
Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.1, Spring2021 

https://dx.doi.org/10.30510/PSI.2022.322769.2903 

Implementation of civil partnership agreements in the Iranian banking system 

naser gharebi1

ali reza  sharifi2

arkan Sharifi 3 

 farzad parsa 4 

Abstract 
One of the banking bonds of Iran is the "partnership" contract. This contract is of great 

importance regarding the conflict of interests of the public and the government system, which is 

dependent on the government and sometimes independent. The purpose of the partnership in the 

Iranian banking system is to facilitate production, trade and service activities, which according 

to the definition of civil partnership means to combine the share of cash or non-cash company 

owned by individuals in a common way, for profit. . The present dissertation deals with one of 

the important methods of granting Islamic banking facilities, namely civil partnership 

agreements, and how to implement it in the Islamic banking system of Iran, through a 

descriptive-analytical method. The research findings indicate that in order to implement a civil 

partnership contract, its implementation criteria must be carefully considered. Thus, the most 

important criteria for the financial and moral competencies of the partner are the technical and 

financial capability of having a plan for obtaining collateral and registering a partnership 

contract, which must be specified during the execution of the contract, and in the absence of 

any of these criteria. Obliged to terminate the contract. 
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چکیده

این عقد از اهمیت باالیی در خصوووت ارووار    یکی از عقو بانکی ایران عقد »مشارکت« است.

. هوودا از عقوود برخوووردارو نظام بانکی وابسته بووه دو ووت و برمووال مسووتق     جامره  منافع عموم

ای او یوودیب بازرنووانی و خوودماای مشارکت در نظام بانکی ایران به نوعی اسهی  نمودن فرا یووت 

ا شوورکه نقوودی و یووا آمیخووتن سووه است که بر اساس ارریف مشارکت مدنی بووه مرنووی در هوو   

حاضوور بووا روشووی   پووهوه غیرنقدی مترلق به اشخات به نحو مشاعب به منظووور انتعوواع اسووت.  

های مه  اعطای اسهیالت بانکووداری اسووالمی یرنووی دراردادهووای به یکی از شیوه  کیعی-اعسیری

های احقیق حاکی پردازد. یافتهدر نظام بانکی اسالمی ایران میمشارکت مدنی و نحوه اجرای آن  

بایست ضوابط اجرایی آن به طووور ددیووق است که جهت اجرای درارداد مشارکت مدنی می  آناز  

هووای مووا ی و اخالدووی در نظر نرفته شود. بدین ارایب که مهمتوورین ضوووابط وجووود  ووالحیت 

شریکب دابلیت فنی و ما ی داشتن طرح  واخذ وثیقه و ثبت درارداد مشارکت هستند کووه بایوود در 

هنگام اجرای درارداد به طور ددیق مشخص و مرین نردند و در  ورت نبووود هوور کوودام از ایوون 

 ضوابط بانک مؤظف به فسخ درارداد است.  

بانکداری اسالمیب عملیات بانکیب مشارکت مدنیب اسهیالت ما یب ربا کلیدواژگان:
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 و بیان مسئله  مقدمه

 قرارداد مشارکت مدنیماهیت حقوقی  

نونه کووه نظر است. بدیندر مورد ماهیت حقودی این عقد مه  در بین فقها و حقوددانان اختالا

انر بدون آنکه مال مشاع وجود داشته باشد و هرکدام از شرکا فقط مال خود را در میان بگذارنوود 

یا چنین دووراردادی نافووذ ها شوند. آو بخواهند به نسبت آوردهب ما ک سه  مشاع از مجموع آورده

-های آنها به مال مشاع ابدی  میعبارت دیگر آیا به  را اراضی طرفین آوردهاست یا خیر؟ به

اوان شود؟ در مورد ماهیت حقودی شرکت و مقتمای ذات آن ادوال مختلعی وجود دارد و ی می

 بندی کرد:این نظرات را در سه دسته اقسی 

-ه شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در ما کیت است و این امتزاج میاند ک و  نروهی بر این عقیده1

اواند در اثر یکی از عقود مرین یا بطور دهری بدست آید و برای اینکه ما کان مال مشاع بتواننوود 

کند و نیازی بووه عقوود مشووارکت نیسووت و کنند اذن هریک از آنها کعایت میدر مال مشاع اصرا

دهد وجود امتزاج ندارد زیرا آنچه جوهر شرکت را اشکی  میعقدی به نام عقد مشارکت وجود  

 (218: 1408/ 4)شهید ثانیب  در مال و اشاعه در حقوق ما کین است.

انوود کووه اثوور آن جووواز و اکثریت فقها عقد مشارکت را به عنوان عقدی از عقووود مرووین پذیرفتووه2

عبارت دیگر شرکتب عقدی است که اثر آن اذن در اصرا ما کین مشاع در مال مشترک است. به

اصرا است. و ی برای احقق شرکت باید اموال ممزوج بشود یا اینکه دووبالل بووه عللووی بووه حووال 

 اشاعه ابدی  شده باشند.  

انوود کووه اثوور ایوون دانند و بر این عقیدهسومین نروه از فقها عقد مشارکت را از عقود مرین میو  3

  (145: 1494/ 26)نجعیب   موال و جواز اصرا در مال مشاع است.عقد ایجاد اشاعه در ا

مبنای استدالل کااوزیان بر این اساس است که از آنجا که به »وسیله یکی از   و ی از نظر حقودیب

عقود املیکیب مانند بیع و هبه و  لحب میتوووان ما کیووت چنوود نعوور را کووه مایوو  بووه شوورکت بووا 

یکدیگرند ابدی  به ما کیت مشاع در مجموع اموال کردب بدون اینکه نیاز به امتزاج آنهووا باشووند... 

