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 پیشگفتار

 

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

اعات مالی جدیدي در زمینه بانکداري منابع در جهت سالمت و رشد اقتصادي کشور، اقدام به طرح ابد

تأمین اشاره کرد.   1(RGF) گروهیتوان به طرح حاضر یعنی تأمین مالی  راستین نمود که از آن جمله می

کند و خدمات تأمین مالی را براي گروهی  عمل میبراساس قواعد بانکداري راستین  گروهیمالی 

  آورد. فراهم میمشخص و معین 

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

تأمین باشد.  جهت اصالح و توسعۀ نظام بانکداري اسالمی بردارد که به نوبه خود در سطح جهان بدیع می

موجد خدمات مالی تواند  که می استانکداري راستین بهاي مالی  اي از زیرسیستم مجموعه گروهیمالی 

 شد.و بانکی جدیدي با

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

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

شائبه ایشان که طی چند سال بانک ملی را مرهون تالش و دانش و تجربه خود ساختند  حمات بیایران از ز

 نماید.  قدردانی و سپاسگزاري می

ي خارجی موجبات ها بانکي داخلی و همچنین ها بانکامید است بانکداري راستین با گسترش در 

1 Rastin Group Funding (RGF) 
 



 

رشد و توسعه اقتصادي را در سراسر توسعه و اثربخشی بیشتري را در زمینۀ بانکداري واقعی اسالمی و 

 یجاد اعتماد عمومیعالوه بر ا 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 يقتصادت ایجاد تحوالت شگرف در وضعیو ا

  خواهد داشت. یپ شور درکه یسرماپول و  يبازارها

 سید ولی اهللا فاطمی اردکانی
 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

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

روش تأمین مالی نوعی  2(RGF) گروهیتأمین مالی گردد.  در بانکداري راستین ارائه می گروهیمالی 

 گروهید. تأمین مالی باش در فعالیتهاي مختلف انتفاعی میمعین  شخاصمبتنی بر تجمیع و مشارکت دادن ا

تا در مورد طرح خاص مجري از طریق آورد  شرایط الزم براي صاحبان منابع مالی فراهم میعمالً 

کنند. با توجه به  أمین و در ماحصل آن مشارکتمشارکت در طرح مجري منابع مورد نظر طرح را ت

هاي  براساس دانستهمجري طرح هاي ذکر شده شیوه عمل بیش از هر چیز مبتنی بر شناخت  ویژگی

 است.گذاران یا تأمین کنندگان مالی مشخص و معین  سپرده

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 را نیز استوار نمود.  گروهیتأمین مالی  راستین،

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

سال کار مداوم  هاي تخصصی راهبري و با تقسیم وظائف پس از نه باعث 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  ي راستین به مرحلهبه سیستم پایه بانکداري مشارکت راستین متصل شد. توسعه بانکدار

گردید لذا کمیته تدوین مقررات بانکداري راستین  بایست مدون می عملیاتی آن می -ضوابط حقوقی
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 دار شد.  تشکیل گردید و در ادامه آن گروه راهبري تأمین مالی جمعی توسعه آن را عهده

هاي فارسی و انگلیسی  بانمستندات بانکداري راستین در گزارشات تفصیلی و کتب و مقاالت به ز

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  ، نظرات و دیدگاهها 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  ین طرح با اینجانب همکاري داشتند سپاسگزارم. آقایان محمود الهیاريدر پیشبرد 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 هران، شهرام مهرپویا کارشناس اداره کل مدیریت ریسک و برنامهت

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

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

ریزي هرکدام بخشی از  قراردادها و معصومه خالصیان کارشناس اداره کل مدیریت ریسک و برنامه

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

 نمایم. تک ایشان سپاسگزاري می تک

هاي  اهراهی براي خروج از ربا و استقرار اخالق و آموزهبانکداري راستین قدمی اساسی در ایجاد ش
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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

 رض گردد.بسیاري بر جامعۀ بشري عا

 3بیژن بیدآباد
و ریاست گروه  مشاور بانک ملی ایران

 راهبري بانکداري راستین
 1393 تابستان

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

 

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

نماید تا در مورد طرح خاص مجري به نحو  دعوت می اشخاصالً از عم گروهیمالی  تأمین

با توجه به اینکه فرآیندهاي مشارکت در طرح مجري بخش یا تمام منابع مورد نظر طرح را تجمیع کنند. 

