
 

  نیراست يدارکبان یلک يها یویژگ
   

  1دآبادیژن بیب
  

  دهیکچ
با ایجاد عملیات بانکی در  اهرگونه شبهه ربرفع عالوه بر با رعایت اصول بانکداري اسالمی راستین  يدارکبان

 يداقتصارشد و رفاه در  مهمیو  آثار مثبتتواند  می در آنهاي طراحی شده  مکانیزمهمچنین و سالمت و اعتماد عمومی 
پردازیم و  در این مقاله به رئوس موضوعات مطرح در بانکداري راستین می .ه باشدداشت یه در پیپول و سرما يو بازارها

به کلیات ارکان بانکداري مشارکت در سود و زیان که از لحاظ عملیاتی در ادبیات بانکداري و عملیات بانکی کشور 
  جایگاه نوینی دارد اشاره خواهیم داشت. 

 
  ، بانکداري اسالمی، بانکداري بدون ربابانکداري راستین، بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین: دواژهکلی
  

  مقدمه
ولی در عمل  اند حذف ربا از عملیات بانکی نمودههم خود را مصروف بسیاري در سراسر جهان اقتصاددانان 

تا نه تنها  تدوین گردیدین منطبق بر احکام شرع مطهر بانکداري راست راستااین . در ه استموفقیت زیادي نصیب نگردید
عملیات بانکی مختلف وجوه هاي عدالت و اخالق اسالمی را نیز در  وجوه مختلف آموزهمنجر به حذف ربا گردد بلکه 

المللی  اجتماعی و بین، اخالقی، اقتصادي، مالی، هاي عملیات بانکی . محاسن بانکداري راستین در همه زمینهنهادینه سازد
براي حفظ  د لذاریاساسی در اصالح ساختار بانکی کشور مد نظر قرار گمولفه به عنوان تواند  میکه  استآنقدر گسترده 

در اینجا به د. یراستین تدوین گردبانکداري  3اجرایینامه  ینیو آ 2الیحه قانونیبراي  هایی دستآوردهاي حاصل پیشنویس
توانند به متون تفصیلی این  پردازیم و عالقمندان به جزئیات بیشتر می ري راستین میرئوس کلی عملیات بانکی ذیل بانکدا
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  4 شیوه بانکداري مراجعه نمایند.

   اصول
نظر شارع مقدس، دستیابی  تأمین به منظور انطباق بیشتر عملیات و نظام بانکی با اصول و موازین دین مبین اسالم و

صدق و راستی و عملیات مالی سالم و همچنین کمک به شکوفایی اقتصاد، توزیع  هرچه بیشتر به یک نظام بانکی مبتنی بر
کلیه  و ها و ایجاد اشتغال و تولید و افزایش رفاه جامعه، سیستم بانکداري راستین تدوین شد عادالنه امکانات و فرصت

، مالیعملیاتی، تین بر مبناي اصول ند. بانکداري راسنمایتوانند بر اساس آن به انجام عملیات بانکی مبادرت  ها می بانک
هاي عقلی، انسانی،  که همگی منتج از آموزهو سازمانی خاصی است  المللی بین، حقوقی، اجتماعی، اخالقی، اقتصادي

م و فناوري و با هدف توسعه و رشد وهاي عل اسالمی و اخالقی و مبتنی بر آخرین دستآوردهاي علمی بشر در زمینه
   شور طراحی شده است.اقتصاد و بانکداري ک

مندرج است  راستیننامه اجرایی بانکداري  در پیشنویس الیحه قانونی و آیین» بانکداري راستین«مجموعه عملیات 
ها و فرآیندهاي موجود  ها و فرآیندهاي جدید یا اصالح یا تطبیق زیرسیستم و هرگونه توسعه، اصالح و طراحی زیرسیستم

هاي مرتبط  ط به رعایت مفاد آنها است. همچنین سایر موارد الحاقی آتی از قبیل بخشنامهدر اجراي بانکداري راستین منو
اي تفسیر یا تدوین شود که بهره ثابت (ربا) اعم از مبلغ یا نرخ و اشتراط آن در قراردادهاي مبتنی بر  نباید به گونه

نرخ بهره بطور ضمنی در آن وجود داشته  سازي عقود و حیل اشتراط بانکداري راستین اعمال یا شرط شود یا با صوري
 باشد.

گذار براي تأمین تمام یا  در بخش بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین بانک به نمایندگی از طرف سپرده
گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجري قرار  گذاري مجري، منابع سپرده قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه

نامه خود اقدام نموده و سود یا زیان ناشی از اجراي طرح به  تا مجري با استفاده این منابع نسبت به اجراي طرحدهد  می
نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود. عواقب ناشی از تخطی مجري از ضوابط بانکداري راستین و 

داد بر عملکرد مجري نظارت و کنترل کامل خواهد قراردادهاي منعقده به عهده مجري است. بانک در طول مدت قرار
داشت. تمامی قراردادهاي تنظیمی در چارچوب مقررات بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین در حکم اسناد 
رسمی است و از مزایاي اسناد تجاري از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته 

انک در فروش اموال طرح و تملیکی ناشی از قراردادهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین برخوردار است. ب
مابین از  گذار و مجري به منظور حل و فصل اختالفات فی نماید. بانک، سپرده همانند فرآیند فروش اموال دولتی اقدام می

اي مورد نیاز در بانکداري مشارکت  هاي بیمه وششتواند جهت تأمین پ کنند. بانک می طریق داوري و حکمیت اقدام می
در سود و زیان راستین نسبت به تاسیس شرکت بیمه و یا صندوق حمایت از بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

  اقدام نماید. 

   حقوقی جدید و اصالح عقود معین  هاينهاد ، معیارها،عقود
از برخی  شده است لذاراستین اصالحاتی بر عقود معین مطرح براي تسهیل در امور حقوقی عملیات بانکداري 
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عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزي متروکه شده بودند اصالح شدند. در عقد مضاربه در 
و  مزارعه مزارعین تواند بخشی از سرمایه مضاربه را تأمین نماید. همچنین در عقد میهم بانکداري راستین، مضارب 

در توانند منفرداً یا متفقاً تمام یا بخشی از زمین، سرمایه یا سایر عوامل تولید را تأمین کنند. و همینطور  عاملین هرکدام می
توانند تمام یا بخشی از سرمایه و سایر عوامل تولید را تأمین کنند. این  مساقات صاحبان درخت و امثال آن می عقد

  قانون مدنی است. اصالحات بر عقود معین مذکور در
. شرایط عقد در هرکدام از این باشند از قرار ذیل میند ا شدهتعریف در الیحه بانکداري راستین که د جدید وعق

  :عقود در الیحۀ مزبور آمده است
دهد با قید این که طرف دیگر در قبال اجرت معین با  عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه می :مواسطه
طه و صالح صاحب سرمایه در قالب عقود و توافقات مورد نظر با ثالث معامله انتفاعی یا غیرانتفاعی نماید. بغرعایت 

  شود. صاحب سرمایه موسط، عامل واسط و ثالث مجري نامیده می
دهد تا طرف دیگر فعالیتی اقتصادي  عقدي است که به موجب آن یک طرف تمام یا بخشی از سرمایه را می :مقاسطه

د و بهاي سهم صاحب سرمایه در ماحصل فعالیت را در اقساط معین به وي پرداخت نماید. صاحب سرمایه را مقسط و کن
عامل را قاسط و ماحصل را مقسطه گویند. مقاسطه سه نوع است: عادي و اجاره و مشارکت. سهم مقسط در مقاسطه 

 و بهاي بازدهی آن است. اجاره شامل قیمت عین و بهاي عین و در مقاسطه مشارکت قیمت عین

نمایند تا یک طرف (مبادل) مبلغ معینی از دارایی خود را (بدل)  عقدي است که به موجب آن، طرفین تعهد می :مبادله
براي مدت معلوم به دیگري (متبادل) تملیک نموده و در مقابل طرف دیگر (متبادل) به همان مبلغ از دارایی خود را 

 وي (مبادل) تملیک نماید. (مبدل) براي همان مدت به 

عقدي است که بین صاحب یا صاحبان زمین و امثال آن با عامل یا عاملین در مقابل حصه مشاع معین (همانند  :مغارسه
شود و ثمره اعم است از خود درخت و امثال آن، میوه، برگ گل،  آنچه که در مزارعه ذکر شده) از ثمره غرس واقع می

  ، شهد، پیاز، ریشه و غیره. سرگل، پوشال، دسته، ساقه
هاي  گذاري و تسهیل عملیات بیمه هاي مشاع سرمایه براي رفع نیازهاي حقوقی عملیات مشارکت بانکی، صندوق

  اند: شدهعریف چند نهاد حقوقی جدید در بانکداري راستین تاجباري و اختیاري تأمین اجتماعی 
آن در طول زمان با  شرکاءاست که مبلغ سرمایه و سهم  وقیصندبا سرمایه متغیر  صندوق: با سرمایه متغیر صندوق

با سرمایه متغیر در صندوق متغیر است.  شرکاءیا طول مدت زمان مشارکت  شرکاءتغییر در میزان سهم یا ورود و خروج 
توانند  یها م صندوققوانین بسیاري از کشورها تصریح شده ولی در قوانین ایران جز چند اشاره مجمل به آن نیست. این 

  هاي اعتباري و عملیات بانکداري مشارکتی را تسهیل نمایند. گذاري یا اتحادیه هاي مشاع سرمایه سازوکار صندوق
: بر دو نوع صندوق تأمین تحت مقررات بیمه اجباري تأمین اجتماعی و با شخصیتی دولتی و صندوق مستمري  صندوق

