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 دهیکچ

گذاران با حذف  گذاري منابع سپرده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه
سیستم پایه مشارکت در سود . گردد ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می بهره

فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین را تشکیل  )PLS(و زیان راستین 
گذار منابع سپرده وي را به درخواست او در یکی از  دهد. در این سیستم بانک به نمایندگی از طرف سپرده می

گذار گواهی راستین طرح  گذاري و در عوض به سپرده زیان راستین، سرمایهمحصوالت بانکداري مشارکت در سود و 
گذاري منتخب  کند و سپس منابع را به مجري طرح سرمایه مربوط را با توجه به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده تسلیم می

یان حاصل را بین کند و در نهایت طبق ضوابط مشخص سود یا ز گذار تخصیص و بر عملیات مجري نظارت می سپرده
 کند.  گذار و مجري تقسیم و از طرفین کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه دریافت می سپرده

هاي پایانپذیر و  از گواهی مشارکت، در طرح) PLS(در سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  
 شود.  ناپذیر استفاده می هاي پایان گواهی پذیره، در طرح

 
بانکداري راستین، بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، بانکداري اسالمی، بانکداري بدون ربا، گواهی :  واژهکلید
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 مقدمه

وجه تشابه قریب بیع و ربا همواره طراحان عملیات بانکی بدون ربا را دچار اشکاالت نظري و عملیاتی متعدد 
 2فرماید: ضمن انذار از رباخواري میکریم ضوع از دیرباز موضوع بحث و گفتگو بوده چنانچه قرآن ساخته و این مو

که گفتند: داد و ستد  زیراخیزند،  به پاي نمیاست شیطان آشفته با تماس که  یسکخورند جز مانند  کسانی که ربا می«
کس که پندي از جانب پروردگارش به او آمد و باز ، پس هر کردهالل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلم

» نانند یاران آتش که در آن جاویدانند.آ ندی که بازگشتانآنچه گذشته براي اوست و کار او با خداست و کس ،ایستاد
 هاي زیاد دارد که شبهه ربا در عملیات مالی را ساده نیانگارد. بررسی نهیب خطاب این آیه شریفه انسان را بر آن می
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هاي مختلفی است تا عملیات مالی مربوطه به شبهه ربا آلوده نگردد. یکی  حل اندیشمندان متعهد در این زمینه منتج به راه
باشد. این مبنا پایه بانکداري  ها مشارکت وام دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادي وام گیرنده می حل از این راه

نظر علماي فنّ بوده ولی علیرغم سادگی مفهوم، عملیاتی کردن آن در  مشارکت در سود و زیان است که همواره مد
دنیاي امروز به سادگی ممکن نبود و نیازمند طراحی سیستمی بود که بتواند عملیات مشارکت را در سازمان بانک 

 مدیریت نماید. 
و عقیدتی نیز آمیخته  اي است و وقتی با مسائل ایدئولوژیک هاي مالی خود پدیده پیچیده اصوالً طراحی سیستم

هاي اینگونه  گردد مشکالت خاص خود را خواهد داشت. معموالً اجزاء، فرآیندهاي درونی و بیرونی و زیرسیستم
ها با مسائل مختلفی روبرو است که پوشش همۀ آنها به سهولت امکانپذیر نیست. با افزایش پیچیدگی، مدیریت  سیستم

و خاص دارد و چون موضوع سیستم، مسائل مالی است و مادیات معشوق سیستم احتیاج به سازوکارهاي پیچیده 
رفتاري را کم کرد. این موضوع  ترین شرایط هر مفر عدم ایفاي تعهد را شناخت تا احتمال کج انسانهاست باید با بدبینانه

در سود و زیان و هاي مجهز و متمول نیز علیرغم اطالع از مواهب بانکداري مشارکت  عمالً سبب شده بود که بانک
تالشی که در عملیاتی کردن آن به خرج دادند نتوانستند کار را تا پایان پیش برند و یا از آن منصرف و یا براي سهولت 
کار با بکارگیري نرخ بهره پیچیدگی فرآیندهاي مشارکت را دور زده و مجدداً ربا را در عملیات وارد و فرآیند مشارکت 

 ثابت شد. تبدیل به بازده با بهره 
ست  که ا یواقع یاسالم يشده به منظور تحقق بانکدار یطراح یبانک اتیمجموعه عملسیستم بانکداري راستین 

ها، ارکان، قواعد و  ها، رویه در بانک ملی ایران طراحی شد با علم به این وجوه سعی کرد تا فرآیندها، دستورالعمل
اده و راه حل جامعی در این ارتباط طراحی نماید که در نوع خود سازمان مشارکت را به صورت جامع مد نظر قرار د

 نظیر است.  بی

 (PLS) سیستم پایه

اشاره به فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداري  )PLS(سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین 
گذار منابع سپرده وي را  ز طرف سپردهدارد. در این سیستم بانک به نمایندگی ا )PLS(مشارکت در سود و زیان راستین 

گذاري و در عوض به  به درخواست او در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه
با اعمال نظارت گذار  منتخب سپردهگذاري  منابع را به مجري طرح سرمایهو کند  گذار گواهی راستین تسلیم می سپرده

گذار و مجري تقسیم و از طرفین  بق ضوابط مشخص سود یا زیان حاصل را بین سپردهدهد و ط کامل تخصیص می
گذار موظف به حفظ حقوق  کند. بانک به عنوان عامل سپرده کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه دریافت می

بانکداري مشارکت  برد. در سیستم پایه گذار بوده و تمامی امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار می سپرده
گواهی پذیره از ناپذیر  هاي پایان از گواهی مشارکت، و در طرحهاي پایانپذیر  در طرح) PLS(در سود و زیان راستین 

 گیرد.  شود. این عملیات ذیل بانکداري راستین قرار می استفاده می
گذاران با حذف  منابع سپرده گذاري در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه
قواعد بخش سیستم پایه غالب گردد.  سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می

این شیوه بانکداري داراي  هاي مالی آن نیز تسري دارد. به زیرسیستم (PLS)بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
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. بدازمانی و گردش کار خاص خود است تا بانک بتواند بنحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست یاتشکیالت، ساختار س
هاي راستین طراحی شده است و بانک با مالی نظیر گواهیبدیع در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین ابزارهاي 

کنندگان این اوراق بوجود  ا براي معاملههاي مزبور شرایط متنوعی رصدور، ارائه، ایجاد بازار و طراحی سبد گواهی
 آورد.  می

گذاري و مشارکت کند و  گانه زیر مبادرت به سپرده تواند در محصوالت سه گذار می در سیستم پایه سپرده
هاي  هاي نوع اول و دوم مشخصاً در مورد طرح خاص یا سبدي از طرح گذاري گذار مشارکت خود را در سپرده سپرده

کند. محصول نوع سوم یعنی مشارکت در سود و زیان شعبه/بانک با گواهی مشارکت انجام  عالم میمشخص به بانک ا
 :شود می

تواند پس از کسب  گذار می : در این محصول سپردهمحصول نوع اول: مشارکت در سود و زیان طرح خاص
به صالحدید خود یکی از  هاي معرفی شده به بانک و بررسی جوانب امر بنا اطالعات الزم در خصوص طرح یا طرح

گذاران قابل قبول  هاي موجود، که بانک عملیات ارزیابی اولیه آن را از پیش انجام داده و براي عرضه به سپرده طرح
گذاري نموده  دانسته، انتخاب و براساس ضوابط و مقررات مربوط از طریق خرید گواهی راستین در طرح منتخب، سرمایه

هی خریداري شده و مدت زمان مشارکت طبق مقررات و ضوابط حاکم بر بانکداري و به نسبت قیمت اسمی گوا
 کند. مشارکت در سود و زیان راستین، در طرح مورد نظر مشارکت می
گذاري در  گذار بجاي سرمایه : در این محصول سپردهها محصول نوع اول: مشارکت در سود و زیان بسته طرح

اي  هاي عرضه شده که بدلیل خصوصیات و شرایط آنها در قالب مجموعه رحیک طرح خاص همزمان در چند طرح از ط
ها تعریف شده است از طریق خرید گواهی  بندي و به عنوان بسته یا سبدي از طرح ها که توسط بانک دسته از طرح

ت و گذاري و به نسبت قیمت اسمی گواهی خریداري شده و مدت زمان مشارکت وفق مقررا راستین مربوط، سرمایه
 کند. هاي منتخب مشارکت می ضوابط حاکم بر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، در مجموعه طرح

گذار به جاي مشارکت در  : در این محصول سپردهمحصول نوع سوم: مشارکت در سود و زیان شعبه/بانک
دهد  ود را در اختیار بانک قرار میها، با خرید گواهی راستین صادر شده بوسیله بانک، سپرده خ طرح خاص یا سبد طرح

