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  شگفتاريپ

ص يز و تخصيخود در تجه ينقش اساس يفايشور در اك كن بانيبزرگتر به عنوان نرايا يمل كبان

 يداركباننه يدر زم يديجد ياقدام به طرح ابداعات مالشور، ك يمنابع در جهت سالمت و رشد اقتصاد

اشاره  (BFS) مانيا يتأمين مال يعنيتوان به طرح حاضر  يه از آن جمله مكنمود ان يدر سود و زت كمشار

ثباتند، توليدكنندگان و مصرف كنندگان هر دو در معرض  ها در اقتصاد بي . در شرايطي كه قيمتكرد

اي براي پوشش خود از  گيرند. لذا براي هر دو گروه الزم است تا شيوه ريسك تغييرات قيمت قرار مي

نه را يزمن راستا در اي (BFS)تأمين مالي اماني مخاطرات قيمت مواد اوليه و كاالهاي مصرفي بكار بندند. 

هاي  فعاليتت آنها در كو مشاراي و مصرفي  و خريداران مواد اوليه و واسطهگذاران  سپردهپوشش  يبرا

  آورد.  يفراهم مهاي متنوع  در زمينه يگذار هيسرما يها طرحاقتصادي و 

در سطح  مهم يو مال ياز معضالت اقتصاد ياريتواند بس يمبدون ربا  يداركنظام بان ياستقرار واقع

 يمل كبانن راستا يدر اده و يمطرح گرد ياديار زيبس ياقتصادباره نظرات  نيه در اكد يجهان را مرتفع نما

در جهت توسعة نظام  يقدم ياسالم يداركبان يح و اجرائيصح يها وهيشن يتدوز تالش نمود تا با ين

   باشد. يع ميه به نوبه خود در سطح جهان بدكبردارد  ياسالم يداركبان

 و زيان در سودت كمشار يداركبان از طرح يا رمجموعهيبه عنوان ز (BFS) مانيا يتأمين مالطرح 

ار و كگردش  يها هيالت و سازمان و روكين ارتباط دستورالعمها و تشيدر ا باشد و يم (PLS)راستين 

مطرح شده در طرح با مفاد  ياديار زيمشابهت بسمربوطه،  يها فرمو  قراردادهاو  يكترونكال يارهاكسازو

ن طرح به آنها اشاره يه در اكاز موارد الزم  ياريو لذا بس دارندراستين ان يت در سود و زكمشار يداركبان
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 افتي PLS 1راستين انيت در سود و زكمشار يداركطرح بان يليتوان در گزارشات تفص يشده است را م

   .ي ايران موجود استبانك ملو مديريت ريسك ريزي  برنامه ،كه در اداره تحقيقات

ان يت در سود و زكمشار يداركطرح بان رانيا يمل كبانمشاور دآباد يژن بيتر بكد يآقاجناب 

ز يرا ن (BFS) مانيا يتأمين مال ،ردندك ين و راهبري، تدويآن را طراح يها ستميرسيو ز (PLS)راستين 

چند  يه طكشان ياشائبه  يزحمات باز  رانيا يمل كله بانينوسيبد .نمودندالحاق   ستمين سيو به ا يطراح

د. ينما يم يو سپاسگزار يقدردانرا مرهون خود ساختند  يمل كاز تالش و دانش و تجربه خود بانسال 

ها،  ريزي، حقوقي و دعاوي، سازمان و روش ادارات تحقيقات و برنامههمچنين از كليه همكاران خود در 

  نمايد.  ران كه در انجام اين طرح همكاري نمودند قدرداني ميآموزش و ساير ادارات اعتباري بانك ملي اي

 يها بانكر يرا در سا ين سنّت حسنة اسالميراه اايران  يمل كبان بانكداري راستيند است يام

 يداركنة بانيرا در زم يشتريب يد و موجبات توسعه و اثربخشيبگشا يخارج يها بانكن يو همچن يداخل

  فراهم آورد. يتيدر سراسر گ ياسالم

  يمسعود صفرزاده نساج
  ريزي و مديريت ريسك رئيس اداره تحقيقات، برنامه

  بانك ملي ايران 
  

  

 

  .اند شدهذكر ن در انتهاي اين مجلد منابع بانكداري راستي - 1
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 خالصه

ه منجر به كران يا يمل كدر بان ياسالم يداركن بانيتدو جهتدر هاي مداوم  در ادامه تالش

طرح  ،شدان يدر سود و ز راستينت كنمودن مشار يياجرا يبرا يقابل توجهو  ياصول يها گامبرداشتن 

 راستين انيت در سود و زكمشار يداركبان« يها تمسيرسياز ز »(BFS) مانيا يتأمين مال«طرح  يعنيحاضر 

(PLS)« گردد ارائه مي.  

هاي ديگر بانكداري مشاركت در سود و زيان  همانند زيرسيستم» (BFS) مانيا يتأمين مال« طرحدر 

العمل و در  افت حقيواسطه وجوه با در به عنوان كبان. باشد يخصوصا ي يدولتتواند  مي كبان ،راستين

ه به يت سرمايريدر عوض ضمن ارائه خدمات مدافت نموده و يارمزد درك ،گذار سپرده ا عامليل كيمقام و

آورد.  يفراهم م گذار هيسرما يگذار هيسرمات يدر فعال يت منابع وكمشار يزمينه الزم را برا گذار سپرده

اي خود و همچنين  رود، توليدكنندگان براي خريد مواد اوليه و واسطه مت انتظار مييسانات آتي قوقتي نو

هائي دارند تا ريسك تغييرات  مصرف كنندگان براي خريد كاالي مصرفي خود هر دو نياز به پوشش

ن مالي اماني زيرسيستم تأميقيمت برنامه اجرائي بنگاه يا قدرت حقيقي پول مصرف كننده را متأثر نسازد. 

(BFS)  اي و مصرفي و  گذاران و خريداران مواد اوليه و واسطه سپردهزمينه را براي پوشش در اين راستا

آورد.  هاي متنوع را فراهم مي گذاري در زمينه هاي سرمايه هاي اقتصادي و طرح مشاركت آنها در فعاليت

نمايد و در عوض پرداخت منابع به  مي خريد گذار كاالي توليدي بنگاه را پيش سپرده بدين ترتيب كه

حد اگذار عودت نمايد. و در سررسيد كاالي مزبور يا وجه آن را به سپردهشود تا  تعهد ميممجري مجري، 

گذار بر تعهدات مجري در طول دوره قرارداد نظارت  در اين بين از طرف سپردهبانك  PLSامين اداره 
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   .نمايد دريافت ميالعمل  خود حق يمال يگر فه واسطهيوظ يدر اجرا نمايد و مي

هايي دارد كه نياز به منابع  بنگاهسرمايه در گردش كاربرد زيادي در تأمين  BFS مانيتأمين مالي ا

همچنين  BFS مانيبراي تأمين مالي سرمايه در گردش و يا خريد كاال براي فروش دارند. تأمين مالي ا

منابع خود را بجاي اينكه به صورت خواهند  يد باشد كه ميتواند براي آن دسته از صاحبان دارائي مف مي

پول نقد نگه دارند براي مدتي تبديل به كاال نمايند ولي مايل نيستند كاال را تحويل گرفته يا در انبار خود 

زمان اين طرح در  خواهند از اين طريق قدرت حقيقي پول خود را حفظ كنند. بلكه مينگهداري نمايند 

تواند اقتصاد را  شوند مي هاي مالي و سياسي كه بازارهاي سرمايه متموج مي يمت و بحرانحركات شديد ق

زمان تغييرات شديد قيمت يا انتظارات تغييرات قيمتي بازدهي منابع در به تثبيت سوق دهد. زيرا در 

ازار به بازار كنند و صاحبان منابع مالي منابع خود را از يك ب بازارهاي مختلف سرمايه شروع به تغيير مي

ديگر منتقل تا قدرت حقيقي منابع خود را حفظ يا بازدهي بيشتري را بدست آورند. اين عمل خود باعث 

   گردد. ثباتي بيشتر بازارها مي بي

ن يب يي، قراردادهابا مجري عقد بيع سلفيا جعاله گذار و عقد  با سپردهدر قالب عقد جعاله  كبان

گذاران در طرح مورد نظر ايشان، شرايط  تا بر اساس نظر سپرده منعقد، كو بان يگذار، مجر سپرده

 يتأمين مال«ند يفرآ يامور نظارتبانك ن يام واحد فراهم آورد. يبا مجرطرح مجري آنها را در مشاركت 

  به عهده دارد.  طرح يخصوص حسن اجرا در كاز طرف بان يندگيرا به نما» (BFS) مانيا

ر ينظ يعيبد يابزارها و ابداعات مال PLS راستين انيت در سود و زكارمش يداركدر بان

ه يجاد بازار ثانويو ا ها يگواهاين نوع با صدور و ارائه  كد و بانوش مياستفاده  هاي راستين يگواه

ت و تحوالت كحر يو مال يپول يبازارها يياراكش يدر فعال نمودن و افزاراستين گواهي معامالت 
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تأمين « طرح، (PLS) راستين ي طرح مشاركت در سود و زيانربنايرد. با استفاده از زكاهد جاد خويا يمهم

 يرا براگذاران  سپردهت كمشار ديجدط يشرا امانت گواهيبا صدور اجرا بوده و قابل » (BFS) مانيا يمال

  آورد. يفراهم م اقتصادي يها طرح

ن توسط شعبة يمدت مع يو برامشخص  يمت اسميه به قكاست  ينام يبرگه ب امانت يگواه

در سررسيد كاال يا قيمت ن گواهي يا هشود. دارند يمنتشر مراستين ان يت در سود و زكمشار يداركبان

  دارد. روز بازار در سررسيد از مجري كه طرف متعهد گواهي است از وي دريافت ميمت يبه قآن را 

در سايت دارايي قابل خريد و فروش  به عنوان يكهاي راستين  گواهيساير امانت همانند  گواهي

 يها هكق شبيتوانند از طر يها م يگردد. دارندگان اين گواه به صورت ديجيتالي صادر ميبانك اينترنتي 

ها  ين گواهيها نموده و لذا ا ن برگهيد و فروش اياقدام به خر كباناينترنتي شه يا گينترنت و يا يارتباط

  ابد. ي يم يالملل نيد و فروش بيت خريقابل

را به خود  مانيا يمال تأمينشنهاد يپراستين ان يبا مراجعه به شعب مشاركت در سود و ز يمجر

ق يط و مقررات مشاركت از طريدر خصوص شرا يمجربه  يضمن اطالع رسانبانك د. ينما يبانك ارائه م

مشاركت در سود  هعبدر ش PLSو خدمات  يا باجه اطالع رسانيراستين  يبازار گواه يپورتال اطالع رسان

و اطالعات دريافت  يمجراز را شنهاد (مطابق دستورالعمل مربوطه) ي، وجه مربوط به ارائه پراستين انيو ز

ر اطالعات يطرح و سا يو مال ي، فنيه اقتصاديتوج كه متضمن شامل طرحنامه يشنهاديمربوط به طرح پ

  گردد. ياخذ م يمجراز باشد  مي به مجري مربوط

مربوطه  يها ز بر اساس دستورالعملي(در صورت وجود) و ن يمجربر اساس سوابق  يبايواحد ارز
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اداره گزارش مربوطه را به  يمجرت يو اهل يفن يينموده و در صورت احراز توانا يمجر يابياقدام به ارز

PLS مربوطه  يها بر اساس دستورالعملاوليه طرح،  يابيد. در صورت مثبت بودن ارزينما يارسال م

نوع و ميزان وثايق يا تضمينات مربوطه را تعيين نموده و مراتب را به اطالع رسي تفصيلي طرح آغاز و بر

، تكمشارشرح موضوع ه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل ي. كلرساند مجري مي

، نحوه يزبندطرح، فا ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراي، منابع مورد ني، برنامه زمانبنديبند بودجه

واحد به  يمجرست توسط يبا يل طرح مياتمام و تحو يو چگونگ يت، نحوه گزارش دهيفيكنترل ك

و مصوب طرح در سايت بانك به  يپس از انعقاد قرارداد منابع درخواستل گردد. يتحو رزيابيا

ار خواهد گرفت. قر يار مجريشود و پس از تجهيز منابع در قالب قرارداد در اخت گذاران معرفي مي سپرده

گذار از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار گواهي راستين يا پس از مراجعه  سپرده

به يكي از شعب مجري مشاركت در سود و زيان راستين و مشاوره با كارشناس مربوطه در باجه اطالع 

گذاري و انصراف  و مقررات سپرده با انواع محصوالت مشاركت، شرايط PLSرساني و ارائه خدمات 

نمايد. پس از انعقاد قرارداد و ثبت آن،  آشنايي كامل پيدا نموده و طرح مورد نظر خود را انتخاب مي

  نمايد.  سيستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهي امانت مي

ن ييش تعياز پ يست در مقاطع زمانيبا يم يمجرت كار يفيطرح و ك ينظارت بر اجرا يگزارشها

ات يه عمليلكمالك  نيواحد ام يزارشهاگرد. يبانك قرار گ يزي/ مميار واحد حسابداريشده در اخت

كاالي موضوع قرارداد يا مربوطه  يها ها و فرمول طبق دستورالعملسررسيد قرار خواهد گرفت. در  يمجر

 مشخصنظارت بانك از طريق و با  يتوسط مجردارنده گواهي امانت آخرين قيمت آن براساس تصميم 

ن، يامواحد  ا صورتمجلس توقف توسطيد. در صورت وجود گزارش شخواهد پرداخت گذار  به سپردهو 

  گردد.  ين و محاسبه ميير طبق دستورالعمل مربوطه تعياز تاخ ير و ضرر ناشيزان تاخيم
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راستين  در بانكداري مشاركت در سود و زيانن شده يتدو يات بر اساس دستورالعملهايه عمليلك

 يبراز ين PLS راستين انيت در سود و زكمشار يداركالت بانكيساختار و تش .انجام خواهد شد

  رد.يگ يمورد استفاده قرار م» (BFS) مانيا يتأمين مال«زيرسيستم 

ران و در يدر انندگان آن ك عموم استفاده يبرا يدين تالش بتواند منشاء خدمات مفيد است ايام

  د.وبش كيات بانيحذف ربا از عمل شورها در جهتكگر يد

  دآباديژن بيب
  1391 تير 

  
  



  10

  فهرست مطالب
  
  3  .............................................................................................................................................  شگفتاريپ

  5  ................................................................................................................................................  خالصه
  PLS  ....................................................................  11 نيراست انيز و سود در مشاركت يبانكدار
  14  ...........................................................................................................................  يديكل ميمفاه

  21  ......................................................................................................................  سلم عيب و سلف عيب
  26  ...............................................................................................................................................  جعاله

  29  ..............................................................................................................  (BFS) يامان يمال نيتام
  33  ................................................................................  يامان يمال مشاركت در كاال ليتحو نديفرآ
  34  ........................................................  يامان يمال مشاركت در منابع پرداخت و كاال فروش نديفرآ

  36  ............................................................................  جهان يمال يبازارها در متعارف مشتقه ابزار
  45  ..............................................................................  (BFS) يامان يمال نيتأم رد امانت يگواه
  48  ...........................................................................................  امانت يگواه صدور ياجرائ اتيكل

  BFS(  ............................................................................................  51( يامان يمال نيتام ستميرسيز
  51  ..........................................................................................................................  يمجر اتيعمل
  52  ...................................................................................................................  گذار سپرده اتيعمل
  54  .............................................................................................................................  طرح يابيارز

  56  ...............................................................................................................يحسابدار و محاسبات
  57  .........................................................................................................................  نظارت و كنترل

  BFS(  .......................................................................................  60( يامان يمال نيتأم دستورالعمل
  61  .................................................................................................  (BFS) يامان يمال نيتأم مراحل

  73  ................................................................................................................  نيراست يبانكدار منابع



  11

 
  PLS راستين انيدر سود و زت كمشار يداركبان

ت كت مشاريو قابل ياقتصاد يتهايدر فعال كيه بانكشب يت اقتصادكش مشاريبه منظور افزا

 يياراكش يز افزايتها و نين فعالي، در ايخش خصوصب واعم از دولت  يو حقوق يقياشخاص حق

ار در يبس يها يبا انجام مطالعات و بررس يمل ك، بانينه منابع ماليص بهيز و تخصيو تجه يمال يگر واسطه

ان طرحها را يدر سود و زگذار  سپرده يت واقعكمشار يشدن معامالت بر مبنا ينه، ضرورت اجرائين زميا

، كف بانيگاه و وظاين اساس ضمن مشخص نمودن جايدانسته و بر ا كينبا يتهايت فعالياز اولو

 يمحصوالت و خدمات مورد نظر و دستورالعملها يدر طرح مربوطه، نسبت به معرف يو مجر گذار سپرده

ت در سود كمشار يداركطرح بان يليتفص اتگزارشل در يحات الزم به تفصيه توضكمربوطه اقدام نمود 

ن يتوان گفت، در ا يه اجمال مب جانين اكارائه شده است. ل 2هاي آن زيرسيستم و (PLS)راستين ان يز و

 يبازدهت ير و بر اساس وضعيگذاران متغ سپرده يمنابع پول يگذار هيحاصل از سرما يطرح، نرخ بازده

 ينيگزيحذف سود ثابت و جا يبر مبنا ياسالم يداركد نظام بانيرد جديكطرح محاسبه و با توجه به رو

سود با ا يو ، يتكت به سمت عقود مشاركاقتصاد، حر يقيبخش حق يبازده ير بر مبنايسود متغا آن ب

به سمت  يت منابع پولكن گردد. و لذا حرييتعمشخص) ط يبا شراو  نيع(در موارد من معامله يتوافق طرف

از معامالت را حاصل  ين امر سود و بازدهير خواهد بود. اياجتناب ناپذ يپربازده امر يمعامالت انتفاع

خود منافع حاصل از  يمال يگر فه واسطهيوظ يدر اجرا كن رابطه بانيش خواهد داد. در ايافزا

 
  ين مجلدهمنگاه كنيد به منابع بانكداري راستين در انتهاي  2
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ان گذار سپرده يعني يت به صاحبان منابع پوليدر قالب عامل يارك العمل سر حقكرا پس از  يگذار هيسرما

ئي از بانكداري راستين است كه مشاركت در سود و زيان راستين خود جزانكداري ب دهد. يانتقال م

  نامه اجرائي آن در دست تدوين است. قانوني و آئين يحهالپيشنويس 

 كيا خدمت بانيمحصول نوع براساس سه  مشاركت در سود و زيان راستينانكداري بطرح 

 شعبهان يت در سود و زكمشار، از چند طرح يا ت در بستهكمشارخاص، ت در طرح كمشار(محصول 

گذار  سپردهبا براساس عقد جعاله،  كباناست.  دهيگرد ي) طراحانيت در سود و زكطرح مشار يمجر

آنها را ت كمشار زمينهاز سه محصول اشاره شده  يكيگذاران در  م تا بر اساس نظر سپردهيتنظ يقرارداد

