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 پیشگفتار

 

بزرگترین بانک کشور در ایفاي نقش اساسی خود در تجهیز و تخصیص  به عنوانبانک ملی ایران 

هت سالمت و رشد اقتصادي کشور، اقدام به طرح ابداعات مالی جدیدي در زمینه بانکداري منابع در ج

 (Rastin Crowd Funding)توان به طرح حاضر یعنی تأمین مالی جمعی  راستین نمود که از آن جمله می

انکی هاي مالی ب را براي بسط فعالیت هاي جدیدي هاي اجتماعی زمینه توسعه و گسترش شبکهاشاره کرد. 

هاي  هاي استفاده از شبکه براساس قواعد بانکداري راستین زمینه تأمین مالی جمعیفراهم آورده است. 

  آورد. اجتماعی را در راستاي بانکداري اسالمی فراهم می

هاي صحیح و اجرائی بانکداري اسالمی تالش نموده تا قدمی در  بانک ملی ایران با تدوین شیوه

تأمین باشد.  م بانکداري اسالمی بردارد که به نوبه خود در سطح جهان بدیع میجهت اصالح و توسعۀ نظا

تعریف بانکداري راستین هاي مکمل را در بستر  هاي مالی و سیستم اي از زیرسیستم مجموعه مالی جمعی

 شد.موجد خدمات مالی و بانکی جدیدي باتواند  که میکند  می

را طراحی، تدوین و ملی ایران که بانکداري راستین  جناب آقاي دکتر بیژن بیدآباد مشاور بانک

نمودند. بدینوسیله بانک ملی ایران الحاق   را نیز طراحی و به این سیستم تأمین مالی جمعی، راهبري کردند

شائبه ایشان که طی چند سال بانک ملی را مرهون تالش و دانش و تجربه خود ساختند  از زحمات بی

 نماید.  قدردانی و سپاسگزاري می

ي خارجی موجبات ها بانکي داخلی و همچنین ها بانکامید است بانکداري راستین با گسترش در 
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توسعه و اثربخشی بیشتري را در زمینۀ بانکداري واقعی اسالمی و رشد و توسعه اقتصادي را در سراسر 

 یجاد اعتماد عمومیبر اعالوه  يدارکبان ن نوعیاراستین  يدارکبان يبه محتوا با توجه گیتی فراهم آورد.

 ینیآفر ز در نقشین ارزشمنديار یات بسکناً آثار و بریقی را رفع و یاسالم يدارکدر بان يهرگونه شبهه ربو

در و اقتصاد  یبخش واقع ییوفاکشور و رونق و شک يت اقتصادیجاد تحوالت شگرف در وضعیو ا

  خواهد داشت. یپ شور درکه یسرماپول و  يبازارها

 هللا فاطمی اردکانیسید ولی ا
 رانیا یبانک ملعضو هیئت مدیره 
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 خالصه

هاي مداوم در جهت تدوین بانکداري اسالمی در بانک ملی ایران که منجر به  در ادامه تالش

هاي اصولی و قابل توجهی در طراحی و اجراء بانکداري راستین شد، طرح حاضر یعنی تأمین  برداشتن گام

روش نوعی  (Crowd Funding) یتأمین مالی جمعگردد.  ن ارائه میمالی جمعی در بانکداري راستی

در فعالیتهاي مختلف انتفاعی و غیر انتفاعی در  شخاصتأمین مالی مبتنی بر تجمیع و مشارکت دادن ا

نماید تا در مورد طرح خاص  دعوت می اشخاصعمالً از  یجمعباشد. تأمین مالی  هاي متنوع می زمینه

 أمیندر طرح مجري بخش یا تمام منابع مورد نظر طرح را تهاي بالعوض یا وام  مجري به نحو پرداخت

هاي ذکر شده شیوه عمل بیش از هر چیز مبتنی بر شناخت مجري است لذا  کنند. با توجه به ویژگی

ن بستر اطالع تواند به عنوا و دوستان را ایجاد کرده است می اشخاصهایی از  هاي اجتماعی که حلقه شبکه

 رسانی در مورد طرح مجري مورد استفاده قرار گیرد.

بانکداري راستین بستر کافی و متقنی را براي عملیات مشارکت و حمایت فراهم آورده است لذا 

توان با استفاده از این بستر و بر اساس استانداردها، فرآیندها و گردش کار و عملیات در بانکداري  می

بانکداري راستین تمام وجوه عملیات بانکی را در بطن خود ی جمعی را نیز استوار نمود. راستین، تأمین مال

طلبید. حمایت مدیریت بانک ملی ایران عمالً باعث  دارد لذا همکاري همه جانبه کلیۀ ارکان بانک را می

اوم هاي تخصصی راهبري و با تقسیم وظائف پس از نه سال کار مد شد تا کارشناسان بانک در گروه

چارچوب بانکداري راستین طراحی و تدوین گردد. افتتاح اولین شعبه مشارکت راستین (شعبه قبا) در آبان 

هاي جدید طراحی و  هاي سیستم را روشن نمود و براساس بازخورهاي حاصل زیرسیستم کاستی 1389ماه 

اي رسید که  مرحله به سیستم پایه بانکداري مشارکت راستین متصل شد. توسعه بانکداري راستین به
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گردید لذا کمیته تدوین مقررات بانکداري راستین  بایست مدون می عملیاتی آن می -ضوابط حقوقی

 دار شد.  تشکیل گردید و در ادامه آن گروه راهبري تأمین مالی جمعی توسعه آن را عهده

سی و انگلیسی هاي فار مستندات بانکداري راستین در گزارشات تفصیلی و کتب و مقاالت به زبان

موجود و قابل دسترس عموم است. وجوه مختلف بانکداري راستین در جلسات مختلف درون بانک و 

هاي متعدد  مراجع اقتصادي خارج از بانک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در سمینارها و کنفرانس

هاي اساتید و  یدگاهها، نظرات و د علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور عرضه گردید. در این نشست

مندي از آنها در هر مرحله گامی در جهت قوت و  اندرکاران اجرایی دریافت و با بهره محققین و دست

 هاي آن برداشته شد. توسعه و رفع کاستی

بدینوسیله از همه همکارانم در بانک ملی ایران در همه سطوح و ادارات بانک که با نهایت عالقه 

فرد کارشناس اداره  ینجانب همکاري داشتند سپاسگزارم. آقایان محمود الهیاريدر پیشبرد این طرح با ا

ریزي و مدیر اجرایی بانکداري مشارکت راستین و مدیر پروژه تأمین مالی  کل مدیریت ریسک و برنامه

جمعی، اسکندر پردل معاون شعبۀ سعدي، سعید عبداللهی کارشناس حقوقی اداره امور شعب جنوب 

پور کارشناس اداره  ریزي، علی حسینی مهرپویا کارشناس اداره کل مدیریت ریسک و برنامه تهران، شهرام

ها، آذرنگ امیراستوار کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی و قراردادها و امیر جعفري  کل سازمان و روش

ها مریم حیدري کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی و  ها و خانم کارشناس اداره کل بررسی طرح

ریزي هرکدام بخشی از  اردادها و معصومه خالصیان کارشناس اداره کل مدیریت ریسک و برنامهقر

وظایف محوله در ارتباط با تنظیم عملیات تأمین مالی جمعی را برعهده داشتند که از همکاري صمیمانه 

 نمایم. تک ایشان سپاسگزاري می تک
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هاي  خروج از ربا و استقرار اخالق و آموزهبانکداري راستین قدمی اساسی در ایجاد شاهراهی براي 

اسالمی و انضباط و کارایی در جمیع جهات عملیات بانکی و منطبق با آخرین دستآوردهاي علمی و فنی 

هاي داخلی و خارجی آثار مثبت  باشد و امید است تا با گسترش آن و الگوبرداري بانک جهان امروز می

 بسیاري بر جامعۀ بشري عارض گردد.

 1ن بیدآبادبیژ
و ریاست گروه  مشاور بانک ملی ایران

 راهبري بانکداري راستین
 1393 تابستان

1 Web: http://www.bidabad.com              Mail: bijan@bidabad.com  

 

http://www.bidabad.com/
mailto:bijan@bidabad.com
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 مقدمه

مشارکت دادن  جمیع وتمالی مبتنی بر  روش تأمیننوعی  (Crowd Funding) یتأمین مالی جمع

عمالً  جمعیمالی  تأمین 2.باشد یمهاي متنوع  مختلف انتفاعی و غیر انتفاعی در زمینه يتهایدر فعال اشخاص

 باهاي بالعوض یا وام  نماید تا در مورد طرح خاص مجري به نحو پرداخت دعوت می اشخاصاز 

 کنند.  أمینمشارکت در طرح مجري بخش یا تمام منابع مورد نظر طرح را ت

اعم از  اشخاصکلیه مالی جمعی را مبتنی بر مشارکت  توان تأمین در یک طبقه بندي کلی می

  در ارتباط با اجراي یک طرح مد نظر قرار داد.آشنایان و ناآشنایان 

با کمک تا  گذارند یرا به اشتراك ماي  یا مسئله دهیا اشخاص یجمع یمال نیتامبطورکلی در 

سئله مورد نظر ماقدام به تجمیع منابع الزم براي ان و همفکران خود گروه یا جامعه دوست اشخاصدیگر 

یا یک فعالیت انتفاعی و غیر انتفاعی تواند یک حمایت خیرخواهانه  نمایند. مسئله در تأمین مالی جمعی می

توان  ز تأمین مالی اجتماعی را میا یلاشکا اشخاصباشد. با توجه به نگرش این شیوه به حل مسائل دیگر 

ح کرد که در آن فرد حامی اقدام به اعطاي منابع خود به موضوع طرح بصورت بالعوض، قرض یا طر

 نماید. مشارکت در بازده طرح می

 نگاه کنید به: 2
• Brabham, Daren C. (2008), Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and 

Cases. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 14:1, 75-

90. 

• Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the public participation process for planning projects. 

Planning Theory, 8(3), 242-262. 

• Zhao.Y, Zhu. Q. (2012). Evaluation on crowdsourcing research:current status and future direction. 

Springer science business media. 
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هاي ذکر شده شیوه عمل بیش از هر چیز مبتنی بر شناخت مجري است لذا  با توجه به ویژگی

تواند به عنوان بستر اطالع  ست میو دوستان را ایجاد کرده ا اشخاصهایی از  هاي اجتماعی که حلقه شبکه

 رسانی در مورد طرح مجري مورد استفاده قرار گیرد.

هاي متنوعی از نکات مختلف فنی و مالی  بکارگیري زمینه مندبا توجه به اینکه فرآیندهاي مالی نیاز

بستر اینگونه عملیات و بدون داشتن و اقتصادي و حقوقی است لذا بدون فراهم کردن شرایط الزم براي 

توان تضمینی براي حصول اهداف طرح و نیات حامیان یا مشارکت کنندگان  ها نمی مکفی این نوع فعالیت

بانکداري راستین بستر کافی و متقنی را براي عملیات مشارکت و حمایت  این ارتباط مد نظر قرار داد.در 

نداردها، فرآیندها و گردش کار و توان با استفاده از این بستر و بر اساس استا فراهم آورده است لذا می

نوع فعالیت تأمین  دوعملیات در بانکداري راستین، تأمین مالی جمعی را نیز استوار نمود. در این ارتباط 

 شود: مالی جمعی تعریف می

به صورت جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص  :SCF(3تامین مالی حامی (

  از طریق بانک.انتفاعی و پرداخت بالعوض غیر

 از طریققرض بدون بهره به مجري جذب و تجمیع منابع اشخاص براي  :PPL(4(تأمین وام جمعی 

  .بانک

به عنوان یک سیستم مبتنی بر وب جهت تجمیع منابع براي  5(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه 

 شود. هاي اجتماعی در بانکداري راستین مورد استفاده واقع می از طریق شبکهجمعی  هاي تأمین مالی طرح

3 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
4 Peer to Peer Loan (PPL) 
5 Crowd Funding System (CFS) 

 



 

 تو اصطالحا ها تعریف واژه

صورت گرفته تا بانک در هر زمان مایل  (Modular)بانکداري راستین به صورت مودوالر طراحی 

و ها  واژهدر این فصل  به توسعه عملیات بانکداري راستین بود بتواند بخشی از آن را فعال کند.