بانک / تا براساس ضوابط و مقررات مربوط در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین در آن قسمت از سود یا زیان 
آید مشارکت  هاي موضوع بانکداري مشارکت در سود و زیان به دست می گذاري در طرح شعبه که از طریق سرمایه

/ شعبه مکلف است در پایان هر سال مالی صورتهاي مالی بانک / شعبه را تهیه و سود و زیان کند. در این خصوص بانک 
نحوه تقسیم سود و  معین شده برايحاصل را براساس مبلغ اسمی گواهی و مدت زمان مشارکت طبق مقررات و ضوابط 

 گذاران تسهیم کند. زیان بین بانک و سپرده
به عبارت دیگر پس از اتمام  و گذار مولد نیستند برداري از لحاظ سپرده بهرههاي پایانپذیر پس از آغاز دوره  طرح

هاي مالی  گذار در برخی از زیرسیستم گذار مولد ارزش افزوده نیستند هرچند سپرده عملیات اجرایی براي سپرده
خود را از طرح دریافت  برداري) اقساط اصل و یا اجاره بانکداري مشارکت در سود و زیان بعد از این دوره (دوره بهره

پذیر با خرید گواهی راستین در یکی از محصوالت  مشارکت در طرح پایاندارد ولی در بازده طرح شریک نیست.  می
شود. در این نوع مشارکت در حالت مشارکت در  گانه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین آغاز می سه

در پایان سال مالی،  محصول نوع سومو در  ها / طرح رایی و فروش طرح، پس از پایان عملیات اجمحصوالت اول و دوم
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گذار، بانک و مجري  و با لحاظ توافقات قراردادي میان سپردههاي مشخص  دستورالعملسود و زیان حاصل براساس 
ساخت و آغاز  ها هستند که پس از پایان دوره هاي پایانپذیر آن دسته از طرح شود. طرح تسهیم و تسویه حساب نهایی می

 رسند.  یافته تلقی شده و به مصرف می گذار پایان برداري از نظر بانک و سپرده دوره بهره
برداري به تولید  ها هستند که پس از پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهره ناپذیر آن دسته از طرح هاي پایان طرح

شود  هاي پذیره انجام می گذاران از طریق خرید گواهی گذاري سپرده ناپذیر سرمایه در مشارکت در طرح پایان رسند. می
برداري بجاي تقسیم و تسهیم سود و زیان حاصل  و پس از تکمیل و پایان عملیات اجرایی طرح و آغاز دورة بهره

گذاران به  ا با نظارت بانک به سهام شرکت مجري تبدیل و هریک از سپردهیگذاران توسط  هاي پذیره سپرده گواهی
شوند. عملیات مشارکت پس از  بلغ اسمی مشارکت و طول مدت مشارکت در سرمایه شرکت شریک و سهیم مینسبت م

برداري از لحاظ  ناپذیر پس از آغاز دوره بهره هاي پایان یابد. طرح هاي پذیره به سهام شرکت پایان می تبدیل گواهی
 شود. منتفع میول عمر اقتصادي طرح در طگذار از بازدهی طرح  گذار و مجري مولد هستند و سپرده سپرده

 هاي مشارکت و پذیره گواهی

هاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین است که  هاي راستین نام مجموعه گواهی گواهی
شوند.  هاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می در سیستم پایه یا زیرسیستم

و با پیشوند است هاي راستین با توجه به وجه نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق  واهیگ
(بازار گواهی  نام بودن، قابل انتقال به غیر، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه مجازي بیشوند.  گواهی منتشر می

 گواهی راستین،یین قیمت برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ، درآمدزا بودن معامالت براي بانک، تعراستین)
از جمله ، مشتریانبودن و حقیقی یا حقوقی بودن خصوصی یا دولتی ، امکان با آخرین مالک گواهی اي دورهتسویه 

 ها داراي آن هستند.  گواهیاین خصوصیاتی است که 
گذران در یکی از محصوالت بانکداري  ت سپردهنام یا بانام است حاکی از مشارک گواهی مشارکت برگه بی

مشارکت در سود و زیان به مبلغ معین و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش که توسط بانک براي مدت اجراي طرح 
شود و دارنده آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، طبق مقررات و ضوابط حاکم بر بانکداري  منتشر می

 ود و زیان در موضوع گواهی مشارکت سهیم خواهد بود. مشارکت در س
گذار در یکی از دو نوع محصول اول و دوم  نام یا بانام است حاکی از مشارکت سپرده گواهی پذیره برگه بی

بانکداري مشارکت در سود و زیان به مبلغ معین که توسط بانک و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش براي مدت 
شود و دارنده آن به نسبت قیمت اسمی گواهی خریداري شده، مدت زمان  ناپذیر منتشر می هاي پایان جراي طرحزمان ا

مشارکت و سایر مقررات و ضوابط حاکم بر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین در موضوع مشارکت گواهی 
 شود.  ر قالب سهام برخوردار میدمجري شریک بوده و در سررسید به همان نسبت از مالکیت سرمایه شرکت 

  د.نشو بکار گرفته می) PLS(در سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین هاي مشارکت و پذیره  گواهی 

 (PLS) فرآیند عملیاتی در سیستم پایه

 مراحل کلی عملیات مجري به شرح زیر است:
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رسانی و خدمات  دایره اطالعهی راستین یا شرایط و مقررات مشارکت از طریق پورتال اطالع رسانی بازار گوا -1
 رسد. شعب بانک مشارکت در سود و زیان به اطالع مجري می PLSمشاوره 

مجري به منظور تامین مالی براي اجراي طرح مورد نظر خود به بانک مراجعه و پیشنهاد مشارکت در اجراي طرح را  -2
 نامه ارائه کند.  در قالب طرح

سوي مجري، کارمزد ارزیابی مقدماتی طرح براساس پیشنهاد مطروح از مجري دریافت و نامه از  پس از تحویل طرح -3
اطالعات مرتبط با طرح پیشنهادي شامل گزارش توجیهی، مدارك ثبتی، مجوزهاي فعالیت و سایر اطالعات الزم از 

 مجري به ه،نام طرح مقدماتی بررسی کارمزد دریافت از پس مجري براي شناسایی کدشود.  مجري دریافت می
 .شد خواهد شناسایی کد، همین با مجري مشارکت، مراحل ادامه در و یافت خواهد اختصاص

واحد ارزیابی نسبت به بررسی سوابق مجري اقدام و در صورت احراز اهلیت و توانایی فنی، مالی و مدیریتی مجري،  -4
 کند.  بانک گزارش می PLSطرح را ارزیابی و به اداره 

هاي داده موجود و سوابق اجراي طرح پایگاهدر فرآیند ارزیابی طرح از اطالعات مورد لزوم  واحد ارزیابی در -5
توسط مجریان دیگر استفاده و در صورت برخورداري طرح از توجیهات الزم پس از اخذ کارمزد ارزیابی تفصیلی 

الشرکه مجري را مشخص و سهم نامه نموده و نوع و میزان وثائق، تضمینات از مجري اقدام به ارزیابی تفصیلی طرح
 کند.  می

واحد ممیزي و محاسبات بر اساس گزارش واحد ارزیابی ارزش تضمینات، وثائق و آورده غیرنقدي مجري را تعیین  -6
 کند.  می

اطالعات مربوط به میزان آورده نقدي و شماره انتظامی تضمینات و وثائق مجري پس از استعالم و تأیید صحت آنها  -7
 شود.  عات مشتریان بر اساس کد شناسایی اختصاص یافته به مجري ثبت میدر بانک اطال

شعبه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین در خصوص انعقاد قراردادهاي مربوط با مجري، تحت نظر و  -8
اتی کند. اطالعات مربوط در بانک اطالعات سیستم و فایل اطالعاقدام می بانک PLS راهنمایی واحد حقوقی اداره

 مجري درج خواهد شد. 
رسانی و خدمات  دایره اطالع پس از انعقاد قرارداد با مجري از طریق پورتال اطالع رسانی بازار گواهی راستین یا  -9

 رسد.گذاران مینامه مصوب بر اساس قرارداد منعقده با مجري به اطالع سپرده منابع درخواستی طرح PLSمشاوره 
بندي، نامه شامل بودجه هاي اطالعات مجري و کلیه مدارك و مستندات طرح رکورد اي ازنسخه بانک PLSاداره   -10

بندي، منابع مورد نیاز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه کنترل کیفیت، نحوه برنامه زمان
 هد.دگزارشدهی و چگونگی پایان و تحویل طرح و سایر مدارك مورد لزوم به واحد امین تحویل می

