
 

 

  ينراست يانمشاركت در سود و ز يبانكدار يكپارچه يستمس ياجزا
عمليريمدنگرش  و فرآيت    ندهايات 
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  يدهچك

 ينراست يانز مشاركت در سود و يبانكدار ياتو عمل يندهافرآتوان  مي عاتاطال يبر فناور يمبتن يكپارچه يستمس در
)PLS(3 يها موجب خلق ارزش افزوده برا حوزه يرارتباط اركان آن با سا يبا برقرارو  يريتمد ينهمناسب و به يوهرا به ش 

ارائه  ياصل يها ارتباط بخش مقالهاين . در يدگرد ياقتصاد يها طرح يبازده ين و ارتقايامشتر يها گروه
مشخص  يربويرغ يبانكدار يها تيبا قابلها رساختيندها، و منابع و زيات و فرآينفعان، عمليمحصول/خدمات، ذ

 يشده و در سه حوزه اصل يين شناسايراست يبانكدار يندهايات و فرآيموثر بر عمل يرونيو ب يرونگردد. عوامل د مي
مناسب  يها حل راهمناسب  يها يكاز ابزار و تكن يريگ با بهرهو  گردد مي يبند طبقه يو تكنولوژ سازمان، كسب و كار

  د.وش ميارائه 
  
  ندها يات و فرآيت عمليريكپارچه، مديستم يسبانكداري راستين، ، ياسالم يبانكدار: ها واژهيدكل

JEL: G11, G14, G21 

  
 

  مقدمه
آن است كه صاحبان  يمتوقف شود بلكه حذف ربا به معنا يبانك يمال يها تيست كه فعالين نيا يحذف ربا به معن

ن شراكت يك باشند. ايرنده شريان وام گيند و در سود و زيافت ننمايخود در ياز منابع مال يهمواره بهره ثابت يمال ييدارا
ان وام يزتوان وام دهنده را در سود و  ين عقود ميگردد. در ا يمطرح م ياسالم يمختلف بانكدار يدر عقود مشاركت

شود  يم يطبقه بند ينان راستيمشاركت در سود و ز يتحت عنوان بانكدار يستم بانكدارين سيك ساخت. ايرنده شريگ
افته ي يانان هرچند توسعة فراويمشاركت در سود و ز ياست. بانكدار يبانك يها تين حذف ربا در فعاليكه منتج از دكتر
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 يده و حتيگرد يربو يآن اغلب دچار خلط مبحث با بانكدار ياتيعملو  ييزم اجراين بودن مكانيل نويبه دل يول
 يالديم 90كه در اواخر دهه  »گذاري يهسپرده سرما يگواه«و  »يانمشاركت در سود و ز يگواه«ر يآن نظ يمال يابزارها

ت يرينظارت و مد ات،يدر ابعاد عمل يياجرا يندهايسپرده شد. فقدان وجود فرآ يمورد توجه قرار گرفت به بوته فراموش
ن عامل در عدم يسازمان بانكها، مهمتر يها رساختيبا ز يان و عدم سازگاريمشاركت در سود و ز يازهايمتناسب با ن
  شود. يم يتلق ياسالم يال بانكدار دهيا يهايتحقق تئور
توانند  ينم يبا آن همراه است به راحت ياديز يو گستردگ يدگيچيمعاصر كه پ يهادر اقتصاد يرربويغ يبانكها

رندگان را به يوام گ يات ماليان حاصل از عمليا زيص داده و سود يرنده را تشخيوام گ يان بنگاههايا زيسود 
آن  يق بازدهيگذار و محاسبه دق هر سپرده يمشخص برا يجاد پورتفويگر ايند. به عبارت ديگذاران منتقل نما سپرده

اطالعات و ارتباطات و  يآور ن فنيكرد نوياز رو يريگ ست. با بهرهيانجام ن زه قابليمكان مهيا نيو  يسنت يها ستميتوسط س
بدون  يبا ابزارها و محصوالت بانكدار يو ارتباط ين اطالعاتينو يهايآور ق فنيبا تطب يتوان بنحو ين ابزارها ميا يهمگام
 ياتيد. در حال حاضر نمونة عمليرا بهبود بخش يوة بانكدارين شيا يو كارآمد ين ارتباط را فراهم نموده و كارائيربا ا

كه در بانك ملي ايران طراحي  4نيان راستياطالعات و ارتباطات در تحقق مشاركت در سود و ز يكامل استفاده از فناور
 يم كه عمليدار ين بخش سعيده است. در اين باب مطرح گرديدر ا يشنهاداتيدر سطح جهان مشاهده نشده و پشده 
 ينظر يها هياطالعات و ارتباطات پا يتوان با استفاده از امكانات فنĤور يم . از اين منظرمينك بررسيموضوع را ن يا بودن

  م نمود.يو ترس يطراح يفعل يبدون ربا را در جهان اقتصاد يشدن بانكدار يعمل يالزم برا
منابع  يزير از شكل گرفتند. برنامهين نيبه ا ييپاسخگو ه منظور) بERPجامع منابع سازمان ( يزير برنامه يها ستميس

). Turban 2002ف كرد (يمنابع سازمان تعر يت تماميريو مد يزير برنامه يكپارچه براي يتوان راهكار يم سازمان را
و  يستميس يكرديهستند كه با رو MIS يها رنده همان ماژوليمنابع سازمان دربرگ يزير برنامه يها ستميقت سيدرحق

گانه  4 يها ن و حوزهيراست يكپارچه بانكداريستم يس يهدف از اين مقاله معرفي مدل مفهوم. اند شده يكپارچه طراحي
، عمليات و ارتباطات آنها شرح داده خواهد شد. همچنين ابزارها ها باشد. مطابق مدل مفهومي ارائه شده، زيرسيستم يم آن

شده براي هر يك از اين اجزا با بهره گيري از دانش و ي مناسب با اهداف و كاربردهاي از پيش تعريف ها و تكنيك
ت و مهندسي صنايع معرفي خواهند شد. در انتها با بهره گيري از مفاهيم و ادبيات يريم مدورويكردهاي مطرح در عل

ه ي موثر خارج از سيستم شناسايي شده و راهكارهايي به منظور  مقابله با آنها ارائها مديريت ريسك، عوامل و شاخص
  خواهد گرديد.  

  
  نيراست يكپارچه بانكداريستم يس يمدل مفهوم

ك از يل شده است كه هريماژول تشك 4ن از يراست يكپارچه بانكداريستم يشود س يمشاهده م 1 كه در شكل يبه طور
  باشد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. يم ييها ربخشيز يآنها به نوبه خود دارا
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  :خدماتماژول محصوالت و  -1

 يو مبتن ياسالم يباشد كه براساس اصول بانكدار يم يمال يرنده محصوالت، خدمات و ابزارهاين ماژول دربرگيا
 و ارائه محصول/خدمت ارائه يند طراحيمطرح در فرآ يها و روشها كياز تكن ياطالعات و با بهره مند يآور بر فن

هاي  شيوهآنها در  يع بوده و كاربرد اصليبدو اوراق قرضه راستين ن يراست هاي يگواه نظيرن ابزارها ياز ا يشوند. برخ يم
  اند.  هشد يطراح يمنطبق بر عقود اسالم كهبوده  ين ماليتاممختلف 

  1  شكل                                                                              
 يبانكدار يو قواعد و ضوابط كل يند اصلي): اشاره به فرآPLS( نيان راستيه مشاركت در سود و زيستم پايس  -1-1

را به  يگذار منابع و از طرف سپرده يندگيستم بانك به نماين سي) دارد. در اPLSن (يان راستيمشاركت در سود وز
گذار  و درعوض به سپرده يگذار هين سرمايان راستيمشاركت در سود و ز ياز محصوالت بانكدار يكيدرخواست او در 

را به منابع با اعمال نظارت كامل بانك د. سپس ينما يمم يبكارگرفته شده تسل ين مالين مربوط به نوع تاميراست يگواه

و  گذار سپردهن يان حاصله را بيسود و ز ،دهد و طبق ضوابط مشخص يم صيتخص يگذار هيسرما يها ان طرحيمجر
گذار موظف  كند. بانك به عنوان عامل سپرده يم افتيه دريسرما تيرين كارمزد ارائه خدمات مديم و از طرفيتقس يمجر

ه يستم پايبرد. در س يم بكار يحفظ منافع و يخود را برا يامكانات تخصص يگذار بوده و تمام به حفظ حقوق سپرده
در ره يپذ ير و گواهيپذ انيپا يها مشاركت در طرح ي) از گواهPLS( نيان راستيمشاركت در سود و ز يبانكدار
  شود. يم ر استفادهيناپذ انيپا يها طرح



 

ان يمشاركت در سود و ز يمضاربه است تحت مقررات بانكدار ي: نوعMFS(5مضاربه ( ين ماليتامزيرسيستم   -1-2
و  يافت و پس از بررسيباشد در يا حقوقي يقيتواند شخص حق يم كه ينامه را از مجر ن كه در آن بانك طرحيراست
انجام  يآنان منابع الزم را برابه مضاربه  يو با فروش گواه يگذاران معرف آن مطابق مقررات، طرح را به سپرده يابيارز
ات يدهد. بانك پس از اتمام عمل يم ار مضارب قراريدر اختبانك ن يز و تحت نظارت واحد اميات مضاربه تجهيعمل

و مضارب  گذار سپردهن يگذار برگشت داده و سود حاصله را ب ه را به سپردهيمضاربه كارمزد خود را كسر و اصل سرما
 د و فروشي(مضارب) در امر خر يگذار توسط مجر منابع سپرده يرين روش بكارگيكند. موضوع مضاربه در ا يم ميتقس

  شود.  ياستفاده م يمضاربه ادوار يمضاربه و گواه يگواه ياز ابزار مال ين مالين نوع تاميباشد. در ا يم (تجارت)
دار و در قالب عقد يخر ياست كه بر اساس آن بانك بنا به تقاضا ي: روشJFS(6( جعاله ين ماليتامزيرسيستم    -1-3

 يق فروش گواهيگذار و از طر دكننده) را از محل منابع سپردهي(تول يه در گردش) مجري(سرما ازيمورد ن يجعاله منابع مال
ات يعمل دهد. يدكننده قرار ميار توليدار در اختيد محصول مورد نظر خريظور تولبه من يگرين و در قالب جعاله ديتام يآت
 باشد. يم نيان راستيمشاركت در سود و ز يجعاله تماما تابع مقررات بانكدار ين ماليتام

 ياز منابع طرح مجر ين بخشيق بانك با تامي(مقسط) از طر گذار سپرده: IFS(7( مقاسطه ين ماليتامزيرسيستم   -1-4
مت روز نسبت سهم يم ارزش پروژه به قيبا تقو ييات اجراينموده و پس از اتمام عمل يو ين مالياقدام به تام (قاسط)

تا در زمان يد و نهاينما يم افتيدر يا اجاره طرح را به صورت اقساط از مجريالشركه خود از مشاركت همراه با بازده 
 ين مالين نوع تاميابد. در اي يم انيدرآمده و مشاركت پا يلك مجر(مقسطه) به تم استهالك سهم مقسط، مورد مشاركت

 ر استفادهيان ناپذيپا يها پروژه يمقاسطه مشاركت برا ير و گواهيپذ انيپا يها پروژه يمقاسطه اجاره برا ياز ابزار گواه
 شود. يم

ن آالت، ساختمان ي، ماشي/خدماتيدي(بنگاه تول يياز دارا يبخش ي: مجر8)RFS( اجاره ين ماليتامزيرسيستم   -1-5
درآورده و سپس آن  يت موقت ويگذار به مالك افت منابع از سپردهي، موات و مولد خود را در قبال دريجاراو...) اعم از 

ه خود دفعتا در يزان سهم الشركه از سرمايرا به م يينه بازده دارايرد و از محل رهيگ يم اريرا به صورت رهن در اخت
 برگشت يان مشاركت به ويدر پا گذار سپردهه يكند. اصل سرما يم پرداخت گذار سپردهبه  يبه صورت ادوارا يد يسررس

ن نوع يگردد. در ا يمنتقل م يان دوره مشاركت به ويا دفعتا در پايو  يادوار يها د آن به صورت پرداختيشود و عوا يم
 ي، گواهيادوار يمضاربه رهن ي، گواهيمضاربه رهن ياه، گويادورا ي، رهنيمشاركت رهن ياز ابزار گواه ين ماليتام
  شود. يم ... استفاده ارعه وزم

  
  ك و روش: يتكن

، آزمون و در موهتوسعه مف يده،خدمت ارائه ا محصول/ يطراح :)Product/Service Design( محصول/خدمت يطراح
 يند طراحيكه در فرآ ي. اقداماتدشو يم يفتعرو توليد آن خدمت  يك يا يزيكيف يئش يك يساز يادهپ ياساخت  يتنها

 نمود: يبند طبقهل يمطابق با نمودار ذگروه  ششتوان در  يم رد رايگ يم محصول/خدمت صورت

                                                 
5   Modarebah Financial Sharing 
6 Joaleh Financial Sharing 
7  Installment Financial Sharing 
8  Rent Financial Sharing 



 

محصول/خدمت،  يند طراحيج حاصل از فرآينكه نتاينان از ايمنظور حصول اطم به :)Understandingدرك كردن (
ن مرحله شامل يباشد. ا يم برخورداراي  ت فوق العادهين مرحله از اهميانجام اباشد  يم مرتبط و متناسب با اهداف مربوط

ل يو تحل يان شامل بررسيباشد. بعنوان نمونه درك مشتر يم م و روابط موجودين كنندگان، مفاهيان، تاميدرك مشتر
توان به موارد  يم ميدرك مفاه ن دريگردد. همچن يم اني... مشتر ق، تعامالت وي، رفتار و سالها ، خواستهها اهداف، ارزش