ارها، اند و بسیاري از ابز به صورت کلی ذکر شده بانکداري راستین اصطالحات به کار برده شده در

هاي مکمل در صورت نصب و اجراي کامل بانکداري راستین منطبق با ماژول مورد  ها و سیستم زیرسیستم

استفاده بکار گرفته خواهند شد و ذکر آنها در اینجا فقط از بابت شمول تعریفی جامع براي خواننده و 

جمعی کاربرد ندارند و تأمین مالی است و بسیاري از آنها در تأمین مالی راستین آشنایی بیشتر با بانکداري 

گیرد.  عملیات مختلف در بانکداري راستین را بکار میبستر و از خاصی  هاي جمعی فقط بخش

  شوند: هاي بکار گرفته شده در بانکداري راستین از قرار ذیل تعریف می اصطالحات و واژه

 سالمی واقعی.: مجموعه عملیات بانکی به منظور تحقق بانکداري ابانکداري راستین -1

بعنوان ارائه دهنده خدمات  که به موجب آن بانکاست  کیات بانیعمل ینوع : مشارکت راستین -2

 یمعرف ياقتصاد يها طرحا یدر طرح گذاران  سپردهت کمشار يالزم را برا طیشرا ،هیت سرمایریمد

 يطرح بر مبنا سود و زیانرا در  نناآو  هفراهم آورد ،يگذار سرمایه يها طرحان یاز طرف مجر هشد

  .دهد می تکمشار ،فعالیت اقتصادي یقیحق ینرخ بازده

آنان را در  هاي سپردهگذاران  سپردهاز طرف  یندگیه به نماکاست  کیبان :مشارکت راستین کانب -3

 ياقتصاد يها طرحا یدر طرح  از سود حاصل یا سهمین یمع) ارمزد (حق العملکافت یمقابل در

نموده و طبق توافقات  يگذار سرمایه ،گذاران سپردهانتخاب شده توسط  ان ویله مجریشده بوس یمعرف

تواند  ک میبان .دهد می تکمورد نظر مشار يها طرحا یان طرح یدر سود و ز مابین فی يو قراردادها

11 



 

ر یت ساکم بر مشارکشده طبق مقررات حا یمعرف يها طرحا یساً در طرح أاز محل منابع خود ر

  .دشو یکآن شر یقیحق ینرخ بازده يان طرح بر مبناینموده و در سود و زت کمشار ،گذاران سپرده

 ،يدارکات معمول و متعارف بانیبر عمل افزونه کاست  کاز باناي  شعبه :مشارکت راستینعبه ش -4

 .دکن می مبادرتنیز  مشارکت راستینات یبه ا نجام عمل

در زمان  ،مشخصسجم و منمجري است که تحت برنامه اقتصادي  هاي مجموعه فعالیت :طرح -5

مشارکت بانکداري براي تأمین مالی در قالب شرایط و هزینه معین به قصد انتفاع  ،محدود و با کیفیت

 .شود به بانک ارائه می راستین

برداري  ها هستند که پس از پایان دوره ساخت و آغاز دوره بهره : آن دسته از طرحپذیر پایانطرح  -6

پس از  پذیر پایانهاي  رسند. طرح یافته تلقی شده و به مصرف می یانگذار پا از نظر بانک و سپرده

پس از  پذیر پایانهاي  گذار مولد نیستند. به عبارت دیگر طرح برداري از لحاظ سپرده آغاز دوره بهره

گذار در برخی از  گذار نیستند هرچند سپرده اتمام عملیات اجرایی مولد ارزش افزوده براي سپرده

برداري)  تأمین مالی بانکداري مشارکت در سود و زیان بعد از این دوره (دوره بهره هاي زیرسیستم

 دارد ولی در بازده طرح شریک نیست.  اقساط اصل و یا اجاره خود را از طرح دریافت می

ها هستند که پس از پایان دوره ساخت و آغاز دوره  : آن دسته از طرحناپذیر طرح پایان -7

برداري از لحاظ  ناپذیر پس از آغاز دوره بهره هاي پایان رسند. طرح میبرداري به تولید  بهره

 شود. گذار از بازدهی طرح منتفع می گذار و مجري مولد هستند و سپرده سپرده

اي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح  : نوشتهنامه طرح -8

هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند  وجیه طرح از جنبهها و بررسی و ت پیشنهادي و بیانگر تحلیل

آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی الزم براي بررسی و 
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شود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی  اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می

 مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است.  بانک سندي است که اداره مشارکت

اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی  نامه طرحشخصی است حقیقی یا حقوقی که  :مجري -9

و پس از  کند به بانک معرفی می مشارکت راستیناز منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب بانکداري 

سازد.  عملیاتی می پایانمراحل اجراي طرح را تا گذار  سپردهبا مشارکت وي جهت اقدام بانک در 

از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي  دمجري عالوه بر اهلیت قانونی، مالی، فنی و اجرایی بای

 مشارکت و اجراي طرح برخوردار باشد.

مشارکت متقاضی ) شخصی حقیقی یا حقوقی داراي مقدار معینی نقدینگی (وجه نقد :گذار سپرده -10

که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا  مشارکت راستینمالی در محصوالت بانکداري 

گانه بانکداري  به خرید گواهی راستین یکی از محصوالت سه نسبت) مجازي و در فضاي اینترنت

رسانی  گذاري، به پورتال اطالع تواند پیش از سپرده گذار می . سپردهکند میاقدام  مشارکت راستین

سامانه اینترنتی بازار گواهی راستین و یا به یکی از شعب بانک مجري مشارکت درسود و زیان 

گیري از امکانات اطالع رسانی، اطالعات الزم درباره انواع محصوالت و  راستین مراجعه و با بهره

عرضه  يها طرحانصراف، کیفیت و مشخصات  ،گذاري هاي راستین، شرایط و مقررات سپرده گواهی

 .کندگذاري  شده را کسب و سپس اقدام به سرمایه

: شخصی حقیقی یا حقوقی است که وجهی را براي حمایت از یک طرح به صورت بالعوض حامی  -11

 کند تا به مجري یا ذینفع پرداخت شود. تسلیم بانک می

ت تواند در محصوال می گذار سپرده مشارکت راستین يدارکدر بان :مشارکت راستینحصوالت م -12

 :کندت کو مشار يگذار سپردهر مبادرت به یز گانه سه
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 گذار سپردهن محصول یدر ا ):(محصول نوع اول ان طرح خاصیت در سود و زکمشار –الف

جوانب امر  یو بررس کشده به بان یمعرف يها طرحا یسب اطالعات الزم در خصوص طرح کپس از 

را از پیش انجام ه آن یاول یابیات ارزیعملبانک ه ک ،موجود يها طرحاز  یکید خود یبنا به صالحد

انتخاب و براساس ضوابط و مقررات مربوط از  ،قابل قبول دانستهگذاران  سپردهعرضه به  يو برا داده

 یگواه یمت اسمینموده و به نسبت ق يگذار سرمایه ،در طرح منتخبراستین  ید گواهیق خریطر

 ،مشارکت راستین يدارکبر بان حاکمضوابط ت طبق مقررات و کمدت زمان مشار و شده يداریخر

 .کند میت کدر طرح مورد نظر مشار

 گذار سپردهن محصول یدر ا ):(محصول نوع دوم ها طرح ان بستهیت در سود و زکمشار -ب

ل یه بدلکعرضه شده  يها طرحطرح خاص همزمان در چند طرح از  یکدر  يگذار سرمایه يبجا

و به عنوان بسته  بندي دسته که توسط بانک ها طرحاز اي  موعهط آنها در قالب مجیات و شرایخصوص

و به  يگذار سرمایه ،مربوط راستین ید گواهیق خریف شده است از طریتعر ها طرحاز  يا سبدی

بر  حاکممقررات و ضوابط  فقت وکمدت زمان مشار و شده يداریخر یگواه یمت اسمینسبت ق

 .کند می تکمنتخب مشار يها طرح، در مجموعه مشارکت راستین يدارکبان

ن یدر ا ):(محصول نوع سوم مشارکت راستین کان شعبه/بانیت در سود و زکمشار – ج

 صادر راستین ید گواهیبا خر ،ها طرح ا سبدیت در طرح خاص کمشار يبه جا گذار سپردهمحصول 

س ضوابط و براسا تادهد  می قرار کار بانیخود را در اخت) (سپرده ینگینقد ،کله بانیه بوسشد

 يها طرحدر  يگذار سرمایهق یه از طرک کان شعبه / بانیز یاسود آن قسمت از مقررات مربوط در 

/ شعبه  کن خصوص بانیدر ا .کند تکمشار آید می به دست مشارکت راستین يدارکموضوع بان

اصل را ح سود و زیانه و ی/ شعبه را ته کبان یمال يصورتها یان هر سال مالیدر پا گردد مکلف می
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م سود یبر نحوه تقس حاکمت طبق مقررات و ضوابط کو مدت زمان مشار یگواه یبراساس مبلغ اسم

 .کندم یتسهگذاران  سپردهو  کن بانیان بیو ز

کند. داشتن شخصیت  : یک واحد فنی یا کسب و کار است که اقدام به تولید کاال یا خدمت میبنگاه -13

تواند طرف قرارداد قرار  قی به عنوان متصدي بنگاه مییحقوقی براي بنگاه الزامی نیست و شخص حق

 گیرد.

 شود. می گفتههاي در حال فعالیت  بنگاه دارایی: به مولد دارایی -14

هاي  داراییهاي زراعی کشت نشده و  هاي ازکار افتاده و تعطیل و زمین : به بنگاهموات دارایی -15

 شود. می گفتهمشابه 

 شود که قابلیت اجاره دارند. می گفته ها دارایی: به آن دسته از اجاري دارایی -16

مشارکت به فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداري  : مشارکت راستینسیستم پایه   -17

وي را به  )سپرده(گذار منابع  از طرف سپرده یندگیدر این سیستم بانک به نما دارد.اشاره  6راستین

به و در عوض  يگذار هی، سرماستینمشارکت را يدارکاز محصوالت بان یکیو در ادرخواست 

منابع را  سپس کند یم میتسلرا  راستین مربوط به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده یگواهگذار  سپرده

دهد و طبق ضوابط مشخص  یص میتخصبا اعمال نظارت کامل گذاري  ي سرمایهها طرحبه مجریان 

ت یریارمزد ارائه خدمات مدکن یطرف م و ازیگذار و مجري تقس ن سپردهیان حاصل را بیا زیسود 

گذار بوده و  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده سپرده عاملبه عنوان  ک. بانکند ه دریافت مییسرما

برد. در سیستم پایه بانکداري  ار میکب يحفظ منافع و يخود را برا یانات تخصصکام تمامی

ي ها طرحدر  ،گواهی پذیرهو  پذیر پایاني ها طرحدر  ،از گواهی مشارکتمشارکت راستین 

6 Profit and Loss Sharing (PLS) 
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 شود. ناپذیر استفاده می پایان

 نابعهاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین م : به روشمشارکت راستینمالی هاي  زیرسیستم  -18

 مشارکت راستینهاي بانکداري  دارد. زیرسیستماشاره نیازهاي مالی خاص و یا خدمات خاص مالی 

 :باشد میشامل موارد زیر بوده و مشارکت راستین اري بانکدسیستم پایه تحت قواعد و ضوابط کلی 

روشی است که بر اساس آن بانک بنا به تقاضاي خریدار و در  :JFS(7تامین مالی جعاله ( -أ 

قالب عقد جعاله منابع مالی مورد نیاز (سرمایه در گردش) مجري (تولیدکننده) را از محل منابع 

با فروش گواهی آتی تامین و در قالب جعاله  خریدار منابع تأمین شده توسطگذار یا  سپرده

دهد. در تأمین مالی  دیگري به منظور تولید محصول مورد نظر خریدار در اختیار مجري قرار می

 شود. از گواهی آتی استفاده می) JFS(جعاله 

 مشارکت راستیننوعی مضاربه است تحت مقررات بانکداري  :MFS(8تامین مالی مضاربه ( -ب 

در امر خرید و تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد  که می مجري نامه طرح که در آن بانک

گذاران معرفی و با فروش گواهی مضاربه  دریافت و پس از ارزیابی به سپردهفروش (تجارت) را 

قرار  )مضاربمجري (به آنان منابع الزم را براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار 

گذار  عملیات مضاربه کارمزد خود را کسر و اصل سرمایه را به سپرده دهد. بانک پس از اتمام می

در تأمین مالی مضاربه . کند گذار و مضارب تقسیم می و سود حاصل را بین سپرده برگشت داده

)MFS (شود. از گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري استفاده می 

گذار (مقسط) از طریق  ) سپردهIFSدر تامین مالی مقاسطه IFS(9: )(تأمین مالی مقاسطه  -ج 

(قاسط) نموده و تا مدت  يمجر ین مالیت اقدام به تأمکاز منابع مالی مشار ین بخشیبانک با تأم

7 Joalah Financial Sharing (JFS) 
8 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
9 Installment Financial Sharing (IFS) 
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سهم مقسط) سهم الشرکه خود از مشارکت را بصورت اقساط از  كمشخص (زمان استهال

(مقسطه) تماماً به ت کسهم مقسط مورد مشار كد و نهایتاً پس از استهالینما یافت میمجري در

از طریق یکی از  (IFS)مقاسطه  یابد. تأمین مالی یت خاتمه مکدرآمده و مشار يمالکیت مجر

مقاسطه (مقاسطه عادي، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت) با استفاده از سه عقد گانه  سه اشکال

و گواهی مقاسطه  پذیر پایان يها طرح ينوع گواهی مقاسطه عادي و گواهی مقاسطه اجاره برا

 شود. هاي پایان ناپذیر انجام می مشارکت براي طرح

(بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا  داراییمجري بخشی از  :10)RFS(تأمین مالی اجاره  -د 

در قبال دریافت منابع از اعم از اجاري، موات و مولد خود را ) ساختمان یا تأسیسات قابل اجاره

و از  گیرد رهن در اختیار می به صورتآن را درآورده و سپس  وي گذار به مالکیت موقت سپرده

صورت ه دفعتاً در سررسید یا بخود از سرمایه الشرکه  را به میزان سهم داراییبازده  هنیمحل ره

 برگشتطرح به وي  پایانگذار در  اصل سرمایه سپرده. کند می گذار پرداخت به سپردهادواري 

دوره مشارکت به وي  پایانهاي ادواري و یا دفعتاً در  پرداخت به صورتعواید طرح  و شود می

از گواهی مشارکت رهنی، گواهی مشارکت رهنی ) RFS(در تأمین مالی اجاره  گردد. منتقل می

ادواري، گواهی مضاربه رهنی، گواهی مضاربه رهنی ادواري، گواهی مزارعه رهنی، گواهی 

ت قاگواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مساگواهی مغارسه رهنی،  ،مزارعه رهنی ادواري

 و رهنی ادواري، گواهی استصناع رهنی، گواهی استصناع رهنی ادواري قاترهنی، گواهی مسا

 شود. گواهی اجاره استفاده می

گذار توسط مجري جهت تولید کاالي  استفاده از سپرده سپرده :BFS(11( امانیتأمین مالی  -ه 

10 Rent Financial System (RFS) 
11 Bail Financial Sharing (BFS) 
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مالی  نیدر تأم .اال در سررسید مشخصکاز فروش  یناشا پرداخت وجه یمعین و تحویل آن 

 .شود یاستفاده م امانت یاز گواه (BFS)امانی 

گذاران محدود و معین براي طرح خاص  تجمیع منابع سپرده :GCF(12( گروهیتامین مالی  -و 

دریافت و پس از ارزیابی به را نامه مجري در امر فعالیت اقتصادي  که در آن، بانک، طرحاست 

گذاران معین معرفی و منابع الزم را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و در اختیار مجري  هسپرد

نامه، کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیستم  دهد. بانک در مقاطع مشخص در طرح قرار می

پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته شده و خدمات مذکور در قراردادهاي فی ما بین، عواید 