و با شخصیتی اعم از دولتی یا خصوصی است که بصورت شرکت بازنشستگی براي تأمین بازنشستگی اختیاري افراد 
صندوق بازنشستگی اعم از اینکه دولتی یا خصوصی باشد در هر حال باید تحت نماید.  سهامی با سرمایه متغیر فعالیت می

تأمین هاي مستمري ضمن التزام رعایت مفاد  نظارت عالیه شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت نماید. صندوق
ند منابع احصایی صندوق را در محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نزد شو می شخصی راستین مکلف

  گذاري نمایند. بانک مشارکت در سود و زیان راستین سپرده
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  :استمعیارهاي تمییز سود از ربا در بانکداري راستین از قرار ذیل : تمییز ربا
 موجل که قیمت مورد معامله رابطه مستقیم با اجل معامله نداشته باشد.  معامله هرگونه مال به صورت -1
 تامین کننده منابع باید در سود و زیان فعالیت اقتصادي گیرنده منابع سهیم باشد. -2
  نرخ قطعی سود نباید از پیش مشخص و شرط شود. -3
 جهت تامین منابع براي موارد مصرفی نباید سود اخذ شود.  -4
خارجی به معنی تبدیل ارز به صورت فی المجلس یا موجل، به شرطی که قیمت ارز رابطه خرید و فروش اسعار  -5

 مستقیم با اجل معامله نداشته باشد.
کند احد طرفین منابع (بدل) بدهد براي مدت معین در عوض منابعی (مبدل) به همان میزان که از دیگري اخذ می -6

اي انتخاب کرد که توان به گونههاي آن دو را می ت زمانبراي همان مدت در آینده. همچنین بدل و مبدل و مد
 حاصلضرب بدل در مدت آن مساوي با حاصلضرب مبدل در مدت آن باشد.

  (متقاضی) منابع بانکیمجري 
گردد تا اقدامات  مکلف میمتقاضی منابع مالی است. وي در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین مجري 

هاي  ي از جنبهوباید توانایی بانک انجام دهد. لذا شده توسط ب یصوتنامه پیشنهادي و  طرح اجرایی خود را منطبق با
مرتبط امکانات فنی و توانایی مدیریتی  وباید از تخصص، تجربه و دانش و  مختلف فنی، مالی و اجرایی الزم احراز شود

خصص و مجرب مورد نیاز طرح را داشته با موضوع طرح برخوردار بوده و یا توانایی جذب و بکارگیري نیروهاي مت
کند. الزم است عملکرد گذشته مالی مجري به صورت  تأمینسهمی از کل هزینه طرح را  و همچنین بتواند باشد

هاي گذشته  هاي عملکرد حسابرسی شده و مفاصا حساب یا گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیت سال گزارش
ي از لحاظ پایبندي به ایفاي تعهدات خود باید داراي سابقه قابل قبول بوده و فاقد دیون مجري بررسی شود. همچنین مجر

معوقه نزد شبکه بانکی باشد. به منظور حسن انجام کار و حصول اطمینان از برگشت منابع تخصیصی و بازده طرح، مجري 
یا  (CRS)ن قبالً با مراجعه به سامانه ثبت وثایق بانک با قبول هرگونه ترهی باید وثایق و تضمینات کافی به بانک ارائه کند.

  نماید. سایر مراجع ذیصالح از در رهن نبودن وثیقه اطمینان حاصل می
نامه ارائه شده از سوي مجري پس از بررسی و تصویب نهایی واحد ارزیابی به طرفیت مجري قابل  اطالعات طرح

ات بوده و ملزم است تا تمامی عملیات خود را با استانداردهاي استناد است. مجري موظف به ارائه و افشاي شفاف اطالع
همچنین نحوه محاسبات و رویه بانکداري راستین منطبق کرده و طبق ضوابط افشاي اطالعات و حکمرانی و حسابرسی 

ز محل جایزه کار، سود انباشته و افزایش سرمایه ا هاي پاداش، افزایش حقوق، اضافه تسهیم سود شرکت را با توجه به رویه
چنانچه اطالعات، اسناد،  موارد از آغاز تا پایان طرح ثابت و غیرقابل تغییر است.این نامه مشخص و ارائه کند.  را در طرح

نامه از سوي مجري و ضمایم و مستندات آن عنوان جعل یا تزویر یا توسل  هاي ارائه شده در طرح مدارك، آمار و تحلیل
گذار یا بانک تضییع یا موجب ورود هرگونه خسارت شود،  ه باشد و از این بابت حقوق سپردهبه مانورهاي متقلبانه داشت

 تواند نسبت به وصول خسارات وارده از محل تضمینات و وثایق اقدام کند.  بانک می
ا گذار و تداوم تعهدات مجري به انجام مفاد قرارداد فی مابین، بانک حق فسخ عقد ر به منظور حفظ منافع سپرده

کند. در تمامی قراردادهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان  در قراردادهاي فی مابین از مجري سلب و ساقط می
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راستین قید مباشرت براي مجري الزامی است و اگر مجري نخواهد یا نتواند یا به هر دلیل مانند توقف، ورشکستگی، 
گیري از عامل دیگر نسبت  رأساً یا با بهره تواند بانک می د، اجراي طرح متعذر گردانحالل، فوت، حجر، اعسار و غیره، 

به اجرا و اتمام عملیات اجراي طرح اقدام یا از محل وثایق و تضمینات مأخوذه نسبت به تسویه طرح و وصول مطالبات 
قابل مخاطرات قانونی و قراردادي اقدام نماید. از طرف دیگر مجري مکلف است تا نسبت به استفاده از پوشش بیمه در م

  مشخص است.  راستیناحتمالی اقدام کند. نوع پوشش بیمه، هزینه، نفع و منتفع آن در ضوابط بانکداري 
تواند نسبت به سرمایه موضوع قرارداد آن را به غیر واگذار یا خارج از مفاد قرارداد با دیگري معامله  مجري نمی

نقل یا انتقال یا اختفاء یا تعویض یا هرگونه واگذاري در کند و در طول دوره مشارکت حق هرگونه تصرف اعم از 
بانک  PLSارتباط با اموال مربوط به مشارکت و همچنین اموال در رهن بانک را بدون اطالع واحد امین و اذن اداره 

شود ندارد و در صورت اقدام بدون اذن که در نتیجه آن عملیات اجرایی طرح متوقف یا مختل و منجر به ورود زیان 
بانک  PLSمجري نسبت به زیان وارده از تاریخ انتقال، ضامن و مکلف به جبران خسارت وارده است. واحد امین اداره 

اي خواهد داشت.  اي و غیردوره براي جلوگیري از بروز اینگونه تصرفات نظارت الزم را از طریق انجام بازدیدهاي دوره
، دوربین مدار بسته و RFID5جهیزات پایش جابجایی تجهیزات نظیر تواند مجري را نسبت به نصب ت و حتی بانک می

GPS6 .ها و موسسات مالی و اعتباري و سایر  از سایر بانکمجري استقراض یا اخذ تسهیالت بانکی همچنین  ملزم کنند
ح مجاز به مجري در طول عملیات اجرایی طر بانک است. PLSمنابع غیربانکی منوط به اطالع واحد امین و اذن اداره 

  هاي تقویم شده شرکت نیست.  فروش دارایی
هاي خود را در طول اجراي طرح به صورت منظم و ادواري یا حسب مورد در  گزارش گردد تا میمجري موظف 

هاي  با رعایت استانداردمقاطع خاص متناسب با دوره اجرا، حجم سرمایه گذاري و تکنولوژي بکار گرفته شده در طرح 
تهیه و به واحد امین بانک و مالی مدون و تعریف شده توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین و مقررات  ملی حسابداري

ارائه کند. حسابرس مجري از بین موسسات حسابرسی مورد تایید جامعه حسابرسان رسمی و با موافقت بانک انتخاب 
حق سندرسی در طول اجراي طرح و شده و مجري موظف است تمهیدات الزم براي انجام مراحل مختلف حسابرسی 

  را مهیا کند.براي بانک 
تواند به درخواست مجري و با بررسی مستندات  در صورت عدم کفایت منابع تجهیز شده براي طرح، بانک می

 الزم به تشخیص و تأیید واحد امین نسبت به تجهیز منابع از طریق صدور گواهی راستین جدید اقدام کند.