 به موضوع منابع انن كنندگيب در درك تامين ترتياشاره نمود. به همنيز  يو فرهنگ يخي، تاري، اجتماعي، اقتصادياسيس
ندها و ي، فرآيريپذ تي، دانش، مهارت)، اهداف كوتاه و بلند مدت، مسئوليمالوضعيت ، يانسان يروي، ني(شامل تكنولوژ

سه يتوان به مقا يم ن بخشيمورد استفاده در ا يابزارهااز گردد.  يم و سهامداران توجه يديرندگان كليگ مي، تصمها ستميس
)، گفتگو و مصاحبه Market & Client Segmentation( انيبازار و مشتر كي)، تفكBenchmarking( ها نيبا بهتر

)Interview9 ( )، روشFive W’s شامل پاسخ به سواالتwho, what, when, where, why and how،(  روشGap 

Analysis  وCritical Incident Technique10 .اشاره نمود 

حدود و دامنه شمول محصول/خدمت  ييك و شناسايه مالحظات استراتژيمرحله شامل كل نيا :)Thinkingتفكركردن (
تحت  ييها تيگردد. فعال يم فيتعرها ر حوزهيسا يبرا ييها رها و شاخصين مرحله متغيگردد. در ا يم يدر دست طراح

رد. يست صورت گيبا يم ن مرحلهيا رو اجرا د يل، بازنگريه و تحلي، تجزيزير برنامهانداز،  ن اهداف و چشمييعنوان تع
حل مسئله و درك  ي(برا 11CATWOEن مرحله عبارتند از روش يا يد به منظور اجرايمف يها كيابزارها و تكن يبرخ
 System( يستمي)، تفكر سPriority Matrix( ها تيس اولوي، ماتر12Mind mappingنفعان)، يرات آن بر ذيتاث

Thinking(13يماه واناگرام استخي، د)Fishbone Diagram( 14ها يوابستگ اگرام ي)، دAffinity Diagram.( 

ن يو تدومحصول/خدمت  يشيآزما ئهد و ارايراهكارها، تول يص و اجرايتوسعه، تشخ   :)Realizingص دادن (يتشخ
ه موارد و يكل يي) به منظور شناساBusiness Plan( ه نقشه كسب و كاري. تهپذيرد مين مرحله صورت يندها در ايفرآ
  . است ن مرحلهيز ايت آميموفق يد از نكات مهم اجرايك محصول/ خدمت جديدر ارائه  يضرور يهايازمندين

طوفان  ن مرحله صورت خواهد گرفت.يمرتبط، هوشمند و نوآور در ا يها دهيا توسعه :)Generatingخلق كردن (
  است. ن مرحلهياستفاده در امورد  يها كياز ابزارها و تكن يكي )Brainstorming(يذهن

 زيآنال يها كيتوان به ابزار و تكن يم. استن مرحله يده در اين ايتر ن و متناسبيبهتر انتخاب: )Filtering( انتخاب كردن
 ) اشاره نمود.SWOT Analysis( ز سوآتي)، آنالPEST Analysis( پست

                                                 
يوه جديد در تحقيق و بازرسي پليس مي باشد كه منجر به جمع آوري اطالعات مهم  هم مشهور است يك ش W6كه به W5+H1تكنيك  9

   .يافتدست مورد مطالعه در حوزه  يشنهادبهبود و ارائه پ رايب ييها يدهتوان به ا يم W+1H5 يكو مداوم از تكن يحبا استفاده صحگردد.  مي
10 CIT كه بطور مستقيم در موضوع دخالت داشته و در آن ئي تكنيك بررسي وقايع بحراني فرآيندهاي مشاهده مستقيم رفتار انسان/ اپراتورها

  .است اثرگذار مي باشند
ئه شده بر ارهاي اراانداز در بررسي اثرات راهك يه چشمشود. اين روش در ته بررسي كسب و كار و هدف سازمان استفاده مي راياين روش ب 11

 كاركنان نيز مناسب است. 

  است.ها و ساير موارد مرتبط با موضوع كليدي انتخاب شده  ها، فعاليت نقشه ذهن نموداري براي به تصوير كشيدن كلمات، ايده 12 
 كند. تفكر سيستم فرآيندي است كه به درك اثرات چيزها بر يكديگر به صورت كلي كمك مي 13
 شود. ها بكار گرفته مي ها و داده ريزي است كه در سازماندهي ايده هفتگانه مديريت و برنامهيكي از ابزارهاي  14



 

ندها و نقاط قوت و ضعف يح شده و فرآيا تفكر تشريده ين مرحله تمام ابعاد ايا در: )Explaining(ركردن يح و تفسيتوض
در اين  ك مورد استفادهيابزار و تكناز ردد. گ فراهم ميحات يز توضينده آن نيخصوص آ در و گردد يم آن مشخص

  اشاره نمود.15Tomorrows Headlines  و (Empathy Tools) دهيتوان به ابزار انتقال ا يممرحله 
  
 :نفعانيذماژول  -2

گر در قالب يكديارتباط آنها با  ين بوده و نحوه برقراريان راستيمشاركت در سود و ز ين ماژول شامل اركان بانكداريا
ارزياب و ، ي، مجرگذار سپردهن اركان عبارتند از بانك، يا 2مطابق شكل ده است. يم و مشخص گرديتنظ يعقود اسالم

  ل آمده است.ين در ذيراست يكپارچه بانكداريستم ياز آنها و نقش آنها در س يباشد. كه شرح مختصر ين ميام
 يها طرح يگذار را به مجر سپرده يمال گذار منابع از طرف سپرده يندگياست كه به نما يبانك واحد -2-1

ان يا زيسود ن، يافت كارمزد(حق العمل) معيو در مقابل درمشخص  يدهد و طبق قراردادها يص ميتخص يگذار هيسرما
 ياتواند بر مبن ين ميبانك با هركدام از طرف يميتنظ يشود. قراردادها يم ميتقس يگذاران و مجر ن سپردهيحاصله، ب

  . ان باشديا زيمشاركت در سود  يا بر مبنايكارمزد و 
در محصوالت  يمشاركت مال يو متقاض ينگينقد ينيمقدار مع يدارا يا حقوقي يقيحق شخصگذار اعم از  سپرده -2-2

ن يراست يبازار معامالت گواه ينترنتيپورتال ابا ق مراجعه به بانك و ين كه از طريان راستيمشاركت در سود و ز يبانكدار
ش از يتواند پ يم گذار سپردهد. ينما يم اقدامان يمشاركت در سود و زاز محصوالت  يكيد اوراق مربوط به ينسبت به خر

ط و مقررات يشرا كت،با انواع محصوالت مشار يدر باجه اطالع رسانبانك مشاوره با كارشناس ق يد از طريخر
، ينترنتيل اپورتا يق بخش اطالع رسانيا از طريو دا نموده يكامل پ ييها، آشنا ي(فروش) گواه يو واگذار يگذار سپرده

ر مقررات و مشخصات و يد و فروش و ساين، نحوه خريراست يها ياطالعات الزم در خصوص انواع محصوالت و گواه
  .دياطالعات كامل كسب نما يه گذاريسرما يها طرح يها يژگيو
از يمورد ن ياز منابع مال يا بخشين تمام يطرح نامه خود را به منظور تامكه  يحقوق اي يقياست حق يتيشخص يمجر -2-3

د و پس از اقدام بانك در جهت ينما يم ين به بانك معرفيان راستيمشاركت در سود و ز يطرح در قالب بانكدار
، و يفن ،ي، ماليت قانونيعالوه بر اهل يسازد. مجر يم ياتيان عمليطرح را تا پا ي، مراحل اجراگذار سپردهبا  يمشاركت و

  طرح  برخوردار باشد. يمشاركت و اجرا يالزم برا يهاييامكانات و توانار يد از سايبا يياجرا
كه از امكانات و تخصص يا كادر تخصصي الزم مانند كارشناسان گيرد صورت ميبانك نامه توسط  طرح ارزيابي -2-4

در فرآيند بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  . ارزيابفني، مهندسي، مالي، ارزي و اقتصادي برخوردار باشد
نامه) را از لحاظ فني، مهندسي، مالي، اقتصادي، كيفيت عمليات  وظيفه دارد تا طرح معرفي شده از طرف مجري (طرح

 نامه اظهار نظر كند.  پذيري اجراي طرح اجرايي و احراز توانايي مجري از جميع جهات بررسي كند و در خصوص توجيه

ن داخل بانك يتواند با استفاده از ام يم ن نظارت همين صورت خواهد گرفت. اينظارت بانك بر طرح توسط ام -2-5
ن متشكل يخارج از بانك انجام شود. ام ير دولتيا غي ياعم از دولت يا حقوقي يقيق اشخاص حقيا از طريصورت گرفته و 
 يها تي، و سابقه و فعالي، مهارت حرفه ايتجربه ، توان تخصصست از يبا يم بوده و يمهندس يو فن ياز كارشناسان مال

                                                 
 شود.  هاي آنها در اين رابطه، بررسي مي كنندگان بالقوه و واكنش با اين ابزار شيوه معرفي و ارائه  خدمت به مصرف 15
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 چشم انداز و اھداف كسب و كار

 
 

 
   ICTاستراتژي ھاي     

 
 
 

 
  سياست ها و خط مشي هاي يكپارچه سازي خدمات و فرآيندها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ها ساخت زير و عمليات مديريت(حمايت و نگهداري اجرا،  ها، ساخت زير توسعه  
 
 
 

 و فرھنگ  ساختار سازماني، روش ھا      
 ICTمديريت فن آوري اطالعات و ارتباطات        

 
 
 

  :   عناصر تشكيل دهنده چارچوب مديريت فنĤوري اطالعات و ارتباطات يكپارچه 3شكل 
 رويكردهاي سازماني

 

 
 رويكردهاي فني و سازماني

 
  فني رويكردهاي

 



 

نان از يحصول اطمبراي  استاطالعات  يآور ت فنيريمرجع مدروش ك ي :ITIL(17( تاطالعا يفناور يربناييكتابخانه ز
 5ن مرجع در قالب يش سوم ايراياطالعات. و يفناور يها يكسب و كار با استراتژ يها تيانطباق اهداف كالن و اولو

 يبر فناور يدر بخش خدمات مبتن يگذار هيم در امر سرماياتخاذ تصمنفعان، يذ يجلد كتاب و با تمركز بر خلق ارزش برا
 يها نهيهز و س گرددولممو  يكم ها مين تصميج حاصله از ايشود نتا يم ل نموده و موجبياطالعات و ارتباطات را تسه

، تقاضا، منابع و ها تين راستا اولويمند، قابل قبول و قابل درك گردد. در ا نظامسهامداران  منظراز  ITانجام شده در حوزه 
ها و يازمنديمنطبق با ناي  خدمات به گونه يت خواهند شد. طراحيريكسب و كار مد يهايازمنديبر اساس نها نهيهز

، كاركردها و عملكرد سازمان شده ها نهين هزيتوازن ب يد. موجب برقرارينما مي هان بوده و آنها را برآورديانتظارات مشتر
، يآور و فن يرات تكنولوژييدر حوزه تغ د.يخواهد بخش يشترينان و ثبات بياطم ITبر  يند ارائه خدمات مبتنيبر فرآو 
صورت منظم اطالعات به  يبر فن آور يصورت گرفته و خدمات مبتن يكمتر يها نهيتر و با صرف هز عيرات سريين تغيا

د يگردخواهد  ها تيو شكا )يو خارج ي(داخل ها يخرابموجب كاهش  راتييتغت يريمد. شدخواهد  يبازنگراي  و دوره
با رات ييت تغيرين، اعمال مدي. مضاف بر ااز خواهد نمودين يب يمواز يندهايو فرآ ياضاف يانجام كارهاو سازمان را از 
را سازمان  يبه صورت همزمان چاالك يي، و بهبود اثربخش و كاراها نهيت خدمات، كاهش هزيفيش كيتمركز بر افزا
ارتقا اي  زان قابل مالحظهيبه مكسب و كار را  يور ت و سطح بهرهيسازمان را تقو يريپذ امكان رقابتو  ايجاد نموده
د و درك و وش ميان ينان در مشتريجاد اطميموجب ا ITبر  يدر خدمات مبتن ييو كارا يد. بهبود اثربخشيخواهد بخش
 ييان به خصوص استفاده كنندگان نهايمشتر يتمنديت سطح رضايده و در نهايآنها را از سازمان بهبود بخش يتصور ذهن

)End Userيافتش خواهد ي) افزا .  
ران يد كه مدنباش يم يكمك يهاابزار ISO17799(20، و COBIT(18 ،)CMMI(19)( همچون يگريد يها چارچوب

 يفناور يرانبه منظور تحقق حكمتوانند  يم آنها يشنهاديپ )Best Practices( منتخب يها گرفتن از روش ياريبا 
در سازمان  هوشمند و مخاطرات كسب و كار ارتباط يفن يها ، روشيكنترل يازهاين نيب، )IT-Governance( اطالعات

 ياستانداردها ي، و ارتقااتيند و عمليكنترل فرآ يها و روشها يمش خط يبرقرار نموده و موجب توسعه و شفاف ساز
در  يشنهاديپ يها روش يساز ادهي. پندينما يم ياريو سازمان را در بهبود عملكرد  شود ميفراهم در سطح سازمان  يمنيا

اطالعات و  ين فناوريمتخصص  ،يتيريمختلف مد يها هيك زبان مشترك در اليجاد يموجب افوق  يها چارچوب
                                                 

17  Information Technology  Infrastructure Library    
18  COBIT  درمدلي است براي راهبري فناوري اطالعات. مفهوم اساسي COBIT  ا توجه به اينكه بر فناوري اطالعات بآن است كه كنترل

