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  مبتنی بر فناوري اطالعات غیرربويتامین مالی 

  2محمود الهیاري فرد         1بیژن بیدآباد 

  دهیکچ

 و یاسالمروشهاي مبتنی بر بانکداري اعم از  یالملل نیدر سطح ب ین مالیتام يتوسعه و گسترش انواع روشهابرغم 
کمتر مورد توجه  یر قرضیو چه غ یبه روش قرضچه  ین مالیمنابع در تام یکیمتعارف، نحوه انتقال الکترون بانکداري یا

برغم  يگذار هیقابل سرما يها طرح یرسان اطالع يها ستمیک در سیستم پرداخت الکترونیفقدان س. قرار گرفته است
سامانه تسویه اوراق بهادار )، ACH( 4کیالکترون ياپایاتاق پاسامانه )، RTGS( 3ه ناخالصیگسترش سامانه تسو

الملل  نیبکپارچه یو  یفرا بانک يها شبکه گسترش یاز طرفو  IBAN(5( الملل نیب یشناسه حساب بانکو  الکترونیکی
جلب  درصورت گرفته  يتهایفعالو  شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب))، SWIFT( 7فتی، سوئ6SEPAمانند 

ناکارآمد مختلف همچنان  يدر کشورها يوجوه ارزها از محل  طرح ین مالیتام يندهایدر فرآ یالملل نیب يها مشارکت
از محل  یخارج يگذار هیک به منظور جذب سرمایپرداخت الکترون يها ستمیس يریان نقش بکارگین میدر ابوده است. 
ن مقاله یدر ا. ردیمورد توجه قرار گ ستیبا یم ینترنتیه ایثانو يمله در بازارهااقابل مع یمال يابزارها یو طراحمنابع خرد 

فناوري  بر یمبتن ین مالیتاماز  يدیجد يالگو يگذار هیسرما يها طرح ین مالیتام يها روشانواع  یبررسضمن 
  م.یینما می یمعرف را يگذار هیسرما يها طرح ین مالیره تامیل زنجیه منظور تکما ببدون شبهه رب یمال يو ابزارها اطالعات

منابع خرد ارزي  جذبشرعی بودن معامالت ابزارهاي تامین مالی از یک طرف و سهل الوصول بودن در 
مطرح در این مقاله خواهد بود. در این راستا با طراحی سیستم  غیرربويالمللی دو فاکتور اصلی در ابداعات مالی  بین

دور از ه ا سازوکارهاي معامالتی غیرربوي ب) بNSSSS( غیرربوي بدون کاغذجدیدي تحت عنوان سیستم تسویه اوراق 
گواهی مشارکت و گواهی پذیره در  شاملمبتنی بر فناوري اطالعات  غیرربويهرگونه حیله و با ابداعات جدید مالی 

و اوراق قرضه تجاري به منظور تامین نقدینگی بانکها و  JFS، گواهی آتی در سیستم تامین مالی جعاله PLSبانکداري 
توان هردو هدف در طراحی ابزارهاي تامین مالی اسالمی  هاي پولی می به عنوان ابزار سیاست خزانه غیرربويه اوراق قرض
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3 Real Gross Settlement System (RTGS)  
4 Automatic Clearing House (ACH)  
5 International Bank Account Number (IBAN) 

6 Single Euro Payment Area (SEPA)  
7 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
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        مقدمه

 یتواند به عنوان اهرم یجاد اشتغال است و میاقتصاد و ارشد ع یتسر يبرا مطمئن یروش يگذار هیسرمابطور قطع 
 ،یتیریتواند به اصالح نظام مد یم نیهمچن یخارج يذارگ هیسرما بکار گرفته شود. يشتاب توسعه و رشد اقتصاد يبرا

 ین مالیه به منظور تامیورود سرما يبرا ن منجر شود.ینو يها يآور فن يریو بکارگورود  ،يات اقتصادیتبادل تجرب
 یالملل نیب یمال يها شبکه ) و گسترشICT( 8اطالعات و ارتباطات يبا توجه به توسعه فناور يگذار هیسرما يها طرح

ت ی) و محدودWTO( 9یسازمان تجارت جهان عضو يگسترش کشورها .اکتفا نمود یسنت يتوان به روشها یمن
 یرقابت  تیمزوجود ل مهم بر یاز جمله دال ینرخ بازده يه بر مبنایورود و خروج سرما ي، آزادسازییا تعرفه يها استیس

هاي  دغدغه اصلی مجریان طرحن راستا یدر ا .است یالملل نیب يبازارهادر  يگذار هیسرما يها محصوالت طرح
ت قرار یدر الو ین مالیتام يندهایتمام شده خدمات اعم از فرآ يکاهش بهاگذاري نحوه تامین مالی خواهد بود و  سرمایه
ر ثبات و سالمت گذاري و حکمت تحریم ربا د هاي سرمایه شرعی بودن ابزارهاي مالی در تامین مالی طرح دارند.

هاي مالی و اقتصادي  به منظور جلوگیري از ایجاد بحران اقتصاد بازارهاي مالی و سایر بازارهاي مرتبط حتی بخش حقیقی
از سوي دیگر افزایش حجم  10است.شده از جمله دالیل اصلی استقبال از ابداعات مالی اسالمی با خصوصیت یاد 

ی، ضرورت واقعی بودن مبادالت بدور از حیل شرعی، افزایش سرعت و دقت و مبادالت، الزام بر رهگیري مبادالت مال
کاهش بهاي تمام شده در افزایش کارایی مالی از جمله دالیل اصلی نقش فناوري اطالعات در بازارهاي مالی اسالمی 

   است.

، بانکها يارز التیتسه، یالیر التیتسه: هاي متعارف تأمین مالی داخلی و خارجی ازمواردي چون در شیوه
 يگذار هیسپرده سرما یگواه 11اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام،، مشارکت اوراق، يارز رهیصندوق ذخ التیتسه

، 13یالملل نیاوراق قرضه بدر تأمین مالی داخلی و از  صکوكو  12به اوراق بهادار کردن لیتبد، خاص ژهیبلندمدت و
، 17متقابل عیب، 16یخصوص یعموم مشارکت، 15یخارج میمستق يگذار هیسرما، 14یخارج ياز بانکها يمنابع ارز نانسیفا
 19یاعتبار صادرات يها موسسهو  18يا توسعه يو بانکها یمانند بانک جهان یالملل نیب یمال نیتام ياز موسسه ها یمال نیتام

                                                 
8 Information and Communication Technology (ICT)  
9 World Trade Organization (WTO)  

  .اخالق اقتصاد و زیان و سود در مشارکت بانکداري با تجاري ادوار عه شود به بیدآباد، بیژن، تثبیتجهت اطالع بیشتر مراج 10
 http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
11  Convertible 
12  Securitization 
13  Bond 
14  Finance 
15 Foreign Direct Investment 
16 Public Private Partnership 
17 Buy Back Contract  