هاي متنوعی از نکات مختلف فنی و مالی و اقتصادي و حقوقی است لذا  بکارگیري زمینه مندمالی نیاز

ها  اینگونه عملیات و بدون داشتن بستر مکفی این نوع فعالیتشرایط الزم براي بدون فراهم کردن 

 این ارتباط مد نظر قرار داد.در توان تضمینی براي حصول اهداف طرح و نیات مشارکت کنندگان  نمی

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

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

 را نیز استوار نمود.  گروهیتأمین مالی 

به گذاران محدود و معین براي طرح خاص  تجمیع منابع سپردهجهت  :GCF(4( گروهیتامین مالی 

 از طریق بانک.صورت مشارکت در بازده طرح و به قصد انتفاع و 
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 و اصطالحات 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.

اند و بسیاري از ابزارها،  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 

عملیات بستر و از خاصی  هاي فقط بخش گروهیاست و تأمین مالی تین راسآشنایی بیشتر با بانکداري 

هاي بکار گرفته شده از قرار ذیل  گیرد. اصطالحات و واژه مختلف در بانکداري راستین را بکار می

  شوند: تعریف می

 : مجموعه عملیات بانکی به منظور تحقق بانکداري اسالمی واقعی.بانکداري 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 سپردهان و انتخاب شده توسط یله مجریشده بوس یمعرف

تواند  ک میبان .دهد می تکمورد نظر مشار يها طرحا یان طرح یدر سود و ز مابین فی يو قراردادها
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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 يمبناان طرح بر یت نموده و در سود و زکمشار ،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  ،مشخصمنسجم و مجري است که تحت برنامه اقتصادي  هاي مجموعه فعالیت :طرح -5

مشارکت بانکداري براي تأمین مالی در قالب شرایط و هزینه معین به قصد انتفاع  ،ا کیفیتمحدود و ب

 .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 مییافته تلقی شده و به مصرف  گذار پایان 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)  ر سود و زیان بعد از این دوره (دوره بهرههاي تأمین مالی بانکداري مشارکت د 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  پس از آغاز دوره بهره ناپذیر هاي پایان رسند. طرح برداري به تولید می 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

تصادي، فنی و مالی و مانند هاي مختلف اق ها و بررسی و توجیه طرح از جنبه 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

 مجري قابل استناد است. بانک سندي است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت  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 پایانتا  مراحل اجراي طرح راگذار  با سپردهمشارکت 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.

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

که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا  مشارکت راستینري مالی در محصوالت بانکدا

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

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

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

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

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

 .کندگذاري  به سرمایهشده را کسب و سپس اقدام 

: 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

تواند در محصوالت  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 

پیش انجام  را ازه 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

 ،راستین مشارکت يدارکبر بان حاکمت طبق مقررات و ضوابط 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  ط آنها در قالب مجموعهیات 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 

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

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

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

حاصل را  سود و زیانه و ی/ شعبه را ته کبان یمال يصورتها یان هر سال مالیدر پا گردد مکلف می
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13 

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

واند طرف قرارداد قرار ت 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 

 ره دارند.شود که قابلیت اجا 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  5راستین

ه بو در عوض  يگذار هی، سرمامشارکت راستین 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 یم و از طرفیگذار 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  ،و گواهی پذیره پذیر پایاني ها طرحدر  ،از گواهی مشارکتمشارکت راستین 

5 Profit and Loss Sharing (PLS) 
 



 

 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 میمشارکت راستین بانکداري سیستم پایه تحت قواعد و ضوابط کلی 

هاي تکمیلی در  ها و روش : اشاره به ابداعات، سامانههاي مکمل در بانکداري راستین ستمسی -19

 .بانکداري راستین دارد

که در  است مشارکت راستینهاي طراحی شده در بانکداري  : نام مجموعه گواهیراستین یگواه -20

ها در  این گواهیشوند.  تعریف و صادر می مشارکت راستینهاي بانکداري  سیستم پایه یا زیرسیستم

هاي  گواهید. شو گذار یا تأمین کننده منابع صادر و به ایشان تسلیم می قبال منابع دریافتی از سپرده