 کنند. گذاران با خرید گواهی راستین طرح انتخابی منابع طرح را تأمین میسپرده  -11
 گیرد. پس از تأمین منابع طبق برنامه زمانبندي اجراي طرح در زمانهاي تعیین شده منابع در اختیار مجري قرار می  -12
 دهد.  امه میواحد امین نظارت کامل خود را بر عملیات مجري آغاز کرده و تا پایان طرح اد  -13
هاي عملیات اجرایی و مالی  هاي صورت گرفته و دستورکارها و گزارش کلیه مدارك و اسناد مربوط به هزینه  -14

هاي هاي مشاهده شده در فرآیند حسابرسی طرح و صورت هاي مدیریت شامل مغایرت فرآیند اجراي طرح و نامه
 حد امین قرار گیرد.مالی و اطالعات مورد نیاز باید توسط مجري در اختیار وا
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گزارشهاي نظارتی امین مربوط به چگونگی اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح و کیفیت کار مجري توسط واحد امین   -15
 گیرد.در مقاطع زمانی از پیش تعیین شده در اختیار واحد ممیزي و محاسبات بانک قرار می بانک PLS اداره

هاي بعدي بانک به مجري است. کلیه  بانک مالك پرداخت PLSگزارشهاي امین طرح با نظارت واحد امین اداره   -16
توقفات احتمالی در اجراي طرح و دالیل بروز آن باید در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات طرح به تایید واحد 

 نامه از سوي بانک پذیرفته نیست.  امین برسد، در غیر این صورت تأخیرات واقع شده خارج از برنامه زمانبندي طرح

تواند با بررسی مستندات الزم به  در صورت ناکافی بودن منابع تجهیز شده در اثناي اجراي طرح، بانک می  -17
درخواست مجري و تشخیص و تایید واحد امین از طریق صدور گواهی راستین جدید نسبت به تجهیز منابع بیشتر 

 اقدام کند.
 »حسابداري مشارکت راستین«هاي مربوط مبتنی بر  رمولو ف ها دستورالعملدر پایان عملیات اجرائی طرح طبق مفاد   -18

میزان سود و زیان حاصل و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد ممیزي و محاسبات محاسبه شده و سهم 
یابد. در صورت وجود گزارش یا صورتمجلس توقف توسط امین، میزان گذار تعیین و تخصیص می مجري و سپرده

 شود.  تاخیر تعیین و محاسبه می تاخیر و زیان ناشی از
بانک مطرح و  PLSهاي امین طرح، بدواً مراتب در کمیته رفع اختالف اداره  در صورت اعتراض مجري به گزارش  -19

، حل و فصل موضوع از طریق حکمیت صورت فگیرد و در صورت عدم رفع اختال مورد رسیدگی قرار می
 پذیرد. می

ز کسر کارمزد بانک به حساب دارندگان گواهی راستین طرح واریز و اصل منابع و سود و زیان طرح پس ا  -20
 شود.اي مربوط از بازار گواهی راستین خارج میه گواهی

 
 گذاري به شرح ذیل است: مراحل سپرده

گذار از طریق مراجعه به پورتال اطالع رسانی سامانه اینترنتی بازار گواهی راستین یا از طریق مراجعه به یکی  سپرده -1
دایره اطالع رسانی و خدمات ز شعب بانک مشارکت در سود و زیان راستین و مشاوره با کارشناس مربوط در ا

گذاري و انصراف، آشنایی پیدا کرده و یکی از  با انواع محصوالت مشارکت، شرایط و مقررات سپرده PLSمشاوره 
 کند.  انتخاب می گذاريگانه مشارکت در سود و زیان راستین را براي سپردهمحصوالت سه

رسانی سامانه  هاي مربوط در پورتال اطالع گذار پس از کسب اطالعات الزم و انتخاب محصول در قالب فرمسپرده -2
باشد، وارد سیستم  گذار و توافقات طرفین نیز می اینترنتی بازار گواهی راستین که متضمن تعهدات و وظایف سپرده

 کند. راستین با پرداخت مبلغ اسمی آن میاي شده و اقدام به خرید گواهی رایانه
گذار از اطالعات حساب بانکی وي نسبت به تایید و ثبت  سیستم رایانه بازار گواهی راستین با احراز هویت سپرده -3

 شود. گذار با توجه به نوع گواهی انتخابی ایجاد میکند. کد شناسایی سپرده گذار اقدام مینهایی اطالعات سپرده
گذار و سایر اطالعات مربوط به این رکورد از قبیل شماره حساب، میزان به کد شناسایی سپردهرکورد مربوط  -4

هاي بازار گواهی راستین به صورت یکپارچه ثبت و نگهداري  گذار و غیره در پایگاه داده سپرده، مشخصات سپرده
 شود.می

به صورت خودکار مبادرت به صدور  پس از انعقاد دیجیتالی قرارداد و ثبت اطالعات و دریافت وجه، سیستم -5
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تواند در صورت  گذار میکند. سپرده گذار و بر اساس نوع گواهی و محصول انتخابی می راستین به نام سپرده گواهی
تمایل به داشتن نسخه چاپی، از طریق ورود کد شناسایی خود گواهی مربوط را مشاهده و اقدام به صدور دستور 

گذار در گواهی چاپ شده  تصاصی به گواهی بهمراه سایر اطالعات مربوط به سپردهچاپ کند. شماره سریال اخ
 شود.درج می

هاي راستین خود را به قیمت بازار به غیر واگذار کند. این تواند پیش از موعد پایان طرح، گواهیمی گذارسپرده -6
د. عملیات مزبور باید از طریق بازار شو راستین بر مبناي عرضه و تقاضاي گواهی تعیین می قیمت در بازار گواهی

گواهی راستین بانک صورت پذیرد. تسویه حساب با آخرین دارنده گواهی طرح و تسویه قطعی بعد از اتمام طرح 
 شود. صورت انجام می

در پایان دوره مشارکت (در محصوالت نوع اول و دوم) یا پایان سال مالی (در محصول نوع سوم) واحد ممیزي و  -7
اقدام به محاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت و مبلغ مشارکت و نوع گواهی و محصول انتخابی سپرده محاسبات
گذار نزد بانک کند. واریز اصل و تخصیص سود و زیان به صورت خودکار و از طریق حساب سپرده گذار می

 خواهد بود. »کت راستینحسابداري مشار«بر اساس  ،محاسبه سهم سود مشارکت کننده جدیدپذیرد. صورت می

 سازمان و تشکیالت

بانک  PLSو کمیته کارشناسی و اداره  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین از کمیته راهبرديسازمان کلی 
بانک با واحدهاي تابعه خود  PLSاست. اداره  مشخصشود که مشخصات اعضاء و شرح وظایف آنها  تشکیل می

سود و زیان راستین را در بانک مدیریت و انجام امور و فعالیتهاي مرتبط با مدیریت عملیات بانکداري مشارکت در 
ها، ارزیابی، نظارت، بازار  فرآیند مشارکت در سود و زیان راستین را اعم از اطالع رسانی، تجهیز و تخصیص منابع طرح

داراي  PLSره را بعهده دارد. اداره گذار، مجري، امین، ارزیاب و غی زم بین سپردههاي ال گواهی راستین و هماهنگی
واحدهاي حقوقی، ارزیابی، ممیزي و محاسبات، مهندسی مالی، امین، کمیته رفع اختالف، دایره دفتر و سایر دوایر مورد 

 لزوم است.
انتخاب و تحت نظارت ارگان ناظر بر شعب، مسئولیت  PLSشعب مشارکت در سود و زیان راستین توسط اداره 

شعب مذکور عالوه بر داشتن ساختار سازمانی و عملیاتی سایر براساس ضوابط مشخص به عهده دارد.  اجراي طرح را
، برخوردار PLSرسانی و خدمات مشاوره  شعب براي ارائه خدمات متداول بانکی، باید از دوایري همچون دایره اطالع

ایر صندوق، وظایف خاص مربوط به بوده و نیز دایره صندوق این شعب، عالوه بر شرح وظایف متعارف سایر دو
 دهند. میبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین را نیز انجام 

 اي ارزیاب و امین رفتار حرفه

 اندرکاران و بطورکلی دست  و امین  ارزیابکه باید توسط  اي ضوابط عمومی و اصول بنیادي رفتار حرفه
در این شیوه بانکداري تعریف و  رعایت شود سود و زیان راستین ارزیابی و نظارت در بانکداري مشارکت در هاي رفهح