رای ابدی  ما کیت فردی و مستق  هرکدام به ماملکیت مشاع در مجموع اموال پس اراضی آنان ب

ق.م اراضی اشخات ناشی از اراده هاست نه 10شرکت کافی است. از سوی دیگرب بر مبنای ماده  

-هاب یرنی آنچه را که اطراا عقد بخواهندب انر مخا ف  ریح دانون نباشدب بووه ودوووع موویدا ب 

 (15016:  2382/ 2)کااوزیانب  پیوندد.«

 مشارکت قراردادهای اجرایی اول: ضوابط  مبحث
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 فنووی مووا ی و دابلیووت  بوور عالوه ب شریک ما ی و اخالدی  الحیت  بررسیابتدا  این دراردادها در

سووود  و ا   بازنشت  برای هایی ضمانت  دیگر سوی از و نیرد درار اوجه مورد باید داشتن طرح

 .شود اخذ طرح

 شریک مالی و اخالقی صالحیت و اول: قابلیت گفتار

 و  الحیت اخالدی دارای طرفین از یک هر که است  نیاز مشارکت  درارداد اجرای و اشکی  برای

 بوور مبنووی ارهدات خووود به طرفین از یک هر باید درارداد اشکی  هنگام در زیرا .باشند الزم ما ی

 اینکووه بووه اوجه نیز با درارداد اجرای هنگام در دیگر سوی از و بوده بند پای ا شرکه سه  آوردن

 اجووازه بووه نیاز اداره شرکت  برای یا و بگیرد  ورت دفرات به ا شرکه سه  پرداخت  است  ممکن

 .اسووت  الزم عهوود وفووا بووه جملووه از اخالدووی  عات همچنین و ما ی ددرت داشتن باشد شریک

 فلذا است  الزم عقد و اجرای اشکی  هنگام در ما ی و اخالدی های الحیت  وجود احراز بنابراین

 .پردازی می موضوعات این بررسی به نعتار این در

 شریک اخالقی الف: صالحیت

 بردراری اسووهیالت و اخصیص جهت  او یه و اساسی شرایط از یکی متقاضی بودن مترهد و امین

 مووی سری استبنموده  اعطا که اسهیالای بازنشت  از کردن حا   اطمینان منظور به بانک .است 

 ایوون » در .کاموو  بشناسوود بطووور نمایوود می درارداد انرقاد به مبادرت آنها با که را افرادی که کند

 و رفتووار طوورز و در نذشووته متقاضی اجاری روابط وضریت  از آناهی به مند عالده بانک اراباطب

-فرا یووت  و عووادات است بداند مای  بانک .است  حال و نذشته در او اجتماعی روابط و امایالت

 روش و هسووتند کسانی او چه همکاران .است  چگونه متقاضی اجتماعی روابط و خصو ی های

 بوور اسووت  ممکن که شرایطی فردی و خصایص کلیه خال هب طور به .است  درار چه از او زندنی

 احلیوو  و بررسی مورد مرحله باشد دراین داشته ااثیر ارهدات ایعای و پرداخت  باز در وی امای 

 دانون عملیات بانکی( 7)ماده    .نیرد درار

 شریک مالی ظرفیت و قابلیت ب:

 بووه بررسووی مبووادرت بانووک که هنگامی در نیز مدنی مشارکت  درارداد در شریک مشارکت  میزان

 بیشووتر هوور چووه مشووارکت  زیرا .نیرد درار اوجه مورد باید کند می شریک ما ی ظرفیت  و دابلیت 

 میووزان که هر چقدر ب با رکس و بود خواهد طرح اوفیق برای ایانگیزه و عام  طرحب در متقاضی

 میووزان و دریافووت  کمتوور ا شوورکه سه  پرداخت  بد ی  کندب پیدا کاه  طرح در شریک مشارکت 

 دووانون در کووه د ی  اسووت  همین به .کندمی پیدا کاه  شریک مسئو یت  احساس سود از کمتری
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 سوورمایه از اووامین دسوومتی از  ووحبت  دیگوور مصوووبات و هووانامه بآیین ربا بدون بانکی عملیات

) ووددیب .است  شووده مشارکت مدنی دراردادهای در بانک مشارکت  برای سقف اریین و مشارکت 

1349 :51) 

 شووریک دوورارداد کووه باشووند داشته کافی اوجه مشارکت  درارداد انرقاد هنگام هابانک باید بنابراین

 پووی  بینووی دابوو  غیوور شوورایط بووا مقابلووه همچنین و خود ارهدات انجام برای الزم هاییاوانایی

 دسوومت  که شودمی مالحظه مواردب از بسیاری در متاسعانه زیرا .باشد داشته را اجاری و ادتصادی

 بووه بووانکی اعطای اسهیالت طبیرتال و دهندمی اشکی  خارجی منابع را موسسات ما ی منابع اعظ 

 خود ادتصادی واحد دارند سری اشخات برخی .بود نخواهد اشکال از خا ی موسسات نونه این

 ثبووات بووی  نایع برای به خصوت حا ت  این .بیاندازند راه است  ممکن که در  مقدار هر با را

 .است  بسیار خطرناک  رکود و کسادی با مواجه ادتصادهای در بویهه

 طرح مالی و فنی صالحیت و دوم: قابلیت گفتار

 دستور 2 ماده به اوجه با نرددمی منرقد مشارکت  درارداد آن برای که طرحی باید اینکه بر عالوه

  حاظ از آور بودن سود بر عالوه باید طرح این باشدب خدماای و بازرنانی او یدیب امور در ا رم 

 سود و انتعاعی بنگاهیک   و مشتریان نماینده بانک که آنجایی از باشد داشته نیز را اجرا دابلیت  فنی

 موضوووع عملیووات مشارکت موودنی درارداد انرقاد به مبادرت از دب  است  موظف  ذا استب محور

 از ناشووی انتظووار مووورد و سووود مال ا شوورکه ا   که نماید حا   اطمینان و بررسی را مشارکت 

 .است  برنشت  داب  درارداد مدت طول در مدنی مشارکت 

 طرح فنی صالحیت و قابلیت الف:

 نذاری سرمایه برای فلذا مجوز است  مسئول آنها مقاب  در و باشدخود می مشتریان نماینده بانک

 حا   اطمینان بنماید درارداد به انرقاد مبادرت آنکه از دب  باید و ندارد را عملیاای و طرح هر در

 باشد آور سود طرح این ثانیال و دارد را اجرا شدن دابلیت  مدنی مشارکت  موضوع طرح اوال که کند

 کووه طوورح ا لی نذاران سرمایه جوابگوی بتواند که بانک باشد میزانی به آوری طرح سود ثا ثال و

 کنوود حا   اطمینان بانک عقد اجرای هنگام در که در  ورای بشود هستند نذاران سپرده همان

 .نماید مشارکت  درارداد فسخ به مبادرت باید بود آور نخواهد سود مدنی مشارکت  که

 و دان  طرح اجرای  وازم و وسای  طرحب مشخصات اریین به است  مربوط عمومال هابررسی این