تسهیم و حسب مورد تمام یا قسمتی از اصل  نامه اجرایی بانکداري راستین آیین قحاصل را مطاب

 شود. صادر نمی گواهی راستیندر تأمین مالی گروهی  .نماید گذار اعاده می سپردهسرمایه را به 

صندوق مستمري (صندوق  (RPS)در تأمین شخصی راستین  :13)RPS( شخصی راستینتأمین  -ز 

) رگذا و سپرده هشد ی) به عاملیت از طرف شاغلین یا غیرشاغلین (بیمهتأمین یا صندوق بازنشستگ

گذاري  سرمایه مشارکت راستینبانکداري  محصوالتیا سپرده آنها را تجمیع و در  بیمه حق

، گواهی راستین ينماید. بانک در قبال سپرده دریافتی و نوع مشارکت صندوق با مجر می

خواهد  کند. از طرفی صندوق از بانک می ندوق صادر میهاي مربوط را به نام و مالکیت ص طرح

رده، ک يگذار سپرده که صندوق در بانکگذار  شده یا سپرده سپرده بیمه بیمه تا به میزان مبلغ حق

گذار بر عهده صندوق صادر  شده یا سپرده اي به نام گواهی تأمین به نام و مالکیت بیمه گواهی

در  گذار از سرمایه صندوق است. شده یا سپرده ه سهم بیمهنماید. گواهی تأمین صادره به مثاب

 نیتأم یو گواه یشخص نیتأم یگواه ،یاجتماع نیتأم یاز گواه (RPS) نیراست یشخص نیتأم

12 Group Crowd Funding (GCF) 
13 Rastin Personal Security (SFS) 
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 .شود یاستفاده م يمستمر

 ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ: RST(14(تکافل اجتماعی راستین  -ح 

را  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار ک سپردهعام المنفعه نزد بان

ا به یبطور بالعوض  ریشخص خ يبه تقاضا ایحواله  قیاز طر یافل اجتماعکمه تیقالب ب در

کافل اجتماعی در ت خانواده آنان قرار دهد. ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریقرض در اخت تصور

 شود. استفاده می قرضگواهی هی تکافل و از گوا (RST)راستین 

که در جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص  :SCF(15تامین مالی حامی ( -ط 

نامه مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس از ارزیابی منابع الزم را  آن بانک براساس طرح

از کسر کارمزد خود به براي انجام فعالیت مورد نظر از حامیان تجهیز و بطور بالعوض پس 

 شود.  صادر نمی گواهی راستین) SCF(در تأمین مالی حامی کند.  مجري پرداخت می

قرض بدون بهره به مجري جذب و تجمیع منابع اشخاص براي  :PPL(16(تأمین وام جمعی  -ي 

 نامه مجري و پس از ارزیابی، منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد که در آن بانک براساس طرح

دهندگان تجهیز و به شکل قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري  نظر از وام

 شود. صادر نمی گواهی راستین )PPL(در تأمین وام جمعی دهد.  قرار می

 بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار : اوراقRSB(17( راستین مبادله اوراق  -ك 

. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل د بطوریکهگرد می منعقد متبادل و مبادل

 سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی ارزش میزان به و بوده اوراق ناشر متبادل

 زمان( آن زمان و بدل اندازه به تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به) بدل/اول(
14 Rastin Social Takaful (RST) 
15 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
16 Peer to Peer Loan (PPL) 
17 Rastin Swap Bond (RSB) 
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 که کند اختیار را مبلغ و زمان از ترکیبی یا) (مبدل زمان( آن زمان و یزانم همان به را مبدل) بدل

 در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب

 متبادل به را مبدل تا شود می متعهد مبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار

 در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی استفاده بهره از نرخ اوراقاین  در. نماید پرداخت

 مبادله اوراق خزانه، راستین مبادله اوراق مرکزي، بانک راستین مبادله اوراق کلی نوع چهار

 صادر ارزي و ریالی و در شرایط خاص بصورت تجاري راستین مبادله اوراق و بانکی راستین

  .شود می

هاي تکمیلی در  ها و روش : اشاره به ابداعات، سامانهدر بانکداري راستینهاي مکمل  سیستم -19

 باشد: بانکداري راستین دارد و شامل موارد زیر می

کنندگان  : سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معاملهRCM(18(سامانه بازار گواهی راستین  -ل 

 است. مشارکت راستیننک هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در با دهندگان گواهی و انتقال

هاي تأمین  طرح برايسیستم مبتنی بر وب تجمیع منابع  :19(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه  -م 

هاي  در بانک مشارکت راستین از طریق شبکه (PPL)و تأمین وام جمعی  (SCF)مالی حامی 

 اجتماعی است.

ب که امکان : سیستم کامپیوتري مبتنی بر و(OCM)20سامانه بازرسی و پایش عملیات   -ن 

 کند.  هاي مختلف پرسنل بانک را به صورت آنالین فراهم می بازرسی و کنترل فعالیت

دهد تا اموال  این امکان را به اشخاص می: MSS(21( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبد -س 

18 Rastin Certificate Market (RCM) 
19 Crowd Funding System (CFS) 
20 Operation Control and Monitoring System (OCM)  
21 Mortgage Securitization System (MMS) 
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 به گواهی ضمانت تبدیل نمایند.  کخود را از طریق بان

پارچه و  قول و غیرمنقول به صورت یکسامانه ثبت وثیقه من«: CRS(22(سامانه ثبت وثیقه  -ع 

 قابل دسترس آنالین است.

اي بین بانکی است که به بانک اجازه  نامه توافق: 23(IWP)بانکی  پروتکل برداشت بین  -ف 

دهد، تا مطالبات خود از مشتري مدیون را پس از خالی کردن حساب وي نزد بانک عامل از  می

  ورت آنالین برداشت کند.هاي دیگر به ص هاي وي نزد بانک سایر حساب

مبتنی بر وب  پارچه یکسیستم  :NSSSS(24(تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي سامانه  -ص 

 .است نک مرکزيدر باو اوراق بهادار بدون ربا هاي راستین  و انتقال گواهیمعامله تسویه حساب 

ر عقودي هستند که براي کارکردهاي جدید مالی د :عقود جدید در بانکداري راستین -20

 اند:  بانکداري راستین تعریف و یا عقود معین را با شرایط روز بهنگام کرده

دهد با قید این که طرف  : عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه میمواسطه -الف

دیگر در قبال اجرت معین با رعایت غبطه و صالح صاحب سرمایه در قالب عقود و توافقات مورد 

ثالث معامله انتفاعی یا غیرانتفاعی نماید. صاحب سرمایه موسط، عامل واسط و با به نام خود نظر 

 شود. ثالث مجري نامیده می

نمایند تا یک طرف (مبادل) مبلغ معینی  طرفین تعهد میعقدي است که به موجب آن، : دلهابم -ب

ابل طرف دیگر از دارایی خود را (بدل) براي مدت معلوم به دیگري (متبادل) تملیک نموده و در مق

 (متبادل) به همان مبلغ از دارایی خود را (مبدل) براي همان مدت به وي (مبادل) تملیک نماید.

دهد تا طرف  عقدي است که به موجب آن یک طرف تمام یا بخشی از سرمایه را می مقاسطه: -ج

22 Collateral Registeration System (CRS) 
23 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
24 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 

 



 

معین به وي  دیگر فعالیتی اقتصادي کند و بهاي سهم صاحب سرمایه در ماحصل فعالیت را در اقساط

پرداخت نماید. صاحب سرمایه را مقسط و عامل را قاسط و ماحصل را مقسطه گویند. مقاسطه سه 

نوع است: عادي و اجاره و مشارکت. سهم مقسط در مقاسطه اجاره شامل قیمت عین و بهاي عین و 

 در مقاسطه مشارکت قیمت عین و بهاي بازدهی آن است.

گذار) تمام یا بخشی از  (سپرده قسطمبه موجب آن است که  اي مقاسطه عقد :مقاسطه عادي -د

گذاري در مقسطه (طرح) نموده و  به سرمایهاقدام دهد و قاسط (مجري) با پرداخت مابقی  منابع را می

الشرکه مقسط از اصل و ارزش افزوده ایجاد شده طرح (بهاي تقویم شده طرح در  سپس قاسط، سهم

قسط ماي و در پایان هر دوره مالی به  به صورت اقساط و دوره پایان دوره عملیات اجرایی) را

 شود. را مالک میپرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط، قاسط کل مقسطه 

دهد  گذار) تمام یا بخشی از منابع را می ي است که مقسط (سپردها مقاسطه : عقدمقاسطه اجاره -ه

گذاري در مقسطه (طرح) نموده و مقسطه  یهو قاسط (مجري) با پرداخت بخش دیگر اقدام به سرما

الشرکه مقسط را متناسب با میزان و با توجه به مدت  گیرد. سپس قاسط سهم در اجاره قاسط قرار می

مشارکت مقسط از عین (بهاي تقویم شده طرح در پایان دوره عملیات اجرایی) و منافع مقسطه 

اي و در پایان هر دوره مالی به  دوره (اجاره طرح) به صورت مجموع اقساط و اجاره به صورت

شود. مبلغ اجاره یا نسبت  مقسط پرداخت و در زمان استهالك سهم مقسط کل مقسطه را مالک می

آن از سهم مقسط از ارزش طرح (در پایان عملیات اجرایی) از پیش توسط مقسط و قاسط شرط 

 شند.تواند نامساوي با هاي مختلف می شود. مبالغ اجاره در دوره می

گذار) تمام یا بخشی از منابع را  ي است که مقسط (سپردها مقاسطه : عقدمقاسطه مشارکت -و

گذاري در مقسطه (طرح) نموده و  دهد و قاسط (مجري) با پرداخت بخش دیگر اقدام به سرمایه می
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توجه به الشرکه مقسط را متناسب با میزان و با  گیرد. سپس قاسط سهم مقسطه در اختیار قاسط قرار می

مدت مشارکت مقسط از عین (بهاي تقویم شده طرح در پایان عملیات اجرایی) و بازدهی مقسطه به 

اي و در پایان هر دوره مالی به مقسط پرداخت کرده و در  صورت مجموع اقساط و بازدهی دوره

 شود. زمان استهالك سهم مقسط کل مقسطه (طرح) را مالک می

گذار) با دریافت اقساط (شامل  مانی است که مقسط (سپرده: ززمان استهالك سهم مقسط -ز

اقساط اصل، اجاره یا بازدهی طرح) از قاسط (مجري) دیگر سهمی از عین مقسطه (طرح) را ندارد. 

نحوه محاسبه زمان استهالك سهم مقسط با توجه به به طول عمر طرح بعد از دوره عملیات اجرایی و 

ن (با توجه به مدت مشارکت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده الشرکه مقسط یا مقسطا میزان سهم

بینی ارزش اسقاطی طرح در پایان  طرح پس از پایان عملیات اجرایی طرح (و در صورت لزوم پیش

 شود. عمر طرح) محاسبه می

: عقدي است که بین صاحب یا صاحبان زمین و امثال آن با عامل یا عاملین در مقابل مغارسه -ح

شود و ثمره اعم است  شاع معین (همانند آنچه که در مزارعه ذکر شده) از ثمره غرس واقع میحصه م

 از خود درخت و امثال آن، میوه، برگ گل، سرگل، پوشال، دسته، ساقه، شهد، پیاز، ریشه و غیره. 

 دد:.گر اساسی افراد است و به دوبخش تقسیم می يازهایجامعه در رفع نی انسان فهیتکافل وظ: تکافل -21

 .گریکدی يازهایافراد جامعه در رفع ن یانسان فهیوظ یبه معن تکافل عامالف: 

 افراد جامعه. شتیمع نیحکومت در تأم فهیوظ یبه معن ضمان اعالهب: 

که در  است مشارکت راستینهاي طراحی شده در بانکداري  : نام مجموعه گواهیراستین یگواه -22

ها در  این گواهیشوند.  تعریف و صادر می شارکت راستینمهاي بانکداري  سیستم پایه یا زیرسیستم

هاي  گواهید. شو گذار یا تأمین کننده منابع صادر و به ایشان تسلیم می قبال منابع دریافتی از سپرده
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راستین با توجه به وجه نظارتی واحدهاي ارزیابی و امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از 

سامانه در  ضمانت ي گواهیبه استثناهاي راستین  شوند. گواهی منتشر میاوراق و با پیشوند گواهی 

توانند بانام  ها می . این گواهیهستندخرید و فروش قابل قابل انتقال به غیر و ) RCM(گواهی راستین 

 ها عبارتند از: این گواهی .استالزاماً بانام  ضمانتنام باشند. گواهی  یا بی

از  یکیگذران در  ت سپردهکاز مشار کیاست حا نام یا بانام یبرگه ب :تکمشار یگواه -الف

د و یخرقابل ر و ین و قابل انتقال به غیان به مبلغ معیت در سود و زکمشار يدارکمحصوالت بان

 و یمت اسمید و دارنده آن به نسبت قشو می طرح منتشر يمدت اجرا يبرا که توسط بانکفروش 

 دران یت در سود و زکمشار يدارکم بر بانکابط حاطبق مقررات و ضو ،تکمدت زمان مشار

بکار گرفته مشارکت راستین این گواهی در سیستم پایه  .م خواهد بودیسهمشارکت  یموضوع گواه

 شود. می

دو نوع از  یکی در گذار سپردهت کاز مشار کیاست حانام یا بانام  برگه بی :رهیپذ یگواه -ب 

و قابل انتقال به  که توسط بانکن یان به مبلغ معیسود و ز ت درکمشار يدارکباناول و دوم محصول 

د و دارنده آن به شو می منتشر ناپذیر پایان يها طرح يمدت زمان اجرا يد و فروش برایر و قابل خریغ

 بر حاکمر مقررات و ضوابط یت و ساکمدت زمان مشار ،شده يداریخر یگواه یمت اسمینسبت ق

د به همان نسبت از یبوده و در سررس یکشر یت گواهکوع مشاردر موض مشارکت راستین يدارکبان

مشارکت این گواهی در سیستم پایه  .دشو می در قالب سهام برخوردارمجري ت که شریت سرماکیمال