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 اوراق و با پیشوند گواهی منتشر می

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

 نام باشند.  یا بی

مشارکت اي است در بانک که با واحدهاي تابعه خود عملیات بانکداري  : ادارهاداره مشارکت -21

 د.کن را در بانک مدیریت می راستین

گذاران در جهت  که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپردهاست اقدامات و تدابیري  :نظارت -22

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 اجراییبه منظور حسن اجراي عملیات الزم 
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نامه اجرایی  آیین ي مزبور براساس مفادها طرحرعایت انواع استانداردها و الزامات نظارتی در 

 .است بانکداري راستین

گذاران در جهت  سپرده هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع : اقدامات و بررسیارزیابی -23

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  اجرایی

نداردها و الزامات ارزیابی باشد. رعایت انواع استا 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 مشارکتواحدي درون سازمانی تحت نظر  :واحد ارزیابی -24

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

و احراز توانایی  اجراییرا از لحاظ فنی، مهندسی، مالی، اقتصادي، کیفیت عملیات ) نامه طرح(

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

یا اشخاص حقیقی یا  بانک اداره مشارکتناس متخصص و مجرب واحد ارزیابی کارش :ارزیاب -25

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

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

 دارد. به عهدهرا آن 

انات و که از امک بانک است اداره مشارکتدرون سازمانی تحت نظر  يواحد :نیامواحد  -26

ند یبرخوردار بوده و در فرآ یو مال یمهندس ،یارشناسان فنکالزم مانند  یادر تخصصکا یتخصص 

ش یپا ،طرح يبر حسن اجرا، انتخاب امین، نظارت کاز طرف بان مشارکت راستین يدارکبان
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 يو گزارشها را بر عهده داردر امور مربوط یو سا نامه طرح هاي با برنامه ق آنیو تطب ییاات اجریعمل

 اداره مشارکتار یه و در اختیتهاي  ر دورهیا غاي ی دوره به صورتطرح را  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

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج  اداره مشارکتکارشناس متخصص و مجرب واحد امین  :امین -27

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

 گیرد.  می ظیفه نظارت بر اجراي طرح را بر عهدهزیر نظر واحد امین و وباشد  می کادر تخصصی الزم

و پوشش  یرود خسارت احتمالاز و يریز جلوگیو ن ینان نسبیت و اطمیجاد امنیا يبرا :همیپوشش ب -28

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

دهد تا  می قرار کدر رهن بان يمجر یافتیقابل منابع درگذار در م قهیا وثی يه مجرک یاموال :قیوثا -29

 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 -30

و  يباستناد آنها مجر يواز سوي ن یمابیفاء تعهدات مطابق قرارداد فیم اند در صورت عدتوا می

ن یا ضامنی ين را ملزم به انجام تعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را از مجریا ضامنیضامن 

 .دکنمطالبه و وصول 

ه بمنظور کاست  يمجر غیرنقديا یو  ينقد هاي ییآن قسمت از اموال و دارا :يآورده مجر -31

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

 :شود می ار گرفتهکان در طرح مورد نظر بیدر سود و ز
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 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 یشور و ارز خارجکج یرا

 .نظر باشد

 يدارکبان گانه سه از محصوالت یکیدر  راستین ید گواهیبا خر :پذیر پایانطرح  ت درکمشار -32

 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

 د.شو یم

ق یاز طرگذاران  سپرده يگذار سرمایهت کن نوع مشاریدر ا :ناپذیر پایانت در طرح کمشار -33

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

ره یپذ يها 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 حوادث قهري -34

ر اثر بروز آن انجام پیوندد و د اجتناب است که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد به وقوع می
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 د.شو تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادي غیر مقدور می

مابین ناشی از اجراي مفاد  اختالفات و منازعات فی تمامیحل و فصل  :)حکمیتداوري ( -35

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 رسی مدنی داد آیینقانون 
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 (GCF)تأمین مالی گروهی 

(محـدود و معـین)    گـذاران مشـخص   سـپرده تواند بنا بر درخواست  بانک می یگروه یمال نیتأمدر 

 مجـري  اقدام به تجمیع منابع آنان براي طرح خـاص تحـت مقـررات بانکـداري مشـارکت راسـتین نمایـد.       

