسبت افزاز به همان یابند محصول نی )اهشکای( شینسبت افزا کی
تابع  کیر در یه رابطه زکد ینما یان میه اولر بیقض رد.کر نخواهد یید تغیمتوسط عوامل تول یل ثابت ماندن بازدهیز به دلین

  برقرار است: jهمگن از درجه 
),(... LKfjfKfL KL =+

                                                                                                                   
)4(  

  د:یآ یر بدست میرابطه ز (j=1) کیاز درجه  ی) و با فرض همگن4در رابطه ( )1رابطه ( ینیگزیبا جا
QfKfL KL =+ ..

                                                                                                                                
)5(  

ار ک ینهائ یحاصلضرب بازدهل ارزش مضاربه برابر است با مجموع که کتوان استنباط نمود  یمه ین قضیااز 
به . (K) گذار سپرده هیدر سرما (fK) گذار سپرده هیسرما ینهائ یو حاصلضرب بازده (L)ار مضارب کدر  (fL)مضارب 
ل کم ینکع یتوز گذار سپرده هیار مضارب و سرماک ینهائ یبازده يم حاصل مضاربه را برمبنایگر اگر بخواهیعبارت د
ن یو بر ا ندک یم يرا بازع یتوز ینهائ یه بازدهینظردر  یه اولر نقش اساسیع خواهد شد. قضین دو توزین ایمضاربه ب
افت یخود را در ینهائ یارزش بازده )گذار سپردهه (یار (مضارب) و سرماکد یدام از صاحبان عوامل تولکاساس هر
شود تا  یباعث م کیاز درجه  یه همگنکر است کد. الزم به ذیم خواهد گردیل مضاربه تسهک یو از طرف ردکخواهند 

  :سود مضاربه در نظرگرفته شود πاگر  گریباشد. به عبارت د کیز همگن از درجه یتابع سود مضاربه ن
tKtLtKtLft −−= ),(.π                                                                                                                  )6(  

  ابد.ی یش میز به همان نسبت افزایابند سود مضاربه نیش ینسبت افزا کیبه  گذار سپرده هیسرماار مضارب و کاگر  یعنی
براساس نسبت و مضارب را  گذار سپرده نیاز طرف کینسبت سهم سود هر م یتوان یل فوق میبا استفاده از تحل

ه یر ارزش سرمای. در عبارات زمیورر بدست آیات مضاربه براساس فرمول زیار از ارزش افزوده عملکه و یسرما یبازده
و ارزش  ،سود حاصل از مضاربه یار مضارب به معنک یو ارزش بازده ،گذار سپرده تکه مشاریزان سرمایم یبه معن

                                                           
  د به:ینکنگاه باشند. یمطرح م یاضیو ر يمختلف اقتصاد يهایژگیاز لحاظ و يارید بسیتوابع تول يدر متون اقتصاد -  35

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

  .واحد تهران یاصل، دانشگاه آزاد اسالم یفرهاد ثواب
36 - Euler theorem. 
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به عبارت باشد.  یممورد مضاربه  ياالکمبلغ فروش  یفروش رفته به معن ياالکو ارزش  ،سود فروش یافزوده به معن
  م:یگر دارید

K+L=Q=C+V                                                                                                                                         )7(  

 هیسرما و (L)ار کارزش مجموع  ين مساویو همچن (Q) ارزش مضاربهبرابر با  (C) نهیهز با (V)ارزش افزوده جمع  یعنی
(K)  .را:یزاست  

π =V                                                                                                                                                      )8(  

ارزش برابر مجموع فروش رفته  ياالکارزش ر یباشد و در رابطه ز یم ات مضاربهیسود عمل برابرارزش افزوده  یعنی
  گردد: یف میتعر نهیهزو افزوده 

C+V=Q                                                                                                                                                  )9(  

 هیارزش سرما يمنهافروش رفته  ياالکارزش برابر خواهد بود با ار مضارب ک یارزش بازده بین ترتیپس بد
  :گذار سپرده

L=Q-K                                                                                                                                                     )10(  

بر ارزش  گذار سپرده هیجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایاز ارزش افزوده ا گذار سپرده پس سهم سود
جاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش افزوده بر ین سهم سود مضارب از ارزش افزوده ایفروش رفته و همچن ياالک

  گر:یفروش رفته. به عبارت د ياالکارزش 

Q
KRK =                                                                                                                                               )11(  

Q
VRL =                                                                                                                                              )12(  

د. به عبارت یآ یمجاد شده بدست یو مضارب از حاصل ضرب سهم سود آنها در ارزش افزوده ا گذار سپرده زان سودیم
  گر:ید

VRKK ×=π                                                                                                                                    )13(  

VRLL ×=π                                                                                                                                      )14(  
توسط جاد شده یخود در ارزش افزوده ا یو مضارب بر اساس نسبت بازده گذار سپرده نیدام از طرفکن اساس هریبر ا

 در آنه کد یم رسیر خواهیم به رابطۀ زینمائ يندبگر چنانچه روابط فوق را جمعیم خواهند شد. و به عبارت دیسهمضاربه 
  :هیسرما یارزش بازده وار ک یارزش بازدهمجموع  برابر خواهد بود باارزش افزوده 