 شود.  بکار گرفته میراستین 

ابل ر و قیاال و قابل انتقال به غکل یاز تعهد بر تحو کیاست حا نام یا بانام برگه بی :یآت یگواه -ج

طبق شد با می متعهدیا مجري  تولیدکنندهد و شو می صادر و منتشر که توسط بانکد و فروش یخر
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و یا حسب توافق  کندم یتسلو  لیتحو گواهید به دارنده یرا در سررس ینیمع ياالکقرارداد منعقده 

سیستم تأمین مالی این گواهی در  .دزپرداببه تأمین کننده منابع را در بازار فروخته و وجه آن کاال را 

 شود.  بکار گرفته می) JFS(جعاله 

است حاکی از مشارکت سپرده گذران در یک طرح از  نام یا بانام برگه بی: گواهی مضاربه-د

که و انتقال به غیر به مبلغ معین و قابل خرید و فروش  مشارکت راستینبانکداري نوع اول محصول 

مدت زمان  د و دارنده آن به نسبت قیمت اسمی وشو توسط بانک براي مدت اجراي طرح منتشر می

 ضاربهمعملیات مشارکت و طبق مقررات و ضوابط حاکم بر بانکداري مشارکت در سود و زیان 

بکار گرفته ) MFS(تأمین مالی مضاربه سیستم زیرموضوع گواهی سهیم خواهد بود. این گواهی در 

 شود. می

ادواري به  به صورتولی بازده طرح  استضاربه گواهی م همانند: گواهی مضاربه ادواري-هـ

بکار گرفته ) MFS(شود. این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی مضاربه  گذار پرداخت می سپرده

 شود. می

ه به کاست  قابل خرید و فروش و انتقال به غیر یا بانام ونام  ی: برگه ب)عادي( مقاسطه یگواه -و

ن یشود. دارندگان ا یمنتشر م مشارکت راستین کسط بانن تویمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیق

 ين حاصل از طرح اجرا شده توسط مجریت در عکو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق برگه

اصل و منافع این گواهی با اقساط ادواري به باشند.  یم یکسهم منابع خود شر كتا زمان استهال

بکار گرفته ) IFS(در سیستم تأمین مالی مقاسطه  د. این گواهیشو میبرگشت داده گذار  سپرده

 شود. می

ه کاست  قابل خرید و فروش و انتقال به غیرنام یا بانام و  یب يها برگه: مقاسطه اجاره یگواه -ز
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. شود یان منتشر میت در سود و زکمشار کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیبه ق

حاصل از  يا ن و منافع دورهیت در عکو مدت زمان مشار یاسممت یها به نسبت ق ن برگهیدارندگان ا

باشند.  یم یکسهم منابع خود شر كاجاره تا زمان استهال به صورت يطرح اجرا شده توسط مجر

. این گواهی شود برگشت داده میگذار  اصل و اجاره متعلق به این گواهی با اقساط ادواري به سپرده

 شود. بکار گرفته می) IFS(در سیستم تأمین مالی مقاسطه 

است  قابل خرید و فروش و انتقال به غیرنام یا بانام و  یب يها برگه: مقاسطه مشارکت یگواه -ح

شود.  یان منتشر میت در سود و زکمشار کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قک

حاصل از  يا و بازده دورهن یت در عکو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن برگهیدارندگان ا

اصل و بازده این باشند.  یم یکسهم منابع خود شر كتا زمان استهال يطرح اجرا شده توسط مجر

. این گواهی در سیستم تأمین مالی شود برگشت داده میگذار  گواهی با اقساط ادواري به سپرده

 شود. بکار گرفته می) IFS(مقاسطه 

قابل خرید و فروش و نام  یکت رهنی برگه با نام یا بمشار ی: گواهگواهی مشارکت رهنی-ط

 مشارکت راستین کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  انتقال به غیر

 بهايت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یمنتشر م

طرح مربوط  داراییدت معین در منافع حاصل از در هنگام عقد قرارداد براي م داراییتقویم شده 

برگشت گذار  قرارداد به سپرده پایانباشند. اصل و بازده مشارکت در این نوع گواهی در  یم یکشر

 شود. بکار گرفته می) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره  .شود داده می

قابل خرید و نام  یببانام یا ه مشارکت رهنی برگ ی: گواهگواهی مشارکت رهنی ادواري-ي

مشارکت  کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  فروش و انتقال به غیر
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ت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یمنتشر م راستین

طرح  دارایینافع حاصل از در هنگام عقد قرارداد براي مدت معین در م داراییتقویم شده  بهاي

گذار  قرارداد به سپرده پایانباشند. اصل مبلغ مشارکت در این نوع گواهی در  یم یکمربوط شر

گذار پرداخت  ادواري به سپرده به صورتولی بازده مشارکت در هر دوره  شود برگشت داده می

 شود. میبکار گرفته ) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره  .گردد می

هاي خدمات  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی گواهی مضاربه رهنی-ك

 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد شود.  بازرگانی بکار گرفته می

ولی در بخش  است: همانند گواهی مشارکت رهنی ادواري گواهی مضاربه رهنی ادواري-ل

) RFS(ن گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد ای شود. بکار گرفته می خدمات بازرگانی

 .است

هاي زراعی بکار  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی گواهی مزارعه رهنی-م

 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  شود. گرفته می

ولی در  استمانند گواهی مشارکت رهنی ادواري : هگواهی مزارعه رهنی ادواري-ن

) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  شود. هاي زراعی بکار گرفته می فعالیت

 .است

هاي کاشت  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی گواهی مغارسه رهنی-س

 .است) RFS(رسیستم تأمین مالی اجاره این گواهی در زیکاربرد  شود. درختان بکار گرفته می

ولی در  استهمانند گواهی مشارکت رهنی ادواري  :گواهی مغارسه رهنی ادواري-ع

این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  شود. هاي کاشت درختان بکار گرفته می فعالیت
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)RFS( است. 

هاي احیاي  لی در فعالیتو است: همانند گواهی مشارکت رهنی ات رهنیقاسگواهی م-ف

 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  شود. باغات میوه بکار گرفته می

ولی در  است: همانند گواهی مشارکت رهنی ادواري ت رهنی ادواريقاگواهی مسا-ص

تأمین مالی اجاره  این گواهی در زیرسیستمکاربرد  شود. هاي احیاي باغات میوه بکار گرفته می فعالیت

)RFS (است. 

هاي احیاي  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی گواهی استصناع رهنی-ق

کاربرد  شود. هاي تولیدي صنعتی و کشاورزي و تأمین سرمایه در گردش آنها بکار گرفته می بنگاه

 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره 

ولی در  است: همانند گواهی مشارکت رهنی ادواري رهنی ادواري گواهی استصناع-ر

هاي تولیدي صنعتی و کشاورزي و تأمین سرمایه در گردش آنها بکار گرفته  هاي احیاي بنگاه فعالیت

 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  شود. می

 یمت اسمیه به قکاست  د و فروش و انتقال به غیرقابل خری نام یبرگه با نام یا ب :گواهی اجاره-ش

ها به  ن گواهییشود. دارندگان ا یمنتشر م مشارکت راستین کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا

در هنگام عقد قرارداد  داراییتقویم شده  بهايت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمینسبت ق

باشند. اصل مبلغ مشارکت در این نوع  یم یکطرح مربوط شر داراییبراي مدت معین در اجاره 

 به صورتولی مبلغ اجاره در هر دوره  شود برگشت داده میگذار  قرارداد به سپرده پایانگواهی در 

) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره کاربرد  د.شو گذار پرداخت می ادواري به سپرده

 .است
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مدت  يبا نام مبتنی بر ضمانت مبلغ مشخص براگواهی ضمانت سندي است  :ضمانتگواهی -ت

شود و در صورت عدم ایفاي تعهد، مالک مال  در قبال توثیق مال صادر می کن که توسط بانیمع

باشد و در غیر این صورت مال توثیقی وي از طریق اجراي اسناد  ملزم به تأدیه مبلغ اسمی گواهی می

 دراین گواهی  شود. اهی از محل آن وصول میگذاشته شده و تعهدات مالک گومزایده بانک به 

 د.شو صادر می) MSS( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبدسیستم 

ز اه میزان معینی گذار از مجري ب نام مبین طلب سپرده : سندي است بانام یا بیمانتگواهی ا-ث

اهی دارنده گوبه کاال یا بهاي آن را  ،در سررسیدگردد  موظف میکه مجري  یک کاالي مشخص

 د.شو می استفاده) BFS( امانیمالی سیستم تأمین در زیراین گواهی  .تحویل نماید

مدت  يمشخص و برا یاسم متیکه به ق نام یباست با نام یا  سندي: اجتماعی گواهی تأمین-خ

زان یو به م نیصندوق تأمبه درخواست  ن،یبه صندوق تأم شده مهیب بیمه حقدر عوض پرداخت  نیمع

 شده صادر مهیو به نام ب بر عهده صندوق مشارکت راستینتوسط بانک به بانک  یاختپرد بیمه حق

در  یمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هیسرما درمبلغ با احتساب  یگواه نی. دارنده اشود یم

صادر ) RPS( شخصی راستینتأمین سیستم زیر دراین گواهی  است. میسه نیتأمبازده صندوق 

 د.شو می

 یاسم متیکه به قر یو قابل انتقال به غ نام یباست با نام یا  سندي:  تأمین شخصی گواهی-ذ

ی به گذار به صندوق بازنشستگ در عوض پرداخت سپرده سپرده نیمدت مع يمشخص و برا

 مشارکت راستینتوسط بانک  ،شده يگذار سپرده سپردهزان یی و به مصندوق بازنشستگ درخواست

 نی. دارنده اشود یگذار قرار داده م سپرده اریو در اخت گذار صادر پردهو به نام س برعهده صندوق

در بازده صندوق  یمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هیسرما درمبلغ با احتساب  یگواه
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 .دینما یم افتیاصل و بازده سهم الشرکه خود را از صندوق در دیاست و در سررس میسه یبازنشستگ

 شود. صادر می) RPS(تأمین شخصی راستین  سیستمزیر دراین گواهی 

 یاز گواه یسهم الشرکه ناش لیکه از تبد نام یباست با نام یا  سندي: گواهی تأمین مستمري-ض

تا دارنده  شود یمتفاوت صادر م يها دیبا سررس ترکوچکبه قطعات  دیدر سررس یشخص نیتأم

منافع  .دینما  افتیدر یبازنشستگ از صندوق يبتواند منابع سپرده خود را بصورت مستمر یگواه

محاسبه و به  هاي با سرمایه متغیر حسابداري مشارکت راستین براي صندوقبراساس  يمستمر یگواه

گذار یا دارنده گواهی تأمین  گر چنانچه سپردهیپرداخت خواهد شد. به عبارت د یدارنده گواه

تواند  صورت یکجا نداشته باشد میشخصی در سررسید تمایل به دریافت اصل و سود منابع خود به 

از صندوق درخواست نماید که بانک گواهی تأمین شخصی وي را به تعداد معینی گواهی تأمین 

سیستم تأمین شخصی راستین زیر دراین گواهی  ل نماید.ین تبدیمستمري با سررسیدها و مبالغ مع

)RPS (شود. صادر می 

توسط  نیمدت مع يمشخص و برا یکه به مبلغ اسم نام سندي است بانام یا بی :گواهی تکافل-ظ

تا منابع  دهد یم اریبه بانک اخت  یگواه نی. دارنده اشود یمنتشر م مشارکت راستینبانک 

و  دیبنما هیالزم الحما بالعوض به افراد يها مصروف پرداخت نیمدت مع در شده را يگذار سپرده

این  ن شده قابل انتقال است.یدر مدت مع ین گواهیگزارش کند. ادارنده گواهی درصورت مطالبه 

 شود. صادر می) RST(گواهی در زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین 

توسط  نیمدت مع يمشخص و برا یکه به مبلغ اسمنام  سندي است بانام یا بی :گواهی قرض-غ

ع تا مناب دهد یم اریبه بانک اخت یگواه نی. دارنده اشود یمنتشر م مشارکت راستینبانک 

 هیالحما مالحسنه به افراد الز قرض التیتسه يمصروف اعطا نیدر مدت مع شده را يگذار سپرده
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 یبازگرداند و درصورت مطالبه به دارنده گواه یمنابع را به دارنده گواه نیمع دیو در سررس دیبنما

فل این گواهی در زیرسیستم تکا ن شده قابل انتقال است.یدر مدت مع ین گواهیا گزارش کند.