نظر به اهمیت حرفه ارزیابی و نظارت و تایید آن در حفظ منافع اشخاص ذینفع، ارزیاب و امین در صورت  .اند مقرر شده
 تعدي یا تفریط نسبت به عملکرد خود در مقابل اشخاص ذینفع مسئول و پاسخگو خواهند بود. 
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 نامه طرح

هاي اقتصادي، فنی و مالی مورد بررسی جامع قرار  پذیري یک طرح را از جنبه نامه سندي است که توجیه طرح
مجري ملزم است لذا در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است.  نامه طرحرسد. مفاد  میدهد و به امضاء مجري  می

نامه  ها و برآوردهاي مندرج در طرح بینی سبات و پیشتا از صحت، دقت و متعارف بودن اطالعات، آمار و ارقام، محا
نامه الزاماً باید  نامه ارائه کند. طرح اطمینان داشته باشد و مدارك و مستندات الزم دال بر صحت آنها را همراه با طرح

ک کامل طرح باشد و منطبق با آن ارزیاب چو نظارت داراي برنامه زمانبندي ریز عملیات اجرایی جهت مدیریت 
 کند.  هاي نظارتی براي پایش تمام مراحل پیشرفت فیزیکی طرح را تهیه می ها و برنامه لیست

هاي پاداش، افزایش حقوق،  مجري ملزم است تا نحوه محاسبات و رویه تسهیم سود شرکت را با توجه به رویه
رائه کند. این موارد از آغاز تا پایان نامه مشخص و ا کار، سود انباشته و افزایش سرمایه از محل جایزه را در طرح اضافه

 طرح ثابت و غیرقابل تغییر است.

 ارزیابی

گذاران در جهت احراز توانائی  هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرده ارزیابی اقدامات و بررسی
شود. رعایت انواع  م مینامه از لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و اجرایی انجا پذیري طرح اجرایی مجري و توجیه

است. واحد ارزیابی با استفاده از هاي تدوین شده  دستورالعملها براساس مفاد  نامه استانداردها و الزامات ارزیابی طرح
 کند.  ارزیاب داخل بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از بانک اقدام به ارزیابی می

 ها تضمینات، وثایق و آورده

وثایق و  ، ارائهانتظار مورد سود وموضوع مشارکت به بازگشت اصل منابع نسبت اطمینان ول در جهت حص
به هاي نقدي و یا غیرنقدي مجري  از اموال و دارایی مشارکت بخشی. استتوسط مجري الزامی  معتبر تضمینات کافی و

 .استالزامی  پیشنهادي نامه بمنظور تأمین بخشی از منابع طرحعنوان آوره مجري 

 بیمه

 ،گذار، بانک براي ایجاد امنیت و اطمینان نسبی و نیز جلوگیري از ورود خسارت احتمالی و پوشش ریسک سپرده
 شود. اي استفاده می هاي درگیر از تدابیر و راهکارهاي مختلف بیمه طرف سایرمجري و 

 تنظیم قرارداد

گذارانی که قصد  ور اقتصادي به سپردههاي سودآ به منظور فراهم شدن امکان مشارکت اشخاص در اجراي طرح
شود.  هاي راستین طرح مربوطه عرضه می هاي یادشده را دارند معادل سپرده دریافتی، گواهی مشارکت در اجراي طرح

 بینی شده است.  موارد الزم الرعایه پیش ،گذار، مجري، ارزیاب و امین نحوه تنظیم قراردادهاي بانک با سپرده
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 نظارت

گذار جهت حسن اجراي عملیات  ت و تدابیري است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپردهنظارت اقداما
خود در تمام مراحل اجراي طرح مکلف به اتخاذ  PLSشود. بانک توسط واحد امین اداره  ها اعمال می اجرایی طرح

انجام اقدامات بایسته در این  حسن اجراي عملیات اجرایی مجري ونظارت بر تمامی تمهیدات و تدابیر الزم به منظور 
 هاي تدوین شده دستورالعملهاي مزبور براساس  . رعایت انواع استانداردها و الزامات نظارتی در طرحاستراستا 

تواند با استفاده از امین داخل بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک اقدام به نظارت  . واحد امین میباشد می
اي،  بایست از تجربه، مهارت حرفه باشد. امین می متشکل ازکارشناسان مالی و فنی مهندسی (امین) مینماید. واحد امین 

 داراي امکانات و کادر تخصصی الزم باشد. و سابقه و فعالیتهاي اجرایی مرتبط با موضوع طرح برخوردار 

 مجري

هاي فنی، مالی، اجرائی  ی وي را از جنبهباید توانای بانک  PLSبه منظور انتخاب صحیح مجري واحد ارزیابی اداره 
گیرد باید از تجربه، تخصص و  برداري صحیح از منابعی که در اختیار وي قرار می و مدیریتی بررسی کند. مجري در بهره

توانایی مدیریتی نیروهاي متخصص و مجرب برخوردار یا توانایی  فنی و دانش فنی مرتبط با موضوع طرح و امکانات
اي، سابقه فعالیت اجرایی  این زمینه را داشته باشد. تجربه و مهارت حرفه در ي متخصص و مجرب مورد نیازجذب نیروها

هاي مهم و اساسی در احراز صالحیت فنی مجري است. از  و مدت آن، ارتباط و سوابق اجرایی با موضوع طرح از مالك
تی در گذشته و حال و تقید و پایبندي به ایفاي سوي دیگر مجري باید از لحاظ وضعیت مالی و تجربه کاري و معامال

 تعهدات داراي سابقه قابل قبول بوده و فاقد دیون معوقه نزد شبکه بانکی باشد. 

 شفافیت مالی

 مختلف اشکال و جلوگیري ازمجري شرکت  و مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به
 و باشد و مجري یا رئیس سازي اطالعات مالی خود می ي موظف به شفافمالی، مجر گزارشگري با در ارتباط فساد

مدیرعامل شرکت مجري در ارتباط با آن مسوولند. مفاد الزم الرعایه شفافیت مالی توسط بنگاه  و مدیره هیات اعضاي
 .الزام شده است مدون ومجري 

 افشاي اطالعات 

براي همه یکسان شرایط فراهم آوردن  وي راستین ها گواهی دادوستدو گواهی راستین  بازار یتشفاف جهت
نامه توسط واحد ارزیابی و در طی مراحل اجراي طرح تا  شرکت مجري موظف است بعد از تصویب طرح ،فعاالن بازار

تسویه حساب نهایی نسبت به افشاي اطالعات مالی، اجرایی و پیشرفت فیزیکی طرح و سایر اطالعات مهم در مورد طرح 
 سایت شرکت خود در معرض مشاهده عموم قرار دهد. وبسایت بانک و  وبها را از طریق و آن خود اقدام

9 
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 حکمرانی

است که با کنترل و  هایی ها و سیستم قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگاي از  مجموعه 3حکمرانی
، پاسخگویی، شفافیت، عدالترات، قانونمندي و رعایت ضوابط و مقر اثرگذاري بر مدیریت سازمان یا شرکت موجب

حکمرانی توسط مجري در مفاد الزم الرعایه  .شود میو اطراف قراردادهاي منعقده حقوق ذینفعان  حفظو  راستی
 . و الزام شده استبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین مدون 

 حسابرسی

بانک  موافقتبا  رسمی کشور رسانباز بین موسسات حسابرسی مورد تایید جامعه حسا مجري  شرکت حسابرس
انجام مراحل مختلف حسابرسی  برايمجري موظف است موجبات الزم  .شود میمابین قید  انتخاب و در قرارداد فی

 . کندباالخص حسابرسی ضمنی را براي موسسه حسابرسی فراهم 

 حسابداري مشارکت راستین

شود و  هاي مالی بکار برده نمی ها و تحلیل حساب ،یاتعمل ،نرخ بهره در اسناد حسابداريدر بانکداري راستین 
در حسابداري مشارکت راستین مبناي  .شود مینها با استفاده از نرخ بهره انجام  حال کردن یا آتی کردن ارزش دارایی

ه اسناد حسابداري هر طرح و عملیات مالی مربوط ب است.سرمایه محاسبات ارزش زمانی سرمایه، مبلغ و مدت مشارکت 
شود و سود یا زیان هر طرح متعلق به همان طرح بوده و آثار مالی آن بر  آن در سرفصل جداگانه ثبت و نگهداري می

گذار و مجري از قیمت فروش طرح منطبق با  میزان سهم سپرده گذاران همان طرح مترتب خواهد بود. مجري و سپرده
 است. آنهاکار و سرمایه براساس بازدهی هریک از تولید صاحبان عوامل رابطه مشهور توزیع ارزش افزوده اولر به 