 يت مدنكمشارمختلف نظير د وبراساس عقگر يددر طرف  فراهم آورد و يمجران فعاليت يا زيسود و  در

ان وارد معامله خواهد يا مجري يبا مجر و سلف و مساقاتو مزارعه و اجاره  مقاسطهمضاربه و و جعاله و 

و  يا ز منابع سپردهيط تجهيالعمل شرا ا حقيه با اخذ حق الجعاله ك ينهاد به عنوانق ين طريو از ا شد

 يننده منابع مالكن ين حالت تأميه در اكگذار ( ن سپردهيبرا  يگذار هيص آنها به سرمايتخص

ا يرا بعهده دارد) فراهم آورده و سود و  يگذار هيسرما ييات اجرايه عملك( ياست) و مجر يگذار هيسرما

ننده منابع كن يقرارداد به تأم ح درمنضبط و مصرّرا در چارچوب توافقات  يگذار هيان حاصل از سرمايز

 يها تواند سپرده يم يتكعامل بر اساس عقود مشار بانكن اساس يبر ا .دينما يگذار منتقل م سپرده يعني

ا يا دوم) و يگذار (در محصوالت خاص اول  ص سپردهيا بر اساس تشخيرا بصورت مشاع و  يگذار هيسرما

 ينموده و بازده يگذار هيمورد نظر سرما يها ا طرحيص خود (در محصول نوع سوم) در طرح و يتشخ

ان يا زياز سود  يسهم به عنوانا يارمزد ك به عنوان كسر درآمد بانكپس از را  يگذار هيحاصل از سرما

  ند.يم نمايتقس انگذار ن سپردهيبطرح 
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 ياه نرخ محاسبهباشد اساس  يا خصوصيو  يدولت كه بانكنياز ا نظر صرف ياسالم يداركدر بان

از سوي ديگر نمو هر مال به خود مال منتقل باشد و  ياقتصاد م يقيبخش حق ينرخ بازده ،كيبانبهره 

ده و يگرد كيات بانيعمل يارائكش يتها و افزايشتر فعاليت بين امر موجب شفافيا ياجراشود نتيجتاً  مي

 يافت نموده و تماميزد درارمكافت حق العمل و در مقام عامل يواسطه وجوه با در به عنوانز يها نكبان

گذار  سپرده يعني يان به صاحبان منابع پوليا زيچه به صورت سود و  يگذار هياز امور سرما يناش يبازده

 يمرتبط با نرخ بازده يسود ينيگزيشود. با توجه به مراتب فوق با حذف سود ثابت و جا يمنتقل م

بر اساس ضوابط مربوطه و توافق  ين واقعاي، سود و زيتكت به سمت عقود مشاركو حر يگذار هيسرما

  د.بوم خواهد يتقسقابل مرتبط  ين معامله در چارچوب دستورالعملهايطرف

به بتواند بنحو احسن  كخواهد بود، تا بان يالت و سازمان خاصكيتش يدارا يداركوه بانيشن يا

 يس دستورالعملهابراساار كو گردش  يسازمان ين رابطه ساختارهايد و در ايعمل نماف خود يوظا

ابزارها و ابداعات  PLSان راستين يت در سود و زكمشار يداركدر بان. ندا دهين شده مشخص گرديتدو

جاد يها و ا يبا صدور و ارائه اين نوع گواه كشود و بان هاي راستين استفاده مي ير گواهينظ يعيبد يمال

ت و كحر يو مال يپول يبازارها يياراكش يه معامالت گواهي راستين، در فعال نمودن و افزايبازار ثانو

اقتصادي هاي  تأمين مالي فعاليت يگذاران را برا ت سپردهكد مشاريط جديشرا وجاد يا يتحوالت مهم

زمينه و اساسي ايجاد ت كحر يو مال يپول يبازارها يياراكش يو افزادر فعال نمودن آورد و  يفراهم م

  . آوردخواهد بوجود  ب منابع از سرتاسر جهانزمينه جل ي را درمهمالمللي  بين تحوالت
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   يديلكم يمفاه

ان طرحها يگذاران در سود و ز ت سپردهكمشار: PLS(3( راستين انيت در سود و زكمشار

 يداركبان يساز ادهيطرح و به منظور پ يقيحق ينرخ بازده يبر مبناهاي اقتصادي  و فعاليت يگذار هيسرما

  . ياسالمبدون ربا مبتني بر اصول اخالق 

از  يندگينماه به كاست  يواحد :PLS راستين انيت در سود و زكمشار يداركدر بان كبان

دهد و طبق  يص ميتخص ياعتبار منابعان يگذار را به متقاض سپرده ييا گذار منابع سپرده سپرده طرف

 يراردادهاشود. ق يم ميتقس ر و بانك و مجريگذا ن سپردهيب ان حاصله،يا زيمشخص سود  يقراردادها

 ان باشد.يا زيت در سود كمشار يا بر مبنايارمزد و ك يتواند بر مبنا ين ميدام از طرفكبا هر كبان يميتنظ

گذاران نموده و منابع  ه به سپردهيت سرمايريافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مديدر يدر ازا كبان

ت در كمشار يداركا دوم محصوالت بانيل از دو نوع او يكيشان در يگذاران را به درخواست ا سپرده

راستين مربوط به نوع  يگذاران گواه د و در عوض به سپردهينما يم يگذار هي، سرماراستين انيسود و ز

گذار موظف به حفظ حقوق  سپرده لكيوبه عنوان  كباند. ينما يم ميتسلبكار گرفته شده  تأمين مالي

بانك  ار برد.كب يحفظ منافع و يخود را برا يانات تخصصكه اميلكد ين راستا بايگذار بوده و در ا سپرده

گذاران را از طريق بكارگيري سپرده آنان در محصول نوع سوم طبق نظر آنان، مشاركت  تواند سپرده مي

  آنها را در سود و زيان شعبه يا بانك فراهم آورد. 

ت در سود و كمشار يداركبان ياجرا: PLSبانكداري مشاركت در سود و زيان راستين شعبه 

 
3. Profit and Loss Sharing 
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ه عالوه كانجام گرفته  PLS بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين منتخب به نام شعبه يان در شعبيز

 PLS و خدمات مشاوره يرسان ر واحد اطالعيد نظيجد ي، از واحدهايداركف متعارف بانيبر انجام وظا

بانكداري مشاركت در سود و زيان ند يآان به نحو مطلوب از فريمجر و گذاران برخوردار بوده تا سپرده

اينترنتي  يا ف متعارف از باجهين شعبه عالوه بر وظايره صندوق اين دايافته و همچني يآگاه PLS راستين

  رخوردار خواهد بود. راستين بهاي  يجهت معامالت گواه

محدود و هاي اقتصادي مجري است كه تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان  : مجموعه فعاليتطرح

با كيفيت، شرايط و هزينه معين به قصد انتفاع براي تأمين مالي در قالب بانكداري مشاركت در سود و 

 شود. زيان راستين به بانك ارائه مي

نامه اقتصادي خود را به منظور تامين تمام يا بخشي از  : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرحمجري

كند و  انكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك معرفي ميمنابع مالي مورد نياز طرح در قالب ب

سازد.  گذار مراحل اجراي طرح را تا پايان عملياتي مي پس از اقدام بانك در جهت مشاركت وي با سپرده

مجري عالوه بر اهليت قانوني، مالي، فني و اجرايي بايد از ساير امكانات و توانائيهاي الزم براي مشاركت 

 ي طرح برخوردار باشد.و اجرا

: شخصي حقيقي يا حقوقي داراي مقدار معيني نقدينگي (وجه نقد) متقاضي مشاركت مالي گذار سپرده

در محصوالت بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين كه از طريق مراجعه به بانك (اعم از فيزيكي يا 

گانه بانكداري  ز محصوالت سهمجازي و در فضاي اينترنت) نسبت به خريد گواهي راستين يكي ا

گذاري، به پورتال  تواند پيش از سپرده گذار مي كند. سپرده مشاركت در سود و زيان راستين اقدام مي

اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار گواهي راستين و يا به يكي از شعب بانك مجري مشاركت درسود و 

طالع رساني، اطالعات الزم درباره انواع محصوالت و گيري از امكانات ا زيان راستين مراجعه و با بهره
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هاي عرضه شده  گذاري، انصراف، كيفيت و مشخصات طرح هاي راستين، شرايط و مقررات سپرده گواهي

  گذاري كند. را كسب و سپس اقدام به سرمايه

اي است حاكي از مجموعه اطالعات الزم و مورد نياز در خصوص مشخصات طرح  : نوشتهنامه طرح

هاي مختلف اقتصادي، فني و مالي و مانند آن  ها و بررسي و توجيه طرح از جنبه پيشنهادي و بيانگر تحليل

كه توسط مجري تهيه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانوني الزم براي برسي و اتخاذ 

ارزيابي اداره شود و پس از بررسي و در صورت تصويب نهايي توسط واحد  تصميم به بانك ارائه مي

PLS  .بانك سندي است كه مفاد آن در هر صورت به طرفيت مجري قابل استناد است  

: در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين محصوالت مشاركت در سود و زيان راستين

 گذاري و مشاركت كند: گانه زير مبادرت به سپرده تواند در محصوالت سه گذار مي سپرده

گذار  (محصول نوع اول): در اين محصول سپرده سود و زيان طرح خاص مشاركت در –الف

هاي معرفي شده به بانك و بررسي  تواند پس از كسب اطالعات الزم در خصوص طرح يا طرح مي

هاي موجود، كه بانك عمليات ارزيابي اوليه آن را از  جوانب امر بنا به صالحديد خود يكي از طرح

گذاران قابل قبول دانسته، انتخاب و براساس ضوابط و مقررات  ه به سپردهپيش انجام داده و براي عرض

گذاري نموده و به نسبت قيمت اسمي  مربوط از طريق خريد گواهي راستين در طرح منتخب، سرمايه

گواهي خريداري شده و مدت زمان مشاركت طبق مقررات و ضوابط حاكم بر بانكداري مشاركت 

  كند. طرح مورد نظر مشاركت ميدر سود و زيان راستين، در 

گذار  (محصول نوع دوم): در اين محصول سپرده ها مشاركت در سود و زيان بسته طرح -ب

هاي عرضه شده كه بدليل  گذاري در يك طرح خاص همزمان در چند طرح از طرح بجاي سرمايه

و به عنوان بسته بندي  ها كه توسط بانك دسته اي از طرح خصوصيات و شرايط آنها در قالب مجموعه
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گذاري و به  ها تعريف شده است از طريق خريد گواهي راستين مربوط، سرمايه يا سبدي از طرح

نسبت قيمت اسمي گواهي خريداري شده و مدت زمان مشاركت وفق مقررات و ضوابط حاكم بر 

  كند. هاي منتخب مشاركت مي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، در مجموعه طرح

(محصول  مشاركت در سود و زيان شعبه/بانك مشاركت در سود و زيان راستين –ج 

ها، با خريد  گذار به جاي مشاركت در طرح خاص يا سبد طرح نوع سوم): در اين محصول سپرده

دهد تا  گواهي راستين صادر شده بوسيله بانك، نقدينگي (سپرده) خود را در اختيار بانك قرار مي

رات مربوط در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در آن قسمت از براساس ضوابط و مقر

هاي موضوع بانكداري مشاركت در  گذاري در طرح سود يا زيان شعبه / بانك كه از طريق سرمايه

آيد مشاركت كند. در اين خصوص بانك / شعبه مكلف است در پايان هر  سود و زيان به دست مي

/ شعبه را تهيه و سود و زيان حاصل را براساس مبلغ اسمي گواهي و  سال مالي صورتهاي مالي بانك

مدت زمان مشاركت طبق مقررات و ضوابط حاكم بر نحوه تقسيم سود و زيان بين بانك و 

  گذاران تسهيم كند. سپرده

اشاره به فرآيند اصلي و قواعد و ضوابط  :)PLS(سيستم پايه مشاركت در سود و زيان راستين 

دارد. در اين سيستم بانك به نمايندگي از طرف  PLS(4(ي مشاركت در سود و زيان راستين كلي بانكدار

گذار منابع (سپرده) وي را به درخواست او در يكي از محصوالت بانكداري مشاركت در سود و  سپرده

ار گذار گواهي راستين مربوط به نوع تأمين مالي بك گذاري و در عوض به سپرده زيان راستين، سرمايه

گذاري را با اعمال نظارت كامل  هاي سرمايه كند سپس منابع را به مجريان طرح گرفته شده را تسليم مي

 
4 Profit and Loss Sharing (PLS) 
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گذار و مجري تقسيم و از  دهد و طبق ضوابط مشخص سود يا زيان حاصل را بين سپرده تخصيص مي

گذار موظف به  هكند. بانك به عنوان عامل سپرد طرفين كارمزد ارائه خدمات مديريت سرمايه دريافت مي

برد. در  گذار بوده و تمامي امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار مي حفظ حقوق سپرده

هاي پايانپذير  از گواهي مشاركت، در طرح) PLS(سيستم پايه بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 

 شود. ناپذير استفاده مي هاي پايان و گواهي پذيره، در طرح

هاي تأمين مالي مشخص با هدف  : اشاره به روشهاي مشاركت در سود و زيان راستين تمزيرسيس

هاي بانكداري مشاركت در سود  تأمين منابع نيازهاي مالي خاص و يا خدمات خاص مالي دارد. زيرسيستم

 )PLS(و زيان راستين تحت قواعد و ضوابط كلي سيستم پايه بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 

 .دنباش مي

هاي طراحي شده در بانكداري مشاركت در سود و زيان  مجموعه گواهي: نام هاي راستين يگواه

 يره، گواهي مضاربه، گواهي مضاربه ادواري، گواهيپذ يت، گواهكگواهي مشارنظير  PLSراستين 

گواهي مقاسطه اجاره، گواهي مقاسطه مشاركت، گواهي مشاركت رهني،  يمقاسطه، گواه ي، گواهيآت

گواهي مزارعه رهني، مشاركت رهني ادواري، گواهي مضاربه رهني، گواهي مضاربه رهني ادواري، 

ات قاسگواهي م گواهي مزارعه رهني ادواري، گواهي مغارسه رهني، گواهي مغارسه رهني ادواري،

هي گواات رهني ادواري، گواهي استصناع رهني، گواهي استصناع رهني ادواري، قاسرهني، گواهي م

هائي خواهد بود كه در اين سيستم يا  و ساير گواهي ، گواهي تكافل، گواهي قرض، گواهي امانتاجاره

 شوند. صادر ميتعريف و  PLSهاي آن طبق ضوابط بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  زيرسيستم

متفاوت از اوراق و با توجه به وجه نظارتي واحد امين بانك بر نحوه عمليات مجري هاي راستين  گواهي

  شوند. با پيشوند گواهي منتشر مي
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د و فروش در بازار يت خرير، قابلينام بودن، قابل انتقال به غ يب: راستينهاي  يات گواهيخصوص

م در هزار از ي(ن كبان ي، درآمدزا بودن معامالت برا(بازار معامالت گواهي راستين) يه مجازيثانو

ه يتسو راستين،هاي  معامالت گواهيزم عرضه و تقاضا در بازار يانكمت برحسب مين قيين)، تعيطرف

ان يمشتربودن  يا حقوقي يقيو حقبودن  يا دولتي يخصوصان ك، اميگواه كن ماليبا آخر يا دوره

هاي  تسويه يا تبديل گواهيآن هستند.  يها دارا يگواهاين ه كاست  ياتياز جمله خصوص، محصوالت

  شود. نك انجام ميراستين زير نظر واحد امين با

بانك كه با بررسي توانائي و اهليت مجري و طرحنامه،  PLSاست در اداره  يواحدارزيابي: واحد 

  سنجد. امكان اجراي طرح را مي

را به  PLS راستين انيت در سود و زكمشار هاينديفرآ يه امور نظارتكاست  يواحد :نيامواحد 

 يها سه با برنامهيدر مقا ييات اجراينترل عملك، طرح يدرخصوص حسن اجرا كاز طرف بان يندگينما

و  يديلك يبا استفاده از شاخصهارا .. .نه آنها،يمصرف به يص منابع و چگونگياعالم شده، نحوه تخص

  به عهده دارد. و نظارت بر تحويل طرح  يمال يبه صورتها يدگيرس

 ،ه طرحيسرما اي مهيب يابزارهااز با استفاده مختلف  ياهش مخاطرات احتمالك يبرا: يمال يها پوشش

  .شود مجري بسته به نوع روش تأمين مالي بكار گرفته مي يمهندس و تيمسئول ،وثائق

م كه رابطه حاكره يطرح و غ يگذار و مجر ، سپردهكن بانيماب يه اختالفات فيلك: حل و فصل تيمكح

ن و يماب يت مفاد توافق فيا رعابوده و ب PLS راستين انيت در سود و زكمشار يداركبانبر آنان براساس 

ن با يافته و حسب توافق طرفيت اجرا يقابل يو انقالب در امور مدن يعموم يها دادگاه ين دادرسيقانون آئ
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) يت (داوريمكز قانون به حيه با تجوكن يالطرف يا اشخاص مرضيبه شخص  يت قضائيارجاع مامور

 ابد. ي يت ميباشد، مشروع يم
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  بيع سلف و بيع سلم

. بيع سلم مترادف بيع 5آمده است كردناطاعت  و پرداخت، قبول كردن سلم در لغت به معناي پيش

مبيع  ليشود و نقداً و در هنگام انعقاد بيع پرداخت ميمعامله ثمن بها يا بيعي است كه در آن  و آن 6سلف

كه اگر  7استفروش پيش خريد يا پيش به عبارت ديگر بيع سلف يا بيع سلم الذمه است.  في مؤجل و كلي

فروش  خريد و اگر از وجه فروشنده به آن نظر شود پيش از وجه خريدار به موضوع بيع نگاه شود پيش

گيرد نه در زمان انعقاد بيع.  در بيع سلم انتقال مالكيت مبيع در زمان تسليم آن صورت مي 8شود. تلقي مي

. به گردد پرداخت مي يليكن بهاي آن نقد دار است برخالف بيع نسيه، كاال، مدتيا سلم بيع سلف در 

  .شود تعريف مي دار به بهاي نقد معامله كاالي مدتعبارتي اين بيع 

شود بهاي آن يا كاال است يا پول. فروختن  آنچه به سلف فروخته ميدانند.  ميجايز را  بيعاين فقها 

 فروختن پول سلفي در ازاي كاالعكس آن، يعني فقها جايز است.  كاالي سلف در ازاي پول به اتفاق همه

دو از  وقتي كه هرفروختن كاالي سلفي در برابر كاالي نقدي همان بيع نسيه است. آنچه كه شبهه دارد 

 
 ،2، چاپ اول، جلد 1384طاهري، دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فكر،  انصاري، مسعود و محمدعلي 5

  .1091ص

 ،2، چاپ اول، جلد 1378خانه گنج دانش،  مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتاب جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛  6

  .978ص

  .42، ص4، قم، دفتر انتشارات اسالمي، جلد 7و  6اهللا؛ حقوق مدني  طاهري، حبيب 7

 .174، ص1، چاپ دهم، جلد 1387كاتوزيان، ناصر؛ عقود معين، تهران، شركت سهامي انتشار،  8
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زيرا اگر ارزش هردو  جايز نيستنقد فروختن پول سلفي در ازاي پول باشند است. همينطور  يك جنس مي

اين عقد بيع نيست بلكه قرض است و اگر اين دو  هاي انعقاد عقد و تحويل يكي باشند ديگر در زمان

  ارزش متفاوت باشند شبهه تنزيل و ربا دارد.