 شود. صادر می) RST(اجتماعی راستین 

مشارکت اي است در بانک که با واحدهاي تابعه خود عملیات بانکداري  : ادارهاداره مشارکت -23

 کند. را در بانک مدیریت می راستین

گذاران در جهت  که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپردهاست اقدامات و تدابیري  :نظارت -24

د. بانک توسط شو اعمال می مشارکت راستیني بانکداري ها طرح اجراییحسن اجراي عملیات 

تمهیدات و تدابیر  تمامیمکلف به اتخاذ در تمام مراحل اجراي طرح خود  اداره مشارکتواحد امین 

باشد.  و انجام اقدامات بایسته در این راستا می مجري اجراییالزم به منظور حسن اجراي عملیات 

نامه اجرایی  آیین ي مزبور براساس مفادها طرحو الزامات نظارتی در رعایت انواع استانداردها 

 .است بانکداري راستین

گذاران در جهت  هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرده : اقدامات و بررسیارزیابی -25

از لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و  نامه طرحپذیري  مجري و توجیه اجراییاحراز توانائی 

 اداره مشارکتشود. بانک توسط واحد ارزیابی  انجام می مشارکت راستیندر بانکداري  جراییا

باشد. رعایت انواع استانداردها و الزامات ارزیابی  خود مکلف به اتخاذ تصمیم الزم در این راستا می

 است. نامه اجرایی بانکداري راستین آیین ها براساس مفاد نامه طرح

که از امکانات و بانک است  اداره مشارکتدرون سازمانی تحت نظر  واحدي :واحد ارزیابی -26

و اقتصادي برخوردار  ، ارزيتخصص یا کادر تخصصی الزم مانند کارشناسان فنی، مهندسی، مالی

معرفی شده از طرف مجري وظیفه دارد تا طرح  مشارکت راستیند و در فرآیند بانکداري اشب می

31 



 

و احراز توانایی  اجراییدسی، مالی، اقتصادي، کیفیت عملیات را از لحاظ فنی، مهن) نامه طرح(

 . کنداظهار نظر  نامه طرحاجراي  پذیري توجیهو در خصوص  دنکمجري از جمیع جهات بررسی 

یا اشخاص حقیقی یا  بانک اداره مشارکتکارشناس متخصص و مجرب واحد ارزیابی  :ارزیاب -27

رد نظر از تخصص و تجربه کافی برخوردار و داراي باشد که در زمینه مو حقوقی خارج از بانک می

پذیري  و توجیه نامه طرحزیر نظر واحد ارزیابی وظیفه ارزیابی  و بودهامکانات و کادر تخصصی الزم 

 دارد.به عهده را آن 

انات و که از امک بانک است اداره مشارکتدرون سازمانی تحت نظر  يواحد :نیامواحد  -28

ند یبرخوردار بوده و در فرآ یو مال یمهندس ،یارشناسان فنکمانند الزم  یادر تخصصکا یتخصص 

ش یپا ،طرح يبر حسن اجرا، انتخاب امین، نظارت کاز طرف بان مشارکت راستین يدارکبان

 يو گزارشها را بر عهده داردر امور مربوط یو سا نامه طرح هاي با برنامه ق آنیو تطب ییات اجرایعمل

 اداره مشارکتار یه و در اختیتهاي  ر دورهیا غاي ی دوره به صورتا طرح ر يمراحل اجرا یلیتحل

مسئولیت نظارت بر چگونگی اجراي طرح با واحد امین است اعم از اینکه امین  .دهد می قراربانک 

 داخلی یا خارج از بانک باشد.  ،منتخب واحد امین

قیقی یا حقوقی خارج یا اشخاص ح اداره مشارکتکارشناس متخصص و مجرب واحد امین  :امین -29

باشد که در زمینه مورد نظر از تخصص و تجربه کافی برخوردار و داراي امکانات و  می از بانک

 گیرد.  می زیر نظر واحد امین وظیفه نظارت بر اجراي طرح را بر عهده وباشد  می کادر تخصصی الزم

و پوشش  یود خسارت احتمالراز و يریز جلوگیو ن ینان نسبیت و اطمیجاد امنیا يبرا :همیپوشش ب -30

 .دشو می استفاده اي مهیمختلف ب يارهاکر و راهیاز تداب ،يو مجر ک، بانگذار سپردهبه ریسک 

دهد تا  می قرار کدر رهن بان يمجر یافتیگذار در مقابل منابع در قهیا وثی يه مجرک یاموال :قیوثا -31
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 تمامیبتواند از محل آنها  کبان ،مابین فی يمطابق قراردادهامجري  فاء تعهداتیدر صورت عدم ا

 .ندکمطالبات خود را وصول 

ک دهد و بان یقرار م کار بانیدر اخت یافتیدر در مقابل منابع يه مجرکهستند  ياسناد :ناتیتضم -32

و  يباستناد آنها مجر يواز سوي ن یمابیفاء تعهدات مطابق قرارداد فیم اتواند در صورت عد می

ن یا ضامنی ينجام تعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را از مجرن را ملزم به ایا ضامنیضامن 

 .دکنمطالبه و وصول 

ه بمنظور کاست  يمجر غیرنقديا یو  ينقد هاي ییآن قسمت از اموال و دارا :يآورده مجر -33

ت کمشار يدارکآن در قالب بان يتحقق و اجرا ياز منابع طرح و در راستا ین بخشیت و تأمکمشار

 :شود می ار گرفتهکدر طرح مورد نظر ب انیدر سود و ز

 یا ارز خارجیو  شورکج یپول را یعنینقد  به صورتتواند  ي میآورده مجر :يآورده نقد -الف

  .ران باشدیشور اکل به واحد پول یقابل تبد

ر از پول یغ(ر نقد و شامل اموال منقول یغ به صورتتواند  ي میآورده مجر :يرنقدیآورده غ -ب

مرتبط با طرح مورد  یتیریو مد یرمنقول و توان تخصصیو غ) لیقابل تبد یارز خارج شور وکج یرا

 .نظر باشد

 يدارکبان گانه سهاز محصوالت  یکیدر  راستین ید گواهیبا خر :پذیر پایانطرح  ت درکمشار -34

 اي ا بستهیت در طرح خاص کمشار حالتت در کن نوع مشاری. در ادشو می آغاز مشارکت راستین

ت در سود کمشار حالتو در  ها طرحا بسته یو فروش طرح  ییات اجرایان عملیپس از پا ،ها طرحاز 

نامه اجرایی بانکداري  آیین مفاد ان حاصل براساسیسود و ز ،یان سال مالیدر پا کان شعبه/ بانیو ز

 ییه حساب نهایم و تسویتسه يو مجر کبان ،گذار سپرده انیم يو با لحاظ توافقات قرارداد راستین

33 



 

 د.شو یم

ق یاز طرگذاران  سپرده يگذار سرمایهت کن نوع مشاریدر ا :ناپذیر پایانت در طرح کمشار -35

طرح و آغاز دورة  ییات اجرایعمل پایانل و یمکو پس از ت شود انجام میره یپذ يها گواهید یخر

ره یپذ ياه گواهی ،ریناپذ پایان يها طرحدر  ان حاصلیم سود و زیم و تسهیتقس يبجا يبردار بهره

به گذاران  سپردهاز  یکل و هریتبد يت مجرکبه سهام شر کا با نظارت بانیتوسط گذاران  سپرده

ند. شو می میو سه یکرشت که شریدر سرما مشارکتت و طول مدت کمشاراسمی نسبت مبلغ 

  ابد.ی می پایانت کسهام شر بهگذاران  سپردهپذیره  يها گواهیل یت پس از تبدکات مشاریعمل

بینی و غیرقابل  رویداد و پیشامدي غیرقابل پیش :)و غیرمترقبه (فورس ماژور دث قهريحوا -36

پیوندد و در اثر بروز آن انجام  اجتناب است که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد به وقوع می

 د.شو تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادي غیر مقدور می

مابین ناشی از اجراي مفاد  فات و منازعات فیاختال تمامیحل و فصل  :)حکمیتداوري ( -37

مزبور وفق  نامه آیینبراساس ضوابط  ومنعقد  نامه اجرایی بانکداري راستین آیین قراردادهایی که طبق

 د.پذیر میانجام از طریق ارجاع امر به داوران مرضی الطرفین دادرسی مدنی  آیینقانون 

،  ، سازمان مانند صندوق  ینیعناو  تحت  که  است  یمستقل  یحقوق  تیشخص :مستمري  صندوق -38

  یبازنشستگ  يایمزا  نیتأم  ، در حوزه خاص  دستورالعمل ای  ، اساسنامه قانون  براساس  رهیو غ  مؤسسه

 .کند یم  تیفعال هاي با سرمایه متغیر حسابداري مشارکت راستین براي صندوقرعایت اصول  اباعضا، 

 صندوق مستمري دو نوع است:

با تحت قوانین بیمه اجباري تأمین اجتماعی صندوق مستمري است که : صندوق تأمین -فال

 کند.  فعالیت می ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست ياصول حسابدار تیرعا
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براي تأمین بازنشستگی افراد بصورت صندوق مستمري است که : صندوق بازنشستگی -ب

فعالیت  ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست يابداراصول حس تیبا رعاو اختیاري 

 کند. می
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 (SCF)تأمین مالی حامی 

یا سازمان یا نهاد  فرد یا گروهحامی وجه حمایتی خود را براي امور حمایتی  تأمین مالی حامی،در 

دولتی یا غیردولتی به بانک واریز نماید. بانک براي تجمیع و نهایتاً تأمین و پرداخت وجوه تجمیعی به 

نامه و  اقدام به بررسی طرحعایت قوانین و مقررات جاري شود با ر اجراء کننده طرح که مجري نامیده می

اسناد و مدارك منضم به آن و در صورت لزوم مبادرت به استعالم از مراجع قانونی نموده و نهایتاً پس از 

اي نسبت به ارائه خدمت مذکور اقدام  نامه و اسناد و مدارك منضم به آن در قالب حساب ویژه تأیید طرح

 بایست متضمن سایر موارد مذکور در این فصل (تأمین مالی حامی) باشد. فی مابین می نماید. توافقات

بانک پس از دریافت یا کسر کارمزد بر اساس قرارداد، اجازه برداشت منابع تجمیع شده را مطابق 

ه تواند استفاد نامه، پس از تجمیع مبلغ معین یا در تواریخ مشخص را به مجري خواهد داد. مجري می طرح

تأمین مالی حامی را براي خود یا دیگري درخواست نماید. در صورتی که از منابع حمایتی از طریق 

نامه مقرر باشد منابع تجمیع شده به ذینفع  نامه مجري حمایت از دیگري بوده و بر اساس طرح موضوع طرح

 ت خواهد نمود.پرداخت گردد، بانک منابع تجمیع شده را به ذینفع یا نماینده قانونی وي پرداخ

تواند  شوند مجري یا ذینفع می هایی که با زیرسیستم تأمین مالی حامی تأمین مالی می در طرح

تواند خارج از کشور باشد. در این صورت باید  محل اجراي طرح می شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.

باید هدف در هر حال  تضمینات مأخوذه در داخل کشور بوده و قابل اعمال و اجرا در داخل کشور باشند.

تواند  نامه می اهداف طرح مجري مشخص و مشروعیت آن بر اساس قوانین موضوعه کشور محرز باشد.

 هاي زیر باشد: در زمینه هاي مختلف منجمله حمایت و تأمین مالی طرح
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 بهداشت و درمان و توانبخشی -1

 آموزش و پژوهش -2

 ابداعات و اختراعات  -3

 زیت ها و تع مراسم، یادبودها، جشن -4

 ورزش و رقابت -5

 حوادث غیرمترقبه و اضطرار -6

 هاي انتخاباتی، سیاسی و اجتماعی براي حمایت از افراد یا موضوعات خاص کمپین -7

 تشکیل اجتماعات اعم از علمی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی -8

 محیط زیست، حیوانات و گیاهان  -9

 مسافرت و اسکان -10

 ازدواج، جهیزیه، مهریه و خانواده -11

 و بزرگداشتهدایا  -12

 تعمیرات و تجهیزات و قطعات -13

 سرپرستی و قیمومت -14

 ها کتاب، مجالت و چندرسانه -15

 ادیان، مذاهب و فرق یکتاپرست -16

 هنر، موسیقی و فیلم -17

 آزادي زندانی -18

 اشتغالزایی -19
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 احداث  -20

نامه مجري را به اطالع  هاي اجتماعی طرح بانک از طریق سامانه تأمین مالی جمعی و شبکه -21

 رساند.  میتأمین مالی حامی هاي  کت در طرحعالقمندان به مشار

تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق تأمین تأمین مالی یک طرح از طرق دیگر مانع 

مالی حامی نخواهد بود. در صورتی که بخشی از منابع یک طرح از طریق دیگري تأمین شده باشد، 

ت و ضرورت آن را در قالب یک طرح و بطور توأمان مجري مکلف است هر دو شیوه تأمین مالی و کیفی

بنیان و نوآوري و  هاي دانش گذاري پرخطر، شرکت هاي سرمایه به بانک ارائه نماید. در خصوص طرح

هاي مزبور که از طرق دیگري  ابداعات و اختراعات به منظور پوشش بخشی از مخاطرات احتمالی طرح

گردند الزم است بخشی از منابع طرح وفق نظر و تشخیص واحد  غیر از تأمین مالی حامی تأمین مالی می

 ارزیابی بانک از طریق تأمین مالی حامی تأمین مالی گردد. 

هاي ارزیابی، نظارت و کارمزد  مبلغ طرح ممکن است شامل هزینهدر زیرسیستم تأمین مالی حامی، 

ن مشخص بوده و در رأس تاریخ اتمام نامه داراي سقف مبلغی معین و تاریخ شروع و پایا طرح بانک باشد.

یا صفحات  جمعیتأمین مالی سایت سامانه  نامه، بانک اعالنات خود را از وب یا پس از تجمیع مبلغ طرح

 نماید و پس از آن دریافتی براي طرح قبول نخواهد کرد. هاي اجتماعی خود حذف می شبکه

تاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن در زیرسیستم تأمین مالی حامی در راس نامه طرحارزیابی 

میزان و نحوة اعمال مقررات  نماید. نامه اظهار نظر نمی است. واحد ارزیابی درمورد سودآور بودن طرح

افشاي اطالعات مجري و حکمرانی مجري و حسابرسی را ارزیاب هنگام و مربوط به شفافیت مالی مجري 

 نماید. ز تدابیر و اقدامات غیر ضرور معین مینامه در حد ضرورت و با پرهیز ا ارزیابی طرح
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تا تضمینات الزم براي ضمانت حسن اجراي طرح و استفاده صحیح از  گردد مکلف میمجري 

در این زیرسیستم مالی چک یا سفته مجري یا سایر نامه نزد بانک بسپارد.  منابع تجمیع شده را طبق طرح

 تواند به عنوان تضمین مورد قبول واقع شود. نماید میاشخاص در حدودي که براي بانک ایجاد اطمینان 

تضمینات مجري پس از پایان  نامه به عالوه مارژ متعارف بانک خواهد بود. برابر با رقم طرح تضمینمبلغ 

طرح و احراز صحت اجراي آن توسط واحد امین بر اساس مستندات ارائه شده از طرف مجري و تطبیق با 

شود و پس از  از حامی حق انصراف و کافه خیارات اسقاط میاز طرفی  هد شد.نامه آزاد خوا مفاد طرح

 درخواست استرداد ندارد.انصراف و براي طرح، حامی حق حمایتی پرداخت وجه 

نامـه   طـرح حـامی طبـق    اشـخاص نظارت امین در حدود صحت اجرا و نحوه هزینه وجـوه تجمیعـی   

حسابداري مشارکت مانی بوده و ثبت حسابداري آن وفق منابع تجهیز شده براي اجراي طرح ا خواهد بود.