تواند با رعایت ضوابط مربوط به نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار گرفته شده شخص حقیقـی یـا    می

 رعایت ضوابط سیستم پایه و زیرسیستم مالی بکار گرفته شـده بـراي طـرح، الزامـی اسـت.     و  حقوقی باشد

مه بدون صـدور گـواهی   نا پس از ارزیابی طرح نامه اجرایی بانکداري راستین آیین بانک با رعایت ضوابط

گذاران معین را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و پس از اخذ تضمینات، وثـایق الزم   راستین منابع سپرده

 نماید.  دهد و اقدام به نظارت بر طرح می در اختیار مجري قرار می

تم نامه کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیسـتم پایـه یـا زیرسیسـ     بانک در مقاطع مشخص در طرح

اجرایی ه منا عواید حاصل را مطابق آیینمالی بکار گرفته شده و خدمات مذکور در قراردادهاي فی ما بین 

 نمایـد.  گذار اعاده مـی  و حسب مورد تمام یا قسمتی از اصل سرمایه (سپرده) را به سپردهبانکداري راستین 

هاي خاص به حسـب سیسـتم    زمان تسویه حساب در پایان دوره مشارکت یا به صورت ادواري یا دفعتاً در

 گیرد.  پایه یا زیرسیستم مالی مورد استفاده صورت می

گـذاران یـا مجـري الزامـات      تواند در قراردادهاي منعقده بـا سـپرده   بانک می گروهیدر تأمین مالی 

بانـک در خصـوص   درآمـد   نباشد را قید کنـد.  نامه اجرایی بانکداري راستین آیین ضروري که مغایر مفاد

توانـد در قبـال ارائـه     مـی  با رعایت سایر ضـوابط  نامه اجرایی بانکداري راستین آیین طبقزیابی و نظارت ار

گذار حداکثر تا نیم برابر افزایش یابد. در هر صورت رعایت مفاد مندرج در سیستم  خدمات بهتر به سپرده
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 پایه و زیرسیستم مالی مورد استفاده الزامی است.

گروهی نیز در هر صورت ارزیابی طرح رأساً یا مع الواسـطه توسـط واحـد     هاي تأمین مالی در طرح

تواند نسبت به ارائه خدمات  گذاران بانک می به درخواست سپردهو  ارزیابی بانک صورت خواهد پذیرفت

قراردادهـاي بانـک بـا    بـه هـر حـال     ارزیابی با کیفیت باالتر در قبال دریافت کارمزد جداگانه اقدام نماید.

نظـارت طـرح   از طرفی  باشد. نامه اجرایی بانکداري راستین آیین گذاران و مجري نباید مغایر با مفاد سپرده

بــه درخواســت و همچنــین  رأســاً یــا مــع الواســطه توســط واحــد امــین بانــک صــورت خواهــد پــذیرفت  

رمزد تواند نسبت به ارائه خـدمات نظـارت بـا کیفیـت بـاالتر در قبـال دریافـت کـا         گذاران بانک می سپرده

 جداگانه اقدام نماید.

گذاران و مجري مع الواسطۀ بانک و  هاي تأمین مالی گروهی رابطه مالی سپرده نظر به اینکه در طرح

گردد، در ارتباط با ارزیابی مجري در خصوص داشـتن چـک    گذاران معین برقرار می از محل منابع سپرده

گـواهی پرداخـت   ستقیم و غیرمستقیم مجـري و  برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی و میزان تعهدات م

از شـمول خـارج و منـوط بـه اطـالع و موافقـت کتبـی        هاي سالهاي گذشـته   مالیات شغلی مرتبط با فعالیت

محـدود بـه    نامه اجرایی بانکداري راسـتین  طبق آیینافشاي اطالعات مجري همچنین  گذاران است. سپرده

  بود.گذاران طرح خواهد  ارائه اطالعات به سپرده

نامه اجرایی بانکداري راستین بایـد مـورد    براي اجراي تأمین مالی گروهی برخی فصول زیر از آیین

را بـا اسـتفاده از    هـا تـوان آن  استفاده قرار گیرد. موارد الزامی در جدول زیر نیاز به قانون جدید ندارد و مـی 

 :به کار بستقوانین فعلی 
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ضرورت یا 