 مورد معاملهو طرفين  توافق (ايجاب و قبول) واليه (بايع) و مسلم (خريدار)  مسلميعني  طرفين معامله

عين، جنس، نوع،  .ندسه ركن اصلي بيع سلم هست نه عين معينو باشد  9الذمه في بايد كليكه  فيه) (مسلم

عالوه بر  10معين باشند.فيه در بيع سلم بايد  مسلماجل و مكان و امكان تحويل ثمن، وصف، مقدار، ميزان، 

اي باشد كه موجب ربا گردد. يعني اگر جنس مبيع و ثمن يكسان و ميزان آن  فيه نبايد بگونه مسلماين 

، ثمن ممكن است عين خارجي يا مال كلي سلم در بيعاز طرفي  متفاوت باشد متضمن ربا خواهد بود.

 شود بيع سلم فقط نسبت به همان بخش صحيح است. پرداختدرصورتي كه تنها بخشي از ثمن  11باشد.

خيار تعذر تحت عنوان درصورتي كه فروشنده در تسليم مبيع تأخير نمايد، خريدار اختيار فسخ بيع را 

   دارد. تسليم

داشته است؛ بيع طلب باشد كه خريدار، پيش از عقد بيع از فروشنده  طلبيچنانچه ثمن در بيع سلم، 

پرداخت ثمن به صورت لذا د. شو باشد و به محض انعقاد بيع، دين فروشنده ساقط مي سلم صحيح مي

 
داراي مصاديق الذمه مالي است كه صادق بر افراد عديده باشد مثل گندم و جو كه هر يك  في كلي دني،مانون ق 351ماده  9

 بسياري در خارج هستند.

 .367، چاپ اول، ص1382خانه گنج دانش،  جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسي، تهران، كتاب 10

  .455، چاپ سوم، جلد اول، ص1340امامي، حسن؛ حقوق مدني، كتابفروشي اسالميه،  11
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تواند طلبي كه از بدهكار دارد را به عنوان ثمن معامله قرار  خريدار مي باشد وصحيح تواند  مياعتباري نيز 

ثمن هنگام عقد شرط پرداخت  و لذاقانون مدني به لزوم دادن ثمن هنگام انعقاد بيع اشاره نشده در . دهد

دهد كه براي تسليم مبيع يا پرداخت ثمن موعد  به طرفين اجازه مي 12انون مدنيق صحت اين بيع نيست.

  تعيين نمايند. 

آن تحويل اجل خريداري شده قبل از رسيدن سلفي فروختن كاالي برخي از فقها نسبت به 

پس  سلف. فروش كاالي اند نموده ادعاو برخي بر صحت بر عدم صحت اند هرچند برخي  تشكيك كرده

. استبه ديگري، محلّ اختالف شمرده شده ولي از اجل و پيش از تحويل گرفتن كاال به فروشنده جايز 

 و برخي هطعماكاالي مختص  برخي، كراهت رااند و  را برخي مكروه دانستهفروختن كاال قبل از تحويل 

  اند. كه مكيل و موزون باشد دانسته يبه كاالي

  دهد: را اينگونه توضيح مي 13سلف معامالتقانون عمليات بانكي بدون ربا  نامه فصل دوم آئين

 (با باشد. مي نقدي محصوالت توليدي به قيمت معين منظور از معامله سلف پيش خريد ـ40 ماده

  )ضوابط شرعي توجه به

 واحدهاي گردش ايجاد تسهيالت الزم جهت تامين سرمايه در توانند، به منظور بانكها مي ـ41 ماده

 
ا يع ياز مب ياقسمتيم تمام يتسل يه براكن است كز مميو نا مشروط ين است مطلق باشد كع مميبانون مدني: ق 341ماده 12

  قرار داده شود. ياز ثمن اجل يا قسمتيه تمام يتاد يبرا

 وزيران در جلسه مورخ هيئت 81962تصويب نامه شماره ) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره نامه فصل دوم آئين 13

27/9/1362. 
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 بنا  حقوقي باشد منحصراً متعلق به شخص حقيقي و يا توليدي، اعم از اينكه مالكيت اين واحدها

  .توليدي آنها بنمايند محصوالت خريد بدرخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش

 باشند ممنوع مي پيش خريد شده قبل از سررسيد تحويل بانكها از فروش محصوالت توليدي ـ42 ماده

  .باشد مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده

 مجاز است كه طبق قرارداد، توسط بانكها درصورتي خريد محصوالت واحدهاي توليدي، پيش -43 ماده

 :اينگونه محصوالت

 .شود كننده توليد رخواستالف ـ توسط واحد د

فساد در فاصله  اقدامات احتياطي الزم جهت جلوگيري از اينكه امكان (مگر ب ـ سريع الفساد نباشد.

 )باشد وجود داشته تحويل و فروش

  .ج ـ سهل البيع باشد

حاصل  كه هنگام پيش خريد بانك اطمينان موضوع بند ج آن است »سهل البيع« منظور از عبارت تبصره ـ

  .است سهولت قابل فروش محصوالت توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به مايد كهن

 از تعيين قيمت توسط بانكها با توجه به عوامل موثر در قيمت پيش خريد محصوالت توليدي ـ44 ماده

 تعيين خواهد شد. در هر حال، و همچنين سود بانك بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل جمله پيش

 .در زمان انجام معامله بيشتر باشد اينگونه محصوالت يمت پيش خريد نبايد از قيمت نقديق

 رعايت نمايند و در محصوالت توليدي موارد زير را ديبانكها مكلفند در معامالت پيش خر -45 ماده

 : قرارداد مربوط ملحوظ دارند
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 .باشد ده قيمتبنحوي كه مشخص كنن قبيل محصوالت الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين

 .انجام معامله خريد شده به فروشنده در زمان خريد محصوالت پيش ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش

 .تحويل ج ـ تعيين تاريخ

  .معامله مشخصات متعارف محصوالت مورد تعداد، وزن و ساير تعيين مقدار، د ـ

 .شده محصوالت پيش خريد ه ـ تعيين محل تحويل

محصوالت  باشند كه زمان تحويل مي خريد محصوالت توليدي تي مجاز به پيشبانكها درصور ـ46 ماده

از يكسال  دوره توليد باشد مشروط بر اينكه بهرحال معادل يك حداكثر) به بانك (از تاريخ انجام معامله

  .ننمايد تجاوز
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  جعاله

 اصطالح در و ودش يم داده قرار يارك انجام مقابل در هك است يمزد يمعنا به لغت در جعاله

 شدن ملتزم جعاله يا به عبارتي 14عوض است برابر در منفعت آوردن دست به آن ثمره هك است ينديفرآ

است و قبل از  يام امضائكجعاله از اح 15.عقالء مقصود مشروع و عمل قبال در است عوض دادن به جاعل

و  17باشد يم جاعل طرف زا جابيا جعاله، در 16ز وجود داشته است.يرم (ص) نكظهور حضرت رسول ا

ه: كد ينما يجعاله را مشخص م يها يژگيو 19يدر قانون مدن 18.است زيجا يعقد عامل طرف از جعاله

ا ين باشد يه طرف معكنياعم از ا يبه اداء اجرت معلوم در مقابل عمل يجعاله عبارت است از التزام شخص«

 
، يد ثـان ي. و شـه 1382ر قـم، چـاپ سـوم،    يـ . دارالتقيزيتبر يمصحح: حسن قاروب. 249،ص 2ه، جي، الروضه البهيدثانيشه 14

 .1425 سوم، چاپ ،ياسالم معارف نشر موسسه ،163 ،ص11 ج ع؛يشرا شرح يف االفهام كمسال

 .1365 دوم، چاپ ،ياسالم نشر موسسه ،538 ص ،1ج له،يالوس ري، تحريموسو اهللا ، روحينيخم 15

گفتند جام  »مٌ يٍر َوَأنَْا ِبِه َزعِ يَوِلَمن َجاء ِبِه ِحْمُل بَعِ  کَقاُلوْا نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَملِ «د: يفرما يم 72 هيآ وسف،ي م در سورهيركقرآن  16

 زان،يالم ريد به تفسينك. نگاه بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم يكاورد يه آن را بكس كهر  يم و برايا ردهكشاه را گم 

 .1361چهارم،  چاپ تهران، ياسالم تبكدارال  ،ييطباطبا نيحس محمد ديس عالمه ،2415 ص ،11 ج

 270صص دوم، چاپ ،1378 دانش، گنج تهران، ن،يمع عقود از ييها درس ،يمدن حقوق ناصر، ان،يد به: كاتوزينكنگاه  17

 .123 ص چهارم، چاپ ،1352 ه،ياسالم انتشارات تهران، ،يمدن حقوق حسن، ديس ،يو امام .280 -

 اول، چاپ قم، ،ياسالم نشر موسسه ،100 ص ،3ج اول، دروس ديد: شهينير ببين موضوع را در متون زيشتر ايبشرح  18

 .1382 سوم، چاپ ر،يدارالتق ،252 و 251ص ،2، جيزيتبر يقاروب حسن ه، مصحح،يالبه الروضه يد ثانيشه .1414

 .570تا  561، مواد يقانون مدن 19
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ند. درجعاله معلوم بودن يگو يرا جعل من. در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت يرمعيغ

ند كدا يس گم شده او را پكه هركملتزم شود  يسكن اگر يست بنابر ايع الجهات الزم نياجرت من جم

ن عامل ييح است. در جعاله گذشته از عدم لزوم تعياز آن مال او خواهد بود جعاله صح ينيحصه مشاع مع

ه عمل به ك ياست جائز و مادام يم باشد. جعاله تعهدات آن نامعلويفكين است عمل هم مردود و كمم

د يد باياگر جاعل در اثناء عمل رجوع نما ينند ولكتوانند رجوع  ين مياز طرف يكده است هرياتمام نرس

از اجزاء  يكاجزاء متعدد بوده و هر  ياجرت المثل عمل عامل را بدهد. هرگاه در جعاله عمل دارا

رده كه ك يبه نسبت عمل يشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسممقصود باالصاله جاعل بوده با

 يا از طرف خود عامل. عامل وقتيه فسخ از طرف جاعل باشد كنياست مستحق خواهد بود اعم از ا

ت هم كن متعدد به شريا انجام داده باشد. اگر عامليرده كم يه متعلق جعاله را تسلكگردد  يمستحق جعل م

آن  يه جعاله براك يگردد. مال يبه نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل م يكد هر عمل را انجام دهن

ند در دست او امانت است. جعاله بر كتا به جاعل رد  رسد يه بدست عامل مك يواقع شده است از وقت

 20»باطل است. يرعقالئيا غيعمل نامشروع و 

  نمايد: ينطور تعريف ميرا ا 21قانون عمليات بانكي بدون ربا جعاله نامه فصل دوم آئين

 
 ،يديتول امور گسترش يبرا الزم التيتسه جاديا منظور به توانند يم ها كبان«: ون ربابد كيبان اتيعمل قانون 16 ماده 20

 . «ندينما جعاله به مبادرت يخدمات و يبازرگان

 وزيران در جلسه مورخ هيئت 81962تصويب نامه شماره ) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره نامه فصل دوم آئين 21

27/9/1362.  
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باداي مبلغ يا اجرت  »كارفرما«يا  »جاعل«عبارتست از التزام شخص  از نظر اين آئين نامه جعاله ـ66 ماده

 يا »عامل«دهد،  مي عمل را انجام طرفي كه قرارداد، جعل) در مقابل انجام عملي معين، طبق( معلوم

 .شود ناميده مي »پيمانكار«

خدماتي با  توليدي، بازرگاني و تسهيالت الزم براي گسترش امور انند بمنظور ايجادتو بانكها مي ـ67 ماده

 .نمايند مبادرت به جعاله »جاعل« تضاء بعنوانقعنداال يا »عامل«تنظيم قرارداد بعنوان 

 واگذاري انجام بانك براي باشد بايد در قرارداد جعاله، اختيار در موارديكه بانك عامل جعاله مي ـ68 ماده

صورت بانك  هر عنوان ديگر قيد شود. در اين جعاله ثانوي و يا قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان

 .واريز وجوه نظارت نمايد و و نحوه مصرف مكلف است بر عمليات اجرائي

به  موافقت بانك انجام قسمتي از كار تواند با جاعل جعاله باشد عامل مي موارديكه بانك در تبصره ـ

 .نمايد اگذارديگري و

طبق  تواند، انجام عمل مي ساير لوازم مورد نياز براي تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و  -69 ماده

 .قرارداد برعهده جاعل و يا عامل باشد

با  »پيش پرداخت«يا  و »دريافت پيش«قرارداد جعاله، بعنوان  دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ ـ70 ماده

 .باشد طرف شوراي پول و اعتبار مجاز مي حداكثر مقرر از ل و يارعايت ضوابط حداق
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  (BFS) مانيا ين ماليتام

تواند توليدكننده يا بازرگان باشد  كه مي يمنابع مال ي، متقاض(BFS) مانيا ين ماليتامدر 

ه درگردش يسرما يبرااوليه يا كمكي يا واردات كاال مواد  براي خريد يز منابع ماليدرخواست تجه

به نامه طبق ضوابط بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  طي يك طرحخود را وليدي يا بازرگاني ت

براساس  گذار نموده و به اعالم تقاضاي مجري به سپردهاقدام پس از ارزيابي  كد. بانينما يم ميتسل كبان

به نام  امانت يواهبا صدور گگذار  سپردهاز را پس از اخذ از يمورد ن يمنابع مال مجريدرخواست 

ان گذار سپردهه منابع الزم را از سمت كاست  يواسط مال كن روش بانيد. در اينما يل ميتسه گذار سپرده

در سررسيد مجري ملزم است كاالي موضوع طرحنامه و  دهد. يقرار م يار مجريو در اخت يآور جمع

تواند از بانك درخواست نمايد  امانت ميدارنده گواهي قرارداد را به دارنده گواهي امانت تحويل نمايد. 

جه آن به دارنده گواهي وتا كاالي مزبور زير نظر واحد امين بانك توسط مجري به فروش رسانده و 

تابع  »(BFS) اماني ين ماليتام« اتيباشد. عمل يم يحقوقحقيقي يا  يشخصتواند  ميمجري پرداخت شود.

ه يلك) بوده و PLS(راستين  انيت در سود و زكمشار يداركطرح بان يلك يها مقررات و دستورالعمل

 يلكط يشرا د گردد.يه صراحتاً عدول از آن قكنيز نافذ است مگر اين طرح نيمربوط به ا يها دستورالعمل

  باشد: از قرار ذيل مي (BFS)در تأمين مالي اماني 

ه يسرما ين ماليتامباالخص بازرگاني و و  يديگسترش امور تول يالزم برا منابع تجهيزبه منظور  .1

  از روش تأمين مالي اماني استفاده نمود.توان  يمهاي توليدي و بازرگاني  بنگاهدرگردش 

انجام عمل طبق قرارداد بر عهده  ياز براير لوازم مورد نيه مواد و مصالح و سايمقدمات و ته كتدار .2

  خواهد بود. يمجر
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توليد يا خريد جهت  يه توسط مجرياعبارت است از استفاده از سرمتأمين مالي اماني موضوع  .3

 .طبق قراردادو تحويل آن در سررسيد مشخص ن يمعكاالي 

تواند با منابع در اختيار گرفته به كرات كاالي موضوع قرارداد تأمين مالي اماني را توليد يا  مجري مي .4

خريداري و بفروشد ولي در سررسيد بايد به ميزان معين شده در قرارداد كاالي مزبور را براي 

 دارنده گواهي امانت بپردازد.ه داشته يا قيمت آن را به تحويل به مشتري آماد

تواند طبق طرحنامه منابع دريافتي از بانك را در موارد مختلف نظير موارد زير مصرف  مجري مي .5

و واحد ارزيابي توجيه  نامه مشخص و معين شده باشند كند. كليه موارد مصرف بايد از قبل در طرح

  :يد كرده باشدفني، مالي و اقتصادي آن را تأي

 تأمين منابع الزم براي هزينه ثابت  - أ 

 تأمين منابع الزم براي سرمايه در گردش  - ب 

 تأمين منابع الزم براي پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل بنگاه   - ج 

  .يداخل كيمكه يو مواد اول يه اصلين مواد اوليأم  - د 

  .يواردات كيمكه يو مواد اول ياصل  هياول ن مواديتأم  - ه 

 .يمصرف كيدين لوازم و قطعات يتأم  - و 

 تأمين منابع الزم براي خريد و فروش كاال  - ز 

 تواند براساس عقد جعاله يا سلف با مجري قرارداد منعقد نمايد.  در تأمين مالي اماني بانك مي .6

 ضمن عقد الزم توسط بانك ضروري است.گذار  براي مجري و سپردهلزوم اسقاط حق فسخ  .7

 سال است.  1حداكثر  اماني تأمين ماليمدت انجام تسويه مطالبات ناشي از  .8

حسب  (JFS)و تأمين مالي جعاله  (MFS)هاي تأمين مالي مضاربه  هاي زيرسيستم دستورالعمل .9
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 مصداق در تأمين مالي اماني مرعي است.