 امووام که در  ورای و بگیرد  ورت بانک کارشناسان اوسط باید که طرح اجرای برای الزم فنی

 نووذاری سوورمایه به میتواند مبادرت بانک نرفت  درار کارشناسان مورد اصویب  طرح فنی شرایط
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 د یوو  بووه کووه باشوودمووی طرح( )مبانی ارزیابی عنوان فنی احت  هایبررسی به مربوط ا ول .کند

)جووزوه آموووزش بانووک ملووتب .کنی خودداری مووی کردن ذکر از بودن بحث  از خارج و اخصصی

 (13ش

 طرح مالی ظرفیت و قابلیت ب:

 بایوود طوورح شرکاست  بین آن اقسی  و سود آوردن بدست  هدا چون مدنی مشارکت  درارداد در

 بووه (منجوور موضوع مشووارکت  )طرح مشتری کاری برنامه یرنی .باشد آور مشارکت سود موضوع

  .کند اامین انجام مشارکت  از را شریک و بانک از یک هر انتظار ب سو  این و شود دهی سود

 آورده و سوورمایه نسبت  به زیان و سود اقسی  عقد مقتمای چون مدنی مشارکت  های درارداد در

 سوورمایه کوو  بوور بانک آورده زیانب و سود اقسی  هاینسبت  آوردن بدست  برای باید است  شرکا

 سود اقسی  از سود اقسی  هاینسبت  عم  در اما .شود مشخص سود اقسی  نسبت  اا شود اقسی 

 . آیدمی بدست  ک  انتظار مورد سود بر بانک انتظار مورد
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 در اریووین هووابانک از برخی شیوه از بهتر مسلمال سود اقسی  هاینسبت  محاسبه شیوه این چه انر

 عبارت به است یا نوادصی دارای ه  شیوه این اما .باشدمی مشارکت  درارداد برای ثابت  سود نرخ

 سود اریین هایاریین نسبت  برای را بانک دست  که است  شده برده بکار آن در فاکتورهایی دیگر

 دووانون مقووررات خووالا بر این شیوه در .شوند امر این متوجه مشتریان آنکه بدون نذاردب می باز

 اقسووی  نسووبت  اریین مریار و سهی  شناخته ضرر و نعع در خود سه  نسبت  به را شرکا که مدنی

 و اسهیالت سود نرخ یرنی دیگر مریار ب دو است  دانسته ا شرکه سه  میزان براساس فقط را سود

 سود محسوب اقسی  نسبت  اریین در نذار ااثیر هایمو عه جزء نیز کار پایان در انتظار مورد سود

 انتظار مورد سود میزان چه هر یا و باشد کمتر اسهیالت نرخ سود چه هر که بطوری . است  شده

 شودمی کمتر سود اقسی  نسبت  شود اریین بانک بیشتر کارشناسان سوی از

 مدنی مشارکت قرارداد ثبت و سوم: وثیقه گفتار

 ثبووت دوورارداد و اعتبووار اووامین یووا وثیقه اخذ مدنی مشارکت  درارداد اجرای برای دیگر ضابطه دو

 مقووررات شوورایط و دارای ضوووابط این از یک هر که .است  رسمی اسناد دفاار در مدنی مشارکت 

 .پردازی می موضوعات این بررسی به دسمت  دو طی نعتار این در  .است  خود خات

 مدنی مشارکت قرارداد در الف: وثیقه

 اطمینووان از حصووول جهووت  اواننوودمی بانکها مدنی مشارکت  اجرایی ا رم  دستور 14 ماده طبق

 در .اخووذ نماینوود کافی اامین درارداد در مقاب  طرا از خود مدنی مشارکت  درارداد اجرای حسن

 و وام منظووور نرونووان بووه دبووول داب  دارایی یک ارهین یا سپرده مرنی به وثیقه بانکداری عرا

 بووانکی عملیات روح دانون به عنایت  و اجتماعی و ادتصادی احوالت و اغییر با .است  بوده اعتبار

 حصووول معهوم به وثیقه و امروز نردیده متحول اسهیالت اعطای بر حاک  ارزشی نظام رباب بدون

 عوودم از ناشووی ریسووک کوواه  ارهدات و ایعای حسن و مرامله استحکام برای اامین و اطمینان

 از وثیقه جای به عمداال بانکی در مقررات جهت  همین به شود می اربیر اعطایی اسهیالت و ول

 .است  شده برده نام کافی اامین عبارت

 در درارداد بانک هدا اوالل زیرا باشدب کافی مشارکت  درارداد ایجاد در نبایدب انهایی به وثیقه اخذ

-طرح از جهت حمایت  باشندنمی دوی ما ی بنیه دارای که ادتصادی های بنگاه به کمک مشارکت 

 در اصرا وسیله به سود سرمایه و ا   آوردن بدست  نه خدماای استب و او یدی عمرانیب های

 هزینه و ودت  که دانونی دارد مراح  مختلف طی به نیاز وثیقه اخذ موارد از بسیاری در ثانیال .وثیقه

 می موجب  امر این که شده وثیقه اخذ افراطیگری در باعث  ثا ثال و کند می  را را بانک از زیادی

 ایوون از نتواننوود ندارنوود بوواال ادتصووادی کووه دوودرت افرادی و کوچک های بنگاه  احبان که شود
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 موضوع اموال شود می مدنیب سری درارداد مشارکت  در منظور همین به .نمایند استعاده اسهیالت

 ذی  دسمت  در .شود اخذ وثیقه عنوان به شریک دیگری از اموال کنار در یا و انهایی به مشارکت 

 اجوورای محوو  ملووک دانگ ش  شده: بانک بیان بانک  ادرات مشارکت  درارداد 14 ماده ج بند

 خود مطا بات ازاء در را منقول غیر و منقول از اع  شریک سایر اموال یا و اعیانال و عر تال را طرح

 داده دوورار خود رهن در بداند مقتمی خود که مدای هر برای شریک ا شرکه به سه  فروش بابت 

 شووده بیووان 15 ماده در و .نماید ادبا  دادهب دبض را رهن مورد اموال طرا شریک از وکا ت  به

 دوورارداد ایوون طبووق شریک ارهدات انجام حسن اممین بمنظور الزم خارج عقد که: ضمن است 