  گذار سپرده
هاي اقتصادي مجري در قالب بانکداري مشارکت سود و  گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح به سپرده

دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان شود.  زیان راستین را دارند گواهی راستین عرضه می
 باشند. مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجراي طرح مربوط شریک می

گذاران یا خریداران یا فروشندگان گواهی راستین امتیاز خاصی قائل یا  اي از سپرده تا براي عده بانک مجاز نیست
تواند همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  مجري می اي را در اولویت قرار دهد. میان آنها تبعیض ایجاد یا خود یا عده

خرید گواهی راستین صادره براي طرح خود یا  پس از عرضه عمومی گواهی در بازار گواهی راستین شخصاً نسبت به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 Radio Frequency Identification (RFID) 
6 Global Positioning System (GPS) 
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 ها از بازار گواهی راستین اقدام کند.  دیگر طرح
تواند پیش از موعد پایان طرح، گواهی راستین خود را به قیمت بازار به غیر واگذار یا با توافق به  گذار می سپرده

هاي کارگزاري و سایر نهادهاي  بانک یا شرکتسایت  ها از طریق وب دیگري منتقل کند. خرید و فروش و انتقال گواهی
شود. تمامی عملیات انتقال و خرید و فروش الزاما باید در وب سایت  سایت بانک انجام می مالی و بانکی متصل به وب

قطعی با آخرین مالک گواهی حسب نوع محصول بانکی و  بانک صادر کننده گواهی ثبت شود. تسویه حساب ادواري یا 
 بانکداري راستین خواهد بود. ضوابططبق نوع گواهی 

  بر عملیات مجري و نظارتنامه و مجري  طرحارزیابی 
و حصول اطمینان از طراحی، توضیحات و گذار)  (سپردهبانک به منظور حفظ منافع خریدار گواهی راستین 

مجري، از خدمات معتمد نامه از ابعاد مختلف اقتصادي، فنی و مالی و حسن عملکرد  محاسبات و قابلیت اجراء طرح
داخلی یا اشخاص حقوقی و حقیقی متخصص در بانک و خارج از بانک تحت عنوان ارزیاب و امین که داراي 

هاي ارزیابی و  کند. گروه میتوانمندیهاي الزم، ابزار و تجهیزات مورد نیاز اعم از سخت افزار و نرم افزار است استفاده 
مالی و اقتصادي بوده و ارزیابی و نظارت الزم را بر  ،هاي فنی مهندسی کل از بخشنظارت واحدهاي ارزیابی و امین متش

 ضوابطگذاري، مدت زمان اجرا و غیره طبق  مبناي نوع فعالیت، پیچیدگی آن، تکنولوژي بکار گرفته شده، میزان سرمایه
بندي بر حسب شدت و  سی و گروهتوانایی مجري طرح با معیارهاي متعارف مالی بررند. نک اعمال می راستینبانکداري 

تري در عدم ایفاي تعهدات  شود. بانک با مجریانی که از ریسک پایین ضعف ریسک عدم ایفاي تعهدات مجري اقدام می
 کند. برخوردار هستند اقدام به مشارکت می
کند.  مینامه را بررسی و درباره توانایی مجري و امکان اجراي طرح اظهارنظر  ارزیاب صحت و سقم طرح

نامه ارائه شده توسط مجري، باید از توجیه اقتصادي، فنی و مالی الزم برخوردار بوده و در صورتی توسط بانک  طرح
 بانک تایید شود. PLSکه توسط واحد ارزیابی اداره  خواهد شدتأمین مالی 

ها و  حسابچگونگی عملیات اجرایی، مصرف وجوه توسط مجري، نگهداري  وظیفه نظارت و رسیدگی برامین 
رسیدگی  منوط بهپس از پایان قطعی طرح در هر مرحله یا . تسویه حساب با مجري را برعهده داردصورتهاي مالی طرح 

 .ستا راستینبانکداري  ضوابطنهایی واحد امین ظرف مدت مقرر طبق 
نامه  با طرح چنانچه نحوه انجام عملیات مجري در اجراي طرح منجر به عدم تطابق زمانی مراحل اجرایی طرح

هاي مترتب بر آن با توجه به آثار تغییر قیمتها و خالص بازدهی  اولیه شود، آثار مالی و جریمه تغییر در زمانبندي و هزینه
جریمه از سهم درآمد مجري یا از  یابانکداري راستین خواهد بود. میزان خسارت  ضوابططرح در اثر تغییر زمانبندي طبق 

 شود.  ي اخذ میمحل تضمینات و وثایق و
کند. کارمزد دریافتی بابت ارزیابی جزو  نامه کارمزد دریافت می بانک بابت ارزیابی مقدماتی و تفصیلی طرح

هاي پیشنهادي در مرحله ارزیابی مقدماتی، کارمزد دریافتی  هاي قابل قبول طرح خواهد بود. در صورت رد طرح هزینه
هاي نظارتی، امین،  هاي خدمت مدیریت سرمایه شامل هزینه ین هزینهبانک به منظور تأمهمچنین شود.  مسترد نمی

مهندسی مالی، ممیزي و سایر خدمات مربوط در طول مشارکت، درصدي از منابع تخصیصی را به عنوان کارمزد متناسب 
. پس از تاسهاي قابل قبول طرح  کند. وجوه دریافتی، جزو هزینه با تخصیص منابع در هر مرحله از مجري دریافت می
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و در صورت تحقق سود، درصدي از سود حاصل از مشارکت به نسبت میزان منابع تخصیصی به عنوان  ي طرحاجرا
  شود.  درآمد بانک از مجري اخذ می

  (PLS)مشارکت در سود و زیان راستین سیستم پایه 
ضوابط کلی بانکداري ) اشاره به فرآیند اصلی و قواعد و PLSسیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین (

گذار منابع سپرده وي را  ) دارد. در این سیستم بانک به نمایندگی از طرف سپردهPLSمشارکت در سود و زیان راستین (
گذاري و در عوض به  به درخواست او در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه

گذار با اعمال نظارت  گذاري منتخب سپرده و منابع را به مجري طرح سرمایه کند گذار گواهی راستین تسلیم می سپرده
گذار و مجري تقسیم و از طرفین  دهد و طبق ضوابط مشخص سود یا زیان حاصل را بین سپرده کامل تخصیص می

 گذار موظف به حفظ حقوق کند. بانک به عنوان عامل سپرده کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه دریافت می
برد. در سیستم پایه بانکداري مشارکت  گذار بوده و تمامی امکانات تخصصی خود را براي حفظ منافع وي بکار می سپرده

ناپذیر از گواهی پذیره  هاي پایان هاي پایانپذیر از گواهی مشارکت، و در طرح ) در طرحPLSدر سود و زیان راستین (
  گیرد.  تین قرار میشود. این عملیات ذیل بانکداري راس استفاده می

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

هاي مالی آن نیز تسري دارد. این شیوه بانکداري داراي  به زیرسیستم (PLS)تین بانکداري مشارکت در سود و زیان راس
  تشکیالت، ساختار سازمانی و گردش کار خاص خود است تا بانک بتواند بنحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست یابد. 

ها،  ات، وثایق و آوردهنامه، ارزیابی، تضمین اي ارزیاب و امین، طرح هاي سازمان و تشکیالت، رفتار حرفه ویژگی
بیمه، تنظیم قرارداد، نظارت، مجري، شفافیت مالی، افشاي اطالعات، حکمرانی، حسابرسی، حسابداري مشارکت راستین، 

هاي بانک، تبدیل گواهی پذیره به سهام، بازرسی و استاندارد کاال،  تغییر در زمانبندي طرح، تسویه حساب، دریافتی
کی، حوادث غیرمترقبه، داوري از موارد مطرح در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تحویل کاال، ابزار مالی کم

  است.

  هاي راستین گواهی
هاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین است که  هاي راستین نام مجموعه گواهی گواهی

شوند.  در سود و زیان راستین تعریف و صادر می هاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سیستم پایه یا زیرسیستم
هاي راستین با توجه به وجه نظارتی واحد امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق است و با پیشوند  گواهی

شرایط متنوعی را براي  راستینهاي بانک با صدور، ارائه، ایجاد بازار و طراحی سبد گواهیشوند.  گواهی منتشر می
  آورد. کنندگان این اوراق بوجود می املهمع

هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده  ها برگه این گواهی
شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان  و به قیمت اسمی و براي مدت انجام طرح منتشر می

هاي راستین و ویژگی آنها  باشند. انواع گواهی ر سود یا زیان حاصل از اجراي طرح مربوط شریک میمشارکت د
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هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین با توجه به نوع طرح و  براساس نوع مشارکت در سیستم پایه یا زیرسیستم
  دارایی مورد استفاده طبق ضوابط بانکداري راستین خواهد بود.

تسویه و ، بوده برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستینها  معامالتی این گواهین قیمت تعیی
امکان خصوصی یا دولتی بودن و حقیقی یا حقوقی بودن مشتریان، از  پذیرد. صورت می اي با آخرین مالک گواهی دوره

  . استها  این گواهیدیگر  جمله خصوصیات

  هاي مالی زیرسیستم
هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع  هاي مالی مشارکت در سود و زیان راستین اشاره به روش تمزیرسیس

 باشند: هاي مالی تحت ضوابط کلی سیستم پایه و شامل موارد زیر می نیازها یا خدمات خاص مالی دارد. این زیرسیستم

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

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

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

در تأمین مالی مضاربه دهد.  نان منابع الزم را براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار مضارب قرار میبه آ
)MFSشود. ) از گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري استفاده می  

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

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

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

 شود. ام میناپذیر انج پایان

: مجري بخشی از دارایی (بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان یا تأسیسات 10)RFSتأمین مالی اجاره ( .4
گذار به مالکیت موقت وي درآورده  قابل اجاره) اعم از اجاري، موات و مولد خود را در قبال دریافت منابع از سپرده

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7 Joalah Financial Sharing (JFS) 
8 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
9 Installment Financial Sharing (IFS) 
10 Rent Financial Sharing (RFS) 
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مضاربه رهنی ادواري، مزارعه رهنی، مزارعه رهنی ادواري، مغارسه رهنی، مغارسه رهنی ادواري، مساقات رهنی، 
  شود. اري و گواهی اجاره استفاده میمساقات رهنی ادواري، استصناع رهنی، استصناع رهنی ادو

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

 شود. می

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

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

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

هاي اجتماعی و  به منظور فراهم نمودن شرایط رقابت و افزایش کارآمدي بیمه: RPS(13تأمین شخصی راستین ( .7
قانون  26- 31هاي تامین اجتماعی و بازنشستگی وفق مفاد مواد  جلوگیري از انحصار و امتیاز ویژه براي صندوق