طرحنامه تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل بايستي طبق   .10

 قرارداد مشخص شود.و 

 نديپرداخت نماهاي بانك  را طبق دستورالعمل دريافتيبانك كارمزد ن ملتزم و متعهد هستند كه يفطر .11

گذار و مجري تسويه  و بانك قبل از تسويه حساب با طرفين كارمزد خود را برداشت و با سپرده

  نمايد. حساب مي

 است. يباراج مجريو وثيقه مناسب از تضمين ، اخذ بازگشت منابعبه منظور اطمينان از  .12

بسته به نامه  مندرج در طرحزماني و مشخص مجري بايد كاالي موضوع قرارداد را در مقاطع مختلف  .13

تواند عالوه بر بيمه  در صورت لزوم بانك ميداشته باشد. ادوار توليد يا خريد و فروش در انبار خود 

  د.يرا الزامي نما قرارداد، بيمه اموال موضوع اين مقاطع در انبار مجري استي كه در كاالي

ات قرارداد و يامل عملكط مربوطه، مراحل انجام يمدت قرارداد با توجه به موضوع قرارداد و شرا .14

  گردد. ين مييتع كتحت نظارت بانطبق طرحنامه اال كل يزمان تحو

  خواهد بود. ند يقابل تمددر تأمين مالي اماني مدت قرارداد  .15

براساس دستورالعمل، استانداردها و  تأمين مالي اماني يها استانداردها و الزامات نظارت بر طرح .16

ز يل نيبوده و عالوه بر آن موارد ذراستين ان يسود و زمشاركت در  يداركالزامات نظارت در بان

  :رفتين صورت خواهد پذيتوسط واحد ام كبان يها ه نظارتيلكگردد.  يلحاظ م

را از محل  ك، ملزم است باناردادقرموضوع  يا كااليد مواد يبالفاصله بعد از خر يمجر   - أ 

قرارداد را خواهد  يامل و مستمر بر حسن اجراكنظارت  كد. بانيآن مطلع نما ينگهدار

اال كان نقل و انتقال يامل بر جركه نظارت كموظف است  كن از طرف بانيداشت. واحد ام
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رد. يبر عهده گ يياز جابجيشده تا انبار و ورود و خروج از انبار را براساس ر يدارياز مبدأ خر

تأمين موضوع  ياالهاكخود در ارتباط با  يو مال يكيزيات فيه عمليلكموظف است  يمجر

ن مجاز يد اميين گزارش و در صورت تأيشخصاً به ام يديو تول يا را اعم از واسطه مالي اماني

  د.يخواهد بود تا نسبت به نقل و انتقال آنها اقدام نما

، واحد يگريال دكا هر اشيو  يت مجريه، تخلف، سلب صالحر صورت بروز هر گونه وقفد  - ب 

جهت  ينظارت داشته و اقدامات مقتض يرد مجركنموده و بر عمل ين موضوع را بررسيام

  را معمول خواهد داشت. گذار سپردهحفظ مصالح و منافع 

از قرارداد  ين فوراً صورت اموال ناشي، واحد اميمجر يستگكا ورشيدر صورت توقف   - ج 

موضوع قرارداد مراتب را  يف قطعيلكن تييه و تا تعيو وثائق مربوطه را ته مالي امانيتأمين 

  د.ينما يم يريگيپ

تأمين مالي اماني  پس از انعقاد قرارداد يت مجركه شرياهش سرماكرات اساسنامه و ييتغ  - د 

  خواهد بود.  كمنوط به موافقت بان

 يداركبان يها از دستورالعمل يمجر ييبراساس دستورالعمل احراز توانا يمجر يياحراز توانا .17

  .رفتيصورت خواهد پذ )PLS(راستين ان يت در سود و زكمشار

ت در سود كمشار يداركها در بان نات، وثائق و آوردهينات و وثائق براساس دستورالعمل تضميتضم .18

  خواهد بود.راستين ان يو ز

و مستندات الزم  كمدار براساس دستورالعمل نامهطرح يابيو مستندات الزم جهت ارز كمدار .19

ق منطبق با طرح يبراساس مصادراستين و ان يت در سود و زكمشار يداركطرح در بان يابيجهت ارز

  خواهد بود.
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ت در سود و كمشار يداركتابع مقررات بان براساس ضوابط موجود، كبان يها يافتيستورالعمل درد .20

  خواهد بود.راستين ان يز

طبق  اجراي طرحرا در طول مدت  تأمين مالي اماني ه موضوع قراردادكموظف است  يمجر .21

  د.يمه نمايب ،مهيدستورالعمل ب

  اماني يت مالكمشارتحويل كاال در  نديفرآ

همانطور كه ذكر آن رفت در سررسيد مجري ملزم است كاالي موضوع طرحنامه و قرارداد را به 

از بانك درخواست نمايد تا كاالي تواند  دارنده گواهي امانت تحويل نمايد. دارنده گواهي امانت مي

  مزبور زير نظر واحد امين بانك توسط مجري به فروش رسانده و وجه آن به دارنده گواهي پرداخت شود. 

  افتد: ير اتفاق ميمراحل زند ين فرآيدر ادر تحويل 

 .دهديم قرار گذار سپرده ارياخت در و صادر امانت يگواه و افتيدر را منابع گذار سپرده از كبان -1

 .گذارديم يمجر ارياخت در و زيتجه يو يبرا را منابع ،يمجر با قرارداد طبق كبان -2

مكف است تا در سررسيد به ميزان مقرر در قرارداد كاالي  و نموده االكيا خريد  ديتول به اقدام يمجر -3

  .دهد قرار گذار سپرده ارياخت مزبور را در
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   يي امانت مالكمشارفروش كاال و پرداخت منابع در  نديفرآ

ر يمراحل ز صورتن يدر اچنانچه دارنده گواهي امانت وجه كاالي موضوع قرارداد را بخواهد 

  افتد: ياتفاق م

 .دهديم قرار گذار سپرده ارياخت در و صادر امانت يگواه و افتيدر را منابع گذار سپرده از كبان -1

 .گذارديم يمجر ارياخت در و زيتجه يو يبرا را منابع ،يمجر با ردادقرا طبق كبان -2

مكف است تا در سررسيد به ميزان مقرر در قرارداد كاالي  و نموده االكيا خريد  ديتول به اقدام يمجر -3

  .دهد قرار بانك ارياخت رساند و منابع آن را در مزبور را زير نظر واحد امين بفروش مي
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  د. ينما يه حساب ميتسو يگذار با و خت به سپردهبا پردا كبان -4
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  جهان يمال يابزار مشتقه متعارف در بازارها

ا ي كاال يكمشتق از  يارزشن يمبشود كه  يم گفته يمال ياز قراردادها يبه نوع 22ابزار مشتقه

ا يارز بهره،  يتواند سهام، كاال، نرخها يمشود و  يگفته مه يپا ييداراه به آن كباشند  يم ييدارا

 ،24يآت يها مانيپ ،23يآت يهاامروزه در قالب قرارداد مشتقه يقراردادهاا يابزارها  گر باشد.يد يها ييدارا

دام انواع مختلف و كه هركشوند  يف ميتعر 26يضيتعو يقراردادهاو  25ار معاملهياخت يقراردادها

  خاص دارند. يها يژگيو

  يقرارداد آت

نده و ين در آيدر زمان معمشخص  ييا فروش دارايد يبر خر يمبتناست  يتوافقنامه ا 27يارداد آتقر

ا ي ك كاالي نيعمت ميو ق مشخص يخيدر تار تاكنند  يتعهد م نيطرف يقرارداد آتدر . مت مشخصيبا ق

نموده و عمل كه طبق ضوابط قرارداد  شوند يم ند. دو طرف متعهديرا مبادله نما ت مشخصيفيبا ك ييدارا

اهش ك مت كااليفروشنده كه ق يابد و نگرانيش يافزانده يمت كاالدر آيدار كه قيخر يق نگرانين طرياز ا

از  يرند و به نوعيگ يا بورس انجام ميو  يرسم يدر بازارها يآت ي. قراردادهاگردد يمرتفع م ابدي

تا زمان  هيپا ييدارا مبلغ، يآت دادند. در قرارينما يم يريجلوگنده يدر آها االكمت يد قيشد اتنوسان

 
22 - Derivatives 
23 - Futures 
24 - Forwards 
25 - Options 
26 - Swaps 
27 - Future contract 
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ن حسن انجام قرارداد به اتاق يبه عنوان وجه تضم يعه ايمعامله ود نيطرف يشود ول يل پرداخت نميتحو

كه  مقررخ ينند، متعهد شوند، در تارك يم يد قرارداد آتيه مبادرت به خرك يافرادسپارند.  يم ياپايپا

اصطالحاً و رند، يل بگيه را تحويپا ييدارا شود يده مينام 29ييهاه حساب نيا زمان تسوي 28د قرارداديسرسر

اال كد يه باك يسكا يننده قرارداد فروش كمنعقد ت يموقعرند و به يگ يمقرار  30ديخر يدر موضع معامالت

ه يبازار ثانودر  ريغبه  يقابل واگذار يآت يقراردادها يبرخ .گردد ياعمال م 31را در موعد مقرر بفروشد

   .باشد يم

  يمان آتيپ

مان يشود و پ يدر بورس معامله م يآت قرارداده كن تفاوت يبا ا است يه قرارداد آتيشب 32يمان آتيپ

ل كيتشبورس  يبازارها هيحاشدر  33شخوانيبرپبازار شوند.  يم معاملهشخوان يبرپ يدر بازارها يآت

معامله گران را به هم  يا انهيراو  يارتباطات تلفن و با دارندن ينيان معكه برخالف بورسها مك شوند يم

ل يدر زمان تحوقرارداد معامله كل مبلغ  نياعتبار طرف ليدلبه  معموالًن نوع قرارداد يدر اسازند.  يمرتبط م

  د.گرد يد پرداخت ميسررس هنگام كاال

 يه به نحوك شاخص سهام يقرارداد آتا يسهام  يفروش استقراضه كن نظرند يبر ا ياريبس

گر يابزار د يشود ول يم ربا ميوارد حر گردد يل ميآنها دخ يگذار در طول زمان در ارزش محاسبات بهره

 
28 - Delivery date 
29 - Final settlement date 
30 - Long position 
31 - Short Position 
32 - Forward contracts 
33 - Over–the–counter market (OTC) 
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شكل هر ابزار مورد نظر به  رند. مسلماًيگ ينم ين مقوله جايدر ااستصناع ا يمانند اوراق سفارش ساخت 

ن لحاظ ياز ا. خواهند شداشكال  دچار ياز لحاظ فقهبر محاسبه نرخ بهره در طول زمان باشند  يه مبتنك

 يعنياست.  يبه كال يع كاليك بي يآن است كه قرارداد آت يكيوجود دارد.  يدو نگاه به قرارداد آت

دار هم آن يفروشد و خريل خواهد داد، ميتحو ينيد معيكاال را كه در سررس يفروشنده مقدار مشخص

نده يمعامله پول در آ نيكند. در ا يم يداريل خواهد گرفت، خريتحو يخ مشخصيكاال را كه در تار

 يبه كال يع كاليبمشمول ، رفته شودن مفهوم در نظر گيرا به ا يشود. چنانچه قرارداد آتيل داده ميتحو

ن در آن است. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند ين به ديا ديالى كالى به كع يشائبه بشود.  يم

دار  الى، هر دو طرف مدتكالى به كدارد و در  ، مدتدار است و در سلف، مثمن ه، ثمن مدتيو در نس

ن اگر دو طرف معامله با عقد، يبنابراگردد.  يافت و پرداخت ميو لذا نرخ بهره وارد محاسبات در هستند.

  .شود يمالى كالى به كموجل شوند 

شود  يمك نفر متعهد ين معنا كه يع است، به ايرد، بلكه تعهد به بيگيصورت نم يعيبنگاه دوم  در

هم  گريدطرف در مقابل بفروشد. گر يبه طرف د يمت مشخصيكاال را به ق ينده مقدار مشخصيتا در آ

كند. به عبارت  يداريخر يمت مشخصيكاال را به ق يمقدار مشخصموعد مشخص شود تا در  يمتعهد م

   شوند. يگر مبادله ميكديگر فقط دو تعهد با يد

اند كه  دار دانسته دار در مقابل مبلغ مدت را فروش مدت يد آتو قراردا ياهل سنت معامله آت يفقها

ع مؤجل ين ابزار به شرط عدم استعمال نرخ بهره بياكه  ياست. در حال يبه كال يع كاليب قياز مصاد

سفارش  ياست و نوعد يعبارت از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خر ياز نظر حقوق يمعامله آتباشد.  يم

  گردد. يد محسوب ميخر



  39

  ار معاملهياخت

در . 35ار فروشيو اخت 34ديار خرياخت گردند: يمم يبه دو دسته تقس يلكار معامله بطور يقرارداد اخت

 يكا فروش يد يار خريحق اخت 38ار معاملهيا فروشنده اختيو  37ارياخت ناشرو  36ارياختمعامله دارنده ن يا

 ييداراست تا ينلزم م يلومحق است  ديار خرياخت كيدارنده . ندينما يگر معامله ميديكه را با يپا ييدارا

ار ياخت يكل دارنده كشن يبه همو  .دينما يداريخ مشخص خريتار تان يمت معيموضوع قرارداد را با ق

ر شده كذمت يخ مشخص بفروشد. قيتار تان يمت معيموضوع قرارداد را با ق ييدارا محق است تافروش 

ا ي 41خ انقضاير در قرارداد تاروكذمخ ي. و تارمشهور است 40ياتيمت عمليا قي 39يمت توافقيقبه قرارداد  در

خ يفقط در تار 44يياروپا موسوم به ا فروشيد يار خرياخت .شود يفته مگ 43خ اعماليا تاري 42ديسررس

خ يقبل از تار يدر هر زمان 45ييايكآمر موسوم به ا فروشيد يار خرياختو  ت اعمال دارديد قابليسررس

ه كمشهور است  46برمودانار معامله يبه نام اختار معامله ياختاز  يگرينوع د .هستندبل اعمال قاز يند يسررس

 
34 - Call option 
35 - Put option 
36 - Option holder 
37 - Option issuer 
38 - Option writer 
39 - Strike price 
40 - Exercise price 
41 - Expiration date 
42 - Maturity 
43 - Exercise date 
44 - European option 
45 - American option 

  ا است.يكن دو قاره اروپا و آمريب يا برمودان منطقه 46
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ز معروف ين 47نيانگيار ميه به اختك ييايار معامله آسياخت خ انقضا اعمال شود.يتواند چند روز قبل از تار يم

ه در طول مدت زمان عمر يپا يين دارايانگيمت ميآن به ق ييه نهايه تسوكاست  يار معامله اياست، اخت

   ز هست.ينه يثانومعامله در بازار و  يواگذارار معامله قابل ياخت يگواه. دارد يار معامله بستگياخت

ار، يبه فروشنده اخت مشخص يد پس از پرداخت مبلغيار خريدار اختيخر ،ديار خرياختدر قرارداد 

از  نيعمت ميبا قو ت مشخص يفيبا ك را يمشخص ييمشخص دارا يكند كه تا زمان يدا مين حق را پيا

د يار خري. فروشنده اختديلزام خرد است نه اياز خريك امتي حق فقطن يند؛ اك يداريار خريفروشنده اخت

تعهد را طبق  ديعمال نماد حق خود را ايار خريدار اختيخره ك يزمانه ك است تعهدد ميسررستا زمان ز ين

از حق خود استفاده  يليدلهر ار به يد. چنانچه صاحب اختينما يو ليه را تحويپا ييو داراقرارداد انجام 

ار ياختدر قرارداد . گردد يسلب حق م يد طبق قرارداد از وياال در موعد مقرر ننماكد يو اقدام به خر ندكن

زمان در تا  خواهد داشتمشخص به فروشنده حق  يار فروش پس از پرداخت مبلغيدار اختيفروش خر

 يك فقطن ياو ار بفروشد. يبه فروشنده اخت نيعمت ميبا قو ت مشخص يفكيخص را با مش ييمشخص دارا

در ار فروش حق خود را يدار اختيه خرك ي. زمانبه فروش اجبارا يالزام نه و ار فروش است يا امتيو حق 

  . قرارداد انجام دهدمفاد ه تعهد را طبق كار فروش اجبار دارد يد، فروشنده اختيعمال نمااد يسررس

ن است كقرارداد اجاره مم يكدر مثال  يبرا .توانند ظاهر شوند يم يها در هر قرارداد ار معاملهياخت

اوراق  يكا ناشر يننده باشد و كاجاره  يگر برايسال د يك يد اجاره برايار معامله، دادن حق تمدياخت

سال به  3مدت مثال  يود براداران اوراق خين اوراق بهادار را به خريار فروش همين است اختكبهادار مم

 
47 - Average option 
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را بخرد تا صد سهم خاص خود  يا ار معاملهيه اختكن است كمم يا فرديمت مشخص به فروش برساند. يق

  مت مشخص بفروشد. يق بهه خواست ك ينده در هر زمانيماه آ ششرا در طول 

ار معامله را ياوراق اخت يدارند. برخار معامله يعقد اختدربارة  يمتفاوت يفقه يدگاههايفقها د

ن نظر با توجه به يا 48دانند. يح نميفروشنده دانسته و لذا آن را عقالً و عدالً صح يان فاحش برايمستلزم ز

د يمت در سررسيه قكست يمشخص ن ينند و از طرفك يا فروش را فرض نميد ين اوراق الزام خريه اكنيا

  . دانند ميت نب به صحيتر از هنگام عقد قرارداد باشد قر نيا پائيباالتر 

ه در اوراق ك يد مشخص باشد در صورتيع ثمن بايرا در بيز 49دانند يع نميار را بياوراق اخت يبرخ

ع يب ،ف موسّعيع است. در تعريق بيف مضياز تعر يراد ناشين ايشود. ا يمثمن مشخص نم يار بهاياخت

  د.باش ين ميقابل توافق طرف يهرشرط مشروع دره كاز انواع عقد است  ينوع

 ع العربونيبرده است. كجاد يرا ا يع عربون نظرات متضاديار معامله به بيه اختينگاه فقها در باب تشب

 
 ير تكامليداهللا، فلسفه و سيعصمت پاشا، عبد به: ينك. نگاه هيشركات االستثمار االسالمعمل  ،ن حسنيالد يياحمد مح -  48

، بهار 9، شماره ياقتصاد اسالم يفصلنامه تخصص ،يصالح آباد ي، ترجمه عليفقه يها دگاهيمشتقه و د يمال يابزارها

1382.  

-363ص ق.1417 يالطبعه االول يللفكر االسالم يلمه، قاهره المعهد العاير، اسواق االوراق الماليد الرضوان، سميعبدالحم

361.  