 شوورایط احووت  مشووارکت  موضوع طرح مستحدثات و اعیانی از شریک سه  اضافه به ش  دانگ

 .نرفت  درار بانک وثیقه زیر در

 مدنی مشارکت قرارداد ثبت ب:

 و دانسته است  اجباری را نامه شرکت  و نامه هبه نامهب  لح اسناد ثبت  ثبتب دانون 47 ماده 2 بند

 از یک هیچ پذیرش در داب  باشند نرسیده ثبت  به که  ورای در را اسناد این دانون همین 48 ماده

 مصوووب ربووا بووانکی بوودون عملیات دانون 15 ماده د ی  همین به .است  ندانسته محاک  و ادارات

 املیک شرط به سلفب اجاره او یهب مواد و منقول اموال ادساطی فروش مماربهب مرامالت 1363

 ماننوود دیگوور از مرووامالت برمووی امووا .بووود دانسته االجرا الزم اسناد حک  در را ا حسنه در  و

 1376 سووال در آن و مترادووب  1365 سووال در .نبودند مزیت  این دارای مزارعه مدنیب مشارکت 

 .شد اضافه آن به ابصره 4 و ا الح ب 15 ماده

 بووه موجووب  نرددمی مباد ه دانون این اجرای در که دراردادهایی کلیه :ا الحی 15 ماده اساس بر

 آن معوواد کووه در  ووورای در و بوده رسمی اسناد حک  در شودمی منرقد طرفین بین که دراردادی

 .باشوودمی رسمی اجرایی اسناد نامه آیین معاد اابع و بوده ا جرا الزم باشند نداشته اختالفی طرفین

 موضوعه مقررات و دوانین که طبق منقول اموال و منقول غیر اموال به مربوط مرامالت از دسته آن

 ماده این ا الح با .شد خواهد انجام اشریعات مربوط طبق شود انجام رسمی اسناد دفاار در باید

 بووه مسووتند ای عده .ایجاد شد نظر اختالا بانکها بین با تبع و بانکی کارشناسان و حقوددانان بین

 اشووویق و هووابانک بر هزینه ثبت  احم  از جلونیری که ماده ا الح فلسعه همچنین و ماده  در

 منقول اموال در خواه مدنی درارداد مشارکت  که داشتند بیان بود مشارکت  درارداد انرقاد به هابانک

درارداد مشووارکت موودنی  22)ماده .باشداالجرا می الزم و بوده رسمی اسناد حک  در منقول غیر یا

 ا الحی 15 ماده ذی  اساس بر که اندداشته بیان دیگر ایعده ایران(در امور واردات بانک ملت 

 مقووررات و دوووانین طبووق کووه منقول و منقول غیر اموال به مربوط مرامالت از آن دسته دانونگذار

 و اسووت  دانسووته مربوووط اشریعات اابع کماکان شوندب انجام رسمی اسناد دفاار در موضوعه باید
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در  شووودب ثبووت  رسوومی اسناد دفاار در باید نامه شرکت  ثبت  دانون 47 ماده 2 بند موجب  چون به

؛ 145: 1369)خاوریب .برسوود ثبووت  بووه رسوومی اسووناد دفاار در باید مدنی مشارکت  درارداد نتیجه

 از وسیری حوزه مدنی مشارکت  مرامالت چون که اندبیان داشته نیز ای عده   (81: 1373دروی ب 

 بووه مشووتریان نیازهووای کلیووه اوانمی و نیردمی بر در را انتعاعی عمرانی و ادتصادیب هایفرا یت 

 در را مراملووه آن میتواننوود هووا بانووک  ذا .نمود مراعع مرامالت این با ها رابانک اعطایی اسهیالت

 انتقال و نق  که منقو ی اموال و منقول غیر اموال مورد در و عادی  ورت درارداد به منقول اموال

 (23: 1371)هدایتیب .برسانند ثبت  به رسمی اسناد دفاار در است  ثبتی خات اابع شرایط اموال آن

 را الزم آن ثبووت  سوووم و دوم نظوور طبق ما و باشد نرسیده ثبت  به مشارکت  درارداد که  ورای در

 دبووول ایجوواب و بووا مشارکت  عقد کنندمی بیان ایعده .است  نظر اختالا آن آثار مورد در بدانی 

 و اسووت  برابوور دیگووران در آن نعوذ و عقد کمال برای رسمی سند انظی  به ارهد و شود می وادع

 ماده  راحت  به که دارندمی بیان دهند می اشکی  نیز را اکثریت  که دیگر عده و دارد فرعی چهره

 در که  ورای در و نیست  الزم االجرا رسمی اسناد حک  در مشارکت  عقد مذکورب ا الحی 15

 پذیرفته ادارات محاک  از یک هیچ در وجود آید به اختالفی انر .نرسند ثبت  به رسمی اسناد دفاار

 روبوورو دووانونی مانع با باشد ه  طرفین که خواست   ورای در مشارکتب عقد ودوع زیرا .نیستند

 به برد( 53:  1380/ 1)کااوزیانب .ندارد حقودی نعوذ و است 

 مدنی مشارکت قراردادهای ادارهدوم:  مبحث

 اذن اصرفی بدون هر است  شده منتشر مشاع مال در شرکا ما کیت  حق چون مشارکت  درارداد در

 متصرا شناخته شدن ضامن باعث  و شود می محسوب دیگران حقوق به اجاوز دیگر شرکا همه

 اصرا اذن حدود خارج از در یا اذن بدون که شریکی: که داردمی بیان م . ق 581 ماده .شود می

 اموووال کووردن اداره م طوورز. ق 576 موواده در دیگوور از سوی .است  ضامن نماید شرکت  اموال در

 شوورکت  اینکه به اوجه با دانون مدنی یرنی .است  شده دانسته شرکا بین مقرر شرایط اابع مشترک 

 .است  دانسته جمع اراده را اابع مشترک  اموال اداره نیست  حقودی شخصیت  دارای مدنی

 اداره نحوه اول: گفتار

مووی  ووحه اموور ایوون به نیز م.ق 576 ماده و است  طرفین اوافق اابع مدنی مشارکت  درارداد اداره

 شوورکت  امور اداره اجراییب ا رم  دستور 11 ماده براساس مدنی مشارکت  دراردادهای در .نذارد