  توان به موسسات زیر تحت بانک جهانی اشاره نمود: از جمله می 18
IBRD, International Bank for Reconstruction and Development 
IDA, International Development Association 
IFC, International Finance Corporation 
MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency  

موسسه اسالمی ،  (ICD) اسالمی توسعه بخش خصوصی موسسه،  (ICIEC) موسسه اسالمی بیمه سرمایه گذاري و اعتبارصادراتیو همچنین 
 باشند.  می بانک توسعه اسالمی از موسسات تابعۀ  (WWF)  ی وقفبنیاد جهان،  (ITFC)بین المللی تامین مالی تجارت 

http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf
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  شود.  در تأمین مالی خارجی استفاده می

..) و اوراق قرضه  وزانس وینانس و یفاینانس، ری(فا یقرض يبه روشها يگذار هیسرما يها  طرح ین مالیتام
که ذیالً به آنها خواهیم پرداخت و در بخش بعدي  ردیگ یم صورت میمستق يگذار هیسرما و یمشارکت مدن یرقرضیغ

  .ابزارهاي نوین مالی را مطرح خواهیم نمود

  تامین مالی به روش قرضی

تامین مالی به نماید.  میمنابع دریافتی از سوي بانک را تضمین  فرعدولت اصل و  یتامین مالی به روش قرضدر 
که توسط  20مدت، میان مدت و بلندمدت در قالب فاینانس و ریفاینانس روش قرضی کلیه وامها و خطوط اعتباري کوتاه

بانک ایی مانند  اي و منطقه بانکهاي توسعه)، WB( 21بانک جهانی پولی ومالی غیر بانکی،سازمانهاي   ،المللی ي بینبانکها
و  صدور اوراق قرضه ارزي شود. شود را شامل می ایجاد میو حتی دولتها سایر موسسات مالی ، )IDB( 22توسعه اسالمی

در این شود.  محسوب می توسط دولت نیز از جمله ابزارهاي تامین مالی به روش قرضی فرعمشارکت با تضمین اصل و 
   واهد بود.خشود بلکه مسئولیت بازپرداخت اصل و فرع با صادرکننده اوراق  توجه خریداران اوراق نمیریسکی مشیوه 

منتشر 1373ن بار در سال یاول يبرا یالیدر قالب اوراق مشارکت ر غیرربوي ین مالیران ابزار تامیدر ا اوراق مشارکت:
از جمله  یالملل نیو عدم توسعه آن در سطح بمبتنی بر فناوري  ینظارت يعدم وجود سازوکارها .و مورد توجه قرار گرفت

در ن بار یاول يبرا یالملل نیدر سطح ب يشود. انتشار اوراق قرضه ارز یمحسوب م ین مالیوه تامین شیا يها تیمحدود
بودجه  يکسرن یبه منظور تام یستم بانکیاستقراض دولت از س یگردد. منع قانون یبر م 1381و  1380 يبه سالهاایران 

 یالملل نیب یمال يو حضور در بازارها ین مالیتام يجاد تنوع در روشهاین ایو همچن 1381مطابق با مفاد قانون بودجه سال 
   رود. یدر آن سالها به شمار م يل انتشار اوراق قرضه ارزیاز جمله دل

رود.  یبه شمار م ین مالیتام يسپرده عام و خاص از جمله ابزارها یسپرده در قالب گواه یگواه :23سپرده یگواه
گذاران به  هیق سرمایبه منظور تشو يبانک مرکز ياز سو 1379در سال  یالیسپرده ر یوه گواهیبه ش ین مالیمجوز تام
بر  یمبتنمبادالتی کار وه و سازیثانو يه صادر شد. عدم توسعه بازارهایثانو يت معامله در بازارهایو با قابل يگذار سپرده
ه یثانو يو توسعه بازارها يریگ ل عمده عدم شکلیاز جمله دال و نهادهاي الزماطالعات و عدم وجود فرهنگ  يفناور

ن تر از نرخ ییپا يها ن اوراق با نرخید اید قبل از سررسیبانکها خود مجبور به بازخر لذارود.  یها به شمار میین نوع دارایا
ن نوع محصوالت در نظر گرفته یا یکه هدف اصل ینگیسک نقدیمنابع و کاهش ر يداریگر پایان دیشدند. به ب یاسم

                                                                                                                                                        
19 ECAs 

توانند بصورت تامین مالی یا  میباشند و  میکه واسطه دولت و صادرکنندگان در تامین مالی صادرات هستند موسسات خصوصی یا شبه دولتی 
  .مشارکت نمایندبیمه و یا ضمانت در پروژه 

  ایجاد اعتبار به منظور جایگزینی بدهی جدید با بدهی قبلی (تسویه بدهی قبلی) را تامین مالی به روش ریفاینانس گویند. 20
21 World Bank (WB)  
22 Islamic Development Bank (IDB)  
23 Certificate of Deposit (CD)  
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ز بر ین يسپرده ارز یدا نکرد. گواهیاطالعات تحقق پ يبر فناور یه مبتنیبازار ثانو يشده بود با عدم وجود سازوکارها
و به منظور جذب  ين منابع ارزیتام ياز ابزارها یکیبه عنوان  یشمس1387در سال  ياساس مجوز بانک مرکز

  صورت گرفت.  یالملل نیب یاز بحران مال یط رکود ناشیم خارج از کشور در شرایان مقیرانیژه ایبو یالملل نیب يها هیسرما

  تامین مالی به روش غیر قرضی

برگشت منابع  شود که اصل و سود و ریسک ناشی از آن دسته از منابع را شامل میتأمین مالی به روش غیرقرضی 
ها توسط  سکیر یرش تمامیپذ گذار است و دولت تعهدي در قبال این منابع نخواهد داشت. به عهده خود سرمایه

ن یات روش تامیاز جمله خصوصت یریبهبود مدد، یجد يآور دولت، ورود فن یش تعهدات مالیگذار، عدم افزا هیسرما
از  ی، ولتبعیت دارد یبده يط بازارهایز از شراین یر قرضیبه روش غ ین مالیاست. هر چند تام یرقرضیبه روش غ یمال

منطبق  يرربویات معامالت غیبا خصوص يگذار هیاز سرما یسک و منفعت ناشیکننده منابع در ر نیکه مشارکت تام آنجا
  ز مورد استقبال قرار گرفته است.ین یاسالم ين کشورهایدر ب ین مالیوه تامین شیباشد ا یم