  .34ص ق.1423م/2002.دمشق، دارالفكر، يه من منظور اسالميبورصه االوراق المال ، شعبان محمد اسالم،يالبروار

 صص ق.1423 يو حلول، دمشق، دار الفكر، الطبعه االول يه المعاصره بحوث و فتاوي، وهبه، المعامالت الماليليالزح - 49

509-502.  
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ز خوانده ينعرُبان  ن الفعلين الفعل هر دو و با مضموم فا الفعل و عيه با مضموم و مفتوح فا الفعل و عك

ش پرداخت پرداخت يورت پبصمال به صاحب  كاند ياال وجهك داريخرقبال  كه در يا معاملهشده 

مت كاال ياز ق يبخشپرداخت به عنوان ش يپمعامله را انجام داد مبلغ دار يدر موعد قرارداد خرشود. اگر 

 د.يآ يمفروشنده در ت كيبه مال شود و يمبر گردانده ن داريخرمبلغ به  نصورتير ايدر غ شود و يممحاسبه 

اهل  يفقها يج است و به وجه قولنامه مشهور است. برخياار رين بسكران در بخش مسين نوع معامله در ايا

  دانند. يباطل م يرا به دالئل روائسنت آن 

ن يو همچنت يدو شرط هبه و رد بر فرض عدم رضاو وجود و خطر و اكل مال به باطل احتمال غرر 

از آنها تطابق دام كچيه هكنند ك ير مكن معامله ذيز از دالئل بطالن ايدار را نيخر يبرابدون عوض شرط 

ار خود انجام يت، معامله را با اختياهلط يت شراين ضمن رعايعيع متبايرا هنگام عقد بيبا عقل ندارد. ز

ل مال به باطل و كباشد لذا ا ينبودن م كرهمو بودن نبودن و ورشكسته نه يسفت يط اهلياز شرادهند،  يم

گردد. احتمال غرر و خطر  يم يدار ملغيخر يت و عوض نداشتن برايط هبه و رد بر فرض عدم رضايشرا

در مدت  هكار مجهول يخن معامله به يه ايع حالّ وجود دارد. تشبيه در بكست ين يزيش از آن چيز بين

ط به يار مجهول شرايرا برخالف خيباشد ز يح نميز صحين رمعلوم امكان برگشت معامله وجود دارديغ

  .ح شده استيموعد مشخص شده در قرارداد تصرپرداخت توسط فروشنده در  شيت درآمدن پكيمال

شود و در آن اركان عقد  يواقع نمدر آن تسلم  م ويتسل هكنيل ايبه دلار معامله را يعقد اخت يبرخ

ع يح باشد بين موضوع صحيدانند. اگر ا يباطل م ار شرط برگردانديتوان آن را به خيست و نميمحقق ن

ا يرا فروش يشود ز يم و تسلّم هم واقع ميتسلار يود. در اوراق اختش يه نمكشود  يد باطل تلقيز بايمؤجل ن

  . ندك يبا خود همراه مم و تسلّم متناسب با آن را يد حق تسليخر
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ن ياگر ا 50.دانند يو آن را باطل منده دانسته يآ يمتهايار معامله را قمار بر قيمعامله حق اختز ين يبرخ

اد شدن يم و زكرا با توجه به يع مؤجل را قمار دانست زياالخص بد تمام معامالت بيح باشد باياستنباط صح

ع ين وجه تجارت و بيه البته از اكند ك يل ميقمار تبد يكع معامله را به يمت مبير قيين در اثر تغيعيسود متبا

  قمار مشروع است. يكخود 

ك طرف ي يبرا اشتراط منفعت وملك يع مااليل بر باشتمر ايگر نظيرادات ديگر با طرح ايد يبرخ

 يمصلحت زائده ا نكه مشتمل بريعقد و غرض آن و ا يآن با مقتضا يل تنافيار به دليدر مقابل حق اخت

ع بر حق را يب يبرخ 51اند. حرام شمردهباشد آن را  يمنكه از جنس رهان ياست كه در آن شبهه ربا است و ا

رد و يك طرف معاوضه قرار گيد و را حق قلمداد كر ياگر عرف امره ك ياند. در صورت صادق نداسته

رد آن حق قابل نقل و انتقال يات قرار نگيو در محدوده منه باشدء منطبق يهم بر آن ش يشرع يط كليشرا

  است.

ك از عقود يچ ياست كه مشمول ه ن عقد مستحدثهيه اكاند  ش رفتهيتا آن اندازه پ يبرخ يحت

ل در يه به تفصكفقه است  يياير پوين امر مغايا 52ست.يح نيصح ين عقد شرعيست بنابرايمعروف ن يشرع

  فقه عامه و خاصه دربارة آن بحث شده است. يها تفاوت

 
  .235ص  ،ق.1423م/2002دمشق، دارالفكر،  .يه من منظور اسالميبورصه االوراق المال ، شعبان محمد اسالم،يالبروار - 50

 صص ق.1417 يالطبعه االول يللفكر االسالم يه، قاهره المعهد العالمير، اسواق االوراق الماليد الرضوان، سميعبدالحم - 51

372-363.  

  .512ص  ق.1423 يو حلول، دمشق، دار الفكر، الطبعه االول يه المعاصره بحوث و فتاويه، المعامالت المال، وهبيليالزح - 52
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  استصناع

مت يخ مشخص و با قيتار تا در شوند يتعهد مم نيطرفه كاست  ياز قرارداد آت يز نوعينقرارداد استصناع 

د يط تا سررساقسامعامله به صورت  كل مبلغ مورد هيكبطور نندكت مشخص مبادله يفيبا كرا  ييكاال نيعم

  ل دهنده كاالپرداخت شود. يبه تحو

  يضيتعوقرارداد 

مدت مشخص دو  يبرا شوند تا يممتعهد  نين طرفآاست كه در  يقرارداد 53يضيتعوقرارداد 

  نند. كن شده، معاوضه ييت مشخص به نسبت تعيفيرا با ك ييا منافع حاصله از دو داراي ييدارا

  سلف عيب

 نيعمت ميخ مشخص و با قيدر تار تا شوند يتعهد مم نياست كه در آن طرف يف قراردادسل عيب

ل دهنده يقرارداد كل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحو نوع نيت مشخص مبادله كنند. در ايفيبا كرا  ييكاال

 يآت يدهاقراردا از ي. معامالت سلف نوعدينما يل ميرا تحو د، كااليد، و در سررسگرد يكاالپرداخت م

ت قرارداد ندارند ياز لحاظ ماه ياديتفاوت ز يول دنشو يدر خارج از بورس انجام مهستند و هرچند غالباً 

  .پرداخت است شيز آنها باال بودن رقم پين وجه تمايو مهمتر

 
53 - Swap Contract 
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 (BFS) اماني ين ماليدر تأم امانت يگواه

هاي  و همچنين ايجاد پوشش و بازرگاني يديتولهاي  ه در گردش بنگاهين سرمايبه منظور تام

ار كبراساس ساز و مناسب براي مقابله با ريسك ناشي از تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت مصرفي 

با » امانت يگواه«شود.  يار گرفته مكبه به نام گواهي امانت د يجد يابزار مال يك BFSطرح  يياجرا

 يبورس فعل يدر بازارها 54يآت ياردادهابا قر يز بارزيه تماكگردد  يف مير تعريمشخصات خاص ز

 ياالكفروش  شياستاندارد پ يل قراردادهاكبه ش يآت يبورس جهان قراردادها يجهان دارد. در بازارها

از ارزش فروش نزد شخص ثالث  يره درصديمت مشخص در قبال ذخيت و قيفكي ،زانيم بامشخص 

دار بوده ياال به خركل يوعد مقرر موظف به تحوه فروشنده در مكگردد  ي(معموالً سازمان بورس) صادر م

 يگردد. قراردادها يم پرداختننده از قرارداد به طرف مقابل ك  ره به ضرر عدوليصورت ذخ نير ايو در غ

ا توافق ي يمعامله به مثل جبران يكق مبادرت به يد و فروش بوده و از طريدر بازار بورس قابل خر يآت

ن ياست. در ا 55موسوم يآت يت خروج از قراردادهاين عمل به قابليز نمود. ايتوان آن را لغو ن ين ميطرف

د و فروش يتراژ بر خريات آربيرسند. عمل ياال به توافق مك يمت آتيدار و فروشنده براساس قيقرارداد خر

 وردم ياالك يمت آتيو ق يمت نقدين قرارداد شده تا قيا ير ارزش معامالتييمنجر به تغ يآت يقراردادها

با مبادرت  يقرارداد آت يك 57مختومه ساختن 56ند. معموالً در اطاق تهاتريل نمايگر ميديكبه سمت  نظر

 
54 - Future contracts 
55 - Scalability 
56 - Clearing house 
57 - Close out 
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االها متفاوت از ك يبر رو يآت يباشد. قراردادها ير ميپذ انكام 58يمعامله به مثل و جبران يكبه 

 يبر اسعار خارج يارير انواع اوراق قرضه و تا حدود بسينرخ بهره بر اوراق بهادار نظ يآت يقراردادها

با  59مبدا يمت نقديل از قيبه صورت تنز يمت آتيق ينرخ بهره در محاسبات زمان يه به نحوكباشد  يم

شود متفاوت  يوارد م 62ا وجه قابل پرداختي 61تعهد يفايا سپرده حسن اي 60رهيزان وجه ذخيتوجه به م

بازده مشخص دارند و  يآت ياع قراردادهان انوياز ا يرا برخيز دارد. زيتما يت ربوياست و از لحاظ ماه

مت يره از قيزان بهره وجه ذخيمبدا شده و براساس م يمت نقديل قيمنجر به تنز يش زمان قرارداد آتيافزا

م يره معامله را وارد حريزان بهره مربوط به ارزش وجه ذخيگر حداقل به ميشود. به عبارت د ياسته مكآن 

گردد.  يد ميآن تشد يت ربويتر باشد ماه يكه به ارزش مبدا نزدريد و هرچه ارزش ذخينما يربا م

و  يبريو ف كيغالت، گوشت، فلزات، مواد خورا يياالك يها ها در گروه نهير زميدر سا يآت يقراردادها

  باشد.  يم يبورس فعل يو چوب مورد استفاده بازارها يانرژ

ز ين يآت يقراردادها يشوند ول يف ميمعموالً از لحاظ مشخصات استاندارد تعر يآت يقراردادها

شوند  يف ميتعر يآت ياز اندازه استاندارد قراردادها يسركبه عنوان  63يآت كوچك يبه نام قراردادها

استاندارد را به وجود  يآت يض آنها با قراردادهايا تعويمعامالت فرد و  يبرا يشتريب ياربردهاكه ك

  آورد.  يم

 
58 - Offsetting 
59 - Spot price 
60 - Margin Money 
61 - Good –faith deposit 
62 - Earnest money 
63 - Mini contracts 



  47

عرضه و  ينيب شينسبت به پ ياديمشمول مالحظات ز يرارداد آتدر هنگام انعقاد ق يآت يها متيق

اال كاال با توجه به نوع كنوع  ه درباره هركشوند  يل ميدر موعد تحو يمت آتين قياال و همچنك يتقاضا

  ل متفاوت است. يو فصل تحو

ند و فقط ك يجاد نميمورد نظر ا ياالكت بر كيمال يبرا يحق يآت يره در قراردادهايوجه ذخ

ا فروش سفارش يد يخر يبرا يآت ين است. در بازار قراردادهاين طرفيقرارداد ماب ياجرا يبرا ينيتضم

 يه عالقمند به عقد قرارداد است اعالم آمادگكگر يق تاالر داد و ستد طرف ديه از طركشود  يداده م

 ،ا فروشيد يشات خرقابل انجام است. در سفار ينترنت هم به راحتيه اكق شبيار از طركن يد. اينما يم

ات سفارش معموالً يگردد. عمل يمت مطرح مياال و زمان و محدوده قكل و نوع يمقدار سفارش و ماه تحو

  گردد.  يارگزارها انجام مكق ياز طر

ل يت تبديرد چون قابليگ يهر دو صورت م يابيو غ يقيحق ياالهاك يبر رو يآت يقراردادها

توان مشاهده  يم ياديز يآت يبورس قراردادها يد لذا در بازارهاگر وجود داريديكبه  يآت يقراردادها

دار و فروشنده ين خريه بكباشد  يم ين تعهديه فقط مبكد بلينما يد و فروش نميرا خر يياالكه كرد ك

در  ياديش اوراق بهادار زيتواند سبب افزا ين موضوع خود ميباشد. ا يو الزم االجرا م يقرارداد جار

پول را خواهد داشت شبه ه به يتر پول مفهوم و آثار شب ف گستردهين نوع اوراق در تعاريا هكاقتصاد گردد 

شود  ياستفاده مبه وفور ن قراردادها يه از اك ييشورهاكدر  يپول يها استين لحاظ سين سو از ايو از ا

در عوض آن  يفقابل انتشار است و از طر ين قراردادها بدون نظارت مقامات پوليرا ايگردد ز يم اثر مك

 ين نوع ابزار ماليب اياز معا يكين موضوع يرد. ايگ ياالها صورت نمك يقيدر بخش حق يعمل متقابل

  د.يز نمايز دچار مخاطرات بحران نيشورها را نكتواند اقتصاد  يه مكاست 
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  ر قابل طرح است:يدر موارد ز يآت يو قراردادهاگواهي امانت تفاوت 

در  گردد. يدر حال پرداخت و به حساب فروشنده منتقل م يت آتمي% ق100امانت يدر گواه -1

  شود. وجه ذخيره به عنوان بخشي از قيمت كاال پرداخت ميصورتي كه در قراردادهاي آتي 

ت معامله به مثل يخاص ياست و دارا يقيحق ياالكن يگردد مب يه صادر مكامانت  يهر گواه -2

  ست.ين يو جبران

  باشد.  ي از قرارداد آتي تحت عنوان بيع سلف ميگواهي امانت مبين نوع -3

  ند.ك يت ميص آن به فروشنده فعاليدار و تخصيدر جلب وجوه خر يبعنوان واسطه مال كبان -4

  گردد. يافت ميق دريا وثايات ينضمتننده) كديره فقط از فروشنده (توليوجه ذخبجاي  -5

ص داده شده به مجري را به عهده يخصردن منابع تكنه ينظارت بر نحوه هز كن بانيواحد ام -6

  كند.  نامه نظارت مي بر عمليات مجري و تطبيق آن با مفاد طرح رد ويگ يم

ر نظر يزيا وجه ناشي از فروش آن مربوطه  ياالك قراردادان زمان قرارداد طبق مفاد يپس از پا -7

  گردد. يو قرارداد مختومه مگردد  گذار (خريدار) مي سپردهل يتحو كبان

ت معامله به مثل و يقابل يه را دارد وليد و فروش در بازار ثانويت خريقابل امانت يگواه -8

موضوع قرارداد بوده و  يقيحق ياالك كد ماليدر سررس امانت ين دارنده گواهيرا ندارد لذا آخر يجبران

ثباتي و  شود كه منشاء تموج و بي ن موضوع مانع از ايجاد بازارهاي كاغذي مياي ل آن است.يملزم به تحو

  گردد. نهايتاً بحران در اقتصاد مي

  امانت يصدور گواه يات اجرائيلك

براساس ساز و و بازرگاني و  يديتول هاي ه در گردش بنگاهين سرمايبه منظور تأم امانت يگواه
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و براساس درخواست  كتوسط بان يابزار مال يكبه عنوان  BFS تأمين مالي اماني طرح يياجرا يارهاك

  گردد. يمنعقده صادر م  طبق قراردادگذار)  (سپردهدار يو خر(مجري)  يمنابع مال يمتقاض

ت معامله يخاص يطبق قرارداد بوده و دارا يقيحق ياالكمت يمعادل قامانت  يگواه يارزش اسم

 شود. ليكاال تنز متيبا استفاده از نرخ بهره ق دينبا متيق نيا در منظور نمودنباشد.  ينم يبه مثل و جبران

نات مورد قبول از يا وثائق و تضميو  كينامه بان اقدام به اخذ ضمانت مجريدر قبال پرداخت وجه به  كبان

  د.ينما يمامانت  ياقدام به صدور گواه گذار سپردهافت وجه از ينموده و در قبال در يمجر

اال كل يان قرارداد و پس از تحوين و در پاييبراساس مدت قرارداد منعقده تع امانت يد گواهيسررس

  گردد. يد، قرارداد مختومه ميدر سررسامانت  يدارندة گواهآخرين به يا پس از فروش وجه آن 

د و فروش در بازار ير و خريت انتقال به غيه قابلكاست  ينام يب يتاليجيد يها برگهامانت  يگواه

 يقيحق ياالك كد، ماليدر سررس يدارنده گواه يا حقوقي يقين شخص حقيدارد و آخر گواهي راستين

  باشد. يموضوع قرارداد م

براساس تشخيص بنگاه  يكهاي الزم  و ساير هزينهه در گردش ين سرمايجهت تأمامانت  يگواه

  .شود يصادر مبانك مبتني بر نياز و برنامه فعاليت و توسعه بنگاه 

بر  امانت يمت گواهيق PLS راستين انيت در سود و زكمشار يداركبان يلكحسب دستورالعمل 

ات يامل بر حسن عملكبا نظارت  كه قابل احصاء است. بانيزم عرضه و تقاضا در بازار ثانويانكاساس م

از  عدم ايفاي تعهد مجريمورد قرارداد را نظارت نموده و در صورت  ياالك يل قطعيتحو يمجر

نات اخذ شده اقدام به اخذ يد وفق ضوابط و مقررات و براساس وثائق و تضمتعهدات قراردادي خو



  50

  د.ينما يمطالبات م

ل يد و تحويده و تا سررسيجعاله صادر گردبيع سلف يا همزمان با انعقاد قرارداد امانت  يگواه

ان يپا امانت يد گواهيباشد. سررس يمعتبر ميا پرداخت قيمت روز بازاري كاال موضوع قرارداد  ياالك

  باشد.  يمدت قرارداد م

  نيست.د يتمد گواهي امانت قابل

د قرارداد طبق دستورالعمل مربوطه در يدر سررس ياال توسط مجركل يدر صورت عدم تحو

ت دستورالعمل ين توافقات هنگام عقد قرارداد با رعايو همچنراستين ان يت در سود و زكمشار يداركبان

  شد. ر در ايفاي تعهدات عمل خواهديتأخ
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  )BFS( يامانسيستم تامين مالي زير

 ،يمحاسبات و حسابدار ،يطرح و مجر يابيارز ،يارتباط با مشتر يها شامل بخش ستميسزير نيا

  .باشد ي) منيو بخش نظارت و كنترل (ام راستين يمعامالت گواه هيبازار ثانو

  مجريات يعمل

و مطالعه قوانين  راستينترنتي بازار گواهي از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اين مجري

از نحوه استفاده از  يانكداري مشاركت در سود و زيان راستينو مقررات حاكم بر محصوالت و خدمات 

) آگاهي يافته و در صورت نياز با مراجعه به شعبه BFS( اماني يت مالكسيستم مشارشيوه تأمين منابع زير

و مشاوره با كارشناس مربوطه در باجه اطالع رساني، نسبت به  نمشاركت در سود و زيان راستيبانك 

نمايد. در اين مرحله پيش از عقد قرارداد مابين بانك و  ها و قراردادهاي مربوطه اقدام مي تكميل فرم

و در صورت احراز صالحيت و كسب رتبه اعتباري مناسب، بانك  شدهارزيابي جري، طرحنامه و مجري م

بانك، هاي  پايگاه دادهخواهد نمود. در صورت وجود سوابق مشتري در  ويرداد با اقدام به بستن قرا

پس از  مجريمرحله احراز صالحيت و ارزيابي اعتباري مشتري با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت. 