 تغییر در زمانبندي

عملیات اجرایی و مالی طرح هنگام تسویه حساب میزان تأخیر در انجام طرح را محاسبه و  با نظارت بربانک 
 اي اي همه اقالم هزینهنامه به پایان نرسد، امین مظنه قیمت بازار بر اعمال کند. در صورتی که طرح در تاریخ مقرر در طرح

طرح  جریان مالینامه تحت عنوان زمان پایان طرح، براي محاسبه تغییر در  طرح را در زمان مقرر شده در طرح و درآمدي
ها یا کاالهاي مشابه برآورد نموده  هاي پایان یافته، دارایی براساس قیمت طرح یاحسب مورد از بازار استعالم در اثر تأخیر 

با  يدر زمانبند ریدر اثر تأخ جریان مالی طرحبر  ها متیق رییآثار تغکند.  میستندات الزم ثبت و نگهداري همراه با مو 
و از مجري دریافت و به محاسبه در حسابداري مشارکت راستین و بدون احتساب نرخ بهره  معین ابطواستفاده از ر

 .شود یمگذار پرداخت  سپرده

 تسویه حساب

. واحد امین موظف است در خصوص استهاي انجام شده توسط مجري، واحد امین  مرجع رسیدگی به هزینه
هاي  نظر کند. هزینه صورتهاي مالی طرح، نظارت، رسیدگی و اظهار و نگهداري حسابها مصرف وجوه توسط مجري،

 باشد.می Corporate Governanceمنظور از حکمرانی همان حاکمیت شرکتی است که ترجمه عبارت  3
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نونی طرح نظیر هاي قا . هزینهاستهاي طرح تلقی نشده و بر عهده مجري  تایید نشده توسط واحد امین به عنوان هزینه
 باشد.  هاي قابل قبول طرح می مالیات و سایر کسورات قانونی مورد پذیرش واحد امین، جزو هزینه

گذار و  با سپردهحساب  هینحوه تسو 6و موات 5ياجار ،4مولد ییدارا با هر نوع ریناپذ انیو پا ریانپذیپا يها در طرح
صورت مشخص و از پیش تعریف شده به شکل ستین مربوط را یو گواه یمال زیرسیستمدر با توجه به نوع مجري 

 یگواه تواند یم مشارکت خود را در طرح خاتمه دهدطرح  انیبخواهد قبل از پا نیراست یچنانچه دارنده گواه .ردیگ یم
 بفروش رساند. نیراست یخود را در بازار گواه

 هاي بانک دریافتی

هاي ارزیابی، نظارت،  ارائه خدمت مدیریت سرمایه شامل هزینه هاي مربوط به بانک به منظور تأمین تمامی هزینه
کارمزدي متناسب با  دستورالعمل مدونمهندسی مالی، ممیزي و سایر خدمات مربوط در طول دوره مشارکت مطابق با 

  شود. هاي طرح محسوب می ها جزو هزینه این هزینه کند. مجري دریافت میاز تخصیص منابع در هر مرحله 

 گواهی پذیره به سهام تبدیل 

مبلغ اسمی و طول مدت مشارکت احتساب ناپذیر، بانک در پایان عملیات اجرایی طرح با  هاي پایان در طرح
و انتقال مالکیت طرح به دارنده گواهی پذیره شرکت مجري هاي پذیره به سهام  تبدیل گواهیهاي پذیره اقدام به  گواهی

 شیوه عمل در دستورالعمل مربوطه مدون است.کند.  طعی میگذار تسویه حساب ق با سپردهنموده و 

 بازرسی و استاندارد کاال 

 اي یا مصرفی تهیه شده توسط خریدار و یا کاالي نهایی تولید شده توسط مجري در بازرسی مواد اولیه، واسطه
رارداد و بوسیله بندي و رعایت استانداردهاي مشخص شده و سایر موارد طبق ق نوع بسته ،خصوص کیفیت، تعداد

 پذیرد. بانک انجام می PLSشرکتهاي بازرسی کننده مورد تأیید به تشخیص واحد امین اداره 

 تحویل کاال

در سررسید مقرر براي تحویل کاال و در مبدأ تحویل (انبار مجري) کاال توسط مراجع معین مورد بازرسی، 
 گیرد. برداري، آزمایش قرار می نمونه

 ابزار مالی کمکی

هاي مختلف تأمین مالی شده در بانکداري  هاي راستین طرح هاي راستین سبدي مالی است که گواهی د گواهیسب
بانک براي به حداکثر رساندن بازده و  PLSگیرد. واحد مهندسی مالی اداره  مشارکت در سود و زیان راستین را در بر می

بینی ریسک و بازده هر یک  ي راستین را پس از پیشها هاي راستین سبدهاي گواهی حداقل کردن ریسک بازار گواهی
 شود. هاي در حال فعالیت گفته می دارایی مولد: به دارایی بنگاه 4
 شود که قابلیت اجاره دارند. ا گفته میه دارایی اجاري: به آن دسته از دارایی 5
 شود. هاي مشابه گفته می هاي زراعی کشت نشده و دارایی هاي ازکار افتاده و تعطیل و زمین دارایی موات: به بنگاه 6
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 کند.  میجهت معامله به مشتریان معرفی  تعریف واز محصوالت مشارکت در سود و زیان راستین 

 حوادث غیرمترقبه 

بینی و غیرقابل اجتناب است که خارج  حوادث قهري و غیرمترقبه (فورس ماژور) رویداد و پیشامدي غیرقابل پیش
پیوندد و در اثر بروز آن انجام تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادي غیر  کنترل طرفین قرارداد به وقوع می از اراده و
 مشخص شده است. دستورالعمل مربوطهشود. حل و فصل موارد ناشی از این حوادث در  مقدور می

 داوري 

غیره که روابط حاکم بر آنان بر  گذار، مجري و مابین بانک، سپرده حل و فصل تمامی اختالفات و منازعات فی
و قانون آیین دادرسی دادگاههاي  دستورالعمل مربوطهاساس بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین است، وفق 

 پذیرد. عمومی و انقالب در امور مدنی از طریق ارجاع امر به داور مرضی الطرفین انجام می

 هاي مالی زیرسیستم

هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع  در سود و زیان راستین اشاره به روشهاي مالی مشارکت  زیرسیستم
 د:نباش تحت ضوابط کلی سیستم پایه و شامل موارد زیر می مالیهاي  زیرسیستماین نیازها یا خدمات خاص مالی دارد. 

قالب عقد جعاله منابع  روشی است که بر اساس آن بانک بنا به تقاضاي خریدار و در :JFS(7تامین مالی جعاله ( .1
گذار یا منابع تأمین شده توسط  مالی مورد نیاز (سرمایه در گردش) مجري (تولیدکننده) را از محل منابع سپرده

خریدار با فروش گواهی آتی تامین و در قالب جعاله دیگري به منظور تولید محصول مورد نظر خریدار در اختیار 
 شود. از گواهی آتی استفاده می) JFS(عاله دهد. در تأمین مالی ج مجري قرار می

که نوعی مضاربه است تحت مقررات بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  :MFS(8تامین مالی مضاربه ( .2
گذاران معرفی و با فروش گواهی مضاربه  را به سپردهدر امر خرید و فروش (تجارت) نامه مجري  در آن بانک طرح

در تأمین مالی مضاربه دهد.  راي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار مضارب قرار میبه آنان منابع الزم را ب
)MFS (شود. از گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري استفاده می 

گذار (مقسط) از طریق بانک با تأمین بخشی از  ) سپردهIFSدر تامین مالی مقاسطه IFS(9 :)(تأمین مالی مقاسطه  .3
مشارکت اقدام به تأمین مالی مجري (قاسط) نموده و تا مدت مشخص (زمان استهالك سهم مقسط) سهم منابع مالی 

نماید و نهایتاً پس از استهالك سهم مقسط مورد  الشرکه خود از مشارکت را بصورت اقساط از مجري دریافت می
از طریق  (IFS)تأمین مالی مقاسطه یابد.  مشارکت (مقسطه) تماماً به مالکیت مجري درآمده و مشارکت خاتمه می

گانه مقاسطه (مقاسطه عادي، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت) با استفاده از سه نوع گواهی  یکی از عقود سه
هاي  هاي پایانپذیر و گواهی مقاسطه مشارکت براي طرح مقاسطه عادي و گواهی مقاسطه اجاره براي طرح

 شود. ناپذیر انجام می پایان

7 Joalah Financial Sharing (JFS) 
8 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
9 Installment Financial Sharing (IFS) 
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: مجري بخشی از دارایی (بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان یا تأسیسات 10)RFS(لی اجاره تأمین ما .4
گذار به مالکیت موقت وي درآورده  قابل اجاره) اعم از اجاري، موات و مولد خود را در قبال دریافت منابع از سپرده

