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ها برای اجتناب از انجام عملیات ربوی، در بخش تخصیص منابع اقدام به ربا، بانکبانکی بدونقانون عملیات  3بر اساس ماده 

گونه اضافه مشروطی از مشتری دریافت الحسنه که در آن هیچقرارداد یا عقد قرض -کنند: الفانعقاد سه نوع قرارداد می

ت مالی و اعتباری با مشتری، مبادله و تجارت است و دریافت ای که در آن مبنای مراوداقراردادها یا عقود مبادله -شود. بنمی

قراردادها یا عقود مشارکتی که در آن مبنای مراودات مالی و  -اضافه از مشتری بر مبنای سود حاصل از معامالت است. ج

سودی است اعتباری با مشتری، مشارکت در تحقق موضوع مشارکت است و دریافت اضافه از مشتری بر مبنای مشارکت در 

که در اقتصاد حقیقی ایجاد شده است. با توجه به اینکه در عقود مشارکتی، سود به صورت انتظاری بوده و در صورت تحقق 

هایی در شبکه بانکی کشور است، معموالً این عقود در موعد اجرا سود، قابل توزیع است و شناسایی دقیق آن دارای چالش

ها توجه بیشتری شود. در این دوره آموزشی به بررسی دقیق فرایندهای اجرایی ستی به آنهایی هستند که بایدارای محدودیت

ها ها با هدف اصالح قراردادها، دستورالعملو عملیاتی عقود مشارکتی در شبکه بانکی پرداخته شده و موانع و مشکالت اجرای آن

 گیرد.        های اجرایی مورد بررسی و تحلیل قرار میو رویه

  
 

 ساعت   8
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

در  یعقود مشارکت یموانع و مشکالت اجرا

کشور ینظام بانک  

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان واحد اعتبارات

 یمال 

 یاقتصاد 

 شعب نیرؤسا و معاون 

 :پیش نیاز

 2و  1بانکداری داخلی 

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

  های عقود مشارکتیویژگی  

  عقالنیت حاکم بر معامالت در قالب عقود مشارکتی 

  اجرایی عقود مشارکتی فرایند و ضوابط 

  فرایند و ضوابط اجرایی قرارداد مضاربه 

  فرایند و ضوابط اجرایی قرارداد مشارکت مدنی 

 فرایند و ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی 

 گذاری مستقیمفرایند و ضوابط اجرایی سرمایه 

  ها و مشتریانموانع و مشکالت اجرای عقود مشارکتی در درآمدهای مشاع بانک 

   ها و مشتریانو مشکالت اجرای عقود مشارکتی از منظر شریعت برای بانکموانع 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  اسالمی –دکتری اقتصاد پولی 

 15  سال سابقه کار در امور کارشناسی و مدیریتی نظام بانکی در تجهیز

 و تخصیص منابع 

  تدوین کتب و مقاالت مختلف در امور پولی و بانکداری اسالمی 

 حضوری

  دی 10 :مهلت ثبت نام

 16:30 یال 8:30 ساعت ید 13: تاریخ برگزاری

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به (یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 ریال به صورت خالص 12.000.000هزینه دوره به ازای هر نفر:  

 نامه می باشد. و صدور گواهی ، میان وعده، ناهارهزینه دوره شامل محتوای آموزشی

 29959279-29959280 شماره تماس:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