كليه مدارك و مستندات مورد نياز جهت ارزيابي طرح طرحنامه و طي مراحل ارزيابي و احراز صالحيت، 

بندي و تحويل  ، نحوه تامين مواد اوليه، نحوه بستهنامه ضوع طرحشامل قيمت و مقدار كاالي موخود را 

هاي مواد اوليه و كاالي نهايي، استانداردهاي ملي و داخلي اجباري و اختياري  كاال، كيفيت و ويژگي

ي توليد و تحويل مورد نياز خريدار، نحوه كنترل و بازرسي مواد اوليه و كاالي نهايي، برنامه زمانبند
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مدارك و  .نمايد به بانك تحويل ميكاالي نهايي، مراحل فرآيند توليد كاال و ساير موارد مربوطه 

ل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت وارد يتكم ياطالعات مربوطه بهمراه اطالعات فرمها

افت وجوه مربوط يپس از در شود. باجه صندوق يت ميبه باجه صندوق هدا جريشده و م يا انهيستم رايس

اطالعات  ييد و ثبت نهايياطالعات ثبت موقت، اقدام به تا يابيو پس از باز مجريبه ارزيابي طرح از 

ن كد يگردد. ا يجاد ميا يمشتر يياطالعات و ارسال آن به مركز كد شناسا ييپس از ثبت نها د.ينما يم

همراه  يشنهاديپ يها نامه رد. طرحيگ يقرار م يار مشتريده و در اختيصندوق درج گرد يد چاپيدر رس

ك نسخه يشده و  ينگهدار يشنهاديپ يها ل طرحير اطالعات مربوطه در فايان آنها و سايمشخصات مشتر

  گردد. يارسال م يابياز آن به واحد ارز

  گذار سپردهات يعمل

ا پس از ي راستين يگواه بازار ينترنتيسامانه ا يق مراجعه به پورتال اطالع رسانياز طر گذار سپرده

و مشاوره با كارشناس مربوطه در باجه راستين ان يمشاركت در سود و ز بانكاز شعب  يكيمراجعه به 

  .شود مي آشنا اماني يت مالكط و مقررات مشاريشرابا با انواع محصوالت مشاركت،  ياطالع رسان

 گيرد و ميقرار  گذار سپردهاريل در اختيمربوطه جهت تكم يها پس از انتخاب طرح مورد نظر فرم

ل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت يتكم يمدارك و اطالعات الزم بهمراه اطالعات فرمها

افت يشود. باجه صندوق پس از در يت ميبه باجه صندوق هدا گذار سپردهشده و  يا انهيستم رايوارد س

د. پس از ثبت ينما ياطالعات م ييد و ثبت نهاييااطالعات ثبت موقت شده اقدام به ت يابيوجه و پس از باز

گردد.  يجاد ميا يبا توجه به نوع محصول انتخاب يمشتر يياطالعات و ارسال آن به مركز كد شناسا يينها

  رد.يگ يقرار م گذار سپردهار يصندوق درج و در اخت يد چاپيدر رس يين كد شناسايا
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ن ركورد منجمله شماره يعات مربوط به ار اطاليو سا يمشتر ييركورد مربوط به كد شناسا

ستم مشاركت در يگاه داده سيگذار و... در پا سپرده يا زان سپرده شخص، اطالعات شناسنامهيحساب، م

  د.يخواهد گرد يبا) به صورت همزمان ثبت و نگهداريكپارچه بانك (سيستم يو سراستين ان يسود و ز

 يابيت شده و پس از بازيباجه انعقاد قرارداد هدابه  يافت وجه و افتتاح حساب، مشتريپس از در

 يبازار گواه ينترنتيقرارداد و استفاده از خدمات سامانه ا يفرمها يمشتر يياطالعات مربوط به كد شناسا

آن  يد و امضاييگذار پس از مطالعه قرارداد اقدام به تا رد. سپردهيگ يقرار م يار مشتريدر اخت راستين

گر آن در سوابق يقرار گرفته و نسخه د گذار سپردهار يز قرارداد منعقده در اختك نسخه ايد. ينما يم

  د. يخواهد گرد ينگهدار يمشتر

با  امانت يستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهيپس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، س

به  گذار سپردهل يد. در صورت تماينما يم يمشتر يگذار و بر اساس نوع محصول انتخاب مشخصات سپرده

 گذار سپرده ييق ورود كد شناساياز طر راستين ي، باجه صدور گواهامانت يگواه يداشتن نسخه چاپ

به  يال اختصاصيد. شماره سريمربوطه را مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نما يتواند گواه يم

  گردد. مياپ شده درج چ يدر گواه يمشتر يگذار ر اطالعات مربوط به سپردهيسابا همراه  يگواه

افت اطالعات طرح اقدام به پرداخت يپس از در يزي/ مميان دوره مشاركت باجه حسابداريدر پا

ان به صورت خودكار يمحاسبه سود و ز يد. فرمولها و روشهاينما يم يمشاركت مشترو زيان سود منابع و 

باشد. در صورت  يدد اطالعات نمبه ورود مج يازيوارد شده و ن يزي/ مميافزار باجه حسابدار در نرم

سر خواهد يبه بانك م يحساب مشتر يق معرفيز سود به صورت خودكار و از طريامكان وار يل مشتريتما

ن كسر و به حساب بانك يب ما يها و قرارداد ف ارمزد بانك طبق مقررات مندرج در دستورالعملكبود. 
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  د.يمنظور خواهد گرد

  ارزيابي طرح 

در واحد  ياختصاص ييورود كد شناسا قياز طرنامه  و طرح يمربوط به مشتر ياه اطالعات و داده

و  ديمرحله تاك ني. در اشود مي يابيارز يو فن يمال ،يشده و طرح مربوطه از جهت اقتصاد يابيباز يابيارز

ود. مفاد قرارداد خواهد ب يدر انجام تعهدات و اجرا مجريو توان  تيبر قابل شتريتوجه كارشناس بانك ب

مربوطه مورد توجه قرار  يمندرج در قرارداد و طبق دستورالعملها يمقررات و استانداردها ط،يشرا هيكل

. در گردد ميو استخراج  نييرتبه طرح تع تيو در نها يبررس نامهطرح يقابلت اجرا زانيگرفته و م

ه طور كامل در اطالعات و مشخصات طرح ب ه،يتوج يدارا يها طرح فيصورت قرار گرفتن طرح در رد

: نام جمله ازمزبور . اطالعات و مشخصات ديشده بانك ثبت خواهد گرد دييتا يها طرح يبانك اطالعات

 يكاال يو كم يكيزيف يها يژگيو شماره تماس، نوع، مشخصات و و يآدرس پست ،مجريو مشخصات 

كاال و نحوه  يفيكعقد قرارداد، نوع و مشخصات  خيقرارداد، تار يمورد معامله، مدت زمان اجرا

كاال، نام و مشخصات  دكنندهييكاال، نام و مشخصات شركت/ اشخاص بازرس و تا ليو تحو يبند بسته

و  يرتبه اعتبار ،يينها يكاال ياسم متيتوافق شده/ ق متيكننده طرح، ق يابيطرح و كارشناس ارز نيام

 مجريك و مستندات مربوط به مدار ريسابا اطالعات فوق همراه . رتبه طرح و ...  مجري، تيصالح

 يبازار گواه ينترنتيا نهساما يدر پورتال اطالع رسانشركت مجري و ترازنامه  يمال يمنجمله صورتها

 ازيو وثائق مورد ن ناتيتضم زانيطرح نوع و م ديي. پس از تارديگ يقرار م دكنندگانيبازد اريدر اخت راستين

اخذ  مجريو از  نييتع يابيواحد ارز يقرارداد از سو به مفاد مجري يبنديطرح و پا يجهت حسن اجرا

 يمقدار كاال ديجهت تول ازيدر گردش مورد ن هيسرما زانيم نييطرح پس از تع ابي. ارزديخواهد گرد
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 ني. همچندينما ياقدام م مجريدر گردش به  هيپرداخت سرما ينديبرنامه زمان هيتوافق شده نسبت به ته

ثبت شده و  يدستورالعمل مربوطه در پرونده مشتر قمطاب مجريشده از و وثائق اخذ  ناتيتضم زانيم

  . گردد يم رهيبانك ذخهاي  پايگاه دادهآن در  يها داده

نموده و باجه  يمجر ينات و وثائق ارائه شده از سوين ارزش تضميياقدام به تع يابيواحد ارز

اطالعات مربوط به شماره  د.ينما يم اقدام به ثبت آن يابيبر اساس گزارش واحد ارز يزي/ مميحسابدار

ان يستم مشاركت در سود و زيان سيدر بانك اطالعات مشتر يمجر يرنقدينات و وثائق غيتضم يانتظام

گردد.  يثبت م يزي/ مم يتوسط واحد حسابدار يافته به مجرياختصاص  ييبر اساس كد شناساراستين 

اختصاص  يشنهاد به مجريه مربوط به ارائه پافت وجيامر و پس از در يدر ابتدا يمجر ييكد شناسا

  خواهد شد. يين كد، شناسايبا هم يافت و در ادامه مراحل مشاركت، مجريخواهد 

نموده و  يباجه انعقاد قرارداد بر اساس نوع مشاركت و طرح مربوطه اقدام به انعقاد قرارداد با مجر

ك يد. ينما يل ميرا تكم يپرونده مجراخذ و  يرا از مشتر يگرياز مدارك و مستندات ديدر صورت ن

 ينگهدار يگر آن در پرونده مجريقرار گرفته و نسخه د يار مجرينسخه از قرارداد منعقده در اخت

ستم يان سيآن در بانك اطالعات مشتر يه اطالعات مربوط به قرارداد منجمله شماره انتظاميشود. كل يم

  گردد. يثبت مراستين ان يمشاركت در سود و ز

جعاله و بر اساس مفاد سلف يا و مصوب در قالب عقد  ياز انعقاد قرارداد منابع درخواست پس

قرار خواهد گرفت. اطالعات مربوطه در بانك  يار مجرين شده در اختييتع يقرارداد منعقده و در زمانها

انضمام به  ياطالعات مجر يها ركورد يكپ د.يدرج خواهد گرد يمجر يل اطالعاتيستم و فاياطالعات س

ه مدارك يكل رد.يگ ين بانك قرار ميار اميدر اخت يه مدارك و مستندات موجود در پرونده مجريكل يكپ
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از و نحوه مصرف ي، منابع مورد نيبند ، برنامه زمانيبند و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه

ل ياتمام و تحو يو چگونگ يده ت، نحوه گزارشيفي، نحوه كنترل كيطرح، فازبند يمنابع، نحوه اجرا

صورت گرفته در  يها نهيه مدارك و اسناد مربوط به هزيكلشد. با يمو ساير اطالعات مورد نياز طرح 

نيز طرح  يند حسابرسيمشاهده شده در فرآ يها رتيت شامل مغايريمد يها طرح و نامه يند اجرايآفر

  رد.ين طرح قرار گيار اميست در اختيبا يم

  داري محاسبات و حساب

 يشده و نسبت به معرف تيهدا يبه واحد محاسبات و حسابدار يابيمراحل ارز يپس از ط مجري

 يابيو باز مجري يي. واحد مزبور پس از ورود كد شناسادينما يشده اقدام م نييتع ناتيوثائق و تضم

منقول و  ناتيموثائق و تض عالوهو كارمزد طرح ب يابيمربوط به ارز يها نهياطالعات مربوط به طرح، هز

 نييدر گردش تع هي. كل مبلغ سرمادينما ياخذ م ويو از  يابيرا ارزش جريم يارائه شده از سو رمنقوليغ

مشخص تحت سرفصل از  ياخذ و در حسابگذار  سپردهمورد توافق از  يكااليا خريد  ديشده جهت تول

 نييتع يبر اساس برنامه زمان ندهدكنيبه تول منابع. مراحل پرداخت ديگردخواهد  زيشده وار نييتع شيپ

پرداخت  مجريكاال به  ييبازرس و كنترل نها يها در طرح نامه و بر اساس گزارش ابيشده توسط ارز

 امانت يقرارداد بانك اقدام به صدور گواه ني. پس از اخذ مبالغ فوق االشاره از طرفديخواهد گرد

در  راستين يبازار معامالت گواه ينترنتيه امذكور در سامان يمربوطه به طرح مذكور نموده و گواه

امكان فروش آن در  ،يمشتر ليدر پروفا ها يگواه جادي. پس از اديخواهد گرد جاديا گذار سپرده ليپروفا

 يدارنده گواه ني. آخرديخواهد گرد سريمترتب بر بازار م نيطبق مقررات و قوان راستين يبازار گواه

 يو پس از ط يمزبور صرفاً به فرد دارنده گواه يكاال ليوده و تحومعامله ب دمور يصاحب كاال امانت
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خواهد  ليكننده، تحو ديطبق دستور العمل مربوطه در محل تول كجايو به صورت  تيمراحل احراز هو

شده  رفعاليغ ينترنتيقرارداد، در سامانه ا دياز سررس شيدو هفته پ امانت ي. نماد امكان معامله گواهديگرد

 نيا يدر ط يرا نخواهد داشت. دارنده گواه ريبه غ يفروش گواه ايامكان انتقال و  گريد يگواهو دارنده 

با  رمنطبقيرا خواهد داشت و در صورت مشاهده موارد غ مجريكاال از  افتيمدت فرصت مراجعه و در

در  شده نييبه مراجع تع يدعوو  تيهفته فرصت طرح شكا كيقرارداد، بر اساس دستورالعمل مربوطه 

  دستور العمل فوق الذكر را خواهد داشت.

تواند از بانك درخواست نمايد تا مجري زير نظر واحد امين بانك  آخرين دارنده گواهي امانت مي

اقدام به فروش كاالي موضوع گواهي نموده و سپس مبلغ آن را از طريق بانك و پس از كسر كارمزد 

   بانك به دارنده گواهي مسترد دارد.

  نظارت  كنترل و

مشخصات و  دييجهت تا ينظارت و بازرس ي) واحدهاBFS( اماني يمال نيتام ستميسزيردر 

در نظر  داريبه خر مجريساخته شده توسط  يينها يكاال ليتحو زيتدارك شده و ن هيمواد اول يها يژگيو

و نقل و  ملحوه حن ،يبند نحوه بسته ه،يمواد اول يفيو ك يكم يها يژگيو و طيشرا هيگرفته شده است. كل

 ديتول نديشده جهت نظارت بر فرآ نييدر قرارداد مشخص شده و بازرس و ناظر تع ستيبا يكاال م ليتحو

و  ديتا مرحله تول هيمواد اول نيكاال را از مرحله تام يكنترل و بازرس تيمزبور مسئول يكاال ليو تحو

 نيها ا و تست نمونه يبردار به نمونه ازيرت ندارد. در صو هرا به عهد دارنده گواهي امانتكاال به  ليتحو

 جي. نتارديگ قرار يبر اساس حجم و نوع كاال مورد بازرس مربوطهطبق دستور العمل  ستيبا يموضوع م

بوده و در  در قرارداداعالم شده  طيشرا اياستاندارد و  يها مطابق حدود و تالرانس ستيبا يها م تست نمونه
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ها  باشد و تست يمتيشده ق ديتول يكه كاال ي. در صورتديدرج خواهد گرد ياربرد و نمونه يسوابق بازرس

جبران خسارت  تيرفتن نمونه شود مسئول نياز نوع مخرب بوده و موجب از ب ازيمورد ن يها شيو آزما

از  يقسمت ايرد تمام  اي رشيپذ طيشرا هي. كلباشد يم نيها طبق دستورالعمل بر عهده طرف وارده بر نمونه

مفاد قرارداد منطبق با آسان در  اي رانهيگ سخت يبردار و نمونه يبازرس طيشده و شرا ديتول يالكا

. باشد يآن م يكه بازرس و ناظر مسئول اجرا دهياشاره گرد شيو تست و آزما يبردار دستورالعمل نمونه

به  دير مراحل تولمشاهده شده د يها عدم انطباق هيكل ،يبردار و نمونه يبازرسهر مرحله از  انيدر پا

شده در دستورالعمل مربوطه  نييطرح گزارش شده و ظرف مدت زمان تع نيانضمام سوابق مربوطه به ام

و  ياست اطالعات و سوابق مربوط به بازرس يهياطالع داده شود. بد داريو خر دكنندهيبه تول ستيبا يم

و اطالع  يساز ، به منظور شفافاستينر يبازار گواه ينترنتيكاال در پورتال ا ديتول نديبر فرآ تنظار

  سامانه مذكور قرار خواهد گرفت. انيمشتر اريدر اخت يرسان

ن ييش تعياز پ يست در مقاطع زمانيبا يم يت كار مجريفيطرح و ك ينظارت بر اجرا يگزارشها

ن طرح مالك يام ياست گزارشها يهيرد. بديبانك قرار گ يزي/ مم يار واحد حسابداريشده در اخت

ل بروز آن يطرح و دال يدر اجرا يه توقفات احتماليباشد. كل مي يبانك به مجر يبعد يها رداختپ

د واحد ييه شده و به تاين طرح تهيست در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات طرح توسط اميبا يم

  باشد. يرش نميبانك قابل پذ ين صورت از سوير ايده باشد، در غيمربوطه رس

ان طرح و كارمزد سهم يزان سود و زيمربوطه م يها ها و فرمول دستورالعمل ان طرح و طبقيدر پا

 ين و به حسابهاييتع گذار سپردهو  يمحاسبه و سهم مجر يزي/ مم يبانك توسط نرم افزار واحد حسابدار

ر و يزان تأخين، ميا صورتمجلس توقف توسط اميد. در صورت وجود گزارش يز خواهد گرديمربوطه وار
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از موارد فورس  يناش يها ريگردد. تاخ ين و محاسبه ميير طبق دستورالعمل مربوطه تعياز تأخ يضرر ناش

  .شدخواهد  يابين و ارزييز طبق دستورالعمل مربوطه تعيماژور ن

ن طرح، حل و فصل موضوع طبق دستورالعمل يام يها از گزارش يت مجريدر صورت عدم رضا

  رفت.يت صورت خواهد پذيق حكمياز طر
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  )BFS( مانيا يتأمين مالورالعمل دست

افت حق يدر يدر ازا كبانشود.  يم انجام امانتگواهي با استفاده از  (BFS) مانيا يتأمين مال

گذاران نموده و منابع  به سپرده مانيه در قالب تأمين مالي ايت سرمايريالجعاله اقدام به ارائه خدمات مد

ت در كمشار يداركا دوم محصوالت بانيز دو نوع اول ا يكيشان در يگذاران را به درخواست ا سپرده

د و در عوض به ينما يم يگذار هي، سرما(BFS) مانيا يان راستين در ارتباط با تأمين ماليسود و ز

  د. ينما يم ميتسل امانت يگذاران گواه سپرده

ن يم به تأماقدانامه  به ميزان ارزش كاالي موضوع طرحن منابع يبا تأماز طريق بانك گذار  سپرده

د و ينما يافت ميدراز مجري كاال يا وجه آن را  در قراردادمشخص  در سررسيدنموده و  يمجر يمال

   ابد.ي يت خاتمه مكمشار

گذار از مجري به ميزان معيني از يك  نام مبين طلب سپرده سندي است بانام يا بيامانت  يگواه

هاي آن را به دارنده گواهي تحويل نمايد. كاالي مشخص كه مجري موظف است در سررسيد، كاال يا ب

  گذار مسترد خواهد شد.  اصل و منافع مشاركت در اين نوع گواهي در انتهاي قرارداد به سپرده

ه يدر بازار ثانوتواند  يم يدارنده گواه، را دارد ريانتقال به غ تيقابل ه وبود نام يب امانت يگواه

زم يانكبرحسب مها  يگواهمت يق د.يخود نما يفروش گواهد و يراستين اقدام به خر يگواه ينترنتيا

م در هزار از يند و فروش و انتقال يدر هر خر كبانشود و  ين مييتع ينترنتيه ايعرضه و تقاضا در بازار ثانو

صورت  انتهاي قرارداددر  يگواه كن ماليه با آخريتسو د.ينما يافت ميارمزد نقل و انتقال درك نيطرف
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  رفت. يخواهد پذ

 (BFS) مانيمراحل تأمين مالي ا

گذاران  نمايد تا نسبت به تجهيز منابع سپرده از بانك درخواست ميابتدا مجري با ارائه طرحنامه  -1

  اقدام نمايد.مبني بر توليد يا خريد يا واردات كاال مجري  فعاليت اقتصاديبراي مشاركت در 

منابع مورد نياز و مدت و ميزان  االكروز حاوي اطالعات ارزش  مانيطرحنامه در تأمين مالي ا  -2

 باشد. مجري و ابعاد فني، مالي و اقتصادي طرح مجري مي

الزم به  يت طرحنامه خود را منطبق با استانداردهاكرخواست مشارد يموظف است برا يمجر -3

بانك ارائه دهد. مستندات طرحنامه پس از تأييد و تصويب واحد ارزيابي به طرفيت مجري قابل 

 استناد خواهد بود.

ت يلكبر اساس  امانيموضوع تأمين مالي رح ط يابيو مستندات الزم جهت ارز كمدار -4

ان يت در سود و زكمشار يداركطرح در بان يابيو مستندات الزم جهت ارز كدستورالعمل مدار

  ق منطبق با طرح خواهد بود.يبراساس مصادراستين 

 د.يمربوطه اثبات نما يخود را در انجام طرحها ييد با ارائه مستندات الزم توانايبا يمجر -5

ت كمشار يداركبان ياز دستورالعملها يمجر ييتوانا تابع دستورالعمل احراز يمجر يياحراز توانا -6

  است. PLS راستين انيدر سود و ز

مدت و در ابتدا طرح را ارزيابي نموده  ،طرحاهليت و توانائي فني مجري و بانك در صورت تأييد  -7

 نمايد. گذار قبول مي و ميزان منابع درخواستي را پس از بررسي به نمايندگي از طرف سپرده

الزم در مورد طرح را به واحد  يمدارك و مجوزها يمربوطه مجر يها دستورالعمل براساس -8
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 نمايد. يارزيابي طرح ارائه م

ه ملزم است براساس يمشارال يرد مجركمناسب نسبت به عمل يها نيجاد تضميدر جهت ا  -9

ق و عند يها نسبت به ارائه وثا نات، وثائق و آوردهير شده در دستورالعمل تضمكذ يبند طبقه

  د.ياالقتضاء تضمينات الزم اقدام نما

ر سود ت دكمشار يداركها در بان ق و آوردهينات، وثايق براساس دستورالعمل تضمينات، وثايتضم -10

نات و يها، تضم ق و آوردهينات، وثايتواند بر اساس دستورالعمل تضم يم يان خواهد بود. مجريو ز

 ارائه دهد.  كالزم به بان يها منيتض به عنوانخود را  يرنقديوثائق غ

د يباشد و خر ينم يو ي، به منزله آورده نقديمجرتوسط  مانيتأمين مالي ادر طرح  يد گواهيخر -11

  د.ينما يجاد نميا كبان يبرا ين ارتباط تعهديدر ا ها يگواهاين 

به  امانت يو با فروش گواه يگذاران معرف را پس از تأييد به سپرده يطرحنامه مجر كانب -12

الزم تحت نظر  يها ز و با نظارتيت تجهكات مشاريانجام عمل يگذاران، منابع الزم را برا سپرده

 دهد. يقرار م يار مجريدر اخت كن بانيواحد ام

 نمايد.  صادر مي امانتهي گذاران براي آنها گوا بانك با اخذ منابع از سپرده -13

توسط از قبل متعارف كاال هاي  بندي كاال و بستهبا توجه به نوع هاي امانت  مبالغ اسمي گواهي -14

 شود.  ين مييتعبانك 

  هاي راستين به غير بفروشد و يا انتقال دهد.  تواند گواهي خود را در بازار گواهي گذار مي سپرده  -15

از گذار  سپردهگردد تا در سررسيد كاال يا وجه آن را در صورت درخواست  مجري مكلف مي -16

 طريق بانك به وي تحويل نمايد.

 .نمايد گذار پرداخت مي به سپردهپس از كسر كارمزد بانك گذار را  منافع منابع سپردهبانك  -17
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را در انتهاي قرارداد از مجري اعم از سود يا زيان گذار  منابع سپردهو منافع اصل كاال يا بانك   -18

 ابد.ي يت خاتمه مكد و مشارينما يگذار پرداخت م افت و به سپردهيدر

انجام  يمجرتماماً توسط بانك  PLSن اداره و زير نظر واحد اميطبق قرارداد  يات اجرائيه عمليلك -19

 شود.  يم

هاي مالي و  براي كاهش ريسك و جبران خسارات احتمالي ناشي از مخاطرات مختلف فعاليت -20

، (BFS)هاي درگير در ارتباط با زيرسيستم تأمين مالي اماني  همچنين ايجاد اطمينان براي طرف

اي به  مورد و در صورت وجود مصداق عملياتي با تأييد واحد ارزيابي از پوششهاي بيمه حسب

  شود: شرح موارد ذيل استفاده مي

توانند از شركت بيمه درخواست كنند تا به منظور حفظ  گذاران مي بانك يا سپرده :بيمه گواهي  .أ 

را بر اساس تقاضاي  هاي راستين گذاران، تمام يا بخشي از مبلغ اسمي گواهي منافع سپرده

بانك و يا گذاران يا دارندگان گواهي بيمه كنند.  گذاران و به هزينه و به نفع و به نام سپرده سپرده

هاي  توانند با اعالم شرايط و عرضه بيمه مبلغ اسمي گواهي شركتهاي بيمه طرف قرارداد بانك مي

تين خود اقدام و هزينه بيمه نامه را از راستين، نسبت به صدور بيمه نامه در پورتال بازار گواهي راس

ها از سوي  بيمه كردن گواهيدارنده گواهي اخذ و گواهي را به نفع و به نام دارنده گواهي بيمه كنند. 

  گذار اختياري است. سپرده

به منظور پوشش ريسك ناشي از نوسانات قيمت گواهي راستين در  :بيمه قيمت بازار گواهي  .ب 

توانند نسبت به بيمه نمودن ارزش گواهي راستين خود  رندگان گواهي ميبازار گواهي راستين دا

  مازاد بر قيمت اسمي به هزينه و نام و نفع خود نزد شركتهاي بيمه اقدام كنند. اين بيمه اختياري است.

  براي جبران خسارات احتمالي ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه تكنيكي :بيمه مسئوليت/مهندسي  .ج 
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است. مجريان   مسؤوليت و مهندسي الزامي  هاي از بيمه  طرح، استفاده  اجراي  مدت  طولدر   و انساني

هاي مشاركت در سود و زيان ملزمند تا نسبت به پوشش ضرر و زيان ناشي از اين حوادث با  طرح

  هاي مسئوليت به نام و به نفع و به هزينه خود اقدام كنند.  خريد بيمه

جري بايد مورد مشاركت را حداقل به ميزان منابع تأمين و م :بيمه حوادث مورد مشاركت  .د 

سوزي، انفجار، بالياي طبيعي، حوادث و اتفاقات  مصرف شده از محل بانك در مقابل آتش

هاي قابل قبول  هاي اين بيمه جزو هزينه غيرمترقبه به هزينه طرح و به نفع و نام بانك بيمه كند. هزينه

 طرح خواهد بود.

ري بايد وثائق ارائه شده خود را در طول مدت مشاركت و حداقل به مبلغ : مجبيمه وثايق  .ه 

گذار در طرح مشاركت نموده)، به هزينه مجري و  الشركه بانك (كه به نمايندگي از طرف سپرده سهم

نامه به  نامه رأس انقضاي سررسيد بيمه به نام و به نفع بانك بيمه كند. مجري بايد نسبت به تجديد بيمه

  قدام كند كه مورد رهن در طول مدت اجراي طرح از پوشش بيمه خارج نشود. صورتي ا

تواند طرح را به ميزاني كه خود احتمال  مجري ميجهت پوشش زيان احتمالي،  :بيمه حاشيه زيان  .و 

دهد به نفع و نام و هزينه خود بيمه كند. اين بيمه در زيرسيستم تأمين مالي اماني  شكست در آن مي

حالت اخير در صورت بيمه نكردن زيان احتمالي، مجري خود متحمل خسارات  اجباري است در

 كند. احتمالي بوده و به قبول مسئوليت ايجاد شده اقدام مي

بيني شده  تواند طرح را به ميزان سود پيش مجري ميجهت تضمين سود احتمالي،  :بيمه حاشيه سود  .ز 

  ورد اختياري يا اجباري است.به نفع و نام و هزينه خود بيمه كند. اين بيمه حسب م

توانند  بدواً مياطراف قرارداد ، حمل و نقل كاالبه منظور كاهش مخاطرات : بيمه حمل و نقل كاال  .ح 

 برابررا در  گر مورد وثوق كاالي موضوع طرح نزد بيمه حق بيمهپرداخت در مقابل با توافق يكديگر 
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اري يا اجباري بودن بيمه حمل و نقل را اختي كنند. بيمهناشي از حمل و نقل كاال وقوع خطرهاي 

  مشخص خواهد كرد. PLSواحد ارزيابي اداره 

براي امنيت بيشتر در حسن انجام عمليات مشاركت  :بيمه تاسيسات و تجهيزات توليدي بنگاه  .ط 

در مقابل و تأسيسات و تجهيزات خود را  توليديتواند بنگاه  در سود و زيان راستين، مجري مي

قرارداد  مورد نظر اطرافو همچنين خطرهاي  حوادث و بالياي طبيعيي، انفجار، سوز خطرهاي آتش

 PLSاختياري يا اجباري بودن اين بيمه را واحد ارزيابي اداره  به هزينه و به نام و نفع مجري بيمه كند.

 مشخص خواهد كرد.

ود و جلب مجري براي ايجاد اطمينان خريدار از كيفيت كاالي توليدي خ :بيمه كيفيت محصول  .ي 

تواند محصوالت توليدي خود را با كيفيت مورد قبول خريدار و با استانداردهاي  خريداران مي

كنندگان كاال  نامه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف موضوع اين بيمهمتعارف، بيمه كند. 

و وجود عيب و باشد كه در نتيجه عدم ايمني  و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده كاال مي

   بپيوندد. اين بيمه اختياري است.بوقوع ممكن است نقص در كاالي توليد و عرضه شده 

مجري بايد كاالي در دست ساخت خود را حداقل به ميزان ارزش  :بيمه كاالي در حال ساخت  .ك 

ام و گر مورد قبول بانك براي طول مدت توليد به ن اسمي مواد اوليه خريداري يا تحويل شده نزد بيمه

  نفع بانك و به هزينه خود بيمه كند. اين بيمه اجباري است.

براي امنيت بيشتر در حسن انجام عمليات مشاركت در سود وز يان راستين،  :بيمه كاالي انبار  .ل 

سوزي، انفجار،  در مقابل خطرهاي آتشمواد و محصوالت انبار يا دپو شده خود را تواند  مجري مي

قرارداد به هزينه و به نام و نفع  مورد نظر اطرافو همچنين خطرهاي  تحوادث و بالياي طبيعي، سرق

 مشخص خواهد كرد. PLSاختياري يا اجباري بودن اين بيمه را واحد ارزيابي اداره  مجري بيمه كند.
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: چنانچه پس از دوره ساخت بهاي تقويمي يا بازاري طرح كمتر از بيمه زيان محدود ساخت   .م 

براي پوشش ميزان محدود و معين ضرر » زيان محدود ساخت«توان از بيمه  قيمت تمام شده باشد مي

اين بيمه ها كه منجر به پايين آمدن ارزش طرح شده است استفاده كرد.  و زيان ناشي از كاهش قيمت

  اختياري است.

: جهت پوشش زيان احتمالي ناشي از عمليات خريد و فروش كاال يا بيمه زيان محدود معامله  .ن 

دهد به نفع و نام و هزينه  تواند طرح را به ميزاني كه خود احتمال شكست در آن مي جري ميدارايي، م

  خود بيمه كند. در صورت بيمه نكردن طرح مجري خود متحمل خسارات احتمالي خواهد بود.

 گذار سپردهابت از يبه ن كبان (BFS) مانيتأمين مالي ادر به منظور حسن اجراي تعهدات مجري  -21

وثيقه مجري از  نامه بيني شده كاال در طرح ارزش پيشبه ميزان مين ضقانون مدني ت 10وفق ماده 

   نمايد. مي اخذمناسب 

  قرار داده خواهد شد. يار مجريج در اختياز به تدريا برحسب نيجا يك مانيتأمين مالي امنابع  -22

ن مالي الزم براي تأميقبول نيست. قابل منابع ش يافزادر تأمين مالي اماني درخواست مجري براي   -23

با و  مانيبه موضوع تأمين مالي اگذار جديد  ورود سپردهنامه جديد و  طرحافزايش سرمايه از طريق 

  خواهد بود. ميسرجديد  امانتهاي  صدور گواهي

 يها ر و براساس دستورالعمليتأخدرباره مستند  كبه شرط ارائه مدار مانيتأمين مالي ا يهاقرارداد -24

مربوطه  يها ن و مالحظات دستورالعمليامواحد د يبا تأئراستين ان ير سود و زت دكمشار يداركبان

  باشد. يد ميقابل تمد

بر اساس دستورالعمل استانداردها و  مانيتأمين مالي ا ياستانداردها و الزامات نظارت بر طرحها -25

 كبان يه نظارتهايلك. باشد يمراستين ان يت در سود و زكمشار يداركالزامات نظارت در بان
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 رفت.ين صورت خواهد پذيتوسط واحد ام

منبعث بانك را طبق قرارداد مشخص سپرده گذار از طريق متعهد است منابع احصاء شده از  يمجر -26

 د.يصرف وظائف محوله بنمابانك  يپ قراردادهاياز ت

گر بدون نظر يد يها نهيمورد نظر را در زم يست فارغ از چارچوب قرارداد منابع مالين مجاز يمجر -27

 .ديبانك استفاده نما

ه و هنگام عقد قرارداد يرا ته مربوطهطبق دستورالعمل  يوثائق كافنات و يتضمموظف است  يمجر -28

 دهد. ارائهبه بانك 

 يبر اساس استانداردها يت كافحايبا توض هخود را همرا يات ماليه عمليموظف است كل يمجر -29

ه و بر اساس يته يشده از طرف سازمان حسابرس يمعرف يمورد قبول مرجع رسم يحسابدار

 د.يه نمايبانك اراواحد امين ن شده از طرف بانك در مقاطع مقرر به يدستورالعمل تدو

شخص من يواحد ام ينظارت يا شركتهايبانك  امين الزم با واحد يموظف است همكار يمجر  -30

   شده از طرف بانك داشته باشد.

(امين) ناظر  يها ترا به شرك يمجرات يحسن انجام عملنظارت بر  ،تواند طبق قرارداد يانك مب  -31

 .واگذار نمايد

 كد و بانينما يمطلع مات يعملرا از  كبانن يواحد امبالفاصله خود  يات اجرائيدر همه عمل يمجر -32

ن از طرف يامواحد داشت. طرح خواهد  يو مال يات اجرائيات عمليلكل و مستمر بر امكنظارت 

رد. يبرعهده گرا  يمجر يو اجرائ يانات ماليل جركامل بر كه نظارت كموظف است  كبان

را شخصاً به  مانياتأمين مالي خود در ارتباط  يو مال يكيزيات فيه عمليلكموظف است  يمجر

ات مرتبط اقدام ير عملين مجاز خواهد بود تا نسبت به سايد امييرت تان گزارش و در صويامواحد 
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  د. ينما

 نيواحد ام ،يگريال دكا هر اشيو  يمجرت يسلب صالح ،تخلف ،در صورت بروز هرگونه وقفه -33

 يد بعمل آورده و اقدامات مقتضيبازد يمجررد كنموده و عنداللزوم از عمل يموضوع را بررس

  دارد. يمگذار را معمول  پردهجهت حفظ مصالح و منافع س

فوراً صورت  ،يمجر يستگكا ورشيدرصورت اطالع از توقف  ،مانيتأمين مالي ات يبا توجه به ماه -34

مراتب  تسويه حسابر وتا كرا متذ كل آن به بانيه وضرورت تحويه را تهيمحل سرما تيوضع

زير نظر ارائي و وثائق دپس از فروش  گذار به ميزان سهم الشركه سپردهبانك  گردد. يم يريگيپ

   واحد امين بانك، با سپرده گذار تسويه خواهد نمود.

امل را از كه يسو، حق فسخ قرارداد تا تمانيتأمين مالي ا يهاگردد ضمن قرارداد يمتعهد م يمجر -35

 ،بعد از فوت ين برايالت بالعزل دهد و همچنكار و ويحق و اخت كخود سلب و ساقط و به بان

ص خود و در صورت اقتضاء و با مراجعه به محل يبه تشخ كقرار دهد تا بانخود  يرا وص كبان

د و عنداللزوم اموال مزبور را يبازد شاركتماز اموال موضوع  يگريا هر محل ديو  شاركتمورد م

و  يمجراز محل خارج و نسبت به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم ا يف و يتوق

به  يمجربانكي  يه حسابهايلكار برداشت از ياست حق و اختن يد و همچنياقدام نماگذار  سپرده

اعطاء  كهنگام عقد قرارداد به بان يه توسط مجركاز قرارداد  يناش يمجرتعهدات  يفايمنظور ا

 .شود يم

و  گردد يم زيوار كنزد بان يبه حساب خاصناشي از فروش كاالي موضوع تأمين مالي اماني مبلغ  -36

 .ردكمنتقل خواهد هاي امانت  ين دارنده گواهيآن را به حساب آخر كسپس بان

نات و وثائق اخذ يتواند از محل تضم يم كباندر صورت عدم ايفاي تعهدات مجري در سررسيد،  -37
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  د.يشده اقدام به وصول مطالبات نما

گذار) كسر خواهد  محاسبه و از طرفين (مجري و سپردهمنابع پرداخت بازكارمزد بانك در مرحله  -38

  شد. 