گیرد. کارمزد بانک بابت ارائـه خـدمات    صورت می نامه اجرایی بانکداري راستین آیین راستین مندرج در

یا منوط به مصوبات هیئت مدیره معادل یک درصد منابع تجمیع شده حداقل زیرسیستم تأمین مالی حامی، 

خـدمات  بانک براي ارائـه   شود. ریافت یا از محل منابع تجمیعی برداشت میباشد که از مجري د میبانک 

هـاي ارزیـابی و    اي برابر با ثلث هزینـه  زیرسیستم تأمین مالی حامی، بابت ارزیابی و نظارت، حداکثر هزینه

را از مجـري   نامـه اجرایـی بانکـداري راسـتین     آیـین هاي اقتصادي موضـوع مـواد مـذکور در     نظارت طرح

 یا از محل منابع تجمیعی برداشت خواهد کرد. دریافت

نامـه، یـا در هـر     نامه مجري یا تخلف مجري در اجـراي مفـاد طـرح    در صورت کشف فساد در طرح

مجري مکلف است نسبت به استرداد وجوه دریافتی نامه به هر دلیل متعذّر گردد،  صورتی که اجراي طرح

تواند بدون تشـریفات قـانونی    صورت استنکاف بانک میبه بانک و جبران خسارت وارده اقدام نماید. در 
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گیـري   نسبت به برداشت وجوه پرداختی و خسارت وارده از اموال مجري نزد خود اقدام یا به استناد و بهره

از قرارداد و توافقنامه فی ما بین، تضمینات دریافتی و سـایر ادلـه قـانونی، اقـدامات قـانونی الزم را جهـت       

ختی به مجري و الزام به جبران خسارت وارده بـه بانـک و عنداالقتضـاء حامیـان اقـدام      استرداد وجوه پردا

بانک مکلف است منابع تجمیع شده را در صورت امکان به حامیان یا نمایندگان قانونی آنها مسـترد  نماید. 

و در صورت تعذّر به مدت ده سال در حساب واسط نگهداري و پس از انقضاي مدت مـذکور بـه عنـوان    

 مال مجهول المالک منظور نماید. 

هـاي   گیـري از سـایر کانـال    مکـن اسـت بـا بهـره    متأمین مالی یک طرح از طریق تأمین مالی حـامی  

بانـک مکلـف بـه انتشـار ریـز فعالیـت و اسـناد و         ارتباطی شبکه بانکی به صورت همزمان صورت پـذیرد. 

پس از پایان طـرح در سـامانه تـأمین مـالی     نامه تا یک سال  نامه و مجري از زمان قبول طرح مستندات طرح

 باشد. جمعی خود می

لینـک  و  جمعـی تأمین مـالی  سامانه  رائه زیرسیستم تأمین مالی حامی را دربانک شرایط الزم براي ا

را بـه   خـود  جمعـی تأمین مـالی  بانک سامانه  نماید. هاي اجتماعی فراهم می درگاه پرداخت خود در شبکه

زیرسیسـتم تـأمین   هـاي   طـرح در ارتباط بـا  که اطالعات مندرج در سامانه مزبور  نماید اي طراحی می گونه

هـاي اجتمـاعی رایـج     هـاي کـاربري و صـفحات وب در شـبکه     به صورت خودکار در حسابمالی حامی 

بانک  جمعیتأمین مالی مبالغ تجمیع شده باید در هر لحظه به صورت برخط در سامانه  ارسال و درج شود.

  هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه شود. و صفحات شبکه

هاي اجتماعی  هاي تأمین مالی حامی باید شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه مجري در طرح

تأمین مالی هاي سامانه  و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیتاعالم بانک  بهکه در آن عضو است را 
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 صفحات خود فراهم آورد.را در  جمعی

41 



 

واحد امین  IT واحد شعبه  اداره کل بررسی طرح ها واحد مجري

ثبت طرح نامه در سامانه

افتتاح حساب جاري وفق 
مقررات  بدون دسته چک( (

تأیید طرح

شروع

فرآیند تأمین مالی حامی در طرح  Crowd Funding

بررسی طرح نامه

اخذ استعالمهاي قانونی

بایگانی مدارك

پایان

انعقاد قرارداد با مجري

اخذ تضمینات یا 
وثائق مورد لزوم

 Iمجري Iمعرفی طرح نامه
شماره حسابI شماره شبا یا 

کارت مجازي به منظور 
تجمیع وجوه مجري از 
طریق سامانه مربوطه و 

شبکه هاي اجتماعی

اخذ کارمزد عاملیت

تخصیص وجوه به مجري

اجراي کامل 
طرح؟

آزاد سازي وثائق و تضمینات  مجري
کشف فساد یا عدم تحقق 

اهداف طرح

عودت وجوه به حساب 
حامی یا حامیان

اخذ خسارات وارده به بانک یا 
حامی از محل وثائق و تضمینات

بلی

خیر

بلی

خیر

پایان

پایان

واریز به حساب مجري و تجمیع 
وجوه  صرفاً با شناسه( (

درخواست افتتاح حساب از 
سوي مجري

اخذ کارمزد ارزیابی از مجري
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 (PPL)تأمین وام جمعی 

الحسنه ویژه  نامه خود از محل منابع موضوع قرض در صورتی که مجري به منظور تأمین مالی طرح

نامه و اسناد و مدارك الزم متضمن  تواند پس از دریافت طرح تأمین وام جمعی مراجعه نماید بانک می

اقدام به  خودسایر موارد مورد لزوم و ضروري مورد نظر نامه و  جزئیات و شرح طرح و موضوع طرح

اخذ استعالمات الزم از مراجع  ضرورتنامه و اسناد و مدارك منضم به آن و در صورت  بررسی طرح

اي متضمن موارد  نامه و اسناد و مدارك منضم به آن توافقنامه قانونی نموده و نهایتاً پس از تأیید طرح

الحسنه ویژه  وام جمعی) با مجري منعقد و مبادرت به افتتاح حساب قرض مذکور در این بخش (تأمین

نامه، تخصیص منابع مذکور و  تأمین وام جمعی نماید. پس از تأمین منابع مورد نیاز طرح، طبق طرح

 پرداخت آن به مجري ضمن انعقاد قرارداد قرض الحسنه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

د. نمای میپرداخت بانک  به تأمین مالی مجري يخود را براوام جمعی، وام دهنده وجه وام تأمین در 

نامه  مطابق طرحبه صورت قرض بدون بهره بانک پس از دریافت یا کسر کارمزد، منابع تجمیع شده را 

 .مشخص به مجري پرداخت خواهد کرد مقاطعپس از تجمیع مبلغ معین یا در 

تواند شخصی حقیقی  شوند مجري می سیستم تأمین وام جمعی تأمین مالی میهایی که با زیر در طرح

تواند خارج از کشور باشد. در این صورت باید تضمینات و وثایق  یا حقوقی باشد. محل اجراي طرح می

 مأخوذه در داخل کشور بوده و قابل اعمال و اجرا در داخل کشور باشند. 

نامه مجري را به اطالع  هاي اجتماعی طرح و شبکه جمعیبانک از طریق سامانه تأمین مالی 

تأمین مالی یک طرح از طریق سیستم پایه یا سایر  رساند. مندان به اعطاي وام به مجري میعالق
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هاي مالی بانکداري مشارکت راستین مانع تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق  زیرسیستم

هر دو شیوه تأمین مالی و  گردد مکلف میدر صورت اخیر مجري تأمین وام جمعی نخواهد بود. لکن 

 کیفیت و ضرورت آن را در قالب یک طرح و بطور توأمان به بانک ارائه نماید. 

نامه داراي  طرح هاي ارزیابی، نظارت و کارمزد بانک باشد. مبلغ طرح ممکن است شامل هزینه

یدهاي بازپرداخت وام بوده و در رأس تاریخ سقف مبلغی معین و تاریخ شروع و پایان مشخص و سررس

سایت سامانه تأمین وام جمعی یا  نامه، بانک اعالنات خود را از وب اتمام یا پس از تجمیع مبلغ طرح

 نماید و پس از آن دریافتی براي طرح قبول نخواهد کرد. هاي اجتماعی خود حذف می صفحات شبکه

جمعی در راستاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن نامه در زیرسیستم تأمین وام  ارزیابی طرح

میزان و نحوة اعمال مقررات  نماید. نامه اظهار نظر نمی مورد سودآور بودن طرح است. واحد ارزیابی در

مربوط به شفافیت مالی مجري و افشاي اطالعات مجري و حکمرانی مجري و حسابرسی را ارزیاب هنگام 

 نماید. و با پرهیز از تدابیر و اقدامات غیر ضرور معین مینامه در حد ضرورت  ارزیابی طرح

تا تضمینات یا وثایق الزم براي ضمانت حسن اجراي طرح و استفاده گردد  مکلف میمجري 

نامه به عالوه  مبلغ وثیقه برابر با رقم طرحنامه نزد بانک بسپارد.  صحیح از منابع تجمیع شده را طبق طرح

تضمینات و وثایق مجري پس از پایان طرح و بازپرداخت وام آن آزاد  ود.مارژ متعارف بانک خواهد ب

دهنده پس از پرداخت وجه وام تا آخرین سررسید، حق انصراف و درخواست استرداد  وام خواهد شد.

 منابع تجهیز شده براي اجراي طرح امانی بوده و ثبت حسابداري آن وفقتمام یا تتمۀ منابع خود را ندارد. 

 گیرد.  می صورت نامه اجرایی بانکداري راستین آیینمشارکت راستین در  حسابداري
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در سررسیدهاي بازپرداخت وام مبالغ تعیین  گردد مکلف میدر زیرسیستم تأمین وام جمعی مجري 

دهنده پرداخت  نامه را به بانک پرداخت و بانک پس از کسر کارمزد وجوه حاصل را به وام شده در طرح

دهندگان از محل  رت عدم ایفاي تعهدات مجري بانک نسبت به وصول مطالبات وامنماید. در صو می

هاي مربوط به اجرا از محل وصول مطالبات  دارد. هزینه دهنده مسترد می تضمینات و وثایق اقدام و به وام

و نیم معادل یک حداقل کارمزد بانک بابت ارائه خدمات زیرسیستم تأمین وام جمعی،  کسر خواهد شد.

باشد که از مجري دریافت یا از محل  مییا منوط به مصوبات هیئت مدیره بانک رصد منابع تجمیع شده د

بانک براي ارائه خدمات زیرسیستم تأمین وام جمعی، بابت ارزیابی و  شود. منابع تجمیعی برداشت می

را از مجري دریافت ي هاي اقتصاد هاي ارزیابی و نظارت طرح اي برابر با ثلث هزینه نظارت، حداکثر هزینه

کارمزد وصول مطالبات از محل منابع حاصل از اجراي  اشت خواهد کرد.یا از محل منابع تجمیعی برد

 تضمینات و وثایق برداشت خواهد شد.

و درگـاه   جمعـی تـأمین مـالی   سـامانه   دروام جمعـی   هاي تـأمین  طرح رائهبانک شرایط الزم براي ا

اي  را به گونه خود جمعیتأمین مالی بانک سامانه  نماید. فراهم میرا هاي اجتماعی  پرداخت خود در شبکه

نماید که اطالعات مندرج در سامانه مزبور در ارتباط با تأمین وام جمعی بـه صـورت خودکـار     طراحی می

مبالغ تجمیع شده باید در  هاي اجتماعی رایج ارسال و درج شود. هاي کاربري و صفحات شبکه در حساب

هـاي اجتمـاعی بانـک و     جمعی بانـک و صـفحات شـبکه   تأمین مالی صورت برخط در سامانه  هر لحظه به

هاي اجتماعی کـه   مجري باید شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکههمچنین  مجري به عموم ارائه شود.

تـأمین مـالی   هـاي سـامانه    و امکـان درج خودکـار اعالنـات و آپـدیت    اعالم بانک به در آن عضو است را 

 صفحات خود فراهم آورد.در  را جمعی
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واحد امین  IT واحد شعبه  اداره کل بررسی طرح ها واحد مجري

ثبت طرح نامه

افتتاح حساب قرض الحسنه 
ویژه مصرف نشده

تأیید طرح

شروع

فرآیند تأمین وام جمعی در طرح  Crowd Funding

بررسی طرح نامه

اخذ استعالمهاي قانونی

بایگانی مدارك

پایان

انعقاد قرارداد قرض الحسنه با مجري

اخذ تضمینات یا وثائق مورد لزوم

  Iمجري Iمعرفی طرح نامه
شماره حسابI شماره شبا یا 
کارت مجازي قرض الحسنه 
ویژه مصرف نشده به منظور 

تجمیع وجوه از طریق 
سامانه مربوطه و 

شبکه هاي اجتماعی

اخذ کارمزد بانک 

تخصیص و واریز وجوه به حساب مجري

آزاد سازي وثائق و تضمینات  مجري

اخذ مطالبات قرض دهندگان از 
محل وثائق و تضمینات مجري

بلی

خیر

پایان

پایان

واریز به حساب قرض الحسنه ویژه 
مصرف نشده و تجمیع وجوه ضمن 
قبول شرایط توسط قرض دهنده

بازپرداخت اقساط 
طبق مفاد قرارداد وتسویه 

کامل قرض

واریز وجوه به حساب 
قرض دهندگان

خیر

بلی

اخذ کارمزد ارزیابی از مجري

انعقاد تفاهم نامه با مجري

واریز به حساب قرض دهندگان
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 (CFS) سامانه تأمین مالی جمعی

 نماید که: اي طراحی می خود را به گونه )CFS(بانک سامانه تأمین مالی جمعی 

 هاي اجتماعی برخوردار باشد. و اتصال به شبکه (CMS)25هاي مدیریت محتوا  از قابلیت -1

 26هاي هوشمند بطور خودکار تنظیم ابعاد مختلف مانیتورها و گوشیسایت در  ابعاد صفحات وب -2

 شود. 

 .RSS27رعایت استانداردها و امکانات فید  -3

هاي  هاي کاربري و صفحات وب در شبکه اطالعات مندرج در سامانه به صورت خودکار در حساب -4

 اجتماعی رایج ارسال و درج شود.