 دوورارداد انرقوواد ضوومن در بانووک راسووتا همووین در و اسووت  دیگوور شرکا یا و بانک عهده بر مدنی

 شریک به جهت  هر و حیث  هر از را مشارکت  موضوع اجرایی مدیریت  شریکب با مدنی مشارکت 

 وظیعووه حسووب  هووابانووک و درارداد مشارکت مدنی بانک  ادرات ایووران( 7)ماده  کندمی وانذار



 

 

682 

ان 
ایر

ی 
نک

 با
ام

 نظ
در

ی 
دن

ت م
رک

شا
ی م

ها
داد

رار
ی ق

جرا
ا

 

    

 ااکید آن به اجرایی ا رم  دستور 12 ماده و دانون سوم فص  نامه آیین 4 ماده در که خود دانونی

 بررسووی مووورد بایوود که اینکته اما .کنندمی نظارت مشارکت  درارداد اجرای و اداره بر است  شده

  ورت هر در اا شناسدمی حق ذی را بانک که است  مشارکت  درارداد در شرطی درج نیردب درار

 درارداد موضوع شریک طرا از اذن داشتن با خود و نماید رجوع شریک مدیریت  در خود اذن از

 طووور به شریک دخا ت  حق و رای حق سلب  چه انر رسد می نظر به مورد این در .دهد انجام را

  ووورت بووه حووق سوولب  ایوون چون و ی1 .اشدبمی ممنوع مدنی دانون  959ماده به مستند مطلق

 .ندارد اشکا ی درارداد در شرط این درج است  مشخصی موارد در و محدود

 که وضریتی یا باشد نشده انتخاب شرکت  اداره برای مدیر که را مختلف حا ت  دو اینجا این در  ذا

 .دهی می درار بررسی مورد را باشند شده مررفی شرکا سوی از مدیرانی یا مدیر

 مدیر انتخاب الف: بدون

 مووتن در شرکت  اداره نحوه مورد در مرموالل کنند می منرقد هابانک که مدنی مشارکت  درارداد در

 و درارداد مبلغ بودن پایین د ی  به شودمی مالحظه ناهی اما .کنندمی درج را الزم شروط درارداد

 چه انر .است  نشده دید مقرراای نامه شرکت  در شرکت  اداره چگونگی مورد در دیگری عل  به یا

 م طوورز.ق 576 ماده براساس است  شریک دراردادن مدیر بر مدنی مشارکت  عقود در غا ب  رویه

 کووه موارد این در د ی  همین به .بود خواهد شرکا بین مقرر شرایط اابع مشترک  اموال کردن اداره

 موافقت  با دراردا طرفین باید است  نشده ذکر شروطی درارداد در شرکت  کردن اداره نحوه مورد در

 .کنند اددام شرکت  کردن اداره به نسبت  شرکا امام از رضایت  اخذ و

 یا بانک  برعهده میتواند شرکت  امور اداره اجراییب ا رم  دستور 11 ماده به اوجه با دیگر سوی از

 شووریک چند یا یک با مشارکت  درارداد در بانک چند موارد برمی در حتی و باشد دیگر شرکای

 طوورفین بووین شرکت  اداره مورد در انر ه  مورد این در .نمایندمی درارداد انرقاد به مبادرت دیگر

 شوورکت  دوورارداد اثوور اینکووه به اوجه با آیا که شودمی مطرح سوال این باشد نشده حا   اوافقی

-می طرفین از یک هر درارداد انرقاد با استب مشترک  مال در شرکا از یک هر اصرا جواز مدنی

 خیر؟ یا کنند اددام شرکت  اداره برای اوانند

 عقد اثر چه انر دارندمی بیان ایعده  .دارد وجود غا ب  نظر دو حقوددانان و فقها بین مورد این در

 و خرید حق باشد شرکا نشده شرطی اموال اداره مورد در درارداد در انر اما استب اصرا در اذن

 حا   مشارکت  عقد بوسیله که عام اذن بر عالوه یرنی ندارندب را مشاع مال در اصرا و فروش

 
 از را مودنی حقووق از دسمتی یا امام اجرا حق  یا و امتع حق  کلی طول هب  اواندنمی کس : هیچم .ق 959 ماده - 1

 .کند سلب خود
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 مشووارکت  عقوود منشوواء باشدب زیرا داشته وجود شرکا از یک هر از نیز خات اذن باید است  شده

 مرین شرایط با مرین مکان و زمان در کردن مرامله جمله از مدنی مشارکت   وازم به ا تزام و ارهد

 اذن بووه نیوواز شوورکت  کردن اداره و مرامله انجام برای نشود مشخص مدیر درارداد در انر و است 

 ال و ا شوورکه عقوود الیقتموویدارنوود کووه : »بیان می ا وسیله احریر در امام حمرت .است  جدیدی

 و ... علیووه مقا یووه او حا یه درینه د ت  اذا اال مال االخر فی ا شریکین من ک  اصرا جواز اطالده

: 1368/ 1)امام خمینوویب «.ا تقییوود و االطووالق فی و یتبع ا مال  احب  اذن من البد ا دال ه عدم مع

 ( 137: 1379/ 2؛ امامیب  404: 1394/ 29؛ نجعیب 457:  1405/ 3؛ خوانساریب  586

 شوورکا همووه اصوورا جواز بر دال ت  عقد اطالق که اندنموده بیان حقوددانان و فقها از دیگر عده

 مووال اداره در موواذون شوورکا از یووک هوور عقوود انرقاد با و نیست  الزم اینجا در خا ی اذن و دارد

 ا شوورکهمال در مرامله کسب  وسیله به اوانندمی دیگران طرا از نمایندنی به و باشندمی مشترک 

؛  ووعاییب 95: 1385؛ شووهیدیب 137: 1379/ 2؛ امووامیب 405: 1394/ 29)نجعیب .نماینوود اصوورا

1 /1375  :96)  

 مدیر انتخاب ب: با

 یووا شوورکا از یکووی عهده بر است  ممکن آن اداره و درارداد اجرای مدنی مشارکت  دراردادهای در

 مووال اداره در کووه سوومتی  حاظ از شود می انتخاب مدیر عنوان به که شخص باشد ثا ثی شخص

 موواده به اوجه با مدنی مشارکت  های درارداد در .است  شرکا سایر وکی  حک  در یابدمی مشترک 