ران به یت مسلمان از جمله ایت جمعیاکثر يدارا يدر کشورها یرقرضیغ ین مالیتام يانواع روشها یکلبطور  
  باشد:  یل میشرح ذ

منع شده است،  یچون مطالبه بهره طبق حکم اله یهستند ول ینفک بخش مالیجزء ال یبده يبازارها صکوك:
 یخود در صدد توسعۀ بازار بده یمال يازهایپاسخ به ن يهستند برا يرربویمعامالت غ يکه در صدد اجرا ییکشورها
تحت عنوان  مبتنی بر بدهیر اوراق یمطابقت داشته باشد. در چند سال اخ يرربویمعامالت غ يارهاین بوده تا با معیجانش

 يو منتشر شده است. بر اساس استانداردها یها طراح ها و دولت داشته و توسط شرکت يریصکوك، رشد چشمگ
AAOIFI )2004اجاره   صکوكترین انواع صکوك:  رایجشده است.  یو معرف ییش از چهارده نوع صکوك شناسای) ب
مشارکت  صکوك، ها) یدر بده يمورد تیمرابحه (در مالک صکوك، ها) استصناع (در پروژه صکوك، ها) ی(در دارائ

از  از کشورها یبرخ ياز سو یاوراق اسالمن یاز ا یبرخ باشد. می )يگذار هیاستثمار (در سرما صکوكو  (در تجارت)
به دفعات و با مبالغ قابل توجه منتشر شده است. ، IDBنظیر  یاسالم يو سازمانها، پاکستان و ... ین، دبی، بحريجمله مالز

بسترهاي و وجود ها یین نوع از دارایا یفیک يگذار ارزش يندهایه مستلزم فرآین اوراق در بازار سرمایقابل معامله بودن ا
ت معامله در یانتشار اوراق صکوك با قابل .استپرداخت الکترونیکی مالتی مبتنی بر فناوري اطالعات و روشهاي امع

  مورد توجه قرار گرفته شده است.  یاسالم يبورس کشورها يبازارها

ها از ییان نوع داریاحتساب سود ا يندهایم ربا، در فرآین است که برغم تحرینکته قابل توجه در صکوك ا
ا نظائر آن استفاده یسک و یه ریبور به اضافه نرخ حاشیثابت ال بهرهمتعارف مانند پرداخت بانکداري ربوي  يسازوکارها

  .نماید که شبهۀ ربوي را در آن وارد می دوش می

این اوراق فاقد هرگونه کوپن براي پرداخت سود از زمان انتشار تا زمان سررسید  اوراق بدون کوپن اسالمی:
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. هرچند و در کشور مالزي رایج است باشد می 24باشند و اساس انتشار این اوراق به منظور تامین مالی و بر پایه تنزیل می
 25وراق را از تفاوت بین قیمت اسمیتوان نرخ سود این ا شود ولی می سودي پرداخت نمی تا مدت سررسیددر این اوراق 

گیرد و بین خریدار و فروشنده  و قیمت تنزیل شده محاسبه نمود. اوراق بدون کوپن اسالمی بر اساس عقد بیع صورت می
نظر برخی نوعی حیله شرعی  درشود. این موضوع  اوراق بصورت نسیه آنگاه بصورت نقدي و با کاهش قیمت معامله می

 .شود با میتلقی و وارد حریم ر

از محل منابع گذاري  سرمایه يها طرح ین مالیتام ياز روشها یکیم یمستق يگذار هیسرما م:یمستق يگذار هیسرما
مجموعه  و دارایی ياقتصادامور و کمکهاي فنی و اقتصادي وزارت  يگذار هیسازمان سرمادر ایران باشد.  یم يارز

و  جاد بانک اطالعاتیق این سازمان را از طریشده به ا یمعرف یو خصوص یدولت يها شرکت يها از پروژه یاطالعات
کنندگان  نین اساس تامیبرا 26جاد نمود.یا یاعتبار دهندگان خارج گذاران و هیسرما به منظور جذبافزار مبتنی بر وب  نرم

 ياه پروژه ین مالیتامتوانند در  یو انتخاب هر طرح و پروژه م یبا بررس یگذاران خارج هیا سرمایو  یخارج یمنابع مال
. اقدامات صورت گرفته حالت ندیل مشارکت نمایذ يگذار هیک از شقوق سرمایق هر یا مشارکت از طریشده و  یمعرف

عدم وجود  اطالع رسانی داشته و فاقد فرآیندهاي پرداخت الکترونیک و تامین مالی از محل وجوه ارزي خرد است.
از اطالعات  يبر فناور یه مبتنیمعامالت اوراق در بازار ثانو يسازکارها و ساده يندهایقابل دسترس با فرآ یمال يابزارها

  باشند. یخارج از کشور م ياز محل منابع ارز ياقتصاد يها طرح ین مالیموجود به منظور تام يها تیجمله محدود

از نظر نوع  يگذار هیسرما يها طرح ین مالیم به منظور تامیر مستقیغ يگذار هیانواع سرما م :یر مستقیغ يگذار هیسرما
 شوند. می یمشارکت مدنو  27یخصوص یعموم مشارکت، ع متقابلیبشامل قرارداد 

ن روش استفاده یا يدیتول هايز واحدیساخت و تجه يندهایفرآ ین مالیبه منظور تام يدیتول يها در طرح ع متقابل:یب
د یبه تول یش فروش محصوالت آتیق پیاز خود را از طریمورد ن يآالت و تکنولوژ نیدار ماشیکه خر يبه نحو شود می

د محصوالت یرخ يبرا ین کنندگان منابع مالیان طرح با تامیمجردر بیع متقابل . نماید می ین مالیاالت تام نیکننده ماش
ل عدم یروش بدلن یانمایند.  می توافقمعین مت یمشخص با ق یک دوره زمانیدر  یبازپرداخت منابع مال يطرح در ازا

   رد.یگ یها قرار م ها مورد استقبال دولت بر تراز پرداخت یر منفیاز کشور و عدم تاث يخروج منابع ارز
                                                 

24 Discount 
25 Par Value 

 صه براي هر طرح و پروژه بطور مجزا تنظیم گردیده است.این اطالعات بصورت خال 26
27 Public Private Partnership 

که  .باشد مشارکت حقوقی می مبناي بر (Structured Finance) مهندسی مالی براي تامین مالی ساختاریافته بابراي پروژه هاي زیربنائی معموال 
  پذیرند: از طرق زیر صورت می