د: در سطح پايين، وش مي در سه سطح در نظر گرفته COBITچارچوب  شود. اطالعات بايد هدفها يا الزامات تجاري را پشتيباني كند، ايجاد مي
. فعاليتها يك چرخه عمر دارند در حالي كه وظايف بيشتر ندگيري مورد نياز فعاليتها و وظايفي وجود دارند كه براي دستيابي به نتايج قابل اندازه

 COBITرين سطح كه بيشتر مورد توجه اند. در باالت اي از فعاليتها و وظايف تعريف شده يندها در اليه باالتر به عنوان مجموعهآفر گسسته هستند.
 د.شون ميآوري  يندها در يك حوزه جمعآاست، فر

19  Capability Maturity Model Integration يافزار دانشگاه كارنگ نرم يمهندس يتوافزار توسط انست نرم آيندهايفريكپارچه  انائيمدل بلوغ تو 
را مشخص  سعه و نگهداشت نرم افزارتومديريت فرآيند و مفاهيم كيفي  يكاربرد برنامهاست. اين مدل توسعه سازمان در  شده يهته ملون
 نمايد. مي

تدوين و منتشر شده و  IECو كميته فني   ISOيك نوع استاندارد امنيت داده و اطالعات مي باشد كه توسط سازمان بين المللي استاندارد    20
  د.هايي براي مديريت امنيت اطالعات ارائه مي نماي روش



 

 يت اثربخشيدر نهاداد و خواهد كاهش  يتا حد قابل توجهرا  ياتيعمل يها سكيو ر شده ييو اجرا ياتيعمل يها حوزه
  . كنيم ميرا بررسي ك از آنها يو موضوعات مطرح در هر  ITIL چرخهمحور 5ك از يدر ادامه هر  .يابد ميش يكل افزا
و بدون  ييبه تنها تواند نمي اما گرفته قرار   ITILدر مركز چرخه خدمت استراتژي :)Service Strategy( خدمتراهبرد 

 Bestموفق ( ياتتجرب يجادا يبراربنا ييك ز يرندهبخش دربرگ ينشود. ا يجادا ITساختار  يها بخش يرساتوجه به 

Practicesيعموم استراتژي مانند: يبخش شامل موضوعات مختلف يناست. ا خدمت ي) در اثر توسعه بلند مدت استراتژ 
)General Strategy( ،يو فضا رقابت ) بازارCompetition and Market Space( ،خدمتفراهم كنندگان  انواع 
)Service Provider Types( ،يكاستراتژ ييدر نقش دارا خدمت مديريت )Service Management as a Strategic 

Asset( ،طراحي ) و توسعه سازمانOrganization Design and Development( ،يندهافرآ يديكل هاي فعاليت )Key 

Process Activities( ،يمال مديريت )Financial Management( ،سبد خدمات مديريت )Service Portfolio 

Management( ،خدمت  يدر استراتژ يركاركنان درگ هاي يتو مسئول يديكل يها نقش و)Key Roles and 

Responsibilities of Staff engaging in Service Strategy( باشد.  يم  
و  كند يم يت) تبعBest Practiceموفق ( ياتاز تجرب ITبر  يخدمات مبتن يطراح: )Service Design( خدمت يطراح

 هاي يازمندي)، مستندات و درنظرگرفتن نPolicies( عدقوا يندها،)، فرآDesign of Architecture( يمعمار يشامل طراح
 SDP – Service Design( خدمت يطراح بسته مانند، يشامل موضوعات ينبخش همچن ين. ااست يندهآ يتجار

Package( ،خدمت مديريت ) فهرستService Catalog Management( ،خدمتسطح  مديريت )Service Level 

Management( ،تيظرف يريتمد يبرا طراحي )Designing for Capacity Management( ، خدمتتداوم IT )IT 

Service Continuity( ،امنيت ) اطالعاتInformation Security( ،كنندگان نيتام مديريت )Supplier 

management( ،يسسرو يدر طراح يركاركنان درگ يتو مسئول يديكل يها نقش و )key roles and responsibilities 

for staff engaging in service design باشد ي) م.  
و  شود يمربوط م خدمت يلتحوند ارائه و يفرآبه انتقال خدمت  :)Service Transitionبرآورد انتظارات و انتقال خدمت(

تجارت  هاي يطدر مح ييراتتغ مديريت، يلاز قب يموضوعات ينبخش همچن ينا كنند يم يرويپ IT »پروژه«اغلب از بخش 
 يكربنديپ مديريت ،)Service Asset( خدمت دارايي، ) Managing changes to the “BAU” environmentمرسوم (

)Configuration Management( ،يبانيو پشت يزير برنامه ) انتقالTransition Planning and Support( ،مديريت 
 مديريت، )Change Management( ييراتتغ مديريت، )Release and Deployment Managementتوسعه و نسخه (

 Key Roles of Staff( يسدر انتقال سرو يركاركنان درگ يديكل هاي نقش، )Knowledge Managementدانش (

engaging in Service Transition( شود يشامل م را.  
 خدمت يازهايرش نين سطح مورد پذه شدبرآورد يموفق در گرو تجربه ): Service Operation(خدمتات ارائه يعمل

)agreed levels(، ياز چرخه زندگ يبخش يسسرو ياتعمل باشد. ين مايو مشتر ييكاربران نها يبرا ITIL ت،اس 
 Serviceبخش ( يناناطم يسسرو ينتعادل ب ي) و برقرارProblems) مشكالت (Monitoring( پايش ينهمچن

reliabilityمانند  ي،اهداف برخورد ينتعادل ب برقراري است. موضوعات شامل: ذكر و توجه لقاب يرهو غ ينه) و هز
 يعوقا مديريت، )Event Managementرخدادها ( مديريت  ،)Balancing Conflicting Goals( …و  ينهو هز يناناطم

)Incident Management( ،مديريت ) مشكالتProblem Management( ،تكميل ) رخدادهاEvent Fulfillment( ،



 

 يكاربرد يها و برنامه يكيتكن مديريت، )Service Desk( ز خدمتيم، )Asset Management( ها ييدارا مديريت
)Technical and Application Management( ،يسسرو ياتدر عمل يركاركنان درگ يتو مسئول يديكل هاي نقش 
)key roles and responsibilities for staff engaging in Service Operationشوند ي) م. 

كسب و كار  يازهاير در نييبهبود مستمر با توجه به تغ  Continual Service Improvement): (خدمات بهبود مداوم 
صورت  ياتشانطول چرخه ح يدر تمام IT يندهايفرآ ينههز يبازدهارتقا  يندها،رآف يسازمان و با هدف بهبود اثربخش
 يدباباشد و  يم ها نقش يجادا و مداوم يزمانبند ي،آموزش و اطالع رسان ندها مستلزميخواهد گرفت. بهبود مستمر فرآ

   شود. يو زمانبند يزير ها برنامه ها و گزارش نقش ها، يخروج ها، يشده، ورود يفتعر هاي يتبا فعال يندفرآك يمانند 
  
  :اتيندها و عمليفرآماژول  -4

و  موثر در شناخت نقاط ضعف يابزار يدرون سازمان يتهايل فعاليدر تحل )Value chain( ره ارزشيكرد زنجيرو
ن كنندگان يتام يعني يطيعوامل مح نيره از دوسو با موثرترين زنجيتهاست. ايك از فعاليدرمورد هر يريم گيقوت و تصم

 را يا رهيل زنجيان تشكين كنندگان و مشتريره ارزش تاميبا زنج ره ارزش سازمانيشود. ارتباط زنج يم ان مرتبطيو مشتر
ره ارزش گسترده يزنج ايمانند شبكه ارزش و  يگريد ياسام برد. يستم ارزش نام مياز آن به عنوان س 21»پورتر«دهد كه  يم

ره يزنج يها ه حوزهيدر كل يدر صنعت بانكدار ITكاربرد  يها جلوه .بر آن اطالق شده استنيز ره عرضه يز زنجيو ن
ره يزنج يقيبا استفاده از مدل تلفدر ادامه  شكار است.آ محصولو ارائه خدمات و  يتا طراح انيمشترارزش از ارتباط با 

ن يان راستيمشاركت در سود و ز يدر بانكدار يو فرع ياصل يندهايات و فرآيعمل يو معرف يارزش گسترده به بررس
ح داده خواهد شد. همانطور كه در يتوض ها ن بخشيك از ايهر  يشده برا ينيب شيپ يها تيفعال يم پرداخت و برخيخواه

 يمحصول و خدمات بانكدار يق طراحين از طريراست يره ارزش گسترده در بانكداريزنجشود  يم مشاهده 4شكل 
نفعان بانك كه يه ذيكل يوجب خلق ارزش برام ها طرحان يگذاران و مجر ان اعم از سپردهين و ارائه آنها به مشتريراست

ق يگردد. خلق ارزش از طر يم باشد، يمراستين  انيمشاركت در سود و ز ير در بانكداريمرتبط و درگ يها شامل گروه
محصول و خدمات، بازار  يان، طراحين كه شامل ارتباط با مشتريراست يبانكدار يو فرع يات اصليندها و عمليانجام فرآ
د. در يباشد، محقق خواهد گرد يم يريادگي، و آموزش و يو حسابدار يمال  ت پروژه،يريمد  ن،يراست يگواه يكيالكترون

   . شوند بررسي ميفوق الذكر  يعو فر ياصل يندهايفرآك از يشده در هر  ينيب شيپ يها تيندها و فعاليفرآ ،ن بخشيا

                                                 
). طبق اين مدل فعاليتهاي دخيل در Porter 1985مدل زنجيره ارزش را ارائه داد ( 1985مايكل پورتر انديشمند حوزه كسب و كار در سال  21

 .توان به دو بخش: فعاليتهاي اصلي و فعاليتهاي پشتيباني تقسيم كرد سازمانهاي توليدي را مي
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 :انيند ارتباط با مشتريفرآ -1

ع خدمات يتوز ياست و كانالها يمدار يمشتر ITبر  يمبتن يوكارها  ن هدف در كسبياز آنجا كه مهمتر
ان ممكن است يمشتر يتيست و نارضايان نيمشتر يازهايه نيكل يپاسخگو ينترانتيزات اينترنت و تجهيك مانند ايالكترون

ن ينرو رفع ايبنگاه گردد از ا يآور ر سوء بر سوديو تاث يد و موجب از دست دادن مشتريكاهش تراكنشها جلوه نمادر 
ر يتحت تاث CRM 22نينو يها ستمي. ساست يهوشمند ارتباط با مشتر يها ستميس يريبر بكارگ يا كننده قانع يليتنگنا دل

ان يت مشتريرضا  يمناسب ارائه و حت يها پاسخزه يمكانه صورت بكه يقرار گرفته بطور يبنام وب معنائ يديكرد جديرو
ند ارتباط با ينفعان، فرآيدر بخش ماژول ذ قبلحات يبا توجه به توض د.نماي مي يابيرا در ارائه خدمات و محصوالت ارز

گذاران) و  كنندگان منابع سپرده (بعنوان استفاده ها ان طرحي) بلكه مجريينفعان نهايگذاران (بعنوان ذ ان نه تنها سپردهيمشتر
 يكردهاياز رو يريگ ست با بهرهيبا يم نيرد. بنابرايگ يز دربر مين، و سهامداران بانك را نيامارزياب و نفعان مانند ير ذيسا
و ارائه محصول و  يات طراحيند و عمليازها و انتظارات آنها، فرآين ييان ضمن شناسايت ارتباط با مشتريريستم مديس

ت به يد. با عناين نمايت آنها را تاميازها بوده و رضاين نيبرآورده نمودن ا ياجرا نمود كه در راستااي  خدمت را به گونه
ن، پورتال يراست يطرح بانكدار ي(شعب مجر نيراست يدر بانكدارارائه محصول/خدمت  يها لزوم متنوع بودن كانال

دار با يو ارتباط پا يرسان به منظور اطالع يمختلف يها تين و كارگزاران) اقدامات و فعاليراست يبازار گواه ينترنتيا
    ده است.يگرد ينيب شيل پيان به شرح ذيمشتر
 نيراست يطرح بانكدار يژه شعب مجريدر شعب بانك بو يرسان و اطالع ياسالم يج بانكداريترو يها جاد باجهيا.  
 انيپاسخ به سواالت مشتر يجاد مركز شبانه روزيا )call center( ن و مقررات مربوطه.يراست يدر خصوص بانكدار  
 يطرح بانكدار ينترنتيو سامانه ا يان در خصوص عملكرد شعب مجريات مشتريشنهادها، شكاياخذ نظرات، پ 

و  يبازرس يو واحدها،  smsام كوتاهيو سامانه پ ينترنتيا يع پرسشنامه، نظرسنجياز طرق مختلف منجمله توز نيراست
  نظارت بانك.