الشرکه از سرمایه  ازده دارایی را به میزان سهمگیرد و از محل رهینه ب و سپس آن را به صورت رهن در اختیار می
گذار در پایان طرح  کند. اصل سرمایه سپرده گذار پرداخت می خود دفعتاً در سررسید یا به صورت ادواري به سپرده

هاي ادواري و یا دفعتاً در پایان دوره مشارکت به وي  شود و عواید طرح به صورت پرداخت به وي برگشت می
مشارکت رهنی، مشارکت رهنی ادواري، مضاربه رهنی،  هاي از گواهی) RFS(د. در تأمین مالی اجاره گرد منتقل می

مضاربه رهنی ادواري، مزارعه رهنی، مزارعه رهنی ادواري، مغارسه رهنی، مغارسه رهنی ادواري، مساقات رهنی، 
 شود. ستفاده میمساقات رهنی ادواري، استصناع رهنی، استصناع رهنی ادواري و گواهی اجاره ا

گذار توسط مجري جهت تولید کاالي معین و تحویل آن یا  استفاده از سپرده سپرده: BFS(11(تأمین مالی امانی  .5
از گواهی امانت استفاده  (BFS)در تأمین مالی امانی . است پرداخت وجه ناشی از فروش کاال در سررسید مشخص

 شود. می

گذاران محدود و معین براي طرح خاص است که در آن،  سپرده: تجمیع منابع RGF(12(تامین مالی گروهی  .6
گذاران معین معرفی و منابع  نامه مجري در امر فعالیت اقتصادي را دریافت و پس از ارزیابی به سپرده بانک، طرح

نامه،  دهد. بانک در مقاطع مشخص در طرح الزم را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و در اختیار مجري قرار می
کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته شده و خدمات مذکور در قراردادهاي 

گذار  نامه تسهیم و حسب مورد تمام یا قسمتی از اصل سرمایه را به سپرده فی ما بین، عواید حاصل را مطابق این آیین
 شود. ادر نمینماید. در تأمین مالی گروهی گواهی راستین ص اعاده می

(صندوق تأمین و صندوق صندوق مستمري  (RPS)در تأمین شخصی راستین : 13)RPS(تأمین شخصی راستین  .7
بیمه یا سپرده آنها را تجمیع و در  گذار) حق و سپرده هشد به عاملیت از طرف شاغلین یا غیرشاغلین (بیمهبازنشستگی) 

نماید. بانک در قبال سپرده دریافتی و نوع  گذاري می ایهبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین سرم محصوالت
کند. از طرفی  هاي مربوط را به نام و مالکیت صندوق صادر می مشارکت صندوق با مجري، گواهی راستین طرح

گذار که صندوق در بانک  شده یا سپرده سپرده خواهد تا به میزان مبلغ حق بیمه بیمه صندوق از بانک می
گذار بر عهده صندوق صادر نماید. گواهی  ده، گواهی تأمین به نام و مالکیت بیمه شده یا سپردهگذاري کر سپرده

هاي  در تأمین شخصی راستین از گواهی گذار از سرمایه صندوق است. شده یا سپرده تأمین صادره به مثابه سهم بیمه
 شود.  تأمین اجتماعی، تأمین شخصی و تأمین مستمري استفاده می

عام المنفعه نزد  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ: RST(14(تماعی راستین تکافل اج .8
قالب بیمه تکافل اجتماعی از  دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار بانک سپرده

 ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریاختقرض در  تبطور بالعوض یا به صور ریبه تقاضاي شخص خ ایحواله  قیطر
 شود. هاي تکافل و قرض استفاده می در تکافل اجتماعی راستین از گواهی خانواده آنان قرار دهد.

10 Rent Financial System (RFS) 
11 Bail Financial Sharing (BFS) 
12 Rastin Group Funding (RGF) 
13 Rastin Personal Security (SFS) 
14 Rastin Social Takaful (RST) 
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: جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص که در آن بانک براساس SCF(15تامین مالی حامی ( .9
از ارزیابی منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از نامه مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس  طرح

کند.  هاي اجتماعی تجهیز و بطور بالعوض پس از کسر کارمزد خود به مجري پرداخت می حامیان از طریق شبکه
 شود. گواهی راستین صادر نمی) SCF(در تأمین مالی حامی 

رض بدون بهره به مجري که در آن بانک : جذب و تجمیع منابع اشخاص براي قPPL(16تأمین وام جمعی ( .10
هاي اجتماعی از  نامه مجري و پس از ارزیابی، منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از طریق شبکه براساس طرح

دهد. در تأمین  دهندگان تجهیز و به شکل قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري قرار می وام
 شود. گواهی راستین صادر نمی) PPL(وام جمعی 

 منعقد متبادل و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار اوراق: RSB(17( راستین مبادله اوراق .11
 ارزش میزان به و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل گردد بطوریکه می

 تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به) بدل/اول( سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی
 را مبلغ و زمان از ترکیبی یا) (مبدل زمان( آن زمان و میزان همان به را مبدل) بدل زمان( آن زمان و بدل اندازه به

 در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب که کند اختیار
این  در. نماید پرداخت متبادل به را مبدل تا شود می متعهد مبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار
 بانک راستین مبادله اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی استفاده بهره از نرخ اوراق

و در شرایط خاص  تجاري راستین مبادله اوراق و بانکی راستین مبادله اوراق خزانه، راستین همبادل اوراق مرکزي،
با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین مبتنی بر عمل مشارکت نیست و فقط  .شود می صادر ارزي و ریالی بصورت

هاي مالی مشارکت در سود  رسیستمحاکی از مبادله دارایی در زمان بین طرفین است مشمول قواعد سیستم پایه و زی
 نماید. بازار گواهی راستین استفاده میسازمان و تشکیالت و هاي آن نظیر  و زیان راستین نیست ولی از زیرساخت

گردد تا نسبت به  ذیحق میافتتاح حساب سپرده مبادله راستین با گذار  : سپردهRSD(18( راستین مبادله سپرده .12
ه همان میزان و براي همان مدت از گذاري کرده است ب ابع خود را در این سپرده سپردهبلغ سپرده براي مدتی که منم

توافق  گذار و بانک  سپرده نماید. بانک مستردوجه قرض گرفته شده را به  سپساستفاده نماید بانک وام بدون بهره 
ن حاصلضرب وجه در مدت براي هر اي انتخاب کنند تا همواره میزا نمایند که ترکیبی از مبلغ و مدت را به گونه می

مقترض است و  بانکمقرض و  گذار سپردهتا زمان سررسید اول است  گذاري سپردهزمان از دو قرض مساوي باشد. 
سپرده مبادله راستین  باشد. مقرض می بانکمقترض و  گذار سپردهاز زمان سررسید اول تا زمان بازدریافت منابع 

 فتتاح شود.تواند بصورت ریالی و ارزي ا می
نماید تا  : خریدار (دارنده) کارت با رجوع به صادرکننده کارت درخواست میRSC(19( راستین مبادله کارت .13

کند. از بابت این خدمت، دارنده کارت متعهد  صادرکننده مبلغ معینی را براي مدت معین در کارت شارژ می
مدت را که حاصلضرب آن با مبلغ و مدت شارژ شده  شود تا همان مبلغ را براي همان مدت یا ترکیبی از مبلغ و می

15 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
16 Peer to Peer Loan (PPL) 
17 Rastin Swap Bond (RSB) 
18 Rastin Swap Deposit (RSD) 
19 Rastin Swap Card (RSC) 
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 تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود.  معادل باشد را در حساب بانک به عاریه بسپارد. کارت مبادله راستین می

 هاي مکمل سیستم

تین دارد هاي تکمیلی در بانکداري راس ها و روش هاي مکمل در بانکداري راستین اشاره به ابداعات، سامانه سیستم
 باشد: و شامل موارد زیر می

دهندگان  کنندگان و انتقال سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معامله: RCM(20(سامانه بازار گواهی راستین  .1
 هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در بانک مشارکت در سود و زیان راستین است. گواهی

 (SCF)هاي تأمین مالی حامی  ر وب تجمیع منابع براي طرحسیستم مبتنی ب :21(CFS)سامانه تأمین مالی جمعی  .2
 هاي اجتماعی است. در بانک مشارکت راستین از طریق شبکه (PPL)و تأمین وام جمعی 

: سیستم کامپیوتري مبتنی بر وب که امکان بازرسی و کنترل (OCM) 22سامانه بازرسی و پایش عملیات  .3
 کند.  نالین فراهم میهاي مختلف پرسنل بانک را به صورت آ فعالیت

 ثبت وثیقه منقول و غیرمنقول و قابل دسترس آنالین است.یکپارچه سامانه «: CRS(23(سامانه ثبت وثیقه  .4

دهد تا اموال خود را از طریق بانک  این امکان را به اشخاص می: MSS(24( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبد .5
 به گواهی ضمانت تبدیل نمایند. 