§ Build-Operate-Transfer (BOT) 
§ Build-Own-Operate (BOO)  
§ Supply-Operate-Transfer (SOT) 
§ Build-and-Transfer (BT) 
§ Build-Lease-Transfer (BLT) 
§ Build-Transfer-Operate (BTO) 
§ Build-Develop-Operate-Transfer (BDOT) 
§ Rehabilitate-Operate-Transfer (ROT) 
§ Rehabilitate-Own-Operate (ROO) 
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، یطراح ن روش مراحلیادر . است ییربنایز يها مهم طرح ین مالیتام ياز روشها :یخصوص یعموم مشارکت
از یامت 28ازدهندهین روش دولت به عنوان امتیدر ا گیرند. همه مد نظر قرار می يبردار بهرهو  ین مالیتام، ساخت
دهد.  یم 29ازیا صاحب امتیرنده و یازگیمشخص به امت یمدت يپس از مراحل مورد اشاره برارا از طرح  يبردار بهره

ن یاز در ایمورد ن يها ها باشد. بازپرداخت و ضمانت از شرکت یومیا کنسرسیک شرکت و یتواند  یاز میصاحب امت
و 30حق رجوع محدود  يدارا ین مالیوه از تامین شیپروژه خواهد بود. ا یحاصل از بازده يانات نقدیاساس جرروش بر 

   .32باشد یبه دولت م 31ر قابل رجوعیا غی

الشرکه  ختن سهمیدرآم" یمشارکت مدن بدون ربا یات بانکیقانون عمل ییطبق دستورالعمل اجرا :یمشارکت مدن
تعریف  "متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد یا حقوقیو  یقیمتعلق به اشخاص حق يرنقدیا غیو  ينقد
) به منظور یا حقوقیو  یقیا چند شخص (حقیکه به موجب آن دو است  يعقد یمشارکت مدنگر یان دی. به بگردد می

 از مجموعه یتا مالک سهم مشاع آمیزند سرمایه و تخصص خود را در هم میان، یم سود و زیتصرف مشترك و تقس
  شوند.  مورد مشارکت

   غیرربوياز طریق ابداعات مالی ها  براي تامین مالی طرح نیاز فناوري اطالعاتسترهاي مورد ب

تجارت  هاي گسترش انواع شیوهتوسعه و گیري و تحقق هر معامله تجاري است.  رکن اساسی شکل پرداخت
) بستري مناسب براي B2B( 34) و فروشنده با فروشندهB2C( 33مصرف کننده ه از نوع فروشنده باژالکترونیک بوی

از اینرو  و یا متعارف خواهد بود. غیرربوياعم از اوراق بهادار ) ABS( 35معامالت انواع اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
با ابداعات مالی گذاري  هاي سرمایه ضروري است قبل از ارائه سازکار پرداخت الکترونیک در تامین مالی طرح

گیري بازارهاي اولیه و  شکلبه منظور مروري بر بسترهاي مورد نیاز داشته باشیم. بطور کلی الزامات و بسترها  ،غیرربوي
  :دنباش بشرح ذیل میثانویه معامالت 

  هاي انتقال الکترونیک وجوه سیستم

 يها پرداختند یکردن فرآزه یمکان به منظور يپاایپااتاق سامانه  :ACH36ا) ی(پا یکیالکترون ياپایسامانه اتاق پا
در ساعت معین (معموالً  37اي اجراي برنامه اها در این سیستم ب که تراکنشایجاد شده است  ین بانکیبحجم زیاد  و باخرد 

 39برداشت مستقیم ا دستوریو  38زیوار مستقیم توانند دستور یعضو م يها بانکن سامانه یدر اد. نشو می تسویه) 24ساعت 

                                                 
28 Principle  
29 Concessionaire  
30 Limited- Recourse  
31 Non- Recourse  

  portation/chap10.pdfhttp://www.adb.org/Documents/Conference/CAREC/Trans جهت اطالع بیشتر مراجعه شود به :  32
33  Business to Consumer 

34  Business to Business http://www.ecommerce-digest.com/b2b-ecommerce-prospects.html 
35 Asset Back Security (ABS) 
36 Automated Clearing House 
37  Batch 
38 Direct Credit Transactions 

http://www.adb.org/Documents/Conference/CAREC/Trans
http://www.ecommerce-digest.com/b2b-ecommerce-prospects.html
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 يها ن سامانه شماره حسابیدر ا .نمایندصادر هاي مختلف براي بانک مورد نظر  را با ارسال یک فایل حاوي تراکنش
  شود. میمورد استفاده واقع ها  ن بانکبی یحساب بانک شناسها بستانکار  براساس یان بدهکار یمشتر

این سامانه به منظور پرداخت و انتقال مبالغ باال و یا حساس به زمان  :RTGS40 (ساتنا) سامانه تسویه ناخالص آنی
مشتریان باشد و  گیرد. مالکیت و مدیریت این سامانه با بانک مرکزي می بدون توجه به مبلغ آن مورد استفاده قرار می

به داشتن حساب در بانکهاي مقصد  الزامدر صورت تمایل به انتقال وجه به حسابهاي مورد نظر در سایر بانکها،  أمبد بانک
این سامانه یک سیستم انتقال . ملیات انتقال وجه را انجام دهندع أمبد توانند از طریق حساب خود در بانک و میستند ین

   .(اسنادي) است 41غیر نقديوجوه 

خرید و فروش مدیریت نقدینگی بانکها طراحی شده و به منظور  این سامانه  ):SSSS(42ق بهادارسیستم تسویه اورا
 از طریق آن امکانپذیرمورد نیاز نقدینگی تأمین و  44اختیار اوراق و 43آتی اوراقاوراق بهادار،  مدت، کوتاه داراییهاي

، احراز عملیات خرید و فروش مجدد اوراق انتقال مالکیت، ثبت و نگهداري اطالعات دارندگان اوراق، نقل واست. 
هویت دارندگان اوراق، صدور اوراق بصورت الکترونیک و یکپارچگی در اطالعات اوراق از جمله وظائف و 

صورت  RTGSباشد. نحوه پرداخت و دریافت وجوه حاصل از معامالت اوراق بهادار از طریق  هاي این سیستم می قابلیت
نزد بانک مرکزي، اوراق  RTGSبه منظور تامین نقدینگی مورد نیاز در حساب تسویه خود در  بانکها عمدتاًپذیرد.  می

بهادار خود را در اول عملیات روزانه به بانک مرکزي فروخته و در انتهاي عملیات روزانه در صورت موجودي حساب 
  . نمایند اوراق بهادار را بطور اتومایتک خریداري می مجدداً RTGSتسویه خود در 

  هاي احراز هویت مکانیزم

ک بانک در یک شماره حساب خاص را در یاست که  يا شناسهالمللی (شبا)  شناسه حساب بانکی بین )IBAN(45 :شبا 
به و جاد شده یا ISO 13616:2007 یالملل نین شناسه مطابق با استاندارد بیکند. ا یم یکتا معرفیصورت  الملل به نیسطح ب
  شود. یم تعریف ین بانکیل در تبادالت بیجهت تسه یالملل نیدر سطح ب یبانک يها شماره حساب يساز کسانیمنظور 

