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  پذيره /معامالت گواهي مشاركتالكترونيكي بازار  چارچوب

 (PLS)زيان  در قالب طرح مشاركت در سود و

  2محمد صفايي پور 1           بيژن بيدآباد

 :چكيده

و  3مبتني بر فن آوري اطالعات هاي مشاركت و پذيره مالي گواهيبازار معامالت چارچوب يك در اين مقاله ارائه يك هدف ما 
پايه گذاري  PLS(5( زيان مشاركت در سود وطرح قالب در كليه معامالت صورت گرفته در اين بازار . باشد مي 4ي يكپارچهها سيستم

و در قالب آن ايران بوده اداره تحقيقات و برنامه ريزي بانك ملي به چارچوب پيشنهادي بر اساس  ربوطهمجزئيات طرح  .شده است
هاي پايانپذير و گواهي پذيره  براي طرح گواهي مشاركتهاي مالي پيشنهادي تحت عنوان  واهيطرح بازار ثانويه خريد و فروش گ

  .طراحي شده استهاي مستمر و توليدي  براي طرح
بانكي  هايهاي فناوري اطالعات طراحي شده و در شبكه جهاني اينترنت براي دارندگان حساب اين بازار مبتني بر سيستم

اين چارچوب همراه با طرح پيشنهادي مشاركت در سود و زيان براي اجرايي نمودن بانكداري  .استالكترونيكي قابل استفاده 
 . آورد اسالمي مشاركت در سود و زيان با زمينه تكنولوژي اطالعات را فراهم مي

  

   پذيرهبانكداري اسالمي، مشاركت در سود وزيان، سامانه معامالت الكترونيكي، گواهي مشاركت، گواهي : كليد واژه
  

 :مقدمه

ها براي بقا  هاي راهبردي سازمان جزء الينفك برنامه  Webبرفناوري اطالعات و ايجاد و توسعه محصوالت و خدمات مبتني 
موسسات مالي و اعتباري نظير بانكها در ارائه خدمات و تسهيالت مالي به متقاضيان . باشد در بازار و كسب بازارهاي جديد مي

نمايند، ليكن در  هاي توليدي، صنعتي، خدماتي از ابزارهاي مشخص در قالب عقود اسالمي استفاده مي طرح سرمايه نظير مجريان
  .آيد هاي مدرن كمتر به چشم مي طراحي اين ابزارها، نوآوري و بهره گيري از تكنولوژي

سال است كه مانند شركت  با بهره گيري از خدمات اينترنتي و يك مدل بازاريابي جديد به مدت دو (Zopa) 6شركت زوپا
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"e-bay"7  شركت . كند گيرنده عمل مي دهنده و وام وامگري بين  واسطهبراي"e-bay"  فروشندگان خرد را به خريداران خرد معرفي
ه در روش زوپا وام دهنده خرد مقدار وام خود را معين و عرض. توانند اجناس خود را به يكديگر بفروشند نمايد و آنها مي و آشنا مي

چنين ابتكارهايي باعث كمتر شدن بهره پرداخت . تواند از مبالغ مطلع شده و دريافت وام نمايد كند و وام گيرنده خرد نيز مي مي
اين شبكه . نمايند ها پوند بين خود جابجا مي هزار مشترك فعال است كه ميليون 149شامل زوپا در حال حاضر شبكه  .شده است

گري مالي كمرنگ  اين شبكه هرچند نقش بانك را در عمليات واسطه .نمايد آني به يكديگر مرتبط ميمشتريان را بطور آنالين و 
  .شود كند ولي به عمليات بانكي غيرربوي منتهي نمي مي

قانون  91بار ماده  رود كه براى نخستين انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزى ازجمله ابزارهاى پولى به شمار مى
نتوانست اما اين ابزار  .نمايدتوسعه به بانك مركزى اجازه داد كه با تصويب شوراى پول و اعتبار از اوراق مشاركت استفاده برنامه سوم 

گزارش  و با توجه بهى اخير ها نگاهى به عملكرد آن در سال .به خوبي از عهده معيارهاي بانكداري مشاركت در سود و زيان برآيد
 اند حتى در فروش اوراق ى انتشار دهنده اوراق، سقف مجوز انتشار را پرنكردهها الوه بر اينكه دستگاهشود ع بانك مركزى مشاهده مى

تضمين بازخريد اوراق و اخذ بودجه از بانكها ، اوراق مشاركت مشكالت اجرايي انتشار و فروشاز ديگر  .اند با مشكل مواجه بودهنيز 
بازخريد اوراق مشاركت با نرخ بازار، اين اوراق بعد از  اكنون به دليل تفاوت نرخ هم .ى انتشار دهنده اوراق استها توسط دستگاه
 .گيرند كه از مردم تسهيالت بگيرند از بانكها مى به جاى اين ها ماند و از همين رو دولت و پروژه در دست بانكها مىتوسط بانكها 

نرخ ثابت بازده اوراق مشاركت كه پايين تر  علتد و اين موضوع به در مردم اشتياق و انگيزه ايجاد گردبراي فروش مجدد اوراق بايد 
 ارتباط سيستمي بين ،و فرآيندهاي عملياتي ها از سوي ديگر سنتي بودن رويه .باشد ميبا مشكل همراه  باشد عمالً مي از نرخ تورم

، معادل بازدهي بخش اوراقه بعنوان سود بطوريكه نرخهاي تعيين شدطرحها را برقرار ننمود،  خريداران اوراق مشاركت و مجريان
رسد بكارگيري ابزارهاي جديد بانكداري  مي لذا به نظر .مغاير استدر سود و زيان باشد و اين با روح مشاركت  واقعي اقتصاد نمي

كداري اسالمي تواند راهگشاي گذار از رويه سنتي و گسترش بان مي مندي از بسترهاي ايجاد شده الكترونيكي اسالمي بهمراه بهره
طرح پيشنهادي مشاركت در سود و زيان بانك ملي با تدوين چارچوبي جامع از عمليات مشاركت مالي با توجه به مراتب فوق . باشد

اي در ارتباط با خريد و  هاي اقتصادي راه را براي اجراي بانكداري اسالمي هموار ساخت كه در اين راستا بايد بازار ثانويه در طرح
در ادامه . شد كه اين مقاله سعي بر معرفي مكانيزم عملياتي آن بازار در شبكه اينترنت دارد ارهاي مالي آن طرح ايجاد ميفروش ابز

ي مبتني بر فن آوري اطالعات جهت خريد و فروش مالضمن معرفي اجمالي بانكداري مشاركت در سود و زيان، بازار معامالت 
  .گردد مي زارهاي مالي بانكداري اسالمي ارائهپذيره، بعنوان يكي از اب/گواهي مشاركت

 
 
 

 هاي كليدي مفاهيم و واژه

  
الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد بنحو مشاع  عقدي است از درآميختن سهم :مشاركت مدني

  .به منظور انتفاع طبق قرارداد
 گذاري بر مبناي نرخ بازدهي حقيقي در سود و زيان طرحهاي سرمايه گذاران مشاركت سپرده :)PLS(مشاركت در سود و زيان 

   .سازي بانكداري اسالمي طرح و به منظور پياده

                                                            
خريداري نموده يا از آن توانند كاالها و اقالم خود را  ر جهان ميبزرگترين ومشهورترين حراجي و فروشگاه مجازي اينترنتي كه مردم از سراس 7
 .معرض فروش قرار دهند آن به  در
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. در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد) جعل(به اداي مبلغ يا اجرت معلوم ) كارفرما(عبارتست از التزام شخص جاعل  :8جعاله
  . شود يا پيمانكار ناميده ميدهد، عامل  طرفي كه عمل را انجام مي

انجام گرفته كه عالوه بر انجام  )PLS(اي منتخب به نام شعبه  اجراي بانكداري مشاركت در سود و زيان در شعبه :PLSشعبه 
ان گذاران، مجري رساني و ارائه خدمات مشاوره برخوردار بوده تا سپرده وظايف متعارف بانكداري، از واحدهاي جديد نظير واحد اطالع