عدم 

 ضرورت

 نیراست يبانکداریی اجرا نامه نییآ نویس هاي پیش سرفصل

 ) PLS( نیراست انیمشارکت در سود و ز هیپا ستمیس بخش اول 

 اتیو کل فی: تعار 1 فصل الزامی

 التی: سازمان و تشک 2 فصل الزامی

 نیو ام ابیارز يا : رفتار حرفه 3 فصل الزامی

 نامه : طرح 4 فصل الزامی

 یابی: ارز 5 فصل الزامی

 ها و آورده قیوثا نات،ی: تضم 6 صلف الزامی

 مهی: ب 7 فصل الزامی

 قرارداد می: تنظ 8 فصل الزامی

 : نظارت 9 فصل الزامی

 ي: مجر 10 فصل الزامی

 ی مجريمال تی: شفاف 11 فصل الزامی

 مجري اطالعات ي: افشا 12 فصل الزامی

 ی مجري: حکمران 13 فصل الزامی

 ی: حسابرس 14 فصل الزامی

 نیمشارکت راست ي: حسابدار 15 فصل زامیال
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 يدر زمانبند ریی: تغ 16 فصل الزامی

 حساب هی: تسو 17 فصل الزامی

 بانک يها یافتی: در 18 فصل الزامی

 به سهام رهیپذ یگواه لی: تبد 19 فصل الزامی

 و استاندارد کاال ی: بازرس 20 فصل الزامی

 کاال لی: تحو 21 فصل الزامی

 یکمک ی: ابزار مال 22 لفص الزامی

 رمترقبهی: حوادث غ 23 فصل الزامی

 ي: داور 24 فصل الزامی

  نیراست انیمشارکت در سود و ز یمال يها ستمیرسیز دوم بخش 

 (JFS)جعاله  یمال نی: تام 25 فصل اختیاري

 (MFS)مضاربه  یمال نی: تام 26 فصل اختیاري

 (IFS)مقاسطه  یمال نی: تأم 27 فصل اختیاري

 (RFS)اجاره  یمال نی: تأم 28 فصل اختیاري

 (TFS) یامان یمال نی: تأم 29 فصل اختیاري

 (GCF)  یگروه یمال نی: تأم 30فصل  الزامی

 (RPS) نیراست یشخص نی: تأم 31 فصل اختیاري

 (RST) نیراست ی: تکافل اجتماع 32 فصل اختیاري
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 (SCF) یحام یمال نی: تأم 33 فصل اختیاري

 (PPL) یوام جمع نی: تأم 34 فصل اختیاري

 (RSB) نی: اوراق مبادله راست 35 فصل غیر ضروري

 نیراست يمکمل در بانکدار يها ستمیس سوم بخش 

 (RCM) نیراست ی: بازار گواه 36 فصل غیر ضروري

 (CFS)ی جمع یمال نی: سامانه تأم 37فصل  غیر ضروري

 (OCM) اتیعمل شیو پا ی: بازرس 38 فصل غیر ضروري

 (MSS) به اوراق بهادار یدارائ لی: تبد 39 فصل غیر ضروري

 (CRS) قهی: سامانه ثبت وث 40 فصل غیر ضروري

  (IWP) یبانک نی: پروتکل برداشت ب 41 فصل غیر ضروري

 )(NSSSS يرربویاوراق بدون کاغذ غ هی: تسو 42 فصل غیر ضروري

 الزم االجراي بانکها مفاد اسناد ي: اجرا 43 فصل غیر ضروري

 اطالعات بانک  يو افشا یحکمران ،یمال تی: شفاف 44 فصل غیر ضروري
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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
 .1383ولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، پژوهشکدة پ

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

لحیان، سعید نفیسی زیده بیژن بیدآباد، ژینا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صا .2
پور،  پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی بري، بیژن حسین سرایی، علیرضا مهدیزاده چله

، 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
سینی، اکبر شالی، محمد پور، سید علی ح داودي، بیژن حسین زاده، علی حیات سرائی، علیرضا مهدي

اله زاده، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی  پور، علی کوثري، باقر عین کاشفی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی
، 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
اکبر شالی، محمد کاشفی، محمود پور، سیدعلی حسینی،  داودي، بیژن حسین زاده، علی حیات مهدي