 و شووود موودیرانتخاب عنوان به طرفین سوی از نمی اواند ثا ث  شخص اجرایی ا رم  دستور 11

 به است  شده مشخص  درارداد در که ایمحدوده در کام  اختیارات با شریک که است  این بر رویه

 اداره برای را الزم نیروی و کافی  فر ت  بانک زیرا شودب مشخص داد درار اجرایی مدیریت  عنوان

 .ندارد مدنی مشارکت  درارداد های

 مانووده پنهووان حقودوودانان حتی و بانکی امور کارشناسان از بسیاری دید از که مهمی بسیار مطلب 

 دائوو  ایعده حقوددانان و فقها بین در کردی  بیان که همانطور .است  اذن از رجوع مورد در است 

 در و اسووت  مشووارکت  موضوووع اموووال در شرکا از یک هر اصرا جواز عقد اثر که نظرند این به

 شوورکا از یووک هوور و نیست  شرکت  مدیریت  برای جدید اذن به نیازی درارداد انرقاد از پس نتیجه

 اداره برای شرکا که  ورای در .باشی   نظر این به دائ  انر .نمایند اصرا ا شرکه مال در اوانندمی

  وورا مودووت  طور به خود حق از که مرناست  بدان این باشند نموده انتخاب را مدیرانی شرکت 

 باشووند مشووارکت  دوورارداد شریکان از و مدیران نمایند عزل را مدیران این انر و ی اندبنموده نظر

 عقد اثر در که او ی اذن مدیران جمله از شریکان امام آنها عزل با زیرا داشت  نخواهد ااثیری عزل
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 شوورکا از یووک هوویچ و کنند اصرا ا شرکه مال در میتوانند شرکا همه و دارند را است  شده ایجاد

 شوورکا آنکووه مگوور است  بوده اصرا در اذن عقد اثر چون بگیرد دیگران از را حق این اوانندنمی

 نظوور ایوون مشووارکت  دوورارداد در انر شودمی مالحظه نتیجه در .کنند فسخ را مدنی مشارکت  عقد

 دهند ادامه خود اصرفات به برجاست  پا درارداد که زمانی اا اوانندمی شریک  و بانک شود پذیرفته

 .شود دیگری مانع اواندنمی یک هیچ و

 در اذن عقد ضمن در که زمانی اا بپذیری  است  پذیرفته را آن نیز مدنی دانون که دوم نظر انر اما

 خووود اذن از اوانندمی و ی کنند اصرا شرکت  در اوانندنمی شرکا استب نشده داده شرکت  اداره

 بووه را شرکت  اداره در اذن الزم عقد ضمن بانک مرموالل د ی  همین به ( م.ق 578 کنند)م رجوع

 شوورایط و حوودود از یا شد و اخلعی مراکب  اموال اداره امر در شریک انر زیرا دهدبنمی شریک

 عهووده بوور را شوورکت  اداره خووود و نماید رجوع خود اذن از بانک .نمود عدول مشارکت  درارداد

 شرکا که  ورای در  یکن شودبمی محسوب بانک نظارت اجرای ضمانت  نوعی خود این و بگیرد

-مووی شوورکا از یکووی بووه را اداره اذن الزم عقوود ضوومن بانووک از غیوور شوورکا سووایر باشندب متردد

 (153: 1369)خاوریب  .دهند

 مدیر مسئولیت  دوم: گفتار

 اوانوودمی است  شرکت  کردن اداره الزمه که را عملی هر مدنی دانون 577 ماده طبق شرکت  مدیر

 یا اردی آنکه مگر بودب نخواهد شد خواهد حا   وی اعمال از که خساراای مسئول و دهد انجام

 اصرا ا شرکه مال در نیست  وی اذن در داخ  که اموری در شرکت  مدیر انر .باشد نموده اعریط

 حوودود از خووارج در یا اذن بدون که شریکی :نویدمی مدنی دانون 582 ماده .است  ضامن نماید

 اختیووارات و اجووازه حدود اریین از پس بنابراین .است  ضامن نماید شرکت  اموال در اصرا اذن

 نونه هر ضامن دهد انجام را ادداماای اذن حدود از خارج شریک انر مشارکت  درارداد در شریک

 بووا که اشخا ی مقاب  در و بود خواهد است  شده حا   وی عم  ناحیه از که زیانی یا خسارت

 ادوودامات این از حا   طلبکاران و بوده مسئول  است  نموده مرامله خود اختیارات از خارج آنها

 (انون مدنید580 )م ..دارند را وی به رجوع حق فقط

 خسووارت مطا به برای بانک و است  مدیر اعریط یا اردی عدم بر ا   مدنی مشارکت  درارداد در

 شریک دراردادب در شروطی درج با هابانک عم  در کندب اما ثابت  را شریک اعریط یا و اردی باید

 عموو  بووه را الزم احتیاطات و اددامات مشارکت  اموال حعاظت  و نگهداری در اا دانسته مترهد را

 سرمایه متوجه دیگرخسارای د ی  هر به یا و شریک ارهدات ایعای عدم علت  به چنانچه و آورده

 نسبت  بانک اشخیص  .باشد خسارت  جبران به مکلف و مسئول شریک نرددب مشارکت  اموال یا و
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 وارده خسارت میزان به نسبت  و فوق ارهدات ایعای در شریک اعریط و اردی اقصیرب دصورب به

 .است  دطری

 هوواب مترهوودبانک با مدنی مشارکت  دراردادهای در شرکتب اموال اداره در ماذون شریک »همچنین

 بووال عووو  خووود اموووال از را آن شووود حا   نقصانی بانک ا شرکه سه  در چنانچه که میگردد

 را سودی حداد  همچنین و سرمایه ا   بر زیان هابانک یرنی  (21: 1371)هدایتیب «.نماید جبران

 است  مجبور شریک دراردادب بر اساس و پذیرندنمی را شود می مشخص مرکزی بانک سوی از که

 چنووین درج ا بتووه .کنوود جبووران مجانووال خووود اموال از را بانک به مترلق زیان سه  شود مترهد که

 مبنای فادد و وجه از خا ی نمودی  بیان دبال که همانطور که است  شرعی حی  به امسک شروطی

 بووودن باطوو  بووودن باعث  امر همین باشد کهمی مخا ف مشارکت  عقد مقتمای با و است  حقودی

 .شودمی مشارکت  درارداد

 