 این شناسه بهتر يریاست. به تعب يمشتر یهمان شماره حساب فعل BBAN:( BBAN(46شناسه حساب بانکی پایه

                                                                                                                                                        
دهد که در زمانهاي خاص مبالغی را از حساب وي برداشت و به حساب  پرداخت که طی آن صاحب حساب به بانک خود اجازه می شیوه

  در بانکهاي دیگر انتقال دهد. دیگراشخاص 
39 Direct Debit Transactions 

هاي اشخاص دیگر  هاي تعیین شده از حساب نماید که مبالغ مشخصی را در زمان باشد که در آن مشتري، بانک را مجاز می وجه می انتقال  شیوه
  پذیرد. هاي مختلف برداشت و به حساب وي واریز نماید. این امر با توافق قبلی طرفین (مشتریان بدهکار و بستانکار) صورت می در بانک

40 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
41 Non- Cash System  
42 Scripless Security Settlement System (SSSS)  
43 Future  
44 Option  
45 International Bank Account Number 
46 Basic bank Account Number (BBAN) 
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کتا مشخص یک بانک به صورت یک حساب خاص را در ی، يک شناسه انحصاریعنوان   است که به یشماره حساب
دستوردهنده و  ياست شماره حساب مشتر يضرور )ACH( یکیالکترون ياپایهنگام استفاده از سامانه اتاق پا کند. یم

ان، یان مشتریر شدن شبا درمیها تبادل شود. لکن تا زمان فراگ ن بانکی) بIBANشبا ( يرنده برمبنایگ ين مشتریهمچن
) بدانند بلکه آنها با اطالع از شماره حساب IBANشبا ( ينفع را برمبنایا ذیان شماره حساب خود و یست که مشترین يازین

ویا از طریق وبسایت بانک مشتري شماره  ندین سامانه استفاده نمای) قادر خواهند بود که از خدمات اBBANخود (
  .طرف مورد معامله خود را بدست آورند IBANحساب 

   وجوه و تسویه نیکانتقال الکتروتجربه 

 صورت است که بانک بعداین به  SWIFTاز طریق در بانکهاي ایرانی یندهاي انتقال وجوه آفر ):SWIFT(47سوئیفت 
ز وجه به حساب یکارگزار خود نسبت به وار يق بانکهاینفع، از طریفت ذیشعبه مورد نظر و اخذ شماره سوئ ییشناسا از

 ير بانکهایق سایشود که از طر یکارگزار در کشور مقصد موجب مهاي بانکد. عدم وجود ینما یمورد نظر اقدام م
رد. باال بودن کارمزد در یات پرداخت صورت پذیباشند عمل یدر کشور مقصد م يروابط کارگزار يکارگزار که دارا

ه ن شبکیند پرداخت از جمله نقاط ضعف ایشدن فرآ یصورت عدم وجود بانک کارگزار در کشور مقصد و طوالن
  ر است.یفت امکان پذین روش به شرط دارا بودن کد سوئیت در ایشود. احراز هو یک محسوب میپرداخت الکترون

شتاب  ،سوئیچ بین بانکی معروف است که در طرح جامع به مرکز شبکهاین  :شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)
 یدولت يه بانکهایکلخدمات کارت  قرارگرفت. اتصال مرکزمورد بهره برداري  1377 از اواخر سال نامیده شد. این مرکز

و امکان احراز هویت مشتریان  است این مرکز فراهم شده  به یر بانکیغ يو اعتبار یاز موسسات پول یو برخ یو خصوص
 یک از بانکهاي عضو شتابهر  یبطوریکه مشتریان حسابهاي کارت ،باشد در آن مهیا میهاي بین بانکی  براي پرداخت

 ین ترتیب دستگاههاي خودپردازداستفاده نمایند. ب ي دیگربانکها توانند از خدمات کارت و تجهیزات مربوط به می
)ATMهاي فروش ( ) و پایانهEFTPOSگرفته و ضمن  قراردر اختیار مشتریان دیگر بانکها این مرکز   ) بانکهاي متصل به

   .گردد ماتی براي مشتریان فراهم میبانک گستره وسیع خد ط هرهاي الزم توس هزینه گذاري و متعاقباً کاهش سرمایه

 49المللی عرب صندوق بینو بانک جهانی  ):API(48ابتکار عمل در پرداخت و تسویه اوراق بهادار عربی
)AMFل یشکتالمللی نسبت به  اي و بین ) با همکاري سازمانهاي منطقهAPI  کشور  22شامل نمودند. این سازمان اقدام

با محوریت و هاي پرداخت در کشورهاي عربی  با هدف ارزیابی و تقویت سیستم است کهمللی عرب لا صندوق بینعضو 
ور حمایت از ظبه من در منطقه سازمانیایجاد یک ظرفیت  و با هدف بلندمدت بهبود در سالمت، کارایی و یکپارچگی

   .شده استتشکیل  اوراق بهادار  رداخت و تسویهپهاي  متتوسعه سیس

PAYPAL: امن از نوع همتا یالملل نیک روش پرداخت بی )P2P(50 يدارا یالملل نین روش پرداخت بیاست. ا 
                                                 

47 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
48 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
49Arab Monetary Fund (AMF)  
50 Peer to Peer 
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  باشد: یل میبه شرح ذ ییها تیمز

 ن کارمزد است.یکمتر يدارا يرتجا يها قد کارمزد و پرداختاد فافرا يها پرداخت •
 گذاران پرداخت سود به سپرده •
 ٥١ر استیکالن امکانپذ يها پرداخت •
 لب و جرائمقحفاظت در مقابل ت و PayPal یدر مقابل ورشکستگ FDIC52ق یمه انتقال وجوه از طریب •
 لیموبا يها ت از پرداختیحما •
 ایا و استرالیسآ یو اروپا، جنوب شرق يناوی، اسکاندیشمال يکایمرآ يکشورهاارزي براي پوشش  •
   B2Bو B2C يها ت از پرداختیحما •

این سیستم به منظور انجام معامالت گواهی مشارکت و  :)NSSSS(53 غیرربويسیستم تسویه اوراق بدون کاغذ 
تحت سیستم مشارکت در  غیرربوي) و سایر ابداعات مالی PLS (54گواهی پذیره در بانکداري مشارکت در سود و زیان

در نظر گرفته شده است. تفاوت  بدون رباو اوراق قرضه  بدون ربا قرضه تجاريآتی، اوراق  گواهی از جملهسود و زیان 
و فرآیندهاي تسویه مالت اکه مع به نحوي .در سازوکارهاي معامالتی اوراق بهادار خواهد بود SSSSو  NSSSSسیستم 
مبتنی بر  SSSSسیستم بدون هیچگونه شبهه ربوي است و در و  غیرربويمبتنی بر معامالت  NSSSSدرسیستم  ،اوراق