 
VLK =+ ππ                                                                                                                                     )15(  

ار ک صاحباناز  کیهر ینهائ یه براساس بازدهیار و سرماکع ارزش افزوده اولر به یتوز هیقضع منطبق با ین توزیو ا
  برابر خواهد بود با: گذار سپرده اصل و سود یافتیزان دریمو لذا  باشد. یم) گذار سپرده(ه یو سرما(مضارب) 

KP KK += π                                                                                                                                       )16(  

 زان سودیم و گذار سپرده هیارزش سرماان مضاربه برابر است با مجموع یدر پا گذار سپرده به یزان پرداختیم یعنی
 ضارب:مسود  یافتیدربرابر خواهد بود با به مضارب  یزان پرداختیزان میمو  .گذار سپرده

LLP π=                                                                                                                                               )17(  
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 بعالوهبه مضارب  یپرداخت، ع اصل و سود مضاربهیه پس از اتمام مضاربه و توزکدهد  ینشان مر یجمع دو رابطه اخ
 :گذار سپرده سود وسود مضارب  و گذار سپرده هیارزش سرمابرابر است با مجموع  گذار سپرده به یپرداخت

KPP LKLK ++=+ ππ                                                                                                                  )18(  
 سود مضاربه و گذار سپرده هیارزش سرمامجموع  يمساومضارب و  گذار سپرده به یپرداختمجموع  یبه عبارت ایو 

  خواهد بود:
KPP LK +=+ π                                                                                                                               )19(  

  
  MFSمضاربه  یت مالکشارم يها دستورالعمل

سیستم مضاربه بر اساس دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت در  ياستانداردها و الزامات نظارت بر طرحها
عالوه لذا گردد  یز لحاظ مین يگریدباشد و عالوه بر آن موارد  یم PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبانپایه 

ه یلکمضاربه  یت مالکات مشاریو چارچوب و زمان و نحوه عمل ک، مضارب و بانگذار سپرده بر وظائف مشخص
 یمال يها ستمیرسیو ز PLS37 راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبانسیستم پایه  يها دستورالعملات در قالب یعمل
  باشند:  یر مین زیها تحت عناو ن دستورالعملی. اباشد یمآن 

 يمجر ییدستورالعمل احراز توانا .1

  ها ق وآوردهینات، وثایدستورالعمل تضم .2
   طرح ی، مالی، فنيه اقتصادیگزارش توجه یدستورالعمل ته .3
   طرح یابیو مستندات الزم جهت ارز كدستورالعمل مدار .4
  کبان يها یافتیدستورالعمل در .5
  دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت .6
 يمجر یده  دستورالعمل گزارش .7

  یو حسابرس يدستورالعمل حسابدار .8
  نهیو هز ير در زمانبندییدستورالعمل تغ .9

  طرح  ینه و خالص بازدهیآثار تورم بر درآمد و هز دستورالعمل .10
   ير در زمانبندییو تغ يردر انجام تعهدات مجریاز تاخ یقصور ناشدستورالعمل  .11
  ن انجام طرح)یه در حیش سرماید (افزایدستورالعمل مشارکت جد .12
  يه حساب با مجریدستورالعمل تسو .13
  دستورالعمل داوري (حکمیت) .14
  دستورالعمل فورس ماژور .15
   PLSان یت در سود و زکمشار يدارکبان يم قراردادهایدستورالعمل تنظ .16

                                                           
، يبر زاده چلهیرضا مهدی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگیآقاب نایژ دآباد،یژن بیب  ٣٧

 یلیطرح تفص. یوالئ یلیا خلینادپور،  ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بییقل سرایص یاهللا قاسم حجت
  .1387ران، یا یمل ک، بانيزیر قات و برنامهیاداره تحق، (PLS)ان یت در سود و زکمشار يدارکبان
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  انیت در سود و زکمشار يقراردادها یط عمومیدستورالعمل شرا .17
 نیت امیدستورالعمل صالح .18

 ش از موعدیه پیگذار و تسو دستورالعمل انصراف سپرده .19

 )يدیر (تولیناپذ انیپا يره به سهام در طرحهایپذ یل گواهیدستورالعمل تبد .20

  يا مهیب يدستورالعمل پوششها .21
  رهیت/پذکمشار یدستورالعمل معامالت گواه .22
 دستورالعمل صدور گواهی آتی .23

  یآت ید و فروش گواهیسفارش خر .24
 PLS یلکتعهدات براساس دستورالعمل  يفایار و اکنات حسن انجام یق و تضمینوع وثادستورالعمل  .25

  کبان يها یافتیدستورالعمل در .26

 کاالدستورالعمل بازرسی  .27

 ه و نهایی)یاال (مواد اولکدستورالعمل استاندارد  .28

 االي نهایی و اختتامکل یدستورالعمل تحو .29

 JFSجعاله  یت مالکمه در مشاریدستورالعمل ب .30

 JFSجعاله  یت مالکول از انجام تعهد در مشارکه و نیر در تأدیدستورالعمل تأخ .31
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