اله زاده، مجید ناصري، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی  پور، علی کوثري، باقر عین الهیاري فرد، محمد صفایی
، 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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 . 1389ایران، 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

بیژن بیدآباد، امیرعباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی،  .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
 .1390تهران ریزي، بانک ملی ایران،  . 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
 .1390بانک ملی ایران، تهران ریزي،  . 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
 . 1391یران، تهران ، بانک ملی ا(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
ي راستین، بانک ملی ایران، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، (کتاب) پیشنویس الیحه قانونی بانکدار

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

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

 .1391ایران، 
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http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

)، سیستم مکمل بانکداري MLDکشف پولشویی ((کتاب) طرح تفصیلی سیستم بیژن بیدآباد،  .14
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  راستین. اداره تحقیقات و برنامه

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

). اداره کل تحقیقات، RCFن (بیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستی .15
 .1393ریزي و مدیریت ریسک، بانک ملی ایران.  برنامه

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

 .1393ن، مؤسسه نوین پژوها، 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 -بیژن بیدآباد، عبدالرضا هرسینی، تحلیل فقهی .19
هاي فقه متداول در کشف احکام شارع. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة  کاستی

: خرداد 106هاي:  و اقتصاد شماره. چاپ مجدد در مجله بانک 1382اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 
؛ 34-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36-41، صفحات: 1389: مرداد 108؛ 38-42، صفحات: 1389

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

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

، 193-224مدرس، صفحات  ، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت1382دي  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  اقتصادي انواع بیمه و ویژگی -یدآباد، تحلیل فقهیبیژن ب .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 (

. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت 1-37ات ، صفح1384سوم، 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
ه در دومین همایش المللی. ارائه شد 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  

ر الکترونیکی معامالت گواهی مشارکت/پذیره در محمد صفائی پور، چارچوب بازا 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 نبانکداري بدون ربا در برابر بحرا 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
ه و بازار هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیممقاالت همایش بررسی ابعاد و تحول روش

 ، تهران، ایران.1390تیر  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 69-89مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، صفحات  گذاري مرکز 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  

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

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

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

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

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

فقهی و حقوقی اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري بیژن بیدآباد، بررسی  .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  

، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی (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  

 .1390لی و ارزي)، بیژن بیدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ریا .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)بیژن بیدآباد، بازاریابی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان  .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)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی مقاسطه  .42
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 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.com/doc/ifs-paper-fa.pdf  

هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین، مجموعه  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 116 اقتصاد 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  8-9ت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،مجدد در مجموعه مقاال
 .58-77، صفحات 1392، اسفند 2تهران. چاپ مجدد در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انسانی، شماره 

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

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

 ن، تهران.، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایرا1390اسفند  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)محمود الهیاري فرد، پروتکل برداشت بین بانکی  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  اجتماعیبیژن بیدآباد، تکافل  .50
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

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

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

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

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

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

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  

 بیژن بیدآباد، نحوه جلوگیري از اسراف منابع بانکی در بانکداري راستین .55
http://www.bidabad.com/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf 

، پژوهشنامه بانک مسکن، (PLS)ان راستین بیژن بیدآباد، سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود و زی .56
 .25-63، صفحات 1391فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 

http://www.bidabad.com/doc/pls-base-fa.pdf  

 .1391راستین، بیژن بیدآباد، شمائی از بانکداري  .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 

فرد، مریم حیدري،  امیراستوار، اسکندر پردل، محمود الهیاريبیژن بیدآباد، سعید عبداللهی، آذرنگ  .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 (بیدآباد،  بیژن .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
 .1392بانک ملی ایران، ریزي  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 

گذار و مجري براساس قضیه اولر در بانکداري راستین،  بیدآباد، توزیع سود مشارکت بین سپرده بیژن .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 

موعه مقاالت کنفرانس ملی بیژن بیدآباد، ابزارهاي مالی مشتقه و قرضه نوین در بانکداري راستین، مج .67
 ، تهران.1392بهمن  8-9توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

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

 .1392بیژن بیدآباد، محصوالت بیمه در بانکداري راستین،  .68
http://www.bidabad.com/doc/rastin-insurance-fa.pdf 
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