 يسو به فرد کیکه از  يتعهدات افراد هیتسو يالزم برا داتیتمه SCC(25رهم (تهاتر تعهدات پشت س .6
از اشخاص  يا از تعهدات و مطالبات مجموعه يا رهیطلبکارند را در ارتباط با زنج گریاز فرد د ییبدهکار و از سو

 آورد. میفراهم 
 دهد، تا مطالبات خود ک اجازه میاي بین بانکی است که به بان نامه توافق: 26(IWP)بانکی  پروتکل برداشت بین .7

هاي وي نزد  از مشتري مدیون را پس از خالی کردن حساب وي نزد بانک عامل از سایر حسابیا مشتري خود 
  هاي دیگر به صورت آنالین برداشت کند. بانک

و  : سیستم یکپارچه مبتنی بر وب تسویه حساب معاملهNSSSS(27(سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  .8
 هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در بانک مرکزي است. انتقال گواهی

 قیتطب یکیو الکترون يساختار طی) شراMLD( یکشف پولشوئ ستمیس 28)MLD( یکشف پولشوئ ستمیس .9
 . آورد یفراهم مبراي کشف عملیات پولشویی  را یبا اطالعات بانک یاتیاطالعات مال

20 Rastin Certificate Market (RCM) 
21 Crowd Funding System (CFS) 
22 Operation Control and Monitoring System (OCM)  
23 Collateral Registeration System (CRS) 
24 Mortgage Securitization System (MMS) 
25 Serial Commitments Clearance (SCC) 
26 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
27 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 
28 Money Laundering Detection System (MLD)  
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 ي تدوین شدهها نامه پیشنویس لوایح و آیین

 29پیشنویس الیحه بانکداري راستین .1

 30نامه اجرایی بانکداري راستین پیشنویس آیین .2

 ک در بانکداري راستیناطالعات بان يو افشا یحکمران ،یمال تیشفافنامه اجرایی  پیشنویس آیین .3
در  یاجرائ تایاز عمل تیبه شکا یدگیمفاد اسناد الزم االجراي بانکها و طرز رس ياجرا نامه نییآپیشنویس  .4

 نیراست يبانکدار

 مستندات بانکداري راستین

 قابل دسترس است.  http://www.bidabad.comدر سایت  نیراست يمستندات بانکدار

 مستندات فارسی 

 کتب و گزارشات تفصیلی فارسی

ل، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت. پژوهشکدة پولی و بیژن بیدآباد، (کتاب) مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پو .1
 .1383بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

ا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفیسی زیده سرایی، علیرضا بیژن بیدآباد، ژین .2
پور، نادیا خلیلی والئی. (کتاب)  پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی بري، بیژن حسین مهدیزاده چله

 .1387ریزي، بانک ملی ایران،  قیقات و برنامه، اداره تح(PLS)طرح تفصیلی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-pls.pdf  

بیژن بیدآباد، ژینا آقابیگی، آذرنگ امیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیرضا شفیعی، سعید نفیسی زبده سرائی، علیرضا  .3
پور، سید علی حسینی، اکبر شالی، محمد کاشفی، محمود الهیاري فرد، محمد  داودي، بیژن حسین زاده، علی حیات ديمه

اله زاده، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی والئی، شاکري. (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت  پور، علی کوثري، باقر عین صفایی
 . 1389، بانک ملی ایران، تهران (PLS)د و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سو(MFS)مالی مضاربه 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf  

ده، علی زا بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیرضا شفیعی، سعید نفیسی زبده سرائی، علیرضا مهدي .4
پور، علی  پور، سیدعلی حسینی، اکبر شالی، محمد کاشفی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی داودي، بیژن حسین حیات

اله زاده، مجید ناصري، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی والئی، شاکري. (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت مالی  کوثري، باقر عین

روز، پـوربه  محمـدعلی  شـفیعی،  علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 29
 .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس

پـوربهروز،   محمـدعلی  شـفیعی،  علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 30
 .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس
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 .1389، بانک ملی ایران، تهران (PLS)در سود و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مشارکت (JFS)جعاله 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-jfs.pdf  

شمس،  بیژن بیدآباد، امیر عباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر .5
 . 1389الحسنه مهر ایران،  انداز، بانک قرض الحسنه پس شهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح تفصیلی گواهی قرض

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

بیژن بیدآباد، امیرعباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس،  .6
الحسنه مهر  ک قرضانداز با گواهی امتیاز حق وام، بان الحسنه پس شهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح تفصیلی گواهی قرض

 .1390ایران، 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  

، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان (IFS)بیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت مالی مقاسطه  .7
 .1390ریزي، بانک ملی ایران، تهران  . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf   

و زیان ، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود (RFS)بیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت مالی اجاره  .8
 .1390ریزي، بانک ملی ایران، تهران  . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf  

داري مشارکت در سود و زیان ، زیرسیستم بانک(RST)بیژن بیدآباد. (کتاب) طرح تفصیلی تکافل اجتماعی راستین  .9
 . 1391، بانک ملی ایران، تهران (PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rst.pdf  

ر سود و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مشارکت د(BFS)بیژن بیدآباد. (کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی امانی  .10
(PLS) 1391، بانک ملی ایران، تهران . 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-bfs.pdf  

 ، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان(RPS)بیژن بیدآباد. (کتاب) طرح تفصیلی تأمین شخصی راستین  .11
 .1391، بانک ملی ایران، تهران (PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rps.pdf  

فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی،  بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري .12
 .1391دعلی پوربهروز، (کتاب) پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، بانک ملی ایران، محم

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf 

فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی،  یاريبیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود اله .13
 .1391نامه اجرایی بانکداري راستین، بانک ملی ایران،  محمدعلی پوربهروز، (کتاب) پیشنویس آئین

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

)، سیستم مکمل بانکداري راستین. اداره MLDبیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفصیلی سیستم کشف پولشویی ( .14
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 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  تحقیقات و برنامه
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mld.pdf   

پور، معصومه خالصیان  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی ژن بیدآباد، محمود الهیاريبی .15
ریزي و مدیریت ریسک، بانک ملی  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRCF(کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستین (

 .1393ایران. 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rcf.pdf   

پور، معصومه خالصیان  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري .16
و مدیریت ریسک، بانک ریزي  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRGF(کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی گروهی راستین (

 .1393ملی ایران. 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rgf.pdf   

 .1393بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد اول: مباحث نظري. مؤسسه نوین پژوهان،  .17
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-1-fa.pdf 

 .1393بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد دوم: مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان،  .18
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-2-fa.pdf 

 .1393بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان،  .19
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-3-fa.pdf 

 مقاالت فارسی

هاي فقه گذاري و کاستی هاي مصرفی و سرمایهاقتصادي ربا در وام -رضا هرسینی، تحلیل فقهیبیژن بیدآباد، عبدال .20
متداول در کشف احکام شارع. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 

، 1389: مرداد 108؛ 38-42فحات: ، ص1389: خرداد 106هاي:  . چاپ مجدد در مجله بانک و اقتصاد شماره1382
، 1389: آذر 112؛ 34-38، صفحات: 1389: آبان 111؛ 34-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36-41صفحات: 
 .42-44صفحات: 

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf   

سینی، شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی بیژن بیدآباد، عبدالرضا هر .21
 3-4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«متداول. مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 

 ، تهران.193-224، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 1382دي 
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf   
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt 

هاي شیوة حکومت اسالمی. مجموعه مقاالت هشتمین  مه و ویژگیاقتصادي انواع بی -بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی .22
 17همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، 

 ، تهران.1393اردیبهشت 
http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf  
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http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pptx    

 .1389هاي تأمینی،  بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه .23
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-tamini.pdf  

 . 1389بیژن بیدآباد، بیمه و نظریۀ زنجیرة ورشکستگی،  .24
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-varshekastegi.pdf  

 .1389بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه اجباري،  .25
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-ejbari.pdf  

) PLSمحمود الهیاري فرد، فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق سازوکار مشارکت در سود و زیان ( بیژن بیدآباد، .26
، صفحات 1384ن، سال اول، شمارة سوم، زمستان پژوهشی اقتصاد و تجارت نوی -(بانکداري اسالمی). فصلنامۀ علمی

، 1392بهمن  8-9. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،37-1
 تهران.