که شبهه است  غیرربويتعریف شده در بانکداري رایج اوراق آن دسته از و یا معامالت بانکی معامالت متعارف ربوي 
اي از این سیستم در حال حاضر براي محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان  نمونه است.مترتب ربوي بر آن 

) PLSنویسی  مراحل طراحی و برنامه بانک ملی طراحی شده است کهدر سیستم مشارکت در سود و زیان  ) تحت عنوان
  باشد: به شرح ذیل بایست  میاین سیستم  هاي و قابلیت ها کلی ویژگی ربطو 55گذارند. را می

، VISA ،MASTERمانند  المللی هاي بانکی عضو شتاب و کارتهاي معتبر بین پرداخت الکترونیک از طریق کارت •
AMERICAN EXPRESS المللی) (در صورت توافق و فراهم شدن امکان دسترسی به درگاه کارتهاي بین 

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف  •
 امکان حمایت از زبانهاي مختلف •
با  (در صورت توافق PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  کنندگان سرویس و سایر ارائه SWIFTارتباط با •

 ).هاي صادرکننده کارت و خدمات انتقال وجوه شرکت
هاي احراز  و سایر تکنیک IBANبراي مبالغ باال و بحرانی با استفاده از  ARTGSبراي مبالغ کم و  ACHاستفاده از  •

                                                 
51 Mass (bulk) payments 
52 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
53Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
54 Profit and Loss Sharing (PLS)  

به ورزي سداد طراحی شده است، جهت اطالع بیشتر  بانک ملی ایران و توسط شرکت داده PLSاین سیستم تحت نظارت کمیته کارشناسی  55
   http://pls.bmi.ir مراجعه شود:آدرس این به 

 

http://pls.bmi.ir
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 56.یکپارچه هویت
  بهادار غیرربوياوراق عرضه مختلف الکترونیکی ایجاد ویترنیهاي  •
 هاي پیشنهادي فروشندگان و قیمتامکان روئیت صف خریداران و  •
 اسالمی بر اساس قیمتهاي رقابتی  برگزاري مزایده و فروش نهایی اوراق •
بازپرداخت اتوماتیک وجوه پس ازخارج شدن از لیست مزایده و قبول پیشنهادات قیمتی باالتر به منظور شرکت در  •

 .مزایده
 Core bankingها در  هاي مالی و زیرسیستم  یکپارچگی با سایر سیستم •
 ، حسابرسی و بازرسی57و فرآیندها گیري رکوردها عملیات حسابداري ثبت رکوردها، میز کاري مشتري، ره •
 58نیاز سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و مشتريگزارشهاي مدیریتی بر حسب  ارائه •
از نظر سود مورد انتظار، زمان سررسید، اهلیت مجري و سایر مشخصات کیفی موثر  59مقایسه تطبیقی اوراق مختلف •

 بر ریسک و بازدهی
 شامل مدیریت ریسک نقدینگی، اعتباري، عملیاتی و بازارسیستم  مدیریت ریسک •
 هاي مالی تعریف شده گواهیسبد و  ها طراحی بلوك •
 مهندسی مالیتحلیلی و ارائه ابزارهاي  •
  المللی  بر اساس استانداردهاي بینها  گواهیکدینگ  •

   :ریزي شده است به شرح ذیل پایه غیرربويمعامالت در این سیستم بر مبناي چند گروه از ابداعات نوین مالی  

   NSSSSو فرایندهاي معامالتی در  مبتنی بر فناوري غیرربويابداعات مالی 

به بیان دیگر وجود بسترهاي  .غیر قابل انکار است غیرربوينقش فناوري اطالعات در تحقق ابداعات نوین مالی 
هاي این نوع ابزارهاي رایجاد بازاسبب توسعۀ  IBANو  ACH ،RTGS ،NSSSSفناوري اطالعات در ابعاد مختلف اعم از 

  توان تقسیم نمود: سه گروه ذیل می طراحی شده را به غیرربوي. بطورکلی ابداعات مالی شود غیرربوي مینوین مالی 

) و ابزارهاي PLSالگوي بانکداري مشارکت در سود و زیان ( :PLSگواهی مشارکت بانکداري  باتامین مالی 
آوري اطالعات  هاي ایجاد شده توسط فن مالی در نظر گرفته شده در آن تحت عنوان گواهی مشارکت و همچنین فرصت

)NSSSS( هاي مختلف پایانپذیر  گذاري در طرح هاي خارجی به منظور سرمایه در هر زمان و مکان، امکان ورود سرمایه
هاي جدید، بازدهی مبتنی بر  آوري به منظور اجراي طرح نماید. ایجاد ارزش افزوده، تشویق خالقیت و نوع را فراهم می

ده (به بهره برداري رسیده) به منظور صدور گواهی بخش حقیقی اقتصاد، عدم ضرورت وجود دارایی اولیه با باز

                                                 
بانک ملی ایران در اداره سازمان و روشهاي این بانک در حال تدوین  PLSسیستم احراز هویت یکپارچه تحت نظارت کمیته کارشناسی  56

 است.
57Workflow Management  
58 Report generator  
59 Business Intelligence 
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ها قبل  المللی و همچنین قابل معامله بودن این گواهی نام بودن گواهی مشارکت و قابلیت معامله در سطح بین مشارکت، بی
و ارتباطات هاي اطالعات  گیري از فناوري باشد. بهره گذاري از جمله ویژگیهاي این ابزار مالی می از اختتام طرح سرمایه

هاي تحت وب به منظور رهگیري جریانات نقدي ورودي و خروجی دیجیتالی در قالب ارزهاي مختلف به  و سرویس
هاي الکترونیک سراسر دنیا  کنندگان خدمات پرداخت منظور صدور گواهی مشارکت ارزي و ریالی و هماهنگی با ارائه

گیري از  ها به شیوه سنتی و متعارف است. با بهره امین مالی طرحتچالشهاي موجود در از جمله راهکارهاي برون رفت از 
و طراحی  IBANگذاران) از جمله گذاران (سپرده هاي نوین در خصوص احراز هویت و شناسایی سرمایه فناوري
رکت در پورتال اینترنتی بازار ثانویه بانکداري مشا PAYPALبا  60هاي مشابه هاي پرداخت الکترونیک با قابلیت سرویس

گیري از منابع خرد ارزي در سراسر دنیا را به منظور تامین مالی طرح هاي معرفی شده  توان امکان بهره در سود و زیان می
نیاز  فراهم نماید. این راهکار از التزام به داشتن حسابهاي داخلی چه در بانک عامل یا در مجموعه بانکهاي عضو شتاب بی