ت كمشار يبانكدار يت مفاد دستورالعملهايطرح مستلزم رعا يزمانبند ير در اجرايهرگونه تاخ -39

 باشد. ين ارتباط ميان راستين در ايدر سود و ز

ه عقد مزبور ك يا موظف است در همان شعبه مانيقرارداد موضوع تأمين مالي اانجام  يبرا يمجر -40

د. يبنماالزم  يارز يات ماليدر ارتباط با عمل يش اعتبارات اسناديدد اقدام به گشاگر يمنعقد م

ا شعب ي كگذاشته تا وي در هر بان يرا بر عهده مجر يش اعتبارات اسناديتواند گشا يشعبه م

  د.يمربوطه اقدام نما يش اعتبارات اسناديگر نسبت به گشايد

ت در كمشار يداركطرح بان يلك يتابع مقررات و دستورالعملها (BFS) مانيا يتأمين مالات يعمل -41

 يها ستميرسيز يها ر دستورالعمليمزبور و سا يو دستورالعملها بوده (PLS) راستين انيسود و ز

ن يا يبرامصداقاً و حسب مورد  (MFS)مضاربه  يمال ينتأمو  (JFS)جعاله  يمال تأمينر يآن نظ

  د گردد.يعدول از آن قصراحتاً است مگر  ز نافذيطرح ن

ت در كمشار يداركبر اساس ضوابط دستورالعمل مربوطه در بان كبان يها يافتيدستورالعمل در -42

 خواهد بود. كبوده و تابع مقررات بانراستين ن ايسود و ز

 باشد. مجري موظف به رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مي -43

 باشد. مجري موظف به رعايت مفاد دستورالعمل افشاي اطالعات مجري مي -44

 يندهايو فرآ PLSان راستين يت در سود و زكمشار يداركم مورد عمل در بانيبا توجه به مفاه -45

 BFS مانيتأمين مالي ا يساز ادهين شده جهت پيتدو يها ن ضوابط و دستورالعمليهمچنمربوطه و 
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از همان يالت مورد نكي، ساختار و تشيمجر و گذار ، سپردهكبان ين شده براييف تعيز وظايو ن

  باشد. يم PLSراستين  انيت در سود و زكمشار يداركرح در بانصموظايف 

ت در سود و كمشار يداركطرح بان يها منطبق با دستورالعمل مانيا يمالتأمين  يها دستورالعمل -46

 يداركمربوطه در بان يها ح شد از دستورالعمليه فوقاً تصرك يان راستين بوده و بجز موارديز

  باشند:  ير مين زيها تحت عناو ن دستورالعمليگردد. ا يمند م ان راستين بهرهيت در سود و زكمشار

 يمجر ييدستورالعمل احراز توانا  .أ 

  ها ق وآوردهينات، وثايدستورالعمل تضم  .ب 

   طرح ي، مالي، فنيه اقتصاديه گزارش توجيدستورالعمل ته  .ج 

   طرح يابيو مستندات الزم جهت ارز كدستورالعمل مدار  .د 

  كبان يها يافتيدستورالعمل در  .ه 

  دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت  .و 

 يمجر يده  دستورالعمل گزارش  .ز 

  يسابرسو ح يدستورالعمل حسابدار  .ح 

  نهيو هز ير در زمانبندييدستورالعمل تغ  .ط 

  طرح  ينه و خالص بازدهيدستورالعمل آثار تورم بر درآمد و هز  .ي 

   ير در زمانبندييو تغ يردر انجام تعهدات مجرياز تاخ يدستورالعمل قصور ناش  .ك 

  ن انجام طرح)يه در حيش سرمايد (افزايدستورالعمل مشاركت جد  .ل 

  يه حساب با مجريدستورالعمل تسو  .م 

  دستورالعمل داوري (حكميت)  .ن 
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  دستورالعمل فورس ماژور  .س 

   PLSان يت در سود و زكمشار يداركبان يم قراردادهايدستورالعمل تنظ  .ع 

  انيت در سود و زكمشار يقراردادها يط عموميدستورالعمل شرا  .ف 

 نيت اميدستورالعمل صالح  .ص 

 ش از موعديه پيگذار و تسو دستورالعمل انصراف سپرده  .ق 

 )يدير (توليناپذ انيپا يره به سهام در طرحهايپذ يگواهل يدستورالعمل تبد  .ر 

  يا مهيب يدستورالعمل پوششها  .ش 

  رهيت/پذكمشار يدستورالعمل معامالت گواه  .ت 

 دستورالعمل صدور گواهي آتي  .ث 

  يآت يد و فروش گواهيخردستورالعمل   .خ 

تعهدات براساس دستورالعمل  يفايار و اكنات حسن انجام يق و تضميدستورالعمل نوع وثا  .ذ 

 PLSيلك

  كبان يها يافتيدستورالعمل در  .ض 

 دستورالعمل بازرسي كاال  .غ 

 ه و نهايي)ياال (مواد اولكدستورالعمل استاندارد   .ظ 

 االي نهايي و اختتامكل يدستورالعمل تحو  .أ أ 

 JFSجعاله  يت مالكمه در مشاريدستورالعمل ب  .ب ب 

 JFSجعاله  يت مالكول از انجام تعهد در مشاركه و نير در تأديدستورالعمل تأخ  .ج ج 

 لعمل حاكميت شركتيدستورا  .د د 
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 اي ارزياب و امين حرفهرفتار دستورالعمل   .ه ه 

 دستورالعمل افشاي اطالعات مجري  .و و 

 BFS تأمين مالي امانيدستورالعمل   .ز ز 
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  منابع بانكداري راستين

  
و  يگذار هيو سرما يمصرف يربا در وامها ياقتصاد -يل فقهي، تحلينيبيژن بيدآباد، عبدالرضا هرس .1

، يدوساالنه اقتصاد اسالم شيام شارع. ارائه شده به هماكشف احكفقه متداول در  يهاياستك

هاي:  . چاپ مجدد در مجله بانك و اقتصاد شماره1382ت مدرس، يدة اقتصاد، دانشگاه تربكپژوهش

 1389: شهريور 109؛ 36-41صفحات:  1389: مرداد 108؛ 38-42صفحات:  1389: خرداد 106

  .42-44صفحات:  1389: آذر 112؛ 34-38صفحات:  1389: آبان 111؛ 34-38صفحات: 

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  

 

 يرربويو غ يت ربويماه ينيو بازب يرربويغ كبان يت سهامك، شرينيبيژن بيدآباد، عبدالرضا هرس .2

ة اقتصاد يظرن« يش دوساالنة اقتصاد اسالمين همايمتداول. مجموعه مقاالت سوم كيات بانيعمل

ت مدرس، يدة اقتصاد، دانشگاه تربك، پژوهش1382 يد 3-4، »رانيرد اقتصاد اكو عمل ياسالم

 ، تهران.193-224صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt 

 

ت در سود كار مشاركاطالعات و ارتباطات در تحقق سازو يفرد، فناور ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .3

ن، سال اول، ياقتصاد و تجارت نو يپژوهش -ي). فصلنامة علمياسالم يدارك) (بانPLSان (يو ز

 .1-37، صفحات 1384رة سوم، زمستان شما

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf  



  74

  

 يدارك) در بانALM( يو بده يت دارائيريمد ينسب يارائكفرد،  ياريمحمود اله بيدآباد،بيژن  .4

، 1387ن، سال سوم، شمارة دوازدهم، بهار ياقتصاد و تجارت نو يپژوهش -ي. فصلنامة علمياسالم

 .109-128صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf 

 

ده يز يسيد نفيان، سعيد صالحيراستوار، سعي، آذرنگ اميمينع ي، مهستيگينا آقابيبيژن بيدآباد، ژ .5

فرد، محمد  ياري، محمود الهيخانيد شيپور، سع نيژن حسي، بيبر زاده چلهيرضا مهدي، علييسرا

راستين ان يت در سود و زكمشار يداركبان يلي. (كتاب) طرح تفصيوالئ يليا خليپور، ناد ييصفا

(PLS)1387ران، يا يمل ك، بانيزير قات و برنامهي، اداره تحق. 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-pls.pdf  

 

راستين ان يسود و زت در كمشار يداركبان ياتيار عملكفرد، سازو ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .6

)PLSارائه شده به يالملل نيب يارائكره با يپذ يت و گواهكمشار يگواه يمال يابزارها ي)، معرف .

 ران. يران، تهران، ايتوسعه صادرات ا ك، بان1387مهر  27و صادرات،  كيش خدمات بانين همايدوم

http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking.pdf  

http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt  
 

ره در يت/پذكشارم يمعامالت گواه يكيترونكپور، چارچوب بازار ال يمحمد صفائ بيژن بيدآباد، .7

آذر  3-4، يكيترونكش تجارت الين هماي. پنجم(PLS)راستين ان يت در سود و زكقالب طرح مشار

 ، تهران.ي، وزارت بازرگان1387

http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  

http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 
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، 1388و اقتصاد، آذر  كبان. مجله ياقتصاد يها بدون ربا در برابر بحران يداركبان بيژن بيدآباد، .8

 .22-27، صفحات 103شماره 

 

 . (PLS)ان يت در سود و زكمشار يفرد، حسابدار ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .9

http://www.bidabad.com/doc/PLS-accounting-fa.pdf  

 

ان و اقتصاد اخالق. مجموعه يت در سود و زكمشار يداركبا بان يادوار تجار تيبيژن بيدآباد، تثب .10

هاي تأمين مالي در كشور با تأكيد بر نقش بانك، بيمه و  ش بررسي ابعاد و تحول روشيمقاالت هما

 ران.ي، تهران، ا1390تير  28بازار سرمايه، دانشگاه پيام نور، 

http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.ppt 

 

اطالعات. مجموعه مقاالت  يبر فناور يمبتن يرربويغ ين ماليفرد، تام ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .11

، گروه 1389اسفند  1ت يبهمن لغا 30ران. يدر ا ين ماليتوسعه نظام تأم يالملل نينفرانس بكن يسوم

 .69- 89ف، صفحات يشر يدانشگاه صنعت ينولوژكز مطالعات تكمر يگذار هيو سرما يت ماليريمد

 http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

 

زبده  يسيد نفيسع، يعيرضا شفيعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،يآذرنگ ام، يگينا آقابيبيژن بيدآباد، ژ .12

 محمد ،يبر شالك، اينيحس يد عليس ،پور نيحسژن ي، بيداود اتيح يزاده، عل يرضا مهديعل ،يسرائ

ا يناد ،يمينع يمهستاله زاده،  ني، باقر عيوثرك ي، علپور ييمحمد صفا، فرد ياريمحمود اله، ياشفك

 يداركستم بانيرسي، ز(MFS)مضاربه  يت مالكمشار يلي. (كتاب) طرح تفصيرك، شايوالئ يليخل

 . 1389ران، تهران يا يمل ك، بان(PLS)راستين ان يز ت در سود وكمشار
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http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf  

 

رضا يعل ،يزبده سرائ يسيد نفيسع، يعيرضا شفيعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،يآذرنگ امبيژن بيدآباد،  .13

محمود ، يفاشكمحمد  ،يبر شالك، اينيحس يد عليس ،پور نيحسژن ي، بيداود اتيح يزاده، عل يمهد

ا يناد ،يمينع يمهست، يد ناصرياله زاده، مج ني، باقر عيوثرك ي، علپور ييمحمد صفا، فرد يارياله

 يداركستم بانيرسي، ز(JFS)جعاله  يت مالكمشار يلي. (كتاب) طرح تفصيرك، شايوالئ يليخل

 .1389ران، تهران يا يمل ك، بان(PLS)راستين ان يز ت در سود وكمشار

http://www.bidabad.com/doc/detailed-jfs.pdf  

 

 يداركبان يپول ي) و ابزارهايو ارز يالي(ر يرربويفرد، اوراق قرضه غ ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .14

 30ران. يدر ا ين ماليتوسعه نظام تأم يالملل نينفرانس بكن يبدون ربا، مجموعه مقاالت سوم يزكمر

دانشگاه  ينولوژكز مطالعات تكمر يگذار هيو سرما يت ماليري، گروه مد1389اسفند  1ت يبهمن لغا

 .517-540ف، صفحات يشر يصنعت

http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf  

 

ر شريفي، ي، اميه الجبوري، زينب غالميرزايي قاضي، سميمهتاب م سياهپوش، عباس ريبيژن بيدآباد، ام .15

قرض  كانداز، بان قرض الحسنه پس يگواه يلير شمس، شهرام اكبرزاده. (كتاب) طرح تفصيام

 . 1389ران، يالحسنه مهر ا

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  
 

 يمال تكمشار يها ستميرسي) و زPLSان (يت در سود و زكمشار يداركبر بان ينگاهبيژن بيدآباد،  .16

، 114، شماره 1390و اقتصاد، مرداد  ك. مجله بان)JFSجعاله ( يمال تكمشار) و MFSمضاربه (
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 .20-26صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf  

 

اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همايش ملي بانكداري  يفقهي و حقوق يبيژن بيدآباد، بررس .17

، بانك قرض الحسنه مهر ايران 1390آذر  22اسالمي در تأمين مالي (با تأكيد بر بانكداري اسالمي)، 

 و دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 

http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

 

ه مقاالت همايش ملي بانكداري ، مجموع(SQC)انداز  قرض الحسنه پس يبيژن بيدآباد، گواه .18

، بانك قرض الحسنه مهر ايران 1390آذر  22اسالمي در تأمين مالي (با تأكيد بر بانكداري اسالمي)، 

 و دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-paper.ppt  

 

و اصالح ساختار  ين ماليبا ابزار نو يادوار ياقتصاد ياز نوسانات و بحرانها يريبيژن بيدآباد، جلوگ .19

 .1389، كيبان

http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf  

 

ت در سود كمشار يداركالت بانكي، سازمان و تشيگينا آقابي، ژيبيژن بيدآباد، مسعود صفرزاده نساج .20

 .1389ران، يا يمل كدر بان (PLS)راستين ان يو ز

http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf  
 

 .1389، (MFS)مضاربه  يت مالكبيژن بيدآباد، مشار .21
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http://www.bidabad.com/doc/mfs-paper-fa.pdf 

 

 .1389، (JFS)جعاله  يت مالكن بيدآباد، مشاربيژ .22

http://www.bidabad.com/doc/jfs-paper-fa.pdf  

 

 .1390، كيبيژن بيدآباد، راهبرد تحول ساختار بان  .23

http://www.bidabad.com/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf  

 

 .1390)، يو ارز ياليبيژن بيدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ر .24

http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf  
 

قات و ي، اداره تحق(PLS)راستين ان يت در سود و زكمشار ين ماليتأم يابييدآباد، بازاربيژن ب .25

 ، تهران.1390ران، يا يمل كبان يزير برنامه

http://www.bidabad.com/doc/pls-marketing.pdf  

 

ر شريفي، ي، اميه الجبوري، زينب غالميرزايي قاضي، سميمهتاب م پوش،سياه رعباسيبيژن بيدآباد، ام .26

از يامت يانداز با گواه قرض الحسنه پس يگواه يلير شمس، شهرام اكبرزاده. (كتاب) طرح تفصيام

 .1390ران، يقرض الحسنه مهر ا كحق وام، بان

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  
 

ت در كمشار يداركستم بانيرسي، ز(IFS)مقاسطه  يت مالكمشار يليبيژن بيدآباد، (كتاب) طرح تفص .27

 .1390ران، تهران يا يمل كريزي، بان . اداره تحقيقات و برنامه(PLS)ان راستين يسود و ز

http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf  
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ت در كمشار يداركستم بانيرسي، ز(RFS)اجاره  يت مالكمشار يليبيژن بيدآباد، (كتاب) طرح تفص .28

 .1390ران، تهران يا يمل كريزي، بان . اداره تحقيقات و برنامه(PLS)ان راستين يسود و ز

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf  

 

 .1390، (IFS)مقاسطه  يت مالكبيژن بيدآباد، مشار .29

http://www.bidabad.com/doc/ifs-paper-fa.pdf  

 

هاي مبتني بر فنĤوري اطالعات و ارتباطات در بانكداري راستين، مجموعه  زيرسيستم د،بيژن بيدآبا  .30

. دانشگاه 1390آبان  29-30مقاالت همايش ملي خدمات الكترونيكي تحولي نوين در توسعه پايدار، 

 الزهرا، تهران.

http://www.bidabad.com/doc/Rastin-Bank-IT.pdf  

http://www.bidabad.com/doc/Rastin-Bank-IT.ppt  

 

بيژن بيدآباد، امنيت تعامالت بانكي مبتني بر فناوري اطالعات در بانكداري راستين، مجله بانك و  .31

 .37-40صفحات:  1390: آذر 116اقتصاد شماره: 

http://www.bidabad.com/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf  

 

 .1390تكافل اجتماعي راستين و بانكداري قرض الحسنه،  ،ياهللا محمد روحبيژن بيدآباد،  .32

http://www.bidabad.com/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  

 

 .1390، (RFS)بيژن بيدآباد، تأمين مالي اجاره  .33

http://www.bidabad.com/doc/rfs-paper-fa.pdf  

 

فافيت مالي، حكمراني و افشاي اطالعات بانكي در بانكداري راستين و پيشنهاد بيژن بيدآباد، ش .34
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 .24-34صفحات:  1390: اسفند 117مقررات الزم براي ارتقاء آن، مجله بانك و اقتصاد شماره: 

http://www.bidabad.com/doc/shafafiyat.pdf  

 

، نيراست انيمشاركت در سود و ز يبانكدار كپارچهي ستميس ياجزاپور،  يبيژن بيدآباد، محمد صفائ .35

المللي بانكداري الكترونيك  . مجموعه مقاالت اولين همايش بينندهايو فرآ اتيعمل تيريمد نگرش

، ، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران1390اسفند  1-بهمن 30هاي پرداخت،  و نظام

 تهران.

http://www.bidabad.com/doc/ajza-system-rastin.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/ajza-system-rastin.ppt  

 

. ارائه نيراستدر بانكداري  (IWP)فرد، پروتكل برداشت بين بانكي  ياريمحمود اله بيژن بيدآباد، .36

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل،  (IKT2012)شده در چهارمين كنفرانس فناوري اطالعات و دانش 

 ، بابل، ايران. 1391خرداد  4-2

http://www.bidabad.com/doc/iwp-paper-fa.pdf  

 

ت كمشار يداركستم بانيرسي، ز(RST)تكافل اجتماعي راستين  يليبيژن بيدآباد. (كتاب) طرح تفص .37

 . 1391ران، تهران يا يمل ك، بان(PLS)ان راستين يدر سود و ز

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rst.pdf  

 

ت در سود كمشار يداركستم بانيرسي، ز(BFS) أمين مالي امانيت يليبيژن بيدآباد. (كتاب) طرح تفص .38

 . 1391ران، تهران يا يمل ك، بان(PLS)ان راستين يو ز

http://www.bidabad.com/doc/detailed-bfs.pdf  

 

 .نيراست يدر بانكدار (MSS) به اوراق بهادار يدارائ ليتبدبيژن بيدآباد.  .39
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http://www.bidabad.com/doc/mms-paper-fa.pdf  

 

 حيدري، مريم پردل، اسكندر فرد، الهياري حمودم عبداللهي، سعيد اميراستوار، آذرنگبيژن بيدآباد،  .40
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