اي اجتماعی باشد تا از طریق آن کاربر بتواند اخبار هها داراي میانبرهاي شبکهدر بخش نمایش طرح -5

کند یا بپسندد  (Recommend)گذارد یا توصیه  (Share)هاي اجتماعی به اشتراك طرح را در شبکه

(Like)  یا دنبال(Follow) کند. 

) طرح را به Patronو طرفداران ( )Promoterدر طول دوره طرح نمودار روند اشاعه دهندگان ( -6

 .ذاردنمایش بگ

7- URL هاي اجتماعی مشتریان به را بطور اتوماتیک در طول دوره مشخص در صفحات شبکه هر طرح

 ).Promoter) کند (قابلیت داشتن Tweet( گذارد یا تویت (Share)اشتراك 

ها )، پالگینStatuse Updates)، بروزرسانی وضعیت (Taggingهاي برچسب زنی (خصیصه -8

)Pluginsها ()، سوالQuestionsهاي کاربردي () و برنامهApplications( هاي اجتماعی در شبکه

25 Content Management System (CMS) 
26 Responsive 
27 Rich Site Summary (RSS) 
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 حسب مورد مورد استفاده قرار گیرند.

هاي اجتماعی در معرفی ها و تبلیغات موفق در شبکههاي بازاریابی بومی شده و آگهیاز استراژي -9

 محصوالت استفاده گردد.

اجتماعی مبتنی بر برند بانک بکار گرفته هاي الزم در ایجاد صفحه و پیام در شبکههاي استراتژي  -10

 شود.

هاي پایش ترافیک و میزان  به منظور ایجاد تعامل با مخاطبان و موفقیت پیام ابزارهاي الزم براي روش  -11

)، Comments)، بازخور (Forward, Retweetیا تعداد کلیک خوردن لینک، ارسال مجدد (

و سایر موارد دیگر در  (Follow)یا دنبال  (Like)، پسند (Recommend)، توصیه (Share)اشتراك 

 نظر گرفته شود. 

هاي زیر  تا نسبت به ایجاد سامانه تأمین مالی جمعی با مشخصات و قابلیت گردد مکلف میبانک 

 اقدام کند:

هاي بانکی عضو شتاب (سامانه حواله بین بانکی سحاب) و  پرداخت الکترونیک از طریق کارت -1

(در صورت توافق  VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSمللی مانند ال کارتهاي معتبر بین

 المللی). و فراهم شدن امکان دسترسی به درگاه کارتهاي بین

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف.  -2

 امکان حمایت از زبانهاي مختلف. -3

و سایر ) SWIFT(29، سوئیفت28SEPAالملل مانند  پارچه بین هاي فرابانکی و یک شبکهارتباط با  -4

28 Single Euro Payment Area (SEPA)  

29 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
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و پرداخت و تسویه اوراق بهادار  PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  کنندگان سرویس ارائه

 هاي صادرکننده کارت و خدمات انتقال وجوه). ) (در صورت توافق با شرکتAPI(30عربی

 ) براي مبالغ باال. ARTGS) براي مبالغ کم و ساتنا (ACHاستفاده از سیستم پایا ( -5

 پارچه.  هاي احراز هویت یک و سایر روش IBAN31المللی شبا  بانکی بین شناسه حساباستفاده از  -6

 سیستم پرداخت الکترونیک  -7

امانه س  32RTGS(ساتنا) سامانه تسویه ناخالص آنینظیر  هاي انتقال الکترونیک وجوه سیستمارتباط با  -8

تسویه هاي  و سامانه شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)، ACH33رونیکی (پایا) اتاق پایاپاي الکت

 .اوراق بهادار الکترونیکی

 بانک مرکزي. NSSSS(34سیستم تسویه اوراق بهادار غیرربوي (ارتباط با  -9

افزاري براي احراز هویت مشتري، ایجاد پروفایل طرح شامل ثبت مشخصات مجري، قابلیت نرم  -10

ایی براي نیاز و قراردادها بصورت مرحلهح، سرمایه مورد نیاز طرح، مستندات پیشمشخصات فنی طر

  هاي اجتماعی.و صفحات شبکه )CFSبارگذاري (النچ کردن) آن در سامانه تامین مالی جمعی (

 ها بدون بارگذاري(النچ کردن) در سامانه تامین مالی جمعی. لینک آشنایی با مجریان و طرح  -11

ها و مجریان بر حسب مناطق و  دن و سایر ابزارهاي مورد نیاز بانک اطالعاتی طرحامکان فیلتر کر -12

 هاي گزارشگیري.شهرهاي مختلف و سایر پارامترهاي متعارف در سیستم

 .هاي توزیع مختلفهاي تامین مالی جمعی از طریق کانال رسانی طرح هاي اطالع سیستم -13

اي مختلف و نوار درصد تکمیل ظرفیت هایجاد ویترنیهاي الکترونیکی مختلف براي طرح -14

30 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
31 International Bank Account Number (IBAN) 

32 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
33 Automated Clearing House 
34 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  

 

http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
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)Complete bar .تعداد افراد مشارکت کننده و سایر موارد ضروري و متعارف ،( 

 Coreپارچه  ها در بانکداري یک هاي مالی داخلی و خارجی و زیرسیستم  یکپارچگی با سایر سیستم -15

banking. 

 المللی. هاي بین رعایت استاندارهاي انتقال داده -16

گیري رکوردها و مدیریت جریان عملیات،  بداري ثبت رکوردها، میز کار مشتري، رهعملیات حسا -17

 حسابرسی، پایش، کنترل و بازرسی.

 .35گزارشهاي مدیریتی برحسب نیاز سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و مشتري ارائه -18

 ارائه ابزارها و خدمات تحلیلی و مهندسی مالی. -19

 المللی.  ینکدینگ طرح ها بر اساس استانداردهاي ب -20

 و غیره. FDIC36هایی نظیر  بیمه انتقال وجوه از طریق سیستم -21

 ها. امکان استفاده از موبایل، تلفن و سایر وسایل ارتباطی براي پرداخت -22

هاي مشتري از طریق اپراتورهاي  براي انجام پرداخت 37USSD هاي امکان استفاده از سرویس -23

 مخابراتی فراهم باشد.

 هاي موبایل هوشمند فراهم باشد. هاي گوش در پرداخت 38NFCي امکان بکارگیري فنآور  -24

هاي عامل مختلف جهت هاي هوشمند با سیستممناسب براي گوشی Appبانک نسبت به طراحی 

 نماید. ها اقدام میدسترسی آسان به سامانه تأمین مالی جمعی مخصوص این گونه گوشی

و  )CFS(تی را به سامانه تأمین مالی جمعی بانک شرایط الزم براي اتصال درگاه پرداخت اینترن

35 Report generator  
36 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
37 Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 
38 Near Field Communication (NFC) 

 



 

 نماید. هاي اجتماعی فراهم می شبکه

هاي امنیتی الزم ایمنی مناسب را براي انجام عملیات مشتري  با نصب سیستمگردد  موظف میبانک 

فراهم کند. امنیت تعریف شده بایست بر اساس فاکتورهاي چندگانه احراز هویت باشد. فایروالها، 

، تشخیص و جلوگیري از IPsec VPN ،SSL VPN :تنی بر کاربر، شبکه خصوصی مجازيحسابرسی مب

)، مدیریت Syslogهاي کاربردي، حفاظت وب، رویدادنگاري امن ()، پاالیش محتواي برنامهIPSنفوذ (

، ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ CSIRT)، تیم واکنش به رخدادهاي امنیتی SNMPآسان و امن شبکه (

Penetration Test امنیت شبکه و مرکز عملیات ،Network Security and Operation Center  و

همچنین امنیت اطالعات در معماري شبکه اطالعات بانک مد نظر قرار گیرند.  و مالحظات استاندارها

تر استفاده کند.  هاي امنیتی پیشرفته از سیستمگردد  بانک موظف میبراي انجام معامالت ارقام بزرگ 

 باشد. ریف معامالت ارقام بزرگ بر عهده مدیریت بانک میتع

بانک با دریافت شماره حساب و کدهاي امنیتی مشتري باید تمامی اطالعات سجلی یا ثبتی مشتري 

هاي خود و در صورت لزوم از بانک طرف قرارداد بازیابی کرده و در جاهاي در نظر  را از پایگاه داده

ی و درج کند. مشتري در صورت تایید اطالعات بازیابی شده جهت تایید گرفته شده در صفحه وب بازیاب

 کند.  کلیک می» قبول«اطالعات کاربري بر گزینه 

اي از  ها قبل از نهایی شدن فرآیند مشارکت، صفحههنگام هرگونه مشارکت مالی در طرح

ت الزم براي مشارکت در شود که مفاد قرارداد و تمامی تعهدا سایت بانک نزد رایانه مشتري باز می وب

تمامی مفاد مندرج را قبول کرده » قبول«تا با کلیک گزینه گردد  موظف میآنجا به مشتري ارائه و مشتري 

کند. شناسه مشتري در بانک و شماره  سایت اجازه مشارکت مالی را صادر می و در این حالت صفحه وب
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براي هر مشتري یک شناسه یکتا تعریف  گردد موظف میحساب مبناي احراز هویت مشتري است. بانک 

موظف المللی  هاي یکتاي بین المللی و شماره حساب هاي یکتاي بین کند. بانک با استفاده از شناسه

هاي بین المللی  ها و شماره حساب اي طراحی کند که بتواند با شناسه تا سیستم خود را به گونهگردد  می

 م را با اشخاص داشته باشد. سازگار و از طریق آنها تعامل مالی الز

اي طراحی نماید که در شرایط تعذّر و لزوم  بانک مکلف است سامانه تأمین مالی جمعی را به گونه

 برگرداندن وجه به حامی امکان شناسایی حساب حامی وجود داشته باشد.

سطوح سایت اینترنتی خود، سیستم گزارشگیري مدیریتی را براي  تا در وبگردد  موظف میبانک 

 مختلف دسترسی به صورت پارامتریک برحسب پارامترهاي مختلف طراحی کند. 

) شامل: پورتال اطالع رسانی، ثبت نام و عضویت، CFSهاي اصلی سامانه تامین مالی جمعی ( بخش

هاي شبکه ها، تعداد و میزان مشارکت در هر طرح، مکان (کشور) اجراي طرح، لینکپروفایل طرح

هاي پرداخت، ایجاد گزارشهاي مدیریتی، نرم ها، لینک اتصال به درگاهبه طرح اجتماعی دسترسی

ایی، پروفایل مجري، طرح و بارگذاري مدارك مورد نیاز و تایید آنها بر اساس افزارهاي ثبت مرحله

 حدود اختیارات کاربران است. 

شود.  به عموم عرضه میآنها وضعیت ها و  تمامی طرحاطالعات مربوط به  ورتال اطالع رسانیدر پ -1

ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سایر اعم از حقیقی یا حقوقی ( مجري عاتنامه و اطال طرح

 د.شو می ) و دیگر مستندات الزم در پورتال اطالع رسانی بر حسب نیاز درجصورتهاي مالی

هاي  ، بخشلی جمعیتامین مادر پورتال اطالع رسانی راهنماي نحوه کار با سامانه، معرفی سامانه  -2
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اي  به گونهاین بخش . شود تشکیل دهنده سامانه و چگونگی عضویت و ورود به سامانه تشریح می

سامانه تامین مالی جمعی شود که پاسخگوي بخش اعظم سواالت مشتریان در خصوص  میطراحی 

 باشد.

ست استفاده از به تکمیل فرم درخوا نسبت دبایاز طریق بخش ثبت نام و عضویت مشتریان  تمامی -3

 د. کننخدمات این سامانه بر اساس نوع خدمت مورد نظر اقدام 

پس از با داشتن یک حساب بانکی الکترونیکی قابل قبول در شبکه بانکی عضو شتاب  شتریانم -4

اطالعات آنها در سیستم رایانه کدشناسایی منحصر بفردي را دریافت کردن رد اتکمیل فرم و و

استفاده قرار خواهد گرفت. مشتري  شناسایی آنها در سامانه مذکور مورد يبرااین کد . دکرخواهند 

، وارد بخش ثبت نام و عضویت شده و کد شناسایی فوق سامانه تامین مالی جمعیبه  پس از ورود

د. نام و کد کاربري اختصاصی مشتري به کن الذکر و آدرس پست الکترونیکی خود را وارد می

 .شدرسال خواهد ي اوآدرس پست الکترونیکی 

و قبول پس از تایید  و کردهبایست نام و کد کاربري خود را وارد  می مشارکت مالی مشتري جهت -5

و کارمزد متعلقه آن اجازه ورود به این بخش را خواهد داشت.  تامین مالی جمعیشرایط و مقررات 

ها و نیز آخرین  رحطو اطالعات مربوط به این  هاطرحتواند آخرین وضعیت  این بخش مشتري می در

ها  طرحهر یک از در  مشارکت. در صورت تمایل مشتري به کندرا مشاهده  هامبلغ و تعداد مشارکت

آن را وارد سبد  وده کرمورد نظر کلیک  طرحبر روي پس از ورود به بخش تامین مالی سامانه، 

 نماید. اقدام میوجه حمایتی  نسبت به پرداختمشتري طرح، کند. پس از انتخاب  خرید خود می

تواند در سامانه  به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در مشتریان جهت مشارکت در این سامانه، بانک می -6

هاي هاي ارائه شده را از طریق شبکهتامین مالی جمعی امکان اطالع رسانی از آخرین وضعیت طرح
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  اجتماعی براي تمامی اعضاي سامانه فراهم کند.

بیشتر  مشتريعالوه کارمزد متعلقه نباید از میزان موجودي حساب ه بتري مبلغ سبد مشمیزان کل  -7

سبد کاال به مشتري نمایش داده  قلم ازباشد. در صورت کسر موجودي پیغام حذف یک یا چند 

 خواهد شد.

هاي  صندوق نامهس از تایید و ارسال پیشنهاد از سوي مشتري یک نسخه از پیشنهاد ارسالی در پ -8

تراکنش انجام شده از طریق پیامک و سایر کانالهاي توزیع براي  اقی خواهد ماند.مشتري ب ارسالی

  مشارکت کننده در طرح ارسال خواهد شد.