. 61برد نیز بهره  RTGSو یا  ACHهاي  توان از طریق سرویس ارزي بصورت فیزیکی مینماید. در صورت انتقال وجوه  می
هاي  کنندگان پرداخت المللی امکان ایجاد توافق و تفاهم با ارائه هاي بین مدت بدلیل اعمال تحریم درکوتاه هرچند

جود بستري را فراهم تا از توان با سازوکارهاي مو فراهم نیست، با این وصف همچنان می PAYPALالکترونیک مانند 
گذاري داراي مزیت رقابتی از  هاي سرمایه این بستر مبتنی بر فناوري اطالعات و قابل دسترس، امکان مشارکت در طرح

کنندگان و تقاضا  هاي رقابتی است که عرضه مبتنی بر قیمت NSSSSسراسر دنیا فراهم شود. معامالت این اوراق در 
در  برابر با همان مبلغی است که بدواً گواهینمایند. مبلغ اسمی این  مشخص پیشنهاد می کنندگان در یک دوره زمانی

  گیرد.  تعلق نمی گواهیبازار اولیه مورد معامله قرار گرفته و تا سررسید هیچگونه سودي از پیش تعیین شده به این 

این روش کامال مشابه با روش تامین مالی از طریق گواهی مشارکت  :PLSگواهی پذیره بانکداري  باتامین مالی 
باشد و تفاوت اصلی در تفاوتهاي موجود در گواهی مشارکت و گواهی پذیره است. گواهی پذیره  می PLSبانکداري 
ود. ش گردد که در انتهاي دورة ساخت به سهام شرکت مجري تبدیل می ناپذیر صادر می هاي تولیدي پایان براي طرح

گذار صورت  گواهی پذیره برخالف گواهی مشارکت است که در پایان دورة ساخت تسویه حساب نهایی با سپرده
   62پذیرد. می

                                                 
با  PAYPALتوسط شرکت  EBayهاي دیجیتالی مانند  ها و نحوه شناسایی مشتریان و اتصال آنها به مراکز مهم خرید این شیوه از پرداخت -  60

  امنیت باال به خوبی تجربه شده است. بازپرداخت وجوه در صورت عدم صحت معامله یا عدم موفقیت معامله در این راهکار دیده شده است.
  راجعه شود به: مجهت اطالع بیشتر  61

) (بانکداري PLS( راستین بیژن بیدآباد و محمود الهیاري فرد، فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق سازوکار مشارکت در سود و زیان
 .1-37، صفحات 1384پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، سال اول، شمارة سوم، زمستان  -اسالمی). فصلنامۀ علمی

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf 

  راجعه شود به: مجهت اطالع بیشتر  62
بري، بیژن  سی زیده سرایی، علیرضا مهدیزاده چلهآقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفی ژینابیدآباد، بیژن و  •

، (PLS)طرح تفصیلی بانکداري مشارکت در سود و زیان  نادیا خلیلی والئی.پور،  پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی حسین
 .1387ریزي، بانک ملی ایران،  اداره تحقیقات و برنامه

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf
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با ابداعات جدید براي تامین مالی سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي  دیگر ازگواهی آتی، یکی  گواهی آتی:
عملیات گواهی آتی در حال حاضر  .شود میاسالمی معرفی  63مشتقهبه عنوان یکی از ابزارهاي که باشد  می نظارت بانک

 ااز سوي بانک بواحدهاي تولیدي تامین مالی سرمایه در گردش باشد. با این ابزار  در بانک ملی ایران در حال تدوین می
به میزان  د نظرخواهد بود. گواهی آتی براي کاالي مورامکانپذیر ایجاد ارتباط بین مجري (تولید کننده) و خریدار 

مجري (تولید کننده) در  مورد نیاز براي تولید یک دوره واحد تولیدي به نفع خریدار و به عهدهدر گردش سرمایه 
NSSSS تواند تا زمان سررسید منتظر و کاالي مورد نظر را دریافت و یا در بازار  می گواهیشود. دارنده این  صادر می

   64د.نقیمت رقابتی به فروش رسان اب NSSSS مبتنی بر فناوريثانویه 

بازارهاي مالی  عدم گسترش ايبرعاملی سنتی  در روشهاي قرضهوجود شبهه ربوي در اوراق  :غیرربويقرضه اوراق 
به  غیرربويقرضه اوراق  د.نموو منتشر  طراحی غیرربوياوراق قرضه توان  ن ابداع جدید مالی مییدر ااسالمی است. 

این اوراق  بازاريد. معامالت نشو منتشر می )NSSSS( غیرربويقیمت اسمی و سررسید مشخص در سیستم تسویه اوراق 
تحریم ربا از جمله دلیل اصلی حذف  .گیرد صورت می اطالعاتفناوري گیري از  است که با بهره اي مبتنی بر مزایده

، با )ITنقش فناوري اطالعات ( شود. ولی در ایران تلقی میپهاي  اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهاي مهم سیاست
) و سازوکارهاي معامالتی تعریف شده NSSSSی (غیرربویهاي تعریف شده در سیستم تسویه اوراق  سازوکار

  65 به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي سیاست پولی خواهد بود. غیر ربوياوراق قرضه با خصوصیت احیاءکننده 

   هاي سیاستی تیجه گیري و توصیهن

ابزارهاي تامین مالی اسالمی، برغم گسترش در برخی از بازارهاي مالی  یها و سازوکارهاي کنونی معامالت رویه

                                                                                                                                                        
محمد صفائی پور، چارچوب بازار الکترونیکی معامالت گواهی مشارکت/پذیره در قالب طرح مشارکت در سود و زیان بیدآباد، بیژن و  •

(PLS) ،وزارت بازرگانی، تهران.1387آذر  3-4. پنجمین همایش تجارت الکترونیکی ، 
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 

 . (PLS)حسابداري مشارکت در سود و زیان محمود الهیاري فرد،بیژن بیدآباد و  •
 ) در بانکداري اسالمی.ALMمدیریت دارائی و بدهی ( محمود الهیاري فرد،بیژن بیدآباد و  •

http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf 
 و مشارکت گواهی ) معرفی ابزارهاي مالیPLS ( زیان و سود در مشارکت بانکداري عملیاتی فرد، سازوکار الهیاري محمود و بیژن بیدآباد، •

 ایران، صادرات توسعه بانک ، 1387 مهر  27صادرات، و بانکی خدمات همایش دومین به شده ارائه المللی، بین کارائی با پذیره گواهی

  ایران تهران،
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-7.pdf 
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt 