 و  يرفتار ين الگوهاييآنها، و تع يهايازمنديو نها از خواسته يان به منظور آگاهيل بانك جامع اطالعات مشتريتشك
  ان.يمشتر يها قهيسل

 مانند لوح فشرده.اي  چند رسانه ي، استفاده از ابزارهايغاتيتبل يزرهايو ت ي، چاپ و انتشار بروشور، آگهيطراح  
 يها طرح انيمجر يين به منظور آشنايان راستيمشاركت در سود و ز ين ماليتام يابيل واحد بازاريتشك 

محصوالت و  يابيو بازار ين نوع بانكدارين و اشاعه فرهنگ ايراست يبانكدار ياتيبا سازوكار عمل يگذار هيسرما
 يط مشخص برايبا شرا يابيپروانه بازارق صدور ياز طر (اشاره شده در ماژول محصوالت و خدمات) خدمات آن

  ط.يواجد شرا يو حقوق يقياعم از حق انابيبازار
 ت و انجام يكاربران از نحوه عضو يين با هدف آشنايراست يبازار گواه ينترنتيدر سامانه ا ياطالع رسان پورتالجاد يا

ن، يراست يبانكدار يمال يبا ابزارها ييآشنان، يراست يبا محصوالت و خدمات بانكدار يين سامانه، آشنايمعامله در ا
 يگذار هيسرما يها ت طرحين وضعين، آخريراست يطرح بانكدار يت شعب مجريدر خصوص وضع ياطالع رسان 

 يطرح و مجر يطرح، رتبه اعتبار ينام و مشخصات مجر  آنها اعم از مدت زمان اجرا، يها يژگيو مشخصات و و

                                                 
22 Customer Relation Management 
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د و فروش يت خرين وضعي، آخرطرححسابرس  و ني، نام و مشخصات امطرحخ و زمان شروع و خاتمه يآن، تار
ار يبه صورت كامل و چندزبانه در اخت كهن يراست يمرتبط با بازار گواه يها ر تراكنشين و سايراست هاي يگواه
 رد. يگ يم ن سامانه قراريمشترك

 ان.يدر جهت جذب مشتر يه گذاريسرماان هدف و يمشتر ييبازار به منظور شناسا يابيل واحد مطالعه و ارزيتشك 

 
 محصول و خدمات: يند طراحيفرآ -2

 يند طراحين، فرآيراست يمورد استفاده در بانكدار يها كيو تكن يمال ياز ابزارها ياريع بودن بسيبدبا توجه به 
محصوالت/خدمات در ماژول ارائه شده اي  مرحله 6ك يدر ابتدا با استفاده از تكن ين نوع بانكداريمحصول/ خدمت در ا

و آثار  يدر طراحعوامل شكست  يلو تحل يهتجز يها روش، QFD(23( يفيهمچون توسعه عملكرد ك يگريد يرهااو ابز
نه يو نهاد يزير ، بطور كامل طرحDOE(25شات (يطرح آزما يآمار روشو در موارد خاص استفاده از ، 24)FMEA( آنها

 يندهايمقررات و فرآ ير و بازنگريتفس يكارشناس«ته يهمچون كم يتيريو مد يتخصص يها ل گروهيشده و با تشك
 ير در بانكداريافراد درگان و يها و انتظارات مشتريازمندي، ن»نيراست يبانكدار يدراهبر«ته ي، و كم»نيراست يبانكدار
اتخاذ شده،  از قدرت مات ي، تصميدته راهبريق كميقرارگرفته و از طر يوسته مورد بازنگرين به صورت مداوم و پيراست
نامه،  نييه آيتهن يهمچند. ينما يم ز جلبيره بانك را نيئت مديه يت و اعضايريت مديز برخوردار و حماين يياجرا

گر ياز د ين و ابالغ آنها به شعب مجريراست يبانكدارمربوط به  يو قراردادهاها و فرم يياجرا يها دستورالعمل
   خواهد بود. يوه بانكدارين شيمحصول و خدمات در ا يند طراحيفرآ يها تيفعال

  

                                                 
 يعنيمعادل در محصول است.  يمشخصات فن به يشده مشتر يابيارز يها خواسته يلتبد )QFD )Quality Function Deploymentهدف  23
 يسع QFD .دهيمدر محصول بروز  دهد، يمحصول م يطراح يندبه فرا QFDكه  يتينظم و جامع يقو آن را از طر خواهد يچه م يمشتر ينيمبب

و گسترش  يو شفاف خواسته مشتر يحدرك صح يتمركز بر رو يقمفهوم محصول در ذهن طراح، از طر يريمراحل شكل گ يننخست دارد از
كه  QFDاي  . مدل چهار مرحلهمحصول مورد نظر فراهم آورد يارزش افزوده را برا يجادمحصول، موجبات ا ينخواسته به تمام مراحل تكو ينا

محصول (خانه  يزير طرح -2)، VOCي (مشتر يصدا يدنشن -1امل مراحل باشد ش حاصل تالش ماكابه و كالزنيك در شركت فورد مي
  يند مي باشد.  فرا يزير طرح -4و  محصول يطراح -HOQ ،(3( )يفيتك
24 (Failure Mode and Analyze Design Method) FMEA ها در مراحل  مشكالت و نقص ينيب يشپ يبرا يسك،ر يناست كه با كمتر يابزار

به  يمافراد در ت يبتعداد ترك است. يميت يتفعال يازمندن FMEAاجراي موفق  .رود يوخدمات در سازمان به كار م يندهاتوسعه فرا ياو  يطراح
 .يشودم يلدارند، تشك يندفرا شناخت را از محصول/ يشترينها از افراد خبره كه ب يمت دارد، يبستگ يمحصول تحت بررس يا آيندفر يچيدگيپ

مراحل  زها ا يمت ينا و تداركات. يابي، خدمات پس از فروش، بازاريفيت، ساخت و مونتاژ، كيطراح ينو متخصص ينچون مهندس يافراد
  مربوط را به عهده دارند. يتهايتمام فعال يتمسئول FMEA يلتكم يتاو نها يجنتا يو بررس يشنهادياقدامات پ يتا زمان اجرا كار ينآغاز

به  1980 و 1990هاي  نيز يكي از تكنيكهاي بهبود كيفيت است كه در دهه )، DOE()Design of Experiments(ها  تكنيك طرح آزمايش 25
تواند باعث سهولت  هاي آماري مي عنوان يك مزيت رقابتي دركشورهاي غربي و ژاپن مطرح شد. استفاده صحيح از روشهاي طراحي آزمايش

آزمايش در توسعه  يد محصوالت موجود گردد. كاربرد به موقع و موفقيت آميز طراحدر مراحل طراحي و توليد محصوالت جديد و بهبو
هايي منتهي شود كه در نوع خود عملكرد بهتر و اعتماد  ها را تقليل داده و به فرآيندها و فراورده زمان توليد و هزينه تواند اساساً فرآيند توليد مي

  .اند هاي ديگر بدست آمده وهپذيري باالتر از آنهايي دارند كه با كاربرد شي
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 :يو حسابدار يند ماليفرآ -3

 يقيدر بخش حق يگذار هياز سرما يناش يگذاران در بازده ه مشاركت سپردهين بر پايراست يان بانكدارياساس و بن
ستم يس .استر يناپذ متعارف اجتناب يبا بانكدار يوه بانكدارين شيا ينرو تفاوت نظام حسابدارياقتصاد است، از ا

 يشد كه منابع پول يطراحاي  به گونه» حسابداري مشاركت راستين«تحت عنوان  نيراست يدر بانكدار يو مال يحسابدار
 يمال يگر در صورتهايان ديو كنترل باشد. به ب يابي، ردييقابل شناسا يمختلف اقتصاد يها گذاران در بخش سپرده
بانك قابل  يها ييدر بخش دارا ها يگذاران در بخش بده ت منابع سپردهياز جمله ترازنامه بانك وضع ن ويراست يبانكدار
 يگذار هيسرما يها ه و سهم مشاركت آنها در طرحيزان سرمايم يبر مبنا يص سود واقعين امر تخصيل اي. دلاست ييشناسا

ن يبه منظور تام يگر وجود منابع كافيان ديباشد و به ب يم از الزامات ين بانكداريمنابع و مصارف در ا يباشد. برابر يم
ش سطح يكن در موارد خاص مانند تورم و افزاي. لاست يبانك ضرور يد شده از سوييمصوب و تا يها طرح يمال

م شده يتنظ يها از، مطابق مقررات و دستورالعمليه مورد نيش سرمايو لزوم افزا ير مجريا تقصي، قصور و ها متيق يعموم
 نجام خواهد شد.ا

ن شعب درخصوص يار به مسئوليض اختيو تفو يي) و تمركززداBeyond Budgetingچون ( يمياز مفاه يريگ با بهره
 يبر مبنا يحسابدار يها ستميجاد سيو ا يانداز ق راهيز از طريان و نيع به درخواست مشتريسر ييم و پاسخگوياتخاذ تصم

د. در محصول يان شعبه جامه عمل پوشانيبه موضوع مشاركت در سود و زتوان  يم TDABC(26ا (ي) و ABCت (يفعال
 يشعبه/ بانك مشاركت نموده و در انتها ياقتصاد يها تيه فعاليان در كليان شعبه/ بانك، مشتريمشاركت در سود و ز

  د.يان شعبه از منافع حاصله برخوردار خواهند گرديسود و ز يزان واقعين مييو پس از تع يسال مال
ا سبد يان هر طرح يبه منظور محاسبه سود و ز يگذار هيهر طرح سرما )Cash Flow(يمال انيجر يها ك حسابيتفك

ن در دو بخش يراست يمحصوالت بانكدار يبرا ياسناد حسابدار باشد. يم ين نوع بانكداريات ايگر ضرورياز د ها طرح
 طرح خواهد بود. به محض آغاز فروش محصوالت هر طرح ين اعتبار برايت تاميان فعاليمطابق با جر ييو دارا يبده

ك يطرح مربوطه به تفك ين برايراست يگواه يها حساب ين، در بخش بدهيراست يق بازار گواهين) از طريراست ي(گواه
با عنوان  يي، حسابهاييگر، در طرف دارايد ياز سو د.يجاد خواهد گرديك اين به صورت اتوماتيمع يها سرفصل

ر داست كه  يگذار هيزان سرماينشانگر م يكل يها ن سرفصلين ايمع يز حسابهايجاد شده كه ريدر طرح ا يگذار هيسرما
شده و طرف مقابل آن كه  يگذار هيب شده و سرمايتصو يها ز بابت طرحيزان تعهدات بانك نيم طرح انجام شده است.

بانك منعكس  يها ييو داراها يرخط بدهيز يحسابهاب در ياست به ترت ينات الزم از مجريق و تضمياز اخذ وثا يناش
مربوط به  ي، اسناد انتظامين بانكداريشده در ا ينيب شيپ يها مهيمربوط به انواع ب يد. اسناد حسابداريخواهد گرد
ر در نظر گرفته شده د ياصل يها تيفعال متعارف خواهد بود. يبانكدار يها وهينفعان، همانند شيمختلف با ذ يقراردادها

  ل خواهد بود:يبه شرح ذ يو حسابدار يند ماليفرآ
 ن شامل محاسبه كارمزد بانك، حق الزحمه يان راستيمشاركت در سود و ز يبانكدار يها ستم محاسبات طرحيرسيز

ز و يوار ينفعان طرح و چگونگيه حساب با ذين نحوه تسوي. همچنيو مجر گذار سپردهان سهم ي، و سود و زيمجر
ن يا يها تيگر فعاليمربوطه از د يها نيرمعيو ز ها ف سرفصل حسابيان و تعريبه/از حساب مشتربرداشت وجوه 

                                                 
26 )Time-Driven-Activity-Based-Costing» (يمبتن يتفعال يبر مبنا يابي ينههز ) گرا) زمان يابر زمان« 
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  باشد. يستم مير سيز
 هاو نحوه  طرحشرفت يت پياز وضع يمال يها ه انواع گزارشي، شامل تهيمال يليو خدمات تحل ها ستم گزارشيرسيز

 يات اجراينظارت بر عمل يها ل گزارشيو تحل يو بررس  انات درآمد،يمحاسبه آثار تورم و جر  آنها، ين ماليتام
  طرح و صورتمجلس توقفات طرح.

    هاي مبتني بر فنĤوري اطالعات و ارتباطات زيرسيستم -4
هاي سواستفاده موجود  تواند بسياري از معضالت و زمينه امكانات فعلي در زمينه فنĤوري اطالعات و ارتباطات مي

سرعت، صحت، پايش، كنترل، دسترسي به اطالعات بصورت آنالين از جمله خدماتي است  در نظام بانكي را رفع نمايد.
  ها و مشتريان آنها قرار بدهد.  توانند در اختيار بانك هاي مبتني بر وب مي كه سيستم

فته شوند. توانند در بانكداري رايج نيز بكار گر اند كه مي هاي مبتني بر وب طراحي شده در بانكداري راستين برخي سيستم
ها از طريق  ها وظيفه دارند تا معضلي از معضالت بانكي را رفع نمايند. از لحاظ كلي اين زيرسيستم هركدام از اين سيستم

ها خواهيم  هاي بانكي متصل شوند. در ادامه مروري مختصر بر اين زيرسيستم توانند به ديگر سيستم شبكه اينترنت مي
  داشت:

   RCM(27(راستين سامانه بازار گواهي  1 -4
گيرد و هرچند  در حال حاضر عمليات خريد و فروش سهام و اوراق بهادار در بازار بورس و فرابورس صورت مي

كنند.  هائي استفاده نمي اند ولي از چنين سيستم قانوناً منع نشده (OTC) 28ها از تأسيس بازارهاي روي پيشخوان  بانك
هاي  دهندگان گواهي گران و انتقال سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله RCM(29(سامانه بازار گواهي راستين 

بطور كلي تابع مقررات  )»RCM(بازار گواهي راستين »  باشد. عمليات و اوراق بهادار بدون ربا در بانك مي 30راستين
نك نسبت به ايجاد اين سامانه باشد. با نامه اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين مي بانكداري راستين و آئين
سايت خود  نامه اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در وب هاي متنوع طبق مفاد آئين با مشخصات و قابليت

 هاي زير را داشته باشد: اين سامانه بايست مشخصات و قابليت 31 نمايد. اقدام مي

ها، مالي و حسابداري، ارتباط با  زيرسيستم مديريت پروژههاي داخلي بانك مانند  يكپارچگي با ساير زيرسيستم -1
  مشتريان، آموزش و يادگيري، و طراحي محصول و خدمات.

                                                 
27 Rastin Certificate Market (RCM) 
28 Over The Counter (OTC)  

تواند گواهي خود را به قيمت بازار يا توافقي تحت نظارت بانك معامله يا  بازار گواهي راستين بازاري است كه دارنده گواهي راستين مي  29
  منتقل نمايد.