 مشارکت های قرارداد بر سوم: نظارت مبحث

 در نگوورب نظارت آینووده و نگر نذشته نظارت .است  نرفته درار اوجه مورد نظارت نوع دو امروزه

 در و نیووردمووی دوورار عملیات جریان در مدیر عملکردب یا حادثه ودوع از پس نگر نذشته نظارت

 خواهد ممکن ا الحات انجام و شده بینی پی  ودوع از دب  مشکالت و موانع نگر آینده نظارت

 بوور .اسووت  موودیر نظوور ملحوووظ هدا و عملیات بینی پی  عملیاتب اجرای با همزمان یرنی .بود

-مووی دوورار نظووارت عملکوورد مووورد ب عملیووات اامام از پس  رفال که نگر نذشته نظارت خالا

 (24:  1386)مداحب .نیرد

 هووا فرا یت  این بر نظارت بانکی های فرا یت  بودن خطیر به اوجه با نیز کشورمان بانکی نظام در

 آینده و نگرنذشته هاینظارت اعمال شاهد ما بانکی متردد دوانین در و بوده حساس و مه  بسیار

 .هستی  مختلعی سطوح در نگر

 سرمایه مصرف بر نظارت اول: گفتار

 سوووی بووه هووا کشووور حرکت  و ادتصادی هایفرا یت  کنترل در را مهمی نق  بانکی نظام امروزه

 ایجوواد و پووول نردش  حیح انظی  منظور به هابانک کندبمی ایعاء اجتماعی و ادتصادی پیشرفت 

 و اشووخات بووه اسهیالت اعطای به مبادرت دو تب های برنامه به اوجه با  حیحب پو ی نظ  یک

 اوجووه نکووات ایوون بووه هابانک نیز مشارکت  به  ورت اسهیالت اعطای در .نمایندمی موسسات

 شووده اریووین هووایبخ  از یکی در دا ب  اسهیالت اعطای اینکه بر عالوه کنند می سری و دارند
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 د یوو  همووین بووه .بنماینوود را الزم اوجووه نیز کشور ادتصادی هایسیاست  به باشد مشارکت  برای

 همووین به رسیدن برای باشد ومی سرمایه مصرا بر نظارت بانکب هاینظارت از بخ  مهمترین

 در مثووال بوورای .کنوودمووی استعاده مورد این در نگر آینده و نگر نذشته هاینظارت از بانک هدا

 مشووارکت  موضوووع مرووامالت از ناشی بانکی آمده: عملیات اجرایی ا رم  دستور 13 ماده ابصره

 مووی مترهد را شریک بانک مشارکتب درارداد در یا شود متمرکز درارداد طرا بانک در باید مدنی

 همچنین .دهد درار استعاده مورد درارداد موضوع امر در منحصرال را مشارکت  سرمایه امام که کند

 حووین در کووه کننوود مشووخص را حسووابرس یا بازرس نعر چند یا یک درارداد طرفین است  ممکن

 .کنند  رسیدنی شرکت  امور به شرکت  فرا یت 

 نظووارت از سوورمایه مصرا نحوه بر نظارت برای شدهب ذکر نگر آینده نظارت هایشیوه بر عالوه

 و دفوواار اسووت  موظووف شریک که شود می شرط درارداد در مثالل .شودمی استعاده نیز نگر نذشته

 اعمووال بوورای را الزم اسووهیالت نونووه هوور و دهد درار بانک را دراختیار مشارکت  اوراق و اسناد

 دوره یووا عملیووات پایووان در اا شود مترهد شریک درارداد ضمن یا آورد وجود به را بانک نظارت

 سووایر و هووا فاکتور همراه رابه شده انجام هایعملیات و شرکت  وضریت   ورت مشخص زمانی

 .دهد احوی  بانک به اسناد

 سرمایه برگشت بر نظارت دوم: گفتار

 به بیشتر بانک و شودمی نذاشته شریک عهده بر شرکت  مدیریت  مدنیب مشارکت  دراردادهای در

 اعطووای در نووذارانسووپرده نماینووده را خووود بانک اینکه به اوجه با و پردازدمی شرکت  بر نظارت

 بسیار سرمایه بازنشت  بر  نظارت داندبمی طریق این از سود کسب  و ادتصادی فراالن به اسهیالت

 منووابع مودووع به برنشت  و شریک سوی از ارهدات انجام چگونگی به باید و است  حیاای و مه 

 رونوود در ودعووه ایجوواد یا و انحراا هرنونه مشاهده  ورت در و شود مبذول الزم اوجه اعطایی

 .نمود اددام ایجاد شده موانع و انحراا رفع و ا الح به نسبت  مشارکتب عملیات انجام

 نموووده نذاری سرمایه مشارکت  موضوع طرح در که خود سرمایه بازنشت  بر نظارت برای بانک

 آیین در هاشیوه ارین کارآمد و مهمترین از برمی که نمایدمی استعاده مختلعی شیوه های از است 

 شوویوه ایوون مهمترین است که شده اشاره آنها به ربا بدن بانکی عملیات دانون ا رم  دستور و نامه

 آیین 6 ماده اساس بر .است  مشارکت  اموال نمودن بیمه به شریک ارهد و شریک از وثیقه اخذ ها

 اسووهیالت اعطای جهت  ها بانک اجراییب دستور ا رم  14 ماده همچنین و دانون سوم فص  نامه

 .نماینوود اخذ کافی اامین می اوانند شریک از مدنی مشارکت  درارداد اجرای از اطمینان منظور به و

 دادن و دوورارداد اجوورای حسن منظور به شودمی مترهد مشارکت  درارداد ضمن در شریک مرموالل
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 طوورح وثیقووه عنوووان بووه را منقو ی یا منقول غیر اموال سرمایه بازنشت  مورد در بانک به اطمینان

 باشوود منقول غیر مال وثیقه مورد مال که  ورای در و دهد درار بانک وثیقه در مشارکت  موضوع

 کووه ادووداماای از و نداشووته را وانووذاری یا انتقال حق مشارکت  پایان اا که شودمی مترهد شریک

دوورارداد مشووارکت موودنی  15)ماده .آورد عم  به جلونیری است  وثیقه مورد ارزش کاه  باعث 

 ا رموو  دسووتور 15 موواده و دانون سوم فص  نامه آیین 7 ماده اساس بر همچنین بانک  ادرات(