گردد. افراد  ستمري خصوصی و دولتی وفق ضوابط بانکداري راستین تأسیس میهاي م برنامه پنجم توسعه، صندوق
توانند بخشی از مبالغی که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر  ها نسبت به مستخدمین خود می و همچنین کارگاه

و از مزایاي هاي مستمري موضوع تأمین شخصی راستین واریز  نمایند را به صندوق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می
هاي مذکور از پرداخت حق  ها به میزان مبالغ پرداختی به صندوق آن مطابق مقررات برخوردار شوند. افراد و کارگاه

بیمه موضوع بیمه تأمین اجتماعی معاف خواهند بود و به منظور تشویق استخدام و افزایش اشتغال، کارفرماي 
نماید از پرداخت  أمینی خود از تامین شخصی راستین استفاده میهاي ت هائی که کارکنان آنها براي پوشش کارگاه

تأمین اجتماعی، هاي  از گواهی (RPS)در تکافل شخصی راستین شود.  نیمی از سهم حق بیمه کارکن خود معاف می
   شود. استفاده می گواهی تأمین شخصی و گواهی تأمین مستمري

توانند منابع خود را براي امور  راستین اشخاص خیر می در تکافل اجتماعی: RST(14تکافل اجتماعی راستین ( .8
گذاري را در قالب  گذاري کنند تا بانک منافع یا اصل یا اصل و منافع سپرده خیریه یا عام المنفعه نزد بانک سپرده

بیمه تکافل اجتماعی از طریق حواله یا به تقاضاي شخص خیر بطور بالعوض یا به صورت قرض در چارچوب 
بانکداري راستین نسبت به تکافل عام (وظیفه انسانی افراد جامعه در رفع نیازهاي یکدیگر) یا ضمان اعاله  مقررات

(وظیفه حکومت در تأمین معیشت افراد جامعه) اقدام و در اختیار افراد ضعیف الزم الحمایه یا خانواده آنان قرار 
هائی  وقفی اقدام نماید. سپرده وقفی آندسته از سپرده تواند نسبت به اخذ وجوه براي سپرده دهد. از طرفی بانک می

است که واقف منابع مالی خود را تحت مقررات وقف در چارچوب ضوابط بانکداري راستین در اختیار بانک قرار 
 داده تا منافع آن به افراد الزم الحمایه پرداخت گردد.

افل اجتماعی راستین که از عهده تأمین معاش اولیه اقشار الزم الحمایه مشمول تکافل عام و ضمان اعاله موضوع تک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 Bail Financial Sharing (BFS) 
12Rastin Group Funding (RGF) 
13 Rastin Personal Security (RPS) 
14 Rastin Social Takaful (RST) 
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هاي نیازمند، مسکین، تهیدست، مضطر، بیمار جسمی یا روانی،  آیند شامل افراد و خانواده خود یا خانواده خود برنمی
مانده، یتیم، یسیر، کودك  گیر، سالمند، آواره، اسیر، زندانی، تبعیدي، درراه معلول یا فاقد عضو، محجور، زمین

هاي بدون سرپرست  سرپرست، خسارت دیده، افراد ناتوان از پرداخت دیه جرایم غیرعمدي، خانواده سرراهی یا بی
غیرمتمکن و سایر موارد مشابه و همچنین کلیه افرادي که مشمول دریافت فطریه، زکات، کفارات و صدقات هستند 

گردند  ص منابع واریزي خود معرفی میشود. از سوي دیگر افرادي که از طرف خیرین خصوصی براي تخصی می
  شوند. الحمایه محسوب می قطع نظر از اینکه در زمره افراد مندرج در فوق باشند یا نباشند الزم

هاي تکافل اجتماعی راستین از طریق  تواند در قالب بیمه معاش به صورت پرداخت یکباره یا مستمر می  تأمین حداقل
نکداري راستین نظیر مسکن، بیمه ازدواج، شغل، آموزش، درمان، پرستاري، هاي تعریف شده در ضوابط با بیمه

  سوانح، خوراك، پوشاك، دفاع از حق، ایتام، ازکارافتادگی، سرپرستی و کارگشایی صورت پذیرد.
توانند نسبت به دریافت منافع یا اصل یا اصل و منافع  هاي حمایتی نمی سازمان بهزیستی، نهادهاي خیریه و سازمان

هاي آنان  الحمایه و خانواده گذاري در راستاي عملیات تکافل اجتماعی راستین  و پرداخت آن به افراد الزم پردهس
رأساً اقدام کنند و باید از طریق صدور حواله و ارسال آن به بانک ترتیبات الزم را فراهم کنند. بانک و اشخاص خیر 

هاي حمایتی را به نحوي که آسیبی به حیثیت حمایت  تدولتی و عمومی غیردولتی هرکدام بطور مجزا پرداخ
تکافل اجتماعی راستین   کنند. همچنین بانکی که از زیرسیستم سایت خود افشا می شوندگان وارد نیاید در وب

نماید. بانک مرکزي  نماید گزارش عملکرد خود را طبق ضوابط بانک مرکزي به آن بانک تسلیم می استفاده می
نک را در ارتباط با عملیات تکافل اجتماعی راستین بررسی و در صورت اطالع از وقوع هرگونه نحوه عملکرد با

نماید. سازمانها و ارگانهاي نظارتی  جرم یا تخلف حسب مورد مراتب را به مرجع ذیصالح قضائی یا اداري اعالم می
اعی راستین نظارت الزم را اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر اجراي صحیح تکافل اجتم

  خواهند داشت.
: جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص که در آن بانک براساس SCF(15تامین مالی حامی ( .9

نامه مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس از ارزیابی منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از  طرح
کند.  تجهیز و بطور بالعوض پس از کسر کارمزد خود به مجري پرداخت میعی هاي اجتما از طریق شبکهحامیان 

 شود. ) گواهی راستین صادر نمیSCFدر تأمین مالی حامی (

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

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

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

اسمی آن به مبادل بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به دارنده اوراق (مبادل) بپردازد. متبادل متعهد است تا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
16 Peer to Peer Loan (PPL) 
17 Rastin Swap Bond (RSB) 
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اندازه بدل و زمان آن (زمان بدل) مبدل را به همان میزان و زمان آن (زمان مبدل) (یا ترکیبی از زمان و مبلغ را به 
اختیار کند که حاصلضرب زمان بدل در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي زمان و مبلغ مبدل باشد)، در 

 شود تا مبدل را به متبادل پرداخت نماید.  میاختیار مبادل قرار دهد و در سررسید (دوم/مبدل) مبادل متعهد 
تواند در چهار نوع کلی اوراق مبادله راستین  شود. اوراق مبادله راستین می در این اوراق از نرخ بهره استفاده نمی

بانک مرکزي، اوراق مبادله راستین خزانه، اوراق مبادله راستین بانکی و اوراق مبادله راستین تجاري و در شرایط 
شود. با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین مبتنی بر عمل مشارکت نیست و  ص بصورت ریالی و ارزي صادر میخا

هاي مالی مشارکت در  فقط حاکی از مبادله دارایی در زمان بین طرفین است مشمول قواعد سیستم پایه و زیرسیستم
و تشکیالت و بازار گواهی راستین استفاده هاي آن نظیر سازمان  سود و زیان راستین نیست ولی از زیرساخت

  نماید. می
گردد تا نسبت به  یحق میذافتتاح حساب سپرده مبادله راستین با گذار  سپرده: RSD(18مبادله راستین ( سپرده .12

همان مدت از  يزان و برایه همان مگذاري کرده است ب بلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپردهم
گذار و بانک  توافق  سپردهد. ینما بانک مستردوجه قرض گرفته شده را به  سپسد یاستفاده نمابانک دون بهره وام ب

هر  يبرا مدت زان حاصلضرب وجه درینند تا همواره مکانتخاب  يا از مبلغ و مدت را به گونه یبیکه ترکند ینما یم
گذار مقرض و بانک مقترض است و  اول است سپردهد یگذاري تا زمان سررس باشد. از زمان سپرده يدو قرض مساو
سپرده مبادله راستین  باشد. یگذار مقترض و بانک مقرض م افت منابع سپردهید اول تا زمان بازدریاز زمان سررس

  ود.افتتاح شتواند بصورت ریالی و ارزي  می
نماید تا  ت درخواست میخریدار (دارنده) کارت با رجوع به صادرکننده کار: RSC(19کارت مبادله راستین ( .13

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

  تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود.  پارد. کارت مبادله راستین میمعادل باشد را در حساب بانک به عاریه بس

  هاي مکمل سیستم
هاي تکمیلی در بانکداري راستین دارد  ها و روش هاي مکمل در بانکداري راستین اشاره به ابداعات، سامانه سیستم

 باشد: و شامل موارد زیر می

با  (RCM)جاد سامانه بازار گواهی راستین بانک نسبت به ای RCM(20سامانه بازار گواهی راستین ( .1
هاي راستین  انواع گواهی کند. میراستین اقدام در بانکداري  ضوابط مشخصهاي متنوع طبق  مشخصات و قابلیت

بازار گواهی «راستین در این سامانه قابل خرید و فروش و انتقال هستند. بانک تحت سامانه مبادله و همچنین اوراق 
و  کند میها و مجریان بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین را فعال  ورتال اطالعات طرحپ)» RCMراستین (

رایگان از  ههاي تأمین مالی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و مجریان آنها را ب اطالعات طرح
ها را  نگام شدن اطالعات گواهیدهد. سیستم مزبور باید توانایی به میطریق همان پورتال در دسترس عموم قرار 
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 وهاي راستین  بصورت آنالین در معامله، تسویه، افزایش سرمایه یا هرگونه عملیات انتقال و خرید و فروش گواهی
 هاي خود داشته باشد. راستین در پایگاه دادهمبادله اوراق 