اي جهت  آگاهي يافته و همچنين دايره صندوق اين شعبه عالوه بر وظايف متعارف از باجه) PLS(و به نحو مطلوب از فرآيند 
  . معامالت گواهي مشاركت برخوردار خواهد بود

ها  تواند به سه روش زير در طرح گذار مي در اين شيوه بانكداري سپرده :خدمات يا محصوالت مشاركت در سود و زيان
  : گذاري و در سود و زيان آنها سهيم شود سرمايه

گذار با انتخاب آن طرح و  هاي خاص شعبه كه سپرده يكي از طرحها و پروژه: مشاركت در سود و زيان طرح خاص .1
خريد گواهي مشاركت طرح مربوطه حسب دستورالعملها و ضوابط مربوطه به نسبت قيمت اسمي مشاركت، در سود و زيان 

  . گردد سهيم مي طرح شريك و
چند طرح و پروژه خاص كه توسط بانك به عنوان بسته يا سبدي از طرحها : ها مشاركت در سود و زيان بسته طرح .2

گذار با انتخاب اين بسته و خريد گواهي مشاركت مربوطه، طبق دستورالعملها و ضوابط مربوطه به  گردد و سپرده تعريف مي
 . گردد يان مجموعه اين طرحها شريك و سهيم مينسبت قيمت اسمي مشاركت، در سود و ز

گذار با خريد گواهي مشاركت  سپرده: زيان مشاركت در سود و زيان شعبه مجري بانكداري مشاركت در سود و .3
) به عنوان يك بنگاه اقتصادي(مربوط به اين محصول، بر اساس دستورالعملها و ضوابط مربوطه در سود و زيان خالص شعبه 

  . گردد مي شريك و سهيم
) گذاري مدت زمان اجراي طرح سرمايه(نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معين  هاي بي برگه :گواهي مشاركت

ها به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت  دارندگان اين برگه. شود توسط شعبة بانكداري مشاركت در سود و زيان منتشر مي
باشند و بانك در ازاي دريافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مديريت سرمايه به  وطه شريك ميدر سود حاصل از اجراي طرح مرب

  . نمايد گذاري مي گذاران كه بنا به درخواست ايشان در يكي از سه نوع محصوالت بانك خواهد بود، سرمايه سپرده
مدت زمان اجراي طرح پايان ناپذير (معين  هاي بي نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت برگه :گواهي پذيره

ي و مدت مبلغ پرداختها به نسبت  دارندگان اين برگه. شود ه بانكداري مشاركت در سود و زيان منتشر ميبتوسط شع) گذاري سرمايه
، قابليت خريد و نام بودن، قابل انتقال به غير بي .زمان مشاركت از مالكيت سرمايه شركت در قالب سهام برخوردار خواهند گرديد

فروش در بازار ثانويه مجازي و بازار بورس، درآمد زا بودن معامالت براي بانك، تعيين قيمت بر حسب مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار 
، مشتريان محصوالتبودن و حقيقي يا حقوقي بودن خصوصي يا دولتي ، امكان ثانويه اينترنتي، تسويه قطعي با آخرين مالك گواهي

هاي مشاركت و پذيره در اين است  تفاوت گواهي. هاي مشاركت و پذيره هر دو داراي آن هستند مله خصوصياتي است كه گواهياز ج
نمايد و يا در  برداري و انجام مزايده طرح و فروش آن تسويه حساب مي ه ها پس از زمان بهر كه بانك با دارنده گواهي مشاركت طرح

در پايان سال مالي و به محض حاضر شدن صورتهاي مالي شعبه تسويه حساب به عمل  PLSه مورد دارنده گواهي مشاركت شعب
گذاري تبديل نمايد و هيچگونه تعهدي  دار طرح سرمايه در صورتيكه بانك متعهد است دارنده گواهي پذيره را به سهام. خواهد آمد

در نهايت پس از اتمام اين فرآيند مسئوليت بانك به پايان نسبت به پرداخت اصل سرمايه و سود آن از طريق فروش نخواهد داشت و 
  . خواهد رسيد
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را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص حسن اجراي  )PLS(واحدي است كه امور نظارتي فرآيند مشاركت در سود و زيان  :امين
با استفاده از ...  گونگي مصرف بهينه آنها،هاي اعالم شده، نحوه تخصيص منابع و چ طرح، كنترل عمليات اجرايي در مقايسه با برنامه

  . شاخصهاي كليدي و رسيدگي به صورتهاي مالي را به عهده دارد
مجري شخصيتي است حقوقي كه سهم الشركه نقدي و غيرنقدي خود را به نحو مشاع طبق قرارداد مشخص با سهم الشركه  :مجري
  .ايه گذاري مشتركي را ترتيب دهدگري بانك درآميخته تا فعاليت سرم گذار به واسطه سپرده

 
  

  PLS بانكداري مشاركت در سود و زيانطرح پيشنهادي 

  
گذاران متغير و بر اساس وضعيت بازدهي طرح محاسبه و  گذاري منابع پولي سپرده در اين طرح نرخ بازدهي حاصل از سرمايه

د ثابت و جايگزيني سود متغير بر مبناي بازدهي بخش با توجه به رويكرد جديد نظام بانكداري اسالمي ايران بر مبناي حذف سو
و لذا حركت منابع پولي به سمت . گردد مي حقيقي اقتصاد، حركت به سمت عقود مشاركتي، سود با توافق طرفين معامله تعيين

  . معامالت انتفاعي پربازده امري اجتناب ناپذير خواهد بود
اي از چند طرح،  محصول مشاركت در طرح خاص، مشاركت در بسته(اين طرح براساس سه نوع محصول يا خدمت بانكي 

گذار  بانك براساس عقد جعاله، با سپرده. طراحي گرديده است) مشاركت در سود و زيان شعبه مجري طرح مشاركت در سود و زيان
مشاركت آنها را با مجري فراهم گذاران در يكي از سه محصول اشاره شده در سود و يا زيان  قراردادي تنظيم تا بر اساس نظر سپرده

آورد و در طرف ديگر براساس عقد مشاركت مدني با مجري يا مجريان وارد معامله خواهد شد و از اين طريق بعنوان نهادي كه با 
الت كه در اين ح(گذار  گذاري را بين سپرده اي و تخصيص آنها به سرمايه العمل شرايط تجهيز منابع سپرده اخذ حق الجعاله يا حق

فراهم آورده و سود و يا ) گذاري را بعهده دارد كه عمليات اجرايي سرمايه(و مجري ) گذاري است تأمين كننده منابع مالي سرمايه
بانك از . نمايد گذار منتقل مي گذاري را در چارچوب توافقات حين قرارداد به تأمين كننده منابع يعني سپرده زيان حاصل از سرمايه

  .نمايد گذاري مي طرح سرمايه) يا زيان(دمات اقدام به كسب درآمد بعنوان سهمي از سود محل ارائه اين خ
استفاده خواهد شد و بانك با  پذيره/در بانكداري مشاركت در سود و زيان ابزارها و ابداعات مالي بديعي نظير گواهي مشاركت

پذيره، در فعال نمودن /و طراحي سبد گواهي مشاركت ها ن گواهيو ايجاد بازار ثانويه معامالت اي پذيره/صدور و ارائه گواهي مشاركت
در اين طرح بانك واحدي است كه به عنوان . و افزايش كارايي بازارهاي پولي و مالي حركت و تحوالت مهمي ايجاد خواهد كرد

طبق قراردادهاي مشخص سود  دهد و گذار را به متقاضيان تسهيالت اعتباري تخصيص مي ايي سپرده گذار منابع سپرده وكيل سپرده
تواند بر  قراردادهاي تنظيمي بانك با هركدام از طرفين مي. شود گذار تقسيم مي گذار، بانك و سرمايه يا زيان حاصله، بين سپرده

مجري شخصيتي است حقوقي كه سهم الشركه نقدي و غيرنقدي خود . مبناي كارمزد و يا بر مبناي مشاركت در سود يا زيان باشد
گري بانك درآميخته تا فعاليت سرمايه گذاري مشتركي را  گذار به واسطه به نحو مشاع طبق قرارداد مشخص با سهم الشركه سپردهرا 

را به نمايندگي از طرف بانك درخصوص ) PLS(و امين واحدي است كه امور نظارتي فرآيند مشاركت در سود و زيان . ترتيب دهد
هاي اعالم شده، نحوه تخصيص منابع و چگونگي مصرف بهينه آنها با  ايي در مقايسه با برنامهحسن اجراي طرح، كنترل عمليات اجر

  . استفاده از شاخصهاي كليدي و رسيدگي به صورتهاي مالي را به عهده دارد
است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معين  نامي هاي بي پذيره برگه /مشاركت گواهيهمانگونه كه اشاره گرديد، 

ها به  دارندگان اين برگه. شود توسط شعبة بانكداري مشاركت در سود و زيان منتشر مي) گذاري مدت زمان اجراي طرح سرمايه(
باشند و بانك در ازاي ارائه خدمات  نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح مربوطه شريك مي
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. نمايد گذاري مي درخواست ايشان در يكي از سه نوع محصوالت بانك خواهد بود، سرمايه گذاران كه بنا به مديريت سرمايه به سپرده
هاي ارتباطي اينترنت و يا گيشه بانك اقدام به خريد و فروش اين  توانند از طريق شبكه افراد و يا دارندگان گواهي مشاركت مي

  .باشد مي المللي فروش بين ها نموده و لذا اين گواهي به صورت يك دارايي قابليت خريد و برگه
هاي مشاركت يا پس از مراجعه به  گذار از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار ثانويه گواهي سپرده

يكي از شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان و مشاوره با كارشناس مربوطه در باجه اطالع رساني با انواع محصوالت مشاركت، 
پس از . نمايد گذاري و انصراف آشنايي كامل پيدا نموده و يكي از محصوالت سه گانه مشاركت را انتخاب مي ط و مقررات سپردهشراي

گذار و بر اساس نوع  با مشخصات سپرده پذيره/انعقاد قرارداد و ثبت آن، سيستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهي مشاركت
اي از  در رابطه با دو محصول مشاركت در طرحهاي منفرد يا مجموعه(در پايان دوره مشاركت .نمايد محصول انتخابي مشتري مي

مميزي پس از دريافت اطالعات / باجه حسابداري) مشاركت در سود و زيان شعبه در رابطه با محصول(يا انتهاي سال ) طرحها
اخت سود با توجه به مدت مشاركت و نوع محصول انتخابي مربوط به نحوه محاسبه سود و زيان طرح يا شعبه اقدام به محاسبه و پرد

  .نمايد مشتري مي
. نمايد مجري نيز با مراجعه به شعب طرح مشاركت در سود و زيان پيشنهاد مشاركت در اجراي طرح را به بانك ارائه مي 

ني بازار ثانويه گواهي سپس ضمن اطالع رساني به مشتري در خصوص شرايط و مقررات مشاركت از طريق پورتال اطالع رسا
هاد از مشتري اخذ و نمشاركت يا باجه اطالع رساني در شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان، وجه مربوط به ارائه پيش

و ساير اطالعات مربوطه از مجري اخذ ... اطالعات مربوط به طرح پيشنهادي شامل طرح نامه، توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و 
هاي مربوطه اقدام به ارزيابي  و نيز بر اساس دستورالعمل) در صورت وجود(د ارزيابي مجريان بر اساس سوابق مجري واح .گردد مي

در صورت . نمايد مجري نموده و در صورت احراز توانايي فني و اهليت مجري گزارش مربوطه را به واحد ارزيابي طرح ارسال مي
هاي مربوطه اقدام به تعيين نوع و ميزان وثائق، تضمينات و سهم  ر اساس دستورالعملمثبت بودن ارزيابي طرح واحد ارزيابي طرح ب

پس از انعقاد قرارداد منابع درخواستي و مصوب در قالب قرارداد . شود الشركه مربوطه نموده و مراتب به اطالع مجري رسانيده مي
طبق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه بندي، برنامه زمان و كليه مدارك و مستندات . مشاركت در اختيار مجري قرار خواهد گرفت

بندي، منابع مورد نياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه كنترل كيفيت، نحوه گزارش دهي و چگونگي اتمام و 
  . بايست توسط مجري به امين طرح تحويل گردد تحويل طرح مي

بايست در مقاطع زماني از پيش تعيين شده در اختيار واحد  كار مجري مي گزارشهاي نظارت بر اجراي طرح و كيفيت
. هاي بعدي بانك به مجري قرار خواهد گرفت بديهي است گزارشهاي امين طرح مالك پرداخت. مميزي بانك قرار گيرد/ حسابداري

زد سهم بانك توسط نرم افزار واحد هاي مربوطه ميزان سود و زيان طرح و كارم ها و فرمول در پايان طرح و طبق دستورالعمل
در صورت . گذار تعيين و به حسابهاي مربوطه واريز خواهد گرديد سهم مجري و سپرده. مميزي محاسبه خواهد گرديد/ حسابداري

وجود گزارش يا صورتمجلس توقف توسط امين، ميزان تاخير و ضرر ناشي از تاخير طبق دستورالعمل مربوطه تعيين و محاسبه 
  . ددگر مي

توانند اين گواهي را  گذاران مي قابل انتقال به غير بوده و سپرده ،PLSپذيره بانكداري مشاركت در سود و زيان /گواهي مشاركت
بازاري كه اوراق بهادار پس از عرضه اوليه در آن مورد داد و ستد قرار (و بدون تحمل جريمه در بازار ثانويه  بدون فسخ عقد مربوطه

پذيره /در اين حالت رابطه عامل و جاعل بين بانك و خريداران بعدي گواهي مشاركت. ه و حقوق خود را صلح نمايندمعامل) گيرد مي
در اين ارتباط بايد بانك به طرق . پذيره بنمايد/تواند اقدام به خريد يا فروش گواهي مشاركت بانك مي .همچنان باقي خواهد ماند

هاي  پذيره عدم الزام بانك به بازخريد گواهي/هاي گواهي مشاركت در پشت برگه مختلف اطالع رساني و با ظهرنويسي چاپي
بانك از فعاليت موازي بازارگردانان و بورس اوراق بهادار در ارتباط با معامالت  .رساند پذيره را به اطالع خريداران گواهي مي/مشاركت
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گردد تا با رعايت  ر يا معامله گري است كه از طرف بانك مأمور ميبازارگردان بانك كارگزا. نمايد پذيره استقبال مي/گواهي مشاركت
توانند جهت  ها مي بازارگردان يا بازارگردان. پذيره به قيمت بازار آزاد بنمايد/نكات و ضوابط مالي اقدام به داد و ستد گواهي مشاركت

عمليات مربوط به اين بيمه . پذيره نمايند/شاركتپذيره اقدام به بيمه گواهي م/هاي مشاركت پوشش تمام يا بخشي از ريسك گواهي
عمليات خريد و فروش هم در باجه صندوق شعبه  .باشد تابع دستورالعمل و ضوابط خاص براي گواهي مشاركت و گواهي پذيره مي

PLS بانك ثبت گردد هاي اطالعاتي ها بايد از يكي از اين دو طريق در پايگاه و هم در اينترنت قابل انجام است و خريد و فروش.  
به عنوان روشي  SSADMتهيه شده است،  ethodMesign Dnalysis and Aystem Structured S نمودار زير بر اساس روش
اين روش، فرايند توسعه . باشد هاي دولتي كشور انگلستان مورد استفاده مي هاي اطالعاتي پروژه استانداردي براي توسعه سيستم

  .برد جزء پيش ميسيستم را با نگرش كل به 
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 پذيره/ طرح سامانه اينترنتي بازار ثانويه معامالت گواهي مشاركت 

  
توانند اين  گذاران مي هقابل انتقال به غير بوده و سپرد ،)PLS( پذيره بانكداري مشاركت در سود و زيان /گواهي مشاركت

بازاري كه اوراق بهادار پس از عرضه اوليه در آن مورد داد و (و بدون تحمل جريمه در بازار ثانويه  گواهي را بدون فسخ عقد مربوطه
در اين حالت رابطه عامل و جاعل بين بانك و خريداران بعدي گواهي . معامله و حقوق خود را صلح نمايند) گيرد ستد قرار مي

  .پذيره همچنان باقي خواهد ماند /مشاركت
 

 "بازار ثانويه معامالت گواهي مشاركت"اجزاي اصلي سامانه اينترنتي 

  

  
 هاي مشاركت مرتبط محصوالت  در اين بخش اطالعات مربوط به وضعيت خريد وفروش گواهي :9پورتال اطالع رساني

هاي  اطالعات شامل آخرين قيمت و تعداد گواهي. گردد ارائه مي )هاي خاص محصوالت مرتبط با طرح خاص و طرح(نوع اول و دوم 
در اين بخش اطالعات مربوط به وضعيت شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان شامل ترازنامه، . باشد مي ...معامله شده و 

  .گردد جهت اطالع مشتريان ارائه مي صورتحساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي شعبه
هاي تشكيل دهنده سامانه و چگونگي عضويت  بخش معرفي سامانه اينترنتي بازار ثانويه، راهنماي نحوه كار با سامانه،در اين بخش 

                                                            
9 A web portal is a site that provides a single function via a web page or site. Web portals often function as a 
point of access to information on the internet. Portals present information from diverse sources in a unified 
way. Also Portals provide a way for enterprises to provide a consistent look and feel with access control and 
procedures for multiple applications, which otherwise would have been different entities altogether. An 
example of a web portal is Yahoo! http://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal  
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الزم به توضيح است بخش پورتال نقش واحد اطالع رساني در شعب مجري طرح مشاركت  .و ورود به سامانه تشريح گرديده است
 اي طراحي بايست به گونه ب اين بخش داراي تنوع و گستردگي خواهد بود و ميدر سود و زيان را بر عهده خواهد داشت و مطال

  .شود كه پاسخگوي بخش اعظم سواالت مشتريان در خصوص سيستم مشاركت در سود و زيان باشد
 بايست ضمن مراجعه به شعب  به منظور ورود و استفاده از خدمات سامانه مذكور،كليه مشتريان مي: ثبت نام و عضويت

در اين مرحله . طرح مشاركت در سود و زيان نسبت به تكميل فرم درخواست استفاده از خدمات اين سامانه اقدام نمايند مجري
مشترياني كه درخواست استفاده از خدمات خريد يا . نمايند مشتريان بر اساس نوع خدمت مورد نظر نسبت به تكميل فرم اقدام مي

شرايط و مقررات خريد و فروش ) الكترونيكي( ءبايست ضمن تأييد و امضا شته باشند، ميفروش به صورت تواماً را در سامانه دا
نسبت به افتتاح حساب سپرده به ميزان خريد مورد نظر بعالوه كارمزد متعلقه آن اقدام  ،پذيره/هاي مشاركت الكترونيكي گواهي

تاح حساب براي مشتري از طريق تريافت مدارك جهت افمشتريان خارج از كشور فرايند مربوط به احراز هويت و دبراي  .نمايند
   .كشور مربوطه ميسر خواهد بوددر  (PLS) ي بانك مجري طرحها دفاتر يا نمايندگي

 باشد، مشتر ي  مي پذيره/فروش گواهي مشاركت /اين بخش مختص به ارائه پيشنهاد خريد :فروش/پيشنهاد خريد
كاربري خود را وارد نموده و پس از تاييد فرم شرايط و مقررات خريد و فروش گواهي  بايست نام و كد جهت ارائه پيشنهاد خريد مي

تواند آخرين  بخش مشتري ميه اين پس از ورود ب. و كارمزد متعلقه آن اجازه ورود به اين بخش را خواهد داشت پذيره/مشاركت
وع محصول مرتبط با آنها و نيز آخرين قيمت ها شامل ن هاي در معرض فروش و اطالعات مربوط به اين گواهي وضعيت گواهي

 اريخريدخود را تواند گواهي مورد نظر  ها مي در صورت تمايل مشتري به خريد هر يك از گواهي. پيشنهادي را مشاهده نمايد
شتري جهت م .بخش انتخاب محصول با ارائه پيشنهاد جديد از سوي مشتري توسط نرم افزار سامانه به روز رساني خواهد شد. نمايد

بايست نام و كد كاربري خود را وارد نموده و ضمن تاييد شرايط و مقررات  ارائه پيشنهاد فروش نيز مطابق فرايند فوق الذكر مي
سپس اقدام به تكميل فرم . مجوز ورود به بخش فروش را پيدا كند پذيره  /هاي مشاركت خريد و فروش الكترونيكي گواهي

   .ي خود را در معرض فروش قرار دهدها نموده و در نهايت گواهيبراي فروش  هاي پيشنهادي مشخصات گواهي
 نرم افزار سامانه امكان ارائه  ،پس از انقضاي مهلت فروش: پذيره /ارتباط فروشنده و خريدار گواهي مشاركت

فروش گواهي درنظر گرفته و  نموده و باالترين قيمت پيشنهادي را بعنوان قيمت Disableپيشنهاد براي خريد گواهي مورد نظر را 
ها بعالوه كارمزد متعلقه به  سپس قيمت كل گواهي. مشتري پيشنهاد دهنده را بعنوان خريدار نهايي گواهي شناسايي خواهد نمود

آن محاسبه شده به صورت سيستمي از حساب خريدار برداشت شده و به حساب معرفي شده از سوي فروشنده به صورت سيستمي 
پس نقل و انتقال وجوه، نرم افزار سامانه، مالكيت  .كارمزد بانك در يك سر فصل مشخص نگهداري خواهد شد.ددگر واريز مي

هاي مشاركت معامله شده را به صورت سيستمي به فرد خريدار منتقل نموده و صورت حساب معامله صورت گرفته را تهيه و  گواهي
ن عمليات، بخش انتخاب محصول با توجه به معامله صورت گرفته به روزرساني پس از اي. به فروشنده و خريدار ارسال خواهد نمود

  .خواهد شد
 هاي مشاركت خود در بخش خريد در صورتي كه خريدار و فروشنده تمايلي به انجام معامله گواهي :ثبت و استعالم/ 

هاي خود نمايند، به منظور ثبت نقل و  اهيفروش سامانه اينترنتي را نداشته باشند و به صورت توافقي اقدام به خريد و فروش گو
پس از ثبت مشخصات انتقال گيرنده و  .بايست از بخش ثبت در سامانه استفاده نمايند هاي معامله شده مي انتقال مالكيت گواهي

تغييرات در ها به صورت سيستمي به شخص انتقال گيرنده منتقل شده و  مالكيت گواهيانتقال دهنده در فرم مربوطه و تاييد آن، 
  .بانك اطالعات مشتريان سيستم مشاركت در سود و زيان و پايگاه داده سامانه بازار ثانويه اعمال و بروز رساني خواهد شد

 ي پايان پذير و فروش طرح و تعيين سود و ها پس از پايان مرحله ساخت طرح :تسويه حساب با دارندگان گواهي مشاركت
و طول زمان ) ميزان سپرده(لقه به هر يك از سپرده گذاران بر اساس ميزان سهم الشركهزيان آن، ميزان سود يا زيان متع

در نهايت سود محاسبه شده به حساب معرفي شده از سوي آخرين .مشاركت و ساير موارد مرتبط محاسبه و تعيين ميگردد
ست،واريز گرديده و مراتب از طريق دارنده گواهي كه مشخصات او بعنوان مالك گواهي در سيستم بازار ثانويه ثبت شده ا
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اي مشمول زيان، زيان متعلقه به هر سپرده گذار هدر خصوص طرح.اطالع رساني ميگردد به مشتري ،ارسال صورت حساب
محاسبه و از مبلغ اسمي گواهي مشاركت كسر و مابقي به حساب معرفي شده از سوي آخرين دارنده گواهي كه مشخصات او 

به مشتري  ،ردد و مراتب از طريق ارسال صورت حسابگر سيستم بازار ثانويه ثبت شده است، واريز ميبعنوان مالك گواهي د
 پورتال از چندين روز پيش از شروع عمليات تسويه حساب از طريق ها موضوع تسويه حساب طرح .ددگر مي اطالع رساني

ديهي است پس از شروع عمليات تسويه ب.رساني خواهد شدمشتريان اطالع ها به  اطالع رساني سيستم بازار ثانويه و ساير رسانه
شده و تا تعيين وضعيت نهايي طرح  Disableي مشاركت طرح مربوطه در سيستم بازار ثانويه ها حساب، امكان معامله گواهي

  . نخواهد بود ي مربوطه در سيستم ميسرها از لحاظ سود يا زيان امكان معامله گواهي
 
  

 نظام بانكداري مشاركت در سود و زيان هاي تشريح جريان داده

  
  گذار عمليات سپرده

پذيره يا پس از مراجعه به /هاي مشاركت گذار از طريق مراجعه به پورتال اطالع رساني سامانه اينترنتي بازار ثانويه گواهي سپرده
رساني با انواع محصوالت مشاركت، يكي از شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان و مشاوره با كارشناس مربوطه در باجه اطالع 

  :نمايد گذاري و انصراف آشنايي كامل پيدا نموده و يكي از محصوالت سه گانه مشاركت زير را انتخاب مي شرايط و مقررات سپرده
 مشاركت در سود و زيان طرح خاص: محصول بانكي/خدمت -1

 ها مشاركت در سود و زيان بسته طرح: محصول بانكي/خدمت -2

 مشاركت در سود و زيان شعبه مجري: انكيمحصول ب/خدمت -3

هاي مربوطه جهت تكميل در اختيار مشتري قرار خواهد گرفت، سپس مدارك و  تخاب محصول فرمبديهي است پس از ان
اطالعات مربوطه بهمراه اطالعات فرمهاي تكميل شده در باجه ورود اطالعات به صورت موقت وارد سيستم رايانه اي شده و مشتري 

و پس از بازيابي اطالعات ثبت موقت شده اقدام به تاييد و  باجه صندوق پس از دريافت وجوه مربوطه.به باجه صندوق هدايت ميشود
پس از ثبت نهايي اطالعات و ارسال آن به مركز كد شناسايي مشتري با توجه به نوع محصول انتخابي .نمايد ثبت نهايي اطالعات مي

ركورد مربوط به كد  .گيرد اين كد شناسايي در رسيد چاپي صندوق درج گرديده و در اختيار مشتري قرار مي.گردد ايجاد مي
شناسايي مشتري و ساير اطالعات مربوط به اين ركورد منجمله شماره حساب، ميزان سپرده شخص، اطالعات شناسنامه اي 

به صورت همزمان ثبت و نگهداري ) سيبا(در پايگاه داده سيستم مشاركت در سود و زيان و سيستم يكپارچه بانك ... گذار و  سپرده
  .خواهد گرديد

پس از دريافت وجه و افتتاح حساب، مشتري به باجه انعقاد قرارداد هدايت شده و پس از بازيابي اطالعات مربوط به كد 
پذيره در اختيار مشتري قرار /شناسايي مشتري فرمهاي قرارداد و استفاده از خدمات سامانه اينترنتي بازار ثانويه گواهي مشاركت

يك نسخه از قرارداد منعقده در اختيار مشتري قرار . نمايد ه قرارداد اقدام به تاييد و امضاي آن ميگذار پس از مطالع سپرده. گيرد مي
ضمناً اطالعات مربوط به قرارداد شامل شماره انتظامي قرارداد . گرفته و نسخه ديگر آن در سوابق مشتري نگهداري خواهد گرديد

  .گردد ان ثبت و ذخيره ميدر بانك اطالعات مشتريان سيستم مشاركت در سود و زي
گذار و بر  پذيره با مشخصات سپرده/پس از انعقاد قرارداد و ثبت آن، سيستم به صورت خودكار اقدام به صدور گواهي مشاركت

پذيره، باجه صدور /در صورت تمايل مشتري به داشتن نسخه چاپي گواهي مشاركت. نمايد اساس نوع محصول انتخابي مشتري مي
. تواند گواهي مربوطه را مشاهده و اقدام به صدور دستور چاپ نمايد پذيره از طريق ورود كد شناسايي مشتري مي/گواهي مشاركت

گذاري مشتري در گواهي چاپ شده درج  بديهي است شماره سريال اختصاصي به گواهي بهمراه ساير اطالعات مربوط به سپرده
  .خواهد گرديد
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در رابطه (يا انتهاي سال ) اي از طرحها و محصول مشاركت در طرحهاي منفرد يا مجموعهدر رابطه با د(در پايان دوره مشاركت 
مميزي پس از دريافت اطالعات مربوط به نحوه محاسبه سود و زيان / باجه حسابداري) با محصول مشاركت در سود و زيان شعبه

توضيح اينكه . نمايد محصول انتخابي مشتري مي طرح يا شعبه اقدام به محاسبه و پرداخت سود با توجه به مدت مشاركت و نوع
مميزي وارد شده و نيازي به ورود مجدد /افزار باجه حسابداري فرمولها و روشهاي محاسبه سود و زيان به صورت خودكار در نرم

ري به بانك همچنين در صورت تمايل مشتري امكان واريز سود به صورت خودكار و از طريق معرفي حساب مشت. باشد اطالعات نمي
گذار كسر و به حساب بانك منظور خواهد  بديهي است كارمزد بانك طبق مقررات و قرارداد في مابين از سپرده. ميسر خواهد بود

  .گرديد
 

  عمليات مجري
در صورت تمايل مشتري به اجراي طرح با بانك به صورت مشاركتي، با مراجعه به شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان 

سپس ضمن اطالع رساني به مشتري در خصوص شرايط و مقررات . نمايد مشاركت در اجراي طرح را به بانك ارائه مي پيشنهاد
پذيره يا باجه اطالع رساني در شعب مجري طرح مشاركت در /مشاركت از طريق پورتال اطالع رساني بازار ثانويه گواهي مشاركت

از مشتري اخذ و اطالعات ) مطابق دستورالعمل مربوطه(بر ارزيابي مقدماتي طرح سود و زيان، وجه مربوط به ارائه پيشنهاد مبني 
و ساير اطالعات ... مربوط به طرح پيشنهادي مطابق دستورالعمل مربوطه شامل گزارش توجيهي، مدارك ثبتي، مجوزهاي فعاليت و 

  .گردد مربوطه از مجري اخذ مي
پيشنهادي نگهداري شده و يك هاي  و ساير اطالعات مربوطه در فايل طرحپيشنهادي بهمراه مشخصات مجريان آنها هاي  طرح

  .گردد ارسال ميها  نسخه از آن به واحد ارزيابي مجريان و طرح
هاي مربوطه اقدام  و نيز بر اساس دستورالعمل) در صورت وجود(واحد ارزيابي به منظور ارزيابي مجريان بر اساس سوابق مجري 

واحد . نمايد و در صورت احراز توانايي فني و اهليت مجري گزارش مربوطه را جهت ارزيابي طرح ارائه مي به ارزيابي مجري نموده
ارزيابي به منظور ارزيابي طرح بر اساس دستورالعملهاي مربوطه، بانك اطالعات نظير فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، 

در صورت مثبت بودن ارزيابي طرح واحد ارزيابي . نمايد ريان ديگر اقدام مينرم افزارهاي موجود و سوابق اجراي طرح توسط مج
هاي مربوطه اقدام به تعيين نوع و ميزان وثائق، تضمينات و سهم الشركه مربوطه نموده و مراتب به  طرح بر اساس دستورالعمل
هاي مربوطه از مجري  رح طبق دستورالعملبديهي است كارمزد مربوط به ارزيابي و رتبه بندي ط. شود اطالع مجري رسانيده مي

  .گردد اخذ و به حساب بانك واريز مي
مميزي بر اساس گزارش واحد ارزيابي طرح اقدام به تعيين ارزش تضمينات و وثائق ارائه شده از سوي مجري /باجه حسابداري

منعقده از طريق باجه صندوق از مشتري  پس از تعديل طبق قرارداد) آورده مجري(وجوه نقدي مربوط به سهم الشركه . نمايد مي
  .گردد اخذ مي

اطالعات مربوط به ميزان آورده نقدي و شماره انتظامي تضمينات و وثائق غيرنقدي مجري در بانك اطالعات مشتريان سيستم 
توضيح . دگرد مميزي ثبت مي/ مشاركت در سود و زيان بر اساس كد شناسايي اختصاص يافته به مجري توسط واحد حسابداري 

اينكه كد شناسايي مجري در ابتداي امر و پس از دريافت وجه مربوط به ارائه پيشنهاد به مجري اختصاص خواهد يافت و در ادامه 
  .مراحل مشاركت، مجري با همين كد، شناسايي خواهد شد

نموده و در صورت نياز مدارك و  باجه انعقاد قرارداد بر اساس نوع مشاركت و طرح مربوطه اقدام به انعقاد قرارداد با مجري
يك نسخه از قرارداد منعقده در اختيار مجري قرار گرفته و . نمايد مستندات ديگري را از مشتري اخذ و پرونده مجري را تكميل مي

ر بديهي است كليه اطالعات مربوط به قرارداد منجمله شماره انتظامي آن د. شود نسخه ديگر آن در پرونده مجري نگهداري مي
  .گردد بانك اطالعات مشتريان سيستم مشاركت در سود و زيان ثبت مي

پس از انعقاد قرارداد منابع درخواستي و مصوب در قالب عقد مشاركت و بر اساس قرارداد منعقده و در زمانهاي تعيين شده در 



 

14 

  .ي مجري درج خواهد گرديداطالعات مربوطه در بانك اطالعات سيستم و فايل اطالعات. اختيار مجري قرار خواهد گرفت
هاي اطالعات مجري به انضمام كپي كليه مدارك و مستندات موجود در پرونده مجري در اختيار امين مورد توافق  كپي ركورد

  .گيرد در قرارداد بانك با مجري قرار مي
ورد نياز و نحوه مصرف كليه مدارك و مستندات طبق دستورالعمل مربوطه شامل بودجه بندي، برنامه زمان بندي، منابع م

بايست توسط مجري  منابع، نحوه اجراي طرح، فازبندي، نحوه كنترل كيفيت، نحوه گزارش دهي و چگونگي اتمام و تحويل طرح مي
  .به امين طرح تحويل گردد

اي مشاهده ه هاي مديريت شامل مغايرت هاي صورت گرفته در فرايند اجراي طرح و نامه كليه مدارك و اسناد مربوط به هزينه
  .بايست در اختيار امين طرح قرار گيرد شده در فرايند حسابرسي طرح مي

بايست در مقاطع زماني از پيش تعيين شده در اختيار واحد  گزارشهاي نظارت بر اجراي طرح و كيفيت كار مجري مي
دي بانك به مجري قرار خواهد هاي بع مالك پرداخت 10بديهي است گزارشهاي امين طرح. مميزي بانك قرار گيرد/ حسابداري 

بايست در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات طرح  توضيح اينكه كليه توقفات احتمالي در اجراي طرح و داليل بروز آن مي. گرفت
توسط امين طرح تهيه شده باشد و به تاييد واحد مربوطه رسيده باشد، در غير اين صورت هيچ موردي از سوي بانك قابل پذيرش 

  .اشدب نمي
هاي مربوطه ميزان سود و زيان طرح و كارمزد سهم بانك توسط نرم افزار واحد  ها و فرمول در پايان طرح و طبق دستورالعمل

در صورت . گذار تعيين و به حسابهاي مربوطه واريز خواهد گرديد سهم مجري و سپرده. مميزي محاسبه خواهد گرديد/ حسابداري 
توسط امين، ميزان تاخير و ضرر ناشي از تاخير طبق دستورالعمل مربوطه تعيين و محاسبه وجود گزارش يا صورتمجلس توقف 

  .هاي ناشي از موارد فورس ماژور نيز طبق دستورالعمل مربوطه تعيين و مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت ضمناً تاخير. گردد مي
صل موضوع طبق دستورالعمل از طريق حكميت هاي امين طرح، حل و ف بديهي است در صورت عدم رضايت مجري از گزارش

 .صورت خواهد پذيرفت

  
 

 »پذيره/بازار ثانويه گواهي مشاركت«تشريح عمليات سامانه اينترنتي 

  
  :باشد اجزاي اصلي اين سامانه به شرح ذيل مي

مرتبط  پذيره/ هاي مشاركت در اين بخش اطالعات مربوط به وضعيت خريد وفروش گواهي :پورتال اطالع رساني -1
اطالعات شامل آخرين قيمت و تعداد . گردد ارائه مي) هاي خاص محصوالت مرتبط با طرح خاص و طرح(محصوالت نوع اول و دوم 

  .باشد مي... هاي معامله شده و  گواهي
همچنين در اين بخش اطالعات مربوط به وضعيت شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان جهت اطالع مشتريان ارائه 

  .رددگ مي
  .باشد اطالعات شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي شعبه مي

هاي تشكيل دهنده سامانه  در بخش پورتال اطالع رساني راهنماي نحوه كار با سامانه، معرفي سامانه اينترنتي بازار ثانويه، بخش
جهت آشنايي مشتريان با مشاركت در سود و زيان و محصوالت همچنين . و چگونگي عضويت و ورود به سامانه تشريح گرديده است

  .اي از موارد فوق ارائه گرديده است مرتبط با آن شرح خالصه
الزم به توضيح است بخش پورتال نقش واحد اطالع رساني در شعب مجري طرح مشاركت در سود و زيان را بر عهده خواهد 

                                                            
 .PMBOK (Project Management Body of Knowledge).جهت اطالع بيشتر مراجعه شود به استاندارد 10
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اي طراحي شود كه پاسخگوي بخش اعظم  بايست به گونه گي خواهد بود و ميداشت و لذا مطالب اين بخش داراي تنوع و گسترد
 .سواالت مشتريان در خصوص سيستم مشاركت در سود و زيان باشد

  
بايست ضمن مراجعه به شعب  به منظور ورود و استفاده از خدمات سامانه مذكور،كليه مشتريان مي: ثبت نام و عضويت-2

در اين مرحله . نسبت به تكميل فرم درخواست استفاده از خدمات اين سامانه اقدام نمايند مجري طرح مشاركت در سود و زيان
توضيح اينكه مشترياني . نمايند نسبت به تكميل فرم اقدام مي) فروش يا خريد يا هر دو(مشتريان بر اساس نوع خدمت مورد نظر 

بايست ضمن تأييد و امضاي  ر سامانه داشته باشند، ميكه درخواست استفاده از خدمات خريد يا فروش به صورت تواماً را د
، نسبت به افتتاح حساب سپرده به ميزان پذيره/هاي مشاركت شرايط و مقررات خريد و فروش الكترونيكي گواهي) الكترونيكي(