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

) در بانکداري اسالمی. فصلنامۀ ALMمحمود الهیاري فرد، کارایی نسبی مدیریت دارایی و بدهی ( بیژن بیدآباد، .27
 .109-128، صفحات 1387دوازدهم، بهار پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، سال سوم، شمارة  -علمی

http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf 

)، معرفی ابزارهاي PLSمحمود الهیاري فرد، سازوکار عملیاتی بانکداري مشارکت در سود و زیان ( بیژن بیدآباد، .28
 27المللی. ارائه شده در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات،  اهی پذیره با کارایی بینمالی گواهی مشارکت و گو

، بانک توسعه صادرات ایران، تهران، ایران. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت 1387مهر 
 ، تهران. 1392بهمن  8-9پولی و بانکی، بانک انصار،

http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking.pdf 
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt 
http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking-revised.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/Rastin-Banking-4-revised.pptx  
http://www.bidabad.com/doc/pls-tamine-mali.ppt  
http://www.bidabad.com/doc/pls-3.ppt 
http://www.bidabad.com/doc/pls-mfs-jfs-instructions-93.pptx  
http://www.bidabad.com/doc/pls-novin-pajoohan.ppt   
http://www.bidabad.com/doc/pls-8-12-saat.ppt 
http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking.pdf   
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt  

محمد صفائی پور، چارچوب بازار الکترونیکی معامالت گواهی مشارکت/پذیره در قالب طرح  بیژن بیدآباد، .29
 ، وزارت بازرگانی، تهران.1387آذر  3-4. پنجمین همایش تجارت الکترونیکی، (PLS)مشارکت در سود و زیان 

http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 

، 103، شماره 1388هاي اقتصادي. مجله بانک و اقتصاد، آذر بانکداري بدون ربا در برابر بحران ن بیدآباد،بیژ .30
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 .22-27صفحات 

. مجموعه مقاالت کنفرانس ملی (PLS)محمود الهیاري فرد، حسابداري مشارکت در سود و زیان  بیژن بیدآباد، .31
 ، تهران.1392بهمن  8-9توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

http://www.bidabad.com/doc/PLS-accounting-fa.pdf  

بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخالق. مجموعه مقاالت همایش  .32
تیر  28مین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازار سرمایه، دانشگاه پیام نور، هاي تأبررسی ابعاد و تحول روش

 ، تهران، ایران.1390
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.ppt 

محمود الهیاري فرد، تأمین مالی غیرربوي مبتنی بر فناوري اطالعات. مجموعه مقاالت سومین  بیژن بیدآباد، .33
گذاري  ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  کنفرانس بین

. چاپ مجدد مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه 69-89مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، صفحات 
 ، تهران.1392بهمن  8-9مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

 http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

محمود الهیاري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري مرکزي بدون  بیژن بیدآباد، .34
، گروه 1389سفند ا 1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  ربا، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین

 .517-540گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، صفحات  مدیریت مالی و سرمایه
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf   

) MFSهاي مشارکت مالی مضاربه ( ) و زیرسیستمPLSاري مشارکت در سود و زیان (بیژن بیدآباد، نگاهی بر بانکد .35
 .20-26، صفحات 114، شماره 1390). مجله بانک و اقتصاد، مرداد JFSو مشارکت مالی جعاله (

http://www.bidabad.com/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf  

بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در  .36
 الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ، بانک قرض1390آذر  22تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  الحسنه پس بیژن بیدآباد، گواهی قرض .37
 الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ، بانک قرض1390آذر  22(با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-paper.ppt   

 .1389زار نوین مالی و اصالح ساختار بانکی، هاي اقتصادي ادواري با اببیژن بیدآباد، جلوگیري از نوسانات و بحران .38
http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf  

 (PLS)زیان بیژن بیدآباد، مسعود صفرزاده نساجی، ژینا آقابیگی، سازمان و تشکیالت بانکداري مشارکت در سود و  .39
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 .1389در بانک ملی ایران، 
http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1389، (MFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی مضاربه  .40
 نک مسکن.کاربردي با

http://www.bidabad.com/doc/mfs-paper-fa.pdf 

، پویش، فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن، سال دوم، شماره ششم، (JFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی جعاله  .41
 .98-121، صفحات 1392تابستان 

http://www.bidabad.com/doc/jfs-paper-fa.pdf  

 .1390بیژن بیدآباد، راهبرد تحول ساختار بانکی،   .42
http://www.bidabad.com/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf  

 .1390بیژن بیدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزي)،  .43
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

راستین، پویش، فصلنامه علمی و کاربردي بانک  (PLS)بیژن بیدآباد، بازاریابی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان  .44
 .88-99، صفحات 1392مسکن، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

http://www.bidabad.com/doc/pls-marketing.pdf   

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1390، (IFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی مقاسطه  .45
 کاربردي بانک مسکن.

http://www.bidabad.com/doc/ifs-paper-fa.pdf  

هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین، مجموعه مقاالت همایش  بیژن بیدآباد،  زیرسیستم  .46
 . دانشگاه الزهرا، تهران.1390آبان  29-30ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، 

http://www.bidabad.com/doc/Rastin-Bank-IT.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/Rastin-Bank-IT.ppt   

ت در بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد شماره: بیژن بیدآباد، امنیت تعامالت بانکی مبتنی بر فناوري اطالعا .47
 .37-40صفحات:  1390: آذر 116

http://www.bidabad.com/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf  

 .1390الحسنه،  نکداري قرضاهللا محمدي، تکافل اجتماعی راستین و با بیژن بیدآباد، روح .48
http://www.bidabad.com/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1390، (RFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی اجاره  .49
 سکن.کاربردي بانک م

http://www.bidabad.com/doc/rfs-paper-fa.pdf  

بیژن بیدآباد، شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانکی در بانکداري راستین و پیشنهاد مقررات الزم براي  .50
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. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس 24-34صفحات:  1390سفند : ا117ارتقاء آن، مجله بانک و اقتصاد شماره: 
، تهران. چاپ مجدد در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم 1392بهمن  8-9ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

 .58-77، صفحات 1392، اسفند 2انسانی، شماره 
http://www.bidabad.com/doc/shafafiyat.pdf  

پور، اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، نگرش مدیریت  بیژن بیدآباد، محمد صفائی .51
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http://www.bidabad.com/doc/mms-paper-fa.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1391، (BFS)لی امانی بیژن بیدآباد، مشارکت ما .55
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-32، صفحات 1391، شهریور 119اره هاي کلی بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد، شمبیژن بیدآباد، ویژگی .61
18. 
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فرد، مریم حیدري، علیرضا شفیعی.  بیژن بیدآباد، سعید عبداللهی، آذرنگ امیراستوار، اسکندر پردل، محمود الهیاري .62
. مجموعه مقاالت 1391مقررات پیشنهادي اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک در بانکداري راستین، بانک ملی ایران، 

 ، تهران.1392بهمن  8-9و بانکی، بانک انصار، کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی
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 .1392بیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد، حسابداري مشارکت راستین،  .72
http://www.bidabad.com/doc/rastin-mosharekat-accounting-fa.pdf 

اي، حسابرسی، بازرسی، کنترل، پایش و  بیژن بیدآباد، بانکداري اخالقی عملیاتی در بانکداري راستین (اخالق حرفه .73
 .1392صیانت عملیات)، 

http://www.bidabad.com/doc/rastin-ethic-banking-fa.pdf 

نامه اجرائی  بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی مقررات بانکداري بدون ربا در ایران و پیشنهاد الیحه و آئین .74
ن سمینار از سلسله سمینارهاي تخصصی نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداري راستین. مجموعه مقاالت اولی

، موسسه نوین 1393خرداد  28، »قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداري«بانکداري ایران با رویکرد اسالمی با عنوان 
 پژوهان و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي.
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http://www.bidabad.com/doc/rcf-paper-fa.pptx 

 .RGF .(1393بیژن بیدآباد، تأمین مالی گروهی راستین ( .76
http://www.bidabad.com/doc/rgf-paper-fa.pdf  

 .1393در بانکداري راستین،  (SCC)بیژن بیدآباد، تهاتر تعهدات پشت سرهم  .77
http://www.bidabad.com/doc/scc-paper-fa.pdf  

 .1393، (RSD)بیژن بیدآباد، سپرده مبادله راستین  .78
http://www.bidabad.com/doc/rsd-paper-fa.pdf  

 .1393، (RSD)بیژن بیدآباد، کارت مبادله راستین  .79
http://www.bidabad.com/doc/rsc-paper-fa.pdf  
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