 .باشد نامه اجرائي آن مي هاي منتشره توسط بانك مشاركت در سود و زيان راستين وفق مقررات و آئين گواهي راستين: مجموعه گواهي 30
محمد صفائي پور. چارچوب بازار الكترونيكي معامالت گواهي مشاركت/پذيره در قالب طرح مشاركت در سود و زيان  بيدآباد، بيژن و 31

(PLS) ،وزارت بازرگاني، تهران.1387آذر  3-4. پنجمين همايش تجارت الكترونيكي ،   

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

) (بانكداري PLSبيدآباد، بيژن و محمود الهياري فرد. فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق سازوكار مشاركت در سود و زيان ( •
 .1-37، صفحات 1384 پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين، سال اول، شمارة سوم، زمستان -. فصلنامة علمياسالمي)

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf  
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) مانند سيستم صندوق شعب، Core Bankingهاي ارتباطي سيستم هسته مركزي بانك ( امكان ارتباط با ساير كانال -2
)، موبايل بانك POSهاي فروشگاهي ( پايانه) و ATMهاي خودپرداز ( درگاه خريد الكترونيك بانك، دستگاه

)Mobil Banking.و غيره (  
(شتاب) و كارتهاي معتبر شبكه تبادل اطالعات بين بانكي هاي بانكي عضو  پرداخت الكترونيك از طريق كارت -3

(در صورت توافق و فراهم شدن امكان دسترسي  VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSالمللي مانند  بين
 المللي). به درگاه كارتهاي بين

 امكان حمايت از ارزهاي مختلف.  -4

 امكان حمايت از زبانهاي مختلف. -5

هاي  كنندگان سرويس و ساير ارائه 33، سوئيفت32SEPAالملل مانند  هاي فرابانكي و يكپارچه بين ارتباط با شبكه -6
(در صورت توافق با  34)APIو پرداخت و تسويه اوراق بهادار عربي ( PAYPALپرداخت الكترونيك مانند 

 هاي صادركننده كارت و خدمات انتقال وجوه). شركت

 براي مبالغ باال.  ARTGSبراي مبالغ كم و  ACHاستفاده از  -7

 هاي احراز هويت يكپارچه.  و ساير روش IBAN35المللي شبا  استفاده از شناسه حساب بانكي بين -8

 پرداخت الكترونيك  سيستم -9

امانه اتاق پاياپاي س  36RTGS(ساتنا) سامانه تسويه ناخالص آنيهاي انتقال الكترونيك وجوه نظير  ارتباط با سيستم -10
 .تسويه اوراق بهادار الكترونيكيهاي  و سامانه شبكه تبادل اطالعات بانكي (شتاب)، ACH37الكترونيكي (پايا) 

 ) بانك مركزي.NSSSS(38ار غيرربويارتباط با سيستم تسويه اوراق بهاد -11

ها و اوراق، احراز  ثبت و نگهداري اطالعات دارندگان اوراق، انتقال مالكيت، عمليات خريد و فروش مجدد گواهي  -12
ها و  ها و اوراق بصورت الكترونيك و ايجاد يكپارچگي اطالعات گواهي هويت دارندگان اوراق، صدور گواهي

 اوراق.

 گذاري. هاي قابل سرمايه رساني طرح هاي اطالع سيستم  -13

 . 39ها و اوراق قرضه راستين ايجاد ويترنيهاي الكترونيكي مختلف عرضه گواهي  -14

 هاي پيشنهادي. امكان روئيت صف خريداران و فروشندگان و قيمت  -15

 برگزاري مزايده و فروش نهايي اوراق بهادار بدون ربا بر اساس قيمتهاي رقابتي.   -16

                                                 
32 Single Euro Payment Area (SEPA)  
33 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
34 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
35 International Bank Account Number (IBAN) 

36 Real Time Gross settlement System (RTGS) 

37 Automated Clearing House 
38 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  

  .1389اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا،  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد،  39
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf 
Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, M. Rabiei, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments. 2010. 
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and Central Banking 
Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 3, August 2011. 
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بازپرداخت اتوماتيك وجوه پس از خارج شدن از ليست مزايده و قبول پيشنهادات قيمتي باالتر به منظور شركت در   -17
 مزايده.

 .Core bankingها در بانكداري يكپارچه  هاي مالي داخلي و خارجي و زيرسيستم  يكپارچگي با ساير سيستم  -18

 المللي. هاي بين استانداردهاي انتقال داده  -19

، حسابرسي، 40گيري ركوردها و مديريت جريان عمليات سابداري ثبت ركوردها، ميز كار مشتري، رهعمليات ح  -20
 پايش، كنترل و بازرسي.

 .41گزارشهاي مديريتي برحسب نياز سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي و مشتري ارائه  -21

ي و ساير مشخصات كيفي موثر از نظر سود مورد انتظار، زمان سررسيد، اهليت مجر 42قابليت مقايسه اوراق مختلف  -22
 بر ريسك و بازدهي.

 مديريت ريسك سيستم شامل مديريت ريسك نقدينگي، اعتباري، عملياتي و بازار.  -23

 ها و اوراق مالي تعريف شده. ها و سبد گواهي طراحي بلوك  -24

 هاي تحليلي و مهندسي مالي. ارائه ابزارها و سرويس  -25

 المللي.  ردهاي بينها و اوراق بر اساس استاندا كدينگ گواهي -26

المللي با تمركز  هاي داخلي و بين ها و كارگزاران و بورس امكان ارتباط معامالتي با سايت بانك مركزي و بانك  -27
 هاي بانك مركزي. اطالعات در پايگاه داده

 و غيره. FDIC43هايي نظير  بيمه انتقال وجوه از طريق سيستم  -28

  وسط موبايل و تلفن و ساير وسائل ارتباطي مشابه.حمايت از عمليات پرداخت و خريد و فروش ت  -29
باشد  شرعي بودن ابزار تامين مالي شرط الزم براي ورود و خريد و فروش و انتقال اوراق بهادار به اين سامانه مي

هاي راستين صادره و همچنين اوراق قرضه بدون ربا (اوراق قرضه راستين) در اين سامانه قابل خريد و  نتيجتاً انواع گواهي
سايت اينترنتي خود  هاي راستين را در وب و ثانويه معامالت و انتقال گواهي باشند. بانك بازار اوليه فروش و انتقال مي

هاي  سايت اقدام به خريد، فروش و انتقال گواهي تواند از طريق اين وب كند و مشتري مي (بازار گواهي راستين) ايجاد مي
در سود و زيان راستين را در اين ها و مجريان بانكداري مشاركت  راستين خود بنمايد. بانك پورتال ثبت اطالعات طرح

هاي تأمين مالي شده در بانكداري مشاركت در سود و  نمايد و تا نسبت به ثبت اطالعات طرح سيستم طراحي و فعال مي
همگام با پرداخت وجوه به مجريان اقدام و صورت  )RCM(زيان راستين و مجريان آنها در پورتال بازار گواهي راستين 

ها را بصورت  نمايد. سيستم مزبور بايد توانائي بهنگام شدن اطالعات گواهي منتشره خود ثبت مي هاي راستين گواهي
هاي راستين يا اوراق  آنالين در صورت معامله، تسويه، افزايش سرمايه يا هرگونه عمليات انتقال و خريد و فروش گواهي

  هاي خود ثبت نمايد. قرضه بدون ربا (اوراق قرضه راستين) را داشته و در پايگاه داده
هاي راستين در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، قابل خريد و فروش و انتقال به  با توجه به اينكه گواهي

و بدون تحمل جريمه در  تواند گواهي خود را بدون فسخ قرارداد مربوط گذار و يا آخرين مالك مي غير بوده و سپرده
                                                 

40 Workflow Management  
41 Report generator  
42 Business Intelligence 
43 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
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بازار گواهي راستين معامله و حقوق خود را منتقل نمايند، اين سيستم بايد بتواند رابطه حقوقي موجود بين بانك و خريدار 
هنگام هرگونه عمليات خريد، فروش و انتقال قبل از هاي راستين منتقل نمايد. لذا  قبلي را به بانك و خريدار بعدي گواهي
سايت بانك نزد كامپيوتر مشتري باز شده كه مفاد قرارداد  اي از وب تقال صفحهنهايي شدن درخواست خريد، فروش و ان

كليه مفاد » قبول«و كليه تعهدات الزم براي عمل خريد، فروش و انتقال در آنجا به مشتري ارائه و مشتري با كليك گزينه 
 نمايد.  مندرج را قبول نموده و در اين حالت صفحه سايت اجازه انجام معامله را صادر مي

توانند در سامانه بازار گواهي  گذاران و مجري و يا ساير خريداران و فروشندگان گواهي راستين مي بانك و سپرده
هاي راستين متعلق به خود به قيمت بازار يا به قيمت توافقي  اقدام به خريد يا فروش يا انتقال گواهي (RCM)راستين 

روش الزاماً بايستي در سايت بانك صادر كننده گواهي ثبت گردد و بانك كليه بنمايند. كليه عمليات انتقال و خريد و ف
هاي خود ثبت تا در هنگام لزوم بتواند رهگيري  هاي راستين را در پايگاه داده عمليات انتقال و خريد و فروش گواهي

  نمايد. 
در ارتباط با معامالت گواهي  تواند از فعاليت موازي بازارگردانان و كارگزاران بورس اوراق بهادار بانك مي

گردد تا با رعايت نكات و  گري است كه از طرف بانك مأمور مي راستين استفاده نمايد. بازارگردان كارگزار يا معامله
اي كه به  هاي راستين به قيمت بازار آزاد بنمايد. در اين ارتباط بانك در قبال اجازه ضوابط مالي اقدام به داد و ستد گواهي

نمايد كه بازارگردان يا كارگزار جهت انجام  اي طراحي مي سايت خود را به گونه دهد وب گردان يا كارگزار ميبازار
سايت بانك عمل نمايد. جزئيات معامله بايست در اين حالت همانند  معامله گواهي مشتريان خود حتماً از طريق وب

تواند جهت پوشش تمام يا بخشي  بازارگردان يا كارگزار ميهاي بانك ثبت گردد.  خريد، فروش و انتقال در پايگاه داده
هاي بيمه اقدام به فروش خدمات بيمه گواهي نمايد و تمهيدات اين  هاي راستين از طريق شركت از ريسك گواهي
  سايت سامانه بازار گواهي تعبيه شده است. موضوع قبالً در وب

شود بايد داراي يك شماره سريال  بازار اوليه بانك منتشر ميهر گواهي راستين يا ورق قرضه راستين كه در پورتال 
ها و  المللي در سطح كل جهان) باشد و كليه عمليات خريد و فروش و انتقال گواهي يكتا در سطح كشور (يا در شرايط بين

مله اين اطالعات هاي بانك ثبت گردد. از ج بايست در پايگاه داده اوراق با اين شماره همگام با جريان انتقال وجه مي
هاي  هاي بانكي طرفين، شماره هاي حساب هاي شناسه خريدار و فروشنده، شماره كارت بانكي، شماره مشخصات شماره

هاي سجلي و ثبتي طرفين، زمان  كد ملي براي اشخاص حقيقي و كد شناسه ثبتي براي اشخاص حقوقي و ساير شناسه
امله يا منتقل شده و اطالعات لوگ سيستم مشتري در زمان انتقال و ساير هاي مع انجام معامله، شماره سريالهاي گواهي

گيري مديريتي با سطوح مختلف دسترسي به صورت پارامتريك  باشد. سامانه مجهز به سيستم گزارش اطالعات مشابه مي
 باشد.  برحسب پارامترهاي مختلف مي

آورد. امنيت  براي انجام عمليات مشتري فراهم مي هاي امنيتي الزم شرايط امنيتي مناسب را بانك با نصب سيستم
تعريف شده بايست بر اساس فاكتورهاي چندگانه احراز هويت باشد. همچنين بانك الزم است تا براي انجام معامالت 

نمايد. بانك با  تر استفاده نمايد. معامله بزرگ را مديريت بانك مشخص مي هاي امنيتي پيشرفته ارقام بزرگ از سيستم
هاي خود و  ريافت شماره حساب و كدهاي امنيتي مشتري بايست كليه اطالعات سجلي يا ثبتي مشتري را از پايگاه دادهد

در صورت لزوم از بانك طرف قرارداد بازيابي نموده و در جاهاي در نظر گرفته شده در صفحه وب بازيابي و پر نمايد. 
 نمايد.  مي» قبول«ئيد اطالعات كاربري اقدام به كليك گزينه مشتري در صورت تائيد اطالعات بازيابي شده جهت تا
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باشد.  شناسه مشتري در بانك و شماره حساب در هر مرحله از خريد، فروش و انتقال مبناي احراز هويت مشتري مي
باشد. بانك المللي يكتا  نمايد. بيش از اين، اين شناسه بايد در سطح بين بانك براي هر مشتري يك شناسه يكتا تعريف مي

نمايد  اي طراحي مي المللي سيستم خود را به گونه المللي و شماره حسابهاي يكتاي بين هاي يكتاي بين با استفاده از شناسه
ها و شماره حسابهاي بين المللي سازگار و از طريق آنها تعامل مالي با اشخاص در همه جاي جهان  كه بتواند با شناسه

 داشته باشد. 