  .خريد مورد نظر بعالوه كارمزد متعلقه آن اقدام نمايند
و ورود اطالعات آنها در سيستم رايانه كد شناسايي منحصر بفردي را  مشتريان پس از تكميل فرم و افتتاح حساب در شعبه

بنابر اين مشتريان پس از . دريافت خواهند نمود كه اين كد جهت شناسايي آنها در سامانه مذكور مورد استفاده قرار خواهد گرفت
ش ثبت نام و عضويت شده و كد شناسايي فوق بانك ملي ايران، وارد بخ پذيره/ورود به سايت اينترنتي بازار ثانويه گواهي مشاركت

سپس نام و كد كاربري اختصاصي به مشتري به آدرس پست . نمايند الذكر و آدرس پست الكترونيكي خود را در اين بخش وارد مي
 .الكترونيكي مشتري ارسال خواهد گرديد

  
باشد، مشتر ي جهت  مي پذيره/اركتفروش گواهي مش/اين بخش مختص به ارائه پيشنهاد خريد :فروش/پيشنهاد خريد-3

بايست نام و كد كاربري خود را وارد نموده و پس از تاييد فرم شرايط و مقررات خريد و فروش گواهي  ارائه پيشنهاد خريد مي
 تواند آخرين پس از ورود با اين بخش مشتري مي. پذيره و كارمزد متعلقه آن اجازه ورود به اين بخش را خواهد داشت/ مشاركت

ها شامل نوع محصول مرتبط با آنها و نيز آخرين قيمت  هاي در معرض فروش و اطالعات مربوط به اين گواهي وضعيت گواهي
بر پس از ورود به سامانه در بخش خريد تواند  ها مي در صورت تمايل مشتري به خريد هر يك از گواهي. پيشنهادي را مشاهده نمايد

مشتري ملزم به ارائه پيشنهاد قيمت ، پس از انتخاب گواهي. آن را وارد سبد خريد خود نمايد وروي گواهي مورد نظر كليك نموده 
 .بايست از آخرين قيمت مشاهده شده باالتر بوده تا در ليست پيشنهادات ثبت گردد يمت پيشنهادي مشتري ميقباشد،  جديد مي

ور ايجاد انگيزه بيشتر در مشتريان جهت خريد از اين سامانه و الزم به توضيح مي باشد كه سامانه اينترنتي بازار ثانويه به منظ
شامل باالترين قيمت و باالترين (برانگيختن حس رقابت در بين آنها، امكان اطالع رساني از آخرين وضعيت پيشنهادات ارائه شده 

از طريق پست الكترونيكي براي  در رابطه با گواهي هاي مشاركت هر يك از طرح هاي در معرض فروش را) تعداد خريد پيشنهادي
مشتري بعالوه كارمزد متعلقه بر اساس قيمت پيشنهادي  خريدبديهي است ميزان كل  .كليه اعضا سامانه اينترنتي فراهم آورده است

در صورت كسر موجودي پيغام حذف يك يا چند خريد از سبد كاال به مشتري . او نبايد از ميزان موجودي حساب او بيشتر باشد
  .مايش داده خواهد شدن

الزم به . مشتري باقي خواهد ماند Outboxپس از تاييد و ارسال پيشنهاد از سوي مشتري يك نسخه از پيشنهاد ارسالي در 
ي كه مشتري در الويت خريد قرار باشد كه حساب مشتري به ميزان كل خريد انجام شده بعالوه كارمزد متعلقه آن تا زمان توضيح مي
بخش انتخاب محصول با ارائه اين پيشنهاد جديد از سوي مشتري توسط نرم افزار سامانه به روز . سدود خواهد ماندم داشته باشد

  .رساني خواهد شد
او نيز  Inboxبديهي است موضوع مسدود شدن و رفع مسدودي حساب مشتري در صورت حساب مشتري درج گرديده و به 

  .ارسال خواهد شد
بايست نام و كد كاربري خود را وارد نموده و ضمن تاييد  فروش نيز مطابق فرايند فوق الذكر ميمشتري جهت ارائه پيشنهاد 

سپس اقدام به . پذيره مجوز ورود به بخش فروش را پيدا كند/هاي مشاركت شرايط و مقررات خريد و فروش الكترونيكي گواهي
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از (مورد نياز شامل مشخص نمودن محدوده زماني فروش  اطالعات. هاي پيشنهادي براي فروش نمايد تكميل فرم مشخصات گواهي
را به وقت ) نيمه شب(12الي  12باشد، در حالت از پيش تعريف سامانه مدت يك روز كاري از ساعت  مي) مشخص/پيش تعريف

 15ف هاي خود را تا سق در حالت مشخص مشتري امكان تعريف يك بازه زماني جهت فروش گواهي. تهران در نظر خواهد گرفت
  .روز خواهد داشت

توضيح اينكه پس از ورود شماره سريال گواهي كه . پذيره در اين بخش ضروري است/هاي مشاركت ورود شماره سريال گواهي
نمايش داده ... باشد ساير اطالعات مرتبط با گواهي شامل نوع محصول مرتبط با آن و ارزش اسمي آن و يك عدد منحصربفرد مي

  .خواهد شد
ها با نام و كد كاربري ورودي توسط مشتري اقدام نموده و  رحله سامانه نسبت به كنترل مالكيت شماره سريال گواهيدر اين م

بديهي است كاربر امكان ادامه كار و فروش اين گواهي را . در صورت وجود مغايرت پيغام خطا به كاربر نمايش داده خواهد شد
  .نخواهد داشت

يك نسخه از پيشنهاد ارسالي در . بايست نسبت به تاييد و ارسال پيشنهاد فروش اقدام نمايد مي در صورت عدم پيغام خطا كاربر
Outbox بخش انتخاب محصول با ارسال پيشنهاد جديد توسط نرم افزار سامانه به روز رساني خواهد شد. مشتري باقي خواهد ماند. 

 
يك روز براي وضعيت پيش تعريف يا (انقضاي مهلت فروش پس از  : پذيره/ارتباط فروشنده و خريدار گواهي مشاركت -4

نرم افزار سامانه امكان ارائه پيشنهاد خريد جديد براي گواهي ) انقضاي مهلت تعيين شده از سوي فروشنده در وضعيت مشخص
نهاد دهنده را نموده و آخرين قيمت پيشنهادي را بعنوان قيمت فروش گواهي درنظر گرفته و مشتري پيش Disableمورد نظر را 

در هزار  5/0ها بعالوه كارمزد متعلقه به آن كه برابر  سپس قيمت كل گواهي. بعنوان خريدار نهايي گواهي شناسايي خواهد نمود
باشد محاسبه شده و مبلغ مذكور كه قبال مسدود گرديده به صورت سيستمي از حساب خريدار برداشت شده و به  قيمت كل مي

در هزار از آن  5/0توضيح اينكه قبل از واريز به ميزان . گردد ي فروشنده به صورت سيستمي واريز ميحساب معرفي شده از سو
بعنوان ) در هزار 5/0(كارمزدهاي دريافتي از خريدار و فروشنده .گردد بعنوان كارمزد بانك كسر و مابقي به حساب فروشنده واريز مي

  .شدكارمزد بانك در يك سر فصل مشخص نگهداري خواهد 
معامله شده را به صورت سيستمي به فرد خريدار  پذيره/هاي مشاركت پس نقل و انتقال وجوه، نرم افزار سامانه، مالكيت گواهي

پس از اين عمليات، . فروشنده و خريدار ارسال خواهد نمود Inboxمنتقل نموده و صورت حساب معامله صورت گرفته را تهيه و به 
 .به معامله صورت گرفته به روزرساني خواهد شدبخش انتخاب محصول با توجه 

  
پذيره خود در بخش /هاي مشاركت در صورتي كه خريدار و فروشنده تمايلي به انجام معامله گواهي :ثبت و استعالم - 5
ور ثبت هاي خود نمايند، به منظ فروش سامانه اينترنتي را نداشته باشند و به صورت توافقي اقدام به خريد و فروش گواهي/خريد