بانک به هاي اجتماعی که در آن عضو است را  مجري شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه

ا در صفحات خود فراهم هاي سامانه تأمین مالی جمعی ر و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیتاعالم 

) در ACHهاي انتقال سیستم پایا ( مبلغ تجمیع شده هر طرح در مقاطع مختلف زمانی مطابق با زمان آورد.

هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه  بانک و صفحات شبکه (CFS)سامانه تأمین مالی جمعی 

هاي  را در پایگاه داده (CFS)الی جمعی تا تمامی عملیات سامانه تأمین مگردد  موظف میبانک  شود. می

) در هنگام لزوم Backup-Mirroringهاي تهیه پشتیبان از اطالعات (خود ثبت و با استفاده از فناوري

وجوه تجمیع شده از طریق سامانه به حساب مجري واریز  ،س از پایان طرحبتواند رهگیري کند. پ

 شود.  هاي اجتماعی مربوطه بهنگام می و صفحات شبکهسایت بانک مسدود  گردد و طرح مزبور در وب می
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 مستندات بانکداري راستین

 مستندات فارسی 

 کتب و گزارشات تفصیلی فارسی

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

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

بیژن بیدآباد، ژینا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفیسی زیده  .2
پور،  پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی بري، بیژن حسین اده چلهسرایی، علیرضا مهدیز

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

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

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

اله زاده، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی  پور، علی کوثري، باقر عین فرد، محمد صفایی کاشفی، محمود الهیاري
، زیرسیستم بانکداري مشارکت در (MFS)والئی، شاکري. (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت مالی مضاربه 

 . 1389، بانک ملی ایران، تهران (PLS)سود و زیان راستین 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf  

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

اله زاده، مجید ناصري، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی  پور، علی کوثري، باقر عین محمد صفاییالهیاري فرد، 
، زیرسیستم بانکداري مشارکت در (JFS)والئی، شاکري. (کتاب) طرح تفصیلی مشارکت مالی جعاله 

 .1389، بانک ملی ایران، تهران (PLS)سود و زیان راستین 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-jfs.pdf  

بیژن بیدآباد، امیر عباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی،  .5
الحسنه مهر  انداز، بانک قرض الحسنه پس امیر شمس، شهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح تفصیلی گواهی قرض
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 . 1389ن، ایرا
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1391. 
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf 

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

 .1391ایران، 

57 

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rst.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-bfs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rps.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf


 

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

)، سیستم مکمل بانکداري MLD(کتاب) طرح تفصیلی سیستم کشف پولشویی (بیژن بیدآباد،  .14
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  تین. اداره تحقیقات و برنامهراس

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

). اداره کل تحقیقات، RCFبیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستین ( .15
 .1393دیریت ریسک، بانک ملی ایران. ریزي و م برنامه

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

 .1393مؤسسه نوین پژوهان، ، جلد اول: مباحث نظري. راستینبیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري  .16
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-1-fa.pdf 

 .1393مؤسسه نوین پژوهان، بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد دوم: مباحث کاربردي.  .17
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-2-fa.pdf 

 .1393مؤسسه نوین پژوهان، بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی.  .18
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-3-fa.pdf 

 مقاالت فارسی

گذاري و  هاي مصرفی و سرمایهاقتصادي ربا در وام -هرسینی، تحلیل فقهیبیژن بیدآباد، عبدالرضا  .19
هاي فقه متداول در کشف احکام شارع. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة  کاستی

: خرداد 106هاي:  . چاپ مجدد در مجله بانک و اقتصاد شماره1382اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 
؛ 34-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36-41، صفحات: 1389: مرداد 108؛ 38-42: ، صفحات1389

 .42-44، صفحات: 1389: آذر 112؛ 34-38، صفحات: 1389: آبان 111
http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  

شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي  بیژن بیدآباد، عبدالرضا هرسینی، .20
نظریۀ اقتصاد اسالمی و «عملیات بانکی متداول. مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 

، 193-224، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 1382دي  3-4، »عملکرد اقتصاد ایران
 تهران.

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/sherkatbank.ppt 

هاي شیوة حکومت اسالمی. مجموعه  یژگیاقتصادي انواع بیمه و و -بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی .21
مقاالت هشتمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، دانشگاه 
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 ، تهران.1393اردیبهشت  17تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، 
http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pptx  

 .1389هاي تأمینی،  بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه .22
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-tamini.pdf  

محمود الهیاري فرد، فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق سازوکار مشارکت در سود  بیژن بیدآباد، .23
پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، سال اول، شمارة  -) (بانکداري اسالمی). فصلنامۀ علمیPLSو زیان (

ملی توسعه مدیریت  . چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس1-37، صفحات 1384سوم، زمستان 
 ، تهران.1392بهمن  8-9پولی و بانکی، بانک انصار،

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

) در بانکداري ALMمحمود الهیاري فرد، کارایی نسبی مدیریت دارایی و بدهی ( بیژن بیدآباد، .24
، 1387پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، سال سوم، شمارة دوازدهم، بهار  -اسالمی. فصلنامۀ علمی

 .109-128صفحات 
http://www.bidabad.com/doc/alm-farsi.pdf 

)، PLSمحمود الهیاري فرد، سازوکار عملیاتی بانکداري مشارکت در سود و زیان ( بیژن بیدآباد، .25
المللی. ارائه شده در دومین همایش  معرفی ابزارهاي مالی گواهی مشارکت و گواهی پذیره با کارایی بین

، بانک توسعه صادرات ایران، تهران، ایران. چاپ مجدد در 1387مهر  27خدمات بانکی و صادرات، 
 ، تهران. 1392بهمن  8-9مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

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

 محمد صفائی پور، چارچوب بازار الکترونیکی معامالت گواهی مشارکت/پذیره در بیژن بیدآباد، .26
، 1387آذر  3-4. پنجمین همایش تجارت الکترونیکی، (PLS)قالب طرح مشارکت در سود و زیان 

 وزارت بازرگانی، تهران.
http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  
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2 

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

. مجموعه مقاالت (PLS)محمود الهیاري فرد، حسابداري مشارکت در سود و زیان  بیژن بیدآباد، .28
 ، تهران.1392بهمن  8-9کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

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

بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخالق. مجموعه  .29
هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازار مقاالت همایش بررسی ابعاد و تحول روش

 ، تهران، ایران.1390 تیر 28سرمایه، دانشگاه پیام نور، 
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.ppt 

محمود الهیاري فرد، تأمین مالی غیرربوي مبتنی بر فناوري اطالعات. مجموعه مقاالت  بیژن بیدآباد، .30
، گروه 1389اسفند  1بهمن لغایت  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  سومین کنفرانس بین

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

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

اري فرد، اوراق قرضه غیرربوي (ریالی و ارزي) و ابزارهاي پولی بانکداري محمود الهی بیژن بیدآباد، .31
بهمن  30المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.  مرکزي بدون ربا، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بین

گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی  ، گروه مدیریت مالی و سرمایه1389اسفند  1لغایت 
 .517-540صفحات  شریف،

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

هاي مشارکت مالی  ) و زیرسیستمPLSبیژن بیدآباد، نگاهی بر بانکداري مشارکت در سود و زیان ( .32
، صفحات 114، شماره 1390). مجله بانک و اقتصاد، مرداد JFSجعاله () و مشارکت مالی MFSمضاربه (

26-20. 
http://www.bidabad.com/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf  

قاالت همایش ملی بانکداري بیژن بیدآباد، بررسی فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه م .33
الحسنه مهر ایران و  ، بانک قرض1390آذر  22اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 
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 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

المی ، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اس(SQC)انداز  الحسنه پس بیژن بیدآباد، گواهی قرض .34
الحسنه مهر ایران و دانشگاه  ، بانک قرض1390آذر  22در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

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

هاي اقتصادي ادواري با ابزار نوین مالی و اصالح ساختار بیژن بیدآباد، جلوگیري از نوسانات و بحران .35
 .1389بانکی، 

http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf  

بیژن بیدآباد، مسعود صفرزاده نساجی، ژینا آقابیگی، سازمان و تشکیالت بانکداري مشارکت در سود  .36
 .1389در بانک ملی ایران،  (PLS)و زیان 

http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، 1389، (MFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی مضاربه  .37
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

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

فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن، سال دوم، پویش، ، (JFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی جعاله  .38
 .98-121، صفحات 1392شماره ششم، تابستان 

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

 .1390بیژن بیدآباد، راهبرد تحول ساختار بانکی،   .39
http://www.bidabad.com/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf  

 .1390بیژن بیدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزي)،  .40
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

راستین، پویش، فصلنامه علمی و  (PLS)أمین مالی مشارکت در سود و زیان بیژن بیدآباد، بازاریابی ت .41
 .88-99، صفحات 1392کاربردي بانک مسکن، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

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

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، 1390، (IFS)رکت مالی مقاسطه بیژن بیدآباد، مشا .42
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 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.com/doc/ifs-paper-fa.pdf  

اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین، مجموعه  هاي مبتنی بر فنآوري زیرسیستم بیژن بیدآباد،  .43
. دانشگاه 1390آبان  29-30مقاالت همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، 

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

بیژن بیدآباد، امنیت تعامالت بانکی مبتنی بر فناوري اطالعات در بانکداري راستین، مجله بانک و  .44
 .37-40صفحات:  1390: آذر 116اقتصاد شماره: 

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

 .1390الحسنه،  اهللا محمدي، تکافل اجتماعی راستین و بانکداري قرض بیژن بیدآباد، روح .45
http://www.bidabad.com/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، 1390، (RFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی اجاره  .46
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

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

بیژن بیدآباد، شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانکی در بانکداري راستین و پیشنهاد  .47
. چاپ 24-34صفحات:  1390: اسفند 117مقررات الزم براي ارتقاء آن، مجله بانک و اقتصاد شماره: 

، 1392بهمن  8-9بانک انصار،مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، 
 .58-77، صفحات 1392، اسفند 2تهران. چاپ مجدد در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انسانی، شماره 

http://www.bidabad.com/doc/shafafiyat.pdf  

م یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، پور، اجزاي سیست بیژن بیدآباد، محمد صفائی .48
المللی بانکداري الکترونیک و  نگرش مدیریت عملیات و فرآیندها. مجموعه مقاالت اولین همایش بین

 ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران.1390اسفند  1-بهمن 30هاي پرداخت،  نظام
http://www.bidabad.com/doc/ajza-system-rastin.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/ajza-system-rastin.ppt  

در بانکداري راستین. ارائه  (IWP)ی محمود الهیاري فرد، پروتکل برداشت بین بانک بیژن بیدآباد، .49
 2-4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  (IKT2012)شده در چهارمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانش 

 ، بابل، ایران. 1391خرداد 
http://www.bidabad.com/doc/iwp-paper-fa.pdf  
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در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، . 1391، (RST)راستین  اجتماعیژن بیدآباد، تکافل بی .50
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

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

 .1391در بانکداري راستین.  (MSS) بهاداربیژن بیدآباد. تبدیل دارایی به اوراق  .51
http://www.bidabad.com/doc/mms-paper-fa.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه 1391، (BFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی امانی  .52
 ن.علمی و کاربردي بانک مسک

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

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، 1391، (RPS)بیژن بیدآباد، تأمین شخصی راستین  .53
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

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

 .1391بیژن بیدآباد، شرکت سهامی با سرمایه متغیر،  .54
http://www.bidabad.com/doc/vjsc-paper-fa.pdf  

 اسراف منابع بانکی در بانکداري راستین بیژن بیدآباد، نحوه جلوگیري از .55
http://www.bidabad.com/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf 

، پژوهشنامه بانک مسکن، (PLS)بیژن بیدآباد، سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  .56
 .25-63، صفحات 1391امه علمی و کاربردي بانک مسکن، سال اول، شماره چهارم، تابستان فصلن

http://www.bidabad.com/doc/pls-base-fa.pdf  

 .1391بیژن بیدآباد، شمائی از بانکداري راستین،  .57
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-glance-fa.pdf 

، 1391، شهریور 119هاي کلی بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد، شماره بیژن بیدآباد، ویژگی .58
 .18-32صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-general.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-general.ppt 

، مریم حیدري، فرد بیژن بیدآباد، سعید عبداللهی، آذرنگ امیراستوار، اسکندر پردل، محمود الهیاري .59
علیرضا شفیعی. مقررات پیشنهادي اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک در بانکداري راستین، بانک ملی 

بهمن  8-9. مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،1391ایران، 
 ، تهران.1392

http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pptx 
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 .MLD ،(1392سیستم کشف پولشویی (بیژن بیدآباد،  .60
http://www.bidabad.com/doc/mld-paper-fa.pdf  

االجرا و مکمل بانکداري راستین براي اصالح نظام بانکی، اداره  هاي الزمبیژن بیدآباد، پروژه .61
 .1392ریزي بانک ملی ایران،  تحقیقات و برنامه

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

 .1392بیژن بیدآباد، نظري اجمالی بر بانکداري راستین، سیستم نوین بانکداري اسالمی عملیاتی،  .62
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-bird-eye-view-fa.pdf  

، سیستم مکمل بانکداري راستین، اداره تحقیقات و (RCM)بیژن بیدآباد، بازار گواهی راستین  .63
 .1392ریزي بانک ملی ایران،  برنامه

http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-rcm-fa.pdf 

بیژن بیدآباد، مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداري راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس  .64
 .1392فرآیندها و آموزش استاد شاگرد)، 

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

 .1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  .65
http://www.bidabad.com/doc/rsb-operations-fa.pdf 

و مجري براساس قضیه اولر در بانکداري راستین، گذار  بیژن بیدآباد، توزیع سود مشارکت بین سپرده .66
 ، تهران.1392بهمن  8-9مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

http://www.bidabad.com/doc/profit-distribution-euler-fa.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/profit-distribution-euler-fa.ppt 

بیژن بیدآباد، ابزارهاي مالی مشتقه و قرضه نوین در بانکداري راستین، مجموعه مقاالت کنفرانس ملی  .67
 ، تهران.1392بهمن  8-9و بانکی، بانک انصار،توسعه مدیریت پولی 

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