خريد، فروش و انتقال گواهي در سامانه بانك ضمن اينكه قبل از نهايي شدن عمليات كليه  هنگام عمليات
ها را در اختيار خريدار، فروشنده يا انتقال دهنده و انتقال گيرنده قرار  اطالعات مربوط به قراردادهاي متصل به گواهي

قراردادها و منضمات آنها را به صندوق دريافت دهد پس از نهايي شدن معامله يا انتقال يك نسخه كپي از متن كليه  مي
 نمايد.  نامه الكترونيكي خريدار يا انتقال گيرنده ارسال مي

 
  (OCM) 44سامانه بازرسي و پايش عمليات  4-2

هاي مختلف پرسنل بانك و عمليات بانكي را  سيستم كامپيوتري مبتني بر وب كه امكان بازرسي و كنترل فعاليت
هاي زير تأسيس  را با مشخصات و قابليت (OCM)آورد. بانك سامانه بازرسي و پايش عمليات  م ميبصورت آنالين فراه

 نمايد: مي

 هاي اجرائي بصورت آنالين. بازرسي كليه عمليات براساس دستورالعمل -1

 پايش كليه عمليات پرسنل و واحدهاي مختلف بانك بصورت آنالين بصورت نامحسوس. -2

 برقراري سيستم كنترل داخلي. -3

 كشف عمليات نامأنوس. -4

 ها. كشف عدم تطابق حساب -5

 ها. كشف عدم تطابق اسناد با حساب -6

 .45كشف اختالس، تباني و تقلب -7

 دارا بودن سطوح مختلف دسترسي. -8

 .46كاوي ها و داده هاي گزارشگيري و تحليل داده روتين -9

 هاي امنيتي با قابليت نفوذناپذيري.  سيستم -10

 هاي شناسائي و پيگيري حمالت سايبري به سيستم. سيستم  -11

  
را با مشخصات و  (OCM)همچنين الزم است تا بانك ابزارها و فيلترهاي سامانه بازرسي و پايش عمليات 

 ها طراحي و فعال نمايد: هاي زير براي ارزيابي معامالت و تراكنش قابليت

 گردد. ر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زياد مي: اين فيلت47هاي روزانه فيلتر سرعت چرخش تراكنش -1

                                                 
44 Operations Control and Monitoring System (OCM)  
45 Fraud Detection  
46 Data Mining  
47 Daily Velocity Filter 
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ها كه اغلب براي چك كردن  هاي پائين و باال براي محدود كردن ريسك تراكنش : با تعريف آستانه48فيلتر مبلغ -2
 شود. معتبر بودن صاحب حساب و يا شماره حساب يا شماره كارت استفاده مي

: اين فيلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زياد حمله 49يهاي ساعت فيلتر سرعت چرخش تراكنش -3
 گردد. مشترك مي

هاي اسناد حمل و صورتحساب مغاير  : در صورتي كه آدرس50صورتحساب -ها نظير حمل فيلتر عدم تطابق آدرس -4
 باشند عمل خواهد كرد. اين فيلتر كارت هاي پرداخت دزديده شده را شناسائي خواهد كرد.

هاي  هاي مختلف را با شناسائي تراكنش هاي مظنون از يك منبع با شناسه : فعاليتIP51فيلتر سرعت چرخش تراكنش  -5
 نمايد. واحد را فيلتر مي IP52متعدد از يك 

هاي  هاي مظنون را با تطبيق اطالعات با اطالعات قبلي مشتري در پايگاه داده : بررسي تراكنش53فيلتر تراكنش مظنون -6
 دارد. بانك برعهده

هاي خود را با  تراكنش 55(AIM)دهد تا از طريق روش يكپارچه پيشرفته  : به مشتري اجازه مي54مجاز IPهاي  آدرس -7
IP .هاي مشخص انجام دهد 

 نمايد. اند مسدود مي هاي متقلبانه شناخته شده مشخص را كه براي فعاليت IPهاي  : آدرسIP56مسدود كردن آدرس  -8

هاي پرداخت الكترونيك است كه آدرس  از اجزاء درگاه 58: سرويس تطبيق آدرس57تهفيلتر تطبيق آدرس توسعه ياف -9
نمايد. اين سيستم بايد بتواند در صورت مغايرت،  هاي مشتري در فايل مقايسه مي متقاضي تراكنش را با آدرس

 اطالعات ارائه شده متقاضي تراكنش را به هدف پايش بعدي ذخيره و استفاده نمايد.

ارائه شده متقاضي  CCV: اين سيستم بايد بتواند در صورت مغايرت، اطالعات 60توسعه يافته CCV59فيلتر تطبيق   -10
 تراكنش را به هدف پايش بعدي ذخيره و استفاده نمايد.

 نمايد. : اين فيلتر صحت آدرس پستي را كنترل مي61فيلتر كنترل صحت آدرس  -11

 نمايد. كشور متقاضي تراكنش كنترل مي IP: اين فيلتر آدرس پستي را با آدرس IP62فيلتر كنترل صحت آدرس   -12

متقاضي تراكنش  IP: اين فيلتر عمليات مناطق يا كشورهاي مختلف را با بررسي آدرس 63اي منطقه IPفيلتر آدرس   -13
 نمايد. كنترل مي

 

                                                 
48 Amount Filter 
49 Hourly Velocity Filter 
50 Shipping-Billing Mismatch Filter 
51 Transaction IP Velocity Filter 
52 Internet Protocol 
53 Transaction IP Velocity Filter 
54 Authorized AIM IP Addresses 
55 Advanced Integration Method (AIM) 
56 IP Address Blocking 
57 Enhanced AVS Handling Filter 
58 Address Verification Service (AVS)  
59 Card Code Verification (CCV) 
60 Enhanced AVS Handling Filter 
61 Shipping Address Verification Filter 
62 IP Shipping Address Mismatch Filter 
63 Regional IP Address Filter 
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  CRS(64(سامانه ثبت وثيقه  4-3

ه شده كه متقاضيان تسهيالت اموال غيرمنقول خود را بصورت در وضعيت فعلي بانكداري كشور بسيار مشاهد
دهند. بانك هم ابزاري براي كنترل اين موضوع ندارد تا از وقوع اين موضوع آگاه  موازي در رهن چند بانك قرار مي
را نقد و تواند مرهونه  تواند از عهده ايفاي تعهدات خود برآيد فقط يك بانك مي شود. لذا وقتي تسهيالت گيرنده نمي

سامانه «شود.  ها كه همان مال نزد آنها هم ترهين شده مطالباتشان سوخت مي مطالبات خود را وصول نمايد و ديگر بانك
ها در يك زمان در بيش از يك  براي رفع اين معضل طراحي شده است تا اجازه ندهد اموال و دارائي» (CRS)ثبت وثيقه 

يك پايگاه داده براي ثبت وثائق منقول و غيرمنقول بصورت يكپارچه و قابل محل به رهن گذاشته شوند. اين سامانه 
توانند با مراجعه به آن از وضعيت ترهين مال معرفي شده براي  ها و ساير كاربران مي باشد كه بانك دسترس آنالين مي

  رهن آگاه شوند. 
است. اين » (CRS)سامانه ثبت وثيقه «اندازي و نگهداري  اداره ثبت اسناد و امالك كشور مسوول ايجاد و راه

شود. دفاتر اسناد رسمي ملزمند تا هنگام ترهين اموال اعم از منقول يا  سامانه مبتني بر وب و بصورت يكپارچه تعريف مي
ثبت نمايند. اموال غيرمنقولي قابل ثبت در » (CRS)سامانه ثبت وثيقه «غيرمنقول اطالعات مربوط به هر مرهونه را در 

باشند كه داراي شناسه يا سريال منحصر بفرد باشند. همچنين دفاتر اسناد رسمي ملزم  مي» (CRS)ه ثبت وثيقه سامان«
» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «شوند تا هنگام صدور گواهي ضمانت، اطالعات كامل و وضعيت گواهي صادره را در  مي

يق اطالعات ارائه شده مال معرفي شده براي رهن با پايگاه بصورت يكپارچه بوده و با تطب» سامانه ثبت وثيقه«ثبت نمايند. 
  نمايد كه قبالً در رهن كسي قرار داده نشده باشد.  ها فقط هر مرهونه را براساس يك شناسه منحصر بفرد ثبت مي داده

ها و  مانها و ساير نهادها و ساز الزم است تا اداره ثبت اسناد و امالك كشور اين امكان را فراهم آورد تا بانك
هاي ضمانت ثبت شده در  هاي منقول و غيرمنقول و گواهي اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند از وضعيت ترهين دارائي

  بصورت آنالين استعالم نمايند.» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «
 

  65(IWP)بانكي  پروتكل برداشت بين 4-4
شود كه فردي به ميزان قابل توجهي مديون يك يا چند بانك است  در شرايط بانكداري متعارف بسيار ديده مي

دهد و نتيجتاً  ها قرار داده و عمليات مالي خود را با بانك اخير انجام مي هايي نزد ديگر بانك ولي منابع خود را در حساب
  ست. هاي ديگر معوق ساخته ا هاي خود را نزد بانك بدهي

اي بين بانكي و زير نظر بانك  توافقنامه )IWP(ها  پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك
دهد تا مطالبات خود يا مشتريان خود از مشتري مديون را پس  مركزي جمهوري اسالمي ايران است كه به بانك اجازه مي

هاي ديگر بصورت آنالين برداشت كند.  هاي وي نزد بانك سابسازي حساب مديون نزد بانك عامل از ساير ح از تهي
آورد. نرم افزار  هاي قانوني و الكترونيكي الزم براي اجرايي شدن موضوع اين پروتكل را فراهم مي بانك مركزي بستر

خودكار هر  ها بايد اين قابليت را داشته باشد كه به صورت پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك

                                                 
64 Collateral Registeration System (CRS) 
65 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
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وقت وجهي به حساب مديون واريز شد در همان لحظه آن را به حساب طلبكار واريز و اطالعات آن را در پايگاه داده نزد 
بانك مركزي ثبت نمايد. بانك مركزي اطالعات برداشت از حساب مديون را به صورت آنالين در اختيار مراجع قضائي 

ور رأي با مراجعه به اين پايگاه داده نسبت به استعالم ميزان بدهي مديون از طريق دهد تا مراجع مزبور قبل از صد قرار مي
  شبكه اينترنت اطمينان يابد. 

ها و موسسات پولي و اعتباري كشور ملزم به قبول اين پروتكل و ايجاد تمهيدات الزم براي اجراي آن  تمامي بانك
ها در سيستم بانكي داشته  شناسه بانكي مشتري در تمامي بانك شوند. هر فرد اعم از حقيقي يا حقوقي بايد فقط يك مي

كند. تمامي  ها و موسسات پولي و اعتباري ابالغ مي باشد. چگونگي اجراي اين ماده را بانك مركزي تعيين و به بانك
انك مركزي ها بايد شماره سريال منحصر بفرد داشته باشند. چگونگي اجراي اين موضوع را ب ها و برات ها و سفته چك

 كند.  ها و موسسات پولي و اعتباري ابالغ مي تعيين و به بانك

نويسان هنگام امضاء  محل درج شناسه بانكي متعهد بايد بر روي چك، سفته و برات چاپ شود. متعهد و پشت
برات درج نمايند. چك، سفته يا برات بايد شناسه بانكي خود را نيز همراه با ساير اطالعات الزم بر روي چك و سفته و 

كند. الزم است  چگونگي اجراي اين تمهيد را وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانك مركزي تعيين و ابالغ مي
نامه اجرايي باب چهارم قانون تجارت در رابطه با برات،  تا وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانك مركزي آيين

نامه مذكور بايد مراحل  به مفاد اين پروتكل تدوين و به تصويب مراجع ذيصالح برساند. آيين فته طلب، چك را با توجه
نويسان از  واخواست و وصول مطالبات برات، سفته و چك را تسهيل و امكان وصول طلب دارنده آنها را از متعهد يا پشت

ها بر اساس پروتكل مجاز  م سازد. بانكها فراه طريق پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك
خواهند بود تا مطالبات خود و مشتريان خود كه از طريق اعطاي تسهيالت، چك، سفته يا برات ايجاد و سررسيد شده 
است را وصول نمايند. همچنين بانكها مكلفند تا شرايط الزم براي وصول مطالبات سررسيدشده، معوق، مشكوك 

و مشتريان خود كه از تسهيالت، چك، سفته يا برات ايجاد شده و اسناد آنها به طريق قبل از الوصول و سوخت شده خود 
شود را با استفاده از اين پروتكل فراهم كنند و مطالبات خود و  اجرا شدن اين سيستم به صورت غير يكپارچه نگهداري مي

  مشتريان خود را وصول نمايند.
 

  CFS(66(تأمين وثيقه مالي  4-5
توانند به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بكار برده شوند.  ها كه ماليت دارند مي از اموال و دارائي بسياري

كه تابع مقررات  )»CFS(تامين وثيقه مالي «هاي موجود براي تبديل اموال به ضمانت سهل نيست. لذا زيرسيستم  سازوكار
باشد براي اين موضوع طراحي گرديده است. سيستم  ي آن مينامه اجرائ بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و آئين

  گردد. صدور گواهي وثيقه توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در قوه قضائيه تعريف مي
دفاتر اسناد رسمي با تقويم ارزش دارائي افراد متقاضي به ميزان مارژ (كمتر از يكصد درصد) كل رقم ارزش 

هاي قابل قبول اقدام به صدور گواهي ضمانت در  هاي ثبت، حراج، كارمزد و ساير هزينه قويم شده منهاي مجموع هزينهت
نمايد. مالك گواهي  نمايند. اين مارژ را اداره ثبت اسناد و امالك كشور معين مي قطعات مختلف براي مدت مشخص مي
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پذيرنده گواهي ضمانت) اصالتاً  ها يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ( ر نهادها و يا ساي تواند گواهي خود را به بانك ضمانت مي
  يا نيابتاً به عنوان وثيقه يا ضمانت ارائه نمايد.

مالك گواهي ضمانت پس از پايان استفاده از مدت گواهي ضمانت و انجام تعهدات، گواهي ضمانت خود را از 
نمايد. در صورت عدم  كننده عودت و دارائي خود را آزاد مي پذيرنده گواهي ضمانت اخذ و به دفتر اسناد رسمي صادر

ايفاي تعهدات از جانب مالك گواهي ضمانت، پذيرنده گواهي ضمانت، گواهي مربوطه را به دفتر اسناد رسمي صادر 
ه گواهي كننده تحويل و دفتر اسناد رسمي با حراج مال مربوط به گواهي ضمانت، مبلغ گواهي يا عين دارائي را به پذيرند

هاي متعلقه به حساب مالك گواهي  ضمانت پرداخت يا تحويل نموده و مابقي را پس از كسر كارمزد و ساير هزينه
نمايد. چنانچه پذيرنده گواهي ضمانت بانك باشد  ضمانت واريز و اطالعات مربوط را در سامانه وثيقه مالي بهنگام مي

هاي وي  در سررسيد گواهي ضمانت مطالبات خود را از حساب (IWP)نكي تواند با استفاده از پروتكل برداشت بين با مي
در سيستم بانكي برداشت و اصل گواهي را به وي يا در صورت عدم دسترسي به مالك گواهي به دفتر اسناد رسمي 

مان و و ثبت همز )»NSSSS(تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي «موضوع اين ماده از طريق   صادره برگرداند. عمليات
  پذيرد. صورت مي» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «خودكار آن در 

هاي اجرائي براي نظارت بر عملكرد دفاتر اسناد رسمي را در ارتباط با  نامه اداره ثبت اسناد و امالك كشور آئين
نامه  مقررات و آئين تابع )»CFS(تامين وثيقه مالي »  نمايد. عمليات تدوين و اجراء مي (CFS)زيرسيستم تأمين وثيقه مالي 

  باشد. اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين مي
آورد كه در  نمايد و از طرفي شرايطي را فراهم مي مجموعه سه زيرسيستم اخير قابليت اتكاء وثائق را تأمين مي

نياز به طي مراحل  پذير است و صورت عدم ايفاي تعهدات، وصول مطالبات از طريق مرهونه با تشريفات سهل انجام
  زمانگير قضائي ندارد.

  
  NSSSS(67(سامانه تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي  4-6

رشد بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و توسعه ابداعات مالي آن نيازمند يك سيستم يكپارچه براي ثبت، 
گران و  ني بر وب بوده و تسويه حساب معاملهكنترل و پايش مبادالت ابزارهاي مالي آن است. اين سيستم يكپارچه و مبت

تسويه اوراق »  دهد. عمليات هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا زير نظر بانك مركزي انجام مي دهندگان گواهي انتقال
نامه اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين. بانك  تابع مقررات و آئين )»NSSSS(بدون كاغذ غيرربوي 

نمايد. شرعي بودن ابزار تامين مالي شرط الزم براي  هاي متنوع تأسيس مي مركزي اين سامانه را با مشخصات و قابليت
  باشد.  ورود اوراق بهادار به اين سامانه مي
ها و  پورتال ثبت اطالعات طرح )»NSSSS(ه اوراق بدون كاغذ غيرربوي سيستم تسوي«بانك مركزي تحت سامانه 

ها نيز نسبت به ثبت اطالعات  نمايد. بانك مجريان بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين را طراحي و فعال مي
ثبت اطالعات  هاي تأمين مالي شده از طريق بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و مجريان آنها در پورتال طرح
ها صورت  نمايند. از سوي ديگر بانك ها و مجريان همگام با پرداخت وجوه به مجريان بصورت آنالين اقدام مي طرح
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نمايند. سيستم مزبور بايد توانائي ثبت و بهنگام شدن اطالعات  هاي راستين منتشره خود را در اين سيستم ثبت مي گواهي
معامله، تسويه، افزايش سرمايه يا هرگونه عمليات انتقال و خريد و فروش  ها را بصورت آنالين براي هر گواهي
  هاي خود داشته باشد.  هاي راستين در پايگاه داده گواهي

 هاي كلي زير را خواهد داشت:  مشخصات و قابليت (NSSSS)سامانه يكپارچه تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي 

ي عضو شبكه تبادل اطالعات بانك (شتاب) و كارتهاي معتبر هاي بانك پرداخت الكترونيك از طريق كارت -1
(در صورت توافق و فراهم شدن امكان دسترسي  VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSالمللي مانند  بين

 المللي). به درگاه كارتهاي بين

 امكان حمايت از ارزهاي مختلف.  -2

 امكان حمايت از زبانهاي مختلف. -3

هاي  كنندگان سرويس و ساير ارائه 69، سوئيفت68SEPAالملل مانند  هاي فرابانكي و يكپارچه بين ارتباط با شبكه -4
) (در صورت توافق با API(70و پرداخت و تسويه اوراق بهادار عربي PAYPALپرداخت الكترونيك مانند 

 هاي صادركننده كارت و خدمات انتقال وجوه). شركت

 براي مبالغ باال.  ARTGSبالغ كم و براي م ACHاستفاده از  -5

 هاي احراز هويت يكپارچه.  و ساير روش IBAN71المللي شبا  استفاده از شناسه حساب بانكي بين -6

 سيستم پرداخت الكترونيك  -7

امانه اتاق پاياپاي س  72RTGS(ساتنا) سامانه تسويه ناخالص آنيهاي انتقال الكترونيك وجوه نظير  ارتباط با سيستم -8
 .تسويه اوراق بهادار الكترونيكيهاي  و سامانه شبكه تبادل اطالعات بانكي (شتاب)، ACH73الكترونيكي (پايا) 

 ).SSSS(74ارتباط با سيستم تسويه اوراق بهادار -9

 ي).(اسناد 75قابليت انتقال وجوه غير نقدي  -10

ها و اوراق،  ثبت و نگهداري اطالعات دارندگان اوراق، نقل و انتقال مالكيت، عمليات خريد و فروش مجدد گواهي  -11
ها و  ها و اوراق بصورت الكترونيك و يكپارچگي در اطالعات گواهي احراز هويت دارندگان اوراق، صدور گواهي

 اوراق.

 اري.گذ هاي قابل سرمايه رساني طرح هاي اطالع سيستم  -12

 Core bankingها در بانكداري يكپارچه  هاي مالي داخلي و خارجي و زيرسيستم  يكپارچگي با ساير سيستم  -13

 المللي. هاي بين استاندارهاي انتقال داده  -14

، حسابرسي، 76گيري ركوردها و مديريت جريان عمليات عمليات حسابداري ثبت ركوردها، ميز كاري مشتري، ره  -15

                                                 
68 Single Euro Payment Area (SEPA)  
69 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
70 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
71 International Bank Account Number (IBAN) 

72 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
73 Automated Clearing House 
74 Scripless Security Settlement System (SSSS)  
75 Non-Cash System  
76 Workflow Management  
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 .پايش، كنترل و بازرسي

 .77گزارشهاي مديريتي برحسب نياز سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي و مشتري ارائه  -16

 هاي تحليلي و مهندسي مالي. ارائه ابزارها و سرويس -17

 المللي.  ها و اوراق بر اساس استانداردهاي بين كدينگ گواهي  -18

هاي  ا تمركز اطالعات در پايگاه دادهالمللي ب هاي داخلي و بين ها و كارگزاران و بورس امكان ارتباط با سايت بانك  -19
 بانك مركزي.

  
 ت پروژه:يريمدند يفرآ -5

 نيان راستيمشاركت در سود و ز يقابل اجرا در قالب بانكدار يها طرح يبرخ يدگيچيو پ يكمبود منابع، بزرگ
)PLSطرح، يانداز اجرا و راه يها نهي، هزيمانند منابع مال طرحمختلف  ين پارامترهايتوازن ب ين لزوم برقراري)، همچن  
ل ياز جمله دال  )،Project Lifecycle( طرحات يدر طول چرخه ح طرحسك و مخاطرات ير  ل شده،يت كارتحويفيك
 يينامه اجرا نيينكه مقررات و آيح ايتوضباشد.  يم يوه بانكدارين شيت پروژه در ايريمد يندهايفرآ يريجاد و بكارگيا

اشاره شده كه دفتر  »PLSاداره «الت منسجم با عنوان ين به وجود ساختار و تشكيان راستيمشاركت در سود و ز يبانكدار
ت پروژه يريمد يندهايستانداردها، و فرآان راستا، يباشد. در ا يم التين تشكياز اركان ا يكي PMO(78( ت پروژهيريمد

 ن دفتر قابل توسعه و اجرا خواهد بود.يل در ايبه شرح ذ

طرح به  ياست كه به منظور اخذ مصوبه و معرف ييندهاين بخش شامل فرآيا ):Initiatingن (يآغاز يندهايگروه فرآ
ف و يند مشخصات پروژه و محدوده كار تعرين فرآيا يرد. طيگ يم گذاران به منظور جلب مشاركت آنها صورت سپرده

ه و به بانك يته يمجر ي) از سويهيتوج(طرح  نامه از طرح در قالب طرحيزات مورد نيتجه و  ها و تخصص يمنابع مال
ت يهمچون اهل ييها مستندات و شاخص  بر اساس مدارك،طرح  يمجر يين توانايهمچنن مرحله يگردد. در ا يم ارائه
 يريگ بهره. شود مي يو اعتبارسنج يابين شده ارزييش تعياز پ يها بر اساس شاخصگرفته و قرار  يمورد بررس يو فن يمال
 ينيب شيپ، ها ان طرحيت مجريا سنجش اهلي يابيارزند يدر فرآ)، 79ين بانكيو ب ي(داخل ياعتباراطالعات  يها ستميساز 

آنها را  يشنهاديپ يها ا عدم مشاركت در طرحيم در مورد مشاركت يجه اتخاذ تصميسر و در نتينده ميرفتار آنها را در آ
مورد اعتماد  كارشناسانز توسط ين يمجر يشنهاديپ يها طرح نيهمچند. ينما يم ليرا تسهان و بانك گذار سپرده يبرا

و نظارت  يزير برنامهمعاونت  يصنعت و فهرست آحاد بها يها و اطالعات كسب شده از شاخصها بر اساس دادهبانك 
 يافزارهانرم با استفاده از  و شده يو فن ي، اقتصاديمال يابيارزصالح و معتبر يذ منابعر يو سا ياست جمهورير يراهبرد

                                                 
77 Report generator  
78   Project Management Office 

 ينهدر زم گيري يماعتباردهنده درباره تصم يها و نهادها را به بانك قيمتي ياطالعات ذ )،Credit Bureau Agencyي بانكي(سامانه اعتبارسنج 79
 يرا برا يو فعل يقبل يالتو سابقه بازپرداخت تسه يآدرس ي،شغل يتي،هوشاخص هايي همچون بر اساس  يانبه متقاض ياعتبار يالتتسه ياعطا
افراد  يبرا يشهرت يقهوث ينوع يجاداعطاكننده اعتبار باعث ا يها و نهادها بانك گيري يمتصم يهرو ين. انمايد يفراهم م يو اعتبار يبانك يستمس

 ييكارا يشو افزا ينهكاهش زمان، هز يقاعتبار را از طر يالتافراد به تسه يابيدر جامعه، احتمال دست يفرهنگ اعتبار ينوع يجادشده و ضمن ا
 خواهد داد. يشافزا ياعتبار يالتتسه ياعطا يندفرا
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ر بودن طرح يه پذيتوج ROI(81( هيهمچون نرخ بازگشت سرما يمطرح يها و شاخص 80COMFARر ينظ يكاربرد
و اطالعات ها امكان ورود داده  ن،يراست يافزار فوق الذكر و سامانه بازار گواه ن نرميارتباط ب يبا برقرارشود.  يم يبررس

و  يجه بررسينت، يورود يها ضمن كنترل خودكار دادهفراهم شده و  يكيان به صورت الكترونيطرح توسط مجر
نات يزان وثائق و تضمينوع و م .دشو ميش داده ينمامتقاضي به اي  بعمل آمده توسط نرم افزار به صورت لحظه يها ليتحل

 اخذ يمجر ازطرح  ييب نهايد و تصوييپس از تاد كه ياعالم خواهد گرد مجريبه ن و ييتعاز يو سهم الشركه مورد ن
 يآن، محل اجرا يها يژگيطرح، مشخصات و و ين مرحله در قالب مدارك و مستندات شامل معرفيا ي. خروجگردد يم

بازدهي از و نرخ يه مورد نيزان سرمايمدت زمان اجرا و اتمام طرح، م  ،وي يو رتبه اعتبار يمشخصات مجر  طرح،
ه يتوج در راستاي بررسيمحاسبه شده  يمال يها و نسبتها كت و شاخصان دوره مشاريطرح در پا يشده برا ينيب شيپ

ن ين مرحله امي. در ادشو مي يان اطالع رسانين به مشتريراست يسامانه بازار گواه يتماما در بخش اطالع رسان طرح يريپذ
  خواهد شد. ينفعان معرفيطرح مشخص و به ذ

با توجه  :)Planning, Executing, Monitoring and Controlling(، اجرا، نظارت و كنترل يزير برنامه يندهايگروه فرآ
، يزير برنامهات ين مرحله عمليباشد، لذا در ا يم PDCA(82ند بهبود مستمر(يك فرآيت پروژه يريمد يندهاينكه فرآيبه ا

، در قالب سند طرح اهدافو نه، يهز پروژه مانند زمان،  يها تيت بر منابع و محدوديرينظارت و كنترل با هدف مد  اجرا،
به  يابيدست يست چگونگيبا يم طرح ين راستا مجري. در همشود يم ميتنظه و يته ،PMP(83( »ت پروژهيريطرح مد«

ن يپروژه، و همچن يها تيت بر منابع و محدوديرينحوه مد طرح و  يفيو ك يكم يها يژگياهداف طرح، مشخصات و و
ن اقالم قابل يد، همچنيخود مشخص نما يشنهاديرا در طرح پ و مخاطرات پروژهها سكيت بر ريريمدو  ييشناسانحوه 
ات ياز در عمليو مورد ن يزات مصرفيمواد و تجه يو كم يفي، مشخصات كي، مستندات مهندسها شامل نقشه طرحل يتحو
ن طرح گردد. يل اميه و تحويست تهيبا يم و ساختار شكست كار) ي(برنامه زمانبند يزير برنامه، مستندات طرح يياجرا

 ت پروژهيريجاد دفتر مديپروژه اقدام به ا يدگيچيع بودن و پي، بديزان گستردگيز با توجه به مين نيالت اميسازمان و تشك
)Project Management Officeل خواهد نمود. ي) با اهداف ذ  
 ت محدوده پروژهيريمد  )Project Scope Managementكارها  ينان از تحت پوشش قرار گرفتن تمامياطم ي): برا

ات ينفعان پروژه، فرضيذ يها ز پروژه كه شامل خواستهيآم تيانجام موفق يشتر و نه كمتر) براي(نه ب و اقدامات الزم
ات و يعمل يتوالن ييو تع 84ه ساختار شكست كاري، تهييمحصول نها يها يژگيق مشخصات و ويف دقيپروژه، توص

                                                 
80 COMFAR III:   سازي  ها را شبيه گذاري در پروژه صادي و مالي سرمايهوضعيت اقت دهد تا است كه به كاربر اين امكان را مينرم افزاري

  .دارند كاربرد بسياري مشاركت ايجاد، توسعه، مجدد، اوليه، گذاري سرمايه وضعيت در ها تحليل ايننمايد. 
http://www.unido.org/index.php?id=o3470   
81  Return of Investment 

82 PDCA (plan–do–check–act)  رود مي بكار توليد و فرآيندها مستمر بهبود و كنترل براي كه است اي مرحله چهار مديريتي روش يك .
 ريزي، اجرا، كنترل و اقدام اصالحي مشهور است. همچنين به چرخه دمينگ يا چرخه برنامه

رسمي است كه بيان كننده نحوه  يمشخص گرديده مستند PMBOKمديريت پروژه به صورتي كه در سومين ويرايش استاندارد  برنامه 83
كنترل و مانيتورينگ آن مي باشد. هدف از برنامه مديريت پروژه تعريف چارچوبي براي استفاده تيم پروژه به منظور دستيابي به  اجراي پروژه،

  ه مي باشد.تعريف شده در پروژ اهداف
84 (Work Breakdown Structure) در ساختار  ها، استفاده از ساختارهاي شكست پروژه است. فهرست فعاليت هاي تهيه يكي از بهترين راه
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 گردد. يم ييا رد محصول نهايرش ين حدود و مشخصات پذييالزامات و تع يآور كارها، و جمع يبند تياولو

 ت زمان پروژهيريمد  )Project Time Managementل به ينان از تكميكه به منظور كسب اطم ي): مجموعه اقدامات
هر  ين مدت زمان اجرايآنها، برآورد و تخم يو توالها تيفعالق يف دقيباشد كه شامل تعر يم ازيموقع پروژه مورد ن

ن يآنها خواهد بود. در اافته به يص يتخصزان يت و ميانجام هر فعال ياز براين منابع مورد نييو تعها تيك از فعالي
 Gantج همچون گانت چارت (يرا يها كيبا استفاده از تكن) Project Schedule( پروژه يبرنامه زمانبندمرحله 

Chartمانند يكاربرد ياستفاده از نرم افزارها ) و MS-Project, Primavera, EPM د.ياستخراج خواهد گرد 

 نه پروژه (يت هزيريمدProject Cost Managementو كنترل  يبند كه به منظور برآورد، بودجه ييندهاي): فرآ
شامل كنترل  .شود يم ، انجاميده با مجرمنعق يل پروژه در چارچوب قراردادهايپروژه با هدف تكم يها نهيهز
گردد.  يم نهيهز يرات در خط مبناييت تغيريمد  پروژه، يها نهي) و كنترل هزCash Flowپروژه ( ينگيان نقديجر
همچون ارزش  ييها ) و شاخصEarned Value Management( ت ارزش كسب شدهيريق مدين طرح از طريام

رات ييت نموده و تغيريپروژه را مد يها نهي، هز)AV(يو ارزش واقع )EV( ، ارزش كسب شده)PV(يا برنامه
 پروژه يعملكرد زمان يها را با استفاده از شاخص يليتحل يها اعمال و گزارش يخ جاريتار صورت گرفته را تا

)SPI(85  پروژهاي  نهيعملكرد هزو )CPI(86 ،مذكور  يها شرگزانفعان طرح قرار خواهد داد. يار ذيد و در اختيتول
  معامله گران در بازار موثر خواهد بود.  ياز سو يشنهاديپ يها متيدر ق

 سك پروژه (يت ريريمدProject Risk Managementل، نظارت و ي، تحلييكه به منظور شناسا ييندهاي): فرآ
رات يتاثبروز و ش احتمال يافزااز آن  شناخته شده و ناشناخته پروژه صورت گرفته و هدف يها سكيواكنش بر ر

ت يريباشد. در برنامه مد يم پروژه يمنف يدادهاياز رو يرات ناشيمثبت و كاهش بروز و تاث يدادهاياز رو يناش
شده و مورد  يي) شناساOperational Risk( ياتيعمل يها سكيه ري) كلRisk Management Plan( سك پروژهير

 Project Perform Qualitative( يفي) و كProject Perform Quantitative Risk Analysis(يكم يها ليتحل

Risk Analysis( سك پروژهيربه برنامه پاسخ ت يقرار خواهد گرفت و در نها )Project Plan Risk Response با (
 نكه،يح ايتوض ن خواهد شد.يآنها تدواثرات به مخاطرات مشاهده شده و به حداقل رساندن  ييهدف پاسخگو

 يوهاي) مشخص شده و سنارPMP( ت پروژهيريست در طرح مديبا يم ها سكينگونه ريل اياز تحم يناش يها نهيهز
 ها از پروژه يل سبديموارد با تشك ين شده باشد. بعنوان مثال، در برخييمناسب تب ييپاسخگو يمربوط برا

)Portfolio( و  ياجبار يها مهياعمال بق يا از طريطرح را به حد قابل قبول تنزل داده و  ياز اجرا يسك ناشير
 يسك پروژه در بانكداريت ريريند مدياست كه فرآ يهيبداحتمال شكست پروژه را به حداقل رساند.   ،يارياخت

 يابيو اطالعات استفاده شده در ارزها برخوردار بوده و دادهاي  العاده ت فوقين از اهميان راستيمشاركت در سود و ز

                                                                                                                                                         
 يابد. كاري قابل كنترل ادامه مي  شود و اين عمل خردكردن تا زمان دستيابي به كوچكترين بسته هاي كوچكتر افراز مي شكست، پروژه به بخش

85 )Schedule Performance Index سنجش پيشرفت بدست آمده در مقايسه با پيشرفت برنامه ريزي شده پروژه است و حاصل تقسيم ارزش (
  ريزي شده پروژه است. كسب شده پروژه بر ارزش برنامه

86 )Cost Performance Index (صل تقسيم ارزش كسب شده پروژه واقعي پروژه است و حا سنجش پيشرفت بدست آمده در مقايسه با پيشرفت
 بر هزينه واقعي پروژه است.
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، يهمچون طوفان ذهن ييها كياستفاده از تكن  برخوردار باشد. لذا، ييصحت باال د از دقت ويپروژه با يها سكير
ات يموفق عمل يو مشابه به اجرا يقبل يها مستندات پروژه يني، مصاحبه با افراد نخبه و كارشناس، و بازب87يدلف
زيان راستين مديريت ريسك در بانكداري مشاركت در سود و خواهد نمود.  يانيسك پروژه، كمك شايت ريريمد

   از طريق واحد مهندسي مالي صورت خواهد پذيرفت.
 ت پروژهيفيت كيريمد )Project Quality Managementمحصول/  يها يژگيزان انطباق مشخصات و وي): كنترل م

در بانكداري  ن طرحيف امي، از وظايموارد عنوان شده در قالب قرارداد با مجرها و يازمنديل شده با نيخدمات تحو
) و Quality Plan( يفيهمچون طرح ك ييق ابزارهاين نظارت از طريباشد. ا يممشاركت در سود و زيان راستين 

ستوگرام، نمودار روند، يكنترل مانند ه ي، نمودارهاSPC(88( يت آماريفيمانند كنترل ك ييها كياستفاده از تكن
وب و نواقص مشاهده شده در پروژه يع يها ه گزارشيو ته يزي، مميبازرس  يها ستيا چك ليو  ينمودار پراكندگ

در قالب  )Preventive and Corrective Action( رانهيشگيو پ ياست اقدامات اصالح يهيد. بديمحقق خواهد گرد
نفعان پروژه يار ذيه و در اختيته ها پروژه ييات اجرايعملر در يتاخكاهش رت و يصورتمجلس و با هدف رفع مغا

  هد گرفت. قرار خوا
  
  :يريادگيند آموزش و يفرآ -6

با توجه به عمليات و فرآيندهاي اشاره شده در زنجيره ارزش بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، بكارگيري 
باشد. بعنوان مثال در فرآيند طراحي  مي ي مختلف اين شيوه بانكداري اجتناب ناپذيرها ي متنوع در بخشها تخصص
ي مختلف از كارشناس مسائل شرعي تا فناوري اطالعات و ارتباطات ها و خدمات طيف وسيعي از تخصص تمحصوال

بايست  مي برخوردار بوده واي  مورد نياز خواهد بود. لذا، فرآيند آموزش و يادگيري در بانكدراي راستين از ارزش ويژه
سازي و آشنايي مشتريان  د، در جهت فرهنگي صف و ستاها ضمن برآورده كردن نيازهاي آموزشي كاركنان در بخش

ي كاغذي و ها . برگزاري سمينارهاي تخصصي، استفاده از رسانهارائه نموداي  با اين شيوه بانكداري نيز برنامه ويژه
م ي نوين بازاريابي و علم روانشناسي در آشنايي مشتريان و كاركنان با مفاهيها مندي از شيوه ديجيتال، اطالع رساني و بهره

  بانكداري راستين بسيار مفيد خواهد بود.
  

  ي سياستي: ها گيري و توصيه نتيجه
عليرغم تالش بسيار در راستاي اجرايي شدن بانكداري غيرربوي در كشورهاي مختلف هنوز تعريف استانداردها، 

هاي سيستم  فرآيندها و عمليات مربوط به آن يكسان نيست. بر اساس مدل مفهومي در اين مقاله، منابع و زيرساخت
ا فرآيند و عمليات مشخص موجب توليد محصول يا بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين در قالب زنجيره ارزش ب

شود.  هاي مشتريان و در نهايت خلق ارزش براي ذينفعان منطبق با اصول بانكداري اسالمي مي ارائه خدمت به گروه
                                                 

 يقاز كارشناسان و خبرگان است كه از طر يدانش موجود در نزد گروه يبند و طبقه يآور جمع يبرا يافتهساختار آينديفر يروش دلف 87
عمدتاً با هدف  يروش دلف يريبكارگگيرد.  يصورت م يافتيها و نظرات در افراد و بازخور كنترل شده پاسخ ينا يندر ب ييها پرسشنامه يعتوز

 .است يريگ يممناسب به منظور تصم ياطالعات يهته ياو  ينانخالقانه و قابل اطم هاي يدهكشف ا
88   Statistical Process Control 
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گيري  فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي در اين شيوه بانكداري بسيار شفاف است و تحقق شفافيت اين بانك با بهره
هاي مديريت  مندي از تكنيك توانمنديهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، نظارت دقيق بر معامالت و تعامالت، و بهرهاز 

گذاران و در مجموع ارتقاي عملكرد  گردد و از سوي ديگر حداكثرسازي سود سپرده پروژه و مديريت ريسك حاصل مي
  بانك را در پي خواهد داشت. 

هايي را در ابعاد مختلف جهاني شدن، گسترش و توسعه بازار، رقابت با ساير  ن فرصتاجرايي شدن بانكداري راستي
گذاران و برخورداري آنها از بازدهي بخش حقيقي اقتصاد و تامين عدالت  هاي متعارف به جهت تامين منافع سپرده بانك

هاي اخالقي و پولشويي را  ي و ريسكاي براي مبارزه با ركود اقتصاد اجتماعي، روان نمودن تعامالت بين بانكي و شيوه
نيز فراهم خواهد نمود و موجب بهبود فضاي كسب و كار و حمايت از توليد و اشتغال در كشور گرديده و در نتيجه 

  تحقق عدالت و رضايت اجتماعي  را به دنبال خواهد داشت.
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In the IT-based Integrated System of Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) Banking all operations 

and process can be managed suitably; and by establishing the necessary relationships with other 
sections, creating value added for different customer groups and increasing productivity of the 
investment projects are accessible. In this paper, the relationships of core module of products/services, 
stackholders, operations and processes, and resources and infrastructure are determined according to 
non-usuric banking capabilities. Endogenous and exogenous factors affecting Rastin Banking's 
processes and operations are identified and will be classified in the three main domains of 
organization, business and technology and by using suitable instrument and techniques, suitable 
solutions are introduced.  
 
Keywords: Islamic Banking, Rastin Banking, Integrated Systems, Operation Management 
 
JEL: G11, G14, G21 

 

                                                 
89 Professor of Economics and Chief Islamic Banking Advisor to Bank Melli Iran  
 Web: http://www.bidabad.com          Email: bijan@bidabad.com     
90 Expert of Research and Development Department, Bank Melli Iran   Email: safaeipour_mohammad@ymail.com  