  .بايست از بخش ثبت در سامانه استفاده نمايند هاي معامله شده مي نقل و انتقال مالكيت گواهي
بايست نام و كد كاربري خود را در اين بخش وارد نموده و پس از تاييد و امضاي شرايط و  در اين حالت شخص انتقال دهنده مي

هاي خود را كه شامل  پذيره و كارمزد متعلقه، مشخصات گواهي/مشاركت هاي مقررات مربوط به نقل و انتقال الكترونيكي گواهي
بديهي است به محض ورود شماره سريال ساير مشخصات آن نمايش داده شده و مالكيت آن . باشد وارد نمايد شماره سريال آن مي

رت، امكان ادامه عمليات انتقال شود و در صورت وجود مغاي با نام و كد شناسايي وارد شده به صورت سيستمي مطابقت داده مي
سپس نام و كد كاربري شخص انتقال گيرنده وارد شده و ساير اطالعات و مشخصات انتقال گيرنده به . مالكيت ميسر نخواهد بود

اي شخص انتقال گيرنده، شخص انتقال  در صورت صحيح بودن مشخصات شناسنامه. صورت سيستمي نمايش داده خواهد شد
در هزار آخرين قيمت معامله شده و ثبت شده از  5/0سپس كارمزد بانك به ميزان . نمايد تاييد و ارسال تراكنش مي دهنده اقدام به
ها در سامانه، محاسبه شده و از حساب هر دو طرف انتقال دهنده و انتقال گيرنده كسر و به صورت سيستمي به سر  اين نوع گواهي
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  .يابد فصل كارمزد بانك انتقال مي
ها به صورت سيستمي به شخص انتقال گيرنده منتقل شده و تغييرات در بانك اطالعات  انتقال وجه، مالكيت گواهي پس از

پذيره اعمال و بروز رساني خواهد /هاي مشاركت مشتريان سيستم مشاركت در سود و زيان و پايگاه داده سامانه بازار ثانويه گواهي
  .شد

تواند با ورود نام و كد كاربري خود در  پذيره خود مي/هاي مشاركت چاپي از گواهيدر صورت تمايل مشتري به داشتن نسخه 
 . هاي مورد نظر نمايد بخش استعالم و نمايش آنها اقدام به چاپ هر يك از گواهي

  
  تسويه حساب با دارندگان گواهي مشاركت -6

زيان آن، ميزان سود يا زيان متعلقه به هر يك از هاي پايان پذير و فروش طرح و تعيين سود و  پس از پايان مرحله ساخت طرح
  .و طول زمان مشاركت و ساير موارد مرتبط محاسبه و تعيين ميگردد) ميزان سپرده(سپرده گذاران بر اساس ميزان سهم الشركه

در سيستم در نهايت سود محاسبه شده به حساب معرفي شده از سوي آخرين دارنده گواهي كه مشخصات او بعنوان مالك گواهي 
در خصوص .بازار ثانويه ثبت شده است،واريز گرديده و مراتب از طريق ارسال صورت حساب به مشتري، اطالع رساني ميگردد

اي مشمول زيان، زيان متعلقه به هر سپرده گذار محاسبه و از مبلغ اسمي گواهي مشاركت كسر و مابقي به حساب معرفي هطرح
ردد و گه مشخصات او بعنوان مالك گواهي در سيستم بازار ثانويه ثبت شده است، واريز ميشده از سوي آخرين دارنده گواهي ك

  .ددگر مراتب از طريق ارسال صورت حساب به مشتري، اطالع رساني مي
ا از چندين روز پيش از شروع عمليات تسويه حساب از طريق اطالع رساني سيستم بازار ثانويه و ساير ه موضوع تسويه حساب طرح

اي مشاركت ه ديهي است پس از شروع عمليات تسويه حساب، امكان معامله گواهيب.مشتريان اطالع رساني خواهد شدها به  انهرس
اي ه شده و تا تعيين وضعيت نهايي طرح از لحاظ سود يا زيان امكان معامله گواهي Disableطرح مربوطه در سيستم بازار ثانويه 
مچنين پس از واريز سود به حساب مشتريان و يا برداشت زيان احتمالي از حساب آنها كليه ه.مربوطه در سيستم ميسر نخواهد بود

از پايگاه داده سيستم مشاركت در اتيك اي مشاركت طرح تسويه حساب شده به صورت سيستمه اي مربوط به گواهيه سريال
 ر ثانويه و شعب مجري اصالح و بروز رساني ميپاك شده و ساير جداول و بانكهاي اطالعاتي در سيستم بازا) PLS( سود و زيان

  .اي مشاركت تسويه حساب شده نيز به صورت از پروفايل مالك گواهي، حذف خواهد شدهديهي است سريال كليه گواهيب .رددگ
اي ه فرايند تسويه حساب صورت نگرفته و دارندگان گواهي پذيره مربوط به طرح ،وضيح در خصوص دارندگان گواهي پذيرهت

هاي پذيره را در سيستم  ايان ناپذير تا زمان تبديل گواهيها به سهام و ورود شركت به بازار بورس اوراق بهادار امكان معامله گواهيپ
و ) ميزان سپرده( اساس دستورالعملهاي مربوطه به ميزان مشاركت بديهي است دارندگان گواهي پذيره بر.بازار ثانويه خواهند داشت

  .برخوردار خواهند شد )طرح پايان ناپذير(ز سهام شركت طول دوره مشاركت ا
 
  

 هاي سياستي توصيه

  
 مبني بر 1379توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  11برنامه چهارم33با عنايت به ماده 

اعتباري  -وش كاال و خدمات و عمليات ماليهاي خريد و فر مسابقه ها و مزايدهي اطالع رساني، انجام ها ،ايجاد شبكه ها انجام مناقصه
از لحاظ قانوني باز ي مجازي و اينترنتي ها ارائه محصوالت و خدمات بانكي در محيطزمينه  ،و شبكه اينترنت اي در محيط رايانه

بي براي بانكداري غيرربوي فرصت مناستمايل روزافزون بانكهاي خارجي به ارائه محصوالت و خدمات از سوي ديگر . باشد مي

                                                            
 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چهارم توسعه اقتصاديبرنامه قانون  33ماده  "ط"بند  11
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كه با طراحي و ارائه محصوالت و خدمات نوين مبتني بر فن آوري فراهم آورده است بانكداري اسالمي بويژه صنعت بانكداري ايران 
به سوي بانكداري غيرربوي  اطالعات ضمن معرفي هرچه بيشتر بانكداري اسالمي به جهان، موجب جذب و گرايش بيشتر مشتريان

بازار مالي جديدي را به صاحبان سرمايه در داخل كشور و  گرديده و عه و پيشرفت صنعت بانكدارياين موضوع موجب توس. شود
ي عمراني، توليدي و صنعتي كشور خواهد ها ي خارجي براي طرحها ث جذب سرمايهحتي در سطح جهان معرفي خواهد نمود و باع

ي مشاركت در ها پذيره طرح /گواهي مشاركت مشتريانان را به پذيره اين امك/بازار ثانويه معامالت گواهي مشاركت چارچوب .گرديد
 تعيين )ي مربوطهها بر اساس اطالعات كسب شده از وضعيت پروژه(دهد كه اوراق گواهي را با نرخي كه بازار  مي سود وزيان

. رسد مي استفاده به حداقل بيني شده است امكان سو همچنين به علت ساز و كارهايي كه در اين طرح پيش .نمايد معامله نمايند مي
مشاركت ي ها و پروژه ها كليه طرحتوان  مياين روش با پذيره در سامانه اينترنتي /امكان انجام معامالت گواهي مشاركت با برقراري

 .ري دادتسنيز ي داخلي بلكه به بانكهاي خارجي بانكهامشابه را نه تنها در 
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