اسالمی)،  (بانکداري) PLS( زیان و سود در مشارکت سازوکار تحقق در ارتباطات و اطالعات فناوري ،فرد الهیاري محمود و بیژن بیدآباد، •
 1 -37، صفحات 1384 زمستان سوم، شمارة اول، سال نوین، تجارت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامۀ

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf 
63 Derivatives  

  http://www.bidabad.com ، پیشنویس."گواهی آتی "بیدآباد، بیژن و محمود الهیاري فرد،  64
  ربا بدون مرکزي بانکداري پولی ابزارهاي ارزي) و و ریالی(غیرربوي  قرضه بیدآباد، بیژن و محمود الهیاري فرد، اوراق 65

 http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf   

http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182
http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-7.pdf
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf
http://www.bidabad.com
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf
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با دقت در فرآیندهاي معامالتی  بطوریکه و اقتصاددانان اسالمی است هاقاز فاسالمی به خصوص مالزي مورد ایراد برخی 
هاي  از میان روشهاي تامین مالی طرحرا در آنها مشاهده نمود.  ارب یی ازها نشانه به آسانیتوان  این نوع از اوراق می

دارد تامین مالی به روش غیرقرضی است.  بشرع تناس باگذاري آنچه که با ماهیت و ذات معامالت غیرربوي و  سرمایه
اي خارج از  گیري از منابع سرمایه گذاري و بهره کننده مالی در ریسک و بازدهی ناشی از سرمایه به منظور مشارکت تامین

برغم اولویت  )IT( هاي فناوري اطالعات فراهم آوردن زیرساخت ،گذاري کشور بدلیل محدودیت این عامل مهم سرمایه
از اینرو به منظور واقعی نمودن معامالت بدور از حیل شرعی و  .گریزناپذیر استاصل حکمت در تحریم ربا  به دادن

 گیري از بسترهاي فراهم شده در زمینه فناوري اطالعات اعم از بهره اتوان ب می گسترش و توسعه بازارهاي مالی اسالمی
ACH ،RTGS ،NSSSS  وIBAN الملل مانند  نیکپارچه بیو  یفرا بانک يها گسترش شبکه یو از طرفSEPAفت ی، سوئ

)SWIFT ،((شتاب) در  یالملل نیب يها صورت گرفته در جلب مشارکت يتهایو فعال شبکه تبادل اطالعات بانکی
اقدام نمود. شرعی بودن معامالت ابزارهاي تامین مالی از یک طرف و  يها از محل وجوه ارز طرح ین مالیتام يندهایفرآ
خواهد  اخیر غیرربويالمللی دو فاکتور اصلی در ابداعات مالی  برداري از منابع خرد ارزي بین الوصول بودن در بهره سهل

) با NSSSS( غیرربوي بدون کاغذبود. در این راستا با طراحی سیستم جدیدي تحت عنوان سیستم تسویه اوراق 
 )ITمبتنی بر فناوري اطالعات ( غیرربويو ابداعات جدید مالی  هسازوکارهاي معامالتی غیرربوي بدور از هرگونه حیل

اوراق قرضه  و JFS سیستم تامین مالی جعالهدر  ، گواهی آتیPLSپذیره در بانکداري گواهی گواهی مشارکت و  شامل
دو هدف در ره توان میهاي پولی  به عنوان ابزار سیاست غیرربويو اوراق قرضه  به منظور تامین نقدینگی بانکها تجاري

  نمود. فراهم ابزارهاي تامین مالی اسالمی را طراحی 

  منابع

 بدون مرکزي بانکداري پولی ابزارهاي ارزي) و و ریالی(غیرربوي  قرضه اوراقود الهیاري فرد، حمم ،بیدآباد، بیژن •

  fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamicربا 

 ، پیشنویس."گواهی آتی "بیدآباد، بیژن و محمود الهیاري فرد،  •

آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفیسی زیده سرایی، علیرضا  ژینابیدآباد، بیژن و  •
پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد  اهللا قاسمی صیقل سرایی، بیژن حسین بري، حجت مهدیزاده چله

ریزي،  اداره تحقیقات و برنامه، (PLS)طرح تفصیلی بانکداري مشارکت در سود و زیان نادیا خلیلی والئی. پور،  صفایی
 .1387بانک ملی ایران، 

پور، چارچوب بازار الکترونیکی معامالت گواهی مشارکت/پذیره در قالب طرح  محمد صفائیبیدآباد، بیژن و  •
 ، وزارت بازرگانی، تهران.1387آذر  3- 4. پنجمین همایش تجارت الکترونیکی، (PLS)مشارکت در سود و زیان 

http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 
 . (PLS)حسابداري مشارکت در سود و زیان  محمود الهیاري فرد،و  بیژن، بیدآباد •

 ) در بانکداري اسالمی.ALMمدیریت دارائی و بدهی ( محمود الهیاري فرد،و  بیژنبیدآباد،  •
http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf 

) معرفی ابزارهاي PLS ( زیان و سود در مشارکت بانکداري عملیاتی سازوکار، فرد الهیاري محمود و بیدآباد، بیژن •

http://www.bidabad.com/doc/Islamic
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182
http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf
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 مهر 27صادرات، و بانکی خدمات همایش دومین به شده ارائه المللی، بین کارائی با پذیره گواهی و مشارکت گواهی مالی
  .ایران تهران، ایران، صادرات توسعه بانک ، 1387

http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-7.pdf 
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt 

 )PLS( زیان و سود در مشارکت سازوکار تحقق در ارتباطات و اطالعات فناوري .فرد الهیاري محمود و بیژن بیدآباد، •
 .1-37 صص، 1384  زمستان سوم، شمارة اول، سال نوین، تجارت و اقتصاد پژوهشی  -علمی فصلنامۀ )،اسالمی بانکداري(

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf 

  اخالق اقتصاد و زیان و سود در مشارکت بانکداري با تجاري ادوار بیدآباد، بیژن، تثبیت •
 http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
 
• Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "Implementing IT to fulfill the profit and loss sharing 
mechanism", Islamic Finance News (IFN) Journals, Vol. 3, Issue 3, 6th February 2006. 
http://bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf 
 
• Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, "IT role in fulfillment of profit and loss sharing", 
Proceeding of The 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 16th and 17th November 2005. http://www.bidabad.com/doc/english-pls-
5.pdf 
• Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard, Assets and Liabilities Management in Islamic 
Banking. Paper prepared to be presented at the 3rd International Conference on Islamic banking and 
Finance, Karachi, Pakistan, 24 -25 March, 2008. 
http://www.bidabad.com/doc/alm-english.pdf 
 
• http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  

http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-7.pdf
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf
http://bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf
http://bidabad.com/doc/summery-pls-it-1.pdf
http://www.bidabad.com/doc/english-pls
http://www.bidabad.com/doc/alm-english.pdf
http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf