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

سیستم کامپیوتري مبتنی  (OCM)سامانه بازرسی و پایش عملیات OCM( 22سامانه بازرسی و پایش عملیات ( .3
بانک  کند. بصورت آنالین فراهم می هاي مختلف پرسنل بانک را بر وب است که امکان بازرسی و کنترل فعالیت

بازرسی تمامی عملیات براساس جهت هاي آنالین  سامانه با مشخصات و قابلیتاین نسبت به ایجاد 
پایش تمامی عملیات واحدها، مشتریان و کارکنان  .کند میاقدام  هاي اجرایی بانکداري راستین دستورالعمل

عدم ، کشف عملیات نامأنوسبه منظور  ین و نامحسوسواحدهاي مختلف ادارات و شعب بانک بصورت آنال
و  سطوح مختلف دسترسیو با  23اختالس، تبانی و تقلب و غیره، ها دم تطابق اسناد با حساب، عها تطابق حساب

 هاي شناسایی و پیگیري حمالت سایبري به سیستم سیستمو  24کاوي ها و داده تحلیل دادهو  هاي گزارشگیري روتین
 .خواهد بود ستم کنترل داخلیبرقراري سیو 

براي » (CRS)سامانه ثبت وثیقه «اداره ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به ایجاد  25(CRS)سامانه ثبت وثیقه  .4
 کند. میوثایق منقول و غیرمنقول بصورت یکپارچه اقدام و مراتب را جهت اجرا به دفاتر اسناد رسمی ابالغ 

اجع ذیصالح به تشخیص سازمان ثبت اسناد و امالك کشور هنگام ترهین و ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مر بانک
سامانه ثبت «مراجع قضائی هنگام بازداشت اموال اعم از منقول یا غیرمنقول اطالعات مرهونه یا مال بازداشتی را در 

 ینیرهترائه شده مال بصورت یکپارچه بوده و با تطبیق اطالعات ا» سامانه ثبت وثیقه« نمایند. میثبت » (CRS)وثیقه 
کند بدین منظور که مال مورد  هاي سامانه فقط مرهونه را براساس یک شناسه منحصر بفرد ثبت می در پایگاه داده

اداره ثبت اسناد و امالك  نظر قبالً به رهن کسی نرفته یا توسط اشخاص یا مراجع صالحه بازداشت نشده باشد.
ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند از  ها و سایر نهادها و سازمان انکآورد تا ب میکشور این امکان را فراهم 

» (CRS)سامانه ثبت وثیقه «هاي ضمانت ثبت شده در  هاي منقول و غیرمنقول و گواهی وضعیت ترهین دارایی
جراي هاي وثائق موضوع ا در راستاي ایجاد فضاي سالم براي انجام مزایدهاز طرفی  بصورت آنالین استعالم کنند.

سایت تخصصی مزایده اموال  اقدام به تأسیس وبسازمان ثبت اسناد و امالك کشور مفاد اسناد الزم االجرا 
نماید. این پایگاه داده بطور  میو با امکانات انجام مزایده  26اي هاي داده رابطه بصورت یکپارچه و با قابلیت پایگاه

 .است (CRS)پویا متصل به سامانه ثبت وثائق 

توانند با تقویم ارزش دارایی اشخاص اقدام به  ها می بانک 27(MSS)دارائی به گواهی ضمانت تبدیل  .5
صدور گواهی ضمانت در قطعات مختلف براي مدت مشخص به نام مالک دارایی نمایند. مالک گواهی ضمانت 

ه گواهی ضمانت) پذیرند ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( ها و یا سایر نهاد تواند گواهی خود را به بانک می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21 Crowd Funding System (CFS) 
22 Operation Control and Monitor (OCM)  
23 Fraud Detection  
24 Data Mining  
25 Collateral Registeration System (CRS) 
26 Relational Database Management System 
27 Mortgage Securitization System (MMS) 
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تواند  عنوان تضمین تعهدات مالک آن می اخذ گواهی ضمانت به اصالتاً یا نیابتاً به عنوان وثیقه یا ضمانت ارائه کند.
  طبق قراردادهاي عادي یا رسمی انجام پذیرد.

یا از ) IWPتواند با استفاده از پروتکل برداشت بین بانکی ( بانک صادرکننده پس از ضبط گواهی ضمانت می
چنانچه بانک  هاي مالک گواهی ضمانت در سیستم بانکی برداشت نماید. محل وثیقه مطالبات خود را از حساب

صادرکننده گواهی ضمانت ورشکست شود ذینفع گواهی ضمانت داخل در غرما نخواهد بود و مدیر تصفیه از 
  .واهد کردپرداخت خمحل وثیقه ترهینی بانک مبلغ اسمی گواهی ضمانت را به ذینفع 

تمهیدات الزم براي تسویه تعهدات افرادي که از یک سو به فردي  SCC(28تهاتر تعهدات پشت سرهم ( .6
اي از اشخاص  اي از تعهدات و مطالبات مجموعه بدهکار و از سویی از فرد دیگر طلبکارند را در ارتباط با زنجیره

توانند تا در تهاتر تعهدات  ایر مراجع ذیصالح میها، دفاتر اسناد رسمی و س آورد. بر این اساس بانک فراهم می
اي که دیون آنها با هم  پشت سرهم اشخاص وفق قوانین و مقررات، تعهدات پشت سرهم چند شخص را تا اندازه

  نمایند به تهاتر برطرف و وثایق و تضمینات آنان را به میزان تهاتر شده آزاد کنند. معادله می
اي بین بانکی و زیر نظر  ) توافقنامهIWPپروتکل برداشت بین بانکی ( 29(IWP)پروتکل برداشت بین بانکی  .7

دهد تا مطالبات خود بابت قراردادهاي الزم االجرا یا اسناد تجاري و  بانک مرکزي است که به بانک اجازه می
 سازي حساب محال علیه و دیگر مطالبات مشتریان بابت اسناد تجاري (چک، سفته و برات) را پس از تهی

هاي وي و پس از آن  هاي ضامنین وي نزد بانک محال علیه از سایر حساب حسابهاي مدیون و پس از آن حساب
هاي دولتی که  ها و دستگاه وزارتخانه هاي دیگر بصورت آنالین برداشت کند. هاي ضامنین وي نزد بانک حساب

اي هستند مشمول برداشت  ف بودجهگردد و داراي ردی درآمد و مخارج آنها در بودجه عمومی دولت منظور می
ها  هاي دولتی و سایر سازمان شرکت ها از طریق پروتکل برداشت بین بانکی نیستند. از حساب مدیون توسط بانک

کنند از جمله  و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی
هاي بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بنیادها و  درمانی و صندوق هاي بیمه و خدمات ها، سازمان شهرداري

  شوند. هاي انقالبی و مزارات و بقاع متبرکه مشمول این پروتکل می ارگان
زمینه و ها و موسسات مالی و اعتباري کشور  بانک مرکزي به منظور اجراي این پروتکل در سطح تمامی بانک

» پروتکل برداشت بین بانکی«نرم افزار  آورد. میرا فراهم و الکترونیکی الزم هاي قانونی  آور و بستر تمهیدات الزام
هاي مدیون در همان لحظه آن  در صورت درخواست ذینفع به صورت خودکار به محض واریز وجهی به حساب

است به  الزملذا  نماید. میرا به حساب طلبکار واریز و اطالعات آن را در پایگاه داده نزد بانک مرکزي بهنگام 
اسناد از طرفی  و ها شناسه بانکی منحصر بفرد نزد سیستم بانکی تخصیص داده شود هریک از مشتریان بانک

  تجاري اعم از چک، سفته و برات باید داراي شماره سریال منحصر بفرد و اختصاصی باشند. 
مشکوك الوصول و  پروتکل شرایط الزم براي وصول مطالبات سررسید شده، معوق،این ها بر اساس  بانک

سوخت شده خود و مطالبات مشتریان خود که از تسهیالت، چک، سفته یا برات ایجاد شده و اسناد آنها به طریق 
 کنند.  میشود را با استفاده از این پروتکل فراهم  قبل از اجرا شدن این سیستم بصورت غیریکپارچه نگهداري می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

28 Serial Commitments Clearance (SCC) 
29 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
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بانک مرکزي نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه تسویه  30(NSSSS)سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  .8
ها و  هاي متنوع اقدام و پورتال ثبت اطالعات طرح با مشخصات و قابلیت (NSSSS)اوراق بدون کاغذ غیرربوي 

عدم مغایرت با شرع شرط الزم  کند. میمجریان بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین را طراحی و فعال 
 راق بهادار و ابزار تأمین مالی به این سامانه است. براي ورود او

به  شود بطوریکه میطبق با استانداردهاي بانک مرکزي طراحی نمها  بانک (RCM)سامانه بازار گواهی راستین 
هاي تأمین مالی شده از طریق بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و مجریان  صورت آنالین اطالعات طرح

« (NSSSS)سامانه یکپارچه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي «هاي  راستین آنها در پایگاه دادههاي  و گواهی
ها و اوراق معامله شده در سامانه  بروزرسانی شود. سیستم مزبور باید توانایی بهنگام کردن اطالعات گواهی

ملیات انتقال و خرید و فروش ها را بصورت آنالین براي هر معامله، تسویه، افزایش سرمایه یا هرگونه ع بانک
  هاي خود ثبت و بهنگام کند.  ها و اوراق مبادله راستین داشته باشد و در پایگاه داده گواهی

کلیه عملیات تجاري یا مالی به قصد انتفاع یا غیرانتفاعی از لحاظ مالی  MLD(31سیستم کشف پولشوئی ( .9
باشند. همچنین با هر  م مالیات بر ارزش افزوده میهاي اقتصادي هستند که مشمول نظام اطالعاتی سیست تبادل

دار وجود داشته باشد. دو  معامله و انتقال کاال یا خدمت باید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدي یا وعده
اطالع از هر معامله یعنی اطالعات کاالیی و اطالعات پولی قابل تطبیق هستند و  اگر منطبق بر هم نباشند باید 

) شرایط ساختاري و MLDظنّی از نوع پولشوئی در معامله وجود داشته باشد. سیستم کشف پولشوئی ( خلل و
اي اطراف  آورد. چنانچه شرایط الزم به گونه الکترونیکی تطبیق اطالعات مالیاتی با اطالعات بانکی را فراهم می

سازمان مالیاتی کشور نظارت خاص بر معامالت اقتصاد زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید و 
معامالت عمده و حمل و نقل کاالها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق تطبیق اطالعات معامالت و 

ها و موسسات مالی  کلیه بانک ) قابل کشف و رهگیري است.MLDاطالعات پولی در سیستم کشف پولشوئی (
ند به منظور تسهیل در کشف عملیات پولشویی و مبارزه گرد می لفهاي قرض الحسنه مک و اعتباري و صندوق

هاي بانکی اشخاص را جهت تطبیق با اطالعات اسناد مالیاتی معامالت (فاکتورهاي  با آن اطالعات تراکنش
فروش) مربوط به مبادله کاال و خدمت در هر معامله و براي هر شخص، در اختیار شوراي عالی مبارزه با 

کاوي و کشف ظنّ عمل پولشویی را بطور مکانیزه و  ر دهند. شوراي مذکور زمینه الزم براي دادهپولشویی قرا
 سازمان اموراز طرفی آورد.  با استفاده از نرم افزارهاي کامپیوتري و فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم می

ت را در قالب مالیات بر ا فرآیندهاي وصول مالیاشود ت میمالیاتی کشور با هماهنگی بانک مرکزي مکلف 
ها و اطالعات مودیان مالیاتی به سهولت قابل تطبیق با اطالعات  اي مکانیزه نماید تا داده ارزش افزوده به گونه

 تراکنش بانکی آنان در شبکه بانکی کشور باشد.

  منابع بانکی اصالح الگوي مصرفجلوگیري از اسراف و 

گذاري در جهت منع اسراف و تبذیر و  و سرمایه تو تولید محصوال بانکیبه منظور اصالح الگوي مصرف منابع 
وري، بانک  جلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادي و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

30 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
31 Money Laundering Detection System (MLD)  
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ی و تسهیل هاي عملیات ها باید در جهت کاهش هزینه بانک .شود میوارد مشخص در عملیات بانکی مکلف به رعایت م
با مهندسی مجدد فرآیندهاي عملیاتی و  هاي عملیاتی خود را مکانیزه کنند سیستمارائه خدمات بانکی به مشتریان خود 

رویه شعب و  جلوگیري از تعدد و تراکم بیکاهش تدریجی شعب فیزیکی و و با  ودهنمخود را اقتصادي، امن و اصالح 
هاي خدمات  ي انجام امور بانکی مشتریان و ایجاد زمینه مناسب براي فعالیتخرید خدمات متقابل بانکها از یکدیگر برا

هاي الزم به بخش خدمات بانکی مکمل از قبیل مشاغلی چون ارزیاب، ناظر (امین)،  مالی، پرسنل مازاد خود را با آموزش
ن، شرکت تأمین سرمایه، گر، سبدگردا گذاري، ارزشیاب، بازارگردان، ناشر، معامله واسط، کارگزار، مشاور سرمایه

مالی  ITبندي، موسسه پردازش اطالعات مالی، موسسه اعتبارسنجی، موسسه خدمات  گذاري، موسسه رتبه صندوق سرمایه
 منتقل نمایند.و غیره 

هایی اختصاص دهند که از قبل راه حل عملیاتی  منابع مالی در اختیار خود را به طرح شوند تا می ها مکلف بانک
و گذاري، تولید، توزیع و مصرف  هاي سرمایه منجر به کاهش هزینه: کهبطوری شده باشد بررسی نامه در طرحموارد زیر 

حداقل تباهی، دورریزي یا  وتر از استاندارد  هاي معیوب یا پایین حداقل ضایعات و فرآوردهو ایجاد وري  افزایش بهره
ها، تأسیسات و  ها، سازه ساختمانو بادوام  دوام و نیمهمحصوالت باو گذاري  عمر بازدهی مفید سرمایه زبالگی شود.

سازي و حمل و نقل به نحوي تأمین شود تا توان حمل بار و تردد بیشتر فراهم و  راهمالحظات  آالت طوالنی باشد. ماشین
سات، ها، تأسیسات و مستحدثات آنها طوالنی شود. مالحظات مصرف بهینه انرژي و سوخت در ساختمان، تأسی عمر راه

مرگ و میر را کاهش و سبب  آالت و محصوالت رعایت شده باشد. از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند. ماشین
تولید و مصرف و باعث  هاي زیست محیطی گردد سبب تولید پاك و کاهش آلودگی شود. ها افزایش طول عمر انسان

نحوه ارتقاء  برداري ناصحیح معادن جلوگیري کند. بهره از نماید.ایجاد هاي اکولوژیک تولید صنعتی  حلقهشده و پایدار 
تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث  گذاري از قبل بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد. سرمایه

گذاري و  تمهیدات و تدابیر الزم براي حفظ و حفاظت از سرمایه ه وبینی و اتخاذ شد طبیعی در مرحله طراحی از قبل پیش
محصول از هرگونه افساد سریع یا تدریجی ناشی از عوامل محیطی از قبیل دما، حوادث طبیعی و عوارض جوي و 

از  بینی و اعمال شود. مواردي نظیر زنگ زدگی و خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا از قبل پیش
هاي مکانیکی، الکترومکانیکی، الکتریکی و  گاهها، قطعات و دست ها، سیستم استانداردهاي یکسان اتصال ماشین

 و از اتالف منابع در اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کند. هاي مختلف استفاده شود. الکترونیکی در دستگاه

  اراضی موات احیاي 
وطه تأمین مالی گردد را با رعایت قوانین مرب هایی که به منظور احیاي اراضی موات ارائه می تواند طرح بانک می

تواند اراضی موات که سند مالکیت رسمی آن به نام دولت ثبت و صادر گردیده و به منظور احیا در  دولت می کند.
برداري برساند با رعایت  را به مرحله بهرهخود در آن اراضی گیرد را در صورتی که مجري طرح  اختیار متقاضیان قرار می

ما بین حق  در صورتی که در رهن بانک قرار گرفته باشد و یا براساس قرارداد فیموازین قانونی به نام مجري و یا 
در راستاي ایجاد اشتغال  جانشینی براي بانک متصور باشد، به نام بانک یا شخص مورد نظر بانک به جانشینی منتقل نماید.

هاي دولتی  طق مختلف دستگاههاي کشاورزي، صنعت، معدن، مسکن و گردشگري و آبادانی و عمران منا و توسعه بخش
 از متقاضیان واجد شرایط حمایت کنند.تا ند شو می متولی امالك مکلف
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 در بانکشفافیت، افشا و حکمرانی 

مقررات نظارتی بانک مرکزي و باید ر اجراي بانکداري راستین دبا بانک  اطراف قراردادهاي منعقدهو بانک 
 را رعایت نمایند. 32افشاي اطالعات و حکمرانی، افیت مالیسازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با شف

 الزم االجرا اسنادمفاد اجراي 

گردد در حکم  ها و در اجراي بانکداري راستین بین طرفین منعقد و مبادله می تمامی قراردادهایی که در بانک
توسط مأمورین اجراي مربوط به  اجراي اسناد بانک وي به نام واحد جدیداسناد رسمی و الزم االجرا است و از طریق 

پس از ارزیابی مورد بانک چنانچه بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اجراي اسناد  شود. اجرا گذارده می
معامله و قطعیت آن، با برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات خود به میزان طلب قانونی اقدام و مازاد را به راهن 

نامه اجراي مفاد اسناد  چارچوب تشکیالت اداري و نظارتی و نحوه انجام عملیات اجرایی مطابق آیین د.نمای مسترد می
  الزم االجراي بانکها و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در بانکداري راستین خواهد بود. 

 از بانکداري راستینصیانت 

اي متشکل از مجربین این شیوه  الزم است تا کمیته دستاوردهاي بانکداري راستین صیانت ازنظر به اهمیت 
بانکداري با عنوان کمیته صیانت از بانکداري راستین تحت نظارت بانک مرکزي بر حسن جریان عملکرد و  آموزش و 
توسعه و رفع نواقص احتمالی و مشکالت نظري و حقوقی و تکمیل یا طراحی فرآیندهاي مطرح شده یا جدید براي مدت 

وزارت علوم، سازمان و شیوه فعالیت این کمیته در مقررات بانکداري راستین مدون شده است. شکیل شود. سال ت 5
نسبت به تأسیس رشته بانکداري راستین و خدمات مالی مرتبط با آن نظیر بازاریابی، ارزیابی، نیز فنآوري و تحقیقات 

 ضوابط و مقرراتش عالی با حفظ مفاهیم مقرر در ها و موسسات آموز نظارت، کارگزاري و مشاوره مالی در دانشگاه
  نماید.  میهاي اصالحی و تکمیلی آتی این شیوه بانکداري اقدام  بانکداري راستین و توسعه

گذاران و مجریان و اشخاصی که بانک را امین  به منظور حفظ و پاسداري از بانکداري راستین و حقوق سپرده
شوند تا مقررات بانکداري راستین را به  طوح مختلف مدیریتی و صف موظف میدانند تمامی پرسنل در همه س خود می

دقت اجراء و از هرگونه تخلف نسبت به آن پرهیز کنند؛ در غیر این صورت با متخلف برخورد خواهد شد. انواع 
  است.و نحوه رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان در مقررات بانکداري راستین تعریف شده تخلفات و مجازات 

  هاي تدوین شده نامه پیشنویس لوایح و آیین
 پیشنویس الیحه بانکداري راستین .1

 نامه اجرایی بانکداري راستین پیشنویس آیین .2
  نامه اجرایی شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانک در بانکداري راستین پیشنویس آیین .3
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در  نامه اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانکها پیشنویس آیین .4

 بانکداري راستین
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  مستندات بانکداري راستین
  است. قابل دسترس  http://www.bidabad.irمستندات بانکداري راستین در سایت 

   یمستندات فارس

 کتب و گزارشات تفصیلی فارسی
فانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت. پژوهشکدة پولی و بانکی، بیژن بیدآباد، مبانی عر .1

  .1383بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

  
رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ .2

. طرح یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بيبر زاده چلهیمهد
 .1387ران، یا یمل ک، بانيزیر قات و برنامهی، اداره تحق)PLS(ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکبان یلیتفص

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-pls.pdf  
 
رضا ی، علیئزبده سرا یسید نفی، سعیعیرضا شفیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علی، آذرنگ امیگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ .3

فرد، محمد  ياری، محمود الهیاشفک، محمد یبر شالک، اینیحس ید علیپور، س نیژن حسی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد
 یت مالکمشار یلی. طرح تفصيرک، شایوالئ یلیا خلی، نادیمینع یاله زاده، مهست نی، باقر عيوثرک یپور، عل ییصفا

 . 1389ران، تهران یا یمل ک، بان)PLS(ان راستین یدر سود و ز تکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)MFS(مضاربه 
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mfs.pdf  

  
 یزاده، عل يدرضا مهی، علیزبده سرائ یسید نفی، سعیعیرضا شفیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیبیژن بیدآباد، آذرنگ ام .4
 یپور، عل ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیاشفک، محمد یبر شالک، اینیحس یدعلیپور، س نیژن حسی، بيداود اتیح
جعاله  یت مالکمشار یلی. طرح تفصيرک، شایوالئ یلیا خلی، نادیمینع ی، مهستيد ناصریاله زاده، مج نی، باقر عيوثرک
)JFS(ان راستین یسود و ز ت درکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)PLS(1389ران، تهران یا یمل ک، بان. 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-jfs.pdf  
 
س، ر شمیر شریفی، امی، امیه الجبوري، زینب غالمیرزایی قاضی، سمیر عباس سیاهپوش، مهتاب میبیژن بیدآباد، ام .5

 . 1389ران، یالحسنه مهر ا قرض کانداز، بان الحسنه پس قرض یگواه یلیشهرام اکبرزاده. طرح تفص
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

 
ر شمس، یر شریفی، امی، امیه الجبوري، زینب غالمیرزایی قاضی، سمیرعباس سیاهپوش، مهتاب میبیژن بیدآباد، ام .6

ران، یالحسنه مهر ا ضقر کاز حق وام، بانیامت یانداز با گواه الحسنه پس قرض یگواه یلیشهرام اکبرزاده. طرح تفص
1390. 

http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  
 

http://www.bidabad.ir
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-pls.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-jfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf
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ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)IFS(مقاسطه  یت مالکمشار یلیبیژن بیدآباد، طرح تفص .7
)PLS( .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان اداره تحقیقات و برنامه. 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-ifs.pdf   
 
ن ان راستییت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)RFS(اجاره  یت مالکمشار یلیبیژن بیدآباد، طرح تفص .8
)PLS(1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه. 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rfs.pdf  
 
ان راستین یز ت در سود وکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)RST(تکافل اجتماعی راستین  یلیبیژن بیدآباد. طرح تفص .9
)PLS(1391ران، تهران یا یمل ک، بان . 

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

، )PLS(ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)BFS(تأمین مالی امانی  یلیبیژن بیدآباد. طرح تفص .10
 . 1391ران، تهران یا یمل کانب

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

ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز)RPS(بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تأمین شخصی راستین  .11
)PLS(1391 ران، تهرانیا یمل ک، بان. 

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

فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی،  بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري .12
 .1391انکداري راستین، بانک ملی ایران، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس الیحه قانونی ب

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

عی، فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفی بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري .13
 .1391نامه اجرایی بانکداري راستین، بانک ملی ایران،  محمدعلی پوربهروز، پیشنویس آئین

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

)، سیستم مکمل بانکداري راستین. اداره تحقیقات و MLDی (بیژن بیدآباد، طرح تفصیلی سیستم کشف پولشوی .14
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  برنامه

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

پور، معصومه خالصیان  رام مهرپویا، علی حسینیفرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شه بیژن بیدآباد، محمود الهیاري .15
ریزي و مدیریت ریسک، بانک ملی ایران.  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRCFطرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستین (

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

 
پور، معصومه خالصیان  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري .16

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-ifs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rst.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-bfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rps.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-bill.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-regulation.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mld.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rcf.pdf
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ریزي و مدیریت ریسک، بانک ملی ایران.  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRGFطرح تفصیلی تأمین مالی گروهی راستین (
1393. 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rgf.pdf   
 

 .1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد اول: مباحث نظري. مؤسسه نوین پژوهان،  .17
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-1-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
B%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-
1/  

 
 .1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد دوم: مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان،  .18

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-2-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
B%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-
2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7/  

 
 .1394بیژن بیدآباد، بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان،  .19

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-3-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
B%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-
%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7-2/ 

 
 مقاالت فارسی

هاي فقه یاستکو  يگذار هیو سرما یهاي مصرفربا در وام ياقتصاد -یل فقهی، تحلینیبیژن بیدآباد، عبدالرضا هرس .20
ت مدرس، یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهشیش دوساالنه اقتصاد اسالمیام شارع. ارائه شده به هماکشف احکمتداول در 

، 1389: مرداد 108؛ 38-42، صفحات: 1389: خرداد 106هاي:  اد شماره. چاپ مجدد در مجله بانک و اقتص1382
، 1389: آذر 112؛ 34-38، صفحات: 1389: آبان 111؛ 34- 38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36- 41صفحات: 
  .42-44صفحات: 

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

 یکات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامک، شرینیبیژن بیدآباد، عبدالرضا هرس .21
 3-4، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمتداول. مجموعه مقاالت سوم

 ، تهران.193- 224صفحات  ت مدرس،یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهش1382 يد
http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf   
http://www.bidabad.ir/doc/sherkatbank.ppt 

  
هاي شیوة حکومت اسالمی. مجموعه مقاالت هشتمین  اقتصادي انواع بیمه و ویژگی -تحلیل فقهیبیژن بیدآباد،  .22

همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، 
 ، تهران.1393اردیبهشت  17

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rgf.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-1-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-2-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-3-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D
http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/sherkatbank.ppt
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http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pptx    

 
 .1389هاي تأمینی،  بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه .23

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-tamini.pdf  
 

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

 
 .1389اجباري، بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه  .25

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-ejbari.pdf  
 

) PLSان (یت در سود و زکار مشارکاطالعات و ارتباطات در تحقق سازو يفرد، فناور ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .26
، صفحات 1384ن، سال اول، شمارة سوم، زمستان یاقتصاد و تجارت نو یهشپژو - ی). فصلنامۀ علمیاسالم يدارک(بان
، 1392بهمن  8-9. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،1- 37

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

 
. فصلنامۀ یاسالم يدارک) در بانALM( یت دارایی و بدهیریمد یارایی نسبکفرد،  ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .27

 .109-128، صفحات 1387ن، سال سوم، شمارة دوازدهم، بهار ینواقتصاد و تجارت  یپژوهش - یعلم
http://www.bidabad.ir/doc/alm-farsi.pdf 

 
ابزارهاي  ی)، معرفPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیار عملکفرد، سازو ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .28

 27و صادرات،  یکش خدمات بانین همای. ارائه شده در دومیالملل نیارایی بکره با یپذ یت و گواهکمشار یگواه یلما
ران. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت یران، تهران، ایتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر 

 ، تهران. 1392بهمن  8-9پولی و بانکی، بانک انصار،
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt 
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-revised.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Banking-4-revised.pptx  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-tamine-mali.ppt  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-3.ppt 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-mfs-jfs-instructions-93.pptx  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-novin-pajoohan.ppt   
http://www.bidabad.ir/doc/pls-8-12-saat.ppt 
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf   
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt  

 
ره در قالب طرح یت/پذکمشار یمعامالت گواه یکیترونکپور، چارچوب بازار ال یمحمد صفائ بیژن بیدآباد، .29

 ، تهران.ی، وزارت بازرگان1387آذر  3- 4، یکیترونکش تجارت الین همای. پنجم)PLS(ان یت در سود و زکمشار
http://www.bidabad.ir/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-tamini.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-varshekastegi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-ejbari.pdf
http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Pls_it-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/alm-farsi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-revised.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Banking-4-revised.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/pls-tamine-mali.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-3.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-mfs-jfs-instructions-93.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/pls-novin-pajoohan.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-8-12-saat.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182
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، 103، شماره 1388و اقتصاد، آذر  ک. مجله بانيهاي اقتصادبدون ربا در برابر بحران يدارکبان بیژن بیدآباد، .30

 .22- 27صفحات 
 

. مجموعه مقاالت کنفرانس ملی )PLS(ان یت در سود و زکمشار يفرد، حسابدار ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .31
 ، تهران.1392بهمن  8-9صار،توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک ان

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

بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و اقتصاد اخالق. مجموعه مقاالت  .32
-167هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات  عاد و روشهمایش بررسی اب

. چاپ شده در مجله 1390تیر 28، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، تهران، 134
 .37- 72، صفحات 24، شماره 7، دوره 1392ز یی)، پايو توسعه (علوم اقتصاد یاقتصاد مال

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt 

 
نفرانس کن یاطالعات. مجموعه مقاالت سوم يبر فناور یمبتن يرربویغ یفرد، تأمین مال ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .33

ز کمر يگذار هیو سرما یت مالیری، گروه مد1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا یتوسعه نظام تأمین مال یالملل نیب
. چاپ مجدد مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه 69-89ف، صفحات یشر یدانشگاه صنعت ينولوژکمطالعات ت

 ، تهران.1392بهمن  8-9مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،
 http://www.bidabad.ir/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

 
بدون  يزکمر يدارکبان ی) و ابزارهاي پوليو ارز یالی(ر يرربویفرد، اوراق قرضه غ ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .34

، گروه 1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یر اد یتوسعه نظام تأمین مال یالملل نینفرانس بکن یربا، مجموعه مقاالت سوم
 .517-540ف، صفحات یشر یدانشگاه صنعت ينولوژکز مطالعات تکمر يگذار هیو سرما یت مالیریمد

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

) MFSمضاربه ( یت مالکهاي مشار رسیستمی) و زPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبر بان ین بیدآباد، نگاهبیژ .35
 .20- 26، صفحات 114، شماره 1390و اقتصاد، مرداد  ک). مجله بانJFSجعاله ( یت مالکو مشار

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

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

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

 
، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی )SQC(انداز  الحسنه پس قرض یبیژن بیدآباد، گواه .37

 الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ، بانک قرض1390آذر  22(با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.ir/doc/PLS-accounting-fa.pdf
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=252008
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt
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http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-paper.ppt   

 
 .1389، یکو اصالح ساختار بان ین مالیبا ابزار نو يادوار يهاي اقتصادت و بحراناز نوسانا يریبیژن بیدآباد، جلوگ .38

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

 )PLS(ان یت در سود و زکمشار يدارکالت بانیکتش، سازمان و یگینا آقابی، ژیبیژن بیدآباد، مسعود صفرزاده نساج .39
 .1389ران، یا یمل کدر بان

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

مسکن، فصلنامه علمی و  . در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانکMFS( ،1389(مضاربه  یت مالکبیژن بیدآباد، مشار .40
 کاربردي بانک مسکن.

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

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

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

 .1390، یکبیژن بیدآباد، راهبرد تحول ساختار بان  .42
http://www.bidabad.ir/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf  

 
 .1390)، يو ارز یالیبیژن بیدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ر .43

http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

 
راستین، پویش، فصلنامه علمی و کاربردي بانک  )PLS(ان یت در سود و زکمشار یتأمین مال یابیبیژن بیدآباد، بازار .44

 .88-99، صفحات 1392مسکن، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-marketing.pdf   

 
. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و IFS( ،1390(مقاسطه  یت مالکبیژن بیدآباد، مشار .45

 کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.ir/doc/ifs-paper-fa.pdf  

 
هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین، مجموعه مقاالت همایش  بیژن بیدآباد،  زیرسیستم  .46

 ران.. دانشگاه الزهرا، ته1390آبان  29-30ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، 
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.ppt   

 
بتنی بر فناوري اطالعات در بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد شماره: بیژن بیدآباد، امنیت تعامالت بانکی م .47

 .37- 40صفحات:  1390: آذر 116
http://www.bidabad.ir/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-paper.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-organization.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/jfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/pls-marketing.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ifs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf


23  

 
 .1390الحسنه،  اجتماعی راستین و بانکداري قرض ، تکافلياهللا محمد بیژن بیدآباد، روح .48

http://www.bidabad.ir/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  
 

می و . در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علRFS( ،1390(بیژن بیدآباد، مشارکت مالی اجاره  .49
 کاربردي بانک مسکن.

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

بیژن بیدآباد، شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانکی در بانکداري راستین و پیشنهاد مقررات الزم براي  .50
. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس 24-34صفحات:  1390: اسفند 117تصاد شماره: ارتقاء آن، مجله بانک و اق

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

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

بیژن بیدآباد، شفافیت مالی، حاکمیت شرکتی و افشاي اطالعات مجري (متقاضی منابع مالی) در بانکداري راستین.  .51
 .1394تهران، 

http://www.bidabad.ir/doc/transparency-entrepreneur-fa.pdf 
 

پور، اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، نگرش مدیریت  یبیژن بیدآباد، محمد صفائ .52
 1-بهمن 30هاي پرداخت،  المللی بانکداري الکترونیک و نظام عملیات و فرآیندها. مجموعه مقاالت اولین همایش بین

 ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران.1390اسفند 
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.ppt  

 
در بانکداري راستین. ارائه شده در چهارمین  )IWP(فرد، پروتکل برداشت بین بانکی  ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .53

 ، بابل، ایران. 1391خرداد  2- 4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  )IKT2012(کنفرانس فناوري اطالعات و دانش 
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-paper-fa.pdf  

 
. پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و کاربردي بانک RST( ،1391(بیژن بیدآباد، تکافل اجتماعی راستین  .54

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

 
 .1391در بانکداري راستین. ) MSS( بیژن بیدآباد. تبدیل دارایی به اوراق بهادار .55

http://www.bidabad.ir/doc/mms-paper-fa.pdf  
 

 . پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.BFS( ،1391(بیژن بیدآباد، مشارکت مالی امانی  .56
http://www.bidabad.ir/doc/bfs-paper-fa.pdf  

 
دي بانک . پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و کاربرRPS( ،1391(بیژن بیدآباد، تأمین شخصی راستین  .57

http://www.bidabad.ir/doc/takaful-qarzulhasane.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/shafafiyat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/transparency-entrepreneur-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rst-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mms-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bfs-paper-fa.pdf
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 مسکن.
http://www.bidabad.ir/doc/rps-paper-fa.pdf    

 
 .1391بیژن بیدآباد، شرکت سهامی با سرمایه متغیر،  .58

http://www.bidabad.ir/doc/vjsc-paper-fa.pdf  
 

 بیژن بیدآباد، نحوه جلوگیري از اسراف منابع بانکی در بانکداري راستین .59
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf 

 
، پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی )PLS(و زیان راستین بیژن بیدآباد، سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود  .60

  .25- 63، صفحات 1391و کاربردي بانک مسکن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-base-fa.pdf   

 
 .1391اري راستین، بیژن بیدآباد، شمائی از بانکد .61

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-glance-fa.pdf 
 

-32، صفحات 1391، شهریور 119هاي کلی بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد، شماره بیژن بیدآباد، ویژگی .62
18. 

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.ppt 

  
فرد، مریم حیدري، علیرضا شفیعی.  امیراستوار، اسکندر پردل، محمود الهیاريبیژن بیدآباد، سعید عبداللهی، آذرنگ  .63

. مجموعه مقاالت 1391مقررات پیشنهادي اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک در بانکداري راستین، بانک ملی ایران، 
 ، تهران.1392بهمن  8-9کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pptx 

 
 ،1392مهر  ی،نامه اتاق بازرگان، رانیدر ا يو تحول بانکدار نیراست يانکدارمحمود اللهیاري فرد، بدآباد، بیژن بی .64

 . 11- 12، صفحات 81شماره  ،سال هشتاد و پنجم
https://www.bidabad.ir /doc/rastin-bank-change.pdf  
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1053820  

 
  .MLD ،(1392بیژن بیدآباد، سیستم کشف پولشویی ( .65

http://www.bidabad.ir/doc/mld-paper-fa.pdf    
 

 يزیر قات و برنامهیاالجرا و مکمل بانکداري راستین براي اصالح نظام بانکی، اداره تحق هاي الزمبیژن بیدآباد، پروژه .66
 .1392ران، یا یمل کبان

http://www.bidabad.ir/doc/projects-rastin-banking-fa.pdf    
 

 .1392بیژن بیدآباد، نظري اجمالی بر بانکداري راستین، سیستم نوین بانکداري اسالمی عملیاتی،  .67

http://www.bidabad.ir/doc/rps-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/vjsc-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf
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https://www.bidabad.ir
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1053820
http://www.bidabad.ir/doc/mld-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/projects-rastin-banking-fa.pdf
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http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-bird-eye-view-fa.pdf  
 

 یمل کبان يزیر قات و برنامهی، سیستم مکمل بانکداري راستین، اداره تحق)RCM(بیژن بیدآباد، بازار گواهی راستین  .68
 .1392ران، یا

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-rcm-fa.pdf 
 

غییر ساختار بانکی با بانکداري راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس فرآیندها و آموزش بیژن بیدآباد، مدیریت ت .69
 20المللی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، گیالن،  استاد شاگرد)، ارائه شده در دهمین کنفرانس بین

 .1396اردیبهشت 
http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pptx  

 
 .1392بیژن بیدآباد، شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین،  .70
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