 موودت طووول در موودنی مشووارکت  اموال اا نمود خواهند ااخاذ ارایبی ا زوم عند ها بانک اجرایی

 و نووذاردمووی مشتری عهده بر را وظیعه این مشارکت  درارداد در بانک عمالل شود که بیمه درارداد

 بانک طرا از که خطراای مقاب  در خود هزینه را به مشارکت  طرح مورد شودمی مکلف مشتری

 بانووک کووه مبلغووی و مدت برای بانک نعع به و نام به بانک دبول مورد نر بیمه نزد شودمی اریین

 چنانچه بیمه مدت انقمای  ورت در .نماید اسلی  بانک به  را نامه بیمه و نماید بیمه میکند اریین

 اسوولی  و بیمووه اجدیوود به نسبت  است  مترهد شریک باشد بادی درارداد موضوع ارهدات و دیون

 درارداد مشارکت مدنی بانک  ادرات( 15)ماده  .نماید اددام بانک به مربوط مدارک 
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 گیرینتیجه

مشارکت مدنی عبارت از در آمیختن سه  ا شرکه نقدی یا غیر نقدی مترلق به اشخات حقیقی و 

باشوود. در یا حقودی به نحو مشاع به منظور انتعاع بر اساس میزان سه  ا شرکه هریک از شرکا می

بلکووه ارریووف دانون مدنی نیز ارریعی از شرکت بیان شده است که ارریف شرکت مدنی نیسووت 

باشد. همچنین در مورد ماهیووت حقووودی مشووارکت ارائه شده ارریف شرکت به مرنی اع  آن می

مدنی بین فقها و حقوددانان اختالا نظر وجود دارد و ی طبق نظر اکثریت عقد مشووارکت موودنی 

 از عقود مرین است که اثر آن اذن در اصرا است.

هنگووام اشووکی  و اجوورای دوورارداد الزم اسووت. برای اجرای درارداد وجووود ضوووابط اجرایووی در  

های ما ی و اخالدی شریکب دابلیووت فنووی و مووا ی داشووتن ارین این ضوابط وجود  الحیت مه 

طرح و اخذ وثیقه و ثبت درارداد مشارکت است. اهمیت وجود این ضوابط به حدی است کووه در 

رود و یا محوورز نووردد کووه از  ورای که در زمان اجرای درارداد ه  یکی از این ضوابط از بین ب

بار است ابتدا وجود نداشته استب بانک در  ورای که احتمال دهد ادامه مشارکت برای وی زیان

هووا هووای کوچووک ادتصووادی بانکرا فسخ نماید. امروزه به منظور کمک بووه بنگاه اواند دراردادمی

ند و درارداد مشووارکت را کنند که طرح موضوع مشارکت را به عنوان وثیقه طرح دبول کنسری می

در دفاار اسناد رسمی به ثبت برسانند؛ زیرا هنوز ه  بسیاری دائ  به این نظرنوود کووه دراردادهووای 

 شوند. مشارکت بانکیب در حک  اسناد الزم ا جرا محسوب نمی

نحوه اداره کردن درارداد مشارکت طبق دانون مدنی بر عهده شرکا اسووت و در عموو  بانووک ایوون 

کند. اداره شرکت یا با انتخوواب نذارد و خود نق  ناظر را بازی میبر عهده مشتری میوظیعه را  

نیرد. در دراردادهای بانکی نظووارت در  ورت نروهی انجام میمدیر یا بدون انتخاب مدیر و به

نیرد که یکی از این سووطوحب نظووارت عملیوواای اسووت کووه از سوووی بانووک سه سطح  ورت می

ز این نظارتب مصرا  حیح و بازنشت به مودع سرمایه است که این نیرد و هدا ا ورت می

 نظارت به دو شیوه نذشته نگرو آینده نگر است.

  منابع

  .1احریر ا وسیلهب دفتر انتشارات اسالمیب ج (  1368)امام خمینیب  

 ب چ بیست و یک 1حقوق مدنیب انتشارات اسالمیهب ج   (1379)امامیب حسنب

مشارکت حقووودی و سوورمایه نووذاری مسووتقی ب جووزوه آموووزش دراردادهووای (1363)بانک ملتب  

 مشارکت مدنیب بانک ملت 
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 حقوق بانکیب انتشارات مرکز آموزش بانکیب پ اول  (1369)خاوریب محمد رضاب

ب 3جامع ا مدارک فی شرح ا مختصر ا نافعب انتشارات اسماعیلیانب ج  (  1405محمدب )خوانساریب  

 چ دوم

جایگاه عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود اسالمیب فصلنامه بانکب   (1373)هی بدروی ب ابرا

 14و  13  شماره

 ب چ بیست و پنج 1 مره ا دمشقیهب انتشارات دار ا عکرب ج  (1384)شهید اولب

 روضه ا بهیة فی شرح ا مره ا دمشقیةب انتشارات داوریب چ اول (1410)شهید ثانیب

 ا ول بانکداریب انتشارات دانشگاه اهرانب چ اولعباسب  (  1349) ددیب 

مقاالای درباره حقوق مدنی و حقوق اطبیقیب انتشووارات میووزانب چ   (1375)   عاییب سید حسینب

 اولب

 ب چ هشت  1عقود مرینب انتشارات بهمن برناب ج ( 1380)کااوزیانب نا رب  

 چ شش   ب2عقود مرینب انتشارات ننج دان ب ج  (  1382)کااوزیانب نا رب

 های کیعریب جزوه درسیب انتشارات آموووزشمبانی مدیریت دمایی پرونده  (1386)مداحب محمدب

 خدمت دمات و 

 ب چ شش 29جواهر ا کالمب انتشارات دار ا کتاب االسالمیةب ج  (1394)نجعیب محمد حسنب

 ایوورانب ب نشریه داخلووی بانووک ملووی2مروری بر اجرای بانکداری اسالمی   (.1372)هدایتیب رضا ب

 26شماره  

ب نشووریه داخلووی بانووک ملووی ایوورانب   1مروری بر اجرای بانکداری اسالمی  (1371)هدایتیب رضاب

  25شماره  

ابیین مرامالت مبتنی بر دانون عملیات بانکی بدون ربا از دیدناه حقووودیب (  .1379ب)هدایتیب رضا

  58نشریه بانک ملیب